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  حقوقدان -اميرفيض

 مقصود از .تنظيم وتقديم ميگرددگ زربضا شاه ريامھرورآشاھنشاه  درگذشت بمناسبت سالگرد اين تحرير
به که ريا مھر ودوران ظلمت کنونی است آبرجام سيرتحوالت حقوقی فعاليت ھسته ای دردوران شاھنشاه 

    .دوبخش اختصاص خواھد يافت

  .دردوران ظلمتدرمسيربرجام شرافت واعتبارملی ايران  زيرپاگذاشتن –نخست بخش 

   .وظلمات کنونی، سير اجرائی برجام دردوران نور - -بخش دوم

**  

  شرافت واعتبارملي دربرجام  –بخش يكم 

قضاوت عمومی نسبت  مقايسه کليد .شنا برای مقايسه دوچيز ويا دووضعيت مقايسه استآ زاريکی ازموارد واب
 ،  حکم رارسيدن به حکم . مقايسه بجای حرکت درجھت استدالل وقياس وبه مسائل واجسام وديگرچيزھاست

لسفی به حکم قضائی ويا ف نمايان ميسازد وھمين حکم مقايسه است که نياز ومحسوسات ازطريق مالحظه
راه است که به نقش مقايسه عادت کرده  تفی ميسازد وتوده مردم ھم ازھمين دالل وشواھد را منتناشی ازاس

  .وراضی ميباشند

وادله برپايه مالحظات ناشيه ازطريق حکم مقايسه يعنی بدون حضوردرمحضرشھود تحريرحاضرمايل است 
  .درطبق مقايسه قراردھد را کنونیبا دوران  ۵٧ت ھسته ای قبل ازشورش فعاليدوران از

  وامـــــا بعد

ملت  ، سعادت و غرورنرامايه رفاهآ) نسبت به برجام خوشبينی ھای زيادی کرده وظلمتجمھوری اسالمی (
ن اين آ ھمينجا يک ميدان مقايسه وقياس بازميشود  ود ن بنام يک پيروزی بزرگ ياد ميکنآ ايران دانسته واز

تشکيل شده  ١٩۵٣ای جھان عضو سازمان بين المللی اتمی ھستند که درسال کشورازکشورھ ١۶۴است که 
   .کشوربوده است ١۶۴ھم  يکی ازھمان  وايران

دربرجام  ۵+١ساله  که ازسوی  ٢۵زمائی آيا حتی يک صدم تضعيقات ومحدوديت ھا وباالخره نظارت راستی آ
  .مسلما خير  ؟ن کشورھا شده استآتحميل ايران شده است به 

 موقعيت کشوربا خود قرارميگيرد نهکشوروياکشورھا مورد ارزيابی  با ان مقايسه مزبور کشوردرميد
مختلف  اين نوع مقايسه که وضع کشورويايک نوع فعاليت با گذشته مورد مقابسه قرارگيرد  یدرزمان ھاکشور

  .فکرميکنم مثالی دراين مورد بجاباشد مقايسه با عامل زمان است 
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  مثال تطبيقي

اقتصادی  ، سياسی وزاد ديگرازحقوق اجتماعیآ) که مانند ھمه افراد درتشبيه ايران( وريدآدرنظر راشخصی 
) اين شخص به ويا الاقل قبل ازفعاليت محرمانه ھسته ای ۵٧ازشورش  پيشايران زاد بھره مند است (آ بطور

زاديھا ازاوسلب آ کلی از ،ن محکوميتآاعتباراتھاماتی درست يا نادرست به زندان محکوم ميشود وبراساس 
 ،جمھوری اسالمی بعد ازتحميل تحريم ھای سازمان ملل) پس ازگذشت مدتی دراثرمذاکرات واحتماالتميشود (

ن زندانی ديگرکارخالف آتعھد اينکه  ) وبرجامم موافقت نامه ای (يظ) با تن۵+١کشورھای قضات موضوع (
ازبيرون زندان ويا داشتن کتاب  خوراکثال اجازه دريافت م ؛بخشی ازمحروميت ھای زندانی لغو ميشود نکند

   .به او داده ميشود و قدری پول ومجله

ودرتطبيق مورد ميتوان گفت  ن زندانی ايجاد دستاورد کردهآبرجام برای  ،دراين حالت است که به اعتبارزمان
ن قبل ازبرجام زما ،) کمک کرده ومقياس اين کمکايرانن زندانی (آکه برجام به بنيه اقتصادی واجتماعی 

بين المللی اتمی  آژانسوبعد ازبرجام است ولی اين مقايسه نميتواند نسبت به کشورھائی که مانند ايران عضو 
  .ھستند مبنا قرارگيرد

ارشد تيم مذاکراه کننده ھسته ای درھمين سالگرد برجام گفت  حميد بعيدی نژاد عضوقای آ= گرچه  حاشيه
    .باشيد> پايان حاشيهبه برجام نگاه اقتصادی نداشته <

  نتيجه مقايسه اول

ايران را درمقامی می بينيم که با خرج ميليارد ھا  ،ژانش اتمیآ درمقايسه  ايران با سايرکشورھای عضو
درموقعيتی افتاده که غير قابل  ای اقتصادی وسياسیدالردرراه فعاليت ھای ھسته ای وتحميل محروميت ھ

ن آھا گرفتارنشده اند واکنون ھم با تحمل ھمه  ن مصيبتآبه  آژانسوھيچيک ازکشورھای عضو  تصور بوده
در  مريکاآ کشوراراده   ھا وتحميالت سرنوشت فعاليت ھای ھسته ای ايران نامعلوم ومبھم ودرگرو مصيبت

   .ستپی فشار اسراييل ا

ايکاش  د واند ی اسالمی گرفت ودرعوض ھيچ چيزبرجام ھمه حقوق حقه ملت ايران را درحال توافق با جمھور
نظارت وبازرسی  حقھمراه با ملت ايران ھم ازجمھوری اسالمی  سند بی شرافتیکه چيزی نميداد بلکه يک 

  .گرفت را ملت ايران ساله   ٢۵

  خسارات ملت ايران 

قای مھران مصطفوی يکی ازکارشناسان ھسته ای ايران درمقاله تحقيقی مقايسه ای بين ھزينه ھای جنگ آ
   :نوشته است انجام و ھسته ایعراق وفعاليت ھای 

ميليارد  ١١جنگ وميليارد دالربرای ھدايت  ١١٢تا  ٩۴براساس گزارش نھاد ھای بين المللی ايران بين <
خرابی برای  ھزينه کرده. ھزينه غيرمستقيم ناشی ازکاھش نفت وتوليدات کشاورزی وبرای واردات نظامی 

  .>ورد شده استآميليارد دالر بر ۶٢٧ايران نيز 
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خسارات جنگ  ھزينه تحميل شده به ايران بابت پروژه اتمی رابيش از ؛ن بررسی تحقيقیآ مھران مصطفوی در
ميليارد  ٧٠٠تا  ۶٠٠ورد ميکنند آکه کارشناسان بر ه کرده است  حداقل ھزينه ایعراق ميداند واضاف

ھا وعدم استخراج درميادين فرارمغز ايدب ھزينه ھای غيرمستقيم ،کناراين . دردالربصورت ھزينه مستقيم است
  >راھم بايد محاسبه وبررقم خسارت ايران افزودنفتی وگازمشترک وعدم فروش نفت وگاز

  مقام مقايسه

اين ھزينه  بين المللی اتمی که امروز ازصنعت ھسته ای استفاده ميکنند آژانسيا ھيچيک ازکشورھای عضو آ
بنابراين مقياس وپايه  -؟ البته که نشده اندمتحمل شده اندرا نآ حتی اندکی از ھای بربادرفته جمھوری اسالمی 

نه  ،به فعاليت ھای ھسته ای رسيده اند آژانسمقايسه ايران امروز بايد با سيری باشد که کشورھای عضو 
. ن استناد ميکندآ. که جمھوری اسالمی مدام به وضع امروز ايران با وضع ديروزی که برجام امضا نشده بود

   .وضعی که بقول خودشان روی کاغذ صورت گرفته نه درعملنھم تغييرآ

  موقعيت شرافت ملي ايران 

درمحاسبه قرارميگيرد ولی مراتب  ونھا منظورآدرامرمقايسه بين دووياچند چيز معموال جنبه ھای مادی 
ن درجريان مقايسه آاھميت ترازمراتب مادی  ن گاه بسيارباآمقايسه تنھا جنبه ھای مادی نيست ومراتب معنوی 

 نھاآبرابری  . اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان ملل دقيقا به مسئله شرافت ملی کشورھا واست
نشده باشد  ی که مسئله شرافت ملی کشوری رعايت رقرارومدارصراحت قاطع دارد واين بدان معناست که درھ

يک نگاه اجمالی اين نگاه رادرمقابل خود می  با و داد نميتواند مورد تائيد جامعه حقوقی قرارگيرد ن قرارآ
ملی ايران را تحت الشعاع شرافت کامال  ن آھم موضوع قرارداد وھم سيراجرائی دربرجام  متاسفانه  بينيم که
   .است قرارداده

با جمھوری  ۵+١اين تحرير با اقتدارکامل وصراحت مکمل اعالم ميکند که درقرارداد برجامی که کشورھای 
اسالمی امضا کرده ودراين تحرير بنام دوران سياه خوانده شده، شرافت ملی ايرانيان نه نتھا پايمال وناديده 

وقعيت بين المللی دروضعی ق انسانی ومگرفته شده بلکه ملت تاريخی وکھن ايران ازنظرشرافت ملی واخال
  .معرفی شده است که درتاريخ بشريت ھيچگونه سابقه نزديکی نداردتی وحقارت وبی شرافتی ازنظرپس

ديگری  کشور درتاريخ کشورھا حتی کشورخودمان موارد عديده ای ديده ميشود که روسای کشوری به ملت و
 ؛ميشود ھرگز تکرار ،باحرف پايمال ساخته اند ولی ھرگزرا  ن ملت کشورآاھانت وتحقير کرده وياشرافت ملی 

پايمال کردن شرافت ملی وقبول حقارت  و ن تحقيرآکند که ماھيت  ديده نشده است که دولتی سندی را امضا
وصفات رذيله برای ملتش باشد واين کاری است که جمھوری اسالمی دربرجام با شرافت ملی ايرانيان کرده 

  .ن نظرداشته باشيم. به مورد مزبور امعااست

  نگاه به موردي كه كمترنگاه شده است 

 پرکردن محلفعاليت ھای ھسته ای ايران درفردو وتوقف  يکی ازمواردی که دربرجام مقررشده عالوه برتخليه
  .انھا با بتن است
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ام کمتر ديده شده است که اھميت اين تحميل بسياراستثنائی مورد نقد وبحث قرارگيردومفسرين ومحققين برج
   .ن گذشته اندآ خيلی ساده بعنوان يک تعھد فنی از

    .واخالق ايرانی است گفرھن يک تحقيرواھانت عملی به شرافت ملی و ،درحاليکه تحميل مزبور

  :توضيح اينكه

واساسا رکن وجود اجتماعی  نھاستآرابطه رفتارانسان ھا با انسانھا به مالحظه اخالق وشخصيت وشرافت 
دارد مسلما با برخوردی که يک پليس با يک متھم ولگرد وبد سابقه  شخصيت وشرافت واخالق انسانی است

   .دم خوش سابقه ومعروف دارد تفاوت داردآبرخوردی که بايک 

ه که قيم ترکيا درتمام شئون زندگی ميتوان ديد درھمين روزھا رضا ضراب متھم ايرانی ماين تفاوت برخورد ر
زندان  زادی موقت ازآبرای  و در آمريکا دستگير شده، ه شھرت يافته استيترک درفساد مالی وتبانی با زعمای

زادی آبا  ،ميليون دالر ضمانت مالی بدھد ولی قاضی دادگاه به مالحظه وضعيت اخالقی او ۵٠مريکا حاضرشد آ
   .ای اجتماعی است، شرافت واخالق شخص دربرخورد ھاين نشان ازرابطه شخصيتموقت او موافقت نکرد 

مينمايد  درتمام قرارداد ھای بين کشورھا وقتی يک کشور تعھد به اجرای عملی ويا خودداری ازانجام عملی را
ن کشور قائل به شخصيت وشرافت ملی واخالق انسانی برای مردم آ کافی است  زيرا طرف ديگرِ تعھد  ھمان 

خودداری ازعمل را کافی ميداند  ھمين عمل ن کشورميباشد و ھمان تعھد به آن کشور ودرنھايت دولت آ
    .لمان رعايت شدآمريکا  وانگلستان وفرانسه و آپستدام بين درقرارداد صلج 

واتحاديه اروپا  تعھد ايران را به  ۵+١ولی درمورد خودداری ايران ازفعاليت ھای ھسته ای فردو کشورھای 
مجلس وشورای نگھبان وسيدعلی راھم کافی  تعھد - اتمی آژانسگرارش  – زفعاليت ھسته ایخودداری ا

   .وخواستارپرکردن محل فعاليت ھای ھسته ای بوسيله بتن شدند ندانستند 

 ميگردد شرافت ملی وقول وقرارواخالق انسانی ايرانيان خود نما تصميم واجرا تنھا درنبود اعتبارمعنای اين 
شخص  و د جمھوری اسالمی قضاوتی که مورد تائي که ايرانيان فاقد شرافت ملی واخالق ورفتارانسانی ھستند 

   .ھم قرارگرفته استومجلس  سيد علی 

اين تحميل نميرود اساسا اعالميه  نکه ھيچ مليتی زيربارآقضاوتی که درجھان کامال بيسابقه است وعالوه بر
   .نرا محکوم کرده استآمنشورسازمان ھم  و جھانی حقوق بشر

يک ودرواقع بی شرافتی ايران بصورت  بعالوه اتحاديه اروپاستکشوربزرگ جھان  ۶ن آقضاوتی که طرف 
   .مده استآسنت وعھدنامه واقرارھمه کشورھای جھان در

  
  

   پركردن با بتون يعني چه
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ن محوطه وياسرداب ويا چاه قابل آردرھيچ زمانی ھا با بتون به اين معناست که ديگپرکردن محوطه وياسرداب
 ازبين رفتن کليه تاسيساتبتن نيازبه انفجارو ا سرادبه وچاه ازمحوطه وين آبھره برداری نباشد وخالی کردن 

   .خواھد داشت واطراف وجوانب را

معروف باشد اين تدبيروقتی بکارميرود که  الاقل يکطرف به بی شرافتی وتقلب ودروغ گوئی وظاھرسازی 
کاری  ،کاربتن ريزی را بکندواال اين سفت کاری پرخرج واستثنائی چه لزومی دارد ويک تعھد ميتواند ھمان 

لمان ھا خواستند که استحکامات خط زيگفريد رابرچينند ومتفقين تکليف بتن آکه متفقين درصلح پستدام از
   .لمان ھا تحميل نکردندآريزی رابه 

 ن ازآاين تحرير قاطعانه عقيده دارد که تحميل بتن ريزی درتاسيسات فردو ازسوی خارجيان وقبول واجرای 
و ايرانيانی وبد اخالقی وبی پرنسيبی ملت ايران است ی اسالمی يک تصديق وگواھی بی شرافتی سوی جمھور

  .به ملت ايران خواھندبود شريک اين خيانت تاريخی  می ھستندکه قائل به مشروعيت جمھوری اسال

  تالي فاسد تعهد بتن ريزي

ن امر يعنی منظورشدن سابقه پليد مردم اي ؛اثرات حقوقی تعھد مزبور تنھا درتوجه به برجام محدود نميشود
   .ورد شوم استآدستجمھوری اسالمی رسيده است متضمن دو ! درانجام تعھدات بين المللی که به امضای ايران

 ورد نخست شناسنامه صالحيت اخالقی واعتباروشرافت ملی ايرانيان است که بمناسبت شرط مزبورآدست **
تی ملت ايران آدربرجام بسيارپست وضعيف وغيرقابل اعتماد معرفی شده است ودرنھايت به طرف قراردادھای 

   .ھشدارميدھد که با مردمی استثنائی ازبدقولی وبد عھدی وبد اخالقی روبروھستند

براين پايه است که  که اصل مزبور ن برقاعده حقوق بين الملل و اصل کاملت الوداد استآورد دوم شمول آتدس
 ن شرط وآ ؛وجود ھرشرطی درمعاھده بين دوکشورکه متضمن امتياز ويا حقوقی برای کشورطرف باشد<
مد             آد بوجود خواھد ن کشورقرارميگيرنآبطورخودکاربرای کشورھائی که درمقام تنظيم قرارداد با  زايتام
  ١ .)١٣٨۴حقوق بين الملل ترجمه قاسم زمانی چاپ سوم(

متعھد ھستند که مقررات دولت کاملت  ،ن جمله ايرانآ تمام کشورھای عضو سازمان تجارت جھانی که از
  .نون برقراراستتاک ١٩۴٧الوداد رانسبت به يکديگررعايت کنند اين اصل ازسال 

  ورد حقوقي اين تحريرĤدست
 اصل اعتماد وشرافت ملی کشورھا نسبت به قراردادھای بين المللی دربرجام نسبت به ايران منظورنجا که ۀ از

جمھوری ( ازسوی طرف برجامنگرديده وبرعکس بالصراحه ايران به بی اعتمادی وبی شرافتی ودروغگوئی 
  ....) معرفی گريده واسالمی

                                               
ين شرط و اصل در تمامی قرارداد ھای دوران پھلوی و به ويژه قرارداد الجزيره که مربوط به مسئله مرزی بين عراق و ايران است ا - ١

 ک-کيد قرار گرفته و بکار گرفته شده است. حبشدت مورد تا



 حقوقدان -رفيضامي -رجام، در دوران نور و ظلمتب                                                   ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠٨/٠١، دوشنبه=شيده م

سال  ٢۵، جمھوری اسالمی درکشورھای طرف ايران دربرجام نجا که برای ترک دروغگوئی وايجاد اعتمادآ از
 حقيت فصل بی شرافتی و در و ،زمائی به کشورھای جھان عليه ايران داده استآراستی  ھم حق نظارت و

  ....لذا دروعگوئی ايرانيان را با ضمانت ھمراه ساخته است 

 ن تحميل ھيچ کشوری درجھان نشده درشناسنامه حقوقی ايران بنابرآ ذره ای ازکه  ورآھمه اين مراتب خفت 
  .خواھد بودينده آ در طرفھای قرارداد ھا  کشورھای اصل کاملت الوداد ثبت ومورد استفاده

  ماهيت برجام وحقوق اساسي جمهوري اسالمي 

ساسی جمھوری اسالمی مباينتی ماھيت برجام دررابطه با سلب شرافت ملی ازايرانيان با فقيه تشيع وقانون ا
ندارد زيرا سلب شرافت ملی نوعی سلب صالحيت فرد دردخالت دراموراست که باموقعيت حجری که ھمه 

   .اين موضوع نيازبه توضيح بيشتری دارد)( ايرانيان متشيع دارند ميخواند

   مقام مقايسه

افت واعتبارملی ايرانيان دردوران مقام مقايسه اين تحرير عينی ونصی است نه استداللی يعنی قضاوت شر
کسانی حد اين احساس عينی را  .شاھنشاه ايران ودوران سياه جمھوری اسالمی  امری احساسی وعينی است

نرا معيارميگيرند که خارجيان اعتباری را که برای ايرانيان دردوران آ احترام واعتبارافرد ايرانی ميدانند و در
اال نميدانند  انھا شايد ملتفت نباشند که جمھوری اسالمی با امضای برجام شاھنشاه ايران منظور ميداشتند ح

وسرکشی ھمه ايرانيان را صادروبصورت عقد برجام  با کشورھای  ، دروغگوئی ونامردیسند بی شرافتی
      .نرا افتخاری عظيم ميداندـ بيگانه جھان مبادله کرده و عجب اينکه درک قبح ھم نميکند و

    ت ديگربخش دوم به فرص

 

 


