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  بخش دوم

  سيراجرائي 

  سال اسارت برجام 25سالگرد 
  حقوقدان -يرفيضام

ن آکه بخش دوم  ١تقديم گرديد  ٢٠١۶/٨/١> درتاريخ برجام دردوران نوروظلمتتحريری تحت عنوان <
  .ن تقديم ميگرددآبخش دوم  ،اکنون بمناسبت سالگرد شوم برجام .تیآموکول شد به فرصت 

ن مسئله ابطال آ و ،ن نشده استآدراين فرصت به مقدمانی نيازبه اشارت است که تاکنون توجھی به 
   .سوی طرف ھای برجام است برجام از

 وست جمھوری اسالمی بسختی مدافع حفظ برجام است ولی اين مقاومت مستند به ھيچ بحث ودليلی ني
نرا آپاره ميکند سيد علی ھم گفت ماھم  جنبه تبليغی دارد که چون ترامپ گفته بود که برجام را بظاھر

 ٢۵مريکا مايل است تحميل آکسی ھم نگفت که چرا وقتی  گفتند و البته مردم ھم  هللا اکبر و ،اتش ميزنيم
) درھمين تحرير خواھيم ديدچرايش را ( ،مريکا وحشت کنيمآاين عمل  سال اسارت را پاره کند ما بايد از

درمورد اينکه برجام  ینديدم که دفاع  ،توجه خاص  نسبت به برجام است که نشان از بشھادت تحريرات 
فسخ ويا باطل گردد چه ضرری متوجه ايران برجام  که بتنھائی نميتواند) مريکا (آويا  ۵+١سوی  از اگر

 شکارآکه درصورت ابطال چه گرفتاری ھا وتعھدات  خواھد شد وبالطبع اين مقوله ھم به بحث کشيده نشده
دوش ملت برداشته خواھد  تحميل ملت ايران شده  از برجام  پيامد  و و پنھان که بموجب توافقنامه ژنو

  .شد

   :تنھا دفاعياتی که شنيده شده ازشيخ حسن وسيدعلی است

     :شيخ حسن گفته است

ميخواھد گفته باشد که برجام به رفع  > تيماگربرجام نبود ما فقط به اندازه حقوق کارمندان پول داش<
برجام  نھم درحدی که اگرآ ؛تنگناھای ناشيه ازبحران اقتصادی تحميلی ازتحريم ھا کمک موثری بوده است

    .بودن اداری خود به پرداخت حقوق کارمندا تنھا قادرنبود جمھوری اسالمی 
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  دي براظهار روحانيقن

ارتباط دادن ادامه حيات اقتصادی ايران بوجود برجام  دقيقا متضاد با اظھارات مقامات جمھوری  
 کشورنابه سامان  بارھا تحريم ھای اقتصادی را نه تنھا موثر دروضع  اسالمی است که بارھا و
حريم ھا سبب خود استه اند ومدعی اند که توخدا خ ھم از را ن تحريم ھاآندانسته اند بلکه ادامه 

    .ی اقتصاد کشور ميشوديکفا

 ،ن قائل شدآ> چگونه ميتوان اثری برای تحريم ھا بی اثربوده< :درحاليکه شخص خامنه ای گفته است
اين تعارض  ؟ درنبود چرخ پراخت ھای دولت فقط ميتوانست برای پرداخت حقوق کارمندان بچرخد که اگر

  ؟روشن به کدام ميتوان اعتبارمعنائی داد

برجام تاکنون  قبل از مارھای رسمی دولت شيخ حسن نشان ميدھد که درصد بيکاران کشور ازآ 
درصد  ٣٠تا  ٢٠ھزينه زندگی بطورتقريب  ،بشدت افزايش يافته ن ميگذردآاجرای  که يکسال از

تومان واکنون که پايان سال اول برجام  ٣٠١٧نرخ دالر دريکسال قبل ازبرجام  ،اضافه شده است
قای آجمله  ھمچنين اظھارات شخصيت ھای کشوری از و ،تومان است ٣٩٧٠دالر است نرخ 

 ١۵۴گفت بدھی دولت به بانکھا  ١٣٩۴بان ماه سال آ ١٧کميانجی قائم مقام بانک مرکزی که در
امروز که سالگرد برجام است وزيراقتصاد دولت شيخ حسن بدھی  ،ليارد تومان بوده استيم ھزار

برجام دربنيه  . يعنی اگراعالم کردميليارد تومان  ھزار ٧٠٠ا ت ۶٠٠دولت رابه بانکھا بين 
   .برابرشود ۴ه اينکه سه تا ناقتصادی کشورکمکی بود حجم بدھی دولت به بانکھا کاسته ميشد 

  دالرهاي دريافتي 

، دربحث بود زھم امروز تحقيق جالبی را ازمفسراقتصادی خبرگزاری بی  بی سی ديدم که تعجب انگي
  .ورده ميشودآن به اينجا آيجه ای گرفته است که عين مفصل مستندی نت

 ۶٠٠و  ميليارد ١٢ميلياردی که گزارش بانک جھانی ميگويد وبا مجموع   ٣٠<......با معيارقراردادن 
 ۴٣ايران درجريان توافق اتمی دست کم نزديک به  ،زاد شدآميليون دالری که درزمان توافق موقت 

 ، سپرده گازیاين پولھا به غيرازعوائد فروش نفت(  ،اد کرده استزآدارائی ھايش را  از ميليارد دالر
  .>)ھای خارجی ايران راھم شامل ميشود وسپرده

پايان دارائی ھای بلوکه شده ايران است ( از مده به غيرآميليارد دالری که درگزارش  ۴٢رقم =  توضيح
   توضيح)

 ۴٢ورد که با چنين دريافت آبوجود مي اين سوال را ،گزارش مزبور که برای اولين باراست که علنی شده
چگونه است که بدھی دولت به بانکھا نه تنھا پرداخت نشده که سه  ،بساط برجام از ،ميليارد دالری

  ؟ميليارد دالررسيده است ٧٠٠تا  ۶٠٠به  ١۵۴ برابرھم شده يعنی از

جانبازان وخانواده ھای شھدای جنگی  و ،واحد توليدی داخلی متوقف شده است ١۵،٠٠٠چگونه است که 
    .نھاآ برای دريافت سه سال حقوق معوقه تظاھرات ميکنند  وبسياری نظير
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بی آرفع عطش  برای ن داخل کنی نميتوانیآب به آ درسطلی که کف ندارد ھرقدر(جواب روشن است 
رد ميليا راوانی که مترصد غارت کشورند مديريت ميکنند وجمھوری اسالمی را موشھای ف داشته باشی)

 و نيد به برخی ازپرونده ھا که اتھامنگاه ک  ...نه مردم ،دخل انھاستبشود مربوط ب ھا ثروت وارد کشور
   .ن گفته ميشود ونه بقيه اشآولی فقط عنوان  ،ن وحشتناک استآارقام 

  به هيوالي اين خبرتوجه فرمائيد

ميلياردپول ايران که حاصل فروش  ٢٢د که بخشی ازاه سال جاری روشن شم دی برای اولين بار در<
چين  در اصل اين پول ھنوز و ،بصورت وام به ايران بازگردانده اند ،دوره تحريم ھاست در ،نفت به چين

به دليل تحريم  ؛رئيس جمھوری گفت ترکان مشاور اکبر ،بعنوان وثيقه بازپرداخت وام نگھداری ميشود
 ميليارد دالر ۴ابتدا  که در ،به ايران وام بدھند ميليارد دالر ٢٢ربود معادل اين پول يعنی ھا چينی ھا قرا

  .>رفتندگنظر در درصد ھم پول بيمه ٨وامی که به ما دادند  ميليارد ١٨کردند وبرای  بعنوان سود وام کسر

   .ميکننددرصد ھم پول بيمه دريافت  ٨مالحظه ميکنيد پول ايران را به ايران وام ميدھند وبھره و

 ؟ کيھان تھران نوشته است که اعتباربدانيم که جمھوری اسالمی با اين پول چه کرده است ،بد نيستحال 
ھن که اين دومی باعث آريل راه  و ،تن سنگ پا ١٢مزبور نقدی نيست وجنسی است وشامل واردات 

  .نھا ميگرددآامثال  تعطيل کارخانجات داخلی است و

  قاي سيف آشهادت  ؛ برجام بي اثر

مريکا گفتگوئی داشت  آخزانه داری  روزي ،قای جک لوآقای سيف رئيس بانک مرکزی ايران با آ 
نکی با برجام تعھدی برای گشودن روابط با مادر< :قای جک لو شنيد که جک لو گفتآ او از

  .ايران نداريم>

  پايان  حاشيه)( .ت= اظھارات جک لو کامال با متن توافقنامه ژنو وبرجام منطبق اس حاشيه

برجام تاکنون ھيچ < :گفت گمصاحبه با تلويزيون بلومبر در ،گفتگو با جک لو قای سيف بعد ازآ
   >.وردی برای ما نداشته استآدست

  قاي صالحي وظريف آشهادت 

تاريخ پنجم  قای ظريف ھم درآ ،اعالم کرد که ھيچ تحريمی لغو نشده است ٩۴اسفند سال  قای صالحی درآ
تحريم ھا روی کاغذ <  :گفتگوی با خانم فدريکا موگرينی نماينده اتحاديه اروپا گفت در ٩۵مرداد سال ا

  >.برداشته شده است ودرعمل تحريم ھا بجای خود باقی است

  قاي عراقچي آشهادت 

ھم شھادت  ،قای عراقچی  ھمان کسی که درمجلس اعالم کرد که توافقنامه ژنو را نخوانده امضا کردهآ
   .کرده است قای ظريف را تائيدآ
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 قای عراقچی مصاحبه ای با صدا وسيمای جمھوری اسالمی دربارهآ= خبرگزاريھا خبردادند که  حاشيه
چه حضورا ويا بوسيله تلفن وارد موضوع اين شرط که ھيچ منتقدی  داشته بان آبرجام وبمناسبت سالگرد 

   .حبه ھم انجام نشده استمصا ونگرفته  سوی صدا وسيما مورد قبول قرار نشود که اين شرط مسخره از

نخوانده توافقنامه ژنو  ؛کسی که عمده مسئوليت مذاکرات ھسته ای واعمال نظرات حقوقی متوجه اوست
نکه موضوع مصاحبه آ را امضا کرده چه صالحيت مصاحبه نسبت به برجام را دارد درھمين روزھا بعداز

  .لزل ميسازدزھم متاو منتفی شده عبارتی گفته است که حد شعورسياسی وحقوقی اورا

  .>نرا اتش ميزنيمآمريکا برجام را پاره کند ما آاگر< :او گفته است

گفت ولی سيد علی  قای ترامپ ساخت وآ نظر عبارت باال را سيد علی بمناسبت اظھار ،حدود يک ماه قبل
ولی نه معاون  ،نھاستآامثال  ن مقعد وغسل جنابت وتسحد ش او در خوند است که فھم وشعورآيک 

   .خارجه کشوری که مدعی است حقوقدان ھم ھستوزارت 

 مپ انتخاب شده است دراارشد نظامی تر که بسمت مشاور ،مريکائی بنام مايکل فلينآسپھبد بازنشسته 
> اين جواب يک برجام دارد بايد عمل کند مريکا به تعھداتی که درآدولت < :رابطه با برجام گفته است

چيزی ازسياست نميداند مقايسه کنيد با جواب عراقچی  که  که گفته اند مريکائی راآارتشی بازنشسته 
   .تش ميزنيمآمريکا برجام را پاره کند ما آ گفته اگر

نيوز بنام  کلين گفتگوئی فاکس  قای سپھبد مايکل فلين با خبرنگارآھمين ری تيرماه سال جا ٢۶در 
يت هللا خمينی درايران ميخواھم که عمليات تروريستی فرانسه را محکوم آ من از< :داشت وگفت

   .جريانات سياسی کشورھا نميداند ورده که سپھبد مايکل چيزی ازآ> فاکس نيوزبه اشاره کند

صود ازاستناد به خبرفاکس نيوز اين است که يک کسی که نميداند خمينی سالھای سال است که مرده مق
نقدرعقل آرابطه با برجام  معھذا در ،يت هللا ديگری استآ به درک واصل شده واکنون ايران گرفتار و

  .دارد که حرف مھملی مانند عراقچی نزند داشته و

جائی ھم  در بنده تاکنون نشنيده ام و ،ن استآارساختن پاره کردن قرارداد درعرف مردم بی اعتب 
عبارت پاره کردن  از داد خواست ازتعھدات خود شانه خالی کند و يکطرف قرار نخوانده ام که اگر

شود ) چگونه  حاضرميجمھوری اسالمیرا ذينفع درقرارداد ميداند ( طرفی که خود ،استفاده کرد
نرا پاره کرده چه آدادی که طرف مقابل  تش زدن قرارآ. اصال زندبتش آن قرارداد پاره شده را آ

  ؟دن قرارداآمعنائی دارد جزتائيد باطل دانستن 

 ،نرا عوام ندانندآھيچ تاثيری درماھيت تعھدات ندارد ولی شايد  ،يک حقوقدان ميداند که پاره کردن قرارداد
سالمی درھمان جھتی اينصورت چگونه ممکن است قبول کرد که معاون وزيرامورخارجه جمھوری ا در

اين درک يک حقوقدان نيست ولی درک يک  ،قای ترامپ گفته ميخواھد برجام را پاره کندآاقدام کند که 
   .خوند متخصص حيض بانوان ھستآ

پايه ھای حقوقی برجام ھم اجازه نميدھد که  حاليکه سياست جمھوری اسالمی دربقای برجام است ورد
رسميت واجرا خارج سازند چرا بايد عراقچی درجھت  مدار را ازنآ ۵+١مريکا ويا ھريک ازکشورھای آ

  پايان حاشيه)( ؟تش زدن برجام را متذکرشودآتائيد اظھارات ترامپ 
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  بلوف خالي 

 ساله اياالت متحده  ١٠ھای  تمديد تحريم< :جوادظريف  درخرداد ماه سال جاری درمجلس گفت 
  .>بمنزله نقض برجام است

خامنه  اقچی ورــعول ـــيعنی بق ؛ساله را تمديد کرد ١٠ن اعالم ظريف تحريم ھای مريکا عليرغم ايآدولت 
تش زدن برجام راھی کميسيون آچرا واکنش جمھوری اسالمی بجای  ،مريکا برجام را پاره کرد خوبآای 

 ،حرفھای بی حساب ومفت وبی ارزش ميزنند وظريف ؟ برای اينکه سيد علی وعراقچیشدنحل اختالف 
   .داد مريکا پيشنھاد بستن تنگه ھرمز راآساله  ١٠ان تھران درمورد تمديد تحريم ھایھمانطور که کيھ

  چرا امامزاده برجام

نچه ھم که آ وردی برای ايران نداشته وآبرجام دستنکه آقراربود به اين سوال جواب داده شود که چرا با 
ان توسل به امامزاده چرا دولت شيخ حسن سخت خواھ ،داشته دررابطه با قطعنامه شورای امنيت است

   ؟برجام است

برطرف شدن تمامی تحريم ھا ازسوی ، نخست اين توضيح بجاست که ادعای جمھوری اسالمی مبنی بر
 برداشتن کليه تحريم مريکا درآھيج کجای برجام ايجاد تعھدی برای  در ،مريکا ادعائی کامال باطل استآ
 ھای مربوط به قطعنامه ھای شورای امنيت است و برجام محدود به تحريم و .که ندارد ،وجود ندارد ھا

ن اشاره شد وبه دست جمھوری اسالمی رسيده به آميليارد دالری که دراين تحرير به  ۴٢ھمان 
   .اعتبارھمان تحريم ھای شورای امنيت بوده است

تحريم ھا گذاشته شده  حال اگربين ظريف وکری يک قرارھای خصوصی ويا وعده ھای دوستانه راجع به
 بتا ھمراه اصل برجام به تصوي ،ضممه برجام نگرديده باشد ،مدارھا بصورت متن و ن قرارآ و ،باشد

 يک فريب وصحنه سازی برای پيشرد کار و ،پشيزی ارزش ندارد ،کنگره ومجلس اسالمی ايران برسد
درگلو گفت که ما به اظھارات قای ظريف ھم درمجلس اسالمی با بغض آمريکائی ھا تلقی ميشود کما اينکه آ

   .مريکا اطمينان کرديمآوزيرخارجه 

ازمال خود مايه بگذارد ولی نميتواند بعنوان نماينده شخص  دميتوان ،انسان درراه اطمينان به قول وقرارھا
  .ويا دولت اين سفره ھای اعتمادی را بگشايد

  طنزي دررابطه با موضوع 

خان خيلی تعريف وتمجيد کرد خان به نوکرش گفت بروبه  زخانی پای منبراخوندی نشسته بود اخوند ا
داری  . خان گفت چکارخوند فردا رفت سراغ خانآ ؛من يک گوسفند بيگرد خوند بگو فردا بيايد نزدآاين 
مد آخان گفت  شما سرمنبريک چيزی گفتی مرا خوش   ،شما گفتيد بيايم يک گوسفند بگيرم ؛خوند گفتآ

  .ن درآخوش ايد اين به ومنھم يک چيزی گفتم که ترا 
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اين  ،درسوئيس دست دردست کری درپارک قدم زد يک چيز ظريف گفته ويک چيزی ھم کری مظريف ھ
چيزھا که متضمن منافع ثالث تا چه رسد به منافع ملی کشورھا چه ارزشی ميتواند داشته باشد که ظريف 

   .ن دلخوش شده استآبه 

   .يگردرتحريری د ،پاسخ به  چرا امامزاده برجام

     

 


