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  حقوقدان -اميرفيض

 يران ميداند اخيرا درقم دررھبرملت مسلمان ا ھمانطور که استحضارداريد سيدعلی خامنه ای که خودرا
   :ن گفته استآرابطه با مذاکرات ژنو وموافقتنامه 

 موضوعات خاصی يم که درمذاکرات نرفته است بلکه ما قبال ھم گفته اھا پای ميز تحريمايران به خاطر <
  >ين شيطان برای رفع شرمذاکره ميکنيمااکه مصلحت بدانيم ب

***  

ه ژنو ستان و موافقتنامقاعدتا تحريرحاضربايد دنباله تحريرسابق يعنی مشابھات درقرارداد امنيتی افغان
 )ناپيدا = رھبرجمھوری اسالمی ايران !!به قواره فھم شورای ملیباشد ولی اظھارات سيدعلی خامنه ای (

اضررابه موضوع مزبور که ختصاص تحرير ح، ان گشتهآلق       َ سی متع   –بی  –وتفاسيری که ازسوی بی 
  .با موافقتنامه ژنو است مجاز ميسازدمرتبط 

  وامـــــا بعد 

 >خداوند بصيرت مومنان رابرعھده خود ميداندن استناد کرده که <آقريه آنجا که سيدعلی درقم به آ زا
  .ن قراردھدآقر ،اين تحريرھم مايل است که مستند خودرا درتجزيه تحليل اظھارات سيدعلی

صيرت بيکی ازمعانی  ،نرا ازباب مصلحت گرفته استآرادرک نکرده که اول اينکه سيدعلی معنای بصيرت 
بصيرت <ن آ، دانائی وفھم نسبت به موضوعات است که قرمدهآسوره مبارکه  ٢و ١٢۵و  ١٩يات آ که در

   .>ن ميباشدآ مومنان را حقی ميداند که خداوند عھده دار

ن چيزی جزمصلحت خواھی برای پيروان اسالم نيست  آ، تشخيص خوبی وبدی است واسالم وقرمصلحت
کنند ی مييات خدا مصلحت انديشآ کسانيکه دربرابر ؛ن ميگويدآ. قرقران کتاب مصلحت وتشخيص است

ا دنھائی که دربرابر حکم خآعزت پوشالی < :ن ميگويدآ، قرذاب خداوند باشدوبايد منتظرع کافرھستند
ھرحکمی که خداداده برمبنای  –نھا ازخداست آد رفت چراکه تمام عزت مصلحت انديشی کنند ازبين خواھ

ھا وزمين است مصلحت انسان را بھترميداند  سمانآيا خدا که خالق انسان وجن وآ – مصلحت انسان ھاست
  >........يا خود انسان 

 دن وسنت وخدا به کجا خواھآ، پس جايگاه قرقرارباشد ھرمسلمانی حسب مصلحت خودش عمل کند اگر
بکل بسته وفقط به  قبول اسالم با مصلحت سازی خودش را ؟ برھرمسلمانی واجب شده که کارخانهرفت

   .ن عمل کندآکارخانه مصلحت سازی خدا ومحصول انحصاری 
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توسل مسلمان بايد به خدا باشد نه . يات مكرر توسل مسلمان رابه كفارمجاز نميداردآ ن درآقر

به مسلمانان جزيه  ن حالت جنگ رابين مسلمانان وکفار ابدی ميداند مگراينکه کفار،آقر .۵+١مريکا وآ
   .غفلت ازخداوند محسوب است ،راين حالت ھم توسل به کفاربدھند  حتی د

درحال دشمنی ميداند کافرومشرک  نھم دشمنآان را درمذاکراه بادشمن نکسيکه مصلحت خودش ومسلما
نميفھمد من که سيد علی ھستم بھترازخدا  را د مصلحت بندگانشاين عمل سيدعلی يعنی خداون .است

   خالف قرآن است. تشخيص ميدھم که مصلحت چيست

. دامنه مصلحت ن مجاز ندانسته استآ رکلی باب مصلحت بندگان را گشوده وتغييری ھم در، بطونآقر
 وحق انتخاب  ،ودرعين حال چه مورد نياز انسان است کشيده شدهنآ خشک وھر و تر ن ازآخواھی قر
  .زاد ساخته استآنرابرای بندگان آوحد  تشخيص 

مده وبه آھمه ازباب مصلحت بتقرير ،، جھادھا، ماليات، حدمجازات ھا، حرام وحاللتشخيص خوب وبد
مثال بين گوشت گوسفند وگاو ھريک  ؛ھا ھم حق داده شده که ازبين حالل ھا خود انتخاب حالل کندانسان
 خوردن گوشت در ، نه اينکه بگويد مصلحت راکه تشخيص ميدھد ومصلحت معده خود ميداند برگزيند را

شادی که ايرانيان  ، ازمريکا بخواھمآ از زندگی را ، رفاهمکنمي، باکفارمذاکره ومشورت خوک ميدانم
  .ل اشتون کافرغتوی ب پرمورده بآ با موافقتنامه در ،ھای کفارمسلمان رابه اسارت کشور

   مشورت باشيطان براي رهائي ازشر شيطان

يعني ازشيطان  >رجيمالاعوذ باهللا من الشيطان <ن گفته ميشود آيه اي ازقرآدر قرائت هر
رشيطان ش ن وياسنت محمد گفته است براي نجات ازآيه قرآكدام  >ريمبياو به خدا پناه موشروشرات 

   .با شيطان مشورت كنيد

نامه ن موافقتآبعد ھم تحسين وتجليل کنيد ازامضاکننده  .امضا کنيد را ميز ژنوآن موافقتنامه اسارت آ و
   .)ظريف) (ميکردھا نوشته بودند وماھم امضا مريکائیآ موافقت نامه راکه خودش گفته <

نکه طبق مصلحت انديشی خداوند عمل شود آی مسلمانان را برکفار داده است مشروط برزخدا وعده پيرو
   .نھا بنشيندآشی خودش بجای مبارزه با کفار به مذاکره با مصلحت اندي بر نه اينکه سيد علی بنا

بی   !مشرک است ،۵+١گفتگو باشيطان وتوسل به شياطين                                  ِ سيد علی خامنه ای با مصلحت انديشی  
  .قتل مشترکين وخارج ازاسالم را حق ميدانند ،جانيست که تکفيری ھا ووھابی ھا

 ن وآمشورت باخدا ھم رجوع به قر و ،يک مسلمان به جای مشورت باشيطان با خدامشورت ميکند
ن ميگويد که آقر –ازخدا ميترسد  ،دنووادا ۵+١.  يک مسلمان بجای ترسيدن ازمصلحت مسلمانان است
  .. يعنی سيد علی بنده شيطان است نه خداميترساند نه بندگان راستين خدارا اشيطان دوستان خودش ر

مريکا آماه درعمان با  ۶، مصالحه کند تاچه رسدکه محرمانه بالسد رفاقران برحذرميکند که مسلمان با ک
سلمانان ايران م سر بر  ُ ا ف .ه بگذاردناند قرارومدارمحرماشيطان بزرگ ميد مريکا راآکه خود سيد علی 

  .کرده اندتحمل رادرمقام رھبری   يک مشرک ومرتد ازاسالمکه تاکنون 
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   .ن ازسوی خدا محمد تھديد شده  که اگرخالف دستورات خدا رفتارکند گردنش را خدا خواھد شکستآدرقر

نی يعلحتی که خدا مقررکرده برگزيده مصلحت ديگری بغيرازمص ،درتطبيق مورد اکنون که سيد علی
ِ  مسلمانان تحت حکومت سيد علی   خاصه رامه باکفار، بندگان خدامذاکراه  با شيطان وموافقتنا  مصلحت                         

  .قابل تکليف شرعی خاصی قرارميدھددرم ،ساز

  :دراجالس لوئی جرگه ھم دعوت شده بود نوشته استکه  يکی ازمحققين اسالمی افغانستان 

 ن شفابخش دردھا وآن ارائه داده است ....ھررھنمون قرآن فقط براھی است که قر<به نظرما نجات انسا
ولی کسی که ذھن بيماروقلب  ،ن رجوع ومشورت ميکندآقر هکسی که ذھن بازدارد ب ،حالل مشکالت است

  .سيدعلی مصلحت ساز ھمانند > درست، شيطان راراھنما واندرکارھايش ازشيطان رھنمون ميگيرندسياه

   تحريمها ومذاكرات

 که مصلحت ميدانيم با ضوعات خاصیمومابرای تحريم ھا مذاکره نميکنيم  برای < :سيد علی گفته است
   .اين شيطان مذاکره ميکنيم>

  ؟موضوعات خاص چيست

 چيست و به خدا، پيش برود،                                ِ ضوعات خاصی که سبب شده تا حد شرک  سيد علی پنھان ساخته که مو
   .مصلحت ميدانيم > اطالق به چه مورد است<

انتقام گيری توسط تعقيب و خامنه ای وسران وھمکاران اوست از ، امان داشتن جان ومالموضوع خاص
به مصلحت انديشی شخص دراسالم  ن آومصلحت ھم بازميگردد به تقيه که حد اليقف  .مريکاآکفار= 

   .وابسته است

  شاهدي ناب برتحريرات سابقه

به اين مسئله مھم اشاره  داشت  ١ >ھاری تازنھاریازبی زنتحت عنوان < ٢۴/١٢/٢٠١٣تحريرمورخ 
يت شخصی خامنه ای تامين امن مريکا درآ ان جمھوری اسالمی باکه ھدف ازمذاکرات محرمانه سر
ھا وچون موضوع امان وتامين امنيت خامنه ای وياران  نه رفع تحريموھمکاران او خالصه شدنی است، 

ری بقيه مسائل امست تامين شده باشد المللی ھستند ممکن ااو که ھم اکنون تحت تعقيب دادگاه ھای بين 
   .يشودتشريفاتی تلقی م

 چراکه تنھا چيزی که قابل فاش کردن از ؛نچه رفت شھادت ميدھدآ اکنون سيد علی بعنوان يک شاھد بر
موضوع ست که سيد علی درعبارت <مريکاست واين ھمان اآ طرف سيدعلی نيست ھمان امان گرفتن از

   .ده استورآ> خاص

                                               
  در اين آدرس بخوانيد:  - ١
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 :مريکا مطرح است يکی ازمحققين افغانی نوشتته استآدرھمين روزھا که قرارداد امنيتی افغانستان و
 ن وی درامضای قرارداد امنيتی  دريافت امان نامه ازتعقيب دردادگاه ھای افغانستاادليل مقاومت کرز<

 و یای باشد کرزاان کرزدرصورتی که رئيس جمھور بعدی ازمخالف ی ميداندااست زيرا کرز بين المللی
انصارش  اعوان و درست ھمين چيزی که سيد علی و >خانواده اش مصون ازتعرضات سخت نخواھند بود

  .راخواھند رسيد اننآميدانند که درصورت نداشتن امان مردم وحکومت بعدی حساب 

  تحريم ها واسالم 

اسالم بجنگد  اگردنيا با< :ورده استآ زير. خمينی اين مھم رادرعبارت نچه مھم است اسالم استآدراسالم 
  .>ما بادنيا می جنگيم

عليه اسالم کوچکترين اقدامی نکرده  ۵+١مريکا وآ، نه تنھا ھا ومنازعات ھسته ای ايران درجريان تحريم
ته که ازاسالم برگش ،شييعيانعليه  وسلفی ھاووھابی ھا تکفيری ھا                       ِ مريکا با عمليات نيابتی  آاند بلکه 

ه وری بساط شيعآع وھمانطورکه ناظريم درعراق وسوريه و پاکستان به جم حسوبند برخاسته م رافضیو
   .ک ميکنندودرحقيقت خط اسالم  راازاين خار وخاشاک ھا پا گری مشغول 

مربوط نميشود وحتی خامنه ای ھم  تمی ايران ھم به ھيچوجه به اسالمبا فعاليت ا ۵+١مريکا وآمخالفت 
   .يربا احکام شرعی دانستنرا مغاآ استفاده از

   .تحريم ھای عليه ايران قطع ويا کم بشود ،مريکاآدرموافقتنامه ژنو تالش شده که باجلب رضايت 

ت کافراس و ، تسليم مسلمان به کفربه خداست د شرکھموافقتنامه راتشکيل ميد چيزی که اساسھمين 
 ؛دھدب قرار درک کفار و ه تشخيص. مسلمانی که حيثيت وشرافت اسالمی خودش را بکه شرک به خداست

نو داده است ِ            که موافقتامه ژ      .روی تمامی اھل جھنم  را سفيد کرده است ،             

؟ خداوند است مريکاآ؟ تحريم ھا خواست خداست ويا خواست مريکاآخداروزی رسان بندگانش ھست ويا 
دا ھا بايد به خ حريم. برای رفع تنگدستی ھا وذلت ناشی ازتکه رفعت ورفاه ميدھد ويا ذلت وتنگدستی

نچه کشورھای کفر آ<به  ن خواری وفرودستی وذلتآنھم با آ؟ مريکاآ متوسل شد ويا به کشورھای کفرو
   ٢.التفات واطمينان داده استمتضمن       ِ تمکين  پيشاپيش سيد علی خامنه ای  >درک ميکنند

که بعقيده رعرض خداست مريکا دآنھا شرکت به خدا وخروج ازاسالم وقراردادن آاينھا ھريک وتمامی 
   لد دوم)جتاريخ اجتماعی  ( .بايد کشت خوارج که فرقه ای مسلمان ودمکرات ھستند چنين امامی را

ريفات تش فقط علم وکتل و ،درصدراسالم عثمان خليفه وقت نه مصلحت سازی کرد ونه متوسل به کفارشد
ن اولين کسی بود آومھمتراز داد وبه اعوان وانصارش اجازه چاپيدن بيت المال را برای حکومتش ساخت

به خواست ومصلحت  ھمين عمل او يعنی گذاشتن دندان مصنوعی تجاوز و ،که دندان مصنوعی گذاشت
 ،واستخدا ميخ گفتند اگر تش کشيدند وخودش راھم کشتند وآچنانکه ميدانيد کاخش رابه  خدا تلقی شد و
   .ش را ساقط نميکرد وعمل عثمان جنگ باخدابوده استدندان بندگان

                                               
 ک-کنايه ھا به استناد به قرآن آمده است و چه زيبا ھستند. ح - ٢
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اگرموافقتنامه ژنو بدون اطالع سيد علی  ؛معترضين به توافقنامه ژنو درمنظق مخالفان عثمان ميگويند
   ، خيانت پيشه ھست.....علی انجام شده اجازه سيد اگربا ندارد و شده  لياقت زمامداری مسلمين را امضا

  )ماخذ تشبيھی تاريخ اجتماعی ايران(                                                                             

دن چاپي و دررابطه با توافقنامه ژنو حال اتھام عثمان رابگذاريد مقابل مصلحت سازی سيد علی خامنه ای 
   . کشور توسط اعوان وانصار او

   

  

  

 


