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  حقوقدان -ميرفيضا

درباره مسئله ھسته ای ايران  اين  نتانياھواوباما وبنيامين  آقایبنده ھم مانند بسياری مترصد بودم که 
   .طه نظرھای تازه ای ارائه خواھند دادسخنرانی ميکند چه نقدرکنگره نتانياھوبنيامين  آقایروزھا که 

 آمريکا اوباما به اعتبارنگرانی ازافشای مذاکرات محرمانه بين آقایکه  نشان ميدھد  ،توجه به موضوع
 کرده و گفتگو درمصاحبه با رويترز آمريکاپيشاپيش ازطرح محرمانه  ،نياھوتاايران بوسيله بنيامين ن و
وخوداو فاش گوئی ھارا عھده  بنيامين گرفته است آقای از گوئی مسائل محرمانه را واقع حربه فاش در

   .دارشده است

برای مالحظاتی چند  شرکت نياھوتاان اوباما وبنيامين نآقايدرسيرک  ،اين تحرير باتفاق             ِ اکنون به مدد  
  .ميکنيم

  ي بودن  ّسر 

 بودن جريان مذاکرات وتصميمات! نخستين موضوع بااھميتی که درجريان سيرک مالحظه شد محرمانه
  .ازملت ايران است ،ونمايندگان ايران آمريکابين 

کشورھای خليج  کشوربزرگ جھان به اضافه اسرائيل (که درمتن مذاکرات قراردارد) به اضافه ) ۶(ش ش
اظھارات جان کری درمطلع ساختن کشورھای خليج فارس وعربستان فارس کامال ازمذاکرات مطلع اند (

  .)نھاآبرای رفع نگرانی  درمورد مسائل ھسته ايران آمريکاتصميمات ازمذاکرات و

نچه بنام مذاکره ميگذرد وقرارھائی که گذاشته آدرمجلس ھستند که از اننآم ايران ونمايندگان تنھا مرد
متن موافقتنامه  ھنوز مجلس از ،حدود يکسال وچند ماه ازموافقتنامه ژنو ميگذرد ؛شده بی اطالع ھستند

 و ٧٧) درحاليکه بموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی مواد درمجلسدکترالھام نيست ( ژنو مطلع
   .گاھی وطرح درمجلس مستثنی باشدآ ھيچ موافقتنامه ومذاکرات امضاشده نميتواند از ١٣۵

معنای عزت برای ملت ايران ھمين است که حتی عربھای حاشيه خليج فارس ازمذاکرات اتمی راجع به 
  شند ولی مجلس اسالمی وملت خير.ايران مطلع با

  كه فاش شد آمريكاطرح 

 آقایوز قبل ازسخنرانی ر ، دوآمريکااوباما باپيشدستی درفاش کردن طرح محرمانه  آقایعرض شد که 
ن آدرمصاحبه ای باخبرگزاری رويترزطرحی را که اصراردرمحرمانه بودن درکنگره  نتانياھوبنيامين 

   .داشت  فاش کرد
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  اوباما آقايزاظهارات ه اي اپنجر

يب بتقر واسرائيل را آمريکامشترک  انگيزه سيرک ،نآ است که ميتوان از اوباما پنجره ای آقایاظھارات 
  .به سراغ اين پنجره ميرويم .يافتدر وبا احتياط 

ته نداش ،نجا که انتشاريافتهآ تا ،کردند که ھيچ سابقه ای درمذاکرات دن برای اولين بارازطرحی ياايشا
   .ن چنين استآ است و

 ندی خودرابه فعاليت ھای اتمی درصورتی قابل تصديق اعالم کندبسال پاي )١( ١٠اقل ايران بايد برای حد
 اگر –وجود داشته باشد  )٣( برسرتوافق اتمی اين کشورتا امکان رسيدن به موافقت نامه جامع  )٢(

موجود  عناصر ابعاد فعلی نگھدارد وبرخی از در سال برنامه اتمی اش را ١٠اقل برای ايران مايل باشد حد
ھيچ گام  )۵) اگربه توافق برسيم وراھی برای تصديق اين پايبندی پيدا کنيم (۴( برچيند دراين برنامه را

تضمين  ارنھا به سالح اتمی آديگری نيست که مابتوانيم برداريم وبه اندازه اين گام درمورد عدم دستيبابی 
  .کند

نھا برای دست يابی آزمانی که ما متوجه ميشويم که  اين است که از آمريکاھدف  اوباما گفته است آقای
. )٧اقل يکسال فاصله باشد (پيدا کنند حد نراآميکنند وزمانی که عمال توانائی  )۶به سالح اتمی تالش (

  :ست گفتهاوباما آقایاظھارات طرح وحکيم مولوی بيتی دارد که فکر ميکنم بھترين توجيه کننده 

  وجل  ّ عز  درون قھرخدا پرخلل       وز کافر ظاھرش چون گور

نکه اي پشت بسته است و از پرخلل ونابکارانه است که دست موافقتنامه ژنو را نقدرآاوباما  آقایاظھارات 
  :فته استايشان قبال گ

اينکه  از نشانی است >ن باقی استآمسائل فنی درگفتگوی باايران تمام شده وفقط تصميم ايران به قبول <
  .وطرح جا افتاده ای است اظھارات ايشان دررويترز بی حساب وکتاب نيست

   بي ظرفيتي دراظهارات اوباما 

ھيئت  ۵+١ھسته ای با  چشمه بابيل بتوان گرفت ........ ازابتدای مذاکرات           ِ داريم که سر   یضرب المثل
 اآمريک  مه ھای شورای امنيتودخالت بيشترازحدی که بواسطه قطعنا ه تعديات وزياده خواھی ھاايرانی ب

توجھی نکرد وبه خيال اعتماد سازی ويا ازحول حليم که باشخصيت ھای خارجی  ن استفاده ميکرد،آ از
مضا ا به اينکه نخوانده موافقتنامه ژنو را چیاعتراف عراق( مدندآوگفتگوميباشد بسيارکوتاه درنشست 
ادعای  ،به گدا که روبدی(نجا کشانيد که قضيه شد مصداق آرا به  ) واين روال نامساعد کارکرده است
  .)ميشه کدخدائيش

  )باراك اوباما( كدخدا آقاينقد طرح 

درجھت ساخت سالح ان اير نظارت کامل برفعاليت اتمی ايران است کهاوباما  آقایکليت وماھيت طرح 
  .نگيردھسته ای قرار
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جھان که عضو  کشور ١۴۵يا آايشان توجه شود اين سوال بجاست که  قبل ازاينکه به خللھای طرح 
تابع شرائط ھم امضا کرده اند  را N P T الح اتمیس ژانس بين المللی اتمی ھستند وپيمان عدم اشاعهآ
 تابع شرائط پروتکل تنھا  و ؟امضا کرده اند افقط پروتکل الحاقی رنھا آ اوباما ميباشند ويا آقایطرح  و

  ١ ؟ميباشندالحاقی 

 عضوپروتکل الحاقی که واجد اختيارات بسياروسيع وبازديد ھای سرزده ونظارت دائم  کشورھای  اگر
کليه اعضای  نرا مالک عمل آژانس اتمی آژانش کافی برای نظارت برفعاليت اتمی ايران نيست چرا آ
  ؟قرارداده استژانس آ

  ؟کاآمريوھيئت حکام مسئول کنترل فعاليت ھای اتمی کشورھا ميباشند ويا  ژانسآ ،اساس مقرراتيا برآ

 نھم فقط نسبتآژانس آ قائممقام را خود آمريکا، ھای قانونی ويا تفويضی استناد کدام صراحتبه چرا و
  ٢ ؟به ايران ميداند

 روبا صد رفت وشورای امنيت ھم، پرونده اش به شورای امنيت ژانسآايران بمناسبت تخلفات ازمقررات 

لمان آايران را محول به کشورھای عضو شورای امنيت بعالوه  ومذاکره با نھاآقطعنامه ھائی اجرای 

ژانس تائيد کند آ ژانس تن بدھد وآمعنای اين عمل اين است که ھمينکه ايران به رعايت مقررات  ،ساخت

پايان  ۵+١و آمريکانقش و ،له مختومه استمسئ ،شت شده استگکه ايران به موقعيت قبل ازتخلفات بر

  .يافته ميشود

   .وھيچ کشوری قابل اعتماد نيستند آمريکادرست است که جمھوری اسالمی قابل اعتماد نيست ھمانطورکه 

جان کری گفت ھيچيک ازبند ھای توافقنامه ژنو مبنی براعتماد نيست مادرابتدا گفتيم که ميخواھيم اعتماد (
درکنفرانس خبری روزانه خود گفت  درمذاکرات  آمريکاساکی سخنگوی وزارت خارجه جن ( - سازی کنيم)

  .)ھسته ای بحث اعتماد مطرح نيست

 که بنابر ملت ايران با جمھوری اسالمیسروکاردارد نه با  ايرانبايد متوجه باشد که با  آمريکاولی 

 .خود را درگيرساخته است >تاريخی پرعزت وانسانيت داردايران < ،ن کشورآ اعالم خودرئيس جمھور

ايران  رفتاربا ملت در آمريکانبايد معياری برای  ،موقعيت فعلی ملت ايران يعنی دراسارتی که گرفتاراست
    .باشد

تحميل وسوء  ،هرگامي وهركلمه اي كه خارج ازخواست پروتكل الحاقي ازايران بخواهد آمريكا
   .ت ايران است، وغيرقانوني وعالمت دشمني با ملموقعيت استفاده از

س ژانآ وبرگشت ايران به موقيعيت عمومی سايرکشورھای عضازصدورقطعنامه ھا خواست شورای امنيت 
   .رد کردن يک ملت                       ُ است نه انتقام گيری نه خ  

                                               
 ک-اسراييل، پاکستان و ھندوستان .... ح - ١
 ک-آنھم با فشار و تھديد و ارعاب ھای اسراييل. ح - ٢
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  لل ها درطرح اوباما خ

داده است که قائل به مدت  آمريکا؟ چه کسی چنين صالحيتی به مده استآسال ازکجا  ١٠مدت  - )١(
  بشود؟ 

مراتب تصديق کدام است که ايران  و ؟قابل تصديق يعنی چه وچه وقتی چيزی قابل تصديق است - )٢(
 ،ت طرح؟ ماھيبرای تصديق کردن کيست دار مقام صالحيت – ؟ن مقيد سازدآبتواند خودرابه رعايت 

نکه قضاوت موضوعی برعھده مدعی آھمانند  ،ساخته است آمريکاصالحيت را متوجه مدعی طرح يعنی 
که چنين مسائلی رامطرح ميکند انسان باوجدان حقوقی اين چنين  آمريکا است از ورآحقيقا حيرت  –باشد 

  .ن نميکندتوقعات را عنوا

. مطرح شده است آمريکامی ايران ازسوی ، اولين باری است که درمورد مسائل اتتوافق جامع - )٣(
 يردقرارگ آمريکاتوافق جامع به کليه مسائلی که ھنوز معلوم نيست که چيست وميتواند مورد ادعا وطرح 

) ممکن است اطالق شود نه مسائل اتمی ئی که درموافقت نامه ژنو بکاررفته استبه استناد نفھمی ھا(
  .شده استژانس اتمی مشخص آن ازسوی آ که ضوابط 

ھمه اش گنگ وبی مصرف است وميتواند   راين برنامه برداشته شود><برخی ازعناصرموجود د - )۴(
  .ه حد وحصر نداردکبشود  آمريکازمينه ھای ادعائی برای 

نميتواند اساس توافق به حساب  > اميد به فرداھای نامعلومدن<راھی برای تصديق پايبندی پيدا کر - )۵(
اھد کافی نخو >راه تصديق پايندی< ن اين است که دھھا سال مذاکره برای پيدا کردنآ معنای تجربی و يدآ

  .بود

  ؟> شناخته نشودراه تصديق پايبندیژانس <آاگرشيله پيله ای درکارنيست چرا پروتکل الحاقی  

امتيازی است  حق و ،ه     ّ ، توج  ستآمريکادراين طرح  مـــــا> متوجه ميشويم مــــــــازمانيکه  از< - )۶(
چه  > واقعا مضحک است دريک طرح تاتالش ميکندواژه < –ای خودش قائل شده است بر آمريکاکه 

چيست که از  آمريکا      ِ . مرگ  . تالش معيارشناسائی نداردعنوان کند آمريکارئيس جمھور  نراآرسد که 
 ، خودش را جايگزيناتمیبين المللی ژانس آنکه بنويسد آوبجای  ميکند معيارھای پروتکل الحاقی فرار

  .ساخته است

 ؟> کدام مقام است که چنين تشخيصی برعھده اوستعمال دست يابی ايران به سالح ھسته ای< - )٧(
وبه استناد ھمين تشخيص خودش ازاقدامات نظامی  واجد اين صالحيت است آمريکا ،اوباما آقایدرطرح 

  .عليه ايران استفاده خواھد کرد

  دخالت اسرائيل 

اتمی که به مناسبت  بين المللی ژانسآ اساسا مسئله ھسته ای ايران موضوعی است مربوط به ايران و 
بنابراين صالحيت ذاتی کشورھا  ؛ھم به موضوع کشيده شده است ۵+١قطعنامه ھای شورای امنيت پای 

. ھيچ دليل موجه وقانونی برای دخالت اسرائيل ايران کامال محدود ومشخص است ای درموضوع ھسته
  .ضيه اتمی ايران وجود ندارددرق



 حقوقدان -اميرفيض -ين نتانياھوباھم در سيرک اوباما و بنيام                                  ۶از  ۵برگ  ٢٠١۵/٠٣/٠۵شيد (پنجشنبه) اورمزد  

  ها  تحريم

ھيچ اشاره ای به تحريم ھای کنگره وتحريم ھای اتحاديه اروپا وحتی تحريم ھای شورای امنيت  ،طرح
سال  ۵ از فقط شامل فعاليت ھای ھسته ای ايران خواھد بود که بعد ،واين بدان معناست که طرح ،ندارد
   .باطی به تصميمات وتحريمات عليه ايران نداردھيچ ارت و ،ھائی روبروشود سال باگشايش ١٠يا  و

  :گفت -٢٠١۵فوريه ٢١ - ھم ھمين تازگی ھا آمريکاژنرال مارتين دمبسی رئيس ستاد مشترک ارتش 
  .>چالش ھای ھسته ای ما باايران محدود به مسئله ھسته ای نيست<

  فقدان مرحع رسيدگي به اختالفات 

ک طرفه بودن برادر موافقتنامه ژنو است يعنی ھيچ دقت درطرح نشان ميدھد که طرح ازنظرگنگی وي
 دقراردا بدست طرف يکجانبه پيش بينی نشده ودراصطالح ريش وقيچی ،اختالفات مرجعی برای رسيدگی با

   .افتاده است آمريکايعنی 

  طرح است نه قرارداد 

ن ھا گفت ف َ ش   ،ف                                 َ نه پيش نويس موافقت نامه ولی اين ش   ؛معلوم است که اظھارات اوباما طرح خام است

 درمقابل کار ن ايستاد نه مانند موافقت نامه ژنوآالو گفتن است وبايد ازھمان ابتدا جلوی ــتــفبرای ش

  .انجام شده قرارگرفت

  ازنمايش مزبور آمريكاهدف 

 ، نھايت فشاربه ايران برایازاين صحنه سازی ھا که با مشارکت اسرائيل صورت گرفته است آمريکاقصد 
برای ھمين طرح  را قعيت مشکل خودميخواھد مو آمريکا ،افقت نامه ژنو استقبول تحميالت ناشيه ازمو

خرين امتيازی است که آدرک کند که اين  مھوری اسالمیجنشان بدھد تا  جمھوری اسالمیبه  ،خود
رئيس جمھوری گفته باشد که  مھوری اسالمیجميخواھد به  آمريکا. داشته باشد آمريکاميتواند از

 »راناي« ابل کنگره واسرائيل برای رفع مشکالت بااستفاده ازحق وتو درمق با ست که يک تنه وآمريکا
  ٣  .ايران ازاين موقعيت استثنائی استفاده نکند مسئوليت متوجه ايران خواھد بود اگر و ،ايستاده است

  دستاورد اسرائيل 

 رئيس امورخارجی  و ،ان روبرت منددين ديرآقايازسوی نمايندگان کنگره  ١٣٩١دراسفند ماه سال 
  :طرحی داده شد  که درصورت تصويب سناتور جمھوری خواه خانم ليندس کريم 

                                               
ود از خ تھديد ادعايی ر پیدبرای توجيه اين نکته جان کری سفری به عربستان سعودی ميکند تا اين را وانمود سازد که اگر اسراييل بخواھد  - ٣

ان ممکن است برای جلب پشتيبانی عربستالبته  (جماق) باشد.رفته گده کند مذاکرات قبال انجام فضای عربستان سعودی برای حمله به ايران استفا
   ک-از طرح ھم باشد تا بتوانند غيرمستقيم اسراييل را در اقليت قرار داده باشند. ح



 حقوقدان -اميرفيض -ين نتانياھوباھم در سيرک اوباما و بنيام                                  ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٣/٠۵شيد (پنجشنبه) اورمزد  

> خانم ملزم به حمايت ازاسرائيل درصورت حمله نظامی اسرائيل به ايران خواھد بود آمريکادولت < 
مب ن باما نميخواھيم که ايرا ،ھيچکس درجھان خواھان جنگ ديگری نيست< :ليندس کريم درکنگره گفت

  .>اتمی بسازد

اظھار  و لينتانياھو نخست وزير اسراي اين طرح درکنگره باقی ماند وتصويب نشد اکنون سخنرانی بنيامين
اره ھم اش نتانياھو سخنرانی بنيامين . درنگرانی ھای او زمينه ای ميتواند بشود برای تصويب اين طرح

 و نتانياھو سخنرانی بنيامين و ،اقدامات جنگی عليه ايران شده است از آمريکاای سربسته به حمايت 
ائيل که طرح مزبور با رانی ازفعاليت ھسته ای ايران بھترين موقعيت است برای البی اسراحساس نگ

   .تصويب کنگره روبروشود

  اثر حقوقي حضور بنيامين دركنگره 

ت گفته اس ؛ئی که مخالفت خودراباحضورنخست وزيراسرائيل نشان دادهمريکاآناتورھای س يکی ازخانم
  .>بود آمريکاورمردم اھانت به شع نتانياھوسخنرانی بنيامين <که 

 ) بدون دعوت رئيس قوه اجرائيه   كشوراسرائيلحقوقي، حضور رئيس قوه مجريه يك كشور ( نظر از
خنراني براي س )آمريكاقوه مقننه درمجلس قانونگزاري ( )آمريكاديگر تاچه رسد به وجود مخالفت (

  گرددتلقي مي آمريكاسي موضوعي كه درصالحيت قوه مقننه است  دخالت اسرائيل درحقوق سيا در

  .><سخنرانی وحضورمن سياسی نيست :به اين حقيقت واقف بوده که گفته است نياھوتابنيامين ن

 شينپي سخنرانی داشته اند ولی ھيچ مورد آمريکادرکنگره  روسای قوه اجرائی اسرائيل تا کنون سه بار
 عدم دعوت واينبار   .ده استنبو آمريکايعنی رئيس جمھور  آمريکان بدون موافقت رئيس قوه مجريه آ

 اآمريکنخست وزيراسرائيل دقيقا دخالت اسرائيل رادرحق حاکميت  از آمريکااستقبال رئيس جمھوری 
مورد  و ميليونی منفور ۵ميشود که چگونه يک ملت  نما اينجاست که حيرت خود و ،وردآبتصويرمي

ن آازدرک  آمريکا ابرقدرت جھان دخالت ميکند ونمايندگان کنگرهکشور مدعی حاکميت يک  در ،اتھام
   غافلند ويا عاجز.

   :ريل شارون می افتد که گفتآست که انسان ياد ااينجباز  و 

من ميخواھم  .نطوریآميخواھد اينطوری باشد ويا  آمريکا ھروقت ماکاری ميکنيم شما بمن ميگوئيد<
 يکنيم ورا کنترل م آمريکايھوديان  ما ،براسرائيل نگران نباشيد آمريکابابت فشار صريحا بشما بگويم از

   )٢٠٠١ريل شارون اکتبرسال آ(                                              > را ميدانند ئی ھا اينآمريکا

   :کوبيده است آمريکاھری  به اين افول                        ُ يادش به خير که مولوھم م  

  ميل به پابوس کرده ای          خاکت به سرترقی معکوس کرده ایازدست بوس 

*  
 ن. آھو نداشته باشد  به اميد ادامه نيااين تحرير ناقص است اگر نگاه کوتاھی به اظھارات بنيامين نتا    


