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  حقوقدان -اميرفيض

  حق شرط درتوافق جامع -5

، رعايت اصل حاکميت وموارد مشابه وجود تھديد از بھردليلی ايران نتواند اگردرجريان مذاکرات ھسته ای
گاھانه درجريانی قرارگرفته وايجاد حقی شده آگاھانه ويا نا آاحصاء شده درکنوانسيون وين استفاده کند، 

دامھای توافق  چاله ھا و و ن کليدی برای رھائی ازمشکالت بی حد وحصرآ استفاده از که شايد بتوان با
   .يافت جامع 

  يستمقصود ازرهائي چ

  .، نه اينکه توافق بی توافقمقصود ازرھائی ازتوافق جامع رھائی ازچاله ھا ودامھای انفجاری است

اهميت  نآ. نميتوان به زندگي مملو ازگرفتاري است گرفتاري ومشكالت جزئي ازحيات انسان است
ه يک دام سياسی بقرارگرفتن دراشتباه کاری ويا سوء نيت ويا  ايران دراثر .به امان خدا سپرد نداد و

 انرآزمان خودش حل بشود بايد  گرفتاری ھسته ای افتاده است وگرفتاری ھم طوری نيست که به مرور
خطرات  از حل کرد يعنی بايد با يک قرارداد معقولی که حقوق ايران بطورنسبی تامين شده باشد وبيشتر

   .امان باشد به اين گرفتاری بزرگ خاتمه داد ناشی ازتوافق در         ِ ومخاطرات  

  ازچاله هاي انفجاري  مقصود

فکر ميکنم درست باشد که قبل ازبحث درباره حق شرط، يک نمونه ازتله ھای انفجاری درتوافق جامع 
تله ھای انفجاری است  اين عقيده ھمراه شود که توافق جامع مملو از ارائه گردد که خواننده اين تحرير با
ئی ھا نھا بمناسبتآ ی اسالمی رسانده است وانفجارنمايندگان جمھور یکه غرب با بصيرت تمام به امضا

  .مريکا عملی خواھد شدآبراحتی ازسوی  وردآکه غرب بوجود خواھد 

ع ايران است ارد توافق جامع بسيارھم جالب وبنفمو             ِ ن است که ظاھر  آمقصود ازچاله ويا تله ھای انفجاری 
نھم ازسوی اشخاص مجرب ممکن آون آن ھمانند تله ای است که ديده نميشود وفقط ازطعمه آولی باطن 

امع توافق ج ناشی ازتله ای بوده که قبال در است شناخته شود ولی بعدازانفجارھمه خواھند ديد که انفجار
   .جاسازی شده است
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  نمونه تله انفجاري

) ٢( ) که با ايران ھمکاری١( موظف شده اند ۵+١مده است که کشورھایآيکی ازمواد توافق جامع  در
تا قابليت ھای ايران  )٣( موزشی وکارگاھی که برای ھمين منظورايجاد ميشودآمه ھای کنند درجھت برنا

افزايش  )۴(ی ازجمله خرابکاری تتاسيسات ھسته ای خود درمقابل با تھديدات امين را برای محافظت از
   .دھد

ھا چه مردمان خوبی ھستند که  ئیمريکاآ(اين  :وميشود خواندو گفت ظاھراين ماده خيلی ارفاقانه است
ولی جنبه اجرائی   را حفظ کنند) ماخودشان را موظف ساخته اند که امنيت دستگاه ھای انرژی ھسته ای 

   ١.ن است که چاله ھای انفجاری را نمايان ميسازدآ

 ؟ درحاليکه ايران وچطورممکن است يک کشورويا حتی يک فردی را موظف به ھمکاری کرد  )١(
ئی زماآبرپايه راستی مريکا بارھا اعالم کرده اند که توافق جامع برپايه اعتماد ودوستی نيست آ

مريکا به ھمکاری درايجاد آموظف ساختن  ؟ميدھد ھم نمايش جنگیمھوری اسالمی ج و ،است
   .ن درک ميکندآنچه که انسان با خواندن آ قابليت ھای دفاعی خيلی معنای بيشتری دارد از

 وسياسی واداری قابليت دفاعی ازفعاليت ھسته ای ايران مفھوم روشن وحد مشخصی ندارد ھراقدام نظامی
وچقدرساده است که ممانعت ايران  را ميتوان به قابليت ھای دفاع ازفعاليت ھسته ای ايران ربط داد

نرا درعراق آ با يک صحنه سازی که مشابهمريکا آبابرنامه افزايش قابليت نظامی ايران ازسوی 
   .وردآوافغانستان می بينيم ايران رابه زانو در

ن صحه آمد که طرف مقابل يعنی ايران ھم به آھمکاری درماده باال وقتی بصورت وظيفه ای در  )٢(
برنامه  )مريکاآ( موظف به ھمکاری       ِ که کشور   گذاشته نوعی مداخله درامرحاکميت کشوراست

 يتوان گفت که برنامه ريزی ازطرف ايران خواھد بود چران عمل مينمايد ونمآريزی ميکند وطبق 
  .مريکاستآبا با پول ايران مريکاست  وسائل وبرنامه کارھم آکه نفس وظيفه که متوجه 

بين ايران وروسيه است که روسيه موظف شده است در  ١٩٢١شبيه به قرارداد  ای ماده مزبور تااندازه
توافق  و ١٩٢١ولی تفاوت قرارداد ظامی وارد ايران کندخارجی به ايران قوای ن صورت حمله کشورھای

شرط شده است درصورت درخواست دولت ايران ويا اينکه دولت  ١٩٢١است که درقراردادن آ جامع در
ا مريکآالجرم  شرط مزبور مفقود است وولی درتوافق جامع  ،ايران قادربه دفع حمله کشورخارجی نباشد

  .ختگی وظيفه دخالت وسوء استفاده رابرای خود فراھم شده ميداندبھربھانه ای ازجمله يک انفجارسا

حق دفاع ازايران را فقط به روسھا داده بود درحاليکه توافق نھائی  ١٩٢١قرارداد فراموش نکنيد که 
 لمان وانگليس وفرانسه وآ وظيفه ھمکاری وايجاد قابليت ايران را برعھده کشورھای روس وچين و

                                               
ھا را برای ارتش و پليس عراق و افغانستان پيش رو گذاشت و مالحظه می شود ارتش عراق و آمريکا مشابه ھمين آموزش  - ١

که پيش از حمله آمريکا در کنترل داشتند را کنترل  ی عراق و افغانستان حتا قادر نيستند امنيت داخلی خودراپليس و مقام ھای امنيت
 ک-کنند. ح



  حقوقدان -يضاميرف -) ۴( فقدان شرايط اساسی در توافق جامع                                   ۶از  ٣برگ  ٢٠١۵/٠٨/٠۴) سه شنبهشيد (رام ھب

 اجرای توخود حديث مفصل بخوان از(  .دولت شيخ حسن است گذاشته استمريکا که کدخدای آبيشتر 
  .اين بند)

کارگاھی) که برای موزشی وفنی (آمريکا در ھمکاری با ايران درجھت برنامه ھای آموظف بودن   )٣(
مريکا برفعاليت ھسته ای ايران آفعاليت ھای ھسته ای ايران ايجاد ميشود نوع کامل اشراف 

به ھيچ کجا محدود نخواھد بود خاصه که دولت ھای وقت مانند دولت شيخ  نآخواھد بود وحد 
   .مريکا باشندآ) و گماشته تافته جدابافتهحسن (

ن قابل اثبات باشد درجھان امروز آشرط فنی نيست که وقوع شرط  تھديدات امنيتی وخرابکاری   )۴(
نجاست آ. ايراد مسلم مله ايرانھمه کشورھا درراستای تھديدات امنيتی وخرابکاری قراردارند ازج

عھد ت مريکاست که وظيفه وآتی ويا خرابکاری با ايران نيست بلکه با نکه تشخيص تھديد امي
  .نرا داردآمقابله با 

ھم وارد معرکه  ۵+١متوجه اجرای اين بند ازتوافق جامع وقتی است که کشورھای ديگرعضو     ِ مشکل  
  .! اجرا نمايندائل شده است بخوبینھا قآشده وبخواھند وظيفه ای که ايران برای 

  نمونه ديگر

تعيين  اتفاقمريکا به آ نيازھای ايران درخصوص نحوه وميزان توسعه انرژی ھسته ای را ايران و

  .ميکنند

 از نھا نيست قفل مورد ويک چاله است که طرح راآبين دوکشوری که حالت اعتماد بين  اتفاقشرط 

  .طرفين يعنی وجود حق رد برای ھريک از ،. اتفاق درموضوع يعنی موافقت مشترکحرکت بازميدارد

   وامـــــا حق شرط

برعايت حق حاکميت کشورھا حقوق بين الملل درکنوانسيون وين درمورد عھدنامه ھای بين المللی قائل 
موافقت ويا ، . حق شرط به اين معناست که طرفين معاھده حق دارند که تصويببه حق شرط شده است

   .تی سازندآوط به تحقق شرائط تنفيذ موافقت نامه را مشر

   :تعريف کنوانسيون وين ازحق شرط که مستند اين تحرير است چنين ميباشد

ء، <حق شرط عبارت است ازبيانيه يک جانبه ای که يک کشورتحت ھرنام يا ھرعبارت درموقع امضا
ن قصد خودرا دائربه عدم شمول يا آصادرميکند وبه وسيله ، تصويب يا الحاق به يک معاھده ، قبولتنفيذ

   >ھدات را نسبت به خود بيان ميدارداثارحقوقی بعضی ازمقررات معآتعطيل 

 ياراخت نميشود در رانجا که حق شرط رابطه مستقيم با حاکميت ملی دارد وسرنوشت وحاکميت کشورآ از
 گاندتبعيت ازمجلس نمايناچاراست درحد خود به ن يک ياچند نماينده قوه مجريه گذاشت وقوه مجريه کشور

عھدنامه ھای بين کشورھا اين است که نمايندگان کشورھا متن تدوين رويه معمول درامضای  ،ميباشد
ن امضا ويا پاراف مويد جريان داشتن حق شرط آشده ناشی ازمذاکرات را پاراف ويا امضا ميکنند که 
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است که عھدنامه بتصويت مجلس ويا مقاماتی که قانون  زمانیتوافق جامع> ورسميت عھدنامه < است
   .ن مراسم طی نشود موافقت نامه الزامی نيستآ اساسی کشور تعيين کرده است برسد  وتا

اينکه درعھدنامه بين المللی حق شرط  مگر ؛اصل کلی درکنوانسيون وين اصالت واعتبارشرط مزبور است
بنابراين ھم ايران وھم  شرط ازطرفين ساقط نشده استدر توافق جامع حق ازطرفين ساقط شده باشد که 

   .مريکا دارای حق شرط بوده اندآخاصه  ۵+١

  يا ازحق شرط استفاده شده است آ

ه مريکا اعمال شدآرط ازسوی ايران ونيز يا حق شآاکنون مسيراين تحرير الزم ميسازد که نگاه کنيم که 
  .است يا خير

  حق شرط ايران 

  .. کيفيت استفاده ازحق مزبور چنين استتفاده کرده استحق شرط اس ری ايران ازآ

نماينده مجلس اسالمی به تصويب  ٢١٣رای  مقدمه قانون الزام دولت به حفظ حقوق ھسته ای که با در
   .مده استآنرا تصويب کرد آژوئن  ٢٢رسيد وشورای نگھبان ھم درجلسه 

راستای صيانت ازمنافع ملی ورعايت مقررات پادمان منع گسترش سالح ھای ھسته ای ھرگونه  در<
درصورتی معتبراست که الزامات زير بصورت شفاف رعايت  ۵+١نتايج مذاکرات ھسته ای با کشورھای 

   :شود

ت اجرای تعھدا غازآ لغو تحريم ھا بطوريک جا وکامل بايد در متن توافقنامه درج شده ودرروز -١
   .ايران انجام شود

 ژانس بين المللی انرژی اتمی درچارجوب توافقنامه پادمان مجازبه انجام نظارت ھای متعارف ازآ -٢
 ، اسناد و، امنيتی وحساس غيرھسته ایسايت ھای ھسته ای است ودسترسی به اماکن نظامی

   .. بايد مصوبات شورای امنيت ملی رعايت شوددانشمندان ممنوع است
ميز ھسته ای وتحقيق وتوسعه پذيرفته آع محدوديتی برای کسب دانش وفناوری صلح ھيچ نو -٣

   .نيست

قانون اساسی نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شورای اسالمی ارائه  ١٢۵و ٧٧براساس اصل  تبصره يک
   .شود

ماه يکباربه مجلس شورای اسالمی  ۶ وزيرخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه راھر -تبصره دو
ماه يکبارگزارش روند حسن اجرای توافقنامه رابه  ۶ . کميسيون امنيت ملی مجلس ھرگزارش کند

   .نمايندگان مجلس شورای اسالمی ارائه می نمايد

قانون مزبور که به تائيد شورای نگھبان ھم رسيده يک حق شرط است که دولت ايران قبول توافق جامع  
   .است  دانسته  که قانون مقررکرده شروطیرا موکول به تطبيق توافق جامع با 
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 ) به تشخيصمثالايران( اھميت ارائه حق شرط بصورت قانون درمقابل حق شرطی که نماينده يک کشور
 ست برپايه نظر نمايندهدومی يک امرنظری ا ؛ن اعالم ميکند ناگفته پيداستآ خودش درمذاکرات ويا قبل از

ه الزامی وتکليفی برای ھمه احاد کشورازجمله نمايندگان ايران مده جنبآکه بصورت قانون در کشور واولی
 از قانون مزبور عبور درمذاکرات ھسته ای دارد ودرعبارت روشن تخلف نمايندگان جمھوری اسالمی از

   .را بی اعتبارميسازد مجازات قانون شکنی راھم مستحق خواھند بود نھاآقانون وعالوه براينکه عمل 

 د دربرابرموضوع رخ نشان بدھد اين است که قانون مزبور نوعی صالحيت ونظر حقوقی ديگرکه ميتوان
که بگيرند عمل فضولی  ین قانون ھرتصميمآکه خارج از محدوده  ؛ھم ھست تعيين اختيارنماينگان ايران

 نبوه اند لذا گاه آ ازقانون مزبور ۵+١مريکا ويا آنجا که نميتوان گفت که طرف قضيه يعنی آ از و ؛است
صالحيت نمايندگان ايران درمذاکرت ھسته ای ودرنھايت توافق جامع عامل مھم  هبه محدود مريکاآعلم 

بی اعتباری توافق جامع زيرا ھردوطرف توافق جامع خارج ازصالحيتی که قانون مزبور  بر ،ديگری است
  .نرا نقض وبی اعتبارساخته اندآگاھی آ برای نمايندگان ايران مقرر کرده با علم و

 پيشاپيش به بحث صالحيت شورای امنيت ملی در مجلس، درقانون مزبور اين است که نکته قابل توجه
 تصويت توافق جامع وادعای دولت مبنی برعدم نياز به ارائه توافق جامع به مجلس اعالم نظرکرده و

   .ادعای دولت را مردود دانسته است

  

ه صيانت ازمنافع ايران استفاد يا قصد مجلس اسالمی ازتصويب قانونآاين تحرير نتوانست درک کند که 
يف به اين موضع ظر تصادفا نھاآتوافق جامع بوده است يا مسيرانتخابی کنوانسيون وين وحق شرط در از

  حقوقی بسط يافته است

  دستاورد استفاده ازحق شرط

ن است موقعيتی ازنظرحقوقی به مجلس آاستفاده ازحق شرط که قانون صيانت ازمنافع ايران پشتيبانی 
ستفاده ا  .به تب راضی شوند تا دھد که سخت درمقابل توافق جامع ايستادگی کند وبقول به مرگ بگيرمي

ل صحت معاھدات وقانون مزبور ميتواند موجبات تجديد نظرمعقول ومتعارف که يکی ازاص جدی مجلس از
   :دکنوانسيون وين است که ميگوي ٢١نچه عرض شد به مستند ماده آ ؛بين المللی است فراھم کند

ن قسمت وبه ھمان ميزان ازمقررات معاھده ای راکه آ، برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده<
   .>موضوع حق شرط قرارگرفته است دررابطه وی با طرف ديگرتعديل مينمايد



  حقوقدان -يضاميرف -) ۴( فقدان شرايط اساسی در توافق جامع                                   ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٨/٠۴) سه شنبهشيد (رام ھب

  مريكاآحق شرط 

 فاقد ظرافت وروشنی و ،برداشت شود سنا نظارت مجلس ممکن است دراليحهمريکا که آحق شرط 
 قانونی است کلی که به کنگره حق ميدھد که توافق جامع را ،محدوديت قانون صيانت ازمنافع ايران است

 است بنابراين قدری دشوار ،، حق اظھارنظرھم ازکنگره سلب نشده استنآقبول ويا رد نمايد ومن تبع 
سيون وين داد زيرا تصميمات دولت ھا مريکا عنوان استفاده ازحق شرط مندرج درکنوانآکه به قانون 

مريکا آمريکا ھمواره نيازبه موافقت کنگره را دارد ومصوبه سنا يک امرفوق العاده که دولت آخاصه در
   .نيستن درمذاکرات شده باشدآناچاربه رعايت 

 ١٢۵ و ٧٧، موارد شرط بطور قاطع تعيين شده است واشاره به مواد ولی درقانون صيانت ازمنافع ايران
قانون اساسی جمھوری اسالمی درقانون صيانت کامال موقعيت حق شرط را ازصراحت قانون اساسی جدا 

     .ن اعتبارقانونی خاص در مسيرتوافق جامع درمفھوم حق شرط داده استآوبه 

 


