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  حقوقدان –يض      ُ اميرف  

کرده که درشرائط مذاکرات ھسته  پاسداران جمھوری اسالمی ادعائی را عنوان سپاه يکی ازفرماندھان
           .ای حائز اھميت بسياراست

  ١:ناميده ميشود مدعی شده )»يارو«( رفرمانده مزبور که برعايت اختصاردراين تحري

اجازه دادن به اينکه يک نيروی بيگانه ويک بازرس بتواند به پادگان نظامی سری بزند دقيقا معادل <
ع دقيقا خيانت ووطن فروشی است ھرکسی اين حرفھارابزند باسرب اشغال نظامی کشوراست اين موضو

   >داغ جواب اورا خواھيم داد

 واکنش رد »يارو«ژانس اتمی است که  آ یالحاقطرح مشارکت ايران درپروتکل  بمناسبت اظھارات مزبور
   .ن چنين مطالبی را مطرح کرده استآبه 

، درقاعده نقش شخصيت نفس مطلب
ولی دررابطه  ،ھم نيستدرکالم، چندان م

ھا خاصه  تحريم بامسائل ھسته ای و
برای  ۵+١و ترصد  حساسيت مذاکرات
 پروتکل الحاقی درمسئله بھانه جوئی بويژه

ميتواند  وقابل اھميت است  بسيار
  .موضوعی قابل بحث وظھورباشد

  تاثير اين ناداني ها 

علی  ،دوشيرازی ھا مثلی دارند که <
ن درموردی آ معروف است و >گالبی

وزن  از که کسی بزرگتر مصرف ميشود
   .وعيارش ادعا ميکند

                                               
ش که از شبکه اول سيما پخ» نگاه يک«برنامه  سردار حسين سالمی، جانشين فرمانده سپاه پاسداران ايران شنبه شب با شرکت در - ١

کردن درباره  ای گفت ايران حتی اجازه فکراز تجھيزات نظامی ايران در جريان مذاکرات ھسته شد، درباره طرح مسئله بازديد غرب
گويد بازرسی از اماکن جانشين فرمانده سپاه پاسداران ايران می «.دھدترين مکان يا تاسيسات نظامی خود را نمیبازرسی از عادی«

  ک)-ح –(از خبر ھا  .ملی است وگو درباره آن به معنای تحقيرشود و حتی گفتمانند اشغال نظامی تلقی می نظامی
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مدن ھا طنز ويا يک عمل خصوصی تلقی بشود درراستای مسائل آاين قبيل دو  اما درمورد روابط افراد اگر
 »يارو«که ازجمله اظھارات  ،بين کشورھا اتخاذ سند ودرمواقعی بسيارمھم وکارسازبنفع بيگانه است

   .بطه با مذاکرات ھسته ای استدررا

  اتخاذ سند مهم

ژانس اتمی است که قبال آامضای پروتکل الحاقی ازايران  ۵+١ حضار داريد که يکی ازخواستھای است
 وبھمين ،مورد تائيد مجلس قرارنگرفتژانس اتمی ايران امضا شد ولی آيکبار پروتکل مزبور ازسوی 

 صادرمنيت ارسال وقطعنامه ھای شورای امنيت عليه ايران ن پرونده ايران به شورای اآعلت  وتبعات 
   .که تاکنون ھم جاری استشد 

ژانس اعالم موافقت آبرای امضای پروتکل الحاقی  ۵+١نمايندگان ايران دروين ولوزان نسبت به خواست  
 دساخته ان رگمذاکرات دي واعالم رسمی موافقت ايران را موکول به نتيجه جريانات  ،النھايه ،کرده اند

  .ن واکنش نه چندان مناسب نشان داده استآومجلس ھم پيشاپيش نسبت به تصويب 

مريکا وموافقت نامه ژنو وحتی متنی که وزارت خارجه جمھوری اسالمی آباز مستحضريد که تفاھم نامه 
قدرت اجرائی  سال دوام و ٢۵> ايستادگی سنگينی شده ومدت یيزماآراستی رتيکل <آمنتشرساخته روی 

عبارات مصرف شده دربيانيه  ،ھمانطور که درتحريرات سابق مطرح شد و ،ن پيش بينی شده استآبرای 
ن اخواستار تمکين اير ۵+١پروتکل الحاقی است که  از زمائی بغيرآرتيکل راستی آھا نشان ميدھد که 

   .ن استآنسبت به 

ای نظامی نظارت وبازرسی پادگان ھ<به اينکه فرمانده سپاه پاسداران  انشين (معاون)ج »يارو«اعالم 
  .>ايران معادل اشغال ايران است وھرکه چنين سخنانی بگويد جوابش باسرب داغ خواھد بود

 نرا درآاست وامضای  عالمت رسمی است که جمھوری اسالمی با امضای پروتکل الحاقی سخت مخالف
   .حد باختن استقالل کشور ميداند ومقاومت نظامی خواھد کرد

واکنش ھای معقوالنه روبرو نشده است، اتخاذ سندی است براينکه  که با »يارو«اين دو علی گالبی  
 ميت ون چيزی که حاکآدرصورتی که  .زمائی  ايستادگی بيشتری بنمايندآرتيکل راستی آنسبت به  ۵+١

است  زمائیآرتيکل راستی آسوال ميبرد امضای پروتکل الحاقی نيست وحتما اجرای  زير استقالل ايران را
 ، اقتصادی، علمی، اداریسال رصد خواھند کرد يعنی کوچکترين حرکت سياسی ٢۵مدت که ايران را برای 

   .مريکا قرارخواھد گرفتآونظامی ايران زيرنظارت قانونی 

شده ای است  يک طرح حساب »يارو«اين تحرير بخود جرات ميدھد که بگويد ادعا ھای خام ونسنجيده 
درجريان است ونمايندگان  ۵+١ درحاليکه مذاکرات با واال ،زمائیآرتيکل راستی آد حقانيت برای ايجا

به نفی مقوله امضای ايران ھم به امضای پروتکل الحاقی روی مساعد نشان داده اند وسيد علی ھم 
به سخنی متکی  و ؟بدھد ۵+١پروتکل چيزی نگفته چرابايد يک نظامی درمسيربی تدبيری چنين سندی به 

  ؟شود که درمقام ومسئوليت او نيست
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اين تحرير بازبه خود جرات ميدھد که بگويد عاقالنه اين بوده وھست که خيلی فوری پروتکل الحاقی 

سک وبا تمزمائی ضعيف شود آرتيکل راستی آتا موضوع  ،ژانس ازسوی نمايندگان ايران به امضا برسدآ

کنترل خواھندکرد فعاليت ھسته ای ايران را  ،ئين نامه ھای سازمانآژانس براساس آبه اينکه بازرسان 
زمائی نخواھد بود، راه فرجی گشوده شود واال با اعالم مخالفت آرتيکل راستی آديگر لزومی به ايجاد 

زمائی تقويت ميشود بلکه دليلی ھم آرتيکل راستی آعالوه براينکه موضع  نظامی با پروتکل الحاقی
  .خواھد داد ۵+١برپنھان کاری فعاليت ھای اتمی نظامی بدست 

درسالی که ارسال پرونده اتمی  اگر ،مثالش روشن است ؛نھاستآک ندانم کاری وظاھرسازی وامثال اين ي
نچه روی داده واستيضاح ازاظھارات رئيس آ با تجديد نظردر رژيم ،ايران به شورای امنيت مطرح شد

ی ر ا لحاقنقدرقطعنامه بدھند تا فالنشان پاره شود سياست مدارا وقبول امضای پروتکل اآ دولت مبنی بر
 اين موضوع ارسال پرونده به شورای امنيت وصدورقطعنامه ھای مسلسل متوقف ميشد و ،قبول ميکرد

مد که ايران  برای رھائی ازفشار قطعنامه ھا زيربارتعھدات بسيارسنگينی برود بعالوه آوضع بوجود نمي
  .ار برودزمائی مدت دآامضا کند وھم عمال زيربارراستی  نکه ھم پروتکل الحاقی  راآ

  پروتکل الحاقی وحاکميت ملی 

ن کشورھا به استقالل آيا ھمه آ ؛ژانس رسيده استآپروتکل الحاقی به امضای يکصدو چند کشورعضو 
بموجب قانون اساسی  اعتنا بوده اند وفقط جمھوری اسالمی که اساسا مردمش یحاکميت ملی شان ب و

  ؟ن پروتکل حساسيت داردآحق حاکميت ندارند نسبت به امضای  کشور

 زمانی است نه امضا وآنچه که حاکميت ملت ايران واستقالل کشوررابه مخاطره می افکند پروژه راستی آ
 ن اين حقانيت رابه تصويرآامضای فوری پروتکل الحاقی واجرای دقيق  ،اجرای پروتکل الحاقی وبرعکس

ال درمق ومقاومت ايران  را ،زمائی نسبت به ايران نيستآبه اجرای پروژه راستی  خواھد کشيد که نيازی
  .) نوعی مستند ميسازدزمائی (تصديق ايران به دغلکاری استآراستی 

پروتکل الحاقی  نيست که سبب تضييع حاکميت ملی ميشود متاسفانه موافقت نامه  ژنو است که بندھای 

ه جان ايران مستولی ساخته است ومجلس اسالمی ھم مانع اجرای اسارت طويل المدت را برحاکميت نيم

  .ن قبل ازتصويب مجلس نشده استآ

ن فعاليت ھسته ای آوب چپروتکل الحاقی يک رويه ازپيش تدارک شده است وبسياری ازکشورھا درچار
 دراستفاده ازولی شرط جھانی  ،ن نيستآھيچ اجباری ھم برای کشورھا درمشارکت در ،ميز دارندآصلح 

ھرکشوری که بخواھد درفعاليت ھای  ،رعايت پروتکل است ميزآفراورده ھای ھسته ای درترتيبات صلح 
صدو ودرردريف يکتبعيت کند  ،ژانسآبين المللی   حکم از ميز مشارکت داشته باشد بايدآصلح  ھسته ای

امه ھای ايذائی شورای امنيت واال گرفتارقطعن امضا کرده قرارگيرد چند کشوری که پروتکل الحاقی را
   .شده است مھوری اسالمجکه  خواھد شد

ژانس اتمی ھم نيست وفعاليت اتمی آاين درست است که اسرائيل پروتکل الحاقی ر اامضا نکرده وعضو 
ژانس بابی نيست که اگرکشوری تخلف کرد کشورھای ديگرھم آولی درمقررات  ،داردھم نظامی سنگينی 
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ھا دربسياری ازموارد بين  اين قبيل بی عدالتی ھا وتبعيض ،بود ژانس خواھندآمشمول بی اعتنائی 
مريکا را آمد سياست آامورکشورھاست که سر رحق وتو ومداخله د نآکشورھا وجوددارد نمونه بارز 

مطرح  ات بين المللی ساختبھانه والگوی خودداری ازتعھد را نھاآولی نميتوان  ؛فراھم ساخته است
   .ات درحل مسائل ومشکالت بين المللی کمکی نخواھد بودن کمبودھا وتبعيضآساختن 

  ژانس ساخته آ نرا موکول به عضويت اسرائيل درآدولت مصر پروتکل الحاقی را امضا کرده ولی اجرای 

خوب امضا  ؛) نه اينکه ادعا شود چون اسرائيل امضا نکرده ماھم امضا نميکنيم(يک زيرکی سياسی
ژانس ازايران رسيدگی آملل به چنين عذرايران تن داد که به شکايت يا شورای امنيت سازمان آ ،نکنيد

  نکند و ايران راقطعنامه پيچ نکند؟

  وحاكميت بين المللي   حاكميت ملي

ادعای اينکه پروتکل الحاقی با حاکميت ملی ملتھا مغايرت دارد امری درست است ولی بايد دانست که 
ا نھآقرارگرفتن کشورھا درچنبره حقوق بين الملل وجوامع وسازمان ھا وعھدنامه ھای بين المللی وامثال 

 اقض دارد ھمين ن اعالميه جھانی حقوق بشر با حاکميت ملی تنھمي ،نوعی تحديد حاکميت ملی است
با  ۵+١مذاکرات ھسته ای با . ن با حاکميت ملی منافات داردآ ۴٢و ۴١منشورسازمان ملل ومواد  

درصد مردم ايران خواستارفعاليت ھسته ای  ٧۵حاکميت ملی تناقض دارد خبرگزاری ھا خبرميدھند که
ه مه ژنو ويا امضای پروتکل البتفقتناامو ،. بنابراين بااين نمودارحاکميت ملیحتی درمراتب جنگی ھستند
  .که مغايرباحاکميت ملی است

بيشتر عھدنامه ھای بين المللی پل برروی حاکميت ملی کشورھا زده است به ھمين دليل است حقوق بين 
 اصالت ،ی بين المللی وقوانين موضوعه وحتی قانون اساسیالملل درتعارض بين عھدنامه ھا ومنشورھا

  .يعنی حاکميت ملتھا تحت الشعاع قرارگرفته است ،مه ھای بين المللی داده استوحقانيت رابه عھدنا

دانيد مي د عنوان ميکني را با پروتکل الحاقینآقايانی که درمجلس اسالمی موضوع حاکميت ملی وتعارض آ
  که:

س ی بگرفتاری ھا ھسته ای بعللی که خود ميدانيد با واقعيت اين است که ايران درراستای فعاليت ھای
 ھمه گرفتاريھای بزرگ ايران را به عزم اراده و ،نآخطيری مواجه شده است  وموافقتنامه ژنو واجرای 

 سازيد شناآنکه مسئله پروتکل الحاقی را با اصل حاکميت ملی آ. وپيش ازورده استآ حاکميت ملی در
 ط بين المللی جائی براین کشور درروابآمريکا وشيوه وسيطره آبدانيد که موافقت نامه ژنو وتفاھم نامه 

قل اجست که ضايعات گرفتاری به حد  واکنون بايد راھی را ،حاکميت ملی ايرانيان باقی نگذاشته است
سعدی  بيت ،شر برداشتنی نيست که نيست ِ  شترنه اينکه به اميد راھی بود که دفع شربشود که  برسد

   :رابياد بياوريم که گفت

  رھاننده را چاره بايد نه زور     چو درطاس لغزنده افتاد مور  

  »يارو«حاشيه اي براظهارات 
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  داستان سرب داغ 

شکنجه ھای دوران صفويه است   ازوسائل معروف قرارگرفته »يارو«داستان سرب داغ که اسباب تھديد 
 ولی گمان نميکنم اکنون ،شيع مقاومت ميکردند با اين تھديد روبروميشدندتکسانی که درقبول مذھب  و

ھان ددر سرب داغ چنانکه کسی ؛باشد ھادرجمھوری اسالمی کسی باشد که مرد اجرای اين گونه تھديد
ه نريخت  ک >ميخواھيم ما اسالم ،الل چيهاستق< ،>ما کشوری بنام ايران نميشناسيم< :نکس که گفتآ

   . [[منظور خمينی است]]بارگاه مجللی ھم برايش ساختند

  اجازه دادن معادل اشغال كشوراست

  ايران شده وھستند  یاينجاست که انسان متوجه ميشود چه حمالھای نادان وکوچکی غاصب کشورتاريخ 

   .واقعا درست گفته اند که تامرد سخن نگفته باشد عيب وھنرش نھفته باشد

يک بازرس ويا شخصييت خارجی برای بازديد ازيک پادگان با اشغال نظامی  اجازه دادن به             ِ معادل دانستن  
  .ن ميخنديدآيد به ھم  اگرازکسی ميشن  »يارو«ن حرفھائی است که خود آ سرزمين از

 رد یرکن اصلو  ،ازعين است درحد اجازه درمدت معلو. استفاضه تفويض وانتقال حق نيست ،اجازه دادن
  .رخواست اجازه گيرنده استن قصد ورضای اجازه دھنده ودآ

   .فھماند »يارو«فکرميکنم بايک مثال بھترميتوان موضوع رابه 

برای مشکالتی که درنشينش پيدا ميشود به  »يارو«
طبيب رجوع ميکند واجازه بازرسی ازنشينش  رابه 

م  ھ  »يارو«يا اين اجازه بمنزله فالن دادن آطبيب ميدھد 
  ؟ھست

ديگری ديدن کند ايااين  کسی اجازه ميدھد که ازخانه اش
ن گذاشت اختيار در اجازه به معنای سلب مالکيت ازخود و

  ؟ناموس ساکنين خانه ھم ھست

ارکان اجازه نيست  ھيچکدام از اشغال کشور واجد
ل کشور واجازه دادن دليل عدم تعادل وتعادل بين اشغا

نظامی بزند خيانت  پادگانسری به  که يک خارجی دادن به. تاچه رسد به اينکه اجازه ست »يارو«عقل 
   .وطن فروشی بشود و

گاھی ھای مشترک است که ازطريق دفترھمکاری ھا وھيئت آ وابط کشورھا  درجھان امروز براساسر
اجازه دادن به يک خارجی  ؟يعنی چه .مانورھا صورت ميگيرد                                     ِ ھای اعزامی وبازديد ھا ودعوت درمشارکت  

اگرمعنای استقالل کشور   »يارو« ،برای بازديد ازيک پادگان بمنزله برباد دادن استقالل کشوراست
  .راميدانست اين چنين ناپختگی نميداشت



 حقوقدان -اميرفيض -يارو و پروتکل الحاقی و حاکميت ملی                                      ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۴/٢١شنبه)  سه(شيد بھرام  

مده آبه تھران  ھمراه ھيئتی مريکائیآھمين امروز درخبرھا بود که دونفرازخبرنگاران روزنامه ھای 
ده ن. چندروز قبل ھم نمايمريکا ھم سری زده اندآسفارت  وپس ازمالقات با افرادی به ساختمان
انھا گنھا به پادآدرست است که  مد وازتھران وشميران ديدار کردآکشوراستراليا با اجازه مقامات به تھران 
و جمھوری اسالمی  پادگان ھم با ميدان تجريش تفاوتی نداشت سرنزده اند برای اينکه نخواسته اند واال

    برای خوش خدمتی آن اجازه را ھم با خنده ميداد.

ک مسلمان متعصب به حکومت اسالمی است  واسالم اجازه ھيچگونه ي متوجه باشد که اوبايد  »يارو« 
مگربعدازقرارداد ذمی) بنابراين تمام روابط نداده است ( کفاررا ميز باآمزيستی مسالمت مصالحه وھ

خوبست به موافقت نامه ژنو نگاه   »يارو«. مريکا وغرب خيانت به اسالم استآومذاکرات ھسته ای با 
که اسارت مزبور مورد تائيد سپاه پاسداران  ؛درک کندبدست کفارمسلمان راکند تا عمق اسارت ملت 

ن سرب داغ آن است که آحق و ن سپاه است رسيده آھم يکی ازفرماندھان  »يارو«جمھوری اسالمی که 
   .که ازچنين حکومت بی بندوباری تبعيت ميکند را به مغز معيوب خودش شليک کند

                        

    

   

  

  

  

 


