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 اشاعهعدمنقش برنامه جامع اقدام مشترک در  یبررس
 المللنیدر حقوق ب یکشتار جمع یهاسالح

 

  زنوز یموسو یموسدکتر  - مهدی خزایی

  کتر حسن سلیمانید

 چکیده
 جادیا یها، همواره مورد توجه حقوقدانان در راستاو آثار مخرب آن یکشتار جمع یهاسالح

 یها در جامعه جهانسالح نیفراوان ا یامدهایپها بوده است. چرا که آن اشاعهعدم یع حقوقموان
 امعبرنامه ج» یالمللنیتوافقنامه ب تی. مقاله حاضر ضمن پرداختن به ماهستین دهیکس پوش چیاز ه

در  یکشتار جمع یهاسالح اشاعهعدمنقش  ی، در صدد بررس«برجام»موسوم به « اقدام مشترک
آن در  و نقش تیاهم ، به«برجام» یمفهوم یمقاله پس از بسط فضا نیاست. در ا المللنیقوق بح

 نیا درصدد پاسخ به مقاله، نیا .ردیگیقرار م یمورد بررس یکشتار جمع یهاسالح اشاعهعدم
در حقوق  یکشتار جمع یهاسالح اشاعهعدمبر  تواندیم یقیاز چه طر برجام پرسش است که

است و  یلیتحل -یفیتوص قاله،م نیمورد استفاده در ا قیروش تحق باشد؟ گذارتأثیر لالملنیب
در  یافا توجه به فقدان تعدد کاست. ب رفتهیصورت پذ یاصورت کتابخانهاطالعات به  یگردآور
 المللنیببر حقوق « برجام» تأثیرنظر به  زیو ن« جامبر»شده مرتبط با موضوع انجام  یهاپژوهش
و احصاء  نیتدو پژوهش حاضر با هدف ، و اینکهیکشتار جمع یهاسالح اشاعهعدمر حاکم ب

 یمحتوا وافق و نهتبه متن  یاز نگاه راهبرد ،یکشتار جمع یهابر اشاعه سالح« برجام» یامدهایپ
 ه پروتکلتعهد و عمل ب قیاز طر« برجام» دهد کهنتیجه کلی مقاله نشان می ته،رفیتوافق صورت پذ

مطرح  شدهیسازو اقدامات شفاف هاپادمانو  یاهسته یانرژ یالمللنیو پادمان آژانس ب یالحاق
بر  یاهسته یهاو منع گسترش سالح یحاتیکاهش رقابت تسل قیاز طر ن،یدر متن توافقنامه و

 .گذاردیم تأثیر یکشتار جمع یهاسالح اشاعهعدمحاکم بر  المللنیحقوق ب
 

ن قنامه ویالمللی انرژی اتمی، توافاقدام مشترک، برجام، آژانس بین برنامه جامع: کلیدواژگان
 الملل، جمهوری اسالمی ایران.ای، سالح کشتار جمعی، حقوق بینسالح هسته
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 مقدمه
 متحده یاالتا شامل (۵+۱یک ) عالوه بهپنج ایران و گروه  جمهوری اسالمی مذاکرات

نامه جهانی منع گسترش بر اساس پیمان و ایران نآلما و انگلیس فرانسه، چین، روسیه، امریکا،
 یاهای هستهمنظور کسب اطمینان در خصوص عدم تولید و توسعه سالح به ۱یاهسته یهاسالح

از فناوری  یزآم حق ایران برای استفاده صلح ییدایران و همچنین تأجمهوری اسالمی توسط 
جهان  یهاقدرتپس از آغاز این مهم، آغاز گردید.  (۱۳۸۵میالدی ) ۲۰۰۶در سال  یاهسته
، ایران را کنندهفلج هاییمبا تحمیل تحر کردندیامریکا تالش م متحدهیاالت ا یژهو به غرب

کشور  گرییانجیمسرانجام با . خود کنند یابرنامه هسته در هایییتمحدود راضی به اعمال
و همچنین  نژادیمحمود احمد دهم جمهوری اسالمی ایران به ریاست در اواخر دولت ،عمان

هجری  ۱۳۹۲انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال یازدهمین پیروزی حسن روحانی در 
 فراهم شد که در ۱+۵ایران و گروه موسوم به  بین مذاکرات دور جدید ، شرایط برای آغازشمسی

 «برجام»نجامید. ا« ۳برجام»موسوم به  ۲«برنامه جامع اقدام مشترک» توافقنامه به امضای یتنها
 به اتریش وین شهر میالدی در ۲۰۱۵ سال ژانویه ۱۴ تاریخ که دراست  المللیینبای توافقنامه
مذاکره فشرده بر سر  حدود دو سال پس از یتا  نهااست. این توافقنامه  رسیده طرفین امضای

 ترینییکی از طوالن صورت پذیرفت که ای جمهوری اسالمی ایران،چگونگی فعالیت هسته
 .شودیبر یک موضوع مشخص محسوب م المللیینمذاکرات ب

 ینگوناگون به ا یایاز زوا یادیز یها و گفتگوهادر نشست» ،زمان نگارش برجام تاکنوناز  
سال آژانس بین  ۸است که پس از  ینبین حائز اهمیت است، ا ینتوجه شده، اما آنچه در ا مسأله
از  یسند معتبر یچو اعالم کرده است که ه یخود را جمع آور یینها یابیارز ی،اتم یانرژ یالملل
در  ینوجود ندارد. ا یرانا ایهسته ۀبرنام یاحتمال یدر خصوص ابعاد نظام ایمواد هسته افانحر
سفید بسته و اولین گزارش دبیرکل راجع به  PMD ۴ یاحتمال یاست که موضوع ابعاد نظام یحال
(.  Jalali&  KarimiMullah ,2017 :51)۵«صادر و قرائت شدهامنیت  یشورا ۲۲۳۱ ۀعنامطق یاجرا

                                                           
1. NPT 
2. Joint Comprehensive Plan of Action 
3. JCPOA 
4. Possible Military Dimensions  

 یا صادراتد، فروش خریاز تهیه،  یا غیررسمی یرش رسمزاگ یچ، ه۲۰۱۶ژانونه  ۱۶ه است از رش آمدزان گیدر ا .۵
بر تهیه،  ی مبنیرشزاگ چخ، هییران به دست نرسیده است. همچنین از آن تاریبه ا یامرتبط با هسته ۀاقالم ممنوع

امنیت باشد به  یشورا ۀعنامطا قب یرران که مغایبالستیک به ا یهاا صادرات اقالم مرتبط با موشکید، فروش خری
یات آن به ئانجام داده است که جز ی موشکیهایشران آزمایا ۲۰۱۶سن حال، در ماریانه واصل نشده است. با اخدبیر

  )ادامه در صفحه بعد(ا به اطالع ـکیان و امرـانگلست ان،ـه، آلمـفرانس یاـکشوره یهاارشزران و گـیا یهانقل از رسانه
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پس از  ی،نظام جمهوری اسالم ییقبل از برپا یعهای وسهمکاری یرغمعلاین در حالی است که 
جنگ سرد، فشارهای غرب به  پایان و همزمان با یلیجنگ تحم یانانقالب و بخصوص پس از پا

را در  یرانا ی،انرژی اتم یالملل ینآژانس ب یهمراهای و های هستهبه بهانه سالح یکاامر یژهو
شد که بعد از اشغال افغانستان و عراق توسط  یدتشد یبحران زمان ینداد. ا قرار یت بحرانیوضع
پرونده  یطیشرا یناست، در چن یرانا اشغال بوجود آمد که بعد از آنها نوبت یتذهن ینا یکا،امر

 یوماز اوران ییهاکاری و وجود سرنخ یژانس؛ خبر از مخفشد و بازرسان آ یبحران یرانای اهسته
 یران،ا یهدو قطعنامه شورای حکام آژانس عل» دادند.یای مهسته یحاتهای تسلینهشده و زم یغن

و خالف مقررات آژانس برای  یرمتعارفآورد. فشار غ یران بوجودای را در اسابقه یبحران ب
 یسخت یرا در دوراه یرانای، ااز انرژی هسته یانهلح جوو منع استفاده ص یپروتکل الحاق یرشپذ
 «بدهد بعدی تن به همه فشارهااینکه بخواهد  یااز آژانس خارج شود و  یاداده بود که  قرار
(Khosh Andam, 2007: 60.)  

و نیز  ۵+۱بین ایران و گروه موسوم به  فرآیند مذاکراتمنجر به شکل گیری  ،این وضعیت
اشاعه  تا خطر جام شدوین حاصل از این مذاکرات در قالب بر نهاییزان و توافقنامه بیانیه اولیه لو

الملل کاهش های کشتار جمعی را یه صورت قانونی و در فرآیندهای حقوقی، حقوق بینسالح
 یهاسالح اشاعهعدمبر  تواندیم یقیاز چه طر برجامدهد. حال پرسش این مقاله آن است که 

ام از برج»ح شده که در پاسخ این فرضیه مطر باشد؟ گذارتأثیر المللنیق بدر حقو یکشتار جمع
و  هاپادمانو  یاتههس یانرژ یالمللنیو پادمان آژانس ب یتعهد و عمل به پروتکل الحاق قیطر

نع مو  یحاتیسلتکاهش رقابت  قیاز طر ن،یمطرح در متن توافقنامه و شدهیسازاقدامات شفاف
 أثیرت یکشتار جمع یهاسالح اشاعهعدمحاکم بر  المللنیبر حقوق ب یاههست یهاگسترش سالح

وق برجام در حق و هدف آن یافتن اثرات است یلیتحل -یفیتوصروش تحقیق مقاله «. گذاردیم
تواند الگویی بر توافقات مشابهی شود که ای میالملل است در این راستا که چنین توافقتنامهبین
 ه تسلیحات کشتار جمعی را کاهش دهند.توانند خطر اشاعمی

 
 پیشینه پژوهش-1

 های چندی توسط محققان صورت گرفته که از آن جمله می توان بهدر این راستا پژوهش
در این « برجام»بازرسی مراکز نظامی و بررسی حقوقی » با عنوان پژوهشی( در ۱۳۹۵) منصوری

و  رآکتوراست؛  شده اشارهفکیک نوع آن ای ایران به تیسات هستهتأسهای پژوهش به محدودیت
                                                                                                                                       

ر یاختدر ا اقدام نیمشروعیت ا بررسی»: رش آمده استزان گیا ۀرسیده است. در ادامدبیرکل حه قبل( )ادامه از صف
ن یاستفاده و ا جامبر وجودآمده پس از مثبت به ید از فضایاما دبیرکل تأکید دارد که همه با ،امنیت است یشورا

اعمال  ن قبیلیا نجامواست تا از اخ رانیا از یبرجام حفظ کنند. در همین جهت و ۀسازند حرو یموقعیت را در راستا
 شود.یقه مطدر من شجاد تنیرا سبب ایکند، ز یوددارخ
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 ین،گچ یومبوشهر، معدن اوران یاتم یروگاهن ،اراک ینسنگ ساخت آب در دست یدکارخانه تول
نطنز و مجتمع  یوماوران سازییاصفهان، کارخانه غن یوماوران یلفردو، کارخانه تبد یامرکز هسته

بررسی » با عنوان پژوهشیدر  (،Partovi and et.al., 2016: 9)  .ینپارچ ینظام یقاتتوسعه و تحق
، به «بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران یجمع های کشتارمنع کاربرد سالح المللیینهای برژیم

ه با توجه به اصول اخالقی حاکم بر سیاست جمهوری اسالمی ایران که رسیده است کاین نتیجه 
های حقوقی دهد، عضویت ایران در رژیممی گرایانه را مدنظر قرار حرکت در رویکرد آرمان

. کندامنیت ملی ایران را تقویت می ی،جمع های کشتارحهای سالنجمله کنوانسیو از المللیینب
Abolhassan Shirazi, 2015: 13) و  یرانمذاکره هسته ای ا یکالبدشناس»(، در پژوهشی با عنوان

ررسی می کند که در جریان مذاکرات برجام ب« ۲۲۳۱قطعنامه  یبتا حصول برجام و تصو یکاآمر
مناقشه  ینو افول قدرت مادی و نامشروع مستکبران در ا یاسالم یرانافزون ا های قدرت روزنشانه

 .یشروستافق پ در« یان حقجر ییِنها پیروزی»یدبخش نو ینشد و ا یدهچندساله به وضوح د
(Farjvand, 2003: 163)  یاهسته یهاو منع گسترش سالح المللینیجامعه ب» با عنوان پژوهشیدر »

و متعاقب  یاهسته یهایابی به سالحاز ابتدای دست المللیینجامعه ب یافت که دستبه این نتیجه 
 بنابراین، بوده یاهسته یها، خواستار توقف توسعه و تولید سالحایبمب هستهنخستین انفجار 

در این  .) 2017Viaud,  andBlockmans :3(شکل گرفت یابرای نیل به خلع سالح هسته اییندهفزا
اتحادیه  است که شده اشارهو نیز  شودپررنگ بیان میگری اتحادیه اروپا نقش میانجی پژوهش

اروپا  نقشبرد. همچنین و امکان برقراری تجارت با ایران می هااروپا منافع اقتصادی از لغو تحریم
. ) ,2017Grip :137(تشده اسیان عنوان یک کارگزار صادق ب بهدر به ثمر رسیدن این توافقنامه 

به بررسی سیر « یجمع های کشتارسالح اشاعهعدماتحادیه اروپا و » با عنوان پژوهشیر د
به بعد  میالدی ۲۰۱۱در اتحادیه اروپا از سال  یجمع های کشتارسالح اشاعهعدمکنسرسیوم 

ای بین های هستهر اجرای عدم گسترش سالحهای اتحادیه اروپا دپرداخته و به سیاست
 .پردازدمتخصصین، کارشناسان و دانشگاهیان می

تای در راس ها تا حدودیررسی است که علیرغم اینکه پیشینهبا بررسی پیشینه های تحقیق قابل ب
در  یجمع کشتار یهاسالح اشاعهعدمتواند بر میکه برجام طریقی موضوع این مقاله هستند اما 

با  اییشینهپم گرفته هیچ های انجاکنند و با بررسیرا بررسی نمی باشد گذارتأثیر المللینوق بحق
نه عف پیشیضدودی حتواند تا این عنوان یا موضوع پیدا نشده است لذا در این زمینه این مقاله می

نامه یاناتاب، پاله، کهای فراونی در قالب مقها را برطرف کند از سوی دیگر با انعقاد برجام تحلیل
های حبر سال ات برجامتأثیراند اما مطرح گردید که از زوایای مختلف به بحث برجام پرداخته
که  ده استشالملل است مغفول واقع کشتار جمعی که امروزه موضوع بسیار مهمی در حقوق بین

 پردازد.این مقاله به این موضوع می
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 ا توافق در حقوق بین المللمبانی نظری: معاهده یچارچوب مفهومی و  -2
شرایط الزم مطابق  کهینحو ها است، بهدولت المللییندر اصطالح به معنای توافق بمعاهده 
ن آور بودنشان میازامالمللی، همان الشاخصه اصلی معاهدات بین را دارا باشد. المللینحقوق ب
 المللینیر عرصه باین مفهوم د به همین دلیل اسامی مختلفی که برای. پذیرنده آن است یهاطرف

 برگزیده ی که برای آن، بلکه فارغ از نامدهدی، ماهیت این پدیده را تغییر نمرودیبه کار م
به  را المللینابعان حقوق بتاست که توافق  المللین، دارا بودن شرایط الزم مطابق حقوق بشودیم

 ق منعقدههرگونه تواف» را المللیینهده ببرخی دیگر معا سازد.یتبدیل م المللیینیک معاهده ب
الملل ینات حقوق بمنظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقرر به المللینمیان تابعان حقوق ب

معتبرترین و مشهورترین تعریفی  رسدی، به نظر محالین ا با. ((Ziaei Bigdeli, 1999: 19«انددانسته
 در خصوصوین  یالدیم ۱۹۶۹ هان است که در معاهدشده، هم المللی ارائهکه از معاهده بین

 بهها بین دولت که المللیبین توافق یک ازعبارت است  : معاهدهحقوق معاهدات آمده است
 از اعم و آن خاص عنوان ازنظر صرفباشد،  المللینب حقوق مشمول وشده  منعقد کتبیصورت 
 باشد.شده  منعکس هم به مرتبط چند سند یا دو در یا واحد سندی در اینکه

 یهاسازمان و هادولت) المللینب زیادی بین تابعان حقوق یهاالمللی توافقلذا در عرصه بین
خش، بن های آزادی به عنوان تابعان اصلی و همچنین نهادهای غیر دولتی، سازما المللیبین

به  ن المللق بیر حقوشرکت های چند ملیتی و افراد که به تدریج در حال باز کردن جایگاه خود د
. شودیعبیر متالمللی ها به توافق بین، که از تمامی آنعنوان تابعان جدید هستند( منعقد می گردد

 توانیکه م شودیمنعقد م المللیالمللی صرفا  میان تابعان حقوق بینبین یهااما بخشی از توافق
 .حقوقی تقسیم نمود یهاقاخالقی یا نزاکتی و تواف یهادسته توافق ها را در دوآن

 یهانامه، موافقتالمللیینحقوقی ب یهاها در کنار انعقاد توافقآن دهدیها نشان مرویه دولت
صرفا   که موجد تعهداتی با ماهیت ییهانامهموافقت»، کنندی)نزاکتی( نیز منعقد م یرحقوقیغ

ی برای الزام حقوق گونهیچه ها آن است که. خصوصیت مهم این توافقاندیاسیاخالقی یا س
د ها در آن به دنبال ایجاها از دو نوع توافقی که دولتآن در پی ندارد و این توافق یهاطرف

ات ت، تعهد. در معاهداشوندیمتمایز م المللیینیعنی معاهدات و قراردادهای ب اندیتعهدات حقوق
 حقوقی یهااین تعهدات تابع نظام یالمللینو در قراردادهای ب اندالمللینحقوقی تابع حقوق ب

 .(Widdows, 1979: 144-149)«گیرندیداخلی قرار م
دولت ناقض  المللییننزاکتی به مسئولیت ب یهابر این اساس، نقض تعهدات مندرج در توافق

ها منتفی است. البته و بحث آثار و اجرای مسئولیت در خصوص نقض این توافق شودیمنجر نم
احوال خاص با قواعد عام تعامالت  و ممکن است در شرایط و اوضاع ییهاقنقض چنین تواف

العمل متقابل طرف دیگر همچون توسل به اقدام سیاسی و دیپلماتیک مغایر تلقی شود و عکس
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به عقیده  .(Densho Encyclopedia, 2019)غیردوستانه و متقابل را در پی داشته باشد  جویانهیتالف
متن توافقنامه نشان »هوشمند،  یمهد جمله نادر مردانی و محمد حقوقی، از برخی از کارشناسان

 یهانامهموافقتتواند در جرگه ینیست، بلکه م المللیینیک معاهده حقوقی ب «برجام»که  دهدیم
 .(Mardani and Hooshmand, 2016: 3)«ی قرار گیردنزاکت

، ج سیاسیا و نتایعدم توجه به پیامده ، به معنایهایمانالبته سیاسی بودن وجه غالب این پ
واسطه برخی  اقتصادی و دیپلماتیک نقض آن نیست. در مواردی حتی ممکن است به

دد، یجاد گرک دولت اینزاکتی، در عمل آثار و نتایج مثبت و منفی بسیاری نسبت به  یهاتوافقنامه
ملزم  ه و دولترای آن دولت نداشتآور بجنبه حقوقی و الزام المللیناما این آثار از منظر حقوق ب

عنوان  المللی نیز که بهالمللی یا معاهدات بینحقوقی بین یهانامهموافقت»ها نیست. آن به پذیرش
افقی المللی هرگونه توعرف بین ، از منظرآیندیبه شمار م المللینمنابع حقوق ب ینتریکی از مهم

حقوق  ین طبق قواعدمنظور ایجاد آثار حقوقی مع و به المللینهستند که میان تابعان حقوق ب
 (.Taheri Kalan, 2016: 3)«گرددیمنعقد م المللینب

در شورای نگهبان قانون  شدهانجامهای )پژوهشاز سوی دیگر نظرات برخی از پژوهشگران 
ده معاههم از نوع  یک معاهده و آنرا  «برجام»شده یان بی طور به «برجام»در خصوص  اساسی(
 قانون اساسی ۱۲۵و  77بر اساس اصول  شده است که یانبهمچنین  پندارند.می تشریفاتی

 یها، تصویب توافقنامهقانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان جمهوری اسالمی ایران
از هر نوع و ) و ثانیا  موجب تعهد دولت ایران هستندالمللی المللی که اوال  دارای وصف بینبین

، در صالحیت مجلس شورای اسالمی قرار دارد و چنین معاهداتی در زمره گرددیم (جنس
بیانگر آن است که متن نهایی توافق ایران و  «برجام»مطالعه  آیند.یحساب م معاهدات تشریفاتی به

المللی بودن و داشتن تعهد برای دولت ایران دارای هر دو وصف بین ۱+۵ی موسوم به کشورها
از دو جهت اهمیت دارد  هاییچنین پژوهشبررسی . ((Fattahi Zafar Ghandi, 2015: 52-51است

که از اصول  «برجام»برداشتن واژه تعهد در  یدتأک یا عنوان معاهده و ثان به «برجام»اوال ، نام بردن از 
د هعاصالت ت نظریهاست که  یبررس المللی است. عالوه بر مطلب فوق قابلبین یهانامهموافقت

جمله مفاهیمی است که دارای  الملل ازدر حقوق بین ۱«همکاری بین المللی» ها بهحقوقی دولت
 ،هاست، مبتنی بر اصل همکاری بین دولتالمللیناست. اساسا  بنای اصلی حقوق ب اییژهو هجایگا
اصلی نظام  و رابطه متقابل میان بازیگران یشناخت المللی در پیوند جامعهتعهدات بین اساس چرا که

المللی، نظم عمومی بین ینکها با» .قرارگرفته است (المللیهای بینها و سازماندولتالملل )ینب

                                                           
و ایران بر عهده می گیرند که این برجام را با حسن نیت و  ۱+۵در بند ح از مقدمه برجام آورده شده است که گروه  .۱

ونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این توافق در فضایی سازنده مبتنی بر احترام متقابل اجرا نمایند و از هر گ
 خورداری نمایند.
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ها به همکاری در برخی اما تعهد دولت ،ای برخوردار نگشته استهنوز از سازمان حقوقی پیشرفته
کارشناسان معتقدند  ، بر این اساس برخییستن هالمللی، چندان نیز بدون جایگامفاهیم عام بین

اقدام ، زیرا نظام ضمانت اجرا، یعنی اقدام به کندییجاد م۱مسئولیت بین المللی ، «برجام»نقض 
 یک سیستم خودبسنده وجود دارد و به «برجام»واقع، در  است. در یرپذبرگشت «برجام»، در متقابل
م یا تعلیق، در مقابل نقض بر آن حاکم است که مبتنی بر اختتا وین  یونکنوانس ۶۰ماده  ینوع

در این راستا خروج آمریکا از برجام در تاریخ  (.Delkhosh, 2017: 56)«اساسی یک معاهده است
را می توان مصداق نقض اساسی مفاد برجام به عنوان توافق نامه ای بین المللی دانست  ۱۸/۲/۱۳۹7

 للی دولت ناقض مطرح گردد. که طبعا تبعات ناشی از آن می تواند به عنوان مسئولیت بین الم
در وین  ۱۱/۶/۱۳۹۹این در حالی است که در آخرین  نشست کمسیون مشترک برجام در 

جهانی یاد کردند که  اشاعهعدمتمامی اعضا از برجام به عنوان یک عنصر کلیدی از ساختار 
 ۲شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. ۲۲۳۱توسط قطنامه ی 

 هکچرا  ،ددرگمعاهده تلقی  دتواناز حیث بحث استقالل می «برجام» ندر نیز معتقدبرخی دیگ
 یهاتارجی دولمتوجه روابط خ یکل طور مقوله استقالل متفاوت از محتوای تعهدات بوده و به»

ند ات توافقی بتوانکه در آن تعهد یادر مقوله استقالل محدوده. توافق است - طرف معاهده
از  شود. برخیارتباطاتِ حقوقی ادامه حیات داده و زندگی کنند، بررسی میمستقل از دیگر 

 یاستهد .دهندصورت کامال  مستقل از یک نظام حقوقی و معاهداتی ادامه حیات می تعهدات، به
برخی  یتنها ها معاهداتی در این زمینه طراحی کنند و درکه دولت کنندیدیگر زمانی بروز م
 (المللیینبلی یا در نظام حقوق داخ)زمند ایجاد تعهدات معاهداتی یا حقوقی دیگر از تعهدات نیا

د از ه بخوربدیهی است که هرقدر ساختار توافق به تعهدات حقوقی دیگر گر. در آینده هستند
 .(Hollis and Newcomer, 2009: 508-581)«استقالل کمتری برخوردار خواهد بود

نامه به اسناد که این موافقت شودیمالحظه م ۱7 و۱۴، ۱۳مواد  در مواد مختلفی همانند «برجام»در 
( در C) برای مثال نگاه کنید به مواد مختلف بخش. شده است و فرآیندهای حقوقی دیگری بسته

را به مجلس  «برجام» که ۱7 و، ۱۳ خصوص شفافیت و اقدامات اعتمادسازی، خصوصا  به مواد
للی انرژی اتمی و تصمیمات آن و همچنین به شورای امنیت و المشورای اسالمی ایران، آژانس بین

نامه قدر یک موافقت از منظر استقالل، هر»زند. بنابراین، مشخص است که اقدامات آن پیوند می
از استقالل بیشتری نسبت به یک نظام حقوقی برخوردار باشد، جنبه سیاسی بیشتری به خود گرفته 

                                                           
  المللی یک دولت چهار شرط ذیل قید شده است :نلملل عمومی برای تحقق مسئولیت بینقطه نظر حقوق بین ااز  .۱

 و دولت عمل بین سببیت رابطه دیگر؛ وجود طرف در زیان و ضرر تحقق  دولت؛ توسط المللی بین تعهد یک نقض
 آن. به وابسته و مسئول های ارگان یا دولت به آور زیان عمل انتساب قابلیت وارده و  ضرر

2. http://www.mfaict.ir/portal/printnews/137063 
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 قرار خواهد گرفت. ولی در نقطه مقابل، هر یرحقوقیغ یهاضمانت و الزام، اجرا و تفسیر آن تابع
نامه )حقوقی یا سیاسی( پیوستگی بیشتری با یک نظام حقوقی برقرار کند، قابلیت قدر یک موافقت

ها نامه وابسته به نظام حقوقی مربوطه خواهد بود که سند با آنانعطاف و اعتمادسازی آن موافقت
 (.Nazif  and Zaheri, 2018: 185-187)«ستارتباط برقرار نموده ا

اند که شیوه دهنیز برخی به این نکته اشاره نمو «برجام»از سوی دیگر در خصوص حقوقی بودن 
تفاوت محل اختالف، مسالمت آمیز های با روش «برجام»فصل اختالفات مندرج در متن  و حل

د ، خو«برجام»در  فصل اختالفات و کار حل و ساز بینییشاست؛ بنابراین، یک معاهده است. پ
 ت محتوااصال حاکی از معاهده بودن آن است. عالوه بر آن بایستی توجه داشت که بر اساس اصل

 قی بودنا اخالی، مهم است نه عنوان متن. آنچه در تعیین حقوقی «محتوا و معیار» در معاهدات،
 المللینقوق بالمللی میان تابعان حنیک توافقنامه اهمیت دارد، ایجاد آثار و الزامات حقوقی بی

نامه در متن توافق چرا کهها ایجاد نخواهد کرد، نامهو عنوان، تفاوتی در ماهیت این موافقت است
از  مرتبه و سهی ، س«برجام»جمله اینکه در متن  از شده است که تعهدآور هستند؛استفاده یاز الفاظ
ک یمبتنی بر  «رجامب»استدالل نمود که  توانیم یتانه شده است و در استفاده« تعهدات» واژه

ایی قصد و نیت معنسلسله حقوق طرفین است و چون متن در این مورد صراحت دارد، رجوع به
 که دولتی را در شودیمعاهده در معنای عام به چیزی اطالق م»، ۱۲۵و  77ندارد. بر اساس اصول 

ند و کرک فعل تجام فعل یا متعهد به ان، المللیبین یهایا سازمان المللینقبال دیگر تابعان حقوق ب
ب های دیگر تصویعنوان سندی تعهدآور میان دولت ایران و دولت به «برجام»بر این اساس، 

نیست، بلکه مالک،  کنندهیینکنوانسیون، عنوان، تعهمین  ۲ و عالوه بر این و نیز طبق ماده شودیم
 (Delkhosh, 2017: 56)«حقوقی است یامعاهده «برجام»ین، رعایت شرایط معاهده است، بنابرا

می ای اسال، اینکه مجلس شوریاذکر این نکته نیز ضروری است که پس از حصول توافق هسته
یران اسی افضای سی یزبرانگ باید آن را به تصویب برساند یا خیر به یکی از موضوعات چالش

ودند بمعتقد  بطیره بسیاری از مقامات دولتی ذبود. برخی از حقوقدانان و ازجمل شدهیل تبد
ند سصراحت متن آن، تنها  ها و بهقصد و نیت طرف به دلیل شکل تنظیم سند و با استناد به «برجام»

ین ام از اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هرکدا
نامه، قرارداد یا لهتوان آن را عهدنامه، مقاوبراین، نمیاقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است و بنا

اهد روند معاهدهای حقوقی نیست که بخو «برجام»ها، به نظر آن ت.المللی دانسنامه بینموافقت
 .قوقیحست نه اواقع، برجام توافق سیاسی  در ید.تصویب را طی کند و به شکل قانون داخلی درآ

را در حوزه  مسألهاسالمی نیز تا حدود زیادی این خود مجلس شورای »، حال ینع در
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و  چون اگر به  ،داد صالحیت شورای عالی امنیت ملی قرار
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دقت کنیم، پذیرش موارد و مصادیقی که الزاماتی برای جمهوری اسالمی ایران  ۱ایهستهحقوق 
دانستن آن  صالحینظر شورای عالی امنیت ملی و ذ کند، همواره منوط به در نظر گرفتنایجاد می

 یزآمدو و سه این قانون، در خصوص محدودیت برای دانش و فناوری صلح یشده و دربندها
 «ذکر کرده است شرطیشعنوان پ ها و مالقات مقامات، مصوبه این شورا را بهای و بازرسیهسته

Poursaeed, 2015: 5-6)). 

وقی اهده حقدر چهارچوب یک مع «برجام»یز معتقدند با بررسی متن برخی کارشناسان دیگر ن
: که نمایندمی تحلیل«  هیتما» آنها در این مورد ،دالیلی دال بر معاهده بودن آن ارائه داد توانیم
 .المللی باشدینب( حقوقی) مبین توافقی تواندیالمللی، مدر نظام بین «برجام»شکل و قالب  -الف»
واحوال  مچنین شرایط واقعی و اوضاعهو  «برجام»دامات یا تعامالت مندرج در ماهیت اق -ب 

 .شدماهیت آن با کنندهیینتع توانندیم «برجام»خاص حاکم بر انعقاد 
است که داشتنِ ضمانت اجرا یکی از خصائصِ بارز تعهدات  یبررس قابل« اجرایی» در بحث -ج

عنوان نقض  در تعهدات حقوقی معموال  به یریپذبرگشت. حقوقی در مقابل تعهدات سیاسی است
 یهانامه، چون اجرای معاهدات یا موافقتالمللیندر فضای حقوق و روابط بشود. یتعهد تلقی م

ای المللی مطلوبِ طرفین است، لذا قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهبین
که  سیسیا یهانامهلیکن در موافقت .شودیم نیبییشپ «اجرا یا پایبندی»تحت عنوان  کاریسازو

                                                           
ماده واحده ـ در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سالح های هسته ای،  .۱

در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف ( ۵+۱سته ای با کشورهای )هر گونه نتایج مذاکرات ه
 :رعایت شود

ی ات جمهوری تعهدـ لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرا۱
 .اسالمی ایران انجام شود

ای ز سایت هتعارف امپادمان، مجاز به انجام نظارت های ـ آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه ۲
 ست و بایدنوع اهسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان مم

 .مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود
ات اید مصوبست و بسعه، پذیرفته نیـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و تو۳

 .شورای عالی امنیت ملی رعایت شود
ه مذاکرات باید به ( قانون اساسی، نتیج۱۲۵( و یکصد و بیست و پنجم )77ـ براساس اصول هفتاد و هفتم )۱تبصره 

 .مجلس شورای اسالمی ارائه شود
سالمی شورای ا ش ماه یک  بار به مجلسـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ش۲تبصره 

رای گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک  بار گزارش روند حسن اج
 .توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه می کند

نود و  ور و سیصد کهزایر ماه یقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم ت
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۳/۴/۱۳۹۴چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
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 بینییشقرارگرفته است، تعریف و پ ر اختیار کامل طرفین در اجرا یا عدم اجرادها سرنوشت آن
 .(Nazif  and Zaheri, 2018: 180)«ضرورت ندارد ساز و کارییک چنین 

 قائل به ست. لذا چنانچها شدهیان در مواد مختلف و به اشکال مختلف ب «برجام»این مؤلفه در 
 یراحت ند بهسباشیم، حضور پررنگ این مؤلفه در این  «برجام»سیاسی بودنِ تعهدات مندرج در 

 توجیه نیست. قابل
هستند برای بیان موارد توافق  ۱نامهسیاسی که دارای عناوینی همانند تفاهم یهانامهدر موافقت -د»

« Must»و « Shall»سیاسی از افعال  یهانامه. در موافقتشودیزبانی خاصی استفاده م یهااز مؤلفه
استفاده از  یجا ، برای به اجرا درآمدن سند بهشودیم« Will»آن از فعل  یجا نشده و به استفاده

«Entry Into Force » از«Agreement's Effective Date »یهااز حیث رعایت مؤلفه کنندیاستفاده م 
موارد اضطراری از این افعال  جز در و این سند به شدهیم محتاطانه تنظ «جامبر»زبانی، عبارت بندی 

 «و کلمات استفاده ننموده است، لذا دشوار است که بتوان معنای مخالفی از آن استنباط نمود
(Nazif  and Zaheri, 2018: 180). 

ایبندی، پ از و کارسی به دلیل طراح «برجام»اذعان داشت که  توانیلذا در تحلیل نهایی نیز م
قی اهدات حقومع مراتب باالتر از سایر به ایییاجرا و پایشِ مختص به خود، از قدرت اجرا

 المللی مشابه خود برخوردار است.بین
 طرفین از و یک معاهده نیست «برجام»برخی کارشناسان حقوقی  زعم بهین در حالی است که ا

 یرحقوقیماهیت غ ینکها باولی معتقدند  آن نیستندنظر حقوقی و قانونی ملزم به اجرای مفاد 
مشکالتی را در مسیر تعهد دو طرف به مفاد توافقنامه ایجاد خواهد نمود، این موضوع  «برجام»
در صورت نقض  هایم. مفاد مربوط به بازگشت تحرکندیاجرا نم یرقابلطور کامل غ را به «برجام»

ی رعایت مفاد این توافقنامه از سوی این کشور. همچنین توافقنامه از سوی ایران، محرکی است برا
 تواندی، ایران نیز ممتحدهیاالت، بخصوص ا۵+۱در صورت نقض توافقنامه وین از سوی اعضای 

بنابراین، هزینه نقض توافق از سوی دو طرف افزایش . را از سر بگیرد یابرنامه تولید سالح هسته
 .۲خواهد یافت
وقوع جنگ جلوگیری از  اگرچه»دارد که یمبیان « برجام»د اهمیت مور در( ۲۰۱۶) ۳جوینر

امنیتی منطقه  یهابحران ینتردر حل یکی از مهم« برجام»مثبت  یهااما برخالف جنبه، نماید
ماهیت ، است پوشیچشمیرقابل خاورمیانه، این توافقنامه دارای دو ضعف اساسی است که غ

                                                           
1. MOU 
2. http://www.cornellilj.org/a-closer-look-at-the-iran-nuclear-deal 
3. Daniel Joyner, Prof. at University of Alabama School of Law 
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از طرفی مفاد مربوط به پایان این توافقنامه بسیاری  آور بودن آن.امفقنامه و غیر الزغیردائمی این توا
مدت را به یک توافقنامه کوتاه« برجام»از کارشناسان و ناظران را نگران کرده است. این مفاد 

. بعد از سپری کندیسال محدود م ۲۵ایران را حداکثر برای  یاهسته هاییتکه فعال کندیتبدیل م
 یهاانرژی اتمی و پروتکل المللیینزمانی ایران تنها باید به قوانین آژانس ب شدن این محدودیت

الحاقی  یهابه پروتکل« برجام»الحاقی آن متعهد باشد. اگرچه ایران متعهد نیست که پس از پایان 
ایران تنها متعهد به اجرای موقتی پروتکل الحاقی  «برجام»موجب  واقع، به آژانس متعهد باشد. در

 (.Joyner, 2016)«است
 

 ایران ایهسته برنامه یتاریخسیر  -3
ای را برای های بلندپروازانهایران پروژه ،دوم در زمان پهلوی»در پیش از انقالب اسالمی، 

کشورهای  ایاالت متحده امریکا و ها با کمکاین پروژه ای خود آغاز نمود.ی هستهتوسعه برنامه
ایران   مگاواتی که توسط امریکا در اختیار ۵یک رآکتور تحقیقاتی  که اروپایی طراحی شده بود

سال به  ۲۰ایران باید ظرف  ،۱۹7۴های شاه در سال  ، طراحی شده بود. بر اساس برنامهقرار گرفت
ی ، توسعه۱۹7۹ایران در سال  برسد. انقالب اسالمی ایهستههزار مگاوات برق  ۲۳ظرفیت تولید 

 برنامه. (https://www.iranwatch.org)«ایران را به مدت چند سال متوقف نمود ایهستهی برنامه
ی اخر دههرفسنجانی، در او هاشمیجمهوری اکبر ایران بار دیگر در دوران ریاست ایهسته
در دوران خاتمی و احمدی نژاد نیز ادامه پیدا  ایهستهروند مذاکرات  ، از سر گرفته شد۱۹۸۰

 با جمهوری خلق چین ایهستهو پروتکل همکاری دوجانبه و چند جانبه از جمله: کرد و توافقات 
 ها در روسیه و چینبسیاری از شرکتکمک  ، ۱۹۹۰ی  ، در طول دهه۱۹۹۰و  ۱۹۸۵های در سال
، به شورای ۲۰۰۶فوریه  ۴در ، ارجاع پرونده ایران ۲۰۰۳دسامبر  ۱۸در  پروتکل الحاقیامضای 

با روی کار آمدن دولت روحانی روند   .(Gul, 2012: 37) ل گرفتشک امنیت سازمان ملل
حسن چرا که  نامه به حرکت خود ادامه دادمذاکرات در مسیر جدی در جهت انعقاد موافقت

نژاد تمایل بیشتری به آغاز مذاکرات جدی با غرب برای روحانی در مقایسه با محمود احمدی
دور ، مهرماه ۲۳نخستین نشست در از جمله:   شان داد. ایران از خود ن ایهسته مسألهوفصل حل

)دور اول در  ۱مذاکرات وین (، ۶آبان در ژنو )ژنو  ۲۹دور سوم مذاکرات، ، آبان در ژنو ۱۶دوم، 
 ۴مذاکرات وین ، ۳مذاکرات وین (، ۲۰۱۴نوامبر  ۱۱) ۱۳۹۳آبان  ۲۰روز ، ۲مذاکرات وین (، وین
 بر اساس تفاهم. که به توافق لوزان شهرت دارد ۲۰۱۴امبر نو ۲۴آخرین دور مذاکرات وین، ، ۵و 

متوقف، تعطیل و یا تعلیق  ایهستههای مرتبط با یک از تأسیسات و فعالیت لوزان، هیچ ایهسته
از جمله نطنز، فردو، اصفهان و  ایهستهتأسیسات  ایران در تمامی ایهستههای شود و فعالیتنمی

 کند.ایران را تضمین میسازی در داخلهمچنین توافق لوزان ادامه غنیاراک ادامه خواهد داشت. 
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های چندجانبه های شورای امنیت، تحریمقطعنامه ها، تمامیی تحریماین، در حوزه عالوه بر
 .(Borger and Lewis, 2015) ایاالت متحده لغو خواهد شدیجانبههای یکاتحادیه اروپا و تحریم

در »در نهایت،  .ه استشد که به برجام معروفشد  ر نهایت منجر به توافقنامه ویننامه داین تفاهم
)برجام( پس از مذاکرات  ( ، برنامه جامع اقدام مشترک۲۰۱۵ یجوال ۱۴) ۱۳۹۴ ریت ۲۳ خیتار

و  سی) فرانسه، انگل یی، سه کشور اروپارانیا یاسالم یامور خارجه جمهور یوزرا انیم یطوالن
« شد ییاروپا نها هیاتحاد یخارج استیو مسئول س کایمتحده آمر االتی، انیچ ه،یآلمان(، روس

(Delkhosh, 2018: 34). 
 

 یجمع کشتار یهاسالح اشاعهعدمبر  «برجام» تأثیرطرق  -4

وط به شده و همه معاهدات مرب به معنای موسعی در نظر گرفته ،اشاعهعدمحقوق »در تعریف، 
و  یاتوزا و هستهشیمیایی، بیولوژیک، پر یهامربوط به سالح )معاهدات یکشتارجمع یهاسالح

این . گیردیهای مزبور( را در برمها در حمل سالحی آنها به خاطر تواناینیز مربوط به موشک
 شود:یاصطالح ضرورتا  معاهدات زیر را شامل م

ها دولت ها ق آن)یعنی معاهداتی که طب یجمع کشتار یهامعاهدات مربوط به کنترل سالح -
ا کاهش یمحدود کرده  را دارند شانیترا که حق مالک ییهامیزان یا نوع سالح کنندیموافقت م

 .دهند(
که  کنندیها موافقت مها دولت)معاهداتی که طبق آن یجمع کشتار یهامعاهدات خلع سالح -
ها را کنار آن سالح یر موجودکرده و ذخا یپوشها چشمطور کامل از مالکیت انواعی از سالح به

 .بگذارند(
ها جلوگیری از دف آنه)معاهداتی که  یجمع کشتار یهامربوط به سالح اشاعهعدممعاهدات  -

 .ها است(گسترش سالح
ا محدود که برخی از انواع خاص رفتارها ر یجمع کشتار یهامعاهدات مربوط به سالح -
 :Joyner and Roscini, 2012)«دانرا ممنوع کرده زمایش سالح، نظیر معاهداتی که آسازندیم

بر  تواندیم «برجام»دی که در زیر به موار ،اشاعهعدمحقوق  انواع معادهدات در با توجه به این  (۱۴۶
 :شودباشد پرداخته می گذارتأثیر یجمع کشتار یهاسالح اشاعهعدم
 

 ازن میان حق و تکلیف از طریق ایجاد تو یجمع کشتار یهاکاهش سالحو برجام  -1-4

المللی معتقد طرفداران این رویکرد بر اساس توازن میان حق و تکلیف در چارچوب مقررات بین
به همان میزان  یاهسته یهاعنوان عضو معاهده منع گسترش سالح ایران بهجمهوری اسالمی اند بوده

 یهابایستی از کمک دهدیمرا انجام  هایشیتنظارت بر فعال یرشپذ که تکلیف خود را در مورد
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جمهوری  یهابرخوردار باشد. لذا تمام تالش یاهسته یزآمالمللی برای پیش برد اهداف صلحبین
اند ایجاد این تعادل بین حق و تکلیف بوده راستایکننده آن همواره در ایران و گروه مذاکرهاسالمی 

تا قبل از انعقاد برجام غرب معتقد به  چرا که ،این موضوع تا قبل از توافق برجام میسر نگردید
المللی است و معتقد بودند که ایران بسیاری از مقررات ایران و عدم پذیرش نظارت بین یکارپنهان

 یاتنها از هیچ حقی برای برخورداری از حق مشروع در برنامه هسته را نقض کرده به همین دلیل نه
المللی آژانش بین یاکار بازرسی و نظارت دوره بلکه بایستی موضوع آن در دستور یست،خود ن

المللی در دستور کار شورای امنیت صلح و امنیت بین یدکنندهعنوان تهد انرژی اتمی و همچنین به
 .(Khalili, 2016: 378سازمان ملل قرار گیرد )

 ولی پیشرو ایران از تهدیدی خیالی به مدجمهوری اسالمی توانست با تبدیل  «برجام»اما 
 های شورایالمللی و همچنین لغو قطعنامهو بین یابازیگری مسئول در قبال صلح و امنیت منطقه

ظامی المللی انرژی اتمی و بسته شدن پرونده ابعاد نقطعنامه آژانس بین ۱۲امنیت سازمان ملل و 
کالیف تحقوق و  نتعادل میان ای ینوع المللی بهنهاد بین ینترایران در مهم یااحتمالی برنامه هسته

 اساسیوچ و بپایجاد نماید و تهدید  یادر جهت ممانعت ایران از تولید و گسترش سالح هسته
 .(Khalili, 2016: 147) نثی نمایدخایران را  یهعل

 
 از طریق ایجاد محدودیت و نظارت یامانع گسترش سالح هسته برجام -2-4

از  بایستیم یاهسته یهاگسترش سالح موجب پیمان منع ایران بهجمهوری اسالمی اگرچه 
ماهه از این با اعالم یک فرصت سه تواندیخودداری نماید، اما م یاهسته یهادستیابی به سالح

 تواندیم ، توافقنامه وینروینا هسته نماید. از یهاشده و اقدام ساخت سالح پیمان خارج
 عنوان جمهوری اسالمی ایران اعمال نماید. به یابیشتری بر برنامه هسته یهاو نظارت هایتمحدود

انرژی  المللیینمثال، بر اساس این توافقنامه، ایران متعهد شده است که پروتکل الحاقی آژانس ب
رح در طم شدهیسازها و اقدامات شفافانرژی اتمی و پادمان المللیین، پادمان آژانس بیاهسته

بر اساس یک  «برجام»بنابراین برنامه اتمی ایران بعد از اجرای متن توافقنامه وین را اجرایی نماید، 
 «برجام»، ینتوسط آژانس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بنابرا یرانهگسیستم بازرسی سخت

 ۱.جلوگیری نماید یجمع کشتار یهااز دسترسی ایران به سالح تواندیم
 

 موشکیتسلیحات نظارت بر ل و کنتربا ی جمع کشتاری هاسالحنع گسترش امبرجام  -3-4

لذا نیست و  است که، ایران عضو رژیم نظارت بر فناوری موشکی یبررس در این راستا قابل

                                                           
1. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian- peninsula/iran/181-iran-nuclear-
deal-two-status-report 
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 هایییتفضایی فعال هاییتبالستیک و قابل یهادر جهت تولید، توسعه و استقرار موشکتواند یم
در خصوص مقاصد  هایی رایننگراطرف غربی همواره تالش داشته است ، روینا را انجام دهد. از

 المللی القاء نماید با این استدالل کهدر فضای بین برنامه موشکی و فضایی جمهوری اسالمی ایران
را دارا است که این موضوع  یاهسته یهابالستیک ایران قابلیت حمل کالهک یهاموشک

قطعنامه  ۹اساس بند  بر . از سوی دیگر۱شودیمحسوب م المللیینتهدیدی علیه صلح و امنیت ب
 قطعنامهاین طور کامل ممنوع شده بود و برای تحقق این امر موشکی ایران به هاییت، فعال۱۹۲۹

شورای  ۲۲۳۱، ولی در قطعنامه زور متوسل شوند که علیه ایران به دادیها اجازه مدولتحتی به 
یا  شدهیطراح یاتهموشکی که برای حمل کالهک هس هاییتفعال خواهدیامنیت از ایران م

اش فعالیت انجام نگیرد. این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران اساسا  در برنامه شودیم
نیست. نکته مهم دیگر اینکه شورای امنیت موضوع محدودیت در  یاموشکی مرتبط با هسته

عنوان  ط بهو فق کندیموشکی ایران را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل بیان نم هاییتفعال
نکته کلیدی ایجاد محدودیت برای ایران در مورد ساخت کند. ییک خواسته آن را مطرح م

اما ایجاد  ،نیست یارد است. درست است که ایران اساسا  دنبال سالح هستههایی بلند بّموشک
فتن تعیین البته با در نظر گررسد. یتوجه به نظر م های بلند برد قابلمحدودیت برای تولید موشک

 .(Abolhassan Shirazi, 2015: 24-46) ساز نخواهد بودچندان مشکل، ساله محدودیت هشت
 

  یاهسته اشاعهدمع تقویت نظامبا  یجمع کشتار یهاسالح اشاعهعدم وبرجام  -4-4

 کشتار یهازه اشاعه سالحخصوصا  در حو المللینامتیازی که با برجام برای جامعه ب ینترمهم
 است. حتی با یاهسته اشاعهعدم، تقویت نظام یجاد شدهالمللی اداشته باشد درصحنه بین یجمع

حفظ و  وقدرت هژمون در دنیاست  ینترمها نیز هنوز آمریکا مهوجود پذیرش نقش دیگر قدرت
 اشاعهعدمم ش نظاتأمین امنیت جهان در راستای منافع این کشور ارتباط تنگاتنگی با حفظ و گستر

 .(Khalili, 2016: 145دارد ) یاههست
جمهوری اسالمی ایران باعث ثبات و  یافصل موضوع هسته و واقع، ازنظر ساختاری حل در

زده خاورمیانه شد که هم به نفع صورت خاص در منطقه آشوب تنها در دنیا، بلکه به امنیت بیشتر نه
مله ایران خواهد بود تا قبل از ج بزرگ و هم به نفع کشورهای منطقه از یهاآمریکا و قدرت

جمله عربستان، ترکیه،  ایران باعث ترغیب برخی کشورهای منطقه از یاانعقاد برجام برنامه هسته
یا حتی در مواردی چون عربستان به  یامصر و حتی امارات متحده عربی به داشتن تأسیسات هسته

نظر ساختاری تضعیف نظام  شد و ازاتمی از پاکستان  یهااعالم آشکار اراده برای خرید سالح

                                                           
1. https://www.nti.org/learn/countries/iran/ 
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افزون احساس نیاز و  المللی را به دنبال داشت. اما، این روند روزو بین یامنطقه یاهسته اشاعهعدم
با مذاکرات منتهی به برجام دگرگون شد، زیرا این تجربه اوال   یاتقاضا برای فناوری و سالح هسته

بسیار گزافی دارد و با واکنش  هایینهاستی هزبه بسیاری از کشورها نشان داد که چنین خو
خود از  به ایران خود سازییو ثانیا ، کاهش توان غن رسدیبزرگ عمال  به نتیجه نم یهاقدرت

احساس نگرانی و تر س بسیاری از کشورهای منطقه که باور کرده بودند ایران به دنبال قدرت 
در مقابل آن باشند، کاسته است  یارندگی هستهها باید به فکر بازدااست و آن یانظامی هسته

(Khalili, 2016: 146). 
 

 از طریق کاهش رقابت تسلیحاتی  یجمع کشتار یهاسالح اشاعهعدمو برجام  -5-4

ها الحکاربرد این س»، باید گفت که شودهای شیمیایی را بررسی اگر بخواهیم تاریخچه سالح
ر رده عنوان سالح شیمیایی شناخته و د چه امروزه بهگردد. اما آنبه هزاران سال پیش برمی

، به کاربرد گسترده عوامل شیمیایی در جنگ جهانی اول گیردجمعی قرار می های کشتارسالح
 ردمل شیمیایی موو بیست هزار تن از عوا صدیک. در طول چهار سال جنگ، حدود گرددیبازم

صله فر گشت. در فانو سیصد هزار  میلیونک یاستفاده قرار گرفت که باعث کشته و زخمی شدن 
 های شیمیایی در جنگ جهانی اول، پروتکلواسطه اثرات وحشتناک سالح دو جنگ جهانی به

 .(Najafi, 1996: 4)«ژنو منعقد گردید ۱۹۲۵
ها و کننده در جنگ ژنو که به ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه ۱۹۲۵پروتکل 

المللی اختصاص دارد، در پایان اجالس نظارت بر تجارت بین های جنگ بیولوژیکروش
از  مللاجالس مذکور با همکاری و مساعدت جامعه »تسلیحات و مهمات تدوین و امضاء گردید. 

االجرا  الزم ۱۹۲۸فوریه  ۸ژنو در  ۱۹۲۵در ژنو برگزار شد. پروتکل  ۱۹۲۵ژوئن  ۱7مه تا  ۴
« است کرده تصویب را پروتکل این ۱۹۲۹ در نیز انایر. دارد عضو ۱۳۳ پروتکل این. گردید

Gharibabadi, 2002: 19)). ها تالش فراوانی در جهت کاهش رقابت تسلیحاتی به کار لذا دولت
 هایسالح گسترش منعوجود عضویت در معاهده  ای باگرفتند در این راستا شورهای هسته

 هایسالح کاهش سمت به معاهده شش ماده تحت ایهسته سالح خلع به خود تعهد و ایهسته
 مسیر، این در. پرداختند خود ایهسته هایسالح کردن مدرنیزه و گسترش به بلکه نرفتند، ایهسته
های خود را ی سالحایای زدند تا کارها دست به انجام صدها آزمایش هستهدولتاز  گروه این

آن، بستر مناسبی فراهم شد تا از  یجاد شدهافزایش دهند. پس از پایان جنگ سرد و فضای ا
 برای سالح خلع. اجالس گردد آغاز ایهسته هاییشآزما کامل توقف برای ایمعاهده مذاکرات

 هایآزمایش جامع منعموافقت کرد مذاکره در مورد معاهده  ۱۹۹۳م اوت ده در بار اولین
 دسامبر ۱۶ در تصمیم ینا تأیید در نیز متحد ملل سازمان عمومی مجمع. گیردبر عهده  را ایهسته
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 رساند تصویب به «ایهسته هایآزمایش جامع منع معاهده» نام به را ایقطعنامه آراءاتفاق  به ۱۹۹۳
خود کمیته ویژه منع  ۱۹۹۴از اجالس خلع سالح خواست که در شروع اجالس  آنبر اساس  و

عنوان  س نماید و خود نیز بهای را با مسئولیت مذاکره در این مورد مجددا  تأسیهای هستهآزمایش
المللی و قابلیت نظارت های جهانی، بینای را با ویژگیاولویت در مذاکرات، با جدیت معاهده

 . ((UN, 1993: 62یدمؤثر دنبال نما
ای خود را های هستهخواهند سالحای و سالح هسته نمیانرژی هسته هدارند یهاگرچه قدرتا

توان می روینا آورند ازبقیه کشورها ممانعت به عمل یابیتا از دستاما تالش دارند  ،کاهش دهند
ز میانه عاری اجهانی در راستای عملیاتی کردن ایده خاور اشاعهعدمگفت که تقویت رژیم 

ای و ایجاد هسته یحاتت تسلای را از حرکت به سمهای منطقهجمعی قدرت های کشتارسالح
ت عدم ای ایران با اثبای توافق هسته. به عبارتداردیم یانه بازای در خاورمهسته یحاتیرقابت تسل

ها در منطقه کاسته ای از میزان تنشنظامی هسته یحاتتمایل تهران برای حرکت به سمت تسل
تنها در تواند تجربه موفقی در جهت کاهش رقابت تسلیحاتی نهبرجام می یگرد عبارت است. به

 ر مناطق جهان باشد.منطقه خاورمیانه بلکه در دیگ
 

 طریق ایجاد یک استاندارد جهانی از  جمعی کشتار یهامانع گسترش سالحبرجام  -6-4

پیمان متعهد شده  یهاهر یک از طرفی، ا)معاهده منع گسترش سالح هسته در ماده شش
منظور متوقف ساختن هر چه زودتر  است با حسن نیت کامل، مذاکرات درباره اقدامات مؤثر به

و انعقاد پیمان خلع  یامذاکرات درباره خلع سالح هسته ینچنو هم یاسابقه تسلیحات هستهم
آور المللی را تعقیب کند. علیرغم ظاهر الزامو کامل، تحت کنترل شدید و مؤثر بین سالح عمومی

 این ماده، بسیار واضح است که تعهد بر انجام مذاکره با رعایت حسن نیت در جهت انعقاد پیمان
. (Saed, 2004: 54)خلع سالح در آینده دربرگیرنده چیزی بیشتر از تعهدی اخالقی و آرمانی نیست

 یهااز وضع معاهده مذکور، هنوز پیمانی که قدرت شدهی سپر یهادر طول دهه یگردعبارت به
معاهدات » محدود نماید، ایجاد نشده است. یاهسته یهاسالح یریکارگ را در به یاهسته

مطرح نشد و فقط کنترل محدود موضوع  وقت یچجانبه هالمللی خلع سالح کامل و همهنبی
ای اما توافق جامع و نهایی هسته .(Afzalzadeh  and Rahbar, 2017:83)«قرار گرفت هایونکنوانس

 و اقدامی برای حل« برجام»یا « برنامه جامع اقدام مشترک»شده و رسمی  وین با عنوان شناخته
ای ایران با چارچوب و ابعادی مشخص بود، اما کمتر کسی است که به پیامدها پرونده هسته فصل

شته باشد. یکی از این پیامدها حوزه معاهدات خلع سالح، ندا باور آن ای و مقتضیات فراهسته
خلع سالح و کنترل تسلیحات،  یاساس هاییژگیو کنترل تسلیحات است. یکی از و اشاعهعدم

خواه از نوع  یحاتشود کلیه تسلالمللی و گستردگی موضوعی آن است که سبب مـیماهیت بین
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المللی است، المللی و همانا انعقاد یـک معاهده بینجمعی یا متعارف را در قالب مذاکره بین کشتار
 در برگیرد. نظام خلع سالح و کنترل تسلیحات به مفهوم و معنای عام آن، ضمن آنکه مفاهیم مورد

یرد، چهار هدف اساسی را دنـبال گبر می را در (یحاتتسل یم)یعنی خلع سالح و تنظ منشوراشاره 
 کند:یم

 هاکاهش احتمال وقوع درگیری و جنگ بین دولت -۱
 ها در صورت وقوع جنگ،کاهش درد، رنج و صدمه بر جمعیت و نیروی انسانی دولت -۲
 جـنگ هایینههـز یلتـقل یجهنت کاهش مخارج تسلیحاتی و در -۳
 مـیان مشارکت در مدیریت منازعات مسلحانه از طریق ارائه چهارچوبی برای مذاکره -۴
 ها.های متخاصم و کاهش تنشطـرف

و کنترل  اشاعهعدممعاهدات مربوط به  ینهایی در زمینه تدوتاکنون سازمان ملل موفقیت
یحات کنترل تسل ینهزم انی درنامه جهجمله اقدامات آن تصویب موافقت تسلیحات داشته اسـت. از

است که در سال  ۱۹۶۸ال س در تیپیان ( تحت عنوانایهسته هایسالح تکثیر)معاهده عدم 
 توانیشد. اما آنچه در ضرورت اهمیت برجام در این راستا م یدطور نامحدود تمد نیز به ۱۹۹۵

و کنترل  اشاعهعدمترین توافق ععنوان جام توان بهاشاره نمود این است که از توافقنامه برجام می
عمل  اشاعهعدمتسلیحات در طول تاریخ نام برد که در جهت اهداف معاهدات کنترل تسلیحات و 

ای جهانی است. مدل دیپلماسی کند. این توافق یک استاندارد جدید برای حل بحران هستهمی
جمعی و  های کشتارفصل موضوعات مرتبط با سالح و تواند در حلبرآمده از آن نیز می
عنوان الگویی  جمعی به کار آید. بعالوه اینکه به ها به تسلیحات کشتاردولتجلوگیری از دستیابی 
جمعی و کنترل تسلیحات  های کشتارسالح اشاعهعدمدر رژیم  المللییندر ایجاد مدل امنیتی ب

توجهی ای سرعت قابلنطقهالمللی و مهای بینای باشد و بتواند به حل مناقشات و بحرانهسته
اگرچه در آینده نزدیک، پیروز شدن دونالد ترامپ یا جو بایدن برای آینده برجام اثرگذار  ۱.دهد

گذارد تا البی اسرائیلی بر هر یک از این دو، به شکلی خاص اثر میخواهد بود، به ویژه اینکه 
 .(Javanshiri and Basiri, 2019: 53-54)منافع این رژیم به وسیله آمریکا حفظ شود

 
 گیرییجهنت

طور مشخص به  به ای است که توافقنامه «برجام»موسوم به  برنامه جامع اقدام مشترک
جمهوری  توافقنامهپردازد در واقع این یایران م ی صلح آمیز جمهوری اسالمیاهسته هاییتفعال

 هاییتاما فعال کندینع مم یاهسته یهاایران را از تالش برای توسعه و تولید سالح اسالمی
پیمان منع  یژهو به المللیینرا در چارچوب قوانین و مقررات ب مانکشور یزآمصلح یاهسته

                                                           
1. http://www.npps.ir/articlepreview.aspx?id=182243 

http://www.npps.ir/articlepreview.aspx?id=182243
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 نظرانصاحباین در حالی است که برخی از . شمردیم مجاز ۱یاهسته یافزارها گسترش جنگ
نظر حقوقی  این توافقنامه ازکه  دهدیمفاد توافقنامه نشان م الملل قائل به این هستند کهینبحقوق 
ید تأک نیز برنامه جامع اقدام مشترک و شاهد این مطلب همان است که در مقدمه آور نیستالزام

اجرا  ۲صورت داوطلبانه طرفین اقدامات مندرج در متن توافقنامه و ضمایم آن را به»: شده است
ام اور است یا خیر اما بررسی این مقاله فارغ از اینکه این توافقنامه از نظر حقوقی الز. «خواهند کرد

 ات مثبتی بر کاهش سالح های کشتار جمعی داشته باشدتأثیرنشان داد که برجام می تواند 
 جمعی در کشتار یهاسالح اشاعهعدمبا بررسی این مقاله در قالب برجام و نقش آن در یتا  نها

 البیک معاهده در ق هایژگییتوجه به و نتایج زیر را برشمرد اوال ، با توانیم المللینحقوق ب
است  المللینالمللی است؛ معاهده کتبی است؛ معاهده تحت حاکمیت حقوق ب)معاهده توافق بین

ها برای آن ماهیت آن است نه عنوانی که طرف دهکننتوافق، تعیین و محتوای سند مورد
جنبه  است که عالوه بر دو رویه نامهیک توافق «برجام»گونه که اشاره شد  ( همانگزینندیبرم

اند، تهه داشسیاسی و نزاکتی که در محتوای آن نهفته است و برخی از کارشناسان به آن اشار
دارای جنبه حقوقی  شودیشورای امنیت محسوب م ۲۲۳۱عنوان بخشی از قطعنامه  که به ازآنجا

ه چون نمود ک تحلیل توانیرجام م؛ در رد نظریه و استدالل مخالفان معاهده بودن بیا نیز هست ثان
 وداردها از استان وفنی متکی به قواعد است،  یهااز حیث صراحت به دلیل اینکه در بحث «برجام»

 موده کها طراحی نر، از حیث سازمان، عالوه بر تعهدات آنی، تعهداتی مستمر بردیاصول بهره م
ل در از حیث استقال «برجام»نیز چون  یتهاساله باید اجرا شوند و درن ۱۰ اییحداقل در بازه زمان

ز آن ااتی را و تأثر أثیرت، حداقل به قطعنامه شورای امنیت مرتبط است و لذا المللیننظام حقوق ب
لکه یاسی نبوده بصرفا  یک توافق س «برجام»بیان داشت که  توانینظام خواهد پذیرفت لذا م

، یرخ ه باشد یااز اینکه معاهد نظرصرف «امبرج»ن ، گذشته از ایها معاهده نیز نامیدآن توانیم
ی ایفاء المللی با توافقات و تعهدات مشخص برای طرفین است که بایستیک توافق بین عجالتا 
 یاستهز ساخت بمب هااز طریق برخورداری از سیستم شفافیت، ممانعت  تواندیم «برجام» گردند.

 شدهیه ر تعباهمگون و نابرابجمعی، بر ساختار ن کشتار یهاسالح اشاعهعدمو استاندارد جدید برای 
نواقص  در جهت رفع گذارتأثیرجمعی قبل از خود  کشتار یهادر پیمان منع گسترش سالح

 .ها باشدحقوقی آن
توسعه  وم از گسترش ه «برجام»با تکمیل و تقویت بعد حقوقی و ضمانت اجرایی  توانیر آینده مد
در جهت حل  یزآمعنوان یک روش مسالمت کرد و هم به یریلوگجمعی ج کشتار یهاسالح
ها خاص آمریکا در برخورد با قدرت گراییجانبهیکز االمللی استفاده نمود و مانع بین یهابحران

 ام داد.شد نظیر آنچه آمریکا با عراق در این خصوص انج یاکشورها در خصوص موضوع هسته

                                                           
1. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
2. Voluntary 
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ه ایید شدتژوهش پابع بررسی شده حکایت از آن دارند که فرضیه در پایان الزم به ذکر است که من
 و لحاقیاروتکل پاز طریق تعهد و عمل به « برجام»و بررسی منابع بر تایید آن صحه می گذارند که 

مصرح در متن  شدهی سازو اقدامات شفاف هاپادمانو  یاانرژی هسته المللیینآژانس ب پادمان
ای بر حقوق هسته هایسالح گسترش کاهش رقابت تسلیحاتی و منعاز طریق  ،توافقنامه وین

 اگر در ایاالت متحده .گذاردمی تأثیر یجمع های کشتارسالح اشاعهعدمحاکم بر  المللینب
های فعلی، بایدن بتواند به ریاست جمهوری برسد، به نظر بینی نظرسنجیآمریکا، طبق پیش

 .رجام، بخواهد آن را دوباره احیا کندهای برسد، با وجود این توانمندیمی
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