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تخلفات آمریکا از معاهدات بین المللی با نظر به بیانیه گام دوم
علی رشیدی

احمدآبادی 1

 1طلبه پایه سوم حوزه

چکیده
ایاالت متحده امریکا در طول تاریخ در بسیاری از معاهدات بین المللی عضو اصلی مذاکره کننده و تدوین کننده بوده است ولی
از بسیاری از آن ها تخلف کرده یا از آن ها خارج شده است.دراین مقاله یک معاهده داخلی و چندین معاهده بین المللی که
این کشور بعد از امضا،آن را نقض کرده یا از آن ها خارج شده،مورد بررسی قرار گرفته است .این دیدگاه همیشه در کشور ایران
وجود داشته که میتوان با مذاکره با امریکا و اعتماد به وعده هایش مشکالت اقتصادی کشور را حل کرد و همچنین این تفکر
هم همیشه بوده است که مگر میشود یک کشوری که ادعای همیشگیش حمایت از قوانین سازمان ملل است از معاهدات بزگ
و چند جانبه بین المللی و حتی در معاهدات داخلی خودش تخلف داشته باشد؟ در این مقاله روشن میشود که عملکرد امریکا
در معاهدات بزگ بین المللی و معاهداتی که خود امضا کرده چگونه بوده است.روشن میشود که هدف امریکا از معاهدات بین
المللی به کشور های مختلف چه بوده است.
واژههای كلیدی :معاهده ،سازمان ملل ،تخلف ،امریکا ،ایران ،سلطه گری ،برجام
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مقدمه

معاهدات بی ن المللی برای کشور های مختلف الزاماتی دارد و از لحاظ قانونی کشوری نمیتواند یکطرفه آن ها را نقض
کند و از نظر دین مبین اسالم نیز عهدشکنی کاری بسیار قبیح است.
ایالت متحده امریکا کشوری با قدمتی نچندان زیاد است که دیدی استکباری و سلطه خواهی بر جهان دارد.این کشور
در اکثر قریب به اتفاق معادات بین اللملی شرکت داشته ،آن ها را امضا کرده و دیگر کشور های جهان را به پذیرفتن آن
معاهدات ترغیب کرده است ولی عملکرد خودش در آن معاهدات قابل تامل است.امریکا در اکثر موارد یا آن ها را کامل اجرا
نکرده یا از آن ها خارج شده است؛ اما دلیل ای کار چیست؟پاسخ ساده است؛ روحیه استکباری و سلطه خواهی برجهان است .و
این باعث شده است که امریکا تمام کشور های جهان و منابع جهان را تنها برای خورد ببیند؛حتی به قیمت رنج میلیون ها
انسان.
قبل از انقالب اسالمی دخالت مستقیم و غیر مستقیم بیگانگان و از جمله امریکا در کشور ایران بسیار زیاد بوده است
و بسهولت از منابع ایران استفاده می کردند و در امور سیاسی ایران دخالت میکردند.آنها مردم ایران را در فقر و ذلت قرار
میداند تا مبادا روزی به خاطر هوشیار وقوی شوند مردم دست آن ها ازمنابع و موقعیت ایران کوتاه شود.
بعضی از افراد با بصیرت و مخصوصا امام خمینی(ره) این واقعیت را به خوبی درک کرده بودند و بعداز انقالب اسالمی
ایران ،دست مستقیم بیگانگان و مخصوصا امریکا از کشورایران کوتاه شد.البته امریکا با حمایت نظامی از دشمنان ایران و
تحریم های ظالمانه ی پی به زانو در آوردن استقالل ایران شد.
ترس آمریکا از گسترش اسالم ناب که همان اسالم سیاسی هست یک واقعیت است ،زیرا سلطه بین المللی قدرت
های بزرگ و مخصوصا امریکا در گرو بی بصیرتی و رضایت به خواری مردم جهان است و اسالم ناب در نقطه مقابل یعنی
بصیرت و عدم ذلت پذیری تا پای جان است.از س ویی امریکا در سلطه گری نگاه ویژه ای به سرزمین های دارای منابع زیاد
دارد.تازه روشن میشود که چرا چالش ایران و آمریکا همیشگی خواهد بود و پایان نخواهد پذیرفت.روشن است که با این دیدگاه
تصور اینکه اگر ما به پای میزه مذاکره برویم از برخی از منافع و مواضع خود بگذریم تا با امریکا روابط دوستانه ای داشته باشیم
و منجر به حل مشکالت اقتصادی و پیشرفت کشور شود ،اشتباه است چون تا زمانی که ما پرچم اسالم و استقالل را در دست
داریم،امریکا هرگز دوست ما نخواهد شد؛مگر برای فریب واین تفکر سازش با امریکا یکی از عوامل مهم رها شدن پتانسیل
داخلی است.
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برای بصیرت افزایی بسیار خوب است که عهد شکنی و تخلفات امریکا در معاهدات بین اللمللی و معاهداتی که خود
از اعضای اصلی آن بوده و آن ها را به امضا رساندن بررسی و بازگو شود.
این مقاله با در نظر گرفتن ضرورت بصیرت افزادی و نشان دادن اشتباه فاحش رها کردن ظرفیت داخل در پی اعتماد به
امریکا ،تدوین شده است.این مقاله در ابتدا به تعریف مفاهیم کلیدی و بیان التزامات معاهدات بین المللی از نگاه قاونین بشری
و دستورات دینی پرداخته است.برسی  10مورد از تخلفات امریکا در معاهدات بعد از بررسی ضرورت بحث و هدف امریکا از
شرکت و تخلف در معاهدات در این مقاله آورده شده است.
 -01مفهوم معاهده و تخلف از آن:
معنای عهد نوعی التزام به انجام کاری یا همان گردن گرفتن کاری است.معاهدات ،پیمانهای دو جانبه یا چند جانبهای
است که همه طرفین عهده دار می شوند تا در یک داد و ستد مالی یا غیرمالی ،تعهد یا تعهداتی را انجام دهند .معاهدات تا
زمانی لزوم اجرا دارند که همه طرفین به مفاد آن عمل کرده باشند و اگرهر یک از طرفین به مفاد آن عمل نکنند به معنای
تخلف از آن معاهده بوده و باید فسخ کننده تبعات آن را بپذیرد و بعد از فسخ آن معاهده از سوی هرکدام از طرفین ،طرفین
دیگر ملتزم به انجام هیچ عملی بر اساس مفاد معاهده نیستند،البته برخی از معاهدات زمان دار هستند وبمجرد اینکه زمان آن
تمام شود ،دیگر طرفین،تعهدی نسبت به هم نخواهند داشت.

-101مفهوم معاهده در ساحت حقوق بین الملل:
حقوق بین الملل به معنای مجموعه مقررات و قوانینی است که بر جامعه بین الملل حاکم وبردولتها الزم االجرا می
باشد .جامعه حقوق بین الملل ،اجتماعی بر مبنای همبستگی وهمکاری با توجه به منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها
است.در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که دولتها که همان اعضای جامعه
بین الملل می باشند آن قوانین را برخود الزم االجرا می دانند .عالوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز
ارتباط دولتها  ،طرز تشکیل و وظایف سازمان های حقوق بین الملل و ارتباط این سازمانها با دولتها و بایکدیگر را مشخص می
کند.در بعضی موارد همچنین تکالیف و حقوق افراد را معیّن می کند.
-02تحلیل حقوق بین الملل از نظر تاریخی:
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از نظر تاریخی برای اولین حقوق بین المللی را در قرن  1۷گروسیوس(بنیانگذار حقوق بین المللی معاصر) در کتاب
خود به نام حقوق جنگ و صلح مقررات و قوانین حقوق بین الملل را بیان داشت و البته از این اصطالح را به جای اصطالح
حقوق بین الملل استفاده کرد.
بعد از گرسیوس دانشمندان مختلفی اصطالحاتی برای معرفی این رشته بکار برده اند؛از جمله آن اصطالحات می توان به
اصطالح حقوق بین الدول (امانوئل کانت ) حقوق نوع بشر (پاسکال فیور)  ،حقوق عمومی اروپا (مایلی) و حقوق سیاسی خارجی
(هگل) اشاره نمود .برای اولین بار اصطالح حقوق بین الملل را به شکل کاربرد امروزی جرمی بنتام(حقوقدان فیلسوف انگلیسی)
در سال 1۷80میالدی در کتاب خود به نام مقدمه ای به اصول اخالق و قانون منتشر نمود.
-03قلمرو حقوق بین الملل:
حقوق بین الملل بر اساس دامنه شمول و حدود اجرای مقررات حقوق بین الملل به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی می شود.
حقوق بین الملل عام،شامل مقرراتی است که رعایت آن برای جامعه بین الملل عام قابل اجرا است .این قواعد باید از
طرف تمام یا حداقل اکثریت قابل توجهی از کشورهای جهان از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد.در این صورت حتی
اگراین مقررات برای کشورهایی رسما پذیرفته نشده باشد و متعهد نشده باشند،نیز الزام آور و تعهد آور است .از این جمله
میتوان به تعهدنامه 1۹4۹ژنو در موضوع حقوق جنگ اشاره نمود.
حقوق بین الملل خاص ،شامل مقرراتی است که رعایت آن فقط برای جوامع خاص تعهد آور و الزم االجرا دارد که در
آن جوامع حداقل دو کشور گردهم آمده باشند.از این جمله تعهدنامه های اقتصادی  ،بازرگانی  ،علمی و فرهنگی همکاری بین
کشورهای مختلف نام برد .این نوع تعهدات همانند نوع اول اج رایش الزم است ولی تنها برای همان کشورهایی که متهد شده
اند.

-04لزوم اجرا معاهدات از دیدگاه اسالم
لزوم اجرا معاهدات از نظر حقوقی که توضیح داده شد واز نظر عرفی وعقلی قبح عدم وفا به پیمان ها بسیار روشن
است؛لزا در اینجا الزم است از نظر دین مبین اسالم نیز اجماال قبح عمل نکردن و فسخ پیمان را برسی کنیم.
-104دیدگاه پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) واهل بیت آن حضرت:
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پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) می فرمایند...« :ال دین لمن ال عهد له( »...ابن حیدر شعیری ،13۷1 ،
جلد،1صفحه  )۷4هرکس وفادار به عهدش نیست دین ندارد.
در این حدیث از واژه"من" استفاده شده که نشان دهنده این است که این حدیث عام است و اگر طرفین مقابل
نامسلمان هم باشد بازهم پای بند نبودن به عهد از بی دینی است.
حضرت علی (علیهالسّالم) نقل شده که فرمود ...« :ان اللَّه ال یقبل اال العمل الصالح و ال یقبل اللَّه اال الوفاء بالشروط و العهود»...
(کلینی ،138۷،جلد  ،1صفحه  )181خداوند چیزى جز عمل صالح از بندگان خود نمىپذیرد و جز وفاى به شروط و پیمانها را
قبول نمیکند.
در این حدیث هم به صورت مطلق بر وفا ب ه عهد تاکید شده است و آن را مختص به وفا عهد نسبت به مسلمان
ننموده اند.

-204دیدگاه قرآن کریم
قرآن کریم می فرماید«...أَ ْوفُوا بِالْ َعهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُالً»(اسراء )34 ،به عهد (خویش) وفا کنید (زیرا) قطعا از عهد سؤال می
شود.
باز در این آیه هم مطل قا وفای به عهد الزم دانسته شده و به آن امر شده است.
-05وابستگی پهلوی به بیگانگان مخصوصا امریکا
در دوران قبل از انقالب مردم عزیز کشور ایران مشکالت زیادی را به خاطر سوء مدریت و ابتذال سیاسی و فساد پهلوی،چه در
زمینه مالی و چه در زمینه فرهنگی تحمل میکردند؛اما مهم تر از این ها وابستگی شدید پهلوی به انگلیس و آمریکا
بود.وابستگی پهلوی هم در دوران رضا خان و هم در دوران محمد رضا به وضوح معلوم بود.
برای روشن کردن وابستگی رضا خان در برابر انگلیس به این گفته های چرچیل و روزولت در کنفرانس تهران درباره
او استناد می کنیم که این چنین اعتراف کردند« :خودمان او را آوردیم و خودمان او را برداشتیم( » .احمد فاروقى و ژان
لوروریه ،1358،ص )28
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درباره وابستگی محمدرضا هم به نوشته نیویورک تایمز رجوع می کنیم که می نویسد « :پس از کودتا  ،شاه گیالس
خود را با تعارف به کرمیت روزولت رئیس بخش سیا در خاورمیانه برداشت و گفت  :من تاج و تخت خود را به خدا  ،مردم
کشورم  ،ارتشم و به شما مدیونم (».گازیوروسکی  ،13۹8،ص )28
این وابستگی عالوه بر اینکه بر روی فرهنگ مردم اثر گذار بود،باعث عقب ماندگی ایران در صنعت و اقتصاد نیز شده بود.منابع
ایران مانند نف ت به سهولت در اختیار بیگانگان قرار میگرفت و در عوض تمامی صنعت مورد نیاز کشور از خارج وارد می شد؛تازه
بدتر از آن،این بود که به شدت بیگانگان و حکومت از اینکه خود ایرانی ها به تکنولوژی مورد نیاز خود دست یابند ممانعت
میکردند .در مواردی قیمت ها را چند برابر با ایران حساب میکردند یا محصول خود را جوری به ایران میدادند تا مجبور به
تعویض زود به زود آن گردد؛برای مثال نوعی موشک در اختیار ایران قرار می دادند که بعد از مدتی بخشی از آن ترک
برمیداشت و می شد همان بخش رو عوض کرد ولی آن کشور خارجی سازنده که همان آمریکا بود دستور به تعویض کامل
موشک می داد و ایران بدون چون و چرا دوباره موشک را تعویض می کرد و جالب تر از آن،این است که حکومت پهلوی با
بعضی از افراد ایرانی که به این موضوع پی برده بودند برخورد کرد.
آمریکا آشکارو پنهان در تصویب یا رد لوایح ،عزل و نصب مقامات ارشد  ،سیاست گذاریها ،امضای قراردادها و پروتکلها
و ...دخالت داشت.
علی امینی که یک سیاسی دو ملیتی که از جوانی عضو سیا بود ؛ درباره دخالت آمریکاییها در امور کشور میگوید « :شاه دل
خوشی از هیچکس نداشت و همیشه خارجیها افرادی را به او تحمیل میکردند چون شاه چیزی نبود .رزمآرا ( رئیس ستاد
مشترک ارتش) و بعداً نخستوزیر را هم آمریکاییها به او تحمیل کردند( » .توکلی،13۷6،ص)8۹
این عامل مهم عدم پیشرفت ایران شده بود.
البته آمریکا از این موضوع که حکومت وابسته پهلوی میتواند برای او،پلی برای بدست آوردن انرژی و پول باشد باخبر
بود و عالوه بر این حکومت پهلوی امنیت را در این منطقه برای پایگاه های او و کشور های مورد حمایت او مانند اسرائیل به
ارمغان می آورد.
-06ضرورت بحث از تخلفات امریکا در معاهدات بین المللی
با پیروزی انقالب اسالمی شعار استقالل به عنوان یکی از اهداف انقالب تجلی پیدا کرد.هزاران جوان ایرانی برای به
دست آوردن این انقالب و این استقالل از جان خود گذشتند و خون آن ها در پای نهال انقالب ریخته شده است تا این انقالب
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روز به روز پیشرفت کند و در جهان الگویی برای جهانیان باشد .انقالب اسالمی ایران باعث می شد تا دیگر آمریکا بطور مستقیم
نتواند در امور کشور ایران دخاللت کند منابع ایران را به سهولت غارت کند؛ اما این پایان کار نبود و امریکا با روش های غیر
مستقیم قصد دخالت در ایران را داشت .امریکا با نفوذ روی عوامل داخلی  ،تحریم اقتصادی ایران  ،حمایت مستقیم و غیر
مستقیم از جنگ نظامی علیه ای ران و امور دیگر قصد شکست یا ضعیف کردن انقالب و برگشت به دوران نفوذ را داشته بود؛
عالوه بر این،شکست ایران باعث عدم تبلیغ این نوع انقالب در جهان میشد؛لیکن این راهکارها یا افاقه نکرد و یا کافی نبود به
این دلیل امریکا به فکر نفوذ دیپالماتیک افتاد تا با این نقشه جلوی پیشرفت سریع جمهوری اسالمی ایران را بگیرد.
با همه این توضیحات این مطلب اهمیت خود را نشان می دهد تا به امریکا اعتماد نشود ،اگر چه از دریچه دیپلماتیک
وارد شده باشد.اما این تفکر در ایران بوده و هست که وقتی کشور بزرگی مانند ایاالت متحده تعهد بین المللی را امضا میکند
دیگر امکان نقض آن را ندارد و با این تفکر که امریکا نمی تواند تعهدات و معاهدات بین المللی را نقض کند به سوی مذاکره با
امریکا رفتند.مثال بارز آن برجام است که با اینکه معاهده ای بین المللی بود امریکا اول با عدم عمل به آن ،آن را نقض کرد و
بعد نیز رسما از آن خارج شد.
پس الزم است تعداد زیادی از معاهدات بین المللی که آمریکا آن ها را غیر قانونی فسخ کرده است بیان کنیم تا عدم
امکان اعتماد به امریکا حتی در صورت امضای معاهده بین المللی را روشن کنیم.

-0۷هدف امریکا از شرکت در معاهدات بین المللی و تخلف دراکثرآن ها
هدف کلی امریکا از ایجاد و شرکت در معاهدات بین المللی سلطه بر جهان و گسترش ایدئولوژی خود در جهان
است.امریکا بعد از جنگ جهانی دوم با همین دو هدف،یکی از مؤسسان سازمان ملل بوده و معاهدات مختلفی را تدوین یا
امضا کرده است؛امریکا بوسیله سازمان ملل و معاهدا ت مختلف قصد سلطه مطلق برجهان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر
فرهنگی را دارد.البته هرگاه قسمتی از مقررات بین المللی یا معاهدات بین المللی به ضرر او باشد،اگر چه خود او یکی از امضا
کنندگان آن باشد،بدون هیچ شرمی از آن تخلف می کند؛این است منطق و روحیه استکباری امریکا که از ابتدا تا کنون.
-08معاهداتی که امریکا ازآن ها تخلف کرده یا آن ها را فسخ کرد ه است
-108معاهدات بین حکومت آمریکا و قبایل بومی (18۹6-1۷۷2م)
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بومیان قاره آمریکا که امروزه با نام سرخ پوستان شناخته می شوند در حدود  12هزار سال پیش از میالد مسیح
ساکن قاره آمریکا و دارای زبان و فرهنگ غنی بوده اند.آنان نخستین کسانی بودند در آمریکا ساکن شدند و ساکنان اصلی آن
حساب می شوند.این مردمان کسانی بودند که ازآرامی از آفریقا گذر کرده به قارههای دیگر رفته بودند و از آنجا به تدریج به
قاره آمریکا آمده بودند.
گفته شده است که مردمان شمال اروپا به سواحل آمریکا آمده بودند ولی اصلی ترین مهاجرت از اروپا به آمریکا  ،پس از سفر
کریستف کلمب از کشور پرتغال به این قاره و حدود سال  1600میالدی آغاز شد.مهاجرین سفید پوست اروپایی از سمت شرق،
شروع به ساکن شدن در امریکا و بیرون کردن بومیان آمریکا با زور یا فریب ،از سرزمین های خود کردند.سربازها ،بومی های
آمریکا را دنبال کرده و آنها را می کشتند یا از سرزمین خود بیرون می راندند و این تا سال 1۹00میالدی که باقیمانده قبایل به
اردوگاه ها رانده شدند ادامه پیدا کرد .
مابین سال های  1۷۷2تا 18۹6میالدی حدود 3۷4معاهده مختلف ما بین حکومت امریکا و ساکنان بومی منعقد
شد؛اما این تعهدات بیشتر برای فریب بومی ها بود و حکومت امریکا اکثر آن ها را فسخ کرده و یا به مفاد آنها به طور کامل
عمل نکرد.این همان خصلت فریب کاری و غیر بشری امریکا است .این معاهدات جنبه بین المللی ندارد ولی بیان آن برای
آشکار کردن خوی وحشی و استکباری امریکا(حتی در قبال ساکنان اصلی امریکا) و عدم پایبندی او به تعهداتش مفید است.
 -208پیمان ورسای(1۹1۹م)
جنگ جهانی اول در تاریخ  11نوامبر  1۹18میالدی با پیروزی متفقین پایان یافت؛در پی آن،مذاکرات صلحی با شرکت 2۷
کشور از تاریخ  12ژانویه تا  28ژوئن  1۹1۹درکاخ ورسای واقع در کشور فرانسه برگزار شد ولی بخش عمده مذاکرات(از ماه
مارس به بعد) به وسیله چهار نفر از نمایندگان رسمی قدرتهای بزرگ یعنی ژرژ کلمانسو(نخستوزیر فرانسه) ،دیوید لوید
جرج(نخستوزیر انگلستان) ،توماس وودرو ویلسون(رئیسجمهور آمریکا) و اورالتدو(نخستوزیر ایتالیا) انجام شد؛(درمورد
مسائل خاوردور نمایندگی ژاپن نیز مورد مشورت قرار می گرفت) پس دیپلمات های این چهارکشور تاثیر و نفوذ بسیاری در
تدوین مفاد این تعهدنامه داشنتد و مفاد چنین پیمانی بدون تردید در درجه اول منافع چهارکشور آمریکا،انگلیس ،ایتالیا
وفرانسه را برآورده می کرد.
مفاد این تعهدنامه دارای  440ماده و  15بخش بود .و بخش اعظم این عهدنامه درباره جدا کردن بخشهایی از
سرزمین آلمان بود و به شدت باعث تحقیر آلمان شد.طبق آن،آلمانی ها مجبور به پرداخت غرامت به کشور های فاتح و خلع
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سالح نسبی می شد .البته مفاد دیگری درباره دیگر نقاط جهان داشت که اکثرا با غرض کنترل و هدف دهی جهان به سوی
منافع چهار کشور قدرتمند آن زمان و مخصوصا امریکا و انگلیس بود؛برای مثال یکی از مفاد کلیدی این معاهده که نقش
تاریخی مهمی دارد ایجاد کشور عربستان سعودی بود یا یکی از اهداف این معاهده چندپارگی امپراطوری عثمانی بود.
در نهایت این معاهده در ژانویه سال  1۹20میالدی به اجرا گذاشته شد و اثرات مختلفی بر تحوالت جهان گذاشت و
شاید بتوان گفت که یکی از دالیل اصلی جنگ جهانی دوم همین پیما ن بود.نکته قابل توجه و مورد بحث در این تعهدنامه،این
است که امریکا یکی از پیشنهاد دهندگان اصلی این طرح بوده و رئیسجمهور وقت آن کشور یکی از اساسی ترین نفرات در
تعیین مفاد این معاهده جهانی بوده است ولی جالب اینجاست که مجلس سنای آمریکا در نوامبر سال  1۹1۹میالدی این
معاهده بین المللی را به تصویب نرساند.
 -308کنوانسیون بینالمللی کار(1۹50م)

در جهان قوانین حامی کار و کارگران بصورت منسجم و جامع وجود نداشت.این نیاز توسط دوتن یعنی رابرت اوون و
دانیل لگراند که خود صنعتگر بودند مورد پیگیری قرار گرفت.
با همکاریهای بینالمللی تدوین مفاد قانون کارگران در سال 1۹01میالدی شروع شد و قانون سازمان بین المللی
کار به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بینالمللی صلح(ورسای) در بین ماههای ژانویه و آوریل سال1۹1۹میالدی تدوین
شد.کمیسیون کار متشکل از نمایندگان  ۹کشور چکسلواکی ،فرانسه ،بلژیک ،کوبا ،ژاپن ،ایتالیا ،لهستان ،بریتانیا و ایاالت متحده
آمریکا بود و ریاست این کمیسیون با ساموئل گامپرس(رئیس فدراسیون کارگری آمریکا) بود .باالخره سازمان بین المللی کار با
هدف تعیین و تدوین مقررات بینالمللی برای بهینهسازی استانداردهای بینالمللی کار و اطمینان از رعایت آنها تشکیل
شد.این سازمان سه جانبه گرایی بین کارگران ،نمایندگان دولت ،کارفرمایان بود.
این معاهده هم به امضای  154کشور رسیده و در سال  1۹50میالدی به اجرای کامل درآمده است .از جمله کشور هایی که
این معاهده را تدوین و در ابتدا امضا کرده،ایاالت متحده آمریکا بوده است و مهم تر اینکه ریاست این کمیسیون با رئیس
فدراسیون کارگری آمریکا بود اما هرگز امریکا این معاهده را به تصویب نرساند.
 -408توافقنامه ژنو (1۹54م)
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ژاپن در جنگ جهانی دوم ،هندوچین را به تصرف در آورد و باعث شده تسلط نیروهای مستعمراتی فرانسه که
ازمنطقه موقتاً از بین برد .لیکن در پایان جنگ دوم ژاپن شکست خورد و این باعث شد تا انگیزه استقالل خواهی ایجاد شود و
کمونیستها و نیروهای ملی ویتنام،استقالل ویتنام را خواستار شوند.در نتیجه هوشی مین(انقالبی ناسیونالیست و کمونیست
ویتنام)در تاریخ دوم سپتامبر سال  1۹45میالدی تشکیل کشور مستقلی به نام ویتنام را اعالم کرد.
ولی این آرامش موقتی بود و دوباره نیروهای فرانسه سعی در استعمار مجدد بر هندوچین و ویتنام کردند ولی
نیروهای ویتنامی(ویت مین) به سختی مقاومت می کردند و باعث شروع یکی از طوالنی ترین جنگ های جهان و کشته شدن
هزاران انسان شد.
امریکا به اهمیت موضع پی برده بود و می دانست فرانسه برای آمریکا می تواند در مقابل کمونیسم در آسیای جنوب
شرقی عهده دار جنگی شود و برای همین امر (رئیسجمهور آمریکا) در سال 1۹50میالدی  35نفر از گروه مشاوره نظامی
امریکا بعنوان کمکی درامر مشاوره و آموزش نظامی برای فرانسوی ها فرستاد شد.
نیرو های فرانسوی به شدت مجهز بودند و جنگی همه جانبه علیه ویتنام را رقم زندند اما مکرر ضربه میخوردند اما در
سال 1۹54میالدی نیروهای فرانسوی در منطقه دین بین فو ویتنام شکست بسیار سختی خوردند که باعث شد ،تا نمایندگان
جمهوری دموکراتیک ویتنام (کمونیست) ،فرانسه ،کامبوج،اتحاد جماهیر شوروی،چین،الئوس ،ایالت ویتنام که توسط امریکا به
رسمیت شناخته شده بود و ایاالت متحده برای تدوین معاهده ای در تاریخ  8مه سال 1۹54میالدی گرد هم آمدند.
این معاهده به امضای ویتنام ،فرانسه ،شوروی ،انگلیس و چین رسید.اما آمریکا که خود برای حفظ منافعش یکی از
اعضای تیم مذاکره کننده بود این معاهده را امضای نکرد.
-508معاهده حذف همه انواع تبعیض علیه زنان ()1۹۷۹

این معاهده ،معاهده بینالمللی است.مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 18دسامبر سال 1۹۷۹میالدی مورد
پذیرفته شد و البته اجرای آن مربوط به تاریخ  3سپتامبر سال  1۹81میالدی است.
ایاالت متحده آمریکا جزو کشور هایی بود که این کنوانسیون را امضاء کرده است ولی نکته این است که هرگز به آن
ملحق نشده است.
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-608پیماننامه حقوق کودک ()1۹8۹
همه انسان ها نیاز به نوعی امنیت در شئونات زندگی خود هستند ولی ایم مهم در رابطه با کودکان باتوجه به اینکه از
نظر روح و جسم در شرایط ویژه ای هستند بیشتر اهمیت پیدا می کند و به این خاطر آن ها نیازمند مراقبت و حمایت ویژهاى
هستند.کودکان براى بهرمندی از حقوق خویش باید مورد حمایت بزرگساالن قرار گیرد و این لزوم حمایت و احترام به حقوق
کودکان به قدری بدیهی است که همه انسان ها این واقعیت را درک می کنند و حتی دین مبین اسالم نیز بر آن تاکید دارد.
کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک یک پیمان نامه ای است که در آن حقوق اجتماعی ،فرهنگی ،مدنی،بهداشتی،
اقتصادی کودکان را بیان میکند.این پیمان نمامه دارای  54ماده و  2پروتکل اختیاری می باشد .طبق ماده اول این
کنوانسیون ،هر انسان زیر  18سال کودک محسوب می شود(البته این سن استثنا نیزدارد)و این قوانین درباره او الزم االجرا
است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ  20نوامبر سال 1۹8۹میالدی این کنواسیون را پذیرفت.و در تاریخ  2سپتامبر سال
1۹۹0میالدی الزماالجرا گردید.
این پیامان نامه از پذیرفته ترین اسناد سازمان ملل است به نحوی که تقریبا تمامی اعضا سازمان ملل آن را پذیرفته
اند.اما آمریکا تنها عضو از اعضای سازمان ملل است که آن را نپذرفته و تصویب نکردهاست و به این صورت به یکی از فطری
ترین و پذیرفته ترین قوانین سازمان ملل متحد به آسانی پشت کرده است.
-۷08توافق هستهای کره شمالی)چارچوب توافق) ()1۹۹4

شبه جزیره کره پس از شکست ژاپن در جنک جهانی دوم به دو قسمت تقسیم گردید و قسمت شمالی روی به سوی
شوروی و قسمت جنوبی آن روی به سوی آمریکا داشت.تقسیم یک ملت به دو قسمت از یک سوو تحریک ابرقدرتهای آن زمان
از سوی دیگر باعث به وجود آمدن جنگ های سخت بین دو کره شد.
از ابتدای امر ،آمریکا نسبت به کره شمالی با دیگاه خصمانه رفتار میکرد.امریکا درسال 1۹56میالدی بر خالف بند
13د مهاهده آتش بس کره ،در کره جنوبی تسلیحات هسته ای قراردهد.
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کره شمالی از اوایل دهه پنجاه میالدی در ت الش برای به دست آوردن فن آوری هسته ای بود ودر همین راستا کره
شمالی در دسامبر سال1۹52میالدی مؤسسهای به عنوان مؤسسه تحقیقات انرژی هستهای تأسیس کرد در همین راستا از
سوروی و چین درخواست کمک کرد که با مخالفت چین مواجه شد ولی شوروی موافقت کرد تا به برنامه صلح آمیز هسته ای
کره شمالی کمک کند؛این کمک شامل آموزش به دانشمندان کره شمالی و همکاری های فنی بود.در این رابطه چندین قرار در
سال های مختلف بین شوروی و کره شمالی به امضا رسید .تنها دلیل پیشرفت برنامه هسته ای کره شمالی همکاری شوروی
نبود بلکه تالش های دانشمندان کره شمالی کشور نیز نقش بسزایی در این زمینه داشته است.
بعد از اینکه رشد هسته ای کره قابل توجه شد،امریکا فشارهای خود را بر کره شمالی افزایش داد .این فشارها باعث شد تا کره
شمالی معاهده با آژانس انرژی اتمی و امریکا و شوروی در ژوئیه سال 1۹۷۷میالدی امضا کند.
کره شمالی با فروپاشی شوروی موقعیتش تضعیف شد.همین وضعیت موجب شد در سال 1۹۹2میالدی موافقت نامه پادمان
های آژانس را بپذیرد .در پی آن بازرسی ها از تاسیسات هسته ای کره شمالی از سوی بازرسان آژانس انجام شد.اما بعد از
مخالفت کره شمالی به درخواست بازدید بازرسان آژانس از دو سایت مشکوک هسته ای،کره شمالی از ان پی تی خارج شد.
کره شمالی در سال 1۹۹4میالدی بدون حضور بازرسان آژانس در مواد هسته ای و تاسیسات فنی خود جابجایی ها و اقداماتی
انجام داد.در پی آن،بیل کلینتون(رئیس جمهور آمریکا) از شورای امنیت خواست تا تحریم های اقتصادی علیه کره شمالی وضع
و اعمال نماید.
اما در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر،وی به کره شمالی سفر کرد و با کیم ایل سونگ(رئیس جمهور کره شمالی) در اکتبر
سال 1۹۹4میالدی به توافقی رسیدند که معورف به "چارچوب توافق شده" است.توقف عمده ترین فعالیت های هسته ای کره
شمالی و تائید آن توسط آژانس انرژی اتمی و پایبند بودن کره شمالی به "بیانیه مشترک هسته ای زدایی شبه جزیره کره" از
مهم ترین الزامات این توافق برای کره شمالی بود و در برابر،ایاالت متحده متعهد شد تا پیش قدم یک ائتالف بین المللی برای
طراحی و ساخت دو راکتور آب سبک در کره شمالی باشدو همچنین هرسال  500000تن نفت را تا سال 2003میالدی برای
کره شمالی فراهم کند؛عالوه بر این ها ایاالت متحده رسما عدم مبادرت به تحریم و عدم استفاده از سالح هسته ای بر ضد کره
شمالی را متعهد شد.
کره شمالی از تاخیر در ساخت راکتور آب سبک ناراضی بود بار ها به امریکا به دلیل عدم انجام توافقاتش هشدار داد ولی با این
وجود این توافق حدود 10سال پابرجا بود.
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جورج دبلیو بوش(بوش پسر،رئیس جمهور آمریکا) از ابتدا مسیری متفوت در پیش گرفن و در سخنرانی انتخابات
ریاستجمهوری امریکا در سال  ،2000وعده لغو و پاره کردن این توافق را داد.وی بعد از پیروزی در انتخابات،تالش کرد با ابزار
فشار و کار شکنی های مختلف ،باعث شود تا خود کره شمالی توافق را ترک کند ولی این اتفاق نیفتاد؛تا اینکه در سال
2001میالدی ،دولت جرج بوش(رئیس جمهور آمریکا) در سخنرانی ساالنه خود در کنگره کره شمالی،عراق و ایران را "محور
شرارت" خواند .بوش بر اساس ادعای اینکه برخی از نهادهای اطالعاتی آمریکا اطالعاتی مبنی بر غنیسازی مخفیانه اورانیوم با
غلظت باال در کره شمالی را در دست دارند ،اعالم کرد دیگر امریکا تعهدی نسبت به این توافق ندارد و در سال2002میالدی
ارسال نفت به کره شمالی را متوقف کرد؛این باعث شده کره شمالی بازرسان آژانس را اخراج و از ان پی تی خارج شود.
سال ها بعد برخی از مقامات امریکایی اذعان کردند که این ادعا ها بدون مدرک یقین آور بوده و اساسا امریکا با نظر
به اینکه کره شمالی بعد از این توفق از هم فرو خواهد پاشید به پای میز توافق امده و آن را امضا کرده بود.
کره شمالی و امریکا از آن به بعد بار ها توافق کردند که امریکا هر بار با ادعایی(اکثر قریب به اتفاق آن ها ثابت
نشده)به کرات در این توافقات تخلف کرده یا به کلی آن ها رافسخ کرده است.
البته شباهات روابط بین کره شمال ی و امریکا با روابط بین ایران وامریکا و سرگذشت این مذاکرات با مذکرات ایران یا
امریکا ،جای بسی تأ مل دارد.زیرا برسی آن درس های فراوانی برای جمهوری اسالمی ایران به همراه خواهد داشت؛از جمله
اینکه امریکا تنها در زمانی که یقین کند منفعت کالنی برای خودش در مذاکره کردن با ایران است و بهترین راه شکست ایران
یا ضربه زدن به ایران مذاکره هست ،به پای میز مذاکره خواهد آمد و هر زمان که احساس کند که توافق برای ایران بهره ای
دارد حتما ازاجرای کامل آن دست برداشت یا از آن خارج خواهد شد.اگرچه به صورت کلی تاریخ بعید می داند امریکا به تواقی
کامل پایبند بماند.

-808اساسنامه دیوان کیفری بین المللی()2002
احساس نیاز بر ایجاد نهاد بین المللی کیفری مستقل که بصورت موقت نباشد از بدو شکل گیری سازمان ملل متحد
و نظم دهی جهان در زیر پرچم آن،احساس می شد.در همین راستا در تاریخ  ۹دسامبر سال 1۹48میالدی مجمع عمومی
سازمان ملل متحد درخواستی مبنی بر تدوین پیش نویس اساسنامه یک دیوان کیفری مستقل و بین المللی را از کمیسیون
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حقوق بینالملل ارائه کرد.مجمع عمومی سازمان ملل در ابتدا کمیته مقدماتی و در سال بعد در نیویورک جلسه تدوین
اساسنامه مقدماتی دیوان بین الملل کیفری را تشکیل داد و برای تصویت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در جوالی سال
1۹۹8میالدی ایتالیا میزبان نمایندگان کشورهای مختلف در رم بود؛در نهایت این معاهده بین المللی در سال 2002میالدی
الزم االجرا و در سال 2003میالدی این دیوان در الهه هلند تاسیس شد.
از مهم ترین وظایفه این دیوان رسیدگی به جنایت های متخلف ضد بشریت ،نسلکشی ،جنایات جنگی و جنایات
تجاوزبود .در این معاهده کشورهای پذیرنده وظیفه دارند در صورت که اتهامی علیه شهروندانشان وارد باشد یا متهمی وارد
سرزمین آن ها شود،آن ها را دستگیر و یا در داخل محاک مه کرده و یا به دیوان تحویل دهد.البته دیوان به غیر از مواردی که
توسط شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده است،حق صدور حکم برای شهروندان کشور های غیر عضو را ندارد.
دیوان بینالمللی که بخشی از اساسنامه رم است ،از بین 148جهان مورد موافقت  120کشور قرار گرفت و تنها 8
کشور با آن مخالفت کردند که امریکا یکی از آن کشورها بود.
بیل کلینتون(رئیسجمهور آمریکا)این معاهده را امضا کرد ولی با بهانه اینکه آمریکا باید اول نحوه عملکرد این دیوان
را زیر نظر بگیرد و بعد برای تصویب آن به سنا تحویل دهد از تصویب آن سرباز زد و االن که سال ها از اجرای کامل این دادگاه
بین المللی که در ظاهر،هدف آن گسترس عدالت و جلگیری از ظلم در جهان است ،میگذرد اما امریکا هنوز این توافق را به
تصویب نرسانده است؛امریکایی که خود را یکی از مدعیان حقوق بشر و عدالت در جهان می داند.
-۹08پیمان کیوتو و توفق پاریس(2015،1۹۹۷م)

این دو پیمان نامه از جمله اصلی ترین توفقات جهانی در رابطه با تغییرات اقلیمی و کاهش گاز های گلخانه ای است.
پیمان کیوتو در کیوتو ژاپن در دسامبر سال 1۹۹۷میالدی مورد مذاکره قرار گرفت و در تاریخ  16فوریه سال
2005میالدی در حالت اجباری قرار گرفت؛ به دنبال آن تقریبا همه  166کشور در اکتبر سال 2006میالدی آن را به امضا ی
خویش درآوردند .بجز چهار کشور که از بزرگترین آن ها امریکا هست.
پیمان پاریس مربوط به کنفرانس تغییر اقلیم سال 2015میالدی سازمان ملل در شهر پاریس است .حدود 1۹5
کشور جهان درباره آن مذاکره و در نهایت در تاریخ  12دسامبرسال 2015میالدی به تصویب رسید.
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توافق نامه تغییر اقلیم پاریس کشورهای درحالتوسعه را هم ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای کرده است در
حالی که کشورهای درحالتوسعه با اینکه 80درصد جمعیت جهان را دارا هستند تنها  25درصد گازهای گالخانه ای انسان
ساخت را تولید میکنند و کشورهای توسعهیافته با اینکه تنها  20درصد جمعیت جهان را دارا هستند ولی  ۷5درصد گازهای
گلخانهای انسانساخت را تولید میکنند.
کشورهای توسعهیافته بهخصوص کشورهای اروپایی و امریکا از عامالن اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای
انسانساخت هستند .این کشور ها همواره از این پروتکل های کاهش گازهای گلخانهحمایت میکردند تا دیگر کشور ها ترغیب
به پذیرفتن این معاهدات شوند ولی در عمل داستان وارانه است و هرگز به این معاهدات پایبند نبودند؛حتی در مواردی بعد از
عضویت کشورهای مختلف،رسما از آن معاهد ات خارج شدند.این عملکرد میتواند در راستای استعمار جهانی باشد؛یعنی آن ها
آزادانه به پیشرفت خود بپردازند و راه توسعه را بر کشورهای در حال توسعه و دارنده منابع سوخت های فسیلی ببندند و آسیب
های اقتصادی گوناگونی را برای کشورهای در حال توسعه به وجود بیاورند.
الب ته احتمالی قوی مبنی بر اینکه اصل نظریه گرمایش جهانی به وسیله انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای دروغ
بزرگ استماری بیش نباشد،وجود دارد و هرگز کسی نتوانسته ثابت کند که گرمای فعلی کره زمین از گرمای آن در قرون
وسطی بیشتر است.
بر فرض صحت نظریه گرمایش جهانی به وسیله انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای،بازهم کشوری ایران با سهم
 1.3درصدی که نقشی خاصی در افزایش انتشار گازهای گلخانهای ندارد متعهد به کاهش  12درصدی انتشار این گازها شده
است .این هیچ کمکی به کاهش روند افزایش گازهای گلخانه ای نمی کند و این کشور که در مجموع منابع سوخت فسیلی،
رتبه نخست جهان را دارا است باید بر مبنا موافقتنامه پاریس از این منابع ارزشمند انرژی استفاده کافی و مورد نیاز را نکند و
در آینده دچار کاهش سرعت توسعه و پشرفت و مشکالت زیادی در زمینه اقتصادی شود.
آمریکا کشوری است که با سهم  16درصد در تولید گازهای گالخانه ای در جهان از عامالن اصلی افزایش انتشار
گازهای گلخانهای است.آمریکا از کشور های حامی توافقات آب و هوایی کیوتو و پاریس بود و مرغب کشور های دیگر به
عضویت در این معاهدات ولی با وجود امضای معاهده کیوتو،هرگز آن را تصویب نکرد و رسما از توفق نامه پاریس خارج شد.آن
بدان معناست که امریکا رسما هیچ محدودیتی در تولید گازهای گلخانه ای ندارد.این نشان از این دارد که امریکا فقط به فکر
منافع شخصی خود هست و برای این کشور جامعه جهانی هیچ ارزشی به جز برای پیش بردن اهدافش ندارد.
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روابط ایالت متحده امریکا و ایران از میانه قرن نوزده میالدی آغاز شد.این روابط از سال  18۹۹میالدی تا پیروزی
انقالب اسالمی ایران پابرجا بود .پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،جو ضد امریکایی در ایران پررنگ تر شد و روابط این دو
کشور دچار مشکل شد و با پستی و بلندی های مختلف رو به رو شد و در  13آبان سال  58سفارت امریکا در ایران توسط
دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد؛ مذاکرات دولت امریکا برای آزاد سازی اعضای دستگیر شده سفارتش در تهران بدون
نتیجه ماند و ایالت متحده اقدام نظامی را برای این مشکل در پیش گرفت؛در پی همین در  1۹فروردین سال 135۹قطع روابط
سیاسی خود با جمهوری اسالمی ایران را به طور رسمی اعالم کرد تا برای عملیات نظامی در ایران آماده باشد.این عملیات
نظامی در  5اردیبهشت سال 135۹انجام شد که با توفانی که در صحرای طبس به وقوع پیوست ،بهسختی در هم شکست.
اولین مالقات سیاسی رسمی دو کشور بعد از قطع ارتباط رسمی در تاریخ  ۷خرداد سال 138۷و برای برقراری صلح
درعراق بود و طی  3دور مذاکرات فرستادگان ایران و آمریکا در بغداد انجام شد؛که به نتیجه ای نرسید.البته مالقات های
محرمانه ای بین ایران و امریکا قبل از این تاریخ انجام شده بود.
اما اصلی ت رین مذاکرات سیاسی بلندمدت بعد قطع ارتباط سیاسی مرتبط با موضوع حق انرژی هسته ای جمهوری
اسالمی ایران بود.
در سال  1382ومصادف با ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی،شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
توجه ویژه ای به فعالیتهای هستهای ایران پیداکرد.درآغاز سازمان انرژی اتمی ایران مسئول مذاکره با آژانس شد .با صدور
قطعنامه سپتامبر سال2003میالدی شورای حکام علیه ایران ،مسئولیت مذاکره به وزارت امور خارجه محول شد و در نهایت
در مهر سال  1382با نظر وزارت امور خارجه این مسئولیت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.آقای حسن روحانی دبیر
شورای عالی امنیت ملی و چند تن از دیپلماتهای وزارت خارجه اولین تیم مذاکرهکننده هستهای را تشکیل دادند.
روش آقای روحانی تنشزدایی و اعتمادسازی بود.وی مذاکره با سه کشور اروپایی را انتخاب کرد.نتیجه صدور بیانیه
سعدآباد و امضای توافقنامه بروکسل و پاریس شد و ایران قبول کرد تا داوطلبانه غنیسازی معلق شود.با کارشکنی های مختلف
اروپا،ایران غنی سازی را دوباره شروع کرد و عمال توافق از بین رفت.
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با شروع دولت آقای احمدینژاد،آقای علی الریجانی جایگزین آقای روحانی شد.الریجانی مخالف راهبردهای آقای
روحانی و سیاست مذاکره با اروپا بود.وی راه مذاکره با آژانس انرژی اتمی را در پیش گرفت.این مذاکرات هم بی فایده بود و
پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد که نتیجه آن صدور قطعنامههای  1۷3۷ ،16۹6و 1۷4۷
علیه جمهوری اسالمی شد.
آقای سعید جلیلی در 2۹مهر سال 1386و در پی استئفای آقای الریجانی به جای ایشان انتخاب شد.وی مسیر
متفاوتی را در پیش گرفت و دیدگاه حفظ صد درصدی منافع ملی را داشت .وی وارد مذاکراتی با گروهی شامل ایاالت متحده
آمریکا ،چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلستان و آلمان که موسوم به گروه  5+1است ،شد .مذاکرات در  6دوره به مدت 6۹ماه اتفاق
افتاد که طرفین موافق به توافقی نشدند.البته زیاد خواهی طرف های  5+1و عدم رضایت طرف ایرانی به از دست رفتن دستاورد
های هسته ای کشور نیز در این بی نتیجه ماندن تاثیرگذار بود.همچنین توافق آژانس با ایران ،بیانیه تهران ،صدور سه قطعنامه
 1۹2۹ ،1803و  1۹84شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ،تحمیل شدیدترین تحریمهای ناشی از از این قطعنامه ها و
تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا بر ایران مقارن با دوران آقای جلیلی بود.
آقای حسن روحانی با این تفکر که راه حل حل مشکالت کشور در گرو رفع تحریم های علیه ایران است در انتخابات
سال13۹2به پیروزی رسید .با آغاز دولت آقای حسن روحانی ،ایشان دوباره مسئولیت مسئله هسته ای را به وزارت امور خارجه
برگرداند.دیدگاه آقای محمد جواد ظریف(وزیر امور خارجه)تا حدودی همان دیدگاه آقای روحانی برای مذکرات بود،یعنی اعتماد
سازی.
در نهایت در پی 20ماه مذاکرات و بعد از تفاهم اولیه هستهای لوزان ،در 14ژوئیه سال 2015میالدی در وین اتریش
بین ایران،گروه  5+1توافقی جامع صورت پذیرفت.آقای ظریف و فدریکا موگرینی(مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) در یک
نشست رسمی که تحت پوشش کامل رسانه ای بود،این توافق را با دو زبان فارسی و انگلیسی قرائت کردند.
ریئس جمهور ایران آقای روحانی در روز توافق در مقابل رسانه ها حضور یافت و گفت به ملت ایران اعالم میکنم در
روز اجرای این معاهده طبق این معاهده ،در روزی اجرایی شدن برجام  ،تمام تحریمهای ایران در تمامی زینه ها از جمله
اقتصادی  ،بانکی  ،بیمه  ،حمل و نقل  ،پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل و یک جا لغو و نه تعلیق خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در  2۹مهر سال  13۹4الزامات  ۹گانهای برای اجرا برجام بیان کردند و آن را طی نامه ای ابالغ
فرمودند .رهبر انقالب اسالمی در اوایل نامه تجربه این مذاکره(برای آینده)را عبرت آموز خواندنند.ایشان بعد ها هم از نحوه عمل
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به برجام و از عدم عمل به این شروط ابراز ناخوشنودی کردند.همچنین گفتند که ایشان بارها به وزیر امور خارجه و رئیس
جمهور تذکر دادند.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در  10۹صفحه و  5ضمیمه تدوین شد و برخی از الزامات برجام برای ایران در زیر
بیان شده است:
الف.قلب راکتور آب سنگین اراک به نحوی که دیگر هرگز قابل استفاده نباشد تخریب شود و این غیر قابل استفاده شدن مادام
العمر توسط آژانس تایید شود.قلب بعدی راکتور با مشارکت
ب.ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین با  ۹8درصدی کاهش از  10تن به  300کیلوگرم کاهش یابداین سطح ذخیره برای
مدت  15سال پابرجا بماند.
ج.غنی سازی اروانیوم از 20درصد به  3٫6۷٪به مدت 15سال کاهش بیابد.
د.سوخت هستهای مصرف شده بازیافت نشود و از ایران خارج شود .همچنین ایران برای مدت  15سال اجازه تحقیق و توسعه
در زمینه بازیافت هسته ای نخواهد داشت.
ه.ایران دو سوم از  1۹000سانتیفیوژ خود را کاهش بدهد و از این تعداد فقط  5060تا از آن ها اجازه غنیسازی اورانیوم به
مدت  10سال دارند و ایران تنها مجاز به استفاده از سانتیئفیوژ های نسل اول است.
و.ایران اجازه ساخت هیچ گونه تأسیسات هسته ای جدید را به مدت  15سال ندارد.
ز.نظارتهای آژانس مادام العمر خواهد بود حتی پس از اتمام مدت اجرایی برجام نیز باقی خواهد بود وایران چنانچه بازرسان
آژانس درباره مکانی شک بکنند که در آن مکان توسعه هسته ای درحال اجرا هست ،باید به آن ها اجازه بازرسی دهد.
برجام را میتوان اولین توافق رسمی ایران و آمریکا و باالترین سطح روابط سیاسی دو کشور پس از انقالب برشمرد.
ایران از روز شروع برجام به تمامی الزماتش عمل کرد و آژانس انرژی اتمی این عمل ایران به برجام را بارها تایید
کرد.اما اکثر طرف های دیگر از همان روز اول به دنبال نقض برجام بودند و هگز به طور قابل مالحظه ای به مفاد این توافق
پایبند نبودند و این واقعیت موجب شد ایران از بسیاری از حقوق خود در برجام محروم شود.
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اما در برسی عملکرد امریکا در برجام باید گفت که این کشور قبل از خرج از برجام بیش از  100بار روح و متن برجام
را نقض کرد از جمله تصویب تحریم های جدید علیه ایران،تایید اکثر تحریم های قبلی علیه ایران.امریکا با این اقدام میخواست
این توافق را به توافقی برد باخت به سود خود تبدیل کند و عدم واکنش جدی ایران در عدم نقض برجام توسط امریکا کمکی
نکرد.
نوبت به دونالد ترامپ رسید.وی ازهمان روزهایی که نامزد ریاست جمهوری امریکا مخالفتش با توافق هستهای را
اعالم میکرد.
آمریکا نمیتوانست از این توافقنامه خارج شود زیرا توافقی بین المللی و چند جانبه بود و باید طبق قوانین جهانی به
آن پایبند می ماند؛پس امریکا منتظر ماند تا ایران را متهم به خروج از برجام کند.اما ایران حتی یک تخلف هم از متن برجام
نکرده بود و این از طرف آژانس انرژی اتمی بارها اعالم شده بود.
ترامپ به سخنان بنیامین نتانیاهو(نخستوزیر اسرائیل) درباره عدم پایبندی ایران به این معاهده،استناد کرد و گفت
ایران هرگز به این معاهده پایبند نبودهاست و در نهایت امریکا بعد از تخلفات زیاد خود از برجام،در تاریخ  18اردیبهشت
13۹۷سال از برجام خارج شد.ترامپ(ریئیس جمهوری امریکا) همچنین وعده بازگشت تمام تحریمها و اعمال تحریم های
سخت گیرانه تری علیه ایران را داد.
برجام سرابی بیش نبود.اینجا سخن رهبر انقالب روشن تر می شود که گفتند به این مذاکرات خوشبین نیستند اما
این مذاکرات درس عبرتی برای ملت ایران میشود و درس عبرت همان قابل اعتماد نبودن امریکا هست.

نتیجه گیری

با برسی این تعداد از معاهدات بین الملل ی و مهم جهان که امریکا خود یکی از اعضای مهم در تدوین آن بوده ولی با
سهولت به آن ها پشت کرده است،متوجه میشویم که اعتماد به امریکا و دل بستن به وعده امریکا حتی اگر در قالب یک توافق
بین المللی باشد کاری بس اشتباه و خطر ناک برای منافع کشور است.
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تجربه سال های ق بل و پس از انقالب هم به ما ثابت میکند که هرگز امریکا دوست ما نخواهد بود و حرف ها و وعده
های او صرفا در جهت تسلط کامل بر کشور است.
آنچه اقتصاد ما را نجات خواهد داد و باعث پیشرفت ما خواهد شد ،نگاه به توان داخل است و نه مذاکره با امریکا.
در پایان حدیثی نقل می شود که مخلص تمام کالم است:پیامبراکرم(صلی اهلل علیه و اله )میفرمایند« :ال یلدغ المؤمن
من جحر مرّتین »مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى شود(.ابن بابویه،1385،ج،1ص)4۹
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