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ــم هــای  ــحــری ت تــمــدیــد  آمـــریـــکـــا در  شــکــســت 
کشور مسیر دیگری  تسلیحاتی ایران، باعث شد این 
کرده به زمینه سازی حقوقی و سیاسی برای  را طی 
این  از  تــا  کند  اقـــدام  ماشه  مکانیسم  فــعــال ســازی 
تمامی  بلکه  تسلیحاتی،  تحریم های  نه تنها  طریق 
ج در قطعنامه های 1696، 1737،  تحریم های مندر
از  بعد  بــازگــردانــد.  را   19۲9 و   1835  ،1803  ،1747
ماشه،  مکانیسم  فعال سازی  با  کشورها  مخالفت 
 ۲۲31 قطعنامه  از  یک جانبه  تفسیری  بــا  آمریکا 
اعام  را  امنیت  شــورای  تحریم های  همه  بازگشت 
گفت وگویی با دکتر »مهدی پیری« موضوع  کرد. در 
را بررسی  وجوه حقوقی فعال شدن مکانیزم ماشه 

که در ادامه مشروح آن خواهد آمد. کرده ایم 

ادعــای راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
و 2331 قطعنامه در عضویت بــر مبنی آمریکا
از چــقــدر بــرجــام« در »مشارکتکننده عــبــارت
نظرحقوقیمعتبراست؟درراستایتفسیراین
محتمل آمریکا جانب از اقداماتی چه عبارت

است؟
قطعنامه های  متحد  مــلــل  مــنــشــور  مــطــابــق 
آمره  قوانین  مغایر  که  صورتی  در  امنیت  ــورای  ش
دولت ها  برای  آن  رعایت  نباشد  بین الملل  حقوق 
الزم االجرا و ضروری است. در بند 11 قطعنامه ۲۲31 
از دولــت هــای  گــر هــر یــک  ا کــه به موجب آن  ــده  آم
شرکت کننده در برجام اعتقاد داشتند یکی دیگر از 

کرده  دولت ها تعهدات را در چارچوب برجام نقض 
است می توانند پیش نویس یک قطعنامه در رابطه 

با این نقض تعهد را به رأی بگذارند.
سازوکار  به  واقــع  در  کردید  ح  مطر که  سؤالی 
به  ماجرا  می شود.  مربوط   ۲۲31 قطعنامه   11 بند 
آمریکا ادعــا می کند  کــه دولــت  ایــن صــورت اســت 
دولت های مشارکت کننده در برجام است و نام آن 
در بند 10 قطعنامه ۲۲31 ذکر شده است؛ بنابراین 
فــعــال ســازی  اخــتــیــار   ۲۲31 قطعنامه ای  مطابق 

این است  ح  را دارد. موضوع مطر مکانیسم ماشه 
و  کــرده  اشــاره  کشورها  به   10 بند  بند  صــدر  در  که 
کشورهای چین،  که  گفته است  به صورت مشخص 
ایران  و  آمریکا  روسیه،  آلمان،  انگلستان،  فرانسه، 
که به هر اختافی در اجرای مفاد  را ترغیب می کند 
طریق  از  را  اختافاتشان  کــردنــد  بــرخــورد  بــرجــام 
که در چارچوب برجام پیش بینی شده،  سازوکاری 
که در رابطه  کنند. در بند 11 قطعنامه  حل وفصل 
با اجرای مکانیسم ماشه است اشاره ای به اسامی 
کشورهایی  بگوید  می خواهد  و  نمی کند  کشورها 
فعال سازی  تنها صاحیت  برجام هستند  که عضو 
مکانیسم ماشه را دارند و به همین دلیل به اسامی 
کشورها در این بند به صورت مجزا اشاره ای نکرده 
که برجام یک سند  است. این نکته قابل ذکر است 
حقوقی نیست از جهت اینکه بگویم معاهده ای با 
شرایط خاص است؛ بلکه بیشتر تابع اراده سیاسی 
دولت هاست. دولت آمریکا خروج خود را اعام کرده 
حقوقی  لحاظ  به  نمی تواند  دیگر  بنابراین  اســت؛ 
که  از برجام بداند. نتیجه می شود  خود را عضوی 
گر دولت آمریکا به صورت خودخوانده اعام  حتی ا
به صراحت  قبًا  هستم،  برجام  عضو  من  که  کند 
توسط مقام های رسمی اش از جمله رئیس جمهور 
و وزیر امور خارجه اش خروج خود را از برجام اعام 
بین المللی  دیـــوان  پــرونــده  در  حتی  اســت.  کــرده 
ح  که بعد از شکایت ایران از آمریکا مطر دادگستری 
برجام  از  که  داشت  کید  تأ به صراحت  آمریکا  شد، 

گفت وگو با دکتر مهدی پیری عضو 
 هیئت علمی دانشگاه تهران:

سازوکار حل وفصل 
اختالفات در برجام 
از اساس به نفع ما 
نیست/ اقدامات 

ایران در برجام باید 
متناسب با رویکرد 

کشورها باشد عملی 


