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ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺎرت اﻳﺮان
در ﻃﻮﻳﻠﻪ اﺳﻼﻣﻲ
اميرفيض-حقوقدان
امروز که چھارشنبه ١۵مھرماه است ھنوز توافق جامع بتصويب مجلس اسالمی )طويله اسالمی( نرسيده
است ولی به مصداق )رنگ ورخساره نشان ميدھد ازسرنھان( ميتوان از مالحظاتی که روی داده توافق
جامع راازھم اکنون تصويب شده دانست.
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺰﺑﻮر
اصوال سيستم حقوقی جمھوری اسالمی برمبنای اسالم تشيع است که حکم ازمرجع باال صادرميشود نه
بنابر اراده وخواست مردم ،درسيستم جمھوری اسالمی آنکه حرف آخرراميزند ھمان حاکم وولی فقيه است
نه مجلس ومردم ودولت.
اين واقعيت ھمان است که حتی خارجيان نيزبه آن باورجدی دارند .بنابراين اعظم مالحظات درجامعه اسالمی
تحت الشعاع خواست واراده وتشخيص فردی سيد علی است واظھارنظرھا که جنبه مخالفت ويا موافقت را
داشته باشد مانند مخلفات سرسفره غذاست که ھيچگاه جای غذا رانميگيرد ولی غالباھم حضوردارند.
تحريرات قبلی براين نکته تاکيد داشت که تمام فعاليت ھای ھسته ای ايران ازابتدا وتمام مذاکرات
زيرنظروموافقت ودستورسيدعلی جريان يافته است وشھود اين قضيه که دست اندرکاران مذاکرات ھسته
ای با  ۵+١بوده اند ھم ارائه شده است که تجديد مورد دراين تحرير معطلی اضافی است.
اکنون دوشاھد ودليل قاطع براينکه دستورتصويب توافق اسارت ايران مستقيما ازجانب سيد علی صادرشده
است ضميمه ميگردد.
ﺷﺎﻫﺪ اول آﻗﺎي رﺳﺎﺋﻲ
آقای رسائی احد ازمجلسيان که ازمخالفان توافق جامع محسوب است درجلسه ای که گزارش کميسيون
ويژه مطرح بوده است خطاب به الريجانی ميگويد >شما درجلسه صبح امروزگفتيد که ازدفتررھبری تماس
گرفتند وگفتند چرازودتردرباره برجام تصميم گيری نميکنيد< آقای رسائی اضافه کرده >انتساب چنين
مواردی به دفتررھبرمعظم انقالب بايد بررسی شود<.
اين رابگذاريد مقابل ادعای واھی سيدعلی مبنی براينکه >به مجلس توصيه ای درباره قبول ويارد توافق
جامع نميکنم<
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ﺷﺎﻫﺪ دوم آﻗﺎي ﻋﻤﺎرﻟﻮ
آقای عمارلو يکی ازمخالفان توافق جامع است که تحصن ھای مقابل مجلس درتھران وقم را مديريت ميکرده
که گروھی ازتاريخ ششم مھرماه با چادرزدن درمقابل مجلس مخالفت خودرا باشعار >عبرت – رد برجام<
نشان ميدادند.
آقای عمارلو درھمان تظاھرات به دوستانش گفته >ازچند مسيرموثق مطلع شده ام که رھبرانقالب بااين
اجتماع مخالف ھستند لذا بايد به آن پايان داد< ھمو اضافه کرده است >برای اطمينان بيشترنيز واسطه ای
حضوری برای کسب تکليف به دفتررھبری فرستادم وھمچنين آقای حسين شريعمداری مديرمسئول کيھان
ھم با حضوردرجمع گفته بود که >نظرشخص رھبری پايان دادن به اين تجمع است<.
ﻗﺮاﺋﻦ اﺟﺮاﺋﻲ
ارائه شاھد تنھا برای اثبات موضوع کافی نيست بلکه بايد ثابت شود که شھادت شاھد ازقوه به فعل در آمده
وياموثردرفعل صورت گرفته بوده است ودرمورد دخالت وتوصيه سيد علی قرائن واماراتی بايد اجرای
دستورسيد علی را نشان بدھد واکنون اين قرائن دراين تحرير به مالحظه نزديک ميشود.
استحضارداريد که مجلس برای رسيدگی به ماھيت توافق جامع موضوع را به کميسيونی مرکب از
 ١۵تن ازمجلسيان ارجاع کرد که نام آن کميسيون شد کميسيون ويژه بررسی برجام درمجلس.
کميسيون مزبور آنطورکه اعالم داشته با مذاکره بامتخصصين؛ بازديد محل فعاليت ھای ھسته ای گزارشی
به مجلس داده است که مفھوم وماھيت گزارش مزبورمقيد به سرفصلھائی است که با استدالل موقعيت
ضروزيان وحق حاکميت ايران را بازگو کرده است ودريک کلمه ميتوان گفت که گزارش ويژه اجازه تصويب
برجام را به مجلس نداده است واين موضوع يعنی رد توافق جامع ازسوی کميسيون مزبور درھمه روزنامه
ھا وخبرگزاری ھا ھم منتشرشده است.
واﻛﻨﺶ دﺳﺘﻮرﺧﺎﻣﻨﻪ اي درﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋه
اجازه فرمائيد که اين قسمت بايک تشبيه ھمراه باشد.
گله حيوانات چه گاو ويا گوسفند وقتی ازچراگاه بطرف آغل بازميگردند به نزديکی آغل که ميرسند حرکتشان
متوقف ميشود علت آن است که ترديد دارند که چراگاه را ترک کنند ياخير دراين حالت چوپان )در تشبيه
سيد علی( يک اشاره ای به سگ گله )الريجانی( ميکند ،سگ گله با عالئمی که ميدھد و حيوانات گله کامال
به آن آشنا ھستند گله رابه محلی که چوپان ميخواھد سوق ميدھد .دراين حالت کسانی که تجربه کافی
ندارند ويا آشنا به رابطه چوپان وسگ وگوسفندان نيستند خيال ميکنند که حيوانات به ميل واراده خودشان
عمل کرده اند.
واﻣـــــــﺎ ﺑﻌﺪ
عالئم واشاراتی که ازسوی الريجانی به گله ھای مجلس شد سبب گرديد که دو تاثيربسياربااھميت براه افتاد.

 ٠٩/١٠/٢٠١۵برگ  ٣از ۶

تصويب توافق اسارت ايران در طويله اسالمی – اميرفيض -حقوقدان

نخست يک طرح دوفوريتی به امضای
 ٧۵گوسفند تحت عنوان >اقدام متناسب
ومتقابل دولت جمھوری اسالمی ايران
دراجرای برجام ارائه شد که با  ١۵٩رای
مثبت و ۶٢رای منفی بتصويب رسيد.
تاثيرطرح دوفوريتی که يک فوريت آن
ھمان روز تصويب شد اين است که ھمه
موارد قانونی برای توقف تصويب برجام
)توافق جامع( را ازميان برميدارد
ازجمله ميتوان به قوانين >تعليق اقدامات
داوطلبانه دولت درصورت ارجاع پرونده
به شورای امنيت – قانون صيانت
ازدستاوردھای صلح آميز جمھوری
اسالمی – طرح سه فوريتی توقف
مذاکرات ھسته ای تاقطع تھديدات آمريکا
وقانون الزام دولت به حفظ دستاوردھای
وحقوق ھسته ای ملت ايران مصوب
تيرماه سال جاری اشاره کرد عالوه بر آن:
-١
-٢

-٣
-۴

-۵

فعاليت دانشجوئی کميته صيانت ازمنافع ايران که درراستای مخالفت با توافق جامع فعاليت ميکرد
وبيانيه ھای مستند ومدللی درتضييع حقوق ايران منتشرميساخت متوقف وغيرقانونی ميسازد.
گزاره ملی که يک فعاليت وسيع عمومی معرفی وگفته ميشود مليونھا ايرانی بعالوه ١٧،٠٠٠
حقوقدان آنرا حمايت ميکنند ونمودارفعاليت وخواستھای آنھا ازبرج آزادی )شھياد آريامھر( آويخته
شده ودرشت وقاطع نوشته شده >توافق جامع )برجام( غيرقانونی ونامشروع است و ھيچکس
حق امضای يک توافق بد را ندارد< بصورت يک بی آبروئی تمام عياردرآمده وان گروه ازمخالفين
سنگ روی يخ شده اند
مصوبه مجلس که تصويب پروتکل الحاقی رارد کرده بود ازاعتبارافتاد وراه برای تصويب آن فراھم
گشت.
بعدازتصويب دوفوريت طرح ومتعاقب آن تصويب برجام درکميسيون امنيت ملی جمھوری اسالمی
ھرنوع مخالفت ويابحث پيرامون برجام شبھه افکنی ومخالفت با جمھوری اسالمی تلقی که قبال ھم
وزارت ارشاد بابيانيه ای شبھه افکنی را ممنوع کرده بود.
خيلی سريع طرح اقدام مساعد دولت دراجرای برجام قبل ازاينکه بموجب قانون اساسی جمھوری
اسالمی بتصويب مجلس برسد مستقيما به شورای امنيت ملی وسياست خارجی وھمچنين کميسيون
انرژی مجلس رفت وبسرعت تصويب شد و آماده طرح درجلسه عمومی مجلس است.
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يادتان ھست که شيخ حسن ودولت او سخت دنبال اين موضوع بودند که برجام نيازی به تصويب مجلس
ندارد وتنھا طرح درشورای امنيت ملی وسياست خارجی کافی است که ميدانيد شورای امنيت ملی تحت
رياست شيخ حسن است.
دوم ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
اﻧﺸﻌﺎب درﻛﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋه
بموازات عالمت الريجانی به مجلس  ۵تن ازاعضای کــمــــيسيون ويژه مجلس انشعاب و با صدور اعالميه
ای با گزارش کميسيون ويژه مقاومت ومخالفت کردند و نوشتند :
>گزارش کميسيون ويژه يکطرفه ومنطبق با منافع ملت نيست و آثاربسيارمثبت ) (١که ميتواند راه گشای
بسياری ازمشکالت باشد را ناديده گرفته است ومستند اداعای خودشان را١۶۴مورددستاوردھای مثبت
دربرجام ميدانند که آنھارا درنامه خودشان خطاب به ملت ايران توضيح واحصاء کرده و در آخر اعالميه
ازملت خواسته که >حسب فرمايشات مقام رھبری که برجام بايد عامل وحدت جامعه گردد عمل نمايند<
١
)(٢
) (١ادعای  ١۶۴موردبسيارمثبت! که يکايک آن در آن نامه بيان شده است دقيقا مصداق ضرب المثل
>بزک نميربھارمياد کمبزه وخيارمياد< است تھيه کنندگان نامه امتيازمثبت را با امکان استفاده
ازموقعيت احتمالی را بيک معنا گرفته اند وتعداد کثيری از ١۶۴مورد که خود آمريکائی ھا
نميتوانستند و يا خجالت ميکشيدند آنھا را علم کنند با کلمه امکان شروع شده است.
امکان وتمام تخيالت مثبت وخوش بينی ھا تنھا درمحيط حسن نيست ودوستانه ممکن است ،درحاليکه
آمريکا ايران را دشمن ميداند و اوباما ميگويد >ماباکشوری روبروھستيم که  ٣۵سال دشمن قسم خورده

 - ١گروھی از مردم در طوماری بسيار مفصل با توافق جامع مخالفت کرده اند:
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا به نقل از ھمدان ورزش؛ اين گزاره برگ شامل دفاع از منافع کشور و دارای  ۶اصل بوده که
در ادامه متن گزاره برگ را می خوانيد.
ما ملت ايران با تاسی به رھبر حکيم خود و با تاکيد بر مواضع صريح ديگر مقامات عالی کشور ،با انتشار اين گزاره برگ ملی ،شرط
ھرگونه توافق را رعايت اصول زير می دانيم:
اصل يکم* تمام تحريم ھا عليه جمھوری اسالمی ايران بايد يک جا و ھم زمان با امضا توافق نامه کامالً لغو)نه تعليق( شود.
اصل دوم* دستاوردھای ھسته ای در حد نيازھای واقعی کشور بايد حفظ شود.
اصل سوم* ھيچ مانعی برای استمرار تحقيقات و پيشرفت ھای علمی و فنی در امور ھسته ای و ھيچ محدوديتی برای دانشمندان مربوطه
وجود نداشته باشد.
اصل چھارم* ھيچ نظارتی فراتر از مقررات و ُعرف بين المللی اعمال نشود.
اصل پنجم* ھيچ گونه نظارت و اعمال محدوديت بر نيروھای مسلح و مراکز نظارتی و امنيتی پذيرفته نيست.
اصل ششم* توافق ھسته ای بايد بازگشت پذير باشد ،در صورت نقض عھد دشمن ما ھم بتوانيم به شرايط قبل از توافق برگرديم.
ما اعالم می داريم منافع و عزت کشور و شش اصل فوق بايد در توافق نامه ھسته ای رعايت شود وگرنه مصداق توافق بد است و يک
قرارداد تحميلی استعماری ،غيرقانونی و نامشروع است و ھيچ کس از طرف ملت ايران اجازه امضا قراردادی بدون رعايت اصول ۶
گانه فوق را ندارد.
ح-ک
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آمريکا بوده واين بدان معنانيست که توافق با ايران به معنای پايان کارباشد  -توافق جامع با دشمن است
نه با دوست<.
جمھوری اسالمی ھم آمريکا راخصم دائم ميداند آنھم درحدی که ھمين روزھا ھم صيغه تداوم دشمنی را
تجديد کرد و گفت >جوانھا خودشان رابرای جنگ با آمريکا حاضرکنند< دراين حالت فرض ھرنوع ايجاد
امکان برای يک طرف ازسوی طرف ديگرغيرممکن است ھيچ دشمنی ايجاد امکان برای دشمن خودش
نميکند که حضرات انشعابيون  ١۶۴مھره خوش خيالی بلعيده اند نه تنھا امر مزبور يک قاعده کلی وتائيد
شده است بلکه مراجع تقليد جمھوری اسالمی ھم ميگويند.
>دشمنان ھرگزخيرخواھی ووفا ومھری به جمھوری اسالمی نداشته اند ونميتوان چنين اميدی به آنھا
)مکارم شيرازی(
داشت<.
ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ  164اﺑﺎﻃﻴﻞ
معلوم است که نقد ١۶۴مورد ادعائی حضرات ،کاروقت گير ِنه چندان الزمی است ولی بجاست به چند
مورد که برای آنھا الويت صدرنشينی قائل وعنوان دستاورھای کالن ببين المللی داده شده نگاھی داشته
باشيم.
دﺳﺘﺎورﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اول  -برای اولين باردرتاريخ معاصرتمامی قدرت ھای به ظاھردرجه اول دنيا عليرغم تضاد ھای داخلی
خود بايک کشورديگرکه ازديد آنھا يک قدرت متوسط است ازموضع برابربه مذاکره می نشينند.
) (١ھمکاری وھمآھنگی قدرت ھای معاصردرمذاکراه با ايران دستاورد کالن بين المللی نيست يک
خفت وخواری بين المللی برای جھوری اسالمی است.
دستورشورای امنيت است که آن چند کشورقدرتمند ،ھماھنگ درمذاکرات عمل کردند ،نه موقعيت جمھوری
اسالمی واين ھمآھنگی آنھا ضعف ونابسامانی جمھوری اسالمی را درموقعيت جھانی ميرساند واگرغيراين
بود روسيه وچين ازحق وتوی خودشان درصدورقطعنامه ھای متوالی عليه ايران استفاده ميکردند واين
گويای آن است که جمھوری اسالمی چنان درموقعيت نقض اصول بين المللی قرارگرفته که حتی کشورھای
مخالف جدی آمريکا ھم درکنار آمريکا عليه جمھوری اسالمی قرارگرفته اند.
کشورقوی وموفق آن است که کشورھای ديگرخاصه کشورھای بزرگ حريم سياسی واقتصادی آن کشوررا
محترم بدانند وبا کشورھای جھان روابط سالم ومتقابل ديپلماتيکی داشته باشد مانند سوئد و نروژ نه اينکه
 ٣٠سال درروابط آشوب ودشمنی ومنزوی دربين الملل کشورھا به خودش به پيچد و ھر روز با تحريم
وشکست ھای حقوقی بين المللی روبروشود وازطرفی آنقدرھم سران آن کشور پر رو و وقيح باشند که
موقعيتی راکه دارند از آن بنام يک افتخاروپيروزی نام ببرند.

 ٠٩/١٠/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

تصويب توافق اسارت ايران در طويله اسالمی – اميرفيض -حقوقدان

برخالف تصورواھی ،کشورھای ۵+١
ودرصدر آنھا آمريکا درمذاکرات با ايران
درموضع برابرنبودند .موضع آنھا
ماموريتی بود که ازسوی شورای امينت
برای اجباروتمکين جمھوری اسالمی به
قطعنامه ھای شورای امنيت به آنھا محول
شده بود وماھيت ماموريت آنھا تحميل
تعھداتی به ايران بود که قطعنامه ھای
شورای امنيت خواستار آن بود .دراين
حالت تصور موضع برابر برای ۵+١
وايران خلط مبحث وخبط دماغ است.
آقای کری وزيرخارجه آمريکا درپاسخ يکی ازسناتورھا که گفت توافق جامع )برجام( بمناسبت تعھدات
آمريکا بايد به کنگره بيايد گفت:
>ما ازاول ھم به ايرانيھا گفته ايم که مذاکرات ما محدود به مواردی است که ازنظرحقوقی ايجا تعھد برای
آمريکا نکند وايران طرف تعھد قرارگيرد<.
اعالم کری کامال درست است ماموريت  ۵+١متعھد ساختن ايران به رعايت قطعنامه ھای شورای امنيت
است ودراين مورد درماموريت  ۵+١ديده نشده است که  ۵+١حق معامله با ايران جمھوری اسالمی را
بارايران جمھوری اسالمی به تعھد کشيده شده ومتقابال
داشته باشد .بھمين دليل است که درتوافق ژنو ٢٢
ِ
حتی يکبارھم  ۵+١ويا آمريکا متعھد وملزم به عملی که واجد ضمانت اجراباشد نشده اند وتصميمات
واقدامات آمريکا جنبه دلبخواھی دارد.
) (٢اعالم اينکه >به خواست رھبری برجام بايد عامل وحدت جامعه گردد< نشان ھمان وابستگی
گوسفندان گله به تبعيت ازفرمان سگ گله است ودرکالم ديگر حکايت دارد که تقالی بی معنا
ورسوای آنھا برای دلخوشی ورضايت سيد علی بوده نه ازمبنا وماخذ حقوق ملت.
درحاليکه ازسيد علی است که گفته >من توصيه ای برای برجام ندارم< ونماينده او درکيھان تھران ھم
آورده که >آقا ازبرجام ناراضی است< چگونه ممکن است يک امرناموزون سبب وعامل وحدت جامعه
بحساب آورده شود؟

