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  تصويب نهائي اسارت 
  ساله ايران 25نامه 
  1 ومسقسمت ضميمه  

  حقوقدان -اميرفيض

) درمورد جھل حاکم برمجلس ومجلسيان اشاراتی تصويب نھائی طرح اسارت ايرانتحرير ( قسمت سوم
مجلس واجد اثرات حقوقی سنگينی  . معلوم است که اھميت موضوع يعنی وجود جھل درتصميمداشت

  .ارزش است با بسيار، ينده درجريان استيفای حقوق ملت بسيارآ است که نه تنھا امروز بلکه در

باشد اھميت شده بظاھرنشده واگرھم  نطورکه بايد حق مطلب اداآ احساس ميشود که درتحريرمزبور
اکرات مذ از یبه صورت مجلس ترشدقدری دامنه تحقيق وسيع  . لذابيشتری ازتحريرداشت موضوع انتظار

قويت قسمت سوم برای تکميل وت دررابطه با برجام برخوردم که مجلس درباره جھل حاکم برمجلس 
  .تحرير، ميتواند ضميمه بشود

  صورت مجلس مذاكرات مجلس 

يا ميتوانيد بما آسوال نخست اين است < :نماينده مردم تھران درمجلس شورای اسالمی گفت ،طالن سيح 
پيوست ھايش  مده وآ/ بفرمائيد اين برجام چه تاريخی به مجلس  رنامه جامع اقدام مشترک رابدھيدب

  )١( ؟>کجاست

  )٢( »؟ما اگرميخواھيم دراين باره صحبت کنيم باچه چيزی ميخواھيد صحبت کنيد: «طال اضافه کرد

ه ائيد قانونی است ک، تطرحی که ما بخواھيم برجام را تائيد کنيم< :وی خطاب به نمايندگان مجلس گفت
   >.ما نميدانيم کجاست وپيوست ھايش چيست

: رئيس جمھوربا صدای رسا اعالم کرد که چيزی امضا نکرده ايم  وھمکاران ھم امضا طال  تصريح کرد
   .پس چه کسی قراراست اين وسط اين رابه عھده بگيرد .نکرده اند

ا ازکجا فرد ،ماداريم درخالتصميم ميگيريم، چيزی که امضا نشده ورسما ھم ارائه نشده است< :وی گفت
   >.پيوست ديگری نيايد

قای الريجانی عرضه کرد دوروز بعد پس آقای ظريف به آن را آه تھران افزود طرحی که پرينت نمايند
   .نرا اصالح کنيمآگرفت وگفتند ببخشيد اشتباه ترجمه ای داشت بايد برگردانيد تا 

                                               
  اينجا بخوانيد:  و دوم را به ترتيب در يخش نخست - ١
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ن آ ؟ چراما متن اصلی را نداريم که بتوانيم ازين ترجمه تغيير نکندطال افزود ازکجا معلوم دوماه بعد ا
   ؟استفاده کنيم

ما مخالف توافق ورفاه مردم نيستيم اما مخالف اين پرينت ارائه شده ھستيم به علت اينکه  :وی گفت
صوب مجلس بابنيان ھا والگوھای ما اعم ازقانون اساسی وسياست ھای مقام معظم رھبری وچھارقانون م

  )٣(  ستمغايرا

  دستاورد از مذاكرات مجلس 

ئين نامه مجلس است که مقرر ميدارد لوايح دولت پس ازامضای رئيس آبه  ٢ ،اشاره حسين طال )١(
طريق ھيئت وزيران ضميمه نامه ای به مجلس فرستاده ميشود  که درمورد اليحه  از جمھور

جرای برجام نه امضای رئيس جمھور اجرای برجام چنين تشريفای رعايت نشده واساسا اليحه ا
شرح کافی  درتحرير قبل  دراين مورد قبالست بوده است  (رادارد ونه متن برجام ضميمه درخوا

  .)داده شده است

 لوايح به معنای قبول مسئوليت اجرائی ازلحاظ مختلف از زيرن آ امضای رئيس جمھوروھيئت وزاری
تا مجلس قانونی وضع نکند که قابل اجرا نباشد ويا بابرنامه ھای دولت ھماھنگی جمله امکانات است 

ن اين است که دولت درتھيه آ رھم درکنارمسئوليتھای مختلف ھست وگد ويک مسئوليت دينداشته باش
   .که مدارج ترديد وبحث را گذرانده است شته وطرح سندی است قطعی واصلی متن دخالت دا

 جلس را تامين ومقررساخته  نگذراندهنامه م ئينآچيک ازمراحلی که ھدف وانگيزه طرح اجرای برجام ھي
رئيس مجلس مالحظه  درجلسه عمومی نبوده ويکی ازتکاليفقابل طرح  ،زنظراداری مجلساست واساسا ا

ن حمايت آکه نه تنھا رعايت نشده بلکه خالف  صحت سيرحقوقی واداری لوايح دولت درمجلس است 
   .شده است

را وقتی ـــــ> وارد است زيما درباره چه چيزی صحبت کنيمقای حسين طال به اينکه <آايراد  )٢(
، موضوع قابل طرح ای با انجام تشريفات مقرر وھمراه متن رسمی برجام به مجلس نيايد اليحه

ثاری جز آبرجھل < .ن اعالم شودآصحبت نيست تا چه رسد که فصل رای گيری وتصويب  و
  .>ب نيستجھل مترت

                                               

ٔ     دوره  نھم          ٔ ، نماينده   داریجبھه پاي از اعضای حسين طال - ٢ کميسيون اجتماعی مجلس شورای  و نايب رئيس اول رای اسالمیمجلس شو    
ٔ                                  از حوزه  انتخابيه  تھران، ری، شميرانات و اسالمشھر در اسالمی          ٔ  .است استان تھران       

در نقض گسترده  جمله حسين طال را به دليل نقشی که مقام ايرانی از ٢٩، )٢٠١١اکتبر  ١٠( ١٣٩٠مھر  ١٨اتحاديه اروپا طی تصميم 
ھای اين مقامات نيز در اروپا  ايرانی داشته اند، از ورود به کشورھای اين اتحاديه محروم کرد. کليه دارايی و شديد حقوق شھروندان

  . توقيف خواھد شد

 ک-ح
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 > سخنطرحی که ما ميخواھيم برجام را تائيد کنيم طرح قانونی استنجا که حسين طال گفته است <آ
گاه آورد آنرا بصورت قانون درميآبه موضوعی که  گذار پرباری است مگرممکن است قانون، بسيار
 اصل برجام و                                  ِ تصويب اليجه اجرای برجام درخالء نبود  ھمانطور که معترض اظھارنظرکرده ؟ نباشد

وقی قن به مجلس صورت گرفته است وازنظرحقوقی کوچکترين بارواثرحآمتقاضی تقديم اليحه اجرائی 
   .مثبت ندارد

ومشروطيت درھيچ کشوری جريان يافته باشد  گذاریاين سخافت  که تصورنميکنم درطول تاريخ قانون
نھم اليحه ای که کوھی ازتعھدات مالی آ ؛زيربنای تصويب اليحه اجرای برجام توسط مجلس اسالمی است

  .وحتی ملی وحيثيتی برای ايران وملت ايران فراھم ميسازد

ازھمان نسخه ايکه فاقد  ه مجلس معتقد است که متن اصلی برجام را دراختيارندارد معھذانکآبا  )٣(
نت يا داده است که ھمان پراين دريافت وتشخيص حقوقی راصل ويا تصديق برابری با اصل است 

   .نا اصل که ممکن است فردا چيز ديگری بشود باقانون اساسی جمھوری اسالمی مخالف است

  ضاي برجام ادعاي عدم ام

نه تنھادرصورت مجلس مذاکرات مجلس ادعای عدم امضای برجام ازسوی روحانی وظريف وعراقچی 
   .نيز بارھا اين ادعا تکرارشده است نھاآی مطرح شده است که درمصاحبه ھا

کسانی که ازجانب کشورھا درمذاکرات وامضای پيمانھای بين المللی مشارکت دارند بايد دارای معرفی 
اصل مزبور که  ،ات وامضای عھدنامه ھا تائيد کندرا برای شرکت درمذاکر نھاآه باشند که صالحيت نام

يکی ازقواعد کنوانسيون عھدنامه ھای بين المللی است با استثنائی روبروست که جواب ادعای خام ظريف 
   .ی را داده استچوروحانی وعراق

اشخاص زير حسب سمتھائی که دارند بدون نيازبه ھمان کنوانسيون مقرر ميدارد که  ٧بند دوم ماده 
د که ازجمله است رئيس جمھور ووزيرخارجه ورئيس ھيئت سياسی نمعرفی نامه دارای اختيارات تام ميباش

   .که برای مذاکراه وعقد پيمان حضورميبابد

 د ازازبه تائيمذاکرات ھسته ای کرده اند بدون ني رقايان ظريف وعراقچی دآھراقدام وصحبتی که بنابراين 
   .ثار خواھد بودآ سوی مقامات جمھوری اسالمی واجد اصالت و

حضرات وبيشترروحانی مدعی است که برجام را امضا نکرده است وخيال ميکنند که اين  هادعای اينک
     .اه فراری است ازاتھامات عديده  خيالی است باطلر

کنوانسيون وين ھيچ اشاره تکليفی به امضا صورت جلسات مذاکرات ويا تصميم نھائی نسبت به عھدنامه 
تشکيل جلسات با حضورنمايندگان کشورھا وانجام کشورھا  بين المللی رنسيپپ اربراندارد بلکه به اعت

ت موافقيگر بمنزله ی کشورھا وقرائن دراذمذاکرات ومصاحبه ھا وانتشاراخباردرجرائد ودرمحافل قانونگ
تعھدات کشورش  ومذاکرات وامضا نکرد ھمه موافقت ھا  تلقی ميشود واينطوری نيست که اگروزيرخارجه

شور درمحافل بين المللی شنيده شده واين راه فراری نيست که کسی ازوزيرخارجه يک ک صفرميشود
   .باشد
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يل است که ادعای ظريف وشيخ حسن بازاری مخاطب قبول درجھان امروز ندارد بھمين دل یاين حرفھا
    .کامال درجھان حقوق بين المللی بيسابقه است

 حيزانتفاع ساقط  شده است عجيب اينکه بدستورشيخ حسن ودولت او تمام تاسيسات ھسته ای پياده واز
. . امضا يکی ازعالئم موافقت است نه تنھا عالمتولی خجالت نميکشد وميگويد من امضا نکرده ام

قت عملی امضا اثری است که نشان ازموافقت دارد ومواف ،عالمت موافقت انجام موافقت است مھمترين
وقتی  عمل انجام شد ودرتطبيق مورد تاسيسات ھسته ای پياده  فعل ميکند به راتبديل  موافقتاست که  

   .ديگرامضا وبود ونبودش اثری ندارد وسيمان ريخته شد اوراق شدماشين ھا  و

   .امله ای است که طرف امضا نکرده شھادت به موافقت حکم امضا راداردکسيکه مدعی موافقت طرف مع

فق نسبت به برجام بوده به توا ۵+١صدھا ھزارمردم جھان وايران شاھد اعتراف مذاکره کنندگان ايرانی و
   .)امضا نکرده امبازھم ادعای سخيف وکودکانه ( اند

  نمونه هاي زير –شاهد مقصود 

اين توافق خوب ناشی ازدعای خيرمردم درشبھای ماه رمضان نی گفت <جوالی سال جاری روحا ١۴در
  .نھا مستجاب شده است>آدعای نھا اعالم ميکنم که آاست به 

ساعته به تمام تاسيسات ھسته ای ايران دسترسی خواھيم   ٢۴مابه توافقی رسيديم که < :اوباما گفت
  واژه توافق استفاده کرد از بار ١۵ودرھمان سخنرانی . ا>. اگرچنين توافقی وجود نداشت .......داشت

درباره امروز مابيک توافق تاريخی < فت من متن نامه خانم موگرينی را به فارسی ميخوانمگظريف 
  .>ن دلبسته بوديم رسيديمآنچه که به آبرنامه ھسته ای دست يافتيم که به 

مده ايم تامتن برجام رابرمبنای آن گردھم وي در مابيش ازماه ھا کارفشرده دراينجا< :خانم موگرينی گفت
مولدھای کليدی که درژنو مورد موافقت قرارگرفته  مذاکره کنيم امروز ما متن برجام را مورد توافق 

   >.قرارداديم

ما نخوانده متن توافق نامه ژنو < :چی درپايان اولين جلسه ژنو گفتقای عراقآ= يادمان باشد که  حاشيه

   .>را امضا کرديم

  ا مگرصورت جلسات مجلس اسالمی واظھارات ھريک ازمجلسيان درپايان جلسه امضا ميشود؟يآ

ھمانطورکه درسابق تند  ،امروز تکنيک ھائی رواج دارد که نيازبه امضا را بسيارضعيف ساخته است
بود که خانم  مدهآدرخبرھا  .بود امروز ھم سيستم ھای ديگری کارميکند مجلس  نويسی دليل مذاکرات

مورد  که ن روش تازه ای که بنام تخته سياه ناميده شده برای نتيجه گيری ازجلسات ابداع کرده استشرم
  .تائيد مذاکرات قرارگرفته است

ی غيرسياسی ھم بسيارتعھدات به اعتبارمذاکرات ايجاد ميشود بدون اينکه امضائی درکارباشد ندرزندگا
    .مانند بيمه که با سواالتی که شرکت بيمه ميکند ورقه بيمه نامه راصادرمينمايد
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ن اين است درصورتی که شيح حسن روحانی برجام رايکی ازافتخارات آيد وآدراينجا يک سوالی پيش مي
   .ن متن وحشت دارد وبه سنگرامضا نکردن پناه ميبردآوبی سابقه تاريخ ميداند چرا ازقبول  مھم

  سيره حقوقي درعهدنامه هاي بين المللي 

 است که حاوی تعھدات طرفين وافقت ھای شفاھی يک جمع بندی درمذاکرات بين المللی مجموعه مو
به يک موافقت نامه رسمی بشود نياز به انجام نکه اين جمع بندی تبديل آولی برای  نھاستآموافقت ھای 

تشريفاتی دارد که درقانون اساسی کشورھا ذکرشده است  وحقوق بين الملل برای موافقت ھای بين المللی 
 اکه حقوق داخلی کشورھ یکه به تصويب کشورھا نرسيده اعتباری قائل نيست وپس ازطی مراحل

   .افتخواھد يقانونی عھدنامه رسميت ،ممتازساخته

 زير نھا وآگاھی مجلسيان ازمجموعه مذاکرات وجمع بندی ھا وکم وکيف آمتاسفانه برجام درمحيط عدم 
ن ن ازسوی شورای نگھباآمجلس تصويب شده است وشرط قانونی بودن اين تصويب تائيد  در کره واجبار

    پرداخت.ن خواھيم آ است که درتحريراتی با

  

  

  

  

 


