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  حقوقدان -اميرفيض

چگونه وارد توافق جامع  آزمايیسال مدت راستی  ٢۵که پيگيرشود  ن تحرير متمايل به اين قصد است تااي
  ؟شده است

 مانند يک طلسم در بکار گرفته نشده  آزمايیسال تنھا درمورد راستی  ٢۵مدت بااين توجه جلوبرويم که 
   .نواحی ديگرھم بکاررفته است

  .سال اسرائيل وجود ندارد> ٢۵بعد ازسيد علی گفته است < 

 ، ايرانازاسرائيل سيد علیميتوان گفت که مقصود درايران  کاآمري آزمايیسال راستی  ٢۵باارزيابی اثرات 
   .وجود واقعی نخواھد داشت سال ٢۵که بعد از است 

  .>سال بطول خواھد انجاميد ٢۵ ھا تحريمئی ھم گفته است <آمريکايک مقام 

  .>سال يک چھارم تحريم ھا برطرف ميشود ٢۵ بعد از< :قای نبويان نماينده مجلس اسالمی گفته استآ

  .سال طول ميکشد> ٢۵برداشتن تحريم ھا < :خانم شرمن گفت

 آزمايیسال مدت راستی  ٢۵شدن اين تحرير را تشکيل ميدھد دست يابی به چگونگی وارد  ی کهموضوع اما 
   .درتوافق جامع است

  باداليل زيرجلوميرويم

 پيش زمايیآه مدت راستی مذاکرات ھسته ای درموقعيتی قرارنداشت که مسئل ٩٣ماه سال  بانآتاپنجم  
 ای ن ھيچ اشارهآکوبيده شده ولی نسبت به مدت  آزمايینامه ژنو ميخ راستی ه درموافقتالبت ،يدآ

  .ندارد

   :ارباال وزارت خارجه جمھوری اسالمی اعالم کرد کهدرتائيد اظھ

  >درمذاکرات ھسته ای ھيچ توافقی درھيچ موردی صورت نگرفته است<

ست که نسبت به راستی واجد اين معنا >نشده آمريکادرھيچ موردی بين ايران و ،ھيچ توافقی< ؛بنابراين
    .نھم ھيچ توافقی صورت نگرفته استآومدت  آزمايی

ازخانم شرمن سوال شد که بنظرشما برای رسيدن به توافق ھمه جانبه به  آمريکادرمصاحبه صدای  
. اوگفت من دراين باره چيزی نميگويم چون سال ٢۵سال يا  ١٠ –سال  ۵چه مدت زمان نيازاست 

   .بناست دراين مورد گفتگو صورت بگيرد
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ئی را دارا بوده دو مسئله را گواھی ميدھد اول آمريکاده اظھارات خانم شرمن که رياست ھيئت گفتگو کنن
زمان الزم برای  ) قائل به مدت شده ودوم اينکه اھميت= برجامتوافق جامعاينکه برای توافق ھمه جانبه (

تحصيل توافق را موکول به گفتگو دانسته است  واين گفتگو ھمان است که درتوافق جامع منوط به اجرای 
ژانس اتمی شده که به اسفند ماه ايرانی سررسيد ميباشد  بنابراين درمصاحبه خانم آتعھدات ايران بوسيله 

   .سال نبوده است ٢۵ن تاچه رسد به آومدت  آزمايیشرمن صحبتی ازراستی 

شانس چنين توافقی < :قای اوباما درمصاحبه ای که درکاخ سفيد انجام داد گفتآ ؛بگزارش رويترز 
سال برنامه اتمی اش  را درابعاد فعلی  ١٠ن مايل باشد برای حد اقل اوگفت اگرايرا ،زياد نمی بينم را

 راھی برای تصديق به اين توافق برسيم و اگر ،نگھدارد وبرخی ازعناصر موجود اين برنامه رابرچيند
نھا به آمورد عدم دستيابی  ديگری نيست که بتوانيم برداريم که به اين اندازه در ھيچ گام اين پيداکنيم
  ی بما اطمينان دھد>سالح اتم

سال محدوديت فعاليت ھسته ای بزرگترين  ١٠قای باراک اوباما که درواقع مدعی ايران است آدراظھارات 
نرا بزرگترين موفقيت خود برای مھارفعاليت ھسته ای ايران آوموثرترين خواست ايشان است درحدی که 

   .دانسته است

ساله را رعايت کرده پيدا  ١٠تصديق اينکه ايران محدوديت  قای اوباما اضافه کرده است که اگرراھی برایآ
  .ھارابرداشته ايم کنيم بھترين گام

است که درتوافق نامه ژنو ھم قيد شده  آزمايین اشاره کرده ھمين  راه راستی آقای اوباما به آراھی را که 
   .است

 آزمايیوبطورطبيعيی راستی سال تعيين شده  ١٠دراينصورت که زمان محدوديت فعاليت ھسته ای ايران 
سال   ١٠نه مدت خارج ازھمان  سال خواھد بود ١٠وصداقت ايران درمورد خواست اوباما منوط به ھمان 

  ؟مده استآمندرج درتوافق جامع ازکجا وبه چه علت  یآزمايسال راستی  ٢۵مدت  دراينصورت 

سال بوده  چگونه وچرا نمايندگان ايران  ١٠برای محدوديت وکنترل فعاليت اتمی ايران  آمريکااکثرخواسته دح
  رفته اند؟ آزمايیسال راستی  ٢۵در مذاکرات ھسته ای زيربار

ھا ميگفتند محدوديت بايد   ئیآمريکاساله بوديم و ۵عراقچی گفته است ماخواھان محدوديت  قایآ 
   .)سال کمترنباشد١٠يعنی ازدورقمی باشد (

ھا نقل کرده کامال منطبق با اظھارات اوباما ومواردی است که دراين  ئیآمريکاسالی که عراقچی از ١٠مدت 
  ؟سال ٢۵تحرير مستند قرارگرفته ديگرچرا وبه چه مناسبت ده سال ميشود 

  *انديشكده واشنگتن

ت درباره سياس بيانيه عمومیانديشکده واشنگتن درتاريخ تيرماه سال جاری بيانيه مفصلی تحت عنوان (
ھم تائيد شده  آمريکا حزب دومتشکل از  ت که ازسوی گروھی خمنتشرسا )درقبال مذاکرات ھسته ای آمريکا
   .است

   .گاه شويمآ انديشکده نآاشاره به اھميت بيانيه مزبورايجاب ميکند که بيشتردرموقعيت ووزن سياسی 
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مانند رايس  کارشناس سياست  قای اوباما ازجمله کسانیآنفرازمشاوين سابق  ١٨بيانيه مزبور بوسيله 
رابرت اينھون  مسئول سياست تحريم ايران  –ديويد پترووس  رئيس سازمان سيا  –درقبال ايران  آمريکا

ياست س گری سيمور مشاورپيشين اوباما در – آمريکاوجيمزکارتريت  معاون پيشين فرماندھی ستاد مشترک 
   .امضا شده استھسته ای وعده ای ديگر

   .است آزمايین راستی آشرط برای توافق با ايران منظورشده است شرط چھارم  ۵دراين گزارش که 

ژانس اتمی دانسته است وبطورروشن تکليف آرابرعھده  آزمايیدراين شرط بالصراحه انجام شرط راستی 
ساس ايران ح ظامی ونرا الزم ميداند حتی مراکزنآژانس بازرسی آبازرسی ازتمامی مراکزی که  در ژانس راآ

 اآمريکسوی دولت  از آزمايیدراين گزارش بسيارمھم ھيچ اشاره ای به تعلق تکليف راستی  .مشخص کرده
  .ن باشدآسال ھم مدت  ٢۵نشده تا چه رسد که 

  نظريه سازمان سيا*

درروزنامه نيويورک  ٩٣ارديبھشت سال  ١۶ارشد سازمان سيا درتاريخ سه شنبه  قای کنت بوالک  تحليل گرآ
   .ن برای اين تحرير چنين استآز مقاله ای داشت  که بخش مورد استناد تايم

)  اما شايعات غيرقابل اجتنابی وجود دارد که ١اگرچه ھمچنان بايد درباره شرائط اين توافق مذاکره کرد (<
  )٢ساله بھترخواھد بود ( ٢٠ساله است بااين حال توافق   ١٠ماده توافقی آنشان ميدھد واشنگتن 

نھا به بازرسی ھای سرزده آ ،حال ايرانی ھا بطورقطع احتماال ھمه اين درخواست ھاراقبول نخواھند کردبااين 
نھا اين استدالل رامطرح خواھند کرد که درتوافق آ. که حاکميت اين کشوررا نقض کند اعتراض خواھند کرد
اری خواھند کرد که مسئوالن نھا  وھمچنين گله گذآموقت سال گذشته حذف تحريم ھا ذکرشده بود نه تعليق 

  >)٣( ساله خواھد بود ١٢تا  ١٠نھا گفته اند اين توافق آغربی درنشست ھای خصوصی به 

 قيد مذاکراه درمقاله تحليل گرسيا وعنوان مذاکرات ھسته ای واجد اين مفھوم است که ھمه چيز در –)١(
    .آزمايیسال راستی  ٢۵جه مذاکره وتوافق درتوافق جامع پياده شده است ازجمله ھمين يتن

 و ايران کوچکترين اشاره به گفتگویدرحاليکه درھيچ قسمت ازمذاکرات ھسته ای که تاکنون منتشرشده 
  .نشده استدر اين راستا  ۵+١ويا آمريکا

نابود  ا متوقف وفعاليت ھسته ای ايران رسال است که  ١٠سيا ھمان  گر راه حل بلند مدت درنظر تحليل -)٢(
  )ازھمان مقاله بوالک( .مد>آدرخواھد صورت يک کشورغيرھسته ای ايران ب مدت نآبعد از<و ميسازد

   :قای بوالک تحليلگرسيا درھمان مقاله نوشته استآھمان 

مورد توافق است که ھدف ازاين مذاکرات دست يابی به يک راه حل بلند مدت  ؛مده استآدرتوافق نامه ژنو <
  .>ميزاستآيقين کنيم که برنامه ھسته ای ايران منحصرا صلح 

سيا مقاله شده  تائيد کننده ھمان  گر ساله که ازسوی تحليل ١٠مادگی واشنگتن برای توافق آاعالم  -) ٢(
  .سال محدوديت فعاليت ھسته ای است ١٠
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ساله  ١٢تا  ١٠ان گفته شده که توافقدرنشست ھای خصوصی به ايراني قای بوالرک شھادت داده که آ -)٣(
رانی ومخالفت ايرانيان  گسال ون ٢۵سال به  ١٠وتبديل   آمريکاخواھد بود. شاھد ازاھميت اين خلف وعده 

     .غافل نبوده است

مده نميتوان فرض کرد که آسال ازکجا  ٢۵نھا ونظايربسيارديگردريافتن اين پاسخ ايجاد اصرارميکند که آ
  .اين مذاکرات چه بوده است  کسی نميداند ،شده استرضايت طرفين درتوافق جامع پياده  وايجادبدون گفتگو

به رسانه ھای ايرانی توصيه کرده درباره مذاکرات ھسته ای شبھه افکنی وزارت ارشاد جمھوری اسالمی 
  .)يعنی خفه شوندنکنند (

   .>نميخواستيم مردم ازکمپين مذاکرات مطلع شوندظريف گفته است <

  .لفت با مذاکرات ھسته ای گفته شود>نبايد سخنی درمخا) گفته است <واليتیمشاورخامنه ای (

  .توافق ژنو قرارداد ھای محرمانه ديگری ھم دارد>قای زيبا کالم درگفتگوی با ظريف گفته است که <آ

  >ه نگھداشته اند چه چيزی را نقدکنيمنوقتی متن رامحرمادرمجلس گفته شده <

   .<مصلحت نيست که توافق جامع به مجلس برود> :ه استدولت گفت

  وبازرسي آزماييفرق بين راستي 

مده است که سالھاست آبوجود  ای -ان  –دبياتی است که بمناسبت پيدايش  دی ھای اه ازفراود آزمايیراستی 
  .)آمريکامستند اسناد سفارت ( قراردارد آمريکامورد استفاده دستگاه ھای امنيتی 

وبازرسی دراين است که بازرسی مقيد به امورمشخصه ومصرحه است ونتيجه  آزمايیراستی فرق بين 
بازرسی ھم به اعتبارھمان امورمشخصه اعالم ميشود ازباب مثال يک پليس که چمدان کسی رابازرسی ميکند 

عينی  که ماموريت او درمحورمقررات ومسائل چرا ،قضيه خاتمه يافته است ن نديدآوقتی اسباب ممنوع در
نميکند وبرفرض اينکه درچمدان  ) ازروش بازرسی تبعيتايميگيريشناست ولی يک مامورفرودگاه (

مشکوک و مسافرچيزمشکوکی  يافت نشود ولی به اعتباراينکه به راستگوئی وراست کرداری مسافر قانع نشده
   .مسافررا مرخص نميکند است

توافق جامع  امری نظری وغيرمادی است وممکن است در آزمايیتشبييه اين است که امرراستی  مقصود از
راستی شناخته شود وازسوی شخص ديگری شناخته  ،ازسوی يک شخص متصدی ،آزمايیيک مورد راستی 

  .نشود

يک توافقی که حيات وممات يک ملت وکشوررا دردست دارد  ، اجرایتوافق جامع آزمايیبنابراين درراستی 
را  خود قای اوباما حتی بعدازتوافق جامع کشورآدرحالی است که  به يک امرنظری محول شده است واين

   .ساله يعنی ايران ميداند ٣۵درمقابل يک دشمن 
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<با توجه به بازرسی وشفاف سازی ھائی که بما حق نظارت بربرنامه ھسته ای ايران راميدھد ما با کشوری 
               .>نيست که توافق پايان کارما باشدبوده واين بدان معنا آمريکاسال دشمن قسم خورده  ٣۵روبروھستيم که 

  )تيرماه سال جاری ٢٢قای اوباما آ(

) حتی پس ازتوافق جامع صبحت اين عدم اعتماد وحالت دشمنی يکطرفه نيست جمھوری اسالمی (خامنه ای
خودتان رابرای جنگ < وانان اين است کهخرين پيامش خطاب به جآرادارد وآمريکاازادامه دشمنی با

   .>نداده است آمريکاتوافق ھيچ تغييری درسياست ما نسبت به  –ماده کنيد آبااستکبار

مدن آحقيقا فکاھی است حالت دشمنی ونقار مانع بوجود  آزمايیدرچنين شرائط بی اعتمادی صحبت ازراستی 
وبازھمان حالت مانع ديگری است که متصديان احساس راستی درطرف ديگراست که دشمن شناخته ميشود 

 باز ھمان و طرف را بپذيرند آزمايیکه کينه ودشمنی خاصی بطرف دارند مسئوليت راستی  آزمايیراستی 
با افراد  آزمايینتواند درجھت راستی  آزمايیحالت وضعی را سبب ميشود که کشور طرف مشمول راستی 

ھم امری نيست که بدون ھمکاری وحسن نيست  آزمايیوراستی ھمکاری نمايد   آزمايیمامورکشورراستی 
  .قابل اجراباشد

نھم درصورتی که يک دولت باشد بسياردشوار وامری ناشی ازبی آطرف  آزمايیاساسا قبول مسئوليت راستی 
ت امری نسبی ونظری اس آزمايی. زيرا راستی ن گرددآاحتياطی است که فقط حسن نيت وگذشت ميتواند سبب 

    .ن وجود نداردآرھای مورد تائيد شناخته شده ای برای ومعيا

  نمونه اش رامالحظه كنيد 

 ست سال جاری وگآ ٢۵درتاريخ  ژانس اتمی درمورد بازرسی ازتاسيسات ھسته ای ايرانآرمائو مديرکل آقای آ
را  ايرانژانس عدم انحراف درفعاليت ھای ھسته ای اعالم شده آبه شورای حکام گزارش داده است که <

   .>قبول دارد ولی نميتواند درمورد عدم فعاليت ھای اعالم نشده تضمينی بدھد

   .ماده استفاده وخدمت استآسال  ٢۵نظير اين بھانه برای تمامی مدت 

  آزماييزيرپوسته راستي 

فراھم کردن  آزمايیوزيرپوسته راستی  تکرارمکرر)برايران است ( آمريکاھدف واقعی توافق جامع تسلط 
   .ستآمريکاھدف  نآ ت و امکانات برای تحققموجبا

 قای اوباما درآ ،به امکانات دفاعی ايران است آمريکاگاھی وتسلط کامل آ آزمايیمھمترين دستاورد راستی 
   :اين مورد گفته است

نھا درموضع ضعيف تری خواھند بود وما ميتوانيم بخش اعظم زيرساخت ھای آاگراين توافق انجام شود <
  )٩۴امرداد  ١٨(                                                                    )               نابود کنيمنان را آ

  

  



 حقوقدان -اميرفيض -سال ٢۵معمای                                                                                            ۶از  ۶برگ  ١٠/٠١/٢٠١۵

  همو گفته است 

داشته  اختيار اطالعات کافی ازتوانمندی ھای ايران در آمريکا<بازرسی ھای ھسته ای ونظامی موجب ميشود 
با توجه  سال و ١۵ن آ ينده ادامه خواھد داشت وپس ازآسال  ١۵به صورت فشرده تاباشد رژيم بازرسی ھا 

  >ن زمان فرصت بھتری برای حمله نظامی به ايران استآمده آی که ازايران بدست به اطالعات

ينده کسی آسال  ١۵تا ١٠من ترديد ندارم که در<: دقيقا واقف است که گفته آزمايیاوباما به اھميت راستی 
را خواھد داشت دريک موقعيت بسيارقوی تری دربرابرايران که  آمريکاکه سمت رياست جمھوری 

   >بسياردورترازسالح است خواھد بود

   

     

  

     

   

 

   

   

  

  

 


