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کدامیکازاینتفسیرهاباتوجهبهمتنبرجام
به رسیدن بینالملل حقوق در است؟ معتبرتر
بررسی در اســت؟ چگونه صائب تفسیری نظر
اخذ مــطــرح، گزینههای از یکی مشابه ــوارد مـ

نظریهازدیوانبینالمللیدادگستریبود.
موضوع تفسیر بسیار مهم است و عدم توافق 
مشکل  دچـــار  را  خیلی ها  بــرداشــت  ایـــن،  ســر  ــر  ب
تفسیر معاهده  می کند. در حقوق معاهدات خود 
بــدون  هــم  تفسیر  اســـت.  حــقــوق  عــلــم  از  بخشی 
ضابطه نیست و معیار و شاخص های دقیقی برای 
که  متنی  از  مــی شــود  چگونه  دارد.  ــود  وج تفسیر 
است،  نگذشته  آن  از  هم  زمانی  و  شده  امضا  تازه 
بــافــاصــلــه دو بــرداشــت اعـــام شـــود؟ حــتــی متن 
می گوید  آمریکا  بود!  متفاوت  طرفین  ترجمه های 
برگردانیم؛  را  تحریم ها  و  بیاییم  که  داریــم  حق  ما 
آمریکا  کرده است.  را نقض  برجام  ایران  چرا چون 
وقتی  برگرداند؛  را  تحریم ها  می تواند  که  است  این 
را  جدیدی  تحریم های  شد  ج  خار برجام  از  ترامپ 
که می توانم تحریم ها  کرد، اآلن هم می گوید  اعمال 
شــورای  طریق  از  می کند  تــاش  پــس  بــرگــردانــم؛  را 
نه  می گوییم  مــا  و  دهــد  انــجــام  را  کــار  ایــن  امنیت 

آمریکا نمی تواند!
ج شدی نمی توانی  وقتی شما یک طرفه خار
از  می گوید  آمریکا  امــا  کنی؛  تحریم  را  ایـــران  دیگر 
صادر  قطعنامه  وقتی  ولــی  شده ایم  ج  خــار برجام 
قطعنامه  این  بودیم،  امنیت  شورای  عضو  می شد 
آنجا تصویب شد؛ ولی ما هنوز عضو شورای امنیت 
آمریکا  ــا  ام شـــده،  نقض  قطعنامه  ــن  ای هستیم. 
کــه ایــن پذیرفته  هــنــوز هــم ایــن حــرف را مــی زنــد 
شـــده نــیــســت! حــقــوق بــیــن الــمــلــل بـــرای شـــورای 
قطعنامه ها  آنجا  و  می کند  تعیین  وظایفی  امنیت 
هست  موجود  وضعیت  به  توجه  و  می شود  صادر 
و مکانیسم هایی در برخورد وجود دارد و برجام و 
که خروج  قطعنامه یکی نیستند و این طور نیست 
از قطعنامه نباشد.  از برجام به مثابه خروج  آمریکا 
ج  خار برجام  از  آمریکا  بگوییم  که  نیست  این طور 
شده ولی در قطعنامه هست. قطعنامه در شورای 
کرات  امنیت تصویب شده، اما بعد از قطعنامه مذا
انجام شده است و آمریکا حق ندارد همچنان خود 
کنار برجام به عنوان  را عضو بداند. قطعنامه آمده و 
که در  کسی  گرفته است. در حقیقت  ضمانت قرار 
امنیت است نمی تواند به هر شکلی راجع  شورای 
گر  کند؛ این خیلی روشن است ا به برجام صحبت 

کنید  کنوانسیون ها و معاهدات هم دقت  شما به 
کرده است. آنجا راجع به معاهده مواردی را ذکر 

از  طرف  یک  از  کسی  که  نیست  پذیرفته  این 
کند و از طرف دیگر خواهان  تعهداتش شانه خالی 
بر  طرفین  گر  ا شود.  انجام  حقوقش  که  باشد  این 
بیاید  کشور  یک  نمی شود  کردند  توافق  موضوع 
بگوید من تعهد را انجام نمی دهم؛ اما حقوقمان را 
بدهید. پذیرفته نیست و منطق عقل نمی پذیرد! 
ج شده اند و اصواًل  اینجا آمریکایی ها با قلدری خار
معاهدات  از  خـــروج  نهضت  جــدیــد  دوره  ایــن  در 
می کنند  حس  جا  هر  انداخته اند،  راه  بین المللی 
تأمین  آنان  نامشروع  منافع  و  نیست  نفعشان  به 
که  ج مــی شــونــد. چــطــور مــی شــود  ــار نــمــی شــود خـ
ضابطه  بــدون  و  ببیند  را  خــودش  منافع  کشوری 
محیط  پیمان  کــه  شــود  ج  خــار پــاریــس  پیمان  از 
ــا آن تــوافــق  زیــســتــی جــهــانــی اســـت و هــمــه دنــیــا ب
کند  کرده اند تا وضعیت محیط زیست بهبود پیدا 
توافق  شود؟  کمتر  آالینده ها  و  گلخانه ای  گازهای 
آمریکا  است،  دنیا  همه  برای  جهانی  منافع  سر  بر 
ج  خار میان برد  موشک های  توافق  از  و  برجام  از 
ج  مــی شــود و از مــوافــقــت نــامــه بــا روســیــه هــم خــار
کره  بــرای  بیشتر  ناامنی  هم  آن  نتیجه  مــی شــود، 
زمین و مردم است. از این دست مثال ها هم زیاد 
است. سازمان تجارت جهانی اختافات را بررسی 
باشد  ضــررشــان  بــه  آمریکایی ها  ــر  گ ا امــا  می کند؛ 
رئیس  نظر  از  ک  ما می شویم.  ج  خار ما  می گویند 
چون  است؛  آمریکا  نامشروع  منافع  آمریکا  جمهور 
کشوری دنبال آن  منافع مشروع تعریف دارد و هر 
آمریکا  کند.  تأمین  را  مشروعش  منافع  که  اســت 
آن  در  ایشان  که  است  محله ای  دنیا  می کند  فکر 
بین الملل  محله قدرت دارد. متأسفانه در حقوق 
چراغ  با  صدام  بوده ایم؛  حرکت ها  این گونه  شاهد 
ــرد و  ک ــال تــجــاوز  ــد بــه مــا هشت س سبز آمــریــکــا آم
ــد و هــرچــه در  ــردن ک هــمــه دنــیــا در جــنــگ شــرکــت 
توان داشتند، در پشتیبانی از صدام آوردند و این 
را  انقاب اسامی  ما  گر  ا تعبیری  به  عجیب است. 
با  تقابل  به مثابه یک شخصیت در نظر بگیریم در 
یارانش  و  )ع(  حسین  امــام  مانند  استکبار  و  ظلم 
کفر و الحاد هر چه  که در قیام علیه ظلم و بیداد و 
گرفت؛ یکی شمشیر،  کار  داشتند ساح علیه او به 
هم  تحمیلی  جنگ  در  و  غیره  و  سرنیزه  خنجر، 
ساح  پیشرفته ترین  آمریکایی ها  شــد؛  این گونه 
که ساح پیشرفته  کشورهایی  جهان را فرستادند و 

نیروی  که  کشور   46 فرستادند،  سرباز  نداشتند 
مناسب و رزمنده نداشتند، پول دادند، عربستان، 
کویت میلیاردها دالر پول به صدام دادند  امارات و 
کردند برای اینکه از ریشه و بنیان ایران را  کمک  و 
که نشود؛ وگرنه  که البته اراده خدا بر این بود  بزنند 
بود  کرده  کشوری تحمل  را هر  هشت سال جنگ 

اآلن از صفحه جغرافیای روزگار محو شده بود.

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــــبــــردی:چه
تفسیرصائب آن به را ما قــراراست ســازوکــاری
بــرســانــد؟چـــوندرظــاهــراســتــداللهــایــیهم
مــطــرحمــیشــود،آمــریــکــامــیتــوانــدبــگــویــدمن
بهعنوانمشارکتکنندهاولیهامکاناستفادهاز
اینرادارم،چطورمیتوانیمشبیهتفسیردیوان

بینالمللیدادگستریراداشتهباشیم؟
به عنوان  را  دیـــوان  بین الملل  حقوق  در  مــا 
سازوکار  با  داریـــم.  دهــد  مشورتی  نظر  که  مرجعی 
گر  ا امر محتمل است.  این  اینجا هم  که  مشخص 
اختاف  حل  مرجع  به عنوان  را  دیــوان  طــرف  دو 

  حــقــوق بــیــن الــمــلــل بــــرای شــــورای 
آنجا  و  می کند  تعیین  وظــایــفــی  امنیت 
به  توجه  و  می شود  صــادر  قطعنامه ها 
وضعیت موجود هست و مکانیسم هایی 
و  ــام  ــرجـ بـ و  دارد  وجـــــود  ــورد  ــرخــ ــ ب در 
این طور نیست  و  نیستند  قطعنامه یکی 
به مثابه  ــرجــام  ب از  آمــریــکــا  خـــروج  کــه 
ایــن طــور  نــبــاشــد.  قطعنامه  از  خـــروج 
نیست که بگوییم آمریکا از برجام خارج 
شده ولی در قطعنامه هست. قطعنامه 
در شورای امنیت تصویب شده، اما بعد 
از قطعنامه مذاکرات انجام شده است و 
آمریکا حق ندارد همچنان خود را عضو 

بداند.

حل وفصل  نهاد  یک  به عنوان  می کردند،  توافق 
کنون می توانستد بپرسند نظر  کننده خوب بود و ا
دیوان چیست؛ اما استدالل آمریکا درست نیست؛ 
چون عضو شورای امنیت است، اما عضو برجام به 
این شکل نیست. آمریکا حتی آن قطعنامه را هم 
است؛  کــرده  نقض  امنیت  شــورای  عضو  به عنوان 
تحریم ها  اعام  زمان  آمریکا  بپذیریم  هم  گر  ا یعنی 
عضو بوده، اآلن عضو برجام نیست. برجام جدای 


