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ري  گول زد ظريف راك  
  زد بچه هارال سعيد طوسي گو

  

  حقوقدان -اميرفيض

 سردستی است چرا يک تحرير ،تحريرات پشت جبھه سلطنت گروگان تقديم ميگرددابين ناين تحرير که بي
  .وابسته به سلطنت گروگان ادامه يابدکه تحريرات  که توام با عالقه تحقيقی نيست ومانع ميگردد

  اختصار موضوع 

 آقایده که کريم قدوسی نماينده مجلس اسالمی خبری را به جرائد دا آقایاختصار موضوع اين است که 
   :ظريف درجلسه کميسيون امنيت ملی گفته استمحمد جواد 

 اگر )١(اعتماد کردم   آمريکاری وزيرامورخارجه وبه حرف جان کِ اشتباه کردم من اعتراف ميکنم <
 نظر ھارظاکری  آقایاکنون با مشکل مواجه نميشديم ما باصحبت وقول خودم را دنبال ميکردم استراتژی 

   .کرديم

  .عبارت ومنطوق اظھارات ايشان حکايت داردظريف چيزی نيست که  آقایظھارات ماھيت ا -)١(
  :توضيح اينکه

ظريف اين است که ايشان گول کری واظھارات اورا خورده است درحقيقت شبيه  آقایظاھرعبارت  
 ن جمھوری اسالمی آطوسی قاری قر ونزديک به ھمان گولی که کودکان مورد تجاوز جنسی سعيد

 آقایمحدود بوده به لواط وگول خوردن  ھا ن بچهآفاوت که گول خوردن اين ت با ،خورده اند
   .زمائی وبقيه ماجراھاآسال راستی  ٢۵مشمول تحميل برجام و و ميشدهمحدود ظريف 

يک وزيرخارجه نميتوان قبول  ولی از ؛ن کودکان پذيرفتآ گول خوردن را ازتفاوت ديگر اينکه ميتوان 
  .اشتباه کرد

  ، نه اشتباهاعتماد

اشتباه فعلی است که محدود به  ،ظريف به اشتباه درمذاکرات ھسته ای درست نيست آقایادعای   
ه است به شخص کری ظريف گفت آقایھمانطور که  ؛نھا برتصميم ميشودآ واثر سمع ويا بصر
  .اشتباه است از واعتماد غير اعتماد کرده 

درستی  رابه آمريکا وست  آمريکاورش مرگ بريا وزيرخارجه يک کشوراسالمی که شعارکشآ  
اساسا اعتماد  و ن کشور اعتماد کندآميداند ميتواند به وزيرخارجه  وعده ناپذير متجاوز و کشور

  ؟يک مسلمان به کافر ازنظرماھيت جمھوری اسالمی درست است



 حقوقدان -اميرفيض -ِکری گول زد ظريف را، سعيد طوسی گول زد بچه ھارا                      ۴ از ٢ برگ ٢٠١۶/١٢/٢۵، يكشنبه=شيدمھر 

يعنی ما مداد بوديم  > کری اظھارنظرکرديم آقایباصحبت وقول  مــــا<ظريف گفته است   آقای  
   .ھم نوشته وامضا شد)مــــا  بوسيله(کری گفت ماھم اظھارنظرکرديم  آقایھرچه 

امضا  ھمين بوده که ھيئت ايرانی ھرچه کری گفته ھيئت ايرانی ھم بگويند و آمريکايا قصد ازمذاکرات با آ
   ؟گسترانند وتجليل کنندب نھا فرش قرمزآکنند وبعدا ھم برای 

   آمريكااطمينان به 

اين اعتماد او تنھا  ،اعتماد کرده است آمريکابه وزيرامورخارجه سببی  بھرريف ظ آقایاگر   
ن برتمامی اعضای ھيئت آبلکه شمول او متمرکز ومحدود نشده  به حول وحوش اراده وفکر

> مــــا> <من<ظريف بجای کلمه  آقایتمی است دليل اين توجه اين است که دراظھارات حنيز
 آقای اينکه دليل مھم ديگر و ھمه افراد ھيئت ايرانی درمذاکرات استاستفاده شده که ناظربر

  .؟>ما نخوانده توافق ژنو را امضا کرديم<  :عراقچی ھم درمجلس اسالمی گفت

ان به اين نتيجه رسيد که موافقت نامه ژنو وبرجام محصول چيزی آقايدرمجموع ميتوان با اظھارات 
  .ئی ھا ميخواستندآمريکااست که 

برنخوانده امضا کردن  تحريراتی که دررابطه با توافق ژنو تقديم شد به اظھارات عراقچی مبنی 
ظريف منتشرشده  ميتوان اين  آقاینو خرده گرفته شد ولی اکنون که اظھارات توافقنامه ژ

خودرا موظف ومکلف به اعتماد  يئت ايرانی ود که  وقتی رئيس ھزفان تحريرات آ بر را تفسير
بالطبع افراد ھيئت ظريف که يکی ميکند  نرا اقرارآميدانسته واکنون ھم  آمريکاه به وزيرخارج

نھا عباس عراقچی است نميتواند غيرنظررئيس خود اظھارنظری نمايد وساده ترين راه آ از
  .که چنين ھم کرده است ھمان است که نخوانده توافق ژنو را امضا کند 

   :وری اسالمی درباره برجام گفتظريف درمصاحبه با صدا وسيمای جمھ آقای  

ينده ھم به توافق نرسيم مھم آانشاء هللا به تفاھم ميرسيم واگرھم نرسيم فاجعه ای روی نداده ودر<
   .ما اصول مھم است ایبرنيست 

  اصول مهم كدام است

 چرابايد مسئله اشتباه واطمينان به کری اکنون مطرح شود وچيزی که بنظر ظريف مھم نيست  
برای يک گنجشک که گلوله توپ  ؟نجا که به کميسيون مشترک برجام متوسل شوندآنھم تا آ

  .نمی اندازند

دردولت نزديک علت روشن است ميتواند اين باشد که نگرانی ھائی برای ظريف درباره سرنوشت برجام 
  توجه گناه واتھام استفاده کند پوزش قبل از و رويه اقرار ظريف ميخواھد از ومده  آبوجود  آمريکا

شود   واال موردی که بنظر اوحتی درنرسيدن به توافق مھم نيست که نبايد باپيش داوری ظريف روبرو
  است. ھمد>فچوب را که برداشتی گربه دزده ميمصداق <
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 يا مقصود اوآ ؟ريف چيست که حتی مھمترازمنافع ايران مجسم شده استظاصول دراظھارات  
ظريف بنا براظھاراتش اصال  ازير ؛ست استنادر اين تصور ؟ خيرمنافع ايران استاصول  از

اگرھم مذاکرات به نتيجه < :که گفته استبرای ايران قائل نبوده  آمريکامنافعی درمذاکرات با 
   .>نرسد مھم نيست برای ما اصول مھم است

زيرا اوال ايران جائی درمقابل  .اصول دراظھارات ظريف متوجه اسالم وحقوق ايران نيست 
ميتواند متوجه اسالم باشد  ندارد ودوم اينکه  نه حقوق اسالمی  اجازه ميدھد که حقوقی که 

نجا اعتماد کند که ھرچه اوخواست اوھم بگويد آ مسلمان به يک فرد خارجی تا يک کشور روزي
را تحميل برملت  آمريکا کفر ل گشادی کشورــَ ميتواند به اين گَ ک کشوراسالمی ونه اساسا ي
  .مسلمان کند

  آمريكافريبكاري 

 ،برداشت درستی نيست ؛دانسته اند آمريکااظھارات ظريف را حمل برفريبکاری برخی ازايرانيان  
 ھرطرف تالش دارد که منافع خودرا تامين کند گرچه متضمن زيان طرف باشد ،معامالت در زيرا

ميشود برای وابسته استفاده ن اليق واشخاص نا مذاکرات از اينکه در و ،که معموال ھم ھست
   .منافع است ی ازھمان تضييع جلوگير

را وابسته به قطب اعتماد وزير خارجه  ) خودظريف(درحاليکه درمذاکرات ھسته ای نماينده ايران 
ورد بلکه راه درست آبتصوير  آمريکارا دررابطه بدعھدی  آمريکانميتوان تحميالت  ،ميداند آمريکا

. چگونه ميشود ستآمريکابه کشور جمھوری اسالمیضعف ووابستگی وزيرخارجه  ن درآارزيابی 
چنان اطمينانی کند  آمريکارا دشمن ميداند وزيرخارجه ھمان کشور به وزيرخارجه  آمريکاکشوری که 

  .بدھد آمريکاان وزيرخارجه يکه ريش وقيچی ملت ايران را به اراده وز

  اين دقت بجاست

ن آاست ودر ساله٢۵ الاقل که عھدناممه ای که چگونه ميتوان باورکرد که يک طرف عھدنامه برجام 
ھای کری ننگ  قول وحرف رظريف به اعتبا آقای، کری کاره ای است نه ظريف آقایمدت بطورحتم نه 

اينکه ظريف به رضايت کری  اين عمل نميتواند تحقق يابد مگر ،به گردن ملت ايران بياندازد برجام را
   .منافع ملی ايران اھيمت بدھد بيش از

  كميسيون مشترك 

 ۵+١ھوری اسالمی قراراست که کميسيون مشترک برجام بمنظور حل اختالفات ايران بنابراعالم جم
   .ديماه سال جاری تشکيل شود ٢١در

اشتباه واعتماد به کری) چگونه ميخواھد درکميسون ( ظريف  کرده آقایبنده متحيرم با اظھاراتی که 
اسباب  بلکه از نميکند کننده به اشتباه که ايجاد حقی عليه اقرار راقرا ،مزبور حاضر وچه بگويد

  .اوستمحکوميت 
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عضومذاکره کننده برجام معتبراست  ٧از ۵درکميسيون مشترک  که دربرجام پيش بينی شده است رای 
اتحاديه اروپا قرارگرفت  فرانسه و –لمان آ –انگليس  – آمريکاکه مورد موافقت  یيعنی ھرموضوع

   .د داشتنين نقشی نخواھمخالفت روسيه وچ  ؛می روشنودرکالقطعی است  

تشخيص ندھد که   دارو دسته مفصلی که ھمراه داشته وزير با که يک يا اين مطلب روشن چيزی بودآ
 يا اين را ميتوان ازآ؟ ستآمريکاگروه تصميم کشورھای متحد  رای کميسون حل اختالف در موفقيت و

ه اعزام ھيئت مذاکر کری تا اين حد بوده ديگر اھميت نظر . اگرموارد  اطمينان ظريف به کری گرفت
  ؟کنده چرا

  5+1درك كشورهاي 

را  خودرتيکلی پياده شده که جمھوری اسالمی آدرتوافقنامه ژنو که مبنا واصول برجام قرارگرفته 
 درک دری تحت عنوان <تحرير ٢۶/٠١/٢٠١۴کرده است درتاريخ  ۵+١موظف به درک کشورھای 

 رتيکل مزبور مطرح شده است که عالقمندان ازآامه ژنو تقديم شد وحالت وسيع اجرائی شمول توافقن
   ١. ن ممکن است بھره مند بشوندآرجوع به 

اين امکان را ميدھد که نسبت به ابھامات دراجرای برجام ازجمله ھمين تمديد  آمريکارتيکل مزبور به آ
ه ب وجمھوری اسالمی را مدآدر آمريکاکنگره  تحريم ھای نفتی که درھمين ماه جاری بصورت قانون

مواجه با  جمھوری اسالمی رارتيکل آن آ با استفاده از آمريکا ،اعتراض واداشته  وارد عمل شده
  .مشکالت ودست خالی سازد

  اتهام ظريف 

اعتراف او قرارداد  بر بنا زيرا ؛اتھام ظريف پايمال کردن حقوق ملت درموافقتامه برجام است  
صراحتھای  حاليکه مواد و در ،تدوين شده است آمريکاری وزيرخارجه ــِ ک براساس قول ونظر

حقوق ملت ھا  ،فردای قرارداد نقشی ندارند قرارھای اشخاص که در قرارداد اصل است نه قول و
 کشورھای ديگر حتی درمقام صدارت وميگردد نه براساس قول افراد  ايداربراساس قراردادھا پ

   .وزارت

 اسناد وشھود مذاکرات ھسته ای نشان ميدھد که تمام اقدامات نمايندگان ايران درنجائيکه آ از 
نقش سيد علی درحد اعالی پايمال  ،مذاکرات با اطالع وموافقت سيد علی خامنه ای بوده است

سيد علی با تصميمات  ظريف است زيرا اگر آقایوق ملت يعنی معاونت درجرم کردن وتعرض به حق
    .ظريف موافقت نميکرد اين تعرض ظريف به حقوق ملت ھم متحقق نميگرديد
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