 ١٣/١٠/٢٠١۵برگ  ١از ۶

بقيه دستارود ھای کالن بين المللی تصويب توافق اسارت ايران -اميرفيض -حقوقدان

اميرفيض – حقوقدان
درتحريرقبل  ١يکی ازادعاھای  ۵تن ازمجلسيان تحت عنوان دستآوردھای کالن! بين المللی ايران از
برجام مطرح شد؛ اکنون به يکی يا دوسه ادعای ديگر آنھا از ١۶۴مورد امتيازودستــــآورھائی که مدعی
اند توافق جامع نصيب ايران کرده است نگاه خواھيم داشت.
دوﻣﻴﻦ ادﻋﺎي ﻛﻼن
>برای اولين بار درتاريخ معاصر ) (١ودرپی يک چالش سنگين  ١٢ساله آمريکا وجھان ،غرب تمامی
سياست ھای تھديدی وتحريمی خودراشکست خورده اعالم کرده ) (٢و به خواسته ھای ايران تن
درمينھد< )(٣
انسان وقتی فراز مزبور را ميخواند اگرنسبت به موضوع غريبه باشد حيرت ميکند که چگونه جمھوری
اسالمی درمقابل جھان غرب به چنان موفقيت عظيمی! نائل شده است ولی اگرخواننده به جريان توافق
جامع وموافقت نامه ژنو آگاه باشد ،به اين برداشت حقيقی خواھد رسيد که نه تنھا درتاريخ معاصربلکه
درتاريخ بشريت موجوداتی به پرروئی ووقاحت وفريبگری آخوند ھای جمھوری اسالمی ديده نشده است؛
که به اين آشکاری وسادگی شکست وخفت ورسوائی خودرابه شکست طرف وپيروزی خود تعبيرکنند.
ــــــــــ
) (١تمام  ۵موردی که از ١۶۴مورد عنوان دستآورد کالن را درگزارش  ۵تنی دارد با عبارت >برای
اولين باردرتاريخ معاصر< شروع شده است؛ بطوريکه دراين گزارش ،جمھوری اسالمی شده
است قھرمان تاريخ معاصر.
مدعيان گزارش اينطور القاء کرده اند که ھرحرکت ويااقدامی که برای اولين بارصورت بگيرد يک
افتخاراست.
خيلی چيزھا دردنيا ويا تاريخ معاصررويداده که ازلحاظ کسر انسانيت وننگ بشريت بی نظيراست که يکی
از آنھا ھمين وجود نامشروع جمھوری اسالمی است که برای مليت وکشوروحاکميت مردم احترام وحقی
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وجنب ،و منی ،وطرز شستن مقعد ،ولی ورھبرآن ملت و کشور
قائل نيست؛ و يک آخوند متخصص حيض ُ
است.
آيا جمھوری اسالمی ويا آنھا که ادعای دستآورھای کالن توافق جامع را گزارش کرده اند قادرند که به
درستی اعالم کنند برای چالش سنگينی که ادعا شده ،جمعا چه ھزينه ای تحميل ملت وکشورشده است؟
ھمه چيز با ھزينه توليد آن قابل سنجش وارزيابی است .برفرص اينکه به ادعای باطل ،سياست تھديدی
و يا تحريمی غرب شکست خورده اعالم شده باشد ،آيا بھای آن با ھزينه ای که ملت برای اين چالش
غيرالزم پرداخته توازن عقلی دارد؟
ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ!
) (٢برخالف ادعای گزارش دھندگان نه تحريم ھای غرب شکست خورده ونه تھديد ھای غرب
نسبت به ايران متوقف شده است واين جمھوری اسالمی است که درمقابل تحريم ھا وتھديد ھا
تسليم شده است .مھعذا يا درک شکست وصدمات تحريم ھا را ندارد يا آنقدر وقيح است که
شکست وتسليم را به روی خود نميآورد.
وزيردارائی رژي اسالمی ميگويد >تحريم ھا اقتصاد ايران را گروگان گرفته است – نيمی ازواحد ھای
صنعتی کشوردراثرتحريم ھا متوقف است< کيھان تھران نوشته است >بھره بانکھا به واحد ھای صنعتی
 ۴٨درصد است<> ،حاصل فروش نفت ھم قابل وصول از خريداران نيست< ١٢٠٠ ،تن از ايرانيان
تحريم شخصی شده وھنوزھم درتحريم باقی ميباشند< ،سرمقاله ھمه روزنامه ھا ناليدن از صدمات تحريم
ھا ست .آيا ھنوزھم تحريم ھا شکست خورده است؟
ھم امروزشيخ حسن گفت >ھرجنس خارجی که سفارش داده ميشود بين  ١۵تا  ٢٠درصد بواسطه تحريم
ھا به مردم تحميل ميشود< آيا بازھم تحريم ھا نتوانسته اند کاری بکنند؟
ﻫﺪف ازﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ
ھدف ازتحريم ھا شکست جمھوری اسالمی وتصرف ايران ازسوی آمريکا وغرب نبود ،وحتما اجرای
ِ
امنيت سازمان ملل ،قطعنامه ھای
قطعنامه ھای شورای امنيت بود که بنا برسنت وماموريت شورای
شورای امنيت ميبايستی ازطريق مذاکره با ايران حل وفصل شود نه ماده  ۴٢که راه حل جنگ را مقرر
ساخته است.
بنابراين تحريم ھا وتھديد ھا برای آوردن جمھوری اسالمی پای ميزمذاکره بود که جمھوری اسالمی
عليرغم مقاومت سی وچند ساله تسليم مذاکره با آمريکا گرديد .آقای اوباما ھم ھمين عبارت را در مصاحبه
با نيويورکر بتاريخ  ١۶امرداد سال جاری يعنی بعد ازتوافق جامع گفت:
>تحريم ھا برای اين بود که ايران راپای ميزمذاکره آورد – ماراه رسيدن به سالح ھسته ای رامسدود
کرده ايم .دليل آنکه ما قادربه متحد کردن جامعه جھانی حول موثرترين تحريم ھا بوديم تحريم ھائی که
اقتصاد ايران را فلج کرد ودرنھايت آنھا را پای ميز مذاکره کشيديم اين موفقيت بخاطر توافق جھانی با ما
)مصاحبه با نيويورکر(
بود<.......
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ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺰرگ
يادتان ھست شعارجمھوری اسالمی ازسال > ۵٨آمريکا شيطان بزرگ ناميده شد< وخمينی برای اولين
بار در ١۴آبان ماه سال  ۵٨يعنی يک روزبعدازگروگان گيری کارمندان سفارت آمريکا ،آمريکا را شيطان
بزرگ ناميد وبنابر بررسی ھای انجام شده تا حيات داشت  ۴۵بارآمريکا را شيطان بزرگ خواند و ھر
نوع تماس وگفتگو باشيطان را ممنوع ساخت؟ خامنه ای ھم درمراسم سالگرد خمينی گفت >امام تا آخرين
روزحيات مذاکره باشيطان را ممنوع کرده بود )درسفرمک فارلن ھم خمينی اجازه مذاکره باھيئت آمريکائی
رانداد( وشخص سيد علی ھم بارھا وبارھا گفته بود >مذاکره با آمريکا ممنوع است< و ھمان روزھا به
اعتبار ّجو خودداری ازمذاکره با آمريکا؛ الريجانی رئيس طويله گفت >آمريکائی ھا حاضرند ميلياردھا
دالربما بدھند که ما يک لبخندی به آنھا نشان بدھيم ونميدھيم<!
تخصيص موقعيت شيطان به آمريکا امرکوچکی نيست .رھبرمذھبی جمھوری اسالمی که درعين حال خود
را رھبرانقالب!! اسالمی ميداند وصالحيت تشخيص وفتوارادارد! چنين حکمی راداده وازطرفی حکم
مزبورمتعلق به آثاری است که درقرآن متذکرشده وسنت واحاديث ورواياتی پشتوانه فتوای خمينی و
حکومت اسالمی است.
به اعتبارھمين فتوا وتخصيص عنوان شيطان ٣۵ ،سال شعارمرگ برآمريکا يعنی مرگ برشيطان از
سوی جمھوری اسالمی وپيروانش داده شده ھزاران ھزاربارآمريکا ھيچ غلطی نميتواند بکند فرياد گرديده
است.
يادمان ھست ومردم دنياھم بياد دارند که درمورد فتوای قتل سلمان رشدی که بوسيله خمينی جريان يافت
حقوقدانان اسالمی جمھوری اسالمی توقف ويا ابطال آنرا غيرممکن دانستند.
شکستن فتوا وطلسم مذھبی ودينی درجوامع اسالمی مانند جمھوری اسالمی کاری بسيار دشواروسخت
است وتمرد پذيرنيست؛ ولی ديديم که شورای امنيت بوسيله  ۵+١وبيشترآمريکا آنرا شکسته است آنھم
درحدی که ھمان سيد علی که ازفتوای روح ﷲ خمينی درطرد وممنوعيت مذاکره با آمريکا حمايت ميکرد،
بارھا وبارھا حمايت خودش را ازمذاکرات ھسته ای باآمريکا اعالم واز مذاکره کنندکان ايرانی تقدير کرد.
اين جريان بزرگترين خفت وسرشکستگی برای يک جامعه اسالمی چون جمھوری اسالمی است که با
ھمان شيطان نه تنھا مذاکره وبلکه توافق نامه ای امضا کند که سراسراسارت ايران وخالف قرآن و قانون
اساسی آن کشوراست .برداشت ازآن جزاين نيست که اگررھبرانقالب اسالمی !! و بعد ھم سيد علی گفت
آمريکا شيطان است ومذاکره بااو ممنوع ،امروز به اين معناست که ھم آنھا وھم قرآن وسنت محمد نابجا
گفته اند ومصداق اين بيت عبيد است.
>مست بودم اگرگھی خوردم – گه فراوان خورند مستانا<
ﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ درﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
نه تنھادرتاريخ معاصربلکه بطورحتم درتاريخ اسالم ھم بيسابقه است که يک جامعه اسالمی به اعتبار
نص صريح قرآن کشور کفری )آمريکا( که به سلطه گری معروف است را شيطان بشناسد و ٣۵سال آن
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شيطان راطرد کند و آنگاه با توافق نامه ای ،ناموس اسالم وقرآن رابباد بدھد البته که بی سابقه است نه
تنھا درتاريخ معاصربلکه درتاريخ اسالم.
ادﻋﺎي ﺷﻜﺴﺖ وﺗﻮﻗﻒ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان ازﻃﺮف آﻣﺮﻳﻜﺎ
آمريکا و ۵+١دررابطه با مسئله ھسته ای ايران قصد وماموريت حمله به ايران را نداشتند که اتفاق
چنين تصميمی ازسوی  ۵کشوربزرگ نامتحد ممکن نبود وآمريکا ھم نميتوانست خالف قطعنامه شورای
امينت دررابطه با ماموريتی که محول آمريکا وکشورھای  ۵+١شده بود اقدام نظامی کند .درکالمی ديگر
اوباما حاضربه تجديد خالف کاری بوش در مورد عراق نبود.
ميتوان گفت ازنظرحقوقی ،تھديد ايران ازسوی آمريکا قبل ازقطعنامه  ٢٢٣١يک چاشنی مذاکرات
محسوب ميشده ولی تھديدات آمريکا ازبعد ازتوافق جامع وقطعنامه  ٢٢٣١يک تھديد جدی وبا اھميت و
مستقيم تلقی ميشود.
ھم امروز درخبرھا آمده است که حزب دمکرات آمريکا طرحی را ارائه داده که متضمن تھديد نظامی
ايران درسياست ھای آتی آمريکا دررابطه با ايران است.
ﺑﺎري :برخالف ادعای ناموجه گزارش  ۵تن؛ شواھد نشان ميدھد که ازبعد ازتوافق جامع و صدور
قطعنامه  ٢٢٣١تعداد تھديد ايران ازسوی آمريکا بمراتب ازقبل افزايش يافته است.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين خاطرنشان کرد >اگردرگذشته آمريکائی ھا ھرچند وقت يکبارماراتھديد
ميکردند پس ازمذاکرات ھسته ای اين موضوع روزانه شده وآمريکائی ھا ھرروز به شکل مختلف ملت
)سردارنقدی(
ايران را تھديد ميکنند<
در تائيد اظھارات نقدی اسناد منتشره نشان ميدھد که ظرف  ٢٠روزپس ازانتشارقطعنامه  ٢٢٣١حدود
 ۴٠مرتبه ايران بوسيله باراک اوباما ويا ديگرشخصيت ھای سياسی آمريکا تھديد نظامی شده است که
برخی از آنھا را باتفاق ميخوانيم:
-١
-٢
-٣

-۴

>ايرانيھا ازتمايل ما برای اقدام نظامی درجائی که برای منافع وامنيت ملی آمريکا مھم باشد
)اوباما(
باخبرھستند و ماميتوانيم اگربخواھيم وانتخاب کنيم ارتش ايران را نابود کنيم<
>واشنگتن اميد واراست که مسائل باقيمانده باايران ازطريق ديپلماتيک حل شود اما درصورت
الزم آمريکا حاضراست ازروش ھای نظامی بھره گيرد< )اوباما – مصاحبه بابی–بی– سی(
>حاال اگرايران تالش کند که باوجود اين توافق پس از ١٠سال يا ٢٠سال به بمب اتمی برسد
آنگاه رئيس جمھورآمريکا درموضع قدرت مندی برای برداشت گامھای ضروری از جمله گزينه
)اوباما(
نظامی برای جلوگيری ازروی دادن اين موضوع خواھد بود<
>ممکن است تصورشود که آنھا )ايرانيھا( ُحقه بزنند ولی توافق ما براساس راستی آزمائی
است نه اعتماد .مابه مناسبت اين توافق نامه بشکلی کامال به مراتب موثرترميتوانيم مچ آنھا را
)اوباما(
بگيريم<
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> -۵اگرايران ازتعھداتش تخطی کند بالفاصله ميتوانيم آنرا شناسائی کنيم وھمه گزينه ھای خود را
برای پرداختن به اين امردراختيارخواھيم داشت .رئيس جمھورگفته است اگرالزم باشد برای
)جان کری(
نرسيدن ايران به بمب اتمی ازنيروی نظامی استفاده خواھد کرد<
> -۶پس ازتوافق برجام گزينه ھای متعددی را حاالھم در اختيارداريم خواه بازگرداندن فوری تحريم
ھا باشد ويا استفاده ازگزينه نظامی< ھمو گفته است >گزينه نظامی تقويت ھم ميشود چراکه طی
آن سالھا جزئيات بيشتری ازفعاليت ھای ھسته ای ايران راجمع آوری خواھيم کرد<
)جان ارنست سخنگوی کاخ سفيد(
جان ارنست کامال درست ميگويد )چو دزدی با چراغ آيد گزيده تربرد کاال(
> -٧سالھاست که ما بااسرائيل درمورد گزينه نظامی عليه ايران مشورت ميکنيم .يکی ازدالئلی که
اين توافق را خوب ساخته است اين است که ھيچ کاری درجھت پيشگيری ازگزينه نظامی اياالت
متحده آمريکا که من مسئول آن ھستم انجام نداده است<
)اشتون کارتروزيردفاع آمريکا(
ﺣﺎﺷﻴﻪ –اين اشاره بجاست که درمقابل تھديد ھای آمريکا جمھوری اسالمی ھم ازتھديد آمريکا عقب نماند
وخواندنی ترين تھديد ھا از محسن رضائی دبيرمجمع مصلحت نظام است که در مصاحبه با يک
تحليلگرآمريکائی گفته است >اگرآمريکا به ايران حمله کند مطمئن باشيد که روز اول ھزار آمريکائی را
اسير ميگيريم وھزاران ميليارد برای آزادی آنھا از آمريکا مطالبه ميکنيم واقتصاد کشورمان را سرو
)خبرگزاری آن الين  ٢١تيرماه(
صورت ميدھيم<
ميزان درک وفھم وتشخيص مصلحت نظام را ازچاره انديشی محسن رضائی ،حديثی بخوانيد ازمفصل
حماقت جمھوری اسالمی.
) (3ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان
سخيف ترين ادعای گزارش  ۵تن مزبورادعای تسليم  ۵+١بويژه آمريکا به خواست ھای ايران است.
وسرشکستگی تن دادن به مذاکره با آمريکا بکرات براين توقع
جمھوری اسالمی درمقابل قبول نکبت
ِ
وخواست خود که برداشتن تحريم ھا ھدف ازمذاکرات بوده تاکيد کرد ولی معھذا غرب ھيچ اعتنائی به
التماسھای سيدعلی نکرد و آقای کری به اعتبارتوافق جامع گفت >بيش از ٩۵درصد ازتحريم ھا بقوت
خود باقی ميماند< آيا اين واقعيت تلخ دليل شکست تحريم ھاست؟
جمھوری اسالمی وتمام مسلمان ھا نسبت به درک شکست ضعيف ھستند ودرھررويدادی مسلمانان گرچه
به فالکت شکست گرفتارشده باشند را پيروز ميدانند شايد علت اين امرتاکيدات ووعده قرآن باشد که
ِ
وغالب برکفاردانسته است.
مسلمانان را فاتح
نمونه برجسته اين تصوروخيال خام آنھا را ميتوان درجنگ اسرائيل وغزه ديد .درآن جنگ ٢،٢٠٠
فلسطينی مسلمان و ۴٠٠کودک کشته و ١،٢٠٠خانه ويران و  ١٧،٠٠٠آواره ،تلفات به فلسطينی ھا
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بود وتنھا سه سربازاسرائيلی کشته شد ولی بازھم جمھوری اسالمی واعراب مسلمان اسرائيل را شکست
خورده وغزه را پيروزمند ميدانند.
درمورد اثرات تحريمھای آمريکا ھم ھمان باوراسالمی جمھوری اسالمی نسبت به تحريم ھا جاری است.
جامعه اسالمی ايران که ازخدا ميخواھد آمريکا تحريم ھاراسفت وسخت ومدت دارکند تا ايرانيان به خود
کفائی برسند فاقد درک نسبت به تحريم ھا وتشخيص شکست ويا موفقيت تحريم ھاست.
موقعيت جمھوری اسالمی درمسئله انرژی ھسته ای ومتعاقب آن منطبق با نيم بيتی مولوی است:
کودکی گوھربه قرص نان ميدھد
بنابراين تحريم ھا وتھديدھای آمريکا که ازھمان سال  ۵٨آغازشد کارسازگرديد وجمھوری اسالمی عليرغم
شعارھستی بخشی! که داشت ،باشيطان بزرگ به مذاکره نشست آنھم مذاکره ای که ھرچه شيطان بزرگ
خواست جمھوری اسالمی ھم به آن تمکين کرد وباليد.
آری چنين جريانی که  ٣۵سال کشوری شعارش عدم مذاکره باشيطان بزرگ باشد وتسليم مذاکره با ھمان
شيطان برخالف قول مردانه وتوجيھات اسالمی حکومت آن کشور باشد حقيقتا که درطول تاريخ چنين بی
غيرتی درھيچ حکومتی ديده نشده است.
ﻓﻘﺪان درك
اساسا مسلمانان درک شکست ندارند وھميشه خودرافاتح ھرجريان وھرجنگی ميدانند .شايد ھم اين
برداشت آنھا به اعتبارنويدی است که قرآن داده است.
ازباب نمونه حمله اخيراسرائيل به غزه که سبب ٢،٢٠٠کشته و ۴٠٠کودک و ١،٢٠٠خانه و ١٧،٠٠٠
آواره گرديد ودرمقابل فقط سه سرباز اسرائيل کشته شد و ۵/۵ميليارد کمک به بازسازی غزه ھم
دراختياراسرائيل برای بازسازی غزه )مصالح ساختمانی( قرارگرفت که سرنوشت آن پول ھم نامعلوم
وبنابرگفته >آژانس سازمان ملل برای کمک ھای ارسالی< ھيچ پولی از ۵/۵ميليارد دالرکمک کشورھا
)گزارش (٢٠١۵٫٠١٫٢۵
به آن اژانس نرسيده است.
وضع غزه ازآن زمان چنان آشفته وگرفتارفقروبيکاری است که سازمان ملل متحد اظھارنظرکرده که
ممکن است ظرف  ۵سال ديگرغزه برای سکونت ممکن نباشد.
بااين حال جمھوری اسالمی ومسلمانان مدعی اند که اسرائيل درنبرد غزه شکت سختی خورده است.
نمونه ديگر اظھارات خمينی درکتاب کشف االسراراست که نوشته >نظاميان اسالم  ۶٠نفرشان به ۶٠
ھزار لشگر رومی حمله کردند و آنھا را درھم شکستند وچند نفراز آنھا  ٧٠٠ھزاررومی را از پای
)کشف االسرار صفحه (٧
درآوردند و.<.......

