
 حقوقدان -اميرفيض -است خارجی ايرانکميسيون امنيت ملی و سيگزارش  –برجام               ٢ از ١ برگ ٢٠١۶/١٠/٣١، دوشنبه=شيدمه  
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امروز اولين گزارش ششماھه اجرای برجام ازسوی کميسيون امنيت ملی وسياسيت خارجی کشور به 
جمھوری اسالمی به تعھدات خود دربرجام عمل کرده < :ميگويدماحصل اين گزارش  ؛ورده شدآمجلس 

  .>مريکا عمل نکرده  استآولی 

ی به گکه کميسيون امنيت ملی اعالم کرده  کشفی نيست که نيازبه تشکيل کميسيون ورسيد مسئله ای را
 خود درمريکا به تعھدات آجمھوری اسالمی به کرات اعالم کرد که  ،برجام ازينغآھمان  از ؛ن باشدآ

بنابراين گزارش کميسيون امنيت ملی داستان شيره را خورد وگفت شيرين است  ،برجام عمل نکرده است
   .ميشود

ن فرش آدرحاليکه جمھوری اسالمی برجام رايک فتح الفتوح تاريخی اعالم کرد وبرای دست اندرکاران 
ورد تاريخی آرين دستبزرگت ن بنامآ از و لایروقرارداد برجام مورد تائيد خامنه ای قرارگرفت گسترد قزمز

شيخ حسن بارھا  و ،ای درخشان اراده ملت نام برده شديکی ازپيروزی ھن بعنوانی آ از و ايران ياد شد
 و  فتاب تابان دادآ عنوانبرجام جام را مخالف منافع ملی بداند وبه بارھا گفت که کسی نميتواند بر و

   .امثالھم

فتح الفتوح  ران قرارداد آتعھداتش عمل نکرده ونميکند  ن بهآچگونه ممکن است درقراردادی که يکطرف 
  ؟؟وبزرگترين پيروزی تاريخی ناميد

نيست که يکطرف قرارداد به تعھداتش عمل کند وطرف ديگربه تعھداتش  ن فکاھی ترآ ھيچ چيزی از
   !؟نھم درحد فتح الفتوح شودآ ،یعمل نکند وبازھم طرف شکست خورده مدعی پيروز

اق بازرگانی ايران گفته است تقای پرويز حسابی عضو اآوپيروزی تاريخی است که اين کدام فتح الفتوح 
  .>واحد توليدی درکشور تعطيل شده است ٣٠،٠٠٠برجام  ازبعد از<

البته جمھوری اسالمی مدعی است مريکا به تعھداتش عمل نکرده (آ، بنابرادعای جمھوری اسالمی خوب
ل به تعھداتش عمل نکرده) اکنون سوال اينجاست که دولت روی کاغذ عمل کرده ولی درعممريکا آکه 

چه اقدامی کرده است وچرا تاکنون براساس مفاد برجام  مريکاآ شيخ حسن درمقابل اين قصور ادعائی
  ؟؟نطور که دربرجام قيد شده است اقدامی صورت نگرفتهآبرای احقاق حق ايران 

که ھيچکس نميتواند برجام را مخالف منافع پاسخ روشن است ھمان برجامی که شيخ حسن مدعی است 
درتحريرات مربوط (، رجوع واستفاده ازيک دادخواھی بيطرفانه بسته شده است ، دست ايران ازملی بداند

  .وايران چاره ای ندارد که بسوزد وبسازد )يح کامل داده شده استضبه برجام تو
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  راه حل شيخ حسن 

مريکا درحفظ تحريم ھا ھست خيلی سربسته اشاره ای به آشيخ حسن که کامال درجريان کارشکنی ھای 
ميگويد اگرکشورھائی  ،>اشارتی کافی است اقالن رامريکا کرده است که مصداق <عآمشکل  تعھدات 

ومالزی وکره جنوبی مشکالت بانکی ندارند برای اين است که با ھمه کشورھا رابطه سياسی مانند تايلند 
   .ومالی دارند

سياسيت برسيمت  ن است وشيخ حسن درابتدای تشکيل دولتش ازآ مريکا خواستارآيعنی ھمان چيزی که 
سترسی به بازارمالی لمان مشکل ايران را برای دآشناختن اسرائيل جانبداری کرد وبعد ھا ھم وزيراقتصاد 

   .اسرائيل دانست جھان ايجاد رابطه با

  تحريم ها طعمه رام كردن است 

مده تحريم ھای شورای امنيت سازمان آمفصل ومستند ات، م ھا ھمانطورکه درتحريردرمورد تحري 
جمھوری  مريکا  وآھای کنگره وياشخص رئيس جمھوری  ملل متحد مشمول برجام است نه تحريم

را منظور نميدارند وازابتدا به مردم وعده  شکارآ ن وبيّ  اين تمايز ،اسالمی وشخص شيخ حسن
وزيرخارجه جمھوری  رجام کليه تحريم ھا برطرف خواھد شد وميدادند که به مجرد امضای ب

مريکا آازوزيرخارجه  انکه کامال درجريان محدوده عمل برجام بود وبارھآاسالمی ھم با 
که برجام توجھی به تحريم ھای  کننده ازجمله خانم اشتون شنيده بود وديگرشخصيت ھای مذاکره

تنھا دراين  .پنھان ساخت ازمردم  ت واقعيت راظريف ھم درجھت سياست دولکنگره ندارد معھذا 
ن آرئيس جمھوری  مريکا وآاواخربود که عراقچی درمصاحبه ای گفت که تحريم ھای کنگره 

  .کشور ارتباطی به برجام ندارد وبه مناسبت ھای ديگری است

  رام كردن حيوانات وحشي 

 .س استحيوانات وحشی درقق کم دادن طعمه بهيکی ازروشھای سنتی برای رام کردن حيوانات وحشی 
 ودندان نشان دادن و فرياد کشيدن ويا چنگ وانات وحشی ازتجربه نشان داده شده که تنھا راھی که حي
اين طريق  از کم کردن وعده ھای غذائی است و ،ميدارد باز خودشان رابه ميله ھای قفس کوبيدن را

   .بودباشد غذای او بيشترخواھد  رام ترآ حيوان احساس ميکند که ھرچقدر

سبک کردن برخی  ؛مريکا واتحاديه اروپا دررابطه با جمھوری اسالمی بکاربسته اندآھمين سياست را 
استفاده  ھای دھه ھفتاد که اخيرا تمديد شد نشان از درعين حال تمديد تحريم و نھاآويا وعده  تحريماتاز 
کامال شيخ حسن وسيد  ھا برای رام کردن جمھوری اسالمی است واين سياستی است که مريکا ازتحريمآ

مريکا بھانه ای آ ن با اتحاديه اروپا وآروابط سياسی وبھبود  وميخواھند که گشودنن واقفند آ علی از
مريکا ھم که به خوی وحشی جمھوری آ و باشد برای رفع تحريم ھاو درنھايت مشکالت اقتصادی کشور

 مريکا ھستندآای او عمله ھای که حسن روحانی ووزرنگاه است به اين سادگی ھا وعليرغم ايآاسالمی 
   .ذاشتگجيره غذائی الزم را دراختيارجمھوری اسالمی نخواھد 


