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 آمريكاتحريم هاي تازه 
 و

  مهوري اسالميجهاي متقابل  تحريم
  حقوقدان -اميرفيض

درمحتوا بحثی را  ١> ٢٠١٧/٢/٣برجام مورخ  و (اظھارات آمريکا) قای ترامپآنغمه ھای خام < تحريرِ 
خامی  سر ن ازآ ن ويا تغييراتی درآقای ترامپ درمورد برجام وپاره کردن آداشت مبنی براينکه اظھارات 

مداری  و قرار ،اين موضوع تصريح شد که برجام بر . واست ايشانوتظاھربه کاروفعاليت جھانی تازه 
يا  باشند قابل تغيير و وجمھوری اسالمی نيست که ھرطرف وياحتی ھردو طرف که خواستار آمريکابين 

 تنھا کاری که ميتواند در آمريکاشد که  نظر پس ازتوضيحات نسبتا کافی اظھار و ،ن شوندآاعالم بطالن 
 نھم تحريم ھائی که درآ ؛مقابل جمھوری اسالمی انجام دھد دروضعيت کنونی اضافه کردن تحريم ھاست

   .دررابطه با برجام نباشدمرو تحريم ھای باطل شده ازسوی شورای امنيت قل

که  ،مبادرت کرد آمريکاکانال اختيارات رئيس جمھور به يک سری تحريم ھا از آمريکاطولی نکشيد که 
ئی را آمريکاشرکت ھا واشخاص  رد وبه دولت اجازه داد که جمھوری اسالمی ھم متقابال قانونی وضع ک

   .ندتحريم ک

جمله ايران تسری  کشورھا از به اشخاص برخی از آمريکاھای  تحريم يکی از ھمانطور که ميدانيد  دامنه
  .ولی معلق ماند )آمريکا(تحريم ورود به  ھائی روبرو وبھرحال ازجريان خارج نگرديد يافت که بامخالفت

ھا اضافه شد که  است به فھرست تحريم شخص وشرکت که بيشترايرانی٢۵آمريکااخيرا ازطريق کنگره 
   .نکته ھای تاثيربرانگيز بی بھره نيست از

  نكته نظرها 
ومتقابال اقدام متقابل  آمريکاشنائی بيشتر با تصريحاتی است که با تحريم آجھت  در ،مسير اين تحرير
  .دنايران پيوند دار

  تفاوت تحريم ها 
ص ايرانی رانبايد ويا تحريم ھای اشخا آمريکا نخستين توجه اين است که تحريم ھای اخير **

 . مبنای تحريم ھای اقتصادی وھای اقتصادی وبانکی ونفتی ايران ھمسان گرفت با برنامه تحريم
بخش عمده اش متاثر ازقطعنامه ھای شورای امنيت  آمريکابانکی جمھوری اسالمی بوسيله 
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 مھوری اسالمیجومتقابال تحريم ھای  آمريکا حاليکه تحريم ھای اخير سازمان ملل بوده  در
 بين المللیرديف مستندات طرح  در ازباب اقدام متقابل وئی آمريکاکمپانی ھای  به برخی از نسبت
زيان  کشور  ،قض تعھد کشورینکه درصورت  ،ستدرباره مسئوليت بين المللی دولتھا ٢٠٠١

  .ديده ميتواند به اقدام متقابل متوسل شود

   اقدام متقابل 

قانونی ولی با نتيجه غيردوستانه  دولت اقدام متقابل يک روشی است که درمقابل اقدام  **
 )١(نه قصد تنبيه اقدام متقابل طريقه ای است برای حفظ روابط دوستانه  ؛ديگری انجام ميگيرد

نرا آسازمان ملل متحد  رصورت دوم ميشود انتقام گيری ويا اقدام تالفی جويانه که منشورکه د
  .)تالفی جويانه شکل گيری شده استحقوق کيفری اسالمی برمبنای  اقدام نھی کرده است (

  وتحريم شوراي امنيت  لتفاوت اقدام متقاب

فرق عمده تحريم ھای شورای امنيت با تحريم ھای ناشيه ازاقدام متقابل اين است که حمايت  **
ازتحريم ھای شورای امنيت جھانی است درحاليکه تحريم ھای ناشی ازاقدام متقابل محلی است 

  .بردولت  طرف تحريم است ھا وفقطن تنآوشمول 

   آمريكاايرادات وارده برتحريم هاي اخير 

متوجه سپاه  آمريکاتحريم ھای اخيرواعالم خبرگزاريھا  آمريکابه گفته وزارت دارائی  **
  .پاسداران وبرخی ازکسانی است که با سپاه ارتباط دارند

 آمريکا،  سپاه پاسداران که مورد تحريم ادرباره مسئوليت  بين المللی دولتھ ٢٠٠١طرح ۵۴موجب ماده ب
است  با تعريف حقوقی اقدام متقابل مغاير و ،محسوب نميشود جمھوری اسالمی (ايران)قرارگرفته دولت 

ايرانيان  نجا که تحريم ھا متوجه  افرادی ھم شده که باسپاه ارتباط دارند  يعنی گروه عظيمی ازآخاصه 
وارد  ، نيستن آبراثبات ارتباط و درجه ويا خارجيان که نامحدود است وضابطه حقوقی مشخصی ھم 

تصميم بگيرد که مشمولين تحريم سپاه پاسداران  آمريکاازباب مثال اگردراين محدوده نا محدود ميشوند. 
ن آ ن ظاھرميگردد ودامنه سوء استفاده ازآوگنکی  آمريکانوقت مشکل ابھام درتحريم اخيرآرا ويزا ندھد 

   .ميشود شکارآ آمريکابرای 

اقدام متقابل  ،مورد حمايت حقوق بين الملل وجوددارد متغيراتی که دراقدام متقابلِ بنابر )١( **
 زمان وجود رابطه دوستی بين کشورھا ممکن ميشود ودرواقع درحواشی سوء تفاھم است و در

   .ن اقدام متقابل ھم متوقف ميشودآن سوء تفاھم رفع شود خود بخود آھنگاميکه 
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ابدا رابطه دوستانه ورابط سياسی وجود  ،رعکسوجمھوری اسالمی وب آمريکابين  )٢( **
ندارد واين مسئله دراسناد سياسی مربوط به برجام ونيزاظھارات رھبرجمھوری اسالمی وحتی 

ھمچنين  مريکا وآ ماھيت تحريم ھای اخير نبنابراي ؛مده استآبطور صريح  ن کشورآوزيرخارجه 
نزديک  بسيار و تحريم ھای جمھوری اسالمی نميتواند مشمول قاعده بين المللی اقدام متقابل شود 

   .به اقدام تالفی جويانه است

  شاهد موضوع

ق ھسته ــــاين تحريم ھا روشن ميکند که تواف< :سخنگوی کاخ سفيد گفته است قای شان اسپايسرآ **
  .>نبوده است آمريکارای بنفع کشو

ست ونشان ميدھد که جنبه انتقامی آمريکا شھادت سخنگوی کاخ سفيد گويای بيان ماھيت تحريم ھای اخير
 در نه اقدام متقابلِ  تحريم بوده است، ء وھدف ازنبوده  منشا آمريکام بنفع اينکه برجا نسبت به تصور

   .شاھراه حقوق بين الملل

 > متضمن اقرارتنبوده اس آمريکاتوافق ھسته ای بنفع براينکه < اظھارات سخنگوی کاخ سفيد مبنی
واجد اين معناست که قطعنامه شورای امنيت برای ارجاع موضوع ھسته ای ايران  بسيارعجيبی است و

  ؟بوده است آمريکان بوده برای تامين منافع آھم يکی ازاعضای  آمريکاکه  ۵+١به گروه 

  يد، چوب بی اعتبارشورای امينت سازمان ملل را ھم زده است اين اعتراف جالب سخنگوی کاخ سف

تحريم ھای جديد ارتباطی با برجام ندارد وازمسيرعادی وضع < ئی اعالم کرده اند کهآمريکامقامات  **
  .>شده است

بايد اصيل دانست ويا اظھارات سخنگوی کاخ سفيد  اورده شده رآئی که درباال آمريکات اظھارات مقاما ياآ
  ؟نبوده جاری شده است آمريکا) بنفع برجامرسما تحريم ھای اخيررا بعلت اينکه توافق ھسته ای (که 

مھم است  که عدم مشروعيت  نقدرآممکن است بنظرمسئله تعارض مزبور چندان مھم نباشد ولی  **
 ی از. گرچه تشخيص موضوع تعارض با دادگاه است ولشودرا ميتواند متضمن  آمريکا ای اخيرتحريم ھ

 خرآئی معرفی نشده وازطرفی سخگوی کاخ سفيد معموال حرف آمريکامقامات  ،رهشتنجا که دراخبارمنآ
  .را به مردم منتقل ميکند  لذا نظريه سخنکوی کاخ سفيد مالک عمل است

  دورزدن شوراي امنيت

زمايش موشکی جمھوری اسالمی خالف آ< :لمان ميگويندآوچند کشور ديگر ازجمله  آمريکا **
ی امنيت رفت ولی ھم به اعتبارھمين ادعا به شورا آمريکا  ؛شورای امنيت است ٢٢٣١قطعنامه شماره 

نميتواند شورای امنيت را دور  آمريکاديگر .موضوع مختومه گرديد و ،ين روبروشدوتوی روسيه وچ با
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را  نيتدرشورای امخودش خواست ورشکست شده  راه تحريم ھا يکطرفه بنام اقدام متقابل  از بزند و
اختالفات بين المللی ارجاع  ه شود،لباس اعتبارپوشاند آمريکاواگربه اقدام جان حقوقی ورسميت بدھد 

   .شده به شورای امنيت ھيچگاه حل وفصل نخواھد شد

  موقعيت جمهوري اسالمي 

ه ن  قرارگرفتآجمھوری اسالمی سخت درتنگنای ھرج ومرج وندانم کاری دررابطه با برجام ومسائل تابعه 
  :است وبقول معروف قاطی کرده است  اشاراتی دراين مورد بجاست

ن حمايت آيک کفه سياسی جمھوری اسالمی بقای برجام است که ھمه ميدانيم وچنان ازبقای   -١
ايران برای  بر آمريکاميکند که بيشتر جنبه لجبازی دارد  درحاليکه برجام يک قلم تسلط قانونی 

   .وحاشيه استسال است وبقيه زوايا  ٢۵مدت 

اين کفه که  ؛ستآمريکانقض وبطالن برجام بوسيله  ادعای کفه ديگرسياسی جمھوری اسالمی -٢
وضع <گفته اند  ؛علمداری ميکنند جدی بطور نراآوزيرخارجه جمھوری اسالمی وخامنه ای 

رگونه تحريم درھرسطح وھربھانه ای توسط ھريک ازکشورھای طرف مذاکرات نقض برجام ھ
  .>ود  ودولت موظف است فعاليت ھای برجام را متوقف کندمحسوب ميش

 ن است که ازھسته ای ايرا زگشت فعاليت ھای خاموش ومتوقف شدنمحتوای حکم مزبور با -٣
 چرا يه پايگاه ھائی است که با بتن پرشده است يفيوژھا به محل کاروتخلرجمله بازگرداندن سانت

 آمريکاھائی عليه جمھوری اسالمی به عناوين گوناگون ازسوی  برجام به کرات تحريم از که بعد
  .وضع شده است

درحاليکه ميدانيم وميدانيد که کوچکترين تحرکی دربازگشت فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی 
مسائل ايران را تعقيب کسی که با اينھمه   ون است آژانس بين المللی مويد آوگزارش  مشاھده نميشود

يکسو ازختم برجام  زيرا ازجاری است می جمھوری اسالميکند واقعا نميداند که برجام درچه موقعيتی در
گاه آبوسيله خامنه ای وايجاد تکليف برای دولت مطلع ميشود وازھمان طرف ھم ازاظھارات عراقچی  

طرف  از نھا وآامثال  و ،ن کندنرا جبراآناقض برجام است وبايد خسارت  آمريکاميشود که گفته است <
ماه امسال  دی بود در مالحظه دارد که جمھوری اسالمی به کميسيون حل اختالف رفته وقرار ديگر

 موضوع مورد رسيدگی قرارگيرد که اعالم ودستورخامنه ای نسبت به قطع برجام واظھارات عراقچی
سوی  اعالم ابطال برجام ازرح موضوع درکميسيون حل اختالف باشد و زيرا طموانع  ميتواند يکی از

   .جمھوری اسالمی اختالف محسوب نميشود بلکه اعالم تصميم است

   قاطي كردن جمهوري اسالمي 

ن ھمين است که کشورھای آنمونه ای ازقاطی کردن جمھوری اسالمی درمعرکه برجام وپيامد ھای  **
اظھارات  بنا بر اری ھستندنھا به ايران برای سرمايه گذآخارجی که جمھوری اسالمی درمقام کشيدن 

لذا مصونيت ھائی که برجام به اعتبار قطعنامه  و سران حکومت اسالمی  برجام را نقض شده ميدانند
  .بين رفته محسوب ميگردد ھای شورای امنيت برای سرمايه گداران خارجی ايجاد کرده بود از
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گذاری درايران بشدت وارد  يهتمايل کشورھای اروپائی درسرما فردای روزی که برجام اجرائی شد **
    .ام داشتبزرگترين ھيئت بازرگانی وصنعتی خودرابه ايران اعزلمان آجمله  از و عمل گرديد

وردھای برجام به آنخستين گزارش خود ازدست درامسال جاری ماه  دولت درمحمد باقرنوبخت سخنگوی 
سای د وگفت ھيئت ھائی درسطح روناد کرورود بالوقفه بازرگانان وھيئت ھای خارجی به ايران است

بانک وموسسه مالی  ١٢وزيرخارجه و ١۴ ھيئت تجاری  و ١۵ و نخست وزير ۵جمھوری کشورھا  
    .ميليارد دالر سرمايه گذاری کنند ٧٣مدند تا آجھانی به ايران 

  ...ووووو زياد است که ھتل ھا جاندارند نقدرآبه گفته معاون رئيس جمھورتردد ھيئت ھای بازرگانی 

قای محمد رضا نعمت زاده  آ ارايه کرددولت اما پس ازگذشت يک ماه ازگزارش اوليه ای که سخنگوی 
  :وعبدالمجيد نادريان مديرعامل شرکت توسعه پتروشيمی گفت

نھم يک ھواپيما با عامليت آ تفاھم نامه بعد ازبرجام امضا شده اما فقط يکی انجام شده است و ١٠٠٠
   .بانک صنعت ومعادن وارد ايران شده است

ميليارد دالر ازتحريم ٢۴ آمريکا  ؛دولت وشرکت نفت بسمت خارجيان غش کرده اندنادريان اضافه کرد  
ايران ميليارد دالربه  ٢٠دکل به مبلغ  ۴٠ينی مبدل شده ون چشت دکل سازاايران به بھ ،ايران کاسبی کرد

  .مدآمده ونخواھند آنھاھم نيآ اند  تئوريسين ھای دولت نگاه به کشورھای خارجی دارند وفروخته 

 وجريان برجام  تالطم سنگين بين المللی و آمريکاوضع ناروشن جمھوری اسالمی و بشوئی وبل **
رام نگرفته ووضع روشن آورده که سرمايه داران به خودشان حق ميدھند که تا اين تالطم آبوجود  پولی

نکه جمھوری آکمپانی توتال فرانسوی است که با ن آنشده سرمايه گذاری درايران نکنند شاھد زنده 
اعالم کرد  توتال  بست معھذازيرپاگذاشتن منافع ايران با توتال وری با آداد گازی بسيارسود اسالمی قرار

   .درباره تحريم ھا عملی ميکند آمريکاقرارداد با جمھوری اسالمی را بعد ازتصميم 

  

 


