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 تاسيسات اتمي
 ميراث ملي است

  حقوقدان -اميرفيض

سوء تفاهم دراين مورد  تفاوت بين جمھوری اسالمی غاصب ايران، با منافع ملی است مقصد اين تحرير،
مثالهم  ا نجا كشيده شده كه مخالفت با حمله به تاسيسات اتمي ايران ويا تحريم هاي اقتصادي وآبه 

ع ان ومافودراين معادله نا هماهنگ  جاي اير ،.نوعي حمايت ازجمهوري اسالمي غاصب تلقي ميشود
    .مده استآملي ملت ايران با جمهوري اسالمي يكجا بتصوير 

  

بيک  ؛است ١ سال يعنی چه) ١٠نھا (آدررديف تحريرات مربوط به مذاکرات ھسته ای که تازه ترين 
ن تشخيص جايگاه منافع ملی وحقوق ملت وايران با جمھوری اسالمی آ و  موضوع مھم توجه الزم نشده

   .است

اتمی ايران قابل مصداق  دان معروف فرانسوی نظريه ای دارد که درمورد تاسيساتسو حقوقوژان ژاک ر

يران ا ساتی که بوسيله جمھوری اسالمی غاصب دريکليه تاساجراست و بااين نتيجه ھمراه ميشود که  و

ن تاسيسات به ملت ايران آ وايران محسوب است  مده ازجمله تاسيسات اتمی جزء  اموال ملی آبوجود 

  ارد نه حکومت ويا جمھوری اسالمیتعلق د

درمقابل سوال احتمال حمله ھوائی  )ھيومن ايونت( بااعليحضرت درمصاحبه  ٨۵١٣درسال  – حاشيه 

تاسيسات اتمی ايران جزء ميراث ملی ايران است وبه < :اتمی ايران فرمودنداسرائيل به تاسيسات 

 به نقد بيانات مفتخر ،ھمان سال باتجليل الزم> سنگرھم درشماره اول تيرماه جمھوری اسالمی تعلق ندارد

   .سو شدون با نظريه حقوقی ژان ژاک رآاعليحضرت وتطبيق 

  سو ميگويد:ور

. جنگ ناشی ازاصطکاک منافع مادی جنگ نتيجه روابط بين المللی کشورھاست نه افراد ويا ملت ھا
ن افراد دوکشوروجود دارد بيکشورھا. جنگ نه درحالت طبيعی                                  ِ کشورھا پيدا ميشود نه اختالف اشخاص  

جنگ مبارزه افراد يک ملت باملت ديگر نيست ومبارزه وکشمکش  ؛. بنابراينونه درحالت اجتماعی
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تصادم . جنگ رئيس يک کشور بارئيس کشورديگری نيست       ِ مخالفت   ،        ِ . مبارزه  روسای دوکشوراست
د ستقيم باھم دشمن ميشونن حسب تصادف وبطورمآ راست وافرادی نيز درفيزيکی يک دولت با دولت ديگ

ميجنگند نه بعنوان يک فرد عليه فرد ديگر. پس دشمن يک دولت دولت  طرف ديگر با وبعنوان سرباز
اعالن جنگ رايک دولت به چنانکه ازقديم  ،اين اصل ازقديم االيام جاری بوده است ؛وکشور ديگراست

  .دولت ديگرميداده نه مردم

 از مردم ميشود و هامات دولت ازنفع وضررجنگ واختالف متوجنجا که دولت نماينده مردم است اقدآ از
 رد وردھای کشورمتعلق به نسل حاضرآنجا که خسارات ناشيه ازجنگ چه غرامات ويا ازبين رفتن دستآ

نمايان کشور دارد لذا جنگ بصورت فيزيکی درحالت جنگ بين دو جنگ نيست وتعلق به کل ملت وکشوررا
  .ميشود

  اسو درحقوق مدون كشورهواصل ر
اده شده است يھمه کشورھائی که دارای قانون اساسی ھستند پ سو درحقوق اساسی واصل ژان ژژاک ر

که ضرروزيان اعمال دولتھا  چرا ؛ن نظارت عاليه ودقيق مجلس درتصميمات واقدامات دولت ھاستآ و
نھاست امضا آرا مردم ميپردازند لذا مردم بايد بدانند که چه قراردادی را دولت که نماينده ووکيل اجرائی 

را نآ گاه وآقرارداد ھا بلکه کليه اعمالی راکه دولت انجام ميدھد بايد  نمايندگان ملت کرده است  نه تنھا 
    .تجويز کرده باشند

 نقدر عام است که اگردولت ھا محرمانه وبدون اطالع مجلس عملی راآدامنه اين تکليف 
چه ن قراردادھا آ ثارآ ،ورندآمرتکب بشوند ويا قرارداد ويا موافقت نامه ای را به اجرا در

ی و ن ايستادگآمقابل نکه با تشريفاتی مجلس درآمثبت ويا منفی متوجه ملت خواھد شد مگر
   .به اتخاذ تصيمماتی مبادرت کند

ازجمله قانون اساسی جمھوری اسالمی درماده  ابھمين دليل است که قانون اساسی کشورھ
   .ه قائل نيستاعتباری برای قراردادھا وموافقت نامه ھائی که به تصويب مجلس نرسيد ٧٧

  تطبيق مورد با سرمايه هسته اي ايران 
 ، علیثبت ويا منفیـــــيرمـــونمايندگان ايران گرفته شود چه تاث ۵+١رتصميم وموافقتی که بين گروه ــھ

   .نه دولت جمھوری اسالمی متوجه ملت ايران استن آاالصول نفع وضرر 

ولی اعتبار درصراحت ماده مزبور  درست است که قراردادھائی که بتصويب مجلس نرسيده اعتبارندارد
ن درمسير دادگاه ومستند قانون قابل اعمال است نه اينکه چون قرارداد آ حقوقی است که استفاده از اعتبار

   :ن نميشود مثالش روشن استآثاری متوجه آبه تصويب مجلس نرسيده پس اصال ھيچ 

رارگرفته بدون اينکه به مجلس ھای عليه ايران مورد موافقت دولت جمھوری اسالمی ق بخشی ازتحريم
متضرر شده اند  وعمال مجلس درمقابل عمل م مده ومردم بسيارھآ ھا ھم به اجرا در رفته باشد وتحريم

   .انجام شده دولت قرارگرفته ھرچند عمل دولت قانونی نبوده است
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ردازد درحاليکه ھم اکنون  ملت ايران ميلياردھا دالر خسارات تحريم ھا رابه علت اقداماتی پرداخته وميپ
 قای اوباما وآواصرار مشترک  ) به تصويب مجلس نرسيده است ژنون (آ                            ِ ن اقدامات وموافقت نامه پيرو  آ

بخشی ازادامه اقدامات يکطرفه وخودسرانه جمھوری  جمھوری اسالمی برای ناديده گرفتن نظارت مجلس
   .را دنبال ميکنندمريکاست که  برنامه دورزدن مجلس وکنگره آاسالمی وحکومت کنونی 

جرياناتی ممکن  درست است که نبردن قرارداد ويا موافقت نامه به مجلس سالب اعتبارحقوقی است ولی

گاھی مجلس نمايندگان ازجريان مذاکرات وماھيت قرارداد آ نھا قرائنی باشد برآاست وجود داشته باشد که 
   .ھا ودولت را درسنگراستحضار ضمنی مجلس  قرارميدھد

سال جريان مذاکرات ھسته ای ودرنھايت موافقت نامه ژنو واعالمات مکرر  ١١اسف نميتوان درکمال ت
کرات > تائيد وموافقت مذاشده استگرفته  تمام تصميمات با موافقت مقام رھبریھيئت نمايندگی ايران که <

نھا که ھمين آخرين آوحتی موافقت نامه ژنو ھمراه تجليل واستقبال ازامضاکنندگان موافقتنامه ژنو و
ونه نم > ور رھبری تعيين ميشودظدستورکارمذاکرات با نقای عراقچی اعالم شد <آدوروز پيش بوسيله 

حق  مد خاصه که مجلس ازآھای بسيارديگر نوعی استحضار ضمنی ازاقدامات دولت به حساب خواھد 
  .ه استدرگاھی ازمذاکرات وموافقتھا استفاده نکآقانونی خود دراستيضاح ازدولت واصراردر

 تعھدات دولت باو سبب ميشود که خساراتشکارھمگان نباشد آاين امورکه مسلما بسياروممکن است 
   .نکه به مجلس نرفته گردن ملت ايران رابگيردآ

خر ظريف وزيرخارجه درمجلس راجع به مذاکرات ھسته ای توضيح داد وکيھان تھران نوشت ادرھمين او
بازھم خبری بود که سيدعلی گفته بود مجلس درمذاکرات ھسته ای دخالت  .که نمايندگان راضی بودند

ھا ميگردد ودرنھايت خسارات  ن تمسک ھائی است که سبب لوث شدن مسئوليتآاينھا ونظاير  ،نکند
   .که گردن ملت خواھد افتادحاصله 

وموقعيت  زمينه ھا ،گاھی سيد علیآ يده ازنانا موجه وپوش ضدونقيض ودخالت ھای نظرھای اظھار
رھبری او درقانون اساسی سبب خواھد شد که ھمين موافقتنامه ژنو که علی الريجانی رئيس مجلس گفت 

   .ون ھم افتاده است> گردن ملت ايران بيفتند که تاکننرا امضا نميکندآيچ احمقی < 

  مريكا هم ازاين مسائل هست آدركنگره 
مريکا سه ساعت درکنگره به ھمه سواالت مفصل سناتورھا پاسخ آخانم اشتون سرھيئت مذاکره کننده 

تا دولت متن موافقت نامه  ،ايران محسوب است داد واين خود رای اعتماد کنگره به مذاکرات ھسته ای با
   .ل ھائی که ميرود نياوردئايران رابه کنکره بياورد ويا بادو نھائی با

  ين موقعيت تاريخيمجلس درحساستر
ودروغھای عراقچی ووعده ھای شيخ  ، غمزه ھای ظريف، سفارشات وبالندگی ھای اوسيدعلیتعارفات 
 نيست ،اگرنماينده مردم باشند ،نھا رافع مسئوليت نمايدگان مجلسآنھا ھيچيک وتمامی آوامثال  حسن

ه با بی اعتنائی مجلس چنانکه حساسترين موقعيت ايران درراستای ھمين تصميمات ھسته ای قراردارد ک
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 را ربنای کشواقتصادی که شالوده وزير                                                         ِتاکنون ديده شده ميليارد ھا خسارات وسالھا تحريم ھای سنگين  
ونسل بعد نسل گرفتاری بی درمان خواھد  بکل مضمحل خواھد کرد  متوجه ملت ايران خواھد ساخت

   .داشت

وقعيت اعتراضی پيدا کند ازاخيتارات قانونی برای تنھا پايگاھی که ميتواند درمسيرحقوقی بدون اينکه م
که چنانچه ھمچنان به بی  ،مجلس است ،ن اقدام نمايد واينجاستآمالحظه موافقت نامه وبحث وتصويب 

ن بسته شده آ طويله ای است که تعدادی گاو اسالمی در ،تن دھد درماھيت ،اعتنائی وقبول توصيه مھتر
   .است

  

  

 


