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  حقوقدان -اميرفيض

فقھی) نسبت به رای مردم نظری (مانی دبيرکل جامعه روحانيت  ی کردحخوند محمد علی موآھم امروز 
مخالفت اسالم با انتخابات  تز ١٣۶٣تحريرات  ازسال  و چون سنگر که ،ن داده استآحالل وحرام بودن  و
نبايد نسبت به ادعای  ،ثارحقوقی نسبت به مسائل سياسی کشورمان واردساخته استآن آ مطرح وبر را
   .ی کرمانی بی تفاوت بماندحدمو

 نجاست که باآ اھميت اين موضوع تا
نکه درجريان تنظيم قسمت دوم نقد آ

  ٢۴نيوز مصاحبه اعليحضرت با شبکه
يد که اين تحرير بودم ترجيح الزم گرد

   .مقدم شناخته شود

  كرماني  چه گفته است

اگررای درست به «کرمانی گفته است 
ن رای حالل است آصندوق ريخته شود 

  ١ »نادرست باشد حرام است اگر و

ن آچارچوب قر يد يعنی موضوع بايد درآ، پای حقوق اسالمی پيش ميوقتی صحبت ازحالل وحرام ميشود
صراحت  ازن آفراگيری قر و کامل تائيد وتاکيدنجا که آ از و نقد قرارگيرد مورد بحث وھای اسالمی سنت  و

اسالمی  ایوفت و نچه نوشته وبعنوان يک حکمآکرمانی سوال کرد  از ھای مسلم اسالم است لذا بايد ديد و
ن است که آزيرا اين عمل او اتھام بستن به قر ؛ن استآيه وصراحت قرآدرجھان منتشرشده ازباب کدام 

  .دارد رخودش ميداند گناه وکيف

ميتوان به موارد زير استناد  ھمه زمانھا ن برایآبه کامليت قر درباب اھميت توجه اسالم وھمچنين تشيع
   .کرد

                                               
اگر در سبد رأی يک کانديدا آراء واقعی او ريخته شود، اين آراء « :دراينجا الزم می دانم کلمه حالل را معنا کنم -١

پليد و حرام است. تخلف در  آراء ديگری به اشتباه يا عمد در سبدش ريخته شود اين آراءحالل است و اگر  پاک و
   .از رويه تارنماھا » .قانون شورای محترم نگھبان است انتخابات يک امر طبيعی است و مرجع تشخيص، طبق

 ک-ح
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فالن مطلب  ازامام صادق روايت است که <قسم خورده که ھيچگاه انسان درحسرت نخواھد بود که چرا **
کيفيت  بايد رای گيری و پس عنی> ين ھستآقر داشته باشد در نچه انسان نيازآزيرا ھر ن نيستآقر در
  .باشدن آقر ھم در نآ

 دررا روز قيامت بدان احتياج دارد  ت او تاکه ام نچه راآخداوند <: ازامام باقر روايت است که گفته **
 ن وسنت دستوراتی راجع به انتخابات وآ> يعنی بايد درقربرای رسولش بيان کرده است ورده وآن آقر

   .باشدشده رای مردم داده آحالل وحرام بودن 

بيان کرده  را نچه راکه مردم احتياج دارند تا روزقيامتآ پيامبر< :ازامام کاظم روايت است که گفت **
   >است

خوند کرمانی که يک متشيع  است وروايات وسنت ائمه را ازباب اعتبارشرعی ھم مقام سنت محمد آ **
   .ن مخالف باشدآنميتواند نظريه ای بدھد که با سنت تشيع وقر ،ميداند

  د ازراي دادن چيستمقصو

 راه نظراکثريت واحترام و ، حرکت دراتيکانتخابات درجھان دمکرو رای دادن  مقصود ازمشارکت در **
 را ن نظرآ پيروی از نيست واکثريت قائل به مشروعيت  درحاليکه اسالم برای نظر .ن استآاجرای 

ناميده  ، نادان ومنافق، گمراهشعور ودرکرا بدون  يه انسان ھاآ ١١ی انسان ھا ميداند  ودرموجب گمراھ
شناخته ميشود ومسئله حالل وحرام نسبت به چيزی که  رای اين قبيل اشخاص بی اعتبار ديگر ،است

   .مطرود اسالم است قابل تبيين نيست

سوره  ٨٩يه آ –سوره ھود  ١٧يه آ –سوره اعراف  ١٨٧ –سوره انعام  ١١۶يات (آمستند اشاره باال 
   .است )فاتسوره صا ٧١يه آ –اسرا 

نچه درنظربعضی مسلم است آبرخالف < :نوشته است ۵جلد  ۴٩ن  نوين درصفحه آقر تفسير مفسر **
نفی کرده است وبرای  نراآن درايات متعددی آقرولی ميپمايد  که اکثريت عددی ھمواره راه صحيح را

اجد ن دراسالم وآ> يعنی رای گيری وتوسل به نتايج نيست اعتبار اکثريت عددی قائل به اھميت و
  اعتبارنميباشد 

بوسيله  مورد مشورت توصيه ھائی دارد وشرائطی ھم معين کرده ولی مشورت درامورن درآقر  **
 از واسالم نحوه تعيين حاکم را بغير ،با رای گيری بمنظور رھبری ويا قانونگزاری تفاوت دارد ،اشخاص

   .طريق رای گيری مشخص ساخته است

> که به عربی به معنای رای گيری = تصويه تتصوييکبار کلمه <ن حتی آقابل توجه اينکه درتمام قر **
 ین دستورالعمل کامل وجامع برای اداره انسانھا براآدرحاليکه اگرقرارباشد که قر است ديده نميشود

ن آن وياسنت دراين امرمھم يعنی توسل به رای مردم که بقای جامعه اسالمی با آبايد درقر ،ھميشه است
. چرا چنين ن دستورالعمل ميگذاشتآبات وھيئت نظارت وديگرمراتب مديريت برای انتخا ،پيوند دارد

است واين تشخيص محدود مراه خوانده گ نکرده است زيرا اسالم اکثريت مردم را نادان وجاھل وطماع و
   .به مدت وشرائط خاصی ھم نشده  وابدی است وبه ھمين دليل ھم محکوميت رای گيری ھم ابدی است
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  خداست نه مردمانتخاب حق 

> فرينش با خداوند شريک نيستآ کسی درفرمان دادن و< دراسالم خداوند مالک جھان وجھانيان است و
مردم  و  نچه را که بخواھد انتخاب ميکندآفريند و آمي تو پروردگار< :ميگويد ٢٨سوره  ۶٨يه آ در و

ريند وھرکس را بخواھد انتخاب فآ، ھرچه بخواھد مينتخاب پروردگارشان اختياری ندارند وا درمقابل اختيار
   >.ميکند

محمد رسول  را از چون معنای اين مزبور ؛پيغمبر نقل ميکند که گفت > خدمتگذارانسمحمد مومن از<
اينکه فرمود برای بندگان خود  فريد سپس بياناتی فرمود تاآگل  از دم راآخداوند < :م فرمودخدا سوال کرد
  >.که خواھم انتخاب ميکنم ا برگزينند بلکه خود ھرکس راندادم تاکسی را انتخاب کند وي اختياری قرار

ناديده گرفتن ای شرعی ندارد بلکه نبنه تنھا م اينھا ھمه دليل است که دراسالم وخاصه تشيع انتخابات **
چيزی  است  بدين طريق نميتوان احکام حرام وحالل را برائمه  پيامبر ون وسنت آتصريحات قر وعبور از

   .بندگان خدا وارد ساختکه اساسا حق خداست نه 

 ٢٠٣عالقمندان به داليل بيشتر ميتوانند به مقاالت اسالم وانتخابات به سنگرھا ازجمله سنگر
   .وتحريرات رجوع فرمايند ٣٣٢+٣٣٩و

      

  

   


