طرفهــایمقابلبدهدتاآنهاتحریمهایامریکاعلیهایرانراجدیبگیرندواعمال
کنندوازطرفدیگرخیلیهزینهزیادیبرایابرقدرتیمانندامریکااستکهدرشورای
امنیتموضوعیرامطرحکندونهتنهابهنتیجهنرسدکهدرهمانجلسههمهعلیهآن
صحبتکنند.بانظامبازگشتقطعنامهها(والبتههمچنینبازگشتاقداماتتقابلی
«)»FATFاینهزینهبهطورکاملازدوشامریکابرمیداشتهمیشود.
ëëیعنیمعتقدیددستاوردهایغیراقتصادیبرجامفشارهایسیاسیراازدوشایران
برداشتهاستبهاینمفهومکهاگرمذاکرهوبرجامنبودهماناتفاقاتباشدتبیشتری
ادامه پیدا میکرد و ســوای تحریمهای امریکایی ،کشــورهای دیگر هم نظام تحریمی
خودرابرقرارمیکردند.بنابراینباوجودتأمیننشدنمنافعاقتصادیاینادلهمزیت
حیاتبرجامرادرقیاسبافقدانآنبرایایرانسنگینترمیکند؟
بله؛اگربرجاموقطعنامه2231نبودجایگاهمنطقهایوبینالمللیایرانایننبود.
اگر ایرانکماکانکشوری تحت چندقطعنامه فصلهفتمی شورای امنیت بود ،شما
مطمئنباشــیدکهدرآنصورتخبریازمشــارکتایراندرفرآیندمذاکراتآستانه،
اتحادیهاوراســیاومــراوداتجدیامروزیایرانباپیمانشــانگهاینبــود.درمحافل
بینالمللیباایرانکارنمیکردند.آنوقتحتیدستبخشنظامیمابسیاربستهتر
بود.ترامپچندوقتپیش(البتهدرانتقــادازبرجام)اعترافکرداینچهتوافقبدی
اســتکهبراســاسآنایران«مجاز»بهآزمایشموشــکهایبالستیکاست؛یعنی
رســماًبهزبــانآوردکهطبقبرجــاموقطعنامه 2231چیزیوجودنــداردکهآزمایش
موشکهایبالستیکبرایایرانممنوعشود.برایانهوکهمچنیناعترافیکرد.
ëëاینوجهیازبرجاماستکهدرداخلکشورنادیدهگرفتهمیشود.
بلــه،بودنددوســتانیکهباورنمیکردنــدبرجاموقطعنامــه 2231ممنوعیتیدر
زمینهفعالیتهایموشکیایراننداشتهباشــد.آنزمانزیادمیشنیدیمکهکسانی
مدعیمیشــدندحتماًبرجامضمائــممحرمانهایداردکهدرآنبهبحثموشــکی
پرداختهشــدهاســتوفعالیتهایموشــکییامنطقهایایرانطبقآنممنوعشده
است؛یعنیآنزمانچنینتصورمیشــد.ولیگذشتزمانواقعیتهاراثابتکرد.
ایرانآزمایشهایمتعددموشــکیهمانجامدادوهیچاقدامیدرشورایامنیتدر
اینبارهعلیهایرانصورتنگرفت.کشوریراکهتحتقطعنامههایفصلهفتمباشد
درمراوداتبینالمللیبازینمیدهند.فرایندآستانهایکهدریکیازقطعنامههای
شــورایامنیتازآنیادشــدورسمیتدادهشــد،االناینطورموفقکارمیکند.اگرما
کشوریبودیمکماکانذیلقطعنامههایفصلهفتمشورایامنیت،ازنظراینشورا
بهعنوانتهدیدعلیهصلحوامنیتبینالمللیموردشناساییقرارمیگرفتیمآیاکسی
باماکارمیکردومیتوانســتیمدرژنوباکشــورهایدیگردربارهفرآیندصلحدرسوریه
صحبتکنیم؟بنابراینبســیاریازدســتاوردهاناشــیازگسســتنزنجیرهایشورای
امنیتاست.
ëëگامپنجمونهاییهماخیراًبرداشتهشد.فکرمیکنیدکهروندمتوقفکردنتعهدات
توگوهایایرانباکشورهایمنظومهغرب
برجامیتاچهاندازهمیتواندبهنفسگف 
پیرامونتوافقلطمهبزند؟
اینمسألهتاحدزیادیبهعقالنیتطرفمقابلبستگیدارد.ازنظرفنیاقداماتی
کهمــاانجامدادیموگامهاییکهبرداشــتیم،اتفاقاًدرجهتزندهنگهداشــتنبرجام
اســت.دیدگاهایرانایناســتکهبرجامســندیاســتکهبرتوازندادههاوستاندهها
تنظیمشــدهاستوقابلانکارنیســتکهاززمانخروجامریکاتوازنآنبههمخورده
ونفعاقتصادیایرانازاینســندآنطوریکهبایدباشــدنیســت.حاالمامعتقدیمبر
اســاساجازهایکــهدربند 36برجامپیشبینیشــده،چونطرفهــایمقابلبرای
بازگردانــدنتــوازنکاری انجامندادهاندماســعیکردیمتــوازنرابهصورتمنطقی
وگامبهگامبرگردانیم.االنازنظرمایکتوازننســبتاًقابلقبولدربرجامایجادشــده
اســت.باگامپنجم،ایــراندیگرخودرامتعهدبهمحدودیتهایهســتهایبرجامی
نمیداندوازاینپس،هرفعالیتهستهایصلحآمیزخودراصرفاًبانگاهبهنیازهای
فنیکشــوردراینحوزهبرنامهریزیواجراخواهدکرد.اماهمچنانبخششــفافیتو
نظارتهــایبرجام(خصوصاًاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقی)رادنبالمیکند.اما
آیندههمهاینهابستهبهعقالنیتونگاهسازندهطرفهایمقابلداردکهآنهاضرورت
واهمیتزندهنگهداشتنبرجامرادرککنند.تااینلحظهاروپاییهانشاندادهاندکه
ایندرجهازعقالنیترادارند.اماآیندهرابایددید.
ëëکشورهایاروپاییاززمانبرداشتنگامچهارمایران،تهدیدبهاستفادهازمکانیسم
ماشهکردند؟آیااساساًدرجایگاهبهرهگیریازچنینمکانیزمیهستند؟پیاماینتهدید
برای ایران چیست؟ خصوصاًبا توجه به نشست قبلی کمیسیون مشترک برجام در
وین.
درآخریننشستکمیسیونمشترککههمهطرفهاازجملهاروپاییهامکرراً
برضرورتحفظبرجامتأکیدداشــتندوصراحتاًریشــهبحرانکنونــیرادراقدامات

امریکا دانســتند .هیــچ حرفــی از مکانیزم
ماشــه و بازگردانــدن قطعنامههــا هــم
نزدنــد .آن اشــاراتی که در فضای سیاســی
برجام همین حاال هم چارچوب
و رســانهای به توســل بــه مکانیســم حل و
فصــلاختالفــاتبرجامشــدههــمالزاماً
و سنگ بنای محکمی برای
بهمعنی اینکه اینمســیرراتا انتهابروندو
روابط سیاسی و اقتصادی ما
بهمکانیســمماشهبرســدنیست.هرچند
با بسیاری از کشورها است.
ایــن حرفهــا تا همیــن جــا هــم از نظر ما
وقتی میگوییم برجام ،منظور
غیرسازندهومحکوماست.موضعصریح
ایرانکهرســماًهماعالمشــده،ایناســت
کارکرد آن به عنوان راه حلی
که مکانیزم ماشه با خروج امریکا از برجام
است که قطعنامههای شورای
وبیعملیاروپاییهادربازگرداندنتوازن
بهبرجام،دیگرازنظرحقوقی ُمردهاست.
امنیت را و پرونده پی.ام.دی
بگذاریــدمنطــقایــنمکانیــزمراتوضیح
در آژانس را از میان برداشت
بدهــم تامعلوم شــود چــرامیگوییم این
و بدون این مهم ،زمینه زیادی
مکانیزم دیگر قابل اســتفاده نیســت .این
موضوع مکانیســم ماشــه اصــوالً موجب
برای همکاری و تعامل با
سوءبرداشــتهایزیــادیدرداخــلایران
کشورهای دیگر متصور نبود.
هــمشــدهبــودواینکــهاصــاًچــراچنیــن
از یاد نبریم یک وقت است
مکانیسمیدربرجامهست.دربرجام،که
مبتنیبربیاعتمادیمتقابلبود،همواره
کشورهای جهان ،شرکت ها،
این فرض وجود داشت که یکی از طرفین،
حقیقی
بانک هایشان و افراد
به تعهدات خود عمل نکند و تخطی کند.
آنهابهایرانمظنــونبودندوایرانبهآنها.
و حقوقی شان تحت فشار
لــذاچیدمانبرجامبرایناســاسصورت
امریکا قرار میگیرند تا با ایران
گرفتکــهدرصورتنقضتعهدازســوی
کار نکنند
یکطرف،طرفمقابلهمبهلحاظعینی
و هم بهلحاظ حقوقی و سیاسی قادر باشد
وضعیــترابــهوضعیــتقبــلازبرجــام
اعادهکند.ازســویما،اینامرکامالًمحقق
بود.یعنــیایرانهرگزهیچتعهدحقوقی
بینالمللیرانپذیرفت(تمامتعهداتهستهایایراندربرجام،همراهباقیدهایی
ازقبیل«بهصورتداوطلبانه»یامشــابهآنهستند)وبهلحاظعملیهم،اگرایران
دربرابربدعهدیاحتمالیطرفهایمقابل(کهبعدهاهمینهمشد)میخواست
برنامههستهایخودرابهحالتقبلازبرجاماعادهکند،میتوانستبهصورتکامالً
یکجانبهوفوریاینامرراصورتدهد.یعنیبرایایران،بازگشــتبهوضعیتقبل
ازبرجام،کامالًدراختیارخودشبودوباتصمیمداخلیخودشصورتمیگرفت.
کمــااینکههمیــناتفاقهــمافتادوایرانمشــکلیبرایبازگشــتبهوضعســابقو
حتیجلوترازوضعســابقندارد.امااینتوازندرســویمقابلوجودنداشــت.چون
بالغوقطعنامهها،اگر(ازمنظرآنهــا)ایرانبدعهدیمیکرد،آنهاالاقلبرایاعاده
قطعنامههایشورایامنیتمشکلداشتندوممکنبودبهدیواروتویاحتمالیمثالً
روسیهبخورند.غربیهاقطعنامههایقبلیرادریکفضایخاصبینالمللیوبا
همراهکردنچینوروسیهگرفتهبودندونمیتوانستندمطمئنباشندکهبتوانندباز
همموفقشوند.لذاتاجاییکهمیشدمقاومتمیکردندکهقطعنامههالغونشود
ووقتیکهدراینمسیرتوفیقپیدانکردند،توافقشدتاهمینمکانیسمیکهبهاسم
ماشــهمعروفشدهایجادشود.اینمکانیسمطراحیشدکهآنهادربرابربدعهدی
احتمالیایران،ابزارمتقابلیبرایاعادهوضعبهحالتقبلداشتهباشندوبرجاماز
اینمنظرمتوازنباشد.امادرشرایطفعلی،باتوجهبهاینکهبدعهدیازناحیهطرف
مقابــلبودهوتوازنبرجامباخروجغیرقانونیامریکابهشــکلجدیبرهمخورده،
اقدامــاتایراناصوالًمصداقخلفوعدهوبدعهدینیســتکهامکاناســتفادهاز
مکانیسمماشــهرابهطرفهایمقابلبدهد.ایراندرونبرجاموبااستفادهازمفاد
خودبرجام،برخیاقداماترابرایبازگرداندنتوازننســبیبهبرجامدردســتورکار
قــراردادهاســت.اینهااصالًنقضبرجامنیســتکهبتــواندربرابرآنهــابهمکانیزم
موســومبهماشــهمتوســلشــد.امااگربرفرضمحال،یکیازطرفهایباقیمانده
برجــامبخواهــدچنیــناقــدامغیرقانونــیوغیرمنطقیراصــورتدهــد،آنوقت
همانطوریکهگفتهشده،اوالًجنبههاینظارتیوشفافیتمثلپروتکلالحاقیدیگر
پایانخواهندیافتوازآنمهمتر،شــایدایرانناگزیرشــودفراتــرازبرجامفکرکندو
حتیمجبوربهبازنگریدردکترینهایکالنخودازجملهدکترینهستهایشود.
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