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  دانحقوق -اميرفيض

بابت  آمريکاادگاه ھای ايالتی مبنی براينکه ارای د آمريکاديوان عالی رای درتائيد استحضارھمگان، 
 در قابل اجرا خواھد بود و دارائی ھای ايران  از ئیآمريکاسيب ديدگان آبه خسارات وزيان ھای وارده 

 دارائی ھای ايران  بابت خسارت به بازمانگان انفجارخوابگاه از ميليارد دالر ٢راستای اين رای فعال 
ميم جمھوری اسالمی به تص با اعتراض  ،لبنان توقيف ودرجريان اجرای حکم است ئی درآمريکاسربازان 

پيشنھاد  آمريکاگاه عالی به اقدام دادواقداماتی درعرصه اعتراض  روبروست وواکنشھا آمريکاالی ان عديو
   .شده است

  انگيزه اين تحرير

نسبت به واکنشھای پيشنھادی به جمھوری اسالمی ابرازنظرازسوی ايرانيان نشده  نجا که مشاھده شدآ از
به يقين نزديک ميسازد که باتفاق پيشنھادات مزبور فکرکردم منافع کشوراين احتمال را ،ويا بنده نديدم

  ١.مورد نقد وارزيابی قرارگيرد

  بستن تنگه هرمز است  –اولين پيشنهاد 

که درواقع محرر پيشنھاد کيھان تھران است  ؛ئیآمريکاپيشنھاد بستن تنگه ھرمزبه روی کشتی ھای 
   .سيد علی و جبھه اصولگرايان را نمايندگی ميکند افکار

نوشته  آمريکادارائی ھای ايران در ميليارد از ٢ئيھا درتوقيف آمريکان دراعتراض به اقدام کيھان لند
اول اينکه دست روی دست  ؛پيش روی ما قرارندارد وراه سومی متصورنيست است  دو راه بيشتر

...... خواھد يافت تن بدھيم . ميليارد دالرادامه ۵٠بگذاريم وبه فاجعه دارائی ھای اين کشورکه دستکم تا 
بنديم  وبستن تنگه ھرمز ب تنگه ھرمز را و  ؛اھرم ھائی که دراختيارداريم استفاده کنيم زدوم اينکه ا

 ئی وبرخی کشورھای اروپائی حق مسلم وقانونی جمھوری اسالمی است آمريکابرروی کشتی ھای 
  .ھيچ غلطی نميتواند بکند آمريکاومطمئن باشيم که 

  عقل كه نيست ملت درعذاب است 
ھمانطور که ازصدای حيوانات ميتوان فھميد که طرف صدا کدام حيوان است وتا وقتی عربده ويا زوره 

 ميز سران وآ رارس، با ھمين اظھارات اکدام حيوان است صدا ازحيوان شنيده نشود نميتوان فھميد که 

                                               
و ابراز ارادت  ھلوکاستيل در رابطه با ارزش ھای اسرا اعليحضرت در جلسه مربوط به حتا نسبت به حضور فاجعه بار  ايرانيان  - ١

 ک-سراييل اعتراضی از خود نشان نداد چه رسد به مورد رای دادگاه. حو طرفداری از ا
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داريوش وابستگان جمھوری اسالمی ميتوان فھميد که واقعا چه حيوانات بی شعوری برکشورکورش و
  .حاکم غاصبند

خليج آبھای  تنگه ھرمز ؛، پس ازخليج مکزيک وھودسون سومين خليج بزرگ جھان استارسپخليج 
براه جھانی محسوب است نه ابراه ويا کانال اختصاص آ متصل ميسازد و اقيانوس ھند بھایآبه  را ارسپ

  . کشورھا ويا ايران

    ارسپاهميت خليج 

   .مارزير دريافت داشتآرا ميتوان ازنآارس وتالی فاسد بستن پاھميت خليج 

درصد نفت  ۴٠ارس ازطريق تنگه ھرمزبه کشورھا صادرميشود که پدرصد نفت خليج  ٩٠ -1
   .مصرفی دنياست

  .ژاپن ازاين تنگه عبورميکند درصد نفت مورد نياز ٧۵ -2

   .ميليون بشکه نفت خام ازاين تنکه روزانه عبورميکند ١٣ژانس بين المللی انرژی گفته است آ -3

  .ارس وعراق ازاين تنکه عبورميکندپدرکشورھای خليج  آمريکات نظامی تسليحا -4

ارس ازاين پسنگ وشکرومحصوالت ديگرکشورھای خليج  – وراکیخکشتی ھای حامل مواد  -5
 .تنگه عبورميکنند

حال ساده است که تالی وفاسد بستن تنگه ھرمز ازسوی 
وعکس العمل سريع وشديد ومحقانه ھمه ايران 

ارس را پژاپن وکشورھای خليج کشورھای اروپائی و
يوانگی چنين د وتصوراينکه ھيچ عاقلی از ؛مجسم ساخت

   .سان استآاستقبال کند بسيار 

بھم  زاد راآدريای  براه طبعی است که دوآتنگه ھرمز يک 
ای بين دارد تنگه  را که موقعيت طبيعی مشابه با تنگه ھرمزتنگه کورفو  ١٩۴٩درسال  ؛متصل ميکند

   يونان).(بين آلبانيا و  .ن بمنظورکشتی رانی بين المللی استفاده ميشودآ که از ناخته شدهشالمللی 
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سال  ربھای بين المللی وتنگه ھائی مانند ھرمز دوعھدنامه بين المللی است که اولی دآ درمورد استفاده از
بوسيله دولت شاھنشاھی  ١٩۵٨عھدنامه سال  .درژنو به امضا رسيده است ١٩٨٢ودومی درسال  ١٩۵٨

ازسوی جمھوری اسالمی امضا گريده ولی  ١٩٨٢ھم رسيده ولی عھدنامه  ايران امضا وبتصويب مجلس
   .بتصويب مجلس اسالمی نرسيده است

صراحت ممنوعيت کشورھای ساحلی تنگه ھای بين المللی درايجاد  ١٩٨٢امه نعھددر تنھا نجا کهآ از
الملل اجرای  نجا که برطبق اصول حقوق بينآ مانع ويا مزاحمت عبورکشتی ھا  پيش بينی شده ونيز از

دولت عھد نامه  نآازان متوجه دولتی خواھد شد که  مفاد عھدنامه ھای بين المللی ومسئوليت ھای ناشيه
 شد بين المللی را بتصويب مقامات صالحيت داررسانده ودردرفترحقوقی سازمان ملل به ثبت رسيده با

خی ازجمله کيھان تھران بر اجمھوری اسالمی عھد نامه مزبوررا تاکنون تصويب نکرده لذچون و
بستن تنگه ھرمز حق سوی جمھوری اسالمی امضا نشده پس  از امه مزبورنتصورميکند که چون عھد

  !!مسلم ماست

 ۶٠زمانی که ؛ده  وعرف بين المللی براين استکشوررسي ١۵٠به امضای  ١٩٨٢عھد نامه سال   
 ١٩٨٢. عھدنامه اجرا قرارميکيرد ن عھد نامه درجريانآعھدنامه ای را امضا کنند کشورعضوسازمان 

نرا بتصويب آ، چين وايران ، روسيهآمريکاکشوردنيا رسيده است  وظاھرا  ١۶٠بتصويت  ٢٠١٠تاسال 
   .نرسانده اند

ث حبه تصويب عھدنامه مزبور دررابطه با اختالفات امارات عربی است که ب مھوری اسالمیجايراد 
   .مفصلی است وکاراين تحرير نيست

به تصويب مجلس نرسيده پس بستن  ١٩٨٢ھمفکران او به اينکه چون عھدنامه  اشتباه کيھان تھران و
ازدو مخرج  است يکی الدرم کردن درمقابل مردم ودوم بی  ناشی ھرمزز حق مسلم ايران است تنگه 

   .گنده گوئی ھا  اين ثارآتوجھی به 

توضيح اينکه عدم مشارکت کشورھا درعھدنامه ھای بين المللی واجد اين مفھوم نيست که کشورمزبور 
   .ن عمل کندآوميتواند خالف  هزاد بودآازقيد رعايت اصولی که درعھد نامه بين المللی موصوف است 

ندارند  ن مشارکتآ درعھدنامه عدم استفاده کشورھا ازسالح شيمائی وگازھای سمی برخی ازکشورھا در
ويا  ن کشورھا حق استفاده ازسالح شيمائی را دارند آيا اين بدان معناست که آ) واسرائيل آمريکا(

  .البته که خير ؛سازمان ملل متحد وموارد عديده بسيارديگر موردعضويت درکميسيون حقوق بشر

 کشورھای ساحلیِ  درکنوانسيون بين المللی حقوق درياھا اشاره ای ھست به اينکه حتی درمواقع جنگ ھم
زيتی) کشورھارا ندارند وفقط  ن(تراتنگه ھا وابراه ھای بين المللی حق جلوگيری ازعبورکشتی ھای تجاری 

  .حق ممانعت ازعبورکشتی ھای جنگی رادارند

  نكهآنتيجه 

وکشورھای  آمريکاتصادفی که ميتواند  ھای حتی زمينه ای است برای رويداد ،صيقل زدن به اين طرح
ن غيرقابل پيش بينی آرابه تصميماتی مصمم سازد که مستعد افروختگی جنگی باشد که عاقبت اروپائی 

 خواھد نوشت که احتمالی درعلت اين جنگ ويرانگر، اما نکته قابل توجه اينجاست که  تاريخ ؛ستا
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 شرکت دربجای پاسخگوئی و ائی ھای ايران را توقيف کرده وايران ميليارد دالر ازدار ٢ آمريکادادگاه <
   )!و نابودی . (جنگرابرگزيد>ه ھرمزگبستن تنراه دعوا 

  راه حل مجلس  –دوم 

دارائی درصورت عدم استرداد خواستار توقف برجام  نفرازمجلس اسالمی درتذکری کتبی به دولت ١٠٣
  .وادامه شيطنت ھا ورفع تحريمھا شده اند ھای توقيف شده

   :اسالمی توجه بفرمائيدنخست به اين خبر مھم دررابطه با درخواست نمايندگان مجلس 

 و درباره اين خبر ،قای حميد قنبری مديراداره بازرسی ھای بانک مرکزی باروابط عمومی اين بانکآ<
 يران چنين ، اقدام ھای حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسالمی اودرمقابل آمريکارخداد حقوقی وقضائی در

  :گفت

ميليارد دالرازدارائی ھای ايران بابت  ٢داده  که حدود حکم  آمريکاديوان عالی براساس اخبارمنتشره <
ئی درلبنان پرداخته شود. برخی رسانه ھا اين خبررا آمريکابازماندگان انفجارخوابگاه سربازان غرامات 

مربوط است  ۵+١به گونه ای اطالع رسانی کرده اند که گوئی موضوع مزبور به برجام وتوافق ھسته ای 
  ١٣٩۵سوم ارديبھشت                                                          .>درحاليکه مربوط نيست

 ٢به اظھارات حميد قنبری استناد شد که صالح ترين شخص برای اظھارنظرنسبت به موضوع است زيرا 
   .ميليارد دالرتوقيف شده متعلق به بانک مرکزی است

اساسا رتباط وجود نداشته باشد ارکان اساسی است واگراين ا زيت بين ادعا ودفاع ابارتباط ورابطه سب
ھنگری آگنه کرد دربلخ < :ست که ميگوينداھمانند ھمان ضرب المثل  ؛دعوا بی ربط وفکاھی است حطر

   >.به شوشترزدند گردن مسگری

 از و آمريکابرجام دررابطه با قطعنامه ھای شورای امنيت است وارتباطی به مسائل حقوقی بين ايران و
  .عليه ايران ندارد آمريکاوق بشرويا تصميم دادگاه ھای جمله ادعای عدم رعايت حق

  ارزش درخواست مجلس 

زيراھمين مجلس قبل ازتصويب برجام  ؛سابقه نشان ميدھد که نبايد به پيشنھاد مجلس اسالمی اھميتی داد
امضا به دولت شيخ حسن فرستاد که برجام تامين کننده مصالح ايران نيست بايد اليحه  ١٣٠اليحه ای با 

ھمان  از نفر ١٠٠بوسيله الريجانی اشاره تصويب برجام را کرد  ولی وقتی سيد علی ،دولت مسترد شود
نھا نشان ميدھد آن دادند  صورت اسامی آکرده بودند رای به تصويب  کسانی که درخواست توقف برجام را
   .ھستند ای که چه مردمان وابسته وبی اراده

نی برتامين خسارت بازماندگان انفجارخوابگاه تفنگداران که علت صدورحکم دادگاه مبمجلس ميداند 
به جريان دادرسی وعدم حضورودفاع ازحقوق ايران بی اعتنائی مسئولين وقت جمھوری اسالمی  آمريکا

، دفاعی مسبب انفجاربوده مھوری اسالمیج. جمھوری اسالمی درمقابل ادعای شاکيان که بوده است
. جبران اين محکوم شده است مھوری اسالمیجھمه کشورھا نکرده است والمحاله بحکم سيستم قضائی 
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ونيز حقوق بين المللی  نسبت به خطاکاران  مافات فصلی است که درحقوق جزای جمھوری اسالمی
   .مسطوراست  وھيچ ارتباطی به برجام ندارد

  ندانمكاري مكمل

يف مجلس اقل حقوق ملت ايران  تکلن درجھت حفظ حدآدرخواست توقف تصويب برجام وتجديد نظردر
امروز که بخش اصلی ومھم برجام يعنی برچيدن فعاليت  ؛بود که به خاطر اشاره شيخ علی رعايت نکرد

ب آالت پياده وفعاليت آالت بوسيله بتن به اتمام رسيد وماشين آھای ھسته ای وپرکردن جايگاه ماشين 
مده که <شماری آبرھا ن قراراست به فروش برود وھمين امروز درخآسنگين اراک ھم متوقف وموجودی 

د که دارند واين نشان ميدھ >ايران درباره اخراجشان شکايت کرده اند ازکارکنان سازمان انرژی اتمی
  د.فعاليت ھسته ای ايران را جاروب ميکنن

قای آبنابرتصريح  آمريکاودراين معرکه مده آ فعاليت ھسته ای ايران بصورت شيربی يال ودمی در بھرحال
تحريم  آمريکاپول ھای بلوکه شده ايران را به ايران داده وبازبقول مقامات ايرانی  ميليارد از ۴کری تنھا 

 به بخش عظيمی ازانتظاراتش که توقف فعاليت اتمی ايران آمريکا، ھايش را ھمچنان حفظ کرده است
  آمريکا ياوروگروه اصالح طلبان  وباداشتن روحانی وظريف وصالحی ،بوده رسيده است لوامنيت اسرائي

   .به بقيه خواسته ھايش ھم خواھد رسيد

  گروکشی با داده خدا چرا

:اعالمات بی معارضه دولت جمھوری اسالمی  ازجمله  

امروز روزتواضع درمقابل ولی هللا است که با حمايت <؛ >ورده استآورديم خدا وند آمگربرجام را ما <
برجام سبب رضايت <؛ >که برجام را بما دادند استامروز روزسپاس ازائمه < ؛او بود که کارسازشد>

؛ است> ب شدهآ ازصدقه سربرجام است که درياچه رضائيه پر<؛ >ب وھواشده استآ خدا وباران وتغيير
برجام <؛ ><برجام فتح الفتوح است؛ وقی برای ملت ايران اسـت><برجام يک افتخارسياسی وحق

اھميت برجام ازفتح خرمشھرھم <؛ >معجزه است برجام<، >برزگترين دستاورد تاريخی ملت ايران است
ما به خودمان برای اين پيروزی تبريک ميگويئم واکنون زمان  –برجام اشتغال زاست <؛ >بيشتراست
   )ه استنتفی چه چی عراقگورده پس بالندآ(اگربرجام راخداوامام زمان  >؛باليدن است

چرابايد  قای عراقچی به ملت ايران ھديه شده است آ اين چنين موھبتی که ازناحيه خداو دوازده امام و
  .گردد آمريکاازطرف مجلسيان اسباب گروکشی با  ن اندازه بی قدرشناخته شود که آ

نونی ) که درماھيت يک طريق قان اشاره شدآدرباال به باورھای سران جمھوری اسالمی نسبت  به برجام (
  .برايران است دونشان مطمئن دارد آمريکاساله  ٢۵محکم برای سلطه حداقل 

وھمانطور که نماينده  يکی اينکه نه دولت جمھوری اسالمی ونه مجلسيان نميدانند که برجام چيست
   .نرا تصويب کردآنرا درژنو امضا کرد مجلس ھم نخوانده ونفھميده آجمھوری اسالمی نخوانده 

و  آمريکاحد  در ن رانکه مردمانی مسلمان جلوه ميدھند حد خداوائمه وامام زماآ سيان بامجل دوم اينکه 
   .ندنکميورده وموھبت خدائی را تحقيرآبرجام پائين 



 حقوقدان -ضيرفيام -يکاجمھوری اسالمی نسبت به رای ديوان عالی آمرواکنش                    ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۵/١۴، شنبه=شيدان يوک

  ثارخل خل بازي مجلسآ

ن ازسوی ايران آنظربه اينکه برجام به اعتبارنقض قطعنامه ھای شورای امنيت صادرشده است نقض 
     .شديدی عليه ايران خواھد شدمستوجب تصميمات بين المللی 

 را در ن کشورآويادرايران بخواھد برجام رابھم بزند اين کار،  آمريکابسياردورازذھن است که کسی در<
  )مشاورحقوقی وزارت خارجه جمھوری اسالمی(                     >برابرکل سازمان ملل قرارميدھد

) درباره انسداد تنگه ھرمز ضمائمی صولگرايانااسناد دردست نشان ميدھد که برنامه پيشنھادی کيھان (
مھوری جحل راه  آمريکايعنی درارتباط با اقدام ديوان عالی  ؛برجام استدارد که ھمين اعالم توقف 

   !!بستن تنگه ھرمز وخروج ازبرجام است اسالمی

نچه که آ ،خرعمرش اين نيست که به دھان سيد علی وروحانی نگاه کندآنھم دراين روزھای آکارمجلس 
  .ضرورت تامه دارد  قبول معيارھای جھانی است نه رعايت اصول وفروع حزب شيعه

  راه حل دولت جمهوري اسالمي 

 تی آبه فرصت 

   

  

   


