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  حقوقدان -اميرفيض

سياست   دارد،  موضوع مستقيمی که توجه به کشورما آمريکادررديف برنامه ھای رئيس جمھوری جديد 
   :نرا درعبارت زيرتشريح کردآکه ترامپ موافقتنامه برجام است  ترامپ  درمورد

  جامع اظهارات ترامب درباره برجام

 ١۵٠ميخواھيم دست کم درباره اين توافقنامه وحشتناک با ايران دوباره مذاکره کنيم* شايد ما نتوانيم  ما«
پس  پول داديم من چگونه اين پول را ميليارد دالر ١۵٠نھا آوريم * مابه آميليارد دالرپولمان رابدست 

پنجاه  يکصد و ،اما اين پول رفته است ،ن پيدا کنمآاھی برای من دراين باره فکرميکنم شايد ر ميگيرم*
نبايد گفت ما اصال سران ومقاماتی نداريم من  ،نھا بيک قدرت تبديل خواھند شدآ ،ميليارد پول رفته است

  *ميخواھم درباره اين توافق دوباره مذاکره کنم* اين مذاکره مجدد يک خواسته حد اقلی است 

حتی وقتی  ،درست خواھم کرد ،باشد بد چقدر رداند ھربازخواھم گ ايران را ا نامه برجام ب من موافقت
ن معامله چيزی وجودداردکه بتوان به آ. بازھم در*کری ھم معامله کنند  افراد فاقد صالحيت مثل اوباما و

نھا آ پيدا خواھم کرد اگر من اين نکات را دارد ھميشه درمعامالت چيزی بنفع شما وجود ،ن تکيه کردآ
  ». من بارھا گفتم که معامله نکنيدسان تربودآ ه نميکردند بسيارمعامل

  نغمه هاي خام

  توافقنامه وحشتناك

ديدگاه نادرست وبکلی برعکس نسبت به موافقت نامه برجام ترامپ  آقاینخستين خامی درسخنان  -١
   .است

مقابل ناديده  کشور درن آوايجاد امتيازاتی برای  آمريکابرجام ازنظرتضييع حقوق ايران وحفظ تسلط 
ن تحميل آگرفتن حقوق بنيادی ايرانيان البته که وحشتناک است واين وحشت بزرگ که بنام برجام وتبعات 

موافقتامه ای براساس  ملت ايران شده است يک ننگ تاريخی وبين المللی است که بايستی برچيده شود و
و متاسفانه   ؛عقد گردداليت ھسته ای است منفع بارابطه  اصول حقوق بين الملل که معھود ھمه کشورھا در

تضيع کشورخودش  در وحشت را ،برخالف واقعيتترامب اين معقوالت مالحظه نميشود و آقایدرسخنان 
  .برجسته ميکند آمريکا
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  دربرجام آمريكاموضع 

طرف  آمريکا برجام است در آمريکاموضع  گاھی ايشان ازآنا  ترامپ آقایدرسخنان دومين خامی  -٢
ران بوده اند، ــــاست که طرف برجام با اي ۵+١کشورھای  جزئی از آمريکا کشور ،ام نيستبرج

شناخته ميشود  نسبت به توافقنامه وقتی ادعا آمريکا ادعای ترامپِ  ،. بنابرايننه کل طرف برجام
واين تنھا مانع   ۵+١مجموع کشورھای از نه يک کشور عنوان شود  ۵+١که ازسوی کشوھای 

جانب شورای امنيت داشته اند  ماموريتی از آمريکاجمله  از ۵+١کشورھای  هنجا کآ از .نيست
نھا که بصورت برجام بوده آکه ماموريت خودرا چه خوب ويابد انجام داده اند وگزارش ماموريت 

قطعنامه ھای شورای امنيت  باطل گرديده  ،به شورای امنيت رفته است وبراساس ھمان برجام
وظيفه  موضوع ماموريت و ،عليه ايران ملل مه ھای شورای امنيت سازمانبا ابطال قطعنا واست 

ترامپ وقتی قابل اجراست که  آقایبدين ترتيب خواست  و ،پايان يافته است ۵+١کشورھای 
 ٣١بارديگر موضوع فعاليت ھسته ای به شورای امنيت کشيده شود وشورای امنيت برطبق ماده 

يت ننوقت اقدامات شورای امآ ،المی حاضربه تمکين نشدکند واگرجمھوری اس قطعنامه ھائی صادر
   .شروع شود داده شود يا داده نشود ۵+١ھمان کشورھای که ممکن است ماموريت جديد به 

نميتوان موقعيت شورای پيچيده است که فصل غيرممکن را ميگشايد خاصه که  نقدرآاشکاالت اين جريان 
را با موضع امروز شورای  تحريم شورای امنيت ن قبل ازامنيت را درمورد قطعنامه ھای صادره عليه ايرا

   .ھنگ دانستآامنيت ھم

. و ژانس اتمی بوده استآارجاع پرونده ھسته ای ايران به شورای امنيت براساس درخواست  -٣
 ز،با و ،ژانس صادرشده استآن شورا بمناسبت ھمان گزارش ودرخواست آقطعنامه ھای  نيز

 قطعنامه ھا وبه تمام تعھدات مندرج در )ايرانجمھوری اسالمی (؛ میژانس اتآبموجب گزارش 
 .ھم به انجام تعھدات ايران تاکيد داده است آمريکااست وباز وزيرخارجه کشوربرجام عمل کرده 

   .يک تصورخام وبيھوده فکری است ،بنابرمراتب فوق  تجديد مذاکره درباره توافق برجام

 ،نباشد ی ترامپ وجمھوری اسالمی ممکنآمريکان نيست که مذاکرات بين آنچه عرض شد به معنای آولی 
   .اقتداری ندارد بتنھائین آدرانجام  آمريکاتوقف برجام است که  يا و ديد نظرتج

  ميليارد دالر ١۵٠ -۴

بلوکه شده  یدارائی ھا ميليارد پولی که از ١۵٠مدعی است که ترامپ  آقای ؛نغمه بسيارخام ديگر اينکه
فھمی است بسياری  اين نھايت بد. ستآمريکاست  پول بوده يا ھ آمريکامتعلق به ايران عدوانا درتصرف 

تی ونظرھای متفا نظرمبلغ اظھار ميزان دارائی ھای متعلق به ايران از ئی درآمريکااز شخصيت ھای 
   .کوچکترين اشاره ای نکرده اند آمريکابه دولت  ھا ن پولآانھا نسبت به تعلق  کرده اند ولی ھيچ يک از

ترامپ  آقای و ميليارد دالر به ايران پرداخت شده ١۵٠مدعی است که  ام ديگراينکه اونغمه خ -۵
   .نرا پس بگيردآماتم گرفته که چگونه 
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چطورممکن است يک شخصيتی که ميخواھد رئيس جمھوری کشوری بشود وشده است نداند که چنين 
باب کم  ه درپولی که حق مسلم ايران است ازجانب کشورش به ايران تا کنون پرداخت نشده وحتی مذاکر

  ؟؟نھم جريان نداشته استآکيف پرداخت  و

 آقایورده است که ورود آمطالبی قبال بتحرير  آمريکااين تحرير درباب دارائی ھای بلوکه شده ايران در(
  .)ن تحريرات را الزم خواھد ساختآ، تکميل ترامپ

  مذاكراه با ايران 

چنانکه اين حق عينا برای  ،ايران يک حق مسلم استه با ی ترامپ مبنی برمذاکرآمريکاخواسته  -۶
موافق چنان مذاکراتی  ماده وآولی مشروط است به اينکه ايران ھم متقابال  ،ايران ھم مسلم است

 ،مذاکرات . البته مقصود ازباشد
مذاکرات سياسی واقتصای وحقوق 
بشری است نه مذاکرات درباب 

که توضيحات وارد  تغييرات برجام 
  .دن داده شآ بر

ايشان موافقتامه <به اينکه  اظھار -٧
 > البته،،برجام را بازخواھند گرداند

زادی آاصول  از ،رعايت شرائطی با
تجارت است ولی برجام يک قرارداد 

برجام يک تصميم سياسی  ؛طرف دررابطه با منافع خودشان تصميم بگيرند تجاری نيست که دو
  .برجام عنوان يک قرارداد تجاری خصوصی داد مھمِ رابطه با منافع جھانی ونميتوان به  است در

  عدم صالحيت اوباما وكري 

شورای  انيست زير ترامب درمورد عدم صالحيت اوباما وکری درمورد برجام وارد آقاینظر  اظھار -٨
افراد  به نه  ،کرده است واگذار ۵+١ا به کشورھای امنيت ماموريت مشکالت ھسته ای ايران ر

کری واجد مقامات صالحيت  نجا که اوباما وآ از .نھا مطرح باشدآصالحيت ن کشورھا که بحث آ
  . نھا درتصويب برجام ھم جامعيت داردآلذا صالحيت  ،ھستند آمريکادار کشور 

   حداقل خواسته

 مذاکره مجددايشان گفته است < .ترامپ خيالی ھمراه با بوی بسياربدی است آقایرديف خياالت خام  در
؟ ن چيست که جمھوری اسالمی بايد يکی را انتخاب کندآ حداکثر  >استاقلی حد هخواستيک  ،ايران با

ن ندارد برجام دوطرف آ مداخله در کوچکترين حقی در آمريکااين يک تھديد نسبت به موردی است که 
بنمايندگی شورای امنيت با جمھوری  ۵+١اصلی دارد شورای امنيت سازمان ملل، وجمھوری اسالمی که 

ه برجام کاره ای نسبت ب ديگر اآمريکبرجام  بعد از اسالمی مذاکره وبه امضای برجام منتھی شده است و
   .امری مختومه تلقی  ميگردد حتی شورای امنيت ھم ديگرنيست و و اينکه روسيه ھم  نيست کما ،نيست
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  اختيارات ترامپ

 کنار نرا تائيد ميکند درآرويه مذاکرات وعھدنامه ھاھم  و يدآنچه ازفحوای گفتگوھا بدست ميآ -١
ی اسالمی خاصه درعدن وجمھور آمريکابين مذاکرات منتج به برجام موافقت ھای محرمانه ای 

تی ازجمله اظھارات رئيس ااعالم ھم بوده است که تاکنون بطوررسمی افشا نشده ولی بنابر
 در آمريکاويا دخالت وحمايت جالل طالبانی مبنی برعدم اقدام ويا موافقت  ،عراق جمھوری

ت نامه موارد پنھانی موافق ازکل تامين امينت جمھوری اسالمی  در و براندازی  جمھوری اسالمی
   .برجام است

ازتبعات ھمان موافقت  )طرح ھنری برشتطرح ايجاد محظورات سياسی اعليحضرت ( شدت بخشيدن به(
يت ھائی ديا مسائلی دررابطه با مدت ھائی که برجام محدو و ؛است وجمھوری اسالمی آمريکاپنھانی بين 

 يفضمنی ظر اظھارات  نابره ھم بنميباشد که دراين زمي برای جمھوری اسالمی فراھم ساخته است
  .)>ھا تقليل ھائی قرارداده شده است درموافقت ھای پنھانی به مدت تحريم <

نرسيده  آمريکاتمامی موافقت ھای باراک اوباما چه بصورت محرمانه ويا علنی که به تصويب کنگره 
   .بداند ويا ازاعتبارساقط کند را معتبر نھاآباشد ازحق رئيس جمھوری بعدی است که 

کری با مقامات ايرانی چه بوده است  نکه معلوم نيست که موافقت ھای پنھانی باراک اوباما وآبا  -٢
داخل متزلزل خواھد  موقعيت جمھوری اسالمی را از ،پنھانی ن موافقت نامهآ معھذا بازگشت از

   .ساخت

است واين مھم مدارا با دولت روحانی مبتنی بر با جمھوری اسالمی  آمريکااصل توافق محرمانه  -٣
پيامد  ست  وآمريکانقطه عطف واستثنائی بسود  بسيار آمريکاکه درتاريخ روابط سياسی ايران و

ترامپ را متوجه خواھد ساخت که  دولت  آقایھم اکنون ھم قابل لمس است چنان  ن که ازآھای 
موفقيت بزرگی برای کشورش عليه جمھوری اسالمی بدست  ،حدی غيرقابل تصور در آمريکا

  .که احساس شرم خواھد کردده است ورآ

 بر آمريکاسال تسلط   ٢۵ھيچ اشاره ای به ترامپ به توافقنامه برجام   آقایدراعتراضات جامع  -۴
 ٢۵ به نديده ونميداند ويا ميداند و ترامپ  آقای ياآ ؛زمائی نشده استآزيرعنوان راستی  ايران

سال بصورت رسمی است  ٢۵يد که مدت ؟ فراموش نفرمائايرا ن قانع نيست بر آمريکاسال تسلط 
   .نه توافق پنھانی

 هواسرائيل بايد دست وپای اوباما وکری را راجع ب آمريکاھمانطور که مردم  ،عقيده براين است -۵
زبان  و ايران ببوسند وھمانطورکه ايرانيان وطن پرست بايد دست وپا بر آمريکاسال تسلط  ٢۵

 ،بيخ وبن ببرند سال اسارت از ٢۵ننگ  ھسته ای و غاصين ايران را بخصوص برای برنامه
 ن دو بدون جنگ وخونريزی وآترامپ ھم حق است که دست اوباما وکری را ببوسد زيرا  آقای

سال برملت ايران  ٢۵را که با جنگ ھم نميتوانستند بمدت تسلطی  آمريکاتحميل مالی سنگين به 
را کدخدای جھان مينامد ودولت  آمريکاانده که ، تحميل کردند بعالوه يک دولت دست نشتحميل کنند

اين کارکوچکی  وردندآبوجود را تافته جدابافته ميخواند  )ايران(اسالمی  ھم رئيس جمھور آمريکا
  .دورآبرسرايران  آمريکانيست که باراک اوباما بنفع 
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  ترامپ دربرجام  يِآمريكااميتازات 

گرفته است حق سلب  قرار آمريکاَيِد  برجسته ترين امتيازی که ازنظرحقوقی دربرجام در  
، جمھوری اسالمی مدرست است که براساس برجا ،ستآمريکادادخواھی ايران نسبت به اقدامات 

درعمل  ودرنھايت مراجعه به شورای امنيت را دارد ولی اين حق روی کاغذ است و حق اقداماتی 
نمونه اين مھم را  ،بسته ميشود روبرو خواھد شد آمريکابسته شورای امنيت که با وتوی  ِبا در

مقامات جمھوری اسالمی وحتی خامنه ای بکرات گفته اند که ايران تمام  ؛ھم اکنون ديد ميتوان از
واقعيت،  به تعھداتش عمل نکرده وبا وجود اين صراحت و آمريکاتعھدات برجامی را انجام داده و

   .دربرجام ندارد آمريکااسالمی راھی برای دادخواھی وپايان دادن به زورگوئی  جمھوری

  به اين سند نگاه كنيد

 چراتمام صنعت ھسته ای تعطيل ولی خبری از –استاد دانشگاه به سران قوم   ٨۵٠٠؛نامه سرگشاده<
  ١۵/٨/٩۵     >ھسته ای امضا نشود دون لغو تحريم ھا ھيچ سندی دربابلغو تحريم ھا نشد قراربود ب

گرچه منصفانه بايد  ؛جھان حقوقی بيسابقه است در ،به يکطرف قرارداد داده شده که يازیاين چنين امت
يم پياده ژنو که عراقچی مفتخرانه گفت نخوانده امضا کرد حق مزبور درھمان موافقت نامه اوليه  گفت که

  .راه مقررشده درموافقتنامه ژنو را نرفته است از راھی غير ،شده است وبرجام

   امتيازدرباغ سبزي

وجمھوری اسالمی  روی جمھوری اسالمی گشوده شدهه که دربرجام بعنوان درباغ سبز ب یتنھا تصريح
ه ازحق ھسته استفاد ن جمھوری اسالمی درآسالی است که با گذشت  ٨مدت  است  وارن اميدآخيلی به 
ابتدای عضويت بدون  ميز مجازخواھد بود يعنی حقی که ھمه کشورھای عضو انرِژی اتمی ازآای صلح 

   .ن ھستندآقيد مدت محروميت واجد 

ميز ويا اقدامات احتمالی آن جھت است که اقدامات احتمالی تحريک آ از ،تشبيه مورد به درباغ سبز
درمقام  را آمريکاابتدائی کافی است که  سازی ھای بسيار زيرکانه جمھوری اسالمی ويا اصال صحنه

ساله  ٢۵به اعتبارھمان حق  آمريکاسال مقرر دربرجام قراردھد و ٨بعد  جلوگيری جمھوری اسالمی از
برجام  هوادامه را راستی ودرستی تشخيص ندھد زمائی جمھوری اسالمی را به درجه لياقت ازآراستی 

 سبزی و باغ سبز نشان ميدھد که داخل باغ چيزی ازودرنھايت درِ سال  راممکن نداند   ٨ نسبت به بعداز
سال جمھوری اسالمی  ٢۵حداقل تازمائی ھمين است که آ. يکی ازعلل قرارداد راستی اميد وجود ندارد

   .ايدميز خود ھم استفاده بنمآنتواند ازحداقل حقوق ھسته ای صلح 

زمائی آزمايش راستی آ در یجمھوری اسالم گفت آمريکاسال   ٨ که اگربعد ازاکنون سوال اينجاست 
برای مدت  آمريکانرا انحصارا به آجمھوری اسالمی نسبت به اين تشخيصی که حق  ،مردود شده است

     .پاسخ روشن است فقط ھياھو وديگرھيچ ؛سال داده است  چه ميتواند بکند  ٢۵
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  امتيازوسيع اليتناهي 

 حمايت از و ازباب حقوق بشر آمريکاتبعات وحواشی برجام که خواستھای  ازمسئله برجام که بگذريم
گروگان است ودرعين اينکه به برجام ارتباطی ندارد ولی دررابطه سياسی وواکنش شامل  رام ستروري

ست  که عمال وبدون آمريکاتحريم ھای کنگره ورياست جمھوری  گيری ھمچنان ادامه دارد، موضوع 
 در وھمچنين کشورھای جھان  وجمھوری اسالمی آمريکاوجود قراردادی بصورت يک اصل اجرائی بين 

نرا بصورت يک رابطه سياسی تائيد شده ای شناخته است ودراين راستاست آ ؛نآمده وزمان سی ساله آ
ايجاد تحريم ھای مستقل  ھای کنگره وحق ترامپ خواھد توانست با حرکت درمسيرتحريم یِ آمريکاکه 

ابد درسيستم ن دست يآدربرجام نتواند به  آمريکاکوتاھی ھائی که ممکن است   ؛توسط رياست جمھوری
   .جبران نمايد آمريکاھای کنگره ورياست جمھوری  تحريم

  

  

  

  

    

 


