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  حقوقدان –اميرفيض 

تبعات بسيار خطرناکی که موافقتنامه ژنو برای ايران وملت ايران خواھد داشت وبه مصداق سنگی که 
، درجريان عاجز خواھند بودن آوردن آ) به چاھی مياندازد صد عاقل ازدرجمھوری اسالمیديوانه ای (

ه يعی اخبارمربوط به موافقتناموبطور طب يک حساسيت خاصی نسبت به موافقتنامه مزبور قرارگرفته ام
    .ھمه مسائل را تحت تاثير قرارداده است

 ۵+١ھم امروز که  تحرير ميخواست درجريان يک مقايسه حقوقی بين قرارداد ترکمانچای وموافقتنامه 
   :مدهآدربيانيه مزبور  ؛وردندآاريھا ازبيانيه شورای وزيران اتحاديه اروپا خبرقرارگيرد خبرگز

گامھای . شورای وزيران اتحاديه متعھد ميشود که ) اجرا کند١(حسن نيت ايران بايد  تعھداتش را با«
 س از) پ٣(مده آ اقدام مشترکھای اتحاديه اروپا که دربرنامه  ن بخش ازتحريمآ ) رابردارد و٢( الزم
) نماينده ارشد ۴( توصيه کاترين اشتونانس بين المللی اتمی وبراساس جرای تعھدات ايران وتائيد آژا

  »وردآ) در۵( حالت تعليقبه  را اتحاديه اروپا

   .گاه استآ بيانيه مزبور درمعيارحقوقی تعھد بی مصرف ودرعرف عوام شيره ماليدن سرطرف نا

ھماھنگ است يعنی ھم بيانيه  ۵+١ن حقوقی توافقنامه عجيب اينجاست که وزن حقوقی تعھد مزبور باوز
   .ابھام وتشخيص يکطرفه تنظيم شده است ،درجھت عدم قاطعيت ۵+١شورای وزيران وھم موافقتنامه 

 وتجليل کشورھای اروپائی ويکسره مورد تائيد  ،ھمانطور که موافقتنامه بدون تامل ،عجب دوم اينجاست
کست خورده ومحکوم شده موافقتنامه است بيش ازکشورھای قرارگرفت وايران که طرف ش مريکاآ

يه ھمين جنبه ھای تبليغاتی بسوی بياناکنون نيز ،ن موافقت رفتآاروپائی وبرنده موافقتنامه به استقبال 
   .ستشورای وزيران اتحاديه اروپا جاری ا

  مواد تعهد  بي مصرف 

  معناي حسن نيت  )1(

ن مستفاد آدرقرارداد ھای بين المللی از نچه کهآکه متعارف درگفتگوی ماست با  حسن نيتمعنای  
   .ومعمول است تفاوت دارد
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ن اشاره ميشود که اگربه ماھيت قرارداد آسن نيت واژه ای است که درغالب قرارداد ھای بين کشورھا به ح
    .واژه مزبوررعايت يک نوع نزاکت سياسی وبين المللی استذکرھاتوجه شود به اين حقيقت ميرسيم که 

حسن نيت درقرارداد ھارابه معنای  ،اننقوق داعده ای از ح
، رفتاری که معموال بايد درقرارداد ، اغفال، کرهفراغت ازتقلب

دربرخی ازقوانين  .ن ميدانندآھارعايت شود وچيزھائی شبيه 
جمله فرانسه  اصل حسن نيت درقرارداد ھا  مدنی کشورھا از

ست درقانون مدنی ايران بطورضمنی درشرائط عقد واردشده ا
    .مده استآ رر                     ِ ودرفقه اسالمی بعنوان غ  

بھرحال ضابطه ای مشخص وتعريفی که بتوان محدوده حسن 
اد نيت طرفين ويايکطرف قرارداد راچه بھنگام امضای قرارد

جنبه ادعا  ن معلوم ساخت دردست نيست وبيشترآويااجرای 
وميتوان  نرا ثابت کردآ حضور ط رسيدگی ممکن استيودرمح

  .سان ميسازد شناختآ مواردی که کاربھانه را از نراآ

پايه واساس برنامه ھسته ای ايران  ۵+١درحاليکه موافقتامه 
 ،مهنا ن موافقتآ) زمائیآتی مکانيسم راس(    ِ فصل        ِ مقصود  واست 

يا عدم حسن نيت جمھوری  ھمان ابرازحسن نيت جمھوری اسالمی است ومواردی که کيفيت حسن نيت و
 ،ن مداخله مستقيم داردآ ژانس بين المللی اتمی نيزدرآ و ،اسالمی را به اثبات برساند مشخص شده

  ؟ستواردشده ا تاکيد برحسن نيت ايران باديگردربيانيه شورای وزيران اتحاديه اروپا به چه قصدی 

به اجرای تعھدات جمھوری اسالمی باحسن نيت  سطربيشترنيست دوبار ۴دربيانيه شورای وزيران که 
   .اشاره شده است

 رابطه باحسن نيتاين ميخ کوبی محکم برای اين است که بيانيه جای پای محکمی برای بھانه گيری در
   :قول مولویوب وغرض ومقصود نھائی پنھان شده باشدفراھم کرده 

  دل بسوی انديشه شد  زيد ھنر پوشيده شد      صد حجاب اآچون غرض                 

> چگونه قابل اثبات است که ايران اجراکندحسن نيت ايران بايد تعھداتش رابامده <آاينکه دربيانيه 
ت مطابق حقوق کشور دائره ومفھوم حسن ني و ؟تعھداتش راباحسن نيت ويا بدون حسن نيت انجام داده

  ؟که کشورھای عضو اتحاديه اروپا ازحسن نيت تعريف ثابتی ندارندچرا؟ متعھد است ويا اتحاديه اروپا

مرجعی برای دادخواھی ايران وياادعای عدم حسن نيت ايران وجود ندارد  ۵+١نجا که درموافقت نامهآ از
درتحريرتجزيه تحليل حقوقی موافقت نامه به لمللی الھه ھم بااشکال حقوقی که ومراجعه به دادگاه بين ا

ست مرجعی نيست که بتواند به اختالف حاصله دررابطه با حسن نيست حکم بدھد ن اشاره واستناد شده اآ
لذا تعھد ايران بی مصرف خواھد ماند يعنی انجام تعھد ازسوی ايران درجھتی مصرف خواھد شد که بازده 

   .ندارد

رھبر فاتح در جنگ دوم در ه س
کنفرانس تھران تعھد ھايی را با 

پذيرفتند، ولی حسن نيت » حسن نيت«
شيره مالی «استالين دروغين و از سر 

  بود.» لبو تق
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نرا متوجه طرفين آ ن بدانيم وآبه اغواگری وتقلب وصحنه سازی وامثال دائره حسن نيت رامحدود  اگر
ای ھ ، واژه، فريب، ميرسيم به اين حقيقت که موافقتنامه برپايه اغواقرارداد بگيريم نه فقط يک طرف

چگونه ميتوان فصل حسن  ،تھيه شده است ۵+١وازسوی ھمان  ۵+١نھم به نفع آ ،نھاآچند پھلو وامثال 
  ؟وردآرای يکطرف قرارداد به حساب نيت رافقط ب

  سابقه عدم حسن نيت 

 مريکائی قبل ازآبا جمھوری اسالمی نشان ميدھد که خانم شرمن سرپرست ھيئت  ۵+١اسناد مذاکرات 
   .صوال  دروغگوو دغلکارخواند يعنی فاقد حسن نيت دانستا ايران را ،مذاکرات غازآ

   >ازكسي كه ميدانيم امانت دارنيست نميشود خواستارامانت شددرحقوق وفلسفه ضابطه ای ھست <

 علم به ما<. ن مال سالم نيستآ ميخرد مدعی بشود که چراسان مالی راکه ميداند معيوب است نميشود ان
  .>وقع سالب اعتراض وادعاست

 نھا روشن است وارد معامله آال برای ن کامآبا جمھوری اسالمی که ماھيت  ،۵+١اتحاديه اروپا وگروه 
 نھا روشن وآسالمی که بربنابراين نميتوانند خالف ماھيت جمھوری ا ،امضای موافقت نامه شده اند و

مورد اقرارواعالم ھم قرارگرفته خواستار حسن نيتی ازجانب جمھوری اسالمی بشوند که نه معمول سران 
   .نرا نسبت به خارجيان ميدھدآجازه رعايت نھا اآجمھوری اسالمی است ونه قانون اساسی 

سته توان ،پرده زيرکی وزير   ِ غل   َ ب   عراقچی اعتراف کرد که از قایآ، ن گذشته بعد ازامضای موافقت نامهآ زا
  .گنجانددرموافقت نامه ب ايران تیآاستفاده ھای رابرای سوء  »درسآ«واژه 

ميزان اجرای تعھدات جمھوری  را چطور شورای وزيران ميتواند باب حسن نيت ،!!اين شھادت ناب با
  ؟سالمی قراردھدا

  برداشتن گام هاي الزم   )2(

   .ھا  نامفھوم است وسبب بطالن تعھد ميگردد برای برداشتن بخشی ازتحريم ،رداشتن گامھای الزمب

 ھر ؟ معيارالزم بودن ويانبودن گامھا فاقد ضابطه شناخته شده وقانونی است و، يعنی چهگامھای الزم
ی الزم به حرکتی ميتواند برداشتن گام تلقی شود وھيچ محدويت زمانی ندارد که درچه مدتی اين گامھا

   .يعنی ھمين شيره ماليدنخواھد رسيد   خرآ

ھا خواھد رسيد بلکه ميگويد  پس از  که گامھای الزم به ختم تحريماين دقت الزم است که بيانيه نميگويد 

 ن قسمت ازآ )۴( توصيه خانم اشتونژانس اتمی وآوموافقت  ،ازسوی ايرانباحسن نيت انجام تعھدات 

   .مده است تعليق خواھد شدآ) ٣(  اقدام مشترك ھا  که در تحريم
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 و ،اتمی مدعی ايران ژانسآی ن ازسوآتائيد  ،حسن نيتنھم باآجمھوری اسالمی  تتعھدااثبات اجرای 
   .ن ممکن نيستآ عليه ايران است ھمان سد سکندراست که عبوراز ھا که واضع تحريم اتحاديه اروپا

 نخواھد بود که تحريم ۵+١اينکه ايران به تعھداتش با حسن نيست عمل کند  الزامی برای  يعنی عليرغم 
 راد ھای وابسته به خو نخواھد بود که تحريم بردارد وھمچين الزام وتعھدی ھم برای اتحاديه اروپا را ھا

   .ميکند )۵( تعليقرا  نھاآبردارد بلکه فقط 

عليق تعليق کننده ميتواند به ت .وبا رفع تحريم متفاوت است ،تعليق يعنی موقتا تصميمی را متوقف کردن
يزان وآ تعليق درلغت به معنای .داشته باشد نکه نيازی به اثبات ويامراجعه به دادگاه راآرجوع کند بدون 

  .رختی برميدارد جا ازا ) ھرزمان که خواست لباسش رتعليق کنندهويزان کننده (آکردن است که شخص 

  

  

 


