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  تصميم مجلس به لغو موافقتنامه ژنو
  حقوقدان -اميرفيض

 ريمتصويب تح يکی فوريتی طرح مجلس برای لغو موافقتنامه ژنو درصورت بخبرگزاريھا خبرازتصوي
  .منتشرساخته اند آمريکاد ازسوی کنگره ديھای ج

، درحاليکه موافقتنامه ژنو نه تنھا به تصويب مجلس اسالمی نرسيده نجاستآمتوجه اين طرح      ِ حيرت  
ن موافقتنامه مطلع آھيچيک ازنمايندگان مجلس ازکم وکيف اظھارات نمايندگان مجلس < بلکه بنابر

   .نرا لغو کندآن سابقه ندارد آ نيستند>  چگونه ممکن است مجلس نسبت به امری که در

تصميم متخذه ازسوی يک دولت وقتی تصميم متخذه وقابل لغو شناخته  .است ، متوجه تصميم متخذهلغو
   .ميشود که تمام مراحل قانونی شدن راطی کرده باشد

 موافقتنامه ژنو که مراتب ومدارج مقرره درقانون اساسی جمھوری اسالمی را طی نکرده درموقعيتی قرار
. چيزی راکه مجلس تصويب اختن است، يعنی ازاعتبارخارج سندارد که بتواند مشمول لغو گردد. لغو

  ؟اعتبارساقط ميشود از ،گرديده چگونه درمسيرلغونکرده وواجد اعتبارقانونی ن

   سهكا كاسه زيرنيم

درباطن متضمن   ،وقدرت نمائی جمھوری اسالمی دانست نرا برای مصرف داخلیآخبرمزبور که ميتوان 
   .دولت ومجلس اسالمی قرارگرفته استرسازی وظاھ خود نمائی            ِ تحت الشعاع   ،ن ھدفآھدفی است که 

درحالت کنونی نظربه اينکه موافقتنامه ژنو به تصويب مجلس نرسيده واقدامات دولت درراستای موافقت 
، مسئله مزبور نقطه ضعف حقوقی بسيارقابل استفاده است که مجلس نامه ژنو فاقد اعتبارقانونی  است

پايداری درحفظ حقوق ملت ايران استفاده کند واين موضوع مھم  ن درجھتآ شورای اسالمی ميتواند از
 وتغيير عنوان موافقت نامه به تصميم مشترک ن واقفندآوکشورھای اروپائی نيز بر آمريکاھمان است که 

واظھارات شيخ حسن به ارجاع موضوع به ھمه پرسی نشانی ازالتھاب ونگرانی خارجيان ازمسيرانحرافی 
   .تموافقتنامه ژنو اس

س  مجل دخالت حق  از نوعی تائيد ويا انصراف ،اليحه لغو موافقت نامه ژنو به اعتبارتحريم ھای اضافی
ای درنھايت موقعيت مجلس وچنين اليحه  ؛تلقی ميگردد ازسوی مجلسموافقت نامه ژنوتصويت   در

واحتماال پايمال دارد ضعيف  راگ قانونی که نسبت به موافقتنامه ژنورزب دراستفاده ازامتياز اسالمی 
  .خواھد ساخت

   )خدا گرزحکمت ببندد دری       زرحمت  گشاده است درديگریدريک عبارت خودمانی (

                                                                                        ِ مسير انحرافی موافقتنامه ژنو ازتاريخ امضای نمايندگان جمھوری اسالمی تاکنون  ازنظر حقوقی در  
گشوده است ومجلس است که برای حفظ حقوق ملت ايران وبی اعتبارساختن موافقت نامه ژنو  رحمتی
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شعار  دادنوقعيت حقوقی وقانونی  واين م ،ستين مجلسآ نبايد بابی احتياطی  وياچوب گذاشتن دولت در
  .اين موقعيت راازدست بدھد >مدرس وار<

  حرف لغو= بيهوده 

به دليلی که عرض ح شده ازسوی مجلس واجد اعتبارنخواھد بود (اگر لغو موافقتنامه ژنو به ادعای مطر
اظھارات مجلس اگرلغو کننده موافقت نامه ژنو نيست  ؛شد) ولی چون يکی ازمعانی لغو بيھوده گوئی است

  که: زيراولی حرف مفت وبی اعتبارحتما ھست 

ايران تحميل  دی رابرجدي ھای  ن کشور تحريمآوکنگره  آمريکا ،امضای موافقت نامه ژنو ازبعداز 
، نمايندگان جمھوری اسالمی ھا که با مفاد موافقت نامه تطبيق نميکرد وعليرغم تحريم کرده اند

واين  ندادامه داد آمريکاھا به مذاکرات خود با  ن تحريمآ ن نکردند وباتحملآ اعتراض جدی بر
به موردی که قبال اجازه نميدھد که جمھوری اسالمی نسبت که نوعی موافقت ضمنی است  سيره 

  .ن استفاده کنندآ بطورضمنی موافقت کرده اکنون درحد لغو موافقت نامه ژنواز
ازھريک ازتعھداتش  آمريکامفاد موافقت نامه ژنو واجد اين تصريح نيست که درصورت خودداری  

می حق لغو ويافسخ موافقتنامه ايجاد خواھد شد نه تنھا چنين حقی ايجاد جمھوری اسالبرای 
    .بسوز وبساز> راداردبلکه ماھيت موافقتامه نشان از< نشده

 لغو و یامپيشگدرموقيعت  ند سخت مايل است که ايران رابرخالف تظاھری که ميک آمريکا  
ھمچنان وتوجه مسئوليت به ايران تا با داشتن دليل  ؛خودداری ازانجام موافقت نامه ژنو قراردھد

   .دھای کنگره را عليه ايران ادامه دھ تحريم

ره ی کنگھا اکنون تنھا حقوق بشروکمک به سازمان ھای تروريستی را ابزار ومستند ادامه تحريم آمريکا
يک دليل دنيا پسندی برای ادامه تحميل  ازسوی ايران  ميداند درحاليکه  لغوموافقتنامه ژنو عليه ايران 

   .قرارخواھد داد آمريکاھا دراختيار تحريم

رابا مشکلی روبرو نخواھد ساخت  آمريکا ،دولت برتوقف مذاکرات ايجاد تکليف تصميم مجلس به 
، ايران را درحقيقت خلع سالح رژيم آخوندیدگان ـــــبا استفاده ازندانمکاری نماين آمريکازيرا 

 ھم فعاليتکريا اشاره کرد <زقای اوباما درگفتگوی با فريد آھسته ای کرده  است وھمانطور که 
 اجراکرده مدی را عليه ايران تصويب وآ ھای بسيارکار تحريم ا متوقف کرده وھمھسته ای ايران ر

  .>است
يت ، فعالاينکه درطرح يک فوريتی پيش بينی شده که جمھوری اسالمی با لغو! موافقتنامه ژنو 

بين حرف وعمل فاصله < ؛د گرفت  بسيارعاميانه ورجز خوانی استھای ھسته ای را ازسرخواھ
  .>سمان استآ زمين تا

  راه كارچيست

مدرس وار) يعنی جمھوری حرکت مجلس درچھارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی است نه ( ،راه کار
 ،ن موافقتنامهآومجلس با تجديد نظردرمفاد  ؛اسالمی بايد خواستارطرح موافقتنامه ژنو درمجلس گردد
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ت به بسخواھی نورد وپايگاه حقوقی برای دادآ عيارھای حقوقی معمول درحالت يکطرفه به م از نراآ
  .ن موافقتنامه منظور داردآاجرای 

 ن مسلطند مواردی است دنيا پسند وآاينھا ومراتب ديگری که حقوقدانان جمھوری اسالمی مسلما بر
  .نرا الزم ميدانندآ احترام به قانون اساسی وحقوق مجلس تلقی ميشود که ھمه کشورھا وملت ھا تبعيت از

زاجرای موافقت نامه ژنو ه ھيچوجه خودداری ايران ارعايت اين تکليف وحقوق ازجانب مجلس اسالمی ب
د حق شود بوجوھا ذي ھای جديد ويا استمرارتحريم به تحريم آمريکارا که ردد واين حق وبھانه تلقی نميگ

   .وردآنمي

واظھارات خانم شرمن  وھمچين اظھارات مبھم وگاه ضد ونقيض  ۵+١با سانيکه مذاکرات ھيت ايرانی ک
 ،  ايران رادرچه مخمصه بزرگ ورژيم اسالمیرا مرتبا تعقيب ميکنند ميدانند  که ھيئت ی ھيئت ايران
 و ساز دنيای امروز کار تصوری در        ِ غيرقابل           ِ تا چه حد   یھا وسالح تحريم ،ه استفرو بردخطرناکی 

  .جايگزين اقدامات نظامی است

  :راگويا ترسازدورده ميشود که اين تحريرآتشبيھی 

ه رميخکوب شدبا موافقتنامه ژنو ھمانند کسی است که چھارميخ به ديوا دررابطه ،موقعيت ايران بی کس
  .وفقط دھانش بازاست تاھرچه ميخواھد دل تنگش بگويد

  

  

  

 


