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 دهیچک

قبدل و عددد از  ای جمهدوری اسدلاما اادران،عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پروندد  ستدت      

کد  عملکدرد حقدوقا  داد  مدا شدودو پاسد  مو ضوع پژوسش حاضدران عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام( 

  عدود  و ثادار و ای جمهوری اسلاما ااران، قبل و عدد از عرجام چگوندپروند  ستت   خصوصشورای امنیت در 

تدران رکدن سدازمان گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم سای حقوقا ثن چگون  تببین ماخلاء

المللا است. قبل از توافق عرجام، شورای امنیت عا تصدوا  شدش ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح عین

 اران مورد تصوا  قرار داد و عددد از توافدق عرجدام،مهوری اسلاما اجای علی  سای فلج کنند تحرام قطدنام ،

را تصوا  و ع  عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام( ع  عنوان ضمیم  قطدنام  مزعدور رسدمیت  ۳۳۲۲قطدنام  

کد  اولدا   اان پژوسش گر در صدد ثن اسدت سای قبلا خود را لغو نمود. لذا عخشید و عا اان اقدام کلی  قطدنام 

ای جمهدوری المللا در خصوص فدالیدت ستدت سا علی  امنیت و صلح عینام اک از وضدیتمشخص نمااد کد

اسلاما ااران ذال فصل سفتم منشور ملل متحد مصداق پیددا کدرد کد  پروندد  عد  شدورای امنیدت ارجداع و 

وری ای جمهدعملکرد حقوقا شورای امنیت در خصوص پروند  ستت  سای ااد شد  صادر گرداد. اانیا قطدنام 

چگوند  و عدر چد   ۳۳۲۲و تصدوا  قطدنامد   اسلاما ااران پس از توافق عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجدام(

سا، اعهامات و نکات مناقشد  عرانگیدزی عدود  اسدت کد  اساسا عود  است. االثا  توفق ااد شد  واجد چ  کاستا

و نتیجتأ خدروج رجام فراسم ساخت  است اکر  از عزمین  خروج ااالات متحد  ثمراکا را ع  عنوان طرف اصلا مذ

توافق عرجدام فدرو راخدت. تلداپ داتلماتیدک اادران عدرای رفدع  واساس  لشاکاز عرجام ، ااالات متحد  ثمراکا
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ای عا حضور فددال در سای صلح ثمیز ستت سای تبلیغاتا غرب ع  واژ  ااالات متحد  ثمراکا علی  فدالیتنگرانا

سا عد  مذاکرات عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام(، النهاا  عا تغییر رااست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات

مهوری خواسان و چرخش سیاست خارجا ااالات متحد  ثمراکا در قبال ااران، عملا  زمین  تشدداد تخاصدم ج

الملا عا خروج اکجانب  ااالات متحد ثمراکا از عرنام  جامع اقددام مشدترک )عرجدام( و تهداد صلح و امنیت عین

 م و نافرجاما تاکنون قرار داد  است. ای از اعهاالمللا را در سال مهیا و وضدیت اان توافق چند جانب  عین

 هاکلید واژه

 .، قطدنام ایعرجام، تحرام، انرژی ستت  ا،سازمان ملل متحد، شورای امنیت، عملکرد حقوق

 

 مقدمه

عاشد ک  وظیف  حفظ شورای امنیت سازمان ملل متحد اکا از ارکان اصلا سازمان ملل متحد ما     

ای ع  عنوان عحران، امنیت و هد  دارد و سرگا  احتاس کند ک  متئل المللا را ع  عصلح و امنیت عین

منشور ملل متحد  ۲۳نمااد. عر اساس ماد  اندازد رسیدگا و اقدام ماالمللا را ع  خطر ماصلح عین

داد کنند  و ناقض صلح و هسای تاختیارات انحصاری را عرای شورا جهت احراز و رسیدگا ع  وضدیت

سااا ای ااران و غرب از جمل  عحرانلا و تجاوز مقرر داشت  است. عحران و مناقش  ستت الملامنیت عین

المللا از جمل  شورای امنیت سازمان ملل متحد را ع  خود متمادی است ک  توج  نهادسای عین

ار ای صادر نمود و خواستمدطوف ساخت  است. عدد از ارجاع پروند  ااران ع  شورای امنیت، شورا عیانی 

سای شورای امنیت و ای ااران عدون دلاال قانونا گرداد. ااران عا رد کردن خواست ستت توقف عرنام  

سای خود اصرار ورزاد. شورای امنیت عدون در المللا عر خواست ع  دلیل نداشتن وجاست حقوقا و عین

تما، شش قطدنام  المللا انرژی انس عینعیت قانونا ارجاع و گزارپ دسا ثژانظر گرفتن مشرو

سا از  . در تمام اان قطدنام تصوا  نمود در اان راستا  ۲۳۳۳ و۲0۲1، ۲08۲، ۲171، ۲1۲1، ۲۲۳1

 ااران خواست  شد  عود تا غنا سازی اورانیوم را متوقف کند. 

 

های مشترک )قطعنامه ای امنیت قبل از برنامه جامع اقدمتحلیل حقوقی عملکرد شور -1

 مقدم بر برجام(

،  سای عزرگ جهانعا عرخا از قدرت سای  فراوانای خود عا چالشستت سای ااران در مورد فدالیت     

. اان امر موج  شد تا گرداد المللا انرژی اتما و شورای امنیت سازمان ملل متحد روع  رو ثژانس عین

یرد و شورای طا سالیان متمادی ااران ع  نوعا در مقاعل شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گ
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سای گتترد  و سم   و تحرامتصوا  ای ااران قطدنام  علی  عرنام  ستت  ششامنیت سازمان ملل 

 . نمود ای علی  ااران عرقرار جانب 

 المللی انرژی اتمیای ایران به شورای امنیت از سوی آژانس بینارجاع پرونده هسته -1-1

ای از سال سای ستت  ع  دلیل فدالیتااران موضوع ستت  ای  سای شورای امنیت عر علی  تحرام     

ک  در طا زمان گرداد صادر  در اان خصوص توسط شورا قطدنام  شش ۳8۲8ثغاز و تا سال  ۳881

سای اعمال شد  از سوی شورای  ، تحرامساعر شدت اقدامات ثنها افزود  شد. عا توج  ع  مفاد قطدنام 

عخش انرژی ، مالا و متافرت افراد درگیر در ااران از نوع تتلیحاتا امنیت سازمان ملل عر علی 

، ای ااران ع  شورای امنیتارجاع پروند  ستت  است . در خصوصای و صنااع موشکا عود  ستت 

ان و مقررات نظام حقوق ثلود و ع  دور از موازاقداما سیاسا، شتابکارشناسان اان حوز  ثن را 

شورای امنیت ن  تنها نتبت ع  . سمچنین اان کارشناسان عر اان عقید  ستتند ک   ما دانند المللعین

علک  عا توانا مضاعف چنین متیر اشتباسا را  ، حقوقا شورای حکام اقداما نکرد  اصلاح متیر غیر

ای ااران رواکرد سیاسا و غلب  سیاست عر پروند  ستت نتیج  گرفت  ما شود ک  در .  ادام  داد  است

تلاپ وافر را عرای  ،تحمیلا علی  ااران سای مشهود است و عانیان قطدنام  الملل کاملا عینوق حق

اند. فنا ااران مصروف داشت  –سای حقوقا استیلای سیاست، قدرت و سلیق  خود عر منطق  و تلاپ

سالتتا  سای سمتوی ثن عراساس نظر کا جاردسد ک  ثمراکا و کشوای ااران نشان ماپروند  ستت 

اند. حال ثنک  نهادسای فنا، استفاد  کرد  الملل سوءالملل صرفا  عرای پیشبرد سیاست عیناز حقوق عین

قق نظام نوان جهانا الملل عرای تحالملل و سمچنین نفس حقوق عینحقوقا و تخصصا نظام عین

اند. )سالتتا،  ن  و مبتنا عر سمکاری، سمیاری و مشارکت تأسیس و متتقر شدافعادلان ، منص

( دلاال موجها عرای اابات قصور شورای امنیت در انجام وظااف ثن عراساس منشور ۲۲1۲،171

انس تا، موافقنام  سمکاری ااران و ثژپاالمللا، مداسد  انسازمان ملل متحد، اساسنام  ثژانس عین

المللا وجود دارد. عر اان اساس عینالملل و اصول و قواعد ثمر  عرف عینی اتما، المللا انرژعین

سای شورای امنیت سرعاز زد  و اانیا  اقدامات لازم جمهوری اسلاما ااران اولاُ حق دارد از اجرای خواست

سا ولیت عانیان قطدنام متتقل حقوقا را تدقی  نمود  و متئاحقاق حقوق خود در نهادسای  ع  منظور

 ر غرامات مرعوط  عاشد.و مجراان ثن را اابات نمود  و خواستا

توسط ثژانس و اقدام احتمالا توسط شورای امنیت عااد عا در نظر گرفتن عرخا  ارسال گزارپ     

ر مورد تفتیر قرا مدعا ک  در زمر  اصول کلا حقوقا قواعد حقوقا ع  واژ  قاعد  ارائ  دلیل توسط

عااد ع  مفهوم عدم انحراف فرض  ای،سای ستت چرا ک  عدم توانااا در اابات انحراف در فدالیتگیرد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ1411 زمستان، 32، پیاپی 4 شماره، ششم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

4 

 

شد  و سموار  اابات انحراف نیازمند دلیل است. عا اان حال عا توج  ع  اسمیت موضوع گتترپ 

اند در شرااط استثنااا در صورت عدم توانااا سا پذارفت رسد ک  دولتای ع  نظر ماتتلیحات ستت 

وضوع را ع  شورای امنیت گزارپ نمااد. ناشا از عدم کفاات سازوکارسای عازرسا، ثژانس عتواند م

 (۳1-۳۲، ۲۲01 )زمانا و سادات میدانا،

 های شورای امنیت تحلیل حقوقی قطعنامه -1-2

 )سشتم مارس ۲۲07اسفند  ۲0حکام در پس از ثن ک  شورای  شورای امنیت ۲1۳1قطدنام      

ای ااران را ع  شورای امنیت ارجاع داد، شورای امنیت از ثن سال اقدام ع  صدور ( پروند  ستت ۳881

قطدنام  علی  ااران صادر شد ک  اولین قطدنام  جنب  1ع  عدد ۳881  ااران کرد. از سال قطدنام  علی

مهوری اسلاما ااران سااا را علی  جقطدنام  عددی تحرام 1غیر اجباری و غیر لازم الاجرا داشت و 

را تصوا  کرد ک  عر اساس ثن از  ۲1۳1قطدنام   ۳881ژوئی   ۲۲اعمال کرد. شورای امنیت درتارا  

سای احتمالا در غیر اان صورت عا تحرامنا سازی اورانیوم را متوقف کند ااران خواست  شد  غ

و اک رأی مخالف )قطر(  رأی موافق ۲7داتلماتیک اا اقتصادی مواج  خواسد شد. اان قطدنام  عا 

ک  حاوی  گرداد منشور سازمان ملل تصوا  1فصل  78تصوا  شد. اان قطدنام  تحت عند 

 نبود  است.تنبیها اا تحراما مدیارسای 

 عرای وادار کردن جمهوری اسلاما ااران ع  ۳881دسامبر  ۳۲شورای امنیت در  ۲1۲1قطدنام       

ر اار فشار روسی  و چین سر چند عرخا از عندسای ثن ع   شدرا ع  رأی گذاشت پااان غنا سازی اورانیوم

سمچنین قطدنام  عضو شورا ع  ثن رأی مثبت دادو تصوا  گرداد.  کشور ۲1و در نهاات تددال 

( ع  ۲۲01فروردان  7میلادی ) ۳881مارس سال ۳7ملل در  شورای امنیت سازمان ۲171تحراما 

در اان قطدنام  از تماما کشورسای جهان رسید  صوا  عضو دائم و غیر دائم( ع  ت ۲1اتفاق ثرا )

 ای فدالیت دارند، محدودسای اارانا را ک  در زمین  انرژی ستت خواست  شد  تا فدالیت خود عا شرکت

سای سنگین ع  ااران نیز از داگر موارد صادر  در اان قطدنام  ممنوعیت صادرات و واردات سلاحکنند،

اان قطدنام  و روز مهلت داد تا عا تبدیت از  18ت ع  جمهوری اسلاما ااران عود. سمچنین شورای امنی

اتما خود از  سای حتاسک  پیش از ثن تصوا  شد  عود، ع  فدالیت ۲1۲1 سای قطدنام درخواست

 پااان دسد.جمل  غنا سازی اورانیم 

در تارا   ۲171ما  عدد از صدور قطدنام   ۳(: شورای امنیت سازمان ملل ۲08۲قطدنام  تحراما )

رأی مثبت و رأی ممتنع ونزوئلا علی   ۲7( را عا ۲08۲قطدنام  داگری ) ۳880دوشنب  سوم مارس 

سای م کرد. مفاد قطدنام  ع  شکل رسما توسط فرانت  و عراتانیا پیشنهاد و سمچون قطدناااران صادر 
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سای لازم در ارتباط عا تهداد صلح و امنیت ناظر ع  اقدامعر اساس فصل سفتم منشور ملل متحد قبلا 

خود ضمن اشار  ع   ۲0۲1شورای امنیت در قطدنام   (:۲0۲1جهانا تصوا  شد. قصدنام  تحراما )

یق غنا سازی المللا انرژی اتما ک  از عدم تدلدار کل ثژانس عینمگزارپ جداد محمد البرادعا 

سای از ااران خواست تا ع  صورت کامل و عدون سیچ تأخیری ع  قطدنام  اورانیوم ااران سخن گفت  عود،

ای خود عمل کند. سای شورای حکام ثژانس در تدلیق عرنام  ستت پیشین اان شورا و نیز درخواست

 ذالک  سمگا ثنها  ۲08۲و  ۲171، ۲1۲1، ۲1۳1سای شورای امنیت ضمن تأکید مجدد عر قطدنام 

سای غنا سازی ااران درخواست شد  ک  فدالیت از و در ثنهاشد  ملل متحد صادر فصل سفتم منشور

سای جداد علی  ای ع  تحراماورانیوم و پروژ  ثب سنگین را تدلیق کند، در قطدنام  جداد خود اشار 

 ااران نکرد. 

  شورای امنیت علی  ااران صادر کرد، قطدنام  سااا ک(: از داگر قطدنام ۲001قطدنام  تحراما )     

رأی موافق مورد  ۲1اان قطدنام  نیز عا گرداد. تصوا  ۳88۳ستتامبر  ۳7عود ک  در تارا   ۲001

سای قطدنام  ع  مفاد تصوا  اان شورا قرار گرفت ک  در اان قطدنام  از ااران خواست  شد  عود ک 

 قبلا عمل نمااد.

 خرداد۲۳) ۳8۲8ژوئن  ۳شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنب   (:۲۳۳۳)قطدنام  تحراما      

صادر کرد ک  عراساس ثن  اارانرا علی  عرنام  ستت  ای جمهوری اسلاما  ۲۳۳۳( قطدنام  ۲۲0۳

عراساس س  قطدنام  صادر شد  پیشین علی   ۲۳۳۳قطدنام   . شد و شداد تر فراگیرتر سا تحرام

در ثن اقدامات داگری عرای تحرام ااران منظور شد. در اان قطدنام  در جمهوری اسلاما تنظیم و 

عین حال گفت  شد  ک  اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل ع  گفتگو عرای رسیدن ع  اک را  حل 

دسند. شورای امنیت در اان قطدنام  تأکید کرد  ای ااران ادام  مامتالمت ثمیز در عراعر عرنام  ستت 

ای دسد ک  متئول عرنام  ستت سااا را سدف قرار ماسا افراد حقیقا و حقوقا و شرکتک  تحرام

 ااران ستتند.

حقوق بشر و قواعد آمره،الملل،اصول حقوق بینمغایرت عملکرد شورای امنیت با -1-۳

 حقوق بشر دوستانه

 آمرهالملل و قواعد ها با اصول و قواعد مسلم حقوق بینعدم انطباق تحریم -1-۳-1

المللا اسمیتا سا و منافدا است ک  عرای کل جامد  عینمر  در جهت حماات از ارزپقواعد ث     

تران عیان از ماسیت قطدا و تخلف ناپذار اان واضح عنیادان دارند. پیوند میان قواعد ثمر  و اخلاق،
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مر  در مقام ث وان راجع ع  حقوق مداسدات ع  قواعد ۲۳1۳کنوانتیون  17و  1۲سنجارسا است. مواد 

کنند. عدم تصراح ع  اار مشاع  قواعد ثمر  در حیات مداسدات مدارض اشار  ما اعتبارسازی و خاتم عا

ای، ای عر اان امر تلقا شد  است ک  قواعد ثمر  در اعمال غیر مداسد حوز  فراتر از مداسدات، گا  قران 

دشوار  دادگا   را قبول اان کم نخواسد عود،سااا مثل شورای امنیت حاع  واژ  در مورد اعمال ارگان

فراتر از  انمااد. اان امر ع  صورتا وسیع و متتمر پذارفت  شد  است ک  مفاد قاعد  ثمر  قلمرواما

حقوق مداسدات دارد. سمان گون  ک  قاضا لاترپاخت در دعوای عوسنا سرزگوان علی  صرعتتان و 

شورای امنیت را ملتزم  ی خاطر نشان ساخت قاعد  ثمر  قطدأتترالمللا دادگمونت  نگرو در داوان عین

شورای امنیت  سای علما شرح داد  شد  است:سازد. مبنای مفهوما اان رواکرد ع  وضوح در ثموز ما

سای الملل، ارزپزارا عر خلاف قواعد مدمول و عادی حقوق عیناد حرمت قواعد ثمر  را پاس عدارد ، عا

 د ثمر  قاعل تخطا اا اعتراض نیتتند. ثن قطدنام  شورای امنیت ک  ناقضناب مورد حماات قواع

ثمر  است ع  واقع از ثن تخطا جتت  و ع  منزل  تلاپ جهت استفاد  از سیتتم ملل متحد عرای قاعد  

ای مغاار قواعد ثمر  است. شورای امنیت عراساس اولین ااجاد رژام حقوقا جداد از رسگذر قطدنام 

الملل عمل کند و عر مبنای وق عینقمتدهد شد  است ک  عراساس اصول عدالت و ح ماد  منشور،

ک  تتاوی حاکمیت تماما اعضا را تضمین نمااد. در گردد دومین ماد  منشور، سازمان ملل متدهد ما

نمااند ک  سازمان ملل و خصوصا شورای امنیت را اعزاری عرای مقاعل، عرخا از کشورسا نیز سدا ما

 سداف و منافع ملا خود و ع  ضرر منافع ساار کشورسا قرار دسند. تحقق ا

الملل و موازین های شورای امنیت با قواعد مسلم حقوق بینعدم انطباق تحریم -1-۳-2

 تجاری و اقتصادی 

در گزارپ سال ک  کوفا عنان دعیر کل اسبق سازمان ملل مقدمتأ ما توان استناد کرد ع  گفت       

سای مردما سا عر گرو سای تحرامنگران خطرات و ثسی ، خود ع  سازمان ملل اعلام داشت  ۲۳۳1

ک  ع  منظور ع  حداقل رساندن سمچنین وی ادام  ما دسد عاشد. پذار و کشورسای االث ماثسی 

اعمال ثن توسط شورای سا و سا عر مردم و جوامع، لازم است ک  طراحا تحرامسای انتانا تحرامسزان 

سای ثتا را نیز زاال سای کنونا علک  حقوق نتلسا ن  تنها حقوق نتلامنیت اصلاح شود. اان تحرام

تبادل تجاری و نقل و انتقالات عانکا حتا عرای  توان عاور کرد ک  تحرام نفت، عیم ،کنند. مگر ماما

عانک مرکزی و عتیاری از  گذاری خارجا،سرماا  سای نفتا، اتباع کشور و گتترپ و نوسازی حوز

منشور حقوق و وظااف اقتصادی دولتها مصوب اجلاس  قرار نخواسند داد؟کالاسا، مردم عادی را سدف 

نمااد ک  اصول نظام نوان اقتصادی را تبییت نمود  و تصراح ما مجمع عموما سازمان ملل، ۲۳17
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المللا توسد  اقتصادی را از طراق گتترپ تجارت عینسای لازم، متیرسای عضو، عااد عا متاعدتدولت

الملل تدقی  نمااند. امروز  چنین حقا ع  عنوان حق تجارت و ع  عنوان اک اصل مهم حقوق عین

د و ستد عموما در مبحث ذا وارد ساختن مداملات و دال (۳۲0، ۲۲00پذارفت  شد  است. )ممتاز، 

صادراتا،  سای اعتباری، عانکا،اسلاما ااران در عخشسا و ااجاد محدودات عرای جمهوری تحرام

المللا و موازان حقوق عشری مذکور در ای و مالا از مصاداق عارز نقض حقوق تداملات تجاری عینعیم 

اعلامی  حقوق عشر و میثاقین است. سمچنین، عااد اادثور گرداد ک  در عیانی  الجزاار ک  سند تأسیس 

 سا ازشود، اکا از شروط اساسا مذکور در ثن، لغو تمام تحرامراکا تلقا ماداوان داوری ااران و ثم

محقق نشد  علک  عکس ثن نیز عمل شد  است. )کوشا و اسکندری،  جان  ثمراکا عود  است ک  ن  تنها

۲۲۳۲،۲0۳) 

 های شورای امنیت با ابعاد حقوق بشری و حقوق بشر دوستانهعدم انطباق تحریم -1-۳-۳

کنوانتیون وان حقوق مداسدات و  1۲تخطا و عدم تدلیق موضوع ماد  مبحث اان  در توضیح     

کنوانتیون وان تلاپ عرای  1۲اسناد حقوق عشری دو امر متفاوت از سم ستتند. تخطا موضوع ماد  

اعتبار ساختن قاعد  ثمر  در رواعط طرفینا است. ع  واقع تخطا از اک حقوق عشری قاعل انحراف عا

نام  دو جانب  اک چیز است و تدلیق ثن حق در چارچوب وضدیت اطلاعات در اک موافقتادی زمثل ث

فوق الداد  ملا ک  در عرخا اسناد حقوق عشری مقرر گشت  و تاعع استانداردسای ماسوی و نظارت 

سای مداسداتا قرار گرفت  امر داگری است. کمیت  حقوق عشر سازمان ملل متحد عا اندکاس اان ارگان

 7خود عیان داشت: احصای مقررات غیر قاعل تدلیق در ماد   ۳۳  را  در تفتیر عموما شمادادگ

میثاق حقوق مدنا و سیاسا ع  اان امر ارتباط دارد ک  عرخا تدهدات حقوق عشری ماسیت قطدا و 

از ناپذار فراتر  سای تخلفتخلف ناپذار دارند ولا لزوما  عا ثن اکتان نیتتند. ع  واقع مقول  نورم

سای و دولت اندمیثاق ع  عناون مقررات غیر قاعل تدلیق قلمداد شد  7ماد   ۳فهرستا است ک  در عند 

یها جهت نقض حقوق جمیثاق ع  عنوان تو 7عضو میثاق نما توانند در سیچ شرااطا ع  ماد  

ی جمدا و ساگیری، وضع مجازاتالملل مثل گروگانسای تخلف ناپذار حقوق عینعشردوستان  اا نورم

سل  خودسران  ثزادی افراد استناد جواند اا از اصول اساسا دادرسا منصفان  از جمل اصل عرائت 

 (17، ۲07تخطا ورزند. )ارکلش والا و زمانا، 

 های شورای امنیت و اسناد حقوق بشریتحریم -1-۳-۴

ند کشور و عروز سای سم  جانب  علی  چافزااش اعمال تحرام توسط شورای امنیت ع  واژ  تحرام

سا عا حقوق عشر و عوارض جانبا منفا عر شهروندان عادی اان کشورسا موضوع انطباق اان تحرام
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اسناد حقوق عشری را مورد سئوال قرار داد  است. در اان عخش ع  موضوع اسناد حقوق عشری و 

 شود. تحرام پرداخت  ما

اان اعلامی  ع  عنوان اکا از اسناد اصلا در حالا ک  تماما عندسای اعلامیه جهانی حقوق بشر:  -

عرخا از اصول اان اعلامی  در ارتباط عا ل تحرام مورد توج  قرار گیرد، احقوق عشری عااد در اعم

(، حق ثزادی از رفتار غیر ۲ای دارند. اان اصول عبارتند از: حق حیات )ماد  سا اسمیت واژ تحرام

عرخورداری از استاندارد مناس  زندگا از جمل  غذا، متکن و  حق (،1)ماد   انتانا اا تحقیر ثمیز

(. ماد  اخیر الذکر سمچنین حق تأمین اجتماعا را در صورت فقدان ۳1سای پزشکا )ماد  مراقبت

کند.! )عمادی، مدیشت در شرااط خارج از اراد  فرد و حق مراقبت واژ  مادران و کودکان ااجاد ما

۲۲۳۲ ،۲71- ۲70) 

میثاقین  اجتماعی و فرهنگی: وق سیاسی و مدنی و میثاق حقوق اقتصادی،میثاق حق -

دسند. حق عرخورداری از حقوق مندرج در اعلامی  جهانا حقوق عشر را مورد تأکید قرار مامذکور 

( و حق حیات ۲۲(، حق ثموزپ )ماد  ۲۳(، حق عهداشت )ماد  ۲۲استاندارد مناس  زندگا )ماد  

میثاق اخیر الذکر مشتمل عر مفهوم عدل عدول از  7اسا و مدنا(. ماد  میثاق حقوق سی 1)ماد  

اجتماعا و فرسنگا ک  نهاد ناظر عر اجرای  عرخا حقوق اساسا افراد است. کمیت  حقوق اقتصادی،

سای تحت عنوان ارتباط عین تحرام ۲۳۳1مورخ   0میثاق مرعوط  است در نظرا  تفتیری شمار  

سای اقتصادی عااد حقوق اقتصادی، اجتماعا و فرسنگا اظهار داشت  است. تحراماقتصادی و احترام ع  

دنظر داشت  عاشند. اان کمیت  سموار  اصول مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعا و فرسنگا را م

منشور  1ع  سیچ وج  قصد زار سئوال عردن لزوم اعمال تحرام در موارد مقتضا عر اساس فصل 

الملل ذارعط را ندارد، ولا ثن اصول منشور ک  ع  موضوع حقوق عشر ساار حقوق عین سازمان ملل اا

سا قاعل اعمال گردند. عااتت مورد توج  قرار گیرند تا تحرام( ما11و  11، ۲مرتبط ستتند )مواد 

است، ای ع  پروند  داگر متفاوت سا از پروند در حالا ک  تأایر تحرامافزااد: نظرا  تفتیری فوق ما

سا سموار  عر حقوق شناسااا شد  در میثاق تأایر منفا دارند. ع  اان کمیت  عر اان عاور است ک  تحرام

کنند و کیفیت سا غالبا  در توزاع مواد غذااا، دارو و مواد عهداشتا اخلال ااجاد ماعنوان مثال، تحرام

سای ثموزشا و ر کارثاا سیتتماندازند و ع  شدت دغذا و دسترسا ع  ثب ثشامیدنا را ع  خطر ما

سای کنند و ع  حق کار ثسی  وارد ما کنند. ع  طور ناخودثگا  تحرامعهداشت اولی  اخلال ااجاد ما

توانند منجر ع  استحکام قدرت اقشار سرکوعگر، پیدااا قطدا عازار سیا  و ااجاد منفدت اقتصادی ما

قطدنام   ۲1اکا از اان موارد عند ( ۲70-۲71، ۲۲۳۲ عادثورد  عرای رانت خواران ... شوند. )عمادی،
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سای ای علی  ااران است ک  در ثن اک سری محدوادتشورای امنیت در خصوص پروند  ستت  ۲1۲1

شود ک  ثموزشا علی  اتباع اارانا لحاظ گرداد  است. اان حق از حقوق غیر قاعل انحراف تلقا ما

تواند ثن را ناداد  عگیرد اما شورای المللا نمایت عینحتا شورای امنیت نیز عرای حفظ صلح و امن

متتقیما  حق عر ثموزپ اتباع اارانا را  ۲1ای ااران در عند علی  عرنام  ستت  ۲1۲1امنیت در قطدنام  

 نقض نمود  است.

تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت بعد از توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و  -2

 22۳1قطعنامه 

 ۳۲در وان در  ۲+1ای ااران و کشورسای صاح  نظران عر اان عقید  ستتند ک  توافق ستت      

شود. موفقیت مذاکرات الملل محتوب مااخا در تارا  رواعط عینرا  عنوان اک روز تع ۳7تیرما  

ای از اسمیت و پافشاری نتبت ع  سیاست و داتلماسا نمون  ۲+1ای میان تهران و کشورسای ستت 

در  ۲+1المللا ع  شمار ما رود. پس از دوسال مذاکر ، توافقا علند مدت عین ااران و کشورسای نعی

 ۳8سای ااران حاصل شد. شورای امنیت سازمان ملل در ای و لغو تحرامسای ستت خصوص فدالیت

ورد عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام( را م ۳۳۲۲( عا تصوا  قطدنام  ۲۲۳7تیر  ۳۳) ۳8۲1ژوئی  

، تأاید قرار داد. در اان راستا تحلیل و عررسا متن نهااا عرجام در اعداد گوناگون اقتصادی، سیاسا

 از اسمیت و ضرورت اساسا عرخوردار است.المللا امنیتا و عین

 ماهیت برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و تعهدات آن  – 2-1

در خصوص ماسیت حقوقا عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام( و تدهدات ثن س  موضوع قاعل      

قطدنام  شورای امنیت سازمان ملل  عررسا است. عرجام، ضمیم  قطدنام  شورای امنیت سازمان ملل،

 متحد فرع عر عرجام و عرجام و قطدنام ، دو متن عا ماسیتا جداگان  است. 

عا  مشترک )برجام(، ضمیمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل: برنامه جامع اقدام -الف

از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، عرجام ماسیتا  پیوست  ۳۳۲۲  عناات ع  تصوا  قطدنام

سای مذاکر  کنند  پس از دستیاعا ع  جمع عندی نهااا، گردد. طرفقطدنام  شورای امنیت تلقا ما

قال  ضمیم  قطدنام  شورای امنیت توافق نمود ، ع  دنبال تضمین  عر تصوا  متن نهااا عرجام در

الملل عرثمد  و عدان منظور متن عرجام را اجرای عرجام از طراق سازوکارسای مورد پذارپ حقوق عین

 (۲۲، ۲۲۳7زفرقندی،  اند )فتاحا،ضمیم  قطدنام  شورای امنیت نمود 
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 بر برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد فرع -ب

ای ااران فرع عر توافق عرجام ورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص موضوع ستت  ۳۳۲۲قطدنام  

المللا عود  و پس از جمع عندی ع  وسیل  دارد ک  عرجام اک توافق عینما عاشد. اان فرض عیان ما

انونا طراحا شد  در حقوق داخلا کشورسا و در ( ق۲+1نمااندگان کشورسای طرف مذاکر  )ااران 

 (۲۲، ۲۲۳7روز  مورد عررسا قرار خواسد گرفت. )فتاحا، زفرقندی،  ۲7فرصتا 

در تحلیل و  برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه،دو متن با ماهیتی جداگانه: -ج

دنام  شورای امنیت توان گفت عرجام صرفا  ضمیم  قطعررسا فروض گذشت  روشن گرداد، نما

توان عرنام  جامع اقدام ور محتوب گردد و سمچنین نماسازمان ملل عود  ک  از اان حیث الزام ث

المللا دانتت و قطدنام  شورای امنیت را صرفا  فرع عرثن مفروض داشت. مشترک را اک توافقنام  عین

داند. عا دو ماسیت متفاوت ما سمین اساس فرض سوم، قطدنام  شورای امنیت و عر جام را دو متنعر

 ( ۲۳ ،۲۲۳7 )فتاحا زفرقندی،

 المللیبرنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و حقوق معاهدات بین -2-2

سای حقوقا و غیر المللا را ما توان ع   دو دست  توافقسای عینالملل، توافقاز منظر حقوق عین     

 حقوقا تقتیم کرد.

سای المللا است ک  میان کشورسا اا سازمانتوافق حقوقا، مداسد  اا عهدنام  اک توافقنام  عین -

. داار  المدارف حقوق 7 تا،الملل است. )سرمیداس عاوند، عاالمللا مندقد شد  و مشمول حقوق عینعین

د  کتبا میان اشخاص سرگون  توافق مندقد ش(، عناعراان، مداسد ،۲۳ – ۳8، ۲۲۳7الملل عموما،عین

الملل تنظیم شود و اان مقررات ع  شرطا ک  طبق مقررات حقوق عین الملل است،اا تاعدان حقوق عین

 عرثن توافق حاکم عاشند و در نتیج  ثاار حقوقا مشخصا داشت  عاشند.

اسا نیز سای نزاکتا اا اخلاقا را مداسدات سیسای غیر حقوقا ستتند. توافقنام دست  دوم، توافق -

و عیشتر ع  دلیل مواندا ک  قو  مجرا  از حیث  شوندنامند ک  مدمولا توسط قو  مجرا  مندقد ماما

المللا، ع  واژ  در قانون اساسا اا مشکلات سیاسا داخلا دارد اا عا در نظر گرفتن اوضاع و احوال عین

ا عرای خود ندارد، مبادرت ع  امضای المللتماالا ع  ااجاد تدهد حقوقا عین راعط  عا کشور طرف توافق،

سا، اعلام قواعد اا (. واژگا اان گون  پیمان۲۲، ۲۲0۲کند. )ضیائا عیگدلا، سااا مانام چنین موافقت

 اندسا مشارکت داشت سااا است ک  در اندقاد اان پیمانعیان تدهدات متقاعل دولت
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سای متداسد عرجام عا اان سند از ثن جهت اسمیت خلا ساار طرفتوج  ع  نحو  عرخورد حقوق دا     

نقش تدیین  در تدیین ماسیت ثن سند،المللا،سای اک سند عیندارد ک  اساسا ، قصد و نیت طرف

ثور عودن حقوقا و وجود متئولیت سای عرجام، در مورد الزامای را دارد. سیچ اک از طرفکنند 

عیانی  سیاسا جمهوری اساما ااران ک   اند. وانگها،سخنا نگفت  جام،المللا ناشا از نقض عرعین

ع  عنوان سند شورای امنیت ع  ابت رسید  است مبین اان نکت   ۳۳۲۲حین تصوا  قطدنام  

عاشد ک  سند عرجام، عخشا از عتت  سیاسا قوق و قرارسااا است ک  در اک فرااند سیاسا مورد ما

اسلاما ااران تأکید عند پنجم عیانی  سیاسا ااران ثمد ک  جمهوری  پذارپ قرار گرفت  است. در

تدهدات، داوطلبان  عود و اجرای ثنها منوط ع  حتن نیت طرف مقاعل، خواسد عود،  کند ک  اانما

نتیج  ثنک  قصد طرفین در عرنام  جامع اقدام مشترک اا عرجام عر ثن عود  است ک  اان سند حاوی 

 عا ضمانت اجراسای سیاسا عاشد. اک توافق جامع سیاسا

 سیاسی یودن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( -2-۳

و وزار امور خارج  جمهوری  ۲+1عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام( عا توافق وزرای امور خارج       

متداق  امضای اان سند  .رسید مضاء( ع  ا۳8۲1جولای  ۲7) ۲۲۳7تیرما   ۳۲اسلاما ااران در تارا  

شورای امنیت  ۳۳۲۲( قطدنام  ۳8۲1جولای  ۳8) ۲۲۳7تیرما   ۳۳در تارا  و تنها پس از شش روز، 

سای قبلا شورای امنیت ملغا شد  و کشورسای امضا کنند  ک  عراساس ثن، تحرامگردادتصوا  

 عرجام، موظف ع  اجرای کامل تدهدات مندرج در ثن شدند.

دلاال متدددی عرای سیاسا خواندن ثن دارند و عر اان  حقوقا عودن ماسیت عرجام مدتقدان ع  غیر     

 نظرند ک :

شود ک  دولتا را مداسد  در مدنای عام ع  سر چیزی اطلاق ما ،۲۳1و  11نختت، عراساس اصول  -

ا ترک فدلا المللا داگر متدهد ع  انجام فدل اسای عینالملل اا سازماندر عراعر داگر تاعدان حقوق عین

ای ، جنب  ایمدنای داگری مورد نظر است و علاو  عر اان، سر مداسد  ، کند؛ در حالا ک  در توافق

سای دسند ک  ثن مداسد  عتواند خواست ما سا زمانا ع  عقد مداسد  تن درسیاسا دارد، زارا دولت

اانک ، ملاک  ا، سیاسا ستتند. دومالمللسیاسا ثنها را عرثورد  کند؛ در اان مفهوم، تمام مداسدات عین

تبیین کنندة سند است. مذاکر  کنندگان از اعتدا سیچ تردادی  المللا، ارادةتشخیص سند عین

عرای سم  طرفها تدهدی اند ک  اان سند، سندی سیاسا و واجد تدهدات داوطلبان  است و نداشت 

 د.نکنالزام ثور نما انشدخو
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ع  و تدهداتا ک  در عرجام درعار  تصوا  پروتکل گنجاند  شد  است، سوم اانک ، پروتکل الحاقا  -

سا و اختیارت و عراساس حقوق تدهد و پااان دادن ع  ثمراکا اشار  دارد. سر دو طرف ع  دلیل محدودات

اساسا، تنها در چارچوب اختیارات اجرااا خود، ادنا عا ارائ  لوااحا ع  قو  مقنن  سدا در سبک 

سای تفکیک دارند و دولت ااران سدا کرد فرثاند تصوا  پروتکل الحاقا را در چارچوب عرنام  کردن

شد  میان اختیارات قو  مجرا  و مجلس، طا کند. اگر چ  تصوا  ثن ع  ارادة قانونگذار واگذار شد  

انا ااجاد شد  است. )ارغو سااا ک  عااد وجود داشت  عاشد،ما ثاا الزاما فراتر از چارچوبا ، است

 (۲۲۳1،۲1پیرسلاما و حتنوند، 

المللا و چند جانب  نیتت. در سیچ عخشا از اان سند نوشت  نشد  اک مداسد  عین عرجام چهارم، -

 است ک  اان سند، اک مداسد  است.

شدن  ستریخودپ ندارد، ولا در عمل، پس از  اعتبار ای در مورد پااانپنجم، سر چند عرجام، ماد  -

توان عرجام را سندی ما ااعد؛ عناعراان، عا کما متامح ،ران تدهدات طرفین، پااان ماتسال، مهم ۲8

 ۲8عا اان توضیح ک  تدهدات مختصری عرای ااران ع  واژ  در حوز  نظارت در طول  سال  دانتت؛ ۲8

پیش  ماند. البت ، ع  تدبیر وزار انرژی ثمراکا، عرجام سندی است ک  درثن غروعاسال عاقا ما ۳1تا 

ندارد. )ارغوانا پیرسلاما، حتنوند،  ای در مورد پااان ثن وجوددنا سیچ ماد ا ، عینا نشد  است

۲۲۳1 ،۲1 ) 

فق و قطدنام  شورای ایت مذاکر  کنندگان، نحو  نگارپ تون ، ششم، از نام توافق )عرنام  اقدام( -

ک  عار حقوقا دقیقا  obligation امنیت و عتیاری جزئیات داگر، از جمل  اانک  از ع  کارعردن لغت

را ک  تدهد ع  مدنای سیاسا است ع  کار  commitmentپرسیز شد  است و ع  جای ثن واژ   دارد،

 اند.عرد 

سای سند عرجام )عنوان توافقنام  نشان دسند  مداسد  نبودن عرجام و سفتم، قصد و نیت طرف -

 تطبیق ثن عا متن توافقنام  است(.

المللا حقوقا نیتت اان است ک  مدمولا  طرفین اک سند از نظر داگر ک  اان سند عیندلیل عمد  

ادنا ااران از جان  خودپ اک سری حقوق و وظاافا را  اسلیت ااجاد اک تدهد را دارند؛ حقوقا،

شود و طرف مقاعل سم ع  سمین گون . در حالا ک  در اان سند توافق دارد ک  در اان سند مندکس ما

سا متهم است و ع  ای ک  ستت، اک طرفش ااران است ک  ع  اک سری خلافکاریای متئل  ستت

المللا انرژی اتما دارد. ع  عبارتا طرف ااران، مشکل حقوقا عا ثژانس عین سا،خاطر اان خلافکاری

طرف ااران نیتتند و ع   ۲+1ثزانس است و شورای امنیت سازمان ملل متحد. کشورسای عضو گرو  
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اند؛ علک  ع  عنوان متاعا جمیل  طرف سوم ک  شرکت نکرد  نوان طرف ااران در اان سند عرجامع

ثمیزی حل عشود. وارد مذاکرات شدند. عناعراان خواسد ع  سر نحوی اان مشکل ع  شیو  متالمتما

ارغوانا ای عکنند. )توانند ثژانس اا شورای امنیت را موظف ع  متئل ن  صلاحیت دارند و ن  ما 1+۲

 ( ۳8 – ۲۳، ۲۲۳1پیرسلاما و حتنوند،

عرنام  جامع اقدام مشترک ثمد  است ک  تمام مفاد و اقدامات گنجاند   ۲۲سشتم در مقدم  شمار   -

و ااران است و نبااد ع  منزلة ااجاد پیشنی  عرای  ۲+1شد  در اان سند، تنها عرای اجرای ثن عین گرو  

عدم  الملل و حقوق و تدهدات عر مبنای مداسدةعنیادان حقوق عینسیچ دولت داگری، اا عرای اصول 

المللا عین سای شناخت  شدةای و ساار اسناد مرعوط ، و سمچنین، اصول و روا سای ستت اشاع  سلاح

 (۳81و  ۲788تلقا شود. )موسوی فر و داگران، 

کارشناسان عرخا  تعیین نکردن روند تصویب در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(: -

استدلال ما کنند ک  چون در عرجام تصوا  پیش عینا نشد  است، لذا مداسد  نیتت و لازم نبود 

سای اعلام رضاات در التزام در مجلس ثن را تصوا  کند. در پاس  ع  اان امر نیز عااد تأکید کرد شیو 

کند. در واقع در مقاعل ماقبال مداسدات را قانون داخلا ع  خصوص حقوق اساسا سر کشور مشخص 

گروسا داگر عا استناد ع  اصل حاکمیت قانون عر اان نظرند ک  اان متن ناگزار عااد ع  گرو  ذکر شد ،

رسد در اابات نظر خواش ع  اان رسید. اان گرو  ک  نظرشان صائ  ع  نظر ماتصوا  مجلس نیز ما

المللا و اقتضای حاکمیت حقوقا داخلا و عینعر دوگانگا نظام  کنند: اول اانک  عنادلاال تمتک ما

سای دولت نام سا، قراردادسا و موافقتسا و مقاول  نام عهدنام  ۲۳1و  11قانون اساسا مطاعق اصول 

سا، عااد ع  تصوا  مجلس شورای اسلاما عرسد. دقت در صورت مشروح مذاکرات ااران عا ساار دولت

قنن، سر سند متدهد کنندة کشور را مدنظر قرار داد  و عر مجلس ع  روشنا حاکا از ثن است ک  م

رعاات احتیاط تصراح کرد  است. عناعراان، عا توج  ع  اصالت محتوا در مداسدات، سرگون  تدهد 

المللا ک  ع  سر عنانا کشور را متدهد کند، مشمول اان اصول واقع شد  است ک  عااد ع  تصوا  عین

اند اان نظر را تحمیل کنند ک  چون ( عرخا نیز در تلاپ۳17، ۲۲۳7مجلس عرسد. )خلیلا نژاد، 

اند. روسی  و چین عرجام را ع  مجالس قانونگذای خود عرای تصوا  ارائ  نداد  انگلیس، فرانت ، ثلمان،

اان نظرند ک  شرااط کشورسای طرف تفاسم، پذارپ ماسیت حقوقا  پس عرجام مداسد  نیتت. ثنها عر

د  است. در حقیقت ااالات متحدة ثمراکا عا مشکل مخالفت کنگر  مواج  است و ثن را ناممکن کر

ای کاملا  روشن دارد ک  در سر صورت در شورای وزاران اتحاداة اروپااا در اروپا نیز روا  اتحاداة

فاسما عرای تصوا  ع  مجالس قانونگذاری ت و ع  سیچ وج  شودگیری ماخصوص تفاسمات تصمیم
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شود و روسی  و چین نیز اساسا  تدهدات مشخصا در اان تفاسم ندارند ک  ارسال نما کشورسای عضو

 ( 0، ۲۲۳7د، اعخواسند ثن را عرای تصوا  پارلمانا ع  مجلس عبرند. )عدیدی نژ

 دلایل حقوقی بودن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( -2-۴

سا مشخص کنند ک  توافق ع  عمل ثمد ، نام سا تماال ندارند ع  طور صراح در موافقتاصولا  دولت     

المللا دادگتتری عر اسمیت قصد ثور حقوقا است. داوان عینثور اا فاقد نیروی الزامحقوقا و الزام

کند، ع  نظر داوان متئل  المللا و استقلال قصد از شکل تأکید ماطرفین در تدیین ماسیت سند عین

ملل شرااط سخت اا دقیقا اعمال کند. دلاال مدتقدان الای نیتت ک  در ثن حقوق عینشکل، حوز 

 ع  حقوقا و تدهدثور عودن ماسیت عرجام عبارتند از:

شود ک  دولتا را در ، مداسد  در مدنای عام ع  سر چیزی اطلاق ما۲۳1و  11عراساس اصول  نختت، -

  انجام فدل اا ترک فدلا کند و المللا داگر متدهد عسای عینالملل اا سازمانقبال داگر تاعدان حقوق عین

شود و علاو  سای داگر تصوا  ماعر اان اساس، عرجام ع  عنوان سندی تدهدثور میان دولت ااران و دولت

المللا وان در زمین  حقوق مداسدات نیز در مورد تدراف اک توافق عین ۲۳1۳مادة دو کنوانتیون  عر اان،

کشورسا ع  صورت کتبا مندقد شد   المللا ک  عیناک توافق عیناست از  کند ک  مداسد  عبارتعیان ما

الملل عاشد، صرفنظر از عنوان خاص ثن و اعم از اانک  در سند واحد اا در دو اا چند و مشمول حقوق عین

 ، عنوان، تدیین کنند  نیتت،۲۳1۳کنوانتیون  ۳سند مرتبط ع  سم مندکس شد  عاشد و نیز طبق ماد  

 ای حقوقا است.، عرجام، مداسد لذا  اات شرااط مداسد  است؛علک  ملاک، رع

مداسد  اا ع  طور کلا توافق حقوقا نباشد،  طرفین، اان عود  است ک  عرجام،دوم، اگر قصد و نیت  -

ادنا  پس توافق حقوقا نیتت، اما رجوع ع  قصد و نیت در سنگام عروز اختلاف و تفتیر مداسدات،

مطرح ما شود ک  کنوانتیون وان ع  صراحت ع  ثن اشار   مکت  اصالت قصد،روپ ذسنا تفتیر اا 

قصد طرفین  نکرد  و تنها ع  عیان اان نکت  عتند  کرد  است ک  در کارعرد مدنای خاص سر اصطلاح،

ع  اجع ر ، تدیین کنند  است، ثن سم ع  عنوان وسیل  مکمل تفتیر، ولا اگر متن صراحت داشت  عاشد

رضاات  عاشد،فاقد وجاست است. علاو  عر اان، در حقوق مداسدات، ثنچ  تدیین کنند  ما ،قصد و نیت

 است صرفا  قصد و نیت نیتت.

از جمل   الملل،تدهدات عتیار مهما دارد . عراساس روا  حقوق عین سوم اانک ، عرجام در درون خود، -

وارد مترکی  و اونان )عا وجود ثنک  از  ۲1المللا دادگتتری در مورد عیانی  مشترک روا  داوان عین

طرفین را ملزم ع  رعاات تدهدات دانتت  است و ساعق   ثاد( داوان،تدهدات غیر حقوقا ع  شمار ما
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سای الجزاار عیانگر اان است ک  سر چند مداسد  ع  امضای تاراخا در حقوق مداسدات از جمل  عیانی 

 تردادی نیتت.  در مداسد  عودن ثن،سای ااران و ثمراکا نرسید، اما دولت

مهم است ن  عنوان متن. ثنچ  محتوا و مدیار، چهارم اانک ، عراساس اصل اصالت محتوا در مداسدات، -

المللا خلاقا ادون اک تواقنام  اسمیت دارد، ااجاد ثاار و الزامات حقوقا عینادر تدیین حقوقا اا 

ااجاد نخواسد کرد. در سا نام تفاوتا در ماسیت اان موافقت ن،الملل است و عنوامیان تاعدان حقوق عین

متن عرجام، سا و از جمل  اانک  در  متن توافقنام  از الفاظا استفاد  شد  است ک  تدهدثور ستتند،

 در اکا از عندسای سند عرجام ثمد  است: س  مرتب  از واژ  تدهدات استفاد  شد  است؛ عرای نمون ،

شوند ک  اان عرجام را عا حتن نیت و در فضااا سازند ، عر مبنای احترام ااران متدهد ما و ۲+ 1گرو  

 متقاعل اجرا کنند.

سای سیاسا و مورد پنجم، مرعوط ع  ترتیبات حل و فصل اختلافات است. روپ عرجام عا روپ -

وکار حل و فصل متفاوت است. عناعراان، اک مداسد  است. پیش عینا ساز حقوقا مدمول حل اختلاف،

اختلاف در عرجام، خود حاکا از مداسد  عودن ثن است. سر چند عتیاری از مداسدات، فاقد سازوکار حل 

سا دارد. در نهاات، اانک  عتتگا ع  توافق طرف اختلاف ستتند و عیان اانک  ساز و کار متفاوت است،

نت اجرا، ادنا اقدام ع  مقاعل  ع  مثل، کند، زارا نظام ضماالمللا ااجاد مامتئولیت عین نقض عرجام،

 18در عرجام اک سیتتم خودعتند  وجود دارد و ع  نوعا ماد   در عرجام عرگشت پذار است. در واقع،

در مقاعل نقض اساسا اک کنوانتیون وان عر ثن حاکم است ک  مبتنا عر اعلام اختتام اا تدلیق، 

 (۲1-۲1، ۲۲۳1مداسد  است. )ارغوانا پیرسلاما و حتنوند،

 برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و شورای امنیت سازمان ملل متحد -2-۵

منشور ملل متحد  7ماد   7اکا از اسداف عنیادان سازمان ملل متحد ع  شرح مندرج در عند      

المللا از طرق سااا عرای حل و فصل و رفع اختلافات عینعبارت است از فراسم ساختن را 

الملل است. اقدامات تنبیها و اا قهری مندرج در مطاعق عا اصول عدالت و حقوق عینثمیز و متالمت

توان ثن را ع  اقداماتا ک  متضمن توسل ع  فصل سفتم منشور سم شامل دو نوع اقدامات است ک  ما

توان ثن را ع  تنبیهات غیر زور نیتت و اقداماتا ک  متضمن توسل ع  زور است، تقتیم نمود. ما

 (۲۲۳۳،۲01و تنبیهات نظاما تقتیم کرد. )ندمتا زرگران،  نظاما

شورای  ۳۳۲۲عااتت ارتباط عین عرجام و قطدنامة عرای حصول تحلیل جامدا از ماسیت عرجام ما     

ای الملل و قطدنامة شورای امنیت چ  راعط امنیت سازمان ملل متحد عررسا شود. از نگا  حقوق عین

ثاند: اک توان ع  نکاتا اشار  کرد ک  در زار مااان ارتباط ما دارند؟ در مقام تحلیل و عررسا
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، ۲۲۳7تیرما   ۳۲کند ک  در قطدنام  را عتوان ع  طراق مداسدات تفتیر کرد، ثنجا اسمیت پیدا ما

ای ع  توافق کامل رسید و اان توافق ضمیم  قطدنام  سای ستت عر سر فدالیت ۲+1دولت ااران عا گرو  

ساعق شورای سای تران قتمت ثن، عرداشت  شدن تماما تحرامنیت شد ک  مهمشورای ام ۳۳۲۲

ای ااران عود. سای ستت سای قبلا اان شورا تحمیل شد  عودند. در مورد عرنام امنیت )ک  ذال قطدنام 

 ۲8۲لذا عررسا قطدنام  الزام ثور شورای امنیت ع  عنوان تدهد ذال منشور )ثنطور ک  تفتیر ماد  

المللا تقدم داشت  و عر داگر تدهدات عین ۲8۲سازمان ملل اعلام ما کند( ک  عااد طبق ماد   منشور

 (۳۲-۳8، ۲۲۳۳نمااد. )صبور و زمانا، ای ضروری ماراعط  ثن عا توافق ستت 

 های تفسیریشورای امنیت در پرتوی رهیافت 22۳1تفسیر قطعنامه  -2-۶

داگر، جمهوری اسلاما ااران و ساار اعضای عرجام در  ااالات متحد  ثمراکا از اک سو و از سوی     

چگونگا تفتیر قطدنام  شورای امنیت عا اکداگر سم رأی نیتتند. موضوع مهم و قاعل توج  ثن است ک  

 ۲8۲و  70، ۳1، ۳7، عرثمد  از مواد ۳۳۲۲امنیت و از جمل  قطدنام  سای شورای قدرت الزام قطدنام 

تدهدات متتقیما عر  توانددسد ک  ماالملل قرار ماینزمر  مناعع حقوق ع منشور ملل متحد، ثنها را در

د. در حال ررو، چگونگا تفتیر ثنها اسمیت عتزااا دا سای عضو ملل متحد تحمیل نمااند و از ااندولت

سای شورای امنیت در دکتران حقوقا، س  نظرا  مطرح حاضر، در خصوص چگونگا تفتیر قطدنام 

سای شورای امنیت عا سا ناظر عر ثن است ک  ع  دلیل شباست قطدنام   نختت از دادگا دست شد  است:

اند، اصول تفتیر مداسدات مندرج در رو ک  سر دو عا توافق و چان  زنا دولتها شکل گرفت  مداسدات، از اان

دست   ، د. در مقاعلسای اان نهاد نیز قاعلیت اعمال دارعر تفتیر قطدنام  کنوانتیون وان، ۲۳و  ۲۲مواد 

سای شورای امنیت عا ساار اسناد و مناعع سای عارز قطدنام دوم عر اان اعتقاد ستتند ک  ع  جهت تفاوت

جااگا  نهادی شورای امنیت و سدف نهااا ثنها سا، الملل، از جمل  ماسیت حقوقا اان قطدنام حقوق عین

سای شورای ت، در تفتیر قطدنام ال تفتیری مداسدنبااد از اصو المللا،ادنا حفظ صلح و امنیت عین

سای شورا در اعتدا عا امنیت عهر  گرفت و نظر دست  سوم از انداشمندان، ثن است ک  تفتیر قطدنام 

انجام خواسد  ۲۳1۳کنوانتیون حقوق مداسدات  ۲۳و  ۲۲اصول تفتیری عرفا تدوان شد  در مواد 

فر سا نیز توج  نمود. )موسویی ذاتا میان مداسدات و قطدنام ساگرفت ولا در عین حال، عااد ع  تفاوت

 (۳80 – ۳80، ۲788و داگران، 

ک  در المللا دادگتتری مبین ثن است از میان س  دادگا  مطرح شد ، روا  قضااا داوان عین     

مطاعقت المللا دادگتتری، در نظرا  مشورتا وم است. چنانک  داوان عینحال حاضر، غلب  عا رواکرد س

سای شورای امنیت،  الملل در مورد تفتیر قطدنام اعلامی  اک جانب  استقلال کوزوو عا حقوق عین



 نوذریو  میرعباسی؛ ...کرد شورای امنیت تحلیل حقوقی عمل       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

17 

 

کنوانتیون وان حقوق مداسدات  ۲۳و  ۲۲واد مضمن عیان اانک  قواعد تفتیر مداسد  مندرج در 

سای د کرد ک  تفاوتسااا را در اان زمین  در اختیار قرار دسد، ع  اان نکت  نیز تأکیتواند راسنمایما

سای شورای امنیت، سای شورای امنیت و مداسدات ع  اان مدنا است ک  تفتیر قطدنام میان قطدنام 

سا توسط نهادی واحد اما ع  نیازمند عناصر داگری است ک  عااد مورد توج  قرار عگیرند. اان قطدنام 

چ  ک  عرای اندقاد اک مداسد  ع  کار شرکت دست  جمدا صادر شد  و عا فرثاندی عتیار متفاوت از ثن

سای شورای امنیت فارغ از اانک  تماما اعضای ملل شود. ضمن اانک  قطدنام رود، نگاشت  ماما

عرای تماما ثنها الزام ثور ستتند. از نظر داوان  کنند اا خیر،متحد در شکل گیری ثن نقش اافا ما

لزم تحلیل عناصری مانند اظهارات نمااندگان سای شورای امنیت ممکن است متتتفتیر قطدنام 

سای داگر شورا در سمان موضوع و   قطدنام ، قطدنام ای عضو شورای امنیت در زمان تصواسدولت

سا عاشند. سای متأار از اان قطدنام سای مرتبط ملل متحد و دولتسمچنین روا  عددی ارگان

 (۳8۳ – ۳۲8، ۲788فر و داگران،)موسوی

 از مفاد برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 22۳1یز مفاد قطعنامه تما -2-۶

عاشد ک  در سا از تصمیمات شورای امنیت ماعر مبنای حقوقا اطاعت دولت۳۳۲۲ تأکید قطدنام      

منشور، از ثن ااد نمود  است. اان در حالا است ک   ۳1پاراگراف چهاردسم مقدم ، عا تصراح عر ماد  

سا در سای دولتو متئولیتراعط  عا ااران، شورای امنیت ثنجااا ک  تکالیف  پیشین درسای در قطدنام 

ای ننمود  عود. سا اشار نمود، اساسا  ع  اان ماد  و تدهدات دولتاقدامات خاص علی  ااران را ذکر ما

ع  فردی  سازد، اک نوثوری منحصرسای ششگان  قبلا متمااز ماثنچ  ک  اان قطدنام  را از قطدنام 

 عاشد:است ک  شورای امنیت اقدام ع  ارائ  ثن نمود  است. اان نوثوری از دو جهت ما

شورای امنیت، عا اادثوری تماما شش قطدنام  قبلا، ختم مقررات تماما ثنها را  ۳۳۲۲ قطدنام  -

 ۳1اد  سای قطدنام  حاضر عر اساس مخواسد تا ع  دستورالدملسا مااعلام نمود و از تماما دولت

 منشور ملل متحد عمل نمااند.

ضمن استقبال از عرجام، تماما اعضای متداسد اان سند را نتبت ع  اجرای صحیح و عا حتن نیت  -

شود ک  سمان سا اعلاغ ماکند. در اان قطدنام ، ع  دولتاان توافق ترغی  و ع  ثنها توصی  مؤکد ما

سا موظف ع  انجام عرخا اقدامات محدود تماما دولت سای قبلا در مورد ااران، گون  ک  در قطدنام 

متدهد ع   سای عضو راکنند  علی  ااران عودند، عراساس اان قطدنام ، شورای امنیت تماما دولت

سمکاری عا ااران جهت اجرای عرجام و متدهد ع  کان لم اکن نمودن اقدامات قبلا دانتت  است. شورا 

خواستار اجرای کامل ثن عر اساس عرنام   نمااد وا تأاید مادر ماد  اک قطدنام  خود، عرجام ر
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ای و سای منطق سازمان سا،از سم  دولت، ۳عاشد. سمچنین در ماد  عندی مندرج در عرجام مازمان

عاشد را اتخاذ نمااند. خواسد ثن دست  از اقداماتا ک  عرای حماات از عرجام مناس  ماالمللا ماعین

 (11 – 11، ۲۲۳1)دلخوپ، 

 ۳۳متداق  امضای عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام(، شورای امنیت سازمان ملل متحد در تارا       

را ع  تصوا  رساند. ثنچ  ک   ۳۳۲۲خود، قطدنام   1700( طا جلت  ۳8۲1جولای  ۳8) ۲۲۳7تیر 

د از سوی سازد، اک نوثوری منحصر ع  فرسای ششگان  قبلا متمااز مااان قطدنام  را از قطدنام 

عاشد. متدهد ساختن شورای امنیت جهت نشان دادن دستاوردسای دول مذاکر  کنند  عرجام ما

چ  جااگا  حقوقا دارد؟ اان اک سؤال سا جهت سمکاری عا جمهوری اسلاما ااران، تماما دولت

( ۳8۲1)سال  ۳۳۲۲عاشد، قطدنام  و واژگا حقوقا سند عرجام ما ۳۳۲۲کلیدی در ارزااعا قطدنام  

عاشد. شورای امنیت در خصوص توافقات ااران عا پنج ع  علاو  اک )عرجام(، در نوع خود قاعل توج  ما

سای قبلا در خصوص ااران، در پاراگراف اازد  مقدم  شورا در اان قطدنام  ضمن اادثوری قطدنام 

ر پاراگراف چهارد  سای عضو را جهت سمکاری عا ااران در اجرای عرجام، تشواق نمود  و دخود دولت

منشور تأکید  ۳1سای عضو جهت اجرای تصمیمات شورای امنیت وفق ماد  عر تدهد دولت مقدم ،

 (۳1 -1۳نمااد. )دلخوپ، ما

المللا الزام ثور سمرا  عا : فارغ از مباحثا ک  پیشتر مطرح شد، عرجام چ  اک مداسد  عیننهاات در     

تا غیرالزام ثور متضمن تدهدات سیاسا و فاقد ثاار حقوقا، ثاار حقوقا عاشد و چ  اک توافقنام  نزاک

انضمامش ع  قطدنام   کند و ثنالمللا از سر نوع تفکیک مااک نکت  ثن را از تماما توافقات عین

شورای امنیت است. علیرغم اان ک  اان قطدنام  ذال فصل سفتم منشور ملل متحد صادر شد  ۳۳۲۲

اما عا در  سای ستت  ای پیشین اعمال شد  عر ااران از طرف شورای امنیت خاتم  دسد،ا تحراممتا تما

توان توان کنوانتیون وان عر حقوق مداسدات، ما ۲۳و  ۲۲نظر گرفتن اصول تفتیر مندرج در مواد 

سا، م  طرفشدن عرجام عرای س الاجراااالزام ثوری اان قطدنام  را مشاسد  کرد، علاو  عر اانک  لازم 

توان اان امر را دراافت(. متن عرجام نیز ما ۲7است )عا عررسا قتمت  ۳۳۲۲انضمام ثن ع  قطدنام  

تر ع  سان تماما ور عودن ثن عرای طرفین عرجام و در اعداد وسیعثخود قطدنام  نیز عیانگر الزام

 ثور شورای امنیت، عرای تماما اعضای ملل متحد است.سای الزامقطدنام 

 ضمانت اجرای تخلف از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( -۳

استفان والت عا نقد اصل موازن  قوا و عا طرح نظرا  موازن  تهداد عیان کرد، ثنچ  عاعث حرکت      

سا در کنند. از دادگا  وی دولتشود، میزان تهدادی است ک  ادراک ماکشورسا ع  سوی توازن ما
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شوند. منظور وی از تهداد فقط ع  میزان قدرت تران تهدادند متحد مامقاعل کشورسااا ک  منشأ عیش

شان از تهداد مد نظر اوست. احتاس و انگار  سا در رواعطسا عتتگا ندارد علک  عرداشت دولتدولت

رژام اسرائیل و  تهداد مشترک از جمهوری اسلاما ااران در فضای پتا عرجام عین ااالات متحد ،

( عرجام ۲۲۳0،۲8۳سر کدام عا دلاال خاص خود ع  وجود ثمد. )زمانا و نیاکواا، دودی و سعرعتتان 

عود. زمانا ک  خطرات شداد  ۳8۲1و  ۳88۲سای نتیج  حدود دوازد  سال مذاکر  منقطع عین سال

سای ای واضح شد و فشارسا عر ااران افزااش اافت، مشارکت کنندگان عین سالدرگیری نظاما و ستت 

 ع  گفتگوسا اولوات عخشیدند. ثاا عرجام ضمانت اجرای مناسبا داشت  است؟ ۳8۲1تا  ۳8۲8

 الملل با نگاهی به برجامخصیصه الزام آور بودن حقوق بین -۳-1

ور ث ثور عودن ثمد  اان ک ؛ واژ  الزاماز جمل  تدارافا ک  در عیان مدنا و مفهوم اصطلاح الزام     

عرف و غیر ( را ع  عنوان مدیار رفتاری  )مداسد ، )نرم(اصطلاحا حقوقا است ک  ماسیت اک سنجار 

نمااد عر اان اساس واژ  توصیف ما ای ک  سر دولتا عااد ع  طور قانونا مطاعق ثن رفتار نمااد،روا 

 ,Conde,H.Victor) عاشدالزام ثور وصف مقررات و شروط لازم الاجرا، اجباری و الزاما ما

2002,25-26) 
مبتنا عر اصل  ، المللعنای اصلا حقوق عین ها:المللی توسط دولتدات بینرعایت تعه -الف

المللا در پیوند جامد  شناختا و راعط  سا است چرا ک  پاا  و شالود  تدهدات عیندولت سمکاری عین

 المللا( قرار گرفت  است. عاسای عینسا و سازمانالملل )دولتمتقاعل میان عازاگران اصلا نظام عین

سای عرخوردار نگشت  است اما تدهد المللا، سنوز از سازمان حقوقا پیشرفتاانک  نظم عموما عین

 عاشد. )دلخوپ،چندان نیز عدون جااگا  نما المللا،سا ع  سمکاری در عرخا مفاسیم عام عیندولت

۲۲۳1،11.) 

ی ثن ارتباط متتقیم ع  عرجام توافقا سیاسا عا ثاار و اعداد سیاسا و حقوقا سنگین است ک  اجرا     

قض عرجام قاعلیت نحتن نیت طرفین دارد. در واقع تنها اصل حقوقا موجود در عرجام ک  در صورت 

و تدهد ک  اار و  شودک  از واژ  الزاماستناد دارد اصل حتن نیت است. عا عررسا سند عرجام ملاحظ  ما

زارا قصد و نیت طرفین عر ااجاد تدهد حقوقا  د محدود استفاد  شد  است،اعار حقوقا دقیقا دارد ع  تدد

نبود  است و از واژ  التزام ک  اار و عار سیاسا دارد ع  کرات استفاد  شد  است. )ملاکراما و داگران، 

المللا عرجام و جراان مذاکرات ن  چندان مختصر ( ثنچ  ک  از ماسیت سند عین۲881 – ۲881، ۲۲۳1

 انک  اساس ماسیت عرجام، تأکید عر اک گردد اسای اان سند مشخص ماطرف
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تران تران و مهمالمللا اکا از اساسامتئولیت عینالمللی: ها از مسئولیت بینترس دولت -ب

المللا عود  و جزء المللا است ک  موجد حق و تکلیف عرای اعضای جامد  عیننهادسای حقوقا عین

 (۲۳، ۲۲11یما و طارم سری، شود. )متتقالمللا محتوب ماقواعد اولی  نظام عین

سای کنترل عداها است ک  سیتتمالمللی و حل اختلاف: وجود سیستم نظارت بین -ج

المللا ضمن محدود کردن حاکمیت ملا کشورسا اعزاری مؤار در تبدیت کشورسا از تدهدات عین

شورای امنیت و المللا، عیانگر نقش روند. سطح سازمانا در سطح عینالمللا خود ع  شمار ماعین

المللا انرژی اتما در حماات اا مقاعل  عا کنشگران در سطح المللا مانند ثژانس عینسای عینسازمان

عرنام  جامع اقدام مشترک ثمد  است: کمیتیون مشترکا متشکل از  ۳الملل است. در عند نظام عین

رای اان عرنام  تشکیل خواسد شد و اتحادا  اروپا ع  منظور نظارت عر اج و ااران و نمااندة 1+۲گرو  

 وظااف پیش عینا شد  در عرجام را انجام خواسد داد. 

وفق مفاد عرجام چهار مرجع ع  عنوان نهادسای حل اختلاف پیش عینا شد  است ک  اان نهادسا      

سا و سیأت وزاران کارگرو  حل اختلاف رفع تحرامشورای امنیت، کمیتیون مشترک، عبارتند از:

تران داور عا  کارکردسای عرجام ک  زار نظر مرجدا ع  نام کمیتیون مشترک ع  عنوان مهمطرفین 

وظااف اان  و تشراح متنوع فدالیت ما کنند. ضمیم  چهارم عرجام ع  مدرفا کمیتیون مشترک

توان چهار نقش و مجموعا  کارکرد  مرجع پرداخت  است عا توج  ع  عررسا متن عرجام و ضمائم ثن ما

نظارت استصواعا عر عرخا اقدامات مرعوط ع   لف عرای اان کمیتیون تدراف کرد. داوری اختلافات،مخت

سا از ااران، چهار کارکرد متنوع اان مرجع است. ااران، نظارت استطلاعا و در نهاات عرخا حماات

 (.۲۲۳0،۲۲1)سهراعا، 

 مللی دادگستریالهای عضو آژانس در دیوان بینطرح دعوا علیه برخی دولت -۳-2

ختلافا االمللا انرژی اتما اجاز  داد  است ک  سر متأل  اا اساسنام  ثژثنس عین ۲1عند اول ماد       

حل و فصل نیاعد عااد طبق اساسنام   در ارتباط عا تفتیر اا اجرای اان اساسنام  ک  از طراق مذاکر 

ک  اصحاب دعوا نتبت ع  اک روپ مگر اان المللا دادگتتری ع  اان داوان ارجاع گردد،داوان عین

المللا دادگتتری در مقام رکن قضائا اصلا ملل داگر حل و فصل اختلافات توافق نمااند. داوان عین

)از ش انجام وظااف ساار ارکان سازمان ملل متحدمتحد سموار  تلاپ داشت  ک  در صدور ثراء خوا

ع  تصوا  تصمیاتا توسط شورای امنیت ع  جمل  شورای امنیت( را نیز تتهیل نمااد. لذا عا عناات 

 احتمال فراوان رأی داوان ناقض مفاد نظرات شورای امنیت نخواسد عود
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 کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( -۳-۳

اکا از نکاتا ک  در عرجام مهم است و ع  واژ  عرای ااران اسمیت دارد، حقوق و تکالیف متقاعل      

است. عر سمین اساس، ع  منظور اطمینان حاصل کردن از اجرای دقیق عرجام، عرای طرفین عرجام 

ثمراکا، انگلتتان،  ۲+1طرفین عرجام تأسیس کمیتیونا را پیش عینا کردند ک  متشکل از گرو  

ت امنیتا و ااران است. ادا  اروپا در امور خارج  و سیاسفرانت ، چین، نمااند  عالا اتحثلمان، روسی ،

ع  نحوی ک  سراک کند،تصمیمات خود را عا اجماع )کنتانتوس( اتخاذ ماون سشت نفر ،اان کمیتی

پیوست نختت عرجام  Qاز اعضا از اک حق رأی عرخوردارند؛ جز شیو  اتخاد تصمیم در مورد عخش 

پیشنهادی را عرای حل اختلاف  )در موارد اختلاف ااران عا ثژانس در مورد ارائ  دسترسا( کمیتیون،

شود. نمااند  دسد. در مورد اخیر، تصمیمات عا اجماع اا پنج رأی مثبت از سشت رأی گرفت  مائ  ماارا

ا در امور خارج  و سیاست امنیتا اا نمااند  او ع  عنون سماسنگ کنند  کمیتیون پعالا اتحادا  ارو

تیون سر مشترک تدیین شد  ک  نقش پل ارتباطا عین اعضاء کمیتیون عا خارج است. جلتات کمی

سر زمانا ک  اکا از اعضا از نمااند  عالا درخواست کند، ع  صورت محرمان  جز در  س  ما  اا در

 شود.صورتا ک  خود اعضا عا اجماع، حضور ناظرانا را عرای شرکت در جلت  اجاز  دسند، تشکیل ما

شود. سمچنین مقر جلتات عااد گفت ع  نحو مقتضا در نیواورک، وان اا ژنو عرگزار ما در خصوص

ما  اک عار گزارپ کاری ارائ  دسد.  1سای تحرام، عااد ع  شورای امنیت سر کمیتیون سمانند: کمیت 

تر از کمیت  تحرام دسد ک  حوز  اختیارات کمیتیون عتیار وسیعما نشان عررسا سازوکار کمیتیون،

اان امکان عرای  است، ۲1۲1  است؛ ع  طوری ک  علاو  عر وظاافا ک  در حیط  اختیارات کمیت ۲1۲1

کمیتیون فراسم شد  تا روا  فدالیت خود را در صورت ضرورت تغییر دسند. اما تا اان مقطع زمانا؛ 

 (۲1۲، ۲۲۳1سای کمیتیون از اان قرار است: )عاعدانا  و سادات شارق، فدالیت

عرجام است مفادس کمیتیون مشترک، نظارت عر اجرای سدف اصلا از تأسی فعالیت نظارتی: -الف

 شود:ع  دو دست  نظارت استصواعا )تأایدی( و اطلاعا تقتیم عندی ماک  

شود. اکا فدالیت اصلا نظارتا کمیتیون مشترک، عا فرا رسیدن روز اجرا ثغاز ما نظارت تأییدی: -

در جهات  ایای و استفاد  از انرژی ستت از اقداماتا ک  ااران عرای اابات صلح ثمیز عودن فدالیت ستت 

ثمیز مانند تولیدات دارواا و صندتا عااد انجام دسد، مدرن سازی رثکتور اراک عا نظارت ثژانس صلح

دولت ااران ع  عنوان مدار اصلا پروژ  مدرن سازی ع  سمرا  کارگروسا ک  ستت   است. عر اان اساس،

کند؛ مدرن سازی رثکتور ماسدا در تهی  طرح نهااا،  دسد،تشکیل ما ۲+1اصلا ثن را اعضای گرو  
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شود و کمیتیون س  ع  کمیتیون مشترک ارائ  ما سای فرعا،طرح اخیر ع  سمرا  طراحا ثزمااشگا 

تنها ع   ( نظارت فنا کمیتیون،۲1۲، ۲۲۳1 ما  وقت دارد تا ثن را تأاید کند. )عاعدانا و شارق،

ای از نقش شود، علک  قتمت عمد حدود نمام دسد،اقداماتا ک  ااران ع  کمک ساار کشورسا انجام ما

کند ع  تنهااا در مورد ثنها اقدام ما سااا اختصاص دارد ک  دولت ااران،نظارتا کمیتیون ع  فدالیت

و عااد ع  تأاید و تصوا  کمیتیون عرساند. داار  اقداماتا ک  ااران عااد ع  تأاید کمیتیون عرساند 

فنا در زمین  طراحا و توسد  مواد  سای صادراتا تا فدالیتدالیتعتیار وسیع است ع  طوری ک  از ف

سا عدد از سا تا مدتای، تجهیزات و تکنولوژی را دارد. عر اان اساس، نظارت عر اان دست  از فدالیتستت

 روز انتقال ادام  دارد.

است ک  نظارت اطلاعا ع  مواردی چند محدود شد   عرخلاف نظارت تأایدی،نظارت اطلاعی:  -

 ۳۳۲ قطدنام  ۳۲سا وفق ماد  تلتران ثن را اطلاع کمیتیون از اقداماتا دانتت ک  دوتوان مهمما

روز پیش از انجام اقداماتا ک  در  ۲8سا عااد دسند ک  عراساس ثن دولتامنیت انجام ماشورای 

 (۲11، ۲۲۳1)عاعدانا و شارق، اطلاع دسند. قطدنام  مجاز دانتت  شد  عااد ع  کمیتیون

 روش حل و فصل اختلاف در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ۳-۴

اکا چنانچ  مکانیتم ماش  در راستای حل اختلاف پیش عینا شد  در عرجام، فرثاندی است ک       

پاابند نیتت، توافق شد  سای عرجام ع  اان جمع عندی عرسد ک  طرف داگر ع  تدهدات از طرف

عرنام  جامع اقدام مشترک ع  تشراح  ۲1و  ۲1شترک شکاات کند. عندسای تواند ع  کمیتیون مما

عرجام چنانچ  ااران  ۲1پردازد. عراساس عند ساز و کارسای حل اختلاف احتمالا در اجرای عرجام ما

تواند اند، ماتدهدات خود را طبق عرجام رعاات نکرد  ۲+ 1مدتقد عاشد ک  سراک اا کلی  اعضای گرو  

عرای حل و فصل ع  کمیتیون مشترک ارجاع دسد، ع  سمین ترتی  چنان چ  سراک از موضوع را 

توانند اقدام مشاع  ع  عمل نیز نتبت ع  عدم رعاات تدهدات ااران مدترض عاشند ما ۲+1اعضای گرو  

  دسد، مگر اانک  اان زمان عا روز زمان خواسد داشت تا موضوع را فیصل ۲1ثورند. کمیتیون مشترک 

، چنانچ  سر عضو مدتقد عاشد ک  موضوع  ع تمداد شود. متداق  عررسا کمیتیون مشترکمااج

روز فرصت  ۲1تواند موضع را ع  وزاران امور خارج  ارجاع دسد.  وزاران ما پاابندی فیصل  نیافت،

مگر اانک  اان زمان عا اجماع تمداد شود. پس از عررسا  فیصل  دسند،خواسند داشت تا موضوع را 

ع  موازات اا ع  جای عررسا در سطح وزاران، عضو شاکا اا عضوی ک  اجرای  ، میتیون مشترکک

تواند درخواست نمااد ک  موضوع توسط اک سیأت مشورتا ک  اپ زار سوال عرد  است ما تکالیف

سای درگیر در اختلاف و طرف سوم اکا از سوی سراک از طرف متشکل از س  عضو خواسد عود،
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ثوری را در خصوص موضوع پاابندی عااتت نظرا  غیرالزامرسا شود. سیأت مشورتا مامتتقل عر

روز  موضوع فیصل  نیاعد، کمیتیون  ۲8روز ارائ  نمااد. چنانچ ،  متداق  اان فرثاند  ۲1ظرف 

روز نظرا  سیأت مشورتا را عا سدف فیصل  موضوع عررسا خواسد کرد. چنانچ   1مشترک در کمتر از 

مصداق عدم  سرونظر عضو شاکا اکان ع  نحو مورد رضاات طرف شاکا فیصل  نیافت  عاشدموضوع کم

 را ع  عنوان مبنای توقف کلا و اا جزئا شکاات خودتواند ثنگا  ثن طرف ماعاشد، پاابندی اساسا 

اطلاع دسد ک  ع  شورای امنیت سازمان ملل متحد  واجرای تدهداتش وفق عرجام قلمداد کرد  

 ثاد.عدم پاابندی اساسا ع  شمار ماسمکاری خود را قطع و در اان صورت 

شورای امنیت، ک  عرجام را مورد تأاید قرار  ۳۳۲۲قطدنام   ۲۳و  ۲۲ند در عندسای وچکید  اان ر     

کنند  در عرجام مدتقد ع  داد ، ع  شرح ذال ملحوظ شد  است. سر گا  اکا از کشورسای مشارکت

روز از دراافت اعلاغی   ۲8ساسا تدهدات اکا داگر از طرفین عرجام عاشد، شورای امنیت ظرف نقض ا

گذارد و اگر در مهلت د  روز از سای شورای امنیت را ع  رأی مادولت مدعا نقض، تمداد لغو تحرام

گیری ای را عرای رأینواس چنین قطدنام  اعلاغی  ذکر شد  سیچ اک از اعضای شورای امنیت، پیش

روز از تارا   ۲8نواس قطدنام  را تهی  کرد  و نهااتا  در مدت ارائ  نکند،شورا موظف خواسد عود تا پیش

سای سای دولتاعلاغی  مذکور، ثن را ع  رأی گذارد و شورا، قصد خود مبنا عر در نظر گرفتن دادگا 

دارد. اعراز ما موضوع راتا موجود در عرجام درخصوص درگیر را در موضوع و سر نظرا  سیأت مشور

سای پیشین شورای امنیت علی  حتا در فرض عدم تصوا  اان قطدنام  در شورا، تمام مفاد قطدنام 

روز از تارا  صدور ثن اعلاغی  )ع  وقت گرانواچ( عازگشت  و ع  سمان  ۲8ای ااران عا گذشت عرنام  ستت 

گیری نمااد. ع  اان ای داگر تصمیم  گون شوند، مگر اانک  شورای امنیت عروا  پیشین اعمال ما

شورای امنیت مطرح گشت ، عازگشت خودکار  ۳۳۲۲فرثاند ک  سم ذال عرجام و سم در قطدنام  

رسد ضمانت اجرااا عرای شود ک  ع  نظر ماسای ااران اا در اصطلاح مکانیتم ماش  گفت  ماتحرام

 (۳8۳، ۲788فر، . )موسویعاشدعدم پاابندی ااران ع  تدهدات عرجاما خود ما

 ضمانت اجرا از طریق مکانیسم ماشه  -۳-۵

دارد: قطدنام  شورای امنیت ک  مفاد عرجام را تأاید خواسد کرد، کلی  مقرر ما عرجام ۲0عند      

ای ااران را لغو خواسد کرد و عرنام  ستت علی   عر شورای امنیت سای پیشین تحراما قطدنام 
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ع  واقع، مبتنا عر اان توافق،  (JCPOA, 2015, 18) ۲عرقرار خواسد نمود.سای خاصا را محدودات

سای پیشین خود را ک  حاوی مقررات تحرام علی  ، قطدنام ۳۳۲۲شورای امنیت عا تصوا  قطدنام  

 ااران عودند، ملغا نمود.

جود دارد پذار عود  و در ثن اک سیتتم خود عتند  وعناعراان نظام ضمانت اجراء در عرجام عرگشت     

گردد. البت  نبااد از اان موضوع چنین عرداشت شود ک  ثن متتفاد ما عرای ک  اقدام ع  مقاعل  ع  مثل

تواند عا اقدام متقاعل، سر دولت ع  سادگا عا ادعای نقض فاحش اا نقض مهما از سوی ااران ما

عینا شد  در عرجام ع  مبادرت ع  سرگیری اعمال تحرام عکند. واقدیت اان است ک  عا سازکار پیش

سا گرفت  شود. اان متأل  در چارچوب نوعا تلاپ گرداد  ک  جلوی خود قضاوتا و خودسری دولت

عینا ساختار شورای امنیت ک  کاملا  قدرت محور است، واضح و روشن است. مضافا  ع  اانک  پیش

پذاری است، عحث عازگشت قطدنام  ثمد  ۲7سای حقوقا و وجود قیود حفاظتا مثل ثنچ  در عند لاا 

کند. علاو  عر اانک  ع  فرض پذارپ سای پیشین علی  ااران را محدود و تا حدودی خنثا ماقطدنام 

سا عا خودسری و تشخیص اک دولت و عدون ارائ  دلائل قاعل قبول، سمراسا خود عخود عازگشت تحرام

ای ک  اتحادا  مذکور سای اک جانب راماتحادا  اروپا ع  اان ثسانا صورت نخواسد گرفت و اقینا  تح

( اگر عخواسیم از ۲۲۳7علی  ااران وضع کرد  است، ع  راحتا اعاد  و عاز نخواسد گشت. )عبدالها، 

عینا شیو  القاء و دراچ  داگر ع  موضوع ضمانت اجراء عنگرام، ع  عقید  عدضا از حقوقدانان پیش

عتکارات سند ستت. ع  طوری ک  اساسا  تحت سیچ شرااطا اار کردن عرجام و قطدنام  نیز از جمل  اعا

ثن ع  اک مرجع قضائا نیز ارجاع  گردد و ع  تبع  اختلاف حقوقا نمامناسبات میان طرفین منتها ع

شود ک  اان اساسا  امر نادر و پداد  جدادی است. ع  عبارتا، پاابندی و اجرای تدهدات توسط نما

در صورت نقض جدی، عرجام و قطدنام  ظرف مدت کوتاسا لغو و ثن است و  طرفین ضمانت اجرای

 ۳08، ۲۲۳1گردد. )افتخار جهرما، علااار ما

شود ک  خود قطدنام  فاقد ضمانت اجرای تمدادی مشخص ما ۳۳۲۲عناعراان، عا دقت در قطدنام  

و  ۲1در عندسای ثن ک  تقرابا  چکید  سمان ترتیبات توافق شد   ۲۳مشخصا است اما عا عناات ع  عند 

شود ک  اان قطدنام  عخشا از ساز و کار تضمینا اجرای عرجام محتوب عرجام است مشخص ما ۲1

                                                                 

سای قبلا شورای امنیت در خصوص موضوع . قطدنام  شورای امنیت ک  عرجام را تأاید خواسد نمود تمام مفاد قطدنام ۲ 

( را سمزمان ۳8۲1)۳۳۳7و (۳8۲8)۲۳۳۳(، ۳880)۲08۲(، ۳881)۲171(، ۳881)۲1۲1(، ۳881)۲1۳1 –ای ااران ستت 

ع  نحو مشخص شد  در راستا ثزمااا شد  توسط ثژثنس، ای توسط ااران،عا اجرای اقدامات توافق شد  مرتبط عا ستت 

 عرقرار خواسد نمود.  ۳سای خاصا را ع  نحو مشخص شد  در پیوست لغو خواسد کرد و محدودات 1پیوست 
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شود ع  دقت عا تفکیک نواس اان قطدنام  ک  عخشا از نتااج مذاکرات وان محتوب ماشود. پیشما

د  است، ع  داگر سخن منشور قرار دا 7۲میان عندسای اان قطدنام  عخشا از اان عندسا را تاعع ماد  

منشور در اان قطدنام ، ساار عندسا فاقد ضمانت اجرااا متداول شورا  7۲ع  جز عندسای موضوع ماد  

 عاشد.ع  موج  فصل سفت منشور ما

ای، چ  عرجام و چ  قطدنام  کدام از اسناد مرعوط ع  توافق ستت مکانیتم ماش  در سیچاصطلاح      

سای تحراما است. نکت  حائز پذاری قطدنام سمین احتمال عرگشت نیامد  اما مقصود از ثن، ۳۳۲۲

سا اان است ک  چون شورای امنیت در مورد تداوم لغو تحرام ۲1پردازی عند اسمیت درخصوص عبارت

گیری خواسد کرد، چنانچ  اکا از اعضای دائم شورا )نظیر ااالات متحد  امراکا( از حق وتو استفاد  رأی

گان  پیشین درخصوص تحرام ااران دوعار  سای شششود و قطدنام سا منتفا ماتحرام کند، تداوم لغو

دارند؛ عرجام اشدار ما ۲1و سمچنین عند  ۳۳۲۲قطدنام   ۲۳عاز خواسند گشت. عا وجود اان، پاراگراف 

واند تمدنای عبارت اخیر ما (JCPOA, Para: 37)مگر اانک  شورای امنیت تصمیما غیر از اان عگیرد. 

گیری عتردازد؛ عیانگر اان عاشد ک  امکان دارد شورای امنیت در سطحا غیر از صدور قطدنام  ع  تصمیم

ای سا را ع  رأی عگذارد و اا قطدنام ای غیر از تداوم لغو تحراممثلا  ع  صدور عیانی  رئیس اکتفا کند. گزار 

عا نقض عرجام از ثن خارج شد  و از  چون ااالات متحد عدنوان مثال عراساس فصل ششم صادر کند. 

قطدنام  مکانیزم ماش  را  ۲۲تواند عا استناد ع  عند الملل مرتک  تخلف شد  است، نماحیث حقوق عین

عینا شد  در عرجام عرای حل و اعمال نمااد. تفتیر داگری جز اان ع  مدنای لغو عودن سازوکار پیش

ک  عرجام را نقض کرد  است. اان نتیج  مغاار عا اصل حتن فصل اختلافات و پاداپ دادن ع  دولتا است 

الملل است. عا نیت ع  عنوان اکا از اصول منشور سازمان ملل متحد و تفتیر مداسدات در حقوق عین

سای جهانا در مورد ع  انزوا کشیدن جمهوری اسلاما ااران تواند عا قدرتخروج ااران از عرجام ثمراکا ما

 (۲10-۲11، ۲۲۳۳سشیری و میرکاظما، ع  اجماع عرسد. )د

 اقدامات مبتنی بر خودیاری در نقض برجام-۳-۶

عا  ۳۳۲۲سای فصل سفتم شورای امنیت و تأکید قطدنام  عرای کلی  دولتها در سمکاری عا قطدنام      

منشور در راعط  عا سمکاری  ۳1تصراح شد  در ماد    توج  عر اانک  اان قطدنام  در چارچوب تدهدات

دولتها عا شورای امنیت صادر شد  است و از طرف داگر تأاید قاطدان  اان قطدنام  نتبت ع  عرجام ع  

المللا نیتت و دولتهای متداسد گردد ک  اولا ، عرجام اک مداسد عینعنوان دستاوردی مهم مشخص ما

المللا سای متداسد، منبدث از مقررات متئولیت عینتدهد اکا از طرف توانند ع  صرف ادعای نقضنما
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دولتها، اقدام ع  نقض متقاعل عرجام نمااند علک  سازوکارسای حل و فصل اختلافات درون عرجاما در خود 

 عرجام را مشخص نمود  است.طرف سای سای احتمالا سر اک از سای عرخورد عا نقضروپو توافق

دسد الملل عازتاب ماگذاری حقوق عیناد  از خودااری را ع  عنوان واژگا وضدیتدلاالا ک  استف     

در ثمیز اختلافات، ضدف سازمان ملل متحد سای عزرگ در حل و فصل متالمتعبارتند از: قصور دولت

اعتقاد عتیاری از کشورسا در اان مورد ک  اختلافات کوچک عا توسل  المللا وحل و فصل اختلافات عین

 (1۲۲ – 1۲۳، ۲۲1۳، ۳عاشد. )فن گلان، ج خودااری ع  نحو مؤاری قاعل حل و فصل ما ع 

 مقابله به مثل ایران به عنوان تخلف از برجام -۳-۷-1

عملا است قانونا اما  ،سای سنتا اعمال قدرت ارتکابیو از شع  عنوان اکا  مقاعل  ع  مثل     

الملل کشور غیردوستان  ک  از طرف اک کشور در واکنش ع  اقدام غیردوستان  و مغاار عا حقوق عین

پذار . نظام ضمانت اجراء در عرجام عرگشتنماادشود تا رعاات حق را ع  وی تحمیل خاطا انجام ما

گردد. ع  مثل از ثن متتفاد ما است و در ثن اک سیتتم خودعتند  وجود دارد ک  اقدام ع  مقاعل 

( سر قرارداد حقوقا الزاما  عااد ضمانت اجرااا عرای طرفین ۲17، ۲۲۳7)افتخار جهرما و حاجیانا، 

داشت  عاشد تا از لحاظ حقوقا توایق شود. عدم ضمانت اجرااا ع  مثاعة قانون گرازی و ناکارثمدی 

  .مفاد توافق است

ز خروج ااالات متحد  ثمراکا از عرجام سیاست صبر سیاست جمهوری اسلاما ااران عدد ا     

ای در استراتژاک عود  است، اما عدد از ستری شدن اک سال ع  دنبال تغییر ثستت  و مرحل 

ای ااران مانند عتیاری داگر از توافقات است. توافق ستت عود  سای خود در قبال عرجام سیاست

ما اعضای عرجام و سمچنین ساار کشورسای اروپااا و المللا ممکن است نقااصا داشت  عاشد، اعین

کنند ک  حفظ عرجام جزء لاانفک حفظ صلح و امنیت منطق  و جهان است. جهان عر اان امر تأکید ما

عر اان  ۲۲۳0جمهوری اسلاما ااران عا انتشار عیانی  شورای عالا امنیت ملا خود در اردابهشت سال 

سای عانکا و نفتا است. م منوط ع  ادای تدهدات اروپا در زمین امر تأکید کرد ک  حفظ توافق عرجا

اتحادا  اروپا و تروئیکای اروپااا ادنا انگلیس، فرانت  و ثلمان در پاس  ع  عیانی  تهران واکنش نشان 

دادند و گفتند تلاپ خود را عرای حفظ توافق عرجام و کمک ع  اقتصاد ااران انجام خواسند داد و 

ااران را عرای پاابندی ع  تدهدات خود و انجام ندادن اقدام تهاجما ملزم دانتتند.  جمهوری اسلاما

 ( ۲11 – ۲17، ۲۲۳۳)دسشیری و میرکاظما، 
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پس از اانک  ااران  ، عرجام ای در دور  پتادر راسبرد جداد ستت در جهت مقابله به مثل ایران:  -

 ۲0جمهور روحانا از ت ااعد، رئیسع  امتیازسای اقتصادی دس ۲نتوانتت از طراق اانتتکس

( پنج گام کاسش تدهدات عرجاما را اعلام کرد و در سمین سال ع  ۳8۲۳ما  0) ۲۲۳0اردابهشت 

  اجراء درثورد.

ااران در عراعر ثنچ  در اک سال گذشت  عر عرجام رفت  عود، اقدام  ۲۲۳0اردابهشت  ۲0چهارشنب   -

متقاعل خود را ثغاز کرد. در راستای اقدام متقاعل، ااران تصمیم گرفت از عرخا تدهداتش طبق عرجام 

خواست در راستای صیانت از امنیت و روز  ع  کشورسای عضو عرجام ما 18عکاسد. ااران عا مهلت 

عرخا اقدامات خود را در  عرجام، ۲1و  ۳1در اعمال حقوق خود مندرج در عندسای منافع ملا مردم و 

ای توسط شورای عالا امنیت ملا اان اقدام را اعلام ی توافق عرجام متوقف کند و عا صدور عیان

 ( ۲10-۲11، ۲۲۳۳)عقیل نقشبندی و داگران، کرد.

 

 نتیجه گیری

سای عین المللا و خاص  شورای   المللا ع  واژ  در حیط  سازمانعملکرد دولت سا در نظام عین      

ملل متحد تاعع قواعد خاص وحتاسا ست ک  از مرحل  ای ع  مرحل  داگر دستخوپ  امنیت سازمان 

 تغییر قرار ما گیرد.

، پروند  ستت  ای جمهوری اسلاما ااران عا حتاسیت واژ  ای توسط جامد  ی پیش فرض عا اان     

و قدرتهای عزرگ در ثژانس عین المللا انرژی اتما مورد عررسا قرار گرفت و نهااتأ ع  دلیل  عین المللا

اانک  اعضاء ثژانس خطر ستت  ای شدن ااران و سمچنین ع  خطر افتادن صلح و امنیت عین المللا را 

د  و ملاک تصمیم خود قرار دادند ، اان پروند  را ع  شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمو

 قطدنام  ذال فصل سفتم منشور علی  جمهوری اسلاما ااران تصوا  نمود. 1شورای امنیت 

وتو نیز عرخودار ستتند ع  اضاف  ثلمان و جمهوری رای امنیت ک  از حق عزرگ عضو شو قدرتهای     

 عرجام( را تصوا  نمودند وتوافق عرنام  جامع اقدام مشترک )سال مذاکر   ۳اسلاما ااران در طا 

ع  عرجام رسمیت عخشید و کلی  تحر ام  ۳۳۲۲شورای امنیت سازمان ملل متحد عا تصوا  قطدنام  

                                                                 
نوشت  عا کوتا   (Instrument in Support of trade Exchanges. اعزار حماات از مبادلات تجاری )ع  انگلیتا ۲

توسط کشورسای فرانت ، ثلمان و  ۳8۲۳( عا سرنام ساحات، اک اعزار واژ  مالا است ک  در ژانوا  INstex)اانتتکس 

از  عراتانیا عرای تتهیل تجارت غیر دلاری عا ااران ااجاد شد. مقر اانتتکس در پاراس و رااست ان عر عهد  پرفیشر ثلمانا،

 (۲۲۳1www.pishkhan.comعهمت ما   ۲۳. )سمشهری ثنلاان، مداران پیشین کومرتس عانک است
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انب  ااالات متحد  و اتحادا  اروپا اکجا جسای موضوع ستت  ای مصوب شورای امنیت و تحرام سای اک

 لغو گردادند.

لا انرژی اتما و و نظارت سای واژ   ثژانس عین المل ۳۳۲۲علا رغم اانک  عا تصوا  قطدنام       

متدهد عودن سم  اعضاء عر جام اان توافق عین المللا در متیر خود ع  درستا طا ما گرداد ، ااالات 

عرجام عصورت غیر منطقا و خلاف حقوق عین الملل ، اک طرف   ۲1و۲1متحد  ثمراکا خلاف ماد  

 ان تصوا  و اجرا نمود.ان قرار داد خارج گرداد و تحرام سای اکجانب  شداد تری عر علی  اارااز

پیش عینا شد  در  ی ر فرثانددعرجام  ۲1و  ۲1خروج طرف سای عرجام ما عااتت عراساس ماد       

ااران مطرح و پس از  و 1+۲کمیتون مشترک و ستس در کمیتون وزرای امور خارج  کشور سای

لات متحد  ثمراکا عررسا و قطدیت اافتن از عدم اجرای تدهد سای مصوب شد  امکانتذار ما عاشد. ااا

سا از عدم حقوقا عودن عرجام ااد کرد  و ثنرا توافقا سیاسا دانتت  ک  از شمول حقوق عین الملل رعا

خارج و سمین استدلال را عرای خروج از عرجام تدراف کرد  است. اان پژوسش ع  ضدف سای شورای 

ع  ضدف سای عرجام  امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اجرای اک سند عین المللا و سمچنین

 عدنوان اک سند عین المللا از حیث حقوقا اا سیاسا عودن پرداخت  است.

نتیج  پاا  ای و اصلا ک  از پژوسش حاضر حاصل ما گردد اان مطل  ما عاشد ک  عراساس      

وان در زمین  حقوق  ۲۳1۳کنوانتیون  11اصول کلا حاکم عر وفاق سای قرار دادی و سمچنین ماد  

از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، موضوع خلع  ۳۳۲۲عا تصوا  عرجام و قطدنام   مداسدات ،

سلاح ستت  ای مبتنا عر مداسد  منع اشاع  عصورت شفاف اجرااا و سیچگون  خطری جامد  عین 

ناعراان خروج ااالات متحد  ثمراکا نقص ثشکار اک تدهد عین المللا و عام عالمللا را تهداد نما کرد. 

طرح کمیتیون حقوق عین الملل راجع ع  متئولیت سای عین  70و7۳شمول عود  و متضاد عا مواد ال

المللا دولت سا ما عاشد.اکثرات دولت سا و اعضای جامد  عین المللا خروج ااالات متحد  ثمراکا از 

قض ماسوی و عرجام را زاان عین المللا و عاعث عا اعتبار شدن توافق سای عین المللا دانتت  و ثنرا ن

شکلا اک پیمان عین المللا و تدهد عام الشمول ما دانند. جمهوری اسلاما ااران عا پا ابندی کامل 

  ای ثژانس عین المللا انرژی اتما و ساار اعضاء عضو عرجام حتا عدد از رع  گوا  گزارپ سای دو

ر اعضاء عضو توافق عرجام ع  خروج ثمراکا سم  ی تدهدات عرجاما خود را اجرا نمود و عدد از اانک  ساا

عا عرجام نمود و  منطبقتدهدات خود ع  صورت واقدا عمل ننمودند ، اقدام ع  کاسش پل  ای تدهدات 

 سمچنان عرای احیاء اان توافق عین المللا ثمادگا نشان داد  است.
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سیت در خاتم  عیان ما گردد ک  خلاء سای حقوقا و عدم ضمانت سای اجرااا مناس  ناشا از ما     

سیاسا عرنام  جامع اقدام مشترک )عرجام( عاعث گرداد تداوم اان توافق عین المللا تحت اشداع 

سا قرار گرفت  و موج  عا اار شدن منافع ثن عرای جمهوری اسلاما ااران و ررواکرد سیاسا کشو

 منجر ع  تهداد صلح و امنیت عین المللا گردد.ممکن است حتا 

ضدف ساختاری شورای امنیت سازمان ملل متحد را نشان ما دسد اان روند شکل گرفت  نهاات      

 ک  دچار ضدف حقوقا و عملکرد نامناس  ما عاشد.
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 .۲۲۳۲الملل کیفری، تهران: نشر میزان، اردعیلا، محمُدعلا، حقوق عین -

المللا: کاوشا در ماسیت و ضمانت اجرا، ارغوانا پیرسلاما، فرابرز و حتنوند، مظفر، عرجام ع  مثاع  توافق عین -

 .۲۲۳1، 70پژوسشنام  علوم سیاسا، شمار  

پذاری شورای امنیت، اسلاما ااران و نظارت ای جمهوریافتخار جهرما گودرز و حاجیانا علا، داتلماسا ستت  -

 .۲۲۳1فصلنام  سیاست جهانا، سال پنجم، شمارة سوم، 

 .۲۲17راد، فرسنگ علوم سیاسا، تهران: نشر مرکز مطالدات و مدارک علما ااران، ثقاعخشا علا، مینو افشاری -

 .۲۲11ثقااا سیدداوود، نقش و جااگا  شورای امنیت در نظم نوان جهانا، تهران: نشر پیک فرسنگ،  -

 .۲۲۳۳، ۳، شمار  7ی حقوق، مطالدات حقوق تطبیقا، دورة ثقااا طوق متلم، تحلیل تحلیل اقتصاد -

 . ۲۲01انگلیتا، ترجم  حمد کاشانیان، تهران؛ انتشارات مدین،  شناساثاتو، جان، فرسنگ راش  -

 .۲۲۳7نژاد، حمید، گام ع  گام تا عرجام )از ثغاز تا فرجام(، پاایز، تهران: انتشارات مخاط ، عدیدی -

 .۲۲01الملل عموما، تهران: نشر گنج دانش، عیگدلا محمدرضا، حقوق عین -

ران: مرکز ، ته۲۳0۳کنوانتیون حقوق دراسا مصوب  –پورنوری، منصور و محمد حبیبا، حقوق عین الملل درااسا  -

 .۲۲01شناسا، انتشارات مهد حقوق، ملا اقیانوس

، 70، شمار  ۲8المللا، دور  الملل، مجل  حقوقا عینسای نزاکتا از منظر حقوق عیننام حدادی مهدی، موافقت -

۲۲۳۳. 

، تهران: مجمع علم و فرسنگا 1+۲ای ااران عا گرو  ستت  الل ، تحلیل و عررسا حقوقا عرنام نژاد، روحخلیلا -

 .۲۲۳7مجد، 

و اکم، الملل، فصلنام  سیاست خارجا، سال سادلخوپ علیرضا، عرجام و پتاعرجام از دادگا  حقوق عین -

 .۲۲۳1، ۲شمار 

م عدد از روی جمهوری اسلاما ااران در قبال عرجادسشیری محمدرضا و میرکاظما سیدمهدی، سناراوسای پیش -

 .۲۲۳۳خروج ااالات متحد  ثمراکا، دو فصلنام  ثاند  پژوسا ااران، سال پنجم، شمار  اول، 

 .۲۲0۲سای جهان، تهران: نشر پژوسش سا، گزاد چمنا اعوالقاسم، تحرامرا  -

ای، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژاک مجمع تشخیص مصلحت نظام، روحانا، حتن، داتلماسا ستت  -

۲۲۳۲. 

واکاوی عوامل مؤار عر خروج ااالات متحد  ثمراکا از عرجام، فصلنام  مطالدات  ر نیاکواا،زمانا محتن و سیدامی -

 .۲۲۳0، 71الملل، شمار  رواعط عین
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ای ااران: از ارجاع تا تحرام زمانا، سیدقاسم، سادات میدانا، سیدحتین، عملکرد شورای امنیت در پروند  ستت  -

 .۲۲۳0، 71سای حقوقا، شمار  مجل  پژوسش

 .۲۲07المللا، گذاری شورای امنیت، تهران: دفتر مطالدات سیاسا و عینیت قانونسادات میدانا، حتین، صلاح -

 .۲۲01ای، تهران: انتشارات خرسندی، الملل انرژی ستت ساعد، نادر، گفتارسااا پیرامون اارالن و حقوق عین -

، 18الملل، پژوسش ملل، شمار  ای عرجام از منظر حقوق عینسهراعا، محمد، عررسا اعداد مختلف توافق ستت  -

۲۲۳0. 

ای ااران ع  شورای امنیت و ستت  سای حقوقا ارجاع پروند چالشسهیلا کوشا و اسکندری محمدعلا،  -

 .۲۲۳۲ ،۳سال عیتت و ششم، شمار   سیاست خارجا، سای تحراما،قطدنام 

سای تحراما شورای امنیت سازمان ملل عا تأکید عر کمیت  تحراما حقوق و عملکرد کمیت شارق زسراسادات، -

 .۲۲۳1ارشد، دانشگا  تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسا، سانام  کارشنا، پااان۲1۲1قطدنام  

 ۲8۲شورای امنیت و خروج ثمراکا از عرجام: از شأن نزول ماد   ۳۳۲۲صبور متدود و سیدقاسم زمانا، قطدنام   -

 .۲۲۳۳، 77شمار  سای حقوقا،منشور ملل متحد تا نزول شأن ثن، فصلنام  پژوسش

الملل مؤست  حقوق عین المللا،نام  ژنو از منظر حقوق مداسدات عینتحلیل توافقضیااا عیگدلا، محمدرضا،  -

 .۲۲۳7نشتت علما درعارة تحلیل توافق نام  ژنو، پارس،

 .۲۲01المللا عموما، تهران: انتشارات گنج دانش، ضیااا عیگدلا، محمدرضا، حقوق عین -

 .۲۲0۲المللا، تهران: نشر گنج دانش، داسدات عینضیائا عیگدلا، محمدرضا، حقوق م -

و کمیتیون مشترک در پرتو اجرای  ۲1۲1عاعدانا عبدالل  و شارق زسراسادات، ارتباط میان کمیت  تحرام  -

 .۲۲۳1، 1۲عرجام، فصلنام  پژوسش حقوق عموما، شمار  

نشراة مطالدات  شواری امنیت سازمان ملل متحد و نحوة اقدام ثن در عراعر کشورسای جهان،عالا زارنجا، رضا، -

 .۲۲۳1، ۳شمارة  علوم سیاسا، حقوق و فق ،

مندی از حقوق عشر، سای اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در عهر عمادی سیدمحتن، تأایر تحرام -

 .۲،۲۲۳۲سال عیتت و ششم، شمار  سیاست خارجا،

فتاحا زفرقندی علا، عررسا اعداد حقوقا عرجام در نظام جمهوری اسلاما ااران، تهران: نشر پژوسشکد  شورای  -

 .۲۲۳7نگهبان، 

عررسا اعداد حقوقا عرجام در نظام جمهوری اسلاما ااران، تهران: نشر پژوسشکد  فتاحا ظفرقندی، علا،  -

 .۲۲۳7شورای نگهبان، 

ات، مجل  ارزپ اخلاقا و عشر تأملاتا در مفاسیم قاعد  حقوقا، حق، صلح و منزلت انتانا:الل ،فلتفا سداات -

 .۲۲0۲، ۳1-۳1حقوقا، شمار  
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محمدحتین حافظیان، تهران: نشر میزان، ، ترجم  ۳الملل عموما، جلد گلان گرسارد، درثمدی عر حقوق عینفن -

۲۲1۳. 

 .۲۲۳۲، ۳1سای سازمان ملل متحد، مطالدات سیاسا، شمار  عررسا ماسیت و اسداف تحرام فاضل، فیضا، -

 مصاحب  سفت  نام  صدا،محمدجدفر، عرجام مداسد  نیتت و نیاز ع  تصوا  مجلس ندارد، قنبری جهرما،  -

۲۲۳7. 

ای سای ستت محبّا محتن و وحید عزّار، سازوکار حل و فصل اختلافات ناشا از عرجام و تدیین تکلیف تحرام -

 .۲۲۳1، 7شمار  ت سازمان ملل متحد، مجل  مطالدات حقوقا،شورای امنی ۳۳۲۲ااران در عرجام و قطدنام  

مطالد  تطبیقا نقش و جااگا  عرجام در نظام حقوقا ااران و ثمراکا، فصلنام   احتان، زاد مردانا نادر و حتن -

 .۲۲۳1، ۲، شمار  ۲۲سیاست خارجا، دور  

المللا دولت عا توج  ع  تجاوز عراق ع  ااران )زارنظر جمشید متتقیما عهرام؛ طارم سری متدود، متئولیت عین -

 . ۲۲11ممتاز(، تهران: انتشارات دانشکد  حقوق و علوم سیاسا دانشگا  تهران، 

ثن عا عرجام، مطالدات  شورای امنیت و عررسا راعطة ۳۳۲۲ملا کراما، امید و داگران، تحلیل حقوقا قطدنام   -

 .۲۲۳1، 7حقوق عموما، شمار  

مطالدات حقوق عموما، دور  چهل و  الملل،امید؛ جلالا، محمود، ماسیت عرجام از منظر حقوق عین ملاکراما، -

 .۲۲۳1، ۲سفتم، شمار  

رضائیان، مجل   المللا، ترجم  مهردادسای شورای امنیت عا حقوق عشردوستان  عینجمشید، انطباق تحرام ممتاز، -

 .۲۲01، 1۳شمار سیاست خارجا،

 .۲۲11الملل، تهران: نشر دادگتتر، الملل در ااران و حقوق عیننممتاز، جمشید، تحرام اقتصادی و حقوق عی -

مجل  دانشکد  حقوق و علوم سیاسا دانشگا  تهران،  الملل عموما،جمشید، تحرام اقتصادی و حقوق عین ممتاز، -

 .۲۲00، ۳۳شمار  

سنجا اعمال مکانیتم ماش  عرجام توسط ثمراکا از منظر حقوق فر سیدحتین و داگران، امکانموسوی -

 .۲788الملل، نشرا  ثفاق امنیت، شمار  پنجا  و اکم، عین

 .۲۲01، ۲1ر  روپ شناخت در مکت  نئورئالیتم. مجل  مطالدات راسبردی، شمانصری قدار،  -

ندمتا زرگران مرتضا، خروج ترامپ از عرجام و ناکارثمدی شورای امنیت سازمان ملل، فصلنام  مطالدات رواعط  -

 .۲۲۳۳، 1۳شمار  الملل،عین

سری، تهران: نشر دفتر الملل، ترجم  عهرام متتقیما و متدود طارمجا، مبانا تحلیل سیاست عینسالتتا، کا -

 .۲۲1۲المللا، مطالدات سیاسا و عین

 منابع اینترنتی

 .۳1/1/۲۲۳1خبرگزاری اارنا، تلاپ ثمراکا عرای خروج از عرجام عا سزان  ااران.  -
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https://www.irinn.ir/fa/news/524149 

سااا مجددا  اعمال داری ثمراکا درعار  خروج از عرجام/ چ  تحرامخبرگزاری تتنیم دستورالدمل وزارت خزان  -

 .۲۲۳1شوند؟ ما
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/09/1449493 

http://www.rajanews.com/news 

https://www.bultannews.com/fa1398 
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