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  حقوقدان -اميرفيض

 ھمواره تالش دارند که  به تحميالتی بنام موافقتنامه ميشوند،کشورھای شکست خورده که ناچاربه قبول 
تامه متن موافق ،سان نيست چراکهآ اين کار .شکست مزبورمقبوليت ورعايت مصالح ويا منافع ملی بدھند

ئی که دراختيارمردم ورسانه ھا قرارخواھد گرفت  کليد تشخيص مصالح ملت ويا رعايت ويا قراردادھا
   .احوال سياسی کشوراست

ن پنھان ساختن قرارداد واگرمانند اين آ و ،قريبا مشترک دارندشيوه ای ت ،کشورھای شکست خورده
 يعنی ھمان روشی که ھيئت ايرانی در ،مگربا توافق کشورفاتح ،ن تقريبا غيرممکن استآسالھا که انجام 

نرا رعايت آھا   يسیلھا وانگ ئیآمريکاروز اول ازکنفرانس خواست که مذاکرات محرمانه باشد ولی 
  .نکردند

مراتب  برای استتار ف ويا ترجمه نادرست ولیھا وجاسازی درجاھای مختله ی درواژروش ديگردستکار
 متن ، جمھوری اسالمی ھمکردندئی متن موافقتنامه را منتشرآمريکانکه مقامات آ پس از . شکست است

 یردان متن انتشاردادند ودرترجمه  فارسی به موآ از وترجمه مورد نظرخودشان راانگليسی موافقتامه 
  .تقلب وسوء نيت خودراپنھان سازند ،زيرچترتفاوت درترجمه ھا ، تال شدندمتوس

زمان قاجارباخارجيان داشته ديده ميشود ھم درکتمان يشترازقراردادھا که ايران دراين نحوه تقلب درب
   .ن وھم درترجمه ھائی که منتشرشده استآن نسخه کامل وامضاشده کرد

 يرتعب باکشورھای خارج برای جلوگيری ازسوء ترجمه و راردادھابھمين دليل است که درموافقتنامه ھا وق
   .ز اختالف درمعانی کدام زبان ارجح استقيد ميشود که درصورت برو

  وامــــا بعد 

  مده:آدرمتن فارسی موافقتنامه که ازسوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی منتشرشده  

افق وبلند مدت است به نحوی که تضمين کند ھدف ازاين مذاکرات رسيدن به يک راه حل جامع مورد تو<
  >ميز باقی خواھد ماندآبرنامه ھسته ای ايران کامال صلح 

   :متن انگليسی ھمان پاراگراف چنين است

The goal for these negotiations is to reach a mutually-agreed long-term 
comprehensive solution that would ensure Iran's nuclear programme will be 
exclusively peaceful. Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever 
seek or develop any nuclear weapons. 
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-خواھد ماند--به  نراآگرفت که   WILL BE ٌ ◌    شيطنت وزارت خارجه جمھوری اسالمی رابايد درترجمه

   .> راميدھددخواھد بوترجمه کرده درحاليکه درمتن انگليسی معنای < -

   .نچنان مھم نيايد ولی بکل ھدف ازموافقتنامه را تغيير ميدھدآ WILL BE                     ٌممکن است بظاھر معنای  

ن برداشت مفھومی واجد اي  ،در ترجمه فارسی وزارت خارجه جمھوری اسالمی >باقی خواھد ماند< معنای
بموجب اين موافقتنامه  ۵+١ميباشد  و ۵+١ميزبودن فعاليت ھسته ای ايران مورد تائيد آاست که صلح 

ر نکند تغيي ميز بودن فعاليت ھسته ای ايران حفظ شود وآنان صلح خواستار وضع وتضمينی است که ھمچ
   .واين چيزی است که جمھوری اسالمی ازتوافقنامه مدعی است –

ميزبودن فعاليت آبه صلح  ۵+١) درمتن انگليسی رساگراين مفھوم است که  باقی خواھد بود( معنای
ھائی است که  ھسته ای جمھوری اسالمی ايران اعتماد ندارد وبوسيله اين موافقتنامه خواستارتضمين

   .ميز خواھد بودآبرنامه ھسته ای ايران کامال صلح 

است کل وجزء توافقنامه رادرھم ميريزد واين  WILL BE وری که متوجه واژهآتفاوت ماھوی وتعھد 
تمام بند بند موافقت نامه صحبت از  ان توجه نداشته است زيرآکاری نيست که بتوان گفت يک مترجم به 

   .استازفعاليت اتمی ايران  ۵+١ونگرانی  توقف فعاليت اتمی ايران 

حمل بربی  نراآمه کرده بود ممکن بود جم وفقظ ھمين پاراگراف دوسطری موافقت نامه را ترجراگر مت
احتياطی کرد ولی کسی که تمام مواد موافقتنامه را خوانده وترجمه کرده نميتواند جای درست معنای 

WILL BE اشتباه کند را.   

 متحري، به افقنامه لزومی نبودن بود که جمھوری اسالمی ميگويد  ديگربه توآ  WILL BE اگرمقصود از
، ممانعت ازبازرسی تاسيسات اتمی الزم ردن سفره جنگ وتھديد ضرورتی نداشت، پھن کنيازی نبود ھا

ينده وبراساس موافقت نامه آه ومتوج ،= خواھد بود  WILL BEاينھا ھمه قرائنی است که معنای  ؛نبود
  ١ .وبرای جلوگيری ازاتمی شدن جمھوری اسالمی است

  

  سابقه عمل تقلب نماينده جمهوري اسالمي
  

 ياری وزيرکی توانستھيئت ايرانی باھوش< :قای عراقچی درمصاحبه ای گفتآکه فراموش شدنی نيست 
  .> رادرقطعنامه وارد کند= پرداختندرسآواژه <

  
سابقه باال نشان ميدھد که جمھوری اسالمی ازبدو مذاکرات  درصدد فرصت برای تقلب درموافقتنامه بوده 

> بوده ودرمقام ارايه درسآگذاردن واژه <موافقت نامه ھمان ولی حد جرات وزيرکی او درتنظيم 
دزد ناشی به رسانده است که مصداق < WILL BEحد تقلب رادرترجمه واژه  ،موافقتنامه به ايرانيان

  .> استکاھدان ميزند

                                               
امعه ج غيرقابل تغيير از سوی ادعايی بصورت توافق نامه ميتوانداستناد شده است. اين » ايران«چون در سرتاسر توافق نامه ھمه جا به واژه  - ١

 ک-ح .جھانی و به ويژه آمريکا پس از سرنگونی رژيم اسالمی به صورت تعھد ابدی به گردن ايران سنگينی بکند
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نامحدود ويکطرفه  و ورآھای دو پھلو وابھام ه ھا واژ ده  ۵+١ئی آمريکاحقيقت اين است که تيم 
  .وی تنفس ايران راکامال دردست گرفته استکه گل  دنادرموافقت نامه گنجانيده 

  
چنانکه  ،ايران ھم قبال استفاده کرده اند ئی ھا ازچنين واژه ھائی درمورد مذاکرات ھسته ای باآمريکا

اعتماد> درموافقت نامه واژه < باد) با استفاده ازآبه مذاکرات سعد  مشھوررمذاکرات ھسته ای باايران (د
ھا  ئیآمريکانان عمل کرد آخر وقتی جمھوری اسالمی به درخواست ھای آودست مزبور استفاده کردند 

  .گفتند اعتماد ما کامل نشده است
   

يم ايرانی است وياناچاری از تسليم درموافقت نامه ژنو  نتيجه غفلت ت ھا ئیآمريکاحال اين ھنرنمائی ھای 
   .مدار يم نامه وامان نامه نظرمستندبحث ديگری است که بنده به ماھيت تسل ،ودريافت موافقت امان نامه

  

  شيطنت بسيار عظيم 
  

ارايه شد واکنون  ۵+١مواردی ازشيطنت  ٢٠١٣/٠٢/١٢ ی موافقتنامه بتاريخدرتحرير تجزيه تحليل حقوق
  .رسيمد ديگری که بسيارقابل توجه است ميبه مور

   
اساسی جمھوری اسالمی به قانون  ١٢۵معلوم قضيه اين است که موافقتامه ژنو بايد براساس اصل 
افرادی درمجلس اسالمی به  ممکن است  تصويب مجلس برسد وازطرفی معلوم ديگری ھم وجوددارد که

ھا خوب ميدانند که اين توافقنامه يکطرفه  ئیآمريکاداليلی  با موافقت نامه مزبور مخالف باشند چراکه 
  .پنھان ساخت نراآاسباب اسارت ايران وملت است وچيزی نيست که بتوان  از و
   

ھا برای رفع اين نگرانی صراحتی رادرتوافقنامه پياده وبه امضای نمايندگان ايران رسانده اند  ئیاآمريک
ه نجاست کآ. مقصود موافقت نامه مرتفع سازد  ِ د                          ّ تصميم احتمالی مجلس به  ر   از نھاراآانی که ميتوان نگر

  :موافقت نامه ميگويد
   

، تاجائی که تحت سيستم ھای سياسی تعھداتش تحت اين توافق عمل کند، اگرايران به ماه ۶به مدت <
  .>)است ۵+١مقصود ( اعمال نکنند ھای جديدی را شان امکان پذيرباشد  تحريم

  
تاجائی که تحت سيستم ھای سياسی اين سوال مطرح شد که عبارت < ،تحريرتجزيه تحليل حقوقی در

  ؟ن ابھام چگونه قابل تفسيراست> يعنی چه وايجمھوری اسالمی امکان پذيرباشد
  

    ازتصريح مزبور درموافقتنامه نزديک شويم ۵+١ھد به  برداشت ومقاصد گروه اکنون اجازه ميخوا
اس ن قانون براسآ، که ن کشوراستآسياسی ھرکشوری برخاسته ازمقررات قانون اساسی سيستم حقوق 

  .استشده حاکميت مردم مبنای نظام وسيستم سياسی کشور
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 جمھوری اسالمیولی نظام سياسی وحقوقی جمھوری اسالمی درقالب تعريف باالقرارندارد وبنابراصل دوم 
  .نظامی است برپايه ايمان

  
يکی ازارکان نظام جمھوری  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی ۵درتفسير وتوضيح اصل دوم دررديف 

مستمر فقھای  ونيز اجتھاد یاسالمن درتداوم انقالب آامامت ورھبری مستمر ونقش اساسی اسالمی <
جمھوری اسالمی نظامی است برپايه مصلحت که تشخيص مصلحت با ولی فقيه  ،>جامع الشرائط است

  .نرا برعھده کسانی که منتخب ولی فقيه است نھاده استآوجمھوری اسالمی است 
   

 ی برفلسفه اسالمین است که نظام سياسی ايران مبتنآ> درنام جمھوری اسالمی گويای اسالمیپسوند <
  .ست ميباشدمذھب تشيع که ازشاخه ھای منشعب ازاسالم ا و
  
نجا که حکومت ايران حکومتی است مبتنی برفلسفه تشيع که حاکميت وقدرت مردم رادريد مراجع آ از

 ظام وخود يک ن ،به حقوق تشيع   ِ کی                                ّ ) ميداند لذا اين شيوه وسيره مت  خامنه ایتقليد ودرنھايت ولی فقيه (
شورای (بيشتراست  در جمھوری اسالمی  ساسین به مراتب ازاعتبارقانون اآ که اعتبارستم است سي

خواستھای خامنه ای تحت عنوان ولی فقيه چنانکه عمال ھم  )نظارت درقانون اساسی جمھوری اسالمی
 نکهآ درباره مسائل ھسته ای ايران است که با او خرآن ھمين حرف آخراست  ونمونه مسلط آحرف 

) اوست وحق مزبور درحيطه سيستم حقوق سياسیدخالت درموضوع ھسته ای خارج ازحق قانونی (
قانونی رئيس جمھور است ولی نظام ولی فقيه ويا نظم سياسی مذھبی جايگزين سيستم حقوق  اقتدار

  .ستسياسی جمھوری اسالمی شده ا
   

ه ريح مزبور خواستـــــ, با گنجانيدن تصھا  برای خالصی ازاحتمال کلنجارمجلس باموافقت نامه ئیآمريکا
موافقت  ازقيد سيسم حقوقی جمھوری مجلس که درقانون اساسی مقيد شده است رھا ساخته وخودرااند 

دامات نامه باامضای رئيس جمھوری ووزيرخارجه بی نياز ازرجوع به مجلس باشد وچون خامنه ای اق
 ازمجلس بی دگان جمھوری اسالمی رادر مذاکرات ژنو تائيد وتمجيد کرده ھمان رابفال نيک گرفته وننماي

  .نيازشوند
   

  مجلس درمقابل عمل انجام شده
رائی مراحل اج ،وقتی موافقتنامه بدون تصويب مجلس ،راين ميان مطرح ميشود اين استنکته ظريفی که د

راک تعطيل وغنی سازی متوقف وسايرتعھدات جمھوری اسالمی ب سنگين اآاش طی شد وازباب مثال 
. به انجام گرديد مجلس درمقابل عمل انجام شده قرارخواھد گرفت چاره ای جز تصويب موافقتنامه ندارد

ھمين دليل است که قانون اساسی جمھوری اسالمی گفته که موافقتنامه ھا بايد بعد ازتصويب مجلس به 
   .يعنی قبل  ازتصويب مجلس نبايد وارد مراحل اجرائی بشود امضای رئيس جمھوربرسد 

  كاله بزرگ ديگر
نجاست که حتی يکباربه آبزرگترين کالھی که بموجب موافقتنامه تحميل به جمھوری اسالمی شده 

اشاره ای درموافقتنامه نشده است وموافقت نامه طوری  آمريکاھای خودسرانه  غيرقانونی بودن تحريم
مريکاست  واين آخودسرانه ھای  شانگر رضايت ومقبوليت جمھوری اسالمی ازتحريمتنظيم شده که ن
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 ھای شورای جمھوری اسالمی که نسبت به تحريم .درموافقتنامه ازعجايب است                   ِ سکوت ومتقابال تنفيذ  
ا ھ نھاراغيرقانونی ميدانست چگونه دائره تمکين ورضايت خورا نسبت به تمام تحريمآامنيت معترض و

  ؟مريکا اعالم داشته استآھای خودسرانه  ائی وتحريماعم ازشور
  

  يك كاله ديگر
ماه اگرايران به تعھداتش تحت اين توافق عمل کند .......  ۶(بمدت  درھمان فراز مورد بحث اين تحرير 

. مفھوم اين بند اين است که تحريمھای موجود ) کاله برزگ را مالحظه کنيدتحريم ھای جديدی اعمال نکند
تحريم جديدی را تحميل ايران  آمريکاکماکان باقی خواھد ماند و ماه  ۶بمدت  جمھوری اسالمی عليه

مده آھای فعلی را ھمانطور که درموافقت نامه  حق دارد که تحريم آمريکانخواھد کرد  ودرکالمی ديگر 
  .سفت وسخت ادامه بدھد

   
، ھمچنان تحريم نکه جمھوری اسالمی به تمام تعھدات معلوم ونامعلوم تن دادآ پس از ،درکالمی ديگرباز و

  .ھا روی ھمان پاشنه سابق خواھد گشت
   

است نه مقام ثالثی  ۵+١بتشخيص  ،فراموش نکنيد که انجام درست وصادقانه تعھدات جمھوری اسالمی
  .ستآمريکانھم آ يعنی مدعی عليه وقاضی يکنفر

   
 ؛ورده شودآ بودن چنين موافقتی بھتراست نمونه مرسومی نابھنگامی وغيرعادیبرای نشان دادن 
، کارانجام شده به موازات انجام کارازسوی مقاطعه کار ،شرکت ھا بادولت       ِ ه کاری  عدرقراردادھای مقاط

 ه کارپرداخت ميشود  وعن پس ازکسردرصدی بعنوان تضمين به مقاطآوجه  سيتواسيون ميشود و
ختالف مانع ادامه کارويا پرداخت طلب مقاطعه کارنميشود زيرا درمقابل انجام ن اآد اگراختالفی ھم باش

 .متعھد له ، متعھد له موظف به پرداخت عوض است واين عوض متوجه عين است نه رضايت ھرتعھدی
  .ن با کارشناس وقاضی است نه طرف تعھدآرضايت متوجه کاراست وتشخيص 

  
عھداتی ت زناديده گرفته ودرمقابل ھريک ا را ئيد واجراستکه عمال مورد تاموافقتنامه اين اصل کلی حقوقی 

زاد کردن پاره ھايئ از تحريم منظورنشده آاجرا کند ھيج الزامی برای  نراآيران برعھده دارد وکه ا
عدم رضايت وصادقانه نبودن رفتارجمھوری اسالمی را عنوان کند وھمچنان  ۵+١،ماه ۶واگردرپايان 

ابقه را دنبال نمايد وزيرخارجه جمھوری اسالمی جزکمردرد ظاھری کاری ازدستش ھای س تحريم
   .رابه مادربيمارش برساند  آمريکامد ويا اينکه شکايت ازآبرنخواھد 

  

  لس شمشير داموك
مشابھت نزديک داشته باشد ھمان شمشيرمعروف  ۵+١تشبيھی که ميتواند با موقعيت موافقت نامه 

  .س استلداموک
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موقعيتی   ِ ف                    ّ ن شمشير داموکس معر  داستا

است که کسی زيرشمشيری برنده  یبسيارسخت
ن ويزاآسرش  یسبی ازباالآکه به يک تارموی 
ن بند آن احتمال قطع شدن آاست نشسته وھر

   .نازک است که مرگ اورامسلم کند
   

جمھوری اسالمی دررابطه باموافقتنامه 
 آمريکاوتصريحات وتعھدات وبازبودن دست 

ن کشوربرجمھوری اسالمی بدليل آوسيطره 
موافقت وتسليم وامضای نمايندگان جمھوری 

ن انسان بيچاره آاسالمی ھمان موقعيت 
داموکلس   ن شمشيرآ دارد که زير واسيری را

زه اھای ت با تھديد تحريم آمريکانشسته است و
ھای سابق خطر  ويا شدت دادن به ھمان تحريم

  .فرو افتادن شمشير رابرفرق جمھوری اسالمی نزديک ميکند
   

زيرموافقتنامه  . بزندجمھوری اسالمی دراين موافقتنامه درموقعيتی قرارگرفته که ھيچ راه فرارندارد
ليم باشد بازھم سبب سازش کند وتس ،مدآھای بسيارسختی خواھد شد که دمارش درخواھد  تحريم گرفتار

ل      ِ کلی و   رضايت وموافقت عام و ،رکعدم اعتماد ودھای  واژه نميشود وبااستفاده از آمريکاقط بھانه  ِ س  
به تجزيه نه تنھا  ،کن جمھوری اسالمی نيست ودامنه تقاضاھا ابدا به موافقتنامه محصور نخواھد شد

نھاست آاده افت که ادعای جا ت قضائیمصونيپيشاپيش گرفته اند ونه تنھا  نراآکشورکه رضايت نسبت به 
ئی ھا به خانه ھای آمريکازادی ورود آ ) بلکه حتی(بمناسب قوانين عقب افتاده قضائی جمھوری اسالمی

 وافغانھا آمريکاموزش برخی کارھای خاص راھم خواھند خواست مگر درابتدای موافقت نامه آ ومردم 
ئی ھا به رختخواب خانواده ھای افغان ھم کشيده آمريکاکسی فکرميکرد که توقعات  ،درسالھای نخست

ران ھا چيزھائی رابه اي ئیآمريکا ،قصد تجزيه افغانستان رادارد آمريکامگرکسی فکرميکرد که  خواھد شد
   .تحميل خواھند کرد که محال است بتوان تصورش راھم کرد

  

  ري خواهد داد آيا مجلس به موافقت نامه راي آ
  :زيرپاسخ اری است به داليل 

درنظام  ، نظام مصلحتی وتشيع استنظام حکومتی ايران نظام پارلمانی دموکراتيکی نيست -١
  .ست نه بانمايندگان مردممصلحت جامعه وکشوربا ولی فقيه ا ،مصلحتی وحاکميت تشيع

نمايندگان مجلس جزئی ازنظام مصلحتی ولی فقيه اند وبوسيله رئيس مجلس ازنظرات ولی فقيه  -٢
ن عمل ميکنند واين حقيقت را بارھا برخی ازھمان نمايندگان مجلس گفته اند که آ مطلع وطبق

   .من ھستيآمصلحت جامعه با ولی فقيه است وما نمايندگان مجلس مقيد وملتزم به حمايت ورعايت 
ج ن کشوردرايران وھمچنين درخارآست  ايادی سخت بدنبال اجرای موافقت نامه ا آمريکادولت  -٣

سربازان  ٩٢چنانکه باانتخابات رياست جمھوری سال  ت برجسته ای يافته اندوازکشور موقعي
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وايرانيان شکست خورده بودند به مقاماتی رسيده  اند  ٨٨واسرائيل که درانتخابات سال  آمريکا
   .خارج ازکشور که عليه جمھوری اسالمی مبارزه ميکردند به حمايت ازروحانی برخاسته اند

ئيھا عادت دارند دراين قبيل موارد ميکنند عامل ديگری است که آمريکاريخت وپاشھائی که 
لوی جرگه افغان ديديم که پيرمرد ريش سفيد  ش را درنمونه ا .ن غافل ماندـنميتوان ازنقش 

بخوانيد قرارداد فروش ناموس مردم رئيس لوی جرگه چه سينه ای برای امضای قرارداد امنيت <
امضاکند يعنی  ن قرارداد راآی بايد تاقبل ازسال ايکرد که کرزوحکم م > ميزدواستقالل کشور
 آمريکان پيرمرد مسلمان با خواست آاين رابطه باوری  ياآ. اصرارکرد آمريکاھمان چيزی که 

  ؟آمريکاناشی ازحکم ا سالم است ويا دالرھای 
ورده که آنھا موقعيتی رابوجود آندانمکاری مسئولين جمھوری اسالمی وعربده کشی توخالی   -۴

ه مچاره ای جزتسليم وامان خواستن ندارند گرفتاری مردم ايران يک روزه نيست که بايک توافقنا
 .ھم پايان يابد

  

  وزير خارجه ايران كه معناي تحميل رانميداند 
من باوزيرخارجه < :دررابطه باايران گفت آمريکاازطرف  قای جواد ظريف پس ازتحريم شرکتھائیآ

ريه باچوپان گ ،(باگرگ دنبه ميخوره .تلفنی صحبت کردم وبھتراست که صحبتھا سری بماند آمريکا
ولی يک نکته راميتوانم بگويم که مابايد به اين درک متقابل برسيم که چيزی رابه ديگری   ،ميکنه)

  >تحميل نکنيم
  

   .چيست !ت سنگين درتوافقنامه ھنوز نميداند که تحميلاين تحميال بيچاره ظريف با
   

  درخواست توجه ازخوانندگان 
خوانندگان محترم تحريرات دررابطه با موافقتنامه خواھش دارم  توجه داشته باشند که تجزيه تحليل زا

 یوبه ميدان اعتقاد مذھبی ويا اعتقادات سياسی ويا جانبدار ،حقوقی درمرز قانون وحقوق محدود است
  .ويا مخالفت با موضوع ربطی پيدا نميکند

  

 


