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يا اعتراض جمھوری اسالمی آدرحواشی اين پرسش است که  ،تحريرحاضر که ادامه بخش دوم ميباشد
  ؟ازموارد ودرصالحيت کميسيون حل اختالف برجام ميباشد آمريکادررابطه با قانون جديد ويزای 

ورود درمعرکه باال نيازبه شناخت ماھيت اعتراض جمھوری اسالمی دارد زيرا اصل اول صالحيت 
ائی با ماھيت اعتراض واثبات رابطه مستقيم بين ادعا وحقوق مندرج شنآ ،کميسيون حل اختالف دربرجام

   .دربرجام است

   .اين مھم الزم ميسازد که بادقت به اعتراض جمھوری اسالمی توجه شود

   :اعتراض جمھوری اسالمی برسه پايه مستقراست

 ايران سرمايهکه مايلند در ، قانون جديد ويزا سبب ميشود که برای سرمايه داران خارجینخست اينكه

 والجرم قانون مزبور متضمن تضيع منافع جمھوری اسالمی و کندايجاد اشکال وزحمت مي ،گذاری کنند
   .است که نوعی تحريم محسوب ميشود ايجاد تضيقاتی

توريستی ايران لطمه خواھد زد واين قانون نوعی تضيقات مالی است قانون مزبور به صنعت  ،دوم اينكه

   .مده استآبه ميان  آمريکاوی که بعد ازبرجام ازس

ن قدری وقاحت وپرروئی ميخواھد اين است که برجام براساس حسن نيت آعنوان کردن  ،ادعاي سوم كه

نسبت به  آمريکاتنظيم شده است وقانون مزبور نشانی ازحسن نيت  ۵+١واعتماد بين ايران وکشورھای 
  .ايران ندارد

  ادعاي نخست 
رسرمايه گذاری سرمايه داران د آمريکا ويزایثيرقانون تازه ادعای نخست جمھوری اسالمی درتا

  :بنظردرحد قابل اعتباری که بتواند ناقض برجام شناخته شود نيست  زيرا  خارجيان،
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رابطه  ؛رابطه سببيت وعامليت درادعای جمھوری اسالمی بسيارضعيف وغيرمحسوس است .١
 .نجام عامل دومی گرددمانع حرکت واوريکی نطور مشخص باشد که حضآسببيت بايد 

   .بھم مربوط ساخت به کيفيتی  بالررا ممکن است با ادعا ويا رمل واسطدرغيراينصورت ھرچيزی 

 نه کبريت که زده<ھرچيزی تاثيرگذاراست حتی يک دا :اينيشتن عقيده ای درفيزيک دارد که ميگويد
ميتوان روشن کردن  ياآ، > حال براساس اين نظريه تاثيرميشود درتغييرحرارت کره زمين موثراست

؟ خير زيرا رابطه سبيت وعليت نرا محدود وياممنوع کردآ کبريت را ازعوامل گرمايش کره زمين شناخت و
   .نرا موثردرتاثيردانستآدرحدی نيست که بتوان 

ھوده واستدالل مادی برای ضعف وبيبود نچه درفراز باال عرض شد استدالل فلسفی وحقوقی آ .٢
  :بودن ادعای جمھوری اسالمی اين است که

 نقدرمشکالت پيشآب واتش ميزنند وآسرمايه داران برای بکارانداختن سرمايه وتحصيل سود به  
   .دارند که تحصيل ويزا اصال به حساب نمايداصه ازنظررقابت خ رو

رمايه است که مايه داران خارجی اھميت داردتضمين حقوقی سای سربزرگترين مسئله ای که بر 
حيط مامنيت  به اعتبارقانون اساسی کشوروکيفيت اجرائی نظام ميتواند سرمايه داررا مطمئن به 

   .سرمايه گذاری بنمايد
د که ازکشورموردسرمايه بداند، امينت سرمايه سرمايه دارخارجی به اولين چيزی که الزم دار 

   .ن کشوراستآحقوقی  نظام  شنائی باآ، نآگاھی ازآازطرق  است که يکی

شمنی کرده است  ميبيند که جمھوری اسالمی به تمام کشورھای کفراعالم جھاد ود صاحب سرمايه  وقتی
جمھوری اشد بطورحتم وحشت ميکند که سرمايه اش رابه ھم ب مسلمانحتی و خارجیاگر ن سرمايه گذارآ

  ربگيرد.انه دشمنش به امانت ويا کابياورد مگرممکن است يک کسی سرمايه خودش را به خ اسالمی
سرمايه گذاربرباد رفته است بلکه جانش ھم درامان  ؛                                         ِ باقانون اساسی جمھوری اسالمی نه تنھا سرمايه  

  .نيست مگرجزيه بدھد

. حاکميت منابع مذھب تشيع است ،نآ جمھوری اسالمی کشوری است که منابع حقوقی معتبر 
ست وھرتصميمی که جامع وبدون مانع ا کشور،جوامع تشيع نسبت به مال وثروت افراد رھبر
 در جامعه اسالمی نسبت به دارائی ھای ھرشخص حقيقی ويا حقوقی بگيرد نافذ است و رھبر

   .ھيچ اعتباری برای قانون مدون نيست ،تعارض اين حکم شرعی با قوانين مدون

ھرگونه ممنوعيت درموقع <: دنجه عرض شد يک اصل حقوقی درحقوق تشيع است که ميگويآمستند 
ن بوجود آ> يعنی امنيت مال مردم تازمانی است که ضرورت تصرف حکومت دردضرورت مباح ميشو

  .)اعراف ۴٢انعام و ٢۵٢بقره و ٢٨۶يات آنيامده باشد (

 درتطبيق مورد شخص سيدعلی)(ت راتشخيص ميدھد ھمان حاکم اسالمی است وراما چه کسی است که ضر
کس ھم که  بھر ه ودرد نظرش بود مصادره کردارائی ھای کسانی را که مو ،خمينی به اعتبارھمان اصل(

وھرچه درتصرف کسی  ندمالک چيزی نيست رائی ھاراداد. درجامعه تشيع مردمن داآ خواست بخشی از
   .متعلق به حاکم را دراختيارگرفته است                                  ِ ھست حکم امانت رادارد که مال امانی  
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ازتصويب قانون اساسی پس  باحکم خمينی، فرزندانم و ھمسر درارتباط با مصادره اموال اينجانب و
ينی ميکی ازوکالی دادگستری ايران رفع اثرازحکم خ، جمھوری اسالمی واشاره به امنيت مالی افراد کشور

   .اشدب کشور حکم رھبرن وکيل گفته شده قانون نميتواند ناقض آشفاھا به  درمورد اموالم را خواستارشد

 نسبت به دارائی ھای در اليانمبااين حق بالمعارض ومانعی که برای حاکم حکومت جمھوری اسالمی 
کشور وجود دارد ھيچ ايرانی ديوانه ای ھم حاضربه سرمايه گذاری درايران نميشود تاچه رسد به 

  .خارجيان

م جمھوری مشکل جمھوری اسالمی درويزا گرفتن صاحبان سرمايه خارجی نيست  درماھيت حقوقی نظا
که مخلوطی ازحقوق اسالمی تشيع وحقوق اسالم تسنن وقدری ھم ازحقوق متعارف مدرن اسالمی است 

   .بعث ازتشيع استنکه مقدم است حقوق منآنھا آاست که درموقع اجرا وبرخورد 

بعد ازماھيت حقوقی جمھوری اسالمی  تحريم ھای  ،سرمايه گذاری خارجيان درايران ديگر مشکل 
وارد معامله باشند  آمريکاا مقيد ساخته که يا با ست که سرمايه گذاران خارجی رآمريکاکنگره 

وايران قبول نميکند  ومتاسفانه اين  آمريکابا  را نھاآمعامله مشترک  آمريکا و ،ويا با ايران
مده ومورد قبول وتمکين کشورھا وصاحبان سرمايه ھم واقع آبه حالت اجرا در آمريکاتصميم 

   .شده است
حقوقی واداری روحانيون ومراجع تقليد است که به اعتبارشرع حرف       ِ حکومت   ديکر مشکل بزرگ 
ميزنند وپس ازھمه تقالھای سرمايه دارخارجی يکباره ممکن است با فتوای غيرشرعی  را خرآ

   .گردد يا کنتاکی ه شود وکارش مانند مک دونالدخوند مواجآيک 

  دوم مسئله گردشگري 

نند ما آمريکاجديد ردشگری جمھوری اسالمی دررابطه با قانون ويزای درتشبيه ميتوان گفت که بھانه گ
   .است )نان جووزن(بھانه 

   شاهد قضيه

ذرماه سال جاری دادگستری اصفھان ومراجع آ ٢٣درتاريخ  آمريکابموازات قانون ويزای جديد  
 آمريکا زاین استان تصميمی گرفته اند که شاھد قضيه دربی اعتباری رابطه قانون جديد ويآتقليد 

   .با امرتوريستی است

ای نرا برآدرکويرمرنجاب وکاروانسری         ِ گردشگری   ،ن استانآفھان با تائيد مراجع تقليد دادگستری اص
نرا کشف حجاب ورعايت نکردن ارزشھای آممنوع ساخنه وعلت قايان) آخانمھا و( توريستھای مختلط

   .اسالمی  وھنجارشکنی دانسته است

 قای محسن يارمحمدی معاون گردشگری اداره ميراث فرھنگی اصفھان دررابطه با تصمييم ممانعت ازآ
   :ورود گردشگران به مرنجاب گفته است
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خرھفته گذشته تنھا آ نفربه اين منطقه ميرفتند ولی در ۵٠٠درھفته ھای گذشته مخصوصا دراواخرھفته 
د تمام تورھای مختلط به اين منطقه جلوگيری خواھد ذر ازوروآ ٢٣اوگفت از .نجا سفرکرده اندآنفربه  ۵٢
   .شد

 . ھمواره دردرصد بوده است ١٠قای يارمحمدی اظھارداشت که ميزان توريست ھا به نسبت گذشته فقط آ
 و خانوارھم درمحوطه کاروانسرچادر ميزدند ۶٠تا  ۵٠ميشد و پر اطاق کاروانسر ٢۴مرنجاب  کوير

 خرھفته گذشته حتی اطاق ھای کاروانسراآقبال مسافربرپابود اما نفره نيزبدليل است ٢٠٠ھمچنين يک کمپ 
   واين نشان افول گردشگری منطقه استپرنشد  نيز

قای آست يا ھمانطورکه آمريکايا ميتوان گفت که افول گردشگری در مرنجاب نتيجه قانون جديد ويزای آ
المی سبب اين افول گردشگری شده يارمحمدی گفته است مسئله حجاب وباصطالح ارزشھای انقالبی واس

   .است

  تشبيه تطبيقي ديگر
فرض کنيد دولت عراق قانونی تصويب کند که ھرزنی که ميخواھد به کربال برای زيارت بيايد بايد بی 

ن يا ميتوان ايآ. ايرانی به کربال خواھد شد اين قانون بطورمستقيم وقاطع سبب افول زائر ،حجاب باشد
رادارند لذا زائربه ايران گرفت وگفت مثال چون خانمھا حق مشارکت درانتخابات  ا ناديدهعلت  روشن ر

  .ازدجاب ميسرامتوجه حکه ھردوتشبيه  ،علت ومعلول                 ِ يند رابطه مستقيم  . اين  را ميگوکربالکم شده است

ن ھنجارشکنی تلقی آکه عدم رعايت  بود نقدرجدیآله حجاب معلوم است وقتی درکشوری مسئ 
ن واي ندد که بعنوان توريست به ايران بياينزن ويازوج خارجی اکراه بلکه وحشت دار شود يک

ست يستی که قحط ني. کشورتورگذاشت آمريکانه اينکه به حساب قانون ويزای  يک واقعيت است 
  .ميرود بجائی که با اتھام ھنجارشکنی مواجه نشود

د  ت که زنھا بايد بالباس به پالژويا دريا بروننيس و حتی شنيدناصال برای يک توريست خارجی قابل تصور
    .زنانه ومردانه باشد ،ھاژوپال

. اين عادات مرسوم سنت ورسم رسوم خانمھا دررفتن به پالژ ودريا کمترين استفاده ازپوشش است
   !کجا ھمگانی کجا وبا لباس وروسری وچادربه دريا رفتن

توريستھا عادت به صرف مشروب دارند. درسفرتوريستھا به ايران يا بايد صرف مشروب يواشکی باشد 
   .باشالق بدھند نراآويا سفارش 

  .ن مانع پيشرفت صنعت توريستی است نه قانون جديد ويزاآ اينھا ونظاير

ان اقامت جمھوری اسالمی ازتوريست توقع دارد که برخالف فرھنگ وعادت ودينش بطريقی دراير 
. رعايت اين خواست توريستی داشته باشد که جمھوری اسالمی خاصه مذھب تشيع ميخواھد
. اينھا موجب کسادی جمھوری اسالمی برای ھرانسانی وحتی حيوانات ھم شکنجه است
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وياھرکشوری برای ورود توريست به  آمريکاوورشکستگی توريستی است نه قانونی که 
    .کشورخودش وضع ميکند

  

. ديديد که درکويرمرنجاب ھم که يک واست جمھوری اسالمی را مثال درباب حجاب کم اھميت نگيريدخ
کارتوريستی کويرمرنجاب به مسئله ھنجارشکنی حجاب اھميت داده شده که  نقدرآجای خالی ازسکنه است 

  تعطيل  شده است 

  كشورمسلمان تركيه -نمونه
جمعيت ايران ترکيه ھمسايه ايران وبا جمعيتی نزديک به 

 خوبی برای ارايران  معي بی کمترازوباقدمت تاريخی بمرات
   .تاثيرحجاب درامرگردشگری است

وبه عينه دوران سلطنت شاھنشاه  زاد استآدرترکيه حجاب 
وخانم ھا ازھرلباسی که تمايل دارند استفاده  ريامھراست آ

 ورن کشآحجاب ھيچ مانعی برای صنعت توريستی  .ميکنند
ادی وعدم مزاحمت وسياست جدائی دين زآنيست واين 

 ٣۵ازحکومت سبب شده که تعداد توريست ھای ترکيه به 
 داشتن با ،ايران ،درمقابله درمقام ھفتم کشورھای توريستی جھان قرارگيرد ويترک و ميليون برسد

ور ن به زآقرارگرفته وتعداد توريستھای  ١١۴، تاريخی وھنری دررديف بيشترين امکانات ديدنی طبيعی
 ميليارد دالراست ٣١مد ترکيه آميليون دالرودر ٧٠٠مد ايران ازصنعت توريست آدر –ميليون ميرسد  ٣به 
 ان گشت زينب دارد که مثل حمله الشخورھای سياه به بی حجابھا يورش ميبرند وترکيه ازدرعوض اير و
   .ن محروم استآ
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  شهادت يونسكو
   :يونسکو مينويسد

ان ازنظرداشتن جاذبه ھای گردشگری اعم کشوربزرگ جھ ١٠يکی از ونسکو ايرانبراساس معيارھای ي
دارای مقام  ،گردشگری طبيعت و ھوا ب وآنظرتنوع  از .طبيعی محسوب ميشود –مذھبی  –ازتاريخی 

مد ھای توريستی آشگری دارای رتبه ھفتادم وازنظرجذب دردارد ولی ازنظرپذيرش گرد درجھان را پنجم
   .درمقام ھشتادو نھم است

  )زاد اسالمی رشتآازگزارش دانشگاه (                                                                          

   :زاد اسالمی رشت نوشته استآھيئت علمی دانشگاه  شھمان گزار

فقدان امنيت اجتماعی وابھام درسياست ھای کلی نظام جھت اعتماد سازی سبب رکود صنعت توريستی <
  .>ايران ميباشد

 صريح ورشن سياست ھنجارسازی خاصه حجاب وتفرق زن و يتواندمزاد رشت  نآعلمی دانشگاه ھيئت 
ی عفقدان امنيت اجتماعبارت < با استفاده از ،اسباب رکود صنعت توريستی ايران اعالم کند مرد را از

   .) حرف ومقصود خود رابيان کرده استن يک سازی ميزندآکه ھرگوشه ( >وابھام درسياست کلی نظام

صنعت توريستی درايران پايه گزاری  ١٣۴٣زاد اسالمی ميگويد که ازسال آھمان گزارش دانشگاه  
ع صنعت بموازات حاکميت اسالم تشي. بعنی اين صنعت شروع به افول کرد ۵٧شد وازسال 

يا دشواراست که بين حجاب وسياست دم به دمی جمھوری اسالمی نسبت آ .توريستی جاروب شد
 صنعت توريسی ترديد کرد؟به حجاب با 

م گرفتارودرمانده به ھرچيزی متمسک ميشود. جمھوری دآيعنی  ؛حشيسالغريق ويتشبث بکل  
ی جز بھانه گيری چاره ا ؛مدهآ در آمريکااسالمی درمانده است ودررابطه با برجام به اسارت 

الت ھمه مشک ندارد يادتان ھست که شيخ حسن آمريکابه گردن ديگران بخصوص وانداختن تقصير
 دخردا ١٩ب اشاميدنی مردم را مربوط به مذاکرات ھسته ای دانست (آ کشور حتی محيط زيست و

  )سال جاری
ميليارد دالرازوجوه متعلق به بانک ٧٠/١درتخصيص  آمريکاھم امروز که رای ديوان عالی کشور 

 ،صادرشد آمريکا ری کارمندان سفارتديدگان گروکان گي به زيان آمريکازير کليد ملی ايران 
را منافات با برجام گرفته اند  درحاليکه رای  آمريکاجرايد جمھوری اسالمی رای ديوان عالی 

است ومربوط به سالھای گروگان گيری مطرح بوده  ٨۶مزبور به اعتباردعاوی است که ازسال 
 )وز به شقيقه چه ربطی دارد....( نه اين سالھا

  

   اختالف برجامادعاي جمهوري اسالمي دركميسيون حل 

   .امه اين تحرير پيشاپيش تشکرميشودازموافقت شما با اد


