به نام خدا

مستند سازی قانونی بودن حصر سران فتنه
مقدمه:
در بررسی فتنه  88و فتنه های دوران انقالب اسالمی باید به چند نکته دقت داشت:
الف) مباانی فکری رریاان انقالبی و ب ب ال ی باا رریان مقابس برااافار متساو اساااتو ایر جساو در ر ان بفنیو
خداشناسیو انران شناسی جبلور می یابد؛ فلذا اغلب ایر افراد در اعتقادا و باورهای دینی خود مشکال عدیده ای
دارند .مثال در بحث امام شاناسی هف وقت نتوانرتند ااس ایر سووا را بدهند هه چرا امفرالوومنفرع)) بدد ا رن
روسو عایشه را جا اایان عور مبارک امفرع)) بصر خانگی هرد بدون اینکه در یک دادگاه صالحه ای محاهوه شود؟!
چراهه ایر مراله دقفقا بر می گردد به مشروعفت امامت و اینکه والیت فقفه هوان والیت رسو اهلل است.
ایر رریان به دنبا اثبا مدعای خود صارفا ا رری مبابث عقلی و مادی می باشدو لذا در بحث با این ا باید جوره
به ظرافت مغالطا ایشان نوود.
ب) با ررح ساوواالجی در خصاوت جاری اساالم وسفره امام خوفنیعره) ایر رریان مدار
چالش های بنفادی هشافد در ایر هنگام نن ا می گویند قفا

و مفالف را می جوان به

شوا م السار است چرا هه امامان مدصوم و بکومت

نن ا با انقالب اسالمی متساو است .ما باید در ااس این ا در مفر دشور با ی نکنفم.
جاهفد نوایفد ایر سووا یا چالش هف ربطی به مراله رو ندارد فقط شب ه ای است هه شوا ااس می دهفد؟ یقفنا نوی
جوانند.
ج) ایر رریان مفالف و مدار

ادعا می نواید قانون اساسی را قبو داردو ایر اعتراف به ضررنن ا جوام نشده استو

چرا هه صاریحا در فتنه  88مفالف قانون اسااسی عوس شد .رو

نن ا در برخورد با قانون اساسیو رو

گ ینشی و

جسرافر به رای می باشاد .یدنی هم جسرافر خودشان را می گویند هه ایر جناقا با اصس،8و،2و،4و،3و،1و،6و 1قانون
اساااساای دارد و هم با ی با وا گان و اصااطالبا فراوان در برف های نن ا دیده می شااود .مثال اختالح ببب با
بصر /با داشت یا بصر و غفره هه باید به این ا هم جوره هافی داشت.
د)به محا اینکه به بر ست قانونی می رسند به اعضاء شورای نگ بان ان قلت می نور ند هه خود هوفر ان قلت نن ا
با قانون قابس ااس دهی است .
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اشاره ی به برخی از اصول قانون اساسی :
اصل اول :
حکومت ایران جمهوری اسالمی است .
اصل دوم :
جمهوری اسالمی  ،نظامی است بر پایه ایمان به :
-1خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
-2وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
-3معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به خدا
-4عدل خدا در خلقت و تشریع
-5امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم
-6کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برار خدا
اصل سوم:
دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم " همه امکانات خود را برای امور
زیر به کار برد .
از جمله :
-1ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایما ن و تقوای و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و
تباهی
اصل پنجم :
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)در جمهوری اسالمی ایران  ،والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه
عادل و با تقوی  ،آگاه به زمان  ،شجاع  ،مدیر و مدبر است که طبق اصل  101عهده دار آن می گردد .
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اصل نهم :
در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل ووحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند .
و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است  .هیچ فرد و گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی
به استقالل سیاسی  ،فرهنگی  ،و اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ی وارد کند .
اصل بیست و هفتم :
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها  ،بدون حمل سالح  ،به شرط آنکه به مبانی اسالم نباشدآزاد است .
اصل چهلم
هیچ کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر تجاوز به منفع عمومی قرار دهد .
اصل هفتاد دوم :
مجلس شوورای اسوالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهر رسمی کشور یا قانون
اسواسی ماایرت داشته باشد  ،تشیی

این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم امده بر عهده شورای

نگهبان است .
اصل یکصدو هفتادو ششم :
به منظور تامین منافع ملی و پاسوداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی
امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می شود :
....1
-2هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی  ،اطالعاتی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر
کلی دفاعی –امنیتی
-3بهره گیری از امکانات مادی  -معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .
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چارچوب و دامنه بحث :
در ابتدا باید قبو هرد هه اقداما و عولکرد ساران فتنه در ساا  88و فتنه بوده اسات یا خفر؛ اگر خفر باید استدال
هنند چرا خفر .منت ی اگر بله استو سووا بددی مطرح می شود هه فتنه 88نیا برای هشور ج دید محروب می شود؟
اگر خفر باید استدال هنند .منت ی اگر بله است ا اینجا شرو) به استناد قانون می هنفم.
نکته :قوانفر ر ائی و مجا ا اساالمی به دلفس اینکه در هنگام جصاویب به جایفد شاورای نگ بان باید برسد واگر نن
قانون مغایر با قانون اساااساای و اسااالم داشااته باشااند شااورای نگ بان نن را رد و یا برگشاات می دهد .فلذا قوانفر
مجا ا اساالمی و ساایر قوانفر مصاوبه مجلب شاورای اساالمی یس قانون اسااسی می باشد و اساسا مشروعفت نن
قوانفر به ال امشاان به قانون اسااسای و اسالم است .لذا وقتی بندی ا قانون مجا ا اسالمی نورده می شود به مس وم
جایفد جوساط متولی قانون اسااسای یدنی شاورای نگ بان می باشد .چرا هه خود قانون اساسی ایر جولفت را به شورای
نگ بان داده استعاصس ،8و،2و،4و،3و،1و،6و)1
مقدمه )4رب اصاس  5قانون اساسی والیت امر و امامت امت بر ع ده فقفه عاد و با جقواو نگاه به مانهو شجا)و مدیر
و مدبر اساات .اگر ررف مقابس ایر را قبو داشاات وارد مربله بددی بحث می شااودو اگر نداشاات هه باید اسااتدال
هند.
مقدمه )6رب اصاس  ،قانون اسااسای نیا فتنه  88و بفانفه های ساران فتنهو به اساتقال سافاسایو فرهنگی و اقتصادی و
نظامی و جوامفت ارضی ایران اسالمی خدشه وارد نکردو اگر نکرد استدال بفاورند.
مقدمه )3نیا رب اصاس  6،قانون اسااسایو ججودا و راهمفوایی ها و اعتراضاا فتنه گران و سران نن ا بدون بوس
ساالح بوده؟ و یا نیا مفس مبانی اسالمی نبودهو هه عاصس ن م یکی ا مصادی مبانی اسالمی است ) و هوننفر مفس
اصس دوم قانون اساسی به عنوان اایه نظام رو وری اسالمی است نبوده؟ اگر نبوده استدال هنند.
مقدمه )1نیا رب اصااس 14قانون اساااساایو اقداما و عولکرد و بفانفه های فتنه گران و سااران فتنه در جفریب اموا
عوومی و اغتشااا

و نشااوب در هشااورو "اضاارار به غفر" و ججاو به مناف عوومی" نفراات؟ اگر نفراات با قانون و

شواهد استدال نوایند.
مقدمه )5نیا اقداما و اظ ارا و عولکرد و بفانفه های سااران فتنه برای هشااور مراااله امنفتی ایجاد نکرد؟ نیا برای
نظام ه ینه درساات نکرد؟ نیا ایر اقداما ج دیدی برای امنفت ملی هشااور نبود؟ اگر ااس ا ررف مقابس خفر باشااد
باید استدال هند هم بر اسا

شواهد و هم بر اسا

مساد قانونی هه ایر ارا ه را به سران فتنه داده است.
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مقدمه )2وقتی اثبا شااد هه اقداما سااران فتنهو ج دید برای امنفت ملی اساات رب اصااس 4،2اینجا وظفسه شااورای
امنفت ملی می باشاد هه وارد مفدان شاده و ابکامی را صادر نواید هه در ایر مورد بکم بصر ایر افراد صادر شد.
دو دلفس عوده ایر بصر عبارجند ا :
الف) عدم انتشار اها یب و بفانه های مفتلف هه نسفب به امنفت ملی هشور می ند.
ب) رلوگفری ا به قتس رسفدن سران فتنه و اسطوره سا ی نن ا و ه ینه جراشفدن برای نظام مقد
ایران جوسط ضد انقالب داخلی و خارری.
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رو وری اسالمی

استناد میالفان و معرضان طرفدار فتنه و پاسخ به آنها :
اصل سی و دوم :
هیچ کس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند  .در صورت بازداشت  ،موضوع
اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت  24ساعت پرونده مقدماتی
به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه  ،در اسرع وقت فراهم گرددو متیلف از این اصل طبق قانون
مجازات گردد.
پاسخ :
در این اصل از لفظ " دستگیر " استفاده شده است  .با توجه به اینکه سران فتنه دستگیر نشدند بلکه حصر شدند،
این اصل در موردآنها صادق نیست .
حال اگر میالفین گفتند حصر با بازداشت فرقی نمی کند باید از طریق بندهای قانون مجازات اسالمی یا قانون
اساسی این ادعا را اثبات کنند .
----------------------------------------------------------------------------------------اصل سی و سوم :
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع یا به اقامت در
محلی مجبور ساخت  ،مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .
پاسخ :
در حال حاضر سران فتنه در منازل خودشان حصر هستند و هر کجا بیواهند می روند البته تحت الحمایه اگر این
خواستند در یک مکان دیگر اسکان پیدا کنند می توانند اما تحت الحمایه یعنی نظام آنها را مجبور به سکونت در
جایی که می خواهد نمی کند(جز موارد حفاظت فیزیکی غیر مناسر) مثل حکومت هایی که امثال این سران را
در پادگان ها ساکن می کنند .
این ادعا دروغ است اگر نیست باید استدالل و استناد کنند .
این در حالی است که در انتهای این اصل گفته موارد که قانونی مقرر می دارد .
اینجا همان بحث حبس و حصر است ( .تفاوت این دو )
----------------------------------------------------------------------------------------6

اصل سی و چهارم :
داد خواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالحه رجوع نماید .
همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به
موجر قانون مراجعه به آن را دارد  ،منع کرد .
پاسخ :
اوال دادخواهی در خصوص انتیابات  88یک مرجع دارد آنهم شورای نگهبان است این را قانون اساسی مشی
نموده است  .و سران فتنه هیچ مستنداتی برای دادخواهی خود ارائه نکردند ( .عال رغم تاکیدات رهبر انقالب )
فلذا در کشور آشوب و فتنه به راه انداختند  ،اگر میالفین این را قبول ندارند بر اساس شواهد و عملکرد و قانون
استدالل کنند
دوما در حال حاضر دادخواهی سران فتنه در مورد چه مساله ی می توان باشد  .اینکه چرا حصر شده اند ؟یا اینکه
طرح توهم تقلر را دادخواهی کنند ؟
اینها مسائلی است که همه به شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر بر اجرای قانون اساسی محول شده است و
در سال  88به سران فتنه اعالم شد .
نکته اینجاست که این دوستان شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن را قبول ندارند  .در نتیجه این بند هم
مشمول سران فتنه نیست .
----------------------------------------------------------------------------------------
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نتیجه گیری :
 -4بصر سران فتنه رب اصس  4،2قانون اساسیو قانونی می باشد.
 -6 -6رب مقدماجی هه بفان شاد و اصاولی هه ا قانون اسااسی نورده شدو سران فتنه مجرم هرتند و رب ماده
 682قانون مجا ا اسالمی نن ا را مسرد فی االر

می داند و بکم نن ا اعدام است.

فلذا اینجا محس رافت نظام مطرح می شاود .یدنی ما با قانون اساسی اثبا هردیم هه این ا علفه امنفت ملی اعم ا
داخلی و خارری هشور و هوننفر نشر اها یب و ابرا و جفریب به گونه ای هه مورب اخال شدید در نظم
عوومی هشاور و ناامنی و ورود خراار عوده به جوامفت رروانی افراد و اموا عوومی و خصوصی شدند .لذا
رب ماده  682مسرد فی االر

هرتند و نظام جا االن به نن ا رافت نشان داده است.

 -3علت عدم دادگاهی سااران فتنه جا امرو و رافت نظام بوده چرا هه به دالیلی هه هر شااد مسرااد فی االر
بودنشان قطدی است.
 -1در انت ا باید به عر

برساانم رف بصار ساران فتنه برای دولت  44خطرناک است لذا روبانی و مداونفنش

در مورد بصار صاحبت نوی هنند .در با باضر ریاست شورای عالی امنفت ملی با روبانی است و بفشتر
اعضاااایش هوااهنا

باا دولت 44و منت ی اقدام به ایر هار نوی هنند چون ساااران فتنه برای نن ا هم خطر

محروب می شوند.
در نینده ا ایر خطرا صحبت می هنفم ......
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