
 حقوقدان -اميرفيض -توضيح الزم نسبت به اھليت نمايندگان ايران در توافق جامع                                       ١از  ١برگ  ٠٨/٢٧/٢٠١۵

  توضيح الزم

  نسبت بـــــــه

  اهليت نمايندگان ايران درتوافق جامع
  حقوقدان  -اميرفيض

انده رسيندگان ايران درتوافق جامع گان تحرير اھليت نمامالحظه کننددرکمال احترام وخضوع به استحضار
  ١ :ميشود که

درجريان تحيقيق يافت شد که برخی منابع مورد استفاده درتحرير مزبور ضعيف وبعضا غيرقابل استناد 
 ؛ازباب نمونه ،مورد استفاده قرارگرفته است )اليحه الحاقی ،ديگرمحظور(است که متاسفانه درقسمت 

اليحه مزبورموکول به بعد  منتشره ازسوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی تصويب توافق جامع درمتن
ليفی است که ناشی سال شده است  درحاليکه تمام اصول اجرائی توافق جامع وابسته به تکا ٨ازگذشت 

وعمل ن کامال تمکين دارد آوجمھوری اسالمی درمالحظات اجرائی  پادمان است ژانس اتمی وآ اقتدار از
وازطرفی موضوعی که تائيد کرده است ژانس ھم بخش عمده تعھدات جمھوری اسالمی را آھم ميکند و

نوعی تصويب ضمنی است  ؛) ومجلس ھم اعتراض نکنداليحه الحاقیسوی دولت اجراشود ( از کشور در
عواقب اقدامات  و ثارآنرا رد کرد آسال مجلس  ٨واگردرسررسيد  سال چه معنائی دارد ٨وديگرگذشت 

 ،شده است سال اجرا ٨ان گفت موضوعی که شايد ھم بتو ؟بدون موافقت مجلس چه خواھد شدانجام شده 
  .نيست نميتواند درجريان اجراقرارگيرد یمده واال چيزی که قانونآبصورت قانون در

وتمکين مزبورعمل  ژانس اتمی تمکين کردهآمه ھای ازطرفی ايران درتوافق ژنو به تمام تصميمات وبرنا
   .ژانس شناخته شده استآزرسی ھای . حتی درتوافق ژنوفعاليت ھای پارچين نيزمشمول باشده است

 دارم از ٢ )موضوع اليحه الحاقی ،ديگرمحظور(توصيه ميکند که  ،تحقيقابھامات مزبور ومدارج ديگر
   .تری استوارگردد گر مورد مزبوربرستون منابع معتبرحريرات ديت در تا  تحرير مزبور خارج

ھمه منابع تحقيق وياروايات درصف قبول  ،اين اضافه گوئی شايد مناسب باشد که ازنظرکلی واصل قبول
ن ثابت شود وياسابقه راوی ويا محقق گويای گمراھی وياغرض ورزی اوباشد آقراردارند مگرخالف 

   :بھمين دليل است که ميگويند

 باشد نه مسئول  استروايتی که کس ازقول ديگران گويد       اگرخالف يادرست 
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