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  فتواي قتل شاهين نجفي
  حقوقدان –اميرفيض 

اين تحريردررابطه باواکنشی است که  ،خوندھا فتوای ارتداد وقتل شاھين نجفی راداده استآبطوريکه مستحضريد يکی از
   .روبروشده استبافتوای مزبورسوی باصطالح مخالفين جمھوری اسالمی  از

****  

. زيربنای برنامه ھای بزرگ اقتصادی برپايه سياست ونفوذ درکشورھا وقرارگرفتن ، دنيای سياست استجھان امروز
   .درموقعيت اقتدارسياسی است

 ن نقطه تبديل به خط وزاويه ووسپس اي که ابتدا يک نقطه است ،جريانات سياسی راميتوان به اشکال ھندسی تشبيه کرد
طالح شکل زاويه بندی بيرون نيايد وباص از سياسی ھم تا . مسائلنھايت به شکلی که مورد نظرطراح است ميرسد در

  .مشخص کرد نراآنگيرد نميتوان شکل 

 ھنگاميکه موضوع سلمان رشدی وفتوای قتل اودرايران وجھان مطرح شد ديدگاه ھا متوجه يک نقطه ظاھری بود که
ن فتوا وبازی ومعامله جمھوری اسالمی آذشت زمان وتاثيرات گولی  ،مالئی فتوای قتل نويسنده کتابی راصادرکرده است

گاھی درماھيت قضيه آی شيفتگان ی ھای سلمان رشدنرقصاگربه  متی کامل ون وازطرفی سالآن وباالخره فراموشی آ با
خوندھا ومذھب آاتژی سياسی برای تثبيت موقعيت ترسن حرکت يک اآکه رسانيد نجا آبه رافتوای قتل سلمان رشدی 

   .) بوده استانگلستانشيعه درايران درراستای سياست کشورھای خارجی (

 شده  نھا اشارهآدو مقاله به موضوع فتوای قتل سلمان رشدئ اختصاص يافت ودريکی از ١٣۶٧سنگراول اسفند سال  در
   .است که کليدی برای اين تحريرھم ميتواند محسوب شود

درجھت تائيد نظربازارمشترک اروپا  تصميم کشورسوئد –بت کشورھای بازارمشترک به قطع روابط سياسی باايران صح
، دسته بندی سياسی داخل کشوربين ! سياسی انگليس وايران. تيرگی روابط)نکه سوند عضوبازارمشترک اروپانيستآ با(

ورده بود آبوجود  موقعيتی را ت خمينی درنوشيدن جام زھرموقعي مريکاآمالھای طرفدارانگليس ومالھای کالھی طرفدار
اره قتل رشدی يک نھا سعی درنمايش قدرت خودداشتند  فتوای خمينی دربآکه ھريک از دودسته وکشورھای متبوع 

ميدانند  وندھای شيعه ايران که محققين خآن نمايش يعنی قدرتمندی آکارسازی بود برای تامين  والقای استراتژی بسيار
   .نھا کدام کشوراستآرباب سياسی ومنتفع واقعی ازفعاليت ا

  ،اين توجه خاص مطرح است

که بالفاصه ازسوی عراق  شورای امنيت  ١٣۶۶تيرماه  ٢٩مورخ  ۵٩٨که قطعنامه  اين توجه خاص مطرح است
ی اسالمی تائيد که ازسوی جمھور ١٣۶٧تيرماه سال  ٢٧پذيرفته شد بامقاومت ايران روبرو وبعد ازيکسال يعنی بتاريخ 

وضعف قدرتی  ، درماندگیافول ،سوی خمينی از ۵٩٨قطعنامه پذيرش  ،ن به نوشيدن جام زھرخمينی تعبير شده استآ از
    .ن حتمی بودآواگربنحوی ترميم نميشد ادامه  مدآخوند ھای شيعه بوجود آبود که برای خمينی ودرکل 

نچنان درجھان سياست پيچيد ونمايشی آو صادرگرديد١٣۶٧بھمن ماه  ھمان سال  ٢٩ فتوای قتل سلمان رشدی درتاريخ
نچه درجھان آو خوردن جام زھرپوشانيد از ال ضعف ودرماندگی خمينی رامخوند ھای شيعه شد که کاآقدرت خمينی و از

ملکه انگلستان مدال سلمان رشدی از ھم ۶٧ن سال ودرپايان ھما مطرح بود نمايشنامه فتوای قتل سلمان رشدی بود 
فراموش نکنيم که  – )يات شيطانی برعھده داشتآمسلما بمناسبت نقش خوبی که درنمايش کتاب ( شواليه راکسب کرد

کتاب سلمان رشدی يکسال قبل منتشرشده بود وھيچ توجھی رادرکشورھای اسالمی جلب نکرده بود ولی بموازات 
   .ی شد که خمينی نوشيده بودھرنوشداروی جام زاين کتاب  ،م زھرنوشيدن جا
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ميزی دارد که محصول آپايگاه احترام  اجرای قانون است وبھمين مناسبت برخاسته ودرابطه باحکم ، درحقوق مدون
 ازمراتب که اين  الزم االجراميگردد ورسيدگی ودفاع واستفاده ازشھود وکارشناس ومسائل تابعه است ووقتی صادرشد 

ھيچيک درجريان فتوا وجود  ،شودنمي حکم شناخته ،نباشد کامل وبدون نقص نآ وتاجريان خصوصيات حکم قضائی است
نانکه تعصبات مذھبی داشته باشند وياسکوالر باشند نميتوانند به فتوا آ ندارد بنابراين مخالفان جمھوری اسالمی اعم از

   .عنوان حکم بدھند

قتل وترور يک شخصی را الزم ميداند وبه طرفداران  اين است که يکنفرازبين چند تروريست ،قتلماھيت حقوقی فتوای 
وچه بساکه سايرتروريست ھا اين ترور راالزم ندانند ولی چون تروريستھا اين  ن شخص راميدھدآخودش دستورترور 

توا دادن مقيد به جلب نظرھمتاھای خودشان خوند ھا درفآدقيقا (رابرای خودشان قائلند که يکنفره تصميم بگيرند  حق
 . تفاوت درفتوای قتلی که ازطرف مراجع تقليد صادرمورد نظررابه پيروانش توصيه ميکند لذا ترورشخص )نيستند
ست که تصميم وابالغ ترور درگروھای بادستورتروری که ازطرف يک رھبرگروه تروريستی صادرميگردد اين ا ،ميشود

ودرتصميم مراجع تقليد، علنی است زيرا حکومت متشکل ازمراجعی است که ھمه اقتدارفتوای قتل  تروريستی مخفی است
   .رادارند

اھل تشيع نبود  فرامين ترورافراد ھمانند عمل گروھای  یدريد قدرت تروريستھا ايران زمانی که حکومتر، دناگفته نماند
    .ھژير) ولی اکنون ديگرمحرمانه بودن لزومی ندارد را وآترور رزم تروريستی محرمانه  بود (

ست نياز به محاکمه دارد وقتل اھانت کننده به پيامبرھم ناشی ازحديثی ارتداد که به معنای ازاسالم برگشتن ا – حاشيه

  پايان    .ن ترديد دارندآحمد منتسب است وبسياری ازحقوقدانان اسالمی دراصالت است که به م

  درفتواي قتل ،تاثيرحكم

   :خوند ھای شيعه واجد مفاھيم زيراستآمقام حکم به فتوای  دادن

ن قبول طبقاتی ملت ايران خواھد بود يعنی کل ملت ايران به دوطبقه آايجاد مشروعيت برای فلسفه اجتھاد که حاصل 
 وقسمت روحانی نيز خود به دوقسمت ميگردد طبقه مجتھد وطبقه ،قسمت ميشوند يک قسمت روحانی وقسمت ديگرعوام

دارد بقيه مردم کل وجزء مقلد مراجع  که حق فتوا ،ير ازطبقه مجتھدونی که واجد مقام اجتھاد نيستند وبغروحاني ديگر
ن برجامعه حکومت ميکنند وطبقه روحانی درخدمت طبقه مجتھدي .> ميباشندفـــک<خوند منتظریآھستند وبقول 

   .ت ميکننداداره ميکنند وبقيه مردم ھم بترتيب رساله ھای مراجع  زندگی وعباد جامعه را ،حکومت

  :شکارساخته استآ،  اين واقعيت تلخ راچنين خمينی

کل حکومت راحق خود  ؛هيک راز اين است که ماليان دوسوم حکومت واقعی رادردست دارند وراز ديگراينک<    
  )٢٠٢مھدی خلجی  ؛ کتاب اسرارھزارساله(>        ميدانند

   :گفت ١٣٧۶درنھايت ھمانطور که محمد يزدی باصطالح رئيس قوه قضائيه جمھوری اسالمی درسال 

   راندارد> غيرروحانی حق دخالت درسياست<

 را ميتوان فتوابنابراين ن ،صل مرجعيت وتقليد استان برخاسته وپيوند يافته با آمد ھای وسيع آھمه اين عوارض وپی 
 را نميتوان فتوا ،                             َ              حکم دانست ولی رابطه مقلد ومقل د راقبول نداشت را ، نميشود فتوانرا قبول نداشتآحکم دانست ولی 

ودرنھايت نميتوان به جامعه طبقاتی رادرتشيع قبول نداشت  نميتوان و ،حکم دانست ولی اصل اجتھاد راقبول نداشت
قبول  نھاراآھريک از يا و وباالخره نميتوان شيعه بود واينھاوحکومت راحق مراجع نشناخت  اعتقاد نداشتواليت فقيه 

  ٢ .نھاستآاينھا ھمه بھم مربوط است تائيد ھريک متضمن تائيد ھمه  .نداشت

                                               
  ک-پذيرش اسالم در کل ھمه مشکل ھارا چاره ساز است. ح عدم ٢
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ت تشيع چگونه حيات سياسی واقتصادی واجتماع جامعه ايرانی رابخود بوه عنککمترکسی به اين درک واقعی رسيده ک
 :> روزنامه سالم نوشتغيرروحانی حق دخالت درسياست راندارد< "نکه يزدی گفتآبعداز تنيده است ازباب نمونه 

 تشيع از عنکبوت عمق نادانی اين روزنامه نگاربه تاروپود اميدواريم که رئيس قوه قضائيه اين سخن راتکذيب کند><
 احترام به باورھای دينی و با نھا که ميخواھند درجامعه اينچنينیآ ان فاصله ای باوچند شکاراستآ ھمين ساده نگری او

  .نداردکومت سکوالر راه بياندازند مذھبی مردم ح
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