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  حقوقدان -اميرفيض

وعدم وجود حق غنی  ۵+١نسبت به توافق نامه  آمريکاوزيرخارجه  جان کری آقایپس ازاظھارات 
 ،شرکتی که درفعاليت ھای ھسته ای ايران دخالت داشتند ١٧تحريم  ،نآسازی اورانيوم برای ايران وپيامد 

ھارات وزيرخارجه ايکه ـــه پاسخی به اظـــچ ،بطور طبيعی ايرانيان درانتظاربودند که وزيرخارجه شان
   .کشورش ھيچ غلطی نميتواند بکند خواھد داد

عنا واثرگذاربرموافقتامه  انتظارايرانيان چندان طول نکشيدکه وزيرخارجه کشورشان اظھارات بسيارپرم
   :ن جمله اين استآرا بايک جمله پاسخ داد و

>پاسخ مناسب دروقت مناسب  <  

درميان الت ھای قديم ويکه بزن ھا امری  آمريکاظريف به وزيرخارجه  آقایشايد کسانی ندانند که پاسخ 
طرف   ،بداری ميخوردآزيک ھمتای خودش سيلی مدعی گردن کلفتی ا                            ِ متداول بوده وھنگاميکه يک الت  

به موقع حسابش  ا درعبارت معمول <ظريف ر آقایسيلی خورده که جرات مقابله نداشت ھمين اظھار 
   .تحويل کسانی ميداد که منتظرعکس العمل سيلی خورده بودند >راميرسم

داد  اآمريک!! به وزيرخارجه اسبظريف بد قولی نکرد ودراولين وقت مناسب بوسيله تلفن پاسخ من آقای
  .ن پاسخ چه بود؟  محرمانه ماندآاما 

مردم  ،آمريکاولی وزيرخارجه  ،؟ نهمحرمانه وخصوصی بود آمريکامگرنه اينکه اظھارات وزيرخارجه 
يا گفتگوی آ ،کشورش را نمايندگی ميکند ووزيرخارجه جمھوری اسالمی شخص سيد علی خامنه ای را و

  ھم برای خامنه ای محرمانه است؟ آمريکارخارجه ظريف با وزي آقای

؟ پاسخ اين پرسش را فلسفه تشيع بروشنی بيان کرده وشيخ پس مردم درجمھوری اسالمی چی ھستند
   :نرا باتشريح فراموش نشدنی اينطوربيان کردهآمنتظری ھم 

  »ستندنھا وبقيه مرد م کف ھآاتيد وعلما وطالب شاگردان درجامعه تشيع مراجع تقليد اس«

  ؟يا شما ديده ايد که کسی به کف صابون گزارش بدھدآ

ھم  ۵+١ھا تنظيم وحتی با نمايندگان کشورھای  ئیآمريکامتن موافقتنامه بوسيله بنابراعالم ظريف <
  )می نماينده مجلسجان کريجواد >   (امضاکرديم نراآتبادل افکارنکردند وماھم 
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نقدربه آ ه کيھان تھران قولنج وکمردرد ظاھری ميگيرد وازچنين وزيرخارجه ای که بايک کلمه نوشت
ل ن قائآبحی برای  ُ ـ                                   ُ نھارا نخوانده امضا ميکند واساسا ق  آمعتمد است که نوشته  و ھا فرمانبر ئیآمريکا
جواب  آمريکاچه انتظاری ھست که به اظھارات وزيرخارجه  ،نراھم در نشست قم عنوان کردهآکه نيست 
   !بدھد

نوشته ايشان ھم امضاکرده چه ميداند  آمريکاافقتنامه مشارکت نداشته وھرچه خرکسی که درتنظيم موآ
   .رابدھد آمريکازيرخارجه که موافقتنامه چيست تا بخيال خودش جواب و

 ايجاد رسوب باور ،ن فوری واثرگذاراست بدون جواب گذاردن ادعاآ ثارمترتبه برآکارحقوقی و - حاشيه

   .وحق ميکند

ظريف ھروقت دلش  آقایاينطوری نيست که  .سبب اسقاط حق ميشود ،فوريتدرمواقعي عدم رعايت 

  .برودآمريکاخواست وبنظرشان زمان مناسب بود به مقابله باادعاھای وزيرخارجه 

بچه  گاه باشد که اينآليون ايرانی کسی نبود که تااين حد به الفبای سياست وکارحقوقی يم ٧٠يا دربين آ
گرفتاری  .فتاری درد کمردارد ويا گرفتاری مامان جونشانمھم کرده اند ياگر نی راماموراينننه مامان جو

   )پايان حاشيهبوقت مناسب  (سياسی مملکت  ھم باشد 

خل دا (مردم و نمايندگان مردم) وقتی موافققتامه به تصويب مجلس نرسيده معنايش اين است که مجلس
وضع . درتحريرقبلی مکند ن موافقتامه بحث وگفتگوآ، کاره ای نيست که درباره تعھدات کشوردردم نيستآ

مجلس شورای اسالمی دررابطه باتوافقنامه مطرح شد اکنون اضافه مينمايد که با موافقت ھيئت تشخيص 
  .)تفسيرشورای نگھبان، مخالفت احتمالی مجلس ھم بی تاثيراست (مصلحت

ما ا ،نی موکول کردنرا بوقت گل آاگر ظريف حاضرنشد که مردم رادرجريان کامل موافقت نامه قراربدھد و
درمقاله ای ازنظراقتصادی وبازرگانی موافقتنامه را  آمريکائی معاون خزانه داری آمريکاديويد کوھن 

 .ماھی که درتوافقنامه ذکرشده چه سرابی است برای جمھوری اسالمی ۶تشريح کرده ونشان داده که مدت 
بسته است وکسی که دارد خفه ميشود ن آماه رابه لوله ای تشبيه کرد که ته  ۶ن مدت آمثال ميتوان  در

   .ن لوله ميتواند تنفس کندآخيال ميکند ازطريق 

 >ھا درباتالق فروخواھيم برد ايران راباتحريم<  ،ش نتيجه گرفتهکوھن درمقاله اديويد 

   .يردرستی ازموافقتنامه استه تفسبدرستی ک

   :ندازد گفته استئی ھم تفسيری دارد که تفسرکوھن را کامال جامياآمريکا ،ن برگرآ و

نجا که جداکردن اين باورھا ازمردم امکان آ جمھوری اسالمی ريشه درباورھای دينی مردم داردواز<
ه . درصورتی کبايد ملت ايران بعنوان يک ملت ازميان برداشته شود ،پذيرنيست ويابسختی ممکن است

ودنيای مدرن  وخشک ميشود موجوديت ايران بعنوان يک ملت منھدمعيت انجام شود طھای ما باقا تحريم
  >ازشرجمھوری اسالمی خالص ميشود
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   آمريكاتائيد اظهارات وزيرخارجه 

واليتی مشاوراموربين الملل  آقای<  آمريکااظھارات وزيرخارجه بعد از سه روز ھم امروز يعنی 
سياست  ومعتقد است که شرائط برای توافق ھسته ای ايران وغرب فراھم است مھوری اسالمی جرھبر
  )سی –بی  –خبرگزاری بی (    >اسالمی ادامه مذاکرات وپايبندی به توافق موجود است ریجمھو

 آقایه که نچآودرحقيت  به اطالع خامنه ای رسيده  آمريکاوزيرخارجه  ظريف و آقاینجا که مذاکرات آ از
وزيرخارجه   ميز جمھوری اسالمی به خواستھا واظھارتآعکس العمل اطاعت  ،واليتی اظھارکرده

   .ستکاآمري

رد وبدل شده ولی ميتوان حدس زد   آمريکابين ظريف ووزيرخارجه  البته معلوم نيست که چه سخنانی
 کاآمريبابا قراربودھوای ماراکمی داشته باشی و...... وزيرخارجه (گفته  آمريکابه وزيرخارجه  که ظريف 

   )ھم گفته منافع ملی شوخی بردارنيست فضولی ھم موقوف

بود؟ موافقت نامه وامضا ودلشادی جمھوری  آمريکاساسا چرابايد منتظرپاسخ ظريف به وزيرخارجه ا
گفته ونتيجه  آمريکااسالمی واعالم پايبندی به توافق ازسوی خامنه ای ھمان است که وزيرخارجه 

   .تشريح کرده است آمريکانراھم معاون خزانه داری آاقتصادی وبازرگانی 

ا  هيچ عاقلي توافقنامه ژنوراامض آمريكاباتفسيرالريجانی رئيس قوه قضائيه گفته < ذرماهآ ٢۶روز 
  )کيھان تھران>    (نميكند

يا ممکن است يک ديوانه به وزات خارجه آ ؛امضا کرده اند ديوانه اند نراآيعنی ظريف وعراقچی که 
   ١. کشوری منصوب شود

  كارهربز نيست خرمن كوفتن

ی گان. اين چنين مرداعتراف به اشتباه وندانمکاری کند پس ازامضای سندی کسی هی مرد ميخواھد کخيل
ا  لمان رفته تآبه  عباس عراقچی که سرھيئت ايرانی درتوافقنامه ژنو بوده ،درظريف وھمکارانش نيست

   .لمان کمک بگيردآشايد درباره ندانمکاری ھای خودش ازموسسات غيردولتی 

  زمرگ به سهراب دهند       عقل داند كه بدان زنده نگردد سهرابنوشدارو كه پس ا

ن آ چشم بسته درمسيری قرارگرفته اند که صدھا دام در ،اسارت نامه رابنام موافقت نامه امضا کرده اند
يت ی ورھبرشان قول تبع    ّ ، ول  ، تجليل شده اندن افتخارکرده اندآبه امضای  ، نخوانده تعبيه شده استجريان 

ن آھيچ عاقلی <حال ميگوئيد   .نده استنراپيروزی قھرمانانه خواآ وبادلشادی داده را به جھانيان نآ
   >موافقت نامه راامضا نميکند

                                               
چرا که در بازگشت روحانی پس از گفتگوی تلفنی  است که ھست،اگر بپذيريم که تاييد علی اکبر واليتی تضمين وتاييد علی خامنه ای  - ١

 ک-ھم می شود. ح» آقای رھبر«بنابراين خطاب ديوانه شامل حال  ل کرد،آنان تجليوبازگشت ھييت مذاکره کننده واليتی با استقبال گرم از 
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  1921سابقه تطبيقي درقرارداد 

 عالقه مسئولين کشور         ِ به اھميت   ،نآاين تحرير خواننده محترم رادرجريانی قرارخواھد داد که با مقايسه 
براحتی مستولی  مھوری اسالمیجبی تفاوتی وسربھوائی مردان امروز حکومت و ،سال قبل ٩١ايران در
   .د شدخواھ

ن به اين تحرير آقراردادی بين ايران وشوروی تنظيم شد که بحث   ١٩٢١شمسی برابر با  ١٣٠٠درسال 
 ند وتقرارداد اعتراضاتی داش ۶و ۵مواد مد وکالی مجلس نسبت به آ. قرارداد به مجلس مربوط نميشود

زارت خارجه نوشته شد که سوی مجلس به و زلذا نامه ای ا ،نرا مغايربااصل حاکميت ايران ميدانستندآ
راستای خواست  وزارت خارجه نيز به تبعيت ازمجلس نامه ای در ؛درباب اصالح مواد مزبور اقدام کند

ن نامه به چندين مورد عالوه آ در ،رجه شوروی نوشتمجلس که اصالح مواد مزبوربود به وزارت خا
 ٢٠عالقمندان به تاريخ (بود  توضيح ورفع ابھام را الزم دانستهمجلس  کهبود اشاره شده  ۶و ۵برمواد 

  .)ساله رجوع فرمايند

 زارت خارجه ايران نوشت درميزی رابعنوان ضميمه قرارداد به وآوزارت خارجه شوروی نامه موافقت 
   .ورده ميشودآمده بود که عينا به اينجا آامه عبارتی ن نآتوضيحات 

دولت دوستداربدون تزلزل بطوری که بدوا ھم اظھارمينمود بانھايت احساسات صادقانه نسبت به ملت <

  >ان درنظرنداشته و.........رادرطريق تعالی وترقی اير سد غيرالزميايران ھيچوقت 

> ايراد جدی گرفته غيرالزموی قانع نشد ونسبت به واژه <ان به نامه دولت شورمجلس شورای ملی اير

 ارمخت که بنابرحکايت تاريخ  وزير .نرا وسيله سوء استفاده احتمالی دولت شوروی دانستندآ و ،شد
  )۵۶۴ھمان تاريخ صفحه (                               .روسيه شخصا واژه غيرالزم را حذف نمود

ء استفاده عليه ايران وحاکميت ملی ايران ھای نامفھوم وقابل سوه ھا واژ ده ۵+١اکنون موافقتنامه 
   .دارد

ايران نيست بلكه اساسا موافقتنامه براي تصويب به مجلس جمهوري اسالمي نه تنها اعتراضي ازجانب 
  . هم بي نيازشناخته شده

طن و دم فھميده وآ ،ستقالل داشتولی مجلس ا ،نبود بسيار                                    ِ سال قبل درايران مانند امروز حقوقدان   ٩١ در
    .ندارد وطنپرست و مستقل  ِ س  روز حقوقدان دارد ولی مجلولی ام پرست داشت

احساس وعالئق کشوری که  ،رک    َ به د   ،اسالمی بودن چگونه يک کشورمدعی ،انسان واقعا حيران ميماند
که جمھوری اسالمی داده  ود،شتسليم مي و رباو ھم دارد احترام و ايران داشته واکنون سابقه دشمنی با

   .است
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  وفريب ايران امروز  1324فريب شوروي درسال 

 ،ايران بارھا درجريان مسائل بين المللی دچارمشکالت سنگين وخطرناک شده است
ن مشکالت درحد معقولی حل وفصل آومردان کشور  نشاهولی ھرباربه ھمت شاھ

 هنھم درحاليکآدرجريان درخواست شوروی برای نفت شمال ايران وحمايت ازفرقه دمکرات  ،شده است

شاھنشاه ايران وقوام وحسين عال بايک سياست معقول  ،شمال کشوردراختيارقوای ارتش شوروی بود
 ،بدون اينکه امتيازی ھم به دولت شوروی داده شود ،وميھن پرستانه مشکالت ايران راحل وفصل کردند

ه ن پرستانه بجريان اين سياستمداری پاک وميھ .فرقه ھم متالشی وارتش شوروی ھم ايران راتخليه کرد
  > ايران سرشوروی کاله گذاشت< :نجا کشيد که روزنامه ھای خارجی نوشتندآ

مھم بود ويا مسئله انرژی اتمی ايران دراين ١٣ ٢۴تا  ١٣٢١کشمکش سياسی سالھای  و يا اوضاعآ
   .ده استان منتج شبلکه به اسارت کامل اير ،نه کاله رفتن سرايران ۵+١که نتيجه توافقنامه با  ،سالھا

  

 


