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Investigating the legal implications of the joint Comprehensive plan of Action 

(JCPOA) 

 

Abstract  
Research Issue: With the victory of the Islamic Revolution and its goal in achieving 

comprehensive development, nuclear energy became the focus of the men's 

government. Enmity with the Islamic Revolution and opposition to the West with its 

development caused Iran's goal of peaceful use of nuclear energy to turn into an 

international. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the legal 

consequences of Borjam.  
Method: The present study seeks to investigate the legal consequences of JCPOA by 

descriptive-analytical method, which is used by libraries with the method of deleting 

files from law book sources as well as the use of Internet resources.  
Results: In this study, the historical course of the nuclear negotiations from the 2000s 

to the Vienna Agreement, the legal opportunities and threats of the UN Security 

Council, the legal weakness of the UN Security Council were discussed. Some believe 

that after reaching a nuclear agreement or a UN Security Council, due to the form of 

the document and citing the intentions of the parties and explicitly the text, only the 

executive document contains some voluntary actions by both parties and therefore, it 

can not be A treaty, agreement, treaty or international agreement. 
Keywords: Nuclear Negotiations, Legal Consequences of JCPOA, Political and 

Economic Consequences of JCPOA, International Atomic Energy Agency, Islamic 

Republic of Iran, P5 + 1 Group 
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 بررسی پیامدهای حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

 1مهدی خزائی

 2موسی موسوی زنوز 

 3حسن سلیمانی  

 چکیده

ای در کانون انرژی هسته  ،و هدف آن در تحقق توسعه همه جانبه  با پیروزی انقالب اسالمی:  مساله تحقیق

 و مخالف غرب با توسعه آن سبب شد تا هدف  توجه دولت مردان قرار گرفت. دشمنی با انقالب اسالمی

ها  گیری مخالفت منجر به شکلالمللی تبدیل گردد و  ای به بحران بینتهآمیز انرژی هسایران از استفاده صلح

 بررسی پیامدهای حقوقی برجام   بر این اساس هدف از پژوهش حاضر.  شوداین حوزه    ایران در  با ترقی

 باشد. می

منابع کتب  برداری از  ای توام با فیشتحلیلی که با روش کتابخانه  -توصیفیپژوهش حاضر به روش    روش:

 بررسی پیامدهای حقوقی برجام در پی    شود اینترنتی به کار برده می  حقوقی و هم چنین استفاده از منابع

 باشد.  می

 و تهدیدات   هافرصت ،  نیو   توافق  تا  2000  یهاسال  از  ای هسته  مذاکرات  ی خیتار  ریس: در این پژوهش  نتایج

 اقتصادی  و  پیامدهای سیاسیپرداخته شده و به تحلیل    آمریکاضعف حقوقی برجام و خروج  ،  برجام  یحقوق

شکل سند و با استناد به اهداف    لی، به دلجامبر  ای   یمعتقدند که پس از توافق هسته ا  یبرخ  آن پرداخته شد.

 تواننمی بنابراین، واقدامات داوطلبانه هر دو طرف است.    ی واحد حاو  یی ، سند اجرا  حیو متن صر   نیطرف

 . دانست  المللیموافقتنامه بین یا قرارداد نامه،مقاوله عهدنامه، را آن

و  یاس یس یامدهایبرجام، پ یحقوق یامدها یپ ،یمذاکرات هسته ا ران،یا یاسالم یجمهور: کلمات کلیدی

 5+ 1گروه  ،یاتم یانرژ یالملل نیبرجام، آژانس ب یاقتصاد

 

بین  1 حقوق  دکترای  عمومی،  دانشجوی  اماراتالملل  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حقوق،  امارات. دانشکده   ، 

mhd.khazaie@gmail.com 

پژوهش  2  و  مطالعات  موسسه  عمومی،  الملل  بین  حقوق  تهراناستادیار  بازرگانی  ایران.  های  تهران،   ، 

mmz1344@yahoo.com 

دامغان  3  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حقوق،  دانشکده  عمومی،  الملل  بین  حقوق  ایران. استادیار  دامغان،   ، 

hsoleimani@gmail.com    

 

11/1400/ 14تاریخ دریافت :  

05/06/1401تاریخ پذیرش:   

mailto:mhd.khazaie@gmail.com
mailto:mmz1344@yahoo.com
mailto:hsoleimani@gmail.com


 

37 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

 مقدمه 

ها در جهت توسعه و استفاده پذیرفته شده و بر حق دولت   المللی کامالًاسناد بینای در  حق انرژی هسته

ایران  المللی برایای بر طبق اسناد بینآمیز هستهاین رو حق استفاده صلح آمیز آن تاکید شده است. ازصلح

زمانی هویدا   گردد اما آن روی قضیه و تبعیض به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک حق طبیعی تلقی می 

ای را به نمایش گذاشت  المللی انرژی هستهآژانس بین   آمیزشود که بیشتر از هر چیزی رویکردی تبعیضمی

مبدل   ایران جهت استفاده از آن به »تعامل« بین »حقوق« و »سیاست« ای و کاربرد آن در حقو انرژی هسته

باشد، کشورها و استفاده بهینه در جهت توسعه میای تحقق منافع  گشت. با اینکه مبنای وجودی انرژی هسته

های دهد که از هدف اصلی خود دور شده و گاهی خارج چارچوب ولی در مواردی عملکرد آن نشان می

اند. این جریان حاکی از وجود نوعی  حقوقی، در جهت منافع ملی این یا آن کشور خاص حرکت کرده

ای شده المللی و مسئله انرژی هستههای بینابزاری از سازمان»تقابل« بین »حقوق« و »سیاست« و استفاده  

 است. 

از جنبه حقوقی  توان گفت طبیعتاًپس می  از جنبه سیاسی و عملکرد و  اما  استفاده بوده  ایران دارای حق 

های جهانی  قدرتایران و    این کشمکش و تضاد میان  ایران نبایستی از آن استفاده نماید. لذا  سیاسی کشورها

ایران به   ایران در استفاده از حق خود منجر به رسمیت شناختن  در قالب اتخاذ دیپلماسی فعال و اصرار

 ای شد مذاکراتی که در نهایت منجر به انعقاد برجام شد.عنوان یک طرف گفتگو در قالب مذاکرات هسته

با رویکردی به دور   ت به آن نگاه شود بلکه بایدفرص   نباید برجام را از زاویه صرفا تهدید یا صرفاً   همچنین

 . اساس منافع ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرداز تعصب و بر

مهمی بسیار  اقتصادی مسئله  مشکالت  مسئله  است  برخوردار  وافری  اهمیت  از  ما  جامعه  در  امروزه  که 

است لذا بسیار از تحلیلگران   باشد موضوعی که چند سال است به دغدغه مقام رهبری و نظام تبدیل شدهمی

مثبت به مسئله    این رو دید صرفاً  دهند. ازهای اقتصادی آن مورد مطالعه قرار میبرجام را از اهمیت و پیامد

می اقتصادی  مشکالت  رفع  جهت  در  که  پیامدهایی  و  آن  اقتصادی  اهمیت  و  باشد برجام  داشته  تواند 

ایجاد اشتغال در   ت اقتصادی کشور و بهبود معیشت و رویکردی مناسب نخواهد بود چرا که رفع مشکال

رو این  های آن باید جستجو کرد و ازمتن و توافق برجام نیست بلکه در موضوع اقتصاد مقاومتی و مولفه

اینکه برجام خود به تنهایی بتواند مسائل  تواند عامل تقویت کننده برای اقتصاد مقاومتی باشد. نهبرجام می

 را حل کند.   اقتصادی کشور

 بازار و اقتصاد بر  آن تاثیر و »برجام  در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است.  

بررسی داخلی که  است  معتقد  و  پرداخته   و ایمنطقه تاثیرات،  سیاسی حیث  از صرفا نه برجام ایران« 

 اقتصاد تنها نه  آن  اقتصادی  بعد. است  اهمیت  حائز و بررسی قابل نیز اقتصادی بعد  از بلکه آن  ایفرامنطقه

 و نفت  بخش در داخلی و خارجی بازارهای رادر هایپیامد  بلکه ،داد خواهد قرار اثر تحت  را ایرانداخلی

 ایران«   ایه(، در پژوهشی با عنوان»توافق نامه هست2017)  2کاتزمان  .1داشت   خواهد نفتی غیر  مواد و گاز

برجام که  دارد  دنبال می  اعتقاد  را  برنامه هستاین موضوع  اطمینان حاصل شود  که    ایران، صرفاً   ایهکند 

  (JCPOA)  کنند کهادعا می  5+1آمیز است. وی در ادامه اعتقاد دارد که دولت اوباما و سایر رهبران  صلح

 
،  تبریز  انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، اولین همایش بین المللی  ، برجام و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار داخلی ایران  ؛انصاری، لیال 1 

1395 . 
2 Kenneth katzman 
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 3ن اسمیت ب  .را بدست آورد است   ایهتواند سالح هستایران نمی  اینکه  موثرترین وسیله برای اطمینان از

 ندهیآ  پردازد کهاین موضوع می  به  ایران و انحراف تصدیق«،  ایه»معامله هست  ( در پژوهشی با عنوان2017)

،    یدر مورد برنامه هسته ا  رانیسازمان ملل متحد و ا  ت ی امن  یشورا  یعضو دائم  5  نیب   2015توافق سال  

 االت ی جمهور ا  سی( ، با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئJCPOA)  )برجام(  برنامه جامع اقدام مشترک 

ایران   پردازد که معتقدند سیاست خارجیهای میوی در ادامه به بررسی دیدگاهسوال رفته است.   ریمتحده ز

بر این اساس در پژوهش حاضر   قبلی را دنبال کرده و تغییر در آن به وجود نیامده است.که همچنان مسیر 

ای توام با فیش برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین  تحلیلی که با روش کتابخانه  -توصیفیبه روش  

 شد.با می بررسی پیامدهای حقوقی برجامدر پی  شوداینترنتی به کار برده می استفاده از منابع

 مبانی نظری پژوهش 

 ران ی ا ای ههست یبرنامه خچهی تار

خود آغاز   ی توسعه برنامه هسته ا  یرا برا  یبلند پروازانه ا  یپروژه ها  رانی، ا  یدر دوران محمدرضا پهلو 

 سیشده اند. به گفته اکبر اعتماد ، رئ  یطراح   ییاروپا  یمتحده و کشورها  االتی پروژه ها با کمک ا  نیکرد. ا

و آموزش   قیتحق  یتهران برا  هدر دانشگا  سازمان  1978تا    1974، از سال    ران یا  یاتم  یوقت سازمان انرژ

 رانیمتحده از ا  االتیبود که ا  یمگاوات  5  یقاتیبه راکتور تحق  یشرکت کرده است. پروژه متک  یهسته ا

 کرد. یم نیتأم

 .گردید  سال متوقف  نیچند  یبرا  1979در سال    رانیا  یاسالم  انقالب پس از    رانیا  یتوسعه برنامه هسته ا

این   ایهسته  هایایران را هدر داد و زیرساخت   آغاز شد، بسیاری از منابع  1980جنگ با عراق، که در سال  

های  در حال ساخت در بوشهر بارها هدف حمالت جنگنده  ایهکشور را به کلی نابود کرد. دو رآکتور هست

رو، این ایران متوقف کرد. از این شرکت را در یها پروژه 4این حمالت زیمنسعراق قرار گرفتند که پس از

 نبود.   ایههست  یهبرنام یهایران قادر به ادام ی آن دوره،با توجه به شرایط پیچیده

، 1980ی  رفسنجانی، در اواخر دهه  هاشمیجمهوری اکبرار دیگر در دوران ریاستایران ب  ایهی هستبرنامه

ایران توانست بار   ساله،ایران پس از جنگ هشت   ، با بهبود شرایط1990  یهاز سر گرفته شد. در اوایل ده

های ان در سالایر خود را پیش ببرد. ایهی هستهای روسیه، چین و پاکستان برنامهاین بار با کمک دیگر و

نیز یک   1995با جمهوری خلق چین به امضا رساند. در سال    ای ه، دو پروتکل همکاری هست1990و    1985

بوشهر    ایهایران و روسیه به امضا رسید که بر اساس آن تکمیل رآکتور هست  میان  ایهپروتکل همکاری هست

 ها واگذار شد.سازی اورانیوم به روسو ساخت یک مرکز غنی

هستبرنامه میانهایهی  در  دههایران  برای  1990ی  ی  را  از   هشدارهایی  برخی  و  امریکا  متحده  ایاالت 

این کشور در   ایههای هستایران همواره اصرار داشته است که فعالیت   همراه داشت.  کشورهای اروپایی به

های مخالف یکی از گروه  2002اما در سال    ؛بوده است   ای ههای هستچارچوب پیمان منع گسترش سالح

های ایران به دنبال ساخت سالح   دادایران اسنادی را افشا کرد که نشان می  در خارج از  جمهوری اسالمی

این تأسیسات  این اتفاق خواهان دسترسی به  بالفاصله پس از المللی انرژی اتمی  است. آژانس بین ایههست
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این کشور شد. فرانسه، آلمان و   در  ایههای هستها از فعالیت ایران برای آغاز بازرسیو همکاری از سوی

کننده از های قانعی پاسخاین بحران و ارائه  ای را برای حل و فصلهای دیپلماتیک گستردهبریتانیا تالش

 . گیری بیانیه تهران شدها در نهایت منجر به شکلاین فعالیت  ایران آغاز کردند. سوی

اعالم کرد و پروتکل   المللی انرژی اتمیایران موافقت خود را با همکاری با آژانس بین  بیانیهاین    اساسبر

این بیانیه متعهد شد  ایران همچنین در   الحاقی را به عنوان یک اقدام اعتمادساز داوطلبانه امضا و اجرا نمود.

   . اکرات دو طرف متوقف خواهد کردسازی و فرآوری اورانیوم را در دوران مذهای مربوط به غنیکه فعالیت 

های آژانس پروتکل الحاقی را امضا کرد و شرایط الزم را برای ارائه گزارش  2003دسامبر    18ایران در  

این   ایران فراهم نمود اما علیرغم  ایههای هستو دسترسی بازرسان آژانس به سایت   المللی انرژی اتمیبین

 رانیا  ی، موضوع هسته ا  نیبنابرا  .ند به یک راحل مناسب دست یابندها در نهایت دو طرف نتوانستتالش

 . گردیدسازمان ملل ارجاع   ت یامن یبه شورا

 نیب  یاحتمال  یها  میتحرقریب الوقوع دیدن  ، با    رانیجمهور وقت ا  سی، رئ   ی، محمد خاتم  2003سال    در

 و ادامه داد  را    ییگفتگو با سه کشور اروپارا در دستور کار خود قرار داد و    یساز  یغنتعلیق  ،    یالملل

حال ،   نیکرد. با ا   اعالمرا    ی هسته ا  ساتیاز تأس  یهسته ا  یآژانس انرژ  یبازرس  موافقت خود مبنی بر 

شود. در    یکشورها انجام نم  نیتهران توسط ا  هیانیدر ب  ییاحساس کرد که تعهدات سه کشور اروپا  رانیا

 ی( موضوع هسته اIAEA)  یاتم  یانرژ  یالملل  نیحکام آژانس ب  یشورا  ی، اعضا  2006  هیفور  4  خیارت

 س یانگل شامل    ییسازمان ملل متحد ارجاع دادند. سه کشور اروپا  ت یامن  یرا به شورا   رانیا  یاسالم  یجمهور

 .5دادند  انجام را  قطعنامه نیا یبانیمتحده پشت االتیا به همراه، فرانسه ، آلمان 

اجرای داوطلبانه    2006فوریه    6این اقدام در    ایران، در پاسخ به  نژاد، رئیس جمهور وقت محمود احمدی

 6.را متوقف نمود المللی انرژی اتمیایران با آژانس بین آور الزام های غیرپروتکل الحاقی و دیگر همکاری

احمدی2006آوریل    11در   که ، محمود  کرد  اعالم  فرآیند غنی  نژاد  موفقیت  با  را پشت سر ایران  سازی 

ایران به گروه  کنم کهاعالم می  ی تلویزیونی تأکید کرد که »به طور رسمیگذاشته است. وی در یک مصاحبه 

سانتریفیوژ اورانیوم   100ز بیش از  ایران توانست با استفاده ا  «ای پیوسته است هکشورهای دارای فناوری هست

 سازی کند.  درصد غنی 3/ 5را تا 

این کشور، کاندولیزا   سازی اورانیوم درایران مبنی بر آغاز غنی   جمهوررئیس  یک روز پس از اعالم رسمی

 ایران   ایهی هستها ایاالت متحده، بررسی اقدامات سخت در برابر فعالیت   ، وزیر امورخارجه اسبق7رایس

ایران را به توقف    به دقت مورد بررسی قرار دهد واز شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که  را  

 خود وادار سازد.  ایهی هستهابرنامه

نوامبر    14  خیتوافق نامه در تار  نیا  ایران به بازگشت به پای میز مذاکره سبب توافقنامه پاریس گردید.  تمایل

 ران یتوافقنامه ، ا  نی. بر اساس ا دیو آلمان به امضا رس  سیفرانسه ، انگل  ییو سه کشور اروپا  رانیا  نیب  2006

 یها  ت یفعال  هی، کل  یتعهد قانون  کیو غرب و نه بر اساس    رانیا  نیب  سازی اعتماد  و به منظورداوطلبانه  

تول  ی ساز  یغن  ، ساخت  مانند  مجدد  پردازش  آزما  دیو   ، نصب  ،    شی،  مونتاژ  اندازی  ،    ریمسراه 

و در مقابل اتحادیه اروپا، بخصوص ها    ت ی . فعالرا متوقف کند  ومی پلوتون  یگاز و جداساز  ی وژهایفیسانتر

 
5 Gul A A, “Iran's Pursuit of Peaceful Nuclear Technology”, Pakistan Horizon, Vol. 65, No. 1, January 2012, p. 37 
6 Report by the Director General of IAEA, “Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic 

of Iran”, 27 February 2006,  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2006-15.pdf 
7 Condoleezza Rice 
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 ایران در سازمان تجارت جهانی را تسهیل نماید  کنند پذیرش، بریتانیا و آلمان، سعی میسه کشور فرانسه

و همچنین عدم توانایی کشورهای اروپایی در انجام تعهدات خود  این توافقنامه تحت فشار دولت بوش    اما

 ایران به شورای امنیت ارجاع شد.   این توافقنامه، با شکست کامل مواجه شد و پرونده ذیل

این روند ادامه داشت تا با روی کار آمدن دولت روحانی روند مذاکرات در مسیر جدی در جهت انعقاد 

 خود ادامه داد.نامه به حرکت موافقت 

 نی و توافق تا 2000 یهاسال از ایههست  مذاکرات یخی تار ریس

در پی روی کار آمدن آقای خاتمی، مباحثی از قبیل جامعه مدنی و تکثیرگرایی در ساختارهای داخلی مطرح  

خارج، ، نه در داخل و نه در  ایهدر چهار سال نخست دولت اصالحات، وقایع مهم دیپلماسی هست  .8گردید

 .9گیری نداشته و نکات با اهمیت، مربوط به دوران دوم دولت استنقش چشم

، از ایهی سوخت کامل هستایران برای توسعه یک چرخه  اعالم کرد که، محمد خاتمی2003در فوریه  

ی باز فرآوری سوخت  تا مرحله  ایهی استخراج معادن اورانیوم جهت استفاده دررآکتورهای هستمرحله

این، آژانس ابتکار عمل را برای مقابله    ریزی کرده است. پس ازهای ذخیره شده، برنامهمصرف شده و زباله

در دست گرفت و برای اولین ،  (NPT)   ایههای هستی سالحی منع اشاعهبا آن، با توجه به الزامات معاهده

آگوست   در  نامه2003بار  ارسال  با  انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  امور خارجهای مشت،  به وزیر  ایران،   یرک 

های  های الحاقی و متوقف کردن فعالیت پروتکل  ،93+2پروتکل الحاقی،    سازیخواستار تصویب و پیاده

ایران باعث    ایههای برنامه هستاین نتیجه رسیدند که برخی از جنبه  ژوئن به16ایران شدند و در    سازیغنی

 .10شود افزایش نگرانی می

این کار به معنی ایران به تعلیق در آمده بود و البرادعی اعالم کرد که  سازیهای غنیاین زمان، فعالیت   در

ایران و اروپا    ایهمدت کوتاهی پس از آن، فضای مذاکرات هست  اجتناب از استفاده از گاز سانتریفیوژ است.

علت برخی از اختالفات،    تشدید شد.  ایههستی  ایران در برنامه  ها نسبت به نیاتتیره شد و سوءظن اروپایی

 پلونیوم، آلودگی و نشت گاز اعالم شد. توسط بازرسان آژانس مربوط به نوع سانتریفیوژ

ایران به سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنهادی ارائه کرد که بر مبنای آن   ،2004ژوئن    24در تاریخ  

برا نظر گرفته شود وقرار شد یک استراتژی در مقیاس بزرگ  ایران به سه کشور    ی مدیریت بحران در 

را ترک    ایههای هستآمیز منحرف نشود و پیمان منع گسترش سالحاطمینان دهدکه نخست، از فعالیت صلح

ایران مسئولیت کامل    این که  نکند؛ دوم، با توجه به پروتکل الحاقی با بازرسان آژانس همکاری کند و سوم،

ایران را با توجه    ها خواست که حقوق اساسیدر مقابل، از آن   آوری پیشرفته را بپذیرد واز فنبرای استفاده  

سالح گسترش  منع  پیمان  هستبه  با  ایههای  خود  استراتژیک  روابط  و  دهند،   بپذیرند  افزایش  را  ایران 

های دفاعی و امنیتی  ریایران منتقل کنند و سرانجام روابط اقتصادی و همکاتکنولوژی دوگانه فناوری را به

 .11ایران منعقد نمایند با

 
ایران»  ؛دهشیری، محمدرضا 8  واقع گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی  و  ، سال فصلنامه سیاست خارجی «،  چرخه آرمان گرایی 

 . 386، ص 1380ن تابستا  ، 2پانزدهم، ش 

نژاد و روحانیایران در دولت  دیپلماسی هسته ای»  ؛ وندمظفر حسن و    صالحی، سید جواد 9  احمدی  های فصلنامه رهیافت،  «های خاتمی، 
 . 123 ص، 1394پاییز،   ، 43شماره  ، المللی دانشگاه شهید بهشتی بین -سیاسی

 . 123 ص، همان، وندحسن و  صالحی  10
 . 124 ص، همان، وندحسن و  صالحی  11
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ایران با    یقبال اعالم نشده  ایههای هستالبرادعی نتیجه گرفته بود که هیچ مدرکی دال بر ارتباط فعالیت 

ایران در   یاین که برنامه ایران، رسیدن آژا نس به  کاریوجود ندارد، اما با توجه به پنهان  های نظامیبرنامه

ایران صادر شد  ای علیهنوامبر همین سال، قطعنامه 26راستای صلح آمیز بودن است، به زمان نیاز دارد. در 

ی ایران پروتکل را امضاء کرد و اظهارنامه  دسامبر،18خواست به تعهدات خود عمل نماید در  ایران می  که از

ی مفصل یک اقدام اعتمادساز  این اظهارنامه مفصلی مطابق با پروتکل به آژانس ارائه داد و اظهار داشت که

ی االجرا نشده است و از شورای حکام خواست تا در جلسهایران الزم  که پروتکل برای  داوطلبانه است، چرا

گاه از سیاست اصلی پایبندی هیچ  ، دولت خاتمیایهی هستبعد به پایان پرونده رای بدهد. بنابراین، در زمینه

 . نکرد خطیت NPT به مفاد

عدم تعهد تجدید نظر طلب، نوعی سیاست    گیری در چارچوب گفتمان اصول گرایی عدالت محور و جهت 

ایران در    ها و ابزار متمایزی در رفتار سیاست خارجیخارجی شکل گرفت که الگوی رفتاری آن به شیوه

غرب، به معنای تشدید جنگ  المللی تجلی یافت. از یک سو، باعث تعدیل الگوی مناسبات با  ی بینعرصه

سرد با آمریکا و بازنگری روابط با اروپا شد و از سوی دیگر، موجب ظهور سیاست نگاه به شرق، به ویژه  

،  ایهایران در موضع هست  های مهم سیاست سازش ناپذیرینزدیکی به روسیه و چین گردید. یکی از مشخصه 

 کند.بوده که هرگونه سازش را ممنوع اعالم می  ایهتهای هسوجود قوانینی در راستای حمایت از فعالیت 

در مجلس به تصویب رسید و به   ایهآمیز هست آوری صلحقانون دستیابی به فن  1384/ 2/ 25در    ،بدین رو

سپس    های )یو سی اف( خود در اصفهان را از سر گرفت. موجب آن، دولت در مرداد همان سال فعالیت 

سازی در خصوص تحقیق های غنین آژانس به رفع تعلیق نطنز و فعالیت پنج ماه در حضور بازرسا حدوداً

قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه   و توسعه و ساخت قطعات مورد نیاز سانتریفیوژ خاتمه داد.

ایران به شورای امنیت نیز در آذرماه به تصویب مجلس   ایهی هستدر صورت ارجاع یا گزارش پرونده

 .12رسید

ها است و  ایران فراتر از دولت   جمهوری اسالمی  ایهی هستی برنامهگیری دربارهاینکه تصمیم  با وجود

ایران   های اصولی جمهوری اسالمیسال گذشته از جمله سیاست   20ایران در طی    ایهتأکید بر حق هست

ها  اجرایی و همچنین برخی تغییر سیاست های  ها شاهد تغییر رویکردها و مکانیسمبوده است، با تغییر دولت 

 ایم.  بوده

انتخابات ریاست  پیروزی حسن روحانی در  ایران،   ایران، فضای حاکم بر سیاست خارجی  جمهوری   با 

-، با تغییرات جدی  مواجه شد. حسن روحانی در مقایسه با محمود احمدیایهی هستبخصوص در حوزه

 ایران از خود نشان داد.  ایهوفصل مسئله هستجدی با غرب برای حلنژاد تمایل بیشتری به آغاز مذاکرات  

ایران بود، با تعلیق محدود   جمهوری اسالمی  ایهکننده هستمذاکره  نیز که مسئول تیم  2003وی در سال  

 هبر، رایهاهلل خامنیت آ  این تغییر و همچنین با موافقت   یایران موافقت کرد. در نتیجه  سازیی غنی برنامه

ی جامع  ایران، مذاکرات جدی میان طرفین آغاز و پس از دو سال مذاکره جدی و مستمر میان طرفین برنامه

اقدام مشترک )برجام( به امضای طرفین رسید.  لذا ماراتن مذاکرات بیش از هر مکانی در ژنو و وین برگزار  

 .شد

 
فصلنامه علوم  ،  «ایران در سیاست هسته ای  حفظ امنیت هستی شناسانه و سازش ناپذیر نظام جمهوری اسالمی؛ »آبادی، الهامرسولی ثانی     12

 . 142ص ،  1389،  51، سال سیزدهم، شماره سیاسی
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و به   را تصویب نمود   2231ی  نامهطعدر مسیر تحقیق بخشیدن به نهایی شدن بر جام، شورای امنیت، ق 

ی  ایران بر اساس ماده  ای هی هستهای شورای امنیت پیرامون موضوع برنامهنامهی قطعلغو کلیه  ،دنبال آن

ی نامه، بر جام مورد تایید قرارگرفته و اجرای آن برای همهاین قطع  در دستور کار قرار گرفت. بر طبق41

منشور    41ی  ی اول و در قالب مادههای شورای امنیت در مرحلهنامهی قطعشود و کلیهمیآور  ها الزامطرف

شورای امنیت،    یابد.های مالی و اقتصادی تحمیل شده بر وفق آن خاتمه میملل متحد، لغو و تمام تحریم 

کند و برداشت  می  ایران به طور اساسی تغییر یافته اعالم  ایهصراحتا رویکرد خود را نسبت به موضوع هست

 رفع خواهد شد. "المللیتهدیدعلیه صلح و امنیت بین"ایران به عنوان  ایهی هستگذشته نسبت به برنامه

 اند: های تسلیحاتی و موشکی بدین منوال در قطع نامه بررسی گردیده و به دو دسته تقسیم شدهتحریم 

 شود و تا پیش از آن هم یران در نظر گرفته میا   ساله برای  5های تسلیحاتی، محدودیتی  در مورد تحریم

وجود دارد، با جلب رضایت    "تسلیحات متعارف سازمان ملل"ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست  

 .13اعضای شورای امنیت خریداری کند

توسعه های مربوط به  های اعمال شده برنامه موشکی، هشت ساله بوده و پس از آن محدودیت محدودیت 

تواند موارد مورد نیاز ایران می  های هشت ساله،برنامه موشکی نیز برداشته شود.تا پیش از رفع محدودیت 

ها از قبل به اطالع شورای امنیت سازمان این که خرید آن   برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر

 تصویب قرارگیرد. ملل رسیده و مورد

نظام ضمانت اجرا، یعنی  رای، زشود یم  جادینقض برجام ابا  یالملل نیب تی ئولمسیک  ه اعتقاد کارشناسانب

خودکفا در برجام وجود دارد  ستمیس  ک ی،    قت یپذیر است. در حقاقدام به مقابله به مثل، در برجام برگشت 

 مانی پ  ی ، با نقض اساس  قیتعل  ای   فسخشود ، که پس از    یاداره م  نیو  ونی کنوانس  60توسط ماده    یکه به نوع

 .14مخالف است

معاهده در نظر گرفته    ک یتوانند    یبرجام از نظر استقالل م  یکنند که کشورها  یاستدالل م  گر ید  یبرخ

 ی کشورها  یبه روابط خارج  یتعهدات متفاوت است و به طور کل  یمقوله استقالل با محتوا  رایشوند ، ز

روابط    ر یاز سا  مستقلرا    یتداوم و رشد تعهدات قرارداد  زانیممعاهده / توافق اشاره دارد. گروه استقالل  

 یهستند. دسته ها  اتیو معاهد  یحقوق  ستمیاز تعهدات کامالً مستقل از س  یکند. برخ  یم  یبررس  یحقوق

 یکنند و سرانجام برخ  یم  یطراح  نهیزم  نیرا در ا  یکه دولت ها معاهدات  ندیآ  یبوجود م  یهنگام  گرید

 ندهی( در آیالملل  نیب  ا ی  ی داخل  یحقوق  ستمی)در س   ی تعهدات قانون  ایمعاهده    جادیمستلزم ا  گریتعهدات د

مرتبط باشد ، استقالل آن کمتر    یتعهدات قانون  ر یاست. روشن است که هرچه ساختار توافق نامه با سا

توافق نامه به   نی، مشاهده شده است که ا   17،    14،    13در برجام ، در مواد مختلف مانند مواد  .  15است. 

 بسته شده است.  یاسناد و مراحل قانون ریسا یرو

اشاره کرده اند که روش حل اختالفات ذکر شده در   یجام ، برخبربودن    ی، در مورد قانون  گرید  یسو   از

معاهده   کی  ن ی، ا  نیمتفاوت است ؛ بنابرا   اتحل اختالف   ی و حقوق  یاسیمعمول س  یمتن برجام با روشها

توان ادعا    ینشان دهنده معاهده بودن آن است. سرانجام ، م  نیزاختالفات در برجام    است. سازوکار حل

 
 . 141 ص، همان، وندحسنو  صالحی 13
 . 56ص  ، 1396 بهار ، 1 شماره ، 31 ، سالخارجی سیاست فصلنامه، «المللحقوق بین دیدگاه از پسابرجام و برجام؛ »دلخوش، علیرضا  14
 

15 Hll s, D ncan B, Newc mer, sh a, “P l t cal mm tments and the nst t t n”, Virginia journal of International Law, Vol. 
49, No. 3, 2009, p. 534-538. 
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است ، مراجعه   حیصر  نهیزم  نیاست و از آنجا که متن در ا  نیحقوق طرف یسر کیبر    یکرد که برجام مبتن

عام به هر آنچه دولت را ملزم به اقدام    یبه معنا  ی، معاهده ا  125و    77  اصولاست. طبق    یمعن  یبه قصد ب

کند   یم  یالملل  نیب  یسازمان ها  ریسا  ا ی  الملل  نیموضوعات حقوق ب  ریاز اقدام در رابطه با سا  یخوددار  ای

 .شوند  یم  ب یتصو   گرید  یایران و دولت ها  ، برجام به عنوان سندی تعهد آور میان دولت لذا، اشاره دارد. و  

توان   ی، م  ی معاهده حقوق  کی متن برجام در چارچوب    یمعتقدند که با بررس  زیناز کارشناسان    گرید  یبرخ

ب  یبرا  یلیدال آن  در بحث    انی وجود  تحل  یم   "ت ی ماه"کرد.  الف(  لی توان  که:   برجام قالب  و کل  کرد 

فعل و انفعاالت   ایاقدامات    ت یباشد و ب( ماه المللیبین(  حقوقی) توافقی مبین المللی،بین  نظام در تواندمی

آن را    ت یتواند ماه  یبرجام م انعقاد  رخاص حاکم ب  طیو شرا  یواقع  طیشرا  نیموجود در برجام و همچن

  یهای ژگیاز و  یکی  یتوان در نظر گرفت که داشتن ضمانت اجرا  ی م  "ییسازوکار اجرا"کند. . در بحث    نییتع

نقض تعهد    یدر تعهدات قانون  یریاست. معموالً برگشت پذ  یاسیدر مقابل تعهدات س  یبارز تعهدات قانون

، اجرا  یبندی پا زمیمکان یطراح لیتوان اذعان داشت که برجام به دل ی، م  یی نها لی. در تحل16شود  یم یتلق

 مشابه دارد.  یالملل نیب یمعاهدات حقوق  رینسبت به سا یترباال اری بس ییو نظارت ، قدرت اجرا

 برجام ی حقوق یهافرصت

سازمان   ت ی امن یبه شورا یقبل از مذاکرات منته ی، حت یهرگز به دنبال ساخت سالح هسته ا رانیاگرچه ا

و برنامه   رانیا  ریکرد ، اما تصو   یم  یپافشار   یهسته ا  یاز انرژ  زیبر استفاده صلح آم  شهی ملل نبود و هم

از مردم   یاری بس  ی و ناامن  یادامه آن موجب نگرانبود که  چنان    یالملل  نیب  ازدهمیآن قبل از دولت    یهسته ا

  ت یحما  ایران  هیعل  یها با آن مخالفت کردند و از اقدامات نظام  ییکایآمر  شتر یب  یو حتشده  جهان    سراسردر  

داشتن   یبرا  رانیمذاکرات ، حق ا  شرفت ی، با پ  ازدهمیدر دولت    یکردند. اما از زمان آغاز مذاکرات هسته ا

خود ، به طور   ینظام  یاعتقاد به عدم انحراف از برنامه هسته ا  نیو همچن  زیصلح آم  یبرنامه هسته ا  کی

 در جهان شناخته شده است.  یا ندهیفزا

 "تعهد"اهمیت برجام، تاکید طرفهای امضا کننده این سند بینالمللی بر عنصر    یکی از شاخصههای پر

برجام، طرف های امضا کنند این سند، بر تعهد  "مقدمه و مقررات کلی"در بند هجدهم از بخش   میباشد.

 .17اندای، تصریح نمودهآمیز انرژی هستهبه همکاری متقابل در خصوص مصارف صلح

اول  نیهمچن بود.    رانیا   یبرجام برا  یالملل  نیاثر مهم ب  نی، خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل ،  

  ی دیرا تهد  رانیا  یسازمان ملل در دوره دولت گذشته ، برنامه هسته ا  ت یامن   یقطعنامه مصوب شورا  نیچند

های ظالمانه فصل هفت منشور، تحریم  41و   40،  39طبق بندهای    جهان شناخته است. ت یصلح و امن  یبرا

علیه ملت   جهانی  به  دالر خسارت  میلیارد  و صدها  اعمال  شد.  ایران  تحمیل  مهمترین ایران  مصوبه  این 

المللی انقالب ایران و بدترین ضربه به اعتبار و حیثیت بین  المللی استکبار و صهیونیسم علیهنموفّقیت بی

ترین مرجع سیاسی ـ  بود، زیرا عالی  1357  ایران بعد از انقالب اسالمیو نظام جمهوری اسالمی  اسالمی

الملل به رسمیت  امنیت بین  عنوان تهدید صلح وایران را به  امنیتی جهان، یعنی شورای امنیت سازمان ملل

 
،  1397، نوزدهم سال ، عمومی  حقوق پژوهش فصلنامه، «برجام المللی؛ بین هایموافقتنامه جدید نسل؛ »ظاهری علیرضا و نظیف، مجتبی 16 

 . 180 ص
17 JCPOA,PREAMBELE AND GENERAL PROVISIONS: Xii) The EU and E3+3 countries and IRAN,in the 
framework  of the JCPOA,will cooperate,as appropriate, in the field of … 
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ایران را به تعلیق در آورد تا با اجرای برجام، خروج   شناخت. برجام در گام اول فصل هفت منشور در مورد

 .18این فصل محقّق شود ایران ازکامل

دستیابی  این باورند که برجام از نظر عملی جلوی فعالیت کشورها را برای  از نظر بسیاری از تحلیلگران بر

این موضوع یکی از انتقاداتی است که در حوزه    کند.آمیز منع نمیپذیر برای مصارف صلحبه مواد شکافت 

ایجاد چارچوب و شرایط مشخص، و   های هسته ای مطرح شده است. اما برجام، باگسترش سالح  منع

این اطمینان را به جامعه   تواندمیایران،    ایههای هستهای نظارت و تأیید فعالیت ایجاد مکانیسم  همچنین

 .19آمیز باقی خواهد ماندای کشورها صلحالمللی بدهد که فعالیت هستهبین

ها  باشد استدالل آن ایران می  المللی بر علیههای بینآورد برجام از نگاه تحلیلگران رفع تحریمترین دست مهم

اقدام برنامه کنند.  ترین دلیل خود بیان میاین تحریم را به عنوان مهمرفعایرانی بر    نیز تاکید تیم مذاکره کننده

تحت فشار قرار دادن کشور    یبرا  یمحدود کردن روابط اقتصاد   قیچند دولت از طر  ای   کیشده    یزیر

 ی برا  نیگزیجا  بهترین  معموالاست.    یاقتصاد  یها  میتحرهمان    یاسیاهداف مختلف س   یمورد نظر برا

ی  مختلف برا  یکشورهاابزار  محدود    یصاداقت  یها  م ی. تحرهستند  یاقتصاد  یها  میتحرجنگ و اجبار  

اثر   کم  ی ها به طور کل  مینوع تحر  نی، اما ا   می باشدهدف    یکشورها  ه یخود عل   ی اسیاهداف ستحصیل  

 ایکشور هدف    یاقتصاد  ای   یاسیرفتار س  رییبه دو هدف تغ  یابیدست  یها برا   مینوع تحر  نیبوده است. ا

 به و یافت  گسترش هاتحریم  ابعاد اقتصادی اخیر، هایسال طی  ؛  ردیگ   ی مورد استفاده قرار م  میرژ  رییتغ

 هاینهایت تحریم در  و  رخنه آموزش و هابانک  بیمه، تا خودروسازی و نفت  از  هاکلیه بخش در  تدریج

یا بانک نهادها سایر و مرکزی  بانک علیه اروپایی اتحادیه  2010-2011  خارجی، شعب  و های دولتیی 

 طرفین عدم تفاهم با گذشته، های متوالیسال  در ایههست بنیادهای اقتصادی کشور را درگیر نمود مذاکرات

 برنامه سرانجام  2015/ 7/ 14  تاریخ در نشست، 72 از  بیش برگزاری از  پس ،سرانجام  تا،  ای نرسیدنتیجه  به

  . شد اجرایی   2016/ 1/ 16در و منتشر  1+5  گروه و ایران  اسالمی جمهوری میان برجام(،) اقدام مشترک  جامع

ها این تحریم  المللی و کاهش صدماتهای بینمهم در رفع تحریم  تواند گامیاجرای موافقت نامه برجام می

 امنیتی  - فرصت سیاسیها به عنوان یک  این رو اجرای برجام و رفع تحریم  بر اقتصاد کشور تلقی گردد از 

 .گرددمی تلقی بلندمدت و  کوتاه زمانی بازه در

 برجام  یحقوق داتی تهد 

 قوانین سایر با  نبودن مغایر بر مشروط جدید هایتحریم گیریشکل  عدم برجام حقوقی تناقضات از یکی

 دست  اتهام با نتوانند را  ایران  در شخصی چنانچه اگر مثال عنوانه  ب.  باشدمی غربی کشورهای در موجود

 تروریسم از حمایت  با مرتبط مسائل جمله از قوانین سایر به سراغ نمایند تحریم ایههست مسائل در داشتن

 به منجر  هم با ایه هست غیر و ایههست عامل  که جانبه  چند هایتحریم  لغو  عدم  به توانمی  همچنین  روندمی

 .نمود اشاره اندشده  تحریم

شده را در درون کشور   کیلوگرم اورانیوم غنی 300تواند بیش از ایران نمی سال 25به مدت بر طبق برجام 

المللی انرژی تواند با ارائه برنامه خود به سازمان بینایران می  این محدودیت،  اما پس از اتمام  ؛نگاه دارد

 
، 1395،  سیاستها، دستاوردها و الزامات   برجام،   :کتاب  ، منطق پیامدهای مطلوب و نامطلوب برجام؛  دیاکو حسینیو    وسویان، سید حسینم 18 

 . 360-359 صص
 . 360-359صص همان،   19
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این باورند   تحلیلگران، بخصوص مخالفان برجام در غرب، براین میزان را افزایش دهد. بسیاری از    اتمی

شود. به عبارت سال( یکی از تهدیدات برجام محسوب می  25ها پس از  این موضوع )پایان محدودیت که

های المللی انرژی اتمی، فعالیت تواند، تحت نظارت آژانس بینایران می  هااین محدودیت   دیگر، پس از پایان

شده، تحقیق و  سازی اورانیوم، میزان اورانیوم غنیها شامل غنیاین فعالیت   را گسترش دهد.خود    ایههست

  .20 شودتوسعه و دیگر مسائل مرتبط می 

  لغو در متن حقوقی برجام بسیار مشهود است و توقف تعلیق، های اصطالحاتی همانندتفاوت به توجه عدم

 اجرای  آژانس آزمایی راستی و ایران  تعهدات  انجام از بعد  که داردمی بیان برجام19ه  ماد مثال عنوان به

 ذهن به  تعلیق لفظ   عبارت این  از هستیم شاهد که همانگونه.  شد  خواهد متوقف اروپا اتحادیه هایتحریم 

 گفت، باید مرحله ایندر نشدن آنها لغو  و آمریکا هایتحریم تعلیق با رابطه در  همچنین  .گرددمی متبادر

 چارچوب   در آمریکا دولت  است  شده قرار  برجام، صرفا سند در و کندمی حفظ ها« را»ساختار تحریم  تعلیق،

 هاتحریم  تعلیق از ایران  انتفاع مانع  که را موجودی و کارهای ساز و قوانین از  ناشی موانع موجود، اختیارات

 .است  نشده داده قطعی تعهد اما نماید، مرتفع توان حد در را شوندمی

 اجرای از دولت  منع مصوبه و ایههست دستاوردهای حفظ بر دولت  الزام بر مبنی مجلس مصوبه به توجه با

 مصوبات این  شدن گرفته نادیده دارد وجود که حقوقی مالحظات مهمترین  از یکی الحاقی، پروتکل داوطلبانه

 مصوبات، این  از قبل تا که چرا.  باشدمی پروتکل اختیاری اجرای اساس بر  آژانس  هاینظارت  به  دادن تن و

 نمایند اجرا را پروتکل اختیاری بصورت مجلس  تصویب  و مجوز  بدون که داشتند را اختیار نای  هادولت 

 نظارت با پروتکل اختیاری اجرای که رسیداسالمی شورای  مجلس تصویب  به منظور اینبه دقیقا مصوبه نایو

 و اصول اساس بر و المللیبین  تعهدات سایر همانند نیز پروتکل حقوقی ادبیات به و گرفته صورت مجلس

 د.برس اسالمی شورای مجلس تصویب  به قانونی مواد

 توافق نهایی متن تصویب  عدم  به این است که، در بیان برجام به عنوان تهدید مخالفین  یادله  از  دیگر یکی

 تصویب  عدم که باورند این  بر  آنان.  کننداستناد می  آمریکا از غیر توافق طرف کشورهای سایر هایدر پارلمان

 لزوم عدم و بودن اجرایی بر دلیلی معاهده، طرف کشورهای  گذاریقانون مجالس در توافق نهایی متن

 آمریکا یکنگره در برجام تصویب  آنان که است  ذکر به الزم.  است   اسالمی شورای  مجلس در آن تصویب 

 .دانندمی ضروری نهاد این یوسیله به شده وضع هایتحریم شدن برداشته علت  به را

 یمتحده  ایاالت  ایران،   اسالمی جمهوری از غیر برجام، نهایی متن بر مبتنی که نمود بیان  باید خصوص این  در

 به آن اساس بر تا ندارد وجود  متعاهد کشورهای تکتک برای مشخصی تعهد اروپا، یاتحادیه و آمریکا

 تنها تردقیق بیان به.  بپردازند خود داخلی حقوق  نظام در مشترک  اقدام جامع یبرنامه تصویب  و بررسی

سازمان   ت یامن  یشورا  یدائم  یانگلستان به عنوان عضو  و فرانسه روسیه،  چین،  کشورهای برای مذکور تعهد

به عنوان    س یسازمان ملل است و آلمان ، فرانسه و انگل  تیامن   ی قطعنامه شورا ب ی ملل متحد متعهد به تصو 

لغو تحر  هیاتحاد  یاعضا به  اقدامات و  ی  به قانون داخل  دیها هستند و مق  میاروپا متعهد  انجام  به  متعهد 

 .21ندستین یمشخص

 
 شورای قطعنامه و  برجام پیامدهای و ابعاد پیرامون نمایندگان  اسالمی شورای مجلس نمایندگان تخصصی بررسی کمیته  ، برجام واکاوی   20

 . 14-11، صص  1394، 1  ملل، شماره سازمان امنیت
 گزارش نگهبان،  شورای پژوهشکده ، پژوهشی گزارش ، «ایراناسالمی جمهوری نظام در برجام حقوقی ابعاد بررسی»؛  علی زفرقندی،  فتاحی   21

 . 37-33صص ، 1394، 13940122 مسلسل شماره



 

46 
م( 

جا
)بر

ک 
شتر

م م
دا

ع اق
جام

مه 
رنا

ی ب
وق

حق
ی 

دها
یام

ی پ
رس

بر
 

 

این ایران پذیرفته شده است و  ایهبازرسی از تاسیسات هستبر طبق یکی از بندهای برجام حق  همچنین  

 توافق این  تواند ازایاالت متحده می  ایجاد کند و  ایران  ایهتواند مشکالت زیادی برای برنامه هستمسئله می

 با آن اجرای و توافق اینکه نند نگرا هاآن  عالوه، به.  کند استفاده رفتار برای تغییر ایرانبه بیشتر فشار برای

 .22پذیرد صورت رو ایرانی میانه رقبای تقویت  هدف

 نیزتریاز چالش برانگ  ی کیبه    رانیعدم موافقت مجلس ا  ای  ب یتوافق برجام ، تصو   ای  ی پس از توافق هسته ا

  ربط یذ  یاز مقامات دولت  یاریاز حقوقدانان از جمله بس  یشد. برخ  لیتبد  ران یا  یاسیس  یموضوعات در فضا

 یی آن ، تنها سند اجرا  حی صر  نو مت  نی شکل سند ، با استناد به اهداف طرف  ل یمعتقد بودند که برجام به دل

اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل    نی از ا   کیاقدامات داوطلبانه هر دو طرف است که هر    یبرخ  یحاو

در نظر گرفته شوند. از   یالملل  نیتوافق نامه ب  ایتوانند به عنوان معاهده ،  قرارداد    ینم  نیهستند و بنابرا 

شود. در واقع ،   لی تبد  یداخل  نیشود و به قوان  ب یکه بخواهد تصو   ست ین  ینوننظر آنها برجام معاهده قا

ا حدود خود ت  یاسالم  ی. در همان زمان ، مجلس شورایاست ، نه توافق حقوق  یاسیتوافق س   کیبرجام  

  میتوجه کن  یاگر به قانون  رایقرار داده است ، ز یمل  ت یامن   یعال یشورا  ت ی موضوع را در صالح  نیا  یادیز

  یجمهور  ی برایکه الزامات  یموارد  رشیکند ، پذ  یم  یرا ملزم به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ا  ولت که د

 ی آن است و در بندها  ت یو صالح  یمل  ت یامن  یعال  یمنوط به نظر شورا  شه یهم  کند  یم  جادیا  رانیا  یاسالم

ها و جلسات   یو بازرس  یهسته ا زیصلح آم یدانش و فناور یها  ت یقانون در مورد محدود  نیدو و سه ا

 .23ذکر شده استشرط  شیشورا به عنوان پ نیمقامات ، مصوبه ا

 ی شورا  یها  می)تحر  رانیا  هیعل  یهسته ا  یها  ت یمربوط به فعال  میطبق برجام توافق شد که هر سه تحر

اروپا متعهد شده است که در   هی( لغو شود. اتحادکایآمر  یها  میاروپا و تحر  هیاتحاد  یها  می، تحر  ت یامن

و حمل و نقل ، طال    یساز  ی، حمل و نقل ، کشت  یمی، نفت و گاز و پتروش  مهیو ب  ی، بانک  یمال  یها  نهیزم

سسات  وم  ای   ی، اشخاص حقوق  یقیفلزات ، نرم افزار ، اشخاص حق،  زات گرانبها ، اسکناس و چکفل  ری، سا

  نهیمتحده متعهد شده است که در زم  االتیا   نی. همچنرا لغو کند  شده است  فیآنها توق   ییکه دارا  یرانیا

فلزات گرانبها    ری، طال و سا  یساز  یو کشت  یرانی، کشت   یمی، نفت و گاز و پتروش  مهی، ب  ییو دارا  یبانک  یها

مربوطه محدود اقدامات  و  ، خودرو  فلزات  افزار و  نرم  تحر  ت ی،  کند.   رفع  رانیا  هیرا عل  ییها  میها و 

توسط    دیقطعنامه جد  ب یبا تصو   رانیا  ه یعل  ت یامن  یشورا  یها  میسرانجام ، طبق برجام ، توافق شد که تحر

 .24آن لغو شود.

 از توجهی قابل به بخش دسترسی امکان بانکی، و مالی المللیبین هایتحریم  لغو  با مپسابرجا در شرایط

 تبدیل به و لمللیابین عرصه در جانبه همه و حضور غیرتکاملی و بسته فضای  ج از خرو شده، بلوکه منابع

و بازیگری منطقه دارای فعال  است  فراهم کشور برای المللیبین  و اینفوذ  گیری موضع امر  همین شده 

 کرده ایجاد  را ایران  جمهوری اسالمی قدرت مهار ضرورت درنتیجه و مللیالبین و ایمنطقه  هایقدرت

ایران از طریق    متحده در دوره جدید، احتمال تداوم سیاست مهار ایاالت  منتخب  حزب از  نظرصرف و است 

دارد وجود  تحریم  آسیب  اعمال  از  یکی  تحریمبنابراین  تداوم  برجام  جدی  تهدیدات  و  غرب ها  های 

 
 ، شماره ماهنگار راهبردی دیدبان امنیت ملی ،  «ایران  و فارس خلیج  همکاری شورای روابط  و هسته ای  توافق؛ »منیرالساداتمیر نظامی،   22 

 . 84، ص 1394، 42
 . 6-5، صص 1394، 43 ، شمارهماهنگار راهبردی دیدبان امنیت ملی ، «های اجرایی شدن آنپذیرش برجام و چالش؛ »پورسعید، فرزاد  23
 . 97، همان  ط، ربا شیپ یرضائ  24
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ایرانی لغو کامل    ایران است در حالی که یکی از اهداف کلید برجام برای طرفبخصوص آمریکا بر علیه

 .25ها بوده استتحریم 

 ضعف حقوقی برجام و خروج آمریکا 

الملل تایید بین  ایهایران را به مفاد و مندرجات توافق هست  پایبندیدولت آمریکا ابتدا در فواصل نود روزه،  

این دستاویز که    با  2017اما ترامپ از پانزدهم اکتبر    ؛ایرانی را همچنان تمدید کردهای ضدو تعلیق تحریم

 ایید پایبندیاین کشور متناسب نیست، از ت  ایهها در برنامه هستایران با محدودیت   ها علیهمیزان رفع تحریم

ساله قانون تحریمهای ضدایرانی )آیسا(    10اقداماتی نظیر تمدید  اجتناب کرد و    ای هایران به توافق هست

آذر  17) 2015توسط مجلس نمایندگان آمریکا و مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ هشتم دسامبر 

توسط شهروندان کشورهای ثالثی که به ( مبنی بر اعمال محدودیتهای جدید برای ورود به آمریکا  1394

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

سنخیتی با حسن نیت در اجرای این توافق بینالمللی نداشته و مورد شکایت جمهوری اسالمی ایران قرار 

ایران نسبت به این شیوه نادرست و اقدامات غیرسازنده  گرفت. در واکنش به اعتراضات جمهوری اسالمی

طرف آمریکایی و پیگیری روشهای پیشبینی شده در برجام برای رفع اختالفات ناشی از اجرای برجام، 

به برجام و  این کشور  پایبندی  بر  اوباما( بطور مکرر  ابتدا )اواخر دوره ریاست جمهوری  کاخ سفید در 

 نمود. المللی تاکید میینضرورت پاسداشت این تعهد بـ 

ایران وضع کند اما کنگره    ( آمریکا را مجددا علیهای ههای )هستاین مسئله به کنگره آمریکا امکان داد تحریم

این   ایران تمدید کرد که  ها را علیهتعلیق همه تحریم  2018مه    هنزد. ترامپ تا ما  دست به چنین اقدامی

 .26این امر شده بود  لزم بهکشور البته بر اساس مفاد برجام م

های کشورهای اروپایی امضا کننده توافق و سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور  این ترتیب با وجود تالشبه

فرانسه، آنگال مرکل صدراعظم آلمان و بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس به واشنگتن و دیدار با  

های متحدان اروپایی  ایران، ترامپ بدون توجه به درخواست   توافقترامپ برای تشویق وی به ماندن در  

ها خارج شد و در ادامه نیز ضمن اعالم وضع مجدد تحریم  ای هجانبه از توافق هستآمریکا، به صورت یک

ایران ادامه دهند نیز تحریم  های اروپایی را که همچنان به روابط خود باایران، تهدید کرد کلیه شرکت  علیه

 واهد کرد. خ

اروپایی نیز  تا حدی  و  آمریکا  که  است  درحالی  فعالیت این  موضوع  کشیدن  پیش  با  و  ها  موشکی  های 

شرط هرگونه گفتگو برای دستیابی به توافق جدید یا این موضوعات را پیش  ایران تالش دارند تاایمنطقه 

 .27شدید تهران روبرو شده است قرار دهند که البته چنین امری با واکنش ایهاصالح توافق کنونی هست

 ویژهبه است  نبوده بخشرضایت  توافقنامه این  که کرد توجیه گونهاین  را  وین هتواقفنام از خود خروج آمریکا

 است  نبوده آن اصالح یا بالستیک موشکهای برنامة از  ایران  انصراف  دربردارندة  تواقفنامه این  که خاطر اینبه

 .بودمی 2025 اُکتبر 18 از بیشتر بایست می توافقنامه اعتبار زمان مدت اینکهو

 
 ، 4 شماره ، 8 سال ، خارجی  روابط فصلنامه، «ایران ابزار تحریم و سیاست خارجی آمریکا در قبال» ؛فرزانه نقدیو  اسالمی، محسن 25 

 . 62- 59، صص  1395 زمستان
26 Katzman, Kenneth,  Iran’s Foreign And Defense Policies, Congressional Research Service, 2018, p. 16. 
27 Katzman, Ibid, p. 16. 
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اساس  با مفاد این توافق ندارد  بر مخالفت   برای موجهی دلیل حقوقی لحاظ از آمریکا وین، هتوافقنام اساس بر

 36 مادة در که بخشد. آنگونه پایان ایران  علیه المللیبین و ملی هایحریمت  لغو   برای تعهداتش به آن به

»برآورد کند   که دهد ارجاع مشترک کمیسیون به  توانست می در صورتی متحده ایاالت  است، مندرج برجام

 در را مسیر این  متحده ایاالتنکرده است   عمل اجرا برنامة مطابق تعهداتش بهن[  ایرا]  اعضاء از یکی  که

 تعهدات با ایران مطابقت  بار چندین ایههست المللیبین  آژانس که خاطر نایبه گمان،بی. است  نگرفته پیش

 بودن نارضایتبخش برجام از خروج برای متحده ایاالت  است  کرده تاییده برجام اساس بر را اشاعه عدم

 آن اصالح  یا اشبالستیکی برنامة ایران از  امتناع دربردارندة برجام اینکه  به ویژه  است، کرده بهانه  را برجام

 برجام در  مندرج اختالفات فصل  و حل های رویهد.  شو  ترطوالنی بایست می  برجام زمان مدت اینکه  و نیست 

 بررسی و تحلیل مورد متحده ایاالت  یکجانبة خروج که گونهدهند همان اجازه طرفی به تا سازند فعال  را

 .28یابدنمی حقوقی مبنای ملل سازمان متون سایر در نه و متن این در نه یکجانبه خروج این گرفت  قرار

   یاسیس یتوافق یک عنوان به رجامب

از کارشناسان و حقوقدانان به  یاریاست که توسط بس یاسی توافق س کی در قالب برجام  5+  1توافق نامه 

 ی منعقد م  گرانیو د  یخارج  یصورت گرفته است. کشورها با اشخاص خصوص  یمعاهدات قانون  یجا

 یتوافق نامه ها  زا  یشوند ، اما بخش  ی م  ریتفس  یالملل  نیب  یشوند ، که همه آنها به عنوان توافق نامه ها

،  29شود ی( منعقد میالملل نیب یالملل )دولت ها و سازمان ها نیموضوعات حقوق ب نیفقط ب  یالملل نیب

،  نزاکتی. توافق نامه  شوند  میتقس  یقحقو   یو توافق نامه ها  یاخالق  یتواند در دو دسته توافق نامه ها  یکه م

تعهد    کی  جادیبه دنبال ا نیشود و طرف  یالملل منعقد م  نیحقوق ب وضوعاتم ن یاست که ب یهایتوافقآن 

 ی معاهدات به معنا  نیجنبه غالب ا  یاسی س  ت ی. ماهیالملل  نیتعهد ب  کی هستند و نه    یو اخالق  یاسیس

 . ست ی ن کیپلماتیو د ی، اقتصاد یاسیس یامدهای گرفتن پ دهیناد

 منفی  و مثبت  نتایج و آثار عمل در نزاکتی، هایتوافقنامه برخی واسطه به است  ممکن حتی مواردی در

 و حقوقی یجنبه لمللابین حقوق منظر از آثار این  اما گردد، ایجاد  ملت  یا دولت  یک به نسبت  بسیاری

 نیست.  هان آ  پذیرش به ملزم دولت  و نداشته دولت  آن  برای آورالزام

 میثاق، منشور، کنوانسیون، قرارداد، نامه، موافقت  عهدنامه، همانند عناوینی  از معموال چند هر تردقیق بیان به

 تفاهم، یادداشت  همانند عباراتی از و حقوقی یهاموافقتنامه برای آن غیر و اعالمیه پروتکل، اساسنامه، پیمان،

 برای آن، غیر  و توصیه نامه صورت جلسه، مشترک، بیانیه مذاکرات، صورت نامه، تفاهم مشترک، اعالمیه

توافق    ک یبودن    ی اخالق  ا یبودن    یقانون  نییاما آنچه در تع گردد،می استفاده نزاکتی یا اخالقی هایموافقتنامه

 ی تفاوتآنها  الملل است و عنوان    نیحقوق ب  تابعان  نیالملل ب  نیاثرات و الزامات حقوق ب  جادیمهم است ا

 نزاکتی یا حقوقی تشخیص منظور به معیار ترینمهم بنابراین  نخواهد کرد.  جادیتوافق نامه ها ا  نیا  ت یدر ماه

 نظر در قواعد و آن بر مترتب  حقوقی نتایج و آثار و ناظر  نهادهای توافق، مفاد به توجه توافق، یک بودن

 
 ایران: یکای هسته برنامۀ  پیرامون وین توافقنامۀ از متحده ایاالت حقوقی خروج یهاتحلیل ایران، مسائل ، کمیسیونحقوقدانان انجمن  28

 www.leclubdesjuristes.com .2018متناقص،  حقوقی وضعیت
 . 1380طباطبایی،  عالمه ، تهران: دانشگاهمسلحانه مخاصمات الملل بین حقوق جنگ( )حقوق ا؛ محمدرض بیگدلی،  ضیایی 29 
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 موافقتنامه متن در یا اندنموده  توافق آن رب مبتنی طرفین که باشدمی توافق اجرای ضمانت  برای شده گرفته

 .30اندکرده تصریح آن به

 به خیر یا برساند تصویب  را به آن باید ایرانمجلس  اینکه  برجام، یا ایههست توافق حصول  از بنابراین پس

 جمله از و حقوقدانان از برخی.  بود شده تبدیل ایران  فضای سیاسی برانگیز  چالش موضوعات از یکی

 نیت  و قصد  به استناد با سند و تنظیم شکل دلیل به برجام بودند  معتقد ذیربط دولتی مقامات بسیاری از

است   طرف دو سوی از داوطلبانه برخی اقدامات بر مشتمل سند اجرایی تنها  آن، متن صراحت  به و هاطرف

 عهدنامه، را آن تواننمی بنابراین، است و مقابل طرف اقدام به منوط اقدامات این  از کدام هر انجام که

 که بخواهد نیست  حقوقی ایمعاهده برجام ها،آن  نظر به. دانست  المللیموافقتنامه بین یا قرارداد نامه،مقاوله

 حقوقی  نه است  سیاسی توافق برجام واقع، در د.یآدر داخلی قانون شکل به و کند طی را تصویب  روند

آ  نیبنابرا ا  ای،  از رس  دیبا  رانیمجلس  ا  دن یپس  توافق هسته  آن را    ت یامن  یشورا  ای  یبه   ، سازمان ملل 

از   یبرخ   ؟شود  لیتبد  رانیا  یاسیس  یموضوعات در فضا   نیزتریاز چالش برانگ  یکیبه    ای کند    ب یتصو 

شکل سند ، با استناد به    لیدلمعتقد بودند که برجام به    ربطیذ  یاز مقامات دولت  یاریحقوقدانان از جمله بس 

اقدامات داوطلبانه هر دو طرف است که   یبرخ  یحاو   ییآن ، تنها سند اجرا   حیو متن صر  نیاهداف طرف

توانند به عنوان معاهده ، توافق    ینم  نیاقدامات منوط به اقدام طرف مقابل هستند و بنابرا  نیاز ا  کیهر  

  ست ی ن  یمعاهده حقوق  ک یدر نظر گرفته شوند. از نظر آنها ، برجام    یالملل  نیموافقتنامه ب  ای نامه ، قرارداد  

ی اسیتوافق س  کیشود. در واقع ، برجام    لیتبد  ی کند و به قانون داخل  ی را ط  ب ی که بخواهد مراحل تصو 

 .31است   یتوافق حقوق بوده و یک

تواند برده است که مفید تعهد اخالقی و نزاکتی است و نمی  کارتوان گفت برجام عباراتی را به واقع می  در

صالحیتی فیلیپین علیه چین که در   2015توان به رأی  این خصوص می  آن داشته باشد. در  از  ماهیتی غیر

آور بودن المللی معیارهای الزم برای الزامبیناین رأی    انشاء شد اشاره کرد، طبق  2015دیوان داوری اکتبر  

 کنند.یک توافق را قصد مشخص طرفین برای تأسیس حق و تکلیف بیان می

 برجام  اقتصادی و پیامدهای سیاسی

این کشور را بشدت تضعیف کرده بود. نرخ تورم به های اقتصادیایران، بنیان  ها برتأثیرات مخرب تحریم

 10این امر سبب افزایش قیمت اقالم اساسی و افزایش بیکاری به بیش از  بود کهدرصد رسیده    40بیش از  

هزار جوان با تحصیالت عالی از کشور خارج شدند و   300، حدود  2013تا    2009. از سال  رسیددرصد  

به ایران    این رقم بیشترین میزان فرار مغزها در  درصد افزایش یافت که  25ایران به    میزان فرار مغزها در

های شغلی بیشتری را برای تواند فرصت ایران می  گذاری درها و افزایش سرمایهرود. رفع تحریمشمار می

 .32نشین را به کشور باز گرداند ایرانی فراهم نماید و بسیاری از متخصصان خارج جوانان

ایران اعمال شده است،    علیهایاالت متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها  های اقتصادی که توسطتحریم 

ایران شده است و همچنین تاثیری منفی   المللی با های تجاری بینموجب محدودیت زیاد بر سر راه فرصت 

 
صص ، 1395ایران،  المللی جامع علوم سیاسی ، نخستین کنگره بینالمللی بین و داخلی حقوق نظر  از برجام تحلیلکالن، مهدی؛  طاهری  30
2-3 . 
 . 6-5صص ، همان؛  پورسعید، فرزاد  31

32 Sannia, Abdullah, “Iran Nuclear Deal: Implications for Regional Security”, Political Studies, January 2015, p. 484. 



 

50 
م( 

جا
)بر

ک 
شتر

م م
دا

ع اق
جام

مه 
رنا

ی ب
وق

حق
ی 

دها
یام

ی پ
رس

بر
 

 

ایران   کند.ایران فضای اقتصاد جهانی را تقویت می  ایران داشته است. افزایش روابط اقتصادی با  بر اقتصاد

اقتصاد بزرگبا وجود تحریم از عربستان سعودی است.  ها، دومین  ایران همچنین   منطقه خاورمیانه بعد 

دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان را داراست و چهارمین کشور در زمینة ذخایر نفت خام ثابت شده است.  

ها لغو شود، اقتصاد آمریکا هم به طور مستقیم نفع خواهد برد. بررسی اخیری که منتشر شده اگر تحریم

میلیارد دالر درآمد    175ایاالت متحده حدود    2012و    1995های  د که در فاصلة سالدهاست نشان می

هزار فرصت شغلی   60ایران را از دست داده است و به طور متوسط هر سال حدود    بالقوه از صادرات به

یران و اتوانست در اختیارهایی که برجام میبا وجود فرصت .  33این خاطر از بین رفته استدر آمریکا به

قرار دهد، خروج  اقتصاد از  این کشور  متحده  معادالت جمهوری    ایاالت  در سال گذشته،  توافقنامه  این 

رفع    اسالمی با  که  داشتند  انتظار  اروپایی  کشورهای  داد.  تغییر  را  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  و  ایران 

این کشور را با گذشت    ایران،  میها عالوه بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسالتحریم

منافع غرب را در سطوح منطقه نمایند که اهداف و  تبدیل  ای و زمان به یک کشور عادی و غیرانقالبی 

ایران   ایران پس از امضای توافق، بخصوص نقش مهم  ایاما گسترش نفوذ منطقه  ؛المللی به خطر نیاندازدبین

 یران خارج شود و در نتیجه جمهوری اسالمیا  با  ایهز توافق هستایاالت متحده ا  در سوریه، سبب شد که

 مند شود. این توافقنامه بهره ایران نتواند از فواید اقتصادی

ایران، کشورهای منطقه،    جمهوری اسالمی  ای هآمیز هستی شدید بر برنامه صلحهادر نتیجه اعمال محدودیت 

اند. هیچ یک از کشورهای ای مستقل حرکت نکردهبرنامه هستهنظیر عربستان و ترکیه، به سوی توسعه یک  

ای ی هستهای مطرح کرده بودند، هیچ تغییری در برنامهمنطقه که انتقادهایی را در ارتباط با توافق هسته

 اند.  آمیز بسنده کردهصلح  ایههای هستاند و به توسعه نیروگاهایجاد نکرده خود

ایران همچنان ایران در دست نیست.  جمهوری اسالمی  ایهی منطقهااف و سیاست ای از تغییر اهدهیچ نشانه

اهلل لبنان به عنوان نیروی اصلی نیابتی  دهد، از حزبخود از بشار اسد ادامه می  یهجانب ی همههابه حمایت 

سوریه مخالفت های عربستان سعودی در یمن، بحرین و دهد و همچنان با سیاست خود در منطقه ادامه می

 . ایران در قبال اسرائیل تغییری نکرده است  این، ادبیات برنماید. عالوهمی

تالش خود را برای  مخالف بودند و تمامی  ایههای اسرائیل و عربستان سعودی، بشدت با توافق هستدولت 

ایران در    ولیتیکتر نگران اهداف ژئوپجلوگیری از به ثمر رسیدن آن بکار گرفتند. عربستان سعودی بیش 

بوده است. به طور خالصه، از نظر    ایهکه اسرائیل نگران دستیابی به سالح هستخلیج فارس بود، در حالی

ها ایران و کاهش تنشایاالت متحده به معنای افزایش نفوذایران و  ها میاناسرائیل و عربستان، گسترش تماس

این دو کشور در واشنگتن بکاهد. بنابراین، حتی پس از انعقاد   توانست از نفوذاین دو کشور بود که می  میان

 ایهایاالت متحده از توافقنامه هست   این توافقنامه و خروج  تمام تالش خود را برای تضعیف  ای هتوافق هست

 .34بکار گرفتند

 

 گیری نتیجه

 
33 Sannia, Ibid , p. 484. 

 
34 Negahban, Behbod. (2017). “Who Makes Iran’s Foreign Policy? The Revolutionary Guard and Factional Politics in 

the Formulation of Iranian Foreign Policy”, Yale Journal of International Affairs, Volume 12, spring 2017. 
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کشورهای و   ایاالت متحده امریکاایران و  جمهوری اسالمی ترین عوامل اختالف میانبرانگیزیکی از بحث 

های ی گذشته فراز و نشیب ایران در دو دهه  ایهی هستبوده است. برنامهایران  ای  هستهی  برنامهغربی،  

ایران و غرب انجامیده است؛ از طرفی با توجه به بسیاری داشته است و در مقاطعی به افزایش بحران میان

ها ایاالت متحده امریکا، در برخی از مقاطع شاهد کاهش تنش  خصوصایران و کشورهای غربی، ب  شرایط در

توان به موفقیت مذاکرات برجام اشاره  این موارد می  ی ایم. از جملهمیان دو طرف بوده  ایهو بحران هست

 این بحران دست یافتند.   ایران و شش قدرت جهانی بر اساس آن به چارچوبی برای حل کرد که

جمهوری   ای هها جدال، تنش و فعالیت دیپلماتیک در خصوص برنامه هستی اوج سالعنوان نقطهبرجام به  

های  ی افشای فعالیت المللی در نتیجه، توجهات بین2002شود. در تابستان سال  ایران شناخته می  اسالمی

این کشور جلب    ایته هسی  ایران به برنامه  های اپوزسیون در خارج ازایران توسط یکی از گروه  ایهسته

سازی  ایران برای دستیابی به دانش غنی   این نتیجه رسیدند که  کشورها بهشد. بعد از گذشت یک سال، تمامی

ای و نیروگاه  هستهسازی اورانیوم برای ساخت سالح  تجهیزات الزم را تهیه کرده است؛ غنی  اورانیوم، تمامی

 المللی را افزایش داده است.  های بینن مسئله نگرانیای گیرد ومورد استفاده قرار می  ایههست

این کشور قانونی است و با توجه به   ایهستهی ایران همواره تأکید کرده است که برنامه جمهوری اسالمی

ای که حق اعضا را برای توسعه و استفاده از فناوری هستههای  ایران در پیمان منع گسترش سالح  عضویت 

هستصلح می  ایهآمیز  رسمیت  به  برنامهرا  هستشناسد،  مقررات   ایههای  و  قوانین  اساس  بر  کشور  این 

ای ندارد  هستهایران نیازی به انرژی    کند کهایاالت متحده امریکا ادعا می   این وجود،  المللی بوده است. بابین

ایران در جهت دستیابی به سالح   هایاین کشور پوششی است برای تالش  ایهستهآمیز  ی صلحو برنامه

ایران اجازه داد پس   نشینی کرد و به این موضع عقب   ایاالت متحده در جریان مذاکرات برجام از  ای.هسته

اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در   ؛سازی اورانیوم در مقیاس تجاری بپردازداز ده سال به غنی

ایران    ایهی هستایاالت متحده از برجام خارج شد و بار دیگر برنامه  ی،ایرانی وامریکا و اتخاذ مواضع ضد

خلیج فارس،   یهایاالت متحده به افزایش تنش در منطقه، بویژه در منطق  این کشور با  و دیگر اختالفات

والت اند. در ادامه به بررسی جزئیات تح پیش رفته  انجامید و دو طرف تا آستانه رویارویی مستقیم نظامی

 ایران خواهیم پرداخت.   ایههست یهمربوط به برنام

 یکیبه    رانیمجلس ا  دییعدم تأ  ای   ب ی، تصو   یبه توافق هسته ا  یابیمطالعات نشان داده است که پس از دست

 ی اری از حقوقدانان از جمله بس  یشده است. برخ  لیتبد  رانیا   یاسیموضوعات جو س   نیزتریاز چالش برانگ

  حیو متن صر  نیشکل سند ، با استناد به اهداف طرف  لیمعتقد بودند که برجام به دل  ربطیذ  یاز مقامات دولت

اقدامات منوط    نیاز ا  کیاقدامات داوطلبانه هر دو طرف است که هر    یبرخ   یحاو  ییآن ، تنها سند اجرا

در نظر    یالملل  نیتوافق نامه ب  ایتوانند به عنوان معاهده ، قرارداد    ینم  نیبه اقدام طرف مقابل هستند و بنابرا

کند و به    یرا ط  ب یکه بخواهد مراحل تصو   ست ین  یمعاهده حقوق  کی، برجام    آنهاگرفته شوند. از نظر  

 . یاست ، نه توافق حقوق یاسیتوافق س  کیشود. در واقع ، برجام  لیتبد یقانون داخل

 منابع

 الف. فارسی

 کتاب -
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