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  نقش طويله يامجلس
  در

  موافقتنامه ژنو
  حقوقدان -اميرفيض

 له ای بقلم حسين شريعتمداری درجمھوری اسالمی روزنامه کيھان تھران درمقا ١٣٧۶درانتخابات سال 
  .>طويله است واصالح طلبان ھم گاو ھستندمجلس < :خ به ناطق نوری نوشتپاس

قای حسين شريعتمداری محکی است آاين روزھا که موضوع موافقتنامه ژنو درجريان است اظھارنظر 
  .برای اينکه واقعا مجلس اسالمی طويله است ياخير

  فرق مجلس با طويله 

ين بيان ابه  ،تحريرحاضر          ِ ولی مطلوب   ،درمجلس وطويله نيست ،اصولی           ِ ويا مقايسه   گرچه جھات تشابه<
    .ن نياز داردآازحاصل نتيجه گيری اوت وتف

ھا ولوايح وقرارداد  مجلس جايگاه قانونگزاری واجتماع نمايندگان مردم برای اظھارنظرنسبت به طرح
    .زادی عمل اقدام ميکندآ وبطورکلی اقدامات اجرائی دولت است که با استقالل فکرو ھا وموافقتنامه ھا

   .نھاستآسوگند نمايندگی ووجدان وشرافت  ،مردم                                   ِ جرای صداقت وپاکی واستقالل نمايندگان  ضمانت ا

  .)، سوگند نمايندگان مجلسقانون اساسی جمھوری اسالمی ۶٧اصل  (

 اراده دارند ولی تحت مھميزفکری گاودار و ن حيوانات گرچه فکروآاست که طويله جايگاه چھارپايان 
ن شاھد علی الريجانی رئيس طويله آيد که آين مورد شاھدی بربيان موضوع ميدرا ،پادارعمل ميکنند ارھچ

يعنی درماھيت  >يت هللا خامنه ای استآمجلس اسالمی يک مجلس والئی است وتابع < :است که گفته
  .مجلس نيست وطويله است

   وامــــــا بعد

و خوانده اند  افقت نامه راتسليت نامه وعزا جريان موافقتنامه ژنو واظھارات برخی ازنمايندگان که مو
د که براه افتا ،ھم درمسير حقيقت                                                   ّ ل کنی که نسبت به موافقتنامه ازخود نشان دادند اين تو  سفت کن وش

ند اکنون فقط اصالح طلبان گاو بود ٧۶ھمانطور که حسين شريعتمداری گفته است اگردرانتخابات سال 
  .ھستندريف دارند ويا چھارپای ديگری ھم گاو تشنھا آاصولگرايان نيز يا 

  شل كن وسفت كن 
مھترقرارداشتن است ومھتراست که حيوان را بابارسنگين ويا             ِ ، تحت مھميز  يکی ازعالئم حيوان بودن

   .تطبيقش نگاه کنيدبه  .سواره وياپياده ھدايت ميکند ،، ازراه ويا بيراھهتند ھسته وياآ، سبک
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وسياست خارجی مجلس نوشت کوثری نماينده وعضوکميسيون امنيت ملی قای آديماه  ١١روز چھارشنبه 
نطور که بايد آ. دراول مذاکرات تيم ناظربرمذاکرات ژنو باحضورمسئوالن ارشد کشورتشکيل ميشود<

. شورای ناظربرمذاکرات ھسته ای باحضورسران سه قوه وشايد مذاکرات بنفع ماجريان وپيشرفت نداشت
  .>ميباشند را دارا کشورمسئوليت نظارت برمذاکرات ھسته ایوبرخی مسئوالن ارشد 

قای کوثری واستقبال نمايندگان مبنی برتشکيل ھيئت نظارت برموافقتنامه آدرست يک روز بعد ازاظھارات 
 قایآ احمد رضا دستغيب عضوکميسيون امنيت ملی وسياست خارجی (دقت کنيد ھمکار ،ومذاکرات ژنو

نميگيرد چون  قرار موضوع مزبور مورد بررسی نيز<ته که گف )کوثری درکميسيون امنيت ملی است
ن نظارت برمذاکرات اتمی درايرا< :> او گفته استتشکيل چنين ھيئتی با کارشورای امنيت ملی تداخل دارد

سال پيش تاکنون درشورای عالی امنيت ملی اين کشورمتمرکز بوده اما درھفته ھای  ١٠از ازابتدا
اسماعيل کوثری ازتشکيل ھيئتی با حضورنمايندگان مجلس خبرداده بودند اخيربرخی ازنمايندگان ازجمله 

  .>که باتکذيب مقامات دولتی مواجه شد

به  گفته بود که يعنی ھمان کميسيون)( قای باقرحسينی عضو کميسيون امنيت ملی وسياست خارجیآ
ای قآ ھد شد ول خواناظرمجلس براجرای توافق ژنو تشکي     ِ گروه   ،پيشنھاد ھيئت رئيسه اين کميسيون

کميسيون ازتشکيل ھيئت نظارت خبرداد وگفت سه نفرازروسای کميته ھای  حسين نقدی سخنگوی ھمان
   .عضواين گروه ھستند،نماينده  )۵پنج ( تخصصی مجلس ھمراه با

سخنگوی ھمان  ،ازسوی کميسيون امنيت ملی مجلسيک روز پس ازخبرتشکيل کمييسيون نظارت 
ا ، موضوع نظارت مجلس رباخبرنگارسياسی خانه ملت یرحقيقت پور درگفت وگويقای منصوآکميسيون 

   .منتفی اعالم کرد

نماينده مجلس بدليل نبود اطالع درباره مفاد موافقتنامه ژنو اعتراض کردند وگروھی نيز درنحوه  ١۵٠
   .اطالع رسانی به مجلس راضی نيستند ودرحال امضا جمع کردن ھستند

خ درکشوردرحال ر یاتفاق< :ی مجلس گفته بودقای حميد رسائی يکی ازنمايندگان منتسب به اصولگراآ
اما ميگويند دادن است واين روزھا سواالت متعددی درباره قرارداد ژنو وموضوع کرست مطرح است 

وزی است که ر، اين روزتسليت گفت واظھارداشت که < او روزاجرائی شدن توافق ژنو را >مطرح نکنيد
   >ولی مافعال ماموربه سکوت ھستيمدستاورد دانشمندان ھسته ای ازدست رفت 

   فرق نماينده وچهارپار درهمين شهادتهاست 
قانون اساسی جمھوری اسالمی ياد کرده وبا رعايت  ۶٧نماينده مجلس باتوجه به متن سوگندی که درماده 

، درصورتی که حق تحقيق وتفحص درتمام امورکشوررادارد ھمان قانون که مجلس  ٧۶ده ما
برود  وازتصميم تشکيل کميسيون نظارت  >مطرح نکنيد<خودراماموربه سکوت بداند  وزيربارحرف 

سال قبل  ١۶قای حسين شريعتمداری درآبيک اشاره الريجانی منصرف شود ھمان حيواتی است که 
، سروصدا ميکند وبايک اشاره ساکت حرکت ميکند ،واناتيعنی تحت اراده مھترحي ؛ورده استآبتشخيص 

   .رام ميشودآ و

تنگ بارکش ھارا سفت وشل ميکنند واين درحالی  ووزن بار، ميدانيد که چھارپاداران بمناسبت کيفيت راه
تطبيق بفرمائيد با سفت وشل کردن نظارت  .است که خود حيوان ھيچ اراده ای درانجام اين کارندارد

ِ  حرف وتصميم  سه يا چھارجور ،ذاکرات واجرای موافقت نامه ژنومجلس درم درمدت سه روز متفاوت          
  .نھا بايک نھيب ھمه راساکت ساختآ تاباالخره مھترازيک کميسيون امنيت ملی 
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 که دنھا درانتظار تلفن علی الريجانی ھستنآ ،نفره راھم نبايد جدی گرفت ١۵٠اعتبارمخالفت وامضای 
نھا به دنبال ھمين تلطيف ھستند نه قيام نمايندگان مجلس برای آ> اند ساکت باشيدقا فرموده آويد <گب

امضا کافی برای  ١٠فقط  ٨٩برطبق اصل  داشت، امضا ١۵٠واال چه نيازی به  .احقاق حق مجلس وملت
    .استيضاح وزيراست

  اعتراض نمايندگان به عدم اطالع 
  >درتمام امورکشوررابه مجلس داده است تحقيق وتفحصحق قانون اساسی جمھوری اسالمی < ٧۶اصل 

ی گاھآ در ،وبااعتراض مجلسيان به کوتاھی دولت ،تفحص به معنای جستجووپيدا ومعلوم ساختن است
ق اصل تابتواند طببا نماينده مجلس است که برود وتفحص وجستجوکند  .نھا بسيارتفاوت داردآرساندن به 

  .قانون اساسی عمل کند ٨۶

 ،کسی که وظيفه تحقيق وتفحص درموضوعات ودرنھايت تصميم گيری وايفای وظيفه قانونی دارد امروزه
  .. عذربدترازگناه ھمين استگاھی ندادن ديگران متعذربشودآبه  نميتواند

نرا آا کاخ سفيد متن ومتن موافقتنامه ژنو مطلع نباشد تبرای يک نماينده مجلس ننگ است که ازجريان 
ی ست دروغ وباشتر ننگ خواھد بود که ھرچه وزيرخارجه ومعاونش بااشاره وکنايه گفته منتشرکند وبي

  .با بپذيرد پايه باشد

   .به معنای بررسی حقوقی وقانونی است که تفحص را ازحالت نظری خارج ميسازد ٧۶تحقيق دراصل 

   .بکشاند به نماينده اجازه ميدھد دولت رابه استيضاح ٨٩پس ازتحقيق وتفحص نماينده است که اصل 

 ،جريانی که درکشوردارد حرکت ميکند مطلع کند خيلی فکاھی استرا از نھاآتظار نمايندگان که دولت ان
حيوانات ھم خودشان خطرراه را درک ميکنند وبه جسجوی راه بھتری برميايند نه اينکه منتظربمانند تا 

   .نھا گوشزد کند که راه خطرناک استآچھارپادار به 

اھد کارغيرقانونی بکند ازنحوه عمل خود ديگران خاصه مسئولين کشوررامطلع ميسازد مگرکسی که ميخو
  ؟متمسک شده اندی قايان نمايندگان به چنين معاذيرآکه 

 ، قراردادھا وعھدنامه ھا ومقاوله نامه ھاقانون اساسی جمھوری اسالمی مقررساخته که < ٧٧اصل 
  >مجلس برسد ی بايد بتصويبموافقت نامه ھای بين الملل

  ؟ستمده اآميدانيد چرا اين اصل درقانون اساسی 

  نھم نمايندگان مردم خيلی بيشتر وبھترمنافع مردم وکشورراتشخيص ميدھند آ نفر ٢٧٠برای اينکه
ولی اين قاعده حقوقی واجتماعی درمورد گله حيوانات جاری تا يکنفرکه نامش ولی فقيه است 

  بان ميخواھد> نجا رود که گلهآه   ّ گل  < نيست و
 و است   ، تحقيق وتفحص درباره مطلب مطروحه وازجمله موافقتنامه ژنالزمه تصويب مجلس

اھميت  ،واين ارتباط وپيوستگی تصويب ويا رد موافقتنامه الزم وملزومندبا ،يعنی تحقيق وتفحص
ان کشوررانشامر تفحص وتحقيق درمسائل  درنمايندگان مجلس  بزرگ ومسئوليت بسيارحساس

گاھی دادن ازسوی دولت نسبت به مذاکرات ژنو بوده اند آکه منتظر  را قايان نمايندگانآ ميدھد و
     .متنبه کند کمی شايد

  

  تفحص درجريان ندانم كاري هسته اي  
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سال گذشته، فعاليت اتمی ايران  ١٠تفحصی که وظيفه مجلس است به اين مسيرکشيده ميشود که در
اليت ن فعآ روحانی مستقيما بر قای شيخ حسنآرقرارداشته که ھمين ی امنيت کشومنحصرا زيرنظرشورا

   .ستنظارت داشته ا

 ايران وکشورھای اروپائی وجمھوری اسالمی  ھا ودرگيری ھای  گرفتاری ه، نشان ميدھد که ھمتفحص
رفتاريھای بيش ازحدقطعنامه ھای شورای  ن کجآژانس که منجربه قطعنامه ھای شورای امنيت ومتعاقب آ

ايران شده است نتيجه سرکشی ايران به حق ويا ناحق وباالخره کشيده شدن نھا به آتحميل و امنيت 
   .موضوع به شورای امنيت وصدور قطعنامه ھا بوده است

دی وبه تبعيت ازباوراعتقا ، اگربه فکرمنافع ملی وکشوربودشيخ حسن روحانی اگربصيرت کافی داشت
(ديدار دردھه فجرسالگرد انقالب  >ايران نمی شناسيم مااصوال کشوری رابنامه <تخمينی نبود که گف

ک ي .به مقابله با قطعنامه شورای امنيت کشانده شود ،نبايد ميگذاشت که کار )١٣۶۴يھمن  ٣١اسالمی 
ژانس آميدانست درحاليکه ايران عضويت  حقوقدان ميداند که باتصميم شورای امنيت نميتوان شوخی کرد 

ابل مق نميشود درميدانست که  .س عمل کند ودرمقابل شورای امنيت بايستدژانآرادارد نميتواند برخالف 
قطعنامه شورای امنيت که پياپی صادرشده وباالخره منجربه قطعنامه بسيارسخت عليه ايران شده  ۶

خله مدا در بطور طبيعی  مسئله صالحيت روحانی  ،اين برداشتھا رسيد تفحص به که وبعد مقاومت کرد
   .ضای موافقت نامه بوسيله وزيرخارجه روحانی مطرح ميشدام و مذاکرات ژنو

  وامـــــا تحقيق 
افقنامه متن تو< :قای عراقچی وظريف گفته اندآاولين نکته بارزی که درتحقيق خودنما ميشد اين است که 

ا ويفع ايران بوده مذاکره وحفظ منا ،قايانآيا ماموريت آ> ھا نوشتند وماھم امضاکرديم مريکائیآ را ژنو
ايجاد  وداشته يا چنين سندی ميتواند نام موافقتنامه آ ١ ؟نرا نخوانده اندآفقط امضا کردن سندی که متن 

  قايان نمايندگان که مسئوليت انفرادی واشتراکی نسبت به مسائل ايران داريد؟آ ؟تعھد برای ايران کند

  مده است آشورای امنيت  ١٩٢٩تحقيق نمايندگان مجلس را متوجه ميسازد که درقطعنامه
آوری خودرا متوقف کند اين قطعنامه به عاليت ھای مرتبط با غنی سازی وبازفراگرايران تمام ف<

  ؟.مد>آحالت تعليق درخواھد 

 نآنامه ژنو بايد محدود ومحصوربه اجرای قطعنامه ھای شورای امنيت که کل  بنابراين موضوع موافقت
ازقبيل حقوق ندارد  ١٩٢٩يچ ارتباطی به قطعنامه مستتراست باشد نه مسائلی که ھ ١٩٢٩ھا درقطعنامه 

  . ۵+١بشر، سوريه وازھمه مھمتر کليه درک کشورھای 

نگاه برای تصويب موافقتنامه ژنو که بدون موافقت آوقتی مجلس براه تحقيق به اين مسئله مھم پی برد 
ن آدرصدر ھمه ن واجب ميدانست که آ مجلس نميتوانست درجريان اجراقرارگيرد اصالحات الزم را بر

   .محدود ومشخص بودن موضوع موافقتنامه است ،اصالحات

ن تبعيت ميکنند که موضوع آ اصالح مزبور يک اصل حقوقی قائم به ذات است که ھمه جوامع حقوقی از
   .قرارداد بايد معلوم ومشخص ومحدود به زمان باشد
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