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٢  
  حقوقدان -يرفيضام

تحريرحاضربايد به بخش  ،اعالم گرديد ١جرح انتخابات .....> طبق  قراری که درپايان  بخش ششم <
ازسوی شيخ حسن وواکنش  ٣واحتماال  ٢ھفتم ھمان موضوع تخصيص يابد ولی طرح موضوع برجام 

  .٢برجام ، ايجابی شد برای ورود به موضوع سيد علی

  چيزتازه اي نيست  2برجام 

ربه انجام ن کاآھرکاروعملی  يکباره وبايک حرکت انجام شدنی نيست معموال مراحلی را طی ميکند تا 
نيازبه  ست وبرايران يکباره ممکن ني آمريکان جمله است تسلط آ واز  ، چه کاردرست وچه نادرستبرسد

  .دارد آمريکازمان ويارگيری 

ام اختالفات بين ونميتوان توقع داشت که با برجام تم ازقاعده باال جدانيست آمريکا اختالفات ايران با
جمھوری  و اآمريکنھم درحاليکه اصال برجام به اختالف آ ؛حل وفصل شده باشد آمريکاجمھوری اسالمی و

  .اسالمی مربوط نبوده است

ه برجام محدود يم که توافقنامبارجوع به توافق ژنو وھمچنين برجام کامال بااين قيد وصراحت روبروھست
جريان  ھائی عليه جمھوری اسالمی به منازعات ھسته ای است که ازسوی شورای امينت ھمراه تحريم

قبيل  از يکاآمرمده است که مسائل مورد تعقيب آيافته است ودرھمان متون  توافقنامه ژنو وبرجام ھم 
   .برجام نخواھد بودداخل ازسازمان ھای تروريستی  ايران نقض حقوق بشروکمک وحمايت

  دو منشاء اختالف 

منشاء  يکی از مده استآبا جمھوری اسالمی ازدومنشاء متفاوت حقوقی بوجود  آمريکااختالفات  ،بنابراين
 آمريکا که دراين منشاء  است برنامه ھای ھسته ای جمھوری اسالمی شورای امنيت وبه خواست توقف

اشته دلمان مشارکت آرکنارکشورھای عضوشورا به اضافه بنمايندگی ازشورای امنيت سازمان ملل د
   .شورای امنيت منتج شده است ھای به برجام ورفع تحريم ،نآنتيجه و
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ء نه شورای امنيت دخالت دارد ونه که دراين منشا است ازجمھوری اسالمی آمريکامنشاء دوم  توقعات 
نی حقوق بشرواقدامات تروريستی نھم بکلی با منشاء اول تفاوت دارد يعآو موضوع  ۵+١کشورھای 

وجمھوری اسالمی  آمريکا فقط ،ھم است که به جمھوری اسالمی نسبت داده شده وطرفين اين موضوع
  .است

  :تفاوت ديگر بسيارھم مھم اين است کهدو 

وجود دارد که بر توافق بين  >آژانس بين المللی اتمیشخص سومی بنام < ،دراختالف منشاء اول -اول  
) وجمھوری اسالمی نظارت دارد ودرواقع ميتوان گفت نمايندگای شورای امنيت سازمان ملل( ۵+١گروه 

خواھی ھای احتمالی  برزياده  بين المللی تائيد شده کنترلی است بمناسبت مقررات ،ژانس مزبورآکه 
ھمين  وبه اعتبار ،وايران وجود ندارد آمريکاواين نکته بارز ومھم درمنشاء اختالفات بين  ۵+ ١گروه
نميگيرد وبه کالمی  ازجمھوری اسالمی درمقابل نصوص بين المللی قرار آمريکاموضوع توقعات  ،کمبود

 اين محوطه وجود حتمی دارد  تفاسير. ومشکل بزرگ ديگری که دردارد آمريکاديگربستگی به حيای 
حقوق بشرمورد  آمريکامتعدد ومتفاوتی است که با حقوق بشرسروکارپيدا کرده است ودراين راستاست که 

وبدين ترتيب بھانه حقوق  خودش را حقوق بشرتفسير خودش راقبول دارد وجمھوری اسالمی ھم 
ان چيزی تچنانکه درعربسکامال برايران مسلط شود  آمريکابشرھيچگاه پايان يافتنی نيست مگرزمانی که 

   .به رعايت حقوق بشراست آمريکاکه مطرح نيست ھمين مسئله حساسيت 

  وجمهوري اسالمي ازباب حقوق بشر آمريكاادعاي 

قرارداردواولين کشورازنظر تعداد  ۴۶نکه دررده بندی کشورھای ناقض حقوق بشردررديف آبا  آمريکا
 و ھاحتی شخصيت ھا ورھبران کشوراست وبمناست اقداماتی ازقبيل شنودمکالمات دردنيا زندانيان 

 دردنيا زندان ھای مخفی و )وديده بان حقوق بشرکتاب بوش (قای بوش ھم رسيده آشکنجه که بتائيد 
ن کشوربيسابقه درجھان است آ نوع نقض حقوق بشر ،وغيره وابوغريبعدد = گاردين) وگوانتامو ٢٢(
از زندانيان متھم  مده است سياآن آ ه که درھمين امروز روزنامه گاردين بريتانيائی گزارشی منتشرساخت(

برای شکنجه اعزام  آمريکاندانھای مخفی خارج اززنھارا به آ به تروريست عکس لخت ميگيرد وبعد
ميکند وتھيه عکسھا برای برائت سيا ازشکنجه زندانيان است که درزندانھای مخفی شکنجه خواھند شد) 

  وق بشردرھمه کشورھا ميداند خودش را مدعی حق آمريکاباوجود ھمه اينھا 

 ھم عليرغم اينکه دررديف دوم کشورھای نقض حقوق بشروازنظرزندانی بعد ازچين و جمھوری اسالمی
ميتواند  !است معھذا کیوازنظراعدام دومين کشورجھان زندانيان رسانه ای سومين کشورجھان  نظر از

) رئيس حقوق بشرايران (الريجانی به اظھارات فکاھی ؟ن جمھوری بگويد که ناقض حقوق بشراستآبه 
   .استناد ميشود

 طه ای ھماھنگ نيست وبقول کسينجراين دستاورد مستخرج است که حقوق بشرضاب باال مقوله از
نکه درحقوق بين الملل آوبا وجود  >شدنی است اجرا ن کشورآھرکشوری حقوق بشربنحو وخاص در<

جاده  آمريکاچرابايد ادعای حقوق بشربرای  رونيستنقض حقوق بشربا ضمانت اجرائی محکمی روب
    ؟شناخته شودبرکشورھای ديگر ن کشورآصاف کنی برای تسلط 
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بھنگام تصويب ھريک ازقطعنامه ھای شورای امنيت کميته ھای تشکيل ومسئوليت بررسی  -تفاوت دوم 
عھده  را، خواھند شدواينکه چه کسانی وبه چه طريقی ھدف تحريم ھا  ھا ونظارت برکم وکيف تحريم

 طعنامه ھای شورای امنيت ميگردد،ھا ازقم تحري ه ھا درواقع قدرتی است که مانع تجاوزواين کميت ؛دارند
  .وايران چنين پايگاه نظارتی وجود ندارد آمريکادرحاليکه درمنشاء اختالف بين 

   .ن اشکاالتآ توخود حديث مفصل بخوان از

  چيست  2برجام 

ازجمھوری اسالمی درعناوين رعايت حقوق بشرو قطع کمک به فعاليت  آمريکامجموعه توقعات  ٢برجام
ام وقطعنامه ژنو ھم متذکرشده وادعای جديد شناخته که درمتون برجاست نھآوامثال  ھای تروريستی 

مورد حقوق  در آمريکاومھم اين است که جمھوری اسالمی با امضای توافق ژنو مسئله ادعائی  ،نميشود
 .ن راستا درک کند ويا نگران باشد  قبول کرده استآ در آمريکانچه که آ ريستی وبشروکمک به ترو

که حدی بران متصورنيست معضل بزرگ  آمريکاونگرانی ھای بنابراين محدود نبودن توقعات وادراکات 
   .درانجام برجام دوم است

  2و 1اثرات برجام 

نھم به آه ای جمھوری اسالمی ھمانطور که عرض شد خواست شورای امنيت توقف فعاليت ھای ھست
 قطعنامه شورای امنيت در تمکين جمھوری اسالمی به ميبود و گواھی آژانس بود واين امری بسيارساده

، کارسازميگرديد.  يک ھمان سالی که پرونده ھسته ای جمھوری اسالمی به شورای امنيت ارجاع شد
نميگذارد کاربجائی برسد که پرونده به شورای دولت فھميده ودانا به حقوق بين الملل ومنافع کشور اوال 

 امنيت برود ودوم اينکه برفرِض خطا، درمقابل قطعنامه شورای امنيت مقاومت نميکند و
  .>بآقطعنامه ھای شورای امنيت کاغذ پاره است وبگذاريد دم کوزه <؛نميگويد

فعاليت  در مھوری اسالمی ) که جوس بی محلبا اعالم مکررجمھوری اسالمی وحتی به استناد فتوای (خر
فتی نصيب ملت گساله با خسارات ھن ١٢مسيردر ھای ھسته ای نظامی دخالتی ندارد چرابايد اين پرونده 

ھای مدت دار  تحريم ھم فعاليت ھای ھسته ای ايران متوقف شود وھم تحميالت و ،خرآايران گردد ودست 
  .ينده ملت ايران قرارگيردآنسلھای ساله است به گردن  ٢۵زمائی آن تحميالت  راستی آکه درراس 

  2مشكالت برجام 

ازسوی جمھوری اسالمی نسبت به رعايت  آمريکايعنی قبول توقعات  ٢اجرائی برجام مھمترين مشکالت 
شايد بتوان  راآمريکاوسايرنگرانی ھای  حقوق بشروخودداری ازکمک به سازمان ھای تروريستی

   :درمراتب زيرنگاه کرد

   اعتماد وحسن نيت 
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ھم جمھوری و آمريکاکما اينکه ھم  ؛توافق برجام ھيچ نيازی به اعتماد متقابل وحسن نيست نداشت 
لت وھردوطرف برجام درعين حفظ حا اسالمی به نبود حسن نيت دربرجام اعتراف کرده اند 

حالت  رد کشور ن است که دوآخصومت خودراملزم به رعايت تعھداتی ساخته اند درتشبيه ھمانند 
   .جنگ تعھدمتقابل ازاقداماتی مانند بمباران نقاط معينی را مينمايند

 نيز ) وآمريکاولی درحالت برقراری روابط سياسی (مورد نظرروحانی وازجمله گشودن سفارت خانه 
رعايت حقوق بشروقطع مساعدت به گروھای تروريستی وحذف تحريم ھا ورواج معامالت وغيره نميتواند 

ومايه اصلی تحقق  ان وبرعکس رشد قابل قبول داشته باشدواير يکاآمريت دشمنی وخصومت بين درموقع
انقالبی اش  ن حسن نيت ورفع دشمنی است ورعايت اين صيغه ازسوی کشوری که فلسفه وجودی وآ

   ٢ .بسياردشواراست، بسيارست آمريکادشمنی با 

  قانون اساسي جمهوري اسالمي 

تفاده می ھيچ اشاره ای ويا تکليفی برای جمھوری اسالمی دراسدرقانون اساسی جمھوری اسال 
لی و ،جھت برای امضای برجام متصورنبود نآ ازسالح ھسته ای نشده است والجرم مانعی از

 کفر و ی که عليه استکبارويا کمک به مسلمانان آمريکارد نظربرعکس مخالفت با حقوق بشرمو
راحت سالمی است  واين بدان معناست که صمقام مقابله ھستند  صراحت وتکليف جمھوری ا در

می مھوری اسالاسالمی که جوقوانين  بيشتررعايت اصولی وھای قانون اساسی جمھوری اسالم
مک ک زدرمورد حقوق بشروخودداری ا آمريکامانع قبول خواستھای   ن متعھد استآات دبرقيو

  .به سازمان ھای تروريستی ميگردد

  بشربراي جمهوري اسالمي   قابل قبول نبودن اعالميه حقوق

چيز کم اھميتی ازطرف جمھوری اسالمی  به رعايت اعالميه جھانی حقوق بشر آمريکاتوقع  
وميدانند که  گاھندآ ن با اعالميه جھانی حقوق بشرآنھا که به حقوق اسالمی وتعارض آ .نيست

 احراز مفصل و درقاھره انتشاريافت پس ازمشاورات ١٩٩٠اعالميه حقوق بشراسالمی که درسال 
ن آھنگی مفھومی ندارد  آاينکه شريعت اسالم با برخی ازمواد اعالميه جھانی حقوق بشرھم 

که قابل درک است نھا آبرای  ،مبنای عمل برخی ازکشورھای اسالمی قرارگرفتصادرو اعالميه 
اجرای کامل اعالميه جھانی حقوق بشرازسوی جمھوری اسالمی ممکن نيست مگربه بھای پائين 

 ،فردی زادیآ زيرا عالوه برنقض حقوق شھروندان ازنظر  یدکان حکومت اسالمتابلوی  کشيدن 
قابل توجه بطورکلی اساسا سياق رھبری جمھوری اسالمی خالف اعالميه جھانی حقوق بشراست (

که ھم خواھان اجرای اعالميه جھانی حقوق بشراست وھم سيدعلی را شورای تجزيه طلبان 

                                               
» گرده«در اختالف بين آمريکا و انگلستان درگرفتن عھد انگلستان به ايران خواھد داشت مشخص ميشود چقبا اعالم سفری که پرنس چارلز ولي - ٢

اب شدن نماينده ھای ويژه ای در مجلس و خبرگان، که در مسير آمريکا قرار وجود توصيه بی بی سی به انتخجمھوری اسالمی وجود دارد. با 
ه انگلستان و سفر پرنس چارلز راه ارتباط و احتماال بازگشانی سفارت آمريکا دچال معضل ھای ديگری ھم دارند، با حضور سفارت باز گشايی شد

با بوجود آوردن قضيه ای  ندآذر که مردم عليه بازگشايی سفارت انگلستان جلوی سفارت بريتانيا تظاھرات ميکرد ١۶که در ھمانطور شد.  خواھد
که کالس خودرا زودتر تعطيل ميکند تا دانشجويان بتوانند در  مزينیمصطفی استادان دانشگاه از جمله به اقرار آقای در دانشگاه با ھمکاری 

 ک-ح . مسئله را به سفر ريچارد نيکسون مربوط می سازند تظاھرات شرکت کنند
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فات با اعالميه ھم منای نگھبان جمھوری اسالمی ) وحتی شورارھبرجمھوری اسالمی شناخته
   .جھانی حقوق بشررا دارد

  خبرحساس 

س خرين اجالآ در واتحاديه اروپا ھمزمان  جالب است به اين خبراشاره شود که اتحاديه اعراب 
ن زمان آ تی ناميد که تاحزب هللا لبنان را يک گروه تروريس خود که درھمين ماه جاری تشکيل شد

. عقيده براين است که اين برچسب نه ازباب به به حزب هللا لبنان داده نشده بود ،اين برچسب
ھوری که ازباب به سختی انداختن جمکه برخی نوشته اند،  سختی انداختن موقعيت بشاراسد است

. اما تقارن اين اسالمی است که مدعی بود حزب هللا وحماس گروھای تروريستی شناخته نميشوند
 برنامه  وجود يک  ونشان ازبسيارنقش موثری خواھد يافت  ٢اتھام برای حزب هللا درمسيربرجام 

   .استھماھنگ 

قبل تبليغات منفی عليه  ازمدتھا آمريکاوعربی درواشنگتن فاش ساخت < آمريکارئيس مرکز مطالعات   
 کرده بود  وتصميم اخيراتحاديه  اروپا درباره قراردادن نام شاخه نظامی حزب هللا در غازآحزب هللا را 

  .>فھرست گروھای تررويستی درھمين راستابوده است

  خبرحساس ديگر

 ٣رديگر، دراظھارات شيخ حسن يکباربه برجام خب 
ن اشاره کوتاھی شد که موضوع عطف به قانو

گاھی آ اساسی جمھوری اسالمی گرديد واين نشان از
است  زيرا  ٢دربرجام  آمريکاکم وکيف سياست 

متوجه ھست که بدون تغيير قانون اساسی  آمريکا
نميتوان به تعھدات احتمالی  ، جمھوری اسالمی

يعنی رعايت اعالميه  ٢جمھوری اسالمی دربرجام 
کمک به  جھانی حقوق بشروخودداری از

ی اسالمی ويا حفظ حالت جنگ با تروريستھا
مگراصالح قانون اساسی جمھوری اعتباری داد  کردن انقالب  صادر انصراف ازشورھای کفرويا ک

حقوقی اعمال جمھوری اسالم که ناقض حقوق بشرشناخته ميشود زيرا پشتوانه  اسالمی
يف دولت ازتکلرمسيرقانون اساسی است وتاقانون اساسی جمھوری اسالم اصالح واعمال مزبو

ن را اسالم وقانون اساسی آ ، تعھد جمھوری اسالمی درراستای اعمالی که مجوزخارج نشود
   .، عمل لغوی استجمھوری اسالمی داده

  :ن بی توجه نماند  وگفتآسيد علی خامنه ای ھم به اھميت اشاره روحانی به قانون اساسی واصالح 

 و درموارد ديگر آمريکاگفتگو با  ھمانطورکه توافق ھسته ای برجام نام گرفت ؛ميگويندکه اين افراد <
باشد  تابااين گفتگو ھا وتوافق ھا مردم  ٣ و ٢کشورميتواند دربرجام ھای  قانون اساسیحتی موضوع 

  سخنرانی درمشھد)(                                    >        نان حل شودآزندگی راحت کنند  ومشکالت 
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 ٢کسانی که ازبرجام وجانشين نماينده ولی فقيه درسپاه پاسداران ھم گفت < ذوالنور نماينده قممجتبی 
 که دشمن مواردی از دسبب ميشو ٢برجام  ،جھت ھستند ويا نمی فھمند بادشمن ھم صحبت ميکنند يا

  .>قبيل نقض حقوق بشروحمايت ايران ازگروه ھائی چون حزب هللا لبنان راپيش بکشند

  خبر حساس ديگر

وزارت خارجه عربستان که ازايران خواسته است ازصدور انقالب اسالمی به   تازه اعالميه  
کشورھای ديگرخودداری کند  بعلت تقارن زمانی ميتواند زمينه سازبرجام دوم وسوم شناخته 

  .شود

  خبرحساس ديگر

 از ھمچنين  تمديد ماموريت احمد شھيد بازرس حقوق بشرسازمان ملل درمورد حقوق بشرايران  
که مورد اعتراض سخت جمھوری اسالمی قرارگرفت ميتواند  نشانی  ملل بيرکل سازمانسوی د

قرارخواھد  ٢که موضوع نقض حقوق بشردرجمھوری اسالمی که درجريان برجام ن باشد آ از
    .ن بھره مند شودآگرفت ازپشتيبانی موقعيت احمد شھيد وماموريت 

تشرساخت تحت عنوان راھی برای نليسی مگاھيد سنگررساله ای به فارسی وانگآھمانطورکه  – حاشيه
جمھوری اسالمی ملزم به اصالح قانون  ،ن پيشنھاد شد که ازطريق سازمان مللآ تامين امنيت جھانی ودر
   .با اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان ملل گردد نآ اساسی وھماھنگ شدن

 و ٢جمھوری اسالمی درمسيربرجام ن رساله يعنی اصالح قانون اساسی آاکنون بنظرميرسد که خواسته 
 آمريکا و ) عليه ايران قرارداده شده  مستثنی ازتحريم ھای شورای امنی( آمريکا به اتکای تحريم ھای

ھای عليه جمھوری اسالمی  انتخاب کرده  راھی نزديک ترازطرح مسئله درسازمان ملل بمالحظه تحريم
منشورسازمان  و با اعالميه جھانی حقوق بشرھنگ شدن قانون اساسی جمھوری اسالمی آوبا ھم است

کلی قطع  ، جمھوری اسالمی ازاتکای به حقوق اسالمی بطوراگرچه نام اسالمی درجمھوری باقی بماند
   ( پايان حاشيه )     .ميشود

  2بزرگترين مشكل برجام 

  د ياد کر آمريکاميتوان ازموقعيت باراک اوباما ورئيس جمھوربعدی  ٢دررديف مشکالت برجام 

کارنامه  ته ودرواقع حيثيت وقای باراک اوباما برای حل مشکالت سی ساله باايران وکوبا سنگ تمام گذاشآ
سنجاق شده است  درمورد ايران ھرکاری که بتواند  رياست جمھوريش به مسئله ايران وکمترکوبا ايام

موشکی جمھوری  تزمايشاآنشان داد حتی حاضرنشد که عالمتی ازحسن نيت شخص باراک اوباما باشد 
نسبتی که  نرا به سپاه پاسداران نسبت دادآاسالمی را به حساب جمھوری اسالمی منظورکند وصريحا 

زمايشات موشکی جمھوری آوحتی درمورد واکنش نسبت به  ؛ازنظرحقوق بين الملل کامال فکاھی است
نسبت به نقض ی تاثير ست چهاسالمی به تحريم ھای چندشرکت وافرادی که ناشناخته اند ومعلوم ني

   .قطعنامه شورای امنيت داشته باشد مبادرت کرد
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دوام نخواھد داشت وھمينطور ھم دائره  ٢٠١۶ھا ويا احتياط ھای او  تا اواخرسال  ولی دائره  اغماض
، ديگرپايان الس زدن ودفع الوقتی که درمورد مذاکرات ھسته ای برای جمھوری اسالمی وجود داشت

سياست مماشات با جمھوری اسالمی  آمريکاتی آ ر که شواھد نشان ميدھد رئيس جمھورنطوآ و يافته است
   .را ھمانند باراک اوباما دنبال نخواھد کرد

 نيست و آمريکاعليه ايران يکطرفه وبدون ضرربرای  آمريکاھا ی  البته ناگفته پيداست که ادامه تحريم
زيان  آمريکاميليارد دالربه اقتصاد  ١٧۵دود ح ١٩٩٠اعالم وال استريت جورنال تحريم ھا ازسال  بنابر

ست ولی کارشناسان معتقدند که رقم مزبور آمريکازده است وھرچند رقم مزبورکمترازيک صدم صادرات 
 برای تسلط برکشوریعقيده داشت ميتوان جنگ با ايران بسيارناچيزاست ونيزازنظرکلی  ھزينه درمقابل

   .م مزبورچيزقابلی نيستقژی ومنابع اوليه صرف رايران با چنان موقعيت استران مانند 

  خرين مشكلآ

ن اشاره دارد خريت وندانمکاری مسئولين جمھوری است که سنگی به آخرين مشکلی که اين تحريربه آ
ھمين جمله ای که روی موشک ھای بالستيکی  ؛نآچاه مياندازند که صد عاقل عاجزند ازرفع رجوع 

ئيل است نمونه کامل خريت ونادانی است مگرروی موشک ھای ھيچ نوشته اند که برای نابودی اسرا
     .ن موشک کجاستآ کشوری نوشته ميشود که مسير

درحاليکه بنابراظھارات شخصيت ھای سياسی  ن به افکارسيد علی مربوط استآاين خريت ھا که سرنخ 
اھد شد که رئيس جمھور راسياستمداران اسرائيل ميچرخانند> مانع خو آمريکاازجمله ارون شارون که <

  .بتواند راه بارک اوباما را ادامه دھد آمريکاتی آ

  

  

  

  

 


