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اميرفيض -حقوقدان
اين تحرير متمايل به اين قصد است تا پيگيرشود که  ٢۵سال مدت راستی آزمايی چگونه وارد توافق جامع
شده است؟
بااين توجه جلوبرويم که مدت  ٢۵سال تنھا درمورد راستی آزمايی بکار گرفته نشده مانند يک طلسم در
نواحی ديگرھم بکاررفته است.
سيد علی گفته است >بعد از ٢۵سال اسرائيل وجود ندارد<.
باارزيابی اثرات  ٢۵سال راستی آزمايی آمريکا درايران ميتوان گفت که مقصودسيد علی ازاسرائيل ،ايران
است که بعد از ٢۵سال وجود واقعی نخواھد داشت.
يک مقام آمريکائی ھم گفته است >تحريم ھا  ٢۵سال بطول خواھد انجاميد<.
آقای نبويان نماينده مجلس اسالمی گفته است> :بعد از  ٢۵سال يک چھارم تحريم ھا برطرف ميشود<.
خانم شرمن گفت> :برداشتن تحريم ھا  ٢۵سال طول ميکشد<.
اما موضوعی که اين تحرير را تشکيل ميدھد دست يابی به چگونگی وارد شدن  ٢۵سال مدت راستی آزمايی
درتوافق جامع است.
ﺑﺎدﻻﻳﻞ زﻳﺮﺟﻠﻮﻣﻴﺮوﻳﻢ
تاپنجم آبان ماه سال  ٩٣مذاکرات ھسته ای درموقعيتی قرارنداشت که مسئله مدت راستی آزمايی پيش
آيد ،البته درموافقتنامه ژنو ميخ راستی آزمايی کوبيده شده ولی نسبت به مدت آن ھيچ اشاره ای
ندارد.
درتائيد اظھارباال وزارت خارجه جمھوری اسالمی اعالم کرد که:
>درمذاکرات ھسته ای ھيچ توافقی درھيچ موردی صورت نگرفته است<
بنابراين؛ >ھيچ توافقی ،درھيچ موردی بين ايران وآمريکا نشده< واجد اين معناست که نسبت به راستی
آزمايی ومدت آنھم ھيچ توافقی صورت نگرفته است.
درمصاحبه صدای آمريکا ازخانم شرمن سوال شد که بنظرشما برای رسيدن به توافق ھمه جانبه به
چه مدت زمان نيازاست  ۵سال –  ١٠سال يا  ٢۵سال .اوگفت من دراين باره چيزی نميگويم چون
بناست دراين مورد گفتگو صورت بگيرد.
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اظھارات خانم شرمن که رياست ھيئت گفتگو کننده آمريکائی را دارا بوده دو مسئله را گواھی ميدھد اول
اينکه برای توافق ھمه جانبه )توافق جامع= برجام( قائل به مدت شده ودوم اينکه اھميت زمان الزم برای
تحصيل توافق را موکول به گفتگو دانسته است واين گفتگو ھمان است که درتوافق جامع منوط به اجرای
تعھدات ايران بوسيله آژانس اتمی شده که به اسفند ماه ايرانی سررسيد ميباشد بنابراين درمصاحبه خانم
شرمن صحبتی ازراستی آزمايی ومدت آن تاچه رسد به  ٢۵سال نبوده است.
بگزارش رويترز؛ آقای اوباما درمصاحبه ای که درکاخ سفيد انجام داد گفت> :شانس چنين توافقی
را زياد نمی بينم ،اوگفت اگرايران مايل باشد برای حد اقل  ١٠سال برنامه اتمی اش را درابعاد فعلی
نگھدارد وبرخی ازعناصر موجود اين برنامه رابرچيند ،اگر به اين توافق برسيم و راھی برای تصديق
اين پيداکنيم ھيچ گام ديگری نيست که بتوانيم برداريم که به اين اندازه در مورد عدم دستيابی آنھا به
سالح اتمی بما اطمينان دھد<
دراظھارات آقای باراک اوباما که درواقع مدعی ايران است  ١٠سال محدوديت فعاليت ھسته ای بزرگترين
وموثرترين خواست ايشان است درحدی که آنرا بزرگترين موفقيت خود برای مھارفعاليت ھسته ای ايران
دانسته است.
آقای اوباما اضافه کرده است که اگرراھی برای تصديق اينکه ايران محدوديت  ١٠ساله را رعايت کرده پيدا
کنيم بھترين گام ھارابرداشته ايم.
راھی را که آقای اوباما به آن اشاره کرده ھمين راه راستی آزمايی است که درتوافق نامه ژنو ھم قيد شده
است.
دراينصورت که زمان محدوديت فعاليت ھسته ای ايران  ١٠سال تعيين شده وبطورطبيعيی راستی آزمايی
وصداقت ايران درمورد خواست اوباما منوط به ھمان  ١٠سال خواھد بود نه مدت خارج ازھمان  ١٠سال
دراينصورت مدت  ٢۵سال راستی آزمايی مندرج درتوافق جامع ازکجا وبه چه علت آمده است؟
حداکثرخواسته آمريکا برای محدوديت وکنترل فعاليت اتمی ايران  ١٠سال بوده چگونه وچرا نمايندگان ايران
در مذاکرات ھسته ای زيربار ٢۵سال راستی آزمايی رفته اند؟
آقای عراقچی گفته است ماخواھان محدوديت  ۵ساله بوديم وآمريکائی ھا ميگفتند محدوديت بايد
دورقمی باشد )يعنی از١٠سال کمترنباشد(.
مدت  ١٠سالی که عراقچی ازآمريکائی ھا نقل کرده کامال منطبق با اظھارات اوباما ومواردی است که دراين
تحرير مستند قرارگرفته ديگرچرا وبه چه مناسبت ده سال ميشود  ٢۵سال؟
*اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه واﺷﻨﮕﺘﻦ
انديشکده واشنگتن درتاريخ تيرماه سال جاری بيانيه مفصلی تحت عنوان )بيانيه عمومی درباره سياست
آمريکا درقبال مذاکرات ھسته ای( منتشرساخت که ازسوی گروھی متشکل از دو حزب آمريکا ھم تائيد شده
است.
اشاره به اھميت بيانيه مزبورايجاب ميکند که بيشتردرموقعيت ووزن سياسی آن انديشکده آگاه شويم.
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بيانيه مزبور بوسيله  ١٨نفرازمشاوين سابق آقای اوباما ازجمله کسانی مانند رايس کارشناس سياست
آمريکا درقبال ايران – ديويد پترووس رئيس سازمان سيا – رابرت اينھون مسئول سياست تحريم ايران
وجيمزکارتريت معاون پيشين فرماندھی ستاد مشترک آمريکا – گری سيمور مشاورپيشين اوباما در سياست
ھسته ای وعده ای ديگرامضا شده است.
دراين گزارش که  ۵شرط برای توافق با ايران منظورشده است شرط چھارم آن راستی آزمايی است.
دراين شرط بالصراحه انجام شرط راستی آزمايی رابرعھده آژانس اتمی دانسته است وبطورروشن تکليف
آژانس را در بازرسی ازتمامی مراکزی که آژانس بازرسی آنرا الزم ميداند حتی مراکزنظامی و حساس ايران
مشخص کرده .دراين گزارش بسيارمھم ھيچ اشاره ای به تعلق تکليف راستی آزمايی از سوی دولت آمريکا
نشده تا چه رسد که  ٢۵سال ھم مدت آن باشد.
*ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ
آقای کنت بوالک تحليل گر ارشد سازمان سيا درتاريخ سه شنبه  ١۶ارديبھشت سال  ٩٣درروزنامه نيويورک
تايمز مقاله ای داشت که بخش مورد استناد آن برای اين تحرير چنين است.
>اگرچه ھمچنان بايد درباره شرائط اين توافق مذاکره کرد ) (١اما شايعات غيرقابل اجتنابی وجود دارد که
نشان ميدھد واشنگتن آماده توافقی  ١٠ساله است بااين حال توافق  ٢٠ساله بھترخواھد بود )(٢
بااين حال ايرانی ھا بطورقطع احتماال ھمه اين درخواست ھاراقبول نخواھند کرد ،آنھا به بازرسی ھای سرزده
که حاکميت اين کشوررا نقض کند اعتراض خواھند کرد .آنھا اين استدالل رامطرح خواھند کرد که درتوافق
موقت سال گذشته حذف تحريم ھا ذکرشده بود نه تعليق آنھا وھمچنين گله گذاری خواھند کرد که مسئوالن
غربی درنشست ھای خصوصی به آنھا گفته اند اين توافق  ١٠تا  ١٢ساله خواھد بود )<(٣
) –(١قيد مذاکراه درمقاله تحليل گرسيا وعنوان مذاکرات ھسته ای واجد اين مفھوم است که ھمه چيز در
نتيجه مذاکره وتوافق درتوافق جامع پياده شده است ازجمله ھمين  ٢۵سال راستی آزمايی.
درحاليکه درھيچ قسمت ازمذاکرات ھسته ای که تاکنون منتشرشده کوچکترين اشاره به گفتگوی ايران و
آمريکا ويا ۵+١در اين راستا نشده است.
) -(٢راه حل بلند مدت درنظر تحليل گر سيا ھمان  ١٠سال است که فعاليت ھسته ای ايران را متوقف و نابود
ميسازد و>بعد ازآن مدت ايران بصورت يک کشورغيرھسته ای درخواھد آمد<) .ازھمان مقاله بوالک(
ھمان آقای بوالک تحليلگرسيا درھمان مقاله نوشته است:
>درتوافق نامه ژنو آمده است؛ ھدف ازاين مذاکرات دست يابی به يک راه حل بلند مدت مورد توافق است که
يقين کنيم که برنامه ھسته ای ايران منحصرا صلح آميزاست<.
) - (٢اعالم آمادگی واشنگتن برای توافق  ١٠ساله که ازسوی تحليل گر سيا مقاله شده تائيد کننده ھمان
 ١٠سال محدوديت فعاليت ھسته ای است.
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) -(٣آقای بوالرک شھادت داده که درنشست ھای خصوصی به ايرانيان گفته شده که توافق ١٠تا  ١٢ساله
خواھد بود .شاھد ازاھميت اين خلف وعده آمريکا وتبديل  ١٠سال به  ٢۵سال ونگرانی ومخالفت ايرانيان
غافل نبوده است.
آنھا ونظايربسيارديگردريافتن اين پاسخ ايجاد اصرارميکند که  ٢۵سال ازکجا آمده نميتوان فرض کرد که
بدون گفتگووايجاد رضايت طرفين درتوافق جامع پياده شده است ،اين مذاکرات چه بوده است کسی نميداند.
وزارت ارشاد جمھوری اسالمی به رسانه ھای ايرانی توصيه کرده درباره مذاکرات ھسته ای شبھه افکنی
نکنند )يعنی خفه شوند(.
ظريف گفته است >نميخواستيم مردم ازکمپين مذاکرات مطلع شوند<.
مشاورخامنه ای )واليتی( گفته است >نبايد سخنی درمخالفت با مذاکرات ھسته ای گفته شود<.
آقای زيبا کالم درگفتگوی با ظريف گفته است که >توافق ژنو قرارداد ھای محرمانه ديگری ھم دارد<.
درمجلس گفته شده >وقتی متن رامحرمانه نگھداشته اند چه چيزی را نقدکنيم<
دولت گفته است> :مصلحت نيست که توافق جامع به مجلس برود<.
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ وﺑﺎزرﺳﻲ
راستی آزمايی ازفراوده ھای ادبياتی است که بمناسبت پيدايش دی – ان  -ای بوجود آمده است که سالھاست
مورد استفاده دستگاه ھای امنيتی آمريکا قراردارد )مستند اسناد سفارت آمريکا(.
فرق بين راستی آزمايی وبازرسی دراين است که بازرسی مقيد به امورمشخصه ومصرحه است ونتيجه
بازرسی ھم به اعتبارھمان امورمشخصه اعالم ميشود ازباب مثال يک پليس که چمدان کسی رابازرسی ميکند
وقتی اسباب ممنوع درآن نديد قضيه خاتمه يافته است ،چرا که ماموريت او درمحورمقررات ومسائل عينی
است ولی يک مامورفرودگاه )ايميگيريشن( ازروش بازرسی تبعيت نميکند وبرفرض اينکه درچمدان
مسافرچيزمشکوکی يافت نشود ولی به اعتباراينکه به راستگوئی وراست کرداری مسافر قانع نشده ومشکوک
است مسافررا مرخص نميکند.
مقصود از تشبييه اين است که امرراستی آزمايی درتوافق جامع امری نظری وغيرمادی است وممکن است
يک مورد راستی آزمايی ،ازسوی يک شخص متصدی ،راستی شناخته شود وازسوی شخص ديگری شناخته
نشود.
بنابراين درراستی آزمايی توافق جامع ،اجرای يک توافقی که حيات وممات يک ملت وکشوررا دردست دارد
به يک امرنظری محول شده است واين درحالی است که آقای اوباما حتی بعدازتوافق جامع کشور خود را
درمقابل يک دشمن  ٣۵ساله يعنی ايران ميداند.
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>با توجه به بازرسی وشفاف سازی ھائی که بما حق نظارت بربرنامه ھسته ای ايران راميدھد ما با کشوری
روبروھستيم که  ٣۵سال دشمن قسم خورده آمريکا بوده واين بدان معنانيست که توافق پايان کارما باشد<.
)آقای اوباما  ٢٢تيرماه سال جاری(
اين عدم اعتماد وحالت دشمنی يکطرفه نيست جمھوری اسالمی )خامنه ای( حتی پس ازتوافق جامع صبحت
ازادامه دشمنی باآمريکارادارد وآخرين پيامش خطاب به جوانان اين است که >خودتان رابرای جنگ
بااستکبارآماده کنيد – توافق ھيچ تغييری درسياست ما نسبت به آمريکا نداده است<.
درچنين شرائط بی اعتمادی صحبت ازراستی آزمايی حقيقا فکاھی است حالت دشمنی ونقار مانع بوجود آمدن
احساس راستی درطرف ديگراست که دشمن شناخته ميشود وبازھمان حالت مانع ديگری است که متصديان
راستی آزمايی که کينه ودشمنی خاصی بطرف دارند مسئوليت راستی آزمايی طرف را بپذيرند و باز ھمان
حالت وضعی را سبب ميشود که کشور طرف مشمول راستی آزمايی نتواند درجھت راستی آزمايی با افراد
مامورکشورراستی آزمايی ھمکاری نمايد وراستی آزمايی ھم امری نيست که بدون ھمکاری وحسن نيست
قابل اجراباشد.
اساسا قبول مسئوليت راستی آزمايی طرف آنھم درصورتی که يک دولت باشد بسياردشوار وامری ناشی ازبی
احتياطی است که فقط حسن نيت وگذشت ميتواند سبب آن گردد .زيرا راستی آزمايی امری نسبی ونظری است
ومعيارھای مورد تائيد شناخته شده ای برای آن وجود ندارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اش راﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ
آقای آرمائو مديرکل آژانس اتمی درمورد بازرسی ازتاسيسات ھسته ای ايران درتاريخ  ٢۵آگوست سال جاری
به شورای حکام گزارش داده است که >آژانس عدم انحراف درفعاليت ھای ھسته ای اعالم شده ايران را
قبول دارد ولی نميتواند درمورد عدم فعاليت ھای اعالم نشده تضمينی بدھد<.
نظير اين بھانه برای تمامی مدت  ٢۵سال آماده استفاده وخدمت است.
زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻪ راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ
ھدف واقعی توافق جامع تسلط آمريکا برايران است )تکرارمکرر( وزيرپوسته راستی آزمايی فراھم کردن
موجبات و امکانات برای تحقق آن ھدف آمريکاست.
مھمترين دستاورد راستی آزمايی آگاھی وتسلط کامل آمريکا به امکانات دفاعی ايران است ،آقای اوباما در
اين مورد گفته است:
>اگراين توافق انجام شود آنھا درموضع ضعيف تری خواھند بود وما ميتوانيم بخش اعظم زيرساخت ھای
) ١٨امرداد (٩۴
آنان را نابود کنيم(

 ٠١/١٠/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

معمای  ٢۵سال -اميرفيض -حقوقدان

ﻫﻤﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
>بازرسی ھای ھسته ای ونظامی موجب ميشود آمريکا اطالعات کافی ازتوانمندی ھای ايران در اختيار داشته
باشد رژيم بازرسی ھا به صورت فشرده تا ١۵سال آينده ادامه خواھد داشت وپس از آن  ١۵سال و با توجه
به اطالعاتی که ازايران بدست آمده آن زمان فرصت بھتری برای حمله نظامی به ايران است<
اوباما به اھميت راستی آزمايی دقيقا واقف است که گفته> :من ترديد ندارم که در ١٠تا ١۵سال آينده کسی
که سمت رياست جمھوری آمريکا را خواھد داشت دريک موقعيت بسيارقوی تری دربرابرايران که
بسياردورترازسالح است خواھد بود<

