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 ضميمه تحرير
 ازبرجام كناره گيريدررابطه با 

  نادقوقح -ضيفريما

  ازبرجام  توضيحاتی الزم است که بعنوان ضميمه اکنون تقديم ميشود  کناره گيریدررابطه با تحرير 

  موضوع اول تشكيل كميسيون مشترك هرسه ماه يكبار

درمتن برجام کميسيون مشترک بھنگام وقوع اختالف دراجرای برجام وفراھم کردن زمينه ھای 
 در کميسيون مزبوره تشکيل ولی دراولين دور ؛توايران پيش بينی شده اس ۵+١ھمکاری بين گروه 

برای کميسيون مشترک ھرسه ماه يکبارشنھاد کرد که ايران پي ١٣٩۴وين بتاريخ ششم مھرماه 
ھمان زمان ھرسه ماه  از پذيرفت و نراآھم  ۵+١وگروه تشکيل شود   بررسی روند اجرانی برجام

ماه امسال درنيويورک بوده  ھريورن درسی ويکم شآخرين نوبت آمرتبا تشکيل شده است که  يکبار
   :دريک جمله اينکه مده وآن درتحرير قبلی آکه شرح ونتيجه  ؛است

اعالم کرد که ھمه نی ھم يموگر کميسيون نظارت مطرح نکرد وخانم فدريکا در يران شکايتی راا<
    .>موافق بودند که طرفھا به تعھداتشان عمل کرده اند

  ن مشترك هرسه ماه يكبارچراكميسيو

 ھرسه ماه يکبار ۵+١شد که کميسيون مشترک بنا بردرخواست جمھوری اسالمی وموافقت مالحظه 
   ؟بوده وچيست د مفھوم وھدف اين درخواست چهيل گردتشکي

 کال قرارت واختالفات است که ھريک بمجرد ظھورمورد بحث ورفع اشالامتراکم نشدن اشک ،ھدف
  .پيش برود دردسر از ھای بدورگيرد وبرجام درزمينه 

وجود اشکال واختالف واعتراض   نھم بھرحال اعم ازآاجرائی تشکيل کميسيون ھای سه ماھه  اثر
انجام گرفته است    ۵+١تصفيه عملياتی است که دراجرای برجام بين جمھوری اسالمی وکشورھای 

   .جلسه ختم مقال شده است نآواجد اين معناست که اختالفات احتمالی تاپايان  به عبارت ديگر و

ھمه موافق بودند که طرفھا به < :نجا که خانم موگرينی رئيس کميسسيون مشترک اعالم کرده استآ
نميشود درسه ماه بعد  واقع يک حکم کميسيون مشترک است و ديگر در  ؛تعھدات خود عمل کرده اند

را اختالف قابل رسيدگی نآ ،موضوعی را مطرح ساخت که مربوط به زمانی است که کميسيون مشترک
است که  قطعی نسبت به مواردی سون مشترک به عبارت ديگرنظريه کمي زندانسته است وبا

باز با توضيح اضافی خانم موگرينی ن خودداری کرده اند آدرکميسيون مطرح شده ويا طرفين ازطرح 
جلسه  بت به دستورويا ھرکس که رئيس کميسيون مشترک باشد نميتواند خالف نظريه ای که مثال نس

  .دن نظربدھآسه ماه قبل داده خالف 
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فرصت دارد که به موضوع شکايت ويا اظھارات  روز ١۵عضو است که  ٨کميسيون مشترک دارای 
 و ،را تمديد ميگرددآبه اتفاق  ،زمان ،فيصله دھد واگرمدت کافی نباشد اعضاء رسيدگی و ھريک از

ترک قانع نباشد ميتواند موضوع را به وزرای خارجه ه ھريک ازاعضا به تصميم کميسيون مشکچنان
 دنظر کنن روز فرصت دارند که نسبت به موضوع اظھار ١۵نھا نيز آ ارجاع نمايد و ۵+١کشورھای 

  .کشور عضو ٨ کشور از ۵راء خواھد بود يعنی آورای ھيئت وزرا ويا کميسون مشترک به اکثريت 

  قابل درک است که نه تنھا نماينده ايران اعتراض وبا نگاه به جريان اجرائی کميسيون مشترک کامال
يون مشترک  کميس نظريه خانم موگرينی که نظر نسبت به ،مريکا مطرح نکرده بلکهآ يا شکايتی از

ھم را مبنی برموافقت ھمه اعضا دراجرای برجام نيز اعتراض نداشته اند که قضيه به وزرای کشوھا 
   .ارجاع نشده است

ی که بوسيله شخص خامنه ای برای رصد کردن تھيئت نظار ازسوی ينکهن گذشته نظربه اآ از
 نھا ذکرشده است) ھيچ اعتراضی وآدرتحرير قبل اسامی تصميمات کميسيون مشترک  انتخاب شده (

اين بدان معناست که ھيئت نظارھم با تصميم  ؛يا نظريه نسبت به تصميم کميسيون مشترک ارائه نشده
    .استکميسيون مشترک کمال موافقت را داشته 

  چرا سكوت نماينده ايران 

زعما ومسئولين درجه اول جمھوری اسالمی  چنين ھيئت نظار که ازماينکه چرا نماينده ايران وھ
مريکا دررابطه با برجام داشته اند مطرح نکرده اند خود آتشکيل شده است اعتراضاتی راکه نسبت به 

اجازه فرمائيد ابتدا به اظھارات دولتی ھا درنقض برجام بوسيله  ؛مسئله ای بسيارقابل توجه است
مريکا آمريکا اشاراتی داشته باشيم وسپس به علت اين دوگانگی يعنی ازيکطرف قيل وقال اتھام آ

   .کشيدن ازطرح ادعا به مالحظاتی برسيم وازسوئی کنار

  رئيس جمهورگوشه اي ازاعتراضات 

ورئيس ھيئت نظاربراقدامات ( جمھورکشور ورئيس شورای عالی امنيت ملیبنده بعنوان رئيس <
تحمل  ۵+١) به صراحت اعالم ميکنم که نقض برجام را ازسوی ھيچيک ازاعضای کميسيون مشترک
مريکا به اعتقاد ما با برجام مغايرت آن پاسخ مثبت  خواھيم داد  مصوبه اخير کنگره آنخواھم کرد وبه 

   >.ن استآدارد وناقض 

  وزير خارجه  ايران 

   .مريکا تذکر داديمآمغايربابرجام است وما اين موضوع را به دولت    ISAتمديد قانون 

  سخنگوي وزارت خارجه 

مريکا آبھرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی درواکنش به تصويب طرح تحريم ھای 
ھمچنين اضافه کرد  ،مخالف برجام استن کشور اظھارداشت که تمديد تحريم ھا عليه ايران آدرسنای 

درباره  مريکا را به دقت رصد کرده وگزارش کامل به ھيئت نظارآدولت  که وزارت خارجه رفتار
  .>مقتضی خواھد داد ای برجام به منظور تصميم گيری واقداماجر
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 تخطی از مريکا درآوزارت خارجه جمھوری اسالمی مبنی براينکه رفتاردولت  یاظھارات سخنگو
قيقا که ھيئت نظار دنشان ميدھد  ،ھد شدھيئت نظار برای تصميم مقتصی ارسال خوابرجام دقيقا به 

  .ت معھذا تصميم به سکوت گرفته استوط به برجام بوده اسجريان کميسيون مشترک ومسائل مرب در

  علي اكبرصالحي 

نقض ی عليه ايران که  تمديد تحريم ھا هدقای علی اکبرصالحی رئيس سازمان انرژی نيز اعالم کرآ
نرا اعالم آپيش بينی ھای الزم را کرده ايم واکنون نميخواھيم ولی مدعی شد که < صريح برجام است

  .)لباس بعدازعروسی برای سرمنارخوبست( >کنيم

  نمايندگان مجلس 

 کايمرآطلبان ويا اصولگرايان  تصميم دکترعارف وگروھی ازنمايندگان مجلس اسالمی اعم ازاصالح 
  .نقض صريح برجام ميدانندرا دائر به تحميل تحريمھای اخير  

  عراقچي

ھسته ای شرکت داشت ودرمجلس شورای ريه ای که بنماينگی ازايران درمذاکرات سيدعراقچی ھمان ذّ 
نسبت به برجام  ،امضا کرده است موافقتنامه را اعالم کرد که نخوانده قای حميد رسائیآبه  اسالمی
  :دميگوي !قاب گرفت نراآای دارد که بايد نظريه 

که  هچنآی موشکی عليه ايران براساس مريکا درافزودن نامھای جديد به فھرست تحريم ھاآاقدام <
اما خالف فرمايشات مقام رھبری است که برای ما نيز فرمايش مده نقض برجام نيست آبرجام  در

   .>بوده است شان مالک ماايشان مالک است ودرتمام موارد ھم فرمايشات اي

  )صورت جلسات مجلس(                                                                                       

رات ھسته ای است که اظھارات سيد علی را مافوق يک عھدنامه بين قا نمايده ايران درمذاکآاين 
 اگرچنين بود چرا يک حقوقدان که رئيس اداره حقوقی و ؛را متعھد دانسته ميداندالمللی که ايران 

يکی ازمستخدمين خودش را اعزام  سيد علی خوب ؛شد معاون وزارت خارجه است به مذاکرات مامور
  ؟به مذاکرات ميکرد

نھا آمجازاتی است که بحق متوجه  از ی به اظھارات واجازه سيد علی برای فرارچوعراق يفتوسل ظر
   .درتحميل برجام به ملت ايران است

  نظريات درباره سكوت جمهوري اسالمي

مريکا آ درمورد علت سکوت جمھوری اسالمی ودرعبارت روشن عدم طرح شکايت وحتی گله ای از
ن آست است که اکنون به نظريه حقوقی نزديک به حقيقت درد يک ،بمناسبت ادعای نقض برجام

  .رجوع ميکنيم

 انرآ قای عراقچی شده است که اين تحرير مغبون است اگرآن يک ادعائی ھم ازسوی آ ولی قبل از
  .مطرح نکند
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  قاي عراقچيآادعاي 

   :ايشان سوال شده گفته درمصاحبه ای که علت سکوت از قای عراقچیآ

  >کرديم سکوت حقوقمان حفظ با ما<

 بنا بر قای عراقچی وقتی وارد بود که خانم موگرينیآ) ادعای فرارازسوال است(قای عراقچی آپاسخ 
 دض وشکايت خواعالم ميکرد که نماينده ايران به دالئلی مايل است که اعترادرخواست نماينده ايران 

) که ميدانيم چنين درخواستی ھمراه ويا دفاعحفط حق طرح ادعا ( .اين ميشود ؛مطرح کند را بعدا
که ايران تا تاريخ سی ام تيرماه که کميسيون مشترک  نبوده است واين بدان معناست عراقچی  سکوت

  .مريکا نداردآا برجام عليه تشکيل شده ھيچ ادعائی دررابطه ب

  نزديك به حقيقت  نظريه

   :عده ای ازحقوقدانان دولتی که روی برجام تحقيق کرده اند نظرداده اند که -١

مريکا وسايرکشورھای آکميسيون تشخيص طوری تعبيه شده است که  عمال حق وتو به <
مريکا بصرف بھانه تراشی ميتواند آ ؛درصورت طرح شکايت ازسوی ايران ميدھد وحتی ۵+١

 شکايت مان مکانيزم ماشه شود يعنی ھرنوع تالش وھھا با  تحريم بازگشت خودکار خواستار
   .مريکا مواجه خواھدشدآحداقل با وتو  ودھن کجی مريکا آعھدی  بد از

کميسيون  شورای امنيت ملی وھيئت نظار تصميم گرفته اند که دربه دليل باال جمھوری اسالمی شامل 
  .ازموقعيت خود استفاده نمايد مريکاآمريکا کوتاه بيايند وحرکت واظھاری نکنند که آمشرک نسبت به 

ن اشاره آنظريه ديگری که مستند وقابل قبول است ودرتحريرات سابق نيز بطورمفصل به  -٢
  :شده است اين است که

ساختارحقوقی کميسيون مشرک که تنھا مرجع رسيدگی به اختالفات ناشيه ازاجرای برجام 
انگليس  سياسی خود مانند فرانسه وياران  مريکا به اعتبارآطوری است که دررای گيری است 

رسميت  تصميم  ،عضو ٨ رای از ۵لمان  ھمواره اکثريت قاطع دارد  زيرا آواتحاديه اروپا 
وارجاع موضوع به رای بدين ترتيب درصورت شکايت ايران به کميسيون مشترک  ،است

رد درعين نپذي اايران نتيجه رای کميسيون ر اگر و ،گيری ايران بطور حتم بازنده خواھد بود
ی عليه ايران که روز تمام تحريم ھا ۶۵ رادارد بعداز ۵+١اينکه حق مراجعه به وزرای 

  .رددگمعلق شده است بصورت خودکاربازمي

شکارشده توقف شکايت وادعا ازسوی آبه اين دليل که مراتب فوق  برای دولت جمھوری اسالمی 
وايران دررابطه بابرجام يعنی فتح ايران درکمييسيون مشترک به مصلحت تشخيص داده نشده است 

الفتوح جمھوری اسالمی ونعمتی که خداوند نصيب مردم مسلمان ايران کرده ھمچنان به ھمت عوامل 
  .مريکا دروزارت خارجه جمھوری اسالمی بايد بسوزند وبسازندآ


