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  شش                    ِبن بست مذ اكرات وين 
  )قسمت اول(  )12(

  حقوقدان -اميرفيض

اظھارنظرھا نشان ميدھد که درموضوعات مورد  .وھای ژنوبفاصله کوتاھی متوقف شدششمين دورگفتگ
   .اختالف توافقی صورت نگرفته است

  . تحريرحاضر قاصد است نقطه نظرھای ناشی ازبن بست مذاکرات را مطرح سازد

  توقف کامل غنی سازی  آمريکاادعای نمايندگان جمھوری اسالمی براين پايه است که خواست
  .ھسته ای ايران است واين امربا خط قرمز جمھوری اسالمی منافات دارد

   :، درعبارت  زير وارد استاين ايراد

ازی اورانيوم حق مسلم کشورھای عضو سازمان انرژی اتمی وازجمله غنی س<
 ۵+١برای ، جمھوری اسالمی. خط قرمزھوری اسالمیتمرکز برخط قرمز جم > نه درايران است

   .نيست

 برای ايران شناخته است و نراآ ژانس اتمیآاست که معاھده  حقوق ايرانخط قرمزدر معادله مزبور 
   ١. ن حقوق راساقط کنندآمی حق نداشته اند که درموافقتنامه ژنو نمايندگان جمھوری اسال

ماه  ۶، نه اکنون که حدود ايراد نمايندگان جمھوری اسالمی بايد بھنگام طرح موافقتنامه ژنو مطرح ميشد
  .ستن موافقت نامه ھم اجراشده اآ ن گذشته وقسمتھائی ازآازاجرای 

رابعنوان شرط اصلی کامل فعاليت ھای ھسته ای نمايندگان بی وقوف جمھوری اسالمی شرط توقف 
  :ن درموافقتنامه ژنو چنين استآپذيرفته اند وعبارت 

که پيشرفت برنامه ھسته ای  دبه مجموعه ای ازدرک ھای اوليه رسيده ان ۵+١امروز ايران وگروه <
ھای متعددی است که . اين ھا ازاولين مجموعه ازنظرکليدی به عقب ميراند نراآان را متوقف ميکند واير
  .>اين پس نزديک به يک دھه درزمينه برنامه ھسته ای اش پذيرفته است از

   :ين تصريح شامل قبول جمھوری اسالمی نسبت  به موارد  زيراستا

نجا که جمھوری آ واز وايران مبنی برلزوم توقف برنامه ھسته ای ايران  ۵+١درک مشترک بين  -١
 ۵+١درک  مسير لذا متعھد است که در ؛شده است ۵+١       ِ يم درک  سالمی درموافقتنامه ژنو تسلا

   .درتوقف برنامه ھسته ای  حرکت کند ۵+١ليت بخشيدن به درکادرچگونگی فع

                                               
بيرون از ايران ھم ھستند کسانی که  و بی وقوف ا نمايندگان رژيم اسالمی اين حقوق را پايمال وساقط ميکنند، در اوپوزيسيون ناکارآمدنه تنھ - ١

 ک-در پی پايمال کردن اين حقوق حقه ايران ھستند. ح ١+۵ی منويات در اجرا
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امه موافقتن ،تسليم به درک طرف؟ واقعا اين تعھدی است که نماينده يک کشوردريک موافقتنامه بنمايد
کشور وحتی وزيرخارجه يک کشوری حق دارد که تمکين  يا اساسا نماينده يکآ؟ است ويا قرارداد اسارت

؟ خط قرمز اينھاست  که برای ھمه ملتھا خط قرمزاست اال جمھوری تعھد کند درک بيگانگانيک ملت رابه 
  .خوند بنام سيد علی استآسالمی که خط قرمز تشخيص مصلحت يک ا

نھم الزم وتعھد شده آتنھا توقف برنامه ھسته ای ايران مطرح وموافقت نشده بلکه به عقب راندن  -٢
   .نه جمھوری اسالمی ۵+١، باز برميگردد به درک . حال تا کجابايد بعقب بروداست

ران تنھا مطرح نيست بلکه اين ھا ازاولين مجموعه اينھا يعنی به عقب راندن فعاليت ھسته ای اي -٣
نھا آاولين  متعددی است که بکارگرفته خواھد شد. کل مجموعه ھا چيست که يک قسمت از ھای

   .دارد  ۵+١؟ معلوم نيست وبستگی به درک توقف وبه عقب راندن فعاليت ھسته ای ايران است

تنھا عالمت ونشانی که ازمجموعه مزبور دردست است اين است که مجموعه مزبور شامل مواردی است 
 ايآ .شته درفعاليت ھای ھسته ای ايران چه عملی ويا مذاکرات وموافقتھا سابقه نداشته استکه دردھه گذ

دشواراست دامنه وسيع اين 
مجموعه که پيوند پيش بينی 

رادارد لحاظ  ۵+١شده بادرک 
نرا  آاثرات حضور  کرد و

   .درموافقتنامه ژنوناديده گرفت

ن ايرادات وارد وقابل آھمه 
فقتنامه طرح وازلحاظ منطق موا

ی قبل ازامضامسموع است ولی 
نکه آنه پس از موافقت نامه

موافقت نامه يکروزه ونخوانده 
امضا ميشود وفرش قرمزھم 

   .ميگسترندبرای نمايندگان 

يت ھای بلند مرتبه نمايندگان کم جنبه جمھوری اسالمی ھمينکه محيط کنفرانس ژنو وحضورشخص
گاری ھم به ايران نرا امضا کردند وبا يک مشت عکس يادآونخوانده د بکلی خودراباختند خارجيان راديدن

است که يکروزه توانستند حقوق  ۵+١نھا به معنای تجليل ازآ بازکشتند ودرواقع تجليل وفرش قرمز از
    .حقه ملت ايران رابه دست اين بچه ھای خام پايمال کنند

  ماهه  6تمديد مدت 

مده که منتظر تمديد آی نماينده گان جمھوری اسالمی بوجود يک تصورنادرست ويا ادعای تدبيرشده برا
   .ماھه توافقنامه ژنو ھستند ۶مدت 
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 ورد ردروين موافقتی حاصل نشد مھم نيست درگا< :قای عراقچی گفته استآ ،ورباطلصدرراستای اين ت
يد مدت دور دوم تمد اگردر<: قای ظريف ھم گفتهآ> واريم به توافق برسيمماھه اميد ۶دوم مذاکرات 

  .>موافقتنامه به توافق نرسيم مھم نيست وھيج اتقاقی نيفتاده است

ايران  است يعنی اگر ۵+١ن منوط به موافقت آوتعليق ، شرط معلق ماھه موافقت نامه ۶شرط تمديد مدت 
موافقت نکند ازتمديد مدت خبری  ۵+١ اگر ضافه مدت رابنمايد ولیا ماه ويا ۶درخواست تمديد مدت 

خانه  در خانه عروس بزن وبکوب است و(ھمان ضرب المثل  ،حضرات               ِ مصداق تصورباطل   و ،نيست
   .) استداماد خبری نيست

 ،مدت درقرارداد وتعھد .نمايندگان جمھوری اسالمی به اھميت مدت درموافقتنامه ژنو بی اعتناء ھستند
نی نداشت چه لزومی داشت که ماه نقش اساسی وارکا ۶، مدت ارکان قرارداد است واگردرموافقتنامه از

   .تعيين مدت شود

ماھه موافقتنامه نيست  وبرعکس  ۶درتمديد مدت  ۵+١الزامی برای  درموافقتنامه ژنو ھيچ شرطی ويا
ازبرنامه ھسته  ۵+١نھا رفع نگرانی ھای آھوری اسالمی مقررشده که مھمترين تعھدات متعددی برای جم

 ، تعداد واورانيوم غنی شده ، ذخائرئی ھای غنی سازی ايرانزمينه توانا<ای ايران است  که شامل 
 ،راک استا م درسطح تسليحاتی بااستفاده ازراکتورنيو، توانائی ايران برای توليد پلوتھاتوانائی سانتريفوژ

  .>قرارگيرد ۵+١بانضمام شفافيت بيشترونظارت ھای سرزده برنامه ھستی اش که بايد دراختيار

   .ھيچ تعھدی درتمديد مدت موافقتنامه ندارد ۵+١باوجود تعھدات باال متقابال

  مانع بزرگ تمديد مدت

ه موافقتنامه دارد که مستند اين ماھ ۶نامه ژنو توضيحی درباره مدت بيانيه کاخ سفيد درتوضيح موافقت
   .تحرير قرارميگيرد

   :مده استآدربيانيه 

برای خريد زمان بمنظورپيشبرد برنامه ھسته  ،بود که ايران ازمذاکراتدرگذشته اين نگرانی مطرح شده <
ماه است) کمک ميکند که ايران نتواند  ۶مقصود اين اقدامات درفاز نخست ( ،ای اش استفاده خواھد کرد

  .>ه برای تداوم پيشبرد برنامه ھسته ای اش استفاده کندازپوشش مذاکر

ماه سوء  ۶صد اصلی درمحدود کردن موافقتنامه ژنو به مدت تصريح مزيور ميرساند که يکی ازمقا
با تمديد مدت کلی ۵+١بنابراين موافقت   .کش دادن مدت مذاکرات استجمھوری اسالمی دراستفاده 
اشته وچيز ساده ای نيست  ذشته دگسال  ١٠در ۵+١بخشی ازھمان نگرانی است که  موافقتنامه، وياجزئی

   .ن  تن دھدآبه  آمريکاکه 

در  ھای تحريمی ھا وپايان دادن به تخفيف ئی سخت درتقالی سخت کردن تحريمآمريکااتورھای سن
  .)حق وصراحتی که درموافقتنامه ژنو منظورگريده استموافقتنامه ژنو ھستند (
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ئيی درتعقيب طرحی ھستند که درپايان مدت آمريکاسناتور ٢٩< :نوشت آمريکاروزنامه بوستون کلوب 
   >.نو تحريم ھا باز گشت بشودماھه موافقتنامه ژ ۶

  .جوالی تحريم ھای کاھش يافته به حال اول برگردد ٢٠قای مک کين اظھاراميد واری کرده که پس ازآ

  ماه 6ضمانت اجراي مدت 

ماه نيست بلکه ضمانت اجرائی  ۶درتمديد مدت  ۵+١شرطی ويا تعھدی برای  ،نه تنھا درموافقت نامه
 ۶درمدت  ھدات مندرج درموافقتنامه ازسوی جمھوری اسالمیروشن ھم درصورت عدم انجام تع بسيار
   :ن اين استآ پياده شده و ماه 

تحريم ھای محدود را لغو وتحريم ھای اضافی را برايران اعمال  ۵+١ اگرايران به تعھداتش عمل نکند<
  .>ميکند

  دلخوشي  جمهوري اسالمي بابت تمديد مدت

 عليه ايران با آمريکاتحريم ھای  يران براين باورند کها وآمريکاگروھی ازانديشمدان روابط سياسی 
  .ساله کوبا ھم با ھدف تغيير رژيم کوباست ۵٠ھمچنان که تحريم  جمھوری اسالمی است نظامانگيزه تغيير

اعتراف کرد که ھدف دولت  آمريکايکی ازمقامات ارشد دولت < :واشننگتن پست دراين زمينه نوشت
عليه ايران تضعيف نظام اين کشورازطريق تحريک وبرانگيختن نارضايتی دراعمال تحريم ھا  آمريکا

  .>عمومی است

 :وشتنرفته است  مطلب مزبور با عبارت منسجم ديگری مورد تائيد روزنامه ھافينگتون پست نيز قرار گ
ود ھا درصورتی برداشته ميش ھا عليه ايران طوری است که تحريم کيفيت تحريم ،رکبنابرگفته مارک گ<

زاد وبا حفظ حقوق اقليت آزاد کند وبه سمت يک نظام انتخاباتی آ زندانيان سياسی راکه حکومت ايران  
   >ھا حرکت کند

ه شکارميشود کآناپيدا تطبيق کنيد  به اصطالح ملی! امه شورایگفته مارگ گرک را با قطعن – حاشيه
  پايان حاشيه)(                                            .استکننده قطعنامه شورای ناپيدا  يک مقام کته دي

ھا  ازبرقراری تحريم آمريکاھدف < :بانی عضو ھيئت علمی دانشگاه امام صادق گفته استقای شعآ
نوع تحريم عليه جمھوری اسالمی وضع شده  ۶٠براندازی جمھوری اسالمی است اوگفت تا کنون بيش از

   .ن مربوط به جنگ تحميلی استآتای  ١١که 

ال به دنب آمريکا< :نوشته است آمريکان ووابط ايرادرکتاب اخيرش بنام ر ،معروف      ِ سويان  قای حسين موآ
  .تا منابع طبيعی ايران را غارت کند> دولت دست نشانده ای روی کاربياورد تغيير رژيم ايران است که

نھا آھا وانتقال قدرت حکومت به  درخارج ازکشور دررابطه با تحريم جنبش سبزدرخواست ھای مکرر 
ا ر  آمريکابا انتقال قدرت ازمالھا به جناح طرفدارم ھا تندی است نظريه ارتباط تحريکه فصل عيان ومس

  .تائيد ميکند
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  قانون تحريم كوبا 

 مريکاآھای عليه ايران توسط  ، نگاھی است که ماھيت تحريمن استناد شدآقانون تحريم کوبا که درباال به 
  :ميشود ميگويد> خوانده زادی وھمبستگی کوباآقانون قانون مزبور که عنوان < ،ص ميکندرا مشخ

 ، تمامان وارد مذاکره شود ھردولتی رادرکوبا برسميت بشناسد تاچه رسد که با آمريکاقبل ازاينکه <
ربايد حقوق بش –زاد گردند آتمام زندانيان سياسی بايد  –فعاليت ھای سياسی بايد قانونی شناخته شود 

انتخابات  –يت داخلی منحل بشود وزارت امن –قوه قضائيه مستقل ايجاد شود  –رعايت وحمايت بشود 
  .غيرازوابستگان کاسترو باشدزاد بانظارت بين المللی سازمان دھی شود ورھبرجديد آ

  )١١مجله سياست خارجی سال (                                                                                  

 ،ازجمهوري اسالمي آمريكاائي است كه ازكوبا همان ه آمريكابروشني مي بينيم كه خواست هاي 
 آمريكادرخارج وداخل ايران به عينه همان خواستهاي  آمريكامتوقع است وعوامل 

  .ازكوباراشعارمبارزه خود ساخته اند

   دردروازه تسخير حكومت ايران  آمريكا

 به معنای می دگرگونی درنظام جمھوری اسالازوضع تحريم ھا عليه ايران  آمريکااگرقبول کنيم که ھدف 
افقت موھستند ( آمريکا انتقال قدرت به کسانی که طرفدار

ويداد ھم ھستيم که شخص شيخ گوادلپ) ناگزير ازقبول اين ر
وزيرامورخارجه وبطورکلی دولت فعلی ايران  حسن و
تشکيل شده است  آمريکاکره ھای وابسته به عازعمله و

ال دنب آمريکا ١٣۶٠ سالروشنتر ھدفی راکه ازودرعبارت 
واين مطلب  ن کشورقرارداردآميکرده اکنون دردسترس 

 .گاھندآن آمکتوم نيست ومالھای حاکم بوضوح به حرکت 
قدراين موقعيت وتالش وبرنامه ريزی  آمريکابنابراين 

راميداند ونميخواھد با استفاده ازحقوقی که درموافقتنامه ژنو 
ارا دست بزند که بافته ھداشته به اقدامی  برای خود منظور

   .پنبه سازد

  

 رکشو سبز) درداخل وخارج از( آمريکاتوام خامنه ای وايرانيان ستون پنجم                        ِ شيخ حسن با برنامه ريزی  
راجبران کرد   ٨٨خابات انت انقالب مخملی ونيز ، شکستبااين موفقيت آمريکا ،به رياست جمھوری رسيد

  .ازبين برود آمريکاومتکبرانه  النهعجوکم چيزی نيست که بايک اقدام   وردھاآاين دست

   :ورده به گزارش زير توجه فرمائيدآايران بدست  دررابطه با آمريکابرای احراز اھميت موقعيتی که 



 حقوقدان -اميرفيض  -١٢/١ -بن بست مذاکرات وين شش                                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٧/١٧ (اورمزد شيد) پنجشنبه

  ورد هزينه هاي اقدامات نظامي آبر

گزارشی درباره ھزينه ھای ناشی ازاقدامات احتمالی تحريم  يکاآمرنفرازمديران فدراسيون دانشمندان  ٩
ھا ويااقدامات نظامی عليه جمھوری اسالمی تھيه کرده اند  که گزارش مزبور ازاستنادات اين تحرير 

   :مده استآ. درگزارش ميباشد

دالرخسارات ميليارد  ١٧٠٠ميليارد ودربيشترين حالت  ۶۴ھزينه ھای نظامی عليه ايران  ،درکمترين حالت
   .بھمراه خواھد داشت

   .ميليارد دالرخسارت داشته است ۶۴تحريم سنگين ايران برای کشورھای جھان 

  .ميليارد دالر ٣٢۵محاصره دريائی وبستن ھرمزبرای جلوگيری ازصدورنفت ايران 

  .ميليارد دالر ٧١٣خی مراکز نظامی عمليات نظامی محدود وھدفمند عليه تاسيسات ھسته ای وبر

 ١٢٠٠درمنطقه راازبين ببرد  آمريکابمباران ھمه جانبه ايران درحدی که توان ايران برای حمله به منافع 
  .ميليارد دالر

  .ميليادر دالر ١٧٠٠وردن کامل ايران آ ازپادرر حمله تمام عيارنظامی بمنظو

  ن خواھد کردميليارد کمک به اقتصاد جھا ۶٠مماشات وسازش باايران 

  )ا(کتاب پژوھش تحريم ھ                                                                                           

  پايان قسمت اول 

                                                                          

  

  

  

  

  

 


