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  حقوقدان -يرفيضام

  غاز اجراي توافقنامه آ

= ٢۵۵٢(ديماه سال جاری  خرآ دادند که توافقنامه ژنو از خبرقای عراقچی آازقول  امروز خبرگزاريھا
  .به مرحله اجرا گذاشته ميشود) ١٣٩٢

   :قای عراقچی بقرارزيراستآاظھارات  جامع 

ھا درايران ھم ازسوی مراجع  کشورباراه حل ھای پيشنھادی موافقت کردند واين راه حل ۶مطلع شديم «
  ».نھا موافقت خود رااعالم کردندآ شد و بررسیذيربط 

ندی و  ،ن اشتون، معاون خانم کاتريديماه درمالقات باخانم ھلگا اشميد ١٩قای عراقچی روز پنجشنبه آ
ھای مقابل به  باطرف«: گفته بود ،نآدرژنو ديدار داشته وپس از آمريکاارت خارجه شرمن معاون وز

  »راه حلھائی دست يافته است که می بايست درسطوح باالتر ودرپايتخت ھا مورد تائيد قرارگيرد

 نتشارا قای اوباما ھم باآ. د کردندجان کری وويليام ھيگ ھم حل اختالفات باايران برسراين توافقنامه راتائي
  .نرايک پيشرفت ملموس توصيف کرده استآبيانيه ای ازتوافق جديد استقبال و

صفحه ای  ٣٠يک متن « :قای عراقچی معاون وزارت امورخارجه جمھوری اسالمی گفتآديماه   ٢۵در
   .»غيررسمی شامل عناصرکليدی موافقتنامه ژنو وجود دارد

اظھارات   س خبری روزانه خود، دربارهدرکنفران آمريکاسخنگوی وزارت خارجه بالفاصله مری ھارف 
  ،صفحه ای درباره مسائل کليدی توافقنامه ژنو وجود دارد ٣٠معاون وزيرخارجه ايران که يک متن 

. بگذاريد کامال معاون وزيرامورخارجه ايران تماما دقيق نبوده ودچارسوء تعبيراستاظھارات «  :گفت
 سند مرتبط با اجرای توافقنامه ھا کامال مطابق با .گويم که ھيچ توافق محرمانه ای وجود نداردشفاف ب

. اجازه بدھيد که ژانس ارائه شده استآن چيزی است که ما توصيف کرده ايم وبصورت برنامه فنی به آ
ود اشرکای خواضح بگويم که ھيچ چيز محرمانه وجود ندارد وھيچکس تالش نميکند مخفی کاری کند ما ب

  !)يعنی تا کنون منتشرنشده است(     »امنتشرکنيم .........تالش ميکنيم تامتن توافق ر

ئی روزسه شنبه دربيانيه ای مشترکا ادعا آمريکاليندسی گراھام دوسناتور ارشد  کين و قايان جان مکآ
مله ، يک معاه ای ايرانينده برنامه ھستآدرزمينه  آمريکاکردند که ازبرخی گزارشات مبنی براينکه دولت 

ئی مدعی شدند که مذاکره کننده ارشد آمريکاکرده است شديدا نگران ھستند  قانونگزاران  پنھانی باايران 
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، تحت اين توافق احتمالی ايران اجازه خواھد داشت ھمه تاسيسات ھسته ھسته ای ايران ادعا کرده است
مه دھد وتحقيقات ھسته ای ازجمله تحقيقات درباره ، به غنی سازی اورانيوم اداای اش راباز نگھدارد

ميخواھيم  آمريکادولت  از . مانرا گسترش دھدآادامه دھد وحتی ادامه  را نسل بعدی سانتريفيوژھا
ل کام بالفاصله درباره اين وضعيت شفاف سازی کند واطمينان حاصل کند که اعضای کنگره به طور

  .خواھند داشتايران قرار درجريان ديپلماسی ھسته ای اش با

بالفاصله جی کارنی دبيرمطبوعاتی کاخ سفيد واکنش نشان داد وروزسه شنبه درجمع خبرنگاران گفت 
  »ھيچ توافق پنھانی وجود ندارد ......«

  وامــــــا بعد

عراقچی درباره توافق اجرائی منتشرشد بنده به مناسبت  قایآديماه که اظھارات  ١٩روزپنجشنبه 
قت ن با موافآن موافقتنامه ژنو، به دنبال کسب اطالع ازموافقت نامه اجرائی وتفاوت درجريا         ِ حضورفکری  

نامه ژنو قرارگرفتم ودرجريان تکميل تحريری تطبيقی بودم که اظھارات سخنگوی وزارت خارجه 
قای عباس عراقچی پايه واساسی نداشته وحتی ھنوز متن توافق آمنتشرشد ومعلوم شد که اظھارات 

 ۵+١تالش دارد که متن جامع وکامل که مورد موافقت  آمريکاشرنشده ووزارت خارجه اجرائی منت
   .قرارگرفته است را منتشرسازد

ن تحريرات رارھا کردم وبھترديدم که تحمل شود پس ازانتشارمتن توافقنامه ازسوی وزارت خارجه آناچار 
يرات مربوط به مذاکرات ژنو مواردی ن با موافقتنامه ژنو صورت گيرد  خاصه که در تحرآتطبيق  آمريکا

 متن را برخاسته از اعتبار ،قای ظريفآقای عباس عراقچی ويا آچند نشان داد که نميتوان به اظھارات 
 آمريکاقای ظريف يک چيزی ميگويد وزيرخارجه آ< :قای حميد رسائی درمجلس گفتآوھمانطور که  ،داد

  .>چيزديگری

  سمت ومسيراين تحرير

 و، افقتنامه اجرائی نداردقای عراقچی است که ارتباطی با مفھوم موآت اظھارات مسيراين تحريردرجھ
  .ن بنام حيرت ھا دراين تحريرياد ميشودآ متوجه مسائل حقوقی واحتماال قلب واقعيت ھاست که از

  رسوائيحيرت اول 

صفحه غيررسمی  ٣٠ درباره به دروغ گفتن حساسترين حيرتی که پيش روست  عدم درک عراقچی،
 نھم درمقام معاونت وزارت خارجه کشورآ. معموال يک شخص حقوقی ت موافقتامه اجرائی استدرمذاکرا

ن متوجه سايرکشورھا ويا کشورھای آ ثارآاين درک ساده غافل نيست که اظھارات خالف واقع که  از
تاثيرات  ان،نآطرف گفتگوميشود ازسوی کشورھای ذيربط با واکنش روبروميشود زيرا سکوت 

به تبانی ونيز اختفای تصميماتی بدون تصويب  را ن کشورآعليه دولت خواھد داشت ودولت بسيارسنگينی 
سخت واکنش نشان داد  آمريکاواجازه مردم متھم ميسازد. چنانکه مالحظه کرديد وزارت خارجه 
  .ودبيرمطبوعاتی باراک اوباما نيز برواکنش وزارت خارجه مھرتائيد زد
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نجا که درمتن موافقتنامه نبوده آ عراقچی مدعی است وجود داشته ازنطور که آاگرقراری ويا نوشته ای 
؟ اين بی ظرفيتی وخودنمائی خاله زنکی کاريک نرا مطرح کندآقای عراقچی آبايد  ) چرا(ادعای عراقچی

   .حقوقدان معاون وزارت خارجه يک کشورنيست

 که خود او وسيد علی بارھا و آمريکا چطور ممکن است عراقچی با زمينه ھای سخت بی اعتمادی با
برای جمھوری اسالمی خواھد  شکارآبارھا اعالم کرده اند ندانند که فاش شدن اين دروغ چه رسوائی 

   .بود

  مصرف داخلي 

اربرای خودش دارد کامال قابل درک است که دروغگوئی عراقچی مصرف داخلی وخريد شخصيت واعتب
 اينکه شيخ حسن روحانی به اعتبارھمين گزارش دروغ وزارت خارجه جمھوری اسالمی، درسفرکما

؟ يعنی تسليم قدرت ھای جھان درمقابل ملت ميدانيد توافق ژنو يعنی چه< :اخيرش به اھواز به مردم گفت
 تحريم که بدون حق به ملت صلحميز، يعنی شکستن سد آ، يعنی پذيرش جھان دربرابرفناوری صلح يرانا

روحانی درسفربه (     .ل شده بود وھمه اينھا درسايه رھبرانقالب انجام شده استيميران تحدوست ا
  )١٣٩٢ديماه  ٢۴اھواز 

ن است که آ؟ اين عمل مانند ن ميتواند سرمايه اعتباری برای شخص باشدآ يا دروغ ورسوائی ازآولی 
   .وبرای جلب ترحم مردم خودرامبتال به سرماخوردگی معرفی کند کسی به بيماری سفليس مبتالست

 ن باآمسائل اتمی ومذاکرات پيوسته براحتی اين دريافت راميتوان عموميت داد که طرف ھای ايران در
وفاقد حسن نيت مواجه شوند وجھانيان نيز کوچکترين اعتباری به ، بی شخصيت نماينده ای دروغگو

  .اظھارات مسئولين جمھوری اسالمی درررابطه با مسائل ھسته ای نداشته باشند

  تعيين تاريخ اجراي موافقتنامهاجرائي ژنو –رت دوم يح

 ديگر حيرت > مرحله اجرا گذاشته ميشودرديماه به خآتوافقنامه ژنو ازقای عراقچی به اينکه <آاظھار 
   ،>مدآتوافقتامه ويا قرارداد ويافالن قانون به مرحله اجرا درخواھد  ازفالن تاريخاست  زيرا عبارت <

اختصاص به قانون ويا موافقتنامه ای دارد که  . وشنا درمولفات ومکالمات پارلمانی استآيک عبارت 
گاھی عامه به آبرای  ،سيده وبا طی مھلت الزمشده درقانون ر تعيين                ِ وبه امضای مقام  ن طی آسيرقانونی 
يد آ رد قرارداد بين کشورھا ازتاريخ معينی مشترکا به اجرا سعی ميشود ،. به ھمين مناسبتيدآاجرا درمي

   .)به مورد باال توجه واشاره شده است آمريکادراظھارات سخنگوی وزارت امورخارجه (

 ی کشورھای طرف قرارداد پس ازطی مراحل قانون< :درپايان قرارداد بين کشورھا نوشته ميشودمعموال 
تا  >مدآبه اجرا درخواھد  ،ورھای طرف قرارداددرکش ،قراداد بخرين تاريخ تصويآ از ،بعد از.....روز

  .تعارضی دراجرا بوجود نيايد

ا ن موافقتنامه ھآاجرائی  ثارآميشود نظربه اينکه بين دوکشوروياچند کشور که موافقتنامه ای تنظيم 
ن موافقتنامه ھا بايد آمتوجه ملت وکشوراست ونظربه اينکه مجالس کشورھا نماينده ملت ھا ھستند 
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 مقام اجرائی کشور ،وحتما بايد به تصويب مجلس برسد ووقتی قابل اجراست که بعد ازتصويب مجلس
   .نرا امضا کند يعنی تعھد به اجرا نمايدآ

  >غازبه اجرا خواھد شدآژنو ازپايان ديماه  اجرائی<موافقتنامه  :گفته است قای عباس عراقچی آ ،اينکه
  .ابدا سابقه ندارد درتاريخ پارلمانی کشورھا

ديدگاه ايشان را منطبق با قراردادھای  ،اجرای قرارداد غازآقای عراقچی وتعيين روز آاظھاريکطرفه 
  .ده ملک اعالم ميکند که روزفالن خانه راتحويل ميدھدنثال فروشخصوصی ميسازد که ازباب م

  شوراي نظارت برمذاكرات  -حيرت سوم  

 خارجی قای اسماعيل کوثری نماينده وعضو کميسيون امنيت ملی وآديماه سال جاری  ١١روز چھارشنبه 
  :مجلس نوشت

                              ِ ميشود اواضافه کرد درمرحله اول   ضورمسئوالن ارشد کشورتشکيلتيم ناظربرمذاکرات ھسته ای ژنوباح<
ات برمذاکر اکنون شورای ناظر ،نطورکه بايد وشايد مذاکرات بنفع ماجريان وپيشرفت نداشتآ ،مذاکرات

مسئول نظارت وبستن چارچوب ھا  ،ھسته ای باحضورسران سه قوه وبرخی مسئوالن ارشد کشور
  .>برمذاکرات ھستند

 ،قای کوثری وانتقادات اصولی برخی ازنمايندگان نسبت به موافقتنامه ومقاالت انتقادی ديگرآاظھارات 
تامين کننده حقوق وانتظارات ايران نبوده  ،نآپيامد            ِ موافقتنامه  اميدھد که مذاکرات ژنو واين برداشت ر
 د که درمآار بوجود ميحاله اين اميد وانتظالم .رت برمذاکرات ژنو تشکيل شده استکه شورای نظا

که شورای نظارت برموافقتنامه که ازسران سه قوه کشورتشکيل شده  مدهآبعمل  تجديد نظری ،موافقتنامه
  .ديماه تعھد کرده اند خرآ نرا ازآن رضايت داده واجرای آ به

  :نجاست كهآحيرت 

مچنين امضا کننده قای عراقچی معاون وزارت خارجه جمھوری اسالمی وسرپرست تيم مذاکره کننده وھآ
جرائی روزيکشنبه يعنی يک روز پس ازامضای موافقتنامه اجرائی دريک ا موافقتامه ژنو وموافقتنامه
کشورباراه حل پيشنھادی موافقت کردند واين راه حل ھا درايران ازسوی  ۶< :کنفرانس مطبوعاتی گفت

   .نھا موافقت خودشان رااعالم کردندآ و بررسیمراجع ذيربط 

ساله ھسته ای ميان ايران وغرب فقط دريک روز بصورت موافقت نامه  ١٠مکن است اختالفات چگونه م
 نطورکه بايد وشايدآنھم بااعتراف جمھوری اسالمی به اينکه درموافقتنامه ژنو آ ؟!اجرائی حل وفصل شود

يد ا تائنرآ قچی مراجع ذيربط رسيدگی واقای عرآوظرف يک روز به ادعای  ،ستمنافع ايران تامين نشده ا
   .کرده اند

نھم توسط مراجع ذيربط آ ؟به موافقتنامه اجرائی يک روزه ممکن باشد که رسيدکیيا کسی باورميکند آ
 مگر .ل وممتنع استا؟ محباابعاد بسياروسيعکه منحصرميشود به کارمتخصصين فنی وحقوقی وسياسی 
  :واقعيت قضيه رابتوان در اين بيت سعدی يافت که ميگويد
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  وران فرھنگ نيستآخواھی کن که ماراباتو روی جنگ نيست        پنجه برزور ھرچه 

  تائيد پايتخت ها  –حيرت ديگر 

 :دريماه درژنو گفته است ١٩دی شرمن درروز پنجشنبه نو و قای عراقچی درگفتگوی با خانم اشتونآ
  .>يم که می بايست درسطوح باالترودرپايتخت ھا مورد تائيد قرارگيردبه راه حلھائی درژنو دست يافته ا<

ت اروپائی است راه حلھائی که درژنو النھم مصادف باتعطيآ يا درفاصله حداکثرسه روز که يک روزآ
  ؟؟ھا قرارگرفته است مده مورد تائيد سطوح باالتر ودرپايتختآبدست 

اين دروغ روشن ورسوا کننده را عراقچی به  ) پس چراآمريکامستند بيانيه وزارت خارجه (مسلما خير
   ؟!مطبوعات جھان ميگويد

يا پايتخت درمفھوم مجلس شورای کشورھاست که اختيار تصويب قوانين آ؟ مقصود ازپايتخت ھا چيست 
اين  ت يک فرد عادی باممکن اس .اکشورھای ثالت رادارد؟ ابدا وابداوموافقتامه ھای ب ھااددقرار و

ھمان مجلس است اما محال است که يک حقوقدان که کشوربرداشت نادرست مواجه شود که پايتخت 
ياقوه س ولوبجای مج ،موظف درکارتنظيم يک قرارداد بين کشورھاست با چنين اشتباھی سروکارپيداکند

   .موافقتنامه راحواله پايتخت کند، مقننه

. پايتخت به شھری اطالق ميشود نگزاری معلوم  وذکرش مايه خلجت استقانوتفاوت پايتخت با مجلس 
نجا به وضع قانون مبادرت آ يندگان مجلس درنجا مستقراست ومجلس جائی است که نماآ که حکومت در

    .مينمايند

 وانگھی ولی ھرچه درپايتخت ھست که مجلس نيست که ممکن است مجلس درپايتخت باشد درست است 
قانون اساسی کشورھا  در ياآ. حقوقدان ازاصطالحات قانونی استفاده ميکند نه ازاصطالحات کوچه وبازار

. مقصود ازسطوح باالتر درپايتخت چه ؟؟نوشته شده که قانون وتوافقنامه ھابايد بتصويب پايتخت برسد
 قراردادھای بين کشورھارابه ھا ومه زقانون اساسی مسئوليت تصويب موافقتناکسانی ھستند وکدام ماده ا
يا واژه سطوح باالتر که نامعلوم ونامحدود است ميتواند جای صراحت قانون آ. سطوح باالتر داده است

   .؟ مسلما خيرويد قراردادھا وموافقتنامه بايد بتصويب مجلس برسد بگيردگاساسی راکه مي

ت دوره ای مجلس را عھده داراست دررابطه با قای ابوترابی نماينده مجلس اسالمی که ھم اکنون رياسآ
  .>ام ومقام رھبری استظتصميم گيری درمورد موافقت نامه ژنو با ن< :موافقتنامه ژنو گفت

ا > درموردايران بموافقتنامه بايد درسطح باال درپايتخت بتصويب برسدبه اينکه <يا اظھارات عراقچی آ
؟ البته که وقتی ادا کننده جمله يک شخص حقوقدان مسئول ؟شده ندارد اظھارات ابوترابی ھمسانی حساب

  .مذاکرات وامضای موافقتنامه باشد حتما دارد

 


