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  تصويب نهائي اسارت
  ساله ايران 25نامه 

  1هم دقسمت 
  حقوقدان -اميرفيض

  هفتم بند

 در بند مزبوربر وظائف عمومی دولت را ؛ارتباطی با برجام ندارد ،ھفتم ماده واحده اجرای برجام بند
. مسئله ای که درقانون اساسی جمھوری اسالمی امنيت کشور ومقابله با تروريسم تاکيد دارد حراست از
 ند برجام را داوطلبانهن ندارد که اگردولت نتواآ عبارات بکاررفته دراين بند نشانی از ،مده استآ ھم بذکر

ابه با مق و . خاصه که تکليف دولت درحافظ امينت کشوراجرا کند مکلف به رعايت تکاليف باال نييست
   .تروريسم درنفس وجود دولت مستقراست ودولت بدون اين تکليف دولت نيست

  بند هشتم

   .ن بند اشاره شودآبند ھشتم پيچيدگی ھائی دارد که بھتراست به کل 

) ١ردستگاه ھای حاکميتی وعمومی موظفند درچارجوب مصوبات شورای عالی امنيت ملی (دولت وساي
 اجرائی شدن برجام به ھيچ وجه اجازه فرصت طلبی وسوء استفاده در در الزم رادرنظربگيرند تا تدابير

) وفرصتی برای نفوذ يا سوء استفاده ٢ويا ديگردولتھای خارجی داده نشود ( آمريکاداخل کشوربه 
  )٣(. ، فرھنگی وامنيتی دراختياراسکتبارجھانی قرارنگيرد، اقتصادیسياسی

 در ٢٢٣١چيزی که دربند ھشتم بکل ازياد رفته موقعيت اجرائی برجام است که بصورت قطعنامه  )١(
عراب ندارد که مصوبه ای دراجرای برجام  ِ ا   شورای عالی امنيت ملی محلی از اينصورت ديگر در مده وآ

  .صادرکند

ه باشد ک يعنی داوطلبانه  مانی قابل اجراباشد که کيفيت اجرای برجام به ميل دولتاين فرض ز 
ولی درحاليکه  شورای عالی امنيت ملی ميتواند با مصوبات خود دولت را ھدايت کنددراينصورت 

                                                
  اينجا بخوانيد:  و دوم، سوم و ضميمه سوم.... را به ترتيب در يخش نخست - ١
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کيف  ميدانيم برجام حاوی تکاليفی است که الزاما درتعھد جمھوری اسالمی قرارگرفته وکم و
ابھام دراجرا تعيين تکليف شده  رجام پياده شده وحتی نسبت به تخلفات ومواردنھم دربآاجرای 
تضاد بين احکام وتعھدات اجرائی برجام با مصوبات شورای امنيت ملی جمھوری  ، نميتواناست

   .کنوانسيون وين اجرای برجام مقدم است ٢٧وبه اعتبارماده  اسالمی راناديده گرفت

 اآمريکات شورای عالی برای جلوگيری ازسوء استفاده درداخل کشوربه (مصوبفرض ديگر اينکه  ) ٢(
  .)ودولت ھای ديگراست

ست که بند ني پذير ! يک تکليف عمومی برای دولتھاست واستثنالبیجلوگيری ازسو، استفاده ويافرصت ط
ن آاجرای درنھايت  کشورھای ديگر کرده است و و آمريکانرا فقط متوجه آ مزبور منع وجلوگيری از
 مريکاآن مھمترتکليف دولت درجلوگيری ازسوء استفاده آ گان ايرانی نگردد. وازمتوجه سوء استفاده کنند

  .وکشورھای خارج درداخل ايران باشد نه بطورکلی جلوگيری ازسوء استفاده وتخطی ازبرجام

 اده ل سوء استفوری تکليف دولت درمقابآبھرحال بنظرميرسد که اين بند نيز توجھی به برجام ندارد وياد
  .نھم بشرطی که درداخل ايران نباشدآ ،وکشورھای ديگراست آمريکا محدود به  ھای احتمالی

   .تاس کبارت، فرھنگی وامنيتی اس، اقتصادیی برنفوذ وسلطه سياسیبند سوم متک خرآقسمت  )٣(

د سي .تواقعيت اين است که مسئله نفوذ با برجام درفرھنگ سياسی جمھوری اسالمی جاسازی شده اس
واژه نفود استفاده کرده است برجسته ترين عبارت خامنه ای درباره  بار از ۶۴علی پس ازتصويب برجام 

، ميخواھند با مذاکره راه تحميل ، مذاکره يعنی نفوذممنوع است آمريکامذاکره با < :نجاست که گفتهآنفوذ 
  .>را نميدھيم ، سياسی ونظامی وفرھنگیاجازه نفوذ اقتصادی ، ماکنندرھموارا نفوذ 

  برجام يعني نفوذ

ی وفرھنگی است به مراتب ، نظامی ودفاعی، سياستدراقتصاد ولی قانونی  ماھيت اجرائی برجام نفوذ کامل
  .ن به اتفاق وارد ميشويمآ از

   نفوذ اقتصادي 

قائل  ۵+١برجام يک اقتدارکنترل برواردات ايران نسبت به اقالمی که مصرف دوگانه دارد برای  
الم کرده ــمورد اع ٣٠٠تعداد اين اقالم را کارشناسان حدود  نرا قبول کرده استآشده وايران ھم 

ات وارد بر ۵+١نظارت  نجا که کنترل وآ مربوط به تاريخ اجرای برجام است وازاين تعداد  و ،اند
اقالم کاالھی دوگانه  بطورحتم تحوالت صنعی سبب افزايش انواع است و اقالم دوگانه مدت دار

مصرف، بيشتر وبيشترخواھد شد لذا کنترل ونظارت برکليه اقالم حساس وحياتی اقتصاد ايران 
نجا که صفت دوگانه بودن مصرف کاالھا قابل بحث است آ سايه شوم خودش را خواھد گسترد واز

نه دوگانه بودن مصرف تمام مواد صنعتی وارداتی کشور تحت کنترل ونظارت دلبخواھی به بھا
برايران بنوعی که درجھان  آمريکاعنی نفوذ اقتصادی يواين  ،مدآدرخواھد  ۵+١يعنی  آمريکا

  .اقتصادی ھيچ کشوری سابقه ندارد
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   بيشتر وارد شويم

رت صو آمريکايا ھمينکه آ ؟اقداماتی خواھد شدتصورميکنيد برای اجرای کنترل برجام برواردات کاال چه 
احرازاجرای ماده برجام درمورد کنترل کاالھای  آمريکاد برای ردا کاالھای دوگانه را قلم يا بيشتر ٣٠٠

نکه زمائی وايآنيز مسئله راستی  ووايران وبرعکس  آمريکابين  دو مصرفه کافی است يا با بی اعتمادی
اد ميداند يک رشته اقدامات عملی وحضوری برای کنترل را غيرقابل اعتم مھوری اسالمیج آمريکا

خوب   .ئيھا خواھد بودآمريکان البته که با آخواھند بست که کم وکيف  بکار مرزھای گمرکی ايران را
قای آجمله  گمرک کاال دارد وازطرفی طبق اظھارمقامات جمھوری اسالمی از ٣٠ايران بطوررسمی حدود 

بين  ٩٢درسال < :روز دوم بھمن سال گذشته گفت که زه باقاچاق کاالحبيب هللا حقيقی رئيس ستاد مبار
  .>ميليارد دالرکاالی قاچاق وارد کشورشده است که اين رقم دوبرابربودجه عمرانی است  ٣۵تا  ٣٠

ای غيرمجازھست ولی کاالی نھاد تحت فرماندھی او دارای اسکله ھ< :فرمانده سپاه پاسداران ھم گفت
   .>تجاری وارد نميکند

واردات کاال  فشار< :سيد علی روز دوشنبه چھارم اسفند ماه سال گذشته درسخنرانی روز مھندس گفت
  .>ورد بخصوص ميزان قاچاق واردات که ارقام عجيبی استآازپای درمي دارد کشوررا

که  مرک نيستگئيھا اين جريان اسکله ھای غيرمجاز ومخفی را ميدانند وميدانند که تنھا آمريکاالبته که 
کل کشورازھرباب وھرجھت ميتواند درراستای اجرای بند  ،ميتواند پايگاه کنترل دراجرای برجام باشد

سال مقرردربرجام نفوذ  ٨ن درمدت آکه حضوراجرائی قرارگيرد  آمريکازيرکنترل  ھانظارت برواردات کاال
نھم بموجب قطعنامه آد داد قرارخواھ آمريکااختيار در درجھت کنترل اقتصاد ايران را آمريکاکامل اقتصادی 

. تصور نکنيد که اين امرکم اھميتی است درجھان شورای امنيت وقانون اجرای برجام مصوبه مجلس
   .اقتصاد نمونه اين نفوذ وحاکميت برسيراقتصادی کشور ديگری ديده نميشود

رای ماده برايران چراکه اج آمريکازمينه ايست برای نفوذ سياسی  ،بنظرمجلساھميت  بی    ِ امر  ھمين 
 یی دومنظوره نياز به سازمان وسيع واستخدام کارمندان ايرانزبرجام يعنی کنترل کاالھای وارداتمزبور ا

 .دارد واين مساعد ترين موقعيت برای گسترش نفوذ سياسی است آمريکابا افسران اطالعاتی وياتخصصی 
٢   

  نفوذ اطالعاتي ونظامي

وکنترل کاالھای دو منظوره  تمام اطالعات نظامی درھمان برنامه اجرای برجام درقسمت نظارت  
نھا با آ خواھد رسيد و آمريکاگاھی آايران ازباب قدرت توليد سالح ويا برنامه ھای نظامی به 

 دارند ازمواد ومصالح مورد سفارش دولت ايران کامال از احاطه ای که نسبت به امور و تبحر
شورھای خارجی با زحمات بسيارزياد برنامه ھای نظامی ايران مطلع خواھند شد کاری که ک

گاھی آيک جاده يکطرفه بدون مانع برای  از ن ميرسند ولی برجامآجاسوسی به دشواری به 
  .ازفعاليت ھای صنعتی ارتش ايران بھره مند خواھد شد آمريکا

                                                
را در اختيار داشت و آمريکا ميخواھد با کنترل بانک  انگلستان در دوره نفوذ خود در دوران قاجار کنترل گمرک و نشر اسکناس - ٢

 ک-حل گمرک کنترل کشور را بدست بياورد. مرکزی و کنتر
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 ھیگاآئيھا ازفعاليت ھای نظامی ارتش آمريکاما اجازه نميدھيم که < :فرمانده ارتش ايران ميگويد 
  .يابند>

نچه ايران ازخارج وارد آ گاھی ازآئيھا برای آمريکانھايت نادانی است  امکان واجازه ای که برجام به 
 ميکند کليدی است که ھمه قفل ھای اطالعاتی ارتش را قانونا وبه استناد قطعنامه شورای امنيت باز

  .ميکند

ن اجازه آاجرای برجام  امنيت وقانونالزم نيست که فرمانده ارتش اجازه بدھد يا ندھد قطعنامه شورای 
   .ه وسيدعلی ھم ازتصويب برجام استقبال کرده استددا را

 ژانس اتمی بين المللی که بنابراعالم جمھوری اسالمی ازآتعھد ايران به قبول پروتکل الحاقی به  
زمائی ھيچ آسال راستی  ٢۵تبعيت ميکند وھمچنين اختيارات نا معلوم ونامحدود  سياست امر

نخواھد  آمريکاعاليتی چه ازباب نظامی وامنيتی واقتصادی وطرح ھای عمرانی رامصون ازسلطه ف
   .ساخت

را  آمريکاوذ قرارگرفته نف ۵+١= آمريکازمائی که درمحدوده اختيارات آسال دوران راستی  ٢۵ 
ازطريق کنترل ونظارت کاالھای دومصرفه ممکن نباشد گسترش خواھد  درھرکجا الزم باشد که

   .اد حتی درخانواده ھا وروستاھاد

 چه موقعيت ستايش نفوذ درکشورھاکه ھدف تمام فعاليتھ آمريکاسال اقتداربرای کشورمثل  ٢۵غافليد 
  .کشوردرمانده ايران فراھم خواھد کردچه ذلتی برای و آمريکابرای  استثثنائی 

> برجام اجازه رايران نميدھيمئی ھارا دآمريکاما باھمه توان اجازه نفوذ وحضور< :سيد علی گفته است
ن تعجيل آکه خود سيد علی ھم درتصويب ئيھا درايران است آمريکاکامل گسترش نفوذ وحتی حضور

   .داشت

  نفوذ فرهنگي 

 ن به برجام بسياراحتياط بردارآووصله کردن نفوذ فرھنگی غرب درجامعه ايران يک امرطبيعی است 
حتی  نھا وآ . سرايت فرھنگ وتمدن وابزارکشورھاستفرھنگ وتمدن مانند ظروف مرتبطه بين  ،است

وجمھوری اسالمی بمناسبت تسلط فرھنگ عقب  دانشھا قابل توقف وجلوگيری نيستندوپيشروباورھای 
که ايرانيان بطور طبيعی ازھرفرھنگی که محکوم کننده  جامعه ايران را درموقعيتی قرارداده مانده اسالم

   .ال ميکنندفرھنگ وزندگی اسالمی باشد استقب

لوده به آادعای سيد علی مبنی برجلوگيری ازنفوذ فرھنگ غرب ازسرعوام فريبی است زندگی خودش 
 ندگی وتمدن غربی است نه اسالمی تمام مراتب وابزاروکيفيت زندگی مردم مسلمان ايران به تبعيت ازز

  )ضرت عباس ديگرچرادم خروس پيداست قسم ح(. نھاآحتی کيفيت تخليه معده فرھنگ غيراسالمی است 

ھمين  ، توصيه ھای پزشکی، داروھای طبی، تلويزيونا، تلفنھای سيار، ھواپيمازاتومبيلاستفاده 
ھمه وھمه دستاورد ھای غرب وترشحات فرھنگ غربی است  کامپيوتری که يکی روی ميزسيدعلی است

   .نه اسالمی
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حکومت سلطنتی ايران به اعتبارموانع  استقبال جمھوری اسالمی ازکارتھای اعتباری که حتی درزمان
رترين شکاآشرعی درايران جريان نداشت واکنون با ربح بسيارباالئی به جريان افتاده وھرکس ميداند که 

ازدالئل استقبال از فرھنگ عمل قبيح دراسالم وحکومت اسالمی ھمين کارتھای اعتباری است يکی 
   .ھبی کشور به جريان افتاده استکه با اجازه مقامات رسمی ومذ وسيستم غربی است

، فرھنگ غرب نفوذ خود نھاآبا ورود مک دونالد وکنتاکی وموسسات فرھنگی وامثال  و چين درروسيه
ارد ونالد وبوسيله کنتاکی ومک د آمريکای که ساخت يعنی ھمين روش پايدار و چين روسيه کشور در را

  ٣ .فرھنگ شکسته اسالمی ايران شده است

به تابلوھا ونام ھای شرکت ھای تجاری وصنعتی ايران به متن ھای ترجمه شده به ابزارواسباب تحقيق 
 قھری مردم ايران ازفرھنگ وتمدن قالبی و بطور ،نگاه کنييد ھمه رنگ وبوی فرھنگ غربی را دارد

   .ميکنند والجرم ازفرھنگ غربی استقبال ميکنند ميز اسالم وعرب نفرت دارند وفرارآاسارت 

 مھورجرا شيخ حسن رئيس  آمريکانفوذ فرھنگی  نھا ازآمردم ازفرھنگ اسالمی واستقبال  فرار جواز
 ن کشورآ وترغيب مردم به استقبال از آمريکان کدخدای محترم شناختن آ جمھوری اسالمی صادر کرد و

  .بود

  بند نهم

 چوب چار دررا  زاد شدهآدربند نھم مصوبه اجرای برجام دولت جمھوری اسالمی مکلف شده که منابع  
   .اقتصاد مقاومتی وسرمايه گذاری ونيازمندی ھای بخش خصوصی کند قوانين صرف

 کشور طريق برجام صرف امورشده از زادآايرانيان است که منابع اين بند متضمن خواست  ظاھر 
م يا صيھونيس و ھای تروريستی که مدعی مبارزه با استکباره نه کمک به فعاليت ھای گرو شود

ارچوب چ درعبارت <برداشت ازظاھربند نيست زيرا  و اطن اين بند تائيد کننده تصورھستند ولی ب
سازمان ھای  تکليفی است که قانون اساسی جمھوری اسالمی درحمايت از ورآ> ياد قوانين

   .ساخته است تروريستی مقرر
 اساسا برجام ارتباطی به مسائل حقوق بشری وفعاليت ھای تررويستی جمھوری اسالمی ندارد و 

 موضوع حقوق بشروحمايت از و ،محدود به فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی است
 تروريسم بخش ديگری ازتحريمات عليه ايران است که تاکنون مطرح نشده وبه اصطالح سر

   .لحاف است بزرگترغائله زير

  بنابراين بند نھم ناظراست بر:

کند مانعی برای مصرف  اجرا تعھد برجام رااعم ازاينکه جمھوری اسالمی داوطلبانه ويا ازمخرج الزام و 
   .اجرای برجام درحمايت فعاليت ھای تروريستی نخواھد بود شده از زادآمنابع 

                                                
ھنوز نفوذ نکرده مردم نادان ايرانی از سر نا آگاھی  يا کنتاکی فرايد چيکن (کی اف سی) تا به آن اندازه که اگر شرکت مک دانلد - ٣

 ک-.. حرستوران تقلبی آنرا سرپا ميکنند



 حقوقدان -ر فيضامي -١٠ –ساله ايران  ٢۵تصويب طرح اسارت                                                          ۶از  ۶برگ  ١١/٢٣/٢٠١۵

اين تحرير توجه ميدھد که رئيس شورای تجزيه طلبان  نيز دررابطه بابند نھم فعاليتی  – ــهاشيــح

که  ؛جرای برجام نشان داده استشده احتمالی ازباب ا زادآخود درجھت جلوگيری ازحيف وميل منابع  از
ن برای آنھا برمصرف آ شده دراختيارجامعه جھانی قرارگيرد و زادآ [پول] ن اين است که منابعآاجمال 

  .ملت ايران نظارت کنند

اين تحقيق تصورميکند که عمل جمھوری اسالمی مبنی براينکه ھرطور که قانون جمھوری اسالمی مقرر  
درخواست رئيس شورای تجزيه طلبان  از تر کرده منابع مزبور مصرف شود بمراتب عقالئی وقابل دفاع

نميتواند چنان  ھرايرانی وحتی خارجی  و [اعليحضرت رضا پھلوی] . رئيس شورای تجزيه  طلباناست
اين   . زيراداشته باشد ،ن برای ھمگان معلوم استآعه جھانی که معنای اصيل جام از درخواستی را

   .تفويض نوعی حق قيمومت به کشورھای بيگانه نسبت به ايران استدرخواست 

 شخصيت است واظھارات افراد وملل ـــنجا که مسئله قيمومت کشورھا فصل خاصی درحقوق بين الآ اما از
درسازمان ملل متحد باشد  بعنوان يک کشورمستقل ت کشورھاھای کشورھا نميتواند مسقط حق حاکمي

بی مورد  تقاضای رئيس شورای تجزيه طلبان درحاشيه درخواست ھا ودخالت ھای ودرتطبيق مورد
  :قرارخواھد گرفت ولی درخواست رئيس

دارائی ھای که مترصد بھانه ای برای بلعيدن  آمريکارا واجد خواھد بود که  آمريکانتيجه مورد انتظار 
 ن به جمھوریآبلوکه شده ايران است درخواست رئيس شورای تجزيه طلبان رامستند قرارداده وازپرداخت 

اسالمی خودداری کند به عين درخواست بخشی ازايرانيان خارج ازکشور مبنی بروضع تحريم ھای سخت 
  .قرارگرفت آمريکامورد عمل واستناد که  ورآوشوک 

  تجربه يك متهم

حقيقت  ،نآ ی ھای قضائی به اظھارنظرمتھم محکوم شده اھميت خاصی داده ميشود زيرا دربررس در
  بيشتر نمايان است تا منافع شخصی.

ازھرجنبشی درايران حمايت کند بھمان اندازه  آمريکاھرچه بيشترقای ھوشنگ اميراحمدی معتقد است <آ
استای ر ود ومنافع کشورشان را دربھمين ترتيب کسانی که خ و ،خواھد شد ضعيف تر و ن جنبش خرابترآ

  .برکنارنخواھند بودازنفرت عمومی ھرگزخرج ميکنند  آمريکاتامين منافع 

اين تجربه مهم واصيل كه با تاروپود فرهنگ ملي ما ايرانيان هم هماهنگ است به رئيس شوراي تجزيه 
انند كه را الزم بداحتياط براحتياط  آمريكاطلبان توصيه ميكند كه دربرخورد منافع ملي ومنافع 

   .نفرت عمومي جبران پذيرنيست

   ادامه اين تحرير رابپذيريد


