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  تجزيه تحليل  حقوقي  موافقتنامه                            

  با جمهوري اسالمي 1+5
  )2+ قسمت  1ت م(قس

  حقوقدان -اميرفيض

رفت استفاده پژوھندگان قرارگنظربه اينکه اين تحرير مايل است به کيفيتی تنظيم شود که اگراحتماال مورد 
ايران ازسوی کاخ سفيد  مسيرساده وروشن داشته باشد لذا ناچاراست متنی که بعنوان توافق اتمی با

ه ب با موارد موافقت نامه،تجزيه تحليل  ماره گذاری شود که تطبيقواشنگتن انتشاريافته فصل بندی وش
   .قرارگيردسانی وسھولت دردسترس خوانندگان اين تحرير آ

ايگاه درپ )٢۵۵٢= ١٣٩٢ذرآ(دوم  ٢٠١٣نوامبر ٢٣در يران که بوسيله کاخ سفيدا متن توافق اتمی با
  .اينترنتی کاخ سفيد منتشرشده است ومورد نقد اين تحرير ميباشد

  متن توافق اتمي
   :اي جمهوري اسالمي ايران هگام نخست توافق ها دررابطه بابرنامه هست –اول  فصل

اتحاديه اروپا  کمکلمان، فرانسه، روسيه وچين به آ، بريتانيا، آمريکا(اياالت متحده  ١+۵گروه  -١
ی آزمائی که درمذاکرات جدی واساسی باايران باھدف رسيدن به راه حلی ديپلماتيک  وقابل راست

   .ابی ايران به سالح ھسته ای شود شرکت داشته اندمانع دستي
ن به از رسيد ميزکه ايران راآه است که دستيابی به راه حلی صلح پريزيدنت اوباما باصراحت گفت -٢

 به مجموعه ای از ۵+١ست. امروز ايران وگروهآمريکا بمب ھسته ای بازدارد به نفع منافع ملی
 نظر از ن راآ درک ھای اوليه رسيده اند که پيشرفت برنامه ھسته ای ايران را متوقف ميکند و

 اين ھا اولين محدوديت ھای معناداری است که ايران پس از، ميراندجنبه ھای کليدی به عقب 
   .نزديک به يک دھه درزمينه برنامه ھستی اش پذيرفته است

گام ششماھه اوليه شامل محدويت ھائی قابل توجه برای برنامه ھسته ای ايران است وبه مھمترين  -٣
اورانيوم غنی شده، تعداد وتوانائی  ذخائر ،ازجمله درزمينه توليد غنی سازی ايران ام ھای نگرانی

ز راکتور استفاده ا ھای سانتريفوزھايش، توانائی ايران برای توليد پلوتونيوم درسطح تسليحاتی با
ن متعھد شده است بعنوان بخشی ازگام اوليه آاراک ميپرازد. مصالحه ھائی که ايران بر اساس 

   .ه ھسته ای اش را دراختيار ما قرارميدھد، شفافيت بيشتر ونظارت ھای سرزده تربرنامانجام دھد

درگذشته اين نگرانی مطرح شده بود که ايران ازمذاکرات برای خريد زمان بمنظورپيش برد برنامه ھسته 
ای اش استفاده خواھد کرد. اين اقدامات درفازنخست اگربايکديگر اتخاذ شود کمک ميکند که ايران نتواند 
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مدت  ما درباره راه حل دراز رد برنامه ھستی اش درطول مذاکراه باازپوشش مذاکره برای تداوم پيشب
   .وجامعی که ھمه نگرانی ھای جامعه بين المللی رابرطرف کند انجام ميدھيم استفاده کند

لغو تحريم ھای محدود، موقت، ھدفمند  ۵+١زاين گام اوليه گروه ن وبه عنوان بخشی اآدرازای  -۴
تار لغو اين تحريم ھا طوری است که بخش اعظم ه ميکند. ساخيری رابه ايران ارايبازکشت پذ و

رژيم تحريم ھا ازجمله ساختار تحريم ھای کليدی نفت، بانکداری ومالی جای خود باقی ميماند. 
اگرايران به تعھداتش عمل نکند ما لغو  ،اعمال شديد اين تحريم ھارا ادامه خواھد داد ۵+١گروه 

   .ن اعمال ميکنيمآکرد وتحريم ھای اضافی بر تحريم ھای محدود را لغو خواھيم
وايران عالوه براين درباره پارامترھای کلی  راه حلی جامع گفتگو کردند که برنامه  ١+۵گروه  -۵

زمايی مبنی برماھيت آمدت محدود کند، تضمين ھای قابل راستی  رازد در ھسته ای ايران را
بين المللی ارايه کند  واطمينان حاصل کند که فعاليت ھسته ای ايران به جامعه  ميزآمنحصرا صلح 

   .ھرگونه تالشی ازجانب ايران برای دنبال کردن سالح ھسته ای بالفاصله تشخيص داده خواھد شد
بايد به ھمه قطعنامه ھای شورای ايران به اين است که  اذعان مجموعه درکھا عالوه براين شامل -۶

ل مربوط به برنامه ھسته ای ايران که توسط امنيت سازمان ملل وھمينطور مسائل گذشته وحا
اين شامل حل پرسش ھای مربوطه به ابعاد  ژانس بين المللی اتمی مشخص شده است بپردازد.آ

   .نظامی احتمالی دربرنامه ھسته ای ايران ازجمله فعاليت ھای ايران درپارچين است
وظايفش تحت معاھده منع به عنوان بخشی ازيک راه حل جامع، ايران عالوه براين کامال به  -٧

تازمانی که ژانس عمل کند. آووظايفش رادرقبال  NPT) گسترش تسليحات ھسته ای (ان پی تی
به طور توافقی صورت نخواھد گرفت ھمه چيز درزمينه يک راه حل جامع مورد توافق قرارنگيرد 

ای ياشرک آمريکاخالصه اين گام اوليه تاشش ماه اعتباردارد و وضعيت نھائی قابل پذيرشی برای 
  به حساب نميايد  ۵+١ما درگروه 

  شت به عناصركليديگممانعت ازپيشرفت برنامه هسته اي ايران وباز – فصل دوم 

درصد رامتوقف کند وارتباطات فنی الزم  )۵پنج ( ايران متعھد شده است که غنی سازی باالتراز -١
  .درصد رابرچيند ۵برای غنی سازی باالی 

درصد خودراپيش ازپايان  ٢٠ايراورانيوم غنی شده تانزديک به که ھمه ذخ ايران تعھد کرده است -٢
ابه شکلی تبديل کند که برای غنی سازی يدرصد تضعيف کند و )۵پنج ( رسيدن فازاوليه به زير

   .بيشتر مناسب نباشد

  تعهد ايران درتوقف پيشرفت غني سازي –فصل سوم  

   .ا متوقف کندايران متعھد شده که پيشرفت درغنی سازی اش  ر -١
   .ھيچگونه سانتريفوژی ازھرنوع نصب نکند -٢
   ن استفاده نکندآ از برای غنی سازی اورانيوم نصب نکرده ياھيچگونه سانتريفوژ نسل بعدی را  -٣
 دو رافر طنز وسه چھارم سانتريفوژھای نصب شده درنيمی ازسانتريفوژھای نصب شده درن تقريبا -۴

   .ن ھا برای غنی سازی اورانيوم استفاده کردآ نتوان ازبياندازد به گونه ای که  کار زا
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افتاده الزم است محدود کند  کار توليد سانتريفوژخودرا به تعدادی که برای تعويض ماشين ھای از -۵
  .وری سانتريفوژھا استفاده کندآبه گونه ای که ايران نتواند ازاين شش ماه برای جمع 

  ١ .نددست به ساخت تاسيسات غنی سازی ديگری نز -۶

  درصدي 5/3تعهد ايران درتوقف افزايش ذخيره اورانيوم  –چهارم  فصل  

را افزايش ندھد به گونه  خوددرصد   ۵/٣اورانيوم با غنای پائين  ايران متعھد شده است که ذخائر -١
ه نغازاين مدت زمانی داشته بيشتر نشود وھرگوآنچه درآن درپايان شش ماه نسبت به آای که ميزان 

   .کسيد تبديل کندای غنی سازی شده به گراکه به تازدرصدی  ۵/٣اورانيوم 

  توقف درپيشرفت درفعاليت تاسيسات اراك  –پنجم فصل  

ونيوم تپيش نبرد وپيشرفت درزمينه پلواليت ھايش دراراک رابيش ازاين عايران متعھد شده است که ف -١
   .را متوقف کند

راه اندازی وسوختگذاری نکند وتوليد سوخت برای اراک  را ايران متعھد شده است که راکتوراراک -٢
زمايش نکند. ھيچيک ازقطعات اضافی آبيشترازاين  اراک را ورترا متوقف کند. سوخت راک

ب سنگين رابه سايت راکتور منتقل نکند. تاسيساتی که آ راکتوراراک را نصب نکند. سوخت  و
وخت س از وری نميتواند پلوتونيوم راآبدون بارفر ايران –رانسازد  وری داشته باشدآقابليت بازفر

  ٢ .مصرف شده جدا کند

  شفاف سازي بي سابقه ونظارت سرزده بربرنامه هسته اي ايران  –ششم  فصل  

   :ايران متعھد شده است

ژانس قراردھد. اين دسترسی روزانه به آبازرسان  اختيار در را دودسترسی روزانه به نطنزوفر -١
ميدھد که تصاويردوربين ھای امنيتی رابررسی کنند تا ازنظارت جامع مطمئن شوند. بازرسان اجازه 

دراين سايت ھا ميدھد وزمان تشخيص  اين دسترسی اجازه شفافيت بيشتر درزمينه غنی سازی را
   .ازپايبندی ازتعھدات را کوتاه ترميکند یھرگونه خود دار

   .نس فراھم کندژاآعه سانتريفوژھارابرای ودسترسی به تاسيسات مجم -٢
   .کندژانس فراھم آليد اورانيوم رابرای دسترسی به  معادن وکارخانه ھای تو -٣
عات طراحی راکتوراراک راکه ازمدت ھاپيش خواستاران بوديم، فراھم کند اين دسترسی به اطال  -۴

   .کتورکه پيش ازاين دردسترس قرارنداشت ارايه ميکندااقدام اطالعات بسيارمھمی رادرباره اين ر
   .دسترسی سريع وبيشتر به راکتوراراک  رابرای بازرسان فراھم کند -۵

                                               
مسلم خود که در ان پی تی و در مقررات  وقاين بند ھا اگر طوری سرايت داده شود که پس از شش ماه ھم معتبر باشد ايران برای ھميشه از حق - ١

 ک-آژانس بين المللی اتمی که عضويت آنرا دارد (برخالف اسراييل که متعھد نيست و عضويت ندارد) در منطقه محروم می شود. ح
 راکتور را به از (تحميل نامه) راکتور آب سنگين اراک گويا توسط آلمانی ھا (زيمنس) ساخته ميشود و پول آنرا آلمان دريافت داشته و اين ماده - ٢

  ک-يک وسيله اسقاط که در کنار بيابان رھا شده باشد مبدل خواھد کرد. ح
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ژانس انرژی اتمی وکد آبرخی داده ھا واطالعات کليدی که درپروتکل الحاقی توافق نامه پادمانی  -۶
   .ارايه کند را ن اشاره شدهآبه  ١/٣اصالح شده 

  زماييآمكانيسم راستي  –هفتم  فصل  

زمايی راکه آام ھای راستی ی خواسته ميشود که بسياری ازاين گمژانس بين المللی انرژی اتآ از -١
 ۵+١ دھد. عالوه براين، گروه درراستای اين نقش سازمان درزمينه بازرسی ھا درايران است انجام

حل اجرا و ژانس به منظور نظارت برآ وايران نسبت به تشکيل کميسيونی مشترک برای ھمکاری با
   .متعھد شده انديد آمسائلی که ممکن است پيش 

يل رفع نگرانی ھای حال وگذشته درزمينه برنامه يسيون مشترک عالوه براين برای تسھاين کم -٢
ھسته ای ايران ازجمله ابعاد نظامی احتمالی برنامه ھسته ای ايران وفعاليت ھای ايران درپارچين، 

   .ژانس کارميکندآ با

   لغو محدود، موقت وبارگشت پذيرتحريم ها –هشتم  فصل 

رايه ا لغو تحريم ھای محدود، موقت، ھدفمند وبازگشت پذيری را ۵+١درازای اين گام ھا، گروه  -١
بانکداری  تی، مالی، وفازجمله ساختارتحريم ھای ن ؛ھای خود ميکند وما ھمزمان بخش اعظم تحريم

بطور  ۵+١را حفظ ميکنيم. اگرايران به تعھداتش عمل نکند لغو تحريم ھارا لغو ميکنيم. گروه 
   :مشخص متعھد شده است که

به مدت شش ماه، اگرايران به تعھداتش تحت اين توافق عمل کند تاجائی که سيستم ھای سياسی  -٢
   .ھای ھسته ای جديدی رااعمال نکند ، تحريمشان امکان پذيرباشد

ھا درزمينه طال وفلزات گرانبھا، بخش خودروسازی ايران وصادرات پتروشيمی ايران  برخی تحريم -٣
   .ميليارد دالر دراختيارايران قراردھد۵/١ورد واحتماال حدود آ رابه حالت تعليق در

   .برای خطوط معين ھوائی بدھد مجوز بازرسی ھا وتعميرات مرتبط با ايمنی درداخل ايران را -۴
درصد  ۶٠دھد که خريد نفت ايران درسطح فعلی که به نحوقابل توجھی کاھش يافته يعنی  اجازه -۵

   .پيش باقی بماندکمترازدوسال 
ساط قپيدا ميکند درا اجازهميليارد دالرازاين فروشھا  ٢/۴درمدتی که ايران به تعھداتش عمل ميکند  -۶

   .به ايران انتقال يابد
ميليون دالر بصورت کمک ھای تحصيلی دولتی ازصندوق ھای ايرانی محدودی،  ۴٠٠دھد که  اجازه -٧

ھای ثالث انتقال يابد تاھزينه ھای تحصيلی موزشی شناخته شده درکشورآمستقيما به موسسات 
   .دانشجويان ايرانی پرداخت شود

  تعامالت انسان دوستانه  –نهم  فصل 

ن داده شده راتسھيل بخشد. تعامالت انسان دوستانه آاجازه  آمريکاتعامالت انسان دوستانه که طبق قانون 
دی مآع جديد دردسترسی به ھيچگونه منب ،با صراحت ازتحريم ھای کنگره مستثنی شده اند تااين کانال

 التآابزار دراختيارايران قرارندھد. تعامالت انسان دوستانه مربوط به خريد غذا، کاالھای کشاورزی، دارو و
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 پزشکی توسط ايران است. ما عالوه براين، معامالت مربوط به ھزينه ھای پزشکی راکه درخارج انجام شده
   ٣ .رفته ايمگرابرای نفع رسانی به مردم ايران درنظر تسھيل ميکنيم. مااين کانال را

  ها  درنظرگرفتن لغو تحريم –دهم  فصل 

ميليارد دالر حاصل ازلغو تحريم ھا، بخش کوچکی ازھزينه ھائی است که ايران  ٧بطور کلی حدود  -١
درمدت زمان اين فازاوليه تحت تحريم ھائی که درجای خود باقی خواھد ماند دريافت خواھد کرد. 

دالراست، بواسطه تحريم  ميليارد ١٠٠دسترسی به بخش اعظم دارائی ھای خارجی ايران که حدود 
   .ھا امکان پذيرنيست يا محدود است

ه ھای نفتی به تنھائی درمقايس ينده فروش نفت خام ايران نميتواند افرايش يابد. تحريمآدرشش ماه  -٢
ھا بدست  يعنی پيش ازاجرائی شدن اين تحريم ٢٠١١ماھه درسال  ۶نچه ايران دريک دوره آ با
ميليارد دالر  ۵يران ميشود که حدود مد توسط اآ ميليارد در ٣٠ورده باعث ازدست رفتن حدود آ

مد ھای نفتی اش را خواھد آ ازدرميليارد  دالر ٢/۴درماه است. اگرچه ايران اجازه  دسترسی به 
مدھايش درطول اين مدت به حساب ھای مسدود شده اش آميليارد  دالرازدر ١۵داشت، حدود 

اداين توافق موجودی فکه تحت مانتظارداريم  درخارج ازکشور ريخته خواھد شد به طور خالصه ما
  ٤ ازکشور افزايش يابد نه کاھش. پول ايران درحسابھای مسدود شده درخارج

  وحفظ ساختارتحريم ها  ادامه فشاراقتصادي برايران –يازدهم  فصل  

درطول فاز اول، ما به اعمال شديد تحريم ھای مان عليه ايران ازجمله اتخاذ اقدامات عليه کسانی  -١
   .ميکنند تحريم ھارادوربزنند ادامه خواھيم دادکه سعی 

ورد. مادرھمکاری باشرکای بين المللی آتحريم فروش نفت خام ھمچنان بردولت ايران فشارخواھد  -٢
به يک ميليون بشکه  ٢٠١٢ليون بشکه درروز دراوايل سال يم ۵/٢مان  فروش نفت ايران را از

بشکه درروز ازايران گرفته  ۵/١نفت را تقريبا  درروز درمرحله کنونی رسانده ايم وتوانائی فروش
ز نميتواند گامری که ايران ھر ،٢٠١٢ميليارد دالرازاوايل سال  ٨٠ايم يعنی از دست رفتن بيش از 

تحت اين گام اوليه، ممنوعيت فروش نفت خام به اتحاديه اروپا درجای خود باقی  نرا جبران کند.آ
يک ميليون بشکه درروز محدود خواھد شد  امری که خواھد ماند وفروش نفت ايران به حدود 

   .ميليارد دالر ضررکند ۴ايران درھرماه موجب ميشود 
مد نفت ايران آصادرات کاالھای نفتی به ايران  که باعث ازدست رفتن ميليارد دالردر یتحريم ھا -٣

   .شده درجای خود باقی خواھد ماند
دارائی خارجی ايران، طبق تحريم ھا ھمچنان خارج ازدسترس  ميليارد دالر ١٠٠بخش اعظم حدود  -۴

   .يا محدود باقی خواھد ماند
   :بخشھای مھم ديگرنظام تحريمی ما درجای خود باقی ميماند ازجمله -۵

                                               
ھرنوع معامله وقرارداد تجاری را در داخل يا بيرون کشورش انجام بدھد. اين ماده تا است  ھا دولت خود حق ھر شرکت خصوصی ويا دولتی يا - ٣

 ک-است. حتفويض کرده  منت گذاشتن  بصورتتوھين آميز بوده وحق بين المللی کشوروملتی را به او 
ربستان سعودی وديگر عرب ھای منطقه اين ماده بسيار تحميلی و در منطقه به نفع صادرات نفت عراق که آمريکا در آنجا شريک شده است، ع - ٤

از پولھای بلوکه شده ليبی تنھا مختصری بابت حقوق و دستمزد  خليج پارس است، و به شيوه ای استعمارگرانه افزايش به پول ھای بلوکه شده.
 ک-ح شورشيان پرداخت شد وبقيه در حساب ھای مسدود باقی ماند....
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   .بانک موسسه مالی ديگرايران ٢۴ھا عليه بانک مرکزی ايران وحدود  تحريم -١/۵

ھای ثانويه به پيروی ازتحريم ھای جامع ايران که طبق قوانين عليه بانکھا  تحريم -٢/۵
   .تعامل دارند آمريکااعمال ميشود  که باافراد وموسسات تحريم شده توسط 

تحريم کسانی که دامنه گسترده ای ازديگرخدمات مالی مانند انواع مختلف بيمه رابه  -٣/۵
   .ايران ارائه ميکنند

   .آمريکابه سيستم مالی  دسترسی محدود -۵/۴

شخص وموسسه که به خاطر حمايت ازبرنامه ھسته  ۶٠٠ھای مربوط به  ھمه تحريم -۵/۵
   .ای وموشک بالستيک ايران ھدف قرارداده شده به قوت خود باقی خواھد ماند

ايران به  یگذاريھای درازمدت وارائه خدمات فنی به بخش انرژ هتحريم عليه سرماي -۵/۶
   .قی خواھد ماندقوت خود با

  .تحريم عليه برنامه نظامی ايران به قوت خود باقی خواھد ماند -٧/۵

وجلوی  ،عليه تجارت باايران به قوت خود باقی ماند آمريکاتحريم ھای گسترده  -٨/۵
   .دسترسی ايران به تجارت بابزرگترين اقتصاد ھای جھان را خواھد گرفت

   .ن ملل به قوت خود باقی خواھد ماندھمه تحريم ھای شورای امنيت سازما -٩/۵

مادررابطه باحمايت ازتروريسم، نقش بی ثبات کننده ايران  ھدفمندھای  ھمه تحريم -١٠/۵
دربحران سوريه وسابقه بد حقوق بشرايران درميان نگرانی ھای ديگربه قوت خود باقی 

  .خواھد ماند

  راه حل جامع –دوازدهم فصل  

به مذاکراه برای رسيدن به راه حلی جامع ادامه خواھد داد. پارامترھای  ۵+١گروهفاز اوليه شش ماھه،  در
صرا صلح جکلی اين راه حل جامع، درمسيراطمينان دادن به جامعه بين المللی درخصوص فعاليت ھای من

، يردگھيچگونه توافقی درزمينه راه حل جامع صورت نميميزھسته ای ايران است. تحت اين راه حل جامع، آ
راه حلی که  نينده ما تشخيص خواھيم داد که ايآدرشش ماه  نکه درھمه زمينه ھا توافق حاصل شود.آمگر
ميزاست وجود دارد ياخير؟ اگرايران نتواند نگرانی آاطمينان کافی دھد که برنامه ھسته ای ايران صلح  به ما

   .افزايش دھيم ماده ايم که تحريم ھاوفشار راآ مارا حل کند ما

  قاي اوباماآگزارش تفسيري  –نتيجه 

ای، ايران  ام اوليه به نوبه خود پيشرفت بزرگی است بدون اين توافق نامه مرحلهبطور خالصه اين گ
تريفوژ رافعال کند. ميتوانست سانتريفوژھای نسل جديد راکه مدت زمان فوران را ميتوانست ھزاران سان

ب سنگين اراک راسوختکاری وراه اندازی کند. ميتوانست آ کوتاه ترميکند نصب کند. ميتوانست راکتور
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درصدی خودرا ازميزان اورانيوم الزم برای ساخت بمب فراترببرد. ايران تحت شرائط  ٢٠ذخائر اورانيوم 
   .توافق کنونی، قادربه انجام ھيجيک ازاين موارد نيست

مللی ضعيف ميشد، زيرا ايران اين عالوه براين، بدون اين رويکرد مرحله ای، ائتالف تحريم ھای بين ال
استدالل رابرای جھانيان مطرح ميکرد که برای رسيدن به راه حلی ديپلماتيک جدی بوده وما نبوده ايم. 

   .دراينصورت نميتوانستيم شرکای خودرا دراعمال حياتی تحريم ھا باخود ھمراه کنيم

 رابرب در به عقب ميرانيم وگزينه ای مشخص رااين گام اوليه، ما برنامه ھسته ای ايران رامتوقف گرده و با
به تعھداتش عمل کند وباحسن نيت برای رسيدن به توافقی نھائی مذاکره کند وگرنه تا ايران قرارميدھيم 
  .ايران واکنش نشان خواھد داد به انزاو وفشاربيشتر جامعه بين المللی با

ع ھانی منسالح ھسته ای شود ونظام ج ی ايران بهميز وپايدارراکه مانع دستيابآراه حلی صلح  آمريکامردم 
  گسترش تسليحات جمعی راتقويت کند ترجيح ميدھند

ازطريق ديپلماسی قاطع واصولی، نقش خودرابرای  آمريکاتوافق کنونی پتانسيل تحقق اين ھدف رادارد. 
   .وھمکاری ميان کشورھا ايفا خواھد کرد تحقق صلح بيشتر

  تجزيه تحليل  حقوقي  موافقتنامه                            

  با جمهوري اسالمي 1+5
  )دومت م(قس

ار اين ک ابزار. مقصود ازتجزيه تحليل، بررسی قطعات وبخشھای يک سند ويامتن است با موازين حقوقی
   .ستھا که ستون گفتار وبيان کننده قصد وانشاء ا واژهودوم،  قوانيندو چيزاست. نخست 

 ھرقدر که رکن قانون درتجزيه تحليل ثابت ومشخص است برعکس واژه ھای بکاررفته نا محدود و
نامشخص است ودربيان تعارض ويا تعادل ويا عوض، نقش ھائی را عھده دارميشوند که قصد طرفين ويا 

   .الاقل يکطرف ازمذاکره وتوافق وقرارداد را دگرگون ميسازد

ف کمی توق ھای موافقتنامه مورد نقد،ه تصديع رفت که اگراين تحرير روی واژاين مختصربدان سبب به 
ھای بکاررفته تغييرماھوی در موافقت ه ن به موافقت نامه است تا اگرواژآيافتن مفاھيم وتّسری  دارد ھدف،

  .ورده ازدائره تجزيه وتحليل بيرون نماندآنامه بوجود 

درقرارداد ھا تاحدی است که ھمواره درقرارداِد بين کشورھا اين ھا وعبارات ه ناگفته پيداست که اھميت واژ
    .ھا کدام زبان قرارداد معتبراست نکته معطوف است که درصورت اختالف درمعنای واژه

  



 )١+٢اميرفيض حقوقدان ( -با جمھوری اسالمی ١+۵تجزيه تحليل حقوقی موافقتنامه          ٢٩از  ٨برگ  ٢٠١٣/١٢/٠٣٢دو شنبه (مھرشيد)  

  نام موافقتنامه 

 گرا سازگاری ندارد و ن متن،آمده ازآبرای متن ومصوبه مذاکرات ژنو با معنای بر موافقتنامهتخصيص نام 
 ن بشويم اعتبارالزم را کهآن عنوان، قائل به موجوديت حقوقی برای آ ليل تائيد واستفاده طرفين ازھم به د

   .ن نمی يابيمآدر ی بشود،دبتواند مبنای قراردا

ھرمتنی که به امضای چند ويا دونفررسيد ممکن است سند باشد ولی سند حقوقی  – توضيح اينكه

ارکان حقوقی عقد ويا موافقت نامه درسند موجود ورعايت شده ن است که آسند معتبرحقوقی  معتبرنيست.
  (پايان توضيح)   .باشد

بنابراين عنوان سند اعم ازاينکه قرارداد ويا موافقتنامه ناميده شود، تاثيری درماھيت سند ندارد، مگراينکه 
   .ن سند واجد اعتبارحقوقی باشدآ

  يك سند حقوقي معتبرنيست (ژنو)  موافقتنامه، 

   :ل اين مھم بقرارزيراستدالي

  ركن تعادل 

يکی ازارکان الزم برای معتبرشدِن سند، وجود رکن تعادل است.  يعنی بين عوض ومعوض تعادل نسبی 
ومعمول وجود داشته باشد. اگرموضوع سند وقرارداد، مال باشد بايد تعادِل ُعرف پسندی بين مبيع وبھای 

بايد بين تعھدات عملِی  ۵+١عمل است مانند موافقت نامه  ن مقرون به انصاف باشد واگر موضوع سند،آ
تعادل منطقی وجود داشته باشد  واگر اين تعادل وجود نداشته باشد حالت غبن وبی انصافی  ۵+١ ايران و

  ظھوردارد.

 فاحشی به يکطرف ن فريب، ضررآغبن، به معنای فريب خوردن يک طرف معامله وقرارداداست که درنتيجه 
وتفاوتی ھم ندارد که فريب مزبورنتيجه نادانی طرف مغبون ويا صحنه سازی واغوا  ؛ميشود معامله وارد

  .ورده است)آازغبن  (حقوق فرانسه ھم تقريبا ھمين تعبير را ؛گری طرف ديگرباشد

   .رکن تعادل وپاکی درموافقتامه مزبور، بکلی مفقود است  به فصول وبند ھای  موافقتامه رجوع ميشود

دوم وسوم وچھارم وپنجم وششم موافقتنامه، بخشی از تعھدات ايران احصاء شده است  که  در فصلھای 
  ورود غبن است. و ۵+١نشان ازعظمت ويک سو بودن موافقتنامه بنفع 

را دراين موافقت نامه تائيد کرده  آمريکاقای باراک اوباما مسئله تامين منافع ملی آ فصل يکم، ١دررديف 
جود و ای به تامين منافع طرف موافقتنامه يعنی ايران شده باشد واين خود ناشی از است بدون اينکه اشاره

   .نامه استــغبن درموافقت

 ۵+١مماشاِت (نه تعھد) گروه  ھا)، تحريمی (لغو محدود, موقت وبازگشت پذير درفصل  ھشتم موافقتنامه
درمقابل تعھدات  ۵+١دی برایاه به رديفھای فصل مزبور نشان ميدھد که ھيچ تعھگمده است. نآبه ذکر
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ازای تعھدات ايران،  ايران وجود ندارد ودرواقع ھمان طوری که رديف اول فصل  ھشتم نشان ميدھد در
کرد. اين نھم بسته به ميل گروه خودداری خواھد آماه   که  ۶ھای  جديدبرای  ازتحميل تحريم ۵+١گروه 

     .يک نوع مماشات است نه تعھد

ه يه شود کبکليت شرط وتعھد مزبور درقرارداد ميتواند چنين تش
کسی به طرفش ميگويد اگرکارھائی ر اکه من ميخواھم انجام دھی 

    .ينده بتو بزنم تاخيرخواھم کردآ يک سيلی که ممکن است در

 موافقتامه رايکطرفه وتوام با غبن فاحش واين شرط و شروط، 
بزرگ به زيان يک طرف موافقتنامه يعنی ايران ساخته که  ضرر

درصورت اعالم ايران موافقتنامه ازاعتبارحقوقی 
مگراينکه قصد طرفين ويا يک طرف   ساقط ميشود

نامه، برپايه ای بوده باشد که نيازبه مرضی الطرفين بودن ــــموافقت
تسليم  امان نامه، ترحم نامه، ؛رانداشته باشد مانندومعادل بودن 

   .نھا که ازعقد جايزاستآنامه وامثال 

  ركن تهديد وارعاب  

اصالت واعتباريک موافقت نامه وقرارداد، در فراغت ازتھديد وارعاب است. موافقت نامه مورد بحث سخت 
  .لوده به تھديد وارعاب  ميباشدآ

تھديد به تحريم ھای سخت ديگر، تھديد دائم  به حمله ھوائی به  - آمريکاتحريم ھای يکطرفه نفس گير
به  ۵+١و آمريکابی اعتنائی  –که حتما وبھرقيمت مانع  فعاليت اتمی ايران خواھد شد  آمريکاتاکيد  ايران،

 و آمريکاھای خودسرانه  تحريم -عدم وجود دليل کافی براينکه ايران قصد دسترسی به سالح اتمی ندارد
 زنشان ا ،تحميل ھمان شيوه به کشورھای اروپائی وتھديدات ديگری که صريحا درموافقت نامه پياده شده

   .موافقتنامه درموقعيت اجبار درقبول تعھدات قرارداده است يک تھديد وارعاب دائم است وطرف ايران را در

بار وتھديد درقرارداد برايران  موضوعی است که به اج ۵+١تفوق وموقعيت سياسی ونظامی کشورھای 
ھديد ه ترکه درعراق وسوريه فعالند ازدائ آمريکاعينيت ميبخشدو نقش تروريست ھا وخرابکاران نيابتی 

    .وردآايران  تصويرمسلمی رابنمايش مي

  شرط خالف منشورسازمان ملل  تسلط برتوليد نفت ايران ، 

 ١١فصل ھشتم ورديف دوم فصل   ۵رديف   در درکنار تھديدات متعدد وايجاد کره واجباردرموافقتنامه،
ليون بشکه درروزشده است وايران ملزم گرديده که روزانه بيش يتوليد نفت خام ايران  محدود به يک م

   .ازيک ميليون بشکه نفت خام استخراج نکند

 گشتزلغو محدود، موقت وبا –هشتم  فصل
  تحريم ها ي پذير

لغو  ۵+١درازای اين گام ھا، گروه  -۴
تحريم ھای محدود، موقت، ھدفمند 

ارايه ميکند وما  وبازگشت پذيری را
ھای خود  ھمزمان بخش اعظم تحريم

تی، فازجمله ساختارتحريم ھای ن
بانکداری را حفظ ميکنيم.  مالی، و

اگرايران به تعھداتش عمل نکند لغو 
 ۵+١تحريم ھارا لغو ميکنيم. گروه 

 مشخص متعھد شده است کهبطور 
...  
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 در ١٩۵٢که ازسال  کامال خالف مصوبات سازمان ملل متحد است يران،به ا ۵+١چنين تحميلی ازسوی 
قطعنامه ھای مجمع عمومی سازمان پياده شده ومورد عمل بسياری ازکشورھا وحتی ايران شاھنشاھی نيز 

اسقاط  حق حاكميت ومقررميدارد که   ،بوده است
كشورها برمنابع ثروت هاي زيرزميني وفعاليت 

مباين با احترام به حاكميت نها آهاي اقتصادي 
. برخی ازارکان ھای سازمان ملل خاصه ملي كشورهاست

(منشور حقوق وتکاليف اقتصادی  ٢پاراگراف اول ماده 
   .ن صراحت داردآکشورھا) به 

دوبارازحق  ١٩٧٩و  ١٩۵١ازحق مزبور، ايران درسالھای 
حاکميت کشورھا برمنابغ زير زمينی خود استفاده کرد . مصر 

 ١٩٧١عراق درسالھای  ١٩۵٧، اندونزی  ١٩۵۶ درسال
  بتاسی ازايران ازحق مزبور استفاده کردند   ١٩٧٣و

ميز آواقعا اينکه ھمکاری ايران با آژانس اتمی برای اثبات صلح 
بودن برنامه ھسته ای اش چه ارتباطی به جلوگيری ازبھره 
برداری ايران از نفت خود را دارد،  با جواب منطقی 

   .روبرونيست

مده است که آخاصه به اينکه درررديف دوم فصل يازدھم 
ليون بشکه درروز محدود ي<فروش نفت ايران به حدود يک م

  .ميليارد دالر ضرر کند> ۴امری که موجب ميشود ايران ھمچنان ماھيانه  خواھد شد،

 از ايران را شرکای بين المللی مان فروش نفت <مادرھمکاری با :مده استآدنباله ھمان دريف دوم   در
 به يک ميليون بشکه درروز درمرحله کنونی رسانده ايم و ٢٠١٢ميليون بشکه درروز دراوايل سال  ٢/۵

ميليارد دالر  ٨٠ازدست رفتن بيش ازايران گرفته ايم يعنی  از ميليون بشکه درروز را ۵/١توانائی فروش 
  >کندن راجبران آز نميتواند گامری که ايران ھر ٢٠١٢ازاوايل سال 

  ورده شده است :آدرريف سوم فصل  يازدھم اين تاکيد 

ن مد ايراآ<تحريم ھای صادرات کاالھای نفتی ايران (پتروشيمی) که باعث ازدست رفتن ميليارد ھا دالر در
  .شده، درجای خو باقی خواھد ماند>

ا اساسنكه درمسيراجبار وتهديد تحميل ايران شده آتعهد ايران درموافقنامه مزبور عليرغم 
 نآبرخالف حقوق بين الملل است وبطور مسلم بارجوع ايران به دادگاه بين المللي بطالن 

تحريم فروش نفت خام ھمچنان  -٢
ورد. آبردولت ايران فشارخواھد 

مادرھمکاری باشرکای بين المللی 
 ۵/٢مان فروش نفت ايران را از

ليون بشکه درروز دراوايل سال يم
به يک ميليون بشکه درروز  ٢٠١٢

درمرحله کنونی رسانده ايم وتوانائی 
 بشکه در ۵/١فروش نفت را تقريبا 

ايران گرفته ايم يعنی از دست  روز از
ميليارد  ٨٠رفتن بيش از 

امری که  ٢٠١٢دالرازاوايل سال 
 .نرا جبران کندآز نميتواند گايران ھر

تحت اين گام اوليه، ممنوعيت فروش 
نفت خام به اتحاديه اروپا درجای 
خود باقی خواھد ماند وفروش نفت 
 ايران به حدود يک ميليون بشکه در
روز محدود خواھد شد  امری که 

 ۴ميشود ايران درھرماه موجب 
   .ميليارد دالر ضررکند
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عملي خواهد شد بدون اينكه اين رجوع بدادگاه، تاثيري درجريان موافقتامه داشته باشد  يعني 
  ازمراتب ابطال تعهد است نه ابطال موافقت نامه 

  ابهام درطرف موافقت نامه

ايران وطرف مقابل،  (گام نخست توافق ھا ......) يکطرف موافقت نامه، درفصل اول  موافقت نامه،
اتحاديه اروپا) معرفی شده  کمکچين به  –روسيه  –فرانسه  –انگليس  – آمريکاشامل  ( ۵+١کشورھای 

  است 

، مبھم است ومعلوم نيست کمکحضوراتحاديه اروپا بعنوان 
مقصود ازکمک چيست واساسا درحاليکه طرف موافقتنامه 

بانام معرفی شده اند چگونه اتحاديه اروپا ھم به  ۵+١کشورھای 
يا با موافقت طرف ديگرموافقتنامه يعنی ايران آ ؛ن ضميمه شدهآ

  .بوده است، معلوم نيست

  مده است:آدرابتداي موافقتامه 

قدرت جھانی  ۶متن زيرجزئيات توافق ھسته ای ميان ايران و<
 ۶است .......>  توضيح مزبور طرف موافقتنامه را محدود به 

قدرت نموده که ھمان کشورھای عضو دائم شورای امنيت است 
  لمان.آبعالوه 

    .٧را طرف موافقتامه شناخت زيرا تعداد طرف ايران ميشود  بنابراين نميتوان اتحاديه اروپا

يکی ازشرائط ھرقراردادی معلوم بودن رابطه طرف قرارداد با تعھدات له ويا عليه است. کمک بودن اتحاديه 
مشاوره ميدھد ونميتواند طرف ايران درموافقتامه   ۵+١اروپا واجد اين مفھوم است که اتحاديه به گروه 

  .شناخته شود

بنابرسابقه، کشورپيروز ازکشورھائی که  فقط درقرارداد ھای ناشی ازتسليم کشورھا درجنگ است که
درجنگ کمک کرده اند برای امضا ومشارکت درقرارداد صلح دعوت ميکند. اين روال ھم يک قاعده حقوقی 

نکه ايران بنفع متفقين کمک کرده بود معھذا دولت انگليس ازحضور آ نيست چنانکه درجنگ بين الملل اول با
   .نماينده ايران ممانعت کرد

ن است که اتحاديه اروپا چئد شرکت  آ = ھم امروز که اين تحرير تنظيم ميشود خبرھا حاکی از حاشيه 

داند. موافقتامه نمي اين خود دليلی است که اتحاديه اروپا خود راملزم به تبعيت از ؛ايرانی را تحريم کرده است
  (پايان)

راھی خواھد  ۵+١وعدم اعتراض گروه نھم سرخود  آاين عمل اتحاديه اروپا يعنی تحريم شرکتھای ايرانی 
عليرغم توافقنامه، راه مستقلی درتحميل تحريم به  آمريکاخاصه  ۵+١شد که ھريک ازکشورھای گروه 

گام نخست توافق ها دررابطه  –اول  فصل
   :اي جمهوري اسالمي ايران هبابرنامه هست

مريکا، آ(اياالت متحده  ١+۵گروه  -١
لمان، فرانسه، روسيه آبريتانيا، 

 )اتحاديه اروپا کمکوچين به 
درمذاکرات جدی واساسی با ايران 
باھدف رسيدن به راه حلی ديپلماتيک 
وقابل راستی آزمائی که مانع 

ان به سالح ھسته ای دستيابی اير
   .شود شرکت داشته اند
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ايران برگزينند ودرعين اينکه گروه به توافقنامه احترام ميگذارد کشورھای عضو گروه ھمانند اتحاديه اروپا 
   .کنندسياست خاصی درمورد تحريم ايران انتخاب 

  ورآهاي ابهام ه واژ

ھائی که دارای معانی ه ن نامشخص است وازواژآھائی بکاررفته که مفاھيم ومعانی ه درموافقت نامه واژ
تعريف شده باشد نيستد والجرم ميتواند مورد سوء استفاده ويا 

   له:مناقشات گردد ازجم

ن آمده، تسری آکه درفصول مختلف موافقتنامه  ھدفمندواژه 
  ھرھدفی راشامل ميشود.

سيستم ھای تاجائی که ... عبارت <  ھشتمدررديف ششم فصل  
مبھم ومعلوم نيست که  ...>امکان پذيرباشد،  سياسی شان

مقصود ازسيستم سياسی ايران قانون اساسی جمھوری اسالمی 
   .است ويا چيز ديگری

عبارت <درھمه زمينه ھا توافق حاصل  دوازدھمدررديف فصل 
ھائی دارد که مکمل توافقنامه مورد بحث  شود> نشان ازتوافق

اگراين برداشت درست باشد  ضميمه است. ھا يا توافق و
نميتوان ناديده گرفت  ابھامات ھمراه را ن باآمد آمشکالت پی 

وتوافق معلق به امر نامعلوم شده 
   است.

ھا)   تحريمی دررديف چھارم فصل ھشتم (لغو محدود، موقت وبازگشت پذير
برخی خطوط معين ھوائی عبارت <مجوزبازرسی ھا وتعميرات ايمنی رابرای 

د> مبھم است ونميگويد تشخيص برخی باکيست وعلت اين تبعيض بدھ ايرانی
  چرا؟

  راه حل مغشوش 

راه حلی که موافقتامه در فصل دوازدھم (راحل جامع) پيش بينی کرده درعين مغشوش بودن بسيارھم بديع 
   :ميگويد ؛وبيسابقه است

دھد که برنامه ھسته ای  کافیکه به ما اطمينان يا راه حلی آداد که  ما تشخيص خواھيمينده آ<درشش ماه 
تحريم ھا ماده ايم که آما  نگرانی ھای ماراحل کندميزاست وجوددارد ياخير؟  اگر ايران نتواند آايران صلح 

  دھيم> افزايش را فشار و

  مالحظاتي بر راه حل جامع

  راه حل جامع –دوازدهم  لفص

به مذاکره  ۵+١ درفاز اوليه شش ماھه، گروه
برای رسيدن به راه حلی جامع ادامه خواھد 
داد. پارامترھای کلی اين راه حل جامع، 
درمسيراطمينان دادن به جامعه بين المللی 

صرا صلح حدرخصوص فعاليت ھای من
ميزھسته ای ايران است. تحت اين راه حل آ

جامع، ھيچگونه توافقی درزمينه راه حل جامع 
نکه درھمه زمينه ھا آ مگرصورت نميکيرد، 

ينده ما آ. درشش ماه توافق حاصل شود
 تشخيص خواھيم داد که اين راه حلی که به ما

اطمينان کافی دھد که برنامه ھسته ای ايران 
ياخير؟ اگرايران ميزاست وجود دارد آصلح 

ماده ايم که آ نتواند نگرانی مارا حل کند ما
   .افزايش دھيم تحريم ھاوفشار را

مجوز بازرسی ھا -۴
وتعميرات مرتبط با 
 ايمنی درداخل ايران را

خطوط  برخی برای
   .معين ھوائی بدھد
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ه رديف  بطور بسياردقيق وجامع تعھدات ايران شمرده شده که ازجمل ١٨درفصول  دوم تا ششم در -١
ب سنگين اراک وفردو، توقف غنی سازی اورانيوم، دسترسی روزانه آ است تعطيل فعاليت اتمی و

انس به آژنصب دوربين ھا وتصويربرداری و رجوع  ژانس ازفعاليت اتمی ايران،آبرای بازرسان 
پرونده ھا وطرح ھا وغيره  درتعھد ايران قرارگرفته است  بنابراين درراستای تعھدات ايران، با 

ميز است ويابسوی سالح ھای آژانس است که  تشخيص دھد که فعاليت ھای اتمی ايران صلح آ
  ۵+١ھسته ای ميرود  نه گروه 

ه > واژنگرانی ماراحل کند<، >به مااطمينان کافی بدھد< ،>تشخيص خواھيم دادھای <ه واژ -٢
ودن ھای کش داری است که چون باضابطه ای مشخص ھمراه نيست  ومعياری برای کافی ب

است  ۵+١ن بسته به ميل وتشخيص گروه آرفع نگرانی دردست نيست وحد وتحقق  اطمينان و

   .لذا اين مراتب راه حل نيست بلكه راه اسارت  ودردسراست

رف طنميشود درموافقتامه ويا قراردادی انجام تعھد متعھد رابه قضاوت وتشخيص ورضايت ورفع نگرانی 
  .اين چنين شرطی با ماھيت عقد وتعھد منافات دارد ،موکول کرد ديگر

 اعالم موضوع کرده اند چرا امر آمريکانمايندگان جمھوری اسالمی که بکرات به عدم اطمينان نسبت به 
يا اثرات اين تسليم واطاعت محض برکسی پوشيده است؟ آمحول ساخت اند؟   آمريکاتشخيص ورضايت رابه 

موافقتنامه درماھيت يک امان نامه است که مترتب برانصاف وتشخيص امان  بايد اين واقعيت راپذيرفت که
   .دھنده ميباشد

اگرما تشخيص داديم که رفع نگرانی  ؛نميشود گفت ؛ضمانت اجرای عدم تعھد بايد درقرارداد مشخص باشد
ه ژاه نشود وابـــتـــــن تاچه حد است؟ اشآرا افزايش ميدھيم. مقصود ازفشارچيست وافزايش  ما نشده فشار

ھای فشاروافزايش متوجه تحريم ھا نيست زيرا درفصول موافقتنامه چندين بار صريحا به ادامه تحريم ھا 
  ٥ .ووضع تحريم ھای جديد اشاره شده است

است  معنای   ۵+١ن با آدرعبارت <افزايش فشارھا> کلی است وتشخيص مراتب  ۵+١ايجاد حق برای 
قه اجرائی درايران دارد ولی فشار، بيسابقه است واقدامات نظامی به ھا معلوم است چراکه ساب تحريم

  .باشد ۵+١اقسامه، ميتواند تامين کننده فشارنظامی گروه 

  مده است آھا ......)  دررديف  ششم فصل اول توافقنامه (گام نخست توافق -٣

مورد توافق قرارنگيرد توافقی صورت نخواھد  درزمينه يک راه حل جامع ھمه چيزتازمانی که ....... <
  ..>گرفت 

 امع مقصود راه حلــــــشود گفت که راه حل جـــراه حل جامع يعنی چه ونسبت به چه موضوعاتی است  نمي
ھائی است که مربوط به فعاليت ھای اتمی ايران است چراکه در قسمت اول ھمان رديف ششم  بطور مجزا 

                                               
رتاسر دوران مذاکره اتمی آمريکا، به ويژه پس از دوران آقای جورج دبليو بوش ووزير خارجه اش خانم اين فشار ھابا توجه به اينکه  در س - ٥

کا آمري کانداليسا رايس، که ھمواره تکرار کرده اند ھمه گزينه ھا (گزينه جنگ را ھم شامل است) روی ميز است و آقای اوباما به تبع سياست خارجی
بخوانيد آمريکا] باب تازه ای باز کرده است تا بدون مشورت با شورای امنيت و ديگر ھم پيمانان  –جامعه جھانی آنرا تکرار کرده است، بنابراين [

  ک-حمله نظامی بدون اعالم قبلی بکند. ح» رضايت خاطرش تامين نيست«خود ھربار احساس کرد 
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آژانس اشاره قاطع دارد  بنابراين <ھمه چيز>  که ازعوامل سازنده يک راه حل به تعھد ايران درمقابل 
     .است ۵+١جامع معرفی شده شامل چيزھائی  بسيار نامعلوم برای جمھوری اسالمی ومعلوم برای 

<ھمه چيزھم> توليد  (درموافقتنامه) و کرده اند اذعان ۵+١نجا که نمايندگان ايران به مجموعه درک آ از
ن چيزھائی که برايش نامعلوم آبه ھمه  شاست. لذا نمايندگان جمھوری اسالمی پيشاپي ۵+١از درک شده 
   .قرارگرفته است موافقت کرده است ۵+١دامنه وسيع درک  در و

دربرگيرنده ھمه مسائلی ميباشد  آمريکايعنی  ۵+١ن بتشخيص آانگيزه وعلت گنجاندن اين شرط وحصول 
  بيل:ست ازقآمريکاکه  مورد نظر

عدم حمايت ازفلسطينی  –تجديد نظرايران درروابط باروسيه وچين –ھا  خسارت تحريم -بھانه حقوق بشر 
 ئی شورشآمريکاايجاد رابطه بااسرائيل (وعده ای که جناح  –ايجاد پايگاه ھای فرھنگی وبعد نظامی  –ھا 

 موضوع عراق وسوريه – آمريکاارمريکا داده شده بود) انتقال قدرت به جناح طرفدآبسردستگی بازرگان به 
ن درکھای مجھول رابه آازدرک خودش استخراج ميکند وموافقتامه،  آمريکاوحزب هللا وديگر چيزھائی که 

   .امضای نمايندگان ايران رسانده است

 مريکاآن، مقاصد بسيارروشن آ اينجاست که ميتوان گفت موضوع فعاليت ھسته ايران سرپوشی است که زير
  . قضيه  رانيويورک تايمز شھادت ميدھدشده تا بموقع ارايه شود بسته بندی

  نيويورک تايمز نوشت: 

به اعتقاد کاخ سفيد راه کنترل ايران مھاربرنامه ھسته ای وتغيير ماھيت نظام بطورھمزمان است. بايک <
 ا مھار قابليتــــــران ميتوان نظام را تغيير داد وبــمريکا درايآمعامله ھسته ای وتقويت گروھای نزديک به 

  >ھای ھسته ای ميتوانيم روی تغييرانقالبی درايران حساب کنيم

  هزينه هاي بازرسي اژانس 

ژانس وھمچين متوقف ساختن فعاليت ھای ھسته ای آدرموافقتامه روشن نيست که ھزينه ھای بازرسی 
باکيست؟ زيرا درتعھدات  درصدی وبسياری ازتعھدات ايران ۵/٣درصدی به  ٢٠ايران ويا تبديل اورانيوم 
 اختيار در ششم مقررشده است که <ايران دسترسی روزانه به نطنز وفردو را ايران دررديف يکم فصل
  .الت نميشودآدسترسی شامل کارھای فنی وکارگران ومتخصين وماشين  بازرسان آژانس قراردھد.

اين کار (بازرسی < :اتمی گفتژانس آقای امائو مديرکل آ )٢۵۵٢=١٣٩٢( ذرماهآروز پنجشنبه ھفتم 
وانم وريم من نميتآن خودرا به شکل مناسبی درآتاسيسات اتمی ايران) کاری پيچيده است ما بايد برای انجام 

ژانس بسيارمحدود است آما نه پول داريم ونه کادر الزم. بودجه  ،بگويم کی اين کارانجام شدنی است
  .>را فراھم کنيمفکرنميکنم که ما بتوانيم ھزينه ھای اين کار

ژانس است  ولی ھزينه آقای امائو نشان ميدھد که ھزينه بازرسی تاسيسات اتمی ايران برعھده آاظھارات 
درصد ويا غيرقابل مصرف که  ۵ھای متوقف کردن فعاليت اتمی وتبديل اورانيوم غنی شده ايران به زير

  برعھده کيست؟  يک کاربی سابقه درايران  باھزينه نامعلوم برای ايرانيان است
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نھم درحد نامعلوم برای کشور آنماينگان ايران درکنفرانس ژنو علی القاعده نميتوانند ايجاد تعھدات مالی 
    .بنمايند

سابقه چنين موردی راشايد بتوان درخنثی کردن تاسيسات شيمائی سوريه يافت که ھزينه وعمليات 
نرا آکه فقط ھمکاری ھای محلی واداری وامنيتی شد بلـــــازجانب سوريه تامين ن ن تعھد،آکارشناسی 

   .سوريه برعھده گرفت

 ابھامات موجود درراه حل واعالمات مديرکل آژانس اتمی به نداشتن بودجه ومتخصص، زمينه  را ؛بھرحال
گنگی وابھام درمتن استفاده خواھد کرد  از آمريکافراھم ميسازد  و ۵+١برای ادعای قصور ايران برای 

   .ھای متعلقه راھم به ايران تحميل خواھد کردوھزينه 

  فقدان مرجع حل اختالف 

فقدان مرجع حل اختالفات ناشی ازموافقتنامه ازھم اکنون دورنمای گرفتاری وسرگردانی جمھوری اسالمی 
   .وردآرا بتصوير مي

تنامه وافقاشتباه نشود  تشکيل کميسون مشترک درفصل ھفتم (مکانيسم راستی آزمائی) ھمانطور که درم
ژانس تشکيل ميشود واين کميسيون نه دادگاه است ونه آ توضيح شده کميسيون مزبور بمنظور ھمکاری با

   .داور که بتواند اختالفات ناشی ازتفسير واجرای موافقتنامه را حل وفصل کند

اين است  درست است که اختالفات بين دولتھا دردادگاه الھه رسيدگی ميشود ولی شرط دخالت دادگاه الھه
ھردو با حل وفصل دعوا واختالف بوسيله دادگاه الھه موافقت کنند  ۵+١که طرفين دعوا يعنی ايران وگروه 

وبھمين دليل است که تا دادگاه احرازصالحيت نکند يعنی موافقت طرفين دعوا رانداشته باشد دخالت 
   .درموضوع نميکند

دادگاه الھه موافقت نکند ايران دستش ازھمه جا کوتاه باارجاع اختالف به  ۵+١بنابراين درصورتی که گروه
   .خواھد ماند

به ھمين علت است  که درقرارداد وموافقتنامه ھای بين کشورھا ذکرميشود که مرجع رسيدکی به اختالفات 
صالحيت شده  دادگاه الھه است که ازھمان موقع تنظيم موافقت نامه و قرارداد، برای دادگاه الھه احراز

   .باشد

   .درموافقتنامه مزبور ناديده گرفته شده است اين امرواضح ومعمول،

  خفت وذلت فوق تصور

تحريم ھا> که تعھدات گروه ی در فصل ھشتم موافقتامه زير عنوان <لغو محدود، موقت وبازگشت پذير
دھنده  اجازه بجای اينکه گروه، متعھد شناخته شود، گروه، ٧و ۶و ۵مطرح شده دررديف ھای   ۵+١

   .معرفی شده است
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، از نظرحقوقی اجازه، ابدا ايجاد تعھد والزام برای اجازه دھنده نميکند. اجازهاين ازعجائب  موافقتنامه است. 
  .اعالم است نه انشاء. وھرزمان که اجازه دھنده مايل باشد استفاده ازاجازه را متوقف ميکند

 ه اجازه دھنده باشد مانند کسی که اجازه ميدھد  ازن است که مورد اجازه متعلق بآشرط اصلی دراجازه 
   .اتومبيلی که متعلق به خود اوست شخص ديگری استفاده کند

به ايران اجازه داده است که ايران ازمال خودش استفاده کند به رديف  ۵+١ولی درموافقتامه مزبور گروه 
   .يارغيرعادی درقرارداد استفصل ھشتم موافقتنامه رجوع کنيد اين چنين چيزی بس ٧و ۶و ۵ھای  

محکوم معرفی شده نيز چنين چيزی که ی که دررده قرارداد ھای منحوس وتحتی درقرارداد ھای ارباب رعي
ارباب به رعيت اجازه ميدھد که درملک  ی،تدرقراردادھای ارباب رعي .مده ديده نميشودآدرموافقت نامه 

   .وزمين ارباب کشت کند وچند درصدی به ارباب بدھد

تنھا درشرائط زندانی ديده ميشود که زندانبان به زندانی اجازه 
   .متعلق به خود  استفاده کند ميدھد که ازکتاب ويا غذای

کشورفاتح اجازه ميدھد به  يا بھنگام اشغال کشور،
کشورمغلوب که ازامکانات خودش استفاده کند والبته ھروقت 

   .که الزم ديد سلب اجازه ميکند

 > درقرارداد يک شيطنت است واجازهوردن واژه <آالبته که 
ن آ ده ازبه استفا ۵+١ ن موجب ترغيب گروهآثارمتعلقه به آ

شده است. وراه عدول ازاجازه برای گروه ھموارخواھد بود. 
 )ايران(  جمھوری اسالمی نمايندگانولی بطور حتم اگر 

داشتند محال بود که  اجازهکوچکترين  توجھی به تغيير واژه 
ژه وا استيضاح بردار ميباشد وبراحتی ممکن بود درموافقت نامه، مخالفت کند زيرا واژه اجازه، ۵+١گروه 

    .ن گذاشتآمناسبی به جای 

دقت بخواند محال است که به جايگزينی اجازه  با نراآازاين موافقتامه ميبارد وھرکس  خفت وننگ واسارت،
   ٦. احساس تحقيرواسارت ايران را درموافقتنامه مزبور درک نکند بجای تعھد پی نبرد و

باورم نشد به نسخه انگليسی رجوع کردم ديدم دقيقا بنده وقتی به موارد اجازه درموفقتنامه برخورد کردم 
   .> استفاده شده استAllowازکلمه <

بلکه ميتوان گفت   ،وقوف نداشته اند اجازهواژه  ثارآ نميشود گفت که نمايندگان ايران درژنو به اھميت و
   .استقصد ايران ازشرکت درژنو وامضای موافقت نامه قصد امان داشتن وامضای امان نامه بوده 

                                               
به جواد ظريف اگر ھم متوجه شده بودند آنرا ناديده گرفته اند. » ندنامه دستت درد نک«شوربختانه تعدادی از ديپلمات ھای کھنه کار با فرستادن - ٦
 ک-ح

دھد که خريد نفت ايران درسطح فعلی  اجازه -۵
که به نحوقابل توجھی کاھش يافته يعنی 

   .درصد کمترازدوسال پيش باقی بماند ۶٠
درمدتی که ايران به تعھداتش عمل ميکند   -۶

پيدا  اجازهميليارد دالرازاين فروشھا  ۴/٢
   .ساط به ايران انتقال يابدقميکند درا

ميليون دالر بصورت  ۴٠٠دھد که  اجازه  -٧
کمک ھای تحصيلی دولتی ازصندوق ھای 
ايرانی محدودی، مستقيما به موسسات 

موزشی شناخته شده درکشورھای ثالث آ
انتقال يابد تاھزينه ھای تحصيلی 

  .دانشجويان ايرانی پرداخت شود
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 ماھه ازتحريم ھای اضافی وحمله نظامی رسيدند، خود ۶بھمين دليل ھم ھمينکه نمايندگان ايران به امان 
واين جشن وسرور وتمجيد ازنمايندگان ايران ھم به اعتبارھمان امان شش ماھه  ،موفق وپيروزيافتند را

   .ينده مرتفع شده استآماه  ۶است که نگرانی ايران ازحمله ھوائی ويا تحريم ھای اضافی ظرف 

يست ن موافقتامه مزبور برای اينکه با مذاکره ورفع سوء تفاھم ودرمسيرتعادل قرارگيرد کارساده ای نبوده و
ن رفتم ھنوز آروزه امضا شود. بنده که بنقد و تجزيه تحليل  ٣که به اين سرعت تنظيم وظرف مدت کوتاه 

، موفق به احاطه  تمام موارد وريزه کاريھای موافقنامه  روز درگيرآن ھستم وتاکنون باھمه تالش پنجپس از
     .نشده ام

اين کاروقت الزم دارد  ،مابايد توافقنامه ژنورا مطالعه کنيم< :ژانس اتمی گفته استآقای ارمائو مديرکل آ
  > چون کاری پيچيده است

اشته  ودارای کادر اداری ژانس اتمی که درجريان تنظيم  موافقتامه قراردآچطورمطالعه يک قرارداد برای 
روز برای نمايندگان ايران کافی بوده  ن در دوآيک ھفته وقت کافی نيست ولی تنظيم  فنی مجھزی است، و

  ٧ است؟

 خودرو اعالم کرده که بواسطه رفع تحريم ازطال و ۵+١دررديف سوم فصل ھشتم موافقتامه می بينيم 
نرا تائيد وامضا کرده اند  نمايندگان آونمايندگان ايران ھم  –شود ميليارد دالر (احتماال) عايد ايران مي ۵/١و...

  نرا امضا کرده اند؟آايران چگونه دريک روز به اصالت اين ادعا ومبلغ مزبور رسيده اند که 

مشھود شد  بنابراين فقط يک  ۵+١قای ظريف گفت که روز اول حالت معجزه داشت که حسن نيت گروه آ
که روز سوم ھم روز امضای موافقت  طرفين نسبت به موافقت نامه مزبور شده چراروز صرف بحث واقناع 

   .نامه وشادی وميھمانی بوده است

اين مرحله نشان ميدھد که اساسا متن موافقت نامه ازقبل باتدبيروحوصله ومطالعه وکارشناسی بوسيله 
بغل ھم وعکس يادگاری گرفتن تھيه شده  ونقش نمايندگان ايران فقط امضا کردن وپريدن در ۵+١گروه 

   .بوده است

  سوريه وحقوق بشر (شيطنت سياسي)

  مده است:آ(ادامه فشارھای اقتصادی)  ١١فصل   ۵/١٠دررديف  

مادررابطه باحمايت ايران ازتروريسم، نقش بی ثبات کننده ايران دربحران سوريه  ھدفمندھای  <ھمه تحريم
  ھای ديگربقوت خود باقی است> وسابقه بد حقوق بشر ايران، درميان نگرانی

ھيچ ارتباطی به ادعای نقش ايران  ۵+١موضوع مذاکرات ھسته ای واختالف بين آژانس وايران وگروه 
 ن استفادهآ اين شيطنت برای اقرارگيری ازايران است تا از ،دربی ثبات کردن سوريه وحقوق بشرندارد

  .شود

                                               
 من کهھم صادر کرده اند بدون خواندن جزييات توافق نامه امکان پذير بوده... » ظريف«چطور برای کسانی که برای آقای ظريف شعر پيروزی  - ٧

 ک-حام...  تنھا در تنظيم اين نوشته شرکت داشته ام دو روز ساعت ھا کار کرده
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وعربستان وقطرنقش روشن واقرارشده دربی آمريکااسناد سياسی نشان ميدھد که کشورھای اروپائی و
 دمادعای عبی توجھی نمايندگان ايران دراين شيطنت سياسی سبب شد که  ثبات کردن سوريه داشته اند.

   .امضای نمايندگان ايران بی اعتبارشود دخالت جمھوری اسالمی دربحران سوريه با

ھدف ازموافقت نامه راه حل ديپلماتيک که مانع درفصل اول موافقت نامه (گام نخست توافق نامه.......) 
   .دستيابی ايران به سالح ھسته ای شود معرفی شده است

بنابراين موضوع توافق نامه بايد محدود به مسائل وابسته به انرژی اتمی باشد نه مسئله سوريه وحقوق 
   .زاد وزندانيان سياسی وامثالھمآد حجاب وسنگسارو انتخابات  بشرويا مسائلی  مانن

  ارايه دادن بجاي تعهد كردن (شيطنت سياسي)

درفصل  يکم موافقت نامه پس ازاينکه ايران به  تمام خواستھای گروه تمکين ميکند  گروه دررديف سوم 
  ھمان فصل درمقام مقابله با تمکين ايران گفته است:

لغو تحريم ھای محدود، موقت، ھدفمند  ۵+١ان وبعنوان بخشی ازاين گام اوليه گروه <درازائ تعھدات اير
  >ميکند ...... ايران ارايهبازگشت پذيری رابه  و

ھای محدود، موقت،  لغو تحريم  ۵+١ارايه به معنای نشان دادن است. بجای اينکه نوشته شود گروه 
  ؟يکی است ارايهبا  تعھد يا مفھومآ .ميدھد ارايهته نوش؛ ميکند تعھدھدفمند وبازگشت پذيری رابه ايران 

يا اگرايران ھم بجای تعھد کردن ازواژه ارايه دادن استفاده ميکرد مورد قبول گروه قرارميگرفت؟ البته که آ
   .زيرا تنظيم کنندگان موافقت نامه ميدانند که بين نشان دادن وتعھد به فعل تفاوت بسياراست؛ خير

ھمين  فصل يکم، واژه  ۴> قصدی نداشته خير دررديف ارايهدراستفاده ازواژه < ۵+١گروهفکر نکنيد که 
   .ارايه را درست درجا ومعنای نشان دادن بکاربرده  است

   نرا داشته باشدآنکه قصد دادن آارايه دادن مانند لقمه نانی است که کسی به گرسنه ای نشان ميدھد بدون 

  .ديث مفصل بخوان ازاين مجمل)ح(توخود   ۵+١تطبيق بفرمائيد با ارايه گروه 

  بين خود  5+1مذاكرات كشورهاي گروه 
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راين درباره پارامترھای کلی  راه حلی وايران عالوه ب ١+۵گروه « مده است:آدر رديف چھارم فصل اول 
  ».......مدت محدود کند، دراز در جامع گفتگو کردند که برنامه ھسته ای ايران را

ست چه نيکه معلوم  ۵+١مذاکرات بين کشورھای گروه 
ن ايران است آبوده چرابايد درموافقت نامه ای که يکطرف 

ن مذاکرات بين کشورھای آايران ميداند که  ياآ ؟وارد شود
اين نرا امضا کرده است؟ آعضو گروه چه بوده است که 
ن مذاکرات است  که چه آامضا بمنزله تائيد تمام جھات 

اقدام نظامی عليه ايران وھرقرارومداری که بين  شامل بسا
  .گذاشته شده باشد ميشود ۵+١کشورھای 

ه جن موافقت نامه راامضاکرده وزيرخارآيکی ازکسانی که 
ثارامضای او بسيارسنگين آجمھوری اسالمی است که 

ودررابطه بامسائل وسياست خارجی جمھوری اسالمی 
   . اثربخش است

مذاکرات  )يران(ا جمھوری اسالمی که نمايندگان ،امضا کند که نميداند چيست مگرميشود انسان چيزی را
   .امضا کرده اند راکه بين خودشان و مسلما محرمانه وسری بوده ۵+١کشورھای گروه 

  مجموعه درك ها (شيطنت  سياسي)

  مده است:آفصل اول  ششمدررديف 

ايران به اين است که بايد به ھمه قطعنامه ھای شورای امنيت  اذعان<مجموعه درکھا عالوه براين شامل 
نطور مسائل گذشته وحال مربوط به برنامه ھسته ای ايران که توسط آژانس بين المللی سازمان ملل وھمي

  >انرژی مشخص شده است بپردازد........ 

اقرارواعتراف است ولی معنای بکاررفته  اذعانيکی ازمعانی 
ن <به معنای اعتقاد وعزم قلب انسان است آديگری ھم دارد که 

 راراق از پربارتر تب قوی وپس ازترديد به موضوع> يعنی به مرا
  .اعتراف ميباشد و

نماينده جمھوری اسالم دراين ماده اين ميشود که  اذعاناثر
 بوده وبی اعتمادی ھا و آمريکاھرگونه ترديدی که درقول وفعل 

نھا که سالھا جمھوری اسالمی نسبت به آسلطه گری ھا وامثال 
 پای ميفشرده ھمه با عزم قلب واعتقاد ودرک صحيح از آمريکا

   .بين رفته است

گرروزی جمھوری اسالمی مدعی شود که اعتماد که ادراين ماده اين است  اذعانيکی ازاثرات متوجه واژه 
نمايندگان نشان ميدھد که تاقبل ازموافقت نامه  اذعانوحسن نيت دراين موافقت نامه وجود نداشته است 

وايران عالوه براين درباره  ١+۵گروه  -۵
پارامترھای کلی  راه حلی جامع گفتگو 

 در کردند که برنامه ھسته ای ايران را
مدت محدود کند، تضمين ھای قابل  دراز

زمايی مبنی برماھيت منحصرا آراستی 
فعاليت ھسته ای ايران به  ميزآصلح 

جامعه بين المللی ارايه کند  واطمينان 
حاصل کند که ھرگونه تالشی ازجانب 
ايران برای دنبال کردن سالح ھسته ای 

   .بالفاصله تشخيص داده خواھد شد

 مجموعه درکھا عالوه براين شامل -۶
بايد به ھمه ايران به اين است که  اذعان

قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل 
مسائل گذشته وحال مربوط به  ھمينطورو

ژانس آبرنامه ھسته ای ايران که توسط 
المللی اتمی مشخص شده است بين 

اين شامل حل پرسش ھای  بپردازد.
مربوطه به ابعاد نظامی احتمالی 
دربرنامه ھسته ای ايران ازجمله فعاليت 

   .ھای ايران درپارچين است
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ای قآبقول بکل زائل شده است  و آمريکاترديد نسبت به صفا وصداقت  اشته ودرجريان مذاکرات،وجود ند
    .بوده استظريف اين امر يک معجزه 

ن کرده؟ اساسا باچنين اذعاِن  آمجموعه درکھا چيست وحدش واصالتش کجاست  که ايران اذعان  به 
است ديگر  ۵+١ترديدھا نسبت به  ھمه خواستھای  ن تائيد قاطع ھمراه بارفعآنمايندگان ايران، که مفھوم 

  موافقتنامه چه معنائی پيدا ميکند؟

 انسان نميتواند درک ديگران را تصديق و ،درک، يک فھم و برداشت روانی شخص نسبت به خود است
امضا کند، انسان نميتواند درک ديگران را تشخيص دھد مگرنماينده جمھوری اسالمی باشد که بھمراه امام 

    .درکنفرانس ژنو حاضرشده است ۵+١زمان درمقابل 

انسان نسبت به درک خودش نسبت به مسائل ھم مسلط  ،درک، چيزی است که درمّخيله شخص ديگری است
ايران  نھم کشورھائی که درجبھه خصومت باآچطور ميتواند درک ديگران  ؛وھمواره تغيير ميابد ،نيست

  نه يک درک بلکه مجموعه درکھا؟نھم آقراردارند اعتبار اذعانی بدھد 

بنای تصريح مزبور برپايه جھِل يک طرف موافقت نامه به درکھاست ونميتوانسته درموافقتامه جاسازی 
قابل  که غير ۵+١شکاراست که اذعان ايران نسبت به مجموعه درکھای کشورھای آشود. اين يک شيطنت 

   .نس گرفته شده استژاآينده آ احصاء وتشخيص است بعالوه تصميمات گذشته و

ايران به تبعيت ازقطعنامه ھای شورای  امنيت   اذعان توجه به اين نکته بجاست،  اشتباه نشود  مقصود از
ھا نيست بلکه  به کليه  مده است محدود به قطعنامه شورای امنيت نسبت به تحريمآ که دررديف مزبور

  .ه تسری پيدا ميکندقطعنامه ھای شورای امنيت درھرباب وھرموضوعی که صادرشد

تا چه رسد  »شخصی«نھم مجموعه درک آ من تاکنون نديده ام وبی شک ھيچکس ھم نديده که درک،
 مورد تائيد ويا اذعان شخص تا چه رسد کسی که بنمايندگی ازطرف کشوری است قرارگرفته و »کشوری«
  .نرا امضا کرده باشدآ

نشان ميدھد  ثابت  <ھمينطور> که فصل  تشابه  را واژه ن اشاره شده  وآکه به  ۶ با کمی دقت دررديف
   .ينده استآاست که مقصود صراحت مزبور کليه قطعنامه ھای شورای امنيت درگذشته و

مد واساسا برای آاين ابھامات وشيطنت ھای سياسی ھريک بموقع خود مانند پتکی به سرايران فروخواھد 
  نھا؟ آچرا واژه اذعان، نه واژه باور ويا قبول وامثال  ھمين منظور درموافقت نامه پياده شده است وگرنه

  احتماال، يك شيطنت سياسي ديگر

ھا درزمينه طال وفلزات گرانبھا، بخش  برخی تحريمفصل ھشتم موافقتامه وعده داده شده که < در
دالر ميليارد ۵/١ورد واحتماال حدود آ خودروسازی ايران وصادرات پتروشيمی ايران رابه حالت تعليق در

  >دراختيارايران قراردھد
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اين يک شيطنت سياسی ووعده سرخرمن وبرای وجاھت دادن به موافقت نامه است. ھيچ معلوم نيست که 
مد برای آ دالر درميليارد   ۵/١تعليق تحريم ھا درزمينه طال وفلزات وبخش خودروسازی وغيره بتواند 

  ٨ .وردآايران بوجود 

مه کارخانجات ماشين سازی وصنايع پتروشيمی را متوقف وورشکسته ھا ھ بنابرگزارشاِت خبری تحريم
ميلياد دالر ازکجا وچگونه به حساب  ۵/١(کجا دھد اين باده ھا به مستی ما). اساسا اين رقم  ،کرده است

ن آرا ساخته به نادرستی ميليارد  ۵/١ مده است؟ واژه احتماال نشان ميدھد که خود صاحب عله که حسابآ
  .يقين دارد

يا نمايندگان ايران اساسا فرصت اين رسيدگی آھرجا که پای رقم وعدد پيش ميايد واجد مفھوم رسيدگی است. 
  .راداشته اند؟ مسلما خير

  تعامالت انسان دوستانه 

به مردم  آمريکاو  ۵+١فصل نھم موافقتنامه (تعامالت انسان دوستانه) صحبت ازتعامالت انسان دوستانه 
   .دارو ولوازم پزشکی توسط ايران دانسته است –ی کشاورزی اکاالھ -نراشامل خريد کاغذ  آايران است که 

   .تمايات انسان دوستانه تلقی نميشود آمريکااين بزرگواری!! 

خص ش مده باشد وآعمل انسان دوستانه متوجه وضعی است که بوسيله قوه قھريه ويا شخص ثالثی بوجود 
   .يدآتی ومعيشت ميسومی  به کمک انساِن گرفتاِرسخ

ايجاد شده است نه شخص ديگری  آمريکاودارو وامثالھم بوسيله  خوراکگرفتاری ھای مردم ايران ازحيث 
   .. مثالش اين استبشود آمريکان نميتواند شامل آبنابراين صيغه انسان دوستی وتمايالت 

گير،  گروگان يا اگرآ ،قرارخواھند گرفتنھا درمضيقه سخت آکسی خانواده ای رابه گروگان ميگيرد وبالطبع 
  نھا برساند عملش تعامالت انسان دوستانه است؟آودارو به  خوراکقدری 

 خوراکزاد وبدون مانع کشورھا در دسترسی به دارو وآاز طرفی درکنوانسيون ھای بين المللی جريان 
لل راسا برای تامين ولوازم پزشکی تاکيد شده وحتی درکشورھای گرفتار وشکست خورده، سازمان م

   .نيازمنديھای اوليه وانسانی  دخالت ميکند

                                               
 ١٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠می آيد. اين رقم بصورت  ٩٩٩،٩٩٩،٩٩٩ھزار ميليون يا يک بيليون در زبان ھای فرانسه و انگليسی يا شماره ای که پس از  - ٨

    10 × 91   = .و يک ميليارد گفته می شود نمايش داده می شود

قرن پس انداز کرده باشيم رقمی که  ١۴يک دالر در اين  ھردقيقهسال می گذرد. اگر  ١۴٠٠از زمان کوچ اجباری محمد پيامبر اسالم تا به امروز 
  سال بدست خواھيم آورد به ترتيب زير خواھد بود:  ١۴٠٠پس از 

 ١۴٠٠يعنی ما پس از  ٧٣۵،٨۴٠،٠٠٠=  ١۴٠٠ × ٣۶۵×٢۴×۶٠ سال ١۴٠٠روز و  ٣۶۵ساعت، سال  ٢۴دقيقه ھر روز  ۶٠ھر ساعت 
  ٢۶۴،١۶٠،٠٠٠سال تنھا ھفتصد سی و پنج ميليون ھشتصد و چھل ھزار دالر پول خواھيم داشت که تا يک ميليارد يا يک بيليون يا ھزار ميليون رقم 

  ک-دالر فاصله خواھيم داشت.. تنھا برای نمايش رقم يک ميليارد ياد آوری شد. ح
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چنان به مردم بی پناه ومستاصل ايران فشاروصدمه زده که به  آمريکاھای بی حساب وخودسرانه  تحريم
    .استقبال مرگ ميروند ونيازی به دارو ودرمان نمی بينند

  بي اعتبارساختن موافقتنامه 

تعھدات وتائيداتی که بطورصريح ويا ضمی ازايران گرفته وبه امضای نمايندگان موافقتامه باھمه الزامات و
ورده آبرای خود ازباب عدم ايجاد تعھد والزام بوجود  ۵+١ ايران ھم رسيده وباھمه موقعيت ممتازی که

تبعيت موافقت نامه بری ميسازد.  از را ۵+١ورده که اساسا آدررديف ششم فصل اول موافقت نامه تصريحی 
   :عبارت مزبور چنين است

ياشرکای ما  آمريکاماه اعتباردارد ووضعيت نھائی ِقابل پذيرشی برای  ۶<بطور خالصه اين گام اوليه تا 
  يد>آبه حساب نمي ۵+١درگروه 

ماه گرچه ايران بتمام تعھدات خود درموافقت  ۶يعنی درپايان 
وکشورھای گروه به  آمريکانامه عمل کند ھيچ تعھدی برای 

 ماه را باھمان تحريم ۶بردارند ويا ھمان مدت  را اينکه تحريم ھا
  .ھا تمديد کنند نخواھد بود

اين چنين تصريحی که مورد قبول ايران ھم قرارگرفته است   
سبب ميشود درحاليکه ايران کامال خودش راخلع سالح کرده، 

مبنای تصميمات خودرا بدون اعتنای به موافقتامه اتخاذ  آمريکا
   .کند

توافق به وضعيت نھائی، قابل پذيرش اينکه ماده مزبور ميگويد <
>، يعنی برای ايران ھيچ بودوشرکايش نخواھد  آمريکابرای 

   .ھمه چيزبدون ھيچ مانعی ۵+١و آمريکاوبرای 

ماه ھيچ الزامی  ۶درپايان  ۵+١گروه  و آمريکايکی  ازمعانی معتبرصراحِت درماده مزبوراين است که 
ھمه  ،ھای جديد ندارند داری ازتحريم ھای عليه ايران ندارند وحتی الزامی ھم به خود دربرداشتن تحريم

   .وابسته است ۵+١وگروه  آمريکابه تصميمات زچي

اين چنين تصريحی درموافقت نامه برخالف قصد ايران ازامضای موافقت نامه وھمچنين مدلول وانگيزه 
اگرايران تن به تعھدات موافقتنامه داده بااين قصد است که بااثبات اينکه ايران  موافقت نامه است زيرا

بعلت توھم برايران  ۵+١ی که گروه يھا ھا يعنی کليه تحريم ازتمام تحريم بدنبال تسليحات نظامی اتمی نيست
مده (توافق به وضعيت نھائی قابل پذيرش برای آتحميل کرده رھاشود درحاليکه صراحتی که درموافقتنامه 

   .وشرکايش نخواھد بود) نقض غرض ازموافقتنامه است آمريکا

  5+1تعهد بي اعتبار

به عنوان بخشی ازيک راه حل  -٧
جامع، ايران عالوه براين کامال به وظايفش 
تحت معاھده منع گسترش تسليحات ھسته 

ووظايفش رادرقبال  NPT) پی تیای (ان 
تازمانی که ھمه چيز ژانس عمل کند. آ

درزمينه يک راه حل جامع مورد توافق 
ه بقرارنگيرد توافقی صورت نخواھد گرفت 

طور خالصه اين گام اوليه تاشش ماه 
وضعيت نھائی قابل پذيرشی اعتباردارد و 

به  ۵+١برای آمريکا ياشرکای ما درگروه 
   حساب نميايد
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ماه  ۶ھا) تعھد کرده است که ظرف  تحريم ی(لغو محدود، موقت، وبازگشت پذير درفصل ھشتم ۵+١گروه 
   .ھای ھسته ای جديدی را اعمال نکند تحريم

 خود مقامی است که جدا ميتواند تحريم آمريکانخواھد داشت زيرا کنگره  آمريکاچنين تعھدی شمولی بر
 د درخواست کند که کنگره دروضع تحريمميتوان آمريکاھائی عليه ايران تصويب کند تنھا رئيس جمھوری 

   .ھای جديد عليه ايران تاخير نمايد

خبرداد  واضافه  آمريکاھای جديد درکنگره  از گردش اليحه تحريم سوشيتد پرس،آھمين روزھا خبرگزاری 
ان ايرقای باراک اوباما بايد ھرماه به کنگره اطمينان بدھد که آبرای تاخيردرتصويب اليحه مزبور، < :کرد

بتوافق ژنووفادار ودرجريان اجراست وھمچنين به کنگره اطمينان دھد که ايران درھيچ عمليات تروريستی 
ه کنکره ب آمريکابدون چنين اطمينانی که بايد ازرئيس جمھوری  ،دست نداشته وبه تروريستھا کمک نميکند

  .>برسد کنگره تحريم ھای جديدی عليه ايران وضع خواھد کرد

رامستلزم  ۵+١ گروه ھا استقالل عمل دارد و تبعيت از ورای اتحاديه اروپا نيزدروضع تحريمھمينطور ش
  .شرکت کشتی رانی ايران را تحريم کرد ١٧نميباشد  چنانکه يکھفته بعد ازموافقت نامه ژنو 

ھای جديد مبادرت کرد ھمچنان  به وضع تحريم آمريکاره گدرصورتی که کن ؛اکنون اين سوال مطرح است
که شورای اتحاديه اروپا عمل کرد، تکليف ايران چه ميشود؟ ايران به اعتبارموافقت نامه مورد بحث، 

ه نکآسات اتمی وکارخانجات وابسته را پياده کرده مراکز ھسته ای را متوقف ويران نموده. عليرغم يتاس
 ھا اضافی کنگره و يمھم تحريم ھای سابق به قوت خود باقی مانده وھم تحر انجام داده، تعھدات خودرا
چکاری ازدستش  آمريکادراين حالت ايران جز شعار مرگ بر ،اضافه شده است اروپا شورای اتحاديه

  ؟يدآبرمي

 ھائی که رئيس به خودداری ازتحريم ھای اضافی مربوط ميشود به تحريم آمريکااين دقت بجاست که تعھد 
ولی   ،شمول موافقت نامه ژنو خواھد بودکه اين موضوع م ،ازکنگره درخواست کند آمريکاجمھوری 

  برای کنگره قائل شده است ساقط نمايد. آمريکاکه قانون اساسی  موافقت نامه ژنو نميتواند حقی را

نان ارتباطی به شخصيت حقوقی شورای اتحاديه اروپا آکه تعھد  ۵+١عضو گروه  یھمچين است دولتھا
درمذاکرات شرکت داشته نه بعنوان  کمکیديه اروپا بعنوان ندارد واساسا ھمانطور که قبال بشرح رفت اتحا

   .طرف موافقت نامه

    آمريكاتائيد وايجاد مشروعيت براي تحريم هاي سرخود 

بشكل فعلي، اسقاط حق مطالبه خساراتي است  آمريكا اثرات امضاي موافقت نامه با يكي از
شوراي امنيت) به ايران واردشده هاي بدون مجوز  (تحريم آمريكاهاي خودسرانه  تحريم كه از
کشوری که برخالف اجازه شورای امنيت به کشورديگری تجاوز نظامی کند مسئول  که. ھمانطوراست

که بدون اجازه شورای امنيت بوده  ۵+١ھای  پرداخت خسارت کشور زيان ديده است، ھمانطور ھم تحريم
  .حق مطالبه خسارت رابرای ايران حمايت ميکند
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  وافقتنامه مزبور ازنظرحقوق بين المللي هم قائم به توجه است اما تاثير م

ن اي کردهامضای طرف ايرانی ايجاد  فساد ويارويه حقوقی نامطلوب بين المللی که موافقت نامه مزبور با
است که تحريم کشورھا که ازحقوق انحصاری شورای امنيت سازمان ملل متحد است به کشورھای قدرتمند 

   .يشودجھان ھم منتقل م

ھای بدون مصوبه  ھای خودسرانه يعنی تحريم زيرا درست است که منشور سازمان ملل اجازه تحريم
 شورای امنيت ساز مان ملل را نميدھد ولی اگرکشور تحريم کننده وتحريم شونده  تحريم ھای خودسرانه را

ھای خودسرانه  ايرادی به تحريمنه تنھا ، ن موافقت نامه ای امضا کردندآمورد تائيد قراردادند وبراساس 
اطع ق يک رويه حقوق بين الملل خاصه که سازمان ملل متحد بطورنيست بلکه يک جای پائی ميشود برای 

   .ھای خودسرانه تاکنون واکنش جدی نشان نداده است درمقابل تحريم

  

  قاي عباس عراقچي آ ادعاي نوظهور

قای عباس عراقچی آذرماه آه يابد  نظربه اينکه روز دھم قبل ازاينکه تجزيه تحليل حقوقی موافقتنامه ادام
معاون وزيرامورخارجه وعضو حقوقدان تيم ايران درکنفرانس ژنو درتلويزيون ايران مطالبی دررابطه با 
موافقت نامه مورد بحث گفته است لذا جامعيت نسبی اين تجزيه تحليل، توجه به اظھارات ايشان را ھم شامل 

   .ميشود

ک بلکه بيشترشبيه ي ،ورنيستآتوافقنامه ژنو يک توافق حقوقی دارای تعھدات الزام  ؛ته استايشان گف
ن اقداماتی راکه ھريک داوطلبانه برای يک دوره  زمانی مشخص انجام ميدھند آ بيانيه سياسی است که در

  .رافھرست کرده اند

 <سند مورد قبول طرفين در :قای عراقچی شريک است ايشان گفته استآقای ظريف ھم درھمين عبارت آ
ھائی است که ھردوطرف برخواھند داشت مشروط به برداشتن  اجالس ژنو بمنزله تعھد حقوقی نيست وگام

  ازسوی طرف مقابل است>  ھا گام

کنيم که طرف مقابل به تعھدات  احساس<ھرلحظه   :قای عراقچی شنيدنی استآمورد ديگری که دراظھارات 
انجام دھد بالفاصه روند را  نراآماتی که بايد انجام دھد کوتاھی ميکند ونميخواھد خود عمل نميکند ودراقدا

  متوقف ميکنيم>

  :ھمچنين ايشان گفته است

کشورشورای امنيت يک چيز  ۵کشوربزرگ دنيا و ۶<درژنو جنگی وجود داشت که جنگ اراده ھا بود اگر
  نراخالف حقمان بدانيم ايستادگی ميکنيم>آ بخواھند وما

قای عراقچی ازسرناعالجی است. ناعالجی به اين معنا،  وقتی کسی مرتکب يک خبط واشتباھی آرات اظھا
   .ميشود نوعی تفسيربرعمل خود ميگذارد که تقصير وگناه خودرا  ولو موقتا دورکند
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ونزديک به امان نامه است  توافق حقوقی ذليل وبا ايرادموافتنامه مورد بحث يک 
  نه يک بيانيه سياسی.

باشد درھمن موافقتنامه  ١۵٢بيانيه سياسی جمھوری اسالمی نميتواند خالف قانون اساسی خاصه اصل 
، ١۵٢فقط دريک مورد به تعھد نشسته ودرتطبيق با اصل  ۵+١ايران طرف تعھد قرارگرفته وگروه  بار ٢۵

  باردربرابرقدرتھای سلطه گرزانوزده است. ٢۵جمھوری اسالمی

؟؟ ميز نه بيانيه سياسیآويند موافقتنامه تحميلی واسارت اين ر اميگ -قای عراقچیآ

<تسھيالت ارائه شده به : قای عراقچی ھم به اين عدم تعادل سنگين اشاره ای دارد که گفته استآخود 
  .ايران درمذاکرات ژنو محدود ھستند>

 ام وجود دارد؟ درورنيست؟ مگر تعھد بدون الزآوری که ايران امضا کرده  الزام آتعھد  مورد ٢۵اين  ياآ
وربودن ھريک ازتعھدات ايران دقيقا تعيين واعالم شده که حداقل آضمانت اجرا والزام ھمان موافقت نامه، 

   .ن فشاراست که حتی جنگ راھم شامل ميشودآاعالی  حد تحريم ھای اضافی و ن،آ

ن آداده است ومتن  آمريکادررابطه با موافقتنامه مزبور به کنگره وملت  آمريکاگزارشی که رئيس جمھور 
را در تحميل  تا چه حدی پيروزی خود آمريکادرھمين تجزيه تحليل قابل مالحظه خواھد بود نشان ميدھد که 

اميد واراست که ايران کامال براساس موافقت نامه  تعھدات به ايران به نمايش جھانی گذاشته است.  و
ه به مالحظه يک بياني آمريکاورد آيا اين دستآ ؛رارگيردق آمريکاانقياد سياسی  مزبور خلع سالح اتمی ودر

 انايرن به امضای آسياسی است که واجد ھيچ الزام وتعھدی نيست  ويايک توافقنامه ای است که تعھدات 

  رسيده است؟ 

  ...........> احساس کنيم<ھرزمان که  :قسمت ديگراظھارات ايشان رجز خوانی است که گفته

ن عمل آنميخواھد به   آمريکااگر  ،درموافقتنامه تعھدی ندارد که شما احساس کنيد آمريکاقای محترم، آ
درروابط حقوقی و موافقتامه ھا فاقد پايگاه اعتباری  >احساساوال بکاربردن لفظ < شما پيشدستی کنيد. ،کند

  .> گرفته استثابت شودنرا <آاست وجای 

   :ديگراينكه

نھا دربيان شما درست آکشور عضو اصلی شورای امنيت ھستند وتفکيک  ۵دنيا ھمان  گکشوربرز ۶
   .نيست

نرا خالف حقمان  آقای عراقچی <مذاکرات ژنو رابه جنگ اراده ھا تعبيرکرده  ونتيجه داده که اگرآنجا که آ
نست که آده بدليل بدانيم ايستادگی ميکنيم>، مفھومش اين است که اگرمقاومتی ازجانب نمايندگان ايران نش

اصالت دادن به موافقتامه منکر ھرگونه  اين عبارت، ايشان با تصميمی خالف حق ايران گرفته نشده  وبا
    .شده است ۵+١تجاوز وعدم اعتدال وسوء استفاده ازقدرت 
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  واما بعد 

ھدش عمل مورد تع ٢۵) فقط يک تعھد دارد که اگرايران به تمام آمريکا(درکالم مختصرومفيد  ۵+١گروه 
يعنی کيفيت اجرائی موافقتامه طوری  ،ھای جديدی عليه ايران مبادرت نميکند به تحميل تحريم آمريکاکرد 

 زا آمريکاپيدا کند وبعد مسئله خودداری  آمريکااست که اول بايد تعھدات ايران جامه عمِل توام بارضايت 
قای عراقچی ھيچ موقعيتی برای اجرا به آبنابراين رجز خوانی ھای  .ھای جديد پيش ميايد تحميل تحريم

        .ميسازد آمريکاايران نميدھد وبرعکس موقعيت اجرائی رانصيب 

قای عراقچی وظريف نشات يافته ازاظھارات خامنه ای وپيروان اوست که او مذاکرات ژنو را آاظھارات 
  .مجلس گفتندويله اسالمی) (ط دم ھای اوھم درآ) ناميد و در واقع ذليالنه وتسليم مآبانهقھرمانانه (

بمناسبت  آمريکاايران پرداخته اند ونه ازموضع قدرت.  <کشورھای غربی ازروی استيصال به مذاکراه با
  وقايع سوريه وبحران مالی درمقابل ما کرنش کرده وحق زياده خواھی ندارد>

  اکائی درمجلس ھنگام طرح گزارش ظريف)(ز                                                                     

  ميليارد دالر بالتكليف 100

<دسترسی به بخش  ھا) اين عالمت داده شده که (درنظر گرفتن لغو محدود تحريم دھمدررديف اول فصل 
ھا امکان پذيرنيست  ويا  دالراست به واسطه تحريم ميليارد ١٠٠اعظم دارائی ھای خارجی ايران که حدود 

  محدود است>

دارائی ھای ايران خاصه مبلغ مزبور  اشاره ای درباب رفع تحريم از نجا که درموافقتامه ھيچ فصلی وياآ زا
   .باقی خواھد ماند ھايجکھمچنان  ميليارد دالرايران ١٠٠يد که آنيست  لذا بنظرمي

نکه بشرح آ بر نجا دانست که عالوهآ دارائی ايران را ميتوان از ميليارد ١٠٠به  آمريکااھميت ادامه تسلط 
مده برای باردوم نيز دررديف چھارم اصل يازدھم (ادامه فشاراقتصادی آموافقت نامه  دھممعروضه در فصل 

   :مده استآھا) با عبارت  زير برايران وحفظ ساختارتحريم

ھا ھمچنان خارج ازدسترس  ازدارائی ھای خارجی ايران طبق تحريم ميليارد دالر ١٠٠<بخش اعظم حدود 
  (ايران) يا محدود باقی خواھد ماند> 

مبلغ  از اين تاکيد مکرر که ظاھرا ھيچ لزومی نداشته بواسطه اھميت مبلغ است واينکه خيال ايران را
   .مزبور راحت سازد

عھدات ژانس اتمی تصديق کرده باشد که تمام تآدرشرائطی که  ماه و ۶اين دقت الزم است که حتی درپايان 
زاد ساختن مبلغ مزبور آ در آمريکاايران مطابق موافقت نامه عمل شده است، ھيچ تکليف والزامی برای 

   .درموافقت نامه ديده نميشود

ثروت ايران چيزی بوده است که نمايندگان ايران متوجه  ميليارد دالر ١٠٠بالنکليفی متوجه  يا اين ابھام وآ
   .ن نشده باشند؟ تصورنميکنمآ
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 ازدارائی ھای ايران در دالر ميليارد ١٠٠گاھی ھمگانی باشد که آبنده نميدانستم وتصورھم نميکنم اين 
مورد اختالف بمناسبت گروگان  ميليارد دالر ٧قراردارد بيشتر تصورميشد که اين رقم حدود  آمريکا حصر

   .گيری کارمندان سفارت است

ی چنين دارائ از وميتوانسته اند حق استفاده ملت ايران رايا نمايندگان ايران درکنفرانس ژنو حق داشته آ
  قايان کرده اند؟آموکول کنند که  آمريکانرابه لطف ورحم آ عظيم سلب ويا

ولی ، البته که خير ؛زاد شدن پول ايران ازسوی جمھوری اسالمی شده استآيا تاکنون ھيچ اقدامی برای آ
   .داده است را آمريکاشعارمرگ برنکرده ودرمواقع مقتضی  رھا نراآجمھوری اسالمی بی عکس العمل 

باکشور ديگری قطع کند  روابط سياسی اش را ھمانطور که حق دارد، ممکن است يک کشوری ادعا کند،
ن کشورجنس نفروشد ونخرد ولی اينکه کشوری بتواند سرخود آرابطه تجاری راھم قطع کند وبه  ميتواند

   .ن درجنگ جھانی دوم ديده شده استآوکه کند بيسابقه است وفقط سابقه دارائی ھای کشور ديگری را بل

 ١٠٠ يا نکرده و ميليارد دالر ١٠٠نسبت به  اسقاط حق ايران را ۵+١ين نکته ھم قابل توجه است که ا
را بعنوان تضمين تعھدات ايران بلوکه ننموده که با گزارش آژانس مبنی برانجام تعھدات ايران  دالر ميليارد

 ن پول بشود بلکه موافقت نمايندگان ايران راگرفته که ھرآ ملزم به رفع تعرض از ۵+١ود بخود ويا خ
ويا به ازای تعھدات  قطره قطرهميليارد دالر را  ١٠٠خواست مبلغ  آمريکايعنی  ۵+١زمان وبھردليلی که 

  .ھم فروريزد ن مبلغآنقدر ھزينه بتراشد که آجديدی که برای ايران تدارک ميبند بپرداز ويا 

  قرمز خط شكست –غني سازي 

 یيکی ازمباحثی که دررابطه باموافقتامه ژنو مطرح است حق غنی سازی اورانيوم است که جمھوری اسالم
معتقد است که حق غنی سازی اورانيوم برای جمھوری  آمريکانرا خط قرمزمذاکرات ميدانست واکنون آ

  .اسالمی درموافقتنامه پيش بينی نشده

 ،درصد متعھد شده است ۵/٣درمواد موافقتنامه درچند جا جمھوری اسالمی به توقف غنی سازی درحد 
نچه که درجريان توليد است  آ درصد تبديل کند و ۵وھمچين متعھد شده که اورانيوم ھای غنی شده را به حد 

  متوقف ويا اکسيده  نمايد.

 ايران سلب نشده  ولی حق مزبور در اورانيوم از ن است که حق غنی سازیآاين مواد درموافقتنامه دليل 
   .درصد متوقف است ۵/٣درصد و ۵حد 

به اينکه حق غنی سازی درموافقت نامه برای ايران شناخته نشده ناموجه نيست  ونميتوان  آمريکاادعای 
ی ازمواد موافقتنامه برداشت درست نکرده و نسبت به حقوقی که برای جمھوری اسالم آمريکاگفت که 

    .وردهآدرغنی سازی اورانيوم درموافقتامه منظورشده دبه در

درصدی يک حق قانونی شناخته شده است و درموافقتنامه ھم  ۵/٣واقعيت اين است که چون غنی سازی 
ست غنی سازی است که برای آمريکانچه که مورد اعتراض آنيست.  آمريکامورد اعتراض  ؛مدهآ به تذکر

درصد. بنابراين ممنوعيت غنی  ۵ از قابل استفاده است يعنی غنی سازی باالتر ھای ھسته ای ساختن سالح
    .درصد ۵/٣زاد است نه غنی سازی آسازی تحميل شده به ايران غنی سازی با غلظت 
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زاد بفروش ميرسد واگربه جمھوری آاورانيومی که انحصارا به مصرف صنايع پزشکی ميرسد دربازار 
زاد به جمھوری آحق غنی سازی  به اين معناست که درموافقتنامه، اده نشده،زاد دآاسالمی حق غنی سازی 
زاد است  يعنی ھمان حقی که آکه مقصود ايران ازحق غنی سازی حق غنی سازی  اسالمی داده نشده. چرا

  .اعالم کرده بود ۵+١نرا خط قرمز مذاکرات با آجمھوری اسالمی 

 درصدی شکسته است و ٢٠اسالمی را درمورد غنی سازی موافقت مورد بحث، کامال خط قرمز جمھوری 
ادعای جمھوری اسالمی به اينکه حق غنی سازی ما درقرارداد محفوظ است درست است ولی حد غنی 

ن ازبازار بنفع خواھد بود  تاتوليد آدرصدی است که فقط به کارپزشکی ميخورد که مسلما خريد  ۵/٣سازی 
بارھا وبارھا درگذشته به ايران پيشنھاد شد ولی ايران  درصدی، ۵ فراموش نکنيم که حق غنی سازی .نآ

  .قبول نکرد

  تفسير اقاي باراك اوباما ازموافقتنامه 

وردھای آقای باراک اوباما گزارشی درباب موافقتنامه مورد بحث داده است که درواقع بيان کننده دستآ
  .ورده ميشودآن به اينجا آن ن عيآبه مناسبت اھميت  ؛وشکست ايران رابيان ميکند آمريکا

                                                       **  

ن ااين گام اوليه به نوبه خود پيشرفت بزرگی است. بدون اين توافقنامه مرحله ای، ايران ميتوانست ھزار
ميکند،  رت فوران را کوتاهفعال کند. ميتوانست سانتريفوژھای نسل جديد راکه مدت زمان  را سانتريفوژديگر

سوختکاری وراه اندازی کند. ميتوانست ذخائر اورانيوم  ب سنگين اراک راآ نصب کند. ميتوانست راکتور
ايران تحت شرائط توافق ميزان اورانيوم الزم برای ساخت بمب اتم فراتر ببرد.  درصدی خودرا از ٢٠

  .کنونی، قادربه انجام ھيچيک ازاين موارد نيست 

ه براين، بدون اين رويکرد مرحله ای، ائتالف تحريم ھای بين المللی تضعيف ميشد، زيرا ايران اين عالو
 استدالل را برای جھانيان مطرح ميکرد که برای رسيدن به راه حلی ديپلماتيک جدی بوده ومانبوده ايم در

   .ه کنيمھا باخود ھمرا ن صورت نميتوانستيم شرکای خودرا دربرابرِاعمال حياتی تحريمآ

اين گام اوليه، مابرنامه ھسته ای ايران رامتوقف کرده وبه عقب ميرانيم وگزينه ای مشخص رادربرابر  با
ايران قرارميدھيم. به تعھداتش عمل کند وباحسن نيت برای رسيدن به توافقی نھائی مذاکره کند وگرنه کل 

  .وفشاربيشتر ايران واکنش نشان خواھد داد انزوا جامعه، با

   .قای باراک اوباما دومخاطب داردآسير گزارش مآبانه تف

 گروگان گرفت  و ست که به اين توجه ميرسد اگرجمھوری اسالمی کارمندان سفارت راآمريکااول ملت 
 مريکاآاين موافقتنامه،  با تحمل کرد، آمريکاگفت وملت  آمريکاتش کشيد ومرگ برآسالھا پرچم کشوررابه 

ازثروت مردم ايران را قبضه کرد.  دالرميليارد  ١٠٠گردنکشی ھای جمھوری اسالمی را خرد کرد وبعالوه 
 ٧ اآمريک< :گروگانگيری کارمندان سفارت گفت امر در آمريکاقای کارتر درپاسخ استيضاح به کوتاھی آ

ميليارد دالر به گردنکشی ھای  ١٠٠اکنون دولت اوباما با مصادره  ميليارد ازپول ايرانيان را مصادره کرد>
   .جمھوری اسالمی پاسخ گفت
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  مخاطب ديگر اسرائيل است

باحمله ھوائی تاسيسات اتمی ايران رامنھدم کند. ما باموافقت نامه ای که به امضای  ؛اسرائيل اصرارداشت
ن ھستند، ھمان کاری ر اکه اسرائيل ميخواست آنھا متعھد به انجام آ نمايندگان جمھوری اسالمی رسانديم و

انجام دھد که با تحمل ھزينه وتلفات احتمالی وھيجان جھانی مواجه ميشد بدست خود ايران انجام خواھد 
 .شد


