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  حقوقدان -اميرفيض

با جمھوری اسالمی که منجربه توافق جامع مشترک شده است ازجھات  ۵+١موضوع اختالف ومرافعه 
ن جھات که ميتواند زيربنای نقد مراتب ديگرتوافق جامع گردد اھميت آيکی از متعددی قابل بحث ونقد است

   .وسرمايه برای رسيدن به نتيجه تا توافق جامع وين استمرافعه وتالش وصرف وقت 

سال مذاکره واينکه شايد  ١٢با اشاره به مدت  ،جا که بيشتر اظھارنظرھای مربوط به موضوع مزبورنآ از
مت اين  َ س   ، لذان داده اندآطوالنی ترين موضوع مورد مذاکره بين المللی بوده باشد اھميت خاصی به 

ماھيت ميدھد نشان است که  ايران برسرفعاليت ھای ھسته ای با ۵+١ت مرافعه تحرير درباره واقعي
  .بين المللی تلقی گرددک تصميم مشکل وبسيارمھم دعوای مزبوراجازه نميدھد که مرافعه مزبور ي

  :اجازه بفرمائيد با مثالی جلوبرويم

متھم وموضوع اتھام شناخته  از وتحقيقاتعظمت يک دعوای حقوقی ويا کيفری ازادعانامه دادستان 
   .ميشود

 دستاننظر دا ھم پشتوانه اعالمه کارشناسان دادگانظرمتھم نيست واتھام لی براگردادستان اعالم کند که دلي
باشد ومتھم نيز درمراحل تحقيق وھمچنين دردادگاه اعالم برائت نمايد وقسم ھم بخورد که مرتکب جنايت 

يرا زچنين دعوائی مھم تلقی نميشود  ،نشده وفتوا ھم بياورد که قتل حرام است ومتھم ھم مسلمان ميباشد
ناحيه متھم ندارد و دريک جريان طبيعی يکی دوجلسه کار داگاه خاتمه  دادستان دليلی بروقوع جرم از

ته نقيض زد الب ابد وحکم صادرميشود ولی اگر متھم دردادگاه ويا صورت جلسات تحقيق حرفھای ضد ومي
وقت است ودرنتيجه  نھا مستلزم صرفآکه دادگاه برای صدورحکم با مشکالتی مواجه خواھد شد که رفع 

ھم م ،بنظرميرسد که دادگاه بايک موضوع مھمی روبروشده است درحاليکه موضوع بمناسبت نبودن دليل
ويا قصد وکالی دعوا درطوالنی نبوده بلکه ندانمکاری وسوء نيت متھم وغرض ھائی که پنھان داشته 

   .سبب کشاکش دادگاه شده استساختن دعوا

بين المللی انرژی  ژانسآ .ورده شد قابل تطبيق استآه ی کامال با مثالی کبا جمھوری اسالم ۵+١مرافعه 
سازمان   ١٣. بال ساخت سالح ھسته ای است دردست نيستاتمی گواھی کرده که دليلی براينکه ايران دن

ا بنابراين طرح دعو ؛مريکا واسرائيل گواھی کرده اند که ايران بدنبال ساخت بمب اتمی نيستآاطالعاتی 
 سند است ن به شورای امنيت وده سال مذاکره برای دعوائی که فاقد ادعا ودليل وآيه ايران وارسال عل

بلکه بايد علت صرف وقت را  به پای عظمت دعوا محسوب داشت  نراآعمل بيھوده است ونميتوان 
  .درعوامل ديگربغيرازماھيت دعوا دانست
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وحرکتھای مشکوک  حرفھای ضد ونقيض زدنقدر آجمھوری اسالمی که درتمثيل باال نقش متھم را دارد 
ه حق ميداد که نگران موضوع شده وبرای اطمينان خاطر به مذاکر ۵+١به  ھريک که خود نشان داد  از

  .درمقابل شورای امنيت مسئوليت داشت ۵+١زيرا وشرط وشروط متوسل بشوند 

ھم  اگر ؛گفتگو شناخته شود مسئله بی اعتمادی رکن اساسی ،محال است که دريک گفتگوی بين دوکشور
ع موضو. زيرا حساسيت جامعه جھانی را متوجه نميشود ن ھرگزآعدم اعتماد وجود داشته باشد اعالم 

  .د که درمحيط بی اعتمادی توافق جدی وقابل اطمينانی حاصل بشودونميتوان ساخته 

ا مريکآ فورا استقبال کرد ومريکا ازاين نادانی جمھوری اسالمی مبنی برعدم اعتماد به طرفين مذاکره آ
بی  فاز استفاده از با زيرا بی اعتمادی درمذاکرات را گشود زھم متقابال ھمانند جمھوری اسالمی فا

م ريرتعليق تحبه فصول سخت ونظارت ھای مدت دارواحتياط دميتوانست اعتمادی جمھوری اسالمی وخود 
    .نمره قابل قبولی بدھد ۵+١يعنی دنيا به سخت گيری ھای  ھا متوسل شود 

ميدانند به  خرآزبان رھبر! که ايرانيان وحتی خارجيان حرف اورا حرف  نھم ازآجمھوری اسالمی  اصرار
 کشوری که( گذاشتن خطوط قرمز و بھيچوجه)واژه ( زنھم با استفاده اآ ۵+١عدم اعتماد به کشورھای 

قصد ساختن سالح اتمی را ندارد چرابايد متوسل به خطوط قرمز که نوعی مقاومت وترصد برای ساخت 
   .)بشود ،سالح ھسته ای قابل تعبيراست

) به اينکه او مامورجنگ با =فيروزآبادیسرلشگرگاوميشاظھارات رئيس ستاد جمھوری اسالمی (
 به اينکهاعالم  و ا نتواند بمباران کندمريکآمترزيرکوه ساختيم که  ٧٠را  ود، ادعای اينکه فرستمريکاآ

 عليھذا مراتبی است که طرف مذاکره وقس مريکا کشيده خواھد شدآمريکا جنگ به داخل خاک آ درجنگ با
دگی ماآقسم حضرت عباس راقبول کنم = فتوای سيدعلی  ويا را نگران ميکند و قضيه ميشود مصداق (

   .>رامريکا آجنگی جمھوری اسالمی عليه 

ھوری اسالمی مدعی بود که ھمانند کشورھای پاکستان وھندوستان واسرائيل بايد سالح اتمی جم اگر
ويا اقدامات  سال گفتگو ١٢روبروميشد وبرای رفع اين مشکل  ۵+١داشته باشد وبا مقاومت  کشورھای 

عا قاط ادممکن بود که دعوای مزبور را بسيارمھم تلقی کرد زيرا خواسته مذاکره اس ،جنگی الزم ميگرديد
ی جمھوری اسالمی بود درغيراين حالت يعنی اعالم عدم عالقه جمھوری اسالمی به سالح ھسته ای 

بھيچوجه يک مذاکرات مھم ويا  ،ژانس اتمیآانرژی ھسته ای طبق مقررات  ميز ازآوصرفا استفاده صلح 
برخورد با ندانمکاری وبی سياستی جمھوری اسالمی در بلکه مجموعه ای از نيست  یتصميم تاريخ

  .مشکل مزبور است

 نھا ھم اليحه الحاقی راآ ژانس اتمی بين المللی رادارند وبرخی ازآکشوری که عضويت  ١۴٠يا ھمه آ
 ساله با جھان را ١٢مشغولند ھمين مرافعه  ميزآھم به فعاليت ھای اتمی صلح ن کشورھاآ امضا کرده و
   داشته اند؟

يک ماموريت مھم  نراآت ھا درمذاکرات بين المللی ھمواره فراموش نکنيم که دولتھا وبويژه مامورين دول
کا مريآکاری که ھم نمايندگان ايران وھم  ؛کاھی کوھی ميسازند وتاريخی تلقی ميکنند وبقول معروف از

   .کردند
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برای جاويد ايران ارسال شده مطلبی دارد که  ـھ-قای عآ يارلمانی که بوسيله ايرانآيک رسانه ايترنتی 
  .ميگويد ،نه عرايض باال گرددميتواند پشتوا

استقالل ايران است که بوسيله بحران ساختگی درباره برنامه  پرمعنا بر زتوافقنامه خود يک دست اندا«
   »استکه اصال نه وجود دارد ونه ھيچگاه وجود داشته بناشده ھسته ای ايران 

  راه ساده 

اقی اليحه الح اگر ؛نرا ملغی ساختآمی تژانس را پذيرفت وخاآدرسالی که روحانی داوطلبانه اليحه الحاقی  
عمومی اليحه الحاقی ژانس اتمی مشمول شرائط آايران درکناراعضای  ،شدژانس درمجلس تصويب ميآ

، موردی برای ار بوده ايران  درادعای خود مبنی برعدم رويکرد به سالح ھسته ای پايدميگرديد. و چنانچ
 ؛سال ادامه يابد نبود برفرض که بھانه ھائی ازسوی غرب عنوان ميشد کافی بود ١٢ايجاد کشمکشی که 

اين  ھمانطور که در مجلس ھم وارد ميشد و ،الحاقیژانس وامضای اليحه آ عليرغم عضويت ايران در
قرمزباشد يک ماده واحده ای  ا بتصويب رسانده که توافق جامع نبايد ناقض خطوطمصوبه ای ر اواخر

نرا آ ای ندارد و را بتصويب ميرساند که دولت جمھوری اسالمی حق فعاليت درزمينه سالحھای ھسته
ن قانون را به آ ،شده برسرغرب تعبيروھست ونوعی کاله گذاری بود بجای فتوا که بسيارحرف بردار

معين ميکرد که مرتبا  ميزآلح ص جريان ميانداخت و مجلس ھيئتی رابرنظارت فعاليت ھای ھسته ای
بطورحتم موضوع ھسته ای ايران درجھت امروزی نميتوانست حرکت  .ارش ھای الزم را منتشرکندگز
نظارت  اجازه دخالت و با حق حاکميت ملت ايران و                                   ِ يعنی موضوعی که با ھمه تحميالت معارض   ؛کند

امنيت ھم برداشته نميشود ولغوبرخی  تازه تحريم ھای شورای ،مريکاآدرفعاليت ھای داخلی کشوربه دولت 
صورت رضايت غرب به اجرای  نھم درآسال بعد و  ٨سال و ۵ازمحدوديت ھای خريد سالح ھای جنگی به 

   .توافق جامع موکول شده است

مريکا خواھان قراردادن دست وپای جمھوری اسالمی درپوست گردو ھستند ولی اين آ البته غرب و
   .نرا فراھم ميکندآجمھوری اسالمی است  که شرائط 

وافق مزبور به شورای امنيت نرفته ای توافق جامع ميگذرد وھنوز حتی تھم امروز که چند روزی ازامض
مريکا ھيچگونه تغييری نخواھد کرد وکمک ايران به آسيدعلی اعالم کرده که سياست ايران نسبت به 

     .داشتحزب هللا وسوريه وفلسطين ويمن ادامه خواھد حماس و

کا مريآظھارات نسنجيده وعوام پسند پوست گردو ھائی است که خود جمھوری اسالمی برای استفاده اين ا
   .نھا استفاده نکند احمق استآمريکا ازآفراھم ميکند واگر

ھمين اظھارات سيدعلی درباره کمک جمھوری اسالمی به گروھای تروريستی است که سبب ميشود خانم 
  :شرمن صريحا بگويد

فعاليت ھای ھسته ای  مريکا که درارتباط باآھای کنگره  ارتباطی به تحريمامه جامع ھيچ موافقت ن<
    >ايران نيست ومربوط به حقوق بشروفعاليت ھای تروريستی است  نخواھد داشت
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  مريكا ازصرف مدت آهدف 

ازسياست خريدن ن کشور درايران ونيز خاورميانه ايجاب ميکرد که آمريکا دررابطه با اھداف آموقعيت 
مريکا آزمان بوسيله جمھوری اسالمی راضی باشد تا شرائط ايران اجازه دھد که شخص مورد نظر 

مريکائی متخصص آوجان کری که بنابرنوشته روزنامه ھای  مسئول تشکيل دولت جمھوری ايران بشود
 .دوه عھده دارشمذاکر در مريکا راآطوالنی کردن مذاکرات است بجای خانم کلينتون ماموريت مديريت 

 اعزام به ايران پس از یمريکائآھيئت ک فارلن رئيس صرف مدت سبب شد که شيخ حسن رو حانی که م
 درروحانی که  ؛ديدارھای محرمانه اورا تافته جدا بافته ازديگران ناميد به رياست جمھوری ايران برسد

ه ناميد ک کدخدامريکا را آ دلمشغولی داد و را اسرائيل اولين سخنرانی اش اميدواری به برقراری روابط با
شد وتوافق جامع وين محصول  ۵+١متصدی مذاکرات ھسته ای ايران با  ،رامش داشتآبدون او نميتوان 

  د.شمريکا ودولت روحانی آيک زدو بند سياسی بين دولت 

  سهميه درتوافق جامع 

  سيد علي خامنه اي 

علق به سيد علي است كه به خواسته حفظ اساس جمهوري اسالمي اولين سهم بزرگ درتوافق جامع مت
به حمايت ازتوافق جامع كه بحقيقت بايد گفت  ،خوندهاي وابستهآتامين امنيت حكومت وبخصوص  و

  .ملي واستقالل ايران است  نصيب او شده است مريكا برحاكميتآپروانه قانوني ورود وتسلط 

وحاکميت ايران بوسيله توافق جامع چيز مستوری نيست کما اينکه  اين حقيقت يعنی پايمال شدن استقالل
  .>پرمعنا براستقالل ايران است خود يک دست انداز ،توافقنامه< :لمانی نوشتآرسانه  کي

  .)ارددتاثير توافق جامع براستقالل وحاکميت ايران نياز به تحريرات ديگری (

زيربنای ھرگونه گفتگو با  مريکاآازسوی  نراآل وقبو ی شرط تامين امنيت رژيم اسالمی جمھوری اسالم
به ايران  )طالبانی(اينکه بنا براعالم خبرگزاری ھا ھنگام ورود رئيس جمھورعراق مريکا ميدانست کماآ

براندازی جمھوری  طرد فکر ايران خواھان تامين امنيت و< :شد که يام به اوباما ازجانب ايران داده اين پ
  .>تاس مريکاآازسوی  اسالمی

ل نقدرآجمھوری اسالمی  َ  مذاکرات ر ا دو  امنيت حکومت اليگارشی داد وايجاد وسواس کرد که توانست  ١              
    .سياست وسخنرانی اوباما قابل درک استوتفويض اين امنيت کامال از اسالمی را ازاوباما بگيرد

د قای سعيآچنانکه  ،. اينھم موضوع نامعلومی نيستسيد علی درتوافق جامع به اين خواست خود رسيد
ھسته ای  تغييرسياست رھبری ايران ثبات سياسی رابه قيمت< :برزين  تحليلگرسياسی بی بی سی نوشت

                                               
َ     ِ                 د  و  ] (ا ) (اصطالح عاميانه [ . دول - ١ ول دادن .              ٔ                 ) مماطله . تا خير در اجرای امریَ                        ٔ                      ؛ ازسر باز کردن و بتا خير انداختن امری و از  َ        د 

 -لغت نامه دھخدا -. زير آن دررفتن و شانه خالی کردن
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تداوم  تقالی جمھوری اسالمی برای حفظ امکان غنی سازی و<  :قای بھنام امينی ھم نوشتآ و  >خريد
  >برنامه موشکی درحقيقت برای تضمين بقای قدرت اليگارشی حاکم است

  شتي ملي آطرح 

نگران بودند وھستند که با دگرگونی اوضاع ازطريق جنگ ويا ميھن  سيد علی وعموم اخوندھای سرکار
 راه برای تامين امنيت تنھا و نھارا خواھد گرفتآخسارات جانی ومالی غيرقابل تصوری گريبان  ،پرستان

که طرح مزبور زمينه ھای  ،هديدشتی ملی است که بوسيله مخالفين پيشنھاد وپايه ريزی گرآن طرح ناآ
وبصورت مانيفستی دستورالعمل  خوند جماعت خشک خواھد کردآ از الزم رابرای انتقام وپاکسازی کشور

   .اپوزيسيون خواھد بود

اپوزيسيون به اصطالح  داخل و در شتی ملی بموازات مذاکرات ھسته ای ازسوی جنبش سبزآطرح 
فعاليت ھای  در نراآکه ميتوان  ؛رارگرفتنان قآجمھوری اسالمی درخارج بصورت يکی ازارکان مبارزه 

    .ن يافتآی وھمچنين شورای تجزيه طلبان متعلق به رئيس ھاميرحسين جھانشا

که مورد حمايت شيخ حسن ھم ھست شتی ملی آه قبل به اعتبارھمان طرح ی درسه مااھشاميرحسين جھان(
وری اسالمی عمل ميکند  يعنی بيانيه ای داد که درسه ماه ديگربه ايران خواھد رفت وطبق قانون جمھ

 ٢ )عمل کردشتی ملی آبه اجرای  ازاپوزيسيون که ولين کسی استا

  صاحب سهم ديگر

اصرار  در سال اصرار ٣٠. رئيس شورا حدود ن استآشورای تجزيه طلبان ورئيس  ،صاحب سھم ديگر
ن يايد با اپوزيسون پشت کند وبايد بآغرب نبايد با جمھوری اسالمی مذاکره کند وبايد به <داشتند که 
رئيس شورا درنامه ای که مستقيما به روسای  ،ی نزديک به توافق جامعن روزھااما درھمي .>مذاکره کند

ها تنالبته  ؛نوشت صريحا خواست که کشورھای مزبور با جمھوری اسالمی مذاکره کنند  ۵+١کشورھای 
   .شدند هم رزهاي ايرانبرداشتن م خواستارندادند بلكه ازجانب ملت ايران اين اجازه را 

 نھا آبی اعتنائی  يا ولی اعتنا و ،به نامه مزبور اعتنانی ندارند ۵+١ميتوان گفت که روسای کشورھای  
 زائل  را برای مذاکره با جمھوری اسالمی داده ۵+١که اجازه مخصوص اپوزيسون به  ثاریآ ،ن نامهآبه 

   .ک امرديگر وحامل اثرات ديگراستن يآگذاراست امر تقاضاست  وقبول  نچه اثرآ و  ،نميکند

اپوزيسون جمھوری اسالمی به اصطالح ھم دولت جمھوری اسالمی وھم اجازه مزبور نشان ميدھد که 
برای مذاکرات مزبور قائل به مشروعيت ھستند والجرم مشروعيت مزبور منتقل ميشود به مشروعيت 

  .توافق جامع يعنی اسارت ايران

    .تصورنميشود که مختصراشاره ای که شد حق مطلب را کامالبيان کرده باشد

                                               
در جھت اميال انگلستان و تا قدری روسيه در حفظ آخوند جماعت طراحی شده است. نگرانی از آن بوده است در  اين طرح، تنھا - ٢

ايران ريشه آخوند، يعنی ابزار استعمار انگلستان و غرب وتا حدودی روسيه (در حوزه ھا نفوذ دارد) توسط مردم رستاخيز تاريخی 
 ک-ريشه کن شود. ح



 حقوقدان -اميرفيض -رفعاليت ھسته ای مھم بودبا جمھوری اسالمی بر س ١+۵آيا دعوای        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٧/١٩شيد (شنبه) وان کي

  سهم اسرائيل

مريکائی مذاکرات  بيان کرده که آدی شرمن سرپرست نم اسرائيل در توافق جامع را خانم وتشخيص سھ
   :باتفاق ميخوانيم

>

<   

      )١٣٩۴تيرماه  ٢۶رتص اسرائيل به قلم باراک راوند آ(روزنامه ھا                                          

  


