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  ؟يا جواد ظريف دروغ گفته استآ
  

  حقوقدان -اميرفيض

قای ظريف آگرفته شده است  آمريکا حرير ازعنوان مصاحبه ظريف بايک دستگاه خبریتيتر اين ت
  .درجمھوری اسالمی کسی بمناسبت عقيده اش زندانی نميشود>درگفتگوی مزبور اعالم کرده  که <

مصاحبه کننده تيترمزبوررا برای مصاحبه اش با ظريف انتخاب کرده وبا خانم نسرين ستوده ھم گفتگوئی 
   .داشته است که بنظرميرسد حق مطلب ادا نشده است

قای ظريف درست گفته است در جمھوری اسالمی کسی رابرای عقيده آنخست اين اشاره کوتاه بجاست که 
  .اش زندانی نميکنند بلکه ميکشند

  وابط شناسائي كشورها ض

ضابطه حقوقی  شناسائی کشورھا قانون اساسی 
ن آکشوراست قانون اساسی کشورھا نشان ميدھد که 

کشوردرچه گروھی ازکشورھا قراردارد کشورھای 
، گروھای گروه دمکراتيکی وکشورھای گروه استبدادی

  .دينی ويا سکوالريسم

 جمھوری اسالمی کشوری است که درگروه دينی اسالم
قرارگرفته است لذا شناسنامه حقوقی جمھوری اسالمی 

ن وسنت شناخته ميشود نه قانون اساسی مدون زيرا آقر
نوشته قانون  ،بنابراعالم شناسنامه جمھوری اسالمی

ن وسنت آاست قر نچه معتبرآ شده بشری معتبرنيست و
   .محمد است

  مده استآدراصل دوم قانون اساسی جمھوری اسالمی 

به او وتسليم  خدای يکتا واختصاص حاکميت وتشريع نظامی است برپايه ايمان بهجمھوری اسالمی 
  .دربرابرامراو

 – است  ن حقوق حق قانونگزاریآاختصاص حاکميت به خدا سلب حق حاکميت ازمردم است که يکی از
   .ن که امر خدا شناخته شده استآيعنی تسليم درمقابل قر ،او تسليم دربرابرامر

  .ی که عرض شدرديف ھای اصل دوم ھمه فرع است درمقابل بندبقيه موارد و
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 ن شناسنامهآقای ظريف رابايد درشناسنامه حقوقی جمھوری اسالمی ارزيابی کرد که آبنابراين اظھارات 
وازنظر اصولی وضع قانون  بکل بی اعتباراست  ،نون مجازات عمومی که قانون مدونن است نه قاآقر

ه ب ن مردم نباشد وآ اسی ناشی ازحق حاکميت مردم است وقتی حق حاکميت ازاس اعم ازقوانين عادی ويا
ن حق آن است نه قانون موضوعه که واضعين آخدا تخصيص داشته باشد بالطع قانون مورد عمل ھم قر

  .حاکميت ندارند

  عقيده دراسالم

تعريف مزبور درمورد اسالم صدق نميکند  ،دارد ن باورآن چيزی گفته ميشود که شخص به آعقيده به 
   .ن اسالم استآ زاد نيست وانسان ھا مکلف به يک باورواعتقاد عمومی ھستند وآزيرا دراسالم عقيده 

ا وي انتقامجوست وکوچکترين بی اعتقادی اسالم درمورد انحصاری بودن عقيده وباوربسيارحساس و
   .ترديد به اعتقاد به اسالم را به ارتداد تعريف وجزای شخص مرتد ھم قتل است

  !زادي عقيدهآنمونه هاي 

 يا متھم درھمين سالھای تصرف غاصبانه جمھوری اسالمی عده ای به اتھام تغيير عقيده ازاسالم اعدام
مريم  –ی قاجارآھاشم  –شاھين نجفی  –يوسف ندرخانی  –از جمله محسن اميراصالنی  ؛شده اند
اتحاديه بين المللی  –زاد شد) آمرضيه بافشارسازمان ھای بين المللی مرضيه اميرزاده ( -رستمپور

   .نفرباتھام کفروارتداد اعدام شده اند ٧اعالم کرد که   ٢٠١٢انسانگرای دراولين گزارش خود درسال 

ورھای اسالمی مجازات زادی عقيده دراسالم منحصربه جمھوری اسالمی نيست درھمه کشآمسئله نبود 
   .تغييرعقيده کفروارتداد واعدام است

دانشگاه االزھر درمورد شخصی بنام سيد احمد که ازاسالم به مسيحيت گرويده بود فتوا داد که به او 
  .مھلت داده شود تا به اسالم برگردد واال طبق سنت اسالمی بايد اعدام شود

   .علت گرويدن به دين مسيحيت شوھرش اعدام شد درسودان زنی بنام مريم يحيی ابراھيم اسحاق به

يت آذربايجان شوروی دونفربنام ھای رافق تقی وسميرصداقت درمعرض ارتداد قرارگرفتند وبا فتوای آ در
  شته شدند  ُ ک  هللا فاضل لنگرانی مقيم ايران 

   .استشھادت ميدھند که  دراسالم مجازات تغييرعقيده زندان نيست وحتما قتل  البنابراين شھود با

  نظر دراسالم

زاد نيست وتغييرعقيده موجب مرگ است  بلکه نظروميل شخصی حتی درزندگی آدراسالم نه تنھا عقيده 
حتی خنديدن  ،نظرواحساس وميل شخصی خودش را به اجرا بگذارد دافراد ھم مقيد است وشخص نميتوان

ه  انسان مسلمان خارج اراد ، موھای بدن ازوورود وخروج به توالتمقررات دارد حتی شستن مقعد 
   .است
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نبره چ رد مسلمان درــخير ف ؛برخی تصورميکنند که فقط حق حاکميت است که ازمسلمانان سلب شده است
ای ازحرکات وباورھای تلقينی اسالمی قرارگرفته که حتی نفس کشيدن ھم تابع اصول وقواعدی است که 

   .اسالم مقررکرده است

  مخالفت با حاكم اسالمي

 ،ندگی اجتماعی وسياسی جھان شناخته ميشودزحکومت کشورکه امروزه يکی ازعالئم مشخص مخالفت با 
 بسيار، درزندان ھای جمھوری اسالمی بسيار ،درحقوق اسالم جرم وقابل مجازات شناخته شده است

  .کسانی ھستند که گناھشان مخالفت با عملکرد حکومت است نه مخالفت با اسالم

  اجبارظريف 

  .حبه کسانی گفته اند ظريف بمناسبت موقعيتی که داشته ناچاربوده چنين بگويددرھمان برنامه مصا

ظريف اجباری درمصاحبه با کفرنداشته است که به دروغ گوئی  خيرمورد مزبورشامل تقيه نميشود زيرا
   .متوسل شود

   

   

  

  

 


