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  حقوقدان -ميرفيضا

 ۴٧واعالميه آمريکا  درکنگره  نتانياھو درتحريرات گذشته دررابطه بامذاکرات ھسته ای وحضوربنيامين
 رئيس جمھوریوقای اوباما  اشاره ای شد به اينکه مناقشات اخيرکنگره آعضو کنگره درباره تصميمات 

درکنگره ممکن است يک تبانی وصحنه سازی برای تحميل  نتانياھو وحتی سخنرانی بنيامين آمريکا
   .عليه ايران باشد آمريکاخواستھای 

 آمريکانشان داد که احتمال تبانی برای پيش برد مقاصد  ،لوزانازپايان مذاکرات  رويداد ھای بعد 
 ارفش ن رويداد ھا سبب سختی موقعيت ايران وآ و درمذاکرات ودرنھايت موافقت جامع حقيقت داشته است

   .درمذاکرات وتحميالت خواھد شد آمريکا بيشتر

يل نبود که متن موافقت بين ختالف ظاھری بين اوباما وکنگره ازاين باب بود که اوباما ماد جريان ايميدان
تصميم رئيس جمھور نسبت به دردخالت وموافقت با  ِ ر                                     ّ وايران به کنگره ارجاع شود وکنگره مص   ۵+١

يست مايل ن قای اوباماآمد که گفته شد آايران بود  دامنه اين اختالف تا بدانجا بنمايش در موافقت نھائی با
س رئيي ن نقش موثرداشته واحتماال بنای مخالفت رابگذارد وراکنگره درتصميمات نھائی مذاکرات بااي

ھم با محظوراتی مواجه است ن آ جمھور درصورت اصرارکنگره ناچارازحق وتوی خود که استفاده از
    .بھره خواھد گرفت

 را ن کشورآنگره وک آمريکارجريان مزبور که نشانگريک افق سياسی ناھمواربين رئيس جمھو
سته ای ايران له ھئبه حل مس آمريکاعالقه خاص رئيس جمھوری  زا ،ورد حکايتی ميساختآبتصويرمي

   .واسرائيل نبود کنگرهبه کيفيتی که ظاھرا تامين کننده نظر

 وايران شد آمريکادرفاصله بين اجالس لوزان که منجربه انتشارتفاھم نامه ھای متغيروزارت خارجه 
  )کنگرهدرجامع مذاکرات ھسته ای  م طرح راه حللزو کارتر)=( -کورکر( طرح  قانونی  آمريکانگره ک

ه ک بتصويب رسانيد   را که مدتھا قبل تھيه ودرمجرای کشمکش بين کنگره ورئيس جمھوری قرارداشت
 وتسليم کند  روز به کنگره ۵قای اوباما مکلف شده است موافقت نامه نھائی را ظرف مدت آن آبموجب 

   .ن الزم است بدھدآکنگره واجد اين حق شده است که ظرف مدت يکماه چنانچه تغييراتی در

  تالي فاسد

، اعالم طرح راه حل جامع، اکنون که يان کامل فسادی که طرح مزبورمتوجه ايران خواھدساختبالبته 
مول ومتناسب با تعھدات امری فرضی است که چون معنرسيده  آمريکاوطرح ھم بتصويب سنای  نشده 

   .ن يک کارغيرمعمول نيستآورود به  گاھی ھاست آوشرائط وحد 

  :دی که قابل مالحظه است  ممکن است شامل مراتب زيرباشدمعلوم ترين فسا 
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  اختالط موضوع  

وايران وھرنوع توافقی  ۵+١وضوع بسيارمھم ودرعين حال حساس اين است که مذاکرات ھسته ای بين م
نيست که نياز به تصويب کنگره  را داشته  آمريکاموافقت بين دوکشورايران ورت گيرد ن صوآ که در
   .باشد

است يک مذاکرات نيابتی  ۵+١يکی ازکشورھای گروه  آمريکاوايران که  ۵+١مذاکرات ھسته ای بين 
ن مذاکرات ھمان است آ در آمريکاو موقعيت ازطرف شورای امنيت دراجرای قطعنامه ھای صادره است 

ھيچکدام خواستاردخالت وموافقت با  ۵+١يا پارلمان کشورھای گروه آ ؛که موقعيت چين ويافرانسه است
؟ پاسخ بطورمسلم منفی است زيرا ھمانطورکه عرض ايران شده اند با ۵+١موافقتنامه نھائی ويا مقدماتی 

حاکميت ملی ايران قرارندارند که موضوع مشمول  مستقال طرف قرارداد با ۵+١کشورھای گروه شد 
 . البته موضوعتصويب مجلس پيش بيايد       ِ ومسئله   وتصويب عھدنامه ھای بين المللی ويا دوطرفه گردد

مزبور درموردايران تفاوت دارد وايران طرف قرارداد است ونظارت وتصويب مجلس بشرح مقرر درقانون 
   .ارکان اصلی است اساسی از

يعنی قانع کردن ايران به قبول تعھدات بين المللی  ی معين،اکتسابی برای موضوع ۵+١ماھيت صالحيت 
حق داشت که دولت  آمريکا کنگره اين بدان معنا ميتواند باشد که  و .مورد فعاليت ھای ھسته ای است در

برای مذاکره با ايران منع کند که  ۵+١کشورش را ازدخالت درماموريت شورای امنيت وتشکيل گروه 
وچند ماه است ادامه يافته وحاليه يک دفعه کنگره بيايد بگويد خير  نکرده است وماموريت مزبور يکسال

ايران درمورد قطعنامه ھای شورای امنيت  با ۵+١اين ماھستيم که بايد با کم وکيف مذاکرات ھسته ای 
  .ايران رابھم ميريزد و ۵+١ونظام حقوقی مذاکرات  ت وموافقت کنيم حرف نامعقولی استدخال

  .ن موافقت نامه چنين معرفی شده اندطرفي ،درمقدمه توافق ژنو

روسيه وچين به کمک اتحاديه اروپا)  –فرانسه  –لمان آ –بريتانيا  – آمريکاياالت متحده آ( ۵+١گروه 
زمائی که مانع آايران با ھدف رسيدن به  راه حلی ديپلماتيک وقابل راستی  جدی واساسی بادرمذاکرات 

  .کت داشته اند، شردستيابی ايران به سالح ھسته ای شود

قوه اجرائيه که کشوررا نمايندگی ميکند است نه  ۵+١گروه                                     ِ مقصود از اياالت متحده ويا کشورھای ديگر  
. شرکت درمذاکرات برای رفع نگرانی ھا وحفظ قوه مقننه کشورويا مجموعه ارکان تشکيل دھنده دولت

که مستلزم تعھداتی ازقبيل صلح ازحقوق قوه اجرائيه کشورھاست  مگراينکه دخالت کشوردرحدی باشد 
   .نوقت پای کنگره  ويا مجلس به ميان  ميايدآصرف بودجه ويا ھزينه ھای پيش بينی نشده باشد که 

 اآمريککوچکترين تعھدی که ازمال  آمريکادرتوافقنامه ژنو که اساس مذاکرات وتوافقات جامع ميباشد 
فقط شامل بخشی ازدارائی ھای ايران وبرداشتن تحريم ھاست  آمريکاپوشش دھد ندارد تعھدات مالی  نراآ

   .داشته باشد ان نيازبه اجازه کنگره رآواينھا ھيچکدام تعھدی نيست که انجام 

 يکاآمردرتصميمات دولت حق داشته که  آمريکان گذارده شود که کنگره آن تصورشود وحکم برآرخالف اگ
اين نتيجه حقوقی مواجه ميشويم که  موقعيت  وايران دخالت داشته باشد لذا با ۵+١درمذاکرات ھسته ای 
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پايکاه  توانديمن نرسيده محل اشکال است و آمريکاحقوقی واعتباری موافقتنامه ژنو که بتصويب کنگره 
   .اصلی موافقت وياراه حل جامع قرارگيرد

 کنگرهوايران متصل به دخالت  ۵+١اشکال ديگر اينکه اگرقائمه مشروعيت واصالت مذاکرات  
د منظورداشت وباي آمريکاشناخته شود نميتوان اين حق وموقعيت را منحصرا برای کنگره  آمريکا

   .ع گردندن حق متنتفآ از ۵+١ھمه کشورھای عضو گروه 

صورنميکنم مسيربسيارناھمواروپرازدست اندازھای سياسی ودسته بندی ھای نفوذی که مانع حل مسئله ت
   .ھسته ای باايران ميشود نيازی به توضيح داشته باشد

سبب ميشود  که کنگره درموضوعی که حتی درموافقت نامه  دخالت کنگره درمورد فوق الذکر 
 ن پرداختهآبه  دخالت مزبور بشرحی که اکنون و ،ودالت بشژنو حق دخالت نداشته صاحب حق دخ

 باز ه کورر             ِ ودرواقع چند گ   ثرازقطعنامه ھای شورای امنيت ميشودخواھد شد حتی مانع رفع ا
 اآمريک کنگرهن ھمين توافق بين آکه بانی  ه مشکالت ھسته ای ايران اضافه ميشودشدنی بن

   .ستآمريکاورئيس جمھوری 

   :ورده ميشودآامه ژنو نسخه کاخ سفيد به اينجا ين عبارت ازموافقتنع

 وايران درباره راه حلی جامع  که برنامه ھسته ای ايران رادردرازمدت محدود کند ..... ١+۵< گروه 
مجموعه درک ھا شامل اذعان ايران به اين است که بايد ھمه قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل 

مشخص شده است ژانس اتمی آبه برنامه ھسته ای ايران که توسط  ذشته وحال مربوطگوھمينطورمسائل 
  >بپردازد

موضوعات مربوط به برنامه ھسته ای ايران مالحظه داريد که موضوع موافقت نامه ژنو انحصارا متوجه 
ژانس بين المللی انرژی مشخص شده است ميباشد  نه مسائل حقوق بشرويا مراتب ديگری آکه توسط 

  .و غيرهگيری وحمايت ازسازمان ھای تروريستی  ازقبيل گروگان

رتيکل ديگری درموافقت نامه ژنو عنوان شده آ مشخص نشده  درواينھا بعالوه ادعاھای ديگر که محدود 
  :رتيکل مزبور چنين استآوعين 

، نقش بی ثبات کننده ايران دربحران ھای ھدفمند ما دررابطه با حمايت ايران ازتروريسم <ھمه تحريم
  >ربقوت خود باقی استگسوريه وسابقه بد حقوق بشردرميان نگرانی ھای دي

 ۵+١که فقط  مذاکرات درمحدوده قطعنامه ھای شورای امنيت درصالحيت  توضيحات باال نشان ميدھد 
   .نھا تحريم ھای جداگانه ای وضع کرده استآکه کنگره بابت  آمريکااست نه مسائل ديگرموردادعای 

  جرائي مصوبه كنگرهآناليز جهات ا

راه حل جامع بوسيله رئيس  ن اشاره شد) آکه درفوق به ره (گتازه کن برطبق مصوبه 
نسبت به راه حل جامع روزبه کنگره ارسال ميگردد  تا کنگره ظرف يکماه  ۵ظرف  آمريکاجمھور

   .اظھارنظرکند
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 کنگره  ازسوی رئيس جمھوربهين دقت الزم است که ارسال متن راه حل جامع ويا موافقت نامه نھائی ا
  .نظر وکسب موافقت داردتحضاری ندارد بلکه جنبه اظھاراسجنبه   ،درطرح تازه

درباره اظھارنظر ودوباره مذاکرات ۵+١موضوع برگردد به ھمين حق اظھارنظرکنگره سبب ميگردد که 
، يک جريان کنگرهورود  تنظيم شده است  و ،وايران ۵+١زيرا راه حل جامع بين   ؛جريان يابد کنگره

يعنی (سرازنوبازی  ؛خواھد بود ۵+١ثالث است که مستلزم رسيدگی وموافقت ايران حتی کشورھای گروه 
   .ازنو)

منتقل  ۵+١به مجالس قانون گزاری کشورھای  عينا  آمريکا گرهکنظھارنظرازطرف ديگر حق ا 
اصی به موقعيتی حساسيت خ ۵+١اصل کاملت الوداد) ومجالس کشورھای عضو گروه ميشود (

  .ن محرومندآ نھا ازآوخود  ن شده است آواجد  آمريکاپيدا خواھند کرد که کنگره 

  )بی مايه فطير استومعامالت خاص سياسی ( وبدون نظرھارتمام اين جريان که باعمرنوح ھمراه خواھد د
اين درست ھمان ھای شورای امنيت کماکان به اعتبارخود باقی خواھد ماند و کليه تحريم ،واھد بودخن

واکنون طرح کنگره وموافقت باراک اوباما  ن ھستندآواسرائيل سخت بدنبال  آمريکاچيزی است که 
  .راز) ازپرده برون افتاد( راھم ھمراه يافته است  يعنینتانياھو وبنيامين 

  فساد ديگر 

اه بول رری که متوجه اجرای طرح تازه کنگره خواھد بود اين است که  حضورکنگره دررد ويا قگساد ديف
امنی خاورميانه وتروريسم  روايات کنگره ازحقوق بشروکمک به نا، پای کنگره رادرباب حل جامع
  وری است که درآن مسائل با مشکالت ھسته ای ايران خود داستان بسيارحزن آوگره خوردن  بازميکند

   .ن ھم محال استآفساد  زمانی طويل المدت  تجسمآھا خاصه راستی  بطه با تحريمار

 در ناظريم که چگونه عوامل اجرائی جمھوری اسالمی صريحا حضورنظامی ايران  رامين روزھا (ھ
 و رهکنگکشورھای عراق وافغانستان ويمن ولبنان وسوريه وفلسطين رسما اعالم  يعنی دقيقا به ادعای 

دعاھای الذا مراتب مزبورسبب پشتيبانی ازدخالت کنگره وپيوست کردن  ؛ن سند مثبت داده اندآھای  تحريم
رامی ھای خاورميانه به اصل موضوع يعنی مشکالت ھسته ای بين ايران آ حقوق بشری وکمک به نا

  )خواھد شد ۵+١و

  حق وتو براي كنگره  

با مالحظه متن  آمريکاساد ديگر، سرگردانی مذاکرات ھسته ای است بدان معنا دراين فرض که کنگره ف
 يا رئيسآ. نرابه رئيس جمھوری اعالم کندآ اصالحی داشته باشد وتوافق نھائی ويا راه حل جامع نظرات 

 ايران  و ۵+١ميتواند موافقتنامه وياراه حل جامعی که بتصويب کشورھای عضو گروه آمريکاجمھور 
يا آ غازبشود وآمسلما خير پس بارديگر مذاکرات ازنو بايد  ،رسيده مطابق ميل ونظر کنگره تغييربدھد

ه ورفت يکنند که پس ازيکسال واندی مذاکراحساس حقارت نم ۵+١گروه  نمايندگان کشورھای عضو
  ؟  بشوند آمريکامد بايد تابع نظرکنگره آو
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 را درروابط بين المللی کشورھا خاصه فرانسه ويا دشواراست اثراين حق وتوی خلق الساعه کنگره آ
  ؟وروسيه ناديده گرفت آمريکاويا مشکالت اخير آمريکا

د کرد ويا موکول وقالب موافقت نامه ويا راه حل جامع را رازحق وتوی خود استفاده کرد اساسا اگرکنگره 
درروند مذاکرات ھسته  يا دشواراستآبه طرح خواست ھای کنگره يعنی ادعای حقوق بشرووغيره نمود 

ال مارای امنيت وتحريم ھای کنگره واحتن ادامه تحريم ھای قطعنامه ھای شوآ ای خللی يافت که تاثير
        .ھای شخص باراک اوباما باشد تحريم

  :نکته قابل اھميتی که بنظرميرسد اين است 

درمحوری متشکل ازايران دريک طرف وکشورھای  ،مسئله ھسته ای ايران ،اقبل ازطرح تازه کنگرهت
وموضوع ودستور جلسه ھم تمکين ايران به  ،واتحاديه اروپا  جمعا درطرف مقابل قرارداشتند  ۵+١
نيابت ازشورای امنيت وموضوع مذاکرات  ژانس بين المللی اتمیآعنامه ھای شورای امنيت ومقررات قط

    .بوده است

، کنگره باايران ۵+١با ورود طرح تازه کنگره مبنی برحق کنگره درنظارت وتصويب مذاکرات ھسته ای 
ھای  محريت تحريم کننده  گره، يعنی کننھم طرفی که خودآ ؛ھم به طرف مقابل ايران اضافه ميشود آمريکا
يعنی ذينفع درمسائلی است که ھيچ ارتباطی به ماموريت ارجاعی شورای امنيت   ؛عليه ايران است ديگری
   .ودرواقع يک مرافعه تازه است ندارد

 با ايران نياز به مجوز شورای امنيت را دارد  و ۵+١چنين اقدامی يعنی دخالت کنگره درمذاکرات نيابتی 
 ۵+١درموافقت نامه نھائی بين  آمريکاورھای اصلی عضو شورای امنيت با دخالت کنگره يکی ازکش اگر
ايران موافقت نکند ويا خواستارتفويض ھمين حق برای پارلمان کشورخودش بشود وپای وتو که پيش  با
   .ند که بماندبه ھمين منوال که ھست بمای عليه ايران ھا يد وضع تحريمآ

  بلوف جمهوري اسالمي 

ھا به غنی سازی اورانيوم  ازمقامات جمھوری اسالمی مدعی شده که درصورت عدم رفع تحريميکی 
نچه درموافقت نامه ژنو آ جمھوری اسالمی از دخيال خام ودلخوشی است عقب گر ؛مبادرت خواھدشد

بعالوه اينکه   نندآکه کنگره واسرائيل منتظرومشتاق  خواھد شد یمتحول شده باعث تحريم ھای جديد
ب محسو مده تنھا يک بلوف آيسات اتمی ايران نچه که برسرتاسآ ادعای تجديد فعاليت ھای ھسته ای با

   .ميشود

  

 


