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Grand Ayatollah Makarem-Shirazi in response to a question that whether or not 

he had issued a Fatwa (religious ruling) for execution of a student activist said 

that “there has been absolutely no such Fatwa regarding such persons” issued 

by him. This is while the court has just issued a death sentence for a 20-year old 

student activist who was also a member of Mir Hossein Mousavi’s campaign in 

the city of Damghan and was arrested on Bloody Ashura for the allegation of 

throwing two pieces of stone at the security officers and plain clothes militia in his 

defence when they were brutally beating people that left many demonstrators 

dead. To justify the death penalty for such a minor act as throwing two pieces of 

stone, the court announced that its ruling was based on Ayatollah Makarem-

Shirazi’s Fatwa that anyone who was arrested on Bloody Ashura was enemy of 

God and must be executed.  

 

 

 دییو عجوالنه قضاوت نفرما دیاسالم عمل کن نیطبق مواز/میا نداده یاشخاص نیدرباره چن ییفتوا نیمطلقاً چن

ها  برای یک دانشجویی دامغانی را که برخی سایت  ، فتوای اعدام    هللا العظمی مکارم شیرازی، از مراجع تقلید آیت

 .به ایشان منتسب کرده بودند با موضع گیری صریح خود تکذیب کردند
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هللا مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، در پاسخ به پرسشی در مورد معتبر یا  به گزارش کلمه، در سایت رسمی آیت

طلقاً م»:   غیرمعتبر بودن صدور فتوای اعدام از جانب ایشان در مورد یک فعال دانشجویی، اعالم شده است

 «.صادر نشده است« ی چنین اشخاصی چنین فتوایی درباره

 :متن کامل این پرسش و پاسخ به شرح زیر است

های خبری خودی و غیرخودی شایعه شده که حکم اعدام به ناحق  متاسفانه در بسیاری از بنگاه. سالم: پرسش

خواهشاً معتبر یا غیرمعتبر بودن . هللا مکارم شیرازی صورت گرفته است دانشجوی دامغانی بر اساس حکم آیت

 .این خبر را در سایت به اطالع عموم برسانید

 ای از بندگان خدا با تشکر، بنده

ها انجام  ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده: پاسخ

خداوند همه را مشمول لطف خود . والنه قضاوت نفرماییدشاءهللا طبق موازین اسالم عمل کنید و عج ان. اند داده

ها  ها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت دانیم بعضی از جوان در ضمن ما می. قرار دهد

های خاص فاسد و مفسد بیگانه  که وابسته به گروه اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتی زده

 .عفو واقع شوند نباشند، مشمول

 ۰۲های خبری که گویا دسترسی به پرونده داشتند ،حکم اعدام محمد امین ولیان، دانشجوی  پیشتر برخی سایت

مکارم شیرازی در خصوص محارب   هللا العظمی آیت  ساله ی دانشگاه دامغان ره با استناد به فرمایشات حضرت

خوشبختانه با موضع گیری صریح ایشان روشنگری الزم شکنان روز عاشورا اعالم کرده بودند که  بودن حرمت

 .صورت گرفت

ساله محکوم به اعدام به سخنان  ۰۲در پرونده این دانشجوی   ندای سبز آزادی پیشتر گزارش داده بود  سایت

شکنان روز عاشورا استناد شده است و این سخنان به  هللا مکارم شیرازی در خصوص محارب بودن حرمت آیت

فتوای شرعی تلقی گشته و بر اساس آن حکم اعدام صادر گشته است و در دادگاه تجدید نظر تایید شده  عنوان یک

 .و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد

ساله در دادگاه تجدید نظر را اعالم  ۰۲ای تأیید حکم اعدام این جوان  دادستانی انقالب طی اطالعیه  روز سه شنبه

فعال انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه دامغان و ستاد انتخاباتی دانشجویی  محمدامین ولیان، عضو. کرد

ای مذهبی و انقالبی است، همواره مواضعی در چارچوب  میرحسین موسوی در این شهر، برآمده از خانواده

 های معاند نظام جمهوری اسالمی و گونه وابستگی فکری و تشکیالتی به گروه قانون اتخاذ کرده است و هیچ

 .های غیرقانونی ندارد و تنها با اتهام در دست داشتن سنگ در روز عاشورا بازداشت شده است تشکل

طلبانه است و صدور حکم اعدام برای او با استناد به یک عکس  ، متدین و با مواضع اصالحولیان فردی مذهبی

خلق و  موجی از بهت و حیرت و نگرانی را در میان خانواده مذهبی و دوستان و آشنایان این دانشجوی خوش

 .نجیب ایجاد کرده است
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آمیز  نی بر شرکت او در تظاهرات اعتراضای مب گفتنی است چند روز پیش از بازداشت محمدامین ولیان شبنامه

روز عاشورا در تهران توسط طیفی از دانشجویان افراطی وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه پخش شد که 

پس از انتشار این شبنامه . طی آن خواهان برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسئولین دانشگاه با وی شده بودند

االرض  ه تهران منتقل شد و در دادگاه متهمان روز عاشورا به محاربه و افساد فیمحمدامین ولیان بازداشت و ب

 .متهم گشت

است که پس از محکومیت او به اعدام همان دانشجوی بسیجی  جالب اینجاست که مظلومیت او چنان آشکار بوده

ت لغو حکم اعدام او که مطالب شبنامه را تنظیم و او را معرفی کرده دچار عذاب وجدان شده و برای درخواس

ریاست دادگاه محمدامین ولیان را قاضی صلواتی . اقدام به گردآوری امضا از دانشجویان دانشگاه خود کرده است

االرض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت  برعهده داشت و او را به محاربه، افساد فی

 .ن و توهین به مقامات ارشد نظام متهم کردتبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایرا

من وقتی در زندان بودم در »: بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا محمدامین ولیان در جلسه دادگاه خود گفت

مطلبی که حاکی از تحت فشار قرار دادن « .اند تلویزیون دیدم که سران بزرگ اصالحات در این دادگاه ایستاده

گفتنی است در این دادگاه امین ولیان هیچ یک از . ذب توسط بازجویان به او استوی و دادن اخبار دروغ و ک

اتهامات را نپذیرفت و حتی نماینده دادستان در پاسخ به ولیان و وکیل تسخیری وی که اتهام محاربه و افساد 

نشینی  اه دامغان عقباالرض را رد کردند، به طور غیرمستقیم از ایراد این اتهام به این فعال دانشجویی دانشگ فی

در باب محاربه اختالف نظر زیادی وجود دارد که این موضوع جای بررسی دارد و تصمیم با »: کرد و گفت

 .«ریاست دادگاه است

های انجمن اسالمی دانشگاه دامغان و دفتر تحکیم وحدت و  همچنین گفتنی است در این دادگاه در مورد بیانیه

ولیان . زاده و اسماعیل گرامی مقدم به وی اتهاماتی وارد شد باتی بین مصطفی تاجهمچنین برگزاری مناظره انتخا

در جریان دادگاه فقط پذیرفت که در تظاهرات برای دفاع از خود و به دلیل عصبانی ناشی از اقدامات وحشیانه 

یب نزده است ها به کسی آس نیروهای نظامی و لباس شخصی در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ

 .و از دادگاه خواست که بررسی کنند که چرا احساسات و نارضایتی او به این شکل بروز کرده است

گونه مالقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل تعیینی و مالقات با  محمدامین ولیان از روز بازداشتش تاکنون هیچ

 .های نامعلوم اطالعات سپاه به دادگاه منتقل شده است هوی نداشته است و مستقیما از سلول انفرادی در بازداشتگا

 


