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ــرای . 4 اج تضمین  ــار  ــازوک س به مثابه  قطعنامه 
برجام و مکانیسم حل وفصل اختالفات

اختافات  حل وفصل  موضوع  چارچوب  در   
طرفین  از  یک  هر  چنانچه  برجام   36 مــاده  وفــق 
سوی  از  تعهدات  نکردن  اجرا  به  اعتقاد  معاهده، 
طرف مقابل داشته باشد، موضوع را برای رسیدگی 
در درجه اول به »کمسیون مشترک برجام« ارجاع 
از دول طرف موافقت نامه  دهد )که در آن هر یک 
هستند(.  رأی  حق  یک  دارای  اروپایی  اتحادیه  و 
که  باشد  باور  این  بر  عضوی  چنانچه  آن  متعاقب 
نیافته  فیصله  هنوز  تعهدات  به  پایبندی  موضوع 
را به »شورای وزیران امور  است، می تواند موضوع 
کیان یا  خارجه« ارجاع دهد. همچنین هر یک از شا
که موضوع اجرا نکردن تعهدات در خصوص  دولتی 
ح است، می تواند موضوع را به جای ارجاع  او مطر
ــاع  ــران بــه »هیئت مــشــورتــی« ارج ــ ــورای وزی بــه شـ
دهد. عاوه بر آن، رسیدگی موازی شورای وزیران و 
هیئت مشورتی نیز امکان پذیر است، با این تفاوت 
شورای  نظریه  برخاف  مشورتی  هیئت  نظریه  که 
تصمیم گیر  نهاد  آخرین  است.  غیرالزام آور  وزیــران 
در این باره نیز شورای امنیت خواهد بود. چنانچه 
ــه جــای بــهــره گــیــری از  ــرجــام ب مــاحــظــه مــی شــود ب
اختافات  حقوقی  حل وفصل  مرسوم  روش هــای 
دادگستری  و  داوری  آیین های  )شامل  بین المللی 
قرار  مدنظر  را  پیچیده  مکانیسمی  بین المللی(، 
سیاسی  ــودن،  بـ حقوقی  از  بیش  کــه  اســت  داده 
ح شــده در این  اســـت؛ زیـــرا قــالــب نــهــادهــای مــطــر
سازوکار نهادهای سیاسی اند و در نظام رأی گیری 
گر چین و روسیه نیز به مدد ایران آیند،  نیز حتی ا

کثریت پنج  همچنان وزنه به سمت طرف غربی )با ا
عضو( سنگین خواهد بود و این امر قطعًا مسیری 
این  زد.  این سند رقم خواهد  اجرای  را در  سخت 
)به جز  مقابل  طرف  بهره مندی  که  است  حالی  در 
کثریت آرا و  آلمان( از حق وتو و در اختیار داشتن ا
گرفته شده  توان به جریان انداختن سازوکار در نظر 
می توانند  تحریم ها  مجدد  اعمال  و   37 مــاده  در 
مانعی جــدی بــر ســر راه اجـــرای اصــولــی بــرجــام به 
بر  تمرکز  مــی رســد  نظر  بــه  حــال  ایــن  بــا  رود.  شمار 
فضای  به  دادن  حقوقی  صبغه  همچون  مــواردی 
کمیسیون برجام و شورای وزیران، تاش  کم بر  حا
ترکیب  به  بین المللی  حقوق دانان  ورود  جهت  در 
نهادهای  ظرفیت  از  استفاده  و  مشورتی  هیئت 
عمومی  مجمع  قبیل  از  منطقه ای  و  بین المللی 
سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری 
)در چارچوب صدور نظریه مشورتی(، جنبش عدم 
تعهد و سازمان همکاری اسامی می تواند در این 

زمینه بسیار راهگشا باشد.
حقوق  در  بدعتی  شاهد  نیز  موضوع  ایــن  در 
ــرای اولـــیـــن بـــار در رویـــه  ــ بــیــن الــمــلــل هــســتــیــم، ب
دیــده  چندالیه  پیچیده  ســازوکــار  امنیت  شـــورای 
این  الیه  آخرین  امنیت  شــورای  البته  که  می شود 
امنیت  شورای  به  زیرا  است؛  قدرت محور  سازوکار 
ــق شـــورا  ــذیــری قــطــعــنــامــه هــای ســاب ــازگــشــت پ و ب
به نوعی  حقوقی  الیه های  با  اما  می شود،  منتهی 
با سازوکارهای  و تاش شده است قدرت  محدود 
گر  ا به طوری که  شــود؛  محدود  آن  از  قبل  حقوقی 
بخش  ایــران  دولــت  که  باشد  داشته  ادعــا  دولتی 
کــرده  نقض  بــرجــام  در  را  خــود  تعهدات  از  مهمی 
ــار متوسل شــود.  اســـت، مــی تــوانــد بــه ایــن ســازوک
کــه ابــتــدا مــی تــوانــد مــوضــوع را به  بــه ایــن صـــورت 
تعیین  کمیسیون  در  گــر  ا دهــد،  ارجـــاع  کمسیون 
تکلیف نشود و به نتیجه نرسد، موضوع در سطح 
وزارتی و هم زمان در یک هیئت مشورتی سه نفره 
کمیسیون،  در  ایــران  دولــت  شــد.  خواهد  ح  مطر
امنیت  شــورای  در  به گونه ای  هم  مشورتی  هیئت 
مشابه،  مــوارد  به  نگاهی  با  دارد.  مشارکت  اجــازه 
دولت  به  هیچ گاه  که  می شود  کشف  موضوع  این 
مطروحه  پرونده  در  مشارکت  اجــازه  تحریم  تحت 
پیش رو  قطعنامه  درحالی که  اســت،  نشده  داده 
مرحله  در  برجام   37 و   36 مــواد  در  همین طور  و 
که  این حق داده شده است  ایــران  به دولت  اول 
و هیئت مشورتی  وزارتــی  کمیسیون، در سطح  در 

ــواًل مــا در نــظــام حقوق  حــضــور داشــتــه بــاشــد. اصـ
اختافات  اجباری  حل وفصل  سازوکار  بین المللی 
تعهدات  از  بسیاری  بین المللی  حقوق  در  نداریم، 
 SELF _( حمایتی  خــود  یــا  خــودیــاری  گذشته  در 
 COUNTER( متقابل  اقــدام  با  کنون  ا و   )HELP

MEASURE( تضمین می شود.
همین  اســاس  بــر  می توانست  مــوجــود  نظام 
ــام اقـــــدام مــتــقــابــل بــنــا شــــود، یــعــنــی یــکــی از  ــظ ن
دولت های طرف ایران، می تواند به مجرد ادعاهای 
را  برجام  اســت،  کــرده  نقض  را  برجام  ایــران  اینکه 
اقــدام  تحریم ها  ــاره  دوب اعمال  به  و  بگیرد  نادیده 
فرایند  ایــن  در  چــون  که  هستیم  ایــن  شاهد  کند. 
این دولــت طرفی است  دولــت خود قاضی اســت، 
ــرده است  ک ایـــران تخلف  ــت  احـــراز می کند دول کــه 
می زند  متقابل  تــدابــیــر  بــه  دســت  هــم  خـــودش  و 
مسئولیت  حــقــوق  چـــارچـــوب  در  آن  قـــواعـــد  کـــه 
تاش  سازوکار  این  در  است.  دولت ها  بین المللی 
که فرایند حل وفصل، قاعده مند باشد  شده است 
گرفته  حتی المقدور  دولت ها  خودسری  جلوی  و 
برجام،  در  پیش بینی شده  ســازوکــار  بــدون  شــود. 
نقض  ادعــای  با  به سادگی  می توانست  دولــت  یک 
توسل  بــا  ــران  ایـ ســوی  از  مهمی  نقض  یــا  فــاحــش 
تحریم ها  اعمال  ازسرگیری  به  متقابل،  اقــدام  به 
کند؛ حال  آنکه با سازوکار طراحی شده فعلی  اقدام 
کــه جــلــوی اعــمــال  کــوشــش شـــده اســـت  بــه نــوعــی 
این  گــر  ا حتی  شــود،  گرفته  خودسرانه  یک جانبه 
برسد.  نظر  بــه  نــاعــادالنــه  قــدرت مــحــور،  سیستم 
که به راحتی از این سازوکارها  دیپلمات ها می دانند 
که حسن نیت نداشته  کرد. دولتی  نمی شود عبور 
کند  باشد و بی جهت بخواهد بر ایران اعمال فشار 
را  کرات مستمر دولت های دیگر  با مذا بتواند  باید 
کمیسیون، هیئت مشورتی و نشست وزرا قانع  در 
و  برجام  در  ج  مندر ســازوکــار  تفسیر،  ایــن  با  کند. 
کنار یکدیگر، تشکیل رژیم خودبسنده  قطعنامه در 

)self  contained( را می دهد.
که موضوع  کرد  نکته دیگری نیز می توان اشاره 
خنثی  حــدودی  تا  را  قطعنامه ها  بازگشت پذیری 
می کند. وفق بند 14 قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
یافته،  نــگــارش  واقــع گــرایــانــه  کــه   )۲015 )مــصــوب 
پس  احتمااًل  چنانچه  که  اســت  شــده  پیش بینی 
قراردادهایی  سلسله  ایران  دولت  برجام  اجرای  از 
بــا دولــت هــا، افـــراد و شــرکــت هــای خــارجــی منعقد 
اجرا شود،  برگشت پذیری  و متعاقبًا مکانیسم  کند 

فعلی  طــراحــی شــده  ــار  ــازوکـ سـ در    
جلوی  که  است  شده  کوشش  به نوعی 
گرفته  ــه  ــران ــودس خ یــک جــانــبــه  ــال  ــم اع
شود، حتی اگر این سیستم قدرت محور، 
دیپلمات ها  بــرســد.  نظر  بــه  نــاعــادالنــه 
از این سازوکارها  که به راحتی  می دانند 
حسن  کــه  دولــتــی  ــرد.  ک عبور  نمی شود 
بخواهد  بی جهت  و  باشد  نداشته  نیت 
با  بتواند  باید  کند  فشار  اعمال  ایــران  بر 
در  را  دیگر  دولــت هــای  مستمر  مــذاکــرات 
نشست  و  مــشــورتــی  هیئت  کمیسیون، 

وزرا قانع کند. 


