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در  نشود.  وارد  لطمه ای  ثابت  توافقات  اعتبار  به 
برجام  اینکه  به مجرد  واقع پیش بینی شده است 
بازگشت پذیری  مکانیسم  احتمااًل  و  شود  اجرایی 
افتاد،  اتفاق  تحریم ها  مجدد  اعمال  آن  به تبع  و 
که در این دوره منعقد شده است  به قراردادهایی 
اصل  به  دیگر،  عبارت  به  نشود؛  وارد  خــدشــه ای 
عطف به ما سبق نشدن اعمال تحریم های سابق 
همین  در  می کند.  اشــاره  موجود  قــراردادهــای  به 
اختافات  حل وفصل  نظام  عمر  طــول  خصوص، 
ــام نــیــز مــنــاقــشــه بــرانــگــیــز اســـت. از یــک طــرف  ــرج ب
که پس از 10 سال به شرط  قطعنامه اعام می کند 
بازگشت پذیری  ــار  ــازوک س از  ــدت  م ایــن  در  اینکه 
قطعنامه های  و  تحریم ها  کلیه  نشود،  استفاده 
و  می یابد  خاتمه   ۲۲31 قطعنامه  خود  و  تحریمی 
ج خواهد شد،  وضعیت ایران از شورای امنیت خار
برجام   37 و   36 مــواد  به موجب  دیگر  طرف  از  اما 
ــال تسری  نــظــام حــل وفــصــل اخــتــافــات بــه ۲5 س
شده  مرقوم  قطعنامه  هشتم  بند  در  است.  یافته 
تصویب  زمان  از  سال   10 شدن  سپری  با  که  است 
و  می یابد  خاتمه   ۲۲31 قطعنامه  مقررات  برجام، 
ج در بند 7  هیچ کدام از مقررات قطعنامه های مندر
قطعنامه های تحریمی خاتمه یافته اعمال نخواهد 
فرض  که  بــود  نظر  ایــن  بر  مــی تــوان  بنابراین  شــد؛ 
همین طور  و  قطعنامه  از  بند  این  تدوین کنندگان 
الیه  که  اســت  بــوده  آن  برجام   37 و   36 بندهای 
را به 10 سال محدود  سوم مکانیسم حل اختاف 
که از سویی  کامًا غیرمنطقی خواهد بود  کند، زیرا 
تعهدات  ایفای  از  پس  ســال   10 ایــران  شــود  اعــام 
ج  امنیت خــار از شـــورای  بــرجــام  بــه مــوجــب  مــقــرر 
خواهد شد، اما از سوی دیگر، همچنان مکانیسم 
بازگشت پذیری  امکان  شامل  برجام  اختاف  حل 

از  بعد  به  را  امنیت  تحریمی شورای  قطعنامه های 
10 سال تسری دهیم، زیرا ترجمه بند ۲6 پیوست 
که  »خاتمه هایی  مــی دارد:  اشعار  چنین  برجام   5
است،  شــده  تشریع  پنج  شماره  پیوست  ایــن  در 
که ورای چنین  غ از سایر تعهدات برجام است  فار

تاریخ های خاتمه ای ادامه خواهند یافت«.

تمایز مفاد قطعنامه با مفاد برجام. 5
نظر  از  و  گانه  جدا سند  دو  برجام  و  قطعنامه 
فقط  برجام  بــودن  ــزام آور  الـ و  متفاوت اند  ماهیت 
ملل  ســازمــان  امنیت  شـــورای  قطعنامه  از  ناشی 
برنامه   18 بند  مطلب  ایــن  مؤید  نیست،  متحد 
ــه بــه صــراحــت در  ک جــامــع اقــــدام مــشــتــرک اســـت 
»مفاد  اســـت:  شــده  کید  تأ بــرجــام  متن  پانوشت 
امنیت(  شـــورای   ۲۲31 )قطعنامه  قطعنامه  ایــن 
از  یکی  برجام  نیست«.  برجام  این  مفاد  به منزله 
و  دانسته  امنیت  شــورای  قطعنامه  پیوست های 
اشــاره  قطعنامه  تصویب  ــزوم  ل بــه  بــرجــام  متن  در 
شده است، اما الزامات ذکر شده در قطعنامه فقط 
شامل  و  نیست  بــرجــام  در  شــده  تــوافــق  تعهدات 
واقـــع، نقض  نیز مــی شــود در  مــوضــوعــات دیــگــری 
نقض  اما  نیست،  برجام  نقض  به منزله  قطعنامه 
قطعنامه  نقض  معنای  به  اســت  محتمل  برجام 
قطعنامه  اصلی  هــدف  کلی  حالت  در  زیــرا  باشد، 
اجــرای  حسن  تضمین  تــحــریــم هــا،  رفــع  بــر  عـــاوه 

برجام است.
ــررســی بــرجــام، نــتــایــج و  »کــمــیــســیــون ویـــژه ب
ح  شر ایــن  به  را  موضوع  ایــن  نیز  آن«  پیامدهای 
از  بخشی  به عنوان  برجام  چه  گــر  ا می کند:  تأیید 
قطعنامه آورده شده است، در ذیل بخش تحریم ها 
ــه: »مــفــاد قطعنامه  ک ــت  ــده اس ــر ش بــرجــام ذک در 
از  مقصود  بنابراین  نیست«؛  برجام  ایــن  به منزله 
و  ــوده  ب قبلی  قطعنامه های  لغو  قطعنامه  صــدور 
و  کــرده  ضمیمه  را  برجام  تکرار،  از  جلوگیری  بــرای 
برجام  در  تحریم ها  ذیل  در  که  صریحی  عبارت  با 
قطعنامه  از  را  برجام  حقوقی  حیثیت  است،  آمده 
کــره کــنــنــده  ــدالل تــیــم مــذا ــت ــت. اس ــرده اسـ کـ جـــدا 
و  برجام  نسبت  پیرامون  موجود  ابهامات  ــاره  درب
در  یک  هر  مجزای  نقض  تأثیر  و   ۲۲31 قطعنامه 
دیگری، مبنی بر اینکه لغو برجام به منزله ضمیمه 
الف قطعنامه ۲۲31، معادل نقض قطعنامه است، 
b آن نقض  اما نقض قطعنامه و مشخصًا ضمیمه 
نقض  منفی  تبعات  از  فــارق  بــود،  نخواهد  برجام 

مسموع  و  قبول  مورد  کمیسیون  برای  قطعنامه، 
اجــرایــی  مناسبات  در  بــایــد  محترم  دولـــت  و  ــود  ب
برجام به این نکته توجه داشته باشد. نکته مهم 
توافق  اجرایی  و  حقوقی  مرحله  در  که  اســت  ایــن 
ک متن برجام است نه قطعنامه ۲۲31  نهایی، ما
شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ به عبارت بهتر، 
آنچه توافق نهایی را بر هم می زند، تخطی یا عدول 
طرف مقابل )دولت های 1+5( از متن برجام است 

نه قطعنامه ۲۲31.

قطعنامه به مثابه سازوکار اجرایی برجام. 6
دولت های  که  است  این  توجه  درخــور  نکته 
1+5 به ارائه پیش نویس قطعنامه و تصویب آن در 
شورای امنیت به منزله یکی از شرط های روز نهایی 
برجام  تصویب  به  میل  نهایت  در  و  برجام  شــدن 
به  را  بحث هایی  مــوضــوع  ایــن  ــد.  شــده ان متعهد 
وجود آورده است: سازمان ملل متحد یک سازمان 
است،  بین المللی  عینی  حقوقی  شخصیت  دارای 
بخشی  اینکه  به صرف  دولت ها  از  تعدادی  چگونه 
از آن ها عضو شورای امنیت هستند، تعهداتی را از 
بیرون به یک سازمان بین المللی دارای شخصیت 
ایفای  به منظور  را  تعهداتی  یــا  می کنند  تحمیل 
سابقه  می گیرند،  عهده  بر  ارگان ها  از  یکی  وظایف 
واقع  در  نــدارد.  وجود  زمینه  این  در  پیشینه ای  و 
امنیت  شورای  در  که  کرده اند  قبول  دولت ها  این 
گر  ا فــرض  بر  بگذارند.  تصویب  به  را  قطعنامه ای 
چنین قطعنامه ای رأی نیاورد، چه آن که ماده ۲7 
منشور، رأی نه عضو شورای امنیت شامل 5 عضو 
می داند،  الزم  قطعنامه ها  تصویب  ــرای  ب را  دائــم 
که این سناریو به لحاظ حقوقی قابل  طبیعی است 
در   5+1 طرف  از  قطعنامه ای  چنین  که  بود  تصور 
ح و با عدم اقبال اعضای  شورا، پیش نویس و مطر

غیر دائم روبه رو شود.
ــــه  ارائ طــریــق  از   5+1 ــــت هــــای  دول واقــــع  در 
خود  تعهد  قطعنامه  ایــن  تصویب  و  پیش نویس 
به  بــخــشــیــدن  خــاتــمــه  بـــه  آن   7 بــنــد  ــب  ــوج م را 
کردند،  عملیاتی  سابق  تحریمی  قطعنامه های 
امنیت  شــورای   ۲۲31 قطعنامه  منظر  از  بنابراین 
برجام  در  ج  مندر تعهدات  اجرای  برای  سازوکاری 
ــذارده  گ کــه بــر دوش دولــت هــای 5+1  ــوده اســت  ب

شده است.
خروج  کرد  توجه  آن  به  باید  که  دیگری  نکته 
کار شورای امنیت است. بند  پرونده ایران از دستور 

  اگـــر چــه بــرجــام بــه عــنــوان بخشی 
ذیل  در  اســت،  شــده  آورده  قطعنامه  از 
بــخــش تــحــریــم هــا در بــرجــام ذکـــر شــده 
به منزله  قــطــعــنــامــه  »مــفــاد  ــه:  کـ ــت  اسـ
از  مقصود  بنابراین  نیست«؛  برجام  این 
صدور قطعنامه لغو قطعنامه های قبلی 
بوده و برای جلوگیری از تکرار، برجام را 
که  صریحی  عبارت  با  و  کــرده  ضمیمه 
آمده است،  برجام  در ذیل تحریم ها در 
قطعنامه  از  را  برجام  حقوقی  حیثیت 

جدا کرده است.  


