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بر  را  توافق  پیوست های  و  مفاد  اجــرای  بر  نظارت 
که پس از بررسی اختافات  عهده دارد.1 در صورتی 
طرفین در اجرای برجام و طی شدن همه مراحل 
ایــران  ســوی  از  توافق  اجــرای  نقض  اختاف،  حل 
گزارش  کمیسیون محرز و به شورای امنیت  توسط 
پیشین  تحریم های  خودکار  بازگشت  امکان  شود، 
سازمان ملل در یک فرایند 60 روزه به خواست هر 

یک از اعضای دائم شورا وجود دارد.
امنیت  شــورای  از  عضوی  گــر  ا مرحله  ایــن  در 
ادامه »تعلیق قطعنامه های تحریمی«۲ علیه ایران 
تعلیق  کند  کسب  را  الزم  رأی  و  گــذارد  رأی  به  را 
گر  ا امــا  مــی یــابــد؛  ادامـــه  تحریمی  قطعنامه های 
اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت، قطعنامه 
بازخواهند  تحریم ها  همه  کنند،  وتو  را  ارائه شده 
با  قطعنامه ای  پیش نویس  که  صورتی  در  گشت. 
علیه  تحریمی  قطعنامه های  تعلیق  ادامــه  هــدف 
از مدت معینی،  ح نشود، پس  ایران در شورا مطر
به  خودکار  به طور  ملل  سازمان  قبلی  تحریم های 

گذاشته می شود. اجرا 
رأی گیری  به  جای  امنیت  در واقع در شورای 

کمیسیون  برجام:  و مفاد عمومی  بند »ط« مقدمه    -1
به منظور  ایـــران  و   5+1 گـــروه  از  متشکل  مشترکی 
و  شد  خواهد  تشکیل  برجام  این  اجــرای  بر  نظارت 
ایفا خواهد  را  این برجام  وظایف پیش بینی شده در 
از  ناشی  موضوعات  بــه  مشترک  کمیسیون  نــمــود. 
اجرای این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادی 
ح داده  شده است، عمل  که در پیوست مربوطه شر

کرد. خواهد 
شش   ۲۲31 قطعنامه  از  قبل  تــا  امنیت  شـــورای    -۲
را  و تحریم های مختلفی  ایران صادر  قطعنامه علیه 

کرده بود در حوزه های مختلف اعمال 

»ادامــه  سر  بر  ایـــران«  تحریم های  »تعلیق  دربـــاره 
این  می شود؛  رأی گیری  ایران«  تحریم های  تعلیق 
اختیار  در  را  عمل  ابتکار  عــبــارت پــردازی  در  تغییر 
حق  دارای  اعــضــای  و  ــران  ــ ای مــقــابــل  طــرف هــای 
این طرف ها  می دهد.  قــرار  امنیت  شــورای  در  وتــو 
از تصویب  و  از حق وتوی خود استفاده  می توانند 
این  در  کنند.  جلوگیری  تحریم ها«  تعلیق  »ادامــه 
سازمان  پیشین  تحریمی  قطعنامه های  حالت، 
ملل متحد علیه ایران احیا خواهند شد. در واقع 
که  اســت  شــده  پیش بینی   به گونه ای  فرایند  ایــن 
به  نیاز  بدون  ایران  تحریمی  تمامی قطعنامه های 
قطعنامه  یک  خصوص  در  شــورا  جدید  رأی گیری 

جدید بازگردد.

بازگشت  بــرای  درخــواســت  و  آمریکا  خــروج 
تحریم های شورای امنیت

بعد از تصویب قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
علیه  امنیت  شــورای  قبلی  قطعنامه های  تمامی 
پیوست  مطابق  اما  درآمــد؛  تعلیق  حالت  به  ایران 
دوم قطعنامه ۲۲31، برخی محدودیت ها ازجمله 
تحریم تسلیحاتی تا پنج سال پس از اجرای توافق 
توافق  اجــرای  زمان  به  توجه  با  می ماند.  باقی  نیز 
کتبر  ا  18(  1399 مهر   ۲7 در  سال  پنج  این  برجام 
۲0۲0( به پایان رسید.3 آمریکا باهدف جلوگیری از 

ذیــل  فــعــالــیــت هــای  در  مــی تــوانــنــد  ــا  ــت ه دول کلیه    -3
بر  مــشــروط  کنند،  صــادر  را  آن هــا  اجـــازه  و  مشارکت 
از قبل به صورت مورد به مورد  اینکه شورای امنیت 
گرفته باشد: عرضه، فروش یا  تصمیم به تأیید آن ها 
انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، 
توپخانه ای  سامانه های  زرهــی،  رزمــی  خــودروهــای 
تهاجمی،  بالگردهای  رزمی،  هواپیماهای  سنگین، 
ناوهای جنگی، موشک ها و یا سامانه های موشکی، 
ملل  متعارف  ساح های  ثبت  نظام  در  که  آن گونه 
متحد تعریف  شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل 
استفاده در داخل  برای  یا  ایران،  به  قطعات یدکی، 
از طریق  یا  از داخل  ایــران،  یا در جهت منافع  ایران 
کمیتشان یا توسط اتباع آن ها یا  قلمروهای تحت حا
کمیت آن ها، یا با استفاده از هواپیماها  افراد تحت حا
کشتی های حامل پرچم های آن ها، اعم از اینکه از  یا 
گرفته یا خیر و ارائه آموزش فنی،  قلمروشان نشئت 
یا  خدمات  دیگر  مــشــاوره،  مالی،  خدمات  یا  منابع 
تولید،  انتقال،  فروش،  تأمین،  با  مرتبط  کمک های 
نگهداری و یا استفاده از ساح ها و تجهیزات مرتبط 
مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این 
تحت  قلمروهای  طریق  از  یــا  ــل  داخ از  یــا  دولــت هــا 
کمیتشان. این بند تا پنج سال پس از »روز قبول  حا

با  کرد  تاش  امنیت  شورای  تسلیحاتی  تحریم  لغو 
ایران  تصویب قطعنامه ای تحریم تسلیحاتی علیه 
امنیت  شورای  اعضای  کثریت  ا اما  کند،  تمدید  را 
به آن رأی مثبت ندادند و با دو رأی موافق )آمریکا 
رأی  دو  و  ممتنع  رأی   11 دومینیکن(،  جمهوری  و 

مخالف )چین و روسیه( رد شد.
تحریم  تــمــدیــد  در  آمــریــکــا  شــکــســت  از  پــس 
با  را  خــود  دوم  سناریوی  کشور  ایــن  تسلیحاتی، 
سایر  و  تسلیحاتی  تــحــریــم هــای  بــازگــشــت  هـــدف 
کـــرد و درخـــواســـت  تــحــریــم هــا عــلــیــه ایـــــران آغــــاز 
بازگرداندن تحریم های شورای امنیت را به سازمان 
از  آمریکا  اینکه  بــه  توجه  بــا  فرستاد.  متحد  ملل 
درباره  متفاوتی  نظرات  است،  ج  شده  خار برجام 
امنیت  شــورای  تحریم های  فعال سازی  امکان  با 
نگاه  با  ادامــه  در  که  می شود  ح  مطر آمریکا  توسط 

حقوقی این موضوع را بررسی می کنیم.
آن  است  شده  موجب  برجام  از  آمریکا  خروج 
که در جریان فرایند حل وفصل  کشور از برخی مزایا 
محروم  بــود،  پیش بینی شده  آن  بــرای  اختافات 
ســازوکــار  از  ــفــاده  اســت ــایــی  ــوان ت عــمــل  در  و  ــود  شـ
تعیین شده در بندهای 36 و 37 برجام را نداشته 
باشد؛ اما نقش و جایگاه آمریکا در شورای امنیت 
مرحله  آخرین  در  که  می شود  باعث  ملل  سازمان 
که ارجاع به شورای  سازوکار حل وفصل اختافات 

امنیت است تأثیرگذار باشد.
آمریکا با بیان اینکه مطابق با بند 10 قطعنامه 
در  مشارکت کننده  عضو  امــنــیــت4  ــورای  شـ  ۲۲31
که مشارکت در سازوکار  ادعا می کند  برجام است، 
حل وفصل اختافات ربطی به حضور یا عدم حضور 
که در این صورت باید در این  در برجام ندارد؛ چرا
که در حال  ماده قید حضور در برجام ذکر می شد 
توانایی  ما  اساس  این  بر  و  ذکر نشده است  حاضر 

گزارشی در تأیید  که آژانس  توافق« برجام یا تا تاریخی 
زودتر  هرکدام  دهد،  ارائــه  گسترده تر«  »نتیجه گیری 

حادث شود، اعمال خواهد شد.
چین،  امــنــیــت:  ــورای  شــ  ۲۲31 قطعنامه   10 بــنــد    -4
انگلستان،  روســیــه،  فــدراســیــون  ــمــان،  آل فــرانــســه، 
ــراف  »اط ایـــران  و  اروپــایــی  اتحادیه  ایــاالت مــتــحــده، 
موضوع  هــرگــونــه  کــه  می نماید  تشویق  را  ــرجــام«  ب
برآمده در ارتباط با اجرای تعهدات برجام را از طریق 
آیین های مشخص شده در برجام حل وفصل نمایند 
و عزم خود را برای پرداختن به شکایت های احتمالی 
پایبندی  عدم  مــوارد  خصوص  در  برجام  طرف های 

اساسی از سوی یک طرف دیگر برجام ابراز می دارد.

    پس از شکست آمریکا در تمدید تحریم 
تسلیحاتی، این کشور سناریوی دوم خود 
را با هدف بازگشت تحریم های تسلیحاتی 
کــرد و  ایــران آغــاز  و سایر تحریم ها علیه 
درخواست بازگرداندن تحریم های شورای 
فرستاد.  متحد  ملل  سازمان  به  را  امنیت 
خارج  برجام  از  آمریکا  اینکه  به  توجه  با 
 شده است، نظرات متفاوتی درباره با امکان 
امنیت  شـــورای  تحریم های  فــعــال ســازی 
توسط آمریکا مطرح می شود که در ادامه 
بررسی  را  ع  مــوضــو ایــن  حقوقی  نگاه  بــا 

می کنیم.   


