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بازگرداندن تحریم ها را خواهیم داشت.
در  پیش بینی شده  سازوکار  با  مطابق  آمریکا 
بند 11 قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت معتقد است 
شــورای  تحریم های  همه  شهریور   30 از  بعد  کــه 
گشت؛ زیرا در این بند ذکر شده،  امنیت بازخواهد 
گزارش و اخطاریه  از دریافت  در مدت 30 روز پس 
یکی از دولت های مشارکت کننده در برجام نسبت 
که نقض قابل توجه تعهدات برجامی  به موضوعی 
ادامه  مورد  در  قطعنامه ای  پیش نویس  گر  ا باشد، 
این چنین  اصـــًا  یــا  ــیــاورد  ن رأی  تحریم ها  تعلیق 
تمامی  نـــشـــود،  گــذاشــتــه  رأی  بـــه  قــطــعــنــامــه ای 
اما  گشت؛  بازخواهد  ایران  تحریمی  قطعنامه های 
این استدالل آمریکا از چند جهت واجد اشکاالت 

اساسی است:
از . 1 کشور آمریکا مدعی است در قطعنامه ٢٢٣١ 

 participant( »لفظ »دولت های مشارکت کننده
بــه  جــای  بــرجــام  در  شــرکــت کــنــنــده  ــا  ی  )states
 )members of JCPOA( بــرجــام«  »اعــضــای 
ــکــا هـــم یــکــی از  ــاده شـــده اســـت و آمــری ــف ــت اس
دولـــت هـــای مــشــارکــت کــنــنــده در بــرجــام بــوده 
فعال سازی  به  اقدام  می تواند  بنابراین  است؛ 
قطعنامه   11 بند  در  پیش بینی شده  ســازوکــار 
ایـــن در  کــنــد.  تــحــریــم هــا  ــدن  ــردان ــرگ ب و   ۲۲31
برجام،  اعضای  دیگر  و  ــران  ای که  اســت  حالی 
بر  دلیلی  را  سند  ایــن  از  آمریکا  رسمی  خــروج 
عضو  دیــگــر  کــشــور  ایــن  کــه  می کنند  تلقی  آن 

مشارکت کننده در برجام نیست.
که به اسامی دولت های . ۲ بند 10 قطعنامه ۲۲31 

ــرده  است،  ک اشــاره   در بــرجــام  مشارکت کننده 
کامًا جنبه توصیفی داشته و درصدد بیان این 
که در زمان تصویب قطعنامه ۲۲31،  امر است 
و  داشته اند  مشارکت   برجام  تهیه  در  طرفین 
زمان  همان  شرایط  توصیف  آن  هدف  اساسًا 

بوده است.
3 . 11 بند  در  مشارکت کننده«  »کــشــور  از  منظور   

عضوی  عهد  نقض  مدعی  می تواند  که  برجام 
زمــان صدور  در  که  اســت  کشوری  دیگر شــود، 
ــه آن  ــام و ب ــرج اعــامــیــه نــقــض تــعــهــد، عــضــو ب
اعــام  قبل  ســال  دو  آمریکا  امــا  بــاشــد؛  پایبند 
ــرجــام نــیــســت. ادعـــای  کــه دیــگــر عــضــو ب کـــرده 
کــشــور، مــخــالــف اصـــل »اســتــاپــل«  ایـــن  فعلی 
حقوق  در  دیگری(  ضرر  به  تناقض گویی  )منع 
کشوری  گر  که بیان می دارد، ا بین الملل است 

کند  با اقدام یا بیان خود حقی را از خود ساقط 
نمی تواند مجدد ادعایی بر آن داشته باشد.

شـــورای . 4  ۲۲31 قطعنامه   10 بــنــد  ــا  ب مــطــابــق   
فرایند  کــردن  طی  به  تشویق  کشورها  امنیت 
سازوکار پیش بینی شده در بند 36 و 37 برجام 
آمریکا  کشور  تفسیر  اینکه  فــرض  با  شــده انــد. 
بپذیریم،  را  مشارکت کننده  عضو  با  رابطه  در 
اقــدام خــاف اصــل حسن نیت در  ایــن  بازهم 
که  حقوق بین الملل است و این در حالی است 
اساس  بر  باید  کشورها  شده  ذکر  نیز  برجام  در 
کنند.  ح  مــطــر را  ــود  خ ــای  ــاه ادع نیت  حسن 
متعدد  تحریم های  تصویب  بــا  آمریکا  دولــت 
به خصوص  و  برجام  اجــرای  از  بعد  ایــران  علیه 
بر  نه تنها  کــه  داده  نــشــان  اخــیــر  ســـال  دو  در 
اساس حسن نیت عمل نمی کند، بلکه اهداف 
خصمانه دارد؛ بنابراین ادعای آمریکا در رابطه 
قابل  جنبه  ایــن  از  تحریم ها  ــدن  ــردان ــازگ ب ــا  ب

خدشه است.
در . 5 وقتی  بین الملل  حقوق  منطق  اســاس  بر   

نشده  پیش بینی   آن  مفاد  و  توافق نامه  یــک 
انجام  و  توانایی عضویت  افرادی  که چه  باشد 
اعــضــای حــاضــر در آن  ــد،  ــ را دارن تــعــهــدات آن 
با  کــرد.  خواهند  تعیین  را  موضوع  این  توافق 
کنون همه اعضای برجام بر  توجه به اینکه هم ا
برجام نیست  آمریکا عضو  که  این نظر هستند 
 11 بند  در  ج  مــنــدر مکانیسم  از  نــمــی تــوانــد  و 
از این  کند. استفاده آمریکا  قطعنامه استفاده 
ابزار منطق حقوقی مستحکمی ندارد. از طرفی 
قطعنامه شورای امنیت سند مستقلی از برجام 
از  که  کشوری  و  است  آن  مکمل  بلکه  نیست؛ 
نمی تواند  اســت،  شده  ج   خــار سند  دو  از  یکی 

کند؛  استفاده  دیگر  سند  علیه  مکمل  سند  از 
مکمل  که   ۲۲31 قطعنامه  به  استناد  بنابراین 

برجام است، وجاهت حقوقی ندارد.
که  اســت  ایــن  ح  مطر پرسش  اینجا  در  البته 
چه مرجعی باید نظارت و چه مرجعی باید تعیین 
فعال سازی  درخواست  می تواند  آمریکا  آیا  که  کند 
کند یا خیر؟ متأسفانه به  ح  مکانیسم ماشه را مطر
دلیل ساختار نامتوازن شورای امنیت سازمان ملل 
حل وفصل  نامتوازن  ســازوکــار  همچنین  و  متحد 
این  برای  مرجعی  هیچ گونه  برجام،  در  اختافات 
ــوع از  ــوض اقــــدام مــشــخــص نــشــده اســـت و ایـــن م

نقص های اساسی برجام است.

تفاسیر دوگانه از قطعنامه 2231
با توجه به وضعیت سیاسی نظام بین المللی 
کنون  هم ا گذشته  روزهــای  در  کشورها  مواضع  و 
 ۲۲31 قطعنامه  از  مــتــفــاوت  کــامــًا  تفسیر  دو  بــا 
لحاظ  از  که  اســت  مدعی  آمریکا  هستیم.  مواجه 
و  دارد  را  تــحــریــم هــا  ــت  ــش ــازگ ب امـــکـــان  حــقــوقــی 
است.  شده  بازگردانده  امنیت  شورای  تحریم های 
اعضای  قاطع  کثریت  ا و  بــرجــام  طــرف هــای  سایر 
قابل قبول  را  آمریکا  تفسیر  این  اما  امنیت  شــورای 
ارائـــه  در   ۲۲31 قطعنامه  و  ــرجــام  ب نــمــی دانــنــد. 
کت  سا فعلی  شــرایــط  از  بــرون رفــت  بـــرای  راهــکــار 
هستند. شورای امنیت سازمان ملل نیز از ابتدای 
با این گونه چالش حقوقی مواجه  کنون  تأسیس تا
از  یکی  بــا  آتــی  هفته  چند  بنابراین  اســت؛  نشده 
و  حقوقی  ســیــاســی،  چــالــش هــای  کم سابقه ترین 
امنیتی تاریخ شورای امنیت و سازمان ملل متحد 

روبه رو خواهیم بود.
ــا تــوجــه بــه اقـــدامـــات یــک جــانــبــه آمــریــکــا به  ب
ریاست  ترامپ  که  زمانی  تا  روند  این  می رسد  نظر 
یــابــد،  ــه  ــ ادام ــر عــهــده دارد  ب را  آمــریــکــا  جــمــهــوری 
کند  تاش  اسامی  جمهوری  است،  الزم  بنابراین 
گسترده  اقــتــصــادی  سیاسی-  اقــدامــات  بــر  عــاوه 
کـــردن تــحــریــم هــای آمــریــکــا از  ــر  ــی اث در راســتــای ب
تفسیر  انجام  دلیل  به  را  آمریکا  نیز  حقوقی  لحاظ 
کم  یک جانبه از تحریم های شورای امنیت در محا

کند. بین المللی محکوم 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شــورای  در  آنچه 
به  منجر  داد  خــواهــد  خ  ر ــنــده  آی هفته  چــنــد  در 
کشورهای  میان  گسترده ای  حقوقی  چالش های 
حامی حفظ برجام و آمریکا درباره تفسیر قطعنامه 

   چــه مــرجــعــی بــایــد نــظــارت و چه 
آمریکا  آیــا  کــه  کند  تعیین  باید  مرجعی 
ــازی  ــال سـ ــعـ ــــد درخـــــواســـــت فـ ــوان ــ مــــی ت
خیر؟  یا  کند  مطرح  را  ماشه  مکانیسم 
نامتوازن  ساختار  دلیل  بــه  متأسفانه 
ــورای امــنــیــت ســازمــان مــلــل متحد و  شــ
حل وفصل  نامتوازن  سازوکار  همچنین 
اختافات در برجام، هیچ گونه مرجعی 
نــشــده است  ــدام مشخص  اقـ ایــن  بـــرای 
ع از نــقــص هــای اســاســی  و ایـــن مــوضــو

برجام است.  


