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  حقوقدان -اميرفيض

وردھای آدوچيزکه نسبت حقوقی ويا دست شيکی ازوسائل وابزارمعمولی است برای سنج ،مقايسه قياس يا
   .اجتماعی واقتصادی مشترک دارند

با قرارداد  را ۵+١اين تحريرقاصد است که تشابھات وتفاوت ھای کلی حقوقی وسياسی موافقتنامه 
  .وردآترکمانچای به نقد 

  نخست تشابهات مشترك 

 درزمان قراراد ترکمانچای و نيون ومذھب تشيعنقش روحا ،ھات مشترکبرجسته ترين تشابيکی از
   .است ۵+١موافقتنامه 

 ن زمان وآ ترکمانچای نظام سياسی ايران سلطنتی بود ولی در ددرست است که درزمان امضای قراردا
اعظم ميگرفت چنانکه شيخ روحانيون  از را مشروعيت خود ،، سلطنتهتمام دوران قاجاروحتی صفوي در

   .جفی <باشرائطی چند به فتحعليشاه اذن واجازه سلطنت داد>جعفرن

 اقدام به جنگ باروسيه شاه،اگر< روحانيون دررابطه با جنگ باروس به فتحعليشاه تذکرشرعی دادند که
 ،> محققين نوشته اند مفھوم اين تذکرورھبرديگری انتخاب خواھند کرد نھا راسا اقدام خواھند کردآنکند 

   .دربرداشتراحکم ارتداد شاه 

دريافت  روحانيون                                ِ يل به جنگ نبود نوشته ای از اعلم  ايکی ازمورخين نوشته است که فتحعليشاه که قلبا م
   .ازجنگ ثابت کند ،درقيامتبرائت خود را تا کرد که درکفن اوباشد

فلسفه تشيع حکم  ،نيست تروحاني ، قدرت وامکان شخصیاذن واجازه سلطنت ازسوی روحانيون اعظم
  .ن داردآ بر

کم شاه حا< :چنانکه خمينی ھم ميگفت شاه بايد منصوب روحانيون باشد ومنتظری ھم درکتابش نوشته
  ١. >وروحانيون حاکم برشاه ھستند ،برمردم

بااين تفاوت که درزمان فتحعليشاه ھيچ تصميمی ازجانب حکومت وشاه بدون اذن روحانيون ممکن نبود 
خاصه دردوران سلطنت شاھان پھلوی قدرت مزبور گسيخته شد واکنون ھمانطور پس ازمشروطيت  از و

 .نھا واليت فقيه گرفته نميشودآدرصدرھمه ن ووتصميمی درايران بدون حضور روحانيھيچ که ميدانيد 

                                               
آخوند استفاده نکرده بودند و شخصا تاج را بر از  تاجگزاری درشاھنشاه يکی از بزرگترين ناراحتی و عصبانيت ھای آخوند ھا اين بود که  - ١

  ک-سر می گذارند. ح
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رئيس قوه قضائيه جمھوری اسالمی شناخت که گفته  ميتوان درسخنان محمد يزدی حکومت را دائره اين
مشروح  ٧۶روزنامه سالم سال (  >حانی حق دخالت درسياست رانداردغيررو< :است

  )٣٣٢+٢۴۴درسنگر

 چه اکنون که نھا چه درزمان عھد نامه ترکمانچای وآ خرآحکومت روحانيون وحرف  نتيجه اينکه بين
   .ذاتی وفلسفی وجود داشته ودارد      ِتفکيک تشابه مسلم وغيرقابل  امضاشده است ۵+١موافقت نامه 

  5+1وليت درقرارداد تركمانجاي وباب مسئ

و                   ِ باوجود وجه مشترک    نميتوان باريکه ھائی که نشان از ،۵+١حقوقی ومذھبی قرارداد ترکمانچای و ّ  ِ ج 
   .دارد ناديده گرفت را جدائی مسئوليت ھا

بنابراين به اعتباررابطه اجتھاد  ،درھنگام تنظيم قرارداد ترکمانچای قانون اساسی ومجلس وجود نداشت
وچون مراجع شرعا ازفساد فتوا مصون بودند مسئوليت ھا کامال  ،مسئوليت ھا متوجه مراجع ،دوتقلي

بدون اينکه اساسا ملت بداند که نتيجه جنگی که براساس فتوای علما درماھيت جھاد متوجه  ملت ميشد 
   .کشيده شده وچه تعھداتی برايران تحميل گرديده است شده به کجا غازآ

حقيق جنگھای روس وايران ودرنھايت قرارداد ھای گلستان وترکمانچای ت مورخينی که درجريان
<اکثريت مردم ھيچ خبرنداشتند که درقفقازجنگی صورت گرفته واحتماال پايان : ، نوشته اندقرارگرفته
  .>. ھرقدرقرارداد گلستان برای دولت واجد اھميت بود ولی برای مردم اھميتی نداشتيافته است

حقوقی درقانون اساسی جمھوری اسالمی وجود يافته که  ،مطرح است ۵+١ هتنامولی اکنون که موافق
ه اين حکومت رای داده ــشريک ميسازد زيرا مردم ب  ۵+١موافقتنامه مسئوليت ناشيه ازفساد ملت را در

 اين نھا ازآ) بنابراين اگرصراحت قانون اساسینھاست (آ! تصويب موافقتنامه ھرچه باشد ازحقوق اند
، از مسئوليت فساد موافقت  نامه نرا اصالح کنندآ تفاده کنند وجريان موافقتانمه را قطع وياحقوق اس

 ینسنگي  ،نامه عمل کنندحکومت وھواداری وتسليم به موافقتاکيدات تمبری خواھند بود واگردرجھت 
سيرمراحل  موافقتنامه با< ؛متوجه مردم خواھد شد ودراين صورت است که گفته ميشود ،مسئوليت   ِ بار  

  .درتصويب قرارداد ترکمانچای ممکن الوجود نبودکه  روالی  >قانونی بتصويب ملت ايران رسيده است

  وجه مشترك نفع عمومي ومنافع ملي 

مختصرتوضيحی درباب نفع مردم ومنافع ملت  ،قبل از ورود به وجه مشترک دراين باب اجازه فرمائيد
   ويامنافع ملی داشته باشيم

نفع عمومي ويا منافع مردم به منافعي اطالق ميشود كه متوجه نسل حاضر باشد مانند فراهم بودن 
متوجه عواملي است كه متوجه  ،ب وكارومسائلي ازاين دست ولي منافع ملي ويا منافع ملتآ نان و

د نينده درسرزمين ايران زندگي كرده وخواهآملت است يعني نسلهائي كه درگذشته وهم اكنون ودر
   .، غرورملي وافتخارات كه ازنسلي به نسلي منتقل ميشود. مانند استقالل، تماميت ارضيكرد
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 نآمنافع مردم موقتی وزود گذروبی ريشه است وسبب رضايت منتفعين ويا عدم رضايت محرومين از
 نوخسرا ويا نفع ملت درحفظ وحراست  ولی منافع ملی يک مسيری است که ھمه افراد ،منافع ميگردد

   ن شريک اند آ

قای دھقانپور بداللت سياست جديد آ نجا که دربرنامه افق مسئله منافع ملی مطرح شد وآ = از حاشيه

باترتيب دادن برنامه مزبور ميخواست اقدامات دولت روحانی رادرموافقتنامه  ،مريکا با دولت روحانیآ
قای آ اسخگوی تالش بی ثمرظرميرسد که تحريرحاضرپلذا بن ،درقالب منافع ملی جاسازی کند ۵+١

  )پايان حاشيهدھقانپورھم باشد (

 غازآگرچه با انگيزه ھای مذھبی  ،ايران وروسيه که منجربه قرارداد ھای گلستان وترکمانجای شدجنگ 
     .نداشت يعنی حفظ استقالل وتماميت ارضی ايرا را شد ولی ماھيت منافع ملی

 لطبع بابرگشت به شھرھا ودھات ودرجنگ شرکت داشتند باوقتی جنگ پايان يافت گروھی ازرعايا که 
لذا بطريق اولی قرارداد ھای دولت ايران وروسيه  ،ھی بمراتب بيشترازايام جنگ يافتندرفا ،مزارع خود
 فالکت وذلت منافع ملی که از ،ن منافع عمومی مردمآ                                 ِ ن زمان واجد منافع بود ولی پشت سر  آبرای مردم 

   .ور خودرا نشان دادآکم کم چھره پليد وخفت  ،باد ايران بودآدست رفتن شھرھای 

رداد ھای حتی ميتوان گفت که ساليان دراز طول کشيد که درک عمومی ايرانيان متوجه زيان ھای قرا
   .ترکمنچای وگلستان بشود

 ترکمانجای ه عھدنامه گلستان وای با مسيری است ک کند شباھت تامهطی مي ۵+١مسيری راکه موافقتنامه 
  :طی کرده است  به اين عبارت که

ھا سبک شود ويا  ايران ازاينکه احتماال خطرجنگ برطرف شده وبازاحتماال محدوده تحريم امروز مردم
اد قرارد    ِ عھد                               ِ ميدانند وھمانطور که ايرانيان   نفع مردم ومنافع جامعهموافقتنامه رابه  ،تصورات واھی ديگر

 ،ادنددنن نشان آن قرارداد ھا چيست وھيچ واکنشی نسبت به آترکمانچای وگلستان اھميتی نميدادند که 
اھميت  منافع ملیاساسا به  امه چيست وھم نميدانند که ماھيت وابعاد خطرناک موافقتن امروز ايرانيان

به  با موافقتنامه موافقم<: د. کسی نوشته بوجوی ماھيت موافقتنامه بشود نھا پیآ، که حساسيت ميدھندن
مريکا بگيريم آن را ازماھم ھرقدرکم ازپولھای کشورما ،يک موی ازخرس کندن غنيمت است مصداق

   .>غنيمت است  بقيه چيزھا درموافقتنامه حرف است

  ملت ها ومنافع ملي 

م خود ويا مرد برمنافع نراآملتھا بايد خيلی بافرھنگ وپاک فکرباشند که به منافع ملی اھميت بدھند و
  .معتبربدانند

اکيدات ت تحميلی راپذيرفتند ھم با منافع ملی احساس جدائی کردند وھم بمالحظه اززمانی که اسالمايرانيان 
ناشيه از کاروفعاليت بی اھميت شدند وتحت قاعده            ِ منافع فردی   به وحتی ،مذھبی شان به منافع جامعه

  .ستثنائی تبديل گرديدندوزندگی برای اسالم به موجودی بکل ا تقدير
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 ردم عرضنچه دردوسه سطرباال دررابطه تا تربيت اسالمی ايرانيان نسبت به منافع ملی وحتی منافع مآ
   :چنين گفته است ت وتکليف اسالمی حقوق اسالمی وتربي  ِ ص     ّ ملخ         ِ دردوسطر   نراآ شد شخص خمينی

  >ميخواهيمم ، ما اسالزادي چيهآ، چيه ل، استقال، نفت چيهمده ايم كه قوانين اسالمي راپياده كنيمآ ما<

. سانن> يعنی تقال برای رفاه ومعيشت تعلق به حيوان دارد نه ااقتصاد مال خراست< :درجای ديگری گفته
  .يعنی نه منافع ملی ونه منافع فردی فقط منافع اسالم

است ويک جامعه کامال ملحوظ  ،نآيات قرآ ه اسالمی درھمين دوعبارت خمينی  ملخص ازحقيقت فلسف
به منافع ملی وحتی منافع رفاھی  ،اسالمی                             ِ نميتواند برخالف اين اصول متقن   ،نآ وحکومت اسالمیاسالمی 

  .وردآروی 

ھمه اغوا گری وتقيه وبرای فريب اينکه خامنه ای دراين سالھا صحبت ازملت ومنافع ملی ميکند 
که نسل  ،نميتواند بجای امت ،سنت استن وآن قرآ. حکومتی که مبنای مشروعيت ناسيوناليت ھاست

   ،نان مسلم استآتی آمعلوم ونه بيعت  اسالم ن باآت کرده است به ملت توجه کند که نه بيعت عبي حاضر
   .ب وخاک جنگ کندآ نميتواند بجای جنگ برای اسالم، برای منافع ملت وسرزمين و

ازامضای  امعو درصد ٨۵ران شد ازاھالی اي ۵+١درھمه پرسی که بموازات انتشارمتن موافقت نامه 
ت ن اين اسآمعنای  .ھا وفراھم شدن  رفاه وزندگی استقبال کردند رفع تحريم اميد به موافقت نامه بدليل

نميدھند  که  فقت نامه درخطرنابودی است يق ھمين مواردرصد مردم اھميتی به منافع ملی که ازط ٨۵که 
 و ن راگفته اندآگی رفته اند ترک مواعيد خدا وقردرصدی ھم که به استقبال رفاه وزند ٨۵البته ھمين 

  ٢ .ديک استزالغريق ويتشبث بکل حشيش) ن(وعقلشان به  فکر

ب وبرق مجانی که وعده منافع فردی بود جای توجه به آ شعار پول نفت درکنارسفره و ۵٧درشورش 
   .منافع ملی ودستاوردھای عظيمی که نصيب ملت شده بود باقی نگذاشت

نافع م حاکميت ملی و ی است که نشان ميدھد ايرانيانزنده ترين شاھدوش نشدنی فرامننگين و رويداد  نآ
  .ارزشھای تاريخی وفرھنگی را تحت الشعاع وعده ھای رفاھی ميگيرند ملی و

  اعليحضرت ونفع مردم 

 ن سالھای قبل که اعليحضرت درمقام موجوديت شخصی اظھارنظرميفرموند ومانند امروز ازموھوم وآدر
   :دررابطه با توجه مردم به منافع فردی چنين نظرداده بودند  ،گی نميکردندنمايند پبدا نا

  ھا اجازه داشته باشند روسری شان راکمی به عقب ببرند  زادی به بينند مثال خانمآمردم ھمينکه قدری <

  .>اظھاررضايت ميکنند

                                               
  ک-ح –غريق (کسی که  در حال غرق شدن است) به ھرچيزی دست می اندازد  - ٢
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ت ن بس كه سي سال اسهميدرتائيد اينكه ايشان هم مانند مردم به منافع ملت كم اهميت هستند 
اثراين امرنجات ايران را موكول به حمايت ودخالت كشورهاي خارجي ميدانند بدون اينكه به 

  دخالت ها در منافع ملي توجه داشته باشند

، امله شدمع وخيالی نیآبا خواستھای  ،رضايت به تجزيه کشوراين بی توجھی تا بدانجا کشيده شد که  کار
    .سه امضائینھم با تضمينات کافی آ

انزجاراو نسبت به کسانی است که منافع ملت را فدای منافع شخصی  جامی بيت معروفی دارد که نشان از
   .ميکنند

  دمي شرف دارد                  كه چوخرديده برعلف داردآن آسگ بر

  .حکيم فردوسی بيتی دارد که دقيقا تعريف جامع منافع ملی رابيان ميکند  

  

  5+1ابهام مشترك درقرارداد گلستان وموافقت نامه 

  ار موقعی که خواستند عھدنامه گلستان که بيشترمتوجه خطوط سرحدی متصرفات روسيه وايران بود
ن کردند اگلستان وجود دارد وباھمه تالشی که نمايندگان ايرمتوجه ابھاماتی شدند که درقرارداد  ،پياده کنند

طق من از گوکچای که مورد اختالف بود رااشغال و ،توافقی حاصل نشد وحکومت گرجستان با قوای نظامی
   .پيروی کرد >حق باقوی است ،درمورد تسويه اختالف<

ای را بدھد ودرعوض اراضی گوکجدولت روسيه درمقابل اعتراضات ايران تنھا دراين حد راضی شد که 
   .کپان را ازايران بگيرد

ابھامات موجود درقرارداد گلستان که سبب جنگ ديگر وشکست سنگين ايران وتحميل عھدنامه 
تفسير  وجود دارد ودرمورد اختالف و ۵+١ترکمانچای به ايران شد  نقطه مشترکی است که درموافقتنامه 

مريکا خواھد گفت قدری از آدرتطبيق مورد  ،مريکا خواھد شدآعنی ن ابھامات بطور طبيعی حق باقوی يآ
ايران ھيچ راھی  و ،ايران به پذيرد مريکا راآنکه فالن درخواستھای جديد آھا رابرميدارم بشرط  تحريم

مريکا جنگ کند وکارش به قرارداد ترکمانچای ديگری برسد آ يابايد با ،ندارد فتحعليشاه را هجزھمان را
متاسفانه راه دوم راھم موافقت نامه بسته است ولی  .ھا باقی بماند دروضع تحمل تحريمويا بايد ھمچنان 

مريکا به ايران ھم آحمله نظامی  ھا تازه جواز عالوه برتحريم ،يعنی خودداری ايران ازانجام تعھدات
   .خواھد بود

  5+1تمايز درقرارداد تركمانچاي وموافقتنامه 

ران رابه جنگ دوم باروسيه کشيد  سبب شد که عاقدين قرارداد ابھاماتی که درقرارداد گلستان بود واي
   .بيشتر قرارداد را تنظيم وامضا کنند گلستان را تکرارنکنند وبا دقت ترکمانچای اشتباھات قرارداد 
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 ۵+١ن ھيچ اختالفی بوجود نيامد وتکليف ايران کامال معلوم بود درحاليکه موافقتنامه آچنانکه دراجرای 
نشده ونه تنھا به  مريکا برقرارآ خم است وبه ھيچوجه محدوده ای برتعھدات ايران واستخوان الی ز

ده ھم کشيده شن کشورآ مريکا به امرتشخيص ورضايت آمعيار حق باقوی است بلکه درموافقتنامه حقوق 
   .است

تن پرداخ ودرقرار داد ترکمانچای وضع ايران کامال روشن شده بود خلع يد ايران ازشھرھائی به نام ونشان 
ضمانت اجرای عدم  ن آ السيون وحقوق گمرکی ومھمترازحق کاپيتو دخسارت نقدی به روسيه ونيز ايجا

دازد ررانپ تعھد ايران وروسيه تعيين شده بود چنانکه مقررشده بود که اگرايران خسارات جنگی روسيه
اراضی اشغالی را تخليه روسيه  ،ومتقابال باپرداخت اقساط خسارت دارد ذربايجان راآروسيه حق اشغال 

   .کند

بھرحال قرارداد ترکمانجای ھرچند که بضرر ايران وتماميت ارضی کشور بود ولی تکليف ملت ودولت 
 ،برعکس مريکا وآ منظورنشده واختالف ايران و ۵+١درموافقت نامه  بدااروشن بود واين چيزی است که 

ھرخواسته جديد مد  .راشامل شود یمحدود        ِ تعھدات                            ِ ی مستقرومعلوم نشده که باز  يا امورثابت و امر بر
روز ميتواند بطورجدی مانع فيصله موضوع اصلی موافقت نامه يعنی انرژی اتمی باشد وچون ايران عمال 
منزوی وگرفتاربحران مالی واقتصادی شديد است کاری جززانوزدن وتسليم درمقابل ازدست دادن منافع 

   .ملی نخواھد داشت

مريکا جاری است ھرچيز که درگوشه تاريک روابط ساسی آفقت نامه ببازيگری درمعرکه ای که بنام موا
 . تمام ترتيبات ومريکا قرارخواھد گرفتآمريکا وجود دارد مورد بازبينی دوباره آ گذشته ايران و

مريکا بمنظور يک توافق اصولی آدرجايگاه مطالبه  یاھحتی گ اعتراضات حقوق بشری درست ونادرست
. حقوق اقليت ھای مذھبی واقوام ايرانی که سالھاست ) قرارخواھد گرفتوافقنامهعنوان مستقردرت(

مسئله عدم  .رقاعده اجرا وارد موافقتنامه خواھد شد، دنھا ازايران متمرکز استآمريکا برجدائی آسياست 
ه ک نیازادی ايرانيآ –موافقتنامه خواھد بود  صاعلی توجه خا فلسطين وشناسائی اسرائيل از زحمايت ا

مريکا معمول آمريکا جاسوسی ميکرده اند ومجازات سردمدارانی که خفت وحقارت رابه پرچم آبرای 
يت قبيل مصون ومستمرساخته اند وديگرچيزھائی که ھم اکنون درقرارداد امنيت افغانستان می بينيم از

ئی وموشکی مريکائی به منازل مردم ومتوقف ساختن فعاليت ھای درياآقضائی وحق ورود سربازان 
يزی که باجنگ عراق واقامت ده ساله درافغانستان بدست نياوردند با اين موافقت چوفضائی وبطورکلی ھر

   .وردآنامه وسالح تحريم براحتی بدست خواھند 

                    وتركمانچايضابطه حقوقي موافقتنامه 

 د ويه داده شبرای اولين باربموجب قرارداد ھای گلستان وترکمانچای حق مصونيت قضائی به اتباع روس
 ، کشورھای ديگرھم به حق مصونيت قضائی رسيدند درنيز اصل کاملت الوداد و ،به اعتبارھمان حق

  .ت شناختين  زمان برسمآکالمی روشن قرارداد ترکمانچای حق کاپيتوالسيون را درعصرحقوقی 

 بيسابقه ومريکا، اتحاديه اروپا امری آمريکا وبتبع آھای خودسرانه  بطوريکه استحضارداريد تحريم
ه موافقتنام ازسوی ايران که قبل ازخالف منشورسازمان ملل است ولی درکمال تاسف امضای موافقت نامه 

 مانعی بود که تحريم ،ھا ومعترض محسوب ميشد وھمين اعتراض وعدم رضايت ايران متضرر ازتحريم
رانه ی خودساھ ی تحريمنوعی حقانيت برا  موافقتنامه اکنون .يدآحقوق بين الملل در يک رويهھا بصورت 
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رويه ای  اين روال و ورده است که بارضايت وتائيد ايران ھمراه است آواتحاديه اروپا بوجود  مريکاآ
انکه چن ،مريکا ازھمين رويه استفاده کنندآمخالف                                    ِ مريکا واروپا  نسبت به کشورھای ديگر  آخواھد شد که 

   .موضوع تحريم اوکراين دراتحاديه اروپا مطرح شد ،درجريان  اخيراوکراين

ِ                                                                 درتشابه موضوع  موافقتنامه با قرارداد ترکمانچای ايجاد حق بيسابقه ای درعصرحقوقی  روز ام ن زمان وآ            
ايجاد کننده يک رويه  ۵+١ای ايجاد کننده کاپيتوالسيون شد وموافقت نامه چاست که قرارداد ترکمان

   .حقوقی بين المللی

  بين الملل  رويه حقوق

 ھای شورای امنيت و مسئله انرژی اتمی ايران که ممکن بود به جنگ کشيده شود بايک سری تحريم
حل خواھد شد  ۵+١مريکا وآمريکا واتحاديه اروپا به کيفيت مورد نظرآھای خودسرانه  بيشتر تحريم

شناشده آبوده  ھای خالف منشورسازمان بنا شده وموفق ھم تحريمه ازوحقوق بين الملل با راه حلی ک
ازرويه تازه حقوق بين المللی مد آخواھد  ۵+١مد موافقتانمه آپی در   ،نچه برايرانآبنابراين  .است

   .اعتبارخواھد يافت

يت مشروع وکشوروايجاد حقانيت و نھا برمردمآھا واثرات  اعتراض به تحريم ازايران  ميتوان گفت گذشت
مريکا آرای وردی است که جمھوری اسالمی بآن دستامضای موافقتنامه بزرگتري باھا  ن تحريمآبرای 

ھای  باسالح تحريممريکا درامورکشورھا آورده  وجاده بين المللی رابرای دخالت آوغرب بوجود 
   .بی مانع ساخته است و بازخودسرانه 

  رد      نايافته دم دوگوش گم كرد         رزوي د م كآ بيچاره خر
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