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  حقوقدان  -ميرفيضا

ت پيشرف<که  ھمين ديروزپايان يافت اعالم کردمذاکره کننده دردورچھارم مذاکرات وين که  یھيئت ايران
   .نھا دانستآمورد بدون بيان  ١٣قای عراقچی اشکاالت  را آ  >محسوسی نداشته ايم

نچه مطرح ميشود بايد درحول وحوش تعھدات آيعنی  ،مذاکرات وين دررابطه با موافقتنامه ژنو است
ن ردو بدل کردن نظرات ومسائلی است آومواردی باشد که درموافقتنامه ژنو پياده شده است وخارج از

   .که اگرخارج ازمتن موافقتامه ژنو باشد واجد اعتبارنميباشد

؟ درجائی که مذاکرات براساس > روشن نيستپيشرفت محسوسی نداشته ايم< ازقای عراقچی آمقصود 
قرارداد امضاشده بين دو وياچند طرف است پيشرفت ويا عدم پيشرفت بی معناست تاچه رسد که جنبه 

   .ن قابل ارزيابی باشدآمحسوس بودن ويا نبودن 

مده  که چون امضاشده آی بوجود بعد ازامضای موافقتنامه ژنو يک سری تعھدات برای جمھوری اسالم
ن الزامات ھم غيرقابل آ ؛يدآمريکا بوجود ميآ و ۵+١ای بر که الزاماتیاست ھمين طور ،وراستآالزام 

   .بحث وادعاست

ژانس اتمی آنطور که خبرگزاری ھا اعالم کرده اند  جمھوری اسالمی درراستای تعھداتی که دررابطه با آ
زاد آبه  طبق موافقتنامه ژنو مريکاآعمل کرده است و ھمين طورھم  دارد به تعھدات درموافقتنامه ژنو

 تحريم بنابراين اکنون فصل عبور از ،پول ايران عمل کرده است دالر ميليارد ۴کردن قسط اول ودوم از
ھای  ھای ناشيه ازقطعنامه ھای شورای امنيت ونيز رفع ولغو تحريم . يعنی رفع تحريمھا مطرح است

   .ی کنگرهھا وابسته به قانون تحريم

ھا به مذاکراه وموافقت طرفين کيف حق غنی سازی وتعداد سانتيفيوژنجا که مواردی ازقييل کم وآ از
موکول شده است  درکناررفع تحريم ھا بايد موضوع غنی سازی ومسائل تابعه ھم مورد موافقت طرفين 

  .قرارگيرد

 رد ات وتصريحاتی منقطع شده وولی اين سيرحقوقی درموافقتنامه ژنو وجود ندارد وبابکاررفتن عبار
افقتنامه وقرارداد خارج حقيقت موافقتنامه ژنورا معلق ومشروط به جرياناتی ساخته است که ازحالت مو

قای عراقچی به وجود اشکاالت ھم مربوط ميشود به ھمان عبارات بکارفته درموافقت نامه آواشاره  شده 
   .ژنو

  شده است درموافقت نامه ژنو دوبارعبارت زيرپياده
 در نشود و توافق چيز تادرموردھمه[ درمورد گامھای نھائی وگامھای ميانی اين اصل اساسی که<

  >] اعمال ميشوداست چيزتوافق حاصل نشدهخصوص ھمه 



 حقوقدان -اميرفيض -افقتنامه جامعشکست مو                                                      ۴از  ٢برگ  ٢٠١۴/٠۵/٢٠به (بھرام شيد) شنسه 

مفھوم گامھای نھائی، مذاکرات راه حل نھائی که دروين جاری است  ومقصود ازگامھای ميانی ھمين 
  .قطعنامه ژنو است

 بستگی کامل با توافق طرفين ،باال رساگر اين توجه است که راه حل نھائی ويا موافقتنامه جامعتوضيح 
  .دارد

وايران را متحمل شده درعين اينکه  ۵+١موافقت نامه نھائی بين                                ِ توافق که وزنه سنگينی است که بار  
 ره واجبار درمذاکرات و                                                        ُ ن واژه، قشنگ واصالت بخش به مذاکرات وقرارداد وسبب زدودن ک  آيک روی 

   .طلسم ناکار کننده مذاکرات وسد حصول به قرارداد وموافقت استن آ روی ديگر ،قرارداد ھاست

اب که چندين باربکاررفته ازب ،نامه جامعمتاسفانه کلمه توافق درموافقتنامه ژنو ونيز درتعريف ازموافقت
 ۵+١مريکا ويا آاگرن توضيح که منظورشده است بااي در موافقت نامه  نآروی نامساعد وزشت 

موافقت نکند جمھوری اسالمی گرچه حق داشته باشد حقش ساقط   جامع  درھرموضوعی از موافقتنامه
   .است

ن آمده وبه آويادرخصوص ھمه چيزتوافق حاصل نشود که درموافقتنامه ژنو  ھمه چيز توافق نشودکلمه 
اين حق راداده که با مخالفت حتی  ۵+١يران وعنوان اصل اساسی داده شده  بھريک ازطرفين يعنی ا

 مذاکره را متوقف ومانع حصول توافق جامع ونھائی گردند وچون درموافقت نامه ژنو ،دريک مورد
ن سبب مخالفت با آ ن بنفع جمھوری اسالمی باشد وحتی استفاده ازآ استفاده ازموردی وجود ندارد که 

 ۵+١بنابراين حق توافق فقط برای  مريکا روبرو شود،آی اضافی ازسوی ھا موافقتنامه وباواکنش تحريم
، جمھوری ھريک ازدرخواستھای جمھوری اسالمی مريکا با عدم موافقت باآ و ،وجود خواھد داشت

مريکا آکه درمقابل استفاده ناحق ويا بجای بدون اين ،ه خواھد داشتاھا نگ اسالمی را زيرفشارتحريم
   .انتی برقرارشده باشدمريکا ويا ضمآمشکلی برای  ،ازحق توافق

بی نتيجه بودن مذاکرات وين انجام  وسيمای جمھوری اسالمی که بعد از قای ظريف درمصاحبه با صداآ
ينده ھم به توافق آ انشاء هللا به تفاھم ميرسيم واگرھم نرسيم فاجعه ای رخ نداده است ودرداد گفت <

  >نرسيم بازھم مھم نيست  برای ما اصول مھم است .......

 ريمتح يا فشارآنخواھد بود ولی  قای ظريف وعراقچی ادامه مذاکرات بی نتيجه فاجعه بارآبته که برای ال
   ؟مريکا برای مردم ايران ھم فاجعه ساز نخواھد بودآھای غيرقانونی 

 شکاروآاصول  و ،اگربرای ظريف وعراقچی اصول مھم بود موافقتنامه ژنو را نخوانده امضا نميکردند
   .نميکردند ۵+١مريکا وآرضايت افقتنامه شھيد ين حقوقی را درمو ّ ب  

  توافق درفعاليت درراه حل جامع

   :مده استآ است،وارد  برموافقت نامه ژنو  امع که بموجب موافقتنامه ژنو،درتعريف ازراه حل ج

راه حل جامع ايران را قادرميسازد که بطورکامل ازحقوق خود دربھره گيری ازانرژی ھسته ای برای <
براساس موارد مرتبط درمعاھده منع گسترش سالحھای ھسته ای بارعايت تعھدات خود  ميزآ اھداف صلح
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. راه حل جامع متضمن يک برنامه غنی سازی با تعريف مشترک ن برخوردار شودآ طبق معاھده از
ميزبرنامه ھسته ای ايران آومحدوديت ھای عملی واقدامات شفاف سازی به منظورتضمين ماھيت صلح 

ن مورد توافق آ اين راه حل جامع به مثابه يک مجموعه منسجم خواھد بود که ھيچ بخشی از –ميباشد 
   .ن توافق حاصل شودآقرارنميگيرد مگراينکه درمورد تمامی بخش ھای 

  :مده استآدرتعريف دستاوردھا ووظائف راه حل جامع ويا نھائی 

   .که بايد مورد توافق قرارگيردويا تمديددوره زمانی مذاکرات  -١
  .ھا که بايد مورد موافقت طرفين قرارگيرد برداشتن تحريم -٢
  .برنامه غنی سازی اورانيوم که بايد مورد توافق طرفين قرارگيرد -٣

 مريکا درراه حل جامع منظورشده است تاچه اندازه حساس وآمالحظه ميشود که نقش وحقی که برای 
مريکا قرارنگيرد  آای مورد موافقت ھا اگربھربھانه  برداشتن تحريم  .خفه کننده جمھوری اسالمی است

يعنی ھمان چيزی که ازابتدا مورد توجه وخواست  ؛ھا ادامه فشارتحريم زرخ نخواھد داد بج یھيچ اتفاق
  .اسرائيل بود

 مريکا واقع نشودآن کشوراست مورد موافقت آيا اگربرنامه غنی سازی جمھوری اسالمی که خواست 
 که بمناسبت عضويت ن حقی حتی ھما .ی اتمی را نخواھد داشتجمھوری اسالمی حقی به استفاده ازانرژ

جمھوری اسالمی خود را درچارچوب  ،زيرا  درموافقتنامه ژنو ؛از دست داده است داشت ژانس اتمی راآ در
مريکا ازموافقت با خواستھای آن داده شد قرارداده است  بنابراين با خودداری آراه حل جامع که شرح 

  ۵+١مريکا ويا آت بسيار نامطلوبی قرارخواھد گرفت ايران است نه نکه دروضعيآ ،ايران

   :درتوضيح برنامه مشترک که درباال ارائه شد ديديد که گفته

 >پس ازپايان يافتن شرائط مندرج درقرارداد، باايران مانند يک قدرت متعارف ھسته ای رفتارخواھد<
يده اين است که درصورت عدم امضای موافقت مفھوم اين نوشته که به امضای نمايندگان ايران ھم رس

 بطور ضمنی مھوری اسالمیجو ،نھائی، باايران بعنوان يک قدرت ھسته ای متعارف رفتارنخواھد شد
   .وعدول ازموافقت نامه را تحمل خواھد کرد پذيرفته است که ضربات اين سرکشی اين را

 زيرا خيال ميکند ،سطحی است نيم اظھارات سيد علی خامنه ای مبنی براينکه ما ازتوافقنامه عدول نميک
خير  .مريکا ميشودآمنجربه اقدامات تالفی جويانه مھوری اسالمی جکه عدول ازموافقتنامه از طرف 

 توقف موافقتنامه ژنو ومريکا ازموافقت با  درخواستھای ايران بھرکيفيت وماھيت که باشد آخودداری 
تحريم ھای جديد وبازگشت به تحريمھای  يعنی غاز اقدامات تصريح شده درموافقت نامه ژنو خواھد شدآ

   .معلق شده

تا نگرانی کشورش رفع نشود توافقی باايران < :مريکا درسازمان ملل متحد دررابطه باايران گفتآنماينده 
  .>صورت نخواھد گرفت

مريکا وصل است ونگرانی ھم چيزی نيست آمی بينيم که دامنه وريشه موافقت با ايران به نگرانی ھای 
مريکا آن ممکن نيست بنابراين آ دبصورت بھانه باشد دليل اثباتی بررقابل اثبات ورد باشد واگرھم  که

   :برای عدم موافقت با درخواست ھای ايران توسل به وجود نگرانی کافی است  خاصه که



 حقوقدان -اميرفيض -افقتنامه جامعشکست مو                                                      ۴از  ۴برگ  ٢٠١۴/٠۵/٢٠به (بھرام شيد) شنسه 

   .ازفعاليت اتمی ايران عنوان شده ۵+١مريکا وآھدف ازموافقتنامه ژنو رفع نگرانی  -١
ت قرارداده را مورد تائيد و رعاي ۵+١پيش ادراکات امه ژنو جمھوری اسالمی پيشادرموافقت ن -٢

   .مريکاستآمريکا ھم يکی ازھمان موارد درک آساس نگرانی حا
مريکا وايران ھردو خودرادرموقعيت عدم اعتماد واطمينان نسبت به يکديگر قرارداده وبارھا ھم آ -٣

   .اعالم کرده اند

مريکا ازفعاليت ھای اتمی وموشکی جمھوری اسالمی  يک نگرانی آو ۵+١ای مسئله نگرانی کشورھ
   .ن نگاه ميکنيمآتی به اتفاق به ابعاد آ اصولی ومنطقی است که درتحرير

   ابهامات  مشهود

   .اين تحرير ممکن است ناقص تلقی گردد اگراز مختصراشاره زير غفلت کند

تداعی ميکند اين است که چرا بايد موافقتنامه ای درژنو امضا شود وايران تعھدات اولين ابھامی که 
 جمھوری اسالمی، مشکل اجرائی دارد وچرابدون توجه به اين اشکاالت ١٣سنگينی راقبول کند که 

   .مده استآبسرعت درمقام اجرای تعھدات درموافقتنامه بر

قای عراقچی آمعلومی که گانه نا ١٣شکاالت دومين ابھام قابل توجه اين جاست که چرا نبايد مجلس ازا
   .گاه باشدآنرا سبب عدم پيشرفت مذاکرات دانسته آ

  مريكا ومجلس اسالمي ايران آكنگره 

گزارش داد که  FERY BIKENيک ھفته قبل ازتشکيل دورجديد مذاکرات دروين  پايگاه خبری 
باراک اوباما را ملزم ميسازد که مرتبا  ماده ساختن اليحه ای ھستند کهآمريکا درحال آنمايندگان کنگره 

نماينده  KELY VALROSKYنرا آاين قانون که متن کلی  ؛بدھدگزارش مذاکرات با ايران را به کنگره 
مذاکرات عالوه برافشای  مريکا راملزم ميکندآرئيس جمھور  ،جمھوريخواه نوشته  درصورت تصويب

ميزان  ش ازن بايد رئيس جمھور ارزيابی خودآق جامع ومذاکرات ، درباره توافمربوط به موافقتنامه ژنو
  .پاينبدی ايران به تعھداتش رابه کنگره اعالم کند

 نھا نرسيده ازکل مذاکراتآچرابايد مردان مجلس اسالمی عالوه براينکه موافقتنامه ژنو به رويت وتصويب 
   .رد اشکال استمو ١٣نھا گفته شود آوين ھم محروم ونامحرم باشند  وفقط به 

نرا آات يا کسی جرآ. گفته ميشود که به نمايندگان مجلس بوسيله علی الريجانی گفته شده ساکت باشيد
  ؟ايران ساکت وخموش باشند بگويد درمورد مذاکرات ھسته ای باآمريکا داشت که به مردان کنگره 

 يانوجر (موافققنامه ژنو) که درحالسومين ابھام  قابل پيش بينی اين است موافقتنامه ای به اين مھمی 
مطرح است چراوچگونه ممکن است يک روزه به امضا برسد وبعد ی سنگين به ايران ھا تحريمتحميل 

    !!اشکال ھم طبيعی است  ١٣٠اشکال که ھيچ  ١٣؟ اين نشان ميدھد ن استقبال شودآھم ازامضای 

ايران نخوانده امضا شده است  چرابايد روزی که مجلس دانست که موافقتنامه ژنو ازسوی نمايندگان 
  .چاره انديشی نکند که با انبوھی ازمشکالت بضرر ايران روبروشود


