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  حقوقدان -اميرفيض

تعدادی ازاشخاص  آمريکاذرماه سال جاری اخبارمنتشره حاکی است که وزارت خزانه داری آ ٢٢امروز 
ی عليه برنامه ھسته ا آمريکاياالت متحده آرابه دليل ناديده گرفتن تحريم ھای بانکی ونفتی  ھا شرکت و

  .اقدامات تنبيھی قرارداده استايران ھدف 

برعھده  نراآدانسته ومسئوليت  ۵+١راخالف موافقتامه  آمريکاتصميم  ،وزارت خارجه جمھوری اسالمی
 خواستار و دانسته آمريکاھم عھد شکنی نرا آ، کسانی مانند عراقچی وديگران .اعالم کرده است آمريکا

  .واکنش شده اند

  بطالن ادعاي جمهوري اسالمي 

زدن ويا نقض  رو، سبب دعليه ايران آمريکای تحريم ھاھا که برخالف  خی افراد وشرکتقراردادن بر
 ١ تحريم جديد نيست  خاصه اينکه دربند سوم  فصل اول (گام نخست توافقھا .....) ،مده اندآبر تحريم ھا

  مده است آ

 به اعمال ۵+١گروه . ومالی بجای خود باقی خواھد ماندبانکداری  ،....ساختار تحريم ھای کليدی نفت<
  ادامه خواھد داد.......> تحريم ھاشديد اين 

 ،ن است که وقتی تحريم ھای بانکی ونفتی بجای خود باقی باشدآمويد  ،تصريح مزبور درموافقت نامه
    .قانون شکنی محسوب است ،نآوشکستن  تحريم ھان آتجاوز به 

متوجه کسانی  تحريم ھالغو  ِ  ت  اثرا ،لغو شود آمريکای بانکی ونفتی ايران ازطرف تحريم ھاحتی اگر 
   .مگرکنگره قانون خاصی دراين مورد بگذراند ،، تحريم شکنی کرده اندتحريم ھانخواھد شد که درجريان 

باامضای نماينده جمھوری اسالمی به . درحاليکه موافقتنامه مجازات ھا بطورکلی نتيجه نقض قانون است
ھا ن باشد که شرکتآ نرا پذيرفته  چگونه ميتواند خواستارآبودن مقبوليت داده وجنبه قانونی  ھاتحريم 

  ازمحدوده مجازات ھای تحريمی مصون ماند؟ ،ن قانونآ از             ِ واشخاص متمرد  

دقت ونظارت ؟ يعنی  > يعنی چهادامه خواھد داد تحريم ھا   ِ           به ا عمال شديد  ۵+١وانگھی عبارت <گروه 
، بعمل رانقض کرده اند تحريم ھان آمجازات کسانی که که ازجمله است  تحريم ھاکافی دراجرای ھمان 

  ٢ .مدآخواھد 

                                               
١ - 02Dec2013.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/NaghdeHoghughiTavafogh5Plus1  
اين بخش از تحريم ھا برای دستيابی آمريکا ومتحدانش (به ويژه آمريکا) به پولھای بلوکه شده منظور شده است تا در صورت لزوم بتواند  - ٢

کاری که در مورد  -احتمالی عليه رژيم را يا ھزينه ھای جنگ احتمالی را از آن محل تامين کند» شورشيان«از محل ھمان پولھا دستمزد ھای 
 ک-صورت گرفت. حليبی 
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درتضاد  را مبنی برتحريم چند شرکت دررابطه باتحريم ھای ايران آمريکاجمھوری اسالمی، اقدام اخير
   .باروح توافقنامه ميداند

بود   نکرده اذعان ۵+١اين ادعا ميتوانست وارد باشد اگرجمھوری اسالمی به حقانيت درک کشورھای 
) کلی است بسياروسيع ونامحدود ونامشخص که روح توافقنامه آمريکااحترام به درک کشورھای مزبور (

  .راھم دربرميگيرد

  غرق درجهل وتناقض 

 يک چيز آمريکانماينده  –وزيرخارجه ما يک چيزميگويد < :قای رسائی نماينده مجلس اسالمی گفتآ
  .>ه ھمه باھم متناقض استيک چيزديگری ک آمريکاديگر ووزيرخارجه 

افقتنامه درکسب مو موفقيت< :ميز گفتآای بلند وافتخارباصد ،يکی ازنمايندگان مجلس بنام ابوترابی فرد
مجلس که ھنوز درجريان < :> درھمان جلسه نماينده ديگری گفتبه ھمه نمايندگان تبريک ميگويم را

  .>نيست چگونه تبريک ميگوئيد

نھا نميدانند که آھا وبيشتر نمايندگان  ايرانی ؛ه شد که بتوان باجرات گفتاراي ھا وشھوده اين نمون
  .ن به کجاھا خواھد کشيدآمد آوپی امضا کرده اند  ی سنگينی راموافقتنامه چيست وچه گرفتاری ھا

 ) وشاهما دوپيروزی مسلم داشتيم يکی عليه طاغوت (<: افاضل! جمھوری اسالمی گفته است زيکی ا
  .)مقصودش موافقتنامه است( آمريکاديگری عليه 

انقالب اسالمی ايران دو وجه داشته است وجه اول < :گفته است آمريکای مقيم يکی ازجنبش سبزی ھا
   >تا قبل ازامضای موافقت نامه ووجه دوم بعد از امضا موافقت نامه

يل درخدمت خيلی بھترازعربستان واسرائ ميتواند ايران< :تقی رحمانی ھم ازجنبش سبزی ھا نوشته
سياست حقوق بشروتامين  آمريکاباشد اسرائيل وعربستان امکانات ايران راندارند کافی است  آمريکا

  ٣.> زادی ھارا پيش بگيرد تا حکومت دراختيار ما قرارگيردآ

رفتاری گ ھا و ازمصيبت آمريکاخروج < :نميدانم تصادفی است ويابابرنامه است  واشنگتن پست ھم نوشت
  .>اند ازطريق ايران ممکن شوددرخاورميانه  ميتو

دراين موافقتنامه صحبت ميکند که دل  آمريکانقدر جمھوری اسالمی ازشکست آ< :يک نفری ھم نوشته
  >واقعا ميسوزد؟ آمريکاما بحال وروزگارسرشکستگی 

  به اين شهادت توجه كنيد 

قايان آ ئی ھا نوشته وآمريکا ياسه بارتاکيد شده بود که موافقتامه را و درتحريرھای سابق براين نکته دو
    .قای جواد کريمی توجه فرمائيدآبه شھادت  ؛دامضا کرده ان نراآنمايندگان ايران 

                                               
 ک-وجه ويژه بفرماييد. حبشر و حکومت در اختيار ما قرار بگيرد ت به نکته حقوق - ٣
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   :قای جواد کريمی قدوسی نماينده کالت ومشھد درجلسه مجلس گفتآ

اقای ظريف  ماده کرده واين موضوع راآ آمريکا را ۵+١بطورفنی وحقوقی توافقنامه ميان ايران و<
اروپائی ھا ھماھنگ نکرد وايران  اين موافقت ھارا باحتی   آمريکا ،درجلسه ای درقم گفت واعالم کرد

پايگاه خبری قدس  ( >ئيھا انجام داده اندآمريکااين اتفاق اقدامی است که  ٤. بنابراين شاکله تنھا امضا کرد
  )١٧۴٧۴٣کد-

  5+1اذعان به درك 

 و بحث وگفتگو >۵+١ ايران به درک اذعانروی عبارت < ۵+١دررابطه با موافقتنامه           ِ درتحريرات  
  .موافقنامه بازگو شدن درآار حقوقی ثآھمچنين 

ت ن چيسآد واغلب نمايندگان نميدانستند که مفادرجلسه مجلس اسالمی که کليت موافقتنامه مطرح شد 
نجا بود که دانستم برخی آ> ما درژنو به فھم دشمن مشروعيت داديم<  :قای رسائی نمايده تھران گفتآ
   . حضرات درخواندن توافقنامه دقت الزم راداشته اند از

 درتاريخ سياست خارجی جمھوری اسالمی اقدامی به اين بزرگی ونماينده ديگری ھم گفته که < ،درمقابل
  ٥. >يم بی سابقه استبا موفقيت عظ

وافقت اين متنھا کسی که گفته <شايد لس اسالمی به اين نتيجه رسيدم بارجوع به اظھارات نمايندگان مج
ميتواند مبنای يک قرارداد  ١٢۵ن درمجلس ورعايت اصل آنامه واجد ھيچ اعتباری نيست وپس ازطرح 

   .قای رسائی استآ> ھمان قرارگيرد

نين چ الزم باشد که موافقت نامه به تصويب مجلس برسد اگرتصورنميکنم < :استد عادل گفته متقابال حدا
بود بايد مجلس به نمايندگان ايران اجازه حضور درمذاکرات ژنو راميداد واگرما به تصويب مجلس 

  و>ھم ھمين حق را مطالبه خواھد کرد آمريکااصرارکنيم مجلس 

که ميگويد امضای عھدنامه ھا، مقاوله  ١٢۵صراحت اصل  .قای عادل بی اعتباروواھی استآاظھارنظر 
رئيس  ، باپس ازتصويب مجلس ھا وقرارداد ھای دولت ايران باسايردولتھا و........ موافقتنامه، نامه ھا

ھمچنين است توازن  .نميدھدری به اظھارنظرعادل اعتبا اصل مزبور.ستجمھورويا نماينده قانونی او
   .خيلی فکاھی وازسرنادانی است ، کهآمريکاھوری اسالمی وقانون اساسی ن به قانون اساسی جمددا

درجريان ھمين تحقيق بودم که به خبريک رسانه گروھی خارجی که متاسفانه نامش را يادداشت نکردم 
 آمريکا. وزيرخارجه رانداشته است ۵+١کشورعضو  ۶موافقت نامه اساسا امضای < :رسيدم که گفته
  >ر را ھمراه نامه ای به سازمان ملل ارسال داشته واقای ظريف ھم امضا کرده استموافقتنامه مزبو

 ،ونن متآ از يج يکاين خبرنميتواند نادرست باشد زيرا  مراجعی که متن توافقنامه رامنتشرکرده اند  ھ
 ميانجيرگری بين ۵+١طرفی ھمانطور که ميدانيم نقش  از. ستنداشته ا ۵+١نام وامضائی ازکشورھای 

بوده  شورای امنيت وجمھوری اسالمی برای قبوالندن قطعنامه ھای شورای امنيت به جمھوری اسالمی 

                                               
 لغتنامه دھخدا. .          ِ   َ     ِ                   ٔ                ٔ     شاکلة. [ک   ل  ] (ع ا ) صورت . شکل . ھيا ت . مثل . بر ھيا ت پدر - ٤
 ک-شوربختانه.. ح –شريک بوده اند  ی شبيه ھمينبرخی ديپلمات ھای کھنه کار!! ھم با نظر - ٥
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به ارسال موافقت جمھوری اسالمی به اجرای قطعنامه ھای  ،وظيفه ميانجی محدود است ،بنابراين ،است
   .رھا نداردگوھيچ نيازی به امضای ميانجي به سازمان ملل متحد  شورای امنيت

مطلب معروضه ميتوان به سخنان اخيررئيس کميته تحريم ھای شورای امنيت عليه ايران رجوع  درتائيد
 . اقدامات تحريمی ازھای شورای امنيت ندارد ژنو تاثيری درقطعنامه نوامبر ٢۴افق تو< :کرد که گفت

ای نھا شور. تن متعھد خواھند بودآوکشورھابه اجرای  ،سوی شورای امنيت عليه ايران ادامه خواھد يافت
  >.امنيت است که ميتواند درباره لغو ويا تغيير تحريم ھا تصميم بگيرد......

  قاي ظريف  درتوافقنامه آتاثيرامضاي 

ی شخص روحانی قبل قای ظريف ويا حتآقانون اساسی جمھوری اسالمی امضای  ١٢۵به صراحت اصل 
می تنھا يک خبر ازيک واقعه تلقی اعتباراست  موافقتنامه مزبور برای مجلس اسال ازتصويت مجلس بی

ای تعھد ميتواند زيربناگرمورد تائيد قرارگرفت ميشود يک موافقتنامه که  ،ميشود که بعد ازبحث وتصويب
  .وری برای جمھوری اسالمی باشدآ

را يدروين جريان يافت ومتوقف شد کال بی اعتباراست ز ،ھمين مذاکرات فنی که درچھارچوب موافقتنامه
   .ای که به تصويب مجلس اسالمی نرسيده  نميتواند وارد جنبه اجرائی بشود موافقتامه

از   مضائیھا چندان به اين اصل مھم حقوق داخلی کشورھا اھميت نميدھند ھمينکه يک ا ئیآمريکااما 
عالم ا آمريکانمونه اش راميتوان درقرارداد امنيت افغانستان ديد که  ؛دولتی بگيرند برايشان کافی است

 ،تد کافی اسرد وزيرجنگ ويا وزيرکشور امضا کنی قرارداد امنيت را امضا نکند اشکالی ندااکرد اگرکرز
   .ی ھم برسداه کرزبدارباشی ويارانندآحد اين کفايت ھم ميتواند به  و

ماه اگرايران به تعھداتش تحت  ۶به مدت <  :که ميگويد ست تصريحی ھ ن مھمتر درموافقت نامه،آ زا
اعمال  تحريم ھای جديدی ،امکان پذيرباشد ، تاجائی که تحت سيستم سياسی کشورشاناين توافق عمل کند

  نشود>

ی ی که سيستم سياستاجائنکه تصريح مزبور خالف قانون اساسی جمھوری اسالمی است ولی عبارت <آ با
بدون نيازبه تصويب مجلس اعتبارداده > توافقنامه به ھمان امضای ظريف ودولت کشورشان امکان ميدھد

. توضيح اينکه سيستم سياسی ويااداری وياقضائی کشور به روشی گفته ميشود که بصورت سنت است
مانند ھمين موقعيتی که  ،باشدانحرافاتی ازقانون اساسی وقوانين موضوعه مي مده وتوام باآ جاری در

اوخارج  خامنه ای برای خود درمذاکرات ھسته ای قائل شده درحاليکه موضوع مزبور ازاختيارات
  .ودرصالحيت رئيس جمھور است

  1919وجه تشابه موافقتامه با قرارداد 

رابا قرارداد   ۵+١موافقتامه  ،توضيح درپايان تحرير][ )١(افراد ازجمله سخنگوی شورای ناپيدا برخی از
تشبيه جالبی است که ميتواند موضوع تحريرديگری قرارگيرد ولی اکنون  ،ترکمانچای  تشبيه ميکنند

معروف به قرارداد وثوق الدوله پرداخته  ١٩١٩مشابه بين موافقتنامه وقرارداد  به مواضع، ،باتفاق
   .ميشود
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سيھا مذاکرات محرمانه  يپنھانی با انگلماه بطور  ٩وثوق الدوله  ١٩١٩قبل ازتنظيم قرارداد  -١
قای باراک اوباما مذاکرات آماه  با نمايندگان  ٧. جمھوری اسالمی ھم قلعه تھران داشت درپس

   .مان داشته است ُ ع   بسيار محرمانه در
را وضع بداقتصادی وازبين رفتن کشورميدانست وروحانی  ١٩١٩انگيزه قرارداد وثوق الدوله  -٢

اسفناک توجيه کرد وبا اظھار به اينکه دربرخی  تحريم ھاشوررابمناسبت ھم اوضاع اقتصادی ک
فوژ ھا بايد بگردد چرخ ازسيلوھای استان ھا فقط برای سه روز گندم وجوددارد و اگرچرخ سانتي

نجات ايران  دکليرا ۵+١توافق باگروه  ،درواقع ھمانند وثوق الدوله ،اقتصادی ھم بايد بگردد
   .ردازورطه نابودی معرفی ک

، قدرناشناس وغرض عده ای جاھلوثوق الدوله وقتی بامخالفت ايرانيان روبروشد مخالفان را < -٣
را غرض ورزانی دانست که نميخواھند  ۵+١قای ظريف ھم مخالفان موافقتامه آ ،>ورزخواند

  .حل شود آمريکااختالفات ايران و
نرا امضاکرده اند آرابه مجلس نبرد وباادعای اينکه ھيئت وزيران  ١٩١٩وثوق الدوله قرارداد  -۴

. دولت روحانی نيزبدون اينکه موافقت نامه رابه مجلس ببرد دست دست بکاراجرای قرارداد شد
   .ورضايت وتجليل خامنه ای راکافی دانست ن شد آبکاراجرای قسمتھای فنی 

، ، امام جمعه، مستوفی الممالک، محمد علی فروغیکسانی مانند مدرس ١٩١٩درجريان قراردار -۵
مصدق  دکتر  ،ورده نشدآنان قرارداد به مجلس آوجود داشتند که ازترس مخالفت  محمود افشار

س ليگان ، قراردادی راکه باوثوق الدوله برخالف نص قانون اساسی<: درباره قرارداد مزبور گفت
درست عمل دولت  >.تصويب مجلس برساند به معرض اجرا گذاشت نکه بهآ بسته بود پيش از

  .روحانی که قبل ازتصويب مجلس به اقدامات اجرائی مبادرت کرد

پيش  را ١٩١٩بشرحی که درباال داده شد) که مشکل قرارداد ( ھرچند درموافقت نامه تصريحی وجوددارد
  .نامه نيازی به تصويب مجلس نداردن ھمان است که اجرای موافقت آ حل کرده و آمريکابينی وبنفع 

) واين رشوهھزارليره سرمايه گذاری کرد ( ۴٠٠مبلغ  ١٩١٩انگليس برای امضای قرارداد  -۶
بی مايه فطيراست> بايد صبرکرد تا اکنون به مصداق < ،جريان بعدھا بوسيله خارجيان فاش شد

رويترز  !يص يافته استتخص ،ايران بر افکن ،چه سرمايه گذاری برای انداختن اين دامديد 
مذاکرات مجلس = پژمان >     (وغرب آمريکاظريف يک شاخه زيتون است برای < :نوشت

  فرنماينده مشھد)
درجھت حقانيت دولت ن آتبليغ ميکرد وھمه عوامل  ١٩١٩دولت انگلستان سخت برای قراراداد  -٧

موافقتنامه  وعوامل او سخت از کاآمرياکنون ھم ، منافع ملی قرارداد صحبت وتبليغ ميکردند و
قای دھقانپور) اخيرا مصاحبه ای با حشمت آبرنامه افق= ( آمريکاصدای  .جانبداری ميکنند ۵+١

داشته که برای وجاھت دادن به موافقت نامه  ناپيداانلو وسخنگوی شورای سامنصور  طبرزدی و
    .مزبور برنامه ريزی شده بود

  تفاوت عمده 

مدند وحتی آ سخت درمخالفت باقرارداد مزبوربر آمريکاانسه ودولتھای فر ١٩١٩درقرارداد  -١
وله وثوق الد ؛اعالميه سختی عليه قرارداد منتشرساخت وروزنامه ھای فرانسه نوشتند آمريکاسفير
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تائيد  و آمريکاتمام کشورھای بزرگ درجانب  ۵+١. ولی درموافقتنامه ايران رابه انگليس فروخت
   .ندموافقتنامه قراردار

ن مشخص ومعلوم بود ولی به آکه حد وحدود  است يک قرارداد بسيارساده وروشن ١٩١٩قرارداد -٢
درک  حد وحدودش به ميل و ۵+١موافقتنامه ولی  ،اصل حاکميت ملی واستقالل کشور لطمه ميزد

 که وردهآ بصورت يک تسليم نامه در ست وھمين مطلب است که موافقتنامه راآمريکاوتشخيص 
   .خواھد بود ١٩١٩باربدتراز قرارداد  ن صدھاآثاراجرائی آ

. باطل آمريکاتعھد  ٧مورد تعھد ايران است درمقابل  ٢٧ ،کسانی نوشته اند که درموافقتنامه  -حاشيه

 ،مورد ادعائی ٧ست وبقيه موارد تا آمريکامورد تعھد ايران فقط يک مورد تعھد  ٢٧درمقابل  ،نوشته اند
نھا وابسته آن به ميل وخواست ودرصورت تشخيص وامثال آانجام بلکه  ،محسوب نميشود آمريکاتعھد 

  .)اشيهپايان ح(   .ازحالت الزامی بودن خارج ميسازد ، تعھد رانھا به تعھدآشده است که ورود 

  ، سخنگوی پيداشورای ملی ناپيدا  )١(

قل منتناشنوايان باحرکت دست ھايش  ماندال رابه خبرگزاری ھا خبردادند که مرد سياه پوستی که مراسم
. مقامات مسئول مراسم بامراجه به گاھی داشت ونه انگليسی را خوب ميدانستآن علم آ ، نه ازميکرد

    .شرکت ھم ناپيداستکه شرکتی که شخص مزبور رامعرفی کردند متوجه شدند 

، ساخت !وضوع رامشابه با شورای به اصطالح ملیمخبرگزاريھا،  > درخبرشرکت ھم ناپيداست< عبارت

   .ن پيداستآشوراي به اصطالح ملي ناپيداست ولي سخنگوي درحاليکه فاوت، بااين ت

               َ                                                             زخون ديده ول خت جگررنگين شبي دارم       نميدانم چه ميبينم عجايب مطلبي دارم
  

  

  

  

 


