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  حقوقدان -اميرفيض

وان را ن عنآن خوابيده نارسائی آ ميدانم که عنوان اين تحرير کمی ثقيل است ولی  شيطنت عجيبی که در
   .ممکن است پوشش معذرت خواھی دھد

  نقش داوطلب بودن ايران 

مده إ )عناصرگام اولدرفصل ( منتشرشده ازسوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی درموافقت نامه ژنو (
انجام ميدھد وبعد تمام مواردی که درموافقتنامه ژنو درتعھد ايران  داوطلبانهات زيررا ايران اقدام است که

قيد  اين >را داوطلبانه انجام ميدھد ايران اقدامات زير<       ِ رعبارت  خآودر ،احصاء کرده استرا  قرارگرفته 
  .>ايران حق برگشت پذيررا نخواھد داشت< ورده است کهآرا 

ايران اقدامات زيررا داوطلبانه کاخ سفيد منتشرکرده بجای عبارت < درمتن توافقنامه ای که -حاشيه  

  پايان حاشيه)( .>ايران متعھد است> نوشته شده <انجام ميدھد

  ثارحقوقي  داوطلبانه آ

خدمتی به کسی  ،به موردی اطالق ميشود که کسی به ميل خود وبدون انتظارعوضخدمت داوطلبانه 
د تعھد نميکند ونتيجه اينکه ھرزمان که خواست خدمت خودرا منقطع ميکند وچون بدون عوض است ايجا

  .ميکند

  سابقه داوطلبي جمهوري اسالمي

لمان وفرانسه وانگليس با جمھوری آدرپاريس موافقت نامه ای بين کشورھای  ٢٠٠۴درنوامبرسال 
 ووبمنظور  اعتماد سازی وحسن نيت خود  داوطلبانهن جمھوری اسالمی آاسالمی منعقد شد که بموجب 

 پذيرفت که کليه فعاليت مربوط به غنی سازی اورانيوم و )عبارت ازمتن است( نه بعنوان يک تعھدقانونی
 ودرعوض اتحاديه اروپا سعی درپذيرفتن ايران در سانتريفيوز وفعاليت ھای ھسته ای را متوقف کند

  .ده ھسته ای ايران به شورای امنيت گرددومانع ارسال پرون سازمان تجارت جھانی کند

صورت گرفت  ايران رسما اعالم  وزيرنظر شيخ حسن روحانی  پس ازتوافق پاريس که درزمان خاتمی
ھا وجلوگيری فعاليت ب غنی سازی اورانيوم راپايان داده ومتعاقبا با فک پلمکرد که تعليق داوطلبانه 

    .وع کردتمی فعاليت ھسته ای خودرا شراژانس آبازرسان 



 حقوقدان -اميرفيض -نقش داوطلبانه در موافقتنامه ژنو   ٣از  ٢برگ  ٢٠١۴/٠۶/١٢(اورمزد شيد) پنجشنبه 

جمھوری اسالمی با واکنش کشورھای طرف  نظربه اينکه اقدام جمھوری اسالمی عنوان داوطلبانه داشت
   .قرارداد پاريس مواجه نشد

   .کنديم) نبغيرازداوطلب استخداموطلب (زيرا ھمانطور که ثابت است عمل داوطلبانه ايجاد تعھد برای دا

ھمان نيرنگ موافقتنامه پاريس رابکاربرد يعنی تعھدات خودش را  جمھوری اسالمی درموافقتنامه ژنو
که اين عنوان متوجه دومقصد است يکی  اينکه ھرزمان که جمھوری اسالمی بخواھد  عنوان داوطلبانه داد

دوم اينکه نشانی ازحسن نيت واعتماد به   ميتواند تعھداتش را متوقف وعنوان رجوع ازداوطلبی را بدھد
پاريس منظور جمھوری اسالمی  ٢٠٠۴درست ھمان بارزه ای که درقرارداد سال  ،نامه استطرف موافقت

  .بود

بدون حق بازکشت با اضافه کردن قيد (  ۵+١وجا نيفتاد  درژنو ی نيرنگ مورد نطر جمھوری اسالمیلو
 جمھوری اسالمی را ازموقعيت تصوری داوطلبی به ،ودرماھيت حقوقیعمال  )برای جمھوری اسالمی

  .عيار تبديل ساختم يک متعھد تما

  درموافقت نامه ژنو 5+1نقش داوطلب بودن  

باعنوان داوطلبانه ياد شده  ۵+١) از تعھدات وزارت خارجه جمھوری اسالمینسخه درموافقت نامه ژنو (
نشده است  ودرکالمی ديگر رکن اصلی  ۵+١بدون حق بازگشت) برای ولی مھم اينجاست که ذکروقيد (

   .محفوظ مانده است ۵+١که توقف عمل داوطلبانه است برای  داوطبی

     ِ توقف   اعتبارھمين داوطلبانه بودن در که جمھوری اسالمی به ٢٠٠۴يعنی به سابقه موافقت نامه سال 
ھم ميتواند ھرزمان  ۵+١ ،فعاليت ھای اتمی اين حق را اعمال کرد که عمل داوطلبانه خودرا متوقف سازد

   .کرات را متوقف وتحريم ھای بدل شده ويا تعليق شده را به جای اول برگرداندکه بخواھد حتی مذا

  توضيح بيشتر

قرارداد ژنو)  داوطلبانه بودن جمھوری اسالمی بدون حق بازگشت است ولی دريک موضوع مشترک (
 است   ۵+١ن درتعھد آانجام اموری است که اجرای  با حق بازگشت ازداوطلبی از  ۵+١داوطلبانه بودن 

ازادامه الم علت ا اعيرابااين حق مجھزساخته که بدون نيازبه بھانه و ۵+ ١ ،و درنھايت اين حق بازگشت
مذاکرات وتعليق تحريم ھا ومسائل تابعه با فعاليت ھسته ای ايران عقب نشينی کند يعنی درست ازھمان 

مريکا رابی نيازبه آ، بھره مند شود وبازبه کالمی ديگر حق يکطرفه مزبور ٢٠٠۴رويه ايران درسال 
   .معياريافته است انجام تعھدات نيم بندی ساخته که بظاھردرموافقت نامه ژنو حالت

جمھوری اسالمی به   ،٢٠٠۴که درقرارداد حساسيت ترفندی اميد وارم که اين تحرير توانسته باشد 
ودست  جمھوری اسالمی زد روشن کرده به درموافقت نامه ژنو ۵+١ وبدلی را که وپا زد اتحاديه ار

  .شکارساخته باشدآرا در مورد موافقتنامه ژنو  ۵+١زادی عمل وتصميم آبستگی ايران و

  نمايندگان جمهوري اسالمي دراعالم داوطلبانه بودن جمهوري اسالمي  شنق
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قايان ظريف وعراقچی بنمايندگی ازسوی دولت جمھوری اسالمی آبطوريکه اسناد وشواھد امرنشان ميدھد 
   .به ژنو اعزام شده اند ۵+١برای مذاکره با 

مالت نقش حقوقی دارد يعنی نه حق معامله دارد ونه حق دقيقا درمحور دالل معا ،نمايندگی برای مذاکره
ده نماينوظيفه  ،حق اتخاذ تصميم چه داوطلبانه ويا غير دادطلبانه ،ی ازموکلبذل وبخشش ويا بنمايدگ

   .با خارجيان  گزارش ازمذاکرات به دولت ومجلس است کشوربرای مذاکراه 

دوم اينکه اگرعمل  ،، قانونی ومشروع باشدوطلبيکی اينکه عمل دا عمل داوطلبانه واجد دوشرط است
  درحقوق اسالمی ھم ن مال ومنافع متعلق به خود داوطلب باشد (آ، داوطلب متضمن مال ويا منافع است

  .>ائط منظورشده استفصل قربت الی هللا اين شر

که ايران را داوطلب  ) را داشتهھمراه مصوبه واجازه مجلسريف وعراقچی نه نمايندگی دولت (ظقايان آ
نان قانونی ومشروع بوده است زيرا آونه عمل  ،نھم بدون بازگشتآ توقف فعاليت ھای ھسته ای بنمايند

   .ن نبوده استآنان خارج وھم تصميم قانونی ھمراه آھم ازحد نمايندگی 

    

   

  

  

 


