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  حقوقدان -ميرفيضا

  :اينکه

  :روحانی گفته است

نخواھم  ،ن صحبت خواھم کردآنھائی که روی کلمات اين توافقنامه پرافتخارکه بعدھاراجع به آ 
  .گذاشت اين اميد ملت را يک عده افراطی بخواھند ضربه بزنند

  .ھيچ کس درطول تاريخ نميتواند بگويد اين متن توافق منطبق با عظمت وعزت ملت ايران نيست 

 کجا ، مان معبود بزرگ بود که نظرلطف ورحمت برما انداختآ. وردآا ؟ خدورديمآمگربرجام راما  
 و پيامبر برابر سپاسگزاری در ، روز؟ امروزسازکجا پيروزی عظيم تاريخی يک ملت تاريخ و

   .شکل گرفت ولی هللا اعظم است که عنايت اوبود که کارما برابر رائمه وروز تواضع وفروتنی د

  :نکهآويا 

   :ميزبودن برجام گفتآارات روحانی درباره افتخارفرمانده سپاه بموازات اظھ

برجام ھرگز سند افتخارنيست واگربرجام الگو قرارگيرد  نشانه کوتاھی فکروخود تحقيری است   
  )٩۵فروردين  ١٧(              .صحبت ميکنند قصد تحقيرمردم را دارند ٢کسانی که ازبرجام  و

) ھرخوران اتمیدپااسماعيل کوثری عضو کميسيون امنيت مجلس درحالی که ازبرجام بعنوان ( 
که مردم گمان  ،بھتراست مسئوالن دولتی خوش بينانه با قضايا برخورد نکنند< :ياد کرد گفت

ا تنھا به تعھدات برويم  م ٣و ٢ميزبوده است وبايد اکنون به سراغ آکنند برجام  يک موفقيت 
  )۵/١/٩۵(     .ه استدخود عمل کرده ايم وطرف مقابل بدعھدی خودش رادراين زمينه نشان دا

   >.حق مسلم خود محروم شده ايم ١٠٠دربرجام از< :قای جليلی  گفته استآ

  مشكل ازكجاست 

ن داده شده آتوافقی بين ايران وشش کشوربه امضا رسيده واين توافق که نام برجام به  ؟مشکل ازکجاست
 ه وازدست اندرن داده شدآبه تصويب مجلس وشورای نگھبان ھم رسيده وبه دولت ھم اجازه اجرای 
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است شگ، گره شده ولی معلوم نيست که برجام افتخاراست يا ذلت ھم تجليل وقدردانی ،ن موافقتنامهآکاران 
نھم درحدی که آاسبه دراجرای تعھدات خود کوشاست  ۴يا اسارت واين درحالی است که ايران ھمچنان 

بتن حيرت زده با  ھانآئيھا ازسرعت ايرانيان درپياده کردن تاسيسات ھسته ای وپرکردن جايگاه آمريکا
نابود ساختن  ت جمھوری اسالمی دراجرای تعھداتش درموردوبازاين جريان يعنی شدت وحدّ شده اند 

 آمريکابارھا مدعی شده که ن ااير مواجه است و ئی آمريکانجام تعھدات طرف ادم تاسيسات ھسته ای با ع
   .نه تنھا تحريم ھارابرنداشته که تحريم ھای اضافی ھم تحميل ايران کرده است

    :گفته است ت ازحقوق ھسته ای ودانشياردانشگاه تھران به فارين پاليسیی عضو کميته صيانقای ايزدآ

طرح ھای ضد ايرانی درکنگره پس ازتصويب برجام افزايش خواھد يافت بطوريکه ما شاھد ھستيم پس <
طرح ضد ايران مطرح شده است  او اضافه کرده زيرساخت تحريم ھا سرجايش باقی  ٣٠ازبرجام بيش از
  )٢٧/١٠/٩۴(       .>ن چيزی که ازبين رفته زيرساخت ھای تاسيسات اتمی استآاست ودرمقابل 

  چرخي دراظهارات شيخ حسن 

دقيقا سياق عمل او ،نآن صدايش اھميت ميدھد تا مفاھيم خوندی بيشتربه تُ آشيخ حسن به روال تربيت 
سفاھت نه به  .ن فراگيراستآگفته موج سفاھت  درھمين چند کلمه ای که ،را دنبال ميکند روضه خوانھا

درکالم ازمدارج سفاھت شناخته  وضعف ن که بی احتياطیآبلکه به معنای عرفی  ،نآمعنای حقوقی 
   .ميشود

افتخار،  مزيتی است که نسبت به فاعل عمل تعلق ميگيرد نه   -سفاھت يکم درعبارت روحانی  
 .مزيت را نسبت به برجام دانسته استدرصورتی که شيخ حسن  افتخاروبه خود عمل 

ن برای ارزيابی برجام با عظمت آوميزان قراردادن ، مفرد اليتناھی است طول تاريخ –سفاھت دوم  
   .زيرا مفرد اليتناھی ازموارد قياس نيست ن حرفھای کامال سفيھانه است آ وعزت ملت ايران از

قضاوت  ،رت تشخيصقد >ھيچکس نميتوانداينکه شيخ حسن با بکاربردن عبارت < -سفاھت سوم 
. اين سفاھتی حکم خودرابرای مدت اليتناھی يعنی طول تاريخ  ازھم اکنون نافذ دانسته استو

که صحت وسالمتی عقلی شخص سفيه رابه نگرانی  است توام با بيماری خود بزرگ بينی
ھا ضابطه ای که دردست است چنين ادعائی  شنيده نشده وتن دمیآتاکنون ازھيچ چراکه  ؛ميکشاند

  .ن است که برای ابديت استآتذکرات قر

 تاکنون ی ازيک مسئول کشور يا عبارتی سفيھانه ترازاينآورد> آبرجام را خدا < سفاھت چھارم 
 ران آ. ؟ ھمين شيخ حسن وعراقچی وظريف بکرات گفتند که تحريم ھا برکت خدابودشنيده ايد

ورد که تحريم ھا برطرف بشود  که نشد  يعنی زور خداھم به آرا  برجام اکه خدنباورکنيم  ويا اي
ئيھا نرسيد  اين را ميگويند شرک به خدا ھيچ فقيھی اين مھمالت را نميگويد ولی روضه آمريکا

  ١  .خوانھا ميگويند

                                               
 ک-رسانده است.. ح» خدايی«و آمريکا را به بود و شيخ حسن آنرا گفته است ولی گفته تازه ا» کدخدايی«آمريکا در سلف  - ١
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ن آ است و ی ھم نھفته ورد يک نکته شيطانآدا ئ روحانی به اينکه برجام را خئدرداستان سرا 
ايران  ئيھا برآمريکاساله  ٢۵زمائی آخاصه راستی  ،اين است تحميالت برجام ازھرحيث وبابت

حساب  مردم به  شده وبا سپاسی که روحانی به طرفيت  خدا گذاشتهوعمل به حساب خواست 
رابطه خدا  وامامان وامام زمان گذاشته رابطه برجام با جمھوری اسالمی منتقل ميشود به پيامبر

وخدا ئوليتی ازناحيه دولت برمردم ايجاد نميکند مردم وچنين عقد وقراری ديگرتوجه ومس و
   .جايگزين دولت شده است

دررديف چرخی  يکی ازصاحبنظران جمھوری اسالمی جوابی به شيخ حسن داده است که ميتواند 
   :گفته است ؛يدآ دراظھارات شيخ حسن بکار

رئيس دولت بنفش واعوان وانصارش تنھا برای فرارازپاسخ به دروغ ھائی <تمامی تحرکات اين روزھای 
تحريم ھای ظالمانه بايد < است که برای توجيه وجوب اجرای برجام به ملت گفتيد  دروغھائی ازجنس

،تاصنعت جامعه -تا اشتغال جوانھا حل شود -تامسئله محيط زيست حل شود,  -،ازبين برود تاسرمايه بيايد
دروغھای  تا بانکھای ما احياء شود   -بی زياد شود  آتا منابع   -ب خوردن مردم حل شود آ، تا  -حل شود 

  .>نرانداشتآبزرگی بود که حتی سايت متعلق به رياست جمھوری ھم تاب تحمل 

ورد> اشاره به وعده آبرجام برايتان قظارسريع السيرمي< :تازه ترين وعده شيخ حسن اين است که گفت
   .ا يک غازرئيس جمھوری چين استھای صدت

 مبنی براينکه ھيچکس نميتواند ازبرجام انتقاد کند   = بموازات اظھارات سفيھانه شيخ حسن حاشيه
که انتقادی بربرجام وارد دانسته بود توقيف شد  طرفدار دولت  زادآروزنامه فرھيختگان ارگان دانشگاه 

  .)پايان حاشيه( زادی بيان ممنوعآيعنی جام انتقاد کند معنای ھيچکس نميتواند ازبر –

  معضل بيسابقه درجهان

 . اگررداد ھای بين المللی بيسابقه استمده که دررديف قراآشايد بتوان گفت که برجام بصورت معضلی در
وبادوام ازدست اندرکاران برجام نخواھيم ديد  ھم وھم مفھوم دونظريه يک سو ،دقت حساسی داشته باشيم

يک موافقت نامه حاوی تعھدات ياد ميکنند که يکطرف که جمھوری اسالمی است تمام ن بعنوان آ از
ست به آمريکانرا انجام داده  وھمين جمھوری اسالمی خودرا مغبون ميداند که طرف مقابل که آتعھدات 

ه داوطلبان ) را يک امربرجامھمين جمھوری اسالمی توافق نامه (جالب اينکه  .تعھدات خود عمل نکرده
   .نرا متوقف کندآميداند که ھرطرف که مايل باشد ميتواند اجرای 

  .>نرا اجرا ميکنندآبرجام اقدام مشترک است که طرفين داوطلبانه < :عراقچی

عراقچی درمجلس) ٩۴مرداد ا ٢٠(                                                                      

                  .نرا متوقف کندآه ھرزمان جمھوری اسالمی بخواھد ميتواند اجرای برجام اقدام داوطلبانه است ک
  .)شورای نگھبان(
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درجمع اعضای شورای روابط  آمريکاقای کری وزيرخارجه آداوطلبانه دانستن برجام درحالی است که 
ورنيست بلکه اين مسئله آالزام  آمريکاتوافق احتمالی باايران برای < :عالم کردصراحتا ا  آمريکاخارجی 

  .نرا تائيد کردآ دی شرمن ھمناساس و > وبرھمينيک برنامه اجرائی برای ايران است

وايران براساس الزامات يکطرفه ايران بوده است نه تعھدات  ۵+١يعنی اساس مذاکرات ھسته ای بين 
  ۵+١رھای وکشو آمريکامتقابل 

  تكيه كالم ادعائي پوچ 

 آمريکارا انجام داده ولی جمھوری اسالمی وحتی سيد علی بکرات مدعی شده اند که ايران تمام تعھداتش 
نقدر تکرارشده که بصورت آ. اين امرکه دوول ميرمل نکرده ودِ عرداسشتن تحريمھا  به تعھداتش درب

  :.  زيرامده ازبن وبنياد پوچ وپادرھواستآواقعی در

ھای دررابطه با فعاليت ھسته ای ايران  (مقصود تحريم آمريکاتحريم ھای : مده استآبرجام  ٢١درماده 
به کنگره مبنی برتعليق  آمريکابراساس درخواست رئيس جمھور ،ژانسآزمائی آراستی  پس از )است

زاين کاراستنکاف نمايند ا آمريکايا کنگره  آمريکا. درصورتی که رئيس جمھوری غازميشودآتحريم ھا 
   .تحريم ھا تعليق نخواھد شد

  :زيرا حتما خير ؟!ھارا داد به  برداشتن تحريم آمريکايا به ماده مزبور ميتوان عنوان تعھد آ

 وفرق اين دو ،ھرگزدرماده مزبور صحبت ازبرداشتن تحريم ھا نشده بلکه صحبت ازتعليق شده است -١
نرابه اجرای آخواست  آمريکاانونی تحريم باقی ميماند وھروقت که ن است که درتعليق زيرساخت قآ در

زيرساخت تحريم  ،ولی درحذف وبرداشتن تحريم ،است مجدد ميگذارد مانند تعليق مجازات دراحکام کيفری
بخواھد برايران اعمال کند نيازبه قانون تحريم ديگری خواھد  آمريکاھم ازبين ميرود واگرتحريم ديگری 

  .بود

وبايد ازطريق موافقت کنگره مستقال حق ھمان تعليق موقتی راھم ندارد  آمريکااينکه رئيس جمھوری  -٢
. البته ماده قرارگرفته است آمريکااين بدان معناست که اجرای برجام تحت الشعاع حقوق داخلی  ،باشد
االت متحده ويا درصورتی که قانونی برخالف برجام درايبرجام واجد اين صراحت ھم شده که < ٢۵

   .>ن قوانين معتبر خواھند بودآکشورھای عضو اتحاديه وجودداشته باشد 

  آمريکاتی آتداوم تحريم ھاست به اين معنا که اگررئيس جمھور چه کنونی ويا که بسياربااھميت است  -٣
چ اقدامی چه . يعنی ھيامه خواھد داشتھا نشدند تحريم ھا کماکان اد تحريموياکنگره وارد مقوله تعليق 

ھا خواھد  ھا الزم نيست فقط بی توجھی به موضوع سبب ادامه تحريم مثبت ويا منفی برای ادامه تحريم
  .شد

  )؟مستقرشده است آمريكا!! دربرجام براي عجب فصل تعهدي(

موانعی  اتتالش خواھد کرد  آمريکابرای صفادادن به ظاھرقضيه  دربرجام اين ھم گنجانيده شده که  -۴
  .ن بکوشدآودررفع  اه اجرای برجام بوجود نيايدر در
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 ويک تعارف  تعھد خارج حقوقی  کامال ازارکان ومبانی ،تالش خواھد کرد آمريکايا متوجه ھستيد که آ
    ؟است

داد  آمريکاقائل شده است عنوان تعھد  آمريکايا ميتوان به حقوقی که برجام برای آسوال اين است که 
  ؟نيست وشورای امنيت سازمان ملل متحد است آمريکاايران دربرجام نھم درحاليکه طرف آ

  دليل قاطع

درنامه سيد علی به شيخ  ؛دربرجام طرف تعھد قطعی قرارندارد اين است که آمريکادليل قاطع براينکه 
   :مده استآحسن درمورد اجرای برجام 

ھا وبازگرداندن تحريم ھای  دولت موظف است ھرگونه عدم پايبندی طرف مقابل درزمينه لغو موثرتحريم<
لغوشده ويا وضع تحريم تحت ھرعنوان ديگررابه دقت رصد کند واقدامات متقابل درجھت احقاق حقوق 

ميز آصلح وتوسعه سريع برنامه ھسته ای  دوھمکاری داوطلبانه را متوقف کنملت ايران انجام دھد 
ھزارسو  ١٩٠جمھوری اسالمی را سامان دھد بطوری که ظرف دوسال ظرفيت غنی سازی کشوربه 

  .>افزايش يابد

ھمکاری  آمريکا، بااين دستورقاطع چرا دولت جمھوری اسالمی درمورد اقدامات خالف تعھد خوب
احقاق حقوق درجھت  بل تقابه اقدام م وچرا   ونميکند؟ داوطلبانه خودرا دراجرای برجام متوقف نکرد

 ميزند  ودرعوض ضمن سرعت بخشيدن به تعھدات داوطلبانه خود! فقط نق ونميزند  دست نزدملت ايران 
   .دستش را برجام بسته است؟ زيرا وحتی به کميسيون حل اختالف برجام ھم رجوع نکرده

  ب پاكي روي دست سپاه پاسداران آ

  آش خاله

حکيم مولوی داستانی 
ن اين آ تصردارد که مخ

است که شخصی که 
دررودخانه درحال غرق 
شدن بود به خيکی 
چسبيده بود که ناظرين 
درساحل تصورميکردند 

ن خيک است که مانع آکه 
من خيک را ن مردغريق جواب داد <آخيک را ول کن ولی  ،دن غريق شده است وفرياد ميکردندشناکر

  .>ن خرس است که مرا ول نميکندآول کرده ام 

ن برجام است که جمھوری آنرارھا کند آھمان خرس است که اگرھم جمھوری اسالمی بخواھد  ،برجام
  :. زيراھا نخواھد کرداسالمی را ر



 وقدانحق -اميرفيض -آن حقيقت در کدام است، اين يا                                                    ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۴/١٠، يكشنبه=ھرشيدم

، جمھوری اسالمی نميتواند ازبرجام بھرعلتی وحتی تصميم کنگره ازبرجام خارج شود آمريکاچنانچه 
 ميباشد ٢٢٣١قرارگرفته وجزئی ازقطعنامه  خارج گردد زيرا برجام مورد تائيد شورای امنيت سازمان ملل

 وھريک از آمريکامده  عدم مخالفت برجام با قوانين داخلی آبموجب تذکری که دربرجام  وازطرفی 
  .درجريان اجراقيد شده است درحاليکه چنين حقی برای ايران منظورنشده ۵+١کشورھای 

  کرده است وقبول ھم نکند قبول شده است ش خاله است ايران قبول آبنابراين درعبارت  ساده برجام 

  .واقعا چطورشد که اينطورشد

  شايد درفرصت ديگری، واتفاق ديگری 

   


