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 اهليت نمايندگان ايران

 درتوافق جامع
  حقوقدان -ضاميرفي

 ايراداتی که ازمنظر حقوقی خود نما بود ارائه شد و ١)ژانس اتمی درتوافق جامعآداوری ( درتحرير
جامع خاصه به ارجاع اختالف با درھمان تحريرقرارشد به اھليت نمايندگان جمھوری اسالمی درتوافق 

اھليت نمايندگان جمھوری اسالمی درتوافق جامع جدا  به داوری ھم گفتگوئی داشته باشيم زيرا امر ۵+١
  .ازاصالت ومشروعيت توافق جامع نميشود

ق . ححق يا متعلق به شخص است ويا متعلق به جامعه که صاحب حق شناخته ميشوند ؛توضيح اينکه 
    .ھم تحت اصولی قرارگرفته است حقوق نآ ت ممکن است يافت شود وربند ،بدون صاحب

  .وقيمومت صاحب حق  ويا حکم قانون تصرف درحق يابايد بعنوان صاحب حق باشد ويا بنمايندگی ووکالت

مان ھ نمايندگی ووکالت ازجانب حق اھميتش معلوم ميشود زيرا به اعتبارمرتبه حکم قانون که بگذريم  از
تفريط حق بوسيله ھمان نمايده ايجاد  صرفات کم ويا بسيارزياد حتی درحدت است که تنمايندگی ووکال

  .ميگردد

کنوانسيون وين مربوط به عھدنامه ھای بين المللی به مسئله نمايندگی کشورھا درتنظيم عھدنامه ھا توجه 
ندگی بنمايشخصی که  ؛گفته است اختيارات نماينده کشورھا گرفته و                ِ نرا درمعنا وسند  آ خاصی داشته و

، مشارکت دريک ، اعالم رضايت نسبت به موضوعیاعتباريک متن        ِ ، تائيد  ، قبولکشوری جھت مذاکره
   .عھدنامه بين المللی ويا ھراقدام ديگری مامورميشود بايد اختيارات او مشخص باشد

  درتوافق جامع ايران  اهليت نمايندگان

مايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای ودرنھايت موافقت تاکنون ھيچ سندی منتشرنشده که حدود اختيارات ن 
گاھی ما ويا بطورکلی نبود سند اختيارات را نميتوان به عنوان آ. اين عدم با توافق جامع را نشان بدھد

نی کسا ،ذاکرات کشورھا براين پايه استزيرا عرف معروف درم ؛يصه وشرط ابطال توافق جامع گرفتنق
 ن اختيارات کتبیآاکراتی شرکت دارند  دارای اختيارات الزم ميباشند گرچه که بنمايندگی کشورھا درمذ

ن است که اگردولت با اقدامات نماينده معرفی شده خود موافق نباشد ھم آ نبوده باشد وعقيده عمومی بر
   .نرادارد وھم تغيير نمايندهآحق اعالم 

اشته تياراتی که دــدگان ايران خارج ازاخبنابراين حق اعتراض نسبت به توافق جامع به اعتباراينکه نماين
   .اند عمل کرده اند مسموع نيست
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  حد اختيارات  چگونگي و

ی بين المللی متناسب وحدود اختيارات نماينده کشورھا برای مذاکرات وانعقاد عھدنامه ھا حد چگونگی و
   .وقوانين اساسی کشورھاستعھد نامه  موضوع  و ودررابطه با اھميت

 نآجمھوری اسالمی که قدرت تصميم گيری دريک مقام وشخص مجتمع است خاصه که کشورھائی مانند 
تفويض اختيارات  ،داشته باشد ومردم فاقد حق حاکميت شناخته شوند را قيمومت شخص مقام واليت و

   .کلی به نمايندگان کشورھا نه معمول است ونه ممکن

ا درمذاکرات وعھدنامه ھا نماينده منويات دراين قبيل کشورھا ھمانند جمھوری اسالمی نمايندگان کشورھ
  .رھبرھستند نه دولت ويا مجلس افکار و

وين مبنی براينکه  و چه اعالم مکررھيئت نمايندگی ايران درمذاکرات ھسته ای چه درژنو ولوزان 
  ،مذاکرات براساس رھنمون ھای مقام رھبری است

  ،داشته انداظھارظريف براينکه مقام رھبری دربيانيه لوزان نظارت دقيق  
اظھارات نماينده سيد علی = مادامی که مقام رھبری نسبت به تفاھم نامه اظھارنظرنکرده کسی  

   .حق اظھارنظرنداردوسخن ولی فقيه ختم الکالم است
  مواردمشابه ديگر و 

اختيارات مشخص اداری که ازقانون اساسی  ايران با نامبجمھوری اسالمی  نشان ميدھد که نمايندگان
 منتقل کننده نظرات و ه باشد درمذاکرات شرکت نداشته اند ودرواقع سخنگوجمھوری اسالمی اعتبارگرفت

   .شخص ولی فقيه بوده اند نه نمايندگان کشورايران

  محظورات نماينگان ايران ! اشكاالت  و

 قانون نخستين اشکال مھم وقانونی  که متوجه توافق جامع است مسئله ارجاع به داوری است .
اع اختالفات درعرصه ازارج را دولت وموسسات دولتی ١٣٩ه اساسی جمھوری اسالمی درماد

   .بدون تصويب مجلس ممنوع کرده استبين المللی 

قانون اساسی جمھوری اسالمی که اختيارات ولی فقيه را احصا کرده است  ١١٠درماده  ازسوی ديگر
است ونميتوانسته زحق ارجاع اختالف ايران وکشورھارابه داوری برای ولی فقيه محفوظ نداشته ذکری ا

   .قانون اساسی بوده است ١٣٩که حق داوری را برای ولی فقيه منظوربدارد زيرا مخالف ماده 

 بايد قبال بهقانون اساسی بجاست که موافقت مجلس باارجاع موضوع به داوری  ١٣٩اين دقت درماده 
ارجاع موضوع به           ِ درمذاکرات   ،ن اجازه قانونی نمايندگان ايرانآبرسد وبعد به استناد  تصويب مجلس

    .وبه عبارت ديگربدون موافقت قبلی مجلس موضوع داوری مفروق عنه است داوری شرکت کنند

> واجد اين مفھوم است که بدون تصويب مجلس، ارجاع بايد قبال به تصويب مجلس برسد< عبارت

 که ازاقدامات سرخود و. علت اين حساسيت وسخت گيری قانون اين است به داوری باطل وممنوع است
  .عمل انجام شده) جلوگيری شده باشدقبول داوری قراردھد (بيا فضولی که کشوررا درموقعيت ناچاری 
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ارد مو اين توجه بجاست که عمل نمايندگان ايران درارجاع اختالف به داوری بدون تصويب قبلی مجلس از
ن  مانع آميشود که مجلس با تصويب ابطال توافق جامع است نه ازموارد تنفيذ يعنی شامل مواردی ن

  بطالن وبه جريان افتادن امرداوی شود. 

. اقدام نمايندگان جمھوری اسالمی تجاوز ازقانون است ،بطالن عقد وقرارداد اصولی يکی ازمواردزيرا 
 باطل است ،حقوقی           ِ رعالم ثبوت  تجاوزبه قانون و د ،رجاع موضوع بداوری بدون تصويب قبلی مجلس درا

   .اطل قابل تنفيذ نيستوامرب

   نتيجه بحث باال 

نجا که نمايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای فاقد حق قانونی ارجاع موضوع به داوری بطورکلی بوده آ از
  ؛اند

گاه بوده آگاھی ازقانون اساسی جمھوری اسالمی آ نمايندگان جمھوری اسالمی به اعتبار ؛و نظربه اينکه
   ؛مجلس اسالمی چنين مصوبه ای دائربه موافقت باارجاع موضوع توافق جامع به داوری ندارداند که 

وايجاد اثرقانونی خارج ازاختيارات او بوده  که اعالم رضايت خامنه ای درمورد ارجاع به داوری نجاآ از و
  ؛ــــــذا، لنميکند

 ھرکس ديگری ايجاد حق وداوری ژانس ويا آارجاع موضوع اختالف نسبت به توافق جامع به داوری 
  .وتوافق جامع رانسبت به موضوع داوری  باطل ميسازد تکليف برای جمھوری اسالمی نميکند

البته استفاده ازاين حق بدون استيضاح دولت وخاصه نمايندگانی که به قانون مزبور تجاوز نموده اند 
   .ممکن نيست

 محظور ديگر 

  >کند ژانس اتمی را تصويبآالحاقی اليحه  بايد مجلس ايرانمده است <آدرتوافق جامع 

چطور اھميت نداده اند به اين الزام وتعھدی که برای  ،خيلی جای حيرت است ازسربھوائی نمايندگان ايران
  ؟نھم ازسوی کشورھای خارجیآمجلس ايران ايجاد شده 

تھديد است وبدون عکس العمل  اجبارونوعی      ِ عالمت   ،در کالم ،بايدمفھوم ماده باال متضمن تھديد است  
  .نيست

اليحه الحاقی ايران به انرژی اتمی  ا؟ زيرتھديد وکلمه بايد قرارگرفته است    ِ طرف   ،ميدانيد چرا مجلس
 . تکليفین استآارائه شد رد شد و اکنون ھم صحبت ازمقاومت درمقابل  اسالمی سالھا قبل که به مجلس

برمجلس ايران که قبال  ۵+١اين منظوراست که تسلط درمقابل مجلس قرارداده شده به  بايدکه با عبارت 
راتی نظيراين عبارت استفاده واال توافق جامع ميتوانست ازعبا اليحه مزبور را رد کرده نشان داده شود

ن به اليحه الحاقی اعالم  توافق جامع عالقمندی خودرا به پيوست بمنظور اجرای کاملايران (د: ميکر
  .نآ) ومشابھات ن به اليحه الحاقی استقبال ميکندازپيوستن ايرا ۵+١( يا و ميدارد)
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بعنوان طرف توافق جامع ياد شده وفقط دراين مورد است که نام  ،ازايران ،درتوافق جامع درتمام موارد
 بايدنھم با بکارگرفتن آ. ذکرعبارت مزبور درتوافق جامع مطرح شده است بايد و مجلس ھمراه با تعھد

   .است يک تھديد واجبارمحسوب

مجلس بايد اليحه <. عبارت گفته که ھيچوقت ايرانی ھارا تھديد نکنيد ۵+١به  ،است دعیمقای ظريف آ
      .ن ايرانی استميليو ٧٠اينده که نم یمجلس ، تھديدی متوجهتھديد است  ِ د      ّ پدرج   >الحاقی را تصويب کند

ه ک ؟، يعنی چهنميتواند برای مجلس ايجاد تکليف کند )ايرانجمھوری اسالمی ( حکومت          ِ قوه مجريه  
اين سربلندی ناشی ازوقاحت نسبت به اين تجاوز علنی وخفت بارکشورھای خارجی  نمايندگان ايران با

  ؟نسبت به مجلس  اعالم موافقت کرده اند

   >سه بارتوافق جامع را خوانده ام چيزی درباره حق غنی سازی نديدم< سيد علی خامنه ای گفته است

 برای مجلس اسالمی با کلمه بايد تعيين تکليف ،ن شيطان بزرگميز که خارجيان، ھماآيا اين الزام توھين آ
  ؟نرا نميداند نديده استآيفيوژ که کسی معنای رانتسھم نديده فقط  را کرده توام با تھديد

رد ھمين است که اراده وخواست کشورھای کفرکه بی                                      ُ معنای غيرت وعزت اسالمی که گوش فلک را ب  
مريکا آکرده ومتقابال ھم مجلس ايران درمسيربی اعتمادی نسبت به اعتمادی خودشان را به ايران اعالم 

   ؟ليون مسلمان است بشوديم ٧٠قراردارد مسلط برمجلس ايران که نماينده 

  يد،آاين تحرير وارد اين موضوع نميشود که اگربايد اليحه الحاقی ازسوی ايران به اجرا در –حاشيه 

ديگرنظارت ھای متوالی ومکرر وسفت وسختی که  ؛رارگيرداتمی ق ژانسآيعنی ايران ھدف بازرسی ھای 
  پايان حاشيه)دوباره نيست ؟ ( يا اين يک بازرسی مکمل وآ ،درتوافق جامع ذکرشده چه دليلی دارد

  دستاورد حقوقي ازبحث باال 

 ژانس اتمیآ هاليحه عضويت ايران درالحاقي ازسابقه رد )ايرانجمھوری اسالمی (نظربه اينکه نمايندگان 
ه اينکه و نظربن بنمايند آ، نميتوانسته اند مجلس ايران را متعھد به تصويب ع بوده اندمطل بوسيله مجلس 

ن خالف قانو اين امر چنين اقدامی ازناحيه نمايندگان ايران دخالت قوه مجريه درقوه مقننه تلقی ميشود و
دررابطه با ، لذا ماده مزبورازاعتبارحقوقی خارج  وبرای ايران تکليفی اساسی جمھوری اسالمی است
  .توافق جامع ايجاد نخواھد کرد

  اشكال ومحظور ديگر

قانون صيانت ازحقوق ھسته ای ايران است که بتاريخ  محظور واشکال مھم ديگری که کامال خود نماست
   .دوم تيرماه بتصويب مجلس رسيده است

 نمايندگان ايران راحدود اختيارات  و ھمانطور که درقسمت اول اين تحرير عرض شد ھيچ سندی که حد
معين کرده باشد موجود نيست وبه اعتباراظھارات مکرر نمايندگان ايران ميتوان گفت  ۵+١مذاکراه با  در

ولی اززمانی که قانون صيانت ھسته ای بتصويب  .بوده است وتعقيبینھا دستوری آه اختيارات که دامن
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تصريح کرده است  مزبور تی است که قانونرسيده  اختيارات نمايندگان ايران محدود به ھمان اختيارا
 از و ن قانون داده اند ازنظرحقوقی بی اعتبارآوھرتصميم وموافقت وامضائی که برخالف مواد وحکم 

. گرچه مطلب مزبوردرنفس قانون مستتراست ولی معھذا قانون نظرجزائی قانون شکنی تلقی ميگردد
   :اشته استنرا بشرح زيراعالم دآصيانت ازحقوق ھسته ای ايران 

درراستای صيانت ازمنافع ملی ورعايت مقررات پادمان منع گسترش سالح ھسته ای ھرگونه نتايج <
  درصورتی معتبراست که الزامات زيربصورت شفاف رعايت شود ۵+١مذاکرات ھسته ای با کشورھای 

اجرای تعھدات  غازآ روز در ھا بطوريکجانبه وکامل بايد درموافقتنامه درج شده و لغو تحريم -١
   .ابدا ،؟ ابدايا اين حکم قانونی ازسوی نمايندگان ايران رعايت شده استآ .ايران اجرا شود

 ژانس بين المللی انرژی اتمی درچارچوب توافقنامه پادمان مجازبه انجام نظارت ھای متعارف ازآ -٢
، اسناد حساس غيرھسته ای ، امنيتی وسايت ھای ھسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی

   .. بايد مصوبات شورای امنيت ملی رعايت شودودانشمندان ممنوع است

) ذکرشده پادمانمنطبق با ھمان است که دراليحه الحاقی ( ۵+١ژانس اتمی وگروه آيا بازرسی ھای آ
   .ابدا ،؟ ابدااست

  >براساس برجام متعھد به اجرای تعھداتی فراترازمسائل ھسته ای شده استايران <

  )آرمائو دبيرکل اژانس بين المللی اتمی(                                                                          

ميزھسته ای وتحقيق وتوسعه پذيرفتنی آھيچ محدوديتی برای کسب دانش وفناوری ھسته ای صلح  -٣
  وبايد مصوبات شورای عالی امنيت ملی رعايت شود نيست

) وجود بايد مصوبات شورای عالی رعايت شود( ھيچ اشاره ای به شرط وقيد )برجامتوافق جامع ( در 
مده فاقد آن که درماده سوم آبعه اوری ومسائل تادانش فنوالجرم مسئله محدوديت برای کسب  ندارد
  .قرارخواھد گرفت ۵+١ژنو درحد ن بموجب توافق آوابط ميگردد وتشخيص ض

  توجه دررابطه با تحريرباال

ورده ميشود برداشتھای حقوقی است نه اينکه آ مطالبی که درتحريرات ازجمله ھمين تحريرحاضر
، اسناد حقوقی جمھوری اسالمی نه تنھا ايجاد سوی جمھوری اسالمی باشد ن ازآانتظاررعايت واجرای 

انطور که خمينی گفت درجمھوری اسالمی نه دولت وجود دارد ونه ھم ؛ن نميکند بلکهآمشروعيت برای 
  .نھا ھم مجتھد اعظم استآولی وقيم  . مردم صغيرند ومجلس

يا ازعناوين جمھوری اسالمی  و ،يد مثال مجلس اسالمی حق دارد ويابايدآوقتی درتحريرات مي اين،بنابر 
بيان حقوقی صورت اسناد  ،ميشود شورای نگھبان وسايراصالحات وابسته به جمھوری اسالمی استفاده و

    .است ودليل قبول اصالت ومشروعيت  جمھوری اسامی نيست

روابط  ٨٩ذرسال آ ٢٨ن مجلس اسالمی با وضع قانو ،ايجاد رابطه سياسی با انگلستان جريان، درھمين
 چنانچه دولت انگلستانمده است <آن قانون آ در  .داد سياسی با انگليس را معلق وحکم به بستن سفارت



 انحقوقد -اميرفيض -اھليت نمايندگان ايران در توافق جامع                                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٨/٢۶شيد (چھارشنبه) تير 

برقراری ارتباط مجدد موکول ازاقدامات خود عليه دولت وملت ايران عذرخواھی رسمی وعلنی بنمايد 
  >بنظرمجلس است

به  بود، دولت نميتوانستن درموقعيت نمايندگی مردم آونمايندگان  اگرمجلس درجمھوری اسالمی جدی
يا دولت انگلستان آ. نکه مجلس اجازه قانونی بدھدآ رارت حکم بدھد مگبرقراری روابط وبازگشائی سف

   .ابدا ،ابدا ؟عذرخواھی کردملت ودولت  از

اراضی  دنطورکه قانون مزبور مقررکرده بود دولت برای اخذ حقوق مصادره شده ملت ايران ماننآيا آ
   .ابدا ،ابدا ؟قلھک اقدام کرد

حاكميت وملت  لت ومجلس ودو نبودونامشروع  ن دليل برغيرواقعيآ اينها ونظايربسيار
   .درجمهوري اسالمي است

اين  سبت به باورھای اعتقادی محرراميد وارم اين مختصرکافی برای رفع سوء تفاھمات احتمالی ن
                                                   بوده باشد. تحريرات

   .زقبول اين توجهباتشکرقبلی ا

 


