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ضمیمه  برجام  اســت.  دیگری  سند  و  قطعنامه  از 
از  آمریکا  که  نیست  معنا  این  به  و  است  قطعنامه 
ج شده است. این تصور آن ها است.  قطعنامه خار
ماده 1 قطعنامه و برجام را تأیید و روی الزم االجرا 
که  از طرفین می خواهد  کید می کند و  تأ شدن آن 
بعد خود قطعنامه  باشند  پایبند  تعهدات خود  بر 
اعمال  بــه  ــع  راج را  قبلی  قطعنامه  چند  و  بــرجــام 
همه  می گوید  هم   ۲ ماده  می کند.  اعام  تحریم ها 
بین المللی  و  منطقه ای  سازمان های  دولت های 
از  حمایت  بــرای  که  اقداماتی  از  دسته  آن  به  باید 

کنند. برجام مناسب است، عمل 
که در اجرای  خوش نیتی یکی از اصولی است 
باشد  کم  حا طرفین  بین  باید  بین المللی  تعهدات 
که  کند  اقدامی  و  بزند  حرف  به گونه ای  طرف  گر  ا
ک از آن استفاده شود و حرکت او  به شکلی خطرنا
برخاف مشی توافق شده باشد، حسن نیت  توافق 
اینجا هم همین طور است،  وارد می شود.  خدشه 
این عمل نقض  ج شد، خود  آمریکا چرا خار اینکه 
با  هم  آن  از  قبل  اســت.  قطعنامه  نقض  و  برجام 
نقض  جدید  تحریم های  و  می کرد  که  تهدیدهایی 
قطعنامه اتفاق افتاده بود. این را هرگونه بخواهیم 
که حق  گفت  کنیم، حتی می توان  می توانیم تفسیر 
گر  اظهارنظر برای آمریکا باقی نمانده است. آمریکا ا
باید  کند  صحبتی  برجام  ــاره  درب می خواست  هم 

ماده 1 و ۲ قطعنامه را انجام می داد.

ازموضعحقوتکلیفچونتکلیفخودرا
گرفتند. انجامندادندحقراازخود

در قطعنامه ضمن تصریح بر مواد 789 خاتمه 
فصل 7 قطعنامه تحریمی 1847 و 1803 و ۲۲۲4 
که این ها خاتمه  و این هفت قطعنامه را می گوید 
کشورها  که  پیدا می کنند و بعد می گوید همان گونه 
منشور   ۲5 مــاده  از  ناشی  را  بعد  و  قبل  قطعنامه 
و  آمده  قطعنامه  این  که  هم  اآلن  می کردند،  اجرا 
کرده، باید موظف به خاتمه دادن  قبلی ها را نقض 
است.  روشــن  خیلی  که  باشند  تحریم ها  کلیه  در 
با  و  کــرده اســت  را روشــن  این ها  1 و ۲ همه  مــاده 
پذیرفته  آمریکایی ها  صحبت  روشــن،  دالیــل  این 
کامل  که حقوق  بین الملل  نیست. این گونه نیست 
سریع  را  مسائل  همه  بتوان  و  باشد  شسته رفته  و 
تعیین کننده  قــدرت  مناسبات  کــرد.  حل وفصل 
تأثیر سیطره سیاست و ثروت  است، حقوق تحت 
دیدگاه های  بین  از  اآلن  نــدارد  عیبی  ولــی  اســت؛ 

به هرحال  نمی کنیم،  مطلق  تأیید  یا  نفی  موجود، 
که بتوانیم  توافق انسان ها است و ما هم تا جایی 
کرسی  مشارکت و علیه آمریکا ادعا می کنیم و آن را بر 

گر حقوق بین الملل باشد. می نشانیم، البته ا
را  بین الملل  حقوق  زمین  کنیم  سعی  باید 
کنیم و با دشمن حقوقی صحبت  خودمان طراحی 
که شما در  کنیم و بگوییم بر فرض ما قبول نداریم 
شورای امنیت حق وتو دارید، ولی اآلن این طوری 
کنید.  که حداقل قطعنامه هایتان را رعایت  هست 
مختلف  جاهای  در  هسته ای  بین الملل  حقوق 
از جمله حق  اســت،  قــرار داده  کشورها حق  بــرای 
ــه ای، حـــق اســتــفــاده  ــت ــس دســتــیــابــی بـــه ســـاح ه
این  که  کشورهایی  از  حتی  و  هسته ای  صلح آمیز 
کشورهایی  کنند به  کمک  فناوری را دارند خواسته 
دست  فناوری  این  به  تا  ندارند  را  فناوری  این  که 
در  هسته ای  سوخت  تأمین  بــه  نیاز  کنند.  پیدا 
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای آمده 
کشورها حق دارند انرژی هسته ای داشته  است و 
باشند این فرض هست شما می خواهید به بمب 
هسته ای برسید؛ درحالی که این فقط یک ادعای 

واهی است.

ممکن راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
اتفاق برجام در ماشه مکانیزم فرایند که است
در حقوقی لحاظ از آمریکا کنید فــرض بیفتد؛
اینقضیهشکستخوردوبعدازمدتیتفسیر
بازگشت و ارائهداد برجام از را یکجانبهخود
همهتحریمهارارقمزد.طبیعیاستبهواسطه
تبعیت او از کشورها از خیلی دارد کــه قــدرتــی
تحریمهای با ارتباط در اآلن همین و میکنند
از یعنیخیلی میافتد، اتفاق این آمریکا ثانویه
کشورها کشورهاازآنحمایتمیکنند،بعضیاز

وارد قضّیه ایــن حقوقی لحاظ از کــه میگویند
آمریکا ازآنطرفماتفسیریکجانبه و نیست
بهمثابهقاعدهدرجامعهجهانیاجرامیشودو
خیلیازکشورهاازآنتبعیتمیکنند.درنهایت

ازلحاظحقوقیچهاتفاقیخواهدافتاد؟
وقتی  باشیم؛  داشته  فعاالنه  مقاومت  باید 
را نمی پذیرد، ما نمی توانیم بگوییم  آمریکا مسئله 
قواعد  بــه  هــم  مــا  نپذیرفته  را  مسئله  اصــل  چــون 
سوم  مرحله  به  وقتی  نمی کنیم!  عمل  بین الملل 
که  رسیدیم و این هیئت سه نفره 15 روز زمان دارد 
باید  اعضا  خود  همه جا  یعنی  کند،  تکلیف  تعیین 
نظر  و  اســت  مشورتی  نظر  اینجا  امــا  کنند؛  تعیین 
می تواند  سوم  و  دوم  مرحله  البته  نیست.  الزامی 
به موازات هم شکل بگیرد و جلو برود و به هرحال 
که  می کشد  طــول  روز   45 کمیسیون  فرایند  کــل 
با  دیگر  عضو  بــه  نسبت  اینجا  عضو  یــک  شکایت 
پایبندی اساسی« است و در نهایت  عنوان »عدم 
شورای  مسیر  همان  که  می ماند  مسیر  یک  فقط 

امنیت و تحریم ها محور است.
در حقیقت شورای امنیت تحریم را محور قرار 
کرده است  لغو  را  این تحریم ها  و در مقطعی  داده 
تــداوم  را  تحریم  لغو  ایــن  می گوید  ــاره  دوب کنون  ا و 
و  هست  تحریم ها  که  اســت  ایــن  نــه؟  یا  ببخشیم 
برداشته نشد. لغو تحریم ها در مدتی پس از برجام 
کلید خورد و دوباره با ادعای نقض تعهدات ایران 
گر  کرده است. ا روی میز شورای امنیت تداوم پیدا 
به تداوم رأی بدهند خیلی راحت است؛ چون پنج 

کشور از 15 عضو حق وتو دارند.
همین که آمریکا بگوید من حق تداوم تحریم ها 
یعنی لغو تحریم ها را وتو می کنم، منتفی می شود و 
برود شورای  اینکه  به محض  و  برمی گردد  تحریم ها 
امنیت دست ما بسته می شود. قبل از این هم با 
به  وقتی  بود،  بسته  دستمان  گفتم  که  مکانیزمی 
شلیک  ما  به  که  می بینیم  رسید  امنیت  ــورای  ش
گر هم رأی آورد یکی  که هیچ ا گر رأی نیاورد  شد؛ ا
قبل  تحریم های  همه  و  می کند  وتــو  کشور  پنج  از 
تحریم  که  نیست  نیاز  یعنی  برمی گردد؛  برجام  از 

جدید تصویب  شود، خودکار برمی گردد.

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــــبــــردی:چه
ورود مرحله بــه کــه دارد وجــود ســازوکــارهــایــی
داریــم؟ راهحــلــی آیــا نرسیم؟ امنیت شــورای به
با چــقــدر 

ً
معموال مــوجــود بــهوضعیت تــوجــه بــا

که    خوش نیتی یکی از اصولی است 
بین  باید  بین المللی  تعهدات  اجــرای  در 
اگر طرف به گونه ای  طرفین حاکم باشد 
به شکلی  کــه  کند  اقــدامــی  و  بزند  حــرف 
خطرناک از آن استفاده شود و حرکت او 
برخاف مشی توافق شده باشد، حسن 
اینجا  می شود.  وارد  خدشه  توافق  نیت  
چرا  آمریکا  اینکه  اســت،  همین طور  هم 
خارج شد، خود این عمل نقض برجام 

و نقض قطعنامه است.  


