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 به نام خدا

  سخنی کوتاه درباره ی انتخابات

 :شرکت یا عدم شرکت در انتخابات

م را به   تیاری است وهیچ کسی حق ندارد مردشرکت در انتخابات امری کامالً اخ     

شرکت در انتخابات وادار نماید و یا دیگران را از شرکت در آن باز دارد . توضیح این 

است از نامش پیداست امهری دهد   « انتخاب » دش ک  مفر« انتخابات » واژه ی  : ک 

در دد اختیاری می باشد و از نظر حقوقی امر و نهی کردن ب  مردم برای شهرکت یها   

      و « ی بدهیهد  بایهد ر  » و مهردود اسهت . یعنهی :     عدم شرکت در انتخابات بی معنی

 هیچ که     خالدبی معنا و کاری عبث و بیهوده است .  هر دو« دهید ب  ی ر نباید »

حق دارد مانع شهرکت  ن  مجبور کند و  یحق دارد دیگران را ب  شرکت در انتخاباتن  

 . دیگران در آن شود

امهری کهامالً اختیهاری       انتخابات یکدر  الزم ب  ذکر است ب  دلیل اینک  شرکت     

 یاختیار خود در کار ب  میل و شرکت می کند می باشد بنابراین کسی ک  در انتخاباتی

ب  دلیل نادرست دانستن یهک   و کسی ک  می نمایدداند شرکت  درست می ک  آن را

و هیچ مقام و مرجهع  نشده است  یجرممرتکب هیچ  در آن شرکت نمی کند انتخابات

و فردی را  انتخابات را جرم تلقی کند یک سیاسی یا قضایی حق ندارد عدم شرکت در

 است قرار دهد .ک  در انتخاباتی شرکت نمی کند مورد باز خو
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 له یا علیه انتخابات اقدام کردن

ف من خود را موظه » ند حق دارد بگوید انتخابات شرکت نمی ک یک کسی ک  در     

ن شرکت نمهایم امها حهق نهدارد بهرای      در آ« بر خود واجب می دانم » یا  «می دانم 

ن ر آد« ف هستیم و بر ما واجهب اسهت   ظما مو» دیگران تعیین تکلیف کند و بگوید 

مهن  » شرکت نمی کند حق دارد بگویهد   ی. همچنین کسی ک  در انتخاباتشرکت کنیم 

امها حهق   « رکت در آن انتخابات را دحیح نمی دانم ش» یا « در آن شرکت نمی کنم 

 . « مردم نباید در آن شرکت نمایند » ندارد ادعا کند

 برگزاری انتخابات در ایران

و رئی  جمهور  مجل جل  خبرگان و نمایندگان ن برای انتخاب مدر کشور ایرا     

نجا ک  حکومت فعلی ایران بر پای  و شورا ی شهر و ... انتخابات برگزار می شود . از آ

قرار دارد یک نفر شیعی بهرای شهرکت یها عهدم شهرکت در      « والیت فقی  » باور ب  

ی انجام نداده اسهت  ر عبثیعنی اگر در آن شرکت نماید کاانتخابات کامالً مختار است 

 ن خودداری ورزد مرتکب جرمی نشده است .آ از شرکت در و چنان چ 

« شهورا  » بهر اسها     اسهالمی  ت حکومتاما چون ب  اعتقاد ما مسلمانان اهل سنّ     

 یرا انتخاب می کننهد و شهورا  « شوری اولی االمر » مردم بدین معنی ک   استوار است

کومهت و اداره ی مملکهت را بهر عههده دارد و     ح که   مزبور همان مجل  مقنن  است

انتخابهات   برگهزاری  رایند بنهاب تخاب مهی کنه  نرئی  دولت ) رئی  جمهور ( را نیز ا
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در تعارض دهریح  مجل  و رئی  جمهور و شورا ی شهر همگی  خبرگان و نمایندگان

  حکومت می باشد . امر ما مسلمانان اهل سنت در یاعتقاد و آشکار با مبانی

و متخصصهین کشهور داری    ناد ما شورایی از مجتهدیقتععبارت دیگر چون ب  ا ب      

ک  منتخب مردم هستند ب  نیابهت از رهرم مهردم قهدرت و حکومهت را در دسهت       

ی ) رئهی  دولهت ر رئهی  قهوه     میگیرند و مملکت را اداره می کنند و رئی  جمهور 

) هم ب  شورای اولهی   نند( را انتخاب می نمایند و مردم نیز با وی بیعت می ک مجری 

می کنند ( و به  رهور مضهاعف     از وی پشتیبانیمر ر ی مثبت می دهند و هم عمالً اال

  : اختیارات رئی  دولت را تأیید می نمایند ر در نتیج 

در اعتقاد مها   ) رئی  حکومت ( اوالً ر انتخاب مجل  خبرگان برای انتخاب رهبر     

و ب  نظر  زیرا ما ب  حکومت فردی اعتقاد نداریم ت مطرحیت نداردمسلمانان اهل سنّ

     سپردن حکومت ب  یک نفر همان سلطنت و انتخاب شهاه اسهت و حکومهت فهردی     ما

ب  دلیل اینکه  خهدای متعهار در قهرآن      ر اسالم مطلقاً فاقد اعتبار استسلطنتی ( د )

ده اسهت نه  به     اجماع ( دسهتور دا  ) شورای اولی االمر =کریم ب  پیروی از اولی االمر

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسوو  و  » می فرماید :  چنانک اراعت از فرد 

 ... « اولی االمر منکم

در یهک   چ  اسالم شورا حکومت را اداره می کند چنان آئین چون درناگفت  نماند      

مگر و شهیااد  مملکت هم  ی قدرت ها در اختیار یک فرد باشد آن فرد چ  بسهیار سهت  

باشد و چ  بنام دین بر مردم فرمانروایی کند و روبهاه دهفتان  سهتم و جنایتههایش را     
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توجی  نماید و یا حتی واقعاً زاهد زمانه  و بسهیار عهادر باشهد در شهاه بهودنش و در       

   سلطنتی بودن چنان نظامی هیچ تردیدی وجود ندارد . 

ت زیرا تمهام  مجل  نیز عبث اس نمایندگان ات برای انتخابانتخاب برگزاری ثانیاً ر     

    اری بر عهده ی شورای اولهی االمهر و تنهها در دهالحیت آنهها      امور مربوط ب  قانونگذ

 می باشد .

در حکومت اسالمی به  دلیهل عملکهرد مسهلمانان در      ثالثاً ر انتخاب رئی  جمهور     

یرد همچنان ک  ب  شکل موجود از سوی مردم نیز دورت نمی گ عصر خلفای راشدین

ذکر شد شورای اولی االمر ب  نمایندگی از ررم مردم وی را انتخاب می کند و رئی  

     جمهور ب  کمک اعضای دولت تحت نظهارت و مراقبهت مسهتقیم شهوراب  وظیفه  اش      

 ) اجرای مصوبات شورا ( می پردازد .

در واقهع بهازویی    انتخاب شورای شهر نیز در مملکت ایران از آن جهت ک رابعاً ر      

ت نمایشی بهی ثمهر   است در اختیار فرماندار و شهردار لذا از نظر ما مسلمانان اهل سنّ

منتخب مردم در هر شهری ریاست هم  ی امور مربوط ب   یب  اعتقاد ما شورا . است

و بهرای اجهرای    باید در اختیار داشهت  باشهد   اداره ی شهر اعم از سیاسی و عمرانی را

قوانین و مصوابات و بخشنام  های منطق  ای افرادی را انتخاب کند آن افراد نیز زیهر  

مانند شهورای   شورای شهر در واقع پردازند رب اجرائیاتوظیف  ی  ب  نظر شورای شهر

 ی وظیفه     و در محدوده ای کوچکتر در منطق  یا شهری عمهل میکنهد   اما اولی االمر

 افرادی می سپارد .را ب   اجرائیات
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 پاسخ به چند سؤال :     

انتخاب خبرگان برای انتخاب رهبر از نظر مبانی اعتقادی دینوی هوه ایورادی     -1

 دارد ؟

ت خهدا به    جواب : اوالً ر هم چنان ک  ذکر شد ب  اعتقاد ما مسهلمانان اههل سهنّ        

راین در کشهور  اراعت از شورای اولی االمر دستور داده است ن  ب  اراعت از فردبنهاب 

ا به   نیهز فهردی ر    ایران وقتی مردم مجل  خبرگان را انتخاب می کنند و آن مجل

مهردم   ر اسالمی نیسهت زیهرا   ااقدامشان مردمی است ام عنوان رهبر انتخاب می کنند

دسهتور داده   ی اولهی االمهر ) اجمهاع (   قانون خدا را ک  ب  اراعت از شهورا حق ندارند 

 عت از فرد دم بزنند .است عوض نمایند و از ارا

  انتخاب نمایندگان مجلس هه ایرادی دارد ؟ -2

جواب : اوالً ر ربق قانون اساسی کسانی ک  سواد خواندن و نوشتن و مدرک دیپلم      

مردود اسهت   عقالً و شرعاً خود را نامزد نمایندگی نمایند و این ندرداشت  باشند حق دا

قد دالحیت باشند بارل است توضیح اینک  ر اپردن امری ب  فرد یا افرادی ک  فزیرا س

نمهی تواننهد و حهق    کسانی ک  در فهم و شناخت قرآن و سنت تخصص نداشت  باشند 

  مشهکل ع ایهن  در قانون اساسی ایران بهرای رفه   البت  .گذاری دم بزنند ندارند از قانون
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کار این شهورا بررهرم کهردن عیهب عهدم       . شورای نگهبان در نظر گرفت  شده است

 . می باشد ( تقرآن وسنّ اساسی دین ) با منابع طبیق مصوبات مجل ت

وقتی افرادی قبالً از فیلتهر  ثانیاً ر معرفی نامزد ها از نظر حقوقی کامالً مردود است      

اقهد  و ف حلق  ب  گهوش و بله  قربهان گهوی     شوند یعنی افرادیمی گزینش عبور داده 

از  توهین بزرگهی به  مهردم اسهت . ولهی     ین و ا دالحیت را بر مردم تحمیل می کنند

 آنجایی ک  نهایتاً مردم با شرکت در انتخابات ب  این تهوهین پهذیری تهن مهی دهنهد     

 ی اما غیر اسالمی است .مردشرکت در چنان انتخاباتی اقدامی م

 ؟ انتخاب رئیس جمهور هه ایرادی دارد  -3

نمایندگی مجله  دربهاره ی   جواب : اوالً ر همان ایرادی ک  ب  معرفی نامزد های      

تحمیل آنها بر مردم و توهین ب  مردم وارد اسهت به  معرفهی نهامزد ههای ریاسهت       

 جمهوری و تحمیل و توهین ب  مردم نیز وارد است .

قانون اساسی رئی  جمهور باید شیعی باشد یعنهی مسهلمان    111ثانیاً ر ربق ادل      

ودهف انتظهار دولتمهردان ایهران از     ی مذهب حق ندارد رئی  جمهور باشد با این سنّ

ب  ریاست جمهوری بسیار بیجها   ت برای شرکت در انتخابات مربوطمسلمانان اهل سنّ

است که  آنهها ههیچ ارزشهی      معنیتاخان  و ستمگران  است زیرا توقعشان ب  این و گس

بها   ت ایرانمسلمانان اهل سنّ ما ی مذهب قائل نیستند اما انتظار دارندبرای مردم سنّ

. ناگفت   ؟! یمنها ارزش و احترام قائل باشبرای آ رکت در انتخابات ریاست جمهوریش

انتخابات ریاسهت جمههوری شهرکت مهی کنهد       ی مذهبی ک  درنماند هر مسلمان سنّ
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توهین و ستم علی  خود را می پذیرد و ب  خودش توهین مهی کنهد . و بها شهرکت در     

الزم ب  ذکهر اسهت تهن     ار می کند .الم عقیده ی خودش رفتب  خ نیز سایر انتخابات

ت و خواری شایست  ی هیچ انسانی نیست ر چ  برسد ب  مسلمانی ک  باید دادن ب  خفّ

 همواره با عزت نف  زندگی کند .

تغییر داده شهود و   111ی درخواست کرده اند ادل سنّ برخی از نویسندگاناخیراً      

اگر ادل مهذبور   ک  متوج  نیستندولی این افراد شرط شیعی بودن از آن حذم گردد 

رئی  جمهور گهردد بهاز ههم از نظهر اعتقهاد مها       ی تغییر داده شود و فرضاً فردی سنّ

بها  ولی فقی  است پ  از این جهت نیز مقلد و مطیع نادرست است زیرا رئی  جمهور 

خواههد  و عهدم اراعهت از فهرد منافهات و تعهارض       «حکومت شورایی » اعتقاد ما ب  

 .داشت

ت و آن ها را از شورکت در  گفتن مسائل فوق الذکر به مسلمانان اهل سنّآیا  -4

کسی حق ندارد دیگران را از شورکت در  » انتخابات باز داشتن با سخن  نخست که 

 تعارض ندارد ؟ « انتخابات منع کند 

ر و نههی  جواب : این ک  کسی حق ندارد ب  دیگران برای شرکت در انتخابهاتی امه  

اری یک انتخابات معقور و منطقی باشد اما وقتی شرکت ک  برگزکند در دورتی است 

در انتخاباتی اساساً با مبانی اعتقاد فردی منافات داشت  باشد ارشاد آن فرد کامالً ب  جا 

تی را انتخهاب نماینهد تها    می خواهنهد هیهأ  و درست است . فرض کنید در دانشگاهی 

د برای تحت فشهار قهرار دادن آنهها    ب  والیت فقی  معتقد نیستن ی را ک مسلمانان سنّ
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برگزاری چنین انتخاباتی اساساً مهردود و سهتمگران  اسهت لهذا      . چون شناسایی نمایند

و برحهذر داشهتن آن هها از     ی مهذهب ارشاد دانشهجویان سهنّ   علی  آن تبلیغ نمودن )

 شرکت در آن انتخابات بارل و زورگویان  ( حق ربیعی آنهاست .

زینش و حراست در ادارات و مراکز آموزشی افرادی را مسؤوالن گ گاهی این که -5

      تهدیود رورار   موورد  و حتی می کنند بازجویی خاطر عدم شرکت در انتخاباتی به

 می دهند آیا دلیل حقوری و رانونی برای این کار دارند ؟

روی حماقهت اعمهار    این قبیل افهراد زورگویانه  و از   ر جواب : خیر ر ب  هیچ وج 

ب  خهارر رسهوا    ادعایشان را مکتوب نماینداگر از آنها خواست  شود  و نندسلیق  می ک

    چنان کاری را انجام دهند . هرگز حاضر نخواهند شد شدن

 تکثیر : جمعی از دانشجویان و طالب اهل سنت و جماعت

 

 

       

 


