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نقش موافقت طرفين در                               
  وجمهوري اسالمي 5+1مذاكرات 

  آمريكال  ُگ 

)5(  
  حقوقدان -اميرفيض

موافقتنامه ژنو است دررديف بحث که ازاھداف  ١) راه حل جامع بلند مدتدرقسمت اول اين تحرير (
  .ن برعھده اين تحرير گذارده شدآقرارگرفت وادامه 

   .به صراحت موافقتنامه ژنو سبب تسھيل خوانندگان اين تحرير استمجدد  اشاره

ھدف اين مذاکرات رسيدن به يک راه حل جامع مورد توافق وبلند مدت است بنحوی که تضمين کند که <
  .>ميزباقی خواھد ماندآن کامال صلح برنامه ھسته ای ايرا

  تضمين درموافقتنامه ژنو

به قرارداد است ھمانند مدت که نيز   بودن ، وابستهی ازارکان ھرتضمينیھمانطورکه مالحظه داريد يک
موافقت .  در، تضمين محسوب نميشودرف مدت چه کوتاه ويا بلند          ِ بنابراين ص   ؛يکی ازارکان قرارداد ميباشد

نجا که قبول تضمين ازحقوق متعھد له است لذا اين حق آ م وکيف تضمين ذکرنشده وازنامه ژنو ک
مھوری جن را تعيين وازآبعالوه مدت برقراری  داده شده که شدت وحدت تضمين  ۵+١بطورضمنی به 

   .بخواھد که اجرا کند اسالمی

   .تضمين مطرح شده نه کيفيت تضمينات برای راه حل جامع فقط بحث مدت درجريان مذاکر

شده   ۵+١به ، ھمراه مدت مورد نظرقابل قبولمتعھد به دادن تضمين  مھوری اسالمیجلی بھرحال و 
وردن آراه رابرای بحرکت در ،موافقت نکند۵+١است  واگرايران درکم وکيف تضمين مورد تعھدش به 

   .)به به ازاين موافقت نامه يکطرفه(  تحريم ھای تعليق شده ويا تازه بازخواھد کرد

خواست داد حتی ناموس زنھاراھم  آمريکاپرسش ھمگانی است که اگرايران ھرتضمينی که اکنون اين 
عمل نکرد  به تعھداتش دربرداشتن تحريم ھا آمريکاتعھداتش ھم عمل کرد ولی  کل  ضميمه کرد  وبه
تکليف ايران  >ھا به ھيچوجه برداشته نميشود درصد تحريم ٩۵قای اوباما گفته است <آچنانکه پيشاپيش 
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به عدم رفع نگرانی وبھانه ھای  آمريکاچه خواھد شد وتمسک  آمريکادرمقابل استنکاف وعھد شکنی 
  ؟خواھد کردنرا مسلح وايران را خلع سالح وناچاربه تسليم  آمريکا ،مشابه بعلت نبود تضمين

ت دخال آمريکادرعھد شکنی وناديده گرفتن عھد نامه ھا سوابق روشنی دارد  درقانون اساسی  آمريکا
درقرارداد الجزاير موضوع پايان گروگان  –نرا ناديده گرفته است آ آمريکادرامورکشوھا منع شده است و

پا ھم زير نراآ آمريکا، ايد درامورايران دخالت کندنب آمريکاقيد شده که  ،آمريکافارت گيری کارمندان س
برسميت شناخته شده ژانس اتمی حق غنی سازی برای عموم کشورھای عضو آدراساسنامه  –گذارده 

نگی به تعھدی که کرد عمل يدرقرارداد ھلس - نرا قبول نداردآنرا امضاکرده است معھذا آ آمريکانکه آ وبا
  .بسيارديگر، نکرد  وموارد بسيار

  دالر ميليارد 180سرنوشت 

کمتربه اين موضوع مھم توجه شده است که درمتن  موافقتنامه ای که بوسيله وزارت خارجه جمھوری 
ضبط  آمريکان غيرحق ازسوی                      ِ ميلياردپول ايران که م   ١٠٠می منتشرشده ابدا وبه ھيچوجه به مبلغ اسال

اين رقم درمتنی که کاخ سفيد منتشرساخته  .نآيفيت بازپس دادن رسيد که کشده اشاره ای ندارد تاچه 
ی ايران دارائ م ازنرا منظورنميکرد اصال کسی متوجه اين رقآپياده شده است بنظرميرسد که اگرکاخ سفيد 

   .ست نميشدآمريکاکه درسيطره 

مده اين عبارت است <ايران قادرخواھد بود به بخشی آتنھا اشاره ای که درموافقت نامه ژنو دراين مورد 
ميليارد پول  ١٠٠> که اين اشاره گنگ ھيچ ارتباطی به مد ھای نفتی اش دسترسی داشته باشدآازدر

ميليارد دالر  ١٠٠که قرارشده به ايران پرداخت شود بخشی ازھمان  سطیميليارد ق ٢/۴ورقم  ايران ندارد
    .پول ايران است

 متن( ن بمناسبت اينکه درموافقت نامه ژنوآحاضرنباشد که درباره مبلغ مزبور وخسارت  آمريکااگر 
الھای م ، ايران بی صاحب وگرفتاربدستن نشده گفتگو وتعيين تکليف کندآاشاره ای به  )جمھوری اسالمی

ا ھريم ازراه حل جامع ويا ھم زمان با رفع تحه بعدنرا موکول بآطرح  آمريکاواگر احمق چه ميتواند بکند؟
خواھد رسيد چه ميليارد ھم به صد ھا  ميليارد  ١٠٠رقم  ،نن زماآ تا کهکه وعده سرخرمن است بنمايد 
  ؟دمصيبتی برای کشور خواھد بو

 و آمريکامده ولی بنابر اعالم وزيرخزانه داری آکاخ سفيد ميليارد درگزارش  ١٠٠توضيح اينکه رقم (
. ماخذ اين محاسبه درتحريرات قبل ارائه شده ميليارد دالراست ١٨٠رقم مزبور  آمريکاکارشناسان مالی 

  .)است

ت بلند بدھد ومد ۵+١بايد  چندين تضمين قابل قبول  _ايرانجمھوری اسالمی _که خيلی عجيب است 
عد ھم بقايان ظريف وعراقچی ھم عين خيالشان نباشد آ تکليفی برای پول ايران معين نکند و آمريکاولی 

  .مايک ميليمترازحق خودمان عقب نشينی نميکنيم>شيخ حسن درخوزستان بگويد <

  ميليارد دالر  2/4درباره  با تاسف  خبري

  عدو شود سبب خير اگرخدا خواھد 
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ازدارائی ھای ايران که قطره  ميليارد ٢/۴گانه مبلغ  ٨به اقساط  آمريکا ،موافقتنامه ژنوميدانيد که طبق 
متعھد به پرداخت شده وخبرگزاريھا ھم اين شده ازطرف کاخ سفيد است ميليارد اعالم  ١٠٠ای از

   .سه قسط ازمبلغ مورد تعھد خودراپرداخته است آمريکاخبررامنتقل کردند که 

  :ويم به بينيم که اين سه قسط چه شدهحال به اتفاق بر

تلويزيون ايران  ٣قای اسماعيل کوثری نمايده مجلس اسالمی وازفرماندھان پيشين سپاه درشبکه آ
قايان نماينده بانک مرکزی وھواپيمائی وکشتی رانی درکميسيون امنيت آدربرنامه شناسنامه که باحضور 

ا ھنوز ھيچ تغييری ايجاد نشده وما حتی يک دالرھم ھ بعد ازلغو برخی تحريم< :مجلس جريان داشت  گفت
   >.يم برداشت کنيم  فقط فضا بھترشده استنتوانسته ا

ايران نتوانسته ازمبلغ پرداخت شده استفاده < :برخی ازچھره ھای سياسی نزديک به رھبری گفته اند
   >.کند

زاد شده آان به مبلغ روزنامه وال استريت ژورنال ھم چندی پيش گزارش مشابھی ازعدم دسترسی اير
  )سی –بی  –خبرگزاری بی (                  منتشرکرده بود                                                   

ه ندھد تا ھنگاميک گرپول ايران رابه اين حکومت غاصب چپاول آمريکاانسان گاه فکرميکند ھمان بھترکه 
   .حکومت مشروع وقانونی با ھويت ايرانی  مصدرکارگردد

اينجاست  ميليون دالر معلوم نيست کجارفته حتی بانک مرکزی ھم خبرندارد   ٨٠٠سه قسط ھرقسطی 
   .که ميتوان گفت عدو شود سبب خيراگرخدا خواھد

  نفس تضمين 

 ھنگامی مصدر تضمين نقل ذمه به ذمه)       ِ رضمانت  تضمين که به معنای پايبندی وجابجائی متعھد است ( 
 دور ازشرافته قرارداد نسبت به طرف ديگربی اعتماد ويا طرف مزبوربدسابقه وب                  ِ قرارميگيرد که طرف  

به کشورھا وملت ھا نميشود  ات که سبب ورود ضمانت ميشود متوجهومعموال اين صف درستکاری باشد و
 بين المللزيرا کشورھا دارای شرافت ملی ودرقاعده حقوق اجتماعی وقانون  ،وفقط متوجه افراد ميگردد

ت ماناز ضامن وض ،قراردارند به ھمين دليل درعھدنامه ھای بين المللی وحتی محدودقعيت مساوی درمو
   .خبری نيست

د  دونشان را ثابت ميکن يکاآمربه خواست واصرار رفتن تضمين ازايران وتسليم ايران برگ آمريکااصرار

ناشی ازحقوق بين المللی  برای ملت ايران قائل به شرافت واعتبارملی وحاکميت آمريکانخست اينکه 

  )وتائيد ايران را ميکند؟ آمريکاير اين تحق يد علی که صحبت ازعزت ميکند درکيا سآ(نيست 

خانم شرمن ازملت ايران به بی اعتباری وبی فرھنگی وغيرقابل اعتمادی ياد کرده بود ولی قبال  گرچه 
 ست که نمايندگان جمھوری اسالمی ھ توجه تضمين به ملت ايران تائيد ھمان اظھارات خانم شرمن ھم

  .نرا تنفيذ کرده اندآ
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مباينت با صراحت موافقتنامه وخواستن تضمين يکطرفه ازايران  آمريکادوم اينکه ھمين عدم اعتماد  
 . حسن نيت که ايجاددارد که مبنای موافقت نامه ژنو را حسن نيت اعضاء دانسته است )عنصرگام اول(

   .دھمراه بلند مدت باقی نميگذار             ِ ی برای ضمانت  کننده اعتماد است جائ

  بلند مدت 

سال ويا کمتررا  ۵سال رابرای راه حل جامع ميخواھند وما  ٢٠ئی ھا مدت آمريکا< :قای عراقچی گفتآ
  .!!)سال ٩٩سال تا  ١٠يعنی از( ھا ميگويند دورقمی بايد باشد ئیآمريکاولی 

ن با ھدف استيالی برکشوروايجاد رژيم آخاصه طوالنی بودن  ،کارشناسان خارجی عقيده دارند که مدت

   .دست نشانده مطرح ميشود

 درمقاله   ٩٧تا ٩١قای رالف اکيوس  مديراجرائی کميسيون ويژه سازمان ملل برای عراق درسال آ
   :ای در مجله فارين افرز نوشت

ای راھکارھ اری که منافات کامل باراھک<ميکند ، تغيير رژيم ايران را دنبال ھدف ازتحريم ھای بلند مدت< 
 آمريکازمانی که مقامات درعراق اشاره کرده ونوشته <قای رالف به تشابه موضوع آ> بين المللی رادارد

، صدام حسين مستنداتی برای لغو تحريم ھا به اقدام به وضع تحريم ھای سخت عليه رژيم عراق کردند
ھا ازروی عراق مخالفت وخودداری کرد   اشتن حتی يکی ازتحريمازبرد آمريکا، اما سازمان ملل ارائه داد

دريک سخنرانی دردانشگاه جرج تاون  آمريکاخانم مادلين آلبرايت وزيرخارجه سابق  ١٩٧٧ودرسال 
قای آ> تاھنگاميکه صدام حسين ازقدرت برداشته نشود تحريم ھا به ھيچوجه لغو نخواھد شد< :گفت

قای اوباما دراين ميان تغييری کرده آه سختی ميتوان باورکرد که رويکرد برالف نتيجه گرفته است که <
ن چيزی که مقامات واشنگتن به آو دواشنگتن تمايلی به ديپلماسی ندار باشد اين گونه بنظرميرسد که

  .ن ھستند تغيير رژيم ايران بواسطه تحريم ھاھستندآدنبال 

انتقال قدرت به جناح ھوری اسالمی نيست بلکه مقصود از تغيير رژيم درايران  تغيير  جم –توضيح 

   )توضيح پايان(    .نرا ناظريمآست يعنی جريانی که کم وبيش شکل گيری آمريکاطرفدار

 داخته ن پرآتوافق وين که کمتردررسانه ھای خارجی به < :قای بوالک  تحليلگربروکينگز نوشتآ
توافق رف خارجی اصراردارد  ميشود درحاليست که ايران خواھان توافق کوتاه مدت است وط

محدوديت ھای فوق العاده وفراترازقوانين بين المللی برای ايران ايجاد ميکند برای چند  جامع که
   .دھه امضا شود

  نتيجه گيري ازشهادت شهود

شھادت ونظر دونفرازشخصيت ھای صاحب نظر ومعروف ارائه شد تا ثابت شود که مدت طوالنی که 
   .ن است  فراترازقوانين بين المللی ورويه ھای حقوق بين الملل استآسخت به دنبال  آمريکا
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بايک رويه وشرط خالف قواعد  اکرات ھسته ای بجای مخالفتچرابايد نمايندگان ايران درمذ دراينصورت
وبطور ضمنی عبوديت واسارت رابرای مدتھا  سال بکنند ۵به مدت التماس به محدود بودن  ،بين المللی
  .بپذيرند

اسالمی  وجمھوری ۵+١ميدانيد ودرتحرير قبل ھم بتوضيح رفت  درصورتی که حتی دريک مورد بين 
   .، تحريم ھا به جريان خواھد افتاد ھرقدرھم که جمھوری اسالمی به تعھداتش عمل کرده باشدتوافق نشود

وتاه را ھا خواھان مدت طوالنی ھستند وجمھوری اسالمی مدت ک ئیآمريکادرھمين مسئله مدت که 
حرکت تحريم ھای متوقف شده سبب  ،وجمھوری اسالمی ۵+١، عدم توافق درمدت بين پيشنھاد ميکند
   .ھای جديد خواھد بود وھمچنين تحريم

مه اسارت نا ويا نام متناسب ؟يا واقعا به چنين امر ناموزونی ميتوان اقدام مشترک ويا توافقنامه نام دادآ
   ؟است

  د مدت نگاهي اجمالي به شرط بلن

   :مده استآدرموافقتنامه ژنو 

ھدف اين مذاکرات رسيدن به يک راه حل جامع مورد توافق بلند مدت است بنحوی که تضمين کند برنامه <
  .ميزباقی خواھد ماند>آھسته ای ايران کامال صلح 

دگان ا وابستگی نماينافتاده ويا به خامی ونفھمی وي گير ازحول حليم درددنقآنويسندگان متن موافقتنامه 
   .جمھوری اسالمی مطمئن بوده که  درسفت کاری شرط مزبور به راه انحرافی کشيده شده اند

    ِ شرط   .> ديگر نميتواند منظم به شرط کوتاه ويا بلند مدت باشدراه حل جامع مورد توافقتوضيح اينکه < 
تمام پديده ھای وابسته  ،يک چيز   ِ يت  وبعبارت ديگرجامع درراه حل جامع است      ِ مستتر   ،مدت ويا عدم شرط

ازارکان راه حل جامع است که ميتواند درراه حل جامع پياده شود ويا  ،ھمچنين تضمين .اھم شامل استر
   .. تضمين ازراه حل جدانيستنشود

  نيت در تفكيك راه حل جامع چيست؟

درقبول مدت  آمريکاکه دست ھمراه بااين نيت سوء است  ،تفکيک کردن مدت ويا تضمين ازراه حل جامع
ا ب ،بتواند دررابطه با تضمين ويا مدت آمريکا، ويا کم وکيف تضمين بازباشد وعليرغم راه حل جامع

حل جامع را  وتمام مراتب راه ، ھمواره خودرا درموقعيت تھديد وارعاب ايران قراردھدمخالفت خود

ِ           گفتن  نسبت به م نــــــــهوبايک  درکنترل خود بگيرد ، راه حل را متوقف دت ويا چگونگی تضمين   

  .وردآھا وفشاررا به حرکت در وچرخ تحريم

چگونه ميتوان تضمينی داد که برنامه ھسته ای ايران  ، خود پرسی فرمائيدخواننده محترم اين تحرير
دامه ا اينجاست که باقبول نکردن تضمين ويا توقع ھای باال، بازمسئله ؟ميزباقی خواھد ماندآامال صلح ک

صدھا شرط وشروط دارد کافی است که سريک شرط توافق حاصل  ،. تضمينمدآھا پيش خواھد  تحريم
  ھيچ غلطی نميتواند بکند!!) آمريکا( ھم .  بازنشود ويا بابھانه روبروگردد
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لمان وژاپن دوباره براه آبرای تضمين اينکه  ،ن درجنگ جھانی دوملمان وژاپآدرپيمان صلح متفقين با 
است يا دورازتصورآ .ن کشورھا تحميل شدآاريزيم کشيده نشوند استقرارپايگاه ھای نظامی دائم به ميليت
صراحت قانون اساسی  نگرانی از ميزبودن برنامه ھسته ای ايران خاصهآبرای تضمين صلح  آمريکاکه 

ايگاه ھای دامنه تضمين رابه پ  آمريکا جمھوری اسالمی درحفظ حالت خصومت با کشورھای کفر ازجمله
   ؟نظامی بکشاند

دف ھ) ميگويد <رالف اکيوس (قبال معرفی شده است  به مالحظه ھمين قيودات درموافقتنامه ژنو است که
   >رژيم در ن است يعنی تغييرآن چيزی است که واشنگتن به دنبال آازتحريم ھا 

  ساله 50تحريم 

 Tokenet Polac از اعضای ارشدBrookings Institution > اتفاق باورنکردنی مولف کتاب
روزنامه نيوريورک تايمزمقاله ای دارد که درباره موافقت نامه  ٢٠١۴> درسرمقاله ششم ماه مه ايران

  :وشته استناو  اھميت است ن بسيارباآژنو خاصه مدت بلند 

ه تواند داشتشنگتن نظرخودرابرمحدود کردن تعداد ونوع سانترفيوژھائی که ايران نا<به نظرميرسد و
 کليد و ،وکميت اورانيومی که نتواند داشته باشد متمرکز کرده است ولی اين نکاتباشد وھمچنين کيفيت 

  .اسبابی به بھترين توافق باايران نيست اين موضوعات مھم اند ولی نبايد باالترين اولويت کاخ سفيد باشد

رتی نيازدارد تابتواند درصو» شت آنی تحريم ھابازگ«به  آمريکاتوسل به بازرسی ھای سرزده کافی نيست 
ومتحدانش رسيدند که ايران توافق ژنو را نقض کرده به سرعت وسادگی تحريم ھا را مجددا  آمريکاکه 

يان ی شورای امنيت واروپائبه ايران تحميل کنند بھترين راه برای ايجاد چنين مکانيزمی  تعليق تحريم ھا
ھارا  حريمقسمتی از ت يا ماه قطعنامه جديدی تصويب کرد که تمام و ۶يتوان ھر. منآوکنگره است نه لغو 

ق تحريم ھارا ميتوان دائما بدين طريق تمديد کرد بدون اينکه نيازبه قططعنامه ماه معلق ساخت و تعلي ۶
ن نيازبه قطعنامه شورای امنيت ويا آھا برقراری  شورای امنيت باشد درحاليکه درصورت لغو تحريم

  >.کنگره دارد تصميم

  درباره مدت توافقنامه چه ميگويد

نکه رئيس جمھوری ايران حسن آ انکه ھيچگس نميتواند مطمئن باشد چه خواھد شد وبا ميگويد با
سال  ٧قای روحانی حداکثر تاآروحانی دراظھاراتش برای رسيدن به توافق ھسته ای صداقت دارد ولی 

 ٢٠٠۵درسال  فھميد که چه کسی جانشين اوخواھد شد ديگررئيس جمھور خواھد بود وامکان ندارد بتوان
  .محمد خاتمی اصالح طلب جای خود رابه احمدی نژاد متعصب داد

ه بيش معامله اي كباشد  ) بلند مدتبايد درپي دستيابي به معامله اي ديرپا ( آمريكابنابراين 
دت هنوز ادامه نكه مذاكره درباره مآ ازدوره رياست جمهوري روحاني دوام داشته باشد با

 40سال بهترو   20ساله است البته  10ماده قبول مدت بسياركم آدارد وشايع است كه واشنگتن 
    .هم بازبهتراست 50و
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ن ميتواند ايران رابه عقب براند آيک اھرم قانونی وعملی دراختياردارد که باکمک  آمريکاحاصل اينکه  
  :مده استآن آ درکه موافقتنامه ژنو) است ن اقدام مشترک  (آ و

ايران مانند يک قدرت متعارف ھسته ای رفتارخواھد  با ،پس ازپايان يافتن شرائط مندرج درموافقتنامه<
. ايران بطورضمنی پذيرفته است که تارسيدن به مرحله اجرای تام وتمام کليه شرائط راه حل جامع،  شد
  ( پايان مقاله پوالک)                      >ايران ھمانند يک قدرت ھسته ای متعارف رفتار نخواھد شد با

 ورن ايران رابه عقب براند ياد آآمک که ميتواند با ک آمريکابرای  اھرم قانونیاظھارات پوالک دائر به 
 (عود) اختيارتقسيم وجوه موقوفه ھند< :وزيرمختارانگلستان است که نوشت) اظھارات (ھوارد جونز

  >ان بلندکنم وھرمشکل را حل کنمرادراير ن ميتوانستم ھمه چيزآ من درحکم اھرمی بود که با ستدرد

ن ھرتحولی راکه طالب باشد بوجود خواھد آ اھرمی است که با آمريکابراستی که موافقتنامه ژنو برای 
  .ورد حتی ايجاد رابطه بااسرائيلآ

   آمريكاگل 

سال قبل که دست به فعاليت ھسته ای نزده بود  ١٠ست که ايران را درموقعيت آمريکااين بزرگترين گل 
   .مابااين کارتوانستيم امنيت اسرائيل را حفظ کنيم>ودقيقاھمان است که جان کری گفت < .قراردھد

ن چني )اتمی باايران جزئيات توافق(را درعبارت پرمعنای دربيانيه کاخ سفيد  آمريکاقای اوباما  گل آ
   :تشريح کرده است

رسيده اند که پيشرفت برنامه ھسته ای  به مجموعه ای ازدرک ھای اوليه ۵+١امروز ايران وگروه <
وديت ھای معناداری است . اين ھا اولين محدجنبه ھای کليدی عقب ميراند از نراآايران را متوقف ميکند و

   .نه برنامه ھسته ای اش پذيرفته استپس ازنزديک به يک دھه در زميکه ايران 

  

  

 


