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  اسارت نامه نهائي تصويب
  ساله 25

  حقوقدان -اميرفيض

شورای نگھبان رسيد ولی به  مجلس و (طويله اسالم) ھمانطور که پيشبينی ميشد توافق جامع بتصويب
ولی  ...سال ١۵دقيقه ای برای  ١۵کيھان تھران نوشته که تصميم  .سرعتی که غيرقابل پيش بينی بود

سال به تصويب مجلس  ٢۵دقيقه اسارت ايران برای حد اقل  ٢٠ک نگاه اجمالی نشان ميدھد که ظرفي
   .سال ١۵نه  رسيد

يشتر ب ،مالحظاتی است که دررابطه با توافق جامع درطويله اسالمیبرخی ازقصد اين تحريردقت بيشتردر
  .خودنماست

  كيفيت نحوه رسيدگي – مالحطه يكم
 رامنيت ملی وھم در کميسيون انرژی وھم ده چرا توافق جامع ھم درشورای ه اين است کاولين مالحظ

 مجلس اسالمی بتصويب رسيد درصورتيکه چنين امری تاکنون سابقه نداشته است يعنی موضوعی که در
اساسا  .صالحيت شورای امنيت جمھوری اسالمی قراردارد نيازی به تائيد مجلس ندارد وبرعکس

رژی چه محل وصالحيت قانونی دارد که درعرض مجلس ويا شورای عالی امنيت جمھوری کميسيون ان
  ؟اسالمی عمل کند

يادمان ھست که شيخ حسن وظريف وعراقچی سخت مدعی بودند که توافق جامع نيازی به تصويب مجلس 
   .يعنی جمع دوصالحيت الزم نيستندارد وتصويب شورای عالی امنيت کافی است 

ان متعھد شده که توافق جامع تصريح موضوع درتوافق جامع است که اير ،ام سوال برانگيزباالپاسخ ابھ
. تعھد ايران ناشی به تصويب برساند ،را درشورای امنيت ملی ومجلس وھرسوراخ ديگری که تصورشود

   :ازتوافق جامع است که ميگويد

  :روز ازتاريخی است که ٩٠شروع توافق جامع <

  برجام توسط شورای امينت ملی ايران بتصويب برسد  –الف 

  مراحل تصويب برجام براساس سيستم ھای حقوقی کشورھا صورت گيرد>  -ب

 ۵+١و آمريکاخواست  درشورای امنيت ملی جمھوری اسالمی  چنانکه مالحظه ميشود  تصويب برجام
ی نچه که قانون اساسآ ی ازنه براساس سيستم حقوقی جمھوری اسالمی يعنی يک خواست اضافبوده است 
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 قطبرجام فعراقچی وشيخ حسن اصرارداشتند که  قایآ جمھوری اسالمی پيش بينی کرده بوده است واگر
   .استبوده  آمريکارعايت خواست  عيت واصراردرتبدرشورای امنيت ملی تصويب شود 

ده عبورکرری مسيھربب نميکند خواستند تصويب برجام ازکاری عي ھا به مصداق کارازمحکم ئیآمريکا
د ن زده باشنآ ) مھرتائيد برن است(شورای امنيت ملی که زيرنظرشيخ حس باشد که مجلس وقوه اجرائی

  .ن وارد نباشدآتا بعدھا جای حرفی بر

  نقش مجلس  –مالحظه دوم 
مقصود ازنقش مجلس اسالمی درتصويب برجام فصل مشبھی است با انبوه مالحظات تاسف بار که نوبت 

اين تحريربه مالحظاتی که موثری کامل درتصويب طرح اسارت ايران است  و ؛ن تحريرنيستسھم اي ھا،نآ
  .محدود ميباشد

امروھدايت سيد علی درتحريرات سابقه بارھا تکرارشد که مجلس اسالمی ھمانند يک طويله تحت  
   .الريجانی عمل ميکندونماينده او 

ته ، نظرمجلس شناخونظريات فردی مجلسيان ت که مجلس درمفھوم اکثريت استھمينجا اين توضيح بجاس
رای گيری است ودررای گيری ھم اکثريت مطرح است نه افراد  از ن بعدآنميشود ونظرمجلس وتصميم 

  .نھاآ وشخصيت وعقيده ونظر

قايانی ماموربررسی طرح شده بودند وگزارشی ھم مبنی آ البته که نسبت به طرح توافق جامع درمجلس
    .ت شناخته ميشد به مجلس ارائه کردندکه شاخص ازموارد تعدی به حقوق مل موردی ٢٠براحصاء 

توافق که تاثيری درنظرمجلس اسالمی نداشت و عمومی مجلس ھم مخالفت ھائی شد درجلسهھمچنين 
   .رای منفی طرح اسارت ايران بتصويب طويله اسالمی رسيد ٩۵رای مثبت درمقابل  ١۶١جامع با 

   .ل مالحظه است نقش سيد علی درھدايت طويله درمسيرتصويب توافق جامع استقاب ،نچه دراين قسمتآ

  شهود قضيه
 قايان مھدی کوچک زاده وحميد رسائی ازآ

منتقدين توافق جامع مجلسيان اعالم کرده اند که 
قای الريجانی آجلسه علنی امروز  غازآ پيش از

 ا به نمايندگان گفتهدريک جلسه غيرعلنی تلويج
عالی حکومت تصميم گرفته اند که  مقاماتاست <

   .اين طرح تصويب شود>

 نايب محمد رضا باھنر ،قای کوچک زادهآبه گفته 
در جلسه ای که با حضور رئيس مجلس ھم گفته <
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ی رھبر قای الريجانی وعلی شمخانی دبيرشورای عالی امنيت ملی واحمد حجازی يکی ازمسئولين دفترآ
   .بسرعت تصويب گردد تشکيل شد تصميم گرفته شد که اين طرح

 زاست که ھمواره موضوعات محرمانه يکی ازمسئولين ومحرمين دفترسيدعلی ا او ،بنابرسابقه حجازی
   .به مقامات ابالع ميکند را سوی خامنه ای

  تكذيب هميشگي 
تصميم مجلس نسبت به توافق سيدعلی در شکارآبا وجود شھادت شھود ودالئل ديگری که ازباب دخالت 

د شھود مور .تصميم مجلس منکرشد در را گرديد معھذا دفترسيد علی دخالت خود ارائه بل درتحريرق جامع
ّ                              ويا جو  زورگوئی وخفقان ممکن نميساخت  مرد نبودند نقدرآن اشاره شد آھم که به  که ازشھادت خودشان       

ری رھبت به معنای دخالت اومدعی شدند که دخالت وتوصيه حضر ارائه ندھندنتيجه درست وکال به تاريخ 
چرا که سکوت کافی  ؛. اين ديگرنوعی ازنامردی است که ازنامردی سيد علی ھم پررنگ تراستنيست
  .بود

که سالھاست مجری  علی اصغرحجازیباتفاق ملی چگونه ممکن است رئيس مجلس ودبيرشورای امنيت 
 ھم تصميم مقاماتبا مجلسيان تشکيل جلسه بدھند وبعد  !سرخود ابالغ دستورات محرمانه خامنه ای است

   .نھا ابالع کنندآبه  را باالی کشور که به سيد علی ختم ميشود مبنی برتصويب سريع  توافق جامع

ود محد ازناحيه رھبر!! ابالع چنين حکمی و !يا باورکردنی است که عکس العمل قضائی نسبت به جعلآ
  .پيدا ميکند ) ھمينجا مصداقخرخودت ھستی؟ ضرب المثل (باشدمبھم  به يک بيانيه 

چگونه قبول کردنی است کسی که مدعی است درتصميم مجلس دخالتی ندارد کسانی ازنزديکترين افراد 
به سيدعلی مجلس را ترغيب درتصويب برجام کنند وسيد علی واکنش مناسبی که سبب افشای فضولی 

 اکنش کينه توزانه خودزده شده سالھاست و نھم سيد علی که بمناسبت اتھامی که به اوآ. نھا بشود نکندآ
   .نشان داده است را

  شاهد ديگرصالحي 
 قای الريجانی بهآزمانی که                                             ِ                  صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران با تشکروي ژه ازالريجانی گفت <

 فعاالنه دخالت مذاکره ميکرديم آمريکارياست مجلس رسيدند چه دردولت سابق که ما بصورت محرمانه با 
  کردند وچه دردولت يازدھم که اين موضوع شتاب بيشتری گرفت ..........وحمايت مي

رای مختلفی که درمجلس آايشان واقعا درمجلس با تدبيری که انجام دادند سنگ تمام گذاشتن وبا وجود 
سد ردم بتصويت برمطرح بود توانستند به گونه ای مديريت کنند که برجام درجھت منافع ملی وحاکميت م

<.  
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زاده ورسائی درنقش الريجانی دربتصويب رساندن واعالم  قايان کوچکآشھادت صالحی درتائيد شھادت 
اد ي ن بعنوان يک تدبيرآ محرمانه نظرسيد علی نسبت به تصويب برجام است با اين تفاوت که صالحی از

  .يشودرساندن برجام شناخته مکرده  ولی شھادت او درتائيد نقش دخالت الريجانی دربتصويب 

    .موضوعی که برای اولين بارفاش ميشود مذاکرات محرمانه با شيطان بزرگ وبا حضورالريجانی است

  ها قانون رفع تحريم -مالحظه سوم
لی که ون قبدرتحريرقبل اين توضيح واردشد که طرح يک فوريتی نسبت به برجام سبب شد که چند قان

ه ای وحفظ حقوق ايران بتصويب برسد ازموقعيتی که يافته بود خلع موقعيت دررابطه با فعاليت ھای ھست
  .بشود

خرين قانونی که بتصويب مجلس رسيده بود ودولت را موظف ميساخت آاکنون با تصويب نھائی برجام  
ھا وممنوعيت بازرسی ازتاسيسات  که لغو تمامی تحريم

نظامی ايران وعدم محدوديت کسب اطالعات علمی برای 
فن ھسته ای رادرجمع بندی برجام  ميز ازآستفاده صلح ا

  .منظور دارد نسخ ضمنی شد

ھمانطور که يادمان ھست سيد علی وشيخ حسن براين 
نکته تاکيد داشتند که با قبول برجام ازسوی ايران تمامی 

ھا لغو خواھد شد واين يک خط قرمزی بود که بارھا  تحريم
ه بود ازسوی سيد علی اعالم شد بايدبا واژه 

ھا ھمزمان لغو بشود پس چرا  اگرقرارنباشد که تحريم<
  .>مذاکره کرديم = سيدعلی

بازيادمان ھست که مجلس وسپاه پاسداران وخاصه 
که خودرا مسئول جنگ  )ی(فيروزآباد گاوميش سرلشگر

ميداند بارھا گفتند که اجازه بازرسی ازمحلھای  آمريکابا 
ب تھديد سرزنظامی رابه ھيچ بيگانه ای نميدھيم وحتی ا

  .داغ ھم استفاده کردند

  .ن به گردن مجلس افتادآن است که انجام آمقصود ازاشارات باال اھميت قانون مزبورونسخ ضمنی 

  چطوري به گردن مجلس افتاد
لوايحی که ازسوی دولت برای تصويب به مجلس ميرود بايد قبال درھيئت دولت مطرح وبه امضای رئيس 

مجلس به  جمھورامضاشده برای بررسی وتصويب سوی رئيس جمھوررسيده وسپس ھمراه نامه ای که از
   .برده شود
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می رعايت نشد واساسا درمورد اليحه تصويب برجام اصالاين تشريفات قانونی وسنتی جمھوری اسال
 دولت ھم مطرح نگرديد وامضای ھيئت دولت ورئيس جمھورراھم ندارد واليحه مزبور برجام درھيت

ن آبرای  !!کاراتننين شيخ حسن به مجلس رفته است وھمه اين ابھمراه نامه ای به امضای يک ازمعاو
است که ھيئت دولت ورئيس جمھوروشخص وزيرخارجه مسئوليت تصويب برجام رابرعھده مجلس 

   .ن برعھده دولت وجود نداشته باشدآواثرقانونی ازتصويب  بگذارند

ن آان گماتی که متوجه تصويب کننداين خود يک دليل کافی وبارز است که حضرات به مفاسد برجام واتھا
ت که واينجاس گاه وعالم  ميباشند که نخواسته اند نامشان درکنارتصويب برجام ثبت وضبط باشدآاست، 

ن آراه تصويب  در از شيخ حسن که برجام را ازافتخارات بزرگ ميداند چرا ؛اين سوال خود نماميشود
يان مجلس ، ميتواند اين باشد کهن کمک ميکندآثبوت يلی ھم که به دل و ؟کشيده است ررا کنا دولت خود

رای گيری نسبت به برجام  افشا شدن نامشان که به برجام رای داده اند نگران وناراحت بوده اند که ھم از
ساله ايران رای دادند  ٢۵درمجلس رای مخفی بوده وکسی نخواھد دانست  کسانی که به اليحه اسارت 

   .چه کسانی ميباشند

  قانون شكني دولت اثراز رفع -چهارم مالحظه
مد آ اجرای مفاد توافق نامه ژنو ويا توافق وين ولوزان که سريعا ازجانب دولت شيخ حسن به اجرادر

 کالمی روشن دولت ورئيس جمھور در در و ؛جرم وخالف قانون اساسی جمھوری اسالمی بوده است
ندارد را ن آ جمھوری اسالمی قبل ازتصويب يک عھدنامه وتعھد نامه ای ازجانب مجلس حق دخالت در

   .م قانون شکنی محسوب استالجر و

ن اعتبارقانونی آذاشت وبه گتصويب برجام درمجلس برعمل قانون شکنی شيخ حسن ودولت او صحه 

   .داد

   گزارش كميسيون ويژه مالحظه پنجم 

 طبق رويه موجود درسيستم پارلمانی موضوعات فنی وسياسی واقتصادی که نيازبه بررسی دارد قبل از
يرد ميگ ه عده ای ازنمايندگان که بنظرمجلس صالحيت دارند مورد بررسی قرارطرح درجلسه علنی بوسيل

   .احاطه نمايندگان به موضوع کمک ووسيله شناخته شده ای است نھا درآوگزارش 

نھا يک آ دررابط با برجام ھم مورد مزبوررعايت شد وعده ای ازنمايندگان ماموربررسی برجام شدند و
شکارا تحديد منافع ملی وتھديد حاکميت ايران را آشامل ميشد که مورد را ٢٠که گزارش مقدماتی 
گاھی نمايندگان فراھم آکارھائی پيشنھادی که به گزارش مزبور اعتباربيشترميداد برای دربرداشت وراھ

  .صفحه بعدازدوماه فراھم خواھد شد ١٠٠٠ش مفصل دررازساختند واعالم ھم شد که گ

ن ھيچ استفاده نکردند ودرحقيقت بصورت يک آس ونماينگان ولی عجيب اينکه ازگزارش مزبور مجل
ھم به  نآ ن گزارش با ايجاد انشعاب وبخش ديگرآ بخشی ازاعتبار ؛عمل نمايشی وسرگرم کننده تلقی شد

   .برجام تصويب شد ،مورد وبدون توجه حتی بيک مورد ٢٠ن آفراموشی رفت  وعليرغم ھمه 
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  توضيح بجا
 يد وبمناسبت فوريت ويا مسائل ديگرمجلس درجريان ابھامات وآييک وقت اليحه ای به مجلس م -١

نميگيرد وتصويب ميشود ولی  يا ايرادات ويا ضايعاتی که متوجه کشوروملت خواھد شد قرار
دقيقا وصريحا  که موردی ٢٠گزارش ويژه الاقل  در درمورد برجام اين ايراد وارد نميشود زيرا

ته ای وچه حاکيمت وامنيت ملی تھديد شده است بيان عاليت ھای ھسفحقوق ملت ايران چه ازباب 
گاھی وتسلط نمايندگان به موضوع صورت آلذا تصويب برجام بوسيله مجلس عليرغم  ؛گرديده

  .گرفته است
گانه ای که درکميسيون ويژه مجلس برای بررسی  ٢٠ھمينجا اين اشاره بجاست که ھمه موارد -٢

اد مھمی که متوجه گزارش مزبور ميباشد اين است برجام ذکرشده مستند وصحيح است وتنھا اير
   :که

نکرده چنانکه دربرجام  آمريکاگزارش ھيچ اشاره ای به مبلغ دارائی ھای بلوکه شده ايران نزد  
ن اشاره ای آنه تنھا به مبلغ  برای ايران اشاره ای ندارد                                ِ نيزبه حل اين موضوع بسياربااھميت  

  .ن مبلغ کالن حقی برای ايران شناخته نشده استآنشده بلکه اساسا 
سال است  ٢۵برايران برای حداقل  آمريکازمائی که عمال قبول سلطه آسال راستی  ٢۵موضوع  

   .به ھدايت افکارنمايندگان نکوشيده است ويژه گزارش ،نطور که ميبايستآناديده گرفته شده و

عضای کميسيون ويژه ازاين منطق حقوق پارلمانی غافل نبوده اند که بودجه دولت برای مخارج ھرساله ا
   .ينده تعھدات مالی بدون تصويب مجلس را داشته باشدآسال  ٢۵بايد بتصويب برسد ودولت نميتواند برای 

سال بازرسی  ٢۵با  ه است که ھزينه ھای مرتبطولی اکنون با تصويب برجام برای مجلس ايجاد تعھد شد
  .نجا که به گردن ايران خواھد افتاد تصويب کندآ زمائی را تاآراستی 

اينکه رقم جمله درتحريرات سابق راجع به دارائی ھای بلوکه شده ايران مطالبی مطرح شد از 
قای اوباما  آميليارد دالربوسيله ١٠٠و آمريکاميليارد دالر اعالم شده توسط مراجع رسمی  ١٨٠

وجمھوری اسالمی ھم اصال نميداند که مبلغ دارائی ھای بلوکه  ميليارد تقليل يافت ۵٠به يکدفعه 
  .)خالصچقدراست ( آمريکاشده کشورنزد 

ميليارد  ۴۶اکنون باستحضارميرساند که درھمين ھفته گذشته قانونی درکنکره مطرح شده که ايران بايد 
   .وغيره بپردازدغرامات اقدامات تروريستی وگروگان گيری بابت  دالر

ميليارد ادعائی باراک اوباما يک چاه  ۵٠گان است که برای ھمان مقصود ازاين تصديع جلب توجه خوانند
    .تعبيه شده است آمريکاميلياردی بوسيله مجلس نمايندگان  ۴۶قانونی 

ھد صفحه دوماه بعد داده خوا ١٠٠٠مده است که گزارش مفصل درآکميسيون ويژه ھرچند درگزارش (
   .ارخوبستی است که گفته اند برای سرمنسازعروھمانند لباس نو بعدوعده مزبورشد ولی 

   تی آ............  به فرصت  مالحظه ششم


