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   حقوقدان -يضفامير

ت ھای دررابطه بانقش نگرانی درمذاکرات وين درباره فعالي ۴اين تحرير قاعدتا بايد دنباله تحرير شماره 
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ظريف وقلم پريشان گوئی ھای ولی سه  ھسته ای ايران باشد

ن آنسبت به اھميتی دارد که بی توجھی  ،۵+١جمھوری اسالمی و سرپرست تيم ايرانی مذاکراه کننده با 
  .عذر پذيرنيست

  واسرائيل  5+1ايجاد استعداد نظامي براي گروه -اول 

قايان ظريف آان سياسی سپاه  که درتاريخ سوم خرداد سال جاری درتھران تشکيل شدن درھمايش ھادي
   .وعباس عراقچی سخنرانی کردند

نرا بزنند به آوچون غربی ھا نميتوانند  مترزيرسنگ است ٧٠ تاسيسات فردو درقم< :قای عراقچی گفتآ
ئيان ايستاد وگفت حکم جلوی اروپام ،قای ظريف درمذاکراتآ< :> او گفتن بوده اندآدنبال تعطيل کردن 

ومن  مترزيرخاک است بزنيد ٢٠نطنز راکه چون شما نميتوانيد فردو رابزنيد ميخواھيد تعطيل کنيد وبعد 
   >ستانه حمله قراربدھمآاينجا نيامده ام که کشورم رادر

 استعداد نظامی عليهفردو ونطنز دقيقا ايجاد قايان ظريف وعراقچی درباره کيفيت ساختمان آاظھارات 

زات اقانون مج ۵٠٢و ۵٠١واسرائيل وازمصاديق خيانت به کشور ومنطبق با مواد  آمريکاايران وبنفع 

 .استمی  جمھوری اسال

کسانی که سازش وتسليم رادرسياست خارجی < :ل جاری گفتسيد علی خامنه ای روزچھارم خرداد سا 
امنيتی کشوررابه خارجيان ميدھند  که اسرار > چگونه است کسانیوريزه ميکنند خائن ھستندئــت

   .ومقبول ھستندزعزي

 ا منتشرساخت وخرداد سال جاری دادسرای جمھوری اسالمی خبراعدام غالمرضا خسروی ر ١١روز 

گفت <جرم اوھمکاری بامجاھدين وھمچنين اسناد مکتوب وتصويری ازتاسيسات نظامی ايران به مجاھدين 

ی عراقچظريف و، بابين دادن اطالعات ازتاسيسات نظامی کشوربوسيله خسروی چه تفاوتی >بوده است

  خان است؟زکه يکی بردارو ديگری عزي ؟ھست
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، چگونکی ساختمان ھای انباراسلحه ومقرفرماندھی نھاآدر، مالت بکاررفته چگونگی سنگرھای نظامی

جاسوسان خارجی برای  قابالومت ارزش کشورھای ديگربسياربااطالعات نظامی است که برای ازجمله 
ن جاسوسی آوفاش ساختن جزء اسرارنظامی است  که، چرا ،ن ھا دست يابندآدشواراست که به  بسيار

   .وجزای سنگينی دارد

م . فرق بين جرقايان ظريف وعراقچی جاسوسی تلقی نميشود وخيانت استآاظھارات 

ناوين وامثالھم به اطالعات کشور ازطريق مخفی ويا جعل ع جاسوسی وخيانت دراين است که  جاسوس
، خائن درموقعيت اعتمادی که کشور به او دارد بيگانه ميکند ولی درخيانت نھارا تسليمآدست مييابد و

 ،ويا دنبال مطامعی است ازطريق ھمکاری ودادن اطالعات به کشورديگری که دارای سلطه واستقالل
بوعش با کشورمتخائن  ودرواقع مبنای اين جرم بی وفائی وپيمان شکنی عليه منافع کشورش اقدام ميکند

  .است

  متوجه الز

ايران ملزم به دادن  درست است که درموافقتنامه ژنو درفصل نظارت ھای بيشتر، ،ستاين توجه بجا
ی ھسته ھا ريک ازسايتــ، توصيف ساختمان ھا درھاطالعاتی شامل طرح ھای تاسيسات ھسته ای ايران

ژانس به فردو آودسترسی  خليص واطالعات درخصوص منابع اوليهاطالعات درخصوص معادن وت، ای
ونطنزبا ھدفھای بازرسی دوربين ھا شده است ولی صرفنظرازاينکه امضای چنين سندی ازناحيه نمايندگان 

 ژانس اتمی بوده که اطالعاتآايران خود بحث ديگری است اما نکته اينجاست که طرف اين اطالعات 
واسرائيل  آمريکاه لنرا دراختيار عامه ازجمآمزبور کامال محرمانه خواھد بود نه اينکه ظريف وعراقچی 

 ژانسآازاطالعات مکتسبه فقط درحد مقررات  است که بيطرف ژانس اتمی يک مقربين المللیآ. قراردھند
 آمريکابا  ،ژانسآموضع  استفاده ميکند وکارجاسوسی بنفع کشوری عليه کشورديکری قاعدتا نميکند واين

ن تفاوت واي ،بکلی تفاوت داردظامی وسياسی واطالعاتی ايران ھستند واسرائيل که مترصد سوء استفاده ن
  .دشکارساخته انآقايان ظريف وعراقچی ھم درھمان اظھارات خودشان آرا 

  رفع شبهه

 ن ھمايش اعالم شده  برایآطنز درتصورنفرمائيد که اطالعاتی که ازباب ارتفاع سنگ پناھگاه فردو ويا ن 
  ۵+١ن اطالعات را دراختيارنماينگان آنکه آقايان ظريف وعباس عراقچی پس ازآخير  ،اولين باراست

 وردندآن اطالعات را بدست آ باتردستی ازخامی ظريف وعراقچی استفاده و ۵+١گذاشته اند ويا نمايندگان 
  .به اطالع عامه رساندند درسخنرانی  از خودشانبه حساب امتينراآقايان ظريف وعراقچی آ نوقتآ

نگان گذاشته اند که اين ذره  نھا تاکنون چه اطالعاتی ازجمھوری اسالمی دراختياربيگاآخدا ميداند که 

 آمريکاقايان مذکوردرايجاد استعداد نظامی برای آاقدام < .نھا فاش شده استآبوسيله خود اخير 
  .>نھا اشاره شده استآبيسابقه نيست درتحريرات سابق به 
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ويا  ۵+١بحی برای فاش کردن اسرارکشوربرای  ُ ـ  نان اساسا قآاين اظھارات حضرات نشان ميدھد که 

ای  رسانه نراآ ن دست بزنند تاچه رسد کهآخارجيان بطورکلی قائل نيستند واگربودند محال بود که به 
   .نرا درموافقت نام پياده کنندآويا با چنين بی محابائی  کنند

   قايانآاثرات سياسي وحقوقي اظهارات 

به اطالعات  ،قايان درھمايش مزبور که نقل روزنامه ھا وخبرگزارھای خارجی شدآاظھارات ، مھم اينجاست
زيرا اطالعات مزبور رايک مقام رسمی ئی ھا ازکيفيت ساختمان ھای فردو ونطنز جنبه رسمی داد، آمريکا

  : پمجاھدين  ودرنتيجھايرانی داده است نه افراد عادی ويا

  ن مناطق حمله کرده وضمن آواسرائيل بااستفاده ازبمب ھا وموشک ھای سنگرشکن به آمريکااگر
 آمريکامالمت  ،با خسارات جانی بسيارسنگينی مواجه شدندمردم ايران  ،ن پناھگاھاآويرانی 
  .سبک ميگردد فردو مترسنگ ٧٠تاسيسات زيردرمقابل 

 ،متری دارد ٧٠زيرکوه سنگی  ميزچه نيازی به قرارگرفتنآفعاليت اتمی صلح  ن پرسش کهدنيا درمقابل اي
 ازفعاليت اتمی ايران واسراييل آمريکاوبنگرانی  واسرائيل راسبک تلقی خواھد کرد آمريکااستيضاح 

جمھوری اسالمی بايد <وبا توجه به قانون اساسی جمھوری اسالمی که  اصالت وحقانيت خواھد بخشيد
سوده آموقتا  يک نگرانی ريشه ای  زا مردم دنيارا >وردآرا به تابعيت اسالم درھمه کشورھای جھان 

  .خواھد ساخت

ھيچگاه ازطرف  ،نآفراموش نکنيد که اتھام  عراق به داشتن سالح ھای اتمی ويا فعاليت ھای توليدی  
ارشات به استناد ھمان گز آمريکای لمقامات دولتی عراق ادعا نشد وازطريق جاسوسان عنوان گرديد و
ايران اطالعات ھسته  ی درموردـــــول ،جاسوسان که بعدا ھم معلوم شد منحرف بود عراق را زيروروکرد

   .ن رسما اعالم شده  استآن بوسيله وزيرخارجه ومعاون حقوقی آای وکيفيت پنھان کاری ومحل 

؟ طبقه ای قرارگرفته است ٣٢مترسنگ يعنی ارتفاعی برابربا بلندی يک ساختمان  ٧٠يا واقعا فردو زيرآ
  ؟نرا رسانه ای کرده اندآکه حضرات 

نرا قبول کنند تا چه رسد که به آحضرات اگرذره ای عقل وخرد داشتند محال بود  که اگرھم شنيده باشند 
! اھکارنظامی ھمواره روی ميزاست اعالم کنند وبعد ھم ھنرنمائیدشمنان ايران که بقول خودشان ر

وعجيب اينکه ھيچيک ازمقامات جمھوری اسالمی که نسبت به موی سرزنان خودشان رارسانه ای سازند  
  .حساسيت دارند به فساد اظھارات حضرات درمورد فردو اعتنائی ننمودند

  ايران  عليه آمريكاشمول اظهارات سيد علي دراقدام نظامي 

عقل وخرد حکم ميکند که انسان برای < :روز چھارم خرداد ھمين سال سيد علی خامنه ای گفت
  .>عبورازمنطقه ای مملو ازدزدان دريائی خودرامجھز کند
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که با فاش شدن کيفيت  ۵+١ق ضمنی است برای ، ايجاد حمدهآمول عام                            ُ ھمين اظھارات سيدعلی که به ش   

     .متری را متالشی سازد ٧٠ن کوه سنگی آد که بتواند نمجھز به وسائلی سازخودرا   فردو، پناھگاه 

نھم ازسنگ آمتری  ٧٠تاسيساتی درکشوری زيرعمق  درھيچ کشوری شنيده نشده ،ک وساده نگيريد  ُ سب  
  .حتی دراستحکامات تاريخی زيگفريد شده باشد  بنا

ت صحبت اسال گذشته چه بوده که حاال حضر ١٠يا ھيچ ايرانی ميداند که ھزينه اين اقدام بيسابقه ظرف آ
  .ن ميکنندآازبمباران 

  سابقه مشابه 

درمصاحبه ای ازوزيراطالعات عراق که بعد ازجنگ گفته شد  ،به عراق آمريکادرجريان حمله نظامی 
 کاآمرين جا کتاب نوشت  پرسيده شد شما نگران نيستيد که  بوده وبه کويت رفت ودر آمريکاازعوامل 

خيرجلسات ھيئت دولت وستاد درمکانی زيرزمين < :گفت او ؟بزند وستاد عملياتی جنگ را ھيئت دولت
  >تشکيل ميشود ودرمقابل بمباران مقاوم است

 بغداد زير زمينی پناھگاه به  وزيراطالعات عراق را وصل دادند اين اشاره   آمريکاکارشناسان امنيتی 
گاه ن پناھآبه  که پشت سرھم به فاصله کوتاھی چند روز بعد با سه موشک .بتونی بودکه بسيارمجھزو

 ھييت ن اسکان داده شده بودند باپناھگاه نابود شدند وصدام وآ که در و بچه وازکارافتاده  زن ۴٠٠زدند 
  .نجا نبودندآ دولت او

انی سرناد ارائه اين نمونه اين است که پريشان گوئی ھا چه بانيت کمک به دشمن باشد وچه از زمقصود ا
   .مورد استفاده دشمن قرارخواھد گرفت ونفھمی

  پريشان گوئي هاي نمايندگان جمهور اسالمي خيانت وواسرائيل از آمريكااستفاده  

ازجھت نوع مصالح سنگ  می ازکيفيت پناھگاه ھای فردو ونطنزاطالعاتی که نمايندگان جمھوری اسال
 که وسائلی فراھم کنند که  ا مجھزميکندواسرائيل ر آمريکابه راحتی  مترخاک داده اند ٢٠مترو ٧٠بقطر

   .عمل کنند ا پيروزیبن پناھگاه ھا آدرحمله به 

  :چنانکه نشريه الکترونيکی که يک نشريه ضد جنگ است نوشت

  ای  به بمب ھای سنگرشکن تازه ،ليون دالر ھزينهيپس ازصرف صدھا م آمريکانيروی ھوائی
 ھزار ٣٠بمب ھا اين  –درقم نفوذ کند ده که قادراست حتی به تاسيسات اتمی فردو مجھز ش
به متر ۶٣پا يعنی  ٢٠٠بسيارقوی است که ميتواند تاعمق دارای موتوری  تن)  ۵/١٣پوندی (

  .نفوذ کنداھداف پنھان شده زيرزمين 
  تن وزن دارد  ٢موشکھای معمولی < :درارديبھشت سال جاری نوشتباشگاه خبرنگاران

تن است نشان ازقدرت   ۵/١٣وشک بوزن خود نوعی م ومقايسه با بمب ھای سنگرشکن که
    .تخريبی موشکھای سنگرشکن است
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  خرين تغييرات واصالحات راروی بمب ھای سنگرشکن داده است تا بتواند آ آمريکانيروی ھوائی

  .)واشنگتن پست( بااين بمب ھای نيروگاه فردو رابزند 

  ن آرا دردل کوه بنا ميکنيد برای نابودی  وقتی شما تاسيسات< :ئی گفته استآمريکايک مقام

  >نجاست که بمب ھای اتمی الزم ميشودآ يد کوه را جابجاکرد وبا

فقط ھمان تاسيسات  مترزيرسنگ است ٧٠استفاده ازبمبھای سنگرشکن برای نابودی تاسيسات فردو که 
ران بيماری وبی خانمانی را که ويران نميکند بخش عظيمی ازکشوررا نابود ميسازد ومردم رابه ھزا

نست که يک اسکادران ھوائی با ھواپيماھای آگفته اند يک بمب سنگرشکن ھمانند  .ومرگ ميکشاند
  .پيشرفته يک منطقه را بزند

) مقصودش ھمين بمب ھای ھمين ديروز ھم گفت> (گزينه نظامی روی ميزاست< :ميگويد آمريکاوقتی 
   .ولیسنگرشکن است نه عمليات نظامی معم

  قسم حضرت عباس ويا دم خروس 

ردو ف درحاليکه نمايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای رسما اعالم کرده اند که تاسيسات ھسته ای ايران در
يک دليل قاطع وجدی است که تاسيسات  مترزيرخاگ پنھان شده است  اين امر ٢٠مترزيرسنگ ونظنز  ٧٠

جود جھان و ميز وقانونی درآزيرا ھيچ تاسيسات صلح  نيست ميزآفردو برای فعاليت ھای قانونی وصلح 
   .مترسنگ بناشده باشد ٧٠ندارد که زير

   .تاسيسات فردو ويا نطنز درحد يک چمدان وچند صندوق نيست که بتوان دردل کوه سنگی جای داد

 ميزآنيازبه مھندسی خاص وھزينه ھای غيرمتعارف بسيارسنگينی دارد که محال است برای يک کارصلح 
ميز دربازار براحتی آنھم  درحاليکه ميتوان مواد انرژی زای ھسته ای رابرای موارد صلح آ ،مصرف شود

  .تھيه کرد

ايجاد تاسيسات دردل کوه ميزاست درمقابل آفقط باھدف صلح  ادعا شده  فعاليت اتمی جمھوری اسالمی که
 نشان ميدھددم خروسی است که  ،نرا نابود سازدآنميتواند  آمريکاوادعای نمايندگان جمھوری اسالمی که 

فعاليت ھای اتمی جمھوری اسالمی با ھدف صدور اسالم به تمامی کشورھای غيرمسلمان است که درقانون 
ودفاع وھيچ ارتباطی ھم به حفظ استقالل  اساسی ھم مھمترين وظيفه جمھوری اسالمی تلقی شده است

صحبت ازاسالم دارد نه مملکت ، تنھا  اسالم که مبنای حقوقی جمھوری اسالمی استازکشورندارد زيرا 
به وسيله ی به اتھام مخالفت با اسالم بسيارافراد سال حکومت غاصب جمھوری اسالمی  ٣۵واساسا در

   .محکوم نشده است نفربه جرم خيانت به کشورمحاکمه وجمھوری اسالمی بقتل رسيده اند ولی حتی يک

  پريشان گوئي حضرات مفاهيم در

مترسنگ است بزنند تعطيل  ٧٠نميتوانند فردوراکه زير ۵+١مفھوم درعبارت عراقچی وظريف <چون 
  >نرا ميخواھندآ



 حقوقدان -يضفامير -د استعداد برای حمله نظامیايجا -پريشان گويی پريشان ھا                     ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠۶/٠۶(ناھيد شيد) آدينه 

 
 ۵+١چون  ،ف وعراقچیاست  که به تصوروحساب ظري ۵+١ای نوعی ايجاد حق زدن تاسيسات فردو بر

  قدرت استفاده ازحق زدن تاسيسات فردو راندارند ميخواھند حقشان رابا تعطيل فردو معاوضه کنند 

درس ساختمان آزدن فردورادارد چرابايد  قصد آمريکادرحاليکه عراقچی وظريف اعالم کرده اند که 
العاتی است که مجاھدين نھا صدھا باربدترازاطآنھا بدھند اين عمل آنرا به آفردووکيفيت ساختمان سقف 

  .داده اند آمريکاخلق دررابطه بافعاليت ھسته ای ايران به 

 ن محل ھمدست سارق نباشد راه ورود به مخزن راآاگرنگھبان يک دزدی که قصد سرقت مھمی رادارد 
   .چنانکه ظريف وعراقچی کرده اند به دزدان بازگو نميکند

من اينجا نيامده ام که مده <آ) ای اين تحرير مشروح شددرابتددراظھارات ظريف درھمايش ھاديان (
  .>ستانه حمله قراردھمآ کشورم رادر

ش يآمھ او در درباال) با تلفيق اظھاراتش درباب ساختمان فردو اين تعبير را مجاز ميسازد که( اظھارات او
   .واسرائيل رابرای حمله به ايران ھدايت کند آمريکاھاديان حضوريافته که 

فقدان اعتماد خود راھمراه با  ھم متقابال آمريکااعتماد نداريم و آمريکااسالمی که ميگويد به جمھوری 
فردو ھمراه عارضه حمله به  زدرسی به اين مشخصی اآنگرانی عنوان ميکند  چرابايد ظريف وعراقچی 

   .ه انداددنرا بروز آفردورا مطرح کنند  مگردرتوافق نامه ژنو صحبت ازحمله ھوائی است که حضرات 

قايان رانميتوان ندانمکاری ويا پريشان گوئی ناميد بلکه دعوت وزمينه سازی برای آماھيت اظھارات 

  .واسرائيل به ايران است آمريکاحمله 

 ، جنگ دربه ايران حمله کند آمريکاھمين امروز فرمانده ارتش جمھوری اسالمی اعالم کرده که اگر
يا تقارن اين چنين رجزخوانی ھا با اظھارات ظريف وعراقچی زمينه آ >ادامه خواھد يافت آمريکادرخاک 

  ؟واسرائيل به ايران نخواھد بود آمريکاسازی برای حمله 

>  راه حل مذاکراه باايران از اقدامات نظامی کاربرد بھتری دارد< :باراک اوباما درھمين روزھا گفت
قايان نمايندگان جمھوری اسالمی آايران بمناسبت ھمين ازمذاکره با آمريکاميتوان تصورکرد که استقبال 

نخوانده امضا ميکنند ونخواسته   آمريکااست که بعلت بالھت وسازش کاری وذات ھواداری ازمنافع 
  .درس فردو راميدھندآ

 .پريشان گوئی حضرات به فرصت ديگری         ِ قسمت دوم  


