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چکیده
به نظر حقوقدانان «برجام» را هم میتوان موافقتنامهای بينالمللی و تفاهمنامهای غيرالزاامآور
تلقی کرد و هم برای آن ماهيتی غير از معاهده در نظر گرفت .برای پاسخ بزه انزن پرسزه کزه
برجام معاهدۀ بينالمللی است نا صرفاً نک تفاهم سياسی بين جمهوری اسالمی انزران بزا گزروه
 ،5+1از نک سو باند به متن  161صفحهای برجام مراجعه کرد و از سوی دنگر باند قواعد حاکم
بر حقوق بينالملل و قوانين کشورهای مذاکرهکننده را مزورد توجزه قزرار داد .هر نزد در مزتن
برجام سخنی از معاهدهبودن آن بزه ميزان نيامزده اسزت ،امزا بزا مراجعزه بزه حقزوق دا لزی و
بينالملل ،میتوان آن را موافقتنامۀ بينالمللی به حساب آورد .دولت اناالت متحدۀ امرنکا قبزل
و بعد از رسانهای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجزاری قزانونی دو کشزور -کنگزرۀ امرنکزا و
مجلس شورای اسالمی انران -به سالمت عبور کرد ،اصرار دارد که برجام نک معاهدۀ بينالمللی
نيست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفزت .مقامزات دسزتگاه دنالماسزی
کشور نيا ادبياتی مشابه دولتمردان امرنکانی اتخاذ و تأکيد کردهانزد؛ آنچزه اتفزاق افتزاده ،نزک
تفاهمنامه است و نه نک موافقتنامۀ الاامآور که کشورهای طرف مزذاکره را در الشزی بزه نزام
«ضمانت اجرا» تحدند کند .در انن مقاله ضمن مداقه در ارتبزا بزين قنعنامزۀ  3321شزورای
امنيت و برجام ،بررسی واهد شد که را سند برجام را باند نک موافقزتنامزۀ بزينالمللزی بزه
حساب آورد .همچنين ،در انن مقاله ماهيت برجام بررسی و با استدالالت حقوقی بر انن امر کزه
انن سند نک موافقتنامۀ سياسی نا نااکتی است تأکيد واهد شد.

کلیدواژگان
برجام ،حقوق معاهدات ،حقوق بينالملل ،شورای امنيت.
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مقدمه
مالحظات مقدماتی
مذاکرات هسته ای انران و گروه ( 5+1اناالت متحده ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،زين و روسزيه)
که نهانتاً پس از  33ماه مذاکرات فشرده در  32تيرماه  39در ونن با رسانه ای شدن متن برجزام
برنامۀ جامع اقدام مشترک -1اتمه نافت و به صدور قنعنامۀ شورای امنيت منجزر شزد ،بانزددر همۀ ابعاد بررسی و واکاوی شود .انن توافق نزک اتفزاق نزادر و کزم سزابقه در حزوزۀ حقزوق
بين الملل به شمار می آند ،اما اننکه توافق مذکور از ه ماهيتی بر وردار است سؤالی است کزه
در انن نوشتار به آن پاسخ داده واهد شد .انن توافق در عصر حاضر از آن منظر حزازا اهميزت
است و به منالۀ نقنۀ عنفی در حقوق بين الملل به شمار می رود که نک کشور در حزال توسزعه
توانست در صوص نک معضل بين المللی با جامعۀ بين المللی ،پنج قدرت بارگ دنيا و اتحادنزۀ
اروپا پای ميا مذاکره بنشيند و در جانگاهی برابر با آن ها تعامل داشته باشزد ،انزه زنزی کنزد و
طرف مذاکره کننده نيا رونکرد مثبتی در انن صوص داشته باشد .به طور کلزی انزن توافزق دو
ونژگی اص و نونن دارد :نخست ،نحوۀ الاام آورشدن برجام در حقوق بين الملل اسزت و دنگزر،
منضم بودن به قنعنامۀ شورای امنيت که عمدتاً تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شزده
و برای همۀ اعضای سازمان ملل الزماالتباع است.
در متن برجام در صوص نحوۀ اجرای تعهدات نا نقض آن به طزور مشزرو بحز شزده و
نقض تعهدات مندرج در قنعنامۀ شورای امنيت را موجب بازگشزت پزذنری تحزرنم هزا ندانسزته
است و در آن تأکيد می شود که مفاد قنعنامه نباند ذنل متن و تعهزدات منزدرج در برجزام بزه
شمار آند 3.با انن حال ،متن برجام و قنعنامۀ  3321شورای امنيت از هر حي با توافق نامه ها و
قنعنامههای پيه از ود متفاوت است که در ادامه به تعزدادی از آنهزا اشزاره مزیشزود :دو و
ندپهلو ،پيچيده و تفسيرپذنربودن واژگان و ادبيات حقوقی و سياسی به کاررفته در انن متون و
ضزمازم آن ،نحززوۀ اعززالم نهززانیشزدن مززذاکرات بززدون امضززای طزرفين و در ادامززه تأکيززد بززر
الاام آوربودن تعهدات متن برجام و قنعنامه ،مالل آور و منوّل بودن هر دو مزتن ،فراننزد اجزرای
متناظر تعهدات طرفين ،سازوکار حل و فصل ا تالفات فی مابين بزه صزورت نزک طرفزه ،تأنيزد
توافق در قنعنامۀ شورای امنيت و منضم شزدن آن بزه قنعنامزه ،لغزو  6قنعنامزۀ فصزل هفزتم
منشور عليه نک کشور با صدور نک قنعنامه به نفع آن کشور در حالی که قنعنامه هزای قبلزی
قابليت بازگشت مجدد را دارند؛ گستردگی دامنۀ تعهدات مؤجل طرفهزای توافزق از  32روز تزا
 35سال ،اعالم انن نکته در برجزام کزه مقزررات برجزام در زمزرۀ عوامزل موجزد سزابقۀ عرفزی
1. Joint Comprehensive Plan of Action

 .3پانوشت بند  11متن برنامۀ جامع اقدام مشترک.
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محسوب نمیشود و نمیتواند در شکلگيری اصول بنيادنن حقوق بزينالملزل نقزه انفزا کنزد،
صدور نک قنعنامه از سوی شورای امنيت براساس مادۀ  1،5نه فصل ششم و هفتم ،اسزتناد بزه
مادۀ  391منشور مندرج در فصل هفتم در  12بند از  22بند نک قنعنامه و باال ره سزازوکار و
شرانط اص برگشت پذنری قنعنامه های پيشين شورای امنيت تحت شزرانط زاص و جهزات
دنگر.
از زمان نگارش برجام تاکنون در نشست ها و گفت وگوهای زنادی از زوانای گوناگون به انزن
مسئله توجه شده ،اما آنچه در انن بين حازا اهميت است ،انن است که پزس از  1سزال آژانزس
بين المللی انرژی اتمی ،ارزنابی نهانی ود را جمزع آوری و اعزالم کزرده اسزت کزه هزي سزند
معتبری از انحراف مواد هسته ای در صوص ابعاد نظامی احتمالی برنامۀ هسته ای انزران وجزود
ندارد .انن در حالی است که موضوع ابعاد نظامی احتمالی ( 2)PMDسفيد بسته و اولين گاارش
دبيرکل راجع به اجرای قنعنامۀ  3321شورای امنيت صادر و قرازت شده است 9،در انزن مقالزه
ماهيت برجام بررسی میشود .فرضيۀ انن تحقيق انن است که برجام نک موافقزتنامزۀ نااکتزی
بينالمللی است.

تحلیل دالیل مخالفان معاهدهبودن برجام
توافق جامع و نهانی هسته ای ونن با عنوان شنا ته شده و رسمی برنامۀ جامع اقدام مشترک نزا
 .1مادۀ  35منشور ملل متحد« :اعضای ملل متحد موافقت میکنند که تصميمات شورای امنيت را طبق انن
منشور قبول و اجرا کنند».
 .3مادۀ  91منشور ملل متحد« :شورای امنيت میتواند تصميم بگيرد که برای اجرای تصميمات ونه الزم است
به ه اقداماتی که متضمن استعمال نيروهای مسلح نباشد ،دست باند؛ همچنانکه میتواند از اعضای ملل
متحد بخواهد که به انن قبيل اقدامات مبادرت ورزند .انن اقدامات ممکن است شامل متوقفکردن تمام نا
قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راهآهن ،درنانی ،هوانی ،پستی ،تلگرافی ،رادنونی و سانر وسانل ارتباطی
و قنع روابط سياسی باشد».

3. Possible Military Dimensions

 .9در انن گاارش آمده است از  16ژانونه  ،3216هي گاارش رسمی نا غيررسمی از تهيه ،رند ،فروش نا
صادرات اقالم ممنوعۀ مرتبط با هستهای به انران به دست نرسيده است .همچنين از آن تارنخ ،هي گاارشی
مبنی بر تهيه ،رند ،فروش نا صادرات اقالم مرتبط با موشکهای بالستيک به انران که مغانر با قنعنامۀ
 3321شورای امنيت باشد به دبير انه واصل نشده است .با انن حال ،در مارس  3216انران آزمانههای
موشکی انجام داده است که جازيات آن به نقل از رسانههای انران و گاارشهای کشورهای فرانسه ،آلمان،
انگلستان و امرنکا به اطالع دبيرکل رسيده است .در ادامۀ انن گاارش آمده است« :بررسی مشروعيت انن
اقدام در ا تيار شورای امنيت است ،اما دبيرکل تأکيد دارد که همه باند از فضای مثبت بهوجودآمده پس از
برجام استفاده و انن موقعيت را در راستای رو سازندۀ برجام حفظ کنند .در همين جهت وی از انران
واست تا از انجام انن قبيل اعمال ودداری کند ،زنرا سبب انجاد تنه در مننقه میشود».
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برجام در راستای توافق جامع بر سر برنامۀ هسته ای انران و به دنبال تفاهم هسته ای لزوزان ،در
سه شنبه  32تير  19( 1239ژوزيه  )3215در ونن اترنه بين انران ،اتحادنۀ اروپا و گزروه 5+1
(شامل ين ،فرانسه ،روسيه ،پادشاهی متحد برنتانيا ،اناالت متحدۀ امرنکا و آلمان) منعقد شزد
( .)Haidar, 2015: 3پس از جمعبندی متن نهانی برجام بزهوسزيلۀ طزرفهزای مزذاکرهکننزده،
براساس توافق صورت گرفته 1،در فاصلۀ کوتاهی قنعنامۀ شورای امنيت سازمان ملزل متحزد در
صوص تأنيد برجام منر شد و به تصونب رسيد3.

 .1قصد طرفین برجام
متعاقب انعقاد انن توافق بر ی مدعی بودند نانکه مجلس وارد موضوع تصونب نشود زود بزه
ود در پانان  32روز ،برجام برای انران قابليت اجرانی پيزدا مزی کنزد و در آن زمزان اسزتدالل
می کردند که انن به مصلحت نظام است؛ زنرا اگر در آننزده بزا مشزکلی در زمينزۀ اجزرا مواجزه
شدنم می توانيم مدعی باشيم که مجلس به منالۀ نماد ملت بر آن صحه نگذاشته است پس مورد
پذنرش ملت نخواهد بود .درواقع به نظر آنها تعهد نا تعهداتی که انران به عهزده گرفتزه اسزت،
تعهدات قوۀ مجرنه است و نه مجموعۀ دولت انران ،اما در پاسخ به انن عده بانزد گفزت پزس از
 32روز ،برجام ود به ود قابليت اجرانی نمینافت؛ قابليت اجرانزی در روز اجزرا بزود و نزه در
روز پذنرش .روز اجرا با اقدامات انران و راستی آزمانی آژانس و در مقابل لغو بر ی تحرنم ها آغاز
میشد2.
نکی از اقداماتی که باند ظرف  32روز صورت می گرفت تهيۀ مقدمات اجرا بود؛ از جملۀ انن
مقدمات و تمهيدات ،طی مراحل تصونب برجام بود .همچنين ،اگر برجام را معاهزده بزدانيم کزه
مجلس نيا آن را معاهده می داند (تبصرۀ  1از بند  2قانون الاام دولزت بزه حفزظ دسزتاوردهای
 .1بند «ن» برنامۀ جامع اقدام مشترک اشعار میدارد« :گروه  5+1پيهنونس قنعنامۀ تأنيدکنندۀ انن برجام را
برای تصونب به شورای امنيت ارازه واهد کرد که تأکيد میکند انعقاد انن برجام نشانگر نک دگرگونی
بنيادنن در بررسی انن موضوع از سوی شورای امنيت است و تمانل شورا برای برقراری نک رابنۀ جدند با
انران را اعالم میکند .قنعنامۀ شورای امنيت ،همچنين لغو تمامی مفاد وضعشده وفق قنعنامههای قبلی
شورای امنيت از روز اجرا؛ انجاد بر ی محدودنتهای اص و اتمۀ بررسی موضوع هستهای انران از سوی
شورای امنيت سازمان ملل  19سال پس از روز توافق برجام را مقرر واهد کرد».
 .3شورای امنيت در جلسۀ شمارۀ  1911مورخ  32ژوزيه  ،3215قنعنامۀ  3321را که به پيشنهاد دولت امرنکا
منر شده بود با  15رأی مثبت و اتفاق آرا به تصونب رساند .به نقل از:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/23%232415%2291

 .2در بند «و» پيوست شمارۀ  5که تحت عنوان برنامۀ اجرا تأزيد شده است بدواً بزه روز نهزانی شزدن توافزق اشزاره
میکند و تصونب قنعنامۀ شورای امنيت را بهمنالۀ تأنيد نهانی متن توافق میپندارد .انن در حزالی اسزت کزه
روز قبول و اثربخشی توافق  32روز بعد نا تارنخی که با رضانت طرفين مقرر میشود در نظر گرفته شده است.
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هستهای )1ورود مجلس ،ضروری بوده است .سوم اننکه سکوت مجلزس در مقابزل توافزق وزارت
ارجه و ارازۀ آن به مجلس وهن مجلس است حتی اگر معاهده دانسزته نشزود .در آ زر اننکزه
تفکيک ميان قوۀ مقننه و مجرنه در سنح بين المللی فاقد وجاهت حقزوقی اسزت .دولزت ،نزک
مجموعۀ به هم پيوسته است که حتی موافقتنامههای ساده نا اجرانی هم کزل دولزت را ملتزام
میکند3.
گذشته از موضوع باال ،بر ی انن استدالل را داشتند که ون قصد و نيت طزرفين (بزهونزژه
انران و اناالت متحدۀ امرنکا) انن بوده است که برجام به طور کلی «توافق حقوقی» نباشد ،پزس
باند قصد مشترک طرفين اصلی انن سند را مالک قرار داد .در کاربرد معنای اص هر اصنال ،
قصد طرفهای معاهده ،تعيينکننده است 2.با توجه به مفهوم توافقهزای نااکتزی ،انزن مسزئله
روشن است که توافقهای نااکتی ،مستلام ارتبا اند و به رفتار آتزی اشزاره دارنزد ( Klabbers,
 . )1981: 16توافق ،مستلام ارتبا است و انزن ارتبزا شزفاهی ،کتبزی نزا زبزانی واهزد بزود
(حدادی.)125 :1233 ،
توافقها باند به رفتار آتی اشاره داشته باشند و در روابط آنندۀ طرفها تأثير بگذارند .لذا هزر
بيانيۀ مشترک نا سند ندجانبه توافزق محسزوب نمزیشزود .انزن دو معيزار در معاهزدات نيزا
وجودشان الزم است .اگر ه تفاوت های کيفی در ماهيت انتظارات از رفتار عادی وجود دارد ،بزه
دليل گسترش توافق های نااکتی بسياری از اشکال ،سا تارها ،آنينهای اجزرا و حتزی مقزررات
روج همانند معاهدات در صوص انزن توافزقهزا نيزا بزه کزار گرفتزه مزیشزوند ( & Hollis
.)Newcomer, 2009: 521
اصوالً دولت ها تمانل ندارند به طور صزرنح در موافقزت نامزه هزا مشزخ کننزد کزه توافزق
بهعملآمده ،حقوقی و الاامآور نا فاقد نيروی الزاامآور حقزوقی اسزت (.)Schachter, 1981: 106
دنوان بين المللی دادگستری بر اهميت قصزد طزرف هزا در تعيزين ماهيزت سزند بزين المللزی و
استقالل قصد از شکل تأکيد می کند .به نظر دنوان مسزئلۀ شزکل ،حزوزه ای نيسزت کزه در آن
حقوق بينالملل شرانط سخت نا دقيقی اعمال کند ( Nuclear Tests Cases, ICJ Rep., 1974:
 .)267-268دنوان بر انن نظر است« :همانگونه که در حقوق بينالملل معمول است ،در مواردی
 .1اننگونه اشعار میدارد )2« :هي محدودنتی برای کسب دانه و فناوری صلحآميا هستهای و تحقيق و توسعه
پذنرفته نيست و باند مصوبات شورای عالی امنيت ملی رعانت شود .تبصرۀ  :1براساس اصول  11و  135قانون
اساسی نتيجۀ مذاکرات باند به مجلس شورای اسالمی ارازه شود».
 .3گاارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هستهای» قابل دسترسی در پانگاه اطالعرسانی انجمن انرانی
منالعات سازمان ملل متحد منتشرشده در تارنخ  1239/6/19به نشانی:
http://www.iauns.org/internal_news/detailpage/Fa.

 .2بند  9مادۀ  21کنوانسيون ونن در صوص حقوق معاهدات :در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده
معنای اصی از نک اصنال بوده است ،همان معنی به اصنال مابور داده واهد شد.
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که تأکيد اصلی روی قصد طرفهاست حقوق بينالملل شکل اصی را مقرر نمیدارد .طزرفهزا
آزادند شکلی که ارادۀ آنها را بيان میدارد انتخاب کننزد» ( Temple of Preah Vihear Case,
 .)ICJ Rep., 1961: 34لذا معيار اصلی آن است که آنا سند اص ،قصد روشن طرفها را بزرای
انجاد قواعد حقوقی الاامآور آشکار میکند ( Aegean Sea Continental Shelf Case, ICJ Rep.,
.)1978: 39-44

 .2امضانشدن برجام از سوی طرفین آن
عدۀ دنگری بر انن نظرند که ون برجام امضا نشده است پس باند نتيجزه گرفزت کزه معاهزده
نيست .در جواب انن دسته از صاحب نظران بانزد گفزت امضزا لاومزاً بزه سزند ماهيزت حقزوقی
نمیبخشد .امضا نکی از اشکال اعالم رضانت دولتها به التاام در قبال معاهدات اسزت .1اشزکال
دنگر؛ تصونب ،تصدنق ،مبادلۀ اسناد تصونب و باال ره پذنرش است که در پيوست شزمارۀ پزنج
برنامۀ اجرانی آمده است .سابقۀ تارنخی نيا در حقوق معاهدات وجود دارد از جمله بيانيزه هزای
الجاانر که هي گاه به امضای دولتهای جمهوری اسالمی انران و اناالت متحدۀ امرنکزا نرسزيده
است ،اما در موافقتنامه بينالمللیبودن آن جای تردند نيست .در صوص برجام نيزا بزا توجزه
به «متن گاارش کميسيون ونژۀ بررسی برجام در مجلس» باند برجام را نک معاهدۀ سياسی نزا
نااکتی دانست ،زنرا در انن گاارش مقرر شده است :کميسيون در مجموع ،برجام را نک «توافق
سياسی» ميان دولت جمهوری اسزالمی انزران و سزانر طزرف هزای مزذاکره (کشزورهای  5+1و
اتحادنه اروپا) دانسته و بر انن باور است که دولت باند زنرسا ت های هسزته ای و دسزتاوردهای
آن را با تمام تمهيزدات الزم ،مراقبزت کنزد تزا در صزورت نقزض عهزد از سزوی طزرف مقابزل،
تصميمات مقتضی مبنی بر منافع ملی را به عمل آورد 3.عالوه بر انن ،رزيس جمهزور کشزورمان
در هفتادمين نشست مجمع عمومی سزازمان ملزل متحزد تأکيزد کردنزد« :برجزام ،نزک سزند
پذنرفته شدۀ ندجانبه است و انن سند از نظر حقوق بين الملل سازۀ استواری اسزت کزه بزرای
اولين بار در تارنخ ملل ،دو طرف به جای مذاکره پس از جنگ برای دستيابی به صزلح ،پزيه از
مخاصمه به مصالحه دست نافتند»2.
 .1مادۀ  11کنوانسيون ونن در صوص حقوق معاهدات :رضانت نک کشور به التاام در قبال نک معاهده ،از طرنق
امضا ،مبادلۀ اسناد تشکيلدهندۀ نک معاهده ،تنفيذ ،پذنرش ،تصونب ،الحاق نا به هر وسيلۀ دنگری که مورد
توافق قرار گرفته باشد ،اعالم میشود.
« .3متن گاارش کميسيون ونژۀ بررسی برجام در مجلس» مصوب  1239/1/11منتشرشزده در تزارنخ 1239/1/13
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940712000110
در پانگاه اننترنتی:
 .2قابل دسترسی در پانگاه اطالعرسانی رناست جمهوری منتشرشده در تارنخ  1235/1/12به نشانی:
http://president.ir/fa
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از طرف دنگر ،گروهی بر انن نظرند؛ سندی که در ار وب برجام تنظيم شده منعنزف و از
نوع حقوق نرم است که در حقوق بين الملل از آن تعرنفی به عمل نيامده اسزت 1.حقزوق نزرم از
جمله حقوقی است که قالب الاام آور دارد ،اما در محتوا و گونگی اجرا منعنف و فاقزد ضزمانت
اجرای حقوقی متعارف است .در حقيقت ،انن نک رونکرد روابط بين الملل و نه حقوق بين الملل،
به مسازل بين المللی است .به عبارت ساده تر می توان گفت انن سند پدندۀ نسبتاً جدندی اسزت
به جای معاهدات کالسيک که طرفين تعهدات محکم و قنعی می دادند و امکان داشت در عمل
با مشکل روبهرو شوند و به صورت حقوق نرم ،تعهد میپذنرفتند.
طبق نظر عدهای از صاحبنظران ،نقض برجام مسئوليت بينالمللی انجاد نمیکنزد؛ درواقزع
گروهی از جمله دولتمردان با انن استدالل که انن توافق تنها نک برنامه و نقشۀ راه است ،نقض
آن را موجد مسئوليت بين المللی نمی دانند ( ليلینژاد .)363 :1239 ،انن در حالی است که در
بند  1مادۀ  39منشور ملل متحد مهم ترنن مقررۀ منشور نعنی مسزئوليت اوليزۀ حفزظ صزلح و
امنيت بين المللی بر عهدۀ شورای امنيت نهاده شده است .با استفاده از بند  1مادۀ  11منشزور و
مقانسۀ آن با انن ماده میتوان گفت مسئوليت لع سال و تنظيم (نا کنتزرل) تسزليحات (کزه
نکی از اباارهای حفظ صلح و امنيت بزين المللزی اسزت) ،در صزالحيت انزن شوراسزت (سزاعد،
 .)53 :1212عالوه بر انن ،بيانۀ سال  1333سران شورای امنيت ،قنعنامههای شورا در صوص
عراق و نهانتاً  31آورنل  1( 3229اردنبهشت  ،)1212جملگی تصرنح کزرده انزد کزه گسزترش
سال های کشتار جمعی ،تهدندی عليه صلح و امنيت بينالمللی است (ساعد.)53 :1212 ،

 .3سازوکار متفاوت برجام
عده ای دنگر بر انن نظرند؛ ون ترتيبات حل و فصل ا تالفات در برجام 3متفاوت از روش هزای
« .1ارزنابی توافق هستهای با معيارهای حقوق بينالملل» ،گفتوگو با دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی منتشرشده
در تارنخ  1239/5/31در پانگاه اننترنتی مرکا امور حقوقی بينالمللی رناست جمهوری به نشانی اننترنتی:
http://www.cila.ir/portal/home/

 .3بندهای  26و  21برنامۀ جامع اقدام مشترک ،سازوکار حل و فصل ا تالفات احتمالی دربارۀ اجرای برجام را
تشرنح میکند .براساس انن بخه نانکه انران بر انن نظر باشد که هر نک نا کليۀ اعضای گروه  5+1تعهدات
ود را طبق برجام رعانت نکردهاند میتواند موضوع را برای حل و فصل به کميسيون مشترک ارجاع دهد .به
همين ترتيب نانکه هر نک از اعضای گروه  5+1نيا نسبت به رعانتنکردن تعهدات انران معترض باشند
میتوانند اقدام مشابه را انجام دهند .کميسيون مشترک  15روز فرصت دارد تا موضوع را فيصله دهد ،مگر
اننکه انن زمان با اجماع تمدند شود .نانکه ا تالف حل و فصل نشود موضوع به وزاری ارجه ارجاع
میشود و وزنران  15روز فرصت دارند موضوع را فيصله دهند مگر اننکه انن زمان با اجماع تمدند شود .پس
از انن مرحله ،عضو شاکی نا عضوی که اجرای تعهداته زنر سؤال بوده است میتواند در واست کند تا
موضوع از سوی هيأت مشورتی که متشکل از  2عضو واهد بود بررسی شود .هيأت مشورتی باند نظرنۀ
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سياسی و حقوقی معمولی حل و فصل ا تالفات است پس معاهده نيست .در پاسخ بانزد مرقزوم
داشت ،پيهبينی سازوکار حل ا تالف در برجام ،ود حاکی از موافقت نامۀ بينالمللیبزودن آن
است؛ هر ند بسياری از معاهدات ،فاقد سازوکار حل و فصل ا تالف اند .اننکه سازوکار متفزاوت
است به توافق طرفها بستگی دارد.
گذشته از مورد اشاره شده ،بر ی تأکيد دارند که ون در مزتن برجزام بيشزتر از قيزد will
استفاده شده و نه  ،shallاز انن رو تعهدآور نيست؛ در پاسخ به انن موضوع باند تأکيزد کزرد :اوالً
صرف کاربرد مکرر واژۀ  willدر نک مزتن ،کزل آن مزتن را بزه نزک توافزق تشزرنفاتی تبزدنل
نمی کنزد .ثانيزاً در مزواردی نيزا کلمزه  willبزه کزار بزرده نشزده و از واژه هزانی زون ،agree
 implementationو  Undertakenکه حداقل داللت بر الاام ا القزی دارد اسزتفاده شزده اسزت.
بنابرانن ،می توان نتيجه گرفت که ممکن است در نک توافق حقوقی بين المللی مقرراتزی وجزود
داشته باشد که حداقل تعهد مستقيماً از آن برنخياد مانند قواعد ا تياری نا تکميلی در حقزوق
دا لی ،اما برعکس نمیشود در نک موافقتنامۀ نااکتی نا ا القی مقررات تعهدآور باشد .عمومزاً
وقتی نزين شزرانط سزختی در مزذاکرات حسزاس بزين المللزی پزيه مزی آنزد ،القيزت در
عبارت پردازی حرف اول را می زند .وقتی در محتوا کار با سختی روبزه روسزت ،نزافتن کلمزات و
عبارات مناسبی که نظر طرف های مذاکره را تأمين کند نقه مهمی در بازکردن راه تفزاهم انفزا
می کند .به همين دليل ،درک مفاهيم پيچيده پشت انن متن ها برای افراد زارج از مزذاکره بزه
توضيحات فنی ،سياسی و حقوقی نياز دارد (بعيدینژاد .)6 :1239 ،متن برجام نيا دنزدگاهی را
که مبتنی بر رو داوطلبانۀ آن است تأنيد میکند و مهمترنن نشانه بر انن ادعزا ،آ زرنن سزنر
«مقدمه و مفاد عمومی برنامه جامع اقدام مشترک» 1است که اننگونه نگزارش شزده اسزت...« :
انران و گروه  5+1اقدامات داوطلبانۀ زنر را در ار وب زمانی که جازيزات آن در انزن برجزام و
پيوستهای آن تشرنح شده است ،اتخاذ واهند کرد» (.)Mardani, 2016: 83

 .4فقدان تعیین امین برای برجام
بر ی اننگونه استدالل میکنند که ون برجام ،امين ندارد در نتيجه معاهده نيست .اوالً امزين
غيرالاامآوری را ظرف  15روز ارازه دهد .نانکه موضوع فيصله نيابد و شاکی بر انن نظر باشد که موضوع
مصداق «عدم پانبندی اساسی» است ،آن طرف میتواند موضوع را بهمنالۀ مبنای توقف کلی نا جازی اجرای
تعهداته قلمداد نا به شورای امنيت ابالغ کند .در ادامه شورای امنيت میبانست در صوص قنعنامهای برای
تداوم لغو تحرنمها تصميمگيری کند .نانکه انن قنعنامه طی  22روز به تصونب نرسد مفاد قنعنامههای
سابق مجدداً اعمال واهند شد .انران بيان داشته است که نانکه تحرنمها جازی نا کلی مجدداً اعمال شوند،
انران انن امر را بهمنالۀ زمينهای برای توقف کلی نا جازی تعهدات ود طبق برجام قلمداد واهد کرد.
1. Iran and E3/EU+3 will take the following voluntary measures within the timeframe as detailed in this
JCPOA and its Annexes
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معاهده مخت معاهدات ندجانبه است .حال باند به انن سؤال پاسخ داد که آنا می توان برجام
را به فرض معاهده بودن ،دوجانبه تلقی کرد نا باند آن را ندجانبزه دانسزت .از نزک سزو سزند
مذکور دوجانبه است ،زنرا نک طرف دولت انران است و طرف مقابل 6 ،کشور و لذا تعهدات نيزا
دوجانبه و متقابل است :انران در برابر هر نک از طرفهای مقابل و آنها نيزا در برابزر انزران .از
سوی دنگزر ،برجزام ندجانبزه اسزت ،زنزرا  1نزا بزه بيزانی  1طزرف دارد .البتزه دوجانبزه نزا
ندجانبهبودن نک معاهده تأثيری در ماهيت و آثار حقوقی آن ندارد؛ به نظزر مزیرسزد برجزام
نک موافقت نامۀ نااکتی دوجانبه است .طبق آنين عام مشترک در کليۀ معاهدات اعم از دوجانبه
نا ندجانبه ،اسناد تصونب باند مبادله شوند؛ افاانه تعداد معاهدات ندجانبزه موجزب شزده
است که عمل مبادله در معاهدات ندجانبه به تودنع اسناد تصونب ناد امين تبدنل شزود .امزا
کماکان معاهدات دوجانبه تابع مبادلۀ اسناد تصونب است .حال حتی اگر برجام را نزک معاهزدۀ
ندجانبه نيا بدانيم طبق مادۀ  16کنوانسيون ونن در صزوص حقزوق معاهزدات ،کشزورهای
شرکت کننده در مذاکره می توانند در ود معاهده نا به صورت دنگری امين معاهزده را انتخزاب
کنند .بنابرانن ،تعيين امين جاو عناصر تشزکيل دهنزدۀ معاهزده نيسزت؛ نعنزی بزا مبادلزه هزم
میتوان کار تودنع را انجام داد.

 .5تعییننکردن روند تصویب در برجام
بر ی انن گونه استدالل می کنند که ون در برجام تصونب پيه بينی نشده است ،لزذا معاهزده
نيست و الزم نبود مجلس آن را تصونب کند .در پاسخ به انن امر نيا باند تأکيد کرد شزيوههزای
اعالم رضانت به التاام در قبال معاهدات را قانون دا لی به صوص حقزوق اساسزی هزر کشزور
مشخ می کند .درواقع در مقابل گروه ذکرشده ،گروهی دنگر با استناد به اصل حاکميت قانون
بر انن نظرند که انن متن ناگانر باند به تصونب مجلس نيا میرسزيد .انزن گزروه کزه نظرشزان
صازب به نظر میرسد در اثبات نظر ونه به انن دالنل تمسزک مزیکننزد :اول اننکزه بنزا بزر
دوگانگی نظام حقوقی دا لی و بين المللی و اقتضای حاکميت قانون اساسی منابق اصزول  11و
 135عهدنامهها و مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای دولت انران با سانر دولتها ،باند بزه
تصونب مجلس شورای اسالمی برسد .دقت در صورت مشرو مذاکرات مجلس به روشنی حاکی
از آن است که مقنن ،هر سند متعهدکنندۀ کشور را مدنظر قرار داده و بر رعانت احتيا تصرنح
کرده است .از انن رو ،رو قانون در اصل  11مؤند انن منلب است که اگر روی اموال عمومی و
بيت المال نا شئون ملت ،قرارداد و تعهدی بسته شود ،باند مجلس که نمانندۀ ملت اسزت ،از آن
آگاه باشد و اجازۀ انعقاد آن قرارداد را بدهد .شورای نگهبان نيا طبق اصل  31قانون اساسزی در
بند  3نظرنۀ تفسيری ود به شمارۀ  3332مورخ  1263/3/1به صراحت ،مالک لزاوم تصزونب
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توافقات بين المللی را «تعهدآوربودن» بيان کرده است 1.درواقع اطزالق و عموميزت اصزول  11و
 ،135تمام اسنادی که برای کشور از نظر بين المللی انجاد تعهد کند ،فارغ از نام و عنزوان آن را
دربر می گيرد .بنابرانن ،با توجه به اصالت محتوا در معاهدات ،هرگونه تعهد بين المللی که به هزر
عنوانی کشور را متعهد کند ،مشمول انن اصول واقع شده است که باند به تصونب مجلس برسد
( ليلینژاد.)369 :1239 ،
بر ی نيا در تالش اند انن نظر را تحميل کنند که ون آلمان ،انگلزيس ،فرانسزه ،روسزيه و
ين برجام را به مجالس قانون گذاری ود برای تصزونب اراززه نزداده انزد پزس برجزام معاهزده
نيست .آن ها بر انن نظرند که شرانط کشورهای طزرف تفزاهم ،پزذنرش ماهيزت حقزوقی آن را
ناممکن کرده است .در حقيقت اناالت متحدۀ امرنکا با مشکل مخالفزت کنگزره مواجزه اسزت و
اتحادنۀ اروپا نيا رونه ای کامالً روشن دارد که در هر صورت ،در شورای وزنران اتحادنزۀ اروپزانی
در صوص تفاهمات تصميمگيری میشود و بههزي وجزه تفزاهمی بزرای تصزونب بزه مجزالس
قانون گذاری کشورهای عضو ارسال نمی شود و روسيه و ين نيا اساسزاً تعهزدات مشخصزی در
انن تفاهم ندارند که بخواهند آن را برای تصونب پارلمانی به مجلس ببرند (بعيزدینزژاد:1239 ،
 .)1در مقابل انن دندگاه بانستی اطرنشان کرد که اوالً ورود مجلس به موضوع معاهزدات نزک
موضوع دا لی است که قانون اساسی هر کشور تکليف را مشخ می کند .ثانيزاً از پزنج کشزور،
سه کشور آن عضو اتحادنۀ اروپا هستند و نمانندۀ اتحادنه ،گردانندۀ اصلی تهيه و تنظيم برجزام
است و محور اصلی برجام لغو تحرنم های انران است که به تصونب شورای وزنران امزور ارجزۀ
اتحادنه رسيده و حتی قنعنامۀ شورای امنيت نيا مورد توجه شورای مذکور قرار گرفته است .به
عبارت بهتر ،دنگر برای انن سه کشور دليلی برای تصونب مجالس قانون گذاری دا لزی نيسزت.
ثالثاً روسيه و ين طبق قانون اساسی شان تصونب انن گونه معاهدات را به عهدۀ رزيس جمهزور
ود گذاشتهاند و نه پارلمان3.
از سوی دنگر ،بر ی اعالم می دارند از آنجا که طرف اصلی نعنزی امرنکزا برجزام را معاهزده
نمی داند جمهوری اسالمی انران نيا مختار است که آن را معاهده بداند نا نداند .در پاسخ به انن
دسته از صاحبنظران باند گفت برجام نک موافقتنامۀ بينالمللزی اسزت .اعزالم وزارت ارجزۀ
 .1شورای نگهبان در نظرنۀ تفسيری اشارهشده در پاسخ به سؤال دولت اعالم میدارد :نادداشت تفاهم نيا نانکه
انجاد تعهد کند مانند قراردادهای بينالمللی باند تشرنفات قانونی مربو را طی کند ،بنابرانن به نظر میرسد
مقصود آن شورا انن بوده است که در جمهوری اسالمی انران ،برای معاهدهدانستن و لاوم تصونب مجلس
میبانست معيار و مالک را «انجاد تعهد» دانست.
 .3اصل  16قانون اساسی فدراسيون روسيه اشعار میدارد« :رزيس جمهور فدراسيون روسيه باند )b( ... :مذاکرات و
امضای معاهدات و توافقنامههای فدراسيون روسيه را انجام دهد» .از طرف دنگر ،در اصل  11قانون اساسی
جمهوری لق ين اننگونه مقرر شده است« :رزيس جمهور جمهوری لق ين ،از جانب جمهوری لق
ين معاهدات و توافقنامههای مهم که با کشورهای دنگر منعقد شده را تأنيد میکند».
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جمهوری اسالمی انران نا اناالت متحزده کزه برجزام معاهزده نيسزت بزه نااکتزی بزودن برجزام
دشه ای وارد نمی کند .اظهارات و بيانات طرفين به صوص نک طرف ون با ن در تعزارض
است فاقد وجاهت قانونی است .عالوه بر انن ،به نظر میرسد بزه مصزلحت کشزور مزا باشزد کزه
برجام معاهدۀ نااکتی تلقی شود ،زنرا طرف امرنکانی ممکزن اسزت بزا معاهزدهندانسزتن آن بزه
دنبال انن امر باشد که زمينه را برای اجرانکردن آن فراهم کند.
بر ی دنالماتها نيا بر انن نظرند برجام نک موافقتنامۀ نااکتی است .طبق نظر مسزئوالن
ارشد وزارت ارجۀ کشورمان انن سند حاوی تعهدات سياسی و داوطلبانه است که نافی تکاليف
و الاامات حقوقی دا لی است (بعيدی نژاد .)1 :1239 ،موافقزت نامزۀ نااکتزی نزا ا القزی دارای
ماهيت ،صوصيات و آثار سياسی است که اگر نک طرف آن را نقض کند باند در انتظار واکنه
سياسی طرف دنگر بزود .همزان طزور کزه در صزدر انزن نوشزتار ،بزه ونژگزی هزای انزن نزوع از
موافقت نامه ها اشاره شد در نظام حقوقی انران در آنين نامۀ گونگی تنظيم و انعقاد توافزق هزای
بينالمللی مصوب  1211هيأت وزنران ،تقسيمبندی توافقهای بينالمللی دولت بزه توافزقهزای
حقوقی و نااکتی مشاهده می شود .براساس مادۀ  1انن آنين نامه« :توافق نااکتزی تزوافقی اسزت
ناشی از روابط بين الملل که به موجب آن دستگاه دولتی تصميم ود به تعقيزب سياسزت هزای
معينی را اعالم می نماند ،بدون اننکه اثر حقزوقی الزم االجرانزی بزر آن مترتزب باشزد» .از نظزر
شورای نگهبان نيا وفق نظرنه ای که در باال به آن اشاره شد ،انن گونه برمی آنزد کزه اوالً از نظزر
شورای نگهبان عنوان تأثيری در ماهيت ندارد و ثانياً با توجه به مفهوم مخالف ،توافق ها نانکزه
تعهد حقوقی به دنبال نداشته باشند ،قرارداد (نا بزه عبزارت صزحيحتزر معاهزده) نخواهنزد بزود
(حدادی.)122 :1233 ،
همچنين ،از نظزر مخالفزان معاهزدۀ حقزوقی بزودن برجزام ،اوالً گزروه  5+1نزک شخصزيت
حقوقی مستقل ندارد و نک سازمان بين المللی محسوب نمی شود ،بلکزه نزک گزروه غيررسزمی
اسززت .دوم اننکززه طبززق کنوانسززيون ونززن ،معاهززده سززندی اسززت کززه تعهززدآور باشززد ،امززا
برجام ،تعهدآور نيست ون در راسزتای لغزو نزا محزدودکردن تعهزدات شزورای امنيزت اسزت،
نه انجاد تعهد جدند؛ درواقع منشأ تعهدات انران ناشی از مصوبات شورای امنيت است نه برجام.
بنابرانن ،برجام راهکاری است اجرانی برای لغو تعهزدات الزاام آوری کزه در  6قنعنامزۀ شزورای
امنيت عليه انران تحميل شده است .برجام تعهدی بر طرف انرانی انجاد نکرده ،بلکه تعهدزدانی
کرده است .پس صوصيت اصلی معاهده را که باند تعهدآور باشد برجام ندارد در نتيجه از نظزر
حقوقی معاهده محسوب نمزیشزود .تعهزدات انزران و سزانر کشزورهای عضزو  NPTمبنزی بزر
توسعهندادن سال های هستهای ناشی از  NPTاست که انن پيهتر به تصونب مجلزس شزورای
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اسالمی رسيده است (کنعانی 1.)3 :1239 ،انزن نيزا ماهيزت نااکتزی تعهزدات برجزام را تأنيزد
میکند.

 .6دیدگاه ایاالت متحده دربارۀ ماهیت برجام
نامهای که بهتازگی از سوی مانک پُماِئو 3منتشر شده حاکی از آن است که وزارت امور ارجزۀ
اناالت متحده بر انن امر تأکيد دارد که برجام منابق حقوق بين الملل الاام آور نيست .انزن نامزه
در پاسخ به سؤال پُماِئو دربارۀ اننکه را برجام بدون امضزا بزه کنگزره آورده شزد ،صزادر شزد.
وزارت ارجۀ اناالت متحده در بخشی از انن نامه اظهار می دارد برنامۀ جامع اقدام مشترک نک
موافقتنامه نا توافقنامۀ اجرانی نيست و از همين رو نک سند امضزاشزده محسزوب نمزیشزود.
برنامۀ جامع اقدام مشترک تعهدات سياسی بين انران و  5+1و اتحادنۀ اروپا را نشزان مزی دهزد.
اناالت متحده در پردا تن به مشکالت حساس در مذاکراتی که تعهدات سياسی در آن ها به حد
اعلی می رسد ،سابقۀ زنادی دارد .موفقيت برجام به انن موضوع که از نظزر حقزوقی الزاام آور نزا
امضا شده است نا نه؟ بستگی ندارد ،بلکه به اقدامات گستردۀ امنيتی اناالت متحده که در جزای
ود اعمال واهد شد وابسته است .همچنين ،انران درک می کند که اناالت متحده توانانی انن
را دارد در صورتی که انران به تعهدات ونه پانبند نباشد تحرنم هانمزان را مجزدداً تحميزل و
اعمال کنيم .جک گُلدسميت و بلينگر نيا انن موضوع را به وضو بيان کرده اند .جک اشاره کرد
که توافق منعقدشده توافق اجرانی نا ال و صرفاً نک توافق سياسی است که تعهدات حقزوقی
الاام آور انجاد نمیکند ،حتی اگر الاامی هنجاری در بسزتر سياسزی نزا ا القزی داشزته باشزد و
همانگونه که جان استدالل میکند در حالی که قنعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل متحد کزه
بر ی از مفاد برجام را اجرا می کند منابق حقوق بين الملل الاام آور باشد برجام بزه زودی زود
الاامآور نيست .قنعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل متحد ،اناالت متحده را به لغزو تحزرنمهزای
دا لی ملام نمیکند.
با اننکه انن مسئله جدند نيست مسئلۀ برجام از سزوی نزدنن کاندنزدای جمهزوری زواه
انتخابززات  3216رناسززت جمهززوری از جملززه ترامززم و مززارکو آنتونيززو روبيززو بحز و بررسززی
موشکافانه شده است و آن ها بيان داشتهاند در صورتی که بهمنالۀ رزيس جمهور برگانده شزوند
توافق با انران را زنر پا واهند گذاشت .دو موضزوع مزرتبط بزا هزم در اننجزا وجزود دارد؛ اول،

 .1کنعانی ،استادنار دانشگاه و رزيس سابق کميتۀ ملی حقوق بشردوستانۀ انران ،روزنامزۀ انزران /پنجشزنبه هشزتم
مرداد .1239
 .3مانک پمائو ( )Mike Pompeoنمانندۀ حوزۀ انتخابيۀ هارم کانااس از حاب جمهوری واه امرنکا در مجلس
نمانندگان است که برای نخستين بار در  55ژانونه  3211ميالدی به عضونت انن مجلس درآمد.
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همان گونه که در باال اشاره شد ،برجام به منالۀ نک موافقت نامۀ سياسی -نااکتی منزابق حقزوق
بين الملل الاام آور نيست .مسئلۀ دوم اننکه آنا تعهدات مندرج در برجام براساس حقزوق دا لزی
اناالت متحده الاام آور است؟ مقاله ای که در مجلۀ آتالنتيک 1منتشر شزده اسزت ادعزای مزارکو
آنتونيو روبيو را به صراحت نادرست می داند و توافق با انران را موافقت نامۀ اجرانی پذنرفته شزده
از سوی کنگره همچون موافقت نامه های صندوق بين المللی پول ،بانک جهزانی ،نفزت و سزازمان
تجارت جهانی می داند .اما همان طور که نامۀ وزارت امور ارجه مقرر داشته است برجام نزين
موافقت نامه ای نيست ،زنرا رزيس جمهور اناالت متحزده منزابق حقزوق دا لزی انزن ا تيزار را
داشته است که تحرنم ها عليه انران را لغو و دنگر نياز نبوده است از کنگره مجوز درنافزت کنزد.
بنابرانن ،ضروری است رزيس جمهور امرنکا به انران اعالم کند که برداشته شزدن تحزرنم هزا در
اجرای برجام ،ناشی از ا تيارات قانونی مجاز وی اسزت .رززيس جمهزور آننزدۀ انزاالت متحزده
می تواند از نين ا تيار قانونی استفاده و به انران اعالم کند که او در راسزتای منزافع و امنيزت
ملی امرنکا مجدداً تحرنمها را اعمال میکند .البته میتوان گفت انن استفادۀ قانونی از ا تيارات
از سوی اوباما برای شمپوشیکردن از تحرنمها عليه انران مزیتوانزد از سزوی رززيس جمهزور
بعدی با استناد به همين ا تيارات قانونی مجدداً برقرار شود.
جک نيا بر انن نظر است که رزيس جمهور اناالت متحزده و تزيم حقزوقی وی برجزام را بزا
دقت و منعنف در برابر مخالفت کنگره ،طراحی کرده اند .رزيس جمهزور انزاالت متحزده انزن را
میدانسته است که از حمانت کافی کنگره در جهت تغييزر قزوانين تحرنمزی دا لزی بر زوردار
نيست .اما او همچنين محاسبه کرده است که حتی منابق قانون ،کنگره نمیتوانزد بزرای اننکزه
وی با اعمال ا تيارات قانونی ونه از تحرنمها شمپوشی کند به اکثرنت باالنی دسزت نابزد.
بنابرانن ،او آنچه را که در راستای حل و فصل موضزوع اراده کزرده بزود بزه دسزت آورده اسزت،
هر ند وزارت ارجۀ تحت امر وی اکنون برجام را نک تعهد سياسی میداند و بنزابرانن رززيس
جمهور آننده را به برجام ملتام نمی کند .از انن رو رزيس جمهور آننده روی انن بسزتر حقزوقی
استوار واهد انستاد و مختار به رد نا قبول موافقت نامه واهد بود .البتزه انزن موضزوع کزه رد
برجام سياست زوبی بزرای انزاالت متحزده واهزد بزود نزا يزر مسزئله ای علزی حزده اسزت
(.)Weybrecht, 2015: 1

 .1آتالنتيک نکی از مجلههای امرنکانی است که در ابتدا تحت عنوان ماهنامۀ آتالنتيک در سال  1151در بوستون
ماسا وست تأسيس شد .عمدۀ موضوعات اپشده در مجله در صوص سياست ارجی ،علم سياست،
اقتصاد ،هنر ،فناوری و تکنولوژی است .اما منالب جانبی دنگری ون نقد کتاب و بررسی مسازل فرهنگی نيا
در آن گنجانده میشود.
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 .7لزوم تصویب شورای عالی امنیت ملی
بر ی از صاحب نظران ،اجرانی شزدن برجزام را منزو بزه تصزونب شزورای عزالی امنيزت ملزی
می دانستند .اصل  116قانون اساسی صالحيت های شورای عالی امنيت ملی را برشزمرده اسزت.
بر انن اساس ،تصونب نهانی نک موافقتنامۀ بينالمللی و سلب صالحيت از مجلس در ار وب
هي نک از بندهای سه گانۀ اصل مذکور قرار نمی گيرد .البتزه ممکزن اسزت انزن شزورا ،امضزای
توافقنامۀ بين المللی را از حي امنيتی به مصلحت کشزور بدانزد نزا ندانزد کزه در انزن صزورت
میتواند تنها نظر مشورتی ود را به مجلس ارازه دهد .هر ند انن نظزر ،الاامزی را در صزوص
تصونبکردن نا نکردن توافقنامه برای مجلس انجاد نمیکند و نمانندگان در تصزونبکزردن نزا
نکردن آن مختارند .اشاره به انن نکته ضروری است که با فزرض پزذنرش نقزه شزورای عزالی
امنيت ملی ،انن شورا تنها به مسازل مربو به امنيت کشور رسيدگی واهد کرد و با توجزه بزه
وجود و لاوم بررسی ابعاد مختلف فنزی ،اقتصزادی و فرهنگزی برجزام براسزاس قزانون اساسزی،
رسيدگی و تصونب از صالحيت شورا ارج واهد بود ( ليلینژاد.)362 :1239 ،

برجام بهمثابۀ موافقتنامۀ بینالمللی نزاکتی
هر معاهدۀ بينالمللی ،نک توافق بزينالمللزی و تزابع حقزوق بزينالملزل اسزت ،امزا هزر توافزق
بينالمللی را نمیتوان نزک معاهزدۀ بزينالمللزی قلمزداد کزرد .بنزابرانن ،بر زی از توافزقهزای
بين المللی -اعم از حقوقی نا سياسی -معاهدۀ بين المللی محسوب نمی شوند و در نتيجزه زارج
از شمول حقوق بين الملل اند( 1ضيانی بيگدلی .)31 :1215 ،آن بخه از توافقهزای بزين المللزی
منعقدشده بين دولتها و سازمانهای بينالمللی به دو دستۀ «توافقهای ا القی نزا نااکتزی» و
«توافقهای حقوقی» تقسيم میشوند.
رونززۀ دولززتهززا نشززان مززیدهززد آنهززا در کنززار انعقززاد توافززقهززای حقززوقی بززينالمللززی،
موافقتنامههای غيرحقوقی (نااکتی) نيا منعقد میکنند ،موافقتنامههانی که موجد تعهداتی بزا
ماهيت صرفاً ا القی نا سياسی اند .صوصيت مهم انن توافق ها آن اسزت کزه هزي گونزه الزاام
حقوقی برای طرفهای آن در پی ندارد و انن توافقها از دو نوع توافقی که دولزتهزا در آن بزه
دنبال انجاد تعهدات حقوقیاند نعنی معاهدات و قراردادهای بزينالمللزی متمزانا مزیشزوند .در
معاهدات ،تعهدات حقوقی تابع حقوق بينالمللاند و در قراردادهای بينالمللی انن تعهدات تزابع
 .1در عرصۀ بينالمللی توافقهای فراوانی ميان تابعان حقوق بزينالملزل (کشزورها نزا سزازمانهزای بزينالمللزی) و
غيرتابعان مانند توافق ميان دولت ها با نهادهای غيردولتی ،دولت ها بزا اشزخاص صوصزی زارجی و غيزر آن
منعقد میشود که از تمامی آن ها به توافق بينالمللی تعبير میشود .به نقل از :ضزيانی بيگزدلی ،1215 ،صز
.31-32
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نظامهای حقوق دا لی قرار مزیگيرنزد ( .)Widdows, 1979: 144-149بزر انزن اسزاس ،نقزض
تعهدات مندرج در توافق های نااکتی به مسئوليت بين المللی دولت ناقض منجر نمی شود و بح
آثار و اجرای مسئوليت در صوص نقض انن توافق ها منتفی است .البته نقض نين توافق هانی
ممکن است در شرانط و اوضاع و احوال اص با قواعد عام تعامالت سياسی و دنالماتيک مغزانر
تلقی شود و عکس العمل متقابل طرف دنگر همچون توسل اقدام تالفی جونانۀ غيردوسزتانه را در
پی داشته باشد (.)Fiedler, 1981: 106
اننکه موافقت نامه های نااکتی در دستۀ حقوق قوام نيافته قرار می گيرند ،محل تردنزد اسزت.
حقوق قوام نيافته معانی متعددی دارد .بر ی بر انن نظرند اساسزاً در حقزوق قزوام نيافتزه بحز
حقوقی بودن نا نبودن منر نيست ،بلکه درجۀ الاام آوربودن نا قابليت اجرانی از نرم بزه سزخت
منر است ( .)Boyle, 1979: 901-913ونل از حقوق قوامنيافته دو مفهوم اراززه مزیدهزد :اول،
هنجارهانی که در عين حال که دقيق اند ،قصد بر آن است که به تعهزدات حقزوقی بزين المللزی
منجر نشوند؛ دوم ،هنجارهای حقوقی که بسيار مبهم نا فاقد سازوکار اجرانی اند و به انزن دليزل
امکان اجرای آنها وجود ندارد (.)Weil, 1983: 417
منظور از توافق های نااکتی آن دسته از توافق هانی است که ميان تابعان حقزوق بزين الملزل
منعقد شده اند و طرفين به دنبال انجاد تعهد سياسی و ا القی نه تعهد حقوقی بزين المللزی انزد
(ضيانی بيگدلی .)32 :1232 ،در انن قبيل موارد ،دولت ها ميان ود پيمان هزانی بسزته انزد کزه
متضمن هي گونه تعهد حقوقی نبوده است .صوصزيت انزن پيمزان هزا ،اعزالم قواعزد نزا بيزان
تعهدات متقابل دولت هانی بوده است که در انعقاد انن پيمان ها مشزارکت داشزته انزد (فلسزفی،
 .)31 :1212تردندی در انن امر نيست که حتی انن گونه توافقات پيامدها و عواقب متعزددی را
به دنبال واهند داشت ،زنرا ممکن است به واسنۀ بر ی توافزق هزای نااکتزی ،در عمزل آثزار و
نتانج مثبت نا منفی بسياری برای دولت نا ملت به دنبال داشزته باشزد ،امزا انزن آثزار از منظزر
حقوق بين الملل جنبۀ حقوقی و الاام آور برای آن دولت نداشته باشد و دولت ملزام بزه پزذنرش
آنها نباشد ( لفرضانی.)33 :1239 ،
از منظر عرف بين المللی ،موافقت نامۀ حقوقی بين المللزی هرگونزه تزوافقی اسزت کزه ميزان
تابعان حقوق بين الملل و به منظور انجاد آثار حقوقی معين طبق قواعد حقوق بين الملل منعقزد
میشود (ضيانیبيگدلی .)32 :1232 ،وفزق مزادۀ  3کنوانسزيون  1363ونزن حقزوق معاهزدات،
توافق بين المللی اننگونه تعرنف شده است« :معاهده عبارت است از نک توافق بزينالمللزی کزه
بين کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بين الملل باشد ،صرف نظزر از عنزوان
اص آن و اعم از اننکه در سندی واحد نا در دو نا ند سزند مزرتبط بزه هزم مزنعکس شزده
باشد» .از انن رو ،عالوه بر اننکه طرف های معاهده بانستی از تابعان حقوق بين الملل باشند بانزد
دو مؤلفۀ بارز نک معاهدۀ حقوقی بينالمللی را نيا دارا باشند .انزن دو مؤلفزه عبزارتانزد از :اوالً
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معاهده باند دارای الاام حقوقی و بيان حقوق و تکاليف طرف های معاهزده باشزد .ثانيزاً معاهزده
تابع حقوق دا لی کشورها نباشد و مقررات حقوق بين الملل بر آن حکمفرما باشد ( لف رضانی،
.)12 :1239
آنچه در تعيين حقوقی نا ا القی بودن توافق نامه دارای اهميت اسزت انجزاد آثزار و الاامزات
حقوقی بين المللزی ميزان تابعزان حقزوق بزين الملزل اسزت و عنزوان ،تفزاوتی در ماهيزت انزن
موافقت نامه ها انجاد نخواهد کرد (وکيل 1.)62 :1232 ،مهزم تزرنن معيزار بزه منظزور تشزخي
حقوقی نا نااکتی بودن نک توافق ،توجه به مفاد توافق ،نهادهزای نزاظر و آثزار و نتزانج حقزوقی
مترتب بر آن و قواعد در نظر گرفته شده برای ضمانت اجرای توافق است که طرفين مبتنی بر آن
توافق نا در متن موافقت نامه به آن تصرنح کرده اند .در صورتی که با تحليل و تفسير انزن معيزار
روشن شود که طرفين درصدد انجاد آثار حقوقی بين المللی از نتيجۀ توافق ود بوده و آن را در
ار وب موازنن حقوق بين الملل تنظيم کزرده و ضزمانت اجراهزای حقزوقی بزرای آن در نظزر
گرفته اند ،بی تردند نين توافقی در قالب نک معاهدۀ حقوقی منعقد شده اسزت و در غيزر انزن
صورت باند آن را توافق نااکتی نا ا القی نامگذاری کرد (فتاحیزفرقندی.)9 :1239 ،
توافق های نااکتی انن فرصت را به دولتها می دهند که آثار قواعد را در عمل مشاهده کنند
و از نتانج بهدستآمده درس بگيرند (دومينزککزارو .)113 :1215 ،در سزنح دا لزی نيزا قزوۀ
مجرنه ،که متولی انعقاد انن نوع توافق هاست ،ممکزن اسزت بزه دليزل مزوانعی از حيز قزانون
اساسی نا مشکالت سياسی دا لی ،تمانلی به انجزاد تعهزدات حقزوقی بزين المللزی بزرای زود
نداشته باشد و لذا مبادرت به انعقاد انن نوع توافقها کند (ضيانیبيگدلی.)12 :1215 ،
اننک الزم است قبل از نتيجهگيری نهانی ،اشارۀ مختصزری نيزا بزه ارتبزا بزين قنعنامزۀ
 3321شورای امنيت و برجام شود.
تحليل قسمت  29برجام 3،به نقين نشان دهندۀ انن است که برجزام نزک معاهزدۀ حقزوقی
 .1به نقل از ميرعباسی ،1211 ،ص .33
 .3منابق انن متن :الف) روز نهانی شدن ،تارنخی است که در آن مذاکرات برجام ميان گروه  5+1و انران
جمعبندیشده است و بیدرنگ به دنبال آن« ،قنعنامهای که انن برجام را تأنيد مینماند» به شورای امنيت
برای تصونب بدون تأ ير تسليم واهد شد ... .ج .روز اجرا ،زمانی است که در آن ،همزمان با گاارش آژانس
مبنی بر راستیآزمانی اجرای تدابير مرتبط با هستهای انران به نحو مندرج در بخههای  19.1تا 19.13
پيوست  ،5اتحادنۀ اروپا و اناالت متحده به ترتيب اقدامات مشروحه در بخههای  15و  16پيوست  5را انجام
دادهاند و «مننبق با قنعنامۀ شورای امنيت» ،اقدامات شر دادهشده در بخه  11پيوست  5در سنح سازمان
ملل متحد انجام میشود ... .ه) روز اتمۀ قنعنامه ،روزی است که در آن« ،قنعنامۀ شورای امنيت سازمان
ملل متحد که انن برجام را تأنيد مینماند» ،مننبق با شرانط ود اتمه لغو واهد شد .برگرفته از قنعنامۀ
 3321شورای امنيت منتشره در پانگاه اطالعرسانی سازمان ملل متحد به نشانی اننترنتی:
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015
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بينالمللی نيست ( ،)Mardani, 2016: 83بلکه همانگونه که اشاره شد موافقزتنامزهای نااکتزی
است.

ارتباط قطعنامۀ  2231شورای امنیت و برجام
برای حصول تحليل جامعی از ماهيت برجام می بانسزت ارتبزا بزين برجزام و قنعنامزۀ 3321
شورای امنيت سازمان ملل متحد بررسی شود .از نگاه حقوق بين الملل ،برجام و قنعنامۀ شورای
امنيت ه رابنه ای دارند؟ در مقام تحليل و بررسی انن ارتبا می توان به نکاتی اشاره کرد کزه
در زنر میآنند:

 .1تمایز مفاد قطعنامه از مفاد برجام
قنعنامه و برجام دو سند جداگانه اند و ماهيت متفاوتی دارند .مؤند انن منلب نيا بند  11مزتن
قنعنامه  3321است که صراحتاً در پانوشت متن ود تأکيد کرده «مفاد انن قنعنامه به منالزۀ
مفاد انن برجام نيست» 1.هر ند برجام نکی از پيوست های قنعنامۀ شورای امنيزت اسزت و در
متن برجام به لاوم تصونب قنعنامه اشاره شده ،اما الاامات ذکرشده در قنعنامه صزرفاً تعهزدات
توافق شده در برجام نيست و موضوعات دنگری را نيا شامل می شود (فتزاحی زفرقنزدی:1239 ،
 .)13درواقع ،نقض قنعنامه به منالۀ نقض برجام نيست ،اما نقض برجام محتمل است به معنزای
نقض قنعنامه و برجام باشد ،زنرا در حالت کلی هدف اصلی قنعنامه عالوه بزر رفزع تحزرنم هزا،
تضمين حسن اجرای برجام است.

 .2قطعنامه بهمثابۀ سازوکار اجرایی برجام
دولت های  5+1از طرنق ارازه و تصونب قنعنامه تعهد ود را به اتمه بخشيدن به قنعنامههای
تحرنمی سابق عملياتی کردند؛ لذا از انزن منظزر ،قنعنامزه ،سزازوکاری بزرای اجزرای تعهزدات
مندرج در برجام که بر دوش دولتهای  5+1گذاشته شده است ،محسوب مزیشزود .درواقزع در
ذنل بند ( )aبند  ،1اتمۀ قنعنامه هزای سزابق اعزالم و در بنزد  1بزه اتمزۀ مقزررات و مزواد
قنعنامۀ  3321اشاره شده است و به شزرطی کزه در انزن دورۀ  12سزاله تحزرنم هزا بزازنگردد،
وضعيت انران و پروندۀ آن از دستورکار شورای امنيت برای هميشه ارج واهد شد.
اما نکتۀ اساسی دنگر در انن زمينه ،نظارت شورای امنيت بر بر ی فعاليت هانی است که در
برجام پيهبينی شده است .در انن پنج بند تأکيزد شزده اسزت کزه قنعنامزه گونزه تعهزدات
1. The provisions of this Resolution do not constitute provisions of this JCPOA.
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طرف ها در برجام را عملياتی می کند .نکی از انن کارکردها نظارت اسزت .در بنزد  16قنعنامزه،
وظيفۀ بررسی توصيه های کميسيون مشترک مندرج در برجام در صوص طر هزای دولزتهزا
برای مشارکت در برنامۀ هسته ای انران از جمله راکتور اراک نا برنامزههزای تحقيزق و توسزعه و
برنامههانی که به موجب برجام اجازه داده شده است بر عهدۀ شورای امنيت قزرار مزیگيزرد .بزا
نگاهی به مقدمات قنعنامۀ  3321معلوم میشود که بحز هزای اقتصزادی ،حفاظزت اطالعزات،
همکاری ،روابط جدند و مسازلی از انن قبيل ،بسيار مهم و بازگشت پذنری از آن ها بسيار دشزوار
است.
با تمرکا بر الفاظ به کار برده شده در برجام و بزا تکيزه بزر اقزدامات و اظهزارات طزرفين آن،
همچنين با تأکيد بر اصل حاکميت قانون در عرصۀ دا لی و بين المللی ،نااکتی بودن سند مزورد
بح اقوی است .درواقع می توان گفت برجام ،عباراتی را بزه کزار بزرده اسزت کزه مفيزد تعهزد
ا القی و نااکتی است و نمیتواند ماهيتی غير از آن داشزته باشزد .قسزمت اول مقدمزۀ برجزام
صرفاً نک وضعيت را روشن میکند و مسئوليت حقوقی را انجزاد نمزیکنزد .بزا وجزود انزن ،در
پاراگراف بعد ،دوباره بر نک شر تأکيد میشزود .سزاس ،در ابتزدا مزواد عمزومی و در قسزمت
شروع ،وضعيت نا موقعيت جدندی را اضافه میکند و آن وابستگی برجزام بزه تصزونب شزورای
امنيت است که بر ضميمه شدن برجام به قنعنامه تأکيد دارد .در عبارت دنگر ،اننگونه برداشت
میشود که اگر تعهدی وجود دارد ناشی از قنعنامه است و نه برجام به ودی ود.

نتیجهگیری
معيار تعيين کننده در ارزنابی اننکه سندی توافق حقوقی باشد نا غير آن ،اصوالً قصزد طزرف هزا
مبنی بر انجاد حقوق و تعهدات حقوقی ميان ود است .نزين قصزدی از طرنزق تفسزير ارادۀ
طرفين ،اوضاع و احوال زمان انعقاد و بررسی سانر نشانهها کشزف مزیشزود .انعقزاد توافزقهزای
نااکتی در حقوق بينالملل ممنوع نيست ،اما به دليل ماهيت غيرحقزوقی ،مقزررات بزينالمللزی
بهونژه حقوق معاهدات به طور کامل بر آنها اعمال نمیشود .درواقع هر نوع توافق منعقده ميان
دولتها را نمیتوان معاهده نا حتی نک توافق بينالمللی مشمول نظزام حقزوق بزينالملزل کزه
دارای آثار حقوقی باشد دانست.
بنا به تحليل باال ،نتيجه اننکه برجام نک موافقتنامۀ سياسی نا نااکتی است .نمیتوان گفت
ون برجام به شورای امنيت برده شده است سند نک جانبۀ وابسته به سازمان ملل متحد است.
ادبياتی که برای برجام پيه بينی شده با سا تار حقوقی تصونب معاهدات متفاوت است .شورای
امنيت با تصونب قنعنامۀ  3321اشعار می دارد برجام بخشی از قنعنامۀ شورای امنيت اسزت و
انن سند بخشی از اعتبار ود را از قنعنامۀ شورای امنيت میگيرد .به همين دليل الزم نيسزت
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آن را معاهده تلقی کرد و به تصونب مجلس شورای اسالمی نيا نياز نيست ،زنرا مادۀ  35منشور
می گوند قنعنامه های شورای امنيت برای همۀ کشورها الاام آور است .از طرفی ،اگزر در صزفحۀ
ششم متن توافق نگاه شود صحبت از اقدامات داوطلبانه به ميان می آند و کلماتی بزه کزار رفتزه
است که به نوعی نشان دهندۀ متعهدشدن نيست .با انن حال ،نمی توان پذنرفت کزه برجزام هزم
معاهدۀ بينالمللی است و هم نيست .در ود برجام هي کجا از معاهدهبودن آن حرفی به ميزان
نيامده است و ادبياتی که برای الاام آوربودنه پيه بينی شده اسزت کزامالً بزا سزا تار حقزوقی
تصونب معاهدات متفاوت است .اگر به سا تار معاهدات نگاه شود اغلب تزارنخ امضزا دارنزد کزه
نشان می دهد مذاکرات اتمه نافته و متن نهانی است .همچنين ،تارنخ تصونب دارنزد کزه انزن
تارنخ در معاهدات بين المللی ذکر و به آن اشاره میشود که ه اقداماتی الزم اسزت تزا معاهزده
اجرانی شود .در متن برجام عناصر گفته شده ،رعانت نشده است و به جای امضزا ،بزه روز نهزانی
اشاره شده است نعنی روزی که دنگر متن قابل تغيير نيست.
توافق برجام بر مبنای حقوق بين الملل منعقد شده اسزت ،امزا طزرفين مناقشزه زمزانی کزه
موافقتنامۀ ژنو ،لوزان و بعد بيانۀ ونن منعقد می شد هي گاه به معاهدهبودن اذعان نکردهاند .بند
 6برجام به اصول منشور ملل متحد اشاره می کند و تأکيد دارد کزه برجزام در زار وب اصزول
منشور است .با توجه به جهات ،دالنل و مستنداتی که ذکر شد ،فرضيۀ اصلی نگارنزدگان مشزعر
بر اننکه برجام موافقتنامۀ بينالمللی نااکتی است و در نتيجه از لحاظ حقوقی الزاامآور نيسزت
به اثبات می رسد .در صوص ارتبا بين قنعنامۀ  3321شورای امنيت سزازمان ملزل متحزد و
برجام نيا بانستی اشعار داشت ،برجام و قنعنامۀ  3321شورای امنيت بزه واسزنۀ ارتبزاطی کزه
بين آن ها در نظر گرفته شده است در نکدنگر تأثيرگزذار واهنزد بزود ،امزا هزر نزک اسزتقالل
وجودی و ماهيتی متفاوت دارند .درواقع ،نقض قنعنامۀ موصوف به مثابۀ نقض برنامۀ جامع اقدام
مشترک نيست ،اما نقض مندرجات برجام ممکن است نقض قنعنامه باشد.
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