
 وقدانحق -اميرفيض –موانع حقوقی در رابطه با توافق جامع مشترک                                                      ۵از  ١برگ  ٠٧/١٧/٢٠١۵

  موانع حقوقي در رابطه با

  توافق جامع مشترك
  حقوقدان -اميرفيض

بی اعالم شد که پی ـــمرات ١ )رام ودود کودتا درفضای سياسی ايرانآتحرير کودتای (درتحريرات سابق  
که نياز به تحريرجداگانه ای  ؛با جمھوری ايران جستجو کرد ۵+١جامع  راميتوان درتوافق نآ ھایمدآ

   .است

زيرا دومانع اجرائی اجازه اين ورود را نميدھد  ،تحرير حاضربه ابعاد حقوقی توافق جامع وارد نميشود
يکا مرآتصميم کنگره  نھا آ پايگاه ھای رسميت يافتن توافق جامع است که ميتوان از ،ن موانعآ يکی از

 سلب حق وتو از اھميت است با دومی که بنظربسيارو ،رسمی مجلس نمايندگان ايران نام برد نظر از و
شورای امنيت  به ۵+١توسط يکی ازکشورھای  رجاع شکايت ازايرانکشورھای عضو شورا درموقع ا

   .ميباشد

  فكرميكنم قدري توضيح الزم باشد 

احاله  پس از يران ازمفاد توافق جامعنامتناسب ا درمورد استنکاف ويا رفتار ،جامع نامهدرموافقت 
 مريکا خواھد بود  موضوعآی که معموال کشور شاک ،به کميسيون پيش بينی شده درموافقت نامهموضوع 

که  ۵+١ودراين مورد است که کشورھای ديگر  رابه شورای امنيت شورای امنيت ارجاع خواھد کرد
حق وتوی خودرا نخواھند داشت وبه کالمی دارای حق وتو درشورای امنيت ھستند حق استفاده از

   .ھا متوقف شده است مجددا به جريان خواھد افتادنآديگرقطعنامه ھای شورای امنيت که اجرای 

 تساوی حقوق کشورھایی کامال بيسابقه است وموضوع امر مری اگربرداشت بنده درست باشد،اين چنين ا
   .مريکا پايمال ميسازدآنفع برای اولين بارب شورای امنيت  در عضوشورای امنيت را

ن است که لغو ويا تعليق قطعنامه ھای شورای آبتصوير بياوريم ھمانند  ،موضوع را عليرغم فکر اگر
   .مريکا داردآن بستگی به خواست واراده آامنيت به اعتبارتوافق جامع يک امر تشريفاتی است وادامه 

نھم آرای امينت بخصوص روسيه وچين وجود چنين شرط ويا سلب حقی ازکشورھای عضو شو بظاھر
زمان امری بعيد است مگراينکه معامالتی صورت گرفته باشد که به اين تصميم  ارتباط داشته اين  در

    .باشد

اين (نجا که اعالم شده است که ظرف يک ھفته توافق جامع به شورای امنيت خواھد رفت آ بنابراين از
ورھای يا کشآبايد منتظر بود که  )عنامه ھای شورای امنيت نيستبه معنای برداشتن تحريم ھای ناشی ازقط
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ين با اسقاط حق وتوی خود درمورد شرط مزبور موافقت خواھند ه روسيه وچعضو شورای امنيت  بويژ
دراختالف نسبت به توافق جامع  ۵+١زيرا وجود ويا عدم وجود حق وتوبرای کشورھای  کرد ياخير

   .اھميت است با بسيار، بسيار

مانع ازاتخاذ سياست ديگری توسط دولت روسيه ويا  ،با شرط مزبور ۵+١نبايد اشتباه کرد که موافقت 
توافق جامع را  نھا ھم طبق اصول قانونی کشورشان بايدآ. نھا نخواھد شدآنی چين ويا مجالس قانو

 از رھميت تا ن کشورھا برای کشورھای مزبور بسيارباآتوی وتصويب کنند وبنظر ميرسد که اسقاط حق 
   .مسئله ھسته ای مورد توافق جامع است

 درموارد احتمالی و خاصه که اين مورد سابقه ای ميشود که حق وتوی کشورھای عضو شورای امنيت 
   .ن ميباشدآمريکا بدنبال آدرمعرض مخاطره قرارگيرد يعنی درست ھمان چيزی که نده يآ

 در وشورای امنيت بدون حضورايران  ران بهن است که ارجاع شکايت ازايآموضوع قابل توجه وترصد 
يد آنداشته باشند جريان به صورتی درمي ھم حق وتوووقتی کشورھای ديگرعضوغياب ايران خواھد بود 

که شاکی وقاضی يکنفراست وبه اين ترتيب سرنوشت ايران دردست يک قدرت انھم امريکا بنام شورای 
   .امنيت قرارخواھد گرفت

نجيبانه تلقی ميشود ولی فراموش نکنيم که زمينه ھای اين شرط درموافقت نامه ناالبته که شرط مزبور 
   .نرا امضا کرده استآھم جمھوری اسالمی  مريکا پياده شده  وآژنو بنفع 

  مجلس ايران

وع واحتمال مخالفت ـــھذا اھميت موضـــنکه مجلس اسالمی ايران تحت امروھدايت سيد علی است معآ با
يازدولت شيخ حسن به فراگيری تجليل وحمايت ازتوافق جامع سبب ھائی با برخی ازمفاد توافق جامع ون

نگرانی ارجاع توافق جامع به مجلس وجود دارد وبه ھمين علت شيخ حسن معتقداست که توافق جامع 
   .ن است برسد ونيازی به تصويب مجلس نداردآميتواند به تائيد شورای امنيت ملی که خود روحانی رئيس 

مجلس اسالمی که دولت مقيد شده توافق نھائی را به مجلس ببرد پل زدن روی نميدانم با مصوبه اخير
  .مجلس دررابطه با توافق جامع چه صيغه ای خواھد شد

را  ناگفته نماند که صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی شرط اصالت موافقت نامه ھا وقرارداد ھا
   .تصويب مجلس دانسته نه شورای امنيت ملی

باشد که عدم رعايت قانون اساسی جمھوری  ھشيارنيز ه اين نکته حساسبايد ب اسالمی (ايران)مھوری ج
را ملزم به  مريکا خودآتی آاسالمی درمورد تصويب موافقت نامه جامع سبب خواھد شد که دولت ھای 

تند (مسندانند امضا نکرده  نراآرعايت موافقتامه جامعی که طرف مقابل يعنی ايران بطورقانونی ورسمی 
  )کنوانسيون حقوق معاھدات بين المللی است ١٨ماده اين برداشت 

  كنگره امريكا 
که  گری با کنگره داشتقای اوباما ھم بنحو ديآھمان مشکلی راکه دولت شيخ حسن با مجلس  دارد 

  .مريکا موظف به تبعيت ازکنگره گرديدآکنگره درمقابل دولت خود ايستاد وبا تصويت اليحه ای دولت 
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دخالت درموافقتامه جامع مدعی شد که رای کنگره  از مريکاآنگره کد معافيت ری درمورک قای جانآ
   .درمورد برداشتن تحريمھا الزم است نه موافقت نامه جامع

اعالم کرديم که در مورد  و ماازابتدا به صراحت بياناو ھمچنين اين توجه پرمعنارابه کنگره داد که <
مورد برنامه ھائی  در نميکنيم ما  باشد مذاکره ورآم مريکا الزاآکه ازلحاظ حقوقی برای  برنامه ھائی

   .مذاکره ميکنيم که قابليت اجرائی شدن را توسط ايران داشته باشد

اظھارات کری پاسخ کسانی است که ميگويند چرادرموافقت نامه ژنو ويا بيانيه لوزان ويا ھمين توافق (
  )است مريکا توام با ضمانت اجرا پياده نشدهآمشترک تعھداتی برای 

ی بين المللی اينجوری است که چنانچه موافقت نامه ای بتصويب مريکا درمورد موافقت نامه ھاآقوانين 
را نآرئيس جمھور تلقی ميگردد ورئيس جمھور بعدی ميتواند  شخص کنگره نرسد يک تصميم دولتی

ا کره شمالی که بوسيله ب مريکا وژاپن ووووآ کشور چين و ۶وافق بين چنانکه درت .ويا اصالح کند ملغی 
ن موافقت نامه به کنگره آقای کلينتون به امضا رسيد وکره شمالی ھم به تعھدات خود عمل کرد چون آ

سناتورھای  يعنی درست ھمين ادعائی که برخی از ؛ن موافقت نامه را لغو کردآقای بوش آنرفته بود 
ه داد مصوبه منع ھرگونه تبعيض حقوق . سابقه حقوقی ديگری که ميتوان ارائئی اعالم کردندمريکاآ

  .اصالح کنگره روبرو گرديد با١٩٧٩نسوان که درسال 

ھمانقدرکه بايد به رعايت تشريفات قانونی تصويب  مھوری اسالمیجموزد که آاين مھمی که عرض شد مي 
ن تشريفات  امکان آقراردادھای بين المللی درقانون اساسی خود حساس باشد وبداند که عدم  رعايت 

ميکند درمورد رعايت تشريافت رسمی  مفراھ مريکا آ رعايت موافقت نامه جامع راازطرف دولتعدم 
حساس باشد زيرا ھمانطور بايد  موافقت نامه جامع ھم بقراری که قانون اساسی وسنت کنگره مقرر کرده 

  .توافق جامع را لغو کنند که عرض نمونه شد دولت ھای بعدی اوباما بسادگی خواھند توانست 

  نگراني هاي موجه 

امه ھم درمحيط بی نقن توافآصفحه وبعالوه ضمائم است و ١٠٠توافقنامه جامع مشترک که بقولی  **

است يعنی طرفين ھريک سعی داشته که نيت خود  دست آمدهببنابراعالم طرفين) اعتمادی کامل طرفين (
 کاربسيارمشکلی است  ند،ھای فرارازتعھد برای خود وگرفتاری برای طرف تدارک به بينه را و را مستور

وخطر وقتی ازقوه به فعل  ذاری شده است که ھرکجا پای بگذاری خطر انفجاراستمانند سرزمين مين گ
. درتطبيق مورد مشکالت يک قرارداد که درمحيط دشمنی وعدم ن نقطه پا گذارده شودآيد که روی آدرمي

  .نه متن توافقيد آيش مين پآی اعتماد طرفين بسته ميشود وقی خود نماميشود که پای اجرا

تيرماه ضمن نامه ای به شيخ  ٢۴گاه است که روزچھارشنبه آقابل انفجار توافق جامع  علی کامال به سيد 
  >درصورت تصويب مراقبت کنيد که راه نقض عھد طرف بسته شود<حسن نوشت 

 رھنگام تنظيم وقبل ازذات وعرف حاکم برقرارداد ھا براين است که راه نقض عھد طرفين درقرارداد د
ولی درمورد توافق درزمينه ھای دشمی وعدم اعتماد  يبامضا پيش بينی وبسته ميشود نه بعد ازتصو

  .ناظربه اجرای قرارداد است نه مفاد قرارداد ،وعدم اعتماد یدشمن ،طرفين
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ی شتاب اجرائفی از طرو زمان مسلط وکافی دارداظھارنظرحقوقی نسبت به توافق جامع نيازبه بنابراين 
و تازه اظھارنظر  )ازدرخت پريده است سار(درحدی است که تا اظھارنظرکامل ممکن گردد  توافق جامع

نوشدارو بعد ازمرگ سھراب ( نسبت به موافقت جامع پس ازشروع اجرائی چه سودی درنفس قرارداد دارد
  . مدآوتنھا يک کارتحقيقی به حساب خواھد  )است

 در اظھارنظرھای حقوقی موثر ات درمعرض افکارعمومی ويا القل مجلس قرارميگرفتجريان مذاکراگر
ن فرصت مطلوب ازسوی جمھوری آاصالت وسالمت توافق جامع ميشد ولی اکنون خيروالبته که ھدردادن 

  .ن بازنميداردآينده اجرائی آ اسالمی ايرانيان ازنقد توافق جامع واعتراض ونگرانی از

 ا برمريکآماھيت تاثيربلند مدت موافقت نامه جامع است که به سلطه واقتدارکامل نگرانی بسيارمھم  **

مريکا آو فرازھائی ازتوافق جامع که ھمراه بامدت است پايه ريزی سلطه ونفوذ  ايران خواھد انجاميد
 ی بهوقايع بين المللی وملود مگردشوار خواھد ب بسيار، ن بسيارآ رابنحوی خواھد ساخت که رھائی از

يخ ش ،سيد علیمريکا که با کودتای اصالحگران به رھبری آوبمناسبت اين سلطه  ن امکان بدھد آبروز 
جائی برای نگرانی  ،درجريان است واپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازايران حسن ورفسنجانی 

جمھوری زيرا دولت  ،مع ازسوی دولت جمھوری اسالمی بوجود نمياوردتوافق جااجرائی  دست دومی ھای
سردويدن  از مريکا به يک اشاره وآ از و مدهآمريکا بوجود آرعايت خواستھای  و اجرا اسالمی برای

   .)دراين مورد تحرير ديگری الزم است تا ابعاد اشاره باال قدری روشن شود( استدولت شيخ حسن 

رای امنيت عليه ھمانطور که مالحظه داريد توافق جامع متوجه مسائل ھسته ای وقطعنامه ھای شو**

ن تحريم ھاھم ھرچه ھست آمريکا وعلت آھای کنگره  ايران است  درحاليکه مشکل بزرگ ايران تحريم
ايرانيھا تصورميکنند که توافق جامع بتمام تحريم ھای عليه ايران  و ارتباطی به مسائل ھسته ای ندارد

مھای عليه ايران مربوط به تصميم درحاليکه نود درصد تحري تلقين دولت کودتا به مردم)( خاتمه ميدھد
تاريخ تحريم ھابه مسائل ھسته ای ه ـــــــن ست که ھيچ ارتباطی نه ازباب موضوع وعلت ومريکاآکنگره 
  .دارد

 قای کری به اينکهآدرتوافقنامه جامع ھيچ اشاره ای به تحريم ھای کنگره نشده است  وبا اعالم  **

 م ذکربنابراين عد >که بايد کنگره تصييم گيری کندرفع تحريم ھای کنگره عليه ايران ازمواردی است <
انحصارا مربوط به تحريم  ،فق جامعن خواھد بود که تواآتحريم ھای کنگره درتوافق جامع  به معنای 

   .ھای شورای امنيت بوده وارتباطی به تحريم ھای کنگره ندارد

 ی توافق جامع فقط  تحريمدرصورت اجراتنظيم ميشود خانم شرمن ھم گفت < ھم امروز که اين تحرير
نه تحريم ھای حقوق  ،رفعاليت ھای ھسته ای عليه ايرا ن وضع شده لغو خواھد شدخاط ھائی که به

را  نھاآا مريکآھائی مانند حزب هللا يا حماس که ه بشری ويا تحريم ھای مرتبط با حمايت ايران ازگرو
  .سازمان تروريستی ميداند

 جمھوری اسالمی، او گفت که <الم رضايت سيدعلی ازتوافق جامعازياد برده شدنی نيست که بموازات اع
   .>ھرکس که عليه اسرائيل بجنگد حمايت خواھد کرداز
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مھوری ج يعنی تائيد اظھارات خانم شرمن که توافق جامع ارتباطی به فعاليت ھای تروريستی وحقوق بشر
  .اسالمی وتحريم ھای کنگره ندارد

رتوافق جامع موضوع تحريمھای کنگره مطرح نشده الجرم اين قيد نجا که دآ نگرانی ديگر اينکه از **

   .خودداری خواھد کردينده ازوضع تحريم ھای يکطرفه آمريکا درآھم برای کنگره بوجود نيامده که کنگره 

لذا اعم ازاينکه توافق جامع به کنگره برود يا نرود کنگره اين حق رابرای خود محفوظ ميدارد که نه تنھا 
   .تصويب شده  رابرندارد بلکه تحريم ھای جديدی ھم اگر الزم بداند عليه ايران وضع کند تحريم ھای

    

   

    

  

 


