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  حقوقدان -اميرفيض

يشتری توضيح ب ،قای باللی کارشناس ارشد حقوقی اتحاديه اروپاآدربحث اظھارنظرحقوقی نسبت به نظريه 
  .اکنون تکميل ميگردد هدرمورد تصويب موافقتنامه ازسوی مجلس ايران الزم است ک

قرائن واسناد واظھارات مقامات ايرانی نشان ميدھد که يک توافق محرمانه نسبت به موافقتنامه مبنی 
   .يران نباشد درميان بوده استن منتظرووابسته به نظرمجلس اآبراينکه جريان 

واند  رديده است واين کارنميتزيرا می بينيم که موافقتنامه بدون اينکه به مجلس احاله شود شروع به اجرا گ
   .امری ساده تلقی گردد

متاسفانه درتحريرتجزيه تحليل حقوقی ( قانون اساسی جمھوری اسالمی ٧٧و ١٢۵درست است که اصل 
تعيين مدت برای ارجاع موافقت نامه به مجلس نکرده  ١ )نوشته شده ١۵٢اشتباھا  ١٢۵موافقتنامه اصل 

مده است آ ١٢۵وز اجرای موافقتنامه نيست کما اينکه درھمان اصل مج از باب زمان، ولی سکوت قانون
که امضای موافقت نامه پس ازتصويب مجلس با رئيس جمھوراست واين تصريح بدان معناست که اجرای 

  .ی رئيس جمھور قابل اجرانيستموافقت نامه قبل ازتصويب مجلس وامضا

 ون اجازه وتصويب مجلس ايران به جريان بيفتد ونميتواند بدند که موافقتنامه ميدا ۵+١ازطرفی چون 
با  ۵+١عتبارخواھد بود بطورحتم ا بیتصميمات اجرائی نسبت به موافقتنامه قبل ازتصويب مجلس 

    .برای رفع اين مشکل ايجاد کرده استمذاکرات وتوافق محرمانه راه حلی 

   :ستناد کرد که ميگويد) اھا شت تحريملغو محدود، موقت وبازگن به فصل (دراين مورد ميتوا

  تحت سيستم ھای سياسی شان امکان پذيرباشد عمل کند.......> که اگرايران به تعھداتش<

سيستم ھای سياسی جمھوری اسالمی يعنی استفاده ازروشھائی مانند مصلحت که نيازی به ارائه 
زادی آبرای  با جمھوری اسالمی وياروشی که درقرارداد الجزاير موافقتنامه وتصويب مجلس نباشد 

  .ھا گرفته شد وگانگر

ھمانطور که درتحريرات سابقه دررابطه با موافقتنامه ذکرشد جمھوری اسالمی که ازتبعات موافقتنامه 
   .ن به مجلس نيستآبه طی تشريفات قانونی وارائه                      ِ گاه است چندان متمايل  آن آخاصه تحميالت يک طرفه 

 جبات عدم نيازتصويب مجلسالمی است که موجمھوری اس که ،صورميتواند قابل قبول قرارگيرداين تلذا  و
مريکا که منجربه آ. درگروگانگيری کارمندان سفارت اين امر بيسابقه نيست، ساخته است ،مرا فراھ
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ين وبا چن ن قرارداد داد آجمھوری اسالمی  عنوان بيانيه الجزايررابه ، مذاکرات وقرارداد الجزايرشد
   .مريکا ھم نرفتآارجاع به مجلس الزم دانسته نشد  وبه کنگره  ،عنوانی

ورده وتفسيرحقوقی دادگاه الھه نشان ميدھد آگرچه ازنظرحقوقی ھمانطور که پرفسور رسو درکتابش 
ن  چو عناوين مختلفی که برقرارداد ھا نھاده ميشود درماھيت تغييری درموضع قرارداد وتعھد نميدھد ولی

راه  ،نھا رامقيد به تصويب مجلس نساختهآبيانيه ويا تفاھم نامه وامثال  ،ی اسالمیقانون اساسی جمھور
قای ظريف به اينکه آفرجی برای جمھوری اسالمی درفرارازتکليف ارجاع به مجلس ايجاد ميگردد  تالش 

   .ست يکی ازشواھد موضوع استموافقتنامه تفاھم نامه موقت ا

   وافقتنامهشركت داو طلبانه جمهوري اسالمي درم

نرا دليل آ ،اند ضاکردهوتوافقنامه راام داوطلبانه درمذاکرات شرکت ۵+١برخی بااستدالل اينکه ايران و
بودن موافقتنامه ميدانند ودرنھايت اين نتيجه راارائه ميدھند که جمھوری اسالمی نالزامی  وبرغيرحقوقی 

   .ھم جاری است ۵+١برای طرف ھروقت که مايل باشد ميتواند ازداوطلب بودن عدول کند واين حق 

رات و امضای مذاک، به معنای  انجام درفرھنگ حقوقی ،لبانه بودنداوط ؛نان بکلی باطل استآبرداشت 
است نه اينکه ھرزمان طرف تعھد خواست  اجباردرمعاملهوره     ُ ان ک  فقد زاد وآموافقت نامه باقصد واراده 

  .ن عدول کندآ راامضاکرده ميتواند ازبه اعتباراينکه داوطلبانه وبارضايت موافقتنامه 

ت . معنای حسن نيستجابه وجود حسن نيت درتنظيم موافقتنامه اشاره شده ا ٢در ۵+١درموافقت نامه 
ودرواقع ھمان معنای داوطلب نھاست آزادی اراده ونداشتن سوء نيت وفراغت ازکره وتقلب وامثال آھمان 

    .بودن رادارد

ن نظم حقوقی است ونميتواند خودسرانه آسازمانی وياحقوقی قرارگرفت تابع ھرکس داوطلبانه دريک نظم 
   .زخود بنمايدبه اعتباراينکه خودش داوطلب خدمت شده ھروقت که مايل است رفع مسئوليت وتعھد ا

 مگرکسانی که داوطلب خدمت سربازی ميشوند ويا داوطلب خدمت دردولت ميشوند فارغ از تعھد و
  .البته که خير ؟مسئوليت خواھند بود

  نگاهي فشرده به موقعيت ايران درتوافقنامه ژنو

البته که موافقتنامه ازنظرشرائط  ٢ ؛ھمانطور که درتحرير تجزيه تحليل حقوقی موافقتنامه تشريح شد
ی ھرادعائيک عقد صحيح حقوقی ناقص است ولی بھيچوجه خود بخود مسقط تعھدات طرفين نيست 

، عدم صالحيت نمايندگان طرف  وھرنوع عدم تعادل درحد غبن فاحش بار،وجود کره واج ازقبيل
ن دادگاه ھم دادگاه آدارد که  عوارضی که ازناحيه موافقت نامه باشد نيازبه اثبات وتصميم دادگاه را

وبازبطوريکه عرض شد دادگاه مزبوروقتی وارد رسيدگی ميشود که طرفين دعوابرای  ،الھه است
دست جمھوری اسالمی ازاستفاده اين حق    ۵+١مخالفت  با کنند يعنی دادگاه الھه اعالم صالحيت

   .بسته است
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  هاي منحصرقانوني ه را

 خودداری از                     ِ ولی نميتواند ازعوارض   ؛به تعھدات موافقتنامه تن ندھد ھوری اسالمی ميتواند البته که جم
   .انجام تعھد مصون باشد

يکی فسخ وديگری  ؛راه است ٢د دارد رای رفع تعھد وجوراھای قانونی که پيش پای ھرمتعھدی ب
   .استنکاف

   .حضورحقوقی ندارد زيرا درموافقتنامه پيش بينی نشده ،فسخ درمورد موافقتنامه

   :ميتواند شامل موارد  زيرشناخته شوداستنکاف است که ديگری 

 ژنو که اين فصل دردعاوی بين کشورھا ازجمله موافقتنامه  ،اظھار افالس واعسارازانجام تعھد
   .بی سابقه است

 ھم بمالحظه عدم استفاده بموقع ونيزتائيد ه اين را ،ظھارکره واجبارو تدليس وغبن فاحشا
   .> استنوشدارو پس ازمرگ سھرابموافقتنامه ازسوی جمھوری اسالمی <

  استنکاف وخودداری ازاجرای موافقت نامه بھردليل ازجمله مصالح ملی ويا رد توافقنامه بوسيله
   .مجلس

  اصل استنكاف ح

بحالت قبل ازمعامله است که اين حالت دررابطه بااستنکاف جمھوری  ،معامله        ِ ، برگشت  حاصل استنکاف
ھمچين وضع ن وآشدت دادن به  ،حفظ تحريم ھای سابق به ھمان ،اسالمی ازموافقتنامه عبارت خواھد بود

فعاليت  و ن است آال درتوقف ن وجمھوری اسالمی سخت فعآواسرائيل خواھان  ۵+١تحريم ھای جديد که 
   .ھای ديگر عليه جمھوری اسالمی

ن چيزی که ظھوری غيرقابل انتظارداشته مشروعيتی است که جمھوری آفراموش نکنيم که درمسيرمزبور 
ست مريکا وکنگره واتحاديه اروپا قائل شده اآاسالمی قبل ازتوافقنامه برای تحريم ھای خودسرانه 

ست که نھا حتی به اجرای موافقتنامه ھم مشروط نشده است  واين بزرگترين باختی اآومشروعيت 
    .ن رفته استآجمھوری اسالمی به استقبال 

  

 


