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چکیـده
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجهه  1+5و وزیهر امهور خارجهه
جمهوری اسالمی ایهرا در تهاری  23تیرمها  14( 1394جهویی  )2015بهه اماها رسهید متعاقب
اماای این سند و تنها پس از شش روز ،در تاری

 29تیرما  20( 1394جویی  ،)2015قطعنامهه

 2231شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آ  ،تحریمهای قبلی شورای امنیت ملغهی شهد
و کشورهای اماا کنند برجام ،موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آ شدند بدعهدیههای
ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و بویژ آمریکا در ماههای پس از اجرایی شد برجهام و
به شکل ملموستر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامه ،،در تعهارب بها حسهن نیهت در اجهرای
تعهدات بینالمللی برجام بود و با توجه به تأکید قطعنامه  2231شورای امنیت بر ضرورت اجهرای
کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تاعیف کنند این سند همکاری ،اظهارات رئیس جمهور
آمریکا و برخی اقدامات انجام شهد توسهت تهیم وی و کن هر ایهن کشهور در خصهو ،برجهام،
همان ونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آ اذعا دارند ،تاعیف کنند این
سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزامآور  2231محسوب میگردد

▪ واژگان کلیدی:
برجام ،آمریکا ،ایرا  ،روسیه ،حقوق بینالملل ،اتحادیه اروپا ،مذاکرات هستهای ،تحریمها

مقدمه
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه  1+5و وزیر اموور
خارجه جمهوری اسالمی ایران در تواریخ  23تیرموا  14 ( 1394جوویی  )2015بوه اماوا
رسید.
به منظور تحکیم پایههای عملی و ضمانت اجرایی این توافق ،شوورای امنیوت سوازمان
ملل متحد طوی جلهوه  7488خوود ،قعنناموه  2231را در تواریخ  29تیرموا 20 ( 1394
جویی  )2015به تصویب رساند و از کشورهای اماا کنند برجام خواسوت توا در اجورای
تنهدات خود ،کوشا باشند و کلیه قعننامههای قبلی تحریمی علیه ایران لغو گردید.
با اینحال ،مهیر همکاری کشورهای اماا کنند برجام از همان آغاز ،مهویری سوهل و
هموار نبود .بدعهدیها مبتنی بر عدم حهن نیت از سوی طرفهای غربی و بویژ آمریکوا در
ماههووای پ و

از اجرایووی شوودن برجووام ،بووه دفنووات مووورد اعتووراا مقامووات ایرانووی قوورار

گرفت.جمهوری اسالمی ایران در ماههای منتهی به پایان دور ریاسوت جمهووری اوباموا ،بوا
انجام مذاکرات متندد ،تالش نمود تا طرفهای غربوی متناهود برجوام را نهوبت بوه برخوی
اقدامات و تصمیمات طرف آمریکایی و اتحادیه اروپا که به نوعی در تنارا با حهن نیت در
اجرای تنهدات بینالمللی برجام بود ،آگا سازد.
اقداماتی نظیر تمدید  10ساله قانون تحریمهای ضد ایرانی(آیها) توسط مجل
آمریکا و مصوبه مجل

نمایندگان

نمایندگان آمریکا در تواریخ هشوتم دسوامبر  17( 2015آذر )1394

مبنی بر اعمال محدودیتهای جدید برای ورود به آمریکا توسط شهروندان کشورهای ثوالیی
که به ایران رفت و آمد دارند ،بخشی از اقداماتی بودند که دولت آمریکا پ

از اماای برجام

انجام داد که سنخیتی با حهن نیت در اجرای این توافق بینالمللی نداشته و موورد شوکایت
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
در واکنش به اعتراضوات جمهووری اسوالمی ایوران نهوبت بوه ایون شویو نادرسوت و
اقدامات غیرسازند طرف آمریکایی و پیگیری روشهای پیش بینی شد در برجام برای رفوع
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اختالفات ناشی از اجرای برجام ،کاخ سفید در ابتدا ( اواخور دور ریاسوت جمهووری اوباموا)
بعور مکرر بر پایبندی این کشور به برجام و ضرورت پاسداشت این تنهد بوینالمللوی تاکیود
مینمود1.

جابجایی باراک اوباما با دونالد ترامپ ،اما موضوع را وارد مرحله جدید نمود.با تغییر تیم
کاخ سفید ،دونالد ترامپ ،رئی

جمهور آمریکا در ادامه انتقوادات دوران مبوارزات انتخابواتی

خود ،تالش زیادی کرد تا بدوا ،اعتبار بینالمللوی برجوام را زیور سوؤال ببورد 2.او بوا اعموال
محدودیتها و تحریمهای متناقض با برجام ،تالش نمود است تا روح برجوام را از درون تهوی
نمود و کوشید تا جایگا یک توافق بینالمللی چند جانبهای که با قعننامه  2231شوورای
امنیت نیز ضمانت اجرای بینالمللی یافته است را تا مرحله یک تنهد دو جانبه بوین ایوران و
آمریکا ،کاهش داد و نهایتاً اعالم فهخ یک طرفه این تنهد دو جانبه را اعالم نماید.
این رویکرد غیر اصولی و غیر حرفوهای تراموپ بالفاصوله بوا مخالفوت شودید و صوری
اتحادیه اروپا و سه کشور روسیه ،فرانهه و انگلی

و حتی تیم سیاسی وزارت خارجه آمریکوا

قرار گرفت بعوریکه برای ترامپ چار ای جز عقب نشوینی از موضوع خوود مبنوی بور فهوخ
یکعرفه برجام باقی نماند ،اما تکرار اقدامات ناقض هدف و روح برجام ،کماکان در دستور کار
تیم جدید کاخ سفید قرار دارد.
در این خصوص ،سوال این است که بدون در نظور گورفتن تبنوات سیاسوی و امنیتوی
نقض عهد آمریکا در برجام ،آیا این کشور و یا هر کشور دیگر عاوو برجوام ،امکوان حقووقی
نقض برجام را دارد؟ آیا اعمال تحریمهای خارج از موضوع ههتهای ایران (موضووعات تحوت
رژیم برجام) از سوی دولت ترامپ ،با اجرای برجام ،همخوان است؟
در این مقاله کوشش می شود تا با بیان ماهیت حقووقی سوند برجوام و روشون سوازی
مبنای اصلی این سند که عبارت از تنهد به همکواری اسوت ،ویژگوی ایون سوند را از منظور

1-

Statement by the President on the One Year Anniversary of the Joint Comprehensive Plan of
Action, The White House,Office of the Press Secretary, July 14, 2016
2- Donald Trump: Terming the Joint Comprehensive Plan of Action “a bad deal,”US will force the
Iranians back to the bargaining table to make a much better deal.” September 2015 ; “We have
been humiliatedby Press Obama and his policies. We have been humiliated by the Iran deal,” the
Republican presidential nominee said at a rally in Daytona Beach, Florida, Augost, 2016.
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حقوق بینالملل مناهدات مشخص نمود (بخش اول) و سوس

بوه رویکورد شوورای امنیوت

سازمان ملل متحود بوه ایون توافوق بوینالمللوی و آثوار و تبنوات ایون رویکورد و هم نوین
مهئولیتهای طرف های متناهد ،پرداخته و در نهایت به بررسی شیو اجرای کنوونی برجوام
از سوی طرفهای آن و ارزیابیهای طرف ایران از اجرای سند (بخش دوم) پرداخته شود.
بخش اول :برجام و تعهدات بینالمللی طرفهای آن
سند برجام چه ویژگی های حقوقی دارد؟ این سوال اساسوی روشونگر ابنواد حقووقی و
الزام آور تنهدات موجود در آن و تبنات نقوضهوای احتموالی مفواد آن از سووی طورفهوای
امااکنند و مهئولیتهای بینالمللی این کشورها و سایر اعاای ملل متحد میباشد.
آن ه که از ماهیت این سند بینالمللی و جریان مذاکرات نه چندان مختصر طرفهوای
این سند مشخص میگردد اینکه اساس ماهیت برجام ،تاکید بر یک "تنهد جامع همکواری"
جهت رفع نگرانیهای مربوط به فنالیتهای ههوتهای ایوران از سوویی و دسوتیابی جمهووری
اسالمی ایران بر حقوق متندد شناسایی شد بینالمللی نظیر "حوق بور توسونه"" ،حوق بور
تجارت آزاد" و "حق برخورداری از روابط اقتصادی و سیاسی با تمامی کشورها"

میباشد1.

در این بخش ضمن اشار ای گذرا به مفهوم "تنهد به همکاری" در حقووق بوینالملول،
در مورد ماهیت حقوقی سند برجام و رویکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال این توافوق
بینالمللی ،بحث خواهیم نمود.
فصل اول" :تعهد به همکاری" در برجام
یکی از شاخصههای پراهمیت برجام ،تاکید طرف های اماا کنند این سند بینالمللوی
بر عنصر "تنهد" میباشد.

1برای معالنه متن فارسی برجام ،نک:
-

http://www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-11_56083.pdf
For English text of JCPOA, see:
http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive
plan-of-action_en.pdf
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در بند هجدهم از بخش "مقدمه و مقررات کلی" برجام ،طورفهوای اماوا کننود ایون
سند ،بر تنهد به همکاری متقابل در خصوص مصارف صول آمیوز انورژی ههوتهای ،تصوری
نمود

اند1

هم نین کشورهای  1+5و اتحادیه اروپا در "بیانیه کشورهای فرانهه ،آلمان ،انگلوی ،
آمریکا و نمایند عالی اتحادیه اروپا در خصوص سیاست امنیتی و تجارت با ایوران در دوران
پهابرجام" 2ضمن تاکید بر آمادگی کشورهای مزبور به همکاری بوا ایوران در جهوت توسونه
اقتصادی و صننتی تاکید

نمودند3.

تئوری اصالت تنهد حقوقی دولتها به "همکاری بینالمللوی" ()Duty to Cooperate
در حقوق بینالملل از جمله مفاهیمی است که دارای جایگا ویژ ای میباشد.
اساساً بنای اصلی حقوق بینالملل ،مبتنی بر اصل همکاری بین دولتهاسوت چورا کوه
پایه و شالود تنهدات بین المللی در پیوند جامنه شناختی و رابعه متقابول میوان بوازیگران
اصلی نظام بینالملل (دولتها و سازمانهای بینالمللی) قرار گرفته است.
با اینکه نظم عمومی بینالمللی ،هنوز از سازمان حقوقی پیشرفتهای برخووردار نگشوته
است اما تنهد دولتها به همکاری در برخی مفاهیم عام بینالمللی ،چندان نیز بدون جایگوا
نمیباشد.
دیوان بین المللی دادگهتری در نظریه مشورتی خود در سال  ،1951در قاویه اعموال
حق شرط بر کنوانهیون منع و مجازات نهل کشی ،ضومن تصوری بور "نفوع مشوترک" در
تحقق اهداف عالیهای که فلهفه وجودی کنوانهیون مزبور مویباشود ،مبنوای نظوم عموومی

JCPOA,PREAMBELE AND GENERAL PROVISIONS:

1-

Xii) The EU and E3+3 countries and IRAN,in the framework of the JCPOA,will cooperate,as
… appropriate, in the field of
2- "Statement by France, Germany, United Kingdom, United States and the High Representative
of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy on Post-JCPOA Business with
Iran",Bruxelles, 19/05/2016 .
3- In the JCPOA, all parties pledged to take steps to ensure Iran’s access in areas of trade,
technology, finance and energy. In this context, the EU and its Member States
are exploring possible areas of cooperation with Iran, including the use of export credits to
facilitate trade, project financing, and investment in Iran. Importantly, the due diligence required
for sanctions compliance is by no means unique to business opportunities in Iran.
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بینالمللی را "خیر مشترک" دانهته است ،1مفهومی که مواد  53کنوانهویون ویون حقووق
مناهدات ( )1969نیز با تصری بر قواعد آمر حقوق بینالملل عام ،از آن سخن راند است.
منشور ملل متحد در ماد  ،1ضمن تاکید بر اینکه حفظ صل و امنیوت بوینالمللوی از
اهداف اصلی ملل متحد می باشد ،بر لزوم حل و فصل اختالفات بینالمللوی دولوتهوا طبوق
"اصول عدالت و حقوق بینالملل" (که همان "نفع مشترک" اسوت) در برابور "مالحظوات و
منافع حاکمیتی دولتها" (که نفع خاص میباشد) ،تصری نمود است.
منشور ،در این رابعه و در بیان اهداف و مقررات الزام آور اعاای ملل متحد ،به دفنات
از "همکاری اعاا" و "تشریک مهاعی به یکدیگر" در دستیابی به اهوداف ملول متحود و در
راس آنها ،صل و امنیت بینالمللی و توسنه و ثبات برای ملتها ( نفع مشترک) ،سخن رانود
است.
در مقدمه منشور این گونه آمد است که :ما مردم ملل متحد  ...مصومم شود ایوم کوه
برای تحقق این مقاصد با یکدیگر "تشریک مهاعی" نمائیم.
ماد  49منشور ،اعاای ملل متحود را در اجورای تصومیمات متخوذ از سووی شوورای
امنیت ،متنهد به "تشریک مهاعی و همکاری" دانهته و در ماد ( 73بند دال) نیز ،موضووع
"تنهد" اعاا بوه همکواری بوا یکودیگر و در مواقوع مقتاوی بوا سوازمانهوای تخصصوی ،را
بازیادآوری نمود است.
ویژگی حقوقی تنهد به "همکاری" در حقوق بینالملل ،از موضوعات به شدت چالشوی
میباشد .اینکه آیا این تنهد ،به مننای واقنی کلمه واجد ویژگیهای حقوقی یک "تکلیو و
تنهد" بود و در موارد نقض ،دربردارند "مهئولیت بینالمللی" ناقض آن میباشد یوا خیور،
محل مباحث مفصل حقوقی است که از حوصله این بحث ،خارج

است2.

در حالی که به اعتقاد نویهندگانی چون آنتونیو کاسه سه ،پا فراگذاشتن از ایون تنهود

1-

ICJ,"Reservations to the convention on the prevention and punishment of the crime of
Genocide",Advisory opinion,1951.

 -2برای معالنه بیشتر در خصوص ویژگی حقوقی "تنهد به همکاری" در حقوق بینالملل ،نک :علیرضا دلخوش؛ مقابلوه
با جرایم بینالمللی ،تنهد دولتها به همکاری؛ تهران ،مؤسهه معالنات و پژوهشهای حقوقی شهر دانوش ،1390 ،صوص
.92-41
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کلی به سمت یک تنهد حقوقی (به مننای دقیق آن) ،تجاوز به حریم حاکمیت ملی دولتها
و اصل "اختیاری بودن" تنهدات بین المللوی اسوت ،1گروهوی از حقوقودانان ماننود "گوار
دوکان" " ،2ربکا وایس" 3و "یان برانلی" ،4بر ویژگی "استقالل و اصالت حقوقی" این تنهد،
مصر میباشند.
ویژگی این تنهد ،هر چه که باشد ،آنجا که تنهد مزبوور در موضووعاتی نظیور "حقووق
بشر ،حقوق بشردوستانه و صل و امنیت بینالمللی" معرح است ،همگان بر الزام آور بودن و
عام بودن این تنهد ،متفق القولند به نحوی که "آمسارو سان خوز جیول" منتقود اسوت کوه
"هیچ دولتی در برابر تنهد به همکاری دولتها در حوز های عام حقووق بوینالملول ،طورف
ثالث محهوب

نمیشود"5.

فصل دوم :برجام و حقوق معاهدات بینالمللی
از زمان تغییر جهت ناروای "موضوع فنالیتهای صول آمیوز ههوتهای ایوران" 6از آژانو
بینالمللی انرژی ههتهای به سمت شورای امنیت سازمان ملل 7،پیوسته این سؤال معرح بود
1آنتونیو کاسه سه؛ حقوق کیفری بینالمللی؛ ترجمه حهین پیران ،اردشیر امیرارجمند ،زهرا موسووی؛ تهوران ،انتشوارات
جنگل ،1387 ،ص .188
Gareth Duncan,"Common but Diffrented Responsibilities: The Imlication of Principle Seven

2-

and Futy to Cooperate on the Implementation of the Convention on Biological Diversity",
Dalhouseie University Law School,Halifax,Canada,2002,p.17

 -3ربکا وایس؛ حقوق بین الملل؛ ویرایش دوم؛ ترجمه و تحقیوق :سوید قاسوم زموانی و مهنواز بهراملوو؛ تهوران ،مؤسهوه
معالنات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،1387 ،ص .48
 -4یان برانلی؛ حقوق بینالمللی در واپهین سالهای قرن بیهتم ،ترجمه صال رضایی پیش رباط ،تهران ،انتشارات دفتور
معالنات سیاسی و بینالمللی ،1383 ،ص .5
 -5امسارو سان خوز جیل؛ مهئولیت بینالمللی دولت ها در قبال نقوض حقووق بشور؛ ترجموه ابوراهیم بیو زاد ؛ مجلوه
تحقیقات حقوقی؛ بهار و تابهتان .1379
 -6ترمینولوژی در حقوق و روابط بین الملل ،بهیار اهمیت دارد .تولید ادبیات و یا ادبیات سازی منعبق با واقنیتها و یوا
برعک  ،میتواند حتی جهت اصلی یک موضوعی را در حوز های حهاس حقوقی و سیاسی ،تغییر دهد .از ایون روی بوه
نظر میرسد استفاد از عبارت "پروند ههتهای" ایران ،یک واژ سازی اشوتبا باشود ،گوویی جمهووری اسوالمی ایوران
همانند برخی کشورها ،دارای پروند ای بنام فنالیتهای ههتهای و نظامی است .بوه هموین دلیول  ،بوه اعتقواد نویهوند ،
استفاد از "موضوع فنالیتهای ههتهای صل آمیز ایران" ،وافی به مقصد باشد.
 -7کشورهای اروپایی و آمریکا اجالس اضعراری شورای حکام را در  15بهمن ما  )2006/2/4( 1384تشوکیل دادنود و
با تصویب قعننامۀ شورای حکام علیه فنالیتهای صل آمیز ههتهای ایران ،موضوع ههتهای را به شورای امنیت ارسوال
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است که اساساً سرنوشت مباحث حول فنالیتهای صل آمیز ههتهای ایران به چوه طریقوی بوه
کانال تخصصی و اصلی خود بازخواهد گشت .این انتظار ،در  23تیرما  1394و در شهر وین به
پایان رسید .در این روز وزرای خارجه پنج بنالو یک به همرا مهئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا ،بر سر متنی با جمهوری اسالمی ایران توافق نمودنود کوه بودلیل ترسویم چوارچوبهوای
همکوواری مشووترک« ،برنامووه جووامع اقوودام مشووترک» ( Joint Comprehensive Plan of

 JCPOA)Actionیا همان "برجام" نام گرفت.
سؤالی که بالفاصله پ

از رونمایی از برجام در عرصه بین المللی و بویژ ایوران معورح

شد ،ویژگی حقوقی برجام از منظر حقوق مناهدات بینالمللی بود.
سؤال از این جهت مهم بود که آیا الزامی شدن اجرای برجام نیازمنود چکوش تصوویب
مجل

شورای اسالمی ایران خواهد بود و آیا اساسا این سند یک مناهد بینالمللی (آنگونوه

که در ادبیات حقوق مناهدات بینالمللی معرح است) میباشد.
به بیان دیگر ،آیا برجام یک "مناهد بینالمللی" است و یا یک "توافق

سیاسی"؟1

حقوق بینالملل در مورد نحو اننقاد مناهدات بینالمللی ،دارای رژیم خاصی است کوه
این رژیم در چارچوب مناهد  1969وین ،بیان گردید و برخوی از مفواد آن نیوز عوالو بور
جنبه مناهد ای ،ویژگی عرفی بخود گرفته است.بر اسواس مواد  2کنوانهویون  1969ویون،
مناهد عبارتهت از توافقی که به صورت مکتوب میوان دولتهوا و تحوت حقووق بوینالمللوی
مننقد شد باشد اعم از اینکه در یک و یا چند سند باشد و فارغ از اینکه چه نوامی دارد .بور
اساس این ماد و فرا بر اینکه برجام یک مناهد بینالمللی باشد ،یزم است تا طرفهوای
متناهد ،مقدمات و مراحل اننقاد یک مناهد را طی کرد باشند.
یزمه اننقاد یک مناهد رسمی بینالمللی بر اساس موواد 7،11،12،13مناهود 1969
وین ،طوی پونج مرحلوه "موذاکر "" ،نگوارش"" ،پواراف" (اماوای مقودماتی)"،تصوویب" و

نمودند.
1برای معالنه بیشتر در خصوص پاسخ به این سؤال ،نک:
Nader Marandi & Mohammad Mehdi Hooshmand, " JCPOA; A Dialectical Paradigm of Treaty
and other International Instruments", Journal of Politics and Law, Vol.9 , No. 3 , Published by
Canadian Center of Science and Education, 2016
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"مبادله" سند میباشد.
در صورتی که برجام معابق کنوانهویون حقووق مناهودات  1969ویون ،یوک مناهود
بینالمللی باشد ،یزم میبود تا معابق اصل  77قانون اساسی جمهووری اسوالمی ایوران ،بوه
تصویب مجل

شورای اسالمی برسد و پ

از تصویب مجل

و اعوالم عودم مغوایرت آن بوا

شرع مقدس اسالم و قانون اساسی در شورای نگهبان ،معابق اصل  125قانون اساسی توسط
رئی

جمهور اماا شود .این در حالی است که برجام ،نه مرحله تصویب در مجل

اسالمی را گذراند و نه اساساً موضوع ههتهای ایران در دایر مهوئولیتهوای مجلو
داشته است و در همان زمان مناون حقوقی رئی

شوورای
قورار

جمهور نیوز تاکیود نموود کوه ایون موتن

(برجام) یک مناهد نمی باشد و از این منظر نیازمند تصویب مجل

طی روند قوانونی طبوق

قانون اساسی نیهت.
هرچند قبل از تأیید و اماای برجام در وین ،مجل

شورای اسالمی با تصویب قوانونی

که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید بود ،خود را از پرداختن به برجام مُبّری نموود و آن را
به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد ،ولی بنا به فرموایش رهبور منظوم انقوالب و آن هوم
براساس بی اعتمادی دیرینه نهبت به آمریکا ،کار تصویب این توافق در شورای عالی امنیوت
ملی و به موازات آن در مجل

محترم نیز انجام شد.

موافقت مقام منظم رهبری در خصوص بررسی برجام توسط مجل

شوورای اسوالمی،

از منظر اجرای اصل  71قانون اساسی ( محوریت و در راس امور بودن مجل ) بود اسوت و
به همین دلیل نیز برجامِ اماا شد در تیرما  1394در وین ،علیرغوم مباحوث تخصصوی و
مفصلی که در کمیهیون سیاست خارجی و امنیوت ملوی مجلو

شوورای اسوالمی داشوت،

جهت تصویب به صحن علنی ارائه نگردید.
به همین نحوو ،سوایر طورف هوای برجوام نیوز ،ایون سوند را بوی نیواز از اخوذ مصووبه
پارلمان های خود محهوب نمودند ،که این امر نیز موید این نکتوه مویباشود کوه برداشوت و
تفهیر طرفهای برجام ،خارج بودن این سوند از دایور ترسویم شود توسوط مناهود 1969
حقوق مناهدات میباشد.
مقامات آمریکایی به صورت رسمی و در جلهات استماع و هم نین در مکاتبات خوود،
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سند برجام را در دسته تنهدات سیاسی تنری کرد اند .چین و روسیه فقط از زاویه شورای
امنیت به سند برجام نگا کرد و آن را سند بینالمللی نمی دانند .اتحادیوه اروپوا نیوز ایون
سند را یک توافق سیاسی میداند و در کل هیچ یک از طرفهای جمهوری اسالمی ایران در
برجام حاضر نشد اند نوعی وصله حقوقی الزام آور به سند برجوام ،پیوسوت کننود ،حتوی در
نگارش سند نیز فنلهای به کار رفته بر اساس توافقات نزاکتی و سیاسی آمریکا تنظویم شود
است 1.توجه به نحو برخورد حقوق داخلی سایر طرفهای متناهد برجام بوا ایون سوند از آن
جهت اهمیت دارد که اساساً ،قصد و نیت طرفهای یک سند بینالمللی ،در تنیوین ماهیوت
آن سند ،نقش تنیین کنند ای را دارد .هیچ یک از طرفهای برجام ،در مورد الزامآور بوودن
حقوقی و وجود مهئولیت بینالمللی ناشی از نقض برجام ،سخنی نگفتهاند.
وانگهی ،بیانیه سیاسی جمهوری اسالمی ایران که حوین تصوویب قعنناموه  2231بوه
عنوان سند شورای امنیت به ثبت رسید است مبین این نکته مویباشود کوه سوند برجوام،
بخشی از بهته سیاسی قول و قرارهایی است که در یک فرایند سیاسی موورد پوذیرش قورار
گرفته است .در بند پنجم بیانیه سیاسوی ایوران آمود کوه جمهووری اسوالمی ایوران تاکیود
میکند که این تنهدات ،داوطلبانه بود و اجرای آنها منووط بوه حهون نیوت طورف مقابول،
خواهد

بود2.

نتیجه آنکه قصد طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بر آن بوود اسوت کوه
این سند حاوی یک توافق جامع سیاسی با ضومانت اجراهوای سیاسوی باشود .البتوه هموین
ضمانت اجراهای سیاسی نیز بر اساس اعتماد نهبی شکل گرفته میوان طورفین توانهوت بوه
صدور قعننامه شورای امنیت برای لغو شش قعننامه دیگری که علیه ایران صادر شد بود و
نیز دستور لغو تحریم های یکجانبه امریکا توسط رئی

جمهور و هم نین لغوو تحوریمهوای

اتحادیه اروپا گردد.

 -1حهین سادات میدانی" ،برجام سندی داوطلبانه و غیرالزام آور" ،دیسلماسی ایرانی ،یکشنبه  15شهریور 1394
 -2جهت مشاهد بیانیه جمهوری اسالمی ایران  ،نک:
http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2022&newsview=349928
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بخش دوم :برجام در اجرا
پ

از نهایی شدن سند برجام ،نوبت به اجرای آن رسوید .اصول مهولم ایون بوود کوه

طرفین اصلی این سند (جمهوری اسالمی ایران و آمریکا) بدییل تاریخی متنودد نهوبت بوه
همدیگر بیاعتماد میباشند.
فاای بی اعتمادی حاکم بر روابط برجامی جمهوری اسالمی ایوران و طرفهوای مقابول،
باعث حرکت محتاطانه هر دو طرف بود و در این خصوص ،میزان احتیواط و بوی اعتموادی
طرف ایران نهبت به حرکات طرف غرب ،البته بیشتر بود.گوام اول در جهوت اعتمواد سوازی
نهبی بین اطراف برجام را شورای امنیت سازمان ملل برداشت .شوورا بوا تصوویب قعنناموه
 2231تالش کرد تا ضمن تکرار تنهد به همکاری دولتها در خصوص سند برجام ،بوه نووعی
ضمانت اجرای این سند را از منظر اختیارات منشوری شورا افزایش دهد.
فصل اول :برجام و شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت در راسوتای اعموال "صوالحیت اولیوه" خوود در حفوظ صول و امنیوت
بینالمللی ،دولتها را متنهد به حل و فصل اختالفات خود از طرق صل آمیز نمود

است1.

بدین ترتیب ،دولتها بر اساس ماد  33منشور ،نه تنها متنهود بوه عودم نقوض صول و
امنیت بین المللی ههتند ،بلکه متنهدند تا بوا طرفهوای اخوتالف خوود جهوت حول و فصول
اختالفات از طریق مذاکر  ،میانجیگری ،سازش ،داوری ،رسیدگی قاایی ،توسل به موسهات
یا ترتیبات منعقه ای و یا سایر وسائل مهالمت آمیز وارد تنامل شووند؛ اقوداماتی کوه پویش
شرط همه آنها ،داشتن حداقلی از همکاری میباشد.
به همین دلیل ،شورای امنیت در موارد متنوددی ماننود قعنناموه  ( 638سوال  )1989در
مورد گروگانگیری و آدم ربایی و قعنناموه ( 1653سوال  )2006در موورد منواطق دریاچوههوای
بزرگ (اوگاندا ،بروندی ،روآندا) ،دولتها را متنهد به همکاری با یکدیگر نمود است.
مهأله ههتهای و چالش های گذشته و پیش روی جمهوری اسوالمی ایوران بوا آژانو
1نهرین مصفا و همکاران ،تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متّحد ،تهران ،مرکز معالنات عالی بوینالمللوی
دانشگا تهران ،مصفا و دیگران ،1366 ،ص .84
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بین المللی انرژی اتمی ،بدییل ناموجهی به شورای امنیوت کشواند شود و شوورای امنیوت
بننوان متکفل اصلی تشخیص تهدید علیه صل و امنیت بینالمللی ،وارد این پروند

گردید1.

ماحصل ورود غیر موجه شورای امنیت سازمان ملل به موضوع ههوتهای جمهووری اسوالمی
ایران ،تحمیل قعننامههای متنددی تحت فصل هفتم شورای امنیت علیه ایران بوود 2.آن وه
که در این قعننامه ها فارغ از ماهیت الوزام آور بوودن آن بوه مخاطوب خوود ،دارای اهمیوت
میباشد ،تنمیم الزامات قعننامهها به تمامی دولتها در نظام بینالمللی میباشد.
این قعننامهها با مخاطب قرار دادن "کل جامنه بینالملل" اعوم از دولوتهوای عاوو،
غیر عاو ،سازمانهای بینالمللی و در پار ای موارد ،افراد و موسهات غیور دولتوی ،بور لوزوم
اجرای دقیق تمهیدات اعالمی تاکید نمود است  .قعنناموه  ( 1696سوال  ،)2006شوورای
امنیت در پاراگراف  5خود ،از تمامی دولتهوا (  )All Statesموکوداً درخواسوت نموود کوه
برخی اقدامات تاییقی را علیه ایران اعمال

نمایند3.

مبنای تاکید بر عبارت "تمامی دولتها" توسط شورای امنیت ،در رضوایتی اسوت کوه
اعاای ملل متحد در ماد  25منشور نهبت به اجرای تمامی تصومیمات شوورای امنیوت در
حوز صل و امنیت بینالمللی اعالم نمود اند و در این بین حتی دولتهای غیور عاوو ملول
متحد نیز قادر بر مهتینی کردن خود از تنهد به اجرای تصمیمات شورای امنیت نمیباشند.
(بند  6ماد  2منشور ملل متحد).
قعننامووه ( 1737سووال  )2006شووورای امنیووت ،در پووارگرافهووای  12 ،3،4،6و 19
دستورالنملهای صریحی را به "تمامی دولوتهوا" ( )All Statesابوالغ نموود اسوت .4ایون
دستورالنمل ها شامل طیو گهوترد ای از ممنوعیوت توأمین اقوالم مختلفوی کوه بصوورت
مهتقیم یا غیرمهتقیم و از قلمرو دولتها به سمت ایران صادر میگردند تا محودودیتهوای
 -1شورای حکام آژان بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ  17اسفند  1384بدون صدور قعننامهای در ارتبواط بوا برناموه
ههته ای جمهوری اسالمی ایران به فنالیت خود در نشهت مارس  2006پایان بخشید .با ایون حوال مودیر کول آژانو
اعالم داشت که وی گزارش  27فوریه 2006خود را جهت تصمیمگیری بوه شوورای امنیوت ارسوال خواهود داشوت و در
توجیه این اقدام به قعننامه فوریه  2006شورای حکام استناد نمود.
www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=300942

2-

UN Security Council Resolution: S/RES/1696(2006), Non – Proliferation, 31 July 2006

3-

UN Security Council Resolution:S/RES/1737 (2006), Non – Proliferation,27 Dec 2006

4-
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فروش نفت و فنالیتهای بانکی میباشد.
شورای امنیت در قعننامه ( 1747سال  ،1)2007در مقدمه و پاراگرافهوای  6،7 ،2و
 ،8در قعننامه ( 21803سال  ،)2008در پواراگرافهوای  17 ،13 ،3 ،5 ،8 ،9 ،10 ،11 ،1و
بایخر در قعننامه 3 )2010( 1929در پاراگرافهوای ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،20 ،21 ،22
 24 ،30 ،31 ،23 ،8و " ،35تمامی دولتها" ( )All Statesرا بر اعمال اقدامات تاوییقی و
تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران ملزم کرد است.
این موضوع که آیا شورای امنیت در قعننامه های پیش گفته ،اقدامی فراتر از صالحیت
خود انجام داد یا خیر ،موضوع مفصلی است که در بین نویهندگان حقوق بینالملل تحوت
عنوان "صالحیت ذاتی و صالحیت نیابتی شورای امنینت" ،مورد بحث قرار گرفته

است4.

متناقب اماای برجام ،شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ  29تیور 20( 1394
جویی  )2015طی جلهه  7488خود ،قعننامه  2231را به تصویب

رساند5.

آن ه که این قعننامه را از قعننامههای ششگانه قبلی متمایز میسوازد ،یوک نوو آوری
منحصر بفردی از سوی شورای امنیت جهت نشان دادن دسوتاوردهای دول موذاکر کننود
برجام میباشد.
متنهد ساختن تمامی دولتها جهت همکاری با جمهوری اسالمی ایران ،چه جایگا حقووقی
دارد؟ این یک سوال کلیدی در ارزیابی قعننامه  2231و ویژگی حقوقی سند برجام میباشد.
قعننامه ( 2231سال  )2015شورای امنیت در خصوص توافقات ایران با پونج بنوالو
یک (برجام) ،در نوع خود ،قابل توجه میباشد.
شورا در این قعننامه ضمن یادآوری قعننامههای قبلی در خصوص ایران ،در پواراگراف
یازد مقدمه خود ،دولتهای عاو را جهت "همکواری" بوا ایوران در اجورای برجوام ،تشوویق

UN Security Council Resolution:S/RES/1747 (2007), Non – Proliferation,24 March 2007

1-

UN Security Council Resolution:S/RES/1803 (2008),Non – Proliferation,3 March 2008

2-

UN Security Council Resolution:S/RES/1929 (2010),Non – Proliferation,9 June 2010

3-

 -4در این خصوص نک :هدایت اهلل فلهفی« ،شورای امنیت و صل جهانی» ،مجله تحقیقات حقووقی ،شومار  ،8پواییز و
زمهتان.1369 ،
UN Security Council Resolution:S/RES/2231 (2015),Non-proliferation 20 July 2015

5-
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نمود و در پاراگراف چهارد مقدمه ،بر تنهد دولت های عاو جهت اجرای تصمیمات شورای
امنیت وفق ماد  25منشور تاکید مینماید.
این نکته با اهمیتی است که اویً در حالی که همانگونه که در سعور قبول گفتوه شود،
لحن قعننامههای قبلی شورای امنیت در مورد ایران ،مخاطبگیوری عوام (و کواربرد ALL

 )Statesبود ،شورای امنیت در قعننامه حاضور ،صورفاً از عبوارت "دول عاوو" و نوه "هموه
دولتها" استفاد نمود است که تفاوت آن با توجه به بند  6ماد  2منشور (تنمویم برخوی
تنهدات خاص از دول عاو به غیر عاو ملل متحد) ،به روشنی ،مشخص میباشد.
نکته دوم ،تاکید قعننامه  ،2231بور مبنوای حقووقی اطاعوت دولوتهوا از تصومیمات
شورای امنیت میباشد که در پاراگراف چهاردهم مقدمه ،با تصری بر ماد  25منشوور ،از آن
یاد نمود است .این در حالی است که در قعننامههای پیشوین در رابعوه بوا ایوران ،شوورای
امنیت آنجایی که تکالی و مهئولیتهای دولتهوا در اقودامات خواص علیوه ایوران را ذکور
مینمود ،اساساً به این ماد و تنهدات دولتها اشار ای ننمود بود .آن ه که این قعنناموه را
از قعننامههای ششگانه قبلی متمایز میسازد ،یک نو آوری منحصر بفردی است که شوورای
امنیت اقدام به ارائه آن نمود است.
این نو آوری از دو جهت میباشد:
 قعننامه  2231شورای امنیت ،بوا یوادآوری تموامی شوش قعنناموه قبلوی ،خوتممقررات تمامی آنها را اعالم نمود و از تمامی دولتهوا مویخواهود توا بوه دسوتورالنملهوای
قعننامه حاضر بر اساس ماد  25منشور ملل متحد عمل نمایند.
 ضمن استقبال از برجام ،تمامی اعاای متناهد این سند را نهبت به اجرای صحیو با حهن نیت این توافق ترغیب و به آنها توصیه موکد میکند.
در این قعننامه ،به دولتها ابالغ میشود که همانگونه که در قعنناموههوای قبلوی در
مورد ایران ،تمامی دولت ها موظ به انجام برخی اقدامات محدودکنند علیه ایران بودند ،بر
اساس این قعننامه ،شورای امنیت تمامی دولتهای عاو را "متنهد بوه همکواری بوا ایوران
جهت اجرای برجام"و متنهد به "کان لم یکن نمودن" اقدامات قبلی دانهته اسوت .بنبوارت
دیگر در قعننامه  ،2231شورای امنیت ،اقدامات الزامی قبلی دولتهوا را ممنووع و اقودامات
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ممنوع اعالم شد قبلی را الزامی نمود است.
شورا در ماد یک قعننامه خود"،برجام را تایید می نماید و بوا ابورام ،خواسوتار اجورای
کامل آن بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در برجام میباشد".
هم نین در ماد " ،2از همه دولتها ،سازمانهای منعقهای و بینالمللوی مویخواهود
آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب میباشد را اتخاذ نمایند".
فصل دوم :خوانش جمهوری اسالمی ایران از وضعیت اجرای تعهدات برجام
پ

از تایید برجام توسط شورای عالی امنیت ملی1،مجل

شورای اسالمی ایران در تاریخ

 94/7/21قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام" را به
تصویب رسانید و نهایتاً با مکاتبه مورخ  1394/7/29مقام منظوم رهبوری بوا رئوی

جمهوور

محترم ،برجام از نظر جمهوری اسالمی ایران یک توافق یزم ایجرا شناخته شد.
بر اساس تبصر یک قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسوالمی ایوران در
اجرای برجام" ،وزیر امور خارجه موظ است روند اجرای توافقنامه را هرسوه موا یکبوار بوه
کمیهیون امنیت ملوی و سیاسوت خوارجی مجلو

شوورای اسوالمی گوزارش دهود .بودین

ترتیب،تاکنون وزیر امور خارجه ایران چهار گزارش را به مجل

شورای اسالمی در خصووص

نحو اجرای برجام ارائه نمود است2.بر اساس آخرین گزارش وزیور اموور خارجوه ایوران بوه
مجل

شورای اسالمی ( در تاریخ « ،)95/10/26باراک اوباما» با عدم وتووی ییحوه تمدیود

تحریمها علیه ایران موجب شد تا تحریمهای موصوف به «آیها» بار دیگر تمدید شود.
ییحه تمدید آیها توسط مجل
تصویب رسید و متناقب آن مجل

نمایندگان آمریکا با  419رأی در برابور  1رأی مخوال بوه
سنا نیز در یازدهم آذر  1395با  99رأی میبت و بدون هیچ

رأی مخالفی ،طرح تمدید  10ساله قانون تحریمهای ضد ایرانی را تصویب کرد.
قانون مذکور زیربنای تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران به شمار آمد و اولوین بوار در
- Entekhab.ir 1عالء الدین بروجردی خبرداد :تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی1394/7/12 ،
 -2گزارش نخهت ،در تاریخ  ، 95/1/26گزارش دوم ،در تواریخ  ، 95/4/26گوزارش سووم در تواریخ  95/7/26و گوزارش
چهارم در تاریخ  26دی  95کمیهیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجل شورای اسالمی تقدیم شد است.
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سال  1996با هدف جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران تصوویب شود.
این قانون در سال  2006نیز تمدید شد و در پایان سال  2016منقای میگردید.
بنا بر گزارش دور ای وزارت خارجه ایران" ،در جریوان موذاکرات برجوام ،موضووع لغوو
تمام قوانین تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران از جمله آیها ،جزو مباحوث اصولی
در طول مذاکرات انجام شد میان ایران و آمریکا بوود .در موتن برجوام ،تنهود کلوی آمریکوا
مبنی بر خودداری از وضع یا تحمیل مجدد تحریم هایی که وفق برجام ،رفع یوا ملغوی ایثور
میشوند ،در بند  26درج شد .جمهوری اسالمی ایران تاکیود داشوته و دارد کوه ایون تنهود
شامل مماننت از تمدید آیها که قانونی با تاریخ انقااء بود نیز

میگردد1".

این اقدام آ مریکا که از نظر طرف ایرانی ،مغوایر بوا تنهودات برجوامی آن کشوور بوود،
موجب شد تا "وزارت امور خارجه ایران بعور رسومی خواسوتار برگوزاری جلهوه کمیهویون
مشترک برجام برای رسیدگی به بدعهدی آمریکا شد 2".پیش از تمدیود ایون قوانون توسوط
آمریکا ،طرف ایرانی طی مکاتبه رسمی با نماینود عوالی اتحادیوه اروپوا و هماهنو

کننود

کمیهیون مشترک برجام ،عواقب تمدید آیها در آمریکا را "تهدیدی بی سابقه علیوه برجوام
دانهته و تاکید نمود این قانون در صورت اجرا ،آشکارا موتن ،روح و هودف برجوام را نقوض
میکند3".

در تاریخ  26آذر  ،1395وزیر خارجه ایران طی ناموهای خعواب بوه مهوئول سیاسوت
خارجی اتحادیه اروپا که همزمان هماهن

کنند کمیهیون مشترک برجوام نیوز مویباشود،

اعالم نمود "قانون آیها ،چه با اماا و چه بدون اماای رئی

جمهور آمریکا ،ناقض تنهودات

آمریکا در بندهای  26و  28برجام بود و صراحتا مغایر با اصل حهن نیت در اجرای برجوام
و در تنارا آشکار با تنهد صری همه طرفهای برجام مبنی بر خودداری از هر اقدام مغایر با
متن ،روح و هدف برجام که اجرای موفقیت آمیز این توافق را تانی نماید ،میباشود (بنود

 -1چهارمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه به کمیهیون ملی و سیاست خارجی مجل شورای اسوالمی در موورد
اجرای برجام 26 -مهر الی  26دی  ،"1395تاریخ ارائه گزارش ،1395/10/26 :بخش سوم(ال ) ،ص .33
 -2پیشین.
 -3پیشین ،ص .34
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هشتم مقدمه و شروط

عمومی)1".

در این نامه ،طرف ایرانی از هماهن

کنند کمیهیون مشترک برجام خواسوت عوالو

بر اننکاس این نامه به همه طرف های برجام ،برای تشکیل جلهه کمیهیون مشترک برجوام
اقدام نمود و تمهیدات یزم برای برگزاری جلهه گرو کاری رفع تحریمهوا را اتخواذ نمایود.
پیرو این درخواست ،کمیهیون مشترک  1+5و جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  21دیموا
 1395برگزار گردید .نتیجه این نشهت تاکید کمیهیون و اعاای آن بر "تنهد قواطع کلیوه
طرفهای برجام برای تدوام اجرای کامل و مؤثر برجام" بود.
در بیانیه معبوعاتی صادر شد در پایوان نشهوت کمیهویون مشوترک ،ضومن تاکیود
مجدد بر اهمیت تنهدات مرتبط با رفع تحوریمهوا وفوق برجوام ،بوویژ در ارتبواط بوا آیهوا،
تامین های ارائه شد توسط آمریکا را مبنی بر اینکه تمدید قانون تحریمهای ایران به هویچ
عنوان تأثیری بر فرایند رفع تحریمهایی که ایران طبق برجوام از آنهوا بهور منود مویشوود،
نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شرکتها از حیث انجوام موراودات بازرگوانی بوا ایوران
ایجاد نخواهد کرد 2.بدین ترتیب ،یکبار دیگر تنهدات طرفهای برجام بر پایبندیشان نهوبت
به تنهدات برجام مورد تاکید قرار گرفته و طرفهای متناهد ،بر ضرورت اجرای کامل و مؤثر
این توافق ،تصری نمودند.
با تجمیع تنهدات شناسایی شد برای کلیه دولتها در همکاری با قعننامههوای فصول
هفت شورای امنیت و تاکید قعننامه  2231بر اینکوه ایون قعنناموه در چوارچوب تنهودات
تصری شد در ماد  25منشور در رابعه با همکاری دولتها با شوورای امنیوت صوادر شود
است ،و از طرف دیگر تایید قاطنانه این قعننامه نهبت به برجام بننووان دسوتاوردی مهوم،
مشخص میگردد که اویً ،برجوام یوک مناهود بوینالمللوی نیهوت و دولوتهوای متناهود
نمی توانند به صورف ادعوای نقوض تنهود یکوی از طورفهوای متناهود ،منبنوث از مقوررات
مهئولیت بینالمللی دولت ها ،اقدام به نقض متقابل برجام نمایند بلکوه سوازوکارهای حول و
 -1پیشین ،ص .35
 -2پیشین ،ص.36
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فصل اختالفات درون برجامی ،در خود توافق ،روشهای برخورد با نقضهای احتمالی هریک
از اطراف برجام را مشخص نمود است.
بر اساس ماد  36برجام (بخش ساز و کارهای حل و فصل اختالفات) ،در صورت وجود
ادعایی از سوی هر کدام از طرفهای برجام مبنی بر نقض توافقات اعاا ،مراتب به کمیهیون
مشترک (موضوع پیوست چهارم برجام) ارجاع خواهد گردید.
آن ه که در ماد  36برجام در خصوص روند اجرایی ادعاهای نقض برجام پویش بینوی
شد است ،شامل یک ضرب ایجل  15روز برای رسیدگی در کمیهیون و در صوورت عودم
فیصله اختالف ،ارجاع مجدد موضوع به وزرای خارجه طرفهای برجام (با یوک ضورب ایجول
دیگر  15روز ) و برای سومین بار در صوورت عودم جموع بنودی وزرای اموور خارجوه (و یوا
همزمان با بررسی آنها) ،رسیدگی توسط هیات مشورتی ( شوامل یوک نماینود از سووی دو
طرف اختالف و یک نمایند مهتقل) انجام شد و چنان ه نظریه غیرالزام آور این هیات نیوز
که میبایهت تا  15روز اعالم گردد،مهموع قرار نگرفت ،کمیهیون مشترک مجدداً ظورف 5
روز نظر هیات مشورتی را بررسی نمود و چناچه اختالف کماکان باقی بود و طورف شواکی
مدعی باشد که اقدام طرف مقابل ،مصداق "عدم پایبندی اساسی" می باشد ،آنگا مراتب بوه
شورای امنیت گزارش خواهد شد.
ماد  37برجام نیز ضرب ایجل  30روز برای اتخاذ تصومیم از طورف شوورای امنیوت
قائل شد است.
بدین ترتیب از لحظه بروز یک اختالف و ادعای نقض اساسی برجام تا تصمیمگیری در
شورای امنیت ،مراحل چندگانه ای با حداقل زمان هشتاد روز ( در صورت عدم تمدید ضرب
ایجلهای ذکر شد در مواد  36و  ) 37پیشبینی شد اسوت .مووارد فووقالوذکر در بخوش
"ساز و کارهای حل و فصل اختالفات" برجام (مواد  36و  ،)37در مواد  10الی  15قعننامه
 2231نیز به تفصیل مورد تاکید و تکرار قرار گرفته است.
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نتیجهگیری
ارزیابی حقوقی و بی طرفانه در مورد اقدام ایران در آزمایش موشکی و پاسخ آمریکوا در
اعمال تحریمهای جدید در مقعع پهابرجام،مبین نکات زیر میباشد:
 توافق برجام ،منحصراً در خصوص فنالیوتهوای ههوته ای ایوران بوود و حقووق وتکالی طرفهای برجام در خارج از موضوعات ههتهای ،مبنایی در برجام ندارند.
 برجام ،یک توافق سیاسی چندجانبه بود و مهوتنبط از قصود و نیوت طورفهوایبرجام ،این سند در چارچوب مناهدات بینالمللی نمیگنجد و به همین دلیل طرفهوای آن
نمی توانند به صرف ادعای نقض تنهد از سوی طرفی دیگر ،با استناد به مجوز نقض متقابول
( ماد  60کنوانهیون حقوق مناهدات  ،)1969مجاز به اقدامی متقابل در نقض توافق باشند
و یزم است در اینصورت صرفا بوه مکوانیزم پویش بینوی شود در خوود برجوام (کمیهویون
مشترک برجام) متوسل شوند.
 قعننامه  2231شورای امنیت سازمان ملل ،بننوان ضمانت اجورای برجوام ،ضومنتایید کامل برجام و تاکید بر یزم ایجرا شدن آن ،از تمامی طرفهای این سوند درخواسوت
مینماید تا به تنهدات خود پایبند بود و خود نیز در اجورای برجوام ،تموامی قعنناموههوای
قبلی شورا راجع به اعمال تحریمهای تحت فصل هفت منشور ملل متحد را ملغی نمود.
 تالش های اخیر دولت آمریکا در تانی و ناکارآمد نشان دادن برجام و نیز اعموالتحریم های جدید علیه برخی شرکت ها و اشخاص ایرانوی ،نوه تنهوا در تنوارا بوا تنهودات
برجامی این کشور بلکه ناقض ماد یک قعننامه  2231شوورای امنیوت مبنوی بور الوزام بور
اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در برجام بود و هم نین بر خوالف مواد
 2این قعننامه" :از همه دولتها ،سازمانهای منعقهای و بینالمللی میخواهد آن دسوته از
اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب میباشد را اتخاذ نمایند" ،میباشد.
عالو بر این ،با عنایت به تایید صری و بدون شورط برجوام از سووی شوورای امنیوت ،یزم
است تا هرگونه ادعایی مبنی بر نقض برجام در چارچوب مکانیزم پویش بینوی شود ایون سوند،
مورد رسیدگی و نهایتاً تصمیمگیری قرار گیرد .موواد  36و  37برجوام ،در بردارنود سوازوکارهای
رسیدگی و تصمیمگیری در خصوص هرگونه ادعوای طورفهوای ایون سوند در خصووص نقوض
احتمالی تنهدات برجامی میباشد.
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با این حال و علی رغم تصری برجام و تاکید قعننامه  ،2231ایایت متحد آمریکوا بوا
یک تصمیم عجوینه و غیرحهاب شد  ،آزمایش موشکی ایران که نه از لحاظ شوکل و نوه از
جهت محتوا ،در درون برجام قرار نداشته را مهتمهوک قورار داد و بوا اعموال تحوریمهوای
جدید ،تخل آشکاری از تنهدات خود انجام داد است.
نقض برجام ،با عنایت به قعننامه  2231شورای امنیت ،موجب بوجود آمدن مهئولیت
دولت ناقض بخاطر تنهد در قبال تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل میباشود  .مواد 25
منشور سازمان ملل ،1تمامی اعاای ملل متحد را مشمول تنهد بوه همکواری بوا تصومیمات
شورای امنیت نمود و در موارد مرتبط با صل و امنیت بوینالمللوی ،حتوی کشوورهای غیور
عاو سازمان ملل را نیز موظ به اجرای تصمیمات شورای امنیوت نموود اسوت2.قعنناموه
 2231شورای امنیت نیز در ماد  7خوود ،ضومن تصوری در موواد  8 ،7و  9قعنناموه بور
شمولیت این قعننامه تحت فصل هفتم منشوور ،خاتموه هفوت قعنناموه تحریموی (،1929
 1696 ،1737 ،1747 ،1803 ،1835و  )2224را اعالم

نمود3.

مفهوم تاکید این قعننامه به ماد  41منشور (فصول هفوت) در خاتموه قعنناموههوای
هفتگانه فوق ،این است که همانگونه که تمامی کشوورها در اجورای قعنناموههوای هفتگانوه
دارای یک الزام حقوقی ناشی از ماد  25منشور بود اند ،اکنون نیز بر همان مبنای الزام آور،
موظ به خاتمه دادن به کلیه تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران میباشند .با عنایت بوه
این رویکرد شورای امنیت ،هرگونه اقدام تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران و یا هر گونوه
تصمیمی از سوی کشوورهای طورف برجوام کوه نتیجوه آن اقودامات تاوییقی علیوه روابوط
اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران با جهان خارج بودییل موضووع ههوتهای ایوران
1-

Art 25: The member of the United Nationa agree to accept and carry out the decisions of the
security council in accordance with the present charter.
2- Art.2(6): The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations
act accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of
international peace and security.
3- UNSE Resolution 2231(para.7): Decides,acting under Article 41 of the charter of the United
Nations, that , upon receipt by the security council of the report from the IAEA described in
paragraph 5 :
a)Theprovisions of resolution 1696(2008), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008),
1929(2010) and 2224(2015) shall be terminated.
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باشد ،مخال روح برجام و ناقض قعننامه  2231شورای امنیت به شمار میآید.
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