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  حقوقدان -ضاميرفي

. درست ھمانند نوزادی انی درنامگذاری به تصميمات ومذاکرات ھسته ای ژنو مشھود استاله سرگردھ
   .که متولد ميشود وانتخاب نام برای نوزاد موجب سرگردانی ورضايت وعدم رضايت بستگان ميشود

ھمانطور که انتخاب نام برای نوزاد ھرچه باشد تغييری نه درطبيعت نوزاد ونه درحقوق انسانی او ايجاد 
وجمھوری اسالمی تغييری درماھيت حقوقی سندی  ۵+١، انتخاب نام ھم برای تصميمات متخذه بين ميکند

   .که طرفين امضا کرده اند نميدھد

ناشی ازروابط حقوقی دراين است که دراقدامات        ِ با نام   ،اءتفاوت عمده درانتخاب نام برای افراد ويااشي
روابط حقوقی معلوم ميکند            ِ نام را خود   ،انتخاب نام برای اشخاص ويااشياء                         ِ ناشی ازروابط حقوقی برعکس  

   .نه افراد

 محدوديت نيست ولی دراقدامات ناشی از ،تفاوت ديگراين است که درانتخاب نام برای افراد ويااشخاص
ط حقوقی ناچاراست خود را قی محدويتی بسيارمشخص وشناسنامه شده وجود دارد که روابروابط حقو

   .يکی ازھمان مشخصات جاسازی کندقالب  در

، مشخصات معلومی دارد که با روابط عقد بيع تفاوت دارد ونميتوان يک ازباب مثال روابط ناشی ازاجاره
  .له بيع را عقد اجاره ويا عقد زناشوئی ناميدممعا

  ــــــا بعدوام

وجمھوری اسالمی جريان  ۵+١ازابتدای مذاکرات ژنو تاکنون نامھای مختلفی برای تصميمات متخذه بين 
   .اقدام مشترک استخرين باشد آنھم معلوم نيست آنھا که آخرين آداشته که 

وجود داشته  ١٩٠٧عنوان قرارداد بين روسيه وانگليس نيزترديد و تغيير ١٩٠٧= درقرارداد  حاشيه

  )٣٨٨تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس جلد ھفتم صفحه (                                           .است

، بامشکل نام يک مذاکره واقدام بيسابقه درجھان حقوقی بوده وبدين لحاظ ۵+١نميتوان گفت که مذاکرات 
نام حقوقی  تصميمات متخذه درکنفرانس ژنو، وھمانطور که عرض شد اساسا گذاری مواجه شده است

 تغيير نام سبب. گرچه تداول باوری مردم براين است که <ميکند نه طرفين مذاکرهتصميمات را انتخاب 
  .>اسم کم جو ومسما رابجوی< > وبقولی ديگرتغييرمسما نميشود
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  مراحل مذاكراه 

 .ن مترتب  نيستآ بر اجرائی  ثارآمذاکره که  ،ه دارد مرحله اولھرمذاکره ای ازنظرحقوقی سه مرحل
 شفاھی که توافق ناميده ميشود وھمينکه توافق شفاھی نوشته و مرحله دوم اعالم رضايت  وموافقت

نھم يا آکه  ،ميشود قرارداد ،ن موافقتنامه مبادله وثبت طرفين بشودآ اگر و ،ميشود موافقتنامه ،امضا شد
ن کشورمقيد شده باشد وقتی آمجلس  . قراردادھای بين دولتھا اگربا شرط تصويبرسمی است ويا عادی

   .رسمی شناخته ميشود که تشريفات مزبور را طی کرده باشد

 ند نفرچ وھرسندی که بين دوويا ،درتداول حقوقی غالبا بين موافقتنامه وقرارداد تفاوتی گذاشته نميشود
ه درواقع زيربنای نامموافقت .والزم االجرا باشد قرارداد شناخته ميشودامضا شده وحاوی الزامات حقوقی 

    .الزم تنظيم ميگردد                            ِ باحالت فصل بندی وديگرمشخصات  است که  قرارداد

ھای موافقتنامه  بابت است که نام برای انتخاب نام برای تصميمات کنفرانس ژنو ازاين ۵+١سرگردانی 
اسالمی  روال مقرردر قانون اساسی جمھوری بايد قرارداد ايجاد الزامات قانونی برای ايران ميکند که و

ن د و بديروبروشو درمجلس ھائی با چالش ات کنفرانس ژنورا طی کند واين احتمال وجود دارد که تصميم
   .ن موافقتنامه گذاشته شده استآ اقدام مشترک بر لحاظ نام

  ؟ه بينيم كه اقدام مشترك  يعني چهاكنون ب

   ن آمريکا به آاقدام مشترک وتوسل 

  .دوياچند نفرگفته ميشود که عملی رامشترکا انجام دھنداقدام مشترک به اقدامات مشترک 

ای به استثن، منافع وزيان مشترک وضمانت مشترک صورت ميگيرد (، براساس سھم مشرکاقدام مشترک
    .)اقدام مشترک غيرانتفاعی

 جود ثالثو ، تصميم مشترک ومنافع  مشترک است ورکن ديگر،يکی ازارکان اقدام مشترک ؛بنابراين
شترکا  اقدام مکشوری چند ياومانند اينکه دوياچند نفرمشترکا تعھد ميکنند که پلی برای ثالثی بسازند  است

  .ن کشوری مينماينددورآ برای ويران وازپادر

اقدام مشترک در نجا که آ از پس اقدام مشترک متوجه يک طرف قرارداد است نه ھردوطرف قرارداد.
ا طرفی که مشترک) داده ميشود ودرواقع طرف قراردادع ثالث (ازطرف اقدام مشترک به نفتضمين وتعھدات 

  .، درموقعيت شرکت قرارداردعمل ميکند

بنابراين صيغه حقوقي بين دوطرف كه يكطرف مشتركا عمل ميكند وطرف ديگرمستقال عمل ميكند 
مل کا عن عده طرف قرارداد که مشترآبلکه حتما قرارداد است و ھمچنين است بين  اقدام مشترك نيست

ست نه مه ان شرکتناآاگرقراری ازجھت تقسيم کارومنافع ومسئوليت ھا گذاشته شود نام حقوقی  ،ميکنند
   .دادقرار
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  موافقتنامه ژنو واقدام مشترك 

شنائی حقوقی که با عقد وتعھد دردست است اکنون بايد ديد اقدام آوبا تعريفی که ازاقدام مشترک ارائه شد 
عنی چه وکدام طرف درجايگاه اقدام کننده مشترک قراردارد واساسا چرا مشترک درموافقتنامه ژنو ي

  ؟ازعنوان اقدام مشترک بجای قرارداد ويا موافقتنامه استفاده شده است

 ،يگاه اقدام کننده مشترکھمانطور که ازاسمش وساختارسياسی وحقوقی اش ھويداست درجا ۵+١گروه 
  . قراردارداقدام مشترک  با يتوايران درطرف

قصد واراده متوقف ساختن فعاليت ھسته ای جمھوری  ،عبارت از اشتراک ۵+١اقدام مشترک درجايگاه 
  .بنام اقدام مشترک پياده شده است درمتنی ن آ که بخشی از است ای موارد وشرائطیاسالمی برمبن

  نه توافقنامه ،چرا استفاده ازعنوان اقدام مشترك

درتعريف اقدام مشترک ديديم که اقدام مشترک متوجه يک طرف قرارداد است که ممکن است دوويا چند 
   .کشورميباشد ۶شخص وياکشورباشد که درمورد مذاکرات ھسته ای متشکل از

 موافقت وبرنامه ريزی وتقسيم کاربين کسانی است که درگروه اقدام مشترک قراردارند و ،اقدام مشترک
  .مقابل ندارد  تشبيه مورد ميتواند چنين باشد ارتباطی به طرف

يد که مديرعامل آنسبت به موضوع ويا موضوعاتی يک توافق بوجود ميبين صاحبان سھام يک شرکت 
 يعنی ازاقدام مشترک برای حل و ؛شرکت بنمايندگی شرکت با طرف ثالثی وارد مذاکره وقرارداد ميشود

   .فصل يک موضوع ويا معامله ای استفاده ميکند

ِ     ِ اقدام مشترک  طرف   ،مانند ھمين موافقتنامه ژنو ،درچنين معامله ای اگرطرفين معامله کشورھاباشند            
) ارتباطی به ايران پيدا نميکند که لزوم دخالت مجلس مطرح شود چيزی که ورود ۵+١موافقتنامه (

  .ده استامضا ش ۵+١مجلس را مطرح ميکند  موافقتنامه ويا قراردادی است که بين ايران وگروه 

 دھا مدعی شدند که قراردای ن تقسيم ايران بود چون انگليسآکه موضوع  ١٩٠٧بھنگام قرارداد  – حاشيه

 ،موقعی که قرارداد درمجلس مطرح شد ،ستھا دوکشور ورفع رقابت با روسيه برای تعيين منطقه نفوذ
ت ودشان تنظيم شده اسبرخی ازنمايندگان مجلس اول گفتند قراردادی بين انگلستان وروسيه برای امورخ

ازمواردی نيست که قابل طرح   ۵+١بيق مورد اقدام مشترک درتط –وبه ملت ايران ارتباطی ندارد 
  .باشد اسالمی  درمجلس

دمکرات وجمھوريخواھان عليه کشورديگری ازجمله ايران  مريکا متشکل ازحزب آکه کنگره تصميماتی 
به رد ويا اسالمی مجلس  ی برای تکليفلی ورد وآميگيرند  جای اعتراض برای کشور ثالث بوجود مي

   ) پايان  حاشيه(                                                                         .ن ايجاد نميشودآتصويب 
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نام موافقت بنکه درابتدا وحتی دراولين بيانيه کاخ سفيد ازتصميمات متخذه درکنفرانس ژنو آ ئيھا بامريکاآ
  ؛به دوقصد .تفاده نمودندنامه ياد کردند بعدھا بجای موافقتنامه ازعبارت اقدام مشترک اس

ن آھمانطورکه عرض شد اقدام مشترک کشورھا ارتباطی به کشورثالث ندارد که قضيه به مجلس  ،نخست
دخالت نجا که جمھوری اسالمی ھم مستعد برای دورزدن مجلس دررابطه با آ واز ،کشور کشيده شود

   .وافقتنامه ژنو اعتراضی نشده استاست به تغيير نام مبوده مجلس درموافقتنامه ژنو 

و معتبر  ، ارکان حقوقی برای قانونیيرات دررابطه بامذاکرات ژنو عرض شدبشرحی که درتحر - دوم
درفراموشی  ۵+١ومصلحت عليل  ومستعد بی اعتباری موافقتنامه است  ، بسياربودن موافقت نامه ژنو

   .نام موافقتنامه استوعبوراز

  ضايعه وارد براقدام مشترك 

ھسته ای ايران  مسئلهدرمورد ۵+١ايرکشورھای وزارت خارجه فرانسه بين روسيه وساز تازه بنقل قول
مريکا تکذيب شده است بھرحال آگرچه خبرمزبوربوسيله سخنگوی وزارت خارجه  ،اختالفاتی رويداده

 فعاليت) رازيرسوال ميبرد واجازه ادامه ۵+١کل حقوقی اقدام مشترک (         ّ است که تش   یموضوعخبرمزبور
اقدام مشترک بی  را بهنميدھدويا حداقل تصميمات متخذه دروين  نراآ ِ                دليل شکسته شدن وحدت  نظر      ِ                   

  .)مد ھای خبرمزبوربودآبايد منتظرپی ( اعتبارميسازد

  عدو شود سبب خيراگرخدا خواهد 

 مدهآميدانيد که تاکنون موافقتنامه ژنو به مجلس نرفته واقداماتی که به مالحظه موافقتنامه به عمل 
ه تصويب مجلس برسد درغيراينصورت فاقد اعتباربوده وجرم بانضمام موافقتنامه وتعھدات ايران بايد ب

  .تلقی ميشود

چراکه  ،اين عدم رعايت دستورقانون اساسی جمھوری اسالمی ھرچه باشد يک فال ونصيب نيک است
موافقتنامه را تصويب خواھد کرد چنانکه ھمين مجلس اگرموافقتنامه به مجلس برود بايک نھيب سيدعلی 

ارشاد جمھوری اسالمی را استيضاح کرد بايک نھيب سيد علی که ازدولت حمايت روزھا که مجلس وزير
پرونده استيضاح وزيرارشاد رفت به چاه ويل واگرموافقتنامه ژنو به تصويب مجلس برسد وصورت  ،ميکند

   .مريکا خواھد ماندآ قانونی پيدا کند ايران برای مدتی بسيارطوالنی ونامعلوم ميدان تاخت وتاز

   

 


