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کرده است؛  8 قطعنامه ۲۲31 این موضوع را تبیین 
به عبارت دیگر، مقصود این بند خاتمه بخشیدن 
تکنیک  اســت.  قبلی  تحریمی  قطعنامه های  بــه 
شده،  پیش بینی  امر  این  نگارش  برای  که  جالبی 
درخـــور توجه اســت: درحــالــی کــه ذیــل بند »الــف« 
در  اعام شده  سابق  قطعنامه های  خاتمه   ،7 بند 
 ۲۲31 قطعنامه  مــواد  و  مقررات  خاتمه  به   8 بند 
ساله   10 زمان  منظور  این  برای  است.  شده  اشاره 
قطعنامه  صــدور  روز  یا  برجام  تصویب  روز  از  پس 
گرفته است. در این روز به شرط اینکه  ک قرار  ما
وضعیت  بازنگردد،  تحریم ها  ساله   10 دوره  این  در 
کار شورای امنیت برای  ایران و پرونده آن از دستور 
ج خواهد شد. نکته دیگر نظارت شورا  همیشه خار
برجام  متن  در  که  است  فعالیت هایی  از  برخی  بر 
گراف های باال تاش  پیش بینی شده است. در پارا
این قطعنامه چگونه تعهدات  کید شود  تأ که  شد 
این  از  یکی  می کند؛  عملیاتی  را  برجام  در  طرف ها 
وظیفه  قطعنامه   16 بند  اســت.  نظارت  کارکردها 
ج  )مندر مشترک  کمیسیون  توصیه های  بررسی 
برای  ح های دولت ها  را در خصوص طر در برجام( 
کتور  مشارکت در برنامه هسته ای ایران از جمله را
ک یا برنامه های تحقیق و توسعه و برنامه هایی  ارا
که به موجب برجام اجازه داده شده است بر عهده 

شورای امنیت قرار می دهد.
یکی از موارد ورود قطعنامه به ماهیت حقوقی 
ــه تصمیمات  ب اعــتــبــار حــقــوقــی  ــای  ــط اع بـــرجـــام، 
موظف  کشورها  که  مــواردی  در  اســت.  کمیسیون 

مـــراودات  و  مــبــادالت  بــرای  بــرجــام  طبق  هستند 
کمیسیون  از  ایران  با  هسته ای  فناوری  به  مربوط 
کنند، قطعنامه شورای امنیت  مشترک مجوز اخذ 
کمیسیون را ذیل ماده 41 منشور  توصیه های این 
بر  کــرده اســت. همچنین، عــاوه  تلقی  ــرا  الزم االجـ
از  نوع  این  باید  کشورها  کمیسیون،  از  مجوز  اخذ 

تبادالت را نیز به اطاع شورای امنیت برسانند.
کرد  کید  تأ کلیدی  نکته  این  بر  باید  پایان  در 
که پرونده هسته ای یکی از نمونه های بارز تعارض 
تعهدات بین المللی ناشی از منابع مختلف حقوق 
هــرکــدام  ــیــر،  درگ طــرف هــای  کــه  اســت  بین الملل 
استناد  منبع  یــک  از  نــاشــی  تکالیف  و  حــقــوق  بــر 
استناد  به  ایــران  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
ــه، غــنــی ســازی، دســتــیــابــی و  ــاع مــعــاهــده مــنــع اش
ذاتی خود  از حقوق  را  انرژی هسته ای  از  استفاده 
حال  در  بین المللی  رویه  اساس  بر  البته  می داند. 
منشور   103 مــاده  تجویز  به  توجه  با  شکل گیری، 
ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین 
موافقت های بین المللی و تعهدات ناشی از منشور 
شورای  قطعنامه های  از  ناشی  تعهدات  جمله  از 
نتیجه  و  دارد  برتری  دوم  دسته  تعهدات  امنیت، 
که در صورت تعارض موافقت نامه  بحث آن است 
این  امــنــیــت،  شـــورای   ۲۲31 قطعنامه  بــا  بــرجــام 

قطعنامه اولویت دارد.
به مثابه  مــوصــوف  قطعنامه  نقض  ــع،  واقـ در 
نقض برنامه جامع اقدام مشترک نیست، اما نقض 
مندرجات برجام ممکن است نقض قطعنامه باشد، 

زیرا برجام مبنا و اساس صدور قطعنامه است.

نتیجه گیری
ترسیم ارتباط حقوقی متن برجام و قطعنامه 
که دارند،  ک و افتراقی  ۲۲31 با توجه به نقاط اشترا
موارد دارای قابلیت تفسیر در اجرا، موارد توصیه ای 
اســت. شــورای  روبـــه رو  با دشـــواری نسبی  اجبار  و 
می دارد:  اشعار   ۲۲31 قطعنامه  تصویب  با  امنیت 
قطعنامه  از  بخشی  مشترک  اقــدام  جامع  برنامه 
از اعتبار خود را  شورای امنیت است، پس بخشی 
این اساس عده ای  بر  و  امنیت می گیرد  از شــورای 
معاهده  را  آن  نیست  الزم  که  هستند  بــاور  این  بر 
کنیم؛ زیرا بر طبق ماده ۲5 منشور ملل متحد  تلقی 
کشورها  اجرای قطعنامه شورای امنیت برای همه 
که  بود  این  بر  نوشتار  این  در  فرض  اســت.  الزامی 
به یکدیگر  از نظر حقوقی  برجام  و  قطعنامه ۲۲31 
وابستگی دارند و تأثیر و تأثر این دو سند انکارناپذیر 
است. درباره ارتباط قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
که  سازمان ملل متحد و برجام باید اشعار داشت 
به واسطه  امنیت  شورای   ۲۲31 قطعنامه  و  برجام 
ارتباط بین آن ها در یکدیگر تأثیرگذار خواهند بود؛ 
متفاوتی  ماهیتی  و  وجــودی  استقال  یک  هر  اما 
به مثابه   ۲۲31 قطعنامه  نقص  واقـــع  در  ــــد.  دارن
اما نقص برجام ممکن است  نقص برجام نیست؛ 
اساس  زیــرا  باشد،   ۲۲31 قطعنامه  نقض  به مثابه 
برنامه  امنیت  شورای   ۲۲31 قطعنامه  شکل گیری 

جامع اقدام مشترک بوده است.


