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  بيانات اعليحضرت نقد 
  94پانزدهم مهرماه

    حقوقدان -اميرفيض

  >كسيكه نماينده يك ملت ويايك جريان تاريخي است موضع گيري شخصي نميكند<

  ازبيانات اعليحضرت                                                                                                

درموضع مھرماه سال جاری انتشاريافت حد بی احتياطی ايشان  ١۵دربيانات اعليحضرت که در 
ه عی داشتـــشته سذغيرقابل وصف است وبرخالف توصيه ای که درگگيری ازيک جريان خارجی 

ا بی احتياطی ھای مفرطی مريکا بآاعمال فرمايشات اخيرشان درحمايت ازباشند ن متکی آاند به 
    .ھمراه شده است

مريکا آحمايت غيرمنصفانه ازاعمال  ،الزمه محکوم کردن اظھارات شيخ حسن دراجالس سازمان ملل متحد
يت شخص وحتی يک ه يک ملت ويا يک جريان تاريخینمايند . شان شورھای جھان نبوده ونيستدرسايرک
ميبرد  سوال برده و نرا زيرآی نيست که امردفاع ازاعمال کشوری که ھرچه باشد جھان مترق سياسی 

  .نھم قاطعانه ومصممانه عھده دارشودآ

پيوست اين دانش عمومی  .رامی ھای منطنقه ای نيستآ ھيچکس منکرنقش جمھوری اسالمی درفرايند نا
اع به دف حاضر کسی که تاکنون ديده نشده  نان ھمھمچنھاست، آ یفلسفه اسالمی وصراحت قانون اساس

ھای کشورھای جھان رامی آ مريکا نقشی درنابسامانی وايجاد ناآجنگ برای اثبات اينکه  مادگیآ نھمآ و
  .نداشته وندارد شده باشد

ماده آمريکا غرق طرفداری شده اند که خودرا آازاعمال                 ِ ن حد درجانبداری  آحيرانم که اعليحضرت در
   .رامی ھای جھان معرفی فرموده اندآ امريکا درنآ) با مدعيان حضورنازعهجنگ ومچالش (

ست ومحکوم بھا رامی ھا ومداخله  درامورکشورھا موضوعی مختومه آ مريکا درايجاد ناآنقش اساسی 
خانم ھيالری يل بايدن معاون رئيس جمھور وقبازکه مريکا آ که بوسيله  شخصيت ھای صالحيت دار

   .ن کشور تصديق شده استآکلينتون وزيرامورخارجه 

مريکا  دربيانات آ داری ازبوجان حمايتعالقه اميد وارم برداشت اين ارادتمند درست نباشد ولی شدت 
اتھامات مريکا راازآکه  نداعليحضرت منتظرفرصتی بوده ا ،درحدی است که تداعی ميکند اعليحضرت 
 کنددنبال ميبمناسبت دخالت درامورکشورھا وسياست تسلط برامورسياسی واقتصادی جھان که  عديده ای
   .دنبری نماي

ی بکه احمدچل وری تقديم شودآی بيانات اعليحضرت اين ياددرارزياب ، اجازه ميدھداعليحضرتبه       ِ ارادت  
وحتی عامل جنگ وحمله  مريکاآفدارسياستمدارطر که دربين سياستمداران خاورميانه منفورترين

ا مريکآ اعليحضرت ازمريکا درسايه حمايت آ مريکا به عراق معرفی شده حد جانبداری او ازآويرانگرانه 
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که  شودناتشان بفکر ميکنم که اين اشاره شايد موجب احتياط بيشتر اعليحضرت دربيا ؛قرارگرفته است
  .ن دادمآخفت عرض  قبول  تن به

مان شدنی نيست که مخالفت رئيس شورای تجزيه طلبان با شيخ حسن روحانی اين حيرت کت 
يده ميشود   واال ھووآنه نامرقابت  ،ست که دراصطالحمريکاآاحساسی وازباب نزديکی وتقرب به 

   .چنان است که يک روح دردوقالب را نشان ميدھد ن دوآنقاظ مشترک 

يخ سنگرش درپشت صندوق رای سنگرگرفته اند کهو زاد را مصرف ميکنندآھردوقرص اعتياد انتخابات 

 –مريکاست آھردو توسل وتوکلشان به  –ھردو ازبرجام استقبال ميکنند  –است  باصدای رساتریحسن 

ن تجزيه ادرجري ھردو –ھردو مخالف خشونت درمبارزه ھستند  –ای نگھبان مخالفند ھردو با دخالت شور

ی ديگر و )شورای تجزيه طلبان ١١ماده  ( دراسنادش پياده کرده کاریون ريانرا بدآ. يکی کشور فعالند

 دو ھر -  ،ھای پيشرو برای تجزيه ايران رافرھم ميکند زمينهريق اليحه اختيارات استانداران ازط موذيانه

   .ازدمکراسی وشفافيت بامردم ادعا دارند

سياسی  کار > ولی دريستديگری نزردنيا ھيچ چيزی شبيه چيدنھا ھست که <آالبته جھات افتراقی ھم بين 
     .ھماھنگی سبب اشتراک ھدف شناخته ميشودمختصر

 ، علت موافقت با برجام ازسوی اعليحضرت جلوگيری ازجنگ عليه ايران ودربيانات اعليحضرت 
   .نيز پايان اقدامات حمايت ازتروريسم ونقض حقوق بشر عنوان شده است

مله مانع ازح<به دليل اينکه توافق  :فرموده بودند انجام شدکه قبال سی  –بی  –درمصاحبه با بی  ؛ولی
  .نظامی عليه ايران شده واين امربنفع مردم ميباشد ازان استقبال ميکنم>

فقط به اين توھم بوده است که  )ساله ايران ٢۵اسارت  -سندبنابراين موافقت اعليحضرت با برجام (
حضرت متوقع باشند که برجام سبب توقف حمايت موضوع جنگ به کنارگذاشته شده است نه اينکه اعلي

زيرا مسئله رعايت حقوق بشرويا دخالت  ادی ازمردم ايران ميگردد،زآتروريسم وھمچنين پايان سلب  زا
   .ديگری است ؛ بکلی مسئلهن مسئلهآ تروريسم  ھيچ ارتباطی به برجام ندارد و ايران در

رايج است ولی عوام ی مردم > که ھرقدردرمناسبات کالمخلط مبحث< :اين را دراصطالح ميگويند

ن آاصل      ِ حرکت   ،وری موردآوبا اعتراض وياد  ت زا وسبب بی اعتباری کالم درمورد شخصيت ھا ندام
  .متوقف ميشود

به ه ماه زمان قابل محاســــبرای اسايش نسبی خاطر اعليحضرت بعرضشان ميرساند که تعجيل نفرمايند س
الح ھمت اصانتخابات طويله اسالمی به  ؛ئيھا برايران نيست قدری صبربفرمائيدمريکاآای برای تسلط 

ه ھای خواست مامــــنوقت مالحظه خواھيد کرد که تآسرانجام يابد  شورای تجزيه طلبان  حمايت وطلبان 
 قوه به فعل مريکا بوسيله ھمين شيخ حسن وتيم او درايران وخارج ازکشور ازآ و مشترک رئيس شورا

  .دمآدرخواھد 
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   شاهد اين نويد! شهادت  ميدهد

مريکا ياد ميشود  درگزارشی آن بعنوان تيم فرعی دولت آ که از مريکای جديد آمرکز امنيت انديشکده <
روی توافق ھسته ای بايد به دنبال ايجاد اصالحات سياسی وتداوم حمايت  با سرمايه گذاری« :اعالم کرد

 مريکا بايد استراتژی ترويج اصالحات سياسی وآ. مريکا ازفعاالن حامی ايجاد اصالحات درايران بودآ
ارتباط نھاد ھای غيردولتی ومدنی ايران « ؛اين گزارش افروده است – »اجتماعی درايران را دنبال کند

  >»ت شوندبايد تقوي

نتخابات برزدنھا رسيد به تزا سال صرف وقت وپريدن ھا وميان ٣٠زرئيس شورای تجزيه طلبان بعد ا

رئيس  تز از نھم خيلی محکم ترآ ؛زاد را ارائه دادآانتخابات  تز شيخ حسن بعدازچند ماهدرحاليکه  زادآ

 کاری ،مريکا را کدخدا ناميد وتبعيت ازاورا راه رستگاری شناختآمدن اوگذشته بود که آدوماه از . شورا

نرا بلند گوکرده وشرط ھرتحرک مبارزاتی را حمايت کشورھای خارجی آت رئيس شورا سال اس ٣٠که 

 .ميدانند

  جاي نگراني نيست  

ازکشوروداخل ايران نيست که احتماال مريکا درخارج آجای نگرانی برای رئيس وھمه ايرانيان درخدمت 
   .مريکا بشودآ از اننآقطع روزی  ن کشورازدولت شيخ حسن سببآمريکا برايران وحمايت آسلطه 

ھم يکی ازکارھای م< :درنشريه ھای ديلی بيست ونيوزويک نوشت ،رگبتحليلگرپايگاه بلوم ،الی ليک
رئيس جمھوری اوباما قرارنيست  ،. نهباشداوباما پس ازخاتمه رياست جمھوری بايد تغييررژيم ايران 

 بلکه رئيس جمھوربايد از ،بعدی را برای تجاوز به ايران وتشکيل دولت اشغالی تحت فشارقراربدھد
ورد برای پرورش وحمايت ازاپوزيسيون دمکراتيک ايران استفاده آزمانی که پس ازترک سمت بدست مي

  کند

بايد  اضافه کرد کند غازآنظام ايران را  د جلسه با مخالفانازھمين حاال بايوی با بيان اينکه اوباما 
   .ميز استفاده كنندآپردازان انقالب هاي رنگي غيرخشونت  ازنظريه

ھماھنگی بين تز نافرمانی مدنی رئيس شورا با تزنظريه پردازان انقالب ھای رنگی (چين شارپ) يک 
  .>ذيرفتبرای حضورسرسفره بايد شرائط سفره را پامرتصادفی نيست <

شيخ  مريکا ازآمريکا که بدانند حمايت آاست برای نوکران ايرانی  نويد دلگرم کننده ای خبر وگزارش باال،

ن آمزد که <  مريکا ادامه دھندآری وجاسوسی برای به نوک را سقط نميکند وبا اطمينان،حسن  نانشان 
  >گرفت جان برادركه كاركرد
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  سال اسارت ايران 25سند 

يحضرت درمقام نماد تاريخی ملت ايران وبه اعالم خودشان پادشاه قانونی ايران ويا درمقام خود واقعا اعل
ميت چگونه حاک وان يک فرد ايرانی ساده وبی تکلف،طلبان ويا اساسا بعنرياست شورای تجزيه       ِّ کاشته  

نين چ زمائی ايرانيان که درتاريخ وفرھنگ ھيچ ملتیآراستی  برملت ايران ببھانه  سال ٢۵خارجيان بمدت
سال سلطه  ٢۵که بجای اعتراض به تحميل   ه احساسات وطنی ايشان ندادهسابقه ندارد تکانی ب تحميلی

 (جمھوری) مسئله خودداری ازتحويل دارائی بلوکه شده ايران به دولت ،به ملت وشرافت ايران مريکاآ
 –بی  –بی  مطرح وچه درمصاحبه با )ن استآطلبان قائل به مشروعيت دولتی که شورای تجزيه ايران (

 جمھوری اسالمی اختيار سی وچه سخنرانی اخيراعالم فرموده اند که دارائی ھای بلوکه شده ايران نبايد در
  ١. قرارگيرد وبايد زيرنظرکشورھا به مصارف مردم ايران برسد

ازی کشورھای خارج روی دارائی ھای ايران ھمين دست اند صاراحنکه شرط قبول برجام را انآجيب ع
 ٢۵نھا ھمان حاکميت آکه درراس  برجام به تحميالت سنگيناشاره ويا تالمی  دانسته اند وکوچکترين

اھميتی ندارد که بتوجه  ساله وشايد ھم مدت بيشتر ٢۵يا واقعا تحميل آمريکاست نفرموده اند آساله 
   ؟ ايشان نرسيده

  ورده است آنست كه ظاهرآباطن نه 

ن کمک به آاما باطن  ؛ظھارات رئيس شورا نوعی جانبداری ازحقوق ملت ايران راتداعی ميکند ا    ِ ظاھر  
  .ن به اعتباراسناد بازگو ميگرددآ مفسده ای است که اکنون گوشه ھائی از

مريکا توضيحاتی داشت آتحريرات سابق راجع به مقدارومبلغ دارائی ھای بلوکه شده ايران نزد  
کا مريآاين نتيجه که نه جمھوری اسالمی ميداند که مبلغ دارائی ھای بلوکه شده ايران نزد ابھمراه 

 درجريان است وحتی درمجلس وکميسيون ويژه ھم ین اساسا صحبتآچقدراست ونه درباره 
   .ن نشده استآکوچکترين اشاره ای به 

 ١٠٠ھای بلوکه شده ايران را اشاره شد به اظھارات باراک اوباما که ميزان دارائی  ردرھمان تحري
   .ميليارد تقليل داد ۵٠نرابه آميليارد وبعد 

اکنون باستحضارميرساند که علت سکوت برجام ويا جمھوری اسالمی ومجلس نسبت به سرنوشت دارائی 
  :ھای بلوکه شده ايران مربوط است به صراحتی که درتوافق نامه ژنو پياده شده به اين عبارت

ميليارد دالراست به واسطه  ١٠٠بخش اعظم دارائی ھای خارجی ايران که حدود دسترسی ايران به <
  )(بخش درنظرگرفتن لغو محدود تحريم ھا               >      تحريم ھا امکان پذيرنيست يا محدود است

                                               
خرگوش زير نظر گرگ سبد پر از مرخ و خروس و  برسد... انگار بگويند » مردم ايران«به مصرف » بيگانه«نظر کشورھای زير  ١

 ک-ح .گرسنه به کدخدا تحويل شود
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مريکا آميليارد دارائی ھای ايران به تحريم ھا کنگره  ١٠٠ ؛ بنابراين مالحظه ميفرمائيد چگونه حداقل
مريکا آکه شده دروعمال بموجب توافق نامه ژنو حق ايران نسبت به دارائی ھای بلو ،ستگره خورده ا

   .اراده وتصميم کنگره قرارگرفته است درگرو

فكرميكنم حق بود وهست كه رئيس شورا وهرايراني اول بفكرحفظ حقوق ملت ايران نسبت به كل 
اعالم  باوبعد ميليارد دالر است باشد 150مبلغ دارائي هاي ايران كه بنا براعالم بانك بين المللي 

، ندارد ن خواست ھای شخصی وجودآھائی نسبت  به دارائی ايران که ھيچ ضابطه حقوقی برای ه خواست
   .پرده داری نمايد

  ؟کدام دارائی  ...ضرب المثل اول برادريت راثابت کن  وبعد....... ھمينجا صدق ميکند

   .تفريط دارائي هاي ايران است ماهيت خواسته هاي رئيس شورا

 ،ماھيت خواسته ھای رئيس شورا ازکشورھای خارجی که دارائی ھای ايران دراختيارايران قرارنگيرد
ن آبه اتفاق به دالئل  ؛مريکا مطرح استآانيت دعاوی است که عليه دارائی ھای ايران درحق زمينه ساز

   .رجوع ميکنيم

معرفی شده اند با تنظيم  گروھی که قربانيان تروريسم ايران < بزرورآبنابرگزارش خبرگزاری  
 مريکا دريکی ازآجک لو وزيرخزانه داری  مريکا وآشکوائيه ای عليه جان کری وزيرخارجه 

ميليارد  دالرازاموال مصادره شده  ١٠٠زاد سازی بيش ازآ دادگاه ھای نيويورک خواسته اند از
  .>خودداری کند ۵+ ١ايران وفق نتايج پايانی مذاکرات ھسته ای ايران و

 دست هارزشی است ک مريکا سند بسيارباآبيانات اعليحضرت دررابطه با دارائی ھای بلوکه شده ايران در
ان رھبر زيرا يکی از .حکم بنفع مدعيان قربانيان تروريست بازميکند رابرای صدوردادگاه نيويورک 

استداللی به  ھيچ سند و ،شھادت داده استمدعيان  اپوزيسيون که معروفيت بين المللی ھم دارد بنفع 
که بنابراعالم خودشان تصميم دادگاه درمحکوم ساختن ايران به اندازه شھادت وخواست رئيس شورا 

 حقوق دانان خوب ميدانند که ارزش ارائه اين سند .ظيمی ازايرانيان را نمايندگی ميفرمايند نيستبخش ع
  .چيست دردادگاه 

  سند ديگر

رای بتصويب رسيد که  ١۵٧دراول اکتبرسال جاری قانونی درکنگره با  –يسم ايران قانون قربانيان ترور
سازی دارائی ھای مسدود شده ايران   زادآمريکا راموظف ميسازد قبل ازھرگونه آدولت <ن آبراساس 

 )اند (قربانيان خشونت ايران خوانده شدهدا به شھروندانش که مطابق ادعا طبق تعھداتش دربرجام ابت
. خبرگزاری فرانسه که خبررامنتشرساخته گفته است رقم مورد مطالبه قربانيان غرامت پرداخت کند

  .برای قربانيان خشونت درنظرگرفته است مريکاآميليارد دالراست که دادگاه  ۵/۴٣خشونت 



 حقوقدان -اميرفيض               -)٢٠١۵( ١٣٩۴مھرماه پانزدھم  –نقد بيانات اعليحضرت                           ۶از  ۶برگ  ١١/٠۶/٢٠١۵

مريکا آريشه ای عميق درکنگره  ،سند باال نشان ميدھه که موضوع مطالبه ودعوای قربانيان خشونت
ن مجوز قانونی پياده شده آدارد ويک دعوای ساده نيست که ھنوردعوا به حکم نرسيده برای اجرای 

  .است

  سان آتصفيه حساب چه 

که پرداخت  .دريافت خواھد کرد حريم ھاميليارد دالرحاصل ازت ٧مده است که ايران آ درتوافق نامه ژنو
    .ھم شده ويا خواھد شد

. با توجه به اينکه ميليارد دالر ۵/۴٣رقم مورد مطالبه قربانيان خشونت بشرح پيش گفته معادل است با 
حساب دارائی ھای  د دالراعالم کردهميليار ۵٠قای باراک اوباما کل دارائی ھای بلوکه شده ايران را آ

فراموش نفرمائيد که کارشناسان مالی رقم دارائی ھای . تصفيه شده تلقی ميگردد شده ايران مسدود 
  .ميليارد دالر نوشته اند ٢٢٠مسدود شده ايران را بابھره متعلقه نزديک به 

الت به ومطالبات ايران وتحميدرهمين برجام  يا اعليحضرت متوجه هستند كه چه نقشي ميتوانستندآ
    ؟ايران  داشته باشند

  

   

   

   

    

   

  

 


