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  حقوقدان -اميرفيض

مقامات جمھوری  برخی از ؛اشاره او به بقای برجام و ،ترامپ نسبت به ايران آقایپس ازارائه راھکار 
ترامپ را ازنظررھبران اروپائی بفال نيک گرفته وبا ابراز نظراتی  آقایاسالمی  تبعات اظھارات 

    :ازقبيل

   »قدرتھای جھانی برغم تھديد ھای ترامپ به اجرای برجام متعھد ھستند«

   ويا

  »درمسئله ھسته ای منزوی شده است آمريکا«

   .اندبه دلخوشی سرد مبتال شده  ،نھاآامثال  و

  5+1پايان نقش كشورهاي 

باالستقالل طرف ايران درمذاکرات ھسته ای  ۵+١درتحريرات قبل به کرات توضيح شد که کشورھای 
ماموريتی  ،ازسوی شورای امنيت سازمان ملل ن ھا ونيز مجموعاآ ھريک ازوتوافق جامع نبوده اند 

ميز داشته اند آت صلح ای ايران درجھ درمذاکره با ايران وقراردادی برای کنترل فعاليت ھای ھسته
 ٢٢٣١صدور قطعنامه  به شورای امنيت وتائيد شورا و ۵+١با گزارش کشورھای  که اين ماموريت

 ،ن تحريم ھای ھسته ای که شورای امنيت سازمان عليه ايران وضع کرده بوديعنی برداشت ورفع اثر
رابطه با برجام  دستشان در کاری ھم از و اين کشورھا کاره ای نيستند ديگر و قضيه پايان يافت

   .داشته باشند وچه غيبت وچه ازبرجام بيرون بروند يا بمانند علی السويه است برنميايد  وچه حضور

  اموضع تعهدات دربرج

 است ولی درواقع و ۵+١برجام مجموعه ای ازتعھدات جمھوری اسالمی وبظاھر کشورھای   **
ايران  رفتار ژانس جھانی اتمی ناظرآبنابراين ھمانطور که  ،االمر طرف ايران شورای امنيت است نفس

 ۵+١له جمھوری اسالمی که بوسيله اجرای تعھدات  ناظر ،درمورد اجرای تعھدات برجام است
   .ازشورای امنيت متعھد شده اند ميباشددگی نبنماي

اعالم رضايت کرده وبا صدور   ۵+١نجا که شورای امنيت با دريافت گزارش کشورھای آ از ؛لذا **
است  ضامن اجرای ولغو ساخته قطعنامه ھای سابقه موضوع تحريم ھارا برطرف  ٢٢٣١قطعنامه 

ت  خواھد بود  واين بدان معناست که درواقع تعھدات خود شورای امنيت اس ۵+١تعھدات کشورھای 
، ايران حق دارد به کميسيون مشترک ودرنھايت اخاللی روی دھد ۵+١که اگردرجريان اجرای تعھدات 
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به شورای امنيت رجوع کند  زيرا ايران به تعھداتش دربرجام عمل کرده وطرف که شورای امنيت 
  نص برجام)(است به تعھداتش عمل نميکند 

  روسيه وچين

ای برجام ايستاده اند جلمان درکآ کسی ميتواند بگويد که چين وروسيه وحتی انگليس وفرانسه وچه 
 آمريکاجايگاه  ،ب منفی است که منفی استااگرجو ؟کدام تعھدات را له ويا عليه ايران داشته ودارند و

  .است نه کمترونه بيشتر ۵+ ١ھم دربرجام مساوی ھمان جايگاه کشورھای عضو 

  !بد است آمريكابرجام براي 

اما برای  ،برجام برای ايران عالی است< :ھمين امروز دررابطه با برجام گفته است ،ترامپ آقای
يا برای ديگر کشورھای آ ؛کاره ای نيست که برجام برايش بد باشد آمريکا> !خيلی بد است آمريکا
  ؟ھم برجام خيلی بد است ۵+١

 زمائی به ايران يعنی عالی استآميل سيستم راستی سال تح ٢۵ ؟کجای برجام برای ايران عالی است
  .قبول اين تحميل را حتی برای يک روزھم ندارند ۵+١وسايرکشورھای  آمريکاحاليکه  در ؟

 ۵+١بد يا خوب بودن برجام متوجه شورای امينت است که خوب تشخيص داده است ديگر کشورھای 
 .کاره ای نيستند که برای خودشان حق خوب وبد قائلند

  ساله 25زمائي آستي را

  .ساله مندرج دربرجام مطرح گردد ٢۵زمائی آھمينجاست که ميتواند موضوع راستی 

 نھا بکلی خارج ازآامثال  زمائی وآاساسا بعدازتائيد برجام ازسوی شورای امنيت  مسئله راستی 
انس ژآاين امردرصالحيت   و ،چه منفردا وچه متفقا خواھد بود ۵+١محدوه عمل وصالحيت کشورھای 

پروتکل  که نيازی ھم به ذکرمدت ندارد زيرا که عضويت ايران در ؛اتمی قرارخواھد گرفت بين المللی
، معضالت(تحرير  در و جمھوری استوتعھدات  ژانس بين المللی اتمی که ازتکاليفآالحاقی 

زرسی دائمی تشريح شده است  متضمن تفويض حق با ١ )٢٠١٧/١٠/٣١درمسيراجرای برجام مورخ 
   .ژانس ميباشدآبه  وکلی

  ازتصميم شوراي امنيت  آمريكاسهم 

شورا قابل مشاھده  ھای به موازات تحريم ھای شورای امينت  که درچند فقره قطعنامه آمريکادولت 
ی درمعنا ونفس تحريم ھای شورای امينت عليه ايران وضع کرد که به تحريم ئھا خود نيز تحريم ،است

  .ناميده ميشود عليه ايران آمريکاھای ھسته ای 

درست تابع  ن ھمان قطعنامه ھای شورای امنيت بودآنجا که درماھيت وسند قانونی آ اين تحريم ھا از
ن به اين طريق است آ ھمان تصميمی است که شورای امنيت نسبت به لغو قطعنامه خود گرفته است و

حريم ھای لغو شده خود بخود اجرای برجام کوتاھی ويا امتناع نمايد تمام ت که اگرجمھوری اسالمی در
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عين اين شرط  ،نجا که شرط مزبور دررابطه با مسئله ھسته ای وبرجام استآاز ،برگشت خواھد يافت
و  ،نسبت به برنامه ھسته ای جمھوری اسالمی نيز وجود دارد آمريکانسبت به تحريم ھای يکطرفه 

دربرجام   ۵+١سايرکشورھای  ن وھمان موقعيتی را دربرجام پيدا کرد که روسيه وچي آمريکااکنون 
ن پس طرف آ از نھا بارضايت وتصويب شورای امينت به پايان رسيده است  وآيعنی ماموريت   ،يافتند

   .واقعی وحقيقی جمھوری اسالمی شورای امنيت است

اينکه جمھوری اسالمی مدعی شده که ممکن است ازبرجام خارج شود  توضيح ھمينجا بجاست اين 
ھای شورای امنيت  ن برگشت ھمه تحريمآرفته ولی تالی فاسد گنرا نآست  وکسی جلو البته که ممکن ا

ن با شورای امنيت خواھد بود  ودراين مورد حق وتوی آبعالوه تصميمات ديگری است که اتخاذ 
 درقطعنامه  بصورت خود برگشت برگشت تحريم ھا ايد زيرآدستشان برنمي روسيه وچينن ھم کاری از

   .پيش بينی شده است

  گسستگي مهاربرجام

يعنی گروھی که متمايل  ؛اينطور به نظرميرسد که مھاربرجام ازدست جمھوری اسالمی خارج شده است
زيرا با بودن  ،نگھدارند آمريکامتصل به  ھستند تالش دارند که بھرقيمتی شده برجام را آمريکابه 

امکان بھره برداری ھای سياسی وحتی مادی ممکن  ن کشورآدربرجام وطرف توقع قراردادن  آمريکا
 :گفته است آمريکاوزيرخارجه  آقاینجا که آھم صادق است  آمريکااين قضيه برای  ،است فراھم شود

 انسان ويا کشورھاست اپه است که حضورپ> کامال برھمين ستآمريکادربرجام بنفع  آمريکابودن <
   .ورند نه درحالت کناربودنآازنمد مورد مناقشه بدست ميکالھی که درنھايت درجريانات ورويداد ھا 

  بهانه جمهوري اسالمي 

که اين تحرير ازبھانه اول بنام بھانه  ،بھانه ھای جمھوری اسالمی دردومقوله خالصه کردنی است
   .کاغذی نام ميبرد

  بهانه كاغذي

ای قطعنامه شورای درراست آمريکابھانه اول جمھوری اسالمی اين است که ميگويد  درست است که 
امنيت تحريم ھای ھسته ای عليه ايران را لغو کرده ولی اين عمل روی کاغذ انجام گرفته ودرعمل لغو 

   .نشده است

 لغو يعنی نسخيرا ز ،اساسا بيان جلف وسبکی ھم ھست ،ابل استماع نيستاين بھانه نه اينکه ق
که تصميم  چرا يدآتصميمی که نوشته وتصويب شده است  واين عمل بوسيله نوشته ديگری بعمل مي

چنانکه شورای امنيت ھم قطعنامه ھای تحريم ھسته ايران که  ؛اول ھم ھمراه با نوشته بوده است
مگربرجام روی  ،لغو کردرا نھم روی کاغذ بود آکه  ٢٢٣١بوسيله قطعنامه شماره را روی کاغذ بود

   ؟روی کاغذ نيستو قوانين اساسی  ن آمگرقر  منشورسازمان ملل روی کاغذ نيست؟مگر ؛ذ نبودکاغ

  فرض حسن نيت وسوئ نيت
ساعدت م شنائی باحق آ برای تسلط و يک وقت کسی که حقی را ازخود ساقط ميکند به طرف ھم

بطورطبيعی وقتی  ،ن دوطرف حالت خصمانه وجود نداشته باشدآاين درحالتی است که بين   ،ميکند
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وايجاد  شکنی کار ن حق نميشود بلکه انتظارآ بر الت خصمانه وجود دارد نه تنھا کمکی براستقرارح
   :ورده شودآبجاست تشببيھی    .ھم بايد داشت مزاحمت 

کشيده  اسب پائين از ن سوارآاگرکسی سواری  را بزور ازاسب پائين کشيد نبايد انتظارداشته باشد که 
دو توافق ن آبين  اما برعکس اگر ،شود اوز سوارخص متجن شآرد تا يگب شده  رکاب وافسار اسب را

خصوصيات اسب  رکاب اسب برای سوارشدن گرفته ميشود وھم سوار از و ھم افسار ؛رضايت باشد و
  .بوسيله طرف مطلع ميشود

قراردادھا تفويض حق ويا اسقاط حق ويا لغو محدوديت ھا فقط باقيد وذکرعبارت وامضای طرفين  در
   .نھم درقرارداد قيد ميگرددآر شرائطی ھم مورد نظرباشد که مگ؛ غيرال ،صورت ميگيرد

ھمان جھتی که تحريم  از ،دررابطه با ققطعنامه ھای شورای امنيت آمريکادرمورد تحريم ھای يکطرفه 
زيربغل  آمريکاديگر اين چه انتظاری است که ھمان جھت ھم لغو وبی اعتبارشده است  مده است ازآھا 

     .ويادش بدھد که چه بکند جمھوری اسالمی را گرفته

نرا آمحفوظ داشته و آمريکامادگی جنگی را عليه آدرحاليکه جمھوری اسالمی حالت خصمانه وحتی 
بايد خيلی احمق باشد که درراه رفع مشکالت رفع تحريم ھای ھسته ای   آمريکا ؛مکرر اعالم ميکند

   .جمھوری اسالمی ياری ويا راھنمائی بدھد

  :ميگويد آمريکااوباما به ملت  آمريکاوقتی رئيس جمھوری 

اين رئيس کشور نميتواند > ، بادشمن خود قرارداد بسته ايدا بادوست خود قرارداد نبسته ايدشم<
که جمھوری اين توقع بيمارگونه است  ؛موجبات ھمراھی با دشمن يعنی جمھوری اسالمی را فراھم کند

   .ن استآاسالمی متوقع 

اين عقالئی  ؛ھيچ غلطی نميتواند بکند ميدھد آمريکاو آمريکاعارمرگ برجمھوری اسالمی ھرروز ش
   .کشوری که ھيچ غلطی نميتواند بکند  خواستارحمايت ورفع مشکالت ناشيه ازتحريم شد نيست که از

ھم مطلع است به ھمين دليل  آمريکاگاھی آ از گاه است وآجمھوری اسالمی به واقعيتی که عرض شد 
 رون مشترک حل اختالف که درھمين اواخر ديسيبھانه باال را درکم می که جمھوری اسال  است

اعالم داشت که ھيچ مورد اختالفی بين طرفين وجود ندارد  نيويورک  تشکيل گرديد وخانم موگرينی 
  .مطرح نساخت

   دامنه بهانه مزبور

حد کشورھا نجا کشيده است که احيتاط بيش ازآرا تابد جمھوری اسالمی دائره اجرائی بھانه مزبور
وسرمايه گذاران خارجی را درايران متوقف برھمين بھانه ساخته اند درحاليکه واقعيت خالف ادعای 

   :به دليل زير توجه فرمائيد ؛جمھوری اسالمی است

ن ھشدار آگزارشی انتشارداد  که در ٩۵خرداد سال  ١۵مرکز پژوھشھای مجلس اسالمی درتاريخ 
ورشکستکی است  يت بانکھای کشور بحرانی ومواجه با خطربود که نوشت وضع وضعيت مالی کشور

   .ورد کرده استآھزارميليارد تومان بر١١٧ودرھمين گزارش ميزان بدھی دولت رابه بانکھا 

بنابراين نابسامانی وضع مالی وسيستم بانکی وخطر ورشکستگی بانک ھاست که سرمايه داران 
  .کاآمرياکراه دارند نه تحريم ھای لغو شده خارجی ازمشارکت درسرمايه گذاری درجمھوری اسالمی 
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  بهانه دوم خط قرمز
بھانه دوم جمھوری اسالمی که درواقع ازبھانه اول ھم فکاھی تراست اين است که چون  خط قرمز 

و خواھد شد لذا اکنون عليه ايران لغ آمريکام تحريم ھای رھبراين بوده است که با امضای برجام تما
  .است بايد تمام تحريم ھا لغو شودکه برجام امضا شده 

ينده کليه تحريم آماه ھای  روحانی ھم پشت اين موضوع واھی را گرفته وازابتدا وعده داد که سه ماه و
   .عليه ايران ازبين خواھد رفت آمريکاھای 

 امری دشوار ،وشورای امنيت ندارد ۵+١يا اين مسئله که خط قرمز رھبری ارتباط به کشورھای آ
نچه آبرجام  از يا مشکل است بفھمند که بعدآ استناد ميکنند؟ن آ ولين جمھوری اسالمی بهاست که مسئ

   ؟قراراد ھای برجام است نه خياالت وخواستھای طرف در مالک عمل است

مزبور عالوه براينکه  زيرا امر ؛صالحيت خامنه ای برای دخالت درامرھسته ای زيرسوال است خودِ  
اساسا مذاکرات واقدامات مربوط به فعاليت ھسته  ،انون اساسی نيستدرحد اختيارات خامنه ای درق
 ن با دولت است آن با مجلس واجرای آوزارت امورخارجه وتصويب  ای درحيطه اقتداردولت و
  .وارتباطی به خامنه ای ندارد

   است. دخالت خامنه ای درامرھسته ای درست مصداق موش به سوراخ

ا اشاره ای که با درھيچ ج ھاافقنامه ژنو ونه درمصاحبه واقعيت اين است که نه دربرجام ونه درتو
عالوه براين  ،وجود ندارد عليه جمھوری اسالمی لغو خواھد شد آمريکای امضای برجام تمام تحريمھا

درمورد برجام  آمريکاعدم تصريح  درچند مصاحبه که ازسوی خانم شرمن رئيس ھيئت مذاکره کننده 
 که ،شکارا اعالم کردآ ايشان صريح و ،ھای ھسته ای انجام شد وتوافق با ايران درمورد فعاليت

موافقت نامه ھسته ای ھيچ ارتباطی به تحريم ھای حقوق بشری وسياست ھای جمھوری  مذاکرات و
   .اسالمی ندارد

   آمريكاراه انحصاري 

اين ھم به  آمريکاخود  ؛ازطريق برجام ھيچکاری نميتواند عليه جمھوری اسالمی بکند آمريکا  **
سازمان  در آمريکا ترامپ وھم وزيرخارجه وھم سفير آقایکه اکنون ھم  حقيقت رسيده ولی قدری دير

   .نرا رسما اعالم نمودندآملل 

تحريم ھای سفت وسختی عليه جمھوری اسالمی وضع کرده بود که اززمان گروگان گيری    آمريکا
 سالمی مربوط ميشد که پس ازن تحريم ھا به موضوع فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اآ بخشی از

ن آ) اوباما آقای( آمريکاقطعنامه ھای تحريمی عليه جمھوری اسالمی  از برجام وبموازات رفع اثر
    .راھم تعليق کرد آمريکای يکطرفه ھا تحريم

ھرنوبت تحريم ھا تعليق  ؛آمريکامللی اتمی وھمچنين دولت ژانس بين الآموضوع مزبور بعلت گواھی (
  .)شده است
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  آمريكايت تحريم هاي ماه

ھمان تحريم ھای  ،واقع رد نرا داردآلغو که جمھوری اسالمی بھانه مريکا آماھيت تحريم ھای  **

 بنابراين   ؛است آمريکاکارمندان سفارت  قبل ازمسئله ھسته ای ودنبال ھمان تحريم ھای گروگان گيری
ن تحريم ھا آش جمھوری اسالمی برای اتصال وتال ،ھيچ ارتباطی به برجام ندارد ی مزبورتحريم ھا
اسناد ومذاکرات  عليه ايران در آمريکاعدم ارتباط تحريم ھای يکطرفه امری بيھوده است و به برجام 

   .صريحا قيد شده ودرمصاحبه ھا ھم تکرارشده است

شته گان ايران عضويت داصالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران ھم که درھيئت مذاکره کنند آقای
  :گفته است

  .>فقط تحريم ھای تجاری شورای امنيت ھنگام اجرای برجام رفع ميشود<

ومحال است  را متزلزل ميسازد ھوده گوئی دردعوا موقعيت  مدعی مقصود ازاين اشاره اين است که بي
   .يک حقوقدان متبحربين المللی اين چنين ادعای واھی را مطرح کند

  يكه تازي

بعلت موقعيت اقتصای وقدرت سياسی  آمريکاکه ما چه خوشمان بيايد يا نيايد امروزه واقعيت اين است 
ھيچ قانون مشخص واجراشده بين المللی نيز برای محکوم کردن  ؛درجھان يکه دارسالح تحريم ھاست

ميگويد شرکت  آمريکاتحريم کشورھا وجود ندارد بايد دانست کيفيت اين تحريم ھا اينجوری است که  
ئی آمريکاکه با فالن شرکت ويا دولت جمھوری اسالمی معامله ميکنند ازمعامله با شرکت ھای ھائی 

ھای خارجی حق اين انتخاب را ميدھد که  تمحروم خواھند بود وبه اصطالح به شرک آمريکاودولت 
  .ئیآمريکايا با ايران معامله کنيد ويا با شرکت ھای 

بکند ويا  آمريکای درديوان الھه برای ابطال اين تصميم جمھوری اسالمی بدون اينکه الاقل يک تقالئ
فورا اقدام متقابل کرد وقانون تحريم شرکت ھای وافراد  سازمان ملل شکايتی مطرح کند خودش به

 آمريکابرای تحريم ھای جمھوری اسالمی واين بدان معناست که ئی را ازمجلس اسالمی گذراند آمريکا
 آمريکاوی اسالمی ھم ازھمان حق مشروعيت استفاده کرده است جمھور قائل به مشروعيت شده وخود

   .را تحريم کرده است

  تمسك تحريم ها قابل قبول است 

 ؛يک وقت تمسک به تحريم يعنی انگيزه تحريم کشورھا تجاوز وتعدی به حق کشور تحريم شونده است
ش ن کشورآبھای آ نی درمادامی که کشور تحريم شونده حق کشتی را :مثال کشور تحريم کننده ميگويد

رابه تحريم کننده ندھد تحريم ادامه خواھد داشت اين نوع تحريم مورد حمايت جامعه جھانی نيست 
تمسکھای مطلوب  عليه جمھوری اسالمی آمريکاونوعی تعدی است ولی تمسک تحريم ھای يکطرفه 

د اسرائيل که عضو جامعه جھانی است مانند توقف عمليات کمک به تروريستھا ويا فعاليت ھای ض
شرفته برای ھمه مھمترقصد واراده جمھوری اسالمی ازتحصيل قدرت نظامی پي از است وسازمان ملل 

که اين ھا به ضميمه سوابق اجرائی جمھوری اسالمی  جھان یادرات اسالم به تمام کشورھاص
ات درسوريه اقدام نيز و سازمان حقوق بشر درخارج ازکشور وگزارشايرانی ھا درانفجارات ويا ترور

     .شناخته شود آمريکاميتواند توجيه کننده تحريم ھای يکطرفه  ولبنان ويمن 
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چنانکه کشورھای اروپائی ضمن تائيد وحمايت ازبرجام نگرانی خودرا ازفعاليت ھای موشکی وکمک 
   .به تروريست ھا وماھيت اسالمی بودن جمھوری اسالمی اعالم کرده اند

  راهكارمعقول 

 رگذشته ببار> يعنی گندی که دنامه می نويسمبا برجام درباره سخنان ترامپ < :ته استظريف گف آقای
   .اشتباه کاری است تکرار ،اين راه معقول نيست ؛دوباره تجديد خواھد کرد نراآورده آ

خيلی بدبختی است که اينھا ميدانند که سابقه وتجربه کافی برای مذاکره وحل وفصل قضايا دررابطه با 
 ورندآدارند ولی بازبروی خودشان نميد ونيازبه مشاوره کارشناسنان مجرب نندار را جھانیمسائل 

اگرجمھوری اسالمی  ،ن تسلط ندارند وپای منافع کشوردرميان است دخالت ميکنندآوکاری راکه به 
که چگونه قلم   خواھد ديد بايک فرم حقوقی مسلط وسابقه دارھمکاری حقوقی ومشورتی انجام دھد

رجام ومذاکرات ھسته ای کشيده خواھد اقدامات جمھوری اسالمی دررابطه با ب تمام ور بهآوزيان  منفی
  .شد

     .جمھوری  اسالمیتحريرحاضردرراستای منافع ملی ايران وملت ايران تنظيم شده است نه بقای  -توجه

   


