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  حقوقدان -اميرفيض

نھا آير مايل است قدری پاپيچ رابطه با ايران کرده است که  اين تحر اظھاراتی در  آمريکااخيرا دولت 
  .شود

  زير نظرقراردادن ايران 

امری غيرمترقبه وبی سابقه درحقوق بين  آمريکانخستين مطلب مھمی که دراظھارات سخگوی دولت 
  .است >زير نظردقيق  قرارخواھيم داد رسماھم اکنون ما ايران را<الملل است اعالم اينکه 

اصل حاکميت کشورھا وملت ھا اجازه نميدھد که کشوری زيرنظروکنترل کشورديکری قرارگيرد استثنای 
 اصل مربوط به مواردی است  که بموجب عھدنامه ھای بين المللی تضيقاتی نسبت به حقوق برخی ا اين

    .يا منشور سازمان مللمانند عھدنامه ورسای و ؛مده باشدآزکشورھا بوجود 

متوسل به امری شده است که با ضوابط حقوق بين الملل  آمريکاظاھرا اينطوربنظرميرسد که دولت تازه 
سال حق کنترل ايران تحت  ٢۵برجام برای مدت  در ،ن استآ از ولی حقيقت امر غير ،ھمخوانی ندارد
 ازتوابع و آمريکادادن ايران زيرنظردقيق دولت  قرار و ،داده شده است آمريکازمائی به آعنوان راستی 
  .زمائی استآسال راستی  ٢۵الزمات ھمان 

 قرارگيرد بايد زير آمريکامورد قبول زمائی را طی کند وبه اصطالح آبرای اينکه ايران مرحله راستی 
  .رسمی نيازبه توضيح دارد اما دقيق بودن زيرنظر معلوم است ولی بطور ؛قرارداشته باشد آمريکاکنترل 

نيست  آمريکامقصود ازبطوررسمی اين است که عمل زيرنظرقراردادن ايران امری سرخود برای دولت 
   .ام صورت گرفته استبلکه يک عملی است که به اعتبارقرارداد رسمی برج

   آمريكاچرا 

ماموريت شورای امنيت بين  زمائی وجود دارد که برجام بنابرآاين ابھام درمورد برجام دربخش راستی 
 ۵+١زمائی ھم ھمان کشورھای آامضا شده است بنابراين متعھدله مرحله راستی  ۵+١ايران وکشورھای 

   .به تنھائی اآمريکھستند نه 

   .والجرم ميتواند توليد فروضی رابنمايد به اين ابھام نميدھد متن برجام پاسخ روشنی
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   فروض ناظربه مورد

  وسايرکشورھای حاضردربرجام  آمريکايک فرض اين است که بموجب يک قرارمحرمانه بين  **

دليل اين برداشت ميتواند اين  ؛واگذارکرده باشند آمريکامديريت اجرای برجام رابه  ۵+١کشورھای گروه 
ھيچ سخنی ويا اظھاری ازسوی کشورھای روسيه وچين درمورد برجام نشده ونميشود  باشد که

زمائی معين کرد ونه عنوان کارگزاری آھيئتی رابرای راستی  آمريکازمائی ھم تنھا آودرموضوع راستی 
ھيئت مزبور متوجه چين وروسيه ويا انگلستان وفرانسه بود ونه ان کشورھا خود مستقيما  به انتخاب 

   .زمائی اقدام کردندآئت اجرائی راستی ھي

زمائی نميتواند چند آفرض مزبور ازاين جھت جای قبول ھم پيدا ميکند که درموضوع راستی  **

عمل   ۵+١کشورھای  يکی ازگی دننمايبه که ھريک  اشته باشدد زمائی مستقل وجودآکميسيون راستی 
ه که درصورت زد وبرجام ھم پيش بينی نکردانجام ماموريت را غيرممکن ميسا ،تعارض نظر ازير ؛کند

    .، چه حکمی جاری خواھد شدکشورھای طرف برجامزمائی آھنگی نظرات ھيئت ھای راستی آعدم ھم

 ديگر زمائی اعتماد کرده وآدرانجام راستی  آمريکافعل  به قول و ۵+١فرض ديگراينکه کشورھای  **

   .زمانی نشده اندآتخاب ھيئت راستی پيگير ان

زمائی آراستی  علمدار آمريکاحاصلش ھمين ھست که  ،گرفته شود که قائم بوجودھرفرضی بھرحال  **

   .تاکنون اعترضی نکرده است آمريکابرجام است وجمھوری اسالمی ھم به اين يکه تازی 

   آمريكاتالي فاسد يكه تازي 

قرارداه شده فاقد ادعا کند که فعاليت جمھوری اسالمی که رسما زيرنظردقيق  به سھو ويا عمد آمريکااگر
به ھيچ جا   د شکايت کند؟به کجا ميتوان آمريکاازاين اظھارنظرنادرست   ، ايرانراستی وصداقت است

شرط  ھيچ شرط وضابطه و ،داده شده است آمريکازمائی به آزيرا داوری درمورد راستی  ،وھيچ مقامی
اساسا  و ده شده است دا آمريکاصطالح ريش وقيچی بدست نشده است وبا ن مقررآ وشروطی ھم بر

  .زمائی امری نظری ومانند قضاوت استآراستی 

 زمائی مدعی شود که مدت برای اظھارنظرکافی نيست وآسال راستی  ٢۵مدت  اواخر در آمريکا گرا
 ۵٠زمائی آنجا که رئيس سازمان سيا گفته است راستی آيا آ ؟چه خواھد شد ،تقاضای مدت اضافی کند

   ؟ستفاده ازھمين بھانه ھاستسال طول خواھد کشيد مقصودش ا

  شفته ترين قرارداد ها آ بدترين و

قيده دارم که اين بدترين قراردادی است که درعصرکنونی بين دووياچند کشور بطرفيت يک کشور به ع
  ،لمان درجنگ بين الملل دوم را داردآ تقريبا شباھت تامه با قرارداد شکست کشور و ؛امضا رسيده است



 دانحقوق -اميرفيض -اظھارات اخيرآمريکا در باره ايران                                               ۶ از ٣ برگ ٢٠١٧/٠٢/٠۴، شنبه=شيدکيوان 

د که مھمترين ننگ وخسارت حاکميتی را که برجام برجام نه تنھا چيزی ازدست نميدھ ايران با باطل شدن
  .دکنازگردن ملت ايران ساقط مي است را سال ٢۵زمائی آتحميل ملت ايران کرده وھمان حق راستی 

جبران خالفکاری  ابين بردن تاسيسات ھسته ای انجام داده بھرحال الزم بوده زير از اقداماتی که ايران در
 ،بين المللی اتمی بوده استژآنس  آ شور درمقابل شورای امنيت ون کآوسرکشی  جمھوری اسالمیھای 

رفع تحريم ھای شورای امنيت  ،يت ھای ھسته ایورھای ايران ھم برای اين ھمکاری وتعطيل فعالآدست و
البته جمھوری اسالمی به غلط  ،ايران نيازی به برجام ندارد نھا ھم انجام گرفته وديگرآکه  ،بوده است

قای آ درست نبود و فکر برداشته ميشود که اين آمريکا ھای رميکرد که با امضای برجام تمام تحريمفک
   .قای کری شده استآ کرد که اغفال قول وقرار ظريف ھم اعالم

ن آ برمی چينيم موقعيت مناسبی بود که جمھوری اسالمی از قای ترامپ گفت برجام راآھمان روزی که 
سال راستی  ٢۵يا از مذاکرات تازه ای که فرصت خالص شدن از د وبزن ب برجام راآ استفاده کند وزير

   .استقبال ميکرد وردآزمائی را بدست آ

  نفع ويا جلوگيري ازضرر

   .ميدانند خ حسن برجام را منبع فيض وسود وگشايش عده ای ازجمله اصالح طلبان بسردستگی شي

ست آمريکاساله  ٢۵بزرگترين فصل نفع وسود دربرجام ھمان تسلط  نھا درست ميگويند وآازيک جھت 
   .باقی بمانند آمريکانھا يعنی اصالح طلبان درقدرت وخدمت به آکه سبب ميگردد 

اين توضيح بجاست که سود ونفع ويا فيض به موردی اطالق ميشود که بيش ازسرمايه ويا بيشترازحق 
 ،بيشتر تحريم ھای شورای امنيت شده است برجام سبب جلوگيری ازادامه ضرر ب  گردديواستحقاق تص و

، ايجاد ژانس بين المللی برای ايران قائل بوده استآنچه که شورای آ نه اينکه ايجاد نفع وسودی بيش از
  .کند

داد  با قرارکه  ن است که کشوری درجنگ موافقت ميکند وتسليم ميشود اين کشورآمثالش مانند 
نميتواند مدعی شود که تسليم او  ،نجات پيدا کرده است تلفات بيشتروزيان سنگين تر از ،برجام=متسلي

سود  . برجام نه تنھا سند افتخارنيست ونه تنھا سبب نفع ونرا افتخاربگذاردآيض گرديده ونام سبب نفع وف
  .نيست بلکه حتما سند اسارت است

  كورس تحريم هاي جديد

نميتواند  آمريکااستدالل شد که   ١  ٢٠١۶/١١/١٢> مورخ قای ترامپ وبرجامآم درتحرير<نغمه ھای خا
توضيح داده شد که برجام گزارش يک ماموريت است که  و ،يکجانبه موافقتنامه برجام را لغو کند

ازسوی شورای امنيت انجام داده وگزارش مزبور بتصويت شورای امنيت سازمان ملل  ۵+١کشورھای 
   .قضيه ای است مختومه وه وقطعنامه ھای شورای امنيت ھم معلق گرديده تصويب ھم شد ه ورسيد
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با داشتن سالح تحريم ھا که ھيچ ارتباطی ھم به شورای امنيت   آمريکادرھمان تحرير اضافه شد که 
ندارد خواھد توانست تحريم ھای زيادی را به جمھوری اسالمی تحميل کند وازاين  وبرجام  سازمان ملل
   .، نزديک شودستھائی که بتصوردارداطريق به خو

ت وبسرعت درجھت تدارک وتحميل تحريم وکنگره وسنا سخ آمريکاد که دولت اخبارمنتشرشده نشان ميدھ
برسد برخی ازتوقعات خود  ازطريق برجام نتواند به آمريکا اگر و مدهآبرھای جديدی به جمھوری اسالمی 

اختيارکنگره است  از اختيارات ترامپ وبرخی ديگر ن ازآ ھا که بخشی از طريق سيستم وضع تحريم از
  .ن کمبود را جبران خواھد کردآ

   آمريكاهاي جديد  تحريم

شخص مھم را درجمھوری اسالمی مبتال  ١٣ شرکت و ٢۵ھم امروز خبرھاحاکی است که دولت ترامپ 
نيز   آمريکا ،نھا درجھت پاسداران فعاليت ميکنندآت که مدعی اس آمريکا به تحريم تازه ساخته است و

معھذا  ،شورای امنيت است ٢٢٣١زمايش موشکی جمھوری اسالمی خالف قطعنامه آمدعی است که 
وتوی شوروی  که شکايت موشکی ازجمھوری اسالمی رابه شورای امنيت ببرد زيرا ازحاضرنشد  آمريکا

 اول کارتازه استفاده کند واين  آمريکای تحميلی سالح تحريم ھا ديد که از نگران بود وبھترو شايد چين، 
    .ونه ضابطه اینه حدی دارد  آمريکاتحريم ھای کنگره ورياست جمھوری   ،است

  مد داردĤني مد وآ ،دعوت

ه سنگ دواقع ميشود وگاه تھديد کنن گاه تھديد موثر مد دارد>آمد ونيآ<دعوت ضرب المثل  ھم مانند تھديد 
   .روی يخ ميشود

وضع ھرگونه تحريم درھرسطح وبھانه ای توسط ھريک ای تھديد کرده بود که < سيد علی خامنه
، نقض برجام محسوب خواھد شد ودولت موظف است فعاليت ھای برجام را ازکشورھای طرف مذاکره

  .>متوقف کند

  .>ميرسد سو ھزار ١٩٠برجام نقض شود غنی سازی به <رئيس کميسيون امنيت ملی گفته بود 

  اقدام متقابل 

توقف برجام است   ،ترامپ یِ آمريکاابراين عکس العمل جمھوری اسالمی نسبت به تحريم ھای جديد بن
برجام  با مغاير آمريکااقدام < :گفتجمھوری اسالمی  و اقدام متقابل داد رابه ولی اين تھديد جای خود

ئی وضع خواھد آمريکا، محدويت ھائی برای چند شرکت وفرد بوده است واضافه کرد که با اقدام متقابل
   >.کرد

زيرا وقتی جمھوری اسالمی تحريم ھای جديد  ،جمھوری اسالمی يخ شدنِ  یاين را ميگويند سنگ رو
ئت حل اختالف بلکه رجوع به ھي ،تحريم ھای متقابل نيست ،نآرا موجب  نقض برجام ميداند پاسخ  آمريکا

   .برجام ويا اقدامات حقوقی بين المللی است در موصوف
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  ل ثمقابله به م

مربوط به مواردی است که  اخيرجمھوری اسالمی واقدام مقابله به مثل  فراموش نکنيد که اظھارات
امات مرزی ويا رفتارھای مرسوم ودرحاليکه نزاکت ھای بين المللی واقد ؛مترتب برقرارداد نباشد مانند

 به مثل  هازطرف يکی ازطرفين قرارداد ايجاد حق مقابل مخالف قرارداد اقدام  ،وجود داردبرجام  داد  قرار
   .يعنی رجوع به ھيئت حل اختالف بلکه ايجاد حقی ميکند که برجام مقرر کرده است  ،نميکند

 زا ن مرجع رسيدگی به اختالف چرا فصل معتبری اوقراردادبه اقدام متقابل باشد ديگرقرارداد  قرار اگر
 ن متصورآ خودسری واقدام متقابل است که حدی بر ھمه اين تشريفات برای جلوگيری از برجام است؟

   .نيست

 ١٠تحريم ھای  آمريکااقدام متقابل راھکارجمھوری اسالمی نسبت به برجام است چطور ھنگاميکه  اگر
را حمل برنقض برجام کردند  آمريکامديد کرد وخامنه ای وظريف اقدام ساله عليه جمھوری اسالمی را ت

  .به ھيئت حل اختالف دربرجام رجوع کردند  ودست به اقدام متقابل نزدند

  نمونه اي ازاقدام متقابل

ئی آمريکارای داد که  آمريکاھنگاميکه کنگره  :اين استيکی نمونه ای که ازاقدام متقابل ميتوان ارائه داد 
رجوع کنند جمھوری اسالمی ھم به عمل  آمريکاھای  اقدامات ايران ميتوانند به دادگاه زيان ديده از ھای

 ئیآمريکا متقابل مبادرت کرد وقانونی گذراند وصالحيت دادگاه ھای محلی ايران را برای قبول شکايت از
   .يد کردتائ را ھا

  نمونه ديگر

سال ديگر  ١٠برای  را خالف قانون تحريم داما تورای مثبت وصفر رای م ٩٩با  آمريکازمانی که سنای 
به  نماينده مجلس دائر ١٩۵مجلس اسالمی ھم طرحی به امضای  ،عليه جمھوری اسالمی تمديد کرد

   .ارائه داد آمريکاممنوعيت خريد کاالھای ساخت 

 باشد  دربين نمقصود اين است که اقدام متقابل درمواردی معمول است که عھدنامه ويا قراردادی بينا
 انجام تعھداتش خودداری کند متعھد له بايد به محکمه رجوع و حقوق عمومی ھم اگريکطرف قرارداد از
 به مثل  نميتواند خودسرانه وبدون اجازه دادگاه اقدام متقابل ،الزام متعھد رابه انجام تعھد خواستارشود

  .نمايد

  تالي فاسد اقدام مقابله به مثل 

اين است که اقدام  آمريکايکی ازنتايج اقدام مقابل به مثل جمھوری اسالمی درمقابل تحريم ھای يکطرفه 
ميشود ومانند اين است که طرفين بطور  آمريکاجمھوری اسالمی سبب ايجاد حقانيت برای تحريم ھای 

   .کنند ضمنی موافقت کرده اند که بااقدام مقابله به مثل مشکالت برجام وياتحريم ھاراحل
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طوری است که اقدام وجمھوری اسالمی درتحميل تحريم ھا  آمريکايا موازنه قدرت اقتصادی ونظامی آ
  .؟ ابدارا ازتحميل وتوسل به تحريم ھا متوقف کند آمريکا بمثل ايران بتواند متقابل و

يد وضع شده ی جداين ادعا که تحريم ھا آمريکارئيس دفترکنترل دارائی ھای خارجی وزارت خزانه داری 
ن به بھانه ماده است تحريم ھای جديدی عليه ايراآ يکاآمرکرده وگفته  دولت  رد نقض برجام است را

   .فعاليت ھای موشکی ايران وضع کند

ھای مالی جمله تحريم  فعاالنه ازھمه ابزارھای موجود از مابطور< :ئی افزوده استآمريکاھمان مقام 
  .>تفاده خواھيم کردبرای پاسخ دادن به اين رفتارايران اس

ن است که دونفر تصميم آبه وضع تحريم ھا بمثابه  آمريکااقدام متقابل به مثل ايران درمقابل دست وسيع 
يا آ حل کنند و ويا قرارداد  ل ھای قانونیرا بامشت ولگد بدون توجه به راه ح بگيرند که اختالفات خود

  ؟دشواراست پيش بينی عاقبت کار اين منازعه  در

ازموارد اقدام متقابل به مثل بستن تنکه ھرمز بوسيله جمھوری اسالمی است که درمجلس اسالمی  یکي
   .به جنگ آمريکادعوت  آمريکاپيشنھاد شد يعنی بجای تحريم 

  زمايش موشك آ

چرا جمھوری  .را بتاخير مياندازد زمايشات فضائی خودآھنگاميکه ھوا متغيراست  آمريکاسازمان فضائی 
زمايش ميکند آرا  عليه ايران  موشک ھای خود آمريکاتشنج سياسی  اسالمی درست درروزھا ی پر

 بدون تحريکات  خود زمايش موشکیآبه  آمريکافروکش شدن جو  والزم نميداند که چند روزی بعد از
    .تحتی يک جنگ تمام عياراس آمريکازيرا جمھوری اسالمی درمقام تنش با ؟ مبادرت کند

    

  

  

 


