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ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺎرت
ﻧﺎﻣﻪ  25ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ

1

اميرفيض -حقوقدان
آخرين قسمت از ادعا نامه شورای نگھبان که با عالمت )د( درتحريرقبل مشخص شده اين است:
>يکی ازمقام ھای خارجی گفت (١) :ھروقت بخواھيم ميتوانيم تحريم ھارابازگردانيم .ماھم ھرزمان که
بخواھيم ازاقدامات داوطلبانه خود داری کنيم(٢) .
) (١استناد به قول يک مقام خارجی ازسوی شورای نگھبان که بھرحال يک مقام مذھبی اسالم تشيع
است ،بسيارحيرت آور و بحث انگيز است درفرھنگ حقوقی اسالم ،استناد به قول پيامبر و ائمه
)تشيع( ازمدارک وماخذقابل قبول است ولی ابدا وھرگز موردی ديده نشده که حکم يک مرجع
اسالمی ،آنھم درمقام شورای نگھبان اسالم استناد
به قول مقام خارجی دراثبات مورد باشد .معنای
عزت اسالمی که تکيه گاه اظھارات سيد علی است
ھمين است که مالحظه ميشود؟؟!
از آخوند جنتی رئيس شورای نگھبان اين حرکات
ودری وری ھا عجيب نيست؛ يادتان ھست
ھنگاميکه مسئله خشکسالی وکم آبی درايران
موضوع روزبود گفت> :برای ما يک مشت آب
برای وضو گرفتن کافی است<.
آری سرنوشت حقوقی وقانونی ايران مترقی وزنده
بدست اين چنين آشغالھای به نابودی وفنا کشيده
شده است.
در بيانه شورای نگھبان )درتحرير ششم( آمده است
ِ
خود برجام وارد نشده
که >شورای نگھبان به
 - 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
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است< اگرشورای نگھبان آنطور که مدعی است وارد متن برجام نشده است چگونه به قول يک مقام
خارجی استناد کرده و آنرا درعرض قول وروايت امامان وپيامبرگرفته است.
) (٢خودداری ازاقدامات داوطلبانه:
قول خارجی که شورای نگھبان به آن استناد کرده قول وحرف خارجی نيست صراحت برجام – توافق
ژنو وموافقت نامه وين وحتی قطعنامه شماره  ٢٢٣١شورای امنيت است واين موضوع عيان ،درتمام
گزارشات باراک اوباما به کنگره بارھا تکرارشده است واساسا بعنوان يک حق مسلم  ۵+١شناخته شده
وبه امضای نمايندگان ايران رسيده وازسوی ولی فقيه ھم بطورضمنی تنفيذ گرديده است.
ﺗﻮﺿﻴﺢ = نظربه اينکه دربيانيه ھای پايانی کنفرانس ژنو ونيز لوزان ووين ھيچکام به نسخ وبی اعتبار
شدن بيانيه قبلی اشاره نشده است بنابراين تمامی مراتب مذکوره درتوافق ھای ژنو ،لوزان و وين قابل
اعتبار است )پايان حاشيه(.
عين مبنای حق  ۵+١مبنی بربازگرداندن تحريم ھا به اينجا آورده ميشود تا به ببينيم که تعادل فکری
شورای نگبھان دربرابردانستن حق ايران و ۵+١تاچه حد غيرمعقول است.
>درازای آن وبه عنوان بخشی ازاين گام اوليه ،گروه  ۵+١لغو تحريم ھای موقت ،ھدفمند وبازگشت
پذيری رابه ايران ارايه ميدھد ) (١ساختارلغو اين تحريم ھا طوری است که بخش اعظم رژيم تحريم ھا
از جمله ساختارتحريم ھای کليدی نفت ،بانکداری ومالی بجای خود باقی ميماند ) .(٢گروه  ۵+١به اعمال
شديد تحريم ھا ادامه خواھد داد ،اگرايران به تعھداتش عمل نکند ،مالغو تحريم ھای محدود را لغو خواھيم
کرد وتحريم ھای اضافی ھم برايران اعمال خواھيم کرد<(٣) .
) (١فراز يک يعنی کليه تحريم ھائی که درتوافقنامه ھا درجريان لغو قرارخواھد گرفت بازگشت پذيرند.
) (٢برای اينکه سوء تعبيرنشود که شده ،توافق نامه ژنو اضافه کرده که تحريم ھای نفت و بانکداری
بجای خود باقی ميماند يعنی شامل تحريم ھائ که لغو موقت وبازگشت پذيری دارد و ازسوی
 ۵+١به ايران درازای تعھدات ايران پشنھاد شده نميشود.
) (٣قسمت آخر ماده مزبور درواقع ضمانت اجرای تعھد ايران است که اگرايران به تعھداتش عمل
نکند طرف توافق نامه ھمان تحريم ھای محدودی را که به ايران داده ،لغو آنرا برميدارند وتحريم
ھای اضافی ھم تحميل ايران خواھند کرد.
بدين ترتيب تکليف خودداری ايران ازانجام تعھداتش راتوافق نامه ژنووتوافقھای بعدی وباالخره برجام
معلوم کرده است ،نه يک مقام خارجی .آيا ھمان توافق نامه ھا کوچکترين اشاره ای به واکنش ايران
نسبت به عدم اجرای ھريک ازتعھدات  ۵+١دارد؟ البته که ندارد.
ممکن است برخی تصورکنند که ايران ميتواند به کميسيون حل اختالفی که دربرجام معرفی شده رجوع
کند .گرچه در آن کميسيون ھم ايران دراقليت است ورای آن پيشاپيش دلگرم کننده نخواھد بود ولی آنھا
ممکن است ازاين توجه غافل باشند که تعھدات ايران دربرجام وتوافق ژنو ووين مربوط ومرتبت با
قطعنامه ھای شورای امنيت است که قطعنامه  ٢٢٣١جايگزين آنھا شده است و تعھدات ايران که دربرجام
ويا ساير توافقنامه ھای به طرفيت  ۵+١وايران تنظيم شده درچارچوب قطعنامه شورای امنيت محدود
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ومھارشده است واعتراض به قطعنامه ازسوی ايران که عضويت شورای امنيت را ندارد تنھا يک
اعتراض اداری محسوب ميشود ونميتواند درمراتب تعھدات واجرائيات قطعنامه  ٢٢٣١موثرباشد.
درماده  ١۴قطعنامه  ٢٢٣١آمده است:
>تاکيد ميکند که کشورھای عضو موظف ھستند براساس ماده  ٢۵منشورسازمان ملل متحد تصميمات
شورای امينت را اجرا کنند<.
يعنی کشورايران که عضو سازمان ملل متحد است حق ندارد درمقام اعتراض نسبت به قطعنامه شورای
امنيت که جايگزين برجام شده است برآمده وازاجرای آن خودداری کند.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ازﺑﺮﺟﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ
>قطعنامه شورای امينت سازمان ملل متحد که برجام را تائيد خواھد کرد ،تمام مفاد قطعنامه ھای قبلی
شورای امنيت درخصوص موضوع ھسته ای ايران  ١۶٩۶سال  ٢٠٠۶و ٢٧٣٧سال ١٧۴٧، ٢٠٠۶
سال  ١٨٠٣ ،٢٠٠٧سال  ١٨٣۵ ، ٢٠٠٨سال  ١٩٢٩ ،٢٠٠٨سال  ٢٠١٠و ٢٢٢۴سال  ٢٠١۵را
ھمزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط باھسته ای ايران توسط ايران راستی آزمائی شده توسط
آژانس لغو خواھد شد<
يعنی تمام قطعنامه ھای شورای امينت به اعتباربرجام وگزارش تائيدی که آژانس بين المللی اتمی خواھد
داد لغو ميشود .مقصود ازتوضيح مالحظه فصل بستگی برجام وقطعنامه  ٢٢٣١است.
آقای باراک اوباما درسخنرانی پايان مذاکرات گفت> :ما  ٢۴ساعته به تمام تاسيسات ھسته ای ايران
دسترسی خواھيم داشت .راه دست يابی به تسليحات ھسته ای رابسته ايم اين برنامه براساس قطعنامه
شورای امينت دنبال خواھد شد<.
يعنی برجام به معنای اجرای قطعنامه  ٢٢٣١شورای امنيت است .يعنی برجام مستند صدورقطعنامه
 ٢٢٣١است مگراعتراض جمھوری اسالمی به قطعنامه ھای شورای امنيت دررابطه با تحريم ھای
شورای امنيت موجه تلقی شد وبه شورای امنيت رفت که اعتراض به قطعنامه  ٢٢٣١مقام توجه پيدا
کند؟
موضوع قابل توجه اينکه درمتن قطعنامه  ٢٢٣١چندين جا صريحا به تصويب برجام درشورای امنيت
سازمان ملل اشاره شده است وديگر آنکه درفصولی ازھمان قطعنامه وپيوستھای آن عين عبارات برجام
بکاررفته است و اينھا درکناردالئل ديگرامکان جداسازی برجام وقطعنامه  ٢٢٣١راغير منطقی ميسازد.
ھمانطور که درتحريرات قبلی بتوضيح رفت .برجام قبل ازارائه به شورای امنيت سندی بود که ميتوانست
درجريان تصويب نھائی دولت ھا ازجمله ايران با اصالحاتی روبروشود ولی سرعت عمل حساب شده
آمريکا درارجاع سريع برجام که ھنوز مراحل قانونگرای ان درامريکا وايران طی نشده بود حق ورود
اصالحاتی را به برجام مسدود و آن حق را ازايران گرفت .بدين توضيح که بعد ازصدورقطعنامه ٢٢٣١
ھرگونه اصالحاتی که مراحل قانونگزاری کشورھای  ۵+١ويا ايران دربرجام اتخاذ کنند تاثيری
درقطعنامه  ٢٢٣١ندارد.
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ازﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺎﻻ
تصريحات ياد شده که قطعنامه ٢٢٣١را محاط بربرجام نشان ميدھد وبه عبارت ديگرايران متعھد به
اجرای آن قطعنامه شده است مسيراجرای تعھدات ايران را بايد درقطعنامه  ٢٢٣١جستجو کرد نه برجام
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ 5+1
مخمصه ای که آمريکا با ارجاع سريع برجام به شورای امنيت بوجود آورد که مانع اصالحات مجلس
اسالمی دربرجام شد يک دسآاورد ممتازی ھم ناخواسته برای ايران بوجود آورده است که اھميت خاص
آن اجازه طرح آنراميدھد.
ھمانطور که اسناد مذاکرات ھسته ای بين ۵+١وايران گوياست کشورھای  ۵+١که ھمگی از اعضای
دائم شورای امنيت ھستند دراجرای قطعنامه ھای شورای امنيت عليه ايران ماموريت يافتند که درفصل
مذاکره ،ايران رابه رعايت قطعنامه ھای شورای امنيت ملتزم سازند واين ماموريت ويا تصميم شورای
امنيت بنابرماده  ۴١منشورسازمان اتخاذ گرديد.
بنابراين ناگفته پيداست که ماموريت  ۵+١با ارجاع برجام بعنوان دستاورد مذاکرات وموافقت ايران به
شورای امنيت وقبول آن ودرنھايت صدور قطعنامه شماره  ٢٢٣١عمال ماموريت  ۵+١درمسئله ھسته
ای ايران پايان يافته است.
به ھمين دليل درقطعنامه  ٢٢٣١شورای امنيت اختياراتی دررابطه بااجرای برجام به کشورھای عضو
شورای امنيت که ھمان امضا کنند گان برجام ھستند داده است .در دائره اين اختيارات ،اتفاق واشتراک
کشورھای  ۵+١مطرح وشرط شده نه يک کشور؛ درکالمی ساده طرف تعھدات ايران ھمه کشورھای
 ۵+١ھستند آنھم به اتفاق يعنی ھمگی باھم متفقق عمل کنند نه به اکثريت.
ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﺸﻮرﻫﺎي 5+1درﺑﺮﺟﺎم
نکته ای که خواستارتامل بيشتر توجه ميشود دائره اختيارات کشورھای  ۵+١واتحاديه اروپاست که
مانع است که آمريکا خودسرانه مسئله راستی آزمائی  ٢۵ساله وياسايرتحريم ھای مدت دار رابرنامه
ريزی کند وبايد اين تحميل به ملت ايران ازطريق توافق واشتراک ھمه کشورھای  ۵+١واتحاديه ارويا
صورت گيرد .اولين نتيجه اين دستاورد اين است که آمريکا نميتوانست ونميتواند درتاريخ  ٢٧شھريور
بالفاصله پس ازختم غائله کنگره آمريکا ،آقای استيون مال رابعنوان ھماھنگ کننده اصلی برجام معرفی
کنند واين کارتحميلی ميبايست با موافقت  ۵کشورديگرواتحاديه اروپا انجام شود؛ وچنين موافقتی تا کنون
اعالم نشده است.

راه ﻓﺮج ﺿﻌﻴﻒ
معلوم است که اين يک راه فرج ورھائی احتمالی است که درطويل المدت ميتوان با اقداماتی مانع اتفاق
نظرسياسی کشورھای روس وچين وانگلستان واتحاديه اروپا با مقاصد آمريکا دربرنامه تحميلی راستی

اورمزد شيد ) ۵شنبه(  ٠۵/١١/٢٠١۵برگ  ۵از ۶

تصويب نھايی اسارت نامه  ٢۵ساله ايران  – ٧-اميرفيض -حقوقدان

آزمائی به ايران شد واين يک موقعيت استثنائی است که ناسيوناليست ھای ايرانی بايد وميتوانند از آن
بنفع مطلوبی استفاده کنند .اين تنھا موقعيت نيست ،ھمانطور که عرض شد وقطعنامه شورای امنيت
مستند قرارگرفت تمام اقدامات قطعنامه شورای امنيت که بخش مھمی ازبرجام را تشکيل ميدھد بايد به
اتفاق کشورھای  ۵+١باشد نه آمريکا بتنھائی.
ازباب نمونه ھنگاميکه آقای کری استيون مال را بسمت ھماھنگ کننده اصلی برجام معرفی کرد و آن
اختيارات وامکانات وسيع ازسياسی ونظامی ومالی واطالعاتی رادراختياراوگذاشت ايران ميبايست فورا
اعتراض ميکرد که آمريکا بتنھائی حق چنين کاری راندارد ولی متاسفانه بجای اعتراض ،وزارت خارجه
جمھوری اسالمی ھيئتی ازجمله رئيس مجلس را بعنوان گروه ايرانی ھماھنگ کننده بااجرای برجام اعالم
نمود يعنی بطورضمنی دخالت ناموجه آمريکا درانتخاب ھماھنگ کننده اصلی برجام راقبول کرد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ = ھم اکنون که مصادف با  ١۴آبان ساعت  ١٠صبح وتحرير آماده ارسال ميباشد ،خبرگزاريھا
خبر دادند که آقای علی اکبرصالحی که برای کنفرانسی به ژاپن رفته پس ازديدار با نخست وزيز ژاپن
گفته است:
>اﻳﺮان ﺗﺎ اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ از 6ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﻲ درﺑﺎره راﻛﺘﻮراراك اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ آن اﻧﺠﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد< گرچه خبرھای داخلی ايران خالف اظھارات صالحی را نشان ميدھد ولی ﺗﻮاﻓﻖ  6ﻗﺪرت
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺮﺟﺎم ﺷﺮط اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ )پايان حاشيه(
ﻫﻤﻜﺎري ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ديگردست اندرکاران وقت نميدانند ويا
تصورنشود که وزارت خارجه جمھوری اسالمی ويا عراقچی ويا
ِ
نميدانستند که اجرای برجام که ھمان اجرای قطعنامه  ٢٢٣١است بايد متفقا بوسيله تمام کشورھای ۵+١
اجراشود نه آمريکا به تنھائی .اين يک امرروشنی است که ازبيشترمواد قطعنامه  ٢٢٣١کامال خوانده
ميشود ولی قاطعانه عقيده دارم که مسئولين ودست اندرکاران معامله ھسته ای ايران خواستار آنند که
طرف ايران فقط آمريکا باشد نه اتفاق کشورھای  ۵+١زيرا ساخت وپاخت وھمکاری ھای سياسی پشت
پرده با آمريکاست؛  ٢دليل اين مھم شھادت واظھارات وزيرخارجه روسيه است که درذيل مالحظه ميکنيد.

اﻇﻬﺎرات وزﻳﺮﺧﺎرﺟﻪ روﺳﻴﻪ

 - ٢درصورتيکه اگر سياست بازی وسياست بازان ماھری در صحنه باشند ميتوان با انداختن اختالف نظر بين چند کشور موضوع را
بکلی يا از بين برد يا به گره ھای سياسی ديگر پوند داد و نتيجه گيری مناسبی بدست آورد .ح-ک

اورمزد شيد ) ۵شنبه(  ٠۵/١١/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

تصويب نھايی اسارت نامه  ٢۵ساله ايران  – ٧-اميرفيض -حقوقدان

ﺣﺎﺷﻴﻪ قابل توجه
ھمه ما ناظريم که روسيه وچين با آنکه بطرفداری ازايران
شھره ھستند ودربيشترفعاليت ھای سياسی درمقابل
آمريکا قراردارند ،درمسئله ھسته ای ايران ھيچ خودی
نشان ندادند ودرواقع ريش وقيچی مذاکرات را به آمريکا
واگذارکردند.
دراين زمينه اظھارات وزيرخارجه روسيه کليد معماست
او گفته است:
>ﻣﺎ وﭼﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد
) (1اﻣﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ) (2ﭼﻮن ﻏﺮب اﺑﺘﺪا ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ﺑﺮاي  8ﻳﺎ ﺣﺘﻲ
 10ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﺷﻮد اﻣﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ وﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﺎ وﭼﻴﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ) (3ﻛﻪ ﺑﺮاي  5ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﭙﺪا ﻛﻨﺪ
<.......
)اخبارلحظه به لحظه مذاکرات وين (٩۴/۴/٢٣
) (1سند مزبور نشان ميدھد که روسيه وچين خواستارحذف تحريم ھای تسليحاتی ايران دربرجام
بوده اند ولی نمايندگان ايران ترجيح داده که با آمريکا کناربيايند وزيربارتحريم تسليحات نظامی
ايران بروند واين دقيقا يک تودھنی به روسيه وچين بوده وبه اين معناست که ايران حمايت چين
وروسيه را خواستارنيست وخودش ميداند وآمريکا.
) (2اين سند تاکيد مکرر تحريرات را مبنی براينکه توافق ژنو وپی آمد ھای آن ازھرلحاظ امری بوده
که قبال بين آمريکا وشيخ حسن وظريف وعراقچی موافقت ومعامله شده است را تقويت ميکند.
) (3سند باال نشان ميدھد که موافقت روسيه وچين با تحريم ھای تسليحاتی ايران بمدت  ۵سال تبعيت
ازخواست ايران بوده نه خواست خود آن کشورھا ودرضرب المثل خودمان روسيه که نميتوانست
کاسه داغتر از ـش بشود.
بی ميلی جمھوری اسالمی از اينکه چين وروسيه درتصميمات مذاکرات دخيل وصاحب تصميم باشند ،در
اجرای قطعنامه  ٢٢٣١ونيز اجرای برجام وخاصه بند راستی آزمائی  ٢۵ساله ناظروعامل موجود
)پايان حاشيه(
محسوب ميشود.
ادامه بحث نسبت به بقيه ادعا نامه شورای نگھبان در تحرير آتی

