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 كاآمريتحريم هاي اخير
 هواپيمائي

  حقوقدان  -فيضامير 

ست آمريکا خريد ھواپيماھای مسافربری ايران از متوجه جلوگيری از آمريکا بخشی ازتحريم ھای اخير
  .قرارداردحامش اين تحرير  ن درآ که بحث در

برخالف برجام  آمريکاوارد ميسازد اين است که  آمريکاجمھوری اسالمی  تفسيری که براقدام اخير
   .جمله تحريم فروش ھواپيما را برنداشته است از به رفع تحريم ھای عليه ايران اقدام نکرده و

ن آه کرد باتفاق به بايد درشرائط برجام مالحظ نراآ. حقيقت ن مرتبط نيستآاين تفسيربا حقيقت  ظاھر
   .شرائط رجوع ميکنيم

ازطريق اعطای  نری وقطعات وخدمات مربوطه به ايراتجا )١( اجازه فروش ھواپيمای مسافربری<
  :موارد زير خواھد شد در امتياز

  )٢( با کاربرد غيرنظامی تجــــــاری، ، اجاره يا انتقال ھواپيماھای مسافربری، فروشصادرات -الف

مسافربری ھواپيماھای  ، اجاره يا انتقال قطعات يدکی وقطعات عمده بــــــــرای، فروشصادرات -ب
   .تجاری به ايران

 ايمنی برای کليه موارد ، نگھداری وخدمات تعمير وبازبينی، ازجمله ضمانتارايه خدمات تبعی -ج
ھوانوردی تجاری مسافری انحصارا برای  قطعات وخدمات مجوز داده شدهکه مذکور مشروط براين

  )نآوضمائم  ٢٢ماده (                                                            >مورد استفاده قرارگيرد

  اجازه

وجائی برای تحريم يامعلق ميشود ويا لغو  ؛عنوان اجازه درشرط باال به معنا ومفھوم رفع تحريم نيست
برای مدتی به شخص نھم  آ ،که بدون اذن ممکن نيست است اجازه جواز انجام کاری  ؛رداجازه ندا
  .، شرط نيستن قبولآ حقوقی ميتواند نوعی عقد محسوب شود ولی در نظر اجازه از  معينی

 و ارنوعی فشاقتصاد سياسی به معنای  در ن به معنای حرام است وآقر اس ازاما تحريم  درفقه واقتب
  .تن دھديا جريمه است عليه کشوری تا به اطاعت ازقانون 

معموال ازجانب يک کشور وياچند کشور عليه کشورديگری جريان پيدا ميکند تا کشورطرف  ،تحريم
  .به ھنجارھا و ياخواسته ھای کشورتحريم کننده رضايت بدھد ،تحريم

برجام  ٢٢درست وحقيقی شرط درماده ورده شده مفھوم آبا تعاريفی که ازاجازه وتحريم تصورميشود 
  .روشن شده باشد
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   تطبيق مورد

   .خواھيم رفت آمريکان با تحريم به تطبيق مورد با اقدام آمعنای اجازه وتفاوت  گاھی ازآاکنون با 

به شرکت ھای  را –ھواپيما به جمھوری اسالمی  اجازه فروش ٢٢دولت اوباما با استفاده ازماده 
ناوگان ھواپيما  ١٩٠ با انجام برجام و خريدداشت  که  ن زمان ايران انتظارآ . دردادھواپيما سازی 

    .دھوائی خود را سروصورتی بدھ

کنگره  نوامبر اعالم کرد اگر  ١۴اجازه خود پيش رفت که درحمايت از ن حد درآ قای اوباما ھم تاآ
) موانعی ايجاد کند رئيس جمھور ازحق اجازه خريد ھواپيما ازطرف ايران( جازه مزبورنسبت به ا

  .وتوی خود استفاده خواھد کرد

 قای اوباما را باطل کرد وآبموجب قانونی اجازه  آمريکاقای ترامپ کنگره آانتقال قدرت به  پس از
قای آم سلب اجازه ای بود که نھا ھآ تحريم ھای جديدی عليه جمھوری اسالمی وضع کرد که يکی از

   .اوباما درمورد فروش ھوايپما به جمھوری اسالمی داده بود

  تحريم نبود

فروش ھواپيما به جمھوری اسالمی نداشته است مالحظه شد که برجام تاکيدی برتعليق ويا لغو تحريم 
را بمنزله تخلف ازبرجام گرفته  آمريکامعھذا جمھوری اسالمی اقدام ناظربراجازه است  ٢٢وماده 

   :وسيد علی گفته است

اسالمی مواجه  ايران محکم ايستاده وھرحرکت نظام سلطه درقضيه برجام با عکس العمل جمھوری
   .خواھد شد

 ؛محول شده است درحاليکه دربرجام اختالفات ناشيه ازتفسير ويا اجرای برجام به شورای حل اختالف
  ؟ن شورا رجوع نميکندآچرا جمھوری اسالمی درمورد مسئله فروش ھواپيما به 

 ،: ادعای جمھوری اسالمی فاقد مبانی حقوقی است وھمانطور که عرض شد اجازهپاسخ روشن است
جمھوری اسالمی اين مھم را ميداند وبه کميسيون حل اختالف  ،ايجاد حق برای دارنده اجازه نميکند

  .چرا که حاصلش رسوائی است رجوع نميکند

  دليل كنگره 

ازه تعھد اج .يکطرف است نِ آ اجازه حقی است که از ،يل نداردنه اجازه دادن ونه سلب اجازه نيازبه دل
به موافقت  ن نيازآنيست که دوطرف داشته باشد اجازه ازنظرحقوقی ايقاع است يعنی دادن وسلب 

  .طرف ويا طرفھا ندارد

برجام ھيج دليلی الزم نداشته است که پشتوانه سلب اجازه  ٢٢به اعتبارماده  آمريکاکنگره  ،درنھايت
نامه  برمبنای گزارشات و آمريکاتصميم کنگره  . معھذاخريد ھواپيما ازسوی جمھوری اسالمی بشود

ئی بوده که مدعی شده اند جمھوری اسالمی ازھواپيماھای مسافربری برای آمريکاھای سه سناتور
  .انتقال سالح به سوريه استفاده ميکند
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  22تطبيق ادعاي سناتورها با ماد

 تصريح شده است که اجازه فروش ھواپيما ولوازم يدکی و سه بار ؛مالحظه شد ٢٢چنانکه درماده 
   .محدود ومحصوربه کارمسافربری خواھد بود نه فعاليت ھای جنگی ،خدمات

ت  ازمحدود بودن فعالي آمريکانشانی ازاھميت قصد  ،دريک مادهن آوتاکيد سه باره محدوديت مزبور
  .ھواپيماھای مورد معامله ايران فقط برای تسھيالت مسافرتی بوده است

ئی مبنی براينکه ايران ازھواپيماھای مسافربری خود برای حمل سالح به آمريکاگزارشات سه سناتور
ئی به آمريکافروش ھواپيماھای تجديد نظر درمورد اجازه  مشوق کنگره در ،سوريه استفاده ميکند

  .برجام است ٢٢نشانه ای ازتخلف جمھوری اسالمی ازتعھد ماده  . زيراجمھوری اسالمی شده است

  قرينه اي درتائيد ادعاي سناتورها

درتبديل ھواپيماھا  آمريکامدارک وماخذ اين تحرير نشان نميدھد که کم وکيف ادعای سناتورھای 
وجود دارد که ميتواند ادعای  قرائن وشواھدی ،به سوريه چيست ولی مسافربری درجھت حمل سالح

  .ئی را به تائيد نزديک سازدآمريکاسناتورھای 

  شهادت شهود

    نخست شاهد ايراني

پژوھشگرھوائی معرفی شده است درمقاله ای ھمراه تصاويری  شاھد که اقای بابک تقوائی کارشناس و
فضای  ھواپيمای ھوا ١۵-۴٨٢٢ تی دی شماره  ٧۶ی ايليوشين روسشھادت ميدھد که ھواپيمای 

 ؛ميگيرد استفاده قرار تجھيزات به سوريه مورد و سپاه به ھمراه ھواپيمای ديگری برای حمل نيرو
برای  ٧۶ جمھوری اسالمی متعھد به تامين يک ايليوشين  ١٣٩٠درحاليکه درسال  ؛نوشته است ھمو

   .مبارزه با حريق جنگل ھا شده بودراستای  رد تامين نيازسازمان مديريت بحران کشور

که برای مبارزه با حريق جنگلھا خريداری وتدارک شده بود  ٧۶يعنی حتی يک ايليو شين روسی 
   .نھم به حمل اسلحه ونيرو به سوريه اختصاص يافتآ

   :ن نوشته استآ زير جنگلھای پاسارگاد را نشان ميدھد وتش سوری آ شاھد تصويری از

   »به سوريه یتش نشانی ايران درراه کمک رسانآای ھواپيما ھ«

 ١۵-۴٨٢٢روسی به ھمان شماره  ٧۶شاھد تصوير ديگری ارائه داده است که ھواپيمای ايليوشين 
 به شرکت ھواپيمائی سوريه واگذارشد تابرای حمل نيرو ھا وتسليحات سوری از ١٣٩٢سال  در

  .دمشق به الذقيه وسايرشھرھا استفاده شود

شورای امينت است که  ١٧۴٧ تش نشانی به سوريه  قطعنامه شمارهآصوری ھواپيمای  علت انتقال
ن قطعنامه تصرح شده است که ايران نميتواند با ھواپيمای زيرپرچم خود سالح به سوريه حمل آ در
   .کند
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نرا درراه حمل آ نکرده و تش نشانی کشورھم اباآمالحظه ميشود جمھوری اسالمی ازتنھا ھواپيمای 
 اين امر قرينه ای است که وقتی جمھوری اسالمی از ؛ل وتجھيرات نظامی درسوريه بکاربردهنق و

ھواپييماھای  تش نشانی برای مقاصد نظامی درسوريه استفاده ميکند بطريق اولی ازآھواپيماھای 
  .برجام است استفاده کرده وميکند ٢٢مسافربری ھم درراه مقاصد نظامی که خالف ماده

گزارش بالغی  هجنگلھای پاسارگاد درتنگ در ١٣۵٩تش سوری خرداد سال آ شاھد فصل گويائی از
   .ساله بود سوخت ٢٠٠ھکتار ازاين جنگل که دارای درخت ھای  ٢۵٠٠کرده که 

ساعت  ٣۶شاھد شھادت ميدھد که سرانجام پس از
وتقاضای مکررمسئولين مديريت بحران استان فارس 

با ھمان  ٧۶ھواپيمای ايليوشين  دفاع وغيره يکووزارت 
 ازسوريه به سامانه اطفاء حريق شيراز ١۵-۴٨٢٢شماره 

 ١٠نرا از ارتفاع آ ب بارگيری کرد وآتن  ۴٠اعزام شد که 
 يش ازپن آ باالئی از صد بسيار پائی رھا کرد که در ھزار

شد   رسيدن به زمين به علت حرارت محيط تبخير
............  

  دستاورد ازشهادت شاهد

ميليون وسرزمينی تقريبا سه برابر فرانسه تنھا يک ھواپيمای  ٨٠جمھوری اسالمی با جمعيت ** 
خدمت احتمالی  ن ھواپيما ھم درآ اين مجمل و توخود حديث مفصل بخوان از ،تش نشانی داشته استآ

  .وبرای سوريه خدمت ميکرده است حوادث کشورمان نبوده است
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  شهود خارجي

زاس دومين مقام عالی اکثريت گارشد ايالت ت کورنين سناتور قای جانآدرخرداد سال جاری  **
 نقل وانتقال تروريست ھا و حجماعالم کرد که < آمريکاجمھوريخواھان درمجلس سنای اياالت متحده 

    >نان ازطريق شرکت ھواپييمائی مسافربری ماھان به سراسر خاورميانه دوبرابرشده استآسالح ھای 

ی مسافربری ايرانی که ھواپيما ١١٧ پنج سال پيش دردولت اوباما برای اولين بار« ؛ھمو اضافه کرد
تعلق داشتند درمظان حمل سالح ونيروھای نظامی ، يرس ارپا و به شرکت ماھان اير = ايران اير

ن زمان آ . دولت اوباما درايرانی درپوشش کمک ھای بشردوستانه به سوريه قرارگرفتند وتحريم شدند
ندھد اما  سمان عراق راآ ربه اين ھواپيما ھا اجازه تردد د تا داد قرار تحت فشاردولت عراق را 

   »پروازھا ادامه يافت و ندانی به دست نياوردموفقيت چ

  شاهد ديگر

  :خبرداد لمانآبخش خبری کانال دوم تلويزيون  ٩۵روز چھارشنبه  دھم خرداد سال 

 ير  بارھا اسلحه ومھمات به دمشق وس ارپا برپايه گزارشات رسيده شرکت ھواپيمائی ايران اير و<
به دليل مظنون بودن به قاچاق سالح برای سپاه پاسداران  شرکت پارس اير ،بيروت منتقل کرده اند

  >.فھرست تحريم ھای اياالت متحده قراردارد در

 براساس اظھارات منابع اطالعاتی ايران برای اين ھدف ازھواپيماھائی استفاده ميکند که به طور
  .انتقال مسافران به غرب اروپا به کارگرفته ميشوندمعمول برای 

  شاهد ديگر

ميدھد که ايران ازبخش مسافر صنعت  بنياد دفاع ازدمکراسی ھشدار ای امانوئل اتولنگی عضوقآ
ھوائی اش برای انجام عمليات نظامی استفاده ميکند ازسال پيش بنياد دفاع ازدمکراسی ھا بصورت 

   .ين ايران وسوريه را رصد کرده استمسافری ب زپروا ١٠٠٠نالين حدود آ

  توضيح الزم

تروريسست استفاده ميکند روزنامه  تنھا ايران نيست که ازھواپيماھای مسافری برای حمل سالح و
قال سالح  تحت برای انت بار ٣۵٠درسال گذشته  (روسيه) ذربايجانآبلغارستان نوشت ھواپيماھای 

نيز روزنامه  ولماتيک به نقاط مختلف جنگی درسراسرجھان انجام داده است عنوان پروازھای ديپ
     :"ترود" چاپ بلغارستان نوشته است

ذربايجان ده ھاتن اسلحه ومھمات جنگی به تروريست ھا تحت پوشش پروازھای آدولتی  ھواپييماھای<
  >ديپلماتيک انتقال داده اند

  :دراينجاست که ولی مشکل
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برجام پياده شده است وچنين چيزی برای کشورھای  ٢٢ازحمل اسلحه درماده  ** محروميت ايران
  .ذربايجان وجود نداردآ جمله عربستان و از ديگر

 درمورد عربستان و ،مخالف ست که درمقابل ايران ايستاده واين کشورآمريکا** مشکل ديگر 
   .ايستادهذربايجان نآ

ت است که دقيقا ايران را ھدف گرفته است شورای امني ١٧۴٧** مشکل ديگر وجود قطعنامه شماره 
وجھانيان را ازھرگونه کمک ومساعدت درمورد تسليحات منع وانتقال تسليحات نظامی بوسيله ھواپيما 

   .مورد ساير کشورھا چنين قطع نامه ای صادرنشده است در و  ،ويا کشتی منع ميکند

  دستاورد اين تحرير

   ام شناخته نميشودبمنزله تخطی ازبرج آمريکاتصميم کنگره ** 

تصميمی است که با قطعنامه معھذا  ،ازه است نه تحريمــــگرجه سلب اج ريکاــــآمگره ـــ** تصميم کن
    .برجام منطبق است ٢٢وماده شورای امنيت   ١٧۴٧

 ** درست است که قطعنامه ھای شورای امنيت درمورد ھسته ای عليه ايران با امضای برجام و
ن آژانس اتمی لغو شده است ولی لغو مزبور به معنای  ادامه تصدی جمھوری اسالمی به آگزارش 

   .موارد مندرج درقطعنامه ھا نيست
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