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 آمريكاتحريم هاي اخير   
 ناريا گرزبل كشم

  حقوقدان  -امير فيض

مبنی برعدم فروش ھواپييماھای مسافری به جمھوری  آمريکاتصميم کنگره  ردرقسمت نخست اين تحري
   .مدآجمله واکنش جمھوری اسالمی اشاراتی خواھد ن ازآاکنون به ادامه  ؛د قرارگرفتاسالمی مورد نق

  واكنش جمهوري اسالمي

   :قابل مالحظه است تدردوجھ آمريکاواکنش جمھوری اسالمی درمقابل تصميم کنگره 

دروغگوئی  برجام دانسته وباب تقلب و شکارآرا نقض  آمريکاکه جمھوری اسالمی عمل اين :نخست
 وطبق  عادت وتربيت اسالمی کلی فحاشی و ساخته است آمريکاوعدم انجام تعھدات برجام را متوجه 

   .ن کشور کرده استآورئيس جمھوری  آمريکااتھامات متوجه 

فحش بدھيد مگراينکه نگران باشيد  ت که به کفارموزش داده اسآن آ، زيرا قرعادت وترببيت اسالمی
ميدانيد که  موزش اسالمی اين است که اگرآ. مفھوم مخالف اين نھا ھم به مقدسات شما اھانت کنندآکه 

نمونه اين تربيت اسالمی را ميتوانيد  ،را نميدھد فحش دادن اشکالی ندارد طرف پاسخ اھانت ھای شما
نسبت  را ن کلکسيون فحاشی ھاآانا ديد که به تاسی ازمرادشان مريدان اميد د از »نفر« ۴٩تربيت  در

    .ايرانيان رايج ساخته اند به نماد ملی ما

  واكنش ديگرازناحيه سيد علي

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

 .نکرده پاره کردن است وبه عبارت روشن گز  انیرجز خو ؛واکنش سيدعلی قابل نقد وبررسی نيست
اعالم شده است معھذا مستقيم وغيرمستقيم  مضر آمريکامذاکره با  ،ھمين سيد علی بر اظھارات سابقِ بنا

را متھم به نقض برجام کرده است  آمريکا، ھمچنين سيد علی کرارا رواج داشته است آمريکامذاکره با 
ی خاصی ھم تحميل جمھوری اسالمی کرده است واکنون تحريم ھاھم عالوه برنقض برجام   آمريکاو

که  دمه بزرگی به برنامه جمھوری اسالمی درترميم صنعت ھوائی فرسودهھم با تصميم  کنگره ص
، ن کرده بود ونيزشرکت ھائی راھم تحريم کرده استآدولت جمھوری اسالمی تبليغات سنگينی روی 

   .(شترديدی نديدی)ھيچ عکس العملی ازناحيه جمھوری اسالمی ديده نشده است  معھذا

   .مرده است وديگرکسی به رجزخوانی او اھميتی نميدھد، دزَ ـَ ن ،رجزخوان خوانی حالتی دارد که اگرزرج

  

  اهميت تحريم ها 
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 ين ونکه روسيه وچآھت مھم است که با جعليه جمھوری اسالمی ازاين  آمريکااھميت تحريم ھای 
نرا مخالف حقوق ببن الملل ميدانند ولی آبرخی ازکشورھای عضو اتحاديه وحقوق دادنان بين المللی 

 ؛ھا ھم جريان دارد وھم به انواع مختلف ھرروز اضافه ميشود ودرحقيقت ميتوان گفت معھذا تحريم
   .مده استآ در آمريکادست  عليه کشورھا بصورت يک سالح انحصاری در آمريکاکه تحريم ھای 

  امـــــا واكنش نخست جمهوري اسالمي

بدو مذاکرات  مشکلی است که جمھوری اسالمی از واکنش جمھوری اسالمی بشرح فوق الذکر ناشی از
 ،ن مشکل اين است که ھيئت ايرانی مسئول مذاکراتآ و ؛ن بوده استآ دچار ۵+١ھسته ای با گروه 

 ن که بنمايندگیبزرگ جھا کشور ۶ انھم بآسابقه وتجربه عملی وحقوقی درانجام مذاکرات بين المللی 
   .نداشته اند ارطرف ايران بوده اند  ،ازشورای امنيت

کشورموقعيتی را بوجود  ۶وين وحضورشخصيت ھای سياسی مھم  ومذاکرات ژنو واھميت موضوع وجّ 
   .ن ھيئت ميديدآرا قطره ای درمقابل  خودورده بود که ھيئت ايرانی آ

وعلت اينکه ايشان نخوانده قای عراقچی ھم درعبارت ديگری بيان کرده است آھمين اشاره باال را 
   .و مذاکرات بوده است) ھمان جِ اقرارخود عراقچیتوافق ژنو را امضا کرده است (

جو گير شدن قرارگرفتن  وازخود بی خود شدن را  اين حالت  يعنی تحت تاثيرشرائط  خاصه زود گذر
 و ودرنھايت افکار احساسات روانشناسان عقيده دارند که  تغييرات ظاھری روی عده ای از ؛مينامند

  .اشخاص اثرگذارخواھد بود تصميمات

موقعيت  قای عراقچی توضيح داده است جوگيرشرائط وآنطور که آھيئت ايرانی مذاکراه کننده ھسته ای 
    .ابراز موافقت کرده اند ۵+١جلسات قرارگرفته وخود بخود با عقايد ونظرات 

  زواياي مشكل مزبور

تنھا متوجه  شھادت دکترسادات)سند ژنو وبعد ھم برجام ( امضا کردننخواندن و زوايای مشکل 
نرا ميخواند آ یيرانبلکه حتی اگرھم ھيئت ا ،سوی ھيئت ايرانی نيست ن ازآنخواندن سند وامضا کردن 

 ؛دانستن زبان انگليسی ويا حتی حقوق بين الملل کافی نيستن متون نداشت زيرا آ از ،درکی که بايد
ست باسابقه دشمی با آمريکاد حداقل يکی ازکشورھای طرف قراردابرای حضوردرچنين جلساتی که 

تجربه است که  کنار يک وکيل ويا حقوقدان در ،باشد موثر و تجربه ميتواند کارساز کنار علم درايران 
   .سلط به علم حقوقيد نه تنھا تآواند برمشکالت فائق ميت

   :سعدی يک دوبيتی دارد که وصف الحال مورد است

  وفی ميکوفت          زيرنعلين خويش ميخی چندشنيدی که ص

  ا نعل برستورم بندــــه بيـــک نش گرفت سرھنگی         ـــستيآ

  

   .ربه بدست ميايدتروک خاصی دارد که تنھا ازطريق تجشرکت درمذاکرات بين المللی 
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ی ر ھيئت ايرانرابرای تسخيکانات سياسی واطالعاتی وروانی الزم ھمه قوه وام آمريکامعلوم است که 
يک  آمريکا ،اھ ینز هناچطبق گزارشات  و ؛رده استميبرد که بُ  بکار ن ھيئتآوتحت تاثيرقراردادن 

باشد  ن کشورآده خواست ننفره برای پشتيبانی وتنظيم موافقت نامه ھا به کيفيتی که تامين کن ٨٠تيم 
  آمريکاشگاه دان ن افراد شخصيتی بوده که درآجمله  از ش داشته است وھمراه وزيرخارجه کشور ار

و ھيئت ايرانی مذاکراه کننده با سازمان انرژی اتمی ايران وعضصالحی رئيس  علی اکبرقای آ استادِ 
خواھد گرفت  خوب معلوم است که صالحی تحت تاثير کالم وموقعيت استادش قرار ؛ه استدبو ۵+١

   .که گرفته است

 مذاکره کننده ارشد چھار ١٣٩٣تا  ١٣٨٣نگاه به تاريخچه مذاکرات ھسته ای نشان ميدھد که ازسال 
مرتبه تغيير  ۴وافراد ھيئت دراين مدت  شده اند وھمچين نشان ميدھد که کارشناسانعوض ايرانی 

ن جريان اصال اھميت داده نشده کسب تجربه است مرتبا افراد آ يافته اند درحقيقت به چيزی که در
   .عوض شده اند ھمانند نوبت زيارت کردن

  تجربه نبود 

ولی  ،سواد حقوقی کافی نداشته است خير داشته است یننميخواھد گفته باشد که ھيئت ايراتحرير اين 
روابط  کشور ۶ن آ از بزرک که الاقل سه کشور کشور ۶نھم با آتجربه مديريت مذاکرات بين المللی 

   .نداشته اند را ،ميزی با ايران داشته اندآخصومت 

مديريت  رده است کدام عھدنامه بين المللی را امضا وجمھوری اسالمی ازتاريخی که ايران را غصب ک
   .که بتوان گفت تجربه کلی داشته است ؟ن باشدآاست که اين دومی  هدوبکرده 

 ۵+١ن قرارداد با مذاکرات آست که اوال وزن زادی گروگان ھاآالجزاير درمورد  ١٩٨١تنھا قرارداد 
 ،نآن قرارداد وايرادات وارد برآبه دوم اينکه نگاھی  و ؛يسه نيستن قابل مقاآبرجام وموضوع  و

 ھمان قرارداد الجزاير تی ازدرست با قرارداد برجام ھمخوانی دارد واين گوياست که جمھوری اسالمی ح
   .موخته استمذاکره با قدرت ھا را نيا ھم درس

  بخشهائي ازيك گزارش تحقيقي 

 وتطبيق ورده شود تا راه آنجا جزاير به ايبھتراست بخشھائی ازيک گزارش تحقيقی درباره قرارداد ال
 درھردو قرارداد الجزاير وبرجام وبی تجربه گی تيم ايرانی هيکسانی فريب ھا واعتماد ھای يکطرف

  :ن گزارش تحقيقی را ميخوانيمآ . به اتفاق  بخشی ازروشن گردد

انفعالی داشته ارش اين موافقت نامه نقش گ، تنظيم ونگروه مذاکره کننده ايرانی درتدوين< -١
ه کننده وگروه مذاکر ئی تنظيم کردهآمريکان موافقت نامه را دولت يا گروه مذاکره کننده آيعنی 

واين  امضا کرده است نراآنبوی  ن دقت نکرده ودرھرحال بھزادآايرانی به بسياری ازمندرجات 
نھم آافانه بررسی موشک ن موردآبند  ،درحالی است که چنين موافقت نامه با اھميتی بايد بند

  .سوی حقوقدانان وکارشناسان مالی قرارگيرد از
 که گروه مذاکره کننده بسياری ازبندھای اين موافقتنامه را اصال درک نکرده ويقين است  -٢

   .که چه تعھداتی برای کشور ايجاد کرده اند نفھميده
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ميتوان  شايد درتاريخ ايران کمترموافقتنامه ای را و بود بيشتربند ھای اين موافقت نامه بضرر کشورما
 آمريکاوتعھدات  ستردهگروشن و بسيار تعھدات ايران به طوربودن يافت  يکسو با اين درجه از

  .مده استآم ومحدود وبا قيد بسيارمبھ

 وخوش خيالیمذاکره کننده ايرانی  کادرازکارشناسان علت اين نتايج نامطلوب را ضعف گروھی  -٣
 مذاکرات را نداشت بھزاد نبوی تجربه وتوانائی برای ايننھا به مذاکره ميدانند ومعتقدند که آ
ياری دھند کمک  را حقوقی کم وبيش ميتوانستند اوحتی کوشش نکرد ازتعدادی که ازنظر او

  .اويک حقوقدان قابل قبول وجود نداشتگروه  در بگيرد و
ن به امضای نمايندگان آوافقنامه تنھا به زبان انگليسی امضاشده است ونسخه فارسی اين ت -۴

صورتی که درتمامی توافقنامه ھای دوجانبه رسم براين است که  در ،ئی نرسيده استآمريکا
  .موافقتنامه به زبان ھای دوطرف به امضا ميرسد

ت نامه ـــموافق ريخ ايران کمترا بود وشايد درتاــــبيشتربخشھای اين توافقنامه به ضررکشورم -۵
گسترده  تعھدات ايران بطوربسيارروشن و ؛يافتای راميتوان با اين درجه يکسويه بودن 

   .مده استآبسيارمبھم ومحدودوبا قيد  آمريکاوتعھدات 

  )٢٧/٨/٩۴گروه تاريخ  حوزه تاريخ معاصر(                                                              

را تعقيب ميکرد نوشته  که بنمايندگی ازسوی رجائی پرونده مذاکرات الجزايردکترمحمد کاشانی   -۶
   :است

نکه پيش نويس قرارداد آدرمجلس حاضرشد با  ١٣۵٩ديماه سال  ٢۴ھنگاميکه بھزاد نبوی درتاريخ <
موافقت نامه را دولت بعنوان يک اليحه  نرابه اطالع مجلس نرساند  وآالجزايررا ھمراه داشت اما ناروا 

سيد  درحاليکه ن موافقتنامه به مجلس رآامضای  تنھا درششم بھمن گزارشی از و به مجلس تقديم نکرد
کاشانی نتيجه گرفته است   ؛قانون اساسی اين موافقت نامه بايد بتصويب مجلس ميرسيد ٧٧طبق اصل 

   .>شته شدنگھدا سربرد وازاين موضوع حساس دور گاھی کامل بهآمجلس درناکه <

  قاي بهزاد نبوي كه بودآ

چريک  به بھزاد نبوی متولد کشور عراق مشھور
دانشگاه  زکترونيک افارغ التحصل رشته ال ،پير

گترين افتخارش تھران که خودش نوشته بزر
نماينده تام  ،نصب کولر خانه مھستی بوده

ار جمھوری اسالمی درمذاکرات الجزاير تاالخي
قای کاشانی نوشته آھمانطورکه  و ،بوده است

است حتی يک حقوقدان قابل قبول بين المللی 
   .ھمراه ھيئت ايرانی نبوده است

  بين قرارداد الجزاير وبرجام  اكنون فصل تشابه

جمھوری اسالمی تفاوت کرده  ،برجام و با امروز قرارداد الجزاير زمان د کهوحال برای اينکه گفته نش
ھنگی قرارداد آاستناد ميشود وسپس فصل تشابه وھم درمورد برجام است به شھادت روزنامه کيھان

  .الجزاير وبرجام به منصه قضاوت خوانندگان تقدم ميگردد
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  شهادت كيهان تهران 

 تالش خودرابرای حل و که ھمه باپشتکارميدانيم و ، دلسوزافرادی مومنتيم ھسته ای کشورمان را <
به توصيه ھای مستند نان آوھرچند  ،گرفته اندفصل چالش ھسته ای به نفع ايران اسالمی به کــار

 نان درمراحل مختلف اين چالش نيزآکنارپيش بينی ھای تحقق يافته  ه وحتی ازمنتقدان توجھی نکرد
        ولی به جد براين فريده اندآوبعضا توام با اھانت عبورکرده وخسارات کنونی را  بی اعتنائی با

ن دارد آ مده حکايت ازآ ه اند بلکه خسارت محضی که پديدفرينی نبودآپی خسارت  در زگباوريم که ھر
مدی کافی برای آ کار زدربرخی رشته ھا ا اعضای محترم تيم ھسته ای کشورمان ضمن تخصصکه 

دروغ  ھوشمندی ودرايت الزم برای مقابله با حقه وفريبکاری وحضوردرچالش ھای ھسته ای ونيـــــز
 وردگاه ھسته ای نه فقط دست خالیآ وبه ھمين علت از برخوردارنبوده اندحريف  پردازی ھـــــای

   .بازگشته اند بلکه امتيازات فراوانی ھم به حريف داده اند

اشاره ای به قضاوت ھای مدی برجام وقرارداد الجزاير آقبل ازطرح وجه مشابه کيفيت کار = حاشيه
   .يکسويه کيھان تھران بجاست

  حقوقدانان  به افراد مومن نيازی نيست به مردان با تجربه وبرای شرکت درمذاکرات ھسته ای
بزرگ را  کشور  ۶بين المللی وباسابقه وکسانی که ظرفيت گفتگو با شخصت ھای سياسی 

  .دارند نيازاست نه به کسی که نماز وروزه واحکام اسالمی رابداند
  است کسی که ظرفيت قضاوت کيھان تھران به دلسوز بودن ھيئت نمايندگی ايران بکلی نادرست

دم با آ انجام کاری را ندارد بايد قبول مسئوليت نکند واگرکرد مسئول است ودرنھايت دلسوز و
نی نه خودش اطالعات وتخصص درحاليکه به شھادت کيھان تھران ھيئت ايرا ،نيست پشتکار

 ؛شده اندروبرو مي نھاآکافی داشته ونه حاضربه قبول راھنمائی ديگران بوده وحتی با اھانت با 
   :نمايندگان مجلس گفت نھا ھمان است که يکی ازآوضعيت  نان دفاع کرد وآ نميشود از

  »اگرحمايت ايت هللا خامنه ای ازتيم ھسته ای نبود بايد اعدام ميشدند«

ما درھرموردی ازرھبرکسب اجازه تنھا دفاعی که ازتيم ھسته ای مشھود است اين است که ميگويند <
  .کوری که عصا کش کوردگربوديعنی > ميکرديم

  جهات تشابه قرارداد الجزاير با برجام

  )مدی است  نه مفاد قرارداھاآ(مقصود ازجھات تشابه، جھات کار

نچه آ و )بخوانيد نقش مداد دردست طرفدرھردو قراردادھيئت ايرانی نقش انفعالی را داشته ( -١
دکترسادات که  قچی واشھادت عر( ورده ھيئت ايرانی امضا کرده استآبتحرير  ۵+١که ھيئت 

  .)برابراست با شھادت کيھان تھران
ھمانطورسالھا بعد معلوم شد که درقرارداد الجزاير چه کالھی برسرايران رفته که يک قلم نقدی  -٢

سالھا ادامه داشت ونيز خيلی مسائل  آمريکابوده وبخشی ازتحريم ھای  ميليون دالر ٣٠٠ن آ
 آمريکاقرارداد برجام نيز سالھا بايد بگذرد تا کالھی که  ؛الينحل استھنوز  ن قراردادآ در مالی
  .خوش باوری ھيئت ايرانی سرايران رفته است کشف شود اثر در



  حقوقدان -اميرفيض – ناريا گرزب کلشم -اکيرمآريخا یاھ ميرحت                      ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠٩/٢٢، آدينهشيد=  اھيدن

 نامفھوم ومشروط  و آمريکاھمانطور که درقرارداد الجزاير تعھدات ايران روشن وتعھدات  -٣
گی ودرھم وبرھم وضممه برجام ھم شامل ھمين خصوصات است وچنان با پيچيد ؛مقيد است

  .ضممه تدوين شده است که ابھامات نتواند خود نمابشود در
ن اشاره شده آذوق وخوش خيالی که درھيئت ايرانی قرارداد الجزايردرپايان امضای قرارداد به  -۴

، ستعبارات برجام ھديه خدا ؛ود داشته استجعينا درارائه برجام ازسوی دولت روحانی ھم و
انداختن فرش قرمز واستقبال ازھيئت ايرانی دليل ھمان ذوق زدگی  و ،توح استبرجام فتح الف

  .است
قول  نرا ازآکه توضيح  ول رفتھمانطور که بھزاد نبوی درارائه متن موافقت نامه به مجلس دَ  -۵

برجام نيز ازسوی ظريف وعراقچی به بھانه ھای مختلف به  ،دکترمحمد کاشانی مالحظه کرديد
امرخامنه ( نرا تصويب امريه ای کردآارائه نشد ومجلس درنھايت بی اطالعی مجلس اسالمی 

 هدقيق ١۵ميت ظرف ــــن مفصلی وبا اھآبرجام به  و ؛ای بوسيله الريجانی به وکال ابالغ شد
  .)با موافقت مجلس وخبرگان مواجه گرديد

  وجه تشابه ريشه اي 

، دکترمحمد کاشانی مالحظه شد وجه تشابھی که ھم درگزارش تحقيقی تاريخ معاصر وھم درشھادت
يت وتجربه مذاکرات با صالح ،، تخصص خاص حقوقیدم بصيرتع ساس گرفتاری ايرانا بيان کننده

 شکسست ايران درمذاکرات وتصميمات بوده است  و شخصيت ھای کشورھای بزرگ عامل اصلی 
ازات يتبازگشته اند بلکه ام ھيئت ايرانی نه تنھا دست خالی :ستھمانطور که کيھان لندن نوشته ا

   .فراوانی ھم به حريف داده اند

  راه كار

به قيد توجه وتکليفی که نسبت به  است  نويسنده اين تحرير که ازمخالفان بنيادی با جمھوری اسالمی
  .را ارايه ميدھد زير کاردارد راھ ملت و حفظ منافع کشور

 ما ايرانيان با ھمه تحصيالت حقوقی سابقه مذاکرات بين المللی با کشورھا  حقيقت اين است که
. برجام ھم ری ھا نيستيمگاغوا  ذی وسياستھای نفو و گاه به تروک کارآ را نداريم و وشخصيت ھا

درست ھدايت  اگر وبال بسيارسنگينی است برای ايران و چيزی نيست که درکوتاه مدت کارش پايان يابد
   .اھد گذشتکارخو از نشود کار

حقوقی خارجی باسابقه درمذاکرات بين المللی   )هسسوم( رمياين است که دولت روحانی ازيک فِ  کارراھ
 مذاکره واعتراضات ورجوع به کميسيون حل اختالف وتمام امر ،مسلط ومستقل درعمل ياری بگيرد

به مسئوليت  و رم ناظرين فآ درکناربنمايد وھيئت ايرانی محول رم ين فآتبعات وتصميمات برجام را به 
   .ھای خود عمل کنند

عوای ملی د مصدق ھم در دولتی سخت بيايد دکتر وشخصيت حقوق دانان نبايد به پرستيژ کاراين راھ
   .حقوقدان خارجی استفاده کرد شدن صنعت نفت از

فرزندش مريض ميشود بدون احساس حقارت فرزندش را نزد متخص بيماری فرزند يک طبيب وقتی 
   )پايان(      .نرا معالجه کندآه خودش نه اينک ميبرد

  


