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  حقوقدان -اميرفيض

ورد چنين درکی آن بدست ميآيک درک سطحی از ،زيحرف ويا عمل ويامشاھده ھرچ بابا برخورد نسان ا
به درک  نآوتبديل  بلکه مقدمه ای است برای حضور تعقل وتفکر ،نه منشاء قضاوت است نه تصميم گيری

مولوی   .دباانجام ميستفاده ازدرک ديگران وا چه ازطرف خود شخص ويا مشاورين که اين کار ،معقول
که نقطه مقابل درک  ؛مقصود تبديل درک به درک عقالنی است> مشورت ادراک وھشياری دھد< :ميگويد

   .غافانه است

که  ۵+١ی منشاء تعھد نميشود ولی درموافقتنامه ژنو ايران به مجموعه درکھا، درحقوق ايران (درک
  )متعھد وامضا داده است ، جمھوری اسالمیامری نامحدود ونامعلوم است ونميتواند مورد تعھد باشد

  عدوامــــــا ب

دررشت بروز چھارشنبه ھفته گذشته مطالبی  خود  شيخ حسن دررابطه با مذاکرات ھسته ای درسخنرانی
  اختصاص موارد مزبورنقد به ل وواقعيت است واين تحرير گفته که ناشی ازدرک غافالنه وبدور ازتعق

  دارد.

  تهديد پوشالي

ھا موافقت  با لغو کامل تحريم۵+١گروه  ،اگردرادامه مذاکرات ھسته ایشيخ حسن تھديد کرده است که <
  .>نکند توافقی صورت نخواھد گرفت

 ھای شورای ، تحريمھا ممکن است اظھارات شيخ حسن را اينطور تفسيرکرد که مقصود ازلغو کامل تحريم
نيست  آمريکاطرف ايران مجلس سنا ومجلس نمايندگان مده است <آ امنيت است  ولی دردنباله اظھارات او

  .>ن استآھم جزو  آمريکااست که  طرف ۵+١ايران با گروهبلکه 

که درسياست خارجی بايد با کدخدا که  ان انتخابات اين بودشعاراصلی سياست خارجی شيخ حسن درجري
    >ستيمھ آمريکاکدخداست پس مارعيت  آمريکااگرقای حداد عادل درمقابل گفت <آکه  ؛ست کناربيائيمآمريکا

 ؟ طوری نشده درک ا کناررفته وکشورھای اروپائی طرف مذاکره شناخته شده انداکنون چه شده که کدخد
   .نه نيستالعاقاو
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 خواھان لغو تمام تحريم ۵+١وهيد که او ازگرآشيخ حسن چنين برمي ميزآازتوام اظھارات تھديد -باری 
 .ھاست

  نه است به دالئل وتوضيحات زير:الاين خواسته شيخ حسن ناشی ازدرک غاف

ا بطالن ھرحکمی بوسيله ينسخ و ،قاعده حقوقی معمول درھمه کشورھا وحتی فقه تشيع براساس 
حکم قوه قضائيه را قوه قضائيه باطل ميکند  ،ھمان مقامی ممکن است که حکم راصادرکرده است

   .وقانون مصوبه مجلس را مجلس وفتوای مرجع تقليد را مرجع تقليد

حکم تحريم اتحاديه اروپا را فقط اتحاديه  ،ايران متعدد استاحکام تحريم ھای عليه                  ِ مراجع صادر کننده  
 و ای امنيتای امنيت را فقط شورقطعنامه شور ھای وتحريمکنکره را فقط کنگره  ھای اروپا وحکم تحريم

ن آحسب اختياراتی که دارد وضع کرده فقط نسخ ويا تعليق  آمريکاھائی راکه رئيس جمھوری  تحريم
   .ستآمريکابرعھده ھمان رئيس جمھور 

  غافالنه يا جاهالنهدرك 

اصول  زيرا از ،ن غافل استآموضوع مزبور چيزی نيست که بتوان گفت که جمھوری اسالمی ازدرک 
 که يخ حسنخواست وادعای ش ،بنابراين  .است حتی جمھوری اسالمی حقوقی مورد عمل ھمه کشورھا

ن عنوان درک آراحت تر ميتوان به  ،ناديده گرفتن اصل حقوقی مورد عمل ھمه کشورھای جھان است
    .جھل عام استزيرا جھل به موضوع که دستاويز جمھوری اسالمی شده  .جاھالنه داد تا درک غافانه

ھای  . عدم ارتباط تحريمرضايت ضمنی وقبول جمھوری اسالمی مانع طرح چنين ادعائی است 
ھم در  ،ی شورای امنيتھای ناشی ازفعاليت ھسته ای ايران وقطعنامه ھا کنگره به تحريم

موافقتنامه ژنو به امضای نمايندگان جمھوری اسالمی رسيده وھم با توضيحات تکميلی خانم شرمن 
 ھای راجع به مذاکرات ھسته ای ايران وتفکيک تحريم ھا وخاصه ادامه تحريم آمريکاکه درکنگره 

 بيان شد،سته ای ـــھھای  ريم ھای رئيس جمھوری وتحريمــن با تحآکنگره وتفاوت جبھه اجرائی 
صراحت درموافقتنامه ژنو  کنار واين رضايت در ،جمھوری اسالمی کوچکترين اعتراضی نکرد

   .ونشان ازخلق الساعه بودن ادعاست جائی برای طرح اين ادعا فراھم نميسازد
نچه درمذاکرات آغافالنه است و تصورميکند که  ۵+١جمھوری اسالمی ازمذاکرات با گروه     ِ درک   

   .لمان ھم ھستآئی بعالوه آمريکاکشوراروپائی و ۵ژنو ويا وين ويا لوزان گذشته مورد موافقت 

ه نرا ديدآمنتشرشده است وکسی  ۵+١يا تاکنون يک بيانيه ای ھرقدرکوتاه واجمالی به امضای نمايندگان آ
کشورصورت جلسات مذاکرات  ۶يا ميتوان اشاره ويا استيضاحی يافت که چرا نمايندگان آ؟ مسلما خير است

  .؟ خيرراامضا نکره اند  واگرکرده اند منتشرنشده است

ن کشورھاست که آخرنيست مجلس آعلت اين است که مذاکرات وتصميمات نمايندگان کشورھا حرف وکالم 
ورای امنيت رای موافق ن درشآبپذيرد وبه دولت ابالغ کند ودولت براساس  بايد مذاکرات وتصميمات را

براساس سياست کشورخودشان رای  ،نماينده کشورھا درشورای امنيت سازمان ملل ؛دھدويا مخالف ب
نظر مشورتی است که به دولتھای عضو شورا داده ميشود ودولت  ۵+١نظر  .۵+١ميدھند نه براساس نظر
   .ن نيستآقبول ويارد  عضو شورا ملزم به
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نکه انتظارميرفت به مالحظات آ درھمين ارجاع موضوع يمن به شورای امنيت ديديد که نماينده روسيه با
اظھارات وزيرخارجه روسيه ازحق وتوی خود استفاده کند که قضيه قابل طرح درشورای امنيت وتحريم 

   .يه يمن نشديمن ازسالح جنگی نشود رای ممتنع داد ومانع صدور قطعنامه عل

مين ھ اينکه اصراردراصرار است که موافقتنامه ژنو بايد به مجلس برود وسپس درمداراجرائی قرارگيرد از
ياست تا سايران بايد به کنگره برود برای ھمين امراست  که توافق نھائی با آمريکا. اصرارکنگره باب است

  .اشد که دراجرا توليد مشکل نمايدکشوربا تصميمات نمايندگان دولت درمذاکرات مغايرت نداشته ب

روزبه کنگره  ۵ھم امروز اطالع حاصل شد که اوباما با نظرکنگره موافقت کرد که موافقتنامه نھائی ظرف (
   .)ارجاع شود

  اما تهديد شيخ حسن

  توافقی صورت نخواھدگرفت> ھا موافقت نکند با لغو کامل تحريم ۵+١اگرگروه <شيخ حسن تھديد کرده که 

 ۵+١ژنو ازسوی  نه است زيرا شرط مزبور درموافقت نامهالديد ھم دقيقا ازسردرک نامعقول وغافاين تھ
   :عبارت ؛استت اجرای قبول مجموع تعھدات ايران پياده شده نمابعنوان ض

 ،)اه حل جامع مورد توافق قرارنگيرد  توافقی صورت نخواھد گرفتتازمانی که ھمه چيزدرزمينه يک ر(
حق ايران است ونميتوان  ،نآداده شده است  بنابراين استفاده از ۵+١ايران وھمچنين  حقی است که به

ن بعنوان تھديد استفاده کرد وانگھی استفاده ازاين شرط تازمانی ممکن ومعقول بود که موافقت نامه آ از
   .جانب ايران قرارنگرفته بوداز ،ژنو درمسيراجرا وپياده کردن تاسيسات وقبول تعھدات عمل

انجام داده است ديگر موردی نمانده که شيخ مورد ازتعھدات توافقنامه ژنو را  ٢٨نون جمھوری اسالمی اک
مورد مندرج  ٢٨جمھوری اسالمی توافق کرده وتن به اجرای تمامی  ،حسن ژست عدم توافق ميگيرد

   .درتوافقنامه داده است

اين چنين امری  ،ن خودداری کندآوھزينه ھای ن باقبول زيان ھا آاصوال ھرتعھدی را متعھد ميتواندازانجام 
  .درموضوعيت ندارد والبته برای بازارداخلی موضوعيت دا ،ازباب تھديد

 عزتمندانه

   >ايران خواھان توافق شرافتمندانه استشيخ حسن گفته است <

جود و ند. کسانی که قائل بهنرا ندارآی برخی کسان لياقت لن است وآشرافت چيزی است که ھمه کس طالب 
  . کسانی که ازفلسفه ای جانبداری ميکنندن شمشيرنفی کشيدندآد وازروز اول عليه موجوديت ايران نيستن

     .لياقت صحبت ازشرافت را ندارند تاچه رسد به پديده شرافت ،ن وطن وايران مقامی ازتوجه نداردآ که در

    .المی ضبط استازنفی ايران نيست که درلوح ضميرجمھوری اسھيچ بی شرافتی بدتر

ن دادن وتوقف فعاليت ھای ھسته ای آصحبت ازشرافتمندی بعد ازامضای موافقتنامه ژنو وتن به اجرای 
خيلی مسخره است ودليل قاطعی است که شيخ حسن فرق بين  ،اخراج کارکنان ومھروموم مراکز و
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بی غيرتی وبی  ؛است نهالنرا نميداند واگرھم ميداند درحد درک غافآی وبی شرافتی وادعای دشرافتمن
ده ک زلميليارد پول اين ملت ف ١٨٠که  دوردنآ در آمريکانجاست که ايران را چنان به اسارت آشرافتی 

  ١  .نرا جرات نداردآست وجمھوری اسالمی بکل مطالبه آمريکادرتصرف غيرقانونی 

  ؟كدام قابل باوراست

ه نيست بلک آمريکالس نمايندگان طرف ايران مجلس سنا ومجشيخ حسن درھمان سخنرانی دررشت گفت <
  >ن استآھم جزء  آمريکاطرف است که  ۵+١ايران باگروه 

 مرضيه افخم سخنگوی وزارت خارجه
جمھوری اسالمی  )کالغ زاغی(

واکنش به  بعدازسخنرانی شيخ حسن  در
مصوبه اخيرکميته روابط خارجی سنای 

اين مجموعه به مسائل < گفت آمريکا
ما با اط دارددرحاليکه ارتب آمريکاداخلی 
  .>مشغول مذاکره ھستيم آمريکادولت 

باالخره معلوم نيست که جمھوری 
مشغول مذاکره  کدخدا)( آمريکااسالمی با 

ھم يکی  آمريکاکه  ۵+١است ويا با 
  .ن گروه استآازاعضای 

  طوفان براي قلع وقمع منافع ايران 
 ،دمآن طوفانی به حرکت درخواھد آمد ھای آنامه ژنو وپی که پشت موافقت  ،ايرانيان باشرافت ملی بدانند

 ای حفظ موقعيت خودشان ساخته وخواھند ساخت منافع ايران را فد نھاآوشيخ حسن وسيد علی وعوامل 
   .وباطوفان حرکت خواھند کرد

ات بعه را ازدست داده وبرمذاکرايرانيان بدانند که جمھوری اسالمی کالف مذاکرات ھسته ای ومسائل تا
اند نميد ، ، نميداند چه گل ھائی خورده است. نميداند کجاست و نميداند چه تعھداتی دارداشراف الزم را ندارد

به اين نمونه توجه  ،، ھرچه ميگويد دروغ وخودنمائی استچه ميخواھد ھرچه ميخواھد تظاھراست
  .فرمائيد

   رد برد            نمونه اي ازب 

خواستار تعطيل  ،ريفيوژ مطلع شدسانت ٣٠٠٠نی فردو دراطراف قم با يازتاسيسات زيرزم آمريکاھنگاميکه 
 ،اما ن مشکل بودآھای قم قرارگرفته بود وانھدام ه متری زيرکو ٧٠اين تاسيسات درعمق  ن شد زيرآ

                                               
شرکت وابسته به نفت را که حداقل سرمايه  ۴۶صطالح ملی کردن نفت درست به ھمان ترتيبی که محمد مصدق و يارانش در به ا - ١

درصد بود) را بدون نامبردن و اعالم به دولت انگلستان بذل و بخشش کرد و ھرگز از آن  ۴٩برخی سھام اشت (و سھمی که ايران د
 ک-ياد نشد. ح
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نرا خط قرمز اعالم آوتعطيل  بود سيدعلی مصرا خواستارعدم تعطيل فعاليت ھای ھسته ای حتی فوردو
 اعالم حاضرشدند که فوردو ژيم ونمايندگانشروباالخره  ؛رمذاکرات مطرح شداين تعارض د و ،کرده بود

وھمين مسئله درمورد اراک  نطور بدور خودبه چرخندين بدون توليد ھمآتعطيل نشود وسانتريفيوژ ھای 
  .ھم تکرارشد  به اضافه که طرف ايرانی خواست که ليست مورد توافق منتشرنشود

فيوزھای فوردو بدون سوخت فعال باشد  مقامات دولت يبرخی سانتر..سرانجام اوباما پذيرفت که <......
يفيوژ بيھوده درچرخش راوباما تعجب کردند ازاين درخواست ايران که طرف ايرانی ميخواھد ھزارسانت

  )(ازگزارش خبرنگاران واشنگتن پست                   >)( خط قرمز باشد  تاصرفا غرورملی حفظ شود

  ؟مورد توجه جمھوری اسالمی وسيد علی يعنی چه وخط قرمز زتمندانه عــ، لیمالحظه ميکنيد غرورم
ردن ک اجازه سوار جريان مزبور رابه خط اتوبوسرانی تشبيه کرد که بدون يندگان مجلس اسالمیيکی ازنما

  .تامردم بگويند اتوبوسرانی دائراست يرخود حرکت کندسمسافر ھمينطور درم

 و آمريکا، يعنی تظاھربه اينکه درمقابل ؟ يعنی ظاھرسازید يعنی چهبر و اکنون متوجه شديد ادعای برد
  .پيروز وسربلند شده اند ۵+١گروه

   رهمين دوسطراستواقعيت د

يرھسته ـــ. بروزگاری افتاده اند که ميخواھند از خجمھوری اسالمی در ماجرای ھسته ای سرگردان است
چنان دھنه  آمريکا. رجمھوری اسالمی شده استزيرا سوا ،قبول نميکند نميگذاردو ای بگذرند ولی غرب

   .ينده ای چون روابط کوبا را خواھد يافتآ ،ايران اسيرورکاب جمھوری اسالمی را گرفته که 

گروگان  را ميتوان ازھمان تحريم ان رابه خاک خواھد ماليد که تجربه اشزمائی چنان ايرآجريان راستی 
الجزايربه رفع تحريم ھا مقررکرده بود ھنوز  ١٩٨١ه قرارداد نکآ که با .سال پيش گرفت ٣۵گيری قضيه 

که ھيچ حدود  ربه پايان تحريم ھا نشد تحريم ھارا تجديد کرد وحاض قای باراک اوباماآسال ھمين ٣۵بعد از
ميليارد پول  ١٨٠سال قبل تاکنون نداده تاچه رسد به مبلغ  ٣۵از ميليارد مصادره شده پول ايران را ١٠

   .وازات تحريم ھای اخير بلعيده شده استايران که بم

   :ايرج ميرزا يافتفکرميکنم جريان ھسته ای ايران را ميتوان دراين بيت   

 رزوی دم کرد         نايافته دم  دوگوش گم کردآبيچاره خر 

 


