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  ـــداش شــراري كه فــاس

  ايرانو  5+1دررابطه با موافقتامه 
  حقوقدان -اميرفيض

 ۵+١ايران ميگذرد يک متن رسمی که امضای گروه  با ۵+١روز ازاعالم موافقتنامه  ١٢ھنوز که 
نھا که به موضوع آحتی  ،ده ايران راداشته باشد ازسوی جمھوری اسالمی منتشرنشده وايرانياننونماي

ولين سئشخصيت ھای دست اندرکاروم. گذشت وبه کجا کشيدھستند واقعا نميدانند که دروين چه عالقمند
   .تحويل مردم داده اند که انسان اصال به اصل مطلب ھم شک ميکند ،سخنھای ضد ونقيض ،نقدرآ

 ،تیذرماه دردانشگاه بھشآالمی در نھم صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی جمھوری اس اکبر علی قایآ
 یب سنگين اراک مانند غنی سازآ راکتور< :د شھرياری فيزيکدان ايرانی گفتمبمناسبت سالگرد مح

   >اورانيوم خط قرمزجمھوری اسالمی است

   :قای عباس عراقجی درگفتگوی با خبرگزاری مھر گفتآ

تخيلی کامال نادرست است  ۵+١درصدی درمقابل گروه  ٢٠نگران ازدست دادن برگ برنده غنی سازی 
   .درصدی رابه دليل عدم نياز متوقف کرديم ٢٠ما  و

لی ع قای آ ،که توسعه نيروگاه ھای ھسته ای رامتوقف کندايران متعھد شده است  ،درحاليکه درتوافقنامه
مھور نوشته که برای توسعه صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی درنامه ای به روحانی رئيس جاکبر 

   .ھای ھسته ای بودجه بدھيد نيروھای

صالی درنامه خودش  علی اکبر قایآ .يک ھفته بعد ازموافقتنامه صورت گرفته است ،اين درخواست
تن  ١۵٠بايد برای توليد  .تن سوخت ھسته ای نيازخواھد داشت ١۵٠ينده ساليانه آدرنوشته که ايران 

  )خبرگزاری جمھوری اسالمی(             .سوخت ھسته ای درجھت فعاليت ھای غنی سازی حرکت کنيم

  >امضانشده است ۵+١اصال توافقنامه ای بين ما و< :قای قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه گفتهآ

  :صالحی نوشته علی اکبر قایآله ازقول دويچه و

قای عباس عراقچی ھم آ –اين نخستين باراست که ازراکتوراراک بعنوان خط قرمزنام برده شده است 
    دويچه وله)(                 > ا ابد خط قرمز ماستغنی سازی ت< :وضع گيری ھای خودگفتدريکی ازم

غرب ميخواھد < :گفت ،اسالمیبه جمھوری  ۵+١قای علی الريجانی درگذشته ھنگام بسته پيشنھادی آ
ھمو دررابطه با موافقتنامه که بمراتب پست ترازبسته پيشنھادی   >بگيرد اغلطان ازم  ِ ر   ُّ د   ،ب نباتآبا دادن 
است اظھاررضايت  ۵+١شده جمھوری اسالمی به تسليم بسته بندی  ،، موافقتامهودرواقعاست غرب 

  .وسربلندی کرده است
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 ر. وزيھد شده که روزانه ازيک ميليون بشکه نفت بيشتراستخراج نکندايران متع  ۵+١درموافقتنامه 
ليون بشکه خواھد ينفت جمھوری اسالمی گفته است که جمھوری اسالمی ميزان استخراج نفت رابه سه م

   .رساند

   چرا اين  هرج ومرج

ورد م ، دردرجنگ بين کشورھايک امراستثنائی نيست  ،استھرجی ومرجی که حاکم برجريان موافقتنامه 
 ،سليمت يا ن وحتی درشکست يک تيم ورزشی پس ازشکست وآشکست يک شرکت بزرگ وورشکستگی 

) درجمھوری اسالمی حق امتياز -تسليم نامه –امان نامه ھرج ومرجی که اکنون دررابطه باموافقتنامه (
ه ابتدائی ب حتی درمرحله بسيار ،بعلت عدم موفقيت !ملیديده ميشود وجود دارد ھمين شورای باصطالح 

   .ان ھستيم روبروشده است                 ِ ھرج ومرجی که ناظر  

عروس که  - ، گاو ازگاو ميبيندزمين که سفت شد<: ضرب المثل ھای متعددی دراين مورد دردست است
  >نميتواند برقصد ميگويد زمين کج است

نخست  .شناخته شود علت ھرج ومرج واظھارعقيده ھای ضد ونقيض وبی پايه  ددليل عمده ميتوان دو
اين است که راه کتمان حقيقت را  .شکارشودآ شودنميخواھد شکست خ ،ه  طرف شکست خوردهاينک

   .که سبب ھرج ومرج درسخن ميشودميکند  ايجاد ھائی درمقابل  مقاومت ،انتخاب ميکند اين راه مجازی

است وشکست خورده سعی ميکند که با داستان سازی قائمه مسئوليت متوجه شکست خورده دوم اينکه 
  .نجا که ممکن است ازمسئوليت رھا شودآ تا ،نظرھا اظھار و

گاه آافکارعمومی کشورشکست خورده  نجا که کشورفاتح به مشکالت شکست خورده دررابطه باآ از
 زاد تجھياردبا کشورشکست خورده ترجيح ميدھد که افکارعمومی عليه قر                     ِ بمنظور اجرای قرارداد   و ،است

دراختفای برخی مذاکرات وتعھدات جنبی کشور  لذا، ،فاتح براحتی به مقاصد قرارداد برسد نشود تا کشور
نوشته ھا وقول  ضمائم و کاری غالبا بصورت خودداری ازافشایواين ھم ھمکاری ميکندشکست خورده 

   .انه تلقی گرددنھم ميتواند محرمآ وقرارھائی است که ازقرارداد منفک نيست ولی انتشار

 انه وقت دوستقانونی نيست بلکه يک مواف      ِ اعتبار   البته محرمانه بودن ضمائم يک قرارداد يک موافقت با
   .ن ھيچگونه لطمه ای وارد نميسازدآبه قرارداد وشرائط  ،نآ زموقتی است که عدول ا

ه کند استفاد فشاگری ميزند که کشورشکست خورده  ازتفاھم سری سوءکشورفاتح درصورتی دست به ا
   .ازدسری بودن قرارداد زيان وارد سبموقعيت ه ک داد چندان بی احتياطی وپيشرفت نمايديعنی درتفسيرقرار

  وامــــا بعد اسرارپنهان موافقتامه 

دربيانيه  ۵+١طه با موافقتنامه ـــمريکا روزچھارشنبه پنجم دسامبرسال جاری دررابآشورای امنيت ملی 
   ؛اعالم کرد ای 

 درخواست ايران برای به و .> غنی سازی برخورداراستحقپذيرد که ايران از< متحده نمی اياالت<

   >بخش مستقلی ازطرح مشترک نيست رسميت شناختن علنی حق غنی سازی 
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ِ  ان کننده يک امرمخفی  مريکا بيآاين قسمت ازبيانيه شورای امنيت ملی     .بکلی نادرست است                  

مريکا درخواست برسميت شناختن حق آ محرمانه از ،ازموافقتامه، جمھوری اسالمی پس امرمخفی اينکه
  .ن نبودآگاھی برآ مريکا کس راآن ازسوی شورای امنيت ملی آوتا افشای غنی سازی را نموده است 

مريکا آنشان ميدھد که جمھوری اسالمی  مخفی جمھوری اسالمی  مريکا دردرخواستآطرف قراردادن 
را وبه ھمين دليل است که بيانيه  ۵+١د نه شورای امنيت وگروهايران ميدان طرف مناقشه اتمی با را

ودرھمه جا با ذکر واژه  مريکا دراين بيانيه اين خبط جمھوری اسالمی راجدی گرفتهآشورای ملی امنيت 
ھای  به تحريم ورضايت جمھوری اسالمی  خود راطرف ايران قرارداده است  واين نوعی تمکين مـــــــا
   .عليه ايران محسوب ميشودمريکا آقانونی  غير

ظر ن مريکا  امری بکلی سری ازآن ازسوی شورای امنيت ملی آصرفنظر ازمخفی کاری که تاقبل ازاعالم 
 م را حتی درحق غنی سازی اورانيو ۵+١جمھوری اسالمی بوده واجد اين اقرارھم ھست که قطعنامه 

ن بود درخواست مخفی آ اگرغير زيرا ،برای جمھوری اسالمی نشناخته است درصدی را ۵/٣ ھمان حد
   .مريکا الزم نميشدآ جمھوری اسالمی از

يران درصد برای کشورھا ازجمله ا ۵درست است که حق غنی سازی اورانيوم درحد  ؛اين توضيح بجاست
ت صور ولی در ،مريکا نيستآژانس اتمی شناخته است وقابل اسقاط يکطرفه آحقی است که اساسنامه 
 نميباشد ن واردآ اشکالی بر ،، درحھت اسقاط حق غنی سازی ازخود)ايران( موافقت کشور واجد حق

جمھوری اسالمی حق غنی  ،ن مالحظه ميشودآ وچنانکه دربيانيه شورای امنيت ملی واسرارفاش شده در
    .خود سلب کرده است از سازی را

گاھان نسبت به آ کسانی که جريان موافقتنامه رادنبال ميکنند وبه ابعاد وگوشه کنار واظھارنظرھای
   .گاه نبوده اندآموافقتامه  دقت دارند ابدا ازوجود اين درخواست جمھوری اسالمی 

  مريكا آعلت افشا گري شوراي امنيت ملي 

ست اظھارنظرھای مسئولين مريکا به اين افشاگری ھا دست زد؟ پاسخ روشن اآچرا شورای امنيت ملی 
کا مريآ ،نآزی ايران محفوط مانده وتبليغات سنگين روی حق غنی سا ،جمھوری اسالمی که درموافقتنامه

   .نرا فاش کند که کردآراوادار ساخت که مسئله درخواست جمھوری اسالمی ورد 

  قسمت ديگربيانيه شوراي امنيت ملي امريكا 

اين  اما) ھستيم ١( ماده گفتگوآبسيارمحدود درنھايت برای گفتگو درمورد برنامه غنی سازی   اـــــم
 ذکرکرده اند که برای پذيرش سند علنیست که طرفين ايرانی برای اولين باردريک ين دليل اامرفقط به ا

  )٢( .مادگی دارندآظرفيت وذخائرخود  ، ميزان ،نظارت ومحدويت ھا برسطح

يبی بدھيم ) ترت۴( نگاه ميتوانيمآ)  ٣(ی به تفاھم دست يابيم   ّ جد                             ِ درمورد ھمه اين محدوديت ھای   اــــماگر
لمی ايران را مرتفع کند وھرنوع توانائی افزايش                                                 ِ که شامل ميزان متناسبی غنی سازی باشد که نيازھای ع  

  .ازبين ببرد ينده نزديک راآ درن آ
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  قسمت ديگر بيانيه 

بنابراين غنی سازی حق  )۵( ،۵+١، مشروط است به تصميم نجا که ھربرنامه ای طبق تعريفآ از
ن مذاکره آبارت ديگرپرسش غنی سازی ھنوز مسئله ای است که بايد درمورد . به عمحسوب نميشود

تفاھم  ھمه مسائل وجنبه ھای برنامه ھا تازمانی که درمورد ، وشکاراستآد ومشمول شرط صريح وشو
   .نشود ھيچ توافقی وجود نخواھد داشت

  خربيانيه آقسمت 

                                      ِّ ای امنيت سازمان ملل بايد درگفتگوھا مد  به اينکه مسائل مطرح درقطعنامه ھای شور )۶ايران (اذعان 
 ، يدآت ن بدسآه رضايت بخشی درمورد د غنی سازی نتيجنطرباشند وبيش از دستيبابی به توافقی درمور

    .حائز اھميت است

 قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل متحد ھنوز اھرمی دراختيارمـــــا قرارميدھد که عليه، بنابراين
 شرايط را به وضعيت مــــــا، نکندموافقت  اـــــممال محدويت ھای   ِ اع   واگرايران با ستفاده کنيمدولت ايران ا

گذشته واجرای تعھدات بين المللی اين کشورتغيير خواھيم داد واين کشور مشمول اقدامات تنبيھی خواھد 
  )٧(بود 

  مريكاآتجزيه تحليل بيانيه شوراي امنيت ملي 

 >ماده ھستيم که درمورد برنامه غنی سازی درحد بسيارمحدودی با ايران گفتگو کينمآ< عبارت )١(
ماده است آمريکا آولی  ،قائل به حق غنی سازی برای ايران نيست مريکاآبه اين معناست که 

باز دقت < .ايران گفتگو کند که درحدی بسيارمحدود با >ماده است نه متعھد استآدقت کنيد <
 ، ھمانمحدود حدباز اين دريافت بجاست که <  >معنا وراست ونه باآنه الزام  ،دکنيد گفتگو کن

مده آمريکا آملی يت نمحدود که دربيانيه شورای ام ژانس اتمی است وحد بسيارآدرصد  ۵حد 
  >ژانس اتمیآعنی حدی بسيارکمترازحد ي

ه ن برعھدآبودن حد وتشخيص نامعلوم (> درحدی بسيار کمترگفتگو کند> و << ،>ماده استآھای <ه واژ
   .) راکنارھم قراربدھيد وخود نتيجه گيری کنيدمريکاستآ

د که کرده انذکر  دريک سند علنیطرفين ايرانی  مريکا  دليل تصميم باال را  سندی ميداند که <آ  )٢(
  .>مادگی دارندآظرفيت وذخائرخود  ،، ميزانمحدوديت ھا برسطح ،برای پذيرش نظارت

ھوری اسالمی دريک سند علنی که معلوم نيست بغيرازاعالم تسليم درمورد غنی سازی بنابراين جم
مريکا برمقداروسطح وميزان آ، محدويت ھای وارده ازسوی اورانيوم چه مطالب ديگری ھم تعھد شده
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خودمانی ريش وقيچی رابدست  ودرکالم ،را پذيرفته است يندهآن چه درگذشته وچه درآ اورانيوم وذخائر
   ١. ! ھمين استدقيقا مذاکرات قھرمانانه ،ا داده استمريکآ

مريکا برای احتمال موافقت با حق غنی سازی بسيارمحدود برای آدراين قسمت ازبيانيه  شرط   )٣(
 موضوع  ميتواند نوقتآتفاھمات جدی دست يافت          ِ به تمامی   وقتی  مريکاآايران اين است که  

   .مطرح کندرا  نی سازی بسيارمحدودغ
ھم  حد کم است که   )نگاه ميتوانيمآ( تفاھمات جدی) ونکته قابل توجه دربيانيه ھمان عبارات (  )۴(

  .مريکا قرارگرفته استآن برعھده آوکيف تفاھمات وھم اراده انجام 
اين قسمت ازبيانيه شورای > ۵+١مه ای مشروط است به تعريف نجاکه ھربرناآازبارت <ع  )۵(

واساسا چنين امری درھيچ موافقتامه ويا قراردادی بسياربارداروپرمعناست مريکا آامنيت ملی 
 ھر در خرآحرف  ن اين است که کم وکيف ھربرنامه ای  وآست ومعنای تاکنون ديده نشده ا

   .خواھد بود  ۵+١تعريف  با ،موضوعی

 . اکنوناستمده نشانگرسابقه وسند شرط مزبورآنجا> که درابتدای جمله آازاين دقت بجاست که واژه <
   .درموافقتنامه کدام استبه اتفاق به بينيم سابقه شرط مزبور 

  سابقه ومستند شرط باال

   .شرط مزبور به تائيد جمھوری اسالمی رسيده است ۵+١دوجا درموافقت نامه 

 مورخ ۵+١درتحريرتجزيه تحليل حقوقی موافقتنامه  فصل بندی( اول دررديف ششم فصل اولمورد 
٢ )٢/١٢/٢٠١٣  

) است که جمھوری اسالمی اذعان واعتراف کرده که به مجموعه درک ھافصل اول ( ۵د دوم  رديف مور
 رجوع فرمايند) ٢/١٢/٢٠١٣ عالقمندان به تحريرشنا ومتعھد به عمل است  (آ ۵+١مجموعه درکھای 

٣  

اره در تحرير اش ،درقطعنامه                          ِ مفھوم ومورد استفاده اذعان   ( اذعانواژه  خر بيانيه که باآت قسم  )۶(
قای عراقچی است که درمصاحبه با آ) شروع شده است دقيقا برعکس ادعای شده بيان شده است

قطعنامه  کی به موافقتامه قالب کرده که زير با آدرس) را(مدعی شده که واژه  خبرگزاری مھر
   .جريان اجرا خارج گرددضعيف وازھای شورای امنيت 

 لقطعنامه ھای شورای امنيت سازمان مل ،که رفتمريکا به اعتبارتشريحی آشورای امنيت ملی   )٧(
بايد ازسوی جمھوری اسالمی اجرا  ،جمھوری اسالمی       ِ ه امان  ماھ ۶را اھرمی ميداند که درطول 
  .شورای امنيت خواھد شدمشمول تنبيه شود ودرصورت خودداری 

                                               
) بجای نفت در باره اتم امضا ١٩١٩امتياز ھمانند امتياز آرميتاژ اسميت ( حق اگر يک معاھده ترکمانچای ديگری امضانشده است شايد يک - ١

توافق نامه رضا شاه ديگر در تاريخ ايران طلب ميکند تا آنرا به بخاری ديواری اين  اين يکی سقف توليد نفت را ھم شامل می شود.شده که 
 ک-ح ور بگرديم... ھيھات و ھيھات... ی برداريم و درضا شاھبياندازد... چراغ موشی ھايمان را برای يافتن چنين 

٢ - 02Dec2013.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/NaghdeHoghughiTavafogh5Plus1   
٣ - 02Dec2013.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/NaghdeHoghughiTavafogh5Plus1   



 حقوقدان -اميرفيض -وايران ۵+١در رابطه با موافقتنامه  -اسراری که فاش شد                   ۶از  ۶برگ  ٢٠١٣/١٢/٠٨(کيوان شيد) شنبه 

ارس ر رفتارناظم مدوآمريکا بقسمی بکاررفته که ياد آ> درپايان بيانيه شورای امنيت ملی تنبيهواژه <

   .خطاراتشخيص ميداد وھم خودش تبيه را معلوم واجراميکرد ،ناظم                   ِ قديم است که ھم خود  

 ن سازمان ملل متحد با موقعيتدرست است که درمنشورسازمان ملل متحد نيز واژه تنبيه بکاررفته ولی بي
    .استن تفاوت بسيارآمريکا با موقعيت خاص آوبيانيه شورای امنيت ملی  ،جھانی

  برداشت حقوقي كلي

ی شنشان ميدھد که ھيئت ايرانی ھيچ کوش  نآمد ھای آنسبت به موافقتنامه وپی  بررسی کلی حقوقی 
نوشته  ۵+١ هوھمانطورکه قبال ھم عرض وارائه دليل شده ھرچه گرو برای حفظ حقوق ايران نکرده است

   .قايان ھم امضا کرده اندآ

به  اناذعاند زيرا مراتبی ازقبيل  ی اسالمی فاقد بضاعت حقوقی بودهورنداشت که نمايندگان جمھنبايد پ
نجا که آنمره اول ايران شناخته شده ويا  شمندمريکا که سی سال است بعنوان آنھم آ ،درک طرف مقابل

ی چيزھائ ،مريکا ميدھندآتنبيه رابه طرف يعنی  و نمايندگان جمھوری اسالمی حق قضاوت واجرای مجازات
   .باشدبضاعت  حقوقی  نيازبهنيست که 

 نکه خودشآ مصدق با نيازبه حساسيت واحتياط زياد دارد دکتر ،دفاع ازحقوق خاصه حقوق ملی وکشور
 حقوقدان و ۴سنجابی وشايگان) ونفره ھمراه او دواستاد حقوق بين الملل ( ١۴حقوقدان بود ودرھيئت 

نری ھبياد دارم < نھا راآ يک که يکی ازف بلژمعھذا دونفرازحقوقدانان معروبودند  ايرانی  وکيل دادگستری
) الزم بود که را جزسگ مازندرانینگيرد شغال مازندرانی ( > بود استخدام کرد زيرا به مصداقروبن

   .ندھيئت ايرانی ازوجود حقوقدانان خارجی ھم استفاده ميکرد

خواسته جمھوری اسالمی  .خير ،نبايد تصورکرد که اين مھم برای نمايندگان ايران پوشيده بوده است
اساسا نه تنھا نيازبه ،امان نامه بوده است واين کار دريافت  ومتقابال ۵+١به خواست  وتسليم تمکين

متقاضی مرحمت ورحم  ،امان نامه راھم مشکل ميسازد زيرا امان خواه                              ِ وکيل وحقوقدان ندارد بلکه  امر  
    .وکيل ندارد حقوقدان و امان دھنده است وتقاضای مرحمت ورحم وبزرگواری نيازبه

 


