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  رفراندم ومسائل هسته ايران

  >نآسكوت هرمسلمان خيانت است به قر<

  )سومقسمت ضميمه  (

  حقوقدان -اميرفيض

توضيح شد که سياست جمھوری اسالمی با عملکرد شيخ  ١ >مسيرحرکت ھسته ایدربخش داخلی <
 شورکد که عمال متوقف شده باشد و ايران را به موقعيتی برسانحسن براين پايه است که فعاليت ھسته ای 

وزمينه برای يک نظرخواھی عمومی درباره عدم نيازايران به انرژی  ابل عمل انجام شده قرارگرفته درمق
ن ھستند با رای مردم وتحت آواسرائيل به دنبال  آمريکاکه  فراھم سازد  وخواسته ای را  را ھسته ای

   .ن کشورھا فراھم سازدآکميت برای روال دمکراسی وحا

. يعنی افکارعمومی که متوجه خواست انرژی ھسته ای بوده نيازبه افکارعمومی داردحرکت دراين مسير
وارونه شود وافکارعمومی متوجه عدم نياز  ،ن تبليغ ميکردآوسالھا ھم رژيم جمھوری اسالمی روی 

 انرژی لزوم حتمی توقف برنامه ھای استفاده ازان وخواھ  دليل ازاقتصادی بودن وغيره بشودايران بھر
و رابطه علل ومعلول بين گرفتاری ھای عمومی واقتصادی مردم با فعاليت ھای ھسته ای  ھسته ای گردد

  .رندآوبوجود 

ھيج  به ادعای جمھوری اسالمی  ھائی که ن تحريميعنی ھما آمريکابخشی ازتالش مزبوررا تحريم ھای 
انجام داد ودولت را تحت فشارکمبود مالی ومردم را به مصيبتی که تصورميکنند ! کاری نميتواند بکند

برای گرايش به عدم لزوم استفاده  اناشی ازفعاليت ھای اتمی است  گرفتارساخته  که زمينه افکاری ر
شيخ حسن ھم دراظھاراتش چنان وانمود ميکند که با توقف  .انرژی برای ايرانيان فراھم ساخته است

  .مه ھای ھسته ای ايران بھشت ميشودبرنا

ھمانطور که درتحرير قبل اشاره شد سيل محکوم کردن استفاده ازانرژی اتمی سرفصل تمام خبرگزاريھا 
کلمه درباره انرژی ھسته ای ننوشته اند وحال  يکباره حتی يک  سال است ٢٠که  نظرمقاماتی شدواظھار

  .نی وبين المللی پرداخته اندن درحد وسيعی شامل مسائل اقتصادی وفآبه مذمت 

ن مجازنساخت که تحريرحاضر از استفاده آبه خبری دست يافتم که اھميت  تحرير انتشارقسمت سوم از بعد
  .الزم به تقديم گرديد ،. لذا ضميمه حاضرجھت استفاده ازھمان خبرن محروم گرددآاز

  خبربسيار مهم
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   .انارتباط خشک شدن چشمه ھا ورودھا با فعاليت ھسته ای اير

ب وتوسعه درچھارمحال بختياری موضوع خشکسالی چشمه آديماه سال جاری درھمايش  ١٧چھارشنبه 
که ايران دارد به يک  شد وگفتهنی درمناطق چھارمحال که سرچشمه کارون است مطرح ی کوھستاھا

  .)گزارش مفصل است(      .....سونامی اتمی مبدل ميشود 

قای ناصرکرمی استاد دانشگاه برکن نروژ مقاله ای بوسيله آ از ديماه ١٧ھمزمان يعنی درھمان تاريخ 
  .سی منتشرشد که بطوربی سابقه ای دربسياری ازسايتھا وخبرگزاريھا منعکس گرديد –بی  -بی

  چه بايد كرد

 بآن ھمان ھمايش آکه مستند  ب زيرزمينی ايرانآمقاله مزبور پس ازتشريح خشکيدن چشمه ھا ومنابع 
   .که ايران رابه صحرای لوت  تبديل خواھد کرد نسخه چه بايد کرد را داده است ل بختياری بوددرچھارمحا

ی که بال اصل ن با توقف فعاليت ھای اتمی ايران توجه فرمائيدآخواھشمند است به نسخه مزبور ورابطه 
  اين تحرير است 

  ميگويد چه نسخه

 جلب ھمکاری ھای گسترده بين المللی و –ه وردن منابع اقتصادی پسندآفراھم رفع خشکسالی  فقط با <
 . اينھا ميسرطوالنی ممکن است و مجاب ساختن شھروندان برای تن دادن به يک رياضت ملی دشوار

 بر حاکميت جمھوری اسالمی را مجاب کند که بجای تمرکز گراينکه دولت روحانی بتواندم نميشود
ھای ممانعت ژی وروی رسيدن به تکنول ژيکی برای دست يابی به انرژھای ھسته ایلويوجنگھای ايد

قای روحانی بايد حاکميت جمھوری اسالمی وتوده ھای شھروندان آازعوارض خشکسالی متمرکزگردد. 
. بنظرميرسد که مھارکردن مجاب کند به تمرکز ھمه توش وتوان برای ممانعت ازاتمی شدن ايران را

  >خشکسالی ھای بلند مدت ھيچ چاره ای جزاين ندارد

  الزم  تفسير

  :نسخه بی بی سی  رفع خشکسالی ايران را منوط

  ب ھمکاری ھای گسترده بين المللی  به جل  -اول

  قبول رياضت ملی دشواروطوالنی  -دوم 

  .، ميداندمجاب کردن حاکميت به دست کشيدن ازمخاصمه با غرب -سوم

 وری اسالمی وجامعهجمھاولی که ھمکاری ھای گسترده بين المللی است نيازبه رفع اختالفات فاحش بين 
ی يعن ،ن استآتعامل باھمه دنيا> که اظھارات شيخ حسن متکی به يعنی ھمان عبارت < ،بين المللی دارد
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نرا آ اسرائيل که شيخ حسن در اوائل ميدان داری خود گفت وديگرجرات تکرار ايجاد روابط با ھمان
   .نداشت

ن گفت آ ھم درتفسير و پياده شده  وخانم اشتونکه در موافقتنامه ژن >موافقت جامع< درمجموع ھمان 
يعنی جلب   >درصد باقی بماند رفع اختالف نخواھد شد ٢درصد موافقتھا حاصل بشود وفقط  ٩٨اگر<

  .ھمکاری ھای گسترده بين المللی ممکن نميگردد

، فاقد حد وحدود وموضوع است وموافقتنامه ژنو درمفھوم ،= فراموش نکنيم که موافقت جامع حاشيه

  پايان حاشيه)گذارده است ( ۵+١برعھده  موضوعات شامل موافقت جامع را       ِ تشخيص  

  ؟ درنسخه بي بي سي يعني چه ،رياضت ملي

، دست کشيدن ازغيرت وغرورملی  ووعدھائی که بملت داده سرفرازی ھا و يعنی تحمل مصائب شکست
ل اسرائي و آمريکان شعارھا عليه آن واسرائيل و غالف کرد آمريکادرمقابل  ضوع کامل. يعنی خشده است

   .که سراسرفضای سياسی وملی ايران را پوشانده است

تماميت جمھوری به ستيزی مربوط  آمريکاچراکه  .است موردواقعا تحميل رياضت ملی دشوارترين 
 يزیست آمريکا شعار اسالمی است ونگاه تاريخی وتحقيقی نشان ميدھد که نظام جمھوری اسالمی برھمين

    .>شعاروحدت ماست  آمريکاشعارمرگ برگفت < ٧۴ھمين شيخ حسن درسال  مستقرشده

 آمريکاجای کلمه <تقابل و سجين شده است بطوريکه آمريکاجمھوری اسالمی ازھمان ابتدابا تقابل با
جمھوری اسالمی دشمن ونام جمھوری اسالمی ميبايد ( درعنوان جمھوری اسالمی خالی است  >ستيزی
  .ميبود )آمريکا

  .مجاب کردن حاکميت است به اينکه دست ازفعاليت ھای ھسته ای بکشد ،سومين مورد درنسخه باال

امنه ه خعملی شده است وبخش ديگرک ب ميايداين مورد بوسيله شيخ حسن که بخشی ازحاکميت به حسا
 رابپای تحريم وادادن انرژی ھسته ای ودن جام زھررکه ظاھرا خو ؛است درتقالی نعل به ميخ است ای

 اسالمیدرھمين روزھا که اين تحريرمنظم ميشود رئيس ستاد ارتش جمھوری   .ھا وسياست دولت بگذارد
ومخالفان حکومت جمھوری  آمريکاکه ھمواره سمبل خشونت عليه  )= فيروزآبادی(سرلشگرگاوميش

و کارھم ا نه اينکه مخالف رانبايد نابودکرد بلکه بايد با<: يکباره تغيير موضع داده وگفت ،اسالمی بود
  .>کرد

     تولي فقيه شيطان پرس

است بقای جمھوری ستيزی ازسي آمريکامشکل بزرگ خامنه ای اين است که تفکيک سياست  تقابل و
يطان نرا شآست که جمھوری اسالمی آمريکان فلسفه اسالم ستيزی با آگ رزومشکل ب ستيسان نآاسالمی 

   .مدآ ن کنارآودرمنطق اسالم نه ميتوان به شيطان اعتماد کرد ونه توسل جست ونه با  بزرگ ميداند
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شا گوتوسل به شيطان را مشکل  ن را باالتر وقوی ترازخداشيطان پرستان کسانی ھستند که قدرت شيطا
  .)آمريکايت دقيقا موقع، برترين قدرت جھان است (ميدانند وعقيده دارند که قدرت وحاکميت شيطان

 اآمريک ، تجليل ازمذاکره کنند گان باابرای دفع تحريم آمريکاه با، اجازه رجوع ومذاکرآمريکاتوسل به 
د ازخدا خواست نه شيطان ايبرای رفع گرفتاريھا ب .ھمه اينھا درخط بت پرستی  وشيطان پرستی است

   .شگنھم بزرآ

 مذاکرات و) درمسئله نآصراحت قرق اسالمی (دررابطه با حقو موقعيت سيد علی وجمھوری اسالمی
مده که عثمان خليفه سوم اسالم بعلت انحرافاتی آسيارحساس است وقتی درتاريخ اسالم ب آمريکاسازش با 

نوقت حساسيت عمل شيخ آ، رابباد داد ازاسالم ازقبيل تشکيل بارگاه ونگھبان ودندان مصنوعی سرش
که سی وچند سال است ھمان شيطان بزرگ بوده است به گ رزدرالسيدن باشيطان ب وسيد علی حسن

  .>نآسکوت ھرمسلمان خيانت است به قر< . اينجاست کهسانی معلوم ميشودآ

کرده ومتوسل به شيطان  رھا خدا را ،شکارترين خط قرمز دراسالم ھمين است که انسانآ ساده ترين و
ن چنان حساست آکه نسبت به موی سرزنھا . خط قرمز دريک جامعه اسالمی برای رفع زحمت شيطان شود

  .ناموزون نشان ميدھد ھمان است که عرض شد نه اورانيوم غنی شده

  موقعيت حقوقي سازش با شيطان بزرگ

 رراد آمريکاتحريرحاضر ناقص است اگراشاره بسيارفشرده ای به اثرحقوقی سازش جمھوری اسالمی و
   .برنداشته باشداسالم 

تمام اقدامات کوچک وبزرگی که زمينه ساز توسل  فصل مبانی)جمھوری اسالمی (به اعتبارقانون اساسی 
اسالمی  ثارآوواجد ھيچگونه  باطل وغيراسالمی استازھربابت وبھرجھت  ،به شيطان بزرگ بشود

ه شيطان پرستان شناخته رزم تمامی دست اندرکاران موضوع در و ،درحکومت اسالمی نخواھد بود
ه  به شيطان دوخت را يت با ولی فقيھی که خدا رارھاکرده وچشم رھائی ازمشکالت           ِ   و حفظ رابطه  وال ميشوند

  .ويا ھم خدا وھم شيطان را قطب اميد ساخته  نوعی بيعت با شيطان تلقی ميگردد

 حقوق اسالمی وقانون اساسی جمھوری اسالمی تمامی توافقھای با شيطان رادرباب انرژی اتمی و
ررابطه با استفاده ازانرژی اتمی را باطل وبی ارزش ومستعد توافق محروميت ايران ازحقوق حقه خود د

  .سازش باشيطان ميداند و

   ـــــا بعدام

  عدم ارتباط موضوعي

بی وخشکسالی کوچکترين رابطه ای نيست آنا گفته معلوم است که بين توقف فعاليت ھای ھسته ای وکم 
   .ی ايرانمگربھانه مردم پسندی برای توقف تمامی فعاليت ھای ھسته ا
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بی وخشکيدن چشمه ھا وپائين آعلت کم ب آقای جھانگيرحسينی معاون حفاظت وبھره برداری ازمنابع آ
   .ب چنين اعالم کرده استآب کشوردرھمان ھمايش آرفتن سطح 

ب سرميکنند  آ شھروروستا با تانکر ٢٠٠مترکاھش يافته وبيش از ٢٣بھای زيرزمينی ايران آ<سفره 
ب حفرشده آھزارجاه  ٧۵٠برابريعنی  ١۵ھزارچاه درکشوروجودداشت و اکنون  ۵٠فقط  ١٣۵٠درسال 

  .>است وبطورکلی برداشت غيرمجازازچاه ھای بدون مجوزعلت خشکسالی وسيع ايران است

ب وبرق بود واجازه حفرچاه با مطالعه آبھای زيرزمينی با وزارت آکنترل   ۵٧تاقبل ازشورش  –حاشيه 

ب متعلق آ<: گفته شد  ۵٧بھای زيرزمينی انجام ميشد بعد ازشورش آن به مخازن آتاثيرات احتمالی  و
مان ھزارچاه يکی ازنتايج ھ ٧۵٠و خوند ھای ھر محله اجازه حفرچاه دادندآ و .به خداست نه شاه>

  )پايان حاشيه(  .است ۵٧ ششور

غازشد وتاکنون آ ۵٧سال بعد ازشورش  ۵قای جھانگيری اعالم کرده خشکسالی ايران ازآھمانطور که 
ب آم ھيچ اقدامی ازسوی دولت ھا برای جلوگيری ازادامه خشکسالی بعمل نيامده مگرقدری دروغ که ھ

 دريای خزر برای کشاورزی خراسان بعد از بآ فارس وسيستان وبلوچستان وی بيارآخليج فارس برای 
  )دومی طرح رفسنجانی ودولت اوبود(شيرين کردن دردست مطالعه است 

ان ملت اير هبيابان خشک ولم يزرع) ھيچ ارتباطی با حقوق حقن به سومالی (آخشکسالی ايران وتبديل 
بھای زيرزمين وعدم لياقت آبه انرژی ھسته ای ندارد ارتباط مستقيم وغيرقابل تفکيک با عدم مديريت 

ليارد يان ھزارمرارقام ھز که با چرا بی بی سی سرقت مداوم عوامل حکومت را ؛جمھوری اسالمی است
بی نميداند که محروم کردن ايران راازحق غنی سازی ھسته ای بھانه ساخته آعلت کم  است تومان ميزان

   .است

 ارک فعاليت بی بی سی و ای ازاين جھت دررديفن با توقف برنامه انرژی ھسته آبی وارتباط آمسئله بی 
نرژی ا ، تا حق مسلم ايران درکه ابروباد ومه وخورشيد فلک درکارند تا بتوان گفت ؛اين تحرير قرارگرفت
  .اتمی برباد داده شود

  واكنش جمهوري اسالمي نسبت به خشكي

ی منشاء حيات اصفھان واستان ھارود اينده ب کم است وازطرفی زآ قبول دارم خشکسالی است و <
سمان اين نعمت الھی را بيش ازبيش آ از ھمجوار گرفتارند بايد با توسل به درگاه خداوند بخواھيم تا
  )شيخ حسن(                                   .>افزايش دھد  دعا کنيم که تمام اين مسائل به دست خداست

   >تمام مناطق ايران گرفتارخشکسالی است  نمازباران بخوانيد <

  )يت هللاآ(موحدی کرمانی ملقب به                                                                                 

 ،مردم فکرميکنند که ابروباد وغيره ھمينطوری سرخود تصميم ميگيرند که کی باران بيايد وکی نيايد<
  )مکارم شيرازی(                                                           >کنيد تا باران بيايدن گفته توبه آقر
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خدايا باران رابه ھمه  .اسراف کرديم ببخش وبه ما تقوائی بده که اسراف نکنيم خدايا ھرچه مادرگذشته<
  ميان دعوا نرخ گذاردن)( ومحبت جمھوری اسالمی واولياء رادردلھا قراربدهمناطق ببار 

  )٩٣بان آ ٢٨ینقرائ(                                                                                               

  تشبيه  تطبيقي 

مد موسی به کوه رفت ودعای باران خواند ولی آمده که سرزمين يھود را خشکسالی سخت آدرتورات 
باران نيامد موسی به کوه برگشت وازخدا توضيح خواست که چراباران نيامد خدا گفت دربين شما امت 

من باران رابه سرزمينی  ،و ودزد ورذل ومردم فريبندگی بدی ھستند دروغدم ھاآ اند که بسيارمن کسانی 
  ن ھستند نميدھم ..........آ نھا درآکه 

ان ھم  ن تسلط غاصبانه دارندآ شرافت ودزد وجنايتکاربر دعای باران برای سرزمينی که اين مالھای بی
  . تاثيری رادارد که موسی ازدعايش گرفت

 


