
  حقوقدان -اميرفيض –سالگرد برجام  سال گذشت ٢۵يکسال ازاسارت                            ۶ از ١ برگ ٢٠١۶/٠٧/١٩، شنبه سه=بھرامشيد

  حقوقدان -ميرفيضا

  :، تفسيربرجام دردوکلمه اين استاين روزھا مصادف است با سالگرد برجام

  مريكاآساله  25اتمي ايران وتسلط عطيل فعاليت ت
ی است که معموال به درخت الت مصنوعآشود مانند حبابھا وزيورديگرھرچه درباره برجام گفته مي و
  .مس ديده نشودسريکدرخت تابی جان بودن  ،ويزان ميکنندآيسمس کر

نھا شناسنامه ميشوند آوردھای نھائی آرويدادھای بزرگ تاريخی واجتماعی وسياسی معموال ازمخرج دست
ن کشور آلمان وتعطيل فعاليت ھای نظامی آگ جھانی اول ودوم به تسليم ورد جنآوھمانطور که دست

اکنون ( مدآلمان بعمل آجنگی مجدد  لمان برای کنترل فعاليتآساله نيروھای متفقين درخاک  ۵٠واستقرار
تسدام پو که به قراردادھای ورسای و )لمان ادامه داردآئی درآمريکاسال است که استقرارنيروھای  ٧٠

  :ھمانطورھم، منجرشد

 یسال جنگ ومخفی کاری جمھوری اسالمی دررابطه با فعاليت ھای ھسته ای به قرارداد ١٢نتيجه  
   .استنکبت تاريخی  ن آکه اين روزھا اولين سالگرد  منجرشد که برجام ناميده ميشود

  لمان وبرجام آتسليم قرارداد  تشابهات 

شدن روزنه  معموال سبب باز دھا نسبت به موارد استورآتشابھات ويا قياس که ازابزارمھم ارزيابی ودست
   .ن رسيدآجريان مقايسه وتشابھات نميتوان به  از ی ميگردد که درشرائط عادی وبدورھائ

  :رتيکل ھای زيرجستجو کردآ لمان را ميتوان درآتشابھات بين برجام وقرارداد تسليم 

لمان به تصميمات جامعه ملل احترامی نگذاشت وجمھوری اسالمی ھم به تصميمات شورای آ -**

لمان ھا تصميم جامعه ملل را بی اعتبارخواندند وجمھوری اسالمی ھم قطعنامه آ ؛سازمان ملل اھميتی نداد
   .شورای امنيت را کاغذ پاره ناميد

قرارداد ھای بودند تغييرات کوچکی) با ( ۵+١لمان ومتفقين که درواقع ھمين کشورھای آين ب -**

لمان قرارداد برجام به آلمان بنام ورسای وپوتسدام بسته شد وبين ھمان کشورھا باضافه آخلع سالح 
   .امضا رسيد
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متفقين برای جلوگيری ازجنگ بزرگ ديگری معاھده ورسای مده است <آدرمقدمه قرارداد ورسای  -**

   .مدهآژنو ھم  ودرمقدمه توافق نامه >نھاد دادندرا پيش

 در )، روسيه  وچين به کمک اتحاديه اروپا، فرانسهلمانآ، ، بريتانياآمريکااياالت متحده ( ۵+١گروه <
زمائی که مانع آمذاکرات جدی واساسی با ايران با ھدف رسيدن به راه حلی ديپلماتيک وقابل راستی 

  د>.دستيابی ايران به سالح ھسته ای شود شرکت داشته ان

  لمان ازسالح ھای جنگی متعارف روز وآشترک قرارداد ورسای وپوتسدام با برجام درخلع سالح وجه م

  .ايران خلع سالح فعاليت ھای ھسته ای است از و

لمان تعطيل آلمان ازقدرت نظامی خلع شد وکارخانجات اسلحه سازی آ ؛دراجرای قراردادورسای -**

فعاليت ھای ھسته ای درھمه ابعاد ازصلح  ؛ستمده اآدرست ھمين ضايعه دربرجام برسرايران  ؛گرديد
الت فعاليت آوماشين  ؛ن با بتن پرشدآبار درجھان جايگاه ھای  نوغيره نه تنھا تعطيل که برای اولي ميزآ

  .ھن پاره مبدل گرديدآھای ھسته ای ايران به 

 ميليارد خسارت جنگی ١٠٠شروع جنگ شناخته شدند و لمان مقصرآطبق قرارداد ورسای مردم  -**

   .لمان افتادآبه گردن ملت 

 آمريکاکه به  يیدرتوافقنامه ژنوذکری ازخسارات ناشيه ازفعاليت ھای ھسته ای ايران وتحريم ھا -**

نھا آتامين  وکشورھای اروپائی وارد شده نگرديده واين بدان منظوراست که خسارات ناشيه به کشورھا و
 د بعھده کشورمتجاوز استازسوی کشورھائی که ازنظرشورای امنيت متجاوز شناخته شون

  ؛افقنامه ژنو الزم نبوده ومعمول نيستن دربرجام ويا توآ نص ذکرلذا با بودن  )منشورسازمان ملل(
   .خاصه به اينکه صراحت تعلق خسارت به کشورھای زيان ديده ازموارد منشورسازمان ملل متحد است

ميليارد ازدارائی ھای  ٢٨٠وحد اکثر ١٠٠اقل تی ازحددررابطه با برجام اصال وابدا صحب اينکه -**

ئيھا با رقم مزبور بازی ميکنند وجمھوری اسالمی ھم فقط حالت تماشا آمريکابلوکه شده ايران نميشود و
   .رادارد

 ارات ناشيه ازتحريم ھا خودواتحاديه اروپا ازتحميل خس ۵+١مبنای ھمان خساراتی است که کشورھای 
  .)قبال درتحريرات ارائه دليل وتوضيح شده استدراين مورد ن ميدانند (آ را مستحق

  زمائي برايران آراستي لمان وآحق نظارت بر

حق راستی  ؛اع قرارميدھدعتشابه ديگری که بسيارقابل تامل وھمه مضرات برجام را تحت الش -**

لمان وژاپن آ قين برای خود درفساله برفعاليت ھای جمھوری اسالمی است  ھمين حق را مت ٢۵زمائی آ
پايگاه نظامی دارد وسالھاست که مردم ژاپن  ١٢۴ژاپن  در آمريکا ائل شدند که تاکنون ھم ادامه داردق

نھا ھمان آکه تازه ترين  ند وفريادشان بجائی نرسيده استئی ھستآمريکاخواستارتوقف پايگاه ھای 
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لمان با ھمه آ .ئی بيک دخترژاپنی است که ھنوزھم ادامه داردآمريکاتظاھرات اوکيناوا وتجاوز يک سرباز

ن نظارت که بصورت آنتوانسته ازغدد چرکين  آمريکاتوان اقتصادی وموقعيت سياسی وھماھنگی با 
   .دلمان مستقراست رھا شوآ درسرتاسر آمريکاپايگاه ھای نظامی 

لستان که گاستقالل وتماميت ارضی ايتاليا وحتی ان، گريبان آمريکاھمين مسئله نظارت وکنترل نظامی 
    .راگرفته استقرارداشت  درجنگ جھانی آمريکا کنار

جالب به اشاره است که براساس گزارش منتشره ازسوی سازمان غيردولتی حسابرسی پايگاھھای  -**

درخاک انگليس دارد که تمام  نظامی پايگاه رسمی ١٠حاضربيش از درحال آمريکا )(کاب آمريکانظامی 
درخاک انگلستان بدون تابلووتحت نام پايگاه نيروھای ھوائی سلطنتی انگليس شناخته  آمريکاپايگاه ھای 
درخاگ  آمريکاتاسيس پايگاه ھای نظامی . <فعالند ن پايگاه ھاآ در آمريکاھزارنظامی  ١٧ميشوند و

دعوت کردند تابرای  آمريکا ن سال انگليس ھا ازآ ای جنگ جھانی دوم بازميگردد درانگلستان برسالھ
) مستقرکنند وپس انگلستان( ن کشورآ ھواپيماھای بمباران خودرا در نازی لمانآنيروی  بمباران راحت تر

  .درانگلستان باقی ماندند که ھنوزھم ھستند آمريکاازپايان جنگ بخشی ازنيروھای 

  زمائيآتي شوراي كنترل = هيئت راس

 از ن کشورآخلع نظامی  لمان وآبرای کنترل وفرانسه وانگليس وروسيه  آمريکامتفقين شامل  -**

  .تشکيل دادندشورای کنترل دسترسی به سالح ھای جنگی 

 از شورائ کنترل مرکباداره کشورتوسط  مد وآ چھارکشورفاتح جنگ در لمان تحت قيمومتآسرزمين <
   )جنگ جھانی دوم(         . >انجام گرفت آمريکاشوروی و –نسه فرا –فرماندھان کل کشوربريتانيا 

د زمائی درقرارداآوھمين کاررا ھمان کشورھا درکنترل فعاليت ھسته ای ايران تحت عنوان ھيئت راستی 
 قای استون مال ازآ آمريکاارجه قای کری وزيرخآ ؛رسيد مقرر سر برجام پيش بينی کردند که درست در

اعضای وزارت امورخارجه را بسمت رياست ھيئت ھماھنگ کننده بمنطور نظارت برمحدوديت فعاليت 
   :گفت آمريکاقای استون مال ھم درکنگره آ ؛ھای ھسته ای جمھوری اسالمی انتخاب کرد

ايران به گامھائی که برای توان ھسته  مطمئن شودوظيفه ھماھنگ کننده اصلی برجام اين خواھد بود که <
   .>ای اش تعھد کرده است پايبند ميباشد

فعاليت ھماھنگ کننده برجام قرارخواھند داشت وزارت خارجه  قای کری وزارت خانه ھائی که درمسيرآ
سازمان ھای  –دفاع  –دادگستری  –تجارت  –امنيت داخلی  –انرژی  – آمريکاخزانه داری  – آمريکا
   .قای استون مال خواھند بودآی وامنيتی وکميسيون ھای قانونی  ازابزاروظائف اطالعات

 مسيرش کجاست وبه کجا ختم ميشود(زمائی آمسيرراستی ده برجام که درناقتدارودامنه وسيع ھماھنگ کن
قای استون آحرکت خواھد کرد ازوزارت خانه ھائی که عمله ھای دراختيار )باد استآھمان داستان تاکجا 

ده نابزارھيئت ھماھنگ کن  آمريکاباشند معلوم ميشود تقريبا تمام نيروی اجرائی وقضائی واطالعاتی مي
  .خواھد بود
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  جهات افتراق 

 ۵+١لمان که منجربه قرارداد صلح پوتسدام شد و قرارداد برجام گروهآبين قراردادصلح متفقين با  -**

   .با ايران دوتفاوت وجوددارد

 لمان ھستند معھذا برخالف قرارداد پوتسدام که ھرآ و ۵+١کشورھای جام نکه طرف برآ: با تفاوت اول
انتخاب کننده وتشکيل دھنده  آمريکاطرف قرارداد درشورای کنترل عضويت داشتند دربرجام فقط  کشور ۴

زمائی (تحت عنوان ھماھنگ کننده) است وھيچ دليل وسندی دائربه اصالت اين اقدام تاکنون آھيئت راستی 
کرده ويا غصب  را معامله  نھاآقيم کشورھاست ويا حقوق  آمريکاومعلوم نيست که  ؛استمنتشرنشده 

   .است

مسئله  لمان ومتفقين  ديگرآ) بين امدستپواين است که پس ازامضای قرارداد صلح ( ,دوم بسيارمھمتفاوت 
برجام  دردرمسيرصلح قرارگرفتند ولی  لمان ومتفقين پايان يافت وکشورھای طرف قراردادآجنگ بين 

 ،وجمھوری اسالمی دوام يافت آمريکاھمچنان حالت جنگ بين  برخالف تمام ضوابط حقوق بين الملل
 را زنده نگه آمريکای بين ايران ونتاجائی که زمامداران جمھوری اسالمی درھرفرصتی حالت جنگ ودشم

ا دوست خود قرارداد نبسته شما ب< :قای باراک اوباما صريحا گفتآکماينکه  ،ھم آمريکاداشتند  ومتقابال 
جنگ ما > ودولت جمھوری اسالمی ھم درگزارش به مجلس گفت که <ايدايد با دشمن خود قرارداد بسته 

  .>پايان نيافته است آمريکابا 

 و جمھوری اسالمیو آمريکااين نکته توجه کردنی است که اعالم ادامه جنگ وخصومت بين  -**

ن آ ن کارشکنی طرفين برجام درانجام تعھدات وازآی برعکس تنھا يک شعارنيست وکوچکترين اثرحقوق
ست زيرا مفھوم حالت جنگی وحتی فعاليت ھای تسليحانی ا جمله جلوگيری ازتسھيالت بانکی ويا تحريم ھا

ايجاد محدوديت ھای جديد ويا الاقل حفظ موانع وتضييقات را الزم ميسازد  ولذا حالت جنگی  در اصرار
 تحريم بانکی واثرات ناشی ازيقات ين اصراردارد با تضآدرحفظ وخصمانه ای که جمھوری اسالمی 
 . بنابراين بنظرميرسد که جمھوری اسالمی بھررابطه مستقيم دارد وجلوگيری ازفعاليت ھای موشکی

 آمريکا حالت جنگی که بين ايران و، بمناسبت شکايت کند آمريکا درمورد عدم اجرای برجام از یدادگاھ
بين دشمنی  حالت جنگ و در .نميکنند خير ادرجنگ نان وحلو اقائل است  دستش خالی خواھد ماند زير

ست حفظ آمريکاکه فرمانده سپاه جمھوری اسالمی ميگويد دشمن اصلی ما  آمريکاجمھوری اسالمی و
ھم به ھمين مالحظه است که جمھوری  شايد محسوب است آمريکاتحريم ھا وموانع بانکی سالح دفاع 

   .ميزند وجرات رفتن به کميسيون حل اختالف که دربرجام مقررشده را ندارد را اسالمی فقط نق تحريم ھا

   آمريكازمائي وحمله نظامي آراستي 

 آمريکاراری سلطه دربرجام درست است که پايگاه قانونی برای برق آمريکاساله  ٢۵زمائی آمسئله راستی 
 )بنابراعالم( آمريکاايران خواھد شد ولی وجود حالت جنگ بين جمھوری اسالمی و سال در  ٢۵بمدت 

ايران تعيين  بنام ھماھنگ کنده برای اموربرجام در اآمريکزمائی وھيئتی راکه آھم اکنون مسئله راستی  از
ن کارتر وزيردفاع قای اشتوآچنانکه  است وردهآران به حساب عليه اي آمريکاامی ظکرده دررديف وسائل ن

  .گفته است آمريکا
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نوشت  ھرگونه اقدام نظامی عليه   ١٣/۶/٩۴تودی در آ يواسقای اشتون کارتردرمقاله ای درروزنامه آ<

زمائی اطالعات آ، تسھيالت ھسته ای کوچکترخواھد شد وراستی ايران با وجود برجام موثرخواھد بود
   >قرارميدھد آمريکااربيشتری رابرای اقدام نظامی عليه ايران دراختي

   قاي اشتون كارترآ اظهارنظر نمونه اي درتائيد 

 ژانس درآساله  ١٠ژانس اتمی داشت وبازرسی ھای آ توانست با استفاده ازجاسوسانی که در آمريکا<
بھمين دليل بود که پس ازورود به د بشووسازمان ھای نظامی عراق مطلع  امورعراق کامال ازمکانھا

 ش نظامی دارد برخالف انتظارشداد کامال پوغق چون ميدانستند که راه بصره بسوی ببصره درجنوب عرا
ان به طورمستقيم ازوسط بيابانھا نه جاده ھا تابغداد پيشروی کردند چونکه ازتمام زيروبم ھای عراق گھم

  .>ژانس اتمی با خبربودندآسال بازرسی ماموران  ١٠طی 

  )آمريکاازيادداشت ھای جنگ عراق و(                                                                           

  سال خواب وخيال است  25

درايران بموجب برجام شناخته شده است گذشته است  آمريکاسالی که سلطه قانونی  ٢۵اکنون يکسال از
م ولی ) باشيغاصب ايراندولت درجمھوری اسالمی ( ۶سال ديگر يعنی  ٢۴ظاھرا بايستی منتظرگذشت 

  :به دودليل اين خيال وتصوربکل باطل است 

   آمريكادليل اول ماهيت سياست 

بھرعنوان پايگاھی اعم ازسياسی ويا نظامی داده اند که گرچه  آمريکانگاه کنيد به کليه کشورھائی که به 
ليه پايگاه سياسی ويا نظامی است خبوده ولی چيزی که اصال مطرح نبوده ھمان پايان مدت وت مدت دار

سرتا  ی جنوبی وآمريکالمان وکره جنوبی وايتاليا وافغانستان وکشورھای  خليج فارس وکشورھای آبه 
   .ھمينکه درکشوری ناخن بند کرد ھمانجا برای ھميشه خوابيده است آمريکا ,دنيا نگاه کنيد سر

مدت  انديشکده بروکينگز از نجمله ريچارد نفيرآ ئی ازآمريکاگرچه بنابراظھارات شخصيت ھای مقامی 
 له است ولی اکنون اظھارسا ۵٠زمائی نامحدود خواھد بود وبرخی ھم مدعی شده اند که حداقل آراستی 

کننده  وگسال قبل انتشاريافته ارائه ميگردد که باز ٧١يعنی  ١٩۴۵نظری که ازيک محقق خارجی درسال 
    .زطريق پايگاه نظامی ويا سياسی ازپايان جنگ جھانی دوم استدرتسلط برکشورھا ا آمريکاسياست 

  سال قبل  71شهادت 

لمان غربی خواھان پايان دادن آ ؛اعالم شد ١٩۵٠دان درسال لمان توسط بسياری از متحآپايان جنگ با <
لمان را به دالئل آحالت جنگ با  آمريکا. به حالت جنگی بود ولی اين درخواست نميتواند اجابت شود

ھا وبرجام   درمورد تحريم آمريکا چنانکه( حدودی منعطف ساخت اتنرا آحقوقی نگاه داشت ولی 
اياالت متحده ميخواست برای حفظ يک مبنای قانونی برای نگه <داد) ازخود نشان  انعطافھای کم وبيش

 >لمان غربی توجيھی داشته باشدآئی درآمريکاداشتن نيروھای 
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  حقوقدان -اميرفيض –سالگرد برجام  سال گذشت ٢۵يکسال ازاسارت                            ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠٧/١٩، شنبه سه=بھرامشيد
 زمائی است که درآلمان اشاره کرده ھمان راستی آ در آمريکامگازين درمورد سياست  که  مبنای قانونی

ھمان سياست درمجلس اسالمی چراکه با تصويب برجام بصورت ماده واحده جام پيش بينی شده است بر
  .مده استآلمان بصورت قانونی نسبت به ايران درآ درمورد پايکاه نظامی در آمريکا

  دليل دوم  موکول به فرصت ديگری 

  

  

    

  

  

   

   

   

   

  

  

     

 


