
 حقوقدان -اميرفيض – ١+۵درخواست ھای موجه در رابطه با                                   ۴از  ١برگ  ٢٠١٣/١٢/١٠شنبده (بھرامشيد) سه 

 درخواستهاي موجه در رابطه با

 5+1موافقنامه 
  حقوقدان -اميرفيض

. اين تحرير پاسخگوست مطرح شده است ۵+١اخيرا دوموضوع ويا درخواست دررابطه با موافقتنامه 
ياوه  ی مالباايران است ويا بقول جمھوری اس ۵+١يا درخواست ھای مزبور مستند به توافقنامه آکه 

   .ھای اوباماست

 بايد به<  :گفته يکی ازناحيه خانم شرمن است که درراستای توافقنامه جمھوری اسالمی ،درخواست ھا
   >شھيد بازرس حقوق بشرسازمان ملل اجازه ورود به تھران وانجام ماموريت خود داده شوداحمد  قایآ

موضوع انکارھالوکاست ازجانب جمھوری اسالمی بايد مطرح <اسرائيل است که  زناحيهدرخواست ديگر ا
  .>بردارد اوجمھوری اسالمی انکارسابقش ر

  درخواست ها موجه است 

با جمھوری اسالمی اين است که  تشخيص مسائل  ۵+١نکته قابل توجه وبسياراستثنائی درموافقتنامه  
ايران قرارگيرد نه تنھا احصاء ومشخص نشده بلکه به وطرح موضوعات که ميتواند طرف تعھد والزام 

   .موکول شده است ۵+١ميل ودرک وخواست 

که   تازمانی) انجام ھرتوافقی موکول شده است به اينکه <گام نخست توافقنامهدررديف ششم فصل اول (
   >، توافقی صورت نخواھد گرفتراه حل جامع مورد توافق قرارنگيرديک  ھمه چيزدرزمينه

درتشريح اين قسمت ازتوافقنامه ميتوان گفت که موافقتامه شامل دوبخش است يک بخش تعھداتی است 
با  ھانآوحد ومراتب  نشده وتشخيص  که احصاء شده است وبخش دوم تعھدات ايران است که احصاء

 رھمه چيز که مشتمل ب ،وجمھوری اسالمی مده آ> ھمه چيزکه درموافقتامه درعبارت < است ۵+١
  .واگذارکرده است ۵+١، درک وتشخيص به تصميم را ت والزامات ديگرخواھد بودتعھدا

 نراآتوافقنامه است يعنی چه؟ تعيين نشده  ۵+١ن که درموافقت نامه با آتشخيص ھمه چيز وحد ومراتب 
درک  ۵+١نچه که گروه آرا مالک قرارداده ودرکالمی ديگر  ۵+١بالجواب والينحل نگذاشته ودرک گروه 

 به تحرير تجزيه تحليلبکند وبه فکرش برسد ميتواند موضوع تعھد والزام جمھوری اسالمی قرارگيرد (
  ١. حقوقی موافقتامه رجوع شود)

بودن بود زی بعلت مسئله رونکه قابل پيشب ازموضوعاتی یبخش ،درتحرير تجزيه تحليل حقوقی موافقتامه 
  :اشاره شد ازقبيل
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تجديد نظر درروابط ايران  –مريکا آلبه خسارات ناشيه ازتحريم ھای اسقاط حق مطا -رعايت حقوق بشر
موضوع عراق  –ايجاد پايگاه ھای فرھنگی وبعدا نظامی  –زفلسطينی ھا عدم حمايت ا –وروسيه وچين 

نچه گروه آافتاده درموافقت نامه است که  جاولی اين نکته  ديگرچيز ھا به اشاره وسوريه وحزب هللا و
ميتواند وحق دارد که بعنوان تعھد والزام  ن برای حفظ امنيت جھانی را الزم بداندآه طرح درک کند ک ۵+١

   .ازجمھوری اسالمی خواستارشود

ارجوع ولی ب ؛کامال درک ميشود که چنين مسئله ای بسيارعجيب وبرای خواننده اين تحريربی سابقه است
ائيد ت تحليل حقوقی قرارگرفته مالحظه و به متن موافقتنامه ای که کاخ سفيد منتشرکرده ومبنای تجزيه

   .خواھد شد

راد ويا مورد اي متن موافقتامه ای که کاخ سفيد منتشرکرده  ازسوی جمھوری اسالمی تکذيب نظربه اينکه
نرا نوعی آ ونيز  جمھوری اسالمی موافقتنامه مزبور را محترم ودرمقام اجرا قرارداده و ،قرارنگرفته

د يرسوال ببرز غبن وکره ومسائلی که ميتواند اصالت موافقت نامه رابراين ادعايپيروزی ھم ميداند بنا
   .منتفی است

امضای    ٢٠٠البته موافقتنامه ھنوز به صورت قرارداد درنيامده وبتصويب مجلس نرسيده ولی تجليل 
نامه رای موافقتنه اجازنمايندگان جمھوری اسالمی درکنفرانس ژنو، نوعی تائيد وپشتوا نمايندگان مجلس
  .محسوب ميشود

  درخواست خانم شرمن 

احمد شھيد درتھران وبازرسی حقوق بشر يک درخواست  شرمن برای حضوروندی درخواست خانم 
 و نيست زيرا درتوافقنامه موضوع حقوق بشر  ۵+١ حاصل از درکجمله موضوعات  زخارج ويا ا

وجمھوری اسالمی ناچاراست که  ست سوريه دررديف تعھدات احصاء شده جمھوری اسالمی قرارگرفته ا
بور رابه خانم شرمن تخصيص به درخواست خانم شرمن عمل کند ودرکالمی ديگر نميتوان درخواست مز

وری تعھد جمھوری اسالمی درموافقتامه به مسئله حقوق آداد بلکه ميتوان درخواست خانم شرمن را ياد 
   .بشرگرفت

مقاومت جمھوری اسالمی خاصه اظھارات اخير رئيس قوه واضح است که درخواست مزبور با توجه به 
گاه آمدعيان رعايت حقوق بشرايران به مبانی قانونی وفقھی جمھوری اسالمی قضائيه مبنی براينکه <

زمايش احترام به آودرخواست مزبور جمھوری اسالمی را درمقام اولين  ،سخت منافی است ؛نيستند
  د.موافقتنامه قرارميدھ

گاه آت رئيس قوه قضائيه مبنی براينکه غرب به مبانی قانونی وفقھی جمھوری اسالمی = اظھاراحاشيه 

امضا  نراآگاھی خود او نسبت به عھد نامه ھا وميثاق ھای بين المللی است که ايران ھم آدليل نا نيست 
قامی ھا وعھدنامه ھا مافوق قوانين داخلی است تا چه رسد به فقه که م ن ميثاقآست که رعايت کرده ا

  )حاشيه پايان(                                                       .از توجه در حقوق بين الملل ندارد
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  درخواست اسرائيل مبني بررد انكارهالوكاست 

يد که مسئله ھالوکاست به فعاليت ھای اتمی ايران ارتباطی ندارد ولی موافقتنامه آگرچه بنظر چنين مي
ی ملزم شده که بتمام قطعنامه ھای ، جمھوری اسالمزيرا درموافقت نامه .برداشت ظاھری است بغيراز

قت باال ن رجوع کنيد حقيآسفيد وتجزيه تحليل حقوقی  خبه نسخه موافقتامه کاشورای امنيت تمکين کند (
   .محکوميت انکارکنند گان ھالوکاست است ن قطعنامه ھا قطع نامه آ)  که يکی از تصديق ميشود

ين قای رامآبنابرگزارش  ،عقيده احمدی نژاد نبوده استنچه که رايج است انکارھالوکاست فکروآبرخالف 
فکر وطرح عنوان انس ھالوکاست درتھران <نفرکبمناسبت اعتراض نمايندگان به برگزاری  ،به مجلس

قای خامنه ای وبوسيله احمدی نژاد انجام شد ودولت ميدانست که اين عمل آکردن ھالوکاست با موافقت 
ن زمان نيازبه چنين واکنشی الزم آ پائی مواجه ميشود ولی دربا واکنشھای تند کشورھای ارو

  >بشمارميرفت

 از ،گان ھالوکاست مربوط ميشود به قطعنامه شورای امنيتنکه محکوميت انکارکنندآ بنابراين عالوه بر
ائيد ت الزم و نراآتی بوده که رھبرجمھوری اسالمی انکارھالوکاست سياسنجا که بنابرگزارش به مجلس <آ

که  ،لذا انکارھالوکاست يک امرشخصی نبوده ومتوجه نظام جمھوری اسالمی است >واجازه اجرا داده
نرا ازجمھوری اسالمی آ نھا نائل واجرایآبه درک  ۵+١دقيقا خود رامتعھد به الزاماتی کرده که 

    .خواستارشود

  هاي اضافي كنگره  متحري

 ھا و ھای الزم بين دمکرات مريکا درتالش است ومقدمات وتوافقآکنگره <مده است آدرخبرھا 
 ھا ی ھای اضافی عليه ايران فراھم شده واحتماال کنگره به تحريم جمھوريخواھان برای تصويب تحريم

ھای جديد  که وضع تحريمعقيده دارد قای باراک اوباما آمده است که آھمچنين  >جديدمبادرت خواھد کرد
  .درراه اجرای توافقنامه ايجاد اشکال خواھد کرد

 مريکا ميتواند ازآجزيه تحليل حقوقی موافقتنامه عرض وارايه دليل شد رئيس جمھوری تھمانطور که در
انب ج ولی نه قادراست از ،بنمايد را عليه ايرانھای جديد  کنگره درخواست بتعويق انداختن وضع تحريم

ت موقعي شايد  استفاده ازحق وتو که تعھدی کند ونه ميتواند مانع اقدامات کنگره بشود مگرباکنگره 
   .راشامل نميشود ۵+١موافقتنامه  ،نآاستثنائی 

مريکا ھم ازاعضای گروه است آنقش يک ميانجی رادارد درست است که  ۵+١فراموش نشود که گروه 
   .ا عليه کشور خودش بنمايداند ايجاد تعھد له ويولی بھرحال ميانجی نميتو

برای الزام ايران به رعايت  ،ميانجی شورای امنيت سازمان ملل است ۵+١باز فراموش نکيم که گروه 
 ۵+١مريکا رادرگروه آوقی عرض شد موقعيت حقواين مراتب که به اختصارقطعنامه ھای شورای امنيت 

   .اميسازدمريکا جدآنظام حقوقی دررابطه با کنگره  کامال از

ينده بخواھد وضع شود اين اتفاق باعث ميشود آاگرحتی تحريمی برای < :قای ظريف ھم امروز گفته استآ
  .>ھا ازبين برود تمام توافق هک
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مفاد  فقنامه عمل کرده  ولی به داللت اتحريمی تازه عليه ايران وضع کند خالف تو ۵+١ری اگر گروه آ
ھای احتمالی شورای امنيت ناقض موافقت نامه  ه ونه تحريماحتمالی کنگر ھای نه تحريم ،موافقتنامه

   .نيست

 ھای جديد احتمالی کنگره تاثيری درتعھدات طرفين موافقتنامه نخواھد داشت و = تحريم نتيجه اينكه

نخواھد   ۵+١متوجه طرف موافقتامه يعنی گروه  ھای جديد احتمالی جمھوری اسالمی به تحريم ضاعترا
  . ۵+١مريکا واتحاديه اروپا وگروه آن شورای امنيت سازمان ملل وکنگره بايد فرق گذاشت بي بود

  اين رشته سردراز دارد 

ور که حسن چراکه ھمانط ؛ايران راميتوان به پوست گاو حسن صباح تشبييه کرد با ۵+ ١موافقتامه 
ه ک تسموافقتنامه مزبورھم کليدی ا ،راصاحب شدن قلعه الموت آشه کردن صباح بايک پوست گاو وري

، افغانستان ھمانطور که در ،مريکا را تامين خواھد کردآتمامی خواسته ھا ومطامع سياسی واقتصادی 
    .ن کشورشده استآ صاحب عمال ،مريکا بايک توافقنامهآ

است كه ن كشورشده آنقدر وسيع ووابسته به سياست آ 5+1مريكا درتوافقنامهآخواستهاي 
تجزيه ايران را فراهم كند وبنام حقوق بشر واقوام وغيره همين موافقتامه ميتواند زمينه 

 ھم يک سند امضا !!باصطالح ملیه شورای خاصه ک وردآزقوه به فعل درا اطرح تجزيه ايران ر

  .ماده ساخته استآشده مبنی بررضايت به تجزيه ايران را قبال 

   .ديآن  زيرلحاف است وکم کم بيرون ميآاين موافقتامه سردراز دارد سرگنده 

  باش تاصبح دولتش بدمد        کين ھنوز ازنتايج سحراست

  مقايسه با قرارداد تركمانچاي 

ن قرارداد وموافقت نامه آ. دربين قرارداد ترکمانچای ھمرديف دانسته اند را با ۵+١برخی موافقتامه 
ين ن دو اآاشتراک  يکی ازموارد ،ل مقايسه ھمرديفی نيستنھا قابآاختالف                     ِ تشابھاتی ھست ولی باز   ۵+١

نيز توسط  ۵+١نوشته شد وموافقت نامه  کارشناسان انگليسیاست که متن قرارداد ترکمانچای بوسيله 
   .مريکا تدوين وامضا شده استآمريکائی وايرانی طرفدار آحقوقدانان 

 ظريف ھم در قایآ> خود مريکاستآمريکا وطرفدارآقای ظريف تحصيل کرده آلمان نوشت <آاشپيگل 
    .تن ازنمايندگان مجلس قرارگرفت ٢٠اعتراض نجا رفت که مورد آمريکا تا آتشريح وتجليل ازقدرت نظامی 

ی قاآمريکاست والجرم بطور طبيعی چيزی که ازنظرآمقھورقدرت قای ظريف طرفداروآنھا ميرساند که اي
   .يران استظريف دراين معامله نميتواند وجود داشته باشد ھمان ا

 >عاشق، کجا داند که عشقش باعث رسوائی است<


