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  حقوقدان -اميرفيض

 بين جمھوری اسالمی و موافقت جامعرسيدن به  م واصولی نگرانی درنقش مھدرتحريرقبلی قرارشد 
  .. واکنون سرقرارباتفاق حاضريممطرح شود  ۵+١

درسازمان ملل  آمريکا نماينده ،درباب اھميت نگرانی برای کشورھای حاضر درمذاکرات ھسته ای باايران
  :او گفته .است نقش نگرانی جامعه جھانی اھميت ده است که  نشانگراعالمی کر

  >تا نگرانی کشورش رفع نشود، توافقی باايران صورت نخواھد گرفت<

 ھمه مواد موافقتنامه ژنو ومذاکرات برای موافقت نھائی ،مل جمھوری اسالمیازع     ِ حاصل              ِ يعنی نگرانی  
نگرانی کشورھا ازعمل جمھوری اسالمی است وتا نگرانی  ،تحت الشعاع ساخته است  وھرچه ھست را

   .ھست تحريم ھا ھم ھست

  نگراني چيست

ياق فکری ومحدوه عمل . نگرانی ھرکس مربوط به سنگرانی يکی ازانواع احساسات طبيعی انسان ھاست
ويا عامل شخص  ،خود شخص است مگراينکه ايجاد کننده نگرانی وتشويش که ازمدارج تھديد است

   .ت) اسدولتکه دراينصورت تکليف برطرف کردن نگرانی وتشويش وتھديد بعھده جامعه (ديگری باشد 

س . ھيچ کقرارميگيرد نآی دربسترنگرانخود  ميسازد و نراآنگرانی درحقيقت ھيوالئی است که شخص 
نگرانی  . کسانینگرانی جزء اليتجزای حيات است چه انسان ويا کشورھا فارغ ازنگرانی وتشويش نيستند

    .نھاست برای اھداف خاصآموجه دارند وبرخی ھم خيالی وکسانی ھم نگرانی بھانه 

نجا که اين عمل جرم است نيازبه آازامری نظری نيست  از ناحيه ديگران  اثبات تحميل نگرانی ويا تھديد
   .اثبات دارد

ن وقتی است که شخص آست وايجاد نگرانی وتھديد ازجانب ديگران امری ثابت شده ا ولی برخی اوقات 
اعتراف کند که درموقعيت تھديد وايجاد نگرانی برای کشورھای ديگر  و اقرار ،نگران کننده        ِ ويا کشور  

درموقعيت واکنش نسبت به کشورمزاحم ونگرانی  )ن سازمان مللاکنو(قرارگرفته  دراين صورت جامعه 
  .ساز قرارميگيرد

  



 حقوقدان -) اميرفيض٢نقش نگرانی درمذاکرات ھسته ای با ايران (                           ۵از  ٢برگ  ٢٠١۴/٠۵/٢٢مزد شيد) (ھورپنجشنبه 

ن مواردی است که اثبات شده که کشورنگران آدرسازمان ملل متحد از آمريکاد استناد نماينده نگرانی مور
نون وقا موافقتنامه ژنو جمھوری اسالمی در بکالمی روشن و جمھوری اسالمی است ،جامعه جھانی      ِ کننده  

جامعه جھانی معرفی  وتھديد کننده موقعيت خودرابعنوان يک کشورنگران کننده، اساسی خودش
   .واقرارکرده است

موافقتنامه ژنو ميرويم وتھديد اول به سراغ  ،مالحظه موقعيت تھديد کننده جمھوری اسالمی اکنون برای
ديگری دررشته تحريرات نگرانی جامعه جھانی درقانون اساسی جمھوری اسالمی را به فرصت  و

   .حاضرموکول ميسازيم

  5+1موافقت نامه ژنو و تائيد نگراني 

اين صراحت  با ندين باردرموافقت نامه ژنو که به امضای نمايندگان جمھوری اسالمی رسيده است چ
ازجمله درزمينه ھای غنی  ۵+١ھای  برای رفع مھمترين نگرانی< که موافقت نامه ژنو ھمراه است
   .>انيوم استسازی اور

اين است که نمايندگان از جانب نمايندگان جمھوری اسالمی  موافقتنامه                         ِ مفھوم امضای اين پاراگراف  
که جمھوری اسالمی تصديق ميکنند که ايران عامل وبانی مھمترين نگرانی ھای جامعه جھانی است 

   .ا مربوط به غنی سازی اورانيوم ميباشدن نگرانی ھآ بخشی از

ه حل درازمدتی که ھمه نگرانی رامذاکرات ژنو ووين  <         ِ ) خواسته  يه (کاخ سفيددرھمان بياندرجای ديگری 
   .ن معرفی ميکندآرامجری جامعه جھانی > معرفی وجامعه جھانی رابرطرف کند ھای 

عد ھم موافقتامه وطرف موافقتنامه ژنو وب ميزند جا جامعه جھانیخود را  يکباره  ۵+١دراينجاست که 
  .  ۵+١نه کشورھای  معرفی ميکند انیجامعه جھا جامع ر

 ؟ دينآلمان وچين وروسيه جامعه جھانی به حساب ميآوانگلستان وفرانسه و آمريکاکشورھای تنھا  آيـــــا
 تجاوز کشور جھان اززورگوئی و ١٨٧که ميباشند یکشور ١٩٣معه اازاعضای ج بلکه عضویابدا 

   .درظلم وعذابند ۵+١کشور ۶ھمين 

ای مزبور که خود ھريک پرونده سياھی ازتجاوز به حقوق کشورھای جھان دارند جامعه کشورھ آيـــا
جامعه جھانی محسوب ميشوند؟  که نمايندگان ايران به اين مھم توجه نکرده وباامضای موافقت نامه 

  .را طرف موافقتنامه قرارداده است جھانی

رتيکلی درموافقت نامه آچنين ازاين درک غافل بوده اند که امضای جمھوری اسالمی نمايندگان آيــا 
ايران که  از کليه کشورھای عضو سازمان ملل متحد است  ۵+١ ن واليت ونمايندگیآسبکترين معنای 

  ؟کشورجھان ساخته است ١٩٣خودرا طرف 

باسرمايه گذاری سنگين وتشکيل کنفرانس کشورھای غيرمتعھد نشان داد که  مھوری اسالمیجدرحاليکه 
با وجود  مھوری اسالمیجچرابايد نمايندگان  ؛موافق نيستند ۵+١ئی کشورھای غيرمتعھد جھان بازورگو

   .بی تفاوت بمانند ۵+١ن سوابق که خودشان دست اندرکاربوده اند به جابجائی جامعه جھانی با آ
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  قصور دررفع نگراني 

 ارفش و ماده ايم که تحريم ھاآ اگرايران نتواند نگرانی ماراحل کند ما< :مده استآرتيکل موافقت نامه آدر
  .>ا افزايش دھيمر ھا

مھوری جوفرودستی  ۵+١باالدستی  دامنه وسيع ابھامات و ،رتيکل باال را بادقت وامعان نظربخوانيدآ
 ی متاثر کنندهاين پرسش ھاپاسخ وريد وباآگرفتار رژيمی غاصب منفوررا به مالحظه  و اسير      ِ اسالمی  
   :شنا شويد کهآبيشتر 

  ؟کشوربزرگ جھان را حل کند ۶) نگرانی ھای مھوری اسالمیجچگونه ممکن است کشوری ( -١

 با کشوری که خود درحل مشکالت پيش وپاافتاده ترين مسائل اقتصادی واجتماعی مانده است چطور
  ؟امضای موافقتنامه متعھد شده که نگرانی ھای کشورھای ديگرراحل کند

 ۶ن آنھم کشورھای بزرگی که خودشان درحل نگرانی ھای سياسی واقتصادی خود مانده اند وھريک ازآ
   .کشورطرف موافقتنامه باايران صد جورنگرانی ازکشورھای ھمپيمانان خود دارند

ه ک . زيرانگرانی ساده ترين ودرعين حال محکمترين ادعا برای زورگوئی مودبانه قوی به ضعيف است
   .نکه ضعيف طعمه قوی شودآممکن نيست  مگر ی نگرانی اصال رد ادعا

مرتفع  ۵+١نگرانی  ؛يران فالن کند مثال غنی سازی را متوقف کنددرموافقتنامه گفته نشده که اگرا -٢
گرانی ن .>اگرايران نتواند نگرانی مارا حل کنداست وتحريم ھا برداشته ميشود بلکه گفته شده <

رھبران  يا رفع نگرانی قوه کمرآدامنه نگرانی درکجا محدود ميشود  .وصف شده ،بصورت کلی
  ؟ھم برعھده ايران استنھا آويا جاانداختن نشين  ۵+١

نه يک  ۵+١> استفاده شده  يعنی کليه نگرانی ھای کشورھای نگرانی ھارتيکل مزبور ازواژه <آ در
برای نمايندگان جمھوری اسالمی که اين  ۵+١يا کم وکيف نگرانی ھای کشورھای آ. مورد مشخص

  يطه اقتدارايران ميدانسته اند؟نرا درحآا کرده اند معلوم ومشخص بوده  وحل ورفع رتيکل را امضآ

  به دالئل زير: فقط مسئله فعاليت ھای ھسته ای است خير ۵+١تصور نفرمائيد که مقصود ازنگرانی ھای 

 >غنی سازی<ازجمله درزمينه  ۵+١ی مده است <برای رفع مھمترين نگرانی ھاآدرموافقت نامه  -١
ونه مھمترين  ت نه تمام نگرانی ھا اس ۵+١يعنی مسئله غنی سازی يکی ازموارد نگران کننده 

  .نھاآ
حران سوريه بش بی ثبات کننده ايران درقی ما  ندرميان نگرانی ھامده است <آدرموافقت نامه  -٢

  >وسابقه بد حقوق بشر بقوت خود باقی است

المی وبه  ک يعنی مسئله حقوق بشروحمايت ازتروريسم ومسائل ديگردرکنارنگرانی ھای ديگرباقی است 
   .منحصربه فعاليت ھای ھسته ای ايران نيست ۵+١ديگر نکرانی ھای 

 ھا و ماده ايم که تحريمآمده است <اگرايران نتواند نگرانی ھای ماراحل کند ما آدرموافقت نامه  -٣
   .>افزايش دھيم را فشار
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ھای ھسته نھا ازفعاليت آاست نه فقط نگرانی  ۵+١متعھد رفع تمام نگرانی ھای  مھوری اسالمیجيعنی 
  .ای ايران

ن ھمه نگرانی ھای آمحدود به فعاليت ھای ھسته ای نيست وتوجه ووسعت  ۵+١بنابراين دامنه نگرانی 
   .شامل ميشودرا ۵+١

 حقوق بشراکنون محدود به فعاليت ھای اتمی وحمايت ازتروريسم وعدم رعايت  ۵+١دامنه نگرانی ھای 
  .قتامه جامع قابل مالحظه خواھد شدمذاکرات برای موافن درآدامنه نامحدود ول کاراست است واين ا

حتی  پايگاه ھای نظامی و ،، روابط با چين وشورویھای نفتی، قرارداد ، خليج فارسمسئله موشکھا
   .وصله خواھد شد ۵+١مسائل داخلی ايران به نگرانی 

 ين مسخره کرده ويکی ازو نرا درآکه ظريف مذاکره درباره  مسئله موشک را نگاه ميکنيم  ازباب نمونه
   .بزرگ است که روی ميزجا نميگيرد نقدرآبه طعنه گفته موشکھای ما  مجلسيان ھم

درقانون اساسی جمھوری اسالمی يکی ازشاخص ترين تصريحا ت صدور انقالب اسالمی به کشورھای 
 درقانون اساسی ازنظراصولی اين تصريح .ن برعھده سپاه پاسداران نھاده شده استآخارج است که انجام 

 .ايران موجب سنگين ترين نگرانی ھاست زيرا درواقع اعالم جنگ به تمام کشورھای غيرمسلمان است
نجا که بخشی ازکشورھای جھان دارای سالحھای موشکی واتمی ھستند جمھوری اسالمی آبديھی است از

رھای جھان نيازبه برای اجرای اصل قانون اساسی کشورش يعنی استقرارجمھوری اسالمی درھمه کشو
   .اسالمی کرد نميتوان دنيا را کهقدرت وسالحھای متقابل دارد وبا شمشيرذوالفقار

ن ازمراتب رفع نگرانی است که  موافقتنامه جامع را آوفعاليت ھای نظيربنابراين توقف موشک سازی 
     .اھد شدشامل خو

اکه نگرانی ؟ چرھيچ ؛ل کرده استرا ح ۵+١چه مقامی است که حکم بدھد که ايران نگرانی ھای  -۴
ی نگران نگرانی ممکن نيست و ات رفعن فائق نباشد اثبآ برامری نسبی است واگرحسن نيت 

برنخواھد  را نه تنھا تحريم ھا ۵+١است وبا توسل به اين بھانه است که  غيرقابل ردبھترين بھانه 
  >فزايش ميدھدتحريم ھا وفشاررا امده <آرتيکل مزبورآداشت بلکه ھمانطور که در

تانگرانی کشورش < :درسازمان ملل متحد گفته آمريکارتيکل است که نماينده آبه استناد ھمين  -۵
  .>رفع نشود توافقی باايران صورت نخواھد گرفت

 از نراآ  ۵+١ھرفعاليتی که ،ن دقيقا مشخص نيستآوموجبات ۵+١نجا که محدوده نگرانی آاز -۶
ن برتعھد ايران خواھد بود به ھمين دليل است که مسئله آوحل د رفع موجبات نگرانی خود بدان

قرارگرفته  ۵+١ای درتوافقنامه ژنو ندارد مورد ادعای  ھيچ اشارهبرنامه موشکی ايران که 
 نھا نگران است بايد حل وآھمه مسائلی که جامعه بين المللی درباره < :شرمن گفته وندی وخانم

 منجاافقی ميان دوطرف ھمه مسائل توافق کنيم ھيچ توا فصل شود وتازمانی که ما نتوانيم برروی
   >نخواھد گرفت

  خانم شرمن ورفع ابهام ازنگراني ها 
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سناتورباب کورک به  ٢٠١٣درتاريخ سوم اکتبرسال  آمريکادرجلسه استماع کميسيون روابط خارجی 
   :ه باايران گفتدخانم شرمن سرپرست تيم مذاکره کنن

 پايان بدھيم ياباعث عقب گرد قابل مالحظه ای در انھآبرنامه ھسته ای اگرباايران مذاکره کنيم وبه <
نھا حاميان دولتی تروريسم آ ؟درمقابل خود خواھيم داشت دشمنبازھم کشوری برنامه ھايشان شويم 

  >ھستند وسابقه وحشتناکی درحقوق بشردارند

اشات اتمی را پايان دشمنی قای باب کورک دقت کنيد. ايشان حل وفصل مناقآدرسوال  دشمنبه واژه 
   .ايران راببلعد آمريکاوايران وقتی است که  آمريکا. پايان دشمنی وايران نميداند آمريکا

   :خانم شرمن جواب ميدھد

تحريم ھای قبلی  ما باايرانی ھا شفاف بوده ايم وگفته ايم که دراينجا درمورد برنامه ھسته ای شان و<
ھای موجود درمورد  صحبت ميکنيم وخاطرنشان ساخته ايم که تحريمبه برنامه ھستھای شان  مربوط 

جھان  وايران نبايد ان منطقهميزاست  مات تروريستی ھمچنان تحريم ھا رویاقدامات حقوق بشرواقدا
  >وبسياری ديگرنقاط جھان رابی ثبات کند

غيراسالمی است که متوجه ھمه کشورھای  ،دراظھاراتش >بسياری ازنقاط جھان< اشاره خانم شرمن به
  .درقانون اساسی جمھوری اسالمی ھدف اسالمی شدن قرارگرفته اند

         .اجازه فرمائيد دنباله اين تحرير به فرصت بعدی موکول شود

  

  

   

     

  

   

   

  

  

 


