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درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ازﺑﺮﺟﺎم
اميرفيض -حقوقدان
موضوع نسبتا حادی که اين روزھا مطرح است خروج آمريکا ويا جمھوری اسالمی ازبرجام است
اين تحرير مايل است درابعاد اين موضوع نظريه تحقيقی ارايه دھد.
وقتی ميشود نسبت به خروج کشورھای  ۵+١ويا ايران از برجام اظھارنظرکرد که معلوم شود دخالت
آنھا درمسئله؛ و در کالمی ديگر ورود آنھا به ماجرا به چه استناد وبه چه کيفيتی بوده و محدوده
عمل آنھا چه بوده است.
زيرا يک وقت موضوع نمايندگی کشورھا ويا حتی اشخاص درانجام امری جنبه اتفاق دارد ويک وقت
اين قيد وجود ندارد؛ اگر قيد اتفاق دروکالت نامه ويا نمايندگی شده باشد اتفاق نظر ھمه نمايندگان
شرط است و اگر نشده باشد ھريک و يا چند نماينده ای که نسبت به موضوع نمايندگی موافقت ويا
مخالفت کنند کافی است.
ﺳﻨﺪ ورود ﻛﺸﻮرﻫﺎ
دراسناد مسئله مذاکرات گروه ۵+١با جمھوری اسالمی آمده است:
>گروه کشورھای  ۵+١عضو شورای امنيت سازمان ملل )آمريکا ،روسيه ،چين ،انگلستان و فرانسه(
باضافه آلمان تشکيل شده وھدف آن ھمآھنگ کردن واکنش جھانی نسبت به برنامه ھای ھسته ای
ايران است<.
دربيانيه کاخ سفيد سند ورود واجتماع کشورھای  ۵+١بقرارزير توجيه شده است:
>گروه ) ۵ +١اياالت متحده آمريکا ،بريتانيا ،آلمان ،فرانسه ،روسيه و چين( به کمک اتحاديه اروپا
در مذاکرات جدی واساسی با ايران با ھدف رسيدن به راه حلی ديپلماتيک وقابل راستی آزمائی که
مانع دستيابی ايران به سالح ھسته ای شود ،شرکت داشته اند<.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي5+1
اسناد فوق نشان ميدھد که مشارکت کشورھای عضو شورای امنيت درماجرای ھسته ای ايران نه
الزامی بوده است ونه قيد اتفاق تصميم گيری برکشورھای  ۵+١وارد شده است؛ و اين بدان معناست
که اگر ھر يک از کشورھای گروه  ۵+١درمذاکرات شرکت نميکرد خللی در راستای تصميم گيری
وختم موضوع به برجام وارد نميشد وحتی موجب توقف مذاکرات ھم نميگرديد؛ زيرا نه تنھا شرط
اتفاق درتصميم گيری نبوده بلکه اساسا ھدف رسيدن به راه حلی بوده که مانع دستيابی ايران به
سالح ھسته ای گردد و اين بدان معناست که اگر جمھوری اسالمی قويا وقاطعانه شخصا فعاليت ھای
ھسته ای خود را متوقف ميکرد وبه قطعنامه ھای قبلی شورای امنيت تمکين مينمود اساسا ارجاع
موضوع به کشورھای  ۵+١ھم منتفی ميشد.
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دﺳﺘĤورد ازﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
اين اشارات وتوضيحات برای اين دستآورد است که قبل ازتنظيم برجام اگرھريک ازکشورھای گروه
 ١+۵از مذاکرات عقب نشينی ويا خودداری ميکرد ھيچ تاثيری درادامه مذاکرات ورسيدن به نتيجه
نھائی نداشت.
ناگفته پيداست که موقعيت مزبور شامل جمھوری اسالمی نميشود زيرا جمھوری اسالمی طرف
مذاکره وبه عبارت ديگر طرف شمول قطعنامه ھای شورای امنيت بوده است.
ﻓﺮض دوم ﻛﻨﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪازﺑﺮﺟﺎم
بحثی که اين روزھا سرآغاز موضوع برجام قرارگرفته کناره گيری احتمالی آمريکا وايران ازبرجام
است.
ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي آﻣﺮﻳﻜﺎ ازﺑﺮﺟﺎم
ھمانطور که درابتدای اين تحرير بتوصيف رفت؛ ھدف از مذاکرت  ۵+١ھمآھنگ کردن ھدف جامعه
جھانی نسبت به فعاليت ھای ھسته ای ايران بوده است.
مسير برجام خاصه تصويب وتائيد آن از سوی شورای امنيت نشان ميدھد که ماموريت  ۵+١برای
رفع نگرانی جامعه جھانی ازفعاليت ھای ھسته ای به خوبی به انجام رسيده است وھدف ازتشکيل
گروه  ۵+١تحقق يافته است.
ابطال قطعنامه ھای تحريمی شورای امنيت بوسيله قطعنامه  ٢٢٣١بمنزله پايان نگرانی جامعه جھانی
ودرحقيقت يک نوع تسويه حساب تلقی ميگردد وسندی است که قضيه را تبديل به مختوم بھا ساخته
است.
در اين حالت آمريکا يا ھريک ازکشورھای  ۵+١درصورت کناره گيری نکثی درموقعيت برجام و
قطعنامه  ٢٢٣١بوجود نميآورد.
درﺻﻮرت ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي وﺿﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
تعھداتی که دربرجام له جمھوری اسالمی است متوجه دومتعھد است يکی کشورھای  ۵+١و ديگر
راسا بنام آمريکا/
دربرجام متاسفانه تعھدات آمريکا جنبه ارفاقی يافته تا تعھداتی در وزن تعھدات جمھوری اسالمی و
اين يکی ازنکاتی است که علت آنرا بايد درعدم بصيرت ويا بی اعتنائی به مصالح ايران داشت.
>آقای علی اکبرصالحی رئيس انرژی اتمی در شھريور ماه  ٩۵وجود نقض دربرجام را تائيد و تصريح
کردکه بايد درزمان تنظيم آن دقت بيشتری ميشد؛ اگر ما وقتی برجام راتنظيم ميکرديم دقت بيشتری
ميکرديم اين فرصت ھا برای آمريکايئھا پيش نميآمد.
)کيھان تھران مورخ اول شھريور(٩۶
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ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮي
دربخش تعھدات کشورھای  ۵+١وآمريکا آمده است که >در ازای تعھدات جمھوری اسالمی آمريکا
وکشورھای  ۵+١قبول ميکنند که<.....؛
واژه )در ازا( عق ِد برجام را بصورت عقد تھاتری در آورده است يعنی تعھدات آمريکا وکشورھای
 ١+۵وقتی نقد ميشود )يعنی به حالت اجرائی درميآيد( که ايران به تعھداتش عمل کرده باشد.
اگرخواسته شود که دراين مورد تشبيھی آورده شود مانند آن است که کسی تعھد انجام کاری را بنمايد
و در ازای آن کار طرف مقابل متھد انجام کارويا پردداخت وجھی باشد.
ھمانطور که درحالت تشبيھی وقتی متعھد عمل مورد تعھد را انجام داد مستحق اجرت ويا اعمالی است
که قبال قيد شده است؛ در قضيه برجام ھم ھمينطوراست درصورتی که جمھوری اسالمی به تعھدات
مندرج دربرجام عمل کرده باشد که اين موضوع تا به امروز ھفت بار مورد تصديق آژانس بين المللی
اتمی و حتی کشورھای  ۵+١قرارگرفته است ،جمھوری اسالمی مستحق دريافت ھمه تعھداتی است
که آمريکا و  ۵+١دربرجام بنفع جمھوری اسالمی کرده اند و اقتضای اجرای اين تعھد ارتباطی به
حضورويا خروج آمريکا ويا ھريک ازکشورھای  ۵+١ندارد.
ناگفته نماند قرارھائی که جنبه ارفاق دارد وبصورت تعھد ،آمريکا و ۵+١را متعھد نساخته است
نميتواند مشمول نظريه فوق بشود.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك
آنچه درفوق ارايه شد صورت قضيه ای است از سير تعھدات دربرجام ،بشرطی که با چالش ھا و
تفاسير و ادعا ھائی روبرونباشد.
ھرقراردادی چه با حسن نيت ويا غير آن تنظيم شود ممکن است درجريان اجرا به دليل مالحظاتی با
تفاسيری روبروشود که باز در اختالف را بگشايد وبه ھمين دليل جايگاھی برای طرح اختالفات در
قرارداد ھا بوجود ميآيد ،چنانکه دربرجام اين جايگاه بنام کميسيون مشترک حل اختالف برجام معرفی
شده که ھرسه ماه تشکيل ميشود تا اگر طرفين برجام اختالفی داشته باشند در آن کميسيون مطرح
شود.
بار اختالف که به معنای )دائره وکم وکيف اختالف درمورد قرارداد برجام( دراين تحقيق آمده محدود
ِ
وحصری بر آن نيست ھرکس بنابردانش حقوقی وسياسی خود ازباب اختالف نتايجی ميگيرد و بر
دامنه اختالفات ميافزايد و آنقدر دامنه آن نظرات وسيع وگسترده ميشود که حقيقت مطلب در آن گم
ميشود.
ﺣﺮف آﺧﺮ
حرف وکالم آخر در باره اختالفات اجرائی برجام آن است که نمايندگان کشور شاکی مطرح ميکنند و
دفاعی است که نماينگان طرف ابراز ميدارند ودرنھايت حکمی است که کميسيون مشترک حل اختالف
صادرميکند.
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ﺑﺎﺗﻔﺎق ،درﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺎﺿﺮﺷﻮﻳﻢ
کميسيون مشترک برجام که ھرسه ماه يکبار تشکيل ميشود ھشتمين نوبت آن تيرماه سال جاری در
نيويورک بوده است که اکنون به اتفاق به گزارش رويترز که ازکميسيون مزبور گزارش تھيه کرده
است توجه ميکنيم تا به ببينيم حرف آخر در تقلب ويا خودداری آمريکا ازتعھدات برجام و در معنا
حقيقت مطلب چيست.
اﻋﻀﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك
مستند ومکانيزم تشکيل ھيئت ايرانی برای مديريت کميسون مشترک بواسطه آخرين بند ازنامه شروط
 ٩گانه خامنه ای شکل گرفته است که حکم آن نامه چنين است:
>وجود پيچيدگی ھا وابھام ھا درمتن برجام ونيزگمان نقض عھد وتخلفات وفريبکاری درطرف مقابل
بويژه آمريکا ايجاب ميکند که يک ھيئت قوی ،آگاه و ھوشمند برای رصد پيشرفت کارھا وانجام تھدات
طرف مقابل وتحقق آنچه در باال )ھشت بند ازنامه خامنه ای( بدان تصريح شده است تشکيل شود،
ترکيب ووظائف اين ھيئت با شورای عالی امنيت ملی تعيين وتصويب شود<.
آقای عراقچی دررابطه با ھيئت مزبور گفت> :اين ھيئت بدستور رھبری تشکيل شده است ووظيفه
اش بررسی اجرای برجام وتشخيص نقض برجام چه کلی وچه نقض فاحش به عھده اين ھيئت است<.
آقای عراقچی اعضای ھيئت ايرانی کميسيون حل اختالف را بقرارزير معرفی کرد:
حجت االسالم روحانی – علی الريجانی –محمد جواد ظريف – حسين دھقان – علی شمخانی – علی
اکبرصالحی – سعيد جليلی – علی اکبرواليتی.
ﮔﺰارش روﻳﺘﺮز
بخشھائی ازگزارش رويترز که تحقيق به آن دسترسی يافته است:
-١

-٢
-٣
-۴
-۵

تقريبا اکثريت اعضای ھيئت نظارت بربرجام ازنقض مکرر برجام توسط طرف غربی سخن
گفته اند اما جالب است که بد عھدی آمريکائی ھا ازنقض مکرربرجام درحالی روی ميدھد که
ھيئت نظارت بربرجام )ھيئت ايرانی( دراين مورد تنھا سکوت پيشه کرده واقدامی در مقابله
با اقدامات ضد برجامی آمريکا انجام نداده اند ،موضوعی که گفته ميشود موجب گستاخی
طرف مقابل درادامه دادن به رويه ناصواب خود شده است.
منابع خبری روز جمعه مطرح کردند؛ ايران ازفرصت ھشتمين نشست کميسيون مشترک برای
آغاز کردن مکانيزم حل اختالف برسرنقض برجام استفاده نکرده است.
خبرگزاری رويترز درگزارش خود ازقول دومنبع افزوده >اين دومين بار ازماه ژانويه است
که ايران ازاين فرصت استفاده نکرده است.
اين دومين باراست که ايران برغم اعتراض ھا درتريبون ھای داخلی خود درجلسه مشترک
کميسيون برجام ازاين مکانيزم استفاده نميکند.
رويترز درگزارشی اعالم کرد به رغم اعتراض ايران به تحريم ھای جديد آمريکا درتازه ترين
نشست کميسيون مشترک برجام جمھوری اسالمی تمايلی برای استفاده ازمکانيسم حل
اختالف نشان نداد.
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 -۶ازسوی آمريکا توماس شان معاون وزيرخارجه به ھمراه کارشناسان نھادھای دولتی اياالت
متحده وازايران عباس عراقچی معاون ظريف دراين نشست حاضرشده اند.
اکنون که ازگزارش روترز مستحضرشديد بجاست که ازواکنش کيھان تھران ھم آگاه شويد تا دستآود
مستندی بدست آيد.
واﻛﻨﺶ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﺗﻬﺮان
دومين نشست وزرای خارجه ايرن و ۵+١به رياست فدريکا موگرينی مسئول سياست خارجی اتحاديه
اروپا روز چھارشنبه درنيويورک برگزارشد دراين جلسه ھرچند که به گفته محمد جواد ظريف
وزيرامورخارجه موارد نقض برجام وکوتاھی ھای آمريکا ازاجرای تعھداتش توسط تيم ايرانی مطرح
شد؛ اما موگرينی دربيانيه پايانی خود نشست کميسيون مشترک برجام را >رک صريح< توصيف
کرد ومسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا تاکيد کرده است که ھمه اعضاء ازجمله ايران موافق بوده
اند که ھمه طرفھا ازجمله آمريکا به تعھداتشان عمل کرده اند.
کيھان دررابطه با گزارش خود چنين اظھارنظرکرده است:
>اظھارنظرمسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا اين شائبه را ايجاد ميکند که ظاھرا اظھارات
دولتمردان کشورمان درخصوص تذکربه عھد شکنی آمريکا درنشست کميسيون مشترک با عرض
پوزش خالف واقعيت بوده وگويا اينگونه اظھارات دولتمران کشورمان صرفا مصرف داخلی داشته
وبا اين ھدف صورت ميگيرد که ازحجم انتقادات افکارعمومی درخصوص انفعال دولت ايران درمقابل
)کيھان تھران مورخ  ٣١شھريور (٩۶
عھدشکنی آمريکا بکاھد<.
دﺳﺘĤورد ﻫﺎ
** ھيئت ايرانی مسئول مذاکره کميسيون مشترک برجام بشرحی که مالحظه کرديد متشکل ازتمام
شخصيت ھای جمھوری اسالمی که منتخب شخص خامنه ای بوده ووظيفه اين ھيئت >بررسی
اجرای برجام وتشخيص نقض برجام چه نقض کلی وچه فاحش به عھده اين ھيئت<.
** بنابراين وقتی ھيئت مزبور که درراس آن رئيس جمھور و وزيرخارجه ورئيس مجلس قرار
دارند شکايت ويا ادعای نقض برجام ازسوی آمريکا به کميسيون مشترک ارائه نميدھند )گزارش
رويترز وکيھان تھران( اين دليل کافی وقانع کننده ای است که ادعای حقيقی نقض برجام ازسوی
آمريکا وجود ندارد واگربود ازسوی ھيئت ايران مطرح وحداقل خانم مسئول سياست خارجی اتحاديه
اروپا به آن اشاره ای ميکرد.
** ھمانطور که درگزارش رويترز مشاھده شد او موضوع اعتراض به آمريکا را اعتراض ھای
تريبيونی و داخلی ناميده است وکيھان تھران ھم ازاعتراضات دولتی ھا تحت عنوان مصرف داخلی
ياد کرده است که ازنظرمفھومی با اظھارنظرگزارش رويترز کامال ھمخوانی دارد.
** جريان فوق درحالی رويداده که حسن روحانی روزچھارشنبه  ٢٨تيرماه درجلسه ھيئت دولت
درباره رفتارناصحيح آمريکا درقبال تعھدات بين المللی واينکه آمريکا تعھداتش رازيرپاگذاشته
توضيحات زيادی داده است.

مھر شيد= يکشنبه ٢۴/٠٩/٢٠١٧ ،برگ  ۶از ۶

در رابطه با کناره گيری از برجام – اميرفيض -حقوقدان

** فراموش نکنيد که چھارشنبه  ٢٨تيرماه ھمان روزی است که کميسيون مشترک درنيويورک
تشکيل شده است ودرتھران حسن روحانی باز شکايت ازآمريکا و زيرپا گداشتن تعھدات خودرا مطرح
ميکند و درآمريکا نماينده ايران راه سکوت را برميگزيند .جريان مزبور قرينه ای کافی به اينکه
دولت حسن روحانی وکل وجزء جمھوری اسالمی دربيان موضوعات صادق نيستند ويا درموقعيت؛
"ای من کجاھستم" قرارگرفته اند واال چگونه ميشود که جمھوری اسالم با بوق وکرنا مدعی نقض
برجام ازسوی آمريکا بشود ورئيس جمھوری ھم آنرابصورت رسمی مطرح کند آنھم درھمان روزی
که کميسيون مشترک درنيويورک تشکيل است وبعد نماينده اعزامی ايران به کميسيون مشترک ھيچ
اعتراض ويا حتی مذاکراه ای درباره نقض تعھدات آمريکا ننمايد؟
نماينده تام االختيار ايران درکميسون مشترک آقای عراقچی بوده اند يعنی ھمان آقائی که شاھکارش
درمذاکرات ھسته ای با ۵+١نخوانده برجام وتوافقنامه ھای ژنو ووين را امضا کرده است .ايشان در
مصاحبه تلويزيونی اخيرخودش که بعد ازتشکيل کميسيون مشترک بوده درباره کميسيون مزبور
اظھاراتی داشته است که ازاسناد تحقيق برجام به حساب ميآيد به اتفاق به آن نگاه ميکنيم.
اوگفت؛ ما برای شکايت درکجا بايد شکايت کنيم )ازمردم پرسش ميکند درحاليکه اين سوالی است که
بايد ازخودش بشود( شورای امنيت که خودشان ھستند ،دادگاه الھه ھم که دوسال طول ميکشد تا
تصميم بگيرد ،اصال درصالحيت شکايت ھست يانه )شما حقوقدان وزارت خارجه جمھوری اسالمی
ھستيد اين امرساده را نميدانيد؟( ،ميماند اينکه نزد خودمان شکايت کنيم؛ به اين صورت که
درکميسيون مشترک مسئله مطرح بشود )پس چرا درکميسيون مشترک که خود شما بنمايندگی از
ھيئت ايرانی حضورمسئوالنه داشتيد شکايت از آمريکا رامطرح نکرديد( واگرنتيجه ای نگيريم اين
را مبنای نقض فاحش قرارميدھيم وتصميم به خروج ازبرجام وبازگشت به وضعيت پيش ميگيريم
)درکجای برجام چنين حقی به طرفين برجام داده شده است؟( سخت دراشتباھيد برجام يک امر انجام
شده با شورای امنيت است خانه خاله نيست که ھروقت جمھوری اسالمی دلش خواست از آن خارج
شود وبعد ھم به حالت پيش ازبرجام برگردد
دﺳﺘĤورد دﻳﮕﺮ
** اظھارات آقای عراقچی قرينه ای است ازقدرت تشخيص وظرفيت حضور اودرمجامع سياسی و
حقوقی ،انسان ھرقدرکودن وبی زبان وترسو باشد الاقل يک کلمه ای درجھت ادعائی که رئيس جمھور
کشورش درمورد نقض برجام ازسوی آمريکا مطرح کرده ميگويد ،نه اينکه مانند آدم ھای ماست
دردھان ،ھمينطور ساکت بماند که خانم رئيس کمسيون مشترک آنرا حمل برموافقت ايران بکند.
** دستآورد باال درکنارتحرير قبلی مورخ ) ١٠/٩/٢٠١٧مشکل بزرگ ايران( تائيد ميکند که
مديريت برجام نيازبه تجربه خاص حقوقی ومسائلی دارد که درما ايرانيان نيست واگرھم باشد کافی
نيست وتنھا راه استفاده ازفرم ھای حقوقی خاص ومستقل است.

