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  حقوقدان -اميرفيض

باب مثال تاريخ باستان عجايب   . ازن ملت استآھرملتی عجايب تاريخ  يکی ازفصول تاريخی وفرھنگی
وتاريخ اسالم ھم عجائبی  ،وتاريخ قرن اخيرعجائبی که ازساختمان ھا وپل ھا حکايت دارد ھفتگانه را دارد

نھا آ ست که برخی ازرديف نام برده ا ١۵نھا درآ تنھا عجائب ميداند که از ؛احصاء کرده است قرآنرا که 
نمی بينيم  را ھانآسپاھيان خدا که ما  –طبقه باالی سرما  ٧سمان آ –د عيسی ازمريم باکره عبارتند از تول

خدا  -شق القمر –فرشتگانی که دوبال دارند  – سمان ھا باشھاب محافظت ميشودآاز –فريدن جن آ –
  سمان ھا وزمين است  معراج و........آنور

  وامــــــا بعد

قای آايران تحميل کرده است  به زمايشات موشکیآباراک اوباما نسبت به ا درباره تحريم ھائی که اخير
 در ی کرده است که اگرھرج ومرج جمھوری اسالمی اظھاراتردقچی معاون وزارت خارجه عرا عباس

  :ايشان گفته است !نرا کمترگرفتآی نباشد نميتوان قرآنعرض عجائب 

نچه درمتن آدرافزودن نامھای جديد به فھرست تحريم ھای موشکی عليه ايران براساس  آمريکااقدام <
اما خالف فرمايش مقام معظم رھبری  )١(مده نقض برجام نيست آ) برجامبرنامه جامع اقدام مشترک (

معظم مقام رھبری اول مذاکرات  تاکنون نيزفرمايشات  ش ايشان مالک است واز است وبرای ما نيزفرمای
   )٢( >.وخواھد بود ،مالک بوده است

جديد محسوب يا افزودن نام ھای جديد به فھرست قبلی تحريم آتشخيص اينکه  -عراقچی اضافه کرده  
 ن نشان بدھد برعھده کميسيون نظارت براجرای برجام درآميشود يانه واينکه ايران چه واکنشی بايد به 

  )٣(. ن با رئيس جمھورميباشدآشورای امنيت ملی است که رياست 

رھبرايران درنامه ای که برای تائيد توافق جامع اتمی به رئيس جمھورايران نوشته بود < او اضافه کرده
، ازنظر ساله اجرای برجام ٨وضع ھرگونه تحريم درھرسطح وبھربھانه ای دردوره « کيد کرده بود کهتا

ايران نقض اين توافق نامه محسوب ميشود ودولت بايد درصورت وضع تحريم جديد اجرای برجام را 
  )لويزيون ايرانعراقچی ت  فروردين ١۴(                                       )۴(. >»متوقف کند
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  معركه هاي عجايب

  )پايان( .= مقصود ازعجيب دراين تحرير، حالت عجيب وغيرعادی ازمخرج تخصص است  حاشيه

 درچند مورد آمريکاقای ظريف وعراقچی وحتی کری وزيرخارجه آدرھمين سال جاری مسيحی   -)١(
، دررشته تحريرات ھم  که  >نداردفعاليت ھای موشکی ايران ارتباطی به برجام < صريحا ادعا کردند که

 .تحت عنوان (دوقانون درمسيرکودتای شيخ حسن بخش نھم) تقديم گرديد  ۶/٢/٢٠١۶بتاريخ تحريری 
١  

نسبت به فعاليت موشکی ايران با  آمريکااکنون چه شده وچه تحولی روی داده که تحريم ھای يکطرفه 
 آمريکا وزارت خارجه دوکشورجمھوری اسالمی و . زيرا. مسئله حائزاھميت استبرجام مرتبط شده است

وچند ماه قبل متفقا عقيده داشتند که فعاليت ھای موشکی جمھوری اسالمی  ميباشند  ( برجام)که طرفين 
امری است که به قطعنامه ھای شورای امنيت مربوط است نه به برجام ، چطوريک طرف قضيه يعنی 

فعاليت موشکی جمھوری با برجام تحريم ھای جديدی برای  برخالف اعالمی کرده بود دررابطه آمريکا
با ارتباط  آمريکاوراينکه جمھوری اسالمی ھم بوسيله عباس عراقچی برعمل آکرد وحيرت  اسالمی وضع

به اين معنا  قراردی شد ا واجد اعتبارھ دادن فعاليت ھای موشکی با برجام صحه گذاشت ودرنھايت تحريم
   .ھای وابسته به برجام قرارگرفت تحريمکه تحريم ھای موشکی بصورت 

عراقچی اشاره ميشود تا عجيب وغيرمترقبه بودن  ماه قبل ٧ برای مزيد استحضار به بخشی ازاظھارات
   .شکارشودآاين اظھارات اخيراو 

برای ما  تازنظرما تحريم ھای تسليحاتی وممنوعيت ھای موشکی تحريم ھائی بوده اند که اتفاقا جزبرک<
 ه. ممنوعيت ھای موشکی را ميخواھند نگھدارند خوب نگھدارندولی نکته ای راکداشته استچيزبدی ن

ارسال  اول داشتيم اين بود که ما تحريم ھارا رعايت نميکنيم وما ھرگزبه متحدين منطقه ای خودمان و از
، خوب اصال سالح وھرکاری که الزم بدانيم  خواھيم کرد واگرھم الزم باشد که تبديل به نقض برجام بشود

، شورای امنيت با ما برخورد نقض کرده ايم را قطعنامه شورای امنيت ۶ما توافق نداريم ....... ما االن 
                 ن شده آجرات نداشته يا صالح ندانسته واقتدارما باعث  زيرا نميتوانسته برخورد کند؟ چرا نکرده کرده

   شھريور) ٢٠ورت جلسه مجلس اسالمی از ص(

  درجه تغييرچيست 180علت اين 

ھای موشکی چه گفته  ماه قبل عراقچی نسبت به تحريم ٧مالحظه کرديد که دربيستم شھريورماه يعنی 
 آمريکاھای موشکی  واداده است که تحريم آمريکاھاتا چه اندازه بنفع  به ھمان تحريم تبواکنون نساست 

برجامی ميداند که بارھا  ھم او وھم جمھوری اسالمی گفته اند ما خودرا متعھد به  عليه ايران راجزء
  .ھم خواسته اند که درانجام برجام کوتاھی نکند آمريکاواز برجام ميدانيم کامل  انجام 

                                               
١ - -9-AmirFeyz-MoushakHa-years.org/AmirFeyz/DoGhanunDarMasireCoupDetat1400http://

.pdf02016B8%AB%D8%D9%91%D06%  
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  علت اين است 
 گوينده راو علت اين مھم که ازنظرحقوقی بسيارعجيب واستھالک حقوق مسلم ايران محسوب ميگردد 

  :اين استالحال مينمايد  شخصيتی بی اعتباروعليل

زمايشات موشکی ايران رابه شورای امينت برد زيراکه آموضوع  آمريکاھمانطور که استحضارداريد 
مانع تصميم ن شورا بود ولی دولت روسيه با استفاده ازحق وتو آ ٢٢٣١موضوع کامال منطبق با قطعنامه 

اتفاق را  که اين جريان اولين وبيسابقه ترين موردی است که گسستِ گيری شورا گرديد و ميتوان گفت 
ھم برای جمھوری اسالمی  موفقيت يک آمريکاودرواقع ضمن شکست  نشان داد ۵+١درتصميمات 

   .مدآبمناسبت وتوی روسيه بوجود 

زمايشات موشکی آقبال اعالم کرده بود که مسئله  آمريکا، که چون وزارت خارجه بابموفقيت ازاين 
به  آمريکاايران ربطی به برجام ندارد ودرصالحيت شورای امنيت است وبه اعتبارھمين نظردرست ھم 

اعالم نظريه ومبادرت به  ،نکه شورای امنيت عليرغم داشتن صالحيتآ شورای امنيت رجوع کرد، پس از
 زمايشات موشکی ايران ازرده رسيدگی خارج وآبه  آمريکالذا موضوع اعتراض  ،نامه نکردقطعصدور

نميتوانست با زدن  آمريکادرمسيراقدامات موجه جمھوری اسالمی قرارگرفت وديگر موضوع موشکھا 
   .ھا بنمايد باعتباربرجام اقدام وبه وضع تحريم  ،پل روی تصميم شورای امنيت

 آمريکا، وزيرخارجه ازشورای امنيت آمريکاپس ازمسکوت ماندن ورد تقاضای اين نکته مزيد است که 
د نلمان برای تعقيب موضوع درشورای امنيت تالش خواھآ با انگلستان وفرانسه و آمريکااعالم کرد که 

 پس ازوتوی روسيه ھرگز قصد استفاده ازنه  نه درجريان رجوع به شورای امنيت و آمريکايعنی کرد 
  .ن مفقود بودآمورد تحريم ھای موشکی عليه ايران نداشت  زيرا امکان حقوقی برجام را در

برخالف شورای  آمريکابھيچوجه نه قانونی ونه امری اداری وسياسی است که  ،ا وجود مراتب باالب
اما ديديد  ؛نھم به استناد برجام اقدام کندآ ھا و امنيت يکطرفه به اقدامات تنبيھی عليه ايران ازمسيرتحريم

    .کرد آمريکاه ک

) تنھا دريک حال برای جمھوری زمايشات موشکیآھائی عليه  وضع تحريم( آمريکااين اقدام يکطرفه 
که جمھوری اسالمی تحريم ھای  ھم ازاعتراضات مصون ميماند  آمريکاو اسالمی الزم الرعايه ميشود

وعليه  آمريکاعليه ايران را مرتبط با برجام بشناسد يعنی ھمين عملی که عراقچی بنفع  آمريکاموشکی 
  .عليه ايران است آمريکاموشکی  یھا ن مشروعيت وقانونی شدن تحريمآايران عنوان  کرد  که ماحصل 

 و آمريکائی خودش ازجمله عراقچی خدمتی به آمريکااينجاست که می بينيم دولت روحانی بوسيله ايادی 
يک  . اين امرنداشته است توقع  نرا ازنوکرھايشآ ن کشور کرد که ھيج اربابی نظيرآبروی آ بيشتر

درقضاوت بين المللی محسوب ميشد که عراقچی  آمريکاپيروزی جھانی برای ايران درمعرکه زورگوئی 
  .ن نقش موثری نداشت برباد دادآ ران ھم درن ھمه اين دستاوردی راکه ايآبا حق دانستن 

ھمين برنامه تحريم موشکی ايران به در آمريکادستاورد اين خدمت وزارت خارجه جمھوری اسالمی به 
   .ختم نميشود ودومحصول ممتازديگری ھم بھمراه خواھد داشت آمريکا کمک وتامين شکست

  نخست تودهني به روسيه 
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 سی محکم بدون انتظار) يک تودھنی سياآمريکا(بخوانيد نوکری دولت روحانی وعواملش به  خدمتِ 
به اين مفھوم که پوتين ووزارت خارجه کشورش غلط کرده اند   ،روسيه ازجانب جمھوری اسالمی بود

واين نشان ميدھد که دولت  ودولت روحانی مداخله نموده اند  آمريکاکه به روابط نوکری وکدخدائی 
 واگرروسيه در ؛جمھوری اسالمی لياقت کمک ومساعدت ھای حقوقی سياسی بين المللی راھم ندارد

ل ميدھد دوَ  خلف وعده ميکند ويا دربراه انداختن مرکزبرق اتمی بوشھر ٣٠٠تحويل ضدھوائی ھای اس 
   .بی علت نيست

  محصول دوم 

نرا آکاری که شده ووازت خارجه (موافقت مزبور بعنی ربط دادن تحريم فعاليت موشکی ايران به برجام 
   .وردآرا درھمين قالب به مرحله اجرادرخواھد  آمريکا) کليد وراھی است که تمام مقاصد صحيح ميداند

قای اوباما به اينکه رفع کامل تحريم ھای عليه ايران بستگی به رفتارايران دارد واعمال آاظھارات 
، مقدمه ای است برای رانی کشورھای جھان ميشودنگ زمايشات موشکی سببآجمھوری اسالمی ازقبيل 
   .درراستای اجرای برجام آمريکاتسری ھمه خواستھای 

  شناسنامه اين تحرير

 در ن بيان کننده شناسنامه دولت شيخ حسن وھمکاران سياسی اوآسوالی پيش روی ماست که پاسخ 
   .رابطه با برجام است

ساله برای تحريم فعاليت ھای  ٨نين برجام يک مدت چرا درقطعنامه شورای امنيت وھمچ ؛سوال اين است
  ؟سال ويا زياد ترنبوده است ٨ن منظورشده است وچرا اين مدت کمترازراموشکی وھسته ای اي

  پاسخ اين است 

انتظارشائق دارد که دراين مدت تمام ميخ  آمريکاسال معموال  دوره رياست جمھوری روحانی است که  ٨
ھرکثافتی که بيايد  )سال٨( نوکری شيخ حسن چنانکه بعد ازانقضای مدتِ  ھای خيمه نفوذی خودرابکوبد

 ٨ از . بنابراين نه مدت زياد ترجزادامه نوکری نتواند کاری انجام دھد آمريکابه اعتبارھمان نفوذ محکم 
  .سال بدرد ميخورد ونه مدت کمتر

  خالف فرمايشات رھبری  -)٢(

عليه ايران مخالف برجام نيست ولی  آمريکاوشکی مده است که تحريم ھای مآدراظھارات عراقجی  
   .ضافه کرده که برای ما فرمايشات ايشان مالک استبعد ھم ا. مخالف با فرمايشات رھبری است

  

  سوال اين است 
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  ؟ توافق بين کشورھا مشمول متن توافقنامه وقواعد حقوق بين الملل است يا فرمايشات رھبری 

  ؟ملت اسيرايران است ويا مقام رھبری ،طرف تعھدات برجام 

وزارت خارجه جمھوری اسالمی مسئول حفظ منافع ملت وکشوراست ويا فرمايشات رھبری که  
   .عراقجی فرمايشات رھبری را مالک قرارداده است

! چنان اختياری به رھبری ١١٠کدام اصل ازقانون اساسی جمھوری اسالمی ويا بند ھای ماده  
؟ حتی درحقوق وقرارداھا باشد ت او دستورالعمل وزارت خارجه ومامورين دولتیداده که فرمايشا

که اختيارات ولی فقيه را مقررکرده  دربند اول که تعيين سياست ھای کلی نظام  ١١٠در ماده 
تعيين سياست ھای کلی نظام جمھوری اسالمی مده که <آ ؛جمھوری اسالمی بعھده رھبری است

> يعنی بھيچوجه نظرولی فقه با ولی فقيه استمجمع تشخيص مصلت ايران پس ازمشورت با
اساسا مسئله انرژی ھسته ای  دررديف سياست ھای کلی نظام شرط  تصميم گيری دولت نيست (

که عراقچی چنان اعتبارواھی به فرمايشات محسوب نميشود کاری است درحيطه اقتداردولت 
  .)رھبری داده است

  جرای برجام کميسيون نظارت برا–) ٣(

ھا دررابطه با برجام برعھده کميسيون نظارت  عراقچی مدعی شده که ھرگونه تصميم درمورد تحريم
   .براجرای برجام است که زيرنظررئيس جمھورميباشد

    سوال اين است 

رموافق برخالف ظاگرچنين است چرا ايشان شخصا نسبت به ارتباط بين تحريم ھای موشکی وبرجام اظھارن
   .ع ملی کرده استفی ومنااصول حقوق

   .پاسخ ھمه اين سواالت را بايد دروابستگی دولت شيخ حسن وھمکاران او به دولت اوباما دانست

  توقف برجام  -)۴(

 وضع ھرگونه تحريمرھبرايران درنامه ای به رئيس جمھورنوشته است به استناد اظھارات عراقجی <
قض توافق نامه محسوب مبشود ودولت ندرنظرايران ساله اجرای برجام  ٨درھرسطح وبھانه ای دردوره 

  >درصورت وضع تحريم جديد بايد اجرای برجام را متوقف کند

ازنظرجمھوری اسالمی  ؛که اخيرا صادرشده است آمريکاتحريم موشکی ايران ازطرف  بنابرنظرسيدعلی   
  .را متوقف کند نقض توافق نامه برجام محسوب ودولت بايد اجرای برجام

نچه آ؟ تا معلوم شود اين گوی واين ميدان نشان بدھيد که چقدر فرمايشات رھبرتان مالک عمل شماست 
نرا امضا آست که درتوافقنامه ژنو قبول ورعايت آمريکاشماست ھمان ادراکات  و احترام که مورد توجه

   .کرده ايد

. 


