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  حقوقدان  -اميرفيض

د که پی که  ايرانيان را تفھيم کن ته نماينده ازباراک اوباما خواس  ٨٣بنابرتقاضای  آمريکامجلس سنای 
   .مد ھای بدست نيامدن توافق نھائی برسرپرونده ھسته ای ايران با چه تبعاتی ھمراه استآ

ن است که آ بسيار پرمعناست ورساگر اآمريکنيست ولی تامل دراقدام مجلس سنای خبرچندان مھم     ِ ظاھر  
نميداند چه امضا کرده است ومجلس سنای  ،ا کردهکه موافقتامه ژنو راامض )ايران(جمھوری اسالمی 

   .الزم دانسته که  تبعات موافقتنامه ژنو به جمھوری اسالمی شيرفھم شود آمريکا

نفھمی جمھوری اسالمی نسبت به  نشان ازوضوح ،استه کامال بيسابقه ک آمريکای اقدام مجلس سنا
واال معلوم است  انسان ويا کشورھا اول موضوع قرارداد را ميفھمند ودرک ميکنند  ،موافقتنامه ژنو است

ولی جمھوری اسالمی قبل ازفھم ودرک موافقتنامه  ،نرا ميسنجند وسپس امضا ميکنندآوتبعات احتمالی 
   .ايفای تعھدات موافقتنامه را عھده دارشده است ،نآ گاھی ازتبعات وحد وحدودآ ژنو و

عامی وکم سواد غالبا نخوانده ويا به اعتباراعتمادی که بطرف                         ِ ، ديده شده است که افراد  خيلی عجيب است
د امضا ميکنند ولی ھرگز نميتوان تصورکر اويا سردفترويا تنظيم کننده سند دارند بدون تامل کافی سند ر

عباس عراقچی معاون وزارت <نرا صريحا اعالم کرده آدش بی اعتماد است وبارھا کسی که به طرف خو
ئی ھا دھھا آمريکا سرجای خود باقی است ما با آمريکاخصومت ماو« :خارجه وسرپرست تيم ايران گفت
يک  >»ھمان شيطان بزرگ است وھيچ تغييری نکرده است آمريکامورد اختالف داريم وازديد ما 

يان نقدرعآارحائز اھيمت است نخوانده امضاکند وجھل جمھوری اسالمی به موافقتنامه که بسي را موافقتامه
   .ازبی اطالعی ايرانيان ازمفاد موافقتنامه نگران شود آمريکاباشد که مجلس سنای 

  آمريكادغدغه مجلس سناي 

ه موافقتنامدرست است که اصل حقوقی مقرر ميدارد که طرفين موافقتنامه ژنو ازمفاد وتعھدات وتبعات 
نيست که موافقتنامه را به جموری اسالمی شيرفھم  آمريکاگاه بوده که امضا کرده وھيچ الزامی برای آژنو 

کند ولی جامعه حقوقی به مسئله تفھيم طرفين نسبت به تعھد وعملی که ميخواھند انجام بدھند حساسيت 
و  مکلف ساخته که اتھامبشرحتی متھمين ھم ازاين حساسيت بی نصيب نمانده وحقوق  ؛خاصی دارد

   .تفھيم شود فرجه مقرر در وشخص دستگير شده به ا حقوق

دی بسياراستثنائی  وباتبعات   . قرارداازسوی ديگر موافقتنامه ژنو يک قرارداد عادی وکوتاه مدت نيست
بامقاومت ملت ايران روبرو خواھد شد ويکی  يندهآ در يب وبدون نمونه است و درجريان اجرا مسلماعج
نھا ھم آواستدالل  .گاھی وتفھيم وتبعات موافقتنامه ژنو خواھد بودآعدم ايرانيان واستنادات  ئلازدال

 وتصميماتش بی اعتبار ،بسياراست وصرفنظر ازاينکه رژيم اسالمی ايران ازنظرحقوق ايران غاصب
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ده شاين موافقتنامه برخالف صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی به مجلس نرفته وتصويب ن ،است
   .لذا فاقد مشروعيت است

ن ازرئيس جمھورکشورخواسته آمدھای آبرای پيشگيری واستحکام موافقتنامه ژنو وپی  آمريکاسنای 
  .خرفھم کند)طرف موافقتنامه شيرفھم ( ،جمھوری اسالمی برای نراآاست که موافقتنامه ژنو وتبعات 

ی رھانظ برخی اظھار ،مھوری اسالمی يافتدليل  ديگری که ميتوان برای ظھورفکرتفھيم موافقتنامه به ج
ازناحيه مسئولين جمھوری اسالمی  ازيکطرف وازسوی ديگرممنوعيت اظھارنظرونقد موافقتنامه  متضاد

سالمی مجلس ادگان ننمايوحميد رسائی  مانند جواد کريمی قدوسی است که منتقدين يابه سکوت دعوت ويا 
  جرمش اين است که اسرارھويدا ميکرد>< قرارگرفته اند ٩٠قيب کميسيون اصل مورد تع

جع به موافقتنامه ژنو نوشته بود فرزند يک شھيد که نقدی را< :حميد رسائی درمجلس گفت
  >بنابردرخواست شورای عالی تحت تعقيب قرارگرفته است

   نمونه ھا از اظھارنظرھا نسبت به توافقنامه ژنو

  مابايد دريابيم که ھدف ازمذاکرات چيست وچه < :گفتنبويان درمجلس اسالمی درباره توافقنامه ژنو
اعالم جھل به موضوع  ؛> نبويان نمايده مجلس اسالمی استچيزی ميخواھيم وھدفمان چيست

  موافقتنامه ميکند 

 آمريکاتحريم ھای يکطرفه  ،تحريم ھای شورای امنيت برای ما مھم است< :ظريف درمجلس گفت 
  .>کاغذ پاره ای بيش نيست

 علنا آمريکاھای  صاد جمھوری اسالمی تابلوی ورشکستکی دولت را به دليل وجود تحريموزيراقت 
   .درمجلس خواند

 زاری برای کشور ومردم نداردآھا ھيچ  سيد علی خامنه ای مدعی است که تحريم.   

 ماروزانه اگردوميليون وھفتصد ھزاربشکه نفت بفروشيم قادرخواھيم بود < :نبويان درمجلس گفت
ھايش  وتحريم آمريکااليکه ارمندان دولت وھزينه ھای جاری کشوررابپردازيم درحکه حقوق ک
 نراھم حق برداشت نداريم وآتازه پول  ،ھزاربشکه نفت بفروشيم ٧٠٠تا  ۶۵٠بيش از نميگذارند

  >الزم است آمريکااجازه 

 نميدھند ما مجبوريم خودمان نفت را حمل کنيم وبه شرکت ھای نفتی اجازه< :قاسمی درمجلس گفت .
واين باعث شد که دوماه طول کشيد تا يک کشتی نفت  جمھوری اسالمی ھم بيشترازيک کشتی ندارد

  .به کره جنوبی فرستاديم>

  نبويان درمجلس خطاب به ظريف وعراقچی گفت شما دائم درتلويزيرون ھستند يک بارصادقانه برای
  >بيان کنيدرا رده ايد که امضا کنچه آمردم توافق نامه ژنو رابخوانيد يعنی 

 > ؟ پاسخ داد بعدا قای عراقچی پرسيدم حق غنی سازی چه شدآمن خودم ازنبويان اضافه کرد
  >ميفھميد

 حقوق ھسته ای وحق  ندان توانستيمبه ھمت فرز< :نوشت روحانی درنامه ای به سيد علی خامنه ای
  .>ا که مورد ادعای غرب بود حفظ کنيمغنی سازی ايران ر
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 دم>ندي را ا خواندم حق غنی سازی اورانيوممن فقيه ھستم سه مرتبه موافقتنامه ر< :علی گفتد سي.  

 ھراقدامی شد بانظررھبربوده< :قای حبيب بعدی نژاد ديپلمات ارشد ھيئت ايرانی درمذاکرات ژنو گفتآ 
  .>است ولی نميگويم جزنيات توافق ھسته ای با نظرايشان بوده است

 گفت محرمانه است وحق  ،پرسيدم مواد محرمانه درموافقت نامه چيست<ازظريف  :نبويان گفت
  .>دانستن نداريد نھايت من رادرمجلس استيضاح ميکنيد من يک کلمه نخواھم گفت

 خط قرمزراازدست داديم< :عراقچی درمجلس گفت.<   

ه جمھوری ھا اين اظھارنظرھای نسبت به موافقننامه ژنو را ميخوانند ويقين ميکنند ک ئیآمريکاباری 
گان موافقتنامه نميدانند که ونه نمايندگان مردم ونه امضا کنند ، نه سيدعلی خامنه ای اسالمی نه خودش

   .ھا خواھد داشتآنچه امضا کرده اند وچه تبعاتی امضای 

  باراك اوباما وتفهيم به جمهوري اسالمي 

گولد برگ درباره مواضع اعراب  در مصاحبه ای با جفریآمريکاباراک اوباما دررابطه با خواست سنای 
   .وايران صحبت کرد

سالھاست ايران بازيگربی مسئوليتی درسطح بين المللی بوده است  < :باراک اوباما درباره ايران گفت
نھا ھمسايگان خودراتھديد کرده اند وھمچنين ازاختالفات فرقه ای آ، نھا ازتروريسم حمايت کرده اندآ

اين سوابق کامال قابل درک است  درسايه ،زده است نھا دامنآويابه  کرده درکشورھای ديگر بھره برداری
  )١( ن ھم ترديد داشته باشندآ ايران خصومت داشته باشند بلکه درباره تغيير که کشورھای ديگرنه فقط با

الف مخی گاھھا ورويکردھا، ديدرزو داشته وداريم که درنتيجه اجرای توافقنامه دربرنامه ھسته ایآما 
واقتصاد ايران بيش ازپيش با جامعه بين المللی جوش بخورد  حکومت دردرداخل ايران تقويت شود

 وسفرھای بيشتری انجام شود وگشايش بيشتری حاصل شود حتی اگراين روند يک دھه يا پانزده سال يا
  )٢بيست سال بطول انجامد (

 ميزآکه برنامه ھسته ای اين کشورمسالمت  ايران بايد تضمين بدھد < :باراک اوباما دراين مصاحبه گفت
، ديد واطالعات ما درباره برنامه ھسته ای ايران وسيعترشده نھا نتوانند چنين تضمينی بدھندآ اگر ،است

نھا دراين آ. شايد اقتصاد ی ما ھمچنان بقوت خود باقی خواھد ماندوھمچنين ھمه ساختارھای تحريم ھا
اما من قول ميدھم تنھا کاری که بايد انجام دھيم اين است  ؛بھترشوددوره شش ماھه تا يک ساله اندکی 

  )٣ھا رابايک اشاره برگردانيم ( که دوباره تحريم

   ؟سان خواھد بودآ يافکرميکنيد که اين کارآ  :گارپرسيدنخبر

. بعالوه درصد تحريم ھا ھرگز برداشته نميشود ٩۵تاحدودی ھمينطوراست زيرا  :باراک اوباما پاسخ گفت
ھا شرکت کرده بودند  موقعيت بھتری قرارخواھيم داشت وميتوانيم به شرکای خودمان که درتحريممادر
اوباما مذاکرات ھسته ای رابه مذاکره درفيلم ھای وسترن   .گوئيم اين ايران است که ازمذاکرات کنارکشيدب

  )۴(ه است اعمال تحريم ھای جديد مانند تيراندازی دراتاق مذاکر< :تشبيه کرده وگفت
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 نھا وآرا حفظ ميکنيم پيامی کامال روشن برای  درصد تحريم ھا ٩۵درحاليکه ما < :باراک اوباما گفت
 زا سرجايش است و ھا  خود بگويند که ھنوز تحريم نھا بھتراست به شرکایآفرستاديم که  ۵+١شرگای 

مذاکرات ھم اجرا ميکنيم وتاکنون درجريان  ھا را ن تحريمآست وما آمريکاکجانبه يھا ی  جمله تحريم
  .)نرا کاغذ پاره ميداندآيعنی ھمان تحريم ھائی که ظريف نھا را اجرا کرده ايم (آ

  تبعات اظهارات باراك اوبامانقد 

ايران واطمينان  ورخود وسايرکشورھا باباراک اوباما به حقانيت خصومت وبی اعتمادی کش  )١(
خصومت  ھم اين بی اعتمادی ووعمال  ؛تغيير مواضع جمھوری اسالمی اعتراف کرده استدرعدم 

  .وضع شده بود نشان داد ١٩٩۵اضظراری که درسال قانون وضع  را با تمديد

 مزبوربعد ازيکسال خود به خود منقضی ميشود مگر توضيح اينکه درقانون مزبور گفته شده که قانون
  .نرا ازکنگره خواستارشودآقبل ازانقضای يکسال کتبا تمديد  هاينکه رئيس جمھوری سه ما

، بنابردرخواست ديگر تمديد نشود وضع اضطراریپس ازامضای موافقت نامه ژنوکه تصورميشد قانون 
رئيس        ِ ن نامه  آ تمديد شد ودر ،سال قبل تصويب شده بود ١٩قانون مزبور که  آمريکاجمھوری رئيس 

 وقه مخالف درمنط آمريکانجا که برخی اقدامات وسياست ھای دولت ايران بامنافع آازمده <آجمھوری 
تھديدی غيرموجه وجدی است  وضعيت اضطراری  آمريکابرای امنيت ملی وسياست خارجی واقتصاد 

  .>درقبال ايران وتحريم ھای جامع عليه اين کشور ادامه خواھد يافت

 به تمديد قانون اضطراری عليه ايران نشان ميدھد که موافقتنامه ژنو و آمريکااقدام رئيس جمھوری 
  ت نسبت به ايران نداشته اس آمريکا ايران کوچکترين تاثيری درموقعيت فکری وتصوریتعھدات سنگين 

جنش سبز= نھا به عوامل خود درايران است (آاظھارات باراک اوباما مظنه ای گويا ازاميد واری   )٢(
واسرائيل درايران مبارزه ميکنند) وحتی برای رسيدن به وصال  آمريکاسربازانی که برای منافع 

   .سال راھم کرده است ٢٠سبز پيش بينی  جنبش

سال ھم ادامه يابد  ٢٠ھا ممکن است تا  ئيھا ميگويند تحريمآمريکا< :قای عراقچی گفته استآنجا که آ
اظھارات اوباما > به اعتبارھمين سال نميشود ١٠نھا ميگويند کمترازآسال باشد ولی  ۵ولی ما ميخواھيم 

   .ست

) تضمين بقول ظريف کاغذ پاره ھا( آمريکادن تحريم ھای يکطرفه باراک اوباما  برای سبک کر  )٣(
  .ميخواھد

؟ گرچه بنظرميرسد که درموافقتامه پيش بينی نشده ولی ن کدام استآاين تضمين چيست وحد وحدود 
   .تشده اس آمريکادرموافقتنامه موکول به تشخيص ورضايت وتفکرن آ، تضمين وکيفيت برخالف ظاھر

ھا بقوت خود باقی  ازسياست خارجی وداخلی ايران رضايت تامه پيدا نکند تحريم آمريکاه يعنی مادام ک
  .خواھد ماند
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شکارا به جمھوری آباراک اوباما  تبعات عدم تمکين جمھوری اسالمی رابه موافقتنامه ژنو   )۴(
ما پايبند به موافقتنامه وبه ھمين دليل است که خامنه ای مکرر ميگويد که (اسالمی تفھيم کرده 
ھا تھديد ، تن) درحاليکه او بکرات گفته که اميدی به پيشرفت وانجام کارنداردھستم وبايد ادامه يابد

   .ست که  سيد علی ھم چوب راميخورد وھم پيازراآمريکا

  

   

  

  

  

 


