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   حقوقدان -اميرفيض

ه ای مورد اختالف با غرب  درمصاحبه زنده با درمورد مسائل ھستقای ظريف دررابطه با تفاھم لوزان آ
   :است ن اظھاراتآکرده که اين تحريرنقد  تلويزيون دولتی جمھوری اسالمی، اظھاراتی 

   :ايشان گفته است 

قدرقدرت بود پای ميز  آمريکاقدرقدرت نيست واگر آمريکاباورکرديم که  ۵+١درجريان مذاکرات با گروه 
برای اعتبارشکسته اش درميان مردم  آمريکاايران نمی نشست  وبعد اظھاراميد واری کرده که  مذاکره با

ئی ھا ھم گفته ايم که بشما اعتماد آمريکااوگفت مابه خود  ،خيانتھايشان را جبران کندايران فکری کند و
  .نداريم

دم فھميده که درجريان مذاکرات آتصور نميکنم يک 
ه حرفھای نپخت ،ھست ازچنين جمالتی استفاده کند

نھم ازجانب وزيرخارجه آ ،کودکانه است بسيار و
ا حقيقتکه  کشوری درمذاکرات با کشورھای ديگر

   -ست آمريکادست ايران زيرچرخ 

  قدرقدرت نيست  آمريكا

 يعنی کسی که قدرتش برابربا قدرت  ،قدرقدرت
م مفھو .ل                  ّ يعنی يک تعارف وتخي   ؛قضا وقدر باشد
اين ميشود که جمھوری اسالمی  اظھارات ظريف

رت بوده  تا قدرقد منتظر پيدا کردن يک کشور
اول  و م کندسروری اورا به پذيرد وقرارداد تنظي

قدرقدرت است وبعد فھميد  آمريکاخيال ميکرده که 
   .قدرقدرت نيست کاآمريکه 

 قدرت از خيلی مضحک است بکاربردن عبارت قدر
   .وادبيات وارستگی زبان  ن فرھنگ وآ جانب وزيرخارجه کشوری با

به  سالمی (عثمانی)ان ھای لطاسدرمورد افراد چاپلوس تاريخی است که  پژمرده  يک اصالح قدرقدرت 
ھم ھيچوقت اين عبارت مسخره را درمورد  آمريکاو  .لقب قانونی وشرعی پادشاھان نبود و ،کارميگرفتند

 نظر قدرت مدعی است که ابرقدرت جھان است يعنی درمقابل کشورھای ديگر از آمريکاخودش بکارنبرده 
نظر  از آمريکا ارقام منتشره ازبودجه وقدرت نظامی کشورھاست کهرواين امرھم به اعتبا باالتراست
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 قدرت ليست منتشره از در .اول است جه نظامی ھمه کشورھاستقدرت نظامی وبودجه ای که بيشترازبود
 جمھوری باور ولی درفلسفه حاکم بر ؛نظامی کشورھا جای مشخصی برای جمھوری اسالمی ديده نميشود
   .اسالمی قوم شيعه با ظھور امام موعود تبديل به قدرقدت ميشود

  بين المللي وقدرت وضعف كشورهاقرارداد هاي 

 رمنشو بين کشورھاھيچ ارتباطی باقدرت ويا ضعف کشورطرف قرارداد ندارد  و بھرحال مسئله قرارداد 
   .سازمان ملل ھمه کشورھارا برابرميداند

واجد اين  ؛قدرقدرت بود حاضربه مذاکره با جمھوری ايران نميشد آمريکااينکه ظريف ادعا کرده اگر
 حاضربه مذاکره با کشورھای ديگر ،المی ھم کشوری باقدرت بشودت که اگرجمھوری اسمفھوم اس
ن حرفھای بيسابقه ومربوط به داستان سرايان قھوه آ ت دانستن ازقدرقدر اينکه شرط مذاکره را ،نميشود

    .خانه ھای قديم است

تباطی به قدرقدرت بودن حکم منشور سازمان ملل متحد است وار ،مذاکره بين کشورھا برای رفع مشکالت
   .منشورسازمان ملل ميخواھد مشکالتی که با مذاکره حل ميشود گرفتارجنگ نشود ؛کشورھا ندارد

   .حکم اسالم ھم ھمين است وميخواھد کفاربدون جنگ وبا مذاکره اسالم بياورند ويا خراج بدھند

جمھوری  حول شده است وبا جمھوری اسالمی ماموريتی است که ازسوی شورای امنيت م ۵+١مذاکرات 
قدرقدرت نيست  آمريکااسالمی ھيچ الزامی برای شرکت درمشارکت نداشته است واکنون ھم که فھميده 

   .راحت ميتواند عقب بکشد

درحاليکه جمھوری اسالمی شعارسی 
 ھيچ آمريکااين است که وپنج ساله اش 

، پس اعتقتاد داشته  غلطی نميتواند بکند
 اين وجودبا  .يستقدرقدرت ن آمريکاکه 

 آمريکاچگونه حاال فھميده است که 
  ؟قدرقدرت نيست

ی ويا کشورھای اروپائی ھرج آمريکابر
نيست که با جمھوری اسالمی مذاکره کنند 
ولی جمھوری اسالمی که ادعای اسالمی 

نھا اجازه آبودن  رادارد وکتاب مقدس 
مانان باکفار قبل ازعقد نميدھد که مسل

کنند چطور مه معامله ومعاشرت قرارداد ذ
وادعاھايش ھم بی دليل نيست به ايران خيانت کرده  آمريکادر حاليکه جمھوری اسالمی مدعی است که 

 برای حد اقل آمريکان کشورامضا کند کشوروملت اسالمی ايران رابه بند اسارت آ نکه عقدد ذمه باآبدون 
  .ظريف بايد به اين پرسش پاسخ دھد ؟ورده استآسال در ٢۵
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  فصل اعتماد 

   .>ئی ھا گفته ايم که به شما اعتماد نداريمآمريکاما به خود <  :ظريف گفته است

گرفتاری وتعھدات ايران است بدون مطالعه فقط ظرف يک ژنو که اساس دراين صورت چرا موافقت نامه 
امضا ت ايرانی امضا کرد واعالم ھم نمود <برای اعتماد سازی نخوانده موافقت نامه ژنو را ئنرا ھيآروز 

  .>کرده است = عراقچی

شود ب آمريکاسال بی اعتمادی يک روزه ايجاد اعتماد بين ايران و جيا باروکردنی است که پس ازسی وپنآ
وامروز که قضيه به تفاھم يکطرفه رسيده وموافقت نامه ننگين ژنو ازسوی نمايندگان ايران امضا بشود 

  ؟مسئله عدم اعتماد بھانه شود

اعتماد   .به عدم اعتماد خود ويا طرف استناد نميکند ،مذاکره برای انجام يک امری ھيچ نادانی درجريان
اعتماد ازامورثابته نيست متحول است باکوچکترين  ؛ارکان معامله باشد ازفصلی نيست که حضورش 

ن درجريان آوھمچنين نميتوان به عدم  ؛نرا شرط صحت عقد دانستآنميشود  .نوسانی متغيرميشود
وجود اعتماد درحد الزم  ،زيرا اصل ،ن خواھد شدآسبب سستی قرارداد واجرای  متوسل شد و  معامالت

 ن ثابت شود  يا قرارداد تنظيم نميشود ويا قرارداد خاصی خواھد شد آبرای عقد قرارداد است واگرخالف 
   .که محتوائی پردردسرسازخواھد داشت

 اثر ن صورت ميگيرد درآواذعان به  متقابل دانکه درشرائط اعتمآ شوئی بامعامالت تجاری وحتی زنا
ازحيطه اقتداريک طرف ويا طرفين قرارداد خارج  باشد  نآدفع  ممکن است يد وآکه پيش ميشرائطی 

ن ميشود تا چه رسد که ازھمان روز نخست مذاکره صحبت از عدم آسبب عدم تحرک قرارداد ويا بطالن 
   .اعتماد طرفين شود

 پاک شد وی ايران ی شھرھاازديوارھا آمريکالوزان ووين شعارھای مرگ برچند ماه قبل ازمذاکرات 
 ؛اين اقدامات ظاھری را ايجاب ميکردھسته ای  جريان مذاکرات  . زيرانبود آمريکامرگ صحبتی از ديگر

ع کشی شرو ت شمشيرسچرا بايد درفاصله سه ماھه تا موافقت نامه جامع که محصول تفاھم ھای طرفين ا
    ؟شود

 نقدر بی تجربگی وبی اطالعی درھئيت نمايندگی جمھوری اسالمی درمذاکرات ھسته ای عجيب وآا  واقع
 اين نوع شمشيرکشيدن درمذاکرات کارمردم عوام است نه ھيئت نمايندگی يک کشور ؛است ورآ حيرت

رفته که اين لجاره  پس اصل رعايت نزاکت ھای بين المللی کجا ،مذاکرات با کشورھای خارجی نھم درآ
    ؟نرا گرفته استآزی ھا جای با

  حسن نيت 

حسن نيت ھم به معنای  ؛درعقد قرارداد ھا بطورکلی ودرمورد کشورھا بطورخاص حسن نيت الزم است
ن برای آاست ودرک امورمعنوی اشخاص  زيرا نيت از ،ن نيستآ ت طرف ووجود صداقت در      ّ درک ني  

  .ثالث مقدورنميباشد
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ف قرارداد دی است که ھمراه بااظھاراتی باشد که سبب گمراھی طرقراردا ،مقصود ازحسن نيت درقرارداد
   .است که درقانون مدنی بعنوان کره وتدليس پيش بينی شده است اين ھمان  و ؛نشده باشد

  تعارض درگفتار

   :قای ظريف دربيانيه مشترک با نماينده اتحاديه اروپا گفته استآ

. ماراه حل ھائی درمورد مولفه ھای برنامه جامع اقدام .........ما امروز يک گام تعيين کننده رابرداشتيم<
، تالش جدی ھمه طرفھا بوده است ، حسن نيتعزم سياسیمديون . اين ترک برجام دست يافته ايممش

........<  

حتی حسن نيت  ؛مذاکرهن نيت ھمه کشورھای طرف ظريف  تائيد واستقبال ازحسجواد قای آاظھارات 
جمھوری اسالمی است ديگرصحبت ازعدم وجود اعتماد وادامه دشمنی الاقل جايش دراين بيانيه مشترک 

   .بگيرد آمريکارا خيانت   آمريکانبوده است  که بفاصله يکی دوساعت  جای حسن نيت 

ايران فکری بکند  برای اعتماد شکسته شده اش درميان مردم آمريکااميد واريم که <: ظريف گفته است
  .خيانت ھايشان را جبران کند> و

بران برای ج آمريکان کشورواميد واری به اينکه آاری وخيانتک آمريکااعتماد شکسته شده  اقرارظريف به
ه ند مگروقتی کمذاکراتی را دنبال ک آمريکا با، به ھيچوجه اجازه نميدھد که ايشان دخيانھايشان کاری کن

اد علم به فس<زيرا ازنظر اصولی   >يش کاری بکندبرای جبران خيانتھا آمريکا<قای ظريف آبنابر اميد 
  .>درموضوع ويا شخص مانع انجام معامله است

تاکنون به نقد کشيده نشده است گفته  ۵+١با نمايند گان  برای مشارکت اساسا بحث صالحيت ظريف(
 تابعيت دوم ايشان سالب صالحيت ايشان دراگرچنين باشد  ،رادارد آمريکاقای ظريف تابعيت آميشود که 

  .)دفاع ازحقوق  ايران خواھد بود

  گم كردن نقشه راه 

د خو ھم نامه صحبت ونتيجه گيری کرده است که گويا فراموش کرده کهقای ظريف چنان راجع به تفاآ
   .يکطرفه است تفاھم نامه فاقد اثرحقوقی است ويک امرايشان گفته است 

   :انيه مشترک با نماينده اتحاديه اروپا ميگويدخود ايشان درھمان بي

ن آ بھره گرفتن ازراه حل ھائی که در با نراآاکنون ميتوانيم مجددا نگارش متن توافق نھائی وضمائم <
  .>ن دست يافته ايم شروع کنيمآچند روزه به 

نھا وھمه اي يز قطعی نيست وتوافق نھائی ھم نميباشدھيچ چ آمريکاايران وھمچنين تفاھم يعنی تفاھم  
   .ام وبه امضای طرفين برسدنگارش متن توافق نھائی انجوقتی قائم بوجود حقوقی ميگردد که 

 اآمريکرا به خالف گوئی متھم ميکند ويا برعکس  آمريکانجا که ايشان آ بنابراين مالحطه ميفرمانيد
 جاست  وھمانطور که درادعای ھردو نا ب جمھوری اسالمی رابه پنھان کاری تفاھم نامه متھم ميکند
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وايران ھريک تفاھم نامه مربوط به توقعات خودشان را  آمريکامده <آ آمريکااعالميه وزارت خارجه 
   .داشت نھاراآ> بنابراين بسياردور از فھم وبصيرت است که انتظار ھماھنگی بين تنظيم کرده  اند

را درموقعيت عدول ويا خالف  ۵+١امضا کرده است  که بتوان  ۵+١يا تفاھم نامه ادعائی ايران را آ
پس سندی که حاوی امضای طرفين قرارداد نباشد سند نيست ونميتوان به  ،البته که خير ؟گوئی قرارداد

   .ن استناد کردآ

  مشكل دارد آمريكا

   .بدھد ايران تعھداتیمتنی منتشرکرده که به و داردمشکل  با منتقدانش آمريکاقای ظريف گفته آ

ن منتقدي يا سناتورھا وآ ؛ن متوجه ايران بشودآسندی راکه ايران امضا نکرده چگونه ممکن است تعھدات 
 زدهقای ظريف اينطور ناشيانه به کاھدان آباراک اوبا اين درس ساده وپيش پا افتاده را نميدانند  که 

رجمھوری اسالمی ھستند مگ ،ورندآدرميرا نھا دروغ بگويند آن مسئولينی که به ئی ھا پدرآآمريکا ؟است
  ؟نداشته باشدکه ھرچه ولی فقيه گفت ھمان باشد وکسی حق اظھارنظر

فق نھائی اقداماتی انجام خواھد شد که مورد تائيد مسئولين نظام ا<درقالب تو :گفته استقای ظريف آ
  >است

ه ی توافق ھستھنوززود است که برا< :لمان ھنگام سفربه لھستان گفتهآقای فرانک  والتر وزيرخارجه آ
   .>ای باايران جشن گرفته شود

ن  زمان است که  خواستھای مسئولين آ و ،قطعی خواھد شدينده آ يعنی ھنوز چيزی قطعی نيست ودر
   .حاال نميتوان قصاص قبل ازجنايت کردز. پس انظام منظور خواھد شد

  رها كرده جاي پايش را گرفته  دزد را

 ھا برملت و درصد فشارتحريم ٩٠ھای کنگره ندارد درحاليکه  تحريمتفاھم نامه ايران ھيچ اشاره ای به 
 ن مسکوت است وآاست که تفاھم نامه ھای طرفين نسبت به آمريکا ی کنگره ايران  ناشی ازتحريم ھا

 ی کنگرهتوجھی به تحريم ھاتفاھم نامه  صريحا ذکرشده که رفع تحريم ھای آمريکاتنھا درتفاھم نامه 
   .ندارد

گرفتاری بزرگ را ناديده گرفته وتنھا  به پای تحريم ھای شورای امنيت چسبيده که ظريف اين سکوت و
ودراينجا ھم دست ازپنھان کاری نکشيده واکنون  ن راتشکيل ميدھددرصد تحريم ھای عليه ايرا ١٠تنھا 

   .خواھيد ديد که چگونه به حيله گری متوسل شده است

   شيوه مدام جمهوري اسالمي  پنهان كاري

  :مده استآخانم فدريکا قرائت شد قای ظريف وآکامل بيانيه پايانی مذاکرات لوزان که بوسيله  درمتن
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 آمريکاعمال تحريم ھای مرتبط با ھسته ای خودرا خاتمه خواھد داد واياالت متحده                  ِ اتحاديه اروپائی ا  <
اجرای تحريم ھای مالی واقتصادی ثانويه مرتبط با ھسته ای را ھمزمان بااجرای تعھدات عمده ھسته نيز

  .ژانس انرژی اتمی راستی ازمائی شود متوقف خواھد کردآبنحوی که توسط ای ايران 

ن برجام تائيد شده کليه قطعنامه ھای قبلی مرتبط آ شورای امنيت صادرخواھد شد که در دقطعنامه جدييک 
 وبرخی تدابيرمحدوديت سازمشخص رابرای يک دوره زمانی موردبا موضوع ھسته ای لغو خواھدشد 

  .>توافق لحاظ خواھد کرد

   :قای ظريف درمصاحبه با تلويزيون جمھوری اسالمی چه گفتهآاکنون به بينيم که 

  قايسه كنيد وخالف گورا بشناسيدم

ه اروپا  يدريکاموگرينی نماينده اتحادفدربيانيه مشترک با < ت:ظريف درمصاحبه مورد نقد گفته اس قایآ
  .>»ھمه قطعنامه ھای شورای امنيت ازروز توافق لغو ميشود«عنوان شده که 

 وھمچنين برخی تدابيرمحدوديت ساز ژانس اتمی برسدآزمائی که بايد به تائيد آمسئله راستی قای ظريف آ
ازمصاحبه خودشان نرا دربيانيه مشترک اعالم کرده آقای ظريف آمشخص برای يک دوره زمانی که خود 

   .حذف کرده است

ن بنابراي ؛تدابيرمحدوديت سازيعنی قطعنامه ای که جايگزين قطعنامه ھای سابق شورای امنيت ميشود
  .ران داده کذب محض استقای ظريف به خورد مردم ايآنچه که آ

  باليدن به فضاحت 

 ه باشش کشورمختلف مذاکره کنيم واين است ک افتخارما< :قای ظريف درمصاحبه مورد نقد گفته استآ
  .>نتوانند خواسته ھايشان رابما تحميل کنند

 مترکوه  به مدرسه و ٧٠برايران وتبديل پايگاه ھای ھسته ای زير  آمريکاسال سلطه نظارتی  ٢۵ری آ
    .سال فعاليت ھسته ای  فضاحت است نه افتخار ١٠ميليارد دالرھرينه مصرفی  ٢۵٠اتالف  و نبارا

    

   

 


