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  نامه به ترامپ
  تائيد بي حقي

  حقوقدان -اميرفيض

قای ترامپ درخواست کرده اند که اقدام به آ اخيرا نامه ای به امضای گروھی ازايراينان منتشرشده که از
  .ابطال ويا فسخ ويا تجديد نظردربرجام را ننمايند

 ايرانيان  لذا ؛مريکا حق دارد که برجام را باطل کندآمزبوراين است که دولت مفھوم حقوقی درخواست 
اين  از بزرگواری کرده و شده اند که مرحمت و ن کشورآتی آمتوسل به رئيس جمھور خارج ازکشور 

  .حق خود صرفنظرکند

يت برجام حاصل ماموريتی است که شورای امن ،ھمانطور که درتحريرات سابقه به تفصيل بيان شده است
 گزارش مزبور به شورای امنيت ھم رفته وتائيد شده و داده است و ۵+١سازمان ملل به کشورھای 

    .براساس ھمان گزارش تحريم ھای قطعنامه ھای شورای امنيت ھم برچيده شده است

است وھيچ امتيازی به  ۵+١ھمان کشورھای  از مريکا ھمانند يک کشورآ ،درمسيراين حرکت شورائی
   .مريکا داده نشده استآبه و  مه ھای شورای امنيت درقطعنا یکشور يچھ

يعنی  نھا آترامپ دررابطه با برجام درھمان حد است که  مريکائيھا ازآ درخواست ايرانيان و اعتبارحقوقی
   .چنين درخواستی را داشته باشند ،روسيه وچين از ايرانيان

 هاست که تماما درعرضمدعی حقوقی استثنائی  ۵+١مريکا برخالف کشورھای آ نجا که کشورآ اما از
ه زياده مريکا نوعی صحه گذاشتن بآ زياده خواھی شناخته ميشود تالی فاسد درخواست ايرانيان از ادعا و

   .مريکا دربرجام خواھد بودآطرفيت انحصاری  و ن کشورآخواھی 

  درخواست والتماس 

 ؛التماس ميباشد ،درخواست شناخته نميشود ؛امپ درباره حفظ برجامقای ترآ درخواست ايرانيان از 
بوسيله  ميخواھد  کننده حق قانونی دارد وزيرا درخواست متوجه موردی است که درخواست 

   .مدن انرا خواستارشودآ قوه به فعل در از وری وآياد  حق راخود، درخواست 

   .پشت بند درخواست، اقدام قانونی است  که ھمين رويه درحقوق مدنی کشورھا ھم پياده شده است

ن به آمرحله مقدماتی است ومراحل بعدی  ،مسيری شناخته شده دارد ،درمورد بی حقیاما التماس که 
  .ھرگز به راه ھای قانونی منتھی نميگردد و دنھا ختم ميشوآتضرع  وگريه وزاری وامثال 



 حقوقدان -اميرفيض -تاييد بی حقی -نامه به ترامپ                                                      ٣ از ٢ برگ ٢٠١٧/٠١/٠۶، جمعه=شيدناھيد 

دی  گفته است در کميسيون حل اختالف شکايت کرده و جمھوری اسالمی دررابطه با برجام به 
 مريکای ترامپ مبنی برآ . درخواست ايرانيان وخارجيان ازی ميشودگماه به اين شکايت رسيد

مريکا درکميسيون حل اختالف خواھد بود زيرا درخواست آابطال برجام بطورحتم بنفع  انصراف از
ھا که قبال ازترامپ درخواست حفظ برجام را کرده اند شھودی  مريکائیآ ايرانيان وگروھی ديگر از

اين دليل  و ی داده اندـــــگواھبرجام  برمريکا آلط برحق ابطال مريکا برتسآبرحقانيت است که 
  .برای ايران مشکل بزرگی خواھد شد مريکاآداليل ديگر ازجمله تعھد ايران به درک  کنار تازه در

 ٢۵ت بسيارغيرعادی برجام مانند برداشتن قيودا ه ايرانيھا خواستارخيلی فرق است بين اينک 
 تعقل و انصاف و اولی از ،اينکه التماس کنند که برجام را حفظ کندزمائی بشوند با آسال راستی 

  .نوکری وسرسپردگی ونادنی حکم دارد دومی از

تا اينکه  ،مريکا ندارد مطرح کنندآخيلی فرق است بين اينکه مسئله ابطال برجام را که ھيچ ارتباطی به 
 اولی التماس است و ،برچيند مريکا عليه ملت ايران برقرارکندآخودسرانه ای که  تحريم ھای يکطرفه و

   .دومی حق

  مسيرحساس 

ترامپ  داشته  انتخاب کرده ودرخواست حفظ برجام را از نفر ٣۵مسيری را که گروھی ازايرانيان بعبارت 
نامبرده   مريکاآدارائی استراتژيک برجام بنام  از دوم ژانويه برگزيدند و مريکائی درآ ٣٧اند با مسيری که 

يک مسيروھدف  در  ،مريکا را حفظ کنندآخواسته اند که دارائی استراتژيک  مريکاآينده آاند وازدولت 
   .مده است  که خالی ازخلل نيستآمشترک بوجود 

  دارائي استراتژيك 

مريکا آوتسلط  زمائیآسال راستی  ٢۵مريکائی ھا دربرجام سراغ گرفته اند ھمان آدارائی استراتژيک که 
خاورميانه  مريکا درآت نظامی وسياسی واقتصادی برای گترين دارائی وموقعيايران است که بزر بر

تحريرات  در و مدآمريکا نميآشکست ايران ھم بدست  و که حتی بايک جنگ تمام عيار محسوب ميگردد
بيند که ی بتقای ترامپ وقآحتی يادم ھست که گفته شد  ،قبلی به موضوع مزبور اشارات نسبتا کافی شد

  .سال تسلط برايران است دست وپای برجام را ھم خواھد بوسيد ٢۵مريکا آورد برجام برای دولت آدست

  برداشت ازجريان

  :برداشت  اين تحرير ازجريان مزبور ميتواند چنين باشد

نچه آمتوجه شده که  ،نکرده پاره کرده قای ترامپ که عادت دارد يک چيزھائی بگويد وبعد ميفھمد که گزآ
. نه ميتواند برجام را پاره کند ونه بدون موافقت ھمه ودهنکرده ب ن گفته گزآپاره کردن  درباره برجام و

الجرم بفکر وصله پينه کردن  ،برجام دخل وتصرفی بنمايد وتصويب شورای امنيت در ۵+١کشورھای 
مريکای ترامپ آمريکائی وگروھی ايرانی است که دولت آوراه فرارافتاده وبھترين را درخواست گروھی 
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نرا بھانه ای ساخته که نسبت به اظھاراتی که نسبت به برجام کرده آپ ھم قای ترامآ و ،برجام را حفظ کند
   .تجديد نظرنمايد

مريکا آن بنام دارائی استراتژيکی آ از بدرستی مريکائیآبرجام گنجی است بسيارعظيم  که کارشناسان 
   .ياد کرده اند

ريکا آمبرای  ن کشورآحق سواری مفت برملت ايران را که عوامل ايرانی  داحمق باش مريکا ھرقدرآ
   .فراھم کرده اند به اين سادگی ازدست نخواھد داد

  

  

 


