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                                                  *  

  يزنهارا ازبي زنهاري ت                                     

  حقوقدان -اميرفيض

  تامين وامان شخصي 

يکی ازنکات برجسته قراراد ترکمانچای تامين شخصی است که دولت روسيه برای انتقال سلطنت به 
   .لطنت عباس ميرزا وليعھد حمايت خواھد کردعباس ميرزا داد  که بعدارفتحعليشاه دولت روسيه ازس

 ن باشد وآالعاده ای نبود که قبحی متوجه زمان يک شرط فوق ن آترکمانچای، در        ِ قرارداد           ِ اين تعھد  
   .محسوب ميشدواسالم  دخالت درامورايران  ،نآبرعکس 

سال قبل باايران نکرد وبه روال  ٢٠٠کاری که روسيه تزاری دربجاست وری زنده آاين ياد  =حاشيه 

ف روسيه برخال ۵٧درجريان سال  درست آمريکا ،احترام گذاشتقانونی وسنتی انتقال سلطنت به وليعھد 
  تزاری با طرح ھنری برشت انتقال سلطنت رابه وليعھد مردود وغيرقابل قبول دانست  (پايان)

اجازه تنفيذ حکومت ويا حمايت فردی ازافراد  منشورسازمان ملل متحد، وولی امروز اصل حاکميت ملتھا
سوی  امان دادن ھا ازحمايت ھا ويا گونه اين ،حکومت کشورھا رابه کشورھای ديگرنميدھد به ھمين دليل

د وبصورت پنھانی بين طرفين قرارگذارده علنا صورت نميگير ،به کشورھای مغلوب ،غالب        ِ کشورھای  
ھرچند درکمال تاسف قرارھای سری وپنھانی نيز اھميت خودراازدست داده وحمايت صريح  .ميشود

شکارکشورھای بزرگ با سران کشورھای ضعيف که ازسيره ھای بدوی اقوام تاريخی است آويامخالفت 
  سوريه و....) – ليبیوارد حقوق بين الملل شده است (

جمھوری اسالمی بمناسبت اسالمی بودن ومحدويت ھای خاص قرانی درحمايت کشورھای کفرازسران 
 از و علنی سازد. به سران جمھوری اسالمی را آمريکانميتوانست قبح حمايت وامان دادن اسالمی  کشور

يری ديگر ازسردمداران واليتی وکث –فالحيان  –رفسنجانی  –ون خامنه ای کسانی چ طرفی ميدانيم 
يتی موقع جمھوری اسالمی به علل مختلف مورد تعقيب دادگاه ھای بين المللی ھستند که بمناسبت قدرت و

م جناح حاکواين مصونيت تازمانی ميتواندبرقرارباشد که  رند ازنوعی مصونيت استفاده کرده اندکه دا
  .درجمھوری اسالمی صاحب قدرت است فعلی
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نھا درحاکميت دارد آفردی وجمعی سردمداران جمھوری اسالمی  رابطه مستقيم با حضورمنيت بنابراين ا
نارضايتی عمومی ودخالت ن نيستند وعامل آسران جمھوری اسالمی قادر به تامين                  ِ يعنی چيزی که خود  

   .نھاستآعامل زنده برای سلب قدرت حکومت از دو ،خارجيان

دانند که حس انتقام ايرانيان خاصه گروھائی که دررديف ھرکس نداند وياکم داند مالھای حاکم خوب مي
کيست که نداند مجاھدين خلق چه  .ماده استآتيغ جمھوری اسالمی قرارگرفته اند تاچه حد زنده و    ِ اول  

  .ن روزھا دقيقه شماری ميکنندآوبرای  ورد آنھا خواھند آبروز 

د ولع استرداد مال وحق بھنگام مناسب کيست نداند که ثروت اندوزی وغارتی که مالھا ازمردم کرده ان
  .چه ھا خواھد کرد

نباشد وعقل ودورانديشی حکم  انينده خود وکسانشآھرکس درجای مالھای حاکم باشد نميتواند نگران 
   .دای خود که فقط امان داشتن است بکندارد فکری برای فرميکند که تادرقدرت است وامکان د

 راميگويد که ھرکس بفکراين است  > ھمينه بفکرريش استھرکس بفکرخويش است  کوساصطالح <
  .که فردا خيلی ديراست ب بيرون بکشد آخودرااز گليم تاميتواند

 ين ماه سال جاری به طورسری درازفرورد ئيھاآمريکا که بنابراعالم آمريکامذاکرات جمھوری اسالمی با
که بکل سری ماند ميتواند تامين ن آغازشد وبه کنفرانس ژنو منتج گرديد يکی ازموارد آمان ع(مسقط) 

دستگاھھای بين مان شخصی مسئولين جمھوری اسالمی وھمه کسانی باشد که بنحوی مورد تعقيب   َ وا  
   .المللی قراردارند

 رئيس جمھوریئی ھا جريان يافت والبشير (آمريکاسری البشير با   تايعنی ھمان نسخه ای که درمذاکر
ھمان قرارومداری  تعقيب دادگاه جنايتکاران جنگ خالصی يافتازقبول جدائی سودان جنوبی  با سودان)

  .که با نظاميان ھايتی رعايت شد وبسياری نمونه ھای ديگر

وھست که امان خامنه ای وديگران متوجه  به خامنه ای وايادی او دراين بود آمريکامشکل امان دادن 
ِ           وديگری جبھه   مخالفين  آمريکاست يکی جبھه بھه اجدو  . نگرانی سران جمھوری جمھوری اسالمی           

بازماندگان کسانی که بدست سران جمھوری اسالمی به قتل  .مدی جدی داردآ کار دوم  هاسالمی ازجبھ
بی رگ نيستند که درفرصت مناسب که ھمان  منقدرھآ، نھا مصادره شدهآرسيده ويا شکنجه شده واموال 

   .اين يک حالت طبيعی وانسانی است ؛نھا نرسندآنھاست به حساب آسقوط قدرت 

يند آ در آمريکاسابقه نشان داده است ھمينکه بنوکری  ،ئيھا نيستآمريکانگرانی مالھا ازانتقام گيری 
خالت د آمريکای کارمندان سفارت درگروگان گير کسانی که ،نآدرامان دائم خواھند بود نمونه قابل پذيرش 

ن آھا به نوکری برای  ئیآمريکاامروز با جيره  ،ھا وعبدی واکبرگنجی جمله خوئينیاشتند ازدجدی 
  .درامان کامل ھستند  کشورمشغول و

محسوب است  کنترل وتطبيق دادن  مالھا  برای رفع اين نگرانی که پايه اساسی امنيت جانی ومالی
مخالفان جمھوری اسالمی باسياست امان دادن به سران جمھوری اسالمی بسيار مھم وحياتی  تژیاسترا
   .است
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ه به سردمداران جمھوری اسالمی ونشان دادن قدرت خود دروفاداری به امانی ک برای تامين امان آمريکا
وری اسالمی با به تطبيق دادن استراتژی مبارزه ايرانيان مخالف جمھ سران جمھوری اسالمی خواھد داد

وچنانکه ميدانيم وناظريم ازھمان اوايل سال جاری که مذاکرات امان سران جمھوری اسالمی پرداخت 
داخل کشورمطرح شد وبموازات  شتی ملی ازسوی مخالفانآغازشد سياست آی با جمھوری اسالمی   ّ سر  

  .ختميدان حضوروفعاليت رابرای مخالفان داخل کشورفراھم سا ٩٢ان انتخابات سال 

ن درمبارزه ايرانيان مخالف آاين نسيم سياسی تنھا درجامعه سياسی درون کشوربراه نيافتاد ھمسوئی 
     .زکشورھم بازتاب سريعی يافتجمھوری اسالمی  درخارج ا

ی شتآزيرا طرح  شتی ملی اعليحضرت قرارگرفتند که برای عده ای جای حيرت گشودآپيشقدم درطرح 

 اين موضوع( ،ه بکارگرفته ميشودفاتح برای تسکين نيروھای شکست خوردملی ھمواره ازسوی دولت 
نه اپوزيسيون که ھيچ محلی ازاعراب برای  )ازجانب روسھا رعايت شدايچدرجريان قرارداد ترکمان
درامان دادن به  آمريکاشتی ملی نشان دادن قدرت اجرائی آطرح           ِ ولی حقيقت   ،جمھوری اسالمی ندارد
   .تبعيت ميکنند آمريکامی بود که  ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ازسياست سران جمھوری اسال

د انتقام طر ی که ايشان وابسته نبودند يکی دوبارصحبت ازئدرست است که درسالھای گذشته يعنی سالھا
اوت شتی ملی قائل به تفآبا  ،ن تخصيص داد ولی بايد بين انتقامآرھم مقاله مفصلی به گفرمودند که سن

ا به سران جمھوری اسالمی ئی ھآمريکاشتی ملی ھمان است که ميتواند تضمين امانی باشد که آبود 
    .خواھند داد ويا داده اند

ن کشور به سران جمھوری اسالمی ميدھد امانی کامل وشامل آامانی که  ،نشان دادبا اين مانور آمريکا
مخالفان جمھوری < ندھم گفته ا ئی ھاآمريکااقع ھمانطور که خود ھمه مخالفان جمھوری ھم ھست ودرو

  .رست ميباشد ُ د    >ئيل ھستندواسرا آمريکااسالمی سربازان 

 نيز رکمپ اشرف ونھا دآ وريستی وحمايت ازئيھا با خارج ساختن نام مجاھدين خلق ازليست ترآمريکا
 اسالمی اين عالمت رادادند که مجاھديندرکنارکاخ سفيد به جمھوری اجازه تاسيس دفتر 

    .ھستند آمريکادراختياروابزار

 ه عبارت زير) اقراری بآمريکاوابسته به درمصاحبه راديو فردا (  عت نکردبه ھمين يک ورق قنا آمريکا
 :شده استاعليحضرت گرفته  از

که زيرفشارخارجی روی کاربيايد  یيا رژيمآ<  :اعليحضرت درميان گذاشتباااين سوال  ر راديو فردا
وی کاربيايد براساس خواست مردم باشد اگرنظامی راعليحضرت جواب فرمودند < >؟مشروعيت دارد
  .>مشروعيت دارد

 ضرت ھم توصيه به شرکت درنھم درحدی که شخص اعليحآزاد آيعنی دولت روحانی که باانتخابات 
ت وصحب گيریيپوحل وفصل مسائل اتمی  را آمريکامده وروال سازش باآ انتخابات کرده بودند روی کار

، يک دولت ملی ودرحراست ازمنافع ملی است والجرم نميتوان عليه چنين حکومتی مبارزه ميکند زادیآ از
رابرای مشارکت درجمھوری اسالمی فراھم شتی ملی زمينه آ باھدف براندازی کرد  فقط بايد باسازش و

   .ساخت



 حقوقدان -اميرفيض -تشابه ھا و تفاوت ھای بين قرارداد ترکمانچای وژنو                         ۶از  ۴برگ  ٢٠١٣/١٢/٢۴(تيرشيد) چھارشنبه 

رای ماو مدافع منافع ملی  حکومتنافع ملی اين است که تصميمات ثارحکومت ملی ومتکی به مآازوھمچين 
   .مبارزه سياسی ودمکراتيکی ايرانيان قرارخواھد گرفت

ازمراتب تائيد  آمريکااين درست ھمان چيزی است که به جمھوری اسالمی اطمينان ميدھد که امان دادن 
 اراده و ودرمفھوم ديگرمخالفان جمھوری اسالمی اسير مخالفان جمھوری اسالمی کامال برخورداراست

   .ميباشند آمريکاخواست 

 ات وريئيھا بارھا وبارھا گفته اند که قصد براندازی جمھوری اسالمی راندارند وفقط خواستار تغيآمريکا
    .ئيھا درجريان اجراستآمريکااکنون  حرف  .جمھوری اسالمی است رعايت اصول بين المللی از

  جمهوري اسالمي تامين ميخواهد 

د طالبانی که ازايران ديدن کرده بو خبرگزاريھا درھمان اوايل سال جاری خبری را ازجانب جالل
  .>تامين ميخواھد ازغرب  جمھوری اسالمی< :منتشرساختند که گفته بود

 تامين خواستن از ،نآ ه تامين خواستن جمھوری اسالمی يعنی چه وبيشترازن موقع روشن نبود کآ
ين ؟ ھمچنين ايعنی چه غلطی نميتواند بکندھيچ کشورکفری که بعقيده جمھوری اسالمی سی سال است 

بدون تامين شخصی وزنھار به جان ومال سران جمھوری اسالمی برای  ،مشکل مطرح نشد که تامين
نظام حاکمی که سرانش بی زنھارباشند چگونه ميتواند  باز و .ری اسالمیدم است ويا جمھو        ّ حضرات مق  

  .کشوررا زنھا بدھد

  حركت بسوي زنهار

ترديد نيست که سران جمھوری اسالمی ازبدو تجاوزبه جان ومال وناموس ايرانيان بطورطبيعی درپی 
تابه اتفاق ودرحالت رھائی خود از قصاص ستم کشيدگان بوده اند وراه ھای متفاوتی رابررسی کرده اند 

   .قبيله ای به زنھاری برسند که جان ومالشان امان يابد

ين المللی يک برنامه ھسته ای وايجاد مقاومت وجنجالھای باين فکر به دوراز توجه نيست که اساسا 
امانی که سران جمھوری اسالمی بدست  و با زنھار نراآبوده که درفرصت مناسب  طرح ازپيش ساخته

  .له کنندمياورند معام

يورک با نيو یسوم ديماه حسن صانعی عضوبرجسته ھيئت تشيخيص مصلحت نظام درگفتگوي ھم ديروز
  .>شتی برسيمآوايران ازھم بگذرند وروزی ھم بااسرائيل به  آمريکادولتمردان < :تايمز گفت

  .ودگفتن بنھم ازجانب کسانی مانند صانعی معنا داراست تصورنميکنم درسالھای قبل قابل آاين اشارات 

  .حتی اگردراقليت باشيم بايد نظام راحفظ کنيم>< :دبير شورای نگھبان احمد جنتی امروز گفت

ولی چطور شد که يک دفعه با روی  ا ھمراه داردربگذريم که اين حرف چقدربی اعتباربودن رای مردم 
  ؟ت کردروحانی وتحوالت پيش روی ومذاکرات محرمانه وموافقتنامه، جناح حاکم احساس اقلي مدنآ کار
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ھا نآعقب نشينی، تسليم  جناح حاکم جمھوری اسالمی درازای امان گرفتن  ،اينھا ھمه ازثمرات توافقنامه
    .ئی ھاستآمريکا از

درصد موافقت کرده درحاليکه درموافقتنامه ھای  ۵احتی با تقليل غنی سازی به می بينيم که خامنه ای بر
   .موضوع امان دادن مطرح نبودن سالھا آ ا درزيرسابق ھمين پبشنھاد تقليل بشدت رد شده بود 

 . ولی حاال درنبات رابدھد وگوھرناب رابگيرد بآن موقع علی الريجانی مدعی شد که غرب ميخواھد آ در
نبات راميگيرد وگوھرناب که ھمان امان نامه است به سران جمھوری  بآغرب  ،جريان موافقتنامه

  .اسالمی ميدھد

 ميزاستفاده کند پسآھائی است که ازاورانيوم غنی شده برای صنايع صلح  جمھوری اسالمی فاقد کارخانه
ِ                  نکه بتواند درمعامله  امان، دست باال راآ؟ برای ن چيستآدرصدی وباالی  ٢٠اصراربه توليد اورانيوم                     

  .داشته باشد

 ھا تھيه کرده وبدون مشورت با کشورھای عضو ئیآمريکا متن موافقتنامه را ،قای ظريفآ بنابراقرار
به امان سران  آمريکا، جلب رضايت امضای موافقتنامه . مطلوب ايران درامضاکرده است نراآايران  ۵+١

  .داشته باشد رموافقتنامه ران بوده است نه منافع ملی که نيازبه دقت دآاسالمی وپايبندی به جمھوری 

  زسالح اتمی نيستنداستفاده اسران جمھوری اسالمی ازخامنه ای تا ديگران متفقا مدعی ھستند که قاصد 
 سالح اتمی ميخورددصدی که فقط به در، فتواھم داده شده پس چرا درحفظ غنی سازی بيست درباصطالح

   .اصراردارند؟ برای اينکه درمعامله  امان دست باال را داشته باشند

  اشاره پرمعنا درموافقت نامه 

محرمانه بين نمايندگان  یمذاکرات سری وبکل جاری اول سال ماه ٩ھمانطور که ايرانيان نميدانند که در
چه گذشته است ھمانطورھم کسی نميداند که ضمائم سری مان عای اوباما وخامنه ای درقآمخصوص 

ن درک آ که ميتوان از ولی درموافقت نامه اشاره ای وجوددارد .چه چيز ھائی است ۵+١موافقت نامه 
 ن اشاره شده سوای تعھداتی است که جمھوریآبه  توافقنامهدر  ئی ھا کهآمريکاموافقت نھائی  ،کرد که

   .مده استآدرتوافقنامه   ن متعھد شده استآبه  علنی  اسالمی درموافقت

صورت نخواھد  توافقیقرارنگيرد مورد توافق  يزدرزمينه يک راه حل جامعھمه چ<......تازمانی که 
  گرفت ....>

نکه درموافقت نامه ھست درضمائم محرمانه موافقت آن چيزھائی است که عالوه برآمقصود ازھمه چيز 
ديگراستفاده  نامه ھم وجود دارد چراکه تمام تعھدات وتکاليف جمھوری اسالمی درموافقت نامه ذکرشده و

ن ايران ھم ينکه ازسوی نمايندگان متصورنيست ناموجه است خاصه به اآ ازواژه ھمه چيزکه حدی بر
   .ھيچگونه اعتراضی نشده

. وبدين به دولتمران جمھوری اسالمی ر> درعبارت باال برميگردد به ھمان امان وزنھاتوافق< هواژ 

قرارامان  میبوسيله جمھوری اسال آمريکادولت معناست که بدون قبول واجرای تمام خواست ھا وتذکرات 
  .اشد پس گرفته ميشودوزنھار داده نخواھد شد واگرھم داده شده ب



 حقوقدان -اميرفيض -تشابه ھا و تفاوت ھای بين قرارداد ترکمانچای وژنو                         ۶از  ۶برگ  ٢٠١٣/١٢/٢۴(تيرشيد) چھارشنبه 

  ، موانع مفقود حجت موجود

، حجت را روا مختصراينکه درراه امان خواستن سران جمھوری اسالمی، ھم سياست جھانی وھم  اسالم
   .وموانع را مفقود ساخته است

حجت را درباب تقيه واردساخته که مسلمانان حق دارند برای حفظ جانشان درمقابل کفاروظالمان  ،اسالم
  )نآيات قرآصريح (کنند  تقيه

سياست انگلستان  که قرنھا ازمالھای مسلمان خاصه شيعيان حراست مالی وجانی کرده درامان دادن به 
 ؛دبکار گرفته شونجدی ھستند تا سالم بمانند برای جريانی ديگر )مالھای حاکم(سگھای خودشان درايران 

  .کمک خواھند کردنھا به امان يافتن جناح حاکم جمھوری اسالمی آلذا 

  قائممقام وظريف  تشابه ديگر

نھم قائمقام بود آيکنفر ايران درجنگ ايران وروسيه که منجربه قرارداد ترکمانچای شد ازسران حکومت
عايدات شما درسال چقدراست جواب به فتحعليشاه گفته بود < ازاو نقل شده  ؛با جنگ مخالف بودکه 

کروراست  ۶٠٠کرور است پرسيده بودکه عايدات پادشاه روسيه چقدراست جواب گرفته بود  ۶گرفت که 
  >کرور است جنگ نميکند ۶٠٠کروراست باکسی که عايداتش  ۶قائم مقام گفت کسی که عايداتش 

وجمھوری اسالمی گفت که با اعتراض  آمريکادرمقام مقايسه نيروی نظامی  مشابه ظريف ھم عبارتی
سخت سران جمھوری اسالمی مواجه شد ومعترضين مدعی بودند که ظريف نيروی شھادت واسالم را 

  .ناچيز گرفته است

اعتراض معترضين به اظھارات ظريف ھمان است که مراجع تقليد زمان فتحعليشاه درمقابل قائممقام 
 :ميگويدن باب آکه  نشئت يافته بود  فقه  باب جھاد ونی آازمبانی قر نھاآاعتراض  بکارگرفتند که

   >ھرسرباز مسلمان درمقابل ده سرباز کفرميجنگد وپيروزميشود<

 ٢٢٠٠درمقابل مسلمان  ھزار ٣٠تعداد انچای ايرانيان با فتاوی مراجع درجنگ ترکم ،فراموش نکنيم
 ٢٢٠٠ھزارسربارمسلمان در مقابل  ٣٠٠سرباز روسيه قرارگرفتند که باحساب فقه اسالمی ميشود 

ان ن زمآ. ازياد نبريم که روسيه درنھم شکست مسلمانان وپيروزی کفارروس شدآکافرروس که نتيجه 
   .بمناسبت جنگ باقوای ناپلئون وھمچنين با کشورعثمانی اھميت چندانی به جبھه ايران نميداد

 

 


