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ی اقدام مشترک تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه
 با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی

 
 **2علیرضا نصرالهی نصرآباد، *1سید محمدمهدی غمامی

 

 ی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایراناستادیار دانشکده. 1

 ه امام صادق)ع(، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی معارف اسالمی و حقوق دانشگا. 2
 

 5/6/8383: رشيپذ  89/8/8383: افتيدر

 چکیده
« برنامۀ اقدام مشترک»( سندی را با عنوان 2119نوامبر  22) 1932در تاریخ سوم آذر  5+1ایران و 

های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در امضا کردند که موجب اصالحاتی در برنامه
ی حقوق را در حوزه ی جدیشده بر ایران شد. این توافق سؤاالتعمالهای اخصوص تحریم

االجرا برای ایران در قالب نامه تعهدی الزمعمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت
ها در خصوص ماهیت کند؟ پاسخ به این پرسش در خالل بررسیالمللی ایجاد مییک قرارداد بین

اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، تواند این سند، می
المللی شده و یک قرارداد بین 5+1نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و این توافق

قانون  125و  77شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول محسوب می
، به موجب «حاکمیت قانون»را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل  ی مربوطاساسی و قوانین عاد

به موجب « حاکمیت قانون اساسی»تر از آن ی مصوب مجلس شورای اسالمی و مهمگانهقوانین سه
تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین  ، هر125و  77اصول 

باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود  سرنوشت مستقل منع کند،
  مقید به مالحظات قانون اساسی است. 

ی نامهالمللی، موافقتاقدام مشترک، تعهد بین یه، برنام125، اصل 77اصل  :هادواژهیکل
 .5+1 المللی،بین

 

                                                                                                                                                       
 E-mail: ghamamy@isu.ac.ir نويسندة مسئول *
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 مقدمه
در گو وها بحث و گفتسالای و هسته مذاکرات از شروع سال دهبعد از گذشت حدود 

نوامبر  22مطابق با  1932آذر  9طرفین، در  حلی جامع و مورد توافقهار به رسیدن یزمینه
می الو جمهوری اس (2)5+1 ین کشورهایب (1)رکتاقدام مش یبرنامهعنوان قراردادی به ،2119

طرفین  تیکدیپلما هایتالش و کوشش تیم یها همهدر واقع طی این سال د.شایران منعقد 
برای رسیدن به چارچوب مورد توافق طرفین بود تا ضمن انجام برخی اقدامات از طرف ایران 

ی این مهم در این توافق برای یک دوره .، مبنای اقدامات آینده قرار گیرد5+1و کشورهای 
 وقوع پیوست وبه -سال نیز تمدید شد بیش از یک – شدنیو البته تمدید هماهموقت شش

برای تبیین  2115در دوم آوریل  (9)،لوزان یهمانند بیانیهگوهای بعدی وواضح است که گفت
این  .پذیردصورت میحل نهایی و دستیابی به راه راهکارهای عملیاتی کردن این توافق

جامع مورد  یحلهدف این مذاکرات رسیدن به راه ،که در مقدمه داردنامه سه محور توافق
ای ایران کامال ی هستهکه تضمین کند برنامهنحویبهاست، ت بیان شده توافق و بلندمد

وهفت مورد آمیز باقی خواهد ماند. سپس در گام اول جمهوری اسالمی ایران باید بیستًصلح
، «درصد 5به اکسید و ترقیق مابقی به  درصد 21تبدیل نیمی از اورانیوم »اقدام داوطلبانه شامل 

 نطنز، ایهسته سوخت سیساتأعدم گسترش ت»، «درصد 5وم بیش از سازی اورانیعدم غنی»
عدم انجام تحقیق و »، «سازیسیسات جدید غنیأعدم احداث ت»، «اراک راکتور یا و فوردو
 توانایی که سیساتیأت ساخت یا وریابازفر عدم»، «شدهمعطوف به انباشت اورانیوم غنی توسعه
 دسترسی» ،«اتمی انرژی المللیبین آژانس به مشخص اطالعات یارائه»، «وریابازفر

 آژانس بازرسان یروزانه دسترسی» ،«اتمی انرژی المللیبین آژانس بازرسان یشدههدایت
 در هادوربین یشدهضبط هایفایل بررسی هدف با نطنز و فردو به اتمی انرژی المللیبین

 در سرزده هایسیبازر» و «DIV  ،IIV ،PIV به موسوم ایدوره بازرسی برای آنها که مواقعی
 توقف»متعهد به انجام یازده مورد فعالیت داوطلبانه شامل  5+1انجام دهد و در مقابل « سایت
 یاتحادیه ها و خدمات مرتبطتعلیق اصل تحریم ،«ایران خام نفت خرید کاهش برای تالش
 فلزات و طال»، «میپتروشی صادرات» ،«مرتبط ونقلحمل خدمات و بیمه» بر آمریکا و اروپا

 پرواز ایمنی برای یدکی قطعات نصب و عرضه گواهی صدور» ،«خودرو صنعت» ،«گرانبها
، «ایران در تعمیرات و ایمنی با مرتبط هایبازرسی گواهی صدور»، «ایران غیرنظامی هواپیماهای

متحد،  ملل سازمان امنیت شورای توسط ایهسته تحریم جدید هایقطعنامه صدور عدم»
 تجارت تسهیالت منظوربه مالی کانال یک» ایجادو « آمریکا یاروپا و دولت و کنگره یتحادیها

 در ایران نفتی درآمدهای از استفاده با ایران داخلی نیازهای تأمین برای دوستانهانسان امور
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 با مرتبط تجاری مراودات شامل نهدوستاانسان امور تجارت .شد خواهد ایجاد کشور از خارج
 کشور از خارج بیماران پزشکی مخارج و دارویی تجهیزات دارو، کشاورزی، و غذایی ولیداتت

 . است شدهغیرتحریم ایرانی هایبانک و مشخص خارجی هایبانک طریق از
قانون اساسی جمهوری اسالمی بر روابط  125و  77با توجه به اهمیت حکومت اصول 

الملل، و حاکمیت قوانین عادی بر اقدامات وق بینالمللی دولت ایران با دیگر تابعان حقبین
منظور کشف مراد دولت و همچنین وجود برخی ابهامات نسبت به داللت الفاظ و عبارات و به

 پردازیم.اقدام مشترک می یبرنامهیند تحلیل ابه تبیین و تشریح آنها در فر ،قانونگذار
المللی منعقده بین تعریف اسناد بین یهدر زمیندر ابتدا باید به این نکته اذعان داشت که 

در  روازایندارد.  دالملل، در میان اندیشمندان حقوق اختالف نظر وجوبین یاعضای جامعه
در اصول قانون اساسی سعی شده ابتدا به تعاریف  شدهالمللی ذکرتبیین تعاریف اسناد بین

م مشترک ژنو دقت بیشتری مصروف اقدا یبرنامهیابیم تا بدین وسیله در تحلیل  مختار دست
( طرف ایرانی fact sheetبرگ ) یخصوص گزارههکه چون سایر اسناد ب گفتیم. البته باید کن
توان با برداشت مقامات نمی ،صورت رسمی توسط وزارت خارجه منتشر نشده استبه

 است حالی در اینآن را تحلیل کرد.  یژنو و اسناد ضمیمه ینامهایرانی توافق یکنندهمذاکره
 خصوص در ایران تعهدات یمجموعه از را تریدقیق اطالعات آمریکا یو کنگره دولت که

یکسانی بین  تفسیر اقدام یبرنامه عبارات ازعالوه به (2).است کرده منتشر ایهسته یبرنامه
از اسناد در  المللی و نوع تعهد هریکطرفین وجود ندارد. به این ترتیب ابتدا مفهوم اسناد بین

اقدام  یبرنامهو در ادامه دالیل قابل طرح مبنی بر لزوم یا عدم لزوم تصویب 125و  77اصول 
 .شودتبیین و تحلیل میمشترک توسط مجلس شورای اسالمی 

 121 و 77 اصول یاشاره مورد المللیبین اسناد .1
های نامها، قراردادها و موافقتهنامهها، مقاولهعهدنامه»دارد: اساسی مقرر می قانون 77اصل 

همین عناوین مورد حکم اصل  .«المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسدبین
به این ترتیب  (6)است. 77نیز قرار گرفته و به تصریح شورای نگهبان، هم موضوع اصل  (5)125

تا بررسی کنیم  تحلیل و ،که مورد حکم اصل مذکور استرا المللی باید مفاهیم اسناد بین
 .اقدام مشترک را دارد یبرنامهآیا از این موارد، سندی قابلیت صدق بر  مشخص شود که

 عهدنامه .1-1
شده است.  تعریفگوناگونی های به شکلالملل های حقوق بیندر کتاب (7)«نامهعهد»
ای یین ضابطهدو یا چند کشور در تع یالمللی را بیانگر هماهنگی ارادهبین یای معاهدهعده
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همچنین پروفسور شارل  (8)الملل حل کند.دانند که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بینمی
الملل، هر نوع توافق بین تابعان حقوق بینحقوق  در»کند: روسو در تعریف عهدنامه بیان می

پرهیز از تفصیل و دلیل به .(Rousseu, 1944, t1: 143« )عمومی را باید عهدنامه نامیدالملل بین
کنیم که در وین اشاره می 1363کنوانسیون  2 یماده 1دستیابی به تعریف مورد نظر به بند 

صورت کتبی بین شود که بهبه توافقی گفته می»دارد: مورد ماهیت و معنای عهدنامه اشعار می
 (3)..«.المللی باشد صرف نظر از عنوان خاص آن.ها منعقد شده و مشمول حقوق بیندولت

 ،تواند عناوین مختلفی داشته باشدهرچند در تعریف عهدنامه آمده است که این نوع سند می
کار رود که عهدنامه باید برای اسنادی به یآید که واژهدست میبا این حال، این نتیجه به

ذکر هایی که برای معاهده الملل باشد. در تبیین ویژگیالدولی، کتبی و مشمول حقوق بینبین
توان به داشتن نتایج حقوقی برای اطراف آن معاهده اشاره کرد که این تعهدات ، میاست شده

بر عهدنامه  مترتب ترین آثاراز جمله مهمرو ازاین. (Das, 1995: 146آورند )دارای قدرت الزام
این است که هر گونه تخلف و نقض مفاد آن سند، از جانب هریک از دو  ،بودن یک سند

المللی آن دولت در برابر دولت دیگر است و دیگر اینکه بینموجب مسئولیت  ،متعاهد دولت
اینکه بعض یا تمام تعهدات او در سند، خالف  یتواند به بهانهیک از دو دولت نمیهیچ

از اجرای چنین تعهدی سر باز زند، مگر اینکه متضمن  ،موازین و اصول حقوقی داخلی اوست
 (.23: 1978سی و مهم حقوق داخلی آن کشور باشد )محبی، نقض آشکار قواعد اسا

 نامهمقاوله .1-2

 (11)«نامهمقاوله»ند که کنمیاز جمله دکتر ضیایی بیگدلی به این نکته اشاره  تادانبرخی اس
رود و کار میالملل عام بهی مشترک کشورها در قبول قواعد حقوق بینمعموالً برای بیان اراده

 المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفتههای بینی توافقکلیهتقریباً برای 
(. همچنین برخی دیگر 15، الف: 1989 شود )ضیایی بیگدلی،از این اصطالح می است

معمول در مراحل مقدماتی طور بهاند که گوهایی اطالق کردهونویس گفتنامه را به پیشمقاوله
یاسی، اقتصادی، نظامی و ... تنظیم شوند و به امضا برسند ایجاد رابطه یا تحکیم روابط س

مقنن اساسی و رفع تعارض ظاهری  (. برای دستیابی به معنای مورد نظر258ِ: 1975)یزدی، 
 65شده، باید به صورت مشروح مذاکرات مجلس رجوع کرد. در پایان طرح اصل تعاریف بیان

 المللیبینصورت قراردادهایی که به» :ازعبارت است نویس( آنچه موقت پذیرفته شده پیش)
عبارت دیگر، به (11)«.پیوندندشود و دیگران بتدریج به آن مینه میان دو دولت( منعقد می)

شود، مانند منعقد می الملل عامدر قبول قواعد حقوق بینالدولی ندارد و نامه منشأ بینمقاوله
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 ،نامه باشدتواند مقاولهاقدام نمی یبرنامهین ترتیب به ا المللی کار.های سازمان بیننامهمقاوله
  است.(  5+1دوجانبه )ایران و  یالملل عام، بلکه قراردادچراکه مفاد آن نه قواعد حقوق بین

 المللیقرارداد بین .1-3
المللی یا میان که میان اشخاص حقوق خصوصی بین استتوافقی  (12)،«المللیقرارداد بین»

د. هرچند شومنعقد می در طرف دیگر های خصوصی خارجیشرکت با طرف یک از کشورها
های ایر توافقتری دارد و حتی سگسترده المللی بعضاً مفهوم بسیارقرارداد با پسوند بین یواژه
طرح و  یبا دقت در جلسه، (17: )الف(1989 شود )ضیایی بیگدلی،المللی را شامل میبین

رسد مراد مقنن اساسی از قرارداد نظر میورت مشروح مذاکرات، بهتدوین این اصل در ص
الدولی است و قراردادهای خاص را که حداقل یکی از عام و بینهمان مفهوم  ،المللیبین

 9319 یبر همین اساس، نظر تفسیری شماره (19)گیرد.اطراف آن غیردولتی است، در بر نمی
قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا »دارد: شورای نگهبان اشعار می 7/8/1961مورخ 

خارجی هست، قرارداد  سسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصیؤم
به این ترتیب «. گیردقانون اساسی قرار نمی 77شود و مشمول اصل المللی محسوب نمیبین

 ،اندها بودهرفین قرارداد دولتچون ط ،المللی را مدنظر قرار دهیماگر مفهوم خاص قرارداد بین
المللی بر سند اقدام مشترک، حتمی است. اما در مفهوم احتمال عدم صدق عنوان قرارداد بین

 5+1 المللی بین ایران و کشورهایاقدام یک توافق بین یبرنامهالمللی، عام قرارداد بین
 د. شومحسوب می

 نامهموافقت .1-4
خاص سندی است دوجانبه یا چندجانبه بین اشخاص تابع به معنای  (12)«نامهموافقت»

ست که این ادوم  یهای دولتی( که حاوی مقررات درجهالملل )کشورها یا سازمانحقوق بین
های دولتی، علمی، اقتصادی یا حاوی مقررات تواند شامل امور فنی، اداری سازمانمقررات می

؛ 29: 1988 زاده،جاد نظامی موقت باشد )موسیهای موجود یا ایی اجرای توافقمربوط به نحوه
توان معنای عامی را در نظر همچنین برای این اصطالح می .(15: )الف(1989 ضیایی بیگدلی،

 (.258: 1975 آید اطالق کرد )یزدی،عمل میمنظور اقدامات مشخص بههایی که بهگرفت و به توافق
یند ادر فر 5+1دلیل توافقاتی که میان ایران و ک را بهاقدام مشتر یبرنامهبدین معنا باید  روازاین

چراکه  ،نامید« نامهموافقت» است، گذار تا حصول به چارچوب مشترک نهایی صورت گرفته
اند و در پذیرفته -دوران گذار -نهایی  یتعهداتی را طرفین در مدت مذاکرات منتج به نتیجه

  .انداند به آن عمل کردهه دادهئهای خود ارابرگ یعمل نیز با توجه به تفاسیری که از گزاره
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 المللی بودنبین»های که واجد خصیصه «اقدام مشترک یبرنامه»در مجموع با توجه به مفاد 
 یلهئناظر به یک مس»و « حاوی مقررات و سازوکار طرفینی بودن»، «المللی(بین)بین بازیگران 

المللی های بیننامه، قراردادها و موافقتعهدنامهان توان هر سه عنومی ،است« المللی بودنبین
که ناظر « نامهموافقت»طور دقیق با توجه به تعریف هالبته ب ؛را با برداشت موسع بر آن بار کرد

نامه دانست. در مقابل باید این برنامه را موافقت ،المللی استبینهای حقوقی موقت بر رژیم
بر این « نامهمقاوله»عنوان  ،نیست« الملل عامقبول قواعد حقوق بین» رنامه ناظر بچون این توافق
 کند.سند صدق نمی

 های مختلف در خصوص لزوم و عدم لزوم تصویب مجلسدیدگاه .2
در نظام حقوق عمومی ایران دو فرض  5+1ایران و گروه  ینامهاعتبار موافقت مورددر 
نامه از طریق شورای عالی امنیت ین توافقآیا ا ابل طرح و بررسی است؛ نخست اینکهکلی ق

در صورت عدم حصول از طریق شورای عالی امنیت و مبادرت  (15)ملی حاصل شده است؟
دو فرض  ،اینامهدولت جمهوری اسالمی ایران )وزارت امور خارجه( به انعقاد چنین توافق

در ابتدای امر، رو ازاین. استلزوم و عدم لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی نیز قابل طرح 
فرض تصویب شورای عالی امنیت ملی و سپس جایگاه اصلی اختالف میان دو دیدگاه در 

قابل طرح  یو ادلهبررسی خصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب توسط مجلس شورای اسالمی 
 .خواهد شدهر دیدگاه بیان 

 کفایت تصویب شورای عالی امنیت ملی .2-1
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل قانون اساسی  176طبق اصل 

اجراست که بدین ترتیب در اجرای این مصوبات، نیازی به تصویب مجلس شورای اسالمی 
نامه از مجرای شورای عالی امنیت ملی حال، برای تحقق این فرض که توافق نیست. در عین

ی مزبور نامهرا بر توافق« مصوبه»عنوان . بتوان 1حاصل شده، احراز دو شرط ضروری است: 
. مقام معظم رهبری 2المللی طرفینی است؛ ی مذکور یک سند بیننامهاطالق کرد، چراکه توافق

دلیل عدم دسترسی به متن مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بهسند مذکور را تأیید کنند. 
کنم اما خطوط قرمزی رات مداخله نمیدر جزییات مذاک»تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 

 (16)،«وجود دارد که باید رعایت شوند و مسئوالن هم موظف به رعایت این خطوط قرمز هستند
ی جدی ی اقدام مشترک توسط شورای عالی امنیت ملی، محل مناقشهی تصویب برنامهمسئله

  دال بر آن موجود نیست. _اعم از کتبی یا شفاهی  _است و مدرکی
های شورای عالی امنیت ملی را قانون اساسی صالحیت 176یل دیگر اینکه اصل دل
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 :شماردبرمیترتیب ذیل به
شده از های کلی تعیینامنیتی کشور در محدوده سیاست -های دفاعیتعیین سیاست -1»

 سوی مقام رهبری. 

ی در رابطه اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادهای سیاسی، هماهنگ نمودن فعالیت -2
 امنیتی. -با تدابیر کلی دفاعی

 .«گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجیبهره -9

قرار  مذکور شورا یگانههای سهیک از مفاد صالحیتژنو ذیل هیچ ینامهتوافق بنابراین
این مذاکرات دستیابی به هدف  ،شدهنامه بیان توافق یطورکه در مقدمهبلکه همان ،گیردنمی
 بخشی آن بانامه و مشروعیتاین توافق روازاین .جامع مورد توافق و بلندمدت است یحلراه

عالوه آنکه در مقام بیان به خارج است. تخصصاًو  یمنتف موضوعاًقانون اساسی  176 اصل
الدولی را در للی و بینالمقانون اساسی، رسیدگی به توافقات بین 125و  77صالحیت، اصول 

 اند.ی اختیارات انحصاری و نظارتی مجلس شورای اسالمی قرار دادهزمره

 لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی  .2-2
المللی، همواره احتمال در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و در انعقاد معاهدات بین

شود، باید طریق معاهدات تنظیم می رو در سیاست خارجی که ازاستقالل کشور وجود دارد، ازاین
 19/2/1971 مورخ یجلسه در وزیران سعی و دقت کافی را مبذول داشت و به همین دلیل هیأت

 قانون 125 و 77 اصول مفاد اجرای در و ایران اسالمی جمهوری اساسی 198 اصل استناد به
المللی را بین هایوافقت انعقاد و تنظیم چگونگی ینامهآیین ایران، اسالمی جمهوری اساسی

تصویب کرده و همچنان با تذکر به پذیرش حاکمیت قانون اساسی، روال معینی را در اجرای آن 
 (. 3/9/1971 مورخ هـ 31ت/12619 یشماره ینامهی تصویبداند )مقدمهالرعایه میالزم

اسالمی اقدام مشترک باید به تصویب مجلس شورای  یبرنامهبرای اثبات این مدعا که 
 قابل طرح است: به شرح زیر شش استدالل  ،برسد

 اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی  .2-2-1
چون و نخستین استدالل قابل طرح، الزام اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی است که بی

چرا بر نظارت تام ملت بر رفتار سیاسی دولت حکم کرده و با توجه به قراردادها و اسناد ننگینی 
کند که در تاریخ ایران بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده است، دولت را متعهد میکه 

ها( بدهد. ها و سازمانالمللی )دولتبا کسب اجازه از مجلس بتواند تعهدی را به سایر تابعان بین
 نشان 77صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی در مورد طرح و تصویب اصل  یمطالعه
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 رعایت و بر داشته مدنظر را کشور یمتعهدکننده سند هر عام طوربه اساسی قانونگذار که هددمی
حدی بوده است که مقنن در پی راهکار و و شدت این نگرانی به (17)است تصریح کرده «احتیاط»

رو روح قانون در اصل ازاین (18)المللی بوده است.تر برای تصویب قراردادهای بینشرایطی سخت
المال یا شئون ملت قرارداد درصدد عنوان این مطلب است که اگر روی اموال عمومی و بیت 77

ی انعقاد ی ملت است، از آن آگاه باشد و اجازهو تعهدی بسته شود، باید مجلس که نماینده
با توجه به اصالت محتوا در معاهدات، هر گونه تعهد (. 253: 1975قرارداد را بدهد )یزدی، 

للی که به هر عنوانی کشور را متعهد کند، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید المبین
 65)اصل  77بر این، بررسی اصل (. عالوه33: 1931به تصویب مجلس برسد )مهرپور، 

دهد که نمایندگان نویس( در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان میپیش
ایند تاریخی به این مسئله توجه داشتند و سعی کردند با آوردن کلماتی علت سوابق ناخوشآن به

هر گونه توافق  125و  77المللی در اصول نامه، قرارداد و موافقت بینهمچون عهدنامه، مقاوله
شود، نیازمند تأیید نمایندگان اسالمی می دولت با مرجع خارجی را که سبب تعهد برای جمهوری

تمامی اسنادی که  125و  77قرار دهند. در واقع اطالق و عمومیت اصول مجلس شورای اسالمی 
 گیرد.کند، در بر میالمللی متعهد میکشور را از نظر بین

االتباع را وضع المللی فرایندی الزمبه این ترتیب قانونگذار برای تنظیم و انعقاد معاهدات بین
 الملل منوط به رعایت آن است. ابعان حقوق بینالمللی ایران با سایر تکرده که اعتبار اسناد بین

 اقتضای 8/3/1962 تاریخ 3339 یشماره 77 اصل ذیل تفسیری ینظریه در نگهبان شورای
 تعهد ایجاد چنانچه تفاهم یادداشت» :دانسته و اشعار داشته است مجلس تصویب را مذکور اصل
به  .«شود رعایت آن به نسبت اساسی قانون در مذکور ضوابط بایستی و است قرارداد مثل نماید

ای که ایجاد تعهد کند، فارغ از نامش ملزم به تبعیت ضوابط این ترتیب هر تفاهم و سند و وعده
در  «المللیبین هایتوافق انعقاد و تنظیم چگونگی ینامهآیین» 1ی است. ماده 125و  77اصول 

را چنین « توافق حقوقی»قائل شدن برای عنوان سند،  تأیید این گزاره و بدون توجه و اعتبار
 مقابل در دولتی دستگاه آن، موجب به که المللیبین روابط از ناشی است توافقی»کند: تعریف می

 به ملتزم المللی،بین هایسازمان و شوراها مجامع، یا خارجی دولتی شرکت و مؤسسه دولت،
های متعددی به این ترتیب وقتی دستگاه«. باشد وقیحق اجرای ضمانت و آثار دارای و شود امری

سازی و ی تولید و غنیاز جمله سازمان انرژی اتمی ملزم به کاهش بسیاری از اعمال حوزه
های شایان توجهی را برای آژانس پژوهش شده و باید با کمک نهادهای متعدد دیگر دسترسی

شود. االتباع میالزم« اساسی قانون در رمذکو ضوابط»فراهم کند، تفسیر شورا مبنی بر رعایت 
 و دهد که آثاررا قرار می« نزاکتی توافق»نویس در مقابل توافق مذکور، نامهبر این آیینعالوه
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نامه در خصوص هر دو نوع توافق آیین 6ی حقوقی ندارد، ولی مطابق ماده اجرای ضمانت
 طبیعی، منابع بر بیگانگان یسلطه و باجان نفوذ»نباید متضمن « مذاکره»کند که تصریح می

 باشد.« گرسلطه هایقدرت برابر در کشور و تعهد امور دیگر و نظامی فرهنگی، اقتصادی،
المللی که به هر عنوانی کشور را گونه تعهد بین با توجه به اصالت محتوا در معاهدات، هر

 ویب مجلس برسد )مهرپور،که باید به تص است د، مشمول این اصول قرار داده شدهکنمتعهد 
نویس( در مشروح مذاکرات مجلس پیش 65)اصل  77بر این، بررسی اصل(. عالوه33: 1931

علت سوابق ناخوشایند تاریخی به این که نمایندگان آن به نشان دادبررسی نهایی قانون اساسی 
مه، قرارداد و ناو سعی کردند با آوردن کلماتی همچون عهدنامه، مقاوله تندمسئله توجه داش

که سبب  را گونه توافق دولت با مرجع خارجی هر 125و  77المللی در اصول موافقت بین
نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار  ،شوداسالمی می تعهد برای جمهوری

 المللیتمامی اسنادی که کشور را از نظر بین 125و  77دهند. در واقع اطالق و عمومیت اصول 
 گیرد.کند در بر میمتعهد می

 حاکمیت قانون عادی .2-2-2
فارغ از حاکمیت قانون اساسی و با توجه به سلسله مراتب قوانین و اصل صالحیت در حقوق 

المللی حق انجام عملی را به نام جمهوری ی بینعمومی باید در نظر داشت که دولت در عرصه
 یشماره ینظریه 1 بندجوز آن را از مجلس گرفته باشد. اسالمی ایران ندارد، مگر آنکه پیشاپیش م

 در مذکور ی مالک لزوم طی ضوابطشورای نگهبان که در مقام ارائه 1962 /8/3 تاریخ 3339
 دولت عمل مورد هر در: »کندالمللی است، این گزاره را تأیید میدر قراردادهای بین اساسی قانون

 در محدوده فقط .شودمی انجام اسالمی شورای مجلس تصویب اداستن به مسئولی مقام هر یا
نیاز  اسالمی شورای مجلس تصویب جزئاً و کالّ به محدوده از آن دارد و خارج قانونیت مصوبه

ای را تصویب کرده که بدون نسخ یا گانهعالوه در مقابل مجلس شورای اسالمی سه. به«رددا
های کاهش سطح فعالیتی اقدام مشترک وجود ندارد. در واقع رای مفاد برنامهاصالح آن امکان اج

 ایهسته آمیزصلح دستاوردهای از صیانت قانون»ای توسط دولت تا زمان عدم نسخ هسته
 آژانس با همکاری در تجدید نظر به دولت الزام قانون»( و 1983« )ایران اسالمی جمهوری

 به دولت الزام قانون»( و همچنین اجرای پروتکل به موجب 1985) (13)«اتمی انرژی المللیبین
 (21)«امنیت شورای به ایهسته یپرونده گزارش یا و ارجاع صورت در داوطلبانه اقدامات تعلیق

( غیرقانونی است. به این ترتیب اجرای بیانیه در واقع نقض سلسله مراتب هنجاری در نظام 1982)
 است. -ترین اقتضای حاکمیت قانون حداقلی -قانون حقوقی ایران و حاکمیت شکلی 
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 اصالت محتوا در معاهدات  .2-2-3

قضایی  یدومین استدالل قابل طرح بر لزوم تصویب مجلس این است که دکترین و رویه
کنند: اشاره می ،المللی بدانندبین ینامهبرای اینکه متنی را مشمول عنوان موافقت المللیبین

ها و ا توجه داشته باشیم و محتوا مالک و معیار هست نه عنوان متن. بنابراین واژهباید به محتو»
نامه، تبادل یادداشت و... همگی نامه، تفاهماصطالحات حقوقی مختلفی مانند عهدنامه، موافقت

کار روند و از اعتبار همانندی ترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی بهتوانند بدون کوچکمی
 (.23: 1977 )میرعباسی،« باشندبرخوردار 

هر عنوانی که محتوای آن تعهدآور باشد، روند تصویب یکسانی دارد که مستند این 
ها]ی عنوان[ در واژه»قرار گرفته است:  المللی دادگستری نیز مورد اشارهکالم در دیوان بین

 «ه ندارندکنندالمللی نقش تعیینتبیین خصوصیت الزامی یک قرارداد یا یک تعهد بین
(Permanent Court of International Justice, 1931,  para. 35.) 

وین به آن اشاره شد، معاهده، توافق  1363کنوانسیون  1بند  2ی که در مادهگونههمان
 3339ی نظر از عنوان خاص آن. همچنین نظر شمارهالمللی است بین کشورها، صرف بین

ر عدم خصوصیت عنوان قرارداد صراحت دارد و مفاد را که ب 8/3/1962شورای نگهبان مورخ 
ی عمل ایران و مبتنی بر مفهوم تعهد باشد، مالک قرار داده است. با این دقت ابتدا و انتهای برنامه

کننده است؛ اصلی که مبین قرارداد و را اگر مالحظه کنیم، صحبت از اصلی بسیار تعیین 1+5
چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل  د همهتا در مور»تعهدی دوجانبه است: 

 برد.نام می (22)ی اقدام مشترک از این اصل تحت عنوان اصل قانونیبرنامه (21)«.نشده است
برای مثال در  .دهدطور خاص دقت بر روی عبارات معنای تعهد را کامالً نشان میبه

 اتخاذ این اقدامات مذکور ظرف سه ماه ازاطالعات »هشتمین بند از تعهدات ایران آمده است: 

ایران  یفارسی وزارت خارجه یاین عبارت فارغ از اینکه در ترجمه (29).«شد ارایه خواهد
برگ  یآمرانه و الزامی دارد. این تعهد طرفین مطابق گزاره یکامالً جنبه (22)است، نیامده

اروپا باید  یو اتحادیه 5+1آنچه »و  (25)«دآنچه ایران باید انجام ده»ها ذیل دو عبارت آمریکایی
است. برای آنها ضمانت اجرا نیز  شدهتصریح  (27)در سایت رسمی کاخ سفید (26)«انجام دهند

 در نظر گرفته شده است.  (23)«شفافیت و رصد کردن مداوم»و  (28)«آزماییمکانیزم راستی»با عنوان 
 ی، در مقدمهشودمیژنو برداشت  ینامهتوافقکه از خود الفاظ متن  (91)بر تعهداتیعالوه
از جمله تعهداتی  است.نامه نکاتی آمده که مبین تعهدات متعدد طرفین در این سند این توافق

های اولیه و گام ی میان گامدر فاصله»ها به آن متعهد شده است: که ایران در قالب قطعنامه
بخش های شورای امنیت با هدف رضایتامههای دیگری از جمله پرداختن به قطعنآخر، گام



 
 
 

 ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسیتحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه
 

 

88 

عالوه ایران با به .«بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت
اقدام مشترک عمالً تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی را که از تعهدات  یبرنامهتعهد به 

واهد گرفت. همچنین گردد بر عهده خالمللی فیمابین کشورها و آژانس محسوب میبین
و ایران  5+1یک کمیسیون مرکب از »تضمین اجرای تعهدات طرفین، مقرر شده است:  منظوربه

وفصل مدت )این کمیسیون مشترک برای تسهیل حلبرای نظارت بر اجرای اقدامات میان
مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد( و بررسی مسائلی که ممکن 

آزمایی اقدامات مربوط به که آژانس مسئول راستیدرحالی ،ت پدید آیند، تشکیل خواهد شداس
انگر حقوقی بودن این سند و داشتن بیاین خود  .«ای را بر عهده خواهد داشتموضوع هسته

 ضمانت اجرای حقوقی است.
ه این ید این نکته است کؤبه نوعی م مذکوربر این اساس موارد متعددی از جمله موارد 

چراکه از یک طرف دولت ایران خود را  ،ستای سیاسی نامهتر از یک تعهدنوشته، سندی فرا
کند که اجرای آنها در حقیقت محدود کردن یک سری اقداماتی می برخیموظف به انجام 

دید تعهد بستن بر سر حقوق ملت به تصویب و صالحرو ازاین ،حقوق ملت ایران است
( و از جانب دیگر دولت خود را Allen & Thompson, 2011: 230نیاز دارد )نمایندگان ملت 

کند و هم اینکه کمیسیون مشترک و آژانس موظف به گرفتن رضایت شورای امنیت می
نامه به گام اول این توافق عالوه، ایران دردهد. بهالمللی را ناظر بر اقدامات خود قرار میبین

آور بوده و کشور ایران باید به انجام این موارد این موارد الزام یداده که همه مواردی تعهد
مشترک برای بیان فعل  اقدام یبرنامه انگلیسی در متن« undertake» یداللت کلمهد. کناقدام 

چراکه در ترم  (91)،اقدامات طرفین، مبین اصرار سند بر تعهد بودن این توافق حقوقی است
 (92)یاد شده است. شدن ملتزم متعهد و معنای به از آن های لغت،حقوقی تمامی فرهنگ

 وجود معیارهای شکلی و ماهوی  .2-2-4

به امضا  5+1ای که در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه با توجه به آنچه گفته شد، بیانیه
المللی( و همچنین وجود معیار ماهوی )تعهداتی علت داشتن معیار شکلی )وصف بینرسید، به

ر آن برای ایران ایجاد شده است( جدای از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی که د
و به تصویب مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.  استقانون اساسی  77است که مشمول اصل 

توجه » ،جرا بودن یا نبودن تفسیر کنیماالرا برای دریافت الزم در واقع اگر هم بخواهیم مفاد آن
« است ایارات معاهده یکی از اصول بسیار مهم و اساسی در تفسیر هر معاهدهبه سیاق عب

 (.113: )ب(1989)ضیایی بیگدلی، 
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عمل ذیل دو تیتر مجزا اشاره  یبرنامهذکر است که در سند مزبور به دوجانبه بودن شایان 
قبل از  (99)«در مقابل»بر عبارت  تأکیدقبل از بیان عناوین اقدامات طرف مذاکره با شده و 

عنوان وصف طرفینی بودن تعهدات است بر حقوقی بودن این سند ، به«شودمتعهد می» یکلمه
ای شکلی بر حقوقی بودن این تعهد این خود قرینه ؛المللی صحه گذاشته شده استبین

رعایت تعهدات متقابل از سوی هریک  توان به وجود الزام حقوقیمی روازایندوجانبه است. 
قانون اساسی و مستلزم  125و  77ل ود که این مسئله موجب شمول اصکرن نیز اشاره از طرفی

 ،ست و اگر فرض کنیم که این برنامه موجد تعهد نیستاتصویب مجلس شورای اسالمی 
بدین معنا که چرا طرفین به یکدیگر امتیاز بدهند ولی  ،بدون هیچ تردیدی لغو خواهد بود
امتیاز دادن بدون تعهد عملی صحیح و معقول نیست و با  تعهدی از طرف دیگر طلب نکنند.

 (.Katzman & Kerr, 2013: 11شود )ها رعایت مینامهگونه عملی در توافققطع یقین این
ست و الزم است به اقدم بهیند متقابل و قدمااقدام مشترک شامل فر یبرنامهعالوه این به

های ملی مربوط به های چندجانبه و تحریمتحریمهای شورای امنیت، ی تحریمجانبهرفع همه
ای ایران بینجامد. با توجه به این مطلب هر گام دارای عوض و متقابالً معوضی ی هستهبرنامه

 شوند.اقدام به آن متعهد می یبرنامهها در قالب این است که دولت

 المللی بودن معاهدات روح اصول بر انحصار قید بین تأکید  .2-2-5
حقوقی  یبر این بود که با توجه به مباحث موجود در میان جامعه مستدلینا اکنون سعی ت

اما در این مرحله از  ،اقدام مشترک ذکر کنند یبرنامهکشور، دالیلی بر حقوقی بودن تعهدات 

تر و را واضح 125و  77 ای ذکر خواهد شد که مراد جدی قانونگذار از اصولاستدالل، نکته
المللی با هر بینهای نامهتوافق ،المللکند. در ادبیات حقوق بینیح بیان میصورت صحبه

معاهدات رسمی )تشریفاتی(  یاساس تشریفات انعقاد به دو دستهکار گرفته شوند، برعنوانی به

های تشریفاتی، نامههای ساده به خالف موافقتنامهموافقت. پذیرندیا اجرایی )ساده( تقسیم

گونه تشریفاتی نیست و بدون دخالت صریح رئیس ند که انعقاد آنها تابع هیچهست هاییپیمان
تصویب را بگذرانند با امضای دولتمردان یا نمایندگان دیپلماتیک  یهکشور و بدون آنکه مرحل

های ساده، نامهموافقت. یابندنامه و غیره اعتبار مییادداشت، تفاهمی هنامه، مبادلهصورت مبادلبه

د شوکه بین کشورها منعقد می پردازندفنی، اجرایی، فنی و خدماتی می یلب به مسائل سادهاغ

ارتباطی با حاکمیت  ها ذاتاً. این توافقستی کاالصورت خرید و فروش و مبادلهو بیشتر به

 ترتیب این به (.,t1: 287) Rousseu, 1944 باشند هاها ندارد، هرچند طرفین آن دولتدولت

 یمرحله آنکه بدون و کشور رئیس صریح دخالت بدون آنها انعقاد کهرا  هایینامهموافقت
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 ،نامهمبادله صورتبه دیپلماتیک نمایندگان یا خارجه وزیر امضای با د،نبگذران را تصویب

 انعقاد تشریفات کردن ساده یفایده. نامیممی ساده یمعاهده ،یابندمی اعتبار... و نامهتفاهم

 عقد یپیچیده تشریفات با طبعاً که است المللیبین معاهدات درنگبی اجرای معاهده،
 ، معاهداتیالمللیبینمعاهدات رسمی . اما (119: 1973 فلسفی،)دارد  منافات رسمی معاهدات

الملل از طریق مقامات صالح تدوین بیناست که با انجام تشریفات کامل بین تابعان حقوق 
این  گردد.حقوق و تکالیف قانونی برای کشورها می أشود و منشد میمعاهدات، تنظیم و منعق

ها و تعیین اصول کلی و معاهدات مربوط به روابط بنیانی و اساسی کشورها، حاکمیت دولت

المللی است و آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی مشی اساسی روابط مادی و سازمانی بینخط
معاهدات، با گونه اینتنظیم و انعقاد  (.82: 1965 شایان توجهی در هر کشور دارد )عنایت،

 عموماً زمانی و تصویب پارلمانی است های نوعاًرایج نظام یمقننه و مجریه شیوه ایهمکاری قو

 (.72 :1977زاده، موسی)باشد  امضا کرده را معاهده دولت یک آن از قبل که گیردمی صورت
، نامهعهد» با ذکر مطلق عناوین قانون اساسی، 77اصل که در اینجا باید اشعار داشت 

 به منوط را آنها یهمه مذکور بندیدسته به اعتنا بدون «نامه، قرارداد و موافقتنامهمقاوله

ه بین معاهد نوع هر تصویب ضرورت بیشتر، تصریح با 125 اصل. است دانسته مجلس تصویب
 عبارت دیگرگونه استثنا بسته است. به هرراه را برای  ها در مجلس،سایر دولت دولت ایران و

 و بوده رسمی ،المللیهای بینتوافق ید که کلیهکرکور چنین استنباط ذتوان از صراحت ممی
 .(182: 1983نیست )هاشمی،  متصور ایساده توافق

یید این نظر بیان أشورای نگهبان نیز در ت 8/3/62مورخ  3339 یشمارهتفسیری  ینظریه
یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط مقرر در » :داردمی

عمومیت قائل شده  77واقع برای حاکمیت اصل در این نظر «. قانون اساسی در آن رعایت شود

با دقت  روازاینهای استثنا را از نظر موضوعی )رسمی و ساده( بسته است. و تمام جهات و راه

که رفت توان نتیجه گاقدام مشترک می یبرنامهدر لزوم تصویب  شدهیل طرحمطالب و دال در

 (92)حه در لزوم تصویب مجلس قابل خدشه باشند، با توجه به روح قانونوحتی اگر دالیل مطر

المللی در حکم های بینتوافق یکنندگان، این مطلب که کلیههای ذهنی تدوینزمینهو پیش
و دلیلی  استند، قابل استنباط ابدون استثنا نیازمند تصویب مجلسهای رسمی بوده و توافق

ها به معاهدات حقوقی نامهقابل ارائه در برابر نظر مقنن اساسی، بر انصراف از مطلق موافقت

 (.231: 1989ندارد )وکیل و عسکری،  دوجو
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 عدم لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی .2-3
توان برای ای نیز میویب مجلس شورای اسالمی، ادلهی قابل طرح برای تصدر مقابل ادله

 عدم لزوم تصویب مجلس آورد که شامل شش محور کلی به شرح زیر است:   

 عدم داللت مستقیم بر تعهد  .2-3-1

بلکه هریک  ،شودای است که الزام مستقیمی از آن ناشی نمیگونهعمل ژنو به یبرنامهمفاد 
نهایی  یانعقاد معاهده ید که زمینهکناوطلبانه تعهداتی را قبول میاز طرفین با اختیار خود و د

 آورد.گام نهایی فراهم می را در
کارگیری الفاظ و عباراتی خاص اقدام مشترک در به یبرنامهعبارت دیگر، تعمد سند به

یست و ن« ها در انعقاد قراردادآزادی اراده»به معنای اصطالحی « اختیار»دهد که این نشان می
متضمن این مفهوم است که هریک از طرفین با انجام این اقدامات اختیاری زمینه را برای انعقاد 

د و به لحاظ حقوقی عدم اجرای این تعهدات اثری را پدید کننهایی آماده می یمعاهده
ست تبع آن ممکن ادهد و بهآورد. البته آثار سیاسی این نقض تعهد الزاماً خود را نشان مینمی

عدم ایفای تعهدات مندرج در  ،صورت اولیهاما به هر ترتیب به ،وجود آیندآثار حقوقی نیز به
 شود. قرارداد به پدیداری آثار حقوقی منجر نمی

مشترک اقدامات، دو طرف به داوطلبانه بودن  یبرنامهکه در این  گفتدر ادامه باید 
عدم تعاقب مسئولیت حقوقی »سیاق به معنای  اند. داوطلبانه بودن در اینکرده تأکیداقدامات 

توان از تعهد حقوقی بر است و در چنین فرضی نمی« در صورت استنکاف از اجرای تعهدات
کشور سخن به میان آورد که همان معیار شورای نگهبان برای احراز یک توافق یا قرارداد 

ی که مبین عدم تعهدآوری از جمله دالیل (95)قانون اساسی است. 77المللی مشمول اصل بین
و  (96)اقدامات داوطلبانه ماننداستفاده از الفاظی  ،ستاصورت مستقیم عمل به یبرنامهاین 

کار بردن الفاظ و افعالی که دال بر لزوم انجام اقدامات مورد بحث است و همچنین پرهیز از به
توان بیش از یک سند ا نمیاین سند ر روازاینست. اآور همراه با قطعیت فقدان عبارات الزام

اینکه  (97)پردازد.ریزی اقدامات و چارچوب یک همکاری میسیاسی تلقی کرد که به برنامه
ای های ویژهای که جنبهلهئمس یزمینهند یا اینکه توافق کتبی است و در اها طرفین توافقدولت

المللی معاهدات حقوقی بینتواند موجب اشتباه در تمییز آن از ای دارد، نمیدر حقوق هسته
گاه الملل بر توافق مذکور است. در این زمینه، طرفین هیچشود. معیار مهم اعمال حقوق بین

و نه منافع و مصالح مشترک در یک بازی الملل )اند که حقوق بینز نداشتهرضایت خود را ابرا
توان ادبیات حقوقی می ورمذکرو در کمترین جایی از توافق ینابرد( بر آن حاکم باشد. از-برد
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عکس، طرفین ر)نه در عنوان و مفاد و نه در تنظیم بندهای آن(. بلکه ب را مشاهده کرد
 .(92: 1932 )ساعد، نیستحقوقی  یاند که سند مذکور یک معاهدهصراحت اعالم کردهبه

 (98)تفکیک تعهد سیاسی از تعهد حقوقی .2-3-2
دهند یا به آن به عقد معاهده تن می زمانیها ا دولتزیر ،ای سیاسی داردهر معاهده جنبه

د یا متضمن منافعی برای آنها کنپیوندند که معاهده بتواند حاجات سیاسی آنها را برآورده می
ند. با این وصف هر معاهده در مفهوم االمللی، سیاسیباشد. در این مفهوم تمام معاهدات بین

المللی الملل برای ایجاد حقوق و تکالیف بینبین ای که به موجب حقوق)معاهده عام کلمه
 ها بسته شده باشد( سندی حقوقی است. میان دولت

در  .ی سیاسی دارندخوریم که کامالً جنبههایی بر میالملل به پیمانگو اینکه در روابط بین
قوقی نبوده گونه تعهد حاند که متضمن هیچهایی بستهها میان خود پیماندولت ،موارد گونهاین 

هایی بوده است ها اعالم قواعد یا بیان تعهدات متقابل دولتخصوصیت این قبیل پیماناست. 
المللی از بین یرویه (. در33: 1973 اند )فلسفی،ها مشارکت داشتهکه در انعقاد این پیمان

کنند نزاکتی یاد می ی شرافتمندانه یانامهآور، توافقی غیرالزامنامهعنوان توافقتعهدات سیاسی به
که البته این امر نافی آثار حقوقی چنین یستند آور نگونه تعهدات الزامو از نظر حقوقی این

رسد نظر میمنظور از تعهد بر کشور نیز به 125و  77در اصول  که آنجا اقداماتی نیست. از
اقدام  یبرنامه ،تالملل قابل احراز اسحقوق بین براساسالمللی است که تحقق یک تعهد بین

 (.115: 1931زاده و خلف رضایی، )حبیباست مشترک یک تعهد سیاسی 
دارد: نیز تصریح می« المللیهای بینچگونگی تنظیم و انعقاد توافق ینامهآیین» 1 یماده

المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم توافق نزاکتی، توافقی است ناشی از روابط بین»
االجرایی بر آن نماید، بدون آنکه اثر حقوقی الزمهای معینی اعالم میتعقیب سیاستخود را 

مثال یکی از آثار حقوقی چنین توافقاتی این است که امضای آنها به معنای  برای .«مترتب باشد
 خواهد بود و مآالً (93)گوییول اصل عدم تناقضماعالم موضع کشور بوده و در نتیجه مش

حد واسطی  ،أخوذ به موازین پیشین خود است. در نتیجه این توافق سیاسیشخص یا دولت م
 آمیز( و تعهدات حقوق خاصصلح یای و عام )توسعهسیاسی است که بین حقوق معاهده

از مسیر حقوق های شورای حکام و شورای امنیت( قرار گرفته است تا مانع اخیر را )قطعنامه
به معنای  ،المللی نیستبین ید ژنو هرچند یک معاهدهدر نهایت سن ای ایران بردارد.هسته

ها بلکه پیامدها و آثار حقوقی آن نخواهد بود. فارغ از اینکه خاستگاه این سند را فقدان جنبه
برخی مفاهیم مندرج در مقدمه و  دانست، (21)نیتشورای ام 1323 یقطعنامه 99باید بند 



 

 
 8/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

899 

 یمندی کشور از حق توسعهز جمله شرایط بهره)ا همچنین عناصر اساسی گام آخر متن مذکور
ای مرتبط با مبانی و اصول حقوق هستهان.پی.تی(، دقیقاً  2 یمادهای مقرر در آمیز هستهصلح

للی الممحدود، ابعاد و پیامدهای حقوقی بین یاین سند سیاسی چندجانبه رواست. ازاین
 .داردالملل( مفهوم در منابع حقوق بینها و جایگاه این ی دولتعنوان نمادی از رویه)به

 عمل توسط پارلمان دیگر کشورها  یبرنامهعدم تصویب  .2-3-3

آمریکا انعقاد معاهدات  یمتحده قانون اساسی ایاالت 2در اصل  ماینکه بخش دو با
در نظر حقوقدانان  ،(Garcia, 2013: 2تشریفاتی را موکول به موافقت مجلس سنا کرده است )

 ینامهعنوان یک موافقتو به نیستآور ایی این برنامه عمل از نظر حقوقی الزامآمریک
از آنجا که در  روازاین (21)آید.حساب نمیالمللی نیازمند تأیید مجلس قانونگذار آمریکا بهبین

های سند مورد بحث بر الزام حقوقی اجرای مفاد ی طرفاقدام مشترک، اراده یبرنامه یزمینه
المللی نبوده و به همین دلیل متضمن بین یگرفته معاهدهند واقع نشده، توافق صورتاین س

 قانون اساسی نخواهد بود.  77تعهدی بر کشور ایران نیست و در نتیجه مشمول اصل 
چراکه  ،تواند درست باشدسایر کشورها نمی یاین دیدگاه با توجه به قیاس گرفتن از رویه

اقدام مشترک را به دو بخش تعهدات ایران و  یبرنامهصراحت به فارغ از اینکه کاخ سفید
و کند میهر نظام حقوقی از قواعد خاص خود تبعیت  (22)،است تقسیم کرده 5+1تعهدات 

ویژه اینکه در نظام حقوقی ایران، هب ؛االجرا باشدتواند برای دیگری الزمسنت هیچ کشوری نمی
قانون اساسی  2اصل  معالوه با دقت در بخش دوصراحت قانون اساسی وجود دارد. به

« موافقت»بلکه شرط مورد نظر  ،که نظر قانون اساسی آمریکا تصویب مجلس نبوده یابیمدرمی
در »عالوه به .«به شرط آنکه دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس با این امر موافق باشند»است: 

منظور احتراز از مشکالت ناشی از کسب بههای اجرایی، دولت ایاالت متحده نامهمورد موافقت
ای را معمول داشته دوسوم آرای سنا و با استعانت از تفسیر موسع قانون اساسی فدرال، رویه

تواند رأساً آنها را به تصویب برساند. این نوع معاهدات، از همان جمهور میکه بنابر آن، رییس
ری است که دیوان عالی نیز بر آن صحه اعتبار حقوقی معاهدات رسمی برخوردارند و این ام

تواند به این ترتیب سازوکارهای متفاوت نمی .(37: )ب(1989بیگدلی، )ضیایی « نهاده است
 مبین ماهیت یکسان باشد.

 ی الجزایر دولت در بیانیه یرویه .2-3-4
براساس این بیانیه که تحت سه سند به امضا رسیده است، دعاوی بین ایران و آمریکا 

های بانکی ایران در ها و حسابی داراییوفصل شده و سازوکار مشخصی برای حل مسئلهلح
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هفده بند و شامل  ماده و چهار ی کلی شامل یک مقدمه،آمریکا باید به تصویب برسد. بیانیه
های ایرانی در آمریکا، گذشت آمریکا از دعاوی خود پیرامون سفارت آن کشور در آزادی گروگان

عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو دعاوی  های آمریکایی،ستگیری دیپلماتتهران و د
های ایران، لغو مطروحه در ایران در محاکم آمریکایی و سایر کشورها و آزادی و استرداد دارایی

وفصل ی حلبیانیه»های بازرگانی علیه ایران و موارد دیگر است. سند دوم این بیانیه، تحریم
خصوص تشکیل یک دادگاه داوری بین ایران و آمریکاست که به دعاوی ایران و  ، در«دعاوی

که در واقع سازوکار اجرایی « سند تعهدات» کند. سند سوم نیز مربوط است بهآمریکا رسیدگی می
ای از تعهدات مالی آمریکا و ایران است که در ضمن آن به اقداماتی که پس از آزادی وجوه پاره

 (. 272-263: 1987شده است )محبی،  بینیان باید صورت گیرد، پیشهای ایردارایی
با اینکه این  یابیمدرمیالجزایر  ینظام جمهوری اسالمی ایران در بیانیه یبا توجه به رویه

به تصویب مجلس نرسید و اگر در مقام مقایسه قرار  ،بیانیه تعهدات مهمی در خود داشت
 .به تصویب مجلس نیاز ندارد مشترک ژنو نیز یبرنامه ،بگیریم

ی سابق استوار شده است. به این ترتیب باید ابتدا به این این دلیل نیز مبتنی بر قیاس از رویه
تواند برای اقدامات آتی، موجبات ی سابق میسؤال جواب داد که آیا در نظام حقوقی ایران، رویه

وجو کرد. در ی حقوق داخلی جستلزوم را فراهم کند؟ پاسخ به این پرسش را باید در عرصه
ها و های حقوقی موضوعه است که عرفی نظامواقع با این پاسخ که نظام حقوقی ما، از جمله

ی یک تنهایی صرفاً جنبه( و بهOrebech, 2005: 192ها در مقابل نصوص هیچ اعتباری ندارند )رویه
ی الجزایر از این نظر که مغایر نص یهتوانند بازی کنند، باید گفت بیانی مورد بحث را میقرینه

بوده، از نظر حقوقی غیرنافذ و فاقد اعتبار است و به این  193و  125، 81، 77صریح اصول 
تواند سنت ایجاد کند. هرچند اساساً حتی نمی -غیرقانونی -ترتیب عرف و رویه فاقد اعتبار 

 توانند مستند قرار گیرند.یهای موضوعه در مقابل نص قانون، نمی معتبر، در نظامرویه

 نامهتطبیق با متن موافقت .2-3-5
ی ی یک برنامهدربرگیرنده این متن آمده است، نامهاین توافقی طورکه در مقدمههمان

منظور ساز بهشفاف ها و اقداماتسازی مورد توافق دو طرف است که با اِعمال محدودیتغنی
بنابراین دست طرفین را برای  (29)، همراه خواهد بود.آمیز آنحصول اطمینان از ماهیت صلح

گونه از این جمالت این .سازی باز گذاشته استزدن از پذیرش یا عدم پذیرش غنی باز سر
مذاکرات  یشدهنویس یک معاهده و مکتوبشود که این توافقات صرف پیشاستفاده می

ده شگام اول این برنامه اشاره  ان عناصردر ذیل عنو ،المللی. از سوی دیگرنه توافق بین ،هستند
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شود که از این متن استفاده می .«به انجام خواهد رساند زیر را یایران اقدامات داوطلبانه»است: 
چون در  .امور آمده است برخیانجام  منظوربهاین اقدامات تعهد نیست و صرفاً عالمت میل 

کار ه شده و در نگارش متن سعی شده است از بهنامه به داوطلبانه بودن اقدامات اشارمتن توافق
  (22)کننده خودداری شود.گرفتن عبارات ملزم

نافی  ،نامهچراکه موقت یا داوطلبانه بودن یک توافق ،رسدنظر نمیبهاستدالل صحیح  ینا
عبارت دیگر دولت ایران در این نیست. به ،شودطرفین توافق گذاشته می یعهده تکالیفی که بر

و این تکالیف در حال « پذیرفته»صورت موقت و داوطلبانه نامه تکالیف بزرگی را ولو بهفقتوا
بنابراین صرف موقت و داوطلبانه بودن یک  ،و در حال اجرا هم هستند رندحاضر موجودیت دا

قانون  125و 77 چراکه اطالق اصول ،نامه دلیلی بر عدم نیاز تصویب مجلس نیستتوافق
چگونگی تنظیم و انعقاد  ینامهفسیری شورای نگهبان و حتی آییناساسی، نظریات ت

مدیر « یوکیا آمانو» در ادامه، به سخنان تابند.المللی چنین استنباطی را برنمیبینهای نامهتوافق
که  شودمی، اشاره 16/8/1939المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی در تاریخ کل آژانس بین

مشترک اقدام که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس میان  یبرنامهمفاد دارد تهران به بیان می
 (25)طور کامل پایبند بوده است.دست آمد و در پایان تیرماه تمدید شد، بهبه 5+1ایران و گروه 

در  ،ی حقوقی باشداقدام مشترک، اقدامات داوطلبانه و فاقد جنبه یبرنامهبه فرض اینکه 
را  تواند مفاد آناست. در این صورت هریک هر زمان که بخواهد میی الزام نتیجه فاقد جنبه

 تأکیداالجرا بودن این برنامه بر الزم ،ی ایران در عملکه وزارت خارجهدرحالی ؛دکننقض 
در خصوص لزوم اجرای این برنامه  -سخنگوی وزارت خارجه  -دارد. خانم مرضیه افخم 

 یبرنامه در مقابل هایطرف تعهدات عنوانبه که یهایبحث ترینکلیدی از»دارد: اظهار می
 گونه هر که کردیم اعالم قبالً. است جدید تحریم به مبادرت عدم شده، برده نام مشترک اقدام
 هاطرف امیدواریم و است مشترک اقدام یبرنامه مرگ یمنزلهبه جدید تحریم اعمال به اقدام

 کرده حفظ را برنامه بر حاکم روح و باشند جدی کمشتر اقدام یبرنامه به پایبندی و حفظ در
این مسئله بعد از وضع برخی  (26).«بگیرند پیش در آن شدن اجرایی برای را سازنده اقدامات و

اقدام مشترک صورت  یهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران که پس از امضای برنامهتحریم
ی و حتی وزارت خارجه (اس عراقچیعب)ی ارشد ایران کنندهمورد اعتراض مذاکره ،گرفت
 جدی پیشرفت خواهان اگر 5+1 کشورهای»کند که گرفت. عراقچی بیان می قرار (27)روسیه

 که کنند رعایت را ژنو توافق الزامات باید هستند ایران با جامع حلراه به رسیدن و مذاکرات
دقت در بیان عراقچی  (82).«آنهاست یجمله از همکاری و تفاهم یروحیه و نیت حسن داشتن

چراکه  ،دهد که این برنامه یک معاهده استبیش از پیش نشان می« حسن نیت»و عبارت 
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عنصر اساسی یک معاهده  ،های حقوق معاهداتنامهعهد 91 یمادهمطابق « اصل حسن نیت»
 (.113: )ب(1989)ضیایی بیگدلی، « ر شودییک معاهده باید با حسن نیت ... تفس»است و 

چراکه به تصریح پایگاه  ،االجرا بودن برنامه استی ارشد ایران مبین الزمکنندهبیر مذاکرهتع
اقدام مشترک،  یبرنامهایران از  یرسانی رسمی وزارت خارجه، تفسیر وزارت خارجهاطالع

 و چین بریتانیا، فرانسه، انگلیس، روسیه، آمریکا، و ایران»گویای تعهد بودن این برنامه است: 
 دست ایران ایهسته یبرنامه یمناقشه حل برای ماهه شش توافق به ژنو مذاکرات در آلمان،
 خود ایهسته هایفعالیت برخی پذیرفت ایران ،«مشترک اقدام یبرنامه» توافق براساس. یافتند

 و نشده تصویب اسالمی جمهوری علیه تازه هایتحریم مقابل در و کند متوقف و محدود را
« قدرت حقوقی»این تعهدات دوجانبه باید به معنای  (23).«شود آزاد ایران هایدارایی از برخی

« کشور»که لزوم اجرای یک معاهده و اجرای آن با عنوان یک درحالی ،داشتن این برنامه باشد
موجب قانون اساسی ممکن است )ضیایی بیگدلی، ه ترین مقام و بصرفاً با تصویب عالی

 و -این حال این برنامه با اینکه با نام کشور ایران، برای ایران تعهداتی عمده (. با 32: )ب(1989
چراکه توافقی  است،قانون اساسی  125و  77در تعارض با اصول  ،همراه داشتهرا به -نه جزئی

 (.181: 1983است که از قبل مجوز انعقاد نداشته و توسط مجلس تصویب نشده است )هاشمی، 
 (51).یستی یا مربوط به خریدوفروش نئزهمچنین موضوع آن ج

 گیرینتیجه

 روح و همچنین تأکید ماهوی و شکلی معیارهایی اقدام مشترک و با دقت بر الفاظ بیانیه
و در ادامه اقدامات و اظهارات طرفین مذاکره و  معاهدات بودن المللیبین قید انحصار بر اصول

ای که بر برخی الفاظ نون اساسی در مقابل ادلهتر از همه اقتضای اصل حاکمیت قانون و قامهم
ی خطای هایشان، نزاکتی بودن سند و رویهموردی، اقدام سایر کشورها در مراجعه به پارلمان

کند، ناگزیر از رعایت ضوابط قانون اساسی در ی الجزایر تأکید میگذشته در خصوص بیانیه
و مشروح مذاکرات  قانون اساسی حاکمیت اصل اقتضای واقع درمقابل این سند حقوقی هستیم. 

 کشور برای را تعهد ایجاد صالحیت اوالً مجریه یقوه که کندمی بیان را این الزام قانون اساسی
 نگاه که است ذکر شایان .آیدمی وجودبه مجلس تصویب با صرفاً کشور برای تعهد ثانیاً و ندارد

 اساسی قانون 127و  77کرات اصول مذا مشروح در که مطلقی و جامع رویکرد و تاریخی

مجریه و  یقوه یکه جلوگیری از انجام اقدامات خودسرانه کندمی نشان خاطر شود،می مالحظه
عدم کسب اجازه از نمایندگان ملت در متعهد کردن ملت به قراردادهای استعماری تاریخ ایران، 

تواند که هیچ مرجعی نمی استشایان یادآوری  غایت قانونگذار در وضع این اصول بوده است.
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اعطای  ،در مقام بیان صالحیت اساسی چراکه قانونگذار شود،جایگزین مجلس شورای اسالمی 
و سایر نهادها فاقد چنین صالحیتی است االجرا شدن معاهدات را به مجلس داده مجوز الزم

ی در حوزه اختیاراتی 176طور خاص شورای عالی امنیت ملی که مطابق اصل هب ؛باشندمی
با این . برخوردار نیستالمللی صالحیتی ناظر به نظارت بر معاهدات بینو از امور امنیتی دارد 

اقدام  یبرنامه مجلس فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است. یگونه تعهدی بدون اجازه هر حال
ماهیتی جز  و استفاده از عبارات مفید تعهد، 5+1مشترک با تصریح به تعهدات طرفینی ایران و 

کند ی مجلس را با هر تفسیر و تعبیری نقض میگانهو در هر صورت، قوانین سه معاهده ندارد
احترامی قرار داده و این به معنای توافقی است که اصل حاکمیت قانون شکلی را مورد بی

 است.
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