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  قاي عراقچي با خبرگزاري مهرآگفتگوي 

  دردفاع ازموافقتامه ژنو

  انحقوقد -اميرفيض

قای سيد عباس عراقچی سرپرست تيم ايران وامضاکننده آ ،پس ازتجزيه تحليل حقوقی موافقت نامه ژنو
) گفتگوئی داشته که چون اظھارات ايشان با تجزيه ذرماهآيازدھم با خبرگزاری مھر( ،موافقتنامه ژنو

قای عراقچی به اين آيف حضوردراظھارات بی ارتباط نيست لذا تکل ،وايران ۵+١تحليل حقوقی موافقتامه 
    .تحرير افتاد

ی جمھوری اسالمی نامه براامضای موافقتلی است که  باي  ّ تخ   امتيازمرکز اظھارات ايشان متوجه يک  
   .ايشان چنين تعريف ميکند را !امتيازن آ. است ايجاد کرده

 ، اکنون باواقعيت اين است که کشورھای عضو دائم شورای امنيت که خود قطعنامه ھاراوضع کرده اند<
  >ن گنجانيده نشده استآی امنيت در، خواسته ھای قطعنامه ھای شوراتوافقی که کرده اند

موافقتامه ايجاد تعھد والزامی برای جمھوری اسالمی دراجرای قطعنامه < تيجه گرفته اند کهايشان چنين ن 
است و به ھمت تيم ايرانی  پرداختنکه به معنای   ADRESSواژه  ھای شورای امنيت نکرده است  و

 انب جمھوری اسالمی زير سوالرعايت قطعنامه ھای شورای امنيت را ازج در موافقتنامه جاسازی شده
) پرداخته قطعنامه ھای شورای امنيت( ن قطعنامه ھاآ، به ودرمراحل بعدی مذاکرات. وضعيف کرده برده

  .ميشود

کارمھمی بود که صورت گرفت واجرای قطعنامه ھای شورای امنيت  تبديل شان ھمچنين گفته است <يا
مھمی . اين کلمات بارصورت گيرد ميتوان تعابيرمختلفی پرداختنواژه  از< >  او اضافه کردشدپرداختن به 

ن آوتنھا قبول کرديم که درمراحل بعدی به  . مازيربارھيچ تعھدی نرفتيمدرتوافقنامه ھای سياسی دارد
وچيزی دراين باره  اعالم نکرديم  را ن زمان چه چيزی انجام خواھيم دادآ . اينکه درقطعنامه ھم برسيم

                  نھا ميتوانند پيروزی خودشان رااعالم کنند>آداشتيم قبول نکرديم ماچون برنامه سالح ھسته ای ن
  ی عراقچی بامھر)اازگفتگوی اق(

  ليي  ّتخ  امتياز

   .عراقچی تصورکرده خيالی است نه واقعی قایآامتيازی که 

باايران چون ذکرخواسته قطعنامه  ۵+١قای عراقچی اين است که درموافقتامه آمختصر وفشرده خيال 
ن قطعنامه ھا آ) نشده  لذا ١٨٣۵و ١٨٠٣ ,١٧٣٧،١٧۴٧قطعنامه ھای ھای شورای امنيت عليه ايران (

  .ضعيف وزيرسوال قرارگرفته است

نه درمباحث علمی ويا احکام  ،بين المللیئين دادسی محاکم آ نه در ،ئين دادرسی حقوق خصوصیآنه در
 ايت ازبلکه اشاره به سندی که حک .ود نداردقای عراقچی وجآصراحتی مبنی براصالت ادعای دادگاه ھا 

   .خواسته دارد کافی است
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کسی که خواستاررعايت حقوق بشراست استناد به اعالميه جھانی حقوق بشرکافی است  ؛مثالش اين است
عايت ر تمام مواد اعالميه را انشاء کند وھمچين است کسی که خواستار وديگرنيازی نيست که

  .وياقانون اساسی کشور ويايک قاعده فيزيکی ميشود وامثالھم ملل  منشورسازمان

 نھا کافی است نه برای افراد دورآشاره برای ھل فن است که يک اگفتگوھا برای ا ايهپست که اصل اين ا
   .ت ھم کفايت نميکندقضايا که حتی توضيح درجزئيا از

به کرات الزام جمھوری اسالمی به قطعنامه ھای شورای امنيت  ،جمھوری اسالمی و ۵+١درموافقتامه 
نھا اشاره نشده اين ميشود دليل آحال اگربه شماره ويامتن  ،رابطه با مسائل ھسته ای اشاره شده در

  ؟؟تضعيف ويا بی اعتبارشدن قطعنامه ھا

نقش ميانجيگری است برای اجرای قطعنامه ھای  ،درماجرای ھسته ای ايران ۵+١اساسا نقش گروه 
ی حت . اين موضوع نشان ميدھد که طرفين موافقتنامه به دقايق قطعنامه ھا وشورای امنيت ازطرف ايران

 نکهآحظه دراينصورت چگونه ميتوان گفت بمال  .گاه ھستندآ ن واقف وآجريان وعلت صدورومشکالت 
عنامه ھا بی ــــن قطآرده بنابراين به ـــــنک عنامه ھای شورای امنيت راــيد مطلع قطتجد  ۵+١گروه 

  ؟اعتنائی شده وازرده  اعبتاردورشده است

  5+1اختالط نقش گروه 

قای آاست که  ۵+١برای جمھوری اسالمی شده موضع  امتيازخيال  بی توجھی ديگرايشان که منشاء
ن با ايران گروه آبطرفيت امنيت قائل شده و شورای ن گروه يک شخصيت حقوقی جدا ازآعراقچی برای 
   .است رسميت داده

درحاليکه موضع گروه مزبور يک موضع ميانجيگری است ازطرف شورای امنيت که ميانجی باشد تا 
 دکه کامال بيطرف باش نجا که ذات ميانجيگری حکم ميکندآبنابراين از .ايران به اجرای قطعنامه ھا تن دھد

 ار خود ازنقش ميانجيگری خود گستاخی کرده و ر داشته باشد گروه مزبور،حضو درجريان گفتگوھا و
وطرف ايران ھم ھيچگونه اعتراضی به دخالت گروه وعبورازحد  طرف موافقتنامه جازده است 

   .ميانجيگری نکرده است

لمان وفرانسه وانگليس آ که اختالفات فعاليت ھای ھسته ای ايران مطرح شد تنھا سه کشور ٢٠٠٣درسال 
وچون جمھوری اسالمی  ن سه کشور پيوستندآمريکا وروسيه وچين ھم به آمعترض ايران بودند وبعدا 

مزبور که  دراجرای قطعنامه ھای شورای امنيت تعلل ويا استنکاف ويا باشرائطی روبروشد  کشورھای
ھمگی عضو دائم شورای امنيت  وعمال ھم کشورھای مقتدرجھان بودند درنقش ميانجيگری برای الزام 
ايران به انجام قطعنامه ھا قرارگرفتند  وکم کم بااستفاده ازنفوذ جھانی وضعف مقابل جمھوری اسالمی 

   .مدآگروه مزبور بصورت طرف اصلی موافقت نامه باايران در

 ۵+١عات نشان ميدھد ھيچ قطعنامه ای ازسوی شورای امنيت صادرنشده که گروه نجاکه مطالآ تا
ژانس اتمی وياشورای امنيت آ بنمايندگی ازسوی شورای امنيت درمسئله اختالفات ھسته ای ايران با

   .رسيدگی وموافقت نامه تنظيم کند
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ی تصميمات بعدی گاھی براآی امنيت ميتواند برای حل وفصل قضايا وا، شوربموجب منشور سازمان
   .واين عمل سابقه روشنی درحقوق بين الملل دارد يانجی ويا به گروه تحقيق رجوع دھدموضوع رابه م

وخالف منشورسازمان ملل و  هن کشوريکطرفآمريکا وکنگره آھای  اينکه کسانی ادعا دارند که تحريم
ازنقش ميانجيگری که عمال  ۵+١نھا ھمين است که گروه آنه است يکی از دالئل ادعای درست خودسرا

  .مدهآزياده خواد در                                                           ِ به خود اختصاص داده بود خارج شده است وبصورت يک مدعی دست اول  

  چيست  1+5دفاع 

   .رخصت ميدھد که يکطرفه نباشد وبه دفاع گروه ھم توجه شود ،طرح مسئله باال

 ران برپايه حفظ امنيت وی ايمدعی است که برخی ازاقداماتش دررابطه با مسائل ھسته ا  ۵+١گروه 
نھا به مسئله زير درحقوق بين الملل آنھا چندان ھم بی اعتبارنيست آدليل کشورھايشان است  استقالل

   .استناد ميکنند

د ازطرف خودش صحبت درحقوق عادی وقتی کسی مطلبی راميگويد ويا تعھد وياادعا ميکن[
 ،ولی درحقوق بين الملل چنين نيست ستچه راھم که ميگويد متوجه خودش انآ ثارآ ميکند و

اعالم ويا تعھدی ميکند ازطرف  مسئول کشوری مثال رئيس جمھورمطلبی را وقتی رئيس و
يک بيانيه  ااعالمات روءسای کشورھ هوعده ای عقيده دارند ک  ،کشوراست نه خودش

مصلحت ومنافع ملی کشور صادرشده  لذا مسئوليت  ست يعنی باطی مراحل مشاوره ورسمی ا
  ]ن اظھارات را کرده استآمتوجه دولت است نه فردی که  نآ

مريکا درجھت آحتی ازسوی کارشناسان اطالعاتی وفنی   موضوع فعاليت ھای ھسته ای ايران ھيچگاه
   .ن شدآکاری يک فتوا ھم ضميمه  توليد سالح ھای ھسته ای تائيد نشده وحتی برای محکم

  ؟ مده اندآبله وخلع فعاليت اتمی ايران برمريکا وگروھش بااين شدت به مقاآپس چرا 

مريکا درگزارش به کنگره، ايران راتھديد عليه آکميته دائمی منتخب مجلس  نمايندگان  ٢٠٠۶چرا دراوت 
   ؛؟ زيرامريکا  دانستآامنيت ملی 

  ه بود:درگزارش کميته دائمی استناد به اظھارات رئيس جمھورايران شده بود که گفت

، بدون ھی به زودی جھانويم که اين شعاروھدف است که واقعی است وبه حول قوه البدون ترديد ميگ<
  >يھونيسم را تجربه کرده ودوران حاکميت اسالمی رابرجھان امروز تنفس خواھيم کردمريکا وصآ

  :به دودليل جمھوری اسالمی اعتبارداده  ،س جمھوربه اين بيانيه رسمی رئي مريکا آ

 کشورھای نابودیدقيقا منطبق با قانون اساسی جمھوری اسالمی است که خواستاراول اينکه اظھارات او 
وری اسالمی اظھارات رئيس جمھور راتکذيب ھکفرواستقراراسالم است و دوم اينکه ھيچ مرجع رسمی جم

چراکه اصالح ويا تکذيب اظھارات مسئولين  ،ئيد دليل ديگری نداردتا ويااصالح نکرد واين سکوت جز
. عجب اينکه اظھار رئيس جمھور وقت مورد ال شناخته شده درروابط بين الملل استکشور يک رو

   !استقبال مقامات جمھوری اسالمی ھم قرارگرفت
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اون وزارت شاھد مقصود ھمين امروز که اين تحرير تنظيم ميشود سفيرايران درافغانستان اظھارات مع
  .تکذيب کرد را وپوتينقای کرزی آدرمورد تشابه بين عمل خارجه جمھوری اسالمی 

ن مورد آباور سياسی ونظامی اين است که جمھوری اسالمی برای تحقق قانون اساسی کشورکه اجرای 
 اند درکه بتو بيعت عمومی شده نياز به سالحی دارد ،تاکيد رئيس جمھوری قرارگرفته وبا شعارهللا اکبر

شورش ک کاری ازنابودی مريکا بامحکمآکه ست ا قابله کند بنابراين حکم عقلمريکا مآ مقابل قدرت نظامی
     .جلوگيری کند يعنی ھمين کاری راکه دارد ميکند واحتماال کارھای ديگر

ه ھای سنگين عليه ايران ب شتاب کنگره به وضع تحريم و شکارآبنابراين بايد بپذيريم که علت دخالت 
نگرانی ھای  ون اساسی جوازواظھارات او وتاکيد قان ،استناد ھمان اظھارات احمدی نژاد بوده است

   .ستمريکاآ

ھست که اظھارات خام وسردستی وبدون ارزيابی اعليحضرت  ديد اين حقيقتھمين جا فرصت تج=  حاشيه

بی اثر نخواھد بود   ،قطعنامه مرحوم ١١جمله ماده  امضاھای تنفيذی افراد نسبت به موضوعات از يا و

ژاد بعد ازسالھا دارد د چنانکه اثرات اظھارات احمدی نھائی معلوم خواھد ش ن بعدھا وبه مناسبتآواثرات 

  )پايان حاشيه(                                                                   .نمايان ميشود

  امتياز خيالي ديگر

ن ازسوی امضا کننده آنيست ولی طرح  توجه به زوائد فرودست وفکاھی راپذيراگرچه يک بحث اصولی 
   .ودشناخته ش توافقنامه ميتواند  مجاز 

 دانسته که امتيازبزرگی و درتوافقنامه يک شاھکار را ١ ADRESSقای عراقچی بکاربردن واژه آ
عددی ت. ايشان ازواژه مزبور که به تعبيرخود ايشان دارای معانی مزيرکانه درموافقتامه جاسازی کرده است

بت ورود واژه مربور، بمناس که دارد اين برداشت ران استفاده کرده آ> پرداختناست وايشان ازمعنای <
به قطعنامه  مذاکرات  درمراحل بعدیوساخته  ازجريان الزامی بودن خارج قطعنامه ھای شورای امنيت را

قطع نامه ھای شورای . ايشان پرداختن ورسيدگی ومطرح ساختن يشودم پرداختهھای شورای امنيت 
زيرکی خودشان به اصطالح  يک امتيازبرجسته ميدانند که نتيجه  ،امنيت را به مراحل بعد ازموافقتامه

    .کاله گذارده است ۵+١سر

د نود مآچونکه صد <: ازحکيم مولوی نيم بيتی معروفی دردست است که پاسخ توھم ايشان است ميگويد
  >ھم پيش ماست

                                               
 ،سرنامه ،نام و نشان ،ارسال ،عنوان ،خطابه ،نطق ،درسآ ،خطاب ،نشانیيسی به چم ھای گوناگون مصرف می شود؛ آدرس در زبان انگل - ١

را برای تعبير اين » پرداختن«و معلوم نيست چطور آقای عراقچی واژه  قراول رفتن ،درست کردن ،نشانی دادن ،خطابت ،مھارت ،طرزخطاب
   ک-واژه بکا ربرده است. ح
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ين اراک وتوقف غنی ب سنگآ مبنی برتعطيل فعاليت ھای اتمی و ،تعھدات جمھوری اسالمی درتوافقنامه
 ی شورای امنيتويا حتی گفتگوی درباره قطعنامه ھا ديگرموردی برای اجرا ،سازی وسايرمراتب وابسته

   .ن قطعنامه ھا به بعد موکول شده استآباقی نميگذارد که ايشان خوشحال باشد که اجرای 

> است ھدف قراردادن< ن به موافقت نامهآکه يکی ازمعانی نزديک  درسآگذاشتن واژه قای عراقچی آ
   .>ديل به پرداختن شد<يک کاربزرگ بود که صورت گرفت واجرای قطعنامه تب چنين ياد گرده

. متوجه توقف فعاليت ھای درسآالبته که کاربزرگ است ولی بزرگی کارمتوجه قطعنامه است نه واژه 
دالرصرف برخی ازفعاليت ھای  ميليارد ١٠گذشته  طاھری تاسال امير قایآھسته ای است که بنابراعالم 

   .ھسته ای ايران شده است

  حيرت عظيم

درس رابه موافقتنامه چبانده که آظھارات اقای عباس عراقچی مبنی براينکه کاربزرگی کرده که واژه آ
سبب دست وپاگيری موافقت نامه شود بسيارباعت حيرت است زيرا يک حقوقدان که بنمايندگی کشوری 

ن بشود تاچه رسد که علنا اعالم ھم آمحال است که مرتکب  ،کارتقلب استه اين کميداند  عمل ميکند
    .بکند

اگراين چنين تقلبی ازجانب شخصيی صورت گيرد ونتواند ثابت کند که ناچاربوده وبعلت کره واجبارراه 
عوض ميشود ولی فراری برای خود برگزيده که سبب اغوای طرف شده متھم به اغواگری برای دريافت 

 ن باليده است سبب سلب اعتماد وآنرا عنوان وبه آقای عباس عراقچی که رسما ھم آ رمورد ھنرنمائی د
   .اعتبار عمومی ازکليه نمايندگان جمھوری اسالمی درمذاکرات باکشورھا خواھد شد

ثار اغواگری وحقه بازی عمل آرا سرزنش نکند ی را تکذيب وايشان چاگرجمھوری اسالمی اظھارات عراق
   .مزبور دقيقا متوجه جمھوری اسالمی خواھد بود

ن آی شناخته شده نيست بلکه تاويل چقای عراقآھا قبح عمل برای ندرمعادله مزبور مھم اين است که نه ت
نرا اعالم کرده است درجه فضيلت حقوقی ايشان واحساس مسئوليت آ شاربه حسن که راسا وبدون الزام وف
   !نشان ميدھد ، راسمت مھمی راکه پذيرفته است

  مريكا براي احساس پيروزي آاجازه به 

واھد ن نخآبا بزرگی خاصی ھمراه است که تاريخ قادربه بيان  ،مھرخبرگزاری  گفتگوی ايشان باپايان  
   :! ايشان چنين استبزرگی ووقارسياسی !بود

  >، ميتوانند ادعای موفقيت بکنندمريکا ئيھا ايجاد کرده بودندآباتوجه به نگرانی ھائی که < 

    .ھا به خود ببالند که درکنفرانس ژنو موفقيت حاصل کرده اند مريکائیآيعنی اجازه دادند که 

 

   


