
بحث بر سر مسائل هسته اى ایران از قبل از دوران شروع ریاست جمهورى 
حسن روحانى نیز وجود داشته که با موانع و مشکالتى رو برو شده بود و 
همچنین خود رئیس جمهور وقت، در آن زمان جزو تیم مذاکرات بوده 
است و با توجه به اسن تجربه و تجربیات گذشته، مصمم بود که وارد میدان 
ریاست جمهورى شود، تا بتواند با این شکل، تحریم ها و موانع اقتصادى را 
به وسیله دور جدیدى از مذاکرات با قدرتهاى جهان حل بنماید و سر انجام 

با راى بیش از 18 میلیون به مسند ریاست جمهورى رسید.
در 26 شهریور92 در فضاى جدید سیاسى کشور، مقام معظم رهبرى نیز از 
نرمش قهرمانانه سخن میگوید و اذعان میدارد که با روابط صحیح و سازنده 
و منطقى دیپلماسى مخالفتى ندارد، اما گوشزد میکند که باید مراقب طرف 

مقابل باشیم.
تیم مذاکرات از ظریف (عضو سابق تیم مذاکرات) ، تخت روانچى، صالحى و 
عباس عراقچى، حمید وحیدى نژاد، محمد امیرى و پژمان رحیمیان و داوود 
محمد نیا تشکل شده بود که ترکیبى از افراد وزارت خانه و سازمان اتمى بودند.
در 5 مهر92 در مجمع سازمان ملل، ظریف با جان کرى، وزیر خارجه آمریکا 

و اعضاى دیگر 1+5 مالقات کرد و سخنانى از شروع مذاکرات میزنند.
جان کرى در کتاب خاطراتش (هر روز فرصت دیگریست) ، اینچنین بیان 
میکند که غرب متوجه پیشرفت بى وقفه ایران شده بود و نیز در غنى 
سازى اورانیوم و مسائل مربوط به علم اتم شده بود و میدانست که تحریم 

ها بازدارنده نیست اند.
دور دوم مذاکرات، در 23 و 24 مهر 92 در ژنو برگزار میشود.با وجود اینکه 
قرار بود موارد مذاکره محرمانه بماند، آمریکا این موارد را به اسرائیل بازگو 

کرده بود ولى با این وجود طرف ایرانى هنوز خوشبین بود.
رهبر انقالب در 12 آبان 92؛ مذاکرات جدید تجربه ایست براى مسئوالن 
که باید پشت سر بگذارند، اگر نتیجه یافتند که چه خوب و اگر نتیجه اى 
ندیدند، باید بدانند که یک کشور باید روى پاى خود بایستد و رهبرى نیز 
بى اعتمادى خودش را نسبت به آمریکا اعالم میکند و همچنین از حمایت 

تیم مذاکرات سخن میگوید.
16 آبان 92 دور بعد مذاکرات آغاز میشود. همه کشور ها به یک توافق اولیه 
رسیدند جز فرانسه. در این میان است که فکر اینکه؛ آیا قدرت  اروپایى ها 
بیشتر از آن است که اگر آمریکا از توافق خارج شود، آنها بتوانند پایبندى 

خود را خفظ کنند یا خیر؟!
در ایران نیز فضاى بى اعتمادى شکل گرفته نسبت به این توافق اولیه، که 

آیا تاسیسات هسته اى ایران از کار میافتند با این طریق؟
سرانجام توافق اولیه شکل میگرد و طرفین متعهد میشوند که وظایفى را 

انجام دهند، که این تعهدات در پروسه اى 6 ماهه اى باید صورت بگیرند.
ظریف در مجلس میگوید که اگر تحریم هاى شوراى امنیت لغو شود، بدانید 
تحریم هاى آمریکا، جز تکه اى از کاغذ پاره نیست و این توافق فقط در 

خصوص مسائل هسته اى ایران است وال غیر.
پس از توافق اولیه، هنوز تغیرى در درآمد نفنى ایران مشاهده نمیشود، 
لیست افراد تحت تحریم، اسامى جدیدى را به خود میبیند و رویال بانک 

اسکاتلند نیز در این میان پس از معامله با ایران جریمه میشود.
اختالف میان سخنان سران ایرانى و غربى دیده میشود، از یک سو  آنان 

از تسلیم ایران سخن میگویند و از این سو مسئوالن از تسلیم غرب سخن 
میگویند و گفته میشود باعث شناخته شدن حق هسته اى ایران و شکستن 

تحریم ها میشود...
آمریکا موقتا محدودیت هاى را برمیدارد، اما هنوز تحریم هاى اصلى پا 

برجاست و همچنان هم در داخل کشمکش در مورد توافق وجود دارد.
رهبرى دیدگاهش را در مورد این توافق این با عدم خوشبینى اعالم میکند. 
اما هنوز در مسئولین و تیم مذاکره خوشبینى وجود دارد و در تالش براى 

نهایى کردن توافق هستند و سعى در آماده کردن متن توافق دارند.
در 16 تیر 93 رهبرى بر مقدار مشخص از غنى سازى تاکید دارد (190000 

سو) و از زور گویى غرب نیز سخن میگوید.
در 9 تیر 93 هنگامى که متن نهایى در حال تدوین است، آمریکا بانک 

پاریباس فرانسه را به دلیل نقض تحریم جریمه میکند.
در دور 6ام مذاکرات، حسین فریدون، برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه او که 
او نیز سالها پیش در مذاکرات سعد آباد حضور داشته، وارد تیم مذاکره میشود.
باز طى اقدامى عجیب، در دى ماه همان سال (93) بانک هاى دیگرى توسط 
آمریکا جریمه میشوند و تحریم هاى دیگرى نیز مشاهده میشود. در همین 
بین در مجلس عدم رضایت و خوشبینى نسبت به این توافق مشاهده میشود.

در 27 بهمن 93 رهبرى از بهتر بودن عدم توافق تا توافق سخن میگوید.
در اسفند ماه، 47 نامه از سناتور هاى آمریکایى به ایران میرسد؛ متن چنین 
محتوایى را میگوید که توافقى که براى آن در حال تالشید، صرفا سک توافق 
اجرایى است و اگر مورد تایید کنگره قرار نگیرد، با رفتن اوباما، رییس جمهور 

بعد با یک حرکت قلم میتواند به همه چیز خاتمه دهد .
رسانه ها از رسیدن به توافق نهایى در لوزان (13 فروردین 94) میگویند. 

توافق نهایى لیست شده است؛
 أ. جمهورى اسالمى ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون 
روسیه، انگلیس و ایاالت متحده، و نماینده عالى اتحادیه اروپایى در امور 
مشترك  اقدام  جامع  برنامه  این  مورد  در   ، امنیتى)  سیاست  و  خارجى 
(برجام) تصمیم گیرى نمودند. این برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده 
و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست هاى آن 

مى باشد که قرار است توسط شوراى امنیت مورد تایید قرار گیرد.
 ب. اجراى کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح 

آمیز برنامه هسته اى ایران خواهد شد.
 ج. ایران مجددا تائید مى نماید که هیچگاه و تحت هیچ شرایطى در پى 

سالح  هاى هسته اى، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود.
 د. اجراى موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور 
کامل حق خود بر انرژى هسته اى جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد 
ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته اى و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء 
نماید و در نتیجه با برنامه هسته اى ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر 

دارنده سالح هاى هسته اى عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.
ه. این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم هاى شوراى امنیت سازمان ملل 
متحد و همچنین تحریم  هاى چندجانبه و ملى مرتبط با برنامه هسته اى 
ایران و نیز شامل گام هایى براى ایجاد دسترسى در حوزه هاى تجارت، 

فناورى، مالى و انرژى خواهد شد.

برجام نافرجام؟
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 و. گروه 1+5 و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد 
به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید مى نمایند.

اشاعه هسته اى  عدم  معاهده  که  مى نمایند  اذعان  ایران  و  گروه 5+1   ز. 
کماکان مبناى اساسى رژیم عدم اشاعه هسته اى و رکن بنیادین پیگیرى 

خلع سالح هسته اى و استفاده هاى صلح آمیز از انرژى هسته اى مى باشد.
 ح. گروه 1+5 و ایران بر عهده مى گیرند که این برجام را با حسن نیت و 
در فضایى سازنده، بر مبناى احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام 
مغایر با نص، روح و هدف این برجام خوددارى نمایند. گروه 1+5 از تحمیل 
الزامات مقرراتى و آئین نامه اى تبعیض آمیز، به جایگزینى تحریم ها و اقدامات 
محدودیت سازى که مشمول این برجام مى شوند، خوددارى خواهند ورزید. 
این برجام بر پایه اجراى برنامه اقدام مشترك (توافق ژنو) که در تاریخ 3 

آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار مى گردد. ادامه دارد...
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چین از معدود کشورهایى بود که در زمان تحریم هاى قبل از برجام 
زورگویى  مقابل  در  و  بود  نموده  حفظ  ایران  با  را  خود  کامل  روابط 

آمریکا ایستادگى مى نماید و روابط اقتصادى مطلوبى با ایران دارد.
اما بعداز امضاى برجام دولت یازدهم (دولت روحانى) شروع به کاهش 
ارتباطات اقتصادى با چین مى نمایند و تمام پلهاى پشت سرخود را 

خراب مى نماید.
و  ایران  اسالمى  جمهورى  بین  جامع  همکارى  سند  یک  امروزه 
وزراى  امضاى  به  ساله   25 برنامه  به  موسوم  چین  خلق  جمهورى 

خارجه دو کشور رسید.
اگر بخواهیم پیشینه این سند را تعریف کنیم باید به تاریخ 94/11/3 
پینگ  جین  شى  که  زمانى  برگردیم،  برجام  از  بعد  ماه  شش  یعنى 
چینى  براى  اقتصادى  لحاظ  به  که  سفرى  در  چین)  جمهور  (رئیس 
ها بسیار مهم بود به ایران سفر مى نماید اما متاسفانه یک سرى بى 
احترامى و رفتارهاى ناهنجارى پیش آمد که باعث ناراحتى و دلخورى 
رئیس جمهور چین شد و فصلى از رکود و سردى در روابط ایران و 

چین آغاز شد.
بعد از مدتى از چین خبر رسید که خواهان مذاکره مستقیم با نظام 

و حاکمیت هستند.
بنابراین على الریجانى به عنوان نماینده ویژه نظام رهبرى با جمعى 
دیدار  به   1397/11/29 تاریخ  در  ظریف  جمله  از  دولتى  وزراى  از 
 1397/12/15 در  این  از  بعد  میرود.  چین  جمهور  رئیس  خصوصى 
معاون وزیر امور خارجه چین نامه موافقت رئیس جمهور چین را آورد 

و به امام امت تقدیم کرد.
این مذاکرات قریب دو سال به صورت محرمانه توسط الریجانى ادامه 
یافت و فقط نتایج حاصله طى هفته اخیر در روز 1400/01/07 توسط 

ظریف به امضا رسید. 
است  این  میشود  مطرح  سند  این  رابطه  در  که  اساسى  پرسش  اما 
که چرا شبکه هاى ماهواره اى و کشورهاى غربى و جریان هاى ضد 
چین  و  ایران  بین  راهبردى  سند  این  راجب  دارند  همه  این  انقالب 
فروشى،  وطن  چون  عناوینى  با  سند  این  از  و  میکنند  پا  به  جنجال 

خاك فروشى و حتى ترکمنچاى چینى نام میبرند؟؟؟
در پاسخ به پرسش به اجمال میتوانیم این دو نکته را مطرح کنیم؛

میتوان این سند را یک نقشه راهى براى همکارى ها در حوزه هاى 
منافع  با شاخص  و  دانست  فرهنگى  و  اقتصادى  و  راهبردى  سیاسى، 
که  گفت  میتوان  بینانه  واقع  و  علمى  رویکرد  یک  بر  مبتنى  و  ملى 
ظرفیت هاى این سند به گونه اى است که میتوان به عنوان یک تیر 
محوریت  با  غرب  حداکثرى  هاى  تحریم  جان  نیمه  پیکر  بر  خالص 

آمریکا نام برد.
نکته دوم اینکه اگرچه این تحریم ها و گرانى ها و مشکالت معیشتى 

اقتصادى  هاى  پیشرفت  و  ها  قابلیت  و  ها  توانمندى  که  شده  باعث 
جمهورى اسالمى تحت الشعاع قراره بگیره اما یه واقعیتى وجود داره 
که طبق اسناد معتبر جامع بین المللى اقتصاد ایران در بین دویست 
بدون  و  دارد  اختیار  در  را  اقتصاد جهان  رتبه هجدهم  کشور جهان، 
هاى  همکارى  سند  این  کشورمان،  هاى  ظرفیت  به  توجه  با  تردید 
راهبردى سطح اجرایى شدن و پیاده سازى میتواند اقتصاد ایران را به 

رتبه دوازدهم برساند. 
خب طبیعیه که این موفقیت بزرگ را غربى هاى ضد انقالب نمیتوانند 
تحمل کنند و سعى میکنند با یک جنجالى افکار عمومى را علیه این 

سند مشوش کنند و این سند را وطن فروشى جلوه دهند.
این قرار داد 25 ساله با چین به خنثى کردن تحریم ها کمک میکند. 
چین و روسیه نه از سر احساس تکلیف بلکه بر اساس منافع مشترك 
به صورت  و  ندارند  ما  با  آن ها خصومتى  و  میکند  ایران همکارى  با 

منفعت محور وارد شده اند و مانیز به دنبال منافع خودمان هستیم.
پایه این توافق 25 ساله سرمایه گذارى مشترك است و از این جهت 

باعث خنثى سازى تحریم ها کمک میکند.
اگر ما با این توافقات فشارهاى غربى ها را کم اثر کنیم، آنها به این 
نتیجه خواهند رسید که خودشان را از بازار 80 میلیونى جمعیت ما 
موضوعیت  ما  براى  ملى  منافع  تامین  اصل  واقع  در  و  نکنند  محروم 

دارد، نه شرق وغرب.
واکنشهاى غربى ها راجب این قرارداد:

که  است  نوشته شده  تیتر  این  آمریکایى  هاى  نشریه  از  یکى  در   (1
ژورنال  استریت  (وال  کردند.  خنثى  را  آمریکا  تالشهاى  چین،  ایران 
زمانى که  را در  پکن  و  تهران  بین  توافق، همکارى هاى  این  نوشته؛ 
ایران به دنبال راه هایى براى تقویت اقتصاد خود در پى تحریم هاست، 
تعمیق میکند. توافق با چین، این سیگنال را میدهد که ایران متحدان 

قدرتمندى دارد.
خنثى  را  ایران  کردن  منزوى  براى  آمریکا  هاى  تالش  چین  و  ایران 
میکند. سند همکارى ایران و چین شامل سرمایه گذارى هاى گسترده 
پکن در پروژه هاى متعددى از جمله انرژى هسته اى، بنادر، راه آهن 

و انتقال فناورى نظامى به ایران میشود 
را  آمریکا  اهرم  فشار  چین  و  ایران  قرارداد  صهیونیستى؛  رسانه   (2

ضعیف میکند.
به این ترتیب که تایمز آو اسرائیل گفته؛ این نخستین بارى است که 
ایران با یک قدرت جهانى، چنین توافق بلند مدتى امضا میکند. این 
قرار میتواند اهرم فشار آمریکا علیه ایران را قبل از مذاکرات تضعیف 

کند از نفوذ آمریکا در غرب آسیا بکاهد.
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پس از رهبرى، رئیس جمهورى عالى ترین مقام رسمى کشور است و 
مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه ى مجریه را جزء در امورى 

که مستقیما  به مقام معظم رهبرى مربوط مى شود را بر عهده دارد.
قوه ى مجریه در جمهورى اسالمى ایران یک قوه ى دو رکنى مى باشد 
و  رهبرى  عهده ى  بر  مجریه  قوه ى  اعمال  که صالحیت  معنا  این  به 
رئیس جمهورى قرار گرفته است. طبق قانون اساسى چهار مرحله براى به 

رسمیت یافتن رئیس جمهور در نظر گرفته است:
دو : مرحله ریاست جمهورى یک: مرحله دواطلبى  

چهار: سوگند ریاست جمهورى سه: امضاء حکم ریاست جمهورى 
اگر کاندیداى ریاست جمهورى توانست تمام این مراحل را با صالحیت 

کامل طى کند در نتیجه باید متعهد به انجام تمام وظایف خود باشد.
در این مطلب به اختصار تالش مى شود به ذکر مهم ترین و کلیدى 

ترین وظایف ریاست جمهورى پرداخته شود:
1. پاسدارى از مذهب رسمى کشور

«در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینى»
2. پاسدارى از نظام جمهورى اسالمى با همان تفسیر که در اصل دوم 

قانون اساسى آمده است.
3. پاسدارى از قانون اساسى به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور.
4. به کارگیرى همه استعداد و صالحیت ها در راه ایفاى مسؤولیت هاى قانونى.

5. پشتیبانى از حق و گسترش عدالت.
نظامى  و  فرهنگى  و  اقتصاى  سیاسى،  استقالل  مرزها،  از  حراست   .6

کشور و تمامیت ارضى.
7. جلوگیرى از تصویب و اجراى هر گونه قانون و مقررات مدنى، جزایى، 
مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و سایر موارد که براساس 
آن. تشخیص  اجراى  و عدم  لغو  و تالش جهت  نباشد  اسالمى  موازین 

موافقت و مخالفت با شوراى محترم نگهبان است.
قمار، سوء  اختالس، سرقت،  رباخوارى، غصب، رشوه،  از  8. جلوگیرى 
استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کارى ها و معامالت دولتى، 
دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت هاى 
ناشى از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال در صورت ناشناخته 

بودن صاحبان آن.
9. پاسدارى از زبان و خط و پرچم رسمى کشور و تاریخ هجرى شمسى 
و قمرى در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه هاى گروهى و تدریس ادبیات 
زبان قرآن و معارف اسالمى در دوره هاى ابتدایى تا پایان دوره متوسطه 

و رعایت تعطیلى روز جمعه در سراسر کشور.
10. رعایت قانون در کلیه دریافت ها و پرداخت هاى دولتى

11. خوددارى از گرفتن هر گونه وام خارجى و داخلى و کمک بالعوض 
از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شوراى اسالمى.

 ریاست جمهورى

12. خوددارى و جلوگیرى از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها 
و مؤسسات به خارجیان در امور تجارى، صنعتى، کشاورزى، معادن و 
خدمات طبق اصل هشتاد و یکم رفتار عادالنه و رعایت اخالق انسانى 
در رفتار با اقلیت هاى دینى که بر ضد اسالم و جمهورى اسالمى توطئه 

و اقدام نکرده اند .
13. آموزش و پرورش رایگان براى همه تا پایان دوره متوسطه و تامین 

وسائل تحصیالت عالى تا سرحد خودکفایى کشور به صورت رایگان
14. تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران.

15. پا سدارى از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسى
16. به منظور اجراى صحیح و دقیق قانون اساسى، رییس جمهور حق 

اخطار و تذکربه قواى سه گانه کشور را دارد.

وظیفه ریاست جمهورى در سطح بین الملل:

مقاوله نامه ها،  عهدنامه ها،  امضاى  اساسى  قانون   125 اصل  مطابق 
همچنین  و  دولتها  سایر  با  ایران  دولت  قراردادهاى  و  موافقت نامه ها 
تصویب  از  پس  بین المللى  اتحادیه هاى  به  مربوط  پیمان هاى  امضاى 
مجلس شوراى اسالمى با رئیس جمهور یا نماینده قانونى او است. در 
خصوص این صالحیت باید بیان نمود که چون در امضاى قراردادهاى 
را برعهده داشته است، عدم امضاى  ابتکار آن  المللى قوه مجریه  بین 
رئیس جمهور پس از تصویب مجلس سبب مسئولیت او در برابر مجلس 

نمى گردد.
بین  در سطح  رئیس جمهور  دیگر صالحیت  پذیرش سفیران  و  اعزام 
المللى است. سفیران به عنوان باالترین مقام دیپلماتیک، براى کسب 
پذیرش به کشورهاى پذیرنده معرفى مى شوند. پس از بررسى و اعالم 
امضاى رئیس دولت متبوع صادر و طى  با  آنان  موافقت «استوارنامه» 
تشریفات رسمى به رئیس کشور میزبان معرفى مى شوند. اصل 128 
قانون اساسى نیز بیان مى دارد: «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و 
تصویب رئیس جمهور تعیین مى شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران 

را امضاء مى کند و استوارنامه سفیران کشورهاى دیگر را مى پذیرد.»
با توجه به نزدیک بودن انتخابات سال 1400 و مشخص شدن هشتمین 
رئیس جمهورى ایران و دولت جدید  الزم به ذکر است که این انتخابات 
چه از لحاظ شرایط حساس داخلى به دلیل شیوع گسترده ویروس کووید 
19 وفشارهاى اقتصادى ناشى از این همه گیرى و شرایط حساس روابط 
بین الملل، بى شک وظایف و چالش هاى جدیدى را پیش روى رییس 

جمهور جدید دست کم در 4 سال آینده خواهد داشت.
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 انسان 250 ساله
با سالم 

شما را به مطالعه کتاب پرمحتوا و خواندنى «انسان 250 ساله» دعوت مى نمایم
این کتاب شامل 17 فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها به 
ترتیب تاریخى زندگى ائمه(ع)، از دوران پیامبر اعظم (ص) تا دوره امام 
جواد (ع)، امام هادى (ع) و امام عسکرى (ع) است که بیانات مقام معظم 
رهبرى درباره این سه امام (ع) در یک فصل ارائه شده است. محتواى 
کتاب «انسان 250 ساله» به دنبال انتقال مفهومى متعالى از مسیر و 
مقصد زندگى مجاهدانه ائمه (ع) است و از این رو، این کتاب بیش از 
آن که یک کتاب تاریخى صرف باشد، یک فراتحلیل تاریخى است که 
به  گرایانه  نگاهى کل  (ع)  ائمه  زندگى  وقایع  تفصیل  و  به جاى شرح 
زندگى هر یک از معصومین (ع) با توجه به بستر تاریخى دوره مربوط 
و در راستاى مقصود واحدى که همه این بزرگواران دنبال مى کردند، 

ارایه مى دهد.
عنوان کتاب عینا برگرفته از کالم مقام معظم رهبرى است و بیانگر نوع 
نگاه ایشان به زندگى سیاسى مبارزاتى ائمه است و علت این نامگذارى 

در مقدمه کتاب به تفصیل از بیانات ایشان تشریح شده است.
در یکى از فصلهاى این کتاب که راجب امام حسن مجتبى نوشته شده 

است میخوانیم؛
در باب صلح این مسئله را بارها گفتیم و در کتاب ها نوشتند که اگر 
خود امیرالمؤمنین هم به جاى امام حسن مجتبى بود و در آن شرایط 
قرار مى گرفت ممکن نبود کارى بکند، غیر از آن کارى که امام حسن 
کرد. هیچ کس نمى تواند بگوید امام حسن، فالن گوشه ى کارش سوال 
بر انگیز است. نه، کار آن بزرگ وار صددرصد منطبق بود بر استدالل 
منطقى غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا (صلى اهللا و علیه واله) 
پرشور تر از همه کیست؟ شهادت آمیز ترین زندگى را چه کسى داشته؟ 
غیرتمند ترین آنها در مقابل دشمن، براى حفظ دین چه کسى بوده؟ 

حسین بن على(ع) بوده دیگر.
حسین بن على علیه السالم با امام حسن در این صلح شریک بودند. 
امام حسن تنها که صلح نکرد؛ امام حسن و امام حسین کردند. منتها 
(ع)  امام حسین  و  بود  او  امام حسین پشت سر  بود،  امام حسن جلو 
بود. وقتى که در یک مجلس  امام حسن  ایده ى صلح  جزو مدافعین 
_ یک  ُوپر حماسه  پرشورها  ازاین   _ نزدیک  یاران  از  یکى  خصوصى، 
کردند  برخورد  او  با  حسین  امام  کرد.  (ع)  مجتبى  امام  به  اعتراضى 
((وغمزالحسین حجرا)) . یعنى هیچ کس نمیتواند بگوید که اگر امام 

حسین به جاى امام حسن بود این صلح انجام نمیگرفت. نه خیر .......
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