ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ۰۸
ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ در ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﻫﻤﺎ( از اﯾﻦ ﻏﻮل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ اداره ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر )اوﻓﮏ( ﻧﯿﺰ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺮوج ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﺮﺟﺎم ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﯿﭻ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
آﺧﻮﻧﺪی :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دﯾﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز ﻗﺪس در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد :وزارت
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻗﺪس در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ اش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﺮان از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ راه را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ در
ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﯾﺎ آﺧﻮﻧﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎن ﺑﺨﺮد؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وی ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ادﺑﯿﺎت ،از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎن ﺑﺨﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد اﯾﺮان اﯾﺮ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺶ اﯾﺮ را
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ،اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد و ﻣﺠﺪدا ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﯿﺶ اﯾﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ را از ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻓﺨﺮﯾﻪ :ﺑﺎﯾﺪ از وزﯾﺮ راه اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﮕﻮﯾﻢ
اﺻﻐﺮ ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی اروﭘﺎﯾﯽ و

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در دوره ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد اﯾﺮان اﯾﺮ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ وی اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﻨﻈﺮی :اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﺧﺴﺎرت از ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻨﻈﺮی ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ ﻫﻮاﻧﻮردی و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری درﺑﺎره وﺟﻮد اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت از ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺮان اﯾﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن اﯾﺮان اﯾﺮ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﻮده ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺷﺮﮐﺖ؛ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری رﺳﻤﯽ ﺑﻮده ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻔﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﻋﻮاﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
وﺟﻮد ﺑﻨﺪ ﻓﻮرس ﻣﺎژور در ﻗﺮارداد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺪ «ﻓﻮرس ﻣﺎژور» در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در در
ﻗﺮارداد ﻫﻤﺎ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض درج اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی )اﯾﮑﺎﺋﻮ ـ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ( اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻓﻮرس ﻣﺎژور
ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻗﺮارداد را ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺧﺎرج از اراده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻏﯿﺮ ارادی ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺮارداد از ﺳﻮی
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪی در ﻗﺮارداد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻓﻌﻞ ﯾﺎ
اﻗﺪام دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﻈﺮی ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻗﺮارداد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ دادﮔﺎه ﻓﻌﻞ
ﯾﺎ اﻗﺪام دوﻟﺖ)اﻣﺮﯾﮑﺎ( را ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻏﯿﺮ ارادی ﺑﺮ ﻗﺮارداد دو ﺷﺮﮐﺖ دارد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻧﺪاده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﺮان ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﻗﺴﻂ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺴﺮ داده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺻﻞ ﭘﻮل و ﺳﻮد آن ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎزﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﻋﻼم ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ را ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻗﺮارداد ﻫﯿﭻ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻧﺪارد
ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری درﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻗﺎی آﺧﻮﻧﺪی ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و از
اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ
وی ،آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺮارداد ﻫﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﯾﺎ ﻗﺮارداد اﯾﺮﺑﺎس را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد ﻫﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

