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  مريكاآدرخواست ايرانيان ازكنگره 
  براي تائيد توافق جامع

  حقوقدان –ض اميرفي

ه کنگر شايد ھم داخل کشورضمن نامه ای از و ايرانيان خارج ازکشور از ای بطوريکه استحضارداريد عده
  .تائيد کنندمريکا درخواست کرده اند که توافق جامع را آ

نھم درخفا ازمداخله يک کشورخارجی درامورکشورشان حمايت کنند زيرا آبندرت ممکن است عده ای کم 
. معلوم است که متاسفانه اين قبح دراين سالھا بکل وسبب نفرت عمومی استی شکارآمانع  ،نآقبح 

 از چند تنی ولی اقدام اخير ،نھم تاحدی که نوعی برازندگی محسوب ميشودآ برای ايرانيان ازبين رفته و
 ،بسيار، ن کارھای بسيارآ از رگتائيد توافق جامع ديمريکا برای آخواست ازکنگره  در مبنی برنان آ

  .بيسابقه واثرگذارتاريخی است

 اننآمريکا شھرت دارند ولی عنوان رسانه ای آيان که به وابستگی يادمان ھست که بخشی ازھمين ايران
ران مريکا عليه مردم ايآھای  کسانی ھستند که بانی تحريم ،دمريکا واسرائيل درجبھه سبزھستنآسربازان 
 هزاديخواه بودآدرخواست ايرانيان  تحريم ھای عليه ايران بنابر< :قای باراک اوباما ھم گفتآ شدند و
 موقتی، ھا يک امر تحريم ھا با تائيد توافق جامع دراين است که > ولی تفاوت درخواست تحريماست

رايران مريکا بآقراردادی  اقتدار توافق جامع يک سلطه و است ولی درخواست تائيدوفقط اقتصادی تحميلی 
  .سال ولی بنا براظھارات خانم شرمن ابدی است ميباشد ٢۵برای مدتی نامحدود که اسما 

 راستی< :ن روزنامه گفته استآمريکا به آروزنامه جروزالم پست اسرائيل نوشت يک مقام بلند پايه 
  >.داشت که ميتواند نامحدود باشد دمسائل وبازرسی ھائی خواھايران  زمائی ازآ

                             توافق جامع ودخالت درامورايران 

خر آ ايکاش توافق جامع درحد يک دخالت بود زيرا دخالت متوجه موضوعی روشن است والجرم اول و
مورد دخالت  گاه مظلوميت به کشورونسازمان ملل نيست  ورمورد حمايت منش ،دخالتامر و زمان دارد و

اعمال  و درموضوعاتدخالت قراردادی است که زمائی آفصل راستی  در خاصه ولی توافق جامع دارد
زمائی آحق نظارت ودخالت دررابطه بانظارت راستی ھا  مريکائیآبه   سال٢۵اقل تا حد                ِ معلوم ونا محدود  نا
  .ه استداد

ناظر ازعمل خالف تکليف  مامور        ِ ، نظارت  دخالت ممکن نيستنظارت بدون  ؛نظارت مقدمه دخالت است(
بسته فرق دارد نظارت  دارمنظارت انسان با دوربين ھای  ؛د که ھمين تکليف جواز دخالت استميشو ورآ

  )ن اگرباقانون تعيين نشده باشد باوجدان انسان وعرف مشخص ميشودآانسان سبب تکليف ميشود وحد 
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هاي سابقا ايراني خواسته اند كه با تائيد  مريكائيآگفته شود ايرانيان مزبور كه بهتراست 
ينده آيد كه دولتهاي آمريكا بصورت قانوني درآحق نظارت نامحدود ونامعلوم  ،كنگره

يا ان مباد اين ناداني ومباركش. متعهد به رعايت اين سيره بندگي ايران باشندوايران  مريكاآ
   .راننوكري مفتضحانه بيگانگان دراسارت اي

  تصديق ايرنيان عليه كشورشان 

 ورد وغگو ون درايرانيا جھانی است که تصديق ،مريکاآمبنی بردرخواست ازکنگره  ن حضراتآقطعنامه 
نھا نه آ ،زمائی را حق مسلم يک بيگانه برملت ايران ميدانندآو وغيرقابل اعتماد ھستند وعمل راستی 

لھای دارند بلکه حساب نس ای يرمنصفانه وبيگانه پرستانهتنھا نسبت به مردم امروز ايران چنين قضاوت غ
امثال  را به مردم جھان کذاب ونادرست وبی غيرت ونامرد و اننآ ه اند وينده ايران راازھم اکنون رسيدآ
مائی زآاين است که ازاين پس حق راستی  لمللادرحقوق بين  ومعنای اين ندانمکاری ،نھا معرفی کرده اندآ

  .حق کاملت الوداد)ايران قراردادی داشته باشد مشخص ومسلم است ( خواھد بابرای ھرکشوری که مي

متصل است وقتی کشوری بی اعتماد بود واين  ،براعتمادجھانی مانند جوامع حقوقی ھمه چيز درجامعه
ھمراه ساله وبقول خانم شرمن ابدی  ٢۵ريب اطمينان مللی با ضبی اعتمادی بصورت عھدنامه بين ال

 نچه کهآ، تاريخش وھر. ملتی که بی اعتماد بود فرھنگشملت ديگرملت شناخته نميشود نآ ،خواھد بود
 بی وفائی ،نآ، فريب وباريافته ازبی اعتمادی است که درراس ، دغلکاریارکان يک ملت است قالبی از

لت مزمائی آواساسا ھمين توافق جامع با شرط راستی  شنای بين المللی است آبه قول وقرارورفتارھای 
  .ايران را محروم ازعضويت سازمان ملل ميکند

  فالن به شقيقه چكاردارد؟

به تخريب وتحقيرملت ايران وتصديق  ن کشوربودن  چه ارتباطیآمريکا وسروری آ مانده ام، درانتظار
بايد عده ای  . چران ملت به کشورھا ومراجع بين المللی داردآورذل وغيراعتماد بودن دادن به نادرسی 

   ؟برای رضايت اربابشان .يه ھای اخالقی وفرھنگی ايرانيان بکشند                            ّ نوکرصفت بيگانه قلم بطالن برسج  

 مريکا برای مداخله درآ کافی است برای اعالم رضايت ودعوت از ھمين حرکات ناشايست اين حضرات 

مريکا شدن چه نيازی آولت دلت دست عوامل آ ديگربه اين حرکات نوکرصفتانه و کافی است  .ايران امور

 ام امضایگيا ھنآ؟ اين خيانت وعمل خالف معمول را درک ميکرد گکسی نيست که نن نانآيا بين آ ؟است
 )نآبدون محاسبه بھره ميليارد دالردارائی ھای بلوکه شده ( ١٨٠تان بود که مبلغ ن ورقه لعنتی يادآ

توافق  ) تازه ھمين مبلغ نادرست ھم بعد ازات باراک اوبامااظھار؟ (ميليارد تقليل داده شد ۵٠به  يکدفعه 
  .)خانم شرمن( ؟زاد نخواھدشدآجامع 

 ھا به مردم ايران درخواست ايرانيان خارج از مريکا برای پرده پوشی ازتحميل تحريمآيادتان ھست که 
ائيد توافق جامع را برای تمقيم خارج  واست امروز اين افرادھمين درخھم  فردا ؟را مستند ساخت کشور

 امورخارجه ومردم کوچه و ، وزيروميگويند دولت روحانی مريکا برايران عنوان خواھد کردآدليل تسلط 
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خيابان با شادی ھای نمايشی وايرانيان خارج ازکشور با امضای قطعنامه ازکنگره خواستند که توافق 
  .جامع را تائيد کنند

   كاري كه ميبايست ميكردند كه نكردند

ه دشمنان بجای اين درخواست ناموزون و ن موقعيت ممکن ميساخت تاآدرموقعيتی بودند که  حضراتاين 
مريکائی وايرانی ازکنگره خواستارميشديد که اعالم عدم اعتماد آبا ايران وملت ايران  بعنوان شھروندان 

 ،کرده اند  مريکا بارزه فکری کسانی است که حاکميت ملت ايران را غصبآسران جمھوری اسالمی به 
 .باھمه غيرمسلمانان درحال جنگ وجدالند .ازافکارکسانی است که اساسا قائل به وجود ايران نيستند

گويای سجيه ھای انسانی  ،اينھا که جمھوری اسالمی ميگويد گفته است غير ايرانيان  فرھنگ وتاريخ 
  .وغارت گری منفور ازنسل اعراب ستمگرنه مالھا ،ايرانيان استواالی واخالقی 

جامع  درتوافقد ھنوابخد وازکنگره ناستفاده کنمريکائی آمقامات به ن فرصت رجوع آ زد انميتوانست اننآ
 امور نچه که منافات با شرائط معقول ومعمول بين المللی دارد وموجب حقارت ملت ودخالت خارجيان درآ

 ،راين تجديد نظ ،ايران ميباشد که مسلما مورد تائيد ملت ايران نخواھد بود درتوافق جامع تجديد نظرشود
مريکا بعنوان وبھانه آند داد که دنيا ومردم ايران اجازه خواھ مريکا ھم ھست مگرآخيرخواھی برای 

   .ايرانيان باشد سر باال قاآسال ويا سالھا  ٢۵زمائی آاستی ر

قيمومت  تحت عقب افتاده حتی ازکشورھای سابق دد يک کشورھرچنيا ميتواننآا مريکآمتقاضيان ازکنگره  
  ؟باشد زمائی نزديک به توافق جامع راداشتهآد که کشورثالثی حق راستی سازمان ملل نشان بدھن

 را برای مدت نا مريکاآوخواری رابرای ايران کرده ايد وميخ مداخله  پس چرا چنين در خواست  ذلت  
  ؟محدود به حاکميت ملت کوبيده ايد

يا حق حاکميت را ميخواھيد که آ. رسيدن به حق حاکميت است يکی ازخواست ھای سياسی اين حضرات 
 از ،مزاحمتی برای حق حاکميت شما نيست ه درخارج ازکشوراکنون ک ؟اين کثافتکاری ھا بکنيد راه از

   .وای بروزی که به حق حاکميت برسيد ،حق حاکميت اينجوری استفاده ميکنيد

  توافق يكطرفه 

مريکا درکميسيون روابط خارجی سنا درباره علت عدم ارسال توافق جامع به آقای کری وزيرخارجه آ
  :کنگره گفت

وراست آمريکا الزام آبيان کرديم که درموردبرنامه ای که ازلحاظ حقوقی برای ما ازابتدا به صراحت <
ا توسط ايران داشته . مادرمورد برنامه ھائی مذاکره ميکنيم که قابليت اجرائی شدن رمذاکره نميکنيم

  باشد>

کا بعنوان مريآمريکا قانونی کردن الزماتی است که آازکنگره قايان آمالحظه ميکنيد ماھيت درخواست 
 .مريکا حتی يک امتياز به مردم ايران داده باشدآبدون اينکه  توافق  جامع تحميل ملت ايران کرده است

ن دست به دامان کنگره آکه برای تصويب وتائيد  ؛مريکا را يک توافق حقوقی ميناميدآشما اين عمل 
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چکاره است که اين حضرات به  مريکا تعھدی ندارد کنگرهآاساسا درتوافق جامع که  ؟مريکا شده ايدآ
  ؟مريکا رجوع کرده اندآکنگره 

ما توافق جامع رابراثراعتماد متقابل امضا نکرده ايم درميدان خشونت وعدم <: قای بايدن گفته استآ
  >اعتماد امضاکرده ايم

د ھوحالت کره واجبارناشی ازفشارتحريم ھا اجازه ميد ؟سندی ميتواند ازنظرحقوقی معتبرباشد يا چنينآ
  ؟ن مالحظه کردآ که ذره ای سالمت ودرستی در

د ھای تھديو اضافه کنيدھا سبب کشيدن ايران به ميز مذاکراه شده  است ( تحريم :قای اوباما گفته استآ
اسباب مسلم  حقوقی توافق جامع وازاثرات  ساز ا عليل کننده وبی اعتبارزمينه ھنگی) اين ج مکرر

  چيزی است که درکش برای حضرات دشواراست؟  ،يا اين امرآ. استبرای ايرانيان سرشکستگی 

   بهانه تحريم ها 

نادانی ويا تقرب به  از قايان آھائی که  م است يعنی ھمان تحريمھا ازمرد رفع تحريم قايانآم بھانه ميدان
وط به ھای عليه ايران مرب تنھا ده درصد تحريم ميدانيد . ولی شماھم که  دنمريکا شدآمريکا رھنمون آ

 ن متوجه اقتصاد ايران وآ ھا که سنگينی وفشار درصد تحريم ٩٠قطعنامه ھای شورای امنيت است و
تازه ھمان  و ؛ن نميشودآھای کنگره است که توافق جامع بھيچوجه شامل  مردم ايران است متوجه تحريم

وان فت خکه داستان ھ ا تحقق شرائط وگزارشات تائيدی بسيارنھم بآ ،ھستصحبتش  فقط  ده درصد ھم
   .نرا نميشود ممکن ساختآبا خيال ھم تحقق حتی و ورد آبياد مي رستم  را

 ،طبق توافق جامعمتاسفانه  .پارچين فعاليت ساختمانی است ژانس اتمی ادعا کرده که درآھمين روزھا 
واگرھست به ادعای جمھوری اسالمی راه سازی  نيست ايران است که بايد ثابت کند که فعاليت ساختمانی

   .است

جای . کنميکندريم مختصروعده داده شده راھم تعليق ھمين مسئله بنظرساده دليلی است که غرب ھمان تح
وضع نامساعد اقتصادی کشورناشی ازمديريت جمھوری   ؟اين جريان گشايش وضع اقتصادی مردم است

   .ان مديريت استمثارھآ اسالمی است که تحريم ھا ھم يکی از

  زمائي آقاعده راستي 

 -ی کنونی دیدرقديم سوگند ودرسالھا ،زمائی کشورھا نيستآضابطه مدون ومعمولی برای راستی  ھيچ
 درطرفين توافق . درصورتی که شاخص ھای مزبوردردهزمائئ شناخته شآجوابگوی راستی  ای –ان 

طريق  نآتشخيص بدھد حق دارد از زمابھرکيفيت که راستی آ ،نی نشده باشدزمائی پيش بيآمورد راستی 
نو توافق ژ کامال  در ورآزمائی استفاده کند واين مطلب بديع وحيرت آوسيله برای رسيدن به  راستی  و

   .پياده شده است

 ژانس اتمی تشخيص دھند که برای اطمينان ازآ ويا ن کشورآزمائی آمريکا ومامورين راستی آ خوب اگر
نان ايرانی کارمندان فعاليت ھای ھسته ای الزم است تنکه ز مخفی نکردن فورمولھای حساس فعاليت

  .رادارد زمائیآحق مسلم کسی است که ماموريت راستی  ،بينی شود ھم بازويا غيره ھسته ای ايران 
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   :مريکا چه ميگويدآبه بينيد رئيس موسسه علم وامنيت 

ازموافقت جامع حتی اگربا  زمائی کنونی درايران پسآمريکا تصديق کرده است که ترتيبات راستی آ<
. به سابقه ايران وطفره رفتن ھا پروتکل الحاقی تکميل شود درمورد جمھوری اسالمی کافی نخواھد بود

  >مستلزم ترتيبات فوق العاده ای استپنھان کاری ھا  و

  )مريکاآديويدالبرت رئيس موسسه علم وامنيت (                                                                

 زمائی الزم استآمريکا برای رسيدن به راستی آيعنی ھراقدامی که بنظر ،مستلزم ترتيبات فوق العاده
  .زمائی ميگرددآشامل راستی ن متصورنيست آ وھيچ محدوديتی بر

  

   

 


