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  رانيد  نجات ايدوكل
  حقوقدان -اميرفيض

 ابتکار کي يعده ا يه برادت دولتش انتخاب کريابعاد فعال يمعرف يخ حسن برايکه ش يديد عالمت کليشا
نان  يکم ياکه بظاهر بلو ١٣٢١سال  ذرآ ١٧ان يدرجر ،ستين نيچن يبشود ول يسابقه تلق يا بيجالب و
ن يدست گرفت وا در دبعنوان سمبل دولت خو ک تکه نان خشک رايشد قوام السطنه يم ين معرفآسبب 

  .حل خواهد کرد نراآاو  و  دارد به کمبود نان را يمشکالت حاکم برکشور بستگن بود که آعالمت 

د يم کلين تقدآ هم دارد و يگريخاص د يعنام خ حسن،يد بعنوان عالمت مشخصه دولت شياما انتخاب کل
 د که مايکن باز ران رايبسته اارشماست ودِريد دراختين کليد ايبفرمائ يعني ؛ستاران به باراک اوباما يا

   .ميم زنده بمانيبتوان

ن مهم به کشور يکشورها به مدعو يارتام است که معموال روسايم ارادت واختيک نوع تقديد يعالمت کل
  .دهنديم

 يخواه ارادت وعذر م توام بايوتسل يمادگآ ينوع ياسالم يازطرف جمهور د رايمفهوم توسل به کل اگر
ران يا د نجاتيکل ياسالم يان خارج ازکشور سالها قبل ازجمهوريرانيشود ايم که گرفته ميريکا بگيمرآ از

   .م کرده انديکا تقديمرآرا بارها وبارها به 

 دفعات متعدد اعالم کرده اند که ران دريصبح ا و زمانند عصرامرونجلس آلوس  يفارس يروزنامه ها
 د هم صدهايشا ها و ران دهيا یصدا ويراد،روزنامه ها کنار ست>  دراکا يمرآران دردست يد نجات اي<کل
دوسه روزقبل  رين مصاحبه اخيدرهم يکاست وحتيمرآران دردست يد نجات ايرسما اعالم کرد که کل بار
   .کاست> عنوان شديمرآران دردست ياد نجات يون هم موضوع < کلياسد هما دکتر يقاآ با

ارقابل استفاده است شخص ياست کشورها بسيازمنطق س يعالوه برحضرات که باالخره چنان اظهارات
  فرمودند: >وناليک انترناسيتي<پول يکائيمرآحضرت هم درمصاحبه بامجله معروف ياعل

 يان حکومتينسبت به مال ران رايمردم ا يت عموميگاهانه عدم رضاآ يغرب ي<ضرورت است که کشورها
  ند>يالزم رابنما يريجه گيدرنظرگرفته وخودشان نت

نها هستند که مسئله آ شده است  و يغرب يران محول کشورهايران ومردم اينجات ا يچيش وقير يعني
   .عمل کنندخص داده وهمانطور هم ينرا تشآت يامقام نسبيت ويا عدم حقانيت ويحقان

سلطنت طلبان معتقد به تداوم  يمنها درخارج ازکشور ياسالم ين جمهوريه مخالفين ازناحيبنابرا
مات مزبور يخواهند بود وتصم  ١+۵ ئتيکا وهيمرآمات يبه تصم ميتسل ،رانيا يت نظام پادشاهيمشروع

ن يا  يبرا يراديا اعتراض و يبشود  جا به جنگ منجر يحت که باشد و ياسطح وشکليق ويطر بهر
 يسربلند يکا داده اند و تنها جايمرآاست که خودشان به  يار تامياخت ،ستين صورتگروه ساده لوح م

   .نها استفاده کرده استآارات ياخت کا ازيمرآکه  است  يشان باقيوافتخار!! برا



  حقوقدان -اميرفيض –دو کليد نجات ايران                                                                                ٢برگ   ٢٠١٣/١٠/١۴ دوشنبه،

م  يتسل يد به معنايکلارائه  وبود،  که قبال رد کرده  را يشنهاداتيهمان پ يبرا ياسالم يجمهور يمادگآ
   .ماده ساخته استآ م يارتسليع قبول خفت تمام يخودش رابرا ياسالم ين است که جمهورآنشانگر  هم

د نجات يکل  ياسالم يازمخالفان جمهور يوهم بخش مهم ياسالم يتوان گفت که هم جمهورين ميبنابرا
د يت (بخوانين حسن نيا کا ازيمرآچه اندازه  کا کرده اند تايمرآم يازمخمصه حاضر تقد را ياسالم يجمهور
   .مده واستفاده کندآومخالفانش) برحم  ياسالم يوفالکت جمهور يافتادگ

  وخصلت كشورها  يخصلت ادم

 که قادربه پرداخت يدارد مثال بدهکار يلهست که بنام رحم ومروت تّج يک خصلتيم که درانسان ها يدانيم
ه ن رادارد کآ يم ومروت اقتضاپوشاکند  حالت رح يوفرزندانش گرسنه وبکاراست يست وبيخود ن يبده

گردد يه است  حالت رحم ومروت سبب ميکه مستوجب تنب يا کسيا اوراببخشد  ويمماشات کند وطلبکارش 
 يعنيد  ،گر وجود ندايد ين حالت درمورد کشورها نسبت به کشورهايا يف بدهد وليکه درمجازات تخف
 را مسئله حقوقيد رحم وشفقت نسبت به کشورطرف خصومت خود ندارند زنکه باش يکشورها درهرحالت

هزارسرباز ازدست داد  ۵٠کا يمرآتنام يدرو  ،يوشرافت ملت وکشور مطرح است نه حقوق شخص يمل
   .حفظ شرافتش يفقط برا

 است يوخشونت وگردن فراز يرحم ينها هم بآ ک ملت جوان هستند وسابقه ملتيکه  نجاآها ازيکائيمرآ
نها اهانت شده آت وکشوروپرچم يکه به شخص يکشورهائ از سوی چوجه  درروابط باکشورها خاصهيبه ه

   .گذشت ندارند

  :ورک نوشتيويندپندنت نيه اينشر 

 يازفرمان ها يدوگانه دارند وهرگاه كشور يتياسيها دربرخورد باكشورها سيكائيمرآاصوال <
  >گردديم يكا تلقيمرآكا بوده است دشمن يمرآاگرسالها دوست  يكند حت يكا نافرمانيمرآ

که باکشورثالث دارد  يوهمکار يرغم روابط دوستيوانتقامجوست وعل ينه ايک کشورکيکا يمرآ يعني 
 يشناسد ومنتظرفرصت براين کشوررادشمن مآکند ويراتحمل نم ن کشورآ حاصل از يها يناراحت
   .است يريگ وانتقام يسرکوب

 يکلمه واضح تروبامفهوم نظام در ند پندنت  رايه اينوشته نشر  کا،يمرآ ياداريردريجان لمن  وز يقاآ 
  >انوس خواهم فرستادير کننده رابه قعراقيتحق يرويم هرنير شوياگرماتحق< :ن گفته استيچن

است خود يس يربناينرا زآکا وپرچم يمرآر واهانت به يروش تحق ياسالم يسال است که جمهور ٣٠
ل يکا واسرائيمرآشعارمرگ بر يست ولان ايد درميان کلينکه جرآ ز باين جمعه گذشته نيست همساخته ا

   .ان داشته استيجر پس ازنمازجمعه  تش زدن پرچمآ و

 ها خاصه ميها فراهم ساخته است  تحر ميرا با انجام تحر ياسالم يازجمهور يريگ کا فرصت انتقاميمرآ
ا کيمرآ در که نجاآ واداشته است واز يم ومعذرت خواهيرابه تسل ياسالم يونفت جمهور يم بانک مليتحر
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  ياسالم يجمهورزيمآف يسخنان تلطو يم ومعذرت خواهيتسل ،خصلت ترحم ومماشات وجود ندارد
   .رديقرارگ ياسالم يجمهور يوسرکوب يريت انتقام گيکا  درموقعيمرآکند که يرافراهم م يريمس

 را ودخ اعمال شده فشار یم هايم تحريدانيمام<ست گفته ا يزون يليالت ايمارک اسن کرک  سناتورا قایآ
   .>نهاآنهاست نه کاستن آ . پس اکنون لحظه افزودن برران وارد کرده استيا بر

 ييمجبور به عقب نش يدشمن بعلت ضربات نظام يک جبهه جنگ وقتيدر  .کا درست استيمرآد يازد 
؟ کنديسوزد وحمالت را متوقف ميا دلش بحال طرف ميکند ويد ميشد مهاجم حمالت راا کشوريآشود يم

ت سازمان ملل يامن ين مناسبت است که شورايدهد  بهميش مير شدت حمالت وفشارراافزايالبته که خ
   .دينمايمبادرت به صدورقظعنامه توقف جنگ رام

ن شرافت يان است وهميدرم يشرافت مل يدرجنگ وجود ندارد برعکس پا يهمانقدر که خصلت مردم
ت را يگردد وازهمه بدتر سبعيجنگ م زا يستقبال عمومشود وهم سبب ايست که هم موجب جنگ ما يمل

   .سازديرميفراگ

 ين جنگ هارا داشته است  تاجائيانه تريت ازوحشين کشور حکاآ يداخل يکا درباره جنگهايمرآخ يتار
   .خودراحفظ کرده است يزيت وخونريقام سبعم يبرتر زيتوان گفت تاکنون نيکه م

ن تعداد سرباز يها هم هم يهزارسرباز وجنوب ٣۶٠ها  يشمال ١٨۶٧کا درسال يمرآ يداخل يدرجنکها
هزارنفربوده  ۴۵٠ يبهزارنفر وتعدا سربازان جنو ٩۶٠ يکه تعداد کل سربازان شماليکشته دادند درحال

ه چهارم س يسابقه است که درجنگ ي. بستسابقه ا يها بگجنخ يتاکنون درتار ين درصد تلفاتياست  چن
   .ازسربازان کشته شوند يميگر نيکطرف وازطرف ديسربازان 

ن يمحقق يبرخ  يونژاد يوقوم يمذهب يبود ونه جنگها يکا نه جنگ بادشمن خارجيمرآ يداخل يجنگها
 يورده بود که پاآبوجود  يقامک حالت انتيها  يه شماليشکست اولنوشته اند  >بروش کانون<ازجمله 

 خيع بزرگ تاريزفجاا يکيمزبور را بعنوان  يگران جنگهايورده بود همان مورخ ودآان يشرافت رابه م
   .ذکرکرده اند

بازداشت  –ب ي. واقعه زندان ابوغرکا وجود ندارديمرآاصوال درمردم  يرا خصلت مردميز چرا؟  
 رين اقدام اخيد وهميرسين عمل نميکه عقل جن هم به ا يمخف يزندان هاجاد يا – يبوانتاموــک يرقانونيغ
مبود ازک ينها همه وهمه ناشآبرعموم کشورها وامثال  يوتسلط خواه ن کشوردرکنترل مکالمات افرادآ
    .کاستيمرآت دردولت وملت يا نبود  خصلت انسانيو

ن است که درمذاکرات يا ،کايمرآدم ت درمريخصلت انسان نبوِد ،مفصل به موضوع يمقصود ازاشاره قدر 
  .حکومت مطلق دارد ،، برمذاکراتطرف مذاکره ينسانفقدان خصلت ا ياسالم يبا جمهور ١+۵

 يکا با جمهوريمرآراندارد  مقصود وهدف ازجنگ  ياسالم يکا تاب جنگ باجمهوريمرآند يگويم يبرخ 
   .کشورفاتح يوبعد شرائط وخواستها ياسالم يم جمهوري؟ فقط وفقط تسلستيچ ياسالم

است وبعد  طرفم يکشورفاتح اول خواستارتسل يعنيست ا ياست که درتمام جنگها جار ين فورموليا
   .ل شرائطيمذاکره وتحم
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 يازيدارد چه نيم واميرابه تسل ياسالم يجمهور م هايدانستند که تحريکه تمام اقتصاد دانان جهان ميدرحال
  >شود چراباجنگ بازشوديزمم بايکه با تحر يگرهدارد < وکا به جنگ داشت يمرآ

م يواهرا خ ياسالم يم  جمهوريم  تسليخاصه نفت  نگاه کن يد داخليم، دراقتصاد وتوليبه عمق اثرات تحر
کا يمرآ يزسوا يهرگونه اقدام نظام ،ياسالم يجمهور يچارگيب م ويسقوط وتسل ن شرائِطيدراد يد

  )است يدهيولم مه رم چرايمن که دارم مه مصداق (يقض ل نقض غرض است يواسرائ

   ياسالم يخصلت جمهور

 ين کشور مخالف باشد بآ ياگربا قانون اساس يهرکشور يفهمند  که موافقت هاينقدر مآها  يکائيمرآ
   .ذ کنديرا تنف يموافقت نامه ا ،يتواند برخالف قانون اساسيمجلس هم نم ياعتباراست  حت

کا به امت يمرآل همه کشورها ازجمله يف جنگ وتبديتکل ياسالم يجمهور يدرقانون اساسکه يدرحال
کا سرسازش يمرآبودنش با  يتواند برخالق خصلت اسالمينم ياسالم يجمهور  ،مقرر است يسالما

   است. رفاتتعا ياسالم يجمهور يداشته باشد  وهمه صحبتها

 يژه مسئله انرب يران ارتباطيکا وايمرآروابط  يرگيکا وتيمرآکارمندان سفارت  يريا واقعه گروگانگيآ
کا يمرآ بود که چرا ياسالم يجمهور يبرا ينداشت  البته که نداشت وبظاهر بهانه هائ اي داشت و ياتم
   .ستزمان شاه فالن وبهمان کرده ا در

ن خصلت چون يا ،کفراست يدائم باکشورها يريدرگ يسالمرا خصلت حکومت اي،  زبهانه عرض شد
    .مقام دارد ين وعهدنامه ومنشورسارمان ملل درجامعه اسالمست باالتر ازقانوا ياسالم

کا يمرآعوامل  يبرکنارران (يدراکا ازشکست يمرآ يوخصلت انتقامجوئ ياسالم يخصلت جمهور
ن يش است وهمآن ين خصلت وجود دارد هميساله است  وتا ا ي) سبب منازعه سنرايدرشرکت دراداره ا

وابستگان  شود به انتقال قدرت مالها به عوامل وين منازعه هم به مسئله اتم مربوط نمياان يوپا کاسه 
   .کاستيمرآ

  كاست يمرآ يسالح اصل ،بهانه

 راست د يدرتدارک استفاده ازسالح اتم ياسالم يکه جمهور يکه تاکنون سند مسلم وبااعتبار يبراست
   ده اند؟يچسب ياتم يران ازانرژيا دهها همچنان به مسئله استفا يکائيمرآست پس چرا يدست ن

 تيران که بدست مالها وحمايخوددرا يجبران مافات وحقوق ادعائ يکا به بهانه است برايمرآاز ي، نعلت
ل يشود اسرائيکه م ١+۶د گفت يکه با(١+۵بات يبه ترت ياسالم يم جمهوريتسل .مال شده استيا پايتانيبر

کا يمرآوزارت خارجه  يپتو ريز فورا از  يگريد يبرسد  بهانه هاجه يه نتهم ب )١+۵درمذاکرات  ينامرئ
   .ه کشورهاستيد بهانه عليا کارخانه توليکا وسيمرآوزارت خارجه مد آان خواهد يبه م

ن احترام آاست و يگانکامال هم يک  موضوعيکا يمرآو ياسالم ين جمهوريم بند بين يدرتمام گفتگوها
  ران دخالت نخواهد کرد)يا يکا درامورداخليمرآد (يگويم راست کهيکا به قرارداد الجزايمرآ
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را ي؟ زستصدر احواالت قرارگرفته ا نقدر مهم است که درآران يکا درامورايمرآن مسئله دخالت يچرا ا
 ۵٧ورش ــان شيها درجر يسيانگل که از ين کشوردرشکستآ ياسيوس يکا وشرافت مليمرآخصلت 

ت ر جبران مافايا گذاشتن قرارداد الجزاپريز يران وحتيخالت دراموراکا باديمرآ اتکند يجاب ميخورده اند ا
   .کند

  م يت  وتسليعالمت حسن ن

، صحبت ازنرمش ستيخ حسن نيدماغ گرفتن ش يرو ديکل ياسالم يت ازطرف جمهوريحسن ننشان دادن 
فقط  .ستيودولت ن) درمقام وزارت اصالح طلبانکا (يمرآاستفاده ازمردان طرفدار ست يقهرمانانه هم ن

د  ين کشوراست خاصه تجدآ يساسر قانون اييوتغ ياسالم يجمهور يل مجلس فوق العاده ازسويتشک
ن خداست  آت ازيت ندارند وحاکميکه مردمش حاکم ي.  کشوريت خارجياسيدراصول مربوط به سنظر 

  ؟رديک کشورکفرقرارگيتواند طرف قرارداد بايچگونه م

  زيعالئم سوال برانگ

> داده است يحل مناقشه اتم يارتام براياخت يبه روحان يخامنه ا<ده شده است که يبکرات شن -١
 هيباغرب ازناح يذاکرات هسته اارات تام درميازداشتن اخت يحسن روحانها خبردادند <يخبرگزار
   خبرداد> يخامنه ا

حل  ياسالم يجمهور يساسزاصول قانون ان است که به استناد کدام اصل اين موضوع ايوال وارد براس
شان ياست که ا يارات خامنه ايازاخت ين المللين درروابط بآزه ايران واختالفات ناشيا يفصل مسائل اتم و

صاء قا احيدق ياسالم يجمهور يدرقانون اساس يارات خامنه اي؟  حدود اختمنتقل کند يگرينرابه دآبتواند 
   .ديار نمايض اختيتفو يگريندارد که به د يارين اختيچنابدا  ؛شده است

اعالم کرد ورفتارمنتقدان  يخودراازحسن روحان يبانيران پشتيرهبرا< :گفت ياسالم يجمهور يخبرگزار 
  بااوباما رامورد انتقاد قرارداد> يروحان يچند روزبعد تماس تلفن ينامناسب خواند ول را يروحان

رف است ط يقابل قسمت به کارها يعنياست  يموضع يبانياردادن فرق دارد  پشتيکردن با اخت يبانيپشت 
 يتواند دخالت درمقدمات واجزايگرنميدهد ديارميکه اخت يت دارد وشخصيار کلياخت يول .عام ندارد ِتيکل و

ارکند ياخت د سلبياباي .انبوديتلفن به اوباما) الزم بود د فالن کار(يتواند بگويق مورد نميکاربکند ودرتطب
   .م باشديا تسلي و

  >است يس جمهور مسئول پرونده هسته ايرئ< :گفت يخامنه ا مهر ٢١کشنبه ي در

مسئول  ياسالم يزدهم دولت جمهوريازجمله بند س ياسالم يجمهور يسوم قانون اساسبرطبق اصل  
   .کنديم يندگيدولت رانما ،س جمهورياست که رئ يپرونده هسته ا

  است  هيپا يران بيا يحل وفصل پرونده اتم يبرا يبه روحان ياردادن خامنه اين  خبر وصحبت اختيبنابرا

  :است ين جمله از خامنه ايا -٢
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ا کيمرآم ودولت يکا اعتماد نداريمرآبه  يم ولين هستيزمان خوش بيک دولت عزيپلماتينده ديمابه نما<
   >گذارديرپا ميمان رازيعهد وپ

 قرارداد ين قراردادي، چنابل باشدطرف مق ياعتماد يره وبن درحالت ُکآکطرف يکه  يقرارداد وموافقت 
نسبت به  ياسالم يکه جمهور ياعتماد يتواند بااطالع ازکره وبينم يکائيمرآشود  وطرف يمحسوب نم

 يماسال يجمهور يتواند ازسويشه ميهم ين قرارداديبشود  چن يم قرارداديقائل است مقدم به تنظ  کايمرآ
   .ش اعالم کرده است که به طرف قرارداد اعتماد ندارديشاپيرا پيز ؛گردد ياعتبارتلق ينقض شده وب

قانون را محکوم کرده است ( يسلطه گرجهان يقدرتها هرگونه سازش با ياسالم يجمهور -٣
  )يساسا

سلطه گر ومتجاوزبه حقوق  ينرا کشورهاآ اقمار يکا وکشورهايمرآاساسا  ياسالم يباز جمهورو
   .کا قراردارديمرآسلطه گرکه درصدرهمه  ين صورت قرارداد باهمان کشورهايادر  ،دانديمسلمانان م

متمرکز درحقوق وفلسفه  که ت همين ممنوعينرا ممنوع کرده است واآهم  ياسالم يجمهور يساسقانون ا
  ؟تواند داشته باشديم ياسالم است چه اعتبار

  ازخط قرمز ينين عقب نشيخرآ

شتربه يب يدوروز يکيشود ويم ميرتنظين تحرياست که ا يجار مهرماه سال ٢٢کشنبه ياکنون که روز 
ارائه داد  ياسالم يمظفرانه ازجمهور ينيک عقب نشي يعراقچ يقاآ  ،نمانده است ١+۵اجالس ل يتشک

   .دن استيکه واقعا قابل خند

 يشکل واندازه وسطح غن ١+۵وم خط قرمزماست وموضوع مذاکرات يره اورانيخروج ذخد  <يگويم
  >وم خواهد بودياوران يساز

    .ن روزها مصطلح شده بجاباشديبه خط قرمز که ا يشاره اکنم ايفکرم

 يدرعمل ازحقوق خصوص يزادآت يا نهايخط قرمز و  ؛درعمل است يزادآ ِتينها يعنيمقصود ازخط قرمز 
ش يب نها روزايت ود که خط قرمزمن دراجاره خانه کمترازفالن مبلغ اسيتواند بگويم يست  مثال کسافراد ا
 و يدرجوامع حقوق .ات ندهمين است که ماليد که خط قرمز من ايتواند بگوينم يگارنکشم ولياز دوس

 يقوقح يه هايبه پا يمتک يسانخط قرمز درجوامع اناست   يچارگوئيل ن كردن خط قرمزييتع ياسيس
 ين الملليب يعهدنامه ها ،کشورها هم خط قرمز يوروابط خارج ياسيقانون مدون است ودرمسائل س و
   .حقوق بشراست يه جهانيون ها ومنشورسازمان ملل واعالميکنوانس –

کنند باد دلشان را ياهو که صحبت ازخط قرمز مين نتانياميشان بنيا رقبيو ياسالم يحضرات جمهور 
   1.کننديم يق زبان ودهانشان خاليرازط

                                                
  ک-البته کسان ديگری هم که مرتبا خط قرمز تعيين می کنند در همين رديف قرار خواهند گرفت... ح -1 
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  ياسالم يجمهور يمدارج عقب نشاما 

ن موضوع يدرصد بود وهم ٢٠وم به غلظت يساختن اوران يغن ياسالم يجمهور تابحال خط قرمز!
د يوگيده که مينجا رسآبه  ياسالم يجمهور ينيداد اکنون عقب نشيل ميراتشک ١+۵ن مخالفت يبرجسته تر

 درجه ٢٠ک درجه تا ياز يعنيد بود  وم خواهياوران يساز يموضوع مذاکرات شکل واندازه وسطح غن
د يزان باشد که اساسا بصرف تولين هم چه مآانخورد واندازه يچه باشد وبه چه درد بخورد نهم که آونوع 
   .است ياتم يدرمسئله انرژ ياسالم يجمهور يسنگرفعلانباشد يباشد 

ت يکه بدرد فعال يوم به شکل واندازه وسطحي> اورانستيرنيال وکوپال که شي يربيشدرست مصداق <
د يدارد که تول ينخورد چه سود ياسالم يجمهور يادعائ يت هايفعالگر يا ديو يهسته ا يانرژ يها

 يچ نامين اعالمات هيشده موافقت نکرده بود  به ا يدرصد غن ۵م يد اورانيژانس با تولآ بشود  مگربارها
   .ستيسته نيشا ياسالم يم جمهوريفات تسليجز سرعت دادن به تشر

      

  

  

  

   

   

  

    

  

   

      

  

 


