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  نحقوقدا -اميرفيض

الجرم توجھی به  ،عنوان اين تحريرمتوجه شرائط اساسی والزم درھرتوافق ويا عھدنامه بين المللی است
   .که ساخت حقوقی توافق جامع را شکل داده است ندارد شرائط تبعی 

حيات حقوقی ميدھد وتوافق  را  ، شرائطی است که به توافق جامعمقصود اين تحرير ازشرائط اساسی
   .ن ميسازدآعمال      ِ نيز ا   د صالحيت قانونی برای داراشدن حق وواج

او معتقد است که  و برده اردانان مشھور اروپائی بکحقوق ز، اصطالحی است که يکی احيات حقوقی
ائی پيدا ميکنند وبعد ازمدتی مانند حيات مانند افراد متولد ميشوند ورشد اجر عھدنامه ھای بين المللی 

   .را شرط وعصاره عھدنامه ھا ميداند وصالحيت او اھليت انسان خاتمه مييابد

اندارھای ازقبل تعيين شده ھمو صالحيت را اقتداروتوانمندی ميداند که شخص ويا کشورھا مطابق است
  .دندارا ميباش

  صالحيت درتوافق جامع

ن بصورت قانونی آتشريح وشرائط  ،بين افراد                                                ِ ھمانطور که درقانون مدنی کشورھا  قراردادھا وعھود  
 تحت نظم و درکنوانسيون وين عھدنامه ھای بين کشورھا (توافق جامع) ١٩۶٩مدون شده است درسال 

   .ن متعھد شده اندآازجمله ايران به اجرای  نسقی پياده وعموم کشورھای

يا متولد و ؛بنابراين توافق جامع نميتواند خارج ازمقررات کنوانسيون وين شکل حقوقی واجرائی پيدا کند
  .شود

را درتنظيم عھد نامه ھا الزم وضروری ميداند درکمال دقت پياده  نھاآکه رعايت کنوانسيون وين اصولی 
  :نھا که تصورميکند درشکل گيری قرارداد جامع رعايت نشده ميپردازدآ ی ازکرده که اين تحرير به بخش

  زادانه آاصل رضايت  
  حق تساوی حقوق ملتھا اصل  

  اصل تساوی حاکميت کشورھا  
  اصل عدم توسل به تھديد  
 ل رعايت اعالميه جھانی حقوق بشراص  

 اصل حسن نيت و احترام متقابل  
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 اصل عدم مداخله درامورکشورھا  

نرا به اين تعريف گرفته آحقوق بين الملل دانسته واصول باالرا قاعده آمرانه عام منشورسازمان ملل 
   :است

که ازطرف مجموع کشورھای عضو سازمان بعنوان قاعده واصلی که استثناء پذيرنيست  قاعده مزبور<
  >.ن تغييری داد پذيرفته شده استآ نمود ويا در ن تخلفآ ونميتوان به ھيچوجه از

مرانه حقوق بين الملل ياد آمفسرين حقوق بين الملل ازقاعده باال به اعتباراھميتی که دارد بنام ناموس 
    .کرده اند

کنوانسيون وين صراحت  ۵٣ ن حد است که مادهآ بين المللی در اھميت اصول مزبور درعھد نامه ھای
حقوق صول مزبور که بنام قاعده آمره عام با ان آ ھای بين المللی ھرماده ای ازعھد نامه دارد که چنانچه 

   .بين الملل ناميده ميشود مخالف باشد باطل است

  درتوافق جامع فقدان قواعد آمرانه 

  اصل رضايت ازادانه **

ھدات تی وتعآنی ومنافع آگاھی به منافع آ زادانه به اين معنا گرفته ميشود که شخص با تفکروآرضايت 
ت اين  رضاي . نقطه مقابلاحساس رضايت کند بدون تھديد وتشويش ،ن به اشخاص ديگرآ ثارآ و همربوط

که به رضايت قلبی موصوف است رضايت احساسی است که ازتعقل ودورانديشی وعوارض رضايت بی 
نشاط ورضايت احساسی او جايگزين غمی ميشود که  ، بطور طبيعی وقتی خبردارميشود و خبراست

> مصداق رضايت وشادی ھای احساسی خرگريه استآھرخنده س ازپضرب المثل < .انتظارنداشته است
  .است

  رضايت درجامعهپديده 

مالحظه شد که رکن اصلی برای ايجاد رضايت تفکرواھليت به معنای رشد وتميز است  بنابراين نميتوان 
رشيد عنوان رضايت داد بلکه تظاھربه شادی است که امری احساسی  انسان غير و به رضايت صغير

  .دھد)گوھری طفلی به قرص نان (شناخته ميشود 

ن درحقوق اساسی کشور، مردم واجد اھليت آع وقائميت درجامعه ايران کنونی بواسطه حاکميت مذھب تشي
ايت بنابراين اصل رض ،برای تشخيص مسائل ورسيدن به رضايت متفکرانه ومعقوالنه شناخته نميشوند

  .قرارنداردئ که حقوق بين الملل ميخواھد ودرجائ مردم ازتوافق جامع معيوب

ت اين توضيح که رضاي ی قابل کسب است بادرجامعه تشيع کنونی ايران رضايت جامعه با طی مراحل خاص
نيست بلکه رضايتی است  هتامين کننده اصل رضايت که حقوق بين الملل مقررکرد ،ن مجاریآ حاصل از

کشوراسالمی  محدوده جامعه و در مده وآ که ازپشتوانه شرعی ودررابطه با قيمومت وحجرمردم به دست
   .تشيع ايران قابل اعتباراست
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  از  مراحل مزبور عبارتند

  فتوای مراجع تقليد شيعه درايران وخارج ازکشورمبنی بررضايت ازتوافق جامع -١
  تصويب مجلس اسالمی به اعتبارصراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی  -٢
  تائيد شورای نگھبان به اينکه توافق جامع خالف اسالم نيست  -٣

صراحت دارد ھوری اسالمی قانون اساسی جم ١٢۵و ٩۶توجه بجاست که اصل  ناي ،درمورد بند سوم
قوانين اسالمی باشد ودررابطه بااين  که قرارداد ھای بين جمھوری اسالمی وکشورھا نميتواند خالف با

تصويب کنوانسيون حقوق کودکان بايک شرط کلی مبنی براينکه کنوانسيون نبايد خالف اسالم  ،صراحت
   .باشد بتصويب رسيد

 کفارتحت که اسالم اجازه نميدھد سالم کوچکترين ترديدی نيستمره اآدرمخالفت توافق جامع با احکام 
   .زمائی داشته باشندآسال سيطره وقدرت راستی   ٢۵نام وموضوعی برمسلمانان  ھر

 دبھرحال قرارنيست که اين تحرير وارد شرائط تبعی توافق جامع بشود ھمان اشاره ھم شايد بيمورد باش
   .توافق جامع است به شورای نگھبان وبحث ونقد قضيه متصور و

 بر ی نيست برعکس خبرھای جدی ازنه تنھا ازفتوای مراجع تقليد درباب رضايت ازتوافق جامع خبر
نھا رسما درمجلس اعالم کرده اند که آه شدن گروھی ازنمايندگان مجلس اسالمی منتشرشده که شفتآ

 شده تعارضاتی است که گواه بیمتن توافق جامع اطالع رسمی نيافته اند ودرمتونی که منتشر تاکنون از
   .اعتباری متون مزبورميباشد

وانفسای ديگراينکه بخشنامه محرمانه به روزنامه ھاشده که ازنقد وتجزيه وتحليل توافق جامع پرھيز 
   .کنند

  .خررا رھبر! زده وميزندآسوی رئيس مجلس ھم به نمايندگان اخطارشده که حرف  از

ان رضايت شرعی رادرجامعه ايران نسبت به توافق جامع زيرسوال ن ضايعاتی است که ھمآاينھا ونظاير
  .ميبرد

  كيفيت رضايتمندي جامعه 

 فعاليت ھای اجتماعی و در يدآکم ميرويد وبصورت نھال نيرومندی درمي ،رضايت پديده ای است که کم
، ت، مشکالابتدا درجريان مذاکرات سياسی ازجمله ھمين توافق جامع رضايت وقتی واقعی است که مردم از

درخت بی مصنوعی است مانند درغيراينصورت رضايت  ،وردھا ومسائل مشابه قرارداشته باشندآدست
  .ن خوشحال شوندآميشود که مردم ازديدن  است که موقتا درجائی نھادهومصنوعی ريشه 

   

  غفلت اپوزيسيون
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 درتبعيت ازدلشادی ھای سطحی ووش نشدنی اپوزيسيون خارج ازکشوراين تحرير نميتواند غفلت فرام
   .دفراموش کن را کوچکی ازجوانان ايرانیبخش  بيگانگان و مزورانه

د چراباي ،با سازحکومت ميرقضند ،زادی ھای سلب شده قرارگرفته وناچارآوردرچنبره ايرانيان داخل کش
نه خواندن  خوانده ونه نرا آزاد فعاليت دارد ازتوافق نامه ای که آاپوزيسيون خارج ازکشور که درمحيط 

سال حکومت  ٢۵يا آ ،ن اعالم کندآنبودن  از نرا بھترآوجود  شادی ورضايت کند و اظھار ،ن کافی استآ
  ؟نآبھتراست ازنبودن برملت ايران  زمانی آمريکا به بھانه راستی آ

درحال حاظر تنھا موضعی که تامين کننده اصل رضايت درتوافق جامع ممکن است به حساب بيايد ھمين 
به اين چنين اعالم  که کنوانسيون ويناعالم رضايت شخصيت ھای اپوزيسيونی خارج ازکشوراست 

   .رضايتی اعتبارداده است

درتوافق جامع باغ سبزھائی وعده داده 
علفی به نکه دسته آشده درست ھمانند 

يا اپوزيسيون آ ؛بره ای نشان داده شود
ن دسته علف به بره داده آاست که  مطمئن

شود؟ ش بريده نکه سرآشود بدون 
              ِ ن ھمه امکانات  آچرابايد اپوزيسيون با 

کسب معرفت نسبت به توافق جامع ھمانند 
وطفلی که گوھربه قرص  دم کودنآيک 

ملت ايران  یواگرروز نان ميدھد عمل کند
 خواست به اعتبارعدم رضايت توافق
 جامع به تحصيل حقوق خود قيام کند 

مانند تيغ  ،ھمين اظھاررضايت حضرات
  . به چشم حق مسلم ايران برود

ومتی که اپوزيسيون چه اصراری است که به اين سرعت نخوانده وبحث نکرده نه به مجلس رفته ونه حک
مريکا آخواست  و اعالم رضايت ازتوافق جامع بشود؟ درک فشار ،نرا نپذيرفتهآن بيعت کرده آبا 

نھا اشاره کنند وما سرايران آاين حد که  در خرآ ؛نکارشدنی نيستادراظھاررضايت نسبت به توافق جامع 
   .قانع کننده نيسترا برايشان بياوريم 

   درتعھد تحرير بعدی    اصل حق تساوی حقوق ملت ھا **

 


