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  حقوقدان -يضيرفام

   .ن مناسب باشدآدررابطه با مذاکرات ھسته ای سوالی مطرح شده که تصورميکنم تخصيص تحريری به 

  پرسش اول

نمايندگان زورگويان به خود اجازه وحق ميدھند که  ۵+١: اين چه نشستی است که پرسش اول اين است
  ؟رازيرپا بگذارندحقوق واقعی يک ملت 

فرق بين سوال واعتراض اين است که سوال به ساختاری  ،پرسش مزبور جنبه اعتراضی دارد نه سوال
نچه بوقوع پيوسته وملموس است آمدن موضوع وپرسش شده التفات دارد واعتراض به آکه سبب بوجود 
   .ارتباط پيدا ميکند

   .فکرميکنم  مثالی در اين مورد داشته باشيم بجاست

ت يک حال نظارت مورد،  ؛دست بند زنان جلب ميکندوکشان  ،را کشان ناظری مييبند که پليس شخصی
اھی گ که گاه عنوان ميشود و ،ورد که ناشی ازحس انسانيت ورعايت حقوق بشراستآاعتراضی بوجود مي

 اعتراضیاما سوال اينکه متھم چه کرده که مستوجب جلب واحتماال بازداشت است يک سوال  .ھم نميشود
ل وامثالھم دلي نيست بلکه يک سوال قضائی است  يعنی پاسخ سوال بايد مستند به فعل مجرم وماده قانون و

   .باشد

  .اکنون ميتوان فرصت کوتاھی ازاين تحرير رابه پاسخ يکم پرسش کننده داد

داشته ن عضويت  تعھداتی ھم آ اعتبار ژانس بين المللی ھسته ای رادارد بهآجمھوری اسالمی عضويت 
ن تعھدات رفتار کند  پرونده جمھوری اسالمی به آدرصورتی که خالف  ؛ن تعھدات اين استآ که يکی از

   .شورای امنيت ارجاع خواھد شد

 ژانسآجمھوری اسالمی به علت سابقه بد ومتمردانه نسبت به فعاليت ھسته ای خود ومواردی که بنظر 
يم تصم ذونده اتمی ايران رابه شورای امنيت برای اتخاپر منطبق با ارجاع موضوع به شورای امنيت بوده

برقراری  رمذاکره ورا مامو  ۵+١ارسال داشته است وقطعنامه شورای امنيت با تحريم ھائی کشورھای 
  .ژانس واسترداد شکايت گرددآکه موجب رضايت  راه حلی نموده

ومذاکره واحتماال موجبات حضور ،ء، اين جمھوری اسالمی است که باانجام تخلفات وسوابق سوبنابراين
  .۵+١را فراھم کرده است نه کشورھای  ۵+١نمايندگان کشورھای  به روايت سول کننده زورگوئی 

غالبا به استناد اينکه کشورھائی ازقبيل ھند وپاکستان واسرائيل دارای بمب ھسته ای ھستند  اقدامات 
چنين برداشتی ازجھت احساسی درست است ولی  ،عادالنه دانسته نميشود ۵+١شورای امنيت ودرنھايت 
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 )نرا درعبارت (شيوع جرم سبب برائت مجرمين نميشودآوميتوان  ؛ازنظرتوجه مسئوليت درست نيست
   .وردآ

سوء استفاده رايج است دادستان کسی راکه متھم است تحت تعقيب  ،دريک جامعه ،مثالش اين است
وب دفاع محس چرا فالنی ھا تعقيب نميشوند  ستفاده ميشونداينکه ھمه مرتک سو, امتھم قرارميدھد دفاع 

   .نميشود

ردن انقالب اسالمی به تمامی صراحت قانون اساسی درتکليف صادرک جمھوری اسالمی متاسفانه بعلت
ن کشور دولت رامقيد به داشتن آکشورھای کفردرمحفظه اين اتھام جاسازی شده است که قانون اساسی 

وتکذيب جمھوری اسالمی ويا توسل به فتاوی سيد  ،له سالح اتمی ساخته استسالحھای پيشرفته ازجم
ھم ازنظر حقوق داخلی  علی خامنه ای درمقابل صراحت قانون اساسی وکتاب اسالمی فاقد حجت است 

   .وھم حقوق بين الملل

 ده شقای دکترفريدون فشارکی دستوردادآبه  ،اسناد نشان ميدھد که درسالھای نخست جمھوری اسالمی
  .>وظيفه شما ست که بمب اتمی رابرای حزب جمھوری اسالمی بسازيدکه  <

  ١٩٨٨. درسال مريکا رفتآھمان اسناد حاکی است که دکترفشارکی زيرباراين ماموريت نرفت وبه 
  .نھا خواست که دنبال فراھم کردن بمب اتمی باشندآ ھاشمی رفسنجانی خطاب به سپاه پاسداران از

گ عراق ھم گزارشھائی انتشاريافت که ايران به دنبال ھمکاری با کره شمالی برای درسالھای بعد ازجن
   .دستيابی به بمب ھسته ای است

عبدالقديرخان پاکستانی گفته است  ،دستورھاشمی رفسنجانی به سپاه پاسداران درجريان اجرا قرارگرفت
ھای خصوصی ھم بوده است ولی رمد والبته قراآقای شمخانی برای دريافت سه بمب اتمی به پاکستان آ

 نرا دراختيار ايرانآولی حاضرشد  اطالعات اتمی وساخت  ،دولت پاکستان حاضر به فروش بمب اتمی نشد
نوشته توضيح داده که مبلغ اين  ١۴/٣/٢٠١٣بگذارد مشروح اين گزارش راکه  واشنگتن پست مورخ

   .ميليارد دالربوده است ١٠معامله 

ته ای درداخل لوله ھای انتقال سوابق مزبور وپنھانکاری ھای ديگر ازجمله کشف لوازم فعاليت ھای ھس
 ديگر وفاش شد  گمرک چنين  در ،صورت گرفته بود ازکشورچين به به سفارش جمھوری اسالمیگاز

ن اي گرفتاری کنونی را متوجه ايران ساخته است  بنابر ژانسآالفت با بازرسی ھای پنھانگاری ھاومخ
که مسئوليت اعمال وخسارات او متوجه مردم خواھد  ،مقصر واقعی دراين جريان جمھوری اسالمی است

ايجاد  نرا قوه غاصبه حقوق حقه ملت  وآمگراينکه ايرانيان جمھوری اسالمی وعوامل ومتصديان  ؛شد
جمله  وازاين طريق ازضايعه ھای مسئله ھسته ای از دليس به اعتبارباورھای مذھبی خود بدانندکره وت

    .زمائی ومسائل تابعه بکاھندآبازرسی ھای راستی 

  حكم وجوب  –موضوع دوم 

برھمه واجب < ن به اين عبارت است کهآ سوال نيست بلکه حکم است و ،موضوع دومی که مطرح شده
  .>رابيطرفانه بررسی کنيم......... اد لوزانقراردوب چاست  که چار
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تفاھم نامه  ،قراردادی بنام لوزان وجود ندارد ۵+١نخست اينکه درماجرای مذاکرات ھسته ای بين ايران و
ن آمريکا منتشرشده که ھمانطورکه درھردوی آای ازسوی جمھوری اسالمی وتفاھم نامه ديگری ازسوی 

   .وھرطرف توقعات خودرا متن کرده است ونه قراردادست متون ذکرشده  نه موافقت نامه ا

دوم حکم دادن ازجانب کسی که خود قدرت اجرائی ندارد ويا دارد ولی مايل به خرج کردن نيست مصداق 
   .دنازکيسه خليفه بخشيدن است  انسان بايد خودش کارراشروع کند تا ديگران به اوتاسی کن

  .) رابکارميبرندی گود نشستن ودستورلنگش کناالايرانيان درچنين مواردی ضرب المثل ( 

  

  

  

  

    

  

 


