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  تصويب نهائي اسارت 
  ساله ايران 25نامه 

  1 شمشقسمت 
   حقوقدان -يضميرفا

  ادعاي چهارم

  .ادعای داوطلبانه بودن برجام استادعای ديگر شورای نگھبان 

   :دراين مورد سخنگوی شورای نگھبان گفته است

که برای اجرای برخی ازامورتوسط دولت  الف)( اقدامات بيک سند حقوقی تبديل نشده قراری استاين <
 .ن تاکيد شده است که اين اقدامات داوطلبانه استآودرجمھوری اسالمی وطرفھای مقابل گذاشته شده 

قرارگرفته د درمتن مصوبه مجلس شورای اسالمی نيز داوطلبانه بودن اين اقدامات با دو واژه مورد تائي
براين طرز تلقی ما اين بود که اين مصوبه يک قرارداد بين المللی نيست که نيازبه ........ بنا)ب(.. است

   (ج) .تصويب مجلس داشته باشد بلکه قول وقراری است که مقام اجرابا طرفھای مذاکره گذاشته است

انيم تحريم ھارابرگردانيم ماھم ھرزمان که ھروقت بخواھيم ميتو ؛ن يکی ازمقام ھای خارجی گفتآعالوه بر
  (د) .بخواھيم ازاقدامات داوطلبانه خودداری کنيم

روی ھمين تلقی وارد بررسی  . مجلس نيزاساساورتلقی نميشودآبنابراين برجام يک سند حقوقی الزام 
 هداد جزئيات نشده است شورای نگھبان نيز مصوبه مجلس شورای اسالمی را موضوع بررسی خود قرار

  .پايان ادعای شورای نگھبان)( )ـ(ھ .>است نه جزئيات قول وقرارھای اجرائی دولت وطرفھای مذاکره را

اينکه مبنی برن قسمت ازادعای شورای نگھبان آ قرارگرفته و متن باال درتحريرقبل درمقام بحث بخشی از(
عای ن که ادآ ديگر واکنون بخش ،مدآبه نقد  )الف(رديف  زير >هبرجام تبديل به سند حقوقی نشد<

  ) مشخص گرديده درتکليف اين تحرير قراردارد)بداوطلبانه بودن است ودرھمان تحريرقبل باعالمت (

  (ب)ادعاي داوطلبانه بودن برجام
 نراعرضه ميکند اين است که چرا وچطورشده که واژه داوطلبانه بودن  درآنخستين مھمی که اين تحرير

  .درحاليکه درھمه مواد برجام صحبت ازتعھد استبرجام ومذاکرات وين بکارگرفته شده است 

                                               
  اينجا بخوانيد:  را به ترتيب در ....و دوم، سوم و ضميمه سوم يخش نخست - ١
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نی مريکا وھم گروه ايراآواژه داوطلبانه بودن سرھوائی وارد برجام ومذاکرات ھسته ای نشده است ھم 
 . اکنون علت مذاکرات ھسته ای با علم وبصيرت حقوقی کلمه داوطلبانه بودن را ضميمه برجام کرده اند

   :بيان ميشود اين زيرکی وموقع شناسی

تقديم  ٢٠١۵/٧/٢٨فقدان شرائط اساسی درتوافق جامع> بتاريخ <تحت عنوان   که تحريرپياپی ھارچدر
امه ھای بين المللی بين کشورھا قائل به شرائطی عرض شد که کنوانسيون وين درمورد عھدن ٢ گرديد

  که عبارتست از: ميکند را دقيقا احصاء ول مزبورواص مره ياد کرده آن بنام قوانين آ است که از

اصل عدم  –اصل تساوی حاکميت کشورھا  –اصل حق تساوی حقوق ملت ھا  –زادانه آاصل رضايت 
اصل عدم مداخله واصل حسن نيت واحترام  –اصل رعايت اعالميه جھانی حقوق بشر  –توسل به تھديد 

  .متقابل

نام ن بآ نجا اھميت داده اند که ازآ توضيح داده شد که حقوقدانان بين المللی به شرائط اساسی مزبور تا
    :کنوانسوين وين ھم صريحا اعالم داشته ۵٣) ياد کرده اند  وماده مرانهآناموس (

مره عام حقوق بين آن با اصول مزبورکه بنام قاعده آ ای از< چنانچه عھد نامه ھای بين المللی ھرماده 
  >ن قرارداد باطل استآمخالف باشد الملل ناميده ميشود 

مره عام حقوق بين الملل درتوافق جامع ھريک بوضوح بيان شد  آفقدان شرائط  ،رچھار تحرين آ در
سل به تھديد وارعاب زادی درتنظيم قرارداد واصل عدم توآخاصه روی فقدان دوشرط اساسی يعنی اصل 

   .تمرکز بيشتری يافت

تنظيم کنندگان متن توافق جامع کامال مترصد بوده اند که ايراد مھمی که متوجه توافق جامع ھست عدم 
جمھوری اسالمی  رضايت جمھوری اسالمی بطورکلی خاصه ازباب تحريم ھا و تھديد به جنگ است که اگر

گزينه نظامی روی ميزاست> يادگارھمان <نگ است واصطالح ن جآراه توافق را انتخاب نکند بھای 
   .مذاکرات ھسته ای است که به توافق جامع منجرشده است

 مشکل مزبور با توسل به داوطلبانه بودن ايران برای انجام تعھدات وبطورکلی طرف توافق قرارگرفتن از
 روتھديد وحتی نيازعھده دارنظرحقوقی حل شدنی است زيرا داوطلب بودن يعنی بدون فشارثالث واجبا

  .استانجام کاری شدن 

اصوال چه در حقوق خصوصی وچه درحقوق بين الملل به اصل رضايت وعدم کره واجباروتھديد اھميت 
نھا ازموارد فسخ آچراکه وجود عناصرعدم رضايت ويا تھديد وکره وامثال  ،فوق العاده ای داده شده است

 ارندحق د رين عنصراصالت عقد است يعنی طرفين قرارداداست  درحقوق خصوصی قصد ورضا اساسی ت
برای اينکه اين حق سبب تزلزل  .نھا معامله رافسخ کنندآدرصورت پيدايش غبن ويا کره واجباروامثال 

  .مد>آبعمل  اسقاط کافه خيارات ازطرفين<  :عقد نشود، درسند قرارداد نوشته ميشود

درحقوق خصوصی  را اسقاط کافی خياراتلمللی ھمان معنای معنای داوطلبانه بودن درقرارداد ھای بين ا
دارد  درتطبيق مورد ايران نميتواند بعلت فشارتحريم ھای غيرقانونی وتھديد مدام جنگ  ابطال  وقراردادھا

   .کنوانسيون وين خواستارشود ۵٣برجام را به استناد عدم تطابق با ماده 
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مھارايران درچارچوب برجام بوده است که بدين وسيله مريکائيھا برای آاين يک زيرکی وموقع شناسی 
  .را مسدود سازند ۵٣حق استفاده ايران ازماده 

 و اجبار نجا که ھرعقد وقراردادی چه درحقوق بين الملل ويا حقوق خصوصی بايد ازکره وتدليس وآ از
لب بب داوطمادگی ورضايت طرفين است که سآدرقراردادھا  ،غبن فاحش برکناروپاک باشد بنابراين اصل

بنابراين تمام قراردادھا ازاصل داوطلبی برخورداراست چه قيد  ؛نھا به انجام کاروتعھدی ميشودآشدن 
   .بشود وچه نشود

  رحقوقي داوطلب مسي

   .يشودمسيرحقوقی داوطلب دررابطه با موقعيت وشخصيت داوطلب تفسيرپذيرم

 زاد ھستند مانند کسی که داوطلب پرستاری ازآافراد) درقبول تعھدات داوطلبانه شخصيت ھای طبيعی (
لی و ؛دارائی ھای خودش را به بنگاه خيريه ای واگذارکند بيماری ميشود ويا داوطلب ميشود که بخشی از

ال م حق وبرخالف فرد که برزيرا  ؛اين مسيربرای يک شخصيت حقوقی ويا دولت يک کشورمھيانيست

توانند نمي خودش استيال دارد شخصيت حقوقی ويا دولت ھا برمال وياحقی که تصدی دارند استيال ندارند و

کاری داوطلبانه به معنای بدون اجرت وعوض انجام بدھند ونيازبه اجازه مجمع عمومی شخصيت حقوقی 

  .ويا مجلس رادرمورد دولت دارند

 درمذاکرات ھسته ای  که نمايندگان جمھوری اسالمی ازاين اشاره اين جواب دريافت کردنی است
  .نميتوانسته اند به تعھدات خانه براندازکشورعنوان داوطلبانه بدھند

ميليارد  ۵٠٠ی حدود صکدام احمقی است که داوطلبانه  توقف فعاليت ھای ھسته ای که بنابرنظرمتخص
الت آورد وجايگاه ھای ماشين آرھن قراضه وياماشين ھای مھروموم شده دآھزينه داشته بصورت  دالر

زمائی بيگانگان قرارگيرد وتحريم ھاھم ھمچنان آزمايش راستی آسال ھم زيرکليد  ٢۵را با بتن پرکند و
 ھمه اينھا و ،ب باريکه ای قدری شل شود وھمه اينھا داوطلبانه باشدآنکه گھگاھی مانند آاال  ،باقی بماند

  گی باشد؟؟ھم ازمال ملتی گرفتارفقروبيکاری ودرماند

 قای عراقچی  با افتخار انجام اين تعھدات را داوطلبانه مينامدآکه  نقدرآحرف مفت اشکالی ندارد ولی نه 
اينکه کسی تصورکند که مفھوم داوطلب بودن اين است که انسان فارغ ازتعھد ومسئوليت است وھروقت 

  النتيرابه پرسشنامه ھای و .بکلی نادرست است ،ميل دارد ميتواند ترک کارداوطلبانه رابنمايد
Volunteer  اگردستمزد دريافت نکند ولی فارغ  نگاه کنيد ھمه دارای شرائط ومسئوليت است واالنتير

   .مسئوليت نيست از

  تصويب برجام درمجلس وداوطلبانه بودن برجام

ازسوی دولت به بحث داوطلبانه بودن پايان ميدھد بی مصوبه مجلس قانون اجرای برجام اين نظريه که 
  :ست  به داليل زيرپناه ني
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يکطرف قرارداد ھای بين المللی نه درکنوانسيون وين درمورد عھدنامه ھای بين                ِ داوطلبانه بودن   
المللی ضابطه ای دارد ونه چنين اجازه وحقی به دولت درقانون اساسی جمھوری اسالمی داده 

  .شده است
 درمذاکرات وعقد پيمان ازيک رويه ای درحقوق بين الملل ديده ميشود که نمايندگان کشورھا  

ن به اين قصد است که اقدام داوطلبانه ايجاد تعھدی نميکند آ واژه داوطلبانه استفاده کرده اند و
نھم نسبت به موضوعاتی است که درحيطه صالحيت آ ونرا تصويب کند آتازمانی که مجلس کشور 

فيذ مراجع قانونی يعنی قولی است که با تن ؛نماينده کشورطرف مذاکره قرارداده نشده است
  .کشورقابل اجراميگردد

ژانس بين المللی اتمی است که دردولت خاتمی با آنمونه ايکه  ميتوان ارائه داد  قبول پروتکل الحاقی 
  .ن کال منتفی گرديدآنرا رد کرد وموضوع آحضور ھمين شيخ حسن  داوطلبانه قبول گرديد ولی مجلس 

مشروط ومقدماتی است که  ن المللی به معنای موافقتاقدام داوطلبانه درمذاکرات وتصميمات بي 
درحاليکه درمورد توافق جامع  ؛يدآن بعدازرجوع به مجلس معين وازقوه به فعل درميآتکليف 

واين اعمال انجام شده با نفس  مدهآبخش عظيم وسنگينی ازتعھدات ايران ازقوه به فعل در
  .س است مغايرت داردداوطلبانه بودن که موکول کردن مورد به تصويب مجل

دام ن اقآالحاق به معنای  – يبتصو –قبول  –تنفيذ ماده اول کنوانسيون وين < )ب(بموجب بند  
، کشوری نآبين المللی است که برحسب موارد واجد يکی ازعناوين مزبوربوده وبه وسيله 

  .>درعرصه بين المللی رضايت خودرا به التزام درقبال يک معاھده ابرازميدارد

  .ورده استآدر وآصورت يک تعھد التزام جام راببر ،ن به دولتآبنابراين تصويب برجام واجازه اجرای 

 روند کاھش تعداد سانتريفيوژھا< :علی اکبرصالحی گفت )٢٠١۵(دوم نوامبر  بانآ ١١ھم امروز 
 نماينده مجلس ھم ٢٠. ھمزمان غازشده استآفق جامع اتمی مطابق توا اجرای تعھدات ايران در

  .>روحانی خواھان توفق کاھش تعداد سانتريفيوژھا شده انددرتذکری به حسن 

 دراظھارات صالحی از روند کاھش تعداد سانتريفيوژ ھا بعنوان اجرای تعھدات توافق جامع ياد شده و
امرقرينه ای است که داوطلب بودن دربرجام به معنای رضايت داشتن  نواي داوطلبانه بودن نشده ذکری از

   .ت استبه انجام تعھدا

نماينده مجلس برای توقف اجرای برجام  کاری نمايشی است زيرا با تصويب  ٢٠= درخواست  حاشيه

قانون اجرای برجام  که به دولت اجازه داده شده به تعھدات ايران دربرجام عمل کند چنين درخواستی فقط 
   )پايان حاشيه(   .نمايشی منطوراست

 ر دربرجام ازواژه داوطلبانه استفاده شده  دليل موجھی نيستادعای شورای نگھبان به اينکه دوبا 

توافق کشورھا تحت ھرعنوانی که درسند باشد اعتبارمعاھده نکه بموجب کنوانسيون وين <آاول 

  >رادارد

برجام راازحالت الزام وتعھد ايران خارج ميسازد  ده  ،نکه اگرتکرار دوبار عبارت داوطلبانه بودنآدوم 
يا به ون مترتب نباشد آثارحقوقی بر آ. چيزی که ده شدهاستفا >ازعبارت <ايران متعھد استھا باربيشتر 

   .ايجاد حق نميکند عللی زائل شده باشد عنوان کردن مجدد آن
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  شاهد مقصود

ن تحرير استناد آ در                                ِ شکده شورای نگھبان درموارد مذکور  درتحرير قبل به شھادت واظھارنظرحقوقی پژوھ
شد اکنون درمورد داوطلبانه بودن که مورد استناد شورای نگھبان قرارگرفته ازنظريه شاھد نيز استفاده 

  .ميگردد

  درمورد داوطلبانه بودننظريه پژوهشكده شوراي نگهبان 

   :درخصوص مفھوم داوطلبانه بودن اقدامات جمھوری اسالمی دربرجام  دوفرض کلی مطرح ميباشد<

نجا که تصويب معاھدات بين آفرض اول داوطلب بودن به معنای اختياری وازروی اراده بودن است واز
المللی براساس حق حاکميت وازاموراختياری است لذا داوطلب بودن خصيصه اختصاصی تمام عھدنامه 

   .ھای بين المللی وحتی حقوق خصوصی است

سئوليت حقوقی درصورت استنکاف واجرای تعھد داوطلب بودن به نيت عدم تعاقب م –فرص دوم اينکه 
   .ميباشد

تصويب ھرگونه توافق بين المللی  (جمھوری اسالمی) قانون اساسی ١٢۵و ٧٧نجاکه مطابق اصول آاز
که دارای وصف تعھد وجنبه بين المللی داشته باشد تنھا باتصويب مجلس است نميتوان با ذکرقيد داوطلبانه 

   )پايان  نظريه(    .سوی مجلس را ناديده گرفتبودن اين الزام قانونی مبنی برلزوم تصويب از

  ج)(ست  برجام معاهده ني

ادعای ديگرشورای نگھبان براين پايه است که <برجام قول وقراری است که مقام اجرا با طرفھای مذاکره 
  ذاشته است>گ

 اين< گرچه ادعای مزبور يکبار درنخستين قسمت ازاظھارات سخنگوی شورای نگھبان  تحت عنوان
اقدامات به يک سند حقوقی تبديل نشده وقراری است که برای اجرای برخی ازامورتوسط دولت جمھوری 

تحريرات با استفاده ازنظريه  > عنوان گرديده که درقسمت پنجمشدهاسالمی وطرف ھای مذاکره گذاشته 
ولی  نيست  ذير، مالحظه پبحث نآبه ده شورای نگھبان مردود گرديده وورود مجدد پژوھشک نحقوقدانا

  :اين اشاره  بجاست

تمام توضيحاتی که شورای نگھبان داده است ازارکان وشرائط قرارداد وعھد نامه است وشورای نگھبان  
   .ن چيستآنگفته که اگربرجام  قرارداد نيست پس عنوان حقوقی 

   :درتعريف حقوق بين الملل درباره معاھده ميخوانيم

مول ومش *بصورت کتبی  منعقد شده  *ن المللی که بين کشورھا بي *معاھده عبارتست ازيک توافق 

   .ن واينکه دريک سند واحد ويا چند سند باشدآصرفنظرازعنوان خاص  *حقوق بين الملل باشد 



 حقوقدان -يضاميرف – ۶-ساله ايران  ٢۵تصويب نھايی اسارت نامه                                 ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/١١/٠٢شيد (دوشنبه) مه 

برجام بصورت  *پس توافق بين المللی است  است ۵+١بين ايران وکشورھای  *برجام ھم يک توافق 

اين بنابر *به دليل ارتباط با شورای امنيت  ،ين الملل ھم ميباشدومشمول حقوق ب *کتبی منعقد شده 

      .برجام يک عھدنامه بين المللی بوده وايراد شورای نگھبان نا وارد است ،نآصرفنظر ازعنوان 

  

   

  

  

  

   

  

  

   

    

   

  

 


