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  حقوقدان -اميرفيض

سوالی مطرح شد که چرا وچه شده  ١) ١۵/۴/٢٠١۶نارسائی درتحميل برجام مورخ ( تحرير،  در پايان 
حتی  وزيرخارجه  ،ن به ايران درنھايت بی پروائی عمل کرده استآدرتنظيم برجام وتحميل  آمريکا که 
قای صالحی آده جاسوسی وخدماتی ن کشور مانند شاخ شمساد درمرکز نيروی دريائی کشورش پرونآ
   .يس انرژی اتمی ايران را بی مالحظه برباد ميدھدرئ

ئی آمريکا شکارآدرمقوله ای است که بتوان  تاحدودی به ابعاد وعلت بی پروائی ھای  ن تحرير سمت اي
   .درجريان مذاکرات ھسته ای و برجام ودرنھايت درمسيرتسلط برايران  نگاه کرد ھا

باالخره  ، مذاکرات ھسته ای وھا درجريان تحريم آمريکااين تحرير تصورميکند که گرچه ابعاد بی پروائی 
  ن دريکی دوامرمحدود است آبسيارمتنوع است ولی مبنا وعلت ن آوجريان اجرائی  برجام

  جاده صاف

گاھی قبلی ازمسطح بودن آيکی ازعللی که انسان درمسيری بااطمينان ازمخاطرات احتمالی حرک ميکند 
   .ن ازسوی نيروھای خودی محافظت ميشودآامن بودن منطقه است که امنيت  ، ازراه است

درمورد  مذاکرات ھسته ای وکسب توافق ھای ژنو ولوزان درمسيری قرارداشتند که اطمينان  ھا ئیآمريکا
اززمان ورود مک فارلن با افرادی  آمريکا بخش وخالی ازخلل واحتماالت بود. بشرح درتحريرات سابقه 

فته جدابافته اتوعنوان  درايران شناخته شدند آمريکا شنا شد که بعد ھا بعنوان بھترين کارگشايان آدرايران 
راضی باشد با  آمريکا نھم به کم وکيفی که آبه حل وفصل مشکالت با ايران  آمريکا اميد  .ن ھا دادندآبه 

نسبت به ايران  آمريکا درجه ای درسياست  ١٨٠وسبب يک تغيير ن افراد به تحقق نزديک گرديدآپيدايش 
  .شد

نھا آکرانی ھستند که ھرچه مابگوئيم درايران روشنف< :گفت آمريکا مشاورامنيت ملی  ١٣٨٢درسال 
  ٢. >عمل ميکنند ھمانند تفنگ ھرچه رااشاره کنيم  نشانه ميگيرند

د  دررابطه با مسائل ايران بخواھ آمريکاکه ھرچه  يف وصالحی ھمان تيراندازانی ھستندتيم روحانی وظر
رمسئله ھسته ای ايران دپاورچين پاورچين  آمريکا بنابراين موجبی نبود که نھا نشانه گيری ميکنندآ

نھا مطمئن آبدنبال تيراندازان درجريان ايران حرکت ميکرد که به تيراندازی ووفاداری  آمريکا. حرکت کند
    .بود
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 مشاورامنيت ملی  ١٣٨٢) با کسانی که درسال روحانی وظريف وصالحیئی (آمريکا فرق بين تفنگداران 
مانند تفنگداران  ٨٢گيرايرانی ياد کرده اين است که تفنکداران سال نھا بعنوان تفنگداران نشانه آ از آمريکا

  .نھارا تفنگداران دست دوم وسوم گذاشتآوميتوان نام  امروزی صاحب مقامات موثرونافذ کشورنبودند

نھا آ) که عالمت مشخصه وصالحی وديگران ی، عراقدرايران (روحانی وظريف آمريکا تيم تفنگداران 
نھايت برجام وتوافقنامه ژنو است درمسيری قرارداشتند که نميتوانستند ھدف ھمان مذاکرات ھسته ای ودر

، مالحظه کردنی نباشد باشد آمريکا ن است ويا تامين کننده منافع آخواھان  آمريکا نھا بوضعی که آگيری 
ردند اظھاراتی ک آمريکالذا قيد پرده پوشی راھم زدند ودرعباراتی بی سابقه وغيرقابل تحليل دررابطه با 

   .ھا بود ئیآمريکا نھا ازتراوشات ھمان ھدف گيری برای منافع آھمه که 

 مد واظھارات روزھای نخست درکوچک وآبه کدخدای مھربان که ميتوان با اوکنار آمريکاعبارت تشبيه 
 وبسياری مطالب ديگر ومتقابال حمايت بوسيله ظريف  آمريکاوعظمت دادن به  شمردن مردم ايران خوار
دراعالمه ای که جمھوری اسالمی را بمناسبت عدم رعايت حقوق  آمريکام مزبوردرحدی که ازتي آمريکا

 ، مسائلی بود که به دولت روحانی امکان داد که برخالف واقع ازبشرمحکوم ميکرد ازروحانی تجليل کرد
ن وھمانطورکه نقد قران جائز آقر آچيزی شد درعرض وھم ساي برجام دفاعی بيشرمانه کند وبرجام 

نجا آشناخته نشده نقد برجام ھم بنا براعالم دولت وشورای نگھبان ازمحوطه نقد خارج شد وحتی کاربه 
   .کشيده شد که نقد کنندگان برجام ھم روبروی توبيخ وتوقيف روزنامه شان قرارگرفتند

 با کم وورد محآنقدردستآن کشور آومنافع  آمريکا از مھوری اسالمیجدامنه حمايت سران حکومت 
 با کنگره  ،آمريکا حافظ منافع ه اوباما به اعتبارھمين تيم ايرانی اوباما بود ک لت مردانارزشی برای دو

   .ھم درافتاد آمريکا

خلع سالح  را که ماراشيطان بزرگ ميناميدما توانستيم ايران مده است <آ درھمين اظھارات اخيراوباما
 >ن کنيم اين را ميگويند شجاعتوامنيت جھانی را تامي نھارا برچينيمآای فعاليت ھسته ای کنيم ومحلھ

  .)گل استعت نيست شجاعت دربيرون کشيدن خراز(بنده درجواب ميگويم  برخرسوارشدن شجا

مان نشده رئيس بانک مرکزی ايران ھم گفت که ما ازبرجام چيزی عايد ؛قای اوباماآمقارن ھمين اظھارات 
وجوه  ميليارد از ٢وافق ھسته ای فقط قای کری ھم درعبارت ايران درراستای تآ است واين حقيقت تلخ را

 ھا به اعتبار ئیآمريکابلوکه شده اش را دريافت کرده  نشان ازھمان پيروزی يکطرفه ای ميدھد که 
وردند يعنی ايران را خلع سالح ھسته ای کردند بدون  اينکه ھيچ عوضی  آحمايت روحانی ودولتش بدست 

   .داده باشند

درايران ازحد وحدود کارسياسی خارج وجنبه عاشق  آمريکا نقش روحانی درحمايت علنی ازمنافع 
بروئی خود ندارد روحانی ھم که عاشق درعشق ورزی ابائی ازبی آ ومعشوقی يافته است يعنی ھمانطور

   .قرارگرفته است آمريکا در ھمان وضعيت درحمايت ازبرجام و

برجام < :جا که گفته استنآ ) و٩۴فروردين  ١۶>  (فتاب روشن استآبرجام مثل نجا که ميگويد <آ
به تعھدات اصلی خود عمل کرده وتعامل ما با بانکھای  ۵+١ازنظرما تقريبا بطورکامل تمام شده چراکه 

  .)ھمان تاريخ> (غازشده ومسئله سوئيفت حل شده استآخارجی 
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است برجامعه مستولی شده ھمان ی که ميگويد وحقيقت امر ا ھمين طوراست که روحانی وظريف يا واقعآ
برو وحيثيت باشد محال است که آ؟ البته که خير والبته که انسانی که يک جو دارای که روحانی ميگويد

مثل شاخ شمشاد درمقابل ھزاران چشم وعقل اين چنين دروغ بگويد ولی برای يک عاشق سينه چاک اين 
   .عمل شدنی ومعمولی است

  عامل دوم حمايت ايرانيان خارج ازكشور

می است درتسلط برخواستھايش درجمھوری اسال آمريکاوثری کامل درحرکت بی پروای عامل ديگرکه م
ست  اغلب ايرانيان آمريکا نوکری وبردگی بخش عظيمی ازايرانيان خارج ازحمايت چشم بسته وھمانگ 

ن کشورحرکت ميکنند آودرخط دستورات  آمريکا مشخص درفعاليت ھای مطبوعاتی ويا سياسی جيره خوار
قدری سابقه سياسی ويا بھتراست گفته شود تجربه سياسی دارند بستگی شان به سياست  عده ای که

تظاھربه کمک وحمايت ازگروھای سياسی ھا خواسته اند که  ئیآمريکا وحتی از شکارنيستآ آمريکا
 ايرانی مخالف جمھوری اسالمی را ننمايند  که اين امرسبب بدنامی ايرانيان واتھام جاسوسی خواھد شد 

حرکتھای سياسی خودشان  آمريکاشکارا بطورمطلق وابسته وبافرمان وخواست آولی گروھی عظيم 
فرياد نوکری  ؛نجلس رجوع کنيدآس کافی است به رسانه ھای گروھی ايرانيان درل ؛راتطبيق ميدھند

 نقدر رسوا کننده ونفرت انگيزاست که خودآ گوش خراش ونفرت انگيز است  آمريکا نھا به آوبندگی 
    .ئی ھا به ايرانيان تذکرداده اندآمريکا

دارای  و آمريکادرتھران مانند خوئينيھا واکبرگنجی ھا درحمايت  آمريکاتمام سران گروگان گيران سفارت 
ن آکه حتی برخالف قانون وانتظارات مردم  آمريکا اين عمل ھستند  آمريکا زندگی مرفه وامنيت کامل در

   .تمان نوازی که ازبھرمسلط بودن وسوارشدن برملت ايران اسھيکشوراست نه ازبھرم

  درايران  آمريكازمينه سازي براي طرحهاي 

     .ن خارج ازکشورفراھم ميسازندنرا ھمين ايرانياآنسبت به ايران دارد قبال زمينه  آمريکاھربرنامه ای که  

  نمونه هاي دم دست 

سخت  خارج ازکشور خواستارتحريم ھای سفت و ابتدا ايرانيان  - تحريم ھای اقتصادی عليه ايران 
ھا به  تحريم< :قای اوباما گفتآبه جريان انداخت تحريم ھارا  آمريکاشدند وبعد که عليه ايران 

اکنون درشناسنامه سياسی ايرانيان خارج کشور  و >خواست ايرانيان برنامه ريزی شده است
    .برای تحميل تحريمھا  ثبت شده است یزمينه سازخارج ون به حساب ايرانيان آھا وتبعات  تحريم

يکی  طلبان تشکيل ودوھدف را اشاعه دادقبل ازرياست جمھوری شيخ حسن شورايی تجزيه  
. ھمان زمان ممکن است کسانی حيرت کرده باشند که چطورشده زادآشتی ملی وديگری انتخابات آ

نرابه حساب نااميدی آخی ممکن است بر !ه استشتی ملی افتادآ بعد ازسی سال اپوزيسيون بفکر
زاد آانتخابات  شتی ملی وآاپوزيسيون گذاشته باشند ولی ديديد که يکی ازبرنامه ھای شيخ حسن 

  .ن شده بودکه شورای تجزيه طلبان زمينه سازآ بود يعنی ھمان اھدافی
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ست بوسيله شورای تجزيه آمريکاھمين برنامه تجزيه ايران وخاورميانه که ازطرح ھای سياست  
درحاليکه مبارزه سياسی عليه جمھوری اسالمی ھيچ ربطی به  ،زمينه سازی شده است، طلبان

سياسی اشغال ، مبارزه ساختن استقالل وتماميت ارضی ويا فدراتيو کردن کشور ندارددار خدشه 
ولی شورا بمناسبت اينکه کارش زمينه سازی  !کرسی ھای قدرت حکومت است نه تجزيه کشور

ست بدون پروا بدون اعتنا به اعتراضات مفصل ومکرر ايرانيھا آمريکاھای  برای تحقق خواسته
  .کارش را ادامه ميدھد

کردن ھرکسی که صحبت  مشتی ملی ومحکوآتبديل مبارزه با ھدف براندازی جمھوری اسالمی به  
تغييرات  ازبراندازی ميکند چيزی است که دقيقا با سياست تعامل وحفظ جمھوری اسالمی و

  ٣  .ستآمريکا ن مورد نظرآدرارکان 

چه  آمريکانگاه کنيد حتی يک مورد نميتوان يافت که اپوزيسيون خارج ازکشور درمقابل سياست  
نسبت به ايران ويادخالت درکشورھای ديگر مانند ليبی وسوريه وجاھای ديگر کوچکترين 

ربراندازی نظام ر دگوکشورھای دي آمريکااعتراضی کرده باشند ويا حتی با اشاره ازنقش دخالت 
   .سياسی خودشان را نشان داده باشند یزدگآ شاھنشاھی ايران انتقاد و

رابطه با مذاکرات  رد حتی يک پايگاه سياسی خارج ازکشورنگاه کنيد به برنامه ھسته ای وبرجام   
ی به ظاھرحامی حقوق توافق ژنو ولوزان درخارج ازکشوروجود ندارد که حت ھسته ای ودرنھايت

برعکس سند سازی  پايگاھی نبود و تنھا کاش ه با مذاکرات ھسته ای باشد وایررابطايران د
يکی اينکه ميفرمايند ايران نيازی به فعاليت   ،نھاستآوبه زيان ايران ھم ازافتخارات  آمريکابنفع 

رکرده اند ھمان ھای ھسته ای ندارد چون نفت دارد ويکی ھم که خيلی به خيال خودشان شاھکا
   .است ھمين وھمين ۵+١ن دارائی ھای بلوکه شده ايران نزد کشورھای قرارگرفتپيشنھاد 

اعليحضرت يک ھيئتی را سرپرستی بفرمايند که اصرارداشتند که  در اصرار کهکسانی  يادتان باشد
 مذاکرات ھسته ای را کنجکاو باشد ودرموارد الزم تذکربدھد ونگذارد که منافع ايران پايمال گردد دورادور

 حمايت  اعتنائی نشد، زيرا قرارنيست که ايرانيان خارج ازکشورکه زير ولی ميدانيد چرا اعتنايی نشد،
   .بشوند آمريکا قراردارند موی دماغ  آمريکا وامر يکاآمر

، صريح و ، گواھی دمکرات بودن ميخواھيمگواھی وطن پرستی ميخواھيم آمريکا مـــــا وقتی از  
به جائی برساند  ووووو،  آمريکاحمايت ه ھم نميتواند مبارزه رابدون زحتی معج قاطع اعالم ميکنيم

   .درکشورما ھدف گرفته بشويم ن کشورآ نچه راکهآ در آمريکا ديگراخالقا نميتوانيم موی دماغ 

ساله ای که  ٢۵حق  ازکشور نداريم که نسبت بهحتی يک اشاره سربسته ازاپوزيسيون خارج  
ن آ مائی داده اعتراض ويا اززآئی ھابرای نظارت برايران  تحت عنوان راستی آمريکابرجام به 

 ئیآمريکاسال واصوال برجام دستاورد  ٢۵ميدانيد چرا زيرا اين  .باترديد نياز ياد کرده باشند

                                               
در لس آنجلس راه می اندازد در ھمين راستا  بی بی سی توسط بھمن کلباسی شوربختانه در گردھم آيی مسخره و ساختگی که - ٣

ز سخن از براندازی رژيم نداشته بلکه در تدارک راھکار تنی که حضور داشتند ھرگ ٢٠-١٨طراحی و برنامه ريزه شده بود و آن 
  ک-سالمی طرفداری ميکرد. حھم بی پروا از سياست کلی رژيم اھايی در ماھيت درونی رژيم اسالمی دور ميزد. برخی 
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فراھم  آمريکادستاورد اپوزيسيون است که با فراھم ساختن زمينه مساعد برای   بتھائی نيست،
  .ودرنھايت اپوزيسيون سھم درخدمت خواھد داشت شده است 

   بي مانع ، حمايت مطمئنمسير 

  :روبرونيست بامانعی  نچه که ميخواھدآبرای تحقق  درايران آمريکا اکنون 

ميجنگيدند اکنون درصندلی ھای مجلس  آمريکادرخيابانھا برای  ٨٨واسرائيل که درسال  آمريکا سربازان 
اکنون  ٨٨ سوروس  برای انقالب رنگی سالجورج  ومامور آمريکا خانمی عامل  -اسالمی نشسته اند 

رھبر قانونی و سنتی  ) را يافته است آمريکا بخوانيد ھواداران عمال قطب رھبری معنوی اصالح طلبان (
 ايران  در آمريکا از جانبداریِ  ان رھبر ه اند که رموقعيتی قرارگرفتھويتی ايرانيان يعنی رضاشاه دوم دو

   .دنبال منازعه ميدان داری ميکن

ن شده آوعمله وايرانيان خارج ازکشور زمينه سازورده آی که درايران پديد به اين اوضاع واحوال آمريکا
تيراندازان   . مسيربی مانع واگرکند احمق است چرا درحرکت به سوی اھداف سياسی خود احتياط کنداند 

  و در به اصطالح اوپوزيسيون برون مرز.. درسنگرھای مجلس اسالمی آمريکا ايرانی برای 

  موفق ميشود آمريكا يا آ

 يا موفق ميشود که تسلط مورد نظرش راآمساعدی که درايران دارد بازمينه سازی ھای  آمريکايا آ
  ؟برايرانيان تحميل کند

  پاسخ چنين است 

 کرده ونکه درجامعه سراست تبعيت آ و بوده اند يعنی ازسر ریايرانيان ازقبل ازاسالم تابه امروز سَ 
لق به کسی دارد که مرجع درجامعه تشيع ايران مسئله رھبری وسربودن تع )شاه سراست ملت تن( ميکنند

حکومت اسالمی) تعلق ( جريان داشته باشد ،اعظم است اين باوروفلسفه تشيع وقتی درحاکميت برجامعه
   .که مقام واليت فقيه را داراستبه مرجع تقليد خواھد يافت 

ته عادت شرعی واخالقی يافبا قاعده تبعيت ازمراجع اعظم واليت فقيه  گخوندھای ايران ازکوچک وبزرآ
چ کدامشان ازرفسنجانی وروحانی وخاتمی وديگران درسلسله مراتب تشيع حاکم برکشورما ھيچ اند وھي

، خاتمیمد ودانشجويان فرياد ميکردند (آميليون رای  ٢٣مگريادتان نيست که خاتمی با  ،مالی نيستند
 ،فکرکنيد نميخواستنه اينکه  ؛) وھييچ اقتداری درمقابل خامنه ای نشان نداداقتدار، اقتدار یخاتم

  .ھم پشتش بود ولی به اعتبارعادت درسلسله مراتب مذھبی فاقد ظرفيت بود آمريکا خيرميخواست و

ھنگاميکه برای اولين بارشيخ حسن روحانی عنوان امام رابرای خمينی رسيمت داد نه ازباب تعصب به 
 ن بيعت ھمه جانبه وآی خمينی بود بلکه بطورحتم برای جاانداختن سلسله مراتب تشيع بود که معنا

  .ولی مطلقه فقيه ودرغياب او مجتھد اعظم و انحصاری اھل تشيع با امام است 
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ذکری ازواليت مطلقه ونيز شرط مرجعيت برای ولی فقيه نبود ولی اين  ،واليت فقيه قانون نخستِ  در
مرجعيت دون مقام شروط اضافه شد زيرا درسلسله مراتب رھبری درتشيع مرجعيت است وواليت فقيه ب

    .فاقد مقصود شرعی ميشود

تمام جانبداری نيروھای مسلح وسپاه وافراد موثرجمھوری اسالمی ازخامنه ای به اعتبارھمان تربيت 
درفرھنک ملی ھمين روش ووابستگی اخالق وروحی . ی  استلوده به سلسله مراتب مذھبآ مذھبی و

    ٤. ايرانيان نسبت به پادشاه ھم ديده ميشود

دارد ولی به مالحظه سلسله مراتب مذھبی يک مرده  نکه سمت رياست جمھوری راآبا ھمين روحانی 
نھم  درحاليکه ھمو آ ؛وردآبدترازگناه  رمد ولی عذآزادی سران جنبش سبز آنگاه کنيد با وعده   .است

 خرکسانی که بدون محاکمه حصرآ >ميليون ھواداردارد ناديده گرفت ١٠گفته است <نبايد جناحی راکه 
حرفی پای ، نتواند ن کشور نتواند که به اين بی قانونی پايان دھدآگی شده اند وقتی رئيس جمھوری خان
 دم درآاين ن عدول مينمايد  آ د وبالفاصله ازکه درباره حجاب ويا مراتب ديگری ميگويد ايستاگی کن را

رتکليف که دنميتواند کاری  کسی که  !، يک سربازاست نه رئيس جمھورسلسله مراتب تشيع غرق است
 ھمين چندروز قبل مردم درصحن سخنرانی ٥ .قانونی اوست انجام دھد که رئيس جمھور شناخته نميشود

  .بصيرت) ،، روحانی بصيرتروحانیروحانی فرياد ميکردند (نماينده 

 روحانی ميشدند ومقصود ازبصيرت پيروی ازنماينده  اين فرياد ھا ازجانب گروھی بود که مانع سخنرانی
  .استای  خامنه

<ازتيتر روزنامه ھاميتوان فھميد که چه کسی فردا بازداشت  :روحانی دريکی ازسخنرانی ھايش گفته است
> اين حرفی است که رئيس جمھور يک ميشود

ينھا ا. نه يک مبارز سياسیکشوری ميزند 
ردگی روحانی وغرق او درسلسله عالمت مُ 

درقانون اساسی جمھوری  ؛مراتب مذھبی است
رئيس جمھورپس ازانتخاب مردم اسالمی ھم 

باحکم خامنه ای واجد مشروعيت ميشود يعنی 
رای مردم تشريفاتی است وحکم واليت فقيه 

   .است که کسی رئيس جمھور ميشود

سلسله مراتب مذھبی ونقش واليت فقيه  
خوندی با عنوان آ درتشيع طوری است که ھر

يت هللا درجای خامنه ای قرارگيرد ھمان موقعيت رھبری اورا کم وبيش خواھد داشت خاصه که قدرت آ
تشيع بينھايت است ودرجامعه تشيع ھمه چيز حتی جان مردم ومال مردم متعلق به ولی  مالی رھبری در

   .يب امام استفقيه ونا

                                               
ساله ايران نشان ميدھد پس از تسلط اسالم به ايران، ايرانيان برای اينکه مسئله شاه و ملت را از دست ندھند  ٣٠٠٠تاريخ  - ٤
 ک-يت بکنند را بوجود آورده اند. حرراس آن شخصی که از او تابعرا که د» شيعه«
 هبه انجام وظيفه قانونی سوگند ھم خورد ھنگامه تاريخی خود را که مسئوليت آنرا پذيرفته و در نھرکسی که نمی تواند تکليف قانو - ٥

 ک-قام خود شناخته شود، بی اعتبار ميشود. حنميتواند در م
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  نسخه كار

درس تاريخ اين است که برای پايان دادن به اين سلسله مراتب ونظام رھبری 
درتشيع بايد رھبری که خارج ازسلسله مراتب مذھبی است  ازطريق اعمال قدرت 

نھا به قدرت برسد زيرا قدرت يکی آخوند خاصه مراتب آفردی وسرکوب کامل 
سلسله مراتب مذھبی شده وخالء قدرت را  د جايگزينازعواملی است که ميتوان

  .باگرايش طبيعی مردم ايران به قدرت پرکند

  :گفته شود که بلند باصدای د که اين حقيقتنتکليف مبارزه حکم ميک

همه زمينه هاي الزم براي سركوب سلسه مراتب رهبري تشيع درجامعه 
؛ ، مشروعيت دينيبوده است مشروعيت قانونيايراني فراهم 

، قانون اساسي ، سابقه كهن تاريخيسنتي وتاريخيمشروعيت 
ورهاي اقتصادي ورفاهي باشكوه دوران سلطنت Ĥ، ودستمشروطيت

اما متاسفانه امانت داراين  ،پشيماني مردمبيداري  –شاهنشاهان پهلوي 
نهارابا سرگرمي وبازي هاي آحقوق تاريخي وقانوني وملي همه 

   .عوض كردندورآبي مصرف واتهام سياسي 

  


