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اميرفيض -حقوقدان
وسمت اين تحريرمتوجه قراری است که درپايان قسمت يازدھم عنوان شد و آن اينکه چرا با
محتوا َ
تمردھائی که جمھوری اسالمی نسبت به اجرای برجام بنمايش ميگذارد ودربرخی موارد ھم آنھا را
بصورت عملی درميآورد  ۵+١خاصه آمريکا واکنشی نشان نميدھد.
گرچه درفوق العاده تحريريازدھم بمناست تصميم آژانس اتمی به خروج ايران از پی -ام –دی توضيحی
وارد شد ولی تحرير حاضرميتواند کلييت آنرا پوشش دھد.
برای تسلط به اين بحث بنظرميرسد که نخست الزم است که بحث استيصاالت جمھوری اسالمی که بخشی
از آن درنوشته ھای دھم و نھم مطرح شد خاتمه يابد چرا که پاسخ سوال باال با جامعيت استيصاالت
جمھوری اسالمی رابطه مستقيم دارد) .پيوند ھمه بخش ھا در زير نويس آمده است(.
درنوشته ھای پيشين استيصاالت شورای نگھبان ومجلس اسالمی بتوضيح رفت اکنون استيصال شخص
سيد علی خامنه ای درمدارطرح قرارميگيرد.
اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ھمانطور که استيصال مجلس درماده واحده اجرای برجام ھويدا شد وبازھمانطور که استيصال شورای
نگھبان ازقراراظھارنظردرباره ھماھنگی وعدم مغايرت برجام با قانون اساسی وشرع ازاظھارنظر آن
شورا قابل خواندن شد ،استيصال علی خامنه ای راھم ميتوان ازنامه ای که به شيح حسن روحانی در

 - ١يخش نخست و دوم ،سوم و ضميمه سوم ....را به ترتيب در اينجا بخوانيد:
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐1‐AmirFeyz‐16Oct2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐2‐AmirFeyz‐19Oct2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐3‐AmirFeyz‐22Oct2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐Anex3‐AmirFeyz‐27Oct2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐5‐AmirFeyz‐29Oct2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐6‐AmirFeyz‐31Oct2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐7‐AmirFeyz‐02Nov2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐8‐AmirFeyz‐05Nov2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐9‐AmirFeyz‐16Nov2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/DastavardiAzFajeehParis‐AmirFeyz‐18Nov2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐11‐AmirFeyz‐23Nov2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐12‐AmirFeyz‐01%D9%90Dec2015.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐13‐AmirFeyz‐03%D9%90Dec2015.pdf
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رابطه با برجام نوشته است مالحظه واثرات آنرا در جريان اجرای برجام ارزيابی کرد که آن ارزيابی
رابطه مستقيم با پرسش مطروحه دراين تحريروقسمت آخر تحرير قسمت يازدھم دارد.
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ
از آنجا که نامه سيدعلی به شيخ حسن روحانی مفصل است وانتقال تمامی آن با توجه به وجود متن آن
در اينترنت کاری اضافی ويا حداقل برای اينجانب مشکل است تنھا به موارد مورد استناد ،اشاره واز آن
دراين تحقيقق استفاده ميگردد.
ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ازﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
درابتدای نامه آمده است> :اکنون که موافقتنامه موسوم به برجام پس ازبررسی ھای دقيق ومسئوالنه
در مجلس شورای اسالمی ،کميسيون ويژه وديگرکميسون ھا ونيز درشورای عالی امنيت ملی سرانجام
از مجاری قانونی عبورکرده ودرانتظاراعالم نظراينجانب ) (١است الزم ميدانم نکاتی را ياد آورشوم
.........
> درانتظار اعالم نظراينجانب< که تمامی نامه ازالزامات ھمين عبارت است يعنی چه؟
اگر آنطور که درابتدای نامه آمده >برجام پس ازبررسی دقيق ومسئوالنه درمجلس شورای اسالمی،
کميسيون ويژه وديگرکميسيون ھا ونيزدرشورای عالی امنيت ملی وسرانجام ازمجاری قانونی عبورکرده<
ديگراعالم نظرسيدعلی چه معنائی ميتواند داشته باشد؟
نظر ،فراھم کننده زمينه ھای تصويب است ،پس ازتصويب طرح و آنھم عبور از مجاری قانونی ،ديگر،
نظرمقامی ،برای اجرای آن مصوبه نه تنھا بی اعتنائی به حاکميت مردم
تمسک به نظرويا منتظربودن به ِ
واعتبارمجلس وشورای عالی امنيت است بلکه بيان کننده يک حالت اختالل مغزی ھم ھست که کسی
)سيدعلی( خودش بگويد وبنويسد که با آنکه برجام تمام مجاری قانونی را طی کرده منتظرنظر
من=اينجانب است!
دريک نظام حقوقی که قانون اساسی دارد درتصميم گيری ھا >من< وجود حقوقی ندارد شيخ بھائی
يک دوبيتی گويائی دارد که دقيقا با موقعيت سيد علی منطبق است:
ای ھست وجود توزيک قطره منی

معلوم نميشود که تــو چند منی

تاچند منی زخود که گوھـمچومنی

نيکو نبود منی زيک قطره منی

ﻓﺮض ﺗﻀﺎد
يکی ازطرق اثبات حق ويا شئی ،عدم تضاد دروجود است يعنی وجودی که سبب مزاحمت حق ويا نفی
شئی گردد ،حق معارض ومتضاد ناميده ميشود.
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قانونی ،موافق با مصوبه مجلس وشورای
بااين فرض جلوبرويم ،اگر نظرسيد علی پس ازطی مجاری
ِ
عالی امنيت ملی وکميسيون ويژه مجلس نبود ،سرنوشت برجام که پيشاپيش به تصويب شورای امنيت
سازمان ملل رسيده چه ميشد وتعارض بين نظرسيد علی ومجاری قانونی کشور چگونه قابل بحث وتصميم
گيری بود؟
مسئله مزبور که خيلی کلی مورد اشاره قرارگرفت دليلی است که نظام حقوقی جمھوری اسالمی نظام
اجتھادی است نه پارلمانی زيرا درنظام اجتھادی است که مجلس وشورای عالی امنيت وغيره نقشی در
تصويب واجرای مصوبات ندارند.
ﺗﻌﺎرض دراﺟﺮا
تعارض در کادر حقوق اداری سياسی باحقوق بين الملل به تجسم آورده ميشود
اکنون مشکل مزبوريعنی
ِ
-١
-٢
-٣
-۴

-۵

برجام ازسوی شورای امنيت نه تنھا تصويب بلکه اساس صدورقطعنامه  ٢٢٣١ھم قرارگرفته
است.
بموجب منشورسازمان ملل متحد جمھوری اسالمی متعھد وملزم است که نسبت به تصميمات
سازمان وشورای امينت تمکين داشته باشد.
درجريان تصويب برجام درحقوق داخلی کشور ،برجام درمسيری قرارميگيرد که با مسيربرجام
درشورای امنيت سازمان ملل ھماھنگ نيست.
اين عدم ھمآھنگی ويا تضاد ازيکسو جمھوری اسالمی را مکلف به اجرای برجامی که مورد
تصويب شورای امنيت قرارگرفته ميسازد وازطرف ديگر دولت جمھوری اسالمی طبق قانون
اساسی مکلف به تبعيت ازتصميمات مجلس ومقامات اداری کشوراست.
تضاد مزبور چيزی نبوده ونيست که منشورسازمان ملل پيش بينی وچاره انديشی نکرده باشد
ودرماده ٢٧منشورونيز کنوانسيون وين متذکرشد که تصميمات حقوق داخلی کشورھا نميواند
مانع اجرای عھدنامه ويا مصوبات سازمان ملل وشورای امنيت آن باشد.

ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ وﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻴﺖ ﻫﺎي
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﺸﻚ ﺳﺎﺋﻴﺪن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ اﺳﺖ وﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ارزش واﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد
تعليق اجرای برجام عليرغم مصوبه مجلس وشورای عالی امنيت به رضايت ونظرسيد علی و
اعالم نظرموافق ازسوی او دليل قاطعی است تا ھمانطور که شھود قضيه اعالم کرده اند و در
تحريرات سابقه ھم به آن استناد شده است سيد علی کامال درجريان مذاکرات وتصميمات از ابتدا
تا صدوربرجام بوده است.
زيرا تنھا دراين حالت است که سيد علی ميتواند اعالم رضايت نسبت به برجام بنمايد؛ که نموده است و
نھايتا مسئوليت تام وتمام برجام وزيان ھای حاصله ازفعاليت ھای ھسته ای کامال متوجه اوست.
ﺗﺸﻜﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
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بخشی ازنامه سيد علی تمجيد وتشکر ازدست اندرکاران مذاکرات ھسته ای است .مقدمتا عرض ميشود
که اين قسمت ازنامه سيد علی اقتباس ازسخنرانی آقای باراک اوباما ست بااين تفاوت که اظھارات باراک
اوباما فاقد تضاد ومغايرت است واقتباس سيد علی دانسته ويا ندانسته غرق دراغتشاش وتضاد است.
تمجيد وتجليل وسپاس سيد علی ازھيئت مذاکره کنندگان جمھوری اسالمی که منجربه تنظيم برجام
شده )دراين نامه( وسوابق قبلی ازجمله استقبال با فرش قرمز اجازه نميدھد که فصل تشکر از
کسانی ازجمله کميسيون ويژه وغيره که به مقابله با برجام برخاسته اند ،درھمان نامه گشوده
شود که شده است .گزارش کميسيون ويژه مجلس درباره برجام سراسرمحکوميت و اسارت
آميزبودن برجام را تصديق کرده است.
نميشود ھم گزارش کميسيون ويژه مجلس درمورد برجام را تائيد وتجليل وتقدير کرد وھم ماده واحده
اجرای برجام را که کامال رد مراتب ذکرشده درگزارش ويژه است.
درافکندن بساط تشکرسيد علی سعی شده است که حتی موش وگربه ھائی که دراطراف برجام گردشی ھم
داشته اند مورد تشکروقدردانی سيد علی قرارگيرند ازجمله مطبوعاتی که برجام را منافی منافع ايران
وسند اسارت ملت ميدانند .عبارت بکاررفته درنامه ايشان به اينجا آورده ميشود که وزن آن توجه انگيز
است.
>ازرسانه ھای ملی ونويسندگان مطبوعات کشورکه باھمه اختالف نظرھا درمجموع تصويرکاملی ازاين
موافقت نامه دربرابرافکارعمومی نھادند قدردانی خود را اعالم ميدارم< درشمول اين قدردانی ،بنده
وھمه مخالفان برجام ھم شريک شده ايم ! ازاين کاروحرف مسخره ترچيزی نيست.
اين چنين فلسفه ای که به نعل وھم به ميخ زدن قابل تشبيه است دراسالم محکوم شده است وھيچ سابقه
ای ندارد .اين يک روش فرار ازمسئوليت است .مرد صاحب عقيده ومعتقد به اصول به اين انحرافات
معمول ولگردان ويا کودکان بی سرپرست کشيده نميشود.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺼﺎل ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ واﺳﺘﻴﺼﺎل ﻣﺠﻠﺲ
ازنامه سيدعلی اين برداشت مسلم است که نامه باقصد ورعايت اعتباراجرائی دادن به برجام تنظيم شده
است؛ مورد مشھود آنجاست که درنامه آمده است >تشکروقدردانی ازرئيس ونمايندگان مجلس شورای
اسالمی که باتصويب طرحی محتاطانه راه درست اجرای برجام رابه دولت ارائه کردند<
درعبارت تاکيد گذاری شده يک ھمآھنگی بين استيصال سيد علی واستيصال مجلس درمورد برجام ديده
ميشود و آن ھمان استيصالی است که درقسمت نھم اين تحرير تحت عنوان استيصال مجلس بيان شد که
ماده واحده بشرحی تنظيم شده که دست دولت دراجرای برجام آنطور که برجام مقررکرده بازباشد واين
نکته بسيار ظريف چيزی است که با تذکر و تبانی سيدعلی ومجلس پايه گذاری گرديده که ھم ظاھرا اقتدار
مجلس محفوظ بماند وھم دست دولت کامال دراجرای برجام بازباشد.
ﺑﺨﺶ دوم ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
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بخش دوم نامه سيدعلی مفصل ترين قسمت نامه ومشحون ازاعالم ودشمنی آمريکا با جمھوری اسالمی
است که سند زنده ای است براستيصال او در تن دادن به برجام وحتی مذاکره با آمريکا .زيرا انسان اگر
مستاصل نباشد به دريوزگی به درگاه آمريکائی که درتائيد ناپاکی ذات وفطرت او کنجکاوانه اعالم موضوع
ميکند نميرود نامه ازعمق استيصال نويسنده نامه )سيد علی( گواھی ميدھد که درعين حال نميخواھد
استيصال خودش نمايان شود.
دونکته قابل توجه دراين قسمت ازنامه ھست که يکی درابتدای نامه است که سيد علی تائيد خيانت کار
بودن آمريکا را بطور ضمنی ازشيخ حسن روحانی گرفته است وبا نوشتن عبارت:
>جنابعالی با سابقه چند دھه حضوردرمتن مسائل جمھوری اسالمی طبعا دانسته ايد که دولت آمريکا در
قضيه ھسته ای ونه درھيچ مسئله ديگری دربرابر ايران رويکردی جزخصومت واخالل واخالل درپيش
نگرفته است<.
از آنجا که شيخ حسن روحانی ھم درمقام تکذيب ويا اصالح وتوضيح اعالمات سيد علی برنيامده نوعی
تائيد بحساب ميآيد؛ و درمجموع اين سوال را مطرح ميکند که جمھوری اسالمی که ھم رھبری! آن وھم
رئيس جمھور آن به خلف وعده ودشمنی واخالل آمريکا درکارھا يقين دارند چرا زيربارتعھدات سنگين
برجام رفته اند؟ آيا بغير از استيصال دليلی ميتوان يافت؟ حتما خير.
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ دراﻳﻦ ﺣﺪ؟
علی الريجانی رئيس طويله اسالمی دردھم آذرماه سال جاری گفت> :اين حرف که توافق جامع اتمی با
گروه  ۵+١برجام به آيت ﷲ خامنه ای رھبرجمھوری اسالمی تحميل شده است سبک وجسارت است<
دراين حد ،چاپلوسی وتملق بی سابقه است .خود سيد علی درھمين نامه کذائی ،استيصال خودش را ،از
تحريمھای آمريکا وشورای امنيت سازمان ملل بازگوکرده است.
آقای کوچک زاده درمجلس بافرياد خطاب به الريجانی گفته است> :مردم از گرسنگی دخترانشان را
ميفروشند< شيخ حسن ودستيارانش ھمه کمبود ھا وگرفتاری ھای مملکت رابه حساب تحـــريم ھا گذاشته
اند؛ بازھم فشاروتحميل واستيصال نبوده که سيد علی برجام را تصويب کرده واگرتحميل و استيصال نبوده
پس مرض داشته که برجام رابرملت ايران تحميل کند.
اﻳﻦ اﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ازاﺳﺘﻴﺼﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻋﻠﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻲ واﺧﻼل وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﻳﻢ وﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺎﻣﺮدي
ﻃﺮف درﻣﻘﺎﺑﻞ او زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ و 25ﺳﺎل راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﺋﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮرا ﺑﺎﺣﻜﻢ واﻣﻀﺎي ﺧﻮدش ﺑﭙﺬﻳﺮد.
استيصال فقط فشاراقتصادی نيست .فشارووحشت ازقيام مردم ،انتقام آمريکا وقطعه ،قطعه کردن مالھا و
اجرای سرنوشت عثمان برای سيد علی ھم ھست .استيصال از آشکار شدن فساد وغارتگری جمھوری
اسالمی ھم ھست.
ﻧﻜﺘﻪ دوم ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ

تير شيد )چھارشنبه(  ١۶/١٢/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

تصويب نھايی اسارت  ٢۵ساله ) - (١٢اميرفيض -حقوقدان

نکنه دوم که درنامه سيد علی جالب است تھديد باراک اوباما به تعقيب کيفری است .مقصود آنجاست که
نوشته:
>تھديد ھای صريح وی به حمله نظامی وحتی ھسته ای که ميتواند به کيفرخواست مبسوطی عليه وی
در دادگاه ھای بين المللی منتھی شود<.
اين نيز ازمراتب استيصال است چون آدم مستاصل حرفھائی ميزند که درد استيصالش راکم کند درست
مانند کسی که زيرچوب فلک قرارگرفته ومدام ھم فحش ميدھد .درحاليکه سيد علی ميداند که آمريکا
متجاوز به حقوق ملت ايران درحال دشمنی مدام عليه ايران است ،چرا آنطور که ادعا دارد عليه باراک
اوباما شکايت کيفری مبسوطی نميکند؟ علت اين است که آدم مستاصل نميداند که چه ميگويد وچه ميکند.
اﺷﺎراﺗﻲ ازﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﻴﺼﺎل وﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻴﺼﺎل
حد استيصال افراد مستاصل معموال از داد وفرياد آنھا قابل تشخيص است اتھامات سيد علی به آمريکا
درنامه ،نشانی ازحد استيصال اوست واين نشان ميدھد ،او که دراين حد مستاصل است نه تنھا صالحيت
تشخيص واظھارنظر را ندارد بلکه اسيروگرفتاراراده طرف )آمريکا( ست ودرمجموع کيفيت برخورد
سيدعلی با برجام نشانی ازنبود وازدست رفتن شرائط رھبری است که درقانون اساسی جمھوری اسالمی
مقرراست ومجلس خبرگان تکليف دارد که نسبت به موقعيت رھبری او تجديد نظرکامل نمايد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ= عبارات بکاررفته دراين تحريروتحريرات مشابه واجد محتوای حقوقی وانشائی است ،نه از
منشعيات اعتقاد سياسی نويسنده تحرير.

