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  محدوديت هاي موقت

  پريشان گوئي ديگر
 )10(  

  حقوقدان -اميرفيض

گزارش  در  ۵+١عراقچی وتخت روانچی معاونان وزارت خارجه جمھوری اسالمی مامورمذاکره با  قايانآ
  :دورششم وين گفته اند

ھائی رابپذيرد موقت خواھد بود. به ھيچوجه محدويتی رادرقالب اين گفتگوھا برای اگرايران محدويت <
م . ميخواھيی ازھميشگی کردن چيزی نبوده استم العمرنمی پذيريم ودرتوافق ژنوھم صحبتاھميشه وماد

روز استفاده الزم رابرای رسيدن به نتيجه داشته باشيم اگربه خاطر اعتماد سازی محدوديت  ٢٠اين  از
  >ائی را قبول کنيم برای يک دوره مشخص وموقتی خواھد بودھ

  

  

  

  

  

  

  

جواد  راست به چپ از 
  ظريف، وزير خارجه، عباس عراقچی، مجيد تخت روانچی و جان کری وزير خارجه آمريکا

  وامــــا بعد 

 ١مطرح شدن مواردی ازپريشان گوئی ھای ھيئت ايرانی درمذاکرات ژنوآوضميمه  ٠۵/٠۶/٢٠١۴تحرير
   .اکنون به مورد ديگری که درھمين ھفته ارمغان ملت گرفتارکرده اند پرداخته ميشود
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نبايد درامری به اين مھمی  نداشته باشند وجدان  یکه اگرپريشان وال ھستندان اححضرات يا واقعا پريش
   .ورندآيران بوجود بيده ای برای ملت ادخالت کنند وگھگاه با سخنانی نسنجيده گرفتاری ھای عم

  .)ينده زيرش خواھيم زدآاگرتعھداتی راقبول کنيم در( تبادر ذھنی معمول ازاين اظھار اين است 

معمول  ن حرفھایآ ازاعتماد سازی به  جمھوری اسالمی  ديت ھائقبول تعھدات ومحدوارتباط دادن 
   .که تمام پايه ھای نيم بند احتمالی اعتماد سازی را ويران ميکنددالالن بازاراست  

  

ن است که مردی ھنگام ازدواج بگويد  محدوديت ھای زندگی زناشوئی را  برای ايجاد  آدرتشبيه مانند 
ن مرد ازدواج ميکند ويا تف آ ن مرد شنيد باآ از وقتی اين حرف رازن ن آ. اعتماد، موقتا قبول ميکنم

  ؟او می اندازدبصورت 

 ،طرفه بوديک يا اگراعتماد نبود و ؛قراست     ّ ل مست  اساس ھرقرارداد وقول وقرارھا برپايه ھای اعتماد متقاب
قرارداد بامصالح محکم ضمانت ثالث وتضمين شکل ميگيرد به ھمين دليل طرفين تالش ميکنند که سطح 

در معامالت تجاری تمام صحنه سازی ھا وتعارفات وواسطه ساختن اشخاص  ،خدشه دارنشود اننآاعتماد 
  .ستبرای ھمين اعتماد سازی اوياسياسی 

مده که بارھا شيخ علی وديگران آبه اين شکل در ۵+١اين قضيه مھم درمناسبات جمھوری اسالمی و
عدم اعتماد خودشان رابه طرف مقابل اعالم کرده اند واکنون ھم نمايندگان جمھوری اسالمی عمال بی 

  .ش ميزنيم)محدويت ھارا ميپذيريم وبعد  زيراعتمادی خودشان را با عبارت مزبور نشا ن ميدھند (

ساله برای  ٢٠ازنيت جمھوری اسالمی است که خواھان مدت طوالنی  ۵+١گاھی آبه ھمين دليل يعنی 
قای پوالک آ رفع نگرانی ازناحيه جمھوری اسالمی است  باز براساس ھمين اظھارات حضرات است که

   :ماه می نوشت ٢۴ارشد سيای سازمان سيا درنيويورک تايمز  سکارشنا

  ->ساله باشد وبجای لغو بايد ساليانه تعليق شود ۵٠ھا بايد تحريم <
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 پريشان گوئی ھارا ميگويند ويا تعمد دارند دريا حماقت است که نمايندگان جمھوری اسالمی علنا اين 
برنامه ريزی  وتغيير نفرات حکومت ايران مريکا درراستای مذاکرات ھسته ایآپيش برد برنامه ای که 

  .دم با خرده عقلی عسس مرابگير را نميگويدآچ واال ھي ،کرده است

  نقد اظهارات حضرات 

مذاکرات وين بمنظور راه حل جامع برمبنای موافقتنامه ژنو جريان دارد يعنی چيزی است که به اصل 
 ن ميکنند  درآصحبت ازپذيرفتن محدوديت ھا وقبول موقتی قايان آمتکی است وامری تازه نيست که 

 در نھم پذيرفتن بدون قيد وشرط  وآ ،ری اسالمی، محدوديت ھا راپذيرفته، جمھوموافقتنامه ژنو
  .عديالتی را درتحريمات پذيرفتهت ۵+١،مقابل

يعنی ازمرحله قبول عبورکرده  ،نچه درموافقتنامه ژنو پياده شده ايجاب وقبول ودرنھايت عقد استآماھيت 
   .>اگرقبول کنيمی نميتواند بگويد <وجمھوری اسالمن تمام شده است آوديگر مسئله قبول وطرح 

يعنی اگرجمھوری اسالمی بزند  يد آ، مرحله اجرای تعھد ويا خودداری ازتعھد پيش ميباگذشت مرحله قبول
. اينطوری را سنگين ترخواھد کرد نھاآرا متوقف و ھا تعديالت تحريمھم  ۵+١، متقابال تعھداتش زير

   .دنميشو هاينکه نامش موافقت نام ،د وفردا زيرش بزننديت ھارا بپذيرندنيست که حضرات امروز محدو

، ؟ موقتن چيستآ ثارآتعريف حقوقی و ،قايان درکدام مدارحقوقی قرارداردآ، دراظھارات موقت -١
 ن پيش بينیآ در ،. ھرعقدی ويا قراری اگربه شکل مزارعه نباشد ويا موارد فسخمقابل دائم است

ه ب ن حتی بافوت طرفين نيز باقی وآ ثارآعقد دائم محسوب است که و فاقد مدت باشد نشده باشد 
   .ورثه منتقل ميشود

  مده <ايران محدوديت ھائی برای ھميشه ومادام العمرنمی پذيرد>آقايان آدرادعای  ،مادام العمر -٢

ن به آادام العمرمربوط به حقوق افراد حقيقی است که برمنافع ملکی يد منفعت دارند وشرط ادامه م
   .فع وياشخص ثالث مقررميشود  نه درقرارداد ھای بين کشورھاــرمنتعم

رقبی واگرتنھا حق سکونت باشد سکنی واگرمدت  نراآمنفعت برحقی ممکن است مدت دارباشد که    ِ يد  (
  .، عمری ناميده ميشود)ن به عمريکی ازطرفين وياثالت محدود شودآ استفاده از

ه است که مقصود ازمادام             ّ اين سوال موج   ،حقوقدان عاون وزارت خارجه جمھوری اسالمیمقايان آ از
 قای عراقچی است ويا عمرايران وآ العمر، عمرکيست سيدعلی است يا باراک اوباما ويا خانم اشتون و

   .مريکاآ

چقدر جای تاسف است که سرنوشت يک ملت بزرگ تاريخی بدست کسانی افتاده است که فرق بين قرارداد 
  .ازحقوق خصوصی راناديده ميگيرندبين کشورھا وقراردادھای ناشی 

فرصت < :مقاله ای نوشت در ، درروزنامه لوموند فرانسهقايانآقای ظريف  ھمزمان با اظھارات آ -٣
زی واعطای تضمين ھای بيشترمبنی براينکه برنامه ھسته ای ايران برای مناسب برای اعتماد سا

که باخيال پردازی طرف مقابل نبايد ازبين ميز باقی خواھد ماند وجود دارد آانحصارا صلح ھميشه 
   >برود
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ظريف بدنبال  ،قايان عراقچی وتخت روانچی کامال مشھود استآتضاد بين اظھارات ظريف واظھارات 
 درپی دادن تضمين ھای بيشتر برای . ظريفن ھا به دنبال کلک زدن وزيرتوافقھا زدنآ د سازی واعتما

نو صحبت ژ درتوافقادعای اينکه < اينکه تعھدات جمھوری اسالمی ھميشگی خواھد بود  وحضرات برخر
  .> سوارازھميشگی کردن چيزی نيست

  .درموافقتنامه ژنو است، ھميشگی نبودن تعھدات ايران واھی ترين ادعای حضرات -۴
    ی اوليه رسيده اند که پيشرفت برنامه ھسته ای وايران به مجموعه ای ازدرک ھا ۵+١گروه

  کاخ سفيد جزئيات توافقنامه ژنو)(    .ايران را متوقف وازنظر جنبه ھای کليد ی به عقب ميراند

وايران نسبت به محدوديت ھای فعاليت ھسته ايران درسطح برگشت به عقب مورد  ۵+١درک  ،يعنی
  ؟استيا معنای اين صراحت اين است که محدوديت ھای ايران موقتی آ. توافق ھردوطرف بوده است

جمھوری اسالمی حق دارد بعد ازپياده شدن راه حل جامع ويا درھرمرحله ای فعاليت ھای ھسته ای اش 
   .؟ چه برداشت وخيال خام کودکانه ایمجددا شروع کند را

 > بااين گام اوليه مابرنامه ھسته ای ايران را متوقف کرده وبه عقب ميرانيم وگزينه مشخصی  را
دربرابر ايران قرارميدھيم که به تعھداتش عمل کند وبا حسن نيت برای رسيدن به توافق نھائی 

انزوا وفشاربيشترايران واکنش نشان خواھد داد>   لی بامذاکره کند وگرنه کل جامعه بين المل
  ھمان ماخذ)(

انزوا صراحت مزبور ضمانت اجرای تعھدات ومحدوديت ھای جمھوری اسالمی راتوضيح ميدھد (
 وفشارتحريم ھای بيشتر) وضمانت اجرا برای ھمين است که يکطرف قرارداد فکرنکند که قرارداد و

   .می استن موقتی وموسآضمانت اجرای 

  ھدف ازتحريم ھای ھمه جانبه عليه ايران ايجاد فشارتا < :مريکائی بارھا رسما گفته اندآمقامات
  ازبرنامه ھسته ای خود دست بشويند> وشوند  دورھبران ايران متقاعاندازه ای است که مقامات 

ی بودن تعھدات جمھوری مريکا که درموافقتنامه ژنو ھم ديده ميشود بمعنای موقتآيا اين ھدف ظاھری آ
   ؟اسالمی است

مده بھيچوجه حق تصميم آ > که  بکرات درموافقتنامه ژنون مدت با توافق طرفينيبلند مدت وتعيذکر <
                              .اال درمسيرصراحتھای تضمينی موافقتنامه ژنو ،گيری يکطرفه رابه جمھوری اسالمی نميدھد

 


