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 هاي الي زخم استخوان
 درتفاهم نامه لوزان

  حقوقدان -ميرفيضا

افتادن) اين مورد بدان جا بکارگرفته ميشود  گضرب المثل معروفی داريم که ميگويد (ازھول حليم دردي
ود بوج کار در                                ِ حالت مزبورتنھا ازباب شتاب وعجله   ؛نآکه کسی شتاب درکاری دارد بدون توجه به عواقب 

   .گرفتاری عدم بصيرت است گرکن اصلی برای افتادن دردي بلکه  يدآنمي

ه شايد بتوان گفت ک تفاوت داردوعی ديد درونی است که با درک حاصله ازديد چشم ن ،بصيرت يا بينش
ن وارد نشده آبه  اه سمع وبصرر از ،غالبا عقلکه بصيرت نوعی بيداری عقل است نسبت به اموری 

   .است

  تحرير نسمت اي

ايران که بصورت  موافقتنامه ژنو  و آمريکاسمت اين تحريرمتوجه موضوعاتی است که درمناقشه بين 
   .نرا داردآجاری است ديده نميشود ولی بصيرت وھشياری اقتضای توجه به   آمريکاتفاھم نامه  و

نچه که گمشده درمذاکرات وتصميمات ھسته آاين تحرير ميخواھد نبايد به اين معنا گرفت که  رااشاره باال
 نه درمذاکرات شرکت داشته ونه دستی کامل وجامع در ،رر اين تحرير                              ّ ای ايران است بازگو کند زيرا مح  

   .اين تحرير درمسيرنسبيت است نه جامعيت لذا ،اسناد ومذاکرات دارد

  گمشده اول 

فقی ، تواتوافق قرارنگيرد ھمه چيزموردتازمانی که < ؛و دردوجا اين تصريح ديده ميشوددرموافقتنامه ژن
  صورت نخواھد گرفت>

ديم ازعھد ق وايران آمريکابسيارکلی است وميتواند به تمام اختالفات کلی وجزئی بين  ،ھمه چيزعبارت 
 رموافقتنامه ژنو اعالم نشده واختالفات کلی وجزئی د ھمه  نجا کهآ ولی از .تسری داشته باشد تاکنون 

ن ميگذاريم آبر لذا فرض را ،ری داد                                                        ّ شمول موافقتامه رابه اموری که مشخص ومعلوم نيست نميتوان تس  
   :>ھمه چيز مورد توافق قرارگيرد<که مقصود از

موافقتنامه ژنو                            ِ . دراين صورت اختالفات مشمول  موضوعاتی است که درموافقت نامه ژنو قيد شده است
ازفعاليت ھسته ای ودوم  اتھام ايران دربی ثبات  آمريکاته تقسيم شده است يکی نگرانيھای دس دو بر

  .کردن خاورميانه وحمايت ازتروريسم ونقض حقوق بشر

 جمھوری اسالمینرا ازطرف آن کشور انتظار اجرای آکه  آمريکادرحاليکه تفاھم نامه وزارت خارجه 
ت به موضوع دوم يعنی حقوق به است ونسپياده شد ژيم ماليانردارد فقط مربوط به فعاليت ھسته ای 
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ونه درتفاھم نامه قيد شده  ا حمايت ازتروريسم نه دردستورمذاکرات بودهبشروبی ثبات کردن منطقه وي
   .است

  ،نتيجه اينكه

برفرض اينکه جمھوری اسالمی دربست تفاھم نامه وزارت  ،به عبارت تصريحی درموافقت نامه ژنو
ن نميشود زيرا آسبب تکميل راه حل جامع وانجام  جمھوری اسالمیفقت ، موارابپذيرد آمريکاخارجه 

ينه مھيچگونه توافقی درزمينه راه حل جامع صورت نميگيرد مگراينکه درتمام ز< :مده استآدرتوافقنامه 
نسبت به حقوق بشرو حمايت  آمريکا، موضوعات ادعائی . مقصود ازتمام زمينه ھا>ھا توافق حاصل شود
  .اين يک استخوان الی زخم است ، وستازتروريسم وغيره ا

امکان ميدھد که نه تنھا تمام تحريم ھای کنگره را ھمچنان حفظ کند  آمريکااين استخوان الی زخم به 
ست آمريکاکه مصادره  ميليارد دالر رسيده) ١٨٠ که امروز به( ميليارد پول ايران ١٠٠بلکه موضوع 

ذکرنشده (حقوق  آمريکای که درتفاھم نامه به مواردوايران نسبت  آمريکابه زمانی نا معلوم که بين 
تحريم   >درھمه زمينه ھا توافق نشدهيره) موکول شود وبه بھانه اينکه <بشرو حمايت ازتروريسم وغ

   .ھا بعالوه پول ايران بال تکليف بماند

  توافق يك مرحله اي

بشرحی که مالحظه است با ماھيت موافقتامه ژنو  حاکم بر ايراناليان متوافق يک مرحله ای که خواست 
اردی مو ديگر تطبيق مينمايد يعنی راه حل جامع بايد نسبت به مسائل ھسته ای وحقوق بشری و ،کرديد

اھای ادع فقط متوجه يک قسمت از آمريکادرحاليکه تفاھم نامه  ،باشد که درموافقتنامه ژنو قيد شده است
تفاھم قسمت  است وبرای رسيدن به جمھوری اسالمیمربوط به فعاليت ھای ھسته ای  آمريکا
مذاکرات ومخالفت ھا الزم ميشود  نھا يک سریآتروريسم وامثال مانند حقوق بشرو آمريکاادعاھای     ِ ديگر  

  .نآن معلوم است ونه سرنوشت آکه نه مدت  برسدتا به تفاھم نامه ديگری 

به نقض حقوق بشروتروريسم وغيره برخالف فعاليت ھای  آمريکادرمورد حل وفصل ادعای عامل اصلی 
وھمين مشکلی ميشود که لغو  ،امری سياسی وبھانه استمرفنی وقابل کارشناسی ميباشد ھسته ای که ا

ن آده قطورتروحل نتحريم ھا وسرنوشت پولھای ايران معلق بماند وھرچه ھم زمان بگذرد اين پرو
ن آ ،دشوارترخواھد شد درحاليکه بھترين موقع ھمين زمان است که بموازات حل فصل مسائل ھسته ای

فرصت  بايد در رژيمھم درراه حل جامع افزوده شود واين مسئله ای است که  آمريکامسائل مورد ادعای 
  .نرا جا اندازی کندآتا تيرماه 

چنانکه  ،حل وفصل ادعای نقض حقوق بشروتروريسم وغيره امری بسيارساده وپيش پا افتاده است
د ھای تروريستی اياالت متحده حذف وحزب هللا ازليست تھديمھوری اسالمی جازھمان طريق ساده نام 

   .شد

   :به خبرمزبور توجه فرمائيد
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 داد ن کشورآبه مجلس سنای  آمريکادرگزارشی که مديراطالعات ملی  ٩٣اسفند ماه سال  ٢۵درتاريخ 
   .خارج شده اند آمريکاوحزب هللا ازليست تھديد ھای تروريستی  مھوری اسالمیجاعالم کرد که 

 آمريکااسفند ماه دروب سايت رسمی سازمان ملی اطالعات اين گزارش غيرمحرمانه که درھفتم 
   .به تالش ايران درمبارزه باگروھای سنی افراطی وھمچنين گروه داعش اشاره شده است ،منتشرشده

مالحظه ميکنيد که به چه سادگی تنھا بايک مانورجمھوری اسالمی درمبارزه با داعش پرونده تروريستی 
جا سازی شده بودند  آمريکاران وحزب هللا که سالھا درليست تروريستی جمھوری اسالمی بسته شد واي

   .خارج شدند

حقوق بشرو حمايت ازگروھای مبنی برموضوعات  آمريکااين جريان نشان ميدھد که حل مسئله ادعای 
   .روبرو باشد یتروريستی موضوعی نيست که مانند مسئله ھسته ای با دشواريھاي

  تالي فاسد 

نسبت به حقوق بشروغيره  آمريکابه حل وفصل ادعاھای  مھوری اسالمیجنی خواست جريان مزبور يع
ھای درتحريم کشورھا بمناسبت عدم رعايت حقوق بشروادعا آمريکادارد که عمل  اين تالی فاسد را
 بالی اين ادعا و رفتاربخواھد گ  آمريکا ميشود که ھرکشوری راکه درحقوق بين الملل ديگريک سنت

  .ه بنمايدالجرم تحريم ھای کنگر

درکمال تاسف اين فساد عظيم که برای اولين دفعه ايران راھدف قرارداد درموافقت نامه ژنو به تصديق 
ھم ايران راگرفتارساخت وھم ھمه کشورھارا طعمه کوسه  و ،موافقت جمھوری اسالمی رسيده است و

    .ساخته است

  حاشيه بسياربااهميت 

درباره خروج ايران ازليست  آمريکاراديو فردا که برنامه مفصلی نسبت به گزارش مديراطالعات ملی 
 قشنگفت درگزارش مزبور که ارزيابی تھديدات جھانی نام دارد   ؛منتشرساخت آمريکاتروريستی وتھديد 

  .ردطلبی دا تش جدائیآف شده که سعی درفروکاستن ايران درخاوميانه به عنوان کشوری تعري

  قابل توجه رئيس شوراي تجزيه طلبان 

 در ائی طلبیتش جدآالمی بايد ساعی درفروکاستن وقتی خبرراخواندم بسيارمتاسف شدم که جمھوری اس
ساعی دربرافروختن  !!اپوزيسون جمھوری اسالمی بنام شورای تجزيه طلبانلی ومعرفی شود  نطقهم
    .تش جدائی طلبی باشدآ

  موضوع گم دوم 

يگری که نگران کننده است  موضوع خسارات کشورھا ازھمکاری با شورای امنيت درجھت موضوع د
   .ھای عليه ايران است اجرای تحريم
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درمذاکرات ھسته ای  مھوری اسالمیجدرھيچ جا ديده نشده که  موضوع مزبور مورد توجه نمايندگان 
 ن ستون فرج  استآازاين ستون به . اينطور بنظرميرسد که سياست جمھوری اسالمی (قرارگرفته باشد

 يت) است وبه تبعات  قطعنامه ھای شورای امنيت وموافقت نامه ژنو اھم= چو فردا شود فکرفرداکنيم
الزم را نميدھد وتصور ميکند ھمينکه  احتماال قطعنامه ای برای نقض قطعنامه ھای سابق صادرشد 

   .کارتمام است

  نده زيرلحاف است ُگ     ِ، سر خير

اصل جبران خسارت شخص زيان ديده که درحقوق ھمه کشورھا جاری است درحقوق بين الملل ھم 
ت کشورھا درتامين خسارت وارده درحقوق بين . ژان ژاک رسو درباب مسئوليبرسمت شناخته شده است

ناقض يک قاعده بين المللی        ِ ن دولت  آنست  که بموجب آ مسئوليت درحقوق بين الملل<  :الملل ميگويد
   >موظف ميشود خسارات حقوقی ازاين نقص رابه دولت زيان ديده بپردازد

  خسارت كشورهاي تحريم كننده ايران 

راستگی دفاع درمقابل تحريمھا قسمت آ( اله ای داشت  که  درتحريروال استريت جورنال چندی قبل مق
 ١٧۵ازجريان تحريم ھای عليه ايران  را آمريکا. وال استريت خسارات ن استناد شده استآبه  ١ )سوم

   .ورد کرده استآبرفرصت  شغلی  ۶٠،٠٠٠ميليارد دالربعالوه ازدست دادن 

ازتحريم ايران زيان  آمريکاديه اروپا بيش ازکشورھای عضواتحا ،براساس اظھارات شخصيت ھای ديگر
 ١٣وروسيه  ١٣وايتاليا  ۴۴ميليارد وفرانسه  ٧٣لمان تا آمده است که آنھا آدراظھار نظر  ،ديده اند

  )اشاره شده                   ِ مشروح درھمان تحرير  (         ميليارد خسارت تحريم ھای عليه ايران را کشيده اند    

مکاری کشورھا با سازمان ملل متحد دراجرای قطعنامه ھای ھا بواسطه تبعيت وھ بخشی اززيان تحريم
عامل ورود خسارت به  ،بنابراين ازباب مسئوليت ؛شورای امنيت عليه ايران ميباشد ۴٢و ۴١ماده 

مسبب ارسال پرونده  مھوری اسالمیج اگر و ،استاسالمی  وریجمھکشورھای شريک درتحريم ايران، 
زيان به کشورھاھم مطرح  ورود يم ھا وباب تحر ،ژانس اتمی به شورای امنيت نميشدآ ھسته ای از
   .نميگرديد

مسئول جبران  ان)جمھوری اسالمی (ايرورده شد آبنابراين ازنظرحقوق بين الملل بشرحی که ازنظررسو 
   .خسارات کشورھا دراثرتحريمی است که شورای امنيت مقرر داشته است

 ه اند ازھای شورای امنيت عليه ايران مشارکت داشت تصورنميشودکه کشورھائی که درمسئله تحريم
ھمکاری  ميتوان باورداشت که يکی ازدالئل مشارکت کشورھا در و ،زيانھای وارده خودداری کنند مطالبه

قطعنامه ھای شورای امنيت اطمينان به وصول زيانھای حاصله ازاين ھمکاری ودعوت شورای امنيت 
ميليارد دالر  ١٣يد آمياليا دارد نتيشفته ای مثل اآحساب وکتاب دارد ووضع مالی  هواال کشوری ک ،است
  .ھای عليه ايران را تحمل کند رت تحريمخسا
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به  را نسبتکشورھای اروپائی حضور نمايده اتحاديه اروپا درمذاکرات ھسته ای دليلی است که حساسيت 
   .ھای ايران نشان ميدھد مسئله تامين زيانھای حاصله ازمشارکت درامرتحريم

درست است که جمھوری اسالمی ادعا دارد که ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت کارقانونی 
 و زده نبوده ولی نه تنھا اين ادعا پيگيری نشده بلکه جمھوری اسالمی به کرات به اقداماتی دست

   .ن ادعا محسوب ميشودآ که اعراض از موافقتھايئ کرده 

ايران بصورت  مطالبه از خاک بيرون خواھد کشيد وسبب زھائی است که سران دانه آت اينھا ومشابھا
   .مدآدرخواھد  امتياز مال ويا 

بايد ھم اکنون که مسئله تفاھم ممکن نيست  جمھوری اسالمی  برف کردن زير با سر ،درمان اين مشکل
ه قرارداد چيزی شبيه ب با غرب مطرح است ازاين ادعاھا بنحوی که متضمن کليت باشد رفع اثربشود

 نکه قرارداد الجزايرمقررکرده که مجازات ھای اقتصادی وآ با ؛. يادمان نرودزادی گروگان ھاآ ١٩٨١
به اين  يکاآمرسال ميگذرد  ٣۵زاد خواھد شد  تاکنون که آتجاری لغو ودارائی ھای مسدود شده ايران 

ادعاھای حقوق بشری زمائی ويک سری آتعھد عمل نکرده تاچه رسد که دم گاوی ھم مانند راستی 
  .دردستش باشدوتروريستی وغيره 

***  

كا رواج سالهايي كه مسئله برده داري در آمرير د
، برده داري بين سه گروه مشخص در كش داشت

 (تيلور) كه دم گاو را مي كشدو كش بود. شخصي 
من دنبال امتياز نيستم و مسئوليت هاي «مي گويد: 

 ،كه شير ميدوشدن آ و» خودرا كاهش ميدهم
من دنبال زمين مجاني «مي گويد:  (وان بورن)

متي «ي گويد: مو آنكه شاخ گاو را چسبيده » ، دم را بچسب تيلور، نگذار از دستت در برودهستم
كهنه خودش است و من چيزي گيرم نخواهد آمد جز شيري كه چربي اش دنبال نخالگي و كلك 

    »گرفته شده

» گاو«وضع جمهوري اسالمي شباهتي به سزا به اين ره هم برده داري را نشان ميدهد.  ولي بيچاگاو 
   دارد.

  ک-ح

 


