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   حقوقدان -ضاميرفي 

ق تواف .عليه جناح اصولگرايان پيش ميرود رامی ولنگ لنگانآشيخ حسن درنھايت  ئی آمريکا کودتای
وسيله ای شد که شيخ حسن ضربه ھای ھولناکی به اعتباروموقعيت سيد علی وارد کند سرمايه  ،جامع

 و .نھا کافی است که سيدعلی را تبديل به يک پول سياه سازدآ رھبری وواليت ھريک از که ازنظر اعتبار
   .ئی شيخ حسن استآمريکاالزمه موفقيت کودتای  اين امر

  > خمينی = حسنين ھيکل برای پيروزی واقدام عليه شاه اول بايد اعتباراوراشکست<

نجا آا ضربه ھارا تموارد  نست تاآاين تحرير قاصد 
البالی قضايا بيرون کشيده وارائه که مقدوراست از

وارد  ،دھد زيرا برای پايان دادن به موقعيت سيدعلی
   .ساختن اين ضربه ھا اگرکافی نباشد الزم است

، رھبری که گفت درفرھنگ رھبری ؛مقدمتا اينکه
 و شود بايدش بايد بھرقيمت که ھست اجرا ،بايــــــــد

 باورعمومی ديگر در ن رھبرآنشود  اجرا اگر
. اينکه رئيس شورای تجزيه رھبرنيست ومرده است

بــــــــايد به  ،من تيری انداخته ام< :طلبان گفته است
   .براساس ھمين باورعمومی است >ھدف بخورد

فرنسيس کارگو نويسنده معروف فرانسوی که 
بيشترين فعاليت او روی اخالق اجتماعی مردم بود  

م والزم انوشته ولی محترعقيده داشت که يک قانون ن
ن اين است که ھرکس آ و داالجرائی درجامعه وجوددا

نزند برای  اگر و دعوی گردن کلفتی کرد بايد بزند
               .محال است کسی اورا تحويل بگيرد ديگر ودست داده است  از ھميشه وجھه واعتبارخودش را

  امام حسين درايران) ٣۴١(کورت فريشلر

خوانی مرسوم نيست ولی ماھيت قانون نانوشته مزبور درفعاليت  رجز به تن و چه امروز جنگ تن اگر
ه بايــــــد ک .بــــــايد> استواراسترھبری با ھمين کلمه < .ن مشھود استآدرتمام شقوق و ھای رھبری 

وی ، قويا شل بود موقعيت رھبری ھم بموازات ھمان <بــــايد> شکل ميگيرد نبود ويا گاه بود وگاه نبود 
  .ميشود ويا ذلی

  وامـــــا بعد
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ساله  ٢٠٠٠به داستاتھائی با قدمت  نراآبيالخ ويا بيلخ يکی ازواژه ھای ريشه داراست برخی سابقه 
 ست که به طعنه به کسی بکارنچه که اين تحريرازکلمه بيالخ استفاده ميکند اين معناآنوشته اند ولی 

ريان با ج نسنجيده ای زده است که شکست خورده ومعموال اشخاص ناظر گرفته ميشود که دست بکار
وعجيب اينکه اگراشتباه نکنم  ؛اشاره به انگشت شصت خود وبکاربردن واژه بيالخ به طرف ميفھمانند

  .احسن است قبيح ميدانيم به معنای موفقيت و نراآھمين عمل بيالخ که ما  آمريکافرھنگ عاميانه  در

 شنائیآ به تحرير ونداشت ولی ورود  را نکه رغبت مساعدی برای استفاده ازواژه مزبورآ اين تحرير با
 .رام تری ازبيالخ پيدا کندآبا اظھارات سيد علی درباره توافق جامع ومذاکرات ھسته ای نتوانست واژه 

   .ورود کنيم شماھم با انتخاب واژه مزبورموافق باشيد شايد اکنون که باتفاق به تحرير

  بيالخ اول لغو يكپارچه تحريمها 

اين است که دراين مذاکرات که خيلی ھم مھم است  ؛ميکنم به مسدولين ھم گفتم به مردم ھم عرض<

 . اينکه يکی از)١(لغو بشود   بـــــــايدورکامل ويکجا اتفاقی که بايد بيفتد اين است که تحريمھا بط

لغو ميشود ويکی ميگويد نه ممکن است يکسال  طول بکشد ويکی  ماه ديگر ۶نھا ميگويد تحريم ھا آ
نھاست آاينھا بازی ھای متعارف ومعمول  )٢( يکسال ھم بيشترطول بکشدديگرھم ميگويد ممکن است از

کامل لغو  درھمان روزاول توافق بطورتحريم ھا بايد  )۴(. اينھا ھيچ قابل اعتنا وقابل قبول نيست )٣(

  .ل قبول نيستن اصال قابآبيفتد خالف   بــــــــــايدبشود اين اتفاق 

  )١٣٩۴وردين فرلی خامنه ای سيدع(                                                                            

. نميشود بگويند )۵(ھا منوط به اجرای تعھدات ايران نيست   يک نکته اساسی ديگراينکه لغو تحريم<
به اين تعداد کاھش دھيد اين کارھارابکنيد  را يفيوژھارنت، ساخراب کنيد اب سنگين اراک رآ شما راکتور

انجام  ار ماراست ميگوئيد واين کارھاژانس بيايد شھادت بدھد گواھی بدھد که شآنوقت آبعد که کرديد بعد 
  )١٣٩۴(سيد علی دوم تيرماه      برداريم اين را ما مطلقا قبول نداريم  را داده ايد بعد ماتحريم ھا

  وري آتاكيد برياد 

 ١٨٠اين تحرير توجه خوانندگان محترم را به اين موضوع جلب ميکند که دراظھارات سيدعلی جای 
ميليارد دارائی ھای بلوکه شده کامال خالی است نه تنھا دراظھارات او بلکه دراظھارات دولت ھم خالی 

 رائی ھای ايرانکشيدن دا باال آمريکايا يکی ازشرائط  تامين امنيت جمھوری اسالمی درتوافق با آ ؛است
ه تمام ياقسمت عمده ج> امتيازات متونھا داده استآی به تامتيازانجا که سيدعلی مدعی است <آ ياآ؟ است

   )پايان تاکيد(    .شکارخواھد شدآزود  يا ؟ ديرای ازدارائی ھای مسلم ايران است

  خ با بيال )بـــــــايد ها(تطبيق 
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ھا نه  مورد تائيد سيد علی رسيده تحريمونمايندگان  ۵+١امع که به موافقت برطبق توافق ج  )١(
  امل ونه يکجا لغو نميشودبطورک

ه وتوافق جامع وقطعنامه شورای امنيت فقط نسبت به اصال مذاکر ،ھا بطورکامل لغونشده زيرا تحريم
نھا ھم ھمراه آھا ھم يکجا لغو نشده واساسا لغو  ھای شورای امنيت است  وھمين تحريم بخشی ازتحريم

  .ابطه روشنی نيستباض

عليه ايران مشروحه ای است مفصل که ھيچ ارتباطی به مذاکرات ھسته ای ندارد  آمريکاھای کامل  تحريم
  .ھم علنا گفته است که تحريم ھای کنگره ارتباطی به مذاکرات ھسته ای ندارد آمريکا و

   :ھا گفت به تحريمدرکنفرانس خبری راجع آمريکامعاون سخنگوی وزارت امورخارجه  قای مارک نونرآ

ھرگونه  ھای عليه ايران درروزھای اول پس ازاجرای توافق ھسته ای کم نميشود وپيش از شدت تحريم<
  .>ھا ايران بايد ھمه تعھداتش را انجام دھد تحقيقی درتحريم

    :ژانس اتمی ايران گفته استآقای صالحی رئيس آ

زمائی ھای آھای تجاری شورای امنيت دفع ميشود وپس ازراستی  ھنگام اجرای توافق فقط تحريم<
  >تعليق ميشود وتحريم ھای کنگره ورئيس جمھوری باقی ميماند آمريکاژانس فقط تحريم ھای ثانويه آ

ه بت ببنابراين کامال مشھود است که سيد علی گاف مفصلی کرده که ھم ميتواند ناشی ازبالھت او نس
   .جامعه اسالمی را ندارد !وھم عالمت مشخص که لياقت رھبریمسائل سياسی ومشکالت ھسته ای باشد

  مد)آن درھمين تحريرخواھد آدليل نچه بوقوع پيوسته است (آاو به  و تبانی  گاھیآ ھم علم و

(نقل قول اھميت چندانی ندارد ھای شورای امنيت که اتفاقا  ری برداشتن ويا تعليق تحريمآ  )٢(
  ازصالحی)

 قای صالحی رئيس انرژی اتمی ايران درآکه پس ازانجام تعھدات ايران  مندرج درتوافق جامع است  
 و آمريکاانجام داديم  را ھرزمان که ما اقدامات خود< :گفتھمايش انرژی ھسته ای دردانشگاه شريف 

  .نھا روی کاغذآقدامات . اقدامات ماروی زمين است واھم اقدامات خودشان را انجام ميدھند اروپا

ژانس به منابع مورد نظرش ايجاد آدسترسی ھای  اگر<: قای جاش ارنست سخنگوی کاخ سفيد گفتآ
  >می يابدننشود ھيج تحريمی کاھش 

ستگی ب ھای شورای امنيت نميشود بلکه ھمه چيز بنابراين نه تنھا توافق جامع سبب برداشتن حتی تحريم
   :گفت ٢٢٣١ژانس پس ازصدورقطعنامه شماره آژانس دارد  که مديرکل آبه گزارش 

زمائی ونظارت درجمھوری اسالمی براساس قطعنامه شورای امنيت آگزارش من درخصوص راستی <
براساس برجام ايران متعھد به تعھداتی استقبال ازماموريتش اضافه کرده < مائو باآ. سازمان ملل است

  .>مسئله ھسته ای است از فراتر
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ژانس اتمی به نمايندگی شورای امنيت سازمان آندارد که درک ازمسائل ھسته ای اندازه  اين علی تاسيد ياآ
ژانس آھا به  ن شورا عمل ميکند وانتظارسيدعلی به اينکه تعليق ويا لغو تحريمآملل وبراساس قطعنامه 

  .به او نداردخ بيال تعلق  نباشد چيزی جزنادانی ولياقت  مربوط

اينھا ھمه بازی ھای متعارف < :نجا که سيد علی گفته استآ –نھا آ یشرکت سيد علی دربازيھا  )٣(
تا پيازشخص سيد  سير صدر تا ذيل از > کامال درست است ولی دراين بازيھا ازنھاستآومعمول 

   .ب بدون قبول سيد علی نخورده استآعلی حضورداشته وھيچ کس درجريان مذاکرات ھسته ای 

  شاهد اول حسن روحاني

ل گذشته درپاسخ منتقدانی ازنمايندگان مجلس اسالمی درباره سياست ھسته ای شيخ حسن روحانی سا
 ختيارا برخی متوجه نيستند که رھبری نظام نقش تعيين کننده ای درسياست ھای کلی نظام دارند و< :گفت

شاه بيت مواضع دولت برای گفتگوھای  ايشان بايد تصميم بگيرند حتی کليدايشان است و با برخی امور
  .>ھستندھسته ای 

  شاهد دوم اسحاق جهانگيري 

 رھبری تمام مراحل تصميم گيری مذاکرات با مشورت با< :اسحاق جھانگيری معاون اول شيخ حسن گفت
   >.گاھی ايشان بوده استآ و

  شاهد سوم علي اكبرناطق نوري 

  :علی اکبرناطق نوری رئيس بازرسی دفترخامنه ای نوشت

  >درميان ميگذاردرابارھبرازسيرتاپياز جهوزات امورخار<

  .نميرودنھا آبسراغ اين تحرير قايان ظريف وعراقچی ھم عينا شھادت ھای باال را تکرارکرده اند که آ

  ارزش حقوقي شهادت باال

 مسئوليت     ِ تعلق   ،دخالت سيدعلی درمذاکرات وتصميمات مذاکرات ھسته ای شھادت و شکارآشھادت حضور
درامرمذاکرات ودرنھايت توافق جامع  به سيد علی است وقتی واليتی نماينده سيد علی اعالم ميکند که 

ند که مذاکرات با اظھارنظر نسبت به توافق جامع با مقام رھبری است وشھادت شھود ھم گواھی ميدھ
ت اندرکاران توافق جامع وقتی سيد علی ازدس و ؛سيد علی به نتيجه توافق جامع رسيده است راھنمائی 

واره قد و ق نھا يعنی ھمين توافق جامع با غرب است نه تمجيد ازآتجليل ميکند قاعدتا تجليل متوجه عمل 
مردانی مومن اصيل  را نھاآ ند وتجليل ک اننآ سيد علی نميتواند ھم از )اليجوز(وحسب قاعده فقھی  اننآ

   .را نادرست داند نھاآوھم عمل  اعالم کند 

  

  مسئوليت بود وسيد علي نيست  خميني مرد
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 که برخالف روح هللا خمينی که مرد قبول مسئوليت بود تنچه که مسلم است وترديد پذيرنميباشد اين اسآ
ودائما درفکرفرارازمسئوليت است واين تصورباطلی برای اوست که  سيدعلی نامرد درقبول مسئوليت

  .کندميرفع مسئوليت  ازخود ،وموقعيت فکرميکند با استفاده ازکلمات متضاد

ات . با توجه به اظھار، رد تعھد است قبل ازموافقتقابل قبول نبودن –اينھا ھيچ قابل قبول نيست   )۴(
راقچی مبنی عشھود درباره تسلط سيدعلی به مذاکرات وموضوعات مطروحه وخاصه اظھارات 

پيش  ،گرفته بود ان قراريت هللا خامنه ای که قبال ايشان درجريآبراينکه مذاکرات برحسب نظرات 
عد ب و نوشدار ميرفت  صحبت ازقابل قبول نبودن توافق جامع ازسوی سيد علی مشت درفالن و

   .ازمرگ سھراب است

ت به مذاکرات نسب . توضيح اينکه گفته اند ايران ھنوز توافق جامع راامضا نکره است = کسانی حاشيه 

مذاکرات ھسته ای باايران برای صورت مجلس ميشود ( ،امر مرتبا درجريان عھدنامه ھای بين کشورھا 
  ) = ابتکارخانم شرمناولين مرتبه به روی تخته سياه نوشته ميشد ومرتبا فيلم برداری ميگرديد

  .مده استآکنوانسيون وين که مقررات عھدنامه ھای بين کشورھارا پياده کرده  در

ن اقدام بين المللی است که برحسب موارد يکی ازعناوين آتصويب والحاق به معنای  –قبول  -<تنفيذ
  .>ن کشوری درعرصه بين المللی رضايت خودرابه الزام درقبال يک معاھده ابرازميداردآبوسيله  و مزبور

نوعی  جمھوری اسالمی بنابراعالمات شيخ حسن ووزيرخارجه وتظاھرات خيابانی مورد حمايت دولت
نکه آ قبل از جمھوری اسالمیرضايت ازتوافق جامع محسوب است خاصه که بخش مھمی ازتعھدات  ابراز

شده است ومجلس ھم ھيچگونه اعتراض جدی به اقدام خودسرانه دولت  توافق جامع به مجلس برود اجرا
   .دراجرای بخشھائ مھمی ازتوافق جامع که مستلزم خسارات سنگين مالی به ايران است  نکرده است

اين  دانسته و ٢٢٣١انع کننده ديگراينکه شورای امنيت توافق جامع را سند صدور قطعنامه شماره دليل ق
   پايان حاشيه)( .بدان معناست که شورای امنيت  توافق جامع را يک سند کامل شناخته است

يفيوژھا به تعداد ترسان –خراب ومتوقف شده  ب سنگينآ؟ راکتور چه چيزی قابل قبول نيست  )۵(
تمام کارھا واموری که درتوافق  ،مواد توليد شده خنثی شده تقليل پيدا کرده  آمريکامورد نظر 

ژانس ھم شاھد تمکين جمھوری اسالمی آ جامع درتعھد ايران است بسرعت دارد اجرا ميشود و
 سيد ،يکنداسالمی دارد به تعھداتش عمل م که جمھوریبه تعھداتش ھست وگزارش ھم داده 

 ئیاآمريکيا خود سيد علی ھم نميداند که تا کجای ايران آ ،قابل قبول نيست که چه ميگويدحسن 
 ایانکارھ و ھا مسئوليت دقيقا ھمين بھانه جوئی از البته که ميداند ولی راه فرار !ھا فروکرده اند
   .عجيب است

ق واعمال خود وايادی اش را ھنگاميکه مردم مدينه به کاخ عثمان واردشدند عثمان ھم گفته ھای ساب
د باور خواھن ايرانيان باور کردند ونه دروغھای سيد علی را نراآبراه بی اطالعی گرفت ولی مردم مدينه نه 

  .کرد

  ادعاي ديروز سيد علي
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   :ھمين ديروز سيد علی گفته است

  .تحريمھا لغو نشود معامله ای درکارنخواھد بود

ساله ايران ويا بقول  ٢۵فق وموافقت ايران رابرای قيمومت توا ،ايران معامله ای نکرده است با ۵+١
 توافق جامع سند اسارت ايران ؟اين را ميگويند معامله ،نھم برايگانآ .ھا برای ابديت  گرفته اند ئیآمريکا

 نسبت به ھيچ کشوری تاکنون  آمريکاکاری است که  .است ونظامی درھمه زمينه ھای اقتصادی وسياسی 
به  را ميليون نيروی کار ٧٠با  نفتی با منابع بی کران گاز ست که بدون جنگ يک کشورنبوده ا موفق 

اساس مسئله ھسته ای است ولی  ،جامع گرچه عنوان توافق .وردآاين سادگی به حيطه اقتدارخود در
ه ميباشد ب و بان وبرچيدن بساط اصولگرايان بودهانداختن اصالح طل مطلب ومذاکرات وکشاکش برای جا

    :شھود زيرتوجه کنيدشھادت 

توافق < :درمقاله ای بقلم بنجامين وينتال عضو ارشد موسسه مزبورنوشت آمريکابنياد دفاع دمکراسی <
  .>ھسته ای بايد ابزارغرب برای نفوذ وتغيير حکومت ايران باشد

**  

با سرمايه گذاری روی < :دارد نوشت اآمريکيکی با حکومت ی جديد که روابط نزدآمريکامرکزامنيت ملی 
ازفعاالن حامی ايجاد اصالحات  آمريکاتوافق ھسته ای به دنبال ايجاد اصالحات سياسی وتداوم حمايت 

   .>درايران بود

  

  

  

  

  

   

  

 


