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اميرفيض -حقوقدان

اشاره به موضوع
قسمت نخست اين تحريربه شھادت آقای دکترسادات ونيز تفاوت وتناقض متن )فکت شيت( وزارت
امورخارجه آمريکا که ھمان متن گروه  ۵+١است با متن وزارت خارجه جمھوری اسالمی اشاره شد و
اينطور بيان موضوع گرديد که ھيئت ايرانی مشارکت جدی وحضور مسئوالنه درتھيه متن توافقات ھسته
متن تھيه
ای نداشته اند ،و ھمانطور که شاھد آقای دکترسادات ،و قبال ھم آقای عراقچی اعالم داشته اند ِ
شده ازسوی آمريکا را نخوانده امضا کرده اند؛ و چون درجريان متن نبوده اند برای ارائه به مجلس
ودولت ،فکت شيت آمريکا را ترجمه کرده وتصورات وخياالت خودشان را در آن ترجمه گنجانيده وبه
مجلس داده اند يعنی جعل وتحريف ومجلس ھم که قدری درجريان امر بوده سه نوبت متن وزارت خارجه
جمھوری اسالمی را بعلت تناقض با متن اصل )متن = ۵+١طرح آمريکا( رد کرده و خواستار ترجمه
درست شده است که موضوع متاسفانه پيگری نشد.

ﺗﻮﺿﻴﺢ ازﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ
درقسمت نخست تحرير آنجا که شاھد فشارسياسی را برای نخواندن متن اصلی وامضای آن بھانه آورده
بود ،تحرير ،مسئله ُکره را مطرح ساخت اکنون اين توضيح الزم است که مقصود از کره ،کرھی است
که متوجه نمايندگان ايران شده است ،نه کرھی که متوجه برجام بعلت ويا بھانه فشارسياسی خارجی
باشد؛ زيرا کره ،که از اسباب بی اعتباری قراردادھاست ،شمولی درقراردادھای بين کشورھا ندارد.

اداﻣﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ھمانطور که درقسمت نخست اين تحريروعده داده شد اکنون به برخی ديگرازتناقضات بين متن وزارت
خارجه آمريکا ومتن اصل باتفاق نگاه ميکنيم.

ﻣﺪت ﺗﻮاﻓﻖ
يکی ازارکان عقد ويا توافق مدت است؛ و بطوريکه مذاکرات ايران و ۵+١نشان ميدھد روی مدت توافق
برجام گفتگو ھای زيادی بوده ومدتی ازمذاکرات ھم برای چانه زنی درمورد مدت بوده است اکنون ببينم
که مدت توافق دربرجام درمتن وزارت خارجه ومتن آمريکا با چه تناقضی روبروست و چرا؟
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ﻣﺘﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ
بر اساس راه حل بدست آمده (١) ،دوره زمانی برای برنامه جامع اقدام مشترک درخصوص برنامه غنی
سازی  ١٠تا ١۵سال خواھد بود وبرخی بخشھا  ٢٠تا  ٢۵سال ).(٢

ﻣﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
براساس راه حل بدست آمده ،دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک درخصوص برنامه غنی سازی ايران
 ١٠سال خواھد بود.
 -(١) عبارت >براساس راه حل بدست آمده< که درھردومتن يعنی متن اصلی ومتن وزارت خارجه
جمھوری اسالمی دراول عبارت آمده نشانگر اين جريان است که مدت اجرای برجام بعد از
ی بدون توجه نبوده
مذاکرات وتبادل نظر راه حل ھا بدست آمده و يک امر نظری فردی وفور ِ
است.
 يک نگاه سطحی به متن اصلی ومتن وزارت خارجه جمھوری اسالمی نشان ميدھد که جمھوری
اسالمی تنھا تغييری که درآن فراز متن اصلی داده مدت است که مدتھای ذکرشده درطرح اصلی
را به ميل و وخيال وتصوراتی که داشته عوض کرده است اين عمل يک جعل است )ازنظرحقوق
داخلی نه بين المللی(.
درتاريخ يازدھم بھمن سال  ٩٢آقای نبويان نماينده مجلس به خبرگزاری تسنيم گفته است:
>آقای عراقجی درجلسه خصوصی مجلس گفت> :تحريم ھا  ٢٠سال طول ميکشد<.
سند مزبور نشان ميدھد که عراقچی دقيقا ميدانسته که مدت تحريم ھا حداقل  ٢٠سال است ومعھذا متن
وزارت خارجه را خالف واقع ترتيب داده است.

آﺛﺎرﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﺮح اﺻﻠﻲ
 ھمانطور که مالحظه ميفرمائيد درطرح اصلی مدتھا ثابت نيست واز ١٠تا  ١۵ونيزدربرخی موارد
از ٢٠تا  ٢۵سال خواھد بود.
اکنون اين سوال مطرح است که چرا ازذکرمدت ثابت خودداری شده است؟ آيا اراده وقصدی براين کار که
ظاھرا معمول نيست وجود داشته است ياخير؟
آری؛ تنظيم کنندگان متن با اراده وفھم وقصد کامل از ذکرمدت ثابت خودداری کرده اند؛ چرايش را ميتوان
اينطور گفت:
محدوديتی که آمريکا درخصوص برنامه غنی سازی ايران برجمھوری اسالمی بموجب برجام وارد ساخته
است ھمان حداکثرمدت است که  ١۵سال ودرمواردی  ٢۵سال خواھد بود منتھا آمريکا اين شانس را
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برای جمھوری اسالمی قائل شده است که اگرجمھوری اسالمی دوره زمانی مندرج دراقدام مشترک را
درست ومورد تائيد راستی آزمائی زود ترانجام دھد ،مدت محروميت جمھوری اسالمی ممکن است به
سالھای کمتری تقليل يابد؛ نمونه اين عمل را ميتوان دراحکام دادگاه ھای کيفری يافت که متھم به مدتی
طوالنی محکوم به زندان ميگردد ولی درحکم شرط ميشود که درشرائطی ازجمله رفتار متھم درزندان
مستحق تعليق مجازات خواھد شد.
 آيا ميتوان گفت که ھيئت ايرانی آنقدر بی اطالع بوده که نفھميده مدت متغير وغيرثابت در برجام
چه تاثيری دارد وچگونه مھارجمھوری اسالمی با توجه به ماده  ٢۵سال حق راستی آزمانی
)دقت کنيد بين مدت  ٢۵سال دوره زمانی با مدت  ٢۵سال راستی آزمائی که مساوی تعيين شده
است( در اختيارآمريکا قرارخواھد گرفت؟
ميتوان گفت که دراين مورد مسئله فھم ودرک مطرح نبوده؛ بلکه حضوروعالقه درکاربوده است واال ھر
فرد عادی ميداند که فرق بين  ١٠تا  ١۵و ٢۵سال چيست ،وقتی آقايان درتنظيم وخواندن متن
حضورنداشته اند معلوم است که اين مسائل ابتدائی ھم غفلت ميشود.
تحرير حاضربه اين نتيجه رسيده است ھمانطو که آقای دکترسادات گفته است جمھوری اسالمی عجله در
توافق داشته است و احساس اين عجله جائی برای دقت نمايندگان نميگذاشته.
آقای ابوطالبی معاون دفترسياسی روحانی گفته است> :ارزش تعامل با آمريکا بيش ازموضوع ھسته ای
است< يعنی تعامل ونوکری آمريکا را به چسب؛ گورپدرھسته ای.

ﻣﻘﺪارذﺧﻴﺮه اوراﻧﻴﻮم
ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ
درمتن اصلی حد اکثرمقداراورانيوم غنی شده  ٣٠٠کيلو گرم ذکرشده است ،که درموقع تنظيم برجام
 ٨٠٠٠کيلو بوده است ،ھمچين قيد شده است که مازاد از ٣٠٠کيلو بايد به خارج ازکشورمنتقل شود.
 درمتن وزارت خارجه جمھوری اسالمی اشاره ای به متن اصلی نشده است ،ولی درطول زمان
جمھوری اسالمی اعالم کرد که مقدارمورد تعھد اورانيوم خودرابه خارج ازکشور فرستاده است.
اين يعنی تائيد صحت واصالت متن اصلی.

راﻛﺘﻮر آب ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ
يک گروه بين المللی به ايران کمک خواھد کرد تاراکتور اراک را باز طراحی کند به صورتی که ديگرمواد
مورد نيازسالح ھسته ای را توليد نکند.
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ﻣﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
>دربازطراحی راکتور اراک ضمن کاھش ميزان توليد پلوتونيوم ،کارآيی راکتور اراک برميزان قابل
توجھی افزايش پيدا خواھد کرد* .بازطراحی اراک درچارچوب يک برنامه زمان بندی مشخص درقالب
يک پروژه بين المللی مشترک تحت مديريت ايران* آغاز و پس از آن بالفاصله ساخت آن شروع و در
چارچوب يک برنامه زمان بندی تکميل خواھد شد؛ توليد سوخت راکتور اراک واعطای گواھی بين المللی
سوخت راکتور ازجمله موارد اين ھمکاری بين المللی خواھد بود .از طرف ديگرکارخانه توليد آب سنگين
نيز مانند قبل به کارخود ادامه خواھد داد< پايان
چنانکه مالحظه داريد ،متن جمھوری اسالمی درست منطبق با اظھارات شاھد است که ھرچه در تصور
آنھا بوده ودرطرح اصلی پياده نشده حضرات آنرا درطرح خودشان ازخيال خودشان پياده کرده اند مصداق
)ھرچه خواھد دل تنگ بگو(
کمک ،درمتن اصلی يک تعارف است ونميتواند منشا تعھد شناخته شود زيرا نخ محدود است ونه مشخص
وممکن است چيزی بنظر کمک دھنده کمک مطلوب باشد ولی اصال به ضرر کمک گيرنده به حساب بيايد
ويا اصال آنقدر ناچيز باشد که بدرد کمک گيرنده نخورد ولی درھمه اين احوال کمک منظور شده درقرارداد
انجام شده است.
حالت طبيعی کمک درقرارداد اين است که اگرکمک گيرنده مطيع ومنقاد کمک دھنده باشد کمک جريان
خواھد يافت و اگر نباشد ازکمک ھم خبری نيست واگرھم باشد عمال کمک محسوب نميشود.
 تمام موارد ومراحلی که درمتن وزارت خارجه جمھوری اسالمی با عالمت* مشخص شده خيال
خام وھوس وانتظار جمھوری است وھيچ تعھدی برای  ۵+١درفعليت دادن ويا کمک درانجام آن
درمتن اصلی ديده نميشود.
ﺣﺎﺷﻴﻪ = درجريان ملی شدن نفت درسال  ١٣٣٠که دولت انگيس ايران را به دادگاه الھه کشيد در
ايران حقوق دانانی مانند دکترسنجانی ،دکترمتين دفتری ودکترشايگان وديگران بودند و با آنکه خود
مصدق تحصيالت حقوقی داشت!! معھذا از پرفسور رولن متخصص حقوق بين الملل دعوت به ھمکاری
شد .اما درجريان مذاکرات ھسته ای وبرجام بجای پرفسور رولن برادر شيخ حسن پا انداز اداری و
کسانی مانند دکترسادات که گفته ميشود )اينترنت( دندان پزشگ بوده اعزام شده اند! ونيز ۴ايرانی تبعه
انگليس و آمريکا وکانادا بنام ھای سيروس ناصری – مشکور -دری اصفھانی و رمضانی که در ھيئت
ايرانی عضويت داشته اند عمال جريان قرار داد را بنفع  ۵+١ھدايت ميکرده اند؛ آقای قدوسی نماينده
مجلس که روی برجام وافراد دو تابعيتی تحقيق وموضوع را تعقيب ميکند نوشته است »دری اصفھانی
دارای تابعيت انگليس وکاناد وآمريکا ظاھرا مسئول بخش تحريم ھای اقتصادی عليه ايران بوده ولی
ازطرف ديگرماھيانه  ١۵٠٠پوند حقوق ازانگلستان دريافت ميکرده تا تحريم ھا حفظ شود وبرجام طوری
تھيه شود که قابل تفسير بوده وتفسير آن بنفع ۵+١تمام شود« »گرفته شده ازاليحه شماره  ٩٨٨آقای
دکتر ھـ  -ط با تشکر ازايشان«.
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ادﻋﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
دامنه ادعای داوطلبانه بودن امضای برجام به تکرارمکرر از ناحيه آقای ظريف وعراقچی اعالم شده
است که بکل بی پايه بوده وھست و اساسا ماھيت برجام وقطعنامه ھای شورای امنيت که برجام در رابطه
با آن بوجود آمده است جائی برای داوطلب بودن نميگذارد .اما موضوع داوطلبانه بودن از کجا آمده است.
يکی ازشرائط عضويت در آژانس بين المللی اتمی قبول عضويت است که آژانس حق دارد بھر نقطه
مشکوکی ازکشورعضو دسترسی وتحقيق واستفاده ازفناوری ھای پيشرفته انجام دھد.
از آنجا که برجام ،جمھوری اسالمی را مقيد ساخته که بايد با قبول پروتکل الحاقی عضويت آژانس بين
المللی را قبول کند ،جمھوری اسالمی به اين قبول عنوان داوطلبانه داده است و آقای ظريف وعراقچی به
اين داوطلبانه بودن پروتکل الحاقی عنوان داوطلبانه بودن برجام را داده اند.
اکنون ببينيم که درمتن جمھوری اسالمی ،داوطلبانه بودن کجا وچگونه تعبير شده است.
>ايران درجھت شفافيت واعتمادسازی ،به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا
نموده ودر ادامه فرايند تصويب اين پروتکل طبق يک جدول زمانی درچارچوب اختيارات رئيس جمھور
ومجلس به تصويب خواھد رسيد.
نظربه اينکه پروتکل الحاقی يکباربه مجلس آمده و رد شده است متن جمھوری اسالمی به اين سابقه
توجه داشته واجرای آنرا تحت عنوان داوطلبان واجرای موقت قرارداده تا مجلس آنرا تصويب کند.
بنابراين عنوان داوطلبانه ويا صورت موقت ،با شرط مقرر دربرجام که قبول آن برای ايران جنبه الزامی
دارد ھمخوانی ندارد وبايد به طرح اصلی رجوع شود.

ﻃﺮح اﺻﻠﻲ
آژانس به ھمه تاسيسات ھسته ای ايران دسترسی خواھد داشت و ايران پروتکل الحاقی را امضا خواھد
کرد که باعث ميشود آژانس به صورت تصادفی وغيرمحدود به بازرسی ازھرتاسيسات مشکوک ايران
بپردازد وازفناوری ھای پيشرفته برای نظارت برفعاليت ھای ايران استفاده کند .پايان
اينکه اخيرا نماينده آمريکا درسازمان ملل خواھان بازرسی ازمناطق مشکوک ايران توسط آژانس شده
است براساس ھمان حقی است که درپروتکل الحاقی برای آژانس منظور شده است ،فراموش نشود که
عالوه بر پروتکل الحاقی راسا ھم برجام برای مدت  ٢۵سال تحت عنوان راستی آزمائی دارای اين حق
بازرسی خواھد بود.
آمريکا به بھانه بازرسی مناطق مشکوک درباره فعاليت ھای ھسته ای از زرادخانه موشکی جمھوری
اسالمی کم وبيش آگاه خواھد شد واين نگرانی ھمان بود که مجلس به اعتبار آن پروتکل الحاقی را
درنوبت اول رد کرد.

تير شيد= چھارشنبه  ٣٠/٠٨/٢٠١٧ ،برگ  ۶از ٧
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ھمکاری ھای بين المللی
ضرب المثلی داريم که ميگويد خانه عروس بزن بکوب وخانه داماد خبری نيست ،درست قضيه متن
وزارت خارجه جمھوری اسالمی ومتن اصلی است.
درمتن جمھوری اسالمی آمده است؛ ھمکاری ھای بين المللی ھسته ای با جمھوری اسالمی ايران از
جمله با اعضای  ۵+١درحوزه ساخت نيروھای ھسته ای ،راکتورتحقيقی ،گداخت ھسته ای ،ايزوتوپ
ھای پايدار ،ايمنی ھسته ای ،پزشگی وکشاورزی ھسته ای امکان پذيروارتقا پيدا خواھد کرد وبراساس
برنامه جامع اقدام مشترک دسترسی ايران به بازارجھانی ،عرصه تجاری ،مالی وبانکی ،دانش فنی و
انرژی ھم فراھم خواھند شد اين متن جمھوری اسالمی درحاليست که:
درمتن اصلی ھيچ اشاره ای درباب ھمکاری ھا و آنچه که درفوق مالحظه کرديد ديده نميشود.
جمھوری اسالمی ھرچه آرزو داشته وخيال وتصورميکرده که با برجام بدست خواھد آورد درمتنی که
تھيه کرده نوشته است.
اينکه جمھوری اسالمی قيل وقال ميکند که آمريکا به تعھدات دربرجام عمل نميکند مقصودش ھمين
انتظاری است که درمتن خودش تھيه کرده است.
واقعا خيلی رو ووقاحت ميخواھد درحاليکه عراقچی وظريف ودولت شيخ حسن انتظار دارند که در کنف
برجام به دستآوردھای ازقبل آمريکا برسند ھمان آقايان وفرمانده سپاه وسيد علی خامنه ای و امام
جمعه تھران ،صريح وروشن اعالم ميکنند که برجام سبب رفع دشمنی ما با آمريکا نميشود وحالت جنگ
بين ما وآمريکا ھمچنان وجود دارد.
ھمکاری برپھنه ھای وجود حسن نيت بين طرفين برقرارميشود درحالت جنگ ،بی اعتمادی ،رقابت
ھمکاری ممکن نيست؛ اينکه ميگويند درجنگ واختالف نان وحلوا خيرنميکنند ھمين است که ھمکاری
يعنی مشارکت وھمدلی دويا چند نفردريک کاری ،بين دوکشوری که  ٣٠سال است روابط سياسی آنھا
قطع است وھرروز بيم جنگ ميرود واقعا که انتظارھمکاری جمھوری اسالمی خيلی فکاھی است.
درحاليکه وزيرخارجه جمھوری اسالمی درمصاحبه باشبکه تلويزيونی آمريکا گفته است:
>بی اعتمادی بين آمريکا وايران يک فاجعه تاريخی است< چگونه جمھوری اسالمی که پيشگام اين بی
اعتمادی وحافظ استمرار آن است ادعای ھمکاری آمريکارا داشته باشد اگرعمال ممکن نيست ولی در
خيال وتصورات جمھوری اسالمی ممکن است.

ﻣﻮﺿﻮع دﺑﻪ وﺗﻔﺎﺳﻴﺮ
از آنجاکه ديدگاه ھای سران جمھوری اسالمی ناشی ازمتن جمھوری اسالمی است که متنی خودساخته
است وتعارضاتی حتمی وجدی با متن اصلی دارد لذا ھرگاه که آمريکا دررابطه با برجام اصيل مطلبی

تير شيد= چھارشنبه  ٣٠/٠٨/٢٠١٧ ،برگ  ٧از ٧
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ميگويد ازسوی جمھوری اسالمی به دبه وياتفسير غلط اطالق ميشود زيرا به باورنادرست آنان تنھا متن
جمھوری اسالمی اصيل ودرست است!!
کما اينکه آقای ظريف درمصاحبه با تلويزيون آمريکا گفت> :آمريکا درباره چارچوب لغو تحريمھا خالف
گفته است<

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﻲ
مذاکرات مجلس نشان ميدھد که مجلسيان دقيقا درجريان سوخت وسوز حقوق ايران واقدامات مجعول
ھيئت نمايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای ومتن خالف واقع وزارت خارجه جمھوری اسالمی بوده اند
که:
آقای مسعود پزشکيان نايب رئيس اول مجلس دھم درتاريخ  ٢٣شھريورسال  ٩۵درمجلس گفت:
اگردفاع رھبرازتيم ھسته ای نبود آنھا رابعنوان خائن اعدامشان ميکردند.

