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  حقوقدان -اميرفيض

بی  نآ ثارآسابقه است نميتوان به  مسئله ھسته ای ايران با مقوله ای روبروست که درعين حاليکه بی
   .توجه بود

ومجلس اسالمی به تصويب  آمريکاھمانطور که استحضارداريد قبل ازاينکه توافق جامع بوسيله کنگره 
                 ِ    حالت تعارض وتناقض  در  .برسد ازطريق شورای امنيت درموقعيت اجرائی بين المللی قرارگرفته است

   .موضوع اين تحريراست مقوله مزبور،

  :سخن اول اينكه

کنگره  ورای امنيت سازمان ملل، تصويب طرح مزبوردرمجلس اسالمی ويا الزمه طرح توافق جامع درشآ
  ؟يدآبه مقابله  ٢٢٣١؟ تا درنھايت، زيرسوال بردن مشروعيت قطعنامه شماره بوده است آمريکا

   .پشتوانه پاسخ مزبور ميباشد است وتوضيحات زير خير ؛پاسخ سخن اول دريک کلمه

 رمورد پرونده ھسته ای ايران عھده دارنبوده که خودشورای امنيت سازمان ملل  نقش دادگاه را د **

ودرکالمی  ايران وارد رسيدگی بشود و ۵+١اصالت وقانونی بودن سند ادعای  پس از ؛را موظف بداند
حيت صال ن ازسوی کنگره ومجلس اسالمی ارتباطی به اقتدارآروشن تائيد موافقت جامع ويا رد ويا اصالح 

شورای  ، ايران درعليه ايرانصدورقطعنامه ھای متوالی شورای امنيت  يا بھنگامآ. شورای امنيت ندارد
  .خير ؟ البته کهامنيت حضور داشت ويا شورا درصدورقطعنامه ھای مزبور منتظر نظرمجلس اسالمی شد

 زا ژانش اتمی بين المللی مراتب سرپيچی جمھوری اسالمی راآشورای امنيت بنابرشکايت ھيئت حکام 
صادرکرده  ۴١وشورای امنيت ھم قطعنامه ھائی به استناد ماده رای امنيت ارجاع ژانس به شوآمقررات 

، جمھوری لمان خواسته است که با مذاکرهآدرعين حال ازکشورھای عضو شورای امنيت بعالوه  و ؛ستا
   .ژانس اتمی شده باشدآاسالمی را درموقعيتی قراردھد که رفع شکايت ونگرانی 

ژانس اتمی بوده آبرای اتخاد تصميم شورای امنيت ھمان شکايت ھيئت حکام ، منشاء حقوقی براينبنا 
با گزارشی که  ،ی عليه ايران شده است واکنونکه بدون دخالت مجلس ايران منجربه قطعنامه ھای متوال

به شورا داده است مسيرتصميم گيری شورا را به تجديد نظر درقطعنامه ھای سابق با  قطعنامه  ۵+١گروه 
   .ممکن ساخته است ٢٢٣١

  :عبارتند از ٢٢٣١بيم که رابطه حقوقی برای صدور قطعنامه آلذا بروشنی درمي
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که بنمايندگی ازشورای امنيت با ايران مذاکره ميکرده  ۵+١گروه  -ژانس اتمی  آھيئت حکام  
نقش حقوقی نداشته ونظام حقوقی  ٢٢٣١درصدور قطعنامه  آمريکالذا نه ايران ونه  ،است

   .سدنميشنا آمريکايت خاصه درمسئله ھسته ای ايران جائی برای ايران وشورای امن
نرا کافی آداده و نماينده شورا) به شورای امنيت( ۵+١شورای امنيت به اعتبارتوافق جامعی که  

ژانس اتمی دانسته  به تجديد نظردرقطعنامه ھای صادره اقدام کرده نه آھای  برای رفع نگرانی
اگر موافقت ايران درتصميم گيری شورای امنيت  .رف موافقت جمھوری اسالمی با توافق جامع ِ ص  

، مسلما شورای امنيت به اين مھم توجه ميکرد وپيش ازتصويب توافق جامع ضرور والزم بود
   .قدم به تصميم وصدور قظعنامه نميشد                           ُ توسط مجلس اسالمی ويا کنگره م  

ھمين تعھداتی که درتوافق جامع عھده دارشده به  ۵+١اکره با گروه يا اگرجمھوری اسالمی بدون مذآ
  .؟ البته که خيرشورای امنيت اعالم ميکرد شورای امنيت درقطعنامه ھای سابق تجديد نظر مينمود

وشورای امنيت به اعتبار بشورای امنيت داده  ۵+١تضمينی است که  توافق جامع درواقع ميتوان گفت که 
   .نظر را الزم دانسته استاست که درقطعنامه ھای سابقه تجديد تضمين مزبور

يت محسوب شود بايد بصورت سندی باشد مد وسند قابل استفاده شورای امنآتوافق جامع برای اينکه کار
به شورای  ۵+١به ھمين دليل است که توافق جامع ضميمه گزارش  ؛باشد ۵+١که نشانگر ضمانت 

به ضميمه ضمانت نامه که ھمان توافق جامع  ۵+١گزارش ماموريت رواقع دوامنيت ارسال شده است 
   .گرديده است ٢٢٣١مدرک صدورقطعنامه  .است

 ئی درايران بايد قبل ازصدورتوافق جامع درآمريکامده بود که زندانيان آيادمان ھست که درمصوبه سنا 
درخواست سنا کوچکترين توجھی   وبه اين شرط  آمريکا ،ولی ديديم که درتوافق جامع ،باشند آمريکا
 وايران بود نه شورای امنيت و آمريکائی درايران  يک امرحقوقی بين آمريکازادی زندانيان آزيرا  نکرد
   .وايران ۵+١

 بين ضمانت خالص کند ويا اصل ضمانت بھردليلی از از را اگربھرعلت ضامن خود ،مان       ِ درعقد ض   
شورای امنيت پياده  ٢٢٣١ين اصل درقطعنامه . ھمعقد وموضوع ضمانت حال ميگردد ،برود
 ۵+١نجاست که ميگويد اگرايران به تعھدات خود عمل نکند ويکی ازکشورھای آ. مقصود شده

موضوع را تعقيب کند تا به شورای امنيت برسد شورای امنيت  قطعنامه ھای تعليق شده را مجددا 
   .ی شکست ضمانت تلقی ميشودخودداری ايران ازتعھدات نوع – به جريان خواھد انداخت

يکی ازدالئلی که مذاکرات ھسته ای جريانی طوالنی وکشمکش ھای نچندان الزم يافت ھمين مسئله  
ھا وقراردادن مدت ھای طوالنی برای نظارت  زمائیآ. بازرسی ھاوراستی است ۵+١ضامت 

    .روشن است مثالش ؛نھا ھمه وھمه داللت برتضمين بودن توافق جامع استآژانس وامثال آ

حتی به قول طرف  ضمانت ازيک شخصی با سابقه خوب وحسن نيت ودرستگاربسادگی انجام ميگيرد
ولی ھمان شخص وقتی به سوء نيت شھرت داشت وخود ايران مدعی به عدم اعتماد به  قناعت ميشود

 اھد ودل شير ميخو البته که ضمانت ازجمھوری اسالمی ،وحالت خصمانه را پيگيری کرد طرف شد
   .سالھا طول ميکشد که کشيده استمناسب وبادوام  مذاکرات برای اخذ تضمين
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ه جسيارسنگين ترازنظارت فنی است نتين بآاين بدان معناست که نظارت ھای مدت دارکه فساد سياسی 
   .بازی ھای غلط وعاميانه جمھوری اسالمی است

   فساد احتمالي 

ن با تصويب توافق جامع بوسيله آفسادی که درتوقف تصميم گيری شورای امنيت ومنوط ساختن  
   :کنگره ويا مجلس اسالمی وجود دارد اينھاست

 اگرکنگره ويا مجلس اسالمی توافق جامع را نه تصويب کرد ونه رد وبحالت معلق نگه داشت -١
   ؟چه ميشود  ۵+١وماموريت  تکليف شورای امنيت

وردند که مورد موافقت آوافق جامع بعمل درصورتی که مجلس اسالمی ويا کنگره اصالحاتی درت -٢
   ؟چه خواھد شد قرارنگرفت ۵+١

حقوق بين الملل تصميمات شورای امنيت را مافوق قوانين داخلی کشورھا ميداند  درحالتی که  -٣
  ؟دانست آمريکاوکنگره  ميم مجلس ايرانچگونه ميتوان تصميم شورای امنيت را موکول به تص

مشکالت باال که دامنه ای وسيع دارد سبب شده است که رويه بين المللی حقوق براين پايه مستقرگردد 
ی عضوسازمان ملل متحد نميتوانند ازاجرای مصوبات شورای امنيت سازمان بدليل مغايرت که کشورھا

  .)وين حقوق معاھدات کنوانسيون ٢۶ماده ( با قوانين داخلی کشور خودداری کنند

بصورت  ا، درجريان اجرنکته حائز اھميت اين است که تقدم تصميمات شورای امنيت برقوانين داخلی
 يد که تعارض تصميمات شورای امنيت وآمده وکمترموردی پيش ميآدربين قوه مقننه ومجريه  تعامل

    .يدآقوانين داخلی ازقوه به فعل در

سببب رورھا درتعامل با دولت ھا بنحوی عمل ميکنند که تضاد مزبون معنا که مجالس کشآتعامل به  
درحاليکه دراستفاده ازتوافق جامع ودر  نشود.  ويا تعبيربه اقدام خالف قانون برانگيختن احساسات ملی

مجلس اسالمی نشده وچه  آمريکاسنای  ت رعايت تعامل مزبور چه ازبابن به شورای امنيآنھايت ارسال 
   .است

  درعدم تعامل  تعمد

 ر تعامل ودرعدم اعتنا به ام آمريکااين تحرير بااين برداشت نزديک است که ھم جمھوری اسالمی وھم 
وتعمد دردورزدن کنگره  ی جمھوری اسالمی اتفاق نظروقانون اساس آمريکاتصميم کنکره احترام به 

ميداد که حق شرط خودشان نھا حق آکنوانسيون وين به  ١٩ومجلس را داشته اند درغيراينصورت ماده 
 نکهآملحوظ دارند يعنی شرط کنند که توافق جامع را امضا ميکنند بشرط ون مقررکرده که کنوانسيرا 

شرط مزبور نافذ بوده   ١٨ماده نرا تصويب بنمايند  دراين حالت طبق آ  آمريکاگره وکن مجلس اسالمی 
 ٢٢٣١توافق جامع نميتوانست مورد استناد وصدورقطعنامه  عمل نشدهمادامی که بشرط مزبور و

   .قرارگيرد
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وده گاه بآن برای ايران آه کنوانسيون وين وحقوق ــمسلم است که نمايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای ب
ن منظوربوده که مجلس اسالمی درمقابل عمل انجام شده اند واينکه ازحق شرط استفاده نکرده اند بدي

  .اتخاذ کرده است آمريکاھمين شيوه را  –قرارگيرد 

سال است جريان داشته چه ايرادی ميتواند قابل قبول باشد که  ١٢ومذاکراتی که  برای مسئله ھسته ای
وافق جامع به تصويب ن به شورای امنيت سازمان ملل با تاخير مواجه شود که تآيکی دوماه ارجاع 

   .برسد آمريکامراجع پيش بينی شده درقانون اساسی جمھوری اسالمی وتصويت کنگره 

   .عدم التفات به اين امر مھم چيزی جزتبانی برای قال گذاشتن مجلس اسالمی وکنگره نبوده است

شان با اطالع ژنو ووين مدعی اند که تمام تصميماتدرست است که نمايندگان جمھوری اسالمی درمذاکرات 
ورعايت اصول قانون اساسی  استفاده ازحق شرط  از را نھاآواجازه خامنه ای بوده ولی چنين امری 

  .ن بی اعتناء بوده اندآمحروم نکرده که حضرات به  

  قانوني تضييع حقوق

  رکن اجبار وتھديد -١

 اری قائل نيست وکنوانسيون وين برای عھدنامه ھای بين المللی که توام با فشاروتھديد باشد اعتب 
حريم ت پديده ھای فشار از نکه نميتوان توافق جامع راآبا  ؛ن منظورداشته استآ ده ازضوابطی برای استفا

 آمريکاسرعت عمل  ،ولی متاسفانه منتزع دانست )گزينه نظامی روی ميزاستھا وتھديد به جنگ (
 ،يت ومسرت دولت روحانیواظھاررضا ٢٢٣١درارجاع توافق جامع به شورای امنيت وصدور قطعنامه 

نزديک به  صفرساخته است وايران نميتواند به  موضع تھديد وفشار، از احتمال استفاده ايران را
   .کنوانسيون وين به ديوان بين المللی رجوع کند ۶۶اعتبارماده 

  دومرحله ای بودن عھدنامه  -٢

له اول قوه مجريه کشوراست که . مرحيدآبا طی دومرحله به حالت اجرا درميمعاھدات بين الملی معموال 
مرحله دوم  ن عھدنامه را امضا ميکند  ومرحله دوم قوه مقننه است که معاھده را تصويب ميکند  بعد ازآ

   .است که معاھده عنوان حقوقی پيدا کرده والزم االجرا ميشود

 روعيتکنوانسيون وين اين حق رابه کشورھا ميدھد که اگرمقررات اساسی کشوررسميت ومش ۴۶ماده 
ن کشور تا زمان تصويب معاھده آ ،عھدنامه ھای بين المللی را منوط به تصويب قوه مقننه ساخته باشد

  .)مشتمل برسوء نيت نباشد ،مشروط براينکه عملن معاھده ندارد (آمسئوليتی نسبت به  توسط قوه مقننه

رسميت ومشروعيت  ؛قانون اساسی ٧٧ماده ( ھم مقررات اساسی جمھوری اسالمیدرتطبيق مورد
وھم ھيچ قراردادی بدون تصويب مجلس حالت اجرائی پيدا  عھدنامه را منوط به تصويب مجلس ساخته

  ).نميکند

   .نيز ازايران ساقط شده است ۴۶ولی درکمال تاسف  اين حق مندرج درماده 
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مدعی شده که بھنگام تصميم گيری شورای امنيت  ٢٢٣١تگوھای بعد ازصدور قطعنامه قای صالحی درگفآ
 مطابق(راست گفته باشد کافی بود که اعالم ميکرد  . اگرسازمان ملل درجلسه شورا حضورداشته است

دراين صورت  )قانون اساسی جمھوری اسالمی توافق جامع قبل ازتصويت مجلس رسميت قانونی ندارد
 وارد صالحی که دشورای امنيت به ايرا ،ناظر درعمل شورای امنيت نبود م اگريک تبانی خاصی بطور حت
کنوانسيون وين است توجه پيدا ميکرد ودرصدور قطعنامه تعجيل بی مورد روا  ۴۶ن ماده آمستند 
   .نميداشت

  فساد حتمي واحتمالي 

توافق جامع به مجلس شورای اسالمی  درقسمت قبلی اين تحرير از فساد احتمالی که ممکن بود ازارجاع
. درست است که ارجاع توافق جامع به کنگره وشورای ملی ازدست يد اشاراتی رفتآره بوجود کنگ و

ی احتماالت، نصوص قانون نچه مسلم است نميتوان به خاطرآغيرقابل پيش بينی مصون نبود ولی  اندازھای
   .تصويب قوه مقننه ميداند ناديده گرفت واصولی که اصالت ومشروعيت عھدنامه ھارا منوط به

  

       

  

  

   

   

  

  

  

   

 


