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  حقوقدان -اميرفيض

که  ،درخود دارد  يکی ھدف ومقصود رافعاليت ھای انسان اعم ازسياسی واقتصادی ونظامی سه جنبه 
 ،جنبه سومی ،ن به ھدف ميشودممکن است مادی باشد ويا معنوی وديگری عمل است که سبب رسيد

   .روحی وروانی وتبليغاتی است که جريان راتسھيل ميکند

، جنبه روحی وروانی وتبليغاتی متوجه فرھنگ وتوانائی يک ملت ميشود درمسائلی که جنبه عمومی دارد 
بب پيروزی ودرصورت اضمحالل ، سملی درصورت انسجام غرور .ن بنام غرور ملی ياد ميگرددآ که از

  .ست ميشودسبب شک

   .جای غرور ملی را غروراسالمی گرفته است ،می ايران به اعتبارحاکميت اسالم وتشيعدرجامعه اسال

 جح ازرنرا اآ ا مشخص واکبرھاشمی رفسنجانی دراين باره سخنی دارد که جايگاه غروراسالمی ر
   ؛غرورملی ساخته است

نی فلسطي زای ھر    ِ به ا   که داريد پس اگرحس انسان دوستی نداريد الاقل غروراسالمی ،ملی نداريداگرغرور(
  .)شيد    ُرابک مريکائی آ ۵ھا کشته ميشوند  که بدست اسرائيلی

  غرور اسالمي چيست؟

ن ودرحال حاضر ازشخصيت ھای آنچه درقرآھرچند تعريف واحدی ازغرور اسالمی دردست نيست ولی 
  .مسلمان حکومت اسالمی دردست است ميتواند غرور اسالمی را تشريح کند

مقرب ترين انسان ھا نزد وواالترين  م برترين اديان وپيروان راستين اسالماسال ن عقيده دارد کهآقر
   .خداوند ميباشد

   .نھا برمسلمانان حالل استآن ھمه پيروان اديان را زيردست مسلمانان ميداند که جان ومال وناموس آقر

   .) ازکفارميداندماليات زنده بودن وامنيت داشتنن حکومتھای اسالمی را مستحق دريافت جزيه (آقر

ياری بس و ،. درب بھشت بروی مسلمانان معتقذ بازاستن به مسلمانان قول پيروزی برکفارراداده استآقر
   .الم است که ازباب غرور اسالمی شناخته ميشودتصريحات ديگر ھمه نشانگربرتری اس

 ب وخاکآ ن است که باالترازآ وظيفه دولت اسالمی حفظ اسالم واقتدار< :قای مصباح يزدی گفته استآ
  .يعنی حفظ غرور اسالمی ازجان ومال وناموس ووطن واجب تراست  >جان وناموس است و

مدعی  قای ظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی شده اند وآنماينده مجلس اسالمی خواستاربرکناری  ٢٠ 
   >.ايران اسالمی را منظور نداشته است اقتداروافتخاروعزتھستند که ظريف <
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يعنی تحقير جمھوری اسالمی  )خمينی( >ستاگرجمھوری اسالمی سيلی بخورد اسالم سيلی خورده ا<
   .شکست غرور اسالمی است

مردم زمان شاه ھمه < :ون ايران گفته استيت هللا مھدوی کنی بزرگترين عضو خبرگان ورئيس فراماسآ
نھا آ> يعنی غرورملی ايرانيان راگرفتيم وغرور اسالمی به ورديمآاگرفتيم واسالم چيزداشتند ما ھمه  ر

  .داديم

  5+1ارتباط غروراسالمي با موافقتامه 

اکنون برای  ،يک امان نامه است ۵+١ھمانطورکه درتحريرقبلی عرض وارائه دليل شد موافقت نامه 
ين گردد بايد نگاه اجمالی به امان دراسالم ، قراينکه امان بودن موافقت نامه با منزلت وغروراسالمی

   .داشته باشيم

يات سوره نور وھمچنين درسنت محمد آ جمله يکی از زا ؛مده استآن بتفسر وتعريف آيه قرآامان درچند 
   .ساله محمد باکفار مکه ١٠ھم مراتبی ازامان وقرارداد امان ديده ميشود مانند قرارداد امان 

   .استيمان اينطور تعريف کرده فقه اسالمی امان راتحت عنوان

ن حالت دشمنی وجنگ آعقد امان عبارت از پيمانی است که بين مسلمانان وکفاربسته ميشود وبراساس 
   .بطور موقت با تعيين مدت به بپايان ميرسد

دوم اينکه  مھلت  ،شرط الزم برای تحقق پيمان سه چيزاست اول اينکه تقاضای امان ازجانب کفارباشد
سوم عقد امان ازجانب حکومت باحکومت کفار ويا  ،)فقه جواھرکالم( ،زدن به اسالم نباشدسبب ضربه  
    .نھا باشدآقبيله وامثال 

  جنبه رواني وروحي درموافقتنامه 

برای رسيدن به  ،سبب حرکت سريع وموفق عمل ،عرض شد که جنبه روانی وروحیدرمقدمه اين تحرير
   .ھدف است

 ور، موافتنامه رادرمسيری قرارداده که کامال غرليم جمھوری اسالمیدرراستای شکست وتس ۵+١گروه 
   .اسالمی جمھوری اسالمی راھدف گرفته وخرد ميکند

  جمهوري اسالمي                        ِمسيرخرد كردن غروراسالمي 

وحشت دارد که بازن طرف بشود زيرا حتی عدم فرھنگ اسالمی بدليل مقام پائينی که برای زن قائل است 
   .بروئی وشکست اوميگرددآبی موفقيت سريع سبب 

ت ، دخترخسرو، پادشاه شده گفدختپيغمبروقتی شنيد که پوران< است کهحديثی ازصحيح بخاری دردست 
  >دقومی که واليت اوبه زنی سپرده شود ھرگز رستگارنخواھد ش

  >.ن عمل کنيدآبازنان مشورت کنيد ولی عکس < :حديث ديگری ازمحمد ھست که گفته
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   .دارد که گويا ازحديث باال جان يافته یناصرخسرو بيت   

  نان گزينندآزنان چون ناقصان عقل ودينند      چرا مردان ره 

 ،سلطان محمود غزنوی به زنی که جانشين شوھرش ورئيس قبيله بود گفت قبيله ات بايد تمکين بمن کند
شته شده واگرپيروز شدم زنی کدم زنی بدست سلطان ن زن گفت تمکين نميکنم وميجنگم اگرگشته شآ

   .ن زنآ . سلطان محمود حذرکرد ازجنگ بابرسلطان پيروز شده است

ھنگاميکه زن طرف 
ن خاصه مردان مسلما

 ؛اھل تشيع قرارگيرند
درمقابل  سياه روزگاری

نان گسترده شده است آ
ن آ وخفت روياروئی با

زن غيرقابل تحمل 
  .است

ھا وبطورکلی  ئیمريکاآ
(بخوانيد  خارجيان

به فرھنگ  انگليسيھا)
اسالمی خاصه تشيع 

بايد ازدوچيزاستفاده کنند يکی ازنظام شاھنشاھی  ،خوندآ           ِ غرور اسالمی  کامال واقفند که برای شکستن 
که حقارت  زنابزار  وديگری از بوده حکومت اوخوند وآل تاريخ معارض ماھوی ايران که درطو

   .برمالء ميسازد خوند راآودرماندگی 

مريكائيان اولين وبزرگترين مانع براي استفاده آارها تصريح شده بدليلي كه ميدانيم وب
نها مايل به براندازي جمهوري آازسلطنت براي براندازي جمهوري اسالمي هستند واساسا 

افع هستند كه من نها وجايگزين ساختن نظاميآن غرور بلكه خواستار شكست داسالمي نيستن
   .نهاراكامال تامين كندآ

درايران ويا ايرانی خارج ازکشورکه برای حقانيت حقوق دربين ھزارن ھزارمردانی يکنيديا شما تصورمآ
طبی ق نقرارداد ،است ولی ھدف؟ البته که بوده ی مھمتراز خانم عبادی نبوده استسبشرفعاليت ميکنند ک

که  ،ردن است نه من قطب فقط يک زآ اشد وکه کاربرد روانی داشته ب مقابل جمھوری اسالمی بود
ئيھا درست مريکاآحال خانم عبادی عرضه وظرفيت نداشت فصل ديگری است ولی انتخاب  .قرارداده شد

  .بود

رای ب مريکا کسی نبوده که صالحيت خانم شرمن راآبين مردان سياسی وزارت خارجه  شما تصورميکنيد
مريکا خانم شرمن آ؟ که وزارت خارجه مريکائی مذاکره کننده درژنو راداشته باشدآرياست کل ھيئت 

  ؟رابه اين مقام منصوب کرده استيھودی 
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 قبل ازتشکيل کنفرانس ژنو ھم مردان جمھوری اسالمی رابه دروغگوئی و ،خانم شرمن که يھودی است
 ن سابقه که اظھارات اوسخت مورد اعتراض جمھوری اسالمی قرارگرفت وآ يا باآ ؟رذالت متھم ساخت

مريکائی درمذاکرات آريم مذاکرات ژنو بخاطررياست اوبرھيئت بخشی ازجمھوری اسالمی خواستارتح
  ؟؟مريکا اعتنائی به اعتراضات جمھوری اسالمی نکرد، يک امر عادی ويا ديپلماتيکی استآ و شدند،

يا تصور ميکنيد که خانم شرمن نميدانست که برای پيشبرد مذاکرات نياز به محيط بدور ازتشنج است که آ
  ؟جمھوری اسالمی را به باد فحش وفضاحت کشيد قبل از تشکيل کنفرانش ژنوايرانيان ھوادار

بين رکه دساله  ۵٧شما تصورميکنيد که دراتحاديه اروپا ھيچ شخصيتی نبود که درحد خانم اشتون 
ال ازس> معروف است بتواند نماينده تام االختيار اتحاديه اروپا جن کوتولهروزنامه نگاران اروپائی به <

  ؟درمعرکه ھسته ای باايران باشد ٢٠٠٩

سالمی سلما بوده اند ولی برای شکستن غرور اسالمی جمھوری اسالمی که دروازه تسلط برجمھوری ام
   .است نقش زنھا موثراست

) شرمن(ھوری اسالمی ودرخواست امان نامه ازسوی جمھوری اسالمی ازيک خانم يھودی شکست جم
قای آبرای جمھوری اسالمی وايرانيان پيرو حکومت مھم است نه اينکه اگر بجای خانم شرمن مثال 

   .بود کسينجر

  ، نه جام زهرجام نجاست

جمھوری  ؛المی قرارگيرندھوری اسمرجع اميد وامان جم ،خيلی معنا داراست که دوتا زن ازطايفه کفار
يم نميتواند موافقت نامه تنظ .ازکفار امان بخواھدوفلسفه دينی اش نميتواند  سی بنابرقانون اسا اسالمی 

 کا ومريآ. موافقت نامه حکومت اسالمی با کفارفقط درمورد جزيه وامنيت دادن به کفاراست نه اينکه کند
   .امان بدھندموافقتامه و می اسرائيل وکشورھای کفربه حکومت اسال

؟ خفت وسرافکندگی ن داده استن تآمی است که جمھوری اسالمی به غرور اسال                ِ اين شکست وخواری   
   .ن استآتادن ھمين است که موافقتامه سند ذلت اف اوج غرور به قعر از و

ھا  ثافتن کآ است که يکی از نجسانسان  مثل کثافتچيز  ١١، برجمھوری اسالمی     ِ حاکم             ِ درفقه تشيع  
امان خواستن ازکثافت کجايش مذاکره  .ھمين خانم ھای طرف امان واستغاثه جمھوری اسالمی ھستند

امان  ،خير ،امان خواستن خامنه ای رابه جام زھرتشبيه کرده اند ،ايرانيان برخی ؟؟!قھرمانانه است
 ،درحقوق اسالمی است ن با زنان کافر است نوشيدن جام نجاستآی که رياست مرجعخواستن خامنه ای از

  .نه جام زھر

 ھزاربسيجی سخت به اسرائيل و ۵٠ساعاتی قبل ازشروع مذاکرات ژنو درحضورسيد علی خامنه ای 
حتی نام حيوان راھم < :. خامنه ای گفتمريکا حمله کرد واسرائيل راسگ ھارنجس منطقه ناميدآ

نی آ. استکباريک واژه قرريکا مشکل داريم ومبارزه ميکنيممآمابا دولت  –براسرائيل نميتوان گذاشت 
  .>مريکاستآ. امروز راس استکبار دولت است

ا مريکآ بھه ھستند ومريکا واسرائيل که متفقا دريک جآ ھا واعالم جنگ خامنه ای به بااين زمينه سازی
است درخو ،توافقی باايران نخواھد کردبارھا گفته است که بدون درنظرگرفتن رضايت ومنافع اسرائيل 
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سگ   ؛مريکا واسرائيل حائز اھميت ميشود وفروافتادن ازاوج غروراسالمی رابه دامان اسرائيلآ امان از
 ،ن وقانون اساسی جمھوری اسالمی معرفی شده معنا پيدا ميکندآکباری که درقرتمريکای اسآ ھارنجس و

   .که کرده است

  ايران  حاكمان جمهوري اسالمي نه مردم

درصد  ٩۶ذرماه بوسيله موسسه تحقيقاتی راگبی درتھران انجام شده آ ١۵درنظرخواھی که درھمين روز 
> واين بدان معناست که مردم ايران تحريم ھا رابه بھای برنامه ھسته ای ميپذيريم< :ندمردم گفته ا

يعنی درخوردن جام کثافت ند ريکا وکشورھای اروپائی مخالف امآھا با امان بردن به  عليرغم فشارتحريم
   .ندبا خامنه ای وسردمداران جمھوری اسالمی ھم داستنان نيست

  تابش مجدد غرورملي ايرانيان 

. اجتماعات وملتھا ، يک پديده حيات است ھم انسان وھم حيوان ازغرورکم وبيش بھره مند استغرور
 فرھنگ و زنھاست که ريشه اآملی غرور  ،غرور طبيعی ملتھا .ھم ھمين وضع رانسبت به غرور دارند

رويداد ھائی به خاموشی کشيده ميشود ولی  ادب وتاريخ وسنت وامثالھم دارد که گاه غرور طبيعی دراثر
   .منھدم وازبين رفتنی نيست

 ۴لمان يعنی آ ھا وفرانسه و مريکائی ھا وانگلسیآبوسيله ھمين  ۵٧غرورملی ايرانيان دربھمن سال 
تش غرور آشعله  .نرا گرفتآوشی گرائيد وغرور کاذب اسالمی جای به خام  ۵+١کشورعضو گروه 

ن آ وپيگری مريکائی درايران زده شدآتفويض مصونت قضائی به مستشاران               ِ ادعای نادرست   اسالمی با
نھا غروروافتخارات ملی ايران دردوران شاھان پھلوی آتوسط رھبرمذھبی ھمه چيز راسوزاند که درراس 

   .بود

مت ديپلماتيکی داشتند ودرھمه کشورھا وحقوق بين             ِ مريکائی که س  آت به مستشاران يا تفويض مصونآ
الملل ھم رايج است قابل مقايسه با تسليم وامان خواستن جمھوری اسالمی ازکشورھای کفرخاصه اسرائيل 

ساله ايران  ١٠يا خفت عقب نشينی آ ؟مريکائی ميباشدآنھم درقالب امضای يک خانم يھودی آمريکا آ و
ھزينه به ملت تحميل کرده با داستان  ميليارد دالر زفعاليت اتمی وخلع سالح تاسيسات ھسته ای که ده ھاا

  ؟؟مصونيت مستشاران خارجی برابراست

 ن بدستآن راحتی شکسته شده واکنون صدائی ازشکستن آانيان به غرور ملی اير  ۵٧پس چرا  درسال 
   ؛نقش رھبری کارسازبود واکنون ۵٧شنيده نميشود  پاسخ روشن است در ،مردم

  چشم دولت زشاه خفته مدار    شاه خفته است وفتنه بيدار    


