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  حقوقدان -ميرفيضا

  :بايک رويدادی تشبيه شود که تاحدوی بحث استدالل راکوتاه وبی نيازميسازد ربھتراست که اين تحري

قايان مھدی کماليان وحسين کاظمی عازم صعود به قله آازياران کوھنورد ن تدرسالھای جوانی ھمراه دو
 دره ھای در فتاب يخبندان است وآتيغه شمالی قله کوه دماوند بعلت کمی  ،دماوند ازتيغه شمالی شديم

   .دشنائی ھمگانی  ندارنآئ گله بانھائی زندگی ميکنند که گفته شده با پول نييپا

باری دربين راه به سنگچين ھائی که نشان ازحضورگله گوسفند وگله بانھا بود نزديک شديم يکباره يک 
ن آروبرو سبزشد وبالفاصله چند سگ ھم به  چين سگ بزرگ با سينه بند مخصوص درمقابل ما درسنگ

نوردی ھپشت بھم با دسته کلنگ کو با ما ناچار پيوست ويکباره بدون سروصدائی بطرف ما حمله کردند و
درعين کمک خواستن شروع به دفاع کرديم يکباره يک صدای گله بان بلند شد ما نفھميديم که او چه 

   .بسرعت برگشتند نزد گله بان گگفت ولی سگھا فھميدند وبدون درن

برخی ازمجلسيان خطروتضييع منافع ملی وضع مجلس اسالمی بسيارشبيه ھمان سگھای گله است  
امضا ميکنند  نھا ھم اليحه ای راآ ازن ت ١۵٠ذاکرات ھسته ای درک ميکنند ورا دررابطه با م

نفرگفت  ١۵٠ن آ ازيکی   ،قای محمد سليمانیآ ؛درمورد عدم اطالع ازمفاد توافقنامه ژنو
کاری تيم ھسته ای اعتراض کرده خواستاراتخاد تدابيرالزم برای نمايندگان دراين نامه به پنھان<

  .>اصالح اين وضع شدند
ا نماينده مجلس طی نامه ای ازرئيس سازمان صد ١٣< :قای کوثری نماينده مجلس اسالمی گفتآ 

مناظره داشته وسيمای جمھوری اسالمی خواسته اند که با ھيئت نمايندگان مذاکره کننده ايرانی 
ند نماينده مجلس امضا کرده اند که مسئله ھسته ای را رھا نخواھ ١١٠ده <ھمو اضافه کر ؛باشند
  .کرد>

گفت که درمذاکرات ھسته ای دخالت نکنيد ونمايندگان ايران  ی ھانکه سيد علی چوپان مجلسيولی ھم
 دره( مجلسيان مانند ھمان سگھای گله پشت کوه دماوند ،نھا اعتماد دارمآفرزندان انقالب ھستند ومن به 

ند ولی نرھا نک سئله ھسته ای رانماينده ايکه امضا وقول داده بودند که م ١١٠وھمان  له) ساکت شدند
   .کردند ورفتند

رھائی زدند وخواستند ــ ُ غ  وايران بارديگرمجلسيان  ۵+١ھسته ای بين گروه  پس ازتمديد مذاکرات 
نھا چندين بارگفته اند که چيزی آزيرا  ،نھا توضيح بدھد که چه خبراستآقای ظريف برای آکه 

 ؛توضيحاتی داد مد به مجلس وآقای ظريف آباالخره  .يدانندنم ۵+١ازجريان مذاکرات بين ايران و
گزارش وزيرخارجه به نمايندگان کلی < :قای جواد قدوسی عضو کميسيون امنيت مجلس گفتآ

  >بوده واين جلسه برای نمايندگان موثرنبود و دغدغه ھابرسرجای خود باقی ماند
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ازمجلسيان درنامه ای خواسته اند نفر ٢٠٠دراولين واکنش مجلس نسبت به قطعنامه سنا   
  .ن اظھارنظرکنندآنتايج مذاکرات رابه مجلس بفرستند تا نمايندگان درباره 

قانون اساسی پياده است  ويکسال است که  ٧٧و ١٢۵حق مجلسيان درمواد  ،عجيب است ازاين واکنش 
ذاشته شده تازه جرا گعھدات ايران مطلع باشند به اموافقت نامه ژنو بدون اينکه مجلس ازجزئيات وت

؟ حقی را که قانون اساسی برای مجلس  مقررکرده که اليحه مجلسيان بفکراليحه تھيه کردن افتاده اند
   .درموردی است که خواست مجلس درقانون اساسی پيش بينی نشده باشد ،وطرح ، اليحهالزم نداردوطرح 

د د  که بايننرا طرح مينامآلس مطرح شود ی برای وضع قانون ازسوی نمايندگان مجاگرپيشنھاد  حاشيه

 سوی نھم بايد ازآ امضای نماينده باشد واگرازناحيه دولت باشد اليحه خوانده ميگردد و ١۵دارای حد اقل 
  )پايان حاشيه(                                                                 يد        آھيئت دولت بعمل 

 به تصميم سنایس اسالمی  درواکنش رئيس کميسيون  امنيت ملی وسياست خارجی مجل 
انجام  ھا به خواسته ايران مبنی برلغو تحريم ھا ھمزمان با مريکائیآ اگر< :گفت مريکاآ

، مجلس شورای اسالمی طرح الزام دولت به تداوم کليه فعاليت ھای ھسته توافق  عمل نکنند
ای رابجريان خواھد انداخت  وعمال درچنين شرائطی توافق نامه ژنو نيز کان لم يکن خواھد 

  .>دش

قای رئيس کميسيون امنيت نشان ميدھد که ھيچ چيزی ازموافقت نامه ژنو نميداند آاظھارات خام وناپخته 
ن توسط دولت روحانی روی منافع آونميداند که چه بختک سنگينی باامضا ی نمايندگان ايران واجرای 

اسازی شده ھمان چيزی ونميداند ھمين چيزھا که درمخيله اش ج ،ايران ومسئله ھسته ای افتاده است
   .ن دست بزندآمريکا مايل است ايران به اجرای آاست که 

ن آو برداشت ديگری درابتدای مذاکرات اتمی داشته ١ سماعيل کوثریا 
ينده به نتيجه نرسد بايد آماھه  ٧درصورتی که مذاکرات اتمی در< :اين است

 :گفته استاخيرا  مھر ھمو به خبرگزاری ،>ادامه مذاکرات را متوقف کرد
مھيای ورود به مرحله  اگرقرارباشد مذاکره درمرحله دوم به نتيجه نرسد و<

  .>نرا متوقف کردآسوم باشد بايد ادامه 

                                               
ٔ                                  ، نماينده  حوزه  انتخابيه  تھران، ری، شميرانات و اسالمشھر در)تھران در ١٣٣۴     ٔ زاده  ( اسماعيل کوثری - ١          ٔ      ٔ ٔ      دوره  ھشتم          ٔ     دوره  نھم و         

 .استبوده مجلس شورای اسالمی

به جرم اشغال غيرقانونی تاسيسات کشاورزی بازداشت شد. خود  ١٣۶٩يا  ١٣۶٨کوثری از فرماندھان سپاه پاسداران بود، در سال 
برای آزادی او وساطت  محسن رضايی گويد توسطداده اما ھاشمی رفسنجانی می دستور بازداشت او را ھاشمی رفسنجانی او مدعی است
 ک از ويکی پيديا-.  حنموده است
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ن آتابراساس  ؛شماری ديگرازمجلسيان خواستارتصويب طرحی با سه فوريت شده اند 
( درمورد تھديد امريکا  قف بماند مذاکرات تاپايان تھديد ھای امريکا عليه ايران متو<

  درتحريرقبلی توضيح داشتيم )

 جمھوری اسالمین ازسوی آھا به استناد موافقت نامه ژنو منتظر حصول  مريکائیآقيقا مواری که د
  .ھستند

دم ھای آن معين ميکند نه آ(نيازبه مذاکره راموضوع مذاکراه وجريان وپيشرفت ومحظورات وموانع 
  .)بيرون گود

   >مانده ازکارنداديوانه سنگی به چاه مياندازد که صد عاقل وواقعا که جريان مصداق <

  دوامـــــا بع

مواردی که باختصارارائه شد شاھدی است که مجلس درحکم صغيری است که تصميماتش ھمانند نق 
وبی مورد  .ن امری بيھوده وزيادی استآنقد کردن واکنش  قا،آ وقيم و زدن کودک است وبا داشتن ولی

مجلس اسالمی را به طويله تشبيه کرده است زيرا درطويله ھم ھمه نيست که شريعتمداری درکيھان 
  .حيوانات تابع مھترند

  

   

   

  

 


