
 حقوقدان -اميرفيض -پيرامون درخواست خانم کلينتون      ۴زا ١ برگ ٠۶/ ٠۴/ ٢٠١٢ 

  پیرامون درخواست خانم کلینتون
  دانحقوق –اميرفيض 

قای خامنه ای مدعی است اسالم آابراعالم خبرگزاريھا خانم کلينتون از جمھوری اسالمی خواسته است داليلی که نب
  .حرام کرده است ارائه دھد استفاده ازسالح اتمی را

 .ونه باسابقه استثنائی ھمراه نه معمول است ،وزيرخارجه يک کشورازنظرحقوق بين الملل چنين درخواستی ازجانب 
نه مسائل دينی وفقھی ومستندات سنت  ،موازين حقوق بين المللی وعھدنامه ھای مربوطه است روابط کشورھا براساس

  .قران وتوضيح المسائل وغيره و

به حقوق اسالمی وفقه  نسبیشنای آيک بعنوان  ،صرفنظر ازغيرمعمول بودن صورت مسئله مورد عالقه خانم کلينتون
اين  نجاکه ورود به آواز اجازه ميخواھم مراتب زيرمطرح شود. ،ومخالف سرسخت رژيم غاصب جمھوری اسالمی تشيع

وارده ومنسوخه ميگذرد واصول تحريررابصورت اين تحريرازذکر توضيحات ومقدمات ونظرات  ،بحث بسيارمفصل است
   .نتيجه ای مياورد

 که شکل حکومت اسالمی را درفقه شيعه فقه تسنن ندارد اين پايگاه در درفقه شيعه پايگاھی دارد که ،مصلحت -١
   .اعتباری ھمچون قران وسنت واجماع وعقل درفقه اھل سنت داردساخته  ومنظم مدون

   حکومت است نه مصلحت دراحکام اسالمی                                ِ      ھمانطور که ازنامش پيداست تشخيص  مصلحت ،تشخيص مصلحت -٢
  دائرت المعارف شيعه)( به معنای جلب منفعت ودفع ضررجامعه وامت است  مصلحت -٣
  )حکومت اسالمیحکومت بامراجع تقليد درجامعه تشيع است (            ِ تشخيص مصلحت   -۴
 .استتقليددرقانون اساسی جمھوری اسالمی متاثرازفقه تشيع وجايگزين مراجع  ،مجمع تشخيص مصلحت -۵

 در ،وتشخيص مصلحت باحاکم است ودرتطبيق مورد مجمع تشخيص مصلحت وجود ندارد درفقه تشيع عنوان
ومشورتی ولی فقيه  ين مجمع تشخيص مصلحت بال فکریجمھوری اسالمی باولی فقيه است بنابرا

   .بشمارميرود
مت حکومحدوده فقھای تشيع عقايد گوناگون دارند ولی در ،حکومت ودولت            ِ تشخيص مصلحت               ِ دردائره قدرت   -۶

  .دراختيارحکومت وشخص خامنه ای است ،تشخيص مصلحت           ِ دائره قدرت   ايران، اسالمی
ربه حال مسلمانان وحکومت تشخيص دھد حق دارد که          ّ امانع ومض  اگرولی فقيه اجرای حکمی ازاحکام الھی ر -٧

   .نرامباح سازدآست متوقف ويااگرحرام تشخيص شده ا نراآبطورموقت اجرای 

  ست اینها ۷فراز مستندات 

م برتمام احکام حتی نماز وروزه وحج است حاکم   ّ قد                                    ُ شعبه ای ازواليت مطلقه رسول خداست وم   ،حکومت  -الف 
ن مخالف مصالح آھرامری چه عبادی وچه غيرعبادی که جريان ياازميتواند درموقع لزوم مساجد راتعطيل کند و

  )ينیخم(           ست جلوگيری نمايد .....اسالم است مادامی که چنين ا

 اجرای برخی احکام دينی راموقتا تعطيل کند  اختيارميتواند ،مصلحت مردم ونظام اسالمی      ِ رعايت   ولی فقيه برای - ب
)                           جواد آملی(      .نھا مطلق است وشامل ھمه احکام گوناگون اسالمی ميباشدآدراجرای احکام وياتعطيل  او

گاھی دارد ومصالح جامعه رابھترازھرکس ميداند ميتواند اجرای برخی آن روکه به احکام اسالمی آولی فقيه از - پ
  ( مصباح يزدی )                                                 .احکام رابرای حفظ مصالح مھمترمتوقف کند از

   .علی خامنه ای عينا نظريه خمينی را بدون کم وکاست درھمين سال گذشته تائيد کردسيد  - ت
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  نتیجه نهائی 

که برای حفظ موقعيت ومنافع کشوروملت به تصميماتی مبادرت  دبه خود حق ميدھ مريکاآھمانطورکه شورای امنيت ملی 
ميدھد  حق بخود  [اسالم]،سالمی ھم درچارچوب مصلحت ملت وايرانجمھوری ا ،نرا اجراکندآ مريکاآرئيس جمھور و

   .تصميمات مجمع تشخيص مصلحت رابه اجرابگذارد

روش جمھوری اسالمی دراستفاده ازنظر مجمع تشخيص مصلحت ب ضوسازمان ملل متحد ھای عمريکا وکشورآاعتراض 
جمھوری اسالمی غاصب ايران راباھمين قانون  ،مريکا وديگرکشورھاآشخص خامنه ای ھم وارد نيست زيرا  يا و

   .برسميت شناخته اندباحاکميت فردی اساسی 

  سوال از خانم کلینتون 

، کشورشما به خود اجازه ون ويارويه حقوق بين الملل ويانصوص منشورسازمان ملل متحدستناد کدام قانابه اعتبارو
ملت ھاراازترقی وامنيت محروم  ،به بھانه ھای حقوق بشرودمکراسی ،دان دخالت کنميدھد که درامورھمه کشورھای جھ

ن آويران کنند تا حکومت ود نقدربکشنآ شکارا ياغيان رامسلح وحقوق بدھيد تاآمعدوم و  ارضی ازتماميت را کشورھا و
  .کشور دراختيارعوامل کشور شما قرارگيرد

وابط منشورسازمان ملل ازطرف ناديده گرفتن ضشخصيت ھای کشورشما درحقانيت سلطه جھانی واعمال زورو ادعای
   .عھد بربريتکشورشما باھيچ ضابطه حقوقی وانسانی نميخواند مگربا 

 به رئيس جمھوری کشورشما اجازه داده بود که در ،مريکا رسيدآويب کنگره بتص  ١٩۵٧يزنھاور که درسال آدکترين  
راه پس گرفتن وحفظ تماميت ارضی واستقالل سياسی کشورھائی که مورد تجاوزمسلحانه کشورھای کنترل شده توسط 

   .مريکا استفاده کنيدآکمونيسم بين المللی قرارميگيرند ازنيروی مسلح 

   شما اجازه داده است که دقيقا خط وروش کمونيست بين المللی رادنبال کنيد؟                              اکنون کدام دکترين به کشور

  گ گرگی        چوديدم عاقبت گرگم توبودیرھانيد ازدھان وچن

   

                                                                              

  

             

 


