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  تصويب نهائي اسارت 
  ساله ايران 25نامه 

  1 ومسقسمت 
  حقوقدان -اميرفيض

 اشاراتی دررابطه با جھل حاکم برمردم درباره  توافق جامع   "تصويب نھائی طرح اسارت ايران" ِ  تحرير
وجود وحضورجھل نسبت به توافق جامع برای اھل مجلس اسالمی باکنون بنابرقرارتحرير،  ؛داشت

  ميشود پرداخته

  مالحظه هشتم جهل مجلسيان
لسيان دررابطه با مذاکرات ھسته ای ودرنھايت توافقھای ژنو ووين ولوزان  محصول جاھميت طرح جھل م

جھل به موضوع اين دستاورد است که اعتبارتصويب برجام را ازسوی مجلسيان زيرسوال ميبرد زيرا 
موارد  نجا که اعالم جھل به موضوع ازآ ره واجباروتھديد با اعتبارتصميمات منافات دارد. واز        ُ ھمانند ک  

 مدآفوری است لذا اين تحرير درمقام ارائه موقعيت جھل مجلسيان درتصويب اليحه اجرای برجام  بر
    .نامه باشدينده مورد استفاده ميھن پرسان دررابطه با تصويب اسارت آتاشايد در

مذاکرات ھسته ای که منجربه تصويب   = اگردراين تحريردرمورد جھل مجلس ومجلسيان برجريان توضيح

ترتيب مزبور دليل نميشود که  ،اکتفا ميشودمحدود ) شده است به چند نمونه ھسته ای (برجام توافق
نحصربه موارد ذکرشده گاھی ھای مربوط به مذاکرات ھسته ای مآ موارد جھل وجلوگيری مجلسيان از

   .ادعا نامه                                               ِ . زيرا اين تحرير جنبه تحقيقی دارد نه با ماھييت  باشد

 نھاآدرتحقيق، توجه واستناد به موضوعاتی که بتواند به موضوع تحقيق کمک کند کافی است وانتخاب 
 باشد درھم برعھده محقق است.  ولی درتنظيم ادعا نامه ھرگاه موردی که مرتبط با ادعا واتھام متھم 

  .ادعانامه ذکرنگردد رای دادگاه با تصميم ديوان تميز باطل ميگردد

تصورنشود تحقيق حاضر ازنظرارائه دالئل براثبات اينکه مجلس جھت الزم افتاد که  نآ اشارت مزبور از
بوده اند منحصربه موارد ذکرشده است گاھی آنا ودرجو محروم ۵+١ومجلسيان ازجريان مذاکرات ايران و

   .ودرنتيجه تحقيق ازنظردالئل اثبات موضوع فقيرمحسوب شود

  :امــــا مستندات
قای آامروز نمايندگان مجلس ضمن نامه ای به اقای حسينيان احد ازمجلسيان درمجلس گفت < 

گان ھسته ای دالريجانی رئيس مجلس اسالمی اعتراض خود را به پنھان کاری تيم مذاکره کنن

                                               
  اينجا بخوانيد:  و دوم را به ترتيب در يخش نخست - ١
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امضا  ١۵٠اعالم کرده اند  بنا براعالم پايگاه خبری تحليلی رئيس جمھور نامه مزبور دارای 
  )(پايگاه خبری مذاکرات مجلس                                                              .بوده است

کاری تيم مذاکره کننده با پنھان تن  ١۵٠نآاقل  امضای مجلسيان داللت دارد که حد ١۵٠اين نامه با 
 رای تصميم گيری دنطور که الزم است نسبت به توافقات ھسته ای اطالعات الزم برآمواجه بوده ولذا 

  .مجلس  را نداشته اند

را متعلق به کسانی آن آ از ١۵٠رای که  ١۶٢برجام درمجلس با  ،روز بعد ازارسال نامه مزبور ۵تنھا 
  .وتوافقات ھسته ای راداشته اند بتصويب مجلس رسيدای پنھان کاری وجھل برمذاکرات بوده که ادع

يعنی  ؟دم درمقام نماينده مردم به اين حرکت جلف وبی سابقه اقدام کنندآ ١۵٠يا ميشود تصورکرد که آ
 لیاين چنين عمری بدھند آن رای آامروز اعتراض کنند که چيزی ازمذاکرات ھسته ای نميدانند وفردابه 

   .طويله ممکن است ولی درمجلسی که ازانسان تشکيل ميشود غيرممکن است در

ملت را تشخيص وکسيکه سند وامضا ميدھد که ازموضوعی غافل است ونميتواند مصالح ومنافع کشور
دھد درواقع عدم صالحيت خودرا در رای دان به اليحه برجام اعالم ميکند وديگرقاعدتا تارفع مانع صالحيت 

   .دررای شرکت کند نميتواند

شورای تبيين مواضع بسيج دانشجوئی لرستان با انتشارنامه ای سرگشاده با عنوان <ضرورت  
> خطاب به رئيس مجلس اعالم کرد که پنھان کاری فرينی مجلس دربررسی توافق ھسته ایآنقش 

  .>ف ضعف مجلس است                                                ّ دولت درمذاکرات ھسته ای درخوشبينانه ترين حالت معر  
انرژی اتمی بين المللی وھيئت  يژه بررسی طرح برجام مجلس اسالمی چند سوالی ازکميسيون و 

 ،ژهوي قای ذاکانی رئيس کميسيون آمذاکره کننده ايران درمذاکرت ھسته ای کرد و بنابرگزارش 
حتی يک پاسخ سوال ياسندھم وزارت امورخارجه < :سازمان انرژی اتمی بالفاصه جواب داد

  د>دراختيارما قرارندا

  .اين تنھا مورد نيست  بسياری شواھد وجوددارد که اصال دولت وخاصه ظريف مجلس راقبول ندارد

وزيرخارجه وسرپرست مذاکره کنندگان ھسته ای ايران پيش ازنھائی شدن موافقت نامه ژنو < 
بودند گفته بود  مذاکرات گاھی ازجزئياتآ صرارشماری ازنمايندگان که خواستارادربرابر 
ن حاضراست استيضاح آنکردن  حرمانه بودن محتوای مذاکرات توافق شده وبرای افشا<برسرم

  >شود

به اطالع بنيامين  ۵+١جريان مزبور مقارن ايامی بود که جان کری رسما اعالم کرد که مذاکرات ايران و
   .ھو رسيده است واين خبرسخت مورد بحث واعتراض مجلسيان شدنياتان

درصد   ٣٠<تنھا  :قای ظريف درمجلس گفتآلسيان پس ازشنيدن اظھارات ازمج ،قای ايزدی احدآ 
   >.حرفھای ظريف با متن توافق موافق است

 با درصد اظھارات ظريف درباره توافق جامع برخالف واقع بوده وبعبارت ديگر ٧٠اين بدان معناست که 
درصد  ٧٠ت بتوان بردرصد اطالعات درس ٣٠قدرحسن نيت وبکاربردن وقت نميتوان قبول کرد که با  ھر

   .ابھامات غلبه کرد
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  .برجام بتصويب مجلس رسيده است ،فراموش نکنيم که باھمين سی درصد اطالعات

ازطرف جمھوری اسالمی يک مسئله ای نيست که نيازبه اثبات داشته کتمان مذاکرات وموافقت ھا  
درجريان کمپين مذاکرات ما ازاول نميخواستيم که مجلسيان < :قای ظريف ھم گفته استآباشد خود 
  >.قرارگيرند

  فضاي انحرافي 
) با مجلسيان مقصود ازفضای انحرافی اين است که رابطه وزارت امورخارجه (تيم مذاکره کننده ايرانی

  ٢ .درمذاکرات ھسته ای نھاده شده بود وانحراف ازواقعيت ھای براساس عدم اعتماد ولزوم مخفی کار

 به مردم و درذکرحقيقت مذاکرات وتعھدات ايران یھيچ احساس اقچیقايان ظريف وعرآبه عبارت ديگر 
  :نداشته اند ازباب نمونه مجلسيان 

  :م درتوجيه طرح برای نمايندگان  گفته استقای ظريف درجلسه مذاکرات مربوط به طرح برجاآ

يکا موظف مرآ سال رئيس جمھور ٨مريکا متوقف خواھد شد وبعد ازآ<اجرای تحريم ھای اوليه وثانويه 
  .است که لغو تحريم ھا رابه کنگره برده وتصويب نمايد>

   .، پريشان گوئی ايشان را نميتواند احساس نکندخواننده اين تحرير اگردراظھارات ظريف قدری دقت کند

   .اول اينکه توقف  تحريم ھای ثانويه به ھيچوجه درتکليف برجام ديده نميشود

 ھای بسيار ن حرفآ از بعد سال ٨ازھم اکنون برای  مريکاآينده آوری دوم اينکه موظف کردن رئيس جمھ
مريکا را موظف کرده که لغو تحريم آسال بعد  ٨رئيس جمھور خام ونسنجيده است  وعجيب تراينکه 

  .)سال بعد امريکا ٨دوالزام وتعھد برای رئيس جمھور(  .ھارابه کنگره برده وبتصويب کنگره برساند

که معموال نھم درمجلس است آنيست اظھارات وزيرخارجه جمھوری اسالمی  ،عیاينھا برداشت بنده نو
     .نکه سخن باطلی را درجمع عنوان کندانسان واھمه دارد ازاي

                                               

، آقای صالحی سخنرانی مشروحی برای ترغيب نمايندگان به رای (طويله) جمھوری اسالمیدر روز تصويب برجام در مجلس  - ٢
روز يکشنبه به رگ شد. آقای حسينيان گفته بود "مثبت به برجام داشت اما او در آن روز از سوی روح هللا حسينيان تھديد به م

صورت خصوصی به آقای ظريف و آقای صالحی گفتم که اگر به خاطر برجام، اسرائيل ايران را تھديد به بمب اتم کرد يا آمريکا به 
ی کنم که سيمان ھايی ايران موشک زد، مردم شما را محاکمه خواھند کرد، و اگر من آن روز کاره ای بودم، آقای صالحی را محکوم م

   که در قلب رآکتور اراک ريخته را بيرون بياورد و خودش را داخل رآکتور کرده و سيمان به اطرافش تزريق کند".

آقای صالحی پخش شد که او در جمعی دانشجويی می گويد وقتی به مالقات روح از  فايل صوتیمھر،  ٢٠سه روز بعد اين ديدار در 
   اش بازی سياسی بود؛ ھم تو داشتی بازی می کردی ھم ما."هللا حسينيان رفته، به او گفته "اين ھا ھمه

 ک-ح
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   :قای رابين رايت کارشناس موسسه صلح درمجله تايمز نوشتآ

ران که محمد جواد ظريف سازمان ملل را ترک کرد ازاوپرسيدم به عنوان سفيراي ٢٠٠٧درسال <
رمان آيک <: ھی کشيد و ادامه دادآوردی داشته است او آسال گذشته چه دست ۵درسازمان ملل متحد در

فی . اين حروردی نداشته استآگرای احمق که درزندگی ديپلماتيکی اش امتيازات يکطرفه داده وھيچ دست
ادرمحيط دانشگاھی او باافسردگی به ايران بازگشت وخودش ر .است که ايرانيان درباره من ميگويند

  .>کرد وعھد کرد که ديگردرکارسياست دخالت نکندد ودمح

رمان گرای اھل دادن امتيازات آ ھمان ، ظريفوردندآھا دولت شيخ حسن را پديد  مريکائیآولی وقتی 
تا برجامی را امضا کند که سراسرش  يکطرفه را وزيرخارجه ورئيس تيم مذاکره کننده ھسته ای گذاردند

   .مريکاستآنفع امتيازات يکطرفه ب

ظريف ھمانطور که خودش گفته است ظرفيت راست گوئی وحفظ حقوق مردم راندارد وھمانطورکه 
وردی به ديگران داده ھمان مقوله وفساد  درمقام آدرسازمان ملل متحد امتيارات يکطرفه بدون ھيچ دست

  .)مرض است ترک عادت موجب( ودرجريان مذاکرات ھسته ای مورد عمل اوبوده است  فعلی اش 

  برجام  21ماده 
تا چه حد قلب که  برجام به مالحظه خوانندگان اين تحرير تقديم ميشود تا عيان گردد  ٢١اکنون ماده 

وچگونه مجلسيان به سراب بی  ،مده استآحقيقت وتحريف درماده مزبور ازسوی ظريف درمجلس بعمل 
   .انتھا کشيده شده اند

   :برجام چنين است ٢١ماده 

مريکا به کنگره آژانس براساس درخواست رئيس جمھورآزمائی آمريکا پس ازراستی آبرجام تحريم ھای 
ن کار اي از ن کشورآمريکا ويا کنگره آودرصورتی که رئيس جمھورميشود  غازآمبنی برتعليق تحريم ھا 

  .خواھد شدــــــاستنکاف نمايند تحريم ھا تعليق ن

بخشی ازتعھدات ايران را انجام شده  ،اتمی بين المللی ژانسآ ٢١نجا که براساس ماده آ = از حاشيه

ی مادگآن آقای اوباما فرمانی صادرکرده که براساس آاس  –بی  –ده بنابرگزارش خبرگزاری سی اعالم کر
نوشته است  و هتقای اوباما يک موشی کشآالزم  برای برداشتن تحريم ھا فراھم شودودرھمين فرمان ھم 

ربوط به ھسته ای ايران منوط به تائيد اجرای تعھدات ايران ازسوی اجرای رفع تحريم ھا ھای م
  .ستمريکاآوزيرخارجه 

ن جلب رضايت وزيرخارجه آ اضافه کرده و ٢١مريکا با اين موش کشی يک مانع بردومانع مقرردرماده آ
ن جعل . پس اي؟ البته که خيرھم داده شده ۵+١رای سايرکشورھای ! به وزيا عين اين حقآ .مريکاستآ

  )پايان حاشيه(      وتقلب چرا؟

  ادعاي مجلسيان 
   :گاھی ادعا ميکنندآمجلسيان دررابطه با اتھام تصويب برجام با وجود جو نا 
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ھمه ميدانند که تطبيق قوانين ولوايح درمجلس با قانون اساسی وشرع با شورای نگھبان است نه  –الف 
   .وراستمجلس ومجلس مقيد به رعايت خيروصالح مردم وکش

درست است که ما ازمذاکرات ھسته ای ودرنھايت زمينه ھای توافق جامع مطلع نبوديم  ولی مجلس  -ب
ِ  برای رفع اين اشکال   ه ارجاع کرد وکمسيون مزبوردرحال انشعاب گاھی موضوع رابه کميسيون ويژآعدم                  

که ازسوی  ديگر مورد تعدی به حقوق ملت وکشور وگزارش ٢٠دونظريه درمقابل مجلس گذاشت يکی با 
مورد نفع وامتيازايران را دربرجام  ١۶۴قای بروجردی انتشاريافت آنفرازاعضای کميسيون برياست  ۵

  .ترجيح دادضررمورد  ٢٠مورد امتيازونفع  رابر ١۶۴احصاء کرده بود که مجلس البته 

ين  ا کهگفتند و مقامات عاليه حکومت تصميم گرفته اند  ،احمد حجازیشمخانی و و قايان الريجانی آ -پ
 ،پرونده اتمیکه درجمله < که درواقع نظروخواست رھبرکشوربود که بما ابالغ شد  طرح تصيوب بشود
ی ه ھسته ادپرون<گفتند که  قای الريجانیآ> ثبت درصورت جلسات است  وھمچنين پرونده رھبری است

  >......موضوعات کالن بامن است< که شخص رھبری ھم بارھا گفته بودند >مسائل کالن استاز

  .باشد درفرصتی به اين تنھا به قاضی رفتگان پاسخی تعلق گيرد

   مختصر ونافع

  درمجلس اسالمی  نھا برای تشريح سيرتصويت برجام آدرجريان اين تحرير به دوجمله ای برخوردم که 

    :نافع وتاريخی است و کالمی مختصر

  دقيقه بسته شد  ٢٠مھمترين پرونده ملی کشورظرف  -١

  علی الريجانی                                                                                               

        مھندسين ايرانی بزرگترين عمليات امحاءھسته ای درتاريخ جھان -٢
  مقاله نيويورک تايمز                                                    .غازکرده اندآ را

  

  

  به فرصت اتی  شورای نگھبان درتصوب برجام   -مالحظه نھم 

  

      

     

   

 


