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                   ِتحول درموضع حقوقي 
  اقدام مشرك

   )13(  

  حقوقدان -اميرفيض

 یاصلمد وروی ارکان آم مشترک به تعريف اقدا ١ )١١رديف ( >مبانی حقوقی دراقدام مشترکدرتحرير <
   .، اشتراک درتصميم گيری واشتراک دراجراست مالحظات الزم عرضه گشتن که اشتراک منافعآ

  .بودمده آضايعه وارد براقدام مشترک> <                        ِ ن تحرير، زيرعنوان داخلی  آدربخش پايانی 

درمورد برنامه ھسته ای ايران  ۵+١به نقل قول ازوزارت خارجه فرانسه بين روسيه وسايرکشورھای <
ال ، بھرحتکذيب شد ه است آمريکاروی داده گرچه خبرمزبور بوسيله سخنگوی وزارت خارجه  اختالفاتی

 نراآزيرسوال ميبرد واجازه ادامه فعاليت  حقوقی اقدام مشترک را   ِ کل                           ّ خبرمزبور موضوعی است که تش  
اقل تصميمات متخذه دروين را به دليل شکسته شدن وحدت نظر دراقدام مشترک بی نميدھد ويا حد

  .مدھای خبر مزبور بود>آعتبارميسازد بايد منتظرپی ا

  پيامد ها          ِخود نمائي 

برای تشکيل  ۵+١اتحاديه اروپا ازوزرای خارجه کشورھای  هشتون نمايندخبرگزاريھا خبرازدعوت خانم ا
ه ده داشتند کيبرخی عق ،شتون قبولی ندادندين بدعوت خانم ای روسيه وچجلسه فوری دروين دادند وزرا

برخی عقيده داشتند که  ،عليه روسيه مانع حضوروزيرخارجه روسيه وچين شده است آمريکاای ھ تحريم
  .شده است ۵+١نھا سبب عدم شرکت دراجالس وزرای خارجه کشورھای آاشتغاالت سياسی 

خانم اشتون مقامی نيست که وزيرخارجه کشورھارا به اجالسی دعوت  ،ن اظھارنظرھا ميتوان افزودآ بر
  .نميدھدرات ھای بين المللی اجازه اين دخالت وايجاد تکليف برای وزرای خارجه کشورھا نزاک ،کند

   .ور وزرای خارجه روسيه وچنين جريان يافتاجالس مزبور بدون حضبھرحال 

ايران توصيف کرد ولی حقيقت اھميت مذاکرات  وزرا را اھميت مذاکرات وين با خانم اشتون علت دعوت از
  .بود ۵+١کشورھای برای رفع اختالف بين 

  حقيقت ماجرا اززبان لوموند فرانسه

فرستاده ويژه روزنامه لوموند به ژنو وابوميشل درلوموند گزارشی منتشرساخته که  ،قايان سرژميشلآ
  .مد ھائی که منتظرش بوديم بھمراه داردآپی 
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ای ايران درمورد مذاکرات ھسته  آمريکاماحصل گزارش مزبور ازوجود اختالف شديد بين فرانسه و
  .خبردارد

فرانسه با وتوی خود توافق درمذاکرات مربوط به پرونده غازشده است <آگزارش مزبور با عبارت زير 
 >شد آمريکاھسته ای ايران که روز يکشنبه دھم نوامبردرژنو به اتمام رسيد مانع مصالحه ميان ايران و

)١(  

فرانسه ميدانست  که < :شود گفته فاشمده است يک منبع رسمی فرانسه که نخواست نامش آدرگزارش 
صدد در آمريکاھا ازچند ھفته قبل مشغول مذاکرات دوجانبه بودند وفرانسه نگران بود که  وايرانی آمريکا

  )٢(   .دورزدن ھمپيمانان خود ھست

 نگرانی ھای فرانسه بقدری عيان بود که نماينده فرانسه سکوت راشکست ومده است <آدرگزارش 
   >.شدعلنی  ،مخالفت

فت گ وس وزيرخارجه فرانسه که بسرعت خود رابه وين رسانيد درمصاحبه ای با فرانس اينتريبلوران فا
   .>نھا رضايت نداريمآ<نکاتی ھستند که مااز

ديگرجای ترديد گزارشگرلوموند که مصاحبه وزيرخارجه فرانسه را دنبال کرده اظھارعقيده نموده که <
وبه اظھارنظريک  >تھاجمی ازسوی فرانسه اتخاذ شده استوجود ندارد وبه وضوح يک استراتژی 
  .................>آمريکااين يک جدال است بين فرانسه وديپلمات فرانسوی استناد کرده که گقته <

  شكست درمجموعه حقوقي اقدام مشترك 

 رحاضرھمض به ابتدای تحريين عراآ > عرض شد ومبانی حقوقی دراقدام مشترک< ھمانطور که درتحرير
رفته است  زير سوال عدم اعتبار ۵+١الفات بين  تشکل حقوقی اقدام مشترک بعلت اخت ،منتقل گرديده

گرازش خود که گزارشگر لوموند درابتدای  است  واين مطلب که اساس اين تحريرراتشکيل ميدھد ھمان
  .رديف يکم اين تحرير)(  .ورده استآ

کشور عضو اصلی شورای  ۵ن است که حق وتوی آمويد  هبه حق وتوی فرانساستناد گزارش لوموند 
   .اسالمی مالک عمل ومورد اعتباربوده وھستامنيت درمذاکرات ھسته ای با جمھوری 

لمان آوه کشورعضو شورای امنيت بعال ۵اقدام مشترک به معنای اقدامی است که مشترکا ومتفقا ازسوی 
شکارا معلوم شده که فرانسه نسبت آ ترک حضورندارند وين دراقدام مشروسيه وچدرحاليکه  ،جريان يابد

ھيئت حقوقی اقدام مشترک شکسته شده واقدام ، بدبين ونا موافق است آمريکابه مذاکرات واقدامات 
   .ر واقعيت اجرائی نداردگمشترک دي

 ،ھمانطور که درشورای امنيت تصميمات برمبنای اقدام مشترک است ووتوی يکی ازکشورھای عضو
ھم ھيئت  ۵+١گيری خارج ميسازد مخالفت ھريک ازکشورھای  امنيت راازھيئت حقوقی تصميم ورایش

   .که ساخته استراازھيئت حقوقی اقدام مشترک خارج ميسازد  ۵+١حقوقی 

معرفی شده است درحاليکه اکنون حالت حقوقی  ۵+١درموافقتنامه ژنو طرف موافقتنامه کشورھای 
ه ک ،واين حالت با عنوان موافقتنامهلمان آوانگليس بعالوه  آمريکااز وتشکل اقدام مشترک عبارت است
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 گيری را التی اجازه ادامه مذاکرات وتصميموچنين ح تفاوت بسيارمسلم وفاحش دارد است  وايران ۵+١
   .نميدھد

  )2( علت مخالفت فرانسه

علتی که وزيرخارجه ن حق نيست ولی آھرچند بيان علت استفاده ازحق وتو ازشرائط ومراتب استفاده از
  .ورده بسياربااھميت استآبرای استفاده فرانسه ازحق وتوی خود فرانسه 

 رابه خروج از آمريکايعنی  ,زدن ھم پيمانان خودش است را متھم ساخته که درمقام دور آمريکا، فرانسه
وپنھان ٢متھم ساخته واضافه کرده که فرانسه ازچندی قبل ازمواضعه  واقدام يکطرفه ۵+١اقدام مشترک 

   .گاه بوده استآوجمھوری اسالمی  آمريکاکاری 

 . فرانسه دراثرھمکاری با>و خوردن يابوست کارکردن خر<بيان وزيرخارجه فرانسه مصداق اين بيت 
ف وگرفتاربحران بيکاری شده  ش متوقصدمات تحريم ھارا متحمل شده کارخانه اتومبيل سازی ا آمريکا

   .شود وواکنش نشان ميدھد آمريکالت خواست آالبته که انتظارندارد درمذاکرات وين ھم 

با واقعيت ھائی است که وزيرامورخارجه فرانسه اعالم کرده  هيا تغيير وزيرخارجه انگلستان ھم دررابطآ
  ؟است

  مقصود ازدورزدن چيست

سياستی رابکارميبرد که فقط خودش  آمريکان به اين معناست که دورزدن درمذاکرات ھسته ای باايرا
اين است که طرف واقعی ايران  نآ ولی نکته پنھان دراين سياست کامال عيان است  طرف باايران باشد 

ذوب شده درسياست  آمريکااساسا رئيس جمھور  ،ست که زيرکنترل شديد اسرائيل استآمريکاکنگره 

باراک اوباما رسما ازحمالت اسرائيل عليه غزه حمايت کرد وتنھا ازاسرائيل ھمين امروز  اسرائيل است

  .خواست که به شيوه ای عمل کند که مرگ وميرغيرنظاميان به حداقل برسد

قط  ف !!وباما داده استقای باراک اآدم کشی بدھد که آپروانه  بی پروا اين چنين انسانی ممکن نيستھيچ 
يک شخص وابسته که حيات سياسی واقتصادی اش وابسته به اسرائيل باشد قبح اين عمل را ناديده 

  .ميگيرد وبه رضايت وشادمانی اسرائيل دلخوش ميشود

ارائه  زھای کنکره عليه ايران نوشته ای داشت که پس ا درباره سيرتحريم ئیآمريکايکی ازپژوھشگران 
ائی شناس ھا ان ازتحريممالحظاتی ازقدرت البی اسرائيل درکنگره اظھارنظرکرده بود که تنھا راه نجات اير

ايران رسمی اسرائيل ازسوی جمھوری اسالمی وعليه فلسطينيھا وحزب هللا وسوريه وارد عمل شدن 
   .است
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  دراوائل، ، ھمان مطلبی است که شيخ حسن ئئ يعنی شناسائی اسرائيلآمريکاقسمت اول اظھارنظران 

  .ن اشاره کوتاھی کردآيکباربه 

يران ا تبعيت ازسياست تحريم                                     ِ ی اروپائی ازدرک صدمات وخسارات  حاصل  نميتوان تصورکرد که کشورھا
ھمانطور که استحضارداريد  .اشته فرانسه ھوشياری خود را ابراز دغافلند ھمانطور ک آمريکاتوسط 

ميليارد دالر خسارت مشارکت در  ۶۵بنابرگزارش تحقيقی گروھی ازمحققين، کشورھای اروپائی تا کنون 
  ٣ )٢١قسمت اول بن بست مذاکرات وين ششم رديف مشروح درتحرير(ان داشته اند تحريم ھای اير

  موقعيت ناب خدادادي 

   :ن اين استآشعرای بزرگ پارسی دريک بيت متفق القولند و

  خدا گرزحکمت به ببندد دری             زرحمت گشايد درديگری

 استثنائی وغيرقابل پيش رويدادی است کامال ،اقدام مشترک               ِ انشقاق وشکستگی  

   .بينی ودرحقيقت رحمتی است که برای نجات ازموافقتنامه ژنو فراھم شده است

بت ژنو بمناسبه پذيريد که موافقت نامه از کوچکترين  ارادتمند خودتان ايرانيان گرامی  اين حقيقت را 
ن قيد وشرطی که ممکن تحميل ايران کرده ازقرارداد تسليم بدو آمريکافت وبستھای خاصی که قيود وچ

   .عواقب ھولناکی ھمراه استباسنگنين ترو به مراتب  دراثريک جنگ خونين تحميل ايران کند آمريکابود 

 .است نه جمهوري اسالمي ايرانميز موافقتنامه مزبور متوجه آبدانيد كه سايه سنگين واسارت 
   .ايران است درتحميل اين موافقتنامه ننگين به آمريکاجمھوری اسالمی دستيار 

وافقتنامه اين م بودن غيرعادالنه وتحميلی                                                 ِ نميتواند با رجوع به مراجع قضائی بين المللی ازبار   ايرانبدانيد 
   .ايران ساقط کرده است جمھوری اسالمی حق مراجعه به مراجع قضائی را از ،موافقتنامهدر بکاھد زيرا 

، شکست ن اسيرخودرارھا ساختهآ جويده ومده که موشی بندھای اسيری را آھمانطور که درداستان ھا 
 بندھائی است که ميتواند موجب رھائی ايران ازقيد وبندھای بسيارنامعقول وتشکل اقدام مشترک ھمان 

   .باشد ۵+١يکطرفه 

  سوال مهم كه كليد رهائي ايران است 

  ؟يا خيرونماينده اتحاديه اروپا رسيده است  ۵+١يا موافقتنامه ژنو به امضای کليه کشورھای آ

   .رسيده است منتشرنشده  است ۵+١ھيج مدرک ويا نسخه ای ازموافقتنامه ژنو که به امضای تشکل 
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 نآقانون اساسی در رسميت يافتن موافقتنامه ژنو را به سيرمسيری که  ۵+١يا اگرقوانين کشورھای آ
ن آباطی فقتنامه ژنوموايا آ) ھوری اسالمیمانند قانون اساسی جمکشورھا مقررکرده مشروط شده باشد (

  ؟مده استآدرھان کشورآيک سند رسمی  بصورت مسير

 ھای بند ميتواند شود استفاده ھا نآ اگراز که يندآ بحساب موشھائی ھمان ميتواند باال دوسوال جواب

 مھفراژنو درموافقتنامه نظرمعقول تجديد بمنظور ايران رھائی رامستعد وزمينه جويده را ايران اسارت

  وردآ

موافقت نامه  ،ويا حتی يک کشور ۵+١امضای موافقت نامه ژنو ازسوی تمامی کشورھای عضوعدم 
ژنو را ازاعتبارساقط ميسازد درست ھمانند تصميم شورای امنيت که وقتی با وتوی يک کشور عضو 

  .اتخاذ تصميم متوقف ميگردد روبروميشود

 در ه کد ھا ويا موافقت نامه ھای بين کشورھاھمچنين است اگرتشريفاتی که برای رسميت يافتن قراردا
  .ن قرارداد بی اثرخواھد بودآمقررشده رعايت نشود  کشورھا قانون اساسی

ن است که بتواند تبعات حاصل ازفروريختن اقدام مشترک را درجريان اجرای آ تحريرحاضرکوچکتراز
ای ھ راست است که بھنگام طرح مسئله رفع اثرازتحريم موافقتنامه پياده کند ولی اين اشاره بسيار سر

ريک ازکشورھای ھا باشد ولی فرانسه وياھ موافق پايان تحريم آمريکاگرچه  ،شورای امنيت عليه ايران
يعنی حتی رھائی ايران ازتحريم ھای  مانع رھائی ايران خواھند شد با استفاده ازحق وتوی خود  ۵+١

   .شورای امنيت ھم ممکن نخواھد بود

   نكته بسيارحساس وظريف

بعلت بی  است که قابل طرح دردادگاه الھه ۵+١نکته بسيارحساس اينجاست که مسئله تعھدات ايران ويا 
يک مسئله جدی  ت ولی اينکه  موافقتنامه ژنو اصال طرف نداردنيس ايندگان جمھوری اسالمیخردی نم

يشنھاد پ يک طرح و ژنو، است که سبب ايجاد تعھد ويا تکليف به انجام تعھد نمينمايد واساسا موافقتنامه
  نميتوانسته به جريان بيفتد.والجرم شناخته ميشود که به امضای  طرف موافقتنامه نرسيده 

با اختالف درچگونکی وکم وکيفيت تعھدات، دوموضوع کامال جداست قرارداد ويا  ،مزبور مسئله
ه باشد دن طی نگرديآموافقتنامه ای که طرف ان موجود نباشد يعنی قرارداد را امضا ومسيررسميت 

   .کند ورآ قرارداد ويا موافقتنامه نيست که برای طرف ديگرقرارداد ايجاد تعھد الزام

   

 


