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  حقوقدان -يضاميرف

سه سوال زير را مطرح امرداد سال جاری دررابطه با توافق جامع   ٢٢خبرگزاری بی بی سی دربرنامه 
  :کرده است

  ؟توافق ھسته ای بايد درمجلس بررسی شود آيا -١
   .ن خواھد داشتآفکرميکنيد اگرمجلس توافقنامه راتصويب کند چه تاثيری دراجرای مفاد  -٢
 مد ھائی ميتواند داشتهآاحتمالی بندھائی ازاين توافقنامه ازسوی نمايندگان مجلس ايران چه پي رد -٣

 ؟باشد

  بررسي توافق هسته اي  -سوال يكم  

امده ابدا نيازبه بررسی مجلس ندارد ولی حتما  وافق ھسته ای که دراين تحرير به مقصودتوافق جامعت
قانون اساسی جمھوری اسالمی برلزوم تصويب عھدنامه است  ٧٧صراحت ماده  ؛به تصويب دارد نياز

 ظرن کسب اظھار –. بررسی اقداماتی است که منجربه گزارش ميشود واعمالی ازقبيل بازرسی نه بررسی
 هماد کان بررسی شناخته ميشوند وتصويت مصرحه درار گان ازواظھارنظربررسی کنند –کارشناسان 

تفاوت عمده بين تصويب وبررسی اين است  ؛به معنای راست ودرست وبحق دانستن موضوع است ٧٧
   .که بررسی نظراست ولی تصويب حکم است

  تاثيرتصويب توافق جامع درمجلس -دومپرسش 

س برود ويا نرود ھيچ تاثيری رد کند وچه به مجل نراآچه مجلس اسالمی توافق جامع را تصويب بکند ويا 
ندارد زيرا توافق جامع بتصويت وتائيد شورای امنيت رسيده وبعنوان مستند قطعنامه درتوافق جامع 

  .ينفک قطعنامه بشمارميرودشناخته شده است وجزء ال ٢٢٣١ شماره

داخلی نجا که عھدنامه ھای بين المللی وھمچنين تصميمات شورای امنيت مافوق قوانين وحقوق آ از
  .کشورھاست

رای توافق جامع را تائيد کرده وبموجب منشورسازمان ملل  ١۵نجا که شورای امنيت با اکثريت آ زا
  .ن ميباشندآکشورھای عضو سازمان ملل موظف به رعايت واجرای 

کنوانسيون وين يک طرف معامله نميتواند به حقوق داخلی خود استناد  ٢٧نجا که بموجب ماده آ باز از و
  .ه سرباززنده وازاجرای مفاد عھد نامکرد

منشورسازمان تصميمات  ٢۵موظف ھستند که براساس ماده ملل کشورھای عضو سازمان  نجا که آ از
  .شورای امنيت را بپذيرند
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لذا رد يا قبول مجلس اسالمی ويا ارائه ويا خودداری توافق جامع به مجلس تاثيری دراجرای توافق جامع 
  .ندارد ٢٢٣١وقطعنامه 

  تالي فاسد ارائه توافق جامع به مجلس ميتواند چنين باشد 

نجا که رعايت ارکان الزم برای صحت عھدنامه ھای بين المللی بشرح مقرردرکنوانسيون وين راجع آ از
اين حق مسلم ايران  ١ ،تحريرات قبل)( نشده است رعايت  به عھدنامه ھای بين المللی  در توافق جامع

ھمان کنوانسيون وين به ديوان بين المللی دادگستری با رعايت تشريفات  ۶۵بموجب ماده است که 
   .مقرردرھمان کنوانسيون رجوع نمايد

عترض ن مآ ھی است درصورتی که مجلس اسالمی توافق جامع را تصويب کند ويا نسبت به فرازھائی ازببد
   .دادگستری ضايع ميسازدبه ديوان بين المللی  اتصويب مجلس حق مراجعه ايران ر ،باشد

  احتمالي بندهائي ازتوافق جامع تاثيررد –وم س

 گرچه ھمانطور که عرض شد رد احتمالی تمام ويابندھائی ازتوافق جامع تاثيری دراجرای توافق جامع و
ن ندارد معھذا رد بندھائی ازتوافق جامع ميتواند دليلی باشد برتطبيق عمل ايران با ماده آقطعنامه پيوست 

درصورتی که شورای امنيت تشخيص دھد که اقدامات پيش بينی شده  ؛ی امنيت که ميگويدشورا ۴٢
    .کافی نخواھد بود وياثابت شود که کافی نيست ميتواند به اقدامات نظامی متوسل شود ۴١درماده 

مقابله ومقاومت ايران نسبت به ا با بندھائی ازتوافق جامع سند مخالفت ايران رشورای امنيت  يعنی 
 خواھدقرار منشورنسبت به ايران ۴٢نرا معيار تشخيص درماده آ تلقی و  ٢٢٣١افق جامع وقطعنامه تو
  .داد

                                               
١  http://1400years.org/amirfeyz13.asp 


