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  منافع ملي  درجمهوري اسالمي
  حقوقدان –ميرفيض ا

ست دراين آمريکاقای دھقانپور مجری برنامه افق صدای آمناسبت تحرير حاضر تالش بی حد وحصر 
ماند . نا گفته نکند مبنی براينکه دولت شيخ حسن در جھت منافع ملی حرکت ميکند مجرا که کسب اقرار
  ١. دھقانپوربرای باراول نيست قایآکه اين سعی وتالش 

 > خواست ازخط قرمز ما منافع ملی استمجری برنامه با نشان دادن تصوير شيخ حسن وادای جمله <
اعليحضرت که يکی ازميھمانان برنامه بودند اقراربه حرکت دولت شيخ حسن درجھت منافع ملی بگيرد 

 عريف منافع ملی پرداخت ولی تاثيری درقای دھقانپور خيلی ھم کوشش کرد وبه تشريح تآ .که موفق نشد
   .ميھمانان برنامه نداشت از حتی يکی ديگر و اعليضرت باور

   آمريکاعلت تالش صدای 

ن آتاثيرمثبت دراجرای موفقتنامه ژنو وپيامد ھای ی ايرانی ويا خارجی کسب نظريه ويا اقرارشخصيت ھا
دررابطه بامذاکرات جاری زير نقاب  آمريکا. زيرا تسليم جمھوری اسالمی درمقابل تصميمات متخذه دارد

  .ازنوعی مشروعيت قانونی برخوردارد شناخته ميشودبظاھرمد وآوپوشش منافع ملی به حساب خواھد 

وادعای  >رای به رياست جمھوری رسيده است ليونيم ١٨يا  ١٧که روحانی با <قای دھقانپورآادعای 
 خط قرمزدولت روحانی است  به ضميمه شھادت و اينکه دولت شيخ حسن حافظ منافع ملی ومنافع ملی

بعنوان مظھروپايگاه مستحکم منافع ملی شناخته  ،شخصيت ھائی چون اعليحضرت که درماھيت اقرار
 مذاکراتای تسليم جمھوری اسالمی دررابطه بميتواند يکی ازارکان ايجاد مشروعيت نسبی بر شده اند

   .ن باشدآاتمی وتحميالت حتمی 

است که باکسب رضايت  !!ای دھقانپور چيزی شبيه قطععنامه شورای تجزيه طلباناين برنامه اق
  .ن سند وجھه خاص دادآاعليحضرت به 

  موضع جمهوري اسالمي درمنافع ملي 

   :ال شروع شودثبھتراست که بحث حاضربا يکی دوم

لک ما يندبن ملک رجوع ميکند که به بآاگرکسی بخواھد يک ملک غيرمنقولی رابخرد به سند مالکيت  
وبازاروضعيت ملک را سوال ميکند که مالک  ن کيست وحقوق ارتفاقی ملک کدام است ويا ازمردم کوچهآ
  ؟شناسدنرا بآ

                                               
آقای دھقانپور تنھا اجرا کننده در صدای آمريکا نيست که اين ادعا و تالش را دارد، بلکه در تلويزيون سی ان ان، شخصی بنام  - ١
قطع شد دوباره به برنامه  GPS يون برنامه او بنام پيش حتا با فشاری از بيرون تلويزکه روزنامه نگاری است سالھا » يد زکريافر«

 ک-سفر کرده است. ح» جمھوری اسالمی«آمده و گويا دوبار ھم به ايران 
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اگرکسی بخواھد بررسی کند که  دين مردم يک کشورچيست نسبت به قماروشرب مسکرات  -مثال ديگر  
ورات وانجيل باشد رجوع ميکند ويا ن ويا تـن مردم که ممکن است قرـيا به کتاب دينی آچه حکمی دارد  

نھا آ ميخانه ھا وقمارخانه ھا ميگيرد وحکم دين رانسبت به قماروشرب خمر از در را کی دونفرييقه 
  ؟ميپرسد

دم ناشی است که بجای رجوع به سند آ قای دھقانپور دقيقا دربرنامه منافع ملی مطابق ھمان کارآ کار
حقوقی قانون اساسی است به اشخاص رجوع   ءکه منشا قانون اساسی وکتاب دينی جمھوری اسالمی

   .مينمايد

وبازاربھرتعدادی که باشد سبب بطالن مندرجات سند مالکيت ملک ثببت ھمانطور که اظھارات مردم کوچه 
ن آشده نميگردد وھمانطور که <اظھارنظرھمه مردم نسبت به امری که خالف دين خداباشد سبب حالليت 

تعداد  بھر آمريکاشھادت واظھارنظرافراد ھم دربرنامه صدای  ،)نآی = صراحت قرخوند جنتآ( >نميشود
  .که باشند ماھيت جمھوری اسالمی را ازمنطق قانون اساسی وحقوق اسالمی تغيير نميدھد

يا دولت روحانی برخالف دولت گذشته به آقای دھقانپور چند بار متمسک به اين پرسش شده است که آ
د روشن بوبرای مخاطب اعتراف گيری  نقدر مسئلهآ؟ که متمرکز شده است ياخيرسوی حفظ منافع ملی 

   .ايجاد کند آمريکانتوانست دستاورد مطلوبی برای صدای ايشان  که 

ت ری اسآ؟  البته ازنظرمردم عوام وساده بين يا اگرکسی خانه ای را رنگ کرد  دليل تعلق خانه به اوستآ
دليل خيلی چيزھا ميباشد اال مالکيت  وبيشتراز ھمه  برای  ،ولی رنگ کردن خانه  دليل مالکيت نيست

  .اغوای مردم وظاھرسازی وفريب است

ن است  اسناد واظھارات او آه جمھوری اسالمی وقانون اساسی شيخ حسن ازدستياران نزديک ومعتقد ب
رمز منافع ملی خط قيا اگراو براه فريب وتقيه مطلبی گفت ازجمله <آ ،کافی برای صدق اين حقيقت است

نرا تمردی به قانون اساسی جمھوری اسالمی گرفت که چون با واکنشی آ ن اصالت داد ياآ> بايد به ماست
ژيم اسال ِ        ازسوی ر     .درچارجوب تقيه وفريب مردم جريان يافته است ،می مواجه نشده      

چی ريش وقي ،فريب دراين رابطه که مردم خيال کنند واقعا شيخ حسن به منافع ملی اھميت واعتبارميدھد
 مردم درمسائل ھسته ای ومذاکرات مربوطه دخالتی نکنند>رابدست اوبدھند وھمانطور که خودش گفته <

  زند وھرچه درموافقتنامه ژنو کاشته است بھره برداری کند؟ومجلس را دورب

ن کشورحتی يکبارھم صحبت آ، سنت وحتی قانون اساسی نآدراسناد حقوقی جمھوری اسالمی شامل قر 
 شتفگیآوحتی نام مجلس قانونگذاری جمھوری اسالمی که درابتدا ملی بود به منافع ملی نشده است  از

  /ن حذف وتبديل به اسالمی شدآاورد و ملی خمينی وجمھوری اسالمی تاب ني

  :ازجملهتمام جبھه گيری ھای خمينی عليه ملی وملی گرايان 

  )١٢صحيفه نورجلد (      »ن ودستورخداستآملی گرائی خالف اسالمی وقر«

  ھمان ماخذ)(  »مليون مردم برای اسالمی انقالب کردند نه برای ملی گرائی ٣۵«

   »نھاستآمه بدبختی ازبروند گم شوند ملی گراھا که ھ«
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   »کسانيکه ميخواھند ملی گرائی رازنده کنند مقابل اسالم ايستاده اند«

  »ملی گرائی لشگرھای شياطين ھستند«

   »مدعيان ملی گرائی عمال غرب ھستند«

ن است که بھنگام تدوين قانون اساسی جمھوری آاسالم وقرپشتيبانی  و راستا وبسياری ديگرھمه در
   .شده است اسالمی رعايت

 درخط عقايد خمينی حرکت ميکنند واحترام تقديسی در ،متصدياندرجمھوری اسالمی ازکوچک وبزرگ 
دراين صورت چقدر سادگی ميخواھد که انسان تصورکند جمھوری اسالمی  قائلند حد بينھايت برای او

   .ميتواند درمسير ملی گرائی وناسيوناليسم ايرانی ومنافع ملی گامی بردارد

 مردم در  .نھا برای اسالم است نه برای مردمآدراسالم ھرچه ھست ازافتخاروسربلندی ومنافع و امثال 
دارد که بايد باراسالم را حمل کند بدون اينکه  الزم باشد بداند که  را جوامع اسالمی حکم حيوان باربر

   .ن بارچيستآمحتوای 

  ابزارتشخيص نفع وضرر

. اھليت سبب ورود شخص به ميدان است فرد اھليت ،يا ضررابزارمشخص ومعلوم برای تشخيص نفع و
  .دا تشخيص ميدھردرکار ِ  نفع ويا ضرر وبا حکمی که ازناحيه اراده شخص صادرميشود ،تشخيص ميگردد

ن وکتاب خمينی وقانون اساسی آقر( نيستندتشخيص                        ِ مردم واجد صالحيت واھليت   ،درجامعه اسالمی ايران
شنا ميگردند    آواليت فقيه به امرتشخيص  ،جامعه            ِ تقليد ودرکل        ِ مراجع         ِ ازطريق   )جمھوری اسالمی

دراصالح حقوقی مردم متشيع ايران محجور وصغيرند وفاقد صالحيت برای تشخيص منافع شناخته 
بی مورد ونادرست است زيرا بنابراين درايران زيرنفود جامعه اسالمی اساسا بحث منافع ملی  ؛ميشوند
   .حق بسياری چيزھارا ندارد که يکی ھم تشخيص منافع جامعه است حاکميت ندارد ملتی که

  دالئل عيني

  >جائی که عين است بحث فلسفی موجه نيست<

ای بحث حقوقی وفلسفی درمورد بی اعتنائی جمھوری اسالمی به منافع جن است که بآتعد             ّ اين تحرير مس  
  .کندملی  به ارائه نمونه ھائی مبادرت 

 درطول يا ميتوانيم مورد ويا مواردی رانشان دھيم که جمھوری اسالمیآميدان گشوده است که  نخست اين
  ؟ورده باشدآ فعل در راازقوه به ايران منافع ملی حيات سياسی غاصبانه خو

  

   آمريكاگروگان گيري كارمندان سفارت 
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می حکومت اسالمی ياد ن بعنوان اولين اقدام رسآ ميتوان از که آمريکاگروگانگيری کارمندان سفارت 
   ؟وردآن را ميتوان حتی در زوايای منافع ملی بحساب آمد ھای آپی  و ؟يا متضمن منافع ملی بودآ ,کرد

فراموش نکنيم که درامرگروگانگيری حتی تعاليم اسالمی ھم که مقتضی ميساخت گروگان ھا درازای 
دارائی ايران گروگان  از ميليارد  دالر ٧زاد شوند جمھوری اسالمی با صرفنظرکردن آ پول دريافت فديه (

    .زاد کردآ را ھا

  جزايرسه گانه ايران 

ی ياھمين جمھورآو ؟بودنخط قرمزمنافع ملی ايران يا مالکيت ايران برجزايرسه گانه ايران درخليج فارس آ
فيانه نرامخآ يا رخط قرمز حفظ کرد ودرازايرسه گانه ايران درخليج فارس ج ،اسالمی به مديريت شيخ حسن

  ؟برباد داد

رامنتشرميسازد نوشت که جمھوری  آمريکاکه اخبارحوزه دفاع  ئی ديفنس نيوزآمريکاسايت خبری 
امارات عربی بتوافق رسيده باين طريق که مالکيت دوجزيره تنب کوچک  اسالمی برسرجزايرسه گانه با

الت ح( زاير تصرفاتی داشته باشدن جآبھای ساحلی آيد وايران نسبت به آ بزرگ به مالکيت امارات در و
  .اجاره)

بوده که حتی عالءالدين بروجردی  بی اھميت ازنظرجمھوری اسالمیفع ملی ايران رمنااين معامله برس
واعالم کرد جمھوری اسالمی ھم درجريان قرارنگرفت مجلس  يون امنيت وسياست خارجی سرئيس کمي

خ اين خبرھارادرمورد جزايرايران درخليج فارس که وزارت خارجه جمھوری اسالمی است که بايد پاس
   .سکوت درفضای سياسی مالکيت جزايرسه گانه ايران برقرارشد. ھمين وھمين وبدھد

  حقوق ومنافع ملي ايران دردرياي مازندران 

 درصد تقليل يافت و ١١درصد به  ۵٠ويا از يا حقوق ومنافع ملی ايران دردريای مازندران محفوظ ماندآ
  .) شکسته شدخط زردیزی که صدھا سال دوام داشته بوسيله ھمين شيخ حسن (خط قرم ،اين شکست

  خسارات جنگي عراق 

قای خرازی که وزيرخارجه جمھوری اسالمی بوده خسارات جنگی که عراق به آ بنابرگفته دکترواليتی و
! !لل باھمه راستکاریشورای امنيت سازمان م ؛ايران وارد ساخته نزديک به يک ھزارميليارد دالر ميباشد

ميليارد خسارت کلی که بايد مورد  ٩٣ھم عراق را متجاوز جنگ شناخت وھم  آمريکاورعايت نفوذ 
  .بازبينی کارشناسان قرارگيرد نظرداد

 ٧؟ جنگ عراق وکويت اين منافع ملی ايران  کجای خط قرمز قرارداشت که بکل ازخط خارج شده است
سال  ٨) ايران درصد ازفروش نفت عراق ۵ويت ازعراق غرامت گرفت (ميليارد دالرک ٣٣ماه طول کشيد 

   .وفرانسه بود واصال بفکرغرامات جنگی ھم نيست آمريکاگرفتارجنگ عراق با مساعدت 

   .؟ زيرا کويت معتقد به منافع ملی کشورش ھست ولی جمھوری اسالمی نيستميدانيد چرا
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  .>برادر ازبرادرمطالبه غرامت نميکند< :گفتسفير بغداد درتھران درباب خسارات جنگی ايران  

عضو کميسيون اقتصادی پارلمان عراق وابسته به حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق  سامی اتروشی 
  .>عراق به ھيچوجه تعھدی نسبت به غرامات جنگی ايران نداردگفت <

رکوبانی مقابل داعش ميجنگد درکنارکردھائی است که د حزب مزبورکه درايران ھم نمايندگی دارد(
  )ن دوستان ياد فرموده اندا بعنوانھآواعليحضرت دربيانيه شان از

  مطالبه غرامت ازايران 

يعيان ئی که درعراق بوسيله شآمريکاافسران خانواده  ٢٠٠مد که بازماندگان آ دراخبار ،يکی دوھفته قبل
ن بانکھا سبب آبانک که مدعی ھستند   ۵عليه  مورد حمايت جمھوری اسالمی کشه شده اند یعراق

   .دورزدن تحريم ھا شده وپول به شيعيان عراقی داده اند ادعای خسارت کرده اند

جمھوری اسالمی که  اين ادعا مالحظاتی نداشت ولی ادعای مدام سرفرازنه       ِ ازدالئل   مزبورالبته خبر
 ئی راآمريکا ق روزگارمانی ونيروی قدس جمھوری اسالمی درعراق درکنارشيعيان عراسردارقاسم سلي
ئيھا اآمريکوسند ھای زيادی که بوسيله خبرگزاريھا منتشرشده ممکن است بخشی ازدالئل  سياه کرده اند

   .باشد

حق مسلم داشته که بمجرد پايان  ،ل متحداين دعوا درحالی مطرح شده که ايران بموجب منشورسازمان مل
 ن کشورھاآوفرانسه وکمک ومساعدت نظامی  آمريکاجنگ وحتی درجريان جنگ عراق وايران به حضور 

شورای امنيت درخواست خسارت ازاقدامات نظامی  ۵٩٨اعتراض وبموازات قطعنامه  به دولت عراق
  .کشورھای مزبور درکنارقوای نظامی عراق بنمايد

درجنگ عراق وايران مقامات دولت ريگان ورسانه ھای گروھی اياالت متحده به طرق مختلف تبليغات <
 و اخبار وبنفع عراق وبه ضرر ايران موضعگيری کرده ووسيعی را عليه جمھوری اسالمی ادامه داده 

سال  ٨. باتوجه به مراتب فوق کامال مشھود است  که اياالت متحده درطول رامنتشرميکردند خود تفسير
 وبخصوص دراواخرھرگزبه تعھدات دول بيطرف درجنگ عمل نکرده وبا جانبداری ازيکی ازجنگ 

اصول حقوق جنگ را نقض کرده لذا مشخص  متخاصمين ومشارکت مستقيم درمخاصمه به ضررديگری
                  >بيطرف درجنگ عراق وايران شناخت نراآيک دولت متخاصم بوده ونميتوان  آمريکاشکار است که آ و

  )٢٢فصلنامه شماره –(اظھارنظرکارشناسان نظامی 

 مستند به منشورسازمان ملل و ان که عنوان منافع ملی دارد وجمھوری اسالمی اين حق مسلم اير
عنای يا مآ .استه رسيده است ناديده وفراموش شده گرفت آمريکا و به امضای کنوانسيون ھای بين المللی

 ن به ھمين معناست که جمھوری اسالمی نسبت به غرامات جنگ عراقآمنافع ملی وخط قرمز تجاوز به 
   .چنين رفتار کند که کرده است مستقيما وغيرمستقيم متحمل شده است که

  

  دروغ به محجور



 قدانحقو -اميرفيض -منافع ملی در جمھوری اسالمی                                                 ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١١/١٧» مه شيد«شنبه دو 

نھا ھم باور آو غ ميدھندن ويا وعده ھای دروا، داسترام کردن اطفالآديده ايم که ھمواره بزرگترھا برای 
   !گترھا به اطفال استرنقش جمھوری اسالم دردروغ گفتن بمردم ھمان نقش دروغ گفتن بز .ميکنند

درارتباط با مذاکرات ھسته ای شيخ حسن وتيمش اعالم کردند که ما ازخط قرمزمان کوچکترين عقب 
    .نشينی نکرده ايم

ژانس به آاقدام عملی با  ١٩ايران تاکنون درخصوص  ،ھسته ای ژانس انرژیآ، ايران وطبق مذاکرات<
  >ن را ايران عمل کرده استآمورد  ١۶توافق رسيده اند وتاکنون 

  دکترحنيف غفاری کارشناس مسائل ھسته ای ايران)(                                                          

گاھی زمايشآ درگام نھائی به صفررساندن غنی سازی و ھدفشان کهنوبا پذيرفتن موافقتنامه ژما رواقع د<
 %۵ن قيدو بند ھا درمورد غنی سازی زيرآ. در واقع ما با پذيرش نھا کمک کرده ايمآبه  ن استآکردن 

ن آايم  وبه  دست داده از رگ برنده راـــــزل کرده ايم وباه ما داده تنـتی ب –پی  –عمال ازحقی که  ان 
 یحاليکه برا در اجازه بگيريم آمريکا از ذره اقداماتمان را ،اد کنيم  ومنبعد بايد ذرهنميتوانيم استن

مشاورعالی  سفيرسابق ايران درشوروی وکانادا و –ناصرنوری (       >ديگراعضااين محدويت نيست
  )وزارت خارجه

درصدی خودرابه  ٢٠مده است که ايران تمام ذخائرآ ١۶/٨/٩٣ژانس اتمی در تاريخ آدرگزاررش فصلی 
       .اکسيد تبديل کرده است

 ٢٠ژنو انجام داده وتمام ذخائر  در ايران تمام تعھدات خودراانس اعالم کرده است <ژآش تازه ای درگزار
  >ميزاستآدرصدی اورانيوم ايران رقيق شده معھذا نميتوانيم بگوئيم که برنامه  اتمی ايران صلح 

  شده استخط قرمز درموافقتنامه ژنو شكسته 

 باامضای موافقت نامه ژنو خط قرمز حقوق ومنافع ملی وھمانطور که درتحريرات سابق ارائه دليل شد 
   /حتی حيثيت وحقوق بين المللی ايران وملت ايران بدست واراده جمھوری اسالمی شکسته شده است

ه ژنو يک اسارت نامه موافقتنام  ۵+١وبا توجه به تعھدات کلی بدون حد ووصف درمقابل خواست گروه 
است وبحث خط قرمز منافع ايران بکلی فکاھی است  وھمانند قصه ای است که برای خواب کردن اطفال 

 .معمول است

 


