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  )ترامپ(برجام بنفع ايران است 
  )امنه ايخ(ست   آمريكابرجام  بنفع 

  ؟كدام درست است
  حقوقدان -اميرفيض

  دادهااصطالح نفع درقرار

متوجه فرازھای قرارداد است که درمقام اجرا متضمن  ،قرارداداصطالح  نفع يا ضرر دررابطه با 
دادگاه واحتمال اختالف  در ،اه حقوقی طرفينگمترصد جاي ،نفع يعنی ؛منافع کدام طرف قرارداد ميباشد

   .است

  ؛منافع مادی ازقرارداد ھا معموال درحيطه عمل و بررسی کارشناسان اقتصادی ومالی کشورھاست
بازده سرمايه مصرفی بعالوه سود متعلقه  ،منافع قراردادھا قابل رعايت استولی اصلی که درتشخيص 

گفته  د کندمد ايجاآاجرای قرارداد بتواند تفاوتی ازباب کسری ھزينه بردر که اگر ،ن سرمايه استآبه 
  .وراستآن قرارداد سود آميشود که 

  نفع دربرجام

 قرارداد برجام با دومشکل روبرو ميشود نخست اينکه ھنوز يکسال از مالی نسبت بهنفع  اظھارنظر 
   .اجرای برجام ميگذرد واين مدت کافی نيست که مسئله سود مالی برجام مطرح شود

ميليارد  ١٠جمھوری اسالمی تاکنون برای فعاليت ھسته ای  ،بنابراعالم واشنگتن پست –دوم اينکه 
 سال رقمی ميشود که از ١٢ن ظرف آعلقه به تبه بھره م دالر سرمايه گذاری کرده است  وبا توجه

   .قرارداد اظھارنظرکردن آ وریآزمان استھالک ميتوان نسبت به سود 

سرمايه ميزان  کالمی درباره  ژانس اتمی ايران ھرگزآتوضيح اينکه مقامات جمھوری اسالمی خاصه (
  .)دناری درصنعت ھسته ای ندارذگ

  مد دربرجامآممردر

رتيکلی که آاين است که دربرجام ھيچ  کمک ميکنددربرجام  ايران به بحث تعلق سود ونفع نچه کهآ
مجموعه ای ازتعھدات است که عموما  ،مدی برای ايران محسوب شود وجود نداردآ بتواند منبع در

 نيز ارفاق ھای شورای امنيت در و ،خرج بردار وتلف کننده سرمايه گذاری ھای قبل ازبرجام است
ن منابع آزيرا قبل ازبرجام   .نرا نميتوان به حساب درامد منظور داشتآن تحريم ھا  که برطرف کرد

   .مدی داشته است برای ايران وجود داشته استآ در اگر

ابدا امتيازی محسوب دقت ديگر نشان ميدھد که ارفاقات وحقوقی که دربرجام برای ايران منظورشده 
متنھا  ؛ژانس بين المللی اتمی دارا ھستندآ ی عضونميشود بلکه ھمان حقوقی است که ھمه کشورھا
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ن حقوق بشرط رعايت آاکنون با امضای برجام  ايران سلب و بموجب قطعنامه ھای شورای امنيت از
راھم نميتوان امتياز ويا نفعی به حساب برجام  نھاآبنابراين  .ايران گذاشته شده است اختيار برجام در
   .گذاشت

  رجنگ طخ

اين نظريه ميتواند اينطور گفته شود که  .خطرجنگ را ازايران دورساختم برخی مدعی اند که برجا
خطرجنگ را منتفی  ژانس بين المللی اتمیآازسوی  ايران به شورای امنيتموضوع ھسته ای ارجاع 
  .، نه امضای برجامساخت

  شورای وفی نفسه  خود درواقع  یبا حق وتو آمريکاخاصه کشور  ۵+١زيرا کشورھای
ند وتصميم تحريم ھای اقتصادی شورای امنيت عليه جمھوری اسالمی تصميم امنيت ھست

نميشود درعين اينکه موضوع را به صالحيت شورای امنيت محول ميکنند   ديگر .نھاستآ
جنگ عليه ايران را  ،اعضای شورای امينت است ازھم عليرغم اينکه خودش  آمريکا

عتراض ھمه مورد ا جنگ مبادرت مينمود اگرغيراين ميکرد يعنی عليه ايران به و غازکند. آ
به کالمی ديگر شورای امنيت طريق تحريم  .قرارميگرفت ۵+١ای جھانيان حتی ھمان کشورھ

نھاست ماموريت مذاکره واجرای آ ھم يکی از آمريکاکه  ۵+١را انتخاب کرده وبه کشورھای 
  .قطعنامه ھارا محول کرده نه جنگ  وچنين جنگی ميشد، جنگ  خودسرانه

  تشديدتحريم ها نه جنك

 زيرا برفرض اينکه  ؛ساختای امنيت حتما خطرجنگ را مرتفع ارجاع موضوع به شور
نميداد وحاضربه مذاکره با  جمھوری اسالمی به قطعنامه ھای شورای امنيت ترتيب اثر

بازھم نميتوانست  جريان جنگ را متوجه  ،بنمايندگی شورای امنيت نميشد ۵+١کشورھای 
زيرا واکنش شورای امنيت نسبت به سرکشی جمھوری اسالمی  تشديد تحريم ھا ايران سازد 

  .نه جنگ با قطعنامه ھای ديگری بود
 کم  ،اوليه شورای امنيت سازمان ملل نشان ميدھد که قطعنامه ھا کم نگاھی به قطعنامه ھای

قطعنامه < امه سوم بود که احمدی نژاد گفت  نرفته که درقطعن يادمان ؛شدت عمل يافته است
خداکند که اين قطعنامه > وديگری گفت <را بگذاريد درکوزه وھرچه ميخواھيد قطعنامه بدھيد

  .>عث خود کفائی ماميشودھا وتحريم ھا ادامه پيدا کند که با

امينت سياست مقاومت را رای باز ازياد نرفته است که جمھوری اسالمی درمقابل قطعنامه ھای شو
  .يم>نما فعاليت ھای ھسته ای را متوقف نميک<وصريحا گفت اتخاذ کرد

کيسه کرد ادرشد جمھوری اسالمی ماستھا را شورای امنيت ص ١٩٢٩اما ھنگاميکه قطعنامه شماره 
 ١٩٢٩ه که  قطعنام چرا ،سابق به تمکين وتسليم تبديل شد ومقاومت وسرکشی درمقابل قطعنامه ھای
را  کشورھا قطعنامه مزبور .قطعنامه ھای سابق بود از ترخالف انتظار جمھوری اسالمی وبشدت حاد

وتمام کشورھا  ،ديگر مواد ھسته ای منع کرده بود و ی سازی اورانيومنمعامله با ايران درمورد غ از
، ھاجمیھای تپترزرھی، ھواپيماھای جنگی، ھليکو رود، خوانتقال ھرگونه  تانک مکلف شدند که از

نھا به ايران خودداری آ، موشک وسيستم ھاوقطعات مرتبط با توپخانه کاليبرباال، کشتی ھای نظامی
نھا خودداری کنند آد به وورن ليست مفصلی ازکسانی که کشورھا بايد ازاجازه آ کنند  وعالوه بر

  .ن قطعنامه بوده استآازضمائم 
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را  وری خودآتمام فعاليت ھای مرتبط با غنی سازی وبازفرن دراين قطعنامه قيد شده است که اگرايرا
   .مدآدرخواھد  يققطعنامه بحالت تعلمتوقف کند  

  توجه

تن ريری نمود نتيجه به اقدام به بو فعاليت ھسته ای خودرا متوقفاينکه جمھوری اسالمی بسرعت 
  .)بود    (پايان ١٩٢٩فشارھمان قطعنامه 

 ور ازبابب تاثير برجمھوری اسالمی گذاشته بود شورای باوجود سابقه ای که قطعنامه مزب
امنيت دريافته بود که  درصورت ادامه سرکشی جمھوری اسالمی قطعنامه بعدی ميتواند 

د ونيازبه تصميمات جنگی ندارد وديديم که شَ کنده سرکشی جمھوری اسالمی را بکِ 
امنيت تسليم  ھمينطورھم شد يعنی جمھوری اسالمی ازوحشت قطعنامه ھای بعدی شورای

  .گرديد وراه مذاکراه را برگزيد ١٩٢٩قطعنامه 

  حاشيه

 ١٩٢٩با قبول قطعنامه < است که او گفته ورده آقای کری آی ازاظھاراتش ازقول قای ظريف دريکآ
قای ظريف آقای کری ازسوی آبايد تمام تحريم ھای ھسته ای عليه ايران برداشته شود> نقل قول 

است  ١٩٢٩با قطعنامه  ثردرمقام نيست زيرا اظھارنظری است که مغايراگرھم صحت داشته باشد مو
قطعنامه  قای کری مقامی نيست که بتواند تغييری درآ ونه لغو  ؛حکم تعليق تحريم ھارا دادهکه قطعنامه 

 قای ظريف به کنارمانده وتاکنون چند بار به آتوجه  است که نميدانم چطور از یاين موضوع و ؛بدھد
   ).پايان( .استاستناد کرده ن آ

  تحريم نفتی 

ھائی عليه جمھوری اسالمی  مستقال ھم تحريم ،بموازات قطعنامه ھای شورای امينت آمريکاميدانيد که 
نھا آ دررابطه با مسائل ھسته ای وبه اعتبارقطعنامه ھای شورای امنيت برقرارساخت که يکی از

موازات قطعنامه ــب آمريکاکه  ،محدوديت اجازه فروش نفت تاسقف يک ميليون بشکه درروز بود
يت فروش نفت را ھم برطرف وددمه ھای سابق شورای امنيت بود  محکه رافع اثرات قطعنا ٢٢٣١

درحقيقت  که بحث جدا گانه ای را پذيراست و بزرگی به جمھوری اسالمی شد  ساخت واين کمک بسيار
فشار شورای امنيت باشد ويا بدون اينکه تحت  آمريکاميتوان گفت که يک امتياز بزرگی بود که 

   .وردآن گردد اين ارفاق را درحق جمھوری اسالمی بوجود آمذاکراتی سبب 

ادامه ميداد  ١٩٢٩بھرحال درصورتی که جمھوری اسالمی براه سرکشی ومخالفت خود با قطعنامه 
ن اقدامی ھم سقف فروش نفت ايران را ازيک ميليون به کمترتقليل ميداد واين چني آمريکابطورحتم 

  .دراين حالت چه نيازی به جنگ بودبرای جمھوری اسالمی غيرقابل تحمل ميشد 

   قصد به جنگ

 د که جريان به نرکشوری که قصد حمله وجنگ با کشور ديگری را داشته باشد نميگذا
 د واستقالل الزم را دربايد تابع فرمان شورای امنيت باشزيرا  شورای امنيت وصل شود

يا ليبی بلکه سعی ميکند که شورای  به عراق  و آمريکامانند حمله  ت،داشجنگ نخواھند 
    .امنيت درمقابل عمل انجام شده قرارگيرد
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  درھمين اواخر خبرھا حکايت داشت که اسرائيل به مجتمعی که درسوريه با سرمايه گذاری
 ؛بود ساختنرا ناآ اتمی داشت  حمله ھوائی کرد و یايران وکارشناسان کره شمالی فعاليت ھا

   .انتخاب ميکند بخواھد خودش قضيه را تمام کند  که ، راھی است که کشوریاين طريق
 اگرميخواست که ھمانند اسرائيل فعاليت ھسته ای جمھوری اسالمی راازطريق جنگ  يکاآمر

 آمريکا) به ظاھرا وباطنا ازسوی اسرائيل( حل کند ھمان زمان که ازسوی مجاھدين خلق
مستقيما حمالت نظامی عليه ايران به  فردو اطالع داده شد نطنز و در اه اتمی ايرانگجاي

  .ميکرد غازآتمی را بودی تاسيسات اقصد نا

  قصد جنگ عليه ايران را ندارد آمريكا

 يدی مديريت جنگ جد غاز وآمادگی آبه داليلی که خارج ازصالحيت اين تحرير است  آمريکا
ازجنگھائی که عليه کشورھا ترتيب داده چه نتيجه ای عايد  آمريکان آ عالوه بر .را ندارد

ھای بی سرپرست بزرگترين عاملی است که  سيل مجروحين ومعتادان وخانواده ؟داشته است
راه شورای امنيت را برگزيده  آمريکااينھاست که  ،نظامی قراردارد راھکار ن درکنارآپرونده 

  .ايران را عراق ديگری ميکرد م ايران ويا مردم کشور خودش نبود ونيست وواال نگران مرد

  لياقت وكارداني 

 ه ھای شورای امنيت می استفاده ازفرصت قطعناجمھوری اسالمی لياقت وکاردانی الزم رابرا
 تازيرا  با عبورازخطرجنگ فرصت کافی داشت  ؛را نداشت ۵+١ومذاکره با کشورھای 

زيرا درقطعنامه ھای شورای امنيت مدت محدودی برای  ،قرارداد بھتری ازبرجام امضا کند
   .مذاکره قائل نشده است

 ه ايران به شورای امينت دکاری ميشد که پرونيا اين سوال مطرح شده است که چرابايد آ
نھم نه باسکوت بلکه آبايد قطعنامه ھای شورای امنيت ناديده گرفته شود  چرا ؟ وارسال شود

   .کشيده شود ١٩٢٩ب گذاشتن که کاربه قطعنامه آبا گردن کلفتی ودم کوزه 

    عجله وشتاب 

  ھا عجله وشتاب فوق  العاده ای درنآاسناد مذاکرات ھسته ای ھيئت ايرانی نشان ميدھد که 
ه درمسيری افتاده بود که کسی اب برای پايان مذاکرتاين عجله وش ،پايان مذاکرات داشته اند

   کرد.نميرا فکرمنافع ايران واثرات ناموزون موافقت ھای پی درپی 

 اساسا ھرجا ودرھرکاری شتاب باشد متفرعات الزم فراموش ميشود درعجله کيف دستی انسان ھم جا
  .ميماند  تاچه رسد به چيزھای ديگر

پيش ھا پيشاايراني<ش نوشته است ئی کشورآمريکاقای کری درروزنامه آاين عجله درحدی بود که 
اين امرفقط ميتواند ناشی ازاطمينان به طرف وشوق  >سلب کردند ايران  از ھمه امتيازات ايران را

 ور نخواندن توافقنامه ژنو وآئله استيضاح حتی ھمان مس .پايان يافتن ھرچه زودترمذاکرات باشد
 ت باشد   درن سريع مذاکراتعراقچی ميتواند ناشی ازذوق وشوق پايان ياف قایآازسوی ن آامضای 

ھای است که ازفراز درموضوعات وتبعاتیچيزی که نميتواند مطرح شود دقت  اين حالت معلوم است
وق واشتياق ايرانيان را برای پايان سريع مذاکرت ئيھا کامال شآمريکا .توافقنامه ممکن است بدست ايد

  .يند>آخر کوتاه ميآايرانی ھا اول چانه ميرنند و دست < که خانم شرمن گفته است ددريافته بودن
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 ری تسليم بالشرط جمھوری اسالمی آ ،اينکه کسانی مدعی اند که برجام جنگ را منتفی ساخت
ست سبب دورشدن خطرجنگ باشد  وھمان ژانس بين المللی اتمی ھم ميتوانآبه گزارش 

مقابل  درسالمی اجمھوری مکين درمورد فعاليت ھای ھسته ای وت آمريکااعتراضات اوليه 
  .نھا ميتوانست خطرجنگ را دورکندآ

  راه وروش مذاكره

 يعنی مذاکرات برای چگونگی  ؛يک وقت دائره مذاکرات محدود است به شکست طرف درجنگ
دولت  اين حال نميتوان انتظار زيادی از در ،تسليم وحد اقتدار دولت شکست خورده است

زادی عمل درصحبت وتصميم ويا آشکست خورده داشت  ولی يک وقت مانند برجام  طرفين 
نھم امضا آ طوری عمل کرده که گوئی يک بدھکاری داشته و ھيئت ايرانی .نرا دارندآرد 

   .کردن يک ورقه ای بوده ورفته اند وبدھی را داده وبرگشته اند

وقتی برميگشت کسی  ؛دميگويند دھقانی با االغ ماده اش عازم ده ديگری بود تا االغش را باردار کن
   .حاال برميگردم و ،ود رفتم داد..ن بدھکاربد که کجارفته بودی گفت االغم يک پرسين دھقان آ از

 کنکاشی بنمايد با عجله به پايان رساندن مذاکرات ای  هھرمحققی که درمسئله مذاکرات ھست
ه تقای فواد ايزدی کارشناس مسائل ھسته ای واستاد دانشگاه تھران ھم نوشۀمتوجه ميشود 

  .است

تمام تخم مرغھايش را  ايران ود کهمشکل تيم فعلی ھسته ای ايران اين بود که حريف متوجه شده ب<
اين  درسبد ھسته ای گذاشته  وايران فقط به دنبال توافق است وازپای ميزمذاکره بلند نخواھد شد  از

  .رومتنی که تھيه شده مشکالت زيادی دارد>

  متكلم الوحده بود آمريكا

  درمقابل ايران  آمريکامتکلم الوحده به مذاکرات ھسته ای چه درژنو ويا وين  که نگاه کنيد
بوده است نه ھيچ کشورديگری وفقط گاھی ھم نماينده اتحاديه اروپا سری درميان داشته 

دشمن ايران است بايد طرف صحبت  آمريکاه وھست که چرا جمھوری اسالمی که مدعی بود
نقدر اين صحنه تکراری است که انسان خيال ميکند که آ ؟باشد آمريکاوتصميماتش فقط 

   .بوده است آمريکاتنھا بين ايران ومذاکرات 
 وحتی ھمان حقوقی که  مشھود  درتمام شئون مذاکرات کوتاھی وناديده گرفتن منافع ايران

   .شدهدرقطعنامه ھای شورای امنيت برای ايران قائل شده بود ھم ناديده گرفته 

  فصل جاسوسي

  آمريکا از وتنی  ٧يک ھيئت نگاھی به جبھه ھای مذاکرات ھسته ای نشان ميدھد که ازايران 
    .درمذاکرات شرکت داشته اند تنی ٨٠يک ھيئت 

قای دکترسادات گفته است ما نخوانده آ ی رئيس ھيئت ايران وچقای عراقآنطور که خود آازھيئت ايران 
قای دری نجف آھيئت ايران  زاتن  ٧ن آ برجام را امضا کرديم  واکنون ھم معلوم شده که يکی از

دربرخی محافل ھم گفته شده که ممکن است  ،وانگلستان تشريف داشته اند آمريکابادی جاسوس آ



  حقوقدان -اميرفيض –جام به نفع کدام است؟ ايران يا آمريکابر                           ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/١٠/٢٠، دينهآشيد=  ناھيد

، رئيس جمھور ھم برادر تنن ھفت آ ويکی از باشند نفرتعداد جاسوسان درمذاکرات ھسته ای سه 
  .حسين روحانی بوده که قالتاق ھيئت بوده است

 متفق بود كه هيئت ايراني مذاكرات هسته اي صالحيت علمي و ،تصورنميشود نتوان دراين قول
       .برجام ندارد ونداشته استبراي مديريت امرمذاكرات با خارجيان را درمورد  وسياسي  اخالقي

  

  

  

  


