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ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻨﻔﻊ اﻳﺮان اﺳﺖ )ﺗﺮاﻣﭗ(
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻨﻔﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ )ﺧﺎﻣﻨﻪ اي(
ﻛﺪام درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اميرفيض -حقوقدان
اﺻﻄﻼح ﻧﻔﻊ درﻗﺮاردادﻫﺎ
اصطالح نفع يا ضرر دررابطه با قرارداد ،متوجه فرازھای قرارداد است که درمقام اجرا متضمن
منافع کدام طرف قرارداد ميباشد؛ يعنی نفع ،مترصد جايگاه حقوقی طرفين ،در دادگاه واحتمال اختالف
است.
منافع مادی ازقرارداد ھا معموال درحيطه عمل و بررسی کارشناسان اقتصادی ومالی کشورھاست؛
ولی اصلی که درتشخيص منافع قراردادھا قابل رعايت است ،بازده سرمايه مصرفی بعالوه سود متعلقه
به آن سرمايه است ،که اگر اجرای قرارداد بتواند تفاوتی ازباب کسری ھزينه بردرآمد ايجاد کند گفته
ميشود که آن قرارداد سود آوراست.
ﻧﻔﻊ درﺑﺮﺟﺎم
اظھارنظر نفع مالی نسبت به قرارداد برجام با دومشکل روبرو ميشود نخست اينکه ھنوز يکسال از
اجرای برجام ميگذرد واين مدت کافی نيست که مسئله سود مالی برجام مطرح شود.
دوم اينکه – بنابراعالم واشنگتن پست ،جمھوری اسالمی تاکنون برای فعاليت ھسته ای  ١٠ميليارد
دالر سرمايه گذاری کرده است وبا توجه به بھره متعلقه به آن ظرف  ١٢سال رقمی ميشود که از
زمان استھالک ميتوان نسبت به سود آوری آن قرارداد اظھارنظرکرد.
)توضيح اينکه مقامات جمھوری اسالمی خاصه آژانس اتمی ايران ھرگز کالمی درباره ميزان سرمايه
گذاری درصنعت ھسته ای ندارند(.
ﻣﻤﺮدرآﻣﺪ درﺑﺮﺟﺎم
آنچه که به بحث تعلق سود ونفع ايران دربرجام کمک ميکند اين است که دربرجام ھيچ آرتيکلی که
بتواند منبع در آمدی برای ايران محسوب شود وجود ندارد ،مجموعه ای ازتعھدات است که عموما
خرج بردار وتلف کننده سرمايه گذاری ھای قبل ازبرجام است ،و نيز ارفاق ھای شورای امنيت در
برطرف کردن تحريم ھا که آنرا نميتوان به حساب درامد منظور داشت .زيرا قبل ازبرجام آن منابع
اگر در آمدی داشته است برای ايران وجود داشته است.
دقت ديگر نشان ميدھد که ارفاقات وحقوقی که دربرجام برای ايران منظورشده ابدا امتيازی محسوب
نميشود بلکه ھمان حقوقی است که ھمه کشورھای عضو آژانس بين المللی اتمی دارا ھستند؛ متنھا
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بموجب قطعنامه ھای شورای امنيت از ايران سلب و اکنون با امضای برجام آن حقوق بشرط رعايت
برجام در اختيار ايران گذاشته شده است .بنابراين آنھا راھم نميتوان امتياز ويا نفعی به حساب برجام
گذاشت.
ﺧﻄﺮﺟﻨﮓ
برخی مدعی اند که برجام خطرجنگ را ازايران دورساخت .اين نظريه ميتواند اينطور گفته شود که
ارجاع موضوع ھسته ای ايران به شورای امنيت ازسوی آژانس بين المللی اتمی خطرجنگ را منتفی
ساخت ،نه امضای برجام.
 زيرا کشورھای  ۵+١خاصه کشورآمريکا با حق وتوی خود درواقع وفی نفسه شورای
امنيت ھستند وتصميم تحريم ھای اقتصادی شورای امنيت عليه جمھوری اسالمی تصميم
آنھاست .ديگر نميشود درعين اينکه موضوع را به صالحيت شورای امنيت محول ميکنند
آمريکا ھم عليرغم اينکه خودش از اعضای شورای امينت است ،جنگ عليه ايران را
آغازکند .و اگرغيراين ميکرد يعنی عليه ايران به جنگ مبادرت مينمود مورد اعتراض ھمه
جھانيان حتی ھمان کشورھای  ۵+١قرارميگرفت .به کالمی ديگر شورای امنيت طريق تحريم
را انتخاب کرده وبه کشورھای  ۵+١که آمريکا ھم يکی از آنھاست ماموريت مذاکره واجرای
قطعنامه ھارا محول کرده نه جنگ وچنين جنگی ميشد ،جنگ خودسرانه.
ﺗﺸﺪﻳﺪﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺟﻨﻚ
 ارجاع موضوع به شورای امنيت حتما خطرجنگ را مرتفع ساخت؛ زيرا برفرض اينکه
جمھوری اسالمی به قطعنامه ھای شورای امنيت ترتيب اثر نميداد وحاضربه مذاکره با
کشورھای  ۵+١بنمايندگی شورای امنيت نميشد ،بازھم نميتوانست جريان جنگ را متوجه
ايران سازد زيرا واکنش شورای امنيت نسبت به سرکشی جمھوری اسالمی تشديد تحريم ھا
با قطعنامه ھای ديگری بود نه جنگ.
 نگاھی به قطعنامه ھای اوليه شورای امنيت سازمان ملل نشان ميدھد که قطعنامه ھا کم ،کم
شدت عمل يافته است؛ يادمان نرفته که درقطعنامه سوم بود که احمدی نژاد گفت >قطعنامه
را بگذاريد درکوزه وھرچه ميخواھيد قطعنامه بدھيد< وديگری گفت >خداکند که اين قطعنامه
ھا وتحريم ھا ادامه پيدا کند که باعث خود کفائی ماميشود<.
باز ازياد نرفته است که جمھوری اسالمی درمقابل قطعنامه ھای شورای امينت سياست مقاومت را
اتخاذ کردوصريحا گفت >ما فعاليت ھای ھسته ای را متوقف نميکنيم<.
اما ھنگاميکه قطعنامه شماره  ١٩٢٩شورای امنيت صادرشد جمھوری اسالمی ماستھا را کيسه کرد
ومقاومت وسرکشی درمقابل قطعنامه ھای سابق به تمکين وتسليم تبديل شد ،چرا که قطعنامه ١٩٢٩
خالف انتظار جمھوری اسالمی وبشدت حادتر از قطعنامه ھای سابق بود .قطعنامه مزبور کشورھا را
از معامله با ايران درمورد غنی سازی اورانيوم و ديگر مواد ھسته ای منع کرده بود ،وتمام کشورھا
مکلف شدند که از انتقال ھرگونه تانک ،خودرو زرھی ،ھواپيماھای جنگی ،ھليکوپترھای تھاجمی،
توپخانه کاليبرباال ،کشتی ھای نظامی ،موشک وسيستم ھاوقطعات مرتبط با آنھا به ايران خودداری
کنند وعالوه بر آن ليست مفصلی ازکسانی که کشورھا بايد ازاجازه ورود به آنھا خودداری کنند
ازضمائم آن قطعنامه بوده است.
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دراين قطعنامه قيد شده است که اگرايران تمام فعاليت ھای مرتبط با غنی سازی وبازفرآوری خود را
متوقف کند قطعنامه بحالت تعليق درخواھد آمد.
ﺗﻮﺟﻪ
اينکه جمھوری اسالمی بسرعت فعاليت ھسته ای خودرا متوقف واقدام به به بتن ريری نمود نتيجه
فشارھمان قطعنامه  ١٩٢٩بود )پايان(.
 باوجود سابقه ای که قطعنامه مزبور ازبابب تاثير برجمھوری اسالمی گذاشته بود شورای
امنيت دريافته بود که درصورت ادامه سرکشی جمھوری اسالمی قطعنامه بعدی ميتواند
ک َ
شد ونيازبه تصميمات جنگی ندارد وديديم که
کنده سرکشی جمھوری اسالمی را ب ِ
ھمينطورھم شد يعنی جمھوری اسالمی ازوحشت قطعنامه ھای بعدی شورای امنيت تسليم
قطعنامه  ١٩٢٩گرديد وراه مذاکراه را برگزيد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ
آقای ظريف دريکی ازاظھاراتش ازقول آقای کری آورده است که او گفته >با قبول قطعنامه ١٩٢٩
بايد تمام تحريم ھای ھسته ای عليه ايران برداشته شود< نقل قول آقای کری ازسوی آقای ظريف
اگرھم صحت داشته باشد موثردرمقام نيست زيرا اظھارنظری است که مغاير با قطعنامه  ١٩٢٩است
که قطعنامه حکم تعليق تحريم ھارا داده؛ نه لغو و آقای کری مقامی نيست که بتواند تغييری در قطعنامه
بدھد؛ و اين موضوعی است که نميدانم چطور از توجه آقای ظريف به کنارمانده وتاکنون چند بار به
آن استناد کرده است) .پايان(.
تحريم نفتی
ميدانيد که آمريکا بموازات قطعنامه ھای شورای امينت ،مستقال ھم تحريم ھائی عليه جمھوری اسالمی
دررابطه با مسائل ھسته ای وبه اعتبارقطعنامه ھای شورای امنيت برقرارساخت که يکی از آنھا
محدوديت اجازه فروش نفت تاسقف يک ميليون بشکه درروز بود ،که آمريکا بــموازات قطعنامه
 ٢٢٣١که رافع اثرات قطعنامه ھای سابق شورای امنيت بود محدوديت فروش نفت را ھم برطرف
ساخت واين کمک بسيار بزرگی به جمھوری اسالمی شد که بحث جدا گانه ای را پذيراست و درحقيقت
ميتوان گفت که يک امتياز بزرگی بود که آمريکا بدون اينکه تحت فشار شورای امنيت باشد ويا
مذاکراتی سبب آن گردد اين ارفاق را درحق جمھوری اسالمی بوجود آورد.
بھرحال درصورتی که جمھوری اسالمی براه سرکشی ومخالفت خود با قطعنامه  ١٩٢٩ادامه ميداد
بطورحتم آمريکا ھم سقف فروش نفت ايران را ازيک ميليون به کمترتقليل ميداد واين چنين اقدامی
برای جمھوری اسالمی غيرقابل تحمل ميشد دراين حالت چه نيازی به جنگ بود.
ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
 کشوری که قصد حمله وجنگ با کشور ديگری را داشته باشد نميگذارند که جريان به
شورای امنيت وصل شود زيرا بايد تابع فرمان شورای امنيت باشد واستقالل الزم را در
جنگ نخواھند داشت ،مانند حمله آمريکا به عراق و يا ليبی بلکه سعی ميکند که شورای
امنيت درمقابل عمل انجام شده قرارگيرد.
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 درھمين اواخر خبرھا حکايت داشت که اسرائيل به مجتمعی که درسوريه با سرمايه گذاری
ايران وکارشناسان کره شمالی فعاليت ھای اتمی داشت حمله ھوائی کرد و آنرا نابود ساخت؛
اين طريق ،راھی است که کشوری که بخواھد خودش قضيه را تمام کند انتخاب ميکند.
 آمريکا اگرميخواست که ھمانند اسرائيل فعاليت ھسته ای جمھوری اسالمی راازطريق جنگ
حل کند ھمان زمان که ازسوی مجاھدين خلق )ظاھرا وباطنا ازسوی اسرائيل( به آمريکا
جايگاه اتمی ايران در نطنز و فردو اطالع داده شد مستقيما حمالت نظامی عليه ايران به
قصد نابودی تاسيسات اتمی را آغاز ميکرد.
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان را ﻧﺪارد
 آمريکا به داليلی که خارج ازصالحيت اين تحرير است آمادگی آغاز و مديريت جنگ جديدی
را ندارد .عالوه بر آن آمريکا ازجنگھائی که عليه کشورھا ترتيب داده چه نتيجه ای عايد
داشته است؟ سيل مجروحين ومعتادان وخانواده ھای بی سرپرست بزرگترين عاملی است که
پرونده آن درکنار راھکار نظامی قراردارد ،اينھاست که آمريکا راه شورای امنيت را برگزيده
واال نگران مردم ايران ويا مردم کشور خودش نبود ونيست و ايران را عراق ديگری ميکرد.
ﻟﻴﺎﻗﺖ وﻛﺎرداﻧﻲ
 جمھوری اسالمی لياقت وکاردانی الزم رابرای استفاده ازفرصت قطعنامه ھای شورای امنيت
ومذاکره با کشورھای  ۵+١را نداشت؛ زيرا با عبورازخطرجنگ فرصت کافی داشت تا
قرارداد بھتری ازبرجام امضا کند ،زيرا درقطعنامه ھای شورای امنيت مدت محدودی برای
مذاکره قائل نشده است.
 آيا اين سوال مطرح شده است که چرابايد کاری ميشد که پرونده ايران به شورای امينت
ارسال شود؟ و چرا بايد قطعنامه ھای شورای امنيت ناديده گرفته شود آنھم نه باسکوت بلکه
با گردن کلفتی ودم کوزه آب گذاشتن که کاربه قطعنامه  ١٩٢٩کشيده شود.
ﻋﺠﻠﻪ وﺷﺘﺎب
 اسناد مذاکرات ھسته ای ھيئت ايرانی نشان ميدھد که آنھا عجله وشتاب فوق العاده ای در
پايان مذاکرات داشته اند ،اين عجله وشتاب برای پايان مذاکره درمسيری افتاده بود که کسی
فکرمنافع ايران واثرات ناموزون موافقت ھای پی درپی را نميکرد.
اساسا ھرجا ودرھرکاری شتاب باشد متفرعات الزم فراموش ميشود درعجله کيف دستی انسان ھم جا
ميماند تاچه رسد به چيزھای ديگر.
اين عجله درحدی بود که آقای کری درروزنامه آمريکائی کشورش نوشته است >ايرانيھا پيشاپيش
ھمه امتيازات ايران را از ايران سلب کردند< اين امرفقط ميتواند ناشی ازاطمينان به طرف وشوق
پايان يافتن ھرچه زودترمذاکرات باشد .حتی ھمان مسئله استيضاح آور نخواندن توافقنامه ژنو و
امضای آن ازسوی آقای عراقچی ميتواند ناشی ازذوق وشوق پايان يافتن سريع مذاکرات باشد در
اين حالت معلوم است چيزی که نميتواند مطرح شود دقت درموضوعات وتبعاتی است که ازفرازھای
توافقنامه ممکن است بدست ايد .آمريکائيھا کامال شوق واشتياق ايرانيان را برای پايان سريع مذاکرت
دريافته بودند که خانم شرمن گفته است >ايرانی ھا اول چانه ميرنند و دست آخر کوتاه ميآيند<.
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 اينکه کسانی مدعی اند که برجام جنگ را منتفی ساخت ،آری تسليم بالشرط جمھوری اسالمی
به گزارش آژانس بين المللی اتمی ھم ميتوانست سبب دورشدن خطرجنگ باشد وھمان
اعتراضات اوليه آمريکا درمورد فعاليت ھای ھسته ای وتمکين جمھوری اسالمی در مقابل
آنھا ميتوانست خطرجنگ را دورکند.
راه وروش ﻣﺬاﻛﺮه
 يک وقت دائره مذاکرات محدود است به شکست طرف درجنگ؛ يعنی مذاکرات برای چگونگی
تسليم وحد اقتدار دولت شکست خورده است ،در اين حال نميتوان انتظار زيادی از دولت
شکست خورده داشت ولی يک وقت مانند برجام طرفين آزادی عمل درصحبت وتصميم ويا
رد آنرا دارند .ھيئت ايرانی طوری عمل کرده که گوئی يک بدھکاری داشته و آنھم امضا
کردن يک ورقه ای بوده ورفته اند وبدھی را داده وبرگشته اند.
ميگويند دھقانی با االغ ماده اش عازم ده ديگری بود تا االغش را باردار کند؛ وقتی برميگشت کسی
از آن دھقان پرسيد که کجارفته بودی گفت االغم يک ..ن بدھکاربود رفتم داد ،و حاال برميگردم.
 ھرمحققی که درمسئله مذاکرات ھسته ای کنکاشی بنمايد با عجله به پايان رساندن مذاکرات
متوجه ميشود ۀقای فواد ايزدی کارشناس مسائل ھسته ای واستاد دانشگاه تھران ھم نوشته
است.
>مشکل تيم فعلی ھسته ای ايران اين بود که حريف متوجه شده بود که ايران تمام تخم مرغھايش را
درسبد ھسته ای گذاشته وايران فقط به دنبال توافق است وازپای ميزمذاکره بلند نخواھد شد از اين
رومتنی که تھيه شده مشکالت زيادی دارد<.
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻜﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪه ﺑﻮد
 به مذاکرات ھسته ای چه درژنو ويا وين که نگاه کنيد متکلم الوحده آمريکا درمقابل ايران
بوده است نه ھيچ کشورديگری وفقط گاھی ھم نماينده اتحاديه اروپا سری درميان داشته
چرا جمھوری اسالمی که مدعی بوده وھست که آمريکا دشمن ايران است بايد طرف صحبت
وتصميماتش فقط آمريکا باشد؟ آنقدر اين صحنه تکراری است که انسان خيال ميکند که
مذاکرات تنھا بين ايران وآمريکا بوده است.
 درتمام شئون مذاکرات کوتاھی وناديده گرفتن منافع ايران مشھود وحتی ھمان حقوقی که
درقطعنامه ھای شورای امنيت برای ايران قائل شده بود ھم ناديده گرفته شده.
ﻓﺼﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ
 نگاھی به جبھه ھای مذاکرات ھسته ای نشان ميدھد که ازايران يک ھيئت  ٧تنی و از آمريکا
يک ھيئت  ٨٠تنی درمذاکرات شرکت داشته اند.
ازھيئت ايران آنطور که خود آقای عراقچی رئيس ھيئت ايران و آقای دکترسادات گفته است ما نخوانده
برجام را امضا کرديم واکنون ھم معلوم شده که يکی از آن  ٧تن از ھيئت ايران آقای دری نجف
آبادی جاسوس آمريکا وانگلستان تشريف داشته اند ،دربرخی محافل ھم گفته شده که ممکن است
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تعداد جاسوسان درمذاکرات ھسته ای سه نفر باشند ويکی از آن ھفت تن ھم برادر رئيس جمھور،
حسين روحانی بوده که قالتاق ھيئت بوده است.
ﺗﺼﻮرﻧﻤﻴﺸﻮد ﻧﺘﻮان دراﻳﻦ ﻗﻮل ،ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺬاﻛﺮات ﻫﺴﺘﻪ اي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و
اﺧﻼﻗﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺮﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎن را درﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺪارد وﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

