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  حقوقدان  -اميرفيض

 اين توضيح ھمراه بودکه اسناد قطعی و با ١ )٣(شماره رديف تحريرنقش نگرانی درمذاکرات ھسته ای 
   .دالئلی که موجب نگرانی حقيقی ھمه کشورھای جھان ازجمھوری اسالمی است ارايه شود

مستند اولی که دران تحريرپياده شد قانون اساسی جمھوری اسالمی است که تکليف جھاد وتزريق اسالم 
به تمام کشورھای غيراسالمی جھان را محول جمھوری اسالمی ساخته است که بالطبع اين امربا توجه 

وجبات نگرانی به اھميتی که قانون اساسی درنظم ونسق وتکليف دولتھا دارد به حق ميتواند يکی ازم
   .کشورھا ازجمھوری اسالمی باشد

به مستند ديگری که درکنارصراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی ميتواند ھمچنان  ،تحريراين اکنون 
  .روز نگھدارد می پردازده ازجمھوری اسالمی زنده وب نگرانی کشورھای جھان را

  قسمت دوم مستند نگراني جهاني ازجمهوري اسالمي 

ن اساسی کشوری وجود دارد به مستند دراين است که برخی اوقات صراحت ھائی که درقانواھميت اين 
براين نسخ ضمنی بوجود ھم درموقعيت اجرائی قرارنميگيرد واعتراضی  بدون اينکه نسخ گردد، ،عللی
   .نميايد

داشت ت که صراحت طيت ايران اسنمونه ای که ميتوان ارائه داد اصل دوم متمم درقانون اساسی مشرو
   .ولی درموقعيت اجرائی قرارنداشت

الزاماتی که درقانون اساسی جمھوری اسالمی ازقبيل  ،تحرير تقديم ميدارد نشان ميدھدمستنداتی که اين 
ن مواردی نيست که فقط درقانون اساسی جمھوری آ از پياده شده اسالمی کردن تمام کشورھای جھان

ياری بآنرا آاخلی داشته باشد بلکه جمھوری اسالمی مرتبا اسالمی پياده شده باشد وبقول معروف مصرف د
  .ن استآکرده ومترصد فرصت برای اجرای 

  رب وقاطع            نمونه هاي مج 

 وصحبت ومذاکراه باست آمريکا جمھوری اسالم برپايه قطع رابطه با ناظريم که زيربنای سياست 
ه تلفنی کوتاه مدت بطوريکه مذاکرا ؛خط قرمزی درسياست جمھوری اسالمی بوده است آمريکا

واکنش  با اما موجب حيرت ھمه جھانيان وعصبانيت مصادرامورايران گرديد ووبشيخ حسن با ا
   .مواجه شد آمريکامرگ بر تظاھرات  شديد
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. اين سياست نه نرخ روز ،است جمھوری اسالمی  ، سياستی است که بنرخ قانون اساسیاين سياست
  .دست ميطلبآمريکا غيراسالمی را که ا قوی ترين کشوربله بمقا ،اجرای اصل جھانی کردن اسالم  يعنی

  يت هللا مشکينی ازدواج کردآساله  ٩سالگی با دختر ٢١يت هللا که درسن آريشھری معروف به 
ھای  ) و مقامات حساسی درجمھوری اسالمی داشته واکنون ھم دارد واعدامخاطرات خودش(

   .>وغرب است آمريکاودشمنی دائم نسبت به  ايجاد بغضبسياررا حکم داد توصيه دائم او <

توصيه فلسفه اسالمی وسياست جمھوری  ،وغرب نيست آمريکانفرت شخصی او نسبت به او اين توصيه
    .که ريشھری بصورت امربه معروف ونھی از منکر توصيه کرده استاسالمی است 

  سياسی وعادی ساختن  ن کشور، ايجاد رابطهآسياست جمھوری اسالمی براساس قانون اساسی
نماينده مجلس اسالمی  ۴٢ را تھديد امنيت ملی ميداند وبه ھمين اعتبار است که آمريکا روابط با

اطالعات  وزير امنيت ملی دانسته وتھديد  واسرائيل آمريکاحسن را به  گرايش ھای اخيرشيخ
س اسالمی وارد اعتراض ونگرانی نمايندگان مجل .شيخ حسن را دعوت به پاسيخ گوئی کرده اند

   .است

يت ملی جمھوری اسالمی مترادف با عدم نی وسياست جمھوری اسالمی، امزيرا بموجب قانون اساس
   .ستآمريکاميز با آبط وسياست مسالمت روا

اعضای برجسته شورای مرکزی  از و ھم امروز خبررسيد که حميد رضا ترقی ازسياستمداران محافظه کار
   .داشت آمريکا رسختانه ای دربرابرمذاکراه ويا عادی سازی روابط باحزب موئتلفه اسالمی که مواضع س

  .>وايران است آمريکامذاکره دوجانبه  ،پيشبرد توافق ژنواه برای حل کاروبھترين ره <گفت

که يک امربسيارعادی درروابط نآ ، بادرباب لزوم روابط سياسی با کشورطرف اختالف اين اظھارات او
ای قآزيرا پيشنھاد  ؛جمھوری اسالمی امری خالف ويک کودتا محسوب ميشود بين المللی است درسياست

سی اين  –بی  –ترقی خالف سياست وصراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی است وخبرگزاری بی 
   .ستخبررادرعرض مھمترين اخبارسياسی جھان قرارداده ا

 > بکند> نشانه ادامه خصومت  ھيچ غلطی نميتواند آمريکااظھارات مکررسيد علی وتکيه برشعار
   .وزنده نگھداشتن سياست اسالمی کردن کشورھای جھان ميباشد آمريکاوانتظار واکنش ازجانب 

  ».وريزه وترويج ميکنند خائن ھستندئکسانی که سازش درسياست خارجی را ت« :سيد علی گفته است

يد حالت دشمنی وجنگ با يعنی سازش با کشورھای خارجی درسياست جمھوری اسالمی خيانت است وبا
  .)تصريح قانون اساسی جمھوری اسالمیکشورھای خارجی ھمچنان برقراربماند  (

 روز ه جھان بدون صيھونيسم) قاطع ترين دليل بربدرھمايش (ازجمله اظھارات مکرر احمدی نژاد
   :او گفت ،کشورھای غيرمسلمان است کاليف جمھوری اسالمی درتھديد ھمهبودن ت
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 کاآمريبه زودی جھان بدون  وبه حول قوه الھیبدون ترديد می گويم اين شعارروھدف دست يافتنی است <
                  .>وصيھونيسم راتجربه کرده ودوران درخشان حاکميت اسالمی برجھان امروز را يقين خواھيم کرد

  )١٣٨۴بان سال آچھارم (

ظھارات احمدی نژاد ھيچ چيز فوق العاده ای نيست دقيقا ھدف قانون اساسی جمھوری اسالمی را تشريح ا
اسالمی کردن  سياست جمھوری اسالمی دراجرای  بودنو نزديک . کلمه بزودی نشانگر جدی استکرده 

برکفاررا تضمين ن است که پيروزی مسلمانان آ> وعده خدا درقربه حول قوه الھیو کلمه < ھمه دنياست 
   .کرده است

ن خنديدند ولی خارجيان خوب آايرانيان به  ،موقعی که احمدی نژاد اعالم مزبور را به جھانيان فرستاد
دانستند که احمدی نژاد ادغام فلسفه اسالم وسياست جمھوری اسالمی را دراسالمی کردن دنيا دريک 

   .جمله کوتاه وپرمعنا بيان کرده است

. زيرا با نابودی جمھوری اسالمی استھدف نابودی  نخستين آمريکانژاد ديديد که اظھاراحمدی  در
اسرائيل وھمه کشورھای جھان درمسيرنابودی قرارخواھند گرفت وناچاربه اسالم فاتح روی  ،آمريکا

   .وردآخواھند 

م قدنابودی اش م مقابل شماست)( نکه نزديک تراستآ ن ھم توصيه کرده که ازبين کشورھای کفرآقر
   .است

، ھمان صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی براسالمی کردن تمام درھمين اظھارات احمدی نژاد
   .مده استآ> به تاکيد دوران درخشان حاکميت اسالمی برجھان امروزکشورھای جھان درعبارت <

 خاک دری اشاره ای داشت به ادامه جنگ ھمين چند روز قبل فرمانده ارتش جمھوری اسالم
  .آمريکا

 ريکاآماعالم شکست بکند بلکه بايد جنگ رابه داخل  آمريکاکافی نيست که  آمريکابرای اسالمی کردن 
  .آمريکادولت  با ست نه آمريکاجنگ بامردم  آمريکا در کشيد زيرا تحميل اسالم به پيروان اديان ديگر

  نھا ھمه بخشی ازھمان آدم ربائی وامثال آ و آمريکامسائلی مانند گروگان گيری کارمندان سفارت
ن است که مسلمانان کفاررا آحکم قر( درقانون اساسی جمھوری اسالمی است صراحت تکليفی 

  .)زاد سازندآنھارا آگروگان بگيرند وبا دريافت فديه 

  نگراني موجه  

ن کشورھا حق دارند آعالئم ودالئلی که ارائه شد نشان ميدھد که دولتھای کشورھای جھان وحتی مردم 
، فرھنگ واستقالل کشورشان باشند والجرم ازفعاليت ھسته ای ، دينناموس که نگران امنيت اجتماعی

  .ايران ھرچند که ادعا شود که مختص امورغيرنظامی است نگران توام باوحشت داشته باشند
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نی جمھوری اسالمی آجمھوری اسالمی خيلی کوشش کرد که نگرانی جھانی را ازموضع سياسی وقر
حاضرنشدند ونيستند که  ولی مردم جھان ،جھانی کرد علی را دھد ازجمله تمسک به فتوای سيدکاھش 

نھا ميدانند که دراسالم دروغ گفتن برای آرامش خاطر تبديل کنند آبه  ،وحشت خود راازتحميل اسالم
د اصنھا ازتقيه که ھنروفلسفه خاص شيعيان است درپنھان کردن مقآ. پيشبرد اسالمی بجا والزم است

د که نھا ميداننآ. ن باشدآنھا ميدانند که مقام قانون اساسی کشورمقامی نيست که فتوا جوابگوی آ ،گاھندآ
   .سمانی تابه کجاستآاھميت کتاب 

ميز احتياجی به غنی کردن اورانيوم ندارد ولی وقتی ميبينند آازنظر فنی ميدانند که استفاده ازانرژی صلح 
نوقت حق دارند که نگران آ ،متری بنا ميکنند ٧٠می اش رازيرکوه سنگی جمھوری اسالمی فعاليت اتکه 

نرا وسيله پيشبرد  مقاصد آ ازنگرانی مردم جھان  سوء استفاده کرده و ۵+١و آمريکاباشند واينجاست که 
   .ندخاص سياسی وتوسعه طلبی خود قرارداده ا

ازاروپائيان برنامه  %۵۶ھا و ئیآمريکااز  %۵۴ – ١٣٩٢درنظرخواھی  سايت دمکراسی ايران درسال 
   .ھسته ای ايران را تھديدی برای کشورشان ميدانند

فصل اسالمی کردن ھمه کشورھای  ،اطمينان دارم اگرمردم جھان نسبت به قانون اساسی جمھوری اسالمی
   .نوقت نظرخواھی واقعی ممکن استآگاه شوند آجھان به جبروقھر 

گاھی کاملی ازقانون اساسی جمھوری آجھان درسازمان ملل باز اطمينان دارم که نمايندگان کشورھای 
اسالمی فصل سياست خارجی جمھوری اسالمی ندارند ونميدانند که قانون اساسی جمھوری اسالمی کامال 

ھمه مردم  مغايرومتضاد با منشورسازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشراست خاصه فصل اسالمی کردن
مردم جھان ونمايندگان کشورھا درسازمان ملل  اگر .امی وپاسدارانار وبقوه نيروی نظبه اجب جھان

ونيازی به  درجريان اين حقايق قرارگيرند تحولی عظيم درجھت تامين امنيت جھانی براه خواھد افتاد
    .ھا به ملت ستم کشيده ايران نخواھد بود تحميل تحريم

  ن آبي اعتمادي وابعاد 

 ن بين غرب وآاکنون نگاھی ھم به اعتماد وابعاد  راتی رفتجه مردم جھان اشا                 ّ راجع به نگرانی مو  
جمھوری اسالمی الزم است واين لزوم به اين اعتباراست که مذاکرات ژنو وموافقتنامه ونيز مذاکرات 

   .وجمھوری اسالمی معرفی شده است ۵+١برای راه حل نھائی نيازمند به مالت اعتبار طرفين 

  غرب ابعاد اعتماد جمهوري اسالمي به 

نجا که آ . ازبرای مالحظه ابعاد اعتماد جمھوری اسالمی به غرب ھيچ معطلی وکنجکاوی الزم نيست
ن آن وسنت تشکيل يافته است بارجوع به آجمھوری اسالمی برمبنای حقوق وشريعت اسالمی وماخذ قر

ر ازکفانميتواند ، اعتماد داشته باشد ،کافر    ِ غرب   که جمھوری اسالمی نميتواند بهماخذ متوجه ميشويم 
سوره ( نميتواند کافران را حاکم وداوربرمسلمانان بپذيرد) سوره عمران ١۴٩يه آ) اطاعت کند (غرب(

  .)١۴١يه آ نسا
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رائط ش ) کمک بگيرد ولی باآمريکا( ه سايرکشورھای کافرعلي ،جمھوری اسالمی ميتواند ازکشورھای کفر
   .ولی اعتماد به کشورھای کفرممکن نيست .خاصی

اينکه حتی درجريان مذاکرات  کما وجود اعتماد بين جمھوری اسالمی وغرب بکل منتفی استبنابراين 
   .بان نمايندگان جمھوری اسالمی است> ورد زما به غرب اعتماد نداريمھسته ای جمله <

   اما اعتماد غرب به جمهوري اسالمي 

بی اعتمادی غرب با بی اعتمادی جمھوری  باايران ھم اعتماد نيست ولی فرق بين کشورھای غربالبته 
نان درسياست آودين وباورھای مذھبی اسالمی دراين است که کشورھای غربی سکوالر والئيک ھستند 

ومسلمانان مخالف باشد  ن کشورھا با اسالمآواگرھم دين  وحکومت کشورھايشان ھيچگونه دخالتی ندارد
 حکومت ن وسنت است وآکه جمھوری اسالمی مقيد به قراين مخالفت جايگاه رسمی ندارد ولی نظربه اين

، بی اعتمادی به کشورھای کفر جايگاه رسمی وغيرقابل تزلزل ويا تعطيل وسياست جزئی ازاسالم ميباشد
  .را دارد

بی اعتمادی غرب به مسلمانان ناشی ازمطامع ومنافع اقصادی است که قابل رفع ورجوع  ھست ولی بی 
وھميشکی است  به دليل امرالھی است وثابت  اوبه غرب ريشه ای وناشی ازاسالمی  اعتمادی جمھوری

به امرالھی است که سران جمھوری اسالمی ھمواره تصريح ميکنند که به              ِ ی عدم اعتماد  ھمين پيوستگ
   .اعتماد ندارند آمريکاغرب و

  نتيجه گيري ازاين مختصر

به عدم امکان وجود  ۵+١ مده يک تصريح بی قوه است وبا علم آقيد اعتماد متقابل که درموافقتنامه ژنو 
، غرب نميتواند انتظارکاربرد راستی آزمائی وانجام  اموری که اعتماد درجمھوری اسالمی نسبت به غرب

  .، داشته باشدعنوان تعھد جمھوری اسالمی رادارد

 ۵+١عھدی که درمقابل ذا ھرتزيرا جمھوری اسالمی متولی اجرا قانون اساسی منطبق باشريعت است ل
   .ن موازی نباشد نافذ نيستآمره ھای قربکند اگربا آ

بھيمن دليل است که درنامه به خانم اشتون راه حل مشکل باال اصالح قانون اساسی جمھوری اسالمی 
  ٢ .بوسيله جمھوری اسالمی پيشنھاد گرديد

باشد ن نآرا بکند که قادربه انجام اين توضيح نيزبجاست علم حقوق ميگويد اگرکسی تعھد  انجام کاری 
ھم بداند که قانون اساسی جمھوری اسالمی اجازه اجرای موافقت نامه ژنو را نميدھد  ۵+١ومتعه له 

    .ن موافقتنامه نافذ نخواھد بودآ)  امضا بگيرد جمھوری اسالمیمعھذا ازمتعھد (
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