مه شيد= دو ٢٨/٠٨/٢٠١٧ ،برگ  ١از ٩

شھادت مھم در باره برجام -اميرفيض -حقوقدان

اميرفيض -حقوقدان
ايرانيارانی که تحريرات را مفتخربه امعان نظر ميفرمايند به خاطر دارند که درچندين تحرير دررابطه با
برجام وبطورکلی مسئله ھسته ای به اظھارات آقای حميد رسائی نماينده مجلس اسالمی که درجلسه
علنی مجلس گفت؛ آقای عراقچی گفته است> :ماموافقت نامه ژنو را نخوانده امضا کرده ايم< استناد
شد ازجمله آن تحريرات ،تحرير ١۵/۴/٢٠١۶است.
 پيامد اين اعتراف عجيب ضدملی يعنی نخوانده امضا کردن موافقت نامه ژنو که اصل واساس
برجام شناخته ميشود درتحريرات قبلی به نقد آمده است ،و اساسا فساد آن نياز به تفسير و
تشريح ندارد .کسی که بنمايندگی فرد ديگری تا چه رسد به يک ملت سندی را امضا ميکند
مسئول است تا آنرا بخواند و در حد وسع و بضاعت علمی خود آنرا درک کند و اگرھم درک
نميکند تابه درک نرسد نبايد امضا کند ،اينھا ديگرمسائلی نيست که قابل بحث وتذکرباشد ،در
باالسر سردفتران اسناد رسمی نوشته شده >سند را بخوانيد وبعد امضا کنيد< آيا اھميت جلسه
ِ
مذاکرات لوزان و وين کمتر از دفتر اسناد رسمی است ويا موضوع مطروحه در آن اجالسات
کمترازيک سند مثال اجاره نامه است؟ آری وقتی منافع کشور مطرح نباشد ومطرح رضايت
خاطر طرف معامله باشد چه نيازی به خواندن قرارداد است!!
 تصورنميشود که دردنيا موردی باشد که نمايندگان يک ملت درمقابل يک کشور ديگرسندی به
اين با اھميتی را نخوانده امضا کنند وبعد ھم برای آن نمايندگان که بايد با چوب وفلک استقبال
شوند فرش قرمز بياندازند و کار آنھا را فتح الفتوح و عطيه الھی بنامند ،وقتی جمھوری
اسالمی آب اشاميدنی مردم و آب وھوای کشور را به برجام ربط ميدھد چرا بايد نمايندگان
کشور نخوانده اين سند مھم را امضا کنند ،و از آن با شق القمر ياد کنند البته که شق القمراست
اما برای آمريکائيھا.
 اگر بخواھيم که عمل ھيئت ايرانی با تشبيھی مواجه شود ھمانند دختری است که ازترس پدر
و مادرش نفھميده سند ازدواجش را انگشت ميزند.
 درباره قرارداد ترکمانچای وتشبيه آن با برجام خيلی نوشته شده است ولی ابدا امضاکنندگان
قرارداد ترکمانچای نخوانده آن سند را امضا نکردند وشرائط آن زمان ھم با امضای برجام يکی
نبود.
 اساسا خواندن عملی است پيچيده وچند وجھی .ھرکس از خواندن مطلب مورد نظرخود را
جستجو ميکند يک وقت ،متن درسطح است ويک وقت درعمق ونيازبه جستجوی بيشتردارد
در يک قرارداد اعم ازخصوصی ويا بين المللی ابدا خواندن کافی نيست ،آن داستان است که
خواندنش کافی است.
قرارداد ،داستان نيست ،موضوع حق وحقوق يک ملت ويافرد مطرح است نيازبه درک ،احاطه
برموضوع ،تحقيق ،کسب نظرکارشناسی ودرنھايت بکاربردن ضمير باطن دارد.
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> ﻫﺰارﻛﺮﺷﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ درﻣﻮﺿﻮع <
 اصال مگرھرحقوقدان يا کسی که زبان خارجی ميداند صالحيت دخالت درمذاکرات وعقد قرارداد
بين المللی را دارد؟ عقد قرارداد ھای بين المللی يک حقوق حرفه ای است که در صالحيت فرم
ھای حقوق بين المللی است و اگر جمھوری اسالمی از آن مشاورين حقوقی بين المللی استفاده
نکرده برای اين است که ھمانطورکه شاھد اظھارداشته )شھادت را درھمين تحرير خواھيد
خواند( قصد آنھا توافق درجھت رضايت وخواست طرف قرارداد بوده است و اين مورد نيازی
به مشاورحقوقی بين المللی حتی حقوقدان معمولی ھم ندارد.
اﻣــــﺎ ﺑﻌﺪ  -ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﻢ
اين تحرير درباره شاھدی است که برای اولين بارشھادت ميدھد که درمذاکرات وين ھيئت ايرانی
نخوانده صورت جلسات را امضا کرده است.
از آنجا که آقای عراقچی در واژه »مــــــــا« اعالم کرده که ايشان که سرپرست تيم مذاکره کننده بوده
بدون مطالعه ،توافقنامه ژنو را امضا کرده واکنون ھم آقای دکتر سادات از اعضای تيم مذاکره نسبت به
کنفرانس لوزان و )وين( ھمان اعالم آقای عراقچی را )نخواندن توافق ژنو( را درمورد توافق نامه
وين شھادت ميدھد؛ و از آنجا که اساس برجام متکی به توافقنامه ژنو و وين است ،به اين نتيجه
ناسارگار و حتی شرم آور ميرسيم که اساسا ھيئت مذاکره کنندگان با گروه  ۵+١اصال درجريان حقيقت
وباطن و حتی ظاھر مذاکرات ھم نبوده ودرواقع نقش مداد بدست طرفھای مذاکره را داشته اند ،آنھم
درحاليکه بنابر اخباری حدود  ١٠٠٠کارشناس درقسمتھای مختلف ،گروه  ۵+١را ياری فکری ميداده
اند.
ﺳﻨﺪ ﺷﻬﺎدت اﻗﺎي دﻛﺘﺮﺳﺎدات
روزنامه کيھان تھران درگزارشی که درسرمقاله ھمين شماره ھای اخير خود منتشرساخته نوشته است
>مدتی قبل آقای دکترسادات ازاعضای تيم مذاکره کننده درجلسه ای ودرپاسخ به انتقاد از بقای تحريم
ھا دربرجام گفته بود »بخشی ازمشکل ،به مذاکرات برميگردد ،وبخشی نه ،و مشکل اصلی ،عجله شديد
روسا برای رسيدن ھرچه سريع تربه توافق بود ) .(١کاردرست اين بود که تيم ايرانی خودش تحريم
ھای مھم را شناسائی ميکرد ودرتھيه متن برجام پيشقدم ميشد (٢) .اما اينطور نبود دوستان مذاکره
کننده به دليل فشار سياسی ) (٣عليرغم مخالفت کارشناسان تحريم ) ،(۴بدون تانی الزم چارچوب لوزان
را پذيرفتند ) (۵درمرحله بعد نيزابتکارعمل دست غربی ھا بود ) (۶کل متن بخش تحريم ھا از برجام
از طرف آمريکائی ھا به دکتر ظريف داده شد وما درفاصله لوزان تا وين مشغول متن خوانی وتطبيق
ضمائم با متن وبا قوانين تحريم بوديم ) (٧اينکه گفته ميشود متن برجام دستآورد است درست نيست
) (٨ما متن آمريکائی ھارا فقط پذيرفتيم ) .(٩حاال متوجه شده اند که ابعاد متن وسيع ترازتصورما
بوده« ).<(١٠
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ﻧﻘﺪ اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺠﻠﻪ
) (١شاھد مشکل اصلی درمذاکرات ھيئت ايرانی با گروه ۵+١را عجله روسا ميداند.
 دراظھارات شاھد معلوم نيست که روءسا چه کسانی بوده اند ،درحاليکه وزيرخارجه جمھوری
اسالمی بنمايدگی دولت رياست ھيئت ايرانی را داشته ديگر بحث روسا چگونه ميتواند کار
آمد اجرائی ويا ايجاد کننده تحول مذاکرات باشد؟
 درست است که آنطور که ھيئت ايرانی مدعی است ،مذاکرات با کسب نظرخامنه ای بوده است
اول اينکه مذاکرات ھسته ای در ابوابجعی رھبری نبوده ونيست واين بدان معناست که کسب
اجازه جنبه احترام وصواب ديدی داشته نه الزامی دوم اينکه آيا خامنه ای به آنھا گفته است
که نخوانده سندرا امضا کنند؟؟
 ھمينجا اگر ازھيئت ايرانی سوال شود شما که سند را نخوانده امضا کرده ايد يعنی ازمتن سند
آگاه نبوه ايد چگونه مراتب رابه اطالع خامنه ای رسانده ايد؟؟ ،کدام را ميتوان قبول کرد؟
جوابش شنيدنی خواھد بود.
 دراظھارات شاھد آمده که >عجله برای توافق بود< توافق يعنی موافقت با موضوع ،وقتی
حضرات نمايندگان جمھوری اسالمی از سوی ملت ايران درمذاکرات موافقت نامه ھا را نخوانده
اند ،چگونه ميتوانند صحبت از توافق کنند بلکه بايد صحبت ازتسليم کنند.
 وانگھی پرونده ھسته ای ايران حدود  ١٠سال جريان حاد داشته آيا دقت درمتن سند و خواندن
آن چقدر وقت ميبرده که درمقابل  ١٠سال ،تاخير و اتالف وقت درحل مناقشه بحساب آيد؟
 عجله بھانه است برای کاردرست نکردن – درقرآن صبر و دقت درکارھا ھديه خدا وعجله
ھديه شيطان معرفی شده است و اين ھمان است ،که دراصطالح گفته ميشود> :عجله کار
شيطان است< ھمواره عجله در کار بھانه است ونميتواند رفع اثر از کار نادرست کند يک
راننده خطا کار که سبب تصادف با يک انسان ميشود بھانه اش عجله داشتن است ،اين عالئمی
که برای اتومبيل ھای حوادث بکار ميرود از زنگ وسوت ورنگ برای ھمين است که نشانی
باشد برعجله ای که قانون به آن اجازه حرکت عجوالنه را داده است.
ھيچ قراردادی حتی پيمان صلح وترک مخاصمه نميتواند آنقدر فوريت داشته باشد که طرفين يا يکطرف
نخوانده آنرا امضا کند .شما نگاه کنيد محال است در دنيا کسی که از سوی ملتی نمايندگی مذاکره و
تصميم با کشور ديگری را داشته باشد علنا اعالم کند که ما نخوانده قرارداد را امضا کرده ايم وبعد ھم
آن ملت برای آن نمايندگان فرش قرمز بياندازد.
يک وکيلی که مدعی شود نخوانده سندی را امضا کرده است ،اول پروانه وکالت او را باطل ميکنند و
احتماال ازسوی موکلش تعقيب ھم ميشود نه اينکه فرش قرمزبياندازند.
حکيم فردوسی درمنع عجله بيتی دارد که ميگويد:
کشتی ويران گذشتن برآب
به
ِ

به آيد که درکارکردن شتاب
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ﻛﺎردرﺳﺖ
دررديف ھای  ٢و ٣و ۴با مسائل معنا داری ازاظھارات شاھد مواجه ھستيم .نخست اينکه شاھد بر کار
درست واقف بوده است؛ و آنرا توضيح ميدھد وميگويد> :کارشناسان تحريم که ھمراه ھيئت بودند بايد
خودشان صورتی از تحريم ھا را تھيه ميکردند و وارد موافقت نامه ميکردند< اما شاھد گواھی ميدھد
که کارشناسان تحريم اين کاررا نکردند؛ چرا؟ علت آنرا فشارسياسی ميگويد .فشارسياسی چيست؟ در
عرف سياسی ،فشاری است که ازجانب کشورھای خارجی بردولت ويا ملتی ديگر وارد ميشود.
در قسمت نخست اظھارات شاھد ،علت ِ بی تدبيری وعدم خواندن ،عجله ياد شده ودراين قسمت فشار
سياسی عنوان شده است ،که تفاوت آنھا کامال معلوم است و ميتوان گفت يا شاھد از معنا و تفاوت فشار
سياسی و عجله غافل بوده و اگر غافل نبوده ومدعی است که فشار سياسی بوده ،شھادت شاھد بر
وجود کره ،اصالت برجام را زير سوال ميبرد؛ و فصل ديگری را ميگشايد که پای توجھات ديگری را
پيش ميکشد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
)۴و (۵ميدانيد که يکی ازعللی که جمھوری اسالمی حاضربه مذاکراه با  ۵+١شد تحريم ھای سازمان
ملل متحد وکال ھمه تحريم ھای عليه جمھوری اسالمی بود وبه ھمين دليل ھم تعدادی ازکارشناسنان
اقتصای تحريم ھم ھمراه ھيئت بوده اند .شھادت شاھد براين حقيقت تکيه دارد که با آنکه کارشناسان
تحريم نسبت به تصميمات مخالف بودند ولی ھيئت ايرانی به مخالفت آنھا اعتنائی نکرد وبدون تائی
چار چوب لوزان )ژنو( را پذيرفتند.
قدری تامل الزم است ،چگونه ممکن است برای امضای موافقت نامه ای بين جمھوری اسالمی و۵+١
که بخش مھم آن متوجه تحريم ھای عليه ايران است ھيئتی مشتمل برکارشناسان تحريم اعزام بشوند
ولی به نظريه آنھا ھمان ھيئت ايرانی اعتنائی نکند؟ پس چرا کارشناسان به مذاکرات اعزام شده اند؟
شاھد علت اين قصور مشخص را فشار سياسی گذاشته است .يعنی فشارخارجی ھا تا اين حد بوده که
نيازی نبوده ونيست که کارشناسان تحريم مسئله تحريم ھای عليه ايران را مطرح وبررسی کنند؟ واقعا
نام اين عمل مذاکرات سياسی و امضای قرارداد برجام است؟ پس آن شعارھای مرگ بر آمريکا نه غربی
ونه شرقی نتيجه اش اين است که کارشناسانی که برای حفظ منافع ايران درمورد تحريم ھا حضور داشته
اند بايد به اعتبار ارجحيت مقام وموقعيت سياسی طرف مذاکرات ،نظرياتشان ناديده گرفته شود؟
اﺑﺘﻜﺎرﻋﻤﻞ
) (۶شاھد اظھارنظرکرده که >درمرحله بعد ،ابتکاربدست طرف افتاد< داستان شيره را خورد وگفت
شيرين است .خوب معلوم است وقتی فشارسياسی باشد ،وقتی عجله باشد ،وقتی ھيئت ايرانی اسناد را
نخوانده باشد ،وقتی ازتجربه وعلم کارشناسان تحريم ھم نيازی به استفاده نباشد ،البته که بطور طبيعی
ھمه کارھا از تھيه متن قرارداد و ريزه کاری ھا بدست طرف خواھد افتاد که افتاده است.
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آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﻬﺎ ﻃﺮح را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
) (٧اين قسمت ازشھادت شاھد را باتفاق ميخوانيم> :کل متن بخش تحريم ھا از برجام ازطرف آمريکائيھا
به دکتر ظريف داده شد وما درفاصله لوزان تا وين مشغول خواندن آن بوديم <.......
 طبق اظھارشاھد ،طرح از طرف آمريکائيھا تدوين وبه آقای دکتر ظريف داده شده است و
ھيئت ايرانی درطول فاصله لوزان تا وين مشغول خواندن آن دسته گلھايی بوده اند که موقعی
که بايد ميخواندند آنرا نخواندند .مصداق )نوشدارو بعد ازمرگ سھراب چه سود( .خواندن
متنی که ھيئت ايرانی آنرا نخوانده امضا کرده است ،فقط برای تمرين خواندن خوبست نه يک
١
درفالن است(.
کار حقوقی که ميشود )اعتراض بعد ازامضا مشت ِ
 عبارت >کل طرح تحريم ازطرف آمريکا تدوين وبه آقای دکتر ظريف داده شد< رساگر اين
مطلب است که آقای دکتر ظريف در آن جلسات عمال ھيچکاره و آمريکا ھمه کاره بوده که
طرح را تھيه وبه آقای ظريف داده است؛ و آقای ظريف ھم بعدھا درفاصله لوزان = وين آنرا
مطالعه کرده اند پس چه فرقی بود اگر آمريکائيھا آنرا برای جمھوری اسالمی پست ميکردند.
 با اينھمه ،اظھارات شاھد نشان ميدھد ،با آنکه ھيئت ايرانی متن موافقت نامه وچارچوب
برجام را بعد از رد وبدل کردن امضا خواندند ،ولی يا نفھميدند ويا اھميت ندادند ،زيرا ھيچ
اثری از اعتراض ھيئت ايرانی وجود ندارد و نه تنھا وجود ندارد که شادمانی وعکس
دستجمعی آنھا ھم نمودار رضايت ھيئت ايرانی است.
اما اين تنھا ماجرای کارنبود کم ،کم حقايق بيرون آمد وشھودی ابرازشھادت کردند وکارشناسان واھل
تحقيق که درجريان امر دخالت نداشتند وارد موضوع شدند باب اعتراضات گشوده شد.
دﺳﺘĤورد
) (٨شاھد که بھرحال عضو ھيئت اعزامی درمذاکرات ھسته ای و برجام بوده و البد تخصصی داشته
است صريحا اعتراف ميکند که برجام دستآوردی نبوده است يعنی ھمه تبليغات دولت روحانی روی برجام
که فتح الفتوح وشق القمر است دروغ وبی پايه است ،ادعای اينکه برجام سبب رفع تحريم ھا ميشود
دروغ بوده است ،رفع توقيف ازصدھا ميليارد سپرده ھای توقيف شده ايران ازسوی آمريکائيھا دروغ
بوده است؛ و راست وحقيقت آن اين است که آمريکائيھا يک پايبندی به ايران زده اند که متاسفانه فقط
درحريم بسيارمحدودی ميتواند حرکت خرگوشی داشته باشد.

 -١تازه اگر ميخواندند انگليسی تکنيکی و فنی اين حضرات آنقدر نبوده است تا جزييات را درک بکنند ،بارھا نمونه
آورده شده ،يک جمله فنی در فرانسه يک معنی ودر پارسی معنی ديگر و در انگليسی مفھوم ديگری دارد ،يک
متخصص در نوشته ای مانند» :بخشش الزم نيست اعدام کنيد« سه مفھوم درک ميکند و حتما نياز به پرسش
و جستجو داد ،ميشود خواند» ،بخشش ،الزم نيت اعدام کنيد« يعنی متھم بخشوده شده و اعدام نميشود يا خواند:
»بخشش الزم نيست؛ اعدام کنيد« يا ميشود ھمانطور بدون ويرگول خواند و تصميم خودسرانه گرفت .ح-ک
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اﻋﺘﺮاف ﻛﺎﻣﻞ
) (٩دردريف  ٩شاھد اعترافی ميکند که ھرايرانی مترصد حقوق ايران را ميلرزاند ،شاھد گفته است
>مـــــآ متن آمريکائی ھا را فقط پذيرفتيم<.
اھميت اين اعتراف دراين نيست که متن مورد نظرآمريکائيھا به ھيئت ايرانی حقنه ويا چپانده شده است
بلکه بايد تاثير آنرا دربقيه شھادت شاھد يافت يعنی بخش  ١٠که شاھد گفته است.
صورمــــا بوده است<.
>ابعاد متن ،وسيع ترازت ّ
يعنی ما سرمان به خودمان گرم بود ومتنی که ما نخوانده امضا کرده بوديم خيلی وسيع ترازتصوراتی
٢
که نسبت به طرح داشتيم تنظيم شده بود.
ﺗﺼﻮرات وواﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ
دراين قسمت ،تحرير وارد فازی ميشود که به بسياری کشمکش ھائی که دررابطه با برجام خاصه تحريم
ھا درجريان است پاسخ قطعی ميدھد.
ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮع واﺳﺘﺪ ﻋﺎي ﺗﺤﺮﻳﺮ
بمناسبت اھميت اين فراز ازتحرير ازخوانندگان محترم تقاضا ميشود با بذل دقت وتامل بيشتر کسر
بضاعت تحرير را دربيان موضوع جبران فرمايند و آرايش آنرا انطور که ھست منتقل دارند.
اﻳﺮان وﺟﻮد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درقرارداد ھای بين دو يا چند کشورمعمول اين است که يک ھيئت تحريريه يا نام ديگری برمذاکرات
نظارت و اشراف دارد وھمه مذاکرات وتوافقھا را ثبت ومنظم ميکند افراد اين ھيئت متشکل از کارشناسان
وحقوقدانھا ونويسندگان ھمه کشورھای طرف قرارداد خواھند بود بھمين دليل تمام نسخ قرارداد که
ازسوی ھيئت تحريريه تنظيم ميشود يکسان خواھد بود واين عبارت ھم زيرھريک از آن نسخ اضافه
ميشود که درصورت بروز اختالف مثال متن فرانسه ويا انگليسی قرارداد معتبراست.
دراين حالت اختالف بسياراندک است وگاه بعلت معانی متعددی که دريک زبان برای يک واژه وجود دارد
ممکن است جائی برای تفاسيرمختلف فراھم شود که رفع آن از سوی کارشناسان زبان امری عادی
است.

 -٢حوصله نداشته اند ھمه متن را بخوانند ،وگرنه »از آن کار ديگر« وا ميماندند .ح-ک
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درحاليکه توافق ھای ژنو و وين به زبانھای انگليسی – فرانسه – روسی و آلمانی تھيه و اضافه
شده که ھمگی دارای اعتبار واحد است ،و درحاليکه ايران طرف اصلی قرارداد بوده نامی از زبان
فارسی و ايران نيست.
متاسفانه درجريان تصميات ژنو و وين ايرانيھا درھيئت تحريريه حضورنداشته اند و اگر ھم داشته اند
نقشی نداشته اند زيرا ھرگز نسخه ای از توافق ھای وين و ژنو که زبان فارسی باشد وبه امضای
ايرانيھای عضو ھيئت تحريريه رسيده باشد موجود نيست و نسخه ای که مورد استفاده وزارت خارجه
جمھوری اسالمی قرارگرفته ترجمه متن انگليسی  ۵+١است که ازسوی وزارت خارجه جمھوری
اسالمی به فارسی ترجمه شده است و آنطور که صورت جلسات مجلس اسالمی نشان ميدھد سه نوبت
ترجمه مزبور بعلت عدم ھماھنگی با اصل سند آمريکا برگشت داده شده است.
جھان نيوز ،که دراين مورد پژوھش کرده به ھمين موضوع اشاره نموده؛ که چرا بايد درحاليکه ايران
طرف اصلی قرارداد بوده نسخه ای مختص ايران نباشد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻳﺮان
در اظھارات شاھد مالحظه کرديد که گفته است> :ابعاد متن وسيع ترازتصورات ما بوده است<.
از آنجا که ايرانيھا درھيئت تحريريه مذاکرات حضورنداشته ويا اگرھم داشته نقشی نداشته ويا اصال
تحويل گرفته نشده اند وزارت خارجه جمھوری اسالمی برای ارائه برجام به مجلس ازنسخه وزارت
خارجه آمريکا استفاده کرده بعالوه تصورات وخياالتی که وزارت خارجه جمھوری اسالمی نسبت به
برجام داشته است وھمين خياالت وتصورات بوده که نسخه فراھم شده جمھوری اسالمی با تعارضاتی
که با نسخه آمريکا داشته سه بارترجمه مزبور عودت داده شده است.
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎرض
تعارضات متن وزارت خارجه جمھوری اسالمی ومتنی که مورد عمل  ۵+١است مواردی است که اگر
فرصت بشود به يکايک آن در اين تحرير مشغول خواھيم شد ولی مھمترين آنھا مسئله تحريم ھاست.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ درﻣﺘﻦ 5+1
درمتن وزارت خارجه آمريکا که ھمان متنی است که مورد تائيد کشورھای  ۵+١قرارگرفته وزيربنای
برجام است درمورد تحريم ھا چنين ميگويد:
> گرايران به تعھداتش عمل کند ،فراغتی * ازتحريم ھا خواھد يافت .پس ازاينکه آژانس تائيد کند که
ايران گامھای کليدی مرتبط با ھسته ای رابرداشته است تحريم ھای مرتبط با ھسته ای اروپا و آمريکا
تعليق خواھد شد* وچنانچه درھرزمانی ايران نتواند به تعھداتش عمل کند تحريم ھا به جای خودش
بازخواھد گشت .ساختارتحريم ھای آمريکا برای بخش عمده ای از دوره توافق باقی خواھد ماند ھمه
قطعنامه ھای شورای امنيت ھمزمان با اقدامات ايران درزمينه ھای نگرانی ھای سياسی )احتمال

مه شيد= دو ٢٨/٠٨/٢٠١٧ ،برگ  ٨از ٩

شھادت مھم در باره برجام -اميرفيض -حقوقدان

انحرافات نظامی( غنی سازی ،اراک ،فردو شفافيت* برداشته خواھد شد؛ تحريم ھای آمريکا بخاطر
نقض حقوق بشر ،تروريسم وموشکھای بالستيک ايران ھمچنان پابرجا خواھد ماند*<
اجازه فرمائيد قبل از آنکه قدری درباره متن  ۵+١که درباال مالحظه فرموديد اشاراتی که الزم است
بشود به سند وزارت امورخارجه جمھوری اسالمی رجوع شود.
ﻣﺘﻦ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
>پس ازاجرائی شدن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( تمامی قطعنامه ھای شورای امنيت لغو*
خواھد شد وھمه تحريم ھای اقتصادی ومالی چند جانبه اروپا ويکجانبه آمريکا از جمله تحريم ھای مالی،
بانکی ،بيمه ،سرمايه گذاری وتمامی خدمات مرتبط با آنھا درحوزه ھای مختلقف ازجمله نفت و گاز،
پتروشيمی وخودروسازی فورا لغو* خواھد شد؛ ھمچنين تحريم ھاعليه اشخاص حقيقی وحقوقی،
سازمان ھا ،نھاد ھای دولتی وخصوصی تحت تحريم ھای مرتبط ھسته ای ايران ازجمله بانک مرکزی،
ساير موسسات ملی وبانکی ،کشتيرانی وھواپيمائی جمھوری اسالمی کشتيرانی نفت بطورھمه جانبه
فورا برداشته* خواھدشد؛ ھمچنين کشورھای عضو  ۵+١متعھد ھستند ازوضع تحريم ھای جديد در
موضوع ھسته ای خودداری نمايند * )گرفته شده ازجھان نيوز(.
ﻧﻘﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دوﻣﺘﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻟﻐﻮ
 يکی ازتعارضات برجسته بين متن  ۵+١ومتن تنظمی جمھوری اسالمی مسئله تعليق ولغو
است که درمتن ۵+١ازواژه تعليق استفاده شده ودرمتن جمھوری اسالمی واژه تعليق تبديل
به لغو شده است ،و در متن جمھوری اسالمی دوبار ازواژه لغو فوری بجای تعليق استفاده
شده است.
تفاوت آن دو کامال معلوم است ونيازبه بحث ونقد نيست .کلمه »فراغتی« که در متن  ۵+١بکار رفته
پشتوانه تعليق است زيرا فراغت نسبت به لغو قرابت معنائی ندارد.
 متن جمھوری اسالمی طوری تنظيم شده است که بمجرد اجرائی برجام کليه تحريم ھای اروپا
و آمريکا عليه جمھوری اسالمی فورا لغو خواھد شد )تحريم ھا دقيقا ومشروحا درمتن
جمھوری اسالمی بيان شده است(.
 مطلب باال که درمتن جمھوری اسالمی نوشته شده ھمان است که درخيال وتصورات ھيئت
ايرانی وجمھوری اسالمی نقش داشته وشاھد گفته است که:
>ابعاد متن وسيع ترازتصورات ما بوده است<.
 جالب اينجاست؛ با آنکه شاھد شھادت داده که >الزم بوده که کارشناسان تحريم ،تحريم ھای
عليه ايران را درتوافقنامه ھا ذکرميکردند واين کارانجام نشد< معھذا جمھوری اسالمی درمتنی
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که فراھم کرده تحريم ھارا بطوروسيع ومشروح ذکرکرده است )بازھم نوشدارو بعد از مرگ
سھراب(.
 اين کوشش مجعول وبی اساس جمھوری اسالمی درحالی است که درمتن اصلی ) (١+۵تعليق
تحريم ھا انحصارا متوجه تحريم ھای ھسته ای است متن مزبور چنين است:
»و پس از اينکه آژانس تائيد کند که ايران گامھای مرتبط با ھسته ای را برداشته تحريم ھای مرتبط با
ھسته ای اروپا و آمريکا تعليق خواھد شد«
يعنی اوال برخالف متن جمھوری اسالمی تحريم ھا لغو نخواھد شد وتعليق ميگردد يعنی برگشت پذيراست
واين بدان معناست که درصورت عدم اجرای تعھدات برجام ازناحيه جمھوری اسالمی ھمان تھدات تعليق
شده دوباره گريبان جمھوری اسالمی را خواھد گرفت .درمتن اصلی عبارت مزبور چنين است:
>چنانکه ھرزمانی ايران نتواند به تعھداتش عمل کند تحريم ھا بجای خود بازخواھند گشت<.
ﺣﺎﺷﻴﻪ = اصرار برخی جناح ھای جمھوری اسالمی به متوقف کردن برجام ميتواند نتيجه آن بازگشت
تحريم ھای ھسته ای باشد )پايان حاشيه(
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻗﻌﺎت
چنانکه درمتن جمھوری اسالمی مالحظه کرديد ،جمھوری اسالمی يک سری کامل ازتحريم ھارا دررديف
تحريم ھای قابل لغو آنھم فوری منظور داشته است اکنون به متن اصلی رجوع ميکنيم:
در متن اصلی ) (١+۵نوشته شده:
>تحريم ھای آمريکا به خاطرنقض حقوق بشر ،تروريسم وموشکھای بالستيک ايران ھمچنين پابرجا
خواھند بود<.
يعنی برجام ھيچ ارتباطی با تحريم ھای آمريکا عليه جمھوری اسالمی بمناسبت ھای تروريسم ونقض
حقوق بشروموشکھای بالستيک ندارد واينکه جمھوری اسالمی تمام تحريم ھای آمريکا را يکسره
مشمول لغو قرارداده امری نادرست ومجعول وحاصل ھمان تصورات است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ  -الزم به تذکراست بيش از ٩٠درصد تحريم ھای آمريکا عليه ايران تنھا به خاطرپرونده ھسته
ای نيست وبه بھانه ھائی مانند نقض حقوق بشروحمايت ازتروريسم وموشک ھای بالستيک وضع شده
است) .پايان حاشيه( ماخذ جھان نيوز.
ناتمام

