
 حقوقدان -اميرفيض -روز ۵٠٠روز به اندازه  ۵٠ -سياست خارجی وشيخ روحانی                   ١ برگ  ٢٠١٣/١٠/١١، جمعهشيد = د ناھي

  سياست خارجي وشيخ روحاني
  روز درسياست 500روز به اندازه  50در

  !خارجي پيشرفت داشته ايم
  

  حقوقدان  -اميرفيض

اظھارات روحانی والريجانی وجواد ظريف دررابطه با مسئله فعاليت ھای اتمی جمھوری اسالمی سبب 
   .تنظيم اين تحريراست

  نخست اظهارات الريجاني 

 در > ازاين نظرمھم ودرصدی قابل بحث است ٢٠توقف غنی سازی اظھارات الريجانی دائر براينکه <
قابل اھميت درباره روابط سياسی  ايشان يک سند بسيار درجه نخست اين تحرير قرارگرفته است که  از

    .دارد که مشوق تنظيم اين تحريراست خارجيان وجودخاصه مقاومت ايران درمقابل 

 نوقت معاون کميسيون وزارت خارجه جمھوری اسالمی وآقای الريجانی که آ ١٣٧٢تيرماه سال   ١۶در
 طی اظھاراتی درزمينه برقراری روابط سياسی با) بود بخوانيد طويله اسالمینماينده مجلس اسالمی (

   :مريکا وسايرکشورھا گفتآ

نھا ت و مريکا ميزنيمآ. توی دھان ، ژشت فقط ارتباط نداشتن نيستمريکا ارتباط نداريمآ اينکه ما با<
نچه بيش ازھمه خسارات آمی بينيم  امروز ما ،ايستيمنان بآکشوری ھستيم که جرائت ميکنيم درمقابل 

که . اينمريکا بشورانيمآپس ما وظيفه داريم جھان اسالم رابرعليه  ،مريکا برجھان اسالم استآسلطه دارد 
ه مريکا ھرکاری که ميتوانستآمن معتقدم  ،نھا ميترسيمآ يست که ازما باواشتگتن ارتباط نداريم اينطورن

   .عليه ما کرده است وبعد ھاھم کوتاھی نخواھد کرد

 . اين افتخاربدھد حتی کمک اقتصادی کند نيز را بھای يک لبخند ما الرمريکا حاضراست ميلياردھا دآ
  >ندميزنھا آاست برای نظام ما که برای مصلحت اسالم دست رد به سينه 

اين است که جمھوری  نشان ازدراين سال به توقف غنی سازی  با تميکن او ٧٢اظھارات الريجانی درسال 
کشورھای اروپائی درمورد غنی سازی اورانيوم برای  که حتی حقی را است شرافت ملی و اسالمی حاضر

مريکا آ مقابل  بگذارد در پا ناديده وزير پاريس شناخته است  ٢٠٠۴ورخ نوامبرايران بموجب توافق م

> !نرمش قهرمانانهميگويند < اين را ،به جمھوری اسالمی نشان بدھد موافقی  يک روی خوش و

ھمواره درانتظارتحولی لی مريکا ميکند وآ ظاھربه مخالفت با، که بيست سال تخوندیآوقاحت بی انتھای 
   .مريکاستآبرای تمکين به 
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  يا اسم رمز سازش  هنرمش قهرمانان

 صلح امام حسن با«وان کتاب نع ؛ادبيات بديع خودش ميداند نرا ازآنرمش قھرمانانه که خامنه ای 
ن کتاب اين است آفشرده  و مختصر .جمه کردهبه فارسی تر نراآقبل  است که خامنه ای درسالھا »معاويه

معاويه که ھرچه  او  به مھردرمقابل امتيازاتی که معاويه به او داد ازجمله يک کاغذ سفيد که امام حسن 
  .انتخاب کرد معاويه را حسن ھم راه سازش با ،ن بنويسدآ ) ميخواھد درحسن(

ن عنوا که يافت ين برداشت راميتوان ا »نرمش قھرمانانه«استفاده ازعنوان  با توجه به کتاب مزبور و
 ،عبارت ديگررزی است که بيان کننده رفتار معاويه با امام حسن است وديک اسم رم »نرمش قھرمانانه«

برای سازش با خامنه ای  مريکا ازھمان روش معاويه آاستفاده  »نرمش قھرمانانه« غرض خامنه ای از
 ،ح بين معاويه وحسنصل نطور که درھما و مريکا به بقای جمھوری اسالمی تضمين بدھدآيعنی   ،است

مريکا تامين آسوی  ھم از حسن بوسيله معاويه تامين شد امنيت افراد حکومت اسالمی امنيت طرفداران
  .گردد

بين مسلمين قسمت ميکرد  چون علی تمام بيت المال را< :) نوشته استجعفریيکی ازمورخين اسالمی (
. جريان مزبور ميتواند قابل تطبيق >سازش را برگزيد معاويه جنگ کند لذا راه پولی نبود که حسن با

   .بی پولی حسن قرارداده است مريکا که جمھوری اسالمی را درموقعيت مشابه باآباشد با تحريم ھای 

  استقبال عجيب وغيرقابل باور

 اھمه مسيرھ مده که درآيک جوبسيارقوی دروجاھت دادن به تسليم خامنه ای نسبت به انرژی اتمی بوجود 
درحد  ھااشاره به کل ابعاد اين تالش ،توقف غنی سازی اورانيوم است مشوق تسليم جمھوری اسالمی و

 بسيار ،ساختن داستانی بسيار با »من وتو«فی است که تلويزيون فقط اين اشاره کا ،نيست اين تحرير
 لزوم توقف فعاليت ھای ھسته ای ايران فراھم کودکانه يک برنامه سنگينی را در مسخره و جعلی و
ت نھاي در مريکا با فعاليت ھای ھسته ای برای باالبردن قيمت نفت وآمدعی شد که  مخالفتھای  ساخت و

ت ايران نباشد پس مصلح ھای ديگر بجای نفت است تا نيازی به نفت خاورميانه و جانشين ساختن انرژی
 صحنه سازینشود ( مريکا موفقآ اين است که فعاليت ھای اتمی اش را متوقف کند تا منافع ايران در و

   .)رابخوان وبخند

يک شتاب   نھم باآ ؛پياده کرده اند »نرمش قھرمانانه« اما ھواداران خامنه ای تفاسيرعجيب وغريبی بر
   .که بطور حتم بابرنامه ريزی حکومتی ھمراه است ھماھنگی غيرقابل تصور و

     .ارائه داده است »نرمش قھرمانانه« اول به بينيم که خود خامنه ای چه تفسيری بر

او ديپلماسی سياسی رابه کشتی گيری تعبيرنموده وميگويد کشتی گيران ھم گاھی الزم ميدانند که نرمشی 
   .درفن ھای خود بکارببرند

ايجاد يک باورضعيف کند ولی  وعوام نابخرد اين چنين تعبيری ممکن است برای مقلدين خامنه ای
ی د است وجای اعتباری ندارد وتشبيه کشتچنين تشبيھی بکل بی موردرمسائل سياسی واختالف باکشورھا 
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ھای ن حرفآ گيری با مکاشفات سياسی بين کشورھا که براساس موازين حقوق بين المللی قائم است از
   .کودکانه است که ازھيچکس جزسيد علی خامنه ای شنيده نشده است

   واما بعد 

نبايد به معنای عجز ويا عقب نشينی  »نرمش قھرمانانه«< :تقوی سخنگوی امنيت ملی نوشته است
  >ميکماکان برسرموضع خود ايستاده ا زيرا ما ،ن عنوان کاسه گدائی نزد خارجی دادآشود ويا به  تفسير

 ندوادا چيزی جزتسليم و »نرمش قھرمانانه«اين نشان ميدھد که خودحضرات ميدانند که مفھوم واقعی 
   .ن جمع شده اندآی وصله وپينه کردن عقب نشينی نيست که باتفاق برا و

يعنی تمکين دشمن  »نرمش قھرمانانه«< :نوشته است »نرمش قھرمانانه«رفيق دوست دردفاع از 
  !)آی زکی(  >درمقابل ما

ی مريکا براآ يعنی مذاکره با »نرمش قھرمانانه«<: فتگمحمد رضا نقدی فرمانده بسيج درمصالی تھران 
  !)یبازھم آی زک(> سرائيلمحو ا

صلح  نھا که ازآ< :گفته بود »نرمش قھرمانانه«قای نقدی قبل ازماجرای آجالب اينکه ھمين  بسيار و
د رنادانی وجھالت ميکنند واگرتکرارکنند تودھنی خواھند خو یرو از را امام حسن صحبت ميکنند اين کار
   مردم ايران مردم کوفه نيستند>

به معنای تسليم شدن به خواست خارجيان درمورد که ازادبيات بديع خامنه ای است  »نرمش قھرمانانه«
   .که معاويه باابوبکر رفتارکرد یيت ھای اتمی است به صورت وکيفيتفعال

 نھم ازسوی يک حکومت اسالمیآھرچه فکرکردم نتوانستم درک کنم که تسليم درمقابل خواست بيگانگان 
وجه ت ولی کتاب امام حسن و ن برتری مسلمانان برکفاراست چيست وچگونه استآکه مانيفست ومنطق 
  .موجب ھدايت بنده شد »نرمش قھرمانانه«ن کتاب واستفاده ازعنوان آخاص خامنه ای به 

   تسليم قهرمانانه درفرهنگ عامه 

 تسليم درعين اينکه صحبت از ن اين است که طرفِ آ درامورعادی تسليم قھرمانانه معنای روشنی دارد و
 د،راھم ميگذ نراآنام  پائين ميکشد و شلوارش  را ،ميدھد م فرارگ ھای گردنش ر اھ ناموس خود ميکند و

خامنه ای با تسليم  »نرمش قھرمانانه«تصورنميکنم  ادعای  .تسليم متھوانه وقھرمانانه وشرافتمندانه
 ،، طرف متجاوز»نرمش قھرمانانه« اينکه در قھرمانانه ای که عرض شد تفاوت چندانی داشته باشد  ال

معمولی بدون نرمش وماليمت  تجاوز در ماليمت ونرمش انجام ميدھد وعمل تجاوز به ناموس را با
   .وباسختی وزحمت

نرمش « و ؟مريکا کجاآميلياردھا دالر برای يک لبخند به  انصراف از و مريکا کجاآزدن توی دھان 
  ؟ مريکا کجاآامروز درمقابل  »!قھرمانانه
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بدست خودش بروئی آسقوط بی ن زمان است که دشمن درمسيربھترين موقع برای سرکوب دشمن ھمي
 افتاده است برماست که  مسيرسقوط جمھوری اسالمی را ھرچه بيشتر فراھم کنيم  که برای ھيچ ملتی در

 مريکا زجر وآزدن توی دھان  و »مريکاآمرگ بر« شعار جھان قابل قبول نيست که سی سال زير
تسليم  »ھرمانانهنرمش ق«ورش بنام ھم حکومت وکش خرآمحروميت داخلی وخارجی تحمل کند ودست 

   .بيگانه شود

  روز 50روز بجاي  500

روز بلکه  ۵٠قدم ھائی نه به اندازه بازگشت ازنيويورک اظھارداشت که < شيخ حسن روحانی بعد از
  >سياست خارجی برداشته ايم در روز ۵٠٠

سال سياست خارجی  ۴٠سال رياست جمھوری غاصبانه برکشور ۴براساس ادعای روحانی  ايشان ظرف 
ا ذساله خواھد بود ل ٨ری اسالمی رابه جلو خواھد برد وچون چنين شخصی مسلما رئيس جمھور جمھو

   .سال جلو خواھد برد ٨٠سياست جمھوری اسالمی را 

که امروز باوجود  ،درروابط بين المللی است دنبال کردن اھداف کشور سياست خارجی کشور به معنای
 از اھداف کشورھا درچارچوب مقررات سازمان ملل است ودنبال کردن  ،سازمان ملل متحد ميتوان گفت

 ی عضو سازمان ازجملهکليه کشورھا که نجاآ از است و محصور نجا که مقررات سازمان ملل مدون وآ
ياست خارجی ارکان منشورسازمان ھستند لذا روابط وسطح سوابسته به  و براجمھوری اسالمی باھم بر

  .)منشورسازمان ملل متحدمستند ( کشورھا ھم درحالت تعادل قراردارد

شيخ حسن روحانی درسياست خارجی جمھوری آ!! که چنين سرعتی بنا براين ميتوان نگران بود با
سال از ھمطرازی با جمھوری اسالمی  ،یسازمان ملل وھمه کشورھای جھان سالھااسالمی حرکت کرده 

نچه که آمسئله اتمی ايران اين مھم اساسا نظام حقوقی جھانی را درھم بريزد وبيش از عقب بمانند و
سال  ۴ بی سابقه شيخ حسن درسياست خارجی است که فقط در موجب نگرانی است پيشرفت سريع و

 تاين فاجعه برای بشري وجمھوری اسالمی خواھند ماند  از سال ھمه کشورھای جھان عقب تر ۴٠اول 
   .بمراتب بيشتراز داشتن سالح اتمی برای ايران است

  ي دردولت شيخ حسنقاطر باركش سياست خارج

ھمانطور که نام او گواھی ميدھد خيلی  ؛جواد ظريف است ،سياست خارجی دولت شيخ حسن بارکش بارِ 
مبتال به  سوی کيھان تھران ايشان را نه چندان سنگين از ظريف وشکننده است بطوری که يک خبر

 در رجی رابستری شدن ساخت تا حدی که به سبک مصدق چند مالقات خا و تب ود پادر و کمرقولنج 
جدی متوجه  خطر »یآر آام «زمايش آ که در کرد خوشوختی ھم  اظھار م داد وودش انجااطاق خواب خ

   .ستيشان نبوده اا

رسنگين با ،وبي تحملكمري  قولنجبا چنين باركش زپرتي و  چگونه شيخ حسنبنده درحيرتم كه 
   .سال جلو ترازسايركشورها خواهد برد  40راسياست خارجي جمهوري اسالمي 
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ل اتومبيلشان بکنند چون باچنين سابقه ای کسبُ  »یآ رآام «قای ظريف يک دستگاه آفکرميکنم بھتراست 
قای ظريف وشيخ  حسن بايد منتظرباشند که آ  ن دستگاه نيازدارند.آادند دائم به که ازخودشان نشان د

 ) که قولنج اتھامات(کنند  نھا فروآدربياورند وچنان چيزھائی به  اننآ ھمين طرفداران امروزشان پدری از
خر منوچھرمتکی واحمدی نژاد آ روزھای اول ونھا به آبجاست که  ،يدآايشان به ھيچ حساب امروز 

   .ماده باشندآ و رجوع کنند

  سياست خارجي جمهوري اسالمي چيست 

 عرض شد که سياسيت خارجی کشورھا تحقق بخشيدن به اھداف کشورھا درچارجوب حقوق بين الملل و
   .ستمتحد ا سازمان ملل

   :نوشته ست وجمھوری اسالمی نيز در به اصطالح قانون اساسی خود به تعريف  باال متوسل شده ا

  نگیفرھ اکنون قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران بعنوان بيانگرنھادھا ومناسبات سياسی اجتماعی و«
      »و........بايد راھگشای پايه ھای حکومت اسالمی باشد

قانون اساسي كشورها  ي كشورها كه زيربناي اهداف كشورهاست همان است كه درسياست خارج
   .پياده شده است

ی سمريکا ازاصول ودکترينی است که دوقرن قبل برای اولين باردر قانون اساآازباب مثال سياست خارجی 
   .ھا تغييراتی بموجب متمم ھا پيدا کردن کشور پياده شد که البته بعدآ

   .ن جمھوری چيستآقانون اساسی  اساس ه سياست خارجی جمھوری اسالمی براکنون به بينيم ک

  سياست خارجی جمھوری اسالمی درفصل دھم قانون اساسی !! پياده شده که مقررداشته

ل ستقال، حفظ اسياست خارجی جمھوری اسالمی ايران براساس نفی ھرگونه سلطه جوئی وسلطه پذيری
 وعدم تعھد دربرابرقدرتھای سلطه، دفاع ازحقوق حقه ھمه مسلمانان ھمه جانبه وتماميت ارضی کشور

  )١۵٢اصل (                                 .ميز متقابل با دول غيرمحارب استواراستآروابط صلح  و  گر

ديگر شئون ، ارتش و، فرھنگھرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانگان برمنابع طبيعی واقتصادی
  )١۵٣صل ا(                                                                           .کشورگردد ممنوع ا ست

ميزبا کشورھای آشيخ حسن ودولت ھای جمھوری اسالمی نميتوانند روابط صلح   ١۵٢صل بموجب ا
ا که مريکآدی دربرابر محارب که به معنای کشورھای کفراست داشته باشند وھمچنين نميتوانند ھيچ تعھ

قدرت سلطه گر ازسوی جمھوری اسالمی معرفی شده بنمايند وھمچين نميتوانند با تنظيم قراردادی ايران 
  .حتی داشتن سالح اتمی محروم سازند حق فعاليت اتمی و از را

   :! ميگويدقانون اساسی جمھوری اسالمی



 حقوقدان -اميرفيض -روز ۵٠٠روز به اندازه  ۵٠ -سياست خارجی وشيخ روحانی                   ۶ برگ  ٢٠١٣/١٠/١١، جمعهشيد = د ناھي

ای پيروزی تمامی مستضفين برمستکبرين بود باتوجه به محتوای اسالمی انقالب ايران که حرکتی بر<
زمينه تداوم اين انقالب رادرداخل وخارج کشور فراھم ميکند بويژه درگسترش روابط بين المللی باديگر 

  >جنبش ھای اسالمی وميکوشد تاراه تشکيل امت واحد جھانی راھموارکند

می درجھان ازطريق صدور انقالب وری اسالمی برپايه تشکيل امت واحد اسالھبنابراين سياست خارجی جم
   .اسالمی درکشورھای جھان است

  درست وطابق النعل با النعل با مانيفست كمونييست ها 

 با نراآ شکارآوتضاد ھای مزورانه خامنه ای ودولت شيخ حسن  گاه اين سياستآيا جھان وملت ھای آ
   ؟قانون اساسی جمھوری اسالمی درک ميکنند

   

  

   

  

  

  

  

 


