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اميرفيض -حقوقدان
معلوم است که طرفين ھرقراردادی ھدف وقصد خاصی ازانجام قرارداد دارند وآنچه که ميتواند درقصد
وھدف طرفين قرارداد مشترک باشد اين است که ھرطرف سعی ميکند که طرف مقابل از قصد وھدف
واقعی اودرانجام معامله أگاه نشود؛ زيرا اگر آگاه شد راه معامله وموفقيت در آن عليه طرف
بسياربازوآشکارخواھد شد؛ ودرکالمی ساده ھمينکه طرف مذاکرات فھمبد که طرف احتياج مبرمی به
پول معامله دارد واحتياج مزبورھم فوری است معامله را باشرائط وحتی مبلغ ارزان تمام ميکند.
ﻗﺼﺪ اﻳﺮان ازﻣﺬاﻛﺮات ﻫﺴﺘﻪ اي
 اسناد واظھارات شخصيت ھای جمھوری اسالمی نشان ميدھد که ھدف نھائی جمھوری اسالمی
ازمذاکرات انحصارا متوجه رفع خطر حمله نظامی آمريکا به ايران بوده است.
اين ھدف وموقعيت جمھوری اسالمی برای آمريکا درمذاکرات ھسته ای چيز نامکشوفی نبوده است
وبسايت راديو فرانسه درمھرماه سال  ٩٢نوشت:
>ارزيابی غرب ازدولت روحانی تعامل با غرب )فروشنده( است ،معامله با دولتی که خودرامشتاق به
معامله نشان ميدھد خودرا ناگزير ازفروش منافع ملی به قيمت سھل وآسان ميسازد دراين حالت اگر
طرف مقابل )غرب( صبورباشد بھترين نوع معامله را با طرف ناچارومشتاق به معامله خواھد داشت<.
 آمريکا ازطريق افرادی که درجمھوری اسالمی داشته ودارد دقيقا ازقصد جمھوری اسالمی
ازمذاکرات ھسته ای آگاه شده بود واينکه ھيئت نمايندگی ايران ھم دل ودماغی به موضوع
مذاکرات نداشتند ونخوانده امضا کردند يگی ازداليلی است که ھيئت ايرانی بدنبال چيزی بوده
است که با شروع مذاکرات تحصيل شده است وآن دفع خطر جنگ وحمله احتمالی آمريکا بوده
است.
 کری درنامه ای که به آقای ترامپ نوشته مدعی شده که توافق ايران حاصل ھزاران ساعت
گفتگوست ولی نه تنھا ھيئت نمايندگان ايران آنرا نخوانده امضا کردند بلکه درمجلس نيز تنھا
تصويب برجام  ١۵دقيقه طول کشيد وھمه طرحھا وپيشنھادات درمورد برجام يکباره
بکنارگذاشته شد وآقای ظريف اعالم کرد >مسئله ھسته ای که  ١٢سال بطول کشيده شده بود
 ١۵دقيقه بتصويب رسيد< وپشت ھمه اين جريانات ھم شخص خامنه ای قرارداشت.
بد نيست اضافه شود که کيھان تھران ازروال سريع تصويب برجام درعبارت )مثل برق( تصويب شد
استفاده کرد.
دولت روحانی مدعی بود که ھرروز تاخيرتصويب برجام  ١٠٠ميليون به کشور زيان وارد ميشود
 رئيس مجلس اسالمی اعالم کرد >با تصويب برجام ھيچ زيانی متوجه ايران نميشود<.
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آخر چگونه ممکن است رئيس مجلس ظرف  ١۵دقيقه يک قرارداد  ١۵٠صفحه ای با پيچ وخم ھای
بسيار آنھم تعمدی را خوانده باشد ومطمئن شده باشد که ضرری متوجه کشور نخواھد شد و اساسا
اعالم رئيس مجلس کافی است ويا بحث ونقد نمايندگام مجلس الزم است؟
جريان باال نشان ميدھد که جمھوری اسالمی دربند آگاھی ازشرائط برجام نبوده بلکه تحصيل حاصل،
ھمان دور شدن خطرجنگ ازايران بوده است.
 سرعت بی سابقه جمھوری اسالمی دراجرای تعھدات برجامی خود آنھم تاجائی که بگفته آقای
کری ايرانی ھا پيشاپيش امتيارات خودشان را ازدست ميدادند يکی ازداليلی است که نشان
ميدھد جمھوری اسالمی با امضای برجام به دستآورد مورد نظرش که دفع خطرجنگ بوده
رسيده است وسايرشرائط برجام برايش مھم نيست واگرھم باشد درمراحل بعدی اھميت قرار
داشته است.
 دليل ديگری که برداشت باال را به تائيد نزديک ميکند اين است که ھيئت ايرانی درمراجع
رسمی ازجمله کميسيون مشترک حل اختالف که ھر ۴ماه يکبارتشکيل ميشود کوچکترين
اعتراضی به رفتارآمريکا دررابطه با برجام نگرده اند )گزارش خانم موگرنی( )البته جمھوری
اسالمی برای مردم نمايش مدعی بودن را داده است آنھم به کرات(.
 دليل ديگر که بنظرقابل اھميت ميايد اين است که؛ درسال  ١٣٩۴ھمزمان با تصويب توافق
جامع ،مجلس اسالمی قانونی را تصوب کرد ،بنام قانون >اقدام متناسب ومتقابل جمھوری
اسالمی دراجرای برجام< که دراين قانون قيد شده است؛ جمھوری اسالمی موظف است
ھرگونه عدم پايبندی طرف مقابل در درزمينه لغو تحريم ھا ويا بازگرداندن تحريم ھای لغوشده
ويا وضع تحريم ھا تحت ھرعنوان رابادقت رصد کند واقدامات متقابل درجھت احقاق حقوق
ملت ايران انجام دھد وھمکاری داوطلبانه را متوقف نمايد وتوسعه سريع برنامه ھسته ای را
متوقف نمايد وتوسعه برنامه سريع صلح آميز جمھوری اسالمی را سامان دھد به طوری که
ظرف مدت  ٢سال ظرفيت غنی سازی کشوربه  ١٩٠ھزار سو افزايش يابد<
قانون مزبور موقعيت جمھوری اسالمی را درمقابل اقدامات پسا برجام آمريکا کامال روشن وايجاد
تکليف برای دولت نموده وجالب اين است که تکليف ھم کلی نيست بلکه جزئيات تکليف وازآن جمله
افزايش سانتيفوژھا از ۵،٠٠٠به  ١٩٠،٠٠٠ھم حتی ازلحاظ مدت معين شده است.
درمقابل اين قانون به ادعای جمھوری اسالمی آمريکا ھم تحريم ھارا لغو نکرده وھم تحريم ھای
تازه ای تحت عناوين خاصی عليه جمھوری اسالمی وضع ودرحال اجراست وباوجود اين جريان،
دولت جمھوری اسالمی به اجرای قانون >اقدام متناسب ومتقابل دولت جمھوری اسالمی عليه آمريکا<
دست نزده است و عکس العمل دولت تنھا به قيل وقال آنھم برای مردم محدود شده است.
علت اين است که لغو تحريم ھا دستآوردھای دوم وسوم ازبرجام برای جمھوری اسالمی است
جمھوری اسالمی ازامضای برجام ھدف مقدمش دفع خطرجنگ بوده بقيه مسائل وازجمله تحريم ھا
ازمتفرعات است که نه چندان تاثير بخش است وميتواند با گذشت زمان حل شود ويا با دورزدن آنھا
راه فراری پيدا شود وآن چيزی که خالصی ازآن ممکن نبود تصميم شورای امنيت به اقدامات نظامی
عليه جمھوری اسالمی بود.
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ﻓﻴﻞ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
با رفع خطرجنگ ازجمھوری اسالمی وتحقق خواسته اصلی ازمذاکرات برجام فيل جمھوری اسالمی
ياد دوران قبل ازبرجام يعنی ايام فعاليت ھسته ای خود افتاد وشروع به بھانه گيری کرد ازجمله که
آمريکا برخالف برجام عمل کرده است؛ شعارآمريکا نسبت به برجام خلف وعده کرده ازھمه سو
فراگير شد تا جائی که سرلشگرباقری رئيس ستاد ارتش جمھوری اسالمی ھم وارد معرکه شد وگفت
>درصورت بازگشت تحريم ھا ماندن دربرجام بی فايده است<.
ھم امروز گزارش سوم  ٨ماھه برجام به مجلس ،صحبت از ٢٨مورد نقض آشکاربرجام به ادعای
جمھوری اسالم است )يادتان باشد که درکميسيون مشترک که دوھفته قبل درنيويورک تشکيل شد
ايران يک کلمه ازعدم تعھدات آمريکا اعالم نکرد وکميسيون با استفاده ازعبارت >ھيچيک ازطرفين
برجام ادعا ويا اعالم اختالفی نکردند< پايان يافت.
روزنامه کيھان تھران ،ارکان سياست وخواستھای خامنه ای ھم تنھاراه رفع مشکالت کشوررا خروج
ازبرجام اعالم کرده است .وزيرخارجه جمھوری اسالمی ھم خروج ازبرجام را محتمل دانسته است.
ازآنجانيکه جمھوری اسالمی با قانون مھرماه سال  ٩۴تکليف دارد که درمقابل ايجاد تحريمھا دست
به اقدام متناسب بزند ميتواند خروج ازبرجام را به اقدام متقابل تعبير کند وباز از آنجا که قانون
مزبور دولت جمھوری اسالمی رامکلف به فعاليت مجدد ھسته ای قبل ازبرجام ساخته جمھوری
اسالمی بفکر آن است که ازجريان ھياھوی نقض برجام ازسوی آمريکا استفاده کرده وبه حالت قبل
ازبرجام برگردد ودرکالمی روشن علت خروج ازبرجام را تخلف آمريکا قلمداد کند.
دﺳﺘĤورد
دستآورد ازمقوله طرح بازگشت به دوران قبل ازبرجام ازسوی جمھوری اسالمی که با خروج ازبرجام
بنظر آن جمھوری ممکن ميشود ،يک خواست نھفته سياست آمريکاست که مايل است تا بدست
جمھوری اسالمی برجام سقوط کند؛ زيرا خودش دررابطه با برجام کاره ای نيست که بتواند نقشی
درسقوط برجام داشته باشد زيرا خروج آمريکا ويا ھريک ازاعضای  ۵+١تاثيری درجريان برجام
ندارد وفقط جمھوری اسالمی است که با خروج ازبرجام شورای امنيت را درمقابل خود قرارخواھد
داد.
ﺗﻮﺿﻴﺞ ﻣﻬﻢ
توضيح اينکه بھرعلتی که جمھوری اسالمی ازبرجام خارج ويابه اعتبارگزارش آژانس بين المللی
اتمی جمھوری اسالمی ازتعھدات برجام کوتاھی کند ،بدون نيازبه اقدام آمريکا ويا مخالفت کشورھای
روسيه وچنين تمامی تحريم ھای شورای امنيت که بموجب قطعنامه  ٢٢٣١تعليق شده است مجددا
برگشت خواھد شد واين ھمان چيزی است که آمريکا بدنبال آن بوده ولی قادربه انجام آن نيست؛
زيرا بعداز صدورقطعنامه  ٢٢٣١ھمانطور که کرارا استدالل شد آمريکا وکشورھای  ۵+١کاره ای
نيستند که بتوانند ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺎزه اي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻗﺼﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ازﺑﺮﺟﺎم
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ھدف وقصد آمريکا ازبرجام دردوجھت است يکی تامين ھدف ومنافع سياسی آمريکا وديگری تامين
اھداف اسرائيل.
ﺗﺴﻠﻂ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ھدف آمريکا ازدنبال کردن برجام تنھا استقرارسلطه سياسی واقتصادی برايران است ودراين راه
بشرح تحريرات سابقه تاحدودی زمينه ھای توفيق آمريکا ھم قابل مالحظه است وبا جريانی که
بطورقھری ويا اجرائی عليه خامنه ای صورت خواھد گرفت خواست وھدف آمريکا بوسيله جناح
اصالح طلب حکومت کامال تامين ميگردد واين حرفی بود که وزيرخارجه جديد آمريکا آقای تيلرسون
ھم به آن اشاره کرد.
>سياست ما درقبال ايران اين است که ھژمونی واستيالی ايران را عقب بزنيم ،توانائی آنھا را در
توليد تسليحات اتمی مھارکنيم و ازعناصری درداخل حمايت کنيم که منجرميشود به انتقال مسالمت
) ٢۵خرداد ماه (٩۶
آميز حکومت والبته ھمانطور که ميدانيم اين عناصردرايران حضور دارند
اجرای اين سياست آمريکا نياز به صبروزمان دارد >گرصبرکنی زغوره حلوا سازم< واگراين صبر
طوالنی شود آنوقت بطورحتم اقداماتی که ميتوان فرض کرد بايد منتظرش يود.
ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
از آنجا که بين آمريکا واسرائيل يک قرارداد نظامی است که حمله به اسرائيل به منزله حمله به
آمريکا تلقی ميشود قدری نادرست است که بين اھداف آمريکا دربرجام قائل به دوجبھه شد يعنی
بين اھداف اسرائيل وآمريکا قائل به تفاوت گرديد؛ ولی بھرحال با آنکه ممکن است ماھيت اھداف
يکی باشد ولی زوايای آن يکی نيست.
خلع سالح موشکی واتمی وھرنوع سالحی که امنيت اسرائيل را به مخاطره اندازد ھدف نيابتی آمريکا
دربرجام است .آمريکا بمناسبت عوارض سنگينی که ازحمله احتمالی جمھوری اسالمی به اسرائيل
متوجه کشورش ميباشد زيرا بايد درجنگ عليه ايران وبه حمايت ازاسرائيل مشارکت کند بھر قيمتی
که شده مانع فعاليت ھای موشکی وتسلط به فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی خواھد شد؛ و
اين مشکل را ھم خود جمھوری اسالمی بوجود آورده است با تظاھربه موشکھايش که به شھادت
جھانيان اسرائيل را ھدف نابودی معرفی کرد واکنون ھم مدعی است که موشکھايش برای حمله به
پايگاه ھای آمريکائی درکشورھای ھمسايه ايران آماده است؛ آنھم ھمراه توضحيانی که نشانه ای
ازقصد بی تامل آنھاعليه آمريکاست به جھانيان حق خواھد داد که ازاقدامات پيشگيرانه آمريکا که از
آن جمله است تحريم سپاه پاسداران وغيره حمايت کنند.
جھانيان وبيشتر آمريکا حق دارند وبايد ازتھديدات سپاه پاسدان به نابودی اسرائيل وحشت کنند و
تھديدات ومسلح شدن جمھوری اسالمی را به موشک وسالح ھای ھسته ای جدی بگيرد ودرمقام
دفاع وپيشگيری برآيند زيرا تھديد مزبور ازمتفرعات اجرای صدور اسالم به تمام کشورھای کفراست
که درقانون اساسی جمھوری اسالمی بصورت تکليف دولت وملت درآمده است.
درست است که کشورھا حق دارند بنيه دفاعی خودشان را تقويت کنند وجمھوری اسالمی ھم به
ھمين دليل وحق متکی است ولی قضيه مصداق قسم حضرت عباس است ودم خروس؛ اگر تقويت
قدرت دفاعی موشکی رابطه با دفاع ازکشوردارد صراحت وتاکيد قانون اساسی جمھوری اسالمی بر
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صدور انقالب واسالم بتمام کشورھای جھان واين تکيف مشخص دولت ھای جمھوری اسالمی چه
رابطه ای ميتواند با فعاليت ھای موشکی جمھوری اسالمی داشته باشد بغيير از تھاجم برکشورھای
ديگر.
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﻤﻲ وﺟﻬﺎن
جھان دروضع خطرناکی ازسالح ھسته ای قراگرفته که واقعا بمب ھای اتمی ھم روی دست کشورھای
دارنده مانده است که با آنھا چه بکنند؛ اين حساسيت مانع است که کشورھای بزرگ بگذارند که
فعاليت ھسته ای غيرصلح آميز ادامه يابد؛ اين است که تمامی کشورھا با اقدامات جلوگری ازفعاليت
ھسته ای ھم آوازه ھستند وجمھوری اسالمی نميتواند روی دوستی ونزديکی روسيه دراين مورد
حساب کند.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن درﻧﺴﺨﻪ راه آﻣﺮﻳﻜﺎ
نسخه آمريکا برای پسا برجام درجھتی که مختص خودش است ھمانطور که عرض شد ،براساس
صبر وتامل وگذشت زمان است تا تحوالت درونی کشور زمينه رابرای ادامه بال متازع جمھوری
اسالمی بوسيله عوامل آمريکائی حاضردردولت ومجلس فراھم سازد و در اين راه مانع بزرگی که
ميتواند سلطنت طلبان کشورباشند درحالت خاص خودش درکنترل آمريکاواسرائيل قراردارد وازاين
لحاظ نميتواند مانعی بشماررود.
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻗﺪر اﻧﺠﺎم ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ دراﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد
ﺑﺮاﻳﺮان ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻣﻴﺸﻮد ،ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻔﺖ وﺳﺨﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺪاوم
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻢ درﺧﺎرج ازﻛﺸﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدد وﻓﺼﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺗﺎزه ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﺻﻪ
ﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت از ﺳﻮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪار واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن اﺳﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ وﻋﺠﻴﺐ
ﺗﺮازﻫﻤﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ،آﻧﻬﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻴﻮه وﺷﻬﺮﺗﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ازﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺨﺮآور زده ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺰوراﻧﻪ اي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺿﻤﺤﻼل ﺗﻮﺟﻪ وﺣﻤﺎﻳﺖ واﻧﺘﻈﺎر ازﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮﻗﺮارواداﻣﻪ دارد.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
تحقيقات ،نشان ميدھد که ازسال  ١٣۵٨تازمان اوباما پايگاه محافظت ازتحريم سياسی اعليحضرت
)طرح ھنری پرشت( وزارت خارجه آمريکا ودستگاھای وابسته به آن بوده است ،که اوباما به مالحظه
مذاکرات سياسی وبرجامی با ايران نه تنھا ھمچنان مانع فعاليت سياسی اعليحضرت گرديد بلکه
مديريت عمل را ھم به فرانسه داد وتشکيل شورای تجزيه طلبان و ورود پيرزاده وگلستان که گفته
ميشود ازمامورين اطالعاتی دولت فرانسه ھستند نقش پاسداری ازتحريم سياسی اعليحضرت را عھده
دارشدند حضور آقای ترامپ سرفصل جديدی را برای کنترل سياسی فعاليت اعليحضرت رقم زد
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وماموريت پاسداری وتضعيف سلطنت وزمينه سازی برای تحقير وايجاد اتھامات واھی ،به دولت
اسرائيل واگذارشد وامروز سلطنت طلبان که ميخواستند ازوجود آقای ترامپ برای آزادی پادشاھشان
بھره مند شوند متاسفانه ابعاد اين تحريم بمراتب سخت ترازگذشته گرديده است.
ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
گرچه ميتوان گفت که با تسلط آمريکا برايران وروی کارآمدن بال منازعه جناح آمريکائی اصالح
طلبان  ،مشکل تھديد اسرائيل وکشورھای عرب حل وفصل خواھد شد وحتی کاربه شناسائی اسرائيل
ھم خواھد رسيد ولی فشاراسرائيل که ازآمريکا دورانديش تروبيشر نگران است نميگذارد که آمريکا
دست به عصا راه برود وکنگره آمريکا که درجھت منافع اسرائيل حساسيت خاصی دارد محرک دولت
وسياست آمريکاست که ازطريق تحريم ھا سپاه پاسداران راقلع وقمع وآسايش خيال اسرائيل را فراھم
سازد.
ناگفته نماند که مسئله حقوق بشر يک لفافی برای ايجاد صالحيت ايجاد تحريم ھای تامين منافع و
امنيت اسرائيل است واال آمريکا عالوه برآنکه خودش ناقض اعالميه جھانی حقوق بشراست از
کشورھائی مانند عربستان که اصال پدرجد نقض حقوق بشراست حمايت ميکند واعتراضی ھم ندارد.
تاثير تحريم ھا
بفرصت ديگری

