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 جرحِ انتخابات دوره دهم
 جمهوري اسالمــي

 1 تمشهقسمت 
                                    

  حقوقدان-اميرفيض

 جرح وقلب انتخابات مجلس وخبرگان است نقش سيد علی خامنه ای درکه ازارکان  مھمی يکی ازموارد
ان دراينجا  اقدامات منتسب به اوست که سبب پيروزی اصالح طلب ،. مقصود ازنقشروند انتخابات است

   .استشده  آمريکارئيس جمھوروابسته به  يعنی قافله پشت سرشيخ حسن 

  ان ديد گاه سيدعلي نسبت به اصالح طلب

وب  او در .عنوان فتنه رابرای اصالح طلبان بکاربرد بود که اولين بارسيدعلی ٨٨بعد ازانتخابات سال 
وبه کالم  .گناه وعمل نابخشودگی دانست ٢٣را شامل  ٨٨فتنه  ،تجزيه تحليل مفصل با سايت خودش

  .مورد ٢٣حقوقی اعالم جرمی را صادرکرد متضمن 

  اعتبارشرعي اعالم جرم سيد علي 

مرجع حکم شرعی محسوب ی اسالمی است اظھارات خامنه ای ازدرفقه تشيع که اساس کارجمھور 
نچه فقيه گويد ونويسد حکم شرعی آمده است <آچناکه درمعنای فتوای مراجع   ، نه يک نظريه.ميشود

  .است برای مقلدين وپيروان خود>

ن انتخابات گان درجرياه برای شرکت کنندمقصود ازاشاره باال اين است که استفاده ازعنوان اتھامی فتن 
    .يک عنوان ادبی وشعارنيست بلکه يک عنوان وحکم شرعی والزم االتباع است ٨٨سال 

؛ او ن استفاده ميشودآ مکارم شيرازی درمورد باال اظھاراتی دارد که برای استحکام تحريرحاضراز
  :ميگويد

 ، يک مدير، يک کارشناس معمولی ميگويدويدبايد توجه داشت که گاھی سخنی رايک فرد عادی ميگ<
، اما گاھی يک سخن اززبان مرجع تقليد وروحانی بلند پايه تشيع اجرائی ميگويد وياحتی يک مقام مسئول
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. شايد دردسته نخست اغراض فردی ياگروھی يا جاری ميشود پس طبيعتا ومنطقا بين اين ھا تفاوت است
ا درکالم مرجعيت که نيابت عام امام عصررابه دوش دارد خللی مطامع دنيوی وسياسی لحاظ گردد، ام

ازھواھا ونواقص مادی نيست کالم مرجع برخاسته ازنگرش دقيق وی نسبت به مسائل وبرداشت ھای 
   .مبتنی برعقايد واخالق واحکام شرعی ميباشد

  )٢/۵/١٣٩١م شيرازی مکار(                                                                                    

  كيفري فتنه درحقوق اسالمي وجمهوري اسالميبارِ

  نخست درقانون مجازات جمهوري اسالمي 

فتنه که درحقوق اسالمی واجد مفھوم وشمولی وسيع است درقانون مجازات عمومی جمھوری   
اشاره دارد به تشکيل دسته ويا جمعيتی  ۴٩٨اسالمی به اقدام عليه امنيت کشورمعنا شده ودرماده 
ن تعيين کرده است  واما آسال برای  ١٠تا  ٢با ھدف برھم زدن امنيت کشور که مجازات حبس از

ن درقانون آستعانت وھمکاری با دولتی متخاصم باشد  محارب شناخته ميشود که مجازات اگربا ا
   .محاربه است

 ياخيرنيازبه محاکمه فتنه گرمحارب بوده است  ياآکه روح ماده مزبور حاکی است که برای تشخيص اين
  .دارد

داريم يکی عنوان  مادرفقه خودمان سه عنوان< :حمد خاتمی امام جمعه  موقت تھران گفته استا  
ی باسالح گرم وياسردبه ان. يکی عنوان محاربه است که کسبغی است که خروج برامام عادل است

 ،. کسانی که به خيابانھا بريزند وبی گناھان رابکشندخيابان بريزند ويکی ھم فساد فی االرض است
  است ن با دادگاهآاما اثبات مصداق محاربه است 

اقدامات انجام شده مده است وآن ھم آبغی درقر ؛جمعه اصفھان  گفت امام ،محمد تقی رھبر  
    وعقيده دارد که تشخيص جرم محاربه با دادگاه استازسوی اصالح طلبان را محاربه دانسته 

  (مصاحبه بامھر)

جرائم بسياربزرگی  ٨٨قطعا اتفاقات سال  :محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائيه گفته است  
نھا بايد آفتنه وپيروان رافت اسالمی ومالحظات شورای امنيت ملی نبود  سران  ربوده است واگ

   تحت تعقيب ومحاکمه قرارگرفته وبه اشد مجازات ميرسيدندرم بعنوان مج

سال  ٣۵گترين مطالبه عمومی درزرمطالبه عمومی درجھت محاکمه سران فتنه  که ميتوان گفت ب  
امضای حوزه عليمه ودانشگاه وجمع  ١٠٠٠ی مردم ومضاشناخته ميشود با يک ميليون اگذشته 

ازنمايندگان مجلس اسالمی خطاب به الريجانی ن ت ١٧۵کثيری ازحقوقدانان ووکال بضميمه نامه 
   .اند  شده ٨٨ھمراه با استدالل خواستارمحاکمه سران فتنه سال رئيس قوه قضائيه ارسال شده 

ستانه نھم دی ماه درنامه ای به رئيس قوه قضائيه آ دفترانجمن اسالمی جمھوری اسالمی در ٩ 
  .محاکمه سران فتنه شدندخواستار 
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   .خواستارمحاکمه سران فتنه شد ٨٩مجلس خبرگان درسال   

  بارحقوقي فتنه دراسالم –قسمت دوم 

فتنه انگيزی مشرکان وکافران وھرعامل < :نی دررابطه با فساد فی االرض ومحاربه نوشته اندآمفسرين قر
داخلی وبيرونی موجب ميشود تاحکم جھاد ازسوی خداوند ورھبری جامعه برای سرکوبی فتنه انگيزان 

) بنابراين نآيات قرآورد (آازسرزمين ھای اسالمی فراھم  را نھاآشود وموجب قتل ويا اخراج  صادر
  .خرت داشته باشند>آ ھی را دردنيا وانتظاربال وعذاب الميتوان گفت کسانی که درپی فتنه گری ھستند بايد 

  دستاورد مالحظات باال

نشان ميدھد که ھم  ازشھادت واظھارات مطلعين درباره لزوم محاکمه فتنه گران  دستاورد مالحظات باال
ن وھم افکارعمومی مردم بشرح مراتب يادشده آيات قرآقانون مجازات عمومی جمھوری اسالمی وھم 

نان اجرای حکم الھی است نه ھوس ويا مصالح آوخواسته  بوده اند ٨٨حاکمه سران فتنه خواستارم
  .ويا گرايشات سياسی وموسمی شخصی 

اينصورت چرابايد سيد علی عليرغم قانون جزای جمھوری اسالمی وحکم اسالم وتکليفی که درمقابل  در 
می که به اثبات خواھد رسيد بجای ودرکال نھا اکتفا کندآ داشته بجای محاکمه  سران فتنه به حصر

   .برايشان منزلت واعتبارايجاد نمايد ،ھمکاری با بيگانه محروميت ازحقوق اجتماعی ومجازاتِ 

وقتی جرم بااين اظھاری بنام علم الھدی ديده ميشود که اظھارداشته < ه يکدراسناد منتشر  
نيايند اين مجازات متناسب با جرم وسعت دارد انجام ميگيرد اگرگفتند دونفرازخانه ھايشان بيرون 

> يعنی ازسران فتنه درخانه ھايشان حمايت شود نيست بلکه پيشگيری وقوع جرم ديگری است
    .نان نزنندآکه مردم دست به اقدامی عليه 

دارد که چون به پايه ھای اين تحريراستحکام علی مطھری نامه ای به الريجانی رئيس قوه قضائيه  
  .ورده ميشودآن به اينجا ـ ميدھد بخشی از

) ازباب تذکرعرض ميکنم که ٨٨محاکمه سران فتنه <.......اکنون که به اين امرمھم تصميم گرفته ايد (
اجرای عدالت دراين مورد منوط به اين است که اتھامات ھمه اطراف اين بحران مورد رسيدگی قرارگيرد. 

کسانيکه ادعای تقلب رامطرح کردند ومردم رابه حضوردرخيابانھا تشويق نمودند  تنھا دراين صورت  هھم
  >ومردم احساس ميکنند که واقعا عدالت اجراشده است .........است که ريشه بحران خشک ميشود 

سرائيل عليه وا آمريکابرای  نھاآ ھمکاری وسربازی ٨٨بزرگترين وسنگين ترين اتھامات سران فتنه 
ئی واسرائيلی آمريکاجمھوری اسالمی بوده است  واين مسئله ای  است فراگير که نه تنھا شخصيت ھای 

 ئيھا ازسالھا قبل ازآمريکاکه  دنرا بکرات اعالم کرده اند ونه تنھا اسناد ومدارک منتشرشده نشان ميدھآ
که تا حد حاضربه  قتل خمينی برای  وکروبی کسی بوده مربوط بودندنھا آخاتمی وعوامل با موسوی و ٨٨

عليه سران  سيد علی  مورد اتھامی که ٢٣بلکه درتمامی   مادگی کردهآئيھا اعالم آمريکاپيشبرد مقاصد 
مده  سران آدراعالم جرم سيد علی   ؛تنظيم کرده اتھام ھمکاری سران فتنه با بيگانگان مواج است فتنه 
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واری دادند به خيابانھا ريختند نھا اميدآاسالمی بلند کردند به  فتنه دست استکبارراعليه اسالم وجمھوری
يعنی  ٨٨وتائيد سران فتنه  . اينھا وبه مقدسات ما اھانت کردندتش زدند آ مردم راکشتند وغارت کردند و

، موضوع اتھام را وارد ميدان توجه جرِم خدمت واسرائيل آمريکا ھمکاری با نھا درمقابل اتھاماتآسکوت 
نھارا تحت الشعاع آنموده ومسئله انتخابات وتقلب وامثال به سران فتنه بيگانه وخيانت به کشوربه 

  .ميسازد

نھم آ؟ دراين حالت چگونه ميتوان سران فتنه  رابجای محکمه ومجازات درخانه خودشان پذيرائی کرد 
نه مشابه اين خدمت به يا نموآ !نھا بکندآکشوررامامورتامين سالمتی  که دولت، وزيربھداریدرحدی 

ن ميگويد <بعلت فقدان آنھم کشوری که وزيربھداری آ ؟سران فتنه رادرتمام دنيا ميتوانيد نشان بدھيد
  .امکانات مالی قادربه تامين سالمتی مردم نيستيم>

علت سکوت سران فتنه ازجمله رئيس شورای تجزيه طلبان وابسته به اصالح طلبان وجنبش =  حاشيه
ئی واسرائيلی آمريکااھانت به کالم وبی اعتبارساختن اربابان  اننآن ازسوی آ نکاراکه  سيز اين است

  .نيست که دررابطه نوکری ووفاداری قابل قبول باشد زیچي ،نھاست واين چنينآ

ھم ه موجب رسوائی تکذيب کنند ،تکذيب موضوعی که واقعيت دارد درکناربی اعتباری تکذيب ،کهندوم اي
   .لی است که سران فتنه را مشوق شده که سکوت اختيارکنندميشود واين خود عام

 رارندارند امکان قطع حقوق وواسرائيل ق آمريکانھا به اينکه درخدمت آسوم اينکه  حتی اعالم صوری 
درمقابل اين  اننآدرپی خواھد داشت وترس ازھمين موضوع است که  را نھاآحمايت وتوجه قطع مزايا و

  )پايان حاشيه( .ا کرده اند نه يک انسان راپيد اتھام سنگين حالت کدو را

ک محاکمه عادالنه واثبات ھمکاری ھای سران فتنه با بيگانگان کافی بود که سران مزبور ي  
مانند کھنه حيض بانوان به کناری بدورازدسترس وتوجه قرارگيرند وبعد ازاين محاکمه واجرای 

موجودی بحساب  ٨٨شود ديگرسران فتنه ن که ميتوانست ازمراحل بخشودگی ھم بھره مند آحکم 
ھربيگانه پرستی درشناسنامه سياسی مُ . نھا حساب کنندآئيھا روی آمريکامدند که مردم وحتی آنمي

ھم اين را ميدانند واحتياطشان و عواملشان درايران ئيھا آمريکاخود   .وفات يعنی مھر ،ايرانيان
   .ممراست درحمايت ازاصالح  طلبان ازھمين

  حصرخانگي

طريق داگاه وبه  از ،نکه طبق قانون مجازات جمھوری اسالمی وشرع وافکارعمومیآسيد علی بجای 
اتھام حمايت وفرمانبرداری ازدستورات بيگانگان، بی اعتباری حيثيت سياسی سران فتنه را به جامعه 

برائت  ھر، مُ اننآفوت درشناسنامه سياسی  وبجای مھر را درحصرخانگی نگھداری کرد  اننآ ارائه دھد
نان آوصالحيت رھبری اصالح طلبان را به فعاليت انتخاباتی پيروان  اتھام بيگانه پرستی وجاسوسی از
   .) زداصالح  طلبان(

 سيد علی غافل ماند و وجانبدارانه يا ميتوان دررابطه با انتخابات مجلس ازدرک اين اقدام خودسرانهآ
   .ين تصميم سيد علی نگرفتپيروزی غيرمترقيه اصالح طلبان را نتيجه ا
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؟ تنھا درمتن اليحه بنام حصرشده است یدرکجای قانون مجازات عمومی ويا شرع اسالم ذکری ازمجازات
ن قانون ھنوز تصويب نشده وديگراينکه آقانونی تفسيرجرم سياسی اشاره کوتاھی به حصرشده که اوال 

  ٢ . تصويب ھم بشود به ماقبل تاثيری ندارد

سران فتنه  که  واسرائيل که دريکی ازموارداعالم جرم عليه آمريکاستکی سران فتنه به يعنی درمقابل واب
تش زدن بانکھا به فتنه گران آ فقره تھيه شده قتل مردم وغارت اموال اشخاص و ٢٣ازسوی سيد علی در

برجسته نھم درحاليکه کسانی مانند ميردامادی وکاظم آنسبت داده شده چرابايد سران فتنه محاکمه نشوند 
وکسانی برای  ؟باکروبی وموسوی به سالھا زندان محکوم شدند مکاتباتی وھراتی به اتھامات ھمکاری

   .سال زندان گرفته اند ۵پخش يک اعالميه 

  نتيجه حصرحضرات

شته رابطه مستقيم با انتخابات وموفقيت اصالح طلبان دا ،نتيجه تبديل محاکمه سران فتنه به حصر 
گاه نبوه آت که تصورکرد سيدعلی به اثرات خودداری ازمحاکمه سران فتنه است واين موردی نيس

   .است

عدم محاکمه سران فتنه اين برداشت رامتبادر به ذھن عموم ميرساند که تمام ادعاھای جمھوری  
 واصالت انتخابات  تش سوزیآ اسالمی درتوجه اتھام بيگانه پرستی وايجاد اغتشاش وکشتارو

واھی ونادرست بوده است واگردرست بود با اصراری که ازجانب مردم وکمپين ھا برای محاکمه 
نھم درحاليکه به آ، نان شروع ميشدآمادگی قوه قضائيه  محاکمه آنھا صورت گرفته بود واعالم آ

سرکوب شدند  ٨٨بنابراين اصالح طلبان که در  .کرات کروبی خواستارانجام محاکمه شده بود
شيله پيله را فقط تصميم  واين مسيرپراز ،يفای حقوق کننداست حق دارند ٩۴درانتخابات  اکنون

   .سيدعلی به خودداری ازمحاکمه سران فتنه فراھم ساخت

 و واسرائيل ازعوامل ونوکرھای خودشان حمايت ميکنند آمريکابرداشت ديگر اينکه بھرتقدير 
ت کرده اند درفردای ايران ھم ازعواملشان ھمينطور که اکنون ازکروبی وموسوی وخاتمی حماي

 چنانکه درتوافق محرمانه امارات با نماينده جمھوری اسالمی اين شرط را  .حمايت خواھند کرد
 –کروبی  –سران اصالح طلبان مانند موسوی سياسی  سيد علی تحميل ساختند که به اعتبار بر

  ٣  .ازجانب جمھوری اسالمی وارد نشود خاتمی خدشه ای

 ھستند يعنی وقتی کسی ھستند که سر )سری(ئيھا واسرائيلی ھا اين  را ميدانند که مردم ايران آمريکا 
ان بودن اصالح طلب سر داشته باشند ووقتی سرندارند ھيچ چيزی نيستند  واگرکروبی وموسوی وخاتمی از

سرھای  وسيد علی نگذاشت که اين جداشوند اصالح طلبان ديگرمالی نيستندبه اعتباروصل به بيگانه 
  .نه حيض ميدل شوندھقالبی وصل به بيگانه به ک

                                      
ھيچکدامشان » صادق قطب زاده«نگاه بشود، آنانی که در خدمت بيگانه بوده اند بجز  اگر از نزديک به روند کار جمھوری اسالمی - ٢

-خاتمی، ووو حمحمد رحسين موسوی، مھدی کروبی، يراھيم يزدی، مابحسين فردوست، است اميرانتظام، جمله اعدام نشده اند. از 
  ک

 ک-ح .دبه زيرنويس باال نگاه کني - ٣



 حقوقدان-) اميرفيض٨جرح انتخابات دوره دھم جمھوری اسالمی (                              ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۴/٠۶، چھارشنبه=شيد تير

   ممنوع التصوير

نگاه کنيد  جمھوری اسالمی درمجازات 
. خاتمی اورا ممنوع التصوير کرده است

  ،درنتيجه ھمين اقدام

دراثرممنوع <: علی مطھری نوشت
التصوير کردن خاتمی سه ميليون 

  .>رجوع کردند واايرانی به پيام 

وقتی کسی ممنوع طبيعی است که 
 التصويرشد مردم کنجاو ميشوند که او

  .چه گقته وميگويد وبدين ترتيب يک مرده سياسی تبديل به يک قطب توجه ميگردد

 . اينھا وازجمله حصرودرنھايت دوری ازممنوع التصوير يعنی چه مگرخداست که ممنوع التصويرباشد
واين امری است که جزئی نھا به سوی اصالح طلبان بوده است آمحاکمه فقط برای تحريص مردم وسوق 

        .يران استئيھا به قدرت دراآمريکائيھا برای بازگشت سلطه آمريکاتوطئه مشترک سيد علی وروحانی و از

  

  

   

  

           

  

  

 

  


