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 عزت يا ذلت

 ذلت اي دبيچاره ملتي كه نميداند عزت دار
  حقوقدان -اميرفيض

  :ميگويد ؛سعدی سخنسرای ايرانی بيتی دارد که ميتواند کليد اين تحرير شناخته شود

  سخن برمزاج مستمع گوی       اگرخواھی که دارد با توميلی

باشد  ی اقتصادی وسياسی وقتی ميتواند موثرومثمرثمرموزد که مسائل اجتماعی وفلسفی وحتآاين بيت مي
تالش  کوشش و وزبان مردم باشد واال ھرقدر مده ازباورھای فرھنگی وعادات ورسوم وآکه متناسب وبر

  .شود راه بجائی نخواھد برد

    :ورده شود بجاستآمثالی 

مذھب  ئين ودين وآ يا تمام ملت ھا با ھرکيش وآ؟ جامعهفقريک پديده شوم ومطرود جوامع است ولی کدام 
 بنابراين وقتی ميخواھيم ،البته که خير ؛نسبت به فقريک نگاه ويک نوع استقبال ويا عدم مقاومت دارند

ميکنيم   گفتگو ئين درباره فقرآ پيروان کدام کيش و که برای کدام ملت وينيم ـبفقرصحبت کنيم بايد ب از
   .يم که گفتمان ما نافذ وموثرشودر خواسته باشگالبته ا

 ام زيردرمذمت ازفقرسخن بگوئيبرای مسلمانان گان رنميتوانيم باھرقدرفصاحت بيان ويانقل قول ازبز ما
 ،شکستن قول محمد نسبت به فقردرمفھوم دانسته است فخروبزرگی ونعمت خدا را مسلمانان فقر پيامبر

ار که ما دربحث فقر ازيک مسلمان انتظنيست است واين کارکوچکی  ساقط کردن او ازپيامبری وسنت
  .داريم

  وامـــــا بعد

ن راعزت ميدانند ودرحاليکه گروه ديگری  آوردھای آبرجام ودست  ،جمھوری اسالمی شاھديم که دولتيانِ 
 نقدر روشن است که نميشود گفت درک وآ. تفاوت عزت وذلت بلکه ذلت ميدانند عزت نميدانندنراآنه تنھا 
نکه جامعه آبا  . علت ممکن است اين باشد کهن سبب اين برداشت متضاد شده استآ ھماھنگنا احساس

دائرت  و واژه ھا برمبانی اصول وفقه اسالمی  و نھاآوحتی مفاھيم  می است وھمه چيزز اسالايران امرو
، معھذا گروھی درتميز عزت ازذلت به مبانی وحقوق اسالمی يدآبدست مي )شيعهارف اسالمی (المع

   .به سياق نظروتصورخود دربرجام جستجو ميکنند نی توجھی ندارند وموضوع عزت راآوتفاسيرقر
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  سمت اين تحرير

که درنھايت موقعيت  وردآاين تحرير مايل است مسئله ذلت وعزت را درحقوق اسالمی وحقوق عرفی بنقد در
  .وردآرھردو حقوق مزبور ازطريق مالحظات نصی بدست بتوان د برجام را

   نخست عزت دراسالم

 کس دراسالم پديده ای است که خدا بھر عزت که به معنای امتيازوموقعيت برتری وشکست ناپذيری است
) عزت ن وسنتآقردرحقوق اسالمی ( ؛که ميخواھد ميدھد ودراين مورد شرط وقيدی برخداوند نيست

شايد  و واين بدان معناست که عزت درحقوق اسالمی بيشترمده آرعبارت عزت نفس بيشترھمراه نفس ود
معنوی عزت توجه داشته است  وبه ھمين دليل  اسالم برای نزديکی انسان به عزتی که ھم ھمواره به بارِ 

موازين  ن تکاليف ھم جنبه معنوی وناشی ازآخدا ميدھد ترتيبات وتکاليفی مقرر کرده است  که تمام 
   .می استاسال

 وردھا وآری عزت دراسالم متوجه دنيای تصوری پس ازفوت است نه اين دنيا که عزت يکی از دستتسّ 
 سوره حديد ١٩يه آ نرا نھی کرده ودرآ. اسالم دلبستگی به دنيا ودستاوردھای ارکان رفاه شناخته ميشود

مجيد فرزندان وثروت  که درکتاب وازمحمد نقل قول شده  ؛زندگی دنيوی لھو لعب ناميده شده است
د که محل دينا به منزله قرارگاه موقتی معرفی ميشو نل عمراآسوره  ١۴۶ينه آرزندگانی فتنه است  درد
 ) ازد (عالقمندی به دنيا الزمه عزت يافتن استنزمايش انسان ھاست وکسانی که به دنيا عالقمند شوآ

  .موارد ديگر رحمت خدا دورميگردند وگرفتارعذاب الھی ميشوند  وبسياری

 رجوع فرمايند) ۶۴مردادا به تحقيق بيشتربه رساله نيروی بازدارنده ازانتشارات سنگر عالقمندان( حاشيه:
  )پايانتوضيحی درباره رساله مزبور بجاست که درفرصتی صورت خواھد گرفت (

 شکست ناپذير نجا که يک مسلمان معتقد ومومن، به مالحظه عزت نفسآمفھوم عزت دراسالم ميرسد به 
ودرنھايت مقاومت وتحمل مشکالت وسختی ھا ناشی ازعزت نفس است که   مقابل ناماليمات بوده در

، پيروزی اسالمی است مقصود ازپيروزی . اشتباه نشودختم ميشودمعنوی  مسلمان باالخره به پيروزی 
   .نه رفاه وترقی مسلمانان

يت هللا آ> (ليون ايرانی ھم کشته شود جايزاستييک م ن درايران حتیآبرای برقراری اسالم وپيروزی <
  کنی)مھدوی 

  عزت اسالمي وبرجام 

اکنون ميتوان موقعيت برجام را درحقوق اسالمی ودرنھايت جمھوری  اسالم عزت در شنائی باآ با مختصر
   :اسالمی ارزيابی کرد

مستند اين برداشت  ؛ايجاد تکليف کرده که مسلمانان نميتوانند ازکفارعزت بخواھندن آقر يه ای ازآ اسالم در
   .وردھای کامل تری بدست ميدھدآيه رجوع شود که دستآال عمران است که بھتراست به کل  ٢٨يه آ
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 .) خود انتخاب کنند٢ست () نبايد به جای مومنان کافران را دوست وسرپر١افراد با ايمان (< :يه ميگويدآ
 را خداوند شما) ۴( ) کنندتقيهنھا بترسند (آمگراينکه از )٣( ردھرکس چنين کند ھيچ رابطه ای با خدا ندا

  .>نافرمانی خود برحذرميدارد از

ديده گرفتن ن متضمن ضمانت اجرای ناآيه گويای حرام بودن فعل برجام است وتشريح آکليت حکم  
  نھا عبارتند از:آ درمورد برجام قابل پياده کردن وتشخييص است و ن حکم است که دقيقاآ

 و ايجاد روابط دوستی با کفارمحکوميت اھميت موضوع يعنی  يه برافراد با ايمان رساگرآمول ش ) ١(
 .نھاستآقبول سرپرستی 

بدوستی با خود انتخاب  ) راکافرانمريکا (آدرتطبيق مورد، ميتوان گفت که جمھوری اسالمی  ) ٢(
ن آ ن مشاھده ميشود وآ از ده وعلقه محبت ودوستی دربرجام مشاھده نميشود ولی بدترنکر

   .مدهآن برآ است که جمھوری اسالمی به تمکين از ساله ٢۵زمائی آسرپرستی وراستی 

ن ممکن آن فقط ازنظرتشريح قرآيا مسلمان وکافر، عملی متقابل است ونھی ن تايجاد رابطه دوستی بين دو
ويا  نت زمائی درحالتی که روابط متقابل دوستی بين دوآاست مذموم باشد ولی حالت سرپرستی ويا راستی 

 امثالھم را و ، اسارت تمريآ، ، حکمفرمائیحالت تسلط ،مريکا وجمھوری اسالمی نباشد  مانند برجامآ
 تر اسالم است خطرناکتروزننده وغيراسالمی ر ازوجود روابط دوستی که مورد نھیبسيا ،دارد وبسيار

  .است

. قطع رابطه با خدا ن بدون ضمانت اجرا نيستآقر ياتی ديگرازآاھميت نھی مزبوربرعکس  ) ٣(
  .ضمانتی است که ھمه مجازات ھای اسالمی را دربردارد

زبور ھمه کسانی که دست اندرکارتحصيل موافقت با برجام بوده اند ازسيد علی که مروج ه حکم ماده مب
 اندازی برجام بوده تا ديگران که برجام را عزت مسلمانان ميدانند گمراھان ازاسالم وبريدگان از اصلی جا

 المی ازخروج جمھوری اس ،مريکا بواسطه برجام ميشودآاين مماشات با  خداوند شناخته ميشوند وحاصل
رمجموع ميتوان گفت که ازھمان لحظه ای که جمھوری اسالمی بنای برجام داسالميت وورود برارتداد و

   .ن با خدا قطع شده استآرا گذاشت وتائيديه ھای سيد علی را گرفت رابطه جمھوری اسالمی وتمام پيروان 

تواند درمورد حکومت مده نميآيه مزبور آنی نسبت به آذکرواژه تقيه که دربرخی ازتفاسيرقر ) ۴(
  .جمھوری اسالمی مقيد ومستند برجام باشد زيرا

مريکا نکرده بلکه متقابال ھمواره آاول اينکه جمھوری اسالمی ھيچکاه نه تنھا اظھارترس از 
خرين فصل اين رجز خوانی ھا آن کشور واسرائيل بوده است وحتی درآمترصد ضربه زدن به 

مادگی خودرابرای ضربه آمعرفی وسپاه پاسداران ھم  مريکا دشمن شماره يک جمھوری اسالمیآ
   .مريکا درتمام نقاط جھان اعالم کرده استآزدن به 

  :دوم فتوای وتفسير روح هللا خمينی ازتقيه است که ميگويد 

) ازموقعيت ويژه ای درميان مسلمانان برخورداراست که ارتکاب جمھوری اسالمیھرگاه تقيه کننده (<
ردد تقيه برچنين فردی گ يه موجب وھن مذھب وشکستن حرمت ديناجبی ازروی تقترک و فعل حرامی يا
  .>جايزنيست
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نی مبنی برحمايت آ، جمھوری اسالمی با ادعای رھبری مسلمانان جھان وبا وعده ھای قردرتطبيق مورد
ه خدا منحرف واکنون که داده ازرانميتوانسته ونبايد تن به اسارت برجام ميداد  برکفار نھاآدرپيروزی  خدا
   .است

نرانکرده بلکه رعايت آن واسالم واحکام آتنھا درتسليم به برجام رعايت اقتدارات قره جمھوری اسالمی ن
   .قانون اساسی فصل روابط سياسی باکشورھای کفرراھم ننموده

  عزت درحقوق عرفي 

 . درحقوق عرفی عزت درکه شخص نسبت به ديگران دارد است  عزت درباورعمومی، برتری وامتيازی
امثال  و فرماندھی رھبری و وبطورکلی ، مردمداریتي، درمدير، درشجاعت، درعلمنتيجه برتری درثروت

   .است ین به اشخاص مشخصآيد که جامعه تفويض کننده آنھا بوجود ميآ

ردی مختوم وبحث عزت ن است لذا بحث عزت فآ نجا که تحريرحاضردرمداربرجام وادعای عزت درآ از
، عدم ميتوان ازتامين معيشت ملت مورد بحث ونقد خواھد بود ودرنھايت دردامنه وسيع عزت ملت ھا 

امثال  ، احترام ھمسايگان ومردم جھان ورفاه ،، سطح زندگی، امنيتمگانیھدرمان وبھداشت  ،بيکاری
   .نھا ياد کردآ

  عزت درجمهوري اسالمي 

ھيچيک ايجاد عزت  ۵٧ھای شورش ه تحرير جای توجه دارد که ازاھداف ووعداين نکته درمالحظات اين 
زمان شاه  که ايرانيان دربرای مردم ايران نبود بلکه ايجاد اسالم بود وحتی اعالمات مشخصی ھم ھست <

  > ورديمآنھا اسالم آ) برای يعنی شورشيانمد وکارداشتند ولی اسالم  نداشتند وما (آ رفاه وامنيت ودر

  کيھان ھوائی) -محمد رضا خاتمی(                                                                                

بنابراين  ؛مسئله عزت ملت ايران برای اولين بار دررابطه بابرجام ازسوی دولت روحانی مطرح شد
  .تحريرحاضرھم برجام را درچارجوب باورھای عمومی مردم نسبت به عزت مورد بررسی قرارخواھد داد

 ان که باشد عزت را ازل کلی درعزت يکپارچگی وتسخيرناپذيری است لذا ھرتحميلی بھرعنواص 
. وارد اين بحث نميشويم که برجام تحميل به ملت ايران ھست خود خارج ميسازد موقعيت حقيقی

لت مسلمان ايران زمائی کفاربرمآسال سلطه راستی  ٢۵يا خيرولی نميتوانيم ازکناراين حقيقت که 
   .رامی گذشتآلت حقيقی تبديل کرده است به ری رابه رذعزت تصو

ن ھمين است حتی تحميل شيرينی ھم آحالتی عزت شکن وذلت سازاست  ھرنوع  ،اساسا تحميل 
ذلت سازاست  يک رفيق شفيق اگربرای مدتی ميھمان شما بود احساس تحميل وخفگی ميکنيد تا 

دشمنی با ايران است ومتقابال ھم سال يک کشورخارجی سلطه گر که مدعی  ٢۵چه رسد که 
زمائی خودرا تحميل يک کشور ديگری آری اسالمی پيگيراين دشمنی است سلطه راستی جمھو
    .بنمايد
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سال راستی  ٢۵زمائی بيگانگان را نچشيده اند نميدانند که قيد آايرانی ھا چون تاکنون طعم کنترل وراستی 
زمائی آسال راستی  ٢۵کسانی که برای برجام وشرط  تندسطحی ونادان ھس ادم ھآ چقدر ؟زمائی يعنی چهآ
  .عزت قائلندن آ

پليس  ارون درابو> باتھام ھمکاری باداعش تحت نظرمد که يک کانادائی بنام <آ ھا درخبرھازھمين رو
نکه متھم آ وصل شده بود وبعد از ) پابند فلزی الکترونيکی به اوزمائیآراستی بوده وبرای کنترل دائم (

   .يس راقبول کرد پابند او برداشته شد وبعد ھم مرتکب عملی شد که کشته شدشرائط پل

راستی  جمھوری اسالمی) به شرائط برجام تن داده وامضاکرده است ديگرمقصود اين است که وقتی متھم (
بی نام  وتاريخ درموقعيتی کمترحتی ازيک جنايتکارن فرھنگ آ چرابايد ملتی با ؟ساله يعنی چه ٢۵زمائی آ
  شان قرارگيرد؟ون

ند فلزی است که به پای متھم ازسوی پليس بسته ميشود بزمائی دربرجام درمقام تطبيق ھمان پايآراستی 
نام اين عمل که حتی درمورد جناياتکاران ھم پس ازتمکين ازشرائط معمول يا آ که دائم تحت کنترل باشد

   ؟نيست عزت  است

ن نيست ماھيت برجام آساله  ٢۵زمائی آفقدان عزت وحضور ذلت دربرجام فقط متوجه راستی  
   .مستقربرذلت است نه عزت

. >مريکا به تعھدات خود عمل نکردهآتمام تعھدات برجام را انجام داده و<اسالمی مدعی است که جمھوری 
عزت که به معنای امتياز شکست . ھمين اعتراف جمھوری اسالمی کاشف درنبودن عزت دربرجام است

صاحب عزت  را يکطرف برجام يعنی جمھوری اسالمی که خودکه  چگونه قابل قبول استناپذيری است 
مريکا به انجام آمده ازبرجام ميداند اين چنين مفلوک وبی عرضه وافتاده باشد که حتی نتواند برای الزام آبر

ازمراتب  ،يا اين روال ذلت سازآوفقط نق ميزند؟  ع کندتعھداتش به مقامی که دربرجام مشخص گرديده رجو
  ؟عزت برجام است

درجامعه حقوقی امروز ھرذليل افتاده وھرمفلوک وبی نوائی ميتواند برای احقاق حق خود به دادگاه رجوع 
مفلوک بی نواھم جرات  رده که جمھوری اسالمی حتی درحد پکوآاين چه عزتی است که برجام . کندمي

  ؟دندادخواھی ندار

مريکا روی کاغذ تحريم رابرميدارد ولی درعمل کاری آجمھوری اسالمی مدعی عزت ميگويد < 
   .>نميکند

 رکا چنين خلف وعده ای که در با برديگری مگرممکن است دونفربدون داشتن عزت وامتيازوبرتری
 ،که جمھوری اسالمی است فقط حق آه کشيدن داشته باشد يکطرفو ؟روبروشوند حقوقی بی سابقه است 

طرف  البته که خيرقانون راه حق را نشان داده وتنھا کسانی که درحد تمام بی عرضگی ويا ترس از
يا ميتوان اين فروافتادگی وذلت وخواری رابپای عزت آ ؛دنراه سکوت ونق زدن را برميگزين قراردارند

  نھاد؟



 حقوقدان -رفيضامي -ارد يا ذلتبيچاره ملتی که نميداند عزد د -عزت يا ذلت                        ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠٨/١٣، شنبه=شيدکيوان  

ارجه جمھوری اسالمی که نقشی اساسی درتحميل برجام به ملت ايران داشته شايد ندانيد که وزيرخ 
تقريبا ھيچ معاھده ای دردنيا  اوگفته است < ؛مريکا ازتعھدات برجام چه نظری داردآدرمقابل امتناع 

  .>نرا اجرا کرده باشندآپيدا نخواھيد کرد که طرفھا ھمه مفاد 

فوق  ف که جمھوری اسالمی است ھمه تعھدات رابسرعت ويعنی اشکالی ندارد وامرمعمول است که يکطر
تعھدات  مريکا ھيچ يک ازآبا بتن پرکنند ولی  الت راآد ومحل ھای ماشين مريکائيھا انجام دھآانتظار

    .تحريمی اش را برندارد

محال است که وزيرخارجه دولتی که دولتش دست اندرکاربرجام بوده است جرات چنين اظھارنظرھائی را 
جانبداری  معموال وحشت ازاپوزيسيون است که مانع اين شلنگ اندازی وخطاھای بزرگ در باشدداشته 

قباحت دارند ن به ايرانيان بوده اند نه آدست اندرکاربرجام وتحميل ولی اينکه کسانی که  ازبيگانه ميشود
ضيح دراين مورد تو(است که جمھوری اسالمی فاقد اپوزيسون است  ونه وحشت ازچنين جانبداری ھا اين 

  .)بدھکاری اين تحريراست

مريکا ازاجرای برخی ازتعھداتش دربرجام عملی آاشاره به اين موضوع بجاست که خودداری =  حاشيه
مريکا متقابال حالت  آزيرا درحاليکه بعدازامضای برجام جمھوری اسالمی و واقع گرايانه وقابل دفاع است

خرين آ ين مدام حالت جنگ وخصومت را زنده نگه ميدارند ووطرف جنگ بين خودرا محفوظ داشته اند
> که درمقابل اعتراضات برجام به اعتبارربطی نداردمريکا اين است <آسخنان سخنگوی وزارت خارجه 

، نشان ميدھد که برجام درحالت مريکا عنوان شدآجمھوری اسالمی به بی اعتبارکردن برجام ازسوی 
مريکا آطرف  دو می وايران به امضا رسيده است وبنابراصل کلی ھرخصومت ودشمنی بين جمھوری اسال

صحنه عمل فاقد رکن   وايران بايد درمسيراحتياط برجام حرکت کنند (درتطبيق مورد حالت گروکشی) زيرا
اعتماد وبرعکس شامل رکن خصومت ودشمنی است ودراين حالت ھرطرف بصير سعی خواھد کرد که 

  .ودست خالی وخلع سالح نشودندھد موقعيت احتمالی خودرا ازدست 

فه انجام داده جلو ھمه تعھدات را يکطر حال اگرجمھوری اسالمی به اين مسئله حساس توجه نداشته وجلو
ولی درباطن درجھت اجرای يک توافق  افتاده است  گازھول حليم دردي ظاھرا  کهمربوط به خودش است 

  .ت ايران استمحرمانه بقای رژيم به قبول ھرخفت وزيانی برای مل

اين حق مسلم طرف قرارداد است که اگرطرف ديگر ازانجام تعھداتش درموقع امتناع ، اشاره بيشتراينکه
ھرننه قمری اين گروکشی را بلد است نه   وتامين دليل کند. کرد طرف ديگرھم درانجام تعھداتش احتياط

مريکاست به ادعای جمھوری اسالمی به تعھداتش عمل نکرده ونميکند وطرف ديگرکه آاينکه يکطرف که 
   .ورده استآجمھوری اسالمی است به جای کاله سر

نين معموال درقرارداد ھا توازن زمانی وموضوعی برای انجام تعھدات طرفين منظورميگردد که دربرجام چ
   .>ستارقصابی منصفانه شدنميشود ازگربه خوارعايتی ديده نميشود علت اين است که <

   .....به پايان نرسيد متاسفانه بحث حاضر


