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  !!بهمن 22هديه 
  ، قابل پذيرش بود هاگراين هدي<
  >هديه كنيدبه ديگران هم  نراآ

  

  حقوقدان -اميرفيض

 ٢٢بعنوان ھديه  سابقه طرح دارد با تجديد نظر وتکميل، ١٣٨١ھای سال تحريرحاضر که درسنگر
  .دررديف تحريرات قرارميگيرد )٢٠١۵ -٢۵۵٣( سال جاری !!بھمن

گشودن اين اين تحرير، قاصد 
  باب مھم ومستوراست:

نی ويا حتی فقھی آھيچ مستند قر
ازسنت محمد وجود ندارد       ِ ماخوذ  

که اگرکسی ازپدرومادرمتشيع 
                      ِ متولد شود به حکم مذھب  

 ری    ّ . تس  والدين، شيعه خواھد بود
اين برداشت حقوق اسالمی 
مترتب براين مھم است که مردم 

مسلمان  ن آحسب اعالم قر ايران
ھستند ولی شيعه شناخته 

   .نميشوند

  درمسيراثبات

مالحظات  باتفاق، به استقبال از ؛جستجو خواھد داشت، درحقوق مدرن وحقوق اسالمی مسير تحقيق
  . ميرويم

**  

نھم درفقه اسالمی آوعنوان  ،دن ھرکس که ازپدرومادرمسلمان متولد شود مسلمان خواھد بوآبه تصريح قر
   .مسلمان فطری است

نکه اي عدم وجود نص و ، صرفنطرازچراکه ؛ولی قاعده مزبور نميتواند شمولی برمذھب شيعه داشته باشد

ن نسبت به نوزادان آاساسا ماھيت تشيع نميتواند شامل حکم قر >تهاد درمقابل نص باطل استاج<

  :ازپدرومادرمتشيع باشد زيرا
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ت رھبری تح ،که پيرو معنای پيرو است وپيرو به معنای عمل کردن به گفتاروکردارشخصی است، به شيعه
قه . درف. انجام اين افعال واعمال نيازبه قوه تشخيص وقصد واراده داردمرجع تقليد)(او قرارگرفته است 

عنی شوند يتاوقتی که به سن شرعی نرسيده اند محجور شناخته ميانسان ھا  ،اسالمی وحتی فقه تشيع
اورکرد ميتوان بدراينصورت چگونه  ؛ودرمقابل تکاليف شرعی قرارندارند نيستند مسائل قادربه تشخيص
  .امام است ١٢ومعتقد به  دھد که تحت رھبری فالن رھبرمذھبی قراردارد تشخيص ،که يک نوزاد

  مسلمانان نميتوانند شيعه باشند
  

 نان اسالم است ولیآکه مسلمان ھستند يعنی ھويت دينی نھا آقران مسلمانان رابه دودسته تقسيم کرده 
 !شنا درزمره مسلمانان قراردارند ولی بقانون خدا عمل نميکنندآبه اسالم ايمان عملی ندارند وبه عبارت 

   .نرا نفی کنندآنکه آاجرا نميکنند بدون  احکام اسالمی را اين گروه ؛ورده اندآبه قوانين مدون روی  و

بنام مومنين وکسانی که به خدا وپيامبرخدا ايمان  نانآ ن ازآبا ايمان ھستند که قر دسته ديگر مسلمانان
   .ن به اين گروه است نه مسلمانان ظاھریآخطاب قر و ورده اند  ياد کرده است آ

فرع برمسلمان بودن ميداند يعنی ايمان به ، شيعه را گروه اول نميتوانند شيعه باشند. زيرا فلسفه شيعه
ن وسنت محمد ندارد آ. بنابراين مسلمانی که ايمان حقيقی به قرامام ١٢ه سنت محمد بعالوه اسالم وعمل ب

تمام مذاھب منشعب ازاسالم باھمين اصل  ،امامی بداند ١٢نميتواند خودراشيعه  ،ندنن عمل نميکآوبه 
م شناخه تشيع ازطريق اسال ،اول مسلمانی ات راثابت کن وبعد راجع به مذھبت بگو>< سروکاردارند

ن سنت معرفی آ. اسالم ھم ھمان است که قريکی ازمحصوالت اسالم است مدعی است که  ، تشيعميشود
  .به اسالم توليد ميشود      ِ ورنده  آن مومن وايما ،نآکرده است که بارعايت کامل 

   :بنابراين

 سيده باشند وامامی بشوند که به سن شرعی ر ١٢مادرمسلمان زمانی ميتوانند شيعه  و پدر از        ِ متولدين  
رسما اعالم عضويت درحزب تشيع را بنمايند واستمراراين وضعيت ھم منوط به اين خواھد بود که متقاضی 

  . ايمان باشد نه مسلمان اسمی وھويتی يک مسلمان با ،به شھادت شھود معتبر ،عضويت

  گروه مومنين  وتشيع
  
   .اشندی بمل بسياربزرگی روبروحقيقی ھستند درمقابل تشيع با مشک گروه که تشکيل دھنده اسالم نآ

امع ن جآکه قر نجا که صراحت داردآن، خاصه آن وتمايزات وتصريحات آشنائی باقرآگروه مزبوربمناسبت 
ه ند که درمرز ارتداد قرارگرفتموقعيت بسيارحساسی دار ،ن نيستآاست وچيزی قابل کم ويازياد کردن به 

روه گ .گروھی ضاله يعنی گمراه شناخته ميشوند ،پيروان تشيع ،نآن واحکام آطق قربنا برمنکه  ،است
 زيرا ،نزديک شود امامی ويا نوع ديگرش  ١٢اسالمی اصال نميتواند به شيعه  برمبنای معيارھای مزبور

 را افزوده اند عدل امامت وزی يعنی رکن خود سا براصول دين دو کرده وجعل دراصول دين  شيعيان 
  .ن نزديک شودآست که يک مسلمان متدين به فضولی ودخالت درکارخدا مانع اواين 
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کسرگردد زيرا  معاد ويا نبوت ويا توحيد ،اصل يعنی ،قبح عمل مزبور چنان است که ازاصول دين
اگرمسلمانان حق داشته باشند که دو اصل براصول دين اضافه کنند چرا اين  اضافه  کردن به دواصل 

  .محدود باشد وبه اصول ديگرتسری نداشته باشد

اين تجويز نيامده که عده ای ازمسلمانان حق داشته باشند دراصول دين ويا  ،ن وياسنتآکجای قردرھيچ 
ن دراصول واحکام اسالم آگروھی که برخالف قر ١ احکام دين وسنت محمد تغييرات وکم وزياد کنند.

 .ی يعنی کسی که ترک اسالم کرده است. رافضخوانده ميشوند يکنند رافضیدستکاری واضافه وکسرم
ايمان وواقعی  . مسلمان باامامی بشود ١٢محال است که شيعه  ،نآبه قر    ِ گاه  آايمان و يک مسلمان با

 ن پيامبرخدا دانسته است نه فرزندان وعروس وآ، سنت رافقط ازسوره شعرا ٧٩يه آ ن درآکه قر ميداند
  .ن افراد اعتباری درعرض اعتبارسنت محمد ميدھندآداماد محمد ويا کسان ديگرکه شيعيان به سنت 

   
رسنت سنت رسوالن خود درمعنای سنت خودش ياد کرده است وحکم داده که تغييری د از خدا ،يهآدرھمان 
رميدھند يک اجحاف را دررديف سنت محمد وخدا قرا تازی ديگر ١٢سنت  ،يا اينکه شيعيانآ. مانيست

     .حتما ھست ؟وخدا نيست وتعدی به اسالم

 .سنت رسوالن                                         ِ ، مومنين منع شده اند ازدست اندازی وتغيير  سوره حجرات ٢٣سوره مالئکه و ۴٢يه آ در
تازی که برخی  ١٢) داد به نآبه تعبيرقرکه سنت خدا ست ( ن اين است که نميشود سنت محمدآمعنای .
   .خری ھم مفقود االثراستآ غرق درفساد ھم بوده و اننآ از

تازی دررديف سنت محمد خالف  ١٢قراردادن گفتاروکردار  نآبنابراحکام وتصريحات قر ؛درکالمی ديگر
 ١٢ن آ وموقعيت ھريک ازن وبدعت است ورساگراين بدعت مھم ھم ميگردد که مقام آنص صريح قر

) است ودرواقع اگراسالم معتقد است که محمد ازنظرسنتتازی معادل مقام وموقعيت پيامبر وخداوند (
    .پيامبرديگرھم اضافه کرده است ١٢ ، تشيع برای اسالمخرين پيامبرخداستآ

   .نيست ھمينجا ميتواند اين سوال مطرح شود که ھماھنگی بين تشيع وبھائی چندان ھم بافاصله

  هيچ نص قانوني برشيعه بودن ايرانيان وجود ندارد

                                               
رآن شمين سوره قشترجمه شده و  "حيوانات"گله به سوره  در انگليسی انعام کهنکته ای که در اينجا قابل يادآوری ميدانم اينکه قرآن در سوره  -١

 می باشد صراحتا می گويد: 

ھ ـم ا ل ی هللا  ث ـم  ي ن ب ئ ھ   -١۵٩  آيه -االنعـام   سـوره ◌  ا نم ـا ا مـر  ـ يعا  ل ست  م نـھ م فی ش ـی  کانوا ش  قـ وا دين ھ ـم و  ُ  ُ ا ن  ال ـذين  ف ـر  ِّ  َ ُ  َ  ّ  ِ   َ ِ    ُ  ُ   َ    ّ   ِ  ً  ٌ  َ       ُ    ِ   َ  َ  ً   َ  ِ        َ    ُ  َ     ُ  َّ  َ   َ انوا    ِ      ـم ب مـا کِ  َّ   ّ   
ـلون   َ     َ ي فع    َ 

[6.159] Surely they who divided their religion into parts and became sects, you have no concern with them; 
their affair is only with Allah, then He will inform them of what they did. 

زء ھای مختلف تقسيم می کنند و از آن فرقه و مسلک و دسته بدست می آيد، شما مسلما، کسانی که دين خود را به پاره ھا و ج - ١۵٩سوره انعام
 با آنھا بستگی نداريد، امر آنھا با خدا است، سپس، او آنھا را از ھمه اعمالشان آگاه خواھد ساخت. 

قسيم کنند و فرقه ھائی از آن بوجود مفھوم روشن اين آيه اين است که دين اسالم قابل تفکيک نيست و کسانی که دين را به اجزائ کوچکتری ت
  جا را نگاه کنيد. آگاھی بيشتر اينبرای   آورند مسلمان نيستند خدا با آنھا مقابله خواھد کرد.

http://1400years.org/PDF&Show/MoghadamehibarMazhabshieh.pdf  ک-ح 
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به ايرانيان وطن پرست تقديم ميگردد که باھمه تالشی که  ختانه وبا سرافرازی بسياراين تحقيقخوشب
 ، چه درانقالب مشروطيتھای شيعه برای چسباندن تعفن ونکبت مذھب شيعه به ملت ايران داشته اندخوندآ

دين  که مذھب و ورندآستند يک نص قانونی بصورت قانون اساسی بدست نتوان ۵٧وچه درشورش 
   .امامی شناخته شود ١٢وشيعه  انيان اسالماير

 ھر ، دری شورشيانسباصطالح قانون اسا ١٢متمم قانون اساسی مشروطيت ايران واصل  ولادراصل 
   .است جعفری اثنی عشريه  ،اسالمی ايرانمذھب رسمی مده است آاصل  دو

  استناد نكات قابل

   ازديد حقوق مدرن -1

 ) وصراحت ھمه اديان سامین انسان ھا ھستند (آف دين ومذھب مجموعه حقوق وتکاليفی است که مکل
نميتواند  ،. ايران يک سرزمين استحتی به حيوانات ھم تسری ندارد تا چه رسد به سرزمين وجمادات

را.  انسان ھاراخطاب قرارداده نه کشورھا !سمانیآوديگر کتب  نآ. خداھم درقرواجد ھويت دينی باشد
 انسان ،درياھا و  انسان ھا مکلف به احکام دين واعتقاد به اصول دين ميباشند نه کوه وصحرا وبيابان

   .نھاآھا به بھشت وجھنم وعده داده شده اند نه کوھا وصحاری وامثال 

 دين<مده بود آری اسالمی قانون اساسی جمھو ١٢اگردراصل اول متمم قانون اساسی مشروطه واصل 
 ازجھت حقوق مدرن)( ، اين دوقانون يک سند رسمی بوداسالم وتشيع است ايرانيانمذھب رسمی  و

نان اثنی عشريه است ولی درشرائط کنونی که اسناد سياسی ھويت آبراينکه دين ايرانيان اسالم ومذھب 

ن آ هيچيك از !اسالمی است منحصربه قانون اساسی مشروطيت وقانون اساسی جمھوری يانايران
ه ونميتوان برای ايران ک ؛اشدببراينكه دين ومذهب ايرانيان اسالم وتشيع است نمي ناظر ،دوسند

  .است رعايت احکام دين ومذھب تشيع سرزمين است قائل به حقوقی شد که ازآنجمله

ن آد واعتبارميزن خر راآ، قانون اساسی کشور، نص منصوصی است که حرف نجا که درحقوق مدرنآاز 
به  > رادين ومذھب ايراندرمدارحقوق مدرن نيز نميتوان صراحت جمله < لذا ،حجت است برمنابع ديگر

  .دين ومذھب ايرانيان  تسری داد

  58همه پرسي سال 

ازنظرحقوق مدرن وحاکميت ملی) نميتواند مذھب تشيع را به عنوان ھم ( ۵٨ھمه پرسی فروردين سال 
  :درکناراسالم قراردھد زيرامذھب رسمی ايرانيان 

درعبارت جمھوری اسالمی  ،نه يک کلمه کمترويا بيشتر ،جمھوری اسالمی بود ،مبنای حقوقی ھمه پرسی
فرقه ميباشند که يکی  ١٧۴مذاھب منشعب ازاسالم) (  رق اسالمی ِ ف   ؛نيز ھيچ اشاره ای به مذھب نيست

ن مسلمان آا مسلمان ميدانند ولی به حکم قرر نکه خودآ ن فرق باآامامی است که تمامی  ١٢نھا شيعه آ از
  .مومن وخداشناس شناخته نميگردند
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 ،از نظر حقوق مدرن وحق حاکميت اغفال عمومی ھمراه باشداين ابھام وپرده پوشی و يا رفراندمی که باآ
  .؟ ھرگز وابداواجد اصالت شناخته ميشود

   :قانون اساسی جمھوری اسالمی ميگويد ١٢ماده 

. اسالم بمناسبت پسوند جمھوری اسالمی ، اسالم ومذھب جعفری اثنی عشريه استدين رسمی ايران
ميتواند سوال ھمه پرسی شناخته شود ولی مذھب جعفری که درھمه پرسی نبوده چگونه بعنوان نتيجه 

  ؟ھمه پرسی به گردن مردم افتاده ودرقانون اساسی ھم ازمردم امضا گرفته شده است

مذھب جعفری را درکناروھموزن دين اسالمی گرفته واين درست خالف  ١٢اين دقت بجاست که ماده 
   .)ندبه سوراخ نميرفت جاروبه دمش بست موشن واصالت دين اسالم است (آقر

ن نيست مردم به حکومت اسالم رای ھمه آبرفرض که براساس حقوق مدرن که مورد تائيد اسالم وقر
 ١٧٣ن است که مردم به اين عدم ارتباط درحد ھما ؟دارد پرسی داده اند، به مذھب جعفری چه ارتباطی

  .مذھب ديگری رای نداده اند

ميتواند شھادت  ،دکترمظفربقائی درکتابش سخنی دارد که دررابطه با مراتب فوق الذکر ١٣۵٨درسال 
يعنی ما به  >خوندیآبه حکومت اسالمی رائ داديم نه حکومت  درھمه  پرسی  ما< :گفته است  ؛باشد

نچه آيعنی نتيجه ھمه پرسی با  ؛رای نداديم ،خوندی استآن حکومت آامامی که حاصل  ١٢مذھب جعفری 
          .قانون اساسی جمھوری اسالمی پياده شده منافات دارد ١٢که درماده 

 ازنظر حقوق اسالمي  -2

   .دن ارائه شآيات صريح قرآون دررابطه با تعارض بين تشيع آدرابتدای اين تحرير مختصری ازاشارت قر

ازنص مدونی که خالف اسالمی است تبعيت ن وسنت نميتواند آنجا که يک جامعه اسالمی متکی به قرآ از
حکومت اسالمی  ،نجا که جمھوری اسالمی دراصل اول قانون اساسی خودآ از نرا حجت قراربدھد وآ و

الزمه اين تصريح درقانون اساسی جمھوری اسالمی تطابق کامل قانون  و ،نه حکومت تشيع معرفی شده
درقانون اساسی  قراردادن مذھب تشيع درکناراسالم  نجا کهآ از و ،است بااسالم  اساسی جمھوری اسالمی

عه ، لذا ذکرشيونميتواند درکناراسالم قرارگيرد ن منطبق نيستآبا واقعيت ونصوص قرجمھوری اسالمی 
ن واسالم وقانون اساسی جمھوری اسالمی را آخالف قر یتصريح درکناردين اسالمامامی  ١٢

  .ازمداراسالمی بودن خارج وباطله ميسازد

ن باطل ھمچنان باطل آالم باشد ن واسآاگرتمام مردم مسلمان جھان به امری رای دھند که خالف قر<
  مھدوی کنی                                             >                                                خواھد بود

   محتوي حقوقي اين تحقيق

   :اين ھديه اگرمفتخربه قبول ايرانيان شود ره گشای اين معضل خواھد بود که



 حقوقدان -اميرفيض -اگر اين ھديه قابل پذيرش بود به ديگران بدھيد -بھمن ٢٢ھديه           ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٢/١١(چھارشنبه) تيرشيد  

زيرا اسالم صريحا ھمه  تنھا باحقوق اسالمی منطبق نيستموجوديت حقوقی جمھوری اسالمی نه  -١
بلکه با جعل وقراردادن اصولی به اصول  )نآقراسباب گمراھی دانسته ( از نراآنھی و پرسی را

   .دين نميتواند دررديف کشورھای مسلمان قرارگيرد
ازمنشاء فقه تشيع است تمامی اصولی که درقانون اساسی جمھوری اسالمی مانند واليت فقيه  -٢

   .مردودوباطل است
ه شناخته شود زيرا ک ۵٨قانون اساسی جمھوری اسالمی نميتواند محصول ھمه پرسی سال  -٣

 اسالم که اکنون جايگزين حکومت در ؛يعموضوع ھمه پرسی حکومت اسالمی بود نه حکومت تش
  .شده است

تمامی تصميمات واقدامات جمھوری اسالمی ازنظر حقوق مدرن به دليل غل وغش دررفراندم  -۴
  .غصب وتجاوز به حق حاکميت مردم تلقی ميگردد ۵٨سال 

   .ک تکليف دينی وھمچنين يک تکليف ملی وميھنی استقيام مردم ايران عليه جمھوری اسالمی ي -۵

م وسرزمين مسلمانان رافضی را ازصحنه اسال تکليف دينی است زيرا برمسلمانان واجب  است که کفرو
حکومت مداری اسالم است ازقدرت ساقط و  ئينآرژيم جمھوری اسالمی راکه بدعت وخالف  پاک کنند و

      .م وباقدمت ھزاره ھاست جايگزين سازندئين پادشاھی که نسخه تدوين شده اسالآ

زيرا فرھنگ وسنت باستانی ايران مقھور گروھی شده است که اھميتی برای   ،تکليف ميھنی وملی است
           .وحاکميت مردم قائل نيستند وبا کره وتدليس درھمه پرسی درمقام غصب اراده مردم قرارگرفته اندايران 

 


