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  قسمت اول

  حقوقدان -اميرفيض

ن آدررابطه با مسائل ايران صادرشده که جمھوری اسالمی به قطعنامه ای  اخيرا از سوی اتحاديه اروپا 
   .داده است > راعنامه عليه جمھوری اسالمیقط<      ِ عنوان  

 :ا دقيقا نميداند چيست وھمانطور که عراقچی اظھارداشتجمھوری اسالمی ھمانطور که موافقتنامه ژنو ر
ن موافقتنامه چيست ونه آميدانند که وھنوز ھم نه مجلسيان  >ھيئت ايرانی نخوانده امضا کرده است<

اکنون ھم حضرات  ،داددرجلسه محرمانه مجلس نيز شيخ حسن روحانی توضيحی درباره موافقتنامه 
   .ن چيستآجمھوری اسالمی درست نفھميده اند که قطعنامه مزبورومستند صدور

  چرا قطعنامه صادرشد

ن صحبت کرد الزم است آبتوان درباره جايگاه قبل ازاينکه به مستندات صدور قطعنامه پرداخته شود تا 
  ؟به بينيم که چرا اتحاديه اروپا صدور قطعنامه ای راالزم دانسته است

  :نظريه ای راابراز داشت مبنی براينکه ،کارشناس ارشد حقوقی اتحاديه اروپا ،تامه ژنوپس ارانتشار موافق

  نامه ژنو قرارگيرد ...........>ف تعھد موافقت راتحاديه اروپا کشورنيست که بتواند ط<

زير عنوان نگاھی به نظريه کارشناس ارشد حقوقی اتحاديه  ٢٠١۴/انويهژ/٢درھمان تاريخ  درتحرير 
  ١ . اروپا مطالبی دررد وضعف نظريه مزبور ارائه شد

فروردين سال  ١۴شنبه  نجپنظريه حقوقدان خود را قائم به توجه گرفت وبا بنای قطعنامه  ،اتحاديه اروپا
مشترکين موافقتامه ژنو که ن داد تا اتحاديه اروپا بتواند يکی ازآموقعيت حقوقی محکمتری را به  جاری

   .مشترک ناميده شد شناخته شود تصميم ويااقدام 

ن عام وفراگيراست آمشترک ويا بيانيه مشترک به اين مفھوم است که چون موضوع  تصميمعنوان 
ن بپيوندد ولی چون اتحاديه اروپا آافق است ميتواند به ھرکشوری که با موضوع بيانيه مشترک مو

ک جمعی به بيانيه اقدام مشتره مد که کشورھای عضو اتحاديه بصورت مستقل ويا دستآکشورنبود  الزم مي
دررابطه با ھمين خواست الحاق ومشارکت درموضوع  ،مورد بحث                       ِ پيوندند که قطعنامه اخير  ب ۵+١گروه 

   .موافقتنامه ژنو است
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  پييوستگي ومستند قطعنامه 

ق بطور دقي ،خود قطعنامه اخيرمورد بحث که برعايت اختصار دراين تحريرقطعنامه ناميده ميشود درمقدمه
ه و به قطعنامه ھائی که مستند صدور قطعنامه اخيراست با ذکرشماره وتاريخ وموضوع  اشاره کرد

   .ژنو مستند قطعنامه مزبور ميباشدقطعنامه سازمان ملل متحد بعالوه موافقتنامه  ١٨مجموعا 

اقدام قطعنامه ازاستناد به قطعنامه ھا ازاينجھت است که ھرسندی برای کسب اعتباربايد متکی به پايه 
   .ھای حقوقی مستحکم باشد يعنی متکی به قانون ويا توافق ويا تصميمات مراجع قانونی وبين المللی باشد

نيست که بتوان گفت عليه جمھوری اسالمی است چراکه  تازه ای مزبور يک سند بنابراين قطعنامه
، تسمی االنطور که سيد علی وشيخ حسن وظريف گفته وميگويند بنفع جمھوری اسآاگرموافقتامه ژنو 

، پس واگرقطعنامه اخير عليه جمھوری اسالمی استقطعنامه اخيرھم بنفع جمھوری اسالمی است 
چراکه قطعنامه منتزع ازموافقتنامه ژنو وقطعنامه ھای سابقه  موافقتنامه ژنو ھم عليه منافع ايران است

ھند گاآن موافقتنامه آازماھيت  نه ،امضا کنند گان موافقتامه ژنونجا که آولی از ،سازمان ملل متحد نيست
امه زنانتقاد کننده که مديريک رو( ؛زاد استآن آونه موافقتنامه به مجلس رفته ونه اظھارنظردرباره مفاد 

د)  ش باد ھم شھری است وبه توصيه شيخ حسن به نقد موافقتنامه رفت بازداشتآخيال کرد که علی بود و
  .رژيم نسبت به قطعنامه نميتوان اعتباری داد لذا به اظھارنظروابستگان 

  نگاهي به فصول قطعنامه

مقصود ازقسمت  ،وقسمت غيرمستند وناموجه . قسمت مستند وموجهقطعنامه متضمن دوقسمت است
شتيبانی قطعنامه ھای سازمان ملل برخوردارنيست ھرچند که پاست که از  مراتبی ،وناموجهغيرمستند 

   .ريشه ازاعالميه جھانی حقوق بشردارد

  نخست فصل مستند وموجه

  :اين فصل مشتمل برمراتب زيراست

  فصل حقوق بشر

اين فصل که مفصل وسنگين ترين فصل قطعنامه است به استناد قطعنامه ھای سازمان ملل صادرشده  
مجمع عمومی سازمان ملل درگزارش استناد شده که < ٢٠١١قطعنامه نوامبرسال به  ؛ازجمله ،است

رای مثبت ايران رابه نقض  ٨۶با  ابه قطعنامه پيشنھادی کاناد ،ساالنه خود درمورد وضعيت حقوق بشر
   >.فاحش حقوق بشرمحکوم کرد

اقليت است  به حقوق  ٢٠١١قطعنامه ضمن ارائه نمونه ھائی که اقتباس ازھمان قطعنامه نوامبرسال 
سازمان ملل  ٢٠١٢وئن ،  قطعنامه چھارم ژکه مستند اين اقدام داشته است ھای قومی ھم اصرارمکملی

ان ملل  بوده ه شده ازقطعنامه سازمگرفت ،اظھارات قطعنامه نسبت به اقليت ھای قومی ،است  ودرنتيجه
   .وامرتازه ای درقطعنامه اتحاديه محسوب نميشود
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  تماس با زندانيان سياسي 

تی ھيئت آ           ِ ھرگونه سفر  < :قطعنامه است که ميگويد ١٨موردی که درقطعنامه چشم گيرتلقی ميشود بند 
بامخالفان سياسی فعال جامعه مدنی ودسترسی نھا برای مالقات آپارلمان اروپا به ايران بايد منوط به تعھد 

  >به  زندانيان سياسی باشد

چند روز قبل ازصدورقطعنامه  به تھران درست ،سفرخانم اشتون ،مستند پياده کردن اين بند درقطعنامه
ندانيان سياسی ديدار وگفتگو خانم اشتون دراين سفربامخالفان سرشناش جمھوری اسالمی وز ميباشد.

  .کرد

درست است که ھيچ قطعنامه سازمان ملل ويا صراحت اعالميه جھانی حقوق بشروجود ندارد که  تماس 
وگفتگوی خارجيان رابازندانيان سياسی وغيرسياسی ويا مخالفان دولت را مجازدانسته باشد ولی سفرخانم 

 ای اتحاديه اروپا شدهاشتون به تھران ومالقات بازندانيان سياسی ومخالفان دولت پايه گذارحق مزبور بر
   .است

بنابراين قابل تصديق است که خواست اتحاديه اگربرمبنای قطعنامه سابقه سازمان ملل نيست ولی متکی 
  .برحقی است که جمھوری اسالمی برای اتحاديه اروپا قائل شده است

ا مخالفان جمھوری اين عمل درروابط بين الملل نه تنھا به نمايندگان کشورھای اتحاديه اروپا حق مالقات ب
ند ھخواحق مزبوررا  کاملت الودادسايرکشورھاھم به اعتباراصل  وزندانيان سياسی را ميدھد بلکهاسالمی 
   .داشت

اتحاديه اروپا به اعتبارھمين حقی که جمھوری اسالمی برای خانم اشتون نماينده اتحاديه اروپا قائل شده  
حال خانم اشتون با برنامه ريزی حقوقی، سفربه ايران رابرای تھيه مستند  .را درقطعنامه گنجانده  ١٨بند 

  .است درنتيجه تفاوتی ندارد یاتفاق امر قطعنامه تھيه کرده ويا

خانم اشتون مگرپشت گوشش رابه بيند که بارديگربه ايران < :يکی ازنمايندگان مجلس اسالمی گفته است
   .>دعوت شود

ورد ومستند محکمی برای آبدست  ، براحتی نچه که مطلوب نظرش بودآخانم اشتون درسفربه تھران 
 وفکرھم نميکرد کهمد آاساسا خانم اشتون برای ھمين دستاورد حقوقی به تھران   ،قطعنامه فراھم ساخت

  .متصديان امت اسالمی به اين سادگی نعل بشوند

  زادي مذهب آ

گرچه مسئله چيزتازه ای  ؛مشخص شده است          ِ نھا اشاره  آزادی مذھب وپيروان آقطعنامه به  ١۵درماده 
ی بان ک نجا کهآتا ھب ازجمله بھائيان تاکيد شده زادی پيروان مذاآنيست ودرقطعنامه ھای سازمان ملل به 

اين اتفاقات  اما .مون واحمد شھيد به نقض حقوق اقليت ھا ازجمله بھائيان درايران اعتراض کردند
عالم ا برای اولين بار الريجانی رئيس ستاد حقوق بشرقوه قضائيه درکنارقطعنامه سبب شد که محمد جواد

اتيد اس ز> درصورتی که چندی قبل  يکی انھا ھم بالمانع استآکرد که <بھائی بودن جرم نيست وتدريس 
   .دانشگاه به علت بھائی بودن ازکاربرکنارشد
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اسابقه است بلکه سبب تمکين ن درقطعنامه بآزادی مذھب وپيروان آمقصود اين است که نه تنھا مسئله 
   .ظاھری جمھوری اسالمی ھم شده است

  فصل موافقتنامه ژنو

نجا که ديدگاه قطعنامه نسبت به موافقتنامه ژنو ازاھميت خاصی برخورداراست  ضمن اعالم اينکه آاز
رسد بنظرميالھام گرفته  ٢٠١٢مراتب مسطور درقطعنامه درباره فعاليت ھسته ای ايران ازقطعنامه سال 

  .ميدھدن آ ومقصود از روشنی بيشتری به اين تحرير ،فقتنامه ژنو وقطعنامهبين موا حالت مقايسه

   جهات اشتراك بين قطعنامه وموافقتنامه ژنو

  قطعنامه وموافقتنامه ژنو ھردو موضوع توافقنامه ژنو را محدود به فعاليت ھای ھسته ای ايران
  .ومسائل ديگر ازقبيل سوريه وتروريسم ووغيره الزم ميدانند برحقوق بشر نراآندانسته وشمول 

 راضروری ميداند۵+١قطعنامه اقدامات موازی وھمزمان اتحاديه اروپاو.   
 فعاليت ھسته ای ايران را مخالف باقطعنامه ھای شورای امنيت ميداند ،وموافقتنامه ژنو قطعنامه.   
 پارلمان اروپا ازتوافق ژنو استقبال ميکند.  

  اختالف بين قطعنامه وموافقت نامه ژنو جهات

  قطعنامه تاکيد دارد که ھيچگونه گزينه ای بجای گزينه راه  ،مھمترين اختالف مشھود اين است
رتيکل درموافقت نامه ژنو پياده آميزازطريق مذاکرات وجود ندارد درصورتی که اين آحل مسالمت 

  .نظامی را مطرح ميکندگزينه  ،وبحال تعدد حوضو مريکا بطورآنشده وبرعکس 
 ھا استقبال ميکند وعقيده دارد که وقتی توافق درباره صلح  پارلمان اروپا ازکاھش تدريجی تحريم

     .ودن برنامه ھسته ای ايران صورت گيرد  تحريم ھا بتدريج برداشته شودب ميزآ

 قایآ   .) شده استمريکاآ( ۵+١ھا موکول به تصميم ونظر  درحاليکه درموافقت نامه ژنو برداشتن تحريم
طرف غربی < :ھا  درجلسه مجلس درپاسخ به سوال نبويان گفت دررابطه با لغو تحريم عباس عراقچی

سال  ۵ساله انجام ميگيرد اما طرف ايرانی مدت  ٢٠درمذاکرات گفته است لغو تحريم ھا ظرف دوره ای 
   .>ستسال را تاکيد کرده ا ١٠را پيشنھاد کرده ولی طرف غربی بيش از

  مريكا آ، درسياست تحريم اروپا وتضاد

  مريکا واسرائيل شده استآاتحاديه اروپا ازتحريم ايران نفعی نميبرد درواقع گرفتارسياست ھمکاری با 
   .اتحاديه اروپا ازطرح فرانسه برای تحريم کامل واردات نفت ايران خودداری کرد

عالمتی از نارضايتی مشارکت اتحاديه اروپا انگلستان  رفع تحريم ازبانک ملت وصادرات ايران دردادگاه
رای دادگاه انگلستان درصورت < :> نوشتلمانآرادو . روزنامه <مريکاستآدرتحريم ھای يکطرفه 

  .>قطعيت سبب گسيخته شدن تحريم ھای عليه ايران خواھد شد
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ی حت ،استمده آن بوجود آ مھارمريکا وآاساسا اتحاديه اروپا برای مقاومت درمقابل سياست توسعه طلبی 
مريکا خواھان آ ،مريکا ھماھنگ نيستآ درھمين جريان اوکراين وکريمه سياست اتحاديه اروپا باسياست

   .پيوستن اوکراين به ناتو است نه اتحاديه اروپا

   .شکاربی اعتناء بودآمد که نميتوان به اين تضاد آاين اشارات بدان جھت پيش 

  وموافقتنامه ژنوهوي قطعنامه تفاوت ما

قطعنامه، ايجاد  .درموضوعات مشخص واحصاء شده چند شخصيت است خواست مشترک اعالم قطعنامه

ا ي ھيچگونه تعھدی برای شرکت کنندگان درقطعنامه نميکند مگراينکه قطعنامه بصورت يک قرارداد و
   .نھا برسدآ عھدنامه  تنظيم و به امضای شرکت کنندگان ويا برخی از

شخصيت است نسبت به موضوعی مشخص واحصاشده که ھرطرف تعھداتی  توافق دوياچند، تنامهموافق

، اعالم خواست محسوب ميشود ودرحقيقت نوعی قطعنامه موافقتنامه مادام که امضا نشده ،له يا عليه دارد
  .خواھد بود

حتی  ،د وجود ندارددرقطعنامه اتحاديه حتی يک مورد که ايجاد تعھد برای جمھوری اسالمی کرده باش
که خواستار حق مالقات بازندانيان سياسی ومخالفان شده جمھوری اسالمی را متعھد نکرده  ١٨درماده 

برای مالقات با  زندانيان ويا مخالفان  افراد ھيئتبلکه سفر ھيئت ھای پارلمانی اروپا را منوط به تعھد 
   .است ردهک

حقه ايران راپايمال کرده موافقتنامه ژنو است که  نچه که جمھوری اسالمی راگرفتارومنافع وحقوقآ
مده نه قطعنامه آ ازسوی نمايندگان جمھوری اسالمی امضا شده وقبل ازتصويب مجلس به اجراھم در

   .اتحاديه اروپا

مه به کشورھای عضو اتحاديه درپايان قطعنامه اتحاديه اروپا ازرئيس اتحاديه درخواست شده که قطعنا
، مادام که قطعنامه مزبور بتصويب . اين تصريح بدان معناستدمی فرستاده شوجمھوری اسال وھمچنين

ودرخواست ھم   )سنگ مفت وگنجشک مفت( مجلس ايران نرسيده  تنھا يک درخواست محسوب ميشود
بھرمقام وباھرکيفيتی که باشد نه جرم است ونه اھانت که شيخ حسن درواکنش به قطعنامه مزبور گفته 

  >گ ايران اھانت کنده به ملت بزريه اروپا چيزی نيست کاتحاداست <

  اھانت به ملت ايران ھمان موافقتنامه ژنو وامضای شيخ حسن وظريف وعراقچی وحمايت سيدعلی است

  زادي رهبران جنبش سبزآ

دخالت درحاکميت ايران ميتواند بخشی ازقطعنامه خواستاری ازادی سران جنبش سبز است که بنظر 
  . يدآن بغيرازچيزی است که بنظرميآحقيقت ولی   ،محسوب شود

   .اجازه فرمائيد اين مھم به تحرير اتی موکول شود

   


