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   ماجراي پروتكل الحاقي

  درموافقتنامه ژنو

)7(  
  حقوقدان  -اميرفيض

   :ن چنين استآی برای ايران منظور شده که متن تعھد ،خرين بخش ازموافقت نامه ژنوآدر

ِ                        اقدامات شفاف سازوبانظارت بيشتر  مورد توافق رابطورکامل <                              
وپروتکل الحاقی درچارچوب اختيارات رئيس  وردآبه اجرا در

   >يدآرتصويب وبه اجرا د جمھور ومجلس شورای اسالمـــــی

  :ستچنانکه مالحظه ميفرمائيد  تعھد مزبورمشتمل بردوبخش ا

 وبخش ت شفاف سازوبا نظارت بيشتر مورد توافق رابطورکامل انجام دھداقدامابخش اينکه ايران  يک 
  .دآورديگر، پروتکل الحاقی را مجلس تصويب وبه اجرا در

  اجمالي درمورد بخش اول 

نجا که سنگينی اين تحرير متوجه پروتکل الحاقی است لذا با اشاره کوتاھی به بخش يکم به سراغ آاز
   .پروتکل الحاقی است ميرودبخش دوم که  تعھد ايران نسبت به 

   :بخش اول تعھد ايران مشتمل برسه مورد است

  يکی اقدامات شفاف ساز. که سراپا مبھم است وباھيچ ضابطه ای ھمراه نيست 

   .نھم نامعلوم است ازنظرکيفيتآدوم نظارت بيشتر  که 

ی باشد يعنی موجمھوری اسال ۵+١اقدامات شفاف ساز ونظارت بيشتر بايد با توافق اينکه سوم 
، موافقتنامه ژنو وراه حل درکم وکيف شفاف سازی ونظارت توافقی نشود ۵+١ا اگرجمھوری اسالمی وي

   .ھا قرارخواھند گرفت درمسيرتحريم ۵+١دائره اجرا خارج ميگردد  و ن ازآجامع ومخلفات 

 ذا تجديد مطلعنجا که درتحريرات رديف بندی شده مشکل توافق طرفين درموافتنامه ژنو مطرح شده لآاز
   .جايزنيست وميرويم به سراغ قسمت دوم يعنی پروتکل الحاقی
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<......پروتکل الحاقی درچارچوب اختيارات رئيس جمھورومجلس درموافقتنامه ژنو ايران متعھد شده 
  >يدآشورای اسالمی تصويب وبه اجرا در

  پروتكل الحاقي يعني چه

يرسد وبه امضای طرفين م ازقرارداد ويا موافقتنامه تنظيمپروتکل به صورت جلسه ای گفته ميشود که بعد 
  .ن ملحق به قرارداد ميشودآومفاد 

   .بنابراين پروتکل الحاقی خود بخود معنائی ندارد مگراينکه ذکرشود که پروتکل الحاقی کدام قرارداد است

پروتکل  –پروتکل الحاقی به کنوانسيون حقوق کودک  – ١٩٢١مانند پروتکل الحاقی به قرارداد 
  .ترش تسليحات اتمیوپروتکل الحاقی به معاھده منع گس کنوانسيون رفتاربااسرای جنگی

ن است که پروتکل الحاقی مربوط به آاگرواژه پروتکل الحاقی درپايان يک قراردادی ذکرشود به معنای 
  .ھمان موافقتنامه ويا قراردادی است که ذکرازپروتکل الحاقی دارد

ايان موافقت نامه ژنو موضوع پروتکل الحاقی مطرح شده وايران را درموقعيت بکالمی ديگر چون درپ
   .متعھد قرارداده پس پروتکل الحاقی مربوط به موافقتنامه ژنو است

چرا ھمراه متن  و ؟چيست بموافقتنامه ژنو اکنون بااين پرسش مواجه ميشويم که پروتکل الحاقی
وچيزی راکه ھيچکس  پروتکل الحاقی نميداندچيزی از وچرا ھيچکس  ،است تشرنشدهموافقتنامه ژنو من

  ؟نميداند چيست چگونه ممکن است مورد تعھد قرارگيرد

قابل طرح است که درھمان روزھای نخست  ۵+١گان ايران باع مذاکراه محرمانه نماينداينجاست که موضو
محرمانه ای ھم وجود صفحه ای  ۴٠صورت جلسات < :فتگقای عراقچی آکه موافقتنامه انتشاريافت 

من اعتقاد وايمان دارم که توافق نامه دوم محرمانه ای وجود دارد قای زيبا کالم ھم گفت <آ> دارد
  .>قای ظريف اين حرفم راثابت کنمآوحاضرم به ھريک ازمشاوران رئيس جمھورومشاورعالی 

اين است که نمايندگان درخواست نمايندگان ايران درجلسه نخست که مذاکرات محرمانه باشد نشان از
   .غازبه کارکرده اندآايران بافکروطرح مذاکرات محرمانه 

قای اوباما وکری وخانم شرمن نسبت به مسائلی که درموافقتنامه ژنو نيست عالمتی است که آاظھارات 
  .موافقت نامه ژنو ھست ل الحاقیاگردرموافقت نامه ژنو نيست پس  درپروتک

رده است چنانکه ھم امروز خبررسيد وايران مذاکرات پشت پ ۵+١کرات ذايکی ازموضوعات وابسته به م
ھای مذاکرات پشت پرده تھران وواشنگتن  مريکا ازاصلی ترين چھرهآکه ويليام برنزمعاون وزيرخارجه 

  .دروين شرکت خواھد کرد ۵+١درمذاکرات 
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   .، مقدمه اي است براي پروتكل الحاقيمذاكرات پشت پرده

 ھائی روشن با مبتدا وخبرھائی  ن خصوصيات قرارداد ھای حقوقی بکاربردن عبارت وواژهيکی ازمھمتري 
خاصتا نظربرايجاد ابھامات  مگراينکه تنظيم کننده متن قراردادکه تداخل موضوعات ونامھا را موجب نشود 

مطرح وسوء استفاده ازتداخل موضوعات داشته باشد واين موضوعی است که درموافقتنامه ژنو کامال 
   .بوده است

  شيطنت ديگر درموافقتنامه ژنو

قای عراقچی مدعی است که مقصود ازپروتکل الحاقی که درموافقتنامه ژنواشاره شده پروتکل الحاقی به آ
   .معاھده بين المللی منع گسترش تسليحات اتمی است

  :برداشت ايشان درست نيست به دالئل زير

 > اضافه ميشد که پروتکل مربوط به پروتکل الحاقیھيچ مانع ويااشکالی نداشت درعبارت <
ونميشود گفت تھيه کنندگان موافقتنامه که معاھده بين المللی منع گسترش تسليحات اتمی است 

   .بوده اند درمعرفی پروتکل الحاقی سھل انگاری کرده اند کائی ھاــمريآ
  ی امضا کرد ول ايران  دولت وقت ٢٠٠٣پروتکل الحاقی منع گسترش تسليحات اتمی را درسال

ودرجلسه مجلس سخت به پروتکل الحاقی منع گسترش  د،ن خودداری نموآمجلس ازتصويب 
ھرنقطه درژانس اتمی آوبازرسی اتمی  کنوانسيون الحاقی دامنه جستجوکه، چرا  اعتراض شد.

 تميتواند بنابرخواس کشورھم  ودرنتيجه تمام فعاليت ھای نظامی وصنعتی کشورراشامل ميشود
 قطهنژانس بھرآھداست که دسترسی بازرسان وايران ھم متع شودمکرر درمکرربازرسی بژانس آ

  .فراھم کند راژانس بخواھد آايران که 

سعد زيکی ازنمايندگان مجلس اسالمی ھنگام طرح پروتکل الحاقی گفت اين پروتکل حتی اجازه ميدھد که ا 
لی است عالء الدين ــــالف حق حاکميت مـــين خيردواگمورد بازرسی قرار باد تا کاخ رياست جمھوری آ

   .بروجردی گفت مادرمجلس به رد پروتکل الحاقی رای داديم

ن مورد آگفته جالبی دارند که محتوای  ٩٢مھرماه سال  ٢۵درجلسه  ازنمايندگان مجلس اسالمیدوتن 
   .استناد اين تحرير است

قی به عھده مجلس است وتيم مذاکره کننده پذيرش ويا عدم پذيرش پروتکل الحاقای کوچکی گفته است <آ
   >.بدھد ۵+١نبايد ازطرف مجلس قولی به

مسلما مقامات ايرانی مذاکراه کننده درمذاکرات باگروه قای مسعود حقيقت پورنايب رئيس مجلس گفته <آ
مت نخواھند رفتآمواردی نظيرپروتکل الحاقی راقبول نخواھند کرد ومسلما به  ۵+١ َ               ن س    .<   

مجلس به ھيچ عنوان درمرحله فعلی پروتکل الحاقی را کميسيون امنيت ملی مجلس گفت <سخنگوی 
  .>نخواھد پذيرفت
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ن مطلع بوده دليل قاطعی آھم از ۵+١قايان مذکور که قبل ازانتشارموافقتنامه ژنو بوده ومسلما آاظھارات 
عھدنامه گسترش  وتکل الحاقی> ارتباطی به پرقیپروتکل الحااست که اشاره موافقتنامه ژنو به <

قا مربوط به موافقت نامه ژنويعنی مرتبط با مواردی است که ضميمه موافقت تسليحات اتمی ندارد ودقي
  .نامه ژنو ميباشد

کشور پروتکل الحاقی عھدامه گسترش  سالح ١١١خارجه جمھوری اسالمی اين است <وزارت دفاع 
  ؟؟ا واسرائيل وانگليس وفرانسه ھم ھستمريکآکشور  ١١١يا بين اين آاتمی راپذيرفته اند> 

   ن آثارآتعهد باطل و 

ه خرين بند ازموافقت نامه ژنو نمايندگان جمھوری اسالمی که ماموريت مذاکرآچنانکه مالحظه داريد در
پروتکل الحاقی درچارجوب اختيارات رئيس جمھورومجلس راداشته اند تعھد کرده اند که < ۵+١با 

  >يدآوبه اجرا درشورای اسالمی تصويب 

نھم آاين تعھد باطل است زيرا اصل استقالل قوای سه گانه اجازه نميدھد که قوه مجريه ايجاد تکليف 
برای رئيس  ۵+١نماينده قوه مجريه برای مذاکره با  که تاچه رسد تکليف الزامی برای مجلس فراھم کند

راپيشا پيش وبدون اينکه مجلس قی وپروتکل الحاتصويت واجرای موافقت نامه      ِ تعھد   ،جمھورومجلس
. ماھيت حقوقی اين تعھد رسا گر دورزدن مجلس تشخيص مصلحت وشورای نگھبان گاه باشد بدھدآ

   .ودرواقع کل قانون اساسی جمھوری اسالمی است

  ثارتعهد باطل آ

ايجاد تکليف برای مجلس استفاده                                                           ِ اگرجمھوری اسالمی ازحق بطالن تعھد نمايندگانش دررابطه با تعھد  
 مزبور تعھدنميتوانست درجايگاه تعھد قرارگيرد مگرپس ازرسيدگی ولی اکنون ، شرط مزبورميکردفوری 

مريکا و آواکنش  با ،موجوديت اعتباری يافته ،نامه ژنودرکنارسايرتعھدات جمھوری اسالمی درموافقت
   .خواھد شدھا موجه  نآادامه تحريم ھا وسنگين ترکردن بر ۵+١

امری فوری است يعنی به  نسبت به مورد ياد شده استفاده ازحق ابطال تعھد نمايندگان جمھوری اسالمی
ن ازسوی جمھوری اسالمی اعالم ميگرديد وعدم استفاده ازحق آگاھی جمھوری اسالمی بايد ابطال آمجرد 
   .ط وتعھد را تنفيذ شده ساخته استر،  شرمزبو

الحيت نمايندگان ايران درايجاد تکليف برای مجلس يک ايراد حقوقی است وتخلف ايراد ايران به عدم ص
 ازسوی ،، اگربالفاصله پس ازانتشار متن موافقت نامهازمواد وتعھدات موافقتنامه ژنو محسوب نميشد

 ااال رميشد که نقص حقوقی تعھد بميگرديد وايران خواستارپروتکل الحاقی عنوان ايراد مزبورايران 
وبھانه وشيطنت  شکارآجلوی يک فساد  )شد ١٩٢١درست کاری که درمورد قرارداد ( برطرف کند

موافقت ھای محرمانه رابعنوان پروتکل ولی اکنون عالوه براينکه  موافقنامه ژنو ممکن بود گرفته شود
ن ناچاراست که اصل آاين زمينه را فراھم نموده که مجلس ايران ورئيس جمھور الحاقی قابل طرح ساخته 

  .تحمل کند را ھم که حمل برمخالفت با موافقتنامه است نآيا عواقب  موافقتنامه راھم تصويب کند



 حقوقدان-اميرفيض -ماجرای پروتکل الحاقی در موافقتنامه ژنو                                      ۵از  ۵برگ  ٢٠١۴/٠۶/١٨(تيرشيد) چھارشنبه 

ازھمان ابتدای مذاکرات براين پايه بود که مجلس اسالمی با موافقتامه  ۵+١ومريکا آدرحاليکه نگرانی 
مشترک تبديل ساختند وشيخ حسن  موافقتنامه ژنو رابه تصميم ژنو برخورد خواھد کرد وبھمين دليل نام

وباپيام سيدعلی بوسيله  مريکا سنگ تمام گذاشتندآروحانی وسيد علی خامنه ای در تحقق اين خواست 
  .مريکا تامين شدآنظر علی الريجانی 

  هرج ومرج وشلنگ اندازي نمايندگان ايران 

ريم ھای شورای امنيت ومسائل دررابطه با تح  ۵+١سند نمايندگی نمايندگان ايران  مذاکره با کشورھای
است نه ايجاد تعھد برای کشور،  تعھد برای کشور زمانی حجت است که تمام مراحل پيش بينی ھسته ای 

   .شده درقانون اساسی بطورکامل رعايت شده باشد

حکم نمايندگی نمايندگان کشوربسيارمھم است  نه تنھا برای کشور بلکه برای خود نمايندگان چرا که حد 
اگرخارج ازمحدوده نمايندگی اقدامی بنمايند مسئول ھستند متاسفانه روال کاروتنظيم موافقتنامه ژنو 

 اسالمی ازطرف سيد علی وشيخ حسن را حکايت ازتنفيد اقدامات فضولی وخودسرانه نمايندگان جمھوری
   .دارد

کرده وخود راصالح  نمايندگان جمھوری اسالمی ازھرج ومرج ناظر برروابط نمايندگی خودشان استفاده
ميدانند واين شلنگ اندازی بجائی   ۵+١ی مذاکره وتصميم وعقد قرارداد نسبت به ھرمسئله سياسی با برا

مريکا برای موضوع داعش وعراق اعالم کرده آماده مذاکره با برنز معاون وزيرخارجه آرسيده که خودرا 
  .فقتنامه ژنو گره خواھند  زدئله عراق به موامريکا الزم بداند ريش جمھوری اسالمی را درمسآ واگر اند

شده است  ۵+١تامين رضايت درموافقت نامه ژنو جمھوری اسالمی به کرات متعھد رفع نگرانی و
ن مطرح شده است) جمھوری اسالمی برای وتعھد ايرا ۵+١رات قبلی موضوع رفع نگرانی درتحري(

ست ودخالت درموضوع عراق وداعش ھم ميتواند مريکا بھرخفتی تن داده اآتامين رضايت ورفع نگرانی 
   .يکی ازھمان ھا باشد

  

  

  

  

   

 


