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  تصويب نهائي اسارت 
  ساله ايران 25نامه 

  1دهم يازقسمت 
  حقوقدان -اميرفيض

قاعدتا اين تحريربايد دنباله استصال حاکم برجريان تصويب ماده واحده اجرای برجام باشد ولی اھميت 
اظھارات  شورای حکام داده شود ودسامبربه  ١۵مسئله گزارش انرژی بين المللی اتمی که قراراست تا 

زياده خواھی  واعتراض و )نه سياه است ونه سفيد( درباره گزارش مزبور که مائوآقای آپيشاپيس 
ھای جمھوری اسالمی سبب گرديد که موضوع مزبوردرحيطه بحث اين تحرير قرارگيرد خاصه که 

   .استاين تصميم ن با مسئله برجام شاھد آارتباط موضوعی وماھوی 

  اي بي محتواادع

 يا ن اين است که يک دروغ ويا ادعا وآ ن وجود دارد وآرسم کھنی درمذھب تشيع وعمل پيروان 
ن دروغ ويا ادعا بصورت راست آ، ن مرجعآ زياده خواھی ازسوی مرجعی عنوان ميشود وبه اعتبار

 وغ ون درآن نيست که درمقابل آی پيدا ميکند که کسی را زھره تييک موقع .درست  فراگيرميگردد و
   .ه ازھمين حرکت استد. تاريخ تشيع پوشيموضوع بی محتوا به ايستد

ن دانست عينا در جمھوری اسالمی سخت مورد عمل آتشيع رابراتکای  اين رسم کھن که ميتوان بقاء
   .ودرجريان تصويب واجرای برجام نقش اساسی وحضورجدی خود رانشان ميدھدست واقتدا

   وامـــــا بعد

سالمی دررابطه با گزارش اريرمتوجه برخی از ادعاھای ناموجه وبی محل جمھوری سمت اين تح
   .ن ورود ميشودآاتمی است  که به اتقاق به  انرژی بين المللیژانس آ

تازمانی که ابعاد نظامی ادعای جمھوری اسالمی درباره اجرای برجام اين است که (     ِ مادر   
ژانس بين المللی اتمی آدی ناميده ميشود ازسوی  –ام  –برنامه ھسته ای ايران که بنام پی 

  .خاتمه يافته تلقی نشود نبايد اجرای برنامه برجام درجريان قرارگيرد)

                                                            
  اينجا بخوانيد:  و دوم، سوم و ضميمه سوم.... را به ترتيب در يخش نخست - ١
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او درنامه اش به دولت  ،دعای مزبور بعدازانتشارنامه سيدعلی درباره اجرای برجام مطرح گرديدا
پايان موضوعات حال وگذشته فعاليت ژانس آشود که  غازآورده که اقدامات مربوط به برجام ھنگامی آ

   .ی  اعالم کندد –ام  –پی  از ھسته ای وخروج ايران را

Araqchi said that swap arrangement would be implemented only after the IAEA has closed its 
investigation into the so-called) of Iran's nuclear past. 
Read more at Reutershttp://www.reuters.com/article/2015/11/24/us-iran-nuclear-
idUSKBN0TD23R20151124#FJEU04g3jM2eXruk.99 

  

  ي چيست د – ما -موضوع پي
   .ی چيستد مم ميسازد که بدانيم مسئله پی ای دارد الزد – ما -غازميشود واشارات به پیآبحثی که 

 PMD   (possible)تمال بعد نظامیـــــ(اح است  ميزآسته ای صلح ـــــھرنامه ــــــف بفـی مخد -ما -پی

military dimensions) ن سال آ شد در غازآ ٢٠٠٣ه ايران درسالھای ی نسبت بد مبحث پی ا
صدد  ھمکاری مجاھدين خلق مدعی شدند که مقامات ايران درسرويسھای اطالعاتی غرب واسرائيل با

اين تالشھا به نتيجه مطلوب ومورد نظر کشورھای غربی  .مجھزکردن ارتش به سالح ھسته ای ھستند
ن المللی اتمی تشکيل وبه شورای امنيت برود ژانس بيآرسيد وسبب شد که پرونده ای عليه ايران در 

  .که بقيه داستان  را ميدانيد

  ظاھرا خبرمزبور نادرست نبوده است زيرا:

رايزنز> درکتابی که منتشرساخت نوشت قای <آخبرنگارروزنامه نيويورک تايمز بنام  ٢٠٠۶درسال <
مريکا برای دخالت آمنويات دولت  اوسند ھائی دراختيارداردکه نشان ميدھد سازمان سيا برای اجرای

 احتمالی درايران نيزپروژه ای برای مستند کردن تالشھای ايران جھت دستيابی به سالح ھسته ای را
به تالش ايران برای توليد  نراآبطورجدی پيگيری ميکند تادرصورت قصد انجام اين دخالت نظامی 

  عراق مريکا بهآدرست بھانه حمله      >سالح ھسته ای مستند نمايد

  )(ازتحقيقات حميد بعيدی نژاد                                                                                 

  ادعاي باطله
دراين تحرير  شورای امنيت نباشد ٢٢٣١برجام ويا قطعنامه  ن درآحقوقی  ادعائی که زمينه ھای 

  .ادعای باطله ناميده ميشود

دربرجام وجود ی د-ام  -پی برجام به خروج ايران از اتدادن تعھد نجا که توقع سيد علی وپيوندآ از
تالی وحداقل  ادعای باطله وبرای دولت قابل اجرا نيست ،به دولت سيد علی دستور ندارد،  لذا اين 

  .ازاجرای برجام خواھد بود ايران بعنوان مقاومت وخودداری ۵+١ن استفاده آفاسد 

   :استعمل  ٣ستلزم انجام شروع اجرای برجام م ،بموجب برجام 

   .نخست تصويب برجام توسط شورای امنيت سازمان ملل  که اين مھم صورت گرفته است

  .نھم انجام شده استآدوم تصويب مقامات قانونی ايران که 



 حقوقدان -اميرفيض -١١-ساله  ٢۵تصويب نھايی اسارت                                  ۶از  ٣برگ  ٢٠١۵/١٢/٠١شيد (سه شنبه) بھرام 

ژانس بين المللی اتمی مبنی براينکه ايران تعھداتی راکه دربرجام مقررشده انجام داده آسوم گزارش 
چگونگی شروع توافق جامع < ن درتحريرآرصريحا نام بری شده که مشروح . تعھدات مزبواست

   .پياده شده است ٢ )۵/١٠/٢٠١۵بتاريخ 

با مالحظه برجام می بينيم که خواست سيد علی يک زياده خواھی است که چون دربرجام نيست دبه 
امی ندارد ن ھستند نه تنھاجائی ومقآکشوربزرگ طرف  ۶محسوب و دريک عھد نامه بين المللی که 

شورای امنيت است  ٢٢٣١قطعنامه  . خاصه که برجام مستند وزيربنایحتی کوته فکرانه ھم ھست
   .دنن ميباشآکه ھمه کشورھا ازجمله ايران موظف به قبول وتمکين واجرای 

تاکنون بحث فعاليت ھای جمھوری اسالمی درزمينه سالح  ٢٠٠٣گاھيد ازسال آھمانطورکه  
نھم درحدی که به شورای امنيت کشيده شده ومنتج به قطعنامه ھائی آھسته ای جاری است 

 درتعھد ،ن اتھاماتآ     ِ مدار   عالوه براينکه خروج ايران ازبنابراين  ؛درمجازات ايران شده است
ژانس آسال بين  ١٢ژانس بين المللی اتمی درشروع اجرای برجام نيست اساسا کشمکشی که آ

 ،رسيدگی ظرف مدت دوماه وسه ماه نخواھد بودوجمھوری اسالمی دوام داشته است قابل 
   .ژانس اتمی را گماشته غرب وغيرقابل اعتماد ميداندآشرائطی که ايران  نھم درآ

  خروس بي محل 
نقش شخصيت ھای مسئول  .شوم استو ميگويند خروس بی محل يعنی خروسی که غيرموقع ميخواند 

   .جمھوری اسالمی دررابطه با برجام عينا نقش خروس بی محل است

 مشاورعالی فرمانده قدس سپاه که مسئوليت فعاليت ھای عمليات نظامی برون مرزی را عھده دار
ميز جمھوری اسالمی مطرح است آاست درھمين روزھا که بحث گزارش انرژی اتمی درفعاليت صلح 

    :گفت

رامی که مقام رھبری برای سالح ھسته ای مقررکرده بجای خود ولی اگررھبری اين حرامی اين ح<
   >سان تراستآبردارد من به عنوان يک محقق ميگويم ساخت سالح ھسته ای ازساخت يک عينک  را

ازچگونگی ساختن سالح ھسته ای جمھوری اسالمی حتی سپاه قدس معنای اين حرف اين است که 
گاھی وداشتن امکانات درحدی است که ساخت آنھم اين آ ،ھم دارد نراآات ساخت گاه است وامکانآ

است وفقط اجرای اين مھم  هسان ترساختآ برای سپاه پاسداران ازعينک سازی ھم سالح ھسته ای را
 کرده بردارد که حرام بودن سالح ھسته ای رايعنی ساختن سالح ھسته ای منوط به تصميم رھبری 

  است.

مائو بوديد گواھی ميکردد که فعاليت آ، اگرشما بجای يا بااين خروس خوانی بی محلآ ؛خودپرسی کنيد
  ؟ھای ھسته ای ايران پاک وبدور ازسالح ھای ھسته ای است

. >ما درمقامی نيستيم که درفقدان فعاليت ھای ھسته ای نظامی ايران تضمين بدھيم<مائو ميگويد آ
جرات اين را ميتواند  يا ھرفردديگری  و مائوآسپاه قدس يا با اظھارات صريح وروشن مشاورعالی آ

  رابنمايد؟ مھوری اسالمیجبودن فعاليت ھای ھسته ای  کپيدا کند که تضمين پا

                                                            
٢ - 05Oct2015.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/ChegoonegiShorouTavafoghJameh  
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مده برای آزادی قدس بوجود آ درست است که حرفھای مشاورسپاه قدس که برای نابودی اسرائيل و
ن س بيــــژانآکه ازجانب کسی  يا ھر مائو وآرش ھمين است که ـــداخلی است ولی کوچکترين اث بازار

 .جمھوری اسالمیکند ازتضمين پاک بودن فعاليت ھای ھسته ای ميالمللی اتمی مامورباشد وحشت 
  .حتی بافرض احتمالی يک درھزارھم ترجيح ميدھد که گزارش سفيد ندھد

ھسته ای ايران به شورای حکام  گزارش امور ،برجام غازآمائو دربخش آاساسا ماموريت  
. شورای حکام است که با توجه به است نه اظھارنظرپاک بودن فعاليت ھای ھسته ای ايران

گزارش الزم  ،برجام در مھوری اسالمیجمائو وتعھدات انجام شده آاوضاع واحوال وگزارش 
مواردی  ميکندژانس تائيد آی گزارشی که يعن ،. گزارش الزمبه شورای امنيت خواھد داد را

اجرائی شدن برجام الزم است وازسوی جمھوری اسالمی  غارآ ن قبل ازآبرجام اجرای  که در
  .تعھد گرديده انجام شده است

ژانس اتمی عليرغم خيال بافی ھا واتھاماتی که جمھوری اسالمی آبنده فکرميکنم که شورای حکام  
دنباله چرايش رادر(برجام خواھد بود  درجھت اجرای ژانس آ دسامبر ١۵مائو ميزند  گزارش آبه 

  ھمين تحريرمالحظه خواھيد کرد )

 ام –ژانس ازباب پی آمطلب بسيارمھم وقابل توجه اين است که بسته شدن پرونده ايران در 
ژانس اتمی گواھی پاک آيا کمترکه  و زمائی آراست  سال ٨بعد ازمدت  ،برجام دی به تقرير–

مائو. آگزارش  نه با ؛را بدھد عملی خواھد شد جمھوری اسالمیبودن فعاليتھای ھسته ای 
ِ                                        ّ اين يک زياده خواھی  دقيقا خالف برجام است که جمھوری اسالمی تص   ل  ُ ب   دورميکند ميتوان                 

   .بگيرد
ه کردن درمذاکرات وانجام تعھدات يک روش اسالمی است که درجامعه تشيع              ّ اساسا شيوه دب   
جريان مک فارلن  در .اختصاص داده استمعمول وضرب المثل ھائی ھم بخود  بسيار اليانم
درمذاکرات دبه کردند که اسباب  مالياندولت  نقدرآمريکائی درلبنان آزادی گروگان ھای آ و

درھمين مذاکرات جبھه نصرت با مامورين دولت لبنان برای مبادله  .ھا شد مريکائیآ عجز
   .ه طرفين قطع شده بود                       ّ بارھا مذاکرات به علت دب   که اخيرا انجام شد  اسيران

دبه درجريان اجرا ممکن است ازباب اختالف درتفسيروکيفيت اجرا قابل طرح باشد که به داوری ويا 
دادگاه ويا موردی که درقراراداد تعيين شده رجوع گردد ولی دبه به موردی که درقرارداد نباشد خاصه 

م که بتصويب شورای امنيت رفته درعھدنامه ھای بين المللی اسنتکاف محسوب است ودرمورد برجا
   .حرفی نيست که قابل استماع باشد

دی مختومه نشود برجام متوقف  –ام  –اگرموضوع پی اقای عراقچی اعالم کرده است که < 
وارد مرحله  ٢٠١۶واری کرد که برجام دراوائل ژانويه سال > ھمچنين اظھاراميدخواھد شد

  )است ٢٠١۵رسال خآتاريخ اجرائی برجام > (اجرائی گردد

قای عراقچی گفت <ما درباره آتونر درپاسخ قای مارک آمريکا آبالفاصه سخنگوی وزارت خارجه 
د خيلی صريح صحبت کرده نميدان را اين حقيقت که ايران گامھای مورد نيازبرای رسيدن به روز اجرا

  .>ندايم . انتظارما اين است که ايران کامال ازگامھای مشخص شده دربرجام تبعيت ک

يعنی اظھاراتی نظيرشرط گذاشتن برای اجرای برجام حتی تغييرتاريخ اجرای برجام به اوائل ژانويه  
   .قبول کردنی نيست
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دی رابراساس يک قطعنامه درشورای  -ام–متعھد است که پرونده پی ۵+١راقجی گفته است <قای عآ
پرونده بازبماند معنايش اين است که ما ن آ واگراين اتفاق نيفتدوحتی پنجره ای از )١حکام به بندد (

يا بستن  برجام و ياخردريک جمله گفت <آ > ودربه تعھدات خود درباره برجام عمل نخواھيم کرد
   )٢( >دی –ام –پرونده ايران درپی 

  ذرسال جاری تلويزيون صداوسيما)آپنجم (                                                                  

ادعا کرده وجود ندارد. شايد  ۵+١برای  قای عراقچیآچنين تعھدی که  ھرگز دربرجام )١(
انکه زيرگوش بچه ھا گفته ميشود اگربچه آقای عراقچی گفته شده باشد ھمانندآزيرگوشی به 

اساسا ازنظرحقوقی نه تنھا چنين تعھدی  –بنات قندی به توداده ميشود آخوبی باشی يک 
تنظيم برجام  که حقوقدانان خارجی که دست اندرکارباطل است بلکه محال است  ۵+١ازجانب 

   .بوده اند تن به چنين خبطی داده باشند

يک شخصيت حقوقی رسمی بين المللی است  وحاکميت قانونی  بين المللی  ژانسآشورای حکام   
قای عراقچی مانند آونه کس ديگری نميتواند بران حکمی وارد سازد  ادعای  ۵+١دارد ونه  را خود
   .مدعی شود که دادستان تعھد کرده که ازقاضی حکم برائت متھم رابگيرد ین است که متھمآ

ه لزومی دارد که پرونده به شورای حکام برود گروه ادعای عراقچی صورت حقوقی داشته باشد چ اگر
 قطعنامه ای صادرخواھد کرد وپرونده ايران بسته ميشود  و ،مللدرشورای امنيت سازمان  ۵+١

عالم مينمود که ژانس اتمی اآ در اعالم ختم پرونده ايران را ٢٢٣١اساسا درضمن صدور قطعنامه 
  .ميدانيم نکرده است

دی بازباشد معنايش اين است که ايران  -ام–پی اگرپنجره ای از< ادعای عراقچی به اينکه -)٢(     
به تعھدات خودش عمل نخواھد کرد> بسيارواھی وموھوم وسبک است دومنظور اعالم 

قای عراقچی ديده آشده ھيچ ارتباط حقوقی باھم ندارند ودرھيچ کجای برجام اين تفسير
   .نميشود

 دی) يک اختالف دراجرای برجام نيست –ام  –پی ( ايران دريابرجام ويا ختم پرونده ادعای اين که (
که دربند نخست برجام کشورھا ازتوسل  ؛يک تھديد است که قابل رسيدگی درھيئت حل اختالف باشد

   .ن منع شده اندآبه 

اجرای  تصميم جمھوری اسالمی برتوقف وخودداری از از ،مقصود اين است که محتوای تھديد مزبور
رامکلف به چاره انديشی بشرحی که دربرجام مقررشده  ۵+١کشورھای  ،برجامبرجام حکايت دارد و

   .وادارميکند

ميز والتيماتومی عراقچی نيست سيد علی ھم درتعيين تکليف شيخ حسن گفته آتنھا اظھارات تھديد 
  .>يابرداشتن ھمه تحريمھا ويا توقف اجرای برجاماست <

جمھوری اسالمی بسرعت مشغول انجام  ،ولی عمال ناظريم که عليرغم اين تھديدات وزياده خواھی ھا
 ١۵ن تا آمکلف به انجام  مھوری اسالمیجتعھداتی است که بموجب بخش اول تعھدات برجام، 

   .را گواھی کرده است مھوری اسالمیجژانس اتمی ھم اقدامات وانجام تعھدات آ و دسامبراست
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مريکا ھيچ اعتنائی به اين تھديدات والتيماتوم ھا ندارد وازمواردی آوبيشتر ۵+١طرفی ناظريم که از
 ی زمايش موشکآعدول ازتعھداتش نموده مانند ٢٢٣١که جمھوری اسالمی عليرغم مقررات قطعنامه 

     .وغيره دردسری برای جمھوری اسالمی ايجاد نکرده است

ه درقسمت  ھای قبلی اين تحرير وعده داده علت اين مھم که بظاھرچندان مشھود نيست ھمان است ک
  يدآبتوضيح  که  شد

   به اميد فرصت اتی 

    

   

   

   

  


