
  جامبرآمریکا از  سیاسی خروج -حقوقی ماهیت                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 

 سیاسی راهبردفصلنامه  

 3198 تابستان، 9 شماره ، ومسسال 

 311-345صفحات: 

  22/05/3198؛ تاریخ پذیرش نهایی:  35/02/3198تاریخ دریافت: 

 

 
   جامبرآمریکا از  سیاسی خروج -حقوقی ماهیت

 

 
 

*یصالحاکرم            
**یمحمدرضا دهشیر دکتر/  1

***رحمت حاجی مینهدکتر /  2
3

 

 

 دهیچک
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 مقدمه

و وزیر امور  2+۱برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( با توافق نهایی وزرای امور خارجه      

 .به امضا رنید( 3۱2۱جو ی  2۱) 223۱تیرماه  32خارجه جمهوری انالمی ایران در تاری  

عملی و ضمانت اجرایی این توافق، شورای امنیت نازمان ملل  یها هیبه منظور تحکی  پا     

جو ی  3۱) 223۱تیرماه  33را در تاری   3322خود، قطعنامه  1۱11متحد طی جلسه 

به تصویب رنانده و از کشورهای امضا کننده برجام خوانت تا در اجرای تعهدات خود ( 3۱2۱

 قبلی تحری  علیه ایران لغو گردید. یها امهکوشا باشند و کلیه قطعن

حال، مسیر همکاری کشورهای امضا کننده برجام از همان آغاز، مسیری نهل و  با این     

مبتنی بر عدم حسن نیت از نوی طرفهای غربی و بویژه آمریکا در  ها یهموار نبود. بدعهد

جمهوری  مات ایرانی قرار گرفت.ماههای پس از اجرایی شدن برجام، به دفعات مورد اعتراض مقا

اوباما، با انجام مذاکرات  باراک های منتهی به پایان دوره ریانت جمهوری انالمی ایران در ماه

غربی متعاهد برجام را نسبت به برخی اقدامات و تصمیمات  یها متعدد، تالش نمود تا طرف

در اجرای تعهدات بین طرف آمریکایی و اتحادیه اروپا که به نوعی در تعارض با حسن نیت 

 المللی برجام بود، آگاه نازد.

ضد ایرانی تونب مجلس نمایندگان آمریکا  یها  یناله قانون تحر 2۱اقداماتی نظیر تمدید      

مبنی بر ( 223۱آذر  21) 3۱2۱و مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در تاری  هشت  دنامبر 

تونب شهروندان کشورهای ثالثی که به ایران جدید برای ورود به آمریکا  یها تیاعمال محدود

رفت و آمد دارند، بخشی از اقداماتی بودند که دولت آمریکا پس از امضای برجام انجام داد که 

المللی نداشته و مورد شکایت جمهوری انالمی  ننخیتی با حسن نیت در اجرای این توافق بین

 ایران قرار گرفت.

ی انالمی ایران نسبت به این شیوه نادرنت و اقدامات در واکنش به اعتراضات جمهور     

اختالفات  پیش بینی شده در برجام برای رفع یها غیرنازنده طرف آمریکایی و پیگیری روش

ناشی از اجرای برجام، کاخ نفید در ابتدا بطور مکرر بر پایبندی این کشور به برجام و ضرورت 

 .کرد یم المللی تاکید پانداشت این تعهد بین

با تغییر تی   جابجایی باراک اوباما با دونالد ترامپ، اما موضوع را وارد مرحله جدید نمود.     

کاخ نفید، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه انتقادات دوران مبارزات انتخاباتی خود، 

ودیتها و المللی برجام را زیر نؤال ببرد. او با اعمال محد تالش زیادی کرد تا اعتبار بین
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تا روح برجام را از درون تهی نموده و کوشید تا  متناقض با برجام، تالش نمود یها  یتحر

شورای امنیت نیز ضمانت  3322ای که با قطعنامه  المللی چند جانبه جایگاه یک توافق بین

ه و المللی یافته انت را تا مرحله یک تعهد دو جانبه بین ایران و آمریکا، کاهش داد اجرای بین

 اعالم فس  یک طرفه این تعهد دو جانبه را اعالم نماید. تاًینها

 ؟چیست برجام از آمریکا خروج حقوقی نیانی  در این خصوص، نؤال این انت که تبعات     

تا با بیان ماهیت حقوقی نند برجام و روشن نازی  شود یدر این مقاله کوشش ماز این رو 

حقوق  این نند را از منظر ماهیتعهد به همکاری انت، مبنای اصلی این نند که عبارت از ت

 خروج اعضا را بیان نمایی . نیانی -تبعات حقوقی الملل معاهدات مشخص نموده و نپس بین

 در این رانتا، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی حقوقی انجام خواهد شد.
 

 موافقان و مخالفان برجام

المللی مه  قرن بیست و  ترک )برجام( یکی از اتفاقات حقوقی و بینبرنامه جامع اقدام مش     

ماه  33المللی که نتیجه  . این توافق بینشود یمحسوب م یا یک  در حوزه علوم و فناوری هسته

مابین ایران، ( 3۱2۱جو ی  2۱برابر با ) 223۱تیر  32مذاکرات رنمی و فشرده بود، در 

اجرایی ( 3۱2۲ژانویه  2۲) 223۱دی  3۲وین منعقد و در  در شهر ۱+2اتحادیه اروپا و گروه 

. در خصوص ماهیت این نند بین حقوقدانان و دولتمردان اتفاق نظر (2 :223۱)رضایی،  شد

وجود ندارد. برخی از حقوق دانان معتقدند برجام موافقت نامه حقوقی یا معاهده نیست و 

برجام، ماهیت مقررات آن و موازین حقوق  آثار حقوقی معاهده را داشته باشد. شکل دتوان ینم

 (.Ardani, 2016: 82بین المللی معاهدات مؤید این ادعانت )

الملل و  در مقابل، گروه دیگری از حقوق دانان بر این نظرند که بر اناس قواعد حقوق بین     

زم قانون انانی مستل 11موازین حقوق ملی ایران، برجام معاهده بوده و در چارچوب اصل 

بر اناس دیدگاه اخیر، (. 2۲ :223۱تصویب مجلس شورای انالمی انت )فتاحی زفرقندی، 

المللی برای دولت ایران باشد،  ق نظام حقوقی ایران، هر نندی که متضمن تعهد بینمطاب

ه انت و اینکه چه عنوانی دارد، مؤثر در مقام نیست. مفاد برجام متضمن تعهدات حقوقی معاهد

 .(2 :223۱)رضایی،  شود یو معاهده محسوب م برای کشور بوده

برجام چه معاهده باشد یا نباشد، توافق بین المللی با تعهدات مشخص برای طرفین انت      

ایفا گردند. از همان ابتدا، این توافق بین المللی در هر دو طرف ایران و طرفهای  ستیبا یکه م
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. در ایران، برخی از مخالفان، برجام را به خارجی موافقان و مخالفان خاص خود را داشته انت

معاهده ترکمنچای در قرن نوزده تشبیه کرده و آن را عامل از دنت رفتن انتقالل و عزت ملی 

برخی از مخالفان (. 3۲/2/223۱دانستند که نبب نفرین نسلها خواهد شد )خبرگزاری پارنینه، 

تالش کنید معایب و  اش ییبایایش و زبرجام را عجوزه زشتی دانستند که هر چه برای آر»نیز 

 (.2۱/3/223۱)رنایی، نامه نیوز، « شود یزشتیهایش بیشتر نمایان م

در مقابل، موافقان برجام را مایه عزت و نربلندی و حفظ انتقالل کشور و برطرف کننده      

و تثبیت  المللی و فشارهای بین ها  ینایه تهدید و زیاده خواهی برخی کشورها، رفع کننده تحر

 (.32/2/223۱ایران توصیف کردند )عراقچی، خبرگزاری مهر،  یا و شنانایی حقوق هسته

برجام در خارج از ایران نیز موافقان و مخالفانی داشته انت. بیشتر کشورها از انعقاد برجام      

قلمداد المللی و تقویت کننده صلح و امنیت جهانی  انتقبال کرده و آن را افتخار دیپلمانی بین

برجام را محکوم و آن را زمینه دنترنی آتی ایران به  ،کردند. برخی نیز چون رژی  انرائیل

 دانستند. یا تسلیحات هسته

در آمریکا، کلیت جمهوری خواهان با برجام مخالفت کرده و آن را شکستی برای آمریکا و      

ه  آمریکا در عرصه دیپلمانی و ها آن را پیروزی م ه  پیمانان آن دانستند. در مقابل، دمکرات

 (.New York Times, 14 July2014ایران عنوان کردند ) یا مهار برنامه هسته

ایجاد کننده آن تصویب و در فاصله کوتاهی اجرایی شد.  یها برجام در نهایت تونب دولت     

و امتیازات  المللی، برجام برای طرفهای خود متضمن حقوق همانند بسیاری دیگر از توافقات بین

از نوی دیگر انت. حقوق و امتیازات ناشی از برجام برای  ها تیاز یک نو و تعهد و محدود

. این دیآ یالمللی برای کشور به شمار م و دنتاوردهای این توافق بین ها تیایران، موفق

 المللی و حقوقی موضوعیت یافته و تا مختلف نیانی، اقتصادی، بین یها نهیدنتاوردها در زم

 .کنون بخشی از اثرات عینی خود را بر جا گذاشته انت
 

 المللی برجام تعهدات بین

؟ این نؤال روشنگر ابعاد حقوقی و الزام آور تعهدات موجود چیستویژگیهای حقوقی برجام      

بین  یها تیاحتمالی مفاد آن از نوی طرفهای امضاکننده و مسئول یها در آن و تبعات نقض

 .باشد یا و نایر اعضای ملل متحد مالمللی این کشوره
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آنچه که از ماهیت این نند بین المللی و جریان مذاکرات نه چندان مختصر طرفهای این      

جهت  "تعهد جامع همکاری"اینکه اناس ماهیت برجام، تاکید بر یک  گردد ینند مشخص م

ی جمهوری انالمی ایران ایران از نویی و دنتیاب یا مربوط به فعالیتهای هسته یها یرفع نگران

حق "و  "حق بر تجارت آزاد"، "حق بر تونعه"بر حقوق متعدد شنانایی شده بین المللی نظیر 

)دلخوش،  باشد یم از نوی دیگر برخورداری از روابب اقتصادی و نیانی با تمامی کشورها

223۲ ،۱۱.) 

این نند، بر تعهد به  هبندم، طرفهای امضا کنند برجام "مقدمه و مقررات کلی"در بخش      

 .اند ، تصریح نمودهیا همکاری متقابل در خصوص مصارف صلح آمیز انرژی هسته

 در مقتضی نحو به برجام، این چارچوب در ایرانو  2+۱گروه  اروپایی، کشورهای اتحادیه " 

 یها یهمکار به مربوط یها طرح در و کرده همکاری یا هسته آمیز انرژی صلح مصارف زمینه

 ضمیمه در تفصیل به که آنگونه ،شوند یم تعیین طرفین مشترکا تونب که آمیز صلح یا هسته

 (.۱)نند برجام،  ."نمود خواهند آژانس، تعامل مشارکت طریق از جمله از آمده، 2

و اتحادیه اروپا در بیانیه کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا  2+۱همچنین کشورهای      

حادیه اروپا در خصوص نیانت امنیتی و تجارت با ایران در دوران پسابرجام و نماینده عالی ات

ضمن تاکید بر آمادگی کشورهای مزبور به همکاری با ایران در جهت تونعه اقتصادی و صنعتی 

 (https://eeas.europa.eu) .تاکید نمودند

هانت چرا که  ولتبنای اصلی حقوق بین الملل، مبتنی بر اصل همکاری بین د به طور کلی     

پایه و شالوده تعهدات بین المللی در پیوند جامعه شناختی و رابطه متقابل میان بازیگران اصلی 

 .نظام بین الملل قرار گرفته انت

، ضمن تاکید بر اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف 2منشور ملل متحد در ماده      

اصول عدالت و "ها طبق  اختالفات بین المللی دولت ، بر لزوم حل و فصلانتاصلی ملل متحد 

 ، تصریح نموده انت."مالحظات و منافع حاکمیتی دولتها"در برابر  "حقوق بین الملل

 : مقاصد ملل متحد به قرار زیر انت:2ماده "

 مؤثرحفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دنته جمعی  .2

رطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ناختن هر گونه عمل تجاوز یا برای جلوگیری و ب

نایر کارهای ناقض صلح و فراه  آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بین المللی یا 
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ی مسالمت آمیز و منطبق بر ها وهیشیی که ممکن انت منجر به نقض صلح گردد با ها تیوضع

 اصول عدالت و حقوق بین الملل.

ه روابب دونتانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری تونع .3

 ملل و انجام نایر اقدامات مقتضی برای تحکی  صلح جهانی.

ی اقتصادی و ها جنبهی بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای همکارحصول  .2

حترام به حقوق بشر و اجتماعی و فرهنگی یا بشردونتانه انت و در پیشبرد و تشویق ا

 آزادیهای انانی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.

ی مشترک ها هدفبودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این  .۱

 ."دارند یممعمول 

دفعات از آور اعضای ملل متحد، به  منشور، در این رابطه و در بیان اهداف و مقررات الزام     

تشریک مساعی به یکدیگر در دنتیابی به اهداف ملل متحد و در رأس آنها، "و  "همکاری اعضا

در مقدمه منشور این انت.  المللی و تونعه و ثبات برای ملتها، نخن رانده صلح و امنیت بین

که برای تحقق این مقاصد با یکدیگر   یا گونه آمده انت که: ما مردم ملل متحد مصم  شده

 نمائی . "تشریک مساعی"

منشور، اعضای ملل متحد را در اجرای تصمیمات متخذه از نوی شورای امنیت،  ۱3ماده      

 نموده انت. "متعهد به تشریک مساعی و همکاری

: اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات ۱3ماده "     

 ."اعی خواهند کردمتخذه از طرف شورای امنیت تشریک مس

  

 المللی حقوق معاهدات بین

المللی انرژی  ایران از آژانس بین یا از زمان تغییر جهت موضوع فعالیتهای صلح آمیز هسته     

انت که اناناً  به نمت شورای امنیت نازمان ملل، پیونته این نؤال مطرح بوده یا هسته

یران به چه طریقی به کانال تخصصی و ا یا های صلح آمیز هسته نرنوشت مباحث حول فعالیت

و در شهر وین به پایان رنید. در  223۱تیرماه  32اصلی خود بازخواهد گشت. این انتظار، در 

به همراه مسئول نیانت خارجی اتحادیه اروپا، بر نر متنی با  ۱+2این روز وزرای خارجه 

برنامه »همکاری مشترک، جمهوری انالمی ایران توافق نمودند که بدلیل ترنی  چارچوبهای 

 نام گرفت. (برجام) جامع اقدام مشترک
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المللی و بویژه ایران مطرح شد،  نؤالی که بالفاصله پس از رونمایی از برجام در عرصه بین     

المللی بود. نؤال از این جهت مه  بود که آیا  ویژگی حقوقی برجام از منظر حقوق معاهدات بین

ازمند چکش تصویب مجلس شورای انالمی ایران خواهد بود و آیا الزامی شدن اجرای برجام نی

المللی آنگونه که در ادبیات حقوق معاهدات بین المللی مطرح  اناناً این نند یک معاهده بین

 ؟دیآ یمبه حساب  انت

المللی، دارای رژی  خاصی انت که این  الملل در مورد نحوه انعقاد معاهدات بین حقوق بین     

وین، بیان گردیده و برخی از مفاد آن نیز عالوه بر جنبه  23۲3چارچوب معاهده رژی  در 

وین، معاهده  23۲3کنوانسیون  3، ویژگی عرفی بخود گرفته انت. بر اناس ماده یا معاهده

عبارتست از توافقی که به صورت مکتوب میان دولتها و تحت حقوق بین المللی منعقد شده 

یا چند نند باشد و فارغ از اینکه چه نامی دارد. بر اناس این ماده و  باشد اع  از اینکه در یک و

المللی باشد،  زم انت تا طرفهای متعاهد، مقدمات و  فرض بر اینکه برجام یک معاهده بین

المللی بر  مراحل انعقاد یک معاهده را طی کرده باشند.  زمه انعقاد یک معاهده رنمی بین

پاراف، تصویب  نگارش، مذاکره، وین، طی پنج مرحله 23۲3معاهده  1 و 22، 23، 22اناس مواد 

 .انتمبادله نند  و

المللی  وین، یک معاهده بین 23۲3در صورتی که برجام مطابق کنوانسیون حقوق معاهدات      

قانون انانی جمهوری انالمی ایران، به تصویب مجلس  11باشد،  زم بود تا مطابق اصل 

پس از تصویب مجلس و اعالم عدم مغایرت آن با شرع مقدس انالم و  شورای انالمی برند و

قانون انانی تونب رئیس جمهور امضا  23۱قانون انانی در شورای نگهبان، مطابق اصل 

شود. این در حالی انت که برجام، نه مرحله تصویب در مجلس شورای انالمی را گذرانده و نه 

مجلس قرار داشته انت و در همان زمان  یها تیسئولایران در دایره م یا اناناً موضوع هسته

و از این منظر  باشد یمعاون حقوقی رئیس جمهور نیز تاکید نمود که متن برجام یک معاهده نم

 (.1-2۱ :223۲)دلخوش،  نیازمند تصویب مجلس طی روند قانونی طبق قانون انانی نیست

نب مجلس شورای انالمی، از موافقت مقام معظ  رهبری در خصوص بررنی برجام تو     

قانون انانی بوده انت و به همین دلیل نیز برجام امضا شده در تیرماه  12منظر اجرای اصل 

در وین، علی رغ  مباحث تخصصی و مفصلی که در کمیسیون نیانت خارجی و امنیت  223۱

 ملی مجلس شورای انالمی داشت، جهت تصویب به صحن علنی ارائه نگردید.
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خود  یها مین نحو، نایر طرفهای برجام نیز، این نند را بی نیاز از اخذ مصوبه پارلمانبه ه     

که برداشت و تفسیر طرفهای برجام،  باشد یمحسوب نمودند، که این امر نیز موید این نکته م

 .انتحقوق معاهدات  23۲3خارج بودن این نند از دایره ترنی  شده تونب معاهده 

نند  به صورت رنمی و در جلسات انتماع و همچنین در مکاتبات خود،مقامات آمریکایی      

اند. چین و رونیه فقب از زاویه شورای امنیت به  برجام را در دنته تعهدات نیانی تعریف کرده

. اتحادیه اروپا نیز این نند را یک توافق دانند ینند برجام نگاه کرده و آن را نند بین المللی نم

اند  جمهوری انالمی ایران در برجام حاضر نشده یها کل هیچ یک از طرف و در داند ینیانی م

نوعی وصله حقوقی الزام آور به نند برجام، پیونت کنند، حتی در نگارش نند نیز فعلهای به 

 :223۱)نادات میدانی،  کار رفته بر اناس توافقات نزاکتی و نیانی آمریکا تنظی  شده انت

وق داخلی نایر طرفهای متعاهد برجام با این نند از آن جهت . توجه به نحوه برخورد حق(2

اهمیت دارد که اناناً، قصد و نیت طرفهای یک نند بین المللی، در تعیین ماهیت آن نند، 

برجام، در مورد الزام آور بودن حقوقی و  یها را دارد. هیچ یک از طرف یا نقش تعیین کننده

 .اند برجام، نخنی نگفتهوجود مسئولیت بین المللی ناشی از نقض 

به عنوان  3322وانگهی، بیانیه نیانی جمهوری انالمی ایران که حین تصویب قطعنامه      

که نند برجام، بخشی از بسته  باشد ینند شورای امنیت به ثبت رنیده انت مبین این نکته م

نت. در بند نیانی قول و قرارهایی انت که در یک فرایند نیانی مورد پذیرش قرار گرفته ا

که این تعهدات،  کند یپنج  بیانیه نیانی ایران آمده که جمهوری انالمی ایران تاکید م

 داوطلبانه بوده و اجرای آنها منوط به حسن نیت طرف مقابل، خواهد بود.

ا برجام بر آن بوده انت که این ینتیجه آنکه قصد طرفین در برنامه جامع اقدام مشترک      

فق جامع نیانی با ضمانت اجراهای نیانی باشد. البته همین ضمانت نند حاوی یک توا

اجراهای نیانی نیز بر اناس اعتماد نسبی شکل گرفته میان طرفین توانست به صدور قطعنامه 

شورای امنیت برای لغو شش قطعنامه دیگری که علیه ایران صادر شده بود و نیز دنتور لغو 

 اتحادیه اروپا گردد یها  یس جمهور و همچنین لغو تحریکجانبه آمریکا تونب رئی یها  یتحر

 (.22 :223۲)دلخوش، 
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 شورای امنیت 2231قطعنامه 

تحریمی خود درباره برنامه  یها شورای امنیت نازمان ملل متحد در نلسله قطعنامه     

بب با چنین تصمی  گرفت که ایران را از انجام هرگونه فعالیت مرت 3۱2۱ایران در نال  یا هسته

هستند، منع کند. با انعقاد برجام در نال  یا موشکهای بالستیک که قادر به حمل نالح هسته

، شورای امنیت تغییراتی را در این مورد به 3322و قطعنامه متعاقب آن به شماره  3۱2۱

به لحنی غیر الزام آور تبدیل  2333خصوص انجام داد، بدین گونه که بیان الزام آور قطعنامه 

تونل به هر »و حذف و اضافاتی در مقرره مربوطه صورت گرفت. از جمله اینکه، عبارت شد 

ها حذف شد؛  درخصوص این موشک« ابزاری برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک فنی

عبارتی که به تعبیر برخی صاحب نظران مجوز تونل به زور علیه چنین انتقالی را فراه  

جایگاه این مقرره نیز دچار تحول و از چارچوب متن اصلی . از طرفی دیگر، حتی کرد یم

 (.2۱۱ :223۱)صبوری،  منتقل شد 3322به پیونت دوم قطعنامه  2333قطعنامه 

اد ک  نابقه و نجزو ان توان یشورای امنیت را م 3322نندی همچون قطعنامه در واقع      

نابق شورای امنیت، ذیل فصل  یها حتی بی نابقه بین المللی دانست، زیرا با آنکه قطعنامه

قبلی انت ذیل هیچیک از  یها صادر شده انت، این قطعنامه که رافع آثار قطعنامه  هفت

منشور اشاره  3۱فصول شش  و هفت  از منشور ملل متحد تصویب نشده و فقب در آن به ماده 

 .کند یاشاره م شده انت. این ماده به قدرت اجرایی و  زم ا جرا بودن تصمیمات شورای امنیت

که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این  ندینما یم: اعضاء ملل متحد موافقت 3۱ماده "

 ."منشور قبول و اجرا نمایند

اند که  عضو متعهد شده یها درواقع به موجب این ماده از منشور ملل متحد، دولت     

نکردن به فصل  که انتناد رند یتصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند. به نظر م

دولت ایران بوده انت، از طرف دیگر، اشاره به ماده  یها هفت  منشور به منظور پان  به خوانته

کریمی، جاللی، رئیسی،  مأل) منشور د لت بر آن دارد که این قطعنامه  زم ا تباع انت 3۱

پیشین شورای  یها طعنامهاین قطعنامه با ق یها تفاوت نیتر . بنابراین یکی از مه (3 :223۲

 امنیت اشاره نکردن صریح به فصل هفت  انت.

ذیل فصل هفت نگارش نشود به این معنا  یا در اینجا  زم به تأکید انت که اگر قطعنامه     

به تصویب  3۱نیست که الزام آور نیست، زیرا کلیه تصمیمات شورای امنیت که ذیل ماده 

شورای امنیت،  3322برجام، قطعنامه  ۱پیونت  3۱بند  طبق نیز الزام آورند. البته رنند یم
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نال از دنتور کار شورای امنیت خارج  2۱جمهوری انالمی ایران را پس از نپری شدن 

ایران نخواهد پرداخت. بایستی اشاره کرد که  یا و شورای امنیت دیگر به موضوع هسته کند یم

ه جمهوری انالمی ای امنیت نازمان ملل علیقبلی شور یها بر این باورند که قطعنامه یا عده

 2۱از  3322فصل هفت  بوده انت. در قطعنامه  ۱2ذیل ماده  2333از جمله قطعنامه  ایران

نیست  2333و  3322قطعنامه  هفت  انت. لذا تفاوتی بین از فصل ۱2بند ذیل ماده  2۱بند آن، 

 (.31۱ :223۱ )نصری،

بند،  2۱ی مقادی انت که ذیل فصل هفت ، یعنی همان شورای امنیت دارا 3322قطعنامه      

 ۱2که به صراحت به ماده  و نایر بندها دارای چنین الزامی نیستند مگر بندهایی ابدی یمعنا م

اند و در این نوع کاربرد، شورای امنیت تعمدی داشته انت که قابل توجه  منشور اشاره کرده

 تفسیر و اجرانت.بوده و دارای آثار حقوقی خاص خود در زمان 

واقعیت آن انت که در هیچ نندی، نراغ نداری  که به صراحت به حق غنی نازی به      

آمیز(، اشاره شده باشد، در حالی که  منزله یکی از حقوق اولیه )و نه اصل حق فعالیت مسالمت

ت انکار کند که حداقل به طور ضمنی، حق بر غنی نازی برای دول تواند یدر برجام کسی نم

 یها ایران به رنمیت شناخته شده انت. شاید یکی از د یل نگرانی برای این انت که دولت

منطقه یا حتی در خارج از آن به دنبال مطالبه چنین حقی  یها دیگر در حال تونعه با دولت

را درباره اصول یا  یا هیکه این قطعنامه یا برجام احتما ً هیچ رو شود یباشند. لذا اشاره م

. بر همین اناس، نایر کشورها از برخورداری از روی حقوقی کند یالمللی ایجاد نم بین یها هیرو

اند و این نمایانگر آن انت که ایستادگی  منع شده یا مربوط به ایران در زمینه حقوق هسته

 آن ملت مجبور کند. یها دیگران را به تمکین در برابر خوانته تواند یمردم یک کشور، چگونه م

 زم ا جرانت. در این  رند یبه تصویب م 3۱ذیل ماده  یا وقتی قطعنامهاز نوی دیگر      

 . برایکند یرانتا نکته مه ، واکنش به نقض قطعنامه انت که ارزش این بحث را مشخص م

که در این  یا روشن شدن موضوع به صبغه تاریخی مشابه این موضوع اشاره خواهد شد. نابقه

انت که بعد از فجایع کوزوو ذیل فصل هفت  یا اشاره کرد قطعنامه به آن توان یخصوص م

نگارش و متعاقباً تأیید شد. نکته درخور توجه در این قطعنامه آنجانت که وقتی قطعنامه تونل 

به زور در کوزوو به رأی گذاشته شد با تهدید وتوی رونیه مواجه شد. بعد از این و تو، 

تو با این انتد ل که قطعنامه نابق ذیل فصل هفت صادر غربی به ویژه اعضای نا یها دولت

شده و شورا وضعیت کوزوو را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته انت، اقدام 
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ها برای خروج از فصل هفت   به حمله به کوزوو کردند. شاید نگرانی هیئت ایرانی و تالش آن

شد، مستمسکی  3322ایران مته  به نقض قطعنامه  انت که اگر روزی به هر دلیلی همین بوده

 .برای رفتاری مشابه کوزوو در خصوص ایران به دنت نیاید

 زم ا جرانت، اما نقض آن با  یا قطعنامه 3322در نهایت نتیجه این شد که قطعنامه      

 .ذیل فصل هفت مواجه نخواهد شد یها واکنشی مثل نقض قطعنامه

مشابه شورای امنیت تفاوت دارد، زیرا این  یها با همه قطعنامه 3322ماهیت قطعنامه      

قطعنامه فنی در محیطی غیر متشنج به تصویب رنید، به عالوه اینکه مخالف چندانی نیز 

صفحه انت که در ضمیمه اول خود مسائل  2۱۱طویل با  یا قطعنامه 3322نداشت. قطعنامه 

بوط به محدودیت غنی نازی و برنامه موشکهای مربوط به بیانیه و در ضمیمه دوم مسائل مر

بالستیک ایران را بررنی کرده انت. بنابراین در این قطعنامه به این مسئله اشاره شده انت که 

ایران و اطمینان یافتن از ماهیت صلح آمیز  یا هسته یها تینازوکار نظارتی بر فعال نیتر نخت

شورای امنیت نازمان  3322اهد شد. قطعنامه این کشور طبق برجام انجام خو یا برنامه هسته

 .(3-22 :223۲، و همکاران کریمی مأل) شود یملل درحقیقت پاندار اجرای برجام محسوب م

صادر شد و هدف آن تأیید مفاد برجام، خاتمه  3۱2۱جو ی  3۱در تاری   3322قطعنامه      

 یها تیخاص از جمله محدود یاه تیمحدود پیشین و ایجاد برخی تحریمی یها دادن به قطعنامه

مرتبب پیشین با تأیید  یها نظامی انت. طبق بخش نخست بند هفت  قطعنامه، تمام قطعنامه

ایران در روز اجرای توافق( لغو خواهند شد.  یا آژانس در خصوص صلح آمیز بودن برنامه هسته

وکار بندهای یازده  و ، مگر اینکه طبق نازشوند یتسلیحاتی نیز لغو م یها  یبدین ترتیب، تحر

پیشین دوباره تحمیل شوند. براناس بخش دوم بند هفت ، یکسری  یها  یدوازده  تحر

شورای امنیت و حذف  تونب ها  یمحدودیتها طی مواعد زمانی خاص تا روز اختتام کامل تحر

ده  نال یا به تأیید آژانس کمتر از دهایران از دنتور کار شورا که مدت آن  یا پرونده هسته

پیش بینی شده « نال ه  خواهد بود )بند هشت  قطعنامه(، در پیونت دوم تحت عنوان بیانیه

 .(22۲ :223۱)عابدینی، « انت

 

 خروج از معاهدهشرایط 

المللی نحوه اختتام، فس  یا  یکی از مسائل و موضوعات مطروحه در زمینه معاهدات بین     

 شوند یر چه صورتی معاهدات خاتمه یافته، فس  مخروج از آنها انت. نؤال مه  این انت که د
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 چند موضوعاتی اناس بر زمینه این در. کنند یو یا طرفهای متعاهد خروج خود را از آن اعالم م

معاهدات را  توان یبررنی قرار داد. مواردی که بر اناس آن م مورد را معاهدات خاتمه توان یم

 به هر صورتی خاتمه داد عباتند از؛

 حقوق معاهدات(؛ ۱۱ای مدت معاهدات )بند الف ماده انقض -2

حقوق معاهدات، اگر در حین اجرای معاهده  ۱۱ذکر شرط فس  کننده در معاهده )ماده  -3

 شرطی محقق شود مانند کاهش کشورهای متعاهد در یک معاهده چند جانبه(؛

 (؛شود یشرط فس  )عمل حقوقی یک جانبه که در معاهده پیش بینی م -2

 ایان معاهده بر اثر اجرای آن؛پ -۱

 اجماع و توافق طرفهای متعاهد؛ -۱

 خاتمه در اثر انعقاد معاهده دیگر؛ -۲

 حقوق معاهدات(؛ ۲۱نقض ماهوی معاهده )ماده  -1

حقوق  ۲2 ماده –)فورس ماژور  کنند یوقوع شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن م -1

 معاهدات(؛

 حقوق معاهدات(؛ ۲3حوال زمان انعقاد معاهده )ماده تغییر در اوضاع و ا -3

قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی )جز در مواردی که وجود روابب دیپلماتیک یا کنسولی  -2۱

ناپذیر باشد، قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده  برای اجرای معاهده اجتناب

 (؛گذارد یده برقرار شده انت، نمتأثیری در روابب حقوقی آنها که بموجب معاه

 ۲۱پیدایش قاعده آمره جدید در حقوق بین الملل که معاهده با آن در تضاد باشد )ماده  -22

 حقوق معاهدات(؛

 .(https://donya-e-eqtesad.com) مخاصمه مسلحانه یا جنگ؛-23

 ۱+2ن و کشورهای ای میان ایرا الملل و حقوق معاهدات توافقنامه هسته بر اناس حقوق بین     

معاهده بین المللی خاص، رنمی، چندجانبه و معاهده از نوع قرارداد خاص دانست  توان یرا م

الملل  المللی را دارا بوده و تونب حقوق بین که کلیه مراحل انعقاد و اجرائی شدن یک معاده بین

 .به رنمیت شناخته شده انت

ه آن شرایب خاصی در حقوق معاهدات در این نوع معاهدات برای خروج و یا خاتم     

ایا ت متحده از این  خروج اعالم. نشد محقق آنها این مورد هیچ کدام از در که  بینی شده پیش

 ص.رت گرفت یا المللی بیشتر بر مبنای تفسیر یک جانبه این کشور از توافق هسته معاهده بین
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های متعاهد در توافق  نایر طرف در حالی کهبود. با نوء نیت نیز همراه  رند یکه به نظر م

و خوانتار اجرای آن هستند، ایا ت  داشتندای بر پایبندی ایران بر این معاهده تأکید  هسته

 نهایت خروج خود را اعالم نمود.متحده بر عدم پایبندی ایران به توافق اصرار ورزیده و در 

 

 سیاسی خروج آمریکا از برجام-تبعات حقوقی

بین این کشور  3۱2۱ی ایران که در نال ا هستهدر هشت  ماه مه از توافقنامه  دونالد ترامپ     

و پنج عضو دائ  شورای امنیت به اضافه آلمان منعقد شده بود، خارج شد. رئیس جمهوری 

خوانته بود برای تغییر در  ها ییاروپاآمریکا پیش از آن از امضا کنندگان این توافقنامه به ویژه 

 یها برنامهیی بر ها تیمحدودهمچنین برای گنجاندن  و 3۱3۱فقنامه از نال تاری  نررنید توا

 تهران وارد مذاکره شوند. موشکی( بالیستیک ایران با)

برجام، یک تعهد حقوقی غیر : »بر این باور انت که الملل جیمی چالک محقق حقوق بین     

شورای امنیت، برجام را  3322قطعنامه  معتقدند؛ این در حالی انت که برخی «الزام آور انت

ی آمریکا ها درخوانتتمامی امضا کنندگان این توافقنامه با  کند یبرای دولت فعلی، الزام آور م

ی ایران، مادامی که این کشور به تعهدات ا هستهمخالفت کردند. از نظر امضا کنندگان توافقنامه 

زمان بین المللی انرژی اتمی خود در قبال قطعنامه عمل کرده و این مسئله بارها تونب نا

 شده انت، هیچ دلیلی برای لغو توافقنامه و یا بازنگری در آن وجود ندارد. دییتأ

که  دانند یمتمامی اعضای اتحادیه اروپا "آنگال مرکل صدر اعظ  آلمان خاطر نشان کرد،      

کره با ایران در خصوص این توافقنامه کامل نیست اما ما باید در توافقنامه باقی بمانی  و به مذا

ی ا هستهبا خروج از توافقنامه  کایآمر ی بالیستیک ادامه دهی .ها موشکاز جمله  مسائلنایر 

فعال و تجارت این کشور با واحد پولی د ر  مجدداًی اقتصادی خود علیه ایران را ها  یتحرایران 

 (.https://www.tsa-algerie.com)را ممنوع اعالم کرد 

ن ممنوعیت حقوقی شورای امنیت بر فعالیت موشکی بالستیک از نوی ایران و گره برداشت     

برای ایران  یا به منزله پیروزی قابل مالحظه توانست یم یا گشایی و گشایش از موضوع هسته

، موضوع موشک بالستیک و یکل به طور برنامه اقدام جامع مشترک نگریسته شود.روند در 

ها، ایران برنامه غنی  چندجانبه قبلی که براناس آن یها نامهنظارت شورای امنیت در قطع

نمادی از عقب نشینی شورای امنیت از مواضع  تواند ینازی اورانیوم را به تعلیق افکند، م

(. در این میان خروج یک طرفه Joyner, 2016: 240-242درخصوص ایران باشد ) اش یقبل
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ر به همراه خواهد داشت که به طور خالصه به آن آمریکا از برجام پیامدهایی را برای این کشو

 : یپرداز یم

 

 :الههبین المللی دادگاه در  اقدامات آمریکا از  ایران حقوقی شکایت

که به اقتصاد ایران دولت آمریکا  تصمی  ترامپ برای خروج از برجام و اقداماتبه دنبال       

ونده شکایت از تصمی  دونالد ترامپ، پر 3۱21ژوئیه  2۲، ایران روز دوشنبه رناند یآنیب م

المللی  دادگاه بینرئیس جمهور آمریکا مبنی بر از نرگیری اقدامات آمریکا علیه ایران را در در 

، شکایتموضوع این  .گشودملل واقع در شهر  هه هلند   دادگستری، ارگان قضایی نازمان

نقض معاهدۀ دونتی، تجارت و حقوق کنسولی )مونوم به عهدنامه مودت و روابب اقتصادی و 

در  حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا( امضا شده از نوی نمایندگان دو طرف

این در واقع  .مسی در تهران انتش 222۱مرداد  32میالدی مصادف با  23۱۱اوت  2۱تاری  

 .میالدی طرح شده انت 3۱21مه  1ای ایران در  شکایت در پی خروج آمریکا از توافق هسته

ها بطور مستقی  و غیرمستقی  علیه  ها و محدودیت ای از تحری  با این اقدام آمریکا مجموعه

یی که پیش از این مقامات ها ایران به اجرا گذاشته شده انت؛ تحری ها و اتباع  ایران و شرکت

 (.http://fa.euronews.com) آمریکا در چهارچوب توافق برجام با حذف آنها موافقت کرده بودند

یران در ا انت و نادرنت این اقدام آمریکا از لحا  حقوق بین الملل غیر قانونیبا توجه به اینکه 

 یا ادگاه  هه مطرح کرده انت که واشنگتن، ایران را با پیامدهای گستردهدادخوانت خود در د

درخوانت همچنین برای مردم محاصره شده، تحت محاصره اقتصادی قرار داده انت. ایران 

نهایی در مورد این پرونده، از آمریکا بخواهد که فوراً به  یدارد که این دادگاه تا هنگام صدور رأ

 21هشت  مه ) یها  یای تضمین به تعلیق درآمدن اجرای تحرهمه اقدامات ممکن بر

 .(https://ir.sputniknews.com) اردیبهشت ماه( دنت بزند

انالمی ایران علیه دولت ایا ت متحده آمریکا به  ثبت شکایت دولت جمهوری بنابراین پیرو     

غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری انالمی ایران و درخوانت از  یها  یدلیل اِعمال مجدد تحر

دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء  ،دیوان برای صدور قرار موقت

صادر و طی آن، ضمن احراز صالحیت خود برای رنیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام 

، اعالم کرد که باشد یموجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن م آور و  زم ا تباع بوده و

مودت، روابب  222۱دولت ایا ت متحده ملزم انت طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20180717-PRE-01-00-FR.pdf
http://fa.euronews.com/
https://ir.sputniknews.com/
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 21) 3۱21می  1اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمی  

م بشردونتانه به ایران از جمله دارو، تجهیزات ( در ارتباط با صادرات اقال2231اردیبهشت 

پزشکی، مواد غذایی، لوازم کشاورزی، قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری و خدمات فنی مورد 

 .نیاز آن را برطرف کند

دیوان ه  چنین ایا ت متحده آمریکا را ملزم کرده انت تضمین کند تا مجوزهای  زم      

ها و معامالت مربوط به آنها انجام شود  وق را صادر و پرداختبرای موارد مشمول در بند ف
(https://www.isna.ir). 

المللی، یک  اقدام ایران برای کشاندن ایا ت متحده به دیوان دادگستری بیندر حقیقت      

  گامو پان  قانونی و مسالمت آمیز در چارچوب منشور نازمان ملل متحد به اقدام ترامپ 

 بود.در جهت احقاق حقوق ملت ایران حقوقی ایران 

 

 :بی اعتمادی به راهکار دیپلماسی

که با تصویب شورای امنیت به نندی بین المللی بدل شد،  یا نقض یکجانبه توافق هسته     

حاصلی جز انزوای آمریکا در نطح نظام بین الملل و بی اعتمادی دیگر کشورها به دیپلمانی 

ها برای آن تالش شده انت،  را که نال یا ش تسلیحات هستهنخواهد داشت و نظام منع گستر

 .تضعیف خواهد کرد

همچنین نیانت عهد شکنانه آمریکا در قبال برجام، امید به کارآمدی راهکار دیپلمانی      

 را از بین خواهد برد. نقض برجام از نوی واشنگتن های هسته ایی نایر کشورهابرای حل بحران

جهانی قرار گرفته، عمالً امید به  یها و تضمین قدرت دییالمللی مورد تأ به عنوان نند بین که

انت کرده به یاس مبدل را نیز راهکار نیانی برای حل بحران کره شمالی 

(http://iuvmpress.com). شست تاریخی و بین المللی دونالد ترامپ رئیس در حقیقت بعد از ن

نخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی  ،ور آمریکا و کی  جونگ اون رهبر کره شمالیجمه

 یها کننده ارزیابی کرد و آمریکا را مته  کرد به اینکه خوانته نتیجه مذاکرات را بسیار نگران

جانبه به دنبال خلع نالح اتمی کامل، غیرقابل بازگشت و قابل  کارانه دارد، زیرا به طور یک طمع

 (.https://www.eghtesadnews.com) آزمایی کره شمالی انت یرانت

را دریافت کردی ، در حالی که این  ایران نیز آن یا که در مورد پرونده هسته بوداین پیامی      

ی عدم کشور بر اناس گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمام تعهدات خود برا

http://iuvmpress.com/
https://www.eghtesadnews.com/
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 دنتیابی به نالح اتمی عمل کرد اما تنها با عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش روبرو شد
(http://qodsna.com.) 

کنند مردم  تالش می آمریکاکه  بر این باور انتکی  جونگ اون رهبر کره شمالی همچنین      

ا مردم کشورش های آمریکا را نوعی راهزنی و دشمنی ب ها نرکوب کند. او تحری  را با تحری 

یانگ پیش از این نیز   پیونگ را بستن راه تنفس مردم عنوان کرد. ها  یخواند و هدف از تحر

ها، باعث توقف  های برخی مقامات آمریکایی برای افزایش تحری  هشدار داده بود تالش

 یها انتیاین نتیجه ن (..alalam.irhttp://fa)شود جزیره کره می ای شدن شبه غیرهسته

بدعهدی آمریکا در جهان انت، که کره شمالی را به این نتیجه رنانده که بهترین راه ایستادگی 

 .در مقابل واشنگتن ایجاد بازدارندگی اتمی انت

 

 :آمریکا یها استیهمراه نشدن اروپا با س

در برابر دونالد ترامپ صف  ها ییاروپای آمریکا علیه ایران، ها  یتحربه دنبال وضع مجدد      

ی به قل  فرانسوا نیکولو نفیر نابق فرانسه در ا مقاله. روزنامه بلوار اکستریور در کنند یمآرایی 

علیه تصمی  دونالد ترامپ مبنی بر تحری  ایران پرداخت.  ها ییاروپاایران، به بررنی صف آرایی 

لغو شده  3۱2۱ژوئیه نال  2۱قد توافقنامه که با ع ی آمریکاها  یتحردر این مقاله آمده انت: 

بود، مجدد وضع شد. تمامی کسانی که با ایران وارد تجارت شده بودند، در پی وضع مجدد 

ی خود با این کشور را قطع کنند. در ها یهمکارنه الی شش ماه فرصت دارند،  ها  یتحر

امروز همه از تجارت با ایران  تجارت با ایران ممنوع شده بودند، اما از ها ییکایآمرگذشته فقب 

از این کشور کا یی  تواند ینم. هیچ کس حق نرمایه گذاری در ایران را ندارد و اند شدهمنع 

 خریداری کرده و یا به آن کا یی بفروشد.

هزار آلمانی در این کشور نرمایه  2۱بیش از هزار شرکت آلمانی در ایران فعالند و بیش از      

ی فرانسوی پژو، رنو، توتال و ها شرکتنیز در ایران فعال هستند و  ها ییایلتایا. اند کردهگذاری 

درصد نفت ایران  ۱۱چند شرکت دیگر در ایران مشغول به کار هستند. اتحادیه اروپا خریدار 

فروند هواپیما به ایران فروخته انت. اما امروز با وضع  2۱۱انت. شرکت ایرباس نیز به تازگی 

 شوند یمو قراردادها متوقف  ها تیفعال، تمامی این ی آمریکاییها  یتحر
(exterieur.com-https://www.boulevard.) 

http://fa.alalam.ir/
https://www.boulevard-exterieur.com/Trump-l-Iran-l-Europe-la-revolte-des-agneaux.html
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خواندند. « ولغیرقابل قب»آن را  ها  یتحردر اولین واکنش نسبت به بازگشت  ها ییاروپا     

در گذشته دو بار با چنین  ها آنی مقابله با این تصمی  بود. ها راهبررنی  ها آنواکنش دوم 

 3وضعی مواجه شده بودند. در زمان رونالد ریگان رئیس جمهوری نابق آمریکا، اتحادیه اروپا با 

اروپا مقاومت -برای جلوگیری از ناخت خب لوله گازی نیبری ها ییکایآمرعضو در برابر اقدام 

کشور عضو  2۱کرده و پیروز شدند. در زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز 

اتحادیه اروپا موفق شدند از قانون منع نرمایه گذاری در بخش نفت ایران مستثنی شوند. 

برای جلوگیری و یا ریشه کن کردن تکرار چنین اتفاقاتی، قانونی را به تصویب  ها ییاروپا

 ی فرامرزی تصمیمات آمریکا را از میان ببرند.ها تیمحدودناندند تا با تکیه بر این قانون ر

عضو  2۱و یا  3شده انت. تعداد اعضای اتحادیه اروپا دیگر  تر دهیچیپاما امروز اوضاع بسیار      

عضو دارد. جهانی نازی نیز در این مدت گسترش یافته  31نیست. اتحادیه اروپا ه  اکنون 

ی اروپایی زیادی در آمریکا منافعی دارند و از این رو مطیع قوانین آمریکا ها شرکتمروزه انت. ا

درصد از  2۱در ناخت بیشتر تجهیزات پیچیده دخیل هستند و لذا ناخت  ها ییکایآمرهستند. 

درصد  1۱قوانین آمریکایی قرار گرفته انت. از طرف دیگر  ریتأثاین تجهیزات نیز تحت 

و به همین دلیل معامالت  ردیگ یمبه ویژه خرید و فروش نفت با د ر انجام معامالت جهانی 

ی بزرگ اروپایی از ها بانکقرار بگیرد.  ها ییکایآمرجهانی نیز ممکن انت تحت الشعاع تصمی  

با ایران همکاری کنند، از همکاری با این کشور  توانند یمی آمریکا، حتی وقتی ها مجازاتترس 

 (.exterieur.com-https://www.boulevard) کنند یمخودداری 
 

 افزایش رقابتهای تسلیحاتی در خاورمیانه:

 فراتر حتی و خاورمیانه در یا هسته تسلیحات رقابت خطر برجام، خروج یک جانبه آمریکا از     

 و متحد ملل نازمان امنیت شورای قطعنامه نقض به نتیجه در و داده افزایش را آن از

از طریق دیپلمانی چند  یا هسته یها گسترش نالح از ممانعت برای تالش گونه هر تضعیف

 عنوان به متحد ملل نازمان نقش نفی در واقع، چنین وضعیتی به معنای .شود یجانبه، منجر م

 عنوان به الملل بین حقوق گرفتن نادیده و المللی بین امنیت و صلح برقراری رد میانجی یک

  )https://www.ifri.org(باشد یم مستقل کشورهای بین روابب اصلی رکن

 
 

https://www.boulevard-exterieur.com/Trump-l-Iran-l-Europe-la-revolte-des-agneaux.html
https://www.ifri.org/
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 :بی اعتبار شدن وجهه واشنگتن

ین به معنای آن نیست که جهان خروج آمریکا از برجام به اعتبار واشنگتن صدمه زد، اما ا     

پس از آن به آمریکا پشت کند. قدرت مسلب جهان آمریکانت و جهان با اخالق و عدالت اداره 

الملل عدالت معنا ندارد و تنها فاکتور تعیین  . اصو ً در صحنه نیانت و نظام بینشود ینم

نظر آمریکا یک کشورها انت. از این م یها تیکننده در معاد ت، قدرت و مجموعه ظرف

برای آمریکا  تواند یانتثنانت. با این وجود در بلند مدت ظهور یک چین یا اروپای قدرتمند م

چالش ایجاد کند که تا رنیدن به آن مرحله باید خیلی تحو ت روی دهد. ایران تا قوی نشده و 

ت گشوده با همه را در نیانت نگشای ، از بحران و معضال یها نیانت چندوجهی و درب

 .(http:www.irna.ir) رهایی نخواهی  یافت

 

 :و از دست رفتن نفوذ آمریکا در اروپا فراآتالنیکی مناسبات تضعیف

به چند دلیل  یا نکته قابل توجه اینکه واکنش اروپا برهرگونه خروج آمریکا از توافق هسته     

 :بسیار حائز اهمیت انت؛ این د یل به طور خالصه عبارتند از

و  یا نه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس با خروج از توافق هسته اول: مخالفت     

دولت ترامپ انت و  تر قیادامه پایبندی به آن به معنی طالق نیانی با آمریکا و به عبارت دق

شکاف بزرگ در جبهه غرب را به دنبال خواهد داشت که حاصل آن از دنت رفتن بخش زیادی 

پا و افزایش انزوای جهانی آن خواهد بود زیرا بیشتر کشورهای دنیا ترجیح ارو از نفوذ آمریکا در

 .ادامه داشته باشد و از رویارویی اجتناب دارند یا توافق هسته دهند یم

به معنی فروپاشی توافق و حمایت از  یا دوم: حمایت اروپا از آمریکا و خروج از توافق هسته     

 ها  یعلیه ایران باشد که در این صورت بازگشت تحرنیانی و چه بسا نظامی ترامپ  یها نهیگز

علیه ایران با شدت بیشتر رق  خواهد خورد و شاید تا لغزش به نمت رویارویی نظامی پیش 

 .برود

با آن را افزایش  فناوری و  نظامی همکاری و بود خواهند ایران کنار در چین و  نوم: رونیه     

و در  برد یدیت هرگونه همکاری با ایران را از بین ممحدو یا زیرا خروج از توافق هسته دهند یم

 یا را تا زمان امضای توافق هسته 2۱۱ اس یها این خصوص شاهد بودی  که رونیه موشک

 .تحویل تهران نداد
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چهارم: لغو توافق و یا خروج آمریکا از آن موجب تقویت محافظه کاران در ایران و تضعیف      

که امضا  ییها احترام به توافق و  یکا به عنوان یک ابرقدرتمیانه روها خواهد شد و اعتبار آمر

و به این ترتیب همبستگی بین المللی با ایران افزایش یافته و انزوای  ابدی یکرده انت، کاهش م

 شود یم تر یو یا به عبارت بهتر دنت ک  دولت کنونی آمریکا منزو شود یم تر قیآمریکا عم
(https://article.tebyan.net.) 

 

 :تصمیم ترامپ بر منطقه خاورمیانه ریتأث

 ها یخواهد گذاشت و مسیر همکار رینیز تأث یا نقض برجام از نوی آمریکا، بر مسائل منطقه     

نتیجه تصمی  آمریکا مبنی بر خروج از به عبارت دیگر  کند یبین ایران و واشنگتن را ناهموار م

آمریکا به  انت. خروجبرای منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج فارس بسیار مه   یا ق هستهتواف

انت با جنگ نیانی و اقدامات تحریک آمیز علیه ایران  به دنبال یا طور کلی از توافق هسته

اقتصادی روبه رو نازد که این به معنی اعالم جنگ و  تحری  با را ایران دیگر بار این هدف که

تالف نیانی و نظامی علیه ایران خواهد بود که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و تشکیل ائ

البته خوی متغیر  .آن خواهند بود یا پیش از همه عربستان، امارات و بحرین نوک پیکان منطقه

 که شود یم رو روبه فارس خلیج و حتی تحسین برخی کشورهای عرب  دییو بی ثباتی او با تأ

 (.http://iuvmpress.com)انت  ایران با آنان وممدا دشمنی آن دلیل

در جنگ خواهد  یا به هر حال در این صورت آمریکا خود را همزمان در دو جبهه هسته     

دید: کره شمالی و ایران که این وضعیت موجب نزدیک شدن دو کشور و تبادل تجارب و 

 .شد خواهد چین و  با حمایت رونیه ها نهیهماهنگی در تمام زم

 

 جه گیرینتی

المللی انت و فارغ از اینکه بخواهی   الملل برجام یک وفاق و قرارداد بین از نگاه حقوق بین     

المللی تلقی کنی  یا خیر، به هرحال این توافق نتیجه مذاکرات  آن را در قامت یک معاهده بین

المللی  های بین ن این در حالی انت که از نگاه حقوق نازما و مدت بوده انت المللی طو نی بین

برجام یک رژی  حقوقی به عبارت دیگر  .برجام به قطعنامه شورای امنیت تبدیل شده انت

المللی ایجاد کرد که مبنای اصلی آن بر حسن نیت و احترام متقابل به طرفین انتوار انت  بین

 .که این مه  با خروج دولت ترامپ کامالً در عمل نقض شده انت

https://article.tebyan.net/
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مسئولیت  آمدن به وجود موجب امنیت، شورای 3322قطعنامه  به عنایت با برجام، نقض     

 3۱ مواد .باشد یم ملل نازمان امنیت شورای تصمیمات قبال در تعهد بخاطر ناقض دولت

 تصمیمات شورای با همکاری به تعهد مشمول را متحد ملل اعضای تمامی ملل نازمان منشور

 نازمان غیر عضو کشورهای حتی المللی، بین نیتام و صلح با مرتبب موارد در و نمود امنیت

 ۱1و  ۱3براناس مفاد ماده  .انت نموده امنیت شورای تصمیمات اجرای به موظف نیز را ملل

الشمول  تعهد عام از جانب ترامپ اقدام صورت گرفتهاین الملل با  طرح کمیسیون حقوق بین

الملل اع  از نازمان  ، جامعه بینفتهگر المللی در معرض تهدید قرار نسبت به کلیت جامعه بین

هایی که مستقیماً در این توافق دخالت داشتند ذینفع در حفظ و  ملل متحد و حتی دولت

الملل  های حقوق بین پانداشت توافق مذکور هستند و امروز باید شاهد این باشی  که ظرفیت

عتباری معاهدات جهانی، بی احقیقت در  .برای مقابله با اقدام خودنرانه به کار گرفته شود

ها، بی اعتمادی بین المللی، عدم   تهدید عام الشمول جامعه بین المللی نسبت به تعهد دولت

 انت که عهدآنیبی های منشور نازمان ملل متحد  ضمانت اجرا در اصول حاک  بر نازوکار

ار به اعتبار و شکنی آمریکا برای جامعه حقوقی بین المللی به ارمغان آورد، رفتاری که دیگر ب

 .کند می وارد ناپذیری جبران و جدی آنیب  المللی این کشور جایگاه بین

دهد که در مقابل وضعیتی که حادث شده  ها این اختیار را می به هریک از دولت 2۱ماده      

رند در اینجا  به نظر می .تواند زمینه تهدیدی در صلح و امنیت باشد وارد عمل شوند انت و می

اعتنایی  بی در قبالالمللی و نظام نازمان ملل متحد تالش کنند و  نظام حقوقی جامعه بینباید 

های تعریف شده در منشور  الملل که در چارچوب نازوکار امریکا نسبت به موازین حقوق بین

نازمان ملل متحد انت؛ اقدام کنند چرا که ماهیت نند برجام کامالً ارتباط مستقی  با مفهوم 

به  .المللی انت الملل یک قاعده آمره بین المللی دارد که در حقوق بین ح و امنیت بینتهدید صل

های حقوقی و  بخش برای رفتار واقع ترامپ ناخوانته با اتخاذ چنین رفتاری عاملی مشروعیت

الملل خواهد شد. ضمن آنکه خروج آمریکا و مشخصاً ترامپ  نیانی ایران در ناختار نظام بین

 گذارد. می ت ایران را برای اقدام متقابل باز از برجام دن

باشد  یتهدیدی برای صلح و امنیت جهان تواند یمعالوه بر اینکه نقض برجام به طور کلی      

ها، تضعیف پیمان منع اشاعه تسلیحات  بی اعتمادی کشورها به گفت و گو در حل بحران

تشدید مسابقه  و بین المللی ، بی اعتباری معاهداتیا منطقه یها ، تشدید تنشیا هسته

 انت.آمریکا ایا ت متحده از تبعات زیر پا گذاشتن برجام از نوی  نیز تسلیحاتی
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