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 خط قرمزيا بكارت رژيم
 و

  آمريكاواكنش مجلس به قطعنامه سناي 
  

  حقوقدان -اميرفيض

ن صحبت ميکند آ تحريرحاضرمشمل بردوباب است يکی موضوع خط قرمزی که مدام جمھوری اسالمی از
   .ستآمريکاودوم  واکنش مجلس اسالمی به قطعنامه سنای 

  خط قرمز جمهوري اسالمي 

بکرات می بينيم که درمذاکرات مجلس ومقامات جمھوری اسالمی صحبت ازخط قرمزاست که با عباراتی 
ن  آ> وامثال اين خط قرمز ما درمذاکرات ھسته ای استمزاست>  <رجا خط ق فته فالنقا گۀمانند <

   .روبروھستيم

  وامــــــا بعد

ن دخترباکره محسوب آمادامی که سند ازدواج دختری به ثبت نرسيده  ،درقانون مدنی ايران وھمچنين شرع
بکارت گرچه خته نميشود باکره شنا ن دخترآ ديگر ،ولی ھمينکه سند ازدواج به ثبت رسيد ؛ميشود

   .دختردست نخورده باشد

 ،تباط دادن بکارت به بحث حاضرازاين جھت است که جوامع اسالمی به بکارت عناوينی مانند شرافتار
واقع ميتوان گفت که مھمترين موضوع درجوامع اسالمی حفظ  در و ميدھند نھا آ، ناموس  وامثال غيرت

سفه فال زد ويکی امی را ندارامعه اسالجموقعيت رت مقام وبکارت است واال درفرھنگ خارجيان بکا
  .>بدبختی بزرگترازاين نيست که کسی به بکارت اھميت بدھد< :اروپائی نوشته است

ورن اين صراحت ميخواھم اھميت امضای سند موافقتنامه ژنو بيان شده باشد وراحت بگويم خطوط آ از
ن تاوقتی شنيدنی بود که موافقت آومذاکرات درباره قرمز جمھوری اسالمی نسبت به مسائل ھسته ای 

بکارت جمھوری اسالمی  ،درموافقت نامه ژنو تمامی خطوط قرمزودرتشبيه . ولی نامه ژنو امضا نشده بود
   .پاره شده است ،دررابطه با مسائل ھسته ای نه تنھا شکسته شده بلکه پاره

ن به آايت حکومت وحتی بی نيازدانستن ارائه ن وتائيد وحمآبعد ازامضای موافقت نامه ژنو واجرای 
ده ادعای ن است که زنی که بارھا وبارھا با مردان خوابيآمجلس ديگرصحبت ازخط قرمزرژيم کردن مانند 

  .بگی خودرابامردان غريبه بشرط حفظ بکارت خودش قراربگذارداخوبکارت بکند وبعد ھم ھم

  شاهد موضوع 
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سالمی وازاصولگرايان ممتازوشناخته شده است درباره خط قرمز قای محمود  نبويان نماينده مجلس اآ
  .ديجمھوری اسالمی شھادتی دارد که مالحظه ميفرمائ

دست داديم  وچيزی ھم ازتحريم ھا  از سته ای راوردھای ھآدرصد ازدست ٩۵مذاکرات  ما درمرحله اول<
 نخانم اشتون به تھراميگفتند ورده ايم  آنھا دربرابر اين سوال  که ماچه چيزی را بدست آ کاسته نشد و

   >مده واين دستاورد بزرگی استآ

مقام رھبری خط قرمزھاراروشن کرده اند واولين خط قرمز را ادامه < :نبويان درباره خط قرمز رژيم گفت
   >وقدرت دانستند تراه با جديد

   :نبويان شھادتش را با عبارات زيرکامل کرد

عقب  ردو يعنینجا وتعطيلی فآ، يعنی تعطيلی طيل ايزوتوب، تعچه خبراستب سنگين اراک آ درفردو و«
   »ورد ھای ملت ايرانآم وحقوق ودستنشينی ازخط قرمز نظا 

   )خبرگزاری ايلنا -ھمايش خط قرمز نبويان(                                                                      

وبه چه روزی افتاده   صحبت ميکند چيست نآ مالحظه کرديد خط قرمزی که جمھوری اسالمی مدام از
 ؟درصد ازفعاليت ھا به معنای ادامه راه با جديت وقدرت است ٩۵يا اين عقب گردھا وتعطيل آ و ؛است

  ؟ومقصود ازمذاکرات قھرمانانه ھمين است

 ه<به اينکه ما چه چيزی دريافت کرد  :ھا به سوال رژيم اسالمی ايران ئیآمريکايا دشواراست  پاسخ آ
ن پاسخ برای نظامی که ھمه آ. ارزيابی دن به ايران را دستاورد مھمی بداني> سفرخانم اشتوايم
درصد  ٩۵ست  که ا ورآا خفت ھای دوران گذشته ايران را برای حفظ اسالم برباد داده واقعوردآدست
زی دوسه رو ن خانم اشتونآيت ھسته ای ايران وحجم عظيمی ازثروت ملی به ھدربرود که بجای فعال

  ؟يا اين است معنای مذاکرات عزت مآبانه وقھرمانانهآ. ن کشورباشدآميھمان حاکم مسلمان 

 ؟ نبويان درھمان گفتگو گفتهی وفرودستی درمقابل کفربازھم اسالم استبا اينھمه بی عزت واقعا  اسالم 
 در  ٩۵معامله که مسلمانان  نيا ايآ ؛اولين خط قرمز ما ايستادگی درمقابل تھاجم به اسالم است :است

ن معامله آرا ثمن تون درايران شخانم احضور ای ھسته ای را ازدست بدھند وخارجيانصد ازفعاليت ھ
  ؟حفظ خط قرمز جمھوری اسالمی درحفظ اعتباراسالم است  ؟ايرانيان نراسرکوفت کنند برسرآ و بدانند

   :قای نبويان درمجلس گفته استآھمين 

 رب گان بايد بدبين باشند واصل رامذاکره کنند ،بينی وتنفرازدنيای کفراسترات بددومين اصل درمذاک<
 ئيھا ازپشت خنجرميزنند وآمريکا<: سيد علی ھم گفته است -> نھا بگذارندآدشمنی وفريبکاری 

  .>فريبکارند

ئی فريبکارودشمن وازپشت خنجرزن به مردم ايران آمريکادراينصورت  دادن  مقام کدخدائی به ھمان 
قای مردم مسلمان آ بزرگ و و اوسرور ، ھمان عزتمندی جمھوری اسالمی است کهتوسط شيخ حسن

  ايران شناخته شود؟
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  شاهد ديگر

   :حميد رسائی نمانده مجلس اسالمی گفته است

 عقب نشينی ھای بيشتری ازموافقتنامه ژنو دارد دريک کالم خط قرمزھای رھبر ناتوافقنامه جديد لوز<
دولت بجای ھمزبانی وھمدلی بامردم درحال فضا سازی برای توجيه اين  و ،معظم انقالب نقض شده است

   >.کاله گشادی است که برسرگذاشته است

  هد ديگرشا 

 ياد ته ای وعضو ھيئات علمی دانشگاه علوم پزشکی  درشکی ھسزعليرضا زاکائی متخصص پ قایآ
مورد را  ١٢مورد خط قرمزمذاکرات را شکسته است وتمام  ١٢داشتی اعالم کرده است که بيانيه لوزان 

   .توضيح ومستدل کره است

  توضيح برشهادت شهود

نندگان ازسوی مذاکره کاستناد شاھد به بيانيه لوزان قابل ايراد است بيانيه يکطرفه ويا بيانيه ھای متغاير
ای که  نام بيانيه ؛. بيانيه منتسب به يک شخص طبيعی ويا حقوقی شناخته ميشودواجد اعتبارنميباشد

    .منتسب به دو وياچند نفرباشد نامش بيانيه مشترک است

وياايران صادرنشده بلکه صحبت از تفاھم نامه يعنی موارد مورد  آمريکالوزان بيانيه ای ازناحيه  در
   .تفاھم ھرطرف است

 ،نھاآزمينه ھائی ميشود برای پيگيری  ،انجام ميگيرددرحاشيه  درروابط سياسی بين کشورھا مذاکراتی که
ھمان است که بين دونفرقبل ازانجام معامله گفتگوھای مقدماتی  ھی برايش بياوريمياگربخواھيم تشب و

  .يا نميشودن به عقد قرارداد منتھی ميشود آوادامه  ميشود 

عمل ب حاشيه ای  که به مذاکرات وتفاھم استاصل مودت واعتبارکشورھا سبب ومعموال نزاکت بين المللی 
نزاکت  ه حداقل اعتماد ودمده اعتبارداده شود ولی اين جريان درحالی است که بين دوطرف مذاکره کننآ

که مذاکرات  صريحا گفته اند آمريکاوھم مھوری اسالمی ج. درحاليکه ھم بين المللی وجود داشته باشد
در ميدان بی اعتمادی جريان دارد واساسا نيازی به اعتماد ويا اعتماد سازی ندارند وموافقت نھائی 

 آمريکای ويا ھيج تفاھمی چه ازسوی جمھوری اسالم ،زمانی ودرطول زمان خواھد بودآبراساس راستی 
نچه ميتواند ايجاد الزام کند آ و که بتواند مبنای موافقت نھائی محسوب گردد. واجد اثرواعتباری نيست،

سندی است که به امضای نمايندگان کشورھاميرسد که بعد ازطی تشريفاتی که مربوط به حقوق داخلی 
   .قوه اجرائی پيدا ميکند است آمريکاوقانون اساسی کشورھای ايران و

نجاست که آصود . مقراه تفاھم دوطرفه رابه تفاھم يکطرفه تبديل کرده است اساسا موافقت نامه ژنو
، اين ن موافقت نکنيمآ ) بااست ۵+١مقصود رما (گ. ابراساس تعاريف متقابل است زھمه چي< :ميگويد

ن موافقت آ نرا تعريف وباآ ۵+١يعنی  فقط چيزی ممکن است قابل استناد باشد که  ،>اتفاق نمی افتد
  .)شرط يکطرفه(کرده باشد 
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 درلوزان نوعی ايجاد رسميت و آمريکااستناد به تفاھم نامه مقصود ازتوضيح باال يکی اين است که 
 و ن ديده نميشودآ در رژيم حاکم برايرانھيچ نشانی ازموافقت که  ؛ن تفاھم يکطرفه استآقانيت برای ح

   .مانع ازايجاد اعتبارسطحی ونزاکت بين المللی است ،وجود واعالم عدم اعتماد مشترک

  خامنه اي وخط قرمز 

اعالم شده وه خطوط قرمز مذاکرات ھسته ای ازطرف سيدعلی معلوم تحقيق نشان ميدھد  ھمانطور ک
رابه نمايندگان ايران ديکته ميکرده وھم تصميم به  ۵+١ھمو خط مذاکرات ھسته ای بين ايران و ،است

  .به مالحظه اسناد ميرويم موافقت ھا وعبورمذاکره ازخط قرمز با اطالع اوبوده است

 ، با توجه به حمايت رھبريت هللا خامنه ایآشاوراموربين الملل قای علی اکبرواليتی مآ< -  سند اول

ايان يافتن مخالفت ھای با جمھوری اسالمی ايران ازادامه مذاکرات وگروه مذاکره کننده ايرانی خواستارپ
 رھبرمعظم انقالب فضل الخطاب است و ھمگان بايد بدانند که فرمايشات :تگف او ؛ای اتمی شدگفتگوھ
ديگرنبايد سخنی درمخالفت با مذاکرات ھسته  ن موافقيمآفرمودند ما با مذاکره وادامه  اينکه ايشان پس از

تيم مذاکره کننده کشورمان تاکنون تمام خطوط قرمزشده ازسوی  :گفت . مشاوررھبرای گفته شود
  .نان بايد قدردانی شودآ رھبرمعطم انقالب را رعايت کرده وازتالشھای

من فکرميکنم پرزيدنت روحانی ميخواھد < :سی  گفت –بی  –احبه با ای قای اوباما درمصآ -  سند دوم

    .>اما تصميم گيرنده نھائی رھبرايران استاين فرصت استفاده کند  از

 :گفت ای داود محمد نيا  مشاورحقوقی وزيرامورخارجه وعضو تيم مذاکره کننده ھسته – سند سوم

نکه دوشب قبل ازمذاکرات  دستورکاربا آ ھيچيک ازمذاکرات ھسته ای برگزارنميشود مگر<
يت وحما دعا ميکنيم سايه مقام معطم رھبری مستدام :او گفت ؛ن شوديتعي قاآونظر يننظرمسئول
   .ميشه بزرگترين پشتيبان ما بوده برقرارباشدھ هايشان ک

 باجزئيات بهجريان مذاکرات ھسته ای < :محمد جواد ظريف درتيرماه سال گذشته گفت  - سند چهارم

 ورھبرجمھوری اسالمی گزارش ميشود  وتيم مذاکره کننده خودرا ملزم به اجرای دقيق سياستھای نظام 
   .نقطه نظرات رھبری ميداند

فته گ ارجی مجلس اسالمیيت ملی وسياست خقای عالء الدين بروجردی رئيس کميسون امنآ  - سند پنجم

 رھبر حضور در حلقه نھائی تصميم گيری درمحضررھبرمعظم انقالب تشکيل ميشود و< :است
   .وب مذاکره ميکنندچاست  که چارجوب مذاکرات نھائی شده وتيم مذاکره کننده درھمان چار ايران

  سند ديگر

هللا علی  يتآنظارت دقيق  از <، ب ميگيردآ ھنگشه مجلس اسالمی که خيلی ھم لولعلی مطھری نمايند 
خامنه ای رھبرايران بربيانيه لوزان  خبرداد وگفت متاسفانه برخی انتقادات صورت ميگيرد که 

 تفاھم ھسته ای لوزان رامرحله جديدی ازھمو  ،داردمنصفانه نيست وشايد بيشترجنبه سياسی 
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گاه تازه ای دردنيا بوجود اسالمی خواندوپيش بينی کرد که نتايج مذاکرات جاي حيات انقالب
  .>بياورد

(پيش بينی مطھری دراين باب است که مرحله جديدی ازدوران جمھوری اسالمی به وابستگی شديد  ايران 
  به رياست جمھوری شيخ حسن برای  مدتی نا معلوم به ايرانيان تحميل خواھد شد) آمريکاونوکری به 

  حكم اسناد 

   :وددارداسناد وشھود باال  اين حکم راباخ

جريان ھسته ای باجزئيات به سيد علی گزارش –دستورجلسه مذاکرات با نظر سيد علی تعيين ميشود 
دوشب قبل ازمذاکرات  –تيم مذاکره کننده خود راملزم به رعايت دستورات سيد علی ميدانند  –ميشود 

رست د(مسائلی که بايد مطرح وجوابھائی که بايد داده شود بادستورونظر سيد علی تعيين ميشود  ۵+١
وباالخره شھادت رئيس  )مانند دختری به حجله ميرود شب قبل مادرش به او چيزھای الزم راياد ميدھد

   .ت وتصميم نھائی با سيد علی استست که ميگويد  درايران رئيس جمھور ھيچ کاره اسآمريکاجمھور

  اكنون به حد نامردي نگاه كنيد

جزئيات  بنده در< :ميگويد ٢٠/٠١/٩۴درتاريخ  سيد علی عليرغم اسناد وشھادت ھائی که مالحظه کرديد
 را ، چارچوب ھای مھم وخط قرمزھا، خطوط اصلی من مسائل کالنمذاکره دخالتی نکردم وبازھم نميکنم 

اينکه گفته بشود که جزئيات اين مذاکرات تحت نظررھبری است اين  ولين کشورگفته ام .........ئبه مس
مداد  يعنیجای ديگری ھم گفته که من با مذاکرات نه موافقم ونه مخالفم ( در حرف دقيقی نيست>  و

  .)ھستم

  نوقت شود پديد که نامرد ومردکيستآن وتو وزد باد مھرگان        فردا که برم

  داستان كارهاي كالن

که  یخوندآواين امربرخودش شبھه باشد که يک  بياورد قبل ازاينکه سيدعلی بھانه کارھای کالن را
ده روزه رسي و مدعی است فقه خوانده يعنی به درجه دانستن کيفيت پاک کردن مقعد وحيض زنان ونماز

 رئيس«گفتگوی  وری بجاست که دربرنامهآ، اين ياد است چه صالحيتی درمسائل کالن ھسته ای دارد
 .>ازمن بپرسيد موضوعات کالن را< :رئيس گفتندآقای قای شھرام ھمايون آتجزيه طلبان با  »شورای

خود خوانده شورای تجزيه طلبان                ِ ن زمان که رئيس  آ سابقه اين فرمايش ايشان به قبل ھم ميرسد در
من  از< :غازکردند فرمودندآزمان با روزھائی که تنش با قانون اساسی وتداوم سلطنت را وھمنبودند 

  .کارھائی رابخواھيد که ديگران نميتوانند انجام بدھند>

قانون  رعايت اعليحضرت خواست درھمان موقع درسنگری توضيح رفت که  کارھائی را که ميتوان از
ند ن سوگآکرده وشخص اعليحضرت ھم به  ا مقررنرآبرای اعليحضرت احصا وکم وکيف است که اساسی 

   .ياد کرده اند



  حقوقدان -يض اميرف -اکنش مجلس وقطعنامه سنای آمريکاخط قرمــــز يا بکارت رژيم وو         ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۵/١۵شيد (آدينه) ناھيد 

اجازه فرمائيد  فرمايش اخيرشان  ،در حاليکه اعليحضرت نسبت به خواست قانون اساسی تمکينی ندارند
   .قابل تحويل گرفتن نباشد

 هحجم ووزن ومحدوده کاررا قانون تعيين ميکند نه خود شخص. مذاکرات ھسته ای چه جزء وياکل بھيجوج
   .درصالحيت سيد علی به اعتبارقانون اساسی جمھوری اسالمی نبوده ونيست

ازمتخصص مقعد شوئی نگيرند وارد  را ۵+١بدبخت مسئولين کشوری که تاشب قبل دستورمذاکره با 
   .مذاکره نميشوند

  :آمريکاواکنش مجلس اسالمی به قطعنامه سنای 

   به تحرير اتی 

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

 


