
 حقوقدان -اميرفيض – ١+۵نامه بوی الرحمن و قمپوز مجلس در رابطه با موافقت                  ۶از  ١برگ  ٢٠١٣/١٢/٢٧(ناھيد شيد) آدينه 

  حقوقدان -اميرفيض

 ن دشوارميشودآتکليفی راسبب ميشود که ترک  ۵+١تخصيص تحريراتی چند دررابطه با موافقتنامه 
  .وايجاد اين حالت رامينمايد که انسان بدھکاراست به ادای دين

ازسوی جمھوری اسالمی  ۵+١دردوروز گذشته دوخبرمھم ويا دواظھارقابل توجه نسبت به موافقتنامه 
   .قابل اھميت است ،که درراه تحقيق وتکيمل تحريرات مربوط به موافقتنامه منتشرشده

  نخست بوي الرحمن

 . بھمين دليلدن است که معموال بھنگام ختم مرده ای خوانده ميشوآ، نام يکی ازسوره ھای قرالرحمن
ورده ميشود که خبرازمرگ کسی است وقرائن واظھارات نشان ميدھد که طرف آالرحمن بدين معنا  یبو

   .درحال رفتن است

يت هللا منتشرشد که بوی آاظھارات مکارم شيرازی معروف به  )نھم ديماه سال جاریدرھمين روزھا (
   .الرحمن جناح قشری حکومت رابه مشام ميرساند

   :رچنين استمتن خب

   :يت هللا مکارم شيرازی ازمراجع تقليد متنفذ جمھوری اسالمی گفته استآ<

ست ته ااوگف  توافق برسد درزمينه حقوق بشرنميتواند توافق صورت گيردبه اگردرمسئله اتمی باغرب «
ل مسئله ھسته ــــ. ممکن است بعد ازحاصول حقوق بشراسالمی بايد درکشورھای ديگرجھان شروع شود

ھا بخواھند ازطريق مسئله حقوق بشروارد شوند او گفت غربی ھا اصراردارند تعريف حقوق نآای 
زادی بيان است پس ماھم بايد حرف خودمان رابزنيم واصوال سوال آ بشرخودشان رابما تحميل کنند اگر

ل نھا تحميآنھا بايد حرف خودشان رابما تحميل کنند وما نبايد حرف خودمان رابه آاين است که چرا 
   >»کنيم

ھسته ای که  خط قرمز جمھوری اسالمی بود عقب                 ِ نجاست که از سنگر  آخوند آبوی الرحمن دراظھارات 
 ارحقوق ومنافع ملی ايران  سنگر . بازبه اين معناست کهورده استآنشسته وبه سنگرحقوق بشرپناه 

ت باحقوق انسانی نميداند سال را منافا ١٨به بخشی ازحقوق بشراسالمی که اعدام زيرسن کرده  و رھا
وباز به اين معناست که درجمھوری اسالمی حقوق بشررعايت نميشود وادعای حکومت  .سنگرگرفته است

اعتراضات جھانی وسازمان ھای حقوق بشری به اينکه حقوق بشردرايران درجايگاه اسالمی به اينکه 
وزارت امورخارجه که گزارش حقوق ودرمقابل ادعای سخنگوی ست ادارد درست نحد اقلی ھم قرار

  .بشرسازمان ملل را ساختگی دانسته نادرست است
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ذری قمی حکومت ميتواند واجبات دين حتی نمازو روزه حج آدرحاليکه بنابرفتوای خمينی وخامنه ای و
، ازعالئم مسلم مکارم شيرازی درمقاومت دراجرای حقوق بشراسالمیاظھارات ، ومساجد  را تعطيل کند

    ١بی ارادت اين بادھا ازاو شده صادر> ی الرحمن است  که <بو

اينھا ھمه ثمرات واثرات وبوی الرحمن جناح قشری جمھوری اسالمی است بدون اينکه به اساس 
است که مکارم  ۵+١اينھا ھمه ازثرات ھمان موافقتنامه د وبازوری اسالمی تحديدی وارد سازجمھ

   .اسالمی فرورفته استشيرازی نميداند که تا کجای جمھوری 

  حقوق بشردرتوافقنامه      ِسنگر 

  .نرا درسرداردآمکارم نميداند که سنگرحقوق بشردرتوافقنامه وجود ندارد که خيال پناه بردن 

که  ،جمھوری اسالمی با غرب به توافق رسيده است ،مکارم وامثال اونميدانند که درمسئله ھسته ای
  .)جمھوری اسالمی است ،خوندآ      ِ مقصود  ( >توافق برسد باغرب به ه ایاگردرمسئله ھست<  :ميگويد

توافق وموافقت درزمينه ھائی که درتوافقنامه بيان شده  ، يعنیبا جمھوری اسالمی ۵+١توافقنامه بين 
  . ستن شروع شده اآووقتی توافقنامه بين طرفين امضاشد يعنی کارتوافق به پايان رسيده واجرای  است 

سياست جمھوری اسالمی ادامه < :تی مشاور اول خامنه ای به بی بی سی گفتقای واليآکما اينکه 
  .>مذاکرات وپايبندی به توافقنامه موجود است

خوند ھای مسئله گوھستند> مسئله ھم درتشيع آ، <مراجع تقليد ،بقول استاد سنگلجی استاد مدرسه حقوق
ر وغسل ودفن وکفن وشستن    ُ ب ک  آرت ودرباب طھانھا ذکرشده وآحل المسائل اتبی است که درھمان مر

نھا نه درحد انسان عاقل ونه درحد ھمان مسئله آن موضوعات ازآنھاست وانتظاری خارج ازآمقعد وامثال 
   .گوھاست

  است:برابواب زير مشتمل   تعھد جمھوری اسالمی درتوافقنامه،

مشتمل بردوقسمت است يک قسمت  ،. اين فصلاول تعھد به اجرای تمامی قطعنامه ھای شورای امنيت
دررابطه با مسائل  ی شورای امينتبا عنوان الزام ايران به مفاد قطعنامه ھا همتوجه قطعنامه ھائی است ک

متوجه تمام قطعنامه ھای شورای امنيت است که ازھربابت  ،ن تعھدآھسته ای است وبخش ديگر
ت عدم رعايت حقوق بشروحمايت يوھرموضوع تاکنون صادرشده است يعنی قطعنامه ھای محکوم

   .ازتروريسم ومسائل تابعه رادربرميگيرد

                                               
مدير » شورای به اصطالح ملی«از افتضاح مسئله پول جمع آوری شده برای يزيون انديشه که پس ل فرمايش تلوبوی الرحمن حتا از کانا - ١

در قالب برنامه ای  ،سپرده شد (شھره به عامل رژيم با گرايش ھای چپ) پيشين خود (فرامرز فروزنده) را از دست داد و کار به کوروش عرفانی
حال کشيدن قليان  ان دربا نشان دادن عمل سکسی آحوندی با زنی در مقابل دوربين مخفی، و عياشی يک نوحه خو» دوری از گزيرنه آخوند«بنام 

گذشته تلويزيون ھا از اين در و عشقبازی ھمزمان با خانمی درحاليکه در بخش ديگر ھمان صفحه نوحه امام حسين ميخواند به مشام می رسد. 
 ک-حصحنه ھا دوری می چستند و به ترتيبی حرمت آخوند را حفظ می کردند... 
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نکه درتعھد جمھوری اسالمی آعالوه بر ،ن استآمنتظرفراربسوی  ،سنگرحقوق بشرکه مکارم مسئله
ات درکنارتعھدفته دربند ديگرموافقت نامه > قرارگرتمامی قطعنامه ھای شورای امنيتضمن جمله <

   .ه استيدبنام رعايت حقوق بشرپياده گرد جمھوری اسالمی صريحا

ارد نراقبول دآغيرقابل تجزيه است  نميشود گفت جمھوری اسالمی يک تعھد                         ِ توافقنامه يک موافقت کلی  
يک پارچه الزام  وپس ازامضا .،وافقتنامه قابل شقه شقه کردن نيسندارد ودرکالمی ديگر م بقيه را و
  .ورميگرددآ

 تصوری درھم ميکوبد سنگرفعاليت ھسته ای وغنی سازی را متوقف و    ِ سنگر   ،۵+١ھمانطورکه موافقتامه
ری بنام حقوق بشراسالمی وجود گسن ،ھم درھم کوبيده است يعنی براساس توافقنامهحقوق اسالمی را
  .اشته باشدنرا دآ ومت درا، خيال مقرم شيرازیامکنخواھد داشت  تا 

   :تمطلب باال درعبارت زير درموافقتنامه پياده شده اس

   >، توافقی صورت نخواھد گرفتتازمانی که ھمه چيزدرزمينه يک راه حل جامع مورد توافق قرارنگيرد<

 نچه که درتوافقنامه ذکرشده نميباشد وآمنوط به  >چيزھم<يعنی توافقنامه قابل تفکيک نيست وھمه 
  .رادارد ۵+١بستگی به درک وخواست 

  رم شيرازي وحقوق بشرامك

يت رعا بتصويب رسيده و درسالھای قبل ن بوسيله جمھوری اسالمیآاعالميه جھانی حقوق بشر وضمائم 
ی مقاومت ھمين مخالفت و .ستم االجرازن کشور ونيزحقوق بين الملل الآن بنابرصراحت قوانين داخلی آ

 ؛مينمايد ق بشرکه جمھوری اسالمی ازتاريخ امضای موافقت نامه درمسيراجرای اعالميه جھانی حقو
اجازه  ۵+١به طرف  است ويکی ازمواردی است که ناقض تعھدات جمھوری اسالمی درموافقت نامه 

 ھای جديد مبادرت عليه جمھوری اسالمی استفاده کند يعنی به تحريم ميدھد تا ازحقوق خود درموافقتنامه 
   .کند

   ؛شوديبه مثالی تمسک م

   .يمورآبطه با موافقتنامه تشبيه راازرابطه فيل وفيلبان ميبرای نشان دادن موضع جمھوری اسالمی دررا

 فيل را )(موافقتنامه مينشيند وبايک چکش جمھوری اسالمی)( برسرفيلی) که ۵+١درتشبيه بانی (فيل 
د اين تعھ. ھرفيلی درگرون تن داده استآ فيل بهکه  تعھداتی)( مطيع ميسازد  بعلت رابطه ای استرام و

ه ن فيل تفاوتی ندارد که چآديگربرای  .داده باشند اين زبونی تن ندارد اال فيلھائی که به  سليم قرارت و
 کند با سرکشی ،کسی فيلبان است وچکش دردست کيست ھمينکه ازاطاعت فيلبان وھرچه فيلبان ميخواھد

  ٢. ميفھمد که اوفيل است وفيلبان ديگری ھای جديد) تحريم( چکش به سرشچند 

                                               
برای آموزش فيل نخست يک پای فيل را با زنجير به درخت يا پايه ای محکم می بندند و فيل را رھا ميکنند وعادت ميکند که راھی جز اينکه  - ٢
ھا زنجير پای فيل ھستند و تحريم  رچه برسرش می آورند ندارد و حتا نمی تواند جابجا شود، ديگر آموزش ھا را بدون اعتراض می پذيرد.ھ

 ک-ح بسته است.» فيل«سالھا است که به پای 
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ھمانطور که فيل  ،اين تشابه عين مثال باالست باه ب ۵+١ھوری اسالمی دررابطه با موافقتنامه موضع جم
نميداند که چراباچکش برسرس ميکوبند جمھوری اسالمی ھم نميداند که موافقت نامه چه پتکی است که 

  .مدآبرسرش فرود خواھد 

  تحميل حرف 

 ام نھا بايد حرف خودشان را بما تحميل کنند وآ چرا اصال اين سوال مطرح است کهرم نوشته است <امک
  نھا تحميل کنيم>آنبايد حرف خودمان رابه 

    .نوشدارو بعد ازمرگ به سھراب است ،بعد ازامضای توافقنامه اين حرف ھا راخريداری نيست

اسالم ھم ميگويد که حرف کفارنبايد تحميل مسلمان شود وغيرت وحقوق انسانی ھم ھمين راميگويد که 
 که توافقنامه برھمه اينھا خط بطالن کشيد وولی ديديم  >ول حرف ازمجرای تحميل محکوم استقب<

وناموس وشرافت  اسالم  تحميالتی غيرقابل قبول وغيرقابل تصور وبسيارنامحدود برجمھوری اسالمی 
تحميل کرد تاجائی که دلشادی سران جمھوری اسالمی راھم سبب شد ونتوانستند لذت خودراازاين 

  .شاروتحميل نشان ندھندف

= درسالھای نخست مبارزه که دريادار حبيب اللھی حضورسايه واری درمبارزه داشت ازاو جمله  حاشيه

  >وقتی بشما تجاوز ميشود ونميتوانيد ازخود رفع تجاوزکنيد سعی کنيد لذت ببريد< :ای باقی مانده که گفته

 اوزاين تج از ی وايادی اوست که لذت خودشان رادرست گفته منتسب به حبيب اللھی دستورالعمل خامنه ا
   )پايان حاشيه. (شکارميسازندآ موافقتنامه 

ا ن اعتراضی نشد وجای اعتراض رآبه موافقتامه وتعھدات جمھوری اسالمی وتحميالت ميدانيد چرا 
جود جامعه اسالمی ايران نه شرافت وعزتی برای حقوق انسانی و در ؟ زيرادلشادی وذوق زدگی گرفت

  .دارددارد ونه حتی ھمان توصيه ھای اسالمی محلی برای اجابت 

 فقتنامه راخوانده است درکه ظاھرا موا )نماينده تھران – قای رسائیآ( يکی ازنمايندگان مجلس اسالمی
  :او گفتهمجلس دررابطه باموافقتنامه يک جمله ای گفته که اثبات کننده ادعای اين تحريراست 

يعنی جمھوری اسالمی نه به شرافت انسانی ونه به شرافت  به فھم دشمن مشروعيت داديم> <مادرژنو 
 اسالم دشمن ايران و راکات وفھم وخواستھایبه تمام اد نداده ودرمقابلاھميتی  اسالمی درموافقتنامه ژنو

   !!مريکا زده اندآ. عجب توی دھان مشروعيت داده است

  دوم قمپيوز هاي مجلس 

، وضع تحريم ھای ھا دولت مکلف شده درصورت تشديد تحريم درمجلس اسالمی براه افتاده ورحی ط
، زيرساخت ھای ھسته ای فردو ونطنز رابرای ۵+١ونقض حقوق ھسته ای ايران توسط گروه  جديد

   .درصدی تکميل کند ۶٠توليد غنی سازی 



 حقوقدان -اميرفيض – ١+۵نامه بوی الرحمن و قمپوز مجلس در رابطه با موافقت                  ۶از  ۵برگ  ٢٠١٣/١٢/٢٧(ناھيد شيد) آدينه 

ھا به توپھای عثمانی  نی ايرانیدرجنگ ايران وعثما ،داراست صدا                             ِ قمپوز به معنای ياوه وحرف مفت  
   .ميگفتند قمپوز چرا فقط صدا داشت وقدرت تخريبی نداشت

کسانی که نميتوانند ازحقی که قانون اساسی کشورشان  ،تشبيه قمپور به مجلس اسالمی بدين جھت است
دھند شرافت ملی قرار يتبه قالب تعادل درظرف نراآرا درمجلس مطرح و ۵+١نھا داده که موافقتنامه آبه 

ن موافقتنامه چيست وچه اسارت سنگين بی پايانی برايران خواھد داشت  غلط ميکنند که آونميدانند که 
   .قمپوز درميکنند

تی ح ھا و جوازشدت تحريم ،دررابطه با توافقنامهاگربرای ايرانيان عوام فقط صدا دارد  ،مجلساين قمپوز
 لحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران روزعلی اکبرصا. درکنارھمين قمپوزھا ھای جديد است تحريم

 :تپنجشنبه پنجم ديماه سال جاری دراصفھان درکنفرانس تخصصی چرخه سوخت مواد ھسته ای ايران گف
ھزارسانتريفيوژ درايران وجود دارد ونسل جديد سانتريفيوژ ھا درحال ساخت است اما قبل ازاينکه  ١٩<

  >نجام شودنھا اآبتوليد برسد بايد  تست ھای الزم روی 

 ،قای صالحی رئيس انرژی اتمی ايران که يک مقام صالحيت دار است دقيقا بدون ھيچ ابھامیآاظھارات 
ممانعت ازپيشرفت برنامه ھسته ای مخالف ومتضاد با تعھداتی است که جمھوری اسالمی درفصل دوم (

 ۵+١می سبب بطالن تعھد  وھمين اعالم رسمی جمھوری اسالداده است  ۵+١رديف به  ١٠در  )ايران
ھای ناچيزی که به جمھوری اسالمی داده است خواھد  وھمچنين لغو تحريم ھای جديد ايجاد تحريم در
   .شد

 مده موافقتنامه جلوگيری ازآدست يکی ازاھداف ب ۵+١قای اوباما دررابطه با موافقتنامه آدرگزارش 
   ٣. > ذکرشدهکوتاھترميکندنسل جديد سانتريفيوژھا است که مدت زمان فوران را ب <نص

زنصب نسل جديد که جلوگيری ايعنی جمھوری اسالمی درست برخالف بخشی ازھدف موافقتنامه 
  .ساخت ونصب سانتريفيوژھای نسل جديد اقدام کرده استبه سانتريفيوژ است  

  مشكل ديوانگي 

مصداق جمھوری  عاجزند> نآوردن آ ديوانه سنگی به چاه مياندازد که صد عاقل ازدربراستی اصطالح <
  . به دليلش توجه فرمائيد:استدررابطه با موافقتنامه  اسالمی 

وجود ابھامات ويا تفاسير ويا اجرائيات يک موافقتنامه اجازه نميدھد که ھرطرف به ميل خود واکنش 
جام اناگرمتعھدی در .غازچنين عملی سالب سيره حقوقی درحل وفصل اشکاالت قرارداد ھاستآ ،نشان بدھد

 نميتواند بدليل قصور طرف ازانجام تعھداتی که داده است امتناع کندمقابل  تعھد خود قصور کند طرف 
   .با دادگاه ويا رعايت شرايطی است که درموافقتنامه پياده شده است ،مستنکف            ِ الزام متعھد  

                                               
در صورت شکست و عقب نشينی از توافق، يکبار ديگر نتانياھو و جامعه يھودی را در وضعيتی قرار خواھد داد تا مشروعيت خودرا به  - ٣

 ک-ح »!!عرض نکردم« اند.اثبات برس



 حقوقدان -اميرفيض – ١+۵نامه بوی الرحمن و قمپوز مجلس در رابطه با موافقت                  ۶از  ۶برگ  ٢٠١٣/١٢/٢٧(ناھيد شيد) آدينه 

جمھوری اسالمی نسبت به خودداری  ۵+١واکنش ھمانطورکه درتحريرات سابق مطرح شد ،درموافقتنامه
ذکری  ۵+١انجام تعھدات  داری از ازتمام وياقسمتی ازتعھداتش معلوم ومشخص شده ولی نسبت به خود

 .بايد به دادگاه الھه رجوع کند ويا با مذاکره رفع اشکال بنمايد يا ی اسالمی جمھور بميان نيامده  يعنی
،  نميتواند به درصدی به مجلس ببرد ۶٠بخوانيد قمپوز) اورانيوم غنی شده ه (نميتواند سرخود اليح

که جمھوری اسالمی کرده است ديگرنه  ،اگر کرد ،نصب وساخت سانتريفيوژ ھای نسل جديد مبادرت کند
 کالمی در ميتواند با مذاکره رفع مشکل بنمايد  و ،ابراز تمايل نکند ۵+١بدادگاه ميتواند برود ونه اگر

   .ھای جديد قرارگرفته است ررابطه با تحريمد ۵+١ ديگر جمھوری اسالمی کامال زير چکش 

  اداي تكليف بجاي قمپوز

قانون اساسی  زيرا ،متوجه مجلس شورای اسالمی است ،ن درماھيتآثارشوم آ نحوست موافقتنامه و
امضای ھرگونه توافق نامه ويا قرارداد بابيگانگان را ازوظايف مجلس دانسته است جمھوری اسالمی 

نه تنھا سالب مسئوليت ازمجلس نيست بلکه نوعی تائيد  ،به موافقتنامه مزبور بنابراين بی اعتنائی مجلس
  .دربست موافقتنامه ھم ھست

تکليف دارد که خواستاراجرای قانون اساسی نسبت به موافقتنامه  مجلس اسالمی ايران بجای قمپوز،
ن آامات وناسره ھائی که در، موافقتنامه راازابھنآ                    ِ                            بشود وبابحث ونقد مواد  موافقتنامه وايجاد تعادل در

. انجام ھريک ازتعھدات جمھوری اسالمی را مترادف باانجام تعھد متقابل سازد ،جاسازی شده پاک کند
مرجع تشخيص واختالف تعيين کند ودرنھايت رعايت اصولی راخواستارشود که عرف قضائی بين المللی 

    .ن حجت داردآ بر

ض معقول واصولی است که درجامعه حقوق بين المللی ھم اعتراض مجلس به متن توافقنامه يک اعترا
که درصدی  ۶٠موجه تلقی ميشود نه قمپز درکردن به ساختن اورانيوم           ِ ه واعتراض  يمنطقی وقابل توج

   .> مسلم استسس مرابگيرعدررابطه با موافقتنامه وتعھدات جمھوری اسالمی يک <

ان  خواھی خامنه ـــافقنامه  نميکند اال ھدف امھيچ چيزی مجلس را مستغنی از توجه عاجل ودقيق به تو
  .ای وسران جمھوری اسالمی که منافات بااجرای تام وتمام موافقتنامه دارد

 


