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 توافق جامع شروع  چگونگي
                                 انحقوقد -اميرفيض

ن مقتضی آمانطور که مستحضريد گزارش کميسيون ويژه مجلس اسالمی به مجلس داده شد واھميت ھ
نجا که اطالعات زيادی درباره گزارش آ ولی از ؛ن اختصاص يابدآموضوع  ميسازد که اين تحريربه

   .تنظيم وتقديم اين تحريرميتواند مجازشمرده شود ن مالحظه نشدآ فيت برخورد مجلس بامزبور وکي

  شروع فاجعه توافق جامع 

ن آکيفيت شروع توافق جامع موضوعی است که بنظرميرسد کمترمورد تحقيق قرارگرفته است واھميت 
دی مصداق ضرب المثل وتاحدو ن جريان برسرايران گذاشته شدهآ اين است که کاله بزرگی در در
  ١ .>ن خروخوردن يابوستدکارکر<

   ن نگاه ميكنيمآباهم به جريان 

  :نھا ممکن است اينھا باشدآشنا ھمراه است که معمول ترين آی بين افراد با ضوابطی شروع پيمان ھا

 درموردی که پيمانکارقابل اعتماد ودارای اعتبارکاری باشد قرارداد برمبنای پيش پرداخت و 
  .ن شده باشدآتاريخ شروع قرارداد محسوب است مگر ذکرديگری وارد بر، پيش پرداختيخ تار

 پيش پرداخت درمقابل نطورکه بايد معروف وصاحب اعتباروسابقه نيستآ درمواردی که پيمانکار 
  .ضمانت نامه بانکی صورت ميگيرد

 درصدیبا کسرچندقرارداد                                                         ِ درمواردی ھم بتناسب پيشرفت کارو صورت حساب مورد تائيد ناظر   
  .بعنوان تضمين به پيماتکارپرداخت وجه ميشود

 ن يک قرارمتعادل وروشنی درآنسبت به زمان شروع کاروپايان  ،قرارداد                         ِبھرحال بين متعھد ومتعدله  
   .قرارداد وجود خواھد داشت

  شروع توافق جامع

قه نھم بين کشورھا سابآکيفيت شروع  توافق جامع فصل خاصی است که تصورنميکنم درھيچ پيمانی 
   .داشته باشد

                                               
کنايه از: مالی يا امتيازی به دست آوردن و خود  کسی ؛ ~ برداشتن  .(عا.) نادان ، نفھم - )٢(اسب باری ، اسب بارکش . - )١( - ١

  ک-ح . فرھنگ دھخدا و عميد .را بزرگ پنداشتن
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بدين ترتيب که امضای  ،توافق جامع (برجام) بين تاريخ توافق وتاريخ اجرا قائل به تفاوت شده است
وتوافق جامع  ميگويد ند را کافی برای رسميت يافتن توافق جامع نميدا ۵+١توافق جامع ازسوی ايران و

  :روز ازتاريخی است که ٩٠<تاريخ توافق  

   .برجام توسط شورای امينت ملی بتصويب رسيده باشد -١
  .مراحل تصويب  برجام براساس سيستم حقوقی داخلی کشورھا صورت گرفته باشد -٢

نامه قطع ،شرط يکم که تصويب برجام بوسيله شورای امنيت است انجام گرفته وبموجب ھمان تصويب
  .نرا قبول کرده استآصادرشده  که جمھوری اسالمی ھم  ٢٢٣١شماره 

  ؛ن معنابدي ؛اھميت است شرط دوم که تصويب برجام براساس سيستم حقوقی داخلی کشورھاست بسياربا
   .درصورتی که شرط مزبور انجام نگيرد اساسا برجام وارد مرحله اجرا وعمل نشده است

توافق جامع جزئی ازقطعنامه انطور که درتحريرات سابقه عرض شد ، ھمنتيجه سردستی اين است
نجا که قطعنامه شورای امنيت جنبه حکم وقبول الزامی دارد باصدورقطعنامه آ واز شورای امنيت است

خاصه که  ؛شورای امنيت بطورضمنی توافق جامع ازنظرحقوق داخلی ھم تائيد شده است در مزبور
   .ميتواند ناقض قطعنامه ھای شورای امينت باشدقوانين وتصميمات داخلی کشورھا ن

تائيد برجام  پس از< :جامع ھم پياده شده وعين عبارت چنين استاين مطلب حساس درخود توافق 
 ن قطعنامهآ يعنی شورای امنيت توافق جامع را تائيد کرده است که به اعتبار> ازسوی شورای امنيت

   .را صادرکرده است ٢٢٣١

لمان آ > واشپيگلمريکا را تغييردھدآ کنگره نميتواند توافق ھسته ای ايران وفت <ھنگاميکه جان کری گ
 یقای عراقچآن ندارد> وآتداراجرائی رد توافق ھسته ای ازطرف کنگره تاثيری دراصالت واق< :ھم نوشت
 ،الل شد> تائيد ھمان تحريرات سابق است که استداست ٢٢٣١توافق نامه بخشی ازقطعنامه < :ھم گفت

رد يا قبول توافق جامع درسييستم حقوق داخلی کشورھا تاثيری درتعھدات بين المللی طرفين ونيز 
  .ندارد ٢٢٣١قطعنامه 

  مريكا ومجلس اسالميآكنگره 

 ۴٧شده ازسوی  مريکا با ھمه مخالفتھائی که با توافق جامع داشت خاصه نامه امضاآکنگره  ؟چــــــــرا 
با مقاومت وزارت خارجه روبرو وسناتورھا تھديد به تعقيب کيفری شدند رد توافق جامع که  در سناتور

  .معھذا بی سروصدا توافق جامع را قبول کرد

 گاھی ازشکستن خطوط قرمز ووجود قانون صيانت ازمنافع ايران وآ؟ جمھوری اسالمی باچــــــرا
جلس دائربه تعدی تحصنھای مخالفين توافق جامع درتھران وقم وبخصوص گزارش کميسيون ويژه م

جمھوری اسالمی ومجلس اسالمی درجريانی قرارگرفته است که توافق جامع به حقوق ايران  معھذا 
   .بدون چون وجرا به تصويب ھمان توافق نامه نکبت باراسارت سازاقدام خواھد کرد
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ن رد آنکه آ بامجلس وکنگره) توافق جامع را رد کنند مريکا وايران (آزيـــــــــــرا اگر مراجع قانونی 
 توافق جامع درجريان رسميت و معھذا بنابرشرط ياد شده  ،ندارد ٢٢٣١توافق جامع تاثيری درقطعنامه 

    .دبرای ايران بسيارسنگين خواھد بون آاجرا قرارنخواھد گرفت  ونتيجه 

تلقی وامکان ارجاع ٢٢٣١ اول اينکه مخالفت با توافق جامع به مقاومت درمقابل قطنامه يل ـــــــــــدل
د واين ھمان چيزی است که درنفس منشورسازمان ملل کامال فراھم ميگرد ۴٢پرونده ايران به ماده 

   .مندرج است ٢٢٣١قطعنامه 

شده وباوضع مريکا ازقيد محدوديت ھای ايجاد تحريم ھای جديد خالص آبه ويژه  و ۵+١دوم اينکه 
  .نداردگتحريم ھای جديد موضع ايران را سخت ترمي

مريکا بود ولی نه پس آمخالفت ويا موافقت وحتی اصالح مواد توافق جامع حق مجلس اسالمی وکنگره 
) مجلس( ، تصويب توافق  جامع ازطرف مقامات صالحيت دار. پس ازصدورقطعنامهصدور قطعنامه از

مده ونه تنھا توافق جامع بلکه امضای پروتکل الحاقی آف ايران دريف قبول شده ازطرلبصورت يک تک
   .مدهآھم ازطرف مجلس بصورت يک تکليف قبول شده در

ھم حق کنگره ومجلس  ن به شورای امنيت سازمان مللآقبل ازبه جريان افتادن توافق جامع وارجاع 
 نھا بوده است زيرا توافق جامعآق اسالمی درتغيير ويا اصالح توافقنامه  نبود ونيست فقط رديا قبول ح

   .يک عھدنامه بين المللی است

دارد نه  ن کشورفقط حق رد يا قبول راآدرعھدنامه ھای بين المللی پس ازامضای نماينده کشورمجلس 
 یکشوری بواسطه موقعيت استثنائی خاصی امتيازی بايد داشته باشد بايد درموقع گفتگو اگر اصالح و

   .ن ازسوی دولتھا ويا توسط مجالس قانون گزاریآامضای  شود نه پس از راجع به عھد نامه مطرح

ردی بکاربردند که ھم کنگره وھم با ھمکاری دولت شيخ حسن وظريف شگ ھا ئیمريکاآعقيده دارم 
  .ارنسبت به توافق جامع خارج کردندمجلس اسالمی را ازنقطه اقتد

   شرط سوم -3

تائيد روز ازتاريخ  ٩٠اين است که  ، شرطع اجرائی بشودبرای اينکه توافق جام ،بموجب توافق جامع 
، ايران به تعھدات برجام توسط شورای امنيت وپس ازطی مراحل تصويب براساس حقوق داخلی کشورھا

ل به انجام کام زمائی دائرآژانس بين المللی اتمی گواھی مبنی برراستی آ مشروحه زيرعمل کرده باشد و
   .م کندتعھدات ازجانب ايران را اعال

 ٣٠٠کيلو به ١٠،٠٠٠کاھش ذخائر اورانيوم غنی شده ايران درھرشکل وحالتی که ھستند ازحدود  **

  .کيلو

  ١،٠۴۴به  ٣،٠٠٠يفيوژھا درفردو ازرکاھش تعداد سانت **
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   .ژانسآن به انبارتحت نظر آوانتقال   IR-4وIR-2 يفيوژھای رازميان برداشتن شانت **

  .ن درنطنزآوانبارکرد  ۵،٠۶٠به  ١۵،۴٢٠از    درنطنز IR-2کاھش تعداد سانتيريفيوژھای  **

   .ن به صورتی که ديگرقابل استفاده نباشدآب سنگين اراک وبتن گرفتن آخارج کردن قلب راکتور **

   .بنحوی که ديگرقابل استفاده نباشد گاز ب وآی برق ولوله ھای خارج ساختن کابلھا **

غيرقابل پيش بينی بوده  خل کشورکهمده درداآانتظارات وتبعات پيش  يد وآعواملی که بعدا پيش  **

   .است

ه ن چيزی است کآوعھد ايران بادقت نگاه کنيد دقيقا استخوان الی زخم گذاشتن است به اين قسمت ازت(
  .)نرا تعھد کند؟آ نماينده يک کشور

ميليارد ھا  ؛انجام اين تعھدات را کم اھميت نگيريد
 و کارگر ٣۵،٠٠٠ن آرد کردن                ُ دالرخرج شده با خ  

وکاری کامال بيسابقه  مھندس بيکار وسرگردان ميشوند
  .درجھان عليه منافع ايران صورت ميگيرد

يا دشواراست معنای اجبارايران به پرکردن جايگاه قلب آ
  ؟ راکتوراتمی بابتن را مجسم کرد

  مريكاآتعهد 

ق جامع متعھد شده نه اين دقت بجاست که تعھدات باال تعھداتی است که ايران برای شروع اجرای تواف
ن تعھدات ازسوی ايران تحريم ھا برداشته ودارائی ھای بلوکه شده ايران آاينکه تصورشود بعدازانجام 

   :خير يک مثال ميتواند قضيه را روشن سازد ،قال قضيه کنده خواھد شد زاد وآمريکا آ نزد

خود دورميکند  از و باز کراوات را و کسی که ميخواھد وارد يک باشگاه ورزشی بشود ابتدا کت وشلوار
   .ميکندعمل  نچه که مربی ميگويدآبعد ھر بعد وارد باشگاه ميشود و 

موضع ايران درشروع واجرای توافق جامع ھم ھمان وضع ورزشکاررا دارد اول تعھداتی راکه ذکرشد 
   .طرف تعھد سايرتعھدات توافق جامع قرارگيرد مريکاآ انجام ميدھد تا بعد

البد انتظارداريد که درمقابل تعھدات سنگينی که تقريبا صنعت ھسته ای ايران را نه متوقف که کامال 
برجام تکليف  ٢١ولی تصورباطل است وماده  ،مريکا ھم تعھدات مناسبی داشته باشدآ ؛ميکند ناکار

   .مريکا را چنين مقررکرده  استآ
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مريکا به کنگره مبنی برتعليق آ رئيس جمھور ، براساس درخواستژانسآزمائی آامريکا بعد ازراستی <
م ، تحريمريکا يا کنگره ازاين کاراستنکاف نمايدآ ) درصورتيکه رئيس جمھور١غازميشود (آتحريم ھا 

   .)٢( ھا تعليق نخواھد شد

 ، نھايت تالش خودرا برای دوام اين برجام وپيشگيری ازايجاد تداخل در)٣(اياالت متحده باحسن نيت 
 چھار در . دولت اياالت متحدهوردآل خواھد ن ايران ازلغوتحريم ھای مشخص شده به عمتحقق ممتنع شد

چوب اختيارات قانونی رئيس جمھور وکنگره ازبازگرداندن يا تحميل ھای مشخص شده که طبق اين 
  برجام متوقف کرده است خودداری مينمايد .......

ن آشورھای اتحاديه اروپا وجود داشته باشد درصورتی که قانونی برخالف برجام دراياالت متحده ويا ک
  برجام) ٢۵(ماده  )۴(اين کشورھا بربرجام غلبه دارد  برند و به عبارت بھترقوانين داخلیقوانين معت

  تشريح

! که خود نرا گواھی نمودآژانس اتمی آبعد ازاينکه ايران به تعھدات اوليه خود عمل کرد واگر )١(
الزم ازقبيل رجوع به کنگره برای تعليق  اداری اقدامات مريکاآ ،ھفت خوان رستم است از عبور

)  اگر رئييس جمھور برداشتن ويا لغو است از غير تعليقغاز خواھد کرد (آھا را  برخی ازتحريم
   .به اين اقدامات اداری مبادرت نکرد  تحريم ھا تعليق نخواھد شد

  >ھا کرده است کا را موظف به رفع تحريممريآتوافق جامع رئيس جمھوری < :قای عراقچی گفته استآ

   .کامال دروغ وسخن اغفال گرانه است

ريکا مآتن داده و ،مدهآ نتيجه اينکه ايران به ناکارکردن فعاليت ھسته ای که با ھزينه سنگينی بوجود
   .ن نداردآھيچ تعھدی درمقابل 

 . درحاليکه بنا برتھا معرفی شده اس ئیمريکاآمالت پايداری توافق جامع ازسوی  ،حسن نيت -)٣(
 زمائیآعبارت کری وباراک اوباما توافق جامع براساس اعتماد برقرارنشده وبراساس دشمنی وراستی 

 درکارھائی که انجام ميدھيم اعتماد جائی ندارد توافق ژنو ھم بر< :قای کری ھم گفته استآاست و 
   .مريکا وتداوم دشمنی تاکيد دارندآ > ظريف وخامنه ای ھم به عدم اعتماد بهاساس گفته ھای ما اجراشد

مريکا درتوافق جامع به ايران داده است بعلت نبودن حسن نيت نميتواند وعده آبنابراين وعده ای که 
  .وفقدان بھنگام توافق جامع اساسا توافق را بی اعتبارساخته است اميد وارکننده ای محسوب شود 

ت توافق ريخته است وبا دادن اعتباروبرتری به ب پاکی را روی دسآتوافق جامع  ،٢۵درماده  -)۴(
   .توافق جامع راسکه يک پول ساخته استکامال  ،مريکا ويا اتحاديه اروپا برترتيبات توافق جامعآقوانين 

مريکا واتحاديه اروپا داده شده نه ايران که يک طرف  توافق جامع است آدقت کنيد که اين حق فقط به 
   .نرا مقدم براجرای توافق جامع بداندآ اجرای ارائه قانون داخلی کشورش  مريکا ميتواند باآت چه راح و

  ؟قايان ظريف وعراقچی روشن نباشدآبرای  وحق يک طرفه  يا دشواراست که معنای اين معضلآ



 -اميرفيض -ی شروع توافق جامعچگونگ                                                                            ۶از  ۶برگ  ١٠/٠۶/٢٠١۵
 حقوقدان

   شيح حسن وتوافق جامع

شيخ حسن روحانی 
ھمين ديروز دررابطه با 
تصميم مجلس به تائيد 

   :توافق جامع گفت

روی کلمات نھائی که آ<
 ميزآاين توافق افتخار 

که من بعد ھا راجع به 
اين توافق صحبت 
م خواھم کرد  نخواھ

گذاشت که به اميداين  
ملت يک عده افراطی 

  .ضربه بزنند>

 ولی ازخ حسن ازلحاظ مبتدا وخبرناقص است ولی عين عبارت اوست يکامال معلوم است که عبارت ش
بيان يک جمله درست ھم  واری ملت است نه افتخار انتظارکسی که نميفھمد توافق جامع يک ذلت وخ

    .زيادی است

  

  

   

   

  

   

  

    

   

  

 


