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اميرفيض -حقوقدان
پس ازارائه راھکار آقای ترامپ نسبت به ايران ،و اشاره او به بقای برجام؛ برخی از مقامات جمھوری
اسالمی تبعات اظھارات آقای ترامپ را ازنظررھبران اروپائی بفال نيک گرفته وبا ابراز نظراتی
ازقبيل:
»قدرتھای جھانی برغم تھديد ھای ترامپ به اجرای برجام متعھد ھستند«
ويا
»آمريکا درمسئله ھسته ای منزوی شده است«
و امثال آنھا ،به دلخوشی سرد مبتال شده اند.
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 5+1
درتحريرات قبل به کرات توضيح شد که کشورھای  ۵+١باالستقالل طرف ايران درمذاکرات ھسته ای
وتوافق جامع نبوده اند ھريک از آن ھا ونيز مجموعا ازسوی شورای امنيت سازمان ملل ،ماموريتی
درمذاکره با ايران وقراردادی برای کنترل فعاليت ھای ھسته ای ايران درجھت صلح آميز داشته اند
که اين ماموريت با گزارش کشورھای  ۵+١به شورای امنيت وتائيد شورا و صدور قطعنامه ٢٢٣١
ورفع اثر يعنی برداشتن تحريم ھای ھسته ای که شورای امنيت سازمان عليه ايران وضع کرده بود،
قضيه پايان يافت و ديگر اين کشورھا کاره ای نيستند و کاری ھم از دستشان در رابطه با برجام
برنميايد وچه حضور داشته باشند وچه غيبت وچه ازبرجام بيرون بروند يا بمانند علی السويه است.
وﺿﻊ ﺗﻌﻬﺪات درﺑﺮﺟﺎم
** برجام مجموعه ای ازتعھدات جمھوری اسالمی وبظاھر کشورھای  ۵+١است ولی درواقع و
نفس االمر طرف ايران شورای امنيت است ،بنابراين ھمانطور که آژانس جھانی اتمی ناظر رفتار ايران
درمورد اجرای تعھدات برجام است ،ناظر اجرای تعھدات له جمھوری اسالمی که بوسيله ۵+١
بنمايندگی ازشورای امنيت متعھد شده اند ميباشد.
** لذا؛ از آنجا که شورای امنيت با دريافت گزارش کشورھای  ۵+١اعالم رضايت کرده وبا صدور
قطعنامه  ٢٢٣١قطعنامه ھای سابقه موضوع تحريم ھارا برطرف ولغو ساخته است ضامن اجرای
تعھدات کشورھای  ۵+١که درواقع تعھدات خود شورای امنيت است خواھد بود واين بدان معناست
که اگردرجريان اجرای تعھدات  ۵+١اخاللی روی دھد ،ايران حق دارد به کميسيون مشترک ودرنھايت
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به شورای امنيت رجوع کند زيرا ايران به تعھداتش دربرجام عمل کرده وطرف که شورای امنيت
است به تعھداتش عمل نميکند )نص برجام(
روﺳﻴﻪ وﭼﻴﻦ
چه کسی ميتواند بگويد که چين وروسيه وحتی انگليس وفرانسه و آلمان درکجای برجام ايستاده اند
و کدام تعھدات را له ويا عليه ايران داشته ودارند؟ اگرجواب منفی است که منفی است ،جايگاه آمريکا
ھم دربرجام مساوی ھمان جايگاه کشورھای عضو  ۵ +١است نه کمترونه بيشتر.
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮاي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ!
آقای ترامپ ،ھمين امروز دررابطه با برجام گفته است> :برجام برای ايران عالی است ،اما برای
آمريکا خيلی بد است!< آمريکا کاره ای نيست که برجام برايش بد باشد؛ آيا برای ديگر کشورھای
 ١+۵ھم برجام خيلی بد است؟
کجای برجام برای ايران عالی است؟  ٢۵سال تحميل سيستم راستی آزمائی به ايران يعنی عالی است
؟ در حاليکه آمريکا وسايرکشورھای  ۵+١قبول اين تحميل را حتی برای يک روزھم ندارند.
بد يا خوب بودن برجام متوجه شورای امينت است که خوب تشخيص داده است ديگر کشورھای ۵+١
کاره ای نيستند که برای خودشان حق خوب وبد قائلند.
راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﺋﻲ  25ﺳﺎﻟﻪ
ھمينجاست که ميتواند موضوع راستی آزمائی  ٢۵ساله مندرج دربرجام مطرح گردد.
اساسا بعدازتائيد برجام ازسوی شورای امنيت مسئله راستی آزمائی و امثال آنھا بکلی خارج از
محدوه عمل وصالحيت کشورھای  ۵+١چه منفردا وچه متفقا خواھد بود ،و اين امردرصالحيت آژانس
بين المللی اتمی قرارخواھد گرفت؛ که نيازی ھم به ذکرمدت ندارد زيرا که عضويت ايران در پروتکل
الحاقی آژانس بين المللی اتمی که ازتکاليف وتعھدات جمھوری است و در تحرير )معضالت،
درمسيراجرای برجام مورخ  ١ (١٣/١٠/٢٠١٧تشريح شده است متضمن تفويض حق بازرسی دائمی
وکلی به آژانس ميباشد.
ﺳﻬﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ ازﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
دولت آمريکا به موازات تحريم ھای شورای امينت که درچند فقره قطعنامه ھای شورا قابل مشاھده
است ،خود نيز تحريم ھائی درمعنا ونفس تحريم ھای شورای امينت عليه ايران وضع کرد که به تحريم
ھای ھسته ای آمريکا عليه ايران ناميده ميشود.
اين تحريم ھا از آنجا که درماھيت وسند قانونی آن ھمان قطعنامه ھای شورای امنيت بود درست تابع
ھمان تصميمی است که شورای امنيت نسبت به لغو قطعنامه خود گرفته است و آن به اين طريق است
که اگرجمھوری اسالمی در اجرای برجام کوتاھی ويا امتناع نمايد تمام تحريم ھای لغو شده خود بخود
http://1400years.org/AmirFeyz/MoezalatDarMasirEjrayeBarjam-AFeyz-13Oct2017.pdf - ١
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برگشت خواھد يافت ،ازآنجا که شرط مزبور دررابطه با مسئله ھسته ای وبرجام است ،عين اين شرط
نسبت به تحريم ھای يکطرفه آمريکا نسبت به برنامه ھسته ای جمھوری اسالمی نيز وجود دارد ،و
اکنون آمريکا ھمان موقعيتی را دربرجام پيدا کرد که روسيه وچين و سايرکشورھای  ۵+١دربرجام
يافتند ،يعنی ماموريت آنھا بارضايت وتصويب شورای امينت به پايان رسيده است و از آن پس طرف
واقعی وحقيقی جمھوری اسالمی شورای امنيت است.
اين توضيح ھمينجا بجاست اينکه جمھوری اسالمی مدعی شده که ممکن است ازبرجام خارج شود
البته که ممکن است وکسی جلو آنرا نگرفته ولی تالی فاسد آن برگشت ھمه تحريم ھای شورای امنيت
بعالوه تصميمات ديگری است که اتخاذ آن با شورای امنيت خواھد بود ودراين مورد حق وتوی
روسيه وچينن ھم کاری از دستشان برنميآيد زيرا برگشت تحريم ھا بصورت خود برگشت درقطعنامه
پيش بينی شده است.
ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﻣﻬﺎرﺑﺮﺟﺎم
اينطور به نظرميرسد که مھاربرجام ازدست جمھوری اسالمی خارج شده است؛ يعنی گروھی که متمايل
به آمريکا ھستند تالش دارند که بھرقيمتی شده برجام را متصل به آمريکا نگھدارند ،زيرا با بودن
آمريکا دربرجام وطرف توقع قراردادن آن کشور امکان بھره برداری ھای سياسی وحتی مادی ممکن
است فراھم شود ،اين قضيه برای آمريکا ھم صادق است آنجا که آقای وزيرخارجه آمريکا گفته است:
>بودن آمريکا دربرجام بنفع آمريکاست< کامال برھمين پاپه است که حضور انسان ويا کشورھاست
درجريانات ورويداد ھا که درنھايت کالھی ازنمد مورد مناقشه بدست ميآورند نه درحالت کناربودن.
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
بھانه ھای جمھوری اسالمی دردومقوله خالصه کردنی است ،که اين تحرير ازبھانه اول بنام بھانه
کاغذی نام ميبرد.
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺎﻏﺬي
بھانه اول جمھوری اسالمی اين است که ميگويد درست است که آمريکا درراستای قطعنامه شورای
امنيت تحريم ھای ھسته ای عليه ايران را لغو کرده ولی اين عمل روی کاغذ انجام گرفته ودرعمل لغو
نشده است.
اين بھانه نه اينکه قابل استماع نيست ،اساسا بيان جلف وسبکی ھم ھست ،زيرا لغو يعنی نسخ
تصميمی که نوشته وتصويب شده است واين عمل بوسيله نوشته ديگری بعمل ميآيد چرا که تصميم
اول ھم ھمراه با نوشته بوده است؛ چنانکه شورای امنيت ھم قطعنامه ھای تحريم ھسته ايران که
روی کاغذ بود را بوسيله قطعنامه شماره ٢٢٣١که آنھم روی کاغذ بود را لغو کرد ،مگربرجام روی
کاغذ نبود؛ مگرمنشورسازمان ملل روی کاغذ نيست؟ مگرقرآن و قوانين اساسی روی کاغذ نيست؟
ﻓﺮض ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ وﺳﻮئ ﻧﻴﺖ
يک وقت کسی که حقی را ازخود ساقط ميکند به طرف ھم برای تسلط و آشنائی باحق مساعدت
ميکند ،اين درحالتی است که بين آن دوطرف حالت خصمانه وجود نداشته باشد ،بطورطبيعی وقتی
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حالت خصمانه وجود دارد نه تنھا کمکی براستقرار بر آن حق نميشود بلکه انتظار کار شکنی وايجاد
مزاحمت ھم بايد داشت .بجاست تشببيھی آورده شود:
اگرکسی سواری را بزور ازاسب پائين کشيد نبايد انتظارداشته باشد که آن سوار از اسب پائين کشيده
شده رکاب وافسار اسب را بگيرد تا آن شخص متجاوز سوار شود ،اما برعکس اگر بين آن دو توافق
و رضايت باشد؛ ھم افسار و رکاب اسب برای سوارشدن گرفته ميشود وھم سوار از خصوصيات اسب
بوسيله طرف مطلع ميشود.
در قراردادھا تفويض حق ويا اسقاط حق ويا لغو محدوديت ھا فقط باقيد وذکرعبارت وامضای طرفين
صورت ميگيرد ،الغير؛ مگر شرائطی ھم مورد نظرباشد که آنھم درقرارداد قيد ميگردد.
درمورد تحريم ھای يکطرفه آمريکا دررابطه با ققطعنامه ھای شورای امنيت ،از ھمان جھتی که تحريم
ھا آمده است از ھمان جھت ھم لغو وبی اعتبارشده است ديگر اين چه انتظاری است که آمريکا زيربغل
جمھوری اسالمی را گرفته ويادش بدھد که چه بکند.
درحاليکه جمھوری اسالمی حالت خصمانه وحتی آمادگی جنگی را عليه آمريکا محفوظ داشته وآنرا
مکرر اعالم ميکند؛ آمريکا بايد خيلی احمق باشد که درراه رفع مشکالت رفع تحريم ھای ھسته ای
جمھوری اسالمی ياری ويا راھنمائی بدھد.
وقتی رئيس جمھوری آمريکا اوباما به ملت آمريکا ميگويد:
>شما بادوست خود قرارداد نبسته ايد ،بادشمن خود قرارداد بسته ايد< اين رئيس کشور نميتواند
موجبات ھمراھی با دشمن يعنی جمھوری اسالمی را فراھم کند؛ اين توقع بيمارگونه است که جمھوری
اسالمی متوقع آن است.
جمھوری اسالمی ھرروز شعارمرگ برآمريکا وآمريکا ھيچ غلطی نميتواند بکند ميدھد؛ اين عقالئی
نيست که از کشوری که ھيچ غلطی نميتواند بکند خواستارحمايت ورفع مشکالت ناشيه ازتحريم شد.
جمھوری اسالمی به واقعيتی که عرض شد آگاه است و از آگاھی آمريکا ھم مطلع است به ھمين دليل
است که جمھوری اسالمی بھانه باال را درکميسيون مشترک حل اختالف که درھمين اواخر در
نيويورک تشکيل گرديد وخانم موگرينی اعالم داشت که ھيچ مورد اختالفی بين طرفين وجود ندارد
مطرح نساخت.
داﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر
جمھوری اسالمی دائره اجرائی بھانه مزبور را تابدآنجا کشيده است که احيتاط بيش ازحد کشورھا
وسرمايه گذاران خارجی را درايران متوقف برھمين بھانه ساخته اند درحاليکه واقعيت خالف ادعای
جمھوری اسالمی است؛ به دليل زير توجه فرمائيد:
مرکز پژوھشھای مجلس اسالمی درتاريخ  ١۵خرداد سال  ٩۵گزارشی انتشارداد که درآن ھشدار
وضعيت مالی کشور بود که نوشت وضعيت بانکھای کشور بحرانی ومواجه با خطر ورشکستکی است
ودرھمين گزارش ميزان بدھی دولت رابه بانکھا ١١٧ھزارميليارد تومان برآورد کرده است.
بنابراين نابسامانی وضع مالی وسيستم بانکی وخطر ورشکستگی بانک ھاست که سرمايه داران
خارجی ازمشارکت درسرمايه گذاری درجمھوری اسالمی اکراه دارند نه تحريم ھای لغو شده آمريکا.
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ﺑﻬﺎﻧﻪ دوم ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ
بھانه دوم جمھوری اسالمی که درواقع ازبھانه اول ھم فکاھی تراست اين است که چون خط قرمز
رھبراين بوده است که با امضای برجام تمام تحريم ھای آمريکا عليه ايران لغو خواھد شد لذا اکنون
که برجام امضا شده است بايد تمام تحريم ھا لغو شود.
روحانی ھم پشت اين موضوع واھی را گرفته وازابتدا وعده داد که سه ماه و ماه ھای آينده کليه تحريم
ھای آمريکا عليه ايران ازبين خواھد رفت.
آيا اين مسئله که خط قرمز رھبری ارتباط به کشورھای  ۵+١وشورای امنيت ندارد ،امری دشوار
است که مسئولين جمھوری اسالمی به آن استناد ميکنند؟ آيا مشکل است بفھمند که بعد از برجام آنچه
مالک عمل است در برجام است نه خياالت وخواستھای طرفھای قراراد؟
خو ِد صالحيت خامنه ای برای دخالت درامرھسته ای زيرسوال است؛ زيرا امر مزبور عالوه براينکه
درحد اختيارات خامنه ای درقانون اساسی نيست ،اساسا مذاکرات واقدامات مربوط به فعاليت ھسته
ای درحيطه اقتداردولت و وزارت امورخارجه وتصويب آن با مجلس واجرای آن با دولت است
وارتباطی به خامنه ای ندارد.
دخالت خامنه ای درامرھسته ای درست مصداق موش به سوراخ است.
واقعيت اين است که نه دربرجام ونه درتوافقنامه ژنو ونه درمصاحبه ھا درھيچ جا اشاره ای که با
امضای برجام تمام تحريمھای آمريکا عليه جمھوری اسالمی لغو خواھد شد وجود ندارد ،عالوه براين
عدم تصريح درچند مصاحبه که ازسوی خانم شرمن رئيس ھيئت مذاکره کننده آمريکا درمورد برجام
وتوافق با ايران درمورد فعاليت ھای ھسته ای انجام شد ،ايشان صريح و آشکارا اعالم کرد ،که
مذاکرات و موافقت نامه ھسته ای ھيچ ارتباطی به تحريم ھای حقوق بشری وسياست ھای جمھوری
اسالمی ندارد.
راه اﻧﺤﺼﺎري آﻣﺮﻳﻜﺎ
** آمريکا ازطريق برجام ھيچکاری نميتواند عليه جمھوری اسالمی بکند؛ خود آمريکا ھم به اين
حقيقت رسيده ولی قدری دير که اکنون ھم آقای ترامپ وھم وزيرخارجه وھم سفير آمريکا در سازمان
ملل آنرا رسما اعالم نمودند.
آمريکا اززمان گروگان گيری تحريم ھای سفت وسختی عليه جمھوری اسالمی وضع کرده بود که
بخشی از آن تحريم ھا به موضوع فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی مربوط ميشد که پس از
برجام وبموازات رفع اثر از قطعنامه ھای تحريمی عليه جمھوری اسالمی آمريکا )آقای اوباما( آن
تحريم ھای يکطرفه آمريکا راھم تعليق کرد.
)موضوع مزبور بعلت گواھی آژانس بين المللی اتمی وھمچنين دولت آمريکا؛ ھرنوبت تحريم ھا تعليق
شده است(.
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ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ
** ماھيت تحريم ھای آمريکا که جمھوری اسالمی بھانه لغو آنرا دارد در واقع ،ھمان تحريم ھای
قبل ازمسئله ھسته ای ودنبال ھمان تحريم ھای گروگان گيری کارمندان سفارت آمريکا است؛ بنابراين
تحريم ھای مزبور ھيچ ارتباطی به برجام ندارد ،وتالش جمھوری اسالمی برای اتصال آن تحريم ھا
به برجام امری بيھوده است وعدم ارتباط تحريم ھای يکطرفه آمريکا عليه ايران در اسناد ومذاکرات
صريحا قيد شده ودرمصاحبه ھا ھم تکرارشده است.
آقای صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران ھم که درھيئت مذاکره کنندگان ايران عضويت داشته
گفته است:
>فقط تحريم ھای تجاری شورای امنيت ھنگام اجرای برجام رفع ميشود<.
مقصود ازاين اشاره اين است که بيھوده گوئی دردعوا موقعيت مدعی را متزلزل ميسازد ومحال است
يک حقوقدان متبحربين المللی اين چنين ادعای واھی را مطرح کند.
ﻳﻜﻪ ﺗﺎزي
واقعيت اين است که ما چه خوشمان بيايد يا نيايد امروزه آمريکا بعلت موقعيت اقتصای وقدرت سياسی
درجھان يکه دارسالح تحريم ھاست؛ ھيچ قانون مشخص واجراشده بين المللی نيز برای محکوم کردن
تحريم کشورھا وجود ندارد بايد دانست کيفيت اين تحريم ھا اينجوری است که آمريکا ميگويد شرکت
ھائی که با فالن شرکت ويا دولت جمھوری اسالمی معامله ميکنند ازمعامله با شرکت ھای آمريکائی
ودولت آمريکا محروم خواھند بود وبه اصطالح به شرکت ھای خارجی حق اين انتخاب را ميدھد که
يا با ايران معامله کنيد ويا با شرکت ھای آمريکائی.
جمھوری اسالمی بدون اينکه الاقل يک تقالئی درديوان الھه برای ابطال اين تصميم آمريکا بکند ويا
به سازمان ملل شکايتی مطرح کند خودش فورا اقدام متقابل کرد وقانون تحريم شرکت ھای وافراد
آمريکائی را ازمجلس اسالمی گذراند واين بدان معناست که جمھوری اسالمی برای تحريم ھای آمريکا
قائل به مشروعيت شده وخود جمھوری اسالمی ھم ازھمان حق مشروعيت استفاده کرده است وآمريکا
را تحريم کرده است.
ﺗﻤﺴﻚ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
يک وقت تمسک به تحريم يعنی انگيزه تحريم کشورھا تجاوز وتعدی به حق کشور تحريم شونده است؛
مثال کشور تحريم کننده ميگويد :مادامی که کشور تحريم شونده حق کشتی رانی در آبھای آن کشورش
رابه تحريم کننده ندھد تحريم ادامه خواھد داشت اين نوع تحريم مورد حمايت جامعه جھانی نيست
ونوعی تعدی است ولی تمسک تحريم ھای يکطرفه آمريکا عليه جمھوری اسالمی تمسکھای مطلوب
جامعه جھانی است مانند توقف عمليات کمک به تروريستھا ويا فعاليت ھای ضد اسرائيل که عضو
سازمان ملل است و از ھمه مھمترقصد واراده جمھوری اسالمی ازتحصيل قدرت نظامی پيشرفته برای
صادرات اسالم به تمام کشورھای جھان که اين ھا به ضميمه سوابق اجرائی جمھوری اسالمی
درانفجارات ويا ترورايرانی ھا درخارج ازکشور وگزارش سازمان حقوق بشر و نيز اقدامات درسوريه
ولبنان ويمن ميتواند توجيه کننده تحريم ھای يکطرفه آمريکا شناخته شود.
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چنانکه کشورھای اروپائی ضمن تائيد وحمايت ازبرجام نگرانی خودرا ازفعاليت ھای موشکی وکمک
به تروريست ھا وماھيت اسالمی بودن جمھوری اسالمی اعالم کرده اند.
راﻫﻜﺎرﻣﻌﻘﻮل
آقای ظريف گفته است> :درباره سخنان ترامپ با برجام نامه می نويسم< يعنی گندی که درگذشته ببار
آورده آنرا دوباره تجديد خواھد کرد؛ اين راه معقول نيست ،تکرار اشتباه کاری است.
خيلی بدبختی است که اينھا ميدانند که سابقه وتجربه کافی برای مذاکره وحل وفصل قضايا دررابطه با
مسائل جھانی را ندارند ونيازبه مشاوره کارشناسنان مجرب دارند ولی بازبروی خودشان نميآورند
وکاری راکه به آن تسلط ندارند وپای منافع کشوردرميان است دخالت ميکنند ،اگرجمھوری اسالمی
بايک فرم حقوقی مسلط وسابقه دارھمکاری حقوقی ومشورتی انجام دھد خواھد ديد که چگونه قلم
منفی وزيان آور به تمام اقدامات جمھوری اسالمی دررابطه با برجام ومذاکرات ھسته ای کشيده خواھد
شد.
توجه -تحريرحاضردرراستای منافع ملی ايران وملت ايران تنظيم شده است نه بقای جمھوری اسالمی.

