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 دعوت شيخ حسن روحاني

 ازحقوقدانان درباره

 موافقتنامه هسته اي
  حقوقدان -اميرفيض

جمھوری اسالمی بمناسبت انتقاداتی  ،استحضارعمومی است که شيخ حسن روحانی بعنوان رئيس جمھور
   .ن موافقتنامه اظھارنظر کنندآکه برموافقتنامه ژنو جريان يافته خواستارشده که حقوقدانان درباره 

ريف واينکه  تع نندکشور تاچه حد اين دعوت را جدی تلقی کرده وميکبنده نميدانم که حقوقدانان بيطرف 
   ؟                             ِ                    چه تاثيری درموافقتنامه امضاشده  درجريان اجرا  داردتمجيد  چند حقوقدان دولتی از موافقتنامه  و

سبت نن است که خانی سرکسی راقطع کند وبعد ازنوکران وحقوق بگيرانش بخواھد که آاين نمايش ھمانند 
  .به عمل خان اظھارنظرکنند

  معادله براي حل موضوع 

   :اينھاستماتی که ميتواند به حل موضوع مورد نظرشيخ حسن کمک کند معلو

اعالم صريح ونيز برعکس ھيچگونه اعتمادی وجود ندارد ( ۵+١بين جمھوری اسالمی وگروه  -١
  )ھردوطرف

، عضو برجسته ، وزيرخارجه او مدعی حقوقدانی استشيخ حسن روحانی ادعای حقوق دانی دارد -٢
   . ((!!))ت ژنو که معاون وزيرخارجه ھم ھست حقوقدان استھيئت ايرانی درمذاکرا

تنامه ن موافقآمريکائی ھا نوشته بودند ودرتنظيم آعراقچی موافقتنامه ژنو راقبال  قایآبنابراعالم  -٣
  .نقش ودخالتی نداشته اند ۵+١کشورھای عضو 

نراامضا کرده آمريکا آ، ھيئت ايرانی بدون مطالعه متن تھيه شده ازسوی قای عراقچیآ بنابراظھار -۴
   .اند

قای عراقچی لحظه به لحظه مذاکرات به اطالع مقام رھبری رسيده ومورد اجابت آبنابراعالم  -۵
   .ايشان قرارگرفته است

 تجليل مذاکرات وموافقتنامه ژنو مورد رضايت خامنه ای و ،دولت روحانیبنابراعالم جرايد واخبار -۶
  .ندشده ا تقبال وفرش قرمز روبروـــاس ران باازھيئت ايرانی قرارگرفته است ودربازگشت به اي

موافقتنامه ژنو بالفاصله بعد ازامضا بشرح مقرردرموافقتنامه وبدون رعايت قانون اساسی  -٧
   .جمھوری اسالمی درمسيراجرا قرارگرفته است
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  مجهوالت ازمسير معلومات

 حقوقدان استخص ش، نظريه واستنباط ه موافقتنامه ژنوھرچه باشدباظھار نظرحقوقدانان نسبت  -١
   .درجريان اجرا ندارد                                   ِ وتاثيری درماھيت موافقتنامه امضاشده  

امضا ی قبل ازاسباب تشخيص نمايندگان مجلس نسبت به موافقنامه است که بايست ،ظھارنظرحقوقدانانا
   .اجرا بکارگرفته ميشد و

 نچه که اکنون ميتواند مورد اظھارنظرحقوقدانان نسبت به موافقتنامه ژنو قرارگيرد فصل قانون شکنی وآ
گرفتن صراحت قانون اساسی درموافقت ويا رد موافقتنامه ژنو خودسری شيخ حسن روحانی درناديده 

 اضح ومبرھناست نه ماھيت موافقتنامه  واين موضوع يعنی ناديده گرفتن قانون اساسی کشور امری و
 سالمی بوده است وچيزی نيست که درحيطه درک وعامه وخاصه مورد انتظار نمايندگان مجلس ا

   .اقتدارانحصاری حقوقدانان باشد

   ؛امضای موافقتنامه ازسوی ھيئت جمھوری اسالمی ووزيرخارجه اش مويد وجود دوعلت است -٢

حد اعتماد جمھوری ، اعتمادی ندارد مريکاآبرخالف ادعای جمھوری اسالمی که به  - لت نخست اينکهع
قايان نماينده آو ن را نديده اندآاسالمی وھيئت اعزامی درحدی بوده که نيازی به خواندن وبحث روی مواد 

  .گان جمھوری اسالمی ماشين امضا تشريف داشته اند

محرمانه موافقتنامه ژنو مدون کردن توافق  ،ھمانطورکه درتحريرات سابقه عرض شد –علت دوم اينکه 
عمان بوده ودراين صورت ھيئت ايرانی تکليفی درخواندن ويا بحث ويااصالح موافقتنامه نداشته است 

   .، ھيئت جمھوری اسالمی مامورامضا بوده نه حفظ وتامين حقوق ملت ايرانودرکالمی ديگر

  . !!گاه بشوندآنقش ظريف وعراقچی نقش پستچی راداشته اند که نبايد ازمتن ومحتوای نامه 

يک حقوقدان ھرقدرابتدائی باشد محال است سندی را نخوانده ونفھميده امضاکند اساسا تربيت  -٣
 مگراينکه تکليفش فقط امضاکردن باشد و ؛وردآچنين حساسيتی درحقوقدان بوجود مي ،حقوقی

نھم درمقام حقوقدان وزارت امورخارجه کشور محال است آ با اعتباراين حال ھم يک حقوقدان  در
  . ضای سندی راکه خود نميداند چيست بعھده  بگيردام گننکه 

يمانی که پش ،اول بخوان بعد امضا کنسردفترنوشته شده بود < ،دردفاتراسناد رسمی در اعالنی باالی سر
> اين امريعنی خواندن سند وبعد امضاکردن يک تجربه اجتماعی است که ھمه بعد ازامضا سودی ندارد

ی به ادعوت کرز . در کرده است ادراسالم ھم شھيد ثانی ھمين توصيه ر شنا ھستندآن آمردم جھان به 
  .>اول بخوان وبعد امضا کنی گفت <اامضای موافقتنامه امنيتی افغانستان خانم کلينتون به کرز

يا ی نخوانده امضا کرده وای را کرزتاصرارخانم کلينتون ازاين بابت بود که بعدا نگويند موافقتنامه امني
ی ايجاد کرده بود که کرزآ ّ                        مريکا جو  ی نتوانست موافقتنامه رابخواند ويا با حقوقدانان ھمراه مشورت ا       

   .کند

   .پشيمانی بعد ازامضا سودی ندارد>يعنی <
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ی وچه مقامات کشورھای خارجی بارھا وبارھا گفته اند که تصميم چه مقامات جمھوری اسالم -۴
خررارھبرجمھوری اسالمی آحرف <        ِ . عبارت  ی ايران باخامنه ای استدرباره مسائل ھسته ا

  .واشنگتن پست نوشت  > رادرمورد فعاليتھای ھسته ای ميزند

  ؛قت او با موافقتنامه ژنو استتجليل خامنه ای ازموافقت نامه ژنو خاصه ازھيئت ايرانی دليل برمواف
ان  شورای نگھباقتدار ابدا وھرگز. ؟مگرسيره اجرای قدرت واليت فقيه متوقف براظھارنظر حقوقدانان است

   .دررابطه باتصميمات مجلس است نه مقام رھبری )قانون اساسی جمھوری اسالمی١٠٠اصل (

ويب کرده مادامی که بتصويت بموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی، قانونی راکه مجلس تص -۵
ئی اجرا                                         ِ يعنی اھميت شورای نگھبان درحدی است که جان   .ی نگھبان نرسيده قابل اجرانيستشورا

دراين حال چگونه موافقتنامه ژنو بدون مالحظه وتائيد  آبه قانون ميدھد وياازقانون ميگيرد
مه ژنو درحد يک تصميم يا مسئله موافقت ناآ ؟شورای نگھبان درجريان اجرا قرارگرفته است

قانونی مجلس ھم اعتبارنداشته  ودرحد يک تصميم اداری قوه مجريه جمھوری اسالمی قرارداشته 
  ؟الزم بوده استکه نه به مجلس رفته ونه  نظارت شورای نگھبان 

و وانتقاداتی قای ظريف دررابطه با موافقتنامه ژنآ )٢۵۵٢( ١٣٩٢؛ بھمن ٢٨دوشنبه  ديروز  -۶
 . منتقدينانتشاراسناد محرمانه درھيچ نقطه ای ازدنيا جايزنيست< :فتشده گن آکه نسبت به 
ھرھائی که با              ُ يا ميخواھند م  آيا قصد دارند سيستم طبقه بندی اسناد راحذف کنند آعوامفريب، 

  >، محرمانه وبکلی سری درروی اسناد دولتی زده ميشود ناديده گرفته شودری       ّ عنوان س  

   ؟فراموشکار ونفھم است ويا خيال ميکند مردم فراموشکارند دراين حد  ظريف نميدانم واقعا 

 ،مريکائیآمريکا وروزنامه ھای آروز پس ازانتشارمتن موافقتنامه ژنو ازسوی کاخ سفيد  ١٠درست 
وزارت خارجه جمھوری اسالمی ھم متن موافقتنامه رامنتشرکرد که يکی ازنمايندگان مجلس اسالمی که 

  .>متنی راکه وزارت خارجه منتشرکرده سانسورشده استظھارداشت <نرا خوانده بود اآ

چگونه ممکن است کسی درمقام وزارت امورخارجه مدعی محرمانه بودن موافقت نامه ژنو  ،دراينحال
 ن کشور ازحقوقدانان دعوت کند به متنی که بقول وزيرخارجه محرمانه است وآباشد  ورئيس جمھور 

  ؟رکنندنبايد منتشرشود اظھارنظ

مد وامضاشد آممکن است مذاکرات بين دوکشورمحرمانه تلقی بشود ولی وقتی بصورت موافقتنامه در
ديگرنميتواند محرمانه تلقی گردد مگراينکه دريک ماده روشن درتوافقنامه به شرط محرمانه بودن 

ود افقتنامه ژنو وجيا چنين صراحتی درموآ ۀتصريح شده باشدبرای مدتی معين وشرط خاصی موافقتنامه 
  !ابدا ؟دارد

ن ھا ميگيرد با موافقتامه ھا وعھد نامه ھای آاسناد دولتی واداری که دولت تصميم به محرمانه بودن 
وازاجرائيات قوه مجريه است  اسناد دولتی واداری نيازبه تصويب مجلس راندارد ،بين المللی تفاوت دارد

ھيچ امری نميتواند  ٧۶وبموجب اصل  تصويب مجلس رادارد قانونا نياربهولی عھدنامه وموافقتنامه 
   .محرمانه تلقی گردد برای مجلس
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ِ   نھا که  فشاراقتصادی   آمه ھای شورای امنيت وحاصل اختالف ومسئله اتمی وقطعنا  ١٠، است برمردم                  
   .ودنميتواند محرمانه تلقی ش ،ن جريانآ موافقتنامه مرتبط با ،شکاروعيان جريان داردآسال است 

جمھوری  وانگھی محرمانه ازکی؟ ازملتی که ھزينه نادانی وخودسری ويکه تازی فعاليت ھای اتمی
 که طرف مذاکره وموافقتنامه ژنو بوده و ۵+١مريکا وکشورھای آيا برای  ؟را کشيده است اسالمی
  ؟ميباشند

وخود بدوزدو خود  دمحرمانه بودن مسائل با شورای امنيت مجلس است نه با وزيرخارجه که خود ببر
  .مخفی کند

  ظريف درتصوير

    .وردآقای  ظريف را چنين بتصوير ميآ، مالحظات عينی 

  راازمصدق گرفتهظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی غش کردن وروی تخت افتادن.   
 شکلک سازی با عينک راازمولوتف وزيرخارجه استالين گرفته.   
   ھيتلرگرفته                    ِ دروغ گوئی راازگوبلز. 
 تنھا خريت صفت خدا دادی اوست و.   

بيله ديگ بيله چغندر> براستی که جمھوری اسالمی چنين وزيرخارجه ک ضرب المثل ترکی ميگويد <ي
   .ای ميخواھد

       

 


