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مقدمه
پــاره ای  در  آن  حقوقی  بخش  در  برجام  مفاد 
که  روبــه رو است  ابهاماتی  گاه  و  با اجمال  از موارد 
عملی  موانع  برجام  اجرایی  مرحله  در  مسئله  این 
از جمله این موارد می توان به  کرد.  ایجاد خواهد 
اشعار  که  کرد  اشاره  برجام   37 بند  از  بخش هایی 
در صــورت شکست ســازوکــار حل وفصل  مـــی دارد: 
اختاف میان اعضا مطابق برجام و بازگشت مفاد 
در  مفاد  این  امنیت،  شورای  سابق  قطعنامه های 
اشخاص  یا  ایران  میان  که  قراردادهایی  خصوص 
ایرانی با طرف دیگر پیش از تاریخ اعمال آن ها امضا 
نیست.  ماسبق  به  عطف  اثــر  دارای  باشد،  شــده 
اجرای این بند به سازوکارهای دقیقی از جمله در 
کم،  خصوص تعلیق یا اختتام قراردادها، قانون حا
نحوه  پیش بینی  صــالــح،  محکمه  مـــاژور،  فـــورس 

جبران خسارت و غیره نیازمند است.

امنیت  شــــورای   2231 قطعنامه  بــررســی 
سازمان ملل متحد و برجام

ماهیت قطعنامه ۲۲31 با همه قطعنامه های 
ایــن  ــرا  ــ زی ــاوت دارد؛  ــف ت امــنــیــت  مــشــابــه شــــورای 
تصویب  به  غیرمتشنج  محیطی  در  فنی  قطعنامه 
رسید، عاوه بر اینکه مخالف چندانی نیز نداشت. 
صفحه   104 با  طویل  قطعنامه ای   ۲۲31 قطعنامه 
مربوط  مسائل  خود  نخست  ضمیمه  در  که  است 
به  مــربــوط  مسائل  دوم  ضمیمه  در  و  بیانیه  بــه 
مــحــدودیــت غــنــی ســازی و بــرنــامــه مــوشــک هــای 
بنابراین  ــت؛  اس ــرده  ک بــررســی  را  ایـــران  بالستیک 
است  شده  اشاره  مسئله  این  به  قطعنامه  این  در 
فعالیت های  بــر  نظارتی  ســازوکــار  سخت ترین  کــه 
ماهیت  از  یــافــتــن  اطــمــیــنــان  و  ــران  ــ ای هــســتــه ای 
برجام  طبق  کشور  این  هسته ای  برنامه  صلح آمیز 
انجام خواهد شد. قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
برجام  اجـــرای  پــاســدار  حقیقت  در  ملل  ســازمــان 

محسوب می شود.
صادر   ۲015 جوالی   ۲0 در   »۲۲31 »قطعنامه 
دادن  خاتمه  برجام،  مفاد  تأیید  آن  هدف  و  شد 
برخی  ایجاد  و  پیشین  تحریمی  قطعنامه های  به 
محدودیت های  جمله  از  خاص  محدودیت های 
بــنــد هفتم  بــخــش نخست  اســـت. طــبــق  نــظــامــی 
با  پیشین  مرتبط  قطعنامه های  تمام  قطعنامه، 
برنامه  بــودن  صلح آمیز  خصوص  در  آژانــس  تأیید 
هسته ای ایران )در روز اجرای توافق( لغو خواهند 

نیز  تسلیحاتی  تحریم های  ترتیب،  ایــن  بــه  شــد. 
بندهای  ســازوکــار  طبق  اینکه  مگر  می شوند،  لغو 
دوبـــاره  پیشین  تحریم های  ــم  ــ دوازده و  یــازدهــم 
هفتم،  بند  دوم  بخش  اســاس  بر  شوند.  تحمیل 
تا  خاص  زمانی  مواعد  طی  محدودیت ها  یکسری 
کامل تحریم ها توسط شورای امنیت و  روز اختتام 
که  کار شورا  حذف پرونده هسته ای ایران از دستور 
کمتر از 10 سال  مدت آن 10 سال یا به تأیید آژانس 
هم خواهد بود )بند هشتم قطعنامه(، در پیوست 

دوم تحت عنوان »بیانیه« پیش بینی شده است.

نقاط تالقی قطعنامه 2231 و برجام. 1
قبل از ورود به این بحث باید به این پرسش 
تکرار  را عینًا  آیا قطعنامه، برجام  پاسخ داده شود: 
با  باید  را  که قطعنامه  این است  واقعیت  می کند؟ 
شد  ــاره  اش که  همان گونه  گرفت.  نظر  در  ضمایم 
اســت؛  بــرجــام  متن  قطعنامه،  نخست  ضمیمه 
و   5+1 دولــت هــای  بیانیه  دوم،  یــا   B ضمیمه  امــا 
تقریبًا  نخست  قسمت  در  است،  اروپایی  اتحادیه 
ضمیمه  در  اما  می یابد،  تاقی  برجام  با  قطعنامه 
و  تعهدات  سلسله  یک  جمله  از  مطالبی  شاهد   B
آن  و  است  برجام  از  فراتر  که  هستیم  تجویزهایی 
فعالیت های  یعنی  تسلیحاتی،  تحریم  بــه  اشـــاره 
که به هیچ وجه در برجام بحث  موشکی ایران است 
به  قطعنامه  گر  ا بنابراین،  اســت؛  نشده  بررسی  و 
همراه برجام وارد فاز عملیاتی شود، مطالبی فراتر 
برجام  از  خــود  مستقل  حیات  به  و  دارد  برجام  از 

ادامه خواهد داد.

گستره تعهدات. 2
سیاسی  ابعاد  و  آثار  با  سیاسی  توافقی  برجام 
ارتــبــاط  آن  ــرای  اجــ کــه  اســـت  سنگین  حــقــوقــی  و 
مستقیم به حسن نیت طرفین دارد. در واقع تنها 
که در صورت نقض  اصل حقوقی موجود در برجام 
برجام قابلیت استناد دارد اصل حسن نیت است. 
واژه  کــه  بــرجــام ماحظه مــی شــود  بــررســی سند  بــا 
که اثر و بار حقوقی   )OBLIGATION( الزام و تعهد
دقیقی دارد به تعداد معدودی استفاده شده، زیرا 
نبوده  حقوقی  تعهد  ایجاد  بر  طرفین  نیت  و  قصد 
در  که   )COMMITMENT( التزام  واژه  از  و  اســت 
اثر و بار سیاسی دارد به کرات استفاده شده است. 
تدابیر و اقدامات داوطلبانه موجود در سند برجام 
که نقض آن ها، آثار  نیز در زمره تعهدات الزام آورند 

ایران در پی خواهد  برای  سیاسی سنگین به ویژه 
ــادآوری است  ی شایان  نیز  نکته  این  البته  داشــت. 
که واژه تعهد )OBLIGATION( فقط در اشاره به 
یا  گسترش  منع  معاهده  از  ناشی  ایــران  تعهدات 

پادمان با آژانس بوده است.

شــورای . 3  2231 قطعنامه  بین  حقوقی  ارتباط 
امنیت و برجام

به ناچار برای اصول تحلیل جامعی از موضوع 
اقــدام  جــامــع  بــرنــامــه  بین  ــبــاط  ارت بــایــد  تحقیق، 
امنیت سازمان  و قطعنامه ۲۲31 شورای  مشترک 
حقوق  نگاه  از  شــود  تبیین  و  بــررســی  متحد  ملل 
چه  امنیت  شورای  قطعنامه  و  برجام  بین المللی، 
اصالت و رابطه ای دارند. در مقام تحلیل و بررسی 

کرد. این ارتباط می توان به نکات ذیل اشاره 

قطعنامه مؤید برجام
مفاد  و  مقدمه  از  چــهــاردهــم  بند  اســـاس  بــر 
تأییدکننده  قطعنامه  پیش نویس   5+1 بــرجــام، 
ــه  ارائ امنیت  شـــورای  بــه  تصویب  بـــرای  را  بــرجــام 
تمام  لغو  و  بــرجــام  تأیید  ضمن  کــه  داد  خــواهــد 
برخی  امنیت،  شــورای  قبلی  قطعنامه های  مفاد 
خواهد  مقرر  ایران  برای  را  خاص  محدودیت های 
کرد. در واقع قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سندی 
قطعنامه،  این  بر  عاوه  و  تأیید  را  برجام  که  است 
برجام را به منزله ضمیمه خود تلقی می کند. این 
طوالنی ترین  شاید  بین المللی  پذیرفته شده  سند 
که به جهت تعداد لغات از سوی  قطعنامه ای باشد 

شورای امنیت به تصویب رسیده است.

مقدمه  از  چهاردهم  بند  اســاس  بر    
ــویــس  پــیــش ن  ۵+۱ بــــرجــــام،  مـــفـــاد  و 
بــرای  را  بــرجــام  تأییدکننده  قطعنامه 
خواهد  ارائــه  امنیت  شــورای  به  تصویب 
تمام  لغو  و  بــرجــام  تأیید  ضمن  کــه  داد 
ــورای  ــ مـــفـــاد قــطــعــنــامــه هــای قــبــلــی ش
خاص  مــحــدودیــت هــای  برخی  امنیت، 
واقع  در  کرد.  ایران مقرر خواهد  برای  را 
سندی  امنیت  شــورای   ۲۲۳۱ قطعنامه 
این  بر  و عــاوه  تأیید  را  برجام  که  است 
ضمیمه  منزله  به  را  برجام  قطعنامه، 

خود تلقی می کند.  


