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   ٢٠١٠جوين  ٨سه شنبه 

  ٢۵۴٩خرداد  ١٨بهرامشيد 

  

  :نگاهی حقوقی به بیانیه تهران

 ترکيه و برزيل دررابطه با مشکالت انرژی ،برخالف تبليغات وسيع جمهوری اسالمی، بيانيه تهران که به امضای ايران
فقط جنبه های تبليغاتی وظاهر آن، آنهم برای . قوقی نيستاتمی ايران انتشار يافته واجد هيچ اهميت و اعتبار اجرايی وح
  . مدتی کوتاه، درسطحی پايين ممکن است مورد توجه واقع شود

رف شناخته می شود يعنی نوعی نزاکت بين المللی ابيان نامه در سطح کشور ها و دررابطه باحقوق بين الملل يک تع
بيانيه های همکاری های مشترک و حتا منطقه ای از  ،ه حسن تفاهماست و چه بسا که بسياری از بيانيه ها مانند بياني

  . صورت بيانيه وحرف خارج نمی گردد

يل گردد فاصله بسيار و تفاوت دبين کشور ها تب» اگريمنت«چه رسد به يک يک قرارداد مقدماتی تا بيانيه برای اينکه به
  . غير قابل پيش بينی است

د وقتی حتا در دبيانيه وياهرنوع گفتگو که بين کشورهای درگير يک موضوع جريان می يابد ويابه بيانيه منتج می گر
عرض يک تعارف بين کشور های درگير در مسئله محسوب می گردد که امضا کنندگان بيانيه طرفهای اختالف ويا 

افق مقدماتی بين ايران از يک طرف ووزير خارجه فرانسه و از باب مثال؛ بيانيه ويا تو. طرفهای تعهد بين المللی باشند
انجام گرفت به اعتبار گفتگو ها و بيانيه هايی بود که بين  ٢٠٠٣اکتبر سال  ٢١آلمان و انگلستان از طرف ديگر که در 

  . جريان يافته بود ١+۵ايران و آژانس و کشور های عضو 

در مسئله اختالف ايران و آژانس اتمی نيستند که بيانيه مشترک آنها با  دربيانيه تهران، کشورهای ترکيه وبرزيل کاره ای
  .و مدار ايران و آژانس اتمی باشد رايران مقدمه ای برای قرا

  . بيانيه تهران يک پيش درآمد خوب در روابط بين ايران، برزيل و ترکيه است وهيچ اعتباری در مسئله اتمی ايران ندارد

که کسی به شما تعهدی دارد و آن شخص بجای اينکه تعهدش را به شما بدهد برود و به  مثالش ساده است، فرض کنيد
  . همسايه بدهد، آيا اين به اصطالح ايفای تعهد سبب حل اختالف و انجام تعهد به شما می گردد؟ مسلم است که خير

شاهنشاه ايران با عراق زمان صدام در باره اروند رود است که به همت  رنمونه ای که ميتوان ارائه داد موافقت الجزاي
از آنجا که طرفين بيانيه رفع اختالف کشور های درگيردراختالف بودند، اين موافقت نامه مبنايی برای . صورت گرفت



کرات شاهنشاه ايران نخست وزير بنگالدش بود، وبيانيه هم صادر می ااما اگر موافقت و مذ. تنظيم قرارداد الجزيره گرديد
  .رحل مشکل اروند رود داشت؟ مسلما خيرشد تاثيری د

اين «: واقف است که نوشته) بيانيه تهران(جمهوری اسالمی خود به بی اعتباری وبی ارزش بودن چنين بيانيه ای 
  » بيانيه وقتی به تصويب آژانس اتمی رسيد آنوقت قابل اجراست

  : فرار از مورد تعهد -١

مانع » ارکجب«والزامی ندارد معهذا اشاره به برخی مواد بيانيه که چون  با آنکه بيانيه تهران هيچ ارزش واعتبار حقوقی
  . دن به مقصود از بيانيه است، بنظر کار اضافی نميباشديرس

، آمده است که به کردد )جمهوری اسالمی( ونيز ايران قرار گرفت وبعدا ايران ١+۵درپيشنهاد البرادعی که مورد تاييد 
در آن زمان ميزان اورانيوم  نوسيه تحويل می دهد وچور کيلو اورانيوم توليدی خود را به فرانسه ويا ١٢٠٠ايران 
  .کيلو بوده است ١٢٠٠کيلو بوده لذا پيشنهاد البرادعی شامل کليه اورانيوم ايران می شده که مقدار آن  ١٢٠٠ايران 

کيلو از اروانيوم خودرا به فرانسه ويا روسيه تحويل دهد، اين  ١٢٠٠نهاد البرادعی گفته شده بود که ايران اگر در پيش
کيلو اورانيوم را  ١٢٠٠ما که از پيشنهاد البرادعی ميگذرد، ايران همان  ٩ران بوجود می آمد که پس از يحق برای ا

کيلو اورانيوم است، باز همان  ٢۴٠٠ز که ايران دارای بدهد نه اينکه امرو) فرانسه يا روسيه(تحويل کشور ثالث 
کيلو اورانيوم زمان پيشنهاد البرادعی را مورد عمل قراربدهد، آنهم به کشور هايی که اساسا نه طرف ايران  ١٢٠٠

  .ی ماموريت وسمتی برای تحويل اورانيوم دارندهستند ونه از آژانس اتم

  . تعهد خود شانه خالی کرده است يتبيانيه بی اعتبار هم جمهوری اسالمی از کمبنابراين مالحظه می فرماييدکه در همين 

  : ادعای عدم اعتماد -٢

بنظر می رسد که علت عدم . جمهوری اسالمی عدم قبول پيشنهاد البرادعی را عدم اطمينان به فرانسه وروسيه اعالم کرد
که  دلوقت بوده تا توليد اورانيوم ايران به مقداری برسقبول ورد پيشنهاد البرادعی مسئله عدم اطمينان نبوده بلکه دفع ا

  . کيلو نقصانی در ميزان ذخيره اورانيوم ايران بوجود نيايد ١٢٠٠تحويل 

ترکيه . اگر فصل عدم اطمينان مطرح بود، ترگيه به مراتب از فرانسه وروسيه درمسئله مورد بحث بی اعتماد تر است
 - گوش به فرمان آمريکاستترکيه  –متحد آمريکاست، آنهم متحد بسيار قديمی، آمريکا درترکيه پايگاه نظامی دارد 

  . ارد، آنهم بتوصيه وفشار آمريکاعضويت ناتو را دارد، با اسراييل روابط حسنه ونظامی د

  . فرانسه و روسيه الاقل يک شخصيت سياسی مستقل دارند که ترکيه ابدا ندارد

ترکيه (قدرت های بزرگ اميدوارند که پسرخاله های کوچک «: گری سيک مشاور امنيت ملی جيمی کارتر نوشت
ست تنبيه و تحريم ايران تبعيت خواهند انند واطمينان دارند که درنهايت آنها هم از سيحد و اندازه خودرا بدا )وبرزيل

  » کرد

ی شرکت کرده است مسلما خير، حتا جمهوری زآيا باورکردنی است که ترکيه بدون اطالع وموافقت آمريکا در اين با
  .اسالمی هم خالف آنرا باور ندارد

حفاظت و نگهداری از اورانيوم های ارسالی به ترکيه برعهده آژانس اتمی «ه در بيانيه مورد بحث آمده است ک -٣
  » .و ايران است



درحاليکه ترکيه کشوری است که فاقد وسايل وفعاليت های اتمی است چگونه ممکن است که آژانس اتمی بتواند امنيت و 
ان چگونه وبه چه استناد کدام قانون و يا واز اين گذشته اير. نگهداری اورانيوم های تحويلی ايران را عهده دار شود

  گاهی دايرکند که از اورانيوم های ارسالی حفاظت کند؟يارويه بين المللی ميتواند درکشور ديگری پ

به مجرد اعالم ايران، ترکيه موظف است که اورانيوم «دلش خوش است که دربيانيه آمده که جمهوری اسالمی  -۴
 . خوش باوری آنهم در روابط بين المللی فرار از سيلی خوردن است» پس بدهدهای تحويلی را باز

درروابط حقوقی فردی چنين شروطی اگر با ضمانت نامه های بانکی همراه نباشد، شرط دردسر سازی است که 
ذر صدها ع» کوزه و آب است«در روابط بين المللی که اينگونه شرايط همان مصداق . زحمتش به خيرش نمی ارزد

خواهند آورد که استرداد آن به ايران به دلخواه  ا بوجوديد و يو بهانه های قانونی ومتعارف براحتی بوجود می آ
ــ رکری خواندن اسراييل و حتا ايران . آمريکا ممکن گردد دررابطه با (                                         ُ                                 نگاهی به سير قطعنامه های شورای امنيت و ک

  . ينگونه شرايط بيشتر پی می بريما اعتبار اهميت و به) توقف غنی سای اورانيوم

  :نگاهی اجمالی به کیفیت رودررویی آمریکا و اسراییل در مسئله اتمی شدن اسراییل

دنيا ناظر است که در مقابل اتمی شدن ايران، دنيا با چه منظرهايی روبرو شده است تا جايی که بزرگترين مشکل 
اشته باشيم به روند اتمی شدن اسراييل تا ببينيم که تفاوت اکنون بجاست يک نگاه اجمالی د. جهانی بتصور می آيد

  . ستتا به کجا ره از کجا

کتاب تاريخ اسراييل واعراب است که نوشته ماکسيم رودنسون است  زه درذيل مالحظه ميفرماييدگرفته شده اکآنچه 
  . ان به ثبت رسيده استرکتابخانه ملی اي ٣۶در سال  ١٩١٨که به شماره 

♦♦♦  

بن گوريون سخت بدنبال قدرتمندی اسراييل بود ودرعين اينکه اميدش به آمريکا بودولی در خواست  ١٩۶٠در سال 
درطول  ١٩۶٠بن گوريون درسال . وبا فرانسه اتحادی نزديک داشت هايی هم از آلمان و انگلستان و فرانسه داشت

ريافت موشک گرفت و در برابر يک سفر موفقيت آميز از آيزنهاور ديدن کرد ووعده ای از آيزنهاور برای د
ميليون دالری وتحويل آزادانه  ۵٠٠عکاسان دست آيزنهاور را به عنوان قدردانی فشرد ودرعين حال يک وام 

اده از سالح های آمريکايی را درخاک آلمان فلی ها بطور مخفيانه، نحوه استياسراي. اسلحه می شد بدست آورد
سيت اذهان عمومی يهود مربوط به انجام معامله با آلمان ها بطور مخفيانه اين قرارومدار ها به دليل حسا. آموختند
شته می شد ودرضمن فرانسه مخفيانه، به اسراييل کمک کرد که يک راکتور اتمی بسازد و به اين بهانه که نگاه دا

  . صلح ساخته می شود داين راکتور برای مقاص

يک هواپيمای جاسوی آمريکا، راکتور اتمی مخفی اسراييل را که به کمک دولت فرانسه  ١٩۶٠در دسامبر سال 
ی از گسترش رآمريکايی ها نسبت به اين تخلف از سياست خودشان که مبتنی برجلوگي .کشف کرد شده بود ساخته

ثابت کند که دستگاه برای اسرار اتمی بود سخت خشمگين شدند آنها از دولت اسراييل خواستند که با اسناد الزم 
آمريکا سخت عصبانی شد و ) و درخواست آمريکا از ايران ادرست ادع(مقاصد مسالمت جويانه ساخته شده است 

ولی بن گوريون تسليم نشد و از قبول ) تطبيق بفرماييد با تهديدات آمريکا نسبت به ايران(اسراييل را تهديد کرد 
جبور شد که به گزارش دستگاه جاسوسی خود قانع شود و موضوع را دولت آمريکا م. بازرسی خودداری کرد

    .پيگيری نکند

  . نخستين موشک اسراييل به فضا پرتاب شد ١٩۶١درسال 



کندی دوپيشنهاد برای حل مسئله به اعراب و اسراييل پيشنهاد داد که در هر دوپيشنهاد با اين  ١٩۶٢تا  ۶١در سال 
  . پذيردی از فلسطينی هارا طبق قطعنامه سابق سازمان ملل بشرط شروع می شد که اسراييل عده ا

را کرده بودکندی موقع را مناسب دانست و به اسراييل » هاک«از آنجا که اسراييل از آمريکا تقاضای موشک های 
 راجع به فعاليت های اتمی فشار آورد و گفت اين موشک ها موقعی به اسراييل تحويل داده خواهد شد که اسراييل
طرح حل مسئله اعراب و اسراييل را به پذيرد ودرمورد استفاده اسراييل از برنامه های اتمی اطمينان آمريکا را به 

  . آميز بودن فعاليت ها جلب نمايد صلح

  . رفتبن گوريون طرح ها را رد کرد و موشک ها را هم تحويل گ

♦♦♦  

  »اسرايل يک کشور اتمی شد ،با يک ماچ و بوسه بن گوريون«: يک روزنامه آمريکايی در آن زمان نوشت

و امروز، اسراييل يکی از کشور های دارنده سالح اتمی وکشتارجمعی است که نه عضويت آژانس را دارد و نه 
  . ستتاکنون اجازه بازرسی از تاسيسات اتمی اش را به آژانس داده ا

  


