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  تصويب نهائي اسارت 
  ساله ايران 25نامه 

  1م تهفقسمت 
  

  حقوقدان -اميرفيض

   :ادعا نامه شورای نگھبان که با عالمت (د) درتحريرقبل مشخص شده اين است خرين قسمت ازآ

. ماھم ھرزمان که ) ھروقت بخواھيم ميتوانيم تحريم ھارابازگردانيم١( :ھای خارجی گفتيکی ازمقام <
  )٢( .بخواھيم ازاقدامات داوطلبانه خود داری کنيم

استناد به قول يک مقام خارجی ازسوی شورای نگھبان که بھرحال يک مقام مذھبی اسالم تشيع   )١(
 ئمها و استناد به قول پيامبر ،اسالم بحث انگيز است درفرھنگ حقوقی و ورآبسيارحيرت  ،است

مرجع  تشيع) ازمدارک وماخذقابل قبول است ولی ابدا وھرگز موردی ديده نشده که حکم يک(
استناد  نھم درمقام شورای نگھبان اسالمآ ،اسالمی

. معنای به قول مقام خارجی دراثبات مورد باشد
عزت اسالمی که تکيه گاه اظھارات سيد علی است 

  !؟؟ه ميشودکه مالحظھمين است 

جنتی رئيس شورای نگھبان اين حرکات  خوندآ از
 يادتان ھست  ؛ی وری ھا عجيب نيستودر

بی درايران آھنگاميکه مسئله خشکسالی وکم 
ب آبرای ما يک مشت < :موضوع روزبود گفت

  .>برای وضو گرفتن کافی است

ری سرنوشت حقوقی وقانونی ايران مترقی وزنده آ
ھای به نابودی وفنا کشيده شغالآبدست اين چنين 

  .شده است

مده است آ) بيانه شورای نگھبان (درتحرير ششم در
                  ِ                  شورای نگھبان به خود  برجام وارد نشده که <

                                               
  اينجا بخوانيد:  و دوم، سوم و ضميمه سوم.... را به ترتيب در يخش نخست - ١
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نطور که مدعی است وارد متن برجام نشده است چگونه به قول يک مقام آ> اگرشورای نگھبان است
  .مبرگرفته استدرعرض قول وروايت امامان وپيا نراآ خارجی استناد کرده و

  :خودداری ازاقدامات داوطلبانه  )٢(

توافق  –ن استناد کرده قول وحرف خارجی نيست صراحت برجام آقول خارجی که شورای نگھبان به 
درتمام  ،شورای امنيت است واين موضوع عيان ٢٢٣١وين وحتی قطعنامه شماره ژنو وموافقت نامه 

شناخته شده  ۵+١ه است واساسا بعنوان يک حق مسلم گزارشات باراک اوباما به کنگره بارھا تکرارشد
   .وبه امضای نمايندگان ايران رسيده وازسوی ولی فقيه ھم بطورضمنی تنفيذ گرديده است

 = نظربه اينکه دربيانيه ھای پايانی کنفرانس ژنو ونيز لوزان ووين ھيچکام به نسخ وبی اعتبار توضيح

بل وين قا ولوزان  ،توافق ھای ژنوتمامی مراتب مذکوره درشدن بيانيه قبلی اشاره نشده است بنابراين 
  .)پايان حاشيهاست  ( اعتبار

ينيم که تعادل فکری بورده ميشود تا به بآمبنی بربازگرداندن تحريم ھا به اينجا   ۵+١عين مبنای حق 
  .تاچه حد غيرمعقول است ۵+١ق ايران ون دربرابردانستن حشورای نگبھا

 ، ھدفمند وبازگشتلغو تحريم ھای موقت ۵+١گروه  ،بخشی ازاين گام اوليه ن وبه عنوانآدرازای <
ساختارلغو اين تحريم ھا طوری است که بخش اعظم رژيم تحريم ھا  )١( پذيری رابه ايران ارايه ميدھد

به اعمال  ۵+١. گروه )٢(، بانکداری ومالی بجای خود باقی ميماند جمله ساختارتحريم ھای کليدی نفت از
، مالغو تحريم ھای محدود را لغو خواھيم تحريم ھا ادامه خواھد داد، اگرايران به تعھداتش عمل نکند شديد

  )٣( .>کرد وتحريم ھای اضافی ھم برايران اعمال خواھيم کرد

  .دو قرارخواھد گرفت بازگشت پذيرنفراز يک يعنی کليه تحريم ھائی که درتوافقنامه ھا درجريان لغ  )١(
انکداری ب نفت وکه تحريم ھای  توافق نامه ژنو اضافه کرده ،هتعبيرنشود که شد برای اينکه سوء  )٢(

ازسوی  بجای خود باقی ميماند يعنی شامل  تحريم ھائ که لغو موقت وبازگشت پذيری دارد و
   .به ايران درازای تعھدات ايران پشنھاد شده نميشود ۵+١

است  که اگرايران به تعھداتش عمل  ت اجرای تعھد ايراننامخر ماده مزبور درواقع ضآقسمت   )٣(
نرا برميدارند وتحريم آ، لغو نکند طرف توافق نامه ھمان تحريم ھای محدودی را که به ايران داده

  .ھای اضافی ھم تحميل ايران خواھند کرد

 وتوافقھای بعدی وباالخره برجامبدين ترتيب تکليف خودداری ايران ازانجام تعھداتش راتوافق نامه ژنو
کوچکترين اشاره ای به واکنش ايران   ھايا ھمان توافق نامه آ .، نه يک مقام خارجیاست لوم کردهمع

  .؟ البته که ندارددارد ۵+١نسبت به عدم اجرای ھريک ازتعھدات 

 عکه دربرجام معرفی شده رجو فیالممکن است برخی تصورکنند که ايران ميتواند به کميسيون حل اخت
نھا آ ن پيشاپيش دلگرم کننده نخواھد بود ولی آسيون ھم ايران دراقليت است ورای ن کميآگرچه در  .کند

که تعھدات ايران دربرجام وتوافق ژنو ووين مربوط ومرتبت با  ممکن است ازاين توجه غافل باشند
نھا شده است و تعھدات ايران که دربرجام آجايگزين  ٢٢٣١قطعنامه ھای شورای امنيت است که قطعنامه 

وايران تنظيم شده درچارچوب قطعنامه شورای امنيت محدود   ۵+١طرفيت ه ساير توافقنامه ھای ب ويا
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ومھارشده است واعتراض به قطعنامه ازسوی ايران که عضويت شورای امنيت را ندارد  تنھا يک 
  .موثرباشد ٢٢٣١اعتراض اداری محسوب ميشود ونميتواند درمراتب تعھدات واجرائيات قطعنامه 

   :مده استآ ٢٢٣١قطعنامه  ١۴ده درما

منشورسازمان ملل متحد  تصميمات  ٢۵تاکيد ميکند که کشورھای عضو موظف ھستند براساس ماده <
  .>شورای امينت  را اجرا کنند

يعنی کشورايران که عضو سازمان ملل متحد است حق ندارد درمقام اعتراض نسبت به قطعنامه شورای 
   .ن خودداری کندآمده وازاجرای آاست برامنيت که جايگزين برجام شده 

  توجه كنيد  اين ماده ازبرجام به 

تمام مفاد قطعنامه ھای قبلی  ،قطعنامه شورای امينت سازمان ملل متحد که برجام را تائيد خواھد کرد<

 ١٧۴٧، ٢٠٠۶سال  ٢٧٣٧و ٢٠٠۶سال  ١۶٩۶شورای امنيت درخصوص موضوع ھسته ای ايران 

 را ٢٠١۵سال  ٢٢٢۴و ٢٠١٠سال  ١٩٢٩ ،٢٠٠٨سال  ١٨٣۵ ، ٢٠٠٨ال س ١٨٠٣  ،٢٠٠٧سال 

زمائی شده توسط آھمزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط باھسته ای ايران توسط ايران راستی 

  >دژانس لغو خواھد شآ

 دژانس بين المللی اتمی خواھآيعنی تمام قطعنامه ھای شورای امينت به اعتباربرجام وگزارش تائيدی که 
   .است ٢٢٣١. مقصود ازتوضيح مالحظه فصل بستگی برجام وقطعنامه داد لغو ميشود

ساعته به تمام تاسيسات ھسته ای ايران  ٢۴ما < :درسخنرانی پايان مذاکرات گفت قای باراک اوباماآ
 اين برنامه براساس قطعنامه. راه دست يابی به تسليحات ھسته ای رابسته ايم دسترسی خواھيم داشت

   >.شورای امينت دنبال خواھد شد

يعنی برجام مستند صدورقطعنامه . شورای امنيت است ٢٢٣١يعنی برجام به معنای اجرای قطعنامه 
مگراعتراض جمھوری اسالمی به قطعنامه ھای شورای امنيت دررابطه با تحريم ھای است  ٢٢٣١

مقام توجه پيدا  ٢٢٣١قطعنامه که اعتراض به   ه شورای امنيت رفتبموجه تلقی شد و شورای امنيت 
  ؟کند

چندين جا صريحا به تصويب برجام درشورای امنيت  ٢٢٣١وجه اينکه درمتن قطعنامه تموضوع قابل 
ن عين عبارات برجام آنکه درفصولی ازھمان قطعنامه وپيوستھای آ سازمان ملل اشاره شده است وديگر

   .راغير منطقی ميسازد ٢٢٣١وقطعنامه اينھا درکناردالئل ديگرامکان جداسازی برجام  و بکاررفته است

. برجام قبل ازارائه به شورای امنيت سندی بود که ميتوانست طور که درتحريرات قبلی بتوضيح رفتھمان
شده  درجريان تصويب نھائی دولت ھا ازجمله ايران با اصالحاتی روبروشود ولی سرعت عمل حساب

ورود  بود حق ام که ھنوز مراحل قانونگرای ان درامريکا وايران طی نشده مريکا درارجاع سريع برجآ
 ٢٢٣١بعد ازصدورقطعنامه ن حق را ازايران گرفت. بدين توضيح که آ اصالحاتی را به برجام مسدود و

اتخاذ کنند تاثيری  دربرجام  ويا ايران ۵+١الحاتی که مراحل قانونگزاری کشورھای ھرگونه اص
  .ندارد ٢٢٣١درقطعنامه 
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  نتيجه گيري ازتصريحات باال

را محاط بربرجام نشان ميدھد وبه عبارت ديگرايران متعھد به  ٢٢٣١تصريحات ياد شده که قطعنامه
   جستجو کرد نه برجام  ٢٢٣١ن قطعنامه شده است مسيراجرای تعھدات ايران را بايد درقطعنامه آاجرای 

  5+1پايان ماموريت 

ورد که مانع اصالحات مجلس آمريکا با ارجاع سريع برجام به شورای امنيت بوجود آمخمصه ای که 
ورده است که اھميت خاص آاورد ممتازی ھم ناخواسته برای ايران بوجود آمی دربرجام شد يک دساسال
   .نراميدھدآن اجازه طرح آ

اعضای  که ھمگی از ۵+١کشورھای وايران گوياست  ۵+١ھمانطور که اسناد مذاکرات ھسته ای بين
ان ماموريت يافتند که درفصل دراجرای قطعنامه ھای شورای امنيت عليه اير دائم شورای امنيت ھستند

ايران رابه رعايت قطعنامه ھای شورای امنيت ملتزم سازند واين ماموريت ويا تصميم شورای  ،مذاکره
  .منشورسازمان اتخاذ گرديد ۴١ امنيت بنابرماده

به  با ارجاع برجام بعنوان دستاورد مذاکرات وموافقت ايران ۵+١بنابراين ناگفته پيداست که ماموريت 
درمسئله ھسته  ۵+١عمال ماموريت  ٢٢٣١ن ودرنھايت صدور قطعنامه شماره آشورای امنيت وقبول 

  .پايان يافته است ای ايران 

شورای امنيت اختياراتی دررابطه بااجرای برجام به کشورھای عضو  ٢٢٣١به ھمين دليل درقطعنامه 
فاق واشتراک ات ،دائره اين اختيارات در .شورای امنيت که ھمان امضا کنند گان برجام ھستند داده است

درکالمی ساده طرف تعھدات ايران ھمه کشورھای  ؛نه يک کشور مطرح وشرط شده  ۵+١کشورھای 
   .نھم به اتفاق يعنی ھمگی باھم متفقق عمل کنند نه به اکثريتآھستند  ۵+١

  دربرجام 5+1محدوده اختيارات كشورهاي

واتحاديه اروپاست که  ۵+١دائره اختيارات کشورھای  شود بيشتر توجه مي نکته ای که خواستارتامل
نامه رابر وياسايرتحريم ھای مدت دار ساله ٢۵زمائی آمريکا خودسرانه مسئله راستی آمانع است که 

واتحاديه ارويا  ۵+١ه ملت ايران ازطريق توافق واشتراک ھمه کشورھای ريزی کند وبايد اين تحميل ب
شھريور  ٢٧مريکا نميتوانست ونميتواند درتاريخ آاين دستاورد اين است که . اولين نتيجه صورت گيرد

قای استيون مال رابعنوان ھماھنگ کننده اصلی برجام معرفی آ مريکا،آ بالفاصله پس ازختم غائله کنگره
 وچنين موافقتی تا کنون ؛کشورديگرواتحاديه اروپا انجام شود ۵کنند واين کارتحميلی ميبايست با موافقت 

  .اعالم نشده است

  
  

  راه فرج ضعيف 
معلوم است که اين يک راه فرج ورھائی احتمالی است که درطويل المدت ميتوان با اقداماتی مانع اتفاق 

مريکا دربرنامه تحميلی راستی آنظرسياسی کشورھای روس وچين وانگلستان واتحاديه اروپا با مقاصد 
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ن آ ی است که ناسيوناليست ھای ايرانی بايد وميتوانند ازشد واين يک موقعيت استثنائ به ايران زمائیآ
، ھمانطور که عرض شد وقطعنامه شورای امنيت . اين تنھا موقعيت نيستبنفع مطلوبی استفاده کنند

مستند قرارگرفت  تمام اقدامات قطعنامه شورای امنيت  که بخش مھمی ازبرجام را تشکيل ميدھد بايد به 
   .مريکا بتنھائیآنه  باشد ۵+١اتفاق کشورھای 

ن آ قای کری استيون مال را بسمت ھماھنگ کننده اصلی برجام معرفی کرد وآازباب نمونه  ھنگاميکه 
اختيارات وامکانات وسيع ازسياسی ونظامی ومالی واطالعاتی رادراختياراوگذاشت  ايران ميبايست فورا 

لی متاسفانه بجای اعتراض، وزارت خارجه مريکا بتنھائی حق چنين کاری راندارد وآاعتراض ميکرد که 
جمھوری اسالمی ھيئتی ازجمله رئيس مجلس را  بعنوان گروه ايرانی ھماھنگ کننده بااجرای برجام اعالم 

  .مريکا درانتخاب ھماھنگ کننده اصلی برجام راقبول کردآنمود يعنی بطورضمنی دخالت ناموجه 

، خبرگزاريھا ماده ارسال ميباشدآ بح  وتحريرص ١٠بان ساعت آ ١۴= ھم اکنون که مصادف با  حاشيه

قای علی اکبرصالحی که برای کنفرانسی به ژاپن رفته پس ازديدار با نخست وزيز ژاپن آدادند که  خبر
  :گفته است

ن انجام آ قدرت جهاني درباره راكتوراراك اقدامي براي تغيير 6ايران تا ارائه سند رسمي از<
قدرت  6توافق ی داخلی ايران خالف اظھارات صالحی را نشان ميدھد ولی  گرچه خبرھا  >نخواهد داد

  )پايان حاشيه(  برجام شرط اساسي است دتمام موار براي اجراي جهاني

  مريكا آهمكاري سياسي با 

دست اندرکاران وقت نميدانند ويا                                                         ِ تصورنشود که وزارت خارجه جمھوری اسالمی ويا عراقچی ويا ديگر  
 ۵+١است بايد متفقا بوسيله تمام کشورھای  ٢٢٣١برجام که ھمان اجرای قطعنامه  یاجرانميدانستند که 
کامال خوانده  ٢٢٣١. اين يک امرروشنی است که ازبيشترمواد قطعنامه مريکا به تنھائیآاجراشود نه 

ه نند کآميشود  ولی قاطعانه عقيده دارم که مسئولين ودست اندرکاران معامله ھسته ای ايران  خواستار 
ت شزيرا ساخت وپاخت وھمکاری ھای سياسی پ ۵+١مريکا باشد نه اتفاق کشورھای آطرف ايران فقط 

  .دليل اين مھم شھادت واظھارات وزيرخارجه روسيه است که درذيل مالحظه ميکنيد ٢ ؛مريکاستآپرده با 

  

    اظهارات وزيرخارجه روسيه 

                                               
درصورتيکه اگر سياست بازی وسياست بازان ماھری در صحنه باشند ميتوان با انداختن اختالف نظر بين چند کشور موضوع را  - ٢

 ک-وند داد و نتيجه گيری مناسبی بدست آورد. حد يا به گره ھای سياسی ديگر پبکلی يا از بين بر



 حقوقدان -يضاميرف – ٧-ساله ايران  ٢۵تصويب نھايی اسارت نامه                             ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/١١/٠۵شنبه)  ۵شيد ( اورمزد

  قابل توجه حاشيه 

نکه بطرفداری ازايران آا ھمه ما ناظريم که روسيه وچين ب
شھره ھستند ودربيشترفعاليت ھای سياسی درمقابل 

ايران ھيچ خودی ای درمسئله ھسته  ،مريکا قراردارندآ
مريکا آنشان ندادند ودرواقع ريش وقيچی مذاکرات را به 

   .واگذارکردند

دراين زمينه اظھارات وزيرخارجه روسيه کليد معماست  
   :او گفته است

 يم كه تحريم هاي تسليحاتي جزء اولين محدوديت هائي باشد كه برداشته ميشودما وچين ميخواست<
اما درنهايت همكاران ايراني ما كه طبيعتا دراين مورد تصميم گيرنده اصلي بودند موافقت كردند  )1(

يا حتي  8بود كه تحريم هاي تسليحاتي براي  چون غرب ابتدا مصر )2( كه دراين مورد معامله كنند
ا مد كه طبيعتا ما وچين بآحفظ شود  اما  درنهايت بين ايراني وغربي ها مصالحه  اي بدست سال   10

سال  ادامه يپدا كند  5كه براي  )3(ن حمايت كرديم آ ن موافق بوده ازآتوجه به اينكه ايران با 
.......<  

  ) ٢٣/۴/٩۴(اخبارلحظه به لحظه مذاکرات وين                                                                  

ف تحريم ھای تسليحاتی ايران دربرجام ذين خواستارحسند مزبور نشان ميدھد که روسيه وچ  )1(
امی بارتحريم تسليحات نظمريکا کناربيايند وزيرآبوده اند ولی نمايندگان ايران ترجيح داده  که با 

ن يايران بروند واين دقيقا يک تودھنی به روسيه وچين بوده وبه اين معناست که ايران حمايت چ
  .مريکاآوروسيه را خواستارنيست وخودش ميداند و

ه امری بود ن ازھرلحاظآمد ھای آاين سند تاکيد مکرر تحريرات را مبنی براينکه توافق ژنو وپی  )2(
  .تقويت ميکند را مريکا وشيخ حسن وظريف وعراقچی موافقت ومعامله شده استآ بين که قبال

سال تبعيت  ۵سند باال نشان ميدھد که موافقت روسيه وچين  با تحريم ھای تسليحاتی ايران بمدت  )3(
ن کشورھا ودرضرب المثل خودمان روسيه که نميتوانست آازخواست ايران بوده نه خواست خود 

  .ش بشودـ از کاسه داغتر

 ر، دندوصاحب تصميم باش ين وروسيه درتصميمات مذاکرات دخيلاينکه چ از ری اسالمیمھوجبی ميلی 
ساله  ناظروعامل موجود  ٢۵زمائی آخاصه بند راستی اجرای برجام و ونيز ٢٢٣١اجرای قطعنامه 
  )پايان حاشيه(                                                                                    .محسوب ميشود

 تی آتحرير  در ادعا نامه شورای نگھبانبقيه به  ادامه بحث نسبت 


