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نو، ژ کوشش مشترک ھمه مابراين پايه است که حقوق حقه ومشروع ملت وايران، درجريان مذاکرات
 کارب  سريعا  امھم مقتضی ميسازد که بيشتربدانيم ودانسته ھار اين وکامال تامين گردد. انجاممصون 
     .چه شرط تحصيل موفقيت دانستن است ،بنديم

   .مقابل ماستتحرير که درپايان  است برای ايجاد تکليف ميھنی بزرگی دمه ای قرمتحريرحاظ

**  

  رارش پيداست ــق اروتالش، ياــــپيداست      ازکنکس که ذکی است ازتبارش آ              

  نکوست ازبھارش پيداست  هتدا ميگفتند      سالی کـــاب زـــــبدان  کاين را تو               

ميخواھد اين راھنمائی کلی را داده باشد که ازمقدمه ميتوان  ،اشعاری راکه اين تحرير قرض گرفته است
نھا مسيری را تشکيل ميدھند که آفھا واعمال واشارات وعالئم وامثال حر .ذوالمقدمه را تشخيص داد

چنان  نآحساسيت اين عالئم  .م ميکندقابل تجسّ  را مسير نھا نھايتِ آ گاھی وتسلط برآن يعنی آ حرکت در
   .شکار ميگرددآ شکارنباشد، باز وآذوالمقدمه  ميشود نکه سعی آ قوی است که با

دوياسه موضوع تبعی است ن پرداخته شود آنکه مسير تسليم جمھوری اسالمی ودست اندازھای آ قبل از
     .نھا بجاستآکه چون بی ارتباط با مسيرتسليم جمھوری اسالمی نيست وصف 

  رافت وترحم 

مد. البته حاضرين آدرد با صندلی چرخداربه کنفرانس  وزيرخارجه جمھوری اسالمی به عذر کمر
سم معمول اطراف ظريف را گرفتند وتوصيه ھای پزشکی وتجربی خودشان را به ظريف بر ،درکنفرانس

ازوقتی که تند روھا درد < :ريف کردقای ظريف ھم علت قولنج وکمردرد خودش را اينطور تعآ ودادند 
  >ايران به اوحمله لفظی کردند پيداشددر

 :لبخند گفت با ،قای ظريفآدررابطه بانمايش  ،مريکا که درکنفرانس حضورداشتآيک مقام ارشد دولت 
  ١». ھمه اين کارھاراکرده اند –منھم اين کارراکرده ام «

                                               
محمد مصدق مرتبا در مجلس غش ميکرد و تنھا پزشکی که مجاز بود اورا درمان کند خويش خودش بود، و ھمواره در رختخواب مسايل - ١

 ک-ح مملکتی را رسيدگی ميکرد. بنابراين مورد تازگی ندارد...
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رده تفاده کــــھائی ازاين طريق اس برای جلب ترحم است ماھم بمناسبتيعنی ما ميدانيم که اين يک تظاھر
   .>ات يف وجمھوری اسالمیرقای ظآايم ودرعبارت خودمانی <خرخودت ھستی 

ن خانم کلينتون است که وقتی آھم اين کارھاراکرده اند نمونه بارز ديگران  ؛گفته ھمان مقام ارشد اينکه
 رس ن خانم ھم گرفتارآ ،مريکا برای توضيح دعوت شدآمريکا درليبی به کنگره آ بمناسبت ترور سفير

  .مريکا منتفی گرديدآ سيدگی به ترورسفيردرد مدت داری شد تا موضوع ر

ی ازمسئوليت ومظلوم نمائ برپايه توسل به رحم وشفقت برای فرار ،ظريفقای آ ربيتی ومذھبیفلسفه ت
قوام خود راحفظ کرده است تمام وقايع مذھب شيعه برپايه مظلوم نمائی  ،مذھب شيعه باھمين سيره .است
   .سرکيسه کردن مردم ازھمين طريق پايه گذاری شده است و

 وره مظلوم نمائی استفاده کرده شرکت درکنفرانس ژنو ازھمان سيبرای قای ظريف ومشاورانش ھم آ
بواسطه عالقه ای که به پايان مشکل ھسته ای دارم باصندلی  اين حال نزار است بگويد که با هخواست
   .مده امآبه کنفرانس  چرخدار

اشد ب ورآلت قای ظريف بقدرکافی خجآمريکائی گفت برای آن مقام ارشد آفکرميکنم ھمان جمله ای راکه  
ه نصيب شد گدائی نيست که بادست وپای بانداژ ،که بداند مسائل سياسی بين کشورھا ترحم بردارنيست

   .برد

اريھا زھم امروزکه اين تحرير تنظيم ميشود خبرگ
خبردادند که روحانيون سوريه فتوا داده اند که خوردن 

زيرا مردم سوريه  ،گوشت سگ واالغ حالل است
ليون سوری يم ۵امروز  تا –مرگند  ازگرسنگی درحال

سازمان ملل پيش بينی کرده که  –واره وطن شده اند آ
ليون يم ٨وارگان سوری به آتعداد  ٢٠١۴تاپايان سال 

گروه حقوق بشرازبازداشت غيرقانونی پناھندگان  -برسد 
سوری درمصر حکايت ميکند ونوشته است که دربين 

(ماخذ  بی  بازداشت شدگان کودک يکساله ھم وجود دارد 
  .سی)–بی  –

ت بارکوچکترين توجھی برای کشورھای جھان رقّ اين خبرِ 
 –که عامل اصلی جريان سوريه ھستند ايجاد نکرد 

 ٢٠١۴ش سازمان ملل مبنی براينکه تاپايان سال گزار
نشانی ليون خواھد رسيد، يم ٨وارگان سوری به آتعداد 

  ازبزرگی بی توجی وعادی نگری وقايع سوريه است.

پنجاه نفری درعراق بوسيله اعمال تروريستی کشته ميشوند ازابتدای سال يا ھرروز بال استثنا چھل و 
    .شته شده اندنفردرعراق ک ۶٠٠٠جاری تا کنون 
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به توقف اين فاجعه ميدھند ويا حتی اعتنائی  يا کشورھای جھان وياسازمان ملل متحد کوچکترين اقدامی آ
قای ظريف عنايت خاص وترحم مورد انتظارجمھوری اسالمی آدرد  که نمايندگان ھمان کشورھا به کمر

  ؟رابدھند

ا رنگ وحنائی ندارد واقعا ازشخصی که اين کارھای تقليدی از دکترمصدق درروابط سياسی باکشورھ
    .درمقام وزارت خارجه قراردارد چنين اعمال رسوا شده بعيد است

دھد که تيغ يگنال راميسبرعکس اين تظاھرناشيانه ظريف اين 
تحريم ھا چنان رگ حياتی جمھوری اسالمی را بريده است که 

خودش رابه جلسه رسانده وزيرخارجه اش با قولنج کمری 
بيچاره خيال کرده که اگربھانه کمردرد خودش راوصل  ،است
حل مناقشات ھسته ای د به حمله لفظی مخالفاِن ايرانِی کن

ھم درگفتگو احتياط  ١+۵. طرف کار را فيصله ميدھد باغرب
قای ظريف نرنجد که گزکی دست جمھوری اسالمی آميکند که 

  .کمری کرد اش را که غرب وزيرخارجهبدھد 

  ي ميزاست گزينه نظامي رو

که  ، ميباشديکی ازبھانه ھا واعتراضات جمھوری اسالمی تکرارعبارت گزينه ھای نظامی روی ميزاست
   .ھا درکنارمذاکرات عنوان ميشود مريکائیآازطرف 

مريکا ازجمله مزبور استفاده نکند وميگويد باب مذاکرات با استفاده آجمھوری اسالمی توقع دارد که 
  .. به ھيچوجه منافات ندارددارد ازچنين عباراتی منافات

  مريکا ميتواند مفيد باشد اما ھرگز نميتواند دوستانه باشد>آ<رابطه با :جواد ظريف  گفته است -١

  .مريکا ممکن است مفيد باشد ويانباشد واما حتما غيردوستانه يعنی دشمنانه خواھد بودآيعنی رابطه با 

ادامه دشمنی وتخاصم بين  قای عراقچی دليلآن اسالمی وھمچنيماھيت اظھارات وزيرخارجه جمھوری 
درعين اينکه مذاکرات برای که  ،درست مانند جنگ فيزيکی بين دوکشور ،مريکاستآ جمھوری اسالمی و

 ،تش بس وبا تسليمآجنگ ھم ادامه خواھد داشت وپس از قرارداد  ،تش بس وياتسليم جريان داردآصلح و
   .متوقف ميشود تخاصم وتبلغ له ويا عليه 

ھيچ سابقه ندارد طرفی که درحال فروريزی واضمحالل است به محض تقاضای گفتگو، طرف ديگر دست 
   .ازمخاصمه بردارد

 مريکا ازجمله مزبور استفاده ميکند شعارمرگ برآدرھمين روز ھا که مذاکرات جاری است و -٢
گزينه  ولی تکرارجمله ،چگونه مرگ خوبست برای ھمسايه ،درايران جاری استھم مريکا آ

  ؟وحالت تھديد داردبد است  نظامی روی ميزاست
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قای ظريف آن معلوم است وھمچين روابط خصمانه ای که آکامال مفھوم که مريکا آ شعارمرگ بر -٣
است جای ايراد واعتراضی  يا عبارت گزينه نظامی روی ميزآولی خوب  ن تمسک جسته آبه 

   .اعتراض قانونی خيرولی بھانه حتما  ورد؟آبرای جمھوری اسالمی به وجود مي

مريکا وياسازمان ملل تاکيدی وجود دارد که کشوری که ميخواھد به کشورديگری حمله آيا درقوانين آ
ف نظامی کند بايد قبال اعالم کند که <پرونده حمله نظامی روی ميزاست> واگراعالم نکند خال

ند کنواگراعالم  م جوازحمله به کشورھای ديگراست منشورسازمان رفتارکرده؟  واگر اعالم بکند اين اعال
   .(بھانه مبتذل يعنی ھمين)ی است فموضوع حمله نظامی منت

نسان مگرا کشورديگری چه ارتباط دارد ی که روی ميز رئيس يک کشوراست به اساسا چيزی ويا پرونده ا
   .ضامن است که چه چيز ھائی درشلوارديگران است

محتوای جمله مزبور تھديد ھست ولی نه دررابطه با  ،نوعی تھديد استميگويند جمله مزبور  -۴
منشورسازمان ملل  در رئيس جمھور کشوری که اقتدارش درحمله به کشورھای ديگر مھار

   .است وکنگره  وشورای امنيت 

بنابراين ذکرجمله مزبور  ،مريکا کشوری نيست که به منشورسازمان اھميت بدھدآواگرھم  گفته شود که 
  .نھم علی السويه استآويا عدم 

 تمسک جمھوری اسالمی به جمله مزبور چيزی جز نشان وحشت دائم جمھوری اسامی از -۵
ن آ درست ھمانند پرونده جنايتکاری که روی ميز قاضی است و ،مريکا نيستآ مخاطرات با

   .ن پرونده استآجنايتکارنگران تصميم دادگاه به 

  بازهم توقع ازسرناداني بهانه سوم 

قای ظريف درکتابش بموضوعی اشاره کرده که نشانی ازتوقع ازسرنادانی است. توضيح اينکه آ
 مريکا بمنظور زمينه سازی برای برقراریآلبرايت وزيرامورخارجه وقت آھمانطورکه مستحضريد خانم 

   .نوان کردمرداد عا ٢٨ايران مطالبی رادرباره دخالت کشورخود درجريان  با رابطه

انی سخنر لبرايت درآی نداده واين اعتراض را عنوان کرده که يلبرايت بھاآن اظھارات آظريف درکتابش به 
اش ازاصطالح بخش ھای انتخابی وبخش ھای انتصابی برای توصيف ساختارحکومت اسالمی استفاده 

است واين يک حرکت مزورانه کرده واين بدان معناست که ساختارحکومت ايران به خوب وبد قابل تقسيم 
  .لبرايت به اين کاراحمقانه دست  زد>آظريف پرسيده است <چرا   ،است

البته که بخش ھای ھرحکومتی متشکل ازانتخابی  ؛نھم ازسرنفھمی رامی بينيدآحد نادانی وتوقع زيادی 
 م درنھآ است و درک کرده نراآدراين جمله چه تزويری نھفته است که فقط ايشان  ،انتصابی بودن است و

  منتصب روحانی است؟ قای ظريف را مردم انتخاب کرده اند ياآخود  ،حدی که احمقانه تلقی شود

کتاب مزبور درسالھائی نوشته شده است که جمھوری اسالمی درمسيرتسليم قرارنگرفته بود و ظريف ھم 
   .کنددرموقعيتی نبود که استفاده ازواژه احمق  حمله لفظی تلقی وايشان قولنج ب
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ميخواھد پرچم سفيد تسليم رابلند  که درست ھمانند فرماندھی ،حال جمھوری اسالمی درمسيرتسليم است
م  زيرا برنامه تسليکند ولی يکی ازسربازانش تيری بدشمن مياندازد البته که فرمانده کمردرد ميگيرد 

  .متوقف ميشود

  عالئم ونشاني هاي تسليم 

وبازبايد بين شکست موضعی  ،سازش کردن وشکست قائل به تفاوت بود بـــانخست بايد بين تسليم 
   .وشکست نھائی که به معنای انھدام قدرت است، راه تفاوت رامنظور داشت

جمھوری اسالمی درمسيرتسليم است نه سازش وتسليم جمھوری اسالمی ھم بمناسبت شکست موضعی 
  .جمھوری اسالمی ميخواھد)(اين چيزی که است نه انھدام کل قدرت جمھوری اسالمی 

رابطه  درنست که جمھوری اسالمی درتحمل حمالت تحريم ھا آشکست موضعی جمھوری اسالمی بمعنای 
نکه فرماندھی ازحفظ يک موقعيت استراتژی آدرست ھمانند  ،شکسته شده استای  با مناقشات ھسته

   .به دشمن داردرا  ن موقيعيتآميماند وقصد تسليم کردن زدرجنگ بمناسبت حمالت دشمن عاج

دراين حالت، ديگر بادشمن است که به ھمان موفقيت قانع باشد ويا حمالت راادامه دھد تا طرف منھدم 
 انھدام کامل ازباب سياسیزی محدود نيست بلکه برطريق مريکائی ھا درجنگھا نشان از پيروآشيوه  ،شود

ليبی  –افغانستان  –عراق  –انی دوم جنگ جھ(نمونه ھا ، مستقراستطرف منازعه  واقتصادی ونظامی 
  )واکنون ھم سوريه –

قای ظريف وعراقی چی گفتند <الزم نيست که طرفين مذاکره به يکديگر اعتماد داشته باشند> آھمانطورکه 
  .بلند کردن پرچم سفيد چه نيازی به اعتماد دارد ،تسليم موضعی نيازی به اعتماد ندارد امری جبری است

قای ظريف گفت <اين مذاکرات بيش ازھرچيزی برای ايجاد اعتماد آ= درروز دوم کنفرانس ژنو  حاشيه

يادتان باشد که درسه روز قبل ھمين  .>اعتمادی وجودندارد نظرما دليلی بربی ھرچند که از ،متقابل است
وعراقچی  >تانه باشدقای ظريف گفته بود <رابطه بااياالت متحده ميتواند مفيد باشد اما ھرگزنميتواند دوسآ

   .ھم بی نيازی جمھوری اسالمی رابه اعتماد سازی عنوان کرد

  جمھوری اسالمی بقدری باشتاب به سوی تسليم حرکت دارد که نميداند ديروز چه گفته است (پايان)

 اقتصادی ومالی جمھوری اسالمی ھا وشکست کمر فکرنميکنم که نيازباشد که اين تحرير به اثرات تحريم
    شود زيرا <معلوم رابه حجت نيازنيست> معطل

  اسناد تسليم 

موضعی دارد اظھارات خامنه ای معتبرترين سندی که داللت برحرکت جمھوری اسالمی درمسيرتسليم 
   .استغازحرکت درمسير تسليم آ درقبل از
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به دنبال  وما ھيچمريکا برای ما دل بشورانند آه ما مثل حتياجی نداريم که دشمنان قسم خورد<ماھيچ ا
مريکا مخالفم ودولت جمھوری اسالمی بدون اجازه من امکان آ مريکا نيستيم. من با مذاکره باآ مذاکراه با

  ندارد چنين کاری رابکند>

   .مد حرکت با پرچم تسليم شناخته ميشودآ درنوروز امسال خامنه ای سخنانی را گفت که پيش در

   :اچنين تفسيرکرده استخامنه ای ر نوروزی مفسرسوئدی سخنان  يک

ھا  ادعا کرد که تحريم ھرچند که او، ظاھرشد حعالمت تسليم بوضو ،<درسخنان نوروزی خامنه ای
تاثيری برکشورندارد ولی وقتی گفت که اقدامات نظام برای رفع رکود درسال گذشته موفق نبوده وبعد ھم 

خداحل ميشود  <مسيرتسليم را ترسيم اضافه کرد که مشکالت اقتصادی کشور باحماسه وجھاد وتوکل به 
   .کرد>

ميتوان به اين نتيجه رسيد که اکنون يعنی ازھمان اوايل سال جديد   خامنه ای دربرابری اين دو اظھارات
دارای مُ  وھم نيازبه رحم و احساس کرده مريکا) راآخامنه ای ھم احتياج به مذاکره با دشمن قسم خورده (

   .ن حد مداھنه داده استآ نھم درآرا  مريکاآمی اجازه کرنش با الاسمريکا وھم به دولت جمھوری آ

ن دوسال آودرھم ظريف وھم روحانی درھيئت مذاکره کننده باغرب حضورداشتند  ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٣درسال 
تھران قايان ديده نشد که جرائد آن ھيئت وھمين آ ک وعجله ای درحل مناقشه اتمی باغرب ازھيچ تحرّ 
  .دوسال فرصت ازدست رفت>< :نوشتند

ولی اکنون ھمين حضرات يعنی روحانی وظريف شتابی فوق العاده دارند که مناقشه اتمی درمدت کوتاه 
نو <خواستارھرچه سريعترراه حل قطعی شد> اين ظريف درسخنان خود درژ وفصل شود  دوسه ماه حل

تنھا درمسير تسليم  .رتسليمچيزی نيست جزفشارتحريم ھا وناچاری جمھوری اسالمی به حرکت درمسي
است که تسليم شونده ھرلحظه که تاخيرشود به تالشی نزديک ميشود وبرعکس برای طرف پيروز ھيچ 

   .عالقه ای به سرعت درکارنيست

  معادله اي كه ميتواند قابل تجسم بشود

رکه نطوآبرداشتن تحريم ھای عليه جمھوری اسالمی ھرچند ازفحوای مذاکرات ونظر ارباب جرائد 
جمھوری اسالمی خواستار است ممکن نيست ولی اين معادله ھم خود نماست که اگرغرب عالقه ای به 
سرعت دادن به مذاکرات ازخود نشان ندھد يعنی ھمان سياست جمھوری اسالمی رادرگذشته تعقيب کند 

شروع مذاکره ھا در ودرنھايت به تحريم ھای اضافی ھم مبادرت کند (زيرا ھيچ پيش شرطی درباره تحريم
نجا که تحريم اوليه عليه ايران آ از  ؟نشده است)  وضع اقتصادی جمھوری اسالمی به کجا خواھد کشيد

ن آ تسليم بوسيله شورای امنيت مشتمل برتوقف غنی سازی اورانيوم صادرشده وبه اعتبارعدم قبول و
از جمله بانک ملی ايران  ھای مفصلی مريکا وکشورھای اروپائی تحريمآازطرف جمھوری اسالمی کنکره 
اشتن تحريمھای کنگره وکشورھای اروپائی منوط خواھد شد به دبر ،را تحميل جمھوری اسالمی کردند

حله مر از اتو جمھوری اسالمی ر استفاده ازحق و مريکا ميتواند باآقطعنامه شورای امنيت يعنی جائی که 
   .تسليم موضعی به انھدام وتالشی بکشاند



 حقوقدان -اميرفيض -) ٢( ١+۵نقش  اعتماد  درمذاکرات                                                ٧از  ٧برگ  ٢٠١٣/١٠/١٩ناھيد شيد= آدينه 

قطعنامه شورای امنيت  ١+۵موافقت  می اظھارنظر کرده است که به مجردژانس اتآروسای سابق  ازيکی 
قطعنامه ھای شورای امنيت را فقط قطعنامه  .است مزبور قابل تامل نظريه ،بخودی خود باطل ميشود

ی نجمھوری اسالمی حتی با قبول قطعنامه يعنی توقف کامل غ ،اثرساقط سازد از بعدی ميتواند نسخ و
شورا تصيمم  نکه موضوع درشورای امنيت مطرح وآ ھا خالص نميشود مگر سازی اورانيوم ازتحريم

  .ھا بگيرد به لغو تحريم

  

  نتيجه ميهني ازاين تحرير

با جمھوری اسالمی تحميل شرائطی ازجانب کشورھای خارجی به حکومتی  ١+۵ماھيت حقوقی  مذاکرات 
حقوق حقه ملت ايران ايران و ن حکومت،آاست که غاصب حکومت وکشورايران بوده ودرفلسفه اعتقادی 

اصبانه حقوق غ جمھوری اسالمی درمعامله با غرب تنھا به بقا و ،وتضمين شده ای ندارد جايگاه مشخص
  ،ن کمربسته استآر به شکاغرب ھم به امتيازاتی که مترصد وو  ،خود می انديشد نه منافع وحقوق ايران

  دراين ميان حقوق حقه ايران چه ميشود؟

ای غرب وجمھوری اسالمی درپايان جنگ عراق وصدور قطعنامه شور ماجرائی شبيه ھمين مذاکراتِ 
ر به قطعنامه شورای امنيت وخطراتی که مذاکره بين  گه سنن زمان چندين شمارآ ودر ،مدآامنيت پيش 

پيشنھاد شد که  و، ناديده گرفتن حقوق ايران وجوددارد مطرح گرديد عراق وجمھوری اسالمی در

درصورتی که مواردی  ت صلح عراق وايران تشکيل بدھند تااعليحضرت يک شورای نظارت برمذاکرا

ع حقوق ايرانيان تضيي که الاقل دليلی باشد که گروھی از ،دسبب تضييع حقوق ايران ميشود اعتراض کنن

وھمانطور که ميدانيد ) ولی اعتنائی نشد ۶٧شھريورماه  ١۵(مشروح درسنگر  .ايران راقبول ندارند

   .ن ھيچگونه اعتراضی پايمال شدميليارد دالرخسارت جنگی ايران خيلی مفت وراحت وبدو ٧٠٠حدود 

  اما اكنون 

درست است كه تحريم هاي غرب با مشاورت وخواست تاكيدي بخشي از ايرانيان خارج ازكشورتحميل 
نان رفع مكافات كنند وكساني كه مدعي داشتن آملت ايران شده است ولي اكنون فرصتي  است كه 

روند مذاكرات وتوافقهاي غرب وجمهوري اسالمي را كنجاوانه  ،تشكيالت سياسي هستند
نسبت به تضييع حقوق حقه ايران الاقل اعتراض كنند كه اين اعتراضات زمنينه اي باشد ، زيرنظرداشته

اعتراض گرچه ترتيب اثر داده نشود ولي پايگاهي است كه همواره  ه.تيآ ن درآ براي استفاده از
وري ي ذاتا متجاوز وجمهوبه جلو رفت  وسكوت ايرانيان به توافق كشورها ن استفاده كردآ ميتوان از

    .راتثبيت ميكند وغاصب حقوق ملت ايران  ومنافع ايران و عالقه به ايران اسالمي بي 


