
گره ت��ازه اي در رابطه اي��ران و امريكا كه البته 
اين بار پاي چين را هم به ميدان باز كرده است. 
خبر را غالمحس��ين محسني اژه اي، س��خنگوي قوه قضاييه 
روز يكش��نبه و در نشس��ت خبري با خبرن��گاران اعالم كرد: 
وزارت اطالعات يكي از عوامل نف��وذي امريكا كه دوتابعيتي 
است را دس��تگير كرده است. اين فرد كه هم تابعيت امريكا را 
داشت و هم از تابعيت يك كشور خارجي ديگر برخوردار بود، 
با نفوذ خاصي وارد ايران ش��ده بود كه توسط نيرو هاي وزارت 
اطالعات شناس��ايي و دستگير شد. سخنگوي قوه قضاييه در 
حالي كه از بيان نام اين فردخودداري كرد، تاكيد داش��ت كه 

نامبرده مستقيما از امريكا هدايت مي شد و محرز شده كه قصد 
جمع آوري اسناد را داشته است. وي همچنين تاكيد كرد كه 
حكم اوليه اين فرد در دادگاه بدوي 10 س��ال زندان است اما 

قابل اعتراض است. 
ساعتي پس از اين سخنان محسني اژه اي، زمزمه هاي بسياري 
در مورد هويت اين فرد در رسانه هاي داخلي و خارجي شنيده 
شد و در نهايت خبرگزاري قوه قضاييه - ميزان - در گزارشي 
ب��ه نقل از منابع آگاه، هويت و اتهام هاي اين فرد دو تابعيتي را 
اعالم كرد. براساس اين گزارش، فرد بازداشت شده زيو وانگ، 
مدرس تاريخ دانشگاه پرينستون در امريكا است. وي در حالي 

كه شهروند امريكايي به حساب مي آيد اما متولد چين است. 
پس از اعالم اين خبر از س��وي قوه قضاييه ايران، س��خنگوي 

دانشگاه پرينس��تون امريكا ضمن تاييد بازداشت زيو وانگ، 
دانشجوي مقطع دكتراي اين دانشگاه در ايران اعالم كرد كه 
براي چند ماه از بازداش��ت او خبر داشته است. در سايت اين 
دانشگاه، زيو وانگ، مدرس دانشگاه معرفي شده است. با اين  
همه زيو وانگ از سوي قوه قضاييه ايران متهم است كه به قصد 
پژوهش وارد خاك كشور شده اما در حقيقت عامل نفوذي در 
اختيار سرويس هاي اطالعاتي امريكا بوده است كه نيت او نفوذ 
و جمع آوري اس��ناد و مدارك محرمانه از كتابخانه هاي ايران 
بوده است. يكي ديگر از اتهام هاي وي كه از سوي خبرگزاري 

قوه قضاييه مطرح شده نيز ارتباط با نهادهاي برانداز است. 
پس از انتشار اين خبر در رس��انه هاي ايراني، نيويورك تايمز 
س��راغ دانيل دي، سخنگوي دانشگاه پرينستون رفته و از وي 

در مورد پرونده زيو وانگ سوال كرد. در بيانيه اي كه اين دانشگاه 
منتشر كرده، آمده است كه زيو وانگ چيني تبار و دانشجوي 
سال چهارم مقطع دكتراي اين دانشگاه است. رشته تحصيلي 
وي نيز تاريخ قرون نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم »اوراس��يا« 
)اروپا-آس��يا( بوده است. تاريخ بازداش��ت وي در ايران نيز به 
تابستان س��ال 1395 بازمي گردد و زماني كه وي براي انجام 
تحقيقات دانشگاهي درباره سلس��له قاجار در ايران دستگير 
شده بود. در حالي كه دانشگاه پرينستون تاكنون در مورد اين 
مساله سكوت اختيار كرده بود اما به نظر مي رسد كه مسووالن 
اين دانشگاه در پشت پرده رايزني هايي را با دولت امريكا درباره 
پرونده زيو وانگ پيش برده بودند. در بيانيه روز گذشته دانشگاه 
نيز اين مساله به چشم مي خورد و در بخشي از آن آمده است: 
دانشگاه از زمان بازداش��ت با خانواده زيو وانگ، دولت امريكا، 
مشاوران خصوصي و س��ايرين رايزني كرده است تا به آزادي 
او كمك كند. ما خيلي نگ��ران اتهام هاي وارده به او در ارتباط 
با فعاليت هاي تحقيقاتي اش و محكوميت و مجازات متعاقب 
آن هستيم. خانواده وانگ و دانش��گاه از ادامه حبس او نگران 
هس��تند و اميدوارند پس از بررسي پرونده او توسط مقام هاي 
)دادگاه( استيناف در تهران آزاد شود. ساعتي پس از اعالم خبر 
مشخص ش��دن حكم اوليه اين دانشجوي امريكايي- چيني 
در ايران بود كه يك مق��ام وزارت خارجه امريكا در اظهاراتي 
مداخله جويانه از جمهوري اسالمي ايران خواست كه فورا همه 
شهروندان امريكايي در حبس و ديگر زندانيان خارجي كه به 
اتهام امنيت ملي دستگير ش��ده اند را آزاد كند. شبكه خبري 
فرانس 24 به نقل از يك مقام وزارت امور خارجه امريكا اعالم 
كرد: ما درخواست آزادي فوري همه شهروندان امريكايي را كه 
در حال حاضر در ايران در زندان هستند، داريم. آنها مي توانند 
به جمع خانواده هاي خود بازگردند. امنيت همه  ش��هروندان 
امريكايي براي ما اولويت اس��ت. همه  شهروندان به خصوص 
شهروندان دو تابعيتي كه قصد سفر به ايران را دارند، بايد با دقت 
هش��دارهاي ما در رابطه با اين سفر را مطالعه كنند. در بخش 
ديگري از بيانيه وزارت خارجه امريكا آمده است كه ما از همه 
ابزارهاي موجود براي كمك به آزادي شهروندان امريكايي كه 
در خارج به ياري ما نياز دارند، به خصوص كس��اني كه به طور 
ناعادالنه در خارج دس��تگير شده اند، اس��تفاده خواهيم كرد. 
نيويورك تايمز در گزارشي دراين باره نوشت: ايران چندماه پس 
از بازداشت زيو وانگ سرانجام اعالم كرد كه وي بازداشت و حكم 
اوليه وي نيز اعالم ش��ده بود. در حالي كه زمزمه هايي درمورد 
دستگيري وي در رسانه ها شنيده مي شد اما روز يكشنبه قوه 
قضاييه ايران براي نخس��تين بار بازداش��ت وي را تاييد كرد. 
خبرگزاري ميزان كه متعلق به قوه قضاييه است پس از اعالم 
خبر بازداش��ت و صدور حكم اوليه زيو وانگ سن او را 37 سال 

اعالم كرد و وي را به رابطه با سرويس هاي اطالعاتي بريتانيا و 
آمريكا متهم كرد. در خبري كه خبرگزاري ايراني ميزان منتشر 
كرده آمده است كه زيو وانگ به راحتي فارسي صحبت مي كند 
و توانس��ته است به ش��كل ديجيتالي به 4500 برگه از اسناد 
ايران دست پيدا كند. وي همچنين متهم شده كه اين مدارك 
را براي وزارت خارجه امريكا و چند نهاد آموزش��ي انگليسي و 
امريكايي جمع آوري مي كرده است. نيويورك تايمز به نقل از 
سخنگوي دانشگاه پرينس��تون اعالم كرده كه اين دانشگاه از 
چندماه پيش از اين بازداشت خبرداشته اما ترجيح داده ابتدا 
در سكوت پيگير اين پرونده باشد تا شايد بتواند مقدمات آزادي 

زيو وانگ را فراهم كند. 
سي ان ان نيز در گزارش��ي جداگانه به پوشش كامل سخنان 
س��خنگوي قوه قضاييه اي��ران در مورد زيو وان��گ پرداخته و 
مي نويسد: وانگ در چين به دنيا آمده و در اين كشور بزرگ شده 
اما مدرك فوق ليسانس خود در مطالعات آسياي جنوبي را از 
دانشكده اي در واشنگتن گرفته است. وي همچنين در هاروارد 

مطالعاتي در حوزه اوراسيا و روسيه داشته است. 
رسانه هاي غربي چون واشنگتن پس��ت و نيويورك تايمز در 
حالي خبر بازداش��ت و اعالم حكم شهروند امريكايي را اعالم 
كردند كه در ادامه اين خبر به بازداشت حسن فريدون، برادر 
رييس جمهور ايران نيز اشاره كردند. نيويورك تايمز كه رسانه 
امريكايي است در گزارش خود ادعا كرده است كه اعالم حكم 
زيو وانگ درست در روزهايي از سوي قوه قضاييه ايران صورت 
گرفت كه ايران و شش كشور ديگر شاهد عبور توافق هسته اي 
از مرز دو سالگي و ورود آن به سومين سال تولدش بودند. مورد 
زيو وانگ در حالي به تازه ترين گره مازاد بر كالف هزارسر رابطه 
تهران – واش��نگتن اضافه شده اس��ت كه در چندسال اخير 
مساله دو تابعيتي هاي ايراني – امريكايي كه در هركدام از اين 
دو كشور بازداشت هستند به سوژه اي براي رايزني هاي پشت 
پرده ميان تهران- واش��نگتن بدل شده است. نيويورك تايمز 
در گزارش خود در اين باره مي نويس��د: اكثر دو تابعيتي هاي 
ايراني- امريكايي كه در ايران بازداشت مي شوند با اتهام مشايه 
زيو وانگ كه جاسوسي براي سرويس هاي اطالعاتي غرب است، 
مواجه شده اند. 5 نفر از اين افراد پس از اجرايي شدن برجام در 
ژانويه س��ال 2016 از زندان هاي ايران آزاد شدند كه جيسون 
رضاييان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران يكي از اين افراد 
بود كه در جريان مبادل��ه زنداني هاي ايراني- امريكايي آزاد و 
به واشنگتن بازگشت. سيامك و باقر نمازي، پدر و پسري كه 
چندسالي است در ايران بازداشت شده اند و تابعيت امريكايي 
دارند در كنار نيزار زكا، شهروند لبناني كه اقامت امريكا را هم 
دارد از مهم ترين زنداني هاي دو تابعيتي در ايران هس��تند كه 

واشنگتن تالش گسترده اي را براي آزادي آنها انجام داد.

گزارش روز

نگاه روز

ديپلماسي 10
در مورد 70 تا 80 درصد از سند نهايي رژيم حقوقي درياي خزر توافق شد

المار ممدياروف، وزير خارجه جمهوري آذربايجان در يك مصاحبه از توافق 5 كشور ساحلي درياي خزر روي 70 تا 80 درصد از سند نهايي رژيم حقوقي اين دريا خبر داده است. وي گفت: براي تعيين رژيم حقوقي دريايي 
خزر، يك گروه كاري در سطح معاونان وزير خارجه در حال كار كردن است. اگرچه تاكنون حصول به اجماع نهايي ممكن نشده اما مذاكره و جوي از فهم متقابل بين طرف ها شكل گرفت. حدود 70 تا 80 درصد سند نهايي مورد 

توافق قرار گرفته است. يك حقيقت مثبت آن است كه كشورهاي حوزه درياي خزر توانستند گام به گام به سمت راه حل پيش بروند و با هم متحد شوند. 
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 تكذيب
مليت چيني

سخنگوي وزارت خارجه 
چي�ن ب�ه دنب�ال خب�ر 
دستگيري و محكوميت 
ي�ك تب�ع امريكاي�ي- 
چيني در اي�ران به جرم 
جاسوس�ي اعالم كرد كه 
وي مليت چي�ن را ندارد، 
چراكه اق�دام به دريافت 
شهروندي از امريكا كرده 

است.

 لزوم اجتناب
از بازي در زمين 

امريكا
مس�اله اي كه متاس�فانه 
به س�هو يا عمد از س�وي 
مخالفين ناديده انگاشته 
و خطاي استراتژيكي كه 
موجب مي شود تا خواسته 
و ناخواسته در پي چيزي 
باشيم كه امريكايي ها به 
دنبال آن هستند، محدود 
كردن برج�ام ب�ه رابطه 
بين ايران و امريكا است! 
س�اده ترين اثر اين اتفاق 
آن است كه دولت اياالت 
متحده امريكا مي تواند در 
برابر ساير اعضا با زحمت 
و آب�روي كمت�ر ريخت�ه 
شده اقدام به زمين زدن 

اين قرارداد كند.

گره جديد در مناسبات ايران- امريكا 
حكم 10 سال حبس شهروند امريكايي- انگليسي در ايران بازتاب گسترده اي در رسانه هاي غربي داشت 

تصويب بسته جديد تحريم هاي ايران توسط 
سناي امريكا موجب شده تا مساله نقض توافق 
برجام به جنجالي دوباره تبديل شود اگرچه ماهيت و ويژگي 
اين س��ند و اهميت آن در عمل اين قابليت و پتانسيل را دارد 
كه بتوان��د از زواياي گوناگون در مقاطع مختلف مورد بحث يا 
موجبي براي برانگيختن هيجان و جنجال باش��د، به همين 
دليل توق��ف اين طرح در مجلس نمايندگان ولو به بهانه ايراد 
آيين كاري- قانوني و انعقاد قرارداد هم نتوانس��ت اين التهاب 
را كامال از بين ببرد. از سوي ديگر هم انعقاد قرارداد پرماجرا با 
شركت توتال به عنوان عيني ترين دستاورد برجام، باعث شد 
تا اين تواف��ق بين المللي همچنان در كانون توجه باقي بماند. 
اين دو اتفاق بيانگر وضعيت حقوقي-عيني خاص اين توافق 
بين المللي است و رژيم خاص حقوقي خاصي كه برجام موجد 
آن بوده است. ترديد نيست بر جام يك توافق بين المللي غير از 
معاهده است اما اين موضوع از اهميت و ارزش آن نمي كاهد. 
بسياري از منتقدان و مخالفان آن از سِر غفلت و البته در غالب 
م��وارد تغافل، به اين موضوع ورود مي كنند كه برجام به دليل 
نقض مفاد آن توس��ط احدي از اطراف آن از بين رفته و روح و 
جسمي براي آن باقي نمانده است. اگرچه ماهيت اين اعتراض 
بيشتر بهانه و دس��تاويزي است براي مقابله تا ايراد يك انتقاد 
حقوقي و واقعي! برجام به دليل اهميت ويژه خود بهانه مناسبي 
است براي مقابله و مخالفت با دولت چون اين اعتراضات بدون 
شك سوار بر موج احساسي عامه مردم است و بر همين اساس 
مي تواند قلمرو و ضريب نفوذ بيشتري داشته باشد؛ چيزي كه 
مورد خواست و نظر مخالفين است بدون آنكه دليل منطقي 
و موجهي براي مخالفت خود اب��راز و اقامه كنند. مخالفان در 
تمام مدت دو سال گذشته قادر نبودند جايگزيني براي برجام 
معرفي كنند حتي در مقام تحلي��ل و نظر. حقيقت غيرقابل 
انكار اين است كه توافقي اينچنين پر اهميت حاصل نمي شد 
مگر با مقاومت و مقاومت الزاما در معنا و مفهوم و هيات نبرد و 
جنگ مسلح و نظامي خالصه نمي شود چنان كه مفهوم جنگ 
و نبرد ديگر تابع مفاهيم كالس��يك خود نيست. صرف نظر از 
آنچه تاكنون از س��وي منتقدين و مخالفين برجام اقامه شده 
برجام در ساده ترين حالت واجد اين اثر است كه اجماع جهاني 
عليه ايران را منتفي يا حداقل سخت و دشوار كرده مانند آنچه 
اخيرا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تحقق پيوست. 
به عالوه برجام توانسته ايران را با كشورهاي بزرگ و قدرتمند 
جهان حداقل به طور موضوعي با هدف يا حتي اهداف مشترك 

از تقابل و مقابله كنار هم قرار دهد. اش��تباه ديگر منتقدين و 
بيش��تر مخالفين برجام اين است كه دو موضوع كامال مجزا با 
ماهيت و هويت حقوقي متعين را از يكديگر تفكيك نمي كنند. 
موضوعاتي كه بي ش��ك و با قطع و يقين بنابر قواعد حقوقي و 
مق��ررات بين المللي و به عنوان ي��ك حقيقت عيني حقوقي 
نمي توان ناديده گرفت و به نظر مي رس��د مخالفين برجام با 
تغافل از آن عبور مي كنند اين است: مساله نفس توافق برجام 
و نقض مفاد آن توس��ط اطراف آن، دو مساله كامال متفاوت و 
مجزا ليكن مرتبط و پيوسته به هم هستند. به اين معنا كه هر 
تعهد حقوقي الزاما با نقض مفاد آن از بين نمي رود. اين مساله در 
توافقات چند جانبه بين المللي برجستگي خاص و ويژه اي دارد. 

اطراف برجام 
برجام به اعتب��ار اطراف آن يك قرارداد بين المللي اس��ت كه 
طرفين را در چارچوب و قالب مقررات مندرج در خود در برابر 
يكديگر متعهد كرده اس��ت. به اين ترتيب ه��ر يك از اعضاي 
 pacta sunt( حس��ب قاعده الزامي و آمره وف��اي به عه��د
servanda( كه در حقوق بين المل��ل نيز حضور و بروز قابل 
توجه دارد، بايد به آنچه تعهد كرده اند پاي بند باش��ند. بديهي 
است ايفاي هر تعهد و الزام به آن هم به شرايط و اوضاع و احوال 
مرتبط با تعهد و ميزان تعهد پذيري متعهد به موازين حقوقي 
و حتي اخالقي بستگي دارد. اطراف يك توافق بين المللي همه 
در برابر هم متعهد هستند و اين واقعيت ارزشمند در مورد برجام 
نيز صادق است. اصل تساوي در حقوق بين الملل ولو آنكه بيشتر 
شكلي است تا ماهوي دليل موجهي است كه بر اساس آن تمام 
اطراف يك توافق بين المللي را در نفس اجراي تعهدات و تحقق 
مس��ووليت در صورت نقض يكس��ان و برابر بدانيم ولو آن كه 
برخي اعضا ضرورتا بايد از لحاظ كمي حداقل اقداماتي بيشتر از 
سايرين انجام دهند؛ ليكن هنگامي كه طرفي از اطراف تخطي 
كرد و تعهد پذيرفته ش��ده را ناديده گرفت، صرف نظر از اينكه 
متخلف چه جايگاهي دارد و از چه امكاناتي بر خوردار اس��ت، 
براي آنچه انجام داده و نبايد انجام مي شده يا براي آنچه انجام 
نداده ولي بايد محقق مي شده داراي مسووليت خواهد بود و اين 
مسووليت در برابر همه اطراف قابل طرح و توجه است. برجام به 
اين اعتبار نيز حداقل از حيث حقوقي بسيار حايز اهميت است 
زيرا در روابط بين طرفي��ن و حداقل در ارتباط با چند موضوع 
مشخص توازن حقوقي بر قرار كرده است. متاسفانه مخالفين و 
در بسياري موارد منتقدين با آميختگي همه اين امور يا آگاهانه 
و بعضا ناخواس��ته و از س��ر بي توجهي به مقابله با اين سند بر 
آمده و اق��دام يك عضو را به اصل توافق پيوند مي زنند و به اين 
ترتيب ناديده گرفتن وجوب اجرا و اس��تيفاي تعهد را با وجود 
تعهد همسان و حكم به انتفا قرار داد مي دهند. در حالي كه اين 

مساله اگر ناش��ي از تغافل باشد، تقصيري است كه بايد نيت و 
مقصود آن مورد مالحظه قرار گيرد، چنانچه متاثر از غفلت باشد 
و ناداني، نادان را خموشي به ز گفتار است. اما برآيند آن تقصير 
و اين قصور چيزي نيست جز آسيب به منافع عمومي، لطمه به 
اعتبار ملي، حراج و تاراج مصالح مردم و كشور زيرا هر دو روش، 
آبي است كه بر آسياب ديگري ريخته مي شود. حضور اتحاديه 
اروپا و تاييد اين توافق به موجب قطعنامه شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد نيز مساله اي اس��ت كه اين قرار داد بين المللي را از 

حيث اطراف ويژه و قابل توجه مي نمايد. 
نقض تعهد و دوام برجام 

مساله نقض يك تعهد تنها در موردي مي تواند دوام و حيات يك 
توافق را از بين ببرد كه آن نقض موضوع و ماهيت تعهد را زايل 
كند واال هر نقضي نمي تواند موجب اضمحالل يك توافق شود. 
بنابراي��ن بايد ضمن توجه، دو موض��وع را از هم تفكيك كرد: 
نخست اينكه نمي توان به صرف وقوع نقض يك تعهد يا قرارداد 
يا معاهده اصل آن را انكار كرد و به اعتبار نقض آن را نا كارآمد 
يا حتي بنابر برخي گفته ها ننگين دانست. دوم؛ قرارداد هاي 
بين المللي بس��ياري هس��تند كه با وجود اهمي��ت و كارآمد 
بودن ش��ان با نقض تعهد متعهدان روب��ه رو بوده اند ولي اصل 
قرارداد باقي و پابرجا بوده و مانده اند. ناديده گرفتن يك توافق 
به وجودآورنده وضعيت جديد بين اطراف آن قرارداد مي شود؛ 
حتي اگر نقض تعهد، بنيادين ب��وده و قرارداد را منتقي كرده 
باشد. پس هر نقض، تخلف و استنكافي نمي تواند نابودي يك 
تعهد را در پي داشته باشد. واال معاهده پاريس يا معاهده الجزاير 
كه ناديده گرفتن آن بهانه جنگ هم شد بايد خاتمه مي  يافتند!

اينكه دول��ت اياالت متح��ده امريكا كه از جمل��ه مهم ترين 
كش��ور هاي متعهد نس��بت به ايفاي تعهدات ناشي از بر جام 
اس��ت آن گونه كه بايد، تعهدات خود را به انجام نمي رس��اند 
مي توان��د موجب كندي ب��راي تحقق اه��داف مرتبط با اين 
توافق شود؛ ليكن واقعيت اين اس��ت كه حتي دولت بد عهد 
آقاي ترامپ ه��م در انتفاي اين توافق چندان مبس��وط اليد 
نيس��ت و البته نمي تواند باشد زيرا بر اساس يك توافق معتبر 
بين المللي دولت اياالت متحده امريكا با تمام طمطراق خود 
در موضوعات پيرامون برجام از حيث حقوقي تا حدود اجراي 
تعهدات وزني برابر با س��اير اطراف دارد و به همين دليل ولو با 
طرح ادعاي مذموم توافق ب��د نمي تواند آنچه را در عهده دارد 
ناديده بگيرد، چه اگر اين گونه بود جناب رييس جمهور چون 
معاهده پاريس از اين توافق تاكنون خارج شده بودند. )خروج 
از معاهده پاريس تابع تشريفات خاصي است كه قريب 5 سال 
طول خواهد كشيد.( به اين ترتيب بايد به اين واقعيت مسلم 
توجه كرد كه هر قدر هم كه يك توافق خوب، كامل و مانع باشد 

نمي توان ادعا كرد ام��كان نقض تعهد به طور كامل و جامع از 
بين خواهد رفت. اگر چنين امري ممكن بود امروزه بسياري 
از دعاوي حقوقي در محاكم دادگس��تري و حتي مراجع شبه 
قضايي و قضايي و داوري بين المللي كاسته مي شد. حقيقت 
اين است كه مكتوب كردن هر تعهدي تنها براي يادآوري آن 
در موقع و هنگام نقض آن اس��ت و س��هولت در احراز وجود و 
كيفيت و چند و چون تعه��د و جابه جايي بار اثبات دليل، واال 
اجراي هر تعهدي بدون شك وابسته است به ميزان وفاداري 
اطراف آن؛ لذا قيد و در نظر گرفتن ضمانت اجرا اگرچه موجب 
آرامش خيال متعاهدين هست و تضميني براي وفاي به عهد، 
ولي نافي و از بين برنده حقيقت وجود اراده هر متعهدي براي 
عدم اجراي تعهد خويش نيس��ت. الزام مستنكف و متخلف از 
انجام تعهد به اتكاي قوه قهريه براي جبران خسارت هم هرگز 
امكان نقض را به يك سر منتفي و مضمحل نخواهد كرد، اين 

نيز موجبي است براي برقراري نظم. 
تخلفات اياالت متحده امريكا و حيات برجام 

 چنان كه محمدجواد ظريف، وزير خارجه جمهوري اسالمي 
ايران اعالم كردند امريكا در سطح نازلي برجام را اجرا كرده است. 
اگر چه موقع و مكان اين اظهارات جناب وزير امور خارجه بنابر 
اصل مذاكرات بي زبان نه تنها شايسته بلكه ضرورت هم داشته، 
اما همين سطح از اجرا از يك سو بيانگر احساس الزام اين عضو به 
اين توافق است و از سوي ديگر تاييد مي كند برجام در اثر بخشي 
خود در روابط بين اعضا حتي به تدريج، توانس��ته ايفاي نقش 
كند. اقدامات خالفي اياالت متحده نسبت به برجام كه تازه ترين 
آن اقدام سناي امريكاست به دو شكل مستقيم يا غيرمستقيم 
در تعارض با بر جام قرار مي گيرد نيز وضعيت عيني حقوقي را 
روشن كرده كه ناديده گرفتن تعهدات ناشي از برجام به داليل 
بسيار كار آساني نيست و دولت امريكا با طرح توافق بد بي آنكه 
مانند مخالفين داخلي جايگزيني براي آن داشته باشد درصدد 
يار گيري از ميان اطراف اين تعهد براي اختتام آن است اقدامي 
كه با موضع گيري اتحاديه اروپا، رهبران اروپايي و اخيرا امضاي 
قرارداد نفتي اگر بعيد نباش��د الاقل سهل و آسان براي امريكا 
نخواهد بود. ولي اين موضوع تنها در قالب و با ماهيت نقض تعهد 
اياالت متحده امريكا قابل بررسي است. اينكه تخلف يك عضو 
را به بقاي يك تعهد تعميم دهيم بي آنكه اين تخلف و نقض از 
مواردي باشد كه موجب انحالل اصل تعهد باشد در واقع اعطاي 
امتياز به طرف خاطي اس��ت!مصوبه تحريمي سنا نيز به بهانه 
مقابله با تروريس��م و محدوديت در فعاليت هاي موشك هاي 
بالستيك و حقوق بشر عليه ايران كه قالبي غيرهسته اي را در 
نظر گرفته و به اين ترتيب حداقل در ش��كل ظاهر و مالحظه 
عبارات منقوش بر آن، مي تواند تعبيري بعيد باشد از عدم نقض 

صريح و مستقيم برجام از يك س��و تالشي است براي گريز از 
قيود ناشي از برجام و از سوي ديگر تاييدي است بر اينكه رژيم 
حقوقي اين توافق مانع از هرزه بي حد و حصر دولت س��ركش 
مس��تقر امريكا براي نفي و نقض تعهدات خود است. وانگهي 
همه ماجرا و تمام واقعيت هم در ارتباط با آنچه در قالب و فرم 
اين مصوبه و اقدامات تحريك آميز دولت جديد اياالت متحده 
امريكا رخ داده، نيست. زيرا اجراي هر توافق بين المللي ضرورتا 
به لوازم و زمينه هاي اجرايي بسياري نياز دارد. طرفين در توافق 
برجام موكدا پذيرفته اند با حسن نيت تمام آنچه را قبول كرده اند 
به انجام رسانند و از اقداماتي كه مي تواند مانعي بر سر راه اجرا 
و انجام توافق باش��د پرهيز كنند. اجرا با حس��ن نيت از جمله 
اصول حاكم بر هر تعهد بين المللي اس��ت و صرف عدم حسن 
نيت موجب بروز و ايجاد زمينه هاي الزم براي طرح مسووليت 
دولت مرتك��ب خواهد بود. تصوي��ب تحريم هاي جديد عليه 
ايران ولو آنكه در ش��كل و محتوي غيرهسته اي باشد به دليل 
آنكه موجب و زمين��ه اي را فراهم مي آورد تا اجراي يك توافق 
بين المللي را با سختي مواجه كند و مانع اثربخشي آن شود به 
دليل مواجهه با اصل حس��ن نيت، مغاير با تعهد پذيرفته شده 
دولت اياالت متحده امريكا ناشي از برنامه جامع اقدام مشترك 
است. حقيقت اين اس��ت كه اين اصول و اين قواعد در دنياي 
كنوني ديگر موضوعات مطرح در كالس هاي درس دانشگاهي 
نيستند و عواقب و آثار عملي بر آن مترتب است، حتي اگر اين 
آثار محدود باشد اما مانع غيرقابل انكاري هست براي جلوگيري 
از خروج س��اده و بي زحمت از يك توافق بين المللي. واقعيت 
حقوقي گواهي مي كند كه هر تخلف صورت گرفته از س��وي 
هر يك از اعضاي واجد اثر حقوق��ي خاص و مرتبط با كيفيت 
و چند و چون آن تخلف اس��ت اما اين موضوع باعث نمي شود 
اين تعهد بين المللي به تعهد بين ايران و اياالت متحده امريكا 
تقليل پيدا كند با وجود اينك��ه تعهدات مرتبط با اين دو عضو 
برجسته تر و پر اهميت تر است. مساله اي كه متاسفانه به سهو يا 
عمد از سوي مخالفين ناديده انگاشته و خطاي استراتژيكي كه 
موجب مي شود تا خواسته و ناخواسته در پي چيزي باشيم كه 
امريكايي ها به دنبال آن هستند؛ محدود كردن برجام به رابطه 
بين ايران و امريكا است! س��اده ترين اثر اين اتفاق آن است كه 
دولت اياالت متحده امريكا مي تواند در برابر ساير اعضا با زحمت 
و آبروي كمتر ريخته شده اقدام به زمين زدن اين قرارداد كند. 
پس ب��ا وجود اهميت تعهدات اين عضو و البته اجراي آن، بايد 
توجه داش��ت نقض تعهدات برجام الزاما در همه موارد متوجه 
يك عضو نخواهد بود و اين ظرفيتي است كه بايد در مورد برجام 
همواره مورد توجه قرار داد و مساله نقض تعهد و تخلف از مفاد 

آن را نمي توان به معناي پايان يافتن آن تلقي كرد. 

برجام را به رابطه ميان ايران – امريكا محدود نكنيم 

گروه ديپلماسي

سوژه روز

گروه ديپلماس�ي| 25 سپتامبر سال 2017 
به تاريخي مه��م براي احزاب سياس��ي اقليم 
كردس��تان عراق بدل ش��ده اس��ت. مساله اس��تقالل اقليم 
كردستان عراق در چند سال گذش��ته گاه در ميان كردهاي 
اين كش��ور شدت گرفته و گاه به داليل مصلحت هاي زماني و 
محافظه كاري هاي ميداني به تعويق افتاده است. اما اين بار به 
نظر مي رسد كه احزاب سياس��ي متفاوت در اقليم كردستان 
عراق براي برگزاري همه پرسي درباره استقالل اين منطقه از 
دولت مركزي عراق به اجماع دست يافته اند. كردستان عراق 
از س��ال 1991 و پس از جنگ اول خليج فارس و برقرار شدن 
منطقه پرواز ممنوع از سوي اياالت متحده امريكا خودمختار 
است. پس از سرنگوني حكومت صدام حسين در سال 2003 
و تدوين قانون اساسي جديد عراق، اقليم كردستان به صورت 
يك دولت فدرال اداره مي ش��ود و مجل��س، دولت و نيروهاي 
مس��لح مس��تقل خود را دارد. احتمال برگزاري رفراندوم در 
كردس��تان عراق براي جدايي از دولت مركزي اين كشور در 
سال هاي گذشته و به ويژه پس از ناتواني ارتش عراق در مقابله 

با حمله گسترده داعش در تابستان 2014، بيش از پيش قوت 
گرفته بود . دولت مرك��زي عراق و همچنين دولت هاي ايران 
و تركيه تاكنون بارها در مألعام و در رايزني هاي پشت پرده با 
كردهاي منطقه اقليم مخالفت خود را با برگزاري اين رفراندوم 
اعالم كرده ان��د. در تازه ترين اين موارد نيز راجح الموس��وي، 
س��فير عراق در تهران در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرده بود كه 
برگزاري اين رفراندوم، اقدامي غيرموثر و مغاير با قانون اساسي 
عراق اس��ت. وي در اين گفت وگو تاكيد مي كند كه كردها در 
سال 2005 موافقت خود را با قانون اساسي جديد عراق كه در 
آن بر وحدت ملي اين كشور تاكيد شده بود، اعالم كرده بودند. 
رايزني كردها با كش��ورهاي منطقه و مقام هاي دولت مركزي 
در مورد رفراندوم در 25 سپتامبر در حالي در چندهفته اخير 
شدت گرفته است كه در داخل ايران، تمام مقامات در گفت وگو 
با مقام هاي منطق��ه اقليم و همچنين چهره ه��اي دولتي بر 
موضع ايران مبني بر حفظ يكپارچگي و تماميت ارضي عراق 
اصرار دارند. دوشنبه هفته گذشته بود كه تهران ميزبان جالل 
طالباني از منطقه اقليم كردستان عراق بود كه هرچند گفته 

مي شود براي اس��تراحت به ايران آمده بود اما در مدت زمان 
حضور در تهران با برخي مقام ها مانند علي الريجاني، رييس 
مجلس ديدار كرده بود. پس از بازگشت جالل طالباني به عراق 
نيز عصر روز يكشنبه هياتي از اتحاديه ميهني كردستان عراق 
به سرپرستي معاون اول دبيركل اين اتحاديه وارد تهران شد. 
سرپرستي اين هيات بلندپايه از اعضاي دفتر سياسي اتحاديه 
ميهني كردس��تان عراق را عبداهلل رس��ول علي، معاون اول 
دبيركل اتحاديه ميهني و مالبختيار، رييس دفتر سياسي اين 

اتحاديه برعهده داشتند. 
جدايي كردستان منجر به تضعيف آن خواهد شد 

نخستين ديدار رس��مي معاون اول دبيركل اتحاديه ميهني 
اقليم كردستان و رييس دفتر سياسي اين اتحاديه در تهران با 
علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي 
امنيت ملي بود. علي شمخاني در اين ديدار پيروزي بر داعش و 
آزادسازي موصل را نويد دهنده آينده بهتر براي عراق يكپارچه 
و غلبه بر فتنه هاي خارجي براي ايجاد انش��قاق در اين كشور 
دانس��ت. شمخاني با اش��اره به زمزمه هايي مبني بر برگزاري 

همه پرسي در اقليم كردستان عراق گفت: اگرچه ممكن است 
ظاهر اين موضوِع جذاب باشد اما در حقيقت موجب انزوا و فشار 
بر كردهاي عراق و تضعيف كردس��تان و در نهايت كل كشور 
عراق خواهد شد. پيگيري موضوع برگزاري همه پرسي براي 
جدايي و ايجاد انشقاق در ملت عراق به لحاظ حاشيه اي بودن 
و عدم پاس��خگويي به هيچ يك از اولويت ها و نيازهاي واقعي 
مردم، با تدبير و سياست مسووالن عراق همخواني ندارد. وي 
با بيان اينكه خواست برخي كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي، 
تضعيف عراق و كش��ورهاي بزرگ در غرب آسياست، تصريح 
كرد: با هوش��ياري و درنظر داشتن منافع ملي و منافع جهان 
اس��الم نبايد اجازه داد اين طرح هاي اس��تعماري و وارداتي 

همچون خاورميانه بزرگ محقق شود. 
افتخار اقليم كردستان به دوستي با تهران 

عبداهلل رس��ول علي، معاون اول دبي��ركل اتحاديه ميهني و 
هيات همراه نيز در اين مالقات ضمن ارايه گزارشي از آخرين 
وضعيت تحوالت اقليم كردس��تان عراق و منطقه با اشاره به 
اينكه ايران همواره پشتيبان مردم كرد عراق بوده است، تاكيد 

كرد: پيوند ميان ايران و كردستان عراق تمدني و تاريخي است 
و اقليم كردستان به دوستي با جمهوري اسالمي ايران افتخار 
مي كن��د. وي افزود: در حالي كه تروريس��ت هاي تكفيري به 
دروازه هاي اربيل نزديك شده بودند، تنها كشوري كه در كنار 
مردم كردس��تان ضمن مقابله جدي با داعش از شكل گيري 

فاجعه امنيتي در اقليم كردستان جلوگيري كرد، ايران بود. 
نقش سازنده ايران در گفت وگوهاي اربيل- بغداد 

همزمان با اين س��فر ايرج مسجدي، سفير جمهوري اسالمي 
ايران در ع��راق نيز با نيچ��روان بارزاني، نخس��ت وزير اقليم 
كردستان ديدار و طرفين در مورد اوضاع اقليم و ديگر مسائل 
بحث و تبادل نظر كردند. ايرج مسجدي در اين ديدار بر اهميت 
توسعه اين روابط در تمام زمينه ها تاكيد كرد. نيچروان بارزاني، 
نخست وزير اقليم كردستان عراق نيز در اين ديدار تاكيد كرد 
كه حل مشكالت ميان اربيل و بغداد نيازمند گفت وگويي جدي 
است و ايران مي تواند نقش سازنده اي در اين زمينه داشته باشد. 
وي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه ايران در شرايط بسيار 

سخت از اقليم كردستان حمايت كرده است. 

علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با هيات عاليرتبه از اقليم كردستان عراق: 

اجازه موفقيت طرح هاي وارداتي براي خاورميانه بزرگ را ندهيد 

تعدادي از زندانيان دو تابعيتي  پس از اجرايي شدن برجام در ژانويه سال 2016 از زندان هاي ايران آزاد شدند

مهرداد پشنگ پور
تحليلگر مسايل حقوقي


