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  اتمي آژانسداوري 
  در

  توافق جامع
  حقوقدان -اميرفيض

افق مبنی براينکه تو سوشيتد پرس ھمين ديروز منتشرساختآانگيزه تنظيم اين تحرير خبری است که 
 وايران و آژانسدرخصوص بازرسی ھا مبنی براعتماد بين  ،ايران بين المللی با اتمی نسآژامحرمانه 

   .ارجاع موضوع بازرسی به خود کارشناسان ايران بوده است

وررا خبرمزب آژانسه دبيرکل ين توافق محرمانه راديده وباز گرچسوشيتد پرس مدعی شده که متن اآگرچه 
توافق جامع  اتمی در آژانسا اھميت موقعيت معھذ ،رق داردالبته با تکذيب ف که رست وناقص خواندناد

   .وايران آژانسخيلی بااھميت وتاثيرپذيرتراست ازمفھوم توافق محرمانه بين 

م وموضع داور درعھدنامه ھا ويا ارجاع اختالف بسياربااھميت است وکارحکم قطعی دادگاه را اساسا مقا
 قريظه در بنی ازجمله واقعه ؛مده استآداور به اجرادروقايع مھمی درتاريخ ثبت است که باحکم  .ميکند

 قريظی را اسير ٧٠٠اموال قريظيان تماما ضبط محمد شد وگردن  ؛تاريخ اسالم که به داوری سعدبن معاد
  .)حکم سعدبن معاد حکم خداستگردن زد وپيام محمدھم اين بود که ( ،ھم علی مجری حکم داور

  توافق جامع    ِداور 

درتوافق جامع   آژانساھميت اين نقش داوری برای  ؛جامع معرفی شده استتوافق  اتمی داور آژانس
وبنابرسنت  مورد اختالفات ناشيه ازاجرای توافق جامع ميزند در را خرآاظھرمن الشمس است حرف 

  .حکم خداست برای جمھوری اسالمیحرف وحکم داور محمد

    دررابطه با داوري  آژانسهدفهاي 

   :ت دارددو ھدف وتکليف وماموري آژانس

  از انرژی ھسته ای  ميزآترويج وتوسعه استفاده صلح  يکی .١
دوم نظارت برفعاليت ھای کشورھای دارنده تکنولژی ھسته ای جھت کسب اطمينان ازاينکه اين  .٢

  .فعاليت ھا تنھا مقاصد صلج جويانه دارد
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تاسيسات ھسته ای ايران است موقعيتی                              ِ که مستلزم نظارت وبازرسی مدام   انسآژتکليف ووظيفه دوم 
قانون داوری بين (باشد  ۵+١اختالف بين ايران و ورد که نميتواند داورآبوجود مي آژانسرای  راب

  .)المللی

 پرونده به شورای ،آژانسبه ھيئت حکام  آژانستکليف مزبور دراين مدارقرارگرفته که درصورت گزارش 
   .انجام شده است عليه ايران  آژانسازسوی ھم کاری که قبال .امنيت ارجاع ميگردد

نھم درنقش دادستان قرارداده وبا آرا درمقام مدعی  آژانس، آژانساساسا ماموريت حقوقی وبين المللی 
اجد بد نميتواند وآيک کشوراشراف مي ھسته ای داشتن حق بازرسی وديگرحقوق خاصه که برتمام فعاليت

    .باشد اھليت وصفات داور

تاپايان سال  آژانس) داده شده مبنی براينکه گزارش اتمی آژانس( توافق جامع به داور که در حقوقی
، مورد ديگری ھا واجرای توافق جامع خواھد بود درمورد تحريم ۵+١جاری مسيحی مالک تصميم گيری 

يا  و . زيرا ازنظرحقوقی داوراست اتمی برای قبول داوری درتوافق جامع آژانساست که سالب اھليت 
، یقبل نظر قاضی نسبت به موردی که قبال اظھارنظرکرده نميتواند داوری ويا قضاوت کند يعنی اظھار

  .داورويا قاضی را ازحالت بيطرفی خارج ميسازد

 است استقالل وبی طرفی داورازشرائط اساسی اھليت داور قانون داوری بين المللی ١١دربند چھارم ماده 
که داور فاقد حالت وموقعيت بی طرفی واستقالل باشد قابل جرح  که ھمان ماده مقرر داشته درصورتی

  .)د است            ّ د به معنای ر  اھجرح داور وياشاست (

  همان قانون ميرويم كه هدايت بيشتري خواهيم گرفت  12به سراغ ماده 

درخصوص بی طرفی ل موجود باعث ترديد ھای موجھی داوردرصورتی قابل جرح است که اوضاع واحوا
رفا طرف ص . ھراشدبناو بشود ويا اينکه واجد اوصافی که مورد توافق ونظرطرفين بوده است  واستقالل

که خود تعيين کرده ويا  ميتواند داوری را ؛نھا مطلع شده استآبه استناد عللی که پس ازتعيين داور از
   .تعيين اومشارکت داشته است جرح کنددرجريان 

اتمی را بپذيرد  زيرا به عدم  آژانسنميتوانسته داوری  ؛است طرف توافق جامعجمھوری اسالمی که  
گاه بوده است  داليل توجيھی آايران  استقالل فکری وبی طرفی او درمسئله مرافعات انرژی ھسته ای با

  .اين اظھارميتواند چنين باشد

 ران به يگزارشی عليه فعاليت اتمی ا ،، به اشتباه ويا تعمد ودشمنیغلط ااتمی به درست وي آژانس
 .ھيئت حاکم وبعد ھم به شورای امنيت داده است که عمال مدعی وشاکی ايران شناخته شده است

 .شاکی نميتواند داورعھدنامه توافق جامع باشد
 ودانشمندان اتمی  آژانسجه مالقات مامورين جمھوری اسالمی ترور دانشمندان اتمی ايران را نتي

ن اين ادعا جمھوری اسالمی را درموقعيتی قرارميدھد که ، درست ويا غلط بودايران  ميداند
اتمی را درمقام داور بپذيرد واساسا اين تکليف  آژانس) اصل  (ببطرفی داور نميتواند به اعتبار
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ن به آمتقابل برای داورھم ھست که بمناسبت اتھاماتی که ازجانب جمھوری اسالمی وسران 
   .ی امتناع کندمتوجه شده ازقبول داور آژانسشخص دبيرکل 

   :قای مھرداد بذرپاش عضو ھيئت رئيسه مجلس گفته استآ

شده ای اطالعات مربوط به فعاليت ھای ھسته ای ايران  ی به طورحساببين المللی انرژی ھسته ا آژانس 
، احمدی قايان علی محمدیآ را جمع کرده ودراختيارسرويسھای جاسوسی غرب قرارداده است وترور

  .دراختياراين سرويسھا قرارداده بود آژانسورضائی نژاد حاصل گزارشھائی بودکه ، شھرياری روشن

  وجه نشده بلکه مت آژانسرمائو دبيرکل فعلی آاتمی تنھا متوجه  آژانسوبيطرفی اتھام عدم استقالل
رج بوش به وقای محمد البرادعی درکتابش مدعی شده که درمالقات با جآاست چنانکه  آژانسکل 

   .مريکا وعليه ايران راھنمائی داده استآجانبداری 

رمائوھم به وجه ديگری ادامه آمان درز ،درزمان البرادعی آژانسل واستقالھمين حالت نقض بيطرفی 
گزارشات مغرضانه < :گفته است ٩١خارجه جمھوری اسالمی درسال  قای صالحی وزيرآداشته است  که 

  .>است آژانسبروی آمائو چوب حراج به آ

گاه است که داور فاقد آمغرضانه ميداند  نھم درحد گزارشاتآرادرموقعيت دشمنی  آژانسکشوری که 
مگرقضيه درمحورتبانی  ,وبيطرفی است ونميتواند به داوری او دراين امرمھم تن دھداستقالل وانصاف 
   .چرخش داشته باشد

  مريکا وخسارات آازسياست  آژانسھم درکتابش ازسازشکاری وتبعيت شيخ حسن روحانی
  .ورده استآن بود توضيحاتی آسنگينی که نتيجه 

  تھم کرده است که برخالف قولش عمل کرده واتمی رابه خيانت وبی اخالقی م آژانسخاتمی ھم 
  .ايران ناچارشده تمام فعاليت ھای ھسته ای خودرا متوقف کند

 کتابش به گردن ايران انداخته  در آژانس! توافق جامع را با داوری گل هقای ظريف که ھمين دستآ 
 در ه ديگرای يک دورمريکا برای ابقآن وبرای تامين رضايت را متھم به حق کشی ايرا آژانس

خسارات ر ا  پرونده ايران رابه شورای امنيت فرستاد واينھمه زحمت و ،آژانسمقام دبيرکلی 
  .متوجه ايران ساخت

 حسن روحانی درکتابش(   >مريکاستآاتمی تحت نفوذ  آژانس< :احمدی نژادھم گفت(   

سته اند با علم به ن نميتوانآبا توجه به شھادت وقرائنی که ياد شد جمھوری اسالمی خاصه مامورين 
اتمی که اھليت وصالحيت قراردادی  آژانسوبه نرا تائيد کنند آاتمی فصل داوری  آژانسلوده آموقعيت 

  .ندارد تفويض اھليت بنمايند

  با ايران  آژانسپنهان كاري 

صراحتی دارد که با توجه به مناقشات لفظی  ١٢بند دوم ماده ،درباب اھميت استقالل وبيطرفی داور
   .اتمی وايران قابل استناد است آژانسقرارپنھان بين  درمورد
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   :مده استآدربند مزبور 

 ازھرگونه اوضاع واحوالی که موجب ترديدشخصی که به عنوان داورموردپيشنھاد قرارميگيردبايد <
ازموقع انتصاب به عنوان داوردرطول  استقالل اوميشود افشا نمايد وداوربايدطرفی وبي موجه درمورد

نھارا ازاوضاع آبدون تاخيربه طرفين اطالع دھد مگراينکه قبال جريان داوری حتی اوضاع واحوالی را 
  .>واحوال مزبور مطلع کرده باشد

  تطبيق مورد 

وضاع ا ری توافق جامع قرارگرفته است بايداتمی درمقام داو آژانسبت اينکه به استناد قانون مزبور بمناس
 .ازجمله مذاکرات محرمانه با ايران را افشا کند واحوالی که سبب ترديد دراستقالل وبيطرفی او ميشود

که واجد اين حق باشد که مذاکرات محرمانه خودش را افشا  آژانسرموقعيت حقوقی بايد فرق گذاشت د
 آژانس. پنھان کاری دشده استنکند با موقعيت کنونی که نقش داور رادارد و حکم قانونی برعمل او وار

 استقالل وبيطرفی مريکا قرارگرفته ايرادی بجا وازاسباب ترديد درآکه مورد ايراد کنگره درمقام داوری 
که پنھان کاری درمورد توافق محرمانه را  آژانسکسانی که اصراردارند وحق ميدھند به داور ميشود 

  .ظور نميدارندداوری درمحاسبه من را در آژانسادامه دھد موقعيت 

.  قرارمحرمانه رفتارمتساوی باطرفين دعواست قانون داوری يکی ازتعھدات ضمنی داور ١٨درماده 
، رفتارمتساوی با طرفين دعوا مريکا برای توضيحآمائو درکنگره آ با ايران وھمچنين حضور آژانس

  .محسوب نميشود

قا رفتاری خالف صراحت قانون است که قرارمحرمانه باايران دقيازافشای  آژانسمقاومت وخودداری 
   و.را تصاعد ميدھد آژانسرد صالحيت واھليت  ابعاد

يعنی انجام مذاکره محرمانه  ،نفس عمل ،ايران چه بودهو آژانسصرفنظر ازاينکه مذاکرات محرمانه 
  .را درداوری معلق ميسازد آژانساھليت  ،نآدراختفای  آژانسخاصه با مقاومت 

  عيت اضافه براين ممنو

اتمی برای قرارگرفتن درمقام داوری بايد به ممنوعيت ھای  آژانساضافه برممنوعيت ھای ناشی ازاھليت 
   .قانونی ھم توجه داشت

  قانون اساسی جمھوری اسالمی ميگويد دولت وموسسات دولتی نميتوانند اختالفات  ١٣٩ماده
   .جاع کنندخودشان را  درعرصه بين المللی بدون تصويب مجلس به داوری ار

ماده مزبور کلی است وچه داورواجد شرائط اھليتی باشد وچه نباشد ارجاع به داوری درموضوع توافق 
 جامع ويا ھرموضوع ديگرکه مربوط به مسائل بين المللی ميشود اول بايد کسب اجازه ازمجلس بشود و

  .بعد مسله اھليت داور ميتواند مطرح گردد
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  تيآمسئله حساس درفرصت 

يا نمايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای آن اين است که آبحث ميايد وز اينجا مسئله حساسی به پيشوا
 ؟ تصوردناتمی داشته ا آژانسخاصه داوری  ،رابه داوریاجازه ارجاع موضوع اختالف وتوافق جامع 

   .ميشود موضوع مزبور به تحرير ديگری نيازمند باشد

  طرف ايرانی ھای بين المللی اين الزام را ارائه داده است که < قانون داوری درعھدنامه ١١ماده
نميتواند مادامی که اختالف ايجاد نشده است به نحوی ازانحاء ملتزم شود که درصورت بروز 

ن شخص ويا اشخاص حقوقی دارای ھمان تابعتی آبيک ويا چند نفررجوع کند که  نراآاختالف حل 
   .باشند که طرف يا اطراف وی دارند

بتصويب شورای نگھبان  ٧۶./٩/٧بتصويب مجلس اسالمی ودرتاريخ  ٧۶شھريور ٢۶قانون مزبور در( 
  )رسيده است

ماده مزبور مشتق ازحقوق اسالمی است که اجازه نميدھد اختالفات بين مسلمانان ويا مسلمانان با کفاربه 
   .داوری کفارارجاع شود

  حاكم برداوري است      ِقانون  ،ممنوعيت ديگر

ی . يعنی داورسيستم حقوقيکی ديگرازشرائط الزم برای قرارداد داوری تعيين قانون حاکم برامرداوری است
قانون مزبور ميگويد درصورت عدم تعيين قانون  –کدام يک ازطرفين دعوا را مالک عمل قرارخواھد داد 

قوانينی استفاده خواھد شد که  از )ن توجه نشدهآنچه درتوافق جامع به آدقيقا حاکم ازجانب طرفين دعوا (
  .برای حل اختالف مناسب تشخيص داده شود

قانون اساسی جمھوری اسالمی وحقوق اسالمی اجازه نميدھد که قانون کفار ناظربرعمل مسلمانان موجه 
  .شناخته شود

  اشاره مجمل 

يکی ازمسائل بسيارمھم مذاکرات ھسته ای  اتمی وايران که امروز آژانسدررابطه با مسئله پنھان کاری 
 وقتی از< :اصغری عضو کميسيون امنيت ملی وسياسيت خارجی مجلس اسالمی گفت قایآشده است 

مريکا جويا شدم ايشان آمائو درکنگره آ قای صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران صحت خبرحضورآ
 مريکا راآمائو بخواھد سناتورھای کنگره آکه وجودندارد  آژانستوافق محرمانه ای بين ايران و< :گفت
خود تو>  اين درحالی است که گويا وضعيت طورديگری استقای اصغری گفته است <آ> ن مطلع کندآ از

  .حديث مفصل بخوان ازاين خرتوخری


