
 حقوقدان -اميرفيض -ات؟چرا تظاھر -تفاھم لوزان در مذاکرات ھسته ای                              ٣از  ١برگ  ٢٠١۵/٠۴/٠٣شيد (آدينه) ناھيد 

  ؟
  حقوقدان -اميرفيض

ردم به ک ماده بودم که درباره بيانيه تفاھم لوزان بحثی داشته باشيم ولی وقتی به اسناد وبيانيه ھا رجوعآ
واجد اين  بيانيه ھای وزارت خارجه جمھوری اسالمی واتحاديه اروپا وسايراخبار اين نتيجه رسيدم که 
 مزبورعبارت بجای اينکه  .ستسال جاری تمديد شده ا خرتيرماهآوايران تا  ۵+١اکرات مفھوم است که مذ

    .سمان ھائی فراھم ساخته اند که ھيچکام بمفھوم يک توافق نيستسمان وريآنوشته شود 

ونفربه معنای درک خواسته طرفين است مانند تفاھم بين زن وشوھر، تفاھم دربرقراری تفاھم بين د
  .سياسیوتفاھم دريک کارمشترک  ،مسابقه ورزشی

نجاست آمريکا ھم  تفاھم به معنای درک خواست طرفين معناشده است مقصود آدربيانيه وزارت خارجه 
سال  ١۵م واين اساسی برای توافق است که امروز به فھم ودرکی سياسی دست يافته اي ما< :که ميگويد

ئطی که ازباب تفاھم فعلی بايد درقرارداد نوشته ايعنی يکی ازشر >غنی سازی ايران را متوقف ميکند
   .سال غنی سازی اورانيوم است ١۵شود توقف 

 رائطنه ش ،است  معامله ورود به به رمعامالت به معنای قصد يعنی قصد واعالم رضايت نسبت تفاھم د
   :مثالش اين است .وکم وکيف معامله

عده ای نه  ن جنس ميروندآکسی جنسی برای فروش به بازارعرضه ميکند دالل ھا بسراغ مشتريان 
اين بله ھمان تفاھم است يعنی خريداربا نيت فروشنده جنس  ؛ميگويند وکسی پيدا ميشود که بله ميگويد

ن مسائل فصل آ ،اد تعھد برای فروشنده ويا خريدارنمايدبطورکلی ھمراه است نه اينکه اين ھمراھی ايج
  .که به موافقتنامه وقرارداد ختم ميشودديگری است 

   .چنين تفاھمی چه کتبی ويا شفاھی باشد ھيچ اثرحقوقی بران مترتب نيست

> اين تفاھم ھيچگونه اثرحقوقی ندارد< :مده کهآوزارت خارجه  جمھوری اسالمی ھم دراعالميه اش 
دردنيای امروز به قرارداد ھا اھميت  ،ن کرد ويايک ھوسنامه استياثرحقوقی ندارد قصه حس چيزی که

که ھيچ چيزی نيست  ،چيزی که اثرحقوقی ندارد ،رزو نامه ھای يکطرفهآداده نميشود تا چه رسد به 
حرف شادمانی ويا حساب بازکردن روی تفاھم < .نرا مورد بحث ونقد قراردادآ برايش شادمانی کرد ويا

  ١ .>بزن وبکوب است وخانه داماد سکوت خانه عروس –پيشکی است 

وجمھوری اسالمی اين است که طرفين به اين تفاھم رسيده اند که ھردوطرف   ۵+١مفھوم تفاھم بين 
  يران ازطريق مذاکره حل وفصل بشود نه مثال ازطريق نظامی قصد وتمايل دارند که مشکالت ھسته ای ا

                                               
 ک-مرسوم قديمی است آن نيم ديگرش را ھوشياران در ميابند. ححرف پيشکی نيمی از اصطالح  - ١
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سال است که اين تفاھم  ١٠ ؛مسئله مزبور ھيچ دستاورد تازه ای نيست که به مذاکرات لوزان مربوط شود
نجا که موافقت نامه آ خرتيرماه موافقت شده است و ازآتا  وتنھا درلوزان به ادامه مذاکراتوجود دارد 

بعنوان  تنظيم  رامذاکرات  ادامه ،بازھم مدت تمديد شود مانع بود )مريکاآکنگره ( کهن آژنو وتمديد مدت 
   .اصول تفاھم نامه اعالم داشته اند

   شرائط درتفاهم نامه ها

 واين بدان ،شرائط کلی برای تفاھم خود قائل شودممکن است درتفاھم نامه ھا خريدار ويا فروشنده يک 
بنابراين يک  ؛اردبايد شرائط کلی درتفاھم نامه را منظور د ،پيرو تفاھم نامه                      ِ معناست که موافقت نامه  

 یطرف تفاھم نامه ممکن است تفاھم مشروط داشته باشد وطرف ديگر تفاھم غيرمشروط  ويا شرائط
  .برای تفاھم خود قائل گرددبغيراز شرائط  طرف مقابل 

مريکا درباره تفاھم نامه آگزارشی که وزارت خارجه جمھوری اسالمی با گزارشی که وزارت خارجه 
 ريکامآتفاوت است واين تفاوت به دليل ھمان شرائط تفاھم است که وزارت خارجه کرده اند بکلی م منتشر

. ھمين شرائطی را منظور داشته که با تفاھم وخواست جمھوری اسالمی متفاوت است و ھمچنين برعکس
 .مده  استآ >دارند نسخه خودشان را ،مريکا درعبارت <ھردوطرف تفاھمآمطلب دربيانيه وزارت خارجه 

ماحاضربه ھرتوافقی نيستيم ......> يعنی مده <آمريکا اين عبارت آچنين  دربيانيه وزارت خارجه ھم
   .>باشدنی درتفاھم معامله  توافقی که براساس پارامترھا

  ، سوغاتي تفاهم وصلح

> حرفش بی با غرب است وصلح  سوغاتی اش تفاھم< :اينکه ظريف دربدو ورود به تھران گفته است
که  ديل به حق ميشودتفاھم وقتی تب که سوغاتی ويا ھديه شناخته شود  زيرا تفاھم حق نيست  ،معناست

 ،قانون اساسی بتصويب مجلس برسد در بشود ودرمورد دولتھا به سبک مقرر بموجب قرارداد خود نما
ھم بکلی متضاد روبروی ھم درھوا وبه حالت دو سطح تفا که پا يد نه اکنونآنوقت بصورت حق درميآ
   .ارگرفته استقر

مده  مبتنی براعتماد نيست بلکه آچھارچوب توافقی که بدست < :قای اوباما دررابطه با تفاھم نامه گفتهآ
  .>زمائی بی سابقه استآمبنتی برراستی 

نھم آزمانی را تعريف کرده که بی سابقه آئين نامه ومتنی راستی آزمائی بی سابقه چيست وکدام آراستی 

 ؟اين ميشود سوغاتی صلح ؛قوز باال قوز است

 ،بربرنامه ھسته ای ايران پيش بينی شده استساله  ٢٠مريکا  يک نظارت آدرمتن تفاھم وزارت خارجه 
برداشته شدنی مريکا آ. تحريم ھا درمتن تفاھم نامه ن مشخص نيستآنھم نظارت شديد که حد وحدود آ

ری ه جمھوبگذرد ولی درتفاھم نامه وزارت خارجن ازھفت خوان رستم بايد آنيست وتعليق ويا لغو احتمالی 
وزارت خارجه جمھوری اسالمی  درمتن تفاھم نامه ،ميشودبرچيده  اد ب و تحريم ھا مانند پرکاه اسالمی

ا مريکآ> ولی درمتن تفاھم نامه وزارت خارجه اين متن جنبه حقوقی ندارداين تصريح ديده ميشود که <
خود مريکا برای شرائط تفاھم نامه آکه وزارت خارجه  چنين اشاره ای ديده نميشود واين بدان معناست

  .، بنياد تفاھم نامه را ضعيف نمايداعتبارجدی واساسی قائل است ونخواسته که با سلب اعتبارحقوقی
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  هدف اين تحرير

م زيرا تفاھ ،ن است نه حضور درمتن وتضاد تفاھم نامه ھاآھدف اين تحرير توجه به تفاھم نامه وتشريح 
   .نداشته باشد قابل بحث نيست موافقت نامه را ، حالتموقعيت وروددرنامه  تا 

  علت تظاهرات مردم

شادمانی ازچيزی که انسان تصنعی ونمايشی است <بمناسبت تفاھم نامه  مردم ايرانو ھلھله تظاھرات 
   .>نميداند پشيمانی است

ن اختيارات ت يک برنامه ازپيش تدارک شده است برای اينکه استقبال مردم رابتوانند جايگزيتظاھرا
وبگويند وقتی مردم ميخواھند مجلس  بسازند. ۵+١ھای با مجلس اسالمی درتنفيذ قرارداد وموافقت نامه 

  .چکاره است

مريکا زمينه سازی برگشت سلطه گرانه ميکند تالش جدی آمريکا وبالطبع دولت شيخ حسن که برای آ
 مريکا ھم اين فکرآ عجيب اينکه در ،زننددارند که درمورد موافقتامه ھسته ای با غرب مجلس را دور ب

خيلی تفاوت  ويله اسالمی (مجلس)ط مريکا باآمريکا قراردارد ولی مجلس آطرح مورد توجه دولت  و
 قبل ازاظھارنظر رھبری ھيچکس حق اظھار< ھم امروز نماينده ولی فقيه درسمنان اخطارداد که ،دارد
   .>ستندارد حرف رھبری ختم الکالم ا را نسبت به مذاکرات ھسته ای لوزان نظر

  

 


