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  حقوقدان -اميرفيض

 ،تحريرات تقديمی دررابطه با توافقنامه ژنو
برمبنای عدم لزوم توافق وتسليم به قطعنامه ھای 
شورای امنيت سازمان ملل متحد نيست  حتی تاکيد 

ميبايستی  ۵+١براين است که موافقت نامه با
ورای درمفھوم اعالم موافقت ايران با قطعنامه ش

که تحريم  انجام ميشد ٢٠٠۶امنيت درھمان سال 
ابالغ  ھای ايران درقطعنامه شورای امنيت به ايران

   .گرديد

فرق توافقنامه ژنو با اعالم موافقت وتمکين به 
قطعنامه شورای امنيت اين است که در اعالم 

، ھيچ مرتبه ای به قطعنامه شورای امنيتموافقت 
وجود نداشت  وتضييع حقوق ايرانازحقارت وزور

 ،يرانبلکه تمکين به قطعنامه سازمانی بود که ا
مان وشورای ن سازآن است وتصميمات آعضو 
اساسی ايران  الزم الرعايه  بمنزله قانون ،نآامنيت 
ولی توافقنامه با غرب درحالت ناچاری  .است

ست ودراين به ايران تحميل شده ا ،وتحريم وفشار
ايجاد شده سبب تبديل                     ِ جريان است که موقعيت  

موافقنامه به اسارت نامه شده است ومطالب 
که بھيچوجه  وتعھداتی به گردن ايران افتاده

که  ؛ارتباطی با قطعنامه ھای شورای امنيت ندارد
نھا ھمان توقف توليد وفروش نفت ايران آمھمترين 

است  روز به مقدارمحدود به يک ميليون بشکه در
وبسياری ديگر که درتحريرات سابق به بحث 

   .مده استآوارائه 

نامه بين طرفين بطورکلی ازباب اگرتنظيم توافق
عھذا ، مويا خيانت به کشورنباشدبيعت وفرودستی 

اين احتمال ضعيف وجود دارد که بعلت موضع 
قدرتمندی يک طرف ويا ضعف وکم دانی طرف 

واينجاست  ،موافقت نامه ای به امضا برسد ،ديگر
که قانونگزارپيش بينی اين مراتب راکرده وحکم 
داده که موافقتنامه ھا وقراردادھای باکشورھای 

يعنی مجلس  ،مجلس برسد خارج بايد به تصويب
ن نظارت عقدی آبرقدرت ملت است  که متجلی از

   .واجرائی داشته باشد

اگردرموافقتنامه ھا نواقصی ھست ويا اصالحاتی 
. اين امر که مرعی دارد، مجلس راالزم دارد

درقوانين اساسی کشورھا پياده شده به معنای 
مخالفت با انجام توافق ورفع مشکالت وگرفتاری با 

ھت ورھا نيست بلکه به معنای کاردرست درجکش
   .درست برای رفع مشکالت معلوم است

 به توافقنامه ژنو که سراسرخارج ازجھت
وپی ريزی شده برای ايجاد مشکالت  ،وموضوع

سوء استفاده ھای غيرقابل پيش بينی  تازه عديده و
ست چگونه ميتوان عنوان برای غرب ا    ِ شده  

   ؟نام دادرا و کشوربين د رفع اختالف  توافقنامه

 ، توافقنامه ژنو اسارت نامه استبدون گفتگو
ن نه تنھا حق مجلس ايران بلکه آتصحيح 

کشورھای متمدن ومراعی  ۵+١اگرکشورھای 
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حقوق انسان وخواھان رفع اختالف بين 
نھا نيز تجديد نظردرموافقتنامه آکشورھاباشند بايد 

  .ژنو را خواستارگردند

  تهديد عاقدين موافقت نامه 

ه بمده است که عاقدين موافقتنامه تھديد آدرخبرھا 
ت اسا. اين چنين تھديدات ناشی ازاحسمرگ شده اند

رام ساختن  آن وسيله آتھديد واجرای  ؛است
   .ھست ولی عامل قطعی نيست احساسات 

سال گفته شد  ٣٠فراموش نشود به ملتی که 
، ميزنيم توی مريکا ھيچ غلطی نميتواند بکندآ«

ن ملت می بيند که آوقتی  »مريکاآدھان 
مريکا آباموافقتنامه ژنو به اسارت وفرودستی 

يشود وفکرميکند که تنھاراه مده حتما جوشی مآدر
   .تھديد به مرگ عاقدين اين اسارت است

نيز  ١٩١٩درقرارداد معروف به وثوق الدوله سال 
عاقدين قرارداد راتھديد به مرگ  ،ميھن پرستان

کردند ولی عامل قطعی برای برچيدن قرارداد 
   .مجلس بود  نه تھديد

مجلس شورايملی تيول کسی نبود  ١٩١٩درسال 
 يولـــت ،طويله ،اسالمی وبقول معتبرولی مجلس 

حيرانم نمايندگان مجلس که ميدانند  ،خامنه ای است
اين موافقت نامه اسارت است وخودشان ھم 

برسوائی کشيده اند  نراآدرعبارات روشن وپرمعنا 
حق استيضاح خود استفاده نميکنند وبه يک  از چرا

وجدان وشرافت   >ساکت باشيدکلمه خامنه ای <
ی وسوگند مقرر درقانون اساسی واخالق اسالم

  ؟!رازيرپا گذشته اند

ميليونی دراين حد  ٧٠يا واقعا شان يک ملت آ
ست که نه خودشان ونه فروشکسته وبی بھا

 و ؟نمايندگانشان ندانند که موافقتنامه ژنو چيست
قای سيد محمود نبويان نماينده مجلس اعالم آوقتی 

وزارت خارجه جمھوری اسالمی کرد که <
داده وکم فقنامه ژنو سانسورکرده زيرا زياد درتوا
  . انگارنه انگار > بازھمگرفته

ا يآ ؟مريکا نميتواندبکند چيستآپس غلطی که 
به ملت خسارت  ميليون دالر ٣۵٠تحميل روزانه 

يا اسارت وتسليم وتمکين آ؟ ان چيزکوچکی استيرا
مردم وتعھد حکومت اسالمی به درک کشورھای 

مريکا نميتواند آی است که ھمان غلط ۵+١کفر
  ؟بکند

  مخالفين موافقتنامه چه ميخواهند  

به ، دنو چيززيادی نميخواھندمخالفين موافقتنامه ژ
ِ  ، فقط رعايت اصول متعارف  ھم ندارند درقرارداد                       

، موافقت نامه برای ھای بين المللی را خواستارند
نه موافقتنامه ای برای  ،حل اختالفات راميخواھند

نه موافقتنامه ای استخوان الی  ،اختالفاتمزيد 
نه موافقتامه ای که مانند افسارايران رابه  ،زخم

نه موافقت نامه ای   ،ھرکجا که ميخواھند بکشند
   .که قاضی ومتجاوز يکی است

  ، بل چهارهزارويكمين مورد است نه اولين

خيال ميکنند که موضوع موافقتنامه ژنو  ايرانيان
دستشان کوتاه وخرما اولين مورد است که <

  >برنخيل است
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 قای علی ماروسی استاد حقوق بين المللآ از
مقاله ای خواندم که واقعا حيرت  جمھوری اسالمی 

 ۴٠٠٠زيرا نميدانستم که جمھوری اسالمی  ؛کردم
 نآ رمورد مناقشه بين المللی باکشورھا دارد که د
ل کردن ايا خواھان است ويا خوانده ولی قادربه دنب

وبنابراين موضوع موافقتنامه ژنو  ،موضوع نيست
ن يک امرتازه ای نميباشد ودرواقع آاختالفات  و

  .قراردارد ۴٠٠١دررديف 

حل ن تحقيق تحت عنوان (آقای علی ماروسی درآ
) نوشته وفصل دعاوی بين المللی وجايگاه ايران

   :است

د ترين واين است که ايران يکی ازمعد حقيقت<
کشورھائی است که به عنوان خواھان ويا خوانده 

 مورد ۴٠٠٠پروسه حل وفصل بيش از درگير
درمراجع بين المللی اعم ازديوان ھای بين المللی 

اطاق بازرگانی  ،وریدا وداوری ھا ازجمله مراکز
مطرح بوده وھست ودرخصوص  IcAبين المللی 

ادگاه کيفری بين المللی نيز دادگاه ھای ديگرمانند د
   .نرا طی نکرده استآايران مراحل قانونی تصويب 

مورد  ۴ريامھر آسال سلطنت شاھنشاه  ٣٧درتمام 
 اختالف باکشورھای خارجی داشتيم که بامذاکره و

مورد رجوع به شورای امنيت ودادگاه الھه حل  دو
اين اختالف ناشی ازعمل وماھيت  ،وفصل شد

وازھمه مھمترحالت غصب جمھوری اسالمی است 
مورد است که معموال غاصب توجھی به حفظ 

ميداند که ديريازود ازاوخلع يد  غصب ندارد چون 
ميشود  دعاوی له وعليه راميگذارد برای صاحبان 

  .اصلی کشور

جمھوری اسالمی اھميتی به دعاوی ن آعالوه بر
بين المللی نميدھد اساسا يک حکومت اسالمی حق 

دادگاھھای بين المللی که مشتکل ندارد به 
   .ازکفاراست رجوع کند

خوند شوشتری که باصطالح آ ١٣۶٩درسال 
ميليون پرونده  ۵وزيردادگستری بود اعالم کرد که 

نھا آبالتکليف درمحاکم قضائی است که رسيدگی به 
مشروح بطول خواھد انجاميد ( ٧٢حد اقل تاسال 

  )۶٩شھريورماه  ١۵درسنگر

کردم که چطورممکن است که ھمان زمان وحشت 
ليون پرونده بال تکليف دردادگستری باشد يم ۵

وعجب تراينکه  وزيردادگستری ميخواھد سه ساله 
. کسانی که کارقضائی کرده نھارابه حکم برساندآ

خوند شوشتری چقدرمبتذل آی اند ميدانند  که ادعا
ميليون خيارراھم نميتوان سه ساله  ۵حتی   ،است

 ،رسد که دادرسی واحقاق حقچه پوست کند تا
   .نسبت به پرونده قضائی باشد

ميليون پرونده  ۵حل وفصل ومختومه ساختن 
  !!پرونده ۵٠٠٠ظرف سه سال يعنی روزانه 

  مشكل ايران 

مشکل ايران موافقتنامه ژنو نيست  کسی چه 
پروسه دادگاه بين المللی  ۴٠٠٠ميدانست که 

قتی . وبالتکليف درجمھوری اسالمی وجوددارد
 ۴٠٠٠ن آ موضوع موافقتنامه ژنو مطرح شد از

. ھيچکس ازجريان بابک گاه شديمآتکليف مورد بال
تا مسئله برادران الريجانی  نجانی خبری نداشتز

. چه کسی ازجريان طرح شدبوسيله احمدی نژاد م
جريان زچه کسی  ا ؟گاه بودآ رضاضارب

گاه بود که حميد رسائی درمجلس گفت آ> کرسنت<
  .شيد>بما ميگويند کاری به کرسنت نداشته با<

د خونآيک قرينه صارفه است که  ،نآ اينھا ونظاير
 خورده اند و را ھای حاکم مانند موريانه کشور

 بهموريانه ھا چه افتی معلوم نيست  که ھمانطور
ريخت رسانده اند تا خانه فروموريانه زده      ِ خانه  

 جمھوری اسالمی ھم .شکارخواھد شدآنوقت آ
 کما ،تاھست کس نداند که برايران چه رفته است

ش تآوکاخش رابه  نداينکه وقتی عثمان راسربريد
نوقت معلوم شد که چگونه به بيت المال آکشيدند 

   .تعدی وتجاوز کرده است
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تصورنکنيد که سوء استفاده ھا وبی اعتنائی به 
دررابطه با کشورھای خارجی است   فقط حقوق ملت

ماه وزارت بھداری  ھمننھم ب روزيدھمين 
می خبرداد که ساليانه جمھوری اسال

جنين درايران انجام شده  است  سقط٢۵٠،٠٠٠
   .)اسالمی ھم ھست ،کشور(

  توصيه دردناك 

درمقابل اوضاعی که حاکم برايران است وموريانه 
ھائی که چيزی ازايران باقی نگذاشته اند بااين 

توصيه دردناک وخفت بارھم مواجھيم که 
   :يفرمايندم

درست بجای  اينکه به پاکسازی خانه ازموريانه ھا 
اقدام کنيم صبرکنيم تا موريانه ھا خودشان ايران را 

   .ورندآ ازپای دروبکل ويران 

  

  

  

  

  

  ،من واقعا فكرميكنم بنفع مردم خواهد بود بجاي اينكه فكربراندازي رژيم باشيم<

  كه حكومت خودش بفكرپديده قدم به قدم وتدريجي باشيم تا زماني

  )١٣٧١> (سال بدست خودش خودش راساقط كند

                                                                 

   
  

 


