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 مسئوليت اجتماعي در
 شركت انتخابات

  حقوقدان -يضفامير

اين توضيح که نوع مسئوليت ھای  با ،ھرکاری که انسان انجام ميدھد درھاله ھای مسئوليت قراردارد
   .عمل يکسان نيست وھريک  درعناوين خاصی دسته بندی شده است و ن کارآ ناشيه از

 . برخی ازن تصديق داردآ قانون وياشرع برمانند اموری که مشھود است  ،امور مسئوليت برخی از
ن آحاق نيست وعليرغم اينکه انسان درم شکارآجد مسئوليت اجتماعی است ولی نکه واآ با امور

   .ن کارنداردآ مسئوليت خود درھيچ درک واحساسی نسبت به ، مسئوليت قراردارد

 حماقت انسان رابه کجاميبرد) درجاويد ايران دارند کهسرکارخانم سھيال زرندی مقاله ای  تحت عنوان (
    :ت. ايشان نوشته اسسئوليتی ما ايرانيان استبی م     ِ شاھد   ،نآ اشاره ای در

ايرانی ھرگزدرروش تربييتی خانواده وجامعه  ؟ان بی مسئوليتندايرانيھا اينھمه درقبال سرنوشتش اچر<
موزد که آرا تجربه نميکند ونمی زادنه تصميم گرفتن وتکيه براراده واختيارخويش آ ، انديشيدن وزادآ

   >فتارھايش باشد ........مسئول پيامد ھای ناشی ازر

  مسئوليت درشركت انتخابات

، ھيچم ن مانوس که نيستيآ مھمترين وحساس ترين مسئوليت ھای اجتماع که ابدا وھرگز ماايرانيان با
   .بسيارھم غريبه ھستيم شرکت درانتخابات است

که درنتيجه بدون اينکه به ماھيت مسئوليتی  گروھی شرکت درانتخابات رايک تکليف ملی ميدانند
ويا متوجه باشند که ھرجاتکليف باشد مسئوليت  مشارکت درانتخابات ايجاد ميشود توجھی داشته باشند

ن آ مھرشرکت درانتخابات را درشناسنامه خود مزيتی ميدانند که ممکن است از       ُوکثيری   ،ھم ھست
تائيد قبول  ونتخابات شرکت درا ،شناسنامه ويا تکليف ملی در رن مھآاستفاده شود  ولی ماھيت حقوقی 

   .مسئوليت است

  مسئوليت درانتخابات شنائي باآ

انتخابات مجلس قانونگزاری ازمنظرحقوقی عقد وکالت است که مردم به افرادی وکالت ميدھند که 
دگی مجلس که مدت داراست  واجد اين وکالت نماين .را محقق کنداننآبراساس قانون اساسی خواستھای 

مفھوم است که اگروکيل نتوانست به وظيفه وکالتی خود عمل کند ويا اوضاع واحوال کشورطوری بود 
موکل بتواند  ،که وکيل قادربه انجام موضوع وکالت نبود وازباب نمونه قوه مجريه يکه تازميدان بود

   .ازتصميمات وکيل ونماينده متوجه اوست برکناربماندواکنش نشان بدھد  وازشمول مسئوليتی که قانونا 
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  مسيرمشخص درمقابل انتخاب كنندگاندو

ن قرارميگيرند يکی اينکه  قوه آ) درمقابل گانمردم= انتخاب کنند( دومورد مشخص است که موکل
قانونی مشخص خودرا داراست واصل تفکيک قوا ھم جاری است وقانون اساسی کشورھم  مقننه اقتدار

   .ولی وکيلی راکه مردم انتخاب کرده اند لياقت کاروعمل ندارد ،مل وحاوی ھمه حقوق انسانی استمشت

ايجاب ميکند که مردم درانتخابات شرکت مانند عقد وکالت حقوقی  دراين حالت ماھيت عقد وکالت مجلس
   .کرده وافراد اليق وکاردان وحافظ منافع جامعه را انتخاب نمايند

قانون است که جمھوری اسالمی  حکايت  تماعی کشورماستبرروابط سياسی واج حالت دوم که حاکم
وبا   حقوق اسالمی تشيع پايه ريزی شده استتثبيت ون براصل سلب حق حاکميت مردم آاساسی 

  .گماردن واليت فقيه اساسا قوه مقننه وقضائيه ومجريه دريکفرد خالصه شده است

کاره ای نيست که انتخاب خوب اليق ن است وکيل چه اليق وچه ناآ دراين حالت که جامعه ايران گرفتار
 ودراين حالت انتخاب وکيل تجديد بيعت با نظام کشور تلقی ميگردد   ؛تکليف موکل باشد در ن مفيد وآ

کسانی است که درانتخابات شرکت  هيد صريح مستقيم متوجآمسئوليتی ناشی ازعمل نظام بوجود  اگر
ينده جمھوری اسالمی آ شرکت درانتخابات بمنزله تائيد اقدامات گذشته وکرده اند  ودرعبارت کلی 

   .خواھد بود

نسبت به نوع رژيم کشوريک دعوت به بيعت است  وشرکت  ازباب تشبيه ميتوان گفت که ھمه پرسی ھا
  .بيعت بشمارميرودانتخابات دوره ای مجلس يک تجديد  در

براصل رعايت تجديد  ن ودمکراتيکحقوق مدر به تجديد بيعت نيست ولی= حقوق اسالمی قائل  حاشيه
  پايان حاشيه)(  .مقام انتخابات دوره ای جاری است در ،بيعت

  مسيرمسئوليت

بطوريکه اگررای  ؛يدآمسيرمسئوليت درانتخابات دوره ای باھمان يک رای انتخاب کننده به حرکت درمي
قانونی  به حد نصاب نميرسد ون انتخابات آ ،درانتخابات نباشد يعنی مردم به انتخابات اقبالی نشان ندھند

شناخته نميشود ومعنی اين صراحت قانونی اين است که انتخابات درمسيراجرائی قرارنگرفته وحرکت 
ن مسئوليت را متوجه رای آ ازر به قطب مسئوليت نرسيده که بخش مھمی نکرده است ودرکالمی ديگ

نشانگر توجه و قبول مسئوليت ھای اجتماعی  ،تنھم يعنی شرکت دريک انتخاباآدھنده کند و برعکس 
   .ناشی ازاقدامات دولت ھاست

  توسل به يك مثال بد نيست 

وقتی نماينده ويا وکيلی برای انجام يک کارحقوقی ويا تجاری انتخاب ميکنيم مسئولت ھای ناشيه  
نچه دولت آ ؛دوردرتطبيق م وخسارت محکوميت را موکل ميپردازد نه وکيل. نھا بعھده ماست آ عملاز
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اين بدان معنانيست که  ؛ن بعھده رای دھندگان استآمسئوليت ھای  و ثارآ اسالمی ميکند ويا ميگويد
خير موضوع اين  ؛ازمجازات بری ھستند به حقوق مردم وکشور مجريان جنايات وغارتھا وتعدی 

اعمال  از ،توجه مسئوليت                                                           ِ تحقيق توجه مسئوليتھای اجتماعی ازشرکت درانتخابات است نه بحث  
   حضورتحقيق حاضردرپيرامون معاونت جرم است نه عامل اصلی جرممجريان ودرعبارت حقوقی 

 نکه مالحظه کرديد آی خودتان انتخاب ميکنيد پس ازفرض کنيد شما يک ناظرويا عامل برای انجام کارھا
خواست ھای شما سازگاری محيط قادربه انجام نان عامل يا بواسطه عدم لياقت ويا عدم مناسبت وآ

 او مدت خدمت ازعامليت ووکالت عزل کنيد  اگرنميتوانيد اورا اقتضای عقل وفراست اين است که نيست
خدمت اورا تمديد نکنيد ودرتطبيق مورد يعنی درانتخابات دوره ای که بتشکيل  که پايان يافت، قرارداد

 نميتوانيد ازعمل ناروا وزيان بارديگر ،د واگرکرديديندولت با واسطه نماينگان منجرميشود اقدام نک
ن آچون حکومت ويانظام براساس رای شما وجود حقوقی يافته وبه اعتبار ؛حکومت اظھارناراحتی کنيد

   .که شما اظھارنارضايتی ميکنيد لی شده است وجود حقوقی مرتکب کارھا واعما

  خودكره را تدبيرنيست 

 شناھستيم ھمان است که درادبيات ما به خودکرده راآن آاظھارناراحتی اين اشخاص که با دامنه وسيع 
يا  >خودت کردی چوبش راھم بخورنيست مشھوراست ودرعرف کوچه وبازارگفته ميشود < تدبير

  ».خودم کردم، که لعنت بر خودم«

مسئله انتقال مسئوليت ازعامل به کارفرما (صاحب کار) ازقديم االيام مورد عمل ورعايت جوامع بوده 
ودرحقوق  است وپس ازبرقراری دوران قانونگزاری بطوررسمی وارد مباحث حقوق کيفری ومدنی شد

    .کيفری عنوان معاونت ويا مشارکت جرم رايافت

  نمونه هائي ازقديم وجديد 

   :ران قديم  اززمان زنديان انتخاب شده استنمونه ای ازدو

زکی خان برادرخودرا مامورسامان دادن  ؛شوب استآکريمخان زند وقتی اطالع يافت که درمازندران <
که شکايت به کريم  ،حساب مردم شد زکی خان درمازندان مرتکب قتل وغارت وعذاب بی ،ن ديارکردآ

 مرا زکی خان گفت من راشما انتخاب کرده ايد و ،کردخان رسيد کريم خان زکی خان را احضارومواخذه 
  )٣۶۴رستم التواريخ (                                             >.ن کارفرستادیآدنبال  ميشناختی چرامرا

زپشتوانه ھای ) امال بد بيخ ريش صاحبش. ضرب  المثل (يعنی عمل نماينده  متوجه صاحب کاراست
رد کسانی که نمايندگانی را درنظام اسالمی ودرتطبيق مو ؛مروصاحب کاراستانتقال مسئوليت به آ

   .معرفی ميکنند مسئول اعمالی که جمھوری اسالمی مرتکب ميشود خواھند بود

 وليتھای ناشيه ازعمل وکيل ونماينده قائل به تفکيک بين مباشرت درمدرن درباب کيفيت مسئحقوق 
درمسئوليت وجرم اين ان ومعاونت درجرم شده است  ومقصود ازمعاونت  مسئوليت وجرم ناشيه از
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ن شخص وجود آ ن باشد که اگرآ ن حد موثردرجرم ومسئوليت ناشيه ازآ است که عمل شخص در
   .نداشت ويا دخالت نميکرد جرم محقق نميشد

   نمونه ازدوران جديد

ازيکی اززندانھای نام حسين نيری  ندانی که يکی باھمين دوسه روزقبل خبرھا حکايت داشت که سه ز
تحقيقات وگزارشات پليس ميگويد يک خانم ايرانی که معلمه زبان  .يفرنيا فرارکرده اندفوق امنيتی کال

نظرپليس قضائی کاليفرنيا چنين است  .زندان بوده نقشه زندان رابه حسين نيری داده است
اين موقعيت يعنی ارتباط اساسی  ؛نھا ممکن نميشد>آزندانيان نبود فرارخانم معلمه با اگرھمکاری <

درتطبيق مورد دخالت ايرانيان درانتخابات   ،ره ای با عمل تبھکاری نامش معاونت درجرم استعمل کنا
بااين توضيح که اگرمردم درانتخابات اسباب مسلم معاونت درھمه اقدامات جمھوری اسالمی است  از

   .ند ونکنند اقدامات مفصل وزيان بارجمھوری اسالمی نميتواند تحقق يابددشرکت نميکر

  = خودم كردم كه لعنت برخودم بادشماتت خود 

حيثيت ملی برای شما وکشورباقی  و بروآنميتوانيد ازاينکه حکومت ونظام جمھوری اسالمی ذره ای 
شما خودتان احساس خفت کنيد چراکه  ،ايرانيان شده است ومارک تروريست شناسنامه ما نگذاشته

اگرلعنتی متوجه نظام جمھوری اسالمی   ن اين ننگ بزرگ برتارک فرھنگ وشھرت ايرانی شده ايدمعاو
، عامل ومعاونت اين جنايت وجرم شما وکسانی ھستند که به اين نظام فاسد نامشروع است که ھست

که است  کسی ھمانطور که عرض شد معاون جرم  ؛نت بدوش شماستعـد يعنی بخشی ازلنرای داده ا
نکسی که به اين آ. ودرتطبيق مورد دن عمل سب وقوع جرم وجنايت ميشوآعملی مرتکب ميشود که 

ن نظام انجام داده وميدھد زيرا آن رای ميدھد معاون جرم ومعاون جناياتی است که آنظام ومسئولين 
 ن کاستی ھا وجنايات ودزدی ھا وچپاول ھا ونقض حقوق بشرآن نظام رای داده نشده بود آاگربه 

   .صورت نميگرفت

ن مواد ت ۵٣۶ھم امروز خبرگزاری ھا ازکشف 
ماه گذشته خبردادند  ١٠مخدره درايران ظرف 

بااين توضيح که دريکسال گذشته مقدارکشف مواد 
   .تن بوده است ۴۶١مخدره 

يا ميدانيد اين مقدارکشف مواد مخدره درايران آ
بيش ازکشف مقدارمواد مخدره يکساله درجھان 

   .است

 چند روزقبل ھم در ؛ران معتادندسال دراي ١۵موز زيرآدانش  ١٣٠،٠٠٠ھم امروز دراخباربود که 
  .)ھروئين ازپنيردرايران ارزان تر استمده بود که (آ اخبار
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؟ فقط زمامداران جمھوری اسالمی نيستند حضراتی که عجيب کيست و ورآمسئول اين نابسامائی درد  
 وری شرکت کرده اند ھم مسلما درجايگاهنھا رای داده ودرانتخابات دوره ای ويا رياست جمھآبه 

   .معاونت جرم وجنايت قراردارند

  ن براحتی درکشورھای عربی خريدو وفروش ميشوندآايران مھمترين کشوری است که دختران  
  .)نوشت (به ايران برويد زنان ايران مزه ديگری دارند  ١٣٧۵مجله ماکسيم  درسال 

  ) ١٣٧۵رديببھشت سال ا ١۵مشروح درسنگر(                                                                  

رئيس پليس بين الملل گفته است <امروز قاچاق دختران وزنان جوان ايرانی به کشورھای ھمسايه يکی 
  .>که خانواده ھای فقير ايرانی بارضايت به اين کاردست ميزنند ورترين کارھاستآسود  از

  

ھمه اعزام شده اند  اعراب  که به بازاربردگی اين دختران که خواھران ماھستند مسئول بردگی وفحشاء 
. مسئوليت ن شرکت خواھند کردآدرانتخابات ه ويا درای داجمھوری اسالمی ه که ب کسانی ھستند

   .باال نگھداريم که ملتی با  غيرت  ھستيم سرمان را .اجتماعی دقيقا ھمين مورداست

رنج وارداتی ميبلعند  اگرکشوررا مالھا چپاول ميکنند  دکل ھای نفتی را درکناريک ميليون تن ب 
ن دزدی آمسئول وشريک   ؛نيست ھم  عجيبان ن غارتگرآ ونامی از

 .وخواھند  داد ھا ھمان کسانی ھستند که به اين نظام رای داده اند 

اگرصدھا ميليارد پول وثروت اين ملت بباد ھوسبازی ھا وبلند   
پولھای  و مبلغ دقيق اينفته ھا  ببھانه  ھسته ای  رخوندآپروازی ھای 

مسئولش تنھا سران نظام  مردم نيازمند ھم ابدا اعالم نشده ونميشود
   .معاونين اين تبھکاری عظيم بشمارميروند ،نيستند که ھمه رای دھندگان به جمھوری اسالمی
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سال تحت  ٢۵) حاکميت واستقالل ايرانيان برای مدتبرجاماگربا عھدنامه توافق ھسته ای ( 
گان به جمھوری اسالمی رای دھندھمه زمائی امريکا قرارميگرد آوراستی رت آانقياد ونظ

  .شريک اين خيانت تاريخی وبی نظير ھستند وخواھند بود

به خودش  کهن ديوانه ای است آاعمال جمھوری اسالمی ھمانند  اعتراض وفرياد ايرانيان نسبت به
  .ن فرياد کندآسوزن بزند وازدرد 

  شركاي لعنت 

  منه ای متھم اصلی تبھکاريھای تحميلی برمردم ايران درنھايت وقاحت ازمردم خواسته است سيد علی خا

> اوميداند که مخالف جمھوری اسالمی درانتخابات جمھوری مخالفين نظام ھم درانتخابات شرکت کنند<
قود اسالمی شرکت نميکند ولی اگرچنين مطلبی را عنوان نموده  تصورعقل ودرک رابرای ايرانيان مف

واال محال است که ازمخالف درخواست مشارکت درامری  ؛وبرقاعده فتوادرتشيع عمل کرده است ميداند 
   .شود که پايه واساس قدرت مخالف است

  نقش تحريك وتشويق 

نرا منوط به آوتائيد  حقوق جنائی ھرنوع تشويق ويا تحريک را درابعاد ومحدوده معاونت جرم ميداند 
   .اھميت تشويق ورابطه مشوق وتشويق شونده دانسته است

انتخاب (زمان > تنھاراه شرکت درانتخابات استن شخص محترمی که فرمود <آبراين قاعده معمول 
 يرانی ازسه ميليون ايرانی دريون ودويست ھزارابه فرمايش خودشان يک ميلکه ) شخصيتی خاتمی

اھميت رابطه سنتی واعتمادی پيروان او تحريک وتشويق شرکت درانتخابات  ،ارداردخارج ازکشورھواد
   .ميسازد نزديک بررسی  ، بهرا درابعاد معاونت درجرائم جمھوری اسالمی

ن شخصيت تحت عنوان رياست شورای تجريه طلبان برای شرکت درانتخابات آتحريک وتشويق مجدد 
درس سفارتخانه ھا آ) با قيد ريختن رای درصندوق سالمینه تحريم انتخابات جمھوری اشيخ حسن (

   .ميتواند بخشی ازمعاونت درجرائم وستمکاری ھای  جمھوری اسالمی  منظورشود

 حسوب وتحريم شخصی م ،علت تحريم انتخابات اگردررابطه با حقوق سياسی اجماعی نباشد = حاشيه
ام مشخص خالف قانون اساسی است مانند ھنگاميکه تحريم دررابطه با اقد ندارد. نيازی به ذکرعلت

 تنبه رژيم است و اعتراض و تحريم نوعی ،زاد نبودن انتخاباتآتحريم بعلت عدم رعايت حقوق بشرويا 
سلب مسئوليت ازمعاونت درجرائم جمھوری اسالمی نميکند تنھا تحريم به دليل عدم مشروعيت است که 

   .می را منتزع ازمشروعيت ميدانندمانع تسری مسئوليت به کسانی است که جمھوری اسال

  



 حقوقدان -اميرفيض -مسئوليت اجتماعی در شرکت انتخابات                                                     ٧    ٢٠١۶/٠٢/٠١شيد (دوشنبه) مه 

  انگيزه تحريم انتخابات 

عدم مشروعيت جمھوری اسالمی برمبنای حقوق سياسی جمھوری اسالمی انگيزه تحريم انتخابات 
   .حقوق سياسی بين المللی است و داخلی

  :ازنظرحقوق سياسي داخلي زيرا

جمھوری اسالمی خالف سنت ديرينه  ؛ھمانطور که درسابق بطورمفصل ومستند عرض وارائه دليل شد
 ل وق اسالمی وحتی تشيع بوده ونفس عمخالف حقو –خالف قانون اساسی مشروطيت  –ايرانيان 

اقداماتش غاصبانه است وھرچند بارای افراد ماھيت ضد اسالمی بودن حکومت ونظام جمھوری تبديل 
 ی اسالمی نوعی تنفيد اقدامات وولی مشارکت درانتخابات جمھور )نآتصريح قر(به مشروعيت نميشود 

  .جنايات جمھوری اسالمی تلقی ميگردد

 دخالت کشورھا درامورداخلی ايران شاھنشاھی بشرح مبسوط ودالئل و –اما ازنظرحقوق بين الملل 
جمھوری اسالمی را فاقد مشروعيت وشرافت بين المللی  ،شواھد واظھارات شخصيت ھای بين المللی

   .ساخته است

  

  

  

 


