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  حقوقدان -اميرفيض

 رکمت ومحدوديت ھای فعاليت ھای ھسته ای است و ھا سنگينی اعتراضات به تفاھم لوزان متوجه تحريم
   .ساله توجه ميشود ٢۵ آزمايیبه مسئله راستی 

که يکی ازارکان تفاھم لوزان  معرفی شده  ازنظر حقوقی  موضوع عقد محسوب ميشود   آزمايیراستی 
، کشوری است قرارداد واقع شده بتصديق ايران آزمايیايران که طرف راستی  ؛واجد اين مفھوم است و

ين قراردادی تن فاقد شرافت ملی وبين المللی است که به چن، ، دورو، متخلف ازوعده، کلک زندروغگو
  .)دليل وجود امراست ،رضايت به امرداده است (

درمذاکرات ھسته ای باايران دنبال ميکرده وميکند  ھمين  آمريکابزرگترين ھدفی که چنين به نظرميرسد 
ساله است نه تحديد فعاليت ھسته ای ايران ومسئله نگرانی ازفعاليت ھسته  ٢۵ آزمايیقرارداد راستی 

مھم  ابزار زيرا اين قرارداد که از را توجيه کند آمريکارده ای است که ھدف نھائی واساسی ای بھانه وپ
   :که آمريکامحسوب ميشود به طرح کلی  آمريکاسلطه 

  )کسينجر(           >کشوراست ٧ن آ کشور نفتی است که ايران يکی از ٧تصرف   آمريکااستراتژی <

  رابشناسيم  آزماييراستي 

 ست  بيان کننده يک سازمان وسيع با بودجه سنگين وين ادبی وفکاھی  يک نام وعنوان آزمايیراستی 
 زمايیآکه دردنيا بی سابقه است وبرای اولين باربرای راستی  اداری وفنی وامنيتی واطالعاتی است کادر

بتواند مطمئن شود که درسطح ايران فعاليت ھای  آمريکا. مجسم کنيد برای اينکه مدآايران بوجود خواھد 
ايل ووس خارجی کارشناسان وجاسوسان ايرانی و زوسيعی ا مخفی ھسته ای نيست چه سازمانی باچه کادر

علنی دولت  به کار وفعاليت محرمانه و برميگردد آزمايیزيرا موضوع راستی  ؛الکترونيکی الزم دارد
ان که دارای ھمه امکانات وسيع برای پنھان کاری ھست و بايد قبول کرد که کنترل فعاليت محرمانه اير

دشوار ونيازبه سازمان  ويا علنی يک دولت درداخل کشور خودش بوسيله يک کشورخارجی کاری بسيار
ی دولتی فريبکار يزماآراستی  که به تصديق قرار مھوری اسالمیجنھم دولت آبسياروسيعی دارد. 

  .وستودروغگ

 ھرسال وسيعتر خواھد شد ھمانطور که متقابال تبحروتجربه ايران در آزمايیدامنه فعاليت سازمان راستی 
    .پنھانکاری ھرسال بيشترخواھد شد

به ھيچوجه محدود به فعاليت ھسته ای ايران نخواھد بود درھرکشوری که  آزمايیدامنه اين نفوذ راستی 
 ن کشور بطورحتم گسترده خواھد شدآداشته باشند نفوذ سياسی   درامری بيگانگان حق نظارت ودخالتی

   .نفوذ سرايت خواھد کرد مام ارکان اداری وسياسی کشورموردنفوذ کشورثالث به ت و
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بمنظور کمک بھداشتی به کشورھا پياده کرد درھرکجا که اين طرح اجراشد نفوذ  آمريکاکه  ۴دراصل 
   .ن کشور ھا ازجمله ايران غلبه کردآ ھم بر آمريکاسياسی 

اساسا باھرمعامله وياقراردادی گرچه محدود باشد حتی قرارداد ھای فرھنگی نفوذ سياسی وفعاليت ھای 
ساله  ٢۵تا چه رسد که قرارومداری  ،يندآمراه قرارداد به حرکت درميجاسوسی ونظامی واطالعاتی ھ

  .باشدامضا شده 

من  ميليارد مکالمات تلفنی افراد را ۵روزانه  آمريکاگتن پست  سازمان جاسوسی نارش واشزبنابرگ
   .يکندضبط م ،غيرحق

را منتشرميکند   کشورھاکه اسناد واطالعات  متوپيـکروب سايت 
ميليارد تماس تلفنی مردم  ١٢۵تنھا  ٢٠١٢درسال افشا کرده که 
   .ضبط شده است

تمام مکالمات تلفنی  آمريکاژانس امنيت ملی آويکی ليکس گفته که 
   کرد. داخلی وبين المللی مردم افغان را ضبط خواھد

وسايرکشورھای جھان  ستانھمين کاری راکه درافغان آمريکا
قانونا  آزمايیتی اد راسغيرقانونی انجام ميدھد درايران با قرارد

   .دانجام خواھد دا

  پوست تخت حسن صباح 

اصطالح گفته  در ،شريک بداند خود را ،ن حقآدرکل  ،چنين شيوه ای که کسی بواسطه حق کوچکی
   .ميشود عمل او مانند پوست تخت حسن صباح است

جمھوری ( لکازخواجه نظام الم )آمريکادرتطبيق ( دگويند حسن صباح که مردی حيله گرومتجاوز بو
) مايیآزقرارراستی ( خريد رواندازش بود زمين الموت را به اندازه يک پوست گاو که زيرانداز و )اسالمی

مدعی شد که  ورد وبه دور الموت کشيد وآ ن پوست گاو رابصورت ريسمانی نازک درآوبعد حسن صباح 
   .مالک الموت است

اسی اطالعاتی وجاسوسی خواھند ای ايران نفوذ سيم سوراخ وسنبه ھبرتما آزمايیراستی  با قرار آمريکا
 و ،سال برتمامی ارکان کشورحتی انتخابات خواھند يافت ٢۵نھم برای آواقع سلطه ای قانونی  در يافت و

   .مدآنھا به روی کارخواھند آدولت ھا بميل وپول 

 لمانآعظم برخالف قانون واعالميه حقوق بشر چگونه حتی درمذاکرات خصوصی صدرا آمريکاديديم که 
ن کشورھا دخالت آاستراق سمع ميکرد وبا اطالع ازمذاکرات شخصيت ھای کشورھا درامورتصميم گيری 

نھم برای مدت آ ،ن مراتب فاقد قرارداد واجازه بود تا چه رسد که قراردادی ھم دربين باشدآتازه  ،مينمود
   .سال ٢۵

سال چنين  ٢۵که درکشورديگری  کشوری ؛سال است ٢۵نميشود گفت که  قرارداد مزبور برای مدت 
طوری رونده خواھد بود که خود به  ن کشورآن نفوذ درفرھنگ سياسی آحق ونفوذی را داشت، ريشه 
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 آمريکانھم آ ؛خود ادامه خواھد يافت ونيازی به سرشاخه ندارد
تمرين کرده درسلطه  گاه وآ ورزيده ومقتدر و يک کشورکه 

وشرافت  عزت معنای <که براستی  –برکشورھاست گری 
   .معلوم شد )علیسيد = ايران بايد حفظ شود

  سال  25شرط 

 آزمايیسال برای نظارت واثبات راستی  ٢۵گرچه صحبت از
ايران شده است اما اين دلخوشی ھم قائم به وجود نيست زيرا 

 بيرون نطورآ آزمايیسال ازموارد راستی  ٢۵اگرايران درمدت 
رت دائم منتفی حق نظاسال  ٢۵نوقت آ ،ميخواھد آمريکامد که آ

 قرارنگرفت آمريکامورد تائيد  آزمايیی ميشود ولی اگرراست
بھمين  ساله نخواھد بود ٢۵ھيچ خبری ازپايان نظارت ودخالت 

قای انتونی بليکس  معاون وزارت امورخارجه آدليل است که 
برخی ازمحدوديت ھا پس < :گفت آمريکادر کنگره  آمريکا

 د شد وبرخی حتی طوالنی ترازمدت طوالنی برچيده خواھ
برقرارخواھد بود وبرخی برای ھميشه برقرارخواھد بود  که ازجمله برنامه سفت وسخت نظارت وبازرسی 

                        ١. سرزده ھاست

   )٢٠١۵مارچ  ٢۶نجلس تايمزآروزنامه لوس (                                                                

به اصل خود رجوع کرده يعنی  آزمايیچقدر راحت ميتوان بھانه ای يافت براينکه ايران دربرنامه راستی 
والجرم فصل ادامه  ،دهمبادرت کر نيست آمريکاقبول  اردی که مورد وموراه خالف وپنھان کاری به 

   .ھا مفتوح شود تحريم

                                               
  در پاراگرافی که مربوط به تاسيسات نطنز شده است آمده است: - ١

…. Beyond 10 years, Iran will abide by its enrichment and enrichment R&D plan submitted 
to the IAEA, and pursuant to the JCPOA, under the Additional Protocol resulting in certain 
limitations on enrichment capacity. 

 جامع مشخص شده پيروی کرده و طرح مشترک IAEA توسط یسال، ايران از طرح و جدولی که درباره غنی ساز ١٠پس از  .....
 غنی سازی محدوديت ھای توافق شده عملی را زير نظر پروتوکل ھای اضافی که شامل برخی محدوديت ھا خواھد شد را در ميزان

  دنبال خواھد کرد.  را

» شمشير دماکلس«در ھمه حال به صورت  JCPOAجمله در اين پاراگراف دو پھلو است  و طرح جامع مشترک عملی يا ھمان اين 
ھر فشاری خواھند بود. و يا ده سال قادر به  ٢٥برباالی سر ايران باقی خواھد ماند و شورای امنيت و ديگر کشور ھا حتا پس از 

شايد ھزار مذاکره قادر به بازگرداندن اين حقوق نشود وبيشتر بطور کلی ايران حقوق خود در رابطه با آژانس را از دست داده است. و 
  وبال ايران بسته شود. دست 

  ک-ح
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 و ميشوند اما درصورتی که ايران واروپا عليه برنامه اتمی ايران درچند مرحله لغ آمريکای ھا تحريم<
   .) اين تحريم ھا مجددا برقرارخواھد شدقبول نشود آزمايیيعنی درراستی تعھداتش رانقض کند (

  )آمريکاوزارت خارجه ازبيانيه (                                                                                   

   آزماييحد نكبت وتبعات راستي 

 ازابقه س وبين سفت وسخت ابعنو آمريكاكه درتفاهم نامه  آزمايينكبت وتبعات اين راستي  نقدرآ
 ايرانيان تمام تاسيسات هسته اي خود ميزاست كه اگرآن ياد شده براي ملت ايران گران وتوهين آ
استي بدهند شرافت دارد تا امضاي اين ر نتانياهو، بنيامين تحويلمرز اسرائيل  كرده وكنار قاطر بار را

   .آزمايي
اراده کشوری بگذارد که درنامردی وخلف وعده  تاريخی اش را بزيرچرابايد ملت ايران شرافت وفرھنگ  

وھيچ حقی برای کشورھا  ،وتسلط برکشورھا وحتی مذاکرات وزندگی خصوصی مردم جھان اول است
   .ومردم کشورھا قائل نيست

قای باراک اوباما آخود  و ؛ايران زيرباراين قرارداد اسارت ابدی برود که دردنيا بی سابقه استچرابايد 
يا کشورھائی که فعاليت ھای ھسته ای دارند زيربارچنين تحميلی آ ؟نرا تائيد کرده استآھم بی سابقه بودن 

  ؟رفته اند

   آزماييورد راستي Ĥدست

بلکه  مبتنی  ،ه مبنی براعتماد نيستمدآتفاھمی که بوجود < :مده استآ  اآمريکدربيانيه وزارت خارجه 
  .>است آزمايیراستی  بر

 دروغ ودغلکاری و آزمايیراستی  قرار در ،مفھوم صراحت مزبور متضمن اين اعتراف است که اصل
س درست برعک(معلوم شود  آزمايیخالفش با اجرای راستی  است مگر جمھوری اسالمیخلف وعده 

  .رداد ھا)تمام اصول متداول درقرا

تائيد شود بوسيله چه کسانی صورت خواھد  آمريکاازفعاليت ھای ايران که بايد بوسيله  آزمايیراستی 
   ويا عوامل زير نفوذ آنان. ئیآمريکا؟ پاسخ روشن است بوسيله متخصصين گرفت

  :دردست استاين معلومات 

سازمان فعال درحفظ  ١٣ یفريقای جنوبی وحتآ واسرائيل و آمريکابارھا کارشناسان اطالعاتی  
   .اعالم کردند که ايران درصدد ساخت سالح ھسته ای نيست آمريکاامنيت عمومی 

  :مده استآدرھمين سخنرانی اوباما دررابطه با تفاھم لوزان 
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نچه دانشمندان وکارشناسان ھسته ای ما ميگويند به مااطمينان ميدھند که ايرانيان درحال توليد سالح آ<
ای سرج . اين درحالی است که مشکوک است که حتی ما بتوانيم تحريم ھای کنونی راندھسته ای نيست
  .>خود نگھداريم

پس نسبت به  ،که ندادند ،دادند اراعتب ارشات مامورين خودشان اھميت وواسرائيل به گز آمريکايا آ
د نتنائی نخواھاع نباشد آمريکااگرگزارش مطلوب  آزمايیارشات مامورين خودشان ھم درجريان راست گز
   .کرد

 . درطولموظف کردم رگ حياتی ايران راقطع کنم را <خود :خانم کلينتون درکتابش نوشته است 
   >مذاکرات دائما برافزايش فشارھای بين المللی عليه ايران کارميکردم

نشان ميدھد که حتی درجريان  آمريکاوکانديد کنونی رياست جمھوری  آمريکااعتراف وزيرخارجه 
نچه مجله فارين پاليسی نوشت آئی ھا متوقف نبوده است والجرم آمريکاات ھم کينه توزی ورذالت مذاکر
   .> بی مورد نبوده استھستند دروغگو آمريکامردان <دولت

خبرگزاری يانا بنقل ازبی بی سی نوشت جفری استرلينک  جاسوس سيا که ماموريت داشت  
. فاش کردن ماموريتش نزد يک خبرنگارمحکوم شددربرنامه اتمی ايران خرابکاری کند بعلت 

ن برنامه سيا يک کارشناس اتمی روسيه را استخدام کرده بود که نقشه ھای آ گفته شده که در
  )٩٣ھفتم بھمن ماه (                                       .اختيارايران قراردھد در غلط وناقص را

شکل ميتوان م آمريکاھد که خيلی بسادگی با جاسوسی وخرابکاری مامورين انتخابی جريان باال نشان ميد
    .را تامين نمود آمريکاورد وھدف آھسته ای ايران بوجود  آزمايیراستی  را دربرنامه آمريکامورد نظر 

  است  آزماييپروتكل الحاقي غيرازراستي 

الحاقی که درتفاھم ژنو درتعھد ايران تکل وموضوع بسيار نگران کننده اين است که امضای  پر 
است ودرکالمی ديگر پروتکل الحاقی تعھداتی است که  آزمايیقرارگرفته بغيراز جريان راستی 

 نراآميز بايد آاتمی درصورت تمايل به انجام فعاليت ھای ھسته ای صلح  سژانآھريک ازاعضای 
ديگری  يک قرار آزمايیاستی ر نس اتمی است درصورتی که قراراآژنھا ھم آند وطرف امضا کن
   .ژانس اتمیآست نه آمريکاودراين قرارداد طرف ايران  آمريکا است با

ھای سختی روبرو خواھد شد که  آزمايیايران با راستی < :قای باراک اوباما درسخنرای خودش گفتآ
  .>دست تھيه است ن درآئين نامه ھای آ

اد مده مبتنی براعتمآتوافقی که بدست «قای اوباما آبه گفته < :گفته است آمريکابيانيه وزارت خارجه 
 .>»بيسابقه است آزمايیبرراستی تنی نيست بلکه مب



 حقوقدان -اميرفيض -حراستی آزمايی يا پوست گاو حسن صبا -تفاھم لوزان                    ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۴/٠٧شيد (سه شنبه) بھرام 

 تفاوت اتمی ژانسآروتکل الحاقی ئی وپآمريکا آزمايیکه بين راستی قای اوباما نشان ميدھد آاظھارات 
ری ازکشورھاھم عضو پروتکل الحاقی سالھاست که تدوين شده وبسيائين نامه ھای اجرائی آزيرا  ؛است

   ٢. ن ھستندآ

مورد بحث يک امربيسابقه  آزمايینشان ميدھد که راستی  آمريکاکلمه بيسابقه دربيانيه وزارت خارجه 
   .ژانس که سابقه دارد متفاوت استآاست واين بيسابقه بودن باپروتکل 

بعد ازطرح مسئله درشورای امنيت وصدور قطعنامه مربوط به ابطال قطعنامه  ۵+١ماموريت  
پايان يافته است و ديگرنميتواند طرف  ۴٢و ۴١ھای قبلی شورای امنيت درمورد اجرای ماده 

   .وايران خواھد بود آمريکابين  آزمايیاست ر زمانی ايران باشد بنابراين قرارآراست 
تنتاج ميشود که جمھوری اسالمی ميخواھد فقط پروتکل الحاقی رابه مجلس ببرد  ازخبرھا چنين اس 

اين کاربه اين مفھوم است که نيازی به بقيه موافقت نامه احتمالی پيرو تفاھم نامه کنونی نيست 
وبه عبارت ديگر اين معنا را ميدھد که مجلس با ھمه مواد موافقتنامه احتمالی موافق است وفقط 

زدن  واين برنامه ای است برای دور !م داردزل الحاقی است که تصويب مجلس راالماده پروتک
   .برگزيده شده است آزمايیمجلس وعدم ورود مجلس به مواد ديگرازجمله قيد وشرط راستی 

   آزماييمخالفت قانون اساسي با پروتكل الحاقي وراستي 

نجا که آ مخالف است ولی از آزمايیراستی  وقراراسالمی با پروتکل الحاقی  قانون اساسی جمھوری
باشد  ودرصورتی که عھد نامه ھا مخالف قانون کشور پروتکل الحاقی يک عھد نامه بين المللی است 

 زلذا ھرجی برالحاق ايران برپروتکل الحاقی نيست ولی اين امتيا ،ن مقدم برقانون کشوری استآاجرای 
   .ميتواند چنين قراری را تصويب کنديست  ومجلس اسالمی نن آزمايیابدا برای قرارراستی 

  

  

  

  

   

  

 

                                               
 ک-پاکستان که ھرسه بمب اتمی دارند و عضو آژانس ھم نيستند. حجز اسراييل، ھند و  - ٢


