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  مونيخ امنيتي ضميمه  نشست
  و

  جمهوري اسالمي
  نادقوقح -ضفيريما

قای ظريف وزيرخارجه جمھوری آ ١ >ینشست امنيتی مونيخ وجمھوری اسالمپس ازانتشار تحرير <
ن آ اظھاراتی داشته است که بحث در ،اسالمی دررابطه با نشست مزبور واظھارات وزيرخارجه عربستان

   .بيفزايد بی تحرير نشست امنيتی مونيخبه اعتباروکامليت نساست  ممکن

  دم خروس وقسم حضرت عباس

 غازآايران ھيچگاه خصومتی را < جمھوری اسالمی براين محور دورميزند که هجارخ اظھارات وزير
  .>خصومتی نبوده است غازگرآواقع کشورش ھيچگاه  در و نميکند

نشان ميدھد  »نايرا« تاريخ حقوق سياسی ،وارد است »ناريا« دورم رد ازجھت فلسفی اظھارات ظريف
ولی اين  ،خصومت با ھمسايگان نبوده است غازگرآديگری ويا  به کشور ھيچکاه متجاوز »ايران«که 

نه نکه نظام مشروطه سلطنتی پايگاه حقوقی مق ،است ۵٧ل ازشورش قب »ايران«شھادت تاريخ متوجه 
   .صورت ميگرفت »ايران مداری«  و ،واجرائی کشوررا متصدی وبراساس قانون اساسی مشروطيت

 »ايران«قبل ازشورش نميدھد وامروز  »ايران«به  ن ديگرمجالی به استنادِ آوردھای آودست ۵٧شورش 
ن است ن شناخته ميشود ودرست ايآمی وقانون اساسی درمحور جمھوری اسال از نظرحقوق بين الملل 

سياسی  ھويتی و سند ؛عبارت روشن . درجمھوری اسالمی استفاده شود هلمج از »ايران« هژاوکه بجای 
قانون  ۵٧شورش  بعد از »ايران«قانون اساسی مشروطيت ايران وسند  ،۵٧شورش  قبل از »ايران«

   .است )يهقف تيالو( اساسی جمھوری اسالمی

 اقتدار و »ايران«که مبنای ھويت حقوقی قانون اساسی مشروطيت ايران  درری ظريف درست ميگويد آ
زيرا قانون  ،خصومت باشد غازگرآنميتوانسته  »ايران« و، دولت ومجلس وشاه درحد ھمان قانون بوده

   .اساسی چنين تکليفی رابرای دولت وملت ايجاد نکرده بود

تعيين شده وقانون  ن نظامآ ساسیولی اکنون که مسيرحقوقی جمھوری اسالمی برمبنای اسالم وقانون ا
  :اساسی جمھوری اسالمی مقرر ميدارد که

ه حرکتی ک ه،ادد خر ،نانآ معز هب هک یبا توجه به محتوای اسالمی انقالبقانون اساسی  ،هکنآ ستخن
را درداخل وخارج   "انقالب"بوده زمينه تداوم اين  *برای پيروزی تمام مستضعفين برمستکبرين
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وشد تا راه ديگرجنبش ھای اسالمی ومردمی ميک اکشورفراھم ميکند بويژه درگسترش روابط بين المللی ب
  تشکيل امت واحد جھانی را ھموارسازد....

زيرا کمک  ،خصومت درسطح داخلی وخارجی نيست غازگرآديگر نميتوان ادعا کرد که جمھوری اسالمی 
اوال بصورت  تضعفين کشورھا  وتشکيل امت واحد اسالمی و صدور انقالب اسالمی به کشورھاسبه م
   .دوم اينکه نفس اعمال مزبور بدون خصومت ممکن نيست يف دولت جمھوری اسالمی قرارداده شده وتکل

اخلی ويا سوم اينکه  اسکتبار درحقوق اسالمی به معنای زورگوئی قوی برضعيف است که ممکن است د
وجود ندارد وقانون اساسی  مستضعف و مستکبر ثابتی برای تشخيص کشور ارپس معي ،بين المللی باشد

می مھوری اسالمی ھم کلی است واين بدان معناست که ھرکس ويا ھرکشوری راکه جمھوری اسالج
دائره تکليف جمھوری اسالمی برای رسيدن به  در ،تشخيص داد کشور استکباری ويا مستضعف است

نھم رھبر جمھوری آ فقط يکنفر استکبار يعنی قاضی ومجری حکم عليه کشور ،حسابش قرارميگيرد
  .اسالمی است

 درھمين ششمين نشست انتفاضيه که در )"مجلس اسالمی" یمالسا هليوطرئيس براعالم الريجانی (بنا
رھبرکبيرانقالب مکرر درخطابه ھا وھمچنين وصيت سياسی < :ھمين روزھا درتھران تشکيل است  گفت

  .)ھمگان را دردفاع ازمستضعفان فلسطينی دعوت کرده اند خودشان 

راستای  وازحد وحدود ھمه کشورھا خارج است مگردر گرعمل مزبور که نوعی مداخله درمسائل جھانیا
تصميمات بين المللی جمھوری اسالمی به اعتبارتکليف مقرر درقانون اساسی اش درمسئله فلسطين 

   .مداخله ميکند

نتيجه اينکه اظھارات ظريف درمقابل نصی که درقانون اساسی جمھوری اسالمی مقرر شده فاقد ارزش 
تداعی ميکند    ،م ويا قسم حضرت عباس رايکن باور المثل دم خروس رااين ھمان ضرب  ،اعتباراست و

به کشورھای  را نھاآقانون اساسی جمھوری اسالمی تکليف دخالت وابرازخصومت به کشورھا وتقسيم 
دم خروس) وبعد ظريف قسم حضرت عباس ميخورد با کفارمقرر کرده ( گمسلمان ولزوم جھاد وجن و کفر

  .که ما اينکاره نيستيم

  كشورهاي حامي تروريست  ينبزرگتر

حامی  کشوربزرگترين  »ايران«ن گفته شدکه آمد آدرجريان نشست مونيخ ومصاحبه پی  
   .تروريست است

تروريست ومداخله  حامی مشخص ترين کشور »یمالسا ریوھمج« ؛خير، چنين ادعائی درست نيست
     .نھاآکشورھاست نه بزرگترين  کننده درامور

 کشورھا را چه از امور امکان دخالت در و است که اقتدار کشور حامی تروريست کشوریبزرگترين 
ن آ ندارد و ن موقعيت راآجمھوری اسالمی  ؛نظرموقعيت جھانی ويا قدرت نظامی وسياسی داشته باشد

 در جمھوری اسالمی مشخص ترين کشورن جھت، آ ولی از ،مريکاستآن کشوری مانند آ از ،موقعيت
 نوان مستضعفين است که چنين حکم وتکليفی درکشورھا وکمک به تروريست ھا تحت ع مداخله درامور
ن آکه درقانون اساسی ھيچ کشوری چنين تصريح وتکليفی برای  ،ن کشور مقررشده استآقانون اساسی 
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شوب ھای آ را در خود شکارآبدين دليل جمھوری اسالمی تنھا کشوری است که نقش  و ،دولت نيست
که فاقد ضابطه حقوقی است اعالم رسمی  کشورھا وکمک به تروريستھا تحت عناوين اسکتبارومستضعف

  .کرده است

  اهميت صراحت قانون اساسي جمهوري اسالمي

به کشورھا وتبديل ملت ھا به امت اسالمی  شانقالب اھميت ايجاد تکليف برای جمھوری اسالمی درصدور
ھيچ تفاوتی با حفظ اسالم ويا حفظ استقالل  ؛يستيک تعارف ن ن جمھوری آقانون اساسی  در ،واحد

اصول  مترتب براين معناست که ھمانطور که جمھوری اسالمی به اعتبار ووتماميت ارضی ايران ندارد 
ھست ھمانطورھم  قانون اساسی خودش موظف به حفظ موازين اسالمی واستقالل وتماميت ارضی کشور

اين تعھد، کاری  بار زيرساِل  ٣٨اين اگردرمدت  ابربن ؛ه استدمکلف به صادرکردن انقالب اسالمی ھم بو
يضاح قرارگرفته وانسته درموقعيت استبه کشورھای کفرنکرده ويا نت یاسالمانقالب  برای انتقال وصدور

      .است

  رعايت اصول بين المللي

 دهننک تکرشاميدواری کرده است که کشورھای  نجاست که اظھارآ ،قای ظريفآبخش ديگری ازاظھارات 
     .تی مونيخ به قواعد بين المللی احترام بگذارند وبه دنبال تصميمات جنگلی نباشندنشست امني در

ولی  بھيچوجه به جمھوری  ؛نظر کليت  موضوع وارد است قای ظريف ھم ازآاين توصيه ويا ايراد 
   .اسالمی توجھی ندارد  زيرا مصداق رطب خوره منع رطب چون کند است

   :مده استآی درمقدمه قانون اساسی جمھوری اسالم

رسيدن به  قوه مجريه به دليل  اھميت ويژه ای که دررابطه با اجرای احکام ومقررات اسالمی بمنظور
 محصورجتا يتن ؛روابط ومناسبات عادالنه حاکم برجامعه دارد بايستی ره گشای ايجاد جامعه اسالمی باشد

ديدگاه اسالمی  دشه دارکند ازکند ويا خ پيچيده که وصول به اين ھدف را پاگيرو شدن درھرنوع نظام دست 
   .نفی خواھد شد

منشورسازمان ملل وتمام عھدنامه ھای بين  -اعالميه جھانی حقوق بشر –يعنی اصول حقوق بين الملل 
ن جمله است صدورانقالب اسالمی به آکه از( انحاء ھدف جمھوری اسالمی را المللی که بنحوی از

   .خواھند شد ھمه نفیخدشه دارميکند  يا ند و) کُ کشورھا

واقعا جامعه جھانی ميتواند چنين کشوری را عضو سازمان ملل بشناسد که تمام تصميمات جھانی را 
  ؟تصميمات دست وپا گير ميداند

رعايت منشورسازمان واعالميه  سازمان ملل وکشورھای عضو سازمان ازجمھوری اسالمی خواستار
نھا آدرحاليکه درقانون اساسی جمھوری اسالمی ھمه جھانی حقوق بشروقطعنامه ھای سازمان ھستند 

  ؟را نفی کرده است نھاآت دست وپاگيرمعرفی شده وجمھوری اسالمی صريحا مقررا ،هلجم کي رد

   ؟رسوا کننده توجه کند شکارآواقعا کی سازمان ملل متحد ميخواھد به اين تناقض 
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متکی به  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی نميتواند رتيکلی درآقای ظريف با وجود چنين آنتيجه اينکه 
   !ن الملل باشداصول حقوق بي

  تحريك كشورها 

 > سرمايه موشکی ما دفاعی است وبدنبال تحريک کسی نيستظريف گفته است<.  

ی موشکھای ساخت جمھوری دم خروس يا قسم حضرت عباس بازھم شامل اين ادعای ظريف است رو
معنای اين حرکت که درھيچ کشوری معمول ومتداول نيست  ،برای نابودی اسرائيلاسالمی نوشته شده 

  ؟ميتواند باشدنيا چيزی بجزتحريک اسرائيل آ

 ھيچگاه با گفته است < ٩۵گاه پدافند ھوائی جمھوری اسالمی دراواخرھمين سال ده قرارنفرما
مقام رھبری لب ترکند دشمنان خبيث نظام  اگر ی نخواھيم داشت وجھانی سرسازگار استکبار

   .مقدس جمھوری اسالمی را ازاعمال ننگينشان پشيمان خواھيم کرد

  گزارش ايسنا درمراسم بابا خانی)(                                                                                

 نيروھای ايرانی ازبوسنی است < ی گفتهسرتيپ خسرو عروج مشاورامنيتی سيد علی خامنه ا
 .>نجا خواھند رفتآفريقا ھمه جای عالم اگربه کسی زور گفته شود به آذربايجان تا آجمھوری و

 ینرايا نويليمو د ام« :تساه تفگ یيوئيدو رد هتفاي تھرشم يژر نسييروئت هب هک یسابع نسح 
 ارنيا و مروآ یم رد یکيچر يسورس نويليم ود اھنيا لد از نمد شيبا نئمطم م؛رياد اکيرمآ رد
 یروشحلسح ور هکی نتابسرع ات دنچ دنيکه گان دهزاي برامتپس هئلسم هب رگا ،يدرادر خب ماش بوخ
ش اه بقع هک ديتسھف رط تیلم اب ماش ،دنزادنياب رطخب راامش نيانب ننيچنيا دنتسنوات ،درادن
   »..ت.سا رتقيمع

يا اين حق نامعلوم ونامشخص چيزی است آ ؟ ويا چنين اقدامی باعث تحريک ونگرانی کشورھا نميشودآ
   ؟؟نھم جمھوری اسالمی استآشد که که حقوق بين الملل به عھده کشوری گذاشته با

  سال را که سالگرد گروگان گيری کارمندان سفارت  بان ھرآ ١٣تقويم جمھوری اسالمی روز
رفتارھای  يا عمل گروگان گيری وآ ؛مريکا ميداندآروز مبارزه با استکبارجھانی يعنی  ،مريکاستآ

  ؟مريکا نيستآ ن به معنای تحريک کشورآمتعاقب 

  اني نيست سآايران هدف 

برای کشورھای متخاصم  »ايران« ظريف با تمرکز گفتگو روی مقاومت مردم ايران به اين نتيجه رسيده که
حقانيت دول متخاصم را  کهرسيده جمع بندی مصاحبه به اين نتيجه  يعنی پس از ؛سانی نيستآھدف 

ه کشورھای متخاصم بدانند که اين راھنمائی ھم غافل نمانده ک دراقدام نظامی عليه ايران پذيرفته ولی از
   .سانی نيستآھدف  »ايران«



 نادقوقح -ضيفريما -یمالسا یروھمجو ختی مونيضميمه نشست امني                          ۵ از ۵ برگ ٢٠١٧/٠٢/٢١، شنبه سه=شيد مبھرا

  بايد کشورھا به اصول وقوانين بين المللی احترام بگذارند  چرا<نطور که مدعی شده آاگرظريف 
بشود که موضوع مقاومت ويا عدم مقاومت ايران  »ايران«بايد اصال وارد مسئله تعرض به 

  .>"تعسس مرابگيراس"مطرح گردد اين ھمان داستان 

 ولی  ،سان نيستآجھان  در است کما اينکه کارنظامی عليه ھرکشور دشوار »ايران« ری کارآ
يا دشواری نيروی مھاجم را درحمله به کشورش  سانی وآنيست که  زيرخارجه کشور و راين ھن
 گاه باشد وبا شدت وآ ات ،اين نوعی ايجاد استعداد نظامی برای دولت متخاصم است ،کندح مطر

 تکيف مھم وحساس وزير خارجه کشور .عليه ايران وارد عمليات نظامی بشود تقويت نظامی کامل
   .توصيه سخت بودن حمله به ايران نه ،کردن خطرنظامی ازکشوراست دور

سان آ »ايران« برفرض ھم که کار ؟سان بوده استآمگرحمله به عراق وسوريه وليبی وافغانسان ويمن 
  وتجزيه ايران چيست؟ ويرانه سازی ن برای ايران جزآاشد خوب حاصل نب

  تد بيرودورانديشي

مصاحبه کننده ھم بطور ضمنی  ؛دورانديشی استفاده کرد و واژه ھای تدبير ظريف دوباردراين مصاحبه از
ی واقع ظريف رابه دورانديش در و ،ساختموقعيت سخت وتاحدی وخيم جمھوری اسالمی را ھم مطرح 

اين بدان معنا بود که جمھوری اسالمی  دعوت کرد و »ايران«عليه خصمانه کشورھا وتدبير دراقدامات 
وحتی دنيا حاضر به پذيرش اساسا  د جمھوری اسالمی ونهتوقعاتی که نه ممکن است ونه درح دست از
وباحذف اصولی که مغايربا حقوق بين الملل است  با اصالح قانون اساسی دست بردارد و ،ن استآشنيدن 

   .کشورھای متخاصم سلب بھانه سازد از

   .دورساختن ايران ازجنگ يک ھنرديپلماسی است به جنگ ھل دادن کارمھمی نيست  را »ايران«

  

     

 


