


اساتیدی که در به سرانجام رسیدن این پژوهش ما را یاری کردند:
ــناس  ــر طالقانی)کارش ــگاه قم(،دکت ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــر ضیایی)عض ــید یاس ــر س دکت
شــهید  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  شــافع)عضو  شــهبیز  میــر  الملل(،دکتــر  بیــن  حقــوق 
بهشــتی(،دکتر حبیــب زاده)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســام(،دکتر 
نژنــدی  طباطبایی(،دکتــر  عامــه  دانشــگاه  بازنشســته  باوند)اســتاد  هرمیــداس 
منش)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی(، دکتــر پروین)عضــو هیئــت علمــی 

دانشــگاه تهــران(، دکتــر عبدالهی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی(
  در نمودار و ضمیمه  1

جناب آقای جعفر مقدم)کارشناس حقوق هسته ای(،
 در نمودار و ضمیمه  2

دکتــر عبدالملکی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســام(،دکتر محســن 
عبدالهی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی(،دکتر تــوکل حبیــب زاده)عضــو 

هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق علیــه الســام(،
در نمودار و ضمیمه  3

امــام صــادق علیــه الســام(، دکتــر  دکتــر حبیــب زاده)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
هادیان)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران(، دکتــر فــواد ایــزدی )عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه تهــران(، دکتــر محمــد دهقان)عضــو حقوقــدان و هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 

اســامی(، دکتــر بهــروز کمالوند)ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی( 
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ــدی  ــر نژن ــتی(، دکت ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــافع )عض ــهبیز ش ــر ش ــر می دکت
منش)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایی(،دکتــر مســعود اخوان)عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه مالــک اشــتر(،دکتر پوریــا عســگری)عضو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت 
ــام(،  ــه الس ــادق علی ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــب زاده)عض ــر حبی ــدرس(، دکت م
دکتــر یاســر ضیایی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه قــم(، دکتــر طالقانــی )کارشــناس حقــوق 

بیــن الملــل( 
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دکتــر  بهشــتی(،  شــهید  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  شــافع)عضو  شــهبیز  میــر  دکتــر 
ــتی(،دکتر نژنــدی منش)عضــو هیئــت  عبدالهی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهش
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی مجنده)عض ــر حبیب ــه طباطبایی(،دکت ــگاه عام ــی دانش علم
ــد  ــر محم ــتر(، دکت ــک اش ــگاه مال ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــعود اخوان)عض ــر مس ــد(، دکت مفی
جــواد ظریف)وزیــر امــور خارجــه(، دکتــر فــواد ایزدی)عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران( 

در نمــودار و ضمیمــه  6
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طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــه

مذاکــرات طوالنی مــدت میــان ایــران و 6 قــدرت جهانــی بــرای دســتیابی بــه »توافــق هســته ای«، رسانجــام در آوریــل 

2015 بــه توافــق برجــام، منجــر گردیــد. بــر اســاس ایــن تفاهــم، ایــران ذخایــر غنی ســازی متوســط خــود را پاک ســازی، 

ذخیره ســازی اورانیــوم بــا غنــای کــم را تــا 98 درصــد متوقــف و همچنیــن تعــداد ســانرتیفیوژهای خــود را تــا حــدود 

ــش از  ــران غنی ســازی بی ــر اســاس برجــام، ای ــن ب ــل 15 ســال کاهــش خواهــد داد. همچنی ــدت حداق ــه م دوســوم ب

3,67 درصــد را متوقــف کــرده و هیــچ تأسیســات غنی ســازی جدیــد و یــا رآکتــور آب ســنگین نخواهــد ســاخت. عــاوه 

ــارت  ــی، نظ ــور بررس ــورمان، به منظ ــته ای کش ــات هس ــته ای تأسیس ــی و هس ــای فن ــی در بخش ه ــر محدودیت های ب

ــی تأسیســات هســته ای  ــی به متام ــرژی امت ــی ان ــس بین امللل ــران، آژان ــا از ســوی ای ــن محدودیت ه ــال ای ــد اع و تأیی

کشــورمان دسرتســی منظــم خواهــد داشــت؛ و در مقابــل، خــروج ایــران از ذیــل تحریم هــای شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل، اتحادیــه اروپــا و آمریــکا مطــرح بــوده کــه تحقــق یــا عــدم تحقــق آن هــا بــر اســاس مفــاد برجــام محــل بحــث 

اســت.

پــس از دســتیابی بــه برجــام، قطعنامــه 2231 صــادر شــد کــه عمــل بــه برجــام یکــی از مفــاد آن بــوده و رعایــت آن 

بــرای همــه کشــورها )البتــه پــس از نهایــی شــدن برجــام( الزامــی اســت.

پژوهــش پیــش رو بررســی حقوقــی )از منظــر حقــوق داخلــی و بین املللــی( شــش ســؤال مهــم و اصلــی در ارتبــاط 

بــا برجــام و قطعنامــه را شــامل شــده کــه نتایــج آن به صــورت منــوداری و مبســوط آمــده اســت. اغلــب مطالــب ایــن 

پژوهــش از سلســله نشســت های »برجــام تــا انجــام« کــه در آن اســاتید حقوقــی برجســته حضــور داشــته اند، اقتبــاس 

گردیــده اســت.

همچنیــن در ایــن نوشــتار تــاش شــده راهکارهایــی پیــش روی مجلــس شــورای اســامی گذاشــته شــود و محاســن و 

معایــب آن هــا مــورد واکاوی قرارگرفتــه تــا در ایــن میان بــر اســاس رشایــط موجــود بهرتیــن راهــکار برگزیده شــده کــه 

تــا دفــع رش دشــمن بــه بهرتیــن نحــو حادث شــده و راه هــای نفــوذ او هــر چــه بیشــرت بســته شــود.
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 : ورود مجلس1ضمیمه 

 ورتص در( و عدم صالحیت ورود-؟ )صالحیت ورودچیست حقوقی ورود مجلس به بررسی برجام ابعاد

 - شرط قح اعمال با تصویب - برجام تصویب - برجام رداست؟) ترمناسببه چه شکل  ورود صالح بودن،

تصویب قانون جهت استناد در تفسیر برجام و  - امنیت ملی شورای عالی تصمیم احاله به و سکوت

 (...و حقوقی نظارت یسازوکارها

 مجلس برای رد و تصویب برجام صالحیت دارد؟ -الف

 پاسخ داد: سؤالبه این  توانیماز دو منظر 

 اول: از جهت تعهدآور بودن یا نبودن برجام

 بدون در نظر گرفتن ماهیت برجام(مجلس )دوم: از جهت صالحیت عام 

ع برجام نه؟ درواق یااست  معاهدهگردد به اینکه این سند ازنظر اساتید عمدتاً برمی به صالحیت مجلسپاسخ  از منظر اول

 آور است یا غیر آن؟الزام توافق حقوقی

 نظر وجود دارد: 2

 آور( است؛ به این دالیل که:الزام یر)غ یرحقوقیتوافق غ .1-الف 

 توافق: یهاقصد و نیت طرفدالیل ناظر به 1-1-الف

  ناسایی ، فرض اولیه در ششدهنسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات انجام حالتابه توسط چند حقوقدانتفاسیری که

یت این واقع .اندگذاشتهآن  یهابر شناسایی قصد و نیت طرفرا عنوان یک معاهده، یک سند، یا ماهیت یک سند به

ر یعنی ما جایی به دنبال تفسی .شده استصراحت از سوی تعدادی از وزرای خارجه اعالماست که این قصد و نیت به

 .که این قصد و نیت را نداشته باشیم رویمیم

 رای باند و خواسته دانندیوجه برجام را یک سند تعهدآور نمهیچمتحده ـ بهدو بازیگر اصلی ـ هم ایران و هم ایاالت

روزهای آخر را  هاطرفیک سند راهبردی را تعیین کنند، که بیش از یک دهه وجود دارد  یاخاتمه دادن به مناقشه

سند  .آور با خالی کردن این سند از عبارات حقوقی صرف کردندالزام یربرای تبدیل کردن این سند به یک سند غ

 .آور نیستالزام آن جای هیچ د،ندار معاهدهوجه شاکله هیچبه

هم در اوج الملل داریم و آنبین حقوقاسنادی که ما در عرصه  ینتراز بزرگ یکیهم نمونه داریم و آنبرای آن

ش شود، در درون خود یجادبرنامه ا خواستندیاز دو قطب نخواستند ایجاد تعهد بشود ولی م یکیچجنگ سرد که ه

( 1791) ینکیهلس -سند نهایی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا الملل است، تناقض داشته ولی این کارکرد حقوق بین

 .است
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به این معنا نیست که از نظر  خودخودبه، کنندیای داریم و دو طرف هم رعایت مما یک برنامه کهینپس صرف ا

 1.است آورالزامحقوقی هم 

 دالیل ناظر به مفاد برجام: 2-1-الف

 که ن هست گویای ای کاررفتهبهکلماتی که  عالوهبهبرجام در حقیقت صحبت از اقدامات داوطلبانه به میان آمده و  در

در معاهدات دیگر بیشتر از این در حالی است که  .شده استاستفاده willبیشتر از  .نیست مدنظرن متعهد شد ،ینوعبه

 .شودیاستفاده م (shall) افعالی مثل

 شده استاقدامات داوطلبانه که در سه بند از برجام به آن اشاره. 

 به وجود آمده  1797وجه ذکر نشده که برجام بر اساس کنوانسیون هیچبه .هیچ جا از معاهده بودن برجام اسمی نیست

 2.است

 3.ندارد وجودعنصر تاریخ تصویب و تاریخ امضا از دو  کدامهیچوجه هیچدر این متن به 

 را ازجمله روز پذیرش، مشخص کرده است( یبندزمانبرجام  1)البته پیوست شماره 

 در همه  بحثاما این  4است های داخلی اصالً اشاره نشدهوجه به پروسه تصویب نظامهیچدر متن برجام به

 1 .المللی وجود داردهای بینکنوانسیون

 commitment  ی،سالح خلعصد معاهده  مورددر  بر اساس تحقیقاخیراً  .شودینماستفاده در معاهدات چندجانبه 

اژه ووجود ندارد که  یامتن معاهده چندجانبه به این نتیجه رسیدم، محیطییستحقوق بشری، معاهده ز هایمعاهده

 9.ذکرشده باشددر آن  منت کامیت

 نیست ـ البته این بحث تکمیلی است ـ کامیت منت و  که بگویند برجام معاهدهتالش کردند  هاطرفبرجام  در متن

 یندبگواند عمد، حتی حاضر نشده، یعنی بهرودیبه کار نم social parties یحت، شودیاگر استفاده م ...ویل و

                                                           
 شافع دکتر1 

 شافع دکتر2 

 شافع دکتر3 

 شدهذکر. زمان اجرا نیز در برجام آیدمیشدن  االجراالزمبلکه زمان یا پروسه  شودنمیذکر  الزاماًپروسه تصویب  هانامهموافقتبه نظر برخی اساتید در 4 

 دکتر خلف رضایی() است

 شافع دکتر5 

 عبداللهیدکتر 6 
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parties (هاطرف)  اتحادیه  یندهدولت و نما 9عمد است، چرا باید به هاینکنندگان؛ امشارکت :اندکردهبیان بلکه

 9؟سند را از معاهده بودن دور کند را استفاده کنند که این ییهاعمد واژهها و روزها بنشینند، بهاروپا ساعت

 آور( است؛ به این دالیل که:)الزام یتوافق حقوق .2-الف

 توافق: یهاقصد و نیت طرفدالیل ناظر به 1-2-الف -

 برای مثال: نامه  .وزرای خارجه و مقامات کشورها دال بر وجود قصد و نیت معاهده است هاییهها و اعالمصحبت

یند آفر .وزیر امور خارجه امریکا در کنگره یهاآمریکایی، صحبت سناتورهای به پاسخ در ایرانوزیر امور خارجه 

ها وجود به دنبال این بودند که مناقشه و اختالفی که سال .اندها به دنبال معاهده بودههم دال بر این است که طرف

 8.صورت متقابل برای طرفین ایجاد شودداشته تمام شود، و این میسر نخواهد شد مگر اینکه تعهدات و حقوقی به

  فعل از استفاده با باشد، بوده تعهدی اینکه یعنی قصدی چنین اولشاید در وهله will اما  .نیایدبه چشم  هاینیا امثال ا

)تعهد( صحبت commitmentالجزایر از  یانیهالمللی دادگستری و موارد مشابه، در بدیوان بین یهبا توجه به رو

 .تنددیگر هس یهارأی قطر و بحرین هم نمونه .المللی تلقی شدکه یک معاهده بین کاررفتهبه willشده و حتی فعل 
7 

 دالیل ناظر به مفاد برجام: 2-2-الف

 قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان را دارد: 121و  99دو وصف موجود در اصول  برجام 

 10بحث تعهدآور بودن برای جمهوری اسالمی ایران-2المللی بودن بحث بین-1

 آن  وزیرانیئته 1391المللی )که در سال های بیننامهنامه تنظیم و انعقاد توافقبرجام جزء موارد مصرح در آیین

قرر نامه متصویب کرده( بوده )هم بحث دفاعی در آن هست، هم بحث امنیتی و هم بحث سیاسی( که آیینرا 

 11.این موارد حتماً باید به تصویب شورای اسالمی برسد داردیم

  اجرای نهایی برجام حداقل چهار نتیجه دارد که رسیدن به این اهداف مستلزم این است هر دو طرف در مقابل هم

 تقابل حقوق و تکالیفی داشته باشند:صورت مبه

 ای ایرانآمیز برنامه هستهاول: حصول اطمینان از ماهیت صرفاً صلح

                                                           
 دکتر عبداللهی7 

 دکتر نژندی منش8 

 دکتر نژندی منش9 

 دکتر پروین10 

 دکتر پروین11 
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 ایدوم: استیفای حق ایران بر انرژی هسته

 ای طرف معاهده عدم گسترشهستههر کشور فاقد سالح همانند یران ا ایهستهسوم: برخورد با برنامه 

 12 .ایران ایهستههای چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه های شورای امنیت و تحریمچهارم: لغو جامع کلیه تحریم

 هد شده است بر اینکه ایجاد تع یا، قرینه و امارهشدهبینییشالزاماتی که برای آژانس و شورای امنیت در خود برجام پ

 13.است

 اگر تعهداتی را قبول کنند که انجام بدهند یعنی متعهد شوند در قبال کشورها الملل، در عرصه حقوق بین یطورکلبه

 14.کندالمللی، اسمش را هر چه بگذاریم، مشکلی را حل نمیشود توافقنامه بینیکدیگر، این می

 طرفینو  تکمیلی هستند یهاکنوانسیون وین، بحث 13و  12، 11موجب مواد امضا یا تصویب، به بینییشپ عدم 

خاص  یهایوهبه ش را اعالم رضایت وقتیچهکنوانسیون وین  .خالف آن یا به نحو دیگری توافق کنند توانندمی

 11.برده، بعد گفته است به هر روش دیگریرا نام شیوه، چند willگفته ، محدود نکرده

  دهد گوید برجام در چارچوب اصول منشور است و نشان میکند و میبرجام به اصول منشور ملل متحد اشاره می 9بند

 19 .است حاکمالملل بر آن حقوق بین)قواعد و مقررات( حداقل برخی از که 

 قط مربوط به همان که در سه بند از برجام آمده ف یاشده و اقدامات داوطلبانهاصطالحات قاطع در برجام استفاده

 بانهداوطل را سند کل ها،بخش برخی در داوطلبانه الفاظ از استفاده صرف لذا) .هابخشنه در همه  است ها آمدهبخش

 19(.کندنمی

 دالیل ناظر به قالب سند: 3-2-الف 

ه یادداشت تفاهم ولو اینککه حاوی تعهد باشد نظر تفسیری شورای نگهبان مبنی بر اینکه قالب و عنوان مهم نیست و درصورتی

 18.گیردیقانون اساسی قرار م 99باشد مشمول اصل 

                                                           
 دکتر نژندی منش12 

 دکتر نژندی منش13 

 طالقانی دکتر14 

 دکتر نژندی منش15 

 دکتر ضیائی16 

 ضیائیدکتر 17 

 8/9/1362 – 9993شماره  -نظریه شورای نگهبان 18 
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  ،کند، متن و محتوای آنچه اعتبار یک سند حقوقی را تعیین می داردیمبیان  2ماده در کنوانسیون حقوق معاهدات

جلسه صورت و یا، پیمان، بیانیه، پروتکل عنوان سند ممکن است معاهده، قرارداد، منشور .سند سند است نه عنوان

 17 .باشد

 ی بار ، یا هر عنوان دیگری، وقتگذاشته شودبرجام  نام .است متن و محتوای سند است نه عنوان آن کنندهیینآنچه تع

 20 .خواهد باشدمیهر چه عنوان حال شود، نوعی معاهده و قرارداد می، این تبدیل بههاطرفتعهد دارد برای 

 

ت بدون در نظر گرفتن ماهیمجلس )یعنی از جهت صالحیت عام  بررسی صالحیت مجلس از منظر دوم:

 برجام(:

 .قانون اساسی و معاهده بودن برجام بود 121و  99در بخش قبل اتکای اصلی به اصول 

در عموم مسائل  یگذارقانونقانون اساسی، مجلس صالحیت  91با عنایت به اصل  برجام را معاهده ندانیم کهیدرصورتحال 

مجلس  یگذارقانونبرای  المللیینبمحدودیتی از منظر ابعاد  گونهیچهرا در چارچوب قانون اساسی داراست و قانون اساسی 

ا صالحیت ورود به بررسی برجام و یمجلس از این باب که برجام معاهده انگاشته نشود هم در صورتی لذا  .ایجاد نکرده است

 21.را داردمیه تفسیری و یا تصویب قانون در جهت وضع اصولی جهت اجرای برجام صدور اعال

 

 بندی الف:جمع

 :استدر رسیدگی و گذراندن مصوبه مقتضی  صالحبه شرح ذیل  مجلسکه مطرح شد  فرضی 2در هر 

 از منظر معاهده بودن یا نبودن برجام: یبندجمع

ت است( که دول شدهگرفتهها ضمانت اجرای حقوقی هم در نظر برای آناست )قدر مسلم این است که برجام دارای اقداماتی 

و  نامه تنظیمقانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن و آیین 121و  99ها را اجرا کند و همین امر مطابق اصول آن خواهدیم

ول همه تعهدات قب کهیداوطلبانه انگاشتن آن )درحال المللی نیاز به تصویب مجلس دارد و نام و عنوان وهای بیننامهانعقاد توافق

 تواندیورود شورای عالی امنیت ملی م یتدرنها .المللی داوطلبانه است( و هر مؤلفه دیگری تأثیری در این حق مجلس نداردبین

مجلس  رسی امر توسطشده در قانون اساسی منعی برای بربینیورود شورا در موارد پیش ومتأثر سازد  اجرای مصوبه مجلس را

 .سلب نمود از مجلس توانیاین حق را نم یجهدرنت .شودیدر مقام اجرا بحث تقدم یک تصمیم بر دیگری مطرح م یتاًنبوده و نها

                                                           
 دکتر هرمیداس باوند19 

 دکتر هرمیداس باوند20 

 رحمانی دکتر21 
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 صالحیت عام مجلس: ازلحاظ یبندجمع

قانون  تواندیم یاساسمقرر در قانون  در حدوددر عموم مسائل  یاسالم یشورامجلس » :داردیمکه مقرر  91اصل بر اساس 

 در قالب طرح به تواندیممجلس از باب صالحیت عام  یجهدرنت .است یگذارقانونمجلس دارای صالحیت عام « کندوضع 

بادرت اجرای برجام م نحوه تصویب و رد برجام و یا صدور اعالمیه تفسیری و یا گذراندن مصوبه جهت تعریف اصولی برای

 22.ورزد

 

 

 گیری کند و کدام بهتر است؟تصمیم تواندیم ییهامجلس به چه صورت -ب

 به شکل ذیل مطرح نمود: توانیانواع تصمیمات مجلس را م

 ورود به شکل تصویب: .1

 به مصلحت نیست به این دالیل:

 .شودیمزده مهر تأیید  دانستیمیها را ظالمانه مهایی که تا به امروز آنطور تلویحی بر همه قطعنامهبا تصویب برجام به -

ان هم یهاقطعنامهنیز در چارچوب ها مورد تأیید است و شیوه خروج از آن قطعنامه ایمیرفتهپذدر این صورت عمالً  چراکه)

چنانچه به هر دلیل در اجرای برجام اختالفی ایجاد شود و هریک از طرفین در  ایمیرفتهپذحتی در همین قطعنامه  .استنهاد 

 هایمحرتو  هاقطعنامهپذیرش این  ینوعبهاحیا گردند که  مجدداًظالمانه  یهاقطعنامهنند، همان اجرای آن کوتاهی یا تخلف ک

 23(.گردندیمتلقی 

 نموده است کهخود را ملزم  در چارچوب این مصوبه عمالًاگر مجلس شورای اسالمی اقدام به تصویب برجام نماید  -

 24.قرار دهدو تصویب  یموردبررسنیز  پروتکل الحاقی را

ایران به  یاهطرفنوعی مطالبه را از سوی  هرچندالزام نبوده و تعهد در پیگیری تصویب است  رسدیم)البته به نظر 

 (آوردیموجود 

یا صدور هرگونه  گیرییمتصممجلس همچنان خواهد توانست در هر مقطع زمانی اقدام به  یبتصودر صورت عدم  -

 21.در خصوص موارد مطروحه در برجام نماید یامصوبه

                                                           
 دکتر رحمانی22 

 شافع دکتر23 

 شافع دکتر24 

 شافع دکتر25 
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 29.مترتب نیست فرآیند تصویب حقوقی مندرج یا مقرر در قانون اساسی طی بر اییدهفا -

 

 

 ورود به شکل رد: .2

 :دلیل که این به مصلحت نیست به 

شده است ها حاصلعنوان کشوری که نتیجه توافقی را که بعد از مدتبه یرانالمللی داشته و ازیاد بین هایینهرد برجام هز -

بر اساس  هایه غربک هایییبا توجه به فضاسازالخصوص یعل .گویی که ایران به دنبال توافق نیست ،شودیشناخته مقبول ندارد 

ی به نظر حل خوبکه مجموعاً راه شودید مبرآور یتوجهامنیتی و نیز اقتصادی قابل هایینه، هزکنندیاستدالل مذکور ایجاد م

 .رسدینم

 اعمال حق شرط .3

 ممکن است عمال حق شرطا .3-1

اصل بر وجود و بقای حق شرط در معاهدات بوده و مراحل تصویب یک معاهده شامل انواع تصویب و رد کلی و  -

 .دشویخارجی این حق ساقط نم یهاصرف توافق شفاهی یا حتی کتبی با طرفتصویب مشروط است و به

 .کندینامه داخلی مجلس به این حق تصریح مآیین 199ماده  2بند  -

 ر رویب شود که این برجام را به امضا برساند مشروط به این عوامل،تواند بگوید که به دولت اجازه داده میمجلس می -

ر مشروط بر اینکه از حد متعارف بیشت مثالً .خواهد سوءاستفاده کند، صحه نگذاردآن چیزهایی که طرف مقابل می

ک ابزار ها را برطرف مقابل ببندد و یتمام راه . ...و نظامی ما مورد بازدید قرار نگیرد یساتنباشد، مشروط بر اینکه تأس

 29.بدهدکارآمد در اختیار دولت قرار 

 

 اعمال حق شرط ممکن نیست .3-2

 یاهیچهمهتوافق شده است که: یا  هابین همه طرف -

 به بیانیه لوزان اشاره نمود و یا مذاکرات شفاهی که قابلیت توانیم)البته این توافق در برجام ذکر نشده و حداکثر 

 است( تأملاستناد آن محل 

                                                           
 حبیب زاده دکتر26 

 طالقانی دکتر27 
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هیچ طرفی  یتدرنهامحق دانسته و در اعمال این حق خارجی نیز خود را  یهادر صورت اعمال حق شرط، همه طرف -

 .شودیمتوافق مورد خدشه واقع  عمالًو  کندیاصالح طرف دیگر را قبول نم

 بندی راهکار سوم:جمع

است  اصل حق برای مجلس محفوظ یتدرنهاکنندگان تکلیفی برای مجلس به همراه نداشته و مذاکره شفاهی توافق

 تواندیو تنها مسئله این است که آیا این کار به صالح است یا نه؟ که در صورت نیاز به مذاکرات مجدد این مکانیسم م

 منجر به شروع مذاکرات مجدد شود( تواندیم )چراکه .این امکان را در اختیار بگذارد

 28تفسیری اعالمیهصورت تصویب ورود به .4

 )تصویب ماده واحده حاوی اصول اجرای سند موسوم به برجام(

برطرف کردن نقاط ضعف برجام را در قالب تصویب یک قانون انجام داد که  توانیاست که در آن م یراهکاراین راهکار، 

وب در آن چارچ یدنمایالملل و کاربرد اجرایی در حوزه داخلی داشته و دولت را ملزم مهمزمان کاربرد تفسیری در حوزه بین

بسیار دقیق و فنی بوده و نشان از  27اندکردههم که برخی اساتید بیان « سند موسوم به برجام» قید عبارت .عمل نماید

 .کندیمبودن این سند داشته و بار حقوقی آن را کمتر  یررسمیغ

 :چهارمبندی راهکار جمع

دن را نهایی ش توانیجز اجرای فعلی برجام نباشد و م یااست که به لحاظ مصالح کالن چاره داریدر حالتی معن راهکاراین 

 .گرددیروز توافق نهایی محسوب م 70بدون اعالم و تصویب رسمی از سوی جمهوری اسالمی در نظر گرفت چراکه بعد از 

ارد د و الزامی داخلی را همزمان که نقش تفسیری میه(اعالقانون )بارز برجام تا جایی که امکان دارد با  یخألها در این راهکار

 .و همزمان تصویب رسمی هم از سوی ایران صورت نگرفته و مخاطرات تصویب رسمی را ندارد شودیترمیم م

ای ملت ای و حقوق هستهقانون حفاظت از دستاوردهای هسته به نامداریم  یقانونباید این نکته را هم در نظر داشت که  هرچند

 .است ردهنقض ک را هاآنو  از این مواد قانونی در تعارض است برخی، که برجام با شدهیبتصونامه قبل از این توافقکه ایران 

اگر  .است شدهفتهیربرجام پذ گوید که هیچ محدودیتی برای تحقیق و توسعه نباید پذیرفته شود، که درمثالً در این قانون می

قانون  نقرار است یک برجامی برای دولت معتبر باشد، نیاز به یک قانونی دارد که این قانون قبلی مجلس را نسخ بکند و ای

 30.بود خواهد اشکال محل برجام مجلس مصوبه بدون بود، خواهد مجلس مطمئناً همان قانون مصوب

                                                           
 بدین شرح: کندمیرا تصویب  ایواحدهماده مجلس  اندکردهبرخی اساتید این راهکار را به این صورت مطرح 28 

 خألهایرفع  هایراهکه همان  یاصول ،.که در ادامه.. اصول ذیل را رعایت نماید: موسوم به برجامدر صورت تصمیم به اجرای سند  شودمیدولت ملزم »

 دکتر رحمانی() گیردجام است مورداشاره قرار میبر

 دکتر رحمانی29 

 دکتر ضیائی30 
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ه این مصوبه و مصوب هرچنده مصوبه مذکور محل بحث خواهد بود، قبلی مجلس از جملدر واقع تعارض برجام با مصوبات 

بلی در نظر زمانی حاکم بر مصوبات ق تأخرقیدی بر مصوبات قبلی باشند و به لحاظ  توانندیماحتمالی شورای عالی امنیت ملی 

 .گرفته شوند

این است که عدم تصویب و رد از سوی مجلس امکان دارد یا مجلس مکلف است که یا تصویب کند  ماندیمکه باقی  یانکته

 یا رد؟

دولت برخالف تکلیف قانونی مبنی بر تقدیم الیحه به مجلس، هنوز چیزی را به مجلس ارائه با توجه به اینکه  رسدیمبه نظر 

 گیرییمصمتتعیین تکلیف نبوده و تنها واجد صالحیت ت که مجلس آن را رد یا تصویب کند، مجلس مکلف به نکرده اس

 .است

ه بررسی بمجلس  نه صالحیت() یفتکلقانون اساسی در مورد  در صورتی هم که دولت به تکلیف قانونی خود عمل نماید،

 31آن را به عدم تکلیف تفسیر نمود توانیمالزامی ندارد(، ندارد )حکمی توأم با شورا 

 تفسیری اعالمیهتصویب  ام +موقت برج اجرای تصویب .5

 دو نظر ابراز داشت: توانیم

 مدت امکان دارد:کوتاهاجرای  تصویب

ین برای هم تواندیهم م یراناطور که در امریکا اجرای برجام تا پایان دوره ریاست جمهوری فعلی قطعی است، همان -

 .برجام را تصویب کند اجرای دوره

 :امکان نداردمدت وتاهکاجرای تصویب 

 .مواعد را تغییر داد و این تغییر مفاد برجام است توانیبرجام مواعد مشخص دارد و نم -

 :پنجمبندی راهکار جمع

اجرای آن  و تنها کندیمنافاتی با مواعد برنامه ندارد و تغییری در مفاد آن ایجاد نمبرجام اجرای موقت  رسدیمبه نظر 

 عالمیه(اقانون )در کنار آن تصویب  .مدت وجود داردکوتاه اجرای امکان تصویب یجهدرنت .صورت آزمایشی استبه

ی از کم این گزینه یک .افزایدینفوذ امنیتی و اقتصادی بر استحکام توافق م یهاتفسیری جهت مسدود کردن راه

 .است هاینهمخاطره ترین گز

 

 

                                                           
در بررسی و  تأثیری( لذا بررسی و تصمیم شورا االجراالزم نه و) بوده اجراقابلقانون اساسی مصوبات شورا  199به نظر برخی اساتید بر اساس اصل  هرچند31 

 مستنبط از دکتر خلف رضایی() نداردمجلس  گیریتصمیم
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 کارگروه خرید :2ضمیمه 

 آن چیست؟ مخاطراتو کارگروه خرید، سازوکارها 

 NSGای گروه تأمین هسته تبیین مفاهیم:

 NSGای سوخت هسته کنندگانینتأمو گروه  ینگرزته یدو گروه کم 1790در سال  NPT شدن معاهده شمولجهانبعد از 

کشور  41ای یک گروه از هسته کنندگانینتأمگروه  .اندای با کاربرد دوگانه کردهاقدام به محدود کردن صادرات مواد هسته

ی کشورهای ابیری از دستیای در جهت جلوگای هستند که در راستای کنترل صادرات مواد و فناوری هستههسته فناوریدارای 

اقدام  «ای نظامیهای هستهای دارای کاربرد دوگانه امکان انحراف به فعالیتهسته یزآمصلحبه مواد و فناوری  اییرهستهغ

 NPT معاهده عضو یرغای با کشورهای د و با توجه به اینکه این گروه اعضای خود را از وارد شدن در تجارت هستهکننمی

یکی از موارد  2008ای با هند در سپتامبر از دستورالعمل آن و معامله هسته متحدهیاالتا یپوشچشم ٬اندممنوع کرده

 .بود یزبرانگبحث

نقض  های کنترل صادراتای در قالب گروهحات هستهیای به بهانه عدم اشاعه تسلهسته یفناوریجاد محدودیت در انتقال مواد ا

32جدی و صریح اساسنامه آژانس و ماده چهار معاهده
NPT   بوده و سبب به هم خوردن توازن معاهده به ضرر کشورهای

                                                           
برای مقاصد  یادر انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته مانانیپلم همتفسیر شود که حق مس یاگونهدر این پیمان نباید به یاهیچ نکته -4:1ماده  32

 .این پیمان باشد 2و  1قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد  ریرا تحت تأث زیآمصلح

و  حق مشارکت داشته مانانیپدر حداکثر شکل، تمام هم یاز انرژی هسته، استفاده ازیآمبرای مقاصد صلح فنّاورانهدر تبادل تجهیزات، مواد و اطالعات  -2

 یاهها یا سازمانکه توان چنین اقدامی را دارند همچنین باید به شکل انفرادی یا همراه با دیگر دولت یمانانیپ. همشوندیمتعهد به تسهیل در انجام آن م

اند، ان شدهکه وارد این پیم یاهسته یهافاقد سالح یها، خصوصاً در قلمروی دولتیاهسته یانرژ زیآمبرای توسعه بیشتر استفاده از اشکال صلح یالمللنیب

 .ردیپذیتوسعه جهان، انجام ممشارکت ورزند. این مشارکت با عطف توجه به نیازهای مناطق درحال
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ع عنوان مشوقی برای اقناز بهین سازوکارهاچراکه از این  .اندازداتی کشورهای ندار را به خطر مییح منافع و ٬شده  اییرهستهغ

 3433.گرددها استفاده میمستقل آن هاییاستباسکشورها و مقابله 

                                                           
33

 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13931015001187 

 
شود و به تجهیزات دریافتی اعضای آژانس ارتباط ای کشورها اعمال میهسته یهاتیبخش نخست مرامنامه این گروه که در رابطه با تقاضای آژانس از فعال34

لی انرژی اتمی الملشود؛ زیرا صادرات این قبیل مواد )ماشه(، نیاز به درخواست آژانس بین، می«لیست ماشه»لیست کنترلی، معروف به  کند و شامل یکپیدا می

 .دارد

مربوط به  یفنّاور، همچنین بر کنترل «NSG» کاری یهااستیپردازد. سای دومنظوره میبه صادرات مواد و ابزار هسته «NSG» ـ بخش دوم مرامنامه

 زیآمصلح ریبه موارد تسلیحاتی و غ یزآمای برای مقاصد صلحکنند که تجارت مواد هستهای متمرکز است. این دو بخش، تعیین میصادرات مواد دومنظوره هسته

 .تدوین شد که موارد چهارگانه زیر را محور کار خود قرارداد 1978، نخستین بار در سال «NSG» وارد نشود. مرامنامه

 .ای مبنی بر اجرای مقررات پادمان و عدم انجام انفجارات اتمی ارائه دهدبایست ضمانت رسمی مواد هستهای، میکننده تجهیزات هستهـ دولت دریافت 1

 فیزیکی کافی یهاـ حفاظت 2

 .رودای به کار میهسته یهاو همچنین موادی که در سالح یفنّاوروانتقال لوازم و ادوات حساس ـ توجه ویژه به نقل 3

ای اضافه نمود و خط و مشی خود را برای مقررات پادمان آژانس را به شروط قبلی خود برای انتقال مواد هسته «NSG»، 1992ـ شرایط انتقال در سال  4

ای را برای اقالم لیست هسته ینّاورفکنترل  یهاروش «NSG»، 1995ها به لیست خود اضافه کرد. در سال جلوگیری از انتقال مواد دومنظوره و کنترل آن

اکنون ریاست آن را کند. سوئد همهرساله در جلسات سالیانه و همچنین با اعضای جدید تغییر می «NSG» خود اضافه کرد. ریاست یهااستیبه س« ماشه»

که به ریاست آمریکا  «CG» بانام «NSG» مشاورینشوند. گروه محسوب می «NSG» عنوان نقطه تماس بابر عهده دارد. نمایندگان ژاپن در وین به

 یهاتیسازی و فعالکلی لیست ماشه و همچنین شفاف یهااستیبر س یدهد و در موردبازنگرکم دو بار در سال تشکیل جلسه میشود، دستتشکیل می

 .دهندجانبی مشورت می

 :نسبت به موارد ذیل توافق کرد «NSG»، 2002در جلسه سالیانه دسامبر 

 .پذیرفته شد «NSG» مشیدر راستای خط یستیضد ترور یهااستیـ پیشنهاد آمریکا را در مورد اصالحیه س 1

 .ای این کشورهسته یهادر مورد کره شمالی و برنامه سالح «NSG» ـ صدور یک بیانیه رسمی از سوی 2

ای وجود دارد، ها به تجهیزات هستهرگونه موادی که امکان تبدیل آناعالم کند که معامله ه «NSG» ـ همچنین رئیس جلسه موظف شد که به اعضای 3

 .ممنوع شود

ای های هستهها به برنامهگیریتشکیل شد، بخش اساسی و مهم تصمیم 2004می سال  28تا  24در گوتنبرگ سوئد که در تاریخ  2004در جلسه سالیانه سال 

 است؛ دهشنهادشیپرداخته است که بر اساس آن چهار راهکار پ

ها قرار نگرفته المللی انرژی اتمی تجهیزات آنبه کشورهایی که در حال حاضر، زیر نظر آژانس بین (ENR) آن یسازی و باز فرآورغنی یفنّاورـ منع انتقال  1

 .است

 .باشندمند به داشتن چرخه سوخت میمناسب به کشورهایی که عالقه متیای باقـ ارائه تضمین تأمین سوخت هسته 2

 ایهسته یفنّاورعنوان شرط الزم برای ارسال بودن اجرای پروتکل الحاقی به ازیـ موردن 3

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13931015001187
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ای شامل رژیم اشغالگر قدس، پاکستان، هند و کره شمالی در عضویت در حال حاضر چهار کشور دارنده تسلیحات هسته 

 31 .حضور ندارند NSG گروه

 چیست؟کارگروه خرید 

ن دارد چنانچه در مت نفوذاعمالاست که بر واردات بعضی از اقالم به ایران نظارت و  شدهیدهدبرجام کارگروهی  4در پیوست 

 آمده است:

ها با ایران الیتای انتقال به یا فعهای مرتبط با هستهکمیسیون مشترک مسئولیت خود برای مرور و ارائه توصیه در خصوص طرح

 .نمایدایفا می« کارگروه خرید»ک را از طریق ی

ننده ک عنوانبهنماینده عالی اتحادیه اروپایی  .و ایران در کارگروه خرید مشارکت خواهد نمود 1+1های گروه هر یک از دولت

 .خواهد کرد یفهوظانجامکارگروه خرید 

 کارگروه خرید چه وظایفی دارد؟

جز در مواردی که کمیسیون یا قطعنامه شورای امنیت سازمان  -ها را طبق فرآیند ذیل بررسی خواهد کردکارگروه خرید طرح 

 :-دیگر مقرر نمایند یاگونهبه نمایدیمملل متحد که این برجام را تأیید 

کرد  انرژی اتمی ارسال خواهد المللیبینای باشد به آژانس اقالم مرتبط به هسته کهدرصورتیپس از دریافت یک طرح  -1

 .شودخود وارد عمل می وگرنه

                                                           
وظایف  NON-Compliance «عدم پذیرش تعهد»المللی انرژی اتمی با عبارت آژانس بین لهیوسای با کشورهایی که بههای هستهـ تعلیق همکاری 4

 .اندشدهپادمانی شناخته

 :نیز به شکل زیر تغییر یافت «NSG» شرایط عضویت در

 .ایهسته یفنّاورعنوان شرطی برای انتقال : تصویب پروتکل الحاقی به1شرط 

 .نیست «Full-Scale» ها به شکلسازی اورانیوم به کشورهایی که در حال حاضر چرخه سوخت آن: تعلیق انتقال و فرآوری غنی2شرط 

 .شوندای منصرف می: اطمینان دادن از ارسال مواد سوختی به قیمت مناسب به کشورهایی که از داشتن چرخه سوخت هسته3شرط 

یف با وظا (NON-Compliance) المللی انرژی اتمی به عدم پذیرش تعهدآژانس بین لهیوسای با کشورهایی که بههای هسته: تعلیق همکاری4شرط 

 .اندشدهپادمانی شناخته

http://www.bashgah.net/fa/content/show/6706 

35 http://mashhad.irna.ir/fa/News/81481178/ 
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ظرف  .کنداطالع دهد که طرح را تأیید یا رد می کنندههماهنگروز کاری، به  20هر عضو کارگروه خرید بایستی، ظرف  -2

دید و کارگروه خرید تمتواند برای یک دوره اضافی شامل ده روز کاری دیگر به درخواست یک عضزمانی برای بررسی می

 .شود

ها حبرای بررسی طر باریکشود، کارگروه خرید هر سه هفته  گیریتصمیمجز در موردی که به نحو دیگری با اجماع  -3

 منظوربها ههای در دست بررسی، مرتبط با اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوریوقتی برخی از طرح .دهدتشکیل جلسه می

ناظر دعوت  عنوانتواند برای حضور در جلسه بهتوسط برجام باشد، آژانس می شدهشمردهای مجاز های هستهعالیتاستفاده در ف

 .شود

های مربوط به خرید که توسط های ثالث برای راهنمایی در مورد فعالیتهای طرفکارگروه خرید به درخواست -4

روز کاری  7هایی ظرف د تالش خواهد کرد به چنان درخواستکارگروه خری .منعکس شود پاسخ خواهد داد کنندههماهنگ

39.به کارگروه خرید تسلیم نماید پاسخ دهد آن را کنندههماهنگاز زمانی که 
 

 .خواهد کرد یفهوظانجامکارگروه خرید  کنندههماهنگ عنوانبه*طبق مفاد برجام نماینده عالی اتحادیه اروپایی 

به چند سؤال دیگر پاسخ داد از جمله اینکه منظور از طرح چیست و چه مسائلی همراه جهت مشخص شدن کامل وظایف باید 

 ها باید ارائه شود؟با طرح

 منظور از طرح چیست؟

 .طرح مشارکت خود را به کارگروه خرید ارائه دهند قالبدر مشارکت در موارد زیر هستند باید در  مندعالقهکه  ییهادولت

کلیه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مندرج در سند  ،مستقیم یا غیرمستقیمعرضه، فروش یا انتقال  -1

INFCIRC/214/Rev.12/Part 1 ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا و چنانچه استفاده نهایی آن برای برنامه هسته

ای باشد کلیه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مندرج در های نهایی غیرنظامی غیرهستهسایر استفاده

شود( و همچنین یت روزآمد میهای این اسناد که توسط شورای امن)آخرین نسخهINFCIRC/214/Rev.7/Part 2  سند

 های متعارض با این برجام کمک نماید؛ واقالم دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیت

یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات،  یگرواسطه، گذارییهسرماارائه هرگونه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی،  -2

فرعی  بند در شده داده، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری شرح باعرضهدر ارتباط 

 باال؛

                                                           
 متن برجام 36
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فاده از استخراج اورانیوم، تولید یا است دربردارندهتحصیل منفعت در یک فعالیت تجاری در دولت دیگر توسط ایران که  -3

در امور فوق در  گذارییهسرماباشد و  INFCIRC/214/Rev.12/Part 1 ای فهرست شده درهای هستهمواد و فناوری

د در ایران یا تحت حاکمیت ایران، یا افرا شدهثبتها توسط ایران، اتباع آن و اشخاص حقوقی های تحت حاکمیت آنسرزمین

39.هاترل آنکنند، یا نهادهای تحت مالکیت یا کنها عمل میها یا تحت دستور آنو اشخاصی که از سوی آن
 

 طرح ارائه شود: دهندهارائهکه باید توسط  مثبتاطالعات 

 توصیفی از مورد -1

 نام، آدرس، شماره تلفن و آدرس ایمیل نهاد صادرکننده -2

 نام، آدرس، شماره تلفن و آدرس ایمیل نهاد واردکننده -3

اعالم استفاده نهایی موردنظر و محل استفاده نهایی، به همراه گواهی استفاده نهایی به امضای سازمان انرژی اتمی ایران یا  -3

 را تصدیق نموده باشد ذکرشدهمرجع مربوطه در ایران که استفاده نهایی 

 در صورت وجود، شماره گواهی صادراتی -4

 تاریخ قرارداد، در صورت وجود -1

 ، در صورت وجودونقلحملیات جزئ -9

در زمان ارائه طرح مهیا  ونقلحملنکته: مشروط به اینکه اگر هر یک از شماره گواهی صادرات، تاریخ قرارداد، یا جزئیات 

38.، این شرط تصویب پیش از انتقال محموله استدرهرحالنیستند، اطالعات مزبور در اولین زمان ممکن ارائه شود و 
 

 کارگروه خرید:نظر موافق با 

 ای و چه در صنایعای و دوگانه چه در صنعت هستهای و هم در اقالم غیرهستهبرجام، ما کامالً هم در اقالم هسته یهقضقبل از 

ـ اصوالً کشورهایی که تعهدات پادمانی  2ـ پرونده داشتیم در شورای امنیت،  1ای، تحریم بودیم، علتش این بود که: غیرهسته

دهند که میکنند و اجازه نها صادر نمیکنند، این کشورها این اقالم را به آنقبول نمی ها راپیشرفته مثل پروتکل الحاقی و این

 .ها را داشته باشنداین

سایت  در دستورالعملدر آن  های در صورتی به شما این اقالم را خواهند داد کپس بنابراین گروه صادرکنندگان مواد هسته

ای هندوستان، این بعد از آزمایش هسته 1794در سال  گذارانشیانبنبته که الهست )ای گروه صادرکنندگان مواد هسته

های تشود، سر از فعالیای وارد کشورها میهای غیرهستهکه به بهانه یادومنظورهها را ایجاد کردند برای اینکه اقالم محدودیت

                                                           
 همان 37

 همان 38
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 روزبهها هنجار شده، مرتب سندهایشان را این را از همان موقع اعالم کردند، محدودیت .یاورددرن یانهجوصلح یرغای هسته

 37(.گیردبرمیکنند و اقالم بیشتری را هم در کنند، به آژانس ارائه میمی

 نظر مخالف با کارگروه خرید:

ادعاها و اتهامات جدیدی علیه ایران مطرح شود آژانس به بهانه کاربرد دوگانه این اقالم بتواند همواره این امر باعث می -1

 .کند

، تمام اطالعات فروشنده این اقالم شامل آدرس، تلفن، ایمیل و نیز INFCIRC/214 بر اساس پذیرش دستورالعمل -2

مایی زواردکننده و کاربر نهایی، باید گزارش شود و فراتر از آن کشور صادرکننده باید کاربر نهایی را شناسایی کرده و راستی آ

 .کل این فرایند باید قبل از صادرات طی شود .کند

اساس  پس برای را به آژانس گزارش کند ازاینتاکنون ایران موظف بوده است مواد و تجهیزات مربوط به صنعت هسته  -3

 .فراهم نمایدبه آن واردشده است را نیز  NSG برجام، ایران مجبور است دسترسی به تمام اماکنی که مواد موردنظر باشگاه

افزارهای افزارها و سختباال، نرمهای سرعتموادی نظیر دوربین .ذکر است این اقالم در کل صنایع کشور کاربرد دارندقابل

های تخلیه، انواع فلزاتی نظیر آلومینیوم، فوالد عالوه بر صنایع عادی، در صنایع نظامی نیز کاربرد داشته و طبعاً صنعتی، پمپ

40.ماکن نظامی نیز باید میسر شوددسترسی به ا
 

41.است (پروتکل الحاقی)  NPTعمدتاً این موارد فراتر از مفاد -4
 

 های کامپوزیتی در شکل لوله، سازه(Crucibles) واردات حتی مواردی چون ظرف مخصوص ذوب فلز -1

(Composite structures in the forms of tubes) ژنراتور، دستگاه تغییردهنده فرکانس و (Frequency 

changers or generators)آلومینیوم ، (Aluminium)تیتانیوم ، (Titanium)  به ایران محدود و حداقل به  ...و

42سال تحت نظر شورای امنیت خواهد بود 10مدت 
! 

 در همان جایگاهی کهها منحصراً باید امکان راستی آزمایی این موضوع را فراهم آورد که این کاالها، تجهیزات و فناوری -9

 .کارگروه خرید برای آن مجوز داده در حال استفاده است

                                                           
 ی برجام تا انجامهانشستسلسله  –ی اهستهکارشناس حقوق  –جعفر مقدم  39

40 http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940430001127 

 http://www.dolatebahar.com/print-111684.html ایزدی فؤاد 41

 http://kayhan.ir/fa/mobile/news/51417/491محمدصادق فقفوری 42

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940430001127
http://www.dolatebahar.com/print-111684.html
http://www.dolatebahar.com/print-111684.html
http://kayhan.ir/fa/mobile/news/51417/491
http://kayhan.ir/fa/mobile/news/51417/491
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شود یها در آن استفاده مباید اجازه بازدید آژانس و حتی کشور صادرکننده از مکانی را که این کاالها، تجهیزات و فناوری -9

 .ها هستند، فراهم کندو افرادی که درگیر کار با آن

  

 د برای نظام جمهوری اسالمی ایران:مخاطرات کارگروه خری

اضافه نمودن اقالمی که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به  امکان و INFCIRC/214گسترده بودن اقالم سند  -1

 43.های متعارض با این برجام کمک نمایدفعالیت

 .نمایدمشخص میکننده را کامالً درج اطالعات مثبت به شکل ضروری در ارائه طرح که شخص هماهنگ -2

 .برداری صحیح اقالم مطمئن شودکننده تا در صورت نیاز از بهرهامکان راستی آزمایی برای هماهنگ -3

ت، که یک فعالیت مرتبط با خرید در تعارض با این برجام اساگر این نگرانی را داشته باشد طبق مفاد برجام هر عضو برجام  -4

 .وفصل اختالفات به کمیسیون مشترک ارجاع دهدحلتواند آن فعالیت را وفق مکانیسم می

برای استفاده از تمام اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مندرج  شدهدر نظر گرفته یهامکاندسترسی به ایران به آژانس  -1

شود( را میهای این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد یا آخرین نسخه) (INFCIRC/214/Rev.12/Part 1) در

 .خواهد داد

اعضای کارگروه خرید که قرار است به فرایند صادرات اقالم رسیدگی کنند در صورت اختالف نیز مقام حل اختالف را  -9

 و حل اختالف یکی باشد کنندهیبررسنباید مقام  قطعاًدارند که 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
یون مشترک به این فهرست چیزی اضافه کند بلکه نگرانی خود را به کمیس تواندنمییک دولت  رسدمیبه نظر البته برخی اساتید در ارتباط با این نکته معتقدند: 43 

 ابد(همانی باشد که ذکر شده است و لیست اقالم توسعه ی تواندمیدکتر خلف رضایی()هر چند نتیجه تصمیم کمیسیون ) گیردمیو آن تصمیم  کندمیمنتقل 
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 هایمتحر: لغو 3ضمیمه 

 است؟ چگونهها در برجام یمتحروضعیت 

 ها در کالم رهبری:لغو تحریم

 نشستن و مذاکره اصالً کردیم؟ مذاکره اصالً ما چرا پس دیگری، فرایند یک بر بشود متوقف باز  هااگر قرار باشد که لغو تحریم

متوقف  ازبخواهندبها برداشته بشود؛ این را کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریم بگومگو و کردن بحث و آن میز پشت

ها نیز فرمودند: ( و درباره شیوه برداشته شدن تحریم74فروردین  20)دیدار با مداحان « .قبول نیستچیز دیگری، قابلکنند به یک

های اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا کنم، تحریمازجمله نقاط مهم این است؛ بنده تصریح می»

وراً در هنگام کند، همه باید فکند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می، چه آنچه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا میکندمی

 فرمول یک هاتحریم زمینه در  هاآمریکاییالبته  .[لغو شود]ای معقول ها هم در فاصلهنامه لغو بشود؛ بقیه تحریمامضای موافقت

 .نیست هیچ معلوم آیدیدرم آنچهکنند که اصالً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای را مطرح می وغریبییبعج یهچندال پیچیده

گفتیم؛  کهینهمریح و گوییم صما می آنچهعرض کردم بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم؛ 

 ..ما است موردنظراین 

 ینسنگآب رآکتور شما: بگویند شودنمی نیست؛ ایران تعهدات اجرای به منوط  هالغو تحریم یک نکته اساسی این است که

اراک را خراب کنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش دهید، این کارها را کنید، آن کارها را کنید، بعد که انجام دادید، 
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ا ها راید، بعد ما تحریمگویید و این کارها را انجام دادهوقت آژانس بیاید و شهادت دهد، گواهی کند که شما راست میآن

 کارگزاران اب دیدار) «.نیست کندمی ایران که تعهداتی اجرای به منوط  هاقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمبرداریم! نه، این را ما مطل

 (تیر 2 نظام،

 ها:خطوط قرمز نظام در تحریم

، نظام در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی شدهتعریفبا توجه به لزوم بررسی انطباق سند برجام با خطوط قرمز 

 .شودهای اقتصادی برجام ارائه میمالحظاتی در رابطه با محور تحریم

 :ها در سند برجام باید مبتنی بر چهار ویژگی زیر انجام شودمطابق خطوط قرمز نظام، رفع تحریم

 .مالی باید در روز امضای توافق برداشته شود های بانکی وبر تحریم تأکیدهای اقتصادی با تمامی تحریم .1

 .طور ناقصها باید یکجا برداشته شود و نه بهتحریم .2

 .ها باید لغو شود و نه تعلیقتحریم .3

 .ها باید منوط به اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آن از سوی آژانس نباشدلغو تحریم .4

دارد پذیری سریع بعد از اجرای تعهدات نحق وتو نداشته و امکان بازگشت دیگر ازآنجاکه ایران )همانند طرف مقابل(عبارتبه

کجا برداشته طور یها بهها(، باید همزمان با تعهد حقوقی ایران به توافق نهایی، تحریمپذیری تحریم)برخالف سرعت بازگشت

 .شود

لوزان حاکی  متن فکت شیت آمریکا و بیانیه .عبور از این خطوط قرمز بود ایهسته گروهبعد از بیانیه لوزان یکی از انتقادات به 

 در آن زمان .هم بعد از اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس بودهای آمریکا و اروپا و آناز تعلیق تدریجی تحریم

ت از متن متهم کرد و منتقدین را به سوءبرداشمی تأکیدها ایران با اتکا به تفسیر خود از بیانیه لوزان بر گزینه لغو تحریم گروه

ا دهد تمامی ایرادات وارد بر بیانیه لوزان و فکت شیت آمریکها در سند برجام نشان میاما متأسفانه بررسی محور تحریم .کردمی

 تشده استدوین هاآمریکاییتر متن توافق نهایی در راستای فکت شیت و به عبارت دقیق نشدهاصالحدر این سند 

 ها:ابهام برجام در تحریم

 تفاوت تعلیق و لغو و توقف چیست؟

 وقفت که به تعهدات اروپا و آمریکا پرداخته شود، برای درک بهتر این تعهدات نیاز است شناختی پیرامون تفاوتقبل از این 

 باوجود  هاگردد به معنای توقف تحریممییاد  Suspend ها که در متن با عنوانو لغو و آثار آن به دست آید: تعلیق تحریم
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 .استبه معنای برداشته شدن تحریم و قانون آن  است Terminate و لغو که معادل واژه است تحریم آن قانون و ساختار

ینجا ی تفاوت اتواند برگرداند ولهای لغو شده را نیز میها را داشته باشد تحریمالبته طرف عهدشکن اگر بنا بر بازگشت تحریم

 صورت در و  های لغو شده نیاز به رایزنی و همراه کردن افراد دخیل در تصمیم هستشود که برای برگشت تحریممشخص می

ولی در صورت توقف یا همان تعلیق تحریم،  .صرف خواهد شد یتوجهقابل زمان اجرا و تصویب تا پیشنهاد از بودن، همراه

فاوت برای نتیجه این ت .تواند بسیار سریع رخ دهد و نیازی به برگشت قانون و ساختار تحریم نداردپذیری میاین برگشت

بعد  نچهآنند ما .او برای تجارت خود نیاز به اطمینان و فضای ثبات دارد چراکهگذار و فعال اقتصادی قابل اهمیت است، سرمایه

 .گذاران را برای ورود به کشور قانع کندهای ناشی از توافق ژنو نتوانست سرمایهاز توافق ژنو رخ داد، که تعلیق تحریم

لذا  .است ههرلحظها در گذار آماده برگرداندن تحریمشود معنایش این است که قانونوقتی یک قانون تحریمی تنها تعلیق می

 .دهدنمی ها کاهشکند و ریسک همکاری اقتصادی با ایران را برای آنفعاالن اقتصادی را ایجاد نمی این کار اطمینان الزم برای

شن و کند که بنا نیست قوانین بازگردد و آینده رواما اگر لغو قانون صورت بگیرد این پیام را به فعاالن اقتصادی مخابره می

  .باثبات است

 .نیاز به ثبات و افق روشن دارد تا به نتیجه برسد و بازگشت سرمایه صورت بگیرد های مختلفهای اقتصادی در حوزههمکاری

برای همین بوده است که لغو  .اگر این ثبات و افق روشن تأمین نشود همکاری اقتصادی صورت نخواهد پذیرفت

 .بود شدهتعیین مذاکرات قرمز خط عنوانبه  هاتحریم

 های اتحادیه اروپالف( تحریما

 زاده: یبحبدکتر  

 یدتأکما  .گیردجدای از اینکه کدام روز لغو کامل صورت می .ها بودهدف اصلی ما از مذاکرات بحث لغو تحریم -

ها، بعضی جاها از کنیم و همچنین قطعنامهرا مطالعه می مابرجها که متأسفانه وقتی جزئیات داشتیم بر لغو کامل تحریم

 حتی در مورد .شودطور کامل لغو نمیها بهوجه تحریمهیچیکی این است که به .خطوط قرمز ما عدول کرده است

ها مربوط شده که دو بند از اینسال حفظ 8های اتحادیه اروپا بعضی از بندهای تصمیمات شورای اروپا برای تحریم

های تحریم .شودل لغو نمیها کامبینیم تحریمشویم میو وقتی وارد جزئیات پیوست می .های بالستیک استبه موشک

ر مورد د .مطرح نیست متحدهیاالتاهای شود و اصالً بحث از لغو تحریمکه کالً با توقف اجرا مواجه می آمریکایی

 .شودشود و لغو نمیجمهور نیز چند موردش حفظ میدستورات اجرایی رئیس

حتی در مورد سازمان، اگر متن را مطالعه  .رودنمیموجب قطعنامه از بین به (یعنی تمام موارد تحریمها )تحریمکل  -

خودش از کلمه  شدهوضعهای فرموده باشید برجام و قطعنامه را، اتحادیه اروپا درست است که در مورد تحریم
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هایی در اتحادیه اروپا لغو خواهد شد ولی مفاد بخش شدهوضعهای ترمینیشن استفاده کرده، و اعالم کرده که تحریم

 .شودهای تسلیحاتی حفظ میدر مورد تحریم .شودشورای اروپا حفظ می 413شماره  2010های سال از تصمیم

 شود؟ها برداشته میآیا قانون اصلی تحریم

 و کاآمری و اروپا رسد،می فرا روز این که کنیم فرض اگر اما .نرسد فرا اجرا روز گاههیچ که است این  هایکی از نگرانی

 باید را زیر اقدامات 1 ضمیمه 19 بند اساس بر اروپا .شودمی پرداخته آن به ادامه در که دهند انجام باید را اقداماتی ملل سازمان

 دهد انجام

( کشورهای 2 یمهضمبهو تعلیق مقررات مربوط به تصمیم شورا )با ارجاع  929/2012با شماره  گذاریقانونلغو قوانین شورای 

شود که اتحادیه اروپا مشاهده می .عضو اتحادیه اروپا قانون ملی در حال اجرا را در صورت لزوم لغو یا اصالح خواهند کرد

کند و بندهای است، لغو می شدهمشخص 929/2012یا مصوبه اجرایی خود که با شماره  Council Regulation  تنها

 .کندیا تصمیم شورا را تعلیق می Council Decision ها درمرتبط با تحریم

 .یستتری نسبت به تصمیم شورا داشته و لغو آن به معنای لغو قانون تحریم نکه مصوبه اجرایی جایگاه حقوقی پایینتوضیح این 

دیگری همانند قانون  به تعبیر .تر از تصمیم شورا استپذیری آن بسیار آسانست که بازگشتبلکه تنها مصوبه اجرایی لغو شده ا

مجلس شورای اسالمی و مصوبات اجرایی دولت است که تفاوت حقوقی داشته و قانون مجلس جایگاه باالتری نسبت به مصوبه 

 ..اجرایی دولت دارد

مربوط به تصمیمی است که اتحادیه اروپا بعد از صدور قطعنامه  شدههاشارتصمیم شورای اتحادیه اروپا که در توافق به آن 

بعد از قطعنامه شورای اتحادیه اروپا برای جاری کردن قطعنامه اقدام به تصویب  .کرده است 2010سازمان ملل در سال  1727

 و همچنین گسترش دایره شدهاعمالهای تحریم و  هامنظور کارآمدی بیشتر محدودیتبه 2012در سال  .این تصمیم کرد

 .شمولیت آن اقدام به تصویب کردند

 Council  رسد که با لغوبه نظر نمی  (Suspend)  در توافقنامه قرار است قانون مادر باقی بماند و تنها مفاد مرتبط تعلیق

Regulation شود حاصل  اهایران در لغو تحریم مدنظرتری نسبت به تصمیم شورا دارد، تأثیرات که جایگاه حقوقی پایین. 

 .دارد سریع برگشت قابلیت و بوده موجود شد، اروپا اتحادیه هایتحریم اعمال به منجر که اصلی قانون چراکه

را لغو « تصمیم شورا»سال دیگر است قرار نیست قانون اصلی یا همان  8جالب است که اتحادیه اروپا حتی در روز انتقال که 

 .حقوقی دقیقاً همان تعهدات در روز اجرا است ازنظردر تعهدات اروپا در روز انتقال  .کند
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 Council و تعلیق Council Regulation یعنی لغو .در روز انتقال دوباره همان ادبیات و عبارات تکرار شده است

Decision س چه زمانی قرار است لغو قانون پ .پس در روز انتقال هم قرار نیست که لغوی صورت بگیرد .مانند روز اجرا

 اصلی تحریمی اتحادیه اروپا صورت پذیرد؟

 .قرارگرفته است 317/2011و مقررات شورا  299/2012ایران از سوی اتحادیه اروپا تحت دودسته قانون تحریمی مقررات شورا 

در متن  .هستند CFSP/231/2011 و تصمیم شورا CFSP/413/2010 های این دو دسته به ترتیب تصمیم شورازیرساخت

قرار گرفته و اسمی از  موردبحث CFSP/413/2010 و تصمیم شورا 2012/299برنامه جامع اقدام مشترک مقررات شورا 

جود های اتحادیه اروپا وای در زمینه رفع همه تحریم، هیچ وعدهروینااز  .مقررات و تصمیم شورای دسته دیگر برده نشده است

 .انداند، بر جای خواهند مها که با بهانه نقض حقوق بشر علیه ایران به تصویب رسیدهآن دسته از تحریم کمدستندارد و 

 موضوعا از حدود مورد مذاکره خارج هستند( هایمتحرتحلیل کرد که این  گونهینا توانیم )هرچند

 هاتخفیف تحریم بندیزمان

( 1ضمیمه  11های اروپا علیه ایران بعد از اجرای تعهدات ایران )ماده ضمیمه دو آن، تحریم 14برجام و ماده  17ماده  بر اساس

های شود که ساختار تحریمتوضیح داده می (Annex V) ضمیمه پنجم 20و  19دربند  .شودو راستی آزمایی آژانس تعلیق می

 طور تدریجیباره بلکه بههم نه یکرایی آنشود و مقررات اجتعلیق می (Council Decision 2010/413/CFSP) اروپا

 .گرددلغو می

تحریم سوئیفت  .برجام، 1ضمیمه  20بر اساس ماده  .سال بعد موکول شده است 8های اروپا به تعلیق بخش زیادی از تحریم

)مندرج در شخص حقیقی و حقوقی  220همچنین نام  .شودسال بعد تعلیق می 8ضمیمه دوم(  1٫1٫4های ایران )بند بانک

ای را اعالم آمیز بودن برنامه هستهکه آژانس انرژی اتمی صلحسال بعد )هنگامی 8ضمیمه دو(  Attachment 2 فهرست

 .شودکرد( از لیست تحریم خارج می

سال بعد تحت تحریم  8دیگر نهادهایی نظیر بانک انصار، بانک صادرات، بانک مهر و شرکت تایدواتر همچنان تا عبارتبه

ای یا های و اقالم حساس، هستههای اروپا در موضوعات مهم فناوریبه طریق مشابه تحریم .مانندنسداد دارایی اروپا باقی میا

 1٫9+  1٫9٫1+  1٫1٫2افزارهای صنعتی و تسلیحات که )بندهای دومنظوره، خدمات مالی برای فلزات پایه نظیر آلومینیوم، نرم

 .ماندسال بعد )روز انتقال( باقی می 8از ضمیمه دوم(، تا  1٫8+ 
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رسیده  ترگسترده یریگجهینتسال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به  8اتحادیه اروپایی  برجام، 20بر اساس ماده  

ت مقررا»است، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی مفاد  زیآمصلح یهاتیفعالدر ایران در  یاهستهباشد که تمام مواد 

 .را لغو خواهد کرد سازدیممرتبط با اشاعه را اجرایی  یهامیتحرکه « اتحادیه اروپایی

 

 آنی بودن بازگشت با استفاده از مکانیسم ماشه

 زاده: یبدکتر حب

اصالً هدف اصلی ما برای ورود به مذاکرات همین  .ها یکی از اهداف اصلی ما برای ورود به مذاکرات بودبحث لغو تحریم

غو های اتحادیه اروپا لهای شورای امنیت و بعد از اجرا برجام از روز اجرای برجام تحریمهای تحریماگرچه بحث .ها بودتحریم

شده که دهی تدارک دیاگونهآید اما متأسفانه در آن مکانیسم اختالفات بههای امریکا به حالت تعلیق درمیشود و تحریممی

 .مقابل ما وجود دارد هایطرفراحتی برای ها بهامکان بازگشتن تحریم

صورت بروز  موجب این تدابیر، دربه .است شدهیطراحها علیه ایران در متن توافق، ترتیباتی برای بازگشت آنی کلیه تحریم

عیت های شورای امنیت، آمریکا و اروپا به وضاختالفی ولو اندک در اجرای توافق طی فرآیندی بسیار سهل و ساده کلیه تحریم

 .دورزیها اصرار میها بود و طرف غربی بر تعلیق تحریمخط قرمز ایران در مذاکرات، لغو تحریم .گردداولیه خود بازمی

تر از تعلیق یفو ضع لغزان ترای بسیار ، پدیدهشدهدادهبه ما  آخراالمرای پیش رفته است که آنچه گونهشوربختانه مذاکرات به

ه اراده سیاسی ها در هرلحظه صرفاً بسته بتداوم تعلیق تحریم .نامید )توقف موقت(«تعلیق آنی»که شاید بتوان آن را  هاستیمتحر

 .کرات برای حفظ توافق استهای درگیر در مذاطرف

http://1-20.ir/main/wp-content/uploads/2015/07/sanc-barjam-eu.png
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مر استنکاف این ا .گذاری در ایران بسیار باال خواهد ماندتعلیق آنی، در دوران اجرای توافق ریسک سرمایه مکانیسمباوجوداین  

لیق رود این نوع تعبنابراین انتظار نمی .های تجاری خارجی از برقراری مراوده با ایران را در پی خواهد داشتبسیاری از طرف

 .ها عمالً ثمری برای ایران داشته باشدتحریم

  
 های اتحادیه اروپامیزان ارزش رفع تحریم 

 دکتر حبیب زاده:

، کردندشان با ما اعمال میدر رابطه (غیر از اتحادیه اروپا و امریکا)هایی که کشورهای دیگر بعضی از تحریم -

های شورای نامهکشور امریکا با تحریمی که وضع کرده بود فراتر از قطع .بوده استجانبه امریکا های یکتحریم

کردند که از مصوبات کل امریکا یا حتی دستورات ها را وادار میهای آنامنیت بود، کشورهای دیگر و شرکت

ه اطالق های سلبیحریمت نی از آبخشجانبه امریکا که اصطالحاً های یکیکا یعنی تحریمجمهوری امرتجاری رئیس

 .شود، تبعیت کنندمی

، سؤال اساسی با این فرض .یافتنی ستهای اتحادیه اروپا توسط توافق جامع دستفرض را بر این بگذاریم که لغو تحریم

 :چه قدر است؟ در اینجا الزم است به نکاتی اشاره شودآید، این است که اصوالً ارزش چنین تعهدی که پیش می

های ثانویه های این اتحادیه و تحریمپوشانی وسیع تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا نشان از هممطالعه متون تحریم .1

ر فضای د تأثیریتنهایی نتواند های این اتحادیه بهشود که لغو تحریمپوشانی باعث میاین هم .دهدآمریکا می

نگاهی به متن توافق جامع در بخش تعهدات مبنی بر تخفیف در  .مبادالت مالی، صنعتی و تجاری داشته باشد

رای ب .ها همچنان باقی و مستحکم خواهد ماندای از این تحریمدهد بخش بسیار عمدههای آمریکا، نشان میتحریم

های نفتی ی اسالمی لغو شود، با توجه به باقی ماندن تحریمهای نفتی اروپا علیه جمهورکه تحریممثال با فرض این

نخواهد توانست در هیچ کجای جهان و ازجمله محدوده اتحادیه اروپا مشتریان جدیدی برای نفت   ناآمریکا، ایر

 .های لغو شده اروپا، چیزی عاید ایران نخواهد شدخود فراهم آورد و لذا عمالً از ناحیه تحریم

م کها را های مختلف این تحریمهای اروپا، ایران با شیوههای پس از اجرای تحریمد، در طول سالدر بسیاری موار .2

برای مثال در مورد تحریم صادرات مواد پتروشیمی کشور، بعدازاین که کشورهای اروپایی  .اثر نموده استیا بی اثر

یران از اروپا به کشورهای شرق آسیا از خرید این محصوالت خودداری نمودند، بازار صادرات این محصوالت ا

ترتیب بدون بروز هیچ مشکل جدی و کاهش قیمتی، ایران کما فی السابق محصوالت خود را به اینبه .منتقل شد

عملی شدن لغو این  ینهدرزمهای آمریکا نیز ها لغو شود و تحریمکه این تحریمحال درصورتی  رساندفروش می

 .ید، بازهم گشایشی برای وضعیت این صنعت در ایران ایجاد نخواهد شدها مانعی ایجاد ننماتحریم
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آمادگی  -های آمریکابه نسبت تحریم-که طرف غربی حاضرشده در این زمینه شود که اینترتیب مشخص میاینبه

 44.گیردچندان زیادِ این تعهد نشئت میتری برای امتیازدهی به ایران داشته باشد، از ارزشِ نهبیش

 

 های آمریکا و سازمان مللب: تحریم

 دکتر حبیب زاده:

خودشان  شدهوضعهای در مورد تحریم terminationاز کلمه  هاآمریکاییهای آمریکا، اصوالً در مورد تحریم -

حتی در مورد دستورهای صادره  .استفاده کردند cease applicationاستفاده نکردند، بلکه توقف اجرا را در 

مصوبه  موجبهای امریکا بیشتر جنبه قانونی، بهجمهور آمریکا، چون اعتراض من این بود که تحریماز سوی رئیس

تواند یافته است و جنبه قانون داخلی امریکا را پیداکرده است، پس قوه مجریه در امریکا نمیکنگره امریکا تداوم

بحث کردند و همین بحث توقف اجرا را  گونهایندر مذاکرات  .کند یا قول خاتمه را بدهد تنهایی این را خاتمهبه

 جمهور امریکا هم از این کلمه استفادهپذیرفتند، ولی جالب است که در مورد تصمیمات و دستورات اجرایی رئیس

لمه اش کامریکا هم دربارهجمهور هرحال تمام تصمیمات اجرایی رئیسهست، به بیشتریکی ـ دو مورد یا  .کردند

 .آید، و بخشی از آن باز به حالت تعلیق درمی41شودهم بخشی از آن لغو می، آننشدهاستفادهترمینیت یا لغو مفاد 

 عبدالملکی: اهللدکتر حجت

تر است و به لحاظ اقتصادی اثر بیشتری بر اقتصاد ما دارد متأسفانه در ابتدا صرفاً های آمریکا که مهمدرواقع تحریم -

تالش  هاآمریکاییای اگر اشتباه نکنم که هشت سال بعد خواهد بود برداشته خواهد شد و تعلیق شد و بعدازآن دوره

غو بشوند یعنی مقدمات قانونی برای لغوشان فراهم شود که ممکن اند لهایی که تعلیق شدهخواهند کرد آن تحریم

ها منوط به تالش در کنگره آمریکا است که معلوم نیست این تالش به نتیجه برسد؛ و است اتفاق نیافتد و لغو تحریم

ای نیستند تههس های مرتبط باها تحریمبه این معنا که این .ماندهای آمریکا که کم هم نیست باقی میبخشی از تحریم

ی که به هایجمهور آمریکا است که تحریمهای رئیسماند تحریمهایی که باقی میها؛ و بخشی از تحریمیا امثال این

                                                           
یکا برای ما و اروپا ثانویه امر هاییمتحراروپا باید گفت  هاییمتحرامریکا و اروپا و کم اثر بودن رفع  هاییمتحردر مورد همپوشانی البته برخی اساتید معتقدند: 44 

دکتر کنند )ینمهستند و لذا رفع تحریم اروپا را کم اثر  هایکاییآمراولیه تنها مخاطب آن  هاییمتحرو باقی ماندن  شودیماست که با برجام متوقف  سازمشکل

 خلف رضایی(

دکتر خلف ) ستوردآن است که قانون شده و یا اینکه مرتبط با هسته ای نیست بخشی از آن  دلیل بهیا  شودنمیالبته به نظر برخی اساتید ظارا آن بخشی که لغو 45 

 رضایی(
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جمهور آمریکا را که داریم در قرار است دستور اجرایی رئیس 19یا  11کنگره آمریکا مرتبط هستند هم نیستند که ما 

 .ماندجای خودش باقی میهایی هم بهو بخش چهار تحریم تا آخر کار لغو شود

قی قرار نگرفته یعنی به لحاظ حقو تأکیدطور کامل در این برجام مورد ها لغوش بهالزم به ذکر است در مورد تحریم -

تواند جمهور آمریکا کاری نمیاصطالح کنگره آمریکا ممکن است با لغوش مخالفت بکند و در این مورد رئیسبه

 .جمهور آمریکا بخواهد وتو کند و نگذاردنکه تحریم جدیدی بخواهد تصویب کند که رئیسبکند مگر ای

های ما کامل لغو نخواهند ای وارد نشود تحریمطور کامل اجرا بشود و هیچ خدشهدرهرصورت حتی اگر برجام به

اق بیفتد شده اتفبرجام نوشته ها درضمن اینکه ما به همین حد هم قانعیم یعنی اگر آنچه واقعاً در خصوص تحریم .شد

که قرار است برای  هاییدانیم این اتفاق بیفتد به خاطر اینکه اولین گامما راضی هستیم اما مسئله اینجاست که بعید می

 .ها برداشته شود از بعد از اجرای تعهدات ایران استلغو یا تعلیق تحریم

 

 :یدکتر عبداله

واقعیت این است که وقتی  .ها نداردجدی مبنی بر لغو تحریمبرجام که هیچ تعهد  29به بند  شدهاشارهدر قسمت دوم  -

که  ایابقهسرسد اوالً آمریکا تعهد قطعی نداده، کامالً هم مشخص است، با آن م، به نظرم مییکنبه این بندها نگاه می

گوید ایالت متحده بهترین تالش خودش را با ید، میکنرا وقتی نگاه می 29دارد، بند  یلهوسبهعرض کردم؛ ثانیاً تعهد 

ایران از رفع  مندیبهرهحسن نیت بر اساس این برجام خواهد داشت، جلوی هرگونه از تداخل و اختاللی را در 

کا باید امری متحدهیاالتاباز در چارچوب حقوق داخلی  .است یلهوسبه تعهداین نوع عبارت بندی  .ها بگیردتحریم

تواند مانع از تصویب قوانین یا باعث تصویب قوانین در امریکا نمی متحدهیاالتادولت  هرحالبه .این را نگاه کرد

 .بنابراین شاهد تعهد به نتیجه در اینجا نیستیم .کنگره بشود

 آمریکاییهای رفع تحریم بندیزمان

و ( 1ضمیمه  11های آمریکا بعد از اجرای تعهدات ایران )ماده ضمیمه دو آن تحریم 4سند برجام و ماده  21بر اساس ماده 

شود که توضیح داده می (Annex II) های آمریکا ضمیمه دوبخش تحریم 4در بند  .شودراستی آزمایی آژانس تعلیق می

 .است شدهدادههمان بخش توضیح  4٫7تا  4٫1ها در رابطه با قوانین کنگره است که در بندهای منظور از تعلیق تحریم

که ( 13928دستور  9تا  1و  11و بندهای  13941، 13922، 13170، 13194برجام، دستورهای اجرایی ) 1ضمیمه  19طبق ماده 

د های کنگره است )فاقد ارزش اقتصادی است( بعجمهور آمریکاست و البته دارای همپوشانی با تحریمکامالً در اختیار رئیس

 .شوداجرای کامل تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس لغو میاز 
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شود تا بعد از راستی آزمایی تعهدات ایران از سوی آژانس، بدون تغییر سند برجام، آمریکا متعهد می 22ماده  بر اساس

با  و مواد غذاییهای اولیه آمریکا مجوز موردی در موضوعات فروش هواپیمای مسافربری و قطعات آن و تجارت فرش تحریم

 .ایران را بدهد

 (Transition Day) انتقالبرجام در روز  2ضمیمه  4شخص مندرج در فهرست  43برجام  1ضمیمه  21و  19مواد  بر اساس

 .شوندسال بعد از لیست سیاه تحریم خارج می 8یعنی 

سال( در لیست  8ن )حتی بعد از برجام نیستند، کماکا 4و  3کدام از فهرست شماره همچنین برخی اشخاص که در هیچ

های ثانویه این نکته مهم اینکه تحریم .مانند که ازجمله بانک انصار و مهر و شرکت تایدواتر استهای آمریکا باقی میتحریم

منوط به خارج شدن از لیست است و بدین ترتیب پابرجا  2ضمیمه  19و  19، 10اشخاص نیز به دلیل توضیح پانوشت شماره 

 .ماندخواهد 

البته  .سال از اجرای تعهدات ایران لغو خواهد شد 8ای آمریکا )موضوع برجام( بعد از های ثانویه هستهتحریم 23ماده  بر اساس

ه قبول ها تالش کند )ممکن است نشود و کنگراین لغو نیز یک تعهد نیست بلکه آمریکا متعهد شده که برای لغو این تحریم

سال )روز انتقال( نیز  8شده که حتی بعد از گذشت  تأکیدضمیمه پنجم برجام هم همین موضوع  21نکند(! بر اساس ماده 

 .ها نیست و صرفاً تالش خواهد کرد تا از طریق تعامل با کنگره این اقدام واقع شودآمریکا متعهد به لغو تحریم

های موضوع ریمتح .بدون تغییر باقی خواهد ماند های مستقیم آمریکا علیه اشخاص ایرانیهای اولیه آمریکا یعنی تحریمتحریم

 .تروریستی و حقوق بشر هم به قوت خود باقی است

ای در لیست انسداد که به دلیل هسته 49حتی در روز انتقال نیز هیچ تغییری برای برخی اشخاص ایرانی نظیر بانک مهر و انصار

ربوط به بنابراین چنانچه قوانین م .اند(است )نادیده گرفته شده آن تحریم ثانویه قرار دارند صورت نگرفته تبعبهدارایی و 

 .های ثانویه آمریکا به هر دلیل باقی بماند، این اشخاص نیز تحت تحریم ثانویه خواهند ماندتحریم

                                                           
سالبه به انتفاء  ظاهراً( نیست موضوع SDNدر لیست دور زنندگان تحریم ) هاآننام  ازآنجاکهبانک انصار و موسسه مهر هم برخی اساتید در این مورد معتقدند: 46 

 دکتر خلف رضایی(پس مشمول تحریم خواهند بود ) شوندینمموضوع است نه اینکه گفته شود چون خارج 
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 های سازمان مللرفع تحریم بندیزمان

 پذیرشکند در روز ای که متن توافق نهایی را تأیید میآن، با صدور قطعنامه 1ضمیمه  18برجام و ماده  18طبق ماده 

Adoption Day بعدازاینکه اجرای تعهدات ایران از سوی آژانس انرژی اتمی راستی آزمایی شد )در روز اجرا(، اجازه ،

البته این لغو  .شودصادر می( 1727و  1803، 1949، 1939های های تحریمی سازمان ملل )شامل قطعنامهلغو آتی قطعنامه

قطعنامه جدید  12 باشد مادهپذیری در صورت نقض تعهدات ایران را داشته ای طراحی خواهد شد که امکان بازگشتگونهبه

بال تعهدات در ق هاآمریکاییگیری ترین بهانههای سازمان ملل با کوچککه امکان بازگشت همه تحریم شدهیطراح یاگونهبه

 شود و نه لغوهای سازمان ملل تعلیق می)عمالً تحریم .ران، عملی است و با مانع وتو چین و روسیه نیز مواجه نخواهد شدای

ها و شرایط ضمیمه پنجم برجام، ده سال بعد سازمان ملل در صورت اجرای کامل تعهدات ایران محدودیت 24و  23مطابق مواد 

 .نده ایران عادی خواهد شدشده و پروها حذفتحریم پذیریبازگشت

 

http://1-20.ir/main/wp-content/uploads/2015/07/sanc-barjam-us.png
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 ها:مالحظات اقتصادی برداشتن تحریم

 دکتر عبدالملکی:

این را  .اوالً وابسته شدن کشور به نفت خام .ها برداشته شودکند اگر تحریمسه خطر مهم اقتصاد کشور را تهدید می -

ون میلیخواهد فروش نفت خام را به یکوزارت نفت هم خیلی صریح مطرح کرده که ظرف شش ماه از روز اجرا می

ولو اینکه  .دانیمهای اقتصادی فروش نفت خام را یک عامل مثبت بر اقتصاد نمیبشکه افزایش دهد؛ اما ما در تحلیل

ن اقتصاد این وابسته شد .تبدیل شود و در جیب مردم برود .برای مردمها تبدیل شود به رفاه ریالی و نقدی همه این پول

 .کشور به فروش نفت خام ضرر بزرگی است

شوند میلیارد دالر واردات رسمی و غیررسمی یعنی وارداتی که ثبت می 91حدود  اآلندوم افزایش واردات است تا  -

هزار میلیارد تومان ما واردات کشور  240وحوش لعنوان قاچاق است در کشور داریم که چیزی حوو وارداتی که به

 .کمر تولید شکسته است درواقعرا داریم و 

عد از طورکلی سیاست بهای دولت مانند آن چیزی باشد که در دو سال اخیر بوده است و بهانتظار داریم که سیاست -

 اصطالح ترددبه .ید خواهد شکستتول شدهخمپیدا خواهد کرد و کمر  یشافزادوران دفاع مقدس قطعاً واردات ما 

 گذاری خارجی درهای علمی از افزایش سرمایهتمام تخمین .خیلی خوب نیست هم یراناهای تجاری غربی در هیئت

مان سیصد که ما کشوری هستیم که بازار سرمایهکند درحالیها از دو میلیارد دالر تجاوز نمیایران بعد از لغو تحریم

عنی رصد است یهزار میلیارد تومان یا صد میلیارد دالر ارزش دارد و دو میلیارد دالر نسبت به صد میلیارد دالر دو د

بعد از توافق ژنو هم اتفاقی که در تعامل ایران با آلمان اتفاق افتاد  .هیچ اثر خاصی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت

 .خودرو اصطالحمثالً کاالهای مواد شیمیایی یا به .ایالبته نه کاالهای سرمایه .افزایش کاالهای وارداتی از آلمان بود

ها ها تالششان برای ورود به اقتصاد ایران برای این است که صادراتشان در ایران قبل از تحریمنیدانیم امثال آلماما می

http://1-20.ir/main/wp-content/uploads/2015/07/un-sanc-barjam.png
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جدداً به دنبال این هستند که این را م اآلنها به سه میلیارد دالر کاهش پیدا کرد ده میلیارد دالر بود و در جریان تحریم

 .به ده میلیارد دالر یا بیشتر از آن ارتقا بدهند

ه یکی از متأسفان .تر شدن دولت به لحاظ اقتصادیبزرگ درواقعکند مین خطری که اقتصاد ایران را تهدید میو سو -

سال اخیر هر وقت که درآمد نفتی  10شده در تجربه هم یراناهایی که در کشورهای نفتی که حتی در اقتصاد آسیب

 زرگ دولت و وابسته بودن به نفت دو معضل بسیارشود و اندازه بتر میکند دولت بزرگدر کشور افزایش پیدا می

 .اساسی در کشور است

ش را عوض مگر اینکه دولت بیاید و رویکرد .تواند باشدنتیجه مستقیم مذاکرات غیرازاین سه بعد در اقتصاد ایران نمی -

ملی تقویت  شود، تولیدبکند و از همین ابتدائا به الگوی اقتصاد مقاومتی عمل کند که در آن الگو واردات کنترل می

افزوده از جای خام فروشی تبدیل بشود به توسعه کشور؛ و ارزششود نفت و گاز بهشود و اندازه دولت تنظیم میمی

 .های اخیر ملتزم نیستها اقداماتی است که دولت نشان داده دولت به آن در ساله شود اینآن گرفت

 بندی:جمع

 :شده استها نادیده گرفتهخطوط قرمز نظام در بخش تحریم بسیاری ازکه مشاهده شد در سند برجام  طورهمان

سال اجرای  8ها بعد از لغو تحریم و در مواردی متوقف!! شود و نه لغوتعلیق می های آمریکا و اروپاتحریم .1

 !انجام خواهد شد ایهستهبودن برنامه  یزآمصلحتعهدات ایران و اطمینان غرب از 

ماه( )احتماالً دی« اجرا»های آمریکا و اروپا در دو مقطع یعنی تحریم 49.باره نیستیک های فوقتعلیق تحریم .2

باره نیست و باز تدریجی است و یک« اجرا»ها حتی در مقطع تعلیق تحریم .یابدسال بعد( کاهش می 8« )انتقال»و 

ه داری و وزیر خارجطرف مقابل )وزیر خزانه .سکوت برجام در این زمینه مجوز تفسیر تدریجی بودن را داده است

 .تدریجی خواهد بودباره نیست و یک« مرحله اجرا»ها در تعلیق تحریم کردند تأکیدآمریکا( 

و  تعهدات موضوع پیوست یک برجام(های فوق منوط به اجرای تمامی تعهدات ایران )تعلیق تحریم .3

 یکیچه است و پذیریسکرکننده و دیگر ایران شروععبارتبه .راستی آزمایی آن از سوی آژانس است

 .از اقدامات ایران متناظر با اقدامات طرف مقابل نیست

 

 :پیوست

                                                           
 دکتر خلف رضایی(است ) شدهیبندفوری است. لغو زمانتدریجی نیست و  هایمتحرتعلیق برخی معتقدند:  هرچند47 
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 عبدالهی:

، بعد نقش این قطعنامه شورای امنیت و در نهایت بحث اتفاقی یمکناشارهرا خیلی کوتاه  المللبینها در حقوق جایگاه تحریم

 .کنیمکه در برجام و قطعنامه شورای امنیت افتاده را اشاره

ورد مناقشه م المللبیندر حقوق  مستحضرید که تحریم و مشروعیت آن .المللیها در حقوق بینابتدا بحث مشروعیت تحریم

طور خالصه ها مجاز هستند که تحریم کنند؟ سه نظر را بهالمللی، به عبارتی این سؤال مطرح است که آیا دولتحقوقدانان بین

 کنند:مطرح می

این زمینه  ها دریعنی با استناد به اصل حاکمیت دولت و آزادی دولت .هاستگویند که اساساً اصل بر جواز تحریمیک عده می

 .ها آزاد هستند که روابط اقتصادی با یک دولت برقرار کنند یا برقرار نکنندکنند که دولتاعالم می

درواقع بیشتر حقوقدانان جهان سوم این بحث را مطرح کردند، و در یک مقطع ـ  .گذاردها مینظر دوم اصل را بر منع تحریم

کنند، متمایل به این نظر شدند های اعراب و اسرائیل را اشاره میغربی هم جنگـ برخی حقوقدانان  روزهششهای در جنگ

استناد  زورهبکنند، به منع توسل استناد می المللبینبه اصل همکاری در حقوق  .جایز نیستند المللبینها در حقوق که تحریم

منع  ها نوعی نقض اصلشود، بنابراین تحریمم میشامل زور اقتصادی ه زوربهاین قرائت وجود دارد که منع توسل  .کنندمی

 .کنندطور به اهداف مشروع ملل متحد استناد میهمین .است، البته این نظر، نظر شاذی هست زوربهتوسل 

کند، های مشخصی میگذارد، منتهی تحریم را محدود به چارچوباست که اصل را بر جواز تحریم می اییانهمنظر سوم، نظر 

توانند اعمال تحریم کنند، مگر آنکه از رهگذر این اعمال ها میگوید اصل بر این است که دولتق بشر، یعنی میحقو مثل

مانعی  عنوانهبمثالً حق توسعه نادیده گرفته شود، این بحثی است که همواره به تحریم  .حقوق بشری افراد نادیده گرفته شود

 .شوددر برابر حق توسعه اشاره می

است که  تأملقابلتوانیم وادار به همکاری اقتصادی کنیم، منتهی ها را نمیبنده شخصاً معتقد به نظر اول هستم، یعنی ما دولت

 48.ها نباید باعث تضییع حقوق افراد و حق بر توسعه هم بشودبه این نکته اشاره شود که تحریم

 های اولیه و ثانویه:تحریم

شود شاره میاگر صحبت و ا .های اولیه و ثانویه استمشروعیت باید به آن اشاره کرد، بحث تحریمیک نکته دیگر هم در بحث 

منظور از  های ثانویه ـتواند با وضع تحریمبه عبارتی یک دولت نمی .های اولیه استها مجاز هستند، منظور تحریمکه تحریم

م، مورد هدف تحریمورد های دیگر را با دولت اقتصادی دولت تحریم ثانویه تحریمی است که دولتی با وضع مقرراتی، روابط

                                                           
 تصریح به طرفداری از نظر اول( با نظر سوم مطابقت بیشتری دارد رغمعلیالبته این نظر )48 
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طرف با قانون معروف هلمز برتون و داماتو کندی انجام به این 1779امریکا از سال  متحدهیاالتادهد؛ همین کاری که قرار می

 .داده

می ای ثانویه هم شامل چنین حکهمنع نشده به این معنی نیست که تحریم المللبینشود که تحریم در حقوق اگر اشاره می

 .شومبیشتر وارد این بحث نمی .ممنوع است المللبینهای ثانویه در حقوق تحریم .بشود

 پیدا کنید که یراحتبهتوانید این را امریکا است، در برجام هم شما می متحدهیاالتاهای اما شق دوم این بحث، تحریم

دی شود، یعنی ما در این سی و انآغاز می یجتدربهامریکا بعد از حادثه سفارتخانه امریکا در تهران،  متحدهیاالتاهای تحریم

 .گرددیبرمهای متعددی را شاهد هستیم که آغاز آن به بحث حادثه سفارت امریکا در تهران سال تحریم

یشتر شاهدش ب اآلنهایی که د و بعد تحریمشوبرقرار می جمهوریسرئها توسط دستور اجرایی جالب است که نخستین تحریم

شود ارائه کرد که اصوالً کلی هم می یبندطبقهیک  .شودهست که عمالً کنگره وارد این کارزار می 70هستید، بعد از دهه 

 .کردند را وضعهای ثانویه اصوالً ـ اما قواعد کنگره اصوالً تحریمالبته های اولیه را در صورت اجرایی به وجود آوردند ـ تحریم

است، خود  ، دلیلش هم کامالً مشخصشده باشدبرای تحریم ثانویه وضع  که دستور اجرایی داشته باشیم رسدینمبه نظر یعنی 

 المللینبداند که این حکومت است که باید پاسخگوی نقدهای حقوق و می المللبینحکومت آگاه است به وضعیت حقوق 

ه امریکا حتی یک مورد هم سابقه ندارد به یاد بیاورم ک جمهوررئیسبینید که در دستورهای اجرایی بنابراین شما نمی .باشد

و  گرددبرمی 1779امریکا وضع کرده و به سال  متحدهیاالتاهای ثانویه را کنگره های ثانویه وضع کرده؛ بیشتر تحریمتحریم

های مکنم کوبا را شامل تحریهای ایران و لیبی و فکر میدولت درواقعکندی که  -داماتو برتون و  - معروف هلمز یهاقانونآن 

 .کندثانویه می

کا و های آمریهای شورای امنیت، تحریمبه سه دسته تحریم تحریم کنندهشده علیه ایران، از منظر منبع های وضعتحریم

ه این خاص خود را دارند، ک بندیزمانها برای برداشته شدن، فرآیند و که هریک از آن اندشدهمیتقسهای اتحادیه اروپا تحریم

 .روند در متن برجام و قطعنامه تشریح شده است

تصادی، های مالی، بانکی و اقتوان به تحریمها میبندی دیگری دارند که از جمله آنها همچنین از منظر نوع تحریم، دستهتحریم

الوه بر این، افراد و ع .بانکی )از جمله سوئیفت(، تحریم تسلیحاتی و تحریم موشکی اشاره کردرسان بینی پیامهاتحریم سامانه

ها پس از اجرای برجام، از و قرار است نام آن اندقرارگرفتهاند که ذیل همین قوانین، در فهرست تحریم نهادهایی هم بوده

 .ها خارج شودفهرست تحریم

ه های چندجانبهای شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریملغو جامع تمامی تحریم»، شدهدادهرجام وعده آنچه در ابتدای ب

 .اما رسیدن به آن نقطه، فرآیندی دارد که در ادامه آمده است .است« ای ایرانو ملی مرتبط با برنامه هسته
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شود و در آن زمان است که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ز میآغا« اجرای توافق»ها عمالً با ورود به مرحله فرآیند رفع تحریم

موعدی است که  2019اوایل سال  .کنندشده را تعلیق یا لغو میهای مشخصآمریکا، بر اساس یک جدول زمانی تحریم

 .شود طرفین وارد مرحله اجرا شوندبینی میپیش

 های اتحادیه اروپاتحریم 

 2012/299نامه اجرایی شماره مفاد آیین»آژانس انجام تعهدات ایران را تائید کرد، اتحادیه اروپا اوالً  ازآنکهپسدر مرحله اجرا، 

های شورای اتحادیه اروپایی را تعلیق خواهد کرد، به نحو مصرح در بخش 413/2010را لغو و مفاد متناظر در تصمیم شماره 

تصمیم شماره  19و  19که به مواد  پیوست شماره دو )تا جایی 1.3.2تا  1.3.1؛ 1.2.1تا  1.2.1؛ 1.1.8تا  1.1.1؛ 1.1.3تا  1.1.1

که  پیوست شماره دو )تا جایی 1.10.1.2و  1.4.2و  1.4.1، 1.3.3های شود( و به نحو مصرح در بخشمرتبط می 413/2010

های عضو اتحادیه اروپایی در صورت دولت .شود(مربوط می 2012/299اجرایی شماره  نامهآیین 43، )الف( 43، 37به مواد 

 .خواهند نمود الذکرفوقاجرایی  نامهآیینتصمیم و  اجراکنندهلزوم اقدام به خاتمه یا اصالح قوانین ملی 

اتحادیه اروپا در ارتباط با  2010ها در تصمیم سال لغو و مفاد مربوطه آن 2012نامه اجرایی سال بر این اساس، بندهایی از آئین

 شود:های زیر میاین اقدام منجر به رفع تحریم .شوندیران، تعلیق میا

های های انتقال پول به/از بانکمالی به یا از ایران: ممنوعیت و محدودیت وانتقالنقلنظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر  -

 .تشدید شد 2012ال وضع و در س 2010ها که در سال بانک مرکزی و شعب خارجی آن خصوصبهفعال در ایران 

حادیه ها و مؤسسات اعتباری ایرانی در کشورهای عضو اتهای بانکی: ممنوعیت افتتاح شعب بانکهای مربوط به فعالیتتحریم -

بانک مرکزی و همچنین ممنوعیت افتتاح دفاتر  خصوصبهها و مؤسسات اعتباری ایران اروپا، ممنوعیت همکاری با بانک

 .اروپایی در ایران نمایندگی مؤسسات مالی

ای به دولت ایران یا نهادها و اشخاص وابسته و همچنین به افراد و نهادها و های مربوط به بیمه: ارائه خدمات بیمهتحریم-

 .های فعال در حوزه سرزمینی ایرانشرکت

های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران: ارائه حمایت مالی از جمله از طریق ارائه خط اعتباری صادرات، تحریم -

 .که قصد تجارت با ایران را دارند مؤسساتینامه به افراد و نامه و بیمهضمانت

 های ترجیحیهای مالی و وامهای بالعوض، کمکهای مربوط به کمکتحریم -

ساطت یا و خریدوفروششده توسط دولت ایران: همکاری یا ارائه کمک، های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمینمتحری -

ها، اشخاص یا نهادهای تحت کنترل های مستقر در ایران یا بانکدر انتشار اوراق قرضه توسط دولت، بانک مرکزی، بانک

 .ایران

 یرانهای مربوط به واردات نفت و گاز از اتحریم -
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 های پتروشیمی ایرانهای مربوط به واردات فرآوردهتحریم -

 های نفت، گاز و پتروشیمیهای مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخشتحریم -

 های نفت، گاز و پتروشیمیدر بخش گذاریسرمایههای مربوط به تحریم -

 سازیکشتیهای مرتبط با کشتیرانی و تحریم -

 ونقلحمله بخش های مربوط بتحریم -

 و الماس، اسکناس و سکه بهاگرانهای مربوط به طال، فلزات تحریم -

 های فوقهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروهتحریم -

اتحادیه اروپایی و مفاد متناظر در تصمیم شماره  2012/299نامه اجرایی شماره اقدام به اصالح مفاد آیین»اتحادیه اروپا همچنین 

است را در رابطه با  شدهتصریحپیوست شماره دو  1.9.2تا  1.9.1های شورای اتحادیه اروپایی که در بخش 413/2010

 شوند:رفع می« های منطبق با برجامدر رابطه با فعالیت»های زیر بر این اساس تحریم .های منطبق با این برجام خواهد کردفعالیت

 افزارهای مربوط به نرمتحریم -

 های مربوط به فلزاتتحریم -

 های فوقهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروهتحریم -

پیوست شماره دو این  1در الحاقیه شماره  شدهمشخصهای اقدام به حذف نام افراد و موجودیت»اتحادیه اروپا عالوه بر این 

اقدام به تعلیق مفاد تصمیم  .اتحادیه اروپایی خواهد کرد 2012/299نامه اجرایی شماره آیین 7و  8های شماره برجام از ضمیمه

های پیوست شماره دو در ارتباط با افراد و موجودیت 1.7.1شورای اتحادیه اروپایی، به شرح مصرح در بخش  413/2010شماره 

 .پیوست شماره دو خواهد نمود 1مندرج در الحاقیه شماره 

 

 سوئیفت

اتحادیه  شده قیعلتهای نگاهی به بندهای تحریم .شوددر توافق مشخص می« سوئیفت»وضعیت تحریم بر اساس این بند است که 

های تحریم»این بند همان بند مربوط به  .شونددر روز اجرا، نه لغو و نه تعلیق، می 1.1.4دهد که مفاد مربوط به بند اروپا، نشان می

 .، از جمله سوئیفت است«رسانی مالیمربوط به خدمات پیام

های مربوط به سوئیفت را حفظ کرده، اما افراد و نهادهایی را که ذیل این تحریم قرار گرفته بودند، از جمله اروپا تحریم درواقع

ها دیگر تحت تحریم سوئیفت نخواهند بود، اما قانون رچند این بانکه درواقع .بانک مرکزی، از شمول آن خارج کرده است

ند و ضمناً ها را برای خود حفظ کماند تا اتحادیه اروپا امکان بازگشت فوری تحریممربوط به آن تا هشت سال دیگر پابرجا می



ه | 34 ح ف ص   

 

ای اعههای اشبرنامه موشکی و فعالیت به اتهام مشارکت در« روز انتقال»ها تا محدودیت مربوطه همچنان بر افرادی که نام آن

 .)الحاقیه دوم از پیوست دوم برجام(، اعمال شود ماندهباقیدر لیست تحریم 

بر اساس این بند، همچنین توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید برای در الحاقیه اول پیوست دوم برجام آمده، برداشته 

دومین نسخه از ترجمه وزارت خارجه  90تا  93شود، در صفحات مجموعه و فرد را شامل می 300این اسامی که تقریباً  .شودمی

 .آمده است

 ها هستند:بندیها بر اساس الحاقیه اول، ذیل این دستهاین افراد و مجموعه

 ها و مؤسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران؛بانک -

 های نفت، گاز و پتروشیمی؛مرتبط با بخش اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای -

 ؛ونقلحملو  سازیکشتیاشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با کشتیرانی،  -

 ای بالستیک؛های، تسلیحات و موشکهای حساس اشاعه هستهبا فعالیت غیر مرتبطسایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای  -

 

 های آمریکا:تحریم

 بر این اساس، واشنگتن پس از تائید اجرای تعهدات .اروپا، آمریکا نیز در روز اجرا باید تعهداتی را انجام دهد عالوه بر اتحادیه

پیوست شماره دو،  4.9و  4.1تا  4.1های در بخش شدهاشارههای اقدام به متوقف نمودن اعمال تحریم»ایران از سوی آژانس، 

 .کندمی« قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 211بخش )الف(  یاستثنابه

پیوست دوم برجام که مربوط به  3توضیح آنکه، اسامی الحاقیه  .«شودمتوقف می»های زیر، بر اساس این بند، اجرای تحریم

ت خارجه، ترجمه دوم وزار 73تا  99هواپیما و کشتی هستند، در صفحات  300فرد و مجموعه و همچنین بیش از  410حدود 

ترجمه دوم  71و  74شخص حقیقی و حقوقی است، در صفحات  42پیوست دوم هم که شامل  4اسامی الحاقیه  .آمده است

 .وزارت خارجه از برجام آمده است

پیوست دوم برجام، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر  3های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه تحریم -

رکت ملی یران )نیکو(، شا الی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتمؤسسات م

؛ و اندشدهییشناسادولت ایران  عنوانبهداری در این الحاقیه ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه کشنفت

 ؛ها مشمول توقیف استاتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنبرخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست 

 

 تحریم ریال ایران؛ -

 اسکناس آمریکا به دولت ایران؛ خریدوفروشتحریم  - 
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 لوانتقانقلهای مربوط به های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیتمحدودیت -

 درآمدها؛

 ، یا تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛نویسییرهپذم خرید، تحری -

 پیوست دوم 3مالی به بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه  رسانییامخدمات پتحریم  -

 برجام؛ 

های مندرج در های سازگار با برجام و با افراد و موجودیتای، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیتتحریم ارائه خدمات بیمه -

 گیرد؛پیوست دوم برجام صورت می 3الحاقیه 

نفت  نندتواها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که میها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیتتالش-

 خام ایران را بخرند؛

های مشترک، کاالها، خدمات، اطالعات، فناوری و دانش و کمک گذاریگذاری، شامل مشارکت در سرمایهتحریم سرمایه -

 های نفت، گاز و پتروشیمی؛فنی برای بخش

 طبیعی از ایران؛های پتروشیمی و گاز ، یا بازاریابی نفت، فرآوردهونقلحملتحریم خرید، تحصیل، فروش،  -

 های پتروشیمی به ایران؛و فرآورده شدهیهتصفهای نفتی تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده -

زرگانی ایران، شرکت با کشنفتتحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی  -

 ایران؛ کشنفتنفت ایران )نیکو(، شرکت ملی 

سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازی و کشتیهای کشتیتحریم معامله با بخش -

 ؛بندرعباس)نیکو(، و عامالن  یرانا بازرگانی نفتخطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت 

 توسط ایران؛ بهاگرانتحریم تجارت طال و سایر فلزات -

 .رد فوقخدمات تبعی مربوط به موا -

قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه،  211، بخش اول از بند شدهگرفتهبر اساس استثنایی که در این بند در نظر 

آگاهانه اقدام به فروش، اجازه یا در اختیار  صورتبه»دهد که اگر شخصی جمهور آمریکا میهمچنان این اختیار را به رئیس

حمل اقالمی که ممکن است به »ی به ایران کند که از آن برای ونقلحملنامه یا هرگونه خدمات کشتی یا بیمه« قرار دادن

تواند آن فرد استفاده شود، می« یا اقدامات تروریستی، کمک کند کشتارجمعیهای دولت ایران در ارتباط با تسلیحات فعالیت

 شدهشارهاهای اقدام به متوقف کردن اعمال تحریم»توافق، آمریکا همچنین بر اساس بند بعدی  .را در لیست تحریم قرار دهد

ج در های مندرهای منطبق با این برجام شامل معامله با افراد و موجودیتپیوست شماره دو، در رابطه با فعالیت 4.9در بخش 

 شود:اس برجام متوقف میهای زیر بر اسطبق این بند، اجرای تحریم .نمایدپیوست دوم برجام می« 3الحاقیه 



ه | 36 ح ف ص   

 

 افزارهایرمن، و سنگزغالتحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فوالد،  -

 ؛3های سازگار با این برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه شماره تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت

 خدمات تبعی مرتبط با دسته فوق -

ه در الحاقی شدهمشخصهای اقدام به حذف نام افراد و موجودیت»آمریکا عالوه بر این متعهد شده است در روز اجرای توافق، 

بدین  .یدنما« ها مشمول انسداد استو لیست اشخاصی که دارایی آن شدهتعیینشماره سه پیوست شماره دو از فهرست اتباع 

 ،حالبااین .شودپیوست دوم برجام از لیست بلوکه دارایی خارج می 3های الحاقیه شماره ه نام تمامی افراد و موجودیتمعنی ک

دار ها در لیست ستارههای حقوقی که نام آنهمچنان از تجارت و همکاری با افراد و شخصیت آمریکاییهای اتباع و شرکت

 .شونداست، منع می

افراد و اشخاص  13928دستور اجرایی  11و  9تا  1های دستور اجرایی متفاوت و همچنین بخش 4و واشنگتن همچنین با لغ

 SDN ها و/یا لیست غیرلیست افراد و نهادهای دور زننده تحریم»ضمیمه دوم و همچنین  4و  3های حقوقی مندرج در الحاقیه

 .کندعدم صدور روادید خارج میرا از لیست بلوکه دارایی و « های ایرانمربوط به قانون تحریم

 :کندعالوه بر این، واشنگتن مجوز موارد زیر را صادر می

اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد  -

وش، ، ب( صادرات، فریرنظامیغری انحصاراً با کاربری شد: الف( صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجا

مسافربری تجاری به ایران، و ج( ارائه خدمات تبعی، از جمله  یمایهواپاجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای 

مجوز  دماتهای ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خضمانت، نگهداری، و خدمات تعمیر و بازبینی

 قرار گیرند؛ مورداستفادهانحصاراً برای هوانوردی تجاری مسافری  شدهداده

جازه خواهد باشند، امی آمریکاییکه در مالکیت یا کنترل اشخاص  غیر آمریکاییاز طریق صدور مجوز، به اشخاص حقوقی  -

 داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند؛

 .متحدهایاالتایرانی به  منشأاعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با  -

 

 های سازمان ملل:تحریم

ای در اولین گام در این مسیر، اعض .شودالمللی توسط شورای امنیت سازمان ملل انجام میهای بینلغو زیرساخت اصلی تحریم

ای را صادر کردند که ضمن تائید برنامه جامع اقدام مشترک بندی مذاکرات در وین، قطعنامهاین شورا یک هفته پس از جمع

 .کندمشروط، لغو می صورتبههای پیشین این شورا در مورد ایران را و تعهدات طرفین، از روز اجرا به بعد، تمامی قطعنامه

 های تسلیحاتیسال پس از تصویب؛ رفع تحریم 1
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قطعنامه در مورد سال  bضمیمه از  9در بند  .است شدهمشخص 2231های تسلیحاتی و موشکی در قطعنامه وضعیت تحریم

 "ب توافقروز تصوی"تدابیر الزم را اتخاذ خواهند کرد تا پنج سال بعد از »پنجم از اجرای توافق آمده است که کشورهای عضو 

مواردی  استثنایهبکه زودتر باشد،  هرکدام توسط آژانس، "ترگیری گستردهنتیجه"برجام یا تا تاریخ ارائه گزارشی در تائید 

مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات  صورتبهای امنیت از قبل و که شور

ها قلمرو ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبدأ آنیا تجهیزات مرتبط از مبدأ ایران، توسط اتباع یا کشتی

مورد به  ورتصبهریخ، ایران قادر خواهد بود تنها در صورت تائید شورای امنیت سازمان ملل تا ازاینپیشتا  .ایران باشد یا خیر

، ای سنگین، هواپیماهای رزمیهای توپخانهتانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه»مورد، اقدام به خرید تسلیحاتی چون 

ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای توپخانه هایبالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه

 ...های متعارف ملل متحده تعریفکه در نظام ثبت سالح گونهآنهای موشکی ها و یا سامانهتهاجمی، ناوهای جنگی، موشک

مرتبط  یها)یا( آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک ...یا تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی

 .مربوط به این تسلیحات را دریافت کند« با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری

روز پس از صدور قطعنامه شورای امنیت است، ایران در  70که « روز تصویب»این بند بدان معنی است که تا پنج سال پس از 

الع داده و در صورت موافقت اعضا، اقدام به این کار افزار باید این مسئله را به شورای امنیت اطصورت نیاز به خرید جنگ

 .کند

 ماندههای باقیهای موشکی و تحریم؛ رفع تحریم«روز تصویب»هشت سال پس از 

مانی است ز درواقعشوند که می« روز انتقالی»توافق، طرفین وارد مرحله موسوم به « روز تصویب»پس از گذشت هشت سال از 

کند که ، تائید میصادرشدهکشور  40این گزارش که تاکنون برای  .کندیمگزارش مربوطه را ارائه آژانس  مدیرکلکه 

یری گنتیجه»آژانس به  یرکلمد کهدرصورتی .شده در کشور هدف، وجود نداردای اعالمگونه مواد یا فعالیت هستههیچ

 .شوندطرفین زودتر وارد مرحله انتقالی می ،یابدسال دست  8پیش از ای ایران در مورد برنامه هسته« ترگسترده

*** 
 :پاورقی

 ناخوانده گزارش» کتاب به: بنگرید آن پیرامون نکات و اروپا اتحادیه هایتحریم مفاد و ساختار به نسبت آگاهی کسب برای [1]

 اتحادیه هایتحریم دوم: بخش از اول فصل ،1374 کاظمی، شهید انتشارات صدق، اندیشنده تألیف ،«مسیر یک سرانجام از

 .480-447 صص اروپا،

[2]Regulation Council  

http://1-20.ir/?p=13906&preview=true#_ftnref1
http://1-20.ir/?p=13906&preview=true#_ftnref2
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[3]( Union European the of Council اختصاربه یاCouncil) ، زمینه در که اروپا اتحادیه نهادهای از یکی 

 وراش این جلسات موضوع با متناسب شورا اعضای .است قدرت دارای اجرایی زمینه در محدود صورتبه نیز و گذاریقانون

 زرایو خارجی(، سیاست موضوع با شورا جلسه )یعنی خارجه امور شورای جلسه در مثالً که صورت این به کند؛می تغییر

 اروپا یهاتحاد عالی نماینده عهده بر خارجی سیاست موضوع با شورا جلسات ریاست .کنندمی شرکت عضو کشورهای رجهخا

 and Affairs Foreign for Union the of Representative (High امنیتی امور و خارجی سیاست در

 Policy) Securityینا در اشتون کاترین او از قبل و تاس منصب این متصدی موگرینی فدریکا حاضر حال در .است 

 .داشت قرار جایگاه

[4]Decision Council  

[1]Measures Restrictive  

[9]Commission European  

 

 

 

 

 

 

 

 : نظارت و بازرسی4ضمیمه 

نظام نظارت و بازرسی آژانس چگونه است؟ سازوکارهای نظارتی پروتکل الحاقی چیست و شامل چه نوع 

 اجرای پروتکل الحاقی و تصویب آن توسط مجلس چگونه است؟؟ با قبول برجام، شودیم ییهانظارت

 نظارت و بازرسی در کالم رهبری:

 کشور نظامی نمسئولی .مطلقاً کنند؛ نفوذ کشور دفاعی و امنیتی حریم به هااین نظارت،وجه اجازه داده نشود که به بهانه هیچبه»

و دفاعی  ها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیتیو مانند این حرف بازرسی بهانه به و نظارت بهانه به که نیستند مأذون وجههیچبه

 .کنند متوقف را کشور دفاعیکشور راه بدهند، یا توسعه 

http://1-20.ir/?p=13906&preview=true#_ftnref3
http://1-20.ir/?p=13906&preview=true#_ftnref4
http://1-20.ir/?p=13906&preview=true#_ftnref5
http://1-20.ir/?p=13906&preview=true#_ftnref6
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 نظارت لحاظاز اختصاصی کشور یک به را اسالمی جمهوری که غیرمتعارف نظارتیهیچ شیوه »صراحتاً فرمودند:  ادامه نیزو در 

 هاارتنظ همان هم اینجا است، معمول دنیاهای متعارفی که در همه همین نظارت .وردقبول نیستم وجههیچبه کند،می تبدیل

 «ر، و نه بیشت[باشد]

 1374فروردین سال  20بیت مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان اهل

تم؛ ندارم و موافق نیس قبولوجه هیچها را هم بهوجوی از شخصیتهای غیرمتعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرسبا بازرسی»

 «پذیریمبازرسی از مراکز نظامی را هم نمی

 1374تیر  2مقام معظم رهبری  

ای عدم رعایت آن منفذی را برای جاسوسی دیپلماتیک و گونهشده و به تأکیدیکی از خطوط قرمز نظام که بسیار هم بدان 

تواند یک مسیر است که می« PMDها و نظارت و بازرسی» آورد مکانیسم و رویهعملی برای طرف مقابل به وجود می

ابطه با تبع آن پروتکل، سؤاالت متعددی در ربین بر اساس برجام و بهدراین .پرمخاطره برای امنیت کشور و قدرت دفاعی باشد

 اند:ها و سطح آن مطرح است که اساتید و کارشناسان به آن پاسخ گفتهنظارت

 است؟ شدهیرفتهپذدر برجام چه نوع بازرسی و نظارتی  .1

 (:السالمعلیهعلمی دانشگاه امام صادق دکتر حبیب زاده )عضو هیئت 

 47کل الحاقیشود گفت که پروتفردی است و درمجموع میسابقه و منحصربهای ما نظام بینظام نظارت بازرسی بر فعالیت هسته

 .بخشی خطوط قرمز نظام در آن چهارچوب رعایت شده که بخشی دیگر در آن اصالً رعایت نشده است .است

                                                           
 .شودمی هابازرسی انواع شامل که شودمی ( گفتهSafeguards) یسیانگل به اتمی انرژی المللیبین آژانس نظارتی مقررات به اصطالح در امروزه پادمان49 

. است کرده عمل ایهسته آمیزصلح همکاری و ایهسته تکثیر عدم ضروری ابزار عنوانبه آن هایپادمان هایسامانه ،1957 سال در آژانس تأسیس زمان از

 .داندمی اجباری عضو کشورهای توسط را آژانس با جامع( نظارتی) پادمانی یهانامهموافقت انعقاد (NPT) ایهسته هایسالح گسترش منع پیمان

 پروتکل و پادمانی نامهموافقت ،153 سند به معروف جامع پادمانی نامهموافقت: است گرفته قرار تصویب مورد آژانس توسط پادمانی الگو نوع سه تاکنون

 الحاقی

 میالدی 1997 سال در و کرد تدوین را الحاقی پروتکل آژانس، هایپادمان نظام گسترش و تقویت برای اتمی انرژی المللیبین آژانس میالدی، 1993 سال در

 کلپروت تصویب اما گرفت،می انجام آن کالسیک هاینظارت و هاپادمان اساس بر الحاقی پروتکل از پیش تا آژانس نظارت .رساند حکام شورای تصویب به

 عضو کشورهای آژانس، گفته به. کندمی فراهم (NPT) اشاعه عدم پیمان عضو کشورهای از سرزده و ترگسترده هایبازرسی برای را قانونی اجازه الحاقی،

 اطالعات هستند موظف الحاقی پروتکل پذیرش از پس آژانس عضو کشورهای .بپذیرند «پادمان جامع توافق ضمیمه» عنوانبه را پروتکل این باید آژانس

 هرگونه و وریومت و اورانیوم تولید ای،هسته برنامه توسعه و تحقیق اطالعات جمله از آن با مرتبط فعالیت هرگونه و ایهسته هایفعالیت خصوص در بیشتری

 هایسالح گسترش منع معاهده با آشنایی کاظم، ،یآباد بیغربرای اطالعات بیشتر ر.ک ) .کنند ارائه آژانس به ای،هسته برنامه با مرتبط صادرات و واردات

 (.1383 معاصر، ابرار المللیبین تحقیقات و مطالعات فرهنگی موسسه انتشارات: تهران الحاقی، پروتکل و ایهسته
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در مورد نظام نظارت هم اشاره کردم این هم از مواردی است که خطوط قرمز ما نقض شده است و ما دارای وضعیت ویژه 

ویب، آن را اجرا صورت داوطلبانه تا تصته بودیم بهایم ولی پذیرفاگرچه پروتکل الحاقی را نپذیرفته .شویمنظارتی تلقی می

کشورهای غربی داشتند ماحصل این توافقات این شده که یک سری مدالیته  PMDکنیم اما با عنایت به اصراری که در بحث 

ایم هحاقی را پذیرفتدهد که ما فراتر از پروتکل الها خود نشان میهمه این .ای وجود دارد بین آژانس و ایران)رویه( های محرمانه

 10.که در آن قالب شفافیت الزم برای آژانس را داشته باشیم

 علمی دانشگاه مفید(:دکتر حبیبی مجنده )عضو هیئت 

 طورآن دش،خو هایحفاظتشود، ما چه پروتکل را بپذیریم یا نپذیریم، آژانس در رویه وقتی صحبت از پروتکل الحاقی می

ن شود که تواند مطمئکند و نظرش بر این است که در صورتی میکند، تقریباً همان پروتکل را اجرا میمی تأکید خودش که

آمیز است که پروتکل را اجرا کند، و اگر نپذیرفته باشد، درواقع آژانس در هایش مسالمتای، تمام فعالیتیک کشور غیرهسته

ار بنابراین رویه بسی .دهددهد، همان کار را انجام میی که خودش انجام میها را در عمل، با تفسیررفتارش، همان نظام بازرسی

 11.مهم است

 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ره(دکتر نژندی منش )عضو هیئت 

دانیم آن ، هم بر اساس قطعنامه، طبق توافقی که بین ایران و آژانس صورت گرفته و ما نمیاساس برجام بر آژانس، همبحث 

 قواعد ارچوبچ در باید یعنی باشد، الحاقی پروتکل و تی پی ان از فراتر نباید طبیعتاً ولی هست، شکلی چه به راهنقشه 

ها را بر جمهوری اسالمی ایران باز کند، در آن چارچوب ایران با المللی باشد و نباید تعهد مازاد بر اینحقوق بین شدهیرفتهپذ

 و نمایدمی ارائه امنیت شورای به آزمایی راستی اقدام عنوانبه را هاگزارش این آژانس همکاری کند و آژانس است که نتیجه

ت ها همه منوط به این است که آژانس گزارشی دریافها، یا توقف اجرای تحریمتن تحریمبرداش یا تعلیق بحث یعنی ـ بعدازآن

 شده، متقبل اهرنماید یا ارائه نماید مبنی بر راستی آزمایی، مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی ایران تعهداتی که در برجام و نقشه 

 12.است تأییدشده آژانس سوی از آزمایی راستی آن و داده، انجام

 شهریور  3به شنحکام آژانس سهالمللی انرژی اتمی در بیانیه مقدماتی آغاز به کار نشست شورای مدیرکل آژانس بین

1374 

                                                           
 ی تخصصی واکاوی برجام، سازمان بسیج حقوقدانانهانشست سلسله50 

 ی تخصصی واکاوی برجام، سازمان بسیج حقوقدانانهانشست سلسله51 

 ی تخصصی واکاوی برجام، سازمان بسیج حقوقدانانهانشست سلسله52 
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این  .شده عمل کندعنوان اقدامات شفاف شناختهای خود بههای هستهایران موافقت کرده است به تعهدات مربوط به برنامه

های تولید، کنترل و نظارت مستمر بر تولید اقدامات شامل افزایش دسترسی بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و کارخانه

 .سازی استریفیوژ و ذخیرهسانت

نامه جامع پادمان ایران و پروتکل الحاقی داده است که به تعهداتی را فراتر از موافقت 1+1ای با همچنین ایران در توافق هسته

 .آمیز ایران داشته باشدهای صلحکند درک بهتری نسبت به برنامهآژانس کمک می

 13.برای نظارت بر اجرای توافقنامه برجام تشکیل خواهد شد 1+1ن و گروه طبق توافق برجام یک کمیسیون مشترک از ایرا

چوب نماید و در چارصورت موقت اجرا میطبق متن برجام ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه به .2

حال این سؤال پیش  54برد؛اقدام برای تصویب آن را پیش می 5شده در پیوست بینیزمانی پیش

 آید که آیا دولت حق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را بدون مصوبه مجلس دارد؟می

 (:السالمعلیهعلمی دانشگاه امام صادق دکتر حبیب زاده )عضو هیئت 

اجرای با  عدر ارتباط با حقوق اساسی با آن گریبان گیر هستیم، همین موضو اآلنآید یکی از مشکالت حقوقی که به نظر می

االجرا المللی قبل از تصویب و الزماصطالح خاص حقوقی در اجرای اسناد بینحسن نیت مفاد پروتکل الحاقی، اجرای موقت به

ب تواند یک سندی را قبل از تصویریه میمجنشده که آیا مثالً قوه بینیهاست، این مفهوم در قانون اساسی ما پیششدن آن

ود، از کند، این سند بتواند اجرا شکند، این راه را باز میبینی میجرا کند، خود سند یک مقداری پیشنهایی در مجلس موقتاً ا

باید اجرا  اآلن همکردیم، موجب این اسناد، همین اجرای موقت است، چند سالی هم اجرا میهایی از تعهدات ما بهبخش اآلن

بحث  .کار باید کردکنیم، دوستان یک مقدار تأمل داشته باشند که اجرای موقت یک سند را چهاجرا می اآلن همبکنیم، و 

شود که اجرا شود، مگر اینکه این وسط مجلس ورود کند و اگر صالح باشد سال متعهد می 8اجرای موقت پروتکل الحاقی تا 

جرای موقت کنیم، حاال شاید تصویبش ضرورت نداشته باشد، سال ا 8آید به صالح باشد تصویب آن ـ چون ـ که به نظر نمی

 11.اما مشکل حقوق اساسی همچنان هست

 علمی دانشگاه تهران(:دکتر هادیان )عضو هیئت 

کننده پس از انجام مذاکراتش اکنون تیم مذاکرهمجلس در آن زمان با گذراندن قانون، اجرای داوطلبانه را متوقف کرد اما هم

ای تواند از مجلس بخواهد که برای تغییر مصوبه قبلی مصوبهایم و میدهد که چه توافقاتی را انجام دادهمیبه مجلس توضیح 
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جامع پادمان خود،  نامهموافقت)ب( پروتکل الحاقی به  17و مجلس )پارلمان(، وفق ماده  جمهورسیرئ ٔ  مربوطه اختیارات  ایران، منطبق با؛ برجام 13بند 54

اصالحی ترتیبات فرعی بر  1/3کرده، و کد  5در پیوست  شدهینیبشیپ، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی اجراموقتی  صورتبهاین پروتکل را 

 .کامل اجرا خواهد نمود طوربهپادمان خود را  نامهموافقت

 ی تخصصی واکاوی برجام، سازمان بسیج حقوقدانانهانشست سلسله55 
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صورت داوطلبانه دوباره انجام داد و در حقیقت مصوبه جدیدی در مجلس جدید را تصویب کند تا بتوان پروتکل الحاقی را به

 19.برای لغو مصوبه قبلی نیاز است

  علمی دانشگاه تهران(:)عضو هیئت ایزدیفؤاد دکتر 

صورت داوطلبانه پذیرفته و اجرا کنیم و اجرای آن نیاز به تصویب توان دوباره پروتکل الحاقی را بهبدون مصوبه مجلس نمی

 19.قانون جدید در مجلس دارد

 رئیسه مجلس(:دکتر محمد دهقان )حقوقدان و عضو هیئت 

رای امنیت ای ایران به شوکه پرونده هستهتصویب کردیم و صراحتاً گفتیم درصورتی، دو مصوبه در مجلس 87و  84ما در سال 

 .المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآوردارجاع شود، دولت موظف است همکاری داوطلبانه با آژانس بین

 ق همکاری داوطلبانه با آژانسای ایران در شورای امنیت باشد، دولت حبا استناد به این مصوبه تا زمانی که پرونده هسته

 .را ندارد« پروتکل الحاقی»المللی انرژی اتمی در مورد بین

ای کشور مطرح شد، هرگونه همکاری دولت ایران که با عنوان صیانت از دستاوردهای هسته 87همچنین بر اساس مصوبه سال 

شده و با توجه به این دو قانون، دولت حق نون تبدیلصورت صریح و شفاف به قااین دو مصوبه به .فراتر از پادمان ممنوع است

 18.را ندارد« پروتکل الحاقی»المللی انرژی اتمی در مورداجرای داوطلبانه همکاری داوطلبانه با آژانس بین

اعالم »را داده است، ولی اتمام فرآیند بازرسی را به  شدهیریتمدپروتکل الحاقی امکان بازرسی  .3

 ترضافیابا ترتیبات بازرسی  قطعاًآژانس منوط کرده است که این اعالم رضایتمندی « رضایتمندی

مطرح است که سازوکارهای نظارتی پروتکل الحاقی  سؤال مقدمه اینبا این  59.همراه خواهد بود
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 :پروتکل الحاقی 5ماده 59 

 :های زیر را برای آژانس فراهم آوردباید دسترسی به مکان آ.آج.

(a)       ؛سایت(ساختگاه )در یک  ییهرجا 

(b)        2هر مکانی که طبق ماده- a (v) تا (viii)  باشد؛ شدهمشخص آ.آج.توسط 

(iii)  شده استها استفاده میای در آنیا مکانِ برچیده شدة خارج از تأسیسات که معموالً مواد هسته شدهکار انداختههر تأسیسات از. 

(c)        2هر مکانی که طبق ماده- a (i) 2، ماده- a (iv) 2، ماده- a (ix-b)  2یا ماده- b  امکان نتواند آ.آ.ج  باشد. چنانچه شدهمشخصتوسط ج.آ.آ 

کسب رضایت آژانس در  در جهتفوق را فراهم آورد، ج.آ.آ باید فوراً تالش معقول خود را  a(i) در بند مورداشارهموارد  رازیغبهها، دسترسی به این مکان

 .های دیگر به کار بنددآن از طریق روش یهابرآوردن خواسته
 ….. Shall  make  every  reasonable  effort  to  satisfy  Agency  requirements, without delay, through other means. 
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بازرسان خواهد داد؟ آیا بازرسی از اماکن نظامی را شامل  چیست و به چه میزان اجازه دسترسی به

 شود؟می

 علمی دانشگاه تهران(:دکتر هادیان )عضو هیئت 

کاربرده به ایشود، یعنی هرجایی که مواد هستههای نظامی را شامل میتحت شرایطی و توافقی که شده است، بازرسی از سایت

 .تواند بازرسی شودچه غیرنظامی میشده باشد چه آن مکان سایت نظامی باشد و 

صورت توانیم پروتکل الحاقی را بهاکنون میشود که امضای پروتکل مصلحت ماست یا خیر، هماین مسئله بررسی می اآلن

سی ها هم بایستی بررتوانیم تصویب کنیم یا نکنیم و در خصوص بازرسیسال بعد آن را می 11داوطلبانه اجرا کنیم اما مثالً 

ای که دقیقاً طرف مقابل بگوییم سؤال و مسئلهتوانیم بهیعنی می .شدهصورت مدیریتوعی انجام شود مثل اجازه بازرسی بهمتن

 .جا را صادر کنیدمدنظر شما برای بازرسی است چیست و اجازه بازرسی همان

احتمال اینکه یک بازرس اعالم نیست که هر کس هر کاری بکند اما  گونهاینها مشخص است و در پروتکل الحاقی رویه

 90.رضایت نکند وجود دارد و این جزو محاسبه ماست

 علمی دانشگاه تهران(:دکتر فؤاد ایزدی )عضو هیئت 

کنند خط قرمز ما دسترسی به مسائل نظامی است؛ چگونه ممکن است به کشورهایی که هر هفته ما را به حمله نظامی تبدیل می

 .اسرار نظامی ما بازدید کنند اجازه دهیم از مراکز حساس و

د دهیم بازرس هم بازرسی خودر متن پروتکل الحاقی فصلی وجود دارد در خصوص نحوه بازرسی، وقتی ما اجازه بازرسی می

 .دهدرا انجام می

یعنی اینکه اگر  این و باشد کنندهراضی ثانیاً و کامل باید اوالً هابازرسی که است آمده بازرسیدر متن پروتکل الحاقی درزمینه 

 .اجازه بازرسی داده شد، بازرس در پروسه بازرسی خود باید اعالم کند که اطالعات کامل بود و اظهار رضایت کند

                                                           
(d)        یدر بندها شدهاشارههای مکان رازیغبهتوسط آژانس  شدهنییتعهر مکان a و b های محیطی مختص آن مکان. چنان برداریفوق جهت انجام نمونه

 یهاخواسته برآوردن در آژانس رضایت کسب جهت در را خود معقول تالش فوراً باید.آ.آ ج  ورد،آ فراهم را هامکان این به دسترسی امکان نتواند.آ.آ ج  چه

 .بندد کار به دیگر هایروش طریق از یا مجاور مناطق از آن

shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, through other means. 
ولی با افزودن شرط لزوم کسب  داردیرا به برای کشور میزبان محفوظ م (managed access) شدهتیریمدامکان بازرسی  ینوعبهپروتکل الحاقی 

که برای متهم نشدن به عدم همکاری با آژانس  کندی، عمالً کشور میزبان را مجبور مهایدر انجام بازرس (satisfy  Agency  requirements) رضایتمندی

 .آژانس را کسب کرده باشد« رضایتمندی» صورتنیبدآژانس را برآورده کند تا  یهاهمه خواسته
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بازرس اگر بخواهد یک جای خاصی را ببیند و ما بخواهیم همان نقطه را به او نشان دهیم و پیرامون این قسمت را پارچه بکشیم 

تواند پس از بازگشت در گزارش خود بنویسد که اطالعات من کافی نبود و بازرسی ناقص است و درنهایت تا او چیزی نبیند می

 91.مشکل ایجاد خواهد کرد

ه در ای است، اما متأسفانمنزله چراغ راه ما و دولت در خصوص پرونده هستهما در کشور قانونی را به تصویب رساندیم که به

ندی وجود ای، بدر قانون الزام دولت به حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته .گرفته شده است برجام بندهای این قانون نادیده

المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، طرف غربی مجاز به نظارت متعارف بر کند آژانس بینمی تأکیددارد که 

ی و مصاحبه از دانشمندان ممنوع بوده و باید در هر اای است، اماکن نظامی، امنیتی، حساس غیرهستهاماکن و مراکز هسته

 .شرایطی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی رعایت شود

ق الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقو شده بر روی متن برجام، سؤالی مطرح است که آیا این بند از قانونهای انجامدر بررسی

 .ایمفتهاوالً ما پروتکل الحاقی را پذیر .باید گفت خیر رعایت نشده است در پاسخ .رعایت شده است یا خیرهسته ای ملت ایران 

های نظامی و مصاحبه با دانشمندان وجود دارد که با قانون مذکور مغایر است، دربندهای پروتکل در پروتکل، دسترسی به سایت

 .است و در این موضوع طرف غربی محدودیتی ندارد ذکرشدهبحث مصاحبه از پرسنل و دسترسی به افراد مدنظر آژانس نیز 

ها، موارد پروتکل، بحثی وجود دارد که کشور مورد اتهام باید آژانس را ازلحاظ مسائل امنیتی راضی کند که تمام این 1دربند 

 92.گذاردای را زیر پا میدر قانون صیانت از دستاوردهای هسته تأکیدمورد 

  سازمان انرژی اتمی:بهروز کمالوندی سخنگوی 

ه آژانس آمیز هر کشوری داشته باشد اما پروتکل اختیارات بیشتری بهای صلحتواند نظارت دقیقی بر فعالیتتنهایی میپادمان به

ایی که هگیری و مشاهده ملموس از مکاندر پروتکل الحاقی دو نکته موردتوجه است، نمونه .دهدالمللی انرژی اتمی میبین

 .ای در آنجا هستای در آنجا وجود دارد و یا مواد هستههای هستهام فعالیتامکان انج

آن این  تنها تفاوت .ای در جهت تکمیل اطالعات را بدهدهای غیرهستهپادمان نیز این ظرفیت را دارد که امکان بازدید از مکان

 93.است که این روند اندکی مشکل است

 ها چگونه است؟بازرسیوضعیت داوری و حل اختالف در  .4

  دانشگاه علم و صنعت(: تمامدکتر سلیمانی )وزیر اسبق ارتباطات و استاد 
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ای نامه هستههای اصلی تعیین مرجع و شیوه رسیدگی به اختالفات دو طرف قرارداد است، توافقدر هر قراردادی یکی از مؤلفه

کل از نامه کمیسیون مشترکی متشتی داوری آن، در متن توافقعالوه بر نظارت آژانس و ح .نیز از این اصل پیروی کرده است

یکی از  .شده استشده است که عمالً نقش داوری نیز به آن دادهبینیمنظور نظارت بر اجرای برجام پیشو ایران به 1+1گروه 

قاعدتاً کمیته داوری هر قراردادی، حتی قراردادهای  .ای، همین کمیسیون مشترک استهای اساسی توافقنامه هستهضعف

 ذکرشدهرک که کمیسیون مشتدرحالی .الطرفین استپیمانکاری، متشکل از یک نماینده از هر طرف و فرد ثالثی به نام مرضی

 .رأی دارد که ایران یکی از اعضای آن استعضو صاحب 8در توافق برجام، 

 .طرفی، همواره به ضرر ایران و نفع غرب و آمریکا استآن و عدم رعایت شرط انصاف و بیاین ترکیب عالوه بر ظالمانه بودن 

تجربه نشان داده است که همیشه آلمان، فرانسه، انگلیس  .شده استدرصد کاهش داده 1/12رأی ایران برای احقاق حق خود به 

نفر در  1حالت ازنظر ایران در این کمیسیون حداقل  یعنی در بهترین .و اتحادیه اروپا متحد همراه و زیر چتر آمریکا هستند

به عبارتی هرگاه ایران یا یکی از اعضا  .تواند متصور باشدبرای ایران نمی 10۵گاه امکان رأی باالی مقابل ایران هستند و هیچ

یش معلوم و و نتیجه از پگردد شکایتی یا اختالفی را در این کمیسیون مطرح کنند، باالجبار رأی به ضرر ایران صادر می 1+1

 94.مشخص و علیه ایران است

 :بندیجمع

( ب) 19 ماده وفق ،(پارلمان) مجلس و جمهوررئیسایران، منطبق با اختیارات مربوطه »صراحت آورده شده که در متن برجام به

 زمانی چارچوب در و نماید،می اجرا موقتی صورتبه را پروتکل این خود، پادمان جامع نامهموافقت به الحاقی پروتکل

نامه پادمان خود موافقت بر فرعی ترتیبات اصالحی 3/1 کد و بردمی پیش را آن تصویب برای اقدام 1 پیوست در شدهبینیپیش

 .«طور کامل اجرا خواهد نمودرا به

 موردتوافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای« نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختالف حال و گذشته»و همچنین ایران 

 2011نوامبر  8مورخ  گزارش ضمیمه در مندرج ایران ایهسته برنامه به مربوطپرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته 

 .جرا خواهد نمود، را کامالً ا(GOV/2011/91) آژانس

اکتبر  11گیرد تا هایی که ایران بر اساس این نقشه راه بر عهده می(، اجرای کامل فعالیتcقسمت ج ) 14از طرفی مطابق بند 

وفصل تمامی مسائل اختالفی ارزیابی نهایی خود پیرامون حل 2011دسامبر  11تکمیل خواهد شد و متعاقباً مدیرکل تا  2011

 .و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود مانده گذشتهباقی
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 such requests will not be aimed at interfring with iranianگوید:می 1از ضمیمه  94دربند 

military or other national security activities های نظامی تواند شامل فعالیتهای دسترسی نمی)درخواست

 .شود(یا مرتبت با امنیت ملی ایران 

، آمده 4( آمده است: ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست cاز قسمت ج ) 19دربند 

 .و مورد تأیید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد

یتی نشده یا فعالای اعالمآژانس مشکوک شود در تأسیسات فعالیت هسته کهگوید درصورتیمی 1از ضمیمه  99پاراگراف 

اگر ایران نخواست دسترسی بدهد پاراگراف  .کندصورت مکتوب دالیل خود را به ایران ارائه میخالف برجام وجود دارد به

 ایران اگر ضمیمه همین 98 پاراگراف مطابق .کند فراهم  جایگزین( یهاراه)alternative meansگوید ایران باید می 99

 1 راگ و شودمی ارجاع مشترک کمیسیون به موضوع کند رفع را آژانس نگرانی آژانس، درخواست از بعد روز 14 نتوانست

روز طول  9 از بیش نباید کمیسیون گیریتصمیم .بدهد آژانس به را الزم دسترسی باید ایران بدهد، رأی آن عضو 8 از عضو

 Annexالزم به ذکر است اعضای کمیسیون مشترک مطابق  .روز مابعد آن دسترسی را فراهم کند 3بکشد و ایران باید ظرف 

IV-Joint Commission، (ر اضمیمه چه– )استبدون حضور آژانس  1+1ایران و  کمیسیون مشترک. 

 .دامه خواهد یافتا ایران دریایی و هوایی هایمحموله از بازرسی قطعنامه،  Bاز ضمیمه  9از سویی مطابق بند 

به شده است، نکات اساسی و مهمی استخراج 2231از بررسی موارد فوق که عیناً از متون برجام و قطعنامه 

 :آیددست می

به  PMD به آژانس عملی بازگشت راه ولی ندارد وجود پروتکل از فراتر بازرسی لوزان برخالف متن در ظاهراً هرچند    -1

رسی به تواند مشخصاً دستکند که آژانس نمیمتن تصریح می .بهانه اجرای پروتکل یا راستی آزمایی اجرای برجام وجود دارد

ت نظامی تواند به یک تأسیساگوید که آژانس نمی( نظامی یا امنیتی را درخواست کند ولی نمیسیساتتایک فعالیت )نه 

یک ابهام جدی حین اجرا به وجود خواهد آمد که باالخره آژانس اجازه دسترسی به  بر همین اساس .دسترسی پیدا کند

ه تواند دسترسی به یک مکان نظامی خارج از رویشده آژانس نمیتأسیسات نظامی را دارد یا نه! هرچند در بخشی از متن گفته

شود و طبق پروتکل دسترسی رویه و عرف محسوب میو عرف را درخواست کند؛ این در حالی است که پروتکل یک

 .شده به هر مکانی وجود داردمدیریت

مر تهدید این ا .از سوی قطعنامه شورای امنیت پای بند خواهد بود تأییدشده خرید کانال یک به ایران ج قسمت 19 بند مطابق-2

این امر  .گیردهای حساس در اختیار غرب قرار میتوجهی دارد چراکه اطالعات تمام واردات ایران در حوزه فناوریقابل

 .تواند در حوزه نظامی تهدیدات جدی ایجاد کندمی
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 روز نخست آژانس کند در صورت تصمیم به ساخت یک تأسیسات جدید، از همانمی متعهد را ایران شدهاصالح 1/3 کد-3

روز قبل از ورود مواد رادیواکتیو به تأسیسات، آن را به  180گوید ایران صرفاً باید نشده میکه کد اصالحرا مطلع کند درحالی

جدیدی نسازد، بنابراین  تا سیاساتسال  11نکته مهم این است که ایران در این توافق متعهد شده است تا  .آژانس اطالع بدهد

 .شده اهمیت چندانی ندارداصالح 1/3اجرای کد 

 ایران دریایی و هوایی هایمحموله از بازرسی آن،  B ضمیمه از 9 بند مطابق فوق، موارد کلیه تأیید ضمن 2231 قطعنامه-4

 91.و این نکته ضمانت اجرایی جلوگیری از انتقال تسلیحات متعارف از ایران و به ایران خواهد بود یافت خواهد ادامه

پای درآوردن قدرت  از برای دامی به شبیه صراحتاً که انگیز مخاطره و پرتالطم مسیر است وجود  این بررسی آنچه مشهوددر 

صورت دقیق بایست بهاعضای محترم شورای عالی امنیت ملی می نمایندگان محترم مجلس و .استنظامی جمهوری اسالمی 

برای آینده کشور حاصل  متون این ه و آفات و عوارضی که از اجرای مفاد مفاهیم این متون را بررسی کرد مالحظات و مفاد و

 99عدم تصویب آن بگیرند بینی کرده و سپس تصمیم به تصویب یاشود را پیشمی

 

 

 

 

 : برجام و قطعنامه5ضمیمه 

ام بر ب یا عدم تصویب برجتصوی یرتأث -آور بودن قطعنامه )الزام رابطه برجام و قطعنامه چطور است؟

 ؟بودن قطعنامه( و تکلیف بحث موشکی چیست یمهفتفصل  - دیگر نسخه 6ارتباط این قطعنامه با  - قطعنامه

 مقدمه:

ون برخالف برخی مت .، مملو از جزئیات استاست کرده ییدتأآن را ای شورای امنیت سازمان ملل متن توافق وین و قطعنامه

 ویژه درباره قطعنامه شورای امنیت، تأمل دقیق در این متن،به .پیشین، این جزئیات مفصل و در مواردی بسیار تخصصی است

ر از موضوع کند ایران را بسیار فراتگذاری شده و تالش میگذارد که پاراگراف به پاراگراف این قطعنامه مینتردیدی باقی نمی

ای است برخالف ظاهرش، یک قطعنامه کامالً فرا هسته 2231قطعنامه  .شده در درازمدت بدل کندکشوری کنترلای، به هسته

                                                           
و نه مواردی که  دانستهبازرسی قابل  شود رامیمواردی که احتمال مغایرت با برجام داده  ثانیاًاست و نه برجام و  5+1البته برخی معتقدند این در اعالمیه 65 

 دکتر خلف رضایی() استطبق برجام مجاز 

.html377886http://dana.ir/News/ 
66 
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ای برای ایجاد یک سلسله ترتیبات بسیار درازمدت برای مهار استراتژیک ایران در ای را بهانهو به لحاظ راهبردی برنامه هسته

 .های منازعه راهبردی با آمریکا، قرار داده استصههای نوین و عرهای مرتبط با فناوریتمام حوزه

های قامدر ظاهر ادعای م .شده استیک شاهد بسیار مهم در این زمینه، رژیم دسترسی و بازرسی است که در این قطعنامه تعریف

 :چیز است 2آمریکایی این است که هدف از این رژیم دسترسی و بازرسی، کنترل 

 ها به سمت سالح(ای ایران برای همیشه )بسته شدن همه راهنامه هستهآمیز باقی ماندن برصلح .1

 آزمایی اجرای برجام در ایران یراست .2

دهد این کنیم، یکی از حقایقی که خیلی زود خود را نشان میمراجعه و در آن تأمل می 2231وقتی به متن برجام و قطعنامه 

ای ایران متون، بسیار فراتر از میزانی است که صرفاً برای کنترل برنامه هستهاست که مکانیسم دسترسی و بازرسی مندرج در این 

اقی است درواقع این مکانیسم کیلومترها فراتر از پروتکل الح .یا مطمئن شدن از پایبندی ایران به تعهداتش طبق برجام نیاز است

وساز های دانشی، تحقیقاتی، ساختن همه فعالیتگسترد که خروجی آن به کنترل درآوردو چتری از نظارت بر فراز ایران می

های های نوین، نظامی، فناوریهای علمی، صنعتی، فناوریهای امنیت ملی ایران در حوزهو تحقیق و توسعه مرتبط با برنامه

 .است ...پیشرفته و

 ؟ن حد فراگیر ایجاد کندهای تا ایتواند دسترسیچگونه یک توافق می .شاید این ادعا در ابتدا کمی عجیب جلوه کند

این سند که در هر دو متن با  .شده استبه آن ارجاع داده 2231پاسخ در سندی نهفته است که هم در برجام و هم در قطعنامه 

 عنوان

214  INIFCIRC بر اساس آن، در  را واردات و صادرات کنترل و خرید نظام یک خواسته ایران از  شده،به آن ارجاع داده

 .سال( مستقر و اجرا کند 10حداقل ) طول دوران اجرای قطعنامه شورای امنیت

اً با گیری درباره این متون نباید صرفطور که تصمیمهمان .داده استای از اتفاقی است که در متن برجام رخاین فقط گوشه

متن  .ردای، اتخاذ کفرا هسته یجهدرنتردی کامالً فرا متنی و ها هم باید رویکای انجام شود، در تحلیل محتوای آنمنطق هسته

ای رنامه هستهآمیز ماندن ماهیت بکند که مشخصاً پیشرفت ایران را هدف گرفته نه صلحقطعنامه شورای امنیت امکاناتی فراهم می

دن ای است تا منجر به برداشته شهایی در برنامه هستهدر بدترین حالت، آنچه ایران حاضر به پذیرش آن است محدودیت .آن را

با تمام  .اده استدگوید، اتفاقاتی بسیار فراتر از این رخشده علیه آن شود اما مراجعه به متن به ما میهای غیرقانونی اعمالتحریم

ام و قطعنامه در برج .سازی بودحق غنیخواست ملت و دولت ایران تمکین غرب به ینترکه مهم این تفاسیر بسیاری معتقدند

 99.شده استشناخته رسمیت به حق این  صراحتبه 2231

                                                           
67.http://icana.ir/Fa/News/ 281696 
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 آور نیستآور است/الزامنظر وجود دارد الزام 2ست؟  آورآیا قطعنامه الزام .الف

 آور است:الزام -

  98.ی نکردتلق آورالزامتوان مفاد قطعنامه را های فصل هفتم قبلی است پس نمیتجمیع قطعنامه جهتاین قطعنامه در 

 یه پایبندی تواند موضوع علاالجراست و نقض هر یک از مفاد قطعنامه بالقوه میمثابه یک بسته الزمکلیت قطعنامه به

 97.زا باشدایران تلقی شود و برای ایران آسیب

  آور که برجام است، یک روز توافقی دارد، مطمئناً تا روز توافق نرسد، برجام در آن قطعنامه الزامبخشی از آن قطعنامه

 90.نیست

  در روز توافق یاadaption day  یعنی در  .امضا خواهد شد سندهست که اینadaption day  این پذیرش

 جرایاکشورها برای ترتیباتی که مقدمه  کنندیزمان شروع م ـ و در این گرفت خواهد قرار طرفین امضای مورد سند

همزمان  implementation day میشود روزآژانس  ییدروز اجرای معاهده که با تأبه رودمی تا است، معاهده

شورای امنیت هم  را همزمان تعلیق یا لغو کنند و هاهم تحریم هایرا اعمال کند، و غرب هایتتمام محدودباید ایران 

یعنی به استناد خود قطعنامه، گفته که در روز اجرا ما این قطعنامه را اجرایی خواهیم دانست  .شوداجرایی  اشقطعنامه

 91.شودیآور مو آن روز قطعنامه الزام

 از بعد سال 8 که داشت خواهیم را انتقالبعد از روز اجرا ما یک مرحله  .روز اجراستاجرای مفاد قطعنامه منوط به 

 2231، هم قطعنامه شودمی لغو امنیت شورایهست که قطعنامه  transition day این در .بود خواهد پذیرش روز

 92.آور هستندالزام همگی قبلینامه قبلی یا به عبارتی شش قطعنامه قطع هفت هم و

 آور نیست:الزام -

  ده  فرضبا المللی، علیه صلح و امنیت بین تهدیدباالخره شورای امنیت صالحیت دائمی و نامحدود دارد در احراز

 9فته بعد، یک هامکان دارد ، منتهی دانیمیما دیگر شما را تهدیدکننده نمو اینکه غربی ها بگویند ، سال صبر کردن

 لمللیادوباره به هر دالیلی شما را تهدیدکننده علیه صلح و امنیت بین 21که ما طبق ماده  بگویندماه بعد، یک سال بعد 

نیت این قول را شورای امهم اکنون پذیرست که امکان .نده استفریب دهجانبه شورای امنیت این تعهد یک .دانیممی

                                                           
 شودیاز فصل هفتم اشاره م یاوقات به ماده مشخص یاوقات به خود فصل هفتم گاه یمنشور گاه 6خارج از فصل  یهادر مورد قطعنامه حبیب زاده: دکتر .68

 آور استقطعنامه فصل هفتم است و الزاماین ن هست که یدهنده انشان هاینا
 دکتر حبیب زاده .69
 . دکتر حبیب زاده70
 دکتر پوریا عسگری .71
 دکتر پوریا عسگری .72
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آور امعداً زیر بار الزکه به استناد برجام، ما ده سال بعد از روز توافق، شما را از لیست خارج خواهیم کرد ولی ب بدهد

 93.دبودن نرو

 

نظر وجود دارد با یکدیگر ارتباط دارند/با  2تصویب یا عدم تصویب برجام بر قطعنامه چه تأثیری دارد؟ .ب

 یکدیگر ارتباط ندارند

 :دنبر هم اثر ندار -

  پذیریبازگشتمورد  آنچهمفاد برجام مستقل از مفاد قطعنامه است؛ و برای اجرای تعهدات یا نقض اجرای تعهدات 

ه مفاد قطعنامه آن بخشی ک .ها در شورای امنیت است ناظر است بر نقض تعهدات ناشی از برجام و نه قطعنامهتحریم

ی شده مفاد برجام با قطعنامه متفاوت است بنابراین وقتدر پاورقی اشاره .نیست آورالزامشود مربوط به مفاد برجام نمی

شود محتوای  تواند نقض برجام تلقیکند نمیگونه است قاعدتاً نقض بخشی از قطعنامه که به برجام ربطی پیدا نمیاین

جام ضمانت اجرای برجام متفاوت از محتوای قطعنامه است و از جهت ضمانت اجرا این دو سند متفاوت هستند بر

پذیری احتمالی تحت عنوان سازوکار حل اختالف است که در آخر بخش خاص خودش را دارد که همان برگشت

 94شده استبرجام اشاره

  هد شورای امنیت فقط تأکید خوادر مذاکراتی هم که انجام شد و در برجامی که تصویب شد، صحبت از این شد که

که ملزم کند کشورها را به اینکه این را اجرا کنند؛ لذا جز در موارد خاصی در  کرد طبق یک قطعنامه و قرار نیست

د، اصالً وارد بحث تعهدات نحل کنبه طرق مسالمت آمیز که مشکالتتان را  1+ 1قطعنامه که ملزم شده است ایران و 

ام فقط برج .نشده استکه در برجام آمده،  هایییمای، تعهدات مربوط به لغو تحرهسته هاییتمربوط به محدود

نتیجه این است که نقض قطعنامه مطمئناً نقض برجام نیست، به استناد آن پاورقی که در خود برجام  .شده استضمیمه

 91.دانیمیجزو برجام نم کنیمیآمده که ما قطعنامه را که تصویب م

  اعالم لس ایران و مجکنگره امریکا فین، گذاری طرنکه مراکز قانون، و قبل از ایجلو انداختن قطعنامه فریب کاری بود

اما اصوالً این دو با هم ارتباطی  .شورای امنیت وارد شد و قطعنامه ای را مطرح کرد برای پذیرش احتمالی کنند نظر

 99.توافقی انجام نشده که شورای امنیت بخواهد وارد شودندارند و اصوالً 

                                                           
 دکتر پوریا عسگری .73
 دکتر حبیب زاده .74
 دکتر پوریا عسگری .75
 دکتر اخوان .76
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  از پاورقی  در یکی .در برجام صورت گرفته اینکه پاورقی داردقطعنامه جزئی از برجام نیست، و کاری ابتکاری که

نظر که ب شودی، مفادش، مفاد برجام تلقی نمکندیای که شورای امنیت صادر مقطعنامههای برجام آمده است که 

 99.در مورد این اختالفی نیستمیرسد 

 المللی از توافقی که بین کشورها هنوز امضا نشده و تصویب نشده که بر اساس قانون معاهدات یک سازمان مهم بین

و رده، عنوان پیوست قطعنامه منتشر و تصویب کالمللی باید سیر مراحل تصویب را در کشورها بگذراند، آمده بهبین

قطعنامه بر اساس برجام به تصویب رسید، یعنی برجامی که  هم اصالً خود یطرفاز .نوان پیوند خودش قرار دادهعبه

 98به تصویب برسد مبتنی بر آنالمللی، هنوز خودش تصویب نشده، باعث شده یک قطعنامه مهم بین

 انیدم؛ در سازمان ملل به ثبت رسنامه را وافق کردیم، توافقطور که ما با عراق زمان قبل از انقالب، وقتی تطرفین همان

ها قطعنامه منزله تصویب سایرهم در مجلس بهپس این هنوز نهایی نشده، و تصویب آنافق را به ثبت برسانند باید تو

 97نیست

 گذاری و نظام حقوقی جمهوری اسالمی و کشورهای دیگر نوعی ضوابط قانوناین یک بحث کامالً انحرافی بود و به

 80سابق ندارد یهاطی با تصویب قطعنامه، چرا که تصویب برجام هیچ ارتبامیخواهند دور بزنندرا 

 :بر هم اثر دارند -

  منزله تصویب برجام و پذیرش آن است روز بعد تصویب قطعنامه خواهد بود، و تصویب قطعنامه به 70اجرای برجام

 81.و بلعکس

 شش قطعنامه قبلی است و اگر این در مجلس به تصویب برسد درواقع ما تئوری ییدمنزله تصویب و تأتصویب برجام به 

روز مسیر خود را طی کند بدون  70پس بهتر است بگذاریم این ایم، را با دست خود زیر سؤال برده گذشته خود 

 82.ورود به برجام

های سابق در این قطعنامه لغو شده/ قطعنامه یهانظر قطعنامه 2دیگر چیست؟  قطعنامه 6ارتباط قطعنامه با  .ج 

 سابق لغو نشده

 سابق لغو شده است: یهاقطعنامه -

                                                           
 دکتر یاسر ضیایی .77
 . دکتر طالقانی78
 . دکتر حبیب زاده79
 . دکتر اخوان80
 دکتر یاسر ضیایی .81
 شافع دکتر .82
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  اگرچه برخی نقاط در قطعنامه مفادش را حفظ کرده است قطعنامه قبلی لغو شده است، اما  9در این قطعنامه

  83قبلی لغو شده ولی برخی دیگر پابرجا است

 سابق لغو نشده است: هایقطعنامه -

 اش تحکمی است، یعنی احکامی هم اگر در آن قبلی همه هایقطعنامه مثل امنیت شورای جدید قطعنامه

ین سابق را از بین برده بلکه ا یهاعنوان رسماً بیان نکرده که قطعنامههیچآمیز است، و بهوجود دارد تحکم

 84شده استاز سیاق قطعنامه برداشت هایلتحل

به بحث لغو  2231قطعنامه  صراحتاًاین مطلب را رد کرده و معتقدند قطعنامه  18ی با اشاره به بند )البته برخ

 81سابق اشاره دارد( یهاقطعنامه

 ی نیستمی است/فصل هفتمنظر وجود دارد فصل هفت 2آیا این قطعنامه فصل هفتمی است؟ .د

 فصل هفتمی نیست: -

 فصل هفتم به مفهوم اینکه شورای امنیت برای مقابله با یک تهدیدی علیه صلح وجه در فضای هیچدر این قطعنامه ما به

 89.نیستیم کندیاقدام م

   آن  اهدخویشده محذف منشور هفت فصلاما این کلمه  شودیفصل هفتم منشور گفته مذیل که معموالً  41از ماده

 89.این احکام و جمالت را در فضای الزاماً فصل هفتمی قبول کنند خواستهیتأکید را برساند که شورای امنیت نم

 فصلبگوییم که قطعنامه، قطعنامه  توانیالزامی است، یعنی نم 21موجب ماده ای است که بهاین قطعنامه قطعنامه 

 .است یمهفت

 است  یمشش فصلقطعنامه  بدانیمهم برای اینکه  .شویمیو به ماهیت وارد م کنیمیما از اسامی و ترمینولوژی عبور م

 88.ماهیت را ارزیابی کردباید ،  یمهفتیا 

 فصل هفتمی است: -

                                                           
 دکتر حبیب زاده .83
 طالقانی دکتر .84

 دکتر خلف رضایی85 

 زاده. دکتر حبیب 86
 . دکتر حبیب زاده87
 دکتر یاسر ضیایی .88
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  اشاره نشده، منتهی در متن قطعنامه  هاینکدام از اشده است، در مقدمه به هیچاشاره بارها 41 ماده به 2231در قطعنامه

 87نشانه فصل هفتمی باشد تواندیاین م گیردیمورد استناد قرار م 41چند بار ماده 

 تامنی و صلحشده یعنی اختالفاتی که تهدیدکننده اشاره 33در هر مرحله اختالفی که در ماده  تواندیشورای امنیت م 

وفصل مناسب را برایش حل هایتعریف و هاروش کردند، مذاکره آن مورد در اختالف محل کشورهای و بوده

آثار  41منتهی اشاره به ماده  .اآلن متبلور شده 39این همین اتفاقی است که اینجا افتاده، یعنی در ماده  .معرفی کند

 70.داشته باشد تواندیروانی خودش را م

 ر د، احراز وضعیت جمهوری اسالمی ایران شودیچیزی حفظ ماما یک شودیدر روز انتقال هست که قطعنامه لغو م

 termination dayتا دو سال بعد که روز  .کنیمیما حفظ م شده که، این را گفتهالمللیتهدید صلح و امنیت بین

 theه ک آورندیفصل هفتی م یهاعلیه ایران یا خیلی از قطعنامه بینیدیها مهست، این چیزی که در آخر قطعنامه

security council remain cease of the matter اش این است که ما هنوز وضعیت را علیه این معنی

فصل هفتی لب مطاز این  توانیمیدر آینده ترتیبات دیگری را اعمال کنیم م توانیمیو م کنیمیصلح و امنیت تلقی م

 71.بودنمان را حداقل برای مدتی برداشت کنیم

 االجراستاالجرا نیست/ الزمنظر، الزم 2موشکی مندرج در قطعنامه چیست؟  هاییمتکلیف تحر.ه

 االجراست:موشکی الزم هاییمتحر -

 تواند موجب شده نقض بشود که بخشی از برجام نیست میبینیهای تسلیحاتی که در قطعنامه پیشاگر بحث تحریم

 72.ب رفتارهای ما تحت نظارت جدی قرار بگیردوضع قطعنامه جدیدی در شورای امنیت قرار بگیرد و در آن قال

 االجرا نیست:موشکی الزم هایتحریم -

 نه شده به قطعنامهای که ضمیمهدر بیانیه .موضوع توسیع موضوع قطعنامه هست که شامل موضوع اشاعه هم شده ،

تسلیحاتی ایران از جمله موشک بالستیک مورد محدودیت قرار گرفته و این  یهاای که بحثهسته یهافقط بحث

 رسدیمبه نظر  درواقع) 73موشکی دارد هاییمشده در قطعنامه در زمینه تحربودن موارد اشاره اثریخود حکایت از ب

 توسعه بدون قاعده موضوع قطعنامه به اعتبار آن خدشه وارد کنند( طریق تمسک به از اندخواستهاستاد محترم 

 نتیجه:

                                                           
 . دکتر یاسر ضیایی89
 دکتر یاسر ضیایی .90
 دکتر پوریا عسگری .91
 دکتر حبیب زاده .92
 دکتر یاسر ضیایی .93
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 تصویب یا عدم تصویب برجام بر قطعنامه: یررابطه برجام و قطعنامه چطور است و تأث .1

 ییدتأنامه قطع ییدتأ رسدیطور کامل ضمیمه قطعنامه است و به نظر مبرجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند ولی برجام به

 .ن ارائه دادمختلفی در مورد آ هاییلتحل توانیمقطعنامه نبوده و البته  ییدتأبه معنای  الزاماًبرجام  ییدتأبرجام است ولی 

 آور بودن قطعنامه:الزام .2

موشکی قطعنامه را در بیانیه قبول نکرده است ولی کلیت قطعنامه  هاییمبااینکه وزارت خارجه بخش تحر رسدیبه نظر م

 .آور استالزام

 :قطعنامه  دیگر مورد 9ارتباط قطعنامه با  .3

اصل و رودیشش قطعنامه دیگر تعلیق شده است نه لغو چون مفاد قطعنامه بعد از روز اجرا از بین م 2231در این قطعنامه 

 .تا هر زمان که ایران از تعهداتش بازگشت فوراً بازگردد ماندیپابرجا م هایمتحر

 :بودن قطعنامه یمهفتفصل  .4

ت ای اسنبودن فقط مقدمه یمهفتو دالیل قائلین به فصل  41در فضای فصل هفت صادرشده با توجه به ماده  رسدیبه نظر م

 .که در آن عبارت فصل هفتم نیامده است

 تکلیف بحث موشکی .1

 .ماندیآور بودن کلیت قطعنامه پابرجا متسلیحاتی با توجه به الزام هاییمتحر

 اختالفات وفصلحل: 6ضمیمه 

 ؟وفصل اختالفات احتمالی چیست؟ و مصادیق آن کدام استمکانیسم حل

 وفصل اختالفات چیست؟مکانیسم حل

معتقد باشد که طرف مقابل تعهدات خود را رعایت ننموده است،  1+1برجام، چنانچه ایران یا گروه  39و  39 یهابر اساس ماده

روز زمان خواهد داشت  11کمیسیون مشترک  .ارجاع نمایند «کمیسیون مشترک»وفصل به منظور حلتوانند موضوع را بهمی

 معتقد عضو ره چنانچه مشترک، کمیسیون بررسی متعاقب  .تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود

 خواهندفرصت  روز 11 وزیران .دهد ارجاع خارجه امور وزیران به را موضوع تواندمی است، نیافته فیصله موضوع که باشد

 .شود تمدید اجماع با زمان این اینکه مگر دهند، فیصله را موضوع تا داشت

 اجرای که عضوی یا شاکی عضو خواه –بررسی در سطح وزیران  (جایهمزمان یا به –پس از بررسی کمیسیون مشترک 

اهد سه عضو خوتواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از می) است بوده موضوع تکالیفش
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ت نظریه بایسهیئت مشورتی می .های درگیر در اختالف و طرف سوم مستقل( بررسی شودبود )یکی از سوی هر یک از طرف

 .روز ارائه نماید 11ظرف  پایبندیآوری را در خصوص موضوع غیر الزام

ه موضوع، طرف شاکی معتقد باشد کچنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه 

جزئی  عنوان مبنای توقف کلی و یاتواند موضوع فیصله نیافته را بهطرف میاست، آنگاه آن« اساسی یبندیعدم پا»مصداق 

 74.ابالغ نماید شورای امنیت سازمان ملل متحداجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به 

که  هایییمحربه ت .اشاره کرد توانمی نمونه چند به .دهیم ارائه اشگذشتهن کارش و سابقه باید تصویری از شورای امنیت، آیی

اختالفات  وفصلنظام حل یکیناها وجود نداشته، قبالً شورای امنیت اعمال کرده و هیچ سازوکاری برای خاتمه بخشیدن به آن

هایی را برای اندازسه الیه، سعی کردند دست هاییسمقدرت محور است که با موانع شبه حقوقی تلطیف شده است، یعنی مکان

 71 .ایجاد کنند هایمخود تحرپذیری خودکار و خودبهبازگشت

رچه بر مبنای اگ یانهیی امنیت است! چنین گزاولین گزینه برای نظارت بر رعایت تعهدات طرفین و رفع اختالفات، خود شورا

خاص شورای  یهایژگیو با در نظر داشتن اصل صالحیت بر صالحدید و با توجه به و المللنیفقدان تفکیک قوا در حقوق ب

 ریپذهیتوج قاضی رفتار خود باشد، تواندیکس نمامنیت طبق منشور ملل متحد، توجیه حقوقی دارد اما بر اساس این مثل که هیچ

نهاد عنوان یکنیست زیرا شورای امنیت با تأیید برجام و تحمیل تعهدات به ایران، اعضای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و خود به

 یهانهیممکن است گز یابا خواهد کرد، حت یانهیایران از پذیرش چنین گز .مستقل، عمالً ممکن است طرف اختالف باشد

یق گزینه اول و دوم( )تلف یامیته نظارت در شورای امنیت )گزینه نخست( یا یک سیستم دومرحلهیک ک ینیبشیدیگری نظیر پ

شورای  نهایتاً چنین مکانیسمی تنها در صورت تأیید .کنندگان موردبررسی قرار گیردباشد یا هر گزینه دیگری از سوی مذاکره

 79امنیت، ممکن است جنبه واقعی و عملی به خود بگیرد

 یا خیر؟ شودیکمیسیون مشترک کدام است؟ و آیا به احقاق حق ایران منجر م یسممکان .الف

 کمیسیون مشترک: یسممکان

 گیری؟اجماع یا رأی: نظر وجود دارد 2گیری کمیسیون: تصمیم

 اجماع: -

                                                           
94. http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940430001127 

 دکتر عبدالهی .95
96. http://maqami.blog.ir/post/264 
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  در هر جا کمیسیون باید با اجماع تصمیم بگیرد، و این مکانیسم در مورد شورای امنیت هم به همین شکل

را بدهد، در مورد خود  هادسترسیاجازه  تواندیم یبارأگیری و است اما تنها جایی که کمیسیون با رأی

 79.هاستیدسترس

  جز  ، بیشتر است، اماترندیککه به هم نزد ییهاتعداد دولت ،در بین آن جمعو دولت ایران یک عضو است

تصمیم  واندتیمحتی ایران ، یعنی یک دولت شودی، تصمیمات کمیسیون با اجماع گرفته مهایمورد دسترس

به استقالل رایشان امید  توانیاروپا، چین و روسیه م یهاتحاد یندهرأی، نما 1اما در آن  .درا مخدوش کن

 ایران با تجاریطرف رابطه  هایدولت در که سیاسیورد قراردادها اراده بحثی که مطرح شد در م .داشت

بحث این است که برجام یک عمل سیاسی است، و  یگردعبارتبه .بود خواهد تأمل محل دارد، وجود

 زمان در هم و کمیسیون در هم را برجام که است سیاسیاسی است، یعنی اراده سیهم اراده ضامن اجرای آن

 78.کرد خواهد تضمین اجرا

 گیری:رأی

 من ض .ظرف سی روز از زمان دریافت اطالعیه .کندیگیری مگیری، تصمیمشورای امنیت بر اساس رأی

تا هرگونه  کندیبرجام را شورای امنیت تشویق م هایطرف ،10 بند در 2231اینکه در حقیقت در قطعنامه 

گیری مشخصه در خود برجام یعنی رأی هاییینموضوع ناشی از اجرای الزامات برجام را از طریق آ

 77.وفصل نمایندحل

  شورای امنیت در شورای وزرای امور خارجه و هیئت مشورتی صورت گرفته، و با توجه به اینکه

ای برای نامه خودش در مورد قطعنامهکننده با حسن نیت این فرایند را طی کرده است، بر طبق آیینمشارکت

افقت مو هایمگیری یا با استمرار لغو تحرکه بر اساس این رأی کندیگیری مرأی هایماستمرار لغو تحر

 100 .گیری به نفع کشور ما نیستو این شیوه رأی شودییا نم شودیم

 

 ضمانت اجرای این مکانیسم چطور است؟ -

                                                           
 دکتر عبدالهی .97
 دکتر عبدالهی .98
 دکتر نژندی منش. 99

 دکتر نژندی منش. 100
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 ولاالصیعلوفصل اختالفات ضمانت اجرای مشخصی وجود داشته باشد ی مکانیسم حلدر اینکه برا 

 101 چون جنس تعهدات غرب سخت و حقوقی نیست نیست چنینینا

 

 المللی دادگستری وجود دارد یا خیر؟آیا امکان مراجعه به داوری یا دیوان بین -

 المللی دادگستری با فرض تمام شروط، امکان طرح مسئولیت نهادها برای مراجعه به داوری یا دیوان بین

کما اینکه در مورد معاهدات دیگری هم که این  .وجود ندارد وجود دارد، اما بدون رضایتش، هیچ راهی

 102.داردحل هم وجود نباشد، این راه نشدهیرفتهالمللی پذالمللی یا مراجع بینصالحیت اجباری محاکمه بین

 

 محدودیت زمانی این مکانیسم چطور است؟ -

  در ساله است، مکانیسم حل اختالف هم  21 مکانیزم ها بعضیدر حل اختالف در مورد برجام است، برجام

سم زمان مکانیلذا معلوم نیست مدت .این مکانیسم برای کل برجام است گویدیساکت است، ماین مورد 

 103ساله بدانیم؟یا ده 11ساله،  21حل اختالف تا کی هست، باید آن را 

  دیگر بعضی در ساله است و  11بعضی در ساله است،  21 محدودیت های زمانی خودبرجام در بعضی

 104.کندیسال تحمیل م 21سال و  11، یعنی در این فواصل زمانی مسامحتاً تعهداتی را طی ده سال، سالهده

 ن مشخص دارد به همین دلیل هم، در زما رسدیسابقه است، چون به نظر موفصل بیاین نوع مکانیسم حل

 101.کندیدیگر ایجاد نم یهاای برای دولتچ سابقهشده است که هیدر برجام تصریحقطعنامه و 

 ؟امکان طرح مسؤولیت از طرف متخلف وجود دارد یا خیر -

 

 :وجود ندارد

 المللی المللی وجود ندارد در داوری و چه در دیوان بینامکان طرح مسئولیت از طرف مراجع بین

مدعی هستیم عمل متخلفانه دادگستری این امکان در صورتی وجود دارد که خوانده یا کسی که 
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المللی را مرتکب شده است، صالحیت آن مرجع را پذیرفته باشد ولی در این مکانیسم بین

 109.نشدهبینییشپ

 

 :نظر 2نیسم شاکی و قاضی یکی است؟آیا در این مکا -

 :شاکی و قاضی یکی است

 .در شورای امنیت خودشان قاضی این دعوا خواهند بود یتدرنهاچون باید از کسانی شکایت کرد که 

 :شاکی و قاضی یکی نیست

 از حق وتو استفاده کنند و برای توانندینمکشورهای طرف  وفصلحل یسممکانچون در بسیاری موارد در 

 .شوندینمیکی  یراحتبهرسیدگی نیاز به امارات مهم وجود دارد و شاکی و قاضی 

 

 نظر: دشوار است/دشوار نیست 2تا چه حد ممکن است؟  اقدامات برای ایران پذیریامکان برگشت -

 .دشوار است .1

  اقداماتی را که  .پذیر باشندجبران یراحتنیستند که به ییهاکه ما برداشتیم قدم یهاحتی داوطلبانه قدم

 یسادگهبپذیری ما باید انجام دهیم تا بعد طرف مقابل گامی بردارد، شاید برای طرف مقابل برگشت

، دهدیمانجام زمان  درگذر ایرانضرری نکرده است، ولی اقداماتی را که  که در این صورت باشد

 109.دشوار استبه وضعیت سابق،  برگشتامکان 

 ه ، و حتی اطالعاتی کدهیمیدر مورد رآکتور اراک اقداماتی که انجام م ،شدهکه جمع  سانترفیوژهایی

ه ضرر ب یتدرنها تواندیبرخی از این اقدامات م جهتینبرگشت نیستند، و ازا، قابلدهیمیبه آژانس م

 108.ما باشد

 بتن را یم، قلب را برگرداناز نو به را بیاندازیمپذیری برای ما سخت است باید سانترفیوژها را برگشت ،

اتحادیه اروپا را دوباره به وضعیت  شوندیها موفق ماما آمریکاییست برای ایران دشوار ا ینبرداریم، ا

 107.قبل از برجام برگردانند

 دشوار نیست .2

                                                           
 دکتر نژندی منش. 106
 دکتر نژندی منش .107
 دکتر نژندی منش .108
 دکتر عبدالهی .109



ه | 59 ح ف ص   

 

 تا  ازیمراه بیاندرا  مانشدهخارجسیستم تعلیق شده یا  شویمیها موفق ماز آن تریعما خیلی سر

ها موفق شوند این نظام تحریمی که به وجود آوردند را دوباره احیا کنند حتی با آمریکایی

نار ک امنیت شورای هاییمتحر اب یسادگبهاروپا  امنیت،اتحادیه شورایتصویب قطعنامه 

 110.نخواهد آمد

 

 نظر 2یا خیر؟  شودیبه احقاق حق ایران منجر م روزهیسمکانیسم  .ب

 :شودیمنجر م

  ها، به دولت یهمتحده امریکا و بقایاالت یازیدن دست شبهیک امکان که است این قوت،یک نقطه

ها همان شبی که ادعا کردند ایران نبود، آن روزهیسیعنی اگر مکانیسم  .گیردیها متحریم را از آن

ر ها داینجا دو مانع برای آن .را برگردانند هایمتحر توانندیانجام داده، م المللینعمل خالف حقوق ب

را طی کنند در  یامرحلهـ باید یک مکانیسم سه  1شده و با دو مانع روبه روییم: بینیمذاکرات پیش

 111 ـ انتهای این مرحله، باز اگر ادعایی باقی است، بروند شورای امنیت 2ظرف سی روز، 

 تواندمی هک است راهکاری تنها .است مثبتی،نکته گرددیبازم هایمکه این تحر شودیاینکه گفته م 

 الحیندرع، معاهده نیست، ولی کندیوجود داشته باشد برای برنامه تعهدآور نیست، ایجاد الزام نم

 سند بتمثاین نکته  .مجدداً بازنگردند هایم، تحرکنندایران را متهم  شبهیکراهکاری باشد که اگر 

 112.شودمی تلقی برجام

را  هایمرتحبرجام را تعهدآور ندانیم، بهتر از حالت عادی بوده و برگشت  کهیدرصورت)این مکانیسم 

 مرتفع شده و برگشتی صورت نگیرد( مسئلهدر این فاصله  بساچهو  کندیممواجه  یرتأخالاقل با 

 صورت استثنا طرفین به حل اختالف خیلی متعهد نیستند و مجبور نیستند اختالفشان را حل کنند، اما به

ـ تصمیم  2آور است؛ اند و اآلن آن تعهد برایشان الزامـ از قبل متعهد شده 1چند مورد ملزم هستند: در 

ری را ضر روزهیساین مکانیسم  رسدیشورای امنیت؛ و از این نظر به نظر نم یهشورای امنیت نه توص

 113برای ایران به همراه داشته باشد 
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 :شودیمنجر نم -

 وجود داشته باشد،  114طور خودکار، بدون اینکه اعمال حق وتونشود، به اگر ظرف این سی روز موافقت

 111 2231گردد به قبل از قطعنامه این وضعیت برمی

  کندیسابق م هایقطعنامه و 2231خود قطعنامه  خاتمهصحبت از  12صراحت در بند به 2231قطعنامه. 

 12د ، بعد در بنخاتمه می یابدتحریمی سابق  یهاقطعنامه یهکه کل کندمی اعالم 8 بند در 2231قطعنامه 

 یراناکل بعد از ده سال، وضعیت ایران ـ پرونده مفهومش این است که به .بعد از ده سال کندیاعالم م

وفصل اختالفات سوم حل الیه که بود خواهد غیرمنطقی کامالً لذا .شد خواهد خارج امنیت شورای از ـ

 119.االجرا بدانیمسال یا بعد از ده سال ثابت و الزم 11سال یا  21ا پذیری هست را تکه همان بازگشت

 

 نظر 2مکانیسم ماشه در جهت له یا علیه ما عمل خواهد کرد؟ .ج

 در جهت له عمل خواهد کرد -

  اتفاقاً این کامالً به نفع جمهوری اسالمی ایران است، اگر ما این مکانیسم را نداشتیم ایران اقداماتی را انجام

تمرکز ساختاری برای رسیدگی به ادعا الملل چون شما ، در حقوق بینزیر آن می زدند های، غربدادیم

 119.را لغو کند یا برگرداند هایییمجانبه هم تحریک تواندیندارید، پس خود دولتی که مدعی است م

  صریح خواهد شد، تپذیری نبازگشت، هر عدم اجرایی منتهی به بازگشتن به شورای امنیت یا 39و  39در بند

 118.شده است، نه هر عدم اجرایی توجهقابلمهم یا به عدم اجرای 

  یعنی شودی، در شورای امنیت هم ذکرشده است، که همان روال عادی طی مشدهیطراحطوری مکانیسم ،

 117.تک اعضای دائمش حق وتوی خودشان را دارندشورای امنیت تک مجددا

 پیشین خودم که بازگشت به سانترفیوژ یهبازگشت، من هم مجدداً به رو هایماگر تحر داردیهم اعالم م یرانا 

 120.گردمیبازمسازی باالتر یا سطح باالتر غنی
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 انجام بدهم دو تا مانع  دارمحقخودم  المللیندر مکانیسم ماشه اقدامات متقابلی که در چارچوب حقوق ب

ه شورای ، یعنی چبرود که طبیعتاً و قطعاً سیاسی است یاپروسه: اوالً در داخل کنمیم بینییشپبرای آن 

، چه مکانیسم شبه داوری که کندیصورت کمیسیون به ادعای یکی از مدعیان رسیدگی موزیران چه به

یسم مکان یکینا اًیثان .گیری باشد، مکانیسم اصالً حقوقی نیست که به مفهوم دقیق کلمه رأیشدهبینییشپ

 آور نیست، اما چونمراجعه کنید به کمیسیون شبه داوری ـ چون الزام توانیدیروز اول م 11اولیه است، برای 

دارد، یک نماینده انتخاب  یشبه داوری است اینجا وضع کامالً شبیه به داوری است، یعنی ایران یک رأ

متحده را متهم بر هم هستند، ایران ایاالت، اینجا ادعاها در برا121نیستند باهم، دیگر طرف مقابل همه کندیم

 1+1پس  .دارندرا یک نفر  ییتنهاطرف ادعا هستند بهکه هرکدام  .را 1+1نه  کندی، فرانسه را متهم مکندیم

، رودیم که در انتخاب پیش یاپروسه یقاً، دقشودیاست، یک نفر واسط یا سرداور یا سرکمیسیون انتخاب م

ـ ضمن اینکه حقوقی نیست و الزام  شودیصادر م ترتیبینابه که هم رأیی .است داوری شبهیک پروسه 

اعمال عالوه اتحادیه اروپا در برابر ایران، نسبت به آن قابلبه 9حقوقی ندارد، ولی در انتهای پروسه ایراد 

 122.نیست

 استدالل کند که متقابالً  تواندیقدر ایران مهمان .خروجی مکانیسم، یک خروجی است که متعادل است

 .مدعی باشد و طرف مقابل از خودش دفاع کند تواندیمدعی باشد یا برعکس ایران م تواندیطرف مقابل، م

این مهم است، چون برای اولین بار در تاریخ یک دولت توسط اقدام متقابل خودش را موکول کرده است 

ن است دولت را راضی بکند یا نکند، کماکان بر سیاسی، حاال این خروجی ممک یهابه نظر یکسری گروه

 شودیفته مگبه اشتباه ، و آنجا هست که بعضاً کشدیادعای خودش پایبند باشد، بله، کار به شورای امنیت م

 123.نیست طوریناکه  ...که وتوی بقیه از بین رفته و

 اروپا هم همین اقدام را انجام داد، اگر شما  یه، اتحاددارمیرا برم هایییمگفت من تحر متحدهیاالتاگر ا

یسم را این مکان اندتوانستهیـ منهای شورای امنیت ـ هرکدام از این دو دولت م گذاشتیدیاین مکانیسم را نم

 124.دوباره برگردانند
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  یک اصل حقوقی هم در این مکانیسم رعایت شده و آن اینکه: حقوق و تعهداتی که در این فرجه زمانی بر

که  منتهی نگرانی .شودیاسبق نممها، عطف به اثر این قطعنامهدر ، یجادشدها یدرستساس قراردادهایی بها

ا شده که امریکامریکا مطرح یژهوبرای جمهوری اسالمی ایران مطرح نیست اما برای دارندگان حق وتو به

 121است از حق وتو را تضعیف کرده خودشنوعی استفاده آمده با این کار خودش، به

 اند، وقتی شما نگاهتان این است که تعهدات حقوقی نیست و دو طرف خود را ازنظر حقوقی پایبند ندانسته

نخواهد داشت،  اییدهممکن است در اجرای این برنامه به اختالفاتی بخورد، اما دیگر راهکار حقوقی فا

 129رو نیستیم و این مکانیسم راهگشا برای ماستما به تعهد روبه یقاًدق .چون تعهد حقوقی نیست

 بهترین  .وفصل خاص هر توافقی است قرار هم نیست تکرار شود، قطعاً هم حقوقی نیستاین مکانیسم حل

 129.اندیدهکنندگان به آن رسراهکاری است که مذاکره

 یمالمللی توجه کنر جامعه بیند یرشکنیم، باید به نظاوقتی ما صحبت از کمیسیون حل اختالف می. 

صرف یک ادعا، اعتقاد و باور، یک کشوری ادعایش در کمیسیون موردتوجه نیست که به طورینا

128.دیگران قرار بگیرد
 

 عنی صرف ادعا، مطلبش پذیرفته شود، حسن نیت یکند که کشوری یک ادعایی کند بهحسن نیت اقتضا نمی

 127.، فریب، نیرنگ، حقهییگودلیل، اجتناب از اجحاف، گزافصداقت، یعنی اجتناب از ادعای بدون 

 پذیری این برگشت .شده استپذیری متقابل در برجام است که در قطعنامه هم گنجاندهمکانیسم برگشت

ازه طرف مقابل اجمان برگردیم که بهدهد در مقابل عهدشکنی طرف مقابل به برنامهقدر به ما اجازه میهمان

شده آنچه در اینجا گذاشته کنمیپذیری هم کامالً یکی است و من فکر مدهد؛ ازنظر امکان بازگشتمی

اضافه اینکه ما پذیری پیدا بکنند بهن نخواهند بازگشتاز طرفی یکیچاندازه کافی بازدارندگی دارد که هبه

 .ه باشدکدام از طرفین، بازگشت منفعتی نداشتباید بر اساس این توافق شرایطی را ایجاد کنیم که برای هیچ

 130.پذیری بترسند بلکه منافعشان در ادامه این روند باشدنه اینکه از بازگشت
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  گر ا .د و در هر مرحله، آن کشور باید هزینه سیاسی گزافی را بدهدروز باید چهار مرحله طی شو 90در این

پذیری را کلید زده باشند، عملشان همراه با یک ها بخواهند مسیر بازگشتایران تخلفی نکرده باشد و آن

 .دنیا حق را به ایران خواهد داد .شکسته خواهد شد 1+1هزینه سیاسی سنگین است و اتحاد و انسجامشان در 

جویی نظران معتقدند که با بهانههمه صاحب .است ینهموع، طی شدن این مسیر، بسیار سخت و پرهزدرمج

 131.توان این مسیر را طی کردنمی

 ینههز .رددبازگ هایمممکن نیست سازوکاری باشد که نهایتاً همیشه این ریسک وجود داشته باشد که تحر 

 132.بسیار زیادی حتی داخلی برای دولتی خواهد داشت که بخواهد از این ابزار استفاده کند

 شودیتوقف مم هایممحض اینکه تحراست که به یاگونهساختار برجام به .اقتصادی بسیار باالیی دارد ینههز ،

، یدشویتولید کاال م یرندگانگو سفارش کارانیمانقرارداد، پ یها، طرفگذارانیهسرماشما شاهد ورود 

ان بازگشت تحریم را بسیار گر ینهعواملی است که هز ینتراین حجم عظیم اقتصادی اتفاقاً یکی از مهم

 133.کندیم

 بتوانند  شبهکیاند پیمانکاران و فروشندگانشان، چطور ممکن است دالر قرارداد بسته یلیاردتصور کنید چند م

این هزینه بسیار زیادتر  134خودشان میلیاردها دالر ضرر کنند؟ یهارا برگردانند و شرکت هایمتمام این تحر

 131باخت است .هااست برای آن

 .در جهت علیه عمل خواهد کرد -

 وفصل اگر یکی از کشورهای دارای حق وتو متحد ما باشند، و در آن سه الیه چهار الیه قضیه مورد حل

کمیسیون مشترک قرار نگیرد و به شورای امنیت کشیده شود، در شورای امنیت هنگام بررسی قطعنامه 

حقش را اعمال  تواندیقبلی، این کشور مدعی دارای حق وتو حتماً م هایقطعنامه مفاد لغو تداوم در جدید،

د کشور شای ،، یک کشور مدعی است، بنابراینشودیگیری نمکند اما موضوع چون اختالف است، تصمیم
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ا روضوع مدر اینجا  توانیوقت مدیگری مانند کشور مقابل هم معترض است پس اختالف وجود دارد، آن

 139.ندانستمشمول حق وتو 

 ارائه دسترسی به اماکن حساس و بازگشت آنی تمام  یدوراه ینایران راب یسادگتواند بهطرف غربی می

، که یکی از متحدهیاالتبازگشت آنی به ا یدق .های شورای امنیت سازمان ملل قرار دهدتحریم

ن )قید( ای .دهد تا از حق وتو به نفع خود استفاده کندترین منتقدان ایران در شورا است، اجازه میسرسخت

یابد که خودش برای بازگشت آنی تالش کسی امکان استفاده از وتو را می .کندحق وتو را برعکس می

 139.کندمی

  گوید می، نرداقامه کدلیل باید که گوید که قابلیت بازگشت دارد نمی شدهیدهکه د یاروزه 91آن مکانیسم

 تهیرود در کمشود اختالفی شود، پس مینظرش این است، باعث می کهینهم .دادمدرکی ارائه که باید 

دهد؛ بعد شورای امنیت خودش فصل هفتم را تفسیر دهد یا نمیحل اختالف نهایتاً نظر می یتهویژه و آن کم

 138.کندمی

 و حریمت شدن برداشته بین زمانیبازگشت، قراردادهایی که منعقدشده است در فاصله  هایماگر روزی تحر 

 137.پیشین نباشند، معتبر هستند هایقطعنامه مغایر اگر امنیت، شورای مجدد بازگشت

 معنی  به این، دهدیای ایران اقداماتی را انجام مو برای شفافیت هسته شدهبینییشای که پاقدامات هسته

 140.یعنی حتماً باید مکانیسم را طی کنید .اقدام متقابل کرد شودیمای دوباره به بهانه هستهتیست که 

 

 المللی یا طرفین برجام؟کنندگان بینترکیب اعضای کمیسیون مشارکت .ه

اختالف اگر در عمل نگاه کنیم، شاید به ذهن برسد که  یهاطرف چراکههستند؛  المللیکنندگان بینمشارکت -

اروپا و جمهوری اسالمی ایران؛ اما در بعضی جاهای برجام صحبت از  یه، اتحاد1+1برجام هستند، یعنی  یهاطرف

المللی برای کنندگان بیناز مشارکت کندیکه درواقع دعوت م 2المللی کرده، در بند کنندگان بینمشارکت

به شورای امنیت ارجاع داده شود،  خواهدیای ایران، و در بحث حل اختالف، وقتی ممشارکت در برنامه هسته
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مللی دیگر را الکننده که عالوه برطرف اصلی برجام، طرفین بینصورت مطلق هست، یعنی هر مشارکتبه گویدیم

 141.شامل شود، که این در فرایند رسیدگی یک مقدار کار را دشوار خواهد کرد تواندیم

 نتیجه:

 تصمیم گیری کمیسیون مشترک: -

 و میشود فادهاست هم وتو حق از موارد برخی در و است گیری رای پس است امنیت شورای طبق گیری تصمیم مکانیزم اینکه به توجه با

 دنمیشو منجر ما حق احقاق به کشور 9 میان در میشویم شامل را حداقل ما چون کل در

 امکان مراجعه به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری: -

ارجاع به داوری نه در آن پیش بینی شده و نه با  این مکانیزم قضایی است یا شبه حقوقی نه حقوقی و اساسا امکان

سیاق آن سازگار استو نه قابل تصور است چنانکه قصد و نیت خود مذاکره کنندگان هم در مکانیزم حل و فصل این 

 نبوده است

 محدودیت های زمانی مکانیزم حل و فصل: -

جامعه ملل که به عنوان یک راهکار مهم و  این مکانیزم کامال شبیه است به مکانیزمی در پایان جنگ جهانی اول در

روز یک مکانیزم  91موفقیت آمیز پیش بینی شده است و از نظر زمانی هم آنجا که کل جامعه بین المللی است 

 محدود کننده است

 طرح مسئولیت دولت متخلف: -

مینطور تحریم ها پیش بینی نکرده است، هچون شورای امنیت در منشور ملل متحد متاسفانه هیچ سازوکاری برای خاتمه بخشیدن به 

در آیین های داخلی شورای امنیت هم چنین پیش بینی ای بی سابقه است و در حقوق بین الملل عملکردی که برای آن مکانیزمی 

 نباشدنقض  یا عدم اجرای آن مسئولیت بردار نیست

 یکی بودن شاکی و قاضی در این مکانیزم: -

عضو دایم از حق وتو برخوردار نیستند اما در نهایت شورای امنیت که متشکل از  گرچه در برخی موارد کشورهای

 عضو اصلی است، تصمیم گیر، رای دهنده و اجرا کننده رای خواهد بود 1

 احقاق حق ایران و مکانیزم سی روزه: -

نبه هم دعی است میتواند یکجادر حقوق بین الملل چون شما تمرکز ساختاری برای رسیدگی به ادعا ندارید، پس خود دولتی که م

 تحریم هایی را لغو کند یا برگرداند،و البته این به نفع ما نخواهد بود

 مکانیزم ماشه به نفع ما عمل میکند یا علیه ما: -
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این یک نظام حل و فصل اختالفات قدرت محور است که با موانع شبه حقوقی تلطیف شده،یعنی سعی شده دست اندازی هایی رابرای 

 بازگشت پذیری خودکار و خودبخود تحریم ها ایجاد کنند

 ترکیب اعضای کمیسیون چگونه است: -

با توجه به خطاب خود قطعنامه و برجام به طرف ها که بطور مبسوط مشارکت کنندگان را باز گذاشته است، هر کشوری میتواند در امر 

 بودعدم شفافیت کشور ما دخالت کند و این اصال به نفع ما نخواهد 

 ضمانت اجرای این مکانیزم چگونه است: -

تمام این ها نشان میدهد که جنس داوطلبانه بودن پر رنگ است منتها شما ناچارید در هر برنامه غیر تعهد آمیزی هم یک مکانیزمی 

 را بگذارید

 نهایی:  نتیجه

طرف مقابل جمهوری اسالمی، در آن با حق وفصل اختالف احتمالی شورای امنیت سازمان ملل است که مهم آن است قاضی نهایی حل

های یک از موارد اختالفی به سود جمهوری اسالمی حل نخواهد شد و قدرتاین امر بدین معناست که درنهایت هیچ .وتو عضویت دارد

طرف رایند یکف بزرگ بر اساس منافع خود اختالفات احتمالی را تفسیر و حکم صادر خواهند کرد به عبارت بهتر قاضی و شاکی در این

 .ماجرا است و طبعاً در چنین شرایطی احقاق حق ایران ممکن نیست



منودار تحریم

بررسی حقوقی و قانونی توافق نامه وین)برجام(



منودار حل و فصل اختالفات

بررسی حقوقی و قانونی توافق نامه وین)برجام(



منودار کارگروه خرید
بررسی حقوقی و قانونی توافق نامه وین)برجام(



منودار جایگاه و راهرب های مجلس در برجام

    ادامه نمودار 
جایگاه و راهبر های مجلس در برجام

بررسی حقوقی و قانونی توافق نامه وین)برجام(



منودار نسبت برجام و قطعنامه
بررسی حقوقی و قانونی توافق نامه وین)برجام(



منودار نظارت و بازرسی

بررسی حقوقی و قانونی توافق نامه وین)برجام(


	جلد_و_مقدمه
	متن_تفصیلی
	نمودار_تحریم
	نمودار_حل_و_فصل_اختلافات
	نمودار_کارگروه_خرید
	نمودار_مجلس_و_برجام2
	نمودار_نسبت_برجام_و_قطعنامه
	نمودار_نظارت_و_بازرسی

