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  حقوقدان -اميرفيض

  ون حل اختالف برجام يسيدركم ياسالم يجمهور

 یمبن یاسالم یجمهور یتعلق داشت وادعا آمريکا یزايد ويرکه به قانون جدين تحريدر بخش سوم ا
ازمخالفت  یاسالم یومقصد جمهورد که مقام ينجا رسآر به يتحر ١ ن قانون با برجام مطرح شد،آ برتضاد
 یجمهور یا ادعايآو ديآبا برجام کجاست وچگونه ممکن است ازقوه به فعل در آمريکاد يجد یزايقانون و
  ؟ريا خي ون حل اختالف برجام هست يسيکمقابل طرح در یاسالم

عارض م آمريکا یزايد ويگفته اند که چون قانون جد یف وعراقچيظر یقاآبجاست که  یورآاد ين يمقدمتا ا 
   .ون حل اختالف  برجام رجوع خواهد کرديسيران به کميران دربرجام است  ايحقوق ا

جام ون حل اختالف بريسيرجوع به کم یبرا یاسالم یهرچند تابه امروز که حدود دوهفته ازاعالم جمهور
د هم يشده وشامنتشرن ون حل اختالف مزبوريسيبه کم یسالما یدرمورد مراجعه جمهور یگذرد خبريم

  :رحالبه یامده قرارداد وليهرگز به عمل درن که یاسالم یجمهور یبتوان خبرمزبورا درکنارانبوه قول ها

ِ غه اراده افراد ين است نه برصآوتحقق  يص مبانيرحق وتشخيدرمس ،يق حقوقيتحق   حق  ي مدع             

    دودعوا

  .قرارگرفته است یاسالم یابل جمهورم است دودعوا درمقيردرمقام تنطين تحريهم اکنون که ا

 یماسال یوجمهور ام استربرجيمغا آمريکا یزايد وينکه قانون جديبرا یمبن یاسالم یجمهور یادعا یکي
   .باشديون حل اختالف دربرجام ميسيجوع به کمخواهان ر

   .داننديم ٢٢٣١نراخالف قطعنامه آها يئمريکاآقدرکه  ش موشکيزماآموضوع موشک عماد و –دوم 

   .مزبور است یدعاو یبه ابعاد حقوق ینگاه نآمد آ یر واحتماال پيرن تحيمت اس

  زايد ويقانون جد يدعوا يابعاد حقوق

ام درفازحل اختالف توافقنامه برج رعنوان شدين تحريکه دربخش سوم ا یاسالم یجمهور یادعاودادخواه
   .هم با همان فصل حل اختالف برجام استرين تحرياست وسروکارا یابل بررسق
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. به اتفاق به مراحل مزبور نگاه ن برجام استيطرف یمراحل دادخواه ،ا الاقل کم سابقهيسابقه ويوع بموض
   .ميکنيم

ل تا موضوع راحل ين تشکيازطرف یونيسين مرحله کميدرا .ون مشترک استيسيکم –  مرحله نخست
 یت چندانيشود اهميل ميکه تشيعل یومدع ین مدعيور که ازمقامات پائون مزبيسي. برجام به کموفصل کنند

موضوع به مرحله دوم  ،ت انجام نشديتوافق ورضا روز١۵درمدت  ون مشترکيسينداده است  واکردرکم
  .شوديارجاع م

خارجه ارجاع  ید موضوع به وزرانان اختالف نباشين اختالف معتقد به پايک ازطرفياگرهر – مرحله دوم
ا يو یت طرف شاکيد ورضايه وزرا مورد تائيه نظرک ید. درصورتنروز اظهارنظرکن ١۵گردد  تا ظرفيم

رامورخارجه طرف يبا نظروز یا مدعيو یکه عضو شاک یرد موضوع مختومه است ودرصورتيقرارگ یمدع
  .گردديخرارجاع مآه  به مرحله يقض   موافق نباشد

رامورخارجه کشورطرف موافق نباشد يبا نظروز یا شاکيو یکه کشورمدع یدرصورت – مرحله سوم
   .کندت سازمان ملل ارجاع يامن یابه شوراتواند موضوع ريم

ِ هم درفصل حل اختالف  یک مرحله اي -  نينابيمرحله ب    .ن استياده شده که ان ايبرجام پ                 

تواند درخواست يم رانيارجاع موضوع به وز یعنيمرحله دوم  یط  یتواند بجايم یا مدعيو یکشورشاک
که متشکل ازسه عضو  که ازهرطرف  یئت مشورتيه د يرابنما یئت مشورتيموضوع به هارجاع 

ن جنبه يطرف یئت مزبور برايه هينظر  دهديقرارم یدگيموضوع را مورد رس *طرف باشديکنفرونفرسوم بي
مورد  یئت مشورتي. اگرنظرهباشديروز م ١۵هم  یئت مشورتيست ومدت اقتدارهيورنآه داشته والزام يتوص

روز باهدف  ۵) ظرف سون مشترک (مرحله نخستيينگرفت کمقرار یوشاک یت ظرف مدعيرضاقبول و
<موضوع ، معتقد باشد که  یکه کماکان مدع یشود ودرصورتيصله دادن به اختالف وارد موضوع ميف

ت سازمان ملل متحد يامن یتواند به شورايم ینگاه طرف مدعآ> باشديم یاساس  یبنديمصداق عدم پا
  .رجوع کند

 آمريکان آکطرف يکه  ین است که دردعاويشترچنين الملل بيطرف درحقوق بيب با سرداور یسابقه داور *-
 قرار ین اجراآشود نمونه برجسته يمامورم آمريکاا ازطرفداران يو آمريکا یباشد سرداور همواره ازسو

س يتوانست رئ آمريکاصادرکرد و یران دردادگاه الهه است که دادگاه قرارداوريوا آمريکا یدردعوا یداور
 آمريکابا انتخاب ودخالت  یرانيان کشورهلند را به عنوان داورسوم وارد معرکه کند که چون داوران اويد

خ حسن را ينقش امروز ش  ین موسويرحسينوقت مآکه  یاسالم یازجمهور آمريکامخالفت کردند دولت 
هارا عزل کرد نآهم  یراکرد که موسو یرانيعزل داوران ا یتقاضا ،بودعهده دار آمريکادرحفط منافع 

  .)آمريکاسفارت  یخسارت گروگانهاريمشروح درتحر(

باشد وموضوع  آمريکان آکطرف يکه  یدهد که درهردعوائيگرنشان مين سابقه مزبور وسوابق ديبنابرا
  .ختم خواهد ساخت آمريکاشرط مزبور موضوع رابنفع  مختوم گردد یطرف سوميبا شرط داورب یبه داور
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  كرده است  يط يسالما يرا كه جمهور يريمس

سون مشترک يل کميت خودرا که تشکيمرحله اول شکا یاسالم ید که جمهوريايازاخبارمنتشره برنم-*
 در یتنها خبرها  ست واردشده استآمريکارخارجه يکرده که به مرحله دوم که رجوع به وز یط ،است

مذاکرات  روز١٠س ازپاعالم کرد < یاسالم یرخارجه جمهوريوز ین قراراست که سخنگويدست برا
 یجان کر  ،ورکيويدرن یواروپائ یئآمريکا یباطرف ها یم هسته ايرامورخارجه وتيفشرده وسخت وز

نان داده که قانون يارسال داشته واطم یاسالم یبه وزارت خارجه جمهور ینامه ا آمريکارامورخارجه يوز
که معاون ن نامه همان است ياو >نخواهد زد یلطمه ا یاسالم یزا به منافع مشروع جمهوريد ويجد
   .اد کرده استي ین محکم وکافين بنام تضمآ ران ازيم مذاکره کننده ايرامورخارجه وسرپرست تيوز

ا يرفته شود گون مشترگ يسيکم ینيگزيبه جا  یاسالم یروزه جمهور ١٠نکه مذاکره آاعم از یبهررو 
ومحکم درمقابل ابهام  ین کافيرا تضم یرنامه ک یاسالم ینجا که معاون وزارت خارجه جمهورآ ر ازيخ

ن يافتن وتاميان يان مزبور برپايزا دانسته است  مفهوم جريد ويبه قانون جد یاسالم یواعتراض جمهور
که درحد  آمريکارخارجه يمزبور به اعتبارنامه وز یت دارد ودعوا وادعايحکا یاسالم یت جمهوريرضا
ِ مرحله دوم   ِت يصالح  یجمهور اگر رسد ويه ازبرجام صادرشده است مختومه بنظرميشبه اختالف نا یدگيرس         
ت يخارج ازصالح آمريکابودن ضمانت  یت کافين رضايواظهارات اورا درتام یعراقچ یقاآدخالت  یاسالم
درمقام معاونت وزارت خارجه  یچر عرض شد مادام که عراقيهمانطور که دربخش سوم تحر( اوبداند
 یعنيت يامن یتواند به شورايم )مقبول نخواهد شد یبودن نامه کر یبرکاف یرد اظهارات او مبنست آمريکا

   .ستآمريکادست  یچيش وقيور یفاقد را یاسالم ینجا جمهورآ رجوع کند که در خرآمرحله به 

  دوتوجه مهم

ست بلکه ين نآمراحل  یون رفع اختالف وطيسيقابل ارجاع به کم ینکه  هرموضوع واختالفيتوجه اول ا
ن يعباشد ( یاساس یبنديتواند مصداق عدم پايم یش حل اختالف برجام موضوعات اساسبه صراحت بخ

  .)ورده شده استآر ين تحرين اينا بيدرمرحله ب یديعبارت برجام با خط تاک

 آمريکا یزايد ويرقانون جديدرمورد تاث یاسالم یجمهور یش ارائه داد که ادعايشاپين نتجه را پيتوان ايم
   .ستيبه برجام باشد ن یبنديکه مصداق عدم پا یازموضوعات اساس یستيا صنعت توريران ويبراقتصاد ا

  توجه دوم

 یمواجه شود ول یريروتفاسيبا تعاب یتواند ازنظرحقوقيم یاسالم یرخارجه جمهوريبه وز ینامه جان کر
برجام  ٢٩دررابطه با ماده  یماسال یرخارجه جمهوريبه وز ین نکته قابل توجه است که نامه کريا

    :مده استآ. دربرجام  تواند برخوردارباشدين موافقت نامه مآ وازاعتبار

است باهدف يازهرگونه س )١( ن خوديمنطبق باقواناالت متحده ين ايه اروپا ودول عضو وهمچنياتحاد<
درتعارض با  رانيبا ا یتجارت وروابط اقتصاد یساز ی) برعاد٢( ميخصمانه ومستق یرگذاريخاص تاث

  .خواهند کرد ین برجام خودداريز ايمآت يموفق یبرعدم اخالل دراجرا یتعهداتشان مبن
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ت که ممکن است دراقتصاد وتجار ینيازوضع قوانه اروپا نخواسته است يواتحاد آمريکا از برجام- ) 1(
 یعادبر یمنف یرگذاريباهدف خاص تاثن قانون آ اگربلکه  کنند  یران اثرگذارباشد، خودداريا

  .کنند ید خودداريباران باشد يبا ا یتجارت وروابط اقتصاد یساز

براقتصاد وصنعت  یمنف یرگذاريزا باهدف خاص تاثيد ويد ثابت کند که قانون جديبا یاسالم یجمهور یعني
نسبت به اقتصاد   آمريکا ت ين د ثابت کند که سوءيگر بايعبارت د ب شده و بهيران تصويا یستيتور

نامه   که اردشوار خاصهيبس، اريکه بس ی. امره استدربنا وقصد ازوضع قانون بويز یماسال یجمهور
سون حل ين کامل ومحکم اساسا سالب ورود کميک تضمينامه مزبوربعنوان  یابيت وارزيواظهاررضا یکر

  .است  یاسالم یجمهور یبه ادعا تيامن یا شوراياختالف و

 ،برجام ٢٩> درماده ميخصمانه ومستق یرگذاريتاثاست باهدف خاص يهرگونه س< یعبارت شرط  -)٢( 
ار يبس ین درمراحل قضائآ است که عبوراز یاست  هفت خوان یاسالم ین برعهده جمهورآکه اثبات 

  .باشد آمريکان آکه طرف ينهم درحالآرممکن است ياردشوا وبل غيبس

م با منافع ين بطورمستقآرابطه و –است ين سآاثبات خصمانه بودن  –  آمريکااست ياثبات هدف خاص درس
   .است ین خالآ یاست که محتوا یقشنگ یران همانند  ظرفهايا

گذارد يهراقدام بازم یرا برا آمريکادست  ،رانيبرخورداراست که با توافق ا یبرجام ازمحتوائ ٢٩ماده
   .ستين نآازقادر به عبور یا هرکشوريران ويران نهاده است که ايرابرعهده ا یاثبات مراتب ،ومتقابال

ه است روزبون بودينفس گ آمريکامذاکراه کننده تاچه حد درمقابل  یرانيئت ايه شودينجاست که معلوم ميا
خسارت ( ريکه درتحر ی. بنابرشهودنداشته است ین توجهيهم کوچکتر ٢٩ماده یل نسبيدرتعد یکه حت

  .>ه چه امضا کرده استده کياصال نفهم یرانيم ايتد <ي) ارائه گردآمريکاسفارت  یگروگان ها

ن است که ين عبارت درايان است مشکل ايل بدون پايو یها ن چاهآ ازم درماده مزبوريشرط رابطه مستق
ران بشود يمتوجه اقتصاد وتجارت ا آمريکام ياهرقانون وتصميزا ويد ويکه ازقانون جد یثارآداد ويهررو

م يرمستقين قانون غآکه  یثارآک قانون ويتبعات  یعنيشود يبرجام نم ٢٩م نباشد شامل ماده ياگرمستق
ت ومنافع وضرر يدرهرشکل وموقع یزينجا که هرچآگردد وازيسازد مشمول ماده مذکورنميران ميمتوجه ا

ن يدهد لذا هميم را تحت الشعاع قرارمير مستقيتاث یهست که ممکن است حت یميرمستقيوغ یثارتبعآ یدارا
   .ستين ممکن نآورد  که عبورازآيرابوجود م یران سديا)  درمقابل ميرابطه مستقعبارت ساده (

   :او گفته است ؛دارد یح شده چه برداشتين توضآکه حضور یخ حسن درباره سديد که شيست بدانيبد ن

ز بسته بود وبرجام به يران عزيا یحرکت اقتصاد یپا یرو یرهائيد بداند که جهان استکبارزنجيملت با<
  .>نهاستآشکستن همه  یمعنا

  ياسالم يجمهور ياسيات سيش كلمات درادبنق

 یلغات وعبارات مذهب یکه برا یاعتبار یوفقه یمات مذهبيبه اعتبارتعل یاسالم ین جمهورياساسا مسئول
ت يخ حسن عدم رضايشچنانکه  ،ستندين الملل قائل نيوحقوق ب یاسيقائل هستند نسبت به مسائل س

   :توانست  کتمان کند  وگفتکلمات برجام را ن یرو  خودازبحث یوناراحت
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کنند من نخواهم ين صحبت خواهم کرد بحث مآ یکلمات برجام پرافتخارکه من بعدها رو یرو یعده ا<
  .>د کننديد مردم را نااميام یافراط یگذاشت عده ا

 و یا سرافرازيو ین ذلت وخوارآمد محصول آبکارگرفته شد وبصورت سند در یکلمات است که وقت
رمق  یده وبيخ حسن درمورد برجام خام وپوسيش ین ادعايا اسارت وشکست است  وچقدر ايو یروزيپ

   :است که گفته است

 یليجل یقاآ> ستيران نيد برجام منطبق با عظمت وعزت ملت ايخ بگويتواند درطول تاريچکس نميه<
 ،رقواره کلماتت ها دين محرومآ> همه ميحق مسلم محروم شده ا ١٠٠دربرجام ازگفته است < یدرمتن
  .ورده استآريران به تفسيران راازحق مسلم ايت ايمحروم

  ؟سال اسارت است ٢۵ن آ یبارحقوق یست وليا چهارکلمه ني، سه ساله دربرجام ٢۵یزمائآ یموضوع راست
 یاسالم یجمهور یبادوسه کلمه وامضا ؟ران نبوديل به ايهم قابل تحم یرانيکه باجنگ وکشتاروو یبار
ج فارس يخل  –ن کفرواسالم است يب زين تماآاسه کلمه است  حاصل ين دوي؟ تمام شهادتشده است یرسم

که نسبت به کلمات  ميده بوديخ نفهم ندينقدرشآا مکافات است يک دنيجاد کننده يا یکيدوکلمه است حذف 
    .به باشدين حد غريتاا

  ت هاين محكوميورترآزجر 

سندش  یت هم داشته باشد ولي، سند حقانانسان حق داشته باشدن است که آتها ين محکوميورترآزجر
  .سازديسرنميحرکت حق رام ،ا عبارات سنديطرف را نداشته باشد و یامضا

ن مانع آست که کلمات وعبارات مواجه ا یبا سند و موافقتنامه ژنو ان برجاميران درجريدرکمال تاسف ا
 یت واجرايمتعهد به درک ورعا یاسالم یمه ژنو جمهورازباب  نمونه درموافقتنا شوديران ميحق ا ظهور

نها نمونه يده ايگرد یزمائآ یسال راست ٢۵ا دربرجام متعهد به قبول يشده است   ۵+١ یدرک کشورها
   .شود که شده استيران ميا یاسيوس یات حقوقياست که مانع ادامه ح یهائ

  ش مهم است يچرا

م عبارات وواژه يخود به مفاه یت که درمعامالت شخصسينطورنآبطورقطع   یاسالم ین جمهوريمسئول
ن جهت است که يتوافقنامه ها ازا ران ويمهمات ا گرفتن یوسرسر یتوجه ین بيها توجه نداشته باشند ا

 را یران  وملتيبنام ا یدهند و اساسا کشورينم  یتيع اهميبه حکم اسالم وتش یومل یهنيمسائل م نها بهآ
   .توان قائل به حق شديکه وجود ندارد نم یزيچ یوالجرم برا  شناسنديران نميبنام ملت ا

شوند  توقع يران شده وميع حقوق اييان سبب تضريحکومت ان غاصب ينکه مسئوليتوقع واعتراض ما به ا
ران يکه قائل به ا یدهد  ازکسيران است واال عقل اجازه نميبه اما  ازعالقه  یست بلکه توقع ناشيعاقالنه ن

ا يکنند وتوافقنامه ژنو وينها به اسالم فکرمآ. نها داشتآخالف باور ی، انتظارستيحقوق مردم نت ويرانيوا
  .کنديجاد نميا اسالم یبرا یعييا تضيت ويبرجام محدو
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