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اميرفيض -حقوقدان
مالحظه نھم – شورای نگھبان
آنچه بگندد نمکش ميزنند

وای بروزی که بگندد نمک

شورای نگھبان که آخرين پايگاه حفظ وحراست ازقانون اساسی وتطبيق مصوبات مجلس را با اصول
شرع اسالم عھده داراست آنچنان سرسری وباسرعت تصويب وتائيد برجام را اعالم کرد که سرعت مجلس
را تحت الشعاع قرارداد وبدين ترتيب علی الظاھر برجام بصورت يک قانون کامال اسالمی و منطبق با
قانون اساسی جمھوری اسالمی ،رابطه حقوقی ملت وايران را با کشورھای بيگانه درمورد برجام
مستقرساخت.
ﭼﺮاﺑﻈﺎﻫﺮ
نکته بسيارحساس ومھم اين تحرير ھمين است که ظاھرقضيه نشان ميدھد که ھم برجام بوسيله شورای
نگھبان تصويب شده است وھم نشان ميدھد که برجام نه ازسوی مجلس اسالمی ونه شورای نگھبان
تصويب نشده است.
کامال درک ميکنم که خواننده اين سطورحيرت خواھد کرد که چگونه ممکن است موضوعی به مھمی
مذاکرات ھسته ای وتوافق جامع بين ايران کشورھای  ۵+١درمسيری قرارگرفته باشد که ھم بتوان آنرا
تصويب شده مجلس وشورای نگھبان دانست وھم گفت که برجام نه درمجلس ونه درشورای نگھبان
تصويب نشده است.
اﻛﻨﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻴﺮت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ
>شورای نگھبان فردای روزتصويب برجام توسط مجلس ،دريک جلسه کوتاه با اکثريت قريب به اتفاق
مصوبه مجلس راخالف قانون اساسی وشرع اسالم ندانست وتصويب آنرا اعالم کرد ومتعاقب آن بنابر
گزارش خبرگراری خانه ملت )شورای نگھبان ساعتی پيش طرح اقدام متقابل ومتناسب جمھوری اسالمی

 - 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
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ايران دراجرای برجام که ازسوی مجلس شورای اسالمی به اين شورا فرستاده شده بود را تصويب کرد
ودرھمين راستا نمايندگان مردم درخانه ملت ضمن قدردانی ازسرعت عمل شورای نگھبان به
اظھارنظرھائی پرداختند وازجمله آقای کاظم جاللی به خبرنگارخانه ملت گفت» :شورای نگھبان به دليل
اينکه طرح برجام رابررسی کرده ولی خالف شرع وقانون اساسی ندانسته است ،اين طرح بدون
)بتاريخ  ٢٢مھرماه – (١٣٩۴-٢۵۵۴
تغييربتصويب شورا رسيد«(
>سخنگوی شورای نگھبان آقای نجات ﷲ ابراھيميان درنشست خبری خود درھمان روز ٢٢مھرماه
باخبرگزاری صدا وسيمای جمھوری اسالمی گفت >بررسی اين مصوبه مجلس شورای اسالمی درجلسه
بعد ازظھرشورای نگھبان به اتمام رسيد واکثريت اعضاء آنرا مغايرباقانون اساسی وشرع ندانسته اند<
)چھارشنبه  ٢٢مھرماه (٩۴=٢۵۵۴
دﻻﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ
با اسنادی که مالحظه شد ،يقينا اين باوربوجود ميآيد که برجام ونيزمصوبه مجلس بنام قانون اجرای
برجام به مالحظه شورای نگھبان رسيده وتطبيق آن با قانون اساسی وشرع اسالم به تائيد وتصديق آن
شوارسيده است.
آخوند جنتی رئيس شورای نگھبان ھم گفت >بايد از حد اکثرظرفيت توافقنامه ھسته ای به نفع خود
استفاده کنيم وخاطرنشان ساخت که رسانه ھا درباره برجام اطالع رسانی خوبی کردند به نظرم بھتراست
>موضوع برجام را ديگرتمام شده تلقی کنيم ودرمحافل عمومی آنرا مورد بحث قرارندھيم اينکه
خيرياشربود ،خوب بود يا بد بود ھرچه بود تمام شده بدانيم وسراغ پيگيری حقوقمان ازسند توافق ھسته
ای برويم ومراقب شيطنت طرف مقابل باشيم<
اظھارات جنتی مستند قرارگرفت تا احراز شود که موضوع برجام ازنظرشورای نگھبان بکلی تمام شده
محسوب است وبنظر رئيس شورای نگھبان ھرجه بوده گذشته ونبايد درمحافل عمومی مورد بحث
قرارگيرد
دﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ھمان آقای نجات ﷲ ابراھيمان سخنگوی شورای نگھبان که درتاريخ  ٢٢مھردرمصاحبه با صدا وسيمای
جمھوری اسالمی گفته بود:
>بررسی اين مصوبه مجلس شورای اسالمی درمورد برجام درجلسه بعد ازظھرشورای نگھبان به اتمام
رسيد واکثريت اعضای شورا آنرا مغايربا قانون اساسی وشرع ندانسته اند<.
در ٢۵مھرماه يعنی سه روز بعد ازمصاحبه با صداو وسيمای جمھوری اسالمی درمصاحبه با رسانه
ھای کشوربا اشاره به موضوع تصويب برجام درشورای نگھبان مدعی شد که:
ِ
خود برجام رامورد بررسی قرارنداده وورودبه آن نشده است
>شورای نگھبان بااعالم اينکه اين شورا
اضافه کرد مجلس وشورای نگھبان اقدامات مشروح دربرجام را تصويب نکرده اند<(١) .
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دربرخی ازرسانه ھا به موضوع تصويب برجام درشورای نگھبان اشاره شده است .گاھی اين تيترھا
افراد رابه اشتباه مياندازد ما برای رسيدن به آثارحقوقی تصويب برجام بايد به بينيم که اين ماده واحده
چه مراحلی را گذرانده است(٢) .
وی تصريح کرد .عنوان اين طرح يک فوريتی اقدام متناسب ومتقابل دولت جمھوری اسالمی دراجرای
برجام است واين به معنای مخالفت ويا موافقت ما با برجام نيست.
سخنگوی شورای نگھبان خاطرنشان ساخت اين اقدامات به يک سند حقوقی تبديل نشده وقراری است
که برای اجرای برخی ازامورتوسط دولت جمھوری اسالمی ايران وطرفھای مقابل گذاشته شده است و
در آن تاکيد شده است که اين اقدامات داوطلبانه است ) (٣و درمتن مصوبه مجلس شورای اسالمی نيز
داوطلبانه بودن اين اقدامات با دوواژه مورد تاکيد قرارگرفته است .درآنجا اشاره شده دولت درچارچوب
مصوبات شورای عالی امينت ملی درصورتی ميتواند برجام را داوطلبانه اجرا کند که احکام زير را رعايت
کرده باشد.
وی خاطر نشان کرد – بنابراين ،به نظرميرسد مباحث حقوقی که به درستی درجامعه ومجلس درجريان
بود ،دراين مصوبه به پاسخ رسيده است و آن اينکه برخی دوستان اين مصوبه را يک قرارداد بين المللی
تلقی کرده اند وطبق قانون اساسی بايد اليحه آن تقديم مجلس شود اما طرزتلقی ما اين بود که اين مصوبه
يک قراردادبين المللی نيست ) (۴که نيازبه تصويب مجلس راداشته باشد بلکه قول و قرار است که مقام
اجرا با طرف ھای مذاکره گذاشته است.
وی تصريح کرد :يکی ازمقام ھای خارجی گفت که ھروقت بخواھيم ميتوانيم تحريم ھا رابرگردانيم .ماھم
ھرزمان بخواھيم ميتوانيم ازاقدامات داوطلبانه خود خودداری کنيم(۵) .
بنابراين برجام يک سند حقوقی الزام آورتلقی نميشود ،مجلس نيزاساسا روی ھمين تلقی وارد بررسی
جزئيات نشده است .شورای نگھبان نيز مصوبه مجلس شورای اسالمی را موضوع بررسی خود قرارداده
است نه جزئيات وقول وقرارھای اجرائی دولت وطرفھای مذاکره را(۶) ........
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﺣﺼﻞ
از آنچه ارائه شد که ميتوان گفت چکيده گردش برجام درشورای نگھيان است نميتوان دريافت که آيا
ميتوان مدعی بود که برجام درشورای نگھبان طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی رسيدگی واجازه
عبور يافته است يا خير خاصه که شورای نگھبان ازحد خود نيز خارج شده ونسبت به تصميم مجلس
اسالمی ھم درمورد برجام تصديق بال مصدق کرده ومدعی شده که مجلس ھم وارد برجام نشده است.
دوﻓﺮض
معلق بازی شورای نگھبان دوفرض را بوجود ميآورد:
فرض اول اينکه ھمانطور که ارائه شھادت واقارير شخصيت ھا وازجمله سخنگوی شورای نگھبان شده
است شورای نگھبان با اکثريت آرا برجام را مخالف با قانون اساسی وشرع اسالم ندانسته است.
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)نظربه اينکه درتحريرات قبلی مربوط به تصويب برجام تعارضات محکم بين برجام وقانون اساسی و
اسالم وآيات قرآن تشريح شده است تکرار آن وارد اين تحرير نميگردد(.
دراين فرض با آنکه نظر شورای نگھبان ازنظرصراحت قانون اساسی وآيات قرآن وشرع زيرسوال
سنگين بی اعتباری قراردارد معھذا ازنظرروال حقوقی تائيد مصوبه مجلس درمورد برجام است دليل آن
درھمين تحريرخواھد آمد.
فرض دوم که شورای نگھبان مدعی ورود به برجام نشده ودرعبارت ديگر موضوع تطبيق آن با قانون
اساسی جمھوری اسالمی وشرع دردستورکارشورا نسبت به برجام قرارنگرفته وماحصل اينکه نه شورا
ونه مجلس به ماھيت برجام وتطبيق آن با قانون اساسی ورود نکرده اند ،دراينصورت؛ موضوع برجام
منطبق با ماده  ٩۴قانون اساسی جمھوری اسالمی
ميگردد که ميگويد:
>کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی بايد به
شورای نگھبان فرستاده شود .شورای نگھبان
موظف است حداکثر ظرف  ١٠روزازتاريخ وصول
ازنظرانطباق با موازين اسالم وقانون اساسی مورد
بررسی قراردھد وچنانچه آنرا مغاير ببيند برای
تجديد نظربه مجلس بازگرداند درغيراين صورت
قابل اجراست<.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر
اول اينکه مصوبه مجلس درمورد اجرای برجام به
شورای نگھبان فرستاده شده است.
دوم اينکه شورای نگھبان بنابراعالم خود وارد رسيدگی به تطبيق برجام با قانون اساسی واحکام اسالمی
نشده است يعنی تکليفی که قانون اساسی برای شورای نگھبان مقررکرده و آن تکليف ھم انحصاری است
شورای نگھبان به آن تکليف عمل ننموده است .اکنون ببينيم که ضمانت اجرای اين جريان چيست.
ھمان ماده  ٩۴قانون اساسی جمھوری اسالمی تعيين تکليف نسبت به موردعمل شورای نگھبان راکرده
و ميگويد درصورتی که شورای نگھبان مصوبه مجلس را مغايربا قانون اساسی وياشرع ببيند الزم ميآيد
که آنرا به مجلس برگرداند واضافه کرده است >درغيراينصورت مصوبه قابل اجراست<.
درمسيرکسب نتيجه ميتوان قاطعانه گفت از آنجا که شورای نگھبان با ھراستداللی!! وارد رسيدگی تطبيقی
برجام با قانون اساسی وشرع نشده است ،آن مصوبه تائيد شده ازسوی شورای نگھبان تلقی ميشود.
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تصريح قانون اساسی جمھوری اسالمی به اينکه درصورتی که شورای نگھبان ظرف  ١٠روزمغايرت
مصوبه مجلس را به مجلس اعالم نکند ،مصوبه مجلس تائيد شده تلقی ميگردد يک امرمنبعث ازحقوق
اسالمی است.
حقوق اسالمی جريانات جاری وحاکم بريک جامعه اسالمی مانند جمھوری اسالمی ايران را براساس اصل
استصحاب ،اسالمی ميداند واگرازسوی مراجع تقليد اعتراضی نشود آن مصوبه ويا اقدام ،شرعی محسوب
است مگرخالف آن به اثبات برسد.
قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم اصل استصحاب رادرجريان تصميم گيری شورای نگھبان وارد
وناظردانسته وعدم رد مصوبه مجلس ،به مجلس را دليل موافقت با مصوبه باقانون اساسی وشرع دانسته
است وبه کالمی ديگرتشخيص موضوع واينکه اساسا تطبيق مصوبه مجلس ويا غير آن با قانون اساسی
وشرع الزم است ياخير به تشخيص شورای نگھبان قرارداده است.
ماده چھارم قانون اساسی جمھوری اسالمی مالک اظھارنظرباالست که گفته است:
کليه قوانين ومقررات مدنی وجزائی ومالی واقتصادی واداری وفرھنگی ونظامی وسياسی وغيره بايد
براساس موازين اسالمی باشد اين اصل براطالق يا عموم ھمه اصول قانون اساسی وقوانين ومقررات
ديگرحاکم است وتشخيص اين امربرعھده فقھای شورای نگھبان است.
اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن !
استدالل شورای نگھبان برای عدم لزوم تطبيق برجام با قانون اساسی وشرع که دراين تحريربا عالمت
استفھام اشاره شد نيازبه نقد وبحث دارد زيرا نميتوان نسبت به مواردی که طرف برای حقانيت عمل خود
ارائه ميدھد غافل ماند واين ميشود تنھا به قاضی رفتن.
درتحرير حاضرمواردی ازدالئل شورای نگھبان درعدم ورود به برجام با نمرات رديف ازيک تا شش
عالمت گذاری شده است اجازه فرمائيد درتحرير اتی با استفاده ازھمان شماره ھا استدالل شورای نگھبان
مورد نقد قرارگيرد.

