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  حقوقدان -اميرفيض

 ورد بسيارمھم که نسبت به سايرآدست کسب اجازه شد که تحريرمزبوربه دو ١ دربخش دوم اين تحرير،
  .ارزش واعتبارسياسی وحقوقی دارد بپردازد حقوقی اسناد مزبور ثارآ

ن تحرير مطرح شد واکنون به اتفاق به اثرحقوقی آ در پرشت با طرح ھنری  آمريکاناد دولت ارتباط اس
  .ارتباط مزبور درفصل مداخله درامورايران نگاه ميکنيم

  ماهيت اسناد مزبور

نھا ياد ميکنند ممکن است اين چنين آفريبکاری وامثال  ،، دوروئیلف وعدهازاسناد مزبور بنام خُ  ،کسانی
ولی  نھا تقيه وتوريه گفته ميشودآ. کما اينکه دراسالم به اخالقی قابل توجه باشد فاز اشتھائی دربرد

خاصه  درروابط اقتصادی ومعامالت بين افراد وروابط اجتماعی واقتصادی ببن شخصيت ھای حقوقی و
 حقوقی است که بشکل عھد ثارآايجاد کننده  ،ديگرشخصيت ھای يک کشوربا کشوريا بين کشورھا و

 وعناوين تقيه وتوريه ودوروئی و ايجاد تعھد ميکند و استوار ،حقوقی ايجاب وقبول وپيمان ازمجرایِ 
  .دربازار روابط حقوقی سکه بی اعتباراست ،صحنه سازی

اردادھا معرفی شده بعنوان تعھدات ناشی ازقر ،توضيح اينکه  درست است که وفای بعھد درحقوق مدرن
ن  آخاصه قراردادھائی که يکطرف ويا طرفين  مشخصی دارد تعريف خاص وارکان است وقرارداد،
 در ولی تشريفات مزبور ؛ن کشورھا الزم استآرعايت ضوابط مقرر درقانون اساسی  ،کشورھا ھستند

ن ھستند درحاليکه  عھدو پيمان به مجرد آکه انسانھا واضع   وفاست وعھدوضعی واقع ضمانت اجرای 
باورھا  ت طبيعی انسان وازقوانين ارگانيکی است ودرھمه اديان وو ناشی ازسرش ميگردد ورآظھور الزام 

مده است ضمانت اجرای آن آحکم وفای به عھد که درقر ،حکم وفای بعھد تصريح شده است. ازجمله
ھمينکه ايجاب  ،يه وفای بعھد براين معناست کهآومفھوم وشأن نزول  وفای بعھد است  یِ اصيل ونصّ 

مواردی  . حتی درمد، عھد بسته شده وصيغه وفای به عھد جاری شده استآوقبول ازجانب دوطرف بعمل 
   .نباشد کار ) ايجاد تعھد ووفای به عھد را متضمن است حتی اگرقبولی ھم دردرخواستصرف ايجاب (

ت که طرف ديگرممکن ازوفای به عھد خودداری کند  درست اس ،عھددراين موارد است که اگرھرطرف 
است نتواند به دادگاه رجوع وخواستارالزام طرف به وفای به عھد بشود ولی چون واجد حق وفای به 

ھرقدر که بتواند  يد وآبرمي ام تالفیدرمق عھد ميباشد ودستش ازامکاتات قانونی بدوراست بطور طبيعی
ون طبيعی است حقوق اسالمی به نواکنش وايجاد مزاحمت درھرمورد که بتواند خواھد کرد اين يک قا

ن ومعادل با شأ رفتارھمن (آری ساخته که مفھوم ن حکم وجوب جاآ سوره بقره بر ١٩۴يه آ اعتبار
مقابل به مثل> مورد حمايت  -عمل متقابل)  ودرحقوق بين الملل نيز عبارات <يان به حق استمتعدّ 
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بل ورفتارھم شان ازروابط کوچک اجتماعی وامروزه رعايت اصل تقا ؛منشورسازمان ملل قرارگرفته است
  .تا درروابط سياسی وحتی اقتصادی کشورھا ديده ميشود

بعھد به ھيچ تشريفاتی  ، مشروعيت والزام وفایاسالمی استدرحقوق اسالمی که مورد عمل جمھوری 
ست  که ن که مورد استناد اين تحريراآ اال اينکه موضوع تعھد خالف شرع نباشد ومھم ترازمقيد نشده 

  مسلمانان نسبت به عھدی که با کفارمی بندند بايد وفاداربمانند

  آمريكاجريان عهد خميني و

روز بعدازخروج شاھنشاه ازکشورايجابی ازسوی خمينی  ٣نشان ميدھد که  آمريکااسناد منتشرشده دولت 
   :ميرسد مبنی براينکه آمريکابه 

 و برای کناززدن بختيار نفوذخودوازايران ھموارکند  ) بهخمينیراه رابرای ورود او ( آمريکااگردولت 
 -٢ )٢( روابط دوستانه خواھد داشت -١؛ آمريکا، متقابال ايران ھم با )١( ارتش استفاده کند تسليم شدن
ازجمھوری اسالمی انقالبی به کشورھای ھمسايه صادر نخواھد  -٣را بروی غرب نخواھد بست شير نفت 

  )٣( شد

 تنھا خواسته او ايجاد شرائط برای ورود او به ايران و ب خمينی نشان ميدھد که دقت درايجا - ) ١(
 اين ايجاب  را ش است وعوضارت برای کنارزدن بختياروتسليم شدن ذشنفو از آمريکااستفاده 

 ندانسته است راھم الزم آمريکاواعالم موافقت  تعيين کرده ونيازی به گفتگو ھمراه ايجاب  ھم
  .ميشود يعنی عوضی که شامل

   .زادی جريان نفت ايران و عدم صدورانقالب اسالمی به کشورھای ديگرآ –ايجاد روابط دوستانه  -)٣و٢(

ست که ايجاب يعنی خواست ھای خمينی عمال ھريک بطورکامل انجام گرفته است يعنی آسناد مويد ان ا
ھم ارتش اعالم بدون کوچکترين مزاحمت وارد کشورشدند و آمريکافشار اثر ھم خمينی وھمراھانش در

   .وھم دولت بختيارمتالشی وبختيارفرارکردبيطرفی وتسليم کرد 

= بختياردرمصاحبه با باشگاه مطبوعات فرانسه به مجرد خروج  حاشيه
مدن خمينی رابه ايران بگيرم ولی اين آمن ميتوانستم جلوی <: ازکشورگفت

درحاليکه اسناد کاررا نکردم خواستم بيايد تا به بيند که نميتواند انقالب کند>  
 مورد بحث نشان ميدھد که ورود بالمانع خمينی به ايران اولين خواست او

مده آن عمل کرده وبنابرتوضيحاتی که درھمان اسناد آھم به  آمريکابوده که 
ی برای جلوگيری ازورود خمينی بوده است که مانع اقدامات احتمال آمريکااين 

  )پايان حاشيهرا انجام داده است   (

  خلف وعده
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 داده  و آمريکاادامه اسناد ھمراه مالحظات عينی ثابت ميکند که خمينی عليرغم ايجاب وتعھدی که به 
به عھد خود وفا نکرد وحدود سه  ته ھای اورا جامه عمل پوشاند،خواس ازنفوذ خودبا استفاده  آمريکا

   :عبارت پيامی داد به اين ۵٨بھمن سال  ٢٢درروز  آمريکاماه بعد ازاشغال سفارت 

فرھنگی  ، نظامی و، اقتصادیقطع تمام وابستگی ھای سياسی بايد باايران  ؛<بارھا گفته واالن ھم ميگويم
خرين قطره خون خويش شديدا آ دھد. ما تابی رحم ادامه  به مبارزات عليه اين جھانخوار آمريکاخود به 

جھان صادرميکنيم چراکه انقالب ما اسالمی ، ما انقالبمان رابه تمام ، چراکه مرد جنگيمنان ميجنگيمآبا 
    .است>

جريان ھمه پرسی وتصويب قانون اساسی جمھوری اسالمی وگروگان گيری کارمندان سفارت نشان داد  
نچه که خمينی بعد ازگروگان گيری گفته (درباال ذکرگرديده) درقانون اساسی جمھوری اسالمی پياده شده آ

  .صلی ونھائی خمينی وجمھوری اوبوده استومسئله صدورانقالب اسالمی ھدف ا

ورده است آ صورت تعھدی کامل دررا ب آمريکاروابط خمينی و ،ن دراين تحريرآاسناد مزبور وتوصيف 
ن برای آست که خمينی خواستار صرف  آمريکانفوذ سياسی نھم ھمان آ ن ھم مشخص وھزينهآ که عوض

   .انجام ايجاب او شده است

   آمريكانفوذ 

 نفوذ امرکم اھميتی است زيرا  زچي برای انجام درخواست ھای او بظاھر آمريکااشاره خمينی به نفوذ 
ی يعنی اعتبارسياس اآمريکنفوذ  ،معمول باشد  ولی دراين معامله سان وآن آاھميت مادی نيست که ارزيابیِ 

فاقد نفوذ ويا نفوذ معيوب  یِ آمريکابطوريکه ميتوان گفت  آمريکاومالی واقتصادی وحتی شرافت ملی 
   .»ھيچ«درجھان امروز يعنی 

 با شرکت درايجاب وقبول خمينی اعتباروشھرت جھانی اش رابعنوان يک کشوردمکرات و آمريکا *
کشوری شد که برخالف عھدنامه ھای بين المللی وقانون  لف دخالت درامورکشورھا ازدست دادومخا

 لين کشوری که علنا وبرخالف منشورسازمان ملل واو وتبديل شد به .اساسی کشورخودش عمل کرد
راه دشمنی ودخالت درامورداخلی ايران را  آمريکابين ايران و ١٩۵۵نگی وقرارداد مودت يعھدنامه ھلس

   .برگزيد

ی ايران که شاه به طرزوقيح وبسيارزننده ای متھم است به تعرض وتجاوزبه اقتداروشرافت مل آمريکا *
ازناحيه کمترکشوری درجھان سابقه دارد  روی داده  آمريکاکه ازناحيه  ملیچنين ع و ،ن ميباشدآ مظھر
شوکت  ژاپن کشيده بود حاضرنشد به مقام و درجنگ جھانی دوم که خسارات سنگينی ھم از آمريکاحتی 

 ،تحقيری روا گرددن کشوربود آوفرھنگ ودين مردم پادشاه که پاسداراقتدارملت ژاپن و نماد ھويت ملی 
رذالت  که درطينتی نسبت به شاھنشاه ايران نشان داد  ۵٧ درجريان حمايت ازشورشيان  آمريکا ولی

 سياسی کشورھا کوم کننده درروابطسبب يک رويه بسيارنامطلوب ومح آمريکاوپستی بيسابقه بود وعمل 
وئی ومداخله ) سياست زورگفالن رئيس کشور بايد برودکه کشورھای قوی با استفاده ازجمله ( گرديد
   .مده استآرت اصلی درجريان اجرا دربصو نی درامورکشورھا عل
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غيرعادی بود که  آمريکامبتذل وزننده ودرفرھنگ سياسی  نقدرآی کارتر با شاھنشاه ايران آمريکارفتار
   .نرا بازگو کردآھم  آمريکاقای ريگان رئيس جمھوری آ

با پادشاه  آمريکاره ھستند رفتارکشورجھان پادشاھی است که درمقابل تاريخ پادشاھی ايران قط ۴۴اکنون 
وارد شده  آمريکاضربه سختی که به نفوذ سياسی  مده نشان قاطعی است ازآبشرحی که دراسناد ايران 
   .است

اين امرچنان . دوست خود شت خنجرزدن به کشورھا ورھبرانمتھم شد به بی وفائی وازپ آمريکا *
    .نھا رسانه ای شدآوابرازنگرانی  ا لرزاندر آمريکامشھود وموثربود که رھبران کشورھای اقمار

بل امنيت جھانی  متھم شد به ازدست دادن متحدی که حضورش سبب تامين امنيت خاورميانه و آمريکا *
مد آبوجود  ۵٧ازشورش  آمريکادرھم ريختگی جھان که بموازات حمايت  و شوبھاآودرنھايت ھمه  ،بود

   .منظورگرديده است آمريکابه حساب 

 .گسترده بودنددرايران بتالفی ملی شدن نفت ايران ھا  به فروافتادن دامی که انگليسیھم شد مت آمريکا *
٢  

بوجود  اسالمیرفدار جمھوری طازشورشيان  متھم شد به رشد اسالمی افراطی که دراثرحمايت آمريکا *
ن وسيع تر وصدھا ھزارانسان کشته آتا کنون ھرروز دامنه سبعيت  ۵٧مده بود رشدی که ازسال آ

  . ن نمايان ترميشودآتش سرکش آاب وتنورھای ھوھرروزھم الت

. کشوری که برای بی احترامی به پرچمش متھم شد به کوتاھی برای حفظ شرافت ملی کشورش آمريکا *
لوده آپرچمش درجمھوری اسالمی به کثافت مالھا سی سال است که ھزارقربانی داد اکنون  ۵٠درويتنام 
ن سوگند وفاداری آبه   آمريکاوارتش  وسناتورھا آمريکايعنی ھمان پرچمی که رئيس جمھوری  ميشود

   .شود سوگند وفاداری به کثافات مالھای جمھوری اسالمیدرمفھوم مي ياد ميکنند،

که باشعارمرگ  ياقتی ووسواس وسازشکاری با گروھای جمھوری اسالمیمتھم شد به بی ل آمريکا *
سياسی  درتاريخوغيرقابل تحملی را  رسوائی سنگين ،غلطی نميتواند بکندھيچ  آمريکا و آمريکابر
ن آئی ويا اھالی ھيچ کشوری حاضربه تحمل آمريکااين خفتی است که ھيچ  و ،ثبت کرد آمريکاشورک

  .نيست

زيان  ن شخِص آشخصی عملی انجام ميدھد وياحرفی ميزند که به اعتباروشخصيت ديگری لطمه ميخورد  
اين طبيعت ن شخص يک دولت مقتدرباشد آواعتبارباخته نميتواند ساکت بنشيند تا چه رسد که ديده 

                                               
و دست آمريکارا از اکتشاف و توليد و توسعه صنعت نفت دور کرد ولی ھمواره ملی شدن نفت صد درصد به نفع انگلستان بود  - ٢

  ک-داخلی ھم به اين امر دامن ميزنند. ح» پنجم چرخ«عوامل  خود آنرا منفعت آمريکا جلوه ميدھد. البته ایدنانگليس با پروپاگا
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شخص زيان ديده نتواند ازطريق قانونی اعاده حيثت کند  اگر و ،کاروازحقوق شناخته شده بشريت است
  .بھرطريقی که بتواند جبران مافات خواھد کرد

   شاهدموضوع

تالف عربستان که ھفته قبل ائ (رييس سازمان ملل) بان کی مون قایآکه ھم امروز خبرگزاريھا اعالم کردند 
سعودی را بمناسبت قتل کودکان يمنی درليست سياه قرارداده بود فسخ تصميم کرده ونام ائتالف عربستان 

ليست سياه خارج ساخته بان کی مون گفت تحت فشارغيرقابل قبول عربستان سعودی که کمک ھای  را از
   .رد به اين تصميم ناراحت کننده مصمم شده استمالی به سازمان را قطع خواھد ک

دستاورد ازاين شھادت اين است که چون عربستان نميتوانست به مراجع قانونی برای اعاده حيثيت 
کشورش اقدام کند راه تالفی را پيمود ودرعين اينکه ننگ بسياربرزگی درتاريخ فعاليت سازمان ملل وارد 

   .تصميمی که گرفته واعالم کرده بود عدول کرد ازوبان کی مون  يدساخت ولی تالفی او مثمرثمرگرد

  د نوگفته ا نکه شعرا وفضال انسان ھارابه ترک انتقام تشويق کرده اندآبا 

  سفيه رابه سفاھت جواب بازبده       زبی وفا به وفا انتقام بايد گرفت

تاچه رسد به کشورھا را درمقام انتقام وجبران مافات  ن شرافت چيزی نيست که انسان ھا معھذا غليا
   .. دولتھا ھم اگرکوتاه بيايند مردم خواھان مقابله برای حفظ شرافت ملی کشورشان ھستندقرارندھد

  ئيهاآمريكاانتقام وجبران مافات 

ی بمناسبت ھمان بدعھدی وفريبکاری ئيھا ازجمھوری اسالمآمريکاشمارش وتوضيح انتقام جوئی ھای 
ئيھا اعالم نشده وازسوی آمريکان درصالحيت اين تحرير باشد چراکه ازطرف آفصلی نيست که بيان 
 را انتقام و ھا ئیآمريکاپنھانی  و شکارآنھا درحد تشخيصی نيستند که اقدامات آجمھوری اسالمی ھم 

غلطی نميتوانند بکنند خوش است وخيال  آمريکانھا دلشان باشعارآ ؛جبران مافات بد عھدی خودشان بدانند
  .و نکرده استغلطی نميتواند بکند  آمريکاميکنند که واقعا 

ازطريق کنگره تحريم ھائی عليه ايران وضع کرد وفشاراقتصای سنگينی راپايه ريزی نمود که  آمريکا *
 تحريم ھای ھوائی وبسياری نظير –تحريم ھای نفتی ولوازم حفاری  نھا تابه امروز جريان داردآغالب 

   .نھاآ

 از نتوھفتادو چند  ترتيب ترورشخصيت ھای جمھوری اسالمی رابوسيله مجاھدين خلق داد آمريکا *
    .ازجمله بھشتی نفله شدند اننآ

نوژه را براه انداخت وصدھا ازبھترين خلبانھای ايران رابه چوبه  (پايگاه شاھرخی) کودتای آمريکا *
    .بکلی شکستوقدرت ھوائی ايران را  فرستاد دار
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واعزام برژنسکی به عراق وکارت سبز حمله به حمله نظامی عراق به ايران را طراحی کرد  آمريکا *
ايران وسپس ھم حمايت صريح ازعراق درطول جنگ خسارات بسيارسنگين انسانی ومالی به ايران وارد 

زئی ازھمان ھزارکشته ويک ميليون مجروح ومصدوم وصدھا ميليارد خسارت مالی ج ١٩٠ساخت  
  .است > ھيچ غلطی نميتواند بکند آمريکا<

عامل موثری بود دراخذ خسارات جنگی حمله عراق به کويت وبرعکس عامل بازدارنده بود  آمريکا *
   .درپيگری وتامين خسارات جنگی ايران ازعراق

رانيان نميدانند ی اقتصادی دارائی ھای ايران را مصادره وبلوکه کرد گرچه ايبموازات تحريمھا آمريکا *
توضيح  زيرا در ،الزم ھم نيستچه مقداربوده وچه مقداربلوکه شده ( يکاآمرنھا درآکه مبلغ دارائی ھای 

خارجيان  ) ولی اخبارنچه که درتوضيح المسائل نيامده نيستآالمسائل تکليفی برای شيعيان بردانستن 
   .ميليارد دالربدون محاسبه بھره است ١٨٠صحبت از

ميليارد  ٧با بلوکه ومصادره کردن  را گيری شدهدرباره گروگان  آمريکاجبران تحقيری که ازقای کارترآ *
 آمريکان زمان تاکنون دولتھای آ درحاليکه از کتاب کارتر)ايران جبران مافات دانست ( دالرازدارائی ھای

  .اندده ھای ايران رابنا براعالم بانک بين الملل پول بلوکه کری ميليارد دالرازدارائ ١٨٠بيش از

ن با جمھوری اسالمی بسيارضعيف است مانند انفجارخوابگاه آحتی برای اعمالی که ارتباط  آمريکا *
رای اخير ئی درلبنان امکان مراجعه زيان ديدگان رابه دادگاه ھای فدرال فراھم ساخته (آمريکاتفنگداران 

  .)اآمريکديوان عالی 

روی چه مقدارازدارائی ھای ايران دست گذاشته اند ھا  ئیآمريکاکمترکسی ممکن است واقعا بداند که 
عضوکميسون امنيت  ،قای ميرھادی روميانیآتنھا اشاره ای که دراين مورد دم دست است اظھارات 

است که گفته تازمانی که سرپرست اموربين الملل محاکم عمومی وانقالب بوده اسالمی قضائی مجلس 
  ھای ما صادرکرده بودند ........ميليارد دالرحکم عليه دارائی  ۵۵ئی آمريکامحاکم 

  .ھيچ غلطی نميتواند بکند آمريکاايران ھم گفته که  ،رای محکوميتالبته درمقابل آ

 خودشان درعوامل ايرانی نھا واعزام آبا تشکيل واحد ھای تجزيه طلب وسرمايه گذاری روی  آمريکا *
واحدھای تجزيه طلب  آمريکازسوی زمينه ای را فراھم ساخته اند که درصورت اقدام نظامی ان واحدھا آ

 ن واحد ھاآبسرعت  فراھم سازند که دررديف نخست  آمريکاسقوط و تجزيه  ايران را زيربرنامه  کار
اسرائيل است ودررديف ھای بعد فعاليت ھائی که ھنوز  ايرانيان طرفدار که ھمان شورای تجزيه طلب

   .نھا درھمين روزھا درجريان استآجديد  وفعاليت رائيل قرارنگرفته اندسا درسطح ايرانيان طرفدار

 )ژانس اتمی ايرانآاظھارات يکی ازروسای سابق ( ميليارد دالر ١٠٠نکه ايران بيش ازآ بعداز آمريکا *
جايگاه  ه ساخت ودپيا سوخته ھن پاره وياآتمام تاسيسات را بصورت  ،رج کردخدرصنعت ھسته ای 

دامنه ای وسيع زمانی (آنظارت وراستی سال ھم حق  ٢۵ن برای آ بتن پرکرد وعالوه بر نراھم باآ
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. کاری که درسياست جھانی بی سابقه ودقيقا واجد عنوان مفھوم ازجمھوری اسالمی گرفت ونامحدود)
باقی ماند دست نخورده  آمريکاتحريم ھای کنگره ورياست جمھوری  ،درمقابل ھمه اينھا .خيانت است

  .دست نخورده باقی ماند ھچ غلطی نميتواند بکند آمريکاھمانطورکه شعار

درصورت حمله  آمريکافراھم ساخته که  آمريکاکارشناسان نظامی ميگويند برجام موقعيتی رابرای  *
   .ھمان حمالت نخست نابود خواھد ساختھوائی براحتی تمام نقاط حساس نظامی واقتصادی ايران رادر

      .تحرير ادامه خواھد داشت

   

   

   

   

   

 

    

      

    

 


