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  حقوقدان-اميرفيض

   :برخی ازمعلوماتی که اجازه تنظيم اين تحريررا ميدھد اينھاست

 مذاکراتاعالم مکرر ھيئت نمايندگی ايران درمذاکرات ھسته ای چه درژنو ولوزان مبنی براينکه  < 
  >براساس رھنمون ھای مقام رھبری استما 

  )ظريفمقام رھبری بربيانيه لوزان  نظارت دقيق داشته اند ( 
علی مطھری نماينده تھران ازتفاھم ھسته ای لوزان بعنوان مرحله جديدی که جايگاه تازه ای  

   .ورد ياد کردآبرای ايران دردنيا بوجود خواھد 
   .ايران بسوی سعادت وخوشبختی دانست علی الريجانی تفاھم نامه راباب حرکت 
ا ستود وازنمايندگان ايران درمذاکرات بنام بچه ھای انقالب ياد سيد علی مذاکرات ژنو ولوزان ر 

کرات مذا اقدامات ھيئت ايران درکرد و اين مطلب را عباس عراقچی سندی گرفت برای تائيد وتنفيذ
   .ھسته ای

از تفاھم نامه بعنوان  ؛ميداند آمريکا باکه خودرا مسئول جنگ بادی) آ(فيروزسرلشگر گاوميش  
مان ھ  . رئيس مجلس ھم تفاھم نامه را تائيد وتبريک گفت يک موفقيت به سيد علی تبريک گفت
يگری د گفتار در دادند و اتبنابآ گرفتند و          ُ     کرد وگفت د ر را معلی الريجانی که توافق ژنو رامحکو

ی دراھميت ورھگشائی تفاھم ايران بھافصل مش ميکرد.نرا امضا نآھيچ احمقی کرد که < اضافه
   .فرمانده پاسداران ھم تبريک گفت -درمجلس سخن گفت 

  .دوبعد زيرش ز شيخ حسن ھم تفاھم نامه را تبريک گفت  
وری مردم  امواجی بود که تبريک موفقيت تفاھم نامه را فراگير نشان آتظاھرات وشادی ھای گر 

  .ميداد
 رده اند يعنی نخوانده ونھا ذرع نکرده پاره کآ، طبق عادت ن نشان ميدھد کهآ اينھا وبسيار نظاير 

واگرسيد علی با تفاھم ايران موافقتی  نفھميده شادی سردادند وتبريک چشم بھم چشمی گفتند
  .نداشت محال بود که اين حرکت ھای سفارشی  بوقوع به پيوندد

  قرائن چه ميگويد

ان وشخصيت ھای سياسی کشور ومتقابال دردولت دربين مردم اير آمريکااحتياطی که نسبت به   ِ و      ّ با ج  
 نسبت به ايران وجود دارد ميتوان گفت حمايت مستقيم سيد علی ازمذاکرات ھسته ای و آمريکامردان 

تشويق وتجليل او ازھيئت نمايندگی ايران درمذاکرات ژنو ولوزان ووين عاملی بوده است که سبب ايجاد 
   .ستان شده الوزای تائيدی نسبت به تفاھم نامه گرايشھ
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م که ولی فقيه نسبت به موضوع تفاھم نامه اظھارنظرنکرده اماددرحاليکه نماينده ولی فقيه ميگويد <
  .>رد وسخن ولی فقيه ختم الکالم استاست کسی حق اظھارنظرندا

 قطب تاسی است واظھارات عديده او مبنی بررضايت ازدست اندرن اين است که سخن سيد علی آمفھوم 
ای بوسيله او جريانی است که دانه ھای تاسی گرايانه را تشکيل مذاکره ورھبری مذاکرات ھسته  ارانک

  .شف شف شفتالو) –رضايت ضمنی (ميدھد 

  هنوزكاري انجام نشده كه تبريك بردارباشد 

 ده گوين. اين ادعا وقتی شنيدنی است که ظاھراين عبارت  تعليق تفاھم نامه به امضای طرف مقابل است
ولی درحاليکه ھيئت مذاکره  ،گان نداشته باشددخالتی درجريان مذاکرات وھدايت وسرپرستی مذاکره کنند

 گان وديگر مقامات مسئول مذاکرات ھسته ای جزئيات مذاکرات وتصميمات خودرا مرھون توجه وکنند
   .اه بوده استاعالم وحتی درمجلس ھم با تائيد ھمر ھدايت سيد علی ميدانند واين موضوع ده ھا بار

ن آامضا بشود يا نشود کارانجام شده ای است که تالی وفاسد  ۵+١تفاھم نامه ايران چه ازسوی لذا 
متوجه ايران خواھد بود واين توجه بمناسبت مقام واليت مطلقه ای که سيدعلی ازجانب مردم مدعی است 

 ت واده لذا مسوليت مذاکراجرای حق حاکميت مردم راازطريق واليت فقيه مقررکروقانون اساسی ھم 
   .تصميمات  ھسته ای متوجه شخص سيد علی خواھد بود

  .)، مامورمحسوب است  ومسئول نيستكسيكه براي برداشتن هرقدمي كسب اجازه ميكند(

  نه موافقم ونه مخالف 

يا آ. ن حرفھای بسياربی معناستآ از ،ادعای سيدعلی مبنی براينکه نه موافق تفاھم ھستم ونه مخالف
که مسلمانان رابه بی تفاوتی نسبت به اصول وفروع احکام شرعی راھنمائی رابواب فقه موردی ھست د

ن بی تفاوت آيا درباب امربه معروف ونھی ازمنکر مواردی ھست که مسلمان نسبت به آ؟ کرده باشد
  ؟باشد

س حتی عقلی است وھرک) امری حکمی ودرمواردی مخالفتد (ــــــ) بتشخيص مراتب خوب (موافقت
   .حيوانات ھم محروم ازقوه تشخيص ودرنھايت موافق بودن يا مخالف بودن نيستند

   وحتی حيوان ادعای اينکه نه موافقم ونه مخالف معنايش اين است که گوينده درحد مداد است نه انسان 

به  تتفاوتی نسبی نميتواند ادعای ب ،سيد علی که بنابرموجھات متعدد برمذاکرات ھسته ای اشراف داشته
   .حاصل نظارت وھدايت ونظرات اوست ،نتايج ن داشته باشد زيراآنتايج 

کسيکه درمقام واليت مطلقه قوه درک وتشخيص  خوب وبد دستاورد ھای مذاکرات ھسته ای تا ھمين جا 
   .، اصال صالحيت مقام واليت رانداردندارد وميگويد نه موافقم ونه مخالف را

مديريت  بينش سياسی واجتماعی وشجاعت وقدرت وجمھوری اسالمی (قانون اساسی  ١٠٩بموجب ماده 
) شرط است  کسی که دراين حد فاقد بينش سياسی واجتماعی درتشخيص منافع کافی برای امررھبری
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، کسيکه فاقد شھامت اعالم  تشخيص است وبه عبارت نه موافقم ونه مخالف متوسل وزيان ملت است
ھمان قانون وارد  ١١١ت ومجلس خبرگان بايدبه حکم ماده را فاقد اس ١٠٩ عت قانونی ماده، موقيميشود

   .عمل بشود

  ادعاي امضا 

 با موافقت ويا مخالفت موارد تفاھم دوموضوع جداست  ۵+١ادعای عدم امضای تفاھم نامه ازسوی 
 اساس توافق بعدی قرار را نھاآ اصولی که نمايندگان جمھوری اسالمیموافقت با تفاھم يعنی موافقت با

   .داده اند

احتياجی به  ،چنين تفاھم نامه ای که نمايندگان جمھوری اسالمی تھيه کرده اند وبانظر سيدعلی است
  .فراھم ساخته احتياجی به امضا ايران ندارد آمريکاندارد کمااينکه  اصول تفاھمی که  ۵+١امضای 

ی که نمايندگان ايران تھيه وسعی ا مخالفت با طرحموافقت ويا مخالفت با تفاھم ايران يعنی موافقت وي
    .راتحصيل کنند ۵+١دارند  کسب موافقت 

نه موافقم ونه مخالف، متوجه طرحی است بنام تفاھم نامه که نمايندگان ايران با مشورت ونظارت سيد 
فقم رت نه موادرعبا یبنابراين بی تفاوت ؛علی درمذاکرات ھسته ای باھدف حفظ حقوق ايران تھيه کرده اند

   .ونه مخالف برميگردد به منافع ايران درمقابل زياده خواھی ھای غرب

رمجلس شورای يدارد وبنابرتفسراممتنع  رای درحقوق پارلمانی عنوان نه موافقم ونه مخالفحالت 
   /اسالمی

  >درشرائطی که نماينده درجريان بررسی موضوعی برای تصميم گيری قرارندارد رای ممتنع ميدھد<

  (عبدالرضا مصری سخنگوی مجلس اسالمی)                                                                  

  ؟؟يا سيد علی خامنه ای درجريان مذاکرات وتصميمات ھسته ای قرارنداشته استآ

  اشتراك درمسئوليت 

درمواردی مجلس اسالمی  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی درعين توجه مسئوليت ازطريق واليت فقيه
ای وابسته به ت نامه ھمذاکرات واحتماال موافق وازجمله ھمين را درمسئوليت ھا شريک کرده است

   .است نوژ ومذاکرات وين ولوزان 

قانون اساسی جمھوری اسالمی مسئوليت روند نا متناسب موافقتنامه ھا وتفاھم نامه را  ١۵٣و ٧٧مواد 
ئله مس واگردررابطه با واليت فقيه و خرگفته ميشودآدرمجلس است که سخن  ؛متوجه مجلس ساخته است

  .خررا مجلس ميزندآد درقانون اساسی حرف را ولی فقيه ميزن خرآشرعی حرف 

ی مذاکرات ھسته ای وھرقراردادی که با بنابراين مسئوليت ھای قانونی موافقتامه ھا ويا تفاھم نامه ھا
نظارت خود کوتاه بيايد ده مجلس است  واگرمجلس برای احقاق حق ھکشورھای خارجی تنظيم شود برع
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علنا وارد موضوع  )ی الريحانی رئيس مجلس وعلی مطھریا تائيد ضمنی (اظھارات اخيرعلسکوت وي با و
   .ن برعھد مجلس ميباشدآ ینشود مسئوليت قانون

  براي توجه مجلسيان 

ودولت شيخ حسن روحانی اين است که موافقتنامه مذاکرات ھسته ای دردوره  آمريکاسياست مشترک 
حتمالی به مجلس نرود که بارد ارگرفته شود که موافقتنامه بکايابد وطريقی مين مجلس فعلی پايان ھکنونی 

   .مواجه شود

واھد خواسرائيل تشکيل  آمريکامجلس بعدی که بنظرميرسد يکدست ازطرفداران سياست ھمزيستی با 
اراسبه ازگاری که د وخودشان چھبيانداز ی موافقتنامه رابه گردن مجلس کنونی مفاسد وزيان حتم ،شد

ردن زمائی رابه گآراستی  نکبت بارموافقتنامه ويا قرار ثارآوتمام کرده استفاده کنند  مھمجلس فعلی فرا
   .مجلس امروز بياندازند

قايان نمايندگان مخالف دولت فعلی و آ
 نھا که خواستارارجاع موافقتنامهآ

وتصميمات وگزارشات مذاکرات ھسته 
نان با آبه مجلس ھستند ودرک  ای 

تخابات مصالح ملی نزديک است دران
خرسال امسال مردود خواھند آی نپارلما

ئی آمريکانھا را عوامل آبود وجای 
خواھند گرفت بنابراين قابل 

نھا به موقعيت حساس آتصورنيست که 
خودشان دربد نام شدن درجھت تسلط 

  .گاه نباشندآبرايران  آمريکا

  شناسائي اسرائيل

دراظھاراتش اشاراتی بود مبنی  ،حانیيادتان ھست که درھمان روزھای نخست انتخاب شيخ حسن رو
   .ن مخمصه صحبتی نکردآ ، که بااعتراضاتی، ديگرازبرشناسائی اسرائيل ازسوی جمھوری اسالمی

يران ا برای حل مشکالت ھسته ای با نتانياھو (نخست وزير اسراييل) اخيرا يکی ازشرائطی که بنيامين
محدوه مذاکرات ھسته  در نراآاوباما  است که باراکاسرائيل بوسيله جمھوری اسالمی ارائه داد شناسائی 

   .ای نپذيرفت

ئی شيخ حسن وبرگشت سلطه وسيع آمريکاامروز خواست اسرائيل  پذيرفته نشد ولی با استمرار دولت 
ساله وسالح تجديد تحريم ھا خواست  ٢۵زمائی آه درمسئله راستی ژن کشور بويآبی حد واندازه  و

     .اسرائيل پذيرفتنی خواھد بود

 


