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چگونگي خروج از برجام و آثار و عواقب آن

خروج از برجام يك تخلف محرز و مسلم
بر اساس قواعد حقوق بينالملل است

محمدجواد ظريف تنها چند ساعت پيش از تصميم
رييسجمهور امريكا به مسكو و بروكسل رفت

اتحادغيرامريكاييهاي
برجام با ايران

خبر آخر :خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت :ترامپ به احتمال زياد
جمعه تعليق مجدد تحريمهاي ايران را تمديد خواهد كرد

حميدميردامادي

سارامعصومي
دستها در تهران و واش��نگتن روي دكمه قرار گرفته
است .پنجشنبه و جمعه ( 11و  12ژانويه برابر با  21و
 22ديماه) دو روز تاريخي براي نخستين تصميمهاي
رسمي دونالد ترامپ ،رييسجمهور اياالت متحده در
سال  2018ميالدي است .در واشنگتن دست ترامپ
در چند س��انتيمتري دكمه قرمز رنگ ب��راي تمديد
لغو تحريمهاي ثانوي��ه امريكا ق��رار دارد .در ايران نيز
دس��ت مذاكرهكنندگان روي دكمههاي ازسرگيري
فعاليتهاي هستهاي به سبك و سياق پيش از حصول
توافق هستهاي .از جانب تهران هش��دارهاي بيامان
به چين ،روس��يه و اتحاديه اروپا درباره خروج يكطرفه
امريكا از برجام ش��كل گرفته و در جبهه واشنگتن نيز
توافق هستهاي هر روز با تهديد تازهاي روبهرو ميشود
كه همين تهديدها و ابهامها در دو سال گذشته از عمر
برجام ،ميزان بهرهبرداري تهران از توافق هس��تهاي را
كمتر از حد مورد انتظار كرده است .ضرباالجلهاي
 90و 120روزه در س��اختار سياس��ت داخلي امريكا
از ابتدا براي اطالع كنگره از وضعي��ت اجراي برجام و
بستن دس��ت رييسجمهور در تصميمگيريهاي به
نفع تهران انجام ش��د اما همين مس��اله به بالي جان
توافق هس��تهاي در دولت ترامپ در يك سال گذشته
بدل شده اس��ت .ترامپ تئاتر تكراري تهديد توافق را
هر  90يا  120روز يك بار روي صحنه ميبرد و اينبار
نيز ت�لاش ميكند جديت��ر در اين نقش ف��رو برود.
رييسجمهور امريكا تا پايان ساعت  24روز پنجشنبه
 11ژانويه به وقت شرق امريكا فرصت دارد تا پايبندي
ايران به توافق هستهاي را تاييد كند .احتمال اين تاييد
با توجه به اينكه در ماه اكتبر از اين تاييد سرباز زد بسيار
اندك است .در شرايطي كه وي پايبندي ايران را تاييد
نكند عمال تهديدي براي برج��ام رخ نداده چرا كه اين
عدم تاييد در مكانيس��م بينالمللي باقي ماندن اعضا
در برجام تعريف نشده اس��ت .همزمان رييسجمهور
امريكا تا ساعت  24روز جمعه  12ژانويه به وقت شرق
امريكا نيز فرصت دارد تا لغو تحريمهاي ثانويه يا همان
تحريمهاي مرتبط با برنامه هس��تهاي ايران را تمديد
كند .پيشبينيها درباره اين فقره بسيار ضد و نقيض
است .برخي از تعقل نسبي ترامپ براي تمديد لغو اين
تحريمهاسخنميگويندوبرخيازتصميمگيريهاي
غافلگيركننده وي كه در يك سال گذشته چندين بار
هم تكرارشدهاست.
كاسهصبريكهلبريزنميشود
اي��ران از  20ژانوي��ه  2017كه دونال��د ترامپ به كاخ
س��فيد پاگذاش��ت خود را براي اين روزها آماده كرده

شركت تامين و تصفيه
آب و فاضالب تهران
(سهامي خاص )

بود .ترامپ در جريان رقابتهاي انتخاباتي به صراحت
خش��م خود را از برجام به تصوير كش��يده بود و تاكيد
كرده بود كه اين توافق را پاره خواه��د كرد .در نتيجه
حتي در ش��رايطي ك��ه پيشبينيه��اي بدبينانه نيز
درس��ت از كار درآيد و رييسجمهور امريكا با سكوت
خود عدم تمديد لغو تحريمهاي هستهاي ايران را كليد
بزند ،در تهران كس��ي از دولتمردان شوكه يا متعجب
نخواهد شد .ايران گامهاي متقابل براي مقابله به مثل
را برداشته و دس��تهاي وزير خارجه و رييس سازمان
انرژي اتمي براي اعالم رسمي اين گامها و وارد كردن
آنها به مرحل��ه اجرا در چند س��انتيمتري دكمههاي
قرمزرن��گ ق��رار دارد .جه��ان اين چندس��اعت را در
انتظار خواهد گذراند .در يك سوي اين ميدان اياالت
متحده در همدستي با اسراييل و عربستان به انضمام
فرزندخواندههايشان ايستادهاند و در يك سوي ديگر
اين ميدان ايران و  4عضو دايم شوراي امنيت به اضافه
آلمان و البته كشورهايي كه از دو سال قبل عاديسازي
پرونده هستهاي ايران در سطح بينالمللي را تماشاگر
بوده و از آن استقبال كردهاند .هرچند كه اروپاييها در
تماسهاي مكرر با كاخ س��فيد و گفتوگوهاي دايم با

تهران به معناي آخر دنيا نخواه��د بود .به گزارش كاخ
س��فيد ،دونالد ترامپ پيش از اعالم نظر درباره برجام
با ركس تيلرس��ون ،وزير خارجه و جيم متيس ،وزير
دفاع كابينه خود دي��دار و گفتوگ��و خواهد كرد .هر
دوي اي��ن چهرهها از مخالفان خ��روج امريكا از برجام
هس��تند و البته مشكل اينجاس��ت كه اين دو چندان
محل مشورت منتهي به تصميمگيري رييسجمهور
نيس��تند .هش��دارها در داخل اياالت متح��ده درباره
تبعات خروج امريكا از برجام نيز پررنگتر از قبل شده
است و به عنوان مثال ارنست مونيز ،وزير انرژي پيشين
امريكا با انتش��ار پيامي در صفحه توييتر خود نوشت:
اگر ما از توافق هستهاي با ايران خارج شويم ،كاري كه
انجام ميدهيم اين اس��ت كه يك هديه به اين كشور
تقديمميكنيم.
رسانه امريكايي سيانبيسي در اين باره مينويسد:
كاس��ه صبر دونالد ترامپ درباره اي��ران در حال لبريز
شدن اس��ت و رييسجمهور امريكا دايما در جلسات
خصوصي كاخ سفيد ادعا ميكند كه تداوم باقي ماندن
امريكا در برجام تامينكننده منافع ملي امريكا نيست.
با اين وجود غالب پيشبينيها حاكي از اين است كه

امريكا سياست خود را اصالحكند

محمدجواد ظريف در ديدار با همتاي روسي خود با تش�كر از حمايتهاي مسكو از اجراي برجام و نقش
وزير خارجه اين كشور در به نتيجه رسيدن برجام گفت :برجام از معدود دستاوردهاي جامعه بينالملل
در سالهاي گذشته اس�ت و آژانس بارها تعهد ايران به برجام را تاييد كرده است ولي متاسفانه يكي از
اعضاي برجام نه تنها تاكنون تعهدات خود را بر اساس برجام كامل اجرا نكرده بلكه سياستهاي مخربي
را در پيش گرفته است .از اين رو ما و شما و س�اير اعضاي برجام نياز داريم از نزديك هماهنگي كنيم كه
اين دستاورد با جديت پيگيري شود .س�رگئي الوروف نيز در اين ديدار با تاكيد بر اهميت برجام گفت:
اين امر بسيار مهم است كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،اجراي تعهدات ايران را مورد تاييد قرار داده
و روسيه كماكان بر نقش مهم اين سازمان تاكيد ميكند .ظريف در جمع خبرنگاران نيز با تاكيد بر اينكه
امريكاييها بايد متوجه اين اجماع جهاني شوند و سياست خود را اصالح كنند ،گفت :اگر جامعه جهاني
تمايل دارد برجام ادامه پيدا كند بايد در برابر هر اقدام خالف برجام اياالت متحده امريكا ايستادگي كند.
ايران انتخابهاي گوناگوني دارد و قطعا در همه اين انتخابها منافع مردم ايران حفظ خواهد شد و به نظر
مااينمنافعتقويتميشود.

قانونگذاران و سناتورهاي كنگره به آنها درباره تبعات
خروج امريكا از برجام هش��دار دادهان��د اما دولتهاي
مركزي در بريتانيا ،فرانس��ه ،آلمان و ش��خص فدريكا
موگريني در جامه مس��وول سياست خارجي اتحاديه
اروپ��ا در بروكس��ل ني��ز اي��ن س��اعتها را در انتظار
ميگذرانند .طبيعت��ا در صورتي كه خ��روج امريكا از
برجام با تصميم  48ساعت آينده ترامپ كليد بخورد،
نه تنها ايران كه ساير كش��ورهاي حاضر در مذاكرات
هستهاي نيز با چالشهاي بيشماري روبه رو خواهند
ش��د اما مس��اله اينجاس��ت كه اين خروج قطعا براي

وي لغو تحريمه��اي ثانويه اي��ران را تمديد ميكند.
مس��الهاي كه براي ايران بس��يار مهم اس��ت منتفع
شدن اين كش��ور از لغو تحريمهاي هس��تهاي است
چرا ك��ه اصليترين دليل ايران ب��راي پذيرش برجام
همين دورنماي اقتصادي بود كه البته با تبديل شدن
برجام به بمب ساعتي در دولت ترامپ ،بر دغدغههاي
اقتصادي تهران از اين حوزه نيز افزوده ش��ده اس��ت.
برخي از تحليلگران اعتقاد دارند كه دورنماي برجام
در سال  2018ميالدي بس��يار مه آلود است و حتي
در شرايطي كه ترامپ اينبار نيز از توافق خارج نشود
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اما تهديدهاي گاه به گاه او عمال همه را از كار كردن با
ايران ميترساند .هرچند كه ترامپ يك بار در تابستان
لغو تحريمهاي هس��تهاي تهران را تمديد كرده است
اما اين نخس��تينبار پس از اعالم عدم پايبندي ايران
به برجام خواهد بود كه وي بايد در مورد اين تحريمها
تصميم بگيرد .در ش��رايطي كه ترامپ لغو اجراي اين
تحريمها را تمديد نكند با خروج امريكا از برجام ،اين
كشور در وضعيت تقابل با متحدان اروپايي خود و البته
چين و روس��يه قرار خواهد گرفت .همزمان اين اقدام
وي ميتواند بر بازار جهاني نفت با توجه به اينكه ايران
سومين توليدكننده نفت اوپك است نيز تاثيربگذارد.
گروه تخمين ريسك اوراسيا اعالم كرده كه  55درصد
احتمال دارد برجام از دوره چهارساله رياستجمهوري
ترامپ سرس��الم بيرون آورد اما اطمينان داده كه اين
توافق فعال و در ب��ازه زماني ميان مدت از تصميمهاي
قهرآمي��ز و غيرمنطق��ي رييسجمه��ور امري��كا در
امان خواهد بود .ريچارد نفيو از كارشناس��ان مسائل
تحريمي كه در جريان مذاكرات هستهاي با ايران عضو
تيم اياالت متحده بود نيز اعتقاد دارد كه دونالد ترامپ
لغو تحريمهاي ثانويه اي��ران را تمديد خواهد كرد اما
احتماال پنجره باز در اختيار كنگره براي اصالح برجام
را ميبندد و به عنوان نمونه براي اعالم تصميم كنگره
به اين نهاد فرصت مشخصي ميدهد.
نفيو در اين باره ميگويد :اگر ترامپ براي سناتورها بازه
زماني را تعيين كند مثال تا پايان سال جاري ميالدي،
همين حرك��ت ميتواند بر ابهام درباره نس��خه نهايي
امريكا درباره برجام بيفزايد و مانع از عاديسازي كامل
روابط اقتصادي تهران با س��اير كمپانيها و بانكهاي
بزرگشود.
محمد جواد ظريف تنها چندس��اعت پيش از پايان
ضرباالجلهاي هستهاي ترامپ ،مذاكره و رايزني
حضوري با اعضاي غيرامريكايي برجام را آغاز كرده
اس��ت .رايزنيهاي چندساعته با س��رگئي الوروف،
وزي��ر خارج��ه روس��يه در مس��كو و وزراي خارجه
تروئيكاي اروپايي در بروكسل .اعضاي غيرامريكايي
برجام تعارف ب��ا امري��كا را كنار زدهان��د و حتي در
دور اخير كميسيون مش��ترك براي نخستينبار به
صراحت خواستار اجراي تعهدات امريكا شدند .اين
در حالي اس��ت كه در گذش��ته اعضا معموال نظرات
خود را به ش��كل غيرمس��تقيم مطرح ميكردند اما
اينبار در بيانيه كميسيون مش��ترك هم مشخص
اس��ت كه نظرات صريح اعض��ا چيس��ت« .ژان ايو
لودريان»« ،بوريس جانسون» و «زيگمار گاربيل»،
وزراي خارجه فرانسه ،بريتانيا و آلمان روز پنجشنبه
در بروكس��ل با محمد جواد ظري��ف ديدار ميكنند
و پيش بيني ميش��ود كه خروجي اي��ن ديدار كه با
حضور فدريكا موگريني ،مس��وول سياست خارجي
اتحاديه اروپا ص��ورت خواهد گرف��ت تاكيد دوباره
اروپا بر حمايت از برجام در فاصله زماني چندساعت
مانده ت��ا اعالم تصميم ترامپ باش��د .برج��ام براي
كش��ورهاي اروپايي مصداق دستاورد ديپلماسي در
مقايسه با سياس��تهاي همواره نظامي امريكا براي
مهار بحرانهاي بينالمللي بوده و به نظر ميرس��د
ك��ه در صورت خروج ي��ك جانبه امري��كا از برجام،
اروپاييها براي حفظ اين توافق هس��تهاي دست به
اقدامهاي فنيتر بيشتري بزنند.

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران
«سهامي خاص»

مس��لم اس��ت خ��روج از تواف��ق
غيرمعاه��دهاي برجام ب��ه دليل
سازوكار پيشبيني ش��ده در آن
كار ساده و بدون عوارض حقوقي
نيس��ت ،به ويژه كه ط��رف اصلي
اين تعهد يعني اي��ران تاكنون به
مهردادپشنگپور
تعهدات خ��ود در قالب اين توافق
پايبندبودهواينپايبنديهمموردتاييدآژانسبينالمللي
انرژي هستهاي قرار گرفته و هم ساير اطراف اين توافق بر
اين موضع كه ايران تعهدات خود را در وفق برجام به طور
كامل ايفا كرده تاكيد كردهان��د .در اين ميان حتي طرف
امريكايي نيز اگر چه رضايت خود از اين مس��اله را اعالم
نكرده اما تخلفي از جانب ايران را هم نتوانسته دست و پا
كند و هرچه بوده و هس��ت تنها بهانهجوييهاي شخص
لجوج و بهانهگي��ر دونالد ترامپ ،رييسجمه��ور اياالت
متحده است .اهميت قضيه در طرف امريكايي اين است
كه كنگره همراه و هممس��لك با رييسجمه��ور اياالت
متحده امريكا كه در موارد متعددي در اتخاذ تصميمات
و اقدامات ضد ايراني از رييسجمهور پيشي ميگرفت از
ورود به مساله پايبندي ايران به برجام عبور كرد .حقيقتي
كه اهميت برجام و وضعيت حقوقي ايجاد شده توسط آن
وعوارضنقضبالوجهآنرامشخصميكند.
چگونگيخروجبرجام
برجام يك توافق بينالمللي چندجانبه اس��ت .هر توافق
بينالمللي نيز اط��راف خ��ود را متعهد به اج��راي كامل
مفاد قرارداد و تعهدات من��درج در آن ميكند .بنابر اصل
قديمي الزماالجرا ب��ودن قراردادها در حق��وق التين كه
در نظام حقوق بينالملل نيز جريان پي��دا كرد متعهدان
مكلف به اجراي با حس��ن نيت قرارداد هس��تند و در اين
موضوع تفاوت��ي بين تواف��ق و معاهده وجود ن��دارد .اجرا
بدون حسن نيت يعني به گونهاي قرارداد اجرا شود كه به
زيان طرف يا اطراف ديگر نباش��د اگرچه چنين نيتي هم
مانع مس��ووليت در صورت بروز زيان نيست حال چه رسد
به خروج بدون عذر موج��ه يا نقض تعهدات ناش��ي از آن
بدون رعايت تش��ريفات قراردادي مندرج در برنامه جامع
اقدام مشترك .ماده  ٣٦ذيل فصل س��از و كار حل و فصل
اختالفات براي پايان برجام شرايطي را معين كرده است.
ايران ميتواند در صورتي كه اعتقاد داشته باشد يك يا تمام
اعضا تعهدات خود را طبق برجام رعايت نكردهاند موضوع
را به منظور حل و فصل به كميسيون مشترك ارجاع دهد،
چنانچه س��اير اعضا نيز ميتوانند در م��ورد ايران اينگونه
عمل كنند .بنابراين در صورتي ك��ه اياالت متحده امريكا
عقيده دارد ايران به تعهدات خود طبق برجام اقدام نكرده
مراتب را به كميسيون مشترك اعالم ميكند .كميسيون
 ١٥روز فرصت دارد تا موض��وع را فيصله دهد مگر اينكه با
اجماع زمان مزبور تمديد ش��ود .هر يك از اعضا اگر پس از
رسيدگي كميس��يون بر عدم پاييندي اصرار داشته باشد
ميتواند موضوع را به وزي��ران امور خارج��ه ارجاع دهد و
وزيران نيز  ١٥روز براي پاي��ان دادن به اختالف زمان دارند
مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد ش��ود .پس از بررسي
كميس��يون مش��ترك يا به موازات يا به جاي بررسي در
سطح وزيران ،عضو شاكي يا عضوي كه اجراي تعهداتش
مورد اخت�لاف ق��رار گرفت��ه ميتواند درخواس��ت كند
موضوع توسط يك هيات مشورتي متشكل از  ٣نفر عضو
(طرفهاي درگير اختالف و يك عضو مس��تقل) بررسي
ش��ود .اين هيات  ١٥روز فرص��ت دارد نظريه مش��ورتي
غيرالزامآور خود را اع�لام كند و در صورت پ��ا برجا بودن
اختالف ،كميس��يون مش��ترك در كمتر از  ٥روز نظريه

هيات مش��ورتي را با هدف خاتمه دادن به موضوع بررسي
و اگر كماكان به طوري كه مورد رضايت ش��اكي باشد حل
و فصل نشده باش��د و طرف ش��اكي معتقد باشد موضوع
مصداق «عدم پايبندي اساس��ي» اس��ت ط��رف مدعي
ميتوان��د موضوع حل و فصل نش��ده را به عن��وان مبناي
توقف كلي يا جزيي اجراي تعهداتش بر اساس برجام قرار
داده يا به شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد ابالغ كند كه
موضوع مصداق «عدم پايبندي اساسي» به شمار ميآيد.
ش��وراي امنيت نيز پس از دريافت ابالغ طرف ش��اكي به
ضميمه توضيحات الزم مبني ب��ر انجام تالشهاي همراه
با حس��ننيت به منظور ح��ل و فصل اختالف ،بر اس��اس
رويههايخوددرخصوصقطعنامهبرايتداوملغوتحريمها
رايگيري ميكند .اگر قطعنامه مزبور ظرف مدت  ٣٠روز
از تاريخ ابالغ به تصويب نرس��د ،مفاد قطعنامههاي سابق
شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعمال خواهند شد مگر
اينكه شوراي امنيت تصمي م ديگري بگيرد .نكته مهم در
فرآيندحلوفصلاختالفاتمبتنيبرعدمپايبندياطراف
برجام موضع ايران به دليل پيشبيني اين شرط است كه
«ايران اعمال كلي يا جزيي تحريمها را به منزله زمينهاي
براي توقف كلي يا جزيي تعهدات خود وفق برجام قلمداد
خواهد كرد .با اين تعريف موضع ايران متمايز و مناسبتر
اس��ت .به اين ترتيب خروج از برجام بدون رعايت س��از و
كارهاي پيشبيني شده در آن يك تخلف محرز و مسلم بر
اساسقواعدحقوقبينالمللاست.
پايداريبرجامباخروجهريك ازمتعهدان
اين واقعيت كه مهمترين طرف اين توفق ايران اس��ت و
ميزان پايبندي ايران به تعهداتش نقش بسيار موثري در
بقا يا انتفا آن دارد را بايد ب��ر خالف نظر منتقدان كه آن را
دليل بر وادادگي و اعطاي امتياز ميدانند ،از جمله نقاط
قدرتمندي و قوام توافق هستهاي دانست زيرا اين حالت
ميتواند ابتكار عمل بسياري را در اختيار ايران قرار دهد
چنانكه تاكنون نيز همينگونه بوده است .به همين دليل
تخلف اي��ران از انجام تعهداتش ميتواند ش��الوده برجام
را از هم گس��يخته يا حداقل گسس��ته كند .اگرچه اين
سخن هرگز به اين معنا نيست كه طرف مقابل ميتواند
تخطي يا تخلف يا نقض پيمان كند ولي اس��اس و بنيان
پيمان بيآسيب و مس��تحكم بماند .بديهي است در يك
پيمان تعهدات متقابل مبناي اساسي اجراي آن از سوي
ساير اطراف است .ولي بايد توجه داشت اساسا خروج يك
عضو از پيمان چندجانبه نبايد و نميتواند موجب اختتام
و اضمحالل آن باشد مگر در صورت وجود چنين شرط،
كه در مورد برجام چنين موضوعي صادق نيست و خروج
بدون تش��ريفات مقرر اقدامي اس��ت موجب مسووليت
بينالمللي عضو خاطي .پس تقليل يك توافق چندجانبه
به رابطه ميان دو كش��ور (نگاه كنيد به تقليل مفاهيم در
مذاكرات «اعتماد» دوشنبه ٢١،ارديبهشت )١٣٩٤يك،
خطاي استراتژيك است كه ميدان عمل فراخ و مناسبي
براي طرف مورد نظر فراهم ميآورد .برجام تاكنون نشان
داده كه توانس��ته يك رژيم حقوقي مخصوص در روابط
بين اطراف خ��ود و حتي در برخي م��وارد فراتر ،به وجود
آورد كه خروج يا انكار آن به س��ادگي امكانپذير نيست.
ايران بايد اهميت صالبت برجام كه در عمل به يك عامل
انسجام بين اكثريت اعضاي آن شده است را كم اهميت
تلقي نكند و اين توافق را به تعهد بين خود و اياالت متحده
امريكا تقليل ندهد .ايران ميتواند در صورت نقض برجام
از س��وي ترامپ يا خروج از آن به دليل مسووليت امريكا
درقبالاينتوافق،زيانخودراازاينكشورمطالبهكند.
حقوقدان

سوژه روز

حمايت سفراي اروپايي در تهران از برجام
سه س��فير اروپايي در تهران ،سهش��نبه شب در نشست
«اروپا و تح��والت ژئوپولتيكي غرب آس��يا» به ميزباني
ش��وراي راهب��ردي روابط خارج��ي ،تاكي��د كردند كه
كشورهايش��ان به اجراي كامل برجام متعهد هستند.
نيكوالس هاپتون ،س��فير بريتانيا در تهران در سخنراني
خود در اين نشس��ت تاكيد كرد« :دول��ت بريتانيا براي
رس��يدن به برجام تالش كرد و برجام توافق و دس��تاورد
بزرگي اس��ت .برجام به مرور زمان به اقتصاد ايران كمك
خواهد كرد .به تعداد ش��ركتهايي كه به اي��ران آمدند،
توجه كنيد .به هر حال امريكا همچنان عضو برجام است
و مش��خص نيس��ت كه تصميم ترامپ چيست ».سفير
بريتانيا در ته��ران با بيان اينكه كش��ورش بطور كامل به
برجام متعهد اس��ت ،ابراز اميدواري كرد ك��ه ترامپ در
روزهاي آينده تصميم درس��تي درباره اي��ن توافق اتخاذ
كند .هلنا سانگلند ،سفير سوئد در تهران در اين نشست
اظهار داش��ت« :اروپا و س��وئد به طور كامل و قدرتمند از
اجراي برجام حمايت و همواره اعالم كردهاند كه ايران به
تعهدات خود در برجام پايبند بوده است .امريكاييها در
صورت تمديد نكردن تعليق تحريمه��اي ايران ،خطاي
بزرگيمرتكبميشوند.اگرامريكاييهاتحريمهايايران
را از سر بگيرند ،خطاي بزرگي مرتكب ميشوند .البته در
اين صورت مكانيسمهايي مانند كميسيون مشترك در
برجام در نظر گرفته شده است .اگر امريكا برجام را نقض

كند ،بايد ديد تهران در برابر اين اقدام واش��نگتن چگونه
واكنش نش��ان خواهد داد ».س��انگلـند درباره تاثيرات
برجام بر ميزان فعاليتهاي تجاري با ايران اظهار داشت:
«برجام نه فقط از جنبه عدم اشاعه ،بلكه از لحاظ موضوع
تجارت قابل احترام است چرا كه كشورهاي اروپايي بسيار
به گسترش آن عالقهمند هستند .اروپاييها عالقهمند به
آغاز فعاليتهاي تجاري با ايران هستند كه موضوع برجام
ميتواند به گس��ترش اين تالشها و افزايش ارتباط بين
تجارايرانيوسوئديكمككند.باوجودتمامسختيهاي
موجود ،تجارت بين ايران و اتحادي ه اروپا ،امس��ال رشد را
تجربه كرده اس��ت ».مائورو كونچاتوري ،سفير ايتاليا در
تهران هم با بيان اينكه نقض توافق هستهاي وين ميتواند
تنش ايجاد كرده و باعث بيثباتي در منطقه شود ،اظهار
داش��ت«:ما قطعا از برجام و ادامه آن حمايت ميكنيم و
به طور مش��خص اين را ابراز كردهايم ،همچنان كه نشانه
آن در بيانيهه��ا و جمعبنديهاي وزي��ران اروپايي قابل
مشاهده است ».س��فير ايتاليا تصريح كرد« :در خصوص
تصميمترامپمنتظرهستيمببينيمكهرييسجمهوري
امريكا چه موضعي خواهد گرفت .سخنگوي وزارت امور
خارجه ايران هم گفته است نميتوانيم پيشبيني كنيم
و بايد صبر كنيم تا اعالم شود ،اما معتقد هستيم تصميم
ترامپ نميتواند تغيير چنداني ايجاد كند .برجام ،توافقي
بينالمللياستوبايدآنراحفظكنيم».
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