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  حقوقدان -اميرفيض

  اصل عدم تهديد -3

اعمالی است  تھديد . مقصود ازاصل عدم تھديد است ،اصل ديگری که جايش درتوافق جامع خالی است
. قاعده مزبور يعنی رضايت سالم که سبب گردد کسی برخالف ميل ورضايت به انجام کاری مبادرت کند

ارکان شرائط اساسی معامالت است عينا درعھدنامه ھای بين کشورھا  که درحقوق مدنی پايه ويکی از
يد ويا تطميع نماينده کنوانسيون وين معامالت بين کشورھا که متضمن تھد ۵٢ھم متحول است وماده 

  .کشورھا ويا خود کشورھا باشد باطل ميداند

  حضور تهديد درمذاكرات هسته اي

 و اعالم سياست چماق ؛فصل تھديد ايران درمذاکرات ھسته ای مطلبی نيست که نياز به اثبات داشته باشد
   .ی مذاکرات استدرمورد مذاکرات ھسته ای خود بيان کننده وجود تھديد درزيربنا آمريکاھويج ازسوی 

> رساگر مفھوم مطلق تھديد گزينه نظامی روی ميزاستکه < آمريکاميز آتھديد رفتار اعالم مکرر  ** 

ن اي به گزينه نظامی متوسل ميشود و آمريکاايران موافقت نکند  است وگويای اين مطلب است که اگر
   .بارزترين وبی تعارف ترين نوع تھديد است

درصورت عدم موفقيت دريک توافق خوب < :تلويزيونی گفتدريک مصاحبه  آمريکاوزيردفاع  **

   >ھمچنان روی ميز خواھد بودگزينه نظامی 

 ابتدا روی ميز را ميرساند يعنی از آمريکاتھديد  > حالت استمرارھمچنان روی ميزخواھد بودعبارت <
   .بوده است

يل واسرائ آمريکاد مشترک ، تھديازاسرائيل آمريکاتھديد نظامی اسرائيل با توجه به قانون حمايت  **

   .بوده است ۵+١ن تھديد ناچاربه مذاکره وقبول فشارآ از ميرود که ايران برای رفع اثر عليه ايران بشمار

ھيچگاه ايرانی را تھديد < :تاريخی محسوب ميشود که گفت قای ظريف که يک اظھارآاظھارات  **

   .دليل بروجود تھديد درمذاکرات ھسته ای بوده است، >نکنيد
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 :ظھارات سردارسالمی جانشين فرمانده کل سپاه خطاب به نمايندگان مذاکره کنندگان ايرانی کها  **

   .دليل استمرارومعمول بودن تھديد است  >کنيد درصورت تھديد مجدد ترک راميزمذاکراه <

  تهديد متقابل **

 ولی از ،تھديد کرده است ،زبانی ؛وجمھوری اسالم درحد خود ،يکطرفه نبوده است آمريکاالبته تھديد 
نجا که وجود تھديد درعھدنامه ھای بين المللی وازجمله توافق جامع کلی است وسبب بطالن عھد نامه آ

 .يعنی تھديد جمھوری اسالمی ھم کشيده شودميگردد لذا لزومی ندارد که اين تحرير به سراغ تھديد مقابل 
   .نيست بلکه فقدان شرائط الزم درتوافق جامع است زيرا قصد اين تحرير شناخت مقصر

  ، تهديد عمليتحريم ها **

 تحريم ھا که تنھا به تھديد ھای وابسته به مذاکرات ھسته ای فقط شفاھی نبود بلکه عمال ايران درفشار
شته ھم بود بموقع اجرا گذاقصد فراھم ساختن زمينه پيشرفت مذاکرات وتضعيف موقعييت اقتصادی ايران 

کنگره به  و آمريکاھيچ پنھان کاری ھم درقصد برقراری تحريم ھا درميان نبود مقامات اجرائی  و ،شد
نفت ايران برای موفقيت درمذاکرات ھسته ای  لزوم ايجاد تحريم ھای سفت وسخت وجلوگيری ازبازار

 راھنمائی وتقاضای بر يم ھای عليه ايران بناغاز تحرآونبايد فراموش کرد که بارھا اعالم کرده اند  بارھا و
  .)ئیآمريکااعالم مقامات ( شد غازآ موسوم به جنبش سبزبخشی ازايرانيان خارج ازکشور

جرائی ا قطع وبدون کوچکترين ترديدی پديده تھديد چه بصورت شفاھی وچه بصورت عملی وبنابرای بطور
  .نھايت رسوب يافته درتوافق جامع بوده استدرتمام مدت مذاکرات ھسته ای حاکم برمذاکرات ودر

ترور شخصيت ھای ھسته ای ايران تھديدی جدی بود که عالمت ميداد که مخالفت ايران با مذاکرات  **

ته بس ھم بعنوان يک وسيله شدت تھديد بکار ، و آدمکشیھسته ای وقبول شرائط پيشنھادی غرب ترور
    .خواھد شد

. کسرونقصان عايدات ب توافق ژنو قابل مالحظه استدرتوافق ژنو موج تھديد ايران درتمام ابوا **

    .ترديدی پياده ساخت ھانآمسائلی نيست که بتوان درماھيت تھديدی ن آمد آ نفت ايران وبلوکه شدن در

درست است که برخی مقامات جمھوری اسالمی تاثيرتحريم ھارا ناچيز اعالم کرده اند ولی ارقام  **

که نوعی تھديد جدی را نبه داخلی داشته ونميتواند حقيقت تحريم ھا نان جآ نشان ميدھد که اظھارنظر
  .است ناديده گرفت

مذاکره اعالم  ھا را عاملی برای کشاندن ايران به ميز تحريم ،قای اوباما درگزارش خود به کنگرهآ **

تحريم ھا دولت جمھوری اسالمی رابه فقروفاقه ودرماندگی دولت . مفھوم اعالم ايشان اين است که کرد

  .پريشانی ملت تھديد کرده که ايرانيان حاضربه مذاکره ودرنھايت توافق جامع شده اند و
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 دوراه بيشترنبود يا جنگ و< :قای اوباما درباره مسئله ھسته ای بکرات گفته شده کهآدرگزارش   **

جنگ  ه، گزارش نتيجه تھديد شناخته ميشود زيرا تھديد ايران ب> مفھوم اين پيامايران يا توافق خوب با
    .بطرز کنونی فراھم ساخته است بوده که مسيرتوافق جامع را

قای عباس عراقچی عضو برجسته آدر مذاکرات  )٢٠١۵م آگوست يکبرابر با  مردادادھم ( روزيدھم   **

مده است که جمھوری آھيئت ايرانی مذاکراه کننده درمسائل ھسته ای با صدا وسيمای جمھوری اسالمی 
فراھم بود وبستگی به تصميم باراک اوباما  ھمه چيزبه ايران بود و آمريکااسالمی بسختی نگران حمله 

     .داشت

کوه  زير متر ٧٠عمق  رد ودروسرمايه گذاری سنگين ونامعلوم ايران برای ساختن تاسيسات ف **

   .ن بوده استآشاھدی است که نقش تھديد نظامی وبمباران عامل ايجاد 

 نكهآنتيجه 

   .داراست وين ولوزان را ،نوسته ای ژمذاکرات ھ کم برجاری بودن تھديد درزيرساخت ُ ح   ،شواھد باال

کنوانسيون وين مينمايد که توافق جامع را درمقام  ۵٣قوقی توافق جامع را منطبق با ماده لذا موضع ح
  .بطالن قرارميدھد

  رعايت اعالميه جهاني حقوق بشر -4

ھنوزھم نميشود يکی ديگرازشرائط اساسی عھدنامه ھای بين المللی که درتوافق جامع رعايت نشده و
. مقصود ازرعايت اعالميه جھانی حقوق بشردرکنوانسيون وين رعايت اعالميه جھانی حقوق بشراست

 زادی بيان وانتقاد نسبت به مذاکرات بين کشورھا ودرموردبحث حاضرمذاکرات ھسته ای وآرعايت اصل 
   .توافق جامع است

بااطمينان نشان ميدھد که اصل  ۵+١ات با اسناددررابطه با مسائل ھسته ای ايران خاصه جريان مذاکر
کومت ن است که حآ زادی بيان وانتقاد نسبت به کليه مسائل ھسته ای رعايت نشده بلکه بيشترنمايانگرآ
   .ن اصرارجدی داشته استآعدم مراعات در

  اسناد وداليل

ای ارائه ميدھد زادی بيان درجريان مذاکرات ھسته آاسناد وداليلی که دراين تحرير درجھت اثبات نبود 
     :اينھاست

اظھارات نمايندگان مجلس اسالمی است که حتی دراين روزھا که موضوع توافق جامع مطرح است  **

 نھا نرسيده وھرچه ھست متناقضآکه تاکنون متن اصلی توافق جامع بدست  درمجلس اعالم کرده اند اننآ
   .پنھان کاری متھم دانسته اندنماينگان معترض وزارت خارجه را به تعمد دراين  ؛رسمی است وغير
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ازوزارت ارشاد  )٢۵۵۴( نامه ای است با مھرخيلی محرمانه بتاريخ سی ويکم تيرماه سال جاری **  

توافق جامع  جمھوری اسالمی خطاب به روزنامه ھا وخبرگزاريھای داخل کشودرباره مذاکرات ھسته ای و
ه نامه مزبور ک . دروياس نيستند به شبھه افکنی وايجاد ھرگونه ترديد نھا خواسته شده که مجازآ ازکه 

به امضای حسن محرابی مديرکل مطبوعات ارسال شده ازمديران مطبوعات خواسته شده که به احترام 
 و ه کنندگان ايرانی بپردازند وبربی نظربودن مذاکرات درتاريخ سياسی دھه ھای اخيروتمجيد ازمذاکر

   .ودن مذاکرات تاکيد کننداھميت شھامت توام با ادب مذاکره کنندگان وحرفه ای ب

زادی آعدم درمورد  را سند مزبور قاطع ترين سندی است که ماھيت اجرائی اعالميه جھانی حقوق بشر
. تصورنميکنم درھيچ يک ازکشورھای به اثبات ميرساند را مطبوعات وقلم وبيان درجمھوری اسالمی 

د ن تکليفی برای مطبوعات ايجااين بی پروائی چني زادی مطبوعات ھيچ دولتی باآناقض حقوق بشروسلب 
کند که نه تنھا متضمن خفقان نسبت به بيداری وھشياری نسبت به منافع کشوراست بلکه ايجاد تکليف 

  .اصل را اصيل ساختن وتبليغ دروغ را تحويل مردم دادن بنمايد نا بر

که بتھران خامنه ای پس ازديداربا نماينده سازمان ملل  یعلی اکبرواليتی مشاور اموربين الملل **

ينکه ا ھمگان بايد بدانند که فرمايشات رھبرمعظم انقالب فصل الخطاب است وپس از< :سفرکرده بود گفت
نبايد سخنی درجھت مخالفت با مذاکرات ھسته ای گفته  ،ن موافقيمآايشان فرمودند مابامذاکره وادامه 

  .>شود

   .ونديعنی ھمه ايرانيان وخاصه منتقدان وصاحبان قلم وروزنامه خفه ش

با منظور ومقصود کنوانسيون وين درمورد رعايت اعالميه جھانی حقوق بشردرمورد عھدنامه ھای بين 
  .کشورھا ھمين است که درجمھوری اسالمی جريان دارد

 ارشادروزنامه وخبرگزاری داخل کشور به محرمانه بودن نامه وزارت  ١٨خبرھا حاکی است که  :حاشيه 

  (پايان) .شده استاھميت نداده ومتن نامه را گراور ورسوائی بزرگی برای دولت شيخ حسن ايجاد

  خلل دراصول اساسي توافق وين  -5

 اختالفات نبايد يکی ازاصول اساسی مورد تائيد حقوق ھمه کشورھا وحقوق بين الملل اين است که داور
رموضوع نيست قبل ازارجاع موضوع داوری داوری که ذينفع د باشد وحتی اگر داوری  ذينفع درموضوع

   .نيست و پذيرفته صحيحنان داوری آن موضوع اظھارنظر کرده باشد آنسبت به 

المللی اتمی معرفی شده است درحاليکه  ژانس انرژی بينآ ۵+١ف بين ايران واختال         ِ جامع داور  توافق  در
ته ای امنيت رفبه شورژانس پرونده ايران آژانس اتمی شاکی اختالفات ھسته ای ايران بوده وبا شکايت آ

ژانس اتمی آھسته ای ايران است واين محظور حقوقی مانع داوری  اصلی ژانس طرف دعوایآ. است
با  اعالم عراقچی) وژانس بايکطرف قضيه که ايران است قرارھای مخفی داشته (آن آ است عالوه بر
    .ھسته ای گزارش بدھد درموضوع آمريکاژانس درکنگره آست  قراراست مديرکل آمريکاطرف ديگر که 
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 توافق جامع  را ايجاد کرده است ودرنھايت اينھا مواردی است که خلل حتمی برمشروعيت جايگاه داور
  .نرا نميتوان ناديده گرفتآداوری به سرگردانی مبتال خواھد ساخت وعوارض مفصل  نظر از

  واكنش كنوانسيون وين 

با ايراد بھريک ازموارد اساسی عھد نامه  که کنوانسيون وين به طرفھای توافق جامع حق ميدھد که 
ايجاد کننده حق بطالن خواھد بود خودرا ازمذاکره کناربکشند تا موجب ابطال توافق مرتفع گردد. متاسفانه 

. فراموش نشود که جانشين فرمانده سپاه پاسداران توجه نمايندگان ايران ازاين حق استفاده نکرده اند
  .اعتنائی نگرديد داده بود ودرصورت ادامه تھديد  مذاکره از يندگان ايران رامورد يعنی کنارکشيدن نما

   چه ميشود  سرنوشت حق بطالن توافق جامع

حق  اين يا با کوتاھی نمايندگان ايران دراستفاده واعالم ازحقوق مزبورآيد که آاکنون اين سوال پيش مي
  .برای ايران باقی است يا خير

      ِ طرفين   ويا کوتاھی  ن براساس توافقآھا امری نيست که حصول ويا عدم ھرچند شرائط اساسی عھدنامه 
ل غيرقاب ،ن امری قانونی است ولی قانونگذارنخواسته است که کامال سد قانونیآقرارداد باشد ورعايت 

سی يک طرف ويا طرفين عھد نامه به موارد متعددی اشاره دارد که تأشودن باشد وکنوانسيون وين گ
موارد تنفيذ واعالم رضايت محسوب ميشود ودرتطبيق مورد ايران نميتواند بدليل کوتاھی ن آ بھريک از

 مقامات کشوری رضايتنمايندگانش ومراتب تنفيذ ھای بعدی چه بوسيله نماينگانش درمذاکرات ويا
  .متوسل به موارد بطالن توافق جامع بشود ن آازمذاکرات ودستاوردھای 

   

  شايد  حق شرط باشد ،کليد نجات ازدام توافق جامع

    

  

   

   

  

 


