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  حقوقدان -اميرفيض

 از تن نجپبھائيان  که  با گروھی از ديدار ر پیدفائزه ھاشمی  دردفاع ازاعالميه ای اخيرا منتشرشده 
گله شده که چرا  نرا امضا کرده واظھارآطرفداران جمھوری اسالمی که درخارج ازکشوراقامت دارند 

فائزه ھاشمی بی اعتنا ھستند و ھمچين به مراجع تقليدی که عمل ايرانيان به اين برخورد غيراخالقی با 
  .فائزه ھاشمی را محکوم کرده ايراد ھم وارد دانسته اند

  دليل حرف مفت 

يا شرع منشاء  ن است که ازمبانی نص وقانون وآ. حرف منطقی درمقابل حرف منطقی استحرف مفت 
 شناخته ميشود که اوال مخالف با نص نباشد و ريافته باشد واگر حرف از مبانی نظری باشد وقتی معتب

    :معترضين بنابردالئل زيرحرف مفت است تن ۵. حرف مده باشدآ دوم اينکه به حالت اجماع در

ھواداران جمھوری اسالمی وکسانی ھستند که با قبول واحترام به قانون  معترضين ھمگی از  .أ
 جمھوری اسالمی بوده اند واساسی جمھوری اسالمی دارای موقعيت سياسی واجتماعی در

ارکان سياسی جمھوری اسالمی  از نھا نيزآبواسطه شرکت درفعاليت ھای سياسی اصالح طلبان که 
منکوب  يا ھستند موقعيت را مناسب دانسته وبرای فراھم ساختن زمينه ھای سياسی بين المللی و

اليت ھای خارج فع در و ترک کرده  را جمھوری اسالمی کشورکردن مبارزه ايرانيان مخالف 
اختالفشان با جمھوری اسالمی نه ميتواند  اناين .سياسی اصالح طلبان را نمايندگی ميکنند

 که اين مسائل از ازنظراسالم ويا مزيت مذھب برمذاھب ديگرباشد ونه مسائل حقوق بشری چرا
درقانون اساسی جمھوری  و ن نظام استآاجزای اليتجزای جمھوری اسالمی وقانون اساسی 

   .تداوم دارد !بنابرادعای حل شده وسی وپنجسال ھم ھست اسالم
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 اجتھاد مستمر بر جمھوری اسالمی دراصل دوم قانون اساسی  نظامی معرفی شده است که مستقر  .ب
نافذ  ،نظرکنند موضوعات مختلفه اظھار نچه که مراجع تقليد درآيعنی  ؛استفقھای جامع الشرائط 

نظر ازمبانی  ن اظھارآ، يعنی با جمھوری اسالمی است گانوالزم االتباع برای ھمه بيعت کنند
   .خواھد بود ھم ميشود که مورد حمايت قانون اساسی جمھوری اسالمیشناخته حقوقی 

ن آاند وازبيعت کنندگان به ه درتطبيق مورد کسانی که به قانون اساسی جمھوری اسالمی رای داد  .ت
که اساس جمھوری اسالمی  نند به چيزیقانون ونظام جمھوری اسالمی شناخته ميشوند نميتوا

. اين گونه اعتراضات عوامانه است ن رای داده اند اعتراض کنندآبه  قبال ن معترضينآ است و
  .ومبنای حقوقی ندارد

اين معترضين ھيچکاه ادعای جھل برقانون اساسی جمھوری اسالمی را نکرده اند وھمواره خواستار 
 ٣۵نسبت به حقوقی اعتراض کنند که بخودشان حق ميدھند که  ن بوده اند حاليه چگونهآاجرای دقيق 

  !، موضوعی که بنظر اصحاب مراجع تنفيذ شده استن شخصيت سياسی يافته اندآسال است درلوای 

و قابل ستايش است نه تحقيرون ايرانيان آايش اخيرناشی ازقدرت تشخيص عدم مشارکت ايرانيان درنم
  .ميزآاعتراض 

  :هميدانند ک اننآ

د مشروعيت برای برخی ازاقدامات ھمان محکوم کردن يک عمل جمھوری اسالمی نوعی ايجا -١
قانون اساسی جمھوری اسالمی است که  ،زيرا مستند ھردواقدام ؛جمھوری اسالمی خواھد بود

رعايت ترتيبی که سابقه  مگربا ،شقه کرد وبرخی راقبول وبرخی را رد کرد ،نرا شقهآنميتوان 
   .ا نشان ميدھدنرآمشروطيت 

درسرزمين ايران با  دخالت دراختالف مذھبی ويا دفاع ازپيروان ھريک ازمذاھب متاسفانه حاضرِ  -٢
که ايرانيان عموما ازاصل مزبور  ،اصل عدم دخالت دين ومذھب درکشورداری مخالف است

 به معيار. گرفتاری وحالت اعتياد مردم ايران به مذاھب مختلفه حکم ميکند که جانبداری ميکنند
   .> ايرانيان اصل به مرافعه پيروان مذاھب دخالت نکنندزھرطرف که شود کشته سود ايران است<

پانديس ھائی ھستند که ايرانيھا آتشيع وبھائی گری  حزب ھای انواع اعم از ،مذاھب بطورعموم -٣
که کثافاتی  را جمع وجامعه را از نھاآنھا راقطع و بساط آتکليف ميھنی وانسانی وعقلی دارند که 

با حمايت ازيک فرقه کامال  ،نھا فروافتاده است پاک کنند واين تکليف ميھنیآ بنام مذاھب بر
   .منافات دارد

درمورد  ؛ايرانيان خارج ازکشور کارسياسی برای نجات کشورشان ميکنند نه کارھای مذھبی -۴
نيست  حمايت ازفرق مذھبی  از ربھائيان ھم ابدا مسئله حقوق بشردرحدی برجسته ت نمايش اخير

چگونه است که معترضين مزبور دراين مورد ياد حقوق  ؛ايران زندان حقوق بشراست رسرتاس
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که ميتوانست با يک اعالميه خطاب به حقوق  ميزآنھم با اين اعالميه تحريک آ؟ بشرافتاده اند
  ١. ادای تکليف شده باشد بشر

 که قدرت سياسی رای ب. پيروان ھرمذھلود استآب گل آ معترض ماھی گرفتن ازتن  ۵عمل اين  -۵
 روان مذاھب ديگرميکنند ھمين بھائيان اگريايران برپ قبضه کنند ھمان کنند که شعيان حاکم بر

نھا درزمان ناصرالدين آبه اقدامات  .قدرت حکومت را بدست گيرند نسل شيعيان را خواھند کند
 يد وآھا بحساب ميقای محمد نوريزاد که ازمبلغين بھائی آ  .شاه نگاه کنيد چه جناياتی که نکردند

اراده بھانيان  ھيج تزلزلی در< :درھمين تحرير به اظھارات ايشان استناد خواھد شد گفته است
نھا منتظرفرصت ھستند تا انتقام آ> يعنی نھا يک قدم ھم عقب نخواھند نشسستآ ؛ديده نميشود
 ؛ن ميگويدذات مذھب چني ؛. حکم مذاھب  قلع وقمع مذاھب ديگراستشيعيان بگيرند از خودشان را
ميش مذاھب  ن زمان که گرگ وآ ؟ريخته شده است بشر اينھمه مذاھب گوناگون به سر واال چرا

حاال عھد  ؛ريامھربود که گذشتآعھد شاھنشاه  ،چريدندين مآباھم درصحنه ايران زمين وحکومت 
   .نھا بعنوان ابزارسياسی استآ جدال مذاھب واديان واستفاده از

  ئيان سياست تغيير نگرش نسبت به بها

   .قابل مالحظه است بعنوان ابزارسياسی  جه جھانی به بھائيانيک دگرگونی درتوّ   

سی گفتگوئی با محمد نوريزاد درمورد  –بی  –دربيست وششم ارديبھشت سال جاری خبرگزاری بی 
نطورکه اعالم شد آمصاحبه  )تغيير نگرش نسبت به بھائی ھا بود(ن مصاحبه آبھائيان داشت که عنوان 

   .با نوريزاد درتھران انجام گرفته است

که رذالت وپستی کشيده شدند   يت هللا ھای حکومت بهآدراين مصاحبه بقدری ازبھائيان دفاع شد ومتقابال 
  حکومت ئيان وخفت وخواری وعدم شايستگی مالھا وواقعا باورکردنی نبود که کسی بتواند دردفاع ازبھا

  :به برخی ازاظھارات او توجه کنيد .زادی بيان داشته باشدآاين چنين   نھاآ

 زارترين وآت به بھائيان عوض شد با چشم خودمان باورکرديم که بھائيان بی بنگرش مانس ٨٨ازسال <
من بعنوان يک متشيع  –يت هللا ھا با مردم چه کردند آد درحاليکه ما ديديم که نشايسته ترين مردم ايران

سوی  من وقتی پای يک کودک بھائی رابوسيدم از –يت هللا ھاکرده اند آم نسبت به کارھائی که شرم دار
نھا گفتند ما ھم باشما ھم عقيده آشخصيت ھا ومسئولين وسران سپاه ورسانه ھا با استقبال روبروشدم 

   .>ايم ولی جرات وشجاعت شما را نداريم

                                               
باغ مفصلی است که » بيت العدل اعظم« بھايی ھا در حايفا قرار دارد و بنام» مکه«بھاييت در کنف پشتيبانی اسراييل است. زيرا - ١

گسترش آئين بھائی در  ای برایشوقی افندی، اولين ولی امرهللا پس از عبدالبھاء، نقشٔه ده سالهمرکز تصميم گيری بھاييان است. 
 ١٩۶٣بايست محکمه کبرای بھايی (بيت العدل) تا سال در ابتدا می ريزی کرده بود که در آن اشاره شده بود کهطرح ١٩۵٣سال 

اسراييل  ه بود. ه بندر حيفا مشخص کردل در کوه کرمل در حاشيکرم محل اين بنا را در لوح ١٨٩هللا در سال بھاء  .شکل بگيرد
 ک-سالھا ميليون ھا دالر از بابت توريست از اين مرکز در آمد دارد و لذا پشتيبانی بھايی ھا است. ح
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، چگونه نوری گاھندآنھا با مخالفين آبرخورد  وشدتمی که تمام جھانيان ازماھيت نظام جمھوری اسال در
نسبت به بھائيان را دنبال  ،مردم بھائيان وجھه سازی وسياست تغيير قضاوت ونگرشاين چنين برای  زاد

   ؟؟ميکند

وقتی نوری زاد بھائيان را با نجاسات يکی ميدانند  ؛تمام علمای شيعه ازکوچک وبزرگ ازگذشته وحال
يت هللا ھاھم نجاست آيت هللا ھا برتری رابه بھائيان ميدھد واجد اين معناست که آ يان ومقابسه بين بھائ در

يت هللا ھا آامام که  ١٢نوری زاد اين است که ھمه  . معنای وسيع تربھائيان از اما نجاستی بدتر ،ھستند
نھم نجاست آ وردهآ امام زمان شيعيان ھم که اخيرا برجام را .نجاست ھستند ؛نھا ميدانندآخودرا منتسب به 

مکران ميرود  اوھم شبھای جمعه به دست بوسی جاست واينکه ھرھفته سيدعلی به مالقات امام زمان در
اين تفاسيرچگونه باورکردنی است که سيدعلی که يک نجاست شناخته  . بامکران ميرودجنجاست در

يا غافليد بخش اظھارات آ ؟ نسبت به اظھارات نوری زاد واکنشی نشان ندھد ؛بھائيان از اماپست تر ميشود
که با   >فرماندھان سپاه ومسئولين کشورومقامات راموافق بھائيان معرفی کرده< نجا کهآ نوری زاد

نچه آيا ميتوان باورکرد آ يت هللا ھای حاکم دارد؟آخطری برای  روبرونشده چه ھم واکنش سيد علی
  ؟جمھوری اسالمی نھم درآت دربرنامه نوری زاد وبی بی سی گذشت يک کاراتفاقی بوده اس

قای آ، مقاله بنام ارديبھشت  يعنی تنھا سه روز بعد ازبرنامه نوريزاد وبی بی سی ٢٩درتاريخ   
علی معموری که پژوھشگرمسائل اسالمی معرفی شده دربی بی سی پحش زيرعنوان 

اد مطرح ن ھمان بود که نوزيزآکه درست موضوع  >تغييرنگرش فکری مردم نسبت به بھائيان<
  منتشر شد. کرده بود

ن ھمين بس آن به اين تحرير ممکن نيست ودرباب اھميت آمقاله مزبور قدری مفصل است وانتقال تمام 
که ميتوان بجرات گفت کمترمقاله ای تاکنون ديده شده که تااين حد برای تغيير قضاوت ونگرش مردم 

ن بعنوان مشت نمونه خرواراست آ زاجازه بدھيد چند عبارتی ا .ايران نسبت به بھائيان کوشش شده باشد
   .ورده شودآبه اينجا 

  .مده وبصورت اکثريت و اقليت درشيعه ھستندآازلحاظ تاريخی بھائيان ازبسترمذھبب تشيع بوجود  

اتھاماتی که ازجانب شيعيان به بھائيان ميزنند ھماھنگ با اتھاماتی است که سنيان به شيعيان  
  .کمک ميکند تا ھمدلی بيشتری نسبت به بھائيان پيدا کنندميزنند  درک اين امربه شيعيان 

   .نھا ھستندآخوانندگان محترم البته که  متوجه تالش برای وحدت بھائيان وشيعيان وھماھنگی 

ورده اند  آھمانطورکه محققين ميگويند  که تشيع را يھوديان برای سست کردن اسالم به وجود  
تشيع  تا اسالم و بوجود اورده اند سيه بھائيان راوانگلستان ورومريکا آاھل شيعه ھم ميگويند که 

   .بن منھدم سازند از را

بھائيان وپيروان وطرفداران  دراسرائيل است حيفا)( شيعيان بمناسبت اينکه مرکز مذھبی بھائيان 
   .ائيل ھم ميدانندسرانھا را طرفداراآ
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 چيز ن دوآسوم دليل ھماھنگی زماھنگی دوچيزباچياطا) تساوی وھايرانيان طرفداراسرائيل ( :قابل توجه(
سی مسئله ھماھنگی ايرانيان  –بی  –درتطبيق مورد با توصيه نويسنده مقاله بی  و ؛ھم ميشود

  .)طرفداراسرائيل که شيعه ھستند با بھائيان حل شده است

    .است وبھائيان  بھاء هللا را خدا نميدانند یدين بھائيان دررديف اديان توحيد 

، ) ميدانندبمناسبت تقيهبمناسبت متعه) دروغگو ونامرد (يان شيعيان را مردمانی غيراخالقی (سن 
  .ازدواج با محارم)شيعيان ھم بھائيان رامردمان غيراخالقی ميدانند (

باالخره مقاله مزبور نتيجه ميگرد که اتحاد بين شيعيان وبھائيان بمنظور مقابله با سنيان يگانه راه بقای 
  ه وبھائيان است شيع

ضمنا بمناسبت فعاليت داعش وگروھای سنی عليه شيعيان  مبلغ بھائيگری بی بی سی ازفرصت استفاده 
   .کرده واتحاد شيعيان وبھائی ھارا راه حل مقابله با سنی ھای افراطی دانسته است

  مريكا وبهائيان آ

 مريکا چندان زياد نيست وآھائيان نکه تعداد بآ مريکا تاسيس شد باآمحفل ملی بھائيان در ١٩۴٨درسال 
عضو دارد که  ١٢نھا ازنفوذ زيادی برخورداراست وآاست ولی محفل ملی  ھزار ١٧٠گفته شده حدود 

نھا آوعلت نفوذ بھائيان ھم وابستگی  م فيروز کاظم زاده بوده استھم يک ايرانی بنا تن ١٢ن آ يکی از
   .به فراماسيون است

مريکا وديگری که درمرحله آ ئی درکشورئين بھاآ حفظ وحراست ازدررديف وظائف محفل مزبور يکی 
بنابراين موضع ايرانيان بھائی   .ئين بھائی درديگرکشورھای جھان استآ دوم قرارگرفته حفظ وحراست از
مريکا به آمريکاست واکنون که آ دقيقا مورد توجه محفل ملی بھائيان درداخل کشور موضوعی است که 

ن آطرح کرده ويک سلسله تحريم ھاراھم ضامن ئی را درجمھوری اسالمی مبھانه حقوق بشرخواستھا
ناديده گرفت وحتی ميتوان قدری  را استفاده موقعيت ازنميتوان ھوشياری محفل ملی بھائيان  ؛قرارداده
نھا که با آ اجازه فعاليت به بھائيان ورفع مزاحمت از رفت وگفت که درمذاکرات محرمانه عدن نيز جلوتر

حتی سيد علی ھم  حقوق بشری ھم ھمخوانی دارد مورد موافقت ضمنی جمھوری اسالمی ومعيارھای 
   .قرارگرفته است

  دليل برداشت باال

دولت شيخ حسن درماجرای مورد بحث کوچکترين واکنشی نشان نداده است واين ميتوان بروال  
مريکا عملی انجام نميدھد قرينه ای آدولت شيخ حسن که برخالف موافقت نامه ھای پنھانی با 

   .يدآبشمار

ده جمله ناصرمکارم شيرازی بسيارسروسبک تنھا درحد شنيده برخورد ش بافتوای مراجع تقليد از 
نھا بامرگ مصادف بوده آدرحاليکه درتاريخ تشيع فتاوی عليه بھائيان ويا ياری کنندگان است 
   .است
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اقدام فائزه برخورد قوه قضائيه بسيارشل وغيرقضائی است اژه ای معاون قوه قضائی گفته < 
نھا آبشدت با  مجرمانه جرم شوداست  واگرچنين رفتاری منجربه عناوين  ھنجارشکنھاشمی 

 ھنجارشکن به عملی گفته ميشود که خالف قانون  وشکستن قاعده ای> (خورد خواھد شدبر
عمل  . پس علمی که بوسيله قوه قضائيه ھنجارشکن استباشد که مورد احترام عامه باشد

. وانگھی دراين قبيل مسائل حکم قضيه با مراجع تقليد است نه معاون قوه مجرمانه ھم ھست
  .قضائيه

 مريکا درآرک مآبانه رفسنجانی با موضوع که او درکنارشيخ حسن حامی سياست برخورد زي 
   .مريکا برموضوع بھائيت درايران استآقرينه ای برمحوريت سياست  ايران است 

 ازھمه مھمترعدم برخورد با اظھارات نوريزاد که درمقام دفاع ازبھانيان سنگ تمام گذاشت و 
 درنظامی که وکيل متھم در ،دا ازھم اکنون انتخاب شده استبعنوان نماينده بھائيان درايران فر

زادی اظھارات نوری زاد را يک امراستثنائی وحساب شده آمتھم زندانی ميشود نميتوان  کنار
خاصه که سوابق نشان ميدھد که نوريزا  پيش فرض برای سياست ھای پنھان جمھوری  ،ندانست

 .اسالمی است

***  
تشريف آوردن امام «ن روزی را بفرماييد که بجای شيعه بھايی ھا که در اصل مدعی اوليه آناتصور 

امام زمان موظف است تا بجای ماليان بر تخت بنشينند. چون  بوده است »سال ١٠٠٠زمان پس از 
  زانوی اسبش خون راه بياندازد با مسئله صلح دوستی ادعايی بھاييان چه ھا که خواھد شد. 

فراھم است از مدت ھا پيش ميبدی در برنامه ھای بھاييان شرکت ميکند، از آنان پول دريافت مقدماتی 
ھمراه درست کرده شخصی راديويی بنام راديو  -دای گفتگو شرکت ميدھميکند، بھاييان را در مجلس ھ

  است و بھاييھا بيشتر به مسايل سياسی وارد ميشوند. 

  خير باشد..!!بگو 

  ک-ح

  

  

   

   

 


