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  منزلت انتخابات درشوراي به اصطالح ملي
  حقوقدان –ض اميرفي

ن آوتصميمات  انتخابات شورا! اطراف موقعيت حقوقی يد درآاين تحرير ھمانطورکه ازعنوانش برمي
 ! شورا توجھی ندارد زيرا چيزی که مشروعيت قانونی ندارداست وبه ھيچوجه به کيفيت انتخابات
   .نھم مسدود استآفصل اعتراض به کيفيت شکل گيری 

  انتخاب درشوراي به اصطالح ملي نه انتخابات 

. انتخابات يک اصطالح حقوق سياسی داخلی است که بين انتخابات وانتخاب تفاوت بسيارمھمی است
 نچه که قانون مقررکردهآ از جريان قانونی برای برگزيدن نمايندگان مجالس وانجمنھای شھرو

   .تعريف دارد

ازبين چند شیء ويا چند  تا ،منظور شده است بطور طبيعی برای افراديک حقی است  ،انتخاباما 
  د ننفريک ياچند نفررابه ميل خود انتخاب کن

اين  ؛ھمانطور که مالحظه داشتيد تفاوت عمده درانتخابات وانتخاب وجود قانون انتخابات است
 برگزاری انتخابات شرط نيست و افراد در ھوی وھوس ونظرِ  ،باتن است که درانتخاآتفاوت گويای 

بايد  ،قانون اساسی کشور که قبل ازانتخابات بتصويب رسيده انتخابات تابع قانونی است که به اعتبار
   .زادی عمل وھوی وھوس ونظرحاکم استآ ،جريان يابد ولی درانتخاب

سردسته عده ای ازاطفال ويا تبھکاران ديد راميتوان درانتخاب خودسرانه وغيرقانونی  نمونه انتخاب
بعنوان انتخاب شده معرفی  انتخابات فراھم ميسازند وشخص مورد نظررا که بميل خودشان شبھی از

   .ميکنند

   .نمونه انتخاب قانونی را بايد درکيفيت انتخاب نخست وزير درقانون اساسی مشروطيت مالحظه کرد

حقوقی خاصی مواجه  ثارآ با ،وبی قانونی درانتخابوفصل ھوی وھوس  ،لزوم قانون درانتخابات
   .نھا تاثيرتصميمات شورا وانتخاب شوندگان استآست که مھمترين ا

زيرا فارغ  انتخاباتاست نه  انتخاب !ملیبه اصطالح  ! شورای نجا که انتخاباتآ درتطبيق مورد از
 و ثارآن محدويت آ ثارآلذا برجسته ترين  ،جمھوری اسالمی استيا قانون اساسی مشروطيت و از

چنانکه تصميمات يک دسته  ،تصميمات به ھمان کسانی است که درانتخاب افراد مشارکت داشته اند
  .الغيرو  دود به ھمان افراد عضو شبکه ھستھا مح سياسی وچه درتبھکاری کار گروه چه در و

ثاری که متوجه جامعه آبھيچوجه متضمن  !ده تصميمات شورای به اصطالح ملیوبنابراين محد
   .اند نخواھد شد قبول نکرد ه ران  وياکسانی که  عضويت شورا راوراييرانی ويا کشا

واين بدان معناست که چون روند مد نظراست باب مسئوليت است ! موضوع ديگری که درانتخابات
رای  ميتوانند از ،رای دھندگان ھريک از ، لذامنطبق با عقد جايز ميسازد مورد را ،شورا !اتِ انتخاب

حتی پس  ،ميتوانند ن کسانی که انتخاب شده اند ھمآاست و ھمچنين  ،کنندکه داده اند بازگشت 
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