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  حقوقدان -اميرفيض

  .وسيله جاويد ايران منتشر گرديدقای حميد رسائی بآمجلس اسالمی حاوی اظھارات  جلسه بخشی ازجريان

ضمن تشکرازجاويد  .گرديدمشوق شنيدن  ،نآمحتوای پراھميت ، نکه شنيدن برايم مشکل سازاستآبا
  .ن ميرويمآمھم  ، به اتفاق به نقد دو دستاوردشناسی ايران بمناسبت اين موقع

  رسائي چه گفت

اين است که (شيخ حسن يکی ازوزرای  مطرح ساخت مجلس جلسهدر ص موضوعی راکه رسائی   ّ ملخ  
فرستاده ودست خالی برگشته ووقتی شيخ حسن ازجريان مطلع  *رابرای دريافت پول به امارات  خودش

قای رسائی آ رسانه ای ميشود و ) بار۵٠٠واين خبردرسطح وسيعی ( ميشود درھيئت دولت گريه ميکند
  .)کشور باشد *معترض است که وزيربايد حافظ آبروی

  آبروي كشور *

  ت.بروئی اسآتلقی ميشود واگرنبود ويا ضايع بود بی  آبرو ،باشدآبرو، امتيازی نسبی است  که اگر

خيلی به سختی برای شخص ويا کشورفراھم ميشود وبرعکس خيلی سريع وفوری  ،برو واعتبارتحصيل آ
درتشبيه ميتوان گفت مانند باالرفتن ازکوه است دقت وزمان  ،بروئی پرميکندآنرابی آازبين ميرود وخالء 
   .ن سريع استآ برعکس سقوط ازواحتياط الزم دارد و

بروئی شد منزوی وازاجتماع ويا ھمکاری بين المللی خارج ميشود آشخص ويا کشوری که گرفتاربی 
  ودرواقع ھمانطورکه کسی که ازکوه سقوط ميکند ديگرقادرنيست يک انسان سالم وباالرونده ازکوه باشد 

  .بروئی ھم ھمان حال راداردآانسان ويا کشور غرق دربی 

  آبروي كشور يا ابروي اسالم

   .درمنازعه کالمی رسائی مفروق عنه است وجای کشور بايد اسالم باشد ،برو به کشورآبحث توجه  
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 وبالطبع نميتواند قائل به حقوقاست  داراسالمو دارالکفرقائل به قائل به کشورھای مختلف نيست  اسالم
   .بين الملل ومراتب ناشيه ازجدائی کشورھا باشد

 وقوحق ن وسنت اداره ميشود نه حقوق بين المللآی اسالمی يک کشوراسالمی است که برمبانی قرجمھور
بوجود ميايد ودرجوامع اسالمی وحقوق بين الملل . درجوامع حقوقی مدون آبرو ازمسيررعايت قانون ن   ّ مدو  

ن است که آ گرمنشا خدا ميداند  که رسا از را ، آبرويات سوره نساآن دريکی ازآقر .ن وسنتآازمسيرقر
    .بروئی استآن سبب بی آبرو وعدم رعايت آن وسنت سبب آرعايت قر

ت موضوع آبرو برای نن وياسآيات قرآ. درھيچيک ازن دستورالعمل برای انسان ھاست نه کشورھاآقر
 نراآنکه اظھارات رسائی مورد نقد وبرداشت قرارگيرد آکشوھا ويا داراالسالم مطرح نشده معھذا برای 

  .سھوايشان گذاشته ميشود به حساب

  جمهوري اسالم درمسيربي آبروئي

چراکه قانون  ؛دست داد از را کشور برو واعتباربين المللیآ ،مدنآجمھوری اسالمی به مجرد بوجود 
عالقمندان به بحث مزبور به رساله اساسی خودرا برخالف باورواعتبارمنشورسازمان ملل تنظيم کرد (

  .)ی ازانتشارات سنگررجوع فرمايندراھی برای تامين امنيت جھان<

بروی اسالمی آ مريکا يک اعتباروآ، جمھوری اسالمی با عمل گروگان گيری کارمندان سفارت برعکس
ئی بروآواين بی  بروئی کامل برای ايران بودآورد که ھرچه بود ونبود بطور حتم بی آبرای خودش بدست 

سرور  ھم با جشن و وھرساله ،فظ کرده استسی وچند سال است ھاله ھای شوم خودرا برايران ح
نرا آبروی اسالمی آ و ،برای کشوربروئی مسلم آن بی آبه  ،د گروگان گيریسالگرحکومت اسالمی در

  .تجديد ميکند

  برو دراسالم وحقوق مدرنآتعارض بين 

 وبرو ازرعايت قانون آزيرا  ،برو دراسالم وحقوق مدرن معطلی الزم نيستآدربيان تعارض بين 
برو درجوامع آبرو واعتبار درجوامع حقوق مدرن بکلی با ريشه آباورعمومی ريشه ميگيرد وريشه 

اسالمی متفاوت ومتضاد است  وھمين تضاد که درقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم پياده شده سبب 
رای ببرعکس برو برای اسالم قابل ارزيابی وآگرديده  که بيشترکارھای جمھوری اسالمی درجھت تحصيل 

   .دبروئی باشآکشورسبب بی 

  اخذ جزيه ازکفار، عدمبروئی اسالم ھم ھست ازجمله آسبب بی  یھرچند بعضی ازامورجمھوری اسال م

بجای رژيم  جمھوری ،۵٨رفراندم سال  ،لمانانربا) ازمسبھره بانکی به کشورھای کفر ويا اخذ بھره (
  .ن داردآموزه ھای قرآکه تعارض قاطع با  وبسياری مراتب ديگر سلطنتی  

  .بروی کشورنيازبه نمونه داردآبروی اسالمی وآتفاوت وتعارض بين                        ِ فکرميکنم توجه به موضوع  

  598قطعنامه 
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که دررابطه با پايان جنگ عراق وايران ازسوی شورای امنيت سازمان ملل  ۵٩٨دربند ھفتم قطعنامه 
که ھيئت ھای مشترک ايران وعراق ات جنگی ايران بازساخت متحد صادرشد مسيری رابرای تعيين خسار

ميليارد دالربود وخامنه ای ھم درپيام  ١٠٠ورد مقدماتی ھيئت نزديک به آن اقدام کنند که برآورد آبه بر
   .نرابه ملت ايران تبريک گفتآ ١٣٧١نوروزی سال 

يارد دالرتعيين  شد  رقم ميل ٣۴٠ن کشور آ= درحاليکه خسارت جنگی کويت ازحمله عراق به   حاشيه

(پايان   .چه جای تبريکی دارد ران که يک ميليون ايرانی کشته شدساله جنگ عراق واي ٨خسارت 
  .حاشيه)

تاچه رسد به  ،ميليارد دالر ناچيز خسارات جنگی ايران ھم مورد مطالبه ١٠٠اما می بينيم که ھمان رقم 
مثل اينکه اساسا جنکی بين عراق  ،ه رفتهنقدرموضوع خسارات جنگی به حاشيآ دريافت قرارنگرفت و

   .ايران ومحکوميت عراق به پرداخت خسارات جنگی نبوده است و

 خسارت جنگی ،مجلس اسالمی با تشکيل گروه دوستی ايران وعراق برياست حشمت هللا فالحت پيشه
ا وجود اين نرابوسيله چند چاه نفت ممکن دانست  بآميليارد دالرتقويم کرد وپرداخت  ١٢٠٠ايران را
نقدرموضوع خسارت به کناررفت که نمايندگان مجلس عراق دراين اواخرصحبت ازعدم تعلق آ ،جريان

  .خسارت به ايران را سازکرده اند

علت اين مھم که برناديده گرفتن حقوق بين الملل قرارگرفته تعارض بين حقوق اسالمی وحقوق بين الملل 
   .درمورد خسارات جنگی است

تاچه رسد نی ندارد آمسلمانان وکفارحکم ومستند قرحقوق اسالمی درمورد خسارات ناشيه ازجنگ بين 
   .البه خسارات بين دوکشورمسلمانطبه م

ن طبقات مسئله خسارات آطبقه قسمت کرده است که درھيچيک از ٨ حقوق اسالمی انواع جنگھا رابه
حاظ طبقه بندی حقوق اسالمی به جنگ با اھل جنگ عراق وايران ازل ،جنگی مفتوح وبه ذکرنيامده است

شتی بين عراق وايران برخيزند وميانشان صلح آن است که مسلمانان به آن برآبغی نزديک است وحکم قر
  .وھيچ اشاره ای به تعلق خسارت به زيان ديده نداردھمين وھمين  برقرارسازند شتی آو

ن ھا نصيب مسلمانانچه درجنگآنيمت حکم داده که غن به خسارات جنگی توجھی نکرده برعکس به آقر اگر
ن اضافه شد که کيفيت آھم به قر ای يهآپايان جنگ بدربود که  در .ميشود غنيمت  ومال مسلمانان است
   .کشته شدگان درجنگ ميرسدن حق رسول وسھمی ھم به فرزندان آتقسيم غنائم را معين کرد که سھمی از

کم  ُ ح   ،نيازبه تشخيص زيان ديده ،يمت ھم معلوم است خساراتبا غن ،تفاوت بين خسارات وياغرامات
، ھرچه يا مذاکرات طرفين ويا حکم قاضی است ولی غنيمت به ھيچيک ازاين ارکان نيازی ندارد ،داور

   .بدست زورمند وفاتح رسيد غنيمت است

 دیان وسربلنن يک آبرومندی جھانی وتاريخی برای ايرآخسارات جنگی ايران ازعراق ودريافت  مطالبه
برومندی آدرصورت عدم مطالبه ودريافت خسارات جنگی ازعراق يک  وبرعکس  برای ملت ايران بود

  .)نآيات قرآاقتباس از(   .شونت ھای عراقی ھاستاسالمی است که ناشی ازعفووگذشت ازخ
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  رابطه خسارات جنگي با حاكميت ملت ها 

بمناسبت تعلق حق حاکميت به خدا، درخواست خسارت جنگی ازمنشا، حق حاکميت ملتھاست. دراسالم 
درعين اينکه به حقوق الھی  ن آوچون قر ومتعلق به خداست ومطالبه خسارات جنگی ازمردم ساقط 

عدم در موضوع خسارات مالی ناشی ازجنگ را پيش بينی نکرده بنابراين مصلحت را ،توجه دقيق داشته
تجاوز به حريم حقوق خدائی  ،ن ازسوی مسلمانانآدانسته  لھذا مطالبه  ی خسارات جنگی طرح وادعا

   .است

ولی درحقوق مدون وجوامع بشری که براساس حق حاکميت ملی پايدارشده صرفنظر وقصور دروصول 
  .خسارات جنگی خيانت به کشورمحسوب ومجازات سنگينی دارد

کشنده تراست ولی راضی به رضای  زھر قبول اين مسئله برای من از<: عبارت خمينیدرماھيت معنای 
  .خدايم وبرای رضايت او اين جرعه زھر رانوشيدم> چيزی جز رعايت واحترام به حقوق اسالمی نيست

  برو درموافقتنامه ژنوآموقعيت 

وتاھی ک طرح مسئله آبرو فرصت مطلوبی است که موقعيت آبروی اسالمی وکشور درموافقتنامه ژنو ھم به
ی اسالمی بنا بروئی درتاريخ اسالم است که جمھورآگترين بی رح شود  امضای موافقتنامه ژنو بزرمط

جمھوری  ن ووعده وتضمين خدا به پيروزی مسلمانان برکفارآکه عليرغم صراحت قر دن ميباشآکننده 
 اذعان ان کشورھآبند عبوديت وبردگی کشورھای کفری راکه جمھوری اسالمی به شيطان بودن اسالمی 

ن آمد ھای آپی  درتاريخ اسالم ھيچ موردی قابل مقايسه با موافقتنامه ژنو و  .دارد برگردن گرفته است
حاکميت اراده  وسال  ٢٠عبوديت وفرودستی وسرافکندگی مردم مسلمان ايران الاقل برای  نيست
ان نيازی به گشودن نيست  فصلی است که برای مردم مسلمان اير مريکا بجای حاکميت خداآودرک وتفکر

   .ن اظھرمن الشمس استآخفت ودرماندگی 

  گريه روحاني

نخست اينکه درخواست پول ازکشورامارات برچه صيغه ای بوده  ؛گريه روحانی اھميت بسيارخاصی دارد
 در چراکه درخواست وام ويا کمک بايد با مجوز مجلس باشد و ،پاسخ منفی است ؟يا وام ويا کمک بودهآ

ائی ھيچ اشاره ای مبنی براينکه درخواست دولت روحانی ازامارات ناشی ازمصوبه مجلس اظھارات رس
رفتيم پول خودمان < ؛قای زنگنه وزيرنفت گفته استآ فقط اين اشاره ھست که ،بوده ديده نميشود

  >رابگيريم.

مورد دوم اينکه چرا دولت روحانی به امارات رجوع کرده نه به کشورھای اسالمی ديگر ويا غيراسالمی 
    .پاسخ اين مھم که کليد گريه روحانی است را بايد درخبرزيريافت ،مانند چين وھند وروسيه وغيره

  خبر معامله جزاير سه گانه ايران 

 مريکائی اعالم کرد که جمھوری اسالمی وآگاه آمريکائی به استناد منابع آ defensnewsروزنامه 
خبرحاکی است که  .امارات متحده عربی برسرجزاير سه گانه ايران درخليج فارس بتوافق رسيده اند
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به پايان  ٢٠١٣دسامبرسال  اواخر در و غازآماه قبل با وساطت عمان  ۶مذاکرات بين ايران وامارات 
   .رسيد

قابوس قرارشده دوسال شته که ايران درازای وساطت سلطان دفنس نيوز پس ازذکرشرائط موافقتنامه نو
  ن کشوربدھد.........آنفت وگاز رايکان به 

رجوع دولت روحانی برای دريافت پول ازامارات چه محملی ميتواند داشته باشد جز حق الزحمه برای 
  ؟طرف ايرانی معامله برسرجزاير سه گانه ايران

رفتيم پول خودمان اظھارات زنگنه وزيرنفت درمجلس درپاسخ استيضاح رسائی مبنی براينکه <
رابگيريم.> داللت دارد براينکه پول مورد انتظار دولت روحانی وام وکمک نبوده وپولی است که 

 ،دميشوداده معموال بعنوان شيرينی ويا حق الزحمه خصوصی به عوامل ايرانی موثردرمعامله دراثرمعامله 
يرد حتی مطالبه گواال دردنيای امروز مطالبه پول  دولتھا ازدولتھا بااعزام وزيرصورت نمي بوده است 

افرادھم نيازبه اعزام طلبکارندارد اين امور مربوط به عھد چاپاری بوده است نه امروز مگرپولھا صورت 
  .نا را ندھدشآن اجازه استفاده ازمسيرھای مشخص وآ قانونی نداشته باشد که استتار

اين معامله چه ميتواند باشد بين ايران وامارات که چندی قبل ازمعامله برسرجزايرسه گانه ايران 
   .وخردکننده به ايران داد که غيرت ميخواست که درک معنا کند اووزيرخارجه امارات چنان نسبت ھای نار

ت تظارداشھم باجی راکه ازامارات انو وردهآبباربود که ھم ننگ خيانت به کشوررا  گريه روحانی برای اين
   .>ما باج به شغال نميدھيم روبرو شدبا جمله <

مجلس بايد موضوع معامله جزاير رابا امارات ونقش دولت روحانی ومسئله مطالبه پول را پيگيری کند 
  .ازمسئوليت کناربماند ،ت به موضوعگاھی ھائی که عنوان شده نسبآ واال نميتواند با

  

 


