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  حقوقدان -اميرفيض

ن چيز ويا موضوع آن باور خالف ماھيت آگاه ميشود که انسان به چيز ويا موضوعی باورمی بندد که 
 د وحقوق خاصی برای خود استباط ميکن ،ازباب مثال ازيک قرارداد ،مرکب اين را ميگويند جھل ؛است

ود د وجيتصورميکن درقرارداد مزبور حقوقی که شما  ن فکروسرمايه گذاری مينمايد ولیآبسيارھم روی 
   .. ھمه ما کم ويا زياد درمواردی با جھل مرکب روبرو شده ايمندارد

روز ونيزبحث اين تحريراست  تفاھم نامه لوزان جمھوری  نمونه ديگری که ميتوان ارائه داد وموضوع
  .که گرفتارجھل مرکب شده است اسالمی است 

  موضوع اين تحرير

زان سبب وسمت اين تحرير متوجه اين موضوع مھم است  که لرزش خطای درک ازمفھوم مذاکرات ل
) يک تفاھم نامه آمريکا( ۵+١به تبعيت حق وتکليف داشته تا   تصورکند که گرديده  که جمھوری اسالمی

 ماھيت درحالی که چنين باوری برای جمھوری اسالمی ناشی ازجھل مرکب است وحقيقت و ،ای منتشرکند
 يکاآمربموجب موافقتنامه ژنو اصال صدور تفاھم نامه در تکليف انحصاری  که  تفاھم لوزان  تاکيد دارد 

    .بوده نه ايران

ای  يک تفاھم نامه آمريکابموازات تفاھم نامه وزارت خارجه  جمھوری اسالمی به لحاظ اين جھل مرکب
   .وزارت خارجه خود منتشرکرد از

  مذاكرات لوزان ووين وموافقتنامه ژنو

لوزان ويا مذاکرات وين جزئی ازموافقتنامه ژنو است وخود  همقدمتا اين توضيح بجاست که  تفاھم نام
موضوعی که درموافقتامه ژنو موکول  ،ی روشنودرکالم ؛نيست اعتبار تقل منشاءبخود وبطور جدا ومس

وا س ارنيست واگرھم طرح بشود يک کدرلوزان ووين نبوده وبه مذاکره واتخاذ تصميم نشده قابل طرح 
به عينه دستورجلسات مذاکرات سياسی ( وخارج ازموافقتنامه ژنو تلقی ميشود که نيازبه موافقت نامه دارد

  .)وحتی شخصيت ھای حقوقی

 ؛ھمانطور که موافقت نامه ژنو نشان ميدھد اجرای موافقت نامه مزبور موکول به راه حل جامع شده است
بخشی ازھمان تصريحات  ژنو که دروين ولوزان جريان يافت، يعنی مذاکرات بعد ازامضای موافقت نامه
  موافقتنامه ژنو يعنی راه حل جامع است
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 به نھاآ ن با تفاھم نامه لوزان  وورودآط امه ژنو ودرنھايت ربتنگ راه حل جامع با موافقت نارتباط تنگا
   .ورده شودآراه حل جامع به اينجا متن  اقتضا دارد که  موضوع اين تحرير،

  راه حل جامع

برای رسيدن به راه حلی جامع ادامه خواھند داد. پارامترھای  به مذاکرات ۵+١ماه گروه  ۶زاوليه درفا<
ز ميآمسيراطمينان دادن به جامعه بين المللی درخصوص فعاليت منحصرا صلح کلی اين راه حل جامع در

  :تحت اين راه حل جامع .)١(است ھسته ای ايران 

 .زمينه ھا توافق حاصل شود نکه درھمهآ، مگرھيچگونه توافقی درزمينه راه حل جامع صورت نميگيرد<
که برنامه  )٣(اطمينان کافی دھد  بماراه حلی که  ياآکه  )٢( تشخيص خواھيم داد  ينده مــــــاآدرشش ماه 

ماده ايم که آ اــمميزاست وجود دارد ياخير؟ اگرايران نتواند نگرانی ماراحل کند آھسته ای ايران صلح 
  )۴( >افزايش دھيم تحريم ھا را

  برداشت ازراه حل جامع

نماينگی شورای امنيت سازمان که ب ۵+١گروه  ،مت ازراه حل جامع مويد اين است) مفھوم اين قس١(
مسئول ايجاد پارامترھا وشرائطی است که به جامعه جھانی اطمينان ملل درمذاکرات با ايران شرکت دارد 

   .ميزاستآبدھد که فعاليت ھسته ای ايران صلح 

که سمت نمايندگی درمذاکرات ھسته ای ايران رادارد انحصارا  ۵+١تکليف مزبور بمناسبت موقعيت 
تھيه ميشود که  ۵+١ازطرف  ،است نه ايران وبه عبارت روشن پارامترھای مورد اشاره ۵+١متوجه 

    .درمقابل شورای امنيت است ۵+١اسباب ضمانت 

صی  قرارندارد وبرعکس              ّ ھيچ تکليف مشخ                                                     ِ بادقت درمتن راه حل جامع مشھود است که ايران درمقابل  
   .جامعه جھانی شده استاست که مکلف به انجام تدابير وتعھداتی درمقابل  ۵+١

به اين معناست که   >است تشخيص خواھيم داد  ۵+١که به معنای  مـــــاينده آماه  ۶درعبارت < )٢(
تشخيص ھمان است که         ِ واين حق   ،داده شده نه به طرفين ازجمله ايران ۵+١گروهبه  ،حق تشخيص

   .ده است) منتشرشآمريکاوزارت امورخارجه ( ۵+١بصورت تفاھم نامه ازسوی 

 ميزاست وآ) اطمينان کافی دھد که برنامه ھسته ای ايران صلح  ۵+١(به  ماعبارت راه حلی که ب< )٣( 
   .مقررکرده نه ايران ۵+١> حق وتکليفی است که موافقتنامه ژنو برای زھم خواھد مانديمآصلح 

   >ماده ايم که تحريم ھا وفشارراافزايش دھيمآ ماراحل کند ماھای  اگرايران نتواند نگرانیعبارت < )۴( 

  :رساگراين معناست که

بجای تعھد  ،باشد قرارنگرفته بلکه ۵+١ايران درمقابل تعھد مشخصی که سالب رفع نگرانی ھای 
  .رابرطرف کند ۵+١ھای ميتواند نگرانی  ۵+١، متعھد به انجام ھرعملی خواھد بود  که بنظرمشخص
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وکامال بسته به انصاف  قرارداده که نه معلوم است ونه محدودخود را درمقابل تعھدی  ميبيند که ايران
١+۵.  

    آمريكاتفاهم نامه وزارت خارجه 

 پياده کرده کهشرائطی را  و پارامتر ،ا استمداد ازنظريه کارشناساناکرات لوزان بدرنتيجه مذ ۵+١گروه 
، ھمان است که باراک اوباما درسخنرانی خود بعد ازمذاکرات لوزان  امه ارائه داده استبصورت تفاھم ن

  :چنين گفت

 وما ومتحدان  ماکشور )۵( اگراين چارجوب به يک توافق نھائی وجامع مبدل شود ،متقاعد شده ام من<
  >جھان را امن ترخواھد کرد

 ه چارچوب> رساگراين واضح است کبدل شوداگراين چارچوب به يک توافق نھائی وجامع م<) عبارت ۵( 
حقوقی ندارد  ست وھيچ اثرآمريکااکنون يک طرح ونظر  )مريکاآتفاھم نامه ( آمريکاتھيه شده ازسوی 

   .يد که يا ازطرف ايران قبول ويا رد بشودآن وقتی بوجود ميآواثرحقوقی 

ر گنجانيده اند که تا قبول فآن آ شرائطی در ۵+١که  تشبيه کرد   Offer نرا به يک آفرآميتوان  مثل در
   .واقع نشود يک کاغذ نوشته شده بدون الزام وتعھد استن ازطرف مقابل آيارد  و

خود بوده  با تدوين تکاليفی که برعھدهه با راه حل جامع با  مذاکرات لوزان  دررابط ۵+١گروه  بنابراين
    .تن اسآويا رد  آمريکافر آقبول واکنون منتظرتصميم جمھوری اسالمی در بکارخود موقتا پايان داده است

مذاکرات فنی انجام شده وتصميم < :بعد ازمذاکرات لوزان گفت آمريکاقای کری وزيرامورخارجه آاينکه 
  .رد ويا قبول کند را آمريکا> به ھمين معناست که ايران است که طرح ايران است با

انشاء هللا به تفاھم ميرسيم واگرھم < :قای ظريف درمصاحبه با صداوسيمای جمھوری اسالمی گفتآ
  .>ينده ھم اگربتوافق نرسيم بازھم مھم نيست برای ما اصول مھم استآ نرسيم فاجعه رخ نداده ودر

 گاه نيست وآنچه درموافقتنامه ژنو نوشته شده وايشان امضاکرده آ بيان ظريف نشان ميدھد که ھنوز از
   .نميداند به چه فاجعه ای تن داده است

  مه مجازيتفاهم نا

نشان ميدھد که اساسا  آمريکانگاه اجمالی به متن راه حل جامع ونيز متن تفاھم نامه وزارت امورخارجه 
پارامترھای  تفاھم و ،ود بوده استيک عمل زيادی وسرخ مھوری اسالمیجانشاء تفاھم نامه ازسوی 

جامعه مقابل  رد رژيم اسالمی فعاليت ھای ھسته ایبودن ميزآاستفاده صلح برای تضمين   ۵+١تفاھم 
مدلول راه حل جامع) به ندارد ( مھوری اسالمیجن ازجانب آنيازی به قبول شورای امنيت است) جھانی (

 آمريکانه تفاھم نامه سرخود ايران امضای را دارد و نه امضای ايران آمريکاھمين دليل ھم تفاھم نامه 
   .رادارد
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 ؛ه حل جامع موافقتنامه ژنو دراين استفری که خريدار به فروشنده ميدھد ومورد مذکوردرراآفرق بين 
فری برای فروش بدھد يا ندھد ولی درکمال آخريدار  فرآفروشنده ميتواند بارد  ،نسبت به معامالت ِ  فرآ در

ی ديگرتفاھم نامه   آمريکا) تفاھم نامه( فرآل تاسف درموافقت نامه ژنو اين حق که ايران بتواند درمقاب
   .بدھد ازايران سلب شده است

 مريکاآپارامترھائی که  گفتگو ويا اعتراض به موافقتنامه ژنو حقی برای ايران دربابن دقت بجاست که اي
يران شده که اقائل ن ،انتخاب ميکند ايران ی نظامیدسترسی به فعاليت ھسته اعم ازضمين برای ت ۵+١=

   .موافقت خود را موکول به مذاکره وشرائط جديد بکند

 يک آمريکای انتخابی تعديل شرائط وپارامترھابرای  ۵+١خواست ايران ازکه در دقت اضافی اينجاست
 آمريکااست  ولی اين امر با ادعای ايران که تفاھم نامه وزارت خارجه  رسم معمول معامالت ومذاکرات 

راه حل جامع درست نيست وتقلبی است فرق دارد. ايران بموجب موافقتنامه ژنو حق چانه زنی درمورد 
انتظار تعديل شرائط  مھوری اسالمیج ،درمحيط عدم حسن نيت وبی اعتمادی طرفين ندارد تاچه رسد که را

   .راھم داشته باشد

 مريکاآوشرائط تفاھم نامه تنھا موقعيتی که موافقتنامه ژنو برای ايران قائل شده است قبول تمام پارامترھا 
ژيم ردرصورت عدم قبول وتمکين . ودن خواھد بوآرد ھريک بمنزله رد تمام ، که نھاآويا رد  يک جا
در موافقت  عليه خودش آمريکانرا برای آحقی است که ايران  ۵+١                        ِ ادامه تحريمھا وفشاربيشتر   ،تھران

   .قبول کرده است نامه ژنو

   :عين عبارت موافقتنامه ژنو درمورد مذکورچنين است

تعھداتش عمل کند وباحسن به  تا برابرايران قرارميدھيم در را )آمريکاتفاھم نامه گزينه مشخصی (ما<
ايران  با بايد آمريکا، توافقی است که براساس تفاھم نامه اين توافقنيت برای رسيدن به توافقی نھائی (

  فشاربيشترواکنش نشان خواھد داد> و ه کند وگرنه کل جامعه بين المللی باانزوا) مذاکرامضا شود

د موافقت ميکن آمريکابا تفاھم نامه  مھوری اسالمیجن تصريح درموافقتنامه ژنو اين است که يا آمفھوم 
 شده پيش مقرر آمريکاکه دراين صورت مسائل ھسته ای ايران به گونه ای که در پارامترھای تفاھم نامه 

ھم با تفا ايران اگر ون قرارخواھد گرفت آايران درھمين موقعيت تحريم ھا وفشاروافزايش  رفت وياخواھد
قای باراک اوباما دررابطه با تفاھم نامه لوزان آاست که ن ھما مطلب مزبورکند  تمخالف آمريکانامه 

  .>اگرايران طی ماه ھای آتی به عقب بکشد  توافقی در کارنخواھد بود< :درعبارت زيرگفت

  افسوس بعد ازامضا

ومورد تائيد وتجليل سيد  ورده شد وبه امضای نمايندگان جمھوری اسالمی رسيدهآصراحتی راکه درفوق 
که به مجرد امضای تفاھم نامه کليه تحريم ھا قطع  سيد علیو ادعای ظريف و ،ارگرفته کجاقرعلی ھم 

ئ که ممکن است بحق ھم باشد بايد قبل ازامضای موافقت نامه ژنو مطرح ئچنين خواستھا ؟؟خواھدشد کجا
ط سنه اينکه به اين مھم اعتنائی نکرد بلکه بفوريت ق اسالمیمھوری ج. ه امضا ميرسيدودرموافقتنامه ب

دليل  اين عمل بنوعی ممکن استميليارد دالری راھم دريافت وشروع به اجرای تعھدات نمود که  ۴/٢
    .شوديران از موافقت نامه ژنو محسوب بررضايت ا
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  آمريكاتاثيرتفاهم 

که اکنون  مھوری ماليانجاز سوی  آمريکاقبول تفاھم نامه برخالف ادعا ويا خواست جمھوری اسالمی 
ست که پايان کارني ،ن ياد کردهآ ايران از اخارجه ان کشور بنام تفاھم ھسته ای بوزارت  تھيه شده و

 اين چنين تصوری ناشی از ،)ن تمام تحريم ھا لغو شودآبه مجرد امضای جمھوری اسالمی توقع دارد (
  .جھل مرکب جمھوری اسالمی است

ت مذاکرا نو قابل طرح درژ است که بمناسبت موافقتنامه جمھوری اسالمی چنين خواستی يک ادعای جديد
تحريمھای نو تصريح شده است که راه حل جامع ارتباطی به <ژفقتانامه ازيرا درمو لوزان نبوده است

بحران سوريه  در رژيم اسالمی، نقش بی ثبات کننده تروريسم از اليانمررابطه با حمايت ھدفمند ماد
  )۶( >ستی انگرانی ھای ديگربه قوت خود باق درميان جمھوری آخوندی وسابقه بد حقوق بشر

دربحران سوريه وسابقه بد حقوق  رژيم آخوندینقش  –اين دقت بجاست که راه حل جامع تنھا تروريسم 
 ورن کشآمدعی شود که موجب نگرانی  آمريکامستثنا نساخته بلکه ھرچيزی که  راجمھوری اسالمی بشر
   .المی ممکن است بشود را شامل ميگرددی اسبابت جمھوراز

نامشھود و نگرانی ھای نامعلوم نشان از >رانی ھای ديگربقوت خود باقی استدر ميان نگعبارت < )۶( 
ن ھا نامبری آاز آمريکاو اکنون وجود داردبوجود بيايد ويا  آمريکاينده برای آ است که ممکن است در

   .نکرده است

  بي انصافي 

 وغيرمنصفانه  ولیازچنين شرائط يک طرفه  ،قابل درک است که خوانندگان اين سطورحيرت خواھند کرد
ميز بخشی ازھمان موافقت نامه ژنو است که با آمتاسفانه چنين است واين تعھدات ناسازگار واسارت 

ن ھمان صراحت قانون اساسی آ تنھا راه فراروتجديد نظر در. اسقبال سيد علی وشيخ حسن مواجه گرديد
   .بارقانونی خواھد بودجمھوری اسالمی است که بدون تصويب مجلس، موافقتامه ژنو فاقد اعت

مجلس اسالمی مسلما متوجه ھست که بحث درباره تفاھم نامه وزارت خارجه جمھوری اسالمی  اواليک 
 (خود گوئی وبحث مجازی است زيرا اساسا تفاھم نامه وزارت خارجه جمھوری اسالمی مجازی است 

  .خود خندی عجب مرد ھنرمندی)

خارجه جمھوری اسالمی نوعی رسميت دادن به موافقتنامه دوم اينکه ورود به بحث تفاھم نامه وزارت 
  بمنزله قبول اصل استی آن  مواجه خواھد شد  زيرا قبول نمآوبا قبول ضمنی  ژنو محسوب

 


