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دلیل آیــا راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کردیمیا کههمهرایکی حقوقیخاصیداشت

دالیلآنفقطسیاسیبود؟
نهادی  خــود  پافشاری  با  باید  دوســتــان  ایــن 
کار  این  نکرده اند.  را  کار  این  که  می کردند  ذکر  را 
نشده است؛ یا قدرتش را نداشتند ادامه بدهند و 
کنیم برجام  گر روی این پافشاری  ترسیدند نکند ا
را در زمره خطاهای  امر  این  باید  نتیجه نرسد.  به 
این موضوع  از  که حداقل  بدانیم  کره کنندگان  مذا
و  آمریکایی   طــرف  دو  درحالی که  کــرده انــد،  غفلت 
شود؛  امضا  توافق  ایــن  که  بودند  مصر  اروپایی ها 
گر کمی بیشتر  یعنی آن طرف تقاضا بسیار باال بود و ا
مقاومت می کردیم و روی حقوقمان می ایستادیم. 
کوتاه  طبیعتًا بهتر می توانستیم نتیجه بگیریم؛ ولی 
گر  ا که  شدیم  فرایندی  دچــار  نتیجه  در  و  آمدیم 
لوله  بخواهد هر اختافی حل وفصل شود، آخرش 
کشیده  گر ضامنش  اسلحه به سمت ایران است و ا

شود به طرف ما شلیک می شود.
تصور  را  وضــعــیــتــی  شــمــا  مــاشــه  مــکــانــیــزم  در 
گر  که آخرش حتی در شورای امنیت هم ا می کنید 
کشیده شود فقط و فقط ایران را می زند  این ماشه 
کرده اند.  امضا  را  یک طرفه  توافق  یک  ایرانی ها  و 
کــی و قــاضــی شــده انــد ،  ایــن هــا خــودشــان هــم شــا
بــودنــد و هستند، چــون حرف  کــه  دادســتــان هــم 
بیایند  طــرف  دو  کــه  اســت  ایــن  بــرجــام  کمیسیون 
طرف  یک  طرف،  دو  این  از  کنند.  حل  را  موضوع 
اتحادیه  البته  اســت.   1+5 مقابل  طــرف  و  ایـــران 
اروپا را هم به عنوان یک شخصیت حقوقی اضافه 
که  کنیم چین و روسیه با ما باشد  کرده اند. فرض 
سه  می شویم  نهایت  در  می افتد،  اتفاق  ایــن  گــر  ا
به  بیشتر  حرفشان  و  هستند  بیشتر  آن هــا  و  عضو 
کرسی می نشیند. به هرحال این ساختار و سامانه 
معلول  ســاخــتــار  یــک  بــرجــام  طرفین  حــل وفــصــل 
شمشیر  یــک  کــه  ببینیم  بــایــد  همیشه  مــا  ــوده،  بـ
ــت. طــرف مقابل این  ــاالی ســرمــان اس گـــاس ب دا
به عنوان  است  نگه داشته  ما  سر  باالی  را  شمشیر 
آن  می تواند  کند  اراده  موقع  هر  تهدید  ــزار  اب یک 
این  روی  نباید  ما  پس  بــیــاورد،  پایین  را  شمشیر 
کدام از طرفین  توافق می کردیم. برجام می گوید هر 
است،  کرده  نقض  را  توافق  مقابل  طرف  کند  ادعا 
کمیسیون  کمیسیون،  در  مـــی رود  مــوضــوع  ایــن 
صد  تا  صفر  از  آن  در  فرایند  و  دارد  ســازوکــاری  هم 
برای  برجام  مشترک  کمیسیون  است؛  شده  دیده 

و  مــی  شــود  تشکیل  طرفین  اخــتــاف  حــل وفــصــل 
بعد در فرصتی 15 روزه موضوع مشخص و تعیین 

تکلیف می شود.
یکی  یا  آمریکا  که  است  معتقد  ایــران  گر  ا مثًا 
است،  کرده  نقض  را  تعهداتی  عضو،  کشورهای  از 
دالیلش را ذکر می کند، عکس آن هم ممکن است؛ 
یعنی انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان ادعا می کنند 
کرده است و راجع به آن  را نقض  ایران تعهداتش 
تعیین  باید  کمیسیون  اینجا  می کنند.  گفت وگو 
است،  تمام  که  افتاد  اتفاق  این  گر  ا کند.  تکلیف 
را  اطاعاتش  یا  دارد  حالت  چند  نیفتاد  اتفاق  گر  ا
اینکه در حالت  یا  یا متقاعد می شود  پس می گیرد 
سوم به نتیجه نمی رسد و وارد مرحله دوم می شود 
که با اجماع رأی  و اینجا هم 15 روز فرصت هست 
که آیا این عضو معترض درست می گوید یا  بدهند 
نداد  نتیجه  باز  گر  ا است.  حالت  یک  هم  این  نه. 
را داریم و این موضوع به یک هیئت  مرحله سوم 
که  سه نفره ارجاع داده می شود، اعم از یک طرف 
با آن ها است و یک نفر هم عضو  که  با ما و فردی 
این  گر  ا که  کند  تعریف  باید  کمیسیون  این  ثالث. 
موضوع بخواهد توسط طرفین حل وفصل شود آن 
کنند  که قدرتش بیشتر است نمی آید توافق  گروهی 
رعایت  را  دیگر  طرف  حقوق  نمی خواهد  چون  که 
حقوق  بدهد.  آن  به  صوری  شکل  می تواند  و  کند 
از ابتدای دوره جدید بعد از جنگ اول  بین الملل 
و  است  بــوده  سیاست زده  همیشه  جهانی  دوم  و 
حقوق بشر در اجرا تحت سیطره سیاست و ثروت 
نظر  از  اســت  ممکن  کشورها  از  بعضی  دارد.  قــرار 
دارنــد؛  قــدرت  ولی  باشند،  نداشته  وزنــی  سیاسی 
مثل آلمان و ژاپن و کشورهایی که در سیاست قوی 

آمریکایی ها  نخواهیم  چه  بخواهیم  چه  هستند. 
که  هستند  عــربــی  و  غــربــی  کــشــورهــای  بعضی  و 
قدرت ندارند ولی ثروت دارند. به عربستان توجه 
و  عربستان  دارد.  ــرار  قـ دیــگــری  دنــیــای  در  کنید 
صهیونیست ها در آمریکا خیلی قوی هستند و البی 
که به زور  می کنند و وقتی بررسی می کنیم می بینیم 
ج می کند؛ صهیونیست ها همیشه  و دائم پول خر
کنگره پول می ریزند، جلسه  به حساب نمایندگان 
و  جمهوری خواه  نیستند،  که  مستقل  می گذارند، 

دموکرات هم فرقی نمی کند.
غفلت و تسامح و جهت گیری خاص به سمت 
بین الملل  حــقــوق  ثــمــره  تنها  کــشــور  چند  یــا  یــک 
است. صلح بین المللی و عدالت در دنیا به محاق 
آن همه  و  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  اســت.  رفته 
ــرار بــود دیگر  کشته و مــجــروح شــدنــد، ق کــه  آدمــی 
این  در  مــتــعــددی  امــا جــنــگ هــای  نــشــود؛  جنگ 
سال ها اتفاق افتاده است. نقش سازمان ملل هم 
منفعانه بوده و حتی به این جنگ ها و اختافات و 
بحران ها دامن زده است؛ زیرا ساختار سازمان ملل 
در  اســت.  گرفته  شکل  معیوب  به صورت  ابتدا  از 
گفتند کشورها مساوی هستند، بعد بافاصله  ابتدا 
شورای  دائــم  عضو  کشور  پنج  این  گفتند  و  آمدند 
بر این عضویت دائم، حق  امنیت هستند و عاوه 
مسئله  ایــن  هنوز  ســال   70 از  بعد  دارنـــد.  هم  وتــو 
کشور در مقابل پیشنهاد های  پنج  این  که  هست 
کشورها درباره ساختار سازمان ملل  اصاحی دیگر 
کند  تغییر  که  نداده اند  اجــازه  و  کرده اند  مقاومت 
و  کنند  تغییر  تــعــداد  و  سیستم  یــا  آن،  اعــضــای  یــا 
کشورهای دیگری هم بیایند. معلوم است اعضای 
شورای امنیت نفع خود را در نظر می گیرند. زمانی 
که در بخش هایی  ما دو بلوک شرق و غرب داشتیم 
کنترل می کردند و اقدامات بازدارنده ای  همدیگر را 
اما  ایجاد می شد؛  تعادل نسبی  و  توازن  و  داشتند 
اآلن این گونه نیست. اآلن روسیه و چین یک طرف 

و آن ها همه با هم در طرف دیگر هستند.

ــردی:شما ــ ــب پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــ
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با کــهمیگویدمــن ایــنمــیشــود وخــروجــیآن
اینکهازبرجامخارجشدهام،هنوزهممیتوانم
کــنــموطـــرفمقابل اعــمــال را مــاشــه مــکــانــیــزم
تفسیردیگریدارد.بهنظرشماازمنظرحقوقی

تــســامــح و جــهــت گــیــری  و     غــفــلــت 
تنها  کشور  چند  یا  یک  سمت  به  خاص 
ثــمــره حــقــوق بــیــن الــمــلــل اســــت. صلح 
محاق  به  دنیا  در  عدالت  و  بین المللی 
و  از جنگ جهانی دوم  رفته است. پس 
آن همه آدمی که کشته و مجروح شدند، 
قرار بود دیگر جنگ نشود؛ اما جنگ های 
افتاده  اتــفــاق  ســال هــا  ایــن  در  متعددی 
منفعانه  هم  ملل  سازمان  نقش  است. 
بوده و حتی به این جنگ ها و اختافات 

و بحران ها دامن زده است.  


