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ــا نــســبــت بـــه ایــن  ــاده ــق ــت مــشــتــرک )اجــــمــــاع(، ان
مدعی  برخی  شاید  می دهد.  کاهش  را  کمیسیون 
کمیسیون  شوند از آنجایی  که در ترکیب هشت نفره 
مشترک )نماینده اتحادیه اروپا، دولت های 1+5 و 
کره و سایرین،  ایران یک  طرف مذا ایران(، دولت 
امر،  این  بوده اند،  هسته ای  کرات  مذا دیگر  طرف 
گروه اخیر  کمیسیون را به نفع  توازن مورد انتظار در 
زیرا  نیست؛  صحیح  استدالل  این  می دهد.  تغییر 
کمیسیون به اتفاق  که اغلب تصمیمات  از آنجایی 
آرا اتخاذ می شود، حتی دولت ایران نیز به تنهایی 
مشکل  با  را  کمیسیون  در  تصمیم گیری  می تواند 

کند. مواجه 
ایران، مدعی  از دولت های 1+5 و  گر هر یک  ا
نخست  شوند،  برجام  در  ج  مندر تعهدات  نقض 
کمیسیون  می توانند موضوع را برای حل وفصل به 
مهلت  روز   15 کمیسیون  و  نمایند  ارجــاع  مشترک 
با  )البته  کند  تصمیم گیری  رابطه  ایــن  در  تا  دارد 
قابل  مــدت  ایــن  کمیسیون،  اعضای  همه  توافق 
حل  کمیسیون  در  اخــتــاف  گــر  ا اســـت(.  تمدید 
نــشــد، مــوضــوع بــه طــور هــم زمــان از طــریــق وزرای 
در  ح  یا طر امور خارجه دولت های مشارکت کننده 
هیئت مشورتی سه نفره در یک مهلت 15 روزه قابل 

 بررسی خواهد بود.
در  روزه   15 مهلت  تــمــدیــد  ایــنــکــه  ــا  وجـــود  ب
رضایت  ــا  )ب وزارتـــی  سطح  در  کــرات  مــذا خصوص 
این  تمدید  اســت،  تمدید  قابل  کشورها(  تمامی 
نشده  پیش بینی  مشورتی  هیئت  بــرای  مهلت، 
با  )البته  از طی این فرایند 30 روزه  گر پس  ا است. 
نگردد،  حل  مسئله  مهلت ها(،  تمدید  عدم  فرض 
نظر  آن،  حل وفصل  به منظور  مشترک  کمیسیون 
بررسی  روزه  پنج  مهلت  یک  در  را  مشورتی  هیئت 
مراحل،  این  تمامی  طی  از  پس  گر  ا و  کرد  خواهد 
ــوارد  دولـــت مــدعــی قــانــع نــگــردد و مــوضــوع را از م
»نقض قابل توجه« برجام تشخیص دهد، می تواند 
سازمان  امنیت  شــورای  به  دهــد:  انجام  اقــدام  دو 
مبنایی  را  شــده  نقض  تعهد  یا  کند  مراجعه  ملل 
کلی به تعهدات خود بر  برای پایان دادن جزئی یا 

اساس برجام، تلقی نماید.
این  اختاف  حل وفصل  سازوکار  خصوص  در 
مراجع،  این  نظرات  آیا  که  می شود  ح  مطر ســوال 
الــزام آور است؟ برجام در خصوص هیئت مشورتی 
ــه ایـــن مــرجــع یــک »نظر  ک ــمــوده اســـت  تــصــریــح ن
غیرالزام آور« ارائه می دهد و از آنجایی  که پیش بینی 

و  مشترک  کمیسیون  نظر  اســت  ممکن  کــه  ــرده  ک
را  مدعی  دولــت  رضایت  وزرا،  سطح  در  کــرات  مــذا
جلب ننمایند، تصمیمات حاصل از دو فرایند اخیر 

نیز الزام آور نخواهد بود.
است  ایــن  ــار  ســازوک ایــن  در  دیــگــر  مهم  نکته 
ادعــای  با  امنیت  ــورای  ش به  ابتدایی  مراجعه  که 
نقض برجام ممکن نیست. برجام تصریح می کند 
نیت«  »حسن  بــا  باید  نخست  مــدعــی،  ــت  دول کــه 
در  پیش بینی شده  اخــتــاف  حــل وفــصــل  فــرایــنــد 
برجام را »طی نماید« در این مورد، شورای امنیت 
به منظور  قطعنامه ای  پیش نویس  خــصــوص  در 
گر  ا و  کــرد  خــواهــد  رأی گــیــری  تحریم ها  لغو  ادامـــه 
اتخاذ  تصمیماتی  چنین  روز   30 مــدت  در  نتواند 
به طور  امنیت،  شــورای  سابق  قطعنامه های  کند، 

خودکار اعمال خواهد شد.
مزبور،  قطعنامه  تصویب  عدم  اینکه  با  وجود 
باعث اعمال خودکار قطعنامه های تحریمی سابق 
می گردد، خود شورای امنیت می تواند مانع تحقق 
 1۲ گراف  پارا اخیر  قسمت  اساس  بر  شود.  امر  این 
 30 زمانی  مهلت  گذشت  از  پس   ،۲۲31 قطعنامه 
لغو  ادامه  بر  مبنی  قطعنامه ای  صدور  عدم  و  روزه 
بازخواهد  سابق  تحریمی  قطعنامه های  تحریم ها، 
غیر  تصمیمی  امنیت  شــورای  اینکه  »مگر  گشت، 
می کند  تصریح  برجام  این  حال،  با  بگیرد«.  آن  از 
به صورت  تحریم ها  گــر  ا اســت  ــرده  ک اعــام  »ایـــران 
به عنوان  را  آن  ــردد،  گ بــرقــرار  دوبـــاره  جزئی  یا  کلی 

کــه در ســال ۲003،  گــرفــت. دولـــت ایـــران  شــدت 
بریتانیا  و  آلمان  فرانسه،  با  که  قــراردادی  متعاقب 
ازجمله  فعالیت های هسته ای خود  منعقد نمود، 
سال  در  بــود،  کــرده  تعلیق  را  اورانــیــوم  غنی سازی 

گرفت. ۲005، دوباره این فعالیت ها را از سر 
با  و   ۲013 ســـال  از  ــه  ک هــســتــه ای  کـــرات  مـــذا
میان  روحــانــی  رئیس جمهور  دولـــت  کــار  بــه  آغـــاز 
ایران، اتحادیه اروپا و »دولت های 1+5« آغاز شد، 
ماه   ۲0 از  پــس  و   ۲015 جـــوالی   14 در  ســرانــجــام، 
کره این اختاف 13 ساله به طور مسالمت آمیز  مذا
جامع  برنامه  که  توافق  مورد  سند  پذیرفت.  پایان 
از  پس  روز  شش  دارد،  نام  )برجام(  مشترک  اقدام 
تهیه و تکمیل، از سوی شورای امنیت ملل متحد 
قرار  تصدیق  و  تأیید  مــورد  قطعنامه ای  قالب  در 

گرفت.
چندمرحله ای  و  پیچیده  ســازوکــار  برجام  در 
که  برجام  از  ناشی  اختاف های  به  رسیدگی  برای 
پیش بینی  مــی شــود،  ایــجــاد  آن  طــرف هــای  میان 
ــنــون هیچ  ک ــا ــوده و ت ــ ب کـــه مــنــحــصــربــه فــرد  شـــده 
ــقــه ای نــداشــتــه اســـت. از نــکــات قــابــل تــوجــه  ســاب
در  تقریبًا  ایــران  دولــت  که  است  این  سازوکار  این 
تمامی این مراحل )»کمیسیون مشترک«، »هیئت 
خواهد  مشارکت  وزرا(  سطح  در  اقدام  و  مشورتی« 
نقض  مدعی  طرف ها  از  یکی  هنگامی که  و  داشت 
برجام از سوی ایران است- عاوه بر طرف مدعی و 
سایر طرف ها- ایران نیز در فرایند تصمیم گیری در 
پرسش  کرد.  خواهد  شرکت  خود  اعمال  خصوص 
که ســازوکــار پیش بینی شــده در  اســت  ایــن  اصلی 
چه  عمل  در  برجام  از  ناشی  اختافات  خصوص 

مزایا و چالش هایی دارد.

سازوکار حل وفصل اختالف ناشی از برجام
رکن اصلی حل وفصل اختاف ناشی از برجام، 
مشترک  کمیسیون  اســـت.  مــشــتــرک  کمیسیون 
هــر ســه مــاه یــک بــار یــا در هــر زمــان بــه درخــواســت 
عضو  از  ــرجــام  ب در  مــشــارکــت کــنــنــدگــان  از  یــک  هــر 
هماهنگ کننده برجام )نماینده اتحادیه اروپا(، در 
که  نیویورک، وین یا ژنو تشکیل جلسه خواهد داد 
بود و جز در موارد  این جلسات محرمانه خواهند 
کثریت پنج  مربوط به بازرسی ها- تصمیم گیری با ا
با  مرجع  این  تصمیمات  رأی-کلیه  هشت  از  رأی 

اجماع اتخاذ خواهد شد.
کمیسیون  در  تــصــمــیــم گــیــری  نــحــو  چــنــیــن 

ســازوکــار  ایـــن  در  دیــگــر  مــهــم  نکته    
ــتـــدایـــی به  کـــه مـــراجـــعـــه ابـ ایــــن اســــت 
برجام  نقض  ادعـــای  بــا  امنیت  شـــورای 
می کند  تصریح  بــرجــام  نیست.  ممکن 
ــد بــا  ــایـ ــت مــــدعــــی، نــخــســت بـ ــ ــ کــــه دول
فرایند حل وفصل اختاف  نیت«  »حسن 
پیش بینی شده در برجام را »طی نماید« 
در این مورد، شورای امنیت در خصوص 
پیش نویس قطعنامه ای به منظور ادامه 
لغو تحریم ها رأی گیری خواهد کرد و اگر 
نتواند در مدت ۳0 روز چنین تصمیماتی 
اتخاذ کند، قطعنامه های سابق شورای 
خواهد  اعمال  خودکار  به طور  امنیت، 

شد.  


