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کلی به تعهدات  مبنایی برای پایان دادن جزئی یا 
برجامی اش تلقی خواهد نمود«.

ســازوکــار  ضعف  نــکــات  در  ح  مــطــر دیــگــر  نکته 
کـــه هـــر یـــک از  ــت  ــن اسـ حــل وفــصــل اخـــتـــاف، ایـ
که«  باور  این  »با  فقط  می تواند  برجام  طرف های 
این  به  اســت،  شــده  نقض  برجام  تحت  تعهدات 
فرایند حل وفصل اختاف  و  سازوکار متوسل شود 
ــدون هیچ  کــه ب را بــه جــریــان بــیــنــدازد. ایــن شیوه 
دلیلی و فقط با یک اعتقاد به نقض، بتوان فرایند 
قابل  انــداخــت،  بــه جــریــان  را  اخــتــاف  حل وفصل 
انتقاد است و می تواند راه سوءاستفاده را بازنماید. 
که دولت مدعی می تواند با لجبازی و  به این ترتیب 
کمیسیون مشترک و هیئت  که تصمیم  با این ادعا 
را  مسئله  اســت،  نکرده  تأمین  را  او  نظر  مشورتی، 
اجازه  وتو،  با  نیز  و در شورا  ببرد  امنیت  به شورای 
صدور قطعنامه ای در خصوص ادامه لغو تحریم ها 
را ندهد و درنتیجه، قطعنامه های تحریمی سابق، 
گـــر مــاهــیــت قطعنامه  ا الــبــتــه،  ــد.  ــردن ــازگ ب دوبــــاره 
صــادر  تحریم ها  لغو  خــصــوص  در  کــه  را  احتمالی 
ششم  فصل  اســاس  بر  قطعنامه ای  شــد،  خواهد 
ماده  اســاس  بر  نماییم،  تلقی  متحد  ملل  منشور 
که خود مدعی است، نمی تواند  ۲7 منشور، دولتی 

کند. قطعنامه مطروح را وتو 
قطعنامه  ــــن  ای ــه احــتــمــال  زیــــاد  ب ــنــکــه  ای بـــا 
ــاشــی از  ــازگـــردانـــدن تــحــریــم هــای ن ــدف بـ کــه بــا هـ
صــادر  ایـــران  علیه  هفتمی  فصل  قطعنامه های 
می شود، بر اساس همین فصل صادر خواهد شد، 
که شورای امنیت در این خصوص،  اما از این منظر 
بــه اخــتــاف میان طــرف هــای بــرجــام مــی پــردازد و 

از  یکی  اعتقاد  و  باور  اساس  بر  فقط  اختاف،  این 
این گونه  بتوان  شاید  است،  شده  ح   مطر طرف ها 
قطعنامه  دارد  وجود  کمی  احتمال  که  کرد  فرض 

گردد. مزبور مطابق فصل ششم منشور صادر 

آثار باز اعمال تحریم ها بر ایران
خودکار  و  فــوری  ســابــق،  تحریم های  اعــمــال 
نخواهد بود. برای شروع بررسی باز اعمال تحریم ها 
در شورای امنیت یک فرایند حداقل 35 روزه باید 
کمیسیون مشترک،  طی شود )15 روز مهلت برای 
15 روز برای اقدام در سطح وزارتی و هیئت مشورتی 
مشترک(  کمیسیون  نهایی  بررسی  بــرای  روز   5 و 
کمیسیون  در  رســیــدگــی  روزه   15 مــهــلــت هــای  و 
تمامی  رضــایــت  بــا  ــی  ــ وزارت سطح  در  کــرات  مــذا و 
مــشــارکــت کــنــنــدگــان قــابــل تــمــدیــد اســـت و امــکــان 
طوالنی تر شدن این مهلت 35 روزه نیز قابل تصور 
آغاز  موجب  نمی تواند  نقضی  هر  همچنین  است. 
گردد  برجام  از  ناشی  اختاف  حل وفصل  فرایند 
خصوص  این  در  برجام  قابل توجه«  »نقض  تنها  و 

مدنظر خواهد بود.
به طور  که  تحریم هایی  اثرگذاری  خصوص  در 
مجدد اعمال می شوند، چند نکته قابل ذکر است. 
باز اعمال تحریم ها نسبت به قراردادهای منعقده 
مشمول  ایرانی،  موجودیت های  یا  ایــران  سوی  از 

قاعده »عطف به ما سبق نشدن« خواهد شد.
انعقاد  ــا  ب ــوانــد  ــران مــی ت ــ ای بــنــابــرایــن دولـــت 
ــار  مــوافــقــت نــامــه هــای مــتــعــدد طــوالنــی مــدت از آث
البته  بکاهد.  اعمال شده  باز  تحریم های  احتمالی 
شرط ذکرشده در این خصوص، تأمل برانگیز است. 
به این ترتیب، این قراردادها در صورتی از باز اعمال 
و  برجام  با  مطابق  که  نمی پذیرند  تأثیر  تحریم ها 
شــورای  ســابــق  قطعنامه های  و   ۲۲31 قطعنامه 

امنیت منعقد و اجرا شده باشند.
تحریمی  قطعنامه های  اعمال  باز  همچنین، 
که  نیست  معنا  ایـــن  ــه  ب ــًا  لــزوم امــنــیــت،  ــورای  شــ
خواهد  همراه  شورا  با  مسیر  این  در  اروپــا  اتحادیه 
که تحریم های اتحادیه اروپا آثار  شد، با این توضیح 
بسیار شدیدتری را نسبت به قطعنامه های شورا بر 

اقتصاد ایران وارد آورده بود.
بومی  ایران  در  آنجایی  که دانش هسته ای  از 
ایران  تحریم ها،  اعمال  باز  صورت  در  است،  شده 
کوتاهی به قابلیت های هسته ای  می تواند در زمان 
طرف های  شاید  واقـــع،  در  ــردد.  ــازگ ب خــود  سابق 

سانتریفیوژهای  تــعــداد  باشند  توانسته  کــره  مــذا
دهند،  کاهش  را  ایــران  غنی سازی  میزان  یا  فعال 
به   که  هسته ای  دســتــاوردهــای  تردید  بــدون  ولــی 
ایرانی  واسطه علم و دانش هسته ای دانشمندان 
باقی  سرزمین  ایــن  در  ابــد  تــا  اســت  شــده  حاصل 
اندک  این موارد در  اینکه  بر  خواهند ماند و عاوه 
زمانی قابل راه اندازی است، دانش هسته ای حتی 
در زمان اجرای برجام نیز همواره در حال توسعه و 

پیشرفت خواهد بود.
که این توانایی ها را ایجاد  در واقع، آن فکری 
هسته ای  بحث  در  و  اســت  نرفته  ایـــران  از  کـــرده، 
ایــــران، نـــرم افـــزار مــهــم تــر از ســخــت افــزار اســـت. با 
اجرای  از  پس  ایــران  اقدامات  از  برخی  این  حــال، 
خود،  هسته ای  فعالیت های  خصوص  در  برجام 
آژانس داده است، شاید  به  که  از جمله اطاعاتی 

قابل ترمیم و بازگشت نباشد.

قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
متحد

بــرجــام،  تأییدکننده  قطعنامه  پیش نویس 
فردای روز تهیه برجام به شورای امنیت ارائه شد و 
پنج روز پس از ارائه، منجر به صدور قطعنامه ۲۲31 
نخستین  در  قطعنامه  این  گردید.  شــورا  سوی  از 
گراف خود، پس از تأیید برجام، خواهان اجرای  پارا
الزامی باال-  بار  با  کاربرد یک فعل  با  کامل برجام- 
می شود و برخاف سایر قسمت های قطعنامه، در 
این بند، هیچ شخصی مورد خطاب قرار نمی گیرد؛ 
بنابراین، قطعنامه ۲۲31 عاوه بر تصدیق برجام، 
کید می نماید. خود قطعنامه،  اجرای برجام را نیز تأ
نخست  ضمیمه  دارد.  ضمیمه  دو  و  گراف  پارا  30
کامل برجام است و ضمیمه دوم،  قطعنامه، متن 
اروپا  اتحادیه  و   5+1 کشورهای  که  بیانیه ای است 

کرده اند. صادر 
عضو  دولــت هــای  تمامی  از   ۲۲31 قطعنامه 
سازمان ملل، سازمان های بین المللی و منطقه ای 
که  گیرد  درخواست می کند تا اقداماتی را در پیش 
در جهت اجرای برجام می تواند مناسب باشد و از 
با  را  برجام  از  ناشی  تعهدات  اجــرای  که  اقداماتی 

اخال مواجه می کند، خودداری نماید.
رویه اتخاذشده در این قطعنامه بسیار جالب 
توجه است. با وجود اینکه قطعنامه های تحریمی 
سابق در خصوص موضوع هسته ای ایران، همگی 
ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده 

فــوری  ســابــق،  تحریم های  اعــمــال    
ع  و خــودکــار نــخــواهــد بـــود. بـــرای شــرو
شورای  در  تحریم ها  اعمال  باز  بررسی 
باید  روزه   ۳۵ حداقل  فرایند  یک  امنیت 
طی شود )۱۵ روز مهلت برای کمیسیون 
سطح  در  اقــدام  بــرای  روز   ۱۵ مشترک، 
برای  روز   ۵ و  مشورتی  هیئت  و  وزارتــی 
بـــررســـی نــهــایــی کــمــیــســیــون مــشــتــرک( 
در  رســیــدگــی  روزه   ۱۵ مــهــلــت هــای  و 
وزارتــی  سطح  در  مــذاکــرات  و  کمیسیون 
با رضایت تمامی مشارکت کنندگان قابل 

تمدید است.  


