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 !!مذاكرات محرمانه

 ژنو 1+5كنفرانس 
  حقوقدان -ضاميرفي

  گان جمھوری اسالمی محرمانه باشد با نمايند ١+۵نطور که خبرھا ميگويند قراربوده که مذاکرات بين آ

   .نطور که خبرھا ميگويند مذاکرات ژنو نتوانسته محرمانه بماندآ باز و

  محرمانه يعني چه

بين سه نفريابيشتربود ديگرعنوان  مزبور وھمينکه راز ،رازی که بين دونفرباشد محرمانه تلقی ميگردد
   .ستن نادرست ويا ازسربی اطالعی وبی احتياطی اآمحرمانه دادن به 

برای ھردوطرف معلوم است که کدام يک  فاش شود يعنی خالف عھد رفتاربشود کامال راز محرمانه اگر
دی کرده است ولی اگررازی بين سه ويابيشتر محرمانه تلقی گردد چون معلوم نميشود خلف وعده ونامر

   .نرا محرمانه تلقی نميکنندآکه چه کسی خالف عھد رفتارکرده  حکما 

   .ميشد هماايرانيان بسياربااھميت ومعيار نامردی مطلق شناخت گدرفرھن فاش کردن اسرار ديگران

   :زداری را نزد ماايرانيان نشان ميدھدحافط بيت معروفی دارد که اھميت را

  جرمش اين بود كه اسرارهويدا ميكرد       ن ياركزو گشت سرداربلند  آگفت 

 نفر فاش کننده سبب شده است که رازبيش از دورابطه فاش کردن اسراربا مجازات مادی ويا اخالقی 
    .محسوب نشود امرمحرمانه  ويا راز بيشتر

که چگونه ھيئت ايرانی برياست وزيرخارجه جمھوری اسالمی مذاکراتی را که حقيقتا جای حيرت است 
روھی خبرنگاران مطبوعات گو ١+۵نفرمشتمل برشخصيت ھای خارجی نمايندگان کشورھای  ١۵٠حدود 

نھم درتعدادی که موجب اعتراض ايرانيان شده  وزيرخارجه آجھانی ونيز انبوھی ازروزنامه نگاران ايرانی 
   .ات  رامحرمانه تلقی کرده استايران مذاکر

وقع محرمانه بودن زادی مطبوعات ودستگاھھای جاسوسی وشنود ميتوان تآ اساسا دردنيای امروز و
  ؟مذاکرات راداشت که وزيرخارجه جمھوری اسالمی بران يک باور قراردادی بسته است

با علم وصنعت امروز سال بيگانه  ١۴٠٠دمھای عقب مانده ازدنيای امروز وتربيت شده اسالم آری آ
   .دررابطه بامحرمانه بودن مذاکرات ژنو تصورکرده است ھمانطور فکر ميکند که جواد ظريف



 حقوقداناميرفيض  –ژنو  ١+۵مذاکرات محرمانه!! کنفرانس                                       ٧از  ٢برگ  ٢٠١٣/١٠/٢٧شيد = يکشنبه مھر  

  احمقي كه خودش ميداند كه احمق است 

  نوشت:  ١٣٩٢درمجله تايمز درسال   آمريکاقای رابين رايت کارشناس موسسه صلح آ

اترک ميکرد ازاو پرسيدم به عنوان سفيرايران که محمد جواد ظريف سازمان ملل متحد ر ٢٠٠٧درسال 
او  و >نچندان< ؛فتگھی کشيد وآ . اوسال گذشته چه دستاوردی داشته است ۵درسازمان ملل متحد در

رمان گرای احمق که درزندگی ديپلماتيکی اش امتيازات يکطرفه داده وھيچ دستاوردی آيک ادامه داد <
ودش گشت وخان بازافسردگی به اير با > اودرباره من ميگوينداين چيزی است که ايرانيان  ،ستنداشته ا

  .رادرمحيط دانشگاھی محو ساخت وعھد کرد ديگربه ديپلماسی برنگردد

  .ميتواند محرمانه تلقی گردد ١+۵دمی معلوم است که باورميکند مذاکرات او آاين چنين 

 آمريکاو رئيس ھيئت مذاکره کننده آمريکاخبرھا ازاينقراراست که وندی شرمن معاون وزارت خارجه 
 نوژ ور رئيس شورای امنيت ملی اسرائيل وی رادرجريان جزئيات مذاکراتدرگفتگوی تلفنی بايعقوب عيد
 ما ازھم مستقي  ١+۵رتص که خبرشرمن را منتشرکرده  ھيئت انگيسی آ گذاشت وبراساس گزارش ھا

. ھمين روزنامه متذکرشده است که گزارش ويو داده اندآژنو به اسرائيل رفته وگزارش مذاکرات رابه تل 
   .ايران درسابق ھم به اسرائيل داده ميشده است مذاکرات با

  گزارش ژنو رابه اسرانيل داده است  آمريكا چرا

طرحی  AIPAC َ ◌   ن کشورآی درشصتمين سالگرد تاسيس کشوراسرائيل کميته روابط خارجی مجلس سنا
اسرائيل مجبورشود برای  ن اگرآنماينده جمھوريخواه ودمکرات تھيه کردند که براساس  ٧٩رابه امضای 

موظف  آمريکا، مردم وموجوديت خود دست به عمليات نظامی عليه ايران بزند دفاع از تماميت ارضی
متعھد  آمريکاچنين درطرح مزبور وھم است ازلحاظ سياسی واقتصادی ونظامی به  اسرائيل کمک کند 
ارديبھشت  ١١کيھان لندن ( تالش کند. شده است برای جلوگيری ايران ازدستيابی ايران به سالح اتمی

٩٢(  

ائيل واسر آمريکاطرح مزبور که نميدانم بتصويب رسيده ياخير ولی بھرحال ھمبستگی سياسی ونظامی 
يگرکه مربوط به فعاليت ھای ھسته ای باشد رانشان را دررابطه با کنفرانس ژنو وھرگونه مذاکرات د

   .ميدھد

را ناچاروملزم ميسازد که اسرائيل رادرجريان مذاکرات ژنو قراربدھد تا اسرائيل  آمريکا ،ھمين مصوبه
   .ھم ناچاربه دخالت نظامی بسود اسرائيل بشود آمريکايکطرفه اقدام به عمليات نظامی نکند که 

ئی ميتوانسته سياست ھمکاری با آمريکااست که وندی شرمن رئيس ھيئت اکنون اين سوال مطرح     
اقای عراقچی ناديده بگيرد ومذاکرات را  یاسرائيل راکه بتصويب کنگره رسيده به خاطر تقاضا ودلخوش

  ؟محرمانه تلقی کند

اھميت ااه بود ويگآ آمريکاژيکی اسرائيل ورانس ژنو به مسائل  سياسی واستراتاگرھيئت ايرانی کنف   
ه که ھنوز چيزی نشدگاھی است آ اين نوعی غفلت ونا ،ميداد ممکن نبود چنين تقاضائی را درخواست کند
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سطح  وای به سرنوشت مذاکراتی که طرف مقابل دست خالی و ،ھيئت ايرانی ازخود نشان داده است
   .دانائی طرف رابخواند

يت را مدير آمريکااسيت خارجی ، نخست وزير اسرائيل گفته است که اسرائيل است که سيشارونآريل 
   .ميکند

به نيابت اسرائيل دررابطه بامسائل خاورميانه عمل ميکند واساسا  آمريکاھمه مردم دنياھم ميدانند که 
مريکاست که درراستای حمايت ازاسرائيل آمدعی واقعی فعاليت ھای ھسته ای ايران اسرائيل است واين 

   .ن رامتوقف کندمتعھد شده که فعاليت ھای ھسته ای ايرا

نھا آن بريش ھمه جھانيانقدر خامی وحماقت ازخود بروز دھد که آدرچنين حالتی چراھيئت ايرانی بايد 
   .يدآعالم کند که توافق شده مذاکرات محرمانه تلقی گردد  وبعد چنين گندش درا ؛بخندند

 راه بود نه يک مصالحه و غازآمذاکرات ژنو موسسه بروکلنگز درتحليلی بقلم سوزان مالونی نوشت <
  >احتمال پذيرش پروتکل الحاقی وبخشی ازبسته پيشنھادی ايران دراين مذاکرات ميرود

   .يعنی موسسه مزبور اصال قائل به مذاکرات نيست تا چه رسد به مصالح درباب محرمانه بودن مذاکرات

درحاليکه ھم  ،ن دوطرف استآين مھمترين رکن محرمانه بودن مذاکرات دوطرف  وجودرابطه اعتمادی ب
رابی اعتماد وبی صداقت ميدانند ودرست ھم ھست  آمريکاعراقچی وھم ظريف وھم خامنه ای صريحا 

ھربی اعتمادی به  ُ م   ،ازشخصيت ھای سياسی وکل مردم جھان آمريکاوجريانات اخيرشنود ھای متقلبانه 
ی بی صداقت وبی آمريکابودن ازھمان  چگونه ھيئت ايرانی خواستار محرمانه ،زده شده است آمريکا

   .اعتماد شده اند

      عالوه برمراتب باال

  :ميدانند که ١+۵ھيئت انگيسی وندی شرمن و      

ِ  توقف  ن جنبه تعارف دارد ومآوقبول  خواست عراقچی ويا ظريف يک استدعا وخواھش است -١ به    
 .ثارنيستآ عمل و

 تاچه پشت درھای بسته ھم انجام نگرفتهی ، حتمذاکرات ژنو که سخت مورد توجه جھانيان است  -٢
  .رسد که محرمانه تلقی شود

ل اساسا قاب قبل ازتشکيل اجالس مزبور دردستور جلسه نبوده نظربه اينکه  چنين درخواستی   -٣
زاد بودن مذاکرات ومحرمانه نبودن است که آ زيرا خبرنگاران جرائد به اعتبار است طرح نبوده 

ن تعداد خبرنگاربه آمذاکرات بود مسلما                      ِ تورجلسه محرمانه بودن  درژنو جمع شده اند واگردس
  .کنفرانس ژنو نميامدند

ھمانطور که گفته شده ھيئت ايرانی درپايان مذاکرات خواستار محرمانه بودن مذاکرات شده است  -۴
ِ           خبرنگاران حاضر  درکنفرانسنکه آ واين بدان معناست که بعد از اخباروجريان مذاکرات را مرتبا  ،             

ست واين جريان مرکز رسانه ای خود خبرداده اندموضوع محرمانه بودن مذاکرات مطرح شده ا به
  ؟چگونه قابل توجيه است
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 ازاين درک  غافل نبوده که درخواست ھيئت ايرانی نوعی جنباندن سلسله دوستی و ١+۵ھيئت   -۵
  :قای نيکالس برنردرروزنامه بوستون نوشتآچنانکه  ،رف استتظاھر به ھم نيتی  با ط

ی مطلوب دارد اما بکلمات دلنشين روحانی واشنگتن را تحت تاثير قرارنخواھد داد وھرچند بھا<
برای ھرنوع توافق با  آمريکااواضافه کرده است < دولت  توازن سياسی رابھرھم نخواھد زد
 ھا عليه ايران ز اھرم فشارتحريميل است وبھمين دليل بايد اايران نيازمند ھمراھی کنگره واسرائ

 >استفاده شود

 :ورده استآم جنباندن جمھوری اسالمی ازتوجه سعدی نيز بدورنمانده ودرگلستان         ُ داستان د  

                  ھائی کند که دردشمنی نتواند کردجنباند تابه دوستی کاردشمن چو ازحيلتی بازماند سلسله دوستی راب<
  )گلستان سعدی(

ا گذاشته +۵ محرمانه بودن مذاکرات رابه پای حسن تفاھم با ری اسالمی ازسرنادانی وبی اعتنائی،جمھو
ط اشد ولی درروابدرحاليکه اين نيرنگھا ممکن است درسياست داخلی کشورھا رنگ وبوئی داشته ب ،است

   .ن استآن بمراتب بيشتر ازتاثير مثبت آسياسی خارجی تاثيرمنفی 

  .ب دادهآلش رابه ندی شرمن دسته گو قبل ازعباس نراقی 

قای عراقچی ونيز  علی الريجانی بسته پيشنھادی جمھوری اسالمی را به آچند روز قبل ازاجالس ژنو 
   :رسانه ھا چنين اعالم کرده اند

درجه  ٢٠شکل واندازه وسطح غنی سازی اورانيوم خواھد بود يعنی ازيک درجه تا  ،اتموضوع مذاکر<
  >خواھد بود نھم که چه باشدآونوع 

ووقتی که محتوای  .است بوده جمھوری اسالمی مذاکرات اجالس ژنو دررابطه با محتوای بسته پيشنھادی
تلقی شود  خاصه به اينکه  بسته پيشنھادی ن محرمانه آاست مذاکرات بسته محرمانه نبود چگونه ممکن 
   .استرھم قرارگرفته يجمھوری اسالمی مورد نقد وتفس

ن آھمان مذاکراتی که ھيئت ايرانی خواستار محرمانه بودن تص متن مذاکرات ايرانی ھا (رآروزنامه  ھ
   :چنين نوشته است )بوده اند

درصد وتبديل ذخيره اورانيوم غنی شده به  ٢٠مادگی توقف غنی سازی به ميزان آايرانی ھا گفتند که <
سومين کاری که  ،درصد سوخت ھسته ای نيروگاه ھای تحقيقاتی درتھران را خواھند داشت ٢٠ميزان 

حجم وغنی سازی نھا برای انجام مذاکرات درباره مقدار وآمادگی آاعالم  ،ايرانی ھا پيشنھاد کرده اند
نھا درتاسيسات غنی سازی استفاده آ است وتعداد سانتريفيوژھائی است که ازدر صد  ۵اورانيوم به ميزان 

  >ميشود

ا اولين کسی که طرح ايران را فاش کرده نراقی والريجانی بوده اند يا اسرائيلی آاکنون خود پرسی کنيم 
  ؟ئی آمريکاھا وشرمن 

   .ئی ھا درمصالحه باايران انتظاردارندآمريکانچه که آنگاھی ھم داشته باشيم به  دھمينجا جادار



 حقوقداناميرفيض  –ژنو  ١+۵مذاکرات محرمانه!! کنفرانس                                       ٧از  ۵برگ  ٢٠١٣/١٠/٢٧شيد = يکشنبه مھر  

درصد غنی  ٢٠اورانيوم  بکشايد وازشر ماازايران ميخواھيم اينکه درب تمام تاسيسات ھسته ای اش را<
رد دست بردا ازنقص گسترده حقوق بشر –به تھديد ھای خود عليه اسرائيل پايان دھد  –شده خالص شود 

رويکرد سازنده ای درباره سوريه درپيش  –سياست ھايش رانسبت به حماس وحزب هللا تغيير دھد  –
   ,يران چه خواھيم داددرعوض  به ا –گيرد 

ومت حك تغيير –به طيف وسيعي ازعمليات مخفي پايان دهيم  –برخي ازتحريم هارابرداريم 
بگنجانيم  كار دستور رصد براي ايران درد 5دستوركارحذف كنيم حق غني سازي را تا  از را

  نيويورک تايمز) –راجرز کوھن (        .وبرروي نقش ايران درمنطقه تاكيد كنيم

اين قافله نشان ميدھد که  کاآمري) وانتظاروخواست بسته پيشنھادیتفاوت خواست جمھوری اسالمی (
   .تابه حشرلنگ است

  ه محرمانه بودن وپشت درهاي بست

گفتگو پشت درھای  .> با محرمانه بودن مذاکراتمذاکرات پشت درھای بستهبايد فرق گذاشت بين < 
ن معناست که بيانيه ای درپايان گفتگو صادرنميشود ولی  برای خبرنگاران دعوت شده به آببسته به 

 واران غيرمدعمنعی درانتشاردريافتھای خودشان نيست وورود برای ھمگان ويا خبرنگ ،جلسه مذاکرات
  .زاد نميباشدآ

ولی مذاکرات محرمانه  مذاکراتی است که بين دونفرانجام ميشود ونه خبرنگاری وجود دارد ونه اشخاص 
ديگر وشرط مذاکرات محرمانه ويا پشت درھای بسته ھم اين است که قبل ازشروع مذاکرات دردستورجلسه 

   .قيد شده باشد

  ه قرارداد هاي محرمانه ومذاكرات محرمان

قانون   ٢۴دراصل  .رايج است درحقوق سياسی کشورھا محرمانه بين دو ويا چند کشور قرارداد ھای
ن اشاره شده است ومعموال احتياطی است که برای حفظ آاساسی مشروطيت ايران وھمچنين درمتمم به 

منافع کشورھای طرفين قرارداد درمقابل کشورھای ديگر رعايت ميشود ولی مذاکرات محرمانه ھيچ پايگاه 
   .قانونی ندارد

درذات  محرمانه مانده باشد واين امر درحقيقت ،ائیتاريخ نشان نميدھد که مذاکرات ويا حتی قراردادھ
 پنھان يک بارسنگينی است که ميخواھد با راز وچيزی راپنھان نگه دارد انسان است که عادت ندارد

   .) نمونه فرھنگی اين عادت استداستان اسکندر شاخ داردن خود راسبک کند (آافشای 

ری ورفسنجانی مينی وھاشمی داماد منتظدرجريان اختالف خمينی ومنتظری کسی غيرازاحمد پسرخ
راديو بی  بـــگذاشتند که قضيه کامال محرمانه بماند تا شايد فيصله يابد  ولی فردا ش ردرجريان نبود وقرا

  )(موسوی تبريزی  دادستان کل انقالب                                     نرا فاش ساخت آسی  –بی –
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گاه آه بود قبل ازاينکه ايرانيان که بين انگليسھا ووثوق الدوله کامال محرمانه تنظيم شد ١٩١٩قرارداد 
   .يھا فروختسنوشتند که وثوق الدوله ايران رابه انگلي آمريکاشوند روزنامه ھای فرانسه و

  زيان مذاكرات محرمانه 

است اول کاری که خالف قانون است  دوم توافق طرفين زعلت انتخاب مسير مذاکره محرمانه معموال دوچي
الجزاير درمورد  دو قراردا ١٩١٩نمونه قرارداد طرف ديگر ( ازدوطرف بوسيله یبه تضييع حق يک

  )آمريکاگروگان ھای سفارت 

ھمواره کشورھائی که خودرا درموقعيت شکست وتسليم ميدانند شديدا خواستار محرمانه بودن مذاکرات 
ست ای مردم بيدار وپرشتاب نميشود  درخوتھستند چراکه ھم ازخفت کارميکاھد وھم احساسات ناسيوناليس

   .محرمانه بودن مذاکرات ازسوی ھيئت ايرانی چيزی جز درماندگی وحضوردرجريان تسليم نيست

قای دکترسيد محمود کاشانی آدرمورد قرار داد الجزاير بمناسبت محرمانه بودن  مذاکرات بقرار گزارش  
 ونه مامورين ويران فاش ميکند که چگاعضای ديوان داوری الھه بود درگفتگوی باروزنامه ا زکه يکی ا

براثربی کفايتی ونادانی چه خسارات بسيارسنگينی به  نخست وزيری موسوی)( انمتصديان حکومت اير
   .وارد ساختند آمريکايران وبنفع ا

بھزاد نبوی درتدوين قرارداد نقش قای آگروه ايرانی به سرپرسی دريک جا دکترکاشانی نوشته است <
ن قراردادی بايد بند ھای ھيه کرده قبول نموده اند  درحاليکه درچنيت آمريکاانفعالی داشته وچيزی راکه 

 سوی کارشناسان وحقوقدانان مورد بررسی قرارگيرد من يقين دارم که گروه ايرانی بسياری از از نآ
  )١۴۵۶شماره  نکيھان لند(                              ن موافقت نامه را اصال درک نکرده اند>آبندھای 

شکارنبود ومنتج به قرارداد شد ديگرچه اعتراضی ميتوان کرد درجريان مذاکرات است آ مذاکرات وقتی
   .گاه ومطلع ميتوانند با انتقاد وھدايت مسيرقرارداد رامنظم وخالی اززيان سازندآکه اشخاص 

  براطالعات آمريكااشراف 

درفعاليت برای کسب اخبار واھداف  ورھا شدرروابط ک عليرغم محدوديت ھای موجود آمريکاامروزه 
فاق شده است حتی تلفن خصوصی آحبان صنايع وبرنامه ھای اقتصادی کشورھا شھره تمداران وصاسسيا

 نھاده » جينی«مه را نام اين برنا آمريکا ،يل ھم ھمينطوردربز ،لمان راھم کنترل ميکندآوھمراه صدراعظم 
ميليون دالر  ۶۵٢برای راه اندازی اين شبکه  آمريکادولت  ٢٠١١وبقرارنوشته روز نامه لوموند درسال 

امنيت  يالت متحده جلوترازبرگزاری جلسه شورایآ< :نوشت درراستای اين برنامه ،ھزينه کرده است
  >گاه بوده استآع تحريم ھای عليه ايران رای اعضا درمورد وض ازنظر و

به برنامه ھسته ای ايران اشراف دارد  امريکآ< :قای جی کارنی سخنگوی کاخ سفيد گفتآ ١٣٩١درسال 
  )١٣٩١کيھان اول شھريورماه (          >ايران داريم ای شم وگوشھائی در نھاد ھای ھستهچما –

 ذکر ئی که نامشآمريکاورده يک مقام آبراساس سندی که بدست < :نشريه انگليسی گاردين نوشته است
فورا اين خطوط  آمريکاسازمان امنيت ملی  فھرست کرده وخواسته است که شماره تلفن را ٢٠٠نشده 
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نھا آتن ازرھبران جھان ھم دربين  ٣۵ين نشريه بريتانيائی شماره تلفن به گفته ا ،تلفن رازيرنظربگيرد
   .بوده است

نھا زيرکنترل وديد آاينھا قرائنی است که نشان ميدھد کل وجزء برنامه ھای جمھوری اسالمی ومذاکرات 
  .ستآمريکاوشنود 

  

  از شيوه شنود پنھانی از راه آی پی و صدا. شمايی 

   

    

  

  

 


