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  حقوقدان -اميرفيض

ازسران کشورھای  نآدرخواست شورای تجزيه طلبان به امضای رئيس  ١ درقسمت نخست اين تحرير،
مبنی براينکه <درون مايه تمامی اين مذاکرات وتوافق ھا می بايست دردسترس مردم قرارگيرد>  ۵+١

   .استن سھميه اين تحريرآون  تکميل نسبی ند واکننيمه کاره ما

ن مذاکرات دردسترس مردم تعلت وانگيزه قرارگرف ،پيشنھادات خود     ِ رديف     ِ خر  آدرقسمت  ،نامه مورد بحث
   :را چنين بيان کرده است

رد>  درصورتی ممکن خواھد بود که درروند مذاکرات ھسته ای منافع به حق ملت  ُ ب   –رد            ُ <سناريوی <ب  
  >ونه منافع جمھوری اسالمی بعنوان يک فاکتوربنيادين قلمداد شودايران 

  امـــــا بعد: بيهوده سخن به اين بزرگي و

 ۵+١ملت ايران ازمذاکرات وتوافق ھای بين                                                    ِ درتحريرقبل عرض وارائه دليل شد که درجريان قرارگرفتن  
  .تلقی ميگردد نا متناسب وبيھوده  ،رئيس درصالحيت کشورھای خارج نيست  والجرم درخواست ،وايران

  فرض براي اثبات

فرض ميکنيم که روسای جمھوری کشورھای   ازنامه رئيس شورا،                            ِ ل برای رفع ترديد عدم تناسب  حا
ن خاصه که نامه با استفاده ازواژه آلمان بامالحظه نامه شورای تجزيه طلبان وھيبت آوصدراعظم  ۵+١
ای خطاب قرارگرفته سبب شود که روس ،نوعی التيماتوم تلقی ميشودکه درعرف سياسی بين کشورھا   بايد

يواشکی وازقصوری ھم که شده نامه شورا عمل             ِ که طبق دستور   جمھوری کشورھا تصميم بگيرند
   .عذرخواھی کنند

نھم معيوب ومجعول وزارت آتا تفاھم نامه يکطرفه خوب دردسترس کدام مردم قراربدھند؟ مردمی که 
مردمی که رئيس  منتشرشد ريختند توی خيابان وعالمت پيروزی ازخودشان نشان دادند؟خارجه ايران 

مجمع تشخيصشان (رفسنجانی) شادی ونشاط مردم راسرمايه ارزشمند نظام وموفقيت درمذاکرات ھسته 
درصد نام تفاھم نامه يکطرفه جعلی را موافقت نامه  ٨٢نظرخواھی ايرنا ر ای دانست، ويا مردمی که د

شعوراجتماعی خودشان را  می که درمراسم اربعين ماھيت ودرکيا مرد زی ايران اعالم کردند ،پيرو

                                               
١ - 18May2015.pdf‐AmirFeyz‐1(1)andyz/MolahezatDarNamehRPbehSaran5http://1400years.org/AmirFe  



 اميرفيض حقوقدان ١+۵مالحظات در نامه اعليحضرت به سران کشور ھای                        ۶از  ٢برگ  ٢٠١۵/٠۵/٢٢شنبه) چھار( تير

به جھانيان ارائه دادند؟ يا مردمی که به سلب حق حاکميت ازخودشان رای دادند؟ اجازه فرمائيد  شکاراآ
   .بيش ازاين معرفی نشويم که فالن سرباالست

  عموميت ناداني

 فقط مختص بخشی ازما ايرانيان وبيعالقگی به سرنوشت ومنافع کشور،ی تصورنکنيد که نادانی عموم
   .کشوردرمسيرفرھنگ خود درحدی وبه شکلی غرق درنادانی عمومی است ھر ،است

مريکا شده  آدرک عمومی مردم  دريک نظرسنجی که بوسيله موسسه پيو از ٢٠١۴اخيرا دراکتبرسال 
بسيارضعيف ودشان خئل سياسی وحتی جاری کشورنشان ميدھد که درک عمومی مردم نسبت به مسا

   .است

   .مريکا چقدراستآ درصد ازپاسخ دھندگان نميدانستند که حد اقل دستمزد در ٧٣نظرسنجی ميگويد 

صد  در ١١ھوست وانياتندرصد ازپاسخ دھندگان بدرستی پاسخ دادند که نخست وزيراسرائيل بنيامين  ٣٨
درصد ھم ديويد کامرون  ١درصد حسنی مبارک و  ٧وزيراسرائيل ميدانستند واريل شارون را نخست  ھنوز

درصد بودند که گفتند پاسخ سوال را  ۴٣را وجالب اينکه پرشمارترين پاسخ دھندگان کسانی درحدود 
   .نميدانند

مريکا نوشت يک چھارم مردم آدريک نظرسنجی ازمردم  ٩٣مريکا دراسفند ماه سال آبنياد ملی علوم 
  ٢. کا نميدانند که زمين به دورخورشيد ميگرددمريآ

  گاھی عمومی آچاره انديشی کمبود 

گاھی عمومی نسبت به مسائل کشورشان چاره انديشی کرده است آجامعه انسانيت برای جبران کمبود 
مبادرت نھا آوامثال  گاھی عمومی به ايجاد احزاب واپوزيسيون ودولت سايهآوضمن اقداماتی برای تامين 

   .ميکند

 اتدولت سايه يک اصطالح سياسی است که برای ھييتی بکارميرود که روی کارنيامده ولی مترصد است 
    .با برکناری ويا سقوط دولت جايگزين دولت قانونی بشود

تحقيق وبررسی ميکند  ،دررشته ھای مختلف ووظائف دولت ،دولت سايه بدون دخالت درکار دولت سرکار
   .ماده باشدآھمه چيز برای اداره کشور  تا به محض سقوط دولت

ھوای  سرکار دراين حالت است که ھم خارجيان وھم احزاب وقدرت ھای داخلی بموازات احترام به دولت
 داخلی و ھمه توجھات ،ودراولين زمان مناسبوتماس وگفتگو برقرارميکنند  ؛دولت سايه راھم دارند

  .سوی دولت درسايه معطوف ميگردد به خارجی 
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راين حالت است که اگردولت سايه ادعا کند که خارجيان بايد بجای مذاکره با دولت حاکم با دولت سايه د
شخيص وت ، صالحيت يارگيری واھد بود زيرا تنھا قطب اطالعات،گفتکوکنند يک سياست غافل کننده نخ

   .موضع حقوق مردم ھمين دولت درسايه است که عمال رھبری اپوزيسيون را شکل ميدھد

  هيئت نظارت برمذاكرات هسته اي

مھمترين وحساسترين کاراپوزيسيون جمھوری اسالمی در شرائط کنونی نظارت برمنافع ملی وحقوق ملت 
جريان  سازشکاری وندانمکاری در بی احتياطی، است. ذره ای بی مباالتی، ۵+١درمذاکرات ھسته ای 

   .ھا وحتی جنک را محتمل ميسازدمذاکرات وتوافقنامه ھا خطرنابودی ايران و ادامه تحريم 

 باشد ونظارت داشته ھسته ای برمذاکرات  ،که درحاشيه وسايهتکليف ملی وميھنی اپوزيسيون بود 
 را پيشنھاد [نه حقوق دولت اسالمی را] جھانی ومتقابالحفظ حقوق ايران                            ِ بھترين راه برای تامين امنيت  

 راه وچاره انديشی کند، توجه و تيب دھدصين ھسته ای ايران وجھان ترازمتخص ھاکند، سمينار
    ٣. اعتبارعمومی را کسب کند

ل                        ُ مريکا ھم ھمين جمله را ب  آ روزی که جمھوری اسالمی گفت ما نيازی به اعتماد درمذاکرات نداريم و
تکليف  ؛زمائی استآگرفت وگفت ماھم نيازی به اعتماد سازی نداريم واقدامات مابراساس راستی 

    .متقابل مذاکرات درزمينه ھای اعتماد حمايت ازوکردن اين  روال بی اعتمادی بود  اپوزيسيون محکوم

زيرا اصل براين است که بين ملتھای کشورھا اعتماد ودوستی وجود دارد ودولتھا ھستند که به دامنه بی 
ه ب سو) بنابراين بی اعتمادی درمذاکرات ھسته ای ارتباطیواعتمادی ودشمنی وجنگ کشيده ميشوند (ر

وانگھی درطول تاريخ سياسی  ؛ندارد وفصلی موسومی وساختگی است ۵+١ملت ايران وکشورھای 
نوان عشده که برپايه بی اعتمادی علنی  جھان کدام مذاکرات ودرنھايت قراردادی بين دووياچند کشوربسته

   .شده باشد

 و ۵+١ت اتمی بين چگونه ممکن است مناقشا ھمه مناقشات بين کشورھا ناشی ازبی اعتمادی است.
   .دنيا اين را ميفھمد اگرجمھوری اسالمی نمی فھمد ؟ايران را درزميينه ھای بی اعتمادی حل کرد

 روزی که نمايندگان جمھوری اسالمی رسما اعالم کردند که موافقت نامه ژنو را نخوانده امضا کردند
رات ھيئت نظارت برمذاک   ِ قی  ين موقعی بود که با پيگيری موضوع ازسوی شخصيت حقوبھترين وحساستر

شود مگرمي ،اصل صالحيت ھيئت نماينگان جمھوری اسالمی را زيرسوال بی اعتباری ببرند ،ومنافع ايران
ون يک اپوزيسي ؟امضا کنند يک توافقنامه ای را ،که نمايندگان يک کشوری بدون خواندن ومطالعه وبحث

شده حتی به کک  م که اين رسوائی اقراريولی ديد وردآن دولت ونماينگانش رادرميآ               ِ بيداروھشيارپدر  
  ٤. وانگارنه انگار  اپوزيسيون جمھوری اسالمی ھم برنخورد

                                               
شوربختانه بسياری از خارج نشينان که برخی از آنان خودرا فيزيکدان و متخصص فيريک اتمی ھم ميدانند بکلی مخالف آشنايی  - ٣

انرژی اتمی ھستند. اينان منافع اسراييل و بيگانه ھارا دنبال می کنند. نه منافع ايران مردم ايران و متخصصين فنی ايرانی به مسايل 
 ک-را. ح

استاد اميرفيض در چندين و چند نوشته پی درپی و دامنه دار اين موضوع را ياد آور شدند و از ايميل جاويد ايران پخش و ھمراھی  - ٤
 ک-شد ولی اوپوزيسيون انگار نه انگار... ح
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گاه با داشتن شخصيت حقوقی مستقل تحت عنوان سايه ازھمين اعالم نمايندگان آ يک اپوزيسيون واقعی و
فظ حقوق حپايه اساسی برای  سندی به جامعه جھانی ارائه ميداد که ،ايران دائربه نخوانده امضا کردن

    .مريکا باشدآخاصه  ۵+١ايران وجلوگيری اززورگوئی وتعدی 

ن ميداد که امروز ااينھا وبسياری موارد مشابه موقعيتی به ھيئت نظارت سايه برمذاکرات ھسته ای اير
المی وجامعه جھانی ھم ميفھميد که درمقابل ھيئت نمايندگان جمھوری اس ميتوانست خودی نشان بدھد

   .يک ھيئت فھميده وراسخ به حل مناقاشات ھسته ای ايران وجوددارد

نھم انحصارا دررابطه با موضوع آ سايه با ثبت وايجاد شخصيت حقوقی واقدامات الزم تھيئت نظار
 ميتوانست  حائز تنھا موقعيتی بشود که  شخصيت حقوقی که نظارت برمذاکرات وحفظ حقوق ايران بود،

      .گردند جمھوری اسالمینمايندگان که ازنظرافکارعمومی جھان الاقل واجد صالحيت درمقابل 

ذاکرات ھسته ای ومنافع ملت خود دررابطه با مکلی اپوزيسيون نه تنھا کوچکترين توجھی به تکليف 
 نھمآ ؛ودنھا تلکه پول ازمردم بآ يکی ازکه درتھيه برنامه وکارھای سبکی بودبلکه دراين مدت  نداشت
   »!شاھزاده«به نام 

ن به مذاکرات ھسته ای ومنافع ملت آ وبی خيالی ازوضع اپوزيسيون ۵+١تصورميکنيد که کشورھای 
 وراکب خوفروش بشقا »!شاھزاده«وری پول تحت عناوين عکس يادگاری با آوفعاليت جمع  گاه نيستند آ
 حتی زيروتشکلھای مختلف خدام کردن ايرانيان است را برای تماس با حتی سازمان دادن وجوانھا و

 يا دخترشان را به وزير يا کارگزار بيگانه شوھر داده اند مريکائی که ھمسرايرانی دارندآنظرخانم ھای 
کسی که نميداند خواجه حافظ شيرازی است. يکی   ؟بی اطالع ھستند برای سرکيسه کردن ايرانی ھا

   .لنطرانی ميگويند »شاھزاده« ازھمان جوانھا به پدرش گفته من ديگرسرکارنميروم زيرا مردم به من و

 موقعيت ونقش حساس والزم اپوزييسيون در ٥ )٢٠١٢اکتبر  ١۴ – (فرصت طالئی درتحريرات سابق
مسئله نظارت برمذاکرات ھسته ای ھم  .ه ملی قوی گفتگو شدايستادگی مقابل تحريمھا وايجاد يک پايگا

ن مريکا قدرت سياسی وملی اپوزيسيوآھای يکطرفه  ايجاد کننده موقعيتی بود که درکنار مخالفت با تحريم
   .که ھمه چشمھا ونگاه ھا به سوی فعاليت اپوزيسيون کشيده ميشد رابه اوج تصورميرساند

فصل مشبھی اززيان کاريھا جمھوری اسالمی بيان شده است  (شورای به اصطالح ملی!!) ،نامه رئيس در
رانيان اي گاھی مھم ھم درآگاھی ھا يک آگاھند درکناراين آن آ چيزھائی که ھم مردم ايران وھم خارجيان از

ت (به ران نيسين است که اپوزيسيون جمھوری اسالمی بفکرايران وملت اين اآ وخارجيان وجود دارد و
  !نگاه ميکنه وھمانطور عمل ميکنه) مريکاآدست 

 شورای تجزيه طلبان سال اکنون خودش را درپوشش ۶٣از اپوزيسيون که بعد ،واقعا به داوری وجدان
نشان ميدھد چه کاری ويا حتی قدمی برای نجات ايران برداشته است به غيراززمينه سازی برای تجزيه 

امه را ن ظاردارند انت !؟ که رئيس شورادواالت شوم را خارجيان نميداننيا تصورميکنيم که اين احآکشور. 
  تحويل بگيرند؟
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  سناريوي برد برد 

 سناريوی<مده است آ شده  و برد> –اشاره به سناريوی <برد چنانکه مالحظه داريد درنامه رئيس شورا 
ع برد درصورتی ممکن خواھد شد که روند مذاکرات ھسته ای منافع به حق ملت ايران ونه مناف –برد 

  >.ور بنيادين قلمداد شودجمھوری اسالمی به عنوان يک فاکت

  برد  –برد 

–د بت به بازی  بر. خارجيانی  نسبرد يک اصطالحی است کامال درادبيات سياسی ايران بی سابقه –برد 
نطورکه حافظه ياری ميکند عبارت <برد آبرد درمعامالت ويا مذاکرات چيزھائی نوشته اند ولی درايران 

عين عبارت ظريف  ،بکاررفته استدررابطه با مذاکرات ھسته ای  ازطرف ظريف برای اولين بار برد> –
  .ورده ميشود که بتوان بھتربرموضوع مسلط شدآبه اينجا 

ن کنيم که سياست خارجی عرصه بازی با آين واقعيت رادرک کنيم وديگران راھم واداربه درک <بايد ا
مريکا به دنبال بازی باحاصل جمع صفردرصحنه آواگر ،است برد –حاصل جمع مثبت است وبازی برد 

  .>بين المللی باشد ھم خودش ميبازد وھم طرف معامله

ن برمذاکرات ھسته ای آشمول وبرد  –فھوم بازی برد تصور نميکنم که اين اظھارظريف  کسی  رابه م
  .نھم پس ازامضای موافقت نامه ژنوآ گاه سازد آ

برخی  <اين بازی بردبرد يعنی چه چرا :خرداد قم گفت ١۵راھبانان  حسنی اژه ای دادستان کل دراجتماعم
   >.ھم برد کند مريکاآ برد چيست وچگونه ميخواھند ما برد کنيم و -يند توضيح دھند که بردآنمي

 نآد ازشھادت اژه ای اين است که درجامعه ای که دادستانش معنای کلمات رانداند، بيگانگی کلی صومق
   .ن نامه کارمعقولی نيستآ واستناد  واستفاده کردن از ن واژه معلوم است آ جامعه با

 ت ويلی اس           ّ ميشود که تخ   ياد شده. سناريو به طرحی گفته سناريوبرد با عنوان  –برد  از!  درنامه رئيس
  دارای مشخصات زيراست ><سناريو :ينده ساخته شودآحدس وگمان وتصورداستانی برای  از

ِ  داستان سرائی   -١  به دورازحقيقت است           
 ترسيم ذھنی ونوعی شبيه سازی -٢
 احتمالی -٣
  )٩١(مھندس علی ماھرنفس  بھمن     مبتنی براينده نگری است                                     -۴

برد) که سناريواست يعنی واھی وبدورازحقيقت وخيالی است چگونه  -(برددانستيم،  يک چيزی  خوب،
  ؟وايران بعنوان يک فاکتوربنيادين قلمداد شود ۵+١ممکن است درمذاکرات ھسته ای بين 

ملت ايران  نراخواستآھستند و ۵٧به اصالت انقالبی برای شورش کسانی که اعتقاد  چگونه ممکن است 
ردمداران ھواداری رئيس شورا که خود ازس  بين حق ملت وجمھوری اسالمی قائل شد؟ ميدانند تفاوتی

نھم آنست، به چه اعتباری خواھان رعايت اين تفاوت آبه اصالت انقالبی برای  وباور ۵٧ازشورش 
  ازسران کشورھا ھستند؟



 اميرفيض حقوقدان ١+۵مالحظات در نامه اعليحضرت به سران کشور ھای                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۵/٢٢شنبه) چھار( تير

البته که تفاوت بين حقوق ملت ايران وجمھوراسالمی يک تفاوت اصولی وسنتی وقانونی وحتی اسالمی 
وفرھنگی واسالمی است ولی  ن فاقد مشروعيت ملیآنھم ازنوع اسالمی آاست والبته که صيغه جمھوری 

ن ازروسای کشورھای جھان ھمانقدرمضحک است که خود جمھوری اسالمی آعايت تفاوت خواست ور
       .ناوارد وغاصب است

  تی آادامه تحرير به فرصت  

    

   

  

   

  

  

  

  

  

  

 


