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  درس جنگآ
  حقوقدان -اميرفيض

وب قرارداد ھای چھا وعباراتی بکاررفته وميرود که درچاره واژ ۵+١درمذاکرات ھسته ای بين ايران و
ه نجا کآ از ،کن است اين باور بوجود بيايدنخست مم .حقوقی غير معمول ويا شايد ھم بی سابقه باشد

 عبارات ھم ھا وه سابقه است لذا واژ وايران مذاکراتی بسياراستثنائی وبی ۵+١مذاکرات ھسته ای بين 
ھای فنی ممکن است وارد باشد ولی درمورد شقوق تعھدات ه . اين تصور درمورد واژبی سابقه است

 از ن است کهآ بر     ِ انگار   ،گرد برداشت متعادلی نيست وبيشترفين که برپايه حقوق سياسی قرارميطر
تن فصل اختالف شاده ساخ، گداردنشده  ه سابقه حقوقی مشخص ومعناھائی که بکاربردن عبارات وواژ

  .)ازاين ستون به ان ستون فرج استدرقرارداد است (بگوومگو  و

ن آن مشخص وروشن وفصل تعھد وکم وکيف آن است که عبارات آيک قرارداد ويا موافقتنامه خوب 
   .قرارداد خوب باقرارداد عادالنه ومنصفانه تفاوت دارد باشدبنحوی نباشد که قابل تعريف وتحريف 

وبرعکس قراردادی درمنطوق منصفانه باشد  ؛ی خوب باشد ولی منصفانه نباشددقراردا ممکن است يک
قرارداد بد روبرو بشود قرارداد خوب نيازبه دادگاه ندارد وقرارداد بد بدون دادگاه          ِ با مشکالت   ،ولی درعمل

  .نميشود

  سمت اين تحرير

  :ت زيرقای ظريف است به عبارآسمت اين تحرير متوجه اظھارات اصرارمآبانه 

منشورملل متحد مورد تائيد قرارميگيرد ودرنتيجه يک توافق فصل ھفتمی دريک قطعنامه  ۵+١<توافق با 
   .>ستوربرای ھمه کشورھاآبين المللی والزام 

 ثارآ نھا ھمين مذاکرات ھسته ای وآنميدانم ايرانيانی که عالقمند به مسائل ايران که يکی ازمھمترين 
 قای ظريف را خواندند فھميدند که مقصود ازآن مانند تحريم ھا وغيره است وقتی اظھارات آوابسته به 

  ؟اظھارات ايشان است درس درآ) کدام فصل ھفتمی(

 ٣٩ مواد مشتمل بر درس فصل ھفتمی کجاست زيرا فصل ھفتم درمنشورسازمان مل آ ؛بنده که نفھميدم
است که مجموعا فصل ھفتم را  یمنشور است وھريک ازمواد مزبور خود دارای بند ھای تصريح ۵١تا 

   .شکل ميدھد
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 ورخيابان ناصرخس ،نشانیدرسی چنين داده شود (آقای ظريف را چنان گرفت که آدرس آتشبيه ميتوان  در
  ١ .برسد به دست ...)

است  نآدرس آ. ی ظريف را نتوانستم پيدا کنمقاآدرس بند ھفتمی آفتم دقت کردم ن فصل ھآ بنده ھرچه در
معادله  از طرق فرار يکی از ؛راست  وبدون سردرگمی به مقصد برسد ن سرآ استفاده از که انسان با

د ويا بحساب کم درس ھای غلط ونامشخص است که طرف خسته شده وموضوع را فراموش ميکنآ
   .حوصلگی ويا نادانی خود ميگذارد

درس ھای غلط واظھارات بی منطق بتواند انسان را ازتعقيب آن است که آ اھميت موضوع بيشتر از
   .درس درست برسيمآيرويم  تا به درس بند ھفتمی مآ موضوع منصرف سازد لذا اکنون به اتفاق به مسير

  قاي ظريف آآدرس 

ن ملل متحد که مشتمل برمواد وبند ھای متعدد است سه ماده است که ميتوان دربند ھفتم منشورسازما
    .را به موضوع ھسته ای ايران مربوط دانست نھاآ

شورای امنيت ميتواند تصميم بگيرد که برای اجرای تصميمات < :است که ميگويدر منشو ۴١يکی ماده 
ضای اع نباشد الزم است وميتواند از ی که متضمن بکارگيری نيروی مسلحمبادرت به چه اقداماتن شورا آ

قسمتی  تمام يا ملل متحد بخواھد که به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند واين اقدامات ممکن است شامل
راديوئی وسايرمسائل ارتباطات  –پستی  –ھوائی  –دريائی  –ھن آراه  –ارتباطات  –ط اقتصادی ازرواب

  .وقطع روابط سياسی باشد

سبب  تحميل  ٢٠١٢تا  ٢٠٠۶قطعنامه ازسال  ۴ماده مزبور سند قطعنامه ھای شورای امنيت است که در
طرف  ۵+١ارتباط با ھمين ماده است که گروه  در و تحريم ھای اقتصادی خاصی به ايران شده است

 است که گروه مزبور ايران برای اجرای ماده مزبور قرارگرفته است وباز درارتباط با ھمين ماده گفتگو با
   .ايران موافقت نامه ژنو راامضا کرده است با

    .ميباشد ۵+١گروه  بنابراين ماده مزبور بصورت موافقت نامه ژنو سندی است که نمايانگر ماموريت

تنظيم يک موافقتنامه نيست بلکه اقداماتی است که بدون بکارگيری  ۵+١اين دقت الزم است که ماموريت 
   .ممکن سازد ايران ست شورای امينت را دررفع نگرانی سازمان ملل ازفعاليت اتمیخوا ،قدرت نظامی

 ۵+١) الزم باشد درصالحيت (مامور ۵+١راقدامی که بنظرباز اين دقت بجاست که بغيرازاقدامات نظامی ھ
   .قرارداده شده است

ای نرا به شورآمد آپی قای ظريف تصورکرده است که موافقت نامه ژنو ويا موافقت آنطور که آاين  بنابر 
ھمه وامنيت ميفرستد وشورای امنيت با صدور قطعنامه ای رھائی ايران راازتحريم ھااعالم ميکند 

   :زيرا  ؛ميپذيرند  خيال باطل است نراآکشورھای عضو ھم 

                                               
 " «....ان را خواسته بود گفته بود بنويسشخصی از يک فروشگاه در پاريس خريد کرده بود و فروشنده آدرس اودرتھر ۵٧پيش از شورش  - ١
بدست  »ريسژنرال دو گل پا«بجای نام او) فروشنده گفته بود اين آدرس کفايت نمی کند گفته بود اگر من از تھران نامه ای بفرستم » (... رانتھ

 ک-ح او آنزمان نماينده فروش يک نوع اتومبيل اروپايی بود. - رييس جمھور شما نمی رسد؟؟
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گفته نشده ھمينکه ايران متعھد شد وتضمين ھم داد که رفع نگرانی جھانی راازفعاليت ھای  ۴١درماده 
م ی اعالخواھد کرد شورای امنيت قانع شده وفسخ قطعنامه ھای سابقه را باصدور قطعنامه جديد ھسته ای

چه لزومی به ارجاع موضوع ازسوی شورای امنيت به اعضای شورای  ِ  ،اگرچنين بود و ،خواھد داشت
ھسته ای خودرا متوقف  ھای امنيت بود بلکه ھمينکه جمھوری اسالمی تعھد ميکرد که کليه فعاليت

  .موجبی برای صدور قطعنامه تحريم ايران بوجود نميامدکرد دھخوا

برای حصول  ناظر برکليه اقدامات مقتضی بغيرازاقدامات نظامی است ۴١مفھوم ماده  واقعيت اين است که
واين صراحت  اطمينان ازاينکه ايران به فعاليت ھسته ای برای استفاده نظامی دسترسی نخواھد داشت

عضای شورای امنيت تکليف دارند که اقدامات ا ،ھای عضو سازمان وبيشترناظراست براينکه کشور
رکشورھای گنجا به جريان اندازند که ايران نتواند فعاليت ھسته ای داشته باشد وبه کالمی ديآ مقتضی را تا

   باشند. سته ای احتمالی ايراناقدامات ھ ضامن ۵+١

تھيه شده صريحا به تضمين وضمانت  کلقای اليوث انآمريکا که بوسيله آه درھمين اليحه جديد کنگر
   :مده استآمريکا اشاره و آ

<چنين توافقی بايد دردرجه اول توانائی ايران را دراستفاده ازتسليحاتی ازمواد ھسته ای رادرنظر بگيرد 
مده را زيرپا بگذارد اياالت متحده فرصت آست درصورتی که ايران توافق بد اتکند  دوم تضمينو دردرجه 

   .کافی برای بروز واکنش موثربه اين وضعيت را خواھد داشت

مريکا درمقابل تعھدات ايران ضامن است ومدت يکسال ھم برای آمفھوم اين صراحت کنگره اين است که 
  .کند غازآرا عليه ايران  ،است ۴٢ات نظامی حسب ماده است که واکنش موثر که ھمان اقداموقت ن آ

ن به غيرازاقدامات آ که کلی است وھيچ محدوديتی در ۴١نگاه کنيد به جمله اقدامات مقتضی درماده 
  ن وارد نشده است.آ ی برمنظا

نخواھد سند فسخ قطعنامه ھای صادره عليه ايران  ،ايران با ۵+١نھائی ويا موافقتنامه  بنابراين قرارداد
ح که خلع سال ،ورای امنيت نسبت به ايران باشدابطال قطعنامه ھای ش ميتواند سندبلکه گزارشی  بود 

   .کرده است تضمين ۵+١فعاليت اتمی ايران را

ته ت ھای ھســايران نيست بلکه متوقف ساختن فعالي تنظيم موافقت نامه با ۵+١بازبه کالمی ديگر  نقش 
 است ۵+١ن بخشی ازنقش ووظيفه آ امه ژنو ويا موافقت نامه ھای پيگيرای ايران است يعنی موافقتن

   ٢.ن مترتب درتضمين استآوکل 

  

، درمورد مسائل ھسته ای امضا ميشود ۵+١قای ظريف اينطور تصورکرده که قراردادی که بين ايران وآ
اجرای   درھمان موافقت نامه ھا قطعنامه ھای شورای امنيت است درحاليکه از کافی برای رفع اثر

اين خود دليل است   و نه شورای امنيت ،مريکا منظورشدهآن قراردادھا درحق آوراست گرايانه صادقانه 
   . است ۵+١فقتنامه، که طرف  اجرائی قرارداد ويا موا

                                               
و سرتاسر بدون قيد و شرط از ھرگونه پژوھش اتمی در ھر سطحی محروم  اين است که ايران را بکلی ١+۵بطور کلی نقش آمريکا و در کل  - ٢

مر اين ادر اين راه وارد نشود. که  پروژه ھای اتمی باشد و ايرانبه تنھايی در خاورميانه صاحب نتانياھو اين است که سد بکند. فرياد آنرا راه و 
 ک-آژانس و حقوق بين المللی است. حخالف مقررات 
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زمائی ايران است برای ھمين است که مدت آسال ويا بيشتربرای راستی  ١٠مريکا خواھان مدت آاينکه 
   ٣. به شورای امنيت بدھد ۵+١ که بايد اشدب ضمينیبرای ت یتضمينمزبور 

ماھه عمل  ۶ ھای کنگره بصورت تعليق ويد که تحريم ھای شورای امنيت وحتی تحريممريکا ميگآاينکه 
   .درتضمين استبرای ھمين تضمين  ،حذف تحريم ھا ،نه ،خواھد کرد

 سال ھم ١٠بسته ميشود و ۵+١چقدر ساده انگاری است که خيال کنيم  يک موافقتنامه وقراردادی بين 
رشورای مريکا دآ متقابال و ،بعنوان تضمين خواھد داشت ويا اصال تضمين مدت ھم نخواھد داشتمدت 

قيد وبند شورای  زبه اين ترتيب ايران او امنيت رای به ابطال قطعنامه ھای شورای امنيت خواھد داد
  .مريکا مواجه ميشودآن با قيد وقرارداد با آملل فارغ وبجای امنيت وسازمان 

 مريکاآ ن مسائل روشنی است که ازديد حقوقی دست اندرکاران مذاکرات ھسته ای ايران وآاينھا ونظاير 
اينھا ھمه نتيجه نقص درموافقتنامه ژنو است  ،يکطرفه وبی قيد وبند استجريان  حال اگر ؛است شکارآ

  .که چنين تنظيم شده است

 درباره مسائل ھسته ای شده است و ۵+١ی بين گروه ايرانی وھائ نکه معلوم نيست که چه موافقتآ با
 ی گفت ھرچه درعراقچ قایآھمين امروز منتشرشده (نھم به اشکال مختلف آتنھا يک متن موافقتنامه 

نظر توافقی صورت گرفته باشد صرف معھذا ميتوان گفت ھر ،)باره توافق ھسته ای گفته ميشود شايعه است
  .معتبرميباشد ۴١، به اعتبارماده يب مجلسنظرتصو ن ازآ ازنفس اعتبار

  ضمانت اجراي موافقتها

د ماده ضمانت اجرای مذاکرات ھسته ای ازجمله موافقت نامه ژنو که مبنای تصميمات ومذاکرات قراردا
  .ورده ميشودآاين تحرير عينا به اينجا  ن درآمنشورسازمان ملل است که بمناسبت اھميت  ۴٢

کافی نخواھد  ۴١امنيت تشخيص دھد که اقدامات پيش بينی شده درماده  درصورتی که شورای ۴٢ماده 
ت ، دريائی يازمينی به اقداماتی جھبود يا ثابت شده باشد که  کافی نيست ميتواند بوسيله نيروی ھوائی
 . اين اقدامات ممکن است مشتمل برحفط ويا اعاده صلح وامنيت بين المللی ضروری است مبادرت کند

   .محاصره وساير عمليات نيروی ھوائی ودريائی ويازمينی اعضای شورای امينت باشدتظاھرات و

 نشان ميدھد و ۵+١دقت دراين ماده موقعيت بسيارخطرناک ايران را درمخمصه مذاکرات ھسته ای با 

 دايران نميتوان اکرات بااعالم کند که مذ ۵+١ن نوشت اين است که اگرآ بدترين تصويری که ميتوان بر

  .تامين کننده نظر شورای امنيت درتوقف فعاليت ھسته ای باشد ايران بکام جنگ کشيده خواھد شد

زيرا   .نکه ميدانيم نتيجه ای نداردآ به ھمين دليل است که سيدعلی ميگويد ما به مذاکرات ادامه ميدھيم با 
   .برايران خواھد بود ۴٢مذاکرات يکی ازدالئل شمول ماده قطع

                                               
تشکيل شده است که ھرکدام به تنھايی حق وتو دارند، بنابراين  ١+۵اکثريت ھمين کشورھای عضو شورای امنيت کيست؟؟ شورای امنيت ھم از - ٣

احاله دادن توافق به شورای امنيت از اين شورا با لبخند سياسی بيرون خواھد آمد سخت در اشتباه است. زيرا شورای ظريف اگر گمان دارد با آقای 
که نقطه نظر ھای اسراييل را  آمريکا تویو حداقل بامنيت ھرگز خالف نظر آمريکا و متحدان ديگرش به نفع ايران رای نخواھد داد واگر ھم بدھد ا

  ک-که دسته اش را نمی برد.. حدنبال ميکند مواجه خواھد شد. چاقو 
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 فشار زير موجود درموافقتنامه ژنو مادام که اصالح نشود چه درتفسيروچه دراجرا ايران را تمام ابھامات
 ن نميتواند تمکين نکند  وآامضا کرده است نسبت به محتوای  نراآقرارخواھد داد وچون ايران  ۴٢ماده 

   .به ايران خواھد بود ۴٢ازمراتب شمول ماده ھم اساسا عدم تمکين به موافقت نامه

له درصف حم ۴٢برمنطق ماده  ھمه کشورھای جھان را است کهنقدر مھم آوتصميمات  مذاکراتحساسيت 
به تھاجم ھوائی به ايران را احتمالی اسرائيل خودسرانه حمله نظامی  نظامی به ايران قرارخواھد داد و

   .وردآبه حالت تکليف درخواھد  و مجاز ،ھمه کشورھای عضو شورای امنيت وسازمان ملل

  جنگ ميرسدادرسي كه به 

نھم به پشتيبانی آ قاي ظريف ايران را دقيقا به ميدان جنگ وتهاجم كشورها خواهد كشيدآدرس آ

که کرده  ؛ست که حق مطلب رابيان ميکندمنشورشورازيرا ارجاع موضوع به بند ھفتم  ؛سازمان ملل
   .است

حالی  راست واين د منشور سازمان ملل ۴٢ و۴١قای ظريف  نوعی ايجاد موافقت با شمول مواد آدرس آ
سخت معترض بود وقبل ازرسيدگی به اين  به شورای امنيت ارجاع پرونده  به است که درگذشته ايران

افقتنامه ولی زمانی که ايران تن به مو ،مبادرت کند ۴١شورای امنيت نميتوانست به اجرای ماده  ،اعتراض
خودبدالئلی ازجمله حسن نيت به حل  ازحق اعتراض بطور ضمنی ميتوان گفت که ايرانژنو داد گرچه 

نميتواند به موافققت نامه ای  اين نرمش وانعطاف پذيریوفصل موضوع  انصراف حاصل کرده است ولی 
 تراض برای اع دارپيش بينی مرجع صالحيتحق ی بسياريکطرفه وزيان بار وحتی ھا ناھمواریختم شود که 

د نتيجه به قراری منجرشو در وز خود سلب کرده باشد ا ژنو راناشيه ازموافقتنامه ورسيدگی به اختالفات 
  .ساسی جمھوری اسالمی گرددانون اق ٧٧صراحت ماده جمله که نقض حاکميت حقوقی ملت ايران از

  تنها پايگاه

دراين گذرگاه سخت وحساس تنھا پايگاھی که ميتواند ازلغزش ھای بسيارخطرناک جلوگيری کند مجلس 
تماال اصالح موافقت نامه ژنو استفاده کرده وخواستاررسيدگی وتصويب واح است که ازحق قانونی خود

  .د ودراين مسيراست که بارعايت اصول منصفانه درقرارداد ھا مسيری عادی ممکن است طی گرددگرد

سوء مديريت خسارات وزيان بسيارسنگينی  جمھوری اسالمی بدليل عدم کفايت ودراين ترديد نيست که 
زدن  نھم بازمتوجه دورآ که بخشی از ،ابطه با فعاليت ھای ھسته ای وارد ساخته استبه ملت ايران درر

حکم جنگ وحمله دريائی وھوائی برای  جواز  ۴٢درس ماده آراموش نکنيم که مجلس بوده است ولی ف
   .چيز ديگری است ،کشورھائی که منتظرحمله به ايران ھستند مريکا وآ

  اسب دواني پيشكشتان  

ما نه تنھا درمقابل < :شانزدھم تيرماه گفت ١٣٧٢علی الريجانی درسال  ئيس مجلسيادتان ھست که ر
ليه امريکا مريکا ميزنيم وجرات داريم که جھان اسالمی را عآمريکا می ايستيم بلکه توی دھان آ

  .بشورانيم>



 حقوقدان -اميرفيض -آدرس فصل ھفتمی يا آدرس جنگ                                                 ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢٠شيد (آدينه) ناھيد 

   .مريکا می بنديمآيادتان ھست که فرمانده سپاه پاسداران گفت ما تنگه ھرمزراباغرق تمامی ناوگان 

  .مريکا ھستم>آ من مسئول جنگ با< :گفت )بادیآفيروزيادتان ھست که سرلشگرگاوميش (

> به اسارت نامه ژنو برسيد بقيه تانشقاچ زين رابگيريد اسب داونی پيشک< ھمه ايھا پيشکشتان
  . کشتانپش

  

   

  

  

  

  

  

  

 


