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  حقوقدان -يرفيضما

  :سه تحرير متوالیپس ازانتشار

  ١تاسيسات اتمی ميراث ملی است  

  ٢ ؟سال يعنی چه ١٠

   ٣ برمذاکرات ھسته ای ١٩١٩سايه شوم قرارداد

واين زمان حساس مصادف  انتشاريافتدرھفته قبل  آمريکاورد مذاکره با طه با مسائل ھسته ای مکه درراب
سناتور ھای  نفره  ۴٧وامضای بيانيه  اوباما قایآياھو درکنگره وواکنش نين نتااست با سخنرانی بنيام

 )مذاکرات ھسته ایبر ١٩١٩سايه شوم قراردادحرير (يعنی تا ن تحريرھآ تازه ترين درپايانکه آمريکايی 
  .خطاب به نماينگان مجلس عرض شد

اعتبارخارج  به اعتباراينکه بدون تصويب مجلس به اجرا گذاشته از ١٩١٩. قرارداد ،قايان نمايندگان مجلآ<
ت وقعيت نسبت به موافقاين م ؛ن قرارداد نجات يافتآ ماروکان لم يکن گرديد وايران ازقيودات وتعھدات بيش

ن استفاده کنيد وبعلت عدم آ محدود موافقت نامه ژنواز الم ناآ . برای نجات ملت ازنامه ژنو درمقابل شماست
تصويب موافقتنامه ژنو واجرای خودسرانه دولت توقف اجرائی 

 استحضارمجلس راموضوع موافقتنامه و و نرا خواستارآ
  >ن تعقيب فرمائيدآازجريان 

نماينده مجلس اسالمی بيانيه ای دررابطه   ٢٢۶ امروز ازسوی 
با مذاکرات ھسته ای انتشاريافته که حائز اھميت است خاصه که 

 نفر ١۴٣٨بموازات بيانيه مزبور، نامه ای تحت عنوان بيانيه 
به مذاکرات ھسته  ،مورد انتظار                                     ِ تھران خطاب به روحانی صادرشده که بشدت  استان دانشگاھيان دانشگاه  از

   .اض شده استای اعتر

   .نقد ھردوبيانيه استوتحرير حاضر مفتخراست که درخدمت گفتگو 
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  نماينده مجلس  226بيانيه 
 ھا به صورت يک جا ومختومه کردن پرونده جمھوری اسالمی درشورای امنيت لغو تمام تحريم -١

   .اجرای توافق جامع ھسته ای است غازآشرط  ،ن به حالت عادیآشت گوباز
خواست يکپارچه ملت   NPTحفظ دستاورد واستيفای کامل حقوق ھسته ای ملت ايران براساس  -٢

  .ايران است
، توافقنامه کان لم درصورت نقض ھرمورد ازتعھدات ازسوی طرف مقابل به عنوان ضمانت اجرا -٣

  .رگرفته ميشودکشور ازس مورد نياز                      ِ يکن وغنی سازی درھرسطح  

ايران درمذاکرات ھسته ای خواسته شده که به حيله ھای             ِازنمايندگان  بيانيه  درخارج ازبندھای سه گانه
   .توجه داشته باشند آمريکا

  تجليل ازبيداري نسبي امضا كنندگان بيانيه
  .ستس اسالمی را شايسته تجليل دانبا توجه به شرائط کشور ميتوان حرکت جمعی نمايندگان مجل

 بيانيه ان گرانی شديد امضاکنندگگرناين تحرير به مقدمه بيانيه اشاره ای ندارد) نشانمقدمه بيانيه ( مفھوم و
زدن مجلس واجرای موافقت نامه ای که مورد تصويب مجلس  دور ازجريان مذاکرات وتصميمات و

قال ت فات مجلس را طی کندومسيرتشري اگر با مالحظاتی  مواجه نشودنبش وھمين ج ،قرارنگرفته  ميباشد
   .که پايه تجليل را شکل ميدھدوکوششی برای حراست ازحقوق حقه ملت ايران شناخته ميشود 

  قايان امضا كننده بيانيه آ
 ن مامورميسازد وبرای ماندگاری وآ، زبان رابه بيان بيانيه يعنی خواست يا فکريا نظری که اراده انسان

   .راسته شده استآبه رسم تحريروتنظيم وامضا  ،نظم

را خطاب به نه ت ١۴٣٨بيانيه وسيله کسانی است که قدرت اجرائی ندارند مانند ھمين دانشگاھيان که بيانيه 
ن دانشگاھيان کاری جز صدوراين بيانيه ندارند يعنی موقعييت آ ،قای رئيس جمھور امضا وانتشارداده اندآ

   .نونی ديگری را دنبال کنندقانونی ندارند  تا بجای اين بيانيه اعتراضی کارقا

ان قدرت قايآ ؛قايان نمايندگان مجلس اسالمي با موقعيت دانشگاهيان بسيارفرق داردآولي موقعيت 
يه كه فاقد قدرت اجرائي است به اجرائي داريد يعني ميتواند خواست هاي خودتان را ازچهارجوب بيان

   .قانوني ومصوبه مجلس تبديل كنيد ستورد
يت موقع افع حساس ومن ؟است ی نمايندگان مجلس اعالم شده ولی ازقوه به فعل درنيامدهازسوچقدر بيانيه 

   .بشود کشور اک مذاکرات ھسته ای چيزی نيست که بابيانيه رفع مسئوليت وايجاد حقانيت برای ملت وخطرن
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  نقد بيانيه 
ھا زيرا اين خواسته نه تن ؛نکه خواسته بحق ومعقولی است ولی جای اعتباری نداردآ خواسته يکم بيانيه  با

لذا   ؛ه استقرارگرفت ۵+١ن درمجرای حقانيت طرف ايران يعنی آدرموافقتنامه ژنو پياده نشده بلکه عکس 
  .ازنظر حقوقی خواسته يکم بيانيه با منطوق ومفھوم موافقتنامه ژنو مغايراست

ِ                                             برای اينکه اين خواسته  بحق، قابل اعتبارگردد بايد بازبينی موافقتنام  وچون   ،ه ژنو خواست بيانيه باشد                    

گاھی مجلس وتصويت قانونی موافقتنامه ازحقوق مسلم آ موافقتنامه ژنو به امضاوتصويب مجلس نرسيده و
مجلس است لذا خواست اول بيانيه بايد بھنگام  اصالح وتصويب موافقتنامه ژنو درمجلس مطرح گردد وتمام 

نيه محدود باشد بصورت اصالحيه واستھای مندرج دربيامسائل مورد نظر مجلس که نميتواند به ھمان خ
   .امر بسيارمعمولی که درقراردادھا سابقه روشنی دارد ،موافقت نامه ژنو شود ضميمه 

نميتواند  آمريکاوحتی  ۵+١اين توجه مھم است که  ؛ستھا حساسترين موضوع درمذاکرات مسئله تحريم
رای امنيت تعھدی بنمايد تعھد بايد ازجانب متعھد له ھای کنگره واتحاديه اروپا وحتی شو نسبت به تحريم

نھم آھای شورای امنيت دارد که تصميم نسبت به  ه درباب تحريمفقط صالحيت مذاکر ۵+١باشد تحريم 
   .باشورای امنيت است

 ژانس باشد، کامالآھسته ای ملت ايران براساس معاھده  استيفای کامل حقوق نکهآ ماده دوم بيانيه مبنی بر
 ازھمان تدبير ،ژانسآعضو      ِ کشور   ١۴۵ ژانس است وھمانطور که ميدانيدآمه ق با اساسنابونی ومنطقان

ست اما مھم اين اری بايد شامل فعاليت ھای ھسته ای ايران ھم بشود         ّ واين تس  ند ناستفاده ميک ژانسآ قانونی

گرفته است واين خواست ازاين حق مسلم ناديده  که  درکمال تاسف مفاد موافقتنامه ژنو استفاده ايران را
  .وحق مسلم بايد بھنگام تجديد نظر درموافقت نامه ژنو مراعات مجلس گردد

 یبند سوم بيانيه با تدبيرالزم تھيه نشده است وعالوه براينکه رافع مشکالت نيست مشکالت وبرخورد ھا
ِ           تعيين  تکليف  درمورد نق ،که بيانيهست نجاآ . مقصودتازه ای ايجاد خواھد کرد       ِ  ِ                  ض  تعھدات ازسوی طرف     

راھبرد قطعی وروشنی ندارد که گرفتاری اجرائی بزرگی راھم  رمزبو پيشنھاد ، نه تنھامقابل راپيشنھاد کرده
پيشنھاد جامع وبھترممکن است اين باشد که برای رفع اختالف واجرای مفاد موافقتنامه  – وردآبوجود مي

. که البته مسئله مزبور رفی ومورد تائيد طرفين قرارگيرديک دادگاه بين المللی ازھم اکنون درقرارداد مع
تجديد نظردرمفاد موافقتامه ژنو  زمعيارھای حقوقی جھانی است بھنگامومسائل تابعه ديگری که ھمگی ا

  .خواھد بودازحقوق مجلس 

 گرفتار طرفی است که درعين قدرت جھانی پايبندیحقيقت اين است که ايران درمسئله مشکالت ھسته ای 
نجا که ممکن است بايد آ بنابراين تا دقانونی واخالقی نسبت به تعھدات بين الملی ويا دولتی خود ندار
  .کمبودھای مزبور با مراتب وتصريحات درموافقتامه جبران گردد

 دداري . ھمانطور که استحضارمطلب معروضه ھمان چيزی است که بيانيه با عنوان حيله گری نام برده است
    .است ئی ندارد ومربوط به موارد اعتمادی ويا کسردانش حقوقی روال حقوقی جاحيله گری در

لی که ولی ح ؛مسئله ھسته ای که بصورت مشکلی بزرگ وسخت گريبان کشورراگرفته حل شودباالخره بايد 
  .نھم باقيد بيگانهآمدن باشد نه افتادن درچاه تسلط بيگانه آ ازچاله در
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گرفت  قای مدرس قرارآعدم ارجاع به مجلس شورای ملی مورد اعتراض  بعلت ١٩١٩ھنگاميکه قرارداد 
حافظ را که امروز ھم دررابطه با مذاکرات ھسته ای وموافقتنامه ژنو کارائی روشنی او درمجلس اين بيت 

   .خواند دارد

  دمد وبرسينه نامحرم زآبرق غيرت بدرخشيد وجھان برھم زد         دست غيب 

  بيانيه دانشگاهيان 
 ۵بيانيه اساتيد  دانشگاه قدری ازلحاظ مقدمه وموخره مفصل است  واين تحرير تصورميکند که اشاره به 

يس روحانی رئ حسن قایآخطاب به  وخواست بيانيه باشد. بيانيه بيانيه کافی برای تسلط برمفھوم فراز
   .جمھوری اسالمی صادرشده است، جمھور

، رسانه ھا ونخبگان کشور دربحث مذاکرات نامحرم باقی بمانند وخبردقيقی مردم تاکی قراراست -١
ی نخست وزيررژيم صيھونيست تاکی بايد بنيامين نتاياھو. برخی توافقات نداشته باشند ازمحتوای

  .......* محرم اسرارباشد اما ملت ايران نامحرم
 توافق ژنو و بر رخی ازاطرافيان ايجاد کرده ايد که ھرنقدی رااين چه فضائی است که شما وب -٢

 .حتی به اساتيد ونمايندگان مجلس نميدھيدين پاسخ ميدھيد واساسا اجازه نقد ھنآمذاکرات با مشت 
*  
ھرچه مذاکرات پيشتر ميرود اين احساس دربين مردم بيشترديده ميشود که ظاھرا قراراست دولت  -٣

   .باد وتعليق وتعطيل دوستانه  فعاليت ھای ھسته ای را تکرارکنيدآات سعد شما بازھم تجربه تلخ مذاکر
ن رسيده که وزارت خارجه به مردم گزارش دھد که درمقابل توقف بخش عظيم فعاليت آوقت  ياآ -۴

ب سنگين اراک چه آ درصد وازھم پاشيدن راکتور ۵درصد و ٢٠ھسته ای واکسيد کردن اورانيم 
  *امتيازی گرفته اند؟

 نان اطالع داريدآتاکنون خبری ازدانشمندان جوان وپراستعداد ھسته ای کشور گرفته ايد وازحال يا آ -۵
  * .چشم واستخوان درگلو نظاره گر بتاراج دادن دستاوردھای ھسته ای ھستند در که خار

ما بی سوادھای دانشگاه ھای استان مرکزی بشدت به روند موجود درمذاکرات ھسته ای معترض ھستيم 
دای ازنتيجه مذاکرات به روند ھای طراحی شده وتحقيرھای صورت گرفته وسکوت بی پايان وزارت وج

   .امورخارجه اعتراض داريم

  نقد بيانيه
 و آمريکا. مفھوم سوال متوجه تبانی است که بيانيه سوال کرده که تاکی پنھان کاری ادامه خواھد داشت

ی ن زمانآ است و ین معلوم ودرنفس تبانآپاسخ  ؛ه نيستاگآاسرائيل ازجريان مذاکراه مطلع اند وملت ايران 
   .است که تبانی به نتيجه برسد

به  تضييع  رجوب محرمانهنشان ميدھد که تمام قراردادھای ايران دردوران قاجارکه درچا یيک نگاه تاريخ
  .ن  است حرکت داشته استآارکان  حقوق ملت ايران منجرشد درمسيرتبانی که محرمانه بودن از

   ف ازتباني چيستهد
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 ،ا ميتوان درروزنامه نيويورک تايمز درمقاله ای بقلم  ديويد ای سانگر ومايکل ارکوردونپاسخ پرسش باال ر
اشراف برحکومت  سال توقف برفعاليت اتمی ايران و ١٠اميد دارد که درمدت  خواند که  باراک اوباما انتظار و

فريمن ھم  سنظريه مزبور را توما ؛بدھند ودشان رابتوانند درحکومت ايران تغييرات مورد نظرخايران 
بنظر من توافق اوباما باايران برسرمسئله ھسته ای امکان تغيييردرداخل ايران درنيويورک تايمز نوشت که 

   .را فراھم ميسازد

   قايان اساتيد محترمآ

زادی گروگان آان داشت (قای مک فارلن جلسه محرمانه درتھرآکه با  نگامیھقای حسن روحانی ازھمان آ
> بنای تحول درايران بوسيله روحانی گذاشته شد  تافته جدا بافته ياد کرد< ممک فارلن ازايشان بنا و ) ھا

شده روحانی ماموريت دارد که حکومت  وری دليلآجمع  ٤ا الت دود کودتتا ھمانطور که ناظريد و دررشته مقا
  .نی که بنام اصالح گران ناميده ميشوند متحول سازدبوسيله کسا آمريکاايران را درجھت اھداف 

جو سکوت  درانتقال حکومت ايران به عوامل وايادی خودشان جلوگيری وايجاد آمريکاالزمه موفقيت  -٢*
 کاآمريتبعيت ه وروحانی ھم ب کرده اند غازآھا تحت نام مذاکرات ھسته ای  ئیآمريکاکه  است وبی اعتنائی 
ئی ھا برای آمريکااصه دانشگاھيان واسائيد يکی ازموانع مھم تحقق برنامه گاھی ھمگان خآ .عمل ميکند

   .تسلط طويل المدت برايران است

ند ل ميکادرتسلط برايران به بھانه ھای ھسته ای دنب آمريکاقيقا اھداف وبرنامه نميتوان ازروحانی که د -۴*
شده ويا بيکارشده اند  توجه داشته الم کارشناسان ھسته ای ايران که ترورآ توقع داشت که به احواالت و

 ن با ھدفی که روحانی تعقيب ميکند منافیآ اينھا ونظاير ؛ويا ازنظرات استاتيد دانشگاه ھا استفاده کند باشد
   .تاس

 پسرم ھمچون گلی پژمرده شده بود و<  :پدراحمدی روشن درباره پسرش مصطفی که ترور شد گفته است 
سايت ھای ھسته ای را پلمب        ِ بابا در  « :ا پرسيدم گفتبود وقتی علت راميدی درچھره اش نمايان  ثار ناآ

ی ھسته ی سايت ھات نداريم ازجلواجر ربسته را تعبيه کرده اند که ماومھروموم کرده اند دوربين ھای مدا
   >»ای رد بشويم

  ودحديث مفصل بخوان ازاين مجملختو

  باعرض احترام حضوراستاتيد دانشگاه 

***  
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	لغو تمامی تحريم ھا بطور يکجا شرط توافق جامع ھسته ای باشد
با مذاکرات ھسته ای ايران خواستند: در صورت نقض ھر  نماينده مجلس با انتشار بيانيه ای ھمزمان ٢۶٠ -ايرنا  -تھران 

ھر سطح مورد  طرف مقابل بعنوان ضمانت اجرايی، توافق نامه کان لم يکن تلقی و غنی سازی در مورد از تعھدات از سوی
	.نياز کشور از سر گرفته شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايرنا، اين 
ضرغام صادقی عضو ھيات  بيانيه که توسط

رييسه مجلس شورای اسالمی قرائت شده 
اقتدار جمھوری اسالمی  است: عزت وآمده 

ايران در عرصه معادالت سياسی جھانی و 
سال مقاومت و   36منطقه ای حاصل

ايستادگی قھرمانانه ملت ايران در برابر 
جھانی است. بررسی  قدرت ھای سلطه گر

سير توطئه ھا عليه انقالب اسالمی به 
دشمنان ايران  خوبی نشان می دھد که

 .اسالمی مخالفند اسالمی با اصل نظام

 

اين بيانيه آمده است:  در بخش ديگری از
توطئه ھای خود عليه ملت سلحشور ايران قرار  اگرچه استکبار جھانی امروز بھانه ھسته ای را در راس

استکبار جھانی و صھيونيست بين الملل در جھان بويژه منطقه با چالش جدی  داده است ليکن آنچه که منافع
تفکر انقالبی امام  ھويت استکبار ستيزی انقالب اسالمی است که کانون جوشان آن در ساخته است مواجه

 .نھفته است خمينی و ھدايت ھای ھوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رھبری

 

ايران بعنوان ميراث ھميشه جاويد شھيدان، قدرتمندانه  نمايندگان در ادامه بيانيه خود آورده اند ملت سرافراز
 .اسالمی دفاع می نمايد ای انقالباز دستاوردھ

مجلس شورای اسالمی ضمن تاکيد بر بيانيه ھا و مصوبات  در اين بيانيه ھمچنين آمده است ما نمايندگان
 بويژه طرح يک فوريتی الزام دولت به حفظ دستاوردھای ھسته ای بعنوان قبلی مجلس شورای اسالمی

ماندگار ملت سرافراز  بت در تاريخ پرشکوه حماسه ھاینمايندگان ملت در دفاع از حقوق ملت ايران و ث
و زياده طلبی ھای آمريکا شجاعانه از عزت و  ايران از تيم مذاکره کننده می خواھيم در برابر خدعه ھا

 اوج قله اقتدار معادالت سياسی جھانی و منطقه ای قرار دارد قدرتمندانه دفاع اقتدار ملت ايران که اکنون در
 .د ذيل را محکمات حقوق ملت ايران مدنظر قرار دھدنموده و موار

ايران در شورای  تمامی تحريم ھا بطور يکجا و مختومه نمودن پرونده ھسته ای جمھوری اسالمی لغو -١
 .ای باشد امنيت و بازگشت آن به حالت عادی شرط آغاز توافق جامع ھسته

ان پی تی خواست  ۴ران بر اساس ماده حفظ دستاوردھا و استيفای کامل حقوق ھسته ای ملت اي -٢
 .يکپارچه ملت ايران است
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توافق نامه کان لم  در صورت نقض ھر مورد از تعھدات از سوی طرف مقابل بعنوان ضمانت اجرايی، -٣
 .گرفته شود يکن تلقی و غنی سازی در ھر سطح مورد نياز کشور از سر

مقابله با حيله ھا و خدعه ھای آمريکا که در  دون شکنمايندگان مجلس در پايان بيانيه خود آورده اند ب
 مديريت می گردد با توجه به نگرانی ھا و تاکيدات اخير مقام معظم رھبری اشکال مختلف برنامه ريزی و

 ايران را می طلبد ھوشمندی ھر چه بيشتر تيم مذاکره کننده ھسته ای در پاسداری از حقوق ملت

 

 .نماينده مجلس رسيده است ٢۶٠امضا  به گزارش ايرنا اين بيانيه به

  

 


