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 درمورد آمريكامصوبه سناي 
  مذاكرات هسته اي

  حقوقدان -اميرفيض

  اشاره ای به سابقه اين تحرير

  که: گفته شد ٢٧/٠۴/٢٠١۵بتاريخ  ١ >تبانی گره گوردرمذاکرات ھسته ایدرتحرير<

 اآمريکدرفاصله بين اجالس لوزان که منجربه انتشارتفاھم نامه ھای متفاوت ومتغايربين وزارت خارجه 
که لزوم طرح راه حل جامع مذاکرات  کارتر کورکرطرح قانونی  آمريکاجمھوری اسالمی گرديد کنگره  و

ميشد ظرف  قای باراک اوباما مکلفآن آبه جريان گذاشت که بموجب  رابود  آمريکاھسته ای درکنگره 
انچه چنروزموافقت نامه نھائی رابه کنگره تسليم کند وکنگره واجد اين حق ميشد که ظرف مدت يکماه  ۵

   وردآبه عمل  را ن الزم بداندآتغييراتی در

   تائيد كرد اما با شيطنتي خاص كنگره رامجلس سنا طرح 

ی تصويب کرد ولی بايک را ١٠٠رای از ٩٨طرح کنگره را با آمريکاھمانطور که استحضارداريد سنای 
   ن اين است کهآ ھدف ھا وبرنامه ھای شيطانی منظم شده است و تغيير نآ تغيير خيلی کوچولو!! که زير

ه ک کنگره اختياردارد> تبديل شد به <وردآچنانجه کنگره  تغييراتی درطرح الزم بداند به عمل عبارت <
   >رد کنداايران را بازبينی ويا حتی توافق ھسته ای احتمالی ب

  .ن کلی تفاوت داردآباحق بازبينی وتغييرات الزم در ،موافقت نامه      ِ حق رد                           ّ پرواضح است که حقوق متوجه  

  .دذارگحق رد جای ھيچگونه بازبينی ويا مذاکره برای تغيير ويا توضيح خواستن نسبت به توافق راباز نمي

رد ھرنوع توافقنامه ای ازسوی  ،يدآبا قبول اصل توافق بوجود مي يعنی بازبينی وتغيير، حقوق مزبور
 رات ازحقوق منتسب بهياصل است درصورتی که حق بازبينی واحتماال تغي کنگره به معنای مخالفت با

   .قبول اصل است

در حق بازبينی وتغييرالزم  حد کنگره محدود است به اثبات الزم بودن تغييرات که معموال کنگره ازاين 
ه که تبحرالزم رادارند تھي آمريکاموفقت نامه با نظرکارشناسان فنی وحقوقی  ق استفاده نميکند زيراح

کارشناس فنی وحقوقی وروانشناس وغيره درکنارھيئت  ۴٧نطور که مطبوعات نوشته اندآ شده و
ره گبنابراين بعيد است که يکی ازنمايندگان کن ،ئی درمذاکرات ھسته ای باايران حضوردارندآمريکا

   .ئی ترديدی وارد سازدآمريکاھيئت برصالحيت فنی وياحقوقی 
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 غيير دريد که تآبنظرمي ؛تغييرات ناشی ازبازبينی متضمن اين تکليف است که ازموارد تغيير دفاع شود
ن دخالت مسئوالنه آئی درتنظيم آمريکان کارشده وتيمی مجھز به کارشناسان آموادی که يکسال روی 

  .ن راه جذب شودآباشد که کنگره به  سانیآ داشته اند کار

وخواستھای اسرائيل به موافقت نامه نگاه  آمريکاسياسی ونفوذی وحفظ منافع بلند مدت ی کنگره درباز
ه دررد موافقتنامه ن آمريکايعنی چيزی که درمسئوليت کنکره است واينجاست که دست کنگره  ؛ميکند

ا ورد طرح وي فوذ البی ھای اسرائيل قرارميگيردتنھا بازاست بلکه تحت الشعاع زدوبندھای سياسی ون
   .فراست ونيازی به دليل نداردقتامه مانند آمواف

درصورتی که دوسوم  آمريکاالبته قانون اساسی وسيره عمل کنگره نشان ميدھد که رئيس جمھور
به رد اازحق وتوی خود استفاده کند وتصميم کنگره ر دد ميتوانننمايندگان کنگره با نظرش موافق باش

نفر که يکی  ١٠٠رای از ٩٨باايران نپذيرد ولی کيفيت تصويب اليحه کنگره درسنا با  ۵+١توافق نھائی 
نھا ھم ھمان کسی است که اساسا با ھرنوع مذاکره وتوافق باايران مخالف است نشان ميدھد که بايد آ از

    .ازقيد امکان استفاده اوباما ازحق وتو گذشت

> استدالل شد اساسا برنامه ارجاع موضوع به کنگره ....تبانی گره کورر <خاصه ھمانطور که درتحري
برايران وپيشبرد مذاکرات بوده است ونميتوان اميد واربود که اوباما  آمريکايک طرح پنھانی برای تسلط 

  .ازحق مزبوردرھيچ شرائطی عليه کنگره وبنفع ايران استفاده کند

  د توافق با ايران         فساد درر 

 ايران بنيابت از درمذاکرات ھسته ای با ۵+١عرض شد که کشورھای  ...ی درگره کوردرتحرير تبان
ازسوی شورای امنيت نيازبه توافق کنگره  آمريکالذا عمل نيابتی  ،شورای امنيت عمل ميکنند نه مستقال

ن شورای امنيت است که بايد با مذاکره با ايران موافقت ويا مخالفت کند نه آ و ،نسبت به مذاکرات ندارد
   .آمريکاکنگره 

دخالتش درمورد موافقت ويا مخالفت وھمچنين  آمريکااساسا بطور مسجل ميتوان گفت که کنگره 
    .نا موجه ودخالت مستکبرانه است ،اصالحات

ارجاع موضوع مذاکرات نيابتی  ) مطرح نشد اين است که ....(تبانی درگره کور نکته ظريفی که درتحرير
 آمريکانه درتصميم دولت  ،منشوراست ۴٢درماده           ِ پياده شده   ۵+١شورای امنيت باايران به کشورھای 

   .۵+١يا ھريک ازکشورھای  و

تعھد واحترام به سازمان ملل است که درمنشورسازمان ھم ھمه کشورھای عضوسازمان يعنی درواقع يک 
ازجمله  به دالئلی ۵+١ويا ھريک ازکشورھای  آمريکاممکن است  .ن شده اندآملل متحد متعھد به رعايت 

ايران خوداری ميکردند ولی وقتی قبول کرده  عدم موافقت کنگره کشورشان ازمداخله نيابتی درمذاکرات با
  حق دارد که بگويد  آمريکاباشد که کنگره  چنين  نميتواند ثاراين قبولآ ،ادامه داده انداند ويکسال ھم 

   .نـــــه

ت نيست متوجه شخصي آمريکان که بسياروسيع است تنھا متوجه رئيس جمھورآومتعلقات  نــــــهثار اين آ
   .نھا بوسيله کنگره تحميل شده استآ ھم ميشود که يک قرارناخوانده بر ۵+١بين المللی کشورھای 
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شخصيتی يا دراين حد بی آمواجه نشده است.  ۵+١حيرت دارد که مصوبه کنگره بااعتراض کشورھای 
   ؟استحاکميت ملی  و

  فاسد دخالت ناموجهتالي 

   .چيست کنگره اکنون به بينيم که تالی فاسد اين دخالت ناموجه

ن ميتوا واست  ن کشورآازمراتب حاکميت ملی  آمريکاتصميم کنگره  اردارد کهيک فرض دراين محورقر
   .ن دورساختآ از فرض تبابی وسوء نيت را و ،دانست آمريکاناشی ازسيستم اداری حکومت  نراآ

به باراک اوباما  نراآباايران به کنگره برود وکنگره ھم بااصالحاتی  ۵+١اينکه توافق نھائی  -دراين حال 
معنای  در وايران صورت گرفته است  و ۵+١، ايراد به توافقی است که بين معنای اين عمل ،برگرداند

ر مورد نظات رن اين است که اصالحات وتغييآومفھوم اجرائی  ،حقوقی ازموافقت نامه سلب اعتبارميشود
   .برسد وبه عالوه ايران  آمريکانھای م ۵+١موافقت کشورھای بايد ب ،هدرموافقتنامکنگره 

 يرھرچه باشد ونباشد زمان گ مدآدردسراين کارغيرالزم واشکاالتی که درعمل بطور حتم بوجود خواھد 
ه نھم بآبماند  وتعليق  معلق عليه ايران  ای شورای امنيتاست وسبب خواھد شد که تکليف قطعنامه ھ

ارادی برای  نرا يک اقدام عملی وآنميتوان  که ه گذاشته شود وحقوق کنگراداری  حساب انجام امور
 ۴٢واين درست جريانی است که با ماھيت ماده  ،توقف رفع اثرازقطعنامه ھای شورای امنيت دانست

  ٢ .منافات دارد ۵+١ن به کشورھای آارجاع  و منشور

رابپذيرذ وعمل  ۴٢ايران حاضرشده که قطعنامه ھای شورای امنيت درمورد ماده  ؛منافاتش دراين است
 ولی ايران به اعتباردخالت کنگره نميتواند ازحقوق ناشيه ازرفع تحريم )آمريکابه ادعای ( ھم کرده است

ھم نميتوانند ماموريت ازشورای امنيت را  ۵+١ھای شورای امنيت استفاده کند وھمچنين کشورھای 
  .به پايان برسانند ۴٢مورد ماده در

ازمذاکرات مجدد امتناع  ۵+١گروه دراين جريان ناھمواروغيرمنطقی وغيراصولی اگريکی ازکشورھای 
به تصميم کنگره اعالم کند ايراد واردی است  آمريکان امتناع راھم دخالت کنگره ورضايت آکند وبھانه 

  .رازيرسوال خواھد برد ۵+١که اصالت  درحدی که برمشکالت مذاکرات ھسته ای خواھد افزود 

                   فرض ر د توافق جامع

تن مقيد شناخ دراين فرض که برمعيارروال طبيعی وبدور ازتبانی وصحنه سازی عليه ايران متصورشده 
درتصميم نھائی مذاکرات است واين چنين امری  يکاآمربه صالحيت دخالت کنگره  ۵+١تمامی کشورھای 

  .کامال منافی است ونميتواند قابل قبول شناخته شود ۵+١با اصل حاکميت کشورھای 

  تشبيه حقوقي 

                                               
درست برخالف آنچه آقای دکتر نصر اصفھانی در برنامه ھفتگی تلويزيونی خود خواستار شده اند تا مردم درنامه ای که برای  - ٢

 ک-ازمان ملل خواھند نوشت با آن کنگره (ھمبستی ايرانيان) ھمراھی کند. حس ۴٢اجرای ماده 
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ی حقوق يک روال اداری و آمريکاوقبول اينکه دخالت  آمريکادرفرض عدم وجود سوء نيت وتبانی ازسوی 
نجا آ از واردشده است و ۵+١تصميم کنگره بصورت شرطی است که برمذاکرات  ،درماھيت ،تلقی گردد

که قدری شرح داده شد) شرط مزبورنميتواند مبطل مذاکرات ( ن وجودداردآکه شرط مزبوربعلل خللی که در
   .وايران معتبرخواھد بود ۵+١باشد ودرعبارت حقوقی شرط باطل وقراروتصميم  ۵+١وتصميم نھائی 

ايران را  که متن تصميم نھائی با ۵+١نتيجه اين برداشت حقوقی اين است که ھريک ازکشورھای گروه 
انجام شده تلقی ميگردد وھيچ دليل وسندی  ۵+١به شورای امنيت سازمان ملل ارسال دارند ماموريت 

باايران بايد انحصارا بوسيله  ۵+١اکرات يجه مذتحضارشورای امنيت سازمان ملل ازنتوجود ندارد که اس
  .به شورای امنيت ارسال گرددسرپرستی   آمريکا

  ؟دررابطه با جمھوری اسالمی ازموقعيتی که دارند  استفاده خواھند کرد ۵+١يا کشورھای گروه آولی 

  موقعيت مناسب بين المللي

 يگرد یکشورھا< :گفته استويک قای پيترآلمان در واشنگتن آ مده است که سفيرآھمين روزھا درخبرھا 
سفيرمزبور  >.ھای جديد عليه ايران حمايت نخواھند کرد برای تحميل تحريم آمريکاتصميم کنگره  از

سوی کنگره  از ھای جديدی تحريم نکه ممکن استآلمان وديگرکشورھا به رغم آ< :اضافه کرده است
  .>ن بی اعتنائی کنند)آيعنی به د (ماده اند که پای خودرا ازتحريم ھا فراترگذارنآ، سربزند آمريکا

 وايران را تحمل کند و آمريکافت دشمنی گفرانسه نميتواند زيان ھن< :روزنامه لوموند فرانسه نوشت
ايران بود واززمان اجرائی شدن تحريم ھا  چھارمين شريک تجارتی با ٢٠٠٠اضافه کرد فرانسه درسال 

ازفرانسويان ازکاخ اليزه انتقاد دارند وميگويند صادرات . بسياری فرانسه دررديف پانزدھم قرارگرفته است
   ٣. افت کرده است %٧٠فرانسه به ايران 

اسبت بمن >بزرگترين بانک فرانسوی را بنام <پاريبا) دادگاه نيويورک، ارديبھشت ١٢ھمين چندروز قبل (
سال ھم بانک  ۵ميليارد دالر جريمه کرد بعالوه اينکه  ٩/٨ربه گھای ايران ودوکشوردي نقض تحريم

   .مزبور تحت کنترل باشد

درتحريم ھا شده اند   آمريکارکابی  اينطوری نيست که تصورکنيم کشورھای اروپائی باميل ورغيت ھم
ميليارد دالر زيان ديده  ١۵٠مبلغ   ٢٠١٢تا  ٢٠١٠لمان وفرانسه وايتاليا درفاصله سالھای آکشورھای 

   ٤. اند

ايجاد خسارت عليه کشورھای تحريم کننده عليه ايران  آمريکاکه تحريم ھای يکطرفه  نبايد فکرکرد 
داده بود به  شکايت بانک ملت عليه وزارت دارائی انگلستان که حکم تحريم بانک ملت را ؛نميشود

است وھمچنين خسارات شرکت نفت کش ايران وحتی تحريم افراد چنانکه  ميليارد درجريان ٩/٣خواسته 

                                               
 ک-حيمه شده اند. بانک ھای فرانسوی بيشترين خسارت ھا را در رابطه با معامله با رژيم اسالمی تحمل کرده و جر - ٣
روسيه و حتا شرکت وی در گذاشتن تاج گل بر مزار سرباز گمنام روسی در فردای روز رژه  سفر ھای پی در پی خانم مرکل به - ٤

 ک-ه در مسکو نشانه ھای دوری از آمريکا و ھمراھی با روسيه را ھمراه دارد. حنيروھای مسلح روسي
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يران درفھرست اتحاديه اروپا قرارگرفته بود ازدادگاه عمومی اتحاديه شرکت صفا نيکو بعلت اينکه مد
   .اروپا مطالبه خسارت کرد وحکم ھم گرفت

ھمراه  عليه ايران آمريکاھای  قای اوباما ھم درتشريح تفاھم نامه به موضوع ناراحتی کشورازتحريمآ
اشاره روشن داشت بنابراين خودداری کنند  ھا ن کشورھا ازھمکاری درادامه تحريمآاينکه ممکن است 

درمقابل تصميم کنگره  ۵+١غيرمقتضی نباشد که يکی ازکشورھای گروه  ،بنظرميرسد که اوضاع واحوال
ويا اساسا حقوق  وايران رابه شورای امنيت تسليم کند ۵+١تسليم نشده و موافقت نامه نھائی   آمريکا

  د.را معترض بشو آمريکااستثنائی واضافی کنگره 

   راه حقوقي

بنظرميرسد که درمقابل تصميم نادرست وغيرموجه ودرواقع دخالت نا مشروع ونا متوازن کنگره دوراه  
   :ن وجود داردآ ابرای مقابله ب

  نخست ديوان بين المللي دادگستري  

مورد اختالف بين کشورھا رسيدگی کرده  ١٢٢ديوان بين المللی دادگستری درطول حيات حقوقی خود به 
ھائی که اساسنامه ديوان راامضا کرده اند حق استفاده ومراجعه به ديوان رادارند  است وعموم کشور

   .) عضويت ديوان را پذيرفته است(زمان شاھنشاھی ايران ١٩۴٢ايران درسال 

که دريک  ؛باربه ديوان بين المللی مراجعه داشته است که دوبارخواھان ودوبار خوانده بوده است ۴ايران 
سال منجربه  ١١عد از) بدرمورد سکوھای نفتی آمريکادعوای ايران عليه ھان بوده (مورد که ايران خوا

   .رای ديوان شد

 رامی رسيدگی ديوان به اين دليل مورد اشاره قرارگرفت که مراجعه به ديوان باآ اين مختصرازموقعيت و
فاطی تنبان درموضوع است ولی برای < آمريکاحقوقی دادخواھی ايران ازدخالت کنگره  هنکه پايگاآ

  .>نميشود

  راه دوم  

راسا با اعالم توافق  ۵+١راه دوم ھمان است که قبال مورد اشاره قرارگرفت ويکی ازکشورھای گروه 
 آمريکاواگر را خاتمه يافته تلقی کند ۵+١باايران به شورای امنيت سازمان ملل نقش گروه  ۵+١نامه 

ارتباطی به ايران پيدا نميکند وميشود اختالف بين اعضای نسبت به اقدام کشورمزبور ايرادی دارد مسئله 
  . ۵+١گروه 

که ھرچه بعقب افتد ژانس اتمی  توسط ايران است آھای راه حل دوم امضای پروتکل الحاقی ه گوشواراز
  .جامعيت ميدھد آمريکابه ادعای 

از دارد که متاسفانه کشور به مردان متعھد وکاردان وجامعه منوروميھن پرست ني ،ھميشه درمواقع سخت
ايران وحاکميت  . جامعه مذھبی حاکم است که اساسا برای منافع ملی ونھا خالی استآ ايران امروز بکل از

متعھد خالی  مردان کاردان و جامعه از ،ن ميکندآتحميل نکبت ھم  مردم حق وحقوقی قائل نيست وبار



  حقوقدان -اميرفيض -مصوبه سنای آمريکا در مورد مذاکرات ھسته ای                             ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۵/١١شيد (دو شنبه) مه 

دا وسيمای جمھوری اسالمی بعد است ومردانی با مشکل ھسته ای روبروھستند که درمصاحبه با ص
   :ی گويندمازمذاکرات وين 

 بتوافق نرسيم بازھم مھم ينده ھم اگرآانشاء هللا به تفاھم ميرسيم واگرھم نرسيم فاجعه ای رخ نداده ودر<
  اصول يعنی اسالم)( >نيست برای مااصول مھم است

  )محمد جواد ظريف(                                                                                                 

                     آمريكاواكنش ايران نسبت به تصميم سناي 

   برعھده تحرير ديگری خواھد بود  

   

  

  

  

  

  

  

 


