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که به دنبال خاتمه بخشیدن  بود، قطعنامه ۲۲31 
اشـــاره  مــنــشــور  مـــاده ۲5  ــه  ب تنها  ــه آن هـــاســـت،  ب

می کند.
ــاده، اعــضــای ســازمــان ملل  بــر اســـاس ایــن مـ
را  امنیت  شـــورای  تصمیمات  کــه  هستند  مکلف  
امنیت  شورای  همچنین،  نمایند.  اجرا  و  بپذیرند 
سازوکارهای  اتخاذ  برای  اغلب  منشور   41 ماده  از 
اما  می کرد،  استفاده  خاطی  دولــت  علیه  تنبیهی 
در قطعنامه ۲۲31، در 10 بند برای متعهد نمودن 
استفاده  شده  مزبور  مــاده  از  آن،  اعضای  و  شــورا 

است.
تکرار و تصدیق  را  تنها برجام  قطعنامه ۲۲31 
»ب«  ضمیمه  یک  قطعنامه،  این  بلکه  نمی کند، 
مطالبی  قطعنامه  اســت  شــده  مــوجــب  کــه  دارد 
ابتدای این  را در برداشته باشد. در  از برجام  فراتر 
و   5+1 دولـــت هـــای  کــه  اســـت  شـــده  ذکـــر  ضمیمه 
ایجاد  و  شفافیت  افزایش  به منظور  اروپــا  اتحادیه 
کــامــل بــرجــام،  ــرای  یــک فــضــای مناسب بـــرای اجـ
چنین قواعدی را مقرر نموده اند و این قواعد پس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در  از دریافت 
 1 دربندهای  مذکور  اقدامات  ــران،  ای اینکه  تأیید 
نموده  رعایت  را  برجام   V ضمیمه   15 و   11 تا   15 و 

است، به اجرا در خواهد آمد.
بر اساس ضمیمه »ب«، از ایران »درخواست 
»تکنولوژی  به  مربوط  فعالیت های  که  می شود« 
حمل  بــرای  کــه  را  خــود  بالستیک«  مــوشــک هــای 
ساح های هسته ای طراحی  شده اند تا روز انتقال 
معتقدند  حــقــوق دانــان  از  برخی  نماید.  متوقف 
خــصــوص  در   calls upon فــعــل  از  ــاده  ــف ــت اس کـــه 
به   ۲۲31 قطعنامه  در  ایران  موشکی  فعالیت های 
که در قطعنامه سابق شورای امنیت،   جای افعالی 
می داشت،  مقرر  را  ایــران  موشکی  برنامه  تحریم 
مشمول  دیــگــر  فعالیت هایی  کــه  مــی دهــد  نــشــان 
ممنوعیت حقوقی شورای امنیت نمی گردد و این 
برجام  در  ایـــران  ــرای  ب قابل توجهی  پــیــروزی  ــر،  ام

محسوب می شود.
گراف  گفت علی رغم اینکه پارا در این باره باید 
)ماده  منشور  هفتم  فصل  ذیل   ۲۲31 قطعنامه   7
41( قرار دارد، بند »ب« همین ماده، تحریم برنامه 
موشکی ایران- بند 3 ضمیمه »ب« - را به روشنی 
مستثنا  مــاده  ایــن  صــدر  در  مذکور  ــزام  ال شمول  از 
امنیت  تحریم های شورای  کرده است. همچنین، 

در خصوص برنامه موشکی ایران، هشت سال پس 
پس  و  یافت  خواهد  خاتمه  برجام  پذیرش  روز  از 
اجازه  با  می توانند  دولت ها  تمامی  تاریخ،  این  از 
مشارکت  فعالیت هایی  چنین  در  امنیت،  شــورای 

نمایند.
با این حال در شناسایی موشک های مشمول 
کشورها  مــیــان  امــنــیــت،  شـــورای   ۲۲31 قطعنامه 
از  پس  مثال،  به عنوان   نـــدارد.  وجــود  اتفاق نظری 
در  »شــهــاب 3«  و   »1 »قــیــام  موشک های  آزمــایــش 
کشورهای  ایران پس از انعقاد برجام )مارس ۲016(، 
بریتانیا، ایاالت متحده، فرانسه و آلمان طی نامه ای 
این  آزمایش  شدند  مدعی  متحد  ملل  کل  دبیر  به 
جنگی  کاهک  یــک  حمل  توانایی  کــه  موشک ها 
دارند،  کیلومتر  مسافت 300  برای  را  کیلوگرمی   500
دولت های  ولــی  می کند،  نقض  را   ۲۲31 قطعنامه 
روسیه و چین هم نظر با ایران این امر را انکار  کردند.

از  قطعنامه،  »ب«  ضمیمه  در  همچنین، 
اطاعاتی  چنانچه  می شود  درخواست  دوست ها 
که یک کشتی  مشعر بر »دالیل معقولی« وجود دارد 
یا  انتقال  فــروش،  عرضه،  که  اســت  اقامی  حامل 
بیانیه  این  یا  برجام  مفاد  برخاف  آن ها  صــادرات 
صاحب  »دولــت  رضایت  با  است،  »ب«(  )ضمیمه 
آزاد  دریــای  در  بازرسی ها  انجام  در  کشتی  پرچم« 

همکاری نمایند.
به  می خواهد  دولــت هــا  از  بیانیه  همچنین، 
نامشان  که  ایرانی  موجودیت های  یا  افــراد  از  غیر 
در »ضمیمه« این قطعنامه آمده، به توقیف اموال 
کمیته  فهرست  در  آن هــا  اسامی  که  افــرادی  سایر 
تحریم قطعنامه 1737 )۲006( شورای امنیت آمده 
این  ــردن  ک آزاد  اجـــازه  البته  ادامـــه دهــنــد.  اســت، 
اموال در موارد ضروری از جمله مسائل درمانی یا 
اجرای آرای قضایی با اجازه یا اطاع شورای امنیت 

ممکن است.
در  که  اســت  ایــن  »ب«  ضمیمه  جالب  نکته 
بالستیک  مــوشــک هــای  فــعــالــیــت هــای  خــصــوص 
از  پیش  که  ایــران  تسلیحاتی  تحریم های  و  ایــران 
زمانی  دوره  بــود،  مطلق  ممنوعیت  مشمول  ایــن 
حال،  این  با  اســت.  شده  گرفته  نظر  در  مشخص 
دارای  ایرانی  کشتی های  و  هواپیماها  از  بازرسی 
قطعنامه های  برخاف  مشکوک-  محموله های 
توسعه   -)11 گـــراف  پـــارا  ،1803 )قطعنامه  قبلی 
آزاد و   یافته است و عاوه بر بندرها، شامل دریای 

فرودگاه ها- با اجازه دولت صاحب پرچم -نیز شده 
کمیسیون مشترک  که  است. نکته دیگر این است 
می تواند به درخواست هر یک از مشارکت کنندگان 
»ب«  ضمیمه  در  کــه  را  زمــانــی  دوره هـــای  آن،  در 
آمده است مورد بررسی مجدد قرار دهد و بر اساس 
به  را  توافق جمعی، توصیه هایی  از  نتیجه حاصل 

شورای امنیت بنماید.
که آیا نقض ضمیمه  ح این است  پرسش مطر
مشمول  امنیت  شـــورای   ۲۲31 قطعنامه  »ب« 
ســـازوکـــار حــل وفــصــل اخــتــافــات نــاشــی از بــرجــام 
قطعنامه،  از  قسمت  ایــن  نقض  خیر؟  یا  می شود 
قطعنامه های  بازگشت پذیری  سیستم  مشمول 
به هیچ وجه  برجام  در  چــون  نمی گردد،  تحریمی 
ایــن  دست  از  مسائلی  و  موشکی  فعالیت های  از 
مفاد  گر  ا بنابراین  اســت؛  نیامده  میان  به  سخنی 
قطعنامه  نقض  فرایند  گردد،  نقض  مزبور  ضمیمه 
ــبــال و  ــورای امــنــیــت در ســازمــان مــلــل بــایــد دن شــ
که  شــود  صــادر  منظور  ایــن  به  جدیدی  قطعنامه 
وجود  وتــو  امکان  صــدور،  رونــد  در  طبیعی  به طور 

خواهد داشت.

نتیجه گیری
با  برجام  از  ناشی  سازوکار حل وفصل اختاف 
کمیسیون  همچون  مختلفی  الیه های  پیش بینی 
و  مشورتی  هیئت  وزرا،  سطح  در  اقــدام  مشترک، 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، امکان مراجعه 
می کند؛  ناممکن  را  امنیت  شــورای  به  مقدماتی 
با نظام  یعنی هیچ دولتی نمی تواند به صرف عناد 
مسئله  یا  برجام  نقض  ایـــران،  اسامی  جمهوری 
امنیت  شـــورای  در  بــه آســانــی  را  ایـــران  هــســتــه ای 
اختاف در  باید سازوکار حل وفصل  لزومًا  و  ح  مطر
سازوکار  پیش بینی  همچنین،  کند.  طی  را  برجام 
توسل  مانع  بــرجــام  از  ناشی  اخــتــاف  حل وفصل 
ــار  ــازوک ــه اقـــدامـــات س ــک از طـــرف هـــای آن ب ــر ی ه
حل وفصل اختاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف 
با  مــی شــود.  »خـــودیـــاری«  همچون  تحریم هایی 
ــه تــحــریــم هــای هــســتــه ای  ک ــال در مــدتــی  ایـــن  حـ
فرایند  هستند،  تعلیق  حالت  در  امنیت  ــورای  ش
آن ها  بازگشت پذیری  خصوص  در  پیش بینی شده 
این  و  گـــردد  فــعــال  واهـــی  بهانه های  بــا  مــی تــوانــد 
به  را  چندساله  انتقاد دستاوردهای  قابل  سازوکار 

یک باره از بین ببرد.


