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  اظهارنظر نسبت به پايان مذاكرات

  هسته اي
  حقوقدان –يض اميرف

ق به           ّ وايران معل   ۵+١اظھارنظرنسبت به مفاد موافقت نامه جامع بين 
  :تحقق مراتب زيراست

 ونه متنی که ۵+١شده ايران وکشورھای ء انتشارمتن امضا -اول
  .نرا منتشرميسازدآيکی ازطرفين 

مده که عدم امضای توافقنامه ازسوی طرفين آدرگذشته اين تجربه بدست 
 Fact Sheet ت شيتکمانند ف .فاسيرگوناگونی را ممکن ميسازدامکان ت
   .لوزان

 مريکا وھمچنين مجلس اسالمی وقانون اساسی جمھوری اسالمی توافق وآبشرح مصوبه کنگره  -دوم 
  . اعتباراست بیبدون تصويب مجلس  ۵+١و يا قرارداد بين ايران

زيرا مجلس اسالمی  ،نيست البته درمورد مجلس اسالمی جای نگرانی برای ايراد ويارد موافقت نامه
   ١. مريکا نداردآولی اين قاعده شمولی برکنگره   .ت تحت فرمان مھترسطويله اي

ن نھاده آ رارداد ويا ھراسمی که برنکه قبل ازتصويب کنگره ويا مجلس اسالمی موافقت نامه ويا قآبا 
 رمعھذا  انتشا .نآ، اال مدارج بی اعتباری شود بی اعتباراست وچيز بی اعتبارھم قابل بحث ونقد نيست

مجلس  الزمه ارجاع موافقت نامه به کنگره و ۵+١نھم به امضای ايران وکشورھای آمتن کامل توافقنامه 
نمايندگان مردم ھستند واين حق مسلم مردم است که  اظاھر اسالمی است زيرا مجلس اسالمی وکنگره

ردم گان وامداران مودريک کالم نمايندرا به استحضاربيشتربرسانند د گاه باشند ونمايندگان خوآازجريان 
مکتوم ساختن  .ن ازطريق مردم به مطلب ميرسندآواساسا اصل اين است که مجلس ونمايندگان  ھستند 

 ناقض اصول دمکراسی  مريکاآوطرح وتصميم گيری مجلس ويا کنگره موضوع موافقت نامه ازمردم 
جريان بحث ونقد  . موافقت نامه ھای بين المللی بايد دروی اطالعات وحقوق مردم استروپل زدن بر

   .که حقوق ملت است تضمين نخواھد شد ،مطبوعات وصاحبنظران روانه مجلس گردد واال ھدف

                                               
سه بار در گفته  -يردد شد ھرچه ارباب گفته است را بپذبا توجه به گفته ھای امروز آقای اوباما، موظف خواھکنگره آمريکا ھم  - ١

ه خود اعالم کرده است اگر کنگره بخواھد موضوعی که بر آن توافق شده را رد کند رييس جمھور از قدرت حق وتو خود استفاد
 ک-خواھد کرد. ح
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  نعي     ّو تص         ايجاد ج 
وی تصنعی در، نقش و نمايشی                        ِ روزھا وھفته ھای مذاکرات  خرين آمريکا وايران مشترکا دررابطه با آ  ّ            ج 
ــ  ب  ات وو مذاکر                                 ّ قای کری ازنمايندگان ايران تصاعد ج  آک کردن مذاکرات ايفا نمودند وبا تبريک  وتجليل  َ ز     َ ـ

ه رساند ھای تصورن توافق چيست به منتآھای دنرا درحالی که اصال معلوم نيست که دستاورآدستاورد 
وجريان موافقت نامه مصون  دنمنتقدين سلب کن از ن است که قدرت انتقاد راآاين صحنه سازی برای  ؛اند

ناليز موافقت نامه آ بحث وبطور طبيعی درمشارکت وگاھان آ مردم و و ،ازاعتراضات عمومی ادامه يابد
شورشيان مذھبی  ه بی بی سی ووی ک                   ّ صورت گرفت يعنی با ج   ۵٧دقيقا کاری که درشورش  .احتياط کنند

از  به مجيزگوئی ن جو غلطيدند وآدر گاه بودندآبسياری ازکسانی که ازبالی حکومت اسالمی ايجاد کردند 
قای اسماعيل نوری عال آن افراد درخارج ازکشور راميتوان آجمھوری اسالمی  پرداختند که معروفترين 

  .معرفی کرد

کس چديدند وھي وھم تصويراورادرماهن آھم موی خمينی را الی قرھمان جو ايجاد شده بود که ھمگان 
مردم به مالحظه  درتحميق ،مشخص ترين فرد(يارای اين نبودکه بگويد من عکسی درماه نمی بينم  را

  .تصوير خمينی درماه شخص عليرضا نوری زاده بود = شھادت نگارنده اين تحرير)

ّ                                جو  سياسی ويا اجتماعی عاملی است بس يارمھم که بسرعت ميتواند مجاز رابجای حقيقت به مردم غالب  
   .ن گفته استآو دائمی نيست وحافظ دربيان      ّ ولی ج   ناھکارراتبرئه کندگ و کند ويا بيگناه را گناھکار

  ن زمان که پرده برافتدچھا کنندآحالی درون پرده بسی فتنه ميرود     تا

            

 


