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  حقوقداناميرفيض 
 سال جاری يعنی يک روز پس از نوامبر  ٢۴سوشيتد پرس بتاريخ آبموازات توافقنامه ژنو خبرگزاری 

 در )گذشتهاسفند مريکا ازماه مارس (آايران واياالت متحده  ،موافقت ژنو اعالم کرد که بنابرمنابع مطلع
نوبت مذاکرات مزبور درعمان انجام گرفته  ۵ی بوده اند ودست کم دره سرّ سطوح عالی مشغول مذاکر
گزارش   .متحدان اصلی خود حتی اسرائيل پنھان نگاه داشته بود از را نھاآاست ودولت باراک اوباما 

ک نوبت ازمذاکرات دردوره رياست جمھوری محمود احمدی نژاد انجام مزبور اضافه کرده است که ي
 ز، حلقه بسيارکوچکی اسوشيتد پرسآبه گفته  .نراصادرکردآگرفت وباراک اوباما شخصا دستورانجام 

اقدام < :ھمان خبرگذاری اضافه کرده است .ايران بوده اند مريکائی درجريان مذاکره سری باآمقام ھای 
  >ستا دراين مذاکرات سری ادعائی رايک قمارسنگين ديپلماتييک خوانده ادولت باراک اوبام

  شاهدي براثبات تحرير
رياست جمھوری جمھوری اسالمی تقديم گرديد ونيز تحرير  ٩٢درتحريراتی که دررابطه باانتخابات سال 

رده وآتحت عنوان دست اندازھای تسليم جمھوری اسالمی براين موضوع تاکيد  ١٩/١٠/٢٠١٣مورخ 
مريکا بجريان افتاد وازجمله دالئلی که آ شد که انتخابات رياست جمھوری براساس يک توافق زيرپرده با

 ،درجريان انتخابات بود مريکا ھستند آسرسپرده  که اکثرا رامش کامل وبدون مقاومت مخالفانآارائه شد 
انتخابات ھم ھيچ بطوريکه حتی يک تيرھوائی ويک تظاھرات ساده چند نفری ھم ديده نشد وپس از

وحتی سازمان مجاھدين خلق وجنبش سبزی ھا که  ؛اعتراضی که معمول انتخابات است نمايان نگرديد
 انتخابات در ازپا درازترست دماده ساخته بودندھم  آمدتھا خودشان رابرای مشارکت اعتراضی درانتخابات 

  شرکت کردند  ........

مريکا درحرکت آ ريل توافقنامه ای بسيارسری با ری برنھا ھمه قرائنی بودکه انتخابات  رياست جمھوآ
ن توافق فوق سری خبرداد واگرشکی بود به يقيين آ سوشيتد پرس ازآواکنون گزارش خبری  ،است

   .راسته شدآ

مريکا دشمن قسم آمريکا ھيچ احتياجی نداريم که آگفت ما به  خامنه ای نطقی کرد و ٩١سال فروردين  در
مريکا مخالفم آ مريکا نيستيم من بامذاکره باآ . ماھيچ بدنبال مذاکره باندخورده ما برای مادلسوزی ک

   .ن کاری رابکندوبدون اجازه من دولت جمھوری اسالمی امکان ندارد چني

يعنی ھمين سالی که مذاکرات سری برای تسليم جمھوری  ٩٢ درنطق فروردين سال ،ھمان خامنه ای
نرا حمل برتسليم خامنه ای گرفتند آوايرانی  یت که مفسرين خارجاسالمی درعمان جريان داشت مطالبی گف



 دانحقوق-از موافقت ھای سری تا تسليم قھرمانانه!! اميرفيض                                   ٣از  ٢برگ  ٢٠١٣/١١/٢۶  نبه)شسه بھرامشيد (

ادعا کرد  ھرچند او ،، به وضوح ظاھراستازسخنان خامنه ای عالمت تسليم< :يک مفسرسوئدی نوشت
که تحريم ھا تاثيری درکشورندارد ولی وقتی گفت اقدامات نظام برای رفع رکود درسال موفق نبوده وبعدھم 

ت اقتصادی کشورباحماسه وجھاد وتوکل به خدا حل ميشود نشان ازانتخاب اضافه کرد که مشکال
  ) ازتحريرات قبل(                                                                     >مسيرتسليم بود

که جريان تسليم   ١٣٩٢ن با اظھارات اودر فروردين آومقايسه  ١٣٩١اظھارات خامنه ای درفروردی 
به مالحظات وضع  ١٣٩١اواخر سال  ان ميدھد که  جمھوری اسالمی ازنش درعمان درکاربود ،مريکاآبه 

احساس کردوھم نيازبه رحم  را مريکا)آ( ھم احتياج به مذاکره با دشمن قسم خوردهاقتصادی کشور، 
  .مريکا داشتآ نھم درمسيری که درعمان بطورسری باآمريکا آ همريکا وھم کرنش دولت جديد بآومدارای 

 مريکا واسرائيل وفرانسه درنقش پليس خوب وبدآوگربه بازی کردن ھای گردش مذاکرات ژنو وموش 
ه ب مريکا رھبری وآمريکا وجمھوری اسالمی بوسيله آنشان ميدھد که دقيقا برنامه توافق شده سری بين 

   .مده استآاجرا در

مريکا به جلوگيری ازحمله آی ايران درمذاکرات سری درعمان تعھد تصورميشود که يکی ازخواستھا
رام ساختن اسرائيل درروند مذاکرات آ مريکا حساسيت خاصی درآھوائی اسرائيل به ايران بوده باشد که 

    .ژنو ازخود نشان داد

عتباری ومذھبی خامنه ای بوده باز تصورميشود که يکی ازمراتب مذاکرات سری عمان حفظ موقعيت ا
مپراتور ادرخواستی که ژاپنی ھا درمقام تسليم درجنگ دوم جھانی برای حفظ اعتبار باشد  يعنی ھمان

  .مريکا ھم پذيرفتآ مريکا داشتند وآز کشور ا

 خامنه ای وايادی او درتمام مدت مذاکرات شعار واينکهاظھارات مکررخامنه ای به مذاکرات قھرمانانه 
مريکا را زنده نگه داشتند وباز درتمام اين مدت رجزخوانی ھای ايادی خامنه ای دربستن تنگه آ مرگ بر

   .نشانه ای ازرجزخوانی خامنه ای براساس  مذاکرات عمان است ھرمز ونابودن اسرائيل متوقف نشد 

يران حمله افتحعليشاه وقتی سفيرروسيه که روسيه به . نظير اين رجزخوانی ھا درتاريخ ما بيسابقه نيست
ورت پ به کاخ احضارکرد که گفتگو کند لباس سرخ پوشيد وعقيده داشت که روسيه ازاين ھارت و  را کرد

                                       .لباس سرخ است خواھد ترسيد او که با

ان رسايکس انگليسی نوشته است درحاليکه قشون روسيه ازمرزايران وارد ايران شده بود فتحعليشاه س
نظام گارد خودمان رابفرستيم درمقابل ه نھا گفت اگرما سوارآوبزرگان کشورراجمع کرد وبا لباس سرخ به 

د رفت بعد فتحعليشاه گفت اگرخودما فرماندھی نروسھا چطوراست ھمه گفتند روسھا تامسکو عقب خواھ
                  .ريستنده وارد شد گکنيم چطوراست  حاضرين خوراباسينه به زمين انداختند وبرمصيبتی که برارتش روسي

  جلد دوم تاريخ اجتماعی ) ۴٩٧و ۴٩۶(

کا مريآمقايسه کنيد با رجز خوانی ھای بستن ھرمز وپرتاب موشک به اسرائيل ونابود کردن پايگاھھای 
ودر عين حال  سرايئل وباراک اوباماادرعراق وکشورھای کرانه خليج فارس  وخطاب ھای خاص به 

ترغيب وحمايت دولت درمذاکره با شيطان وکشوری که بارھا ازاو بعنوان دشمن ايران واسالم ياد کرده 
   .است

يان جر که درعمان موافقت شده رات ژنودقيقا براساس شرائط تسليم جمھوری اسالمی عقيده دارم که مذاک
ھا به اينکه وابستگان به خاتمی ورفسنجانی ازافرد دولت روحانی  کائیمريآوحتی خواست  ،يافته است

وزرا وحاضرين دردولت روحانی  باشد نيز مورد اجابت  خامنه ای ازسراجبار قرارگرفته که بسياری از
  .مريکا ھستندآازوابستگان به جناح اصالح طلبان يا وابستگان به 
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  ماهيت سند توافقنامه !
ه ن ديدآ نودرست نيست وشرائط توافقنامه ويا قرارداد درفقنامه به مذاکرات ژ، عنوان توابرخالف واقع

     .نميشود

  تسليم نامه موقت  نه موافقتامه
 ورن ازسوی کشآ! ژنو تخصيص خواھد يافت واگرقدری تاخيرشده الزم بود متن تی به موافقتامهتحرير آ

زيرا کشور مغلوب برای حفظ حيثيت خود است منتشرشود  در مذاکرات ژنو  مريکا که کشورغالب آ
بدا ايران ا بين انگليس و ١٩١٩ن بسيارمحتاط است کما اينکه نسخه اصلی قرارداد آدرارائه اصل وکامل 

    )تاريخ قرارداداد وثوق الدوله(                                 .دروزارت خارجه ايران مفقود شد

  

                              

  

  

 


