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 مقدمه

در دوران دولت  مذاکره سال پس از نزدیک به دو 5+1جمهوری اسالمی ایران و 
ای ایران و ی هستهدر خصوص حل و فصل موضوعات مربوط به مساله یازدهم و

بندی به متن جمع (1)1931های ظالمانه علیه کشورمان، در تیر ماه رفع تحریم
ی یا برجام دست یافتند و پس از آن در فاصله (2)ی جامع اقدام مشترکبرنامه

ی شورای قطعنامه ،کنندههای مذاکرهکوتاهی بنابر توافق صورت گرفته میان طرف
 در این خصوص تصویب گردید.امنیت سازمان ملل متحد 

ی آثار اجرای توافق و تحلیل و بررسی متن نهایی برجام و مطالعهدر این راستا 
از  ،المللیابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین در ،تعهدات صورت گرفته

. در این میان یکی از ابعاد پرچالش و اساسی برخوردار است اهمیت و ضرورت
ی جامع اقدام مشترک بررسی ابعاد حقوقی، خصوص متن نهایی برنامه برانگیز دربحث

زام به تعهدات صورت گرفته بر تی الهای نهادهای داخلی و نحوهحدود صالحیت
 اساس نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران است.

برجام و  یحقوق اصلی پژوهش حاضر به موضوع ماهیت سؤالاز همین رو 
اص یافته و در پی آن است که به این پرسش بنیادین اختص آنتعهدات مندرج در 

)برجام( میان ایران و  توافق صورت گرفتهبندی حاصل شده و جمعکه  پاسخ دهد
المللی میان ایران و چه ماهیتی دارد؟ آیا یک توافق بین یاز منظر حقوق 5+1کشورهای 

ن با سایر ایرا المللیبینکه در چارچوب معاهدات های طرف مذاکره است دولت
ی قطعنامه التزام دولت ایران به آن ناشی ازالزام و یا علت  یا ورد یگمیها قرار دولت

؟ و یا ماهیتی فارغ از این دو دارد؟ و در هر استشورای امنیت سازمان ملل متحد 
 بررسی و  لی همانند قوای مقننه و مجریه درخصوصصورت صالحیت نهادهای داخ

 خواهد بود؟برجام چگونه  بیتصو
پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفهوم توافق  ،این مسائلگویی به در راستای پاسخ

المللی و مفهوم قطعنامه به عنوان دو قالب مطرح در خصوص ماهیت برجام بین
را بررسی پردازد، سپس فروض گوناگون مطرح در خصوص ماهیت برجام می
مرجع صالحیتدار برای تصویب  ،زمینه ؛ و پس از یافتن نظریه مختار در ایننمایدمی

                                                                                                                                   
1. 29/41/1931 

2. Joint Comprehensive Plan of Action 
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 دهد.را مورد مطالعه قرار می برجام با توجه به موازین حقوق اساسی جمهوری اسالمی

 چارچوب مفهومی -1
ی جامع اقدام مشترک دو قالب کلی جا که درخصوص ماهیت برنامهاز آن

باشد، بررسی المللی مطرح میبین ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافققطعنامه
 رسد. مفهومی این دو اصطالح ضروری به نظر می

 المللیی بیننامهتوافق -1-1
ها یا الملل )کشورهای فراوانی میان تابعان حقوق بینالملل توافقی بیندر عرصه

ها ها با نهادهای غیردولتی، دولتالمللی( و غیر تابعان مانند توافق میان دولتها بینسازمان
 ها به توافقآن یگردد، که از تماممنعقد می و غیر آنا اشخاص خصوصی خارجی ب

میان تابعان حقوق  المللی، صرفاًهای بیناز توافق یاما بخش (1)شود.المللی تعبیر میبین
ها را در دو توان آنشود که میالمللی( منعقد میهای بینها و سازمانالملل)دولتبین

 بندی نمود. های حقوقی تقسیماخالقی یا نزاکتی و توافق هایی توافقدسته
هایی است که میان تابعان حقوق از توافق های نزاکتی آن دستهمقصود از توافق

)نه تعهد حقوقی  الملل منعقد شده و طرفین به دنبال ایجاد تعهد سیاسی و اخالقیبین
ها، به معنای عدم توجه به ونه پیمانگسیاسی بودنِ وجه غالب این (2)باشند.( مییالمللنیب

ممکن  یچرا که حت (9)ها و نتایج سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک نقض آن نیست.پیامد
 یاریبس یا منفیج مثبت ی، در عمل آثار و نتاینزاکت یهانامهتوافق یبرخ یاست به واسطه

 یالملل جنبهنین آثار از منظر حقوق بیجاد گردد، اما ایا ملت ایک دولت ینسبت به 
  (1)رش آنها نباشد.یآن دولت نداشته و دولت ملزم به پذ یو الزام آور برا یحقوق

المللی نیز که به عنوان یکی از المللی یا معاهدات بینهای حقوقی بیننامهموافقت
المللی هرگونه ، از منظر عرف بین(5)دنآیالملل به شمار میترین منابع حقوق بینمهم

                                                                                                                                   
 31-34،صص 1934 دانش، گنج کتابخانه: تهران عمومی، المللبین حقوق ،محمدرضا بیگدلی ضیایی .1

 31،صپیشینبیگدلی، اییضی .2

 33-39 صص، 1939 نشرنو، فرهنگ: تهران معاهدات، المللبین حقوق اهلل،فلسفی هدایت .3

 بررسیبا  یرانا یاسالم یجمهور یدر نظام حقوق المللیبین هاینامهموافقت رضایی حسین، خلف .4
 22-22صص، 1931 نگهبان، شورای یپژوهشکده: تهران ،نگهبان شورای نظرات تحلیلی

 39-33صص، پیشین فلسفی، .5
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الملل و به منظور ایجاد آثار حقوقی معین طبق که میان تابعان حقوق بین هستندتوافقی 
 وین در زمینه1323ی دو کنوانسیون . ماده(1)گرددمیالملل منعقد قواعد حقوق بین
معاهده »دارد: می المللی بیاندرخصوص تعریف یک توافق بین ،زیحقوق معاهدات ن
 و شده منعقد یکتب صورته ب کشورها نیب که یالمللنیبک توافق یعبارت است از 

نکه در یالملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از ا نبی حقوق مشمول
 « .به هم منعکس شده باشد طا چند سند مرتبیا در دو یواحد  یسند

؛ اول :عبارتند ازالمللی بین یی حقوقهای اصلی یک معاهدهبر این اساس مؤلفه
 های متعاهد باید از میان تابعان حقوقطرف ؛دومش از یک اراده است. نیازمند به بی

الملل باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع یک کشور حق انعقاد معاهدات بین
معاهده باید دارای الزام حقوقی و بیان حقوق و تکالیف  ؛سومالمللی را ندارند. بین

ق داخلی کشورها نباشد و مقررات معاهده تابع حقو ؛چهارمهای معاهده باشد. طرف
 . (2)الملل بر آن حکمفرما باشدحقوق بین

الملل منعقد در صورتی که توافقی با چنین خصوصیاتی میان تابعان حقوق بین
هر  تربه بیان دقیق گردد تفاوتی میان عنوان برگزیده شده برای معاهده وجود ندارد.

نامه، قرارداد، کنوانسیون، منشور، وافقتعهدنامه، م چند معموالً از عناوینی همانند
های حقوقی و از نامهبرای موافقت و غیر آن، نامه، پروتکل، اعالمیهمیثاق، پیمان، اساس

نامه، صورت مذاکرات، بیانیه عباراتی همانند یادداشت تفاهم، اعالمیه مشترک، تفاهم
های اخالقی یا نزاکتی نامهبرای موافقت غیر آن، نامه وجلسه، توصیهمشترک، صورت

نامه دارای چه در تعیین حقوقی یا اخالقی بودن یک توافقگردد، اما آناستفاده می
الملل است میان تابعان حقوق بین یالمللنیبحقوقی اهمیت است ایجاد آثار و الزامات 

 (9)کرد. جاد نخواهدیها انامهن موافقتیت ایدر ماه یتفاوت ،و عنوان

بودن  یا نزاکتی یص حقوقیبه منظور تشخمعیار ن یمهمتربیان گردید، چه بر اساس آن

                                                                                                                                   
 34،صپیشینبیگدلی، ضیایی .1

 .19-11 صص، 1931 پیشین رضایی، خلف .2

 یمسئله باقر، سید میرعباسی -29، ص1934تهران، مجد،  ی،عموم المللبین حقوق ساعد، وکیل امیر .3
 سیاسی علوم و وقحق دانشکده نشریه اساسی، قانون 123 و 99 اصل موضوع المللی،بین قراردادهای

 23 ص ،1999، 12 ش تهران، دانشگاه
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 قواعدنهادهای ناظر و آثار و نتایج حقوقی مترتب بر آن و  ،مفاد توافقتوجه به ک توافق، ی
آن توافق مبتنی بر ن یکه طرفباشد می ،توافق یضمانت اجرا یبرا نظر گرفته شده در

 .اندح کردهیتصربه آن نامه در متن موافقتیا و  اندنموده
جاد ین در صدد ایطرف که روشن گرددمعیار ن یر ایل و تفسیبا تحلدر صورتی که  

ن حقوق یتوافق خود بوده و آن را در چارچوب مواز یجهیاز نت یالمللنیب یآثار حقوق
شک یاند، بآن در نظر گرفته یبرا یحقوق یاجراهام نموده و ضمانتیالملل تنظنیب

د ین صورت بایر ایو در غمنعقد شده است  یحقوقدر قالب یک معاهده  یفقن توایچن
 نام نهاد. یا اخالقی یآن را توافق نزاکت

ها به دو نامها موافقتیالملل، معاهدات از منظر حقوق بین بندی دیگر،تقسیمیک در 
مقصود از گردد. های رسمی یا تشریفاتی و ساده یا اجرایی تقسیم مینامهی موافقتدسته

 (1)ها منوط به طی تشریفات رسمیهایی است که انعقاد آنهای رسمی پیماننامهموافقت
یابد. در مقابل ن تشریفات مطابق با قواعد حقوق داخلی کشورها سازمان مییاست که ا

ا یهای اجرایی یا ساده به محض امضاء مقامات یا ارکان اجرایی کشور نامهموافقت
کنند، دارای شوند و بالفاصله قابلیت اجرا پیدا میمیی منعقد و قطعی المللسازمان بین

که نیازمند طی مراحل تصویب داخلی باشند به صرف هیچ تشریفاتی نبوده و بدون آن
الزم به ذکر است  (9)و(2)یابند.دار دولت قابلیت اجرایی میامضای نمایندگان صالحیت

گیرنده در خصوص تشریفاتی یا اجرایی میزان صالحیت و اختیارات مقامات تصمیم
 .(1)کندبودن یک معاهده را قوانین داخلی یک کشور تعیین می

                                                                                                                                   
 .ها طی ترتیبات و فرایندهای قانونی طراحی شده استمراد از تشریفاتی بودن توافق .1

 141ص ،پیشین، یگدلیب یاییض .2

 قرار اجرایی یا ساده معاهدات یزمره در که المللیبین معاهدات برخی در که است ذکر شایان .3
 به کشورها از خاصی تعداد پیوستن شرط همانند قرارداد متن در مندرج شرایط وجود علت به گیردمی

 دارصالحیت مقام امضاء محض به معاهده مقابل، هایطرف به نسبت آن بودن تشریفاتی یا و معاهده
 . شودنمی االجراالزم

 ینگهبان از قانون اساس یشورا یر، تفاس125و  99اصول  یزن یرانا یاسالم یجمهور ینظام حقوق در .4
 یینران به تعیأت وزیه 19/2/1991مصوب  یالملل ینب یهاو انعقاد توافق یمتنظ ینامه چگونگیینو آ

 المللیبین معاهدات به بخشی رسمیت یزمینه در داخلی حقوقی نهادهای از یک هر هاییتصالح
 .گیردمی قرار بررسی مورد ادامه در که اندپرداخته
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 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد -2-1
به و  (1)المللیهای بینعنوان عامی است که اصوال به تصمیمات سازمان «قطعنامه»
در یک  (2)گردد.خاص به تصمیمات ارکان سازمان ملل متحد اطالق می طور

آور ی اعالمی یا الزامالمللی به دو دستههای بینهای سازمانکلی قطعنامه بندیتقسیم
دارد و از  اتو ارشاد هاراهنماییاشاره به های اعالمی عمدتا گردد. قطعنامهتقسیم می

قرار های الزامی در مقابل قطعنامه .آور حقوقی چندانی برخوردار نیستندهای الزامجنبه
 آور بوده و مخاطب آن مکلف به اجرای مفاد قطعنامههای الزامدارد که دارای جنبه

موضوعات گیری در خصوص تصمیمی وظیفهبر اساس منشور ملل متحد  .(9)باشدمی
شورای امنیت سازمان ملل متحد برعهده  ین المللیت بیحفظ صلح و امنمربوط به 

ی خود عمل ل متحد از دو طریق به وظیفهشورای امنیت سازمان مل (1)باشد.می
ایجاد احتمال  که ییهاز در حل اختالفیداخله مسالمت آماز طریق م اول نماید:می

های در این صورت هنگامی که طرف (5).را دارد یالمللنیت بیصلح وامندر  مخاطره
 ،دمنشور حل و فصل نماین 91ی به موجب ماده ات خود رااختالف نتوانند اختالف

تواند به ی خود در حفظ صلح و امنیت جهانی میشورای امنیت به منظور انجام وظیفه
ی اختالف و در صورتی که شورا اطمینان یابد که در اثر ادامه (2)موضوع ورود نماید

های مناسب حل و تواند شیوهامکان مخاطره در صلح و امنیت جهانی وجود دارد، می
این قسم از تصمیمات شورا دارای الزام حقوقی نبوده و  فصل منازعه را توصیه نماید.

  (9)گردد.تر موجب ایجاد فشارهای سیاسی میبیش

                                                                                                                                   
 124 ص، 1934 دانش، گنج کتابخانه: تهران عمومی، المللبین بیگدلی،حقوق ضیایی امحمدرض .1

 25 ،1934تهران، مجد،  ی،عموم المللینساعد، حقوق ب یرام یل،وک .2

 224 پیشین، بیگدلی، ضیایی .3

متحد اعضای  به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل -1-21ماده  :»متحد ملل منشور 21 یماده 1 بند .4
کنند که نمایند و موافقت میالمللی را به شورای امنیت واگذار میآن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین

 «شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.

 متحد ملل منشور ششم فصل .5

ک اصطکاک یرا که ممکن است منجر به  یتیا وضعیاند هر اختالف تویت میامن یشورا -91ماده  .6
ا محتمل ید آین نمایین منظور که تعیبد ،قرار دهد یدگید مورد رسیجاد نمایا یا اختالفیگردد  یالمللنیب

 اندازد.یرا به خطر ب یالمللنیت بیت مزبور حفظ صلح و امنیا وضعیاست ادامه اختالف 

ن یاسى بیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیامنر کرمى، شوراى یجهانگ .7
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های شورای امنیت در خصوص حل و فصل منازعات با در صورتی که توصیهدوم 
 ای صلح نقض ،ه صلحید علیرگونه تهداحراز هدر صورت شکست مواجه گردد و یا 

در این  (1)ی قهرآمیز را در پیش بگیرد.اند روش مداخلهتومی نهاداین  تجاوز، عمل
 بر مبنای چرا که ی را اتخاذ نماید؛آورالزام یهامیتصم تواندشورای امنیت میصورت 

ت موافقت یامن یشورا اتمیتصمی کشورها با اجرایی نمودن همه (2)منشور 25 یماده
  (9).و ملزم به پذیرش آراء و تصمیمات آن هستند اندکرده

ی شورای امنیت سازمان ملل در نتیجه به مجموعه تصمیمات اتخاذ شده به وسیله
توصیه یا الزام  یالمللنیت بیحفظ صلح و امنبه منظور  ،که مبتنی بر منشور ملل متحد
ی شورای امنیت سازمان ملل اطالق نماید، قطعنامهبه اجرای امور خاص می

مبنای  گرکه بیان است شامل یک مقدمه موالمع شورااین ی هاقطعنامه .(1)گرددمی
 ای از رهنمودها یا اقداماتمجموعهو دارای  بودهاتخاذ شده تصمیمات و اقدامات 

های شورای امنیت باید نیز قطعنامهتصویب شکلی تشریفات . از منظر استعملیاتی 
آن رای  یک از اعضای دائم بهرای را داشته باشد و عالوه بر این هیچ 3حداقل نصاب 

 .(5)مخالف نداده باشند

                                                                                                                                   
 

 .21 -5 صص تا،یالمللى، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ب

 متحد ملل منشور هفتم فصل .1

ن منشور قبول یت را بر طبق ایامن یمات شورایند که تصمینمایاعضاء ملل متحد موافقت م -25ماده  .2
 ند.یو اجرا نما

: مرکز پژوهش هاى اسالمى صدا قم ،ن المللى در عرصه جهانىیعملکرد مجامع ب ،لى مهدىیاسماع .3
 سیما و صدا افکار سنجش و پژوهش مرکز رسانیاطالع پایگاه در دسترسی قابل ،مایو س

 مجله الملل،بین حقوق نگاه از امنیت شورای 1941 قطعنامه بررسی مصطفی، انصاری، زاده تقی .4
 31ص، 1935، 5و 1 شماره آراء، عدالت قوقیح

 :داردمی مقرر امنیت شورای دائم غیر و دائم اعضای ترکیب خصوص در متحد ملل منشور 29 یماده .5
 اتحاد – فرانسه –ن یچ یت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. جمهوریامن یشورا -29-1»

 کایامر متحده االتیا و یشمال رلندیا و ریکب یایتانیبر -(هیروس ونیفدراس) یستیالیسوس یشورو ریجماه
باتوجه به شرکت  باالخص را سازمان گرید عضو ده یعموم مجمع. هستند تیامن یشورا دائم اعضاء
سازمان در درجه اول و  یر هدفهایو سا یالمللنیت بیسازمان ملل متحد در حفظ صلح و امن یاعضا
 د. ینمایت انتخاب میامن یر دائم شورایبه عنوان اعضاء غ ییایه جغرافم عادالنین با توجه به تقسیهمچن

گردند. معذلک در نخستین انتخاب ساله انتخاب می اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره دو -2
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 اقدام مشترک وقی تعهدات ایران در برنامه جامعبررسی ماهیت حق -2
توافق  براساسکننده، های مذاکرهی طرفبندی متن نهایی برجام به وسیلهپس از جمع

ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ی کوتاهی قطعنامه، در فاصله(1)صورت گرفته
رو یکی از موضوعات حقوقی از همین (2)ام مطرح و به تصویب رسید.خصوص تایید برج

و در جایگاه بررسی ماهیت برجام نقش تعیین مطرح است  5+1که پیرامون توافق ایران و 
ی نامهاست که آیا برجام یک توافق سؤالگویی به این ای خواهد داشت، پاسخکننده

ت حقوق معاهدات مورد بررسی قرار داد و یا المللی بوده و باید آن را در ذیل موضوعابین
متفاوت از  سازمان ملل متحد است و یا ماهیت دیگری ی شورای امنیتماهیت آن قطعنامه

 این دو دارد؟ 
اهمیت این موضوع در آن است که سیر و روند قانونی بررسی متن نهایی برجام و 

د در نظام حقوق ی تاثیرگذاری هر یک از نهادهای موجوحدود صالحیت و نحوه
داخلی جمهوری اسالمی ایران در صورت تفاوت ماهیت برجام )توافق یا قطعنامه یا 

                                                                                                                                   
 

دو عضو از چهار عضو اضافه  ،اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده
گردد بالفاصله قابل تجدید انتخاب شوند. عضوی که خارج میبرای یک دوره یکساله انتخاب میشده 

 «نخواهد بود.
 یجریه،آنگوال،ن یتوانی،اردن، ل یلی،: چاد، شاز عبارتند امینت شورای دائم غیر اعضای حاضر حال در

 و ونزوئال یا،اسپان یوزلند،ن ی،مالز

 یا قطعنامه یسنو یشپ 5+1ن. گروه »: داردمی مقررشترک جامع اقدام م یبرنامه «ن» بند .1
که انعقاد  یدنمامی یدارائه خواهد کرد که تاک یتامن یبه شورا یبتصو یبرجام را برا ینا یییدکنندهتا
 یلبوده و تما یتامن یموضوع توسط شورا ینا یدر بررس یادینبن یدگرگون یکبرجام نشانگر  ینا

 لغو همچنین امنیت، شورای قطعنامه این. یدنمامی را اعالم یرانبا ا یدرابطه جد کی یبرقرار یشورا برا
های محدودیت برخی ایجاد اجرا؛ روز از امنیت شورای قبلیهای قطعنامه وفق شده وضع مفاد تمامی

 روز از پس سال 14 ملل سازمان امنیت شورای توسط ایران ای هسته موضوع بررسی خاتمه و خاص؛
 «.نمود خواهد مقرر را رجامب توافق

 به که 2291 یقطعنامه، 2415 ژوییه 24 تاریخ در 9133 نشست در ملل سازمان امنیت شورای .2
 .رساند تصویب به آراء اتفاق و مثبت رای 15 با را بود گردیده تقدیم آمریکا یمتحده ایاالت پیشنهاد

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/ 2291%232415%23  
 .ک:ر امنیت، شورای یجلسه مذاکرات مشروح متن یمطالعه برای

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.9133 
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رسد سه فرض کلی در خصوص هر ماهیت دیگر(، متفاوت خواهد بود. به نظر می
 باشد:ماهیت حقوقی برجام و تعهدات مذکور در آن، قابل ذکر و بررسی می

 ی شورای امنیت سازمان مللهی قطعنامبرجام، ضمیمهفرض اول:  -1-2
شورای امنیت  یاز سو 2219 قطعنامه بیت به تصویبا عنا ،این فرض بر مبنای

گردد. ی شورای امنیت تلقی میبرجام ماهیتا پیوست قطعنامه ،تحدمسازمان ملل 
بر تصویب متن نهایی  ،بندی نهاییهای مذاکره کننده پس از دستیابی به جمعطرف

، به دنبال تضمین ی شورای امنیت توافق نمودهی قطعنامهمیمهبرجام در قالب ض
الملل برآمده و بدین اجرای برجام از طریق سازوکارهای مورد پذیرش حقوق بین

ی اند. از همین رو برنامهی شورای امنیت نمودهی قطعنامهمنظور متن برجام را ضمیمه
به عنوان  و نداشتهرای امنیت ی شوماهیتی متفاوت از قطعنامه ،جامع اقدام مشترک

شود و الزام حقوقی به اجرای تعهدات مندرج در برجام نیز به ی آن تلقی میضمیمه
بر باشد. در نتیجه های شورای امنیت میمندرج در قطعنامه موضوعاتاستناد الزام به 

این فرض به منظور بررسی ماهیت تعهدات جمهوری اسالمی ایران باید به سراغ  مبنای
 ی الزامی شدن آن در نظام حقوق داخلی ایران رفت.متن قطعنامه و نحوه

ی موجود در متن برجام توان گفت بر مبنای ادلهدر تحلیل و بررسی این فرض می
ی ایرانی؛ کنندهی هیات مذاکرهو همچنین اظهارنظرهای صورت گرفته به وسیله

 آور بودنالزامدارند و علت  متفاوت از یکدیگر دوگانه و قطعنامه و برجام ماهیتی
متن  13بند از شورای امنیت سازمان ملل نیست.  یقطعنامهصرفا الزام ناشی از برجام 
مفاد قطعنامه شورای امنیت به منزله مفاد »آید که ی جامع اقدام مشترک برمیبرنامه

و  (2)برجام 91عالوه بر این از توالی اقدامات مشخص شده در بند  (1).«برجام نیست

                                                                                                                                   
 یقبل یهاخواهد نمود تمام مفاد قطعنامه ییدسازمان ملل متحد که برجام را تا یتامن یقطعنامه شورا» .1

 1349، (2449) 1919، (2442) 1999، (2442) 1232 -یرانا یاضوع هستهدر خصوص مو یتامن یشورا

 یاقداماتِ توافق شده یرا همزمان با اجرا -(2415) 2221و  (2414) 1323، (2443) 1395، (2443)
لغو  5 یوستتوسط آژانس، به نحو مشخص شده در پ شده آزمایییراست یران،توسط ا یامرتبط با هسته

 یدر پاورق ؛«برقرار خواهد نمود 2 یوسترا به نحو مشخص شده در پ یخاص یتهایودخواهد کرد و محد
 :«یستبرجام ن ینقطعنامه به منزله مفاد ا ینمفاد ا»اشاره شده است که  یحابرجام صر ییمتن نها

The provisions of this Resolution do not constitute provisions of this JCPOA 

اجرا  5 یوستمشخص شده در پ یتعهدات خود وفق برجام را بر اساس توال 5+1ه و گرو یران. ا91 .2
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بندی و تایید گردیده نیز ی اجرا، جمعکه تحت عنوان برنامه (1) 5ی پیوست شماره
ی شورای امنیت و متن نهایی برجام متفاوت بوده و توان دریافت که قطعنامهمی

ی قطعنامه دانست. علت این امر آن است که در بند توان برجام را صرفا ضمیمهنمی
نماید و تصویب روز نهایی شدن توافق اشاره می پیوست مورد اشاره ابتدا به «و»

پندارد. در حالی که ی تایید نهایی متن توافق میی شورای امنیت را به منزلهقطعنامه
شود، روز بعد یا تاریخی که با رضایت طرفین مقرر می 34روز قبول و اثربخشی توافق 

ی قطعنامه تلقی مهدر نظر گرفته شده است. با وجود این در صورتی که برجام ضمی
شد، مفهوم روز قبول ی شورای امنیت دانسته میگردید و الزام آن، ناشی از قطعنامهمی

معنا بوده و از ( بی5از قسمت ب از پیوست  5توافق و همچنین اثربخشی به آن)بند 
االجرا تلقی هنگام تصویب متن نهایی قطعنامه در شورای امنیت، برجام نیز الزم

                                                                                                                                   
 

 باشد:می یراجرا به شرح ز یخواهند کرد. نقاط عمده برا
 یبند جمع یرانو ا 5+1گروه  یانبرجام م یناست که در آن مذاکرات ا یخیشدن، تار یی. روز نهاالف

سازمان ملل  یتامن یبه شورا یدنمامی ییدبرجام را تا ینکه ا یادرنگ به دنبال آن، قطعنامه یشده، و ب
 خواهد شد. یمتسل یربدون تاخ یبتصو یبرا
 یختار یاسازمان ملل متحد،  یتامن یبرجام توسط شورا ینا یید. روز توافق، نود روز پس از تاب

عهدات برجام و ت ینشود خواهد بود که در آن، ا یینبرجام تع یمتقابل اعضا یتکه با رضا یمقدم
 یباتترت آوردنروز، اعضاء برجام آغاز به فراهم  ینبرخوردار خواهند شد. از ا یربرجام از تاث ینمندرج ا

 تعهدات خود وفق برجام خواهند نمود. یاجرا یالزم برا یداتو تمه

 شدن ییلف( روز نهاا .1
و  یسانگل یه،روس ونیفرانسه، آلمان، فدراس ین،)چ 5+1برجام، گروه  ینمذاکرات ا یمتعاقب جمع بند

برجام را  ینا یران( و ایتیامن یاستو س یدر امور خارج ییاروپا یهاتحاد یعال یندهمتحده، با نما یاالتا
 خواهند نمود. یدتائ

سازمان ملل متحد که  یتامن یشورا یشنهادیبرجام، قطعنامه پ ینمذاکرات ا یبالفاصله بعد از جمع بند
 یتامن یشورا یمتسل یر،بدون تاخ یبه شده است، جهت تصوبدان اشار یوستپ ینا 19در بخش 

 سازمان ملل متحد خواهد شد.
 قبول توافقب( روز 

 یقسازمان ملل متحد از طر یتامن یشورا یبرجام از سو ینا یدروز پس از تائ 34 ،«قبول توافقروز »
افقت متقابل همه مشارکت مو یقزودتر از آن از طر یخیدر تار یاکه در باال بدان اشاره شد  یقطعنامه ا

 برجام واجد اثر خواهد شد. ینا یختار ینکنندگان برجام خواهد بود و در ا
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ی ایرانی مبنی بر تمایز کنندهکه اظهارات اعضای هیات مذاکرهمضاف بر اینگردید. می
 (1)باشد.ای بر تفاوت ماهیت آن دو میمیان قطعنامه و برجام، اماره

 ی شورای امنیت سازمان ملل متحد فرع بر برجامقطعنامهفرض دوم:  -2-2
حد در خصوص شورای امنیت سازمان ملل مت 2291ی قطعنامه ،بر اساس این فرض

دارد که برجام باشد. این فرض بیان میای ایران فرع بر توافق برجام میموضوع هسته
ی نمایندگان کشورهای طرف بندی به وسیلهالمللی بوده و پس از جمعیک توافق بین

( به تایید رسیده و برای اظهار نظر کشورهای متعاهد مطابق با روند 5+1مذاکره )ایران و 
روزه مورد بررسی قرار  34حی شده در حقوق داخلی کشورها و در فرصتی قانونی طرا

ی شورای امنیت سازمان ملل از حیث ماهیت، تر قطعنامهخواهد گرفت. به بیان دقیق
 ی جامع اقدام مشترک ندارد. ماهیتی جدای از برنامه

ی عملی چنین فرضی، آن است که در صورت عدم تصویب متن برجام مطابق نتیجه
ی شورای امنیت سازمان ملل نیز ا نظام حقوق داخلی کشورهای متعاهد، قطعنامهب

 (2)موضوعیت نخواهد یافت.

قطعنامه بر متن نهایی  در مقام تحلیل و بررسی این فرض باید بیان نمود که فرع دانستنِ
که زدن موجودیت آن به تصویب نهایی برجام در کشورهای عضو به علت آنتوافق و گره

غیرقابل پذیرش  (9)عات موجود در قطعنامه صرفا تعهدات موجود در برجام نیستموضو
های باشد. در این خصوص باید بیان نمود که هر چند برجام به عنوان یکی از پیوستمی

ی شورای امنیت دانسته شده و همچنین در متن برجام به لزوم تصویب قطعنامه قطعنامه

                                                                                                                                   
 ینخواهد بود قابل دسترس« برجام»: قطعنامه، نقض یر.ک: عراقچ ینهزم یندر ا یشترب یمطالعه برای .1

 مشرق به آدرس: یاطالع رسان یگاهدر پا
 mashreghnews.ir 

 بازخوانی برجام، قابل دسترسی در سایت همشهری آنالین به آدرس موسوی فضل اهلل، .2
http://hamshahrionline.ir/details/898303/Iran/foreignpolicy 

 از که داشته مقرر «ب» پیوست در را دیگری تعهدات برجام بر عالوه امنیت شورای 2291 یقطعنامه .3
ز ا»: داردمی مقرر بند این نمود، اشاره موشکی موضوعات خصوص در 9 بند به توانمی هاآن یجمله

بر  یمبن یزارشگکه آژانس  یتا زمان ای «روز قبول توافق»تا هشت سال پس از  دشویخواسته م یرانا
های موشک با مرتبط یتیفعال چیود، هشارائه کند، هر کدام زودتر حادث  «رگسترده ت یریگجهینت» دییتا

 نی، شامل پرتاب با استفاده از چنیاهسته یاهسالح حمل تیقابل یبرا شده یطراح یکیبالست
 «صورت ندهد. ک،یبالستهای موشکهای یفناور
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ده در قطعنامه صرفا تعهدات توافق شده در برجام نبوده و اشاره گردیده، اما الزامات ذکر ش
شود. از همین رو قطعنامه دارای ماهیتی فراتر از فرع بر موضوعات دیگری را نیز شامل می

 رسد.برجام بوده و فرض مذکور صحیح به نظر نمی

 طعنامه، دو متن با ماهیتی جداگانهفرض سوم: برجام و ق -3-2
توان گفت تحلیل و بررسی فروض گذشته روشن گردید، نمیگونه که در مقام همان

آور ی شورای امنیت سازمان ملل بوده که از این حیث الزامی قطعنامهبرجام صرفا ضمیمه
ی نامهی جامع اقدام مشترک را یک توافقتوان برنامهگردد و همچنین نمیمحسوب 

فرع برآن مفروض داشت. بر همین  ی شورای امنیت را صرفاًالمللی دانست و قطعنامهبین
ی شورای امنیت و برجام را دو متن با دو ماهیت متفاوت اساس فرض سوم، قطعنامه

های مذاکره بندی نهایی هیاتتوان گفت متن جمعداند. در تبیین این موضوع میمی
المللی ی بیننامهکه به تایید طرفین رسیده است، یک موافقت 5+1ی ایران و کننده

ی حقوق گردد و باید مطابق با قواعد حقوق داخلی کشورها در زمینهسوب میمح
المللی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و از سوی دیگر کشورهای متعاهد معاهدات بین

شورای امنیت سازمان ملل نیز هستند. وزیر  2291ی ملزم به اجرای مفاد و مقررات قطعنامه
ما یک توافق » :نمایدتصریح میدر این خصوص  نجمهوری اسالمی ایرا امور خارجه

صفحه است، یک قطعنامه  144داریم که نام آن برنامه جامع اقدام مشترک و بیش از 
شورای امنیت و یک ضمیمه قطعنامه هم داریم. توافق، آن چیزی است که بین ما و طرف 

در » نماید:یوی تصریح م (1) «.مقابل مذاکره بوده و به صورت رسمی ایجاد شده است
مورد الزام حقوقی طرف مقابل برای انجام تعهدات، ما یک توافق چندجانبه به اسم برجام 

 (2)«تداریم که این توافق توسط شورای امنیت تایید شده. این توافق ما و طرف مقابل اس

ی شورای امنیت و برجام دو سند حقوقی مجزا از مطابق با این فرض اوال قطعنامه
هر چند به علت وحدت موضوع بر یکدیگر  ؛باشندماهیتی متفاوت می یکدیگر، با

نقض تاثیرگذار خواهند بود. ثانیا اثر حقوقی این تفکیک آن است که مطابق با متن برجام، 

                                                                                                                                   
، قابل دسترسی در پایگاه حکایت مفصل ظریف و شورای راهبردی روابط خارجیظریف،  .1

 11/5/1931رسانی شبستان،اطالع
http://shabestan.ir/detail/News/899003 

 همان .2
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د توجه داشت که نقض یبا ؛ با وجود اینآیدنقض برجام به حساب نمی به منزله قطعنامه
برجام )روز قبول توافق(، به معنای نقض هر  تعهدات برجام پس از واجد اثر شدن سند

های ذکر شده با دو سند قطعنامه و برجام است. الزم به ذکر است که هیچ کدام از ماهیت
 ،ی جامع اقدام مشترکای برای متن برنامهگر تزاحمی ندارند و ایجاد ماهیت قطعنامهییکد

ذیرش این فرض به عنوان فرض . از همین رو با پدهدرا تغییر نمیماهیت توافق بودن آن 
المللی و های بیننامهمختار پژوهش حاضر باید در پی یافتن جایگاه و ماهیت موافقت

 های شورای امنیت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران بود.همچنین قطعنامه
چه پیش از این مطابق با آنچنانچه رسد که به نظر می ضروری نیزذکر این نکته 

ی شورای ی قطعنامهمتن نهایی توافق، برجام صرفا ضمیمه بر مبنایگردید و نیز بیان 
ی شورای قطعنامه لزوم تصویبعلت  ،داشته باشدامنیت نبوده و ماهیتی متفاوت از آن 

در پاسخ به  ؟المللی چیستامنیت سازمان ملل با وجود توافق طرفین در یک توافق بین
های ظالمانه علیه جا که بخشی از تحریمز آنباید بیان نمود از یکسو ا سؤالاین 

ت وضع گردیده و رفع ینهای شورای امی قطعنامهجمهوری اسالمی ایران به وسیله
و از  بوده استها ی دیگری از شورای امنیت مبنی بر رفع تحریمها نیازمند قطعنامهآن

رای اجرای توافق المللی تضمین مناسبی بی بینتواند در عرصهمی سوی دیگر قطعنامه
تصویب قطعنامه شورای  ،طرفین مذاکرههای مذاکره کننده باشد؛ ی طرفبه وسیله

  .انددانستهامری ضروری ن موضوع یرا در اامنیت 

 المللی و قطعنامه در نظام حقوقی ایرانی بیننامهگاه موافقتیبررسی جا -3
و قطعنامه بیان شد و همچنین  المللیهای بیننامهتاکنون مفهوم مورد نظر از موافقت

ماهیت حقوقی برجام نیز مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که در مطالعه و تحلیل 
ی شورای امینت سازمان ملل روبرو هستیم. المللی و یک قطعنامهبرجام با یک توافق بین

ر نظام المللی دی بیننامهاز همین رو ابتدا به بررسی جایگاه برجام به عنوان موافقت
ی شورای امنیت حقوقی جمهوری اسالمی خواهیم پرداخت و پس از آن جایگاه قطعنامه

 نماییم. سازمان ملل در خصوص برجام را در نظام حقوقی ایران مطالعه می
ی هر یک از فروض مطرح شده در نظام حقوق داخلی پیش از بررسی جداگانه

رسد که آیا صرف وجود به نظر میجمهوری اسالمی ایران، بررسی این موضوع ضروری 
گردد و برای الزام به های داخلی برجام نمیشورای امنیت، مانع از بررسی 2291ی قطعنامه
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جا که مفاد قطعنامه شورای امنیت رسد؟ به بیان دیگر از آناجرای آن کافی به نظر نمی
، ممکن است این شبهه گرددآور تلقی میی اعضا، الزاممبتنی بر منشور ملل متحد برای همه

ی دارای اثر حقوقی نبوده و به صرف ی برجام و قطعنامهایجاد گردد که ماهیت دوگانه
 ی کشورها موظف به اجرای مفاد آن هستند.تصویب قطعنامه در شورای امنیت، همه

توان گفت که اوال بر اساس نظام حقوق داخلی در پاسخ به این شبهه می 
الملل بر قواعد حقوق داخلی برتری ندارد و قواعد حقوق بینجمهوری اسالمی ایران، 

بنابراین در صورت وجود الزام حقوقی در  (1)شود، در حکم قانون عادی محسوب می
ی شورای امنیت، مجلس صالحیت وضع قانون مغایر با آن را دارد، هر چند قطعنامه

ا وجود فرض فوق، ثانیا ب المللی ایران گردد.ممکن است که موجب مسئولیت بین
ها در ی توافق و قطعنامه و فرآیندهای متفاوت تصویب هر یک از آنماهیت دوگانه

تواند موجب سلب صالحیت نهادهای صالح داخلی برای نظام حقوق داخلی نمی
ی قطعنامه رسد با وجود ماهیت دوگانهبه نظر می ها باشد و ثالثا،بررسی هر یک از آن

عدم ی طرفین مذاکره کننده، در صورت ذیرفته شده به وسیلهو برجام، بنابر فرض پ
االجرا و واجد اثر حقوقی شکل اساسا توافق الزم روزه، 34تایید برجام ظرف مهلت 

 در حداقل - و قطعنامه نیز که به منظور تایید متن برجام صادر گردیده است (2)نگرفته
ی ر نتیجه تصویب قطعنامهلزوم اجرا نخواهد داشت. د -برجام با مرتبط موضوعات

تواند مانع از بررسی و رسیدگی به موضوع برجام در شورای امنیت سازمان ملل نمی
 حقوق داخلی شود. نظام

                                                                                                                                   
 یرو سا یراندولت ا ینب یکه بر طبق قانون اساس یمقررات عهود» داردیمقرر م یقانون مدن 3ماده  .1

 . «دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

 :است گردیده اشاره روزه 34 فرصت به آن هایپیوست و برجام متن از عبارت دو در .2
سازمان ملل  یتامن یام توسط شورابرج ینا ییدروز توافق، نود روز پس از تا (:91بند )« ب»جزء 

برجام  ینشود خواهد بود که در آن، ا یینبرجام تع یمتقابل اعضا یتکه با رضا یمقدم یختار یامتحد، 
روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم  ینبرخوردار خواهند شد. از ا یربرجام از تاث ینو تعهدات مندرج ا

 عهدات خود وفق برجام خواهند نمود.ت یاجرا یالزم برا یداتو تمه یباتترت آوردن

 یتامن یشورا یبرجام از سو ینا یدروز پس از تائ 34 ،«قبولروز »: 5پیوست شماره  «ب»بند همچنین 
 یقزودتر از آن از طر یخیدر تار یاکه در باال بدان اشاره شد  یقطعنامه ا یقسازمان ملل متحد از طر

 برجام واجد اثر خواهد شد. ینا یختار ینواهد بود و در اموافقت متقابل همه مشارکت کنندگان برجام خ
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 یرانا یدر نظام حقوق المللیبین نامهبرجام به عنوان موافقت -1-3
بر المللی مبتنی ی بیننامهی برجام به عنوان موافقتدر راستای بررسی و مطالعه

نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، باید ابتدا به بررسی آیین تصویب معاهدات در 
ی برجام را با توجه به حدود نامهنظام حقوقی ایران پرداخت و پس از آن متن توافق

 های نهادهای صالح تحلیل نمود.صالحیت

 معاهدات در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران -1-1-3
های نامهنون اساسی جمهوری اسالمی ایران به موضوع موافقتدو اصل از اصول قا

المللی و نهاد صالح به منظور تصویب آن پرداخته و سیر تصویب معاهدات دولت بین
قانون اساسی  (2)125و (1) 99دارد. بر اساس اصول ها را بیان میایران با سایر دولت

المللی باید به تصویب مجلس ی بیننامهجمهوری اسالمی ایران هر پیمان و موافقت
ی ا نمایندهیی رئیس جمهور تصویب به وسیلهدر صورت شورای اسالمی برسد و 

دو اصل مذکور و مجموعه نظرات شورای نگهبان در مقام  بر مبنایقانونی او امضا گردد. 
قانون اساسی، شمول حکم این دو اصل، تنها شامل معاهداتی  125و  99تفسیر اصول 

المللی بودن، و ایجاد تعهد برای دولت ایران باشد و که دارای دو وصف بینگردد می
های دولت ایران که فاقد هر یک از این دو قید باشد، نیازمند تصویب نامهسایر موافقت

االجرا مقام دارای صالحیت انعقاد، الزم یمجلس شورای اسالمی نیست و با امضا
 های مذکور خواهیم پرداخت:وصف . در ادامه به بررسی مفهوم(9)گرددمی

 المللیالف: وجود وصف بین
بر اساس این وصف، توافق دولت جمهوری اسالمی ایران باید با یکی از تابعان  

تر تنها هنگامی حکم اصول مذکور شامل یک . به بیان دقیق(1)الملل باشدحقوق بین

                                                                                                                                   
 به یدبا یالملل ینبهای نامه افقتوها، قراردادها و م نامه ها، مقاوله عهدنامه»هفتاد و هفتم:  اصل .1

 «.برسد یاسالم یشورا مجلس یبتصو

 یو قراردادهاها نامه ها، موافقت نامه ها، مقاوله عهدنامه یامضا»و پنجم:  یستو ب یکصداصل  .2
از  پس یالملل ینبهای یهاتحاد مربوط بههای یمانپ یامضا یندولتها و همچن یربا سا یرانا دولت
 .«او است یقانون یندهنما یاجمهور  یسبا رئ یاسالم یشورا مجلس یبتصو

 شورای یپژوهشکده: تهران ژنو، مشترک اقدام یبرنامه حقوقی ماهیت نگهبان، شورای یپژوهشکده .3
 1 و 9 ص، 1932 نگهبان،

 تفاوتی داخلی حقوق در توافق ماهیت و بودن المللیبین وصف تحقق حیث از که است ذکر به الزم .4
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المللی باشد. بر ینگردد که طرف دیگر یک کشور و یا سازمان و نهاد بمعاهده می
همین مبنا شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت 

المللی به دولتی ایرانی و طرف دیگر آن شرکت خصوصی خارجی باشد را قرارداد بین
های خارجی را که و همچنین معامالت میان دولت ایران و شرکت (1)آوردحساب نمی

باشند، از شمول حکم این دو اصل و نظارت قی مستقل میدارای شخصیت حقو
 (2)مجلس شورای اسالمی خارج نموده است.

 ب: ایجاد تعهد
وصف دیگری که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظرات تفسیری  

المللی تحت نظارت مجلس شورای ی بیننامهشورای نگهبان برای انعقاد یک موافقت
مطابق نظرات  ی است، ایجاد تعهد برای دولت ایران است. بر این اساساسالمی ضرور

و قراردادهای  (1)، تغییر یا اصالح تعهد(9)یادداشت تفاهم تفسیری شورای نگهبان حتی

                                                                                                                                   
 
 جانبه دو معاهدات میان هایتفاوت به رو همین از و ندارد وجود جانبه چند و جانبه دو معاهدات میان

 .است نشده توجهی جانبه چند و

ا یطرف آن وزارتخانه  کیکه  ییقراردادها»نگهبان:  یشورا 9/3/1924 -9349شماره  یریتفس نظر .1
 یالمللنیباشد قرارداد بیم یخارج یگر قرارداد شرکت خصوصیو طرف د یا شرکت دولتیمؤسسه 

 .«باشدینم یقانون اساس 99شود و مشمول اصل یمحسوب نم

از  125با توجه به اصل  یقانون اساس 99اصل : »12/43/1929مورخ  2443شماره  ییرتفس ینظریه .2
 یخارج یران و شرکتهایا یدولت یر سازمانهایها و سان وزارتخانهیانجام معامله ب یکه برا ییقراردادها

گونه قراردادها نیگردد منصرف است و موارد خاص ایباشند منعقد م یت حقوقیشخص یکه دارا یدولت
 یب مجلس شورایاز به تصوین شده باشد نییتع یآن به موجب قانون عاد یکه ضوابط کل یر صورتد

موکول به  یز به طور موردین قراردادها را نیاز ا یتواند انعقاد بخشیم یقانون عاد یندارد. ول یاسالم
 «.دیبنما یاسالم یب مجلس شورایتصو

 نگهبان:  یاشور 3/3/1922مورخ  3339شماره  یریه تفسینظر .3
فقط در  ،شودـ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسالمی انجام می1»

 محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کالً به تصویب مجلس شورای اسالمی نیاز دارد. 
ضوابط مذکور در قانون  یستیداد است و باد مثل قراریجاد تعهد نمایادداشت تفاهم چنانچه ایـ 2

 ت شود. ینسبت به آن رعا یاساس
که خارج  یدر صورت یقانون اساس 99موضوع اصل  یدر رابطه با اصل قراردادها یجزئ یـ قراردادها9

 .«برسد یاسالم یب مجلس شوراید به تصویاز محدوده قرارداد اصل باشد با

ن یب یحه موافقتنامه فرهنگینگهبان در خصوص ال یشورا 29/3/1999مورخ  9213ه شماره ینظر .4
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و موجب تعهدی برای  (1)در صورتی که خارج از محدوده قرارداد کلی باشد نیز یئجز
ی اسالمی است. در مقابل، ارسال نامهدولت ایران گردد نیازمند تصویب مجلس شورای 

جا که متضمن قرارداد یا تعهدی نیست نیازمند تصویب مجلس درخواست کار از آن
  (2)باشد.شورای اسالمی نیز نمی

 تابعان سایر و ایران دولت میان که المللیبین ینامهموافقت هر تصویبدر نتیجه 
 در شود یرانا یاسالم ینظام جمهور یمنعقد گردد و موجب تعهد برا المللبین حقوق

 یکی فاقد المللیبین توافق که صورتی در و دارد قرار اسالمی شورای مجلس صالحیت
 را قرارداد انعقاد حق مجریه یقوه از صالحیت دارای مقام باشد، شده بیان شرایط از

ظام حقوق نکه نیران، صرف نظر از ایا یاسالم یجمهور یبر این مبنا در نظام حقوق .دارد
کند)اعم از حقوقی و یا یقلمداد م یانامهک متن مشترک را چه نوع توافقیالملل نیب

کشور به همراه داشته  یرا برا ین متن هرگونه تعهدیکه ا ینزاکتی و اخالقی(، در صورت
 یب مجلس شورایازمند تصویز منعقد شده باشد، نیالملل ننیان تابعان حقوق بیو م

 هاینامهتوافق از اجرایی و ساده هاینامهتوافق تفکیک رتر دبه بیان دقیق (9)است. یاسالم
نگهبان  یشورا یریمطابق نظرات تفس ایران، اسالمی جمهوری حقوقی نظام در تشریفاتی

 وصف دو یدربردارنده که( نزاکتی یا و حقوقی از)اعم المللیینآن دسته از معاهدات ب
 و آیدمی شمار به تشریفاتی معاهدات یزمره در باشد نبود تعهدآوربودن و  المللیبین

 و ساده یمعاهده صورتاین غیر در و است اسالمی شورای مجلس تصویب نیازمند
 یابد.می اجرایی قدرت صالح مقامات امضاء با و بوده اجرایی

                                                                                                                                   
 

که  5ماده »: یاسالم یمجلس شورا 15/3/1999مصوب  یران و دولت مالزیا یاسالم یدولت جمهور
دهد خالف اصل یم یاسالم یب مجلس شورایبدون تصو یا اصالح تعهد را به دولت حتیر ییاجازه تغ

 «شناخته شد. یقانون اساس 99

 3/3/1923 -3339 شماره ریتفسی نظر .1

 3/1/1923-3493 شماره تفسیری نظر .2

قانون  125و  99ران، هر چند در اصول یا یاسالم یجمهور یالزم به ذکر است در نظام حقوق .3
 المللییناما هر گونه تعهد ب ،نشده است لمللیاینن و اقسام معاهدات بیعناو یاز همه یذکر یاساس

است و اصطالحات مذکور در اصول از باب  یاسالم یمجلس شورا تصویب یازمندن یتحت هر عنوان
، 1931 میزان،: تهران، 2ج ،رانیا اسالمی جمهوری یحقوق اساس ی،محمد هاشم یدس) .باشدیم تمثیل

 (139تا،صبی دادگستر، نشر: تهران اساسی، حقوق مختصر مهرپور، حسین و 134 ص
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جا که مطابق با فرض پذیرفته شده در خصوص ماهیت برجام، بر این اساس از آن
گویی به این باشد باید به دنبال پاسخالمللی میی بیننامهاقدام مشترک موافقتی برنامه
بود که آیا تصویب برجام در صالحیت مجلس شورای اسالمی قرار دارد یا خیر؟ به  سؤال

آن دسته از  ،گفته بر اساس نظام حقوقی ایرانمطالب پیش مطابقتر عبارت دقیق
المللی باشد مجلس قرار دارد که اوال دارای وصف بین المللی در صالحیتهای بینموافقت

متن برجام به دنبال بررسی و ثانیا موجب تعهدی برای دولت ایران گردد؛ در نتیجه باید در 
باشد و موجب تعهد المللی میی جامع اقدام مشترک دارای وصف بینآن بود که آیا برنامه

مثبت باشد، بررسی و  سؤالخ به این گردد یا خیر؟ در صورتی که پاسدولت ایران می
صورت  تصویب برجام در صالحیت مجلس شورای اسالمی قرار دارد و در غیر این

  برجام را نخواهد داشت. بر مبنای قانون اساسی صالحیت رسیدگی بهمجلس 
دهد که متن نهایی توافق ایران و کشورهای نگاهی گذرا به متن نهایی برجام نشان می

است. در  «داشتن تعهد برای دولت ایران»و  «المللی بودنبین»ر دو وصف دارای ه 1+5
ی جامع اقدام بودن باید بیان نمود که اوال متن نهایی برنامه ین المللیتبیین وصف ب

که شامل ایاالت متحده  5+1های متعهد )گروه مشترک در موارد متعددی به وجود طرف
ی ی عالی اتحادیهفرانسه، انگلیس و نمایندهآمریکا، چین، فدراسیون روسیه، آلمان، 

نماید. برای نمونه بند الف از مقدمه و اروپا در امور خارجی و سیاسی امنیتی( اشاره می
 ین،)چ 5+1و گروه  یرانا یاسالم یجمهور»نماید: مفاد عمومی توافق تصریح می

 یهاتحاد یعال دهینمتحده، و نما یاالتو ا یسانگل یه،روس یونفرانسه، آلمان، فدراس
برنامه جامع اقدام  ین(، در مورد ایتیامن یاستو س یدر امور خارج ییاروپا

برجام با اشاره به  «ک»عالوه بر این در بند  ...«.نمودند ییرگیمتصم (مشترک)برجام
 اقدامات و مفاد کلیه» دارد:های مذاکره و وجود تعهدات فیمابین طرفین مقرر میطرف

 بایستنمی و باشدمی ایران و 5+1 گروه بین آن یاجرا یبرا صرفاً جامبر این در مندرج
الملل و اصول بنیادین حقوق بین ی، یا برایهیچ دولت دیگر یبرا سابقه ایجاد یمنزله به

و سایر اسناد مربوطه، و  یاهسته یهاسالح شاعهاعدم  یتعهدات وفق معاهده حقوق و
بر این اساس متن « د.المللی تلقی گردبین یهشدشناخته یهاهمچنین اصول و رویه

باشد، چرا که طرف مقابل دولت المللی میی جامع اقدام مشترک دارای وصف بینبرنامه
 ی وصف مورد نظر است. دولت دیگر قرار دارند و همین موضوع محقق کننده 2ایران، 
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، موجب تعهدات کننده قرار گرفته ثانیا متن برجام که مورد توافق طرفین مذاکره
ای و مسائل مرتبط با آن گردیده فراوان دولت جمهوری اسالمی ایران در امور هسته

»... دارد در خصوص وجود تکالیف متناظر برای طرفین توافق مقرر می« الف»است. بند 
به نحو مندرج  متناظر یفمشتمل بر تکالگام به گام بوده و  یندفرآ یکبرجام بازتاب  ینا

 ییدمورد تا یتامن یتوسط شوراباشد که قرار است می آنهای یوستد و پسن یندر ا
در خصوص وجود تعهداتی برای طرفین توافق مقرر « ح»عالوه بر آن بند « (1).یردقرار گ

 ییو در فضا یتبرجام را با حسن ن ینکه ا شوندیمتعهد م یرانا و 5+1گروه »دارد: می
با نص، روح و  یراز هرگونه اقدام مغاو  یند،را نمااحترام متقابل اج یسازنده، بر مبنا

. برجام در (2)«یندنما یموفق آن شود، خوددار یاجرا یببرجام که سبب تخر ینهدف ا
 حسن با را رجامب نیا که هستند متعهد رانیو ا 5+1 گروه» دارد:جای دیگری مقرر می

 با ریمغا اقدام هرگونه از و ندینما اجرا متقابل احترام یبرمبنا سازنده،یی فضا در و تین
 .کنند یخوددارسازد،  آن را مختل زیآمتیموفق یبرجام که اجرا نیا هدف و روح نص،

 یاجرا از تیحما یتمام تالش خود را برا رانیا و 5+1 در گروه یارشد دولت مقامات
 (9)«.خود، به کار خواهند بست یعموم اناتیبرجام، از جمله در ب نیا زیآمتیموفق
 (1)ی یکهای آن به ویژه پیوست شمارهمتن برجام و پیوستبر مبنای  اف بر اینمض

                                                                                                                                   
1. This JCPOA, reflecting a step-by-step approach, includes the reciprocal 
commitments as laid down in this document and the annexes hereto and is to 
be endorsed by the United Nations (UN) Security Council. 
2. The E3/EU+3 and Iran commit to implement this JCPOA in good faith 
and in a constructive atmosphere, based on mutual respect, and to refrain 
from any action inconsistent with the letter, spirit and intent of this JCPOA 
that would undermine its successful implementation.  
3. The E3/EU+3 and Iran commit to implement this JCPOA in good faith 
and in a constructive atmosphere, based on mutual respect, and to refrain 
from any action inconsistent with the letter, spirit and intent of this JCPOA 
that would undermine its successful implementation. Senior Government 
officials of the E3/EU+3 and Iran will make every effort to support the 
successful implementation of this JCPOA including in their public 
statements. The E3/EU+3 will take all measures required to lift sanctions and 
will refrain from imposing exceptional or discriminatory regulatory and 
procedural requirements in lieu of the sanctions and restrictive measures 
covered by the JCPOA. 

ها به برجام عالوه بر متن اصلی دارای پنج پیوست بوده که هر یک از پیوستکه الزم به ذکر است  .4
ای تعهدات هسته« یااقدامات مرتبط با هسته»موضوع خاصی تعلق گرفته است. پیوست اول با عنوان 

 جمهوری اسالمی ایران را بیان نموده است
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 ای، جمهوری اسالمی ایران تعهدات فراوانی را پذیرفته است.درخصوص موضوع هسته
های ی طرفالمللی مبتنی بر ارادههای بینشایان ذکر است هر چند که توافق 

ضمانت اجراهای تعیین شده در نظام حقوق  آید و معموالکننده به نگارش درمیمذاکره
یافته و به کمال رسیده  الملل همانند ضمانت اجراهای حقوق داخلی سازمانبین

 المللی بابه عنوان نهادی بین را ت سازمان ملل متحدینشورای ام ،؛ متن برجام(1)نیست
منظور تایید  ، به(2)هااجرای قهری علیه دولت کارگیری ضمانتهای بهقابلیت قدرت و

ای بر وجود و تضمین تعهدات طرفین توافق در نظر گرفته است که این خود اماره
 باشد.میها تعیین نهاد ناظر بر روند اجرای آنتعهدات و 
 5+1توان بیان نمود که متن نهایی توافق میان ایران و های فوق میاستدالل مطابق

مقرر  یفاتتشر یبه طقانون اساسی،  125و  99مبتنی بر اصول است که  یانامهموافقت
جا که دارای وصف و از آن (9)دارد یازن یاسالم یمجلس شورا ین نامه داخلییدر آ
در روند رسیدگی داخلی، بر  ،باشدالمللی بوده و متضمن تعهد برای دولت ایران میبین

اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظرات تفسیری شورای نگهبان، 
  الحیت تصویب آن انحصارا در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.ص

 المللی در مجلس شورای اسالمیروند تصویب معاهدات بین-2-1-3
ی جامع اقدام مشترک به گونه که بیان گردید صالحیت تصویب متن برنامههمان

ودن نیز المللی و تعهدآور بالمللی که دارای وصف بینی بیننامهعنوان موافقت
که باید به منظور تصویب به  استباشد، انحصارا در اختیار مجلس شورای اسالمی می

 مجلس شورای اسالمی ارجاع گردد.
ی داخلی مجلس شورای اسالمی ذیل عنوان نامهدر این خصوص باید بیان نمود آیین

ویب ی تصبه بیان بررسی طریقه« المللىنیمعاهدات و قراردادهاى ب بینحوه تصو»
ی مجلس شورای اسالمی که تصویب آن بر عهده المللیمعاهدات و قراردادهای بین

                                                                                                                                   
 24 پیشین، بیگدلی، ضیایی .1

 22 پیشین، بیگدلی، ضیایی .2

 در دسترسی قابل یی،کدخدا یبرجام عباسعل یحقوق یبررس یراه سوم برا ی،عباسعل کدخدایی .3
 آدرس به فارس خبرگزاری رسانیاطالع پایگاه

http://www.farsnews.com/19314513441932 
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نامه، قرارداد و یا  عهدنامه، مقاولهپردازد. بر این اساس دولت تقاضای تصویب است می
در قالب  را به همراه متن کامل آن المللىهاى بینالمللى و یا الحاق به پیمانموافقتنامه بین

کند. در صورتی که دولت، کمیسیون یا پانزده نفر از نمایندگان ه مجلس تقدیم میب الیحه
قائل باشند، موضوع بالفاصله در دستور کار مجلس قرار  «مهم»نامه قید برای موافقت

گیری گیرد و پس از استماع نظرات مخالف و موافق درخصوص قید اهمیت رأیمی
نامه، بررسی مجلس م تصویب اهمیت توافقشود. در صورت عدم وجود قید و یا عدمی

مجلس در دو شور به  ،«اهمیت»یک شوری خواهد بود و در صورت تصویب قید 
بر این اساس دولت مکلف است به منظور  (1)پردازد.بررسی کلیات و جزییات متن می

محقق نمودن امکان اجرای برجام، الیحه تصویب آن را به مجلس ارائه نماید تا موضوع 

                                                                                                                                   
 :یاسالم یمجلس شورا ینامه داخلنییمواد مرتبط از قانون آ .1

نامه، قرارداد و  عهدنامه، مقاوله یبقانونى که در آنها، دولت تقاضاى تصو یحلوا یمدر تقد -199اده م
جهت بررسى  یداالمللى را دارد، متن کامل آنها ب ینب هاىیمانالحاق به پ یاالمللى و  ینموافقتنامه ب یا

 مذکور باشد. یمىتقد یحلوا یمهضم
 ین( پس از اعالم وصول در مجلس، بالفاصله چاپ و ب199موارد مذکور در ماده ) -191 ماده
 گردد. مربوطه ارجاع مى یسیونشود و به کم مى یعتوز یندگاننما

 یاشده باشد و  مهم قائل ید( ق199در صورتى که دولت براى موارد مذکور در ماده ) -195 ماده
کنند،  یشنهادرا پ یدىق ینچن یندگان،پانزده نفر نما یاهفته پس از وصول و  یکمربوط تا  یسیونکم
 یک اراتو اظه یشنهادتا پس از پ یردگ بالفاصله در دستور کار مجلس قرار مى یدق ینبه ا یدگىرس

 ( به رأى گذاشته شود.یقهپنج دق یکموافق )هر  یکمخالف و 
 یادولت  یهباره از ناح یندر ا یامجلس نرسد  یبتصو به یتاهم یددر صورتى که ق -192 ماده
 یانامه، قرارداد و  عهدنامه، مقاوله یایدبه عمل ن یىتقاضا یندگانپانزده نفر از نما یامربوط  یسیونکم

د، دا خواهدقرار  یدگىشورى آن را مورد رس یکصورت  موافقتنامه، عادى تلقى شده و مجلس به
)هر کدام حداکثر به  یاتو جزئ یاتکه پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در کل یبترت ینبد

 شود. دولت به رأى گذاشته مى یندهو نما یسیونکم ی( و صحبت سخنگویقهمدت پانزده دق
 یبترتبه آن دو شورى و به  یدگىکند، رس یبرا تصو یتاهم یددر صورتى که مجلس ق -199 ماده

 د بود:خواه یرز
با در نظر گرفتن مواد مربوطه، بحث و اعتراضات وارده به بعضى  یات،در شور اول درباره کل -1

 یشنهادهاپ ینارجاع خواهد شد. ا یسیونکتبى به کم یشنهادو مواد قرارداد به عنوان پ یطاز شرا
 شود. یعتوز یندگاننما ینچاپ و ب یسیون،و چهار ساعت قبل از طرح در کم یستب یدبا
نظرخود را درباره  ینو همچن یندگاننما یشنهادهاىموارد اعتراض و پ یسیون،در شور دوم، کم -2
 .... یبموارد، همراه با تصو ینا
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 دستور کار مجلس قرار گیرد و مطابق روند قانونی، تصویب گردد.در 
در صورت تصویب، مصوبه مجلس برای اظهار نظر از حیث عدم مغایرت با 
موازین اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به شورای نگهبان ارسال 

هور شود و در صورت تایید شورا، رئیس مجلس متن را برای امضا به رییس جممی
قانون اساسی امضای معاهدات  125مستند به اصل نماید. شایان ذکر است ابالغ می

ی قانونی وی ی رییس جمهور یا نمایندهبر عهده مجلس بیالمللی پس از تصوبین
معتقدند  یبرخدر رابطه با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی نیز دارد.  قرار

صالحیت تکلیفی نونی امضاء معاهدات، دارای رییس جمهور در اجرای صالحیت قا
توان وی را به این کار ملزم خودداری کند و نمی تواند از امضای آنباشد و مینمی

را مکلف  یدانسته و و یفیتکل یتیت را صالحین صالحیز این یدر مقابل برخ (1)نمود.
هر صورت  در (2)اند.دانسته یاسالم یب مجلس شورایمعاهده پس از تصو یبه امضا

نگهبان،  یو نظرات شورا ین اصل از قانون اساسیآنچه روشن است آنکه مطابق ا
المللی بین نامهی وی به عنوان موافقتبرجام پس از امضاء رییس جمهور یا نماینده

  (9)شود.یابد و قانونی میرسمیت می
هدات رسد که بر اساس کلیات قواعد حقوق معاذکر این نکته ضروری به نظر می

ی نامه، کشورهایی که موافقت(1)وین عهدنامه 13ی المللی همانند مادهی بیندر عرصه
اند، تا زمانی که تمایل خود را را تصویب نکرده نمایند، اما هنوز آنالمللی امضا میبین

                                                                                                                                   
 یدر نظام حقوق المللیبین هاینامهموافقت رضایی، خلف حسین -149 یشین،پ یگدلی،ب یاییض .1

 نگهبان، شورای یپژوهشکده: تهران ،ننگهبا شورای نظرات تحلیلی بررسیبا  یرانا یاسالم یجمهور
 .32-34 صص، 1931

 .21-29، 1992، 1 جلد اول، چ دادگستر، نشر: تهران ،یعموم المللنیب حقوق باقر، دیس ،یرعباسیم .2

 سییر یامضا با قرارداد سند... »: نگهبان یشورا 3/12/1929 مورخ 2321 یشماره نظر.ک. ن .3
 .«افتی خواهد تیرسم او یقانون یندهینما ای یجمهور

 یک معاهده قبل از الزم االجرا شدن آن: یکاز لطمه زدن به هدف و منظور  یالزام به خوددار -13ماده  .4
 :ورزد، هرگاه یخوددار کندیلطمه وارد م معاهدهیککه به هدف و منظور  یکشور ملزم است از اقدامات

دهنده معاهده را مبادله  یلاسناد تشک یاامضا نموده و  یبتصو یا ی، قبولیذـ معاهده را به شرط تنف الف
 یا، یدنما یحتصر بر عدم الحاق به معاهده یرکه قصدش را دا یباشد، تا زمان کرده

به الزم االجرا شدن معاهده کرده باشد،  موکول یحاخود به التزام در قبال معاهده را تصر یتـ رضا ب
 .یفتدن یربه طور نامعقول به تاخکه الزم االجرا شدن آن  ینمشروط بر ا
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اند نباید مرتکب اعمالی شوند که مبنی بر عدم تصویب یا الحاق به توافق اعالم ننموده
داف و موضوع توافق مغایر باشد. این موضوع در خصوص متن توافق ایران و با اه

های معاهده ملزمند تا هنگامی که به صراحت ی طرفباشد و همهنیز صادق می 1+5
اند از انجام اعمال مغایر با هدف عدم تمایل خود نسبت به قبول معاهده را اعالم نکرده

 (1)و موضوع برجام خودداری کنند.

 االت و شبهات پیرامون صالحیت مجلس شورای اسالمی در تصویب برجامؤس -3-1-3
در مقام تحلیل حقوقی ماهیت برجام در نظام جمهوری اسالمی ایران و صالحیت 

تی در سؤاالشبهات و  ،مجلس شورای اسالمی در بررسی و تصویب متن توافق
رسد، از نظر میها ضروری به باشد که مطالعه و نقد آنی حقوق مطرح میجامعه

 همین رو در ادامه به تحلیل این موضوعات خواهیم پرداخت:

 برجام بیتصو در یمل تیامن یعال یشورا تیصالحالف: 

شورای عالی امنیت  (2)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 192مطابق با اصل 

                                                                                                                                   
 از کشورها که باشدمی برداشت قابل برجام «ح» بند و «ن» بند از موضوع این که است ذکر به الزم .1

 «ن» بند خصوص این در. دهند انجام توافق روح و نص با مغایر اقداماتی توانندنمی توافق قبول روز
به  یبتصو یبرجام را برا ینا یییدکنندهات یاقطعنامه یسنوپیش 5+  1 گروه –ن »: داردمی مقرر برجام
در  یادینبن یدگرگون یکبرجام نشانگر  ینانعقاد ا یدنمامی یدارائه خواهد کرد که تاک یتامن یشورا
را  یرانبا ا یدرابطه جد یک یبرقرار یشورا برا یلبوده و تما یتامن یموضوع توسط شورا ینا یبررس
از  یتامن یشورا یقبلهای مفاد قطعنامه یلغو تمام ینهمچن یت،امن یقطعنامه شورا ین. ایدنمامی اعالم

 یتوسط شورا یرانا یموضوع هسته ا یخاص؛ و خاتمه بررسهای یتمحدود یبرخ یجادروز اجرا؛ ا
 مقرر ح بند در و «سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود 14سازمان ملل متحد یتامن
سازنده، بر  ییو در فضا یتبرجام را با حسن ن ینکه ا شوندیمتعهد م ایران و 5+1 روهگ» :»داردمی
برجام که سبب  ینبا نص، روح و هدف ا یرو از هرگونه اقدام مغا یند،احترام متقابل اجرا نما یمبنا
 «یندنما یموفق آن شود، خوددار یاجرا یبتخر

 یارض یتو تمام یاسالم از انقالب یو پاسدار یمنافع مل ینمنظور تأم به»و هفتاد و ششم:  یکصد اصل .2
 .گرددمی یلتشک یرز یفجمهور، با وظا یسرئ ریاست به "یمل یتامن یعال یشورا" یمل یتو حاکم

 .یبرره مقام از طرف شده یینتع یکل یاستهایس کشور در محدوده یتیامن - یدفاع یاستهایس یینتع -1
 یردر ارتباط با تداب یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاطالعات ،یاسیسهای یتفعال نمودن هماهنگ -2
 .یتیامن - یدفاع یکل
 .یو خارج یداخل یدهایباتهد مقابله یکشور برا یو معنو یماد از امکانات یریگ بهره -9
 مسئول - مسلح یروهاین کل یستاد فرمانده یسرئ- گانه سه یقوا یرؤسا -شورا عبارتند از:  یاعضاء 

 



 برجام در نظام جمهوری اسالمی ایرانررسی ابعاد حقوقی ب 

 

 

24 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

گذاری در امور دفاعی و امنیتی کشور، ی سیاستملی با وظایف مشخص در زمینه
با این  اقتصادی و ، فرهنگی، اجتماعی، اطالعاتیسیاسیهای ماهنگ نمودن فعالیته

 داخلی تهدیدهای با مقابله کشور برای و معنوی مادی امکاناتها و استفاده از سیاست
گردد ی نظام جمهوری اسالمی ایران تشکیل میبا حضور مقامات عالی رتبه و خارجی

 ایید رهبری الزم االجرا است.پس از تو مصوبات آن 
آنچه در خصوص برجام، ارتباط آن با شورای عالی امنیت ملی و جایگاه 

المللی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران محل بحث و تبادل نظر های بینتوافق
  قرار گرفته است، صالحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب برجام است.

دو المللی های بیننامهموافقت ورود و بررسیر شورا داین در خصوص صالحیت 
 . دیدگاه در میان حقوقدانان وجود دارد

بر اساس دیدگاه نخست شورای عالی امنیت ملی حق ورود و رسیدگی به برجام و 
گذار جا که قانونسو از آن در نهایت تصویب آن را ندارد. بر اساس این فرض از یک

المللی بوده و بر های بیننامهن روند تصویب موافقتاساسی به نحو دقیق در مقام بیا
تاکید نموده  125و  99صالحیت مجلس شورای اسالمی در این خصوص در دو اصل 

است، این امر در صالحیت انحصاری این نهاد قرار دارد و ورود شورای عالی امنیت 
ایران المللی مغایر قانون اساسی جمهوری اسالمی ملی به تصویب معاهدات بین

 (1)باشد.می

در مقام بیان وظایف و اختیارات شورای  192اصل  بندهای اول و دوم از سوی دیگر
 و های امنیتی و دفاعیگذاری در حوزهعالی امنیت ملی به موضوعاتی همانند سیاست

                                                                                                                                   
 

 - ، کشور، اطالعاتامور خارجه یوزرا - یرهبر مقام انتخاب به یندهدو نما - و بودجه امور برنامه
خود  یفوظا تناسب به یمل یتامن یعال یشورا .و سپاه ارتش مقام یترینمربوط و عال یرمورد وز حسب
از  یکهر  یاستدهد. رمی یلکشور تشک یتامن یو شورا دفاع یشورا یلاز قب یفرع یشوراها
 یینجمهور تع یسرئ از طرف که است یال یشورا یاز اعضاء یکی یاجمهور  یسبا رئ یفرع یشوراها

 یبتصو آنها به یالتکند و تشکمی ینمع را قانون یفرع یشوراها یفو وظا یاراتشود. حدود اختمی
 .«اجراست قابل یرهبر مقام ییداز تأ پس یمل یتامن یعال یشورا رسد. مصوباتمی یعال یشورا

اقدام مشترک با  یماهیت و اعتبار برنامه ینصر آباد، تحلیل حقوق ینصر الله یرضاو عل یمهد غمامی .1
 143، ص 1939(، 115-33، )3شماره عمومی، حقوق دانش فصلنامه ی،حاکمیت قانون اساستأکید بر اصل 



 جمهوری اسالمی ایرانبررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام 

 

25 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

ها اشاره نموده است که های گوناگون با این سیاستهای بخشهماهنگ نمودن فعالیت
 (1)گیرد،یک از وظایف ذکر شده قرار نمین نهایی برجام در قالب هیچبه نظر تصویب مت

حقوق عمومی، اصل بر عدم صالحیت نهادها و مراجع بوده مگر  اصول مبنای چرا که بر
گردید چه بیانبر اساس آن (2)اشاره کرده باشد. هاگذار صراحتا به صالحیت آنکه قانونآن

شورای عالی امنیت ملی صالحیت تصویب  در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
المللی را نداشته و این صالحیت انحصارا در ی بیننامهبرجام به عنوان یک موافقت

 اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
این شورا صالحیت ورود اما بر اساس دیدگاه دوم که صحیح تر به نظر می رسد، 

به دو صورت امکان  ورودکه این را دارد  برجامالمللی از جمله های بینموافقت نامهبه 
 . یابدمیتحقق 

تواند از طریق تصویب شورای عالی امنیت ملی میبر اساس فرض اول 
 5+1ی موضوعات مرتبط با توافق ایران و دفاعی و امنیتی کشور در حوزه هایسیاست

برجام بر تصویب  ،های داخلی و خارجیو یا اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهدید
تصویب اقدام به تواند تر شورای عالی امنیت ملی میاثرگذار باشد. به عبارت دقیق

نه  ؛ی جامع اقدام مشترک نمایدبرنامه اهایی در ارتباط با موضوعات مرتبط بسیاست
در این صورت بررسی و تصویب این  .اینکه مستقیما متن برجام به تصویب نماید

نیت ملی نافی صالحیت مجلس شورای اسالمی در سیاست ها توسط شورای عالی ام
جا که هنجارهای حقوقی مصوب شورا از آن بررسی و تصویب برجام نیست، لیکن

ی صالحیت در نظرگرفته شده برای این نهاد( برتر از هنجارهای حقوقی )در حیطه
مجلس در فرآیند بررسی و تصویب برجام  ،باشدمصوب مجلس شورای اسالمی می

های شورای عالی ی سیاستهای طراحی شده به وسیلهحرکت در چارچوبملزم به 
صالحیت خاص  قانون اساسی 192مطابق اصل چرا که  ؛باشدامنیت ملی می

                                                                                                                                   
اقدام مشترک  یت و اعتبار برنامهیماه یل حقوقینصر آباد، تحل ینصر الله یرضاو عل یمهد غمامی .1

، 1939(، 115-33، )3شماره عمومی، حقوق دانش فصلنامه ی،ت قانون اساسید بر اصل حاکمیبا تأک
 32 و 35 صص

 ،1933، 12، شماره یحقوقهای ، مجله آموزهیدر اعمال ادار یژه، محمد رضا، اصل قانون مداریو .2
 11 ص
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ی درخصوص موضوعات دفاعی و امنیتی بر عهده گیریتصمیمگذاری و سیاست
رعایت ی نهادهای قانونی موظف به شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است و همه

الزم به ذکر است که شورای نگهبان  .(1)باشندمی 192های مذکور در اصل صالحیت
ی صالحیت شورای عالی در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسالمی در حیطه

است که این خود قانون اساسی دانسته  192امنیت ملی قرار گرفته آن را مغایر با اصل 
در مصوبات مجلس  192مذکور در اصل های مویدی بر لزوم توجه به صالحیت

 (2)باشد.شورای اسالمی می

فرض دوم در این خصوص ورود کامل شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام 
به نظر می رسد.  اما ممکن و تصویب متن کامل برجام است که فرضی استثنایی و بعید

با تهدیدات داخلی و در مورد مقابله  192در اصل  شورابند سوم وظایف این  مبنای بر
رد  یا یبتصوشورای عالی امنیت ملی،  ،استتثنایی و خاص موارد درچنانچه   خارجی،

 داند؛ب «یو خارج یداخل یداتمستلزم مقابله با تهد»را  المللیینب ینامهموافقت یک
 نهاد اینصالحیت ی ی مذکور را در حوزهنامهتصویب موافقت صالحیتتوان می

 از سوم بند اساس بر ملی یتامن یعال یکه شورا یکه در صورتآن . توضیحدانست
 با مقابله برای را المللیبین یمعاهده یک رد یا تصویب 192 اصل در مندرج وظایف

 اساسی قانون از بند این بداند، مطابق «الزم و ضروری» خارجی و داخلی تهدیدات
تنها در این صورت  (1)و(9) ت.شناخ رسمیت به شورا این برای را صالحیتی چنین باید

                                                                                                                                   
 یاست که اطالقِ عنوان مصوبه ینکته ضرور ینا یانب یمل یتامن یعال یدر خصوص مصوبات شورا .1

 ینامهیین)مطابق با آ شورا و با حضور اعضا یرسم یکه در جلسه گرددیم یشورا، تنها شامل مصوبات
مانند  ایصوبهصورت هر گونه م ینا یربرسد و در غ یرهبر ییدو پس از آن به تا یدهرس یبجلسات( به تصو

 ینچن یشورا، دارا ییرخانهمصوبات دب یاو  یفرع هاییتهها، مصوبات کم یسیونمصوبات کم یر،مصوبات دب
 باشد. ییبه متن توافق نها یاسالم یشورامجلس  یدگیمانع از رس تواندیو نم یستن یگاهیجا

طرح اصالح قانون آیین دادرسی توان به نظریات شورای نگهبان در خصوص قوانین برای نمونه می .2
 شماره به) الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور(، 31/ 142/ 1133)به شماره  کیفری

 ( اشاره نمود.93229/94/33)به شماره  جمهوری اسالمی ایرانطرح تقویت مرزبانی  ( و39/142/9311

 بررسیبا  یرانا یاسالم یجمهور یدر نظام حقوق المللیبین هاینامهموافقت یی،خلف رضا ینحس .3
 112-111 صص ،1931 نگهبان، شورای یپژوهشکده: تهران ،نگهبان شورای نظرات تحلیلی

رح باشد که نهادهایی باید این متن برجام را بررسی کنند. لبته ممکن است این بحث مطا»روحانی: .4
شد و این ای از روز اول تحت نظر شورای عالی امنیت ملی اداره میدانید که پرونده هستهالبته شما می
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برجام توسط شورای عالی امنیت ملی باعث خروج تصویب آن است که تصویب کامل 
 از صالحیت مجلس شورای اسالمی می شود. 

بهترین  ،رسد به علت محرمانه بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملیبه نظر می
)در  نهاد این های مصوبسیاستراهکار برای تضمین حرکت مجلس در چارچوب 

ن یبه منظور تضم یاسالم یمجلس شورا یبرا هاآندر کنار ارسال  صورت وجود(،
 به موضوعات مرتبط، یدگیمجلس در روند رس یاز سو مصوبات این نهادت یرعا

مصوبات برای شورای نگهبان بوده تا شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون این ارسال 
متن  ،مجلس با قانون اساسی و موازین اسالمی اساسی در مقام تطبیق مصوبات

 مطابقت دهد.  نیز شورای عالی امنیت ملی مصوباتنامه را با توافق

 بودن تعهدات داوطلبانه: ب

داوطلبانه بودن تعهدات طرفین یکی دیگر از موضوعاتی است که برخی قید آن در 
باید بیان نمود که  دانند. در تبیین این عبارتبرجام را مانع از تصویب مجلس می

 و گروه یرانا»برخی بر این باورند که ذکر قید داوطلبانه بودن و آوردن عباراتی همانند 
برجام و  ینآن در ا یاتکه جزئ یرا در چارچوب زمان یرز اقدامات داوطلبانه 5+  1
مانع از صالحیت مجلس در « است، اتخاذ خواهند نمود یدهگرد یحآن تشرهای یوستپ

گردد و این قید عاملی قانون اساسی می 125و  99تن برجام بر اساس اصول بررسی م
 (1)باشد.المللی میهای بینبرای اجرایی یا ساده انگاشته شدن توافق

توان دو فرض را از یکدیگر تفکیک می داوطلبانه بودن تعهداتمفهوم خصوص در
ودن و از روی اراده بودن اختیاری ببر اساس فرض اول داوطلبانه بودن به معنای  نمود؛

                                                                                                                                   
 

آغاز شد و هم اکنون هم تحت نظر این شورا کارها در حال انجام است و تا کنون  32کار هم از سال 
کند و قاعدتاً آنچه که بر صورت گرفته و تقریباً مراحل نهایی خود را سپری میهای فراوانی بررسی

تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و این شورا در نهایت اگر تصویب کند به  192اساس اصل 
روحانی،نشست خبری با «).طور طبیعی این اصل حاکم بر آن دو اصلی است که در ابتدا ذکر شد

 خارجی، قابل دسترسی در پایگاه اطالع رسانی فارس به آدرس:های داخلی و رسانه
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=19314249441253 

، قابل ران خواهد بودیا ید داوطلبانه بودن تعهدهایان قیب برجام در مجلس پایتصونژاد، بعیدی .1
 /http://etemadnewspaper.ir:94/41/1931رسانی روزنامه اعتماد، دسترسی در پایگاه اطالع
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جا که تصویب معاهدات عملی است که با حاکمیت کشورها و استقالل از آن و است
ی معاهدات ی بارز همهباشد، اختیاری و ارادی بودن خصیصهها در ارتباط میآن

در  به عنوان قیدی است که . با این فرض اختیاری بودن(1)آیدحقوقی به شمار می
 یک معاهدهیتحقق  یوجود داشته و اساساً الزمه یالمللنیمعاهدات ب یتمام

، و توافقی الملل استنیتابعان حقوق ب یهااراده یاریاجتماع آزادانه و اخت یالمللنیب
  .(2)گرددکه ناشی از اجبار و تهدید باشد فاقد آثار حقوقی محسوب می

ا ی یالمللنیب یحقوق داوطلبانه بودن به معنای آن است که آثار بر اساس فرض دوم
بر معاهده وجود نداشته و طرفین به دنبال آنند که  یمبتن یالمللنیب یهیجاد رویامکان ا

. در تبیین این موضوع باید (9)الملل نگرددمعاهده، مشمول الزامات ناشی از حقوق بین
وقی عدم تعاقب مسئولیت حق»بیان نمود که تاکید طرفین بر داوطلبانه بودن به معنای 

. از همین رو سند نهایی برجام تنها (1)باشدمی« در صورت استنکاف از اجرای تعهدات
پردازد و ها و اقدامات مشترک طرفین توافق مییک سند سیاسی است که به بیان برنامه

 کند.الملل ایجاد نمیی حقوق بینمسئولیتی در زمینه
از این بیان گردید، چه پیش در این خصوص باید گفت که اوال بر اساس آن

های نامهاوصاف الزم برای تحقق صالحیت مجلس شورای اسالمی در بررسی موافقت
گونه که المللی و همچنین وجود تعهد در آن است و همانالمللی وجود وصف بینبین

بر  99و  125از نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص شمول اصل 
های طرفین مبتنی های خارجی که فعالیتو طرفمیان دولت ایران  (5)هاینامهتفاهم»

                                                                                                                                   
 142 پیشین، بیگدلی، ضیایی .1

 114پیشین، بیگدلی، ضیایی .2

 3-3 صص ن،یشیپ نگهبان، یشورا پژوهشکده .3

اقدام مشترک با  یماهیت و اعتبار برنامه ینصر آباد، تحلیل حقوق ینصر الله یرضاو عل یمهد یغمام .4
 142 ص ،1939(، 115-33، )3شماره ی،ه دانش حقوق عمومفصلنام ی،تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساس

دولتها در  یکه توسط مقامات ادار ی(: به سندmemorandum of understandingتفاهم) یادداشت .5
. ممکن یگویندتفاهم م یادداشت یرسد،و ... به امضاء م یفن ی،فرهنگ ی،خصوص موضوعات اقتصاد

 یا یندهمذاکرات آ یبرا یزیرباشد و صرفا برنامهن یتعهدات مشخص یتفاهم حاو یادداشتاست 
به کار  یاسیتعهدات س یاصطالح معموال برا ینالزم به ذکر است که ا آن باشد. یاجرا ینحوه

 (25، ص1934تهران، مجد،  ی،عموم المللینحقوق ب یل،ساعد وک یر)امرودیم
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آید، تعهدات اعم از هر گونه تعهدی )تعهد سیاسی، حقوقی، برمی« گیردبر آن انجام می
( است که دولت ایران را ملزم به اجرای امری و غیر آنالمللی و اقتصادی، بین
ا تغییر و عنوان داوطلبانه بودن نیز ماهیت وجود تعهدات ر (1)نمایدمشخص می

گردد، بلکه تنها المللی نمیبین دهد. ثانیا داوطلبانه بودن موجب تغییر ماهیت توافقنمی
بر روی آثار و ضمانت اجراهای آن موثر خواهد بود که این امر نیز موجب تفاوت 
ماهوی در مفهوم معاهده در نظام حقوق داخلی ایران و تغییر نهاد صالح به منظور 

آید آن چه از متن برجام بر میثالثا آن (2)گردد.نهایی برجام نمی ب متنیبررسی و تصو
است که هرچند طرفین با استفاده از الفاظی همانند داوطلبانه بودن به دنبال خروج 

در  بررسی عبارات به کار رفتهاند، اما المللی بودهموضوع از شمول سازوکارهای بین
ترین ابزار ازمان ملل متحد به عنوان مهمدهد که شورای امنیت سمتن توافق نشان می

الملل، نهاد ناظر بر اجرای توافق بوده و این ی بیننظارتی سیاسی و حقوقی در عرصه
تر در به بیان دقیق خود دلیلی واضح بر لزوم اجرای تعهدات مندرج در برجام است.

در قالب یک  صورت داوطلبانه بودن توافق، چرا باید شورای امنیت سازمان ملل آن را
 آور تایید نماید؟ی الزامقطعنامه

الزم به ذکر است که در خصوص قید داوطلبانه بودن تعهدات مندرج در برجام با 
که منجر به عدم صالحیت تصویب متن نهایی توافق به  (9)ی مجریهتفسیر مقامات قوه

                                                                                                                                   
 3/3/1922 مورخ 3339 یشماره تفسیری ینظریه .1

المللی آثار و تبعات بسیاری است داوطللبانه بودن یا نبودن یک معاهده از منظر حقوق بین هرچند ممکن .2
المللی مبتنی ی بینالمللی یا امکان یا عدم امکان ایجاد رویههمچون وجود یا عدم وجود آثار حقوقی بین

منظر حقوق داخلی  ( اما این تفاوتها از3-3بر آن داشته باشد، )پژوهشکده شورای نگهبان، پیشین، صص 
کننده در نژاد از اعضای تیم مذاکرهبعیدیتفاوتی در اصل ماهیت تعهد آور بودن معاهده ایجاد نخواهد کرد. 

اما از جانب دیگر این داوطلبانه بودن اقدامات به این معنا نیست که آنها تعهدآور »گوید: این خصوص می
طرفین به تعهدهای خود عمل بکنند. زمانی که یکی از شک این توافق زمانی پایدار است که نباشند. بی

های داوطلبانه را انجام ندهد، پایان آن تفاهم خواهد بود و طرف مقابل هم طرفین تصمیم گرفت این اقدام
 نژاد، پیشین()بعیدی« هیچ تعهدی به اجرای اقدامات خود نخواهد داشت

گوید ایران به صورت داوطلبانه اقدامات ذکر ه میبینید کشما در برجام هم نگاه کنید می »روحانی: .3
ضمن اینکه اگر این متن یا برجام به پارلمان فرستاده شود یک الزامی بر دولت  ..دهد.شده را انجام می

آید، یعنی در این اقدام ما کار را به نفع آنها انجام دادیم. ضمن اینکه ممکن است کسی هم به وجود می
 «قانون اساسی باید به مجلس فرستاده شود نظرش این باشد که طبق
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یث که اوال اجرای گردد؛ باید بیان نمود که این تفسیر از این حی مقننه میی قوهوسیله
برخی از تعهدات صورت گرفته در برجام، از جمله اجرای پروتکل الحاقی با منع 
قانون عادی مواجه بوده و هر گونه تعهدی در خصوص این موضوع نیازمند تصویب 

 باشد محل تامل جدی است.مجلس شورای اسالمی می
می ایران جمهوری اسال قانون اساسی مطابقچه بیان شد دولت بر اساس آن

سازوکارهای  ،که داوطلبانه اقدام به پذیرش تعهداتی نموده استتواند با ادعای ایننمی
مندرج در قانون اساسی را رعایت نکند، چرا که سازوکارهای مذکور در اصول قانون 

ی نظارت مجلس، اساسا به منظور جلوگیری از اقدامات داوطلبانه اساسی از جمله
نقض غرض قانونگذار اساسی محسوب  آنهاعدم رعایت  دولت طراحی گردیده و

داوطلبانه بودن استخدام کارشناسان  ادعایتواند با گردد. برای نمونه دولت نمیمی
ی این موضوع که تصویب استخدام کارشناسان خارجی به وسیلهطرح خارجی و 

ماتی در مجلس شورای اسالمی موجب مسئولیت دولت در قبال آنان از جمله ایجاد الزا
قانون اساسی  32گردد، از اجرای مفاد اصل میخصوص اخراج کارشناسان مستخدم 

همین رو  اززند.  باز داند، سرکه استخدام کارشناسان را منوط به تصویب مجلس می
اجرای تعهدات مندرج در برجام به استناد داوطلبانه بودن تعهدات آن مغایر با 

 باشد.قانون اساسی می 125و  99 اصول یسیلهسازوکارهای طراحی شده به و
 125و  99در نتیجه قیود موقتی و داوطلبانه بودن مانع از صالحیت اعطایی اصول 

 برجام نخواهد بود. تصویبقانون اساسی به مجلس شورای اسالمی به منظور 

 «مشترک اقدام جامع برنامه» عنوان: ج

آن در مجلس مورد  یکی دیگر از موضوعاتی که حول محور برجام و تصویب
بحث و تبادل نظر حقوقی قرار گرفته است، عنوان انتخاب شده برای توافق میان ایران 

ی جامع اقدام برنامه»باشد. برخی بر این باورند که انتخاب عنوان می 5+1و کشورهای 
ی گر آن است که طرفین به دنبال تصویب معاهدهبرای توافق نهایی نشان« مشترک

نامه، عهدنامه، موافقتصورت از عناوینی همانند اند؛ چرا که در غیر اینودهتشریفاتی نب
استفاده  غیر آن نامه، پروتکل، اعالمیه وقرارداد، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساس
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 (1)کردند.می

الملل عنوان های حقوق بیندر این خصوص باید بیان نمود که مطابق با آموزه
الملل به تر قواعد حقوق بین. به بیان دقیق(2)ماهیت آن نخواهد داشت توافق تاثیری در

چه در دارد که آنمقرر می (9)ی حقوق معاهداتکنوانسیون وین در زمینه 2ی ویژه ماده
المللی دارای اهمیت است محتوای آن ی بیننامهوافقتعیین نوع و ماهیت یک ت

آن تعهد آور باشد روند یکسانی در  و هر عنوانی که محتوای ؛باشد نه عنوانمی
 یهدر قض یزن یدادگستر المللیینب یواند عالوه بر این .(1)تصویب خواهد داشت

 شتهاعالم دا 1322دسامبر 21مورخ  ی( در رأبیای)نام یجنوب غرب یقایفرآ
تعهد  یک یاتوافق  یک یصۀکننده درمورد خص یینعنصر تع یک یلوژوینترم»
 (5)«.باشدمین المللیینب

شورای نگهبان نیز ضمن پذیرش این اصل کلی، در خصوص معاهدات جمهوری  
که پیش از این نیز مورد بررسی قرار گرفت.  (2)دهد.اسالمی محتوا را مد نظر قرار می

                                                                                                                                   
برنامه جامع اقدام مشترک حداقل اسم آن برنامه جامع اقدام مشترک است و معاهده و »صالحی:  .1

 یازتوافق دولت با کشورها ن)صالحی، « .رودمی دانم تحت چه تعریفی به مجلسنمی کنوانسیون نیست و
 :14/5/1931، خبرگزاری ایرنا، مجلس ندارد یببه تصو

http://www.irna.ir/fa/News/ 38998339/  

 29، ص1934تهران، مجد،  ی،عموم المللینحقوق ب یل،ساعد وک یرام .2

منعقد شده و  یکشورها بصورت کتب ینکه ب المللیینتوافق ب یکعبارت است از « معاهده»الف.  .3
 یادر دو  یاواحد  یدر سند ینکهاو اعم از  صرف نظر از عنوان خاص آنباشد،  المللینمشمول حقوق ب

 چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد؛

رژسل پرفسور برجسته حقوق  یگفته به توانمی خصوص این در -34 ص پیشین، بیگدلی، ضیایی .4
  «.باشدیکننده نم یینعنصر تع یلوژینوترم: »گویدمی که نمود اشاره المللینب

 قابل، 1932 ،«یالملل یننامه ژنو از منظر حقوق معاهدات بتوافق یلتحل»محمد رضا،  یگدلی،ب ضیایی .5
 :آدرس به پارس المللبین حقوق موسسه رسانیاطالع پایگاه در مشاهده

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=
234:2411-42-21-12-91-91 &catid= 33:2412-12-29-24-21-49 &Itemid=524 

 :3/3/1922تاریخ به 3339 شماره ینظریه .6
شود، یانجام م یاسالم یب مجلس شورایباستناد تصو یا هر مقام مسئولیـ در هر مورد عمل دولت  1

 یب مجلس شورایت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و کالً به تصویفقط در محدوده مصوبه قانون
 از دارد.ین یاسالم

ضوابط مذکور در قانون  یستید مثل قرارداد است و بایجاد تعهد نمایاهم چنانچه اادداشت تفیـ  2
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تاثیری در ماهیت و تغییر نهاد صالح « ی جامع اقدام مشترکبرنامه»از همین رو عنوان 
 وقی جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت. به منظور تصویب آن در نظام حق

 سایر کشورهای طرف معاهده های توسط پارلمان: عدم تصویب د

ی مخالفین صالحیت مجلس شورای اسالمی در تصویب برجام، یکی دیگر از ادله
غیر از آمریکا  توافقاستناد به عدم تصویب متن نهایی توافق در سایر کشورهای طرف 

گذاری ن باورند که عدم تصویب متن نهایی توافق در مجالس قانونباشد. آنان بر ایمی
کشورهای طرف معاهده، دلیلی بر اجرایی بودن و عدم لزوم تصویب آن در مجلس 

ی آمریکا را شورای اسالمی است. الزم به ذکر است که آنان تصویب برجام در کنگره
 (1)دانند.هاد ضروری میی این نهای وضع شده به وسیلهبه علت برداشته شدن تحریم

                                                                                                                                   
 

 ت شود.ینسبت به آن رعا یاساس
که خارج یدر صورت یقانون اساس 99موضوع اصل  یدر رابطه با اصل قراردادها یجزئ یقراردادهاـ  9

 برسد. یاسالم یب مجلس شوراید به تصویاز محدوده قرارداد اصل باشد با

این  5+1عالوه اینکه هیچ کشوری از اعضای به »رییس جمهور در این خصوص بیان داشته:  نمونه برای .1
)روحانی،  «متن را به پارلمان خودشان برای تصویب نفرستادند که ما بخواهیم این اقدام را انجام دهیم

ن را به مجلس که آ یماامضا نکرده چیزی:یو خارج یداخل یهابا رسانه یدر نشست خبر یروحان
/ قصد یستشده باال نبلوکه یها/ رقم پولیستن« برجام»نقض  یبه معنا 2291/ نقض قطعنامه یمبفرست

 رسانی خبرگزاری فارس به آدرس:یم، قابل دسترسی در پایگاه اطالعرا ندار ینهاد یچدعوا با ه
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 88089999998830(  

 یاز اعضا یک یچکه ه یوقت یاسی؛اما از نظر س»: داردمی بیان خصوص این در خارجه نیز امور وزیر 
کند؟  یبرا در مجلس تصو ینا یدبا یرانچرا ا کنندینم یبرا در مجلس خود تصو ینا 5+1 یگرد

موضوع آن را به مجلس خود ارائه نکرده  ینا یبتصو یبرا یکاآمر زنند؛یرا م یکادوستان مثال آمر
را رد بکند که اگر آن را رد  ینقائل شده که بتواند ا یحق یکخودش  یآمده برا یکامجلس آمر است؛

. کنندیبه آن توجه نم هایلیاست که خ ینکته ا ینآن را اجرا کند و ا تواندیجمهور م یسبکند هنوز رئ
مجلس رد  یزاوباما را ن یآقا یآن را وتو کند و وتو یزباما نوا یرد کند و آقا یکااگر برجام را مجلس آمر

 یهرا که با مصوبه مجلس عل یرا دارد، فقط حق ندارد موارد ینا یجمهور حق اجرا یسکند هنوز رئ
کند. در  یببرجام را تصو یستکنگره قرار ن یحت یعنیها را متوقف کند؛ صادر شده آن یمتحر یرانا

شود. بلکه گفته است من  یبتصو یدااست که ب المللیینقرارداد ب یک ینواقع کنگره نگفته است که ا
 توانیدیرا رد کردم شما نم هاینام که اگر اوضع کرده یرانا یبرا هایییتمحدود یکسری
ما و طرف مقابل  ینتناظر را ب ینا یاسیاز نظر س یطشرا ینلذا در ا .یدکنگره را بردار هاییتمحدود

 در دسترسی قابل «.کندینم یبخود تصورا در مجالس  یناز شش کشور ا یک یچکه ه کندیم یجادا
 



 جمهوری اسالمی ایرانبررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام 

 

33 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

ی آمریکا تنها از آن جهت اقدام به تصویب کنگره بر اساس این ادعا تربه بیان دقیق
ی های وضع شده به وسیلهنماید که تحریمی جامع اقدام مشترک میمتن برنامه

ی بررسی متن برجام به مجالس نمایندگان و سنا را لغو نماید و این تصویب به منزله
 المللی نیست.ی بینمعاهدهعنوان 

در خصوص تفاوت میان  گونه که پیش از این نیزاین در حالی است که همان
میزان صالحیت و  معاهدات ساده و اجرایی با معاهدات تشریفاتی بیان گردید،

گیرنده در خصوص تشریفاتی یا اجرایی بودن یک معاهده را اختیارات مقامات تصمیم
ای بر اساس نظام نامه. ممکن است موافقتکنندتعیین میقوانین داخلی یک کشور 

حقوق داخلی یک کشور جزء معاهدات ساده و اجرایی قرار گیرد؛ در حالی که همان 
گردد. برای نمونه در نظام حقوق داخلی ایاالت معاهده در کشور دیگر تشریفاتی تلقی 

وجود در آن، سه گونه های مقانون اساسی این کشور و رویه مطابقی آمریکا متحده
ها دارای گردد، که فرآیند تصویب هر یک از آنالمللی مالحظه میی بینمعاهده

 (1) سازوکار حقوقی متفاوتی است.

                                                                                                                                   
 

 :آدرس به انتخاب رسانی اطالع پایگاه
http://alef.ir/vdcdoz0xzyt0nf6.2a2y.html?290140  

 Executiveو موافقتنامه اجرائی) (treatyمعاهدات بین المللی الزام آور در قالب معاهده) .1

agreementیابند. نظام حقوقی ایاالت متحده راه می ( به( هرچند لفظ معاهدهtreaty در حقوق )
داخلی آمریکا بعضاً برای ارجاع به هر دو مفهوم موافقتنامه اجرایی و معاهده بکار رفته است. عالوه بر 

ن معاهدات در نظام یاز ا یگرید یتوانند به عنوان دستهیز مین یبدون الزام حقوقهای موافقتنامهن دو، یا
 رفته شود.االت متحده در نظر گیا یحقوق
 معاهدات -الف

شود که پس از مذاکره و امضا توسط قوه مجریه، برای معاهده به موافقتنامه ای بین المللی اطالق می
تصویب به سنا تقدیم شده و پس از بررسی و تصویب با رای اکثریت دو سوم و نهایتاً با ابالغ رئیس 

ص مفهوم و اثر رای سنا قابل توجه است. در اینجا نکته مهمی در خصو جمهور الزم االجرا میگردد.
ماهیت رای سنا، تصویب معاهده به طور مستقیم نیست، بلکه سنا قطعنامه تصویب 

اگر قطعنامه به تصویب برسد،  کند.( را تائید و یا رد میResolution of ratificationمعاهده)
میان ایاالت متحده و طرف یا افتد که اسناد تصویب به صورت رسمی می تصویب معاهده زمانی اتفاق

 اطراف دیگر معاهده مبادله گردند.
 های اجرائیموافقت نامه -ب
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عمده ترین تفاوت موافقتنامه اجرایی با معاهده در نظام حقوق داخلی امریکا، در عدم لزوم ارائه آن به سنا  
کند تا ولت را موظف میبرای تصویب است. البته بر اساس قانون مصوب کنگره، این نهاد به طور عمومی د

بنابراین تفکیک میان معاهده و موافقتنامه اجرائی  .کنگره را در جریان انعقاد چنین موافقتنامه هایی قرار دهد
یابد و این تنها در فضای حقوق داخلی ایاالت متحده و الزامات ناشی از قواعد حقوق اساسی معنا می

 الملل ندارد.آمریکا از منظر مقررات حقوق بینالمللی دولت تفکیک تأثیری در مسئولیت بین
اجرائی به صراحت در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما آراء دیوان های هر چند موافقتنامه

در  اند.بین المللی را تائید کردههای عالی فدرال و نیز رویه تاریخی اعتبار این اسناد به عنوان موافقتنامه
صد  ، ایاالت متحده تاکنون بیش از هجده هزار موافقتنامه اجرایی و تنها حدود هزار ویک نگاه آماری

 معاهده بین المللی منعقد نموده است.
-Congressionalاجرائی)-تقنینیهای اجرایی بر سه نوع هستند: اول موافقتنامههای موافقتنامه

executive agreementمجلس سنا( مبادرت به صدور  ( که کنگره )مشتمل بر مجلس نمایندگان و
نماید و مصوبه مزبور جواز پیشینی و یا تائید پسینی نسبت به انعقاد و یا تائید موافقتنامه منعقد شده، می

باشد. دوم موافقتنامه هایی که در راستا و بر اساس یک معاهده نیازمند رای اکثریت ساده می
یابند. سوم موافقتنامه شوند و اعتبار میی( منعقد مAgreement pursuant to a treatyموجود)

( که بر اساس اختیارات مصرح رئیس جمهور در Sole executive agreementاجرایی صرف)
 باشد.نمی گردد و اعتبار آن نیازمند تائید کنگرهقانون اساسی منعقد می

مجلس نمایندگان و سنا یعنی اجرایی فرآیند تصویب در هر دو  -های تقنینیبا توجه به آنکه در موافقتنامه
  شود، لذا در قالب تصویب یک قانون خاص در کنگره معتبر و الزم االجرا خواهند شد.کنگره طی می

در سه حالت مختلف متصور است: در حالت اول کنگره اجرائی شدن ها اجرائی شدن این موافقتنامه
در واقع زمینه قانونی قرار گرفتن مفاد  سازد کهمی ایموافقتنامه را منوط به تصویب قانون جداگانه

 کند.موافقتنامه در زمره هنجارهای حقوق داخلی را فراهم می
در حالت دوم اجرائی شدن منوط به تصویب یک قطعنامه مشترک کنگره )که البته هر کدام از دو  

 شود.ه کنگره میقطعنامه کارکرد وآثار خاصی دارند( در محدوده زمانی مشخص پس از ارائه توافقنامه ب
شود. در حالت سوم با ناتوانی کنگره در تصویب یک قطعنامه مشترک در مخالفت، موافقتنامه تائید می 

در خصوص مطابقت چنین موافقتنامه هایی با مفاد قانون اساسی و اختیارات اعطائی به قوای مقننه و 
ربوط به اختیارات این دو قوه و نیز رویه مجریه، رویکرد رویه قضائی، تائید آنها مبتنی بر تفسیر اصول م

 باشد.عملی قوای حکومت می
 بدون الزام حقوقیهای موافقتنامه: ج

االت متحده فاقد ویژگی قصد طرفین آن برای ایجاد یک رابطه یا یها از منظر نظام حقوقاین موافقتنامه
د تنها بیان کننده اراده موجود تعهدآور حقوقی بر اساس قواعد حقوق بین الملل هستند. اغلب این اسنا

برای انجام یک عمل و یا یک تعهد صرفاً شخصی، سیاسی و یا اخالقی هستند. حتی در حالی که این 
فاقد ویژگی الزام آور بودن هستند، طرفین ممکن است از یکدیگر انتظار پایبندی به توافق و ها موافقتنامه
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 عمل بر طبق مفاد آن را داشته باشند.
آور و غیرالزام آور را بدین ترتیب  امور خارجه ایاالت متحده تفاوت میان یک موفقتنامه الزاموزارت 

 شمارد:برمی
شود در درون خود مشتمل بر تعهد هر طرف به عمل یک تعهد یا قول به انجام یک فعل که الزام آور تلقی می

است. در مقابل یک تعهد سیاسی  طبق آن و نیز حق هر طرف برای اجرا شدن طبق قواعد حقوق بین الملل
تحت قواعد حقوق بین الملل قرار نداشته و مقرراتی ناظر به انطباق اعمال با تعهدات، تغییر و اصالح و یا 
کناره گیری از آن، وجود ندارد. تا زمانی که یک طرف این موافقتنامه غیرالزام آور از آن کناره گیری نکرده 

تواند این تعهد سیاسی را محترم بشمارد و از سوی دیگر، طرف مقابل نیز میاست، در واقع قول داده است تا 
به هر دلیلی نگران از اجرای تعهدات از جانب طرف دیگر باشد. در صورتی که یکی از طرفین تعهد سیاسی از 

 عمل به تعهدات خود سرباز زنند، با پاسخ سیاسی مناسب از جانب دیگر روبرو خواهد شد. 
االت متحده، بیانیه مشترک است که از منظر یا یهای نزاکتی در نظام حقوقع موافقتنامهیکی از انوا

های الزم برای الزام آور بودن گردد مگر در صورتی که از مولفهتوافقی غیرالزام آور محسوب می یحقوق
عنوانی است آور دانستن آن باشد و این امر فارغ از برخوردار باشد؛ یعنی قصد طرفین معطوف به الزام

شود و لذا قصد طرفین و محتوا در تشخیص الزام آور بودن موثر هستند. که به بیانیه سیاسی داده می
دالئل مختلفی برای استفاده از این ابزار ذکر شده از جمله آنکه اگر چه طرفین قصد عمل به تعهدات 

 اساسی را طی کنند. خواهند فرآیند تصویب پیش بینی شده در قانونخود را دارند، اما نمی
های غیرالزام آور مهم، بیانیه مشترک آمریکا و شوروی سابق در اعالم قصدشان برای عمل یکی از توافق

منقضی شده 1399نکردن بر خالف مندرجات موافقتنامه موقت استراتژیک کاهش تسلیحات که در سال 
روابط خارجی سنا، اعالم نمودند این باشد. در این ارتباط وزارت امور خارجه و مشاور کمیته بود، می

بیانیه مشترک موجد یک توافقنامه بین المللی الزام آور نبوده است. مشاور اظهار داشته که طرفین قصدی 
 Treaties and Other)وجود ندارد.« طرفینی»و در واقع اند برای ایجاد یک معاهده نداشته

International agreements: The Role of Senate, congressional - Research 
Service,2001  ) 

المللی در نظام حقوقی ایاالت متحده های بیننامههرچند با عنایت به آنچه در خصوص انعقاد موافقت
ی ی اجرایی ساده تا یک معاهدهنامههای متعددی از یک موافقتتوانست در قالبمطرح شد، برجام می

نامه ی امریکا با ورود به موضوع توافقاجرایی ایجاد گردد، اما کنگره-قنینیی تنامهالمللی و یک موافقتبین
-ی تقنینینامهای عمالً دست قوه مجریه را در این زمینه بسته و با تصویب یک قانون، قالب موافقتهسته

 داشته فقتوا به نسبت یتریود تا از این طریق نقش نظارتی قونامه انتخاب نماجرایی را برای این موافقت
ترین حالت ممکن ای توافق را در این نظام حقوقی در سختاجر شرایط منظر این از شاید و باشد

 قراردادند.
نظارت بر متن توافق  یدر راستا کایآمر یمتحده االتیا یدر این خصوص الزم به توضیح است کنگره

قانون، که به  نیرساند. ا بیرا به تصو «رانیبا ا یاهسته یهانامهقانون نظارت کنگره بر توافق»برجام  یینها
در واقع الحاق  شود؛یشناخته م زین  «یالدیم 2415مصوب سال  رانیا یاتوافق هسته ینیقانون بازب»عنوان 
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظریات  مطابقجا که بر این اساس از آن 
بوده و  تفسیری شورای نگهبان، تصویب برجام در صالحیت مجلس شورای اسالمی

گیرد، ی معاهدات تشریفاتی قرار میدر نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در زمره
تواند دلیلی بر عدم صالحیت از همین رو عدم تصویب متن در کشورهای دیگر نمی

 مجلس شورای اسالمی تلقی گردد.
 ریغ 5+1 طرف یکشورها از کیچیه که موضوع نیا به استناد فوق، لیدل بر عالوه

 بیتصوعدم  بر یلیدلبه عنوان  تواندینم اندننموده برجام بیتصو به اقدام (1)کایآمر زا
 و کایآمر از ریغ معاهده طرف یکشورها از کی چیه که چرا باشد، مجلس در برجام

                                                                                                                                   
 

به قانون مزبور آن را  195است که با اضافه کردن بخش  1351مصوب  کایآمر یاتم یبخشی بر قانون انرژ
موضوع  رامونیپ کایآمر یمتحده االتیو ا رانیخصوص موضوع توافق ادر  195.  بخش کندیاصالح م

 پردازدیآن م یو موضوعات ماهو ایقالب توافق هسته ق،مرتبط با تواف فیمانند تعار یبه مباحث ایهسته
ی آمریکا در راستای نظارت بر متن توافق نهایی برجام ی ایاالت متحدهکنگرهالزم به ذکر است که  .1
ی را به تصویب رساند این قانون در بردارنده« ای با ایرانهای هستهنامهنظارت کنگره بر توافققانون »

آزمایی ای با ایران به کنگره و بررسی راستیهای هستهنامهالزام به ارسال توافقموضوعات مهمی از جمله 
از جمله در پاسخ به این  نامهافقتو با رانیا پایبندی بر کنگره نظارتهایی، نامهدر رابطه با چنین توافق

یا مغایر مفاد نامه را نقض کرده که توافق رانیدر اقدام توسط ا یکوتاه ایهر گونه اقدام موضوعات که 
بازرسان به  یآوردن دسترسدر فراهم رانیا یهفته از سو کیاز  شیب ریهر گونه تأخنامه است؛ توافق

 رانیا یاز سو یهر حرکت، شده است ینیبشینامه پگونه که در توافقهمان ران؛یو اسناد در ا افرادامکانات، 
برنامه  ینظاممحتمل در رابطه با ابعاد  یاتم یانرژ یالمللنیسازمان ب یهاحل و فصل دغدغه یکه در راستا

و  شودیم رانیا یکه موجب نقض توافق از سو یبه مواد لیهر گونه ن، صورت گرفته است رانیا یاهسته
 قیر گونه تحق، هرا توسعه دهد یابه سالح هسته یابیدر دست رانیا ییتوانا یبه طور قابل توجه تواندیم ای

و یا در صورتی که گسترش یابد، ممکن است حداکثر  نامه نباشدطابق با توافقمکه  وژیفیو توسعه سانتر
در خصوص  یابیارائه ارز ای توسط ایران را به طور اساسی کاهش دهد؛،زمان دستیابی به یک سالح هسته

، ندارند ایمبادرت دارند  یستیترور یمال یهاتیفعال ای ییشوبه پول رانیا یمال ینهادها ایآ نکهیا
های موشکی بالستیک های مربوط به برنامهاز جمله پیشرفت کیبالست یدر برنامه موشک رانیا یهاشرفتیپ

تأمین مالی،  ت،یبه حما میبه طور مستق رانیا ایکه آدر خصوص آن یابیه ارزئاراای، دوربرد و بین قاره
جهان  یدر هر جا کایاز تابعان آمر یکی ایمتحده  االتیا هیعل یستیترور تیاعمال فعال ای یزیربرنامه

نقضی  نینامه نشده است و اگر چنتوافق یمرتکب نقض اساس رانیا کهو این ر؟یخ ایپرداخته است 
؛ اشاره نموده است. این قانون خود دلیلی بر بررسی الح آن پرداخته استبه اص ای، آصورت پذیرفته است

 گردد.ی آمریکا تلقی میماهوی متن برجام در نظام حقوق داخلی ایاالت متحده
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 دیبا خصوص نیا در. انددهینگرد یمشخص تعهد یاجرا به ملزم اروپا یهیاتحاد نهاد
 االتیا ران،یا یاسالم یجمهور از ریغ برجام، یینها متن بر یمبتن که نمود انیب

 متعاهد تک تک کشورهای یبرا یمشخص تعهد اروپا، یهیاتحاد و کایآمر یمتحده
 نظام در مشترک اقدام جامع یبرنامه بیتصو و یبررس به آن اساس بر تا ندارد وجود
کشورهای چین،  تنها تعهد مذکور برایتر . به بیان دقیقبپردازند خود یداخل حقوق

روسیه، فرانسه و انگلیس به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تعهد 
ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و برای کشورهای آلمان، به تصویب قطعنامه

های ی لغو تحریمی اروپا تصویب مصوبهفرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اتحادیه
اند. نشدهز منظر حقوق داخلی متعهد به انجام اقدامات مشخصی باشد و ااین نهاد می

یک از کشورهای طرف توافق به تصویب آن در نظام حقوق داخلی همین علت هیچ به
به علت وجود درخصوص جمهوری اسالمی ایران اند که این فرض خود اقدام ننموده

 رسد.صحیح به نظر نمی در برجام تعهدات فراوان
 برجام توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی عدم تصویب: هـ

یکی دیگر از موضوعاتی که به عنوان دلیلی بر عدم صالحیت مجلس در تصویب 
ی رئیس جمهور برجام بیان گردیده است، عدم امضای متن نهایی برجام به وسیله

 آمده که یقانون اساس 125در اصل »باشد. بر این اساس برخی بر این باورند که می
 یها پس از امضایمانپ یو امضا یالمللینب یها، قراردادهانامهعهدنامه ها، مقاوله یامضا

اما چون  ،برسد یاسالم یمجلس شورا یبآن به تصو یقانون یندهنما یا یجمهور ییسر
 یبتصو به یازین یست،ن وی یقانون یندهنما یا یجمهور ییسر یتوافق امضا یندر ا

ه مجلس فرستاده شدن ب» هور در این خصوص بیان داشته:رییس جم (1)«مجلس ندارد.
کنون امضاء نکرده است، جمهور تابرجام معنایش این است چیزی که رئیس

جمهور آن را امضاء کند و معنای دیگرش آن است چیزی که وزیر خارجه تا کنون رئیس
رسد یعنی با آن را امضاء نکرده، امضا کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب ب

کنیم که هیچ کشوری این کار را انجام این اقدامات تنها برای خودمان الزامات ایجاد می
ر اساس این ب»دارد تصریح می 125اشاره به اصل  . وی در جای دیگری با«نداده است

اش امضاء کرد به مجلس فرستاده شود. جمهور یا نمایندهاصل گفته شده چیزی که رئیس
                                                                                                                                   

 آدرس به خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران رسانیاطالع پایگاه در دسترسی قابل دولت سخنان سخنگوی .1
http://www.irna.ir/fa/News/81723843/  
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 (1)«.ما چیزی را امضاء نکردیم و نیازی هم نبوده امضاء کنیمدر حالی که 

در این خصوص باید بیان نمود که مطابق با روند طراحی شده در قانون اساسی 
رئیس جمهور موخر بر تصویب مجلس شورای اسالمی  یجمهوری اسالمی ایران امضا

ست که مقرر گردیده ابیانقانون اساسی  125این امر به صراحت در اصل  (2)است.
ها و قراردادهای دولت ایران با سایر نامهها، موافتنامهها، مقاولهامضای عهدنامه» دارد:می

المللی پس از تصویب های بینهای مربوط به اتحادیهدولتها و همچنین امضای پیمان
بر این اساس امضای «. مجلس شورای اسالمی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است

بخشی به معاهده  یس جمهور پس از تصویب مجلس شورای اسالمی موجب رسمیتری
تر فرآیند و تشریفات انعقاد و تصویب بیان دقیق گردد. بهمیاز منظر بین المللی 

بر اساس قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران  المللیمعاهدات بین
ی مقامات صالح، تصویب مقدماتی به وسیلهعبارتند از: انجام مذاکرات، امضا یا توافق 

ی مجلس شورای اسالمی، تایید شورای نگهبان، امضای نهایی رئیس جمهور یا نماینده
ن اساس یبر ا (9)ی اسناد تصویب.ی رسمی و مبادلهقانونی او، ابالغ و انتشار در روزنامه

به تایید شورای و  شدهی مجلس شورای اسالمی تصویب که معاهده به وسیلهپس از آن
گر یابد. هر چند ظاهر این اصل بیاننگهبان رسید، امضای رئیس جمهور موضوعیت می

های مذکور در اصل اختیار رئیس جمهور در امضای معاهده و تفاوت میان صالحیت
، سند قرارداد با امضای (1)باشد و مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبانمی 129و  125

ا یس جمهور یرئ ییابد، اما امضای قانونی وی رسمیت میمایندهرئیس جمهور یا ن
موخر بر تصویب مجلس بوده و عدم امضای پیشینی رییس جمهور  یو ینده قانونینما

 ت مجلس در رسیدگی به برجام باشد.یتواند دلیلی بر عدم صالحنمی

 طرح قالب در برجام تصویب در مجلس صالحیت: و

حول محور تحلیل و بررسی ماهیت حقوقی برجام دیگری که  موضوعاتیکی از 

                                                                                                                                   
 روحانی، پیشین .1

 – 231، ص1931، تهران: نشر میزان، 2هاشمی سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، ج .2
 522،ص1991وفادار، علی، حقوق اساسی و تحوالت سیاسی، تهران: نشر شروین، 

 19 ص پیشین، رضایی، خلف .3

 3/12/1929 مورخ 2321 شماره نظریه .4
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باشد. در تبیین این می سنجی بررسی برجام در قالب طرحباشد، امکانقابل توجه می
ی داخلی مجلس نامهقانون آیین 199ی موضوع باید بیان نمود که بر اساس ماده

مجلس تقدیم المللی را به های بیننامهی تصویب موافقتدولت الیحه ،شورای اسالمی
المللی باید حتما در های بیننامهنماید. اما در صورت عدم تقدیم الیحه آیا موافقتمی

که یا آن ؟قالب الیحه به مجلس تقدیم گردد و مجلس به الیحه رسیدگی نماید
المللی را در ی بیننامهتوانند راسا متن موافقتنمایندگان مجلس شورای اسالمی می

 بررسی و تصویب یا رد نمایند؟ قالب طرح در مجلس
ی طرح قانونی در خصوص سنجی ارائهدر مقام تحلیل و بررسی امکان

المللی باید بیان نمود که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در های بیننامهموافقت
های قانونی را به صورت موازی به ی لوایح و طرح، صالحیت عام ارائه(1) 91اصل 

 استثنای این صالحیت عام به موجب قانون اساسی  عطا نموده و تنهادولت و مجلس ا
باشد که صالحیت مجلس در میدر خصوص تصویب بودجه  (2)قانون اساسی 52اصل 
. بر این اساس (9)ی اعطای طرح قانونی درخصوص بودجه را محدود نموده استزمینه

ی طرح در صالحیت ارائهقانون اساسی، نمایندگان مجلس  91اطالق اصل  با استناد به
غیر از  – صالحیت مجلس شورای اسالمی ی موضوعات مندرج درخصوص همه

باشند و هر گونه تخصیصی بر حکم کلی این اصل نیازمند دلیل را دارا می -بودجه
های نامهقانون اساسی در خصوص موافقت 125و  99باشد. اصول قانونی می

کشورها نیز مشمول صالحیت عام مجلس شورای  المللی میان دولت ایران و سایربین
نفر  15های مذکور با امضای نامهگردد و امکان بررسی و تصویب موافقتاسالمی می

                                                                                                                                   
و  شودیم یمبه مجلس تقد یرانوز یأته یبپس از تصو یقانون یحلوا»انون اساسی: ( ق91اصل ) .1

 .«قابل طرح است یاسالم یدر مجلس شورا یندگان،حداقل پانزده نفر از نما یشنهادبه پ یقانون یطرحها

شود از طرف بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می»( قانون اساسی: 52اصل ) .2
گردد. هر گونه تغییر در ت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم میدول

 «ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

ی در موارد متعددی به لزوم ارائه (52)شورای نگهبان در نظریات تفسیری خود در خصوص اصل  .3
بودجه » دارد:نماید. برای نمونه شورا در این خصوص مقرر مییبودجه در قالب الیحه قانونی اشاره م

ست یبایر در ارقام بودجه ـ مییر مورد تغیمربوط ـ در غ یساالنه کل کشور و متمم آن و اصالحات بعد
 (19/9/1991مورخ  239شماره  نظر«)م مجلس گردد.یدولت تقد یحه و از سویبه صورت ال



 برجام در نظام جمهوری اسالمی ایرانررسی ابعاد حقوقی ب 

 

 

41 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

 پذیر است. از نمایندگان مجلس و در قالب طرح امکان
جا که مطابق با مطالب بیان شده، برجام بر اساس قواعد نظام حقوقی از آن

بررسی و تصویب آن  و گشتهالمللی تلقی ی بیننامهفقتجمهوری اسالمی ایران، موا
در  دتوانمیمجلس شورای اسالمی در صالحیت مجلس شورای اسالمی قرار دارد، 

 . این امره و آن را مورد تصویب قرار دهدقانونی نیز به آن رسیدگی نمود قالب طرح
ها خصوص پیمانی طرح درعملی مجلس شورای اسالمی در ارائههای ریشه در رویه

 یپارلمانی المللی دارد. برای نمونه عضویت ایران در اتحادیههای بیننامهو موافقت
ن یه بیاتحادو همچنین عضویت در  (1)یعضو سازمان کنفرانس اسالم یکشورها

در قالب طرح قانونی مطرح و به تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید  (2)المجالس
 یطرح الحاق دولت جمهور»در مورد  ،است. عالوه بر اینشورای نگهبان نیز رسیده 

ظالمانه،  یهاا مجازاتیر رفتارها یون منع شکنجه و سایران به کنوانسیا یاسالم
جهت که در قالب طرح ارائه نیز در روند بررسی قانونی، از آن «زیرآمیو تحق یرانسانیغ

در نتیجه در صورت  (9)گردیده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشده است.
ی برجام، نمایندگان مجلس عدم اجرای تکلیف قانونی دولت درخصوص تقدیم الیحه

  توانند در قالب طرح به بررسی، تصویب و یا رد آن بپردازند.می
ی رسد که آثار عدم ارائهنیز ضروری به نظر می پاسخ به این سوالدر همین زمینه 

ه عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسالمی ی یا طرح قانونی و در نتیجالیحه
جا که سازوکار قانونی چیست؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده باید بیان نمود از آن

                                                                                                                                   
 یعضو سازمان کنفرانس اسالم یکشورها یه پارلمانیدر اتحاد یاسالم یت مجلس شورایطرح عضو .1

 13/12/1934مصوب 

ن المجالس مصوب یه بیران عضو اتحادیا یاسالم یجمهور یاساسنامه گروه پارلمان یطرح قانون .2
24/41/1922 

کور در ون مذینکه ارائه الحاق به کنوانسیعالوه بر ا» :داردیم یانخود ب ییهنگهبان در نظر یشورا .3
 ین اسالمیمواد با مواز یز انطباق برخیو ن یقانون اساس 125و  99قالب طرح، از نظر شمول اصول 

ن یران به ایا یاسالم یـ الحاق دولت جمهور1گردد:یر اعالم میاست نظر شورا به شرح ز یقابل بررس
(، 14( ماده )1(، بند )2ه )( ماد1جمله بند )ون در قالب طرح، ارائه شده که در موارد متعدد مِنیکنوانس
است که  ینه عمومیش هزی( باعث افزا94( و ماده )13( ماده )5(، بند )19( ماده )9(، بند )11ماده )

نظر ) «شناخته شد. یقانون اساس 95ر اصل ین جهت مغایلذا از ا ،ق جبران آن مشخص نشده استیطر
 (29/5/1932مورخ  32/94/9391شماره: 
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المللی در قانون اساسی معین شده است، عدم های بیننامهمشخصی برای تصویب موافقت
خواهد موجب عدم امکان اجرای برجام در نظام جمهوری اسالمی ایران  ،تصویب مجلس

ی جامع اقدام مشترک جا که عمل به تعهدات مندرج در برنامهتر از آنشد. به بیان دقیق
باشد؛ در صورت عدم تصویب، دولت نیازمند تصویب مجلس میمطابق قانون اساسی 

مجوز اجرای برجام را نخواهد داشت و عمل به تعهدات مندرج در آن مغایر با قانون 
 گردد.ی مجریه میت سیاسی قوهاساسی بوده و موجب مسئولی

 : حدود صالحیت مجلس شورای اسالمی در بررسی برجامز

موضوعاتی که در خصوص ترتیب رسیدگی مجلس شورای اسالمی  دیگر ازیکی 
نظر قرار گرفته است، حدود صالحیت مجلس در به متن برجام محل بحث و تبادل

شورای اسالمی حق ورود و  تر آیا مجلسبررسی مفاد برجام است. به عبارت دقیق
بررسی جزیی تعهدات و مقررات مندرج در برجام را خواهد داشت و یا حق مجلس 

 منحصر در رد و یا تصویب کلی متن بدون ورود در جزییات است؟
اعتراض یا  رابطه بای داخلی در نامهآیین 199ی ماده 2بند ن خصوص یدر ا

کمیسیون، » دارد:المللی مقرر مینامه بینوافقایرادات نمایندگان به تعهدات مندرج در ت
خود را درباره این موارد،  موارد اعتراض و پیشنهادهاى نمایندگان و همچنین نظر

کند،  همراه با تصویب و یا رد مواد، بدون وارد کردن تغییرات، در مجلس مطرح مى
مقرر به کمیسیون آنگاه درباره موارد اعتراض نمایندگان، که به طور کتبى و در مهلت 

موافق، هر کدام ترتیب، نماینده اعتراض کننده، یک مخالف و یک  داده شده باشد، به
 کنند و سپس درباره وارد بودن یا نبودن اعتراض رأى صحبت مى به مدت پنج دقیقه
گیرى نسبت به اعتراضات، در صورتى  پس از پایان یافتن رأىآید. گیرى به عمل مى 

شود در مسائل مورد اعتراض با طرف  را وارد بداند، دولت موظف مى که مجلس آنها
تا پایان مذاکرات در این صورت، الیحه  متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود.

. در صورت قبول اعتراضات و پیشنهادها متن مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود
رت، آخرین پیشنهاد دولت این صو اصالحى تصویب شده تلقى خواهد شد و در غیر

در مورد اصل قرارداد با صحبت یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت پنج دقیقه، 
 «.در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد

این فرض که مجلس شورای اسالمی  یاز منظر حقوق داخل بر اساس این ماده،
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نامه را دارا فقتحق ورود به جزییات را نداشته و تنها حق پذیرش و یا رد کلیات موا
با ورود به جزییات برجام، موضوعات  دتوانو مجلس می بودهباشد، غیر قابل قبول می

، به دولت اعالم دهدنمی و مواردی را که به صالح نظام جمهوری اسالمی تشخیص
بررسی مصوبات در اقدام شود.  مجلس ی داخلینامهآیین 199ی نماید تا مطابق با ماده

سالمی و ارجاع مجدد آن به دولت به منظور مذاکره درخصوص مجلس شورای ا
های عملی در روند تصویب موضوعات مورد نظر نمایندگان دارای نمونه

. برای نمونه مجلس شورای اسالمی در مقام نیز بوده استالمللی های بیننامهموافقت
دولت  ران ویا یاسالم ین دولت جمهوریب یافقتنامه فرهنگمو»بررسی و تصویب 

دولت را مکلف به مذاکره درخصوص موضوعات مشخص با طرف « ایکلمب یجمهور
نماید و پس از انجام اصالحات مورد نظر مجلس به تصویب متن نهایی معاهده می

این مصوبه پس از تصویب مجلس شورای اسالمی  11ی ماده (1)نماید.توافق اقدام می
و (2)مواجه شدقانون اساسی  193باق با اصل ایراد شورای نگهبان به استناد عدم انط با

، آن را برای مذاکره به دولت ارجاع (9)11ی مجلس شورای اسالمی پس از اصالح ماده
وارد مذاکره شده و نظر مجلس در این توافق دهد و در نهایت دولت با طرف می

 نماید.خصوص را تامین می

دولت  ینب گذارییهز سرماا یتو حما یقموافقتنامه تشو یحهال» این موضوع در
باشد. ی تاریخی مینیز دارای سابقه (1)«کره یو دولت جمهور یرانا یاسالم یجمهور

                                                                                                                                   
ـــماره : بانشورای محترم نگه» .1 ـــه شـ دولت درخصوص  1992/ 12/ 21مـــورخ  13912/  34192الیحـ

موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی ایران ودولت جمهوری کلمبیا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
ـیده بوآن شورای محت به تایید مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی تصویب و 1999/ 1/ 11 د در اجرای بند رم رســ

نتیجه مذاکرات باطرف متعاهد طی نامه  ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی به دولت ارسال و242( ماده )2)
( به تصویب رسیده است، 11مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی در ماده ) 1934/ 12/  13مورخ  11122شماره 

اظهار نظر آن شورای محترم  اسالمی ایران جهت بررسی و( قانون اساسی جمهوری 31دراجرای اصل نود وچهارم )
 (رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به شورای نگهبان ق-1345شماره : نامه  «)گردد.به پیوست ارسال می

 « قانون اساسى شناخته شد. 193شود، خالف اصل که اختالف مالى را هم شامل مى 11اطالق ماده  » .2

ق دوستانه و بر یا اجراى موافقتنامه حاضر از طریر و یالف ناشى از تفسهرگونه اخت -11ماده  » .3
 « ت مقررات قانونى حل و فصل خواهد شد.یالمللى و رعانیاساس حقوق ب

ـ ق مورخ 539مه شماره نا یروو پ 1993/12/19مورخ  93/21/2441عطف به نامه شماره  .4
و  یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب گذارییهمااز سر یتو حما یقموافقتنامه تشو یحه، ال1993/12/15
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در این توافقنامه نیز پس از ایراد شرعی شورای نگهبان به حرمت پرداخت خسارت 
قانون  242ی ماده 2ی اصالحی را به استناد بند ، مجلس مصوبه(1)تاخیر تادیه

ی مجدد به دولت ارسال مذاکره برایداخلی مجلس شورای اسالمی، ی نامهآیین
نماید و دولت پس از انجام مذاکره با طرف مقابل نظر مجلس و شورای نگهبان را می

 (2)نماید.تامین می

ی ی داخلی مجلس شورای اسالمی و همچنین رویهنامهقانون آیین مطابقدر نتیجه 
دگان مجلس با برخی از مفاد مندرج در برجام در صورت مخالفت نماین مجلس،عملی 

 های توافق موجود است. ی مجدد آن به دولت به منظور مذاکره با طرفامکان ارائه
ی روی مجلس در روند بررسی برجام که ریشه در رویههای پیشیکی دیگر از راه

ی ماده واحدهب یتصو، (9)المللی نیز داردهای بیننامهسابق این نهاد در بررسی موافقت
در قالب  (1)ی تفسیریو صدور بیانیهبرجام که متن توافق نیز به پیوست آن قرار دارد 

                                                                                                                                   
 

جهت  یاسالم یمجلس شورا یداخل نامهین( آئ242( ماده )2کره که بر اساس بند ) یدولت جمهور
( ماده 2در خصوص بند ) ینالزم با طرف متعاهد به دولت ابالغ و متن مورد توافق طرف هاییهماهنگ

 یببه تصو یناًع یاسالم یمجلس شورا 1932/9/19ورخ م یکشنبهروز  ی( موافقتنامه، در جلسه علن2)
و  یجهت بررس یرانا یاسالم یجمهور یاصل نود و چهارم قانون اساس یاست، در اجرا یدهرس

 .گرددیارسال م یوستمحترم به پ یآن شورا نظراظهار

 . «شناخته شد که پرداخت و اخذ خسارت تأخیر تأدیه را تجویز کرده است خالف شرع 2ماده  2ذیل بند » .1

زبان درمورد پرداخت خسارت یه گذار و دولت میر در پرداخت خسارت، سرمایدرصورت تأخ - 2 .2
خ پرداخت یافت خسارت و تاریه گذار به دریخ استحقاق سرماین تاریر بیدوره تأخ یبرا یاضاف یمال

 پرداخت شود.رموجه یر غید بدون تأخیبا یاضاف یتوافق خواهند کرد. خسارت، شامل خسارت مال

 یرانا یاسالم یدولت جمهور ینتفاهم ب یاداشت لوایح بررسی مقام در اسالمی شورای مجلس نمونه برای .3
 یرانیموافقتنامه کشت یحهو ال ینیمرز زم یهادر مورد استفاده مشترک از دروازه یهترک یو دولت جمهور

آن  ی)پروتکل( اصالح یفاتغنا و تشر یو دولت جمهور یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب یاییدر یتجار
 نموده است. یدمق 193و مواد مربوط به حل اختالفات را به اصل  99مفاد مربوط به اصالحات را به اصل 

برداشت و  ش(ریا پذید ییب، الحاق، تأیرش معاهده اى )به هنگام امضا، تصویکشورها ضمن پذ .4
ه یعالماه، ین نوع اعالمیى اعالم مى کنند که به اه ایاستنباط خود را از بعضى مواد به صورت اعالم

رهاى احتمالى موادى است که یه، احتراز از تفسین اعالمیند. هدف اصلى از صدور ایمى گو رىیتفس
ن و مقرّرات ملّى داخلى آن کشور یا ناهماهنگ با قوانیر با روح و مقصود اصلى و مواضع قبلى و یمغا

 (99 ،1939 ،(31- 91،) 32شماره  ،معرفت ی،المللینبر معاهدات بحق شرط  مرتضی، یاسی،)ال .هستند
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از  های طرف ایرانیبرداشت آن با است که مطابقی مجلس به وسیلهمفاد ماده واحده 
ی فعالیت در به دولت اجازه متن گردد و مجلس مبتنی بر آنبیان میمتن توافق نهایی 

بر این اساس مجلس شورای اسالمی پس از  دهد.تبط با توافق را میموضوعات مر
ها و تفاسیر خود از متن را در قالب ی تایید برجام، برداشتتصویب ماده واحده

ی شود در اجرای برنامهدارد و دولت نیز ملزم میی تفسیری بر معاهده بیان میبیانیه
 .ای مجلس شورای اسالمی عمل نمایدهجامع اقدام مشترک مطابق با تفاسیر و برداشت

ها به هیچ در مسیر بازرسی»برای نمونه طرف ایرانی مدعی است که مطابق با برجام 
مجلس  (1)«.وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ما دسترسی نخواهند داشت

تواند با ذکر این قید به عنوان برداشت از توافق و یا ذکر آن به شورای اسالمی می
مانع از هرگونه بازرسی غیرمتعارف  ،در روند اجرایی نمودن آن بیانیه تفسیری عنوان
ی ی صادر شده صرفا دارای اعتبار در عرصهبیانیهاگرچه الزم به ذکر است که  گردد.

گونه که بیان گردید، دولت ملزم است در چهارچوب اما همان، (2)استحقوق داخلی 
توان در ی عملی چنین اقدامی را میاید. نمونهی مجلس اقدام نمطراحی شده به وسیله

ها که به تصویب مجلس شورای های میان دولت ایران و سایر دولتنامهموافقت
رسد و در آن به موضوعاتی همانند قید ارجاع به داوری و یا تصویب اسالمی می

برای مالحظه نمود.  اشاره می شودقراردادهای جزئی و فرعی مرتبط با قرارداد اصلی 
 یونبه کنوانس یرانا یاسالم یالحاق دولت جمهور یالیحه»نمونه مجلس در بررسی 

ماده واحده  9ی در تبصره« کاال یو کدگذار یفهماهنگ شده توص یستمس یالملل ینب
 یتمنوط به رعا یراندر مورد ا (9)یونکنوانس ینا 14ماده  1بند  یاجرا»دارد مقرر می

و یا در هنگام تصویب « خواهد بود. یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 193 اصل
 یهعل یالملل ینب یونبه کنوانس یرانا یاسالم یالحاق دولت جمهورقانون »

هایی را وضع مجلس شورای اسالمی نسبت به این معاهده هم حق شرط« یریگروگانگ

                                                                                                                                   
 در دسترسی قابل ،برطرف شد یاز مراکز نظام یبازرس یندارد/ نگران : برجام سند محرمانهیعراقچ .1

 :آدرس به فارس رسانیاطالع پایگاه
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=19314549441992 

 99 ،1939 ،(31- 91،) 32شماره  ،معرفت ی،المللینحق شرط بر معاهدات ب مرتضی، یاسی،ال .2

 .یرندشورا را بپذ یا یتهکم هاییهتوافق کنند که توص یشاز پ توانندیاختالف م یطرفها - 1 .3
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 ی تفسیری صادر نموده و دولت را به حرکتنماید و هم در این خصوص اعالمیهمی
 (1)دارد.ی تفسیری ملزم میدر چارچوب اعالمیه

مجلس شورای اسالمی حق ورود به جزییات و  ،یدر نتیجه از منظر حقوق داخل
تواند آن ی برجام را دارد و در صورت وجود ایراداتی در متن برجام میماده به ماده بررسی

 ی تفسیری نماید.عالمیهرا برای مذاکرات مجدد به دولت بازگرداند و یا اقدام به صدور ا

 اسالمی شورای مجلس در برجام یبررس یقانون صالحیت یبرا دیگری: مستندات ح
المللی های بیننامههای فوق که مبتنی بر روند کلی تصویب توافقعالوه بر استدالل

در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران مطرح گردید، دولت در اجرای برخی از مفاد 
م با منع قانون عادی نیز مواجه است. در تبیین این موضوع باید بیان مندرج در برجا

اقدامات داوطلبانه در  یققانون الزام دولت به تعل»مجلس شورای اسالمی در  نمود که
، دولت (1931)مصوب  «یتامن یبه شورا یگزارش پرونده هسته ا یاصورت ارجاع و 

ای ایران به شورای ی هستهدهپرون ا گزارشی که در صورت ارجاع نمودهرا ملزم 
المللی انرژی ی خود با آژانس بینهای داوطلبانهامنیت سازمان ملل متحد، همکاری

                                                                                                                                   
 یکشورها یان)راجع به ارجاع اختالف م یرشرط ز یتکه با رعا شودیبه دولت اجازه داده م -ماده واحده  .1

 یهعل المللیینب یونکنوانس»به  یلذ یریتفس یه( و درج اعالمیدادگستر المللیینب یواند یا یبه داورعضو 
مجمع  یشمس یهجر 1953و ششم آذر  یستبرابر با ب یالدیم 1393مصوب هفدهم دسامبر  «یریگروگانگ

 . یدنما عیتود یوناسناد کنوانس ینسازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد ام یعموم
وجود  ینبا ا باشد،ینم یون( کنوانس12( ماده )1بند ) یتبه رعا یدمق یرانا یاسالم یجمهور - شرط

 .ید( را اجرا نما12( ماده )9حسب مورد بند ) تواندیدولت م
 :یریتفس اعالمیه
جمله  از یستیاعمال ترور یهمخالفت قاطع خود را با کل یشههمچون هم ،یرانا یاسالم یجمهور دولت

بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع  یاساس هاییکه ناقض حقوق و آزاد گناهیافراد ب یریگروگانگ
 یهعل رباور است که مبارزه مؤث ین، اعالم نموده و براکشورهاست یشرفتو مانع توسعه و پ یانسان
 ،یاسیو علل س هاشهیبردن ر ینو از ب یشناسائ یبرا المللیینجانبه جامعه بمستلزم تالش همه یسمترور

مبارزه با  ،یرانا یاسالم ی. از نظر جمهورباشدیناهنجار م یدهپد ینا المللیینو ب یاجتماع ،یاقتصاد
تحت سلطه استعمار و اشغال  ایهشده ملت یرفتهبه حق مشروع و پذ یاخدشه ،یستیاعمال ترور

، مندرج در اسناد مختلف نوشتسر یینو کسب حق تع یمبارزه با تجاوز و اشغالگر یبرا یخارج
 یهجر 1952برابر  یالدیم 1399)مصوب  یالحاق یک( پروتکل شماره 1ماده ) 1از جمله بند المللیینب

 یاناز قربان یتدرخصوص حما نو( ژیشمس یهجر 1923) یالدیم 1313 هاییون( به کنوانسیشمس
 منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.
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 9)بند  این در حالی است که بر اساس متن برجام (1)اتمی را به حالت تعلیق در بیاورد.
( جمهوری اسالمی ایران موظف است از روز اجرای توافق با 5ی پیوست شماره

تصویب مجلس شورای اسالمی، پروتکل الحاقی که بر اساس قانون فوق جزء 
ی جمهوری و همچنین پرونده موضوعات مورد تعلیق بوده است را اجرایی نماید

 14دت تا م 2291ی ای مبتنی بر متن قطعنامهاسالمی ایران در خصوص موضوع هسته
  (2).سال در دستور کار شورای امنیت باقی خواهد ماند

عالوه بر این موید دیگری بر لزوم بررسی متن برجام در مجلس شورای اسالمی 
مصوب  یالملل ینب یهاو انعقاد توافق یمتنظ ینامه چگونگیینآ 9ماده استناد به 

ساده و اجرایی تفکیک معاهدات تشریفاتی از ران در خصوص یأت وزیه 19/2/1991
ان یبباشد که المللی میهای بیننامهی صالحیت مجلس در بررسی موافقتو حیطه

نامه، عهدنامه، مقاوله یناز عناو یکیبه تناسب، تحت  یدبا یرز موضوعات» دارد:یم
 یعنی[ یفاتیتشر یحقوق یهاو در چارچوب توافق یمانپ یانامه، قرارداد موافقت

 یاسالم یب مجلس شورایازمند تصوینامه ننیین آیهم 11و  1د که مطابق موا یموارد
 شود: یبو تصو یمتنظ ]دانسته شده است

 .صلح و مناقشات با دولتها ی،حل اختالفات مرز یروشها ی،خطوط مرز یینتع - الف
..... 

 یاچند جانبه منطقه یادو  یدفاع یا ینظام - یاسیتعهدآور س یلدر مورد مسا - ه
 .«یجهان یا

                                                                                                                                   
ایران  ایوظف است در صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هستهدولت م -ماده واحده  .1

 .اتمی به تعلیق درآورد المللی انرژیبه شورای امنیت کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین
و سیصد و  شنبه مورخ اول آذر ماه یکهزارقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه

 .شورای نگهبان رسید به تأیید 3/3/1931و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ هشتاد 

که ده سال پس از روز توافق برجام،  گیردیم یممنشور ملل متحد، تصم 11در اقدام وفق ماده : 3بند » .2
مذکور  یه هااز قطعنام یچکداملغو شود، و ه یدقطعنامه با ینشده در برجام، تمام مفاد ا یینبه نحو تع

داده، و  یانرا پا یرانا یبه موضوع هسته ا یدگیرس یتامن یاجرا شوند، شورا یدنبا« الف» 9در بند 
 «شودیقرار دارند خارج م یتامن یکه در دستورکار شورا یاز فهرست موضوعات عدم اشاعهموضوع 

 امنیت شورای کار دستور در ایران یپرونده مدت این از قبل تا که است آن ارتعب این مخالف مفهوم
اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و  یققانون الزام دولت به تعل» کلی حکم با امر این و ماندمی باقی

 مغایر است.« یتامن یبه شورا یگزارش پرونده هسته ا یا
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آن است که هرگونه موضوع  یدمو یزن یرانوز یاته یمصوبهبر این اساس 
ها در مسائل ن هرگونه صلح و توافق با دولتیو همچن یاسیتعهد س یتعهدآور، حت

گونه که بیان گردید، و همان است یاسالم یب مجلس شورایازمند تصوین یاختالف
برای جمهوری اسالمی ایران در های گوناگون در متن برجام تعهدات فراوانی در حوزه

 نظر گرفته شده است.

 یرانا یدر نظام حقوق ی شورای امنیتقطعنامهبرجام به عنوان  جایگاه-2-3
ی جامع اقدام مشترک ذکر گردید، گونه که در مقام تحلیل ماهیت برنامههمان

مرتبط و اما  دو گانهی شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای ماهیتی قطعنامه وبرجام 
ی شورای امنیت برای دولت جا که قطعنامهو از آنباشند می تاثیرگذار بر یکدیگر

حقوقی در نظر گرفته است، ضروری است که جایگاه  الزاماتجمهوری اسالمی ایران 
های شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظام حقوق داخلی جمهوری اسالمی قطعنامه

 گیرد. رارایران مورد بررسی و ارزیابی ق
نمایند که اعضای ملل متحد توافق می ،منشور ملل متحد 25ی بر اساس ماده

جا که ایران به و از آن ؛تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند
به امضاء  یسکومنشور ملل متحد که در سانفرانس یبقانون تصو»ی موجب ماده واحده

به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل  1315اکتبر  21خ در تاری (1)«است یدهرس
به باشد. های شورای امنیت سازمان ملل متحد میمتحد درآمده، ملزم به پذیرش قطعنامه

توسط  تر نظام حقوقی ایران با تصویب قانون تصویب منشور ملل متحدعبارت دقیق
و یکی از الزامات ناشی از منشور باشد ملزم به اجرای تعهدات مذکور در منشور می مجلس

آن مورد اشاره قرار گرفته است، التزام به پذیرش مفاد  25ی ملل متحد که در ماده
جمهوری اسالمی  دولتتوان گفت که رو میباشد. از همینهای شورای امنیت مینامهطعق

 می بایست رای مذکور هاقطعنامهو بوده  های شورای امنیتقطعنامهملزم به پذیرش ایران 
و منشور ملل متحد دارد ریشه در چرا که چنین الزاماتی  نمود؛در حکم قانون عادی تلقی 

                                                                                                                                   
 در 1315ژوئن  22مطابق  1921ماه  یرپنجم ت یخمنشور ملل متحد را که در تار یمل یمجلس شورا .1

ماده و متن  یکقانون که مشتمل بر  ینا .نمایدیم یباست تصو یدهرس به امضاء یسکوشهر سانفرانس
و چهار به  یستو ب یصدهزار و س یکماه  یورشهر یزدهمدر جلسه س باشدیآن م یوستپ منشور

 .است یدهرس یمل یشورامجلس  یبتصو
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 قطعنامه  و در نتیجه الزام تصویب گردیده استی قانون عادی وسیلهمنشور ملل متحد 
قانون عادی  و در حکم بودهی مقننه ی قوهمنشور ملل متحد به وسیله ناشی از تصویب

قانون اساسی حق  91جا که مجلس شورای اسالمی بر اساس اصل از آن . اماگرددتلقی می
وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی را دارد، و امکان اصالح و 

تواند مقرراتی مغایر با می یسلب نشده، از منظر حقوق یر در هر قانونی از وییتغ
المللی که جمهوری اسالمی ایران به هادهای بینالمللی و تصمیمات نهای بیننامهموافقت

های شورای امنیت سازمان ملل متحد که همانند قطعنامه - عضویت آنان درآمده است
 شماره یتصویب نماید. در نتیجه قطعنامه -ق با منشور ملل متحد وضع شده استمطاب

ظام حقوقی جمهوری ی جامع اقدام مشترک پرداخته در نکه به تایید و تضمین برنامه 2291
 گردد.اسالمی ایران در حکم قانون عادی محسوب می

دانستن قطعنامه شورای الزم به ذکر است که الزام آور بودن و در حکم قانون عادی 
در امنیت با عنایت به ماهیت دوگانه و متفاوتی که در این گزارش برای برجام و قطعنامه 

مجلس شورای اسالمی نیست و موافقتنامه  نظر گرفته شد مکفی از تصویب برجام توسط
برجام به عنوان یک موافقتنامه بین المللی که دارای ماهیت جداگانه ای از قطعنامه شورای 

قانون اساسی به تصویب مجلس شورای  125و  99امنیت است می بایست مطابق اصول 
 اسالمی برسد. 
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 گیریبندی و نتیجهجمع
رسی حقوقی ماهیت برجام در نظام جمهوری چه در خصوص بربا عنایت به آن

 توان گفت:اسالمی ایران بیان گردید می
ی جامع اقدام مشترک سه فرض کلی قابل طرح در خصوص ماهیت برنامه .1

ی شورای امنیت سازمان ی قطعنامهباشد. بر اساس فرض اول برجام، ضمیمهمی
نیت سازمان ی شورای امگردد، بر اساس فرض دوم قطعنامهملل محسوب می

که صحت آن در این باشد و بر اساس فرض سوم ملل متحد فرع بر برجام می
اما مرتبط و طعنامه، دو متن با ماهیتی جداگانه برجام و قپژوهش به اثبات رسید 

لذا ضروری است ماهیت حقوقی و آثار حاکم بر هر . تاثیرگذار بر یکدیگر هستند
 طالعه و بررسی قرار گیرد. یک از این دو به صورت جداگانه مورد م

اثر حقوقی تفکیک ماهیت برجام و قطعنامه آن است که اوال به علت وحدت  .2
ها( بر یکدیگر تاثیرگذار خواهند ای ایران و رفع تحریمی هستهموضوع)پرونده

ت یبا عنا با وجود این .آیدنقض برجام به حساب نمی ،نقض قطعنامهبود و ثانیا 
ده یب رسیبرجام به تصو ین حسن اجراینامه به منظور تضمنکه اصوالً قطعیبه ا

خواهد نقض تعهدات برجام به معنای نقض هر دو سند قطعنامه و برجام است، 
دا یدوگانه پ یتیت، برجام در عمل ماهین دو ماهیک ایت به تفکیثالثاً با عنا .بود

ک از دو یچ یبوده و ه یل حقوقیکرده و به صورت همزمان از دو منظر قابل تحل
 گر نخواهد بود.یمنظر د ین برندهیمنظر مانع و از ب

قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان،  125و  99بر اساس اصول  .9
 ثانیا المللی است ودارای وصف بیناوال المللی که های بیننامهتصویب توافق

 حیتگردد، در صالمی )از هر نوع و جنس تعهد( موجب تعهد دولت ایران
ی معاهدات مجلس شورای اسالمی قرار دارد و چنین معاهداتی در زمره

 آیند.تشریفاتی به حساب می

 5+1گر آن است که متن نهایی توافق ایران و کشورهای ی برجام بیانمطالعه .1
المللی بودن و داشتن تعهد برای دولت ایران است. دارای هر دو وصف بین

دولت دیگر قرار دارد و ثانیا  2رجام در برابر اوال ایران در توافق بتوضیح آنکه 
ای و مسائل تعهدات فراوانی بر دولت جمهوری اسالمی ایران در امور هسته
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بوده و  یالمللنیبرجام مصداق توافق بمرتبط با آن بار گردیده است. در نتیجه 
 صالحیت تصویب آن انحصارا در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.

المللی را به گذار اساسی صالحیت تصویب معاهدات بینکه قانونجا از آن .5
های شورای عالی امنیت ملی نیز مجلس شورای اسالمی اعطا نموده و صالحیت

در قانون اساسی احصاء شده است، به نظر شورای عالی امنیت ملی نهاد صالح 
که این المللی نیست. هر چند متن برجام به عنوان یک توافق بین تصویببرای 

های مقرر در قانون اساسی همانند تواند در چارچوب صالحیتنهاد می
های مرتبط با امور های امنیتی اقدام به تعیین سیاستگذاری در عرصهسیاست

نماید. در این صورت مجلس شورای اسالمی  5+1ای و توافق ایران و هسته
راحی شده های طموظف است در فرآیند تصویب برجام در چارچوب سیاست

الزم به ذکر است که در موارد استثنایی امکان اظهارنظر در  حرکت نماید.
مقابله با تهدیدات داخلی و  یها الزمهخصوص معاهداتی که تصویب آن

برای  192گردد به استناد بند سه وظایف مذکور در اصل خارجی محسوب می
د صرفاً مقابله با ید بان مواریدر ا شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که قطعاً

بوده و شورا را وادار به ورود به  یریگمیتصم یمبنا یو خارج یدات داخلیتهد
تنها در این  ا مصالح موجود در موافقتنامه.یر عوارض یموضوع نموده باشد نه سا

فرض خاص و استثنایی که برجام به صورت کامل به تصویب شورای عالی 
قانون اساسی( برسد، تصویب برجام  192بق اصل امنیت ملی و تایید رهبری )مطا

 توسط این شورا مانع تصویب آن توسط مجلس شورای اسالمی است. 

 در برجام ایران اسالمی جمهوری اقدامات بودن داوطلبانهمفهوم  خصوص در  .2
 معنای به بودن داوطلبانه. بر اساس فرض اول باشدمی مطرح کلی فرض دو نیز

 عملی معاهدات تصویب که جاآن از و است بودن اراده روی از و بودن اختیاری
 و اختیاری باشد،می ارتباط در هاآن استقالل و کشورها حاکمیت با که است
و موجب  آیدمی شمار به حقوقی معاهدات یهمه بارز یخصیصه بودن ارادی

گردد. و بر اساس فرض دوم مفهوم اختیاری بودن تغییری در ماهیت توافق نمی
 باشدمی «تعهدات اجرای از استنکاف صورت در حقوقی مسئولیت تعاقب معد»

 دهد؛المللی بودن آن را تغییر نمیوجود تعهد و وصف بین که این امر نیز وصف
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چرا که از حیث ماهوی عدم تعاقب مسئولیت حقوقی موجب تغییر ماهیت 
دهد. همچنین لفظ اجراهای آن را تغییر میگردد و تنها آثار و ضمانتمعاهده نمی

( و و غیر آن)اعم از سیاسی، اقتصادی گر وجود تعهدات و محتوای برجام نشان
 )از جمله تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد( ضمانت اجراهای حقوقی

از  ها را نادیده گرفت.آن ،توان به صرف لفظ داوطلبانه بودنباشد که نمیمی
 125و  99از آنجا که مطابق اصول یز مذکور در قانون اساسی ن الزاماتحیث 

 جنبهتعهد و قانون اساسی تصویب هرگونه توافق بین المللی که دارای وصف 
نمی توان باشد تنها با تصویب مجلس شورای اسالمی امکانپذیر است، المللی بین

اساسا این الزام قانون اساسی را کنار گذاشت و « داوطلبانه بودن»با ذکر قید 
در قانون اساسی مبنی بر لزوم تصویب مجلس شورای  مذکور سازوکارهای

جلوگیری از نظارت بر عملکرد دولت و به منظور  اسالمی در اینگونه موضوعات
نقض غرض قانونگذار  آنهاو عدم رعایت  شدهطراحی  آنی اقدامات داوطلبانه

 . گردداساسی محسوب می

بر عدم تصویب متن نهایی ی جامع اقدام مشترک، دلیلی انتخاب عنوان برنامه .9
های حقوق برجام در مجلس شورای اسالمی نخواهد بود، چرا که بر اساس آموزه

آنچه در تعیین نوع و ماهیت  و نیز نظرات تفسیری شورای نگهبان المللبین
  باشد محتوای آن است و نه عنوان انتخابی.معاهده موثر می

هدات بر اساس ضوابط حقوق داخلی جا که تشریفاتی و یا اجرایی بودن معااز آن .3
های مندرج شاخصه بر اساسگردد، هر یک از کشورهای طرف توافق تعیین می

برجام هر دو قید الزم برای  ،در قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان
تصویب در مجلس شورای اسالمی را دارد و عدم تصویب متن توافق در سایر 

باشد. عالوه صالحیت مجلس شورای اسالمی نمی ، دلیلی بر عدم5+1کشورهای 
ی آمریکا( دارای بر این دیگر کشورهای طرف توافق )غیر از ایاالت متحده

ی ی شورای امنیت و تصویب مصوبهتعهدات مشخصی غیر از تصویب قطعنامه
ها نیستند که بر اساس قواعد حقوق داخلی ی لغو تحریمی اروپا در زمینهاتحادیه

 به تصویب برجام باشند. خود ملزم
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قانون اساسی امضاء رییس جمهور پس از تصویب مجلس  125با استناد به اصل  .3
گردد. به بخشی به معاهده میموجب رسمیت -و نه قبل از آن – شورای اسالمی

ی مجلس شورای اسالمی تصویب که معاهده به وسیلهتر پس از آنبیان دقیق
یابد رسید، امضای رئیس جمهور موضوعیت میگردید و به تایید شورای نگهبان 

ی ی رئیس جمهور یا نمایندهعدم امضاء پیشینی برجام به وسیله بر مبنایو 
توان صالحیت مجلس شورای اسالمی را در مقام اجرای اصول قانونی وی نمی

 نمود. انکار 125و  99

نشان  المللیمعاهدات بین تصویبمجلس شورای اسالمی در  بررسی رویه سابق .14
حق ورود  یاز منظر حقوقکه این نهاد در راستای انجام صالحیت خود،  می دهد

تواند در صورت ایراد به برخی از و همچنین می داشتهبه جزییات معاهدات را 
مجدد با مذاکره  واردمفاد توافق آن را به دولت ارجاع دهد تا درخصوص آن 

ر یازمند توجه به سایت نیالحن صیاز ا یریگاست بهره یهیبد .طرف مقابل شود
 موضوع خواهد بود. یالمللنین بیو همچن یر حقوقیابعاد غ

رسد مجلس شورای اسالمی با توجه به حساسیت موضوع برجام به نظر می .11
اقدام  ،در ضمن ماده واحده ن خصوصیدر ا متن برجام تصویبتواند ضمن می
ی مجریه بات خویش از قوهو مطال برداشت هانماید و ی تفسیری صدور بیانیهبه 
و  ی عملی مجلس. این موضوع ریشه در رویهکندی تفسیری بیان در بیانیهرا 

 المللی دارد.در روند بررسی معاهدات بین شورای نگهبان

از آنجا که صالحیت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اعطای طرح قانونی  .12
شورای اسالمی  ی صالحیت مجلسشامل عموم موضوعات مندرج در حیطه

متن توافق را در  ،ی برجامدر صورت عدم تقدیم الیحهتواند مجلس می ،گرددمی
 نماید. و تصویب قالب طرح بررسی

عدم امکان  منجر بهعدم تصویب متن نهایی توافق در مجلس شورای اسالمی،  .19
گردد و در صورت عدم تصویب برجام و ی دولت میبه وسیله آناجرای مفاد 

ی ی دولت، اقدام خالف قانون اساسی صورت گرفته و قوهبه وسیله اجرای آن
  باشد.مجریه دارای مسئولیت سیاسی می
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های شورای امنیت در پذیرش قطعنامهدولت جمهوری اسالمی ایران الزام  .11
ی ی قوهدر قالب قانون به وسیله به علت تصویب منشور ملل متحدسازمان ملل 

هدات مذکور در منشور ملل متحد لزوم التزام یکی از تع مقننه است چرا که
بوده و با تصویب  های شورای امنیت سازمان مللهای عضو به قطعنامهدولت

 گرددی مجلس قطعنامه نیز در حکم قانون عادی تلقی میمنشور به وسیله

تواند، می ی،گذارقانونحیت عام مجلس شورای اسالمی به علت وجود صال  .15
ی شورای امنیت که در حکم قانون عادی محسوب طعنامهقمقرراتی مغایر با 

موجب ممکن است ای هرچند که وضع چنین مقرره ؛وضع نمایدشود، می
های ی نهادبه وسیله یگریان و احتمال اقدامات دالمللی دولت ایرمسئولیت بین

 یازمند بررسیو ن گرددالمللی همانند شورای امنیت سازمان ملل متحد بین
 .ختلف موضوع خواهد بودجوانب م

باشند و هر یک از این دو ای میجا که برجام و قطعنامه دارای ماهیت جداگانهاز آن .12
ماهیت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران جایگاه حقوقی متفاوتی دارد، تلقی 

و  آوری توافق طرفین باشدتواند دلیلی بر الزامقطعنامه به عنوان قانون عادی نمی
ی آن به منظور تصویب مجلس شورای رجام به عنوان قطعنامه مکفی از ارائهاجرای ب
 نیست.المللی به عنوان توافق بین اسالمی



 برجام در نظام جمهوری اسالمی ایرانررسی ابعاد حقوقی ب 

 

 

54 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

 منابع و ماخذ

 متون حقوقی
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون .1

 قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا .2
 رانیأت وزیه 19/2/1991مصوب  یالملل ینب یهاو انعقاد توافق یمتنظ ینامه چگونگیینآ .9
 یفریک ین دادرسییطرح اصالح قانون آ .1
 رانیا یاسالم یجمهور یت مرزبانیطرح تقو .5

عضو سازمان کنفرانس  یکشورها یه پارلمانیدر اتحاد یاسالم یت مجلس شورایطرح عضو .2
  یاسالم

 ن المجالسیه بیران عضو اتحادیا یاسالم یجمهور یاساسنامه گروه پارلمان یطرح قانون .9
 1332و  1323ی حقوق معاهدات ی وین در زمینهامهعهدن .3
 یریگروگانگ یهعل یالملل ینب یونبه کنوانس یرانا یاسالم یالحاق دولت جمهورقانون  .3

به  یگزارش پرونده هسته ا یااقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و  یققانون الزام دولت به تعل .14
 یتامن یشورا

 ایهسته یقانون الزام دولت به حفظ دستاوردها .11
 یاسالم یمجلس شورا ینامه داخلنییقانون آ .12

 است یدهبه امضاء رس یسکومنشور ملل متحد که در سانفرانس یبقانون تصو .19

 قانون مدنی .11

 ی آمریکاقانون نظارت کنگره .15
 شورای امنیت سازمان ملل متحد 2291ی قطعنامه .12

و دولت  یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب گذارییهاز سرما یتو حما یقموافقتنامه تشو یحهال .19
 کره یجمهور

 یو دولت جمهور رانیا یاسالم یدولت جمهور نیب ییایدر یتجار یرانیموافقتنامه کشت حهیال .13
 نآ ی)پروتکل( اصالح فاتیغنا و تشر

 کشور ینظام مال یر ارتقاید رقابت پذیحه رفع موانع تولیال .13

 ه(ی وزارت امور خارجی جامع اقدام مشترک)ترجمهمتن برنامه .24

 منشور ملل متحد .21
و دولت  یرانا یاسالم یدولت جمهور ینب یگذار یهمتقابل از سرما یتو حما یقموافقتنامه تشو .22

 مغرب یپادشاه
 ایکلمب یران ودولت جمهوریا یاسالم ین دولت جمهوریب یموافقتنامه فرهنگ .29
اده در مورد استف هیترک یو دولت جمهور رانیا یاسالم یدولت جمهور نیتفاهم ب اداشتی .21

 ی نیمرز زم یهامشترک از دروازه
25. Joint Comprehensive Plan of Action 



 جمهوری اسالمی ایرانبررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام 

 

55 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

 کتب و مقاالت
: مرکز پژوهش هاى اسالمى ، قمن المللى در عرصه جهانىیعملکرد مجامع ب» ،لى مهدىیاسماع .22

 رسانی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، قابل دسترسی در پایگاه اطالع«مایصدا و س

 1939، (31- 91)، 32شماره ، معرفت ،«یالمللنیحق شرط بر معاهدات ب» ی،تضمر ،یاسیال .29

 ی، تهران: پژوهشکده«اقدام مشترک ژنو یبرنامه یحقوق یتماه»نگهبان،  یشورا یپژوهشکده .23
 1932نگهبان،  یشورا

، مجله «المللشورای امنیت از نگاه حقوق بین 1941بررسی قطعنامه »تقی زاده انصاری مصطفی،  .23
 1935، 5و 1حقوقی عدالت آراء، شماره 

المللی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با های بیننامهموافقت ، نیحس ییرضاخلف .94
 1931 ی شورای نگهبان،، تهران: پژوهشکدهبررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان

ی ژوهشکده، تهران، پ«رانیا یماسال ین در نظام جمهوریسلسله مراتب قوان»خمسه مرتضی،  .91
 1939شورای نگهبان، 

 1934، تهران: کتابخانه گنج دانش، الملل عمومیحقوق بینضیایی بیگدلی محمدرضا ، .92

، قابل «یالملل یننامه ژنو از منظر حقوق معاهدات بتوافق یلتحل»ضیایی بیگدلی، محمد رضا،  .99
 1932الملل پارس، رسانی موسسه حقوق بینمشاهده در پایگاه اطالع

 1939، تهران: فرهنگ نشرنو، الملل معاهداتحقوق بیناهلل ، هدایتفلسفی  .91

اقدام  یت و اعتبار برنامهیماه یل حقوقیتحل»نصر آباد،  ینصر الله یرضاو عل یمهد یغمام .95
-33، )3شماره ی،فصلنامه دانش حقوق عموم ،«یت قانون اساسید بر اصل حاکمیمشترک با تأک

115 ،)1939 

، دفتر مطالعات ت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانهیامن شوراىر ، یکرمى جهانگ .92
 تاتهران: انتشارات وزارت امور خارجه، بی ن المللى،یب اسىیس

 تا، تهران: معاونت تنقیح مقررات ریاست جمهوری، بیدادرسی اساسیزاده و دیگران، موسی .99

 .1992، 1تر، چ اول، جلد تهران: نشر دادگس ،یالملل عمومنیحقوق بد باقر، ی، سیرعباسیم .93

قانون اساسی،  123و  99، موضوع اصل «المللیی قراردادهای بینمسئله»میرعباسی سید باقر،  .93
 1999، 12نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 

 1991، تهران: نشر شروین، حقوق اساسی و تحوالت سیاسیوفادار، علی،  .14

 1934تهران، مجد،  ،یعموم المللینحقوق بساعد ،  یرام یل،وک .11

، 12، شماره یحقوقهای ، مجله آموزه«یدر اعمال ادار یاصل قانون مدار»ژه، محمد رضا، یو .12
1933 

 1931، تهران: میزان، 2، جرانیحقوق اساسی جمهوری اسالمی اهاشمی سید محمد ،  .19

 تا، تهران: نشر دادگستر، بیمختصر حقوق اساسیمهرپور حسین،  .11



 برجام در نظام جمهوری اسالمی ایرانررسی ابعاد حقوقی ب 

 

 

56 

ش 
زار
گ

ژو
پ

یهش
 

 رسانیاطالع هایپایگاه
 www.farsnews.com رسانی خبرگزاری فارس به آدرسپایگاه اطالع .15
 www.un.org رسانی سازمان ملل متحد به آدرسپایگاه اطالع .12

 www.mashreghnews.ir رسانی مشرق به آدرسپایگاه اطالع .19
  http://hamshahrionline.irبه آدرس:  یهمشهر یرساناطالع یگاهپا .13
 http://shabestan.irشبستان:  یرساناطالع پایگاه .13
 http://alef.irالف:  یالع رسانطا پایگاه .54

http://www.mashreghnews.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ابعاد حقوقی برجام در  ررسی ب

 جمهوری اسالمی ایراننظام 

 
 

 

93104911 

94/40/9310 

 
  


