ماهیت حقوقی برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)
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سمانه کافتری

چکیده
"برجام" برنامه جامع اقدام مشترك ايران و گروه  5+1است كه طی آن ،پرونده هستهای
ايران ،موضوع مذاكره و رايزنی قرار گرفته تاا موافتتناماه پامماان باه صاور

كااماً

اختصاصی مر خصوص ايران مورم توافق قرار گیرم .ناگفته واضح است كه قبا ا هار
بحث و نتیجهگیری بايد ماهیت حتوقی اين موافتت نامه مورم بررسی قرار گیرم تاا مر
سايه آن ،ساير آثار و نتايج متعاقب ،مورم بحث و بررسی بیشتار صااحبنظران باشاد.
پس ا مباحثا

فراوانی كه میان مولت و مجلس شورای اسامی مر خصاوص ماهیات

اين سند مر گرفت ،مر نهايت ،مجلس طی طرحی اجرای برجام را به صور

مشارو

تجويز نموم .مر اين نوشتار به ايان موضاوع میپارما ي كاه آياا برجاام ياه معاهاده
بینالمللی است يا يه موافتتنامه سیاسی و نزاكتی؟ اهمیت اين موضوع ماانی اسات
كه به رغ تعیین تکلیف اجرای برجام مر ايران و اياال
مارند كه ماهیت تعهدا
سند و تعهدا

متحده ،همچنان برخی ترمياد

مندرج مر برجام الزامآور است يا خیر و اين كاه نسابت ايان

مندرج مر آن با قطعنامه  2231شورای امنیت چیست؟

واژگان کلیدی :حتوق بین المل  ،برجاام ،معاهاده ،موافتات ناماه نزاكتای ،برناماه
هستهای ايران.

 . 1سمانه كافتری ،مانشجوی كارشناسی ارشد مانشگاه تهران پرميس فارابی.

مقدمه
برای نخستین بار مر تاريخ مدرن حتوق بینالمل  ،يه كشور جهان ساوم ،رو باه روی
چند كشور پیشرفته قرار گرفت و ا موضعی برابر با يکديگر سخن گفتند و ايان خاوم
يه امتیا و نوآوری است كه مر جهت بومیسا ی و اختصاصای باومن موافتات ناماه
پاممان نصیب جمهوری اسامی ايران گرميده است؛ به رغ اين كه باه موجاب قوا اد
بینالمللی حو ه خلع ساح ،هیچ كشوری مجبور نیست هایچ ياه ا محادوميتهای
فعلی ايران را بپذيرم ،با اين حال پذيرش آن ا سوی اياران گوياای نتاش ظای
سیاسی اين كشور مر ح و فص اختافا

ازم

بینالمللی است.

برجام ،آن گونه كه مر متدمه صراحتا ذكر شده ،با تاب يه فرآيند گام به گام ،طای
سالها مذاكره 1و مشتم بر تکالیف متتاب به نحو مندرج مر اين سند و پیوستهای آن
میباشد كه قرار است توسط شورای امنیت مورم تأيید قرار گیرم و اجرای كام برجاام
موجب حصول اطمینان ا ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هساتهای اياران خواهاد شاد.
ايران مجدماً تائید میكند كه هیچ گاه و تحت هیچ شرايطی مر پی ساحهای هساتهای،
تولید و يا به مست آورمن آنها نخواهد بوم.
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تأكید برلزوم بررسی برجام مرمجلس ،مركنارموضع گیریهای رسانهای ومطبو اتی،
اتخاذ رويکرمی روشن و مرتبط با منافع كشور را مر مینه اين مسئله به يه ضارور
تبدي نمومه ،تأكیدا

ال م قانونی نیز بر اين مساله افازومه شاده و صااحیت مجلاس

1.Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International obligations,
CRS Report R40094, by Paul K. Kerr, 11 November 2013.
2. This JCPOA, reflecting a step-by-step approach, includes the reciprocal
commitments as laid down in this document and the annexes hereto and is to be
endorsed by the United Nations (UN) Security Council. Joint Comprehensive
Plan of Action Vienna, 14 July 2015

محترم مربررسی برجام ،ذي اص  1۷۷قانون اساسی تعريف شاده اسات .مر كناار ايان
موارم ،گاه با اشاره به اص  2125قانون اساسی ،و نیز تصويب مجلس ،موارم ماذكور مر
اص  ۷۷پس ا امضاء ،وظیفه رياست جمهوری برشمرمه شده است .مر هر حال ،قب ا
هر چیز بايد ابتدا ماهیت حتوقی اين سند بررسی و تعیین گرمم تاا بتاوان مرخصاوص
ساير آثار و نتايج برجام مر پرتو ماهیت حتوقی آن پاسخ متتضی ارائه نموم.

بررسی و تبیین ماهیت حقوقی سند برجام
امبیا

برجام مر متنهای ير كاه یناا باارا

خصوصا مر موارمی كه حتوق و تعهدا
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برجاام اسات ،قابا توجاه میباشاد.

طرفینی را برمیشمرم:

اجرای موفتیت آمیز برجام ايران را قامر خواهد كرم به طور كام حق خاوم بار اناريی
هستهای جهت متاصد صلح آمیز را طبق موام ذيربط معاهده دم اشا ه هستهای و همسو با
تعهداتش مر آن سند استیفا كند و مر نتیجه با برنامه هستهای ايران همچون برنامه هر مولت
ميگر غیر مارنده ساحهای هستهای ضو معاهده دم اشا ه رفتار خواهد شد.
برجام موجب لغو جامع كلیه تحري های شورای امنیت سا مان مل متحاد و همچناین

 .1اص هفتام و هفت  :هدنامهها ،متاوله نامهها ،قرارمامها و مؤافتت نامههای بین المللی بايد به تصويب مجلاس
شورای اسامی برسد.
 . 2اص يکصد و بیست و پنج  :امضای هدنامهها ،متاوله نامهها ،موافتت نامهها و قرارمامهای مولات اياران باا
ساير مولتها و همچنین امضای پیمان های مربو به اتحاميههای بین المللی پس ا تصويب مجلس شورای
اسامی با رئیس جمهور يا نماينده قانونی او است.
3. Iran is a party to the nuclear Non Proliferation Treaty (NPT) and has concluded
a comprehensive safeguards agreement with the IAEA. Such agreements are
designed to enable the IAEA to detect the diversion of nuclear material from
peaceful purposes to nuclear weapons uses, as well as to detect undeclared
nuclear activities and material. For more information, see “CRS Report R40094,
Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International Obligations,
by Paul K. Kerr”.and also see “Iran Nuclear Agreement, CRS Report R
R43333, by Kenneth Katzman and Paul K. Kerr, July 30, 2015”. Available at:
https://www.iaea.org/press.
)4. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA

تحري های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هستهای ايران و نیز شاام گامهاايی بارای
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ايجام مسترسی مر حو ههای تجار  ،فناوری ،مالی و انريی خواهد شد.

مراين مینه پاسخ به اين سؤال كه ماهیت حتوقی برجام چیست اهمیتای ويا ه مای
يابد و بايد روشن شوم كه:
برنامه جامع اقدام مشترك ،يه معاهده ،موافتنامه يا يه تعهد سامه بینالمللی است؟قرائت مشترك طرفین ا متن برجام كه ماك انطباق آن برهريه ا نامهايی اساتكه رف حتوقی ما را به نوع آن متعهد میكند ،چه بیانی را ارائه میكند؟
آيا ارامه هريه ا طرفین میتواند بر رويکرمی مجزا ،مثا معاهده يا مبتنی بر نظارمجلس و يا مستور اجرايی ريیس جمهور قرار گیرم مرحالی كه طرف متاب آن رويکرم
را رم میكند؟
و مر نهايت اين كه ما با چه متولهای رو به رو هستی  :معاهاده 2،متاولاه ناماه 3،توافاقتصويب شده 4،توافق امضاء شده 5،يامماشت تفااه  6،تمايا ناماه ۷،وياا متاوال متفااو و
متغیرميگر؟ و نتش مجلس قانونگذاری ا منظرحتوقی مر متاب اين متن چیست8؟
پاسخ به اين سؤاال

ا مو طريق رويکرم حتوقی و رويکرم سیاسی ممکان اسات.

مر متاله حاضر ،به بررسی رويکرم نخست می پرما ي  .نخستین سؤالی كه مراين میناه
ضرور

طرح می يابد ،اين موضوع است كه آيا برجام ،ياه تعهاد الازام آور برمبناای

حتوق بینالمل است ،يا تعهدی است غیر الزام آور مر چارچوب تعهدا

بینالمللی ،و

يا آن كه متوله ثالثی است؟
1. This JCPOA will produce the comprehensive lifting of all UN Security Council
sanctions as well as multilateral and national sanctions related to Iran’s nuclear
programme, including steps on access in areas of trade, technology, finance and
energy. . Joint Comprehensive Plan of Action Vienna, 14 July 2015
2. reaty
3. Protocol
4. Ratified Agreement
5. Signed Agreement
6. M.O.U
7. L.O.I
 . 8حمید ابوطالبی ،برجام بر كدامین فرجام؛ بررسی ماهیت حتوقی برجام.

الف) برجام به مثابه یک معاهده بینالمللی

مده ميدگاههای طرفداران اين رويکرم بر مبنای قصد طرفین ،ماهیت موافتت نامه و مفاام
آن است كه نمی توان بین اين سند و معاهده تفاو

اساسی قائ شد و نیز ماهیت الفاظ به

كار رفته مر سند برجام ا نظر اين ده ،ماهیتی است كه الزام و تعهاد ا ماتن آن مساتتیما
استنبا می گرمم .همچنین لزوم پذيرش برجام مر حتوق ماخلی ايران ،باه ناوان يکای ا
طرق ا ام رضايت به معاهدا بین المللی و نیز پیش بینی سا وكار ح و فص اخاتاف
مر اين سند نیز ا مالي قائلین به اين نظريه می باشد .برای بررسی بهتر ،ابتدا بايد تعريفای
جامع ا معاهده ارائه نموم كه مر كتابهای گوناگون حتوق بین المل  ،تعاريف گونااگونی
ا معاهده ارائه شده است .دهای معاهده بین المللی را بیانگر همااهنگی ارامه مو ياا چناد
كشور مر تعیین ضابطهای می مانند كه بتواند مشکلی را مر چارچوب روابط بین المل ح
كند (كلییار:1368،ش  1.)246مر تعريف مشهوری ا هدنامه " هر نوع توافاق باین تابعاان
حتوق بین المل

مومی ( "2،)143:t 1:1944،rousseuهدنامه مر نظر گرفتاه شاده اسات.

لکن تعريف جامع مورم پذيرش تعدام كثیری ا مولتها ،مر كنوانسیون حتاوق معاهادا
 1969وين نموم پیدا می كند .لذا با ماك قرار مامن تعرياف ايان كنوانسایون ،باه بررسای
مالي قائلین به رويکرم معاهداتی بومن سند برجام می پدا ي :
 .1مفام كنوانسیون وين مرباره حتوق معاهدا

و تعريف آن ا معاهاده و شاباهت

ناصر معاهده مر كنوانسیون و برجام:
بند  .1الف مامه  2كنوانسیون  1969وين مر خصوص حتوق معاهدا
«معاهده» بار

است ا يه "توافق بینالمللی" كه "بین مولتها" به صور

منعتد شده و "تحت حاكمیت حتوق بینالمل " باشد؛ صرف نظر ا
وا

بیان میمارم:
"كتبی"

نوان خااص آن

ا اين كه مر سندی واحد يا مر مو يا چند سند مرتبط به ه منعکس شده باشاد.

مر اين تعريف ،ميدگاه سنتی حتوق معاهدا

آورمه شده و معاهده را به نوان هاد و

 . 1كلوم آلبر ،كلییار ،نهامهای روابط بین المل  ،ترجمه و تحتیق مكتر هدايت اله فلسفی ،شماره .246
2. Rousseu, 1944, t 1:143

پیمان مکتوب مولتها تعريف نمومه و ا ميگر تابعین حتوق بین المل سخنی به میاان
نیاورمه است؛ لکن مر مامه 3تلويحا ا تبار معاهادا
حتاااوق باااین الملااا و نیاااز معاهااادا

میاان مولتهاا باا سااير تاابعین

غیرمکتاااوب را نیاااز پذيرفتاااه اسااات
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(فلسفی:1393،ص.)154

ا جمله آثار مه مترتب بر صدق نوان هدنامه بر يه سند ،ايجام مسائولیت باین
المللی مولت متخلف و ناقض مر برابر اطراف معاهده است و نیز اين كه هایچ ياه ا
مولتهای طرف معاهده نمی تواند به بهانه تعارض تعهدا
خوم ،ا اجرای تمام يا قسمتی ا تعهدا

بین المللی با قوا د ماخلی
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خوم شانه خالی كناد (محبای:13۷8،ص.)29

اگرچااه طبااق تعريااف ،نااوان توافااق و تعاادام اساانام آن مااوثر مر موضااوع نیساات
(بیگدلی:1383،ص ،3)9اما ا سوی ميگر مر بارآورم نهاايی وايه هدناماه مر خصاوص
اسنامی بايد به كار روم كه كتبا بین مولتها منعتد شده و مشامول حتاوق باین الملا
باشد .مر تبیین وي گی های معاهده ،ماشتن نتايج حتوقی برای اطراف معاهده نیز شار
است كه وي گی الزام آوری برای طارفین ماشاته باشاند (غماامی و نصارالهی ،تابساتان
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 :1393ص.)92

آنچه ا متايسه اين تعريف با مفام و وي گیهای برجام حاص میشوم اين اسات كاه
برجام ا صرف نظر ا نوان آن ا توافتی است كه بین اياران و گاروه  5+1و باا حضاور
نماينده اتحاميه اروپا منعتد گرميده .نکته حائز اهمیت اين اسات كاه مر ايان توافاق ها
كشورها حضور ماشتهاند و ه سا مانهای بینالمللی .يعنی  5كشور ضو مائا شاورای
5

امنیت و نیز نماينده اتحاميه اروپايی مر اين توافق حاضر بومه و نتش مستتی ماشتهاند.
 . 1هدايت اله فلسفی،حتوق معاهدا ،ص.154
 . 2محبی ،محسن ،بیانیه الجزاير و ميوان ماوری م اوی ايران-اياال متحده ،ص .29
 . 3محمدرضا ضیايی بیگدلی ،حتوق معاهدا بین المللی ،ص.9

 . 4تحلی حتوقی ماهیت و ا تبار برنامه اقدام مشترك با تأكید بار اصا حاكمیات قاانون اساسای ،ساید محماد
مهدی غمامی ،لیرضا نصرالهی نصرآبام ،فصلنامه مانش حتوق مومی ،ص .92
5. In Vienna, Austria, on July 14, 2015, negotiators from Iran and the P5+1

لمای حتوق برای توجیه اختیار سا مانهای بینالمللی مر تد معاهادا
مفهاوم شخصاایت حتااوقی ،نظريااه اختیااارا

رسامی ا

ضاامنی و نظريااه ارامه صااريح يااا ضاامنی
1

مولتهای بنیانگذار سا مانهای بینالمللای اساتفامه نمومهاناد (فلسافی:1393،ص ،)15۷

لکن گروه  5+1يه سا مان بینالمللی محسوب نمیشاوم كاه مارای شخصایت حتاوقی
مستت تصور گرمم ،بلکه يه گروه غیررسمی است و مشک بومن و دم سابته تااريخی
توجیه اختیار يه گروه غیررسمی برای انعتام معاهاده بینالمللای ،میتواناد تشاکیه مر
وجوم يکی ا ناصر مورم نیا برای ايجام معاهده بینالمللی محسوب گرمم.
ا طرفی ،اين موافتت نامه مر متام اثبا  ،به وضوح به شک كتبی است و تبامل اسنام
متوم موافتت نامه بین طرفین نیز رسما صور

پذيرفته اسات .نکتاه قابا تاما مر ايان

مسئله دم تعیین امین برای معاهده است كه دهای اين دم تعیین امین را ملیلی بر ادم
شمول نوان معاهده بر برجام نوان میكنند .لکن بايد مر نظر گرفته شوم كاه طباق ماامه
 16كنوانسیون حتوق معاهدا

وين ،توميع اسنام نزم امین ،يکی ا اشاکال مباملاه اسانام

متوم معاهده میباشد كه مر جهت سهولت امر مر موارمی كه كشاورهای ضاو معاهاده
متعدم باشند ،مورم استفامه قرار میگیرم و استفامه ا طريته سنتی تبامل اسانام باین خاوم
كشورهای ضو كه مر مامه  16نیز ذكر شده ،نمیتواند ملیلای بارای تشاکیه مر ماهیات
معاهده تلتی شوم .ا طرفی ميگر برجام موافتت نامهای است منعتده میان اياران و گاروه
 1+5و اين موافتت نامه تنها مو طرف مارم .لذا معاهده چندجانبه محسوب نمیشوم تا باه
تعیین امین و توميع اسنام نزم وی ضرورتی ماشته باشد.
برای تحتق شر تحت حاكمیت حتوق بینالمل بومن ،مولتها لزوما میبايست اين
قصد را ماشته باشند كه متن توافق شده بر آن بايد قانونا الزام آور باشد .به باار

ميگار،

countries (the U.S., U.K. France, Germany, Russia, and China), along with the
—EU, announced completion of a comprehensive nuclear agreement with Iran
otherwise known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The Iran
Nuclear Deal, A Defnitive Guide, Belfer Center for Science and International
Afairs, Harvard Kennedy School, August 2015.
 . 1هدايت اله فلسفی،حتوق معاهدا ،ص.15۷

طرفین میبايد قصد التزام ماشته باشند تا مولتها براساس ماتن امضاايی و طباق حتاوق
بینالمل موضوع حتوق وتکالیف قرار گیرند .البته قاب ذكراست كه اگريه متن مشامول
حتوق بینالمل و ذي آن تلتی شوم ،نتض آن نیز نتض يه نتض بینالمللی خواهد باوم
كه موجب تحتق مسئولیت بینالمللی مولت بومه و مولت خاطی به توقف ،دم تکارار ،و
جبران خسار

موظف میگرمم .به اوه ،مولت يان ميده (مولتی كه نتض تعهد نسبت

به او انجام شده) به اقدام متتاب مجا خواهد بوم .ا اين رو ،مولتها مر تلتای ياه ماتن
امضايی به نوان معاهده ،كنوانسیون ،توافتنامه بینالمللی و ...بسیارمحتاطانه م میكنند.
ا طای حق بررسی اين تعهدا
شمول حتوق و تعهدا

به مجالس كشورها نیز به موجب مسئولیتهای برآمده ا
پذيرفته است.

بینالمللی صور

رويه مومی كشورها نشان مامه كه انعتام قرارمامهای رسمی مر قالب معاهادا

باین

المللی مر همه موارم راهگشا و مکفی نخواهد بوم ،لذا كشورها مر موارم بسیاری به انعتام
موافتت نامههای غیرالزام آور اقدام مینمايند كه موجد تعهداتی با ماهیت صرفاً اخاقی يا
سیاسی هستند .خصوصیت مه اين توافق ها آن است كه هیچ گوناه الازام حتاوقی بارای
طرفهای آن مر پی ندارم .مر معاهدا  ،تعهدا حتوقی تابع حتوق بین المل باومه و مر
قرارمامهاای بینالمللای ايان تعهادا

تاابع نظامهاای حتاوق ماخلای قارار میگیرناد

( 1.)pp144-149،1997،widdowاين توافتا

غیر الزام آور ،مارای ضمانت اجرای حتاوقی

به معنای تحتق مسئولیت بینالمللی مولتهاا نخواهناد باوم؛ اگرچاه میتوانناد ضامانت
اجراهای سیاسی و اخاقی بسیار قوی ماشته باشند ،كه امکان تخطی مولتها و يا انگیازه
آنها برای تخطی را ا بین ببرند؛ ولو آن كه متن قانونا الزام آور نباشد .باه باار

ميگار،

میبايست بین الزام قانونی ماشتن 2و ال م االجرا بومن3ياه توافاق باین مو كشاور ،تماايز
قائ شد؛ چراكه يکی ،مر صور

نتض به معنای نتض حتوق و تعهدا

بینالمللای و ا

1. K. Widdows, “What Is an Agreement in International Law”?, The British
Yearbook of International Law, 1979,
Vol. 50(1), pp. 144-149.
2. Legally binding
3. Enforceable

اسباب تحتق مسئولیت بینالمللی مولتهاست ،مرحالی كه ميگری ،با ضامانت اجراهاای
1

تعیین شده ا سوی طرفین رو به رو خواهد بوم(ابوطالبی).

البته ،مقیتا همین جاست كه اختاف مر انطباق و ياا تفاسایرگوناگون ها میتواناد
آغا شوند؛ به نحوی كه حتی مرتفسیر ه

سرآغا مشاجره و تنا ع گرميده و مشکا

نتوان به نتیجه روشنی رسید .مر اين خصوص ،لزوما بايد بررسی شوم كاه طارفین چاه
قصد و نیتی حین نگارش توافق ماشتهاند و ياا ا روياه بعادی آنهاا و قوا اد ماخلای
تفسیر قوانین طرفین ،اين برماشت صور

گیرم.

اين جاست كه نهامهای ميگری به ذهن متبامر میشوم و اين تشکیه را باه وجاوم
میآورم كه آيا برجام میتواند وي گیهای يه متاوله نامه 2يا يه موافتت نامه 3را ماشاته
باشد؟ مر تعريف متاوله نامه ،موم استامان حتوق بینالمل به اين نکته اشاره میكنناد
كه اين نهام حتوقی موماً برای بیان ارامه مشترك كشورها مر قبول قوا د اام حتاوق
بینالمل به كار میروم و تتريباً كلیه توافق های بینالمللای مر چاارچوب ملا متحاد
يرمجمو ه اين نهام قرار میگیرناد (بیگادلی:1383،ص 4.)15ا ساوی ميگار ،ادهای
متاوله نامه را به پیش نويسهای گفت و گوهای مراح متدماتی ايجام رواباط سیاسای
كه بايد مر نهايت به امضای طرفین برسند ،اطاق نمومهاند (يازمی:13۷5،ص 5.)458اماا
معنای مورم نظر متنن مر بخش پايانی طرح اص  65پیش نويس قانون اساسی اينگوناه
بیان شده است " :قرارمامهايی كه به صور

بینالمللی منعتاد میشاوند و ميگاران باه

تدريج به آن می پیوندند 6".بنابر تعريفی كه قانون اساسی ا متاوله نامه ارائه نمومه ،ايان
گونه اسنام منشا بین الدولی ندارم و مر جهت قبول قوا د ام حتوق بینالملا منعتاد
 . 1برجام بر كدامین فرجام؛ بررسی ماهیت حتوقی برجام ا حمید ابوطالبی.
2. Concord
3. Accord
 . 4ضیايی بیگدلی ،حتوق معاهدا بین المللی ،ص .15
 .5محمد يزمی ،قانون اساسی برای همه ،ص .458
 .6صور مشروح مذاكرا مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسامی ايران ،ج ،2ص .865

میگرمم (غامی و نصرالهی نصر آبام،تابستان :1393ص 1.)92لذا با تعريف ارائاه شاده ا
متاوله نامه ،واضح است كه برنامه جامع اقدام مشترك ،به ملی غلبه جنبه قارارمامی مو
يا چند جانبه آن مابین ايران و گروه  5+1نمیتواند متاوله نامه باشد.
مر تعريف موافتت نامه نیز گفته میشوم سندی است مو يا چند جانبه میاان تابعاان
حتوقی بینالمل كه حاوی متررا

مرجه موم اجرايی ،اماری و فنی است .بادين معناا

كه مر معنای ام میتوان گفت موافتت نامه ،توافتی اسات كاه باه منظاور مساتیابی و
اجرای اقداما

مشخص صور

میگیرم 2.به ايان معناا ،برناماه جاامع اقادام مشاترك،

میتواند يه موافتت نامه بینالمللی مر مفهوم موسع آن تلتی شوم.
نکته ميگر اين كه طبق كنوانسیون وين ،معاهده ،سندی است كه تعهدآور باشد؛ اماا
برجام تعهدآور نیست چون مر جهت لغو يا محدوم كرمن تعهدا

شورای امنیت است.

ايران ،ناشی ا مصوبا

شورای امنیت است

نه ايجام تعهد جديد مر واقع منشأ تعهدا

نه برجام .به نوان مثال مر قطعنامه شورای امنیت تصويب شده كه اياران حاق توساعه
غنیسا ی نادارم و آن را ممناوع كارمه اسات .پاس مر حتیتات ،امار توقاف توساعه
غنیسا ی بر مبنای برجام نیست ،بلکه به ملی پذيرش معاهده منع گسترش سااحهای
اتمی ا سوی ايران و تصويب آن مر نهام قانونگذاری به مثابه قاانون و نیاز بار اسااس
قطعنامه شورای امنیت بومه ،مر نتیجه به موجب برجام ،نه تنها تعهد جديدی برای ايران
ايجام نشده ،بلکه به موجب برجام تعهدا
يافته و مر متاب امتیا ا
برجام كه الزاما

و الزاما

ايران باه حاداق ممکان كااهش

و حتوق اقتصامی و سیاسی را تأمین نمومه است .بخاش اول

را ا موش ايران برماشته ،نه تنها جنبه تعهدآوری ندارم ،بلکاه تعهاد

مايی است .بخش موم برجام نیز كه حتاوق و امتیاا ا
تحصی كرمه ،موجد حق است و نه تکلیف و متررا

گونااگونی را باه نفاع اياران
تعهدآور.

 .1سید محمد مهدی غمامی ،لیرضا نصرالهی نصرآبام ،تحلی حتوقی ماهیت و ا تبار برناماه اقادام مشاترك باا
تأكید بر اص حاكمیت قانون اساسی ،فصلنامه مانش حتوق مومی ،ص .92
 . 2رضا موسی امه ،حتوق معاهدا بین المللی ،ص .43

مر امامه تعريف معاهده ،ذي مامه  2تأكیاد میشاوم تاوافتی كاه هماه وي گیهاای
مذكور را ماشته باشد ،صرف نظر ا

نوان خاص آن ا نظر كنوانسیون حتوق معاهدا

وين ،يه معاهده تلتی میگرمم .حال طرفین هر نوانی بر توافق گذاشته باشند ،ا نظر
اين كنوانسیون فاقد ا تبار بومه و تحت شمول نوان معاهده قرار میگیرم.
 .2صراحت وايگان به كار رفته مر متن برجام مر ايجام تعهاد و باه ويا ه همساانی
معانی لغوی وايهها ا حیث تعهداوربومن به لحااظ حتاوقی كاه مجاری و مفسار را ا
رجوع به قصد و نیت طرفین بی نیا میسا م؛
برخی استامان با اين استدالل كه مر جايی كه الفااظ ماتن صاراحت ماشاته باشاند،
رجوع به قصد و نیت فاقد وجاهت است و مر حتاوق معاهادا

آنچاه تعیاین كنناده

است ،رضاست و نه صرفاً قصد و نیت ،هر چند مبنای هر قصدی ،می و رضای مرونی
است و متن برجام بر يه سلسله تعهدا

حتوقی طرفین مبتنی است و چاون ماتن مر

اين خصوص صراحت مارم؛ رجوع به قصد و نیت معنی ندارم؛ برجام را ياه معاهاده
1

ال م االتباع معرفی مینمايند (بیگدلی.)1394،

الفاظی كه مر متن برجام ا آنها استفامه شده ،تشابه معنايی يامی به يکاديگر مارناد و
همه آنها به گونهای مارای باار تعهادآوری و التازام مر قباال تعهادا طرفینای میباشاند.
الفااااظ will, commitment ,obligation, non compliance, agree, undertakeو
 . ...violationاينکه مر برجام ا فع  willاستفامه شده نه فعا  shallفای نفساه ا مرجاه
التزام و تعهد به متن نمیكاهد و صرف كاربرم اين فع مر متن برجام ،ك متن را باه ياه
توافق نشريفاتی تبدي نمیكناد .البتاه مر ماوارمی ها ا فعا  willاساتفامه نشاده و ا
وايههايی چون agree, implementationو undertakenكه بر الزام حتوقی ماللت مارند نیز
استفامه نمومه است.
ا اين رو ،مر يه توافق حتوقی بینالمللی امکان مارم تعهداتی وجوم ماشته باشاد
كه حداق مستتیما تعهد ا آن استنبا نشوم؛ مانند آنچاه مر ماورم قوا اد تکمیلای ياا
 .1ضیايی بیگدلی ،محمدرضا ،نشست بررسی ابعام حتوقی برجام  14مرمام .1394

اختیاری مر حتوق ماخلی ماري  .اماا بار کس آن امکاان نادارم؛ يعنای نمیتاوان ياه
موافتت نامه نزاكتی بینالمللی را مر نظر گرفت كه تمام قوا د آن تشريفاتی و غیر الزام
آور است؛ اما برخی قوا د ال م االجرا مر آن وجوم ماشته باشد.
مده استدالل قائلین به رويکرم حتاوقی برجاام كاه آن را ياه معاهاده محساوب
میكنند ،بر اين امر استوار است كه مو وايه  obligationو  commitmentا نظر معناا و
مفهوم هر مو بار معنايی يکسانی مارند و مفهوم تعهد و الازام مر هار موی آنهاا نهفتاه
میباشد .لکن ،برای مرك بهتر و مستدل تر اين مو وايه حتوقی ،بايد مياد باار معناايی
اياان وايههااا مر سیساات حتااوقی كشااورهای انگلیساای بااان چیساات .مر خصااوص
 ،commitment1فتط و فتط منظور وايگانی است كه مر برجاام باه كاار رفتهاناد .قطعااً
نظام پاممان برای كشورهای ضو معاهده دم اشا ه ماوطلبانه نیست .اما قطعاً مرجايی
كه لی االصول بايد ا  obligation2استفامه شوم؛ لکن به جای آن ،وايه ميگری ماورم
استفامه قرار میگیرم؛ اين امر نمیتواند بی ملی و اتفاقی باشد.
وايه  commitmentمر امبیا

حتوق مومی اياال

متحده آمريکا و امبیا

موجوم

مر ارتبا با حتوق خلع ساح معمول بومه و مرخصوص دم الازام آوری حتاوقی آن
ترميدی وجوم ندارم .مر ايان كاه  obligationمتارامف  commitmentاسات ترميادی
نیست؛ اما مر واقع امر ،چیزی به نام مترامف مطلق مر هیچ بانی وجوم ندارم و جايگاه
استفامه لغا
و ار

با ه متفاوتند .اگر به نحوه كاربرم وايه  commitmentمر ساند راهنماای

امور خارجه آمريکا مر خصوص اسنام غیر الزام آور مقت نمايی  ،مر مای ياابی

1. Commitment: A warrant, order, or process by which court or magistrate
directs ministerial officer to take person to penal institution or mental
;health facility. … Commitment proceedings may be either civil or criminal
and voluntary or involuntary. BLACK'S LA W DICTIONARY, HENRY
CAMPBELL BLACK, M. A.
"2. Obligation: A generic word, derived fom the Ltin substantive "obligatio,
having many, wide, and varied meanings, according to the context in which
it is used. That which a person is bound to do or forbear; any duty imposed
by law, promise, contract, relations of society, courtesy, kindness, etc.

 ارتبا بین اين مو وايه. نیستobligation كه اين وايه به هیچ نوان قاب جايگزينی با
میتواند به گونهای ا نوع " موم و خصوص من وجه" باشد؛ يعنی گاهی با ه انطباق
سیاسای هرگاز نمیتاوان ا اصاطاح

 مثا برای اشاره به تعهادا.مارند و گاهی خیر
2

. استفامه كرم1تکلیف سیاسی

خلع ساح به حسااب آورم و باه ذكار

برجام را میتوان سندی مر حو ه معاهدا

خلع ساح و كا همه امور نظامی ا آن جاا كاه باا

اين نکته نیا ی نیست كه معاهدا

 لاذا نمیتاوان تنهاا ا طرياق ياه معاهاده.حاكمیت كشورها ارتبا تنگاتنگی مارناد
 مومااً تعهادا،  ايان قبیا تعهادا.بینالمللی برای اين قبی امور تعهد ايجام نموم
حاال3.سیاسی هستند كه تحت حاكمیت مستتی قوا د حتوق بینالمل قرار نمیگیرناد
آيا اين امر به اين معنی نیست كه تمامی حاو ه خلاع سااح خاارج ا شامول حتاوق
بینالمل قرار مارم؟ يا اينکه تنها اين قسامت ا حاو ه خلاع سااح خاارج ا سایطره
؟ به بارتی اين تعدم مر حو ههای تحت شامول حتاوق4حتوق بینالمل قرار میگیرم
 سبب چندپارگی و فرگمنتیشن مر اين حو ه نخواهد شد؟، بینالمل

1. political obligations
2. “Memorandum of Understanding” does not mean that the document
automatically is considered non-binding for the United States. Also, for the
United States, the use of the verb “will” in the text does not necessarily mean
that the commitment at issue is not legally binding under international law.
Because the use of the term “will” may lead to confusion as to the intention of
the participants, the Office of Treaty Affairs generally recommends that this
term be avoided in non-binding documents. (Guidance on Non-Binding
Documents, look at:
http://www.state.gov/s/l/treaty/guidance)
3. Duncan B. Hollis & Joshua J. Newcomer, 'Political' Commitments and the
Constitution, Social Science Research Network, p8.
:ك. جهت اطا ا بیشتر مر خصوص حو ه خلع ساح ر.4
“A political undertaking is not governed by international law…”
Major Proposals to Strengthen the Nuclear Nonproliferation Treaty, Arms
Control Association, A Resource Guide for the 2010 Review conference, March
2010, Cole Harvey with the ACA Research Staff

ا آن جا كه ماهیت تعهدا

مولتها بارای خلاع سااح مادتا «سیاسای» اسات،

 commitmentكاربرم بیش تری مارم و اين كه تحت حاكمیت حتوق بینالمل نباشاد،
ظاهرا به معنای اين است كه قوا د ثانوياه جااری مر خصاوص مسائولیت بینالمللای
مولتها بر آن حاك نیست .به بارتی ميگر ،ما چیزی به نوان تکلیف سیاسی نداري
كه بر مبنای آن برای مولت خاطی ،مسئولیت بینالمللی لحاظ گارمم ،بلکاه ماحظاا
سیاسی فیمابین و خصوصا اص متابله به مث مر روابط طرفینای اسات كاه مر رواباط
ميپلماتیه و سیاسی ،مو طرف تعهد را به تعهداتشان پايبند مینمايد.
مر اين خصوص میتوان به رويه قضايی موجوم مر ايان میناه ،مر خصاوص رای
ميوان بین المللی مامگستری مر قضایه آلماان لیاه ايااال

متحاده مر قضایه الگراناد

(بیگدلی:1393،ص 1)93كه مر  2۷يوئن  2001صامر شد نیاز اشااره نماوم كاه ايااال
متحده آمريکا ا پذيرش تعهد تحت نوان  obligationبارای جباران خساار

امتنااع

نمومه و به جای آن وايه  commitmentرا پذيرفته است 2.اين دم پاذيرش obligation

و جايگزين كرمن  commitmentنشان ا تفاو

بار معنايی اين مو وايه ا منظر اياال

متحده مارم؛ واال اين تفکیه و تغییر بی معنی خواهد بوم.
ا سويی میتوانی اين مو وايه را به تکلیف3و تعهد 4ترجمه نماايی  .تعهاد میتواناد
نسبت به يه اص يا به اجرای يه امر باشد ولی تکلیف اساسا ناظر بر اجرای يه امر

است .با اين توضیح " ،موم و خصوص من وجاه" مانساتن ارتباا ايان مو اصاطاح
كاماً منطتی و صحیح به نظر میرسد .تعهد ،گاهی ناشی ا اخاق ياا مواضاع سیاسای
است كه مر آن صور
تعهدا

قاب پیگیرم نیست و گاهی تعهاد ناشای ا قارارمام اسات كاه

قرارمامی قاب پیگرم هستند .ايان امار مر حتاوق بینالملا و حتاوق ماخلای

تفاوتی ندارم؛ مگر مر رابطه با مرجع پیگرم قانونی.
 . 1محمدرضا ضیايی بیگدلی ،آرا و نظريا مشورتی ميوان بین المللی مامگستری،جلد سوم ،ص.93
2. “Takes note unanimously of the commitment undertaken by the United States
”…to ensure implementation of
http://www.un.org/press/en/2001/icj601.doc.htm
3. Obligation
4. Commitment

رويه مبیرخانه سا مان مل مر ثبت معاهداتی كه اسنام آن فاقاد تعاابیر الازام آوری،
مانند  treaty ،obligationو ساير لغا

مشابه باشد؛ اين است كه اين مسته اسنام را باه

نوان معاهده ثبت نمیكند و اين مسئله را صاراحتا مر آرشایو خاوم مر معارض مياد
مولتها قرار مامه است.
 .3ضرور

پذيرش مندرج مر پیوست پنج به نوان يکی ا اشکال ا ام رضايت

به موجب مامه  11كنوانسیون حتوق معاهدا

وين:

طبق مامه  11كنوانسیون  1969وين ،راههای مختلفی برای ا ام رضايت به التزام مر
قبال معاهدا

وجوم مارم كه يکی ا آن طرق ،پاذيرش اسات .لزوماا مر هار ماورمی

نمیتوان فتط امضا را موجد اثر حتوقی التزام مانست و اين كه برجام به امضای طرفین
نرسیده ،ملی بر اين نمیشوم كه اين توافق معاهده نباشد؛ چرا كه امضا ،يکی ا اشاکال
ا ام رضايت طرفین باه معاهادا
كنوانسیون حتوق معاهدا

اسات و سااير طارق ا اام رضاايت مر ماامه 11

وين ذكر شدهاند .ا طرفی مر موارم بسیاری ساابته وجاوم

مارم كه معاهدهای امضا نشده؛ ولی همچنان فاقاد وصاف معاهاده باومن اسات؛ مانناد
بیانیههای الجزاير كه هرگز به امضای مو مولت ايران و امريکا نرسیده؛ اماا نمیتاوان مر
معاهده بومن آن خدشهای وارم كرم.
لذا ،هر چند مذاكرا

ايران و گروه  5+1بدون امضای طرفین ،نهايی ا ام شادهاند

و مر متن اصلی برجام ضرورتی جهت پذيرش ،امضا ،تصويب و هرگونه شک التزام به
معاهده پیش بینی نشده؛ لکن ضرور
توالی و تتدم و تاخر تعهدا

پذيرش مندرج مر پیوست پنج برجام كه نحوه

طرفینی را مشخص میكند؛ شايان توجاه اسات .ا نظار

اصول حتوق معاهدا  ،ضماي يه قرارمام ،جزو آن قارارمام تلتای میشاوند و ار ش
حتوقی يکسانی مارند ،مگر آن كه خافی مر آن اسنام ذكر شده باشد .ا طرفای مباملاه
اسنام متوم معاهده نیز يکی ميگر ا طرق ا ام رضايت ،باه التازام مر قباال معاهادا
است كه مر مامه  11ذكر شده كه مرخصوص برجام اين مباملاه اسانام باه طاور كاما
صور

گرفته است.

نکته شايان توجه مر اين خصوص آن اسات كاه مر پیوساتهای برناماه اجرايای برجاام
صراحتا قید شده كه اين پیوست ،صرفاً به منظور مشخص كرمن توالی اجرای تعدا منادرج
1

مر اين برجام و پیوستهای آن میباشد و مامنه تعهدا مزبور را قبض يا بسط نمیمهد.

اما بايد توجه ماشت به صرف تأكید بر پذيرش يه متن ياا مباملاه اسانام متاوم آن،
نمیتوان به اين قائ شد كه آن متن يه معاهده است؛ لزوم پذيرش يا ساير طرق ا ام
رضايت به التزام مر قبال يه توافق نامه ،وي گی منحصر باه فارم معاهادا

بینالمللای

نیست؛ چرا كه همه اسانام ،متاولاه ناماهها ،يامماشاتهای تفااه و موافتات ناماههای
سیاسی و نزاكتی نیز لزوما بايد مر نهايت به نحوی به پذيرش طرفین برسند تاا قصاد و
رضای باطنی ،تحتق ینی يابد و بتوان مر روابط فیمابین به آن موافتت نامه استنام كرمه
و آن را وارم پروسه ملی نموم.
 .4برخورماری ا ضمانت اجرای خاص كه همان برگشت پاذيری تحري هاسات و
خوم قاب تحلی مر چارچوب مامه  60كنوانسیون میباشد:
نظام ضمانت اجارا مر برجاام برگشاتپذيری اسات؛ مر برجاام ياه ناوع قاانون
خومبسنده وجوم مارم كه مر صاور

نتاض ،سابب برگشات پاذيری خاوم باه خاوم

تحري ها به رو قب ا توافق میگرمم 2.اين استدالل مر متاب گروهی آورمه میشوم كه
معتتدند نتض برجام ايجام مسئولیت بینالمللی نمیكند؛ لذا نمیتواند معاهده باشد .باه
گونهای میتوان ترتیبا
تعلیق مر صور

مامه  60كنوانسیون  1969وين مر خصاوص ا اام اختتاام ياا

نتض اساسی معاهده را مر مورم برجام جاری مانست.

 .5سا وكار ح و فص اختافا

فیمابین:

مر اين سند ضمانت اجرايی برای اجرای تعهدا
كمیسیون مشتركی برای اختافا

مر نظر گرفتاه شاده و حتای

پیش بینای شاده اسات .حاال ايان پرساش

مطرح میشوم كه چرا كمیسیون ح اختاف مر نظر گرفته شاده اسات؟ اگار
صحبت ا

دم تعهد بومه و آنچاه مر ساند آماده ،جنباه ماوطلباناه مارم ،چارا

 . 1پیوست پنج برجام.
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كمیسیون مشترك ح اختاف وجوم مارم؟ بنابراين ال م نیست خوم را به قول
و قرارهای سیاسی متعهد كنی  .پیش بینی كمیسیون ح اختاف ،نشان مهناده
وجوم تعهدا
اقداما

مر سند است و اين كه جمهاوری اساامی اياران باياد برخای

را مر قبال اقداما

طرفین به تعهدا

طرف متابا انجاام مهاد و چنانچاه هار كادام ا

خوم پايبند نبومند و تخلفی صاور

گرفات ،باه كمیسایون

مشترك ارجاع مامه و مر آن طرح موضوع شوم.

وجوم تركیبا

ح و فص اختافا

بومن آن است و اين مسئله كه تركیبا

مر موافتت نامه برجام نشاان مهناده معاهاده
ح و فص ح اختاف متفااو

باا ترتیباا

معمول ح و اختاف است ،نمیتواند بر معاهده بومن برجام تشکیکی وارم آورم .حتی
بايد گفت اتفاقاً پیشبینی سا وكار ح اختاف خاص مر متن برجام خوم نشاانمهنده
معاهده بومن آن است 1.هر چند بسیاری ا معاهدا
ح و فص اختافا
و فص اختافا

منعتد شادهاند كاه فاقاد ساا وكار

میباشند؛ اينكه سا وكار آن به نو ی ا سا وكار معمول مر ح

بینالمللی متفاو

است ،بر اساس اص آ امی ارامه ،به توافق طرفین

بستگی مارم و به اص معاهده بومن برجام خدشهای وارم نمیكند.
طرفاداران ايان رويکارم ،ماليلای مبتنای بار مصالحت

افزون بر اين مالي  ،به

انديشی ،خصوصا مر مساي سیاسی ،اقتضای آن را مارم كه ايان ماتن ،معاهاده مانساته
شوم كه خوم حاوی مبامی ،پیش فرضها و همچنین آثار بینالمللی و ماخلی خاص ،ا
جمله ا تبار مستت برجام ا قطعنامه ،ترسی برجام به نوان سند موجد تعهد مو طرف،
ايجام مسؤولیت بینالمللی مر صور

نتض و لزوم تصويب مجلس است .مر ثانی اگار

هیچ يه ا طرفین برجام ،اين سند را معاهده تلتی نکنند ،ا آن جا كه اين سند تماامی
ناصر موجوم مر تعريف هدنامه موجوم مر بند الف مامه 2كنوانسیون وين را ماراست؛
اين سند فارغ ا نتطه نظر طرفین آن ،كماكان ا ميد كنوانسیون وين ،يه معاهده تلتای
2

میشوم (.)p16:1998،klabbers
 . 1همان.

 . 2بند  1مامه  2كنوانسیون  1969حتوق معاهدا وين« :معاهده» بار است ا يه توافق بین المللی كاه باین

ب) برجام به مثابه یک موافقت نامه نزاکتی

مولتها مر م ا اين گونه توافتا

به وفور استفامه مینمايند و سابته تاريخی شک

گیری اين قبیا موافتات ناماهها باه توافاق ناماه ساری روسایه و انگلساتان مر ساال
18۷8برمی گرمم كه مر آن تاكید شده بوم ،الزام حتوقی ايان موافتات ناماه تنهاا بارای
كسی كه آن را منعتد نمومه ،برقرار می گرمم 1.اين موافتت نامهها مر ابتدای شک گیری
تنها جنبه الزام آوری شخصی ماشت ،لکن به مارور تماامی اشاکال موافتات ناماههای
غیرحتوقی ،ذي

2

نوان «موافتت نامههای نزاكتی» قرار گرفتند.)p106،1981، )fiedler

مولتها مر اين توافق ها به منبال تعهدا
چارچوب آنها تعهدا

حتوقی نیستند؛ مر این حاال مايلناد مر

سیاسی يا اخاقی را بپذيرند و همکاری نمايناد .اما تعیاین

كننده مر ار يابی اين كه سندی توافق حتوقی است يا نزاكتی ،قصد طرفین مبنی بر ايجام
حتوق و تعهدا

حتوقی میان خوم است .چنین قصدی ا طريق تفسیر ماتن ،اوضااع و

احوال مان انعتام و بررسی ساير نشانهها كشف میشوم .اگرچه انعتام توافق های نزاكتی
مر حتوق بین المل ممنوع نیست؛ به ملی ماهیت غیر حتوقی ،متررا باین المللای باه
وي ه حتوق معاهدا

بر آنها ا مال نمیشوم و بیش تر تاابع ارامه طارفین ياا نظاماا

حتوقی ماخلی آنهاست .البتاه اساتفامه ا برخای متاررا

حتاوق معاهادا

ا ساوی

طرفهای توافق يا نهامهای ثالث تا جايی كه با ماهیت غیر حتوقی و غیار الزامای آنهاا
مغاير

نداشته باشد ،امکان پذير است.3

كشورها بصور كتبی منعتد شده و مشمول حتوق بین المل باشد ،صرف نظر ا نوان خاصّ آن و ا ا ا
اينکه مر سندی واحد يا مر مو يا چند سند مرتبت به ه منعکس شده باشد.
1. J. Klabbers, “The Concept of Treaty in International Law”, Netherlands,
Kluwer Law, 1998, p. 16.
2. W. Fiedler, “Gentlemen's Agreement”, Encyclopedia of Public International
Law, 1981, vol. 7, p. 106.
 . 3مهدی حدامی ،موافتت نامههای نزاكتی ا منظر حتوق بین الملا  ،مجلاه حتاوقی باین المللای ،شاماره ،48
 ،1392ص.129

مو ام به تمايز معاهده و توافق های نزاكتی است :نخست اين كاه مر رواباط باین
الم  ،روابط ساختاری نسبتاً رسمی و اغلب مداوم ا اهمیت نسبی برخورمار است و مر
سطوح مختلف مولتی برقرار میشوم ،كه گاهی نیز ايجام نتايج حتاوقی خاصای متصاوم
نظر طرفین نیست 1.ام موم ،مر موارم نیا است كه فتادان قانونگاذار باین المللای ا
موافتت نامههای بین المللی برای تحتق اهدافی استفامه میشاوم كاه مر ساطح ماخلای
2

موماً تحتق آن بر هده قانونگذار است (.)p297:19۷،schanchter

مده ميدگاههای طرفداران اين رويکرم بر مبنای قصد طرفین موافتت نامه است كه
اين قصد بارها و بارها ا جاناب طارفین ماذاكره مر حاین ماذاكرا
صور

و بعاد ا آن باه

گفتاری و ملی ا ام شده كه برجام يه معاهده نیست ،بلکه يه موافتت نامه

نزاكتی است كه ارامه قوی ا طرف هر مو مولت برای اجرايای شادن و ح وفصا آن
وجوم مارم 3.بررسی تفصیلی مبانی استدالل قائلین به اين رويکرم به شرح ير است:
 .1دم مطابتت مفام كنوانسیون وين مرباره حتوق معاهدا

مر تعريف معاهاده باا

وي گیهای برجام:
مر برجام پیشبینی نشده است كه متن توافق بايد به «امضای» طرفها برسد و يا مر
مجلس قانونگذاری ماخلی تصويب گرمم .مرواقع هیچ يه ا طرق ا اام رضاايت باه
التزام مر قبال معاهدا

كه مر مامه  11كنوانسیون حتاوق معاهادا

ويان 4پایش بینای

شده ،مر برجام ذكر نشده است .مر متاب  ،تنها ا وايه «نهاايی شادن» «،رو توافاق» و
«رو اجرا» استفامه شده ،آنه بصور

تااريخ مار و ماان بنادی شاده؛ مرحالیكاه مر

1. M. Fitzmaurice, & O. Elias, “Contemporary Issues in the Law of Treaties”,
Netherlands, Eleven International Publishing, 2005, p. 6.
2. O. Schachter, “The Twilight Existence of Nonbinding International
Agreements”, AJIL, 1977, vol. 71, No.2, p. 297.
 . 3ضیايی بیگدلی ،محمدرضا ،نشست بررسی ابعام حتوقی برجام  14مرمام .1394
 . 4مامه  11كنوانسیون حتوق معاهدا  1969وين« :رضايت يه كشور به التزام مر قبال ياه معاهاده ،ا طرياق
امضاء ،مباملةاسنام تشکی مهندة يه معاهده ،تنفیذ ،پذيرش ،تصويب ،الحاق ،يا به هر وسیلة ميگری كه مورم
توافق قرار گرفته باشد ،ا ام میشوم».

كنوانسیون  1969وين به اين امر تأكید شده كه طرفین معاهده بايد لزوما به نحوی حال
يا ا طريق امضا يا تصويب و  ...خوم را مر برابر معاهده ملتزم نمايند.

ا طرفی ،يکی ميگر ا
حتوق معاهدا

ناصر شک گیری يه معاهاده ،تحات شامول كنوانسایون

اين است كه طرفین آن را تحت حاكمیت حتوق بینالمل قرار مهند و

اين متصوم بايد مر البه الی مذاكرا

اولیه و رويه ملی آنها ذكر ياا اساتنبا گارمم؛

حال آن كه مر موارم بسیاری ا جانب همه طرفهای برجام اين مسئله مورم تأكید قرار
گرفته كه برجام تحت حاكمیت حتوق بینالمل نیست و توافتی است استثنايی كاه مر
اين مورم خاص بین ايران و گروه  5+1صور

گرفته و حتی بر ساير موارم مشاابه نیاز

قاب انطباق نمیباشد .چنانکه مر متن برجام صراحتا قید شاده« كلیاه مفاام و اقاداما
مناادرج مر اياان برجااام صاارفاً باارای اجاارای آن بااین گااروه  5+1و ايااران میباشااد و
نمیبايست به منزله ايجام رويه برای هیچ مولت ميگری ،يا برای اصول بنیامين حتاوق
بینالمل و حتوق و تعهدا

وفق معاهده دم اشا ه هستهای و ساير اسانام مربوطاه و

همچنین اصول و رويههای شناخته شده بینالمللی تلتی شوم»1.
نکته جالب توجه ميگر اين است كه مر برجام برای نتض آن ،سا وكار تعیین شده است
و ضمانت اجرايی مر خوم برجام ،جدا ا پیش فرضهای شايع مر حتوق بینالملا پایش
بینی گرميده؛ به گونهای كه برجام را به نوان سندی معرفی مینمايد كه يه ريي ضمانت
اجرايی و مجا ا

خومبسنده مارم و آن حالت برگشت پذيری است 2.به اين معنی كاه اوالً

با مرج اين مترره ظاهرا به گونهای اجا ه نتض برجام مر خوم برجام مامه شده است كه اين
خوم يه نوآوری است و ا طرفی ،ضمانت اجرای نتض آن ،اقداما تنبیهی يا مجا اتی ا
جانب قدرتی مافوق و يا بیرون ا برجام نیست ،بلکه مر صور

نتض ،كلیه شرايط حالت

برگشت پذيری مارم و به رو قب ا شک گیری توافق برمیگرمم.
1. All provisions and measures contained in this JCPOA are only for the purpose
of its implementation between E3/EU+3 and Iran and should not be considered
as setting precedents for any other state or for fundamental principles of
international law and the rights and obligations under the NPT and other
relevant instruments, as well as for internationally recognised principles and
)practices. (JCPOA
 . 2ضیايی بیگدلی ،محمدرضا ،نشست بررسی ابعام حتوقی برجام  14مرمام .1394

 .2مطابتت تعريف موجوم مر حتوق ماخلی ا موافتت نامه نزاكتی با ناصر برجام:
حال بايد ميد برجام با تعريف توافق نامه نزاكتی چاه تناسابی مارم .مر «آياین ناماه
چگونگی تنظی و انعتام توافتنامههای بین المللی»« ،توافق» ،به مو قس «توافق حتوقی»
و «توافق نزاكتی» تتسی گرميده است 1.مر تعريف «توافق حتوقی» آمده« :تاوافتی اسات
ناشی ا روابط بین المللی كه به موجب آن ،مستگاه مولتی مر متاب مولات ،موسساه و
شركت مولتی خارجی يا مجامع ،شوراها و سا مانهای بین المللی ،ملتزم به امری شاوم
و مارای آثار و ضمانت اجرای حتوقی باشد»2.
توافق حتوقی ،خوم بر مو قس است ،به اين نحو كه «توافق حتوقی مر موارمی كه
نیا مند تصويب مجلس شورای اسامی باشد ،توافق حتوقی تشريفاتی است و مر ساير
موارم ،توافق حتوقی سامه محسوب می گرمم »3.توافق نزاكتی ايان گوناه تعرياف شاده
است« :توافتی است ناشی ا روابط بین المللی كه به موجب آن مستگاه مولتی تصامی
خوم را به تعتیب سیاستهای معینی ا اام مینماياد ،بادون آن كاه اثار حتاوقی ال م
االجرايی بر آن مترتب باشد ».4توافتنامههای باین المللای ،بارای سایر مراحا تادوين،
تصويب و ال م االجرا شدن ،اوه بر نیا به «اجا ه متدم» ،يعنی مجو مجلس شورای
اسامی برای انعتام توافق حتوقی ،5مستلزم طی تشريفا

سه گانه ذي است:

اول :پاراف :بار است ا تايید پیش نويس توافق بین المللی ا طرف اشخاص مجا ؛
موم :امضای موقت :امضای توافق بین المللی است كه ال م االجرا شدن آن منو به
تصويب مراجع صالح باشد.

 . 1مر اجرای مفام اصول ( )۷۷و ( )125قانون اساسی« ،آيین ناماه چگاونگی تنظای و انعتاام توافتناماههای باین
المللی» مر سال  13۷1به تصويب هیا و يران رسید .اين آيین نامه با اصاحا و الحاقاا بعادی ،اكناون
مشتم بر ( )21مامه و ( )1۷تبصره مر مسترس است و مر حدوم مترر مر قوانین موضو ه ،ال م االجرا است.
 . 2آيین نامه چگونگی تنظی و انعتام توافتنامههای بین المللی ،بند 1مامه .1
 . 3پیشین ،بند  2مامه .1
 . 4آيین نامه چگونگی تنظی و انعتام توافتنامههای بین المللی ،بند  3مامه .1
 . 5پیشین ،بند  ۷مامه .1

سوم :امضای قطعی :امضای توافق بین المللی كه بعد ا تصاويب مراجاع صاالح ا
طرف متاما

صالح صور

می گیرم.1

ا «اجاا ه

نكته :متصوم ا «تشريفاتی» بومن آن است كه اگر ترتیبا مترر مر قوانین ،ا

متدم ،پاراف ،امضای موقت و امضای قطعی» مر چهارچوب ضوابط مندرج مر قوانین اساسی
و امی جامه م به خوم نپوشاند ،چنین توافتی را نمی توان «توافق بین المللای» نامیاد؛ باه
گونهای كه كشور را ذی حق يا به اجرای تعهدی مر رصه بین المل متعهد نمايد.
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به موجب بندهای ذي مامه ( )۷آيین نامه ،خصوصاا بنادهای (ج – م -ه) نااظر باه
«چگونگی تنظی و انعتام توافق های حتوقی تشريفاتی  -به تعريفی كه گذشت -آماده
است« :اين گونه موضو ا

بايد به تناسب ،تحت يکی ا

ناوين هدنامه ،متاوله نامه،

موافتتنامه ،قرارمام يا پیمان و مر چاارچوب توافاق هاای حتاوقی تشاريفاتی تنظای و
تصويب شوند ».يعنی صرفاً بايد تحت ناوين مصارح مر اصاول ( )۷۷و ( )125قاانون
اساسی ،منعتد گرمند؛ چرا كه هر وايه ا وايگان قانون ،متضمن بار حتوقی مخصاوص
به خوم است .حال برجام مر برابر اين تعريف چه وضعیتی مارم؟
مر صور

سکو

و دم رم اياران مر فاصاله ماانی  90رو ه تعیاین شاده پاس ا

صدور قطعنامه شورای امنیت ،برجام ا طرف مولت ايران پذيرفته شده تلتی خواهد شاد؛
اما آنچه ايران بر مبنای برجام بر هده گرفته ،برخی تحديد حدومهاست كه ابتنای اصالی
آن بر پايه قطعنامههای پیشین شورای امنیت اسات و ناه پاذيرش وضاعیت حتاوقی ال م
االجرای جديد مطابق برجام .اين وضعیت خواسته يا ناخواسته ،بدون اين كه ارامه طارف
ايرانی مر آن مخی باشد ،ا سوی شورای امنیت بار اياران وارم شاده باوم و كااری كاه
نمايندگان ايران مر اين مذاكرا

انجام مامند ،ماذاكره بارای تحدياد حادوم قطعناماههای

شورای امنیت و تعهد مايی نمومن ا برخی شرايط اجباری آن است و نه تعهدآوری.
 . 1پیشین ،بندهای  11،10و 12مامه .1
 . 2قربانعلی مهری ،بیانیه يا توافتنامه؟! مستندا قانونی ،رو نامه ا تمام.1394/01/24 ،

 .2ابرا قصد طرفین به صور

قولی و ملی مبنی بر اين كاه برجاام ياه معاهاده

بینالمللی نیست:
استدالل دهای ميگر ا حتوقدانان برای تحلی ماهیت برجام باا تاكیاد بار نصار
قصد و رضا ،به نوان يکی ا شرايط اصالی صاحت معاهادا

طباق حتاوق اياران1و

تفسیر قوانین بین المللی طبق قوا د تفسیری حتوق ماخلی ،مبنی بر اين كه برجام ياه
معاهده بین المللی نیست و ا يه معاهاده باین المللای مااهیتی متماايز مارم؛ باا ايان
بارا

نوان می گرمم« :حتوقدانان همیشه برای تحلی حتوقی توم و قرارمامهاا باه

قصد و رضای طرفین توجه میكنند .براساس اين ميادگاه وقتای ياه ساند بینالمللای
معاهده محسوب میشوم كه قصد طرفین مذاكرا  ،تنظی معاهده باشد؛ مرحالیكاه مر
طول 18ماه مذاكرا

اخیر جمهوری اسامی ايران با  ،5+1هماه طرفهاا بارهاا تأكیاد

كرمهاند كه سند نهايی ،يه معاهده بینالمللی نیست .اين موضوع حتای بهماد
برگزاری مذاكره ه خت نشد و حتی آمريکايیها بعد ا جمعبندی مذاكرا
كرمند كه اين سند يه معاهده نیست .بهنظر میرسد ،نظر و ار
مر طول مذاكرا

ماان

ها بیاان

خارجه كشورمان ه

همین بومه است كه سند برجام ،معاهده نباشد .بر ايان اسااس ،باياد

گفت كه قصد و رضا ،مر انجام يه قرارمام به يه طرف بر نمیگرمم ،بلکه به قصاد و
رضای همه طرفها برمیگرمم و نظر مجلس مر اين رابطه معتبر نیست».
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پس ا نهايی شدن برجام نیز ،هیچ يه ا طرفهای مذاكره ،اين سند را به مجلاس
خوم نبرمند تا طی روند حتوق ماخلی شان مورم بررسی و تصويب قرار گیرم ،كه ايان
مسئله نیز به نوان رويه ملی مويد نظريه معاهده نبومن برجاام ،حتای بعاد ا نهاايی
شدن توافق ،ا اهمیت وااليی برخورمار است.
« بايد توجه ماشت كه مر تنظی متن برجام ا كلما

حتوقی استفامه شده است كه

مر كنوانسیون 1969وين استفامه نشده است .بر اين اساس ،اصرار تنظی كنندگان برجاام
 . 1مامه  190قانون مدنی ايران.
 . 2میرشهبیز شافع ،ماهیت حتوقی برجام ،همشهری آناين ،يکشنبه  25مرمام .1394

بر دم استفامه ا وايههای كنوانسیون مذكور ،قرينهای بر اين موضوع است كه هیچگااه
طرفین نخواستهاند نتیجه مذاكرا

هستهای ،يه معاهده بینالمللی باشد .مر اين رابطاه

به چند مثال توجه میكنی :
الف) كنوانسیون وين ا تصويب توسط متاما

مولتی صحبت میكناد؛ مرحالیكاه

مر بر جام به هیچ وجه آن را موكول به تصويب متاماا

ماخلای نمیكناد و مر متابا

موضوع «90رو پس ا تصويب قطعنامه شورای امنیت» را مطرح میكند.
ب) مرخصوص روند تصويب مر برجام بحثی ا «حاد نصااب» بارای ال م االجارا
شدن صور

نگرفته است؛ مرحالیكه براساس كنوانسیون وين اگار قارار باوم معاهاده

باشد ،بايد بر موضوع تصويب «مو سوم» ا مولتهای ماخلی تأكید میكرم.

ج) مر برجام ذكری ا وايه «امین معاهده» نشده است؛ چون مر واقع ساند مصاوبی
نیست كه بخواهد به تسلی امین برسد؛ مرحالیكه ماامه  16كنوانسایون ويان بار لازوم
تعیین امین موضوع نیز تأكید شده است».

1

البته اين ايرام خالی ا اشکال نمیباشد؛ چرا كه تعیین امین برای مبامله اسانام متاوم
معاهده ،امری الزامی نیست و طريته سنتی مر مبامله اسنام بین طرفین معاهاده همچناان
به قو

خوم باقی است؛ ه چنان كه بند الف مامه  16كنوانسیون  1969وين نیاز ايان

مورم را نوان نمومه است .هر چند مر طرفینی بومن برجام ا سويی خدشه وارم اسات
كه طرفین توافق ،كشورها يا سا مانهای بینالمللی نیستند و ياه گاروه غیررسامی مر
برابر ايران قرار مارم .اين گروه جزو تابعین حتوق بینالمل نیسات و لاذا ايان برجاام
نمیتواند معاهده تلتی گرمم كه به امین نیا ماشته باشد.
 .3وايگان به كار رفته مر متن برجام ظهور مر ايجام تعهد ندارناد و باه كاار نبارمن
وايههايی كه ظهور آنها مر معنای التزام و تعهد میباشد ،نمیتواند اتفااقی و بای ملیا
صور

پذيرفته باشد.

همان گونه كه مر بررسی ماهیت برجام بمثابه يه معاهده بینالمللی ذكر شد ،اصرار
طرفین مر به كارگیری وايههايی كه بار معنای حتوقی آنها ا حیث تعهدآور بومن كا
 . 1همان.

تر است و ا مرجه التزام كا تاری برخورمارناد ،نمیتواناد اتفااقی باشاد .اساتفامه ا
وايههايی چون  willبه جای  agreeو  undertakeو نیز اساتفامه ا وايه commitment

به جای  obligation1اتفاقی نیست و اين وايهها طی مذاكرا

چندجانبه باا هوشامندی

كام انتخاب و مورم استفامه قرار گرفتهاند.
برای بررسی بهتر و مقیق تر ماهیت حتوقی برجام ،شايد نگاهی باه ساابته پروناده
هستهای ايران و رويکرمی كه كشورهای طرف مذاكره مر گذشته و حال با اين موضوع
ماشتهاند؛ خالی ا لطف نباشد .لذا به اختصار رويکرم هر يه ا اين كشاورها را ماورم
بررسی قرار میمهی :
الف) آمریکا

رويکرم اياال

متحده آمريکا نسبت به متن برجام ا اين گفته و ير خارجه اين كشاور

مر جلسه سنا قاب استنبا است كه « ما ا ابتدا به وضاوح گفتای كاه ماا حاول ياه
"برنامه الزام آور حتوقی" ماذاكره نخاواهی كارم .ماا مر خصاوص برناماهای ماذاكره
خواهی كرم كه مر آن ظرفیتهايی برای اقداما

اجرايی وجوم ماشته باشد».2

اين امر بدان معنا است كه نظام آمريکا ،تحت حاكمیت حتوق بینالمل  ،الزامی نسبت باه
اجرای برجام ندارم؛ و اجرا يا دم اجرای آن مر اختیار شخص ريیس جمهور آمريکاا و ياه
پروسه ميپلماتیه است كه مر صور نتض به تحتق مسئولیت بینالمللی برای مولت آمريکا
منجر نخواهد شد؛ اگرچه اين امر لزوما به اين معنا نیست كاه مولات آمريکاا میتواناد مفاام
برجام را بی ملی و به راحتی نتض كند؛ چرا كه بسایاری ا متاون غیار الازام آور حتاوقی،

1. See: Black's Law Dictionary, Henry Campbell Black, M.A; below: wil, agree,
undertake, commitment, obligation.
2. We've been clear from the beginning. We're not negotiating a 'legally binding
plan.' We're negotiating a plan that will have in it a capacity for enforcement.
We've been clear from the beginning. We're not negotiating a 'legally binding
(plan.' We're negotiating a plan that will have in it a capacity for enforcement.
Wednesday | September 2, 2015) see at:
http://www.washingtonexaminer.com/kerry-iran-deal-not-legallybinding/article/2561368

ضمانت اجراهای سیاسی بسیار قوی تری ا ضمانت اجراهای حتاوقی و کاس العم هاای
متتاب ساير تابعان حتوق بینالمل را مر پی مارند و نتض چنین توافق هايی ممکن اسات مر
شرايط و اوضاع و احوا ل خاص با قوا د ام تعاما سیاسی و ميپلماتیه مغاير تلتی شوم و
کس العم متتاب طرف ميگر همچون توس به اقدام تافی جويانه غیار موساتانه را مر پای
ماشته باشد( 1.)p706،1987،fiedlerا جمله اين ضمانت اجراها می توان به ماوارم يار اشااره
كرم .1 .ضمانت اجرای اخاقی و جلب رضايت خاطر كشور قربانی نتض حتوق بینالمل ا
طريااق اظهااار تأسااف و يااا معااذر خااواهی؛  .2ضاامانت اجاارای سیاساای و ا تااراض
رسمیكشورها ،مخصوصاً و نیز انتشار اسنام و مدارك حااكی ا نتاض حتاوق بینالملا ؛ .3
افکار مومی جهانی كه نشان مهنده توجه افکاار ماومی جهاانی مر برابار نتاض متاررا
بینالمل و تأثیر مر ملکرم كشورها؛ .4منافع مشترك و متتاب كه حتوق بینالمل تاا حادوم
يامی با تاب مهنده منافع و مصالح انفرامی و جمعی كشورهای وابسته به يکاديگر اسات و
همین امر به اجرای بسیاری ا قوا د حتوق بینالمل كمه میكند.
به وي ه وضعیت خاص برجام ،كه قطعنامه ( )2231شورای امنیت ساا مان ملا را
ه مر حمايت ا خوم به مست آورمه و اين قطعنامه ،طبق مامه  25منشور ملا متحاد
برای همه مولتها ال م االتباع است؛ نکته قاب ذكر اين است كه قطعنامه  2231تحات
مامه  25منشور صامر گرميده و به نظر میرسد اين اقدام با اصرار گاروه ماذاكره كنناده
ايرانی صور

گرفته تا پس ا گذشت مد

مان و مر صور

نتاض برجاام ،پروناده

هستهای ايران ا مستور كار شورای امنیت خارج شوم تا با يچه ابرا قادر

باا يگران

قدرتمند رصه بینالمل قرار نگیرم و تجرباه بحاران كاو ووو مر ماورم اياران تکارار
2

نشوم.

1. W. Fiedler, “Gentlemen's Agreement”, Encyclopedia of Public International
Law, 1981, vol. 7, p. 106.
 . 2بحرانی كه مر بوسنی و هر گوين رخ مام و امريکا ا ح اين بحران همزمان با ح بحران خلایج فاارس كاه
ا طريق سا مان مل انجام يافته بوم ،سعی نموم ا طريق نیروهای ناتو وروم پیدا كناد تاا پاس ا ناكارآمادی
شورای امنیت ،مساله را به نفع خوم با ابرا و اثبا ابرقدرتی خوم پايان بخشد كاه مر حا آن چنادان موفاق
نبوم .جهت اطا ا بیشتر ر.كhttps://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kosovo :

قطعنامه  ،2231به ملی آنکه سندی مستت ا برجام است ،ماهیت حتوقی برجام را
به هیچ روی تغییر نخواهد مام؛ ولی سبب تعهد بیش تر مولتها به برجام خواهد شاد؛
چرا كه نتض قطعنامه ،نتض تصمی شورای امنیات اسات كاه تبعیات ا قطعناماههای
شورای امنیت ،قطعاً مسئولیت بینالمللی برای مولت خاطی مر پی خواهد ماشت .لکان
مولتها ،همواره مر تلتی يه تفاه به ناوان ياه تعهاد حتاوقی محتاطناد؛ هرچناد
جهموری خواهان آمريکا ،برای ماخ كرمن كنگره مر بررسای برجاام اصارار كارمه ،و
كنند كه متن حاضر يه معاهده است.

تاش مینمايند اثبا

1

اگرچه اين اظهارنظرها به نفع طرف متاب ا منظر بهره بارماری حتاوقی اسات؛ باا
تمام اين تفاو

ميدگاهها ،به نظر میرسد تفاه نهايی كنگره و مولت بر تلتای نکارمن

برجام به نوان يه معاهده بینالمللی و دم تصويب آن به نوان يه معاهده يا  ،...مر
جهت حفظ منافع اياال
صور

متحده مر دم ايجام اختاف كان ماخلی بومه اسات؛ تاا مر

دم توافق بر برجام ،اين اتفاق به معنای نتض يه تعهاد بینالمللای باه ويا ه

نتض قطعنامه شورای امنیت سا مان مل توسط آنان تلتای نشاوم؛ ولاو آن كاه نتاض
برجام نیز نتايج سیاسی و ضمانت اجراهای سنگینی ماشته باشد.
اما گذشته ا اين نازاع مرونای آمريکاا ،واقعاا برجاام ا منظرحتاوق ماخلای آمريکاا
چیست؟ مر اياال

متحده آمريکاا معاهادا

بینالمللای را سانا و هدناماههای ماالی را

مجلس نمايندگان تصويب میكند .بر اساس قانون اساسی فدرال امريکا ،ريیس جمهور باا
صاحديد و مشور
معاهدا
كه مذاكرا

سنا ،و كسب مو سوم آرای موافق نماينادگان حاضار ،اختیاار تاد

را مارم 2.واضح است كه پس ا تصويب كنگره ،اين ،صرفاً وظیفه مولات اسات
را به گونهای آغا كرمه ،انجام مامه ،و هدايت نمايد كه به معاهده منجر شاده؛

 .1به نوان مثال سناتوری بگويد:
“”.This is clearly a treaty, they can call it a banana, but it's a treaty
و يا سناتور ميگری اظهار مارم:
" Let there be no mistake, this is a treaty that is being negotiated. It's a treaty and
".should be treated as such
 . 2بند  2مامه  2اص موم قانون اساسی فدرال.

و آن كشور را رسماً به امری تحت حاكمیات حتاوق بینالملا مجباور و متعهاد ساا م،
مرحالی كه اين جا و براساس نظر رسمی و ير خارجه آمريکا اينگونه نیست؛ يرا برجاام
هیچ اجبار روشنی را تحت حاكمیت حتوق بینالمل بر آن كشور ا ماال نمیكناد؛ البتاه
همان گونه كه اجباری را بر ايران ا مال نمیكند و صرفاً مر صاور

نتاض ،طارفین باه

لحظه پیش ا توافق مر وين با خواهند گشت .اوه بار ايان ،و مر مخاصاما

مرونای

آمريکا كه مموكرا ها نمی خواهند اين متن معاهده باشد و جمهوری خواهان میكوشاند
تصوير يه معاهده ا آن ارائه مهند ،ه هیچ رويکرم تفسیری مقیتی بر اين مو نظر حااك
نیست؛ اگرچه مسئولیت اصلی مراين مینه به هده مولت است ،كه آنه به صاراحت باا
معاهده بومن و يا الزام حتوقی ماشتن برجام مخالفت نمومه است .و اين مر حاالی اسات
كه هركدام ا طرفین نیز ناصری ا واقعیت ،به صورتی احتمالی و تتريباً متوا ن را مر بار
مارند .بنابراين ،ا منظر حتوق آمريکا ،برجام يه معاهده نیست؛ يه توافق قاب تصاويب
نیست؛ يه ...نیست؛ و به همین جهت ،سرنوشت برجام به نزاع میاان مولات و كنگاره و
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رای سرنوست سا كشیده شده است.
ب) اروپا

اين مسئله مر خصوص اروپا به نحو ميگری مطرح است؛ چرا كه اتحاميه اروپاا باه ناوان
يه سا مان بینالمللی ظی و مدرن مر اين مینه وظايف و ملکرم روشنی مارم .اتحامياه
اروپا طبق پیمان لیسبون 2،باه مور ا روناد قاوانین ملای كشاورهای ضاو خاوم میتواناد
مرخصوص برخی انواع متون ،طبق توافق برای ا ضای اتحاميه تصمی گیاری نماياد .لاذا
اتحاميه اروپا ،لزوم انجام مذاكرا و رسیدن به توافق را بر مبنای همین اختیاارا  ،قبا ا
شک گیری برجام تصويب نمومه و پس ا انجام توافق نیز ،آن را مر اجاس اتحاميه تأيید

 . 1ابوطالبی ،حمید ،برجام بر كدامین فرجام؛بررسی ماهیت حتوقی برجام.
http://www.irna.ir/fa/News/81723989
2. TREATY OF LISBON, AMENDING THE TREATY ON EUROPEAN
UNION AND THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN
)COMMUNITY, Official Journal of the European Union ,(2007/C 306/01

كرمه و هرگز كار را به پارلمان كشورهای ضو نکشانده است 1.با اساتنام باه بناد 6ماامه 2
قسمت چهارم بخش متررا

مومی پیمان لیسبون ،اتحاميه اروپا حق انعتام معاهدا

المللی ا جانب كلیه ا ضا مارم و مصوبا

بین

اين اتحاميه مر مسائ كان و سیاست خارجی
2

اتحاميه ،برای تمامی ا ضای اين اتحاميه ال م االتباع است.
ج) ایران

اما مر ايران ،رويکرم حتوقی به برجام به گونهای ميگر است؛ يرا مركشورما تتريباً هیچ
گونه سابته روشنی ا تداوم حضور و يا تعام مر اين گونه امور ،وجوم نداشته باشد تا
بتوان مر اين گونه موارم ا آن سابته پیشین مدم جست .به هماین جهات ،مر اياران مو
رويکرم مر خصوص برجام پديد آمده است:
رويکرم اول ،رويکرم غیر كارشناسانه نتد و تأيید است كه موماً با پیش میناهها و
مرونمايااه منااافع حزباای بااه برجااام نگريسااته میش اوم .مر اياان رويک ارم ،بااا نگاارش
غیركارشناسانه و مدتا سلیتهای رو به رو هستی كه ا سويی به سمت مفاع و تأيید بی
مورم كشانیده میشوم و ا سويی ميگر ،بی انصافانه به بوته نتد محتوا مینشیند؛ بادون
آن كه مر بستر ل حتوق به ماهیت آن پرماخته شاوم .رويکارم موم ،رويکارم رسامی
حتوقی است .مر اين رويکرم ،معاونت حتوقی ريیس جمهور ،اظهار ماشته كه اين ماتن
يه معاهده نمیباشد؛ كه مر اين معنا و ا اين منظر ،نیا مند تصاويب مجلاس نباومه و
3

طی روند قانونی مطابق قانون اساسی است.

ا سوی ميگر ،برخی نمايندگان محترم مجلس بدون وروم مر ماهیت اين متن و مر
نظر گرفتن تبعا

احتمالی آن ،صرفاً بر تصويب آن مر مجلس پافشااری میكنناد و باا

1. Iran: EU starts implementing the Joint Comprehensive Plan of Action,
& European Council,Council of the European Union, Foreign affairs
international relations, 31/07/2015
The legal acts are available in the Official Journal dated 1 August. They were
adopted by the Council by written procedure.
2. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with
the competences which are conferred upon it in the Treaties.
3. http://www.khabaronline.ir/detail/441146/society/4143

استنام به اصول  ۷۷و 125و ...قانون اساسی اصرار بر لزوم تصويب اين متن مر مجلاس
قانونگذاری مارند.
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مرخصوص رويکرم استامان حتوق بینالمل ايران نیز ،بايد به اين نکته اذ ان ماشت
كه مر مینه تعريف اسنام بین المللی منعتده میان ا ضای جامعاه باین الملا  ،مر میاان
انديشمندان ل حتوق اختاف نظر وجوم مارم و استامان اين رشته به نوبه خوم مالي
و مستنداتی ارائه مینمايند كه هر ياه مر جاای خاوم معتاول و قاانع كنناده باه نظار
میرسد .لکن واقعیت امر اين است كه مر ايران همانند امريکا با مو رويکرم متضاام مر
خصوص اين متن رو به رو هستی كه گاه پیروان مو رويکرم ،مر پیاروی ا رويکارمی
خاص ،به منبال منافع حزبی خوم هستند و گااه تنهاا بار پاياه اساتناما
مرنظرگرفتن تبعا

لمای بادون

رويکرم متخذه به هر يه ا مو رويکرم قائ می باشند .ا ايان رو،

مر تبیین تعاريف اسنام بین المللی ذكر شده مر اصول قانون اساسی سعی شده ابتادا باه
تعاريف مختار مست يافته شوم تا بدين وسیله مر تحلی برناماه جاامع اقادام مشاترك
مقیق تر م شوم .هر چند به لت دم انتشار گزاره برگ 2ا طرف ايران بار خااف
مولت اياال

متحده كه مر توافق اولیه ينو گزاره برگ خوم را منتشر نموم ،3شايد نتاوان

به طور كام برماشت هیا

4

ايرانی را ا ماهیت توافق و اسنام ضمیمه آن تحلی نموم.

با همه اين تفاو ها ،اين متن مر ايران ا موقعیات قاانونی ماخلای ا و ناه الزاماا
حتوقی تحت حاكمیت حتوق بینالمل ا روشنی برخورمار شده است؛ بدين معناا كاه
قب ا تأيید و امضا آن مر وين ،مجلس شورای اسامی با تصويب قانونی كه باه تأيیاد
 . 1وباگ مهدی كوچه امه ،پنجشنبه هشت مرمام .1394

2. Fact sheet

 . 3برای اطا ا بیشتر مرخصوص گزاره برگ اياال متحده ر.ك:
http:llwww.state.govldocuments/organizationl220253.pdf
و نیز برای مطالعه تحلی كنگره امريکا ر.ك :
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf
 . 4تحلی حتوقی ماهیت و ا تبار برنامه اقدام مشترك با تأكید بار اصا حاكمیات قاانون اساسای ،ساید محماد
مهدی غمامی ،لیرضا نصرالهی نصرآبام،فصلنامه مانش حتوق مومی ،ص .89

شورای نگهبان رسیده است ،خوم را ا پرماختن باه برجاام مباری نماومه و باا برخای
شرو  ،اين پرونده را به شورای الی امینت ملی سپرمه است كاه مر ناوع خاوم قابا
تام و حركتی مقیق و شايسته است.
اگر برجام را يه معاهده بینالمللی قلمدام كنی  ،نمايندگان خانه ملت بر اساس متن
و نص صريح قانون اساسی به بررسی برجام و ا ام نظر مر قبال آن ملازم هساتند .مر
قانون اساسی تصريح شده است كه تصويب هرگوناه قارارمام الازام آور ،تعهاد ناماه و
متاوله نامهای كه بین ايران و ساير كشورها منعتد میشوم و برای ايران تعهد آور اسات
ا مطابق اصول  ۷۷و  125ا بر هده مجلس است .وروم مجلاس شاورای اساامی باه
وضوح طبق اصول  ۷۷و  125قانون اساسی جمهوری اسامی ايران الزامی است .اما اگر
اين متن معاهده نباشد ،آن گاه با شتوق متفاوتی رو به رو خواهی بوم كه نتايج متفاوتی
نیز مر بر خواهند ماشت.
منتتدين بررسی برجام مر صحن لنی مجلس شورای اسامی معتتدند «برجام» تنها
يه برنامه جامع اقدام مشترك بومه و به لحاظ شکلی شام موارم سه گانه ذكر شده مر
نص صريح قانون اساسی نمیشوم .به بار

بهتر؛ برجام يه تعهد ناماه ،قارارمام ياا

يه متاوله نامه محسوب نمیشوم و حدوم و ثغور حتوقی مترتب بر اين موارم مر قبال
1

برجام متصور نیست.

مر پاسخ به اين استدالل میتوان گفت واقعیت امر اين است كه قانونگاذار مر ايان
جا بر روی «صور » موضوع تکیه ندارم ،بلکه بر «ماهیت» موضوع و تعهاد آور باومن
آن متمركز شده است .مر واقع مبنای قضاو
میباشد نه صور

حتوقی مر خصوص برجاام ،ماهیات آن

ظاهری و نوان آن! برجام به صور

يرا جمهوی اسامی ايران مر ذي آن يه سلسله تعهادا

ماهوی يه تعهد نامه اسات؛
و تکاالیف را پذيرفتاه و ا

طرف متاب نیز يه سلسله انتظاراتی را مارم .بنابراين ،برجام متنی تشريفاتی يا غیر الزام
آور و غیر تعهد آور محسوب نمیشوم

2.

 . 1بررسی برجام مر مجلس؛ «مناقشهای حتوقی» يا «ماحظهای سیاسی»؟! خبرگزاری مهر 2 ،شهريور .1394
 . 2پیشین http://www.mehrnews.com/news/2894133

شورای نگهبان مر مهه 60تفسیری ماشته به اين مضمون كه « نوان توافقنامهها» موثر مر
كشورمان به هر شک  ،تعهداتی را به موجب يه قرارمام

ماهیت آنها نیست و اگر متاما

بپذيرند ،همین تعهد ،يه موافتتنامه رسمی و مصداق اصول  ۷۷و  125بومه و اين باه آن
مفهوم است كه بايد مراح قانونی خوم را مر مجلس و بعد ا آن امضای رئیسجمهور ،باه
اتمام برساند (موذنیان:1381،ص 1.)302بنابراين با نگاهی كه مر حال حاضر نسبت به برجام
وجوم مارم و با توجه به مفام آن ،اينطور برمیآيد كه توافقنامهای بین جمهاوری اساامی
ايران و طرف متاب منعتد شده و بايد مر نظام ماخلی ما تمامی مراح قانونگذاری را ا كاه
به معنی طی مراح بررسی آن مر مجلس است ا به اتمام برساند.
ا نظر حتوق بینالمل نیز ،سوابق مشابه وجوم ماشاته و حتای مر جاايی كاه ساند
مکتوب و امضاشدهای بین متاما

مو كشور وجوم ندارم ،قول متاما

رسمی مو كشور

ذینفع ،مخصوصاً روسای جمهور ،شخص اول كشورها يا و رای خارجه چنانچه آنها
حتی مر قالب بیانیه يا بیانیه شفاهی تعهداتی را بپذيرند ،جنباه الزامای بارای مو طارف
ايجام نمومه است .بنابراين ،برجام چه ا حیث حتوق ماخلی و چاه حتاوق بینالملا ،
موافتتنامهای است كه به طی تشريفا
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قانونگذاری مر نظام تتنینی كشور نیا مارم.

اما مر پاسخ به اين مد ا نیز میتوان نوان نموم كه برجام مر ذا خوم ،هیچ گونه تعهد
برای ايران ايجام نکرمه است و حتی تعهد مايی نمومه است .تعهد ايجام شده برای ايران ا
جانب معاهده منع گسترش و يا پذيرش بعدی پروتکا الحااقی اسات كاه پاذيرش ايان
پروتک نیز به صور ماوطلبانه ا سوی تی مذاكره كننده اياران ابارا شاده و ناه ا ماتن
برجام و يا اين كه اين الزاما

ا جانب قطعنامه  2231شورای امنیت بر ايران وارم شده كه

ارامه مولت ايران و هیچ مولتی مر تصمیما اين شورا نمیتواند مخی باشد.
 .1مجمو ااه نظريااا شااورای نگهبااان تفساایری و مشااورتی مر خصااوص اصااول قااانون اساساای بااا انضاامام
استفساريهها و تذكرا ( ،)1359-1380موذنیان ،محمدرضا ،ص .302
 .2باسعلی كدخدايی ،رو نامه جام ج  21 ،مرمام .1394

قب ا انتاب ،رويه واحدی جاری بومه كه طی آن ،هار گوناه موافتتناماه مر بحاث
انريی هستهای میان مولت ايران و مولتهای متاب انجام می پذيرفت ،حتماا باه تصاويب
مجلس شورای ملی يا مجلس سنا میرسیده است؛ اما بعد ا انتاب باه مو صاور

ما

شد .تعدامی ا موارم به تأيید مجلس شورای اساامی رساید؛ اماا ا ساال  1381باه بعاد
وضعیت تغییر نمومه و برخی موارم با هماهنگی شورای الی امنیت ملی صاور پذيرفتاه
است 1.مر هر حال ،و جدا ا اين رويکرمها ،بايد موضعی روشن مر قبال وضاعیت حتاوقی
اين متن مر اذهان وجوم ماشته باشد و جامعه مرتبط با آن نیز ا اين امر تبعیت نمايد.
براساس اين ناصر و قرائنی كه بیان شد ،به راحتی میتوان تفسیر كرم كه سند برجاام
يه معاهده بینالمللی نیست .ماهیت حتوقی اين سند را بايد با توجه باه پیشاینه پروناده
هستهای ايران ،تحلی و تفسیر نموم .ايران ،تا قب ا اين مذاكرا  ،مشامول قطعناماههای
تحريمی فص هفت منشاور باومه كاه بارای لغاو تحري هاا و همچناین بیا تباار كارمن
قطعنامههای پیشین ،مذاكراتی را شروع كرمه است .نتیجه آن مذاكرا  ،تهیاه پیشنويسای
برای قطعنامه 2231شورای امنیت بومه كه مر واقع امار میتاوان «برجاام» را باه گوناهای
ضمیمه پیشین اين قطعنامه مر نظر گرفت كه ضمانت اجرا و قدر

الزام آوری خوم را ا

اين قطعنامه مريافت مینمايد .لذا آن چه كه اتفاق افتامه ،ماذاكره بارای تهیاه پیشناويس
قطعنامه 2231شورای امنیت بومه است .البته ايران تا 90رو مو د متارر بعاد ا تصاويب
قطعنامه شورای امنیت ،فرصت مارم كه برجام را رم كند .همچنین ،براسااس برجاام ،اگار
ايران سکو

كند طبق مامه 25منشور مل متحد ،همه قطعنامههای شورای امنیت و به تبع

آن اين سند برجام كه ضمیمه پیشین قطعنامه است ،الزام آور خواهند بوم.
نهايتا با توجه به نکا

مذكور ،بايد توجه ماشات كاه تصاويب برجاام مر مجلاس

شورای اسامی و حتی تأيید نهامهای ماخلی ميگر ا منظر ال م االجرا شدن مر صاحنه
بینالمللی ضروری نیست؛ يرا اين سند بر اساس مکانیس موجوم ،خوم به خوم بعد ا
گذشت  90رو ال ماالجرا خواهد شد.
 . 1خیر اهلل پروين ،نشست برجام تا انجام ،سا مان بسیج حتوقدانان 6 ،مرمام .1394

بر اين مبنا و ا منظر حتاوق بینالملا  ،و شارائط و ميادگاههای طارفین ،و نحاوه
مذاكرا  ،و چگونگی هدايت آن ،باياد بپاذيري كاه برجاام ،اماری تتريبااً نامراسات؛
ماحظا

 5+1و ميدگاه طرف ايرانی مر بافت آن تنیده شده و به همین خاطر برجام نه

معاهااده اساات ،نااه موافتاات نامااه ،نااه  ،...نااه صاارفاً متاااثر ا فرمااان اجراياای رياایس
جمهورآمريکا به مانند مورم چین ،و نه همگون با معاهدا

آنها با شوروی ساابق؛ كاه

البته شايد بعدها بتوان برای آن مرحتوق بینالمل جايگاهی تعريف كرم.
بنابراين ،برجام يا برنامه جامع اقدام مشترك را میتوان مر اين سرمرگمی و دم وجاوم
نهام مشابه بینالمللی برای سندهايی ا اين قبی كه برجام مر واقع يه نوآوری بومه است،

"راهکاری اجرايی" نامید كه به صور پیش نويس ياه قطعناماه بارای صادور قطعناماه
جديد مر جهت لغو تعهدا الزامآوری كه مر  6قطعنامه پیشین شورای امنیات لیاه اياران
تحمی شده است ،انديشیده شده است .برجام مر متن خوم ،نه تنهاا تعهادی بارای طارف
ايرانی ايجام نکرمه ،بلکه تعهد مايی نمومه و ا میزان تعهدا

گذشاته لیاه اياران كاه مر

قطعنامههای شورای امنیت پیش بینی شده بوم ،كاسته است .پس ،نفس برجام ،خصوصایت
اصلی معاهده را كه تعهدآوری است ،ندارم .مر نتیجاه ،ا نظرحتاوقی ،معاهاده محساوب
نمیشوم .تعهدا ايران و ساير كشورهای ضو معاهده منع گسترش مبنی بر توسعه ندامن
ساحهای هستهای ناشی ا اين معاهده است ،نه برجام و ايان معاهاده قاباً باه تصاويب
مجلس شورای اسامی رسیده است و پذيرش پروتک الحاقی نیز ا طرف ايران به صور
ماوطلبانه بومه و مر برجام ،ايران تعهدی مر اين خصوص بر هده نگرفته است.
مر استدالل سیاسی مطرح شده ا سوی متاما و ار امور خارجه كشورمان نیز ايان
موضوع صامق است .برنامه جامع اقدام مشترك مر هیچ يه ا پارلمانهای كشورهای 5+1
به تصويب نمیرسد .حتی اقدام كنگره آمريکا مر موافتات ياا مخالفات باا برجاام معاامل
حتوقی تصويب آن نیست .اما واقعیت امر اين است كه تصمی كنگره آمريکا مر قبال برجام
میتواند مر خصلت بنیامين آن ،يعنی «تعهد آور بومن بخشی ا تکالیف آمريکا» خلا وارم
كند .بر اين اساس ،اگر بیش ا مو سوم ا ضای مو مجلس نماينادگان و سانای آمريکاا باا
برجام مخالفت كنند ،ريیس جمهور امريکا نمیتواند ا حق وتاوی خاوم مر قباال ايان مو
مجلس استفامه كند و مر نتیجه بخشی ا تعهدا آمريکا مبنی بار لغاو تحري هاای كنگاره
اجرايی نخواهند شد و مر نهايت توافق بر ه خورمه و مستخوش تغییراتی اساسی خواهاد

شد .مر چنین شرايطی ،كار بدون اين كه به مرحله اجرا برساد ،باه اتماام رسایده و ياا مر
خوش بینانه ترين حالت ممکن ،میز مذاكرا

هستهای موبااره چیاده میشاوم .ا ايان رو

كنگره آمريکا ،بالتوه میتواند «توافاق نهاايی» و تعهادا آمريکاا مر برجاام را مساتخوش
تغییرا

اساسی كند .لذا نتش آفرينی كنگره مر قبال برجاام مصاداق ینای وروم مجلاس
1

نمايندگان و سنا به حو ه تصويب برجام میباشد .

اما فارغ ا مباحث مذكور ،آيا اين امر كه برجاام ،مر پارلماان هایچ ياه ا كشاورهای
طرف مذاكره تصويب نشده ،میتواند مست آويزی برای ايران مبنی بر دم لازوم تصاويب
مر حتوق ماخلی باشد؟ پاسخ به اين سؤال قطعاً منفی است؛ چرا كه چارچوب نظام حتوق
ماخلی هر كشور ،چارچوبی مجزا ا ساير نظامهای حتوق ماخلی ساير كشورهاست و طبق
حتوق ايران و اصول  125 ،۷۷و  139قانون اساسی ،مبین ايان اسات كاه تماامی هاوم و
متاوله نامهها كه موجد تعهد حتوقی برای كشور هستند ،لزوماا باياد باه تصاويب مجلاس
شورای اسامی برسند تا مر نظام حتوقی ماخلی ايران ،حک قانون را ماشته باشند.
نظريه تفسیری شورای نگهبان نیز مر ايان خصاوص شاايان توجاه اسات :شاورای
نگهبان مر تفسیر سال  62ذي اص  ۷۷قانون اساسی ( اصا  65طارح پایش ناويس)
آورمه است :اگر يامماشت تفاه تعهد ايجام كند و قرارمامهای جزيی خارج ا محدومه
اص قرارمام باشد ،مر حک قرارمام بومه و ضوابط حاك بر قرارمام بايد مر مورم آنهاا
ر ايت شوم 2.با توجه به اصالت محتوا مر معاهدا  ،هرگونه تعهد بینالمللی كه باه هار
نوانی كشور را متعهد كند ،مشمول اين اصول قرار میگیرم كه بايد به تصويب مجلس
شورای اسامی برسد  3.يعنی چنانچه برجام ،ماهیتاا ياه قارارمام بینالمللای محساوب
شوم ،قطعاً طبق اص  ۷۷بايد به تصويب مجلس برسد .اين يه مدل نظارتی است كاه
شورای نگهبان آن را مورم نظر ماشته است.

 . 1خبرگزاری مهر ،به نت ا باس راقچی 12 ،شهريور .1394
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نتیجه گیري
ا نظر نگارنده با جمع بندی همه آرا و ميادگاههای پیشاین ،رويکارمی كاه باه نظار منطتای
میرسد ،اين است كه با توجه به تعريف مذكور مر كنوانسیون حتوق معاهدا  ،برجاام ياه
معاهده نیست .ا طرفی با مرنظرگرفتن تعريف موافتت نامه بینالمللی و نیز ناصر "آيین نامه
چگونگی تنظی و انعتام توافتنامههای بین المللی" ا تعريف توافق نزاكتی ،میتاوان برجاام را
ا منظر حتوق ماخلی ،يه موافتت نامه نزاكتی محسوب نموم؛ چرا كه خوم سند برجاام فای
نفسه تعهد ايجام نمیكند؛ لکن ،ا آن جا كه برجام موجبا اجرايای صادور قطعناماه 2231
شورای امنیت را برای ايران فراه نمومه و نیز مر اين سند ،ايران ،ولو باه صاور ماوطلباناه،
خوم را به پذيرش پروتک الحاقی متعهد نمومه است و ا ايان بااب ،برجاام تعهادآور تلتای
میشوم ،و با مر نظر گرفتن نظريه تفسیری شورای نگهبان كاه "اگار يامماشات تفااه ايجاام
تعهد كند و قرارمامهای جزيی خارج ا محدومه اص قرارمام باشد ،مر حک قارارمام باومه و
ضوابط حاك بر قرارمام بايد مر مورم آنها ر ايت شوم" ،اين گونه به نظر میرساد كاه ايان
سند كه نام آن را مر مذاكرا به نحو هوشمندانهای "برنامه جامع اقدام مشاترك" نهامهاناد ،و
مر متاله حاضر" ،راهکار اجرايی" بومن اين سند به اثبا رسیده ،به ملی تبعا حتوقی ايجام
كننده برای كشور ايران مر صحنه بینالمل  ،فارغ ا نام و نوان خاص آن و به ملیا ماهیات
تعهدآوری كه با مکتب تفسیری ماهوی و هدف گرا نیز همسو هست؛ لزوما بايد باه تصاويب
مجلس شورای اسامی و يا طبق رويه چند ساله اخیر ماخلی و با نايت به ناصر اصا 1۷6
قانون اساسی ،به تصويب شورای الی امنیت ملی و تأيید متام معظ رهبری برسد.
با اين حال ،به نظر میرسد كاه ايان بحاث همچناان مفتاوح و منتظار ميادگاهها و
بررسیهای حتوقی مقیق تر است.
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