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مريکا به نامه آن خبری درمورد اعتراض نمايندگان کنگره آدرفاصله قسمت نخست اين تحرير وادامه 
مورد   در قای عراقچیآبازگشت به اظھارات قای کری به ظريف درباب قانون جديد ويزا منتشرشده که آ

  .! بجا ميسازدرا مريکاآن تضمي

  ادعاي تضمين 

ا ب الم اينکه قانون جديد ويزا عراقچی بموازات اع قایآره شد ھمانطور که درقسمت نخست اين تحريراشا
   .درمورد قانون ويزا تضمينی محکم وکافی است به ظريف قای کریآدارد اطالع داد که نامه منافات برجام 

ازمردم کتمان ميکنند بلکه اين  که حقيقت رانه اين ،اين است که مقامات یاشکال مھم درجمھوری اسالم
کدامشان يک  ھر ،نجورکه خودشان ميخواھند به مردم منتقل ميکنندآبرعکس و را ت ھااست که واقعيي

کسی که درمسائل ايران تحقيق ميکند نميتواند  اواقع و ميگويند غير از آنچه ديگری عنوان ميکند، چيز
قای عراقچی معاون وزارت آازباب نمونه   .به اظھارات مسئولين جمھوری اسالمی اعتبارتحقيقی بدھد

 .>مه کری درموردقانون جديد ويزا تضمينی محکم وکافی استناخارجه جمھوری اسالمی مدعی است <
مريکا آاجرای کامل قانون جديد <: قای ظريف وزيرخارجه ھمان وزارت خارجه جمھوری اسالمی ميگويدآ

  .>نقض برجام است ،درباره سفربه ايران

جمھوری در وزارت خارجه  نآومعاون  برداشت وتفکر وزير نھم درآرت خانه دريک وزا را اين تعارض
   .رد جز ھرکه ھرکه بودن حکومتچگونه  ميتوان ارزيابی کاسالمی 

  شكارنشودآدراعالم ظريف مطلبي است كه حيف است 

. قانون بدون نآن است نه اجرای آتصويب ، فراگيری (شمول) وماھيتحقوقی يک قانون ناشی ازاھميت 
قای ظريف قانون جديد ويزا آ. اگربه زعم نميشود، قانون شناخته اجرا ويا اجرای برخالف ماھيت قانون

ناخته مريکا شآ، نفس تصويب قانون کافی است که سبب نقض برجام ازسوی دارای ماھيت ضد برجام باشد
تصويب  قانون مستتر در چون اجرای ؛ن نميتواند مطرح باشدآقص شود وديگربحث اجرای کامل ويا نا

    .قانون است

 مريکا را ناقصآقانون تازه ويزای  اجرای ن بتوانآولی وجود دارد که براساس حقوقی وقابل قب يا معيارآ
  .االجرا شناخت؟ البته که خير
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، سطح باالی سھل  ن روبروستآ با جمھوری اسالمی که انسان دربررسی مسائل ديگریموضوع مشخص 
رق که باب نمونه روزنامه ش . ازاستجمھوری اسالمی وحتی مطبوعات  دست اندرکاران سياسی نگری

مريکا نوشته است آرابطه با قانون جديد ويزای  ازجرائد معروف تھران ونزديک به دولت است در
ن آ حتی نھاد رياست جمھوری ميتواند رسما درخواست تجديد نظرحقوقی در يا دستگاه ديپلماسی کشور<

الزم را مده باتوجه به مفاد برجام مطرح کند وضمانت ھای حقوقی آ بخش که اکنون بصورت قانون در
  >دريافت کند

  ازکرامات شيخ ما چه عجب     شيره را خورد وگفت شيرين است

  وامــــــا بعد 

   نامه كري چه ميگويد 

  اقاي وزير

. ميخواستم باشما درپاسخ به سوالی که جنابعالی درمورد اصالحيه ازمالقات سازنده ديروز تشکرميکنم
. ابتدا ميخواھم خطاب به جنابعالی تائيد کنم که ما به رفع تحريم د مکاتبه کنمبرنامه لغو رواديد ماداشتي

 . ماطبق موافقت پايبند می مانيم مان . ما به اجرای کامل تعھداتھا برطبق برجام کامال متعھد ھستيم
يم حرن که به روز اجرائی شدن برسيم ماتآماده کنيم وبه محض آا بدين منظورتاخود ر سخت کارميکنيم

  )١( .ھای مربوطه رابرخواھيم داشت

اينجانب ھمچنين اطمينان دارم که تغييرات جديدبرای کسب رواديد که درکنگره تصويب شده است ودولت 
 )٢(طبق برجام اجرا کنيم را نميشود که تعھدات خود ھيچ وجه مانع ما دارد به نراآتوقف اجرائی  اختيار

که ھيچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ايران ايجاد  )٣(ما اين تغييرات رابه گونه ای اجراميکنيم و
ساله چند  ١٠بدين منظورمابالقوه ابزارھای متعددی دراختيار داريم شامل صدورويزاھای تجاری  ،ننمايد
ن که طبق مصوبه جديد اجرای قانو ، برنامه برای تسريع درصدورويزاھای تجاری واختيارتوقفورود بار

خوشحال ميشويم که دراين خصوص بازھم صحبت کنيم وتوضيحات بيشتر ارائه  ؛به ما داده شده است
   .نمايم

  ارداتمند جان اف کری 

  تفسيرنامه كري 

 که مربوط به قطعنامه ھای شورای امنيت است  و ۵+١عھد نامه ای است بين ايران و ،برجام )١(
ن ذيمدخل است که کشورھای آ مريکا درآ وھمانقدر کا ندارد.مريآ ارتباط مستقيم با کشور

  .ن ذی حق ھستندآدر ۵+١ديگر

، دليل براين است که يا کشورمن و مريکاآ > در نامه کری بجای کشورمــــــابکاربردن واژه <

عبارت ديگر ارتباط بين  در و قای ظريف نميداندآبتنھائی طرف برجام وھمچنين نگرانی  را مريکا خودآ
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 ۵+١وکشورھای  مريکا به درستی ازجانب کری رد شده استآن با قانون جديد ويزای آوتعھدات  برجام
اعالمی که ازنظرحقوقی ھيچ ضرورتی نداشته است)   تعھد خودرابه انجام تعھدات برجام اعالم داشته اند (

  .تنھا برای مزيد دلخوشی ظريف است

   بل توجه:نكته قا

  .ن متصورباشدآمريکا دربرجام تعھدی ندارد که امکان خودداری ازاجرای آنکته قابل توجه اين است که 

شورای امينت است که عموما طرف   ٢٢٣١تعھدات برجام دررابطه با قطعنامه ھای سابق وقطعنامه 
ژانس بين المللی آن قطعنامه ھا وگواھی آن جمھوری اسالمی است واجرای کامل  تعھدات مندرج درآتعھد 

 ھا تحريم ن تحريم ھا خواھد شد وضميمه اين تحريمآاتمی وگزارش ھيئت حکام به شورای امنيت رافع 
فعاليت ھای  مريکا به اعتبارقطعنامه ھای شورای امنيت دررابطه باآھای اندکی است که رئيس جمھوری 

بت بمناس ن کشورآھا ی کنگره ورئيس جمھوری  که درمقابل انبوه تحريم ؛ھسته ای ايران صادرکرده است
کرده اند که  نظر ر، اظھا. متخصصينھای حقوق بشروحمايت ازسازمان تروريستی بسيارناچيز است

درصد تحريم ھای عليه ايران را تامين  ٩٠مريکا سنگينی وفشارآتحريم ھای کنگره ورئيس جمھوری 
مريکا دررابطه با مسائل ھسته ای ھم به آشخص رئيس جمھوری                          ِ و ازھمان تحريم ھای ناچيز  ميکند 

   .نه ايران ،تمريکا درمقابل شورای امنيت متعھد اسآرفع اثرميشود و ٢٢٣١اعتبارقطعنامه 

يشان وبطورکلی خود مايه گذاشته است امری قلبی مخصوص خود ا قای کری ازآاطمينانی که   )٢(
ن آچنين اطمينانی اثرحقوقی نسبت به ثالث ندارد وعالوه بر و ؛است شخص اطمينان دھنده

اطمينان وجود يابد ودريک زمان  ترتب برزمان است ممکن است دريک زمانم ،اطمينان
 ،پشتوانه نامه خود ساخته نراآقای کری آن اطمينانی که آبنابر .بين برود ديگرھمان اطمينان از

  .سست وغيرقابل اتکاست
 ری اجرا ميکنيم که به منافع ا بطوما اين تغييرات ر< :نجاست که گفتهآقسمت مھم نامه کری  )٣(

  .نشود>ضرری وارد ايران  مشروع اقتصادی

درصورت معارضه کدام حق وچگونه اين حق  و ؟مريکاست ويا با ايرانآتشخيص منافع مشروع ايران با 
سوی  ازمريکا آ؟ قبول کردن چنين سخنی بعنوان تضمين کامل ومھم به مرحله تشخيص خواھد رسيد

  .بسيارعجيب استقای عراقچی آ

قای کری به ظريف دلداری آن  که آی نه کيفيت اجرائ ،ازماھيت قانون مزبوراست ،نگرانی ايران 
  .نآن است نه کيفيت اجرائی آ. زيان ويانفع قانون مستتردرحکم عام ن داده استآاجرای  در

ن قانون تعيين ميکند نه وزيرخارجه کشور وانگھی آئين نامه ھای اجرائی آ کيفيت اجرائی ھرقانونی را    
 کشور مورد در مورد ايران يک جور و در را ن قانونآکيفيت اجرائی ھرقانونی شمول عام دارد نميتوان 

  .ھمان قانون جورديگری عمل کرد      ِ مشمول       ِ ديگر  

قای عراقچی آ قای کری درمورد اجرای قانون تازه ويزا به ظريف ارمغان کرده وآزادی عملی که آ 
رای نحوه اج مريکاست که ازآايجاد کننده اين موقعيت برای  ،و کافی دانسته نرا تضمين محکمآھم 
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شل  نراآجھت فشاربه ايران استفاده کند وھروقت که مساعد ديد  ،لبخواھی قانون جديد ويزاد
  .ھا وسفت نمايد  درست مانند سياست تحميل تحريم

قای کری دررابطه با تحريم ھا ويا برجام ويا قانون تازه ويزا فاقد اثرحقوقی نسبت آنکه اعالم آ با 
    :زعبارتقای کری با استفاده اآبه ماخذ است معھذا 

 حتی اخالقی دور                  ِ قيد تعھد والزامات   ازا وکشورش ر  > خوداستفاده خواھيم کرد بگونه ای<  - الف
نرا آقای عراقچی آکه  یت است نه تعھد             ّ ، نويد حسن ني  >بگونه ای استفاده خواھم کرد< .نگھداشته است

  ١.است تضمين محکم وکافی دانسته

 ؛قای کری استآبگونه ای استفاده خواھيم کرد> درنامه شرط منافع مشروع اقتصادی که ازشرائط < - ب
ھم دچارگرفتاری ودرد سرتشيخص مشروع ونامشروع بودن اقتصادی  حتی ھمان حسن نيت خالی را

بواب جمھوری اھم درطبق لغزنده به  را قای کری حتی ابرازحسن نيت خودآميکند ونشان ميدھد که 
  .ارائه داده است اسالمی

    تضمين محكم وكامل 

 نرا تضمين محکم وآقای کری است که آن شاخص دراين ماجرا واکنش عراقچی به نامه بدتري 
به قانون جديد ويزای  جمھوری اسالمیمانع تداوم اعتراض . اين تشخيص کافی دانسته است

زيرابنظرمعاون وزارت خارجه  .ستوحتی استفاده ازکميسون حل اختالف دربرجام ا مريکاآ
عالوه براينکه کری انجام  ھم ھست ۵+١کره کننده با که رئيس ھيئت مذا جمھوری اسالمی

مرگ ميخواھی =مصداق(تعھدات مندرج دربرجام را متعھد شده تضمين کافی ومحکم ھم داده است 
  .)بروگيالن

مريکا رجوع کند مادام که آبعالوه بھرمرجعی که جمھوری اسالمی درباره اعتراض به قانون تازه ويزای 
 ويا بواسطه چنين اظھار وزارت خارجه جمھوری اسالمی است ت رسمی درقای عراقچی دارای سمآ

   .دعوای جمھوری اسالمی رد خواھد شد ازخدمت نشده            ِ نظری محکوم  

 ورمنش تضمين کشورھا درحقوق بين الملل ويا کنوانسيون وين عنوان خاصی ندارد واساسا به اعتبار
بل اعتباری درعھد نامه ھای بين المللی سازمان ملل واصل حاکميت کشورھا تضمين نميتواند مقام قا

 نرا حمل برحقوق بين الملل ساختآ. تضمين درحقوق داخلی مورد ديگری است که نميتوان داشته باشد
   .عوام است و دل مريکا حرفھای بازاری ودرحد فھمآقای عراقچی درمورد تضمين آاظھارات 

                                                
که به مامورين انحراف جاری وساری ميشود. قانون آمريکايک کشور قانون مدار است و قانون در جای خود بدون چک و چانه و  - ١

 ر مرز ھای ورودی کنترل ويزا وورود به خاک آمريکا را در کنترل خود د ارند ابالغاجر که ھمان ماموران مرزی يا مھاجرت که د
ر بطور نمونه تا به اين اندازه که اگشد آنان مجبور به اجرای قانون به ھمان نحوی خواھند بود که در قانون و متن آن قيد شده است. 

 يک مامور يک بازرگان آلمانی ويزای چند بار ورود به خاک آمريکا را داشته باشد، در ھنگام ورود به خاک آمريکا مثال در نيويورک
مامور کنترل ورود  به ما سبق) فعط – ٢٠١١شود او به ايران يا سوريه و عراق ھم سفر کرده بوده است (آنھم از سال  متوجه

آقای کری يا وزارت امورخارجه آمريکا طبق دستور مندرج در قانون وخروج درمرز ورودی نيويورک بدون ھرگونه پاسخگويی به 
عمل ميکند و از ورود آن بازرگان با وجود داشتن ويزای چند ساله ميتواند مسافر را برگشت بدھد و از ورودش جلوگيری کند و 

انون قوشی برای آقای ظريف يا آن بازرگان آلمانی بيش نيست. اجرای آقای کری يک دلخنيست ونمی باشد. نامه بکسی ھم پاسخگو 
   ک-ميشود جمھوری اسالمی. حدر محل اجرا سفارش پذير و توصيه پذير نيست. آنوقت 
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  ارفاق به كودتاي شيخ حسن

کا به جان کری درمورد نامه ای که به ظريف نوشته است بھترين سندی اعتراص نمايندگان کنگره امري
ی وموفقيت کودتای اصالح طلبان رای زمينه سازبمھوری اسالمی جاست که حکايت ازارفاق اوباما به 

ن رجوع ميشود نشان ميدھد که انگيزه قانون جديد ويزا، آ نامه مزبور که اکنون به قسمتھائی از ؛دارد
رابعنوان  مھوری اسالمیجبا قوانين سابق کنگره بوده که < که حتما دررابطهنه دررابطه با برجام بل

ورده آن مکررازاقدامات تروريسم بين المللی حمايت به عمل آکشوری ميشناخته وميشناسد که دولت 
  است>

  نامه اعتراض كنگره امريكا 

   درنامه مزبورميخوانيم

 ھمچنان ازدولت ھای اصلی حامی تررويسم درجھان محسوب ميشود و ايرانمريکا آازنظراياالت متحده 
دسامبربه امضای رئيس  ١٨ازتصويب کنگره گذشت ودرروز حزب  دو قانون جديد که باحمايت ھر

يد د، کسانی که به اين کشورھا سفرکنند نميتوانند ازتسھيالت لغو روامريکا رسيد مقررميداردآجمھوری 
   .سفربه اياالت متحده برخوردارشوند

قای کری درنامه اش به آ رسيده به اظھار مريکاآتن ازاعضای کنگره  ٢٠ن نامه که به امضای آ در
استفاده ازامکاناتی که دراختياردارداجازه نخواھد داد که  مريکا باآدولت اياالت متحده ظريف که گفته <

 مده استآدرنامه کنگره  ؛> سخت اعتراض کرده اندزيان بزندقانون جديد ويزا به منابع اقتصادی ايران 
   /که برعکس اظھارات جان کری درنامه اش، ھدف کنگره مشخصا دولت جمھوری اسالمی بوده است

  نشانه ها درنامه كنگره

نخستين نشانه ازنامه کنگره اين است که قانون جديد ويزا ھيچ ارتباطی با برجام وتعھدات مندرج  
 جمھوری اسالمی که با نام ايران نام برده ميشودارد بلکه دقيقا متوجه قرارداشتن موضع ن ندآ در
مسائل ھسته ای وتوافق  ال جدا ازآآآآموضوعی کامتروريسم بين المللی وحقوق بشراست که  در
   .مريکا وجمھوری اسالمی استآن آن بوده وطرفين آ
ن جبھه گيری خصمانه را عليه جمھوری اسالمی آ، مريکا برخالف کنگرهآن ميدھد که دولت نشا 

ِ                                              برعکس  کنگره ازسياست تعامل وارفاق وتامين رضايت دولت و ندارد مردان جمھوری اسالمی     
   .تبعيت ميکند

درجه ارفاق دولت اوباما با دولت شيخ حسن وعوامل اورا دقيقا ميتوان ازنامه کری شناسائی  
 هکه مسئوليت ناديده گرفتن قانون تاز همدآمردان شيخ حسن برنجا به ارفاق ازدولتآکری تا  ؛کرد

درحاليکه تنھا قسمت اول نامه که قانون مزبوررا بی ارتباط با برجام  ه،ويزا را شخصا متحمل شد
يد آھرکاری ازدستمان برمي<رشوه دادن زيرميزی به اينکه  اعالم کرده است کافی بود وديگر

برای ارفاق وتامين رضايت نبوده است ولی  ضرور >برای رضايت جمھوری اسالمی ميکنيم
   .تضمين کامل ومحکم ياد کرده استن بنام آ قای عراقچی ازآحسن الزم بوده که دولت شيخ 
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مھوری جمريکا نسبت به آوری برای دولت آدرست است که اظھارات کری اثرحقوقی والزام  
ن اظھارات را آارزيابی عراقچی که  و دررابطه با قانون جديد ويزا ندارد ولی با تفسير اسالمی

مريکا تضمين آپيام ونشان محکمی است  برای اصالح طلبان که تضمين کامل ومحکم دانسته  
   .ومحکمی ازکودتای شيخ حسن  پيشاپيش کرده است کامل

 ناح اووج فراموش نکنيد که ارفاق وحمايت جان کری ازدولت روحانی درحالی است که سيدعلی 
ھنگی سپاه نجات معاون فر مريکا را دشمن ميدانند وسردارآ ) تاھمين امروزاصولگرايان(

متوليان کشوربايد به دشمن بد <: گفت ھم امروز که منويات سيدعلی را ديکته ميکند انپاسدار
    ِ بھه  > جمراقب دشمن باشيد ؛قا ميفرمايندآحضرت  ؛نھا درجبھه مقابل ھستندآکه  چرا ،بين باشند

ه مريکا ھمآ. دراين حالت است که دولت مريکا مشخص استآخود سيد علی ھم درحفظ دشمنی با 
. ارفاق ازاين کودتای شيخ حسن دل بسته است از را ناديده گرفته وبه پيشواز اين طرفه ھا

  ؟مھمترچه ميتواند باشد
مريکا نسبت به اعتراض جمھوری آاگرمسائل احساسی ووطنی به کنارباشد جواب اساسی  

يص اين تشخ ؛مريکا را دشمن ميداندآجمھوری اسالمی < ، ھمين دو کلمه است کهاسالمی
 حساس و نان آوحالت دشمنی  مجازميسازد که نسبت به ايرانيان مريکا راآ ،جمھوری اسالمی

  .>اقدام کند که کرده استبرای تامين امنيت خود وبه وضع قوانينی شود نگران 

 ھم  ميتواند از، جمھوری اسالمی ندارد مريکا ھم احساس اعتماد ودوستی متقابل با ايرانآنجا که آ از 
ودرقانون ويزای ايران محدوديت ھائی مشابه قانون جديد ويزای  استفاده کرده  )متقابلاقدام (حقوق 

  ٢ . مريکا پياده کندآ

  اعتبارجهاني قانون مزبور

 اعتراضات مجلس اسالمی ويا اعتراضات برخی ازميگويد، ومسائل تابعه برداشت تحقيقی اين تحرير
ھيچ تاثيرمثبتی نخواھد داشت وماھيت  کشورھای اروپائی وحتی روسيه وچين نسبت به قانون تازه ويزا

ورھای کشن اين بود که <آ ست که مختصرمريکاآ شبيه به قانون تحريم ھای کنگره قانون مزبور بسيار
> وديديم که اعتراضات را جمھوری اسالمیرا انتخاب کنند ويا مريکا آبايد  مريکا ياآطرف معامله با 

 ن ازوتمکيبه جائی نرسيد  ندمريکاھم ھستآکه متحد  وانگلستان واتحاديه اروپا کشورھا ازجمله فرانسه
  .ھمگانی شد ،ن قانون خودسرانهآ

بدون  مدنآبين < :ميگويديزا ھم که شباھت تامه با قانون تحريم ھای کنگره دارد ماھيت قانون جديد و
     .>مريکا ويا رفتن به ايران يکی بايد انتخاب شودآويزا به 

                                                
ی ھا چندان رغبتی که نوعی خود سوزی و خودکشی خواھد بود، زيرا در وضعيت کنونی آمريکاي - ٢

يگری که به آمريکا سفر کرده را به ايران راه ندھند برای سفر به ايران ندارند و اگر ھر تبعه کشور د
يکا کرده به آمربه آمريکا يا آن آلمانی سفر(عمل متقابل) ديگر حتا بنگالدشی ويا سوماليايی سفرکرده 

  ک-برای مذاکره خريد وسرمايه گذاری ھم از سفر به ايران صرفنظر خواھد کرد. ح
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که ميتوانند به افراد ويزای اقامت ويا ويزای  ست ازحق حاکميت کشورھا           ِ حقوق ناشيه   نظربه اينکه 
د مريکا درسال حدوآ. مريکا را خالف اصول حقوق بين الملل گرفتآنميتوان تصميم  ،يا ندھند موقت بدھند

   .ن کشوربه چالش کشيده نشده استآون ويزا صادرميکند وتاکنون ھم ھيچيک ازقوانين ويزای ميلي ۶٠

 ۵+١مريکا ويا کشورھای آکه درصورت تخلف  يادم ھست که جمھوری اسالمی حتی سيدعلی اعالم کرد
، اکنون که جمھوری اسالمی ، جمھوری اسالمی اجرای برجام را متوقف خواھد ساختازمفاد برجام

توقف  قول وقرار مريکا مخالف با برجام است آوزيرخارجه اش مدعی است که قانون جديد ويزای و
  ؟یجمھوری اسالمميشود گزينه روی ميز ،اجرای برجام

مريکا ميتواند درصالحيت کميسيون حل آيا اعتراض جمھوری اسالمی دررابطه با قانون جديد ويزای آ
  ؟اختالف برجام باشد

   .يد که اين بحث ادامه داشته باشدموافقت فرمائ

  

  حاشيه 

رر دليل اعتقاد به مشروعيت جمھوری  –عناوين جمھوری اسالمی ذکر ّ                                  دولت ومجلس درتحريرات اين مح                            
نامه ھای مقامات ديگر مبنی بر تاييد آن بجای جمھوری اسالمی نام ايران در متن ذکر  .اسالمی نيست

 تلقی نمی شود.

    

    

   

   

  

     

 


