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  حقوقدان -اميرفيض

درپيشخوان اين تحريرقراردارد شرکت  ١ >دود کودتا درفضای سياسی ايراندومين برداشتی که ازتحقيق <
قف درتو آمريکابافته درمسائل ھسته ای ايران وحراست وتوجه کامل به منافع غرب و مستقيم  تافته جدا

   .برنامه ھسته ای ايران است

سی بعنوان يک پنجره داده است برای اتصال اين تحرير با تحريرقبل بجاست که شھادتی که فارين پالي
   .ورده شودآنجا يکبارديگربه اي

 اگرپنجره ای برای اطالع يافتن ازچگونگی تفکر روحانی وجودداشته باشد واينکه چه رويکردی بر[
ن پنجره به ھمان چند روزماه می بازميشود که روحانی گفتگوی آپرونده ھسته ای ايران خواھد داشت 

  ]دوکشورداشته است کينده مشترآ ھا برسرگروگان ھا و ئیآمريکا مھمی با

  پنجره رابازونگاه ميكنيم 
ی ھمان يک        ِ ازپنجره   ،به بيان شاھد که مقامی سياسی ومطبوعاتی ومسلط به جريانان سياسی خارجی است

  به:ه روحانی ومک فارلين ميتوان رسيد ندومالقات محرما

   .طرز تفکر روحانی –الف 

     .خواھد داشت نسبت به پرونده ھسته ای ايران  روحانی رويکردی که -ب

اين تحقيق سعی خواھد کرد که درمدار دستاوردھای مالقات محرمانه روحانی ومک فارلين گفتگو ھائی 
   .داشته باشد

  طرز تفكرروحاني –الف 
 ورھبری آمريکان چنين است که تفکرروحانی نزديکی به آباط ازشھادت شھود وقرائن متصف به ناست

   .دارند !ی وبرادری وخدماتیياسپيمان س آمريکاميانه روھای ايران است که سخت با 

ن اشاره کرده است ولی آخود روحانی ھم بارھا به انچه اعالم شد امروز چندان اھميت ندارد زيرآثبوت 
نجاست که ريشه تفکرروحانی تنھا به کارسياسی وصل نيست که بحث منافع ملی را محمول آن آاھميت 

   .گردد بلکه متضمن شقوق واقداماتی است که بکل پرونده منافع ملی را قابل گشودن نميسازد

                                               
١ - 23Dec2014.pdf‐Amirfeyz‐1‐http://1400years.org/AmirFeyz/DoodeCoupDetatDarFaza   



 حقوقدان -اميرفيض -٣..دومين برداشت -دود کوتا در فضای ايران                                  ۶از  ٢برگ  ٢٠١۴/١٢/٢٨شنبه) کيشيد (مھر 

   را محقق ميسازدقرائني كه برداشت  باال  
  .روحانی بعنوان مسئول ارشد پرونده ھسته ای ايران انتخاب ميشود ٨٢مھرماه سال  ١٣در 

 . کسيکه مقام مشاورتاين خود قابل بررسی است که چگونه روحانی واجد اين صالحيت شناخته شده است(
خارجی جمھوری اسالمی نيازبه مشورتی داشت ازاو استفاده درسياست خارجی داشته يعنی اگرسياست 

، ميکند وبين امرمشاوره درامورسياسی ومسائل انرژی ھسته ای ھيچ رابطه علمی وفنی وجود ندارد
   ؟مسئول ارشد پرونده ھسته ای ايران منصوب ميشود مقام چگونه وچراشيخ حسن به

ديد که پس ازمالقات محرمانه بين شيخ حسن ومک  درنگاه بدقت ازپنجره مزبور سايه ھائی راميتوان
  )زمينه صعود شيخ حسن به مقام مسئول ارشد مسئله ھسته ای ايران فراھم شده استدرمدت دوسال کالين 

که ھمان ميانه روھاست قرار  اصالحات معرفی وقدرت حکومت دراختيار اصالح طلبانزمان که دوران اين 
انی ن رفسنجآ                           ِ اضالع مثلثی است که ضلع ديگر   از یمی است که خاتمی يکترئيس جمھورکشورخا ،داشته
شيخ حسن روحانی وردست وزيرسايه بشرحی که درتحريرقبل استناد به شھادت شاھد شد  < است و

بوده  روحانی پس مثلث فعاليت ھسته ای ايران دراختيارسه نفررفسنجانی وخاتمی و >رفسنجانی قراردارد
    .است

درشرائطی که قدرت حکومت کامال دراختيارميانه روھا قراردارد حسن روحانی ھم پنجره ميگويد باری 
   .بکارميشود مشغولدرمقام مسئول ارشد پرونده ھسته ای ايران 

  مشغول بكاريعني چه
  .اينجاست که بايد به سراغ پنجره موصوف برويم  تابه بينيم که مقصود ازکارروحانی چيست

درماجرای مسئوليت  مھمترين موضوع  .ن رابطه مستقيم با تفکرصاحب کارداردآ بطورکلی کاروکيفيت
؟ بظاھر چنين است که صاحب کاردولت جمھوری شناخت صاحب کاراست روحانی درمذاکرات ھسته ای

اسالمی بنمايندگی مردم ازطريق مجلس است ولی روال کارروحانی ھيچ نشانی ازاين رابطه ندارد بلکه 
ازاينکه يا فعاليت ھسته ای ايران ملک طلق خود روحانی وارث پدرش است ويا اينکه روحانی گواھی است 

لمان وانگليس وفرانسه را درمورد فعاليت ھسته آوکشورھای  آمريکاعمله ای است که خواست ومنويات 
   .ای ايران پياده واجرا ميکند

  كيفيت كارروحاني
ارشد پرونده ھسته ای ايران دردولت خاتمی درمقام مسئول ١٣٨٢مھرماه سال  ١٣روحانی در 

انس ژآ که دبيرکمترازدوھفته بعد ازرسيدن به مقام مزبور درديداربا البرادعی درتھران جای گرفت 
   .مادگی خودرا برای امضای پروتکل الحاقی اعالم کردآ، بين المللی بود

ن نياورد نميتوان اھميت اقدام آ تحريرحاضر اگردرمورد امضای پروتکل الحاقی توضيح وسابقه ای از  
   .خودسرانه روحانی رادرجھت خواست کشورھای طرف منازعه ھسته ای نشان دھد
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  اشاره اي فشرده به اليحه پروتكل الحاقي
ازفعالت ھای ھسته ای کشورھا خيلی  ژانس را دربازديدآاليحه پروتکل الحاقی طرحی است که اختيارات 

  .وسيع وسرنزده ميکند

 ژانس است) اجباری نيست وآايران ھم عضو ژانس (آ<امضای اليحه الحاقی برای کشورھای عضو 
ژانس برای امضای اليحه الحاقی به پروتکل آدرخواست نھم بامجلس است <آاختياری است وامضای 

ميخواھد ايران رابرای تصويب واجرای پروتکل الحاقی    ژانسآ ژانس ازمدتھا قبل جريان داشته وآ
  )( دکترصادق ربانی متخصص مسائل حقوقی ھسته ای  >.زيرفشاربگذارد

ژانس ھستند پروتکل الحاقی را امضا آژانس اتمی را امضا کرده وعضو آبسياری ازکشورھا که پروتکل 
  .حاقی ميخواھد مغايرامنيت ملی کشورشان ميدانندژانس در اليحه پروتکل الآنکرده اند واختياراتی راکه 

  اشاراتي ازسيراهميت اليحه الحاقي
فعاليت ھسته ای ايران ازطرف  ارشد اليحه الحاقی که کمترازدوھفته بعد ازاشغال پست مسئول 

است به امضای مجلس نرسيده يعنی  ١٣٩٣) تاکنون که سال ١٣٨٢مھرماه روحانی امضاشد (
   .يستن موافق نآ مجلس با

نکه يکی ازپايه ھای وصلت اتمی باغرب است  جرائت ارائه امضای روحانی را آ دولت خاتمی با 
   .نسبت به اليحه الحاقی به مجلس نداشت واليحه درزمان اوبه مجلس نرفت

  .نفرازنمايندگان مجلس اسالمی دررابطه با اليحه الحاقی استناد ميشودبه اظھارات  چند  

  

دادن افق روحانی با کشورھای اروپائی وامضای اليحه الحاقی به عبارت <علی الريجانی ازتو -١
   .> ياد کردبنباتآمرواريد وگرفتن 

   .گفته است قطعا مجلس اليحه الحاقی را نخواھد پذيرفتنمايند ديگرمجلس اسالمی  ،حسين نجابت -٢
کوھن نماينده ديگرگفته است دولت ويا نماينده دولت حق ندارد اليحه را امضاکند ويا قول امضا  -٣

  .بدھد اين ازحقوق مسلم مجلس است
منصورحقيقت پورنايب رئيس امنيت ملی وسياست خارجی مجلس  پذيرش اليحه الحاقی  راازطرف  -۴

   .ھيئت مذاکراه کننده  مردود دانسته است

  
يکی ازجنجالی ترين موضوعات ھمين موافقت ويا مخالفت با امضای اليحه الحاقی درمجلس ششم  

بود اين جريان چنان اثرگذارشد که درانتخابات دوره ھفتم کسانی که موافق تصويب اليحه الحاقی 
  .بودند بوسيله شورای نگھبان رد صالحيت شدند

  داوري بفرمائيدد خو  
اين دسته بندی ھای پارلمانی  نرا تصويب نکرده ومواجه باآسال است مجلس  ٩موضوعی به اين مھمی که 

وتنھا فشاردولتھای خارجی  ن ازسوی ايران الزامی نبوده ونيستآوازنظرحقوقی ھم امضای  شده است
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 ن ازطرفآيا امضای آ ،برايران است آمريکابرای رفع نگرانی اسرائيل وحفظ اقتدارکشورھای اروپائی و
ن متوجه خدمتگذاری آکه تعارف  ،يک امر غيرمتعارف) ظرف کمترازدوھفته انیروح حسنافته جدابافته (ت

است  دهيا ازدريچه ای که فارين پاليسی گشوآ و ؟منظور شدنی نيست واروپاست آمريکاشيخ حسن برای 
  ؟ن تاکنون دورازداوری استآحقيقت ماموريت شيخ حسن ازسوی مک فارلين وادامه 

  باد آقرارداد سعد 
يعنی  ٨٢مھرماه  ٢٩روز امضا واعالم موافقت با اليحه الحاقی يک امراداری ويا خصوصی نبود موضوع

درسعد  لمان وفرانسه وانگليس دعوت به تھران کرد وآروحانی ازوزرائ خارجه  ،درھمان دوھفته اول
ھای ھسته ای  ن کشورھا امضا کرد که ضمن تائيد اليحه الحاقی  تمام فعاليتآباد قراردادی را با وزرای آ

داوطلبانه ايران معلق ساخت واعالم داشت که اليحه الحاقی راھم  وریآايران ازغنی سازی اورانيوم وبازفر
قرارداد الحاقی  رابه  ٨٢بان ھمان سال آ ٢٩امضا ميکند وکرد ودرھمان قرارداد ايران متعھد شد که تا 

   .تصويب مجلس برساند

لمان وفرانسه آيا ميدانيد که وزرای خارجه انگليس وآ ؛عوت شده ايدخواننده محترم که درمقام داوری د
ران اي راامضا وفعاليت ھسته ای ايران رابکل متوقف ساخته اند و بادآباد دعوت وقرارداد سعد آکه به سعد 

  ؟چه به ايران داده اند درازای موافقت ايران  ر اھم متعھد به امضای اليحه الحاقی ساخته اند

  .وجدانی سربلند داشته  باشيد ،دقت وتفکربخوانيد  تادرمقام داوریلطفا با 

باد آشورھای اروپائی طرف قرارداد سعد کدرمقابل اين بخششھای ازکيسه خليفه بوسيله تافته جدا بافته  <
ت ميزبرسمآرابرای دستيابی واستفاده ازانرژی ھسته ای برای مقاصد صلح موافقت کردند که حق ايران 

  >بشناسند

 ای، کشورھژانس داشت وداردآژانس بمناسبت صراحت درپروتکل آيعنی حقی راکه ايران باقبول عضويت 
ژانس برای ھمه آبموجب عھدنامه بين المللی  به عبارت ديگر حقی که ،رارداد برسميت شناختندطرف ق

ھمان کردند که قبول  ،خارجه کشورھای طرف قرارداد رسميت دارد وزرای ازجمله ايران ژانسآاعضای 
      .حق را برای ايران برسميت بشناسند

ن است که باربری بارھای شمارا حمل کند ودرپايان بجای دستمزد به او بگوئيد لباسی که آدرتمثيل ھمانند 
   .بتن داريد مال شما باشد

وبدون  نرا نفھميدهآ ا خواھد فھميد ولی بظاھر شيخ حسنن باربرمعنای اين حرف بی معنا رآبطورحتم 
  !قبول کردهمقاومت ويا چانه زدن 

  عرض شد بظاھر زيرا:

ن نميرود تا دستمزد آ ومقاومت ميکند وزيربار ن تعارف بی معنارا ميفھمدآمعنای  بررکه يک باھمانطور 
 محال وممتنع است که مشاور ارشد سياست خارجی جمھوری اسالمی ومسئول ؛مناسب خودرا دريافت کند

پوچ  ن تعبيرآمعنای  درس حقوق راھم گرفته و مدعی است که  ه ای جمھوری اسالمیمذاکرات ھست ارشد
ولی اکرسکوتی کرده ومقاومتی نشان نداده  ،وزرای خارجه کشورھای اروپائی را نفھمد ويا نفھميده باشد
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مطرح است رضايت بيگانه  برای عمله خدمت برای اين است که اصوال  درخدمت به بيگانه چيزی که 
    .شخص عملهبروی آورخود وحتی نه است نه منافع کش

جدابافته راازمک کالين گرفت وکالين ازپيداکردن او رقص سياسی افته تروحانی ھمان زمان که عنوان 
درماھيت به اين معنا بود که  کسی رايافته  است که نه به منافع کشورش ونه به  ،وردآ در خودرا بنمايش

    .اھميت ميدھد آمريکاو ک کالين شرف خودش اھميت ميدھد  وفقط برضايت م و بروآ

 اريد ومروه علی الريجانی درمجلس موضوع <باد بود کآيادمان باشد که بمناسبت ھمين قرارداد سعد 
   .> راعنوان کردباتبنآ

ه ک داين است که اسناد تحقيق نشان ميدھ ،ازتحقيق ميتواند محسوب شودای  موضوعی که خود دريچه 
زامضا اليحه الحاقی موضوع رانه به مجلس برد ونه به موقعيت مجلس شيخ حسن ھيچگاه نه قبل ونه بعد ا

اين حقيقت نشان ميدھد که  ديد روحانی نسبت به فعاليت  ،نسبت به تصويب اليحه الحاقی اعتنائی نشان داد
تعلق به ملت وايران ندارد واال برروی مجلس پل بی اعتنائی نميزد بلکه ھمانطور که ھسته ای ايران 

د نشان ميدا را مد چيزی که برای روحانی حائزاھميت وبرجستگی خاص خودآی قبلی اين تحريردرقسمتھا
    .طرف ايران درمسئله ھسته ای بوده است رضايت کشورھای

ليارد وھدررفتن ميباد آدرقرارداد سعد ئيد درمقابل تعليق ويا توقف فعاليت ھای ھسته ای ايران داوری بفرما
طرفی  از ر به اعالم ھزينه ھای مزبور نشده وکه تاکنون ھيچ مقامی حاضنجام شده دالرھزينه ھای ا

که وزرای خارجی ن عوض بی معنای مسخره آ و ،طلبانه اليحه الحاقی ازسوی شيخ حسنامضای داو
  ؟يا سايه کم رنگی ازتالش برای حفظ منافع ايران می بينيدآ ،نجره شاھد استازپعيان تمامی ازمشھودات 

  دفاع شيخ حسن 
ازفکر حمله نظامی به ايران منصرف  آمريکاشيخ حسن مدعی است که امضای اليحه الحاقی سبب شد که 

   .شود  وازاين مقوله ازملت ايران طلبکارھم شده است

   .ادعای شيح حسن بی پايه وبکل مردود است  به بخشی ازداليل  ابطال اين ادعا اشاره الزم است

موضوع فعاليت ھسته ای ايران نه به شورای  ،بادآداد سعد قرار درزمان امضای اليحه الحاقی و 
ه ب آمريکابنابراين ارتباط دادن حمله احتمالی  ،وارد مسئله شده بود  آمريکاامنيت رفته بود ونه 

   .ايران دررابطه با فعاليت ھای ھسته ای ايران ارتباطی بی اعتباروناموزون است
ن شرائط را درعراق بوجود آ آمريکاورت گرفت که به عراق درشرايطی ص آمريکاامی ظحمله ن 
  :ورده بود ازجملهآ
ن آ ھای شورای امنيت قرارداشت به کيفيتی که  تا سال تحت شديد ترين تحريم ١٣عراق بمدت  -١

زمان ھيچ تحريمی به سختی وفراگيری تحريم عراق ازسوی شورای امنيت صادرنشده بود عراق 
 ینقدر گرسنگآ  ؛نرا متوقف ساختآحريم ھا که تت صادرميکرد ميليون نف ۵/٢قبل ازتحريم روزانه 

   .وبيماری درعراق عموميت يافت که شورای امنيت ناچاربه ايجاد تسھيالتی برای تحريم ھا شد
استان عراق  ١٨از سه استان اربيل وسليمانيه وھوکپس ازاخراج قوای عراق ازکويت  -٢

  .خودمختارشدند وکمرعراق شکسته شد



 حقوقدان -اميرفيض -٣..دومين برداشت -دود کوتا در فضای ايران                                  ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١٢/٢٨شنبه) کيشيد (مھر 

 ۶٨٧شورای امنيت سازمان ملل بموجب قطعنامه  ،پس ازتخليه کويت ازقوای عراقبالفاصله  -٣
کيلومترراھم زيرنظر متخصين سازمان ملل  ١۵٠برد عراق را خلع سالح کرد حتی موشک ھای با

  .پياده کرد
ازخاک کشورش روبروشد وھنگام حمله  %٧٠ عراق درزمان تحريم ھا با ممنوعيت پروازدر -۴

  .دنچه ھم که داشت برای رھائی ازنابودی به ايران فرستاآ بود وننيروی ھوائی عراق اصال فاقد 
ھم  آمريکاماه به انتقال نيرو به کويت مبادرت کرد وبھانه  ۶برای حمله به عراق حدود  آمريکا -۵

 .به کويت تمرکز نيروی نظامی ميکند اين بود که برای جلوگيری ازحمله مجدد عراق
نطور که جمھوری اسالمی مدعی است  آوجود نداشت ودرايران درعراق وحدت ملی ومذھبی  -۶

نميتواند ھيچ غلطی  آمريکاوحدت ملی ومذھبی وجود دارد وبه اعتبارھمين وحدت است که ميگويد 
  .بکند

وھيچ  ال برای جمھوری اسالمی بھنگام امضای پروتکل الحاقی وجود نداشته استھيچيک ازشرائط با
ن اشاره شد وبدون تحصيل تفاھم ھای بين المللی آی الزم که نمونه ھائی اززمينه سازی ھاکشوری بدون 

ال مھاجم وستون پنجم فع ه تضمين کننده عمليات نظامی کشوروموافقت ھای قانونی وگزارشات اطالعاتی ک
   .دست به اقدام نظامی نميزند باشد درکشور مورد تھاجم

 نرا ازآبه ايران راداشت بطورحتم مراتب مقدماتی قصد تجاوز نظامی  آمريکا ،به ادعای شيخ حسن اگر
 در ،نظرامکانات نظامی وزمينه ھای حقوق بين الملل ونيز تحصيل موافقت کنگره وغيره را فراھم ميکرد

 نھم امضائی که پشيزیآبعلت امضای اليحه الحاقی ازسوی شيخ حسن  آمريکااين صورت وادعای اينکه 
قدری  ) ازحمله به ايران منصرف شد يک ادعای کودکانه ومجلسبدون تصويب ارزش حقوقی نداشته (
  .ھم نزديک به جنون است

   .ی دراين باب را کوتاه ميسازدحکيم مولوی بيتی دارد که گفتگو  

  عذر احمق را نمی بايد شنيد       مرغ بيوقتی سرت بايد بريد

**  

         ؛ به اميد ادامه اين تحقيق     

 کجا گنجم سخن بی قرارما گويد       درچنين مختصر


