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  حقوقدان -اميرفيض

  .>وردن استآانتقاد کردن بدون راه يابی مانند نوحه خوانی برای اشک در < :يکی ازفالسفه گفته است

ا درحد بضاعت حقوقی يار، درچند تحرير ايرادات وابھامات وارد برموافقتنامه ژنو راين کوچکترين ايران
 ،نآکه چاره جوئی مقابل  موجد تکليف ميشود ،رح ويا متن حقوقیولی خرده گيری ازط ،مطرح ساخت

   .خرده گيری راموجه سازد

  ابراز تكليف 

ميسازداشاره ای بسيارکوتاه به موقعيت اجرائی موافقتنامه ژنو  بجا ميدانم الزم نراآ تکليفی که حضور
   .داشته باشد

  موقعيت اجرائي موافقتنامه ژنو

 و ۵+١خانم اشتون وشرمن نمايندگان اتحاديه اروپا و ،نامه اجرائینظربه اينکه درپايان اجالس موافقت
که بايد درپايتخت کشورھا ھم دراين باره به توافقی رسيده اند < ؛عراقچی اظھارداشته اند کهعباس قای آ

لذا رسميت وقدرت اجرائی موافقتنامه اجرائی زمانی موجوديت پيدا ميکند که درپايتخت  >شود تائيد
مراجع ذيربطی است که درقانون اساسی کشورھای طرف موافقتنامه  ،نآکشورھا که تداعی حقوقی 

  .بتصويب برسدست ذکرشده ا

 رقرا ی کشورھای طرف برای تصويب وتنفيذ موافقتنامه ھا ويعنی رعايت حقوقی که درقانون اساس
لذا موافقتنامه اجرائی فاقد اعتباراجرائی برای ھمه  ،دادھای با کشورھای خارجی پياده وتاکيد شده است

   .طرفھای موافقتنامه اجرائی است

ل اقنامه حدافقتکشورھای طرف مو           ِ ربط قانونی  عدم ارائه وتصويب موافقت نامه اجرائی ازطرف مراجع ذي
 از ،کنگره بعلت عدم تصويب موافقت نامه اجرائی ،اين خواھد بود که پس ازاجرای تمام تعھدات ايران

زاد ساختن وجوه مصادره شده ايران خودداری خواھد آھای خودسرانه کنگره وھمچنين  زاد کردن تحريمآ
   .نون اساسی نشده استفقت نامه اجرائی نقشی نداشته ورعايت قازيرا درتصويب موا .کرد

  امـــــا اسكلت حقوقي موافقت نامه 

   ،ن نيست که يک متن موافقت نامه ای رابه جايگزينی موافقت نامه ژنو تنظيم نمايدآاين تحرير قاصد 
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که شايد وجمھوری اسالمی ارائه دھد  ۵+١بين برای موافقت نامه  بلکه ميخواھد اسکلت بندی الزم را
  .باشدرافع مشکالت وابھامات 

  اسكلت بندي موضوع

انحصارا برموضوع انرژی ھسته ای وجمھوری اسالمی بايد  ۵+١موافقت نامه بين کشورھای  -١
بنابراين مسئله  ،نه مسائل ديگری که بين طرفين موافقتنامه محل اختالف است ،بشود محدود

 موشک ،، جزايرسه گانه، اختالفات باکشورھای خليج فارسگروگانگيری ،حقوق بشر، سوريه
مستقيم ندارد نبايد چه  دراصل   موضوعی که به فعاليت اتمی ايران ارتباط بطورکلی ھر و سازی

  .مذکورشود موافقتنامه منظور ووياحواشی 
تطبيق دادن برنامه ھسته ای ايران با حقوقی باشد که  منحصرا ات ايران درموافقتنامه بايدھدتع -٢

  .استانس مقررکرده ژآژانس اتمی برای کشورھای عضو آاساسنامه 
روز بعد ازرسميت يافتن موافقت نامه  ١٠ن آ غازآماه است که  مدت انجام تعھدات ايران...... -٣

   .خواھد بود

   .طی مراتبی است که درقانون اساسی جمھوری اسالمی مقررشده است ،قصود ازرسميت يافتنم

ه ھسته ای خود  با يراست که عمليات فنی برای منطبق ساختن برنام               ّ جمھوری اسالمی مخ   -۴
ان ايرانی وياخارجی انجام دھد ولی کل وجزء فعاليت بوسيله کارشناسن ژانس اتمی راآاساسنامه 

برای  ،وبدون اطالع قبلی زادآھای کارشناسان وسايت ھا ومدارک وسايرمسائل فنی ھمواره 
  .........ژانس اتمی خواھد بودآبازرسی کارشناسان 

برای تطبيق يافتن برنامه درصورتی که اقدامات بيشتری  ربازرسی يکماھهآژانس اتمی درپايان ھ -۵
ژانس الزم بداند به متصدی ايرانی برنامه کتبا متذکرخواھد شد وپس آھسته ای ايران با اساسنامه 

ھيئت ناظردرمواد بعدی معرفی خواھد  به ھيئت ناظربرموافقتنامه خواھد داد ن گزارش الزم راآ از
  .........شد

  طرف موافقت نامهتعهدات 

 –روسيه  –انگلستان  –مريکا آ، کشورھای طرف موافقت نامه عبارت است از اتحاديه اروپا -١
  .لمان، اصالتا ونيابتا ازطرف شورای امنيت سازمان ملل متحدآ فرانسه و –چين 

ه طرف ميليارد ازوجوه متعلق به ايران که  بوسيل .....موافقتنامه تعھد ميکند که مبلغطرف  -٢
 آژانس به ايران بپردازد و موافقت نامه مصادره شده به اقساط ماھيانه درمقابل گزارش تائيدی

ماه  ھيج  ۶ی عليه ايران بکاھد بطوريکه درپايان ھا ن بطورمرتب ازکم وکيف تحريمآبموازات 
  ...........ھای شورای امنيت سازمان ملل باقی نماند  تحريم يکطرفه ويا تحريم

منفردا ومتضامنا مسئول ھريک ونيز مجموع تعھدات دراين موافقتنامه  ،افقت نامهطرف مو -٣
   .ميباشند

تاثيری درتعھد طرف  ،مسئوليت روال حقوقی موافقتنامه درکشورھای مشتمل برطرف موافقتنامه -۴
   .وبشرح ماده سوم تعھدات طرف موافقت نامه ندارد
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ژانس  واين موافقت آ ھای ژانس اتمی بااستقبال ازموافقتنامه به وظائفی که اساسنامه ومدونآ -۵
   .نامه مقرر داشته  تعھد به عمل خواھد داشت

ژانس بھرعلت ناموجھی ازانجام بازرسی وتسليم گزارش پيشرفت تعھدات ايران آی که تدرصور -۶
يران انجام شده تلقی واھد شد وتعھدات ايران متوقف نخجريان انجام تعھدات ا ،خودداری کند

  ........ميگردد

  تصفيه حساب 

، طرف قرارداد متعھد است کليه وجوھی که متعلق ماه بموازات رفع کليه تحريم ھا ۶دريايان .....  -١
به ايران است ازھربابت وھرحساب وتحت ھرعنوان که به اعتبارتحريم ھا مصادره شده است 

ميليارد  ١٠٠. ايران قبول ميکند که مطالبات حقه خود را ازجمله بپردازدبااصل وفرع به ايران 
ھا نزد طرف موافقت نامه بصورت  وھمچنين مبالغی که تارفع تحريم ٢٠١٢دالر تا پايان سال 

   ١ .بصورت اقساط مرضی الطرفينی دريافت کند وجود دارد ھا سپرده ويا مصادره ناشی ازتحريم

  دادگاه صالحيت دار

ھا وخسارات  صالحيت داربرای رسيدگی به اختالقات حقوقی ومالی ناشی ازموافقتنامه وتحريمدادگاه 
ھا  درصورتی که بامذاکره حل وفصل نشود دادگاه الھه خواھد بود وطرفين اين موافقت  ناشيه ازتحريم

  ..........ن دادگاه رااعالم ميدارندآنامه ازھم اکنون صالحيت 

  كميسون فني وداوري 

  ژانس وجود خواھد داشت .......آفنی تعھدات ايران ويون فنی برای رفع اشکاالت يک کميس

اختالفاتی شود که کميسيون فنی قادربه حل درصورتی که درمورد اجرای قسمتھای فنی اين موافقتنامه 
 موضوع به ھيئت داوری که ازھرطرف موافقتنامه سه نفرتعيين خواھد شد نسبت به اختالف ،نباشد
  ..........رای داوری خواھند داد ،فاتتالخوياا

ژانس اتمی وايران امضا آ واتحاديه اروپا و ۵+١اين موافقتنامه بوسيله نمايندگان مجاز کشورھای  
ومشتمل برتوضيحاتی خواھد بود که بھرحال خارج ويا ناقض اسکلت بندی حقوقی موافقتنامه  ،خواھد شد
    .نخواھد بود

الک عمل ن مآتنظيم ودرصورت اختالف متن انگليسی  انگليسی وفرانسه وفارسی به زبان اين موافقتنامه
   .خواھد بود

   

                                               
نشده و تنھا مبلغی که آن عنوان مشخص   ست. از آن تاريخ به بعد رقما درست بلوکه شدهمربوط به ميزان مبالغ  ٢٠١٢تاريخ پايان سال   - ١

تا تاريخ امضای موافقتنامه ژنو است که چون حفظ اين رقم از  ٢٠١٢سال  پايان زاميليارد دالر  ٨٠مشمول تحريم ھای ايران در آمريکاست 
مورد پرسش خواننده باشد از استاد استفسار شد و  ٢٠١٢چون ممکن بود سال   ناحيه او عنوان نشده به آن مبلغ اشاره ای نشده است. 
 ک-توضيح باال بصورت زير نويس را راھنمايی کردند. ح
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