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  ازجام زهر تاشوراي فقها

  برای بقاتاثير تحريمھا وتالش جمھوری اسالمی 

  حقوقدان –اميرفيض 

  :ه است کهدن اظھارنظرکرآارسال ودر "جاويد ايران"داخل کشور مقاله ای برای يکی از ايرانيان از

وعقب نماند دستور تشکيل تقابلی کرده چون رضاپھلوی درمقام تشکيل شورای ملی است جمھور اسالمی برای اينکه <
  >شورای فقھا راداده است

  .اطالع ازچنين برداشتی الزم ساخت که تحريرزيرتقديم گردد

توجه  بافعاليت اتمی ايران است، ھا دررابطه که سخت مربوط به اثرتحريمپی درپی درھمين ماه گذشته چند رويداد 
   .ھمگان راجلب نموده است

ن اين آتيرماه  پخش کرد وحاصل  ١٣تاريخ  در نراآ يون دولتی جمھوری اسالمی تلويزبودکه  نجیسيک نظر ھانآاولين 
 ھا ازطرف غرب ميباشند وھمان خواستارتوقف غنی سازی اورانيوم وبرداشتن تحريم گاندرصد از سوال شد ۶٣بودکه  

   .درصد خواستار ادامه غنی سازی بوده اند ١٧ نظرخواھی نيز اضافه کرده بود که

وھمچنين  زاد تلقی گرددآ ناگفته پيداست که انتشارچنين موضوعی ازتلويزيون دولتی جمھوری اسالمی نميتواند يک امر
   .نرانميتوان درحد يک نظرسنجی سايت اينترنتی قراردادآ اعتبار

سايت تلويزيون دولتی جمھوری اسالمی رابيک  ،حيدرمصلحی وزيراطالعات جمھوری اسالمی درمورد نظرسنجی مزبور
است که  نآکه عبارت < کنترل نشده > به معنای داخلی تشيه کرد وبعد ھم گفت نظرسنجی مزبورکنترل نشده بوده است 

   .م وسانسور نشدهنجاآبطورطبيعی 

باخط قرمزی که جمھوری اسالمی برای توقف  حرکتی بود کهمعمول حکومت روبرونشد،  اين نطرخواھی که باواکنش
     .مقابله کرد ،کرده است ھا اعالمغنی سازی بارھا وبار

گفت برای رفع مشکل غنی سازی اورانيوم رجوع به ھمه  ،خاتمیيکی ازوزرای کابينه عبدهللا نوری  روز بعد  ١٠حدود 
   .پرسی ميتواند تنھاراه باشد

ھمه پرسی درقانون ض شد که متعرتنھا  کيھان تھران  ،خاتمی واکنش تندی نشان داده نشدنسبت به اظھارات وزير 
سی جمھوری بايد به پيشنھاد سه چھارم ازنمايندگان مجلس باشد نه يکنفر ولی ھمان روزنامه درمورد ماھيت اسا

   .اعتراضی ارائه نداد سالمی نسبت به توقف اورانيوم است پيشنھاد که تعرضی به خط قرمز جمھوری ا

قابل بررسی ن آاست اما تعليق موقت  درحدی قابل مذاکرهتوقف غنی سازی < :محمد حسن اصفری نماينده مجلس گفت
ھا  ايان دادن تحريمقف غنی سازی اورانيوم مشروط به پپذيرش تو< :ھمو گفت )سخنان دوپھلو وفرارازصراحت> (است

  >زشورای امنيت استوبازگرداندن پرونده ھسته ای ايران ا

ھا جمھوری  محسوس است که درصورت برداشتن تحريم مادگیآاين عالقه و< :خبرگزاری رويتر گفت ،بافاصله کمی
   >اسالمی ھم درتصميم خود به ادامه غنی سازی تجديد نظرکند

نماينده خامنه ای درسپاه  علی سعيدی  مھمترين رويدادی که دراين راستا به تنظيم فکری اين تحريرکمک کرد اظھارات
که گفته تشبيه کرد  موقعيت خامنه ای رابه جنگ  صفين رانيوم وپاسداران است او موضوع فعاليت ھای غنی سازی او

ن آعلی ناچارشد که ازوصلح بامعاويه نظر داشتند وقعيت پيروزی بود ولی اصحاب او به ن جنگ علی درمآدر شده
  .يدآپيروزی ھای قريب الوقوع صرفنظرکند وبخاطر توصيه اصحاب ازدر صلح بامعاويه در
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فشاربرولی فقيه برای توقف غنی سازی اورانيوم  نگ صفين اين نتيجه راگرفت کهدقيق ج ه خامنه ای باتوصيف ديننما
نطورکه درجنگ صفين برعلی خيلی زياد بود وعلی ناچارشد ازمقاومت وجنگ دست بکشد درحاليکه خيلی زياد است ھما

ھا وفشاربين المللی  درتطبيق مورد اگرولی فقيه ھمچنان درمقابل تحريم ،اگربه جنگ ادامه ميداد پيروزی باعلی بود
قا ھم ھمواره آو ولی چه کند که  اصحاب ومسئولين کشور نظرات ديگری دارندمقاومت کند پيروزی بردشمن حتمی است 

  .به نظرات ديگران احترام ميگذارند

اينکه  مالحظه ميشود که او جوانب کاررابرای ،زی اورانيوم ازاختيارات ولی فقيه استنجا که تصميم برتوقف غنی ساآاز
ولی برای اينکه  ،ستفراھم کرده ا را تصميم علی درجنگ صفين تطبيق بدھد ازقبيل نظرخواھی واظھارنظرھای الزم با

ھا به جام زھرديگری که  ل ھارت وپورتمسئوليت چنين تصميمی يعنی توقف غنی سازی اورانيوم وعقب نشينی درمقاب
      .کيل شورای فقھا جام زھررابه فقھا بخوراندباتش د ميخواھ ،منجرنشودايشان بتنھائی بايد سربکشد 

  شوراي فقها

ن خوانده ميشود شورائی است که ازمراجع تقليد تشکيل ميشود واين شورا ھمان است آشورای فقھا ھمانطورکه ازاسم 
 در که دربند الف  اصل دوم قانون اساسی جمھوری اسالمی يکی ازارکانی است که برای تحقق اھداف جمھوری اسالمی

  :ن چنين استآاصل اول قانون اساسی مقررشده  متن 

  >اجتھاد مستمرفقھای جامع الشرائط براساس کتاب وسنت معصومين سالم هللا عليھم اجمعين :الف<

نشستی که شورای فقھا ميشود نجا که جامعه ايران شيعه وشيعان ھريک ازيک فقيه جامع الشرائط تبعيت ميکنند لذا آاز
واگربخواھيم صيغه شورای  ،ميشود ونظر شوراميشود نظرمردم تشکيل نماينده مردم ری ازمراجع تقليدِ وياکثي عموم از

    .درحقوق مدرن پياده کنيم چيزی شبيه به تصميم تمامی نمايندگان گروھا واحزاب سياسی است را فقھا

   موضع شوراي فقها

البته  ،ی حقوق اسالمی اعم ازسنی وشيعه استموضع شورای فقھا درحقوق اسالمی ھمان اجماع است که يکی ازمبان
ن رسيد غزالی ازمحققين اھل آتفاوت ھائی بين اجماع نزد اھل تستن وتشيع وجود دارد که ميتوان ازتعاريف ھريک به 

   .ورده استآتسنن تعريف زيررابرای اجماع 

  » اجماع اتفاق امت محمد است درامری ازاموردينی«

   >نآاست نه غير مقصود ازامت محمد مجتھد صاحب فتوا<غزالی بالفاصله درھمان بحث  کتابش توضيح ميدھد که 

امت اسالم به غزالی به حديثی ازمحمد متوسل است که او گفته < ،اجماع نزد اھل تسنن اتفاق است يعنی بدون مخالف
  >خطا وباطل اتفاق نميکنند

 نھا کاشف ازآاجماع عبارت ازاتفاق جماعتی است که نظروميگويند < راارائه داده اند محققين اھل تشيع تعريف ديگری
ازکسانی باشد که مرجع فتوا اجماع تشيع نيز شرط است که دراجماع  > رای معصوم وباعث رضايت امام وپيامبرباشد

   .ودراجماع تشيع  برخالف تسنن اتفاق شرط نيستوتقليد باشند 

  موضوع بسيارحساس 

ن می بينم که دراجماع تسنن موضوع متوجه امردينی است ودرتشيع موضوع آدر تعريف اجماع تسنن وتشيع ومقابله 
امام است که روی موضوع دينی پل زده واجماع بمنظورجلب  رضايت . ھمين موضوعمتوجه رضايت امام ويا پيامبراست

   .کرد رضايت خامنه ای تشکيل ودرجھت رای ونظراو اظھارنظرخواھند
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نکته قابل توجه اين است که  اجماع فقط مربوط به اموردينی است نه مشکالتی که برجامعه مسلمانان فائق است  يعنی  
درحکومت اسالمی تشيع  ،غنی شده رابه اموردينی ربط داد ولی نميتوان مسئله توليد وياعدم توليد اورانيوم ظاھرا
 بنا يعنی خامنه ای ميتواند فروعات دين ومساجد را ،حاکمکشورما که رکن تشخيص مصلحت وجوددارد و غاصب

برمصلحت دولت وحکومت تعطيل کند، مصلحت برتشخيص اينکه توقف غنی سازی ھم به اموردينی مربوط است 
   .کارمشکلی نيست

ھرچند اساسا باوجود رکن تشخيص مصلحت نيازی به شورای فقھا نيست ولی شورای فقھا درواقع يک ھمه پرسی تشيع 
 خامنه ای تا از توقف غنی سازی را ن ميتواند اتھاماتآکه ميتواند سايه کمرنگی ازدمکراسی رانشان دھد وحاصل  ستا

  .حدودی دورسازد

توضيح اينکه تسنن وتشيع ودرواقع اسالم قائل به ھمه پرسی ومراجعه به مردم نيست ولی اجماع فقھا نوعی ھمه پرسی 
  .تشيع وياتسنن ھمخوانی دارد است که کامال بامبانی حقوق اسالمی چه

رفتن الريجانی به قم برای گفتگو بامراجع تقليد درباب مشکالت اريھا اززھم امروز که اين تحريردرمقام اتمام بود خبرگ
  .ن  بافعاليت ھای اتمی خبردادندآی اقتصادی وپيوند کشور وتحريمھا

  سوال همراه نتيجه 

  ؟اورانيوم مشکل بقای جمھوری اسالمی راحل خواھد کرد يا تسليم جمھوری اسالمی به توقف غنی سازیآ

  .مسلما خير

دردنيای امروز بھانه  ،ھم بھانه ديگرزادی زندانيان سياسی آو رعايت حقوق بشر ،غنی سازی اورانيوم يک بھانه است
  .است شناآی وابزار سازی دولتھا امری متداول

که عوامل تربيت شده  وامروز، جنبش سبز [ديروز] ،ل جبھه ملیه نسعناصروابسته ب ماداميکه براساس توافق گوادلپ
مريکا وکشورھای آکشاکش بين  ،حاکمان فعلی درجمھوری اسالمی نشوندمريکا ھستند جايگزين آومورد اطمينان 

     .اقمارش باجمھوری اسالمی ادامه خواھد داشت

  

   

  

  

 


