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  رفراندم ومسائل هسته ايران

  >ـــانهالش مذبوحـت<

  )ومس(قسمت                                                   

  حقوقدان -اميرفيض

نجامد تالش کننده بيا           ِ مشکل ونجات   عنکه به رفآتالش مذبوحانه به تالش وتقالئی گفته ميشود که بجای 
حانه يافته تالش مذبو مفسرين لغت تشبيه تقالی حيوان سربريده را معيار .شودميسبب گرفتاری بيشتر او

  .اند

 رابطه مسيراين تحرير دراين جھت است که تمام تالشھای جمھوری اسالمی وخاصه شخص شيخ حسن در
   .با مسائل ھسته ای تالشی مذبوحانه است

  :ير راپيشاپيش دراين بيت ميتوان خواندخالصه  اين تحر

  نوشدارو که پس ازمرگ به سھراب دھند       عقل داند که بدان زنده نگردد سھراب

مسائل ھسته ای ايران شنيدنی است اما نه اکنون که موافقت نامه                              ِ اظھارات شيخ حسن درباره مشکالت  
مده ودرواقع  فصل اجرای موافقتنامه آاجرا در ن موافقتنامه به آ ژنو امضاشده  ومراحل مفصلی ھم از

   .ن شده استآجايگزين انشاء 

 . پس مذاکره فعل وعملیمورد توافق رسيدن به يک ھدف فتگو بين دو ويا چند نفربرای، يعنی گمذاکره
. نه اينکه اول موافقتنامه امضا است که قبل از موافقت وانشاء وامضای موافقت نامه صورت ميگيرد

درھرمعامله ای اعم ازحق ويا غيرمنقول اول مذاکره ومورد  -ن مذاکره صورت بگيردآبعد درباره شود و
 درمورد موافقتامه ژنو صورت نگرفته و ،. اين کارمعمولمعامله معاينه وبعد موافقت نامه امضا ميشود

  .امضا باب مذاکره گشوده گرديده است اول امضا شده وبعد از

گفته شود که موافقت نامه ژنو  ،وخامنه ای درعمان آمريکاذاکرات محرمانه ماه م ۶ممکن است به اعتبار
مه ا، حاصل مذاکرات سری موافقتن. اين تصوردرست نيستحاصل ھمان مذاکرات کامال مخفی وسری است
يعنی قابل تجزيه نيست نميشود مذاکرات محرمانه باشد  ؛سری است. مذاکره زيربنای موافقت نامه است

  .)البته درحکومتھای پارلمانیه علنی ويا برعکس (وموافقتنام

     موضوع اشكاالت درمسائل هسته اي 
ن جمھوری اسالمی وطرف مقابل شش کشور آموافقت نامه ژنو يک قرارداد بين المللی است  که يکطرف 

   .است

   :وجھت وقسمت قابل بررسی استددر ،اشکاالت مربوط به مسائل ھسته ای به اعتبارموافقت نامه ژنو
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  مدهآاول اشكاالتي كه به اعتبارنفس حقوقي موافقتنامه ژنو بوجود 

نان حل وفصل ميشود ونه آوبارضايت  ۵+١رظاختالفات مزبور طبق ن متن موافقت نامه نشان ميدھد که
موافقتنامه ( مراجعه به دادگاه الھه را ممکن ساخته استراه حکميت پيش بينی شده ونه عمال امکان 

ن دادگاه مستلزم موافقت طرفين است که آ طرح دعوا در ازير ؛ژنو قابل ارجاع به دادگاه الھه نيست
پيش بينی  ،معمول قراردادھا –شرط است  آمريکاموافقت  ،آمريکا درمورد اختالف بين ايران و
عدم  .ژنو وجود ندارد نھم درموافقت نامهآدرقرارداد است که  رفع اختالف واحرازصالحيت برای دادگاه

تعمد نويسندگان موافقت نامه  ،باه نيستاين شرط بسيار معمول درھمه قراردادھا يک اشت یپيش بين
   .)سکوت عالمانه نمايندگان جمھوری اسالمی استو

يد  آبنابراين ميتوان گفت که موافقتنامه ژنو مسيری را که معين شده طی ميکند واگرھم مانعی بوجود 
    .نھا درتعھد ايران استآ ۵+١مورد رضايت             ِ ن مانع بنحو  آ برطرف کردن

 رسيا اسارت ھم ايرادات اسيرطبق نظردر ؛موافقتنامه ژنو به قرارداد اسارت تشبيه شد ،درتحريرات سابق
  .ن استآکننده حل وفصل ميشود وشخص اسير ملزم به رعايت 

ژی ھسته ای ناموس ملی ماست  ِ                           شعارھای انر  نھا تا وقتی آ لم ماست وامثالانرژی ھسته ای حق مس –          
امضای موافقتنامه بی معنا ميشود مثالش ھمانند  که قرارداد وموافقتنامه ای امضا نشده معنی دارد وبعد از

زنی است که ادعای نجابتش شنيدنی است اما وقتی بامرد غرييه ای ھمخوابی داشت ديگرادعای نجابش 
  .انرژی ھسته ای بصورت شعارميداد دارد که جمھوری اسالمی برای اھمان اعتباری ر

  .>نظام اسالمی درزمينه انرژی اتمی حتی يک قدم عقب نشينی نخواھد کرد< :اينکه سيد علی گفته

ب عق اعالمات قبل ازامضای موافقت نامه ژنو باشد نه اکنون که حد تسليم جمھوری اسالمی از ميتواند از
  .سته ای کشيده شده استنی ھم گذشته وبه ازبين بردن تمام فعالييت ھای ھينش

درصدی  ۵به اورانيوم  آمريکا< :گفته است رئيس سازمان انرژی اتمی ايران  قای صالحیآھم امروز 
  .>نراھم بايد تبديل کندآميگويد ايران و ھم که موافقت کرده اند قانع نيست

موافقت  در آمريکاازحقوق  درصدی چيز تازه ای نيست ۵به داشتن ايران دراورانيوم  آمريکاعدم قناعت 
   .بخواھد ميتواند دررديف شمول موافقتنامه ژنو قرارگيرد آمريکاھرچه که  ؛اين معنانامه ژنو است به 

  .موافقت نامه ژنو رابادقت بخوانيد وبه بينيد چگونه راه نفس کشيدن ايران ھم بسته شده است

درصدموارد ھم  ٩٨اگرروی ست <آمريکا خرآخانم شرمن مطلبی گفته که نشان ازباالدست بودن وحرف 
  .>ھيچ توافقی بعمل نيامده درصد توافق نشود ٢توافق شود تازمانی که در

                دبه   نه مذاكره
نامه قتپس ازامضای مواف ،قای حقوقدانآچقدردشواراست اين دوکلمه ساده به شيخ حسن فھمانده شود که 

دبه کسی  ايرانيان است که از ادارد که معمول ماه ر           ّ نھا حالت دب  آه درباره ادعا ويا مذاکر مراتب مورد
 اينکه ظريف ضررنديده ولی بساط دبه درقراردادھای خصوصی تا چه رسد بين کشورھا کاربردی ندارد  و
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ه ن اين است که دبآوعراقچی اعالم ميکنند که دراجالس فالن تاريخ پيشرفتی حاصل نشده  معنای ساده 
   .ھا کارگشا نبوده است

ات ما موردی قل شده که گفته پس ازپايان مذاکرعراقچی ن قایآ شات مذاکرات ھسته ای ازدريکی ازگزار
   .رابا نمايده انگلستان در ھيئت مذاکره کننده درميان گذاشتيم با بی اعتنائی گفتند درموافقت نامه نيست

د ولی نماينده دنبال دبه بعد ازامضا موافقتنامه ژنوبو جريان مذاکرات ھم ھيئت ايرانی به يعنی درھمان
  .>کورخوانده ايد< :نھا گفتآانگليس به 

ته ذشگکار از ؟ کار                         ّ                  را به مرد غريبه داد  چه دب ه ای ميتواند بکندناموسش درھمان مثال تشبيھی زنی که 
   .است

! وقتی قابل تامل بود که موافقتنامه ژنو قبل ادعاھای شيخ حسن وسيد علی ازجمله ارجاع به ھمه پرسی
 مد وکارشناسان فنی وحقوقی به ممارست وآازامضای نمايندگان ايران به مجلس شورای اسالمی مي

ن آشتيبان داده ميشد  وپ ۵+١هاصالحاتی به گرو نامه باميشدند و پيش نويس موافقت  ن مامورآبررسی 
تلقی  ھسته ای ناموس ملی ماست> انرژی < اصالح شده ھم منافع ملی ايران وھمان شعار       ِ ش نويس  يپ

ھم متوجه ميشد که بايک حکومت ويا ملتی مستقل ودانا ومعتقد به منافع ملی خود طرف  ۵+١ميشد و
  .است

   تعمد بوده نه تسامح

تاريخ  خير ،يک سھل انگاری بوده است جلسبه م فکر نکنيد که عدم ارجاع موضوع موافقت نامه ژنو
پايمال شود بطرقی مجلس  خواسته اند حقوق ملی ايران دولت ھامشروطيت ايران نشان ميدھد که ھرگاه 

(ھم  دکترمصدق که وزيرخارجه دولت وثوق الدوله بود ؛ن بحرين استآدورزده اند نمونه تاريخی  را
وثوق الدوله وھم مصدق عمله سياست انگلستان معرفی شده اند) بدون درجريان گذاشتن مجلس شورای 

 اعزام انگلستان خواستارشد که با ملی نامه ای به وزارت خارجه انگلستان نوشت وبنام دولت ايران از
  ١  .مين نامه ودورزدن مجلس ساخته شدـــکاربحرين با ھ و ،قوای نظامی امنيت بحرين را حفظ کند

ضا  ام اعالم ميکند که نخوانده موافقتنامه ژنو را ،ولی وقتی نماينده ارشد ايران درمذاکرات ھسته ای ژنو
ن اسارت نامه بنام فرزندان خوب نظام آضا کنند گان ستود وازام ن موافقتنامه راآولی فقيه  کرده وبعدھم

 تقاضای قالبی و ديگرادعاھای شيخ حسن و وموافقتنامه ھم بسرعت درجريان اجرا قرارگرفت ،ياد کرد
مانند روغن ريخته صرف روشنی مسجد  واھی ھمکاری دانشمندان واستادان وحقوق دانان فکاھی است و

مقابل اين اسارت نامه  اسالمی درويايک حقوقدان جمھوری  مثال يک دانشمند ھسته ای ،کردن است
 چه ميتواند بکند ھم شده جراوامضا که شده ھيچ سخت ا فه که حتی راه اعتراض  راھم بسته استطريک

   .جز اينکه خودراشريک مظلمه کند

 ھرحقوقدانی ھرقدربی اطالع وسطحی باشد درنادانی واجحاف ويکطرفه بودن اين موافقت نامه غرق
 امضا کرده است  و ميشود وحيرت ميکند که چگونه کسی بنام يک دولت وملت اين موافقتنامه را تعجب

                                               
 ک-ح   http://1400years.org/Bahrain.aspرا مصدق بر باد داد... بحرين  ١
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 امضا ھيچ احمقی اين موافقتنامه را< :فورا ياد اظھارات علی الريجانی رئيس مجلس می افتد که گفت
  )٩٣ھفتم خردادسال (                                     .بنبات گرفته اند>آمرواريد راداده اند <، >نميکند

   .ن نديدم>آ من فقيه ھستم دوبارموافقتنامه ژنو را خواندم حق غنی سازی در< :سيد علی دريکجا گفته

 ھيچ حقی ھم در که خواھد ديد حتی ،ن موافقتنامه نخواھد ديدآ حتی نه اينکه حق غنی سازی درال ميک 
 ی غيرن سند عنوانآيک فقيه ھرقدر ابتدائی باشد نميتواند به  .ه برای ايران قائل نشده استن موافقتنامآ
  .اسارت نامه بدھد از

  دمهائي كوچكآكاري بزرگ و

بل ورد قاآانسان ھرقدرباحوصله وتدبير به جريان ھسته ای ايران نگاه تحقيقی کند نميتواند به دست
 ھمين اظھارات مسئولين جمھوری اسالمی و ،ھای تحقيق جرهمعلوم است که زاويه وپن .اطمينانی برسد
  .ماتو ستآ قای يوکوآومطبوعات و ۵+١شخصيت ھای 

ازمسئولين جمھوری اسالمی نميتوان  مسئله ھسته ای در کجوريدرست ولی يک سخن راست وحتی نا
يک سردرگمی .  ديد نرا مدتی کوتاهآدوام ميتوان حتی يک سخن نادرست وساختگی راھم ن ،وردآبدست 

 و سايه ضخيمی برمسائل ھسته ايران کشيده شده است  بی وزن وبی معنا                     ِ بسيارعجيب وھرکی ھرکی  
 رسانه ای شده است که ھيچ سايه چنان بحثھا وموضوعات ھسته ای ازسوی جمھوری اسالمی سراسر
   .ن دراخبارورسانه ھای خارجی ديده نميشودآ از تطبيقی 

مذاکرات ھسته ای درجريان سردرگمی ادامه < :نماينده مجلس اسالمی درمجلس گفته ،قای بزرگواریآ
  .>دارد

ما فعال اطالعاتی درمورجزئيات مذاکرات ھسته ای نداريم وبه محض اينکه  اطالعاتی  :رئيس مجلس گفت
  )مجلسنماينه (اسماعيلی  ؟)به اين ميگويند مجلس(وريم به مجلس اعالم خواھيم کرد آست بد

  .>نمايندگان مجلس ھيج خبری ازجريان مذاکرات ھسته ای ندارند< :ده مجلس گفته استنجبارکوچکی نماي

ميزند   ای سازخودرا ا ھمه چيز وبيشتر ھمين مسئله ھستهھرکس درجمھوری اسالمی دررابطه ب
نو ثبت وامضا شده نھم درموافقت نامه ژآاست ونت ھای  ۵+١درحاليکه سازاصلی نواخته شده ازسوی 

   .است

ايران بھيچوجه ازحقوق ھسته ای < :سياسی خارجی سيد علی ميگويد قای واليتی مشاورآازباب نمونه 
  )٠۴/٠٩/١٣٩٣(                                                 >فشاربياورد آمريکاخود نميگذرد حتی اگر

  .>ماھيچ توافقی تاکنون نکرده ايم< :عراقچی ميگويد 
رھبری فرموده اند تاسيسات ھسته ای نبايد تعطيل < :س اسالمی گفته استيکی ازنمايندگان مجل 

اما با تعھداتی که مسئوالن دستگاه کرده اند مبنی براينکه غنی سازی نميکنيم  عمال فعاليت  >شود
  .>ھسته ای تعطيل شده است
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ت مذاکرات تحھيئت ايرانی  –سيد علی وفرمانده سپاه ميگويند ما به اعتماد سازی نيازی نداريم  
ماتو  آ گزارشدرصدی را نابود ساخت ( ۵وم کيلو اوراني ٧٠٠٠عنوان وھدف اعتماد سازی 

  )٢٠١۴نوامبر

 ٧٠٠٠ن احتياج ندارد نابود کردن آباالخره معلوم نيست اعتماد سازی الزم است ياخير واگر ايران به 
   .کيلو اورانيوم ازچه باب است

ژانس آ گزارشی مشروح ومفصل ازاقدامات ھسته ای مورد نظرمائو درنوامبرسال جاری آيوکو  
 ه کردهژانس مطالبآنچه که آ نی ومفصل است ونشان ميدھدمنتشرساخته که بسيارطوال ۵+١و

 ومراکزی که جمھوری اسالمی خط قرمزميدانسته مثل باخبر و بازرسی ھای بی خبر بوده از
. رانيوم ھم پياده شده استدرصدی او ٢٠فته وھمه ذخائررژانس قرارگآ دراختيار )فالن بز(

رات ھسته ـــن خطوط قرمزی که جمھوری اسالمی درمذاکآگزارش مفصل مزبور نشان ميدھد که 
   .وفراموش شده است ای مدعی است بکلی شکسته

 ای ھسته ایدويچه وله فارسی درگاھنامه برنامه ھسته ای ايران شرح دقيق ومفصلی ازتعطيل فعاليت ھ
ولی فراگيری  ،سان نبودآن برايم آودرک  امرفنی است ،نکه معانی واثرات مواردآ وبااعالم کرده  ايران را

   .استجمھوری اسالمی خط قرمز ادعائی  از گذرن نشان ازعقب نشينی سريع وآ

  مسيرحركت هسته اي ايران 

سياست شيخ حسن وجمھوری اسالمی براين پايه است که وضعيت فعاليت ھسته ای ايران رابه موقعيتی 
درعبارتی کوتاه ملت  و ،ن استآکه غرب خواھان که عمال متوقف ومتالشی شده وھمان بشود  ورندآدر

عاليت د خلع فسن درمقابل عمل انجام شده يعنی پايان فعاليت ھسته ای قرارگرفته باشد وبايک ھمه پرسی
   .واسرائيل کند آمريکاھسته ای ايران را به اعتبارھمه پرسی تقديم به 

 درست ھمزمان باانتخاب شيخ حسن فکرعدم نيازايران به انرژی ھسته ای برای اولين باردرخارج از
درمقابل اين سوال  صدای آمريکا درمصاحبه با برنامه افق ورئيس شورای تجزيه طلبانمطرح شد  کشور

 >ايران نيازی به انرژی ھسته ای ندارد< :رئيس فرمودند ؛انرژی  ھسته ای چيست که نظرتان درمورد
قای دھقانپور سوال ديگری مطرح کردند آ> که چون نرابگويمآميخواھيد دالئل < :وبعد اضافه فرمودند

  .قای دھقان پور اجازه نداده اندآ ن اين بود که خيرآمعنای 

افه اض الم اينکه برنامه ھسته ای خالف منافع ملی است ونھم درمصاحبه باراديو اسرائيل ضمن اعآ قبل از
ممکن است به دوستی سه ھزارساله ايران ا بابمباران تاسيسات اتمی ايران ھم مخالفم زير((فرمودند 

مصاحبه فرمودند که اکنون  نآ. رئيس شورای تجزيه طلبان مطلب ظريفی در))سيب برساندآواسرائيل  
يايد ب سرکار اگرحکومتی مردمی ومردم ساالردرايران بر« :فرمودند ؛يگردمورد استناد اين تحرير قرارمي

    .»به تعھدات بين المللی عمل خواھد کرد وفعاليت ھسته ای را متوقف خواھد کرد
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ايشان که برای اولين باردرجھت مخالفت با انرژی اتمی عنوان شد  سيل نوشته ھا  اشاراتن يازپس ا
ای نقد ونسيه موضوع  راگرفت تيم سه نفره زيبا کالم وشيرزاد درجھت بی ارزشی انرژی ھسته ای فض

  .موضوع روزساختندرا نيازايران به انرژی اتمی  عدم  بحث ھرميداس باوند،و

  كالهي بنام تمديد مدت مذاكره

دربيانيه کاخ سفيد که بمناسبت امضای موافقت نامه ژنو انتشاريافت يکی ازمزايای موافقت نامه ژنو 
   .زمان برای فعاليت ھای اتمی جمھوری ھسته ای عنوان شد رات واستفاده ازلوگيری ازادامه مذاکج

دومی  ماه و  ۴بسيار دست ودلباز است از تمديد مدت مذاکره که اولی بمدت  آمريکاولی اکنون ناظريم که 
  ؟نھفته دراين ماجرا چيست ،ماه تمديد شد  ٧برخالف انتظار بمدت 

  درماجراچيست      نهفته 

 تحريم ھا بدون کوچکترين تزلزل ادامه مييابدست چراکه آمريکاسخت بسود  مذاکره، مدتيد اول اينکه تمد
 از را آمريکا ،لذا مسئله مذاکرات ،ن توقف تحريم ھا نيستآشرط مذاکرات وادامه  کهنجاآ وبنابراين از

 آمريکاھدف فشاراقتصادی به ايران ازطريق تحريم ھا بازنمی دارد خاصه که درھمان زمان مذاکرات ھم 
  .)ی اخيرھا تحريم ،نمونه( .ابرای خود گرفته استبموجب موافقت نامه ژنو حق افزايش تحريم ھار

 ، سببی داشته باشد= مذاکرات درجريان خصومت اعم ازاينکه خصومت جنبه نظامی وبا حقوق حاشيه

تش بس موقت موسوم است ودردعاوی حقوقی اعم از حقوق آميشود که درجريان جنگ به  توقف عمليات
 امر . اين مھم که بسيارماده مذاکره ھستند فعاليت ھا متوقف ميشودآمادام که طرفين داخلی وياخارجی 

عنی تحريم ھا ھمچنان ادامه دارد ي ،ابتدائی است نه درموافقتنامه ذکرشده ونه درمذاکرات مرعی است
   .ھم مرتباعقب نشينی وتاسيسات را پياده ميکند جمھوری اسالمیوسخت ترھم ميشود و

  دوم نقش مجلس 

ن محسوب آدوم که بسياربااھميت واساسی است وحتی ميتوان گفت که تمديد مدت مذاکرات ازحواشی 
خوب ميداند که موافقت  آمريکاميشود نقش مجلس درمسئله ھسته ای خاصه موافقت نامه ژنو است. 

ميداند که بامجلس فعلی موافقتنامه ژنو نميتواند  باز و ،نامه ژنو بدون تصويب مجلس فاقد اثرحقوقی است
ازموافقت مجلس بھره مند شود وبه ھمين دليل ھم روحانی تاکنون توجھی به موقعيت مجلس برای 

   .تصويب موافقتنامه نشان نداده است

انتخابات پيش روی مجلس اسالمی ھستند که ازھم اکنون فعاليت ھای وسيع  منتظر آمريکاروحانی و
که اصالح گران که سخت  سيدر) درايران مشھود است وھمين امروز خبراصالح گران( آمريکاعوامل 

وتوقف فعاليتھای ھسته ای ھستند يک اجتماع عمومی تشکيل داده اند که  آمريکاخواھان ايجاد روابط با 
ھمايش م (ھ نراآونام  ئی مخالفت کرده بودندآجاری مقامات جمھوری اسالمی با چنان گرد ھم درھمين سال 

  .گذاشته اند )امروز اصالح طلبان
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، محسن رضائی واعالم علی الريجانی ازوضع مفلوک اقتصاد ، روحانی، رفسنجانیسخنان اخيرخاتمی
ينده آ اما مبنی براينکه (ايران ميتواند درشکاراصولگرايان خاصه اظھارات باراک اوبآب نشينی کشوروعق

نشان ميدھد  ،) توجھش به ايران بعد ازانتخابات مجلس شورای اسالمی  استيک کشورقدرتمند باشد
ھمانطور که رئيس شورای تجزيه طلبان درمصاحبه راديو اسرائيل پيش بينی کرده بود دولت روحانی 

  ا بگورخواھد فرستاد ای ھسته ای ايران رفعاليت ھ ومردم ساالری! یمتحت توجھات مجلس مرد

  الگوي افغانستان

کرزی موفق نشد حتی مخالفت برای امضای قرارداد امنيتی با افغان ھرچه کوشش کرد به مالحظه  آمريکا
 کاآمرين مد ھم کارساز امضای قرارداد امنيی بيآبدست  آمريکاجرگه افغانسان که با پول  لوئی تقمواف

اشرف غنی يکی ازطرفداران جدی خود  ،درانتخابات رياست جمھوری برکرد تاص آمريکا. وافغان نگرديد
حاليکه  اشرف غنی ظرف دوروز قرارداد مزبوررا امضاکرد در  ؛ن کشور رساندآرابه رياست جمھوری 

   .ماه ازرياست جمھوری او ميگذرد نتوانسته دولت افغانستان را معرفی کند ٨ھنوز 

 نطورآتا طوق بندگی را  ،جديد است که دراواخرسال جاری متولد خواھد شدمنتظر تشکيل مجلس  آمريکا
   .ردن ايرانيان بياندازدگکه ميخواھد به 

   ؟ئی ايران ازچه نسخه ای تبعيت خواھد کردآمريکاميدانيد مجلس جديد 

جمھوری  وقتی و ،دردست ماست آمريکاتاگروگان ھا دردست است گلوی  روزی جمھوری اسالمی گفت<
    .جنس بنجلی بودند که ناچارشديم ازسرمان بازکنيم> گفتند گروگانھا اسالمی تسليم شد

  )درمجلس ١٣۶٠خرداد٢۴(پيام غضفرپور                                                                       

گروھی دولت دررسانه ھای  درمجلس ودردرداخل وخارج کشور  آمريکاعوامل  ينده است کهآ درمجلس
  >انرژی ھسته ای مصيبتی بود ازشرش خالص شديم<  :ھمه خواھند گفت

تالش مذبوحانه يعنی  با جمع کردن بساط انرژی ھسته ای نجات پيدا خواھد کرد جمھوری اسالمی ياآ
   .ھمين

 


