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  حقوقدان -اميرفيض

ن است به نقد کشيده آ قايان ظريف وعراقچی وفسادی که درآاين تحرير بخشی ازاظھارات  ١درقسمت اول 
   .شد اکنون اشاره ای ھم به يکی ديگرازپريشان گوئی ھای عراقچی بجاست

ھسته  انرژی م ميتوانيم ازـــرانی شمارا رفع کنيــمن به خانم شرمن گفتم اگر ما نگ< :راقچی گفته استع
  .>خانم شرمن قبول کرد ؟ميز استفاده کنيمآای برای مقاصد صلح 

ن ميگذاری تلويزيو ھای شمارا گوش کنمنست که کودکی به مادرش ميگويد اگرمن حرفآدرتشبيه ھمانند 
   .نگاه کنم

 ،، ضعف، خواریذلت ،شرمن که بارھا ايران وايرانيان را تحقيرواھانت کرده درخواست عراقچی ازخانم از

  .حقارت وبندگی ميبارد

نمايندگان کشورھا درمجامع عمومی ويا مذاکرات سياسی با کشورھا تنھا نماينده اداری ورسمی کشورھا 
س و ، لبا، حرکاتاھ اژهنيستند بلکه اخالق وشرافت ملی وشخصيت کشورشان راھم نمايندگی ميکنند و

   ٢. يدآازشخصيت يک ملت بحساب مي دليل عينی  وگواه ،مفھوم کلمات

 و عھدنامه ھای بين المللی، منشورھا ،نماينده يک کشور بايد درچھارچوب قانون اساسی کشورخود
وازھمه مھمتربرحسب  نه براساس نگرانی واميال وخواستھای کشورھا ،ضوابط بين المللی گفتگو کند

  .)کات کشورھای ديگر ( کاری که درمورد موافقتنامه ژنو شده استدرااحترام به ا

که ھيچ پايان وحدی ( ۵+١درمقابل رفع نگرانی < قای عراقچی ازخانم شرمن مبنی براينکهآدرخواست 
، يک >انرژی ھسته ای داده شود ميز ازآبه جمھوری اسالمی اجازه استفاده صلح  )بران متصورنيست

جمھوری اسالمی حتی حاضربه تمکين ازغرب ورفع < :لوم گرائی است  تا مردم جھان بگويندژشت مظ
ميزراخواستاراست وحتی لغو آصلح  یکشوربزرگ شده ومتقابل فقط اجازه استفاده ازانرژ ۶نگرانی ھای 

  .>تحريم ھاراھم مطالبه نکرده است
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ش وشيوه گو لباس و بوی بدن ويا بويی که برای خوش بو کردن بکار رفته،  طرز نشستن، حرکت دست ھا؛ قيافه صورت، ريش- ٢

، حرف زدن بی موقع، و زياده روی در سخن گفتن، دراز گفتن و ناشيگری در نکته سنجی ھمه مورد و توجه و پاسخ به موقعدادن 
 ک-توجه است. ح
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ن آمتری سقف  ٧٠عراقچی ازضخامت اما اين ژست مظلوم نمائی با ايجاد تاسيسات فردو که ظريف و
 ستزی است که درکله جمھوری اسالمی ادم خروسی است که نشان ازحيله گری وپيگری چي گاھی دادندآ

  .)قانون اساسی جمھوری اسالمی( داردماده شدن برای صادرکردن اسالم به تمام کشورھای جھان آيعنی 

متضمن  نيست بسيار سبک و ۵+١وکشورھای  پريشان گوئی عراقچی درشان مذاکرات سياسی بين ايران
   .ايران درمذاکرات ھسته ای است واسارت ملت همفاھيم دربند کننده حقوق حق

  ظرفيت پريشان گوئي عراقچي 

   :شان گوئی عراقچی متضمن اين معناست کهمفھوم پري

اين به اھميت (ن ميباشد آه است وايران متعھد ومسئول برطرف کردن    ّ موج   ۵+١نگرانی ھای  -١
  .)تعھد ايران توجه الزم است

 ان معلوم استمسائل ايران برای ايرحد وحدود وکيفيت نگرانی ھای شش کشورجھان نسبت به  -٢
معھذا در موافقتنامه ژنوبه ) زيرا چيزی که نامعلوم ومجھول باشد نميتواند مورد تعھد قرارگيرد(

   .گردن ايران انداخته  است
ميز ارتباط مستقيم آواستفاده ازانرژی اتمی صلح  ۵+١ونامعلوم حساب  بين نگرانی ھای بی -٣

  .)نرا داردآادعای  ۵+١اين درست ھمان است که(وجود دارد 
 ۵+١تائيد ادعای ن است (آشده وايران ضامن  ۵+١يران سبب نگرانی ھای بطور کلی رفتار ا -۴

  .)ازطرف جمھوری اسالمی
ھا حق وموردرضايت  تحريم فشار  ۵+١نگرانی ازه اينکه تا رفع تسليم جمھوری اسالمی ب -۵

   .جمھوری اسالمی است

   برداشت موهوم ازپاسخ شرمن

ی که متضمن رديف ھای يکم تا گفتگوھائ )درمذاکرات ھسته ای ۵+١نقش نگرانی ( جا که درتحريرنآاز
اشت بردبه  اين تحرير بھتر است ؛نھا نيستآ ، نيازی به نقدمطرح شده دراين تحريراست      ِ موصوف   پنجم
  د.ھوم ازپاسخ خانم شرمن بپردازمو

 يک موفقيت خود گرفته ونبفال  ۵+١عراقچی موافقت شفاھی خانم شرمن را درمقابل رفع نگرانی ھای 
   .نرا رسانه ای کرده استآ

ن آبه مالحظه  ،نچه خانم شرمن به عراقچی گفته تکرار بندی ازمواد موافقتامه ژنو استآدرحاليکه 
  .ميرويم

ردند که برنامه ھسته ــوايران عالوه براين ، درباره پارامترھای کلی راه حلی جامع گفتگو ک ۵+١گروه <
 زميآ برماھيت منحصرا صلحزمائی مبنی آ، تضمين ھای قابل راستی ای ايران رادردرازمدت محدود کنند

يران جانب ا نه تالشی ازواطمينان حاصل کند ھرگو دفعاليت ھسته ای ايران به جامعه بين المللی ارايه کن
  .برای دنبال کردن سالح ھسته ای بالفاصله تشخيص داده خواھد شد>
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 نرا نخوانده واگرخوانده بودآه بلکه تاکنون ھم دقای عراقچی نه تنھا  موافقتنامه ژنو رانخوانده امضا کرآ
   .اين پريشان گوئی را نميکرد

ن تاکنون معلوم نيست وتضمين آقای عراقچی شامل راه حل جامع که کم وکيف آرفع نگرانی دراظھار 
ن مقررنيست  ومنوط به قبول ورفع نگرانی آزمائی که ھيچ ضابطه عملی وحقوقی برآھای قابل راستی 

   .است ميباشد ۵+١

 نھاآنامحدود وپيوند جدی وکم وکيف نگرانی ھا ودامنه وسيع و ۵+١يا معنای رفع نگرانی کشورھای آ
برای عراقچی روشن ومتقابال  زمائیآوکيفيت تضمين ھای راست  گيری کشورھای سلطه گرجھانبا بھانه 

يا منافع ملی آو ؟پيشاپيش تسليم شود ۵+١جمھوری اسالمی قادرخواھد بود که به اميال وسيع ونامعلوم 
قايان ظريف وعراقچی که بارھا وبارھا آ اسالمی وجمھوری   ؟ايران اين تسليم بال شرط راتائيد ميکند

کبر، متجاوز ودرنھايت شيطان بزرگ ميدانند چگونه ميتوانند زورگو، مست راسلطه گر، ۵+١کشورھای 
  ؟نرا تعھد نمايندآنان بنام نگرانی ياد کنند ورفع آازبھانه ھای متنوع وپايان ناپذير

مقامی درتوافقنامه ژنو  ،ن ازبھانهآ شناخت نگرانی وتمايزخانم شرمن اينھاراميداند، ميداند که برای 
امه خانم شرمن ميداند که درتوافقن .توافقنامه ژنو)ميزند ( ۵+١خر را آميداند که حرف  –وجود ندارد 

 ميداندخانم شرمن  –تائيد نمايندگان جمھوری اسالمی رسيده است  پيشاپيش به ۵+١حتی ادراکات ژنو
 )بھانه ياد کرد با عنوان ابھتراست ازنگرانی ھ( ۵+١نی ھای ھا به رفع نگرا تحريم که با متصل کردن

خانم شرمن اينھاراميداند که به درخواست  – وردآرادرخواھد  ادامه ھمين وضع فعلی پدرمردم ايران
ِ                                        قای عراقچی مفھوم اين قبول  ناممکن رابه معنای قبول ممکن گرفته است آعراقچی پاسخ قبول داده ولی                          

   .د به کله اش افتادهُ  ب ر ،     ُ   وباد ب رد

محصور به اين  ۵+١فاتح اين باب است که تعھد  ،قای عراقچی وجواب خانم شرمنآنتيجه اجرائی سوال 
يا نگرانی ھائی که تاکنون عنوان کرده ازسوی جمھوری اسالمی آخواھد بود که فقط نظاره کننده باشد که 

قای آنجا که درخواست آ مطرح کند واز دروينتک تک  را تا سپس بقيه نگرانی ھای خودشرفع شده 
چيزی است   وازطرفی بھانه ويا نگرانی ھم فع تحريم ھا نداردعراقچی ازخانم شرمن ھيچ اشاره ای به ر

  .اين بدبختی ايرانزود حديث مفصل بخوان اتوخ ،پايان وحدی ندارد نامحدود که

  پريشان گوئي ديگر

  :ان سياسی گفته استقای عراقچی درھمان ھمايش سراسرھاديآ

   ، کسی نتواند ايران را متھم کند>ماده بود وبه گونه ای رفتارکنيم که اگرمذاکرات شکست خوردآبايد <

  .>رع نکرده پاره کردن ھمين استضرب المثل < 

ازناحيه ايران  شده تعھداتی که درموافقتنامه ژنو به گردن ايران انداخته عراقچی متوجه نيست قای آ
وموافقتنامه دراين مورد يعنی راه حل جامع امتياز فوق العاده ای برای  راه حل جامع نداردارتباطی به 

   .درموافقتامه توجه کنيد . به موردقائل شده نه برای ايران ۵+١
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، توافقی صورت نخواھد گرفت تازمانی که ھمه چيزدرزمينه يک راه حل جامع مورد توافق قرارنگيرد<
مريکا ويا شرکای آماه اعتبارداردووضعيت نھائی قابل پذيرشی برای  ۶ وليه تابطورخالصه اين گام ا و
   .>نخواھد بود ۵+١درگروه  ما

 اجرای ۵+١باقی خواھد بود وگروه  القوهيعنی بھرحال تعھدات جمھوری اسالمی درموافقت نامه ژنو ب
 ۵+١برای قابل پذيرش  وضعيت ،تعھدات کامل جمھوری اسالمی را بشرح احصاء شده درموافقتنامه ژنو

يا  بدھد و ماه  ۶اضافی بر مخيراست که ھمچنان به جمھوری اسالمی مھلت ۵+١و محسوب نميداند
  .تحريم ھای بازگشت شده را بوضع سابق برگرداند

  شكست مذاكرات 

قای عراقچی تصور کرده که شکست مذاکرات وين بمنظور راه حل نھائی سبب اتھام برای جمھوری آ
يد که مسئوليت آد شد واگر برعکس به زعم عراقچی ازھم اکنون رفتاری ازسوی ايران بعمل اسالمی خواھ

   .بيفتد ايران ازمخمصه موافقتنامه ژنو خالص خواھد شد ۵+١شکست مذاکرات برعھده 

است که بايد مشتاق مذاکرات وين باشد تاشايد به وضع سردرگم موافقتنامه ژنو  جمھوری اسالمی اين
ه پياده است  ھا سوارند واين جمھوری اسالمی است ک نھا برخرتحريمآزيرا  ۵+١نه  سرو صورتی بدھد 

   .نرا برداردآنھاست که با ولع آ از ومنتظر افتادن ترحمی 

                                                                              

  

 


