
 

 

 دستاوردهای حقوقی برجامبر  یتأمل
 21/4/2۳۱5 تاریخ پذیرش: 2۳۱5/ 21/1 تاریخ دریافت:

 صالح رضائی پیش رباط

 

 چکیده
جمهارری   ایهساه  ی هاا فعالیات بار   هاا محدودیتبرجام در ازای برخی تعهدات و 

، اقهصادی، مالی، پرلی و ایهسه ی هازمین حقرق و مزایایی برای آن در  اسالمی ایران،

ای برنام  هساه   «نظامی احهمالی ابعاد»شدن مرضرع بسه  کرده است. بینیپیش ایبیم 

ی شررای المللبینی هاتحریماز فصل هفت منشرر ملل مهحد، لغر  کشررخروج  ایران،

یات  ایاران، تبب  ایهساه  ی هافعالیتامنیت، اتحادی  اروپا و ایاالت مهحده در ارتباط با 

و فنااوری آ  ساننین و و تعیاین الزاماات      ایهسه  سازیغنیحقرق ایران در زمین  

، ایهسه ی پیشرفه  هادولتی بین المللی ایران با هاهمکاریحقرقی نرم برای تسهیل 

ترین دسهاوردهای حقرقی است ک  برجام برای کشرر در پی داشه  است. از جمل  مهم

 .بی این دسهاوردها پرداخه  استمقال  حاضر ب  بررسی و ارزیا

 

 ایران ایهسه  برنام  ی انرزی اتمی،المللبین، آژانس شررای امنیت برجام، :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
  ایاسهادیار پژوهشناه علرم و فنرن هسه Srezaie_p@yahoo.com 
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 مقدمه
یکام در  وی مهام قارن بیسات   المللبین)برجام( یکی از اتفاقات حقرقی و  2برنام  جامع اقدام مشهرک

مااه ماذاکرات    بیستی ک  نهیج  المللبین ترافق. این شردیممحسر   ایهسه حرزه علرم و فناوری 

ایاران، اتحادیا  اروپاا و     نیمااب یف( 1125جرالی  24)برابر با  2۳۱4تیر  1۳د، در بررسمی و فشرده 

( اجرایای شاد. در خصار     1122ژانریا    22) 2۳۱4دی  12در شهر وین منعقاد و در   5+2گروه 

داناان معهقدناد برجاام    نادارد. برخای از حقارق   دانان اتفاق نظار وجارد   ماهیت این سند بین حقرق

 .(Mardani, 2016: 82)تراند آثار حقرقی داشه  باشد حقرقی نیست و نمی نام مرافقت

و  الملال بینک  بر اساس قراعد حقرق  نددانان بر این نظرگروه دینری از حقرق ،در مقابل

قاانرن   77در چاارچر  الال    معاهده بارده و سند حقرقی و ایران، برجام مرازین حقرق ملی 

اسااس   بر .(22: 2۳۱4، فرقندیزفهاحی ) ستامسهلزم تصریب مجلس شررای اسالمی  اساسی

ی برای دولت ایران باشد، معاهاده اسات و اینکا     المللبینهر سندی ک  مهضمن تعهد  ، دیدگاه

بارده و   کشارر برجام مهضمن تعهدات حقرقی برای  مفاد مؤثر در مقام نیست. ،چ  عنرانی دارد

 .شردیممعاهده محسر  

ی با تعهدات مشخص برای طرفین اسات  المللبینترافق  ،معاهده باشد یا نباشد خراهبرجام 

هاای خاارجی(   ی در هر دو طرف )ایران و طارف المللبینگردند. این ترافق  ااجربایست ک  می

برجام را ب  معاهاده   ،برخی از مخالفان ،مرافقان و مخالفان خا  خرد را داشه  است. در ایران

ه و آن را عامل از دست رفهن اسهقالل و عزت ملی دانسهند کردکمنچای در قرن نرزده تشبی  رت

برجام  در مقابل، مرافقان .(12/2/2۳۱4پارسین ،  خبرگزاری)ها خراهد شد ک  سبب نفرین نسل

خاراهی  ساای  تهدیاد و زیااده    کنندهبرطرفرا مای  عزت و سربلندی و حفظ اسهقالل کشرر و 

 ایهساه  ی و تببیت و شناسایی حقارق  المللبینو فشارهای  هاتحریمکننده برخی کشررها، رفع

برجاام  در خاارج از ایاران نیاز     .(12/۳/2۳۱5عراقچی، خبرگزاری مهر، )ند کردایران ترلیف 

مرافقان و مخالفانی داشه  است. بیشهر کشررها از انعقاد برجاام اساهقبال کارده و آن را افهخاار     

 از جملا  برخای   اماا   ناد. کردت جهانی قلمداد للح و امنی کنندهتیتقری و المللبیندیپلماسی 

 دانسهند.  ایهسه دسهرسی آتی ایران ب  تسلیحات  رژیم اسرائیل برجام را محکرم و آن را زمین 

                                                                                                                                        
1. Join Comprehensive Plan of Action 
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ه و آن را شکسهی برای آمریکاا و  کردخراهان با برجام مخالفت کلیت جمهرری ،در آمریکا

ها آن را پیروزی مهم آمریکا در عرلا  دیپلماسای و   دمکرات ،ند. در مقابلدانسهپیمانان آن هم

 .(New York times, 14 July 2014)ند کردایران عنران  ایهسه مهار برنام  

بارای   ییدساهاوردها در حرزه حقرقی چا   برجام این است ک   نرشهارحاضرپرسش اللی 

برخای از   بارای ی کا  برجاام   یهاا محادودیت اذعاان با    ننارناده، ضامن      است؟داشهکشرر 

بار   ،پرداخات  هاآندر نرشهار دینری ب   ترانیم ک  ،وجرد آورده  ب ایرانای های هسه فعالیت

المللی در پنج زمین  ذیل دسهاورد های حقرقی بارای کشارر در   این نظر است ک  این ترافق بین

 پی داشه  است:

 ایران ایهسه  یهابرنام مرضرع ابعاد نظامی احهمالی  شدنبسه  .2

 سازمان ملل مهحد خروج کشرر از چارچر  مقررات فصل هفت منشرر .1

 یالمللبین یهاتحریملغر  .۳

   سننینآ و سازیغنیقرق ایران در زمین  تببیت ح .4

 ایهسه  زیآمللح یهافعالیتین  ب  همکاری با ایران در زم ایهسه پیشرفه   یهادولت الزام .5

نرشهار حاضر با رجرع ب  اسناد و مادارک ذیاربب با  بررسای و ارزیاابی ایان دساهاوردها        

 پرداخه  است.

 

 ایران ایهستهموضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه  شدنبستهالف. 

 کنناده نناران ایران را  ایهسه های ی انرژی اتمی، ماهیت برنام المللبین، آژانس 1111از اواخر 

، 2غیررسامی و آزاد  با اساهناد با   . در این سال، آژانس ):Gov./2011, 5, annex I 2( کرداعالم 

و آ  سننین انجاام   سازیغنیای را در زمین  ی زیرزمینی گسهردههافعالیتک  ایران  اعالم کرد

کا  بار    اظهاار داشات  ، مدیر کل آژانس طی گزارشی ب  شررای حکام 1114. در فرری  دهدمی

هاای نظاامی آن دولات در سااخت     اساس اطالعات ارساالی از طارف دولات ایاران، ساازمان     

 اناد کارده  اندازیهایی در این خصر  راهدخالت داشه  و کارگاه ایهسه  سازیغنیتجهیزات 

(Gov./2004/11/ para: 37). تقاضای دسهرسی ب  ساایت 1114ژوئن  11آژانس در  در پی آن ، 

                                                                                                                                        
1. Open Source 
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. ایاران باا ایان درخراسات     کرد مطرحک  مهعلق ب  لنایع دفاعی برد،  در لریزان تهرانرا  شیان

 ندکردبرداری محیطی جرالی وارد سایت شده و نمرن  12آژانس در  نمرده و بازرسان مرافقت

(Gov./2004/60, Para)اعالم کرد ک  ایران در  1114نرامبر  بعدی خرد در  گزارش در . آژانس

تراند اهداف نظاامی داشاه    ک  می ه استرادیردهی کرد 2تهران بیبمرت رأکهرردر  111۳سپهامبر 

، خراسهار بازدیاد از ساایت نظاامی    1115در آژانس  در پی آن.(Gov./2004/83, Para: 8) باشد

 1115نارامبر   2و  1115ژانریا    2۳در آژاناس   بازرسان پس از مرافقت ایرانشرد.می  پارچین

ایاران از   ،ن مقطع زماانی آدر . آوردندب  عمل برداری محیطی نیز و نمرن  هوارد این سایت شد

هاا باا   های نظامی خرد نداشت و این دسهرسای ن ب  سایتدنظر حقرقی تعهدی ب  دسهرسی دا

ای مبنی انجام شد. با اینک  آژانس در گزارش خرد اعالم کرد هیچ نشان  مرافقت داوطلبان  ایران

 مرضارع اماا  ، (Gov./2006/15, para: 52) هدر آن ساایت پیادا نکارد    ایهسه بر انجام فعالیت 

 1"مطالعاات ادعاایی  " باا عناران جدیاد    ادعا های آژانس، 1112. در فرری  مخهرم  اعالم نشد

 یهاا شیآزماا و نیاز   uf4اکساید اورانیارم با     مربرط ب  تبدیل دینمک سبز، پروژه ب  مرسرم 

 و دنبال شد مطرح در  ۳،مربرط ب  انفجارات با قدرت باال و طراحی مرشک با قابلیت بازگشت

(Gov./2006/15, Para: 38).    ایران ادعاهای آژانس در ارتباط با پروژه نمک سابز و مرشاک را

 برای حل مرضرع ادام  داد. ی خرد با آژانس هاهمکاریاساس دانست، اما ب  بی

تغییار یافات    4ب  ابعاد احهماالی نظاامی   «مطالعات ادعایی»آژانس، عنران  1112 میدر گزارش 

(Gov./2008/15, para: 14) الزم »اعاالم داشات:   گزارش اخیرالذکر آژانس  ،. در این خصر

  تحصایل  اطالعات بیشهری راجع با  ،مربرط ب  مطالعات ادعایی را حل کرده مسائلاست ایران 

نظاامی مارتبب باا     یهاا ی نهادها و شرکتهافعالیت، خریدها و دهرنم  مدرک فلز اورانیرم ارائ

هاای مهعلاق   شرکت ل یوس ب را روشن نماید و ترلید تجهیزات و خدمات  ایهسه ی هافعالیت

مادیر   یهاا گزارش درجدید تا زمان انعقاد برجام  عنراناین  «ب  لنایع دفاعی را ترضیح دهد.

 باقی ماند.  نشدهحلب  عنران یکی از مرضرعات  کل آژانس

                                                                                                                                        
1. Bismouth )عنصر فلزی( 
2. Alleged Studies 
3. Reentry Vehicle 
4. Possible Military Dimensions 
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حاال و   مساائل رفاع ابهاام از   » در قالاب مفهارم  مرضارع  حل ایان   ،مذاکرات برجام جریان در

: ب شاد مقرراتی ب  شرح ذیل راجاع با  آن تصاری    قرار گرفت و در نهایت،در دسهرر کار  2«گذشه 

مررد اخهالف حال و گذشه  شامل ترتیبااتی   مسائلنقش  راه برای رفع ابهام از  با ترافق آژانس ایران»

ایران منادرج در ضامیم     ایهسه مررد ننرانی حال و گذشه  مربرط ب  برنام   مسائلبرای پرداخت 

اجاارای کاماال  .کااردرا کااامالا اجاارا خراهااد   (Gov./2011/65)آژانااس  1122ناارامبر  2گاازارش 

تکمیال خراهاد شاد     1125اکهبر  25گیرد تا یی ک  ایران بر اساس این نقش  راه بر عهده میهافعالیت

 مساائل ارزیابی نهاایی خارد پیرامارن حال و فصال تماامی        1125دسامبر  25و مهعاقباا مدیر کل تا 

 5+2و کشررهای عضر گاروه   کردگذشه  و حال را ب  شررای حکام ارائ  خراهد  ماندهیباقاخهالفی 

ایان   شادن بساه  ای را برای اتخااذ اقادامات الزم باا هادف     قطعنام  ،ب  عنران اعضای شررای حکام

 .(JCPOA, 2015: 14) «ساخهن لالحیت شررای حکام ارائ  خراهند کرددارمرضرع بدون خدش 

ایاران   ایهساه  های احهمال ارتباط برنام  ال مسئبرای حل  و عملی زمین  حقرقی ،با انعقاد برجام

ایران و دسهرر کار شررای حکاام آژاناس    ایهسه از مرضرع  ال مسئی نظامی رفع و این هافعالیتبا 

، مدیر کال آژاناس و رئایس    1125جرالی  24، در مسئل . برای حل این شدو شررای امنیت خارج 

آن، ایاران و  بر اساس ک   (Gov./INF/2015/14) دنکرد ژی اتمی ایران نقش  راهی را امضاسازمان انر

 1125تاا پایاان ساال     ل امسائ با  منظارر حال    را ی خرد هاهمکاریها و تالش آژانس ترافق کردند

آژاناس  ، ایران ترضیحات مکهر  ب  همراه مدارک مربرط را ب  و تحکیم بخشند. در این زمین  عیتسر

را با  ایاران تسالیم     شاده ارائ و آژانس سؤاالت و ابهامات خرد راجع ب  ترضیحات و مدارک  کردارائ  

عناران   گرنا  نیا ارا  ل امسهای خرد راجع ب  این الزم، مدیر کل آژانس ارزیابی یهایبررس. پس از کرد

و  111۳در ایاران قبال از پایاان     ایهساه  ی مربرط ب  ترسع  ادوات انفجااری  هافعالیتطیفی از : »کرد

از مطالعاات   هاا فعالیتانجام یافه  است. ارزیابی آژانس این است ک  این  111۳بعد از  هافعالیتبرخی 

هاای علمای مربرطا  فراتار نرفها  اسات.       ها و لالحیتسنجی و علمی و تحصیل برخی تراناییامکان

ایران در ارتبااط باا ترساع  ادوات انفجااری      ل یوس ب آژانس هیچ نشان  و دلیل معهبری از انجام فعالیت 

با  ابعااد    ایهساه  نیافه  است. آژانس هیچ دلیل معهبری مبنی بار انحاراف مااده     111۱بعد از  ایهسه 

 .(Gov./2015/68, Para=85-88) "ایران پیدا نکرده است ایهسه نظامی احهمالی برنام  

                                                                                                                                        
1. Past and present Outstanding Issues 
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 مدیر کل آژانس در این گزارش وقرع برخی تخلفات پادمانی از سری ایران قبال از  هرچند

دلیلای در   چیها  این ساال، گیرد ک  بعد از نهیج  می ، اما در نهایتشردرا یادآور می 111۱ سال

ی نظاامی  هاا فعالیات با    ایهسه نظامی یا انحراف مراد  ایهسه اخهیار ندارد ک  انجام فعالیت 

، زیارا  بارد قی بزرگی برای ایران گیری آژانس دسهاورد حقرد. این نهیج کنترسب ایران را تأیید 

ی نظاامی را  هاا فعالیات آمیز ایران باا  للح ایهسه ی هافعالیتترانست اتهام ارتباط و انحراف 

ی ایران را از وضعیت کشرر مههم ب  دسات داشاهن در   المللبینو جایناه حقرقی  هکردبرطرف 

ارتبااط باا   بیآمیز شفاف و للح ایهسه مخفیان  ب  کشرر با برنام   ایهسه ی نظامی هافعالیت

، شررای حکام آژانس با تصاریب  1125دسامبر  25د. در کنمهحرل  ،ایهسه مرضرعات نظامی 

 عضار شاررای حکاام ارائا  شاد      5+2 یهاا دولات  ل یوسا  با  نریس آن ک  پیش–ای قطعنام 

ابعااد نظاامی    ترتیاب با  مساال    بادین   والذکر مدیر کل آژانس را تأیید کارده  گیری فرقنهیج 

  .(Gov./2015/72: 8-9)یافه  اعالم کرد ایران را خاتم  ایهسه ی هافعالیتاحهمالی در 

 

 خروج کشور از مقررات فصل هفت منشور سازمان ملل متحدب. 

سایزده مااده از   شاامل  کا    اسات گان  منشرر سازمان ملل مهحاد  فصل هفهم یکی از فصرل نرزده

تشاخیص   ب  این گاه شررای امنیت سازمان ملل هراین فصل .. بر اساس شردمی( ۳۱-52منشرر )

یاا آن را نقا     تهدیاد ی را المللا باین للح و امنیت  اقدام یا اقدامات یک یا چند دولت، برسدک 

هاایی را با  دولات یاا     ی ترلای  المللبینتراند برای حفظ یا اسهقرار للح و امنیت میاست ه کرد

با    هاا آنمنشرر علی   41و  42ه یا اقداماتی را بر اساس مراد کردتهدید یا نق  کننده  یهادولت

ی عضار ساازمان   هاا دولتتراند از شررا می ،برای این منظرر (.527: 2۳۱4 زاده،بیگ)عمل آورد 

 قطع نمایند.   را مهخلف ملل بخراهد روابب سیاسی، اقهصادی و سایر روابب خرد با دولت

آژانس ب  شررای امنیات ساازمان ملال     سری ایران از ایهسه ، با ارجاع مرضرع 1112در فرری  

(Gov./ 2006/14: 2).  با تصاریب  گردیدمقدمات ورود ایران ب  چارچر  فصل هفهم منشرر فراهم .

و قطعی ذیال فصال هفات     رسمی، ایران ب  طرر  1112جرالی  ۳2 شررای امنیت در22۱2قطعنام  

 ایهساه  ایران را خطری برای اشااع  تسالیحات    ایهسه قرار گرفت. قطعنام  مذکرر، برنام   منشرر

های آژاناس بار   تأخیری خراسه  گرن  چیهاز ایران خراست بدون  نشررم 41دانسه  و بر اساس ماده 



 45 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملی بر دستاوردهای حقوقی برجامتأ

 زماا  اعهمادسااازی اساات، عملاای نمایااد را کاا  ال شااررای حکااام 1112اساااس قطعناماا  فرریاا  

(UNSC/Res/ 2006: 1). فصل هفات منشارر را   1112دسامبر  17در قطعنام  بعدی خرد در  شررا ،

و  (UNSC/Res 1737, 2006) لریحاا ب  عنران مبنای اقدامات خرد علی  ایران مررد اساهناد قارار داد  

فصل هفت منشارر   42. برخررد با ایران ذیل ماده کردیی را علی  آن مقرر هاتحریم 42بر اساس ماده 

ی جدیاد  هاا تحریم و (UNSC/Res 1747, 2007) شررای امنیت تکرار 1117ارس م 14در قطعنام  

فصال   42خرد مجدداا با اسهناد ب  مااده   1121ژوئن  ۱د. شررای امنیت در قطعنام  شعلی  آن برقرار 

اما نکها  حسااس و مهفااوت     .کردی جدید و شدیدتری را علی  ایران تحمیل هاتحریمهفت منشرر، 

منشارر را   42های قبلی این برد ک  شررا در این قطعنام ، با اینک  مااده  قطعنام  اخیر شررا با قطعنام 

 41از نارع مقاررات مااده     کا  جانس آن   در آن گنجاند هند تصمیمات خرد قرار داد، اما مقرراتیمس

 .  بردمنشرر یا اقدامات مهضمن ترسل ب  زور 

ا و هراپیماهاایی کا    ها کشاهی  خراسات ی عضر ساازمان ملال   هادولتاز تمامی  ژوئن ۱ قطعنام 

، طارر نیهما شده ب  مقصد ایاران هساهند را مهرقاف و بازرسای نمایناد.      م ممنرعمشکرک ب  حمل اقال

با    هاا آنمی ک  خرید و فروش و عرض  را محق و مکلف ب  ضبب و ترقیف تمامی اقال هادولتتمامی 

. این مرارد، اقداماتی هساهند کا  اجارای    (UNSCRes/ 1929, 2010: 14-18) نمرد ،ایران منع شده است

. ایان  اسات آن  42 ماده منشرر و ن  41قره قهری  یا زور است ک  مرضرع ماده  یریکارگب مسهلزم  هاآن

را بارای جلارگیری از انهقاال فنااوری یاا       2اقادامات الزم  تماام  هاا دولت» جمل کار بردن   قطعنام  با ب

ساعی   ،«ب  کاار خراهناد گرفات   های بالسهیک، ی مرشکهافعالیتهای فنی ب  ایران در ارتباط با کمک

. شاررا در  (UNSCRes/ 1929, 2010: 9) ترجی  حقرقی ترسل ب  زور علیا  ایاران را فاراهم آورد    کرد

هیچ چیز در ایان قطعناما  نبایاد    »کار بردن عبارات   خرد راجع ب  ایران ب  جای ب 1121قطعنام  ژوئن 

وادار با   ایان قطعناما  هایچ کشارری را     »ب  عباارت   ،«شردمجرزی برای اقدام نظامی علی  ایران تلقی 

بسنده کارد کا  ایان نیاز      (UNSCRes, 1929, 2010, Preamble; 22)کند ترسل ب  زور علی  ایران نمی

محسار   سازی حقرقی برای اقدام نظامی علی  ایاران  مقدم  درقطعنام   کنندگاننیتدوای بر قصد ارهام

بارای ترسال    هاا دولتعبارات فرق در قطعنام  با این قصد برده ک  دست برخی از  یریکارگب . می شد

 .(2: 2۳۱4نصری، )ب  زور علی  ایران باز باشد 

                                                                                                                                        
1. All Necessary Measures 
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 11شررای امنیات در   12۳1و پس از آن تصریب قطعنام   2۳۱4تیر  1۳با انعقاد برجام در 

شرایب حقرقی برای خروج ایران از چارچر  مقررات فصل هفت منشارر فاراهم    1125ژوئی  

خروج ایران از ذیال   قلمدادنمرد.برای کشرر  یک دسهاورد حقرقی بزرگرا باید ید ک  این گرد

ایران دینار تهدیادی علیا  لالح و امنیات       ایهسه های فصل هفت منشرر یعنی اینک  برنام 

 هافعالیت تراند با تهدید تلقی کردنهای بزرگ دینر نمیقدرتشرد و ی محسر  نمیالمللبین

 .  استهای را روی میز گزین هم   در مررد ایران اعالم کنند ک ایران  ایهسه 

 2747(؛ 1112) 27۳7(؛ 1112) 22۱۱هاای  ، قطعناما  2۳۱4دی  12برجاام در   شدناجراییبا 

با    ( لغر گردید و ایاران 1125) 1114 ( و1121) 2۱1۱(؛ 1112) 22۳5(؛ 1112) 221۳(، 1117)

دهد ک  خروج از فصل هفت تجری  نشان می از ذیل فصل هفت منشرر خارج گردید. طرر عملی

منشرر امر آسانی نبرده و در مراردی سالها طرل کشیده است کا  کشارری از ذیال فصال هفات      

، ذیل فصال هفات   2۱۱1. ب  عنران مبال، عراق در پی حمل  ب  کریت در سال منشرر خارج گردد

در این دولات   علی  آن، هاتحریمو لغر  111۳رژیم لدام در  سقرطرغم ب  منشرر قرار گرفت و 

 .(UNSCRes/ 2107, 2013)د شاز ذیل این فصل خارج  112۳ژوئن  17در  تینها
 

 یالمللبینی هاتحریملغو ج. 

ایران گردید کا  با  اخهصاار با      ی ایران منجر ب  اعمال ی  گرن  تحریم علی  اهای هسه فعالیت

  پردازیم.ترضیح آن می

 

 ایران ایهسته یهابرنامه علیه هاتحریم .1

 ی شورای امنیتهاتحریم .1-1

شررای امنیت آغااز شاد.    1112جرالی  ۳2ی سازمان ملل علی  ایران با تصریب قطعنام  هاتحریم

م، ماراد،  الشاد، لارفاا انهقاال اقا     منشرر تصریب 41ک  بر اساس فصل هفت و ماده  این قطعنام 

هاای  و باازفرآوری و برناما    ساازی غنای ی هاا فعالیات ترانسات با    ی کا  مای  هایکاالها و فناور

ی عضار ملال مهحاد خراسات بار      هادولتهای بالسهیک ایران کمک نماید را تحریم و از مرشک

نااد کناساااس اخهیااارات قااانرنی ملاای خاارد از انهقااال اقاادام مااذکرر باا  ایااران جلاارگیری      
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(UNSCRes/1696, 2006: 5)  ی شررای امنیت علی  ایران هاتحریم، 1112دسامبر  1۳. در قطعنام

د. شاررا  شا یس ی شررا علی  ایران تأسهاتحریمای نیز برای نظارت بر اجرای تشدید شده و کمیه 

حساس  ایهسه ی هافعالیتدر این قطعنام  از تمامی اعضای سازمان ملل خراست مانع کمک ب  

ند؛ شار ایاران   ایهساه  های پرتا  تسلیحات و بازفرآوری( یا کمک ب  ترسع  سیسهم سازیغنی)

قلمروشاان را با  کمیها      با   –شدضمیم  قطعنام   هاآنک  اسامی - ورود یا عبرر اشخا  ایرانی

امارال و   خراسات  هاا دولات ز اهمچناین،   شاررا  بر اساس این قطعناما  اطاالع دهند.   جادشدهیا

حساس یاا ترساع     ایهسه ی هافعالیتک  ب   در ضمیم  قطعنام  را ذکرشدها  های اشخدارایی

آمارزش و  ه و ماانع  کارد  مسادود اناد،  هکارد ایاران کماک    ایهسه های پرتا  تسلیحات سیسهم

 ایهساه  ی هاا فعالیات تراناد با    هایی کا  مای  های خرد در رشه تحصیل اتباع ایرانی در دانشناه

، بشارند. در نهایات   ،ایاران کماک نمایاد    ایهسه های پرتا  تسلیحات حساس و ترسع  سیسهم

ی هاا ی فنی خرد با ایران را با  پاروژه  هاهمکاریی انرژی اتمی خراست المللبینشررا از آژانس 

 ایهساه  ی هاا فعالیات های فنی ب  و از اعطای کمک محدود غذایی، کشاورزی، پزشکی و ایمنی

 .(UNSCRes/ 1737, 2006, Pares 10, 11, 16, 17, 19) دکنامهناع آن حساس 

ممنرعیات لاادرات و واردات    1117ماارس   14سرمین قطعنام  شررای امنیات، مصار    

ی هاا تحریمی ب  ایران را ب  فهرست المللبینهای وام اقدام نظامی دفاعی مهعارف و منع اعطای

قطعنام  شررا ایران را از لدور، فاروش، یاا انهقاال    این . بر اساس کردقبلی سازمان ملل اضاف  

مسهقیم یا غیرمسهقیم هر نرع تسلیحات یا مراد مربرط منع و خرید چنین اقالمی را از ایران یاا  

خراست ک  عرض ، فروش  هادولت. از تمامی کردممنرع  را هادولتشهروندان آن ترسب سایر 

هاای  آالت جننای زرهای، سیساهم   گرن  تانک جننی، ماشین یا انهقال مسهقیم یا غیرمسهقیم هر

های مرشاکی  جننی، مرشک یا سیسهم یبالنردهاای با کالیبر بزرگ، هراپیمای جننی، ترپخان 

ی خراسات از اعطاای   المللا باین و مؤسسات ماالی   هادولتند. همچنین، از تمامی کنع ممنررا 

ای های مالی و وام ب  دولت ایران، ب  جز برای مقالد انسان دوسهان  و ترسع امهیازات و کمک

، شررا 1112مارس  ۳با تصریب قطعنام   .(UNSCRes/1747, 2007, Pares: 5-7)امهناع نمایند 

. با  مرجاب قطعناما  اخیار،     کارد ی قبلی خرد علی  ایران اضااف   هاتحریممرارد جدیدی را ب  

دند باا اتخااذ تادابیر الزم از عرضا ، فاروش و انهقاال مساهقیم یاا         شا ملزم  هادولتتمامی 
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کاالهاا و اقاالم باا     (Infcirc/254.7/Part 2/شاده در ساند   غیرمسهقیم تمامی اقاالم فهرسات  

هاای ماالی   ( جلرگیری و از اعطای تأمینایهسه و غیر ایهسه ی هازمین مصرف دوگان  در 

مین، بیما ، بیما    تضا  ،ز جمل  اعطای اعهبارات لاادراتی برای حمایت از تجارت با ایران، ا

هاای  و ترساع  سیساهم   ایهسه ی حساس هافعالیتگیری از کمک ب  اتکایی ب  منظرر پیش

خراسات   هاا دولات د. همچناین، قطعناما  از تماامی    کننا ، امهنااع  ایهسه پرتا  تسلیحات 

های ملی و لادرات و بانک ژهیو ب ها در ایران، ارتباطات مؤسسات مالی خرد با تمامی بانک

در خارج را تحت نظر قرار گرفه  تا مانع از آن شرند ک  این ارتباطات منجر با    هاآنشعب 

ایاران   ایهساه  های پرتا  تسلیحات حساس و ترسع  سیسهم ایهسه ی هافعالیتکمک ب  

های قانرنی ملی خرد و خراست بر اساس لالحیت هادولتو نهایهاا، قطعنام  از تمامی  شرد

ها و هراپیماهای مهعلق ب  خطرط حمل و نقال  های کشهیمحمرل  ،المللبینمطابق با حقرق 

، بازرسی نمایناد  ستینشده ایران را ب  منظرر حصرل اطمینان از اینک  حامل کاالهای ممنرع

(UNSCR/1803, 2008, P; 5-11).  

دینری بر ضد ایران تصریب و مرارد تحریمی جدیدی  شدید قطعنام  1121ژوئن  ۱در 

ی هاا فعالیات ، ایاران را از دریافات بهاره    قبلی افزود. شررا در این قطعنام ی هاتحریمرا ب  

اورانیارم، ترلیاد یاا اساهفاده ماراد و فنااوری        معدنکاریبازرگانی در کشررهای دینر ک  ب  

ی هاا فعالیات ب  ویاژه مربارط با      ،INFCIRC/254/Rev9/Part. 1در سند  ذکرشده ایهسه 

هاای  ی مربرط ب  آ  سننین یا فناوری مربرط ب  مرشکهافعالیتو بازفرآوری،  سازیغنی

 هاا دولات ه و از تماامی  کردباشند، محروم می ایهسه بالسهیک ک  قادر ب  پرتا  تسلیحات 

ر سرزمین خرد ک  مربرط ها و مؤسسات آن دگذاری ایران، اتباع و شرکتخراست از سرمای 

ایاران را از انجاام هار نارع      شاررا  ، چنینهمند. کنشرند، ممانعت مذکرر می یهافعالیتب  

را دارند، منع کارده و   ایهسه های بالسهیکی ک  تران پرتا  سالح فعالیت مربرط ب  مرشک

اقدامات الزم را ب  کار گیرند تا از انهقال فناوری یاا کماک    کلی  کردرا ملزم  هادولتتمامی 

خراست ک   هادولتی ایران جلرگیری نمایند. نهایهاا، قطعنام  از تمامی هافعالیتفنی ب  این 

 ناد کنهای تحت مالکیت یا اخهیاار ایاران را ممنارع    رسانی ب  کشهیاعطای خدمات سرخت

(UNSCR/1929, 2010, Pares, 7,9,18). 
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 ی اتحادیه اروپاهاتحریم. 1-7
میلیرن نفار را   521دولت واقع در قاره اروپا تشکیل شده و جمعیهی بالغ بر  12اتحادی  اروپا از 

)شررای اروپا، شاررای اتحادیا    گیر اللی . این اتحادی  دارای هفت نهاد تصمیمشردشامل می

اروپا، پارلمان اروپا، کمیسیرن اروپا، دیران دادگسهری اتحادی  اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیران 

 .است( 2محاسبات اروپا

آن، در پای لادور    ایهساه  ی هاا فعالیات ی اتحادی  اروپا علی  ایران در رابط  با هاتحریم

، شررای اتحادیا   1121جرالی  12یت کلید خررد. در ( شررای امن1121)ژوئن  2۱1۱قطعنام  

گذاری اتحادی  اروپا، رکن دوم پارلماان اروپاسات( طای    اروپا )ب  عنران یکی از دو رکن قانرن

 .کردی ذیل علی  ایران مقرر هازمین یی را در هاتحریم CFSP/2010/413ای ب  شماره مصرب 
 

 بخش مالی و بانکی .یک

 ممنرعیت هرگرن  رابط  بانکی با نهادهای مالی ایران 

 های ایران در کشررهای عضر اتحادی ممنرعیت تأسیس شعب جدید ترسب بانک 

  ب  نهادهای دولهی ایران ایبیم ممنرعیت ارائ  خدمات 

  لاررتی   یررو ب  ایران باید ب  اطالع مقامات دولهی برسد و در 21111انهقال وج  ب  میزان بیش از

 نرط ب  کسب اجازه قبلی خراهد بردانهقال آن م ،یررو تجاوز کند 41111ک  این میزان از 
 

 بخش نفت و گاز .دو

 گرن  تجهیزات و فناوری مررد اساهفاده در پااالیش، اکهشااف و ترلیاد      ممنرعیت فروش هر

   .نفت و گاز طبیعی مایع

 ممنرعیت کلی  خدمات تجاری، ب  ویژه تخمین اعهبار لادرات. 

  برای مدت دو سال و بیشهر ایبیم ممنرعیت خدمات. 

    ترغیب کشررهای عضر ب  احهیاط و ترجیحاا خردداری از انعقاد قرارداد خدمات بیما  بارای

 .سال 1مدت کمهر از 

 گذاری جدیدگرن  سرمای  ممنرعیت هر. 

                                                                                                                                        
1. European court of auditors 
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 بخش حمل و نقل .سه

 های مظنرن ب  حمل اقالم ممنرع  در بنادر کشاررهای عضار اتحادیا  و نیاز انجاام      بازرسی کشهی

 .است شده نصببر روی کشهی در دریاهای آزاد هایی با اجازه دولهی ک  پرچم آن چنین بازرسی

 (۱: 2۳2۱ ،یزدیا)ها بر روی پروازهای باری ایران بسهن فرودگاه. 

 

ای ک  برخی از اعضای اتحادی  اروپاا،  منافع اقهصادی و تجاری گسهردهب  دلیل ، 1121قبل از 

اعمال تحریم از سری اتحادی  اروپاا علیا     ،ب  ویژه ایهالیا، اسپانیا و آلمان در معامل  با ایران داشهند

ایاران و نزدیکای   اماا تغییار برداشات اتحادیا  اروپاا از تهدیاد       ؛ رو برد ایران با مرانع جدی روب

، مناافع  1121های آمریکا، این اتحادیا  را بار آن داشات کا  در جارالی      مشی آن ب  سیاستخب

رویکارد واحادی برساد.    با   را کنار گذاشه  و در مررد اعمال تحریم علی  ایران  هادولت جداگان 

در  کا   ی بردناد یهاا تحاریم شاررای اتحادیا  اروپاا، هماان      1121بیشهر مرارد تحریم در مصرب  

هاای  اما مرارد جدیدی نیز وجرد داشت ک  در قطعنام  ،ده بردشهای شررای امنیت مقرر قطعنام 

ها تران ب  فهرست جدیدی از افراد و شرکتمی هامقرر نشده بردند ک  از جمل  آن شررای امنیت

 .(2: 2۳2۱ایزدی، ) کردشد، اشاره بایست مسدود میمی هاآنامرال و دارایی ک  

 1121کا  مصارب     CFSP/2012/32، شررای اتحادی  اروپا طی مصرب  1121ژانری   1۳در 

نقال  وخرید، حملد. ممنرعیت واردات، کرعلی  ایران را تشدید  هاتحریمکرد، آن را الالح می

نقال محصارالت   و، ممنرعیات واردات، خریاد یاا حمال    های نفهای ایاران  نفت خام و فرآورده

المااس   و بهاگرانپهروشیمی ایران، ممنرعیت خرید یا فروش مسهقیم یا غیرمسهقیم طال، فلزات 

ایان  ی جدیاد  هاا تحاریم ها و بانک مرکازی آن، از جملا    ب  ایران و نهادهای عمرمی، شرکت

  .(Concil decision 2012/CFSP of 23 Jan. 2013)اتحادی  برد 

 

 متحده آمریکای ایاالت هاتحریم. 1-9
 ل یوسا  ب  هاتحریمهای مخهلفی دارد. برخی از ی ایاالت مهحده علی  ایران دالیل و گرن هاتحریم

هاای  از طریق فرماان  جمل منکننره و ب  لررت قانرن تصریب و برخی دینر ترسب قره مجری  

. آمریکا دو نرع تحریم )اولی  و ثانریا ( را در ماررد ایاران    اندشدهرئیس جمهرر، لادر و اجرایی 
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یی است ک  لرفاا روابب اقهصاادی، تجااری و ... در   هاتحریمی اولی ، هاتحریمده است. کراعمال 

یی هسهند کا  در آن  هاتحریمی ثانری  هاتحریماما ؛ دهدرا تحت تأثیر قرار می مررد تحریم دولت

 د.  یابمی یتسر زین هاآنهای ثالث و اتباع و شرکتی هادولتدامن  تحریم ب  

نهادهاای عمارمی و   هاایی بار   یاا مجاازات   هاا محادودیت کنناده  تحریم ،در تحریم ثانری 

 کناد ضاع مای  و ،کنناد خصرلی دولت ثالبی ک  باا دولات ماررد تحاریم ماراوده برقارار مای       

(Morrison-Forester, 2016: 1).  آمریکا )قانرن داماتر( از جمل  قرانین آمریکا برد  2۱22قانرن

هایی ک  در ایاران  . بر اساس این قانرن، شرکتکردی ثانری  را در مررد ایران مقرر هاتحریمک  

گاذاری کنناد، از تجاارت    در یک سال بیش از بیست میلیرن دالر در بخش انرژی ایران سرمای 

 .(Katzman, 2007: 2)با دولت آمریکا محروم خراهند شد 

و در پی اشغال سفارت آمریکاا در تهاران    2۱7۱نخسهین تحریم آمریکا علی  ایران، در نرامبر 

رئایس جمهارر وقات آمریکاا باا       ،د. در این تاریخره( اعمال شامام )ترسب دانشجریان پیرو خب 

هاای  ایاران در آمریکاا، از جملا  ساپرده     یهاا ییدارامیلیارد از  21، 21271لدور فرمان اجرایی 

ی آمریکاا علیا    هاا تحریمم عراق ب  ایران، رج. ب  دنبال هدکرمسدود  را بانکی، طال و امرال دینر

کماک با  ایاران را     هر نرعفروش تسلیحات و اعطای مریکا آ 2۱24 ایران افزایش یافت. در سال

، باا لادور فرماان شاماره     نهارن یکل، رئیس جمهرری وقت آمریکاا،  2۱۱5ممنرع کرد. در مارس 

تجارت آمریکا با ایران در زمین  لنایع نفهی و در می همان سال با لدور فرماان شاماره   ، 21۱57

ره آمریکاا قاانرن   ، کننا چناین الم کارد. هم گرن  تجارت آمریکا با ایران را ممنرع اعا  هر ،21۱5۱

خاارجی کا  بایش از     یهاشرکتبرای تمامی  ،و بر اساس آنلیبی را تصریب  –ی ایرانهاتحریم

هاایی در  و مجاازات  هاا محادودیت  ،کنناد گذاری میمیلیرن دالر در لنایع نفهی ایران سرمای  11

 ایهساه  هاای  علی  ایران ب  سبب برنام ی آمریکا هاتحریم .(5 :2۳۱1 غمامی،)کرد آمریکا تعیین 

 2۳۳21برش، باا لادور فرماان اجرایای      ریدبلجرج  1115د. در ژوئن ش آغاز 1115آن، پس از 

ایالت فلرریادای   1117ایران را بلرک  کرد. در ژوئن  ایهسه های اشخا  مرتبب با برنام  دارایی

 14کنناد را تحات تحاریم قارار داد. در     هایی ک  با ایران تجارت میای شرکتآمریکا طی مصرب 

 2گاذاری گریی و مناع سارمای   ، پاسخهاتحریممجالس سنا و نمایندگان آمریکا قانرن  ،1121ژوئن 

                                                                                                                                        
1. Comprehensive Iran sanctions accountability and divestment act 
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علی  ایران افزایش یافت. مناع ورود   هامحدودیت ،جامع ایران را تصریب کرد. بر اساس این قانرن

 ناد مدآب  شمار مای  هامحدودیتاین از جمل   هر نرع کاال با منشأ ایرانی از هر کشرری ب  آمریکا

.(Rennak, 2016: 7) ی شاررای  هاا تحاریم خارد،   جانب کیی هاتحریمزمان با اعمال آمریکا، هم

 ملی ب  اجرا گذاشت. یسازوکارهاامنیت علی  ایران را نیز با تصریب 

 

 ایران ایهستهی هافعالیتمرتبط با  یهاتحریم لغوبرجام و . 7
هاای الالی   ی گرناگرن علی  ایران، یکی از خراسه المللبینی هاتحریماز همان ابهدای مذاکرات، لغر 

)برناما  اقادام    112۳نارامبر   14جمهرری اسالمی ایران در ترافق جامع برد. در ترافق مرقت ژنر در 

)برجاام( تحاریم    ایهساه  دند تا زمان حصرل ترافاق جاامع   شو اتحادی  اروپا مهعهد  5+2مشهرک( 

ی آمریکا و اتحادی  اروپا در زمین  لاادرات پهروشایمی،   هاتحریمو  ننمرده جدیدی علی  ایران وضع

های جادی  و اترمبیل ب  حالت تعلیق درآید. در جریان مذاکرات، یکی از بحث بهاگرانطال و فلزات 

ایران الرار داشت تحریم با    زمان و چنرننی لغر تحریم برد. ،بر شدبسیار هم زمان ک میان طرفین 

زمان با اجرای تعهدات از سری ایران برداشه  شرد ک  طرف مقابل مقاومت کرد و نهایهااا  تدریج و هم

 با   هاا آنآزماایی  پس از انجام تعهادات ایاران و راساهی    هاتحریمدر برجام ترافق شد ک  بخشی از 

و بخشای دینار از روز    (JCPOA, 2015, Annex 5, Pares 15-17)ی انارژی  المللبینآژانس  ل یوس

   (JCPOA, 2-15, Annex 5, Pares 19-21).سال از تاریخ قبرل برجام برداشه  شرد  2یا  انهقال

ی هاا تحاریم ن )علی  ایرا ایهسه ی هافعالیتبر اساس برجام، ترافق شد هر س  تحریم مرتبب با 

شاه  شارد. اتحادیا     ایاالت مهحده آمریکا( بردای هاتحریماتحادی  اروپا و  یهاتحریمشررای امنیت، 

 ،ی امرر مالی، بانکی و بیما  هازمین در را ی خرد علی  ایران هاتحریمو  هامحدودیت اروپا مهعهد شد

 بهاا گاران ، طال، سایر فلزات ونقلحملسازی و کشهیرانی، کشهی ،های نفت و گاز و پهروشیمیبخش

اشاخا  حقیقای، حقارقی یاا     ، افازار نارم  ،فلزات ،ایهسه اسکناس و سک ، تدابیر مرتبب با اشاع  

 را لغر نماید. اندالررود شده ترقیف و ممنرع هاآننهادهای ایرانی ک  دارایی 

علیا  ایاران را در    شاده اعماال ی هاا تحاریم و  هاا محادودیت د شایاالت مهحده نیز مهعهد 

ساازی  کشاهی  های نفت و گاز و پهروشایمی، کشاهیرانی و  بخش مالی، بیم ،ی بانکی و هازمین 

اقدامات مرتبب با منع اشاع   ،خردروسازی ،افزار و فلزاتنرم ،بهاگرانطال و سایر فلزات  ،بنادر
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بار اسااس برجاام ترافاق     نهایها را رفع نماید. تجارتسایر تدابیر مرتبب با  و ایهسه تسلیحات 

شررای امنیت علی  ایران نیز با تصاریب قطعناما  جدیادی از ساری آن لغار      تحریم  های شد 

 1125جارالی   11شاررای امنیات در    .JCPOA, Preamble, 2015, Paras, I and v) گاردد 

  .(UNSCR/2231, 2015) مررد نظر را تصریب کردقطعنام  

مدیر کل آژانس طی گزارشای با  شاررای حکاام اعاالم کارد ایاران تماام          1122ژانری   22در 

آزماایی  در پی ایان راساهی   .(Gov./INF, 2016: 1)تعهدات خرد بر اساس برجام را انجام داده است 

 ند.دشا لغار   با  طارر عملای    ژانری ( 22های تحریمی شررای امنیت در همان روز )آژانس، قطعنام 

(The Guardian, 16 Jan, 2016)( اتحادیا  اروپاا   1122ژانری   22. در همین تاریخ )ی هاا تحاریم نیز

. )EU Information note 23 Jan 2016, P: 9( 2لغار نمارد  خرد علی  ایران، ب  نحر مندرج در برجام را 

لیا  ایاران   ی خارد ع هاتحریم ،ژانری  22جمهرر آمریکا نیز با لدور فرمان اجرایی در  رئیسهمینطرر، 

 .Korte, Grogory, US today, 16 Jan 2016)) را برداشت در برجام مقررب  شرح 

 

 و آب سنگین سازیغنیتثبیت حقوق ایران در زمینه د. 

های آ  ساننین،  رأکهررو آ  سننین و  ایهسه و بازفرآوری  سازیغنیدانش و فناوری مربرط ب  

ک  با    دولهیتصرر بر این است ک   شرد.اس محسر  میحس ایهسه های مره دانش و فناوریدر ز

کند، باالقره از  آ  سبک خرد دست پیدا می یهاروگاهینبرای ترلید سرخت  ایهسه  سازیغنیتران 

با  ترلیاد    ،درلاد  ۱5اورانیرم ب  بیشهر از  سازیغنیک  با افزایش میزان  شرداین تران برخرردار می

تراناد  کشارری کا  مای    ،. ب  عبارت دینرپیدا کند دست دیترل ایهسه ماده اولی  ساخت تسلیحات 

های قادرت را انجاام دهاد، در مادت زماان      رأکهرردرلد برای ترلید سرخت  5در حد  سازیغنی

 بماب  دیا ترل ب  ساری  سازیغنیسمت افزایش درلد  خرد ب تراند با چرخش سیاست کرتاهی می

تار  ای قاری ک  تران جداسازی پلرترنیرم )ماده سببنیز ب  این  ایهسه بازفرآوری  اتم حرکت نماید.

های حساس تلقای  دهد، در زمره فناوریاز اورانیرم( را ب  دولت دارنده دانش و فناوری بازآوری می

اما پلرترنیارم در طبیعات وجارد نداشاه  و طای فرآینادی از        ،اورانیرم ماده طبیعی است شده است.

                                                                                                                                        
1. Lifted 
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 1پاس از عمال باازفرآوری دارای     شاده مصارف سارخت   .شارد حالل مای  2شدهمصرفسرخت 

بایسات با  روش ایمان    ک  پسمان غیرقابل اسهفاده شاده ومای   شردمی 1محصرل پلرترنیرم و پسمان

هاسات.  رأکهررها قابل اساهفاده مجادد در   رأکهررپلرترنیرم ب  عنران ماده اولی  سرخت  اماد. دفن شر

با  عناران مااده اولیا       دترانا غنای شارد، مای   درلد  ۱5همانند اورانیرم، چنانچ  پلرترنیرم بیش از 

. ایان  شارد های اورانیرمی هسهند، تبادیل  تر از بمبپلرترنیرمی ک  ب  مراتب قری ایهسه های بمب

حساس قلماداد شاده و    ایهسه های جزو فناوری ایهسه د، فناوری بازفرآوری شواقعیت سبب 

 شااردو شاارایب خالاای  هااامحاادودیتتااابع  سااازیغناایی آن، هماننااد المللاابااینمبااادالت 

.(Goldschmith, 2006: 7)  لحاا  از حساسایت   ایان  های آ  سننین نیز ب  رأکهررآ  سننین و

 ایهساه  . ایاران در اساهراتژی انارژی    ترلید پلرترنیرم نقش مهمی دارند اند ک  دربرخرردار شده

. در کناار  کارد  بینای پایش های آ  سبک و آ  سننین را رأکهرر خرد، ترلید برق از هر دو روش

اورانیارم در الافهان و نطناز بارای تاأمین سارخت        ساازی غنای ساخت تأسیساات فارآوری و   

آ  ساننین را لارفاا بارای     رأکهررکارخان  ترلید آ  سننین و ب  احداث های آ  سبک، رأکهرر

 .(squassoni, 2007: 6) اقدام نمردآمیز در اراک اهداف تحقیقاتی و للح

دها    و آ  سننین در اوایال  ایهسه  سازیغنی ایی های ایران در زمین ترانشدن با آشکار

و در ایان  آغااز  این تراناایی هاا   دادن جلره عمشرودشمنان برای غیر های، تالششمسی 2۳21

ی المللا باین )آژاناس   رباب یذی المللا بینهای و امکانات حقرقی سازمان سازوکارهاخصر  

و  ساازی غنای مربرط ب   یهافعالیتمنظرر منع ایران از تداوم و شررای امنیت( ب   یاتمانرژی 

باا  قطعناما    هاا دههاا،  کار گرفه  شد. از سری این ساازمان   ب هاآنآ  سننین و نهایهاا تعطیلی 

د. شا تصاریب   ی غنی سازی و آ  سننین ایرانهافعالیت ایجاد تزلزل در مبانی حقرقی هدف

، اما ب  لحاا  مقاررات حقارق    مرازین عدالت سازگار نبردندبا ها ناعادالن  این قطعنام  هرچند

هاا،  از جهت حقرقی، این قطعناما  حهی  آور و از اعهبار حقرقی برخرردار بردند.ی الزامالمللبین

و  ساازی غنای بار   هاا دولتک  حق  ایهسه های مقررات معاهده منع گسهرش سالح نسبت ب 

برتاری   م وقاد ت ،هکارد آمیز را تأییاد  آ  سننین برای اهداف للح رأکهررترلید آ  سننین و 

                                                                                                                                        
1. Spent fuel 
2. Waste 
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هاای شاررای امنیات، بار مقاررات هار       شهند. بر اساس مقررات منشرر سازمان ملل، قطعنام دا

ی نیز ایان  المللبینروی  قضایی  .(UN charter, 1945, Art: 103)ی برتری دارد المللبینمعاهده 

 .(ICJ Reports, 1998: 36) برتری را تأیید کرده است

 

 های آب سنگین فعالیتو  سازیغنیحقوق ایران در زمینه مبانی تزلزل . 1

، خراساهار  111۳ایاران در ساپهامبر    ایهساه  در اولین قطعنام  خرد راجع با  برناما     حکام شررا

شررای  .(Gov./23/69, 2003, Para: 3)از سری کشرر شد  سازیغنیمرتبب با  یهافعالیتتعلیق 

هاا در ساایت   قطعنام  بعدی خرد این درخراست را تکرار کرد )ماهن ایان قطعناما     22حکام در 

انرژی اتمی مرجرد است(. با ارجاع مرضرع ایران ب  شررای امنیت، درخراسات   یالمللبینآژانس 

جارالی   ۳2شررای امنیات در قطعناما    . تکرار شد تایید نیز ی امنیتتعلیق آژانس ب  وسیل  شررا

از جمل  تحقیاق و ترساع  را با      سازیغنیی مربرط ب  هافعالیت، از ایران خراست تمامی 1112

نیز خراست از کماک با     هادولتاز تمامی  آن .(UNSCR/1696, 2006: 2)حالت تعلیق درآورد 

، 2747، 27۳7هاای  شاررای امنیات ، در قطعناما     خراساه   ایران در این زمین  امهناع نمایند. ایان 

 آن تکرار گردید. 2۱1۱و  22۳5، 221۳

هاای  ی مربرط با  آ  ساننین نیاز آژاناس و شاررای امنیات درخراسات       هافعالیتدر خصر  

آ  ساننین در   رأکهررخرد ساخت  1114ژوئن  22 در قطعنام ند. شررای حکام کردمشابهی را عنران 

 و (Gov./ 2004, 49, Para: 8) خراسهار تجدید نظار در سااخت آن شاد   دانست و  کنندهننراناراک را 

. پاس از ارجااع مرضارع    کارد خرد تا قبل از برجاام ایان درخراسات را تکارار      بعدیهای در قطعنام 

، 1112دساامبر   17ایران ب  شررای امنیت، این شررا نیز در دومین قطعنام  خارد با  تااریخ     ایهسه 

آ  ساننین اراک، خراساهار    رأکهارر در ساخت نظر  درخراست آژانس مبنی بر تجدیدضمن تکرار 

در خراست از کماک با  ایاران     هادولتهای مربرط ب  آ  سننین شد و از تمامی تعلیق تمام پروژه

ی مربارط با  آ    هاا فعالیتتعلیق تمامی .  (UNSCR/1137, 2006: 1-3) زمین  خردداری نمایند نیا

های بعدی شررای امنیت راجاع با    ی ایران در این زمین ، در تمامی قطعنام المللبینسننین و تحریم 

 د.شایران تا قبل از برجام تکرار 
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آ  و  ساازی غنای ی خارد در زمینا    هاا فعالیات ی ننهاد و ب  ها وقعایران ب  این قطعنام  هرچند

از اعهباار حقارقی    هاا قطعناما  ک  اشااره شاد، ایان     گرن هماناز منظر حقرقی،  سننین ادام  داد، اما

هاا باا درخراسات    برخرردار برده و در عمل از سری اعضای سازمان ملل رعایت شدند. این قطعنام 

 ساازی غنای ی آ  ساننین و  هاا فعالیات اراک، تعلیاق،   رأکهرراز ایران مبنی بر بازننری در ساخت 

در جریاان  حهای   ای کا  ب  گرن  زمین  را مهزلزل ساخهند. نیدر احقرق کشرر  اعمال مبانی ،ایهسه 

 شدند. سازیغنیمنکر حقی برای ایران در زمین   هادولتمذاکرات برجام، برخی از 

 

 ی آب سنگینهافعالیتو  سازیغنیبرجام و تثبیت حقوق ایران در . 7
هاای آژاناس و شاررای    برجام، ن  تنها تمامی مرانع حقارقی )قطعناما    شدناجراییبا انعقاد و 

ی آ  ساننین  هاا فعالیتو  سازیغنیامنیت( ممنرعیت ایران در اسهیفای حقرق خرد در زمین  

. بار  گرفات  قارار  تیا تببتأییاد و   در مقررات برجام مررد د، بلک  ب  لررت ایجابی نیزشرفع 

، از جملا   ساازی غنای ی مرتبب با هافعالیتو  سازیغنیاساس برجام، حق ایران مبنی بر انجام 

ساال   25اماا باا قبارل ایان محادودیت از ساری ایاران کا  تاا           ،دشتحقیق و ترسع  تصدیق 

 ۳11سایت نطنز انجام دهد و مازاد بایش از  فقب در  27/۳خرد تا سقف  سازیغنیی هافعالیت

ی ب  فروش رسانده و یاا باا   المللبینهای را بر اساس قیمت 27/۳تا  شدهیغنکیلرگرم اورانیرم 

تاا   تجاوز نکند و 5121رژها در نطنز از سال تعداد سانهریفی 21اورانیرم طبیعی تعری  کند. تا 

اورانیرم باا ساانهریفیرژهای    سازیغنیی تحقیق و ترسع  ایران در ارتباط با هافعالیت ،سال 21

IR-4 ؛IR-5 ،IR-6  وIR-8  انجام شرد(JCPOA, 2015, Para: 2-7). 

آ  ساننین اراک پاس از طراحای     رأکهررمرافقت شد  سننین نیزی آ  هافعالیتدر خصر  

، بااقی  27/۳تغییر سرخت آن با    طررنیهممناوات و  11مناوات ب   41آن و کاهش ظرفیت آن از 

سننین را داشه  باشاد. کارخانا  آ     آ های رأکهررسال اخهیار احداث سایر  25بماند. ایران پس از 

سننین اراک با همان شکل مرجارد، بااقی بماناد و ترلیاد آ  ساننین را اداما  دهاد، اماا باا ایان           

ی عرضا   المللا بینسال آ  سننین مازاد بر مصرف داخلی خرد را در بازارهای  25محدودیت ک  تا 

برای کشرر خرشاایند نیسات،    هادیتمحدوبا اینک  وجرد این . (JCPOA, 2015, Para, 8-10)نماید 

آ   یهاا فعالیات و  ساازی غنییران در زمین  ازای ب  رسمیت شناخهن الل حقرق ااما ب  عنران ماب 
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شرد. اساسااا تماام   محسر  میمهمی  دسهاورد و مرفقیتقابل ترجی  برده و  هاتحریمسننین و لغر 

دهاد و  های طرفین تشاکیل مای  بده و بسهانرا  هاآناساس ی چنین ویژگی دارند و المللبینترافقات 

 ساازی غنای اناد کا  حاق    نریسندگان مهذکر شده ه است. برخی ازکردبرجام نیز از این قاعده تبعیت 

(Right to enrichment)      را باا   ساازی غنای لارفاا اجاازه   برجاام  لاریحاا در برجاام ذکار نشاده و

در پاسخ باید گفت عدم قیاد لاریح    .(Katzman, 20, 2016: 7)یی ب  ایران داده است هامحدودیت

نداشاه  و در هار حاال     ایهساه   ساازی غنیمندی ایران از تأثیری در تصدیق بهره« سازیغنیحق »

و اینکا  اسام آن را حاق     ادام  خراهاد داد  مرقت ییهامحدودیتخرد با  سازیغنی ایران ب  فعالیت

 گذاریم یا امهیاز، فایده عملی در پی نخراهد داشت.

 

 ایهسته هایفعالیت زمینهی پیشرفته به همکاری با ایران در هادولتالزام ه. 
مکااری باا ایاران در    و اتحادی  اروپاا را ملازم با  ه    5+2ی هادولتبرجام، ضمن پیرست س  خرد، 

ی ذیل مهعهاد  هازمین و اتحادی  اروپا را مشخصاا در  5+2 . آنه استکرد ایهسه  زیآمللحی هازمین 

(Undertake)  ه است کردب  همکاری با ایران(JCPOA, JCPOA, Annex Ш, 2015, Paras 4-16): 

 ها، تأسیسات و فرآیندهای مربرط .ها و فناوریها، سرخترأکهرر -

 اراک رأکهررسازی پروژه مدرن -

 جدیدتأمین سرخت  -

 ایهسه ی تحقیق و ترسع  هافعالیت -

 ایهسه ایمنی، پادمان و امنیت  -

 ایهسه پزشکی  -

 ایهسه پسمانداری و از کاراندازی تأسیسات  -

  .و ترسع  فناوری لیزر برای کاربردهای پزشکی ایهسه  یهاکننیریشآ ساخت  -

ب  لحا  حقرقی ماهیت این الزامات )الزام ب  همکاری( از نرع حقرق نرم اسات، و   هرچند

برجاام   آن در بینیپیش اماهای جداگان  است،شدن آن منرط ب  انعقاد قراردادها یا مرافقتعملی

را تسهیل و تسریع نمایاد. قبال از برجاام،     کشرر ایهسه تراند پیشرفت و می استنکه  مببهی 

خرد با ایران بردند، اما پاس از   ایهسه ی هاهمکاریملزم ب  قطع  5+2اعضای اتحادی  اروپا و 
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. آثاار الازام با     ه اسات برجام این الزام برداشه  شده و جای خرد را ب  تعهاد با  همکااری داد   

برجاام نیاز در عمال     شادن اجرایای مر در مدت کرتاهی از ع ایهسه ی المللبینی هاهمکاری

است. دومین گزارش وزارت امرر خارج  با  مجلاس شاررای اساالمی تاأثیرات       بردهمشهرد 

را  ایهساه  آمیز ی للحهازمین ب  همکاری با ایران در  ایهسه ی پیشرفه  هادولتعملی الزام 

   ه است:کردگزارش  گرن نیا

شاررای امنیات ساازمان     هایقطعنام شدن برجام، با ترج  ب  شماری از پیش از اجرائی»

 آمیاز لالح گرنا  همکااری    ی انارژی اتمای، هار   المللبینملل مهحد و شررای حکام آژانس 

ی هامحدودیتبا جمهرری اسالمی ایران ممنرع برده و حهی نمایندگان کشررمان با  ایهسه 

شادن  شدن برجاام و برداشاه   ییبردند. با اجرارو  مهعددی برای حضرر در جلسات فنی روب

 یالمللا بینو یا در قالب آژانس  یالمللبیندوجانب ،  یهاهمکاریب  تدریج  هامحدودیتاین 

شاررمان در مجاامع علمای و    و از جمل  امکاان حضارر نماینادگان ک    شد انرژی اتمی آغاز

ده اسات. در  شا فاراهم   رباب ذیو نهادهاای   هاا ساازمان ، هادانشناهو همکاری با  تحقیقاتی

ک  دسهاوردهای بلندمدتی برای کشررمان در پی  شردمیی مشاهده رشدروند رو ب   ،مجمرع

 مببهی روند عمدتااآژانس  کل مدیر هایگزارش رویکرد در سطح بین المللی ..خراهد داشت.

از اجرای  ، کما اینک  پسشرد. این روند مببت در مرضرعات فنی نیز مشاهده میاست داشه 

( کا  پایش از   TCهای ملی )در قالاب  ی مرتبب با پروژههافعالیتامکان بازننری در  ،برجام

 از پایش  ...اجرای برجام از سری آژانس مررد مرافقت قرار ننرفه  برد، فاراهم شاده اسات.   

 7 در کا   بارد  پاروژه  ۳2 در شرکت ب  مجاز ایران ها،پروژه این از مررد 42 از برجام اجرای

 هم پروژه 2 در و شدمی داده حضرر مجرز فعالیت نرع حسب بر و مرردی لررت ب  مررد

برای شرکت در کلیا    ایراننمایندگان  ،جامبر اجرای از پس. آمدنمی عمل ب  دعرت ایران از

 .اندشدهپروژه دعرت  42

)کمیها    NUSSC شاامل  آژانس کمیه  چهار در کشرر کارشناسان برجام، اجرای از پیش در

)کمیه   RASSC)کمیه  اسهانداردهای ایمنی پسماند(،  WASSC(، ایهسه اسهانداردهای ایمنی 

( ، امکاان  ونقال حمال )کمیه  اسهانداردهای ایمنای   TRANSSCاسهانداردهای ایمنی پرتری( و 
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نمایندگان سازمان انرژی اتمای ایاران    ،هامحدودیتحضرر نداشهند. لیکن پس از برجام با رفع 

 دارند. مؤثرهای چهارگان  مشارکت ر کلی  جلسات کمیه د

 واروپاا   اتحادیا   کارشناساان  میاان  مهعاددی  ماذاکرات  و جلساات  پس از اجرای برجاام  

 حارزه  در همکااری  هاای طرح نکرداجرایی برای تهران و بروکسل در ایران اسالمی جمهرری

در حاال تکمیال    ایهساه  های پیشنهادی در حارزه ایمنای   و طرح هدش برگزار ایهسه  ایمنی

. در پی سفر کمیسیرنر انرژی اتحادی  اروپا ب  ایران و انهشار بیانیا  مشاهرک همکااری در    ستا

هاای اولیا  بارای    ه و گاام کردهمکاری ابراز تمایل  ءدو طرف برای ارتقا ،ایهسه زمین  انرژی 

بناا با     ،مررد عالق  طرفین برداشه  شده است. همچنینتعیین چارچر  همکاری و محررهای 

 آزماردن دعرت اتحادی  اروپا، کارشناسان حرزه نیروگاهی کشرر در دوره تخصصی مارتبب باا   

 برجاام،  دوماین گازارش اجارای   ) "ناد. کرددر بروکسل شارکت   ایهسه های اسهرس نیروگاه

 .(12/4/2۳۱5 امرر خارج ، وزارت

برجاام   شادن اجراییگزارش ب  اخهصار اتفاقات مببهی ک  در چند ماه اخیر پس از این 

. حصرل ب  این مقادار  ه استبا ایران رخ داده را نشان داد ایهسه ی هاهمکاریدر زمین  

مببهی بارای کشارر    دساورد حقرقی، در مدت زمان کرتاه، ایهسه ی المللبیناز همکاری 

مای  ،  ایهساه   حارزه در  کشرر ی علمی و فنیهازمین  تقریتشرد و ضمن محسر  می

 یهاا همکااری  هرچناد بخشاد.   ی را ارتقاا المللا باین اعهبار و جایناه ایران در سطح تراند

ی ایران در ابهدای راه است، اما اندک پیشرفهی هم ک  در ایان خصار    المللبین ایهسه 

مرضرع آننااه بههار درک    شرد. اهمیت ایناهمیهی محسر  نمیده، دسهاورد کمشحالل 

 –میان کشاررها با  ساطح رواباب سیاسای      ایهسه ی المللبینهمکاری  شرد ک  بدانیممی

و مقادمات ایان همکااری را فاراهم      هازمین راهبردی باالیی نیاز دارند و اکنرن ک  برجام 

 بهره رجردمها و شرایب مببت الزم است کشرر با مدیریت هرشمند خرد از فرلت ،آورده

 رد.بب ایهسه برای ترسع  کافی 
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 گیرینتیجه
چیاز   ندنساها آوردن یا  ب  دست در مقابلی دادن یا از دست دادن چیزی المللبیناللی هر ترافق  هسه 

ازای ترافق ممکن اسات در ماراقعی مهعاادل و در ماراردی     ماب  ،دینری است. بر حسب شرایب طرفین

از یاک سار،    وه کارد تبعیات  هماین الال    از یالمللبینیز ب  عنران ترافق دینر نامهرازن باشد. برجام ن

 ،ق و امهیاازات حقرق و امهیاز و از سری دینر تعهد و محدودیت برای کشرر در پی داشه  است. حقار 

اناد.  هکارد پیادا  نمرد جمل  حقارقی  ، ازی مخهلفهازمین  ند ک  درهسهبرجام  یهاتیمرفقدسهاوردها و 

 هاا آنبرجام دسهاوردهای مهمی داشه  است ک  مقال  حاضار با  ترضایح و ارزیاابی      ،در حرزه حقرقی

 ابهاام  ساننین تببیات گردیاد،    آ و  ساازی غنیالل حقرق کشرر در زمین   ،نیج  برجام در پرداخت.

ایران برطرف شد، کشرر از فصال هفات منشارر خاارج      ایهسه در برنام  های  احهمال فعالیت نظامی

مریکا لغار گردیاد و   آاتحادی  اروپا و  یهاتحریمبرداشه  شد،  آنشررای امنیت علی   یهاتحریمگردید، 

 تاران ینمرا  هاتیمرفق نیا فراهم آمد. ایهسه با برخی از کشررهای پیشرفه   یالمللبینزمین  همکاری 

 دولات خالای   یبدعهاد و نباید شدن کامل این مرارد مسهلزم گذشت زمان است یعمل نادیده گرفت.

ایاران در برجاام   حقارقی   یهاتیمرفق .شردکامل برجام تلقی  یناکام ،در اجرای تعهدات برجامی خرد

 را نادیاده گرفات.   آنمحادود کارد و ساایر دساهاوردهای      هاا تحریمب  لغر عملی تمامی  لرفاارا نباید 

با    قطعااو حهی داخلی کشرر  یالمللبینشرایب  بردندینمک  اگر  دسهاوردهای دینری نیز داشت برجام

فضاای   ،ی مهام المللبینمشکالت حقرقی  برخین کردبرجام با برطرف. بردینمشکلی ک  اکنرن هست 

هاای مهمای را   تراناد پیشارفت  آورده ک  اسهفاده مدبران  از آن مای  ب  وجردی مساعد و مناسبی المللبین

اساهفاده حاداکبری از ایان فضاا بایاد      کشرر در پی داشاه  باشاد. مادیریت کاالن کشارر بارای       برای 

نیز بیشهر خراهد شاد.   آنمندی از تر باشد، میزان بهرهریزی قریریزی نماید و هر اندازه این برنام برنام 

مسهلزم گذشت زمان است و قطعااا در ایان مسایر باا      در عملق کامل دسهاوردهای حقرقی برجام تحق

مادیریت  تراناد باا     اکنرن مراج  شده است. کشارر مای  ک گرن همانمشکالتی نیز مراج  خراهد شد، 

هاا را از  منادی ین بهاره آمدن بر مشکالت اجرای عملای برجاام، بیشاهر   فائقبرجامی، ضمن مناسب پسا

اکنارن   اینک  آخرسخن  ؛ وعمل آورد وجرد آمده در جهت پیشرفت و مصالح ملی  ب یالمللبینشرایب 

نمایاد، اساهفاده از جراناب    مهام مای   آنچ  ،برجام، با معایب و مزایایش اجرا شده و در این مقطع زمانی

از ساری برخای    ماده آوجارد    و مشاکالت با   مراناع  .مببت آن برای تحقق اهداف عالی  کشرر است

  د.شرباید با دیپلماسی مدبران  مرتفع  نیز در اجرای آن کشررها
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