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چکیده
با انعقاد برنامۀ جامع اقدام مشترر (برجتام) در  ۴۱جتالی  ،۵۱۴۲بتن ایترا و گترو ،۴+۲
اخرالف هسره ا ایرا بعد از نزدیک به  ۴1سال پایا پتییرت  .بالتاصتهه پت از ایت اتفتا،،
شالرا امنن قطعنامۀ  ۵۵1۴را در تأیند مفاد برجام به تصالیب رستاند .ایت ستند کته تمتام
تحریم ها شالرا امنن سازما مهل و همچنن تحریم ها چندجانبه و مه (اتحادیۀ اروپتا و
آمریکا) مرتبط بتا برنامتۀ هستره ا ایترا را لغتال کترد  ،در بنتدها  13و  13ختالد ،ستازوکار
حلوتصل اخرالتات و رسندگ به نگرانت هتا و اداتا اتدمپایبنتد اااتا بته تعتداتشتا را
پنش بنن کرد اس  .ای سازوکار از جتات بسنار  ،مرفاوت از شنال هتا ستنر حتلوتصتل
اخرالتات (حقالق و سناس ) بالد و بهانالا یک شنالۀ بدیع و ابرکتار  ،دارا وجتال مشتابت
با «آین ادم پایبند » اس  .ای مقاله مبرن بر روش تالصنف  -تحهنه  ،ضم اشارۀ اجمال
به محرالا برجام و قطعنامۀ  ،۵۵1۴بهتفصنل و بهدق به تبنن ماهنت ستازوکار حتلوتصتل
اخرالتات برجام م پردازد.
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مقدمه
اداا گروهک مناتقا در سال  ۵۱۱۵مبن بر انجام یک سر تعالنت هتا هسترها تالستط
ایرا در اصفتا  ،نطنز و ارا  ،و بهدنبال آ  ،تأیند ای تعالنت هتا تالستط آنانت  ،نقطتۀ آ تاز
اخرالف هسره ا ایرا بالد .در جریتا بررست پرونتدۀ هسترها در شتالرا حکتام آنانت 3 ،
قطعنامه اهنه ایرا صادر شد که در نتای به مالجب قطعنامۀ  ۱تالریۀ  ،۵۱۱3پروندۀ هسترها
به شالرا امنن سازما مهل ارجاع داد شد .همزما با تالش آنانت و شتالرا امننت بترا
حل وتصل نتای پروندۀ هسره ا  ،ایرا ننز با گروهت تحت انتالا «( »۲+۴آمریکتا ،ترانسته،
انگهن  ،چن  ،روسنه و آلما ) ،میاکرات را با هدف مخرالمه نمالد پروند آ از کترد تتا اینکته
سرانجام برتن در  ۴۱جالی  ۵۱۴۲تالاتق با انالا «برنامۀ جامع اقدام مشرر » (برجتام) را
منعقد کردند .ای تالاتق که از آ م تالا بهانالا یک از اتفاقات حقتالق و بتن المههت متتم
قر  ۵۴در حالزۀ اهالم و تناور هسرها یاد کرد (رضاه پنشرباط ،)2۱ :۴13۲ ،براساس نظر
اکثری  ،مالاتق نامۀ سناس و نه معاهدۀ حقالق الزامآور محسالب م شتالد .متتمتتری دییتل
چنن امر  ،جن مفاد و محرالا تالاتق و ادم قصد و ارادۀ برتن برا پییرش یک معاهتدۀ
حقتالق التزامآور است  .)Mardani & Hooshmand, 2016: 82( ۴برجتام دربرگنرنتدۀ تعتتدات
سناس و داوبهبانه ا (ببق ترایند مشروح در سند) اس کته نتات تکتالن اجبتار حقتالق
براساس تکالن و الزامات حقال ،داخه اس (بعند نژاد .)2 :۴13۱ ،ببق برجام ،قرار شد کته
تحریمها شالرا امننت  ،اتحادیتۀ اروپتا و تحتریمهتا یکجانبتۀ آمریکتا در خصتال برنامتۀ
هسرها ایرا به صالرت کامل لغال شالد .البره در حال حاضر با خروج یکجانبۀ آمریکتا از برجتام،
آیندۀ ای سند با ابتامات و سؤایت بسنار روبهروس  .صرفنظر از کهن برجام که بته اارقتاد
برخ  ،بهانالا یک شنالۀ ابرکار  ،تحالل در نظام حلوتصل اخرالتتات هسترها ایجتاد کترد،
سازوکار حلوتصل اخرالتات مرتبط با خالد سند ننز دارا ویژگ ها بدیع و ابرکار اس کته
قابهن بررس دارد .در ای زمننه ،پرسش اصته ایت مقالته ایت است کته ماهنت ستازوکار
حلوتصل اخرالتات برجام (بندها  13و  )13چنس ؟ در پاسخ ،ای ترضنه قابتل بترح است
که ای سازوکار ،مرفاوت از شنال ها سنر حلوتصل اخرالتات در حقتال ،بتن المهتل است و
م تالا مشابت های را منا ای سازوکار و «آین ادمپایبند » ۵یات  .ای مقاله ،شامل سته
قسم اصه اس  :مفاد برجام و قطعنامۀ  ،۵۵1۴ترتنبات حلوتصل اخرالتتات ستند و ارتبتاط
منا سازوکار حلوتصل اخرالتات برجام با آین ادمپایبند .

1. Joyner, Dan, “Guest Post: The Joint Comprehensive Plan of Action Regarding Iran’s Nuclear
Program”, issued: 15 July 2015, Last visited: 21 September 2018, Available at: http://opiniojuris.org
2. Non-Compliance Procedure
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نگاهی به مفاد برجام و قطعنامۀ 3322
برجام دربرگنرندۀ  13بند و  ۲سند «ضمنمه» اس  .قسم اول برجام به مالضتالع نت ستاز ،
تحقنق و تالسعۀ ن ساز و ذخایر اخرصا یاتره اس  .براساس اولن مقرر در ایت قستم :
«برح بهندمدت ایرا شامل برخ محتدودی هتا متالرد تالاتتق در متالرد همتۀ تعالنت هتا
ن ساز اوراننالم و تعالن ها مرتبط با ن ساز اوراننالم ،از جمهته برخت محتدودی هتا
مشخص در برخ تعالن ها خا تحقنق و تالسعه ،برا هش سال نخس  ،و بهدنبال آ  ،با
ضرباهنگ معقالل ،تکامل تدریج به سم مرحهۀ بعد تعالن هتا نت ستاز ایترا بترا
اهداف منحصراً صهحآمنز خالاهد بالد» () .)JCPOA, 2015: Section. A (1دیگر مفاد ای قسم
بدی شرح اس  :تحقنق و تالسعۀ ن ساز بدو انباش اوراننالم ن شد ؛ انجام تعالن هتا
مرتبط با ن ساز ب  ۴۲سال ،صرتاً در نطنز اصفتا و تبدیل تردو به مرکز هسرها  ،تنزیک
و تناور و اینکه سق سطح ن ساز اوراننتالم 1/33 ،درصتد و مقتدار هگزاتهالرایتد اوراننتالم
ن شد  1۱۱ ،کنهتالگرم است (بت متدت  ۴۲ستال) ().)JCPOA, 2015: Section. A (2-7
قسم دوم ،به مساهل مرتبط با تأسنسات ارا  ،آب سنگن و بازتراور م پردازد؛ اینکه ایترا
اقدام به « بازبراح و بازساخ یک راکرالر تحقنقات آب سنگن مدرننز شد در ارا خالاهد
کرد» .نکات متم دیگر اینکه به مدت  ۴۲سال ،راکرالر آب سنگن دیگر یا انباش آب ستنگن ،
در ایرا نخالاهد بالد و بازتراور یا ساخ تأسنسات قادر به انجام ای کار بتهجتز تعالنت هتا
جداساز با هدف تاللنتد رادیالایزوتتال هتا پزشتک و صتنعر بترا همنشته ممنتالع است
() .)JCPOA, 2015: Section. B (8-12در برجتام ،از اقتدامات اارمادستاز بتهانتالا بخشت از
سنسرم راسر آزمای سند صحب شد اس  .از جمهه الزامات ایرا در ای حالز ابارتانتد از:
اجرا مالقر پروتکل الحاق و اقدام به تصتالیب آ در چتارچالب زمتان مقترر در ضتمنمۀ ۲؛
اجرا «نقشۀ را برا رتع ابتام از مساهل مالرد اخرالف حال و گیشره» مالرد تالاتق با آنانت و
تراهم کرد امکا نظارت آنان بر اجرا اقدامات داوبهبانۀ میکالر ( JCPOA, 2015: Section.
) .)C (13-17در قسم چتارم برجام ،به مالضالع تحریمها پرداخره شد اس  .برخ از مفاد ای
قسم ابارتاند از :لغال تمام قطعنامهها شالرا امنن  ،اتحادیۀ اروپا و آمریکا مرتبط با برنامۀ
هسرها  ،همزما با اجرا اقدامات تالاتقشد و خالددار اتحادیۀ اروپا و آمریکا از بازگرداند یا
تحمنل مجدد تحریمها لغالشد ().)JCPOA, 2015: Section. D (18-26
در خصال قطعنامۀ  ۵۵1۴شالرا امنن هم نکات قابتل اشتار است  .در نخسترن بنتد
قطعنامه ،تصریح شد اس که شالرا برجام را تأیند کرد و بهبالر جد خالاسرار اجرا کامل آ
اس ( .)S/RES/2231, 2015: para.1در بندها  1و  ،۱وظنفۀ راسر آزمای و نظارت ضرور بر
تعتدات ایرا و اراهۀ گزارشها منظم به شالرا حکام و در صالرت اقراتا ،شتالرا امننت بتر
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اتدۀ مدیر کل آنان قرار داد شتد است ( .)S/RES/2231, 2015: paras.3-4براستاس نظتر
شالرا امنن  ۴۱ ،سال پ از روز تالاتق ،مفاد ای قطعنامه باید لغتال ،و رستندگ بته مالضتالع
هسره ا تالسط شالرا پایا بپییرد .همچنن مالضالع ادم اشااه از تترس مالضالاات در دسرالر
کار ای رک سازما مهل خارج مت شتالد ( .)S/RES/2231, 2015: para.8بنتدها  ۵۴تتا ۵1
قطعنامه به لغال کهنۀ قطعنامهها مرتبط با برنامۀ هسرها ایرا اشار دارد .نکرتۀ متتم شتایا
ذکر در مالرد مفاد قطعنامه اینکه ببق بند « :۵3تمام مفاد برجام برا اجرا منا گرو  ۲+۴و
ایرا اس و نباید بهانالا ایجاد سابقه برا دول دیگر یا برا اصالل حقتال ،بتن المهتل یتا
حقال ،و تکالن وتق معاهدۀ منع اشااۀ تسهنحات هسرها و سایر استناد مربالبته و همچنتن
اصالل و رویهها شناخرهشدۀ بن المهه قهمداد شالد» (.)S/RES/2231, 2015: para.27

بندهای  23و  23برجام
در اینجا ،ابردا بندها  13و  ،13و سپ  ،وضعن پایبند برتن به تعتداتشا بررس م شالد.

 .2ترتیبات حلوفصل اختالفات
براساس بند  13برجتام ،حتل وتصتل اخرالتتات منتا بترتن بتر اتتدۀ نتتاد تحت انتالا
«کمنسنال مشرر » خالاهد بالد که مرشکل از نمایندگا گترو  ۲ +۴و ایترا و ننتز نماینتدۀ
اال اتحادیۀ اروپای در امالر خارجه و سناس امننر اس  .کمنسنال به انتالا نتتاد نظتارت
برجام ،به مالضالاات ناش از اجرا ای سند رستندگ مت کنتد ( JCPOA, 2015: Preamble
) .)and General Provisions (IXالبره در حال حاضتر ،بتا تالجته بته ختروج آمریکتا از برجتام،
جهسات کمنسنال بدو حاالر نمایندۀ ای کشالر تشکنل م شالد .بررست اااتا کمنستنال
نشا مت دهتد بترف ربت همتالار اکثریت را در آ در اخرنتار دارد .برخت از کارکردهتا
کمنسنال ابارتاند از :مرور و تصالیب براح نتای رآکرالر مدر شدۀ تحقنقتات آب ستنگن ؛
مرور و تصالیب برحها اراهه شد تالسط ایترا بترا آ تاز تحقنتق و تالستعه بتر رو ستالخ
رآکرالر تحقنقات تترا بر مبنا تهز اوراننالم؛ مرور و رایزن برا پرداخر به مالضالاات ناشت
از اجرا لغال تحریمها و حلوتصل مالضالاات مرتبط بتا اتدم اجترا تعتتدات اااتا ،براستاس
ترایند مشتروح در برجتام () .)JCPOA, 2015: Annex IV, para. 2 (1-16جهستات کمنستنال
بهبالر معمالل ،هر  1ما یکبار برگزار خالاهد شد .البره هر یک از اااتا هتم مت تالاننتد در هتر
زمان تقاضا تشکنل جهسه کنند که باید ظترف یتک هفرته تشتکنل شتالد ( JCPOA, 2015:
) .)Annex IV, para. 3 (1-2تصمنمات در کمنسنال با اجماع اتخاذ م شالد؛ مگتر در خصتال
مالضالاات تح «بخش  »Qاز ضمنمۀ ( ۴که در مالرد دسررس هاس ) که م تالا با پتن ری
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مثب اااا ننز در مالرد آنتا تصتمنمگنتر کترد ().)JCPOA, 2015: Annex IV, para. 4 (1,4
در خصال نحالۀ رسندگ کمنسنال  ،بند  13برجام تصریح دارد که چنانچته ایترا معرقتد بته
ادمپایبند هر یک یا تمام اااا گرو  ۲+۴به برجام باشد ،یا هر یک از اااا ایت گترو ،
چنن اارقاد را نسب به ایرا داشره باشند ،م تالانند شکای خالد را نزد کمنستنال مطترح
کنند .ای نتاد باید ظرف مدت زما  ۴۲روز (قابل تمدید) به حلوتصل مالضالع بپردازد .اگر هر
یک از برتن همچنا معرقد به تنصههنناتر مالضتالع باشتد ،مت تالانتد مالضتالع را نتزد وزرا
خارجه کشالرها ااال مطرح کند .ای وزرا ننز  ۴۲روز (قابل تمدید) ترص دارند تا مالضتالع را
تنصهه دهند .رسندگ به شکای به همن جا خرم نم شالد .ای امکا تتراهم شتد است کته
پ از بررس کمنسنال مشرر  ،به مالازات (یا بهجا ) بررس در سطح وزرا خارجته ،ااتال
شاک یا ااال که پایبند اش زیر سؤال بالد اس  ،از یک هنأت مشالرت مرشتکل از  1ااتال
(یک ااال از برف ایرا و یک ااال از برف گرو  ۲+۴و ااال سالم به صالرت مسترقل) بخالاهتد
که به مالضالع رسندگ کند (حداکثر ظرف ۴۲ ،روز) .نرنجۀ رسندگ هنأت در قالب یک نظریه
نرالزام آور اس  .چنانچته مرعاقتب ایت تراینتد  1۱روز یتا بنشترر ،مالضتالع همچنتا بتدو
حلوتصل باق بماند ،ای بار کمنسنال ترص دارد که ظرف مدت  ۲روز بتا تمرکتز بتر نظریتۀ
هنأت مشالرت  ،مالضالع را حلوتصل کند ( .)JCPOA, 2015: para.36اینکته تصتمنمگنتر در
کمنسنال ننازمند اجماع برتن اس  ،برا ایرا بهمثابۀ تنغ دولبه اس  .هما گالنهکه ممکت
اس شکای ما اهنه یک ااال برجام بهدلنل وتال یک از اااا به نرنجه نرسد ،ای امکا وجتالد
دارد که ایرا هم برالاند تصمنم کمنسنال اهنه خالد را ننز وتال کند .بنا شد اس که با تالجه
به اینکه کسب ری اکثری در کمنسنال  ،برا ایرا بسنار دشالار است  ،در نظتر گترتر ری
اجماع از نظر حقالق به نفع ایرا محسالب م شالد (احدیا  .)3۱-3۲ :۴13۱ ،مطالتب متیکالر،
یک از ضع ها سازوکار حلوتصل اخرالتات برجام را آشکار م سازد ،و آ اینکه هتر یتک از
برتن م تالاند مبرن بر ای اارقاد که برف دیگر اقدام به نقض تعتداتش کرد اس  ،به ایت
سازوکار مرالسل شالد؛ اینکه بدو هنچگالنه دلنه و صرتاً براساس یتک بتاور ،برتالا دست بته
چنن اقدام زد ،قابل انرقاد بهنظر م رسد و م تالاند محل سالءاسرفاد باشتد (محبت و نتی،ار،
 .)۵23 :۴133البره در مالرد مطهب اخنر ،شایا ذکر اس که بهنظر م رسد چنن ضعف تنتتا
در خصال داالا ایرا اهنه برف مقابل وجالد دارد ،و در ارتباط با برف داالا بترف مقابتل
ای گالنه ننس ؛ چراکه در خصال اداا برف مقابل اهنه ایرا  ،صالحن اولنه با آنان اس
و تا زمان که ای نتاد وجالد قصالر یا ادمپایبند ایرا در برنامتۀ هسترها اش را تأینتد نکنتد،
برف مقابل نم تالاند بر پایۀ باور خالد ،اداای اهنه ایرا مطرح کند.
چنانچه اخرالف منا برتن از مجرا سازوکارها میکالر بته نرنجته نرستد ،امکتا ورود
شالرا امنن به قانه وجالد دارد؛ آ هم درصالرت که مالضالع کماکا بتهنحتال متالرد رضتای
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شاک حلوتصل نشد باشد و شاک بر ای باور باشد که مالضالع ،مصدا« ،ادمپایبند اساس »
اس  .شاک م تالاند مالضالع را بهانالا مبنا تالق که یا جزه اجرا تعتداتش ببق برجام
قهمداد کند یا از شالرا امنن بخالاهد که اقدام به رسندگ کند ( .)JCPOA, 2015: para.36در
واقع ،ای قسم از برجام ،امکا خاتمه بخشند به اجرا تعتدات ،بتدو ارجتاع مالضتالع بته
شالرا امنن  ،را برا ااال شاک پنشبنن کرد اس  .ببتق برجتام و ننتز قطعنامتۀ ،۵۵1۴
بازگش تحریم بهصالرت جزه یا که (صرتاً تحریمها شالرا امنن ) ،زمننها بترا تالقت
که یا جزه تعتدات ایرا ببق برجام محسالب م شتالد ( .)JCPOA, 2015: para.37بنتد 13
برجام بهبالر خا  ،نحالۀ رسندگ به اداا ادمپایبند ااتال در شتالرا امننت را مشتخص
م کند .شاک زمان که شالرا امنن را در جریا ادمپایبند اساست ااتال قترار مت دهتد،
م بایس ای شالرا را نسب به تالشها مبرن بر حس نن برا حلوتصل مالضتالع ،مطهتع
سازد .مطهب اخنر ،نشا م دهد که برجام به برتن اجاز نم دهد که از هما ابردا ،و بهنحتال
دلبخالاهانه و خالدسرانه ،به شالرا امنن شکای کنند .تالش کات و اولنته بترا حتلوتصتل
مالضالع از بریق کمنسنال  ،پنش از ارجاع وضعن به شالرا امنن  ،یک ضرورت دانسره شتد
اس  .در ادامۀ مسنر رسندگ بته شتکای  ،شتالرا در پاستخ ،اقتدام بته ری گنتر در خصتال
قطعنامه ا برا تداوم لغال تحریمها م کند که چنانچه نرالاند ظرف مدت زما  1۱روز از تاریخ
ابالغ مالضالع به شالرا ،چنن قطعنامها را تصالیب کند ،آنگا تمام قطعنامهها قبه شالرا که
به مالجب برجام لغال شد اس  ،دوبار اامال خالاهنتد شتد ،مگتر اینکته شتالرا بتهنحتال دیگتر
تصمنمگنر کند ( .)JCPOA, 2015: para.37روند میکالر ،در بندها  ۴۴و  ۴۵قطعنامۀ ۵۵1۴
شالرا امنن مالرد اشار قرار گرتره اس  .بهصالرت خالصه ،ای دو بند هم تالضنح م دهند که
شالرا امنن ظرف  1۱روز پ از دریات ابال نۀ کشالر شاک مبن بر ادمپایبنتد اساست
برف مقابل ،باید ادامۀ لغال تحریمها ایرا را به ری بگیارد (S/RES/2231, 2015, paras.11-
 .)12ای مقرر م تالاند بسرر را برا سالءاسرفاد هر یک از کشالرها اروپای ااال برجام (کته
ااال داهم شالرا امنن هم هسرند) جت بازگرداند تحریمها مهغ شتد تتراهم ستازد .در
واقع ،هر یک از ای اااا م تالانند بهسادگ و با وتال قطعنامۀ شتالرا ،متانع از تصتمنمگنتر در
زمننۀ ادامۀ لغال تحریم ها شالند و در نتای مالجب شالند که تحریمهتا پنشتن دوبتار برقترار
شالند .البره چنانچه قطعنامه ،در چارچالب تصل  3منشالر باشد ،براساس بند  1مادۀ  ۵3منشالر،
در خصال تصمنمات که به مالجب مندرجات تصل  3منشالر اتخاذ م شالد ،برف داالا از داد
ری خالددار خالاهد کرد .نکرۀ شایا ذکر در خصال بازگش تحریمها ،اینکه ببق برجتام و
ننز قطعنامۀ  ،۵۵1۴بازگش تحریم ها ،بر قراردادهای کته بتن هتر بترف و ایترا یتا اتتراد و
نتادها ایران قبل از تاریخ اامال مجدد قطعنامههتا تحریمت پنشتن منعقتد شتد است ،
تأثنر ندارد و آ قراردادها همچنا معربر خالاهد بالد (بهشرب که قراردادها مطابق با برجام و
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قطعنامه بالد باشد) (  .)S/RES/2231, 2015, para.15 / JCPOA, 2015: para.37با پنشبننت
مقررۀ اخنر ،خالاسره اند که تا حدود آثار اقرصاد ناش از بازگش تحریمها خنث شالد .نکرۀ
آخر در مالرد رسندگ در شالرا امنن  ،اینکه قطعنامۀ شالرا در خصال بازگش تحریمها ،بته
احرمال زیاد از ای منظر که تصمنم به بازگش تحریمها تصل  3منشالر گرتره م شالد ،تح
مقررات همن تصل صادر شالد و از ای منظر که شالرا صرتاً به اخرالت رسندگ مت کنتد کته
منا برتن و صرتاً براساس باور یک از آنتا به نقض تعتدات مطرح شد اس  ،تحت شتمالل
تصل  3خالاهد بالد (محب و بی،ار.)۵23 :۴133 ،
نخسرن بار اس که در حقال ،بن المهل شاهد تأسن چنن سازوکار پنچند  ،چندییه و با
مراحل رسندگ مرعددیم؛ سازوکار کته ییتۀ اول آ  ،کمنستنال مشترر  ،و ییتۀ آختر آ ،
شالرا امنن اس  .به اارقاد برخ  ،نظر به اینکه ای سازوکار در نتایت بته شتالرا امننت و
تحمنل مجدد قطعنامۀ تحریم پنشن خرم م شالد ،باید گف که سازوکار قدرتمحالر اس
که البره تالش شد اس که قتدرت شتالرا بتا ستازوکارها حقتالق قبتل از آ محتدود شتالد
(محمتتالد و تقت زاد انصتتار ۴33 :۴13۲ ،؛ مالکریمت و همکتتارا  .)۴۱۴1 :۴133 ،در نقتتد
مطهب اخنر ،باید گف که ای سازوکار ،اتفاقاً رضای محالر ،و نته قتدرتمحتالر است  .برخت از
هما ابردا ،به پنش بنن چنن سازوکار خالشبتن نبالدنتد .بترا مثتال« ،کمنستنال ویتژۀ
بررس برجام ،نرای و پنامدها آ » ،پ از انعقاد برجتام ،در گزارشت بنتا داشت کته ایت
سازوکار بهامد بر ضد ایرا تنظنم شد اس  .در هر مالرد که ایترا بته ایت ستازوکار مرالستل
شالد ،برند نخالاهد بالد ،بنابرای امالً نم تالاند به هنچ نقض که یا جزه از ستال گترو ۲+۴
به نحال واکنش نشا بدهد که به بر هم خالرد تالاتق منجر نشالد .ای کمنسنال همچنن بتر
ای باور بالد که اصطالح «ادمپایبند اساس » ،مندرج در بند  ،13بهبالر شفاف تعریت نشتد
اس ت کتته ای ت امتتر ،ختتالد زمننتتهستتاز تفستتنرها نادرس ت  ،بتانتتهجتتالی و ایجتتاد خستتارات
جبرا ناپییر برا ایرا خالاهد بالد ۴.براک  ،اد ا معرقدند کته یکت از ویژگت هتا ایت
سازوکار ای اس که ایرا تقریباً در تمام مراحل رسندگ بهجز در شالرا امننت مشتارک
خالاهد داش و در زمان که یک از برتن مدا ادمپایبند ایترا باشتد ،اتالو بتر متدا و
سایر برفها ،ایرا ننز در ترایند تصمنمگنر مشارک خالاهد داشت (محبت و بتی،ار:۴133 ،
 .)۵2۵در کل باید گف که سازوکار حلوتصل اخرالتات برجام بهنحال اس که به مالجب آ ،
اساساً در هنچ شرایط مناسبات منا برتن به اخرالف حقالق منرت نم شالد و بتهتبتع آ
به یک مرجع قاای ننز ارجاع نم شالد۵.
« .۴مر

کامل گزارش کمنسنال ویژۀ بررس

برجام در مجه » ،تاریخ انرشار ،۴13۱/3/۴۵ :تاریخ مشاهد :

https://www.farsnews.com،۴133/3/۵2

 .۵گف وگال با دکرر محمدجعفر قنبر جترم « ،ارزیاب تالاتق هسرها با معنارها حقال ،بن المهل» ،روزنامۀ
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 .3وضعیت پایبندی طرفین به تعهدات
در خصال وضعن پایبند بترتن بته برجتام ،شتایا ذکتر است کته تتاکنال هتنچ متالرد
ادمپایبند ایرا به ای سند مطرح نشد است  .در ایت خصتال مت تتالا بته  ۴۴گتزارش
مدیرکل آنان در مالرد اجرا برجام تالسط ایرا اشار کرد کته در تمتام آنتتا ،بته پایبنتد
ایرا به برجام تصریح شد اس  .برا مثال در گزارش  ۵۱م  ۵۱۴2آنان که برا اولن بتار
پ از خروج آمریکا از برجام منرشتر شتد ،از جمهته آمتد است کته« :ایترا ستاخ رآکرتالر
تحقنقات آب ستنگن ارا مالجتالد را ببتق براحت اولنتۀ آ پنگنتر نکترد است ؛ ایترا
تعالن ها مربالط به بازتراور را در رآکرالر تحقنقات تترا یا دیگتر تأسنستات ،انجتام نتداد
اس ؛ ایرا ن ساز بایتر از  33/1درصتد از اوراننتالم  ۵1۲را انجتام نتداد است ؛ تحقنتق و
تالسعۀ ن ساز ایرا  ،در چارچالب برجام بالد اس و  -ایرا اجرا مالق پروتکل الحتاق را
تا زما یزمایجرا شد آ ادامه مت دهتد» ( IAEA, GOV/2018/7, 2018: paras. 6, 8, 10,
 )13, 18, 23االو بر آنان  ،کشالرها اروپای ااال برجام هم همالار پایبند ایرا بته برجتام
را تأیند کرد اند .آمریکا هم تا قبل از خروج از برجام ،بهجز در یتک متالرد (در تتاریخ  ۴1اکربتر
 ،۵۱۴3آمریکا برا نخسرن بار ،پایبند ایرا به برجام را تأیند نکرد) ،پایبند ایرا به برجام
را تأیند کرد بالد تا اینکه سرانجام ای کشتالر در تتاریخ  2مت  ،۵۱۴2بترخالف گتزارشهتا
آنان  ،با ای اداا که ایرا به برجام پایبند نبالد اس  ،بهبالر یکجانبه از ای سند کنار گنتر
کرد .آمریکا ااالم داش که ایرا همچنا در پ دسرناب به سالحها هسرها است  .برجتام
به پنشبرد تعالن ها هسره ا ایرا کمک کرد و در ان حال از تعالن ها ایرا در منطقته
ننز جهالگنر نکرد و اینکه ای تالاتق نم تالاند مانع دسرناب ایرا به خطرنا تتری ستالح هتا
شالد ۴.در خصال پایبند برف مقابل به برجام هم باید گفت کته پتنش از ختروج آمریکتا از
برجام ،در مالارد شاهد نقض برجام ت السط ایت کشتالر بتالدیم .بترا مثتال ،در زمتا ریاست
جمتالر اوباما ،ایرا اقدامات مانند تمدید «قانال تحریمهتا ضتد ایرانت (آیستا)» و مصتالبۀ
مجه نمایندگا در  2دسامبر  ۵۱۴۲در خصال اامال محدودی های جدید بترا ورود بته
آمریکا تالسط شتروندا کشالرها ثالر که به ایرا رت وآمتد دارنتد ،را در تنتاقض بتا برجتام
دانس (دلخالش .)۲1-۲۱ :۴133 ،ضمنمۀ نخسرن گزارش دبنر کل سازما مهل در خصتال
اجرا قطعنامۀ  ،۵۵1۴بهبالر واضح به مالارد اجرا ناقص و  /یتا اتدم اجترا تعتتدات برجتام
تالسط آمریکا اشار دارد؛ از جمهه تالقن حدود  ۴.2منهنارد دیر از دارای ها بانک مرکز  ،به
مالجب حکم دادگا  ،تنتا کمرر از  ۱ما پ از اجرا برجام؛ ادامۀ وضع تحتریمهتا جدیتد در
ایرا  ،ش  ۵۵ ،3۱۱۱مرداد  ،۴13۱تاریخ مشاهد :

http://www.iran-newspaper.com،۴133/۴/3

1. President Donald J. Trump is Ending …, Issued on: May 8, 2018, last visited: 28 May 2018, Available
at: https://www.whitehouse.gov
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سطح برخ از ایال ها آمریکا و ارسال پنامها تتدیدآمنز برا بانکها و شرک ها خارج
نسب به سرمایه گتیار در بختش انترن ایترا ؛ ایجتاد متانع در مستنر بتتر منتد ایترا از
دارای ها خالد در بانک ها ختارج و انجتام معتامالت متال و بتانک  ،ممانعت از دسررست
هالاپنماها مستاتربر ایترا بته ستالخ  ،در برخت ترودگتا هتا اروپتا و ایجتاد محتدودی
تبعنض آمنز نستب بته تتروش برخت وستایل بتا کاربردهتا دوگانته تالستط اروپتا بته ایترا
( .)S/2016/589, Annex I, Section. B, 2016: paras.1-9در سال دوم اجرا برجام ننز وزارت
امالر خارجۀ کشالرما تترسر از مالارد تخه و تخط آمریکا از برجام تتنه کرد بالد که برخ
از آنتا ابارت بالدند از« :تعهل امد دول آمریکا در رتع مؤثر تحریمها هسرها ؛ تالش برا
جهالگنر از ااد ساز تجارت سایر کشالرها با ایرا و بتر مند شد ایرا از منتاتع اقرصتاد
برجام؛ تأخنر نرمالجه از سال وزارت خزانه دار آمریکا در صدور مجالزها یزم بترا تتروش
یا اجارۀ هالاپنما مساتربر به ایرا و تشدید و اتزایش مقررات دس وپاگنر وزارت خزانه دار
آمریکا جت شرک ها نرآمریکای برا همکار با ایترا در تعتار بتا بنتد  ۵3برجتام »
(«هفرمن گزارش سه ماهۀ وزارت امالر خارجه به کمنستنال امننت مهت و سناست ختارج
مجه شالرا استالم در خصتال اجترا برجتام» .)1-۲ :۴133/3/۵3 ،بتا تغننتر دولت در
آمریکا و رو کار آمد دونالد ترامپ ،کارشکن ها و اقدامات زیاد بترا از بتن بترد برجتام
آ از شد ،تا اینکه در نتای ای کشالر از ای سند کنار گنر کرد و امالً بازگش تحریمهتای
را که به مالجب برجام لغال شد بالد ،بت یتک متدت  3۱و  ۴2۱روز مصتالب کترد؛ امتر کته
واکنش بسنار از کشالرها بهویژ چن و روسنه و ننز اتحادیۀ اروپا را در پ داش  .برا مثتال
در متمتری مالارد ،روسنه ااالم کرد که «برجام متمتری تالاتتق چندجانبته است کته تالستط
قطعنامۀ شالرا امنن تصالیب شد اس  .ای سازما تنتا به ایایت مرحد تعهق نتدارد ،بهکته
مالکن آ مرعهق به کل جامعۀ بن المهه اس  .ایرا بهشدت به تعتداتش پایبند بالد است و
هنچ دلنه برا تاعن یا ختروج از ایت تالاتتق هستره ا وجتالد نتدارد» ۴.سترا کشتالرها
انگهن  ،آلما و ترانسه ننز با صدور بناننه ا بنا داشرند که برجام براساس قطعنامتۀ شتالرا
امنن الزام آور اس و همۀ برفها باید به اجرا کامل آ مرعتد باشند و مسئالینه امل کنند.
سه کشالر اروپای مرعتد خالاهند بالد که ای تالاتق پابرجا بماند و با همکار سایر برف ها ،ای
وضع از جمهه تداوم بتر مند اقرصاد مردم ایرا در چارچالب برجام ادامه پندا کنتد .در ایت
بناننه از ایرا خالاسره شد اس در مقابل تصمنم آمریکا خالیشر دار  ،و با آنان بن المههت
انرن اتم همکار کند ۵.کشالرها اروپای ااال برجام ننز در مالارد چال نقتل و انرقتایت
1. Foreign Ministry statement on developments …, Issued on: May 8, 2018, last visited: 28 May 2018,
Available at: http://www.mid.ru
2. Joint statement from Prime Minister May,..., Issued on: May 8, 2018, last visited: 20 May 2018,
Available at: https://www.gov.uk
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بانک و مال  ،به تعتدات خالد ببق برجام امل نکرد اند .در پایا شایا ذکر اس که پتنش از
خروج آمریکا از برجام ،ایرا در چندی مالرد با تالسل به سازوکار حلوتصتل اخرالتتات برجتام،
خالاسرار رسندگ به مالارد ادمپایبند آمریکا در کمنسنال مشترر شتد بتالد کته البرته در
نتای ننز ،رسندگ کمنسنال به درخالاس برتن از آمریکا برا پایبند به تعتداتش خترم
شد .برا مثال در جریا سالمن نشس کمنسنال  ،ایرا دربارۀ اتدم اجترا برخت تعتتدات
بهویژ از سال آمریکا در برداشر تحریم ها انرقادها جد مطرح کرد .مشکالت و مالانع بانک
و ادمپایبند کامل برف مقابل به تعتداتشا در زمننۀ برداشتر محتدودی هتا مالجتالد در
ای زمننه ،از مالضالاات متم چتارمن نشس کمنسنال بالد .مالضالاات مربالط به نقض برجتام
در بخش تحریمها اهنه ایرا و مالانع مالجالد بر سر را تعامالت بانک و مال  ،بخش از مستاهه
بالدند که در نشس ششم کمنسنال مالرد بحث قرار گرت  ۴.در هشرمن نشس کمنسنال در
تنرما  ،۴133هنأت ایران یکبار دیگر در ارتباط با رتع تحریمها ،بهتفصنل و به شتکل مسترند
به مالضالع بداتد ها ،کارشکن ها و تعهل ها ایایت مرحدۀ آمریکا در اجرا تعتدات ختالد در
برجام پرداخ که البره با واکنش آمریکا مالاجه شدند .برف ها حاضر در نشس  ،وضعن رتع
تحریمها را بررس و بر حس نن در اجرا کامل برجتام تأکنتد کردنتد ( Chair's statement
 .)following the 21 July 2017 meeting …, 2017, 1همچنتتن در یتتازدهمن نشس ت
کمنستتنال مشتترر در استتفندما  ،۴133مالضتتالع پایبنتتد آمریکتتا بتته تعتتتدش در زمننتتۀ
قراردادها خرید و تروش هالاپنما که از سال ای کشالر مرزلزل شد است  ،متالرد بحتث قترار
گرتت ( .) Chair's statement following the 16 March 2018 meeting …, 2018: 2پت از
خروج آمریکا از برجام ،درحال که ایرا م تالانس مبرن بر بند  13برجتام ،در برابتر بازگشت
تحریم ها ثانالیه تالسط ای کشالر ،اقدام به تالق که یا جزه تعتداتش ببق برجام کند ،امتا
ااالم کرد که به تعتداتش پا یبند است  .کشتالرها اروپتای ننتز ااتالم کردنتد کته در صتالرت
پایبند برتن به تعتداتشا  ،به تعتداتشا امل م کنند .در ای زمننه ،وزارت امتالر خارجته
دور جدید از میاکرات با کشالرهای اروپای ااال برجام را بتهمنظتالر اختی تاتمن هتا یزم
جت راای کامل ای سند از سال ای کشالرها را آ از کرد و همزمتا برگتزار دوازدهمتن
نشس کمنسنال مشرر در تاریخ  ۱خرداد  ۵۲( ۴133مه  )۵۱۴2بهمنظالر بررس پنامدها
خروج آمریکا از برجام و بحث دربارۀ را پنش رو به منظالر حصالل ابمننا از اجرا ای تالاتتق
در همۀ ابعاد آ را درخالاس کرد .در ای نشس که در سطح معاونا سناس  /معاونتا وزرا
خارجۀ کشالر ها ااال تشکنل شد ،اااا تعتد خالد در زمننۀ اجترا مسترمر و کامتل و متؤثر
برجام با حس نن را یادآور و تأکند کردند که رتع تحریمهتا مترتبط بتا مستئهۀ هسترها
« .۴نگاه

به  3نشس

کمنسنال
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ایرا که امکا ااد ساز روابط اقرصاد و تجار را به ایرا م دهد ،بخش اساس از برجام
است (  .) Chair's statement following the 25 May 2018 meeting …, 2018: 2در ادامته،
نخسرن نشس کمنسنال مشرر پ از خروج آمریکتا در ستطح وزرا خارجتۀ کشتالرها
ااال بههمرا نمایندۀ اال اتحادیۀ اروپا در امالر خارجته و سناست امننرت در تتاریخ  ۴۲تنتر
 3( ۴133جالی  )۵۱۴2برگزار شد که در بناننۀ پایان آ  ،تقریبتاً بته همتا مطالتب متیکالر
اشار شد .اااا ضم اشار به لزوم رتع تحریمهتا در ازا اجترا تعتتدات هسترها از ستال
ایرا  ،به تعتدات خالد در خصال مالارد چال حفظ و ارتقا روابط گسررد تتر اقرصتاد در
حالز ها مخره با ایرا ؛  -حفظ و اسرمرار کانالها مؤثر مال برا تعامتل بتا ایترا ؛ تتداوم
صادرات نف و منعانات گاز  ،محصالیت نفر و پرروشنم ؛ تشالیق سرمایهگیار هتا بنشترر
در ایرا و حمای از شرک ها در برابتر آثتار تراسترزمنن تحتریم هتا آمریکتا تأکنتد کردنتد
( Statement from the Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action,
 .)2018: paras 6-8آنچه از مطالب میکالر بر م آید ،ای اس که در آ زما  ،بترف مقابتل از
ازم جد خالد برا تعتدات خالد و ننز جبرا حتداکثر خستارات ناشت از ختروج آمریکتا و
بازگش تحریم سخ گف  .اه ر م ای مالضالع ،تا به امتروز ،در امتل نتهتنتتا ایت کشتالرها
نرالانسره اند آثار و تبعات ناش از خروج آمریکا را جبرا کنند ،حرت از اجترا کامتل تعتتدات
خالد ننز ااجز ماند اند .خروج بسنار از شرک ها بزرگ دننا و کاهش خریتد نفت ایترا در
نرنجۀ تحریمها ،از جمهه متمتری اتفاقات اس که بعد از خروج آمریکا رخ داد اس و تاکنال
ننز ،کشالرها اروپای نسب به جهالگنر از چنن اتفاقات ناکام ماند انتد .همتۀ ایت اتفاقتات
مالجب شد اس که مقامات ایرا بارها نسب به ادمپایبنتد نتاقص کشتالرها اروپتای بته
برجام و ادم اقدام امه آنتا ،بهبالر صریح ااررا و انرقاد کنند .آنچه مشخص اس  ،ای نکره
اس که بخش امد ا از ای نحالۀ امهکرد را م تالا ناش از ضع بسنار سازوکار حلوتصتل
اخرالتات برجام دانس ؛ سازوکار که هرگز نرالانس پایبند برف مقابل به اجر تعتتداتش
را تامن کند.

ارتباط میان سازوکار حلوفصل اختالفات برجام با آیین عدمپایبندی
نظر به مطالب پنشن در خصال وجال مشابت منا سازوکار برجام با آین ادمپایبنتد  ،در
ای قسم ارتباط منا ای دو بررس م شالد.

 .2مفهوم آیین عدمپایبندی و مقایسۀ آن با سازوکارهای سنتی حلوفصل اختالفات
آین ادمپایبند نخسرن بار در اوایل دهۀ نالد منالد  ،در مالاتقت نامتههتا زیست محنطت
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چندجانبه همچال «پروتکل مالنررال راجع به مالاد کاهندۀ ییۀ از » و «کنالانسنال بازل راجتع
به کنررل انرقایت ترامرز مالاد زاهد خطرنا و دتع آنتا» پنشبنن شد و بهتتدری دامنتۀ آ
گسررد تر شد و تالانس جایگا متم و تأثنرگیار در حقال ،بن المهل بترا ختالد دست و پتا
کند .از دیدگا «برنامۀ محنط زیس سازما مهل مرحد» (یالنپ) ،پایبنتد بته معنتا اجترا
مالاتق نامهها زیس محنط چندجانبه و اصالحنهها آ است ( Manual on Compliance
 .)with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements, 2006: 6زمان کته
رترار یک دول منطبق بر رترار صحنح تجالیز شد باشد ،م گالینم که پایبند صتالرت گرترته
اس (  .)Simmons, 1998: 77ای مفتالم با تمرکز بر ای مسئهه که آیا یک دول در امل و نه
صرتاً بر رو کا ی ،اقدامات یزم برا اجرا معاهد را انجام م دهد یتا خنتر ،رترتار بتازیگرا
هدف در یک مالاتق نامه را م سنجد .هدف واقع پایبند  ،تغننتر رترتار دولت هتا بتهمنظتالر
اجرا کامل مفاد و روح معاهتدات است ( .)Bafundo, 2006: 471-472بنتابرای در کتل بایتد
گف که مفتالم پایبند به حال انطبا ،یا همانند منا رترار بازیگر و قاادۀ مشخص اشتار
دارد و در جای که رترار دول در انطبا ،با رترار تجالیزشد نباشد ،ادمپایبنتد رخ مت دهتد.
ادم پایبند  ،وضعنر را شامل م شالد که در آ تخط دول از قااد  ،بهدلنل ای است کته
دول اساساً ،قادر به اجرا قااد ننس  ،یا اینکه یک سر مشکالت همچال قصالر در وضتع و
انجام برنامهها اقدام در سطح مه  ،تالا اجرا را از دول سهب کترد انتد (.)Bigi, 2009: 133در
خصال مفتالم آین ادم پایبند  ،باید گف که هدف از پنشبنن آ  ،احراز ادمپایبنتد بته
تعتدات و شناسای مشکالت اااا در زمننۀ پایبند به منظتالر رتتع آنتتا ،تستتنل پایبنتد و
حل وتصل دوسرانۀ مسئهه اس  .ای آین دربرگنرندۀ ترتنبات اس که با اتکا بر آنتتا تتالش
م شالد با اتخاذ تدابنر منعط تر در مقایسه با شنال هتا ستنر حتلوتصتل اخرالتتات ،بتدو
تالسل سریع به اِامال تحریم ها و پرداخ رام  ،با ادم پایبند ااال مقابهه شالد و پایبند به
مفاد معاهد تاتمن و ارتقتا یابتد (منراباست و منراباست  .)۴۱3-۴۴۱ :۴13۱ ،ایت آیتن ،
نرتقابه  ،نرقاای  ،شفاف ،پنشگنرانه ،انعطاف پییر ،مشالرت و نرالتزام آور است و بته اااتا
برا اجرا تعتداتشا کمک مت کنتد ( Doc. UNEP/CHW.6/40, 2003, Decision VI/12,
 .)paras.1-2پنشگنرانه بالد  ،ویژگ بسنار متم ای آین اس ؛ بدی معنا کته در چتارچالب آ
تالش م شالد که با کمک به اااا برا ارتق پایبند قانه بهنحتال دوسترانه تنصتهه یابتد و از
بروز اخرالف جهالگنر شالد .حر تراتر از آ  ،در مالارد زیاد به ادمپایبند بتالقال رستندگ
م شالد .در واقع تالش م شالد که با کمک به ااتال معاهتد بترا انجتام اقتدامات اصتالح و
جبران  ،زمننه برا ایجاد ادمپایبند به شکل بالفعل از بن رود .هدف که ای آیتن  ،ایجتاد
سنسرم برا تامن اجرا تعتدات پییرترهشد و پناد ساز آسا تر مالاتق نامهها در یتک
تاا چندجانبه و ننز اارمادساز از مجرا گف وگال نرتقابه بته جتا قاتاوت و داور
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اس  )Romano, 2000: 73( ،و اینکه با بکارگنر بن مرنالا از سازوکارها اجرا تعتتدات
تالسط دول ها ،پایبند تستنل شالد ( )Brunnée, 2006: 14-15کته ایت کتار از یتک ستال بتا
تشالیق مثب هرچه بنشرر اااا در انطبا ،با الزامات معاهد  ،و از سال دیگر از بریق مقابهه بتا
ااال ناپایبند حر ایمکا با اقدامات به اصطالح نرم مانند مستاادت متال و تنت امکتا پتییر
اس  .هدف از ای آین  ،تشالیق ااال ناپایبند به پایبند بدو مرتمساخر آ ااال به ارتکاب
امل مرخهفانه یا مسئالل دانسر در برابتر نرتای امتل مرخهفانته است  .استرفادۀ روزاتتزو از
آین ها در معاهدات بن المهه محنط زیستر و ننتز معاهتدات حقتال ،بشتر و خهتع ستالح،
حکای از ای دارد که قالااد سنر حقال ،بن المهتل در خصتال نقتض تعتتدات و مستئاللن
دول  ،نم تالانند همچال گیشره ،مناسب باشند و تا حدود جامعۀ بن المههت را اقنتاع کترد
اس که نم تالا با اتکا بر ای قالااد بهبالر کامل بتر مشتکالت پایبنتد بته تعتتدات چنتن
معاهدات  ،تاهق آمد .ای مالضالع ،از یک سال ،نرنجۀ ماهن نرتقابه تعتدات معاهتدات متیکالر
اس و از سال دیگر ،بهدلنل محدودی های اس که قالااد مسئاللن دول ها در زمننۀ مقابهه
با ادمپایبند  ،بهبالر ذات با آنتا روبهروس (.)Fitzmaurice & Redgwell, 2000: 35
به بالر که سه شنال برا تالسل به ای آین وجالد دارد .۴ :شتکای یتک ااتال اهنته
ااال دیگر؛ « .۵خالدارجاا » ۴و  .1دبنرخانه .بریقۀ نخس  ،معماللتتری و اصته تتری شتنالۀ
برح شکای و اداا ادم پایبند اس  .یک از نرای منطق اصل وتا به اتد ای اس  ،کته
مرعاهدی حق داشره باشند که اجترا معاهتد را از یکتدیگر بهتب کننتد و در صتالرت اتدم
پایبند  ،برالانند اهنه ااال یا اااا ناپایبند شکای کنند .در خصال خالدارجتاا  ،بایتد گفت
که در حقال ،بن المهل بسنار بهندرت یات م شالد کته در حتالر  ،یتک ااتال معاهتد برالانتد
ادمپایبند خالد را به نتاد رسندگ کنند گزارش دهد .هر ااال معاهد ای حق را دارنتد کته
اگر در مالارد به ای نرنجه رسندند که به دییه نم تالاننتد بته تعتتدات ختالد امتل کننتد،
م تالانند خالاسرار رسندگ به مالضالع تالسط نتادها مجر آین اتدمپایبنتد شتالند ( UN
) .)Doc. FCCC/CP/2001/13/Add.3, 2002, Decision 24/CP.7, VI.1 (aممک ت اس ت
پرسند شالد که منطق چنن شنال ا چنس ؟ گفره شد که ای آین  ،اتتام ننس و در وههۀ
اولنه بهدنبال ای ننس با مرخهفانه دانسر ادمپایبند یتک دولت  ،آ را بته شتنالۀ معمتالل
مجازات کند ،بهکه هدتش ،حلوتصل دوسرانۀ قانه مبرن بر یک شنالۀ مشتالرت و نرقاتای
اس ؛ اینکه مالانع و محدودی ها مالجالد در مسنر پایبنتد برداشتره شتالد و امتالً پایبنتد
تستنل شالد .در واقع ،براساس همن منطق اس که دول ها م تالانند بته شتنالۀ خالدارجتاا
مرالسل شالند ( .)Jacur, 2009: 374ب تردید وجالد تالانای مال و تنت و داشتر ظرتنت هتا
مه یزم ،یک از اصه تری لالازم پایبند به تعتدات اس  .بر آ اساس ،اگر کشتالر در ایت
1. Self-trigger
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زمننه با تقدا یا نقص روبهرو شالد و وضعن بهنحال پنش رود که تالانای اجرا تعتتداتش را
نداشره باشد ،م تالاند ادمپایبند (بالقال یا بالفعل) ختالد را گتزارش کنتد .اتالو بتر دو شتنالۀ
میکالر ،دبنرخانۀ معاهدات ننز م تالانند ادمپایبند اااا را گزارش کنند .در خصال نتادها
رسندگ کنند و مجر آین ادمپایبند هم شاهد وجتالد یتک الگتال امتالم در معاهتدات
هسرنم؛ بدی نحال که ا هب دو رک نرقاای تحت انتالا «نتتاد پایبنتد » ۴و «کنفتران /
اجالس اااا» ۵به اداا ادمپایبند رسندگ م کنند .نتاد پایبنتد پت از دریاتت لتالایح
شکای  ،رسندگ را با هدف حلوتصل دوسرانه مالضتالع آ تاز مت کنتد و در پایتا رستندگ ،
گزارش که از جمهه شامل تالصنهها یزم و مقرا در خصال ادمپایبند ااتال است  ،بته
کنفران یا اجالس اااا اراهته مت دهتد ( .)Doc, UNEP/OzL.Pro.10/9,1998: paras.8-9در
مالارد حر ای نتاد م تالاند مسرقنماً ،پ از هماهنگ با ااتال کته وضتعنرش در دست
بررس اس  ،در مالرد انجام اقدامات چال تأسن و  /یا تقالی رنیمها نظارت اش در سطالح
مه و منطقه ا  ،تستنل مساادت مال و تن و تدوی و تشریح برنامهها اقدام برا دول هتا
در زمننۀ پایبند  ،تالصنه و مشاور اراهه دهتد ( UNEP/CHW.6/40, 2003, Decision VI/12,
ال مشتخص است کته تتدابنر متیکالر نترم هسترند و از ماهنت تستتنلکننتد
 .) para.19کام ً
برخالردارند .مسئاللن نتای برا اتخاذ تصمنم در زمننتۀ پاستخ بته اتدمپایبنتد  ،بتر اتتدۀ
کنفران یا اجالس ااااس  .تصمنم به مساادت مقرا در زمننههتا جمتعآور و گتزارش
ابالاات ،تن و مال  ،انرقال تناور و ابالاات و آمالزش؛ صدور هشدار در زمننۀ ادم پایبند ؛
و تعهنق حقال ،و مزایا ااالی و تحریم ،متمتری اقدامات هسرند که ای رک در برابر ااال
ناپایبند اتخاذ م کند (.)UNEP/Ozl. Pro.4/15, 2 1992, Annex V: 55
با تالجه به آنچه در خصال ماهن و جالانب ساخرار و نتاد ایت آیتن گفرته شتد ،در
مقایسه با سازوکارها حقالق و سناس مرسالم در حقتال ،بتن المهتل ،استرفاد از ایت آیتن
ننازمند رضای دول مربالبه و وجالد یک دول آستنبدیتد بتهمنظتالر را انتداز آ ننست .
همچنن از لحاظ هزینه و زما رسندگ  ،باصرتهتر و از لحاظ نالع واکنش به اتدمپایبنتد  ،در
تر نب دول هتا بته پایبنتد بنشترر بته تعتداتشتا مالتتقتتر خالاهتد بتالد ( & Fitzmaurice
 .)Redgwell, 2000: 52-59آین ادمپایبند که بهمثابۀ محکمها خارج از چتارچالب قاتای
سنر در حقال ،بن المهل امل م کند ،برخالف شنال ها کالسنک حلوتصتل اخرالتتات کته
صرتاً اقدامات سخ و مجازات را برا امل مرخهفانه و نقض تعتدات در نظتر مت گنرنتد ،یتک
رویکرد منعط تر به ادمپایبند به معاهدات اراهه م دهد ( .)Fitzmaurice, 2004: 25شایا
ذکر اس که در واقع ای آین  ،بنشرر یک ترایند سناس برا رسندگ به مشکالت مربالط بته
1. Compliance Body
)2. Conference of Parties (COP) / Meeting of Parties (MOP
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پایبند به تعتدات اس که در مقابل همۀ اااا و نه دوجانبهاند .درحال که آیتن حتلوتصتل
اخرالتات ذاتاً از ماهن دوجانبه برخالردار اس ( .)Kuokkanen, 2006: 41وظنفۀ ستازوکارها
حل وتصل اخرالتات ،تعنن ای مسئهه اس که آیا یک ااال تعتد خالد در برابتر ااتال دیگتر را
نقض کرد اس یا خنر .بر ای اساس ،ری محدود به ااالم ای مطهب اس  .درحال کته آیتن
ادمپایبند ابزار برا تصمنمگنر در خصال انجام اقتدامات اصتالح بستنار متتم است .
بترری مؤید تفاوت منتا ایت ستازوکارها و آیتن مزبتالر ،مالاتقت نامتههتا زیست محنطت
چندجانبه هسرند .اینتا در کنار آین ادمپایبند  ،سازوکارها سنر را ننز پنشبنن کرد اند
که ای بنانگر اارقاد ای اسناد به تمایز منا ای دو است  .البرته ایت مالاتقت نامتههتا امکتا
بهکارگنر همزما هر دو را پنشبنن کرد اند.

 .3آیین عدمپایبندی در چارچوب آژانس بینالمللی انرژی اتمی
اساسنامۀ آنان بن المهه انرن اتم  ،ا پ ت  ،مالاتق نامهها پادمان و پروتکتل الحتاق ،
اصه تری اسناد هسرند که مبنا کار نظارت و کنررل پایبنتد در چتارچالب ایت ستازما
بن المهه محسالب م شالند .برا شناخ آین ادمپایبند در چارچالب آنانت  ،مت بایست
بهبالر خا به سراغ مادۀ  ۴۵اساسنامۀ ای سازما رت  .ببق قسم سالم ای ماد  ،در صالرت
مشاهدۀ ادم پایبند دول ااال ،بازرسا گزارش حاو مالارد ادمپایبنتد تتنته کترد و در
اخرنار مدیرکل آنان قرار م دهند که و ننز باید در اولن ترص  ،شالرا حکام را در جریا
گزارش قرار م دهد .شالرا حکام ننز باید وضعن ادم پایبند ااال را بته کنفتران امتالم
آنان  ،شالرا امنن و مجمع امالم سازما مهل گزارش کند ( Statute of IAEA, 1957: Art.
 .)XII, Section. cپ از بررس مالضالع ،شالرا حکام از ااال م خالاهد که در یک مدت زما
معقالل و مشخص ،اقدامات یزم را برا جبرا و اصالح ادمپایبند انجام دهتد .درصتالرت کته
ااال در انجام ای اقدامات قصالر ورزد یا بدانتا پایبند نباشد ،شالرا م تالاند اقتدام بته« :قطتع یتا
تعهنق مسرقنم مساادت بهاملآمد به دول از سال شالرا یا دیگر اااا و درخالاست استررداد
مالاد و تجتنزات که برا پنشبرد پرون ها آنان در خصال اسرفاد از انرن هسرها بترا
اهداف صهحجالیانه ،در اخرنار یک ااال یا گروه از اااا گیاشره شد اس و تعهنق اسرفاد از
حقال ،و مزایا ااالی  ،ببق مادۀ )Statute of IAEA, 1957: Art. XII, Section. A (7) ( »۴3
کند .برخ در خصال ای ماد بنا داشره اند که گزارش پروند به کنفران امالم و شالرا
امنن  ،نباید آثار و تبعات برا ادم پایبند دول به بار داشره باشد ،الزام به ارجتاع پرونتد را
باید تنتا یک مسئهۀ شکه دانس که باید صالرت گرت ( ریبآباد  .)۴1۲-۴13 :۴123 ،ای
مطهب نم تالاند صحنح باشد .اگرچه در جای که همانند پروندۀ لنب  ،دخال شالرا امنن بتا
هدف صرف ابالاات صالرت گرت  ،در جای که ادمپایبند دول بهنحال باشد که مالضالع به
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صهح و امنن بن المهه ارتباط پندا م کند ،دخال شالرا امنن الزام است و بایتد منرظتر
ترتب آثار و نرای حقالق بر دول ناپایبند بالد .نکات دیگر در مالرد مادۀ  ۴۵شایا ذکر اس :
نخس اینکه اه ر م اینکه مفاد ای ماد محدود به پادما ها مقرر در مادۀ  ۴۴اساسنامه شد
اس  ،اما رویۀ آنان نشا از تسر آ به دیگر پادما ها مقرر در ا پ ت هم دارد .بر ایت
پایه ،بازرسا که مسئاللن انجام و تأیند محاسبات پرون ها همکتار هسترها (متادۀ  )۴۴و
دیگر تعالن ها تح شمالل پادما هسرند ،چنانچه نرالانند پایبند دول را تأیند کنند ،باید
مدیرکل را نسب به ادم پایبند مطهع سازند تا در نتای  ،شالرا حکام تصمنم نتای را اتخاذ
کند (سااد .)2۲ :۴123 ،نکرۀ دوم اینکه آنان در ارتباط بتا اتدم انجتام اقتدامات اصتالح و
جبران از دو وانۀ «قصالر» و «ادمپایبند » اسرفاد کرد اس  .در مالرد تفتاوت منتا ایت دو
وان  ،با تالجه به رویۀ آنان م تالا گف که جز در آ مالارد که ادم راای تعتدات منجر به
حرم شد قصد یک دول برا تاللند سالح اتم شالد یا اینکه شالاهد نشا از ای داشره باشد
که دول به تاللند ای سالح نزدیک شد اس  ،آنان بر پایۀ قصالر دول  ،تالش مت کنتد کته
مانع ادامۀ ای تعالن ها گردد و چنانچه دول همچنا اصرار به تخط از مقررات داشره باشد،
آنگا ادمپایبند محقق م شالد (سااد .)2۱ :۴123 ،اه ر تم ایت مالضتالع ،بایتد گفت کته
همچنا معنا ادم پایبند در چارچالب آنان مشخص ننس  .سؤال اینجاس که واقعتاً چته
تعالن های م تالاند به ادم پایبند دول بننجامد؟ آیتا هتر گالنته تخطت از تعتتدات را بایتد
ادمپایبند دانس ؟ در خصتال مصتادیق اتدمپایبنتد  ،اخترالفنظتر وجتالد دارد .دیتدگا
کشالرها رب ای اس ادمپایبند شامل آ دسره از نقصها پادمان م شالد که اهمنت
بالقال با بالفعل برا ادم اشااه دارند .در خصال ایت دیتدگا شتاید برتالا از متالارد چتال
انحراف مالاد هسرها از تعالن ها هسرها ااالمشتد یتا قصتالر در ااتالم متالاد هسترها در
گزارشها اراههشد ببق مالاتق نامۀ پادما ها یا تاللند مالاد هسترها ااتالمنشتد  ،بتهانتالا
مصادیق ادمپایبند نام برد .اما اارقاد دول ها در حال تالسعه ای است کته اتدمپایبنتد
اساساً با انحراف تعالن ها دول ها به سم مقاصد نظام گر ختالرد است و در جتای کته
به بالر واقع و انن  ،شاهد ای باشنم که چنن مقاصد محقق شد اس  ،آنگا م تتالا بته
ادمپایبند ااال پ برد و صرف قصالر و نقضها پادمان  ،ادمپایبند ننس (سادات مندان ،
 .)۵۵۲-۵۵3 :۴13۲نگاه به رویۀ آنان در پروندۀ هسرها ایرا  ،کرۀ شمال و لنب مشخص
م کند که دیدگا میکالر نم تالاند صحنح باشد .آنان در هنچیک از ای پروند هتا از انحتراف
مالاد و تعالن ها هسره ا به سم مقاصد نظام صحب نکرد و تنتا اشار کرد است کته
ای نتاد نم تالاند ادمانحراف را راسر آزمای کند .همچنن اینکه آنان بالیژ در پروندۀ ایرا
بنا م کند که تعالن ها گزارشنشدۀ ای کشتالر در گیشتره ،نقتض تعتتدات پادمتان و در
نرنجه ادم پایبند ای کشالر را در پ داشره اس  .ظاهراً آنان هتر گالنته قصتالر و تخطت از
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تعتدات پادمان به هر منزا را ادمپایبند م داند .در مجمالع برخ بر ای باورند که قانالنمند
نبالد تعری پایبند و چگالنگ احراز ادمپایبند در چارچالب آین ادمپایبند آنان  ،ای
ترص را برا دول قدرتمند هسرها تراهم م سازد تا مبرن بر مناتع مه خالد و دیدگا ها
سناس  ،پایبند دول دیگر به تعتداتشا را با تردیدها تراوا همرا کترد و بتا نقتض اصتل
حس نن  ،وضعن را به سم دلخالا خالد هدای کنند ( .)Goldschmidt, 2009: 143نظر بته
مطالب مالرد اشار  ،نکات در خصال ارتباط سازوکار مادۀ  ۴۵با آین ادمپایبند  ،قابل اشتار
اس  :در چارچالب آنانت  ،متدیرکل امتالً نقتش ستازوکار ماشته را دارد و بتا ارستال گتزارش
ادم پایبند دول به شالرا حکام ،ای آین را آ از م کند .در واقتع ،متدیرکل نقتش شتاک
ادمپایبند را ایفا م کند؛ شالرا حکام هما نتاد پایبند آنان محسالب مت شتالد؛ از ایت
نظر که گزارش بازرسا را بررس م کند و از دول ااال م خالاهد که در مالرد مفتاد گتزارش
تالضنحات را اراهه دهتد؛ کنفتران امتالم آنانت هتم مشتابه کنفتران دولت هتا در آیتن
ادمپایبند  ،گزارش شالرا حکام را بررس م کند و تالصنههای را برا مقابهه با ادمپایبند
انجام م دهد .البره کنفران امالم ظاهراً قدرت اجرایت چنتدان بترا مهتزمستاخر ااتال
ناپایبند به انجام اقدامات اصالح و جبران ندارد؛ اقتدامات مقترر در متادۀ  ۴۵بترا مقابهته بتا
ادمپایبند  ،همانند آین ادم پایبند  ،شامل اقدامات نرم و سخ اس  .اینکه ابرتدا از دولت
خالاسره م شالد که اقدامات اصالح را انجام دهد ،نشا م دهد که آنان بهدنبال ایت است
که با اجرناب از اتخاذ اقدامات سخ  ،مالضالع را با اتکا بر ظرتن ها و تالانای هتا ختالد دولت
حلوتصل کند و در ای مسنر دول را به لحاظ تن و تخصص کمک م کند .چنانچته آنانت
در ای مسنر مالتق نباشد ،اقدامات سخ مدنظر قرار م گنرد کته حتداقل آ  ،تعهنتق مزایتا
ااالی  ،و حد نتای آ  ،ارجاع مالضالع به شالرا امنن اس .

 .2وجوووه ارووتراا و افتووراک سووازوکار حوولوفصوول اختالفووات برجووام و آیووین
عدمپایبندی
با تالجه به مطالب پنشن مشخص م شالد که اگرچته انتالا متادۀ « ،13ستازوکار حتلوتصتل
اخرالتات» اس  ،آنچه ای ماد پنش بنن کرد است  ،هتنچ شتباهر بتا ستازوکارها ستنر
حلوتصل اخرالف ندارد و مشابت های با آین ادمپایبند دارد که به شترح زیرنتد :ستازوکار
برجام همانند آین ادم پایبند  ،امکا برح اداا و شکای نسب به ادمپایبند تالستط یتک
ااال اهنه ااال یا ااااء دیگر را پتنشبننت کترد است ؛ در خصتال نتادستاز  ،کمنستنال
مشرر در واقع نتاد پایبند سند محسالب م شالد که نرقاای اس و تالش مت کنتد کته
مبرن بر شنالۀ دوسرانه ،انعطافپییر و مشالرت قانه را حلوتصل کنتد .در جریتا رستندگ ،
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کمنسنال هرگز بهدنبال ای ننس که با احراز امل مرخهفانۀ بن المهه  ،قالااد اتام مستئاللن
دول ها را اامال کند .اااا کمنسنال  ،تالش م کنند که با تالصنه ،مشاور و راهنمای  ،ااال
را به مسنر پایبنتد برگرداننتد .در خصتال وجتال اترترا ،ایت دو ستازوکار بایتد گفت کته،
کمنسنال برخالف نتاد پایبند در «آین ادمپایبند » به هنچ مرجع بتایتر از ختالد گتزارش
نم دهد و نم تالاند اقدام امه خاص در برابر ادمپایبنتد ااتال انجتام دهتد .حرت هنتأت
مشالرت سهنفر هم صرتاً م تالا با صدور نظریۀ مشالرت نرالتزامآور ،بته حتلوتصتل قاتنه
بپردازد؛ برخالف آین ادمپایبند  ،سازوکار بند  13نتاد چال کنفران اااتا را پتنشبننت
نکرد اس  .اه هم ای اس که امالً خالد نتاد پایبند مرکب از تمام اااا برجام است
و نقش کنفران را ننز اامال م کند؛ کمنسنال مشرر همانند نتتاد پایبنتد  ،از نماینتدگا
کشالرها ااال تشکنل شد اس و از ای نظر ،باید گف که یک نتاد سناس اس تا حقالق ؛
از لحاظ مرجع تصمنمگنرند در خصال واکنش به ادمپایبند  ،منا دو آین تفتاوت وجتالد
دارد .درحال که در آین ادم پایبند  ،صرتاً اقتدامات تالستط نتادهتا درو معاهتد ا اتختاذ
م شالد ،در برجام ،اگر نتادها درو معاهد ا نرالانسرند قانه را تنصهه دهند ،تحت شترایط
شالرا امنن وارد رسندگ م شالد .حر در مالرد نالع اقدامات که برا مقابهه با ادمپایبند
بهکار گرتره م شالد و دایرۀ مصادیق آ  ،ننز منا ای دو آین تفاوت وجالد دارد .برخالف آین
ادم پایبند  ،برجام تنتا از بازگش قطعنامهها تحریم سابق شالرا امننت بتهانتالا یتک
اقدام سخ صحب م کند.
نظر به آنچه در ای مقاله گفرته شتد ،نکتات در خصتال اثربخشت ستازوکار حتلوتصتل
اخرالتات برجام قابل اشار اس  :نخس اینکه پنش بنن چنن سازوکار در برجام تتا حتدود
زیاد ببنع بهنظر م رسد ،چراکه برجام ،خالد یک معاهدۀ حقالق التزامآور ننست و بنشترر
بهانالا یک مالاتق نامۀ سناس مالرد پییرش قرار گرتره اس  .از ای منظتر ،پتنشبننت یتک
سازوکار قاای همچتال ارجتاع اخترالف بته دیتالا بتن المههت دادگسترر یتا نتتاد داور ،
نم تالانس چندا با ماهن حقالق برجام سازگار باشد .در واقتع ستازوکار بنتدها  13و ،13
بهانالا یک شنالۀ حلوتصل اخرالف برا مالضالاات پتنشبننت شتد در ستند برجتام است .
همچنن قطعاً وجالد چنن سازوکار نم تالانست مناستب چنتن ستند باشتد ،زیترا رونتد
رسندگ در نتادها قاای و داور ا هب زما بر خالاهد بالد و امالً با تالجه به حساسن برجام
و تعتدات مندرج در آ  ،نم تالا انرظار داش که برتن منرظر رسندگ در چنن نتادهتای
باق بمانند .نکرۀ دوم و متمتر اینکه ،ای سازوکار بهواستطۀ اتدم برختالردار از ظرتنت هتا و
ابزارها یزم برا پایبند ساخر برفها و مستئالل دانستر آنتتا در برابتر اتدمپایبنتد بته
تعتداتشا  ،چندا نم تالاند مالتقن آمنز باشد .کما اینکه در امل هم ای گالنه بالد و بتا اینکته
بارها ایرا مالضالع بداتد و نقض تعتدات آمریکا را در کمنسنال مالرد ااررا قرار داد و ای
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مسئهه ننز مالرد پییرش نمایندگا کشالرها ااال قرار گرت  ،سازوکار حلوتصل اخرالف برجام
هرگز نرالانس آمریکا را وادار به پایبند کامل بته تعتتداتش کنتد و در نتایت هتم ،جهستات
کمنسنال مشرر به صدور یک بناننه در ااالم ادمپایبند آمریکا و درخالاس از ایت کشتالر
برا بازگش به مسنر پایبند خرم م شالد .واضحتر اینکه ،ای سازوکار هرگز نرالانس مانع از
بداتد آمریکا و خروج ای کشالر از برجام شالد .ای مسئهه بهبالر جد اثربخش و کارامتد
سازوکار حل وتصل اخرالف برجام را زیر سؤال م برد .نکرۀ متم دیگر اینکه با تالجه بته ابتارت
بند  ۵3برجام مبن بر اینکته «اتحادیتۀ اروپتا و آمریکتا تتارغ از تراینتد حتلوتصتل اخرالتتات
پنش بنن شد  ،از بازگرداند یتا تحمنتل مجتدد تحتریمهتا لغالشتد ختالددار مت کننتد»
( ،)JCPOA, 2015, para.26بهنظر م رسد که برتن از هما ابردا به مالتقنت ایت ستازوکار
خالشبن نبالدند و بهنالا ضع ای سازوکار در حل وتصل اخرالتات برتن و پایبنتد نمتالد
برفها به تعتداتشا را پنشبنن م کردند؛ کما اینکه در امل هتم نشتا داد شتد کته ایت
سازوکار هرگز در مهزمساخر برف مقابل به پایبند به برجام مالتق امل نکرد اس .

نتیجهگیری
سازوکار حلوتصل اخرالتات برجام ،با وجالد ضع هتای کته دارد ،شتنالۀ نتال و تتاز در حقتال،
بن المهل هسرها محسالب م شالد که پنش از ای  ،هنچ سابقها نداشره است  .در چتارچالب
ای سازوکار ،خالد دول هتا ااتال برجتام ،تمتام اقتدامات یزم در زمننتۀ بررست وضتعن
پایبند هر یک از اااا به تعتدات را انجام م دهند؛ دول ها ،خالدشا قاض هسترند و متالارد
ادمپایبند را احراز م کنند و خالدشا هم اقدامات یزم برا مقابهه با ادمپایبند را در نظر
م گنرند .ای سازوکار تا حدود م تالاند جهال خالدستر هتا دول ااتال را بگنترد؛ هرچنتد
وضعن بهگالنه ا اس که آ کشالرها ااال برجام کته ااتال داهتم شتالرا امننت هسترند،
م تالانند زمان که پروندۀ ادم پایبند یک از برتن در شالرا امنن مطرح است  ،بتا وتتال
خالد ،اجازۀ تصالیب قطعنامۀ شالرا امنن در زمننۀ اسرمرار لغتال تحتریمهتا را ندهتد و دوبتار
شاهد اامال تحریم ها پنشن باشنم .خروج آمریکا از برجام که در پ نقتضهتا مکترر ایت
سند تالسط ای کشالر به وقالع پنالس  ،و ادم واکنش مناسب به ای اقدام ،نقتاط ضتع برجتام
بهویژ سازوکار حل وتصل اخرالتات آ را بنش از پنش آشکار ساخ ؛ نقطۀ ضتعف کته کتامالً
قابل پنش بنن بالد .کما اینکه از هما روزها نخسرن تالاتتق ننتز بستنار از کارشناستا  ،از
ای منظر که ای سند ،یک تالاتق سناس و نه معاهدۀ حقالق اس  ،بته نرالتزامآور بتالد آ
اشار کردند و حر تصالیب قطعنامۀ  ۵۵1۴شالرا امنن را ننز تامنن جت اجرا تعتدات
بهشمار نم آوردند .در خصال ماهن سازوکار حلوتصل اخرالتات در برجتام بایتد گفت کته
شنالۀ درنظرگرترهشد با سازوکارها سنر حقال ،بن المهل برا حلوتصل اخرالتات مرفتاوت
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اس و مشابت های با آین ادمپایبند ا دارد که بترا نخسترن بتار در مالاتقت نامتههتا
زیس محنط چندجانبه پنشبنن شد .در چارچالب ایت آیتن شتاهد بتهکتارگنر بنفت از
اقدامات از تدابنر نرم گرتره ،تا تدابنر سخ در واکنش به ادمپایبند هسرنم .در برجام هتم،
به امل تخط از تعتدات ،ابال ،اتدمپایبنتد شتد است و کمنستنال مشترر از ماهنت
نتادها آین ادمپایبند برخالردار اس و هرگز یک نتاد قاای یا داور ننست کته در پت
تخه ااال ،آنچه را اتفا ،اترتاد است  ،امتل مرخهفانتۀ بتن المههت بدانتد و آثتار مستئاللن
بن المهه را بر آ بار کند .از لحاظ واکنش به ادمپایبند هم ،کمنسنال مشترر بته ستراغ
قالااد اام مسئاللن بن المهه دول در زمننۀ شنال هتا جبترا خستارت نرترته است و در
صالرت احراز ادم پایبند و لغال برجتام ،تنتتا یتک اثتر و نرنجته بتار مت شتالد ،و آ بازگشت
تحریمها شالرا امنن اس  .سازوکار برجام در نالع خالد پدیتدۀ جدیتد و ابرکتار محستالب
م شالد .ب تردید پنشبنن سازوکارها حقالق همچال داور و دادگسرر برا حتلوتصتل
اخرالتات ،م تالانس بهویژ از جت ابالۀ دادرس  ،اجرا برجام را با مشکالت تراوان روبتهرو
کند .رویکرد الب در سازوکار حل وتصل اخرالتات برجام ،ای است کته اخرالتتات تت متابن
بهنحال دوسرانه و مبرن بر میاکر حل وتصل شالد .در واقع تتا پتنش از ورود و مداخهتۀ شتالرا
امنن  ،ای نمایندگا ابراف سند هسرند که تالش م کنند مبرن بر یک کتار کارشناست بتا
ویژگ ها نرقاای و مشالرت و در حداقل زما ممک  ،قاتنه را تنصتهه دهنتد .در مجمتالع
به نظر م رسد با وجالد برخ ایرادات که ممک اس به ای سازوکار وارد دانس  ،شتنالۀ مقترر
برالاند بنا به هما امرنازات که برا آیتن اتدم پایبنتد در مقایسته بتا ستازوکارها ستنر
حلوتصل اخرالتات در نظر گرتره شد ،ستالل بنشرر در اجرا برجام را در پ داشره باشد.
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