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  حقوقدان -اميرفيض

به  ۵+١برای ترضيه خاطر ورفع نگرانی ھای  قای ظريفآبطوريکه استحضارداريد اخيرا 
ئر به دا ، فتوای سيدعلی با تصويب مجلس شگرد فتوای سيد علی متوسل شده است وميخواھد

ورد  تا به اعتباراينکه آبصورت قانون در را استفاده ونگھداری سالح ھسته ای منع ساخت و
 توایف ند درمورد انرژی ھسته ايران ھم کشورھای خارجی برای قانون اعتبارخاصی قائل ھست

   .زبور قائل شوندھمان اعتباررابرای قانون م و سيدعلی جنبه قانونی پيدا کرده

  وامـــــا بعد

جامعه جھانی به فتوای خمينی درمورد سلمان رشدی اين                          ِ واکنش بسيارشل وکوتاه مدت  
که فتوا درحقوق بين الملل جايگاه شناخنه شده ای  وردآرابرای جمھوری اسالمی بوجود تصور
  :نوشت شاه محمدی ازحقوقدانان جمھوری اسالمی شخصی بنام  .دارد

بين الملل بيانيه ھا واظھارنظرمقامات درجه اول ومسئولين فعل وترک فعل به رسميت درحقوق <
اتخاذ کند به اگردولتی درروابط خارجی خود مواضع مشخصی شناخته شده است وازباب مثال 

  .>لحاظ حقوق بين الملل بارحقوقی خاصی خواھد داشت

 شده ونوشته است که خارجيان شيخ حسن ھم درکتابش اھميت خاصی برای فتوای سيد علی قائل
  .رابنمايد ۵+١ن سندی است که بايد رفع نگرانی آ فتوا را ميشناسند و

 ١ حضورفتوا درمذاکرات ژنو>تحت عنوان <   ٢١/١٠/٢٠١٣نجا که درتحرير مورخ  آ از
مده است تحرير حاضرفقط به قانونی ساختن فتوای آبحث مفصلی نسبت به فتوای سيد علی 

ع، تحرير سابق راھم به وسيد علی اختصاص دارد وتصورميکنم که اگرعالقمندان به موض
   ٢. يند حق مطلب بھتراداخواھد شدعنايت خودشان مفتخرفرما
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  قانون وفتوا
ميخواھد برای ايجاد  ه کسیايران کدر مشروطيت  ز زمان بکار گيریابرای اولين باراست 

، نه ازسرفھم ضوعبی سابقه بودن اين مو .وردآنرابه صورت قانون درآ ،فتوای مراجع      ِ اعتبار  
   .گاھی به مواضع فتوا درفلسفه تشيع استآ بلکه دليل نا ،وفراست ظريف

ا بمراتب باالترازقانون دارد  فتو یفتوا درتشيع که مذھب حاکم ورسمی کشوراست مقام وموقعيت
ن درعرض آ بموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی ازمنابع حقوقی قانون اساسی است واعتبار

ھمانطورکه خميرمايه قوانين  ؛اين صراحت اين اس سنت گرفته شده ومعنای ن وآاعتبارقر
   .ناشی ازاجتھاد ھم ھست                      ِ سنت است اجتھاد وفتوای   ن وآجمھوری اسالمی قر

حکم را فتوا ميداند  ودراين                 ِ کم را مجتھد وخود   ُ ح      ِ رجع  ومشيعه حاکميتی برای مردم قائل نيست 
   .جريان چيزی که اصال مطرح نيست  ھمان مجلس است

ازسوی مجلس به اين معناست که شرط اصالت فتوا تصويب مجلس است  تصويب فتوا بنابراين
بکل فتوا وحقوق شرعی واستقالل مراجع را درنظردادن، تحت الشعاع مجلس  واين امر،
کليه فتاوی ورد که آوھمچنين اين ضابطه رابوجود مي د که ھيچ محلی درتشيع نداردقرارميدھ

مراجع که درباره احکام دين است ازدائره رعايت وتوجه مقلدين مراجع خارج است اگربتصويب 
  .مجلس نرسد

  قدرت فتوا درحكومت تشيع ايران 

 .ن ھم باالتراستآن ازقرقدرت مراجع که بوسيله فتوا ظاھرميشود درجامعه تشيع کنونی ايرا
  .خواننده محترم ازاعالم اين تحريرراضی نيست مگربادليل کاملی روبرو شودمسلما 

  بفرمائيد به استقبال دليل وشاهد برويم

قانون اراضی شھری بنابرپيشنھاد دولت وقت جمھوری اسالمی ازتصويب مجلس  ١٣۶٠درسال 
شھرھا ميشد که متعلق ن متوجه اراضی بايردرمحدوه آمحتوای قانون مزبوروشمول ، گذشت

نرا آ متر ١٠٠٠نھا ھم باطل اعالم ميگرديدوتنھا مالک اجازه داشت آسند مالکيت  وبه دولت 
مالکين اراضی بايرودايرشھری نيز موظف ھستند که درصورت نيازدولت  باد کند وآ برداشته و

  .دنکه دولت تعيين ميکند بفروشاراضی خودشان رابه قيمتی 

 يهآ قانون مزبور به شورای نگھبان رفت وشورا به اعتباراينکه قانون مزبورخالف اسالم و
   .> وسنت محمد است قانون را رد کردالناس مسلطون علی اموالھم<

دولت جمھوری اسالمی به فکرچاره افتاد ومطلب رابه خمينی رساند وگفت برای ترضيه 
ومصلحت نظام طرح قانون اراضی شھری مورد مخالفت شورای نگھبان مسلمين خاطرعموم 

  .قرارگرفت وتقاضای فتوا کرد

  :خمينی درپاسخ نامه مزبور فتوای زيرراداد
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نچه فعل آن موجب فساد است وآچه درحفظ نظام جمھوری اسالمی دخالت دارد که فعل ترک آ<
سيله اکثريت وکالی مجلس قابل ن مستلزم فرج است پس ازتشخيص موضوع بوآويا ترک 

  .>ن موجب مجازات استآاجراست وتخلف از

يعنی گفت نظر مجلس مقدم وممتاز  .ل مالی شد   ِ ن گ  آدرقرحظه ميکنيد که چه راحت حکم خدامال
ھيچکس دراسالم جرات  . مجلس که ھيچ ضابطه ای درحقوق اسالمی ندارد.ن استآيات قرآبر

   .حکم ارتداد محسوب است ولی ديديد که فتوا کردندارد واستقبال از چنين بيانی را

نظريه  ميدانيد که مجمع تشخيص مصلحت درقانون اساسی جمھوری اسالمی نبود  وھمين
صلحت م                           ِ ن است سبب شد که مجمع تشخيص  آيات قرآممتاز وناسخ  ،خمينی يعنی تشخيص انسان

ھوری اسالمی راعھده درمتمم قانون اساسی جمھوری اسالمی پياده شد که تشخيص مصلحت جم
  .داراست وھيچ محدوديتی ھم درتصميم وتشخيصش وجود ندارد

طالب عزير، ائمه محترم جمعه با عنوان <خمينی نامه ای به روحانيون  ۶٧دراسفند ماه 
قايان توجه داشته باشيد که مصلحت نظام ازامورمھمه است که آحضرت که  ؛نوشت، وجماعات

  .>سالم عزيز ميشودن موجب شکست اآگاھی غفلت از

سبب گرديد که خمينی صريحا گفت که حکومت اسالمی ميتواند مساجد وحتی  ھمين سوابق
 ١٩ذری قمی که ازپايه گذاران واليت فقيه است درروزنامه رسالت آ و نمازوروزه را تعطيل کند

   :نوشت ۶٨تيرماه سال 

ت که قيه تنھا اين نيسواليت ف ،تعطيل توحيد را صادرکند واليت فقيه اگربخواھد ميتواند حکم<
صاحب اختياربالمعارض درتصرف نفوس واموال مردم باشد بلکه اراده او حتی درتوحيد وترک 

   >.وحيد راصادرکندبخواھد ميتواند حکم تعطيل تتعالی نيز موثراست واگرذات باري

سالمی ايران ورده شد که اھميت مجتھد اعظم وواليت فقيه درحکومت اآاين سابقه بدين لحاظ 
معلوم شود وفکر مجلسی کردن فتاوی مراجع تقليد تاچه حد دورازواقعيت حاکم برجمھوری 

   .اسالمی است

  فتواي خامنه اي درباره فعاليت هسسته اي 

ن آيات قرآبر مصلحت  درقسمت اول اين تحريرموضع فتوای خمينی رادرباره برتری تشخيص
ن دررابطه باسالح ھسته ای درمعرض نقد آيات قرآعرض شد اکنون تعرض خامنه ای به 

   .قرارخواھد داشت

نھا عنوان فتوا داده آکه به  ھست سيد علی خامنه ای دو اظھاردررابطه باسالح ھسته ای  از
   .شده است

نميخواھد عدم اصالت  = شرائط فتوا بھيچوجه متوجه اظھارات اونيست واين تحرير ھم حاشيه

  .پايان حاشيه)( را درعرض فتوا عنوان کند که موجب طول کالم ميشود اظھارات او
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بود که  ١٣٩٠اولين اظھار سيدعلی دررابطه با سالح ھسته ای درتاريخ سوم اسفند ماه سال 
   :گفت

  .>دميدان گجمھوری اسالمی تالش برای دستيابی ودراختيارداشتن سالح ھسته ای راگناه بزر<

مادنبال سالح ھسته ای < :گفتاست که  ٢٠١۴فوريه  ١٢درتاريخ  ،دومين اظھارنظر سيدعلی
را درسالح ھسته ای نميدانيم واقتدارمتکی به سالح ھسته ای را ميتوانيم  اقتدار نيستيم و

   .>بشکنيم وانشاء هللا اين کاررا خواھيم کرد

ومدعی شد که کشتارمردم د ا کشتارمردم بيگناه اعالم کرسيد علی علت تحريم سالح اتمی ر
. تاريخ اسالم ادعای سيدعلی را کامال ومفتضحانه رد ميکند بيگناه با رضايت اسالم ھمراه نيست

   ٣. خشونت مسلمانان درجنگھای ھمان صدراسالم مويد بيھوده گوئی ھای اوست

  دم خروس

شک ھای زمينی خانه ومو، فرمانده توپنظامی بنام پيامبراعظم در طی مانور ٨٧درتيرماه سال 
ارتش جمھوری اسالمی بطوررسمی ازتجھيزشدن ايران به توپھای خوشه ای را خبرداد 

  .ن تھديد کردآ را به استفاده از وکشورھای مقابل خود

درحاليکه بمب وگلوله ھای خوشه ای يکی ازسالحھای کشتارجمعی شناخته ميشودو تاکنون 
ن ھا استفاده کرد آ ئيل ھم درجنگ لبنان ازنرا امضا کرده اند واسراآکشورمنع استعمال  ١٢٠

   .که مورد اعتراض جھانيان شد

! باساختن حفظ جان مردم بيگناه ورضايت اسالمیمد که ادعای آدم خروس اينطور بنمايش در
انرژی ھسته ای ان که خودداری ازساخت ونگھداری ھمچن ؛گلوله ھای خوشه ای منافات دارد

   .ام بودن توليد سالح ھسته ای متضاد استادعای حر با  سنگمتر  ٧٠زيرکوه 

ھای سنگينی را  مريکا تحريمآزمانی است که  بعد از مربوط به که ارائه شد اظھارات سيدعلی
 ) وبفکر افتاد که باکلک فتوا ازحمالت وفشارگربه شد زاھد ومسلمانا(به ايران تحميل کرد و

  .مريکا بکاھدآ

   .توجه کنيد از تحريم  درسالھای قبل حال به اظھارات سيد علی 

برای ھدف عالی اسالم ودفاع < :گفت ١٣۶٢سيد علی درمصاحبه باروزنامه پاسداردراسفند سال
اسالم مواردی ھست که اگرالزم شود حتی جان مسلمانان وبطور مشخص ھرچه مادردست  از

سئله درميان فقھا م )نتترس الکفاربالمسلمي( مسئله ؛داريم ميتواند قربانی اين ھدف قرارگيرند
  .>زجھت فقھی ومسائل اسالمی روشن وغيرقابل بحث ميدانيم است  لذا ما موضوع راا مشھود

                                               
 ک-يه ھای مدنی در قرآن مراجعه شود. حبه آ - ٣
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 ن عليه کفاراست که ميگويد> يک حکم فقھی درجھاد مسلماناتترس الکفاربالمسلمينمسئله <
   .نيستنھا آد منعی برکشتن نبرای پيروزی برکفاراگرمسلمانان سپرقرارداده شده باش

  ن آتطبيق نظريه سيد علي با احكام جهاد درقر

مريکا کامال منطبق با آيرقانونی غھای  نظريه ويا حکم حکومتی سيدعلی تاقبل ازورود تحريم
   .سوره انفال بوده است ۶٠يه آ

يه مزبور ازجانب بسياری ازحقوقدانان اسالمی فعال درحکومت اسالمی ايران معنا وتفسير آ
الھی قمشه ای وبسياری  –موسوی ھمدانی  –مکارم شيرازی  –شکينی قبيل م شده است  از

   .با تدبر واحد است    ِھنگ اديگر که ھمگی ھم

) واسبان وھزينه ھای نبرد –سالحھای روز  –ازنيروی انسانی ھرنيروئی درقدرت داريد (<
من خود ماده سازيد که بدين وسيله دشمن خدا ودشآ) وسائط نقليه مناسبماده (آ بسته و

بدانيد و بترسانيد، نميشناسيد ولی خدا ميشناسد را نھاآنھاست که شما آ ودشمنان ديگری که غير
وھرگزبه درروز جزا) بطورکامل به شما داده خواھد شد ( ھرچيزی که درراه خدا انفاق کنيد

فسير ت                                                                 >ازحقتان کاسته نميشود)شما ستم نميرود (
  ايت هللا مکارم شيرازیآوتدبر 

 مسلمانان رادراستفاده از ھيچ نيروئی مقيد وممنوع نساخته است درتطبيق يه مزبورآ ،
استفاده ن آ مورد اگر مسلمانان قدرت ساختن سالح ھسته ای دارئد بايد بسازند واز

  .کنند
 ) ن است که آمويد  ،ن به سالحھای روزآ ) وتفسيرھرنيروئی که دراختيارداريدعبارت

بايد با دشمن بجنگند والبته که  نرا دارندآمسلمانان برھرسالحی که قدرت درکسب 
نقطه تعالی حکم است درتطبيق  ،برسالحھای دشمن             ِ متناسب وبرتر   سالحھای روز و

رد با کالھک ھای اتمی وبسياری چيزھای ديگر که برای  ُ ب   مورد ساختن موشکھای دور
    .ن صادرشده استآن ازسوی قرآکشتن ونابودی دشمن است پروانه ساخت 

 شمول حکم رابه  ،درکنارسالحھای روز ،ماده به وسائط نقليهآ تفسير اسبان بسته و
  کری ميدھد                                                   ّ نفربرھای نظامی مجھز وھواپيماھا وانواع وسائل جنگی تس  

دشمن  درکلمه ترساندنيه مزبور ازسوی محققان وارد شده آ ام تفاسيری که بردرتم    
   .منظورشده است

که زحمتی برای  يه اقدامات مورد حکم را دروھله اول برای ترساندن دشمنان قرارداده آيعنی 
مسلمانان لنگ  وثرنشد ودشمن ھمچنان مزاحم بود،اگرترساندن م مسلمانان فراھم نکنند و

  .مجھز باشند به تمام وسائل جنگی برای نابودی دشمنان اسالمونمانند 

سوره انفال استناد  ۶٠يه آاين اشاره بجاست که خمينی درکتاب کشف االسرارخودش دقيقا به 
   .قدری شديد ترمتذکرشده است را تفسيری برابربا تفسيرمکارم شيرازی کرده و
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  يه مزبور با موافقتنامه ژنوآرابطه 

 ۵+١ازاقدامات جمھوری اسالمی ياد شده و ۵+١نو چند جا ازنگرانی ھای درموافقت نامه ژ
رابرطرف کند  يعنی  نھاآ ا متعھد ساخته که نگرانی ھای بی حدوحصرھوری اسالمی رجم

اقداماتی که جمھوری اسالمی درفعاليت ھای ھسته ای دارد وموجب نگرانی شده است متوقف 
سوره انفال  ۶٠ يهآدراجرای جمھوری اسالمی  که فعاليت ھائی وپياده کند ودرتطبيق مورد 

ا مريکآ طوری متوقف کند که کشوراسرائيل ومريکا واسرائيل کرده آ برای ترساندن کشور
   .نآپليدی اسالم وغفلت عمدی ازحکم خدا وقر اين را حقوق اسالمی ميگويد  ,ود شوندخشن

   .درنھايت موافقتنامه ژنو استاظھارات سيدعلی وسند اين مھم جريان فعاليت ھای اتمی ايران و

ابه جنگ ای پيامبر، مومنان ربرپيامبرچنين ابالغ کرده < را سوره انفال حکم خدا ۶۵يه آ
خداوند  -نفرازکافران پيروز ميشويد ١٠٠٠نفرباشيد بر ١٠٠بادشمن تشويق کن که اگرشما 

  .)سوره العمراناست ( کافران پيروزی برمومنان قرارندادهھرگزبرای 

بجای  اجرای حکم خدا واعتماد به وعده پيروزی  علی که خودرا جانشين پيامبر ميداندسيد 
. سند اين مھم موافقتنامه مده استآ مريکا درآ مسلمانان به پابوسی وتسليم درمقابل اسرائيل و

   .است ۵+ ١مريکا واسرائيل وآژنو وتعھد ايران به رفع نگرانی 

  

  

   

   

  

  

  

  

  

   

 


