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چکیـده
دولت جمهوری اسالمی ایران در مورد فعالیتهای هستهای خود با چالشهای فراوانی با برخی از
قدرتهای بزرگ جهان ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو بوود
است .این امر موجب شد تا طی سالیان متمادی ایران بوه نوویی در مقابول آژانوس ،اتحادیوه اروپوا و
کشورهای یضو آن ،ایاالت متحد آمریکا و مخصوصاً سازمان ملل متحد قرار گیرد و شوورای امنیوت
سازمان ملل هفت قطعنامه یلیه برنامه هستهای ایران صادر کرد و تحریمهای گسترد و همه جانبوهای
یلیه ایران برقرار گردید .جمهوری اسالمی ایران و کشورهای  5+1پس از چند سال مذاکر جهت حل
و فصل موضویات مربوط به مسئله هستهای ایران و رفع تحریمهای ظالمانه یلیه کشورمان در تیر ما
 1394به متن جمعبندی برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند و پس از آن در فاصله کوتاهی بنوا بور
توافق صورت گرفته میان طرفهای مذاکر کنند  ،قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل متحد در
این خصوص تصویب گردید .در این راستا تحلیل و بررسوی موتن نهوایی برجوام در ابعواد گونواگون
اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و بینالمللی ،از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است .در این مقالوه بوه
بررسی جایگا برجام در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا میپردازیم تا نشان دهیم این سند بینالمللی
در این دو کشور از چه جایگاهی برخوردار است.
▪ واژگان کلیدی:
برجام ،مذاکرات هستهای ،حقوق معاهدات ،کنگر آمریکا ،مجلس شورای اسالمی

مقدمه
در طول هشت دههای که از اختراع سالح هستهای میگذررد برخذی دولذتهذا در پذی
کسب این سالح برآمدند و در عذین حذال در ت ذت تکامذل و هردذه ندرتمنذدتر و مذوررتر
نمودن این سالح نیز گام برداشتهاند .به موازات این انذدامات کوشذ هذایی نیذز در ت ذت
محدودیت و ممنوعیت این سالح به عمل آمد و برخی دولذتهذا سذیی کردنذد تذا از طریذ
انیقاد میاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه مانع از کاربرد مجدد این سالح شوند.
مؤلفههای ندرت ملی یک کشور مرکب از د ذار نذدرت علمذی و فرهنگذی انتصذادی
سیاسی و نظامی است اما بدون شک این د ار ندرت با هم ارتبذا تنگاتنذد داشذته و هذر
یک بر دیگری تأریر (مستقیم یا غیرمستقیم) خواهد داشت .علذوم و تکنولذو ی هسذتهای از
تمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل م م و تییین کننده در هر یک از
د ار مورد مرکور نق

ایفا مینماید .علیرغم پیشرفت همه تانبه علوم و فنذون هسذتهای

هنوز این تکنولو ی در اذهان عمومی ناشناخته مانده است .ونتی صحبت از انر ی اتمذی بذه
میان می آید اغلب مردم ابر نارچ مانند حاصل از آزمایشات اتمی و یا راکتورهای اتمی بذرای
تولید برق را در ذهن خود مجسم میکنند و کمتر کسی را میتوان یافت کذه بدانذد دگونذه
تنبههای دیگری از علوم هستهای در طول نیم نرن گرشته زندگی او را ددار تحول نمذوده
است .اما حقیقت در این است که در طول این مدت در نتیجه تذال
م ندسین هستهای این تکنولو ی نق

پیگیذر پهوهشذگران و

م می را در ارتقاء سطح زندگی مردم رشد صذنیت

و کشاورزی و ارائه خدمات پزشکی ایفاء نموده است.
تم وری اسالمی ایران با توته به نیاز روز افزون به انر ی برای تمییت رو بذه رشذد و
توانان

مانند هر کشور دیگر عضو میاهده منع گستر

تسلیحات اتمی (ان پذی تذی) بذر

اساس ماده  4میاهده در خصوص ح غیر نابل انکار کشورهای عضو برای استفاده صلحآمیز
از انر ی هستهای از سالهای نبل اندام به برنامذهریذزی و فیالیذت در زمینذه ب ذرهبذرداری
صلحآمیز از انر ی هسته ای نموده است .در این راستا تم وری اسذالمی ایذران همذواره بذر
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تی دات خود طب میاهده منع اشاعه و در داردوب اساسنامه آ انس پایبند بوده و هیچ گاه
فیالیت ممنوع شده ای انجام نداده است و لرا نباید به هذیچ وتذه حقذوق غیرنابذل انکذار آن
طب میاهده منع اشاعه مورد خدشه نرار گیرد.
از هنگامی که مسئله تال های هستهای ایران در صدر توته نذرار گرفذت ایذامت متحذده
تال

کرده است تا نوعی اتماع ت انی علیه ایران ایجاد و این کشذور را در انذزوای شذدید و زیذر

فشارهای سیاسی ذ روانی پیچیده و پر دامنه نرار دهد و متیانباً از طریذ دیگذر از تملذه اعمذال
برخی تحریمهای انتصادی و با نگاهی بدبینانه استفاده از نوه ن ریه نظامی اهداف خذود در نبذال
ایران را تأمین نماید .ایامت متحده در دوره پس از فروپاشذی شذوروی در ت ذت اشذاعه ههمذونی
خود حرکت نموده و عمالً پس از  11سپتامبر کامالً در ت ت تکمیل دتر ههمونی خذود حتذی از
اندامات نظامی و خشن خودداری ننموده و به شدت در ت ت مقابله با کذانونهذای متااصذم بذا
خود به هر طری ده مسالمتآمیز و تسلیم سازشکارانه (مانند لیبی) و ده غیذر مسذالمتآمیذز و
استفاده از نوه ن ریه برای تسلیم آن ا (مانند عراق) برآمده است .پرونده هسذتهای ایذران تیذار
کشورمان با ایامت متحده آمریکا را به مرحله حساسی کشاند و از ایذن راه آمریکذا ن ایذت تذال
خود را برای متونف نمودن و یا حذدانل تحذت کنتذرل در آوردن سذطح فیالیذتهذای هسذتهای
کشورمان تا حدی که به نظر خود برای منافی

ت دید کننده نباشد مصروف داشته است.

دور تدید مراکرات با کشورهای  5+1عمالً بطور رسمی از م ر  1392در سطح وزیران
امور خارته در نیویورک آغاز گردید و منجر به حصول تفاهم برنامه اندام مشترک یا تفذاهم
نو در آذرماه گردید .با اترایی شدن تفاهم نو در دی ماه همان سال مراکرات برنامه تامع
اندام مشترک بالفاصله شروع شد و در تیر  1394در وین بذه نتیجذه ن ذایی رسذید .بذدی ی
اس ت که این مراکرات به دمیل ماتلف مراکراتی پیچیده بود و به همین علذت کشذورهای
شرکت کننده زمان و انر ی زیادی را صرف پیشبرد این مراکرات نمودند.
بیان ضرورت
بحث در مورد ابیاد حقونی برتام به دلیل تدید بودن و تازگی موضوع تا کنون بطور
مستقیم تز در تحلیلها و تفسیرهای مقامات و کارشناسان حقونی طرفین مورد بررسی
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نرار نگرفته است .لرا خأل موتود درباره ماهیت حقونی برتام در بُید بینالمللی و باصوص
بُید داخلی کامالً مش ود است در این مقاله تال

میگردد تا خأل موتود تا حد امکان بر

طرف شود و دیدی عمی نسبت به ماهیت حقونی برتام به وتود آید.
پرسش اصلی
سؤال اصلی این است که آیا برتام یک میاهدۀ بذینالمللذی و در نتیجذه تذابع حقذوق
میاهدات بینالمللی است؟
در خصوص ماهیت برتام از آنجایی که این سند شرایطی که یک میاهدۀ بینالمللذی بایذد
از آن برخوردار باشد را دارا نمی باشد نمیتوان آن را تابع حقوق میاهدات بینالمللی دانست.
روش تحقیق
این تحقی به شیوه تحلیلی -توصیفی با استفاده از منابع کتاباانهای اینترنت و اخبذار
منتشر شده انجام میگیرد.
مباحث تفصیلی
 -1اسناد بینالمللی در حقوق ایران
اصذذل  77نذذانون اساسذذی مقذذرر مذذیدارد« :ع دنامذذههذذا مقاولذذه نامذذههذذا نراردادهذذا و
موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ».همین عناوین مذورد
حکم اصل  125نیز نرار گرفته و به تصریح شورای نگ بان هم موضوع اصل  77است .1به این
ترتیب باید مفاهیم اسناد بینالمللی را که مورد حکم اصل مرکور است تحلیل و بررسی کنذیم
تا مشاص شود که آیا از این موارد سندی نابلیت صدق بر برنامه تامع اندام مشترک را دارد.
 -1ع دنامه :در کتابهای حقوق بینالملل به شکلهای گونذاگونی تیریذف شذده اسذت.

عدهای میاهده بینالمللذ ی را بیذانگر همذاهنگی اراده دو یذا دنذد کشذور در تییذین ضذابطهای
 -1تفسیر شماره  9781مورخ «: 1362/8/3موضوع اصول  77و  125نانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شذورای
اسالمی که به نرارداد رسمیت میدهد موخّر از انیقاد نرارداد انجام میشود».
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میدانند که بتواند مشکلی را در داردوب روابط بینالملل حل کند( .کلییار  1368ص .)246
همچنین پروفسور شارل روسو در تیریف ع دنامه بیان میکند« :در حقوق بینالملل هذر نذوع
تواف بین تابیان حقوق بینالملل عمومی را باید ع دنامه نامید.)Rousseau, 1944, p.143( ».
به دلیل پرهیز از تفصیل و دستیابی به تیریف مورد نظر به بنذد  1مذاده  2کنوانسذیون 1969
وین اشاره میکنیم که در مورد ماهیت و مینای ع دنامذه اشذیار مذیدارد« :بذه تذوافقی گفتذه
میشود که به صورت کتبی بین دولتها منیقد شده و مشمول حقوق بینالمللی باشذد صذرف
نظر از عنوان خاص آن( »...ترتمه ع دنامه  1969وین  1366ص  .)226هردنذد در تیریذف
ع دنامه آمده است که این نوع سند میتواند عناوین ماتلفی داشته باشد بذا ایذن حذال ایذن
نتیجه به دست میآید که وا ه ع دنامه باید برای اسنادی به کار رود که بذینالذدولی کتبذی و
مشمول حقوق بینالملل باشد .در تبیین ویهگیهایی که برای میاهده ذکر شده است میتذوان
به داشتن نتایج حقونی برای اطراف آن میاهده اشاره کرد که این تی ذدات دارای نذدرت الذزام
آورند .)Das, 1995, p.146( .از این رو از تمله م مترین آرار مترتب بذر ع دنامذه بذودن یذک
سند این است که هر گونه تالف و نقض مفذاد آن سذند از تانذب هذر یذک از دول متیاهذد
موتب مسئولیت بینالمللی آن ا در نبال یکدیگر است و دیگر اینکه هیچ یذک از دولت ذا نمذی
توانند به ب انه اینکه بیض یا تمام تی دات او در سند خالف مذوازین و اصذول حقذونی داخلذی
اوست از اترای دنین تی دی سر باز زند مگر اینکه متضمن نقض آشکار نواعد اساسی و م م
حقوق داخلی آن کشور باشد (محبی  1378ص .)29
 -2مقاوله نامه :میمومً برای بیان اراده مشترک کشورها در نبول نواعد حقوق بینالملذل
عام به کار میرود و تقریباً برای کلیه تواف های بینالمللی که در داردوب سازمان ملل متحذد
صورت گرفته اسذت از ایذن اصذطالح اسذتفاده مذیشذود( .ضذیایی بیگذدلی  1386ص .)15
همچنین برخی دیگر مقاوله نامه را به پی

نویس گفتگوهایی اطذالق کذردهانذد کذه بذه طذور

میمول در مراحل مقدماتی ایجاد رابطه یا تحکیم روابط سیاسی انتصادی نظامی و  ...تنظذیم
شوند و به امضا برسند( .یزدی  1375ص  .)458برای دستیابی به مینذای مذورد نظذرق مقذنن
اساسی و رفع تیار

ظاهری تیاریف بیان شده باید به مشروح مراکرات مجلس رتوع کرد .در

پایان طرح اصل ) 65پی

نویس( آنچه مونت پریرفته شده عبارت است از« :نراردادهذایی کذه
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به صورت بینالمللی )نه میان دو دولت) منیقد میشود و دیگران بتدریج به آن

میپیوندنذد1».

به عبارت دیگر مقاوله نامه منشأ بین الدولی ندارد و در نبول نواعد حقوق بینالملل عام منیقد
میشود مانند مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار .به این ترتیب برنامه تامع اندام مشترک
نمی تواند مقاوله نامه باشد درا که مفاد آن نه نواعد حقوق بینالملل عام بلکذه نذراردادی دو
تانبه (ایران و  )5+1است.
 -3نراردادهای بینالمللی :توافقی است که میان اشااص حقوق خصوصی بذینالمللذی
یا میان کشورها از یک طرف با شرکتهای خصوصی خارتی در طرف دیگر منیقد میشذود.
هردند وا ه نرارداد با پسوند بینالمللی بیضاً مف وم بسیار گسذتردهتذری دارد و حتذی سذایر
تواف های بینالمللی را شامل میشود( .ضیایی بیگدلی  1386ص  .)17با دنذت در تلسذه
طرح و تدوین این اصل در صورت مشروح مراکرات به نظر میرسد مذراد مقذنن اساسذی از
نرارداد بینالمللی همان مف وم عام و بین الدولی است و نراردادهذای خذاص را کذه حذدانل
یکی از اطراف آن غیر دولتی است در بر نمیگیرد 2.بر همین اساس نظذر تفسذیری شذماره
 3903مورخ  1360/8/7شورای نگ بان اشذیار مذیدارد« :نراردادهذایی کذه یذک طذرف آن
وزارتاانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر نرارداد شرکت خصوصی خارتی هسذت
نرارداد بینالمللی محسوب نمیشود و مشمول اصل  77نانون اساسی نرار نمیگیرد .به ایذن
ترتیب اگر مف وم خاص نرارداد بینالمللذی را مذدنظر نذرار دهذیم دذون طذرفین نذرارداد
دولتها بودهاند احتمال عدم صدق عنوان نرارداد بینالمللذی بذر سذند برنامذه تذامع انذدام
مشترک حتمی است .اما در مف وم عام نرارداد بینالمللی برنامه تامع اندام مشذترک یذک
تواف بینالمللی بین ایران و کشورهای 5+1محسوب میشود.

 -4موافقت نامه :به مینای خاص سندی است دو تانبه یا دندتانبه بذین اشذااص تذابع
حقوق بینالملل )کشورها یا سازمانهای دولتی) که حاوی مقررات درتذه دوم اسذت کذه ایذن
 -1البته در تیریف مقاوله نامه و اینکه آیا مترادف با ع دنامه است میان تذدوین کننذدگان اخذتالف نظذر وتذود داشذته
است اما مطلبی که در ن ایت توسط نایب رئیس بدان اشاره میشود تیریف مذرکور اسذت .بذرای مطالیذه بیشذتر ن.ک:
صورت مشروح مراکرات مجلس بررسی ن ایی نانون اساسی تم وری اسالمی ایران تلد دوم صص  864و .865
« -2نایب رئیس :نرارداد یک اصطالح عام است که شامل بقیه اسناد نیز میشود« صورت مشروح مراکرات مجلس
بررسی ن ایی نانون اساسی تم وری اسالمی ایران تلد دوم ص .863
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مقررات میتواند شامل امور فنی اداری سازمانهای دولتی علمی انتصادی یا حذاوی مقذررات
مربو به نحوه اترای تواف های موتود یا ایجاد نظامی مونت باشذد( .موسذیزاده  1388ص
 .)43همچنین برای این اصطالح میتوان مینای عامی را در نظر گرفت و به تواف هایی کذه بذه
منظور اندامات مشاص به عمل میآید اطالق کرد( .یزدی  1375ص  .)458از این رو بذدین
مینا باید برنامه تامع اندام مشترک را به دلیل توافقاتی که میان ایران و  5+1در فرآیند گرار تا
حصول به داردوب مشترک ن ایی صورت گرفته است موافقتنامه نامید درا کذه تی ذداتی را
طرفین در مدت مراکرات منتج به نتیجه ن ایی پریرفتهاند و در عمل نیز به آن عمل کردهاند.

در مجموع با توته به مفذاد «برنامذه تذامع انذدام مشذترک» کذه واتذد خصیصذههذای
«بینالمللی بودن (بین تابیان حقوق بینالملل) حاوی مقررات و ساز وکار طرفینی بودن و ناظر
به یک مسئله بینالمللی بودن» است میتوان هر سذه عنذوان ع دنامذه نراردادهذا و موافقذت
نامههای بینالمللی را با برداشت موسع بر آن بار کرد؛ البته به طور دنی بذا توتذه بذه تیریذف
موافقت نامه که ناظر بر ر یمهای حقونی مونت بینالمللی است باید این برنامه را موافقتنامذه
دانست .در مقابل دون این تواف نامه ناظر بر «نبول نواعد حقوق بینالملل عام» نیست عنوان
مقاوله نامه بر این سند صدق نمیکند.
جایگاه معاهده و قطعنامه در نظام حقوقی ایران
در راستای بررسی و مطالیه برتام باید ابتدا به بررسی آیین تصویب میاهدات در نظام
حقونی ایران پرداخت و پس از آن متن توافقنامه برتام را با توته به حدود صذالحیتهذای
ن ادهای صالح تحلیل نمود.
دو اصل از اصول نانون اساسذی تم ذوری اسذالمی ایذران بذه موضذوع موافقذتنامذههذای
بینالمللی و ن اد صالح به منظور تصویب آن پرداخته و سذیر تصذویب میاهذدات دولذت ایذران بذا
سایر دولتها را بیان میدارد .بر اساس اصول  77و  125نانون اساسی 1تم وری اسذالمی ایذران
 -1اصل  77نانون اساسی مقرر میدارد :ع دنامهها مقاولهنامهها نراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید بذه تصذویب
مجلس شورای اسالمی برسد.
اصل  125نانون اساسی مقرر میدارد :امضای ع دنامهها مقاولهنامهها موافقتنامهها و نراردادهای دولت ایران بذا سذایر
دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربو به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی بذا رئذیس
تم ور یا نماینده نانونی او است.
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هر پیمان و موافقتنامه بینالمللی باید به تصویب مجلذس شذورای اسذالمی برسذد و در صذورت
تصویب به وسیله رئیس تم ور یا نماینده نذانونی او امضذا گذردد .بذر مبنذای دو اصذل مذرکور و
مجموعه نظرات شورای نگ بان در مقام تفسیر اصول  77و  125نانون اساسی شمول حکم ایذن
دو اصل تن ا شامل میاهداتی میگردد که دارای دو وصف "بینالمللی بودن و ایجاد تی ذد بذرای
دولت ایران" باشد و سایر موافقت نامههای دولت ایران که فانذد هذر یذک از ایذن دو نیذد باشذد
نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی نیسذت و بذا امضذای مقذام دارای صذالحیت انیقذاد مزم
امترا میگردد( .پهوهشذکده شذورای نگ بذان  1392ص  3و  .)4در ادامذه بذه بررسذی مف ذوم
وصفهای مرکور خواهیم پرداخت( :فتاحی زفرنندی  1394ص )15
الف) وجود وصف بینالمللی
بر اساس این وصف تواف دولت تم وری اسالمی ایران باید با یکی از تابیان حقوق
بینالملل باشد .به بیان دنی تر تن ا هنگامی حکم اصول مرکور شامل یک میاهده میگردد که
طرف دیگر یک کشور و یا سازمان و ن اد بینالمللی باشد 1.بر همین مبنا شورای نگ بان
نراردادهایی که یک طرف آن وزارتاانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی ایرانی و طرف دیگر آن
شرکت خصوصی خارتی باشد را نرارداد بینالمللی به حساب نمیآورد 2و همچنین میامالت
میان دولت ایران و شرکتهای خارتی را که دارای شاصیت حقونی مستقل میباشند از
3

شمول حکم این دو اصل و نظارت مجلس شورای اسالمی خارج نموده است.

 -1مزم به ذکر است که از حیث تحق وصف بینالمللی بودن و ماهیذت توافذ در حقذوق داخلذی تفذاوتی میذان میاهذدات
دوتانبه و دندتانبه وتود ندارد و از همین رو به تفاوتهای میان میاهدات دوتانبه و دندتانبه توت ی نشده است.
 -2نظر تفسیری شماره  3903مورخ 1360/08/07شورای نگ بان« :نراردادهایی که یک طرف آن وزارتاانه یذا مؤسسذه
یا شرکت دولتی و طرف دیگر نرارداد شرکت خصوصی خارتی میباشد نرارداد بینالمللی محسوب نمیشود و مشذمول
اصل  77نانون اساسی نمیباشد».
 -3نظریه تفسیری شماره  2009مورخ  «: 1363/08/16اصل  77نانون اساسی با توته به اصل  125از نراردادهایی کذه
برای انجام میامله بین وزارتاانهها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهذای خذارتی دولتذی کذه دارای شاصذیت
حقونی باشند منیقد میگردد منصرف است و موارد خاص این گونه نراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن بذه موتذب
نانون عادی تییین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسالمی ندارد .ولی نانون عادی مذیتوانذد انیقذاد باشذی از
این نراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسالمی بنماید».
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ب) ایجاد تعهد
وصف دیگری که مطاب با نانون اساسی تم وری اسالمی ایران و نظرات تفسیری شورای
نگ بان برای انیقاد یک موافقتنامه بینالمللی تحت نظارت مجلس شورای اسالمی ضروری
است ایجاد تی د برای دولت ایران است .بر این اساس مطاب نظرات تفسیری شورای نگ بان
حتی یادداشت تفاهم 1تغییر یا اصالح تی د 2و نراردادهای تزئی نیز در صورتی که خارج از
محدوده نرارداد کلی باشد 3و موتب تی دی برای دولت ایران گردد نیازمند تصویب مجلس
شورای اسالمی است .در مقابل ارسال نامه درخواست کار از آنجا که متضمن نرارداد یا تی دی
نیست نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی نیز نمیباشد.4

در نتیجه تصویب هر موافقتنامه بینالمللی که میان دولت ایران و سذایر تابیذان حقذوق
بینالملل منیقد گردد و موتب تی د برای نظام تم ذوری اسذالمی ایذران شذود در صذالحیت
مجلس شورای اسالمی نرار دارد و در صورتی که تواف بینالمللی فانذد یکذی از شذرایط بیذان
شده باشد مقام دارای صالحیت از نوه مجریه ح انیقاد نرارداد را دارد .بر ایذن مبنذا در نظذام
حقونی تم وری اسالمی ایران صرف نظر از اینکه نظام حقوق بینالملل یک متن مشذترک را
ده نوع تواف نامهای نلمداد میکند )اعم از حقونی یا نزاکتی و اخالنی( در صذورتی کذه ایذن
متن هرگونه تی دی را برای کشور به همراه داشته و میان تابیان حقوق بینالملذل نیذز منیقذد
شده باشد نیازمند تصویب مجلذس شذورای اسذالمی اسذت 5.بذه بیذان دنیذ تذر در تفکیذک
 -1نظریه تفسیری شماره  9993مورخ  1362/09/08شورای نگ بان:
الف) در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلذس شذورای اسذالمی انجذام مذیشذود فقذط در
محدوده مصوبه نانونیت دارد و خارج از آن محدوده تزئاً و کالً به تصویب مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.
ب) یادداشت تفاهم دنانچه ایجاد تی د نماید مثل نرارداد است و بایستی ضوابط مرکور در نانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
ج) نراردادهای تزئی در رابطه با اصل نراردادهای موضذوع اصذل  77نذانون اساسذی در صذورتی کذه خذارج از محذدوده
نرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد
 -2نظریه شماره  7249مورخ  1373/09/23شورای نگ بان در خصوص میحه موافقتنامه فرهنگی بین دولذت تم ذوری
اسالمی ایران و دولت مالزی مصوب  1373/09/15مجلس شورای اسالمی« :ماده  5که اتازه تغییر یا اصالح تی د را بذه
دولت حتی بدون تصویب مجلس شورای اسالمی میدهد خالف اصل  77نانون اساسی شناخته شد».
 -3نظر تفسیری شماره  9993مورخ 1369/09/08
 -4نظر تفسیری شماره  9039مورخ 1369/04/09
 -5مزم به ذکر است در نظام حقونی تم وری اسالمی ایران هر دند در اصول  77و  125نانون اساسی ذکذری از همذه
عناوین و انسام میاهدات بینالمللی نشده است اما هر گونه تی د بینالمللی تحت هر عنذوانی نیازمنذد تصذویب مجلذس
شورای اسالمی است و اصطالحات مرکور در اصول از باب تمثیل میباشد.
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تواف نامههای ساده و اترایی از تواف نامههای تشریفاتی در نظام حقذونی تم ذوری اسذالمی
ایران مطاب نظرات تفسیری شورای نگ بان آن دسته از میاهدات بینالمللی )اعم از حقونی یا
نزاکتی) که در بردارنده دو وصف "بینالمللی بودن و تی د آور بودن" باشد در زمذره میاهذدات
تشریفاتی به شمار میآید و نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی است و در غیر این صذورت
میاهده ساده و اترایی بوده و با امضاء مقامات صالح ندرت اترایی مذییابذد( .هاشذمی 1384
ص  180و م رپور  1393ص  .)197همچنین ماده  1آیین نامذه دگذونگی تنظذیم و انیقذاد
تواف های بینالمللی مصذوب  71/2/13هیذات وزیذران توافذ هذای حقذونی را بذه دو دسذته
تشریفاتی و ساده تقسیم مینماید و عنوان میدارد که کلیه تواف های حقونی تنبه تشذریفاتی
داشته و تابع تصویب مجلس شورای اسالمی است به تز در موارد مصرح ذیل:
 تواف نزاکتی :توافقی است ناشی از روابط بذینالمللذی کذه بذه موتذب آن دسذتگاهدولتی تصمیم خود را به تیقیب سیاستهای میینی اعالم می نماید بدون اینکه ارر حقذونی
مزم امترایی بر آن مترتب باشد.
 تفاهم نامه :توافقی است که زمینه همکاری دولت تم وری اسالمی ایران یذا یکذی ازدستگاههای دولتی با طرفهای خارتی را مشاص مینماید بدون آنکه تی د حقونی ت ذت
انجام آن برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.
 تواف حقونی ساده :که شامل نرارداد تزیی برنامه همکاری اتازه مقدم و میامالتاست1.

در نظام حقوق داخلی تم وری اسالمی ایران نواعد حقذوق بذینالملذل بذر نواعذد حقذوق
داخلی برتری ندارد و در حکم نانون عادی محسوب میشود 2.بر این اساس از آنجا که مطاب بذا
فر

پریرفته شده در خصوص ماهیت برتام برنامذه انذدام مشذترک موافقذتنامذه بذینالمللذی

میباشد باید به دنبال پاساگویی به این سؤال بود که آیذا تصذویب برتذام در صذالحیت مجلذس
شورای اسالمی نرار دارد یا خیر؟ به عبارت دنی تر مطاب مطالب پذی

گفتذه بذر اسذاس نظذام

 -1آیین نامه دگونگی تنظیم و انیقاد تواف های بینالمللی مصوب  1371/2/13هیات وزیران.
 -2ماده  9نانون مدنی مقرر می دارد :مقررات ع ودی که بر طب نانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منیقد شذده
باشد در حکم نانون است.
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حقونی ایران آن دسته از موافقتهای بینالمللی در صذالحیت مجلذس نذرار دارد کذه اومً دارای
وصف بینالمللی باشد و رانیاً موتب تی دی برای دولت ایران گذردد؛ در نتیجذه بایذد در بررسذی
متن برتام به دنبال آن بود که آیا برنامه تامع اندام مشترک دارای وصف بینالمللی مذیباشذد و
موتب تی د دولت ایران میگردد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ به این سؤال مثبت باشذد بررسذی
و تصویب برتام در صالحیت مجلس شورای اسالمی نرار دارد و در غیر این صذورت مجلذس بذر
مبنای نانون اساسی صالحیت رسیدگی به برتام را ناواهد داشت.
نگاهی گررا به متن ن ایی برتام نشان میدهد که متن ن ایی تواف ایران و کشورهای
 1+5دارای هر دو وصف "بینالمللی بودن و داشتن تی د برای دولت ایران" است .در تبیین
وصف بینالمللی بودن باید بیان نمود که اومً متن ن ایی برنامه تامع اندام مشترک در
موارد متیددی به وتود طرفهای متی د (گروه  5+1که شامل ایامت متحده آمریکا دین
فدراسیون روسیه آلمان فرانسه انگلیس و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارتی و
سیاست امنیتی( اشاره مینماید .برای نمونه بند (الف) از مقدمه و مفاد عمومی تواف تصریح
مینماید« :تم وری اسالمی ایران و گروه ( 5+1دین فرانسه آلمان فدراسیون روسیه
انگلیس و ایامت متحده و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارتی و سیاست امنیتی) در
مورد این برنامه تامع اندام مشترک (برتام) تصمیمگیری نمودند .»...عالوه بر این در بند
(ک) برتام با اشاره به طرفهای مراکره و وتود تی دات فیمابین طرفین مقرر میدارد:
«کلیه مفاد و اندامات مندرج در این برتام صرفاً برای اترای آن بین گروه  5+1و ایران
میباشد و نمیبایست به منزله ایجاد سابقه برای هیچ دولت دیگری یا برای اصول بنیادین
حقوق بینالملل و حقوق و تی دات وف میاهده عدم اشاعه سالحهای هستهای و سایر
اسناد مربوطه و همچنین اصول و رویههای شناخته شده بینالمللی تلقی گردد» .بر این
اساس متن برنامه تامع اندام مشترک دارای وصف بینالمللی میباشد درا که طرف مقابل
دولت ایران  6دولت دیگر نرار دارند و همین موضوع محق کننده وصف مورد نظر است.

رانیاً متن برتام که مورد تواف

طرفین مراکره کننده نرار گرفته موتب تی دات

فراوان دولت تم وری اسالمی ایران در امور هستهای و مسائل مرتبط با آن گردیده است.
بند (الف) در خصوص وتود تکالیف متناظر برای طرفین تواف مقرر میدارد...« :این برتام
بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متناظر به نحو مندرج در این سند و
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پیوستهای آن میباشد که نرار است توسط شورای امنیت مورد تایید نرار گیرد 1».عالوه بر
آن بند (ح) در خصوص وتود تی داتی برای طرفین تواف مقرر میدارد« :گروه  5+1و ایران
متی د می شوند که این برتام را با حسن نیت و در فضایی سازنده بر مبنای احترام متقابل
اترا نمایند و از هرگونه اندام مغایر با نص روح و هدف این برتام که سبب تاریب اترای
موف آن شود خودداری نمایند 2».برتام در تای دیگری مقرر میدارد« :گروه  5+1و ایران
متی د می شوند که این برتام را با حسن نیت و در فضایی سازنده بر مبنای احترام متقابل
اترا نمایند و از هرگونه اندام مغایر با نص روح و هدف این برتام که اترای موفقیتآمیز
آن را ماتل سازد خودداری کنند .مقامات ارشد دولتی در گروه  5+1و ایران تمام تال
خود را برای حمایت از اترای موفقیتآمیز این برتام از تمله در بیانات عمومی خود به
کار خواهند بست 3».مضاف بر این بر مبنای متن برتام و پیوستهای آن به ویهه پیوست
شماره یک 4در خصوص موضوع هستهای تم وری اسالمی ایران تی دات فراوانی را
پریرفته است( .فتاحی زفرنندی  1394ص .)19
عالوه بر این موید دیگری بر لزوم بررسی متن برتام در مجلس شورای اسالمی استناد به
ماده  7آیین نامه دگونگی تنظیم و انیقاد تواف های بذینالمللذی مصذوب  1371/2/13هیذأت
وزیران در خصوص تفکیک میاهدات تشریفاتی از ساده و اترایی و حیطه صالحیت مجلذس در
بررسی موافقتنامههای بینالمللی میباشد که بیان میدارد« :موضوعات زیر بایذد بذه تناسذب
تحت یکی از عناوین ع دنامه مقاوله نامذه موافقذت نامذه نذرارداد یذا پیمذان و در دذاردوب
تواف های حقونی تشریفاتی (یینی مواردی که مطاب مواد  1و  11همین آیین نامذه نیازمنذد
تصویب مجلس شورای اسالمی دانسته شده است) تنظیم و تصویب شود:

 -1نسمت (الف) مقدمه و مفاد عمومی برتام
 -2نسمت (ح) مقدمه و مفاد عمومی برتام
 -3بند  28برتام
 -4مزم به ذکر است که برتام عالوه بر متن اصلی دارای پنج پیوست بوده که هر یک از پیوستهذا بذه موضذوع خاصذی
تیل گرفته است .پیوست اول با عنوان «اندامات مرتبط با هستهای» تی دات هستهای تم وری اسذالمی ایذران را بیذان
نموده است.
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الف) تییین خطو مرزی رو های حل اختالفات مرزی صلح و منانشات با دولتها.
....
ه) در مورد مسایل تی دآور سیاسی نظامی یا دفاعی دو یذا دنذد تانبذه منطقذهای یذا
ت

انی»1

بر این اساس مصوبه هیات وزیران نیز موید آن اسذت کذه هرگونذه موضذوع تی ذدآور
حتی تی د سیاسی و همچنین هرگونه صلح و تواف با دولتها در مسائل اختالفذی نیازمنذد
تصویب مجلس شورای اسالمی است و همان گونذه کذه بیذان گردیذد تی ذدات فراوانذی در
حوزههای گوناگون در متن برتام برای تم وری اسالمی ایران در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است هذر دنذد کذه توافذ هذای بذینالمللذی مبتنذی بذر اراده طذرفهذای
مراکرهکننده به نگار

در می آید و میموم ضمانت اتراهای تییذین شذده در نظذام حقذوق

بینالملل همانند ضمانت اتراهای حقوق داخلی سازمان یافته و بذه کمذال رسذیده نیسذت؛
(ضیایی بیگدلی  1386ص  )20متن برتام شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عنذوان
ن ادی بینالمللی با ندرت و نابلیتهای بکارگیری ضذمانت اتذرای ن ذری علیذه دولذتهذا
(ضیایی بیگدلی  1386ص  )22به منظور تایید و تضمین تی دات طذرفین توافذ در نظذر
گرفته است که این خود امارهای بر وتود تی دات و تییین ن اد نذاظر بذر رونذد اتذرای آن ذا
میباشد.

مطاب استدملهای فوق می توان بیان نمود که متن ن ایی توافذ میذان ایذران و 5+1
موافقت نامهای است که مبتنی بر اصول  77و  125نانون اساسی به طی تشریفات مقذرر در
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی نیاز دارد 2و از آنجا که دارای وصف بینالمللی بذوده
و متضمن تی د برای دولت ایران میباشد در روند رسیدگی داخلی بر اساس نانون اساسذی
تم وری اسالمی ایران و نظرات تفسیری شورای نگ بان صالحیت تصذویب آن انحصذاراً در
اختیار مجلس شورای اسالمی نرار دارد( .فتاحی زفرنندی  1394ص .)20

 -1آیین نامه دگونگی تنظیم و انیقاد تواف های بینالمللی مصوب  1371/2/13هیأت وزیران
 -2کدخدایی عباسیلی راه سوم برای بررسی حقونی برتام نابل دسترسی در پایگاه اطالع رسانی خبرگزاری فارس به آدرس:
www.farsnews.com/13940519001386
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بنابراین به موتب اصل  71نانون اساسی« :مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل در
حدود مقرر در نانون اساسی میتواند نانون وضع کند ».این اصل در هر نظام دموکراتیک
مبتنی بر این آموزه است که مجلس در رأس امور است .با وتود این رأسیت مجلس منو به
حدود مقررات نانون اساسی و نظام حقونی است .آموزه مزبور مبنای اصلی بحث حقونی درباره
این پرس

است که آیا تصویب «برتام» از سوی مجلس ضروری است یا

اگر این پرس

تا پی

خیر؟1

از تصویب نانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای

هستهای (مصوب  )94/4/2مطرح میشد دال

کمتری پی

روی حقوندانان بود .مجلس

شورای اسالمی تصمیم گرفت درباره تصویب برتام نانونی خاص وضع کند .اگرده وضع نانون
درباره نتیجه مراکرات طب اصل  71از اختیارات مجلس است اما باید به دو نکته اشاره کرد.
ناست آنکه برکنار بودن مجلس از مراکرات یک روند طبییی است زیرا اداره روابط خارتی از
صالحیتهای نوه مجریه است و مداخله مجلس در این امر مصداق دخالت در نوای دیگر است
و هرگز رسم بر این نبوده که نوه مقننه یک کشور در تریان مراکرات سیاسی یا نراردادی
مشارکت داشته باشد .درباره میاهدات بینالمللی نیز نوه مقننه اغلب با فرمول «همه یا هیچ» به
میاهده مینگرد مگر آن که از نظر حقوق بینالملل امکان اعمال ح شر (رزرو) نسبت به
برخی مقررات میاهده وتود داشته باشد .گاهی درباره برتام این بحث مطرح میشود که
مجلس حتی نادر به تیدیل متن نیز هست؛ دنانکه در گزار

ن ایی کمیسیون ویهه برتام

آمده است« :کمیسیون در مجموع به این تمعبندی رسیده که نظر دولت محترم درباره غیر
نابل اصالح و تفسیر بودن متن برتام و ضرورت پریر

یا رد آن در نالب فرمول همه یا هیچ

برای مجلس مزمامتباع نیست و رو هایی برای مشرو سازی و ارائه تفسیر ماتار از آن وتود
دارد 2».در حالی که طب تواف

نو و بر اساس دیدگاه طرفین برتام یک «بسته به هم

پیوسته» 3است و به علت متقابل بودن تی دات مندرج در آن هیچ یک از طرفین نمیتواند به
 -1مصاحبه امیر مقامی عضو هیأت علمی دانشگاه ش ید اشرفی اصف انی با دیپلماسی ایرانی منتشذر شذده در تذاریخ 2
ش ریور  .94نابل مشاهده در پایگاه اینترنتی به نشانیwww.irdiplomacy.ir/fa/page/1950952 :
 -2بند  2نسمت (ب) متن ن ایی گزار ن ایی کمیسیون ویهه برتام مجلس شورای اسالمی کذه در تذاریخ 1394/7/12
در صحن علنی مجلس نرائت شد .نابل مشاهده در پایگاه خبری به نشانی:
www.alef.ir/vdcauonua49noe1.k5k4.html?299328
3- Package Deal
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استناد مقررات داخلی باشی از آن را به نفع خود تیدیل کند یا از دامنه تی دات خود بکاهد.
این نگر

در تواف

نو صراحتا با این عبارت مورد اشاره نرار گرفت که «هیچ دیز مورد تواف

نیست مگر آن که همه دیز مورد تواف نرار گرفته باشد ».لرا به فر

مداخله مجلس این ن اد

نمی تواند تغییری در متن آن ایجاد کند و تن ا ممکن است نسبت به رد یا تأیید آن اندام کند.
در خصوص نحوه مداخله مجلس نیز تبصره یک نانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای
هستهای به بدترین نحو ممکن انشا شده است .به موتب این تبصره «بر اساس اصول  77و
 125نانون اساسی نتیجه مراکرات باید به مجلس شورای اسالمی ارائه شود ».اساساً استناد به
اصول  77و  125در اینجا فاند وتاهت بوده و مجلس صرفاً میتواند اندام خود را به اصل 71
نانون اساسی مستند سازد .در وانع انشای کنونی نمی تواند تایگاه برتام را در نظام حقونی
ایران مشاص سازد .شاید مناسبتر آن بود که مجلس درباره منع دولت نسبت به اترای تواف
هستهای اظ ار نظر میکرد و نه درباره تجویز آن .پرس

دیگری که از این انشا بر میآید آن

است که آیا دولت ملزم به ارائه میحه بوده است؟ در متن نانون اشارهای به میحه نشده است و
صرفاً از «ارائه نتیجه مراکرات» سان به میان آمده است .در اغلب نوانین هنگامی که تکلیف به
ارائه میحه از سوی دولت مورد نظر مجلس است تیابیر واضحی به کار گرفته میشود و دنین
تیبیر مجملی به نظر نویسندگان بیسابقه است .در وانع استنکاف دولت از ارائه میحه به
مجلس ناشی از اشتباه مجلس در نگار

تبصره فوق است! هردند هنوز راه برای تفسیر این

تبصره از سوی مجلس در داردوب اصل  73نانون اساسی وتود دارد و در صورتی که این
تفسیر رسمی به عمل نیاید و تکلیف ارائه میحه را از دولت سانط کند دولت میتواند مدعی
شود نتیجه مراکرات را در نالب گزار

وزیر امور خارته به مجلس «ارائه» داده است و تکلیف

دیگری ندارد؛ زیرا هیچ «میاهده»ای نیز به وتود نیامده که دولت طب اصول  77و  125ملزم
به ارائه میحه برای تصویب آن باشد.
اگر ماهیت تی ّدات برتام را فارغ از نطینامه شورای امنیت سیاسی تلقی کنیم تصویب
آن از سوی مجلس الزام نانونی داخلی به رعایت آن ایجاد میکند و در نتیجه به یک تکلیف
حقونی داخلی برای دولت تبدیل خواهد شد .البته این بدان مینا نیست که دولت نمیتواند در
صورت نقض برتام از سوی طرف مقابل نسبت به پایان باشیدن به انجام تی دات خود اندام
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کند زیرا هم برتام و هم بند  13نطینامه  2231به ایران اتازه میدهد در صورت نقض طرف
مقابل اترای تی ّدات خود را متونف سازد .به عبارت دیگر اگر برتام به نانون داخلی تبدیل
شود فقط در صورت بازگشت تحریمهاست که دولت میتواند اترای برتام را متونف سازد و با
توته به پی بینی ناپریری آینده دنین محدودیتی مفید

نیست1.

از آنجا که نطینامه  2231شورای امنیت برای دولت تم وری اسذالمی ایذران الزامذات
حقونی در نظر گرفته ضروری است که تایگاه نطینامههذای شذورای امنیذت سذازمان ملذل
متحد در نظام حقوق داخلی تم وری اسالمی ایران مورد بررسی و ارزیابی نرار گیرد.
بر اساس ماده  25منشور ملل متحد اعضای ملل متحد تواف مینماینذد کذه تصذمیمات
شورای امنیت را بر طب این منشور نبول و اترا نمایند؛ و از آنجا کذه ایذران بذه موتذب مذاده
واحده «نانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده است» 2در تاریخ
 24اکتبر  1945به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درآمده ملزم به پذریر
نطینامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد .به عبارت دنی تر نظام حقونی ایذران
با تصویب نانون تصویب منشور ملل متحد توسط مجلس ملزم بذه اتذرای تی ذدات مذرکور در
منشور میباشد و یکی از الزامات ناشی از منشور ملل متحد که در ماده  25آن مورد اشاره نرار
گرفته است التزام به پریر

مفاد نطینامههای شورای امنیت میباشد .از همین رو مذیتذوان

گفت که دولت تم وری اسالمی ایران ملزم به پریر

نطینامذههذای شذورای امنیذت بذوده و

نطینامههای مرکور را میبایست در حکم نانون عادی تلقی نمود؛ درا که دنین الزاماتی ریشه
در منشور ملل متحد دارد و منشور ملل متحد بوسیله نانون عادی تصویب گردیذده اسذت و در
نتیجه الزام نطینامه ناشی از تصویب منشور ملل متحد به وسیله نذوه مقننذه بذوده و در حکذم
نانون عادی تلقی میگردد .اما از آنجا که مجلس شورای اسذالمی بذر اسذاس اصذل  71نذانون
اساسی ح وضع نانون در عموم مسائل در حدود مقرر در نانون اساسی را دارد و امکان اصالح

 -1مصاحبه امیر مقامی پیشین.
 -2مجلس شورای ملی منشذور ملذل متحذد را کذه در تذاریخ پذنجم تیذر مذاه  1324مطذاب  26وئذن  1945در شذ ر
سانفرانسیسکو به امضاء رسیده است تصویب مینماید .این نانون که مشتمل بذر یذک مذاده و مذتن منشذور پیوسذت آن
میباشد در تلسه  1324 / 6/13به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
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و تغییذذر در هذذر نذذانونی از وی سذذلب نشذذده از منظذذر حقذذونی مذذیتوانذذد مقرراتذذی مغذذایر بذذا
موافقتنامههای بینالمللی و تصمیمات ن ادهای بینالمللی کذه تم ذوری اسذالمی ایذران بذه
عضویت آنان درآمده است (همانند نطینامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد که مطاب با
منشور ملل متحد وضع شده است) تصویب نماید .اگر ده ممکن است از حیث بینالمللی وضع
نانون خالف نطینامه تبیاتی به همراه داشته باشد .در نتیجذه نطینامذه شذماره  2231کذه بذه
تایید و تضمین برنامه تامع اندام مشترک پرداخته در نظام حقونی تم وری اسالمی ایران در
حکم نانون عادی محسوب میگردد( .فتاحی زفرنندی  1394صص  47و .)48
 -2اسناد بینالمللی در نظام حقوقی آمریکا
در ایامت متحده آمریکا طب نسمت دوم از اصل دوم نانون اساسی فذدرال مذورخ 17
سپتامبر  1787رئیس تم ور با مشورت و موافقت مجلس سنا و به شر موافقذت دو سذوم
سناتورهای حاضر در مجلس دارای اختیار انیقاد میاهدات

میباشد1.

بر این اساس میاهدات را از نقطه نظر تصویب به دو دسته تقسیم نمودهاند :میاهذدات
رسمی و موافقت نامههای اترایی( .ضیایی بیگدلی  1386ص .)53
الف) میاهدات رسمی :در تصویب این نوع میاهدات دخالت رئیس تم ور و مجلس سنا
تواماً مزم است .در مورد میاهدات رسمی برای درک فلسذفه وتذودی نسذمت دوم از مذاده 2
نانون اساسی ایامت متحده باید به تاریخ فدرالیسم این کشور مراتیه کرد زیذرا در آن هنگذام
که ایامت آمریکا برای برپا داشتن کشوری فدرال مصمم شدند و اتازه دادند که دولذت فذدرال
نماینده آن ا در عقد میاهدات بینالمللی باشد نظارت بر تصویب میاهدات را نیز در نظر گرفتند
و ناعدهای را بنیان گراشتند که به موتب آن مجلس سنا در مقام نماینده ایامت ح مداخلذه
در انیقاد و تصویب میاهدات را به دست آورد؛ درا که فقط در سنا همه ایامت در رای دادن با
یکدیگر برابر و مساوی هستند .این ناعده اگرده از لحاظ فدرالیسم آمریکایی مطلذوب بذه نظذر
میرسد ولی از نظر بینالمللی در سرنوشت پیمانهای آمریکایی تاریری منفی به تذا گراشذته

He shall have power, by and with advice and consent of the Senate to make treaties, provided
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two-thirds of the senators present concur.
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است( .فلسفی  1379ص .)221
بدین ترتیب در حقوق آمریکا تصویب میاهدات بر ع ده رئیس نوه مجریه اسذت ولذی
الزاماً باید موافقت سنا را نیز کسب نماید .از طرف دیگر مداخلذه سذنا در مزم امتذرا شذدن
میاهدات تن ا منحصر به اظ ار نظر و تأیید و تصویب آن ا نیست بلکه حتی در مرحلذه تنظذیم
میاهده و بطور کلی نیروی میاهدهسازی 1باید آن را همطراز رئیس تم ور تلقی کرد .به عبارت
دیگر هر دو با مشارکت یکدیگر اراده حکومت را در انیقاد و تصویب میاهدات بیان مینماینذد.
در وانع ماده ( 2بند  )2فوق از نانون اساسی آمریکذا مربذو بذه سیسذتم حکومذت فذدرالی و
دخالتهای ایالتهای ماتلف آن در تصمیم گیریهای سنا و ریاست تم ذوری اسذت؛ امذا در
شرایط فیلی به دست آوردن اکثریت دو سوم آراء برای تصویب یک میاهده بذینالمللذی بسذیار
دشوار است بویهه هرگاه رئیس تم ور متیل به حزبی باشد که واتد اکثریت در سذنا نیسذت.
در گرشته در پارهای موارد یک میاهده بینالمللی م م مانند میاهده ورسای که پس از تنذد
ت انی اول متضمن اساسنامه تامیه ملل بود با ماالفذت سذنا مواتذه گردیذد و در نتیجذه بذه
تصویب آمریکا نرسید .زیرا هیچکس باور نمیداشت که میثاق یینی سندی که رئذیس تم ذور
ونت آمریکا ویلسن در ت یها

مرارت بسیار کشیده بود در آمریکا دنان سرنوشت غم انگیزی

پیدا کند .به همین سبب بذرای تلذوگیری از تیذار

میذان سذنا و نذوه مجریذه بسذیاری از

دولتمردان آمریکایی همواره کوشیدهاند مجلس نمایندگان را نیز در امذور مربذو بذه سیاسذت
خارتی شرکت دهند .در دهه  60میالدی انیکاس تند ویتنذام بذر حیذات سیاسذی آمریکذا
موتب شد که در مورد ضرورت دخالت کنگره در اداره سیاست خارتی دریچذههذای تدیذدی
گشوده شود و بار دیگر به سنا و همچنین مجلس نمایندگان فرصتی داد تا درباره نظارت کنگره
بر اندامات نوه مجریه مسائلی تدید مطرح سازند و ت دید کنند که در صورت بیاعتنذایی نذوه
مجریه به این مسائل از تصویب یا اعطای بودتذه مزم بذه دولذت خذودداری خواهنذد کذرد .در
نتیجه بسیاری از نمایندگان این ح را بدست آوردند که در تبادل نظرها و مراکرات مربو به
انیقاد میاهدات بینالمللی شرکت تویند .با این حال نظری که بر اساس آن انیقذاد میاهذدات
باید منو به اتازه نبلی کنگره و تصویب نانون باشد (دیزی که تداً ح رئیس تم ذور را در
Treaty Making Power
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مراکره برای انیقاد پیمانهای بینالمللی از میان میبرد) رد شد.
موضوع اکثریت دو سوم مشکالت عدیدهای را پی

آورده است (بطور مثال خودداری سذنا

از تصویب میثاق تامیه ملل) زیرا در آمریکا در موارد بسیاری تصویب میاهده توسط سذنا همذراه
شرطی که در اعالمیه تفسیری ذکر گردیده انجذام شذده اسذت( .عنایذت  1370ص  .)131نذوه
مجریه در آمریکا به خود ح میدهد حتی در میاهدات دو تانبه نیذز تصذویب خذود را مشذرو
اعالم کند 1.اما مجلس نمایندگان فقط در مورد تصویب میاهذداتی کذه تنبذه مذالی دارد دارای
صالحیت است( .کلییار  1368ص .)459
در حقوق اساسی آمریکا میاهدات بینالمللی هم مرتبه نوانین فدرال بوده و به عبذارت
دیگر این میاهدات میتواند از طری تصویب نوانین بیدی نسخ و نقض گردد و اختیار ایذن
امر نیز با کنگره آمریکاست .البته در این صورت حکومذت ایذامت متحذده آمریکذا در نبذال
دنین عملی مسئولیت بینالمللی خواهد داشت.
ب) موافقتنامههای اترایی :دولت ایامت متحده به منظور احتراز از مشکالت ناشی از
کسب دو سوم آرای سنا و با استیانت از تفسیر موسع نانون اساسی فدرال رویهای را میمول
داشت که بنابر آن رئیس تم ور میتواند راساً میاهداتی را به تصویب برساند .بذه ایذن نذوع
میاهدات موافقت نامههای اترایی میگویند .این نوع موافقتنامهها از همان اعتبذار حقذونی
میاهدات رسمی برخوردارند و این امری است که دیوان عالی فدرال ایامت متحده نیذز آن را
صحه گرارده است )Garcia, 2015, p.4( .انیقاد موافقتنامههای اترایی در وانع بازتاب نوه
مجریه در نبال محدودیتها و مقررات سات نانون اساسی بذوده اسذت .بسذیاری از صذاحب
نظران موافقت نامههای اترایی را همان موافقت نامههای ساده دانسته اند .بذا آنکذه ایذن دو
اصطالح از لحاظ وا ه شناسی متضمن مفاهیم ماتلفی هستند وته اشتراکی دارنذد کذه در
 -1نگاه کنید به  Restatement of the Foreign Relation Lawمجموعه نوانین مربو به روابط خارتی ایذامت متحذده
بند  305که به سنا ح میدهد که یک ع دنامه را بطور مشرو تصویب نماید .از مؤلفان آمریکذایی  L. Henkinدر کتذاب
امور خارتی و نانون اساسی داپ  1972ص  133به بید مینوسید که برای سنا همه این ح را پریرفتهاند که بذه هنگذام
تصویب یک میاهده شرو و نیودی را بر نوه مجریه تحمیل نماید .در تلد  14دایجسذت حقذوق بذینالملذل دذاپ 1970
مقاله  M. Whitemanدر ص  138این مطلب تایید شده است .در مقالهای که آنای  Connallyدر مجله حقوق و سیاسذت
بینالمللی دانشگاه نیویورک سال ( 1978دوره  11ص  323به بید) تحت عنوان ندرت مشرو کذردن و اصذالح میاهذدات
نوشته است سابقه این رویه در آمریکا را از سال  1794نقل میکند.
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به اتراء درآمدن بیدرند آن ا خالصه میشود)Quoc Dinh, 1980, p.149( .
پایه و اساس پیدای

دنین موافقتنامههایی در نظام حقونی آمریکا استناد بذه اصذل

دوم نانون اساسی فدرال است (نسمتهای  1و  )2که مقرر میدارد :رئیس تم ذور فرمانذده
کل نیروهای مسلح است و سفیران و وزیران را بذه حضذور مذیپذریرد و در اتذرای نذوانین
نظارتی دنی مینماید 1.این ناعده را دنذین تفسذیر مذینماینذد کذه دذون رئذیس تم ذور
فرمانده کل نوا است بنابراین اختیار انیقاد موافقتنامههای نظامی را دارد .در این باره حتی
تا بدانجا پی

رفته اندکه میاهدات مربو به امنیت آمریکا را نیز در زمره موافقت نامذههذای

نظامی نلمداد کردهاند مثل موافقتنامه یالتا مورخ  11فوریه

2.1945

همچنین از آنجا که رئیس تم ور اختیار داردکه نماینذدگان کشذورهای خذارتی را بذه
حضور بپریرد پس اختیار انیقاد موافقتنامههای مربو به شناسایی کشورها را نیز دارد مثذل
شناسایی شوروی در  17نوامبر  .1933به عالوه دون طب نانون اساسذی فذدرال نظذارت بذر
حسن اترای نوانین نیز با رئیس تم ور است لرا وی ح انیقاد موافقتنامههای بینالمللی را
دارد که موضوعاً در داردوب نوانین مصوب کنگره مذیباشذد.)Quoc Dinh, 1980, p.148( .
البته در این مورد خاص عمل رئیس تم ور آزادمنشانه تر از اندامات دیگر وی در زمینذههذای
مشابه بوده است؛ زیرا در این مقوله رئیس تم ور همیشه با نظارت مجلس نماینذدگان کذه در
تصویب نانون مورد نظر مشارکت داشته است اعمال صالحیت کرده است .این موافقتنامهها را
( )Congressional executive agreementsنامیدهاند یینی موافقتنامههای اترایذی کذه بذه
تصویب کنگره رسیده است 3.بذر همذین اسذاس رئذیس تم ذور مذیتوانذد در صذورت لذزوم بذا

President to be commander in chief (sec. 2)… he shall receive Ambassadors and other public
ministers, he shall take care that the laws be faithfully executed (sec. 3).
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 -2درباره انیقاد موافقتنامههای یالتا که دولت ایامت متحده (نوه مجریه) آن ا را با استناد بذه نظذامی بودنشذان بصذورت
ساده و بدون مداخله سنا به تصویب رسانید سر و صدای زیادی به پا شذد زیذرا ایذن موافقذتنامذههذا حذاوی مقرراتذی
غیرنظامی بود که تصویب آن ا ناعدتاً در صالحیت نوه مجریه نرار نمیگرفت و طبیاً میبایست به تصویب سنا میرسذید.
رکPan, S. AJII, 1952, pp. 40-59 .
 -3موافقتنامههای پستی از  1792به بید؛ موافقت نامههای گمرکی از  1934به بیذد؛ موافقذتنامذههذای اعطذای وام از
 1941تا 1945؛ موافقتنامههای کمکهای نظامی برای دفذاع مشذترک از  1949بذه بیذد؛ موافقذتنامذههذای اسذتفاده
صلحآمیز از انر ی اتمی از  1954به بید.

 / 96فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31بهار  ،1396شماره 1

دولتهای دیگر میاهداتی منیقد نماید که با تی دات پیشذین ایذامت متحذده مالزمذت دارنذد .از
تمله تصویب موافقتنامههای مربو به حل و فصل اختالفات مالی اتباع آمریکایی بذا کشذورهای
خارتی که در داردوب نذانون  14دسذامبر  1976مذیباشذد و بذه موتذب آن رئذیس تم ذور
میتواند در مسایل انتصادی که از نظر بینالمللی برای آمریکا تنبذه حیذاتی دارد هرگونذه انذدام
مزم را سرییاً میمول دارد (مثالً انیقذاد بیانیذه الجزایذر مذورخ  19فوریذه  1981کذه بذه صذورت
موافقتنامه اترایی تن ا به تصویب رئیس تم ور آمریکا رسید و دیوان عالی فذدرال آن را نذانونی
دانست) (.)Bastid, 1985, p.49
در سالهای اخیر اندامات وسییی ت ت کذاه

اختیذارات رئذیس تم ذور در انیقذاد

میاهدات بینالمللی صورت گرفتذه اسذت .سذناتور تذان بریکذر 1از ایالذت اوهذایو کذراراً در
سالهای  1951تا  1957اصالحیه ای پیشن اد کذرد کذه در آن بذه مشذارکت کنگذره بذرای
تصویب تمام میاهدات حتی میاهداتی که با سازمانهای بینالمللی منیقد کرده انذد اشذاره
شده بود .به موتب این اصالحیه میاهدات و موافقتنامههای اترایی همذه بایذد از تصذویب
کنگره میگرشت .خصوصیت دیگر این اصالحیه آن بود که اداره سیاست خذارتی آمریکذا را
به شیوه دموکراسیهای پیشرفته در اختیذار دو مجلذس مذیگراشذت .ایذن پیشذن اد در 26
فوریه  1954تن ا با اختالف یک رای ماالف پریرفته نشد.
به رغم این شکست اعضای کنگره تم ید دیگری به کار بستند و این بار از فن و رو
تصویب ضمنی که در نظامهای دیگر خصوصذاً نظذام انگلسذتان وتذود دارد مذدد تسذتند و
طرحهای ماتلفی در این نلمرو عرضه نمودند .طرحهای سناتور بینتسن 2و گلین 3در فوریذه
و مارس  1957و مورگان زابلوکی 4در  1976از همه طرحها مش ورترند .وته مشذترک ایذن
دو طرح آن بود که اترای مورر موافقت نامه اترایی را موکذول بذه سذپری شذدن  60روز از
تاریخ تسلیم آن به سنا یا کنگره می کرد .در نتیجذه اگذر ظذرف ایذن مذدت سذنا یذا کنگذره

)John Briker (from ohio
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ماالفتی ابراز نمیداشت موافقتنامه مجاز نلمداد میشد .این طرحها موتب گردید تحذولی
دیگر در این زمینه پیدا شود و آن تصویب نانون میروف به « »Case Actدر  22اوت 1972
است که در  1978مورد تجدید نظر وانع شدInternational Legal Materials, 1972, ( .

 .)p.1117به موتب این نانون رئیس تم ور ملزم است حداکثر  60روز پس از بذه اتذرا در
آمدن موافقت نامه متن آن را برای اطالع به کنگره ارسذال دارد 1.فایذده ایذن کذار نظذارت
سیاسی است که کنگره بیداً بر موافقتنامه اترایی اعمال می نماید .از سذوی دیگذر مصذوبه
شماره  536مجلس سنا مورخ  1978نیز بطور غیرمستقیم از اختیارات نوه مجریه در زمینذه
انیقاد موافقت نامههای اترایی تا حدودی کاسته استInternational Legal Materials, ( .

 .)1979, p.82-84به موتب این مصوبه کمیته روابط خارتی سنا میتواند حین مذراکرات
عقیده خود را در مورد اینکه پیمان مورد نظر باید به صورت میاهده یا موافقتنامذه اترایذی
درآید به دولت اعالم کند (فلسفی  1379ص .)109
هر دند موافقتنامههای اترائی به صراحت در نانون اساسی مورد اشذاره نذرار نگرفتذه
اما آراء دیوان عالی فدرال و نیز رویه تاریای اعتبار این اسناد بذه عنذوان موافقذتنامذههذای
بینالمللی را تائید کردهاند .در یک نگاه آماری ایامت متحده تذاکنون بذی

از هجذده هذزار

موافقت نامه اترایی و تن ا حدود هزار و صد میاهده بینالمللی منیقد نموده است.
موافقت نامههای اترایی بر سه نوع هستند)Garcia, 2015, p.5( :
 -1موافقت نامههای تقنینی ذ اترائی 2که (کنگذره مشذتمل بذر مجلذس نماینذدگان و
مجلس سنا) مبادرت به صدور تواز پیشینی و یا تائید پسینی نسذبت بذه انیقذاد و یذا تائیذد
موافقتنامه منیقد شده مینماید و مصوبه مزبور نیازمند رای اکثریت ساده میباشد.
 -2موافقتنامههایی که در راستا و بر اساس یک میاهده موتذود 3منیقذد مذیشذوند و
اعتبار مییابند.

 -1در عمل وزارت خارته ضمیمه نامهای به هر موافقت نامه ملح مینماید و در آن به تزئیات امور مربذو بذه انیقذاد
موافقت نامه هدف و آرار آن اشاره میکند .رکBastid, S. op. cit, p. 48 .
Congressional-executive agreement
pursuant to a treaty

2-

3- Agreement
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 -3موافقت نامه اترایی صرف 1که بر اساس اختیارات مصرح رئذیس تم ذور در نذانون
اساسی منیقد میگردد و اعتبار آن نیازمند تائید کنگره نمیباشد.
با توته به آنکه در موافقتنامههای تقنینی -اترایی فرآیند تصویب در هر دو مجلذس
نمایندگان و سنا (یینی کنگره) طی میشود لرا در نالب تصویب یک نانون خاص در کنگره
میتبر و مزم امترا خواهند

شد2.

اترائی شدن این موافقت نامهها در سه حالت ماتلف متصور است:
در حالت اول کنگره اترائی شدن موافقت نامه را منو به تصویب نذانون تداگانذهای
میسازد که در وانع زمینه نانونی نرار گرفتن مفاد موافقت نامه در زمره هنجارهذای حقذوق
داخلی را فراهم میکند.
در حالت دوم اترائی شدن منو به تصویب یک نطینامه مشترک کنگذره (کذه البتذه
هر کدام از دو نطینامه کارکرد و آرار خاصی دارند) در محدوده زمانی مشاص پذس از ارائذه
تواف نامه به کنگره میشود.
در حالت سوم با ناتوانی کنگره در تصویب یک نطینامه مشترک در ماالفت موافقذت
نامه تائید میشود .در خصوص مطابقت دنین موافقتنامذههذایی بذا مفذاد نذانون اساسذی و
اختیارات اعطائی به نوای مقننه و مجریه رویکرد رویه نضائی تائید آن ا مبتنذی بذر تفسذیر
اصول مربو به اختیارات این دو نوه و نیز رویه عملی نوای حکومت میباشد.
ج) موافقت نامههای بدون الزام حقونی :این موافقذت نامذههذا از منظذر نظذام حقذونی
ایامت متحده فاند ویهگی نصد طرفین آن برای ایجاد یک رابطه تی دآور حقونی بذر اسذاس
نواعد حقوق بینالملل هستند .اغلب این اسناد تن ا بیان کننده اراده موتود برای انجام یذک
عمل و یا یک تی د صرفاً شاصی سیاسی و یذا اخالنذی هسذتند .حتذی در حذالی کذه ایذن
موافقتنامهها فاند ویهگی الزامآور بذودن هسذتند طذرفین ممکذن اسذت از یکذدیگر انتظذار
پایبندی به تواف و عمل بر طب مفاد آن را داشته باشند)Garcia, 2015, p.10( .
وزارت امور خارته ایامت متحده تفاوت میان یک موافقذتنامذه الذزامآور و غیرالذزامآور را
Sole executive agreement

 -2موافقتنامههای تقنینی-اترایی با رأی نصف بیالوه یک در مجلس نمایندگان و با  60رأی در سنا به تصویب میرسد.
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بدین ترتیب بر میشمارد :یک تی د یا نول به انجام یک فیل که الذزام آور تلقذی مذیشذود در
درون خود مشتمل بر تی د هر طرف به عمل طب آن و نیز ح هر طذرف بذرای اتذرا شذدن
طب نواعد حقوق بینالملل است .در مقابل یک تی د سیاسی تحت نواعد حقوق بینالملل نرار
نداشته و مقرراتی ناظر به انطباق اعمال با تی دات تغییر و اصالح و یا کناره گیری از آن وتود
ندارد .تا زمانی که یک طرف این موافقت نامه غیرالزام آور از آن کناره گیذری نکذرده اسذت در
وانع نول داده تا این تی د سیاسی را محترم بشمارد و از سوی دیگر طرف مقابل نیز میتوانذد
به هر دلیلی نگران اترای تی دات از تانب طرف دیگر باشد .در صذورتی کذه یکذی از طذرفین
تی د سیاسی از عمل به تی دات خود سرباز زنند با پاسخ سیاسذی مناسذب از تانذب دیگذری
روبرو خواهد شد (.)Treaties and Other International agreements, 2001, p. 23
یکی از انواع موافقت نامههای نزاکتی در نظام حقونی ایامت متحذده بیانیذه مشذترک
است که از منظر حقونی تذوافقی غیرالذزام آور محسذوب مذیگذردد مگذر در صذورتی کذه از
مولفههای مزم برای الزام آور بودن برخوردار باشد؛ یینی نصد طرفین میطذوف بذه الذزامآور
دانستن آن باشد و این امر فارغ از عنوانی است که به بیانیه سیاسی داده میشود و لرا نصذد
طرفین و محتوا در تشایص الزامآور بودن مؤرر هستند.
دمئل ماتلفی برای استفاده از این ابزار ذکر شده از تمله آنکه اگر دذه طذرفین نصذد
عمل به تی دات خود را دارند اما نمی خواهند فرآیند تصویب پذی

بینذی شذده در نذانون

اساسی را طی کنند.
یکی از تواف هذای غیرالذزام آور م ذم بیانیذه مشذترک آمریکذا و شذوروی سذاب در اعذالم
نصدشان برای عمل نکردن بر خالف مندرتات موافقت نامه مونت کاه

تسلیحات اسذتراتهیک

که در سال  1977منقضی شده بود میباشد .در این ارتبا وزارت امور خارته و مشذاور کمیتذه
روابط خارتی سنا اعالم نمودند این بیانیه مشترک موتد یک توافذ نامذه بذینالمللذی الذزامآور
نبوده است .مشاور اظ ار داشته که طرفین نصدی برای ایجاد یک میاهده نداشذتهانذد و در وانذع
طرفینی وتود ندارد (.)Treaties and Other International agreements, 2001, p. 5
هردند با عنایت به آنچه در خصوص انیقاد موافقتنامههای بینالمللی در نظام حقونی
ایامت متحده مطرح شد برتام میتوانست در نالبهای متیددی از یک موافقتنامه اترایی
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ساده تا یک میاهده بینالمللی و یک موافقت نامه تقنینی -اترایی ایجاد گذردد امذا کنگذره
امریکا با ورود به موضوع تواف نامه هستهای عمالً دست نوه مجریه را در این زمینذه بسذته و
با تصویب یک نانون نالب موافقتنامه تقنینی ذ اترایی را برای ایذن موافقذتنامذه انتاذاب
نظارتی نویتری نسبت به تواف داشته باشد و شاید از این منظذر

نمود تا از این طری نق

شرایط اترای تواف را در این نظام حقونی در ساتترین حالت ممکن نراردادند.
در این خصوص مزم به توضیح است کنگره ایامت متحده آمریکا در راستای نظذارت بذر
متن تواف ن ایی برتام (نانون نظارت کنگره بر تواف نامههای هستهای با ایران) 1را به تصویب
رساند .این نانون که به عنذوان (نذانون بذازبینی توافذ هسذتهای ایذران مصذوب سذال 2015
میالدی) نیز شناخته میشود؛ در وانع الحاق باشی بر نانون انر ی اتمی آمریکا مصوب 1954
است که با اضافه کردن با

 135بذه نذانون مزبذور آن را اصذالح مذیکنذد .باذ

 135در

خصوص موضوع تواف ایران و ایامت متحده آمریکا پیرامون موضوع هستهای به مباحثی مانند
تیاریف مرتبط با تواف

نالب تواف هستهای و موضوعات ماهوی آن مذیپذردازد .طذرح نذانون

بازنگری تواف هستهای ایران در سال  2015توانایی مجلس سنا را در بلوکه کذردن برتذام از
بین برده است زیرا بر اساس این نانون تواف نامه اترایی نابلیت اترا دارد مگذر هذم مجلذس
نمایندگان و هم مجلس سنا نطینامههایی را در ماالفت با این تواف تصویب کننذد و اکثریذت
دوسوم را برای عبور از وتوی نطیی رئیس تم ور ترتیب بدهند.
نانون نظارت کنگره بر تواف نامههای هستهای با ایران در بردارنذده موضذوعات م مذی از
تمله الزام به ارسال تواف نامههای هستهای با ایران به کنگره و بررسی راستی آزمایی در رابطه
با دنین تواف نامههایی نظارت کنگره بر پایبندی ایران با تواف نامه از تمله در پاسخ به ایذن
موضوعات که هر گونه اندام یا کوتاهی در اندام توسط ایران که توافقنامه را نقض کرده یا مغایر
مفاد توافقنامه است؛ هر گونه تأخیر بی

از یک هفته از سوی ایران در فراهم آوردن دسترسی

بازرسان به امکانات افراد و اسناد در ایران؛ همان گونه که در تواف نامه پی

بینی شده اسذت

هر حرکتی از سوی ایران که در راستای حل و فصل دغدغههای سازمان بینالمللی انر ی اتمی
در رابطه با ابیاد محتمل نظامی برنامه هستهای ایران صورت گرفته اسذت هذر گونذه نیذل بذه
)Nuclear Agreement Review Act of 2015 (INARA

1- Iran
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موادی که موتب نقض تواف از سوی ایران میشود و یا میتواند به طور نابل تذوت ی توانذایی
ایران در دستیابی به سالح هستهای را توسیه دهد هر گونه تحقی و توسذیه سذانتریفیو کذه
مطاب با تواف نامه نباشد و یا در صورتی که گستر

یابد ممکن است حداکثر زمان دستیابی

به یک سالح هستهای توسط ایران را به طور اساسی کاه

دهذد ارائذه ارزیذابی در خصذوص

اینکه آیا ن ادهای مالی ایران به پولشویی یا فیالیتهای مالی تروریستی مبادرت دارند یا ندارند
پیشرفتهای ایران در برنامه موشکی بالستیک از تمله پیشرفتهذای مربذو بذه برنامذههذای
موشکی بالستیک دوربرد و بین ناره ای ارائه ارزیابی در خصوص آنکه آیا ایران به طور مستقیم
به حمایت تأمین مالی برنامهریزی یا اعمال فیالیت تروریستی علیه ایامت متحذده یذا یکذی از
متحدان آمریکا در هر تای ت ان پرداخته است یا خیر؟ و اینکه ایران مرتکذب نقذض اساسذی
تواف نامه نشده و اگر دنین نقضی صورت پریرفته است آیا بذه اصذالح آن پرداختذه ؛ اشذاره
نموده است .این نانون خود دلیلی بر بررسی ماهوی متن برتام در نظام حقوق داخلذی ایذامت
متحده آمریکا تلقی

میگردد1.

روند تنظیم موافقتنامهها در نظام حقوقی آمریکا
روند تصویب میاهدات در آمریکا به شرح زیر است:
• مجوز مراکره توسط وزیر خارته صادر میگردد.
• مراکرات آغاز میشود.
• تواف انجام میشود.
• میاهده توسط رئیستم وری به سنا تسلیم میشود.
بررسی میاهده در کمیسیون روابط خارتی سنا ت ت تصویب یا رد آن انجام میشذود.
(کمیسیون اختیار رد تواف را رأساً دارد).
ارتاع به صحن سنا و در صورت لزوم امکان اعالم و اعمال شر بر میاهده وتود دارد.
تصویب با رأی دوسوم اعضای سنا صورت میگیرد.

 -1برای مشاهده متن کامل این نانون ر .ک به آدرس:
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1191/text/pl
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ن ایت ذاً رئذذیستم ذذوری امضذذا مذذیکن ذدTreaties and Other International ( .

.)agreements, 2001, p. 6
پس از انیقاد تواف تامع هستهای میان ایران و گروه  5+1به منظور به اترا گراشذتن
تواف در نظام داخلی آمریکا رییس تم ور این کشور میتوانست یکذی از ایذن سذه گزینذه
حقونی را برگزیند:
 -1رئیس تم ور میتوانست  -با استناد به اختیار خود در نذانون اساسذی  -اسذتدمل
کند که این تواف نامه از نوع موافقت نامذه اترایذی صذرف 1اسذت و در تقسذیم بنذدیهذای
حقونی توافقات بینالمللی در نوانین آمریکا از آن دسته توافقات محسوب خواهذد شذد کذه
موضوع آن صرفاً در حیطه اختیارات رییس تم ور نرار دارد؛ از این رو او میتواند اسذتدمل
کند که کنگره در تایید و تصویب آن هیچ نقشی ناواهد داشت.

 -2رئیس تم ور میتوانست استدمل کند که تواف تامع یذک میاهذده بذینالمللذی
است؛ از این رو مطاب نانون اساسی ایامت متحده متن آن باید به تصویب دو سوم اعضذای
مجلس سنا برسد تا نابل اترا شود .البته در اینجذا وا ه میاهذده یذا  Treatyرا بایذد مطذاب
تیریف آن در نوانین داخلی آمریکا ف مید.
 -3رئیس تم ور آمریکا میتوانست تواف تامع هستهای را به عنوان یک موافقتنامذه
تقنینی -اترایی 2میرفی کند .این دسته توافقات بینالمللذی توافقذاتی هسذتند کذه موضذوع
آنها در حیطه اختیارات کنگره و نوه مجریه نرار دارد و به همین دلیل رئیس تم ذور بایذد
یا پیشاپی

برای مراکره و انیقاد آنها از کنگره اتازه گرفته باشد یذا اینکذه پذس از انیقذاد

تواف آن را نزد کنگره برده تا مجلسین (مجلذس سذنا و مجلذس نماینذدگان) آن را بذا رأی
اکثریت به تصویب برسانند.
از سه حالت ممکن استدمل به نفع حالت اول (موافقت نامذه اترایذی صذرف) 3از نظذر

Sole Executive Agreement
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Sole Executive Agreement
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حقونی برای رئیس تم ور کار مشکلی خواهد بود .درا که هر دند نانون اساسی آمریکا بذه
رئیس تم ور به عنوان فرمانده کل نوای مسلح و حافظ امنیت ملذی اختیذارات گسذتردهای
در حوزه سیاست خارتی می دهد اما موضوع تواف و همچنین اهمیت پرونذده بذه گونذهای
است که رئیس تم ور نمیتواند آن را صرفاً در حیطه اختیارات خود تیریف کذرده و کنگذره
را به این ب انه در حاشیه نگاه دارد .فرامو

نکنیم که موضوع تحریمها به صذورت مسذتقیم

به بحث تجارت بینالمللی مرتبط است و طب نانون اساسی آمریکا نیز تنظیم روابط تجاری
ایامت متحده بر ع ده کنگره است .عالوه بر این لغذو کامذل تحذریمهذای آمریکذا در آینذده
نیازمند مداخله مستقیم کنگره خواهد بود .از این ت ت نیز برای رئیس تم ور  -هم از نظر
حقونی و هم از نظر سیاسی ذ بسیار دشوار خواهد بود کذه توافذ تذامع را بذه عنذوان یذک
موافقت نامه اترایی صرف به نظام داخلی آمریکا غالب کند.
حالت دوم یینی اطالق وا ه میاهده به تواف تامع و واگراری آن به رای مجلس سنا به
هیچ عنوان به نفع رئیس تم ور نیست .کارنامه مجلس سنا و رویکرد زیاده خواهانه و غیر وانع
بینانه این ن اد نسبت به برنامه هستهای ایران  -ده در زمان تصدی دموکراتها و ده امروز که
تم وریخواهان اکثریت آن را به ع ده گرفتهاند  -موید این حقیقت است که کسذب دو سذوم
آرای 1سناتورها در تایید تواف تامع حتی برای خو

بینترین تحلیلگذران هذم نابذل تصذور

نیست .در ضمن زمان دار بودن تواف (یینی ماهیذت مونذت آن) و همچنذین برخذی دیگذر از
خصوصیات حقونی آن به نحوی است که کمتر کسی در ایامت متحده از رئیس تم ور انتظذار
خواهد داشت که آن را به عنوان یک میاهده در میر

رای سنا نرار دهد.

اما حالت سوم یینی میرفی تواف تامع به عنوان یک موافقت نامه تقنینی-

اترایذی2

با توته به غیر عملی بودن گزینههای اول و دوم و همچنین با توته به موضوع تواف تذامع
و سازوکار تصمیمگیری در حوزه سیاست خارتی در ایامت متحده مشذاوران حقذونی کذاخ
سفید تواف تامع را تحت این عنوان به افکار عمومی و نظام سیاسذی -حقذونی ایذن کشذور
میرفی خواهند کرد اما نکته م م اینجاست که این امر الزاما به این مینی نیست کذه توافذ

Super majority

1-

Congressional Executive Agreement

2-
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را برای کسب رای در اختیار مجلسین کنگره نرار خواهند داد .به وانع همان طور کذه ذکذر
شد این دسته توافقات بینالمللی دوگونه هستند:
توافقاتی که ابتدا توسط نذوه مجریذه مذراکره و منیقذد شذده و سذپس بذرای رأی بذه
مجلسین ارسال

میشوند1.

توافقاتی که پیشاپی

طی یک نانون کنگره مجوز انیقاد آن را صادر کرده اسذت و در

نتیجه اترایی شدن آن دیگر نیاز به رای گیری در مجلسین

ندارد2.

به وانع در حالت اول کنگره باید نانونی را به تصویب برساند که طی آن اعالم کند که
متن تواف تامع را به رسمیت میشناسد و در حالت دوم از آنجا که تایید نبلی کنگره
مفرو

است دیگر نیازی به رأی گیری ناواهد بود و اگر کنگره باواهد به دمیل سیاسی مانع

تواف تامع شود مجبور خواهد شد به ابتکار خود نانون تدیدی علیه تواف وضع کند که
البته آن نانون میتوانست مورد وتوی رییس تم ور نرار گیرد .در نتیجه در حالت دوم که
مطلوبترین حالت است برای تلوگیری از تواف تامع کنگره مجبور خواهد شد با اکثریت دو
سوم مجلسین نانونی علیه تواف به تصویب برساند تا از ضرب وتوی رئیس تم ور خارج شود.
در نتیجه کاخ سفید و مشاوران حقونی رئیس تم ور تال

خواهند کرد با تفسیر مفاد نوانین

پیشین (که عمدتاً نوانین تحریمی هستند) رابت کنند که کنگره از پی

اختیار انیقاد تواف

هستهای را به رییس تم ور محول کرده است و به تبع دیگر نیازی به رأیگیری در مجلسین
ناواهد بود .حال اینکه در طرف مقابل ماالفان تواف هستهای تال
تفسیری متفاوت نشان دهند که کنگره پیشاپی

خواهند کرد با ارایه

مجوزی برای انیقاد نرارداد صادر نکرده است

و رئیس تم ور موظف است متن تواف را برای رأیگیری در اختیار این نوه نرار دهد.
اما اگر از منظر تئوریک به موضوع نگاه کنیم دند شاخص حقونی نیز وتود دارد که
عمده آن ا در سندی تحت عنوان « »Circular 175 Procedureدر سال  1955توسط وزارت
امور خارته ایامت متحده منتشر شده 3که به نحوی راهنمای تییین نوع توافقات بینالمللی
Ex post Agreement

1-

Ex ante Agreement

2-

See State Dept., Office of the Legal Adviser, Circular 175 Procedure, at:

3-

http://www.state.gov/s/l/treaty/c175/ (“The Circular 175 procedure does not apply to documents
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در نظام حقوق داخلی آمریکا محسوب میشود .مطاب این سند یکی از م مترین شاخصها
برای تییین نوع تواف بینالمللی تأریر و ریسکی است که تواف متوته منافع کلی ایامت
متحده خواهد کرد .شاخص دیگر مربو به مدت زمان پایداری تواف است (اینکه تواف دائمی
است یا مونت؟) .شاخص بیدی به حوزه اختیارات نوای ماتلف بر میگردد و اینکه موضوع
تواف بیشتر مربو به اختیارات کدام نوه است (نوه مجریه مقننه یا هر دو) .شاخص دیگر
مربو به این است که آیا تواف موردنظر عملکرد و نوانین ایالتهای محلی آمریکا را هم در بر
میگیرد یا اینکه فقط محدود به حوزه عمل دولت فدرال خواهد بود .شاخص دیگر به این سؤال
بر میگردد که آیا تواف بدون مداخله سایر نوا نابل اتراست یا اینکه نیازمند مصوبات آینده آن ا
نیز هست .شاخص دیگر به میزان «فرمالیته» دلاواه مرتبط میشود .در هر صورت از بررسی
مجموع این شاخصها دولت ناعدتاً تییین خواهد کرد که تواف بینالمللی را در کدام دسته
توافقات (میاهده تواف نامههای اترایی یا تی دات سیاسی) نرار دهد)Garcia, 2015, p.9( .
اما همان طور که ذکر شد میزان موفقیت دولت در این موضوع بی

از هر دیز بسته به فضای

سیاسی و توازن نوا دارد تا مالحظات و فرمولهای حقونی.
لکن رسانههای آمریکایی عنوان کردند وزارت امور خارته آمریکذا در نامذهای کذه یذک
نماینده به نام مایک پامپیو آن را منتشر کرده است  1تاکید کذرده کذه برتذام بذرای آمریکذا
صرفاً یک تی د سیاسی است و تحت هیچ نانون الزامآور بینالمللی نرار نذدارد .نامذه مذرکور
در پاسخ به این پرس

مایک پامپیو نوشته شده بود که پرسیده بود درا متن برتام کذه بذه

کنگره منتقل شده بود فاند امضا بذود .ایذن نماینذده در  18سذپتامبر  2015در نامذهای بذه
وزارت امور خارته آمریکا با مااطب نرار دادن شاص تان کری مراتب تیجب عمی خذود
را از این حقیقت عنوان کرده بود که درا هیچ کدام از طرفین مراکرات (نه ایران و نذه )1+5
برتام را امضا نکرده اند؟ وی در باشی از آن نامه مینویسد« :من تواف نامههای بسذیاری را
مطالیه و مشاهده کرده ام و اولین بار است که میبیذنم یذک توافذ بذدون امضذای طذرفین

that are not binding under international law. Thus, statements of intent or documents of a political
nature not intended to be legally binding are not covered by the Circular 175 procedure.”).

 -1برای مشاهده متن نامه سناتور مایک پامپیو ر.ک به آدرس:
http://pompeo.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398567
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صورت پریرفته است .این مسئله از بار حقونی متن تواف کذم کذرده و راه را بذرای دور زدن
آن هموار میکند».
وزارت امور خارته آمریکا در  19نوامبر در پاسخ به نامه پامپیو مطالبی را عنوان میکنذد
که« :با تشکر از نامه  18سپتامبر شما در رابطه با تواف هستهای با ایران .این تواف یک پیمان
یا میاهده اترایی و حتی یک سند امضا شده نیست .بلکه صرفا منیکس کننده تی دات سیاسی
فی مابین ایران و  1+5است .همانطور که خودتذان مذیدانیذد ایذامت متحذده یذد طذومیی در
مراکراتی دارد که مسائل حساس مربو به تی ذدات سیاسذی را مذورد توتذه نذرار مذیدهذد!
موفقیت در برتام به این بستگی ندارد که آیا با امضای طرفین الزام آور شده است یا خیر بلکه
به تم یدات گسترده تاییدکنندهای مربو است که به ایران هشذدار مذیدهذد ایذامت متحذده
توانایی این را دارد هر زمان که باواهد تحریمهای انتصادی علیه ایران را دوباره برنرار نموده و
حتی افزای

دهد ».در ادامه نامه نکته دیگری نیز آمده است« :همه دیز در برتام و حتذی در

ضمیمهها و ملحقات آن تی داتی است که ایران متقبل شده و اگر میخواهد در آرامذ
بماند باید آن ا را اترایی

بذانی

کند»1.

این بند از نامه در حالی از سوی وزارت امور خارته آمریکا بیان شده اسذت کذه در مذتن
برتام به تی دات  1+5در رابطه با رفع و یا تیلی و کاه

تحریمها اشاره شده اما امریکاییهذا

ترتیح داده اند صرفا تفسیر خود را از برتام پریرفته و به آن عمل کننذد .ایذن مسذئله همذان
نگرانی رهبر میظم انقالب را در ذهن تداعی میکند که به موتب آن دولت را موظذف نمودنذد
پی

از اترای تی دات ایران از رئیس تم ور ایامت متحده و مسئول سیاست خارتی اتحادیه

اروپا تی د کتبی مبنی بر پایبندی به برتام ذ فارغ از تفسیرهای شاصی -اخر شذود .همذانطور
که به وضوح در نامه وزارت امور خارته آمریکا میبینیم نگاه کاخ سفید بذه برتذام بذه دشذم
تی دی است که ایران برای آرام

خوی

ارائه کرده است.

بر این اساس می توان گفت از نگاه آمریکا ایذن کشذور موافقذتنامذه ایذران و  5+1را
نوعی موافقت نامه نزاکتی نلمداد میکند که هدف از تواف آن اتااذ یا تیقیب خذط مشذی

 -1برای مشاهده توابیه وزارت خارته آمریکا به نامه سناتور مایک پامپیو ر.ک به آدرس:
http://www.nationalreview.com/article/427619/state-department-iran-deal-not-legally-binding-signed
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سیاسی مشاصی در صحنه تیامالت بینالمللی میباشد .ماهیت ایذن موافقذتنامذه سیاسذی
بوده و نه حقونی و در راستای وظایف و اختیاراتی است که نانون اساسی به رئذیس تم ذور
اعطا نموده است .با توته به مقررات و اصول کلی حقوق بینالملل که هذر توافذ حقذونی را
نمی توان یک میاهده بینالمللی نلمداد نمود موافقتنامذه ایذران و  5+1یذک موافقذتنامذه
سیاسی بوده که خارج از شمول مقررات حقذوق بذینالملذل مذیباشذد .اصذومً میاهذدهای را
نمیتوان یافت که برای طرفین ایجاد ح نکند و تی دی بذه همذراه نداشذته باشذد بلکذه از
حیث وتود تی دی حقونی است که نابلیت تسذری بذه موافقتنامذههذای نزاکتذی را دارد .در
نتیجه با هدف اعتماد سازی طرفین و ایجاد حسن نیت مورد احترام بوده و مورد اتذرا نذرار
می گیرند و همانگونه که پروفسور توینر اض ار داشت :به نظر میرسد متن برتام و نطینامه
 2231برای نشان دادن یک موفقیت بزرگ دیپلماسی بینالمللی و همچنین به عنوان یذک
1

دستاورد نابل توته در حقوق بینالملل ت ت تس یل اترای تواف دیپلماتیک است.
نتیجهگیری

تواف ایران با  5+1یک تواف فنی  -حقونی صرف نبود بلکه در ذات خود برنامهای برای
آینده همه طرفها بود .به این مینا که نتایج دنین اتفاناتی را نمیتوان طذی یذک دوره کوتذاه
مدت یا از پی

تییین شده تشایص داد بلکه بایذد منتظذر مانذد و دیذد تذا دذه انذدازه وارد

داردوبهای محلی و منطقهای و بینالمللی میشود .برای همین نمیتوان اآلن پاسای روشن
به میزان موفقیت تواف هستهای ایران با  5+1داد تن ا نشانههذای انتصذادی و سیاسذتهذای
منطقهای میتوانند کمک کنند که میزان موفقیذت آن را در وضذییت فیلذی درک کنذیم .ایذن
تفاهم دارای ماهیت بسیار پیچیدهای است و اهمیت آن با هیچ سند مذراکراتی میمذولی نابذل
مقایسه نیست .در وانع این تفاهم یک تفاهم صرف سیاسی در خصذوص موضذوعی عمذومی از
تنس روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو یا دند کشور نیست .ابیاد فنی موضذوع هسذتهای و
Daniel H. Joyner, Security Council Resolution 2231 and the Joint Comprehensive Plan of

1-

Action on Iran’s Nuclear Program, European Journal of International Law, 2015. (For more
informations see:
www.ejiltalk.org/security-council-resolution-2231-and-the-joint-comprehensive-plan-of-actionon-irans-nuclear-program).
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پی

زمینههای شکلگیری این پرونده دنان ابیاد پیچیده فنی و حقونی به این موضذوع داده

است که حصول تفاهم را فقط تصمیم سیاسی طرفهای مراکره تییین نمیکنذد بلکذه تمذامی
مباحث فنی و حقونی مرتبط به موضوعات نیاز به بررسی دنی برای یافتن راه حلهای مزم را
داشته و دارند .بدون یافتن این راه حلهای دنی فنی امکان حل و فصل موضوع وتود نداشت.
لرا در رویه داخلی آمریکا به لحاظ تلقی نمودن ایذن تفذاهم تحذت عنذوان Non Binding

الزام حقونی نسبت به اترای برتام وتود ندارد و عذدم اتذرای آن منجذر بذه ایجذاد مسذئولیت
بینالمللی حقونی برای دولت آمریکا ناواهد شد .همانگونه که هیچ اتبذار روشذنی را تحذت
حاکمیت حقوق بینالملل بر طرف ایرانی اعمال نمی کند .هذر دنذد ایذن امذر بذدین مینذی
نیست که طرفین می توانند مفاد برتام را نقض کنند زیرا متونی که به لحذاظ حقذونی غیذر
الزام آور هستند ضمانت اتراهای سیاسی و اخالنی که گذاهی نذویتذر از ضذمانت اتراهذای
حقونی هستند دارند .بنابراین از منظر حقوق داخلی آمریکا برتام یذک میاهذده یذا توافذ
نابل تصویب نیست .در رویه داخلی تم وری اسالمی ایران این رویکذرد بذه شذکل دیگذری
است و تا حدودی پیچیده تر از روند داخلی آمریکاست .از آنجا که آمریکا سذابق مطلذوبی در
تلب اعتماد ملت و دولتمردان ایرانی ندارد و تاکنون ایذن دنذین تیذاملی بذا ایذران نداشذته
است برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی بر لزوم بررسذی برتذام در مجلذس
تأکید داشته و این امر را یک ضرورت م م در رابطه با حفذظ منذافع ملذی مذیدانسذتند .در
صورتی که میاونت حقونی رئیس تم ور گفته بود این متن یک میاهده نمیباشذد و از ایذن
منظر نیازمند تصویب مجلس طی روند نانونی طب نانون اساسی نیست .به عبارت دیگر اگر
طرف ایرانی برتام را مطاب اصول  77و  125نانون اساسی در مجلس به تصویب میرساند
تی دات حقونی را برای ایران بوتود می آورد در حالی که طرفهای آمریکایی دنان تی دات
حقونی را نپریرفته بودند .هردند نبل از تأییذد و امضذای برتذام در ویذن مجلذس شذورای
اسالمی با تصویب نانونی که به تأیید شورای نگ بان نیز رسیده بود خود را از پذرداختن بذه
برتام مُبّری نمود و آن را به شورای عالی امنیت ملی واگرار کرد ولی بنا به فرمذای

رهبذر

میظم انقالب و آن هم براساس بی اعتمادی دیرینه نسبت به آمریکا کار تصویب این توافذ
در شورای عالی امنیت ملی و به موازات آن در مجلس محترم نیز انجام شد.
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آنچه مسلم است برتام در مسیر اترا با موفقیتها و دال هایی مواته بوده اسذت .بذا
رفع تحریم های مرتبط با فیالیت هسته ای که با

عمده تحریمها علیه تم وری اسالمی

ایران را تشکیل میداد گشای های نابل توت ی در حوزه هذای ماتلذف انتصذادی صذورت
گرفته است .دال

عمده در این خصوص زمانبر بودن بازگشت بذه شذرایط پذی

از تحذریم

است .البته با توته به زمینه سازی های آمریکا و غرب برای اعمذال تحذریمهذا از سذالهذای
میانی دهه  80و مدتها نبل از شروع مرحله آخر تحریمها در سال  90نیذز شذرایط روابذط
انتصادی خارتی کشور نامناسب بوده و روابط انتصادی و به ویهه بانکی ایران با غرب بسذیار
محدود بوده است .لرا بازگشت به شرایط نسبتاً عادی انتصادی و بانکی نذه تن ذا وابسذته بذه
رفع مقررات تحریمی است که تا حد نابل توت ی حاصذل شذده اسذت بلکذه نیازمنذد رفذع
شرایط روانی تحمیلی بر مؤسسات بذانکی و پذولی اسذت کذه حتذی نبذل از وضذع مقذررات
تحریمی حاکم بوده و مانع روابط انتصادی بوده است .همچنین مشکالت و دذال هذایی بذر
سر راه ب ذرهگیذری ب ینذه کشذور از رفذع ایذن تحذریمهذا وتذود دارد کذه عمذدتاً ناشذی از
محدودیتها و موانع غیربرتامی است ولی تاریرات اتتناب ناپریر خود را بر انتفذاع کشذور از
شرایط پسابرتام میگرارند.

با گرشت یکسال و نیم از اترایی شدن برتام امروز بذا ناطییذت مذیتذوان گفذت کذه
تال های شبانه روزی دانشمندان هستهای کشور و بی

از ده سال مقاومذت مذردم ایذران

برای تحق شیار «انر ی هستهای ح مسلم ماست» به رمر نشسته و این شیار بذزرگ کذه
برای آن مقاومت و ایثار زیادی صورت گرفته و خون ش دای گرانقذدر هسذتهای بذه پذای آن
رفته است اکنون «محق » شده است« .برنامه هستهای صلح آمیز تم وری اسالمی ایذران»
با تمامی ابیاد م م و حساس آ ن شذامل درخذه سذوخت غنذی سذازی اورانیذوم تولیذد آب
سنگین راکتور آب سنگین تحقی و توسیه سذانتریفیو های پیشذرفته و  ...نذه تن ذا بذدون
حتی یک روز تونف ادامه دارد بلکه توسط همه کشذورهای بذزرگ و ندرتمنذد دنیذا و کذل
تامیه بینالمللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد «مورد شناسایی و احترام نرار گرفتذه
است» .عالوه بر این با آغاز همکاریهای بینالمللذی افذ هذای نذوینی در صذنیت هسذتهای
تم وری اسالمی ایران پدیدار گردیده و ابیاد تدیدی در برنامه هسذتهای کشذورمان ایجذاد
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گردیده و در حال گستر

میباشد.

در طول این مدت از زمان ن ایی شدن مراکرات در تیر  1394تاکنون فضای سیاسذی
بینالمللی در رابطه با کشورمان به شدت مثبت شده و تغییذر کذامالً محسذوس و مینذاداری
پیدا کرده است .تصویر تم وری اسالمی ایران در صحنه بینالمللی اکنذون بذه تصذویر یذک
بازیگر خردمند و منطقی در عین حال ندرتمند و تأریرگرار و البته پایبند به اصول و مبذانی
اعتقادی خود تبدیل شده است .از تبیات این تغییر فضا سفرهای متیدد هیئذتهذای عذالی
رتبه سیاسی انتصادی شرکت ها و اشااص به تم وری اسالمی ایران بوده است که به نوبه
خود به تغییر هرده مثبت تر فضا کمک کرده است .فضای بینالمللذی تدیذد فرصذتهذای
نابل توت ی را در برابر کشورمان نرار داده است که میتذوان بذه تنذوع در انتاذاب منذابع و
شرکای تجاری برنراری رنابت که منجر به کاه
به فن آوریهای نوین و افذزای

دانذ

نیمتها و هزینهها میگذردد دسترسذی

حرفذهای از طریذ دسذت یذافتن بذه پیشذن ادها و

گزینههای متنوع حرف دملها و واسطهها به ت ت امکان برنراری رابطه مستقیم بذا منذابع
تولید کام و خدمات تحق استقالل در تصمیمگیری و انتااب ب ینه و  ...اشاره نمود.
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