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ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺎرت
ﻧﺎﻣﻪ  25ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺸﺘﻢ

1

اميرفيض -حقوقدان
ﺑﻘﻴﻪ ادﻋﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
قسمت دوم ادعا نامه شورای نگھبان دراين مقوله است که ازيک مقام خارج نقل قول شده که گفته است
>ھروقت بخواھيم ميتوانيم تحريم ھارا بازگردانيم ،ما ھم )جمھوری اسالمی( ھرزمان که بخواھيم
ازاقدامات داوطلبانه خودداری ميکنيم<
درھرقراردادی اعم ازخصوصی ويا عمومی ويا بين المللی طرفين قرارداد ميتوانند ازقرارداد خارج شوند،
ولی گاه اين توانستن برمبنای حق وقانون ويا شرائط قرارداد است که از آن بعنوان حق فسخ ياد ميشود
واگرچنين حقی درقرارداد پياده نشده باشد حق فسخ وجود نخواھد داشت واگرطرفی که حق فسخ ندارد
ازايفای تعھداتش خودداری کرد متمرد و مستنکف محسوب است وبه حکم دادگاه محکوم به ادامه تعھد
ويا جبران خسارت طرف ميگردد.
منشورسازمان ملل ھم درچارچوب حاکميت ملی کشورھا به موضوع باال رسميت داده است واجازه داده
است که ملتھا قراردادھای امتيازی که به کشورھای ديگرداده اند با آنکه حق فسخ در آن قراردادھا
منظورنشده ولی مردم آن کشورحق دارند به اعتبارحق حاکميت خود قراردادامتيازی را يکطرفه نقض
کرده وخسارات طرف مقابل رابپردازند ) نمونه = ملی شدن نفت ايران(.
واﻣـــــﺎ ﺑﻌﺪ
ھمانطورکه درحقوق خصوصی ھمگانی فصل قراردادھا درحقوق مدنی نسبت به ارکان وشرائط
صحت معامله و فسخ و ورود خسارات ودادگاه صالحه برای حل اختالف تعيين تکليف کرده نسبت
به عھد نامه ھای بين المللی ھم کنوانسيون وين بسيارمفصل وجامع ھمه مسائل مربوط به
عھدنامه ھای بين کشورھارا به تدبيرآورده است .بنابراين با وجود چنان نص وضابطه حقوقی

 - 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
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که ايران ھم آنرا تصويب کرده ديگرجای احتجاج ويا استفاده ازنظرات ديگران نيست که شورای
نگھبان ،کنوانسيون وين ومتن توافق جامع را کنارگذاشته وبه قول يک خارجی که حتی نام
ومقامش ھم معلوم نشده استناد کند.
نه تنھا درتوافق نامه ھای بين  ۵+١وايران درھيچ مورد اين ادعا که ھرطرف توافق که مايل
باشد ميتواند ازتوافق خارج شود حتی درکنوانسيون وين ھم چنين حقی برای طرفين وجود ندارد
وبرای خروج يک طرف پيمان شرائط خاصی پيش بينی شده است.
برخالف برداشت شورای نگھبان درتوافق ھای  ۵+١با ايران طرف  ۵+١واجد اين حق نيست
که ھرزمان بخواھد تحريم ھارا دوباره برگرداند.
اول اينکه درتوافق جامع لغو تحريم ھا درازای انجام برخی تعھدات ايران است واين عمل عوض در
معوض محسوب ميشود وماھيت توافق را به عقد وتعھد الزامی ميرساند .واين قيد درتوافق نامه
مقابل ّ
ھا ساقط حق برگرداندن تحريم ھا ازسوی  ۵+١ميگردد.
دوم اينکه درھمان توافق نامه ھا شرط شده است که درصورت خودداری ايران ازتعھداتش ۵+١ ،حق
دارد تحريم ھارا مجددا به جريان بگذارد يعنی برخالف برداشت شورای نگھبان ۵+١ ،سرخود حق
بازگرداندن تحريم ھارا ندارد.
ﺳﻮم اينکه ايجاد تحريم ھا وھمچنين برداشتن ويا لغو آن ھا به حکم قطعنامه  ٢٢٣١شورای امنيت است
نه يک کار دلبخواھی  ۵+١که ايران ھم متنبع آن يک حق دلبخواھی يعنی کنارکشيدن ازتعھدات توافق
نامه را برای خود قائل شود.
ﭼﻬﺎرم درابتدای برجام آمده است:
>جمھوری اسالمی و گروه ۵+١ونماينده عالی اتحاديه اروپا درمورد اين برنامه اقدام مشترک* )برجام(
تصميم گيری نمودند* .اين برجام بازتاب يک فرايند گام به گام ومشتمل برتکاليف متقابل* بنحو مندرج
دراين سند وپيوست ھای ان ميباشد که قراراست توسط شورای امنيت مورد تائيد قرارگيرد
*غبارات برنامه اقدام مشترک – تصميم گيری نمودند وتکاليف متقابل ،گويای تعھدات است نه اقدامات
داوطلبانه به ان معنا که داوطلب ھروقت خواست کاررارھا کند.
ﭘﻨﺠﻢ ،موافقت وشرط تصويب برجام بوسيله شورای امنيت که مورد موافقت جمھوری اسالمی و۵+١
قرارگرفته نشان ثابت ومحکمی است که نميتواند تعھدات ايران داوطلبانه تلقی گردد زيرا:
 -١داوطلبانه بودن با مفاد قطعنامه ھای سابق شورای امنيت عليه ايران که بوسيله قطعنامه ٢٢٣١
لغو شده است کامال مغايراست.
 -٢داوطلبانه بودن با اجرای ماده  ۴١منشورمغايرت دارد.
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ﺷﺸﻢ ،ھم ديروز  ١۵نوامبر ٢٠١۵آقای علی اکبرصالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران گفت> :اگر
اجرای تعھدات ايران طبق توافق ھسته ای باقدرت ھای جھانی به تاخير بيفتد تحريم ھاديرتربرداشته
ميشود<
اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ازﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻋﻨﻮان داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ازﻛﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
درموافقت نامه ژنو ،درنسخه ای که ازسوی کاخ سفيد منتشرشده آمده است که >ايران متعھد به انجام
اقدامات زيراست< وبعد تعھدات ايران را احصاء کرده است ،ولی درنسخه ای که وزارت خارجه جمھوری
اسالمی منتشرساخته عبارت داوطلبانه بودن ايران را الحاق کرده است ونوشته >اقدامات زيررا ايران
داوطلبانه انجام ميدھد< وبعد تمام اقداماتی که درنسخه کاخ سفيد ذکرشده نوشته است.
اين تصور که درترجمه متن توافق نامه ژنو ازسوی وزارت خارجه ايران سھو واشتباھی رخ داده بکل
منتفی است زيرا واژه ھای داوطلبانه بودن ) (Volunteerويا متعھد بودن ) (Committedواژه
ھائی نيستند که احتمال اختالف نظر درمعانی آنھا رابتوان تصورکرد وازطرفی درنسخه برجام که وارد
بر توافقنامه ژنو است وازسوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی منتشرشده است ديگرجعل ويا تحريف
باال ديده نميشود.
جعل ويا الحاق عبارت داوطلبانه درنسخه وزارت خارجه جمھوری اسالمی درھمان تاريخ مورد بحث و
نقد قرارگرفت وتعھدات سنگين جمھوری اسالمی درتوافق نامه ژنو مانع بود که حتی يک حقوقدان ايرانی
ويا خارجی توافقنامه ژنو را عھد نامه الزام آور بين ايران و ۵+١نداند معھذا جمھوری اسالمی
)بيشترعراقچی( حاضربه قبول موضع حقوقی توافقنامه ژنو يعنی الزام آوربودن آن نشد ،وھمچنان در
موارد متعددی ازجمله شورای نگھيان ومجلس اسالمی ازاين کلمه سوء استفاده ھای سنگينی بعمل آمد
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﺑﻲ ارزش
اساسا موضوعی که بسيارقابل توجه است؛ اين است که بعدازصدور قطعنامه  ٢٢٣١شورای امنيت ،ھم
اظھار نظر مجلس وھم اظھارنظرشورای نگھبان اگرھم منطبق با قاعده اصولی يعنی مغايرت برجام با
شرع وقانون اساسی جمھوری اسالمی بود تاثيری دراجرای برجام که حالت وراھکار اجرائی آن
درقطعنامه شورای امنيت پياده شده است نداشته وندارد زيرا:
>يک طرف معامله نميتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجيھی برای قصور خود ازاجرای معاھده
)ماده  ٢٧کنوانسيون وين(
استناد کند<.
>ھرمعاھده الزم االجرائی برای طرفين آن تعھد آور است وبايد توسط آنھا باحسن نيت اجراشود<.
)ماده  ٢۶ھمان کنوانسيون وين(
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عالوه برقواعد مقرره درکنوانسيون وين که ارايه شد صراحت منشورسازمان داللت دارد که قطعنامه
ھای شورای امنيت برای ھمه کشورھای عضو سازمان الزم االتباع والزم االجراست وعالوه برآن در
قسمت اول برجام )که درباال شرح ومستند قرارگرفت( تائيد برجام را برعھده شورای امنيت قرارداده اند.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
نتيجه اينکه مسائلی که درحقوق داخلی کشورھا مصرف دارد درعھد نامه ھای بين المللی مصرف و
اعتبارحقوقی ندارد وازجمله است مخالفت ،برجام وقطعنامه ھای شورای امنيت با قانون اساسی جمھوری
اسالمی وشرع وبرعکس .محدوده اختيارات مجلس و شورای نگھبان درعھدنامه ھای بين المللی ويا
قطعنامه ھای شورای امنيت محدود به زمان است يعنی زمانی که عھدنامه در مرحله اجرا قرار نگرفته
ويا قطعنامه شورای امنيت صادرنشده باشد ويا درقراردادھا ازحق شرط استفاده شده ،قوانين داخلی
ميتواند نقش سازباشد.
ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ھمانطور که مستحضريد ودرجريان توضيح ھم قرارگرفته است ،شورای نگھبان به معاذيری غيرقابل
قبول ،به موقعيت برجام ومغايرت ويا انطباق آن با شرع وقانون اساسی وارد نشد وبھانه اين قصور و
کوتاھی را داوطلب بودن ايران درماده واحده مجلس عنوان کرد.
دراين مقوله اين توجه بجاست که حتی حقوقدانان شورای نگھبان که درپژوھش حقوقی خود قاطعانه
برجام رايک سند تعھد آور و الزامی دانسته اند وارد اظھارنظروتطابق آن با قانون اساسی جمھوری
اسالمی نشده اند؛ در حاليکه مکانيزم شورای نگھبان تفسيروتطبيق لوايح را باقانون اساسی ازوظائف
تيم حقوقدانان شورا مقررکرده ومسئله تطابق ويا تغايربا شرع رادرصالحيت فقھای شورای نگھبان نھاده
است.
با وصف اينکه حقوقدانان شورای نگھبان ،برجام را يک سند وعھدنامه الزام آوردانسته اند چرا به
تکليف مھم خود درتطبيق آن با قانون اساسی وارد نشده اند؟
علت اين است که ورود حقوقدانان شورای نگھبان به مسئله تطبيق برجام با قانون اساسی سبب برگشت
برجام به مجلس ميگرديد واين عمل کامال خالف سياست جمھوری اسالمی دربجريان افتادن برجام ميبود.
ﻛﻲ ﺑﻮد ﻛﻲ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم
فکرميکنم بھترين تشبيھی که ميتوان برای اجرای برجام ازسوی جمھوری اسالمی يافت بکارگرفتن
روشی است که نزديک به ضرب المثل داستانی )کی بود کی بود من نبودم( است.
سياست اجرای برجام ازسوی جمھوری اسالمی شامل ولی فقيه ،شورای امنيت ملی ،شورای نگھبان و
مجلس اسالمی طوری برنامه ريزی شده که درحالت معمولی وبه اعتباربيانيه ھا بسياردشواروحرف بردار
است که گفته شود مسئوليت موافقت با برجام با کيست ھرکدام ازواحــد ھای فوق الذکرســـعی کرده اند

مه شيد ) ٢شنبه(  ١۶/١١/٢٠١۵برگ  ۵از ۶

تصويب نھايی اسارت نامه  ٢۵ساله ايران  – ٨-اميرفيض -حقوقدان

ِ
بارمسئوليت چنين تعھدات سنگينی برکناربمانند والجرم خودرا درمخمصه کی بود کی بود من
ازقبول
نبودم پنھان ساخته اند.
درراس اين فعاليتھا شخص سيدعلی قراردارد؛ با آنکه ظريف وعراقچی وواليتی مشاورخامنه ای و
الريجانی رئيس طويله اسالمی صريحا وقاطعانه به دخالت دستوری خامنه ای درتصميم گيری ھای مربوط
به مذاکرات وفعاليت ھای ھسته ای ايران شھادت داده اند معھذا سيد علی لحظه ای از فرار مسئوليت
دخالت درمذاکرات وتصميم گيری مذاکرت ھسته ای ودرنھايت تنظيم برجام کوتاھی ندارد و اين دراصطالح
ھمان است که به فرارازجلو تعبيرميشود.
دﺳﺘĤورد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
بررسی ھا نشان ميدھد که سرنخ تمام تصميم گيری ھای شورای نگھبان وشورای امنيت ملی درحرکت
فراراز مسئوليت ماده واحده ٩ ،بندی طويله اسالمی است که حرکت ھای فرارازمسئوليت را برای شورای
نگھبان وشورای امنيت ملی فراھم ساخته است.
تحقيق ھدايت ميکند که نحوه عمل مجلس درارايه ماده واحده و ٩بند آن اقتباس وتاسی ازفلسفه ﺗﻮرﻳﻪ
دراسالم تشيع است توريه اظھاری است که ازظاھر آن چيزی فھميده ميشود که منظور گوينده نيست
ومنظورگوينده چيزديگری است.
توريه روشی است که معموال برای رھائی ازاستيصال بکارگرفته ميشود؛ يعنی مطلبی را گوينده طوری
عنوان ميکند که ھم طرف راضی بشود وھم خودش رادرموقعيت مسئوليت قرارنداده باشد.
ﺗﻮرﻳﻪ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻴﺼﺎﻟﻲ
دررابطه با برجام  ٣حرکت استيصالی ناظربرجريان تصويب برجام وجود يافته است که اشارتی به آنھا
درمسيراين تحرير است.
ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺘﻴﺼﺎﻟﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
شورای نگھبان ھمانطور که درتحرير قبل مطرح شده استيصال خودرا با ادعای عدم ورود به برجام
عنوان کرد درحاليکه درتحريرحاضر وسابق به اثبات رسيد که تعھدات جمھوری اسالمی در برجام
داوطلبانه به معنای دلبخواھی نيست بلکه به معنای رضايت ودوربدون از کره واجباراست معھذا شورای
نگھبان براه استيصال ،به آن متوسل شده آنھم درحدی که آنرا پشتوانه فرارازاظھارنظر خود ساخته است.
ميتوان گفت درعمرشورای نگھبان حساس ترين موردی که درصالحيت آن شورا بود ھمان تطبيق برجام
با شرع وقانون اساسی جمھوری اسالمی بود که از انجام آن مستاصل وبه ادعای داوطلبانه بودن موقعيت
جمھوری اسالمی پناه برد.

مه شيد ) ٢شنبه(  ١۶/١١/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

تصويب نھايی اسارت نامه  ٢۵ساله ايران  – ٨-اميرفيض -حقوقدان

علی باقری مشاور ارشد وزير کشور جمھوری اسالمی اعالم کرد >شورای نگھبان با شفاف بودن صندوق
ھای رای مخالف است وميگويد چون قانون اساسی انتخابات را مخفی دانسته شفاف بودن صندوق با
قانون اساسی مغايراست<.
شورای نگھبان که حساسيت خودش را نسبت به قانون اساسی جمھوری اسالمی تا اين حد بنمايش
درميآورد چگونه نخواسته است نسبت به اجرای برجام وسلطه روشن وقطعی بيگانه بر ايران اظھار
نظرکند؟
تحقيق نشان ميدھد که اظھارنظرشورای نگھبان انحصارا متوجه خواست سيد علی است ،وبه قانون
اساسی وشرع ھيچ ارتباطی ندارد ويکی ازمجاری استيصال شورای نگھبان ھمين خواست سيد علی بوده
٢
است.
خدمت شورای نگھبان به اجرای توافق زيرپرده جمھوری اسالمی وسيد علی با آمريکا بسيار با اھميت
است کافی بود که شورای نگھبان طرح اجرای برجام که مجلس به شورای نگھبان ارسال داشته در اثر
مغايرت با شرع وقانون اساسی به مجلس بازميگردانيد ،در اينصورت دولت جمھوری اسالمی نميتوانست
ازاعتبارات مالی خود برای اجرای برجام استفاده کند وموضع اجرائی برجام را با مشکالت عديده ای
روبروميساخت ،آنھم درحاليکه مصوبات مجلس ويا قوانين داخلی ايران نميتوانست مانع اجرای برجام
که بصورت يک عھدنامه بين المللی وقطعنامه  ٢٢٣١درآمده بشود.
شورای نگھبان دقيقا يک فيلترويا پل خربگيری مھمی بود که حرکت برجام را متوقف ومجلس ملزم به
تجديد نظر درقانون اجرای برجام ميگرديد واينجا بود که راھی برای تعديل سلطه آمريکا و ھمپيمانانش
باز ميشد بدون اينکه مغايرتی با قطعنامه شورای امنيت داشته باشد ،ازجمله ھمان  ٢۵سال راستی آزمائی
که ھيچ ارتباطی با قطعنامه  ٢٢٣١ندارد ويا دربازنگری مجلس ،به موضوع دارائی ھای بلوکه شده
ايران در آمريکا تعيين تکليف ميشد که آن مورد ھم ارتباطی به قطعنامه  ٢٢٣١ندارد.
اﺳﺘﻴﺼﺎل ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
از آنجا که قانونا مصوبات شورای امنيت ملی محرمانه است ازاستيصال آن شورا متنی دردست نيست
تنھا نامه شيخ حسن است به شورا که قول به رعايت آنرا داده است.
اﺳﺘﻴﺼﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﻲ
موکول به تحرير آينده

 - ٢سيد علی اين رد پا ھارا به سفارش کدام کشور يا به نفع کدام کشور انجام ميدھد؟ خودش که بميرد نفعی برای او جاری نيست
ولی اثر منفعتی اينکار به نفع کدام کشور است؟؟ ح-ک

