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  تصويب نهائي اسارت 
  ساله ايران 25نامه 

  1م نجپقسمت 
  موارد ادعاي شوراي نگهبان 

قرارتحريرقبل براين بود که به موارد ادعای شورای نگھبان دررابطه با عدم ورود به برجام توجه بشود 
   .ن مھم ميرويمآاکنون به اتفاق به 

برجام را مورد رسيدگی قرارنداده ومجلس فشرده ادعا واعالم شورای نگھبان براين پايه است که   -)١(
   .تصويب نکرده انداقدامات مشروح دربرجام را  شورای نگھبان  و

 قبلاعالمات سه روز> تکليف برجام رامورد رسيدگی قرارنداده، بااعالم اينکه <شورای نگھبان 
 در روشن نکرده است و رای با قانون اساسی وشرع ندارد تکه رسما اعالم کرد برجام مخالفخود 

گرفته است چه ن صورت آ ن تائيد واقداماتی که به اعتبارآ ثارآاين وضعيت معلوم نيست که 
   .خواھد شد

سخنگوی  ،مھرماه ٢٢دربيانيه واظھارات اوليه مورخ  >عدم رسيدگی استتوجه مسئله <موضوع قابل 
مھرماه سخنگوی شورای نگھبان ادعای  ٢۵شورا استناد به رسيدگی به برجام شده است ودر اظھارات 

قت ا رد برجام به اعتبارموافسوای تائيد وي مسئله مزبور ،براينعدم رسيدگی به برجام عنوان شده است بنا
شورای  وصحنه سازی وفريب کاری خالف گوئی  مربوط ميشود به ،ف با قانون اساسی وشرعالويامخ

  ؟رسيدگی شده ويا نشده ،نگھبان  که معلوم نيست کدام ادعا درست است

ادعای ناموجه است  >شورای نگھبان اقدامات مشروح دربرجام را تصويب نکردهادعای اينکه < 
ِ                      زيرا ماھيت برجام ودرمعنای  عبارت شورای نگھبان ( اقدامات مشروح دربرجام) درصالحيت                         

ی با قانون اساس مغايرت قانون اجرای برجام       ِ تشخيص    ِ ت     ّ کلي  ی نگھبان نبوده ونيست بلکه شورا
   .وشرع اسالم درتکليف شورا بوده است

اگرميشود وبرجام سبب سلطه بيگانه برکشورميشود يا خير ياآق کند که يعنی شورا بايد به بيند وتطبي
طرح اجرائی را ردکند وبه مجلس بازبفرستد نه اينکه دنبال حقوق کشورازاجرای تحريم ھا ويا خسارات 

  .مادی برود

                                               
  اينجا بخوانيد:  و دوم، سوم و ضميمه سوم را به ترتيب در يخش نخست - ١
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اجه کسيکه نميداند خو( مريکا برايران ازطريق برجام يک امرپوشيده ای نيستآمسئله ايجاد نفوذ وسلطه 
جمعه  نماز درمراتب  ،سيد علیحتی شخصيت ھای خارجی و نظر عالوه برصراحت )زی استحافظ شيرا

   .ھا نيز مطرح شده وبه باورعمومی رسيده است

  ازباب نمونه 

نان ميخواھند آ غرب به دنبال حکومت درمنطقه است ورشدآبرھمين اساس ياد  ؛امام جمعه موقت تھران<
ذ نان به دنبال نفوآ ؛ايران حاکم کنند در ھايشان را نھا ميخواھند سياستآجمھوری اسالمی را قبضه کنند 

   .>نھا بعد ازبرجام سراغ اين موارد خواھند رفتآ به ارکان مختلف نظام ھستند .......

ه وھموند داشته باشد درتصميم اان برای اينکه درتخلف وفرارازمسئوليت خود ھمرشورای نگھب 
. اين يک فضولی                                                ِ                مجلس ھم دخالت کرده ومدعی شده که مجلس ھم وارد خود  برجام نشده است

 و ن متوسل شده است آکه شورای نگھبان به  است که ھيچگاه ازسوی مجلسيان اعالم نشده
 لس نشان ميدھد که مجلسيان بيشتر متوجه اقدامات مشروح دراتفاقا صورت جلسات مذاکرات مج

ن با قانون اساسی وشرع واين مھم رادروظيفه شورای نگھبان ميدانسته آبرجام بوده اند نه تطبيق 
     .)گزارش کميسيون ويژه وھمچنين گزارش انشعابی کميسيون ويژه مستند اين برداشت است(اند 

) را به فضولیوی شورای نگھبان رادرمورد تصويب برجام درمجلس (عين اظھارات سخنگ ر،اين تحري
   .گان محترم خود قضاوت کنند که چه فضولی بی معنا وزننده ای استورد تا خوانندآاينجا مي

يد رسبررسی مراحل برجام درايران باالخره به پايان «قای ابراھيمان  سخنگوی شورای نگھبان گفت آ<
 . عده ای تصورجام مربوط به اجرای توافق ھسته ای يا ھمان برجام نبوده استمصوبه مجلس درباره بر

  .>»ميکنند مصوبه مجلس به معنای تصويب اجرای برجام درايران است که اينطورنيست

شورای نگھبان چنانکه مالحظه ميشود بين تصويب برجام با قانون اجرای برجام قائل به تفاوت شده 
    .ی کامال نادرست است. چنين برداشتاست

قانون اساسی جمھوری اسالمی ماخوذ ازکنوانسيون عھدنامه ھای بين المللی است  ١٢۵اول اينکه ماده 
   .که رسميت قراردادھارا تصويب مجلس وبعد امضا رئيس جمھورکشور دانسته است

 نکه اجراآبرای دوم اينکه سنت پارلمانی براين است که تصميمات دولت ويا عھدنامه ھای بين المللی 
می کال در وبه دولت بدھد  را شود نيازبه قانون اجرائی دارد يعنی مجلس ضمن تصويب قانونی اجازه اجرا

  .ديگر دولت ضمن اليحه ای اجازه اجرای تصميم دولت ويا عھدنامه ھارا ازمجلس خواستارميشود

ميم ويا عھد نامه ھم ن تصآاجازه اجرای يک تصميم ويا عھدنامه ازسوی مجلس به دولت متضمن تائيد 
ھست  ونميتوان برغم ادعای سخنگوی شورای نگھبان مدعی شد که تصويب قانون اجرای برجام به 

   .معنای تصويب برجام نيست

  

  نكه:آنتيجه 
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قانون اساسی جمھوری اسالمی  ٩۴ماده  خرآ، به اعتبارقسمت بشرح باالبا رد ادعای اول شورای نگھبان 
  .تصويب شده تلقی ميگردد گردش برجام درشورای نگھبان

  ادعاي دوم 

ام با قانون اساسی وشرع عنوان شورای نگھبان دليل عدم رسيدگی به امرتطبيق برجکه ادعای ديگری 
احده چه وبينيم که اين ماده ثارحقوقی تصويب برجام بايد بآمابرای رسيدن به < کرده  اين است که گفته 

  >.استمراحلی را گذرانده 

ئين آاينکه يک اليحه وماده واحده چه مراحلی را درمجلس طی کرده با رئيس مجلس ورعايت  
   .نامه ھای مجلس ودرمجموع با مجلس است نه شورای نگھبان

وبات مجلس شورای اسالمی بايد به شورای مده است <آدرقانون اساسی جمھوری اسالمی  ّ                                     کليه مص        
  >.نگھبان فرستاده شود.......

  تصويب شده است نه جريان اداری وپارلمانی مصوبه. دکلمه مصوبات درماده مزبور نظربه موار

مصوبات  –ن ياد کرده عبارتست از مصوبات دائمی آ مصوبات مجلس شورای اسالمی که قانون از
   .مصوبات مربوط به عھدنامه ھا وموافقت ھای بين المللی –مصوبات مربوط به بودجه  –زمايشی آ

 کلی ھمه مصوبات مجلس راھی شورای نگھبان ميشود اال تصويب اعتبارنامه ھای نمايندگان وبطور
   .نفرحقوقدان عضوشورای نگھبان ۶انتخاب 

خربايد آکليه قوانين ومقررات مدنی الی مده است <آقانون اساسی جمھوری اسالمی  ۴درماده  
   .>استن امرباشورای نگھبان آبراساس موازين اسالمی باشد  وتشخيص 

ن قوانين ومقررات چه آ، به موارد تصويب شده مجلس اطالق ميشود نه اينکه قوانين ومقررات      ِ کلمات  
   .مراحلی را طی کرده است

  )بينيم که برجام چه مراحلی راطی کردهبايد بنکه شورای نگھبان بھانه سازی کرده که (آبا  

ت دردسينکه برجام چه مراحلی را طی کرده است به ا ھيچ نشانه ای ازاين بررسی وديدن شورای نگھبان 
م ھ وبدون اينکه به نتيجه اين بازبينی ادعای خود رسيده باشد  ھم برجام را تائيد کرده است و نيست 

   .نکرده است

 و تغاير متن با متن ابزار، تطبيق انون اساسی وياشرعمتن با ق برای بررسی واظھارنظريک 
   .نآيات قرآقانون اساسی ويا شان نزول  تطابق است نه کيفيت وجريان تنظيم

باال  سخنگوی شورای نگھبان درھمان اظھارات خودش ازتصميم مجلس  ھای دااير عالوه بر 
د ئي. يعنی تا) ياد کرده استمصوبه مجلس شورای اسالمی( مبرتصويب قانون اجرای برجام بنا

رای نگھبان درجايگاه مصوبه کرده که قانون مزبور تمام مراحل الزم راطی کرده که بتشخيص شو
  مجلس قرارگرفته است 

  ادعاي سوم
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   :ورده شده استآقد تميز تربه اينجا رای نگھبان عين ادعای شورا برای نبه لحاظ اھميت ادعای سوم شو

اين اقدامات به يک سند حقوقی تبديل نشده وقراری است  ؛سخنگوی شورای نگھبان خاطرنشان ساخت<
  الف)ذاشته شده است (وری اسالمی ايران وطرفھای مقابل گامورتوسط دولت جمھکه برای اجرای برخی 

) ودرمتن مصوبه مجلس شورای اسالمی نيز ن تاکيد شده است که اين اقدامات داوطلبانه است (بآ در
 دولت درنجا اشاره شده است <آ . درداوطلبانه بودن اين اقدامات دردو واژه مورد تاکيد قرارگرفته است

چوب مصوبات شورای امنيت ملی درصورتی ميتواند برجام را داوطلبانه اجرا کند که احکام زير را  چار
  > (پ)ده باشدرعايت کر

، خالصانه بی وجه وفکاھی ادعای شورای نگھبان به اينکه سند برجام يک سند حقوقی نيست -الف)(
 ايران وطرفھای مقابل دانسته است  قرار. فکاھی است، زيرا شورا برجام رايک قراری بين دولت است
   .کتبی باشد قرارداد است واگرشفاھی باشد بازھم قول وقرارشفاھی است وحکم قرارداد رادارد اگر

    :را داده استرلی تعريف زيکنوانسيون وين درمورد قرارداد ھای بين المل

ين قدشده ومشمول حقوق بمعاھده عبارتست ازيک توافق بين المللی که بين کشورھا بصورت کتبی منع<
  .ن واينکه درسند واحدی يا درسند ھای مجزا>آ. صرفنظرازعنوان خاص المللی باشد

  .، زيرا بين چند کشورتنظيم وموافقت شده استوافق بين المللی استتبرجام يک 

 ناظر ن شوراآ، زيرا شورای امنيت سازمان ملل وقطعنامه ھای برجام مشمول حقوق بين الملل است
نھم به نحوی که نميتوان آ شورای امنيت بوده است ٢٢٣١مستند صدور قطعنامه  و برمذاکرات وبرجام

   .رابطه حقوقی مسلم را ناديده گرفت ٢٢٣١بين برجام وقطعنامه 

درمورد طرح اليحه موافقت فرھنگی بين  ٢۴/٩/٧٣مورخ  ٧٢۴٩شورای نگھبان درنظريه شماره 
جزئی که خارج ازمحدوده کلی قرارداد باشد ولی موجب تعھدی برای دولت ھرکشورھای ديگرگفته است <

  .ايران گردد عھد نامه است ونيازبه تصويب مجلس را دارد>

 قای آ ؟عھدی نکرده استبرای دولت جمھوری اسالمی ايجاد ت يا برجام واليحه اجرای برجامآ
   ؟؟سخنگوی شورای نگھبان

 فق ميان ايران متن نھائی توان ميگويد <آرکرده  که درگزارشی را منتش سايت شورای نگھبان
، نيازبه تصويب مجلس قانون اساسی ١٢۵و ٧٧که مبنتی براصول  موافقت نامه ای است۵+١و

، درروند ومتضمن تعھد برای دولت ايران ميباشدنجا که دارای وصف بين المللی بوده آواز را دارد
مھوری اسالمی ايران ونظرات تفسيری شورای نگھبان ، براساس قانون اساسی جرسيدگی داخلی

  .>ن انحصارا دراخيتارمجلس شورای اسالمی استآصالحيت 

مالحظه داريد که سايت شورای نگھبان گزارشی را منتشرساخته که ھم برجام را قرارداد بين المللی 
ن اعالم آا برای تصويب نرا متضمن تعھداتی برای ايران وھم صالحيت انحصاری مجلس رآدانسته وھم 

   .کرده است نه شورای امنيت ملی

صطالح خرتوخری شورای نگھبان اه بنده درک نميکنم که اين تعارضات ناشی ازبی حساب وکتاب بودن وب
  .یاين مھم هانمکاری واھميت ندادن به موضوع باست ويا ند
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   موز درعنوان توافق نامه

مين ھ ی درماھيت عھدنامه بودن نداردھيچ تاثير ،ن معاھدهآعنوان برجام ويا اطالق عناوين ديگربه 
 ۵+١ برخی ميگويند نام اقدام مشترک برای توافق بين ايران وقای کری درميان گذاشته شد که آسوال با 

ن بگذاريد آميخواھيد بر ھرنامی کهجان کری جواب داد < ،توافق را ازحالت عھد نامه بودن خارج ميکند
  >ايران متعھد به تعھداتی است که بايد انجام بدھد  ؛تفاوتی نميکند ،حتی موز

  شاهد مقصود 

اين پژوھشکده که ھمزمان با  ،شاھدی که دراين مقوله احضارميشود پژوھشکده شورای نگھبان است
ه قوه قضائيه ومجلس وسيلحقوق دان معتبری است که ب ۴ده مرکب ازآمتاسيس شورای نگھبان بوجود 

الوه ژوھشکده ای براه انداخته اند که عنھا پآضويت درشورای نگھبان معرفی شده اند اسالمی برای ع
وبصورت کتاب  واظھارنظرکرده مسائل حقوقی ارجاعی بشورای نگھبان راھم بررسی ،تدريس بر

  .منتشرميسازند

درشورای نگھبان  رجريان تصويب برجامبنابراين شاھد واجد مقام علمی کارشناسی حقوقی است ود
ه نچآ. اکنون نظريه پژوھشکده شورای نگھبان درجھت اصالت داشته است ومسئوليتی  قانونی حضور

  .عرض شد مورد استفاده واستناد قرارميگيرد

   ن انظريه پژوهشكده شوراي نگهب

دارای ھردوصفت بين  ۵+١ن است که متن نھائی توافق ايران وکشورھای آ ، بيانگرمطالعه برجام<
   :. توضيح بيشتر اينکهالمللی بودن وداشتن تعھد برای دولت ايران است

دولت ديگرقراردارد وثانيا تعھدات فراوانی بردولت جمھوری اسالمی  ۶اوال ايران درتوافق جامع دربرابر
   .ن بارگرديده استآ ايران درامورھسته ای ومسائل مرتبط با

ن انحصارا دراختيارمجلس شورای آبين المللی بوده وصالحيت تصويب  جه برجام مصداق توافقيتدرن
  .>اسالمی است

اسالمی صالحيت معاھدات بين المللی رابه مجلس شورای اسالمی اعطاء کرده است  گزارنجا که قانونآ از
وصالحيت شورای عالی امنيت ملی نيزدرقانون اساسی احصاء شده است به نظراين پژوھشکده شورای 

بان واکنش شورای نگھ .امنيت ملی صالح برای تصويب برجام بعنوان يک توافق بين المللی نيستعالی 
شورای نگھبان  بال فاصله ژوھشکده به مجرد انتشارنظريه پ حقوقی پژوھشکده رنسبت به اظھارنظ

وص برجام قای ابراھيميان اعالم کرد <شورای نگھبان درخصآشھريورماه سال جاری  ١۶درتاريخ  
  >اظھارنظری نکرده است گزارش پژوھشکده منعکس کننده نظررسمی شورا نيست

عکس العمل سريع سخنگوی شورای نگھبان  تداعی ميکند که سخنگوميدانسته که شورای نگھبان چه 
   .ژوھشکده شورای نگھبان را مردود دانسته استنظريه ای خواھد داد که پيشاپيش نظر پ

**  



  حقوقدان -يضاميرف – ۵-ساله ايران  ٢۵تصويب نھايی اسارت نامه                                 ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/١٠/٣١شنبه) شيد ( وانيک

  تی موکول گردديد ادامه اين بحث سنگين به تحريرآاجازه فرمائ

**  

ازاين حقيقت غافل نيستم که ايرانيان خارج ازکشورکمترعالقه ای به بحث ھای اينچنينی دارند  برای منھم 
لی سان نيست وآسابق  تسلط برموضوع مانندضعف حواس وبضاعت علمی کنونی  نان به مالحظهآتنظيم 

که جمھوری اسالمی غاصب کشورما به چه راحتی ازبرجام واثرات اسارت باران گذشته م يوميبين ميبينيد 
ميز آماھيت اسارت  . درخارج ازکشورھم نمی بينم که ايرانيان التفات چندانی به موضوع برجام ودوميگذر

باعالقه را انی که به منافع ايران فکرخواھند کرديندگآ. اينھا سبب شد که رنج خود وراحت داشته باشندن آ
  . تحمل کنم

  اميرفيض 

  

   

  

   

  

  

   

 


