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  حقوقدان -يرفيضام

  اصل تساوی حق ملت ھا واصل تساوی حاکميت کشورھا  -٢

ارکان اصالت عھدنامه ھا مقررشده اصل تساوی حق ملت ھا اصول ديگری که درکنوانسيون وين از
   .ست که متاسفانه درتوافق جامع ملحوظ قرارنگرفته استاصل تساوی حاکميت کشورھا ،نآومنتبع 

درمقابل قانون دارای  ازدين ورنگ وقومکشورصرفنظرھمه افراد  ،ھمانطور که درقانون اساسی کشورھا
 حقوق يکسان ھستند درجامعه جھانی نيزھمه کشورھا دارای حق حاکميت يکسان وازحيث حقوق و

 يره ازحقوق بينــــــ، روش زندگی وغغرافيائیـــ، ج، دينیبدون تبعيض وتفاوت ھای اقتصادی ،وظائف
   .المللی متساوی برخوردار خواھند بود

مبانی حقوقی اصل برابری حاکميت کشورھا وحق ملت ھا  دراعالميه مجمع عمومی ملل متحد درسال 
درخشش خاصی نی حقوق بشرواعالميه جھا –سنکی ياعالميه ھل –منشورسازمان ملل متحد  -١٩٧٠
  .دارد

  برابري جاري  تبعيض موقوف ،

حق حاکميت کشورھا وتساوی حق ملل چيزی جزتوقف ومحکوم کردن تبعيض ی مفھوم اجرائی برابر
   .نيست

 جايگزين و ،اجتماع وحتی خانواده ھا موجب دشمنی ونقار کھمانطور که تبعيض درواحد ھای کوچ
 اين تفاوت که تبعيض دارد با بين کشورھا ھم ھمين حکم را تبعيض ،دشمنی با دوستی وصميمت ميشود

  .دارد پذيرفوق العاده تند وانعطاف نا روی زمينه ھای ناسيوناليستی ملت ھا تاثيری

ضامن بقای صلح وشالوده نظام جھانی  رابه ھمين دليل است که منشورسازمان ملل متحد اصول مزبور
 ن اصول غافل نمانده وآ بين المللی ھم ازاھميت واعتبار وکنوانسيون وين درمورد عھدنامه ھای ميداند

 مبانی بی اعتباری عھدنامه ھای بين المللی ميداند راز عدم رعايت تساوی حق حاکميت وحقوق ملت ھا
  .)٣۵(ماده
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  توافق جامع واصول برابري حاكميت كشورها 
مواردی اصول برابری حق حاکميت کشورھا وحق تساوی حقوق ملت ھارا رعايت نکرده ، درتوافق جامع

   :است که ازجمله ميتوان به دومورد زير استناد کرد

  متوقف ساختن فعاليت هسته اي ايران -مورد اول 

، محدوديت دنزادی مطلق دارآدرحاليکه برخی ازکشورھای عضو سازمان ملل دراستفاده انرژی ھسته ای  
   .وحق حاکميت کشورھا منافات دارد اصل تساوی حقوق ملت ھا افق جامع باايجاد شده درتو ھای

ت نھا اين محدوديآاينکه گفته ميشود بعلت موقعيت تھاجمی جمھوری اسالمی ويا نقض حقوق بشروامثال 
 را متساوی منشور سازمان ملل ھمه کشورھا گفته درستی نيست زيرا ؛ن کشور تحميل شده استآھا به 

  ١. لحقوق دانسته است وھيچ پيش شرطی براصل ورود تساوی حقوق وحاکميت نداردا

که برپايه حاکميت دينی  ه به قانون اساسی ومبانی حقوقی جمھوری اسالمیتوجبا سازمان ملل متحد 
عضويت جمھوری اسالمی را پذيرفته است واين بدان معناست که سازمان ملل  ،است نه حاکميت مردم

نقدر مھم آجمھوری اسالمی با حقوق بشرويا حمايت ازگروھای سياسی خاصی را وضعيت نامساعد 
سازمان ملل ھيچ الزامی درعضويت  .ری ورعايت اصل تساوی حاکميت کشورھا گردد                  ّ نميداند که مانع تس  

است ندارد ولی ويااعالميه جھانی حقوق بشرمنشورسازمان  ا کشوری که ناقضجمھوری اسالمی وي
تفاده نکرد ھمين جمھوری اسالمی ھم  زيرچتراصل برابری حاکميت کشورھا وقتی ازاين حق اس

  .داردھم  ه قرارکقرارخواھد گرفت 

ھسته ای  (بمب) انرژی زاد ازآدرست است که جمھوری اسالمی مدعی است که خواھان حق استفاده 
. مايدبه حق حاکميت ملت ايران را نمين ۵+١اين اعالم جمھوری اسالمی ايجاد حق تعرض  نيست ولی

ھمين روزھا نظرسنجی ھای گالوپ نشان ميدھد که ايرانيان حاضر به ازدست دادن حق استفاده فراگير 
   .نيستند ای عليرغم تحميل تحريمھا انرژی ھسته  از

  نظربه اينكه  ،بنابراين

انرژی ھسته ای نه تنھا به عموم کشورھای عضو  جمھوری اسالمی از    ِ زاد  آمحدوديت استفاده  -الف
   .ن مشغولندآزادانه وبدون ممانعت ھای الزم به استفاده ازآملل تحميل نشده وگروھی  سازمان

نظربه اينکه توافق جامع عالوه براينکه به حق حاکميت بين المللی ايران لطمه مسلمی که خالف ماده  -ب
 نميتواند و مھوری اسالمی جکنوانسيون وين است وارد ساخته ازنظر حق حاکميت داخلی نيز  ٣۵

  .تن دھد که ناقض حق حاکميت داخلی کشورباشد ینميتوانسته به توافق

   .بنابراين  توافق جامع بارعايت کنوانسيون وين درمورد تعھدات بين المللی تنظيم نشده است

                                               
) در ميان گزارش ھا ديده می شود باوجود اينکه کره شمالی بارھا بمب اتمی خودرا آزمايش کرده ٢٠١۵جوالی  ٣١ھم امروز ( - ١

وجه به ترفتار شده است نمی تواند با کره شمالی رفتار بشود. با  انی اعالم کرده است به آن ترتيبی که با ايراناست ولی جامعه جھ
 ک-اينکه کره شمالی عضو سازمان بين المللی انرژی اتمی ھم نيست، ھمانطور که اسراييل عضو نيست ولی بمب اتم ھم دارد. ح
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  زمائي آراستي  –مورد دوم 

ن که آايران وايرانيان است ومفھوم  زمائی درتوافق جامع يک اھريمن سازی مسلم ازآموضوع راستی 
موافقت نمايندگان جمھوری اسالمی ھم رسيده گواھی وتائيد جمھوری اسالمی است به اينکه متاسفانه به 

وری اسالمی گواھی بی اعتبار، بی شرافت وغيرقابل اعتماد ھستند وجمھ ،، بدقولايرانيان مردمی نامرد
  .ال نگران اھريمنی ايرانيان باشندس ٢۵د نخارجيان حق داشته باش کرده که

  زمائيآارزيابي راستي 

قه سنجی که ساب زمائی) که تاکنون درھيچ عھدنامه ای ديده نشده درمقابل دستگاه دروغآراستی ارزيابی (
   .شنائی دارد براحتی ممکن ميشودآ

نرا دستگاه آراستگوئی انسان است مگرخالف  ،عمل ميکند که اصل دستگاه دروغ سنجی براين اصل
 زمائی نشانآنرا راستی آستی طرف است مگرخالف زمائی يعنی اصل نادرآراستی  ،د برعکسنشان بدھ

  .بدھد

 از که دروغ مادر فساد اخالقی و ؛نادرستی که مقابل صداقت وراستی است متضمن مفاھيم دروغ است
دروغ فسق ودروغگو فاسق و بی ايمان وبی  شناخته شده است آن ائی وامثالب نامردی وبی وفاسبا

   .ايرانی) واينھا ھمه ام الفساد است که ازدروغ سرچشمه ميگيرد گفرھناعتماد ودشمن خدا خوانده شده (

   .زمائی برخالف استفاده ازدستگاه دروغ سنج محدود ومنظم وحتی تعريف شده نيستآحدود راستی  و حد

راستی ( نآارکان اساسی  ای برود که يکی از طرفی زيربارعھد نامه است دريک عھدنامهچگونه ممکن 
   ؟باشد )نامعلوم ونامحدود زمائی آ

 اين توافق<: قای اوباماست که گفته استآزمائی دردست است اظھارات آتنھا عالمتی که ازماھيت راستی 
  .>است گيرانه تخزمائی بی سابقه وسآتی براساس اعتماد نيست بلکه براساس راس

بودجه تمام  برابر شوقتی رئيس جمھورکشوری که خودراابرقدرت جھان ميداند وبودجه نظامی ا
رز گ< :زمائی را بی سابقه وسختگيرانه ميداند به عبارتآ) است راستی منھای روسيهکشورھای جھان (
ا ت ملت ايران فروخواھد رفت زمائی تا کجای آ> بايد دريافت که ابعاد اجرائی راستی به خورند پھلوان

   .ن کشورباشدآمريکا متناسب با خواست آبنظر 

  زماني وكنوانسيون وين آراستي 

اين چنين تدبيرواعالمی درتوافق جامع نه تنھا برخالف اصل تساوی حقوق ملت ھاست که درھيچ عھدنامه 
 ،کره ومبطل عھدنامه ميباشد ثارآ واساسا جھل به موضوع از ن مشھود نيستآ بين المللی سابقه ای از

 مذاکرات اختيارات نمايندگان ايران در بلکه خارج از ،واين درست مخالف صراحت کنوانسيون وين است
ملت ايران که مورد تائيد توافق جامع باامضای نمايندگان  زيرا اھريمن شناختن ؛سته ای ھم ھستھ

قض حقوق بنيادی ملت ايران است که فرھنگ وتاريخ وسابقه ملت ايران جمھوری اسالمی قرارگرفته نا
   .ستص شخص نيادی ملتھا قائم به تشخيحقوق بنيخاصه اينکه   را ناديده گرفته است 
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صدای اعتراض مردم ايران  ،خواند بربر را قای ريگان درسخنانی ايرانيانآ زمانی که پيشی درسالھا
دريک سند بين المللی ان روشن که امروز جمھوری اسالمی چشم ملت اير .جھان قابل شنيدن بود کامال در
   .به شناسنامه وشرافت ملی ايرانيان ميزند زنی راغمھردرو

 اعتبار احاد ملت حق ندارند گواھی نسبت به موردی بدھند که با شرافت و ،ملت ھا                  ِ از نظرحقوق بنيادی  
    .باشداخالق ملت ايران منافات داشته  و

يک که شخصی بنام رضاب ١٧١۵درسال 
نمايندگی ايران رادرفرانسه داشت 

ن نوعی حق آقرارداد ورسای که در 
سيون برای فرانسويان نسبت به الوکاپيت

شاه ايران  ،ايران قائل شده بود امضا کرد
ن قرارداد را به مناسبت اينکه نماينده آ

 از ايران اختيارتضييع چنين حقی را
ن قرارداد را نه خودش آايران نداشته 
  ٢ . نه قابل قبول دانستامضا کرد و

سال قبل ايرانيان به حقوق بنيادی خود معتقد بوده اند  ۴٠٠ن انتخاب شد که بدانيم آاين نمونه برای 
اکنون جمھوری اسالمی به امضای  ولیکرده يادی ملت ايران محکوم به حقوق بن را تجاوز نماينده کشور

   .اعتباری داده است   ِ حت   ّ ص  کسانی که حق دخالت درحقوق بنيادی ايران را نداشته اند  

نمايندگان ايران درمذاکرات ھسته ای به ھيچوجه حق نداشته اند که دريک سند تاريخی ملت ايران را 
  .سال درمھارنظارت وتربيت بيگانگان قرارداشته باشد ٢۵واجد صفات اھريمنی معرفی کنند تاحدی که 

سال  ٢۵رستی ملتی گواھی دھند که نسلھای کجای عقل وانصاف اجازه ميدھد که کسانی به اھريمنی وناد
  ؟زمائی دارندآينده ايرانی دروغگو ونياز به راستی آ

ری درقرارداد ھای بين المللی ممکن است کشوری بازنده بشود ولی درحدی که شرافت ملی يک کشوری آ
  .ابدا ديده نشده است ؛برباد برودبه اين سادگی  زمائی آ به بھای راستی

درورود به بحث تاچه رسد به قبول موقعيت اھريمنی برای ملت ايران  درتوافق جامع نمايندگان ايران 
وازنظر حقوق اسالمی قابل تشبيه با عملی  !خيانتی کرده اند که واقعا مستحق فرش قرمز ھم بوده اند

                                               
(م.) ١٧٠٨ای را که در سال معاھده سفير ايران در فرانسه (م.) رضابيگ١٧١۵در تاريخ در زمان شاه سطالن حسين صفوی،   - ٢

پايتخت فرانسه به امضاء رسيد » ورسای« بود تکميل و امضاء کرد. چون اين معاھده دردر ايران به امضاء رسانيده  نماينده فرانسه
 بهون رضا بيک در مقام سفيرچمعاھده تمام مواد کاپيتوالسيون مطرح است ولی بايد دانست  به معاھده ورسای معروف شد. در اين

ب پادشاه تصوي معاھده مزبور مورد      ً اينکه  ديگری . لت ايران آنرا نپذيرفتدو ای را نداشتھيچ وجه مأموريت امضای چنين معاھده
   .ايران قرار نگرفت

ده معاھ در زمانی که شاه سلطان حسين صفوی دچار فتنه افغان شده بود توانست اين (م.) کنسول فرانسه در شيراز١٧٢٣در سال 
از اين  تر آنکه خود دولت فرانسه ھم به ھيچ وجهاز ھمه مھم  ند.ا به امضای شاه سلطان حسين برسارا بر شاه تحميل کرده و آن ر

  ک-ح .مدت مديدی خاک ايران را ترک نمايند ھای داخلی مجبور شدند برایاستفاده نکرد، زيرا فرانسويان در نتيجه انقالب قرارداد
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 وقول وتوقع خدا از کجا کفار ون جزيه از. قانستصريح وروشن به موازين اسالمی ااست که تغوط 
   ؟ملت مسلمان ايران درمقابل کفارکجا واھريمن شناختنمسلمانان برکفار کجا  برتری

ازعنايات عاليه! مراجع  تشکر و ميزآھم امروزشنيده شد که معاون اول شيخ حسن با نامه ای خضوع 
 مفھوم )به استثنای علم الھدی(نان رابا توافق جامع گرفته است آنان رفته وموافقت آتقليد با ھدايائی بنزد 
اھريمن  و سال برمسلمانان که حکم بربر ٢۵کفارجامعه تشيع ايران تائيد ميکند که  ،اين موافقت نامه يعنی

 ميدانستيم که عرق ملی .ن شعورتان روشنآ. چشمتان برندتربيتی داشته باشنظارت  و ،ومتدارند حک را
  .ھستيدکه ازشرافت ودرک اسالمی ھم معاف  دوشرافت ميھنی نداريد ولی ھمه نميدانستن

  ساله 25تالي فاسد نظارت 

ينده با ايران عھد آ لم درتوافق جامع ايجاد حق نظارت برای عموم کشورھائی است که در             ّ اولين فساد مس  
  :اصل کاملت الوداد است که ميگويد                ِ رويه بين المللی   ،نامه ای تنظيم نمايند  مستند اين قول

 قرارداد ميشود که کشورھای ديگرھم در وجود شرط ويا امتيازی درعھدنامه ھای بين دوکشورسبب
. اين امتيازات بطورخود کارمنتقل به کشورھای ازھمان امتيازھا برخوردارشوندن کشورھا آ باايشان ھ

  .ثالث ميشود ونيازبه تصويب موافقتنامه جديدی ندارد

سعه اعضای سازمان تجارت جھانی که تمام کشورھای توسعه يافته جھان واکثر کشورھای درحال تو<
  >رعايت کنند رگبرابر يکدي در متعھد ھستند که مقررات دولت کاملت الوداد را ؛ا فراميگيردر

  حقوق بين الملل کاتوزيان)(                                                                                        

داده شده به تمام کشورھای مريکا آوعمال به  ۵+١زمائی که درتوافق جامع به کشورھای آی راستحق 
لمان درقراردادھای بازرگانی خودشان ميتوانند به حق آ جھان قابل انتقال است وھمين روسيه وچين و

   .کنندن استفاده آ از شده متوسل ومريکا داده آزمائی مشابه ھمان حقی که درتوافق جامع به آراستی 

روسی مقيم ايران داده شد بالفاصله مورد ھمينکه حق مصونيت قضائی به افراد  درقرارداد ترکمانچای
  .. يعنی شامل اصل کشورھای کاملت الوداد شداستفاده فرانسه وانگليس ھم قرارگرفت

  زمائيآدركاپيتوالسيون وراستي  ،انگيزه برابر

اد ايرانيان با افر نھا به رفتارآدرقرارداد ترکمانچای عدم اعتماد انگيزه مصونيت قضائی برای خارجيان  
 وترجيح ميدادند که افراد کشور ندن رفتارصداقت وانسانيت وانصاف نميديدآخارجی بود که خارجيان در

  .خودشان درقالب مصونيت ورھائی ازحکمفرمائی قضائی ايرانيان قرارگيرند

ن به راستی وصداقت ايرانيا) قرارداد ترکمانچای عدم اعتماد کاپيتوالسيونء مصونيت قضائی (منشا پس
   .زمائی است که درتوافق جامع پياده شده استآبوده است واين درست منشاء راستی 

  حكم اصل تساوي ملتها



  حقوقدان -يضاميرف -) ٢( شرايط اساسی در توافق جامعفقدان                                         ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٧/٣١) آدينهشيد (اھيد ن

زمائي آدم اعضاي يكديگرند....) اگرمعامله با ملت ايران نيازبه راستي آبني بنابراصل تساوي ملتها (
اجازه نميدهد ن ملت ها ندارند  اصل تساوي ملت ها آ مريكا وچين وروسيه هم دارد  واگرآدارد ملت 

   .زمايشي كشورهاي غرب بشودآخوكچه  درخشان، ان فرهنگ وتاريخ كه ملت ايران با

 زمائی نيست آبه ماھيت راستی  ورود محيط عمل اين تحرير، ،ور که درمقدمه تحرير بعرض رسيدھمانط
ن آمامی مواد نسبت به تدرتوافق جامع  نآزمائی ومدت آشاره زيادی نيست که ماده راستی اولی اين 

    .سنگين وزيان بارتراست توافق 

ھا ميسازد  مريکائیآبطورغيرمستقيم محول الوه براينکه پروانه دخالت ونظارت کامل درامورايران راع
 گمن غيرحق خواھد ساخت يک نن ن امتيازآن ھمه کشورھای جھان را مستعد استفاده ازآمن تبع  و

 لت زمان وبعترکمانچای دارد (                 ِ يت قضائی قرارداد  نتاريخی بسيارسنگين که اھميتی بمراتب بيشترازمصو
   .تحميل شده است امبه گرده کشور وجود سازمان ملل ومنشورحقوق بشر)

  نتيجه گيري جامع

توھين مسلم به ملت ايران ھم  وست زمائی ناقض اصل برابری ملتھاآراستی  [بند] رتيکلآنظربه اينکه 
   .قراردارد  ٣۵ماده  بحثی درتضاد با کنوانسيون وين نيست وتوافق جامع درمدارج ابطال ھست لذا

    به فرصت ديگر –پديده تھديد درتوافق جامع  -٣

   

   

  

   

   

  

  

  

 


