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چکیده
پس از انعقاد «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) میان ایران و گروه  6+0به همراه نمایندهی عالی
اتحادیهی اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی در تیرماه  ،6931عدهای از همان ابتدا از اینن سنند بنه
عنوان شیوهای ابتکاری و جدید یاد نمودند که از قابلیت لازم برای ایجاد تحنو در نانام حنل و فصنل
اختلافات هستهای به عنوان یک الگو برخوردار است .این مقاله مبتی بر یک روش توصنیفی – تحلیلنی،
در صدد ارائه پاسخ به این پرسش است آیا به واقع برجام توانست چنین تحولی را ایجاد نماید؟ در پاسنخ
باید گفت که چگونگی حل و فصل اختلاف هستهای ایران در مقایسه با پروندههای کرهشنمالی و لیبنی،
تأیید برجام توسط شورای امنیت ،لغو تمامی تحریمهای هستهای و به رسمیتشناختن حقنوق هسنتهای
ایران (هر چند به صورت محدود) و سازکار حل و فصل اختلافات برجنام کنه از ماهینت وین ه برخنوردار
است ،در زمرهی مهمترین و اصلیترین وی گیهای برجام هستند که اگر طرفهای مقابل به طور کامنل
به تعهداتشان پایبند میماندند ،موارد مذکور میتوانستند موجب گردند که برجام به عنوان شیوهای بندیع
و ابتکاری ،خود را به عنوان یک الگو برای حل و فصل اختلافات هستهای و دیگنر اختلافنات بینالمللنی
معرفی کند .خروج یکجانبه آمریکا از این سند و بازگشت تحریمهای ثانویه اینن کشنور و نین پایبنندی
بسیار ناقص کشورهای اروپایی به برجام ،امر مذکور را با ابهامات و تردیندهای فنراوان روبنرو سناخت و
نشان داد که برجام نمیتواند چندان در این زمینه ،نقشآفرین باشد.
واژگان کلیدی :برجام ،حل و فصل اختلافات هستهای ،مذاکره ،کنتر پایبندی ،تحریم.
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مقدمه
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در طور دوران حیات خود بنا پرونندههای هسنتهای پیچینده و
دشواری روبرو بوده است که غیر از پروندهی ایران ،میتوان به پروندههای کرهی شمالی و لیبنی
نی اشاره کرد .با پذیرش «برنامهی جامع اقدام مشترک» (برجام) در  09تینر  61( 6931جولنای
 )0260در وین اتریش بین ایران و گروه ( 6+0شامل آمریکا ،فرانسه ،انگلنیس ،روسنیه ،چنین و
آلمان) به همراه نمایندهی عالی اتحادینهی اروپنا در امنور امنیتنی و سیاسنت خنارجی ،اختلناف
هستهای ایران بعد از بیش از یک دهه خاتمه پذیرفت .با پذیرش برجام ،دنیا شاهد حل و فصنل
یکی از پیچیدهترین و چالشبرانگی ترین اختلافنات بینالمللنی ،آن هنم از طرین ینک شنیوهی
ابتکاری و جدید بود .پس از این اتفاق ،شورای امنیت طی قطعنامهی  0096کنه در فاصنله تنهنا
چند روز پس از انعقاد برجام ،به تصویب رساند ،بر مفاد برجام مهر تأیید زد .برجنام کنه بیشنتر از
ماهیت یک موافقتنامهی سیاسی برخوردار است و نمیتوان آن را یک معاهدهی حقوقی الن امآور
دانست ،یک سری تعهدات داوطلبانه و سیاسی (طبن فرآینند مشنرور در سنند) را بنر عهندهی
طرفین قرار داده و تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچننین تحریمهنای
چند جانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامهی هستهای ایران را لغو نموده است .بنا
پذیرش این سند ،بسیاری در دنیا به صراحت از وقوع یک تحو بنیادین در عرصه حل و فصل
اختلافات هستهای سخن کردند و از برجام به عنوان یک شیوهی و الگوی ایندها بنرای حنل و
فصل اختلافات بینالمللی نام بردند که البته به تدریج و بنا گذشنت دوران ،اتفاقناتی در زمیننهی
اجرای این سند بوقوع پیوست که موجب گردید وضعیت به گونهای دیگر رقم بخورد .آنچنه کنه
در طی چند سا گذشته و در پی انعقاد برجام ،در محافل علمی مطرر بوده اسنت ،اینن پرسنش
اساسی است که آیا این سند از ظرفیتهای و قابلیتهای لازم برای نقشآفریننی وین ه و ایجناد
تحو اثرگذار در حوزه حل و فصل اختلافات هستهای برخوردار اسنت؟ بنه واقنع اگنر پرونندهی
هستهای ایران با پروندههای هستهای کشورهایی چون کنرهی شنمالی و لیبنی از جهنت مسنیر
طیشده برای حل و فصل اختلاف فی مابین مقایسه شود و نی به حقوق و تعهدات هسنتهای در
نار گرفتهشده برای طرفهای پرونده نگاهی انداخته شود و همچنین اگر آمریکنا و کشنورهای
اروپایی به مسیر طیشد و سند منعقد شنده بنیاعتننایی نمیکردنند و بنه تعهندات خنود پایبنند
میماندند ،شاید امروز با جدیت و قوت بیشتری میتوانستیم برجام را یک الگوی مناسنب بنرای
حل و فصل اختلافات هستهای و حتی دیگر اختلافات بینالمللی مطرر سازیم .لیکن در وضنعیت
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کنونی که تحریمهای یکجانبهی آمریکا مجدداً و با شدتی بیش از گذشته برقنرار شنده اسنت و
اروپا نی به صورت بسیار نقص در پایبندی به این سند قرار دارد ،دیگر بسنیار دشنوار اسنت کنه
بتوان وضعیت فوقالذکر را برای برجام متصور بود .با این توصیف این مقاله برای ارائه پاسنخ بنه
پرسش مطررشده این مقاله در صدد آن است که ابتدا به صورت اجمنالی مفناد و ماهینت سنند
مهمترین و اصلیترین وی گیهای برجام که میتوانست آن را بنه عننوان الگنوی حنل و فصنل
اختلافات هستهی معرفی کند ،را بررسی نموده و در ادامه این مسئله را نی تبیین نماید کنه چنرا
در عمل این اتفاق نیفتاد و دیگر کسی به مانند روزهای آغازین اجرای سنند ،چننین انتاناری از
برجام ندارد.
 .8نگاهی به مفاد و ماهیت برجام
در این قسمت ،به طور اجمالی ابتدا به مفاد و در ادامه به ماهیت برجام اشاره میشود.
 .8-8مهمترین مفاد سند
برجام که برخی از آن به عنوان یکی از اتفاقات حقوقی و بینالمللی مهم قرن  06در حوزهی
علوم و فناوری هستهای یاد نمودهاند (رضائی پیشربنا  )11 :دارای  96بنند و  0سنند ضنمیمه
میباشد ،به موضوعات متعددی اشاره شده است ،از جمله اینکه :اجرای کامل این برجام موجنب
حصو اطمینان از ماهیت صرفاً صلحآمی برنامه هستهای ایران خواهد شد .اجنرای موفقینتآمی
برجام ،ایران را قادر میسازد تا مطاب مفاد ان پی تی و این سند ،به طنور کامنل حن خنود بنر
استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمی را اسنتیفاء نمایند کلینه تحریمهنای شنورای
امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمهای چندجانبه و ملی مرتبط با برنامنه هسنتهای بنه
طور کامل لغو خواهد شند ( Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 2015:
) )Preamble and General Provisions (X-XVIدر قسمت او سند ،راجع به غنیسازی،
تحقی و توسعهی غنیسازی و ذخایر آمنده اسنت کنه «طنرر بلندمندت اینران شنامل برخنی
محدودیتهای مورد تواف در مورد همهی فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و فعالیتهای منرتبط
با غنیسازی اورانیوم ،از جملنه برخنی محندودیتهای مشنخص در برخنی فعالیتهنای خنا
تحقی و توسعه ،برای هشت سا نخست ،و به دنبا آن ،با یک ضرب آهنگ معقنو  ،تکامنل
تدریجی به سمت مرحلهی بعدی فعالیتهای غنیسازی ایران برای اهداف منحصراً صنلحآمین ،
به نحو موصوف در ضمیمهی  6خواهد بنود» () .)JCPOA, 2015: Section. A (1اینکنه
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انجام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی طی  60سنا  ،صنرفاً در نطنن اصنفهان صنورت گینرد و
تأسیسات فرد و تنها یک مرکن هسنتهای ،فی ینک و فنناوری باشند و همچننین سنقف سنطح
غنیسازی اورانیوم ،به  9616درصد محدود شود ،از مهمترین نکنات موضنوعات اینن قسنمت از
برجام میباشد ((.)JCPOA, 2015: Section. A (2-7
قسمت دوم برجام در خصو تأسیسات هستهای اراک به این موضوع اشاره دارد که اینران
براساس طراحی اولیه مورد تواف و در قالنب ینک همکناری بینالمللنی ،اینن تأسیسنات را بناز
طراحی کند و اینکه ایران نمیتواند به مدت  60سا  ،راکتور آب سننگین دیگنر ینا انباشنت آب
سنگین داشته باشد ((.)JCPOA, 2015: Section. B (8-12
بندهای  69تا  66قسمت سوم ،به انجام اقدامات شفافساز و اعتمادساز توسط ایران از جمله
اجرای موقتی پروتکل الحاقی و اقدام به تصویب آن در چنارچوب زمنانی مقنرر در ضنمیمهی 0
اشاره دارد.)JCPOA, 2015: Section. C (13-17)( .
چگونگی لغو تحریمها ،موضوع قسمت چهارم برجام میباشد .به موجب این قسنمت ،گنروه
 0+6و اتحادیه اروپا متعهد شدند که لغو تمامی قطعنامنههای شنورای امنینت ،اتحادینه اروپنا و
آمریکا مرتبط با برنامهی هستهای ،هم مان با اجرای اقدامات تواف شده بنه صنورت کامنل لغنو
شود و و اینکه طرف مقابل هرگ اقدام به بازگرداندن یا تحمینل مجندد تحریمهنای لغنو شنده
ننماید (( ،)JCPOA, 2015: Section. D (18-26که البته هرگ این امر از سنوی آمریکنا
محق نشد و این کشو نه تنها تحریمهای یکجانبه گذشته خود را بازگرداند ،بلکنه بنه اینن امنر
قوت بخشید و دایره تحریمها را گستردهتر نمود .تنها  1روز بعند از انعقناد سنند ،و در تناریخ 02
جولای ،شورای امنیت با اتفاقنار قطعنامهی شماره  0096را در تأیید مفاد برجام تصنویب نمنود
که این خود یکی از وی گیهای برجام محسوب میشود که در ادامه به اجما مورد اشناره قنرار
میگیرد.
 .8-2ماهیت سند
چه پیش از انعقاد برجام و چه پس از آن ،بازار اظهارنارها و دیدگاه راجع به ماهینت برجنام،
بسیار داغ بود .برای مثا  ،اعضاء تیم مذاکرهی کنندهی ایران قبل از اینکنه برجنام بنه تصنویب
برسد ،بر این اعتقاد بودند که برجام یک معاهده حقوقی الن امآور محسنوب نمیشنود و نیازمنند
تصویب مجالس قانونگذاری طرفین نمیباشد .این سند شنامل ینک سنری تعهندات سیاسنی و
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داوطلبانه است که نافی تکالیف اجباری حقوقی براساس تکالیف و ال امات حقنوق داخلنی اسنت،
همچنین شرایط طنرفین باعنش شنده اسنت کنه اینن سنند را ینک معاهندهی حقنوقی نندانیم
(بعیدین اد .)1 :6931 ،البته تا حدود زیادی مشخص است که دلیل این سخن این بود کنه تنیم
مذاکرهکننده و قوه ی مجریه به دنبا این بودنند کنه بندون دخالنت مجلنس در امنر بررسنی و
تصویب برجام ،این سند را پذیرفته و نهایی نمایند .کمیسیون وی هی بررسی برجام در مجلس نی
پس از برگ اری جلسات متعدد مقرر داشت که« :کمیسنیون در مجمنوع ،برجنام را ینک توافن
سیاسی میداند» (متن کامل گ ارش کمیسیون وین ه بررسنی برجنام در مجلنس ،6931 ،قابنل
دسترس در )www.farsnews.com :همچنین طب بیانیهی سیاسیای کنه از سنوی اینران
پس از تصویب قطعنامه  0096شورای امنیت منتشر شد ،برجام به عنوان بخشی از بسته سیاسی
قو و قرارهایی معرفی شده که در یک فرآیند سیاسی مورد پذیرش قنرار گرفتنه اسنت (بیانینه
جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قطعنامه  0096شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید
برجام ،6931،قابل دسترس در .)www.mfa.gov.ir :دیدگاه آمریکا نی اینن بنود کنه اینکنه
برجام یک معاهدهی بینالمللی نیست و صرفاً یک تفاهمنامهی سیاسنی و غیرالن امآور میباشند
(ملاکریمی و جلالی .)10-19 :6931،دیگر طرفهای برجام همچون اتحادیه اروپا ،چین و روسیه
فقط از زاویه شورای امنیت به سند برجام نگاه کرده و آن را سند حقوقی نمیدانند .در کل هنی
یک از طرفهای مقابل حاضر نشدند چنین سندی را از منار حقنوقی ،الن امآور بداننند (سنادات
میدانی ،6931 ،قابل دسترس در .)www.irdiplomacy.ir :در خصو ماهیت برجام ،برخی
حقوقدانان بر این باورند که برجام یک موافقتنامه یا معاهده نیست ،بلکه یک تفاهم سیاسنی ینا
موافقتنامهی ن اکتی است .مهمترین دلایل مخالفان بدین شرر میباشد:
نخست اینکه اسم این سند ،برنامهی جامع اقدام مشترک است و نه معاهنده ینا موافقتنامنه
(صابری انصاری ،6931 ،قابل دسترس در.)www.khabaronline.ir :
درباره این استدلا باید گفت کنه منادهی  0کنوانسنیون وینن راجنع بنه حقنوق معاهندات
( ،)6313در تعریف معاهده از ل وم وجود تنهنا  9مؤلفنه صنحبت میکنند :اینکنه طنرفین سنند
تنایمی کشورها باشند ،سند بر طب مقررات حقوق بینالملل تنایم شنده باشند و سنوم اینکنه،
مکتنوب باشند (.)Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969: Art.2
بدون تردید برجام تمام این مؤلفهها را دارد و اینکه نام آن برنامهی جامع اقدام مشترک باشد ینا
معاهده یا هر چی دیگری ،نمیتواند ماهیت را تغییر دهد.
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دوم اینکه مواردی در برجام گنجانده شده است که تواف در مورد آنهنا بنه هنی وجنه در
حوزهی صلاحیت و اختیارات دولتهای اطراف برجام نمیباشد .برای مثا به هی وجه پذیرفتنی
نیست که چند کشور برای شورای امنیت یا آژانس تعیین تکلیف نمایند و بگویند که این دو نهاد
باید اقداماتی را انجام دهند .از سنوی دیگنر در بحنش داخلنی هنم در برجنام ،مجلنس اینران و
کنگرهی امریکا موظف شدهاند که اقداماتی را انجام دهند که چنین امری نی قابل قبو نیسنت
(صابری انصاری ،6931 ،قابل دسترس در .)www.khabaronline.ir :این دلینل هنم قابنل
انتقاد به نار میرسد .در واقع اینکه یک تیم مذاکرهکننده در زمان انعقاد یک سنند ،تعهنداتی را
برای کشور خود بپذیرند ،امری کاملاً طبیعنی اسنت و اینکنه در ینک معاهنده بتنوان نهادهنای
بین المللی یا نهادهای داخلی یک کشور را مل م به انجام یک سری کارها نمود ،امر غینر عنادی
نیست و هرگ نمیتوان آن را دلیلی بر این دانست که سند تهیهشده ،معاهده محسوب نمیشود.
در مورد خود برجام ،به گفتهی خود مقامات ایرانی ،تیم مذاکرهکننده اختیار تام داشتند تا قضیه را
حل و فصل نمایند .اما در مورد امکانپذیر بودن مل م کردن شورای امنیت یا آژانس به انجام یک
سری اقدامات در برجام ،باید گفت که در قضیه حل و فصل پروندهی هسنتهای عملناً جامعنهی
بینالمللی که دو نهاد مذکور ج ئی از آن هستند ،به نوعی پذیرفته بودند که گروه  0+6به عنوان
نمایندهی آنها به حل و فصل موضوع بپردازد .دقی تر آنکه اعضاء این گروه ،خود اعضناء دائنم
شورای امنیت نی هستند .تأیید برجام با  60رأی مثبت در شورای امنیت نشان داد که بنه ننوعی
 62عضو غیر دائم نی  ،با نمایندگی  0عضو دائم برای انعقاد چننین سنندی مخالفنت نداشنتهاند.
البته چنین استدلالی ،جنبهی سیاسی دارد و صرفاً به طور خا نار به اوضاع و احوا مرتبط بنا
برنامهی هستهای ایران ،میتواند تا حدود زیادی قانعکننده باشد و اینکه نباید چنین اسنتدلالی را
به دیگر موارد تسری داد.
دلیل سومی که قابل طرر است ،این میباشد که از قصند و ارادهی طنرفین هنم مشنخص
است که برجام ،یک معاهده نیست ،چرا که کشورهای عضو مدام بر این تأکید داشتند که برجام،
یک موافقتنامه و سند تعهدآور نیست .و این هم از اسم سند ،شکل تنایم آن و امضاء نشدن آن
و مهمتر از این ،از جنس مفاد و محتوای مندرج در آن و هم از اعلام اراده همه طرفین مشنخص
است ( / Mardani Hooshmand, 2016: 82قربنان زاده / 1 :6931 ،صنابری انصناری،
 ،6931قابل دسترس در .)www.khabaronline.ir :قصد طرفین در برجام بر آن بوده اسنت
که این سند حاوی یک تواف جامع سیاسی با ضمانتاجراهای سیاسی باشد .برجام ناشی از اراده
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دولتها است و طرفین به صورت داوطلبانه ،تعهداتی را پذیرفتهاند .خاصیت وی هی این تعهدات،
بازگشتپذیر بودن آنهاست و اجرای آنها براساس اقدامات متقابل خواهد اگنر متننی مشنمو
حقوق بینالملل تلقی شود ،ضمن عندم بازگشنتپذیری ،وی گنی الن امآوری داشنته و غیرقابنل
تخطی است .مضاف به اینکه در صورت نقض معاهده ،ناقض دارای مسئولیت بینالمللنی اسنت
(عبدالی ،6931 ،قابل دسترس در .)basijlaw.ir :این دیدگاه مخالفان تا حدود زیادی منطقی و
قانعکننده است .قصد و نیت طرفین یک معاهده بسیار مهم است و رویهی بینالمللی حکاینت از
نقش تأثیرگذار و تعیینکنندهی آن در خصو ماهیت یک سند دارد ،و اینکه میتواند به عنوان
یک عنصر در امر تفسیر متن یک معاهده نقشآفرین باشد.
چهارمین دلیل ا ینکه ،دولت ایران اصلاً موظف نبود که برجام را جهت تصنویب بنه مجلنس
بفرستد ،چرا که این سند اصلاً از شمو اصل  66قانون اساسی خنارج اسنت (صنابری انصناری،
 ،6931قابل دسترس در .)www.khabaronline.ir :اگنر بخنواهیم صنرفاً بنر طبن تفسنیر
شورای نگهبان از اصو  66و  600قانون اساسی قضاوت کنیم ،باید بگوییم کنه اسنتدلا فنوق
قانعکننده نمیباشد .این شورای بر این باور است که حتی چنانچه یادداشنت تفناهم هنم ایجناد
تعهد نماید ،باید از کانا تصویب مجلنس بگنذرد (خلیلینن اد )011 :6931 ،در مجمنوع اگرچنه
برجام حاوی یک سری تعهدات ،آنهم پیچینده و سننگین بنرای اینران اسنت و طبیعتناً نیازمنند
تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان میباشد اما چنانچه به نیت و قصند طنرفین نگناه شنود،
متوجه خواهیم شد که استدلا فوقالذکر میتواند قانعکننده و قابل قبو باشد .اشاره شد که بننا
بر مقامات طرفین ،هی از کشورها قصد انعقاد معاهدهی ال امآور و ایجاد تعهد بنرای یکندیگر را
نداشتند .لذا از این منار ،چنین سنندی ،مشنمو اصنو  66و  600قنرار نمیگیرنند و نیازمنند
تصویب مجلس نمیباشند.
 واژهها و عبارات بکار رفته در برجام ،مفهوم سیاسی دارند نه مفهوم حقوقی .در منتن سنندبیشتر از واژه « »willاستفاده شده و نه « ،»shallکه این خنود نشناندهندهی تعهندآورنبودن
برجام میباشد (ملاکریمی و جلالی .)01 :6931 ،مخالفان بیان میکننند کنه در برجنام تعهنداتی
عنوان شده است که در گذشته نی وجود داشت به عبنارتی تعهندات قبلنی بازتولیند شنده اسنت
بنابراین تعهدی جدید به وجود نیامنده کنه آن را معاهندهای بنرای تصنویب در مجلنس بندانیم
(«بررسی ال امآور بودن برجام از نگناه حقوقندانان در کمیسنیون وین ه /تاییند انعطناف و تنوازن
تعهدات طرفین در برجام» :6931 ،قابل دسترس در .)www.icana.ir :این نار هم تنا حندود
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زیادی قابل پذیرش است چرا که اگر سند ،بیان تعهدات پیشین باشد ،عملاً فاقند ارزش تعهندی
مج ا است و بنابراین به خودی خود واجد اثر معاهده ای نیست.
 عدم امضاء برجام از سوی طرفین (ملاکریمی و جلالی.)01 :6931 ، سندی که در چارچوب برجام تنایم شده است ،منعطف و از نوع حقوق ننرم اسنت کنه درحقوق بینالملل ،تعریف نشده است.
حقوق نرم هرچند دارای قالب ال امآور است ،اما در محتوا و چگونگی اجنرا ،منعطنف و فاقند
ضمانتاجرای حقوقی است .این سند یک سند سیاسی یا سند حقوقی با محتوای بسیار منعطفنی
است که طب آن طرفین میتوانند در صورت مشاهده تخطی از سوی طرف مقابل و یا اگر بنه
هر دلیلی تمایلی نسبت به اجرای تواف نداشتند ،به پایبندی
خننود ادامننه ندهننند (قنبننری جهرمننی :6931 « ،قابننل دسننترس درwww.iran-:
.)newspaper.com
 سازکار حل و فصل اختلافات در برجام (بندهای  91و  )96متفاوت از سازکارهای حقوقی وسیاسی حل و فصل اختلافات در حقوق بینالملل میباشد (ملاکریمی و جلالی.)06-01 :6931 ،
 گروه  ،0+6شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و یک گروه غیررسمی است و لذا سند منعقندشده با آن ،نمیتواند معاهده باشد (ملاکریمی و جلنالی .)16 :6931 ،اینن دیندگاه فاقند وجاهنت
حقوقی است چرا که ایران برجام را نه با این گروه ،بلکه با کشورهای عضنو اینن گنروه منعقند
کرده است و هر یک از آن کشورها ،به طور جداگانه عضو برجام محسوب میشنوند .در مقابنل،
عدهی زیادی بر این نارند که برجام یک معاهدهی بینالمللی است .مهمترین دلایل موافقان بنه
قرار ذیل میباشد («بررسی ال امآور بودن برجام از نگناه حقوقندانان در کمیسنیون وین ه /تاییند
انعطاف و توازن تعهدات طرفین در برجام» :6931 ،قابل دسترس در)www.icana.ir :
 از نار قانون اساسی ،برجام نوعی عهدنامه است و تصنویب آن توسنط مجلنس ضنروریاست (فتاحی زفرقندی .)61 :6931 ،که البته محق شد .این دیدگاه قابل انتقاد اسنت چنرا کنه
موافقان در واقع از منار حقوق داخلی ایران (قانون اساسی) ،برجنام را بررسنی و تصنویب آن را
ضروری دانسته اند .این در حالی است که هدف ما از طرر سؤا مربو به ماهیت برجام ،این بود
که در واقع میخواستیم بدانیم که برجام در چارچوب حقوق بینالملنل از چنه مناهیتی برخنوردار
است .در مجموع از منار حقوق داخلی ایران ،نار مذکور درست است و همانگونه که بیان شند،
چون برجام ایجاد تعهد نموده است ،می بایسنت از مجنرای تصنویب و تأییند مجلنس و شنورای
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نگهبان میگذشت.
 برجام شرو مدنار مادهی  0کنوانسیون  6313وین را داراست و نی قطعنامهی  0096کهتحت فصل  6منشور ملل متحد به تصویب رسیده است ،ال امآور بنودن برجنام را تأییند میکنند
(فتاحی زفرقندی.)61 :6931 ،
 زبان نگارش برجام به شکلی است که حاکی از این است که برجام یک معاهنده الن امآورمیباشد .در این سند از واژگان و عباراتی چون تکالیف ،تعهندات ،متعهند ،مشنرو  ،منطبن بنا
قطعنامهی شورای امنیت استفاده شده است کنه همگنی نشنان میدهنند کنه طنرفین تعهندات
ال اماور را پذیرفتهاند (فتاحی زفرقندی.)61 :6931 ،
در مجموع با توجه به ارزیابیهای بعملآمده از نار مخالفان از یک سو و با توجه به دیندگاه
موافقان از سوی دیگر ،باید گفت که میتوان موضوع را از دو منار بررسی نمود .اگنر بخنواهیم
برجام را به تنهایی و بدون در نار گرفتن قطعنامهی  0096مورد سنجش قرار دهیم ،باید بگوییم
که برجام نمیتواند یک معاهده یا موافقتنامهی بینالمللی باشد .علیرغم انتقادات بسیاری که بنه
دیدگاههای مخالفان وارد است ،در نهایت باشد گفت که برجام بیشتر یک موافقتنامنهی سیاسنی
غیرال امآور است و نه یک معاهده .اصلیترین دلیل ،قصد و نیت طرفین اسنت کنه چنه قبنل از
انعقاد برجام و چه بعد از انعقاد آن ،طرفین مدام تأکید داشتند که به دنبا پذیرش و تصویب یک
معاهدهی بینالمللی نیستند .در واقع قصد هی یک از طرفین ،ایجناد تعهندات از ننوع معاهنداتی
نبوده است .همچنین واژگان و نوع عبارتپردازیهای برجام نشان میدهد که طرفین بنه دنبنا
این بودند که یک سری اقدامات داوطلبانه را انجام دهند اقدامات که نقض آنها ،عمل متخلفانه
بینالمللی محسوب نمیشود تا مسئولیت بینالمللی برای دولت ناقض به همنراه داشنته باشند و
آثار نقض برجام ،در نهایت برگشت تحریمها میباشد .در واقنع ضنمانتاجرای آن ،برگشنت بنه
وضعیت گذشته و شرایط سیاسی پیشین میباشد .برجام حاوی ینک سنری تعهندات و اقندامات
داوطلبانه ،کلی و منعطف است .اگر بخواهیم برجام و قطعنامنه را بنا همندیگر در نانر بگینریم،
قضیه متفاوت میشود .در این حالت برجام را باید به عنوان یک سند حقوقی ال اماور دانست کنه
تحت شمو حقوق بینالملل قرار میگیرد .البته در این حالت ،ال امآوری آن نه به اعتبار معاهنده
بودنش ،بلکه به اعتبار منضمبودن به یک قطعنامهی شورای امنیت است کنه طبن منادهی 00
منشور ،برای تمامی اعضاء سازمان ملل (اعضاء برجام و غیر آنها) لازمالاتباع است (قربنان زاده،
 .)10 :6931نکتهی پایانی اینکه از منار حقوق داخلی ایران ،هم عملاً نمیتنوان برجنام را ینک
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معاهدهی ال امآور و مشمو اصل  66قانون اساسی دانست .کما اینکه این سنند ،نین هرچنند از
کانا تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشت ،اما اینگونه نبود که به عنوان یک معاهده،
این روند را طی کند.
 .2ویژگیهای برجام
اگر نگاهی به روند حل و فصل اختلاف هستهای ایران انداشته شود و وضنعیت بنا پرونندهی
هستهای کشورهایی چون کرهی شمالی و لیبی مقایسه شود ،تا حدود زیادی میتوان به برخی از
جوانب و شاخصههای مثبت این سند پی برد .همچنین اینکه این سند طی قطعنامهی مورد تأیید
شورای امن یت قنرار گرفتنه و اینن شنورا بنرای نخسنتین بنار در تناریخ عملکنرد خنود ،تمنامی
قطعنامههای تحریمی گذشته خود را لغو نمود ،از دیگر وی گیهای مثبت و جوانب نوآوراننهی آن
محسوب میشود موضوعی که در بند دوم بدان پرداخته میشود .همچنین سازکاری کنه برجنام
برای حل و فصل اختلاف راجع به سند مقنرر نمنوده اسنت ،نین در ننوع خنود ،ابتکناری اسنت
موضوعی که در بند پایانی این قسمت بررسی میشود.
 .2-8پروندهی ایران در مقایسه با پروندهی کره شمالی و لیبی
اگر بخواهیم شناخت بهتری از می ان تأثیرگذاری و نقش برجام در تحو در شیوههای حل و
فصل اختلافات هستهای پیدا کنیم ،لازم است که بدانیم ،جامعهی بینالمللنی بنا دیگنر اختلافنات
هسته ای مهم و پیچیده چگونه مقابله نمنوده اسنت کنه در اینن خصنو نگناهی اجمنالی بنه
پروندههای هستهای کرهی شمالی و لیبی خواهیم داشت.
الف) پروندهی هستهای کرهی شمالی
نخستین جرقههای اختلاف میان کره و آژانس در ماه مه  6330زده شد زمانی که به دنبنا
تسلیم اظهارنامههای اولیه به آژانس و آغاز بازرسیها ،ناهمخوانیهایی مینان گ ارشهنای اینن
کشور و یافتههای بازرسان آشکار شد و مشخص گردید که وجوه مقادیر اعلامنشدهای پلوتونینوم
در این کشور وجود دارد .آژانس در فوریه  6339درخواست کرد تا از دو سایت مشنکوک در اینن
کشور بازدید کند که مورد موافقت قرار نگرفت که همین امر موجب گردید کنه آژاننس اینن دو
سایت را ناامی و غیرقابل بازرسی توصیف نمایند (اسنلامیزاد .)601 :6932 ،در مقطعنی دیگنر
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آژانس درصدد برآمد که بازرسیهای وی های را از سایتهای این کشور بعمل آورد کنه بناز هنم
کره مخالفت نمود .آژانس زمانی که دید نمیتواند به انجام بازرسیها بپردازد و کره به طور جدی
از ورود بازرسان ممانعت بعمل آورد ،رو به سوی صدور قطعنامنه علینه اینن کشنور آورد بندین
ترتیب که شورای حکام در تاریخ  00فورینه  6339قطعنامنهای صنادر و عدمپایبنندی کنره بنه
تعهدات مقرر در معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای و موافقتنامهی پادمان را اعلنام نمنود
(ساعد ،)622 :6911 ،و با بیان اینکه امکان راستیآزمایی عدم انحراف مواد هسنتهای بنه سنوی
مقاصد غیر صلحآمی وجود ندارد ،موضوع را به شورای امنینت و مجمنع عمنومی سنازمان ملنل
گ ارش نمود (.)GOV/2645, 1993, Paras.2, 4
در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا در سا  0261و تصنویب
تحریمهای جدید اقتصادی و اعما فشار بر کرهی شمالی برای ننابودی تأسیسنات و تسنلیحات
هستهای ،سرانجام ترامپ و رهبر کرهی شمالی در  60ژوئن  0261در سنگاپور با یکدیگر دیندار
نمودند («ترامپ و کیم جونگ اون بنا یکندیگر دیندار کردنند» :006936 ،قابنل دسنترس در:
 )www.yjc.irدر این دیدار ،طرفین یک سند مشترک جامع در زمینه بهبود روابط دو طنرف و
مسائل امنیتی امضاء کردند سندی که دو طرف را به ادامه مذاکرات متعهد نموده است .آمریکا و
کره شمالی در سند مشترک به ایجاد یک رژیم صلح پایدار و ماندگار در شبه ج ینره کنره و نین
بازیابی و بازگرداندن بقایای افراد مفقود شده از جنگ کره متعهد شدند .رئیس جمهور آمریکنا در
نشست خبری پس از دیدار ،اظهار داشت که بر اساس گفتگوهای انجام شده با رهبر کره شمالی
و همان طور که در سند مشترک آمده است ،قرار شده است که این کشور مراک آزمنایش اتمنی
خود را به طور کامل از بین ببرد و اینکه تحریمها تنها پس از اینکه روند هستهایزدایی در شنبه
ج یره کره اجرایی شنود ،برداشنته خواهنند شند («دیندار تناریخی کنیم جوننگ اون و دونالند
ترامپ» :6936،قابل دسترس در )fa.euronews.co :اتفاقات مرتبط با پرونده هستهای کرهی
شمالی به همینجا ختم نشد .با اینکه کره شنمالی اقندامات مثبتنی چنون تخرینب چنند سنایت
هسته ای را انجام داده است ،اما دولت آمریکا تنها چند روز پس از برگ اری این دیدار ،بنا صندور
یک فرمان اجرایی ،کره شمالی را همچنان تهدید فوق العادهای علیه ایالات متحده معرفی کرد و
حالت فوقالعاده ملی در خصو کره شمالی را به مدت یکسنا دیگنر تمدیند ،و تحنریمهنای
اقتصادی علیه پیونگ یانگ را بار دیگر حفظ نمود («ترامپ تحریمهنای کنره شنمالی را تمدیند
کرد» :6936 ،قابل دسترس در )www.tasnimnews.com :با ادامه تنشها ،دومنین دیندار
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ترامپ و رهبر کرهی شمالی در  06فوریه  0263در ویتنام برگ ار گردید که باز بینتیجنه مانند و
طرفین به هی توافقی در زمینه خلع سلار هستهای و مسائل اقتصادی (رفنع تحریمهنای کنره)
دست نیافتند (دیدار نیمهتمام رهبران آمریکا و کره شنمالی در ویتننام بندون توافن خلنع سنلار
هستهای :6936 ،قابل دسترس در .)fa.euronews.com/ :آنچه مشخص است ،این است که
چالش مربو به برنامههای هستهای کرهی شمالی همچنان به قنوت خنود بناقی اسنت و بایند
منتار ماند و دید که در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
حا که تا حدودی با ابعاد و جوانب پروندهی هستهای کرهی شمالی آشنا شدیم ،بهتر اسنت
به اجما این پرونده را با پروندهی هستهای ایران مورد مقایسه قنرار دهنیم .اینن دو پروننده از
جهات راهبردی ،انگی شی ،اقتصادی و بنوی ه حقنوقی بنا یکندیگر متفناوت هسنتند .در همنان
سا های اولیه بروز اختلاف هستهای ایران ،مقامات سیاسی این دو کشور هم بر تفناوت اینن دو
پرونده تأکید داشتند .البته میتوان برخی شباهتها از منار سیاسی و امنیتی میان مینان اینن دو
پرونده یافت .نخست اینکه آمریکا و برخی شرکای غربی این کشور تمنام تلناش خنود را انجنام
دادهاند تا این دو کشور به فناوری هستهای دست پیدا نکنند .دومین تشابه ،را میتوان سرسختی
و مقاومت هر دو کشور در برابر زیادهخواهیهای این کشورها و بعضناً آژاننس و شنورای امنینت
دانست .اعما تحریمهای سنگین و بیشنمار ،سنومین وجنه اشنتراک اینن دو پروننده میباشند
(رستمی .)690-691: 6911،از منانر حقنوقی ،بنیش از اینکنه بتنوان شنباهت مینان پرونندهی
هستهای ایران و کرهی شمالی قائل شد ،تفاوت وجود دارد .نخستین و مهمترین وجه افتراق این
دو پرونده ،اهداف برنامهی هسنتهای دو کشنور میباشند .اینران همنواره دسنتیابی بنه فنناوری
صلحآمی هستهای و نه تولید بمب هستهای را به عنوان هندف خنود اعلنام کنرده اسنت .اینران
برخلاف کرهی شمالی هیچگاه اقدام به اخراج بازرسان آژانس و قطع همکاری با این نهاد ننمنود
و همواره تلاش کرد که در چارچوبهای معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای به فعالیتهای
صلحآمی خود ادامه دهد .در این راستا ،همکاریهای گسنتردهای بنا آژاننس نمنود و تأسیسنات
هسته ای خود را به صورت وسیع و حتی در مواقعی ،فراتر از روا متعارف و حدود تعهدات خنود،
تحت بازرسی و ناارت آژانس قرار داد .در تمام طو سا هایی که اختلاف هستهای ایران پابرجا
بود ،آژانس هرگ نتوانست شواهدی دا بر انحراف برنامهی هستهای اینران بنه سنمت مقاصند
ناامی پیدا کند .در حالی که کرهی شمالی بارها اقدام به آزمایش سنلار هسنتهای نمنود و اینن
بارزترین و ب رگترین انحنراف در برنامنهی هسنتهای اینن کشنور و نقنض تعهندات بینالمللنی
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هستهای میباشد.
در مجموع با توجه به آنچه گفته شد ،در باب اینکه آیا برجام میتواند شیوهی مناسبی بنرای
حل و فصل اختلاف هستهای کرهی شمالی باشد یا خیر ،بایند گفنت کنه پنس از انعقناد برجنام،
بسیاری از مقامات سیاسی و کارشناسان بینالمللی از امکان استفادهی از الگوی برجام برای حنل
و فصل پروندهی کرهی شمالی سخن گفتند .برای نمونه ،مرکل صندراعام آلمنان در سنخنانی
ابراز داشته است که «توافقنامه هستهای ایران میتواند به الگویی برای حل مساله کنره شنمالی
نی تبدیل شود .ما شاهد بودهایم که بعد از گذشت سا ها منذاکره ،سنرانجام توانسنتیم در منورد
ایران به تواف دست یابیم .این مهم در سایه یک دیپلماسی مشترک به دست آمند و بنه نانرم
میتوان مشابه این اقدام را در مورد مساله کره شمالی نی پیاده کرد«( ».مرکل :برجنام ،الگنویی
برای حل مساله کره شمالی است» ،6931 ،قابل دسترس در )www.isna.ir/news :البته این
سخنان مرکل ،چند روز بعد با واکنش معاون وزیر امور خارجه روسیه روبرو شد .وی ابنراز داشنته
است که یک اختلاف فاحش و تضاد میان وضعیت هستهای ایران و کره شمالی وجنود دارد ،چنرا
که کره شمالی برخلاف ایران کشوری است که هم اکنون سلار هستهای را در اختینار دارد و بنه
توانایی رسیده است که میتواند آن را آزمایش کند و در جهت توسعه مداوم سیستمهای پرتنابی
در قالب موشکهای بالستیک است .البته وی علیرغم بیان مطلب ،در نهایت بیان داشنته اسنت
که این پیشنهاد را با رغبت میپذیریم ،چرا که یک نگرش جدید برای حل مسئله هستهای کنره
شمالی نیاز است («ریابکوف :میان پرونده هستهای ایران و کنره شنمالی اختلناف زینادی وجنود
دارد» :6931 ،قابل دسترس در .)www.alef.ir :همچننین خنانم منوگرینی ،نماینندهی عنالی
اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی نی ضمن تفاوتگذاشتن مینان موقعینت اینران و
کره بوی ه از منار ناامهای سیاسی و تاریخی ،هم دیدگاه مرکل را دارای اهمیت وی ه دانسته و
بیان داشته است که مد حل بحران هستهای ایران می تواند راهنمای حل بحران هستهای کره
شمالی از طری دیپلماسی باشد (موسویان ،6931 ،قابل دسترس در.)www.irdiplomacy.ir:
در مجموع در خصو امکان استفاده از الگوی برجام برای حل و فصنل اختلناف هسنتهای
کرهی شمالی باید گفت که به نار میرسد چنانچه آمریکا و کشورهای اروپایی به طور کامل بنه
تعهدات خود پایبند میماندند ،قطعاً برجام میتوانست به عنوان یک الگوی مناسنب ،ننه تنهنا در
زمینهی پروندهی کره ،بلکه در ارتبا با دیگر اختلافات هستهای هم کاربرد داشته باشد ،هر چند
همانگونه که گفته شد این دو پرونده از لحاظ حقوقی ،تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند .برجام
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به نحوی تنایم شده است که در عینحا که شدیدترین و سختترین تدابیر حفاظتی و پادمانی
را نسبت به برنامهی هستهای ایران مقرر داشته است ،اما ح غنیسازی و استفادهی صلحآمی از
انرژی هستهای را تا حدودی ،برای ایران به رسمیت شناخته است .همچنین قرار بود که از لحاظ
اقتصادی و سیاسی هم گرههای زیادی را باز نماید (صرفنار از اینکه در عمل ،چقدر برجام نفنع
سیاسی و اقتصادی نصیب ایران نموده است) .با توجه به خروج امریکا از برجام در کل باید گفت
که این روش ،دیگر نمیتواند برای دولتهای دیگر به این شکل جذاب باشند ،زینرا خطنر عندم
اجرای آن از سوی قدرتهای ب رگ وجود دارد .لذا به نار میرسد کنه چنانچنه کنرهی شنمالی
مایل به انعقاد یک معاهده به آمریکا است ،میبایست به نحوی اقدام نمایند کنه سنند نهنایی از
ضمانتاجرای کافی در برابر عدم پایبندی طرفین به تعهداتشان برخوردار باشد و اینگوننه نباشند
که همانند وضعیت ایران ،کره شمالی به تمامی تعهداتش عمل نماید و آنگاه آمریکا به راحتنی و
بدون عواقب و تبعات حقوقی ،بتواند از سند خارج شده و دوباره تحریمهای این کشنور را برقنرار
کند.
 )2پروندهی هستهای لیبی
یکی دیگر از اختلافات هستهای مهم و جنجنا برانگی  ،پرونندهی هسنتهای لیبنی در زمنان
رهبری معمر قذافی بر این کشور میباشد .نخستین اقدام این کشور در زمینهی هستهای به سا
 6362بر میگردد که این کشور همچنین توانست راکتور تحقیقی  62مگاواتی را بنرای نیروگناه
تاجورا از شوروی خریداری کند 61 .آوریل  6363بود که فاش شند کنه سنرهنگ قنذافی سنا
 6366کمکهایی را به چین ارسا کرده تا بتواند تکنولوژی تولید سلارهای هستهای را از چنین
دریافت کند .لیبی در دههی  12و نود میلادی هم به فعالیتهای خود در زمینهی هستهای ادامه
داد .در  69دسامبر  6336آمریکا مدعی شد که لیبی در تلاش است تا از دانشنمندان بیکنار شنده
روسیه در زمینه برنامههای سلارهای هستهای استفاده کنند .البتنه هم منان بنا اینن فعالیتهنا،
آژانس هم تا حدودی این امکان برایش فراهم شده بود که از سایتها و تأسیسات هستهای اینن
کشور بازرسی بعمل آورد و فعالیتها را راستیآزمایی نماید .هر چه زمنان بنه جلنوتر منیرفنت،
ادعاهایی بیشتری مبنی بر اینکه لیبی در حا تولید سلار اتمنی اسنت ،مطنرر میشند .لیبنی از
ژانویه تا سنپتامبر  0221بنرای اعتمادسنازی اقندامات گسنتردهای صنورت داد از جملنه اینکنه
تأسیسات هستهای خود را به طور کامل به آمریکا منتقنل کنرد و تمنامی تجهین ات منرتبط بنا
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موشکهای اسکاد سی خود را منهدم نمود (« / )Venturini, 2011 :368-369تاریخچنه
هستهای لیبی» ،6919 ،قابل دسترس در .)aftabnews.ir :در مقابل این اقدامات ،آمریکا قنو
داده بود که تحریمهای این کشور را کاملاً لغو نماید که البته هرگ به وعدهی خود عمنل نکنرد.
نخستین اقدام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد لیبی ،به سا  0221بر میگردد زمانی کنه
مدیرکل آژانس ،در گ ارشی به شورای حکام ،بیان داشت که لیبی تعهداتش بنرای پایبنندی بنه
مقررات موافقتنامهی پادمانها را نقض کرده اسنت ().GOV/2004/12, 2004: para.35
با اینکه مدیرکل آژانس در چهارمین و آخرین گ ارش خنود بینان داشنت کنه آژاننس قنادر بنه
راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای اعلامشده بوده است ،اما شورای حکام در نهایت پرونده
لبیبی را بنه شنورای امنینت گن ارش نمنود (.)Gerami and Goldschmidt, 2012: 15
توجه به مطالب مذکور مشخص میکند که عاقبت اختلاف هستهای لیبی ،جمنعآوری و ننابودی
تمام تأسیسات هستهای این کشور بود .در پی این اقدام ،عملاً به نوعی ح لیبی برای استفادهی
صلحآمی از انرژی هستهای هم از بین رفت و وعده و وعیدهایی که در زمینهی لغو تحریمهنای
اقتصادی این کشور هم مطرر شده بود ،هی کدام محق نشد .در کل اگرچه اختلناف هسنتهای
لیبی به سرنوشتی متفاوت با اختلافات هستهای ایران و کرهی شمالی دچنار شند ،امنا آژاننس را
برای مدت کوتاهی درگیر خود نمود و با سرعت بیشتری حل و فصل گردید.
 .0-0قطعنامه  0096شورای امنیت به مثابه سازکار تضمین اجرای برجنام و سنازکار حنل و
فصل اختلافات؟
یکی دیگر از جوانب مثبت و وی گیهای برجام ،این است که این سند طی قطعنامهای منورد
تأیید شورای امنیت قرار گرفته است .بنا تصنویب قطعنامنه  0096در تناریخ  02جولنای ،0260
شورای امنیت تصمیم به لغو مفاد تمامی قطعنامهی تحریمی مصوب خود علینه اینران نمنود .در
نخستین و دومین بند اجرایی قطعنامه تصریح شده است که شورا برجام را تأیید کرده و به طنور
جدی خواستار اجرای کامل آن میباشد و اینکه شورا همنهی دولنتهنای عضنو سنازمان ملنل،
سازمانهای منطقهای و بینالمللی را مل م به انجام اقدامات لازم در حماینت از اجنرای برجنام و
اجتناب از اقداماتی که اجرای تعهدات طب این سند را با مشکل مواجنه میسنازد ،نمنوده اسنت
( .)UN Doc. S/RES/2231, 2015: paras.1-2مطلب اخیر نوآوریهای این قطعنامنه
نسبت به شش قطعنامهی قبلی راجع به برنامهی هستهای ایران میباشد( .دلخنوش)10 :6931 ،
در ادامهی قطعنامه ،کار راستیآزمایی و ناارت لازم بر تعهدات مرتبط با هستهای ایران را بنرای
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دورهی کامل این تعهدات تحت برجام بر عهدهی آژانس قرار داده شده است .مدیر کنل آژاننس
موظف است که مرتباً شورای حکام و شورای امنیت را در جریان پایبندی ایران بنه برجنام قنرار
دهد (.)UN Doc. S/RES/2231, 2015: paras. 3-4
بندهای  06تا  09از لغو کلیهی قطعنامههای مرتبط بنا برنامنهی هسنتهای اینران صنحبت
میکند که البته انجام آنها به راستی آزمایی آژانس و تأیید پایبندی اینران بنه تعهنداتش طبن
برجام منو شده بنود ( .)UN Doc. S/RES/2231, 2015: paras. 5-7هرچنند آژاننس
طی چندین گ ارش پایبندی ایران را تأیید کرد ،اما مشاهده کردیم که در نهایت آمریکا به جنای
او خود بازگشت و اینبار با شدت و گستردگی بیشتر ،تحریمهایی را علینه اینران اعمنا نمنود.
نکتهی اخر در مورد قطعنامه اینکه طب بند  ،1نهایتاً  62سا پس از روز تواف هسنتهای ،هنم
این قطعنامه و هم قطعنامههای قبلی شورا راجع به برنامهی هستهای ایران نبایند اجنرا شنوند و
اینکه شورا رسیدگی به پروندهی ایران را پایان بخشنیده و موضنوع عندم اشناعه را از فهرسنت
موضوعات در دستور کار شوار خارج میکند (.)UN Doc. S/RES/2231, 2015: para. 8
برخی در دفاع از قطعنامهی  ،0096ابراز داشتهاند که مقدمهی قطعنامه ،حکایت از تبدیل فضنای
اجباری ناام امنیت دستهجمعی به فضای رضایی دارد که این امر ،در ننوع خنود در تناریخ ملنل
متحد و تاریخ اقدامات شورای امنیت ،بیسابقه است .همچنین این نکته که قطعنامنه  ،0096ننه
تنها شورای امنیت ،بلکه گروه  0+6و حتی دو ثالش مرتبط با لغو تحریمها ،را ملن م بنه انجنام
اقداماتی نموده است ،حای اهمیت است .نکتهی سوم اینکه قطعنامه در ده منورد بنه منادهی 16
منشور ملل متحد شاره نمود که فقط یک مورد از آنها ،ایران را خطاب قرار داده اسنت .مخاطنب
نه مورد دیگر ،شورای امنیت است .در طو تاریخ ،این ماده هیچگاه برای شورای امنینت ایجند
تعهد نمیکرد (ساداتمیدانی .)irdiplomacy.ir6931 ،به هر حا تصویب این قطعنامه نشنان
داد که جامعهی بینالمللی نسبت به روند حل و فصل اختلاف هستهای ایران ابراز رضایت دارند و
مسیر طیشده را بسیار مناسب میدانند .اینکه بالاترین و اصلیترین نهاد تصمیمگیرنده راجع بنه
صلح امنیت بینالمللی بر روند و اقدام صورتگرفته برای حل اختلاف هستهای یاران مهر تأییند
زد ،خود از وی گیهای بارز برجام میباشد و اینکه نشان داد کنه منذاکره همچننان میتوانند بنه
عنوان کمه ینهترین و در عین حا بهترین شیوه حل و فصل اختلافنات بینالمللنی باشند .بایند
گفت که این قطعنامه قرار بود عملاً به عنوان تضمینی بنرای اجنرای برجنام باشند و بنه ننوعی
کشورهای عضو را مل م به پایبندی به تعهداتشان نماید کنه البتنه وضنعیت آنگوننه کنه انتانار
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میرفت ،رقم نخورد و خروج بدون دردسر و تبعات آمریکا نشان داد که همچنان باید معتقد بدین
باشیم که روابط بینالملل به طور جدی حقوق بینالملل را تحت تنأثیر خنود قنرار داده و حقنوق
بینالملل هنوز نتوانسته است به ضمانت اجرایی قوی جهت پایبند نمودن کشورهای ناپایبنند بنه
تعهداتشان دست یابد .زمانی که برجام به موجب قطعنامنهی شنورای امنینت منورد تأییند قنرار
گرفت ،شاید عدهی کمی میتوانستند تصور کننند کنه آمریکنا بنه راحتنی و بنا بیاعتننایی بنه
تعهداتش ،از برجام کنارهگیری کند .اما خروج این کشور نشان داد که که چنانچه ابن ار قندرت و
ثروت را در اختیار داشته باشید ،بدون حتی کنوچکترین تبعنات ،میتوانند بنه قواعند و مقنررات
مصوب خوب ناپایبند باشید که این مسئله قطعا از نار حقوق بینالملنل منورد پنذیرش نیسنت.
علیایحا قطعنامه غیر از اینکه ماهیت تأییدی برای برجام دارد ،دربرگیرندهی مقرراتی است که
اهمیت آنها کمتر از اصل تواف نیست.
 .2-9سازکار حل و فصل اختلافات برجام
سازکار حل و فصل اختلافات راجع به برجام که در بندهای  91و 96آن مقرر شنده اسنت ،در
نوع خود ،بدیع و از جوانب نوآورانهی این سند محسوب میشود.
بند  91از نهادی تحت عنوان «کمیسنیون مشنترک» متشنکل از نماینندگان طنرفین ننام
میبرد 6که به طور معمو هر سه ماه ،یکبار تشکیل جلسه داده و در موارد بروز اختلاف به اجماع
اتخناذ تصنمیم مینمایند () .)JCPOA, 2015: Annex IV: paras. 3 (1-2), 4 (1,4در
صورتی که ایران ادعای نماید که هر یک یا کلیه اعضاء گروه  0+6به تعهدات خود پایبند نیستند
یا هر یک از اعضاء این گروه ،چنین ادعایی را علیه ایران مطرر نمایند ،کمیسیون وارد رسنیدگی
میشود و موظف است ظرف  60روز (تمدید مدت در صورت اجماع طرفین) به وضعیت رسیدگی
کنند .چنانچه پس از این مدت ،عضوی همچنان معتقد به استمرار وضعیت عدم پایبنندی باشند،
میتواند درخواست نماید که وزرای خارجه طرفین ظرف  60روز به موضوع رسیدگی نماید پنس
از بررسی کمیسیون مشترک هم مان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران خواه عضنو شناکی
یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است میتواند درخواست نمایند کنه موضنوع توسنط
یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکنی از سنوی هنر ینک از طرفهنای

 .6جمعاً  1عضو دارد که با خروج آمریکا از برجام ،در حا حاضر با  6عضو تشکیل میشود.
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درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود .این هیئت نی میبایست ناریه غیرال ام آور
خود را ظرف  60روز ارائه نماید .چنانچه ،متعاقنب اینن فراینند  92روزه موضنوع فیصنله نیابند،
کمیسیون مشترک در کمتر از  0روز ناریه هیات مشورتی را با هندف فیصنله موضنوع بررسنی
خواهد کرد .چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شناکی فیصنله نیافتنه باشند ،و
چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع ،مصداق «عدم اجرای اساسی» میباشند ،آنگناه آن
طرف میتواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا ج ئی اجنرای تعهنداتش
وف برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلناغ نمایند کنه معتقند اسنت
موضوع مصداق «عدم اجرای اساسی» بشمار میآیند ( .)JCPOA, 2015: para.36پنس از
ارجاع وضعیت به شورای امنیت ،طب بند  96برجام ،این نهاد وارد رسنیدگی شنده و میبایسنت
منطب با رویههای خود در خصو قطعنامهای برای تنداوم لغنو تحنریمهنا رأیگینری نمایند.
چنانچه قطعنامه ظرف  92روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد ،سپس مفاد قطعنامنههنای سناب
شورای امنیت مجدداً اعما خواهند شد ،مگر اینکه به نحو دیگنری تصنمیمگینری شنود .نکتنه
جالب اینکه بازگشت تحریمها شامل قراردادهایی که بین ایران و هر ینک از طرفهنای مقابنل
مطاب با برجام و قطعنامه  0096پیش از اعما مجدد تحریمها منعقد شنده اسنت ،نمیشنود و
آنها همچنان به اعتبار خود بناقی هسنتند ( .)JCPOA, 2015: para.37حقنوق بینالملنل
برای نخستین بار است که شاهد تأسیس چنین سازکار پیچیده و چندلایه میباشد .برخی بر اینن
باورند که با توجه به نقشآفرینی شورای امنیت ،این سازکار قدرت محور اسنت کنه البتنه سنعی
شده است این قدرت با پیش بیننی سنازکارهای حقنوقی قبنل از رسنیدگی شنورا ،محندود شنود
(ملاکریمی و دیگران )6269 :6931 ،عدهای دیگر از همان ابتدای تصویب برجام بیان داشتند که
این سازکار علیه ایران خواهد بود و به هی وجه نمیتوان به هی نقض کلنی ینا ج ئنی برجنام
توسط طرف مقابل واکنش نشان داد به نحوی که منجر به خاتمهی تواف نشود («منتن کامنل
گ ارش کمیسیون وی ه بررسی برجام در مجلس» .)www.farsnews.com :6931 ،برخی در
مقابل ،مشارکت ایران در تمامی مراحل تصمیمگیری (حتی راجع به عدم پایبندی ایران) بنه جن
شورای امنیت را از م ایای این سازکار برشمردند (محبی و بذار .)010 :6931 ،علیایحا علیرغم
دیدگاه های موجود در خصو م ایا و معایب این سازکار ،برای اینکنه بتنوان ارزینابی دقیقنی از
می ا ن موفقیت آن در پایبند نمودن اعضاء به تعهداتشان داشت ،باید به نتایج عملی سازکار توجه
نمود .واقعیت این است که علیرغم اینکه انتاار میرفت سازکار حنل و فصنل اختلافنات برجنام
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بتواند به شیوهای غیرقضایی و دوستانه ،طرفین را پایبند به تعهداتشان نماید ،اما در نهایت ،خنود
به یکی از نقا ضعف اساسی برجام تبدیل شد و خروج بدون ضمانتاجرا و تبعات آمریکا از سند
و عدم پایبندی کامل اتحادیه اروپا به تعهداتشان ،نشنان داد کنه اینن سنازکار هرگن نمیتوانند
اب اری مفید و قدرتمند برای متعهدساختن اعضاء محسوب شود .سنازکار برجنام کنه متفناوت از
شیوههای سنتی حقوق بینالملل برای حنل و فصنل اختلافنات (شنیوههای حقنوقی و سیاسنی)
میباشد ،فاقد ضمانت اجرا لازم برای پایبند نمودن اعضاء به تعهداتشان میباشد .بررسی محتوای
جلسات کمیسیون مشترک برجام تا قبل از خروج آمریکا نشان میدهد که با وجود اعتراضهنای
متعدد ایران به عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش ،در نهایت تصمیم کمیسیون به صندور بیانینه و
توصیه به این کشور نسبت به اجرای عهداتش خاتمه مییافت .البته به نار میرسند کنه چننین
نتایج کاملاً قابل پیش بینی بود چرا که این کمیسیون متشنکل از قضنات ینا دوراننی نبنود کنه
بخواهند رأی صادر کنند و آن رأی از ضمانتاجراهای معمو حقوق بینالملنل برخنوردار باشند.
اساساً این سازکار با این هدف که بتواند مبتنی بر گفتگو و به شکل دوستانه ،اعضاء را ملن م بنه
پایبندی نماید ،تأسیس شده است و به نوعی متنأثر از کلینت برجنام کنه خنود بنه عننوان ینک
موافقتنامهی سیاسی و ن اکتی فاقد ضمانتاجرا بود ،این سازکار نین هنی ضنمانتاجرایی بنرای
تصمیمات کمیسیون در نار نگرفته است .اینها ،تنها برخی از نکاتی بود که نشناندهنده ضنعف
اساسی سازکار حل و فصل اختلافات برجام میباشد.
نتیجهگیری
چگونگی حل و فصل اختلاف هستهای ایران در مقایسه با پروندهای هسنتهای کرهشنمالی و
لیبی و طی کردن این مسیر از طری مذاکره و گفتگو و نه ابن ار قهرآمین  ،تأییند برجنام توسنط
قطعنامهی شورای امنیت ،لغو تمامی تحریمهای هستهای و به رسمیتشنناختن محندود حقنوق
هستهای ایران و سازکار حل و فصل اختلافات برجام که در نوع خود در حقوق بینالملل بندیع و
ابتکاری بود ،وی گیهای بارز برجام هستند که میتوانند برجام را از ظرفیتهای لازم برای ایجناد
تحو در عرصهی حل و فصل اختلافات هستهای و حتی دیگر اختلافات بینالمللی و معرفنی آن
به عنوان یک الگو برخوردار کنند .برای اولین بار در چارچوب سازمان ملل ،کشوری که موضنوع
قطعنامههای تحریمی این سازمان بوده است ،اقدام به مذاکره در خصو چگونگی حل و فصل
اختلاف و خارجشدن از شمو این قطعنامهها نموده است .تجربهی برجام نشان داد که میتنوان
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از استفاده از گ ینهی ناامی علیه یک کشور مشروعیتزدایی نمود و اینکه هی بنبسنتی بنرای
حل و فصل اختلافات و چالشهای بینالمللی وجود دارد و با مذاکره و رای نی میتوان بنه نتنایج
مطلوب دست یافت .اینکه میتوان از حقوق بینالملل به عنوان یک ابن ار بنه رسنمیت شنناخته
شده برای دستیابی به اهداف و منافع ملی از ینک سنو و تحقن آرمانهنا ،ارزشهنای و اهنداف
بینالمللی برای رسیدن به صلح و آرامش از سوی دیگر ،استفاده کنرد ،یکنی دیگنر از چی هنایی
است که بار دیگر در پرتو انعقاد برجام مشخص شد ،که البته با خروج آمریکا ،همگی اینهنا ،بنار
دیگر با تردیدها و ابهامات فراوان روبرو گردیدهاند .نحوهی ال امآور کنردن برجنام کنه از طرین
تصویب یک قطعنامهی شورای امنیت صورت گرفت و لغو تمامی قطعنامنهی تحریمنی شنورای
امنیت توسط خود این شورا ،نی از دیگر وی گیهای بارز برجام به شنمار منیرود کنه در حقنوق
بینالملل سابقه نداشته است .در مجموع علیرغم همهی این نکات مثبت ،و اینکه برجام بسنتری
را برای نقشآفرینی ایران در عرصه بینالمللی به عنوان یک دولت دارنندهی تنوان هسنتهای و
پایبند به تمام تعهداتش فراهم کرده بود ،اما به یکباره با خنروج آمریکنا و بازگشنت تحریمهنای
یکجانبهی این کشور (و در موارد بسیاری شندیدتر از سناب ) و عدمپایبنندی کامنل طرفهنای
اروپایی به تعهداتشان ،تمام معادلات به هم خورد و با توجه به آینده نامعلوم این سند ،بر جامعهی
بینالمللی آشکار شد که این موضوع که برجام در حوزهی حل و فضنل اختلافنات هسنتهای بنه
عنوان یک تحو محسوب میشود ،نمیتواند درست باشد .در حا حاضر ،واقعیت این است کنه
دیگر نمیتوان همانند روزهای ابتدایی انعقاد برجام ،به این سند و نقش و جایگناه آن در نانام و
حل و فصل اختلافات هستهای خوشبین بود و آن را برای دیگر کشورها ،جذاب و جالب دانست.
این سند با ضعفها و نقایصی روبرو است که ب رگترین و مهمترین آنها ،نبود ضمانت اجراهنای
حقوقی لازم جهت تضمین پایبندی طرفین بدان میباشد.
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