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  حقوقدان -اميرفيض

مغبون کننده  ،نآ از جريانی روی داده که گذر ١) ھا استگی دفاع درمقابل تحريمرآ( بين بحث در
   .ھم ھست ٢> ھا راستگی دفاع درمقابل تحريمآ<درمحدوده تحريرات  خاصه که  تحريرھاست

   مطلب حاشيه اي 

سبب مرگ توافق ژنو  مريکاآازطرف  بيشترھای  وضع تحريمگفته < قای ظريف است کهآاظھارات 

  **                                                     .>است

مريکا ازھنگام توافق ژنو تاکنون آنرا معيارمرگ توافق ژنو ميداند؟ آ؟ که ظريف مقصود ازبيشترچيست
قای ظريف ملتفت افزايش آ ،ريم ديگرافزوده شوديا چندتحآ ؛ھای سابق افزوده است سه تحريم برتحريم
  ؟ن می افتدآوبفکر مرگ توافقنامه ودفن  تحريم ھا ميشود

مرگ) توافقنامه مريکا به ايران سبب بطالن (آھای اضافه  درکجای موافقت نامه ژنو نوشته که تحريم
ی ھای اضاف ه ژنو تحريممريکا درطول مذاکرات توافقنامآری درموافقتنامه نوشته شده که آ  ؟ژنو ميشود

موجب واکنش جمھوری اسالمی ب ؛ولی خوب حاال کرده وبعدا ھم خواھد کرد ،تحميل ايران نخواھد کرد
يا آ ؟ميتواند  پاسخ بدھد مريکا را چگونه جمھوری اسالمیآ؟ اين عھد شکنی موافقتنامه چه ميتواند باشد

  ودردی را دوا ميکند؟ه کافی است ھای جديدی تحميل ايران کرد مريکا تحريمآاعالم اينکه 

که درموافقتنامه پياده  قيودات وشرائطی است نچه شرط ومورد انتظاراست ھمان آدرھرمرافعه وصلحی 
   .شده است وتخلف ازتعھد بوسيله ضمانت ھائی تضمين شود

خت که مستاجردرصورت تخلف ازقرارداد ملزم به تخليه اطاق وپردا درعقد اجاره يک اطاق قيد ميشود
ھيچگونه  است که جاره ایا ن کمترازيک اطاقآميليون سکنه  ٧٠يا يک ايران وحقوق آ ؛غرامات است

  ؟رائط مقرر درموافقتنامه ژنو وجود نداردمريکا ازشآشرط وشروطی درمقابل تخلف 

   .شکاروخودنماستآ يا مثل فالن بز ؟قابل شناسائی نيست ايران  اين حقوق مسلمتضييع مسئول  ياآ

ن باانکه چني ااعتباروباسابقه درستی واعتماد است حظه کنيد يک وقت طرف قرارداد يک شخصيت بمال
معھذا  يک جای دفاع شنيدنی ولی  ،اعتمادی نميتواند متصدی قرارداد رابی نياز ازداشتن تضمين نمايد

 مريکاآ) زادی گروگانھاآ( ١٩٨١ايرولی درحاليکه درموافقت نامه الجز ،وردآقبول نکردنی بوجود مي
 ،نباشد کار وديگر تحريمی در )١٠ماده بردارد ( به ايران راتحريم ھای تحميل شده متعھدشده بود که 
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. اعمال تحريم ھای جديدی راازسرگرفت  وتاکنون ھم تحميل تحريم ھا ادامه دارد ١٩٨٣مريکا ازسال آ
  ؟سابقه ای چرابايد موافقتنامه ژنو بدون ضمانت اجراباشد باچنين

، عدم اعتماد است زيرا روسای کشورھا عوض ميشوند ، اصلاعم ازبين المللی ويا خصوصی ،درقراردادھا
يد  آخصی بوجود مينجا که اعتماد ازمجرای شآ وشخصيت ھای طرف قراردادھا ھم فوت ميکنند واز

   .متغيرميشود درمقابل تحوالت

ليل ی نيست بلکه دپيش بينی اشکاالت وتعيين مراجع حل اختالف درقراردادھا به ھيچوجه دليل بی اعتماد
    .ن استآ وحراست ازورود خلل بر دوستی است ادامه  رعايت اصول وعالقمندی به

ن افتابی به عدم اعتماد متقابل ايرآدرھمين روزھا که اين تحرير تنظيم ميشود بازھم ظريف دربرنامه شب 
    .مريکا اشاره صريح داشتآ و

بااين مالحظات که ھرننه قمری  ٣ مريکا وايران وجود داردآسی سال است که عدم اعتماد متقابل بين 
ن نھايت احتياط ودقت بشود اين چه آظيم ميداند که قرارداد بايد متضمن تعھد ھای مطمئن باشد ودرتن

درگذشته رسم جمھوری   ؟ريف امضاشده استوايران بوسيله ظ ۵+١کثافت واسارت نامه است که بين 
مريکا ميداد که آيک شعارمرگ بر حکومت ترتيب ،مريکاآاسالمی براين بود که درمقابل اين تجاوزات 

ايت رض که عالمتی باشد بر ،نراھم حذف کرده اندآحاليه  ،کنش وعدم رضايت ايرانيان تلقی ميشدنوعی وا
     .مريکاآی وروش خودسری ويکه تاز مريکاآی ھا ازتحريم

نرا رسما آمريکا آھای جديدی عليه ايران وضع کرده  مريکا تحريمآپيش ازاينکه ظريف اعالم کند که 
 مريکا ابائی ازپنھان کردن تحريم ھای جديد راآمريکا نشان ميدھد که آ شاين اعالم پيشاپي .اعالم کرد

  .اين است که ايران غلطی نميتواند بکند ندارد ومعنای ديگر

طرف ايرانی ازچه  فقتنامه اين ذکرشده است که درصورت خودداری ايران ازقرارھای موافقتنامه درموا
ھای جديد) ولی درصورت تخلف  ھا وافزايش تحريم تجديد تحريم( استقبال خواھد شد ناچاربه مجازاتھائی

 مريکائیآچون فتابی گفت <مردم حق دارند آچنانکه خود ظريف درھمان برنامه شب  ؟ ھيچ چيزچهمريکا آ
  .مريکا باشيمآ يعنی فقط بدبين به ھا سابقه بدی دررفتاربامردم دارند وماھم اين بدبينی راداريم>

کرده که درصورت اجتناب ايران ازتعھدات  مريکائی (سناتور) اظھارنظرآاخيرا ھم يک حقوقدان 
   .مريکاستآعمليات نظامی عليه ايران حق موافقتنامه ژنو 

 مريکا را خالف موافقتنامه ژنوآايران ھم اقدام  ،م ھارا اضافه ميکند واعالم ھم مينمايدمريکا عمال تحريآ
خود به مردم دربند ايران ميگويد ٤ بوسيله خاله سوسکه  نراآوزارت خارجه جمھوری اسالمی ھم  ،ميداند

المللی مريکا  ايران به کدام مرجع بين آمريکا وزورگوئی آ، عھد شکنی مريکاآخوب ازاين بی وجدانی 
 رگ برن مآنميتواند بکند وحتی  مھوری اسالمیج ؟ عجيب اينکه ھيچ کاری وشکايتیميتواند شکايت کند

                                               
به ھمه ھمپيمانان خود پشت جھانی مرتب افزايش يافته و ھرسال بد تر و بدتر ھم شده است. از ھمان زمان جنگ دوم عدم اعتماد به آمريکا  - ٣

  ک-حايست و غير حقوقی داشته است... کرده، و رفتار ناش
 ک-. حافخمی سخنگوی وزارت امور خارجه  رضيهم -  ٤
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واين حکم سوختن ايران بايد بسوزد وبسازد  ،مريکای بی مصرف راھم نميتواند مصرف ظاھرسازی کندآ
   .استقرار داده وحقوق مردم را موافقتنامه ژنو با موافقت جمھوری اسالمی صادرودرحال اجرا کردن 

ن تا خوانندگا وردآ) به اينجا ميفتابیآما (شب اين تحريربخش کوچکی ازاظھارات ظريف را دربرنامه سي
ھا که حيات وممات استقالل وتماميت ارضی وجان اقتصادی  تحريم گمحترم متوجه شوند که درمشکل بزر

ادی است ويا يا اين يک امرعآو اين مھم ھستند  کار ملت وکشوررا متضمن است چه کسانی دست اندر
  ؟تازپيش تعيين شده اسبابرنامه اسارت کامل ايران 

  :ظريف درھمان برنامه تلويزيونی جموری اسالمی گفته است

برداشتن تحريم ھای  ما ھنوز روی ھيچ چيزی توافق نکرده ايم مادرحال بحث درمسائل ھستيم مثال روش
عنامه ای را تصويب کنند که تمام قط و بايد به شورای امنيت برود ۵+١شورای امنيت اين است که 
ما درباره جزئياتی که بايد درقطعنامه نوشته شود توافقی نکرده ايم ولی  ،قطعنامه ھای قبلی را ملغی کند

 )شيره را خورد وگفت شيرين استاصل کارراکه يک روزی بايد رفت به شورای امنيت توافق کرده ايم (
زدواج نکرده ايم ولی اين توافق مھم صورت گرفته که اگربه توافق ما ھنوز توافقی درانجام اوجه تشابه (
  .)ک روز مراسم عقد را انجام دھيمرسيديم  ي

   

   

 


