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 نادقوقح -ضیفریما

ورود را  بقدرامکان احساس مسئولیت و آمریکانجا کھ تحریرات بھ موضوع تحریم ھای یکطرفھ آ از
جمھوری اسالمی وواکنش  آمریکاداشتھ وچندین تحریر بھ موضوعات مربوط بھ تصمیمات دولت 

مرداد ا ۲۲مصوب   آمریکاماجراجویانھ  قانون اقدام متقابل احساس میکند کھ نسبت بھ ؛اختصاص یافتھ
  .ورودی داشتھ باشد مین سال جاری نیزھ

 تخلف شده یا نشده 

موضوعی کھ محقق را با دست خالی روبرو میسازد این است کھ محقق نمیتواند بفھمد کھ جمھوری اسالم 
زیرا ھم ادعای نقض برجام   ؛برجام را نقض کرده است یا خیر ادعای نقض ندارد آمریکامدعی است کھ 

شده است وھم  ادعای  عنوان قای عراقچیآین جمھوری اسالمی خاصھ ازطرف مسئول آمریکاازسوی 
 مالعا قای عراقچیآبوسیلھ مقامات جمھوری اسالمی ازجملھ ھمان  آمریکارعایت مواد برجام ازسوی 

 .گردیده است

ست بلکھ آمریکاتصورنفرمائید کھ این سردرگمی جمھوری اسالمی تنھا نسبت بھ نقض برجام ازسوی 
باب نمونھ  ارد ازد ھم این دودلی وسردرگمی وجود آمریکابھ برجام وروابط با درھمھ موارد مربوط 

ست   کھ آمریکا نیشیپ کری وزیرخارجھ ناج قایآظریف درمورد اعتماد بھ امضای  داوج قایآاظھارات 
قای کری راھم درراستای برجام غیرقابل آرا غیرقابل اعتماد وامضای  آمریکاقای ظریف  آبعدا ھمان 

  .اعتماد دانست

ھمین اشاره کافی است کھ جمھوری  آمریکادرگمی جمھوری اسالمی درروابط مالی وسیاسی با درباب سر
دارائی ھای ایران مصادره شده است واین  اسالمی دقیقا نمیداند کھ درراستای با تحریمات چھ مقدار از

 ی است کھ یک کشور با داشتن محاسبات عمومی ونظارت بانک مرکزی نداند کھ چھقمطلب عجیب قشقر
 .)عالقمندان بھ موضوع بھ تحریرات سابقھ رجوع کنندمصادره شده است ( ن کشورآدارائی ھای  از مقدار

 جمهوري اسالمیگیجی 

جملھ کمیسیون حل اختالف میتوان  ن ازآدرمورد گیجی وعدم تسلط جمھوری اسالمی بربرجام وموازین 
  :میشود ن رجوعآقای عباس عراقچی استناد کرد کھ باتفاق بھ آبھ اظھارات 
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 اظهارات عراقچی 

قای عراقچی معاون آیک نمونھ ازخامی وگیجی جمھوری اسالمی نسبت بھ اجرائیات برجام اظھارات 
  .وزارت خارجھ وسرپرست تیم مذاکرات ھستھ ای است

علیھ شخصیت ھای زمایشات موشکی آبھ بھانھ  آمریکارابطھ با تحریم ھائی کھ  قای عباس عراقچی درآ
 :اتخاذ کرد گفتجمھوری اسالمی 

 نچھ درمتنآی موشکی علیھ ایران براساس ن نامھای جدید بھ فھرست تحریم ھادافزو در ریکاآماقدام «
 اما خالف فرمایش مقام معظم رھبری است وبرای ما نیز فرمایش ایشان ؛مده نقض برجام نیستآبرجام 

 »مالک بوده وخواھد بوداول مذاکرات تاکنون نیز فرمایشات مقام معظم رھبری  از و مالک است

 )راقچی درمجلس اسالمیع(                                                                                        

  .وجمھوری اسالمی ھیچکدام خالف برجام عمل نکرده اند آمریکااتحادیھ اروپا ھم مدعی شد کھ 

مسخره  نظر ن اظھارآ ژانس بین المللی تھیھ شده وآخوب با اظھارنطر اتحادیھ اروپا کھ با پشتوانھ 
فوق مالحظھ گردید رفتن جمھوری اسالمی بھ کمیسیون حل اختالف با چھ توجیھی میتواند  عراقچی کھ در

نکھ خالف برجام نیست ولی چون خالف نظر آبا  آمریکاواقعا این شد حرف کھ تحریم ھای  ؟ھمراه باشد
 ؟ئی برجام استرھبری ازشروط اجرا نظر مگر ؛رھبری است  ما بھ کمیسیون حل اختالف میرویم

کھ برجام باید  است  ۵+۱بھ کشورھای مان ملل زسای امنیت اارکان ماموریت شور یا خامنھ ای یکی ازآ
مسخره وباعث تحقیراست کھ نماینده  ؟ واقعا چقدرجریان اجرائی پیدا کند درجھت خواستھای خامنھ ای

یا  ده بخواھد دردادگاه وکسانی داجمھوری اسالمی ھمین مھملی راکھ درمجلس اسالمی  بھ خورد 
   .کمیسیون حل اختالف عنوان کند

فشارھای  باشد بلکھ میتواند دلیل گیچی و نھم عراقچی نمیتواند دلیل ندانستنآتوجھ این موارد بھ شخصی 
 .نا متجانس باشد

 واکنش جمهوري اسالمی 

اعتبارپیش بینی بھ  آمریکاجمھوری اسالمی بھ موازات تحریم شخصیت ھای جمھوری اسالمی ازسوی 
ینده موکول شده است  آن بھ ماه ھای آبرجام راھی کمیسیون حل اختالف شد کھ گویا تشکیل جلسھ  در

نمیکنم کھ مجالی برای طرح موضوع  کھ تشتت نظریات مسئولین جمھوری اسالمی خاصھ عراقچی تصور
 .وردآاختالف بوجود درکمیسیون حل 

 

 قانون تکراري 
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 وضع کرده است  آمریکاقانون دررابطھ با اقدامات قضائی محاکم ایران علیھ تاحال جمھوری اسالمی سھ 
نھا قانون صالحیت محاکم دادگستری جمھوری اسالمی برای رسیدگی بھ دعاوی علیھ دول آکھ اولین 

 .بتصویب مجلس رسید ۱۳۹۰خارجی است کھ بسال 
  

  FISAالت متحده موسوم بھ قانون مزبوردرپاسخ بھ اصالحیھ قانون مصونیت دولت ھای خارجی ایا
  .میباشد ۱۹۹۶مصوب سال 

باید دانست کھ بھ استناد قانون مزبور ایاالت متحده احکام متعددی ازمراکز  اداری ویا حقوقی خود علیھ 
نھا  دادگاه آترین جمھوری اسالمی ویا دستگاه ھای دولتی وخصوصی نیمھ دولت صادرکرده  کھ مشخص 

میلیون  ۱۳۱را بمبلغ یک میلیارد و  آمریکااینترنتی ایران ثبت شده در ت ایکانیا است کھ شرکبایالتی کلم
 .دالربھ قربانیان اقدامات تروریستی  محکوم کرد

کوچکترین اقدام مثبت وقابل قبولی ازجانب  آمریکاکھ با وجود قانون اقدامات قضائی محاکم ایران علیھ 
  .جمھوری اسالمی صورت نگرفتھ است

دولت ومجلس  ،خیلی اوقات قانون برای تسکین افکارعمومی بتصویب میرسد و ھمان موقع تصویب ھم
قانون ایجاد صالحیت برای دادگاه ھای ایران برای رسید گی بھ  ؛ن قانون قابل اجرا نیستآمیداند کھ 

اجرا  غیرقابل ؛کھ سھ بار بصورت قانون دریک ماھیت عمومی تصویب شده است آمریکادعاوی علیھ 
  .خواھد بود وبرای نمایش واھی قدرت جمھوری اسالمی بھ مردم ایران است

 صدباربگفتی کھ پریدم وپریدم      ولی یکبارندیدم کھ پریدی

 مورد دوم 

) بتصویب رسیده قانون مرداد ماه سال جاریاوقانون فعلی ( ۱۳۹۰مورد دیگری کھ درفاصلھ قانون 
  :استتکلیف مھمی ھم برای دولت مقرر کرده  ۱۳۹۰قانون سال  کرارت کھ عالوه بر تسختی اس وسفت 

ھرگونھ عدم پایبندی طرف مقابل درزمینھ لغو موارد تحریم ھا یا بازگرداندن تحریم ھای لغوشده ویا <
را دولت موظف است بھ دقت رصد کرده واقدامات متقابل درجھت  ، تحت ھرعنوان دیگروضع تحریم

ام داده وھمکاری داوطلبانھ را متوقف کرده وتوسعھ سریع برنامھ ھستھ ای صلح حقوق ملت ایران انج
بھ  کھ ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی سازی کشورجمھوری اسالمی ایران را سامان دھد بھ طوری  میزآ

   .>شورای امنیت ملی مرجع رسیدگی بھ موضوع این شکایت میباشد .سو افزایش یابد ھزار ۱۹۰

کھ روحانی وزرای جدیدش رابھ مجلس معرفی کرد  ۹۶مرداد ماه سال ا ۲۴ دیروزاین قانون کھ درھمین 
قانونی است کھ دولت  !شدمحسوب می آمریکابنظرمردم  تھدید قرارگرفت کھ درواقع  ھم مورد استناد او
ای ھسستھ ای ـــدولت ھمکاری ھ آمریکادرصورت ایجاد تحریم ھای جدید ازسوی  اترا مکلف میسازد 

مبادرت  میزآمتوقف کند وبرخالف محدودیت ھای برجام سریعا بھ تولید مواد ھستھ ای صلح ) را برجام(
قانون مورد  دو ھمان مواردی کھ در( نماید ودرعین حال ھم اقدامات الزم جھت حفظ حقوق ملت ایران

  .) اقدام نمایداشاره پیش بیینی شده اسـت
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قانون مزبور دولت جمھوری   آمریکاجانب  ھا ازورد این قانون این است کھ بھ مجرد اعالم تحریم آدست
 وتعھدات برجام را متوقف وفعالیت ھای ھستھ ای خود اسالمی را متعھد ومکلف ساختھ کھ ھمکاری ھا 

  .ن خبری نیستآاجرای  ولی دیدیم ومی بیینیم کھ قانون ھست ولی از تعقیب نماید را بسرعت افزایش و

 موقعیت نیابتی

متضررشده اند  آمریکاازبھ تصویب قانون خاصی برای جبران زیان ایرانیانی کھ ازتحریم ھای اساسا نی
نیست  زیرا بنابراصل حق حاکمیت دیپلماتیکی دولت ایران میتواند وحق دارد کھ ازشھروندان کشورخود 

شھروندان  نیابت ازھم بھ  آمریکااینکھ  کما ،ویا ھرکشور خارجی اقدام نماید آمریکانھا علیھ آ بھ نیابت از
 .خود علیھ جمھوری اسالمی اقدام مینماید

اساسنامھ دیوان الھھ  کشورھا  ۳۴طبق بند اول ماده نکھ آاول  ؛این اقدام میتواند بھ دوصورت انجام گیرد
ن است کھ آ این حق مشروط بر رجوع کنند و میتوانند مستقیما علیھ کشورھای دیگر بھ دادگاه مزبور

این موقعیت محروم  کھ میدانیم جمھوری اسالمی از ،ھھ قائل بھ صالحیت بشوندطرفین برای دیوان ال
دوم اینکھ قراردادی بین طرفین وجود داشتھ باشد کھ اختالفات حاصلھ را درصالحیت دیوان الھھ  ،است

  .پیش یینی کرده باشد

 قرارداد مودت

بتصویت  ۱۹۵۹برابر ۱۳۳۴ کھ درسال آمریکاقرارداد مودت وروابط اقتصادی وحقوق کنسولی ایران و
چند  ھر ؛دیوان دادگستری بین المللی مرجع حل اختالف شناختھ شده است ۳۱،رسید دربند دوم ماده

نرا با گروگان گیری وسیاست خصمانھ آحقوقدانانی معتقد بھ تداوم قرارداد مزبور نیستند ونمیتوانند بقای 
وھم ایران بھ دفعاتی  آمریکانجا کھ ھم آ ازلی . ووایران وبرعکس واجد مشروعیت قانونی شناخت آمریکا

میلیارد دالری  ۲بھ استناد ھمان قرارداد مودت بھ دیوان دادگستری رجوع کرده اند واکنون ھم پرونده 
 را دادگستری صالحیت خود مفتوح است واین بدان معناست کھ دیوانن دیوان آ در آمریکاایران علیھ 

، راه جمھوری اسالمی مراجعھ بھ دیوان دادگستری کافی دانستھ است آمریکابرای ورود بھ دعوای ایران و
  .است نھ ایجاد صالحیت  برای دادگاه ھای داخلی

واظھارات مقامات سیاسی بسیارغیرقابل وتھدیدات وقطع روابط  آمریکاالبتھ با جریان سیاسی بین ایران و
ھمان قرارداد  نجا کھ درآ ظرکرد ولی ازقبول است کھ بتوان بھ تداوم مشروعیت قرارداد مودت اظھارن

نجا آ از بنمایند و ی پیاده شده کھ ھریک ازطرفین میتوانند ظرف یکسال درخواست فسخ قرارداد رالارتیک
داد مودت  نفس قرار صورت نگرفتھ بنابراین بھ اعتبار آمریکاجانب ایران ویا  کھ این درخواست از

موافق  ،ستری با این استدالل موافق باشد کھ بنظرمیرسداگردیوان دادگ. نرا باطلھ اعالم کردآنمیتوان 
بصیرت سیاسی باید مدیون شاھنشاه ایران بود کھ است  واگرازاین طریق موفقیتی نصیب ملت ایران بشود 

 .ن سود میبردآ وردی شد کھ امروز ملت ایران ازآسال قبل سبب دست ۵۸وکشورداری اودرحدود 

  ازچاله به چاه
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درتحریر قبل (ھ متوجھ گاف عظیم خود درطرح شکایت بھ کمیسیون حل اختالف شد جمھوری اسالمی ک
توضیح داده شد کھ مکانیزم کمیسیون حل اختالف طوری  ۲۰۱۷/۷/۲۹شرکت ایرانی مورخ  ۶تحریم 

 .ی بنفع جمھوری اسالمی بازی کنند)ین نمیتوانند نقشدربرجام پیاده شده کھ روسیھ وچ

 و صویت مجلس رسانید تمرداد بارا درھمین ماه  آمریکامتقابل با ماجراجویانھ بالفاصلھ  قانون اقدام  
  .این تحریر مورد نقد قرارخواھد گرفت اکنون قانون مزبور درمسیر

  آمریکاقانون مقابله با ماجراجوئی هاي 

قسمت است یک قسمت  دو مشتمل بر ،مرداد ماه سال جاری بتصویب رسیدهاکھ درھمین  قانون مزبور
 اختیار ن درآلیارد یم بودجھ سپاه پاسداران است کھ یک ھزار دوھزارمیلیارد تومان بر اضافھ کردن 

  .نیروی قدس کھ درحال حاضر درسوریھ وعراق حضوردارد تخصیص یافتھ است

 ومان کسرھزارمیلیارد ت ۲۳دولت درسال جاری  برطبق انتشارات مجلس اسالمی –این توضح بجاست 
 را از بنابراین دولت ناچاراست کسربودجھ خود ،بودجھ دارد  کھ تقریبا نصف بودجھ نظامی کشوراست

 دمیلیار مقصود ازاین اشاره این است کھ دوھزار .بانک مرکزی ویا چاپ اسکناس تامین کند طریق وام از
البتھ مسئلھ کسری بودجھ  ؛محسوب نمیشود یمیلیارد تومان کسربودجھ رقم قابل ھزار۲۳تومان نسبت بھ 

  )پایانمجرای وام ویا چاپ اسکناس یک روند معمولی است برای جمھوری اسالمی ( واستفاده دولت از

 امــــــا بخش دوم قانون مزبور

بخش دوم قانون کھ مورد نظر این تحریر است  خبرازیک برنامھ ریزی دقیق قانونی برای چپاول 
  :ن میرویمآکشوراست  بھ سراغ 

 :یک بند بسیارقابل اھمیت قانون مزبور این است

ورد کھ بھ شکایات زیان دیدگان ازتحریم ھای آدادگاه ھائی بوجود  اتکھ  قوه قضائیھ موظف گردیده 
 )۱( رسید گی کند آمریکا

  :مده استآدربند دیگرھمان قانون 

 )۲( حمایت کنند  آمریکاوزارت دارائی وامورخارجھ موظف ھستند ازشرکت ھای زیان دیده تحریم 

 

 تفسیراجرائی مواد مزبور

ن متوجھ شرکت ھای ایران وخارجی ونیز ایرانیان آقانون مزبور قانون عام است یعنی شمول   )۱(
 .ضرر کرده اند آمریکاویا خارجیانی میشود کھ دراثرتحریم ھای 
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کھ  متعھد علیھ دعوا خواھد شد  جمھوری اسالمی ،ست درعملآمریکاین بند کھ بظاھرمتوجھ محکومیت ا
 :زیرا موظف بھ جبران خسارات زیان دیده میگردد

 آمریکانظربھ اینکھ  جمھوری اسالمی بموجب قرارداد مودت بھ دیوان دادگستری بین المللی علیھ  **
دادگاه  ھمان آمریکامرجع قانونی برای شکایت ایرانیان علیھ  ، لذابھ خواستھ دو میلیارد دالر شکایت کرده

  .دیوان دادگستری خواھد بود نھ دادگاه ھائی کھ قوه قضائیھ تاسیس میکند

اگردیوان دادگستری درجریان قانون اخیرجمھوری اسالمی مبنی برتاسیس دادگاه ھای محلی برای  **
قرارگیرد واجد این حق خواھد بود کھ بطور ضمنی صالحیت خودش را درورود بھ دعوای  آمریکاتعقیب 
  .بھ استناد قانون جدید جمھوری اسالمی زیرسوال ببرد آمریکاایران و

ارجحیت عھدنامھ ھای بین المللی برقوانین داخلی اھمیتی بھ قانون  درصورتی کھ دیوان بھ اعتبار **
 نھا درآاخیر جمھوری اسالمی ندھد حقوق ادعائی گروھی ازایرانیان ویا شرکت ھای خارجی کھ شکایت 

روال  ری اسالمی است ازمحدوده قانون اخیر جمھو
  .رسیدگی دیوان  خارج خواھد شد

نجا کھ دولت ھا بھ نیابت افراد کشورھا آ از **
وظیفھ وحق دفاع ازحقوق اھالی کشورخودرا 
درمقابل دولت ھای خارجی  دارند  زیان دیدگان 

  آمریکاازتحریم ھا میتوانند دردعوای علیھ 
جمھوری اسالمی را بعنوان ثالث طرف دعوا 

حاکمیت حق نیابت و بھ اعتبار و ؛ردھندقرا
ن شوند کھ جمھوری اسالمی آدیپلماتیکی خواھان 

 آمریکاخسارات زیان دیده را پرداختھ وسپس بھ 
اینجاست کھ کیسھ  ون رجوع نماید  آبرای دریافت 

گشاد تھ سوراخ جمھوری اسالمی برای چپاول 
درپوشش احساسات ضد  اموال مملکت بدون مانع و

 .ه خواھد افتادئی براآمریکا

زدگان تحریم ھا بطورحتم با دست اندرکاران ومسئوالن جمھوری اسالمی مربوط  نجا کھ دورآ از **
ھستند وشاید ھم قراردادھای عاملیت ھم وجود داشتھ باشد ویا اثبات رابطھ مزبور ممکن باشد لذا 

امل او رسیده است خود زیانی کھ بھ شرکت ھا وافراد ع جمھوری اسالمی نمیتواند با وضع یک قانون از
 دادگاه ھای جمھوری اسالمی و نھم درآلذا طرح دعوای ثالث بطرفیت جمھوری اسالمی  ؛بکشد بکنار را
 .ن حتمی وبدون مانع خواھد بودآپیوند ذاتی بین زیان دیدگان با مسئولین جمھوری اسالمی پیشرفت  با
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 ازباب نمونه 

 وترکیھ توقیف شده وگفتھ میشود کھ با پسر آمریکاضراب کھ اموال ودارائی ھایش در ازباب مثال  رضا
بلکھ  آمریکا کی نھ از بی شریک است با قانون مزبور مدعی جبران خسارت خواھد شد ازتخامنھ ای مج

ی ازھمان قانون قوه قضائیھ بند در و ،ایران کھ قانون تامین خسارات او بھ تصویب مجلس رسیده است از
 .کلف شده اندزیان دیده م ووزارت خارجھ بھ حمایت از

شده اند  تصورمیشود کھ قانون  آمریکابراستی کسی نمیداند کھ دقیقا چھ افرادی متضرر ازتحریم ھای 
ھم دیروز خبری را گرفتم کھ یک خانواده ایرانی   .پنھان کاری نھا ازآمزبور مشوقی باشد برای خروج 

 ، پولشوئی از، تقلب بانکیریم ھازدن تح متھم بھ جرائم دور ؛زبنام حبیب هللا زارعی  بنوشتھ رویتر
تنھا مجازات تقلب بانکی میتواند  ،دارند کھ بنوشتھ رویترز تعقیب قرار تحت آمریکاطریق فریب دولت 

  .نھا یکصد میلیون دالراستآسال زندان باشد ورقم اتھامی  ۳۰حد اکثر

 


