
حقوقبینالملل222      شماره دوم      مهر و آبان  1399 

نقطه  کــه  مسائلی  از  یکی  اخیر  مــاه   هــای  در 
مسئله  شــد،  تلقی  کشور  حقوقی  مسائل  کانونی 
نحوه مواجهه آمریکا با برجام و موضوع فعال سازی 
تذکر  به رغم  که  مسئله ای  اســت؛  ماشه  مکانیزم 
برجام  کرات  مذا دوره  در  حقوق دانان  از  بسیاری 
قرار  شرایطی  در  را  کشور  اآلن  و  نشد  توجه  آن  به 
مشروع  حــقــوق  استیفای  امــکــان  کــه  اســت  داده 
است.  کــرده  سلب  کشورمان  از  را  برجام  از  ناشی 
دانشگاه  استاد  مؤمنی راد  احمد  دکتر  با  ایــن رو  از 
امکان  شــود  مشخص  تا  کــرده ایــم  گفت وگو  تهران 
بــازگــردانــدن تــحــریــم هــا تــوســط آمــریــکــا بــه واســطــه 
وجود  برجام  از  ج  خار سازوکاری  یا  ماشه  مکانیزم 

دارد یا خیر!

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:ازنظرحقوقی
کهاینروزهادر مفهوممکانیسمماشهچیست

محافلحقوقیوسیاسیمطرحمیشود؟
مکانیسم ماشه در حقیقت واژه »اسنپ بک« 
که  است  فــوری«  »بازگشت  معنی  به   )snap back(
مکانیزم آن در برجام تعبیه شده است. مکانیسم 
ماشه تعبیری است از اینکه وقتی با چکانده شدن 
ماشه شلیک اتفاق می افتد، به همین ترتیب، باید 
خ  کشورها ر بازگشت به وضعیت قبل از برجام برای 
 دهد و به صورت خودکار تحریم های شورای امنیت 
گردد. در واقع در برجام یک سازوکار  کشور بر  علیه 
کــه خــروجــی ایــن ســازوکــار در  حــل اخــتــاف داریـــم 
توافق نرسیدن طرفین مکانیسم ماشه  صورت به 

است.
که  از توضیح مکانیسم ماشه الزم است  قبل 
ارائــه  بــرجــام  دربـــاره  توضیحاتی  مقدمه  به عنوان 
برجام وجــود دارد یکی  به  راجــع  شــود. دو دیدگاه 
اســت.  سیاسی  سند  و  تــوافــق  یــک  بــرجــام  اینکه 
و  است  سند  این  طرف  دو  بین  موافقت نامه  یک 
کشورها از جمله  شامل هیچ کدام از تعهدهای بین 
کنوانسیون 1969  معاهدات نیست و حتی شامل 

وین درباره معاهدات بین المللی نیز نمی شود.
کنیم  ــت  دق گـــر  )ا ــت  اس معتقد  دوم  دیــدگــاه 
معاهدات  با  رابطه  در  وین   1969 کنوانسیون  به 
که الزم نیست  کرده است(  اشاره  آنجا  بین المللی 
عناوین  ایـــن  از  یــکــی  طـــرف  دو  بــیــن  ــوافــق  ت یــک 
مشخص را داشته باشد؛ مثًا معاهده، توافق نامه، 
بخواهیم  گــر  ا کــه  دیــگــری  اشــکــال  و  موافقت نامه 
انواع  برای  کنیم حداقل حدود 15 عنوان  حساب 

از  یکی  قالب  در  کشورها  بین  توافقات  بین المللی 
این اسناد فراهم و سازمان دهی می شود.

بنابراین نمی توان با توجه به عنوان برجام آن 
کرد؛ بلکه سند  را یک سند صرف سیاسی محسوب 
حقوقی نیز هست. عاوه بر این، دالیل دیگری هم 
که ما آن را یک سند حقوقی تلقی  باعث می شود 
تعهداتی  مشخص،  طرف  دو  آن  در  که  چرا کنیم؛ 
کرده اند و قرار است به این تعهدات عمل  را قبول 
کنند. همچنین سازمان ملل این توافق را راهبری 
از این  کنار آمریکا جزئی  می کند و اتحادیه اروپا در 
کــرده  کسب  را  حقوقی  هــرکــدام  و  هستند  تــوافــق 
یــک سند  پــس  گــرفــتــه انــد،  عــهــده  بــر  را  تکالیفی  و 
حقوقی است. عاوه بر این موضوع این سند برای 
کرده است و  اطراف خود نیز حقوقی را پیش بینی 

نمی توان آن را فقط یک توافق سیاسی دانست.
با  رابــطــه  کــشــور مــا نیز در  در حــقــوق داخــلــی 
وجــود  دیــدگــاه  دو  چیست  بــرجــام  ماهیت  اینکه 
)برنامه  بــرجــام  بــه عــنــوان  تــوجــه  بــا  ــده ای  عـ دارد: 
می دانستند  توافقی  را  آن  مشترک(،  اقــدام  جامع 
ندارد؛  اسامی  شورای  مجلس  تصویب  به  نیاز  که 
فراتر  جنبه ای  که  توافقی  هر  معتقدند  کثریت  ا اما 
و  فرامنطقه ای  داشــتــه،  کشور  ــل  داخ مــوضــوع  از 
و  برود  به مجلس  باید  باشد،  برای دولت  تعهدآور 
کند و سپس به تأیید شورای  مجلس آن را تصویب 
نگهبان برسد. به هرحال مجلس و شورای نگهبان 
وضعیتی  به  برجام  وضعیت  و  کرد  تأیید  را  برجام 

که اآلن شاهد آن هستیم. رسیده است 
ــریــن مــســئــلــه حــل وفــصــل  بـــرجـــام مــهــم ت در 
کردم  عرض  مکرر  هم  بــاره  این  در  بــود.  اختافات 
حــوزه  در  بین المللی  اخــتــافــات  حــل وفــصــل  در 
به  سندی  بخواهد  گــر  ا بین المللی  و  منطقه ای 
اخــتــاف  حــل وفــصــل  آن  در  بــایــد  ــرســد،  ب نتیجه 
پیش بینی شود. این در حقوق داخلی هم خیلی 
که  اســت  ممکن  طرفین  به هرحال  اســت  ــن  روش
یــا در  کنند  تــوافــق اخــتــاف پــیــدا  ایــن  در اجـــرای 
اختاف  آن سند  تفسیر  نداشته، در  اختافی  اجرا 
ــر طـــرف تــوافــق  ــه ه ک کــنــنــد، چــگــونــه اســـت  پــیــدا 
برداشت خاص خودش را دارد و آن را به زعم خود 
بین المللی  اســنــاد  در  باید  البته  مــی دهــد.  ادامـــه 
شوند  گزینش  بــه گــونــه ای  کلمات  منطقه ای  یــا 
عبارات  از  و  باشد  روشــن  و  دقیق  مفهومشان  که 
که قابلیت  کلماتی  دوپهلو و مبهم استفاده نشود. 
را در خود داشته  برداشت مختلف  که چند  دارند 

نظر  بــه  بــرداشــت هــا هــم  ایــن  از  هــرکــدام  و  باشند 
یک  باشد؛  مشخص  برداشت  باید  بیاید.  صحیح 
کنند؛  کلماتی خاص استفاده  گزیرند از  جاهایی نا
استفاده  واژه هایی  از  می کند  تاش  یک طرف  اما 
این  بــدهــد.  ارائـــه  را  ــود  خ تفسیر  بــتــوانــد  کــه  کند 
بین  حقوقی  و  سیاسی  ــرات  ک ــذا م فــنــون  از  یکی 
به گونه ای  سند  می کند  تــاش  که  اســت  دولــت هــا 
نوشته شود تا بتواند بیشترین بهره مندی را از آن 
یا  ما  کره کننده  مذا هیئت  برجام  در  باشد.  داشته 
کامل آن  کرد یا با علم  کم دقتی و غفلت  مسامحه و 
گر آن را  را پذیرفته و مسیر دیگری نداشته است و ا
قبول نمی کرد توافق نامه امضا نمی شد، به هرحال 
حل وفصل  موضوع  برجام  در  که  افتاد  اتفاق  این 
و  که چندان روشن  اختافات دچار وضعیتی شد 

مشخص و صریح نبود.
کنند  حل  را  اختاف  بخواهند  گر  ا طرف  دو   
یک  یا  بروند،  بی طرف  ثالث  طرف  یک  سراغ  باید 
گروهی از  کشور یا  نهاد در حقوق بین الملل یا یک 
کشورها، یک سازمان یا نهاد منطقه ای و یک نهاد 
طرف  و  شود  حل وفصل  اختاف  که   ... و  داوری 
موازین  اســاس  بــر  کند.  قــضــاوت  بی طرفی  ثالث 
طرف  دو  و  نیفتاد  اتفاق  پیش بینی  ایــن  بــرجــام، 
که مورد تراضی دو  نیامدند یک نهاد بین المللی را 
اختاف  برای  بگویند  و  کنند  انتخاب  باشد  طرف 
کن، در برجام می بینیم  پیش آمده بین ما داوری 
یعنی  اســت؛  قاضی  خاطی  و  مجری  متأسفانه  که 
کی همه یکی شده است. کی و متشا دادستان و شا

و  سیاسی  مــذاکــرات  فــنــون  از  یکی    
تاش  کــه  اســت  دولــت هــا  بین  حقوقی 
تا  شــود  نوشته  به گونه ای  سند  می کند 
بتواند بیشترین بهره مندی را از آن داشته 
ما  مذاکره کننده  هیئت  برجام  در  باشد. 
یا مسامحه و کم دقتی و غفلت کرد یا با 
را پذیرفته و مسیر دیگری  کامل آن  علم 
نمی کرد  قبول  را  آن  اگــر  و  اســت  نداشته 
به هرحال  نمی شد،  امــضــا  تــوافــق نــامــه 
ع  موضو برجام  در  که  افتاد  اتفاق  ایــن 
حل وفصل اختافات دچار وضعیتی شد 
صریح  و  مشخص  و  روشــن  چندان  که 

نبود. 


