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  حقوقدان -اميرفيض

 جدا از آمريکاھدف اشاره ای داشت مبنی براينکه < ٢ درپايان بخش ششم تحرير( دوقانون در.......)
 تحرير ت اين بخش از> بنابراين سمچيست ازبرجام  زمايشات موشکی جمھوری اسالمیآ  کردن مسئله

    .است ازتوسل به برجام آمريکاانگيزه  اطراف در

  اجمال قضيه

شورای امنيت به فعاليت  ٢٢٣١نکه جمھوری اسالمی برخالف صراحت قطعنامه آ اجمال قضيه پس از
نکه اتحاديه اروپا وھيئت نظارت برتحريم ھای شورای امنيت آ ، بادھای موشکی بالستييکی مبادرت کر

اقدام جمھوری اسالمی را ناقض قطعنامه شورای امنيت دانست ودولت  ،ن شوراآقطعنامه ھای  و
شورای امنيت ودرنھايت  ٢٢٣١ھم با ارائه عالئمی اقدام جمھوری اسالمی را مغايرقطعنامه آمريکا

که مشروح جريان مزبور  ھای جديد کورس برداشت  وبرای تحميل تحريم تعھدات ايران دربرجام دانست
موضوع بسرعت به پياده شده است (به زيرنويس شماره يک نگاه کنيد)  دربخش ھشتم تحرير

وھم ظريف وعراقچی صريحا  آمريکاکری وزيرخارجه  آقایفراموشی گرائيد ودراين ماجرا بود که ھم 
  .اعالم کردند که  فعاليت ھای موشکی ايران ارتباط به برجام ندارد

کنون به اتفاق دراين مسيرتحقيق قرارميگيريم که با وجود اينکه برجام حاصل ماموريت شورای امينت ا
) است وبا وجود برجام که زيربنا ومستند (اعضای شورای امنيت سازمان ملل ۵+١به کشورھای 

 ميباشد و با وجود اينکه مرجع رسيدگی به تخلفات برجام درنھايت شورای امنيت ٢٢٣١قطعنامه 
می به برجام ندارند تمايلی به تسری فعاليت ھای موشکی جمھوری اسال آمريکاسازمان ملل است  چرا 

  .د که درمحدوده اختيارات شورای امنيت قرارگيردوترجيح ميدھ

  توجه به يك ابهام

ومجری برجام ه ھمه کار ، چراوايران تنظيم شده است ۵+١ھای درحاليکه برجام بطرفيت کشور
  ؟ستآمريکا
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بعنوان مدعی ومتعھد له مطرح است نه  آمريکارا درمسائل مربوط به برجام ويا تعھدات ايران فقط نام چ
زمائی مندرج دربرجام ازسوی آازباب نمونه کميسيون نظارت برراستی   ۵+١ام کشورھای عضومت

ه وخبری ھم منتشرنشده کعضويت ندارند  ۵+١معرفی شده است ودراين کميسيون کشورھای  آمريکا
کری است  آقایزمائی معرفی کرده اند . فقط آامرراستی ن کشورھا ھم کميسيون ھای نظارت مستقلی بآ

ست  آمريکاکه درمورد برجام اظھارنظرميکند گوئی چنان است که برجام يک قرارداد بين ايران و
  .منزلت وصالحيت دارد که روسيه وچين وفرانسه دارند ردربرجام ھمانقد آمريکادرحاليکه 

 عمال يکه تازبرجام شده است و آمريکاابھام دراين است که چگونه شده وچه اقدامی صورت گرفته که 
   ؟نيست ۵+١اثری ازاقتدارحقوقی کشورھای عضو  ديگر

  به قائم آمريکاشده است که  ۵+١شايد بتوان گفت که يک توافق خصوصی بين کشورھای 
برای وبدين ترتيب برجام ميدانی  عمل کندمقامی کشورھا درمذاکرات ھسته ای ودرنھايت برجام 

   .درمقابل ايران شده است آمريکاترکتازی بی رقيب 

 آمريکاکال محصور دراختيارات  ۵+١ھرچه فکرشود نميتوان دليل ديگری يافت که نقش کشورھای 
  .ن دارندآشده است درحدی که کشورھای مزبور نقش مداد را درجريان تنظيم برجام واجرای 

ھرچند ممکن است ی ايران گفته است <دردفاع ازرفع تحريم ھا آمريکاجان کری وزيرامورخارجه  آقای
 صورتزاد شده ايران ازسوی دولت ايران دراختيارگروھای تروريستی قرارگيرد اما آبخشی ازپولھای 

    .>شدن کشورداشته باآمد ھای آنميکند  که فعاليت ھای ايران درمنطقه ارتباطی با در

  )١٣٩۴اول بھمن ماه (                                                                                             

دفاع عجيب وبسياربی سابقه وزيرخارجه کشوری که جمھوری اسالمی را به تحريمات تروريستی بسته 
سيه وياچين درمحکوميت غيرقابل تفسيراست واگراين چنين مطلبی را مثال وزيرامورخارجه رو ،است

چه واکنش  آمريکا، ازگروھای تروريستی ميزداسالمی جمھوری اتھام حمايت وکمک سلب تحريم ھا و
  ؟جنجالی بروزميداد

مد جمھوری اسالمی را بافعاليت ھای آبستگی مسلم در آمريکاخيلی مھم است که وزيرخارجه 
مد آخوب اگرميزان در معشوق) رنزديکی بهناديده گرفتن حقيقت به خاط(تروريستی منتفی ميداند 

ازسالح تحريم استفاده کرده  آمريکاجمھوری اسالمی ارتباطی به فعاليت ھای تروريستی ندارد پس چرا 
   ؟دنميک و

> واين اظھارنظراو با زمايشات موشکی ايران ارتباطی به برجام نداردآکری که گفت < آقایاظھارنظر
مد جمھوری اسالمی رابا آانتظارنبود که کری مقوله عدم ارتباط درديگر انتقادات مفصلی روبروشد

يعنی دريک ميدان بالمعارضه ای قراردارد که ھرچه  ؛ولی ديديم که کرد ،حمايت ازتروريسم مطرح کند
درچنبره  آمريکانيست و آمريکااين ميدان وامتيازدرشورای امنيت دراختيار ،ميگويد وميکند ميخواھد

   .ين وکشورھای ديگرمقيد ودست بسته استحق وتوی روسيه وچ
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گرفته است ازايران  يک گل بزرگی ھم  لی که به ايران داد،             ُ درمقابل اين گ   آمريکا= وزيرخارجه  حاشيه
ن دست رسی پيدا خواھد کرد بيش ازحد آدرمورد رقمی که ايران به <ن اين است که ايشان گفته آ و

  >ميليارد است ۵۵الرغلط است ورقم صحيح ميليارد د ١۵٠تا  ١٠٠. رقم اغراق شده است

 ی بدھکارودشمن ايرانآمريکان حداست که وزيرخارجه آ حد بدبختی وفالکت درجمھوری اسالمی  تا
يعنی بدھکارمقداربدھی خودش را  ؛بايد مقدارطلب ايران را تعيين کند )ئیآمريکااظھارات مقامات (

خصوصی رد ذکرشده بتوان دردنيا حتی درحقوق . محال است يک مورد غيرازموخودش تعيين ميکند
  )پايان حاشيهپيدا کرد  (

 تاخت وازاستراتژی  اقتداراجرائی)( ای که عرض شد دراجرای برجام به مالحظه زمينه آمريکا 
 ازاستراتژی ھويج وچماق بھره ميگيرد، درحاليکه در آمريکاوبقول خود  ھسته ويا تندآ  ِ، تاز

        .نيست آمريکااين امکانات برای شورای امنيت سازمان ملل 

  به اعتبارگزارشات آمريکاقرارگيرد اگرفعاليت ھای موشکی جمھوری اسالمی درکادربرجام 
درمقابل فعاليت ھيئت ناظربرتحريم ھای شورای امنيت واتحاديه اروپا وفشار کنگره نميتواند 

روی مدارا نشان بدھد والجرم ھراقدامی که بنمايد سبب بھانه جمھوری اسالمی ايران  موشکی
 مد براجرای برجام آقراری که خواھد ب آمريکابرای مقاومت دراجرای برجام ميگردد  وسياست 

   .نآپايه ريزی شده است نه نيمه کاره رھا کردن 

کام ماندن توافق ھسته ای ايران وبی به دليل نگرانی ازنا آمريکادولت روزنامه واشنگتن پست نوشت <
، پاسخی به اقدامات تھران درحوزه ھای موشکی نتيجه ماندن ميرات رياست جمھوری باراک اوباما

  .>ومنطقه ای  نميدھد

 به شورای امنيت امکان و ٢٢٣١مده است بند ب قطعنامه آ ھمانطور که دربخش ھشتم تحرير 
نش تحريمی نسبت به فعاليت موشکی ايران به گونه اجازه داده است که بجای نشان دادن واک

مھم  ٢٢٣١يعنی مسئله تخلف جمھوری اسالمی راازقطعنامه  ،که گرفت ديگری تصميم بگيرد
   .وجدی ندانست

قطعنامه شورای  ١٢خربند ب ماده آقسمت محمل ارفاق شورای امنيت نسبت به فعاليت موشکی ايران (
تم برجام به مسئله تخلف موشکی ايران به محکوميت ايران خورود  .دربرجام وجود ندارد )امنيت

   .ن نيستآ نتيجه انتخابات خواستار الاقل تا نمايان شدن آمريکاميشود واين درست چيزی است که 

  شاهد مراتب باال

  گفت آمريکاباب کورکررئيس کميته روابط خارجی سنای:   

زمايشات موشکی تھران آايران ھيچ پاسخی به دولت باراک اوباما به منظوراثرگذاری برانتخابات <
برانتخابات جمھوری اسالمی  آمريکادولت اوباما نگران است که شايد اقدامات او افزود  ؛نداده است

  .اثربگذارد>
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 درھمين ماه جاری يک نظرخواھی ازمردم ايران درباره سياست خارجی کشورزيرنظردانشگاه مريلند و
در ايران ھستند ومتقابال  آمريکادرصد مردم مخالف سياست  ٧٢ويد دانشگاه تھران شده است که ميگ

ن اين نظرخواھی نظرداده ا. پژوھشگردرصد مردم به سياست دولت روحانی خوشبين ميباشند ٧١ھم 
  :اند

  .>ميتواند برميزان اقبال عمومی مردم ايران به دولت روحانی تاثيرگذارباشد آمريکاعمل دولت <

درمورد تحريم ھای موشکی  آمريکاکری گفت و احتياط  آقایزجمله انچه که آ آمريکايعنی اقدامات 
برای تسلط برايران است  آمريکاايران  ازابزارمسلمی است که ميتواند به دولت روحانی که تنھا اميد 

  .زمينه سازگردد

به  آمريکاھيچيک ازمقامات وزارت خارجه فارين پاليسی نوشت < ،کورکر آقایدررابطه با اظھارات 
برايران سھل گرفته تا چشم اندازودورنماھای انتخاباتی حسن  آمريکاادعای کورکرمبنی براينکه 

  .>روحانی تقويت شود پاسخ نداده است

دررابطه  آمريکاميتواند دليل تشريح سياست  آمريکاشھادت فارين پاليسی دائربه سکوت وزارت خارجه 
  .با انتخابات مجلس اسالمی ايران باشد

پيگيری  ئی واروپائی ازنزديک تحوالت ايران راآمريکامقامات ال استريت ژورنال نوشت <و 
دوانتخاب پيش روی ايران مجلس اسالمی ومجلس خبرگان  ميکنند ھمچنين عنوان کردند که 

وارند که توافق ھسته ای متحدان ينده سياسی ايران را تعيين کند واميدآمبتواند برای چند دھه 
   >يازدھم را درانتخابات مجلس تقويت کنددولت 

واسرائيل   آمريکايعنی انتخابات مجلس اسالمی ومجلس خبرگان تنھا مسئله ھسته ای وبرجام رابنفع 
برای چند دھه سياست پيش روی ايران  اميد واراست که انتخابات آمريکاحل وفصل نميکند بلکه 

   .درايران را ھم تعيين کند آمريکا

مختص رابطه با ايران  رژانتين تنھاآ تغييررفتاری التين نوشته است <آمريکاخانه  مسئول تحقيقات
ازمواضع قبلی خود درمواجه با  انتين ديروز که متحد قوی کوبا وونزوئال وايران بودرژآ. نيست

  .>متمايل شده است آمريکاکشورھای جبھه مقاومت عقب نشينی کرده وبه سياست ھای حکومت 

 آمريکامتحدوزيرپرچم مخالفت با  دوجمھوری اسالمی زمان احمدی نژا ،بری ھوگو چاوززئال به رھون
مد وخاتمی واحمدی نژاد ھم به ونزئال رفتند وگل به گردن آگو سه باربه ايران وھ .ھمکاری داشتند

 قطع کرد وازفعاليت ھای ھسته ای آمريکارا با  ئال به خاطر ايران روابطشوحتی ونز ر اندختندگھمدي
درانتخابات ورق برگشت وونزئال  آمريکابا دخالت  ،ايران حمايت کرد ووووو ولی باھمه اين مراتب

   .عليه ايران قرارگرفته است آمريکادرصف متحدين 

اميد واراست سياست چند دھه ايران را تعيين کند چيزی شبيه  آمريکا يعنی انتخابات مجلس اسالمی که 
فروپاشی جبھه مقاومت وپايان سياست که سبب  ؛ئی خواھد بودآمريکارژانتين وونزئالی ضد آانتخابات 

   .ئی ايران خواھد شدآمريکاضد 
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يک تشابھی بين شيخ حسن ومادورو رئيس جمھوری جديد ونزئال وجود دارد که نميتوان نا  
    .گفته گذاشت

اسی ومذھبی احترام وتوجه خاص شيخ حسن به سيد علی که ممکن است بنظرناشی ازيک وفاداری سي
 از اوزچز ا مادور رئيس جمھوربعد باشد کهن آمريکاباشد ھمانقدر ميتواند مانع گرايش شيخ حسن به 

بارنام چاوز رابااحترام  ٧٢٠٠مادورو تاکنون <فارين پاليسی نوشت  .چاوز بااحترام وتجليل ياد کرد
ن الگوئی برای آئال وانتخابات . ونزئی را ترک گفته استآمريکا> ولی معھذا سياست ضد ورده استآ

   .ئی ھاستآمريکاھدف تامين انتخابات دوره ای مجلس اسالمی البته در

عقيده دارد  که سياست  آمريکاابط خارجی ورطرفداران پروژه دمکراسی وابسته به شورای  
 ) وپيوندداليل انراھم مفصال اورده استتعويض دولتھای کشورھای ديگرباکودتا عملی نيست (

ودراجرای اين برنامه  زدن دمکراسی غربی را تنھاراه نجات کشورھا ازبحران فعلی ميداند
 –نند شخصيت ھا ونخبگان سياسی مشخصی را درنظام ھای شوروی امعتقد است که اگربتو

رستان وسايرکشورھای کمونيستی رابطرف خود مجا – رومانی–سلواکی ا - کچ –لھستان 
ھا برای براندازی رژيم ھا ه خواھند شد درزمان مناسب ازاين گرو جلب کرده وکنترل کند موفق

   .استفاده کنند

را دستورالعمل خود قرارداده وبا  آمريکاامروز درايران ھمين سياست شورای روابط خارجی  آمريکا
درايران ھستند وھم روی  آمريکاروی اصالح طلبان که عمال ابزارسياست وسرمايه گذاری   کار

بدنبال ھدف خود يعنی حفظ  ،باسياست يارگيری وشرکت درانتخابات پيش روی ايرانيان خارج ازکشور
    .ن بوسيله اصالح طلبان ميباشدآجمھوری اسالمی وادامه 

   :ديشکده ويلسون  نوشته استنکارشناس  ا -ليتواکالبرت  آقای

به لحاظ جنبه عملکردش درتوافق . اوباما اه بزرگی استغازرآ آمريکاتوافق ھسته ای بين ايران و<
اين توافق موجب  تقويت جناح ميانه رو داخل ايران شده ھای مثبت معامله با ايران توجيه پذيراست  

   قرارميدھد آمريکاوايران رادرمسيراجتماعی  مطلوب 

درايران اپ لندن گفت <شرق االوسط " چ"«باروزنامه فليپ ھاموند وزيرخارجه انگليس درمصاجبھ
اصالح طلبان وتندروھا حضوردارند مابايد اميد وارباشيم اصالح طلبان که خواھان ايفاگری نقش مثبت 

اما اين مسئله يک شبه رخ نميدھد ومعلوم نيست اين  ؛فرينی کنندآايران درمنطقه ھستند  نقش  تر
  مسئله به اين روشنی که ما اميد واريم اتفاق بيفتد

 معلوم نيست که نفوذ اقرانی انگلستان در ؛خارجه انگليس بسيارسربسته خواسته است بگويدوزير
   .خالی کنند آمريکامالھای ايران به سادگی ميدان رابرای سلطه 

  تنيجه گيري اين تحرير

  ازمسيربرجام دست يافتنی  ورد،آبدست درايران  که ن استآمنتظر  آمريکاتمام موقعيتی که
   .ازمسيرانتخابات حاصل است نه جنگ ويا توقف برجام .امنيت سازمان ملل است نه شورای



 حقوقدان -اميرفيض –) ٩( -دو قانون در مسير کودتای آمريکايی شيخ حسن                                 ۶    ٢٠١۶/٠٢/٠۶کيوان شيد (شنبه) 

 تحريم ھا نبود که برنامه ھسته ای ايران را متوقف کرد بلکه انتخاب حسن دی شرمن گفت <نو
  >.اين مھم را صورت داد ٩٢روحانی درانتخابات سال 

  اختيار زارقدرت مندی دربرجام ابدی شرمن گفت <نست وکاآمريبرجام تامين کننده منافع 
  .>ستآمريکاسازمان اطالعات 

 تاحصول نتيجه انتخابات کامال نسبت به  آمريکاقسامه است که ا و مراتب اين تحرير به دليل
   .عصا اقدام خواھد کرده جمھوری اسالمی دست ب

  آمريکاوايادی  آمريکابرای جمھوری اسالمی و ،به انتخابات ايران آمريکاتوجه خاص سياسی 
    .نھاستآومورد انتظار ور روشن ايران وخارج ازکش در

 نبال تحولی درنھا بدآبه انتخابات ايران چشم دوخته است  آمريکاسيد علی خامنه ای  گفته است  <
  .>ازھدف خود دورکنند وعقب گرد کنيم را ايران ھستند که ما

) شيخ حسن روحانی را واسرائيل آمريکاازسوی معرفی شده اند ( آمريکادم ھای آطلبان که   اصالح
> مقصود ازپاستور ساختمان رياست جمھوری رابزن اگرماپيروز نشويم قيد پاستورتھديد کرده اند که <

  ورئيس ستاد انتخاباتی اصالح طلبان تھران ھم روحانی را تھديد کرد که:٣ است 

  ديگررئيس جمھور نخواھد بود > ٩۶طلبان درانتخابات پيروز نشوند وی درسال < اگراصالح 

   )ژانويه سال جاری ٢۵(                                                                                          

ه شکاراست وجبھآمطرح نيست  ھمه چيز  آمريکانھا به اين معناست که ھيچ استراتژی مخفی ازسوی آ
  .گيری ھاھم مشخص ميباشد

   

  

    

  

 

                                               
يان است که بصورت دژی برای زندگانی سيد علی و ساختمان رياست جمھوری ھمانند قلعه از پاستور خانه ھای پيشين فرمانفرماي - ٣

 ک-حاين منطقه انيستيتو پاستور ساخته شده بود. در ود. آن نگھداری ميش


