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             ِضميمه تحقيق 
  موانع توافق جامع درحقوق 

   اسالمي جمهوري
  وقدان حق -اميرفيض

ساخته  منتشر را ضبط و ١)موانع توافق جامع درحقوق جمھوری اسالمی( ازجاويد ايران که تحريرباتشکر
 تثيرتغييراتاتحقيقی تحت عنوان < تاالزم دارد  ران آنظری ارائه شده که گفتگوی درباره  اظھار .است

موانع توافق جامع درحقوق جمھوری اسالمی تقديم  > تنظيم وپيرو تحريراوضاع واحول درتوافق جامع
  .گردد

بعد به  و .است نگونی جمھوری اسالمیپس ازسر موقعيت توافق جامع شناخت  شده،ارائه  نظر اظھار

  .چه كاربس بزرگي درپيش روي ملت ايران خواهد بود   , اين حقيقت اشاره شده که

**  

  تاثير تغيير اوضاع واحوال درعهدنامه هاي بين المللي 

کنوانسيون وين اشاره شد که بنام  ٢۴به ماده ٢ امع )(فقدان شرائط اساسی درتوافق جرشته تحريرات  در
ن شرائطی است که اگردرعھدنامه ھای بين المللی آ مرانه حقوق بين الملل معروف شده است وآناموس 

   .ن عھدنامه ھا محل ترديد استآوجود نداشته باشد اصالت 

که بنام ربوس وری اضافه ميشود که درحقوق بين الملل قاعده ای جاری است آن ياد آ اکنون بر
اوضاع واحوالی که سبب انعقاد عھدنامه واقعی  مفھوم است که تغييراساسی ون ان بدآ مشھوراست و

 . حق مزبور درنھا ميشودآالزامات  اسباب متروک شدن عھدنامه ويا کاستن از بين کشورھا شده است از
   :ماده مزبور چنين گفته است ؛برسميت شناخته شده بود زميثاق جامعه ملل ني ١٩و ٢۶مواد 

گاه اعضای جامعه را برای بررسی جديد درباره معاھداتی که غيرقابل اجرا <مجمع عمومی ميتواند گھ
   >ن ممکن است صلح جھانی رابه مخاطره اندازد دعوت نمايدآاوضاع واحوالی که بقای  شده ونيز درمورد

واين تغيير اساسی موضوع را منطبق با نظريه  مھمترين عواملی که سبب تغيير اساسی درکشورھا ميشود
   .ربوس ميسازد انقالب وجنگ است

  :جنگ ازنظرحقوقی سه دستاورد ناموزون ممکن است  بوجود بياورد
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   .قطع رابطه سياسی ومصادره اموال دولتی دشمن -١
  .اخراج اتباع کشوردشمن -٢
   .اخالل دروضعيت قرارداد ھای بين المللی -٣

 درقراردادھا ھماھنگی است ،اصلبرای قطع قراردادھای بين المللی ميباشد زيرا شنا آنگ يکی ازعلل ج
عده ای ھم عقيده دارند که چون جنگ خالف  .جنگ مانع تداوم ھماھنگی بين کشورھای درجنگ ميباشد و

  .يک امرخالف نميتواند کارعھد نامه که يک کارقانونی است جريان پيداکند منشورسازمان است لذا درکنار

 ١٩٢١قرارداد  ٢٠ه ای ازحقوقدانان ايرانی عقيده دارند که حمله روس وانگليس به ايران درشھريورعد(
   )روسيه وايران را منتفی ساخته است

  انقالب عليه حكومتها 

رکن اصلی انقالب دگرگونی وقيام عليه جريان گذشته وحال با ھدف برقراری نظم ديگری که بھرحال 
   .خالف نظم سابق بوده است

   .مفھوم قيام وانقالب عليه وضع موجود ويا عليه دولت متوجه اعمال ورفتارو تصميمات دولت ھم ھست

ی است که نظم ونسق قبل رد که اوضاع واحوال جديدآبوجود مي وضعی را ،درنھايت انقالب عليه دولت
ليه دولت را به انقالب را قبول ندارد واين ھمان قاعده ربوس است که تاثير انقالب وقيام عمومی ع از

   .وردآبوجود مي )تاثيراوضاع واحوال درحقوق بين المللتصميمات دولت  تحت عنوان (

   :ميتوان ازنمونه ھای زيرياری گرفتدرعھد نامه رادرباب تاثير تغييرات واوضاع احوال 

  نمونه ها درحقوق بين الملل

ديديم  ھی ايران شکل گرفت واست که عليه نظم ونسق دوران شاھنشا ۵٧شورش  ،شنا ترين موردآ **

انقالب قراردادھای نظام سلطنتی ايران رابا کشورھای مختلف قابل  که شورشيان تحت عنوان دستاورد
 خواست شورشيان بود ن آ لغو کهرا ١۶ افز جمله قرارداد خريد ھواپيماھای تنفيذ مجدد دانستند وبرخی ا

  .دولت بختيارلغو کرد

شنای ديگر لغو قراردادھای کاپيتوالسيون است که بعلت حاکميت قوانين اسالمی وعدم تناسب آمورد  **

درسال  ،قضاوت کنسولی به ايران بموجب قرارداد تحميل شده بود امر ،ن با حقوق کشورھای جھانآ
تحوالتی درحقوق ايران روی داد وسيستم قضائی ايران  مديريت داور و رضاشاه کبير به امر ١٣٠٣

اھھا دادگ نبود و قرارگرفت وديگرقاضی مال ائی کشورھای اروپائی ازجمله فرانسهدرعرض سيستم قض
   .بودند اداره ميشد شناآبوسيله قضاتی که باقوانين سکوالر 
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بی محسوب ميشد سبب گرديد که اين عقيده حقوقدانان اروپائی تحول مزبور که يک تحول فوق العاده وانقال
که <کشوری که با قوانين سکوالر اداره ميشود خواھد توانست قوانين ويژه برای اتباع خارجی را لغوکنند 

  .> خودنما شودت يک قانون دادرسی شوندو ھمه اتباع داخلی وخارجی تح

سيون را لغو تشکيل وعموم قرارداد ھای کاپيتاال ١٣٠٧لذا کميسيونی تحت نظر داور درارديبھست سال 
  .کرد وھيچ اعتراضی ھم ازجانب کشورھای طرف قرارداد کاپيتاسيون بعمل نيامد

شابه م بازنظرترکي( نروژ کشور و، روسيه ، فرانسهان، انگلستلمانآبين دولتين   ١٩٠٧ درقرارداد **

ن اين حق آميت شناخته شده بود ولی درماده دوم استقالل نروژ برس )است ۵+١توافق جامع بين ايران و
  .کند واگذار برای دولت نروژ برسميت شناخته نشده بود که حق دارد سرزمينھای خودرا به دول ديگر

قرارداد  ،لی که دردريای باليتک روی دادهبااعالم اينکه به سبب اوضاع واحوا ١٩٢٢دولت نروژدرسال 
   .تائيد کردندکتبا  را رھای طرف قرارداد ھم اقدام نروژرايکطرفه منسوخ اعالم نمود وکشو ١٩٠٧

 فريقای جنوبی سرپرستی اداره سرزمينی راآدرزمان جامعه ملل (قبل ازتشکيل سازمان ملل) کشور  **

فريقای آدرباره ادامه سرپرستی  ١٩۴٩سازمان ملل متحد درسال  ؛بود عھده دارشد ن کشورآ که درجوار
ديوان  ؛شده بود ازديوان بين المللی دادگستری خواستارنظريه شد بار ن کشورآجنوبی وتحميالتی که به 

فريقای جنوبی تجديد آبين المللی دادگستری به اتکای قطعنامه سازمان ملل ومکاتبات واعتراضات 
  .را واجب والزم اعالم کردبعلت تغيير اوضاع واحوال فريقای جنوبی وجامعه ملل آنظردرموافقت نامه بين 

  .رای داد ھانسبت به تاثيرتغيير اوضاع واحوال درقرارداد  ١٩٢٣ل سوئيس درسال محکمه فدرا **

کن ل –تحت سرپرستی ترکيه قرارگرفت درماده اول معاھده برلين بلغارستان  ١٩٠٨دراعالميه اکتبر **

اعالميه استقالل خود به ادعای اينکه بلغارھا به مراتب رشد سياسی  در دولت بلغارستان ١٩٠٩درسال 
  .يکطرفه لغو کرد را تصادی رسيده اند قرارداد مزبورو اق

 ينده ايران است يعني بمجرد اينكه ملت ايران داراي حق حاكميت = شعورآمورد مزبور دقيقا متوجه 
    .موجبات برباد دادن توافق جامع است اجتماعي بشوند  اقدام دولت وقت از

شاخص  استدالل  ؛ده کرده انداستفاقاعده ربوس  اطريش از – چين  –روسيه  –مريکا آکشورھای  **

   :حقوقدانان برحاکميت ولزوم تجديد نظردرقرارداد ھا بمناسبت تغييراوضاع واحوال اين است

مد> قاعده مزبور با منطق آچگونه ميتوان وقتی ھمه چيزبحال خود باقی نمانده باشد ازعھده تعھدات بر<
داشته رد ازباب نمونه وقتی ممنوعيت ازعملی برعقلی وحقوقی  درحقوق عمومی داخلی ھم  ھمخوانی دا

مواد  ديگرعلت وموجبی که سبب تعھد قانونی افراد به عدم استفاده از ميشود مثال مصرف مواد مخدر
حقوق  در و متوقف ميشود ،منع استعمال مواد مخدر                                           ِ مخدرشده ازبين ميرود وجريان استفاده ازقانون  
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ديده ميشود که وقتی مورد تعھد ازبين برود تعھد ھم باطل عمومی کشورھا ازجمله ايران اين صراحت 
  .ميگردد

    متوليان حقوق ملي امروز وفردا

 و بحث و باشد صد متوليان حقوق ملی ايران کافی                                           ّ تصورميشود ھمانقدرتوضيح وارائه نمونه برای تر   
ا روشن که نه تنھ يندهآنميتوان به اميد  و ؛عيت کنونی حقوق ملی ايران گرددبايد متوجه موق توجه بيشتر

برای  بنائی ايران نيست که زير سوی رھائیديگر ب ،ی که درمسير انتظاروجود داشتنيست بلکه جرقه ا
   .تحول وتغيير اوضاع واحوال ودرنھايت برانداختن قرارداد اسارت توافق جامع باشد

 حقوق ملی از .تحق باگذشت مرورزمان ازبين نميرود ولی قابل مطالبه نيس ؛فت حق استمرورزمان آ
حساسيت خاصی برخورداراست که درحقوق خصوصی نيست زيرا جوامع ھم درتشخيص حقوق ملی کودن 

اين کمبود اساسی چيزی است که بايد بوسيله  و ؛تکليف وبيشتربی رغبتن بالآ است وھم درپاسداری از
  داده شود اپوزيسيون حکومت ھا جبران وبازسازی ومرتبا به حقوق ملی حيات حقوقی وحقانيت 

  چه كاربس بزرگي درپيش روي ملت ايران است 

 اظھارنظربجا وکامال حساسی است واين کاربزرگ که درمنافع ملی ايران درخشندگی خاصی دارد بايد از

ن آ ن برخاست واين امرگرچه يک تکليف فردی وميھنی است ولی اثرآھم اکنون به صيانت وحراست 

جی منوط به دولت ازيک سو واپوزيسيون دولت ازسوی درمحدوده حقوق داخلی سياسی وحتی خار

  .ديگراست

  توضيحي درباره توافق جامع وخطرجنگ 

تی که ازتوافق جامع فرصت را محترم دانسته اجازه ميخواھد يک توضيحی درباره برداشتھای نادرس
   .يدآشده به ميان دررابطه با خطرجنگ 

توافق جامع  عقيده دارند  ينطورمسموع شد کهاظھارنظرھای متعددی ازجمله بيانات اعليحضرت ا در
   .خطرجنگ را برطرف کرده است

 دو ويا در وجه تازه برخالف تصور، توافق جامع خطرجنگ رابرطرف نکرده بلکه خطرجنگ رابه دو
    .تازه قرارداده است مسير

به  ۴١ماده  از موضوع ايران را ٢٢٣١ھمانطورکه درتحريرات سابق اشاره شد قطعنامه نخست اينکه 
   .که مجوز جنگ است برده است ۴٢ماده 

نرا معلق ساخته است دراين مورد فکرميکنم بامثالی قضيه آدوم اينکه خطرجنگ را برطرف نکرده بلکه 
    .بيشترروشن شود
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حالت قرارميگيرد يکی اينکه باحکم دادگاه مجازات متھم  دو در متھمی که به مجازاتی محکوم ميشود
دوم اينکه مجازات متھم تعليق ميگردد يعنی مجازات برطرف نميشود ولی معلق ميماند  ؛برطرف ميشود

ده ليق شبدون معطلی ويا نيازبه رسيدگی قضائی مجازات تع تا اگردرمدتی متھم مرتکب امرخالفی شد
   .نسبت به او اجرا ميگردد

به ماده  عليق مجازات ايران ودرنھايت احاله موضوعت ٢٢٣١موقعيت ايران دررابطه با قطعنامه شماره 
ھمانطور که گزارش  ؟چرا ؛يعنی اقدامات نظامی شورای امنيت عليه ايران است منشورسازمان ملل ۴٢

ژانس اتمی آات متھم را درحق متھم جاری ميسازد گزارش مجاز ،دارنده تعليق                     ِ پليس قضائی عليه متھم  
 سبب بازگشت مجازات ھای ناشيه ازمورد تخلف ايران بھرقسم وکيفيتی اعم ازراست ويا دروغ  در

قطعنامه ھای سابق شورای امنيت عليه ايران وھمچنين ارسال پرونده ايران به شورای امنيت بمناسبت 
 واين امربرای کشورھای مدعی ايران بعلت کار ؛ايران است ميشودکه جنگ قانونی عليه  ۴٢اجرای ماده 

 ؛کاری بسيارساده استی که درايران دارند مدی وتجربه ووسائل پيشرفته تکنولژی وجاسوسان زبردستآ
   .ن بسياردشواراستآنھا ساده است برای ايران رد آھمانقدرکه برای 

مريوان قرارگرفته  س بمناسبت فعاليت ھای انفجاری درژانآمظان اتھام ھمين روزھا اعالم شده که ايران در
   .باقال بارکن و بيار حاال خر ؛راھسازی داشته  است ونماينده ايران مدعی شده که ايران قصد

بخواھی اثبات کنی قضيه به شورای امنيت ارجاع شده است دقيقا ھمانند ھمان موردی که پرونده ايران  تا
   .و ايران ھم ھميشه (نه) گفتقطعنامه درجھت محکوميت ايران صادرشد   ۵بشورای امنيت رفت و

ه بشمارميرفت اقدام نظامی عليه ايران يک اقدام غيرقانونی وخودسران ٢٢٣١بنابراين تا قبل ازقطعنامه 
ن به شورای امنيت برای قانونی ساختن جنگ به يک مو بی احتياطی آولی تعليق مجازات ايران وارسال 

 برطرف شدن جنگ ،نام اين تصميم وتوافق وحشتناک ؛ه سازی بستگی يافته استدويا دشمنی وپرون
   .نيست

***  

پيش رو  ٣ )وانع توافق جامع درحقوق جمھوری اسالمیم( زير در ھنگام پخش نوشته پرسش
 : گذاشته شده بود

آيا با استناد به اين حقوق حقوقی مستفاد از منشور سازمان ملل و کنوانسيون ھای وين، 
ميتوان ھمه قرارداد ھا و تفاھم نامه ھای منفور و تحميلی  ،پس از سرنگونی رژيم اسالمی

   بازنگری قرارداد و رفع ظلم از ملت ايران بجا آورد؟؟مورد  را تنفيذ و

  اگر آری چه کار بس بزرگی در پيش روی ملت ايران خواھد بود.

 ک-ح
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