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  تحريرفوق العاده
  ضميمه

  تصويب نهائي اسارت
  (ايران)ساله  25نامه 

  1يازدهم قسمت 
  

                                    حقوقدان -اميرفيض

 آمريکا< است خبرگزاريھا اعالم کردند که ٢٠١۵ وم دسامبردبعدازظھرروز  ٨ھم اکنون که ساعت 
جمھوری اتمی  نظامی وپرونده ابھامات فعاليت ھای ژانس بين المللی اتمی را کافی دانستهآگزارش 

  .را می بندد اسالمی (ايران)

جمھوری ساله  ٢۵اھميت خبرمزبورکه دقيقا درارتباط با قسمت يازدھم تحرير (تصويب طرح اسارت 
ن تحرير که دردست تنظيم بود نيمه کاره متوقف آ) است سبب گرديد که قسمت دوازدھم اسالمی (ايران)

با اھميت  ن بسيارآورد نھائی وسياسی آردد که دستاين تحرير گ در مزبور وسمت تحرير متوجه خبر
   .است

  متن خبر

ده پرونتا ماده است آژانس بين المللی انرژی اتمی آميگويد که باتوجه به گزارش مديرکل  آمريکادولت 
يا پرونده جنبه ھای نظامی احتمالی اين برنامه را  جمھوری اسالمی (ايران)ابھامات فعاليت ھسته ای 

  )١( .ببندد

ژانس ابھامات آکه گزارش  گفته است آمريکاگويان وزارت امورخارجه قای مارک تونريکی ازسخنآ
   .رابه خوبی پاسخ داده است جمھوری اسالمی (ايران)وسواالت باقی مانده درمورد برنامه اتمی 

                                                
  اينجا بخوانيد:  و دوم، سوم و ضميمه سوم.... را به ترتيب در يخش نخست - ١
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شرکت داشته  جمھوری اسالمی (ايران)کشورديگری که درمذاکرات اتمی با ۵و آمريکا -او گفته است  
شدن پرونده موافقت خواھند کرد تابتوانيم با مختومه  دسامبر ١۵ژانس درروز آاند درجلسه شورای حکام 

  )٢( .دراجرای توافق جامع متمرکز شويم

ژانس انرژی اتمی درگزارش به اعضای شورای حکام آاين اشاره وجود دارد که مديرکل  مزبور،درخبر
فعاليت ھای محدود اما سازماندھی شده ای  ٢٠٠٣ازسال  جمھوری اسالمی (ايران)نوشته است که 

. اما نشانه ھم ادامه يافته است ٢٠٠٩سال  نھا تاآ اتمی داشته که بعضی از درمورد يک برنامه تسليحات
  .وجود ندارد ٢٠٠٩ادامه يافتن اين فعاليت ھا بعد ازسال  قابل اعتنائی از

  مالحظات ارفاقي درخبرمزبور

کاره ای  جمھوری اسالمی (ايران)دررابطه با بستن پرونده ابھامات ھسته ای  آمريکادولت  )١(
   .ن اعالم کندآبرای بستن  ار مادگی خودآنبوده ونيست که 

 ژانس وامضایآ قضيه بستن پرونده ابھامات فعاليت نظامی موضوعی است که با گزارش بازرسان اتمی
االجرائی شدن  ژانس ارجاع وھيئت حکام تصميمات خودرا درصورت الزمآت حاکم مانو شروع وبه ھيئآ

ت اجرای حکم ھيئت حکام را موجبا به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع وشورا با صدورقطعنامه ھائی
 جمھوری اسالمی (ايران)صدور قطعنامه ھای محکوميت  . به عين جريانی که نسبت بهاھم ميکندفر

  .درشورای امنيت روی داد

تغييربنيادی < :درسازمان ملل درباره برجام گفت جمھوری اسالمی (ايران)رو نماينده دائم  قای خشآ
شورای  گزارشاتيد با ھمزمان با جمھوری اسالمی (ايران)قبال برنامه ھسته ای  درشورای امنيت در

   .حکام ھمراه شود وتمامی قطعنامه ھای شورای امنيت دراين خصوص فسخ گردد>

نده ومادگی خودش رابرای بستن پرآو نيست که خودش را درقضيه وارد ساختهکاره ای  آمريکابنابراين 
ودرواقع پلی بشود برروی ھيئت حکام وشورای  اعالم کند جمھوری اسالمی (ايران)ابھامات نظامی 
   .مللامنيت سازمان 

 ن جريان داردآمائو به ھيئت حکام نرفته است وبحث سياه وسفيد بودن آدرحاليکه ھنوزگزارش  )٢(
تاريخ مزبور مدتی باقی است   سال جاری است وتا دسامبر ١۵مائو آوتاريخ تسليم گزارش 

بسته شدن  با پيش موافقت خودمائو پيشاآشده بدون مالحظه گزارش نوشته ن آمريکاچگونه 
  ؟اعالم کرده است ژانسآرابه اعتبارگزارش  جمھوری اسالمی (ايران)پرونده 

داشته متمرکز برسياه وسفيد  جمھوری اسالمی (ايران)مائو درباره فعاليت ھای ھسته آخرين صحبتی که آ
 جمھوری اسالمین گفته است که نميتواند فعاليت ھای ھسته ای نظامی آنبودن گزارش بوده ودرتوضيح 

   .را رد ويا گواھی نمايد (ايران)

به ھيئت حکام داده شود مربوط به تعھدات جمھوری  دسامبر ١۵ا مائو که قراراست تآاساسا گزارش 
 جمھوریاسالمی نسبت به اموری است که دربرجام شرط شروع برجام معرفی شده نه گزارشی که موضع 

   .را ازنظرفعاليت ھای ھسته ای نظامی تائيد ويا رفع اثرنمايد اسالمی (ايران)
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ت وپل زدن روی جريان قانونی اين مماشا آمريکاموضوعی که بسيارغيرعادی مينمايد اين است که 
به حساب لزوم اجرای برجام ميداند درحاليکه برجام قضاوت نھائی درباره فعاليت ھای نظامی  ژانس راآ

زمائی آزمائی چند ساله کرده واجرای راستی آراستی  را موکول به امر جمھوری اسالمی (ايران)ھسته ای 
يتوانسته درموقعيت اجرائی ن برجام نمآيکی ازارکان مھمه برجام شده است که بدون اجرای درست 

   .دراين مورد نقض غرض محسوب است آمريکاوميتوان گفت که ادعای قرارگيرد 

  

  ژانسآ و آمريكااهميت حقوقي تصميم 

مده آفرض اينکه  ھمانطور که درخبر بر عد حقوقی زيرا          ُ ن است نه ب  آرد سياسی    ُ ، ب  آمريکااھميت تصميم 
گرچه اين عمل ھمانطور  س اتمی به بنددژانآ را در ری اسالمی (ايران)جمھودی  –ام  -پرونده پی آمريکا

يت شناخته که عرض وارائه دليل شد تجاوز ازحد وجلوگيری ازوظائف ھيئت حکام وتصميم شورای امن
را برای سوء استفاده  جمھوری اسالمی (ايران)معھذا اين بستن پرونده امری نيست که دست  ميشود،

ناحيه  ژانس گزارش تخلفی ازآزمان که  ھر. نگاھدارد باز عاليت ھاھای ديگردرجھت پنھان کاری ف
 جمھوری اسالمی (ايران)، موضوع جديدی است که عينا به ھيئت حکام بدھد ران)جمھوری اسالمی (اي

   .دی گرفتارخواھد ساخت–ام  –رابه مخمصه پی 

   آمريكااهميت سياسي تصميم 

ابھامات واتھامات فعاليت ھای (  جمھوری اسالمی (ايران)دی  –ام  –به بستن پرونده پی  آمريکاتصميم 
ح سن وبطورکلی به اصالت ويک امتياز فوق العاده سياسی به دولت شيخ ح) بسياربا اھمينظامی ھسته ای

را دراين مقوله جاسازی کنيم   آمريکا واگربخواھيم که سياست چماق وھويج ،زاستبنبش سطلبان ويا ج
   .ورده استآپيروزی بزرگی را بدست  )سياست ھويج=( اقدام مزبور با توسل به آمريکا

  ودولت روحاني  آمريكاتباني 

را مستعد ھمکاری وتبانی با دولت روحانی  آمريکابه اجرای برجام  آمريکا دراين واقعيت که عالقه وافر
از بھانه ھا وغرولند ھای جمھوری اسالمی  آمريکاميسازد شکی نيست وپيشاپيش قابل تشخيص بود که 

   .د بودخواھ آمريکاحانی ومردان مورد نظرگاه است ودرصدد خشنود ساختن دولت روآ

و  ندارم برجام قرار مذاکرات اينجانب که درمتن جريان ازنظر نقدر روشن بود کهآجريان  شکاری اينآ
  :مده استآ يردرقسمت يازدھم اين تحر ،نيز بدور نماند روند مذاکرات را پی ميگيرم

مائو ميزند آژانس عليرغم خيالبافی واتھاماتی که جمھوری اسالمی به آفکرميکنم که شورای حکام <
  >مد)آچرايش را دردنباله ھمين تحرير خواھد برجام خواھد بود (ھت اجرای او درج دسامبر ١۵گزارش 

  )نقل ازقسمت يازدھم(                                                                                              

   مبنی بر آمريکاطرفه ـــــوشيخ حسن کامال ازاقدام يکجمھوری اسالمی خاصه عباس عراقچی وسيدعلی 
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گاه بوده اند که عراقچی وسيد علی به حالت آ جمھوری اسالمی (ايران)بستن پرونده ھسته ای نظامی 
تيماتوم ال گاھی وآونتيجه اين  مطرح کردند نراآ) يا بسته شدن پروئده يا اجرای برجامالتيماتوم ودرعبارت (

ری التيماتوم جمھو از آمريکاگو) اينطورتلقين خواھند کرد که  آمريکامرگ براين ميشود که به توده مردم (
  .يعنی چيزيکه انتظارجمھوری اسالمی ازباورمردم استوتسليم گرديد اسالمی ترسيد 

 دی کمک وامتياز بزرگی برای جمھوری اسالمی فراھم ساخت بلکه در–ام  -نه تنھا درجريان پی آمريکا
يکه تازی ھای جمھوری اسالمی چشم پوشی خواھد  طول اجرای برجام ھم برتخلفات وگنده گوئی ھا و

  .)درقسمت دوازدھم اين تحرير مالحظه خواھيد کردنرا آنمونه ھای داشت (

   آمريكااهميت سياسي مانور

 در جمھوری اسالمی (ايران)دی  -ام -نسبت به پرونده پی آمريکابرای بيان اھميت سياسی اين مانور 
   .ن اھميت را نشان دھدآن دريک تشبيھی بھترميتواند آ نژانس اتمی فکرميکنم قراردادآ

شھرت  ،مرد زناشوئ با اوست ) خواستارجمھوری اسالمی( دی زنی) بعلت ثروتمنآمريکاتشبيه ( مردی
زن ھم به مرد کامال بی اعتماد است وسالھای سال است که  ، بد اخالقی ونامردی دارد  ومتقابالبه بدقولی

ه برخالف گذشت )شيخ حسن وديگرانھائی ( . مرد بواسطه داللاين بی اعتمادی بصورمختلف نمايان است
 نذا مرد برای اطميناھه واستعالم ازاحواالت فراھم گريده معه وتاحدودی باب مذاکربيشترنزديک شدبه زن 

 )(درتشبيه سراغ فعاليت ھای ھسته ای نرود اينکه به اخالق ورفتارسابقش ينده وآزن در ازحسن رفتار
 صورتی که زن از ن مدت درآقائل شده است که پس اززمائی آساله بعنوان راستی  ٨برنگردد يک مدت 

  .)برجام جريان پيدا کندمد عقد ازدواج بسته شود (آزمائی سربلند بيرون آيش راستی زماآ

(ھمکاری ھای سياسی  جمھوری اسالمی (ايران)و آمريکادودسته اند يک دسته موافق ازدواج  فاميل زن
ت با سخ ه ديگرتخوانده ميشوند ودس آمريکاواقتصادی وغيره) ھستند که بنام اصالح طلبان ويا عاملين 

 زارآقصد  دروغ ميگويد و آمريکان مردو زن مخالفند که به اصولگرايان معروفند که مدعی اند آازدواج 
   .ارد واصال اھل سازش وازدواج نيسترا د جمھوری اسالمی (ايران)

باشد دريک اقدام غيرمنتظره يک انگشتری بسيارگران  آمريکان مرد که آيکباره  دراين حيص وبيص،
 زمائی ديگرالزمآباشد مينمايد وميگويد راستی  جمھوری اسالمی (ايران)ن زن که آقيمت دودستی تقديم 

ماده ازدواج آ و ھم اکنون اعالم جمھوری اسالمی (ايران) بهاعتماد واطمنيان خودش را آمريکانيست و
جمھوری درمورد پرونده  جمھوری اسالمی (ايران). اين انگشتری ھمين جانبداری وطرفداری ازاست

   .ژانس اتمی استآ در اسالمی (ايران)

    آمريكاتاثيراين مانور

 به تبگروه اصولگرايان را سخت بی اعتبارميسازد ونشان ميدھد که اظھارات وقضاوتشان نس 
ه ــمالحظه نام ،ه سيد علی خواھد شدوجـــاين بی اعتباری بيشترمت ی امروز درست نيست آمريکا

تا چه حد به سيد علی لطمه  آمريکان نشان ميدھد که اقدام آای که اوبه شيخ حسن نوشته بند دوم 
  .خواھدزد
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نھم کدخدای قابل احترام درست آو آمريکابودن  نشان ميدھد که اظھارات شيخ حسن درمورد کدخدا 
   .را حل کند آمريکاو جمھوری اسالمی (ايران)است وشيخ حسن کسی است که ميتواند مشکالت 

برای انتخابات برای اصالح طلبان فراھم ساخت عالی ترين موضع را آمريکااين امتيازی که  
ن خواھند کرد اصولگرايان رادرموقعيتی آ وبا استفاده ای که ازاخت مجلس فراھم خواھد س

  .د دادنوامانده وعاجز ازتشخيص قرارخواھ
 راھکار زطه سياسی واقتصادی راھی جوايجاد سل جمھوری اسالمی (ايران)برای سواربر مريکاآ 

زمائی آسال راستی  ٢۵اين راه کارھم اجرای برجام است که  باھدف  واستفاده از دبرجام ندار
نھم ازطريق دمکراتيکی وعھدنامه آ جمھوری اسالمی (ايران)ھمه امکانات برقراری سلطه عليه 

تھديدات  يا خلفات والزمه اجرای برجام فشاربه  ويا استفاده ازت بنابراين ؛بين المللی فراھم ميگردد
نيست بلکه داشتن نرمش ودادن امتياز است تا کامال مراسم عقد ازواج  جمھوری اسالمی (ايران)

  .گردد آمريکادرھمزيستی با        ِ مستاصل   ،جمھوری اسالمی (ايران)انجام و
 است جمھوری اسالمی (ايران)به  آمريکاگشت زيک زمينه سازی موفق برای با آمريکامانوراخير 

  .يد خواجه مرد>آی برگنباعصا وبا احتياط حرکت خواھد کرد تا <ه که ھمچنان دست ب
کمک  جمھوری اسالمی (ايران)و آمريکاشنائی سياست اجرائی آيک سوال وجواب ميتواند به  

   .بيشتری کند

ام شيخ يک مھتری بن ن استفاده کنيد ولی به شما رکاب نميدھد اتفاقاآ اگراسبی که شما سالھاست مايليد از
سبت به شما قدری سرکشی ن اسب نآن اسب سرکش را تاحدودی رام کند اگر آحسن پيدا شد وتوانست 

ن انصراف حاصل ميکنيد ويا با اسب مدارا وشيخ حسن را بيشترتشويق به آيا ازسوارشدن آنشان داد 
     ؟رام سازی اسب خواھيد کرد


