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اميرفيض -حقوقدان
مالحظه ششم –مغايرت با قانون اساسی
شايد مھمترين مالحظات حقوقی ھمين فصل تعارض ومخالفت برجام با قانون اساسی جمھوری اسالمی
باشد.
تعارض مزبور ھم درماھيت حقوق اسالمی وھم درمحدوده نص قانون اساسی جمھوری اسالمی کامال
متبلوراست.
تعارض درماھيت حقوق اسالمی برزمينه ھای آيات قرآن وسنت مفروش است که چون درتحريرات سابق
به اشاره واستفاده ازمستندات به بحث رفته است ازتکرار آن گذر بايد کرد.
اما باب تعارض تصويب برجام با قانون اساسی جمھوری اسالمی فصلی است که دررديف مھمترين
رويکرد ھای حقوقی تصويب برجام قراردارد وبالطبع رودرروری محدوده عمل تحريرات ميباشد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ 152
اصل  ١۵٢قانون اساسی جمھوری اسالمی که بيان کننده سياست خارجی آن کشوراست سياست جمھوری
اسالمی را نسبت به کشورھای خارجی بشرح زيربيان کرده است.
>سياست خارجی جمھوری اسالمی ايران براساس نفی ھرگونه سلطه جوئی وسلطه پذيری ) ،(١حفظ
استقالل ھمه جانبه وتماميت ارضی کشور ،دفاع ازحقوق ھمه مسلمانان وعدم تعھد درمقابل قدرت ھای
سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمتحارب استواراست<.
ﺗﻌﺎرض ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺟﺎم واﺻﻞ 152
) (١نفی ھرگونه سلطه پذيری درقانون اساسی جمھوری اسالمی اقتباس از آيات قرآن است که برتری
وسلطه گری کفاررابرمسلمانان تحمل نميکند وبرعکس ،سلطه جوئی مسلمانان را برکفار و
درنھايت کشورھای کفرحق مسلمانان ميداند.

 - ١يخش نخست را اينجا بخوانيد:
http://1400years.org/AmirFeyz/TasvibeEsaratNameh25Saleh‐1‐AmirFeyz‐16Oct2015.pdf
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نفی سلطه جوئی درقانون اساسی جمھوری اسالمی به اعتبارعضويت ايران درسازمان ملل متحد است و
ھمين موضوع يکی ازموضوعاتی است که قانون اساسی جمھوری اسالمی را درمقابل حقوق اسالمی
زير سوال ميبرد زيرا ھمانطور که استحضارداريد مسلمانان رابرکفارحق برتری وسيطره حقوقی است.
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺮﺟﺎم
اما در رابطه با برجام ،به روشنی آشکاراست که تمامی مواردی که انجام آن درتعھد ايران قرارگرفته
تحميلی است که ازسوی کشورھای کفر ۵+١وبيشتر آمريکا تحميل ايران شده است ازباب نمونه:
برجام ايران را متعھد ساخته است که تحت کنترل صادرات گروه پروتکل الحاقی قرارگرفته وکليه واردات
وصادرات کليه مواد وتجھيزات وتکنولژی ھائی که درليست کنترل آن گروه قرار گرفته بايد کنترل واجازه
وارد ويا صادرکردن را پيداکند وھمچنين ايران متعھد شده است که ليست ھريک ازاقالمی که درليست
کنترل پروتکل الحاقی وجود دارد را ھمه ساله به آژانس بدھد والبته اين تمام تعھد ايران نيست بلکه
ايران متعھد است که تمام دستورالعملھای پروتکل الحاقی واطالعات فروشندگان وخريداران اقالم مزبور
را شامل آدرس وشماره تلفن طرف رابه آژانس بدھد.
آقای ارمائو دراين مورد گفته است که >ايران براساس برجام متعھد به اجرای تعھداتی است فراتر از
مسائل ھسته ای که درپروتکل الحاقی وجود دارد<.
اين تعھد ايران يک سلطه وزورگوئی آمريکا و آژانس وشايد ھم  ۵+١به ايران است که ايران تاکنون
حاضر به امضای پروتکل الحاقی نشده بود.
فراموش نکنيد که درزمان خاتمی که پروتکل الحاقی برای تصويب به مجلس آورده شد مجلس به علت
مخالفت قانون اساسی با آن ،آنراتصويب نکرد.
اين توجه بجاست که با تصويب برجام واينکه دربرجام ايران متعھد شده که پروتکل الحاقی را امضا کند
تعھدات پروتکل الحاقی چنانجه دربرجام ذکرشده وبخشی ازآن ھم ارائه گرديد بطورضمنی وقانونی
بتصويب مجلس رسيده است.
ھمينجا اين توجه ھم بجاست که تاکنون جمھوری اسالمی تحريم ھای خارج ازقطعنامه ھای شورای امنيت
را غيرقانونی ميدانست وحقوقدانان کشورھا وازجمله سازمان ملل ھم آن تحريم ھارا غيرقانونی ميدانستند
ولی با تصويب برجام درمجلس ھمه آن تحريم ھای غير قانونی ازنظر جمھوری اسالمی قانونی شناخته
ميشود.
آيا قانون اساسی جمھوری اسالمی اجازه ميدھد که تحريم ھای يکطرفه آمريکا )کشورکفر( برايران
بوسيله مجلس رسميت قانونی پيدا کند؟ ابدا ،ابدا!...
خامنه ای درجمع سپاھيان درتاريخ دوم شھريورماه سال جاری گفت:
>دشمن برای نفوذ سياسی سعی ميکند درمراکز تصميم گيری واگرنشد درمراکز تصميم سازی نفوذ کند
– وقتی يک کشوراينگونه تحت نفوذ سياسی قرارگرفت ،حرکت وجھت گيری ھای آن کشورطبق اراده
مستکبرين خواھد بود<.
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درتطبيق مورد اکنون که به اعتباربرجام کليه تصميمات فعاليت ھای ھسته ای ونظامی وموشکی ايران
تحت کنترل آمريکاست و آمريکا ھم يک کشورسلطه گردرموقعيت جھانی خاصه ايران شناخته ميشود
بنابراين حرکت وجھت گيری ھای آينده ايران طبق اراده آمريکا ومستکبرين صورت خواھد گرفت واين
ھمان است که موقعيت تحميل شده برايران را کامال مخالف ومتضاد با قانون اساسی مورد عمل جمھوری
اسالمی به اثبات ميرساند.
ھمو )سيد علی( درتاريخ دوشنبه  ٢۶مرداد گفت:
>آمريکائی ھا ميخواھند ازتوافقی که ھنوزنه درايران ونه درآمريکا تکليفش وردياقبول شدنش معلوم
نيست وسيله ای برای نفوذ درايران بسازند اما ما اين راه راقاطعانه بسته ايم وباھمه توان باالی خود
اجازه نفوذ اقتصادی وسياسی وفرھنگی درايران رابه آمريکائی ھا نميدھيم<.
سيد علی تصويب برجام را راه گشايش راه نفوذ آمريکا دانسته است ودر امرداد ماه اطمينان داده که راه
نفوذ آمريکا راکه تصويب برجام است خواھد بست؛ که ديديم نبست ومجلس تصويب کرد بنابراين اين
نکته که برجام راه گشای نفوذ سياسی واقتصادی آمريکاست نميتواند موافق قانون اساسی جمھوری
اسالمی باشد.
آﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ زﻳﺮ :ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟
سوال اينجاست آيا توقف فعاليت ھای ھسته ای ايران ومحدويت ھای  ۵ساله و  ٨ساله و١٠
ساله و ١۵ساله و ٢٠ساله تحميل شده برايران وھمچنين تحريم ھای موشکی وسالحی ونظارت
 ٢۵ساله ويا بعبارتی ابد مدت وتعھداتی ازقبيل پياده کردن تاسيسات ھسته ای وبتن ريزی جايگاه
آن و اوراق ساختن تاسيسات بطوری که قابل استفاده نباشد وسايرتضيقاتی که دربرجام در تعھد
ايران قرارگرفته ازقبيل کاھش ١٩،٠٠٠سانتريفيوژ به  ۶،٠٠٠سانتريفيوژازنسل اول )دفرمه
شده( و تبديل  ١٠،٠٠٠کيلو اورانيوم به  ٣٠٠کيلو وبسياری موارد ديگر باميل ورغبت ورضايت
جمھوری اسالمی صورت گرفته است ياخير؟ اگرتحميل آنھا براساس ميل ورضايت ايران نبوده
بنابراين عامل اين تحميل ازنظرحقوقی وادبيات سياسی سلطه گری  ۵+١وبيشتر آمريکا برايران
است مگرانسان آنقدربی غيرت وبی درد باشد که نفھمد که اينھا تحميل برايران است.
بنابراين آنچه روی داده خالف قانون اساسی جمھوری است که صريحا درماده  ١۵٢پياده شده است.
ماده  ١۵٣قانون اساسی جمھوری اسالمی ھرگونه قراردادی که موجب سلطه بيگانه برمنابع
اقتصادی وطبيعيی وفرھنگی وارتش وديگرشئون کشورباشدرا منع کرده است.
برجام دقيقا موجب سلطه بيگانگان برمنابع اقتصادی وطبيعی وارتشی شده است وھيچ ابھامی دراين
مقوله تاسف بار وجود ندارد وشئون معنوی کشورھم با تحميل راستی آزمائی بکلی پايمال شده است.
ازجزء جزء موادبرجام ،تحميل شرائط غيرمعمول که فقط آنھم احتماال درمورد قرارداد شکست کشورھا
در جنگھا ممکن است ديده شود ،مشھود است؛ يکی ازدست اندرکاران مسائل ھسته ای درخدمت حکومت
اسالمی با ارائه توضيح نوشته است که  ١٠٠مورد دربرجام به حقوق حقه ايران تجاوز شده است.
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درطول حيات حقوقی جمھوری اسالمی اين اولين باراست که بالصراحه مواد  ١۵٢و ١۵٣قانون
اساسی جمھوری اسالمی ازطرف مجلس ناديده گرفته شده وبه تسلط وسلطه بيگانگان را از
مجرای قانون رسميت داده است.
طبق ماده  ٧۴قانون اساسی جمھوری اسالمی لوايح قانونی پس ازتصويب درھيئت وزيران به
مجلس ارائه ميشود -واين بدان معناست که قوه اجرائيه کشوربه امکان اجرای آن اليحه قانونی
وتامين منافع ولزوم تصويب آن قبل ازطرح درمجلس صحه ميگذارد ومفھوم مخالف ماده ٧۴
اين است که اليحه برجام که ازمجرای غيرقانی توصيف شده درقانون اساسی به مجلس آمده
است صالحيت طرح وتصويب درمجلس را نداشته است.
اگررئيس مجلس معتقد به صيانت مجلس بود اليحه اجرای برجام اينطورخودسرانه وبيراھه به مجلس
نميامد که ھيئت دولت جمھوری اسالمی منزه ازمسئوليت درتصويب برجام بشود.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
نمايندگان مجلس اسالمی طبق ماده  ۶٧سوگند ياد کرده اند که حافظ وپاسدارقانون اساسی جمھوری
اسالمی باشند ،رای وتصويب برجام که بدون ھيچ گفتگوئی خالف قانون اساسی است چه ازباب ماھيت
ضد اسالمی ويا تضاد باقانون اساسی ويا کيفيت ارائه به مجلس )بشرح پيش گفته( نمايندگان مجلس را
در مقام سوگند شکنی قرارداده است.
درست است که درحقوق اسالمی کفاره شکستن سوگند به خدا بسيارناچيزوشامل سه روز روزه گرفتن و
يا اطعام است ولی درباورعمومی مردم کسی که به قول وسوگند خود عمل نکند نامرد وغيرقابل اعتبار و
از نمايندگی مردم خلع است.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻔﺘﻢ -ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺟﻬﻞ ﺑﺮﺑﺮﺟﺎم
قاعدتا جاداشت که مالحظه ھفتم به نقش شورای نگھبان درتصويب برجام تخصيص يابد ولی فکرکردم
که مسئله جھل عمومی بربرجام ازاھميت خاصی برخورداراست زيرا جھل به موضوع ازمصاديق سھو و
خطاست ونميتوان دربحث ھای مرتبط با جامعه آنرا به کنارگذاشت .دراين مورد از گزارش نظرسنجی
مرکز مطالعات اموربين الملل وامنيت دانشگاه مريلند که در امردادماه سال جاری با ھمکاری موسسه
ايران پل صورت گرفته و موضوع آن افکارعمومی مردم ايران نسبت به توافق ھسته ای است استفاده
ميشود.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
نتيجه نظرسنجی ميگويد ٧٣> :درصد مردم تاحدودی ازتوافق ھسته ای حمايت ميکنند و ١۴درصد ھم
تا حدودی مخالفند ودرعين حال  ٨۵درصد مردم ھم گفته اند که ادامه برنامه ھسته ای به شدت برای
آنھا اھميت دارد .اين حمايت گسترده ازتوافق و از ادامه برنامه ھسته ای درحالی است که بيشترپاسخ
دھندگان اطالعات نادرستی درباره توافق دارند<
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نظرسنجی اضافه کرده است که تصورات نادرست درباره توافق ھسته ای درميان طرفداران حسن روحانی
بطورقابل مالحظه ای بيشترازديگران است.
 ٩۵درصد پاسخ دھندگان به نظرسنجی فکرميکنند که آمريکا ھمه تحريم ھای خودرا لغو خواھد کرد
و ۵۶درصد ايرانيھا ھم فکرميکنند که ايران زيربارمحدوديت تحقيقات ھسته ای خود نرفته است واين
درحالی است که آمريکا تنھا تحريم ھای مربوط به برنامه ھسته ای را لغو ميکند وايران محدوديت ھای
جدی رابرای تحقيقات ھسته ای خود پذيرفته است.
 ٧٧درصد ازپاسخ دھندگان اين نظرسنجی تصورميکرده اند که تحريم ھای وضع شده عليه ايران قبل از
يا ھمزمان بااقدامات ايران لغو ميشود وتھا  ١۶درصد به درستی ازجريان خبرداشتند.

 ۶١درصذ فکرميکردند که بازرسان تحت ھيچ شرانطی به محل ھای نظامی دسترسی نخواھند داشت و
فقط  ٢۶درصد آگاه بودند که بازرسان حق بازرسی ازمراکز نظامی را خواھند داشت...
 ۶۴درصد انتظاردارند که به دنبال توافقق ظرف  ۶ماه يا يکسال بيکاری درايران بطورچشمگيری پائين
بيايد و  ۶٢درصد ھم انتظاربھبود سطح زندگی خود را دارند.
روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺧﺎرج ازﻛﺸﻮر
عموميت جھل برتوافق ھسته ای متاسفانه تنھا شمول برايرانيان داخل کشور ندارد وايرانيان خارج از
کشور که ادعای حضوردرمسائل ايران رادارند نيز عالقه ای به درک وفھم مسائل ھسته ای و کنکاشھائی
که ازسوی ديگران بعمل ميايد نشان نميدھند وگھگاھی اشاراتی از آنھا رسوب ميکند که تاسف اين تحرير
را بواقعيت نزديک مينمايد.
نمونه ای که برسم تحريرات ميتوان آورد آقائی است بنام پناھی که درايميلی مدعی شده است >اميرفيض
درگذشته شديدا ازبرجام پشتيبانی ميکرد تا آنکه در آمريکا تصويب شد اکنون جناب اميرفيض  ١٨٠درجه

مه شيد )دو شنبه(  ١٩/١٠/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

تصويب نھايی اسارت نامه  ٢۵ساله ايران ) (٢اميرفيض -حقوقدان

گردش نموده وگفته ھای جبھه ھماھنگ رابازگوميکند اميداست که به اشتباه خود پی برده واين تغيير
عقيده واقعی باشد<

٢

مقصود ازاين اشاره فشرده اين است که آنھمه درمورد توافق ژنو ووين ولوزان وتشبيه آن با عھدنامه
ترکمانچای وعناوين خاص مانند اسارت نامه وامثال آنھا درتحريرات مکرر ومداوم آمده ،ايشان ]و
ھمکارانش[ تاکنون نفھميده که درتحريرات چه موضوعاتی مطرح ونتيجه ھا ودستآورد ھای آنھا چه
بوده است.
اميدوارم که عدم درک درست آقای پناھی وامثال ايشان ناشی ازکسربضاعت درتحريرات باشد واال ھرکس
با کوره سوادی که آن نوشته ھارا خوانده باشد درصورت داشتن وجدان بيدارمحال است که محرر آن
تحريرات را به سست اعتقادی وگردش  ١٨٠درجه ای وسرقت نوشته ھا واظھارات ديگران متھم کند.
٣

 - ٢آقای پناھی متعلق به کنگره ھمبستگی ايرانيان )آقای نصر اصفھانی( و از مشتقات آن کنگره جبھه ھماھنگ مبارزان است و در
نوشته خود جناب آقای اردشير زاھدی ،آقای دکتر اسد ھمايون و جناب اميرفيض و ح-ک را يکجا متھم به اين رفتار نموده است.
اين جا را ھم بخوانيد ح-ک
http://1400years.org/AmirFeyz/PasokhBehEtehamePanahi-Barjam-Amirfeyz-18Oct2015.pdf

 - ٣ھمين در مورد آقايان نامبرده ديگر ھم صحت دارد .ح-ک

