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اﺳﻼم درﻣﻌﺮﻛﻪ
دﺳﺖ دادن ﻇﺮﻳﻒ
اميرفيض -حقوقدان
نمايش جديد جمھوری اسالمی دست دادن ظريف با رئيس جمھوری آمريکا در مراسم ساليانه سازمان
ملل متحد است.
غالمحسين اژه ای معاون اول وسخنگوی قوه قضائيه عمل ظريف را عمل ستون پنجمی ميداند که ميخواھد
زمينه نفوذ آمريکا درايران را فراھم کند ) (١وازنيروھای امنيتی خواست تا مراقب نفوذی ھا و جاسوس
ھا باشند ) .(٢ھمو درتاکيد برنظريه اش نسبت به جاسوسی بودن عمل ظريف گفت:
>يکی ازروشھای جاسوسی اين است که زمينه
رابرای ورود دشمن فراھم ميکند وميگويد چرا اجازه
دشمن ھم ،دست دوستی داده شود؛
نميدھيد با
ِ
بنابراين جاسوس کسی است که زمينه ورود دشمن
را فراھم ميکند و آدرس غلط ميدھد<.
ﺣﺎﺷﻴﻪ – تعريف اژه ای ازجاسوسی بکلی غلط
وناوارد است )١پايان حاشيه(
اﺳﻼم ودﺳﺖ دادن ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮان
مصافحه که ھمان دست دادن وبغل کردن را دراسالم معنی ميدھد يکی ازاعمال معمول بين مسلمان است
و آنھا عقيده دارند که وقتی دومسلمان مصافحه ميکنند دست خدا در وسط دستان آن دوتن قرارميگيرد
مفسرين حقوق اسالمی دست دادن را دعوت به دوستی وصميمت معنا کرده وتقرب به خداميدانند.
ولی ھمه اين مزايا وتعاريف ستوده متوجه مسلمان با مسلمان است نه مسلمان با کافر؛ ميتوان گفت که
در اين مورد دوتکليف واجازه متضاد وجود دارد؛ يکی آنجا که برمسلمانان تکليف کشتار و دوری از
کفار شده وجای ديگر به مسلمان اجازه داده شده درصورتی که کفاربرای آنھا مزاحمتی فراھم نکنند
مسلمانان روی خوش وماليم به آنھا نشان بدھند.

 - ١جاسوسی در تعريف اينطور آمده است :جاسوسی يا در اصطالح جاسوسی کردن به حلقه ای از جاسوس ھا يا ھمکارانش گفته
ميشود که بخواھد اطالعات و آگاھی ھای يک دولت يا يک شرکت يا يک کارگاه خصوصی يا يک شخص )يک تن( را بدون اجازه و
آگاھی او از صاحب آن اطالعات بدزدد يا بدست آورد .بطور خالصه جاسوسی کار بدست آوردن اطالعات طبقهبندی شده بدون اجازه
و اطالع صاحب آن است .گارو حقوق دان غربی در تعريف جاسوسی بيان میکند :جاسوسی عبارت است از جمع آوری وتمليک
اطالعات و تعليمات اسناد قابل استفاده يک کشور خارجی بر ضد امنيت کشور خارجی ديگر .جاسوسی ممکن است که در سطح و
اجتماعات کوچک تر نيز روی دھد .به عنوان مثال ممکن است بعضی از افراد اطالعات خصوصی ديگران را بنا به انگيزهھای مختلف
جمع آوری کنند .ھم چنين ممکن است بعضی از سايت ھا و يا نرمافزارھا اطالعات خصوصی افراد را جمع اوری کنند .ح-ک
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دردستورالعمل ھای اسالمی دست دادن مرد بازن نامحرم حرام معرفی شده ولی درمورد دست دادن مرد
مسلمان با مرد کافرقيد صريحی ديده نميشود؛ واين بدان معنی نيست که اسالم توجھی به موقعيت کفار و
رابطه آنھا با مسلمانان ويا برعکس نداشته است برعکس اسالم نسبت به رابطه مسلمان با کفار حساسيت
کامال مشھودی داشته واحکام ومقررات سفت سختی دارد.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎردراﺳﻼم
اسالم ،کفار به معنای غيرمسلمانان را نجس ميداند .نجس به معنای ناپاک .حکم ناپاک دوری مسلمان از
آن است .اسالم  ١١چيز را نجس ميداند که ازجمله است بول وغايط وسگ وخوک وکافر .اسالم ،کافران
را نجس عينی ميداند يعنی نجاست درذات آنھاست مانند نجاست درخوک وحيوان.
مستفاد ازاين حکم اين است ،ھمانطورکه مسلمان نميتواند با نجاسات وياسگ وخوک آميزش داشته باشد
و در تطبيق مورد با آن دست بدھد يا دست بزند وبه آن سالم کند ھمان حکم ھم درموردکافر جاری است
فرقی ھم ندارد که کافررئيس جمھوريک کشورباشد ويا يک فرد عادی.
چندی قبل آقای کارسون کانديدای رياست جمھوری حزب جمھوريخواه به علت اينکه گفته بود يک مسلمان
نميتواند رئيس جمھورآمريکا بشود ،نادانسته مورد سرزنش قرارگرفت.
نادانسته ،ازاين جھت که نميتوان يک مسلمان که تمام مردم آمريکا را نجس ومستحق دوری ميداند
رئيس جمھور آن کشورباشد يکنفرمسلمان که ھمه اھالی ويا الاقل بيشترين آنھا را خوک ونجاست ميداند
نميتواند وظائف قانونی خودرانسبت به آنھا انجام دھد.
در زمان فتحعليشاه قاجار اولين ھيئت انگليسی که به دربار آمد علمای وقت جای پای ھيئت مزبوررا
خاکستر ميريختند تابه اصطالح ناپاکی شرعی آن پاک شود.
آقای حيدرپورعضوکميسيون امنيت وسياست خارجی گفته است> :مصافحه ظريف با اوباما ھيچ اشکالی
نداشت ،اين مصافحه ازنظر آداب اسالمی وھمچنين آداب ديپلماتيک ھيچ اشکالی نداشته است.
دست دادن وزيرخارجه يک کشوراسالمی با رئيس يک کشورکفر که رسما ايران رابه دشمنی با کشور
خود معرفی ميکند آداب اسالمی شناخته نميشود وحتما قلب آداب واحکام اسالمی است؛ وھمچنين آداب
ديپلماتيکی نميتواند ناقض آداب اسالمی باشد .اسالم؛ اعالميه جھانی حقوق بشر راکه کشورھای اسالمی
آنرا امضا ھم کرده اند بعلت تعارض بااسالم قبول ندارند ،آداب ديپلماتيکی چه محلی از اعراب دارد که
بتواند اجرای آداب اسالمی واحکام آنرا متوقف کند.
جمھوری اسالمی اصل نجس وقابل اجتناب بودن کفار ازجمله آمريکائی ھارا حتی درقانون اساسی خود
نيز پياده کرده وکشورھای غيراسالمی را کال درجايگاه نجاست وغيرقابل دوستی وھمکاری قرارداده است
راه وروش ديپلماتيکی نميتواند خالف قانون اساسی واحکام اسالمی باشد.
بر برتری وآقائی مسلمانان برکفارکه مورد تاکيد قرآن قراردارد حکم اجرائی دارد و از آنجمله است در
مواردی که مسلمان پياده وکافری سوارباشد تکليف کافر ،پياده شدن وسوارشدن مسلمان است )اين
درحالی است که کافری درسرزمين اسالمی حتی جزيه ھم ميداده( اين صراحت ھای اسالمی کجا ودست
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دادن ظريف با رئيس يک کشورکفر که جمھوری اسالمی سران آن کشور را عالوه برکفر ،ستيزه گر با
ايران اسالمی ميدانند کجا؟
دﺳﺖ دادن ﻇﺮﻳﻒ وادﻋﺎي اژه اي
)- (١قبل ازاينکه ظريف با اوباما دست بدھد که اژه ای آنرا به راه نفوذ آمريکا تعبيرکند اظھارات
پرمعنای شيخ حسن درباره کدخدا بودن آمريکا ولزوم ھمکاری با او ودرنھايت توافق جامع ،راه
حصول مقصود آمريکا که تحصيل نفوذ سياسی واقتصادی وفرھنگی درجمھوری اسالمی است
گشوده شده است وھمان گشايش ھا ودعوت ھا واظھارات شيخ حسن است که زمينه را برای
دست دادن ظريف فراھم ساخته است.
وقتی شيخ حسن ميگويد> :توافق جامع به اين معناست که ما نميتوانيم ھرچه دلمان ميخواھد به آمريکا
بگوئيم< معنايش اين است که ما ميتوانيم با آمريکائی ھا ھم دست بدھيم و در کنار آنھم يک چيزديگر
و حتی مملکت را داريم ميدھيم.
)- (٢دراظھارات اژه ای مالحظه کرديد که کوچکترين اشاره ای به تعارض عمل ظريف با اسالم نکرده
است وادعای او متوجه حقوق کيفری است.
دراين خصوص حقوق کيفری ،اژه ای را بمناسبت مقام باالی قضائی که درجمھوری اسالمی دارد مکلف
ميسازد که نسبت به عمل ظريف اگرمدعی است که جاسوسی است اعالم جرم کند وبجای اينکه برسم
نمايش ،سپاه پاسداران را طرف تکليف سازد؛ دادستان کل کشوررا موظف به تعقيب ظريف کند و بر
تعقيب متھم نظارت دقيق داشته باشد.
درمقابل اين سوال که چگونه ممکن است درحاليکه معاون اول قوه قضائيه عمل ظريف را جاسوسی
ميداند آنھم درحدی به آن اطمينان دارد که قبل ازرسيدگی آنرا رسانه ای ميکند به پيگيری آن تن ندھد؟
توضيح زيرشاھد جواب است.
اين رويه که درجمھوری اسالمی معمول شده است وبيشترمورد عمل سيدعلی قراردارد نامش باقی -
الصالحات دنيوی است.
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
باقی الصالحات يک عنوان اسالمی است وبه معنای آن است که کسی کاری را فقظ برای رضای خدا انجام
دھد که معموال بعدازفوتش ـشکارميشود.
باقی الصالحات درمکتب تشيع که پايه ھای ظاھرسازی آن متناسب بازمان ساخته ميشود بصورت باقی
الصالحات دنيوی درآمده است يعنی حرفھائی زده شود که سرمايه اعتباری شخص بعدازدرگذشتش باشد.
نمونه ھای بسياری را ميتوان ارائه داد ازجمله ھمين اظھارات اژه ای که درمورد دست دادن ظريف
حرفی ميزند تاحساسيت او نسبت به دشمنی با آمريکا درسينه ھای تاريخ باقی بماند ولی فقط حرفش را
ميزند ووارد عمل نميشود .نمونھای برجسته اين مورد ،درگفته ھای سيدعلی است ازجمله:
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آنجا که به او نسبت داده ميشود که >آقا ازتوافق جامع ناراضی است< و يا >ما ھمچنان با آمريکا
دشمنيم< و يا >جوانھا برای جنگ با استکبارآماده شوند<؛ >باتوافقی که باتحقيرملت وزيان منافع باشد
مخالفم<؛ )اين اظھاررا وقتی کرده که توافق جامع امضاشده است؛ يعنی نوشدارو بعد ازمرگ سھراب ،و
با اين حال باقی الصالحات دنيوی است( و يا >بايد بازگشت ناپذيری وجود دشته باشد< و يا >ھيچيک
ازتاسيسات ھسته ای نبايد تعطيل شود<) ،اين اظھارزمانی شده که توافق جامع امضاشده و ايران متعھد
شده که عالوه برتعطيل تاسيسات ھسته ای وپياده کردن ماشين آالت وکابلھای برق وغيره جای آنھاراھم
بتن ريزی کند وبخش عظيمی از اين تعھد راھم ايران اجرا کرده است( و يا >تحريم ھا بايد بالفاصله با
امضای توافق جامع کال برداشته شود<؛ )اين خواست ھم بعدازامضا توافق جامع عنوان شده که تحريم
ھا حتی پس ازگذشت سالھا ھم برداشته نميشود(.
يا آنجا که ميگويد> :بنده اصراردارم درمسئله ھسته ای نبايد يک قدم عقب نشينی کنيم< عقب نشينی که
ھيچ ايران گرفتارتسلط مطلق وبال مدت آمريکائی ھا شده است.
مشخص ترين مورد باقی الصالحات دنيوی سيد علی آنجاست که او در رابطه با مسائل ھسته ای ايران
بيش ازھمه کسانی که درـن باره تحقيق وچيز نوشته اند سخنرانی ھای مفصل کرده است معھذا ميخواھد
باقی الصالحات او اين طور که درمسئله مزبور دخالتی نداشته است جلوه گر شود.
)تا آنجا که اين تحرير توانسته درجريان قرارگيرد ازسال  ١٣٨۵تا ھمين سال جاری  ٩۴سيد علی ١٧٣
سخنرانی درباره مسائل ھسته ای ايران کرده است(
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎ
کارشناسان سياسی معتقدند آمريکا
دردوران باراک اوباما ضعيف ترين
ادوارتاريخی راازنظرسياسی و نظامی
داشته است وبرخی از آنھا افول
آمريکا را بعلت رياست جمھوری اوبا
ما ميدانند وھمان ھا تنھا موفقيتی که
برای اوباما منظور داشته اند توافق
جامع وتسلط برجمھوری اسالمی است
واين بدان معناست که جمھوری
اسالمی درشرائط ضعف وافتادگی
آمريکا که بھيچوجه امکان اقدام نظامی عليه ايران به مناسبت موقعيت جھانی ايران از نظرقرارداد ١٩٢١
روسيه رانداشت وندارد ،تسليم آمريکا شد .عجب آمريکا ھيچ غلطی نميتوانست بکند) .پايان اشاره بجا(
دﺳﺘﺎورد ﺗﺒﻌﻲ
ھررويدادی يک دستآورد مستقيم دارد وچند دستـورد تبعی.
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يکی ازدستآوردھای تبعی دست دادن ظريف با باراک اوباما واعتراض اژه ای که يک حقوقدان اسالمی
و مقامی با صالحيت در طرح مسائل اسالمی است اين است که ناکاری اسالم وعدم تناسب آنرا بادنيای
امروز مسلم ميسازد.
ھمانطور که سالم کردن ودست دادن ابزار آشنا وخاص مرزھای دوستی واعتماد وھمکاری است برعکس
آنھم به معنای نفی دوستی وھمکاری واعتماد وامثال آنھاست ودرواقع سنگين ساختن مرزھای دشمنی
است واين درست ھمان است که منشورسازمان ملل متحد برای برداشتن آن مرزھا دشمنی بوجود آمده
است.
نبايد ازياد برد که تعلق حکم نجاست برکفار فقط متوجه دست دادن ويا لمس کردن نيست بلکه شامل
ھمکاری ومعامله وھمزيستی ھای احتياط آميزی ھم ھست که رعايت آن دردنيای امروز ممکن نيست.

اين رويداد ودستآورد عينی آن نشان ميدھد که فلسفه اسالمی که يک فاصله جدی بين ميليارد
ھا مردم جھان بوجود آورده نميتواند دردنيای امروز کارسازباشد.

