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  حقوقدان -اميرفيض

نظرھائ  ترصدی راسبب شد تا نسبت به اظھار ژنو، ۵+١اينجانب درجريان موافقتنامه  خودسرانه حضور
  .عالقمندکسب فيض گردم حقوقی که به موافقتامه ژنو تخصيص يافته

ی موافقتنامه ژنو شده اظھارنظرھائی که نسبت به موقعيت حقوق ميتوان گفت تا حد مقدور، درجريان 
قای باللی که کارشناس ارشد حقوقی اتحاديه اروپا معرفی آنھا اظھارنظرآقرارگرفته ام  که دربين  است 

برازکننده ارجح واصلح است که درمقام شده  بمناسبت دستاورد حقوقی خاصی که ابرازشده وشخصيت ا
   .شناخت واظھارنظراصالحی قرارگيرد

  نظركارشناس حقوقي اتحاديه اروپا 

   :موارد  زيرراشامل است به اختصار، نظر کارشناس حقوقی محترم اتحاديه اروپا 

نجا که جمھوری اسالمی آراامضا نکرده است واز ١٩۶٩نجاکه جمھوری اسالمی عھد نامه آاز -١
زکشورھای امضاکننده موافقتنامه ژنواست لذا اين بدان معناست که جمھوری اسالمی به يکی ا

   .اين موافقتامه پايبند نيست
نيست وعضويت  ١٩۶٩ھده وين درسال اايران بعنوان طرف اصلی موافقتامه ژنو امضا کننده مع -٢

ژنو را مطابق ن معاھده بتصويب مجلس نرسانده بنابراين  نميتوان موافقت نامه آ خودرا در
   .ورشناختآعھدنامه وين نسبت به ايران که عھدنامه وين راامضا نکرده الزام 

نظربه اينکه  درتوافق نامه ژنو ضمانت اجرائی ديده نميشود که بخواھد ازنظرحقوقی الزام  -٣
بھمين دليل  .ن حسن نيت طرفين استآ، لذا توافقی است موقت که تنھا ضمانت اجرای ورباشدآ

مريکا وھم مجلس ايران طرحھائی را تھيه کرده اند تا درصورت عدم موفقيت وشکست آره ھم کنگ
ھای بيشتر توسط  ازجمله تحريم، اقداماتی راانجام دھند احتمالی توافق ژنو وتخطی طرف مقابل

   .درصدی توسط مجلس ۶٠کنگره والزام دولت ايران به غنی سازی 
اوال فاقد ضمانت اجراست وثانيا به ت اين است که دليل اينکه توافق ژنو يک عھدنامه نيس  -۴

  تصويب مجلس ايران نرسيده 
اصوال نيت کشورھای امضاکننده علی الخصوص ايران براين است که توافق ژنو يک توافق موقت  -۵

  .ورباشدآوغيرالزام 
اھده لغوی مع، ميتوان اين سند رافقط ازنظر نجا که کشورھای ذينفع دراين سند تعھداتی داده اندآاز -۶

   .دانست ١٩۶٩نرا معاھده بين المللی مطابق بامعاھده وين آاما نميتوان ، خواند
نجا که  آلذا از ،اتحاديه اروپا کشورنيست که بتواند طرف تعھد وموافقت نامه ژنو قرارگيرد -٧

 ه، اتحاديه را درحوزن تعھداتآتوافقنامه ژنو تعھداتی برای اتحاديه اروپا ايجاد کرده است  که 
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بااين مشکل مواجه است که عھدنامه بين المللی  ،، موافقتنامهدھدقرارمي ١٩٨۶معاھده وين سال 
     .ھيچگاه به اجرا درنيامده است ١٩٨۶

   :درپايان نتيجه گرفته اند و

ميزمناقشه ھسته آورنيست يک قدم مثبت درمسيرحل مسالمت آاين سند با اين وجود که يک معاھده الزام 
   .ای ايران خواھد بود

  ضعف دراظهارنظر

ضعف دراظھارنظرکارشناس حقوقی اتحاديه اروپا دراين است که قائل به تفاوت بين قرارداھا وھمچينين  
   .عھدنامه ھای بين المللی عمومی نشده است

    :معاھده بين المللی ارائه شده استدرکنوانسيون وين تعريفی اينچنينی از

 ،معاھدات بين المللی به توافقی اطالق ميشود که مورد موافقت وامضای تابعين حقوق بين الملل قرارگرفته
ھدات . اين نوع معامقامات صالحه قانونگزاری کشورھا تصويب شده باشدبصورت کتبی تنظيم وبوسيله 

   .مول قواعد حقوق بين الملل ميباشدمش

مللی ن جنبه بين الآبنابراين ارکان الزم برای اينکه عھدنامه ای بين المللی شناخته شود بايد اوال موضوع 
ن متوجه تابعين حقوق بين الملل که امروز ميتوان گفت اعضای سازمان آوعام باشد ودوم اينکه شمول 

اری کشورھا مقامی مقدم برقوانين داخلی کشور خواھد يافت سوم با تصويب قوه قانونگز ،باشد ،است ملل
   .ق قواعد حقوق بين الملل حل وفصل خواھد شدبواجرائيات اين نوع عھدنامه ھا ھم ط

 با مانند عھدنامه رفتار ؛مربوط به عھدنامه ھای بين المللی عمومی است ١٩۶٩عھدنامه وين بتاريخ 
نکرده باشد  امضا دنامه وين راغيره  که اگر کشوری عھاسرای جنگی ويا استعمال سالح ھای متعارف و

   .رعايت عھدنامه ھای بين المللی عمومی نيستملزم به 

ن چند کشوروجودداشته اند اديه جايگاه موافقتنامه ژنو را  بعلت اينکه درامضای آکارشناس محترم اتح
 د درندنامه وين متمسک شده اعنوان بين المللی يافته به حساب عھدنامه بين المللی گذاشته ولذا به عھ

يک قرارداد خصوصی ومحدود است وابدا موضع عھدنامه بين المللی راندارد حاليکه موافقت نامه ژنو 
   .باشد )١٩۶٩( ا عھدنامه بين المللی وينبن آکه نيازی به تطبيق 

   :شايد توضيح زير بتواند قضيه راروشنتر سازد

ت وحقوق بين المللی مجموعه قواعد ومقرراتی است عھدنامه ھای بين المللی تابع حقوق بين الملل اس
. ومجموعه قواعد ومقررات بين المللی ھم يک سلسله قواعد حقوقی که برجامعه بين المللی حاکم است

است که بصورت عرف بين المللی برجامعه حقوقی کشورھای عضوجامعه بين المللی حکومت حقوقی 
   .دارد

ن ميباشد شامل موازين آ، حقوق بين الملل که عھدنامه ھای بين المللی ازبارزه ھای بازبه کالمی ديگر و
   .واصولی است که تنھا وانحصارا موازينی راشامل است که باسرنوشت حقوقی کشورھا ارتباط پيدا ميکند
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  رض ازتصديعات باال غ

ت که ھرقراردادی که بين دوويا چند کشورمنعقد غرض ازتوضيحات باال توجه به اين نکته دقيق والزم اس
ن به کشورھای آن و موضع وتسری آالحظه موضوع ميشود عھدنامه بين المللی محسوب نميشود وم

  .داخل ميسازد حالت عمومی خارج ويا از ن عھدنامه راآعضو جامعه جھانی است که وجه تمايز 

مشترک امضا ميکنند درست است که چون چند ب آ قراردادی که بين چند کشورھم مرز برای استفاده از
طی باعھدنامه ن مشارکت دارند عنوان عھدنامه وياقراداد بين المللی را خواھد يافت ولی ارتباآ در کشور

   .نخواھد داشتبين المللی عمومی 

رده کقای کارشناس آاميد وارم مختصر توضيح باال بتواند رفع اشکال ازرديف ھای اول ودوم نظرات 
  .باشد

  ورنبودن موافقتنامه آام الز

که را چ ؛نشانی ازکم توجھی ايشان به متن توافقنامه است ،استدالل وتمسک رديف سوم کارشناس محترم
ھم  ۵+١تعيين کرده ودرمورد تعھد متقابل را توافقنامه بسياردقيق ضمانت اجرای متعھد که ايران است 
مات تعھدات طرفين ااجرا وجود دارد معھذا الزگرچه تعادلی نه بين تعھدات جمھوری  اسالمی ونه ضمانت 

   .کامال روشن است

ھم به ھمين دليل  و ن گذشته فقدان ضمانت اجرا ازموارد بطالن وبی اعتبارشدن قراردادھا نيستآ از
مرجع صالح برای تعيين ضمانت اجراراکه دادگاه الھه است پيش بينی  ،حقوق بين المللحقوق مدنی وھم  

   .کرده است

ناس محترم به اينکه ضمانت اجرای موافقتنامه حسن نيت طرفين است بکل باطل بنابراين استدالل کارش
   .است

 ن وآحسن نيت درقراردادھا معطوف به صداقت داشتن وعدم سوء استفاده ازمالحضات خاص است وبين 
  .حيرانم ازاين برداشت کارشناس محترم ؛ضمانت اجرای قرارداد ھا ھيچ فصل مشترکی وجود ندارد

  پايه حسن نيتتوافق موقت بر

 نرا زائلآبه موافقتنامه اعتبارحقوقی واجرائی  موقت کارشناس محترم خواسته است با چسباندن واژه
   .سازد

   :پرفسورشارل رسو درکتاب حقوق بين الملل عمومی خودش ميگويد

 –موافقت نامه  –پيمان نامه  –پيمان  –ھائی که بااصطالحات حقوقی مختلفی مانند  کنوانسيون ه واژ
بادل ت –بيانيه  –قرارموقت   –توافق تکميلی  -قرارداد بين المللی –عھدنامه  –تفاھم نامه  –افق نامه تو

 تباراع منشوروغيره بکارگرفته ميشوند بدون کوچکترين تفاوتی برای يک عمل حقوقی از –يادداشت 
   .وراستآالزام  ،نھا درصورت وجود تعھدآبوده وھمه  ھمانندی برخوردار
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  :قای رسو ديوان دادگستری الھه گفته استآنظريه حقوقی درتائيد 

وغيره  نقش تعيين کننده ای واژه ھا درتبيين خصوصيت والزامی بودن يک قرارداد ويا موافقت نامه <
ھرنوع توافقی بين تابعان حقوق بين الملل عمومی رابايد تعھد < :> درجای ديگری ھم گفته استندارد
  .>ناميد

ادعای ظريف وزيرخارجه جمھوری  قای کارشناس محترم وياآازسوی  قتموافقت نامه مو بنابراين ادعای
  .بی اعتباروباطله است ><درژنو يک تفاھم نامه امضا شده نه موافقت نامه؛ اسالمی به اينکه

  داليل منفك ازادعا 

نی سازی غ ھا وتصويب اليحه مريکا به افزايش تحريمآقای کارشناس مبنی براينکه خواست کنگره آدليل 
ات ھمان موقتی بودن موافقت نامه است بی ارزش است زيرا ازتعلقات وتبع ،مجلس ايران درصدی ۶٠

   .دعاستا منفک از ،وقتی ادعا وارد نبود دليل

  تصويب مجلس 

ه ت ارائه داده اين است که توافقنامی اينکه توافق ژنو يک عھدنامه نيسقای کارشناس براآدليل ديگری که 
   .لس نرسيده استبه تصويب مج

نه حقوق بين الملل ونه قانون اساسی جمھوری اسالمی ضرب االجلی برای تصويب موافقتنامه ويا قرارداد 
  .استبين کشورھا قائل نشده 

ھای بين دولت ه به مسئله تصويب قرارداد ھا وموافقتنام ،قانون اساسی جمھوری اسالمی دردواصل
قراردادھا بايد به <که ميگويد  ٧٧ست يکی دراصل خته اجمھوری اسالمی با کشورھای خارج پردا

ھم تکليف امضای  ١٢۵وھرگز نگفته که کی وچه وقت و دراصل  >تصويب مجلس شورای اسالمی برسد
امضای قرارداد ھا وموافقتنامه ھا پس ازتصويب مجلس با رئيس <قرارداد را مشخص کرده که 

   >.جمھوراست

   :ی بجاستشت حقوقبنابراين ازدو اصل مزبور اين بردا

وزمان خاصی برای اين  موافقت نامه ژنو ھرزمان که به مجلس برود رعايت قانون شده است  -١
   .است تکليف مقررنشده

 ويا درخواست اصالحی توافقنامه و دثارحقوقی تصميم مجلس به رد توافقنامه وياقرارداآبايد بين  -٢
لی درھمه موارد باال مسلم است به تفاوت شد وقنامه به مجلس ارائه نشود قائل فيا اينکه اصال توا

 >توافقنامه عھدنامه نيستاينکه <ويا درخواست اصالح موافقت نامه دليل  که خودداری ازارئه 
ارائه موافقتنامه به مجلس  زادی عمل قوه مجريه درآ و ،بشمار نخواھد رفت )ادعای کارشناس(

صريح موافقتنامه ازمجلس رد ت م که بصوروضعيت حقوقی مادا اجازه نميدھد که موافقتامه از
     .نرا بی اعتبارساختآنشده 

ِ             مصلحت  حکومت، حرف     ِ اصل  درنظام جمھوری اسالمی  درتمام موارد مزبور، -٣    .خرراميزندآ    
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ھا اعالم کردند که ازاين پس ھيئتی ازنماينگان مجلس وشخصيت ھای  = ھم امروز خبرگزاری حاشيه

مذاکرات بين کشورھا يا اين عمل بيسابقه (آ. مشارکت خواھند داشت ژنودرمذاکرات  مسئول درقوه مجريه
 جانشين ،) برای اين نيست که مشارکت قوه مقننه رادرمذاکراتمقننهاست نه قوه  مجريهازوظائف قوه 

دارد که موافقتنامه تفاھم نامه ناميده شود چون  قای ظريف ھم اصرارآنمايند باتوجه به اينکه  ٧٧اصل 
قای حداد عادل حقوقدان آ و ،نامی ازتفام نامه نيامده ١٢۵و ٧٧ن اساسی جمھوری اسالمی اصول درقانو

  پايان حاشيه)؟   (مجلس ھم گفته که نيازی به ارائه موافقت نامه به مجلس نيست

  كارشناس  لهدرك نيت كشورها بوسي

صوص ايران براين است  که اصوال نيت کشورھای امضاکننده علی الخاظھارات ايشان مبنی براينکه <
   >ورباشدآتوافق ژنويک توافق موقت وغيرالزام 

قای کارشناس به نيت کشورھای امضا آ. چگونه بسيارعجيب وخارج ازحد يک اظھارنظرحقوقی است
  ؟ استگاه شده آکننده علی الخصوص ايران 

 ن ميدھد که ايشان درايننشا  >الخصوص براين استعلی نيت کشورھای امضاکننده موافقتنامه عبارت <
جمھوری اسالمی را نمايندگی ميکند که ازنيت جمھوری اسالمی ازقبل ازتنظيم موافقت نامه  ،اظھارنظر

   .باخبربوده است

  نقش اتحاديه اروپا 

 ه وبب تعھداتی لسکارشناس محترم به اعتباراينکه اتحاديه اروپا کشورنيست وحضورش درموافقتنامه 
، اين محمل رابه خارج ميسازد ١٩۶٩ازشکل عھدنامه وشرائط عھدنامه  اقتامه رمواف يا عليه ميشود و

   .ورده استآاعتباری موافقتنامه ژنو  یحساب ب

ا تمی بژانس اآبجابود کارشناس ارشد حقوقی اتحاديه اروپا ھنگاميکه اتحاديه خودش را داخل اختالفات 
مشارکت دروضعی که  از را تحاديه اروپاوارد صحنه شدند ا  ۵+١ايران ساخت وھمراه کشورھای 

راسا درماجرا دخالت دارد که اتحاديه اروپا درصالحيت اونبود منع ميکرد نه اينکه اکنوکه سالھاست 
ا پوحتی بارسنگين مذاکرات به دوش خانم اشتون نماينده اتحاديه اروپاست يادش بيفتند که اتحاديه ارو

ه  ه ای داشتتحميل تحريمات ايران نقش روشن وبرجست درا پارو؟ اتحاديه نميتواند طرف تعھد قرارگيرد
  ؟ن تحميالت ايراد استآبه برداشتن اکنون  نبود و ن تحميالت ايرادحقوقیآبه 

     

  

  

 


