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  اپوزيسيون وخانم رياكار!
  حقوقدان -اميرفيض

چنانکه مستحضريد خانمی  ازکارمندان صدا وسيمای جمھوری اسالمی که با پوسش اسالمی ازمروجين 
 درخارج ازکشوربصورت غيرشرعی وده امه ای رابھمين منظورمديريت ميکرومبلغين حجاب بوده وبرن

انتشارھم  وکارش به عکس و حجاب ودرحال صرف مشروب ديده شده  بینچه که تبليغ ميکرده آمخالف 
   .کشيده است

  .ن خانم محسوب داشته استآرياکاری  ازکشور اين مورد رابه حساب جراخو لخاد نارياجامعه 

رابطه با مذھب ودين حالت ديگری پيدا  يک حالت واخالق انسانی است در رياکاری که تقريبا ميتوان گفت
    :کرده است که ميتوان گفت

  رياکاران عالم راکه بينی       ھمه ازمذھب ودين ريشه دارند

ن کارمعتقد آنکه خود رياکاربه آ، کاری است که کسی به قصد جلب توجه مردم انجام دھد. مشروط برريا
   .نباشد

   .شدحالت ديگِر ريا  اين است که انسان کارخوبی انجام دھد وقصدش تظاھرونشان دادن به ديگران با

ھمه تالشھای انسان ھا برای جلب توجه ديگران  ،ازايراد نيست حالت دوم دردنيای امروزمحل التفاتِ 
شخصيت  و ن که ممکن است ايجاد امتيازآورد آخوب است چه اشکالی دارد که دست کار اگر ؛است
    .ن به عامل برسدآ باشد سھمی ازبيشتر

درحقوق انسانی ھرکای که مسلمان ميکند برای  ايردرحقوق اسالمی کاربرد دارد زتنھا ريا  حالت مزبور
  .وجود ندارد رحقوق وجوامع غيراسالمی اين نيتتقرب به خداست ولی د

  ريا درعمل خانم

نرا ريا ناميد وبه ھمين  آبا مالحظه عمل ورفتارخانم گوينده درصدا وسيمای جمھوری اسالمی ميتوان 
  .انم به دائره تعزيرات رجوع شودن خآبارھم بازميتوان پيش بينی کرد که  عمل اعت

) ريا نچه که درجمھوری اسالمی ناظر استآ حقوق غيراسالمی وديد حقوق مدرن ( ن خانم ازآعمل اما 
نچه ھست وحق آ از تزاد خواسته اسآزيرا بازگشت به اصل است وايشان درمحيطی  ؛محسوب نميشود
ا يعمل او درايران ھم ر نظرحقوق مدرن زا ترس باشد و اجبار اگردفاع او متکی بر ؛دارد استفاده کند
   .محسوب نميشود
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  موقعيت هاي ممتاز

بعلت سامان  ن قائل بودآنميتوان قائميت حقوقی برای  اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج که متاسفانه
 .دست داده است ارزنده ای را درمبارزه عليه جمھوری اسالمی از بسيار نداشتن موقعيت ھای مناسب و

شد ش سرد شد> آ ،درخت پريد از سارباب خانم مزبور که قضيه مصداق < مده ازآازجمله موقعيت پيش 
تنھا استفاده  و   ،نقدربی تدبيری وبی حوصلگی به موضوع نشان داده شد که او به ايران برگشتآ

     .ھمين وھمين ،يک عکس بود واينکه ايشان ريا کاراست اپوزيسيون ازجريان باال انتشار

  ؟عمل حکومت ومردم ايران نيسترد ؟ مگررياما ايرانيان خارج کم ريا کاروجود داردمگربين 

برای مبارزه  که براحتی بود  لیگ، رخانم مزبو بگويم  که  ورده شدآ تصديع باال به اين جھت
 اپوزيسيون جمھوری اسالمی ميتوانست  ومده  آوبدون زحمت اپوزيسيون بخارج ازکشور 

گاھی مردم ايران استفاده کند وکوشش کند که اقامت وپناھندگی آايشان بنحو احسن برای  از
 ايشان در بعد از ايشان را که تصورنميکنم کارمشکلی باشد درخارج ازکشور فراھم سازد و

ھای داخل ايران برنامه  ن گوينده زن برای خانمايکی ازتلويزيون ھای خارج ازکشور بعنو
    .موثروبسياربی سابقه ای ميداشتکه اثراين برنامه کاربرد يقين دارم پخش کند 

  

   

  

  

  

   

 


