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  حقوقدان -ميرفيضا

سناتور جمھوريخواه درنامه ای خطاب به سران جمھوری اسالمی ھشدار داده اند که  )۴٧وھفت (چھل 
واضافه کرده اند  ،جمھوری اودوام خواھد يافتکه باراک اوباما امضا کند فقط تاپايان رياست  توافق ھر

 د ول کنباط آنرا باشد ميتواند فقط يک  قلم رئيس جمھوری بعدی توافقی که به تصويب کنگره نرسيده
  .نرا تغيير دھدآست مواد کنگره ھم ھرزمان بخواھد قادرا

**  

اصل حاکميت برھائی است که دارای قانون اساسی بوده و ھشدار کنگره يک حق قانونی تمام حکومت
د وياموافقتنامه ای بدون تصويب مجلس نمايندگان بی که ھرگونه قراردا ؛ن شدهوردم مقتضی ومدم

   .اعتباراست

 ار حق قانونی دارد که موافقتنامه ھائی که بتصويب کنگره نرسيده آمريکابنابراين ھمانطور که کنگره 
) برای ٧٧ماده ھمان حق ھم به اعتبارصراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی ( ؛فاقد رسميت بداند

    .وجود وبرپاستم مجلس اسالمی جمھوری اسالمی

کشورھا بمناست عدم اھميت ويا مصالح ملی ويا  برخی مصوبات وياموافقت نامه ھای روسای جمھور
 ابرت ھا بنقاين نوع مواف ؛بط سياسی بدون تصويب کنگره به جريان می افتدمسائل تشريفاتی وروا

نرا متوقف آادامه شخصيت واعتبار مقام شخص رئيس جمھوراست که رئيس جمھور بعدی حق دارد 
   .نرا تصويب نمايدآيا کنگره بااصالحاتی  و ،سازد

فقت درسنت مشروطيت ايران نيز اين موضوع سابقه داراست که ھيئت دولت درموقعيت ھای خاص موا
   .نھا را متوقف ميسازدآد که دولت بعدی اجرای يکنامضا م تصويبنامه ھائی را و

درحقوق اسالمی ھم سابقه اين چنينی ديده ميشود نمونه اش قريه فدک است که به تصميم محمد به فاطمه 
  .دشمحمد  فدک ازفاطمه پس گرفته مرگ  داده شد وبعد از

وکيل درمقابل موکل نقش رئيس جمھوردرمذاکرات وامضای موافقت نامه با کشورھای ديگر ھمانند نقش 
اختياراتش عملی  ھمانطور که اگروکيل خارج از  ،نھم نقشی که درقانون اساسی نوشته شده استآاست 

ن آبی اعتبارسازد ويا وکيل بعدی موکل  نراآن عمل را تنفيذ ويابا يک قلم آانجام دھد موکل حق دارد 
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بيش  کشورھا ھم کم و )(روسای ورینرا باطل ميکند روسای جمھآ ، ود را مستحق جريان نداندقراردا
  .ن حق برخوردارندآ از

اين اشاره بجاست كه حتي موافقت سيدعلي باهمه اختياراتي كه قانون اساسي به او 
   .نميشود 77داده موافقت اوبا موافتنامه ها وقرارداها مسقط حق مجلس درماده 

  ماده اشكال 

 است جمھوری اسالمی  رھبران ن برای باصطالحآئی ارسال آمريکاماده اشکال درنامه سناتورھای 
دارد مسئله قابل ايراد اين است  ندارد وتنھا يک رھبر رھبران جمھوری اسالمی ايران صرفنظر ازاينکه

 ه جمھوری اسالمی يک کارن بآابالغ  ؛ستآمريکابيان مواضع حقوق سياسی  محتوای نامه مزبور،که 
لت ويک حا سياسی بين الملل نداردودرشان قوه مقننه ھيچ کشوری نيست وسابقه ھم درحقوق  نمايشی
  .وردآرا بتصوير مي و ارعاب تھديد

  قاي ظريف آنظر 

توافق احتمالی دريک قطعنامه فصل ھفتمی < :قای ظريف درگفتگوی با ھفته نامه صدا گفته استآ
 د ومآدرخواھد  ورآمنشورسازمان ملل مورد تائيد قرارميگيرد ودرنتيجه به يک توافق بين المللی والزام 

  .>ور خواھد بودآدولت ھا الزام برای ھمه 

پاسخ به خواب احتمالی ، نوعی دلخوشی برای مصرف داخلی است ساده ترين قای ظريفآاظھارنظر 
   .است >به ھمين خيال باش .......ايشان <

 – ) رجوع فرمايند(باھم درسيرک اوباما وبنيامين نتا نياھو مندان به موضوع ميتوانند به تحريرعالق
کليک کنيد. اينجا   
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