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  حقوقدان -اميرفيض

حقوقی  ارثآ در ا بايدر نآفتوای اخيرناصرمکارم شيرازی است که  اھميت  ،رويدادھای بسياربا اھميت از
> برای اين وردھاآدستوبه ھمين دليل عنوان < جمھوری اسالمی  مالحظه کرد ن نسبت بهآ سياسی و

   .بحث درباره تعلقات به فتوای مزبور است ،که مقصود  تحرير انتخاب شده است

  فتواي مورد بحث

  حاکم را خدا تعيين ميکنددراسالم حاکم رامردم انتخاب نميکنند 

المعارف  هدائر ۴٨۵که عينا درصفحه  وسنت محمد است قرآنيات آنچه مکارم شيرازی گفته است نقل آ
 سبک باشد زيرا فتوا کشف مجھوالت وابھامات از ن کمیآشايد عنوان فتوا برای  و ،شيعه درج است

  .است قرآنيات آارات مکارم شيرازی بيان ولی اظھی وياسنت است  قرآننصوص 

واختالفی ھم بين شيعه  درمخالفت اسالم با ھرگونه انتخابات وازجمله انتخاب حاکم اظھرمن الشمس است
بزرگان  نظر و قرآنيات مصرحه آ ستناد بهبا ا تحريرات وھمچنين درسنگرھا به کرات وتسنن نيست. در

<رای اکثريت  تحريرنھا آوشايد تازه ترين  رای مردم بيان شده است آدرباره عدم مشروعيت  اسالم 
سان آکه اميد وارم برای جاويد ايران  باشد  انتشاريافته ٢۵/نوامبر/٢٠١۴ > که درتاريخدرنظام جمھوری

 که زحمت رجوع خوانندگانی که درجستجوی دليل ھستند کمتربشود نرا ضميمه اين تحرير نمايندآباشد که 
  ١سال بخوانيد)  ١۴٠٠(با کليک به روی زيرنويس يا کپی و وصل به اينترنت در تارنمای 

  بارفتواي مكارم شيرازي اعت
موقعيت ونقش فتاوی درقانون اساسی واثبات توجه  ،که مالت اصلی اين تحرير است ینخستين موضوع

    .سالمی استجمھوری ا

قانون اساسی جمھوری اسالمی به اجتھاد مراجع   ،گاه ھستندآبطوريکه خوانندگان محترم اين تحرير 
ايمان قبيل  مانند مکارم شيرازی اعتباری برابر با ديگرمراتب بنيادی قانون اساسی جمھوری اسالمی از

امری نظری نميباشد   زبور،فتوای ممستعد معانی ومفاھيِم  ،است بنابراين به خدا ووحی وامامت  داده 
   .وسنت  وقانون اساسی جمھوری اسالمی است قرآنن آپايگاه  و
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زاديھای  توام با مسئوليت آقانون اساسی جمھوری اسالمی دراصل دوم <کرامت وارزش واالی انسان و
شرعی خود  يعنی  مراجع موظفند که با استفاده ازقدرت ؛راه فتوا وتشخيص مراجع دانسته است از >را

تجاوز  ورد تعدی وکرامت وارزش انسانی را حراست وحفاظت کنند وھرگاه که کرامت اسالمی انسان ھا م
اين درست ھمان کاری است که مکارم شيرازی با فتوای  و ند نخر را بزآقرارگرفت با فتوای خود حرف 

   .خود کرده است

(مقصود  ه منزله تفرقه اندازی گرفته است>ب ررسيد که مجلس خبرگان <طرح اھميت رای رابھم امروز خ
  ).فتوای مکارم شيرازی است

وتکليفی که قانون اساسی وفقه تشيع برای مراجع  قرآنيات آاشاعه   وادعا باطله است. خيرچنين نيست
کرامت اسالمی انسان ھا شناخته ميشود نه   عمل مکارم شيرازی حفظ وحراست ازمانند تقليد ايجاد کرده 

    .تفرقه

   ر حكم برموضوعيتاث
 ،حکم نآھرحکمی چه قانونی ويا شرعی وحتی قراردادی تاثيرمستقيم روی موضوعاتی دارد که ازرسوب 

 که ھيچ حکمی بدون تاثير واثرنيست اين تحرير مايل است به اتفاق  ،کلیبرھمين اساس  يدآبوجود مي
که  بپردازد حقوقی جمھوری اسالمی  دراحواالت فتوای مکارم شيرازی تاثيرھای  به دامنهدرحد مقدور 

  .نزديکی داشته باشد وردھاست آن مقوله که دستعنوان ايبا

  توجه فتواي مكارم شيرازي
 رھبر که ازنظرحقوق سياسی رئيس و ؛شخص شيخ حسن است توجه وھدف فتوای مکارم شيرازی

 بنام رئيس جمھور و است يکی انتخابی  ھبرر دارای دوجمھوری اسالمی است  يعنی جمھوری اسالمی 
شناخته  کشور ھمه کشورھای جمھوری دنيا رئيس جمھور رھبر . دريکی انتصابی که ولی فقيه است

   .ميشود

مفھوم وتاثير فتوای مزبور نسبت به موقعيت حقوق سياسی شيخ حسن اين است که شيخ حسن عليرغم 
ون نفری ين ميلآ و  ؛ل  استجمھوری اسالمی نيست وول معط رھبرھرچند ميليون رای که داشته است 

<رھبر  ھستند   و) قرآنيه آ) بی عقل وخرد (قرآنيه آ)  فاسق (قرآنيه آھم که به او رای داده اند، نادان (
  .شناھستيمآ کم وبيش با اين شعارھم   که فقط سيد علی است>

ل نشده  واجد اين ی برای انتخاب رھبرقائراند ميليون رای مردم کوچکترين اعتبفتوا برای بيست وچ اگر
واال انتخابات وشرکت   دم صاحب حق وحقوق سياسی نميشناسدآمفھوم است که اسالم رای دھندگان را 

نجا که اسالم قائل به حق حاکميت آ از و ن اولين وساده ترين پايگاه تعلق حقوق سياسی به افراد است آ در
است که اصوال حق حاکميت به مردم  جھاتبه ھمان ونيز مردم را جاھل ونادان ميداند مردم نيست 

   .بطورکلی نداده است
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گويائی خاصی داشت  با فتوای مکارم شيرازی  وحقيقتی که  )رای من کو( شعار ٨٨سال  در اگر  **
 ،بودن باشد چراکه انسان بدون حق  شناخته شدن دمآشعارحقيقی مردم ميتواند مقابل ما قرارگرفته   در

رای خود نازيدند آن حرارت به آ ھائی که با ن خانمآ ،ن ھم شناخته نميشوددم نيست که حيواآنه تنھا 
جمھوری  نھا بايد درک کنند که درجامعه سياسیآ دارند قرار اکنون بايد توجيه شوند که درکجای کار

  .تشريف دارند )ھيچ( اسالمی

  تاثير فتوا نسبت به ر اي دهندگان
ت اسالمی است ھمانطور که نسبت به موقعيت شيخ حسن وسن قرآنيات آفتوای مکارم که درست دربيان 

  .رھبری او ايجاد تاثير ميکند نسبت به رای دھندگان ھم اثرات احساسی ومادی دارد و

اھميت پرکاھی ھم کمترشناخته  ميليون ايرانی رای ونظرشان از ٢٨نخست اھانتی غيرقابل جبران است که 
يکسو مردم را تشويق  از  سياسی کم قابل تحمل نيستشود چنين امری برای يک ملت ھرقدر با دانش 

سوی  از به مشارکت درانتخابات کردن  وفتوا دادن که ھرکه درانتخابات شرکت نکند به جھنم ميرود و
ھيچ پنداشتن واعالم عام  نراآ(=رئيس جمھور) اعتنائی قائل نشدن و انتخاب رھبر نھا درآديگر به رای 
حساس وقطعی دارد  کار و سر ن ملت آشرافت  و ا منافع ملی يک کشورکه ھرچه باشد ب ،کردن موضوع

   .ن صيغه ھائی است که درجھان بيسابقه استآ از

سيلی براه بياندازد که براستی  ،ب دھانآميليون رای قادراست تنھا با  ٢٨اين درحالی است که ظرفيت 
  د.را ازميان بردار ھا سيل باشد وھمه خش وخاشاک

  قعيت شيخ حسنتاثيرفتوا درمو
اداری او نيست متوجه  تاثيرفتوای مزبور نسبت به موقعيت شيخ حسن تنھا متوجه موقعيت حقوقی و
ميليون ايرانی برای  ٢٨شخصيت فردی اوھم ھست  يعنی کسی که بدرستی ويا غيردرستی مورد اعتماد 

درمقابل تعرض يک نااليق است که  نقدر بی عرضه وآرياست جمھوری قرارگرفته وتحصيل رای نموده 
قانونا مشروعيتی  وشايد ھم خود شيخ حسن ميداند که شرعا ورای مردم گردد  خوند نميتواند حرمت دارآ

  .يدآندارد صدايش درنمي

  زمان صدور فتواي مزبور
امری تازه نيست وھمواره ميتوانست جريان يابد اما  است و قرآنيات آنجا که فتوای مزبور بازگوئی آ از

جانب يکی ازمراجع ذی نفوذ وتابع  نھم ازآطرح است که چرا اين روزھا اين فتوا صادرشده اين سوال م
سيد علی  ودرکالمی ديگر سالھای سال  است که جمھوری اسالمی با دو رھبر يکی ولی فقيه وديگری 

   .با عنوان رئيس جمھور منتخب مردم اداره ميشود  وخبری ازفتوای مزبور نبود

گليمی بخسبند ودو حاکم (پادشاه) دراقليمی نگنجند. ھمچنين  ميگويند دو درويش در ضرب المثلی است که
  >.ی بيک ناخدا نياز داردتھستند ولی وقتی طوفان ميشود کش رام است ھمه ناخداآ گفته شده <وقتی دريا
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  نشان ازطوفان
 طوفان بسپارد و به طوفان دارد طوفانی که شيخ حسن ميخواھد کشتی را موقعيت سياسی ايران نشان از

باالخره  که  ميخواھد ؛سيدعلی نميخواھد به اين سادگی تسليم گردد ن جريان بين المللی بشود وآتسليم 
قدرت که با  جمله موافقت ماندن در از ؛سان نيستآوردھائی که چندان آبراه تسليم برود ولی با دست

کردن دست دوستی به دشمن <دراز :شيخ حسن دوسه روز قبل گفت .مريکا نزديک نيستآخواست 
اين  ؛ھستند نامرد و مريکا مخالفند ترسوآيعنی سيد علی وھمفکرانش که با دوستی   شجاعت ميخواھد

تش به اختيارازسوی آن فتوای مزبور صادرشده وھمزمان ھم فرمان آاظھارات شيخ حسن که متعاقب 
طوفانھای پيش رو با  ونميتواند درن است که جمھوری اسالمی نميخواھد آ خامنه ای داده شده نشان از

  .قدرت نمايد را خلع ر تشريفاتی يعنی رئيس جمھورولی فقيه ميخواھد رھب کشتيرانی کند و رھبر دو

  تش به اختيارآفرمان 
ملغمه ای ازقدرت شيطانی ميشود وھيچيک يعنی نه  تيار،تش به اخآفتوای مکارم شيرازی درکنارفتوای 

  .نه قابل اجراست ونه مستعد به اجرا ئیبه تنھا، به اختيار تشآفتوای مزبور ونه فرمان 

فتوا دھنده نيست (درتاريخ ايران بکرات مراجعی بوده اند  بان آفتوا حکم است واجرای  توضح اينکه 
ميداده وخود اوھم حکم قتل را اجرا ميکرده ولی ھمواره اين عمل مورد  خوند رشتی که خود فتواآمانند 

  .برعھده حاکم ميدانستند نه فتوا دھنده) اعتراض بوده واجرای فتوا را

 را با خامنه ای ھم اين اختيارات خود بنابراين مجری فتوای مکارم شيرازی کسی نيست جز خامنه ای  و
ھا تت و  ؛اه وديگرفرماندھان تحت فرمان خودش واگذارکرده استبه فرماندھان سپ تش به اختيارآفرمان 

 ميکند مخالفت با شيخ حسن باشد اکتفا کرده و و تش به اختيارآخودش به بيانات مطالبی که درتائيد 
   .تارعايت مصونيت را کرده باشد

  وردهــــا Ĥدست

  نخست ازنظرجهاني
انتخاب  حقوقی دولت شيخ حسن که صفر اعالم وکشورھای جھان خاصه سازمان ملل با توجه به موقعيت 

چگونه بخود اجازه ميدھند  ؛مشروعيت شناخته شده است و او بعنوان رئيس جمھوری ايران فاقد اعتبار
ن تعامل سياسی ويا آ که با شيخ حسن ودولت او مذاکره وقرارھای سياسی واقتصادی بگذارند ويا با

برجام  احتياط است که تاثير منفی اين اعالمات را در از يا به دورآ اقدامات نظامی دست بزنند.احتماال به 
   ؟نگيرد ن بوسيله ھمان رئيس جمھوری که انتخابش شرعی نبوده مورد توجه قرارآونقش تصويب 

نماينده برای  ن کشورآ يا مضحک وفريبنده نيست که کشوری عضو سازمان ملل باشد ورئيس جمھورآ
رای مردم آاعتباری به  ن رئيس جمھور فاقد مشروعيت است وآيکه خود سازمان ملل تعيين کند درحال

  داده نميشود؟
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  شك محكوم
 ممکن است گفته شود که انتخاب رئيس جمھوری ايران براساس قانون اساسی صورت گرفته است و

ری اين برداشت کامال نادرست است زيرا مبانی حقوقی قانون اساسی جمھو؛ ارتباطی با فتوا وغيره ندارد
ناحيه مر دم از  است که قائل به انتخاب رھبر ورئيس جمھور از قرآنوسنت  است وھمان  قرآناسالمی 

  .طريق  انتخابات نيست ورئيس جمھوری را مقامی معتبروشرعی نميداند

  دوم ازنظرشخصيت وحقوق داخلي 

نرا آی است که جمھوری اسالم ی مزبور متوجه شخصيت حقوقی اھميت ترين تاثيرفتوا نخستين وبا **
راجع به تحريراتی  فاقد مشروعيت ميسازد واين مطلب ھمان است که سنگرھای متعددی وھمچنين در
است  اين اولين بار و ،فقدان مشروعيت قانونی وشرعی جمھوری اسالمی گفتگو وارائه دليل شده است

يد نزديک به جمھوری سوی يکی ازمراجع تقل درباره عدم مشروعيت جمھوری اسالمی از که اعالم سنگر
  .اسالمی تائيد ميگردد

  58تاثير درهمه پرسي سال 

دقيقا بيان کرده  قرآننرا ھم آوعلت  ، که نيستوقتی انتخاب حاکم (جمھوری اسالمی) با مردم نباشد **
 ن اين است که ھرتصميم وتحولی که ازآومراجعه به اکثريت مردم را موجب گمراھی دانسته، معنای 

اين درست درعين اينکه  و ؛ت ورای مردم تحصيل گردد خالف شرع وفاقد مشروعيت استانتخابا مسير
است که  ١٣۵٨ن متوجه ھمه پرسی سال آحقوقی  مھم  مکارم شيرازی ھمخوانی دارد اثر با فتوای

نرا فاقد مشروعيت ميداند قائل به مشروعيت آ قرآنچيزی که  ن يعنی به اعتبارآ جمھوری اسالمی به اعتبار
  (رفراندم) .دشده استخو

تطبيق مورد ميتوان گفت ھمانطور که خمينی رفراندم انقالب شاه وملت را خالف اسالم دانست  رفراندم  در
ن برحذر آرا ازتوسل به  که انسانھا ن نداشت آمجوزی برای  نه تنھا  قرآنھم رفراندمی بود که  ۵٨سال 

   .داشته است

   تاثيردرتداوم سلطنت
سلطنت را خداوند بھرکس که بخواھد ميدھد (قانون اساسی مشروطيت  قرآنيات آسب نجا که حآ از **

مردم صالحيت  قرآنيات آ نجا که طبق فتوای مکارم شيرازی وآ ھم اين الھام را رعايت کرده است)  واز
که  رھبری شاه  و حق نداشته اند به حريم سلطنت ۵٧ندارند لذا مردم درجريان شورش را انتخاب رھبر

اسالم ندارد  در تائيدکشورايران رابه جمھوری که ريشه  وپادشاه  حق خداست دخالت کنند  وضحه مف
   .جايگزين بنمايند که کرده اند
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  تاثير درتصميمات شيخ حسن 

زيرا سند صالحيت  ؛تمام تصميمات شيخ حسن روحانی تحت عنوان رئيس جمھور ايران باطل است **

اه شرعی گکه يک پاي د را باطل وشخص ناصر مکارم شيرازی ھمن سنآ قرآناو انتخاباتی است که 
   .ه استتنرا بی اثردانسآجمھوری اسالمی است 

   سوء برداشت نشود

رئيس جمھوری بايد به امضای ولی فقيه برسد   درست است که حکم انتخاب  ،داشت نشودسوء بر **
 ميشود و و منصوب يه انتخابکه رئيس جمھور ازسوی ولی فق تصور شود  بظاھرممکن است چنين  و
 در يه دانست وفقاينکه تصميم شورای نگھبان را حمل برانتخاب ضمنی رئيس جمھوری ازطرف ولی  يا

است  ولی ان يک کارمند وخدمه ولی فقيه رئيس جمھوری درايرنھايت به اين مرحله ازقضاوت رسيد که 
تا  رای اکثريت است  وآسوی ھور اززيرا صالحيت انتخاب رئيس جم ؛تی درست نيستاين چنين برداش

ن آورود ولی فقيه به تائيد  نھم با انتخاباتی که شرعا فاقد مشروعيت است حاصل نشود امرآن اکثريت آ
بين انتخابات رياست  ،ضرورتی پيدا نميکند ودرکالمی ديگر طبق مندرجات قانون اساسی جمھوری اسالمی

  .لزومی وسبب ومسبب وجود داردبطه الزم ومرا ،مت رياست جمھوریجمھوری وسِ 

ماليد وگفت درست است نميتوان با کاله شرعی سرشرع راشيره وقتی شرع امری راباطل ويانھی ميکند 
نرا تائيد کند. مسئله آيخ حسن رای داده اند ولی اين رای بيحاصل است مگراينکه ولی فقيه که مردم به ش

ھمراه است وحرکت درراه انتخابات  قرآن اتبا تذکر رای شيخ حسن امری است کهآبی حاصل بودن 
حرکت  ست  وبوده و ھنامشروع  ، دريک نظام اسالمی حرکتنآ ابتدای فکر رياست جمھوری ازھمان

  .مشروع را مشروع سازد وھيچکس ھم نميتواند حرکت نا ابد ادامه يابد مشروع نميشود نامشروع ھم تا

 زيرا ،تبھکار منصوب وکارمند ولی فقيه است ھمچنين نميتوان گفت که رئيس جمھوری درفرقه **

ولی  رئيس جمھور و بانگاه به اختيارات ولی فقيه ورئيس جمھوری متوجه ميشويم که جريان اختيارات
 مرئوسی و رابطه رئيس و اين امر در عمل ميکنند و واحصاء شده است وھريک مستقال متفاوت فقيه

  .که درامری اختيارقانونی ندارد نميتواند تعيين متصدی کندانتصاب افراد ممکن الوقوع نيست  يعنی کسی 

  يا تنفيذ عمل روحاني وارد است؟آ

صورتی  يعنی در ،استدرحقوق مدنی  اقدامات فضولیثارعمل شيخ حسن ھمانند آوان گفت که يا ميتآ **
ل تنفيذ ھا حقوقی ومعامالت اين قبي امور در  ؟را تنفيذ کرد واجد مشروعيت ميشود نھاآکه ولی فقيه 

جوامع اسالمی  نجا  که درآ سابقه ندارد. ازنسبت به معامالت ھست ولی تنفيذ نسبت به عمل غيرشرعی 
اجازه رھبر وولی فقيه باشد ولی گاه مواردی پيدا ميشود که افراد ذی  ھرعملی که صورت  ميگيرد بايد با

مات ممکن است به تنفيذ رھبرضرورت ن اقداآمراتب لزوم وحفظ منافع اقداماتی ميکنند که  صالح بنابر
 ؛است قرآنموارد نھی شديد  داشته باشد ولی مسئله انتخابات ورای اکثريت  درانتخاب رئيس جمھور از
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مناھی دينی وشرعی را رھبر نميتواند تنفيذ کند بلکه رھبر نخستين کسی است که بايد مانع ھرگونه  و
   .انتخابات درجمھوری اسالمی بشود

  كليت تاثير

 با معضل حقوقی مھمی روبرو باورود مسئله عدم مشروعيت انتخابات درجمھوری فرقه تبھکار **

مده آنجا بوجود آ اين معضل از ،ت وزيران اوستتصميمات شيخ حسن وھيا کليه  ن ماھيتآ شويم ويم
 عتبارروعيت اتخاد شود قائل به اکه قانون اساسی جمھوری اسالمی برای تصميماتی که ازمرجع فاقد مش

طريق انتخابات  وعيت حکمرانی نيست وانتخاب او ازحاليکه شيخ حسن دارای مشر ست بنابراين درني
ن نيست نميتوان به سادگی ازسنگينی وفشارعدم مشروعيت آاست که اسالم قائل به مشروعيت برای 
   .تصميمات متخذه شيخ حسن درامان ماند

يرازی، فتوای مزبور بصورت حکمی است که ميتواند مھم اين است که باصدور فتوای اخيرمکارم ش **
است) بايد جلوی اقدامات شيخ حسن را کامال سد  قرآنن ناشی ازصراحت آ ن (اعتبارآ وبايد به اعتبار

واين موردی است که فرمان  برھمگان واجب ميگردداجرای فتوا  امر ،تاريخ صدور فتوا زيرا از ؛کرد
   .نرا فراھم ساخته استآای امکان فراگيری اجر تش به اختيارآ

که ھمواره موضوع عدم مشروعيت جمھوری اسالمی  ، يعنیت را مناسب دانسته اين موفقيتفرص **
مورد اعالم ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی بوده است مورد تائيد يکی ازمقامات مھم مذھبی نزديک به 

  .شوديم وریآحکومت  غاصب ايران قرارگرفته است رابه ايرانيان ياد 

   

  

  

  

 


