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  حقوقدان -اميرفيض

 چه شد که اينجوری شد>قراری داشت تحت عنوان < ١) ١٠/۴/٢٠١۶(حقيقت درکدام است مورخ  تحرير
مراجع  در نرا امضا وآنکه آ با برجامی ختم شد که طرف ايرانیيعنی جريان مذاکرات ھسته ای چرا به 

ودرعبارت ساده ميتوان گفت  ن نداردآ درک درست وحسابی از ،نرابتصويب رساندهآ قانونی کشورخود
تاثيرات  با اينکه ھمه دست اندرکاران ومسئولين جمھوری اسالمی غافل ازوازطرفی  که گيج است

ن مفاسد ومشکالت برجام آند ولی معھذا کسانی نه تنھا توجھی به وصدمات برجام  برملت وکشورنيست
   .ويک پيروزی بی نظير ھم ميدانند نرا يک موھبت تاريخیآندارند که 

  .کامال محسوس وغيرعادی را نمايان سازد اين تحرير ميکوشد که علت اين نارسائیِ 

  مقصود ازنارسائي چيست 

مطلبی که دربرجام طرح شده  ،موضوعات است بدين معنا نيمه کاره شدن ھار ،غرض ازنارسائی دربرجام
حتما بدون تعيين تکليف روشن وقاطع نيمه کاره رھا شده است واگراشاراتی ھم بدان موضوع نيمه کاره 

   .ن اشاره شده استآرتيکل ھای بعدی ويا ضمائم پيچ درپيچ وپيوست درپيوست به آالزم بوده دررديف 

اجازه بفرمائيد با مثالی مسئله  ؛ظيم قرارداد ھا برای اغفال طرف قرارداد استاستفاده ازاين روش درتن
   .روشن ترشود

کسی که برای جستجو دريک امرتحقيقی به کتابخانه ای ميرود  خيلی راحت با استفاده ازکالسه بندی کتب 
 يا تابخانه وولی اگرمتصدی ک  .ن مييابدآ کتاب مورد نظرخودرا پيدا ومسئله تحقيق را در ،وموضوعات

کافی است که جای  ،شخص ديگری به دنبال اغفال محقق باشد وبخواھد کاری کند که محقق موفق نشود
نرادرقفسه ديگری قراردھد محقق بيچاره ھرقدرھم که جستجو کند آازرديف خود خارج و ن کتاب راآ

قابل  تحقيقی ناقص و ويا کارش روبراه نميشود واگرخيلی جدی نسبت به تحقيق نباشد که کاررا رھاميکند
   .اعتراض ارائه خواھد داد

درست نقش ھمان متصدی کتابخانه را درتنظيم برجام بازی  ،ئيھا بوده اندآمريکاتنظيم کنندگان برجام که 
مطرح کنند درجاھای  ،کرده اند يعنی ابھامات موضوعی برجام رابجای اينکه درھمان جای بيان موضوع

مد آنھم وقتی اشکال اجرائی بوجود آن برخورد شود آتفاقی ممکن است به ديگری که بندرت وبصورت ا
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روی نرابدھند  تازه به نشانی ھم که ميآنھم بنحوی که فقط خودشان ميتوانند نشانی آ ؛جاسازی کرده اند
موارد عديده  در مستقراست و آمريکادرتطبيق مورد برجام برپايه بالتکليفی  ؛ميرسی به کوچه بن بست

ازباب نمونه با گذشت  ؛چه تکليفی دارد آمريکاوم نشده که درمقابل انجام تکاليف برعھده ايران، ای معل
است  ن محدوديت ھا نامشخص آ ئی ھاھم درآمريکاساله  که حدود اقتدار ٢۵و ١٠و ٨محدوديت ھای 

چه تکليفی دارد وايران ناچارميشود که بعد ازاتمام مدت محدوديت ھا   آمريکامعھذا دربرجام نيامده که 
موارد ( قرارميگيرد آمريکادراين حالت است که تفسيرمورد درحق کشور و ؛روبروشود کاآمريباتفسير

  .)عديده  دليل اين موضوع است

نطور آانی تنظيم نشده واساسا  درموقع تنظيم وبتدريج با مشارکت طرف ايربرجام بطورقطع ويقين  
ئی ھا بتنھائی تنظيم کرده آمريکايعنی  نھاآا گفته اند برجام رمسئولين ايرانی ئی ھا وآمريکاکه 
قای اوباما ھم ناظربرتھيه وتنظيم برجام بوسيله آاظھارات عالوبر گفته ھای عراقچی، ( .اند

  .)ئی ھاستآمريکا

مدنی درحقوق خصوصی حتی درقراردادھای  ،ھا ازسوی يکطرف قراردادمشکل تنظيم قرارداد  
رارداد ھائی که يکطرف معامله تنظيم ميکند خالی ازخلل نيست به ھمين ھم وجوددارد وھمواره ق

اتراسناد رسمی معموال دراطاق ھای بازرگانی ويا دف شرائط قانونی)( علت است که فرم قراردادھا
ه مشکالت قضائی کمتری بوجود خواھد نھا استفاده عمومی ميشود کآ دفاتروکال وجود دارد که ازو
  .مدآ

جلسات  ردادھای بين دوکشوربه اين طريق است که فصل به فصل وماده به ماده درسيره تنظيم قرا 
 ،مصوبه کميسيون مشترک مطرح وپس ازرفع ايرادات ومذاکرات بصورت متن کشورھا مشترک
نقض حاکميت  یاساسا چنين عملو يد وھيچگاه متن قرارداد بوسيله يک کشورتھيه نميشودآدرمي

اين نکته فراموش نشدنی است که  .خالت نداشته شناخته ميشودکشوری که درتنظيم قرارداد د
 مييابد نظرانتشار مطبوعات وعالقمندان به موضوع برای اظھارمذاکرات ھمواره درجھت استفاده 

تصويب مجلس ھم الزم  برجام يک اقدام مشترک داوطلبانه است و< قای ظريف بگويدآنه اينکه 
  .>نيست

ما « :قای حميد رسائی گفته استآی درتوضيح موافقت نامه ژنوبه قای عراقچی درمجلس اسالمآ 
   .»موافقت نامه ژنو را نخوانده امضا کرده ايم

چطور ممکن است  ؛نراامضا کرده استآاست وطرف ايران نخوانده  گربموافقت نامه ژنو تنھا سه ونيم 
 ١۵٠موافقت نامه برجام که قای طرف ايرانی که موافقت نامه ژنو را نخوانده امضا کرده است آھمان 
 ١۵٠نھم درحجم آاساسا بخواند مگرقراردادبين کشورھا  ه تودرتو ودرھم وبرھم است خوانده باشدصفح

   ؟ن کافی باشدآداستان است که خواندن   رگب

، امه ژنو است واين بدان معناستمل ومشروح موافقت نبرجام سند جديدی نيست بلکه مکّ دقيقا، 
وافقت نامه ژنو که اصل وزيربنای ساخت حقوقی برجام است ازطرف جمھوری درحالی که م
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ويا نخواندن برجام نميتوانسته موثردرايراد به مالحظاتی باشد . خواندن اسالمی امضا شده است
   .که دربرجام ذکرشده است

 راظھا ن ازسوی مجلس اسالمی وشورای نگھبان وآ فاصله زمانی بين انتشاربرجام وموافقت با 
فرصت قبول  ،نقدرکوتاه بوده که ميتوان به اين فرضآ ،مسرت ورضايت سيدعلی ازمتن برجام

نميتوانسته  و مجلس وسيد علی ھم نرسيده  (به معنای جامع ان) م به مالحظهآال برجد که ادا
. اظھارات نماينگان مجلس اسالمی  دائربه اينکه ما دقيقا مورد بحث ونقد وتعاطی افکارقرارگيرد

  .يد مطلب استازمتن برجام خبردرستی نداريم مو

گاھی ازمفاد برجام ازسوی سيد علی ويا مجلس رافع مسئوليت آ= جھل به موضوع يعنی عدم  حاشيه
   پايان حاشيه)( .نميشود

و که موضوع برجام ديگردنبال نشود ن خواستارشدندولت جمھوری اسالمی و شورای نگھبادخاصه که 
   .مسئولين سعی داشند که اصال برجام به مجلس ھم نرود

صفحه ای  ١٠٠٠نجا جدی بود که کميسيون ويژه مجلس که اعالم کرده بود گزارشآاين محدوديت  تا 
 ن صرفنظرکرد وحتی روزنامه ھائی که برخالف دستورآ را درمورد برجام منتشرخواھد کرد ازانتشار خود

نکه ازجرائد طرفداردولت ھم بودند توقيف شدند آدولت موضوع برجام را به ديد انتقادی مطرح کردند با 
  .)فرھيختگانمانند (

نکه ھم فرصت کافی وھم عالقه وافی به دقت درمراتب آاين عقيده ابراز شدنی است که برفرض  
د  کافی وممکن نبود که مآبرجام ازسوی مجلس ودولت ومسئولين وحتی روزنامه ھا بوجود مي

  که تھيه کننده برجام بوده آمريکابتوان به تمام ريزه کاری ھا وسوء نيت ھای طرف برجام يعنی 
مد واين قاعده فقط متوجه آفائق  وخودش مدعی حالت نفاق ودشمنی با ايران است وبرعکس 

موقعيت برجام  تھيه ميشد وايران نگران آمريکاايران نيست واگربرجام ازسوی ايران بجای 
تنظيم  را در آمريکاگان برجام ميتواتسند ھمين نقش ن بود تھيه کنندآتی ويااجرائی آدرسالھای 

وبسود  آمريکاد ودرجريان اجرا دردسرھائی برای نبرجام عھده دارباش
. فراموش  نکنيم که ھرطرفی که متن قراردادی ايران فراھم کنند

  .خواھد داشتقرارداد  نآ برراتھيه کند يک اشراف مفھومی وتفسيری 

!! ويا ضعف ويا وابستگی ئيھا درتنظيم برجام ازحسن نيتآمريکا 
 مسئولين مذاکره جمھوری اسالمی نھايت استفاده را کرده اند و

قسمتھای مختلف  متخصص در ٩٠تا  ٨٠نطورکه خودشان گفته اند آ
ه ازمالی واقتصادی وروانشناس وغيره درتنظيم برجام مشارکت داشت

 قايان عراقچی وظريف و تخت روانچیآ جانب ايران بغيراز از اند  و
(حسين  وزارت خارجه بوده اند برادر شيخ حسن که مامور وصالحی 
اين   .ھم که معلوم نيست چه صيغه ای بود حضور داشته فريدون) 

نشان ميدھد که حضور درمذاکرات ھسته ای بيشتر جنبه ھم فال وھم تماشا برای جمھوری اسالمی 
  .اندرکارتنظيم برجام دست ئیِ آمريکامقايسه کنيد ھيئت ايرانی را باھيئت  ؛داشته است
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ق زده وخياالتی وحضوردراجالس مجمع عمومی سازمان ملل ذھمانطورکه احمدی نژاد بھنگام  
وزرای  عراقچی وسايراعضای ھيئت ايران دراجالس ژنو درمقابل حضور ،ديده را شد که ھاله نور

ذوق زده شده  ئیآمريکاھيئت عظيم مشاورين و ۵+١پا ونمايندگان واتحاديه ارو آمريکاخارجه 
غرق ( ن جلسه قرارگرفته ومقام وموقعيت خودشان را فراموش کرده اندآوتحت الشعاع ھيبت 
   .ند)ـــشود قطره چو دريا بي

، قصد ونيت عامل مھمی که درمذاکرات ھسته ای وباالخره تنظيم برجام بسيارموثروقاطع بوده 
   .طرفين مذاکره بوده است

درمذاکرات ھسته ای سلطه برايران واستفاده ازموقعيت روحانی واصالح طلبان برای  ئيھاآمريکاقصد 
، خواست جمھوری اسالمی مقابلدر ؛بوده است آمريکا انبرقراری رابطه سياسی مورد خواست کشورش

 يشترب بھرطريق که باشد بوده است ودرکالمی ديگرھدف اصلی جمھوری اسالمی و آمريکاتامين رضايت 
امثال  بوده ومسائل ديگرازقبيل ھسته ای و آمريکاسيدعلی تامين امنيت وبقای جمھوری اسالمی ازطرف 

   .ستقرارداشته ا آمريکانھا کامال تحت الشعاع تامين رضايت آ

درمراتب توافق  وقتبوده، نيازی به صرف  چنين خواست وھدفی که سرلوحه مذاکرات جمھوری اسالمی
ونمايندگان جمھوری اسالمی بخصوص  آمريکاووقتی درعمان با مذاکرات محرمانه  ژنو ويابرجام نبوده 

تامين شده است  شخص سيد علی ھدف جمھوری اسالمی درتامين امنيت نظام غاصب جمھوری اسالمی
، نبايد تشريفاتی وتحت الشعاع تامين ھدف جمھوری است ھسته ای که تماما درمذاکرات  ،علی القاعده

قای عراقچی ھم اظھارداشته که نخوانده آ. اينکه مته برخشخاس بگذارند نمايندگان جمھوری اسالمی
براندازی  از عبور جمھوری اسالمی وازنظرھدف سيدعلی که تامين امنيت  توافقنامه ژنو را امضا کرده

بوده لزومی نداشته که با دخالت ويا مخالفت با توافقنامه ژنو سبب متزلزل شدن توافق محرمانه عمان 
  .تجليل کرد . ديديد که سيد علی ھم عمل نخواندن توافق نامه ژنو را ازطرف عراقچی تمجيد وگردد

ک فارلن م که بنظر )غاصب( میجمھوری اسال، رئيس جمھور ،به اعتبار شخص شيخ حسن 
نظيراورا نداشته،  ،خاصی دارد که درمدت سی سال روی اوحساب آمريکاتافته جدابافته است و

مطمئن بوده که  به اعتبارواعتماد او آمريکاشيخ حسن عامل بسيارمستعد وانحصاری بوده که 
 ت ايرانی قرارخواھد گرفت منافعش اقتضا وبرجام را تنظيم کند مورد موافقت وتائيد ھيئ بھرقسم 

    .است ھمينطورھم عمل شده و

پاک  سيب احتمالی آبوده مسيرمزبوررا ازھرنوع   درشاھراه اين اطمينان ازھررابطه ای که ممکن آمريکا
  .کند بھره برداری کرده است

   شهادت بسيارمهم وتاريخي كري 

س انرژی اتمی ايران دارد که شھادتی قای صالحی رئيآتی دررابطه با قای جان کری دراين مورد اظھاراآ
   .است شنيدنی ومستند عرايض باال خواھد بود
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که درمرکزميراث نيروی دريائی درواشنگتن سخنرانی ميکرد به نقش ويژه  آمريکاوزيرامورخارجه <
صالحی  رئيس سازمان انرژی اتمی ايران درتوافق ھسته ای اشاره کرد وگفت اميدوارم با تمجيد از )١(

ماھنگامی که وارد < :مونيز گفت . کری با اشاره به نقش صالحی و)٢(ه درد سرنيانداخته باشم وی راب
که وی يکی ازبھترين گزينه ھائی  نيزرا وارد مذاکره کرديم ثابت شد، ارنست موبخش فنی مذاکره شديم
ی رئيس انرژی اما حقيقت اين است که صالح )٣( . وی کارفوق العاده ای انجام دادبود که انتخاب کرديم

، اين استاد وشاگرد ھميشه درس . بنابرايناتمی ايران درانستيتو فناوری ماساچوست تحصيل کرده بود
) درکناريکديگرقرارگرفتند وبھم باخندهماساچوست که البته به جائی نرسيدند (خوان انستيتو فناوری 

 . ھيچکس ايندسرنيانداخته باشم. من اميد وارم با گفتن اين مطلب صالحی رابه در)۴( ملحق شدند
موضوع رادرايران گزارش  نخواھد داد اما اين واقعا يک جزء موثرتوانائی مابرای حرکت به سمت جلو 

  .>قای ارنست من ازشما تشکر ميکنمآ. بنابراين )۵( تبديل شد

  )١٣٩۴تاريخ انتشاردوشنبه چھارم ابان (                                                                       

  

  تفسيرشهادت شاهد

سيره  نقدرروشن وصريح است که نيازی به تفسيرندارد ولی نحوه وآ) آمريکاوزيرخارجه شھادت شاھد (
   .ن ميرودآ رکوتاھی ازازتفسيررا ندارد ولذا به تفسي امساکِ  غبنِ  ملِ ، تحّ تحريرات

درمذاکرات ھسته ای  آمريکاوايجاد استعداد بنفع معنائی جز تبانی  ،، دراظھارات شاھدنقش ويژه -)١(
درصد برجام ومذاکرات ھسته  ٨٠نجا کامال نمايان است که الاقل آندارد واھميت اين نقش ازجانب صالحی 

  .!! صالحی قرارداشته استای امرفنی بود که درنقش ويژه

ن است آقای صالحی، صالحی رابه دردسرنياندازد مويد آنگرانی شاھد ازاينکه اظھاراتش درمورد  -)٢(
گاه بوده است که تبانی با صالحی به ضررمنافع ايران  وکاری خالف است واال چرابايد نگران آکه شاھد 

  ؟ينده صالحی باشدآ

که   داد> ھمان تبانی باصالحی است انجام کارفوق العاده ای که ارنست مونيز< مقصود شاھد از -)٣(
. شاھد درقسمت ديگری ارنست توانسته است کامال صالحی را تحت تاثيرنظرات خودش قرار دھد

د به اينکه > استفاده کرده وبا توضيح شاھنھا توانستند بھم ملحق شوندآ)  ازعبارت <۴( ازشھادتش



 حقوقدان -چه شد که اينجوری شد؟ اميرفيض -منارسايی در تحميل برجا                                   ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۴/١۵، جمعه=دناھي

 شاگردی و د گفته باشد که صالحی به رواله اند ميخواھدھميشه شاگرد واستاد بوارنست مونيز صالحی و
يعنی صالحی ملحق به ارنست سته است صالحی ھم امضاء کرده است خوا استادی ھرچه ارنست مونيز

  .مونيز شده است نه اينکه مونيز ملحق به صالحی شده باشد

 نشجو فارغ از، نگاه استاد به دادرجامعه فرھنگی ايران نگاه استاد ھمواره ازباال برشاگرد بوده است<
خالقيت و  اين روابط وضوابط سبب شده که دانشجو -راھم دارد نگاه کاراندازیرابطه معلم وشاگردی 

چنين و دنچه که استاد به اوگفته بپردازآد پرسشگری خودراازدست بدھد وتنھا به حفظ وبازتولي عنصر
  .سيستمی  سنت انتقاد راسست ميسازد>

  )دکترنادری پژوھشگردانشگاه تھران(                                                                            

   :حافظ ھم دررابطه با تاثيرکالم استاد چنين گفته است

  نچه استاد ازل گفت ھمان ميگويمآدرپس آئينه طوطی صفتم داشته اند      

زء موثربود برای يک ج )استونيزمی وارنست حره به ملحق شدن صالاشا ،ايناما اين (عبارت < -)۵(
تبانی وايجاد استعداد اطالعاتی  وبسيارموثر > تائيد نقش خائنانهتوانائی ما درحرکت به سمت جلو تبديل شد

قاطع  و تی که داشته شھادتی موثرازطرف شاھد است که بمناسبت موقعي آمريکاعليه ايران وبنفع 
 دانسته دربرجام يک جزء موثر آمريکاخدمت!! صالحی رابه پيشبرد ھدف  ،. شاھدوغيرقابل جرح است

   .تنھا خدمت صالحی نبوده خدمات ديگرنمايندگان جمھوری اسالمی ھم بوده است اين يعنی

واطاعت   کاراندازی  اتنيست وچکی ست شخصيت کآمريکاونيز وزيرانرژی مقای ارنست آ=  توضيح
   .باشدصالحی از او جای ترديد داشته 

ئيھا بااين بی آمريکاتحريرحاضراحساس ميکند که درمقابل اين پرسش ممکن است قراربگيرد که چرا 
       ؟پروائی وحالت علنی درتحميل برجام به ملت ايران عمل کردند


