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  قاي ترامپ وروح توافق هسته ايآ                             
  دانحقوق -اميرفيض

 قای ترامپ دررابطه با برجام مطلبی را عنوان کرد که گرچه ظاھرش ناآوريل سال جاری آدربيستم ماه 
   .اسباب گرفتاری ايران ميباشد ن الزم وازآ قبول واستيضاح برداراست ولی تعمق در

ای  مطابق روح توافق ھسته ای عمل نميکند  وايران بايد به روح  توافق ھستهايران <  :ايشان گفتند 
خوانده  مريکا را نخ نماآات اتھامقای ظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی ھم درپاسخ <آ > ووفادارباشد

  .>است

  ظريف قاي آپاسخ 

خود گويای خيلی قبل ازورود به بحث بھتراست يک اشاره کوتاھی به پاسخ ظريف داشته باشيم  که 
ولی وزنه حقوقی درمورد ادعای رئيس  قای ظريف گرچه سبک وعاميانه استآپاسخ  ،زھاستچي

   .شوديممريکا حساب نآجمھوری 

ن معنا گرفته شود که  ايران آاينجا ميتواند به  در ،که به معنای فرسودگی دراثرکارکردن استنخ نما 
  .کرده استمطابق روح توافق ھسته ای سالھاست که عمل 

که دراين تحرير خواھيد يافت اساسا روح قرارداد وجودی نيست که مبنای  ردرصورتی که ھمانطو
کارحقوقی باشد ونبايد يک طرف قرارداد به ادعای باطله طرف ديگر که درحول وحوش روح قرارداد 

   .است مھرتائيد بزند

؟ ن چگومه حل وفصل ميبشودآ ناشی از ؟ اختالف؟ کجا نوشته شده؟ حدش درکجاستروح توافقنامه چيست
اين ابھامات   بار اين ابھامات چيزی است که به يک وزيرخارجه کشوری اجازه نميدھد که کشورش را زير

  .قراردھد

دبانه است  که ھم کل ادعا که حاوی بحث روح قرارداد است شامل ، تکذيب موقای ترامپآاسخ ادعای پ
  .نآميشود وھم موارد مترتب به 

   ــا بعدوامــ

  ار وبي اعتباري جبهه اعتب 

قای ترامپ درمورد توافق ھسته ای با جمھوری اسالمی بشرح پيش گفته دردوجبھه قابل آاظھارات 
  .اعتباری)(وديگری جبھه حاکم  بی اعتباری)( بررسی است يکی جبھه محکوم

  



 حقوقدان -اميرفيض -آقای ترام و روح توافق ھسته ای                                              ۶از  ٢برگ   ٢٠١٧/٠۴/٢۴، دوشنبه= شيد مه

  جبهه محكوم

مفروش ازمقررات حقوقی باشد  ھه ای کهقای ترامپ درجبآاظھارات  يعنی  ،مقصود ازجبھه محکوم
قای آھه ادعای دراين جب ،م يعنی برعکس جبھه محکومحرکت ندارد ومحکوم است ومقصود ازجبھه حاک
   .توجه است حرکت و ترامپ ازموازين حقوقی برخورداراست ولذا قابل

ن ايرا کشور و وضوع حقوقی يعنی توافقنامه بين ششم  يکيد که آبظاھرممکن است اين تصوربوجود 
  .ردوجبھه محکوم وحاکم قرارگيرندچگونه ممکن است د

 عراب ندارد وقائل شدن جسم و ِمحلی ازا ،درحقوق مدرن روح قرارداد ؛کامال اين برداشت درست است
فلسفی شناخته شود ولی علم حقوق به متنی که امضا شده است  توجه  روح برای قرارداد ممکن است امر

 و اثابت وبرای ھريک ازطرفين قرارداد ممکن است متضمن معن وارد روح قرارداد که امری نا دارد و
  .، وارد نميشودخاصی باشد دورآ دست

  روح قرارداد

قابل جسم قرارداد قرارگرفته است تعريف جامع ومقبولی وجود ندارد ولی مدرمورد روح قرارداد که در
گاھی آيعنی طرفين قرارداد با  درک طرفين است ن تبعيت کردهآ قای ترامپ ھم شايد ازآن که آمفھوم کلی 

   .ن قرارداد را امضا کرده اندآ ،قرارداد یازامضا درک وغرض نھائیِ  از

  روح درقرارداد ژنو

لی درکمال تاسف  وری درست است که حقوق بين الملل وحقوق عادی توجھی به روح قرارداد ندارند آ
   .کرده است ۵+١بست درک ھای را متعھد به رعايت وبکار توافق نامه ژنو، جمھوری اسالمی  خود در

  توافقنامه ژنو وروح قرارداد

درک درتوافق نامه ژنو بتاريخ  حضورکه توافق نامه ژنو منتشرشد تحريری تحت عنوان < ٢٠١۴درسال 
تقديم شد  که ابعاد تالی فاسد تعھد جمھوری اسالمی به رعايت درک کشورھای  ١ >٢٠١۴ژانويه  ٢۶
   .بيان شده است ١+۵

جانب جمھوری اسالمی ومراتب حقوقی  ن ازآته به شرط درک وقبول ه موضوعات وابسب رن تحريآ در
  :ن اشاره شده ودرجائی ازھمان تحرير گفته شدهآ

کامال درست است که چنين شرطی ازشروط صحيحه توافقنامه نميتواند باشد زيرا تعھد بايد روش باشد <
 توافق نامه ژنو پياده شده واين شرط در ودرک طرفين امری نامعلوم ونامحدود است  ولی بھرحال

 بنابر مورد اعتراض مجلس اسالمی ھم قرارنگرفته که ھيچ با تجليل ھم روبرو شده است  ومتاسفانه 
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 ششم بھمنبعد ازمذاکرات به تائيد رھبررسيده است ( ، قبل وتھاکارھای ديپلمااعالم مقامات رسمی <
  .)ماه

  تطبيق مورد 

جانب جمھوری  قای ترامپ مبنی برناديده گرفتن روح توافقنامه ژنو ازآکه اظھارات  تبنابراين ميتوان گف
ازجانب جمھوری اسالمی  ۵+١مواضع فکری گروه اسالمی ادعای واھی نيست وبه عبارت ديگر درک و

 ؛ميشودمتوقف  کجا ن درآمريکا ازدرک وروح توافقنامه چيست وحد آحال برداشت  ؛رعايت نشده است
تيغ دادن به مست زنگی) بايد منتظر باشی که او چه ( ينده نشان خواھد دادآکه موضوع ديگری است 

  .ميکند

  سابقه ادعا ازجايگاه درك 

باما که توافقنامه ژنو وقای ترامپ مطرح کرد ادعای بی سابقه ای نيست ھمين ادعا دردولت اآادعائی که 
توافقنامه ژنو  نيز مطرح شده است واين نشان ميدھد که موضوع درک که دررا به گردن ايران انداخته 

شده بوده است ونميتوان گفت امری سھوی  پيش حساب ذکرشده واجد يک موضع ومبنای سياسی از
   .واتفاقی بوده است

  نمونه

ايران به سرمايه گذاريھای خارجی را  س موضوع نيازودرکنفرانس اقتصای داو ٢٠١۵روحانی درسال 
کرد  اين درخواست يک درخواست معمولی بود که نميتوانست با مخالفتی مواجه شود خاصه که  مطرح

 برداشته بود معھذا  در توافق نامه ژنو ھم محروميت ھای ايران را ازباب سرمايه گذاری کشورھای ديگر
   :قای اوباما گفتآنھم بوسيله شخص اوباما روبرو شد  وآمريکا آنھايت حيرت با واکنش 

  .>نه تشديد تحريم ھا ونه سرمايه گذاری درايران<

سرمايه ھا بسوی ايران جاری شود  اگرقای اوباما گفتند <آمفسرين سياسی درتفسيربيشتری ازاظھارات 
   .اشتھای ايران برای رسيدن به يک توافق جامع را ازدست بدھدممکن است 

ندارد وما  ايران نيازی به غنی کردن اورانيوم رااشت که <قای اوباما جان کری اظھاردآمتعاقب اظھارات 
  .ب سنگين باشد>آاجازه نميدھيم که ايران دارای 

عھد جمھوری وت  ۵+١مان حق درک برای کشورھای تمام مراتبی راکه درفوق مالحظه کرديد ناشی ازھ
  چراکه:ن است آاسالمی به رعايت 

مريکاست نه آ> ناشی ازدرک ازدست بدھد ق جامع راممکن است اشتھای ايران برای رسيدن به تواف<
  .موازين توافقنامه ژنو

مريکاست آايران احتياجی به غنی کردن اورانيوم ندارد> درک قای کری ھم مبنی براينکه <آ نظر اظھار
  .نه تصريح موافقتنامه ژنو
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اين  ؛واھد شد، کره شمالی خجمھوری اسالمی مھارنشود مريکا گفت اگرآدرھمين روزھا وزيردفاع  
مريکا ندارد ھمه آقای ترامپ شده است تفاوت چندانی با اظھارات دولت مردان سابق آدولت  اظھار که در

  .قائل شده است ۵+١اينھا ناشی ازحق درک وسيعی است که جمھوری اسالمی برای 

  ماهيت حق درك

وسيع  دارد که ميتوان گفت  نقدر دامنهآقائل شده  ۵+١ماھيت اجرائی حق درکی که توافق نامه ژنو برای 
سال  ٢۵نيازی به برجام نبوده است حتی ھمان ماده کذائی  ۵+١اصال باوجود وتثيت چنين حقی برای 

مريکا براينکه جمھوری آداده ھم زيادی است زيرا درک  ۵+١زمائی که جمھوری اسالمی به آحق راستی 
مريکاھم درھمين راستانسبت به جمھوری آ مريکاست وآاسالمی متقلب وپنھان کارودرراستای دشمنی با 

 و باشد جمھوری اسالمی درک محافظه کارانه واحتياط بردار مريکا ازآايجاب ميکند که درک   اسالمی 
   .عيين ميکندمريکا تآکاری جمھوری اسالمی را  ياط است که زمان رفع احتياط واطمينان ازراستھمين احت

  توافق روي شرط  درك 

را نخوانده امضا کرده اند  نميتوان اين کارحضرات  ريف گفتند که توافق نامه ژنوراقچی وحتی ظعقای آ
تی مسئوليت زيرا طبيعت يک حقوقدان خاصه وق ؛مريکا گرفتآرا مطلقا برمبنای سربھوائی ويا اطمينان به 

کاوی درونی او داشته باشد خواندن است وھمين طبيعت است که اگرحق خواندن ھم نداشته باشد کنج
مورد  ر> واقعا دديوارموش دارد موش ھم گوش< اصطالح  ؛اد سند مطلع ميکندرا ازمف بھرترتيب او

   .ميخواھند سروته مسائل حقوقی مطروحه را جستجو کنندحقوقدانان صادق است که 

مريکا وجمھوری اسالمی آ، توافقی بوده است که درعمان درمذاکرات فوق محرمانه بين توافقنامه ژنو
ن توافق را داشته نه اينکه ماموريت آ یوزارت خارجه جمھوری اسالمی ماموريت امضا ده ومآعمل 

 مدار بازی ميکند ودومی در نقش ماشين امضا را ،اولی وزارت خارجه درحقوقی برای انجام قرارداد که 
  .ن تکليف داردآ ی ناشيه ازحقوقی ومسئوليت ھا

 ھر شخصی با کرده ماموريت او چنين بوده واال ھرقای عراقچی ميگويد نخوانده توافقنامه را امضاآ اگر
 راکات کشورا متعھد ساخت که به ادر ود يک کشوردانش عمومی حتی نه حقوقی ميفھمد که نميش قدر

   .ديگری متعھد به عمل باشد

ساله اتمی را يکروزه حل  ١٠مشکل < :وقدری پريدن باال وپائين گفت یقای ظرف باخوشحالآنجا که آ
 ن موضوع است که ايشان ماموريت امضا کردن توافقنامه ای را داشته که قبال در> اشاره به ھميکرديم

   .مذاکرات محرمانه عمل تصديق شده است

  مذاكرات محرمانه
قای صالحی بوده آن مذاکرات آھيچکس ازمديا ازمذاکرات محرمانه عمان اطالعی ندارد شخصيت مصدری 

افراد واسطه  مالقاتھا و ن داشت بخش عمد ه ای ازاست او درمصاحبه ای بسيارمفصل که باروزنامه ايرا
 و مريکا برای مذاکره ونقش مثبت پادشاه عمان ودخالت مستقيمآمادگی آ ايران و مريکا وآنزديکی 
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تن مجلسه صحبت کرده است ولی کوچکترين اشاره ای به  ن مذاکرات ودستورآ خامنه ای در انحصاری
    .ذاکرات محرمانه نکرده استم

  صفحه پنهان40

ای عراقچی درمجلس اسالمی گفت قآيافت  رھمان روزھای اوليه که موافقتنامه ژنو انتشارد **
  .>ن ھيچ توضيحی نداردآولی ازباب مطالب  صفحه ای محرمانه ھم وجود دارد ۴٠صورتجلسات<

گفتگوئی راجع به مذاکرات بين ايران  قای زيبا کالم درآقای عراقچی آرابطه با ھمان اظھارات  در **

حاضرم به ھريک  و من اعتقاد دارم که توافق نامه محرمانه ای وجود دارد< :وتوافق ژنو گفت مريکاآ و
  .>قای ظريف اين حرفم راثابت کنمآ و مشاورين رئيس جمھور از

  دستاورد 

جھانيان  خودنما ميشود ودراين دوره است که ايرانيان و قای ترامپآمشکالت اجرائی برجام دردولت  **

رسوا کننده  چقدر چه تحميالتی رفته است و بار زيرری اسالمی با چه بی لياقتی خواھند دانست که جمھو
   .است است که جشن وشادمانی ھم گرفته

جمھوری اسالمی ازنخستين روزھا ميدانست که چه خفتی را برملت وکشورايران تحميل ميکند ولی  **
ميگذارد که برجام فسخ برای پرده پوشی به اصطاح دست پيش را گرفت که پس نيفتد ومدعی است که ن

برجام  شود کسی ھم نپرسيد مگربرجام قابل فسخ است پس قطعنامه ھای شورای امنيت که به اعتبار
   .باطل شده است چه ميشود

  پاسخ يك پرسش 

 امريکا انحصارآھمچنين درمسئله پيگيری برجام بايک موضوعی مواجه ميشويم که گوئی  اين تحرير و در
  ۵+١ طرف جمھوری اسالمی است نه

که بمنطور تقسيم کار احواالت قرارداد بين شرکاء يک رويه درقرارداد ھای چند طرفه است  علت اين امر
   .ورده شودآبھتراست يک مثالی تقسيم ميشود  

اين شرکتھا دريک  دريک قرارداد مھم راه سازی چند شرکت بصورت کنسرسيوم طرف دولت قرارميگيرند
يم کارميکنند مثال کارھای فنی زيرنظريک شرکت وروابط حقوقی با دولت قرارداد حقوقی بين خودشان تقس

   .شرکت ديگری ومطالبه وجه صورت حساب کارکرد ھا توسط شرکت ديگری

بطورمسلم دربرجام بين کشورھای طرف ايران يک توافق خصوصی که ارتباطی ھم به ايران ندارد بسته 
   .رارداد باشدن قآمريکا ميتواند ازباب آشده است ودخالت ھای 
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  شاهد قضيه 

متعھد شده اند که جمھوری اسالمی را درداشتن مواد ھسته  ۵+١ازانجا که درقرارداد برجام کشورھای  
مريکا آ مساعدت کنند ھمين چند روز قبل قراردادی بين چين و ميز کمک وآای برای مقاصد صلح 

ھوری اسالمی ازباب مواد ھسته ازيکطرف وجمھوری اسالمی ازطرف ديگربرای تامين نيازمندی ھای جم
   .ميز امضا شده استآای صلح 

نه بين  باشد  ۵+١درحاليکه بموجب برجام بايد اين قرارداد بين جمھوری اسالمی وھمان کشورھای 
    .درمورد برجام باشد ۵+١اين ميتواند ناشی ازھمان تقسيم کاربين کشورھای  مريکا وچين با ايران أ

  

  

  

   

  

  

   

 


