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  حقوقدان -اميرفيض

ع موضو ت وموضوع اول مصاحبه بی بی سی فارسی با اعليحضر ؛حاضر ناظر بردوموضوع است رتحري
ی س –بی  –بی  چرابه بی بی سی تحت عنوان < ،افراد ازجمله شورای تجزيه طلبان دوم اعتراض برخی

  .>درمورد رضاپھلوی ازعنوان شاھزاده استفاده نميکند

  مصاحبه بي بي سي فارسي –اول 

فايت ک ا اعليحضرت داشت که درتيرماه سال جاری بخش راديوئی فارسی بی بی سی مصاحبه ای ب ١١در
ه بی بی سی با اشاره ب .) جريان يافترضاپھلوی وليعھد سابقبا  تخصيص عنوان (حقيرانه وبی اھميت 

   .) معرفی کردشورای تجزيه طلبانمصاحبه را متوجه ومنتسب به رئيس  شورای ملی ( سابقه امر

     .موضوع مورد نظربی بی  سی کسب نظر رئيس شورا  نسبت به توافق جامع بود

اعتقاد به بودن توافق بھتراست ازنبود ( ازخ قطعی انتخاب کردند که رياست شورا مراحلی رابرای پاس
   .مد موافقت با توافق جامع بودآتا نظريه نھائی ايشان که با اصرارمصاحبه کننده بدست  ،)توافق

ودوم اينکه بابازشدن دريچه ھا بھانه  اوال موضوع جنگ منتفي ميشوداين بود که  ااستدالل رياست شور

ارد ند را ورژيم کفايت دراداره کشورھا جان يافته ازنظام گرفته ميشود  ھای جمھوری اسالمی که ازتحريم
  .ازاين لحاظ من موافق اين توافق ھستم

  حواشي مصاحبه

 اديده گرفتناجازه ن ،رئيس شورا درفرمايشاتشان به دو موضوع جنبی اشاره فرمودند که نقد مصاحبه
 شاخص ،واين موضوع توجھی نشدهن آکه درتوافق جامع به  مسئله حقوق بشراستيکی   .نرا نميدھدآ

اعتراض رئيس به توافق جامع است ودوم تکرارھمان درخواستی است که قبال بوسيله نامه تحت عنوان 
است ھای مزبور درخو ارسال داشته اند ويکی از ۵+١رئيس شورای ملی ايران به رھبران کشورھای 

مريکا نبايد مستقيما دراختيارجمھوری اسالمی قرارگيرد که آ اين بود که پولھای بلوکه شده ايران در
موارد اعتراض رئيس  عين درخواست مزبور اکنون نيز از ؛شوب جھانی خواھد شدآرف تروريسم و َ ص  

   .است
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ره ااين اش ختيار ايران قرارگيرددرمورد اعتراض رئيس شورا به اينکه پول بلوکه شده ايران نبايد درا
 استدالل کرد که پول بلوکه شده ايران رادقيقا ھمين  ھم  درضعف توافق جامع بجاست که بنيامين نتانياھو

اين  دردست جمھوری اسالمی سبب گسترش فعاليت ھای تروريستی جمھوری اسالمی خواھد شد  و
ت يابی جمھوری اسالمی به پولھای بلوکه شده واقعيت راھم نبايد ازياد برد که موضوع جلوگيری ازدس

نياھو تاقای بنيامين نآ اعالم شد و ۵+١ای سوی رئيس شورا درنامه شورا به سران کشورھ از اولين بار
   .رئيس اقتباس کرده است از

   درخواست هاي ناموجه

 ،اسالمی استتوافق جامع درباره فعاليت ھسته ای جمھوری  .ستناموجه  ا ھردو خواست رئيس شورا
قطعنامه ھای شورای امنيت  ،دستورجلسه ،ژانس اتمی استآمحدود به شکايت  ۵+١صالحيت کشورھای 

اين محدوديت ھا اجازه نميدھد . ن قطعنامه ھا ھم محدود به کنترل فعاليت ھسته ای ايران استآ است  و
   .که مسئله حقوق بشروارد موضوع بشود

 >نبايد موضوعات را قاطي كرد< :سوال کننده ميگويد درھمين مصاحبه خطاب به شورا شخص رئيس

ن اطی کردوقطعنامه ھای شورای امنيت قاطی پی ائل حقوق بشری با فعاليت ھای ھسته امخلوط کردن مس
ب ھيرمند ھم مطرح نشده آمسئله  ،مانند اين است که اعتراض کنيم که چرا درتوافق جامع موضوعات و

   .است

درعرض ھمان درخواست  ،ظارت بين المللی برپولھای بلوکه شده ايرانبه ن ،درخواست ديگر رئيس
 و در خواست کردند ۵+١برداشتن مرزھای ايران است که رئيس درنامه خودشان به سران کشورھای 

   ١. ن تخصيص يافتآکه تحريری به . نرا درمصاحبه اخيرعنوان فرمودندآاکنون ھم 

اينکه  رعالوه ب برپولھای بلوکه شده ايران نظارت خرج داشته باشدتوقع رئيس براينکه محافل بين الملی 
 د اساسا خالف اصل حاکميت کشورھا نميتواند ارتباطی به مذاکرات ھسته ای ويا توافق جامع داشته باش

يمومت  حتی درروابط حقوق کشورھای تحت ق منشورسازمان ملل است  ٢ ماده ھفتم  دبن ومخالف 
  .نين نظارتی پيش بينی نشده استچ سازمان ملل ھم 

ولی نه برای شورا وخاصه  )عدم مشروعيت جمھوری اسالمی( چنين سخنی البته که مبنای قانونی دارد
منشا  ن بھرحال ازآجمھوری اسالمی وحاکميت  ،قائل به مشروعيت ھستند ۵٧ن که برای شورش آرئيس 

   .قبول نداشتاست نميتوان اصل راقبول داشت وفرعش را  ۵٧ھمان شورش  ء

  ال شيرياخطيسو

حاليکه  در ،ن فقط ميتواند با شيرياخط داده شودآسوال بی بی سی بسيارسوال عوامانه است وجواب 
نرا آمسلما سوال شونده درحاليکه  >وافق جامع يکصد وچند صفحه استمتن ت< :مصاحبه کننده ميگويد

  .ی برسرتوافق جامع مشارکت ميفرمايندشدريک لشگر ک ؟تمام وکمال نخوانده چرا وارد جواب ميشوند
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ژيمی که بتشخيص درست رئيس نظامی  که نميداند اساسا چه مقدار  ،کشورراندارکفايت ولياقت اداره  ،ِ                         ر 
 یايران برايش مفھوم سياسی وحقوق و اساسا کشورکه  نظامی ،مريکا بلوکه شدهآ پول کشور در از

ھدف  بايد ،، نظامی که قائل به حق حاکميت مردم نيستکه قائل به ھويت ملی ايرانی نيست ندارد، نظامی 
  .قرارگيرد نه درمسيربيعت ،براندازی قرارداشته باشد

  باب اظهارنظر

رات مذاکی درمريکائآ انکارشناس ۵٣اظھارنظر نسبت به توافق جامع يک کارحقوقی وسياسی وفنی است 
انفجاری دارد که کامال مستور  حفره ھای صدھا. توافق جامع داشته اند دائم دخالتتوافق ن آتنطيم  و

نسبت به مجموعه  نظر ، درمحيط دشمنی وعدم اعتماد طرفين امضاشده است واقعا اظھاروتعبيه شده است
   .يک کارشيريا خطی است به اين سرعت ،توافق جامع

  شکار      دود اوظاھرشود پايان کارآتشش  پنھان وذوقش آ

شور ک، بين منافع ملی ھارنظرنسبت به قراردادھای بين المللی ازجمله ھمين توافق جامعوانگھی بايد دراظ
کشورھای                                                     ِ توافق جامع بدليل نظارت ھای طويل المدت وشايد ھم ابدی   ،نی مردم تفاوت گذاشتآبا منافع 
مس است واين مھم اظھرمن الش کامال منافع ملی وحقوق اساسی ملت ايران را پايمال کرده است  ،بيگانه

درحاليکه ھمين توافق جامع ازسوی ديگری ممکن است به رفاه مردم  ،وخود توافق جامع فرياد ميکند
نچه درپيش روی دارند فکرميکنند ومردان سياسی ومسئول به آ . مردم عادی به منافع مادی وکمک کند

   .حقوق تاريخی واستقالل وتماميت ارضی وحاکميت ملت

  و او اشارت ھای ابرو برو ُ ا  ش مو      تو پيچ تو موبينی واو

  هدف ازمصاحبه مزبور 

 وايرانی  برای تقويت گروھایا موافق ازرئيس شور                      ِ ه نشان داد که اخذ نظر  دمصاحبه کنناظھارنظر
   .فعالندمريکا وايران آ که درحال حاضر دردوجبھه موافق ومخالف در مريکائی موافق توافق نامه ھستآ

ن فعاليت که بنام آبخش ايرانی  .مريکا درايران استآشورای تجزيه طلبان بخشی ازفعاليت سياسی 
ت بسرع اکنون تحت رھبری شيخ حسن روحانی قراردارند و ،مريکا واسرائيل معرفی شده اندآسربازان 

    .مات کشوری ولشگری را تصرف ميکنندامق

کما اينکه  ،مريکا نسبت به توافق جامع حمايت کندآولت شورای تجزيه طلبان ناچاراست ازسياست د
 از رضايت ھم فی الفور يک بيانيه ای درتائيد و (امضا کننده منشور شورای تجزيه طلبان) علياحضرت

   .توافق جامع صادرفرمودند

  توافق جامع يا جوازجنگ قانوني

 رفع والجرم  پايان کشمکش ھسته ایکه نمايش   ای  صورت مسئله ،رئيس وديگرانتصور برخالف 
صورت  ،نيستصورت مسئله واقعی  ،ورده استآدررابطه با مسائل ھسته ای بتصويررا جنگ  خطر

   .مريکا قابل مالحظه وتنظيم استآاسالمی و توافق جامع ازسوی جمھوریدرجريان اجرای مسنله واقعی 
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ي جنك قانونه ورود بغرب با ايران را بسته وراه  غيرقانونيدركالم حقوقي توافق جامع راه جنگ 
   را هموارساخته است

شکل گرفته بود  تی امنيشورا ۴١ژانس درقالب ماده آژانس اتمی واعتراضات آ تاکنون روابط ايران و
منشوراجازه جنگ رابه کشورھای طرف جمھوری اسالمی  ۴١ماده  .که منجربه قطعنامه ھائی ھم گرديد

 اين گريا اسرائيل تھديد ميکرد ا ميزاست وينه نظامی روی مريکا مدعی ميشد که گزآد واينکه نميدا
الجرم برای شورای امنيت  يشديد يک جنگ غيرقانونی شناخته مآدرميخواست ازقوه به فعل  تھديدات

وحتی اسرائيل چاره ای جزتبعيت ازقطعنامه ھای شورای امنيت نبود تا ھرقدر که زمان  ۵+١وکشورھای 
   .ميبرد

می نجات داد وتخلفات ايران متخاصم ايران را ازاين سردرگ    ِ ھای  ولی توافق جامع، شورای امنيت وکشور
 .شداد که نھايت به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع خواھد دقرار یدرتفسير وطريقرا ازتوافق جامع 

که مدعی تخلفات  ۵+١گرچه توافق جامع اين حق را پيش بينی کرده است که ھريک ازکشورھای گروه
 تحريم ھای ؛ايران مسيرھای پيش بينی شده در توافق جامع را بپيمايد ايران بشود وموضوع تخلفات

تصوير  ۴٢و ۴١، ولی روح منشور سازمان ومواد معلق شده شورای امنيت مجددا به جريان خواھد افتاد
  .روشن تری را ارائه ميدھد

شورای امنيت ميتواند برای عملی ساختن تصميمات خود تصميم به  - ۴١ماده 
ن اقدامات آ رد که مستلزم بکاربردن نيروھای مسلح نباشد .....واقداماتی بگي

  .باشد ممکن است شامل..........

قطعنامه ھائی که شورای امنيت عليه ايران صادرکرده به استناد  يعنی دقيقا 
   .است ۴١ھمين ماده 

ھرگاه شورای امنيت تشخيص دھد که اقدامات پيش بينی شده درماده  -۴٢ماده 
نھا معلوم گردد آتناسب بوده ويا درعمل غيرمتناسب بودن ممکن است نا م ۴١

که برای نگھداری ميتواند بوسيله قوای ھوائی ودريائی ويا زمينی عملياتی را 
   ......... .دھد ويا برقراری صلح وامنيت بين المللی الزم بداند انجام

علت نقض تعھدات ايران قضيه را مريکا خواھد بود بآکه مسلما  ۵+١يعنی وقتی يکی ازکشورھای گروه 
 ۴٢منشور توقف نميکند وبه حکم ماده ۴١کشيد به شورای امنيت  ديگرشورای امنيت درھمان ماده 

   کندقانونی عليه ايران را صادر گجن پروانه ميتواند منشور عمل خواھد کرد يعنی

  حيات سياسي ايران درگروه يك تخلف 
 سياسی ايران بستگی کامل به ايفای تمامی تعھدات ايران در بروشنی اين دريافت حاصل است که حيات

مريکا برای بروز تخلفات وتھيه آسال است امکان زمينه سازی ٢۵زمان اين تعھدات  ؛دارد ۵+١توافق 
بسيارممکن واساسا کاردستگاه ھای اطالعاتی کشورھاست  که درمواقع بروزاختالف دست خالی  ،سند
   .نمانند
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 سيد علی دربيانيه ای به دولت روحانی توصيه کرد که موارد احتمالی فرار ی راينده نگرآ ھمين روش و
   .مريکا را درتوافق جامع مسدود کنندآتعھدات  از

مريکا با امکانات وسيع انسانی وتکنولژی جاسوسی براحتی ميتواند نه تنھا ازتخلفات ايران ازتوافق آ
 و مريکا درمدتھائی که ناظرآ ؛تالف را توليد کندميتواند موارد اخ ، بھره برداری کند بلکه بسادگیجامع

   .نقدر سند ومدرک ازتخلفات ايران فراھم خواھد ساخت که عقل جن ھم نميرسدآحاکم برتوافق اجرائی است 

به ارجاع موضوع به شورای امنيت را وسيله نفوذ خود واخذ مريکا تخلفات وتھديد ايران آکه اينجاست 
  .شيرداموکلس را بازی خواھد کردنقش شم و ،امتيازات خواھد ساخت

ساله  ٣۵مريکا واسرائيل وقانون اساسی اش وتبليغات آجمھوری اسالمی با توجه به ذات مخالفتش با 
يعنی بطور طبيعی جمھوری  ؛نميتواند دراجرای توافق جامع باھرقدراحتياط درخط تعھدات قرارداشته باشد

. اظھارات اخيرسيدعلی وفرمانده سپاه دارداسالمی درمسيرخودداری ازتعھدات توافق جامع قرار
گاوميش نشان ميدھد که جامعه اسالمی تشيع نميتواند به اين راحتی ھا که توافق جامع ميخواھد  وسرلشگر

ن حساب آمريکا روی آواين دقيقا ھمان است که  خودرادرمسيرقبول تعھدات کشورھای کفر قراردھد
   .ميکند

ممکن نيست که بتوان با حفظ اين دشمنی  ،ستمريکاآحظه دشمنی با اساسا بقای جمھوری اسالمی به مال
راه بدون بال  ماده بودن برای جنگ بتوان توافق جامع را درآو وصراحت قانون اساسی  وبی اعتمادی

ايران به يک نارضايتی ويا ادعای تخلف ايران ازتوافق  اينجاست که حيات سياسی .وانفجاربه جلوبرد
ازجريان توافق درمحيطی محترمانه شده شرط . درتوافق جامع چند جا صحبت ستجامع پيوند خورده ا

نھم به اعتباراعتقادات دينی وقانونی چطورممکن است  احترام قابل آ، درمحيط دشمنی وعدم اعتماد است
  .)سالی که نکوست ازبھارش پيداست. (رعايت باشد

ا ب ،ريت دارد براي برقراري سلطه موفق وقويمريكا مادام كه دولت دست نشانده روحاني مصدآ
نهم تاحدي كه اعتراض نمايندگان كشورش آ ،وحمايت هم ميكند دولت ايران مماشات ميكند

بودجه نظامي كشورهاي دوست ما <: اوباما كه گفته جمله همين اظهارات اخير از رابرانگيخته
مريكا تشخيص داد آمصالح ولي هرزمان كه  .>بودجه نظامي ايران است برابر 10درخليج فارس 

چوب رمريكا با پرونده اي كه عليه ايران ساخته ايران را درچاآوحاني باشد ويا گماشته ديگري چه ر
   .منشورسازمان كت بسته خواهد ساخت 42ماده 

  ديگر.زيه طلبان به بی بی سی  به فرصت جاعتراض شورای ت

 


