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ن اينکه چرا با آ مت اين تحريرمتوجه قراری است که درپايان قسمت يازدھم عنوان شد و        َ محتوا وس  
 نھا راآھم  نسبت به اجرای برجام بنمايش ميگذارد ودربرخی مواردھائی که جمھوری اسالمی تمرد

  .مريکا واکنشی نشان نميدھدآخاصه  ۵+١ورد آبصورت عملی درمي

دی  توضيحی –ام  -پی ژانس اتمی به خروج ايران ازآگرچه درفوق العاده تحريريازدھم بمناست تصميم 
   .نرا پوشش دھدآشد ولی تحرير حاضرميتواند کلييت  وارد

تسلط به اين بحث بنظرميرسد که نخست الزم است که بحث استيصاالت جمھوری اسالمی که بخشی  برای
صاالت يکه پاسخ سوال باال با جامعيت است خاتمه يابد چرا نھم مطرح شد دھم و نوشته ھاین درآ از

  ش ھا در زير نويس آمده است).. (پيوند ھمه بخجمھوری اسالمی رابطه مستقيم دارد

 رفت اکنون استيصال شخص استيصاالت شورای نگھبان ومجلس اسالمی بتوضيح ھای پيشينوشته ندر
  .سيد علی خامنه ای درمدارطرح قرارميگيرد

  استيصال علي خامنه اي

ھمانطور که استيصال مجلس درماده واحده اجرای برجام ھويدا شد وبازھمانطور که استيصال شورای 
 نآ راراظھارنظردرباره ھماھنگی وعدم مغايرت برجام با قانون اساسی وشرع ازاظھارنظرقنگھبان از

 استيصال علی خامنه ای راھم ميتوان ازنامه ای که به شيح حسن روحانی در ،شورا قابل خواندن شد

                                                
  اينجا بخوانيد:  و دوم، سوم و ضميمه سوم.... را به ترتيب در يخش نخست - ١
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ن ارزيابی آجريان اجرای برجام ارزيابی کرد که  در نراآرابطه با برجام نوشته است مالحظه واثرات 
  .قسمت يازدھم دارد خر تحريرآرابطه مستقيم با پرسش مطروحه دراين تحريروقسمت 

  علي به شيخ حسن نامه سيد

ن آن با توجه به وجود متن آنجا که نامه سيدعلی به شيخ حسن روحانی مفصل است وانتقال تمامی آ از
ن آ اشاره واز ،اينترنت کاری اضافی ويا حداقل برای اينجانب مشکل است تنھا به موارد مورد استناد در

  .دراين تحقيقق استفاده ميگردد

  ي موارد مورد استناد ازنامه سيد عل

موسوم به برجام پس ازبررسی ھای دقيق ومسئوالنه اکنون که موافقتنامه < :مده استآدرابتدای نامه 
، کميسيون ويژه وديگرکميسون ھا ونيز درشورای عالی امنيت ملی سرانجام مجلس شورای اسالمی در
ورشوم آرا ياد است الزم ميدانم نکاتی  )١( مجاری قانونی عبورکرده ودرانتظاراعالم نظراينجانب از
.........  

 که تمامی نامه ازالزامات ھمين عبارت است يعنی چه؟نظراينجانب اعالم <درانتظار <  

، پس ازبررسی دقيق ومسئوالنه درمجلس شورای اسالمی مده <برجامآنطور که درابتدای نامه آ اگر
 ه>قانونی عبورکردکميسيون ويژه وديگرکميسيون ھا ونيزدرشورای عالی امنيت ملی وسرانجام ازمجاری 

  ؟ ديگراعالم نظرسيدعلی چه معنائی ميتواند داشته باشد

 ،ديگر ،مجاری قانونی از نھم عبورآ پس ازتصويب طرح و ،نظر، فراھم کننده زمينه ھای تصويب است
ن مصوبه نه تنھا بی اعتنائی به حاکميت مردم آبرای اجرای  ،مقامی                               ِ تمسک به نظرويا منتظربودن به نظر  

واعتبارمجلس وشورای عالی امنيت است بلکه بيان کننده يک حالت اختالل مغزی ھم ھست که کسی 
 را طی کرده منتظرنظر نکه برجام تمام مجاری قانونیآعلی) خودش بگويد وبنويسد که با سيد(

  !اينجانب است=من

ی که قانون اساسی دارد  درتصميم گيری ھا <من> وجود حقوقی ندارد  شيخ بھائی دريک نظام  حقوق
   :يک دوبيتی گويائی دارد که دقيقا با موقعيت سيد علی منطبق است

  و چند منیــای ھست وجود توزيک قطره منی       معلوم نميشود که ت

  ک قطره منیمچومنی        نيکو نبود منی زيـتاچند منی زخود که گوھ

  فرض تضاد

عدم تضاد دروجود است يعنی وجودی که سبب مزاحمت حق ويا نفی  ،اثبات حق ويا شئی يکی ازطرق
  .حق معارض ومتضاد ناميده ميشود ،شئی گردد
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موافق با مصوبه مجلس وشورای  ،                               ِ نظرسيد علی پس ازطی مجاری قانونی   اگر، بااين فرض جلوبرويم
، سرنوشت برجام که پيشاپيش به تصويب شورای امنيت ويژه مجلس نبود عالی امنيت ملی وکميسيون

سازمان ملل رسيده چه ميشد وتعارض بين نظرسيد علی ومجاری قانونی کشور چگونه قابل بحث وتصميم 
   ؟گيری بود

نظام حقوقی جمھوری اسالمی نظام مسئله مزبور که خيلی کلی مورد اشاره قرارگرفت دليلی است که 
 زيرا درنظام اجتھادی است که مجلس وشورای عالی امنيت وغيره نقشی در است نه پارلمانی اجتھادی

   .تصويب واجرای مصوبات ندارند

  تعارض دراجرا

  ودورده ميشآحقوق بين الملل به تجسم حقوق اداری سياسی با کادر           ِ   يعنی تعارض  دراکنون مشکل مزبور

ھم قرارگرفته  ٢٢٣١برجام ازسوی شورای امنيت نه تنھا تصويب بلکه اساس صدورقطعنامه  -١
   .است

متعھد وملزم است که نسبت به تصميمات  مھوری اسالمیجبموجب منشورسازمان ملل متحد  -٢
   .تمکين داشته باشد ت سازمان وشورای امين

گيرد که با مسيربرجام درجريان تصويب برجام درحقوق داخلی کشور، برجام درمسيری قرارمي -٣
   .درشورای امنيت سازمان ملل ھماھنگ نيست

ھنگی ويا تضاد ازيکسو جمھوری اسالمی را مکلف به اجرای برجامی که مورد آاين عدم ھم -۴
تصويب شورای امنيت قرارگرفته ميسازد وازطرف ديگر دولت جمھوری اسالمی طبق قانون 

   .مات  اداری کشوراستاساسی  مکلف به تبعيت ازتصميمات مجلس ومقا
تضاد مزبور چيزی نبوده ونيست که منشورسازمان ملل پيش بينی وچاره انديشی نکرده باشد  -۵

منشورونيز کنوانسيون وين متذکرشد که تصميمات حقوق داخلی کشورھا نميواند  ٢٧ودرماده
   .ن باشدآويا مصوبات سازمان ملل وشورای امنيت مانع اجرای عھدنامه 

                                                                                 نتيجه انكه تمام بازبيني هاي مجلس شوراي اسالمي وشوراي امنيت جمهوري اسالمي ومني ت هاي 
  سيد علي خامنه اي كشك سائيدن براي مصرف داخلي است وكوچكترين ارزش واعتباري ندارد 

 لی وام عليرغم مصوبه مجلس وشورای عالی امنيت به رضايت ونظرسيد عجرای برجتعليق ا 
 در ھمانطور که شھود قضيه اعالم کرده اند و ی او دليل قاطعی است تاق ازسواعالم نظرمواف

دا ابت ن استناد شده است سيد علی کامال درجريان مذاکرات وتصميمات ازآتحريرات سابقه ھم به 
   .تا صدوربرجام بوده است

 و نموده استکه  ؛ميتواند اعالم رضايت نسبت به برجام بنمايدسيد علی زيرا تنھا دراين حالت است که 
   .نھايتا مسئوليت تام وتمام برجام وزيان ھای حاصله ازفعاليت ھای ھسته ای کامال متوجه اوست

  تشكر سيد علي 
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. مقدمتا عرض ميشود بخشی ازنامه سيد علی تمجيد وتشکر ازدست اندرکاران مذاکرات  ھسته ای است
وباما ست بااين تفاوت که اظھارات باراک قای باراک اآکه اين قسمت ازنامه سيد علی اقتباس ازسخنرانی 

   .ه ويا ندانسته غرق دراغتشاش وتضاد استتاوباما فاقد تضاد ومغايرت است واقتباس سيد علی دانس

ام که منجربه تنظيم برج مھوری اسالمیجگان ازھيئت مذاکره کنند علی تمجيد وتجليل وسپاس سيد 
 زا ش قرمز اجازه نميدھد که فصل تشکر) وسوابق قبلی ازجمله استقبال با فرشده (دراين نامه

درھمان نامه گشوده  ،کسانی ازجمله کميسيون ويژه وغيره که به مقابله با برجام برخاسته اند
اسارت  . گزارش کميسيون ويژه مجلس درباره برجام سراسرمحکوميت وشود که شده است

   .ميزبودن برجام را تصديق کرده استآ

يل وتقدير کرد وھم ماده واحده مجلس درمورد برجام را تائيد وتجل کميسيون ويژه نميشود ھم گزارش 
  .ش ويژه استراجرای برجام را که کامال رد مراتب ذکرشده درگزا

سعی شده است که حتی موش وگربه ھائی که دراطراف برجام گردشی ھم سيد علی درافکندن بساط تشکر
منافی منافع ايران ه مطبوعاتی که برجام را داشته اند مورد تشکروقدردانی سيد علی قرارگيرند ازجمل

 ن توجه انگيزآورده ميشود که وزن آ. عبارت بکاررفته درنامه ايشان به اينجا وسند اسارت ملت ميدانند
   .است

ازرسانه ھای ملی ونويسندگان مطبوعات کشورکه باھمه اختالف نظرھا درمجموع تصويرکاملی ازاين <
بنده  ،قدردانی اين  درشمول >ی نھادند قدردانی خود را اعالم ميدارمموافقت نامه دربرابرافکارعموم

   .ازاين کاروحرف مسخره ترچيزی نيست !وھمه مخالفان برجام ھم شريک شده ايم 

ابقه وھيچ سبه نعل وھم به ميخ زدن قابل تشبيه است دراسالم محکوم شده است اين چنين فلسفه ای که 
. مرد صاحب عقيده ومعتقد به اصول به اين انحرافات ازمسئوليت است ای ندارد. اين يک روش  فرار

  .کشيده نميشود معمول ولگردان ويا کودکان بی سرپرست

  هماهنگي استصال سيد علي واستيصال مجلس 

ده تنظيم ش دادن به برجام  اعتباراجرائی است که نامه باقصد ورعايت ازنامه سيدعلی اين برداشت مسلم
تشکروقدردانی ازرئيس ونمايندگان مجلس شورای مده است <آنجاست که درنامه آود مورد مشھ ؛است

  >باتصويب طرحی محتاطانه راه درست اجرای برجام رابه دولت ارائه کردنداسالمی که 

يصال مجلس درمورد برجام ديده ھنگی بين استيصال سيد علی واستآدرعبارت تاکيد گذاری شده يک ھم
صالی است که درقسمت نھم اين تحرير تحت عنوان استيصال مجلس بيان شد که ن ھمان استيآ و ميشود

نطور که برجام مقررکرده بازباشد واين آماده واحده بشرحی تنظيم شده که دست دولت دراجرای برجام 
 اقتدار که ھم ظاھرا تبانی سيدعلی ومجلس پايه گذاری گرديده و ظريف چيزی است که با تذکر نکته بسيار
  .وظ بماند وھم دست دولت کامال دراجرای برجام بازباشدمجلس محف

  بخش دوم نامه سيد علي
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مريکا با جمھوری اسالمی آبخش دوم نامه سيدعلی مفصل ترين قسمت نامه ومشحون ازاعالم ودشمنی 
 . زيرا انسان اگرمريکاآتن دادن به برجام وحتی مذاکره با  دراست که سند زنده ای است براستيصال او 

وع طرت او کنجکاوانه اعالم موضمريکائی که درتائيد ناپاکی ذات وفآنباشد به دريوزگی به درگاه  مستاصل
) گواھی ميدھد  که درعين حال نميخواھد د نميرود  نامه ازعمق استيصال نويسنده نامه (سيد علینکمي

   .استيصال خودش نمايان شود

 بتدای نامه است که سيد علی تائيد خيانت کاردونکته قابل توجه دراين قسمت ازنامه ھست  که يکی درا
   :بطور ضمنی ازشيخ حسن روحانی گرفته است وبا نوشتن عبارت را مريکاآبودن 

 ردمريکا آدانسته ايد که دولت  طبعا مسائل  جمھوری اسالمیمتن چند دھه حضوردرجنابعالی با سابقه <
واخالل درپيش ردی جزخصومت واخالل رويک قضيه ھسته ای ونه درھيچ مسئله ديگری دربرابر ايران

  .نگرفته است>

نجا که شيخ حسن روحانی ھم درمقام تکذيب ويا اصالح وتوضيح اعالمات سيد علی برنيامده نوعی آ از
ن وھم آ! درمجموع اين سوال را مطرح ميکند که جمھوری اسالمی که ھم رھبری و ؛يدآتائيد بحساب مي
مريکا درکارھا يقين دارند چرا زيربارتعھدات سنگين آخالل ن به خلف وعده ودشمنی واآ رئيس جمھور
  .؟ حتما خيراستيصال دليلی ميتوان يافت از يا بغيرآ ؟برجام رفته اند

  چاپلوسي دراين حد؟

اين حرف که توافق جامع اتمی با < :ذرماه سال جاری گفتآعلی الريجانی رئيس طويله اسالمی دردھم 
  >ای رھبرجمھوری اسالمی تحميل شده است سبک وجسارت استيت هللا خامنه آبرجام به  ۵+١گروه 

 زا ،استيصال خودش را ،. خود سيد علی درھمين نامه کذائیچاپلوسی وتملق بی سابقه است ،دراين حد
   .مريکا وشورای امنيت سازمان ملل بازگوکرده استآی تحريمھا

دخترانشان را مردم از گرسنگی < :قای کوچک زاده درمجلس بافرياد خطاب به الريجانی گفته استآ
ته ريم ھا گذاشـــ> شيخ حسن ودستيارانش ھمه کمبود ھا وگرفتاری ھای مملکت رابه حساب تحميفروشند

ال نبوده استيص بازھم فشاروتحميل واستيصال نبوده که سيد علی برجام را تصويب کرده واگرتحميل و ؛اند
   .پس مرض داشته که برجام رابرملت ايران تحميل کند

اين اعلي مرتبه ازاستيصال است كه كسي باعلم به دشمني واخالل وسابقه قديم وطوالني نامردي 
  .زمائي بيگانه كافررا باحكم وامضاي خودش بپذيردآسال راستي  25طرف درمقابل او زانو بزند و

 الھا ومقطعه کردن  ،مريکا وقطعهآ. فشارووحشت ازقيام مردم، انتقام استيصال فقط فشاراقتصادی نيست
شدن فساد وغارتگری جمھوری  شکارآ . استيصال ازجرای سرنوشت عثمان برای سيد علی ھم ھستا

    .اسالمی ھم ھست

  نكته دوم تهديد باراك اوباما 



 حقوقدان -اميرفيض -) ١٢ساله ( ٢۵اسارت  تصويب نھايی                                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/١٢/١۶شنبه) چھارشيد ( يرت

که  نجاستآ. مقصود نکنه دوم که درنامه سيد علی جالب است تھديد باراک اوباما به تعقيب کيفری است
  :نوشته

حمله نظامی وحتی ھسته ای که ميتواند به کيفرخواست مبسوطی عليه وی تھديد ھای صريح وی به <
  .>دادگاه ھای بين المللی منتھی شود در

حرفھائی ميزند که درد استيصالش راکم کند درست  دم مستاصل آراتب استيصال است چون اين نيز ازم
مريکا آی ميداند که درحاليکه سيد عل .مانند کسی که زيرچوب فلک قرارگرفته ومدام ھم فحش ميدھد

نطور که ادعا دارد عليه باراک آچرا  ،به حقوق ملت ايران درحال دشمنی مدام عليه ايران است متجاوز
   .ميکند وچه نميداند که چه ميگويددم مستاصل آاين است که  ؟ علتسوطی نميکندباوباما شکايت کيفری م

  ونتيجه استيصال اشاراتي ازمراتب استيصال

ا مريکآنھا قابل تشخيص است اتھامات سيد علی به آاز داد وفرياد  صل معموالراد مستاحد استيصال اف
که دراين حد مستاصل است نه تنھا صالحيت  ، اوواين نشان ميدھد ، نشانی ازحد استيصال اوستدرنامه

 ودرمجموع کيفيت برخورد مريکا) ست آروگرفتاراراده طرف (ندارد بلکه اسي را تشخيص واظھارنظر
سيدعلی با برجام نشانی ازنبود وازدست رفتن شرائط رھبری است که درقانون اساسی جمھوری اسالمی 

   .رکامل نمايدظمقرراست ومجلس خبرگان تکليف دارد که نسبت به موقعيت رھبری او تجديد ن

 زانه  ،عبارات بکاررفته دراين تحريروتحريرات مشابه واجد محتوای حقوقی وانشائی است= حاشيه

    .اعتقاد سياسی نويسنده تحرير اتيمنشع

  

  

  

  

 


