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کرد  بررسی خواهیم  با نگاهی حقوقی  را  برجام  در 
بازگرداندن  با  را در رابطه  و سپس ادعاهای آمریکا 

تحریم های شورای امنیت ارزیابی می کنیم.

سازوکار حل وفصل اختالفات در برجام
گر یکی از اعضا  بر اساس بند 36 و 37 برجام ا
انجام  برجام  در  فاحشی  ایران نقض  که  کند  ادعا 
داده است، به این ادعا باید رسیدگی شود؛ بدون 
اینکه نیاز به دلیل و مستند قاطعی داشته باشد. 
از  مشترک  کمیته ای  در  روز   15 مــدت  ظــرف  ادعــا 
ح می شود  کارشناسان )در سطح معاونان وزرا( مطر
کی  کشور شا که  کنند و در صورتی  تا موضوع را حل 
قانع نشود، موضوع ظرف مدت 15 روز در اجاس 
کشور بررسی می شود. در  وزیران امور خارجه هفت 
کشور  کار نیست و  این سازوکار هیچ گونه داوری در 
کی به راحتی می تواند با اغراض سیاسی مدعی  شا
خ  که راضی نشده و نقض اساسی در برجام ر شود 
کی به هر دلیلی بر ادعای  کشور شا گر   داده است. ا
نفره ای  سه  شــورای  به  موضوع  کند،  اصــرار  خــود 
کی، ایران و یک عضو مستقل  کشور شا متشکل از 
ارجاع داده می شود و این شورای سه نفره بیانیه 
اجــاس  از  بعد  می کنند.  صــادر  را  الــــزام آوری  غیر 
گر قطعنامه ای  شورای سه نفره ظرف مدت 30 روز ا
صادر نشود و ادامه تعلیق تحریم ها را تمدید نکند، 

همه تحریم های قبلی بازمی گردد.1

که  باشد  معتقد  ایـــران  چنانچه  بــرجــام:   36 ــاده  م   -1
رعایت  را  خــود  تعهدات   5+1 ــروه  گ کلیه  یــا  یــک  هــر 
به منظور  را  مــوضــوع  مــی تــوانــد  ایـــران  نــنــمــوده انــد، 
به  نماید؛  ارجــاع  مشترک  کمیسیون  به  حل وفصل 
 5+1 گروه  اعضای  از  ترتیب، چنانچه هر یک  همین 
که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده  معتقد باشد 
می تواند   5+1 ــروه  گـ دولــت هــای  از  یــک  هــر  اســـت، 
 15 مشترک  کمیسیون  آورد.  عمل  به  مشابه  اقــدام 
دهد،  فیصله  را  موضوع  تا  داشــت  خواهد  زمــان  روز 
مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب 
کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد  بررسی 
اســت،  نیافته  فیصله  پایبندی  مــوضــوع  کــه  باشد 
ارجــاع  خارجه  امــور  وزیـــران  به  را  موضوع  می تواند 
را  موضوع  تا  داشــت  خواهند  روز   15 وزیـــران  دهــد. 
با اجماع تمدید  اینکه این زمان  فیصله دهند، مگر 
کمیسیون مشترک-هم زمان با  شود. پس از بررسی 
کی  )به جای( بررسی در سطح وزیران-خواه عضو شا
است  بــوده  موضوع  تکالیفش  اجــرای  که  عضوی  یا 
یک  توسط  موضوع  که  نماید  درخواست  می تواند 
سوی  از  )یکی  عضو  سه  از  متشکل  مشورتی  هیئت 

بــرجــام رکن  بــنــدهــای 36 و 37  بــه  تــوجــه  بــا 
کمیسیون  اختافات  حل وفصل  ســازوکــار  اصلی 
سه  هر  برجام  مشترک  کمیسیون  اســت.  مشترک 
ماه یک بار به صورت عادی یا در هر زمان عاوه بر 
برجام  اعضای  از  یکی  درخواست  به  ماه  سه  این 
وظیفه  برجام  مشترک  کمیسیون  می شود.  برگزار 

اختاف و طرف سوم  از طرف های درگیر در  هر یک 
نظریه  باید  مشورتی  هیئت  شــود.  بررسی  مستقل( 
غیر الزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 
فرایند  ایــن  متعاقب  چنانچه،  نماید.  ــه  ارائ روز   15
مشترک  کمیسیون  نیابد،  فیصله  موضوع  روزه   30
هدف  با  را  مشورتی  هیئت  نظریه  روز   5 از  کمتر  در 
کرد. چنانچه موضوع  فیصله موضوع بررسی خواهد 
فیصله  کی  شا طــرف  رضایت  مــورد  نحو  به  کان  کما
موضوع،  باشد  معتقد  کی  شا طــرف  و  باشد  نیافته 
مــصــداق »عـــدم پــایــبــنــدی اســاســی« اســـت، آنــگــاه 
به عنوان  را  فیصله نیافته  موضوع  می تواند  آن طرف 
وفق  تعهداتش  اجــرای  جزئی  یا  کلی  توقف  مبنای 
ملل  ســازمــان  امنیت  شـــورای  بــه  یــا  قلمداد  بــرجــام 
مصداق  موضوع  اســت  معتقد  که  کند  ابــاغ  متحد 

»عدم پایبندی اساسی« به شمار می آید.
کی،  شا طــرف  ابــاغ  دریافت  متعاقب  برجام:   37 مــاده 
ــاال، بــه هــمــراه تــوضــیــحــی از  ــ بــه نــحــو مــشــروح در ب
ــرای طی  ــوأم بــا حسن نیت آن طـــرف ب تــاش هــای ت
ــنــد حــل وفــصــل اخـــتـــاف پــیــش بــیــنــی شــده در  فــرای
باید  متحد  ملل  ســازمــان  امنیت  ــورای  شـ بــرجــام، 
قطعنامه ای  خصوص  در  خود  رویه های  با  منطبق 
چنانچه  کند.  رأی گــیــری  تحریم ها  لغو  ــداوم  ت بــرای 
این قطعنامه ظرف 30 روز از تاریخ اباغ به تصویب 
شــورای  ســابــق  قطعنامه های  مــفــاد  سپس  نــرســد، 
خواهد  اعمال  دوبـــاره  متحد  ملل  ســازمــان  امنیت 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شــورای  اینکه  مگر  شد، 
صورت،  این  در  کند.  تصمیم گیری  دیگری  نحو  به 
که بین هر طرف  این مفاد در خصوص قراردادهایی 
و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال 
سبق  ما  به  عطف  اثر  دارای  باشد،  شده  امضا  آن ها 
گرفته  صورت  فعالیت های  اینکه  بر  مشروط  نــدارد؛ 
و  برجام  این  با  منطبق  قــراردادهــا  این  اجــرای  وفق 
باشد.  امنیت  شــورای  فعلی  و  قبلی  قطعنامه های 
نیت  ابـــراز  بــا  متحد،  ملل  ســازمــان  امنیت  شـــورای 
خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای 
دوباره و خودکار تدابیر درصورتی که ظرف این مدت 
که موجب اباغ فوق شده است حل وفصل  موضوعی 
شده باشد، دیدگاه های طرف های اختاف و هرگونه 
ملحوظ  را  مــشــورتــی  هیئت  تــوســط  صـــادره  نظریه 
که چنانچه  خواهد داشت. ایران بیان داشته است 
کًا دوباره اعمال شوند، این امر را  تحریم ها جزئی یا 
کلی یا جزئی تعهدات  به منزله زمینه ای برای توقف 

کرد. خود وفق این برجام قلمداد خواهد 

جمهوری  هسته ای  پرونده  حقوقی  تحوالت 
ارتـــبـــاط  ــه  ــت ــذش گ ســــال   ۲0 در  ایــــــران  اســـامـــی 
است.  داشته  سیاسی  مسائل  با  جدایی ناپذیری 
نــگــاه جــامــع سیاسی  ــر  گ ا از حــوزه هــا  بــســیــاری  در 
تــحــوالت  بــاشــیــم، در درک  نــداشــتــه  مــســائــل  ــه  ب
بعد  شد.  خواهیم  مشکل  دچــار  موضوع  حقوقی 
ایران در سطح  پرونده هسته ای  که  از سال ۲00۲ 
کرات  مذا شد،  ح  مطر جدی  به صورت  بین المللی 
مختلفی صورت گرفت و در انتها به بیانیه سعدآباد، 
امضای توافق نامه  و  غنی سازی  داوطلبانه  تعلیق 
کـــه بــعــد از  ــران  ــ ــجــامــیــد. ایـ ــاریــس ان ــروکــســل و پ ب
اقدام  هیچ گونه   ۲004 سال  در  پاریس  توافق نامه 
مشاهده  اروپــایــی هــا  تعهدات  اجـــرای  در  مــؤثــری 
نکرد، در اواخر دولت هشتم، در سال ۲006 اقدام 
از  بعد  نمود.  هسته ای  فعالیت های  ازسرگیری  به 
کشور ایران به شورای امنیت ارجاع  مدتی پرونده 
کشور  تا ۲010 شش قطعنامه علیه  از سال ۲006  و 
میان  برجام  توافق نامه  امضای  با  شــد.  صــادر  ما 
 ۲۲31 قطعنامه  تصویب  و   5+1 کشورهای  و  ایران 
در شورای امنیت تمامی قطعنامه های قبل از این 

کشور ما به حالت تعلیق درآمد. قطعنامه علیه 
که  ــدام مــشــتــرک )بـــرجـــام(  ــ بــرنــامــه جــامــع اق
سیاسی  ــاالی  ب سطوح  در  کــره  مــذا ماه ها  حاصل 
جدی  نقدهای  با  ابتدایی  روزهــای  همان  از  بود، 
یکی  شد.  مواجه  سیاسی  و  حقوقی  حوزه های  در 
به واسطه  و  اخیر  روزهــای  در  که  وارده  نقدهای  از 
اقدامات دولت آمریکا دوباره در محافل حقوقی و 
چندمرحله ای  سازوکار  می شود،  ح  مطر سیاسی 
رسیدگی و حل وفصل اختافات طرفین در برجام 
است. در ادامه ابتدا سازوکار حل وفصل اختافات 

   برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
ــره در سطوح  ــذاک کــه حــاصــل مــاه هــا م
روزهــای  همان  از  بــود،  سیاسی  بــاالی 
ابتدایی با نقدهای جدی در حوزه های 
از  یکی  شــد.  مواجه  سیاسی  و  حقوقی 
و  اخیر  ــای  روزهـ در  کــه  وارده  نقدهای 
دوباره  آمریکا  دولت  اقدامات  به واسطه 
مطرح  سیاسی  و  حقوقی  محافل  در 
ــار چــنــدمــرحــلــه ای  ــ ــازوک ــ مــــی شــــود، س
رسیدگی و حل وفصل اختافات طرفین 

در برجام است.  


