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اميرفيض -حقوقدان
بمناسبت گفتگوھای حادی که درمحافل کشورھا وجمھوری اسالمی نسبت به ادامه ويا خروج از برجام
معمول تحقيق ھا ،درطبق تقديم قرارميگيرد.
درميان است اين تحقيق برسم
ِ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺟﺎم
مھمترين ضعف برجام ،فقدان حسن نيت ووجود سوئ نيت درطرفين برجام است .اگر برجام با ھرمنطق
حقوقی ومتضمن انصاف ورعاي ِ
ت اصول يک قراردا ِد منصفانه ومعقول تنظيم ميشد نميتوانست بدور از
کشمکش ،درجريا ن عادی قرارگيرد زيرا ھر شرطی مستقربرحسن نيت ويا الاقل فقدان سوء نيت ودشمنی
است و دشمنی و خصومت درقرارداد ھا مانند سطح پوکی است که بنائی پايدار ومطمئن بر آن ايجاد شود.
يکسال وچند ماه است که ازاجرای برجام ميگذرد ھمان آقای ظريف که آنرا نخوانده ولی با مباھات امضا
کرد و رجز خوانی ھای مفصلی ھم به ملت تحويل داد چند روز قبل گفت> :ما ازبعد ازبرجام حتی نتوانسته
ايم يک حساب برای جمھوری اسالمی درلندن بازکنيم< رئيس بانک مرکزی ھم گفت >که وضع ما ازقبل
ازبرجام ھم بدتراست وشرکت ھای خارجی حاضربه تحويل ما نيستند< و وزير اقتصاد ھم داستان ھای
مشابھی ازگرفتاری ھای برجام تعريف کرد.
اينھا درحالی است که دربرجام محدوديت ھای مربوط به قطعنامه ھای شورای امنيت برچيده شده است
ديگرچرابايد ايران حتی نتواند يک حساب درلندن بازکند ويا وضع سرمايه گذاری واعتباربين المللی ايران
ازقبل ازبرجام بد ترباشد؟
برای اينکه روابط خصمانه بين آمريکا و جمھوری اسالمی وبرعکس چيزی نيست که پنھان باشد وھمه
کشورھا وخاصه سرمايه داران بزرگ ميدانند و لذا کشورھا وصاحبان سرمايه بحق احتياط ميکنند که وارد
جريان مالی ايران شوند که ھاله ھای خصومت ودشمنی وحتی جنگ سرمايه آنھا را تھديد ميکند .سرمايه
نميرود به جائی که بيم ازبين رفتنش باشد اصطالح اقتصادی.
>پول بد پول خوب را ازبين ميبرد< رساگرھمان مفھوم است.
کشوری که با موشک ھای خودش به آمريکا التيماتوم ميدھد که اگرسپاه پاسداران تحريم شود از موشک
عليه آمريکا استفاده ميکند؛ نبايد انتظار داشته باشد که ھيچ سرمايه داری درجمھوری اسالمی سرمايه
گذاری کند حتی اگرعاقل باشد بايد مترصد فرارسرمايه ھای داخلی ھم بشود.
تحريم سپاه پاسداران ازحقوق ملی کشور آمريکاست که متقابال اين حق برای جمھوری اسالمی ھم موجود
است که جمھوری اسالمی ھم پنتاگون را تحريم کند؛ کما اينکه قانون تحريم آمريکا ھم از مجلس اسالمی
گذشته است ديگر تھديد به موشک چرا؟؟
جمھوری اسالمی بجای تھديد آمريکا به موشک جاداشت که درکميسون مشنرک الاقل يک اشاره ای به
تخلفات آمريکا ميکرد که نکرد؛ ميدانيد جان کری در رابطه با گزارش خانم موگرينی رئيس کميسون
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مشترک که اعالم کرد طرفين يعنی ايران و وزرای  ۵+١ھيچ اختالف ندارند درروزنامه واشنگتن پست
چه نوشت؟
نوشت >ما درکميسيون مشترک نه لنگه کفش بھم پرتاب کرديم نه حرفھای تند زديم<
يعنی خانم موگريتی گزارش درستی داده که طرفين اعالم اختالف نکردند.
دم فرويستن بوقت گفتن

چون تيغ را درجنگ پنھان کردن است

ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ وﺟﻨﮓ
اختالفات بين دويا چند کشور معموال سه طريق راطی ميکند يا مذاکره وبستن قرارداد است ويا طريق
داوری ويا جنگ است که پايان جنگ بازھم به قرارداد صلح منجرميشود؛ بنابراين اگرازقبل و بعد ازتنظيم
قرارداد فصل مخاصمه ودشمنی واحتماال شروع جنگ مختومه نباشد پس قرارداد فاقد قصد درست ،ومعيوب
است.
وزير امورخارجه ايران که خودش برجام را امضا کرده ميگويد که امضای برجام بمنزله پايان مخاصمه با
آمريکا نيست؛ وبعدازاظھارات ظريف که ازھيچ حقوقدانی که خود قرارداد را امضا کرده انتظار چنين
ادعادئی نيست؛ وزارت خارجه آمريکا ھم ادعای ظريف را فورا تحويل گرفت زيرا اظھارات ظريف سندی
است که جمھوری اسالمی نسبت به نفس برجام وفادار نيست )ازدشمن نميتوان وفاداری خواست(؛ اينکه
آمريکا مدعی است که ايران بنفس قرارداد برجام عمل نميکند برھمين اساس و اقرارجمھوری اسالمی
است.
ﻗﺼﺪ وﻧﻴﺖ درﺑﺮﺟﺎم
 دراعالميه کاخ سفيد آمده است >پريزيدنت اوباما به صراحت گفته است که دستيبابی به راه حلی
صلح آميز که ايران را ازرسيدن به بمب ھسته ای بازدارد<.
بنظرنميايد طرفينی که معتقد به دوام حالت خصمانه ازقبل وبعد ازقرارداد باشند ،قصد ونيت اصلی در
قرارداد رعايت شده باشد.
 دراعالميه کاخ سفيد آمده است >طرفين برای رسيدن به يک راه حل ديپلماتيکی الخ<...
راه حل ديپلماتيکی راه حلی است که:
>رابطه ديپلماتيک حقوقی است که رابطه ميان دولت ھاراتحت پوشش خويش قرارميدھد ورابطه
)تعريف ازکنوانسيون – ١٩۶١سليمان زاده(
دوستانه راميان دولت ھا تقويت ميکند<
دﺳﺘﺎورد ﺑﺎﻻ
مقصود ازتصديع باال اين است که درميدان موشک کشی؛ تھديد و ارعاب نميتوان به جريان يک قرارداد
بين دو کشور ذره ای اعتماد داشت .دريک قرارداد عادی بين مالک ومستاجر درصورتی که بين آن دو
حسن نيت نباشد درعين وجود قرارداد ھريک ميتوانند پدرطرف ديگر را دربيآورند تا چه رسد بين دوکشور
آنھم که يکطرف آن آمريکا باشد.
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ﺑﺎرزه دﻳﮕﺮ دروﻏﮕﻮﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ضعف ديگری که درجريان مذاکره ھسته ای مانع اصالت آن است دروغگوئی جمھوری اسالمی و متقابال
آگاھی وسيع آمريکا از آن است.
جمھوری اسالمی مانند کبک عمل ميکند وتصورمينمايد که غرب ازاعمال مخفی و آشکار و مذاکرات وحتی
تصميمات جمھوری اسالمی آگاه نيست وھمچنين خيال ميکند اينکه ميگويد اسالم با سالح ھسته ای مخالف
است ويک فتوا ھم ضميمه آن ميکند آمريکا باورميکند.
اخيرا مجله گلوبال سرچ؛ گزارشی ازفعاليت ھسته ای جمھوری اسالمی منتشرساخته که دقت آن سطح
آگاھی غرب را نسبت به فعاليت ھای جمھوری اسالمی وھمچنين دامنه وسيع آنرا نشان ميدھد.
غرب وبيشتر آمريکا يقين دارند که جمھوری اسالمی وحتی خامنه ای دراجتناب ازسالح ھسته ای به
اعتبار حکم اسالمی دروغ وتظاھرميکنند .ھمين سيد علی خامنه ای بود وھست که درمقام رياست جمھوری
درفوريه سال  ١٩٨٧درسازمان انرژی اتمی ايران گفت:
»درمورد انرژی ھسته ای مااکنون سخت به آن نيازمنديم .ملت ما ھميشه
ازخارج مورد تھديد بوده است .حداقل کاری که مادرمقابل اين خطرميتوانيم
انجام بدھيم اين است که به دشمنان خود نشــــان دھيم که ما توان دفاع ازخود
راداريم .بنابراين ھرقدم که شما اينجا برميداريددرراه دفاع ازکشور و انقالبمان
بااين ذھنيت شمابايد سخت کارکنيد وبا بيشترين سرعت«.
است
)ازگزارش گلوبال سرچ(
اظھارات باال ازسيد علی؛ يعنی ھمان کسی است که ميگويد اسالم اجازه استفاده ازسالح .ھسته ای را
نميدھد ايا درسال  ١٩٨٧اسالم نبودويابود واجازه داده بود واين روزھا که سنبه غرب محکم است.
اسالم سالح ھسته ای را ممنوع کرده است.
ھاشمی رفسنجانی درمقام رياست جمھوری درفاصله سالھای  ١٩٨٩و ١٩٩٧در سخنرانی  ١۴دسامبر
سال  ٢٠٠١خود گفت »تالش ايران برای رسيدن به سالح اتمی برای ممانعت ازحمله اسرائيل است«
واضافه کرد >اگريک روز جھان اسالم به تسليحاتی شبيه آنچه اکنون اسرائيل در اختيار دارد مجھز شود؛
آنگاه استراتژی امپرياليست ھا باشکست مواجه خواھد شد چرا که فرستادن حتی يک موشک به درون
اسرائيل ھمه اسرائيل را نابود خواھد ساخت ودرمقابل تنھا بخشی ازجھان اسالم ـسيب خواھد ديد؛ پس
)ھمان ماخذ(
غيرعقالئی نخواھد بود اگر ايران به آن به چشم يک فرصت نگريسته شود.
علی شمخانی و آخوند مشکينی ھم درجھت لزوم مسلح شدن به سالح ھسته ای اظھارات مشابھی کرده
اند.
درکناراظھارات باال بايد واقعيت فعاليت علی شمخانی را برای خريد حداقل دو بمب اتمی از پاکستان که در
آن راه حداقل دو ميليارد دالر ازبين رفت نبايد فراموش کرد چراکه ميتوان گفت اگر در اسالم مصرف بمب
اتمی حرام است مگرخريد آن حالل است؟؟
آمريکائی ھا خوب ميدانند که دراسالم دروغ گفتن درھرجا که به مصلحت اسالم ومسلمانان باشد نه اينکه
حرام نيست که تکليف ھم ھست و باز ميدانند که اصوال دروغ گفتن به غير مسلمان منعی برای آن نيست.

ناھيد شيد= آدينه ١٣/١٠/٢٠١٧ ،برگ  ۴از ۵

معضالت در مسير اجرای برجام

– اميرفيض -حقوقدان

جمھوری اسالمی اين دروغگوئی ھارا دروغ مصلحت آميز ميداند؛ که رسوب آن در ادبيات ماھم ديده
ميشود.
ﺑﻠﻮف آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
جان کری درسال  ٢٠٠۴به جمھوری اسالمی پيشنھاد کرد درصورتی که جمھوری اسالمی تمام فعاليت
اتمی خودرا تعطيل کند آمريکا متعھد فروش اورانيوم غنی شده برای امور صلح آميز خواھد شد؛ ولی
جمھوری اسالمی زيربار نرفت ،اين بلوف درکنارسابقه دروغگوئی وفعاليت مخقی جمھوری اسالمی در
قزاقستان برای خريد سالح اتمی آمريکا را به اين باورقطعی نزديک ساخت که جمھوری اسالمی قاصد
مسلح شدن به بمب اتمی است.
با اين تفاسير ،بارزه دروغگوئی جمھوری اسالمی درکنارسوء نيت ،معضلی است که مانع است تا مشکالت
برجام بطريقی که دربرجام مقررشده است حل وفصل گردد.
ﻣﻌﻀﻞ دﻳﮕﺮ
آمريکائی ھا برجا م را کافی برای دورنگھداشتن جمھوری اسالمی ازفعاليت ھای ھسته ای نظامی نميدانند،
ولی به روشنی نگرانی خود را از نارسائی برجام بيان نميکنند؛ وترجيح ميدھند که کليت مطلب را مطرح
سازند وبيشتر براين موضوع تکيه دارند که مدت  ٨سالی که دربرجام ،جمھوری اسالمی ازفعاليت ھای
ھسته ای حتی صلح آميز ممنوع شده کافی نيست ودربعضی نظرھاھم بيان شده که بايد مدت ابدی باشد.
حاشيه= قراردادی که مدت نداشته باشد قرارداد نيست .اسقاط حق تنھا ازطريق قانون ويا رای دادگاه
ممکن است انتظاراينکه برجام دارای مدت ابدی باشد قرارداد نيست واساسا بعد از آنکه برجام به شورای
امنيت ارجاع ومتعاقب آن فسخ قطعنامه ھا شد وقطعنامه جديدی بشماره  ٢٢٣١صادرشد اين سخن ھا
١
اضافه گوئی است) .پايان حاشيه(
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺮﺟﺎم
نقطه ضعف برجام که موجب نگرانی آمريکا واسرائيل است آنست که جمھوری اسالمی متعھد است که
ظرف  ٨سالی که محروميت ازفعاليت ھسته ای دارد پروتکل الحاقی آژانس اتمی را به امضای مجلس
اسالمی برساند ومتعھد به تعھدات آن پروتکل وازجمله حق بازديد سرزده بازرسان آژانس اتمی به کليه
قسمتھا از جمله انبارھا وکارخانجات نظامی واسناد وطرح ھا وغيره باشد.
اگرجمھوری اسالمی ظرف مدت مزبور پروتکل الحاقی را قبول کند دست آژانس اتمی برای کنترل دقيق
فعاليت ھای ھستته ای جمھوری اسالمی درتمامی خاک ايران بازاست ومدت اين نظارت ھم  ٢۵سال خواھد
بود اما اگرجمھوری اسالمی پروتکل الحاقی را امضا نکرد يعنی کنترل تسليحات نظامی خودرا ازاختيارات
آژانس خارج ساخت دست آمريکا وحتی  ۵+١بجائی بند نيست و اين موضوع حساس است که آمريکا
واسرائيل را سخت نگران ساخته که بعداز ٨سال چه خواھد شد.

 - ١بنابراين ميتوان گفت قرارداد ترکمانچای که در آن اشاره به »علی االبد« شده است نميتواند قرارداد به حساب بيايد.
ح-ک
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جريان برجام نشان ميدھد که آمريکا بايد به شورای امنيت رجوع کند زيرا موضوع امتناع از اجرای برجام
است نه اختالف در اجرا که درصالحيت کميسيون مشترک باشد وبھرحال موضوع به شورای امنيت حواله
خواھد شد و در اين حال وتوی روسيه وچين مانع تصميمات شورای امنيت خواھد شد.
ازسوئی با اظھارات صريح مسئوالن جمھوری اسالمی که آماده اند تا بسرعت عقب ماندگی فعاليت ھسته
ای خود را که در اثر برجام تحميل آنھا شده جبران کنند و از طرف ديگراينکه جمھوری اسالمی سرسختی
کاملی ازباب بازرسی فعاليت ھای نظامی خود بروز ميدھد قرينه ای است که جمھوری اسالمی نه تنھا تن
به پروتکل الحاقی نميدھد بلکه خود را حاضر ميسازد که دراولين فرصت ويا بھانه ای به فعاليت مجدد
آنچه که ممنوع شده است بپردازد.
راﻫﻜﺎر






جمھوری اسالمی بايد متوجه اين واقعيت باشد که محال است جھان آزاد حتی روسيه وچين بگذارند
که جمھوری اسالمی به سالح ھسته ای مجھزشود.
درست است که جمھوری اسالمی مدعی است که استفاده ازسالح ھسته ای خالف شرع است
واستناد به فتوا ھم ميکند ولی جھان ميداند که دروغ ميگويد.
جمھوری اسالمی نبايد ازاين واقعيت غفلت کند که داشتن موشک وياسپاه پاسداران وياھرچه سالح
بيشتری که داشته باشد درمقابله با آمريکا با ويرانی بيشتری روبروست و کشتار بيشتری از
ايرانيان خواھد شد وجمھوری اسالمی درمنازعه احتمالی با آمريکا ھم تنھاست وھم ايران ويرانه
وشکسته خواھد شد.
راھکار مقابل جمھوری اسالمی ،پروتکل الحاقی را بسرعت به مجلس بيآورد و آنرا بتصويب
برساند تا نگرانی جھانيان ازپايان مدت  ٨سال برطرف شود واين حسن نيتی است که ميتواند به
تمام نگرانی ھای کشورھای جھان ازفعاليت اتمی جمھوری اسالمی پايان دھد.

ﻣﺬاﻛﺮات
جمھوری اسالمی نبايد ازمذاکره بترسد ويا غفلت کند؛ مذاکره الزام برقبول ندارد .مذاکره عالوه برآنکه
ابراز نوعی حسن نيست است؛ شانسی ھم ھست که قدری از يکطرفه بودن برجام بکاھد از باب مثال
شرط راستی آزمائی  ٢۵ساله يک اھانت به ملت ايران است که ھيچ مبنا وسابقه حقوقی ندارد.
اما شرط الزم برای انجام يک مذاکراه مطلوب استفاده ازفرم ھای حقوقی خارجی است وزارت خارجه
جمھوری اسالمی نشان داد که جوھراين کاررا ندارد.
آقای جان کری اخير درمقاله ای درروزنامه واشنگتن پست نوشت:
>ايران درتوافق ھسته ای موسوم به برجام ،پيشاپيش تمام امتيازاتی راکه داشت پرداخت کرد<.
درست مصداق >ازتوبيک اشاره ازمن به سردويدن< جمھوری اسالمی با چنين خميره ای که از خود
نشان داده و آدم ھائی مانند دری اصفھانی ويا زھرا الريجانی که برای خارجيان جاسوسی ميکرده اند
نميتواند و فاقد ظرفيت مذاکره با آمريکا درمورد برجام است.
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