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  امان نامه  داعش
  جمهوري اسالميبه 

  حقوقدان -اميرفيض

  

متعارف خوانی ھای وبا رجز ! ضد تروريستی داعش ترتيبھایجمھوری اسالمی نمايشی ازفعاليت  اخيرا
مرھون  ايران در به خورد مردم داد تا مردم باورکنند که عدم فعاليت گروھای تروريستی ميزآوغلو 

   .ھوشمندی وقدرتمندی دستگاھای اطالعاتی وامنيت جمھوری اسالمی است

ن درجمھوری اسالمی چنان نيست که تصورشود ھرخبروعمل آ ھرچند سيستم خبرگيری وانتشار
معھذا دالئلی خودنماست که ادعای وزارت اطالعات جمھوری   ،رسانه ای ميگردد و شکارآترورييستی 
  .به چالش ورسوائی ميکشاند را عشرد دااسالمی درمو

  امان نامه داعش

تازه فعاليت تروريستی داعش عنوان جھانی يافته بود که  ابومحمد العدنانی  ١٣٩٣ارديبھشت سال  در
  :سخنگوی داعش اعالم کرد

وبه ھمين  )١( درمورد عدم حمله به ايران راگوش کرده داعش  نصيحت ھا وتوجيھات شيوخ جھاد<
درتمام اين < :العدنانی اضافه کرد .>يران رابه حال خود رھاکرده تاراحت زندگی کننددليل شيعيان درا

وبه دليل اطاعت  )٢( ن خريدهتھمت مزدوری برای سرسخت ترين دشمنانش يعنی ايران رابه جاسالھا 
اضافه کرد که ھمچنين او  ؛>اعده وحفظ وحدت ميان مجاھدين به ايران حمله نکرده استازسران الق

  .>ده به سعودی نيز حمله نکرده استبدستورالقاع<

 وبين داعش وجمھوری اسالمی برقرارشده است  رامان نامه است که بطريق عقدماھيت سند مزبو **
   .ن وفادار ميباشندآقبول وبه  نراآموردی است که تمام مذاھب اسالمی 

اما دو مورد بسيارمھم که درواقع کليد بيان ماھيت امان نامه است دراين امان نامه وجود داد که ميتوان 
   .نھا وارد ماھيت امان نامه شدآ با استفاده از

 ت ھا وحپشتوانه امان نامه مزبور شناخته ميشود ھمان (نصي يکی ازارکان و درواقعکه  :کليد اول
واگرشناخته نشود  نداشته باشد عقد امان نامه را بی اعتبارميسازد ) است که اگراصالتتوجيھات شيوخ

   .ودرمقام جھل باقی بماند صيغه امان صحيحا جاری نشده است ن  کدام استآو مبنای  که چيست
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درامان نامه ھا معموال عوض ومعوض ذکرميشود مانند عقد بيع است وچرا معوض امان نامه مزبور 
موضوعی  بجای معوض نشسته است دارد  يھات با وسعتی که درمعناجمشخص نيست وکلمه نصيحت وتو

   .ن الزمه بسيج اين تحريرميباشدآاست که ورود به 

خت ترين دشمنان داعش يعنی ايران مزدوری ازسرس قبول تھمت< درامان نامه مزبور اعالم :کليد دوم
ن يد يافت که اين تھمت سنگيوبان است> که درواقع بخش عمده ارکان امان نامه را شکل ميدھد آوتحمل 

    .وبجان ھم خريده چه بوده است ايران را دشمن سرسخت خود ناميده ،وداعش ن يادکردهآ که داعش از

  پناهندگي خانواده بن الدن به ايرانكليد اول  

داعش حضورويا پناھندگی خانواده بن که معوض امان نامه اسناد وشواھد منتشر شده نشان ميدھد  **
ران بوده است واين مطلب يعنی حضورخانواده بن الدن درايران ازنظرامنيتی نميتوانسته درامان الدن دراي

ن خانواده بن الدن آ پس ازکشته شدن بن الدن وحتی قبل از .نامه داعش به جمھوری اسالمی ذکربشود
بين  نان به ايران با روابط خصمانهآشدن پناھندگی  شکارآ مريکا بوده اند وآتحت تعقيب مامورين 
   .بوده است مريکا معلوم است که غيرقابل انتظارآ جمھوری اسالمی و

  :دالئل وشواهد

عمريکی ازفرزندان بن الدن رھبرسازمان تروريستی القاعده دربيانيه ای که  –خبرگزاری فرانسه  - **
 به خانواده اوکه درايرانازکشورھای قطروامارات متحده خواسته است تا  روز سه شنبه منشرساخت

   )١٣٨٩سال (                                                       .سکونت واقامت بدھند ساکن ھستند اجازه

 الاقل يکسال قبل ازتروراسامه بن الدن در ،سند مزبور نشان ميدھد که برخی ازاعضای خاندان بن الدن
   .مريکا صورت گرفتآبوسيله  ١٣٩٠بن الدن درارديبھشت سال  زيرا ترور ،ايران اقامت داشته اند

سعدبن اسامه بن الدن مسئوليت < :مريکا (سيا) درسايت اينترنتی خود نوشتآسازمان اطالعات  **
وبا گروھی  وعضو گروھی است که القاعده را ازايران مديريت ميکندفرماندھی القاعده را عھده دارشد 

   .نھا درارتباط بودآدررياض با   ٢٠٠٣سال ماه می  ١٢القاعده درعربستان سعودی ازقبل ازحمله  از

  )٨٩ذرماه آ ٢٨تاريخ (                                                                                             

خبرمزبور نشان ميدھد که جمھوری اسالمی تنھا امکان پناھندگی برای خانواده بن الدن فراھم نميکرده 
ازفعاليت ھای بن الدن ميکرده ودرنھايت دين  زاد فرماندھیآفعاليت ھای  درحدنھم آبلکه حمايت نظامی 

   .بزرگی است که خانواده بن الدن وپيروان اوبه جمھوری اسالمی داشته اند

به بعد شماری ازديگراعضای  ٢٠٠٢داماد بن الدن ازسال  به جز< :نوشت -روزنامه ديلی بست- **
 ، پسراسامه بن الدن دراين سال تعدادی ازسعدبن ،بنابراين ادعا. بن الدن نيز درايران بوده اند خانواده

وده ــــگی بـــنھا ھرچند درحبس خانآ برادران ناتنی وھمسران پدرخودرا ازپاکستان به ايران انتقال داده و
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. ھمان روزنامه خانه بيرون روند از اند اما  اين امکان راداشتند که گھگاه برای خريد ويا رفتن به استخر
  .>شماری ازعوامل القاعده نيز درشھرچالوس سکونت داشته اند< :نوشته است

  )١٣٩١اسفند  ٢١(                                                                                                 

خانواده وی درايران بازداشت < :ته بودفگی باشبکه تلويزيونی العربيه يعمربن بن الدن درگفتگو **
اوضمن تشکرازحکومت ايران برای محافظت ازخانواده   ؛ومت ايران ھستندحک ميھماننشده اند بلکه 

  .تاکيد کرد که حکومت ايران به اوگفته است که به خانواده اومجوز خروج ازکشوررا خواھد داد بن الدن

  )٨٩فروردين  ۴(                                                                                                   

اعضای  :ت است که ازقول فرزند بن الدن نوشتپسدرتائيد نوشته روزنامه ديلی - خبرمزبور: **
 و شنا برخوردارند استفاده ازاستخرزادی عمل درخريد ويا آ خانواده بن الدن درايران بازداشت نبوده و

ومحدوديت ھای ايجاد شده  ھمان نوازی قابل تشکرتشبيهجمھوری اسالمی است که به ميبيان موضع  نيز
   .نھا معرفی کرده استآبه حساب محافظت ازامنيت  را

رئيس اطالع رسانی وزارت خارجه عربستان سعودی است  )اسامه نقلیباالخره شھادت واظھارات ( **
بن الدن به سفارت  دختر وردن ايمانآزمان پناه  از< :که درگفتگوی با روزنامه الوطن اظھار داشت

مل د کرد که تعاالفيصل وزيرخارجه عربستان سعودی تاکي ايران سعود از عربستان درتھران وخروج او
    .فقط با انگيزه انسان دوستانه بوده است اين کشور بامسئله حضورخانواده بن الدن درايران

اسامه نقلی ادامه داد و پيش ازاين ايمان دختربن الدن پس ازادعای فرارازدست ھمراھان ومحافظان خود 
  ٢٠١٠ھران رفت وپس ازسه ماه اقامت درايران توانست درماه مارس درتھران به سفارت عربستان درت

  )١٣٨٩ذرماه آ ٢٩(                                                                     .ازايران به سوريه برود

منوچھرمتکی وزيرخارجه سابق جمھوری اسالمی درمصاحبه باشبکه راديو تلويزيون دولتی ايران   **
واضافه کرد که مدتی قبل سفارت عربستان خبرداد که يکی  يان پناھنده شدن دختربن الدن را تائيدجر

اضافه کرد که دختربن الدن ميتواند با برگه  ،متکی  .ازدختران بن الدن درسفارت عربستان درتھران است
  )١٣٨٨چھارم ديماه (                                                                          .ايران عبورکند از

ميليون جايزه برای  ١٢ن کشور با صدور اعالميه ای آمريکا ووزارت خارجه آوزارت خزانه داری  **
  )٢٠١٢اکتبر  ١٩(                         .خبرداد دستگيری دونفرازاعضای القاعده که درايران بسرميرند

داماد اسامه بن الدن وسخنگوی پيشين گروه  خبراخراج سليمان ابوغيث< :روزنامه واشنگتن پست **
 اين سومين شخص است که دريکسال گذشته ازايران اخراج شده وايرانالقاعده را داد واضافه کرد که 

ن والقاعده برای روابط ايراھمان روزنامه اضافه کرده است که < ؛خواسته که خاک ايران راترک کنند
مدتی منافعی برای ھردوطرف داشته اما با افزايش تنش درموضع شيعه وموضع مسلمانان افراطی سنی 

  )٢٠١٣مارس (                          .مخصوصا برسرجنگ سوريه روابط ايران والقاعده پرتنش شده
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  قبول وتحمل مزدوري ايران  –كليد دوم 

امان نامه خود به جمھوری اسالمی درعين اينکه جمھوری اسالمی را  اھميت است که داعش در بسياربا
سرسخت ترين دشمنان خود ميداند ومفھوم امان نامه را به حساب مزدوری برای ايران گرفته معھذا  

   .گان راپذيرفته وبه جمھوری اسالمی امان داده استرزنصيحت ب

تصور نميشود که اين تحرير الزم داشته باشد تا ابعاد دشمنی بين داعش وجمھوری اسالمی که حکومتی 
 ی. جمھوری اسالمتوضيحی بھمراه داشته باشد ،برمبنای شيعه که درمفھوم رافضی وخالف اسالم است

ومت ن برخالف فلسفه حکآکانون ومرکز تشيع سياسی ومذھبی درجھان است وعدم تعرض داعش به 
جمھوری اسالمی  داعش دشمن نمره يک امامزاده سازی وکارھای معمول شيعيان است واسالمی است 

ين تکليف خود نخست ران ھاآويران کردن داعش  امامزاده است که  ده ھزاربيش از  حارس  متصدی و
يکی ھمين است که به  اينکه داعش تھمت سازش ومزدوری ازجمھوری اسالمی را پذيرفته و ،ميداند

کاری که برای داعش توجيه بردارنيست مگر علت موجھی که ساد اسالمی امان داده است کانون ف
   .صيحت وتوجيھات برزگان القاعده وجود داشته باشددرن

  دستاورد ازشهادت ها واسناد 

  اثبات گرديد كه:  **

را ميتوان انسان ن  آتباطی وجود داشته که مبنای ربين جمھوری اسالمی والقاعده يک نوع ا -١
گرفت  که با پناھندگی سرشاخه ھای خانوادگی بن الدن به جمھوری اسالمی برقراربوده ستی دو

   .است

مريکا به افغانستان آباحمالت ھوائی وزمينی که  پناھندگی کسان بن الدن به جمھوری اسالمی غازآ -٢
. زيرا ھدبه ايران نشان ميد اھميت پناھندگی کسان بن الدن را ،دغازشآظاھرا به بھانه بن الدن 

يا مريکا داشت امکان دستگيری وآبود که بمناسبت خصومت ذاتی که با  ھوری اسالمیمجتنھا 
ضعيف مينمود ودرمجموع ميتوان گفت که  ياربس را ن افرادآ اقدامات کماندوئی برای نابودی

را  نھاآتنھا جائی بود که اگرازقبول پناھندگی بستگان بن الدن ابا ميکرد ويا  جمھوری اسالمی
اھميت بستگان بن الدن برای  .وردآداد مزايای زيادی ھم ازنظر سياسی بدست ميمريکا ميآتحويل 

 ازافرد طالبان  نتبرای دومريکا آوزارت خارجه ميليون دالری که  ١٢ھا  ازھمان جايزه  مريکائیآ
داماد وخانواده بن  و ھمسر تعيين کرده بود قابل تشخيص است خاصه اينکه اسارت فرزندان و

   .مقاومت القاعده محسوب ميشد الدن ضربه بزرگی به

البته عنوان پناھجو برای خانواده بن الدن درجمھوری اسالمی فاقد معنای متعارف است بلکه  -٣
که نھم ميھمانی آنھا ميھمان جمھوری اسالمی بوده اند> آھمانطورکه پسربن الدن اظھارداشته <

مريکا امری آنھا ازتعرضات احتمالی آزيرا تامين امنيت  ؛نھا فوق تصوربوده استآھزينه پذيرانی 
  .نيست که با ھزينه يک پناھجو قابل مقايسه باشد
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مسئله ميھمان نوازی ويا امان  صيغه ای است که برای داعش مطرح بوده نه برای  –توضيح اينکه 
ه ميھمانی به کشور برای قلع وقمع طرف امان دادن ويا دعوت ب ری اسالمی از. جمھوجمھوری اسالمی

  :تا ھمين امروز دردست است مانند ۵٧اده ميکند صدھا نمونه ازابتدای شورش استف

  نمونه:

مريکا که درسال گذشته بدعوت دولت جمھوری اسالمی برای شرکت دريک آزاکا لبنانی مقيم  قای نزارآ
عليه درايران بازداشت وھمين روزھا کيفرخواست  طبوعاتی ميھمان دولت ايران بود کنفرانس دولتی م

  .شد درصا او

  

مشيد اعلم است که عليرغم امان نامه کتبی ج شخص روح هللا خمينی به پرفسورنمونه ديگر امان نامه 
   -اعدام شد فتوکپی امان نامه مزبور درسنگرشماره اول قابل مالحظه است   ۵٧/١١/٢٣مورخ

  چون متن نامه بارھا کپی شده و کامل خوانده نميشود بصورت زير تايپ شد: 
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  ٢٣/١١/۵٧تاريخ       موقت اسالمیدولت 
  وزيرنخست 

  
  اعلمجمشيد که آقای گواھی و اعالم ميشودبدينوسيله 

  عفو حضرت آيت هللا العظمی خمينی قرار گرفتندمورد 
  يه از ھرگونهبنا به دستور حضرت آيت هللا مشارالضمنا 

  .يا آزاری مصون ميباشندتوھين 
  

  مھر خوانده نشدو امضا                                     
  روغنی اقدام نمايندآقای 
  )يا... خوانده نميشود شايد غفوری يا غفورزاده(احمد 
٢٧ /۵/۵٨  

  )(پايان

المی با اس، جمھوری بستگان بن الدن توسط جمھوری اسالمیصرفنظر ازھزينه اقامت وحفاظت  -۴
شريک  مريکا متفق وآبستگان بن الدن درجامعه جھانی وخاصه  اقدام خود درجھت تامين امنيت

 ٩١١فاجعه کما اينکه يکی ازاستدالالت وکيل زيان ديدگان  ؛اقدامات تروريستی بن الدن معرفی شد
   .ھمين ھمکاری جمھوری اسالمی والقاعده بوده است

 ھمراھی ده ترويست نھايت کمک وی با سازمان القاعبه بھای قبول اتھام ھمکار اسالمیمھوری ج -۵
داشتند  نھاآ نميکرد معلوم نبود که چه وضعی رابه فک وفاميل بن الدن کرد درحدی که اگر

   .بوده است رژيم مالياننھا مرھون ھمان حمايت ھای آودرھرحال حيات کنونی 

ورد عدم حمله به ايران داعش نصيحت وتوجيھات شيوخ جھاد را درممده <آکه دربيانيه داعش  نجاآ **
داعش تھمت مزدوری سرسخت ترين دشمنانش يعنی ايران ده <مآنجا که دربيانيه داعش آ > وگوش کرده

   .درارتباط وعوض پناھندگی است که جمھوری اسالمی به بستگان بن الدن داده است ؛رابجان خريده>

  انگيزه جمهوري اسالمي

  :دادن به بستگان بن الدن ممکن است درحول وحوش مراتب زيرباشد انگيزه جمھوری اسالمی ازپناه

پيشنھاد معاوضه بستگان  ؛ رژيم آخوندیکمااينکه دردوره رياست جمھوری خاتمی ،مريکاآمعامله با  **
   .نرا نپذيرفتآمريکا آ مريکا داد وآدرعراق رابه بن الدن با مجاھدين خلق 

ب درواقع گروگان محسو ميھمان و ظاھرا بستگان بن الدن کهبادراختيارداشتن جمھوری اسالمی  **
.  اھل تسنن خاصه القاعده فراھم ساختميشدند نوعی تامين امينت برای خود ازباب حمالت تروريستی 

مد بخشی ازھمان تعھدات آداعش که ازبطن القاعده درعراق بوجود  و ؛ن زمان داعش وجود نداشتآالبته 



 حقوقدان -ميرفيضا -به جمھوری اسالمی امان نامه داعش                                                  ٧ از ٧ برگ ٢٠١۶/٠٧/١۵، جمعه=دناھي

القاعده که مصونيت جمھوری اسالمی ازتھديدات تروريستی بود پذيرفت که بصورت امان نامه 
   .يدمنتشرگرد

  :مريکا) نوشتهآوست پوينت  تحليلی که مرکز ( **

ايجاد مصونيت برای حمله  )ايرانمی (جمھوری اسال اعضای القاعده در دليل بازداشت طوالنی مدت<
ن گروگان ھا استفاده سياسی آ احتمالی القاعده به ايران بوده است وديگراينکه جمھوری اسالمی بتواند از

  .>کند

  شب دراز است 

خوانيھای  رجز ) راکه ديدم وغاصبدرعمق ناکامی) وزارت اطالعات جمھوری اسالمی (فيلم (
امشب < :ن کودکی افتادم که به مادرش با سربلندی گفتآم غاصب راشنيدم به اختيارياد وزيراطالعات رژي

   »نشاشيده شب درازاست«  :ومادرش گفت >خودم راخس نکردم ،دررختخواب

   

  

  

  

  

  

  

   

  

 


