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  حقوقدان  -اميرفيض

متوجه  ،، سنگينی بحثبتحريرھا اختصاص يافت ،دررديف انتقاداتی که نسبت به متن موافقتنامه ژنو

ن آ، احترام واجرای شده بود که جمھوری اسالمی متعھد به رعايت >5+1درك كشورهاي < عبارت

   .شده است

> 5+1درك كشورهاي <نوز موافقت نامه مزبوردرمراحل بسيارابتدائی واجرائی است که عبارت ھ

  .ن ميرودآ. اين تحرير به مالحظه شکارساختآماھيت وموضع حضورخودرادرموافقتنامه 

  ن آواعالم مواضع  )درك(حضور

گاھيد شيخ حسن روحانی درکنفرانس جھانی اقتصاد داووس موضوع نيازايران رابه سرمايه آھمانطور که 
. درخواست مزبور يک درخواست عادی ومعمولی است که ھمه کشورھا گذاری خارجيان مطرح ساخت

 کنش، با واحيرت                                                                       ِ کم وبيش خواستار اجرای چنين برنامه ای برای کشورخودشان ھستند ولی درنھايت  
  :گفتی قای اوباما روبروشد وآمريکا يعنی شخص آ

  > نه تشديد تحريم ھا ونه افزايش سرمايه گذاری درايران<

اگرسرمايه ھا بسوی ايران جاری < : مريکا گفته اندآشخصيت ھای سياسی  ،قای اوباماآتفسيراظھارات در
  .ق جامع ازدست بدھد>شود اين کشورممکن است اشتھايش رابرای رسيدن به يک تواف

ايران نيازی به غنی کردن مريکا ادعا کرد که <آقای جان کری وزيرخارجه آقای اوباما آمتعاقب اظھارات 
  .>ب سنگين باشدآاورانيوم ندارد وما اجازه نميدھيم که ايران دارای 

  وامـــــا بعد 

قتنامه ژنو راناديده گرفته اند مواف ،قای اوباما وکری موجب اين تداعی است که حضراتآاظھارات     ِ ظاھر  
 اننآمريکا ميدانند. درحاليکه تداعی آنقض موافقتنامه ژنو ازسوی نراحمل برآ کسانی  ،به ھمين اعتبار و

مريکا، ناشی ازبی توجھی ھمان کسان به آوی درست نيست  و تطبيق مورد با نقض موافقت نامه ازس
     .استنوژ موافقت نامه 

  توضيحات  درباره موافقتنامه            ِتوضيح مكمل 

عنوان شد الزم ميسازد که يک توضيحی که مکمل توضيحات  بی توجھی به موافقتنامه که درباالمسئله 
  .سابقه دررابطه باتجزيه وتحليل موافقتنامه است ارائه گردد
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 ه است، تعھدات ذکرشدبه دودسته تقسيم ميشود يک دسته ،تعھدات جمھوری اسالمی درموافقتنامه ژنو
ف تعھدات جمھوری درردي نھاآ قبل ازموافقت نامه ويادرجريان موافقت نامه به لزوم قراردادن ۵+١که 

   .ستشده ادر موافقتنامه ذکر ورديف وبطور صريح احصاء که به  اسالمی رسيده 

وافقت م ينده يعنی بعد ازامضایآوراضی نشده واحتمال اينکه در قانع ،ژنو به تعھدات ذکرشدهموافقتنامه 
جمھوری اسالمی  الزم باشد را ازياد نبرده وبا متعھد ساختن نامه نيز تحميل تعھداتی برجمھوری اسالمی 

احتماالت نا محدود وغيرقابل پيش بينی را عمال درتعھد جمھوری اسالمی >5+1درك كشورهاي <به 

   .قرارداده است

 يا و تصور ی است وبھرعملی که ناشی ازکل ،۵+١ی درک کشورھانيازی به بازشکافتن بيشترنيست که 
   .باشد تسری دارد ۵+١خيال ويا احتمال کشورھای 

بايد روشن ومشخص باشد ولی  ،وتعھد .کامال درست است که چنين شرطی ازشروط صحيحه عقد نيست
ن آبھرحال درتوافقنامه پياده شده وجمھوری اسالمی ھم چه درموقع امضای موافقت نامه وچه دربعد 

 نکه ازموافقتامه ھم ابرازرضايت کرده آوبيشتر  ن شرط برنيامدهآدرمقام حذف ويا محدوديت  بطور جدی
  .ماه) بھمن ۶( >، قبل وبعد ازمذاکرات به تائيد رھبررسيدکارھای ديپلماتھااظھارات رفسنجانی < بربنا و

ا عدم نيازايران به قای اوباما وجان کری درباره ممنوعيت سرمايه گذاری کشورھا ويآاظھارات  ،بنابراين
 ،ب سنگين داشته باشدآمريکا اجازه نخواھد داد که ايران تاسيسات آغنی سازی اورانيوم ويا اينکه 

تعھدات ذکرنشده بخش -يران درموافقتنامه نيست ولی  شامل ا درست است که درتعھدات احصاء شده
   .) قراردارد ۵+١بخش تعھد ايران به درک کشورھای (

  ارتباط سرمايه گذاري خارجي وقطعنامه شوراي امنيت 

شده است  پياده  ٢٠١٠که درسال  ١٩٢٩مه شماره قطعنامه ھای شورای امنيت که مجموعا درقطعنا
 اوری بااورانيوم وديگرمواد ھسته ای يا فنفعاليت ھای تجاری مرتبط با غنی سازی  از اايران ر

ن تمامی کشورھای عضو سازمان ملل را ازمشارکت ديگرکشورھا ممنوع ومحروم ساخته است وھمچني
نھا خواسته است آ وسرمايه گداری ويا ھدايت جمھوری اسالمی درفعاليت ھای ھسته ای منع  کرده واز

  .مده خودداری کنندآکه ازانتقال ھرگونه وسائل جنگی سنگين که درقطعنامه بشرح 

گذاری درايران فقط برای فعاليت ھای ھسته ای  ايهبنابراين مالحظه ميکنيد که دعوت کشورھا به سرم
ن مورد که شامل سرمايه گذاری آ درغير                                                    ِ بموجب قطعنامه شورای امنيت تحريم شده نه سرمايه گذاری  

يم دائره تحر ، راه سازی وحتی نفت وگازوبسياری موارد ديگراست از، سدسازی، صنعتیدرامر کشاورری
   .ناشی ازقطعنامه شورای امنيت خارج است

مريکا ھم علنا خطاب به سرمايه آقای باراک اوباما واکنش نشان داد ووزيرخزانه داری آولی ديديم که 
يد مايه گذاری کن> يعنی اگر درايران سرتحريمھا سرجايشان باقی است< وری کرد کهآی يادلگذاران احتما

 لمان رفت که بهآکفورت بورس فران > زيرشاخهکيلير استريمرکمپانی <برشما ھمان خواھد رفت که ب
رويداد ( مريکا بپردازدآميليون دالربابت خسارت به  ١۵٢مناسبت کمک به بانک مرکزی ايران بايد 
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شبکه ھای تحريم ھای وباالخره اين پيام ساده راداد که < )مربوط به بعدازموافقتنامه اجرائی ژنو است
مان ھنھا ھمه دررابطه با آاينھا وامثال  >يستپيچيده ھمچنان باقی است واکنون وقت بازگست به ايران ن

   .منفک ازموافقت نامه نيست ،با امضای موافقت نامهاست  که  5+1درك تعھد ايران به 

  ، تقديم اعتماد درعين بي اعتمادي

زوجه ويابرعکس ممکن است درجريان يک ازدواج حد اعتماد زوجين به يکديگراجازه دھد که زوج به 
ن به ميل طرف باشد ولی محال وممتنع است درتمام قرارداد ھا بتوان آه عقد ويا فسخ بگويند که ادام

نچه طرف ديگرفکرکرد واحساس ودرک کرد وفادار آموردی يافت که يکطرف خود را مقيد ومتعھد کند به 
   .بماند وعمل کند

مريکا اعالم کرده وحتی درھمين کنفرانس آاعتمادی خودرانسبت به  درحاليکه جمھوری اسالمی بکرات بی
 >مريکا بسيارريشه دارو عميق استآبی اعتمادی ايران نسبت به روحانی گفته است < ،داووساقتصادی 

مطرح شد  چرابايد  قای ظريف آازسوی واين مطلب حتی درھمان روزھای نخست ھم درمذاکرات ژنو

  ؟امضاداده باشد 5+1درك يعنی شرط تمکين به شرطی  جمھوری اسالمی به چنين

ه چراکه تھي .که چون عراقچی وظريف متن قطعنامه را نخوانده امضاکرده اند ،بھيچوجه قابل قبول نيست

ت ن شرط با مخالفآن گذاشته اگراطمينان نداشت که آ رادر >درك  <پيش نويس قطعنامه که شرط  کننده 

نين شرطی که درتاريخ عقود بين کشورھا کامال بيسابقه است درمتن روبرو نميشود محال بود که چ
اری وعذر خواھی بود ويک شرمس ۵+١ائی جھانی  برای يک رسو ،اعتراض ايرانيان بگنجاند چراکه با

  .بود ۵+١ن که ھمان آفاحش برای تھيه کننده 

، نخوانده راداشته باشدوری آمحال وممتنع است که يک حقوقدان خاصه که مسئوليت امضای سند تعھد 
زيرا اوال طبيعت وتربيت حقوقدان چنين بی توجھی وسھل انگاری رابه او نميدھد ودوم  سند راامضا کند

ا کند امض ابارعايت اصول حقوقی است نميتواند سندی ر ،اينکه ميداند ماموريت او مشارکت درتنظيم سند
  .که يکطرفه ومانند موافقتنامه ژنو باشد

گذاشت بين يکنفرويايک حقوقدان که ماموريت امضای سندی رادارد باکسی که ماموريت مذاکره  بايد فرق
ن آتکليفی دررجوع به مطالب  ،درمورد اول برای امضا کننده سند وتنظيم سندی رابه وکالت موکلش دارد

   .ن استآتوجه به متن ودخالت ونظارت درسند وسپس امضای  ،اصل ،نيست ولی درمورد دوم

  رك درموافقتنامهحد د

وری اسالمی را که تعھدات نامرئی جمھ حد دركاين تحرير ناقص است اگرتوقف بيشتری روی 

   .نداشته باشد ،استدرموافقتنامه ايجاد کرده 

ا مريکآسرمايه گذاری خارجی درايران خير> ونيز شخصيت ھای سياسی قای اوباما به اينکه <آھارات اط
سرمايه گذاری خارجيان درايران ممکن است ی درايران درعبارت <دررابطه با سرمايه گذاری خارج
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تنامه درموافق ،عالمت بسيارخوبی است برای حد يابی درک >مع کم کنديک توافق جا اشتھای ايرانيان رابه
  !ژنو

مفھوم اظھارنظرباال چنين است که سرمايه گذاری خارجيان درايران سبب ميشود که اشتھای ايرانيان به 
   .ھای ھسته ای زياد شده وازتوافق جامع سرباززنندفعاليت 

 متضمن اين  ن برای فعاليت ھای اتمی ميشود،سرمايه گذاری خارجی سبب اشتھای ايرانياادعای اينکه 
يک خطربالقوه برای اتمی شدن ايران  ،ايرانيان                                              ِ معناست که رفاه زندگی وپيشرفت اقتصادی واجتماعی  

  .ازيک درک است ھمان است که درموافقتنامه ژنو منظورشده استاست واين موضوع که ناشی 

تسری خواھد يافت حتی شامل  ايرانيان ن درک وادعا به ھمه مراتب زندگی فردی واجتماعيآالجرم دامنه 
تی ايران آنجا کشيده شود که فرزندان آممکن است به  ،چراکه دامنه درک . دومقوله ازدواج ھم ميش

   .ت عاليه واشتھای فعاليت ھای اتمی راپيدا کنندعالقمند به تحصيال

ق مادگی برای توافآ و بروشنی ميبينيم که داروی قاطع برای کم اشتھائی ايرانيان به فعاليت ھای اتمی
، ادامه و حفظ تحريمات تحميلی به نان درفقر وفالکت است که قاطع ترين راهآھداشتن نگا ،جامع باغرب

    .توصيه کرده است ھم نآ، ھمان است که قرملت ايران است  واين سياست شوم

ی فراخ وزندگی مرفه پيدا زيعنی اگررو[ )زمينی ينه بندگان ستم کردندی درروآ(اگرفراخ گردد روزی ھر
ستيز ميروند وامروز ھم که درفقر  يران بهاه ان شاھنشآن رفاه وامنيت وسربلندی وبانی آعليه  ،کردند

مريکا به دنبال فعاليت ھای ھسته ای آوفالکت گرفتارند اگرکمی به رفاه برسند به تصورذھنی ودرک 
 ھمان است که سياست اقتصادی واجتماعی جمھوری اسالمی را محمد خاتمی از، واين .خواھد رفت

   ؛کردتشريح  جمھوری اسالمی درعبارت زير ی شورای نگھبان اعضا

 .، توزيع وتقسيم عادالنه فقرريشه داروگسترده درميان جامعه است<بزرگترين کارانقالبی درزمينه اقتصاد
                  >تالش برای تعميم وتقسيم رفاه بين مردم که نه چنين امری ممکن است واگرھم باشد نه مفيد ومطلوب

  ١)١٣۶٠شھريورماه  ١١ماخذ روزنامه کيھان ھوائی جمھوری اسالمی (

  

   برداشت كلي وذهني 

                                               
طالبی در باره در سمپوزيوم شيراز م ٩٧۵١ه خمينی در سال جمله روشن کننده ھای آتش فتنرمزفکرت از احسان نراقی وھ - ١

 خالقيت و یزندگ ممکن است یسنت یزندگ به ماشين ھجوم«ھشداری به غرب می دادند گفتند:  خردگرايی و بيداری ايرانيان درحاليکه
 یعاقبت ايرانيان بيداری . بوده غرب کينه و خشم مورد ھميشه ايرانيان بيداری . شد بيدار غرب که بود اينجا» کند مواجه خطر با را

 منطقه در خود ميزبان کشور اقتصاد % ٧٠ ايرانيان ھمانند یجوان مھاجر ميبينيم که ھمانگونه .است يمناکب آن از غرب که دارد
 پذيرنده ھای کشور در دوم یجھان جنگ از بعد مھاجران ترين خردگرا یمھاجرين ايران . اند گرفته دست در ميکنند یزندگ که را ای

نکته ای بسيار ظريف در اين گفتار نھفته است؛ اين نکته در يکی از تجزيه و تحليل ھای گزارش گونه اسراييل که بنابراين  .ھستند
ست که حاصل آن فتنه خمينی آمده ا ا جامعه ای درحال پيشرف وخطرناک جلوه داداراائه شد و ايران ربه سازمان ملل  ١٩٧٧در سال 

ملت بيدار شو گرگ در «با عنوان  نکته در گزارشی اين  کشور و تاريخش و ھرکس که در خدمت به رفاه مردم بود.ونابودی بود. 
و چندبار پس از آن  ٢٠٠٢در باره شيوه عمل وارتباط ھای برخی از وزرا و کارکنان دولت دوران شاھنشاھی در سال » کمين است

  ک-ح انده شده است. به آگاھی رس
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ين شرط تمکنيزو ،درتوافقتامه                               ِ ژنو مشتمل برتعھدات مذکورومشروح   ميتوان گفت اصول کلی توافقنامه
ن آعمان بوده که درکنفرانس ژنو ری            ّ درمذاکرات س  ، ازمراتب موافقت مريکاآوری اسالمی به درک جمھ

قای حميد بعدی نژاد آ. اين برداشت را ھم امروزاظھارات تاس همدآموافقتھای سری بصورت مکتوب در
گاھی علی خامنه ای آ احد ازمذاکره کنندگان ارشد ھسته ای ايران ونيز اظھارات رفسنجانی مبنی بر

   )بی بی سی ارسیماخذ خبر ف( ازجريان پيش وپس موافقتنامه ژنو مستحکم وقوی ميسازد 

  

  

  

 


