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زار

                  

  حقوقدان -اميرفيض

ايران ن ازجاويد آ نکه  انتشارآ وقبل از ھم اکنون که ضميمه اول نارسائی درتحميل برجام به پايان رسيد
سه ماھه وزارت خارجه جمھوری اسالمی نسبت به برجام منتشرشد. درخواست شود خبرانتشارگزارش 

، لذا گزارش مسئله طرح شکايت ايران اشاره ای داشتبه  ،نجا که درقسمت پايانی ضميمه اولآ واز
يان جر وزارت خارجه جمھوری اسالمی که طبق مصوبه مجلس بايد وزارت مزبور ھرسه ماه گزارشی از

وبه ھمين لحاظ  بدھد ميتواند ديدگاه ھای تازه ای راازمشکالت برجام ظاھرسازد به مجلس اجرائی برجام
   .نقد گزارش مزبور درحيطه عمل اين تحرير قراگرفت

  قسمتهائي ازگزارش وزارت خارجه جمهوري اسالمي 

ه ميتواند مورد ن گزارش کآ قسمتھائی اززارت خارجه جمھوری اسالمی بامراجعه به گزارش مفصل و
بشرح  قرارگيرد درمورد تحريمھا  اسالمی  ای جمھوریھا  دررابطه با شکايت ويا ادع ئیآمريکااستفاده 

   .نی استزيرمالحظه کرد

دراجرای جنبه ھای فنی برجام واعتمادی است  آمريکاتائيد ھمکاری ھای ، متضمن قسمت نخست گزارش
    .داشته است آمريکاکه جمھوری اسالمی به 

 آمريکارا شکايت ويا ادعای جمھوری اسالمی عليه  نھاآمواردی است که ميتوان   ،ت دوم گزارشقسم
را مترصد  آمريکادھد ومتقابال ميخواسته وشکايت جمھوری اسالمی راشکل  واين قسمت است که دانست 

 قرار حريرقسمتھای مزبور درتوجه اين ت اکنون  .نمايدميومت جمھوری اسالمی ن برای محکآ استفاده از
  .ميگيرد

به يک اعتراف مھم جمھوری اسالمی اشاره ای  وارد مزبوراجازه فرمائيد اين تحريرقبل ازورود به م
   .داشته باشد که بسيارقابل توجه است

  اعتراف مهم 

درگزارش وزارت خارجه جمھوری اسالمی يک اعتراف مھمی وجود دارد که تاکنون کامال بيسابقه وحتی 
  :ن اين استآ و ن رواج داشته است آعکس 
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، تنھا تحريم ھای اقتصادی بموجب برجام ودرچھارچوب اختياراتی که به تيم مذاکراه کننده اعطا شده بود<

، ريم ھای مرتبط با بھانه ھای ديگرازجمله برنامه موشکیومالی مرتبط با ھسته ای رفع شده وتح

ئيھا باقی مانده ...... واين حقيقت که تحريم آمريکاتروريسم وحقوق بشری وبطورکلی تحريم ھای اولی 

  ............> ھای غيرھسته ای باقی ميماند ازابتدای مذاکره روشن بود وھيچگاه مکتوم نشده است

لی وخطوط قرمزھای خيالی او ناشی ازمخفی ساختن ھمين حقيقتی است که اکنون تمام اظھارات سيد ع
    .ن درگزارش سه ماھه اول خود شده استآ جمھوری اسالمی ناچاربه اعترافوزارت خارجه 

بطورمکرراعالم شده بود که برجام ايجاد تعھدی برای  سابقه  اين ھمان موضوعی است که درتحريرات
و ھا نداردومحدوده عمل برجام دقيقا محدود به قطعنامه ھای شورای امنيت است  نسبت به تحريم آمريکا

  .۵+١وياحتی کشورھای  آمريکا، شورای امنيت طرف است نه ن مورد يعنی تحريم ھای شورای اميتآ در

  :درگزارش وزارت خارجه جمهوري اسالمي آمريكاله  امــــــا موارد

  :ده استمآدرگزارش 

به ايفای تعھدات خود وفق  آمريکائی مبنی برتعھد ريکاآمظرھای مکررمقامات عليرغم اظھارن 
رغبت  آمريکائی بخشھا يا محافل قدرتمندی دردرون دستگاه اجرا )١( نظرميرسد  بهبرجام 

چندانی به اقدام فعاالنه برای رفع نقاط ابھام نداشته وحتی درمواردی تالشھای صورت گرفته را 
. رژيم صيھونيستی وبرخی کشورھای ديگردرمنطقه ھم )٢مينمايند (برای رفع موانع خنثی 

ئی وتاميزان کمتری با طرف اروپائی آمريکا. چالشھای ما باطرف کت ميکننددرھمين جھت حر
فشاربه  ووزارت خارجه درسطوح مختلف درحال پيگيری و پس ازاجرای برجام  خاتمه نيافته است

  )٣(نھا ميباشد آطرف مقابل برای اجرای صحيح تعھدات 

 و بواسطه حقوق بشر آمريکاھای  تداخل تحريم ھای شورای امنيت سازمان ملل با تداخل تحريم 
تعھدی دربرجام برای برداشتن تحريم ھای غيرشورای امنيت  آمريکاواينکه تروريست وموشکی 

درماده دوم گزارش  ،ندارد سبب پيچيدگی موضوع وتاخير درلغو ويا تحريم تحريمھا شده است
   .مده استآ

قبل ازتحريمھا به لحاظ فنی وعملياتی ، بازگشت به وضعيت تنھا سه ماه ازاجرای برجام گذشته است<
  )۴( ).ورده استآمثالی ھم برای جااندازی مطلب  ،گزارش( ما به زمان احتياج داردلمسا

ن مواجه است يک فضای اطمينان آبزرگترين مشکل وچالشی که برجام با < :گزارش نوشته است 
حاسبه ميزان اطمينان درکشوربرای طرفھای خارجی است ........ ومھمترين عامل دراين می ساز

نبال منافع اقتصادی . ونگاه ھائی که پيشاپيش ازھرچيزی دبه اين تعامل وفضای پيرامون است
، ه کوچکترين ترديدی نسبت به امنيت وسالمت فضائی که ميخواھند بدان وارد شوندوچنانک ھستند

  )۵( >داشته باشند درنگ نخواھند کرد وعقب خواھند کشيد



 حقوقدان -ضياميرف -در مورد برجام به مجلس .ا .مالحظاتی در گزارش وزارت خارجه ج     ۶ از ٣ برگ ٢٠١۶/٠۴/١٩، شنبه سه=بھرامشيد

، صعوبت قوانين و...... نيز ، پول شوئی، عدم شفافيتعوامل ديگری ھمچون فسادمتاسفانه <  
  )۶(. >مزيد برعلت است

ن تيم مذاکراه کننده لحظه ای ترديد نکرده که درفضای خصومت آ درطول مذاکرات وپس از<  
   )٧( .>حال مذاکره است وھيچگاه به طرف مقابل اعتمادی نکرده ونخواھد کرد در ميزآ

  گزارش كلي درمالحظاتي 

نکه با عنوان گزارش سه ماھه برجام به مجلس منتشرشده وعلی القاعده بايد آگزارش مزبور با  -١
مجلس را درجريان مشکالت برجام بگذارد وقانون اجرای برجام ھم دولت رامکلف به انتشارگزارش سه 

 ه عمومی داده شده ومعھذا به گزارش جنب به مجلس کرده نه اطالع رسانی ھمگانی، اجرای برجام هھما
اجرای برجام د درمور آمريکامده که ميتواند مبنا وماخذ اختالفات ايران وآ واقع بصورت سندی در در

  .شناخته شود

تھيه شده است ودرنتيجه باب  آمريکابسود  گزارش، درماھيت اليحه ای عليه جمھوری اسالمی و -٢
ن بھره مند آ زادانه ازآ آمريکاکه  ھمانقدر مسدود خواھد بود ن برای جمھوری اسالمیآ استفاده از
  .ميگردد

  مالحظات تشريحي گزارش 

بنظرميرسد> رابرای اعالم رابه نقض تعھدات متھم نکرده بلکه عبارت < آمريکا، قاطعانه گزارش -)١(
خواسته نيست چراکه خواسته بايد قاطع وتاکيد  ، تسجيل موضوع بکارگرفته ومفھوم حقوقی بنظرميرسد

سوم شخص است که معلوم نيست کيست  بنظرميرسد> نتيجه نظر. <ديد عنوان گرددومسلم وبدون تر
 . ھيچ دادگاھی به اين پاورچين ھا واحيتاطھا اعتباری نميدھدودرادعای جمھوری اسالمی چه کسی است

    .ونظراگرمستند به سند ودليل نباشد مسموع دادگاه نيست

 ) ونامعلوم ونامشخص> حتی محافل قدرتمند (بنظرميرسدعبارت < درھمين رابطه وبکارگرفتن -)٢(
 آمريکاه دعوا ويا ادعای جمھوری اسالمی بايد محدود به کطرف  شناخته است  درحالي راصيھونيسم

. باشد نه عوامل وکسانی که اوال نا معلوم ونامشخص اند وثانيا موقعيتی دربرجام وطرف تعھدات ندارند
 عليه ايران ايجاد کرده و آمريکايم ھای وانعی درراه برداشتن تحرم اسرائيل يا  و !ن محافل قدرتمندآ اگر

   .ن مسئله وارد شود نه ايرانآست که بايد به آمريکان آ يا بکنند

صالحيت محدوده ادعا ويا دعوای زسوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی اين اظھارات نسنجيده ا
  .حل اختالفات دربرجام)فصل رجوع به (لوث ميسازد  آمريکاجمھوری اسالمی راعليه 

امری عادی وفنی را ) تحريم ھای شورای امنيتدربرداشتن تحريم ھا ( آمريکا، تاخيرگزارش -)۴( -)٣(
ھا را ناشی ازمخلوط بودن  تاخيردرانجام تعھد تحريم .دانسته که اميد واری دارد که با مذاکراه حل شود

نکه گزارش آ) متضاد است  يعنی برخالف ١، اين قسمت ازگزارش با قسمت (بنابراين ؛تحريم ھا  گرفته
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 را دانسته اکنون تاخيربرداشتن تحريم ھاراناشی ازمحافل قدرتمند وصيھونيسم  آمريکاتاخيرانجام تعھد 
کافی برای برادشتن  ،سه ماه فرصتوصريحا گفته است < دارد ميداند يک امراداری وفنی که نيازبه زمان

  .>تحريم ھا نيست

نسبت به  آمريکا) الزم برای انجام تعھدات مدتسالمی دراينجا  دخالت درفرصت (گاف بزرگ جمھوری ا
جمھوری اسالمی با دخالت درمسئله نجاست که آوری اسالمی ھفاز گاف وزارت خارجه جم ؛ستتحريمھا
اعالم کند زيرا فرصت ازمراتب وحقوق ادعائی متعھد  آمريکا، عمال تسليم به فرصتی ميشود که فرصت
ست که مدعی مشکالت برجام آمريکاله يعنی جمھوری اسالمی وبه کالمی ديگر اين  نه متعھد است

 ،اين دراصطالح ،نه جمھوری اسالمی  ستآمريکادررابطه با تحريم ھا  ويا استفاده ازسيستم اقتصادی 
  .) ميگرددجمھوری اسالمیادعای خواھان ( یوازاسباب بی اعتبار ،ايجاد حق برای مدعی عليه

را الزمه سرمايه گذاری سرمايه داران خارجی اعالم کرده  قضائی وسالمت  ، عدم امنيتگزارش -)۵(
ارتباطی  ن درتعھد جمھوری اسالمی است وآ. درحاليکه مشکل ويا کمبود مزبور امری است که تامين است

حالت جنگ ندارد وانگھی درحاليکه درقانون اساسی جمھوری اسالمی  آمريکابه برداشتن تحريم ھای 
 ،محفوظ مانده اران خارجی ھم ازھمان کشورھا ھستندذوخصومت با کشورھای کفرکه بيشترسرمايه گ

راازخسارات احتمالی خودداری ازتحريم ھا معاف خواھد  آمريکا، چنين اعالمی ازجانب جمھوری اسالمی
جمھوری ،ايه گذاران عملی تحريم ھا ازطرف سرم، اشکال عمده شکستّن راعالم گزارششاخت زيرا بناب
   .اسالمی است

عدم  –عواملی ديگرھمچون  فساد ب داده وبا اعالم اينکه <آ، دراين قسمت بکلی بند را گزارش -)۶(
برنداشتن تحريم ھارا به > دقيقا مشکل صعوبت قوانين ووووووومزيد علت بوده –پول شوئی  –شفافيت 

وبا استفاده ازووووووھمه اقسام فساد که درنفس فساد قابل اشته گذ مھوری اسالمیج گردن فساد حاکم بر
   .دانسته است جمھوریتوجيه است ولی درگزارش نيامده متوجه مسئله تحريمھا وناشی ازعمل 

 البی را دررابطه با منازعه با کشورطه عضويت دولتی رادارد اين چنين گزارش ومدم ابتدائی کآھيچ 
اين عمل وزارت خارجه جمھوری اسالمی ايجاد  ،گزارش عام نميکندديگری ازفساد حاکم برکشورش 

موز آ . نميتوانم باورکنم که يک کاردرمورد تحريم ھا وبرجام است آمريکا استعداد حقوقی درمنازعه با
ھم به چنين ندانمکاری کشيده شود تا چه رسد وزارتخانه ای با مردان حقوقی متعدد مگراينکه حقوقی 

   .ددرمرافعه برجام باش ريکاآمواقعا قضيه برمبنای حمايت وجانبداری از

زاد ساختن آ؟> رفع تحريمھا ويا سيب سرخ برای دست چالق بد است< :ضرب المثلی داريم که ميگويد
 از ن است که بدھکارآ؟ اين مانند فساد حاکم برکشورداردده ايران چه ربطی به دارائی ھای بلوکه ش

وانگھی وزارت  ھانه اش اين باشد که طلبکار ولخرج وقماربازاستکارخودداری کند وبپرداخت طلب طلب
به  را خارجه کشورھا ازجمله جمھوری اسالمی چه صالحيت قانونی دارد که مسائل حقوقی با کشورھا

   .اخلی ازجمله صعوبت قوانين وپول شوئی وفساد وووووو ارتباط بدھدمسائل د

لياقت شلواربه  نھا که اين گزارش را تنظيم کرده اندآت خارجه درمذاکرات ھسته ای وواقعا که باند وزار
کدام بقالی  ؟، پول شوئی نيستصعوبت قوانين نيست ،نيست آمريکا. مگرفساد درپا داشتن راھم ندارند
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وزارت خارجه جمھوری  آمريکابگويد ماست من ترش است که درمرافعه حساس بين ايران و است که
کدام ضابطه حقوقی دردنيا وجود دارد که کشورھا درانجام  ن غافل مانده استآص اسالمی ازتشخي

به ھمين دليل بود که وقتی رئيس  .بع وضع داخلی کشورمتعھد له باشندتعھداتشان به کشورھای ديگر تا
 از درخواست نمود که مطالبات ايران ۵+١ورای تجزيه طلبان ضمن نامه ای ازسران کشورھای ش

   .نھا اعتنانی نکردندآن کشورھا باشد آ پرداخت نشود ودراختيار کشورھای خارج به جمھوری اسالمی 

 ن درگزارش اقدامات سه ماه برجام نبوده تا چهآاعالمی کرده است که به ھيچوجه جای  ،گزارش -)٧(
   :. اعالم گزارش اين است رسد که گزارش بصورت عام انتشاريابد

 ميزآن تيم مذاکراه کننده لحظه ای ترديد نکرده است که درفضای خصومت آدرطول مذاکرات وپس از<
   >حال مذاکره است و ھيچگاه به طرف مقابل اعتمادی نکرده ونخواھد کرد در

  :مالحظه گزارش نشان ميدھد که

دررابطه با برجام داشته است  آمريکامی بسياری ارفاق ھا وگذشتھا به جمھوری اسال 
   .واين با ادعای حفظ فضای خصومت چه درجريان مذاکره ويا تنظيم برجام منافات دارد

درتاريخ حقوق بين الملل ديده شده که کشورھا درحالت اختالف ويا جنگ بمنظورپايان  
ه باشند ولی اينکه  يکطرف قرارداد اعالم کند ن حاالت متوسل به قراردادی شدآدادن به 

) آمريکادرفضای خصومت وبی اعتمادی به طرف ودرحالی که ھيچگاه ھم به طرف (که 
فراموش نکنيد که حالت ، قراردارد کامال بيسابقه است (اعتماد نکرده ونخواھد کرد

 ست و ووخصومت بيان کننده جنگ امده غيرازاختالف است آخصومت که درگزارش 
مقتضای جنگ ھم تدابيری است که ھرچه باشد حل وفصل مشکالت کشورھارا تحت 

   ).ن ميسازدآ الشعاع خصومت ومراتب حاصله از

دقيقا منطبق با قانون اساسی جمھوری اسالمی است  آمريکاھرچند چنين اعالمی ازسوی وزارت خارجه 
ازخود دراين گزارش نشان داده است  ترديد نيست که  جمھوری اسالمی با چنين شناسنامه ای که  ولی

  .درھيچ دادگاھی بروی او بازنخواه شد

  انتقاد اساسي وحقوقي 

انتقاد حقوقی براين گزارش ان است  درحاليکه گزارش عنوان کرده است که تحريمھا ناشی ازقطعنامه 
است چرا توجھی ندارد وتوجيه مزبورھم درست  آمريکاھای  شورای امنيت است وبرجام ھم به تحريم

ويا  آمريکا غد که سرادانجمھوری اسالمی شورای امنيت را طرف دادخواھی برای رفع تحريمھا قرار
  ؟صاحبان قدرتمند ويا صيھونيستھا رفته است

 در زده و رادور ۵+١اينکه جمھوری اسالمی شورای امنيت وحتی کشورھای  ،تحريرعقيده دارداين 
ن کشور درجمھوری اسالمی امکانات اجرائی آست که عوامل آمريکاافتاده است خواست  آمريکادامان 

  .نرا فراھم ميسازندآ
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***  

ريکا ھستند (تيم ظريف و دل طرفدار ھم آغوشی با آمته اينکه بعيد نيست نادان ھايی که در توضيح 
به منظور مقابله با سپاه و نابراين ب گزارش دست داشته اند با کل نظام مخالف ھستند در تھيه عوامل) و

بدون تغيير به مجلس داده است به گمان  و تيم ظريف ھم آن را ه اندتيم علی خامنه ای به اقرار دست زد
ن ند و ندانند اين تف سرباال نخست صورت خودشاآنکه به ماليان مخالف نزديکی با آمريکا صدمه زده باش

  و کشورمان ايران را ھدف قرار ميدھد.

   ک-ح

  

   

   

 


