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  موانع توافق جامع
  در

  حقوق جمهوري اسالمي
  حقوقدان -اميرفيض

شرائطی که بموجب کنوانسيون  ١ )فقدان شرائط اساسی درتوافق جامعتحت عنوان (     ِ تحرير   )۴چھار ( در
اکنون  ؛شد داده مقررشده ودرتوافق جامع ملحوظ نگرديده توضيحوين برای عھد نامه ھای بين المللی 

 و است موانعی است که درحقوق اساسی جمھوری اسالمی متوجه توافق جامع متوجه سھم اين تحرير
   .نفس توافق جامع را باسردرگمی مواجه ميسازد

   :است مشخص موانع حقوقی توافق جامع درحقوق اساسی جمھوری اسالمی متوجه دومورد

   .ومورد دوم قانون اساسی وموازين شرعی است -ل قانون اساسی وحاکميت مردم  مورد او

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي وحاكميت مردم

دوياچند کشوربا ملت کشورديگری عھد نامه ای مفھوم حقوقی عھدنامه بين کشورھا اين است که ملت 
 امر را در توان تمام افراد کشورھانجا که نميآ از ،ن ملت ھا قرارميگيردآامضا ومورد تعھد بمناسبتی 

تھيه وتنظيم وامضا عھدنامه حضورداد وبطورکلی دولتھا نمايندگان کشورھا وملت ھا شناخته ميشوند لذا 
قانون . نرا تقبل مينمايندآگی ازملت خودشان امضا واجرای دبنماين دولتھا عھدنامه ھای بين المللی را

ه زنده ومستدام ساخت ،موافقت مجلس با عھدنامه            ِ ايجاد تکليف   اساسی کشورھا ھم رابطه اين نمايندگی رابا
   .است

را انتخاب ويا عزل کنند ونسبت به سرنوشت کشورشان ومسائل تابعه  دولت کشور ،اين حقی که مردم
  .حق حاکميت مردم ناميده ميشودرای ومشارکت داشته باشند درحقوق سياسی داخلی حق 

رخی ب يد وآراين است که حق حاکميت مردم با تولد انسان بوجود ميدرحقوق کشورھای غيراسالمی اصل ب
 نراآولی خداوند  ن خداست آ حق حاکميت از درست است که ن کشورھا عقيده دارند کهآازعلمای حقوق 

   .به بندگان خود تفويض کرده است

 قيده داردوع نرا حق خدا ميداندآحقوق اسالمی قائل به تفويض حق حاکميت به مردم نيست ومطلق ولی 
که خدا منبع مشروعيت حاکميت ميباشد واين حق را به ھمه مردم يکجا نداده بلکه به ھرکس که ميل دارد 

                                               
   نوشته چھارم را در اينجا پيدا کنيد و شماره ھای پيشتر ھم در ھمان سايت ھست: - ١
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دوران غيبت  امامان معصوم ودر و به پيامبرفقط  د حق حاکميت خودرانداده وميدھد وغايت اينکه خداو
  .)اسالم تشيعکرده است ( ليد واگذارمراجع تق

 اختيار ھوری اسالمی منطبق با دوران غيبت است که حق حاکميت مردم درموضع حق حاکميت مردم درجم
  .ولی فقيه نھاده شده است

اطاعت مردم ازولی فقيه الزم  و ولی صغار ن نوشته درحکم قيم وآمعنای واليت فقيه ھمانطور که بانی 
 ت و) به حکم اوست ازسياستشيعوقتی ولی مطلقه بود تمام امورجامعه اسالمی ( و ؛واجب است و

   .کشورداری وقضا گرفته تا اجتھاد نسبت به فرائض واحکام دينی

   .بنابراين رابطه حقوقی بين مردم وولی فقيه درجمھوری اسالمی رابطه صغيروقيم است

  اشكال دو

 با دو اشکال مواجه  دررابطه با توافق جامع با حقوق اساسی جمھوری اسالمیعرض شد  نچهآ از
   .ميشويم

براساس  شناخته شود زيرا ۵+١نخست اينکه توافق جامع نميتواند توافق بين ملت ايران وکشورھای 
ن کشور مردم واجد حق حاکميت نيستند يعنی طرف آحقوق اساسی جمھوری اسالمی وقانون اساسی 

  .واقعی توافق جامع محسوب نميشوند

درمشروعيت وقانونی  ،حاکميت نيستند يا کمبود مزبور يعنی اينکه مردم درجمھوری اسالمی واجد حقآ
  بودن توافق جامع موثراست ياخير؟

 ن ازاسباب بطالن معامله خواھد بود رعايت اصل صالحيت واھليت درآالبته که موثراست وعدم توجه به 
دارای اھليت  ياآ شود طرفين معامله صالح برای معامله ھستند ياخير معامالت وعقود ھمين است که احراز

 ھستند يانه واگرنمايندگانی ازطرف مردم محجور و ، صيغر، ممنوعيت ازمعامله دارند يانهنهميباشند يا
نھا کافی است ياخير وامثالھم اين حقوق آيا وکالت وحد وحدود اختيارات آحضوردرمعامله دارند  برای

ھای  ومراتب درانجام معامالت داخلی به مستند قوانين جاری کشورعمل ميشود ودرمعامالت وعھدنامه
ه انطور که ميدانيد ھيچگآ ن المللی  وبين المللی براساس مقررات کنوانسيون وين درمورد عھدنامه ھای بي
نھا سلب شده است ميتوانند بوسيله آ کوچکترين اشاره ای به اين نشده که ملت ھائی که حق حاکميت از

ن مفھوم حقوقی اي ی قرارگيرندجانب او طرف عھدنامه ھای بين الملل زولی فقيه ونمايندگان معرفی شده ا
کشوری که مردمش حق حاکميت ندارند نميتواند دريک عھدنامه بين المللی  ؛برداشت ميتواند چنين باشد

  .دنطرف تعھد والزامات قرارگير

 قرائن وشواھد بسياری ھم ثابت ميکند که نقش ونظر وحرف ولی فقيه قائمه تصميمات نماينگان در
ھم تائيد شده دليلی است براينکه طرف  ۵+١وی کشورھای ازس که وضوعبوده وھمين م ۵+١مذاکرات 

  .گاه بوده اندآنسبت به فقدان حاکميت ووجود  رابطه قيمومت  توافق جامع،
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  حاصل فقدان حاكميت ملي 

ه نکآورد فقدان حاکميت ملی ووجود رابطه قيمومت وحجر درتوافق جامع سبب ميگردد که به مجرد آدست
کرد کليه قراردادھای بين المللی  غازآخودرا  (منھای واليت فقيه) مردم جريان اصيلحاکمت  ،بھرکيفيت

 ار  به تنفيذ قرارداد ازسوی حاکميت مردم ن نيازآدرحالت تعليق قرارخواھد گرفت وادامه جريان حقوقی 
  .برعھدنامه نشود عھدنامه باطل تلقی ميگردد                           ِ دارد وچنانچه امرتنفيذ وارد  

درشرائط حاکميت قانون اساسی جمھوری اسالمی واصل واليت فقيه غيرقابل  اين حقوق حقه ملت ايران
    .اجرا ومخدوش نشدنی است

مقصود ازمخدوش نشدنی اين است که تظاھرات ھرقدر وسيع واظھاررضايت وارادت به دست اندرکاران 
ه اسالمی کتوافق جامع تاثيری درفقدان حاکميت مردم درشرائط فعلی وبه اعتبارقانون اساسی جمھوری 

درجامعه تشيع مردم کف <بقول منتظری وامام صادق  و ،ندارد يت مردم شناخته شده سالب حق حاکم
  .ورضايت ويا عدم رضايت کف تاثيری درعمل صابون ندارد >ھستند

ويا امثال بنده که مخالف مشروعيت جمھوری اسالمی ھستند نچه عرض شد يک زياده خواھی ايرانيان آ

يت قيمومتی تحميل شده به ملت ايران را ھيچ کشوری ازکشورھای عضوسازمان ملل متحد موقع .نيست

 ١٩٩۴شورای قيمومت سازمان ملل که برای کشورھای عقب افتاده جھان تشکيل شده بود درسال  .ندارند

امروز ھيچ  قرارداشت ازموقعيت قيمومتی خارج ساخت  و آمريکاکه درقيمومت  را خرين کشورکوچکیآ

  .ملت ايران ندارد اال جمھوری اسالمی و قرار ديگرويا شخص وروملتی تحت قيمومت کشورکش

) خالف ضابطه ت جمھوری اسالمی (ولی فقيهيعبنابراين وجود کشوری بنام جمھوری اسالمی درموق
  .ن برای سالمت جامعه جھانی الزم استآپائديسی است که قطع آحقوقی منشورسازمان ملل بوده ومانند 

برخالف ضابطه حقوقی منشورسازمان ملل عھدی وقراردادی که کشورمزبور امضا کرده ويابکند ھرت
   .ا داردوکنوانسيون وين بوده ونياز به تنفيذ مجدد ر

  حق را بايد زنده نگهداشت

اين موضوع اساسی که بارھا وبارھا درسنگرھا مطرح شده ويکی ازپايه ھای عدم مشروعييت جمھوری 
ق بود وھست که برجسته ترين ارکان اھداف مبارزه اپوزيسيون جمھوری اسالمی حاسالمی ميباشد 

حق را بايد زنده نگاه داشت وگذشت زمان ازاسباب بيماری  ،قرارميداشت زيرا بنابراصول تائيد شده
   .وضعف حق محسوب ميشود

، انه ھم ھست، قرارداد پنھانی با امارات عربی درخصوص مالکيت جزاير سه گتنھا توافق جامع نيست
گھی نشده وکسی مطلع ھم آبھای دريای مازندران ھم ھست  درقرارداد وتصميماتی که ھيچگاه آدرمورد 

 درمورد قرارداد ھای نفتی وغيره ھم ھست درمورد خسارات جنگی ازعراق ھم ھست  و، نيست ھست
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 که معامله نکنيم زادآبات انتخا تکليف ساخته که منافع ايران رابا منافع ايران اين ھشياری را کلیبطور
  .کرده ايم

  كميته هاي صيانت ازمنافع ايران  حاشيه =

م ه ازنھادآدرجريان تحقيق برای تنظيم تحريرات مربوط به توافق جامع به موضوعی برخوردم که واقعا 
منافع زنجا که درايران کنونی چندين کميته ھای غيردولتی تحت عنوان کميته صيانت اآرسيدم به  ؛مدآبر

نھا منافع ايران مطرح است نه منافع آايران درشھرستان ھای مختلف تشکيل شده است ودربيانيه ھای 
ن افراد که فکرمنافع ايران آازصميم قلب به جمھوری اسالمی ويا اسالم عبارات بيانيه را که خواندم 

   .نھا ميبودمآ فرين گفتم وايکاش منھم يکی ازآھستند 

ردلم نشست كه تشكيل شوراهاي نظارت برحقوق ايران كاروتكليف اپوزيسيون نجا بآ ه سرد ازآاما 
جنگ عراق وايران ومطالبه خسارت ومسائل ديگر ازجمله درياي  598 نكه درمورد قطعنامهآبا  وبود 

يرخانه دب مازندران وهمين مسئله مذاكرات هسته اي وتحريم ها كتبا حساسيت موضوع به استحضار
اسفانه كوچكترين توجهي به منافع ايران دراين مواقع حساس نكردند وبجايش مت ،اعليحضرت رسيد

ورده اند وبراي خالي نبودن عريضه يك آنهايت سرافكندگي شوراي تجزيه ايران را بوجود  در
   .)پايان حاشيه(تجزيه ايران معرفي كرده اند  زاد راهم دسرآانتخابات 

   اشكال دوم 

 غيرص ،دورانی باشد که ن مترتب برآ ر نميتواند تعھدی بنمايد که اثرصغييم                       َّ درحقوق داخلی ولی ويا ق  
 ،شخص مجدد قرارداد نيازبه تنفيذ ايمعامله و نآمحجورشده باشد واگرچنين بود  از يارفع حجر و کبير
  .دارد ارشده  کبير

درحقوق بين الملل چون ھيچ کشوری موقعيت حقوقی جمھوری اسالمی را ندارد يعنی ھيچ ملتی به 
فاقد حق حاکميت باشد لذا کنوانسيون وين ھم برای چنين موردی که  ری ملت ايران مبتال نشده کهگرفتا

نجا که جريان حق اجازه نميدھد که آ از و نکرده  است را ن است پيش بينی الزمآ ملت ايران گرفتار
سازمان  رمنشو سکوت قانون جريان حق را متوقف سازد لذا ميتوان مبنا را ھمان حقوق داخلی کشورھا و

     :و درمورد توافق جامع گفتگرفت  ملل متحد درمورد رابطه قيمومت 

نياز به تنفيذ  ،نشورسازمان مللمو وايران به اعتبارمصوبه کنوانسيون وين ۵+١بين  توافق جامع 
   .که دارای حق حاکميت باشد د دار ازسوی ملتی

  

  توافق جامع وموازين شرعي
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عی موضوعی نيست که نيازبه بحث ودليل باشد  قاعده نفی سبيل که مغايرت توافق جامع با موازين شر
 ن است بيان کننده تعارض بين توافق جامع وآن صراحت قرآنرا معتبرميدانند وسند آرق اسالمی       ِ تمام ف  

   .حقوق اسالمی است

نان ا) اين است که خداوند درقوانين شريعت خود ھيچگونه راه نفود وتسلط کفاربرمسلمنفی سبيلقاعده (
  .)١۴١يهآسوره نسا (نگذاشته وھرگونه راه تسلط کفاررابرمسلمانان بسته است  باز را

شايد اشاره سيدعلی به  ؛کرده اند د) ياعزت اسالمیعده ای ازمفسرين اسالمی ازقاعده نفی سبيل بنام (
   .واژه عزت دراظھاراتش ناشی ازھمان قاعده نفی  سبيل باشد

   :بور نوشته استيه مزآ روح هللا خمينی درتفسير

ن روابط برتمام مسلمانان واجب آشود ترک  )١(<اگر روابط تجاری با کفارموجب ترس برحوزه اسالم 
اينجا فرقی ميان استيالی سياسی ويافرھنگی ومعنوی دشمن وجود ندارد. اگرروابط سياسی  در .ميشود

 برنفوس و )٢( لط  کفارموجب تس که بين دولت ھای اسالمی ودول بيگانه بسته ميشود وبرقرارميگردد
، برقراری روابط حرام است وپيمانھائی که نھا گرددآ سياسی )٣( بالد واموال مسلمانان باعث اسارت

وادارشان نمايند  زمامداران را راھنمائی کنند و وبرھمه مسلمانان واجب است )۴( بسته ميشود باطل است
  >روابط سياسی اين چنانی ھرچند به وسيله مبارزه منفی باشدکه برترک 

 )١٨۵-(تحريرالوسيله خمينی جلد اول صفحه                                                                   

 برداشت نتيجه اي

ن مانع اجرای قاعده نفی سبيل است درتوافق جامع آ که حضور ۴تا  ١تمام مراتب تاکيدی ازشماره 
والجرم بدون  ئيھا برمردم وکشورخواھد شدآمريکازمائی موجب تسلط آوموارد راستی  قاطع دارند حضور

   .ازنظرحقوق اسالمی وجمھوری اسالمی حرام وباطل استھيچ بحثی توافق جامع 

 نبااين درحقوق مدرن وھمچنين کنوانسيون وين آيت باطل بودن توافق جامع درحقوق اسالمی با موقع
که حقوق اسالمی اساسا توافق جامع را حرام وباطل ميداند ولی کنوانسيون وين وحقوق  تفاوت است

نرا ازباب اقدامات فضولی گرفته و آمدرن ناشی ازحق حاکميت مردم توافق جامع را باطل نميداند بلکه 
   .قابل تنفيذ وتجديد نظرميداند

 


