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 ه ای اح
خا    مدو 

  حقوقدان-اميرفيض

مريکا آنظربه اينکه قوه قضائيه جمھوری اسالمی اخيرا در حکمی که درمحکوميت فردی با تابعيت دوگانه 
اين اقدام که امری بيسابقه درحقوق بين  و مريکا بعنوان دولت متخاصم نامبردهآ ه ازدايران صادرکر و

حقوق دان خبرگزاری بی بی سی قرارگرفته است  ،قای بھمن اقائی ديباآالملل محسوب ميشود مورد نقد 
دارد  ) انتشاريافته نيازبه حاشيه ای٢۵۵۵ پنجم آبان تير شيد( اکتبر ٢۶مالحظه مقاله ايشان که درتاريخ 

  .که اکنون تقديم ميشود

، دولت متخاصم را ازنظرحقوق بين الملل واينکه معنای تخاصم بين دول وجود نويسنده محترم 
حالت جنگی است تشريح کرده است ولی به اين موضوع توجه نکرده که بحث متوجه عمل 

   .جمھوری اسالمی است نه يک دولت مقيد به روابط حقوق بين الملل

المی  درفصل دھم قانون اساسی بحث سياست خارجی موقعيت خودرا دررابطه با دول جمھری اس 
محارب وغيرمحارب کشورھای جھان رابه دوقسمت  ١۵٢ديگر مشخص کرده است ودراصل 

ن تصريح دارد آميزی که منشورسازمان ملل برآ، اصل روابط صلح قسمت کرده است ودرنتيجه
   .را محکوم  کرده است

که ناشی ازجنگ باخدا وپيامبرشناخته  ؛ن استاصل به معنای جنگ وستيزه با مسلمانامحاربه در 
 ،ن برای تعلق حد، به اقدامات افراد وگروھھا تسری يافته استآميشود  ودرتجزيه وتحليل 

  .جھت محاربه ويا غيرمحاربه با کشورمسلمان است تشخيص کشورھا از

 تن با جمھوری اسالمی متھم کرده ودستورتقويمريکا رابه دشمآرھبرجمھوری اسالمی صريحا  
   .ارتش درماموريت تدارک تجھيزات جنگی ھستند قوای نظامی راداه وسپاه پاسداران و

<ھيچ دولتی با ايران  :استناد به نامه وزارت خارجه جمھوری اسالمی کرده که ميگويد هنويسد 
ائيه نميتواند درکاردولت دخالت کند  > وبعد اين نتيجه را گرفته که قوه قضدرحالت تخاصم نيست

البته که ازنظرحقوقی قوه قضائيه وھمچين قوای ديگر حق مداخله دراموريکديکرراندارند ولی 
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اين حکم کلی درمورد مانحن فيه صادق نيست زيرا اساسا وزارت خارجه جمھوری اسالمی 
ست خارجی جمھوری نميتواند وحق ندارد که برخالف سياستی که درفصل دھم تحت عنوان سيا

   .اسالمی مقيد ساخته عمل کند

   .درکالمی روشن نامه وزارت خارجه جمھوری اسالمی برطبق موازين قانون اساسی ان کشور نبوده است

وظيفه ارتش وسپاه پاسداران را اينطور توضيح قانون اساسی جمھوری اسالمی درقسمت مقدمه  
رسالت مکتبی يعنی جھاد درراه خدا ومبارزه  لکه باه تنھا حفظ وحراست ازمرزھا بن< :داده است

  .>درراه گسترش حاکميت قانون خدا درجھان

نھم درحد تحميل اسالم به ملت آاين تعھد بزرگ برای جمھوری اسالمی معنائی جزحالت جنگ وخصومت 
ی است مريکا بعنوان دول متخاصم قطره اآھای جھان ندارد  بنابراين اقدام قوه قضائيه درنامبری از

چه کسی ميتواند ادعا کند اين خواست ازحقوقی که قانون اساسی جمھوری اسالمی مقرر کرده است 
وھدف  جمھوری اسالمی درصادرکردن اسالم وانقالب اسالمی به کشورھای جھان ميتواند بدون جنگ 

  .وخصومت باشد

>  اين تھاجم افزايش داد تھاجمی را نبايد توا< :خامنه ای درسخنرانی دھم شھريورماه سال جاری گفت
 برای جنگ با دول متخاصم ونرا روشن داده است آ؟ قانون اساسی جمھوری اسالمی جواب برای چيست

   .اسالمی کردن جھان

جمھوری اسالمی درتوضيح قوه مجريه صريحا تمام قوانين بين المللی ازجمله منشورسازمان  
ثالھم را <محصورشدن درھرنوع نظام دست اعالميه جھانی حقوق بشروکنوانسيون ھا وام ملل و

نفی ميکند يعنی صريحا خودرا متعھد به رعايت ھيچيک ازاصول حقوق  نراآو وپاگير.....> دانست
  .بين الملل وعھنامه ھای بين کشورھا نميداند

مواردی که به اختصار عرض شد ھمه الزمه ودرجھت سياست اسالمی کردن ھمه کشورھای  
ن توجه کامل آند جز ازطريق جھاد که قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم به جھان است که نميتوا

 نام اين را چه ميتوان نھاد جزحالت خصومت بين جمھوری اسالمی و ،يدآداشته ازقوه به فعل در
   .تمامی کشورھای غيراسالمی جھان

زين اسالمی براساس اصل چھارم قانون اساسی تشخيص اينکه کليه مقررات وقوانين کشور با موا 
نه نويسنده محترم که  ،وقانون اساسی جمھوری اسالمی ھست ياخير برعھده شورای نگبان است

    .نظر کرده اند که اقدام قوه قضائيه خالف قانون اساسی جمھوری اسالمی است اظھار

> نويسنده  <مدعی است که متخاصم شناختن يک دولت، خارج ازحدود اختيارات قضات است 
متخاصم شناختن کشورھا امری است ت است ولی ايشان ازاين توجه دورمانده اند که کامال درس

  .قانون اساسی جمھوری اسالمی ذکرشده نه اقدام يکطرف قوه قضائيه که در

استفاده ازواژه دولت متخاصم ميتواند دربلند مدت عواقب «نويسنده درپايان  اين توجه را داده که  
  .»داشته باشدبين المللی ھم برای ايران 
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يا سی وھفت سال وجود اين تصريحات وحقوق يکطرفه برای جمھوری آتوجِه کامال بجائی است ولی 
شکاراست کافی نيست که  نويسنده نگران آن برھمه جھانيان آکه اثرات تالم بار ومصيت زای اسالمی 

   .بايد ازسرچشمه گرفت نه دربلند مدت ن ميباشد؟ فساد راآعواقب بلند مدت 

  ورد اين حاشيه Ĥتدس

جمهوري اسالمي نميتواند با داشتن قانون اساسي كنوني كه مغايربا منشورسازمان ملل واعالميه 
. هيچ عضو سازمان ملل متحد ويا حتي عهدنامه هاي بين المللي باشدجهاني حقوق بشراست 

اسالمي درقانون كشوردرجهان حتي كشورهاي اسالمي اين چنين حالت خصمانه كه جمهوري 
اين يك  ،شوديممقيد با جهاد كشورهاي كفرجهان ساخته ديده ن را كرده وملت خود اساسي اش مقرر

ن خصوصيات مندرج درقانون آ براي سازمان ملل وتمامي كشورهاي عضو است كه كشوري با گنن
   .اساسي خود عضوسازمان ملل باشد

 پادر گيرشود بايد از ن فراآبل ازاينکه غده چرکين پانديسی را دارد که قآبنابراين جمھوری اسالمی حالت 
ن، اقدام سازمام ملل است به اينکه جمھوری اسالمی عضويتش درسازمان ملل آيد وراه معقول وحقوقی آ

ن کامال منطبق با اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان آمعلق خواھد بود مادامی که قانون اساسی 
  .ملل متحد نشود

ني است كه اعتراضات جهاني ازباب عدم رعايت اعالميه جهاني حقوق بشرويا اين نكته توجه كرد
زيرا جمهوري اسالمي اين اقدامات  ،نها هيچيك وارد نيستآكمك به سازمان هايي تروريسي وامثال 

اعالم كرده است وسازمان هاي بين المللي با توجه به  و حقوق را درقانون اساسي خودش منظور و
ت سازمان ملل ويا عهدنامه هاي بين ــويـــجمهوري اسالمي را بعضاين امتيازات مخرب ، 

   .المللي شناخته اند 

  

  

  

  


