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  درچاله چوله توريه ،كذاب سيد علي
  توريه درھمين تحرير توضيح ميشود

  حقوقدان -اميرفيض

م ھ تنظيم تحرير حاضربه مناسبت تکذيب خبری است که دوسه روزقبل بی بی سی پخش کرد وتحريری
  ١ .ن تعلق يافتآعوان <تودھنی يعنی اين> به  تحت

ن ابين چند مقام ارتشی وپاسدار ،تصويری که سيدعلی با ابھت فرماندھی                         ِ ماجرای خبراين بودکه درزير  
ئی درعراق   آمريکامقامات اجازه داده ميشود که با ايران درعراق نظامی حرکت ميکرد گفت <به مقامات

بی سی اضافه کرده است که منابع مطلع ايرانی گفته اند که  درمورد داعش ديدار داشته باشند> بی
  ،ايران به قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس اجازه داده برای مبارزه با داعشجمھوری اسالمی رھبر

  .ھمکاری داشته باشند آمريکاوجمھوری اسالمی 

دررابطه با اظھارات سيد علی  متقابال اعالم  آمريکاه سخنگوی کاخ سفيد ووزارت امورخارجه لاصبالف
  .ينده ھم نخواھد داشت>آچنين قصدی ندارد ودر آمريکاند که <کرد

ن مرخص شد خبرگزاری ھا ازقول او نوشتند که <رھبر ايران درخواست نکه سيدعلی ازبيمارستاآپس از
گفته است ايران  را رد کرده است> ھمچين نوشتند که رھبرايرانبرای ھمکاری بااقدامات داعش  آمريکا

يوستن به ائتالف بين المللی جھت مبارزه با داعش رابه علت نيت ھای کثيف برای پ آمريکادرخواست 
نکه مقامات اين آ پيش از ئی ھا راآمريکارھبرايران گفته است درخواست  –واشنگتن رد کرده است 

ت گف جمھوری اسالمیرھبر –نقش ايران دراين ائتالف مخالفت کنند رد کرده است  باکشوربطورعلنی 
 جمھوریرھبر – >رھبری ميکند نباشد نراآ آمريکاازاين ائتالف جھانی که جزئی  <ايران افتخارميکند

ازھمان ابتدا توسط سفيرش درعراق خواستارھمکاری ايران برای مقابله با داعش  آمريکاگفت  <اسالمی 
به طورشخصی ازمحمد جواد ظريف  آمريکاوزيرخارجه <  :او گفت ->ن مخالفت کردمآ شد اما من با

  .>ھمکاری کرده که بامخالفت روبرو شده استھمتای ايرانی اش درخواست 

ادعای رھبرايران  آمريکا< شھريور ٢۴روز دوشنبه  ساعت ازادعای سيدعلی نگذشت که  ١٢ از کمتر
را مبنی براينکه واشنگتن برای مقابله با داعش ازتھران درخواست ھمکاری وگفتگو کرده تکذيب وگفته 

گفت  آمريکاجی ساکی سخنگوی وزارت خارجه  ھد کرد.وسوريه ھمکاری نظامی نخوا است که باايران
مادرحاشيه مذاکرات ھسته ای گفتگوھائی باايران درباره مقابله با داعش داشته ايم واين يک امرپنھانی 

  نيست>

  توريه چيست 

   .زيرا توريه مرکز ثقل اين تحريراستشناشويم آاين تحرير نيازمبرم دارد که قدری بيشتر با توريه 
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ن آ طوری گفته شود که شنونده از عبارت يک ن بدين معناست کهآ و ؛مذھب تشيع است !ھنر توريه يک
ته مفھومی که شنونده گرفته داش از عبارت مفھومی دستگيرش ميشود درحاليکه گوينده قصد ديگری بغير

   .است

 وا بودهکه بيش ازھمه امامان شيعه دردروغگوئی بی پر صادق امام شيعيان ،وريم کهآمثالش را ھمان مي
  :ورده استآن آبھنگام تعريف توريه و حالليت 

 رخانه راميزند وکسی که درخانه شما مخفی شده ويا نميخواھد تازه وارد رامالقات کند، تازه وارد که د
تازه وارد خيال ميکند که مقصود  ،> ازاين جواب شمااينجا نيستھست؟ شما ميگوئيد < یفالن ياآميگويد 

ورودی  رد انه نيست درحاليکه قصد شما ازبکاربردن اينجانيست يعنی اينجا کناراينجا نيست يعنی درخ از
   .نيست

ورده کنيد قسم ميخوريد که دستتان آيا کسی ازشما توقع کمک نقدی دارد وشما نميخواھيد توقع اورابر
 ان تازخالی بودن دستبه نداشتن پول است ولی قصد شما  طرف خيال ميکند قسم شما مربوط خالی است 

اين درحاليست که دربانک ويا صندوق وجيب شما  ،چيزی نيست در آن لحظه يعنی اينکه دردست شما
   .پول است

ن آاستاد سنگلجی که فقه تدريس ميکرد ازسروصدای ته کالس که دونفربانی  ،درسالھای مدرسه حقوق
 ود وتوھين سنگينی> چون سخن استاد مورد انتظارنبھاه رامزادحبودند ناراحت شد وباصدای بلند گفت <

 > بدين ترتيب با توسل بهدنارث نميبربود کالس نزديک بھم خوردن بود که سنگلجی بالفاصه گفت <
  .توريه ھم مقصود خودش رابيان کرد وھم دانشجويان چيزديگری که مربوط به درس فقه ميشد يافتند

 ئل به ھم معنائی درمفھوم وشايد بتوان توريه رابا دروغ مصلحتی برابر گرفت ولی فقھای اھل تشيع قا
قيه مربوط به عمل ک باب نميگيرند وعقيده دارند که تنرا باتقيه ھم يآھمچنين  ،نيستندن دو آدرعمل 
   .است

مکارم شيرازی واحمد  گرچه تمامی علما وفقھای اھل تشيع با توريه موافق نيستند ولی عده  ای ازجمله
   .ن نظرداده استآبه حالليت  ۶١٧سوال دررساله اش  ھمين سيد علی کذاب خسروشاھی و

سوره نحل استناد  ١٠۵يه آنھا توريه را دروغ ميدانند وبه آاھل تسنن وفقھای الزم به تصريح است که 
  .>يات خدا ايمان ندارندآميکنند که ميگويد <کسانی  دروغ ميبندند که به 

   .توريه> ميرويماکنون به پياده شدن عنوان تحرير يعنی <سيد علی کذاب درچاله چوله 

 ھمه بدانند که ايران < سيد علی درحسينه امام خمينی فرياد کرد ١٣٩٢شھريورماه  ٢۴در– 
عين کامل کالم ( >باشد شرکت نخواھد کرد آمريکا ن باآايران اسالمی درھيچ حرکتی که رھبری 

  .)سيد علی است

 ،ی را عنوان ميکند يعنی ازنظر منطقاين توجه بجاست که اول نام ايران راميبرد وبالفصله ايران اسالم 
  مشاراليه موضوع شناخته ميشود) ،کالم سيد علی متوجه ايران اسالمی است که ايران اسالمی
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ن آشنونده اين عبارت اين برداشت راازعبارت باال ميکند که جمھوری اسالمی درھيچ حرکتی که رھبری 
ن حاضرين طني برداشت ھم بوده که فرياد هللا اکبر وبه اعتبارھمين ،باشد شرکت نخواھد کرد آمريکابا 

   .اندازشد

عليه طالبان  آمريکادرکمپين برھبری درحاليکه شواھد واقارير بسياری وجود دارد که جمھوری اسالمی 
ست که صدھا باربرخ آمريکاشرکت کرد واين موضع يکی ازطلبکاری ھای سياسی جمھوری اسالمی از

   .کشيده است آمريکا

ِ     ست وبرخالف ظاھر  ادعآمريکاذشته مذاکرات ژنو برھبری ن گآ از   ای سيد علی نه تنھا جمھوری اسالمی              
   .را قبول کرده بلکه ازحد قبول ھم گذشته وحالت بردگی را پيدا کرده است آمريکارھبری 

  توريه درادعاي سيد علي كجاست

 وجود ندارد، ايران وجود دارد اصال ايران اسالمی. توريه درادعای سيدعلی درھمان ايران اسالمی است 
ولی ايران اسالمی که متعھد درادعای سيد علی است نه وجوددارد ونه ميتواند بوجود بيايد  زيرا اسالم 

ازطريق نظام  ) کشورھانآتصريح قرحيوان ( يک ھويت دينی است که متعلق به انسان است نه جماد و
يشوند که درمورد ايران متاسفانه ميشود جمھوری برکشورشناخته وشناسنامه م     ِ حاکم               ِ سياسی وحقوقی  

چنانکه کرسی ايران درسازمان ملل ھم قبل ازاينکه ازسوی  ؛اسالمی که دارای قانون اساسی است
  .نکه مذھب رسمی کشورھم اسالم بودآ شورشيان مذھبی غصب شود ايران شاھنشاھی ناميده ميشد با

وياکشوری بنام ايران نيست  ئل به وجودسرزمينھمانطورمعلوم ھمگان است اساسا روحانيت حاکم قا

 زا دراين صورت ايران اسالمی نه تنھا ،نھاستآ> يادگارنحس ماجائي بنام ايران نميشناسيموعبارت <

) وجود ندارد بلکه ازنظرھمين خامنه ای وھمکاران او ايران اسالمی شناخت بين المللینظر ھويتی (
 خوند ھای حاکم وآ وبه عبارت مکمل درحاليکه ايران بنظر ،نميتواند يک وجود حقوقی شناخته شود

> چيزی که وجود ندارد نميتواند اسالمی باشد ويا ايرانی وجود ندارد< اننآرئيس بدرک واصل شده  
   .غيراسالمی باشد

يان تعھد باطلی را ب  ،متعھدساختن ايران اسالمیبنابراين سيدعلی بااين خدعه يعنی استفاده از توريه  و
زی که چي ده که شنوندگان او نميدانستند ونميدانند که ايران اسالمی ازنظرحقوق بين الملل وجود نداردکر

   .است که طرف تعھد قرارنگرفته جمھوری اسالمیازنظر حقوق بين الملل وجود دارد متاسفانه 

نچه که گفته، درافغانستان به رھبری آلذا ازباب توريه نميتوان گفت که سيد علی دروغ گفته وعليرغم 
   .افتاده است آمريکادرمسئله اتمی زيردست  آمريکاعليه طالبان اقدام کرده واکنون ھم برھبری  آمريکا

  كاله شرعي درتشيع

، سراسرمذھب تشيع را پوشانيده شرع ، دورزدن احکامکاله شرعی ھا،  يعنی دورزدن راستی ودرستی
است  کاله شرعی درمذھب تشيع يک فلسفه کامل وبسياردقيق است که علمای تشيع  بقای تشيع را منوط 

  مردم عادی اھل تشيع باحکم مراجع ازطريق کاله شرعی مستفيض ميشوند   ؛ن ميدانندآبه رعايت 
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خوند ھا درمقابل ھمديگراست آعتبار ايله حفظ خوند بسيارمعمول است وسآاستفاده ازتوريه که درمکتب 
   .نرا بشناسندآنطوردقيق ميشوند که توريه آواال مردم عادی نه به توريه وارد ھستند ونه درکلمات 

، ھا ھای اسرائيلی بدست ارتش جمھوری اسالمی رسيده ھنگاميکه مسئله مک فارلن فاش شد واسلح
چراکه با بافتوای قبلی خمينی درمورد  ؛تبرخواس مھوری اسالمیجسروصدای زيادی درجامعه اسالمی 
 ما ازدولت اسرائيل اسلحه< :ن موقع با تحکم به مردم ومجلس گفتآ تحريم اسرائيل متضاد بود خمينی در
  .>ای نخريده ايم ونخواھيم ھم خريد

چراکه خمينی دروغ  ؛سروصداھا خوابيد کسی ھم متوجه توريه دراظھارات خمينی نشد ،اظھارخمينی با
ايران ازدولت اسرائيل خريد اسلحه نداشت بلکه اسرائيل جمھوری اسالمی ن بود که آد وحقيقت نگفته بو

 نیايرا                            ِ شوقی بود با واسطه قربانی فر  عدنان ن عرب که نامش آ سالح رابه يک عرب مسلمان ميفروخت و
 یازکشورھا حھای کھنه واخورده راواسرائيل ھم سالبه ايران دوسه برابر قيمت ميفروخت  مسلمان شيعه

که ترجمه کتاب نقش  »خونپول «کتاب   ؛وری ورنگ روغن زده به ايران غالب ميکردآفريقا جمع آ
 اسرائيل درارسال اسلحه به ايران است که بوسيله يکی ازکارشناسان سياسی ونظامی اسرائيل نوشته

بفارسی کتاب مزبور بوسيله شادروان پروفسور مسعود انصاری ( شده ماجرارا کامال فاش کرده است
  .شده است) ترجمه وچاپ

  توريه ديگر عفو و اعدام پرفسور جمشيد اعلم

 وسرلشگرمطبوعی بازداشت وسناتورخواجه نوری  پس ازپيروزی شورشيان پرفسورجمشيد اعلم و
 نآخوندھای درجه اول آدرحاليکه دوستان وبستگان پرفسور اعلم که بيشتر  ؛روانه زندان قصرشدند

ن آگرفته بودند که فتوکپی امان نامه مزبور ازروزنامه کيھان زمان بودند امان نامه ای ازخمينی برای او 
  .زمان درسنگر شماره اول درج است

 وغيرعلنی به اعدام محکوم شدند مسئله مزبور يکی از ساعت محاکمه بدون وکيل ۶ھرسه متھم در
  .نرا عنوان کردآن زمان آ مواردئ است که سازمان حقوق بشر

دادگاه اعتنائی به امان  ،ه به امان نامه دريافتی ازخمينی استناد کردباری پرفسور جمشيد اعلم دردادگا
 است نه امان ازمحاکمه و زار واذيت قبل ازمحاکمهآ امان بودن از نامه نکرد وگفت مقصود امام در

  .مجازات اعدام

ور قای پرفسآبدين وسيله اعالم ميدارم که  -ابالغ نخست وزيری    ۵٧-١١-٢٣تاريخ  –متن امان نامه (
 يت هللاآيت هللا العظمی خمينی قرارگرفته ضمنا بنابه دستورحضرت آجمشيد اعلم مورد عفو حضرت 

  )مھروامضای نخست وزير   .زاری مصون ميباشندآ مشاراليه ازھرگونه توھين يا

زارو اذيت پرفسورجمشيد اعلم قبل ازمحاکمه بوده آ قصد عفو خمينی ازاھانت و ،دراين امان نامه ،توريه
    .معمول وجاری بوده استن روزھا امری آدر زار واذيت دستگيرشدگان آھانت وکه ا
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   آمريكاادعاي سيدعلي وتكذيب 

  .رسيم کندت آمريکاد علی وتکذيب اين تحريربرای اينکه بانتيجه ای ھمراه باشد بايد تقابلی بين ادعای سي

نيازبه اجازه وموافقت  درعراق  داعشھا ودخالت درمقابله با  ئیآمريکااگرقبول کنيم که برای تماس با 
اظھارات سيد علی درھمين مورد دليل ارتباط ولزوم اجازه است) پس اظھارات سيد علی داشته باشد (

سليمانی ميدانند سردمداران جمھوری اسالمی حتی سيد علی که پيروزی ھای عليه داعش را مديون قاسم 
الت دخ نست که سيد علی به قاسم سليمانی اجازه مذاکراه وآوکمپين تجليل ازاورا راه انداخته اند  دليل 

   .درعمليات عليه داعش را داده است

  دعوت ازکشورھا برای ھمکاری نظامی يک امررسمی است يک کارخصوصی نيست  امررسمی
تاشه نظامی کشورھا جريان آرادارد که بين دولتھا ازطريق  نيازبه تشريفات قانونی ومرسوم

   .مييابد

 سفارت سوئيس آمريکابط کنونی ايران واودررو لی اشاره ای به چنين جريانی نشدهادعای سيدعدرمورد 
  .عمل ميکند

 خارج ازماموريت نمايندگان کشورھا که ماموريت خاص دارند  صحبت ھای خصوصی وحاشيه ای
صحبت ھای خارج از دستورجلسه صحبت ھای حاشيه ای شناخته   به ھيچوجه رسميتی ندارد

ھم به مذاکرات خصوصی درمذاکرات  آمريکاطلب مزبور ھمان است که وزارت خارجه م ميشود 
  .وين وژنو اشاره کرده است

 مگردرخواست  ،درخواست بين مقامات کشورھا ھميشه کتبی وبه امضای مقامات مسئول است
نھم ھمکاری آدرخواست کشورھا  ھای خصوصی که ارتباط به منافع وحقوق کشورنداشته باشد

داری ا بايد کتبی باشد ومسيرقانونی و ،ثارحقوقی ومسئوليتی برای کشوراستآمتضمن  که نظامی
   .صحبت  زيرگوشی زن وشوھرنيست ،ن طی شودآ

ابرای پيوستن به ائتالف بين المللی عليه داعش بعلت نيت ھای ر آمريکادرخواست اينکه سيد علی گفته <
نھم ازسوی آرد  کتبی بوده وکا يمرآرخواست دنای اين است که > به معکثيف واشنگتن رد کرده است

. اگرچنين اسنادی وجود نداشته ورده استآنراھم نيت ھای کثيف واشنگتن آسيد علی کتبی بوده ودليل 
که  اآمريکدعوت کتبی  يا باورکردنی است سيدعلیآ .باشد دليل کذب موضوع وکذاب بودن سيدعلی است

ن آنھم با نوشتن آ ،رد کندرا ن موس موس ميکند آه لی جمھوری اسالمی برای رسيدن بدرشرائط فع
   ؟علت زننده

 بمناسبت موافقتنامه ژنو نميتواند باجمھوری اسالمی مادام که موافقتنامه بشرح مندرج  آمريکا
به اين  آمريکا. ن به اجرای کامل نرسد با جمھوری اسالمی ھيچگونه ھمکاری داشته باشدآ در

. اسالمی را دعوت ھم به ھمکاری بين المللی نکرده است موضوع توجه داشته که حتی جمھوری
  .درموافقت نامه ژنو متزلزل ميشد آمريکادرغيراينصورت موقعيت حقوقی 

 برای شرکت درائتالف بين المللی پاريس دعوت  جمھوری اسالمیمطمئن بود که اگراز آمريکا
مزبور که سه  تالفوحضوروھمکاری جمھوری اسالمی با ائ، جمھوری اسالمی ميپذيرفت ميکرد
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درمذاکرات ژنو ايجاد  آمريکان ھستند کامالدر موقعيت آوفرانسه وانگليس عضو  آمريکاکشور 
  .برای راه حل نھائی رابه مخمصه ميکشيد آمريکاوپايگاه شرط  اشکال ميکرد

  کشوری که باکشورديگری رابطه سياسی اش مقطوع است  نميتواند مستقيما درخواستی داشته
ت ھابھرکيفيت که باشد بايد بوسيله دولت قائم مقام رابطه سياسی انجام شود که باشد ودرخواس

   .جريان اعالم نشده است یکه چنيندراين مورد سفارت سوئيس است 
  تحت عنوان داعش برای  آمريکاکشوربه فرماندھی  ٣٠مسئله بسيارمھم اين است که  ائتالف

است ودرچنين استراتژی مھوری اسالمی جن کشورازجمله آشکست دادن سوريه ومتحدان 
  .بروريزی بين المللی برا ائتالف ميگرديدآ، دعوت ازايران خيلی فکاھی واسباب آمريکا

  به اين خبرهم توجه شود

ابومحمد العدنانی ارديبھشت سال جاری بموازات فعاليت داعش خبرگزاری ھای عربی خبردادند که  ٢۶در
می داعش به توصيه بزرگان خود گوش کرده سخنگوی دولت اسالمی داعش مدعی شد که دولت اسال
کرده است وبه دستورالقاعده  رھا نھاراآ کرد و دوازاين روبه مخالفانشان درايران لطمه ای وارد نخواھ
   .ازھدف قراردادن منافع دولت ايران امتناع کرده است

  ؟يدآای بحساب  يا اگرخبرمزبور راست باشد نميتواند دليلی براظھارات خامنهآ

  

   

    

   

  

   

  

  

  

 


