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  حقوقدان -اميرفيض

 »تموافق« ، واژهره اجباراست                                                                ُ يکی ازعناوين حقوقی که بازتاب مطلوبی دارد  ونشان ازرضايت وفقدان ک  
 قرارداد تعلق گيرد يعنی  انجام يک عمل ويا موافقت با           ِ ی به طرفين  ، وقتی درمورد واحد. موافقتاست

حرکت  از قرارداد ومنظور از قرارداد را متوقف و ،منوط به موافقت مشترک ھردوطرف باشد ،نآ
  .بازميدارد

 قرار ه ميشود وازموارد اختالف درازموافقت اکثريت استفاد ،به ھمين دليل ھمواره بجای اتفاق موافقت
   .ازحق رجوع به داوری صحبت ميشود ،ھای دوطرفه بجای حق مخالفت برای ھرطرف داد

   .اين تحرير مقتضی ميبيند که بايک مثال ازنوشته باال رفع ابھام کند

با  وياادمه اجاره سال مبلغ مال الجاره ۵ن قيد ميشود بعد ازآ سال اجاره ميشود ودر ۵ملکی بمدتی مثال 
   .موافقت وتراضی طرفيين معين خواھد شد

اگردرپايان مدت يکی ازطرفين با مبلغ مال االجاره بھردليلی که نياز به اثبات ندارد موافقت نکند  قرارداد 
   .اجاره متوقف ميشود ومستاجربايد ملک را تخليه کند

ل شدن کارميشود نمونه برای طرفين يک قرارداد سبب توقف وقف ،مانند حق مخالفت ،موافقت      ِ اتفاق  
 وردست موضوع از ،حتی يک عضو                                                  ِ ن حق وتوی درشورای امنيت است که بمناسبت عدم موافقت  آبرجسته 

    .شورا خارج ميشود

  وامـــــا بعد

ايران  با ۵+١وافقت مشترک ميعنی   استفاده شده »موافقت طرفين«ازکلمه نوبت  ١٠دردرموافقتامه ژنو
حاليکه اين  يک مقبوليت وامتيازی برای ايران محسوب ميشود در ،نآ        ِ که ظاھر  ه شرط حصول مقررشد

   .قرارداده است ۵+١جمھوری اسالمی رااسيرتصميمات وخواستھای  ،چنين صراحتی درموافقتنامه ژنو

زيرا بظاھر نام  ؛برگردانده اقدام مشترکوزارت امورخارجه جمھوری اسالمی نام موافقتنامه ژنو رابه 
با شخصيت طرف موافقتنامه به تصورميايد درحاليکه حقيقت چنين نيست مزبور يک شخصيت موازی 

   .بلکه موقعيت جمھوری اسالمی رادررابطه با موافقتنامه به اسيرواسارت نامه مبدل ساخته است

حق نه گفتن دارد جمھوری اسالمی ھم حق نه گفتن رادارد ولی تفاوت  ۵+١ھمانطور که  درست است
مخالفت کند زيرا  زادانه اسالمی بتواند آ فقتنامه ژنو وجود ندارد که جمھوریدراين است که موردی درموا

   .نھاستآاسالمی تحميل تحريمھای بيشتروادامه  بھای نه گفتن جمھوری
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  افقت طرفين درموافقتنامه موارد مو

ن آشده که تمامی  ۵+١نامه ژنو منوط به موافقت مشترک ايران و مورد درموافقت ١٠عرض شد که 
  .ن ھا اشاره ميشودآ به چند مورد از ارص. برعايت اختدخواھد بو ۵+١سبب توقف کاربنفع  موارد

  توافق در تمديد مدت   

ماھه است که با توافق متقابل قابل  ۶دوره  ،نامهشکيل دھنده گام اول اجرای موافقتازعناصرت یيک<
ا حسن نيت درحفظ فضای ب ءدراين دوره اعضاضمنا اين شرط ھم اضافه شده که < >تمديد ميباشند

  .>سازنده اقدام خواھند کرد

درتمديد مدت دوره  ۵+١ماه خودداری کرد ھيچ الزامی برای  ۶ازتمديد مدت  ۵÷١اگر ،معلوم است، خوب
 ھا و ماھه وجود ندارد ودقيقا مراتب پيش بينی شده درموافقتنامه ژنو ازباب سنگين کردن تحريم ۶

   .ابل حرکت خواھد شدھای تعليق شده  ق برگشت تحريم

قايان ظريف آيا اظھارات آ. حسن نيت طرفين درحفظ فضای مذاکرات شرط است ھمانطور که مالحظه داريد
مريکا آيا تمسک آ ؟ ومريکا به فردو ونطنز نشانی ازحسن نيت استآمادگی حمله ھوائی آ وعراقچی در

  ت نخواھد بود؟ دازتمديد مدرخودداری  ۵+١ن بھانه ای برای آبه ھمين اظھارات ومشابھات 

   :يا  تمديد مدت با اعالميه کاخ سفيد درتوجيه موافقتنامه ژنو که گفته استآ

ريد زمان به منظورپيشبردبرنامه درگذشته اين نگرانی مطرح شده بود که ايران ازمذاکرات برای خ<
  ؟که حتما دارد ،ته ای استفاده خواھد کرد ........> مغايرت نداردھس

ماھه تمديد شود گرچه معلوم نيست که تمديد مدت  ۶= ھم امروز خبررسيد که ممکن است مدت  حاشيه

ھا به حرکت  قطارتحريم ،مريکا با تمديد موافقت نکندآ جدی باشد ياخبرولی درحال اگر ۵+١ازسوی 
    .مدآدرخواھد 

  راه حل جامع بلند مدتتوافق برای   

   :مده استآدرمقدمه موافقت نامه 

اين مذاکرات رسيدن به يک راه حل جامع مورد توافق وبلند مدت است بنحوی که تضمين کند ھدف <
  .ميز باقی خواھد ماند>آبرنامه ھسته ای ايران کامال صلح 

ِ            مورد توافق الزم شده است نخست راه حل جامع  مورد توافق )٣ه (سرتيکل آبرای اجرای اين   توافقدوم  ،                                      
   .ميز باقی بماندآای ايران کامال صلح  بلند مدت وسوم تضمينی که برنامه ھسته

  ويا جمھوری اسالمی موافقت نکند  ۵+١نھا اگرھريک ازطرفين چه آ يعنی درھرسه مورد وياھريک از

مذاکراه متوقف وضمانت ھای اجرائی درموافقتنامه ژنو ازقبيل تحريم ھای اضافی ولغو تحريم ھای تعليق 
  .شده جاری ميشود
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بل طرح است چرابايد موافقتنامه ژنو با ابھاماتی چنين سنگين به امضای ھمين جا اين استيضاح قا
 ٩٩درعرف حقوق اسالمی  ؟معنای بلند مدت چيست وچه مدتی محسوب است ،نمايندگان ايران برسد

سال ويک کارشناس  ۵چی باالتماس ودرخواست به سال وعباس عراق ٢٠به  نراآھا  مريکائیآساله است و
مطرح  اھميت اين نظريه او درتحريربعدی ( .تسال پيشنھاد کرده اس ۵٠نرا آ وابسته به سازمان سيا

   .خواھد شد)

امه ژنو معلق وپادرھوا گذاشته وامضا يا واقعا اين موضوع حساس مطلبی است که ھمينطور درموافقتنآ
  ؟شود

ا غرب  حل  ساله ايران راب ١٠قای ظريف مثل بچه ھا پريد باال وپائين که يک روزه مشکالت ھسته ای آ
  .توافق کرديم و

؟ واقعا اين حل کردن مشکالت ھسته ای ايران است
 خوب چرا يک روز صد روزھم طول ميکشيد جا

دست بستگی داشت که اين ھمه گرفتاری وابھام و
  .ديدبرای ايران ببارنمياور

يا کيفيت تضمين ايران که فعاليت ھای ھسته ای اش آ
است مورد چگونه ممکن  ،صلح جويانه خواھد بود

مريکا برای رفع آ مريکا قرارگيرد واگرآتوافق با 
 ،زايدھا بيف نگرانی ھای ادعائی خود خواستارپايگاه ھای نظامی درايران بشود وبااين بھانه به فشارتحريم

  ؟چه دامی برای ايران گرفتارميباشد راسته اشآ ظاھر د که توافق طرفين بامالحظه ميفرمائي

  توافق درتعريف مشترک  

، محدوديت ھای عملی واقدامات شفاف با تعريف مشترکراه حل جامع متضمن يک برنامه غنی سازی <
                  >......خواھد بود  نآ، گستردگی ومکان ، حجم، ظرفيتدرباره اندازهسازی  وتوافق برسرمحدوديت ھائی 

ه درراه تعريف مشرک پياده شده چيزی ھست که يا موانعی کآخواھش دارم فرازباال رابا دقت بخوانيد 
  ؟قابل اجرا باشد وھيچ عاقلی چنين محدوديت ھائی را درمذاکرات رفع مشکل ھسته ای ايران ميپذيرد

مه اين توافق مقدقای اوباما را ملحوظ داشته باشيد که يک روز بعد ازتوافقنامه ژنو گفت <آوبعد اظھارات 
  .>سازی ايران است ای  برای برچيدن زيرساخت غنی

بودن حق غنی سازی اورانيوم  دارا مريکا به يک تعريف مشترک قابل قبول ازآژانس وآده سال است که 
ژانس حق غنی سازی اورانيوم برای مصارف صلجويانه  به تمامی آنکه دراساسنامه آ نرسيده اند وبا

   .ستنيای کشورھای عضو آژانس برمريکا قائل به تعلق حق مزبورآ ،است ژانس پيش بينی شدهآء اعضا

حرف مفت زدن مريکا وايران با تعريف مشترک مواجه شود <آ چگونه راه حل جامع ميتواند بين نظر
  .>ن دشواراستآسان است ولی تحمل آ
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اساسا کدام مسئله فلسفی واخالقی با تعريف مشترک واحد روبروشده است که تعريف غنی سازی 
  .)دن استبزرگ عالمت نز سنگروبروشود (

 يمتحر افقتنامه ژنو گرفت وبعد مسئله ميدانست وميداند که تعھدات ايران را درمو  ۵+١اين مشکالت را 
  .> گره  زدراه حل غيرممکنگفت <ھا رابه راه حل جامع که بحقيقت بايد 

  وعده نشدني 

  :مده استآدردنباله ھمان فراز تعريف مشترک 

ن مورد توافق قرارنميگيرد آ بود که ھيچ بخشی ازاين راه حل جامع به مثابه يک مجموعه منسجم خواھد<
اين راه حل جامع شامل يک فرايند متقابل وقدم . ن توافق حاصل شودآنکه درمورد تمامی بخش ھای آمگر

 ھای ند جانبه وتحريمھای چ ، تحريمبه قدم ميباشد وبه رفع ھمه جانبه تمامی تحريم ھای شورای امنيت
  >ملی مربوطه به برنامه ھسته ای ايران می انجامد

يد که آنقدر بنظر راحت الحلقوم ميآ ھا مده يعنی برداشتن تحريمآوعده ای که دراين بند ازموافقتنامه ژنو 
   .ن ھيچ فکرنشده استآ وغيرقابل ھضم  به سختی

  .جم بودن کليه موافقت ھانشان داده شوداجازه بدھيد بايک توضيح ونمونه اھميت پيوستگی ومنس

   :مده استآدرفصل ايجاد کانالھای مالی درموافقتنامه ژنو 

به تحصيل درخارج  پرداخت مستقيم شھريه به دانشگاه ھا ودانشکده ھابرای دانشجويان ايرانی شاغل<
  >مبلغ توافق شدهازکشور تا 

 ۵+١امه ژنو متوجه اين مقصود است که اگربين پيوستگی وانسجام تمام موافقت ھای مربوط به موافقتن
 توجمھوری اسالمی درمبلغ پرداخت ھزينه تحصيلی دانشجويان شاغل که مسلما درمقابل ساير موافق

ن است که ھيچ توافقی درھيچ آتوافق نشود مانند  ھای موافقتنامه ژنو مبلغ وموضوع ناچيزی است
   .موردی نشده است

ميدھد که باطرح موضوعاتی که سبب  ۵+١ھا اين امکان رابه  موافقت شمول اجرائی انسجام وپيوستگی
مخالفت جمھوری اسالمی ميشود تمام موافقت ھا وتعھدات جمھوری اسالمی را ناديده گرفته وبه ھمان 

ومستند اقدامات خودراھم مخالفت جمھوری اسالمی عنوان  ن رجوع کندآھا وسفت کردن  حالت تحريم
  .کند

موافقتھای منسجم ويکپارچه به موافقت  وبی سابقه ودرعين حال نامربوط است زيراعجيب  مزبور شرط
ارتباط  بعدی باشد و ھريک مقدمه وپايه ای برای شروع موضوع مورد موافقت  ھائی اطالق ميشود که

   .مدن موضوع مورد توافق ديگرباشدآھرموافقتی سبب بوجود 

خارج ازکشور ھيچ ارتباطی به تحريم ھا ويا مسائل ھسته  ھزينه تحصيل دانشجويان ايرانی دانشگاه ھای
ثرگردد (فالن به شقيقه ا ای ندارد که اگرتوافق نشود تحريم ھا کماکان ادامه يابد وتمام موافقت ھا بال
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تعھدات خود  جمھوری اسالمی به بخش مھمی از ،ژانس اتمیآواين درحاليست که بنا براعالم  چکاردارد)
   .کرده استژانس عمل آدرمقابل 

  .اول ايران راخلع سالح کرده وبعد سرش راميبرد ۵+١ن است که آحالت اين قضيه مانند 

  عقيده كلي نسبت به موافقت نامه ژنو

ِ                                 عقيده قاطع براين است که موافقتنامه ژنو رامردان حقوقی وسياسی  بصيرومطلع وباتجربه وبا عالقه به                                                            
 جانب ن ازآامروزدرک کامل  ظيم کرده اند  که  تن مريکاآ گاھی کامل ازھدفھای سياسیآمريکا وبا آمنافع 

مريکا آتی ودرجريان تحميل اين موافقتنامه است که معلوم ميشود آدرسالھای  منتقدين ممکن نيست بلکه
ن موافقتنامه با چه تردستی ومھارتی درپناه پيش بينی ھای حقوقی وخامی نمايندگان ايران آدرتنظيم 

  .ه استحقوق ملت ايران بستپای حکمی رابه ھای اسارت بسيارمبند

قای ظريف اين موافقتنامه ژنو را امضاکرد خانم اشتون وشرمن که تسلط کامل به پيچ آفکرميکنم وقتی 
بخوانيد اسارت نامه> چقدربه بالھت ماايرانيان خنديده اند چراکه ھای اين موافقتنامه دارند < خم و

برای تنظيم وامضای اين قوقدانھا ومردان سياسی ايران بھرصورت وظاھرا بھترين وفھميده ترين ح
                                       .موافقت نامه انتخاب شده اند

                                 .ادامه موضوع به تحرير آتی


