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 خالصه مطلب
  نابود  يبرا   یتالش آن رسیده:    ی منطق  جه ی به نت  رانیا ه ی ترامپ علدونالد دولت  ي»فشار حداکثر کارزار «اعمال 

  سازمان ملل.   ت یامن  يجانبه در شورا   ک یاقدام    قیاز طر  برجامموسوم به    2015سال    يکردن توافق هسته ا 
،  شود   می  ی اکتبر منقض  18دولت ترامپ ابتدا سعی کرد تحریم هاي تسلیحاتی ایاالت متحده علیه ایران را که  

با ادعاي حق استفاده  را    ي تالش، مرحله بعد   ن یشرم آور ابا شکست    و  از طریق یک قطعنامه جدید تمدید کند 
  برجام   به اجرا درآورد. این حق براي طرفین شوراي امنیت    ي ها  داندن تحریم همان بازگر  ایاز مکانیزم ماشه  
، این حق را از دست داده است. هدف آمریکا در  از توافقیکجانبه  خروج  ایاالت متحده در پی  محفوظ است، اما  

(در صورت    د یتوافق جد یک  در  خود    يخواسته هادر برابر    م یبه تسلرا    رانیاهر دو مورد واضح است: می خواهد  
(در   برجامدشوار کردن بازگشت دوباره آمریکا به  ای)  ر انتخابات ریاست جمهوري آمریکاد  يترامپ برا  ي روزیپ

وا دارد. اعضاي شوراي امنیت اقدام ایاالت متحده براي    )، نامزد دموکرات، در انتخاباتدنیجو با  ي روزیصورت پ
ي که شرایط موجود را  دداري از واکنش شدید در برابر مانوراستفاده از مکانیزم ماشه را رد و ایران را به خو 

 تغییر نمی دهد، ترغیب کردند.

است. واشنگتن از زمان خروج از  گذشته بوده از دو سال   شیبتهدید و اجبار شاخصه اصلی سیاست ترامپ در 
ثبات    یهدف ب اعمال و    یاسالم   ي جمهور  ه یعلشدیدالحنی  جانبه    ک ی  ي ها  می تحر   2018در ماه مه    برجام

دنبال    انهیرفتار در خاورمتغییر  و    ي مربوط به برنامه هسته ا  ازات یامت  ش به قائل شدنوادار ساختنو    کردن آن
در جبهه هسته  نه  این کشور  اما  ،  متحمل شده  یرنج قابل توجه  رانیاقتصاد ابا این حال، اگرچه    کرده است.

از برجام    کایخروج آمرزمان  تر از    هشرفتیامروز پهسته اي ایران  برنامه  و نه در جبهه منطقه اي؛    شده  میتسل  يا
 و نفوذ تهران در منطقه بیشتر شده.است 

در بن بست روابط تبدیل  پایان محدودیت هاي تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در ماه اکتبر به موضوع بعدي  
می گویند نمی خواهند بگذارند که این محدودیت پایان یابد. آنها مدعی  شده است. مقامات اسرائیل همچنان

این هدف را محقق خواهند کرد: یا با تصویب قطعنامه اي که تحریم ها را  شده اند که نهایتا به یک طریقی  
که بازگشت همه تحریم هاي سازمان ملل را در پی    2231یک بند قطعنامه  تمدید کند یا از طریق اجراي  

برجام خواهد بود و از آنجایی که آمریکا در  بازگشت تحریم هاي سازمان ملل به معناي نابودي  ته باشد.  داش 
 تصویب قطعنامه شکست خورده، اکنون براي پیشبرد گزینه دوم تالش می کند. 

اساسا کاهش خرید و  اگر هدف  هاي زیادي وجود داشته است.  شک و تردید در رابطه با اهداف دولت ترامپ  
تمدید مادام  نسبت به   ي تر  نانهی واقع ب ي ها نه ی بود، گزو افزایش امنیت منطقه   انهیخاورمدر   حاتیتسل  فروش 
  تعامل   يجادولت ترامپ به  داشت.    تیامن   يشوراتحریم ها علیه ایران یا متوسل شدن به مکانیزم ماشه  العمر  

نزد و    یپلماس یددر   متحد   کی مشورت  زمینه  و    نابا  این  در  توانند  می  که  رقبایی  با  ارتباط  برقراري  حتی 
در صدد رسیدگی به مشکل برآمده  سازش    ه ب  یحداقل  لیو تما  يحداکثربا خواسته هاي  تاثیرگذار باشند،  
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کرده    دولتاست.   اعالم  تحرترامپ  منظور گسترش  تا    ی حاتیتسل  می به  است  کند را    برجامآماده  در  نابود   .
فعالیت هاي او نشان می دهد که سعی داشته از طریق تمدید تحریم هاي تسلیحاتی برجام را  حقیقت، سابقه 

 نابود کند. 

انتخاب حقیقی بین وجود یا نبود محدودیت هاي تسلیحاتی نیست، بلکه بین نجات توافق حائز  از این رو،  
متعارف    حات یتسلبه تمدید  طرفین باقی مانده در برجام دیدگاه یکسانی  اهمیت هسته اي و انحالل آن است.  

بریتانیا گاها درباره پایان این تحریم ها ابراز نگرانی کرده، اما  فرانسه، آلمان و  کشور اروپایی یعنی    سهندارند؛  
پایان این تحریم ها بخشی از برجام و مبتنی بر این  ایران، روسیه و چین بر این واقعیت تاکید داشته اند که  

 مساله بوده که بحران هسته اي از هر موضوع دیگري اهمیت بیشتري دارد. 

استفاده از مکانیزم ماشه  تصمیم به مقابله با برنامه ایاالت متحده براي    ت ینام  ي شورا اینطور بود که اعضاي  
گرفتند. اینکه دولت ترامپ که با دستور اجرایی موسوم به «متوقف کردن مشارکت ایاالت متحده در برجام»  

توافق هسته اي خارج شده،   به عنوان «یک شریک برجام» استفاده کند.از  از حق خود    اکنون می خواهد 
این است که ایاالت متحده اعالم کند بازگشت تحریم ها مشروع است؛ روسیه و چین با  محتمل ترین سناریو  

هم بیشترین تالش خود  این رویکرد آمریکا مخالفت خواهند کرد؛ کشورهاي اروپا و دیگر اعضاي شوراي امنیت  
اي امنیت به کار خواهند گرفت.  را براي برنخوردن به مشکل با ایران و همچون ممانعت از آسیب دیدن شور

شوراي امنیت را افزایش خواهد داد و ارزش آن را به  دائم  چنین بحرانی تنش هاي کنونی در میان اعضاي  
 عنوان یک قدرت بزرگ و تصمیم گیرنده، زیر سوال خواهد برد. 

چند کشور و کدام کشورها ادعاي آمریکا درباره  است:  عامل  در گرو چند    ي توافق هسته ا  سرنوشتاکنون،  
بازگشت تحریم ها را می پذیرند؟ (در حال حاضر این ادعاي آمریکا رد شده است؛) موضع کشورهاي اروپایی  

دهد؟   ی واکنش نشان م  یسرعتچه  اچگونه و بدبیرکل سازمان ملل در این باره چه می گوید؟ ایران چیست؟ 
آمریکا چه می شود؟ همانطور که مخالفت با تمدید تحریم هاي تسلیحاتی    ي جمهور  استیانتخابات ر  جه ینت

مخالف  را حفظ کنند و    برجامخواهند    ی مي امنیت  شورا   ي به اتفاق اعضا  ب یقر  ت یاکثرعلیه ایران نشان داد،  
 گیري ایاالت متحده هستند.  موضع
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 مقدمه
  ي و پنج عضو دائم شورا  رانیا  یاسالم  يتوسط جمهور  2015  هی ژوئ  14) در  برجامبرنامه جامع اقدام مشترك (

یل که نقطه  توافق طو ن یدر اایران ) منعقد شد.  5+1آلمان (به اصطالح   نیسازمان ملل متحد و همچن  تیامن
خود از    ي هسته ا   يها  ت یفعال  د متعهد ش آن بود،    ي برنامه هسته ابر سر    یالملل  نیها مذاکرات ب  اوج سال
  ي را در ازا  يهسته ا  ساتیس امداوم سازمان ملل از ت  ي ها  یرا محدود کند و بازرس   وم یاوران  يساز  ی جمله غن

انتخابات جریان کارزار  . دونالد ترامپ در  ردیبپذ اتحادیه اروپا  متحده و    االتیسازمان ملل، ارهایی از تحریم هاي  
را از آن خارج کند.    کای آمر،  و وعده داد در صورت پیروزي  توافق انتقاد کرد  نیخود بارها از ا  يجمهور  استیر

به گروه   کایآمراکنون بدون  که( 5+1گروه   ياعضا ر یخود عمل کرد. سا وعدهبه    2018در ماه مه سال ترامپ  
از    کا یآمرشدیدالحن  و    د یجد   ي ها  م یتحر  ندهیفزا  يفشارها و همچنین ایران، به رغم  )  معروف شده اند   1+4

 .  در برجام  ماندند است،  ی اسالم يجمهور  ی علیه شرکاي تجاريکه مجازات  هی ثانو ي ها تحریمجمله 

چشم  و در نظر گرفتن  شده    ف یبه طور مداوم تضعاما  متحده جان سالم به در برد،    االتیا  خروج اگرچه از  برجام  
در میانه درماندگی و  بریتانیا  فرانسه، آلمان و  از    » متشکل3«اي    دشوار است.  اریآن بسبراي  مدت    بلند انداز  

  شدید ت  ي ها  م یتحرراه هایی براي محافظت از تجارت در برابر  وعده دادند که  توافق    ن ینجات ا  ي برااضطراب  
منظور در سال    ن یا  يبرا در توافق را براي ایران فراهم کنند. آنها    ي اقتصاد  يایاز مزابیابند و برخی    کا یشده آمر

کردند. با    ي) راه اندازاینستکس (مبادالت تجاري از  ی بانیابزار پشتموسوم به هدف خاص  ابزار  ک یآنها  2019
خود    يبرنامه هسته ا   تی تقودر مقابل یک سري قدم ها در    ران یانداده است.    وهی ماینستکس هنوز    حال،  نیا

 ی به شمار می روند. برجامتعهدات   برداشته که در عین قابل بازگشت و قابل اندازه گیري بودن، نقض

«اعمال   قیاز طرآمریکا ظاهرا قصد داشته  است.  ش واضح سخن نگفته  اهدافدرباره  خود  ه  ترامپ به نوب دولت  
هسته  تر    ي جد   توافق دشوارتر و  ایران را به ورود به یک  ای  تدابیر  گریها و د  میتحرمتشکل از  ي»  فشار حداکثر

و    ران یا  ه یرا عل  یجهان يها   قدرتباقی مانده را به کلی نابود کند تا بتواند  توافق کنونی  آنچه از  اي وا دارد، یا  
ا برنامه هسته  اول به مشکل برخورده و پیشرفتی    د یکاخ سف آن متحد کند.    ي احتماال  که در تحقق هدف 

 است.هدف دوم  تحققنداشته، اکنون به دنبال  

اله  سازمان ملل مس  تی امن  ي صورت گرفت که شوراو زمانی  ماه اوت    ل یدر اوادر این زمینه  تالش ها  جدیدترین  
قرار داد. طبق آخرین راي شوراي  مورد بررسی   2007سال    تحمیل شده علیه ایران از  یحاتیتسل تحریم هاي

براي  متحده    االتیاتالش هاي  .  برچیده شوند   2020اکتبر    18امنیت، این تحریم ها باید در زمان انقضا در  
با شکست مواجه شد.  در شوراي امنیت    د یقطعنامه جد یک    س ینو  شیپتمدید این تحریم ها از طریق ارائه  

ه جریان اندازد که امکان «بازگرداندن» همه تحریم هاي سازمان  مکانیزمی را ب، آمریکا تصمیم گرفته  اکنون
  رت در صوتوافق فراهم می آورد و از این رو،  ملل مربوط به دوران پیش از برجام را به طور یکجانبه براي طرفین  

بازگشت تحریم هاي سازمان ملل عالوه بر نابودکردن غروب    ، تضمینی براي نابودي برجام خواهد بود.تیموفق 
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ممنوعیت هاي اعمال شده علیه ایران در رابطه با «موشک  جمله  محدودیت هاي تسلیحاتی، دیگر تدابیر از  
نیز بر آنها تاکید شده را بی اساس    2231هاي بالستیک قادر به حمل کالهک هاي هسته اي» که در قطعنامه  

حمل و   ي ها ت یفعال یالملل  نیب ي ها ی و بررس   ومیاوران ي ساز یغن  تدابیر شوراي امنیت علیه برنامه می سازد. 
سازمان ملل   نشورتحت فصل هفتم م گر یبار د رانیا هم از سر گرفته خواهند شد. به عالوه،  ران یا ی نقل و بانک
شد؛ شاخصه اي که ایران از آن متنفر  خواهد    يطبقه بند   الملل  نیب  ت یامن  يبرا  يد یبه عنوان تهد به عنوان  

  است.
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 از برجام  کایپس از خروج آمر يآب رفتن توافق هسته ا
گسترده    يتنش هابازگشت تحریم هاي پیش از برجام در میانه  سازمان ملل و    یحاتیتسل  ي ها  تیمحدودمساله  

  و آغاز کارزار اعمال فشار حداکثري   آن از    کایاز زمان خروج آمربر سر توافق هسته اي مطرح شده اند. برجام  تر  
دولت دونالد ترامپ با اعمال مجدد تحریم هاي پیش از  .  استبوده فزاینده تحت فشار مداوم و  2018در سال 
همه مزایا و تسهیل اقتصادي (یا دست کم  ،  رانیصادرات نفت اگسترش دامنه آنها به ویژه در رابطه با  برجام و  

شود،    برخوردار   هاخود از آن  يبرنامه هسته ا   يها  تی محدودمیزان زیادي از آنها) را که قرار بود ایران در ازاي  
 از بین برده است.

و زمانی که از دیدگاه ایران دیگر طرفین توافق   از توافقخروج آمریکا  سال پس از    ک ی،  2019ماه مه سال   در
ایاالت متحده  در فراهم آوردن   اقتصادي و جبران تحریم هاي یکجانبه  بودند،  مزایاي    ران یاشکست خورده 

کیلوگرمی ذخایر اورانیوم با غناي پایین    300ایران سقف  .  دخود کر  ي تعهدات هسته ا عقب نشینی از  شروع به  
مجاز در  درصد    3.67را از    ي ساز  ی طح غنآب سنگین خود را افزایش داد؛ ایران س را نادیده گرفت و حجم  

فردو از سر   ساتیس ارا در ت  يساز ی غنرا ارتقاء داد؛ و توسعه  ات قیتحقبخش   ؛داد ش یدرصد افزا  4.5به توافق 
ن با  ایراروابط در اتفاقی مجزا، فراتر رفت. فعال  يوژهایفیسانترمحدودیت هاي توافق درباره شمار و از    ؛گرفت

آژانس    ي انرژ  ی الملل  ن یآژانس ب بازرسان  به  به دو سایت  ارائه دسترسی  از  تهران  اتمی به مشکل برخورد و 
برنامه  مرتبط با  اعالم نشده و  احتماال ي ها تیفعالباره «در  يشفاف سازبه دنبال خودداري کرد؛ ظاهرا آژانس 

رئیس آژانس به ایران در روزهاي اخیر نشان می دهد که دو طرف توانسته اند بر  البته سفر  » بود. (يا   ستهه
 )اختالف نظرها فائق آیند و مسیر روابطی سازنده را در پیش بگیرند.

فعال  با    2020سال    هی ژانو 14» (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در  3سه کشور اروپایی طرف برجام موسوم به «اي 
به  ند؛ این مکانیسم  پاسخ دادعقب نشینی ایران از تعهدات برجامی  به  قطعنامه»  ف  حل اختال   سمیمکان« کردن  

مساله نقض توافق یا عملکرد نادرست طرف دیگر را به شوراي امنیت  دهد تا    ی اجازه مطرفین برجام    از   ک یهر  
و هدف نهایی از این   می ده ی انجام م تیکار را با حسن ن ن یما ا» همچنین اعالم کردند: «3اي  «  ارجاع دهند.

در اقدامی مشابه براي ابراز    ه یژوئ  2است.» طیف اصول گراي ایران    برجاماقدام اعتراض آمیز ما محافظت از  
 مکانیسم حل اختالف استناد کردند. » به 3نگرانی درباره مسائل اجراي از سوي «اي 

ه هماهنگ  ک  اروپا  هیاتحاد   ی عال  ندهینمابه آرامی پیش می روند و جوزف بورل،  گانه  دو   يادعاهابا این حال،  
  19به شمار می رود، اعالم کرد همه گیري کووید  (محل پیگیري مباحثات)    برجاممشترك   ونیسیکننده کم

فعال   را  جلسه حضوري  یک  عمل  برگزاري  در  بورل  است.  کرده  به  غیرممکن  رسیدگی  روند  زمانی  جدول 
  ت یامن  يتواند به شورا   ی روند م  نیا  ياگرچه در تئورمناقشات در مکانیسم حل اختالف را طوالنی کرده است.  

  ران یو ا »3اي  «کند، اما  علیه ایران و انحالل برجام آماده ها    م یبازگشت تحر  يرا برا  نهیزمارجاع داده شود و 
 کرده اند.  د یکات برجام  يقااز ب  نانیاطم به خود لیتماهر دو بر 
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و آن هم مساله انقضاي تحریم هاي تسلیحات    روبرو شد   د یبحران جد برجام با یک  چنین شرایطی بود که  در  
به عنوان یکی از مفاد برجم، و تالش آمریکا براي تمدید    2020اکتبر    18متعارف سازمان ملل علیه ایران در  

سال    يپرونده هسته ابه  ) که  2007تصویب  (   1747قطعنامه  سازمان ملل در    تی امن  يشورا این تحریم ها بود.  
علیه ایران تصویب کرد    ک یو بالست  ي هسته ا  يمربوط به موشک ها  ي ها  میتحرمربوط می شد،   رانیا  2006

ز  د» و امبنی بر اینکه «ایران هیچ تسلیحاتی یا مواد مشابهی براي دیگران فراهم نیاورد و به آنها تحویل نده
و   هوشیاري  اسالمی  جمهوري  به  تسلیحات  صادرات  «در  خواست  ها  کنند دولت  اعمال    ن یا  .»محدودیت 

دستور می داد    ران یا  يهسته ا   ي ها  تیکه براساس فعال  ) 2010تصویب  (  1929قطعنامه  تحت  ها    ت یمحدود
از    آنطوري که در ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل یا مواد مرتبط با آنها تعریف شده،  د یهمه کشورها با«

اي    توپخانه  يها  ستمیس  ،ی زره  خودروي ،  جنگیانتقال هر نوع تانک    ا ی، فروش  م یرمستقیغ  ای  م یمستق  تامین
ایران    یموشک  يها  ستم یس   ایها    موشک بالگردهاي جنگی، رزمناو،  ،  یجنگ   ي ماهای، هواپبزرگ  بر یکال  با به 

 خودداري کنند.» 

این مساله را مطرح کرد که تحریم تسلیحات    نیو چ  ه یروس   تیبا حما  ران ی ادر زمان مذاکرات بر سر برجام،  
بوده و زمانی که بحران برطرف شود، این تحریم    ي بحران هسته اارف اعمال شده علیه این کشور پاسخی به  عمت

چرا که سعی داشتند به عنوان  آن اعتراض کردند    ییاروپا  ي متحده و شرکا  االتیاها هم باید برچیده شوند.  
در بلند مدت  ها را    تی ممنوع  نیامی دانستند،    انهیدر خاورم  ران یمخرب» ا  يها   استی«س واکنش به آنچه  

  ران یا  کیبالست  يبرنامه موشک هاآنهایی که به    نی همچنتحریم ها و    نیابرچیدن    یجدول زمانحفظ کنند.  
مناقشه برانگیزترین مباحثات در مذاکرات بر سر برجام بودند. راه حل سازش در  مربوط می شوند، یکی از  

  2231قطعنامه  با تصویب که  راه حل    ن یاحاصل شد.    ی بسته کلیک  از    ی به عنوان بخشهمان روزهاي آخر و  
  ت ی محدود  ، تثبیت شد، این بود که 2015  هی ژوئ  20و به اتفاق آراء در  در تایید برجام  سازمان ملل    ت یامن  يشورا

زمان تصویب    ) ازکیبالست  یقطعات موشک  يسال (و هشت سال برا  5مدت    يبرا  ه واردات و صادرات اسلح  يها
  ي سفر برا   ي ها  تیکه ممنوعشده    ح یتصر  نیقطعنامه همچن  ادامه یابند. در این  2015اکتبر    18  برجام در

 شود.  یم  یپس از پنج سال منقض ران یا ن یمقامات مع
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   و دیدگاه هاي بازیگران کلیديموضع گیري 

 ایاالت متحده 
بر دو    رانیاعلیه    تیامن  يشورامتعارف    حاتیتسل  يها   تیمحدوددر قبال منقضی شدن  متحده    االتیا  کرد یرو

عدم  در صورت    ا ی  تیامن   ي شورا  د یقطعنامه جد یک    ق یها از طر  ت یمحدود  د یاست: تمد   بوده   متمرکز   ویسنار
  ي ها می تحررداندن سریع بازگ ي برا 2231قطعنامه   یک شر کیحق خود به عنوان  يامر، ادعا نیدر ا تیموفق 

به اعمال یک سري تحریم هاي دیگري  در عین حال،  و    داردکه اساسا همان تاثیر را    پیش از برجام علیه ایران 
  ند توانست  ی م   ي تئورسناریو در  هر دو    د. وش   می منجر  زی اعمال کرده ن  2010و   2006  ي ها  سال  ن یشورا بکه  

  ط یشراقابل قبولی در ر یغ رییآشکار توافق و تغ نقض  رانینظر ا  ازاول  نهیگز؛ د نبه برجام وارد کن ی ضربه مهلک
  ي جمهور  استیدوره اول ر   انیشدن پا  ک یبا نزدعمال به معناي نابودي توافق است.  به شمار می رود و دومی،  آن  

با افزا دولت او احساس فوریت  دور دوم راي خواهد آورد یا خیر،    ي برا  نکه یابه    ننایعدم اطم   ش یترامپ و 
 بیشتري براي حصول این منظوري که اهداف پنهان آن عیان تر شده اند، احساس می کند.

وزارت خارجه    ژه یو   ندهینما  ، هوك  انیو برا  ، امور خارجه  ر یوز  ، مپئووپ  کل یما  یبه سرپرستایاالت متحده    مقامات
  يها  ت یمحدوددر امور ایران که در حال ترك این سمت است، از چند ماه پیش درباره نگرانی از انقضاي  

را    .سخن گفتند   یحاتیتسل این مساله    د. ر سازمان ملل مطرح ک  ت یامن  ي در شورا  2018سال    لیاواپومپئو 
وارد یک چرخه خرید اسلحه خواهد شد و همچنین، یک سري معامالت   رانیکند که ا  ی متحده ادعا م  االتیا

مناقشات از ونزوئال گرفته تا سوریه و افغانستان  غیرقابل کنترل اسلحه در منطقه خواهد داشت و بدین ترتیب،  
تمدید تحریم  به    از ین  انهیدر خاورم  ران یکه اقدامات ارا تشدید خواهد کرد. مقامات آمریکایی مدعی هستند  

ایجاد کرده است. آنها حمالت به تانکرهاي  امکان خرید و فروش اسلحه) را  در    تی محدودتسلیحات متعارف ( 
نفتی در خلیج فارس و حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان در سال گذشته را دلیلی براي این مساله می  

 خوانند. (ایران هر گونه دست داشتن در این اتفاقات را رد کرده است.) 

ادعا م  االتیا به معنايرفتار  رغمبه    یحات یتسل  يها  لغو تحریم کند که    ی متحده  ایران  باز    هاي منطقه اي 
مقامات  خواهد بود.    منیو    ه یعراق، لبنان، سورگذاشتن دست این کشور در رساندن سالح به متحدانش در  

  است.   مشکل بزرگ  کی براي ایران    اسلحه  خرید و فروش   امکان فراهم آوردن  : «به گروه بحران گفتند   ییکایآمر
  ن ی آنها همچن.»  خواهد بود  يمنطقه ا   ت یامن  ییایعمده در پو   رییتغ   ک ی  نی... استیفقط مشکل ما ن  نیاما ا

  ي ماهایهواپ  د یخر  قیتهران زرادخانه خود را از طر  ییها  ت یمحدود  ن یچننبود  کنند که در    ی استدالل ماینطور  
  ي ، دو متحد مهم منطقه ا يو عربستان سعود لیاسرائگسترش خواهد داد.  هیو روس  ن یچاز جنگنده از جمله 

  ت یحماتمدید تحریم هاي تسلیحاتی علیه ایران  از  فارس    جیخل  ي همکار  ي شورا  و همچنین متحده،    االتیا
 کردند. 
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متحده در    االتیاگسترده تر    ياز استراتژ   یبه عنوان بخشعلیه ایران باید    یحاتیتسلتمدید تحریم هاي    اما
بوده    نیهدف ا  .نظر گرفتبردن ایران از برجام و در حقیقت، بی اثر کردن توافق، در  هرگونه سود  با نفی  رابطه  

رضایت دهد.  تر   قیو دق  ترد یتوافق جد   ک یحصول  به   بگیرد تاو تحت فشار قرار  شود   ف یتضع رانیکه دولت ا
به وضوح اعالم کرده بودند که در صورت لزوم، براي تمدید تحریم هاي تسلیحاتی علیه ایران    ییکایمقامات آمر

استفاده خواهند    رانیا  هیسازمان ملل متحد علپیشین    يها  می تحر  براي بازگرداندن همه   2231قطعنامه  مقاد  از  
ان مناسب براي شکست در  براي ایاالت متحده یک راه حل نه چند ساز و کار بازگشت تحریم ها    در واقع، کرد.  

اگر اعمال مجدد    یحتتصویب قطعنامه مورد نظر خود است، اما تغییري در هدف اولیه آن ایجاد نمی کند:  
کند،  معکوس  را  تواند روند    یمتحده م  االتیا  تیدولت آ  ي گذشته به نابودي توافق منجر نشوند، یکها  میتحر

به    یابیدستتالش براي    يبه جاایاالت متحده    .  دشوارتر خواهند کردرا    برجامبه    کایآمربی شک بازگشت  
، بر تمدید آن براي  نی و چ  هیروس   ياز وتو   ی، با آگاهیحات یتسل  يها  ت یمحدودرابطه با    (دشوار) در  يمصالحه ا

هدف  مساله    نیگروه بحران گفت، ا  ه ب  ییاروپا  پلماتی د  ک یهمانطور که  مدت زمانی نامعلوم اصرار داشت.  
 آمریکا را به خوبی نمایان می ساخت. یاصل

آمریکا موفق نشد حمایت دیگر اعضاي شوراي  در ماه ژوئن  است.    گفته درست  اروپایی    پلماتید   د رس   ی نظر م   به 
یک  ،  و در ماه اوت  تسهیل شده تمدید تحریم هاي تسلیحاتی را به دست آوردقطعنامه    سینو   شیپامنیت از  

، به اعضاي  ا با حذف برخی عناصر مهم در انتقاد از فعالیت هاي منطقه اي ایران تر از آن رو کوتاه  نسخه ساده  
کرد. ارائه  امنیت  اصلی    شوراي  متن جدید هم خواسته  این  در  بر  متحده    االتیااما  نامحدود    د یتمد مبنی 

فروش   يها   تیمحدود و  این،  حاتیتسل  خرید  و  داشت  وجود  ایران،  برا  بود  ی شرط  براي  امضا    ریسا  يکه 
ن  قبول  قابل  برجام  کرد.  کنندگان  فنا  به  را محکوم  آمریکا  پیشنهادي  قطعنامه  مساله  همین  و  از    ی کیبود 

هدف از کل این رویکرد فراهم آوردن این امکان براي ایاالت  ي امنیت اینطور توضیح داد که  شورا   هاي  پلماتید
د تحریم تسلیحاتی علیه ایران مسدود شده،  متحده بوده که استدالل کند از آنجایی که همه مسیرها به تمدی

به خواسته  دولت ترامپ  چاره اي جز ساز و کار بازگشت تحریم هاي پیشین سازمان ملل ندارد. اگر اینطور بوده،  
  کن یدومن  ي فقط جمهورتالش هاي ایاالت متحده شکست خورد و  اوت به رغم    14سیده است: قطعنامه  ر  خود
  15حمایت کرد. همانطور که پیش بینی می شد، رئیس جمهوري ترامپ  تحده  م   االتیاخود از  مثبت    يابا ر

 اوت به وضوح اعالم کرد که ایاالت متحده در صدد بازگرداندن تحریم هاي پیشین علیه ایران بر خواهد آمد. 

 روسیه 
  ن نابود کرد دو هدف اصلی  با    ی حاتیتسل  ي ها  تیمحدود  تمدید   يبراایاالت متحده  ، اصرار  یمقامات روس از نظر  

از دیدگاه  بوده است.  نوامبر    يجمهور  استیانتخابات ر  از  شیپ  کیپلماتی د  تیموفق  کیبرجام و دستیابی به  
چیده شده بودند که به هر ترتیبی توافق هسته اي ایران را  با این هدف مختلف دولت ترامپ  يوهایسنارآنها، 

  ی از برجام خارج م  رانیاتمدید تحریم هاي تسلیحاتی علیه ایران حمایت می کرد،  روسیه از  اگر  نابود کنند:  
بود.شد   توافق  این  به معناي تسریع فروپاشی  ا  نه یگز  که  را  طعنامه  روسیه قبود که    نیبهتر  ایاالت متحده 
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در صدد بازگرداندن تحریم هاي شوراي امنیت بر خواهد  متحده پس از آن  االتی که ادریافت مسدود کند، اما  
 آمد؛ اقدامی که در صورت موفقیت همان نتیجه را می داد. 

تصویب  براي    یکه در صورت لزوم، هرگونه تالش ی نشان دادند  روشنبه  مقامات  اول،  واکنش روسیه دوجانبه بود.  
باج  «  يبرا   کایآمربا رد آنچه تالش هاي  دوم،  وتو خواهند کرد.  را  ماه اکتبر  وراي  قطعنامه جدید شوراي امنیت  

بازگشت تحریم  بازگرداندن تحریم هاي سازمان ملل می خواندند، نشان دادند که  با  دیگر شرکاي برجام  گیري»  
هیچ  از توافق    ینیمتحده پس از عقب نش  االتیاچون  شناسند    ی نمهاي پیشین سازمان ملل را به رسمیت  

توافق    کیاز  هم    د یتوان  ی نم: «به گروه بحران گفت  یروس   پلماتید  کی  .براي این کار ندارد  یقانون  گاهیجا
 بگیرند.»  ي بازقطعنامه را به کنند زبان   ی م یآنها سعهم در صدد انحالل آن برآیید. و  د یکن  ي ریکناره گ

نتیجه داشتن آنها  ي به اد یاعتقاد ز چندان بالقوه سازش را ارائه دادند، البته يراه حل ها  یروس  يها پلماتید
  ي له را از شوراامس  نیکرد که ا   شنهادیاوت پ  14،  هیروس   ي جمهور  سیرئ،  نیپوت  ری میوالدراي نمونه،  . بنداشتند 

به    کایکه آمر  يشنهادیپ ؛  راه حل قابل قبول دعوت کند   افتنیرا به    برجام  یدور و امضاکنندگان اصل  تیامن
باشد    ی طیشراباید گفت و گو درباره  به گروه بحران گفته بودند که هدف  تر  شیپ  یسرعت رد کرد. مقامات روس 

آن  که   برابر  ایران  در  نمونه  ؛  رد یپذ بها    تیمحدود   شی افزارا  به  از  توان  می  موارد  امکان  این  آوردن  فراهم 
  ن ی با ا  . اشاره کرد  ي هسته ا  ي ها  ت یمحدود  ی زمان برخ  ت مد کوتاه کردن    ا ی  براي ایرانفروش نفت  ازسرگیري  

  نه یگز؛  بودخواهند  واشنگتن قابل قبول ن  يها برا   نهی گز   نیاز ا  کدام  چیه مسکو بی شک می دانست که  حال،  
و این در حالی است که    هاي وارده بر تهران را کم می کند فشاربراي واشنگتن قابل قبول نیست چون  اول  

پذیرفتنی نیست که  هم به این دلیل  فشارها بر تهران را به حداکثر برساند؛ گزینه دوم  واشنگتن می خواهد  
 کوتاه است.کنونی توافق خیلی   ی است که جدول زمان نیامپ ادولت تر  یکی از شکایت هاي اصلی

رداندن تحریم هاي شوراي امنیت را اعمال فشاري بر  تهدید ایاالت متحده به بازگها    ییاز اروپا  ی برخ  اگرچه
بی شک هیچ تمایلی به چشم  اما  می دانستند،    یحاتی تسل  ي ها  ت یمحدودبر سر تمدید  مصالحه    ي برا  ه یروس 

می تواند یکجانبه تحریم ها را بازگرداند یا خیر، ندارند.  انداز درگیري در شوراي امنیت بر سر اینکه آمریکا  
  و متحدان ایاالت متحده    نایمف  عضام   يتنش ها  به  ییویسنار  نیکردند، چناشاره    ییهمانطور که مقامات اروپا

  ت یتمامبیش از پیش زیر سوال می برد و به  کا را  ی اعتبار آمرو    خواهد انجامید آن در آنسوي اقیانوس اطلس  
 هیچ کدام از اینها لزوما به معناي ضربه زدن به برجام نخواهد بود. ی خدشه وارد می کند و میتحر میرژ

 چین 
و  »  یگناه اصلرا «متحده از برجام    االتیخروج اچین هم  است.    ه یروس   شابه موضععمدتا مهم    نیچ  مواضع
با شراباره  بحث ها در  آغازنقطه   انطباق  اعمالواشنگتن    به  است. پکنتوافق    ط یعدم    ي ها  میتحر  به دلیل 

از  با توجه به خروج  واشنگتن  که  می کند    این مساله را مطرح و  می نگرد  مقصر  تهران به چشم    ه ی جانبه علکی
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ندارد.    توافق،  امنیت  شوراي  به  مساله  دادن  ارجاع  براي  سا  نیچهیچ «حقی»  برجام  عضو    يکشورها  ریاز 
 را خواستار شوند.برجام تعهد آن به نند و متحده مخالفت ک االتیمشترك با ادر جبهه اي خواسته تا  

برخی  با توجه به  ممکن است  متحده    االتیکنند که ا  ی م  قیصد در مجامع خصوصی ت   ی ن یمقامات چ  یبرخ
را در  ب   2231مفاد قطعنامه   ببرد.    تیامن   يشوراتواند منظور خود  نیز  پیش  این مقامات  این حال، حتی  با 

  تصمیم نهایی را بیشتر سیاسی می دانند تا حقوقی: آنها این بحث را مطرح می کنند که شوراي امنیت باید 
درك کند که نباید در پی درخواست ایاالت متحده براي بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، در صدد اعمال آنها  

 برآید.

چین در عین حال  ي امنیت تمایل دارند.  خارج از شورابه مذاکرات  روس خود    ان یمانند همتا  ی نیچ  مقامات
  متقابل حصول سازش  جام براي  بر  یی اروپان  هاي طرفیتالش  در قیاس با روسیه لحن سختگیرانه تري در قبال  

  پلماتیدانتقاد می کند.  از آنها    3اتخاذ کرده اند و به دلیل مطلوبیت نتایج اقدامات ایاالت متحده براي اي  
تعهدات داوطلبانه  باره ورود به  ها در  یی از اروپا  یمطرح شده توسط برخ   يشنهادهایپ  ن یهمچن  ی نیچ  يها
  ی ت یمنا  يهمکار  يتوافق هاشبرد  یپ  يبراخود  حق  از  را رد کرده و    ران یاز فروش اسلحه به ا  یچشم پوش   يبرا

 ایران سخن گفته است.با دوجانبه 

 3 يا
سه کشور اروپایی امضا کننده برجام سعی کرده اند از یک سو بین رسیدگی به نگرانی ایاالت متحده درباره  
انتقال تسلیحاتی ایران و از سوي دیگر، تالش براي محافظت از برجام و جلوگیري از بازگشت تحریم هاي  

با توجه به گستره  وازن برقرار کنند.  سازمان ملل که می تواند ضربه شدیدي به اعتبار شوراي امنیت وارد کند، ت
و مقاومت روسیه و چین در برابر هر گونه اقدامی که به تمدید محدودیت هاي    خواسته هاي ایاالت متحده

 شده است. این عمل غیرممکن  تسلیحاتی بینجامد،

ا   يها   تیفعالبارها درباره    ییاروپا  يها  پلماتید نگرانایران    يمنطقه  از حفظ    یابراز  از    یبرخ  دست کمو 
آنها در  از این رو، آنطور که یک دیپلمات اروپایی توضیح داده،    حمایت کرده اند. ه طور موقت  ها ب   ت یمحدود

و    یحات یتسل  می تحرباره  متحده در  االتیا  يها  ینگراناز  هستند که  »  سازنده و خالقانه   یراه حل«  يجستجو
و براي نمونه، در عین اعمال محدودیت بر ایران در زمینه صادرات سالح،    بکاهد  در منطقههاي ایران   تیفعال

تحمل بحران هسته  اهداف ارزش    ن یبه ا  ی ابیدست  معتقدند   اما آنهاامکان واردات را براي این کشور فراهم آورد.  
 را ندارد.  می تواند به بار آورد اي که بازگرداندن تحریم هاي شوراي امنیت توسط آمریکا 

  ي ها  پلماتید   رفت.   نی با گذشت زمان از بکه در ابتدا ضعیف بود،    ایاالت متحده احتمال سازش با  روپا به  باور ا
  ي قطعنامه جد   سینو  ش یپ  درباره آنها    ا یآو گفتند: «  ال بردند وس   ر یمتحده را ز  االتیا  ت یندر خفا    ییاروپا

  شنهاداتیپ  دادن را از    3اي  .» چنین شک و تردیدهایی  است  برجام از    خالص شدنآنها    ییهدف نها  ایهستند  
مبادا چنین پیشنهاداتی یا به افزایش خواسته  نگران بودند  منصرف کرد چرا که آنها  براي حل و فصل مشکالت  
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(اتفاقی   پیش از برجام علیه ایران را تسهیل کنند.تحریم هاي  بازگشت    ریمس  نجامند یاابیمتحده    االتیاهاي  
را یادآور می شود.) عدم تمایل آشکار ایاالت متحده به  خروج دولت ترامپ پیش از مذاکرات آمریکا و اروپا که  

کرده و تمرکز صرف ایاالت متحده بر محدودسازي اقدامات به  مصالحه این شک و تردید اروپایی ها را تشدید  
پیش از تحریم هاي سازمان    یحت  رانیانداشته است.  تمدید تحریم هاي تسلیحاتی علیه ایران نیز تاثیر خوبی  

ملل هم یک وارد کننده بزرگ تسلیحات متعارف به شمار نمی روفت و اکنون هم بعید است که با توجه به  
وخامت شرایط اقتصادي ایران در پی تحریم ها، این کشور به دنبال خرید گسترده  هزینه باالي تسلیحات و  

خواهند  مدت نامحدود برقرار    ي متحده برا  االتیاتحریم هاي  و    2023اروپا تا سال    ه یاتحاد  م ی. تحرباشد سالح  
کننده ترین موضوع   نگرانکه می توانند  به هوا   نیزم   ي موشک ها  سازمان ملل   ي ها  تیمحدود بود. به عالوه، 

 . نیست یباشند را در بر نمی گیرند و از این رو، تمرکز آمریکا روي آنها چندان منطق

دیگر هم وجود دارند که به طور مشابه، نگرانی از برچیده شدن تحریم هاي تسلیحات متعارف  دو استدالل  
صادرات    ت یممنوعباره  در  ت یامن  ي جداگانه شورا  يقطعنامه هاسازمان ملل علیه ایران را بازتاب می دهند: اولی،  

اهللا در لبنان است که بر قوت خود باقی  حوثی ها در یمن و حزب  از جمله    رانیا   ی دولت  ر یغسالح به متحدان  
به رغم تحریم هاي اعمال شده علیه ایران وجود داشته  دومی، این است که چنین نقل و انتقاالتی    خواهند ماند.

آمده و مقامات آمریکایی نیز بارها به آن اشاره    2231و در گزارشات دبیرکل شوراي امنیت درباره قطعنامه  
 کرده اند. 

اینکه با  هاي    حتی  تحریم  برچیدن  به  تصمیم  تاثیرات  بر  اندازه  از  بیش  آمریکا  دارند  باور  اروپایی  مقامات 
آمریکا درباره اینکه مسیر فعلی می تواند ایران را به تسریع    ی نگران  عدمتاکید می کند، با این حال از  تسلیحاتی  

مساله را اینطور بیان کرده است:    »3اي  «ارشد    پلماتید  کیبرنامه هسته اي ترغیب کند، شگفت زده شده اند.  
قائل   ي هسته ا  ي ها  تی محدوداصال هیچ اهمیتی براي تعهد ایران به    ییکایرسد که مقامات آمر  ی نظر نم  به «

بازگشت تحریم هاي سازمان ملل برسند،    حتی اگر به خواسته خود در رابطه با  میی گو  یما به آنها مباشند.  
ندارد چون   را  تحری  نیو چ  ه یروس اهمیتی  ها  بود که هم    دهیناد م  این خواهد  امر  نهایت  و  گرفت  خواهند 

ایران در برنامه هسته اي گام هاي بیشتري برمی دارد. اما آنها اینطور  تسلیحات به ایران فروخته می شود و هم  
 ند.» سر و کار ندار  اتیبا فرضآنها است و  هیفرض ک ی نیامی دهند که پاسخ 

 ایران 
  ی ن یب شیپ يایاز مزا ی کیو  ي توافق هسته امولفه هاي اصلی  از  یکی یحاتیتسلتحریم هاي  لغو  از نظر ایران،  

و    یتی، امنیاس یس   یهدف اصلي ایران، از آن تحت عنوان «جمهور  سیرئ  ،یسن روحانح  وآن است    در  شده
توافق    ي زمان بند   جدولاصالح    ای  رییتغ   يهرگونه تالش براایران این است که «استدالل  » باد کرده.  یدفاع
  د ی تمد   يمتحده برا   االتیا  يتالش ها   یرانیمقامات ااز این رو،  .  است  2231قطعنامه  » به معناي نقض  شده
واشنگتن با  از بین بردن مزیت هاي برجام براي ایران می دانند:  از کارزار    یبخشمتعارف را    حات یتسل  م یتحر

  ن یب  ي همکار  تیمعافبا لغو  در صدد از بین بردن مزایاي اقتصادي توافق برآمد؛  جانبه  کی  ي ها  م یاعمال تحر
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در صدد از بین بردن مزایاي هسته اي توافق برآمد؛ و حاال هم به    رنظام یغ  يپروژه ها   در  ي هسته ا  یالملل
 دنبال نابود کردن مزایاي نظامی توافق است. 

قطعنامه تمدید تحریم ها یا بازگرداندن تحریم هاي سازمان ملل محتاطانه  در شیوه واکنش نشان دادن به    رانیا
است تا    ی اسالم  يجمهور  کیامپ به دنبال تحردولت تر: «عمل کرده است. یک مقام ایرانی در این باره گفت

خود    ي ها  واکنشتهران تا این لحظه  سوق دهد.  گرفتن طرف آمریکا  را به    3اي  آن را به واکنشی وا دارد که  
  ران یابه نقض برجام توسط واشنگتن را به دقت تنظیم کرده تا خدشه اي در روابط آن با بروکسل وارد نشود.  

انداز تغ سعی می کند گام هایی برندارد که احتمال بازگشت  متحده،    االتیدولت در ا  ر ییبا احتساب چشم 
 » ه خطر اندازد.در انتخابات، را ب، نامزد دموکرات  دنیجو باآمریکا به توافق طبق وعده 

مجبور است به احتمال بازگشت تحریم هاي شوراي امنیت، حتی    تواند منفعل بماند و  ینم  با این حال، ایران
احتمال که    کی  . به شدت پاسخ دهد دیگران معتقدند این اتفاق چندان تاثیرگذار نخواهد بود،  در شرایطی که 

آژانس بین المللی انرژي اتمی    رانیاست که ا  نیا،  مطرح شده  گران  لیتحل  ریو سا  یرانیا  گران  لیتوسط تحل
بعد  که    ی اقدام  ؛اطالع دهد (ان پی تی)    ي هسته ا  يمنع گسترش سالح ها   مانیخروج از پ را از نیت خود براي  

فرصت کافی براي تهران و واشنگتن براي بازگشت به توافق در صورت  نتیجه می دهد و از این رو،    روز   90  از
 نتخابات ریاست جمهوري ماه نوامبر را فراهم می آورد.  پیروزي بایدن در ا
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 سرزمین مین گذاري شده روندهاي حل اختالف
،  در آخرین دقایق  بر سر تحمیل مجدد تحریم هاي تسلیحاتی علیه ایران  از بین رفتن احتمال سازش   به   با توجه 

روند کار    ینی ب  شیرا صرف پ  ي ادیزمان ز  ت یامن  يشورا  ي اعضا،  بر بازگشت تحریم هاو اصرار ایاالت متحده  
و همین مساله اعضاي شورا را در    ست ا  رینظ   ی ب  2231در قطعنامه  روند تعیین شده  ند.  ه اکرد  ورك یوی در ن

این    ن یتضم  ي برا  يا   لهیبه عنوان وس   برجام مذاکره کنندگان  روند توسط    نی. اموقعیتی ناآشنا قرار داده است
و در صورت نیاز به اعمال   ران یا  ه یسازمان ملل متحد عل  ي ها  م یتحر  ق یپس از تعلمساله در نظر گرفته شده که  

 .ند ینه بگوآن  متحدان ایمتحده   االتیتالش مجدد انتوانند به   هی و روس  ن ی، چمجدد آنها

  ی» برجامتعهدات    يعدم اجرادر توافق می تواند «، هر کشور شرکت کننده  برجاموضع شده در    نیقوان  طبق
خواهد بود که شوراي امنیت در طی  روزه   30دوره دهد. این اطالع رسانی آغاز یک اطالع امنیت  ي را به شورا

؛  کند   ب یتصو  2231  مهدر قطعناشده  توافق    ي ها  می تحرادامه تعلیق  باره  را در  يد یقطعنامه جد آن می تواند  
که    ییاز آنجا  روزه بررسی مجددا اجرایی خواهند شد. 30فرصت    انیها در پا  می تحردر غیر این صورت، همه  

موجود    زم یوتو کند، مکانرا  ها    م یتحرتعلیق  تواند قطعنامه ادامه    ی م  تیامن   يشورا  ی دائم  ي از اعضا  ک یهر  
حتی در    کجانبه یبه طور    با بریتانیا فراهم می آورد تا تحریم ها را ، فرانسه  همتحد   االتیاامکان را براي    نیا

 مجددا علیه ایران اجرایی کنند.با چنین اقدامی،  نیچ ای  هی روس  ي مخالفت هاصورت 

له  احل مس  ي برا  د یبا  »برجام شرکت کنندگان    ریو سا  ران یابر این مساله تاکید شده که «  2231  قطعنامه در  
طرفین برجام    2231به همین ترتیب، قطنامه    .تالش کنند به شوراي امنیت شده،    یاطالع رساناي که منجر به  

را به «حل هر مساله اي در رابطه با اجراي تعهدات برجامی» از طریق «روندهاي تعیین شده در برجام» که  
که  همین مساله  .  ترغیب می کند   یک مکانیزم بسیار دقیق و جزئی نگرانه حل مناقشات را شامل می شود،

مراحل توصیف شده در برجام به  را بدون تالش براي حل آن از طریق    مساله خودمی خواهد  ایاالت متحده  
 شوراي امنیت ارجاع دهد، مناقشه برانگیز است.

  ی مل  ت یجان بولتون، مشاور امنبه رغم آنکه  به رغم خروج از برجام و    نکه یبر ا  ی مبن  کایآمر  ر یاخ  يادعا  اما
  کند   ی استفاده نم  2231مفاد قطعنامه  آمریکا در زمان خروج آن از توافق هسته اي، اعالم کرد کشورش از  

  (مقر سازمان ملل)   وركی وینمی تواند مناقشات گسترده و جدال جدیدي را در    ،توافق خارج شدهچون دیگر از  
 رقم بزند. 

  ا یاست که آ  نیاسوال    نیو مهمتر  نیاولمساله ایجاد خواهد کرد:  آن سه    يریمشاجره و نحوه شکل گ   نیا
بازگرداندن تحریم هاي سازمان ملل علیه ایران  با اینکه از برجام خارج شده، هنوز اختیاري براي  متحده    االتیا

سوال  ا  دارد؟  آ  نیدوم  که  امنیتشورا   ياعضا  ریسا  ایاست  قوان  یم  ي  از  اختالف  رو   نیتوانند    ي برا ند حل 
انداختن    ای  ي ریوگجل تاخیر  بازگشت سر  یروند منتهبه  ایران    عیبه  استفاده  تحریم هاي سازمان ملل علیه 

  برجام حامیان    ایآدر صورتی که ایاالت متحده مدعی بازگشت تحریم ها شود،  که    است  نیا  ی همسوم؟  کنند 
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  ر یسا ب یترغ ا یسازمان ملل و  ي ها م ینظارت بر تحراجراي ساز و کارهاي از  يری جلوگچه از طریق  توانند   یم
مساله مهم تر و    ؟بردارند تحریم ها    ياجرا  ف یدر جهت تضع  یگام   ، متحده  االتیگرفتن ا  ده یناده  ب  ورهاکش

بزرگ تري که بر این سه مورد تاثیر می گذارد، این است که آیا همه این اتفاقات می توانند بدون آسیب جدي  
 قابلیت آن در توافق نظر و اجرایی کردن تصمیماتش رخ دهند یا خیر. به اعتبار شوراي امنیت و 

به آن اندازه اي که    یمناقشات  نیحل چن  يسازمان ملل برا هاي  پاسخ دو سوال اول مبهم است. دستورالعمل  
نمونه اتفاقات در گذشته هم چندان کمکی نمی کنند. در  موم افراد تصور می کنند، واضح و جامع نیستند و  

و    کرده را آغاز علیه ایران  ها    م ی مجدد تحراعمال  متحده ادعا کند که   االتیکه انهایت، این احتمال زیاد است  
کنند.    رد ها را    میمجدد تحر  تحمیلو  بدانند    یقانون  ر ی کل روند را غ  ي امنیتشورا  ي اعضادر همین حال، دیگر  

تري براي مخالفان    نسبتا ساده  يها  روش بر سر این مساله توافق نظر دارند که    ناظران آگاه  شتریدر مقابل، ب
را به ویژه از طریق کمیته ناظر بر اجراي آنها،    بازگشت تحریم وجود دارد که می توانند روند تحمیل مجدد آنها

 سازند. دهیچیپ

در  متحده   االتیاهاي تالش  کشیدن بر بطالن  خط   ت یرا نجات دهند، اهم برجامخواهند  ی که مآنهایی  يبرا
 االت یا  ی انتخابات  م یتقو  اب  ي ادیز  اندازهتا  اجرایی شدن آنها    انداختن  ق یتعوبازگرداندن تحریم ها یا دست کم به  

،  در انتخاباتمجدد ترامپ  پیروزي  ساده است: در صورت  هم  استدالل    ن یامنطق پشت    در ارتباط است.متحده  
خود    ت یمسئول  ه ی شود و در ژانو  روز یدر ماه نوامبر پ دنیاگر با  به هر ترتیبی که باشد نابود می شود؛ اما برجام  

با بازگشت به تهدات    رانیادر صورت موافقت  رود که    ی، انتظار مردیعهده بگ   عنوان رئیس جمهوري بر  را به
اگر تا آن زمان برجام هنوز وجود  ایاالت متحده براي احیاي برجام بازگردد.    اتتعهد   برجامی، بایدن نیز به

قابل برگشت نباشند خودداري  که    ی از اقدامات  نیطرف اگر    گر یبه عبارت دداشته و قابل نجات دادن باشد، یا  
آنگاه باشند،  ترامپ)  تواند    یم  د یدولت جد   کرده    ي از جمله در شوراروندهاي دولت پیشین (دولت کنونی 

در سه ماه مبارزات    يها   ینظرسنج انتخابات بر مبناي نتایج    جینتا  ینیب   شیپهر گونه  لغو کند. اگرچه  را    تیامن
  ي شورا  ي تواند اعضا  یم   دنیبا  ي روزیپ  ندهیاحمقانه است، اما چشم انداز فزا  ینیب  ش یپ  رقابلیکامال غ  یانتخابات

  ب یمتحده ترغ  االتیدر برابر ا  ی ستادگیا  هرا ب ایران هستند    ي توافق هسته ابه محافظت از  مشتاق  امنیت که  
 کند.

 متحده در رابطه با برجامالف: مساله جایگاه ایاالت 
ساده ترین و آشکارترین راه براي ممانعت از تالش هاي ایاالت متحده در جهت بازگرداندن تحریم هاي سازمان  

این است که به وضوح اعالم شود آمریکا با خروج از برجام جایگاه خود را براي چنین کاري از دست  ملل متحد  
به شمار  هنوز «یک کشور عضو برجام»    2231ت متحده در قطعنامه  داده است. مساله اصلی این است که ایاال

دولت ترامپ با    می رود و صالحیت مطلع کردن شوراي امنیت از «عدم تعهد قابل توجه» ایران را دارد یا خیر.
اطمینان از اینکه از چنین موقعیتی برخوردار است، به قرائتی شکنجه کننده از قطعنامه متوسل شده و اظهارات  
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را نقض کرده است. بر «زبان    پیشین خود  قرائت مبتنی    ، 10ماده  است که در    2231» قطعنامه  سادهاین 
اعالم کرده بدون اینکه اشاره اي به چگونگی    ران یاروپا و ا  ه ی ، اتحاد5+    1را    »برجام    کنندگانشرکت  فهرست «

مدعی شده با اینکه دیگر یک عضو برجام  متحده    االتیااز این رو،  از دست رفتن این موقعیت داشته باشد.  
در ادامه این    ه است.ماند   یباقدر برجام  کشور شرکت کننده    ک یهمچنان    2231اهداف قطعنامه    يبرا  نیست،

حق استناد    ژه یبه و  ،2231قطعنامه  یند که کشورشان همچنان از حقوق شرکاي  می گو  یی کایمقامات آمرادعا  
 ساز و کار بازگشت تحریم هاي سازمان ملل، برخوردار است.به 

  ی عال  نده ی، نماییاروپا  ي دولت ها  ی برخو البته    ه یو روس   ن ی، چرانیا  یعنی   متحده  االتیا  ي ادعا  ن یا  منتقدان 
متحده    االت یکه ارا    دگاهید   ن یا،  متحده  االتیاپیشین    ی مل  ت یجان بولتون، مشاور امن  ی اروپا و حت   ه یاتحاد
، است را قاطعانه رد می کنند.  2231قطعنامه    در و چه    ي توافق هسته ا   در ، چه  برجام  عضو   ک کشور یهنوز  

که    یی کشورهاکه  مبنی بر اینکند    ی اشاره م  1971  ی الملل  ن یبروسیه در این رابطه به یک دیوان دادگستري  
حتی  را از دست می دهند.  حقوق مرتبط با آنها    ،  کنند   یعمل نم  یالملل   نیب  يبه تعهدات خود در توافقنامه ها

  ی استدالل مگیري نکرده اند، در خفا اینطور   موضعبه صورت عمومی و رسمی    که  ییاروپا  يکشورها مقامات
نظیم کنندگان آن را در نظر گرفت. آنها  و هدف ت  خچهیتار  د یبا  2231قرائت عادالنه از قطعنامه    برايکنند که  

خارج شود، مفاد آن را    ي هسته ا   افق از توکه    ي کشور  هر سادگی می توان گفت  نظر، به    نیاز امی گویند که  
اقدام علیه یک عضو واقعی توافق  نمی تواند مجددا برگردد و مدعی شود که می تواند از آن براي  نقض کند  

 استفاده کند. 

  االت یا  هم دیدگاه  2231توافق هسته اي یا قطعنامه    یمتن  ریتفس  یحتمعتقدند که    ییاروپا  اتمقام  بسیاري از
از آنها    ن یهمچناشاره دارد،  برجام  شرکت کنندگان   بهکه    2231قطعنامه   10بند  را توجیه نمی کند:    متحده

حل و فصل    برجام   مشخص در  ي ها  هی ور را از طریق    تعهدات  يرابطه با اجرا شکلی در  هر م  که خواهد    یم
 از آنها استفاده کند.برجام نمی تواند خروج از  ل یمتحده به دل االتیکه ا  ییها ه یرو ؛کنند 

می تواند    ممکن است تصور برخی این باشد که سازمان ملل در مواجهه با موضع گیري هاي حقوقی متغیر
درباره  قضاوت  شخص یا نهادي با قدرت مشخص براي  سازمان ملل  نقش داور یا آخرین چاره را ایفا کند. اما  

  و ی تواند نظر آنتون  یم  تی امن  ي ا، شوري از نظر تئوردرست است یا خیر، ندارد.  متحده    االتیااینکه موضع گیري  
اما  جویا شود.  را    دیوان دادگستري بین المللی  ا یسازمان ملل    ی، دفتر امور حقوق سازمان ملل  دبیرکل گوترش  

از هر یک از این منابع  ي امنیت  شورا  یمتحده مانع صدور درخواست رسم  االتیااست که    اد یاحتمال زاین  
  دیوان دادگستري بین المللی   دفتر امور حقوقی سازمان ملل. کشورها نیز می توانند به صورت مجزا دیدگاه  شود

 ستار شوند، اما بعید است که پاسخ آشکاري دریافت کنند. را خوا

 یاس یس مناقشات  در    دفتر امور حقوقی سازمان ملل  ای  سازمان ملل   رکلیدبنداشته  سابقه  گاه  چیهدر گذشته  
دفتر امور حقوقی    ياعضااتخاذ کنند.  قاطع    یموضعي امنیت  شورا  ی عضو دائم  5مناقشات میان    ی به بزرگ
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مجبور  دفتر امور حقوقی سازمان ملل    ایاگر گوترش  .  نشودسوال    دهند از آنها  یم  حیترجگفته اند  سازمان ملل  
  در درجه اول با خود شورا است.  2231قطعنامه  ریکه تفسبود  خواهد آنها این شوند، احتماال پاسخ  ی ابیبه ارز

اي را تفسیر کرده  قطعنامه  به خواسته شوراي امنیت    در گذشته پیش آمده که دیوان دادگستري بین المللی
اما آنها می گویند که اعضاي شوراي امنیت باید ابتدا در مصوبه اي این درخواست را مطرح کنند و بی  باشد،  

ي از این مساله، دیوان دادگستري  شک، ایاالت متحده هر گونه درخواست اینچنینی را وتو خواهد کرد. جدا
این دیوان  به طور جداگانه نظرات  برجامطرفین از  ی اگر برخ یحتبین المللی به آرامی کار را پیش می برد و 

  ر یثکه یعنی تارا صادر کند    یمشورتیک سال طول خواهد کشید تا نظر  احتماال نزدیک به  شوند،    ایرا جو
 ساز و کار بازگشت تحریم هاي سازمان ملل نخواهد داشت.چندانی بر مناقشات بر سر  یاس یس 

که صالحیت  متفق القول هستند    تیامن  يشورا   يطرف در سازمان ملل، اعضا   ی داور ب  نبود یک توجه به    با
ایاالت متحده براي استفاده از ساز و کار بازگشت تحریم ها باید به صورت یک مساله سیاسی و نه حقوقی،  

از نظر  شوراي امنیت ابزار مستقیمی براي این کار ندارد.  رد. اما حتی براي این منظور هم  مورد بررسی قرار بگی
طرف    گریمتحده د  االتیکه امبنی بر اینقطعنامه مستقل ارائه دهند    ک یتوانند    ی م   ه یروس   ای  ن ی، چيتئور

می تواند آن را وتو کند.  متحده    االتیاما ابرجام و واجد صالحیت براي استفاده از ساز و کار مربوطه نیست؛  
آن    يرقباعضو در برجام است از سوي  کشور    کیهنوز  مبنی بر اینکه  متحده    االتیابه همین ترتیب، قطعنامه  

 وتو می شود. 

می گیرند یک قطعنامه    م یتصماحتماال    ه یروس   ای  نی که چاین گمانه زنی را مطرح کرده اند  ها    پلماتید  یبرخ
  امکان که    را روي میز خواهند گذاشتبر مبناي منشور سازمان ملل متحد  ایاالت متحده  در رد ادعاي  رویه اي  

مهمتر  ي آن وجود نداشته باشد. با توجه به سابقه شورا، مطرح کردن چنین استداللی دشوار خواهد بود و  وتو
خواستار    ی مقدمات  ير یگ  ي موضوع را   ت یوضعخصوص  در    ي ریگ  م یتصم  ي تواند برا  ی متحده م  االت یا  نکهیا

اساسی به شمار می رود که    شود. تشخیص شورا درباره اینکه یک قطعنامه رویه ایست یا خیر، خود سوال 
تهدید ي براي موضع  که    ي شنهادیپهر گونه  تواند    ی متحده م  االتیا  ، رو  نیاز امی شود.  مشمول حق وتو  

موضوع موضع  با  شورا را مجبور کند  ، (الف)  بیترت  نی بد گیري آن در خصوص مسائل اساسی باشد را وتو کند و  
می  که آن را به چالش    شود يمانع از هر قطعنامه ا برخورد کند و (ب)   یاساس مساله  کیبه عنوان گیري آن 

و    » مشهور استمضاعف  يوتو«   ي امنیت متداول بود، بهشورا فعالیت    هی اول  يها  روند که در سال  نیکشد. ا
بازگشت تحریم ها علیه ایران آن را ابزاري براي ایاالت متحده براي ایجاد چالش در    اکنون حامیان ساز و کار 
 مناظرات آتی می دانند. 

 مانورها روي روند رویه اي در شوراي امنیت ب: 
پس  سازمان ملل  روند بازگشت تحریم هاي    شروع   يروزه برا   30مشخص    ی جدول زمان  ک ی  2231  قطعنامه در  
  سندگان یاگرچه نو  ؛ده استش   نییتععدم تعهد یکی از طرفین را دریافت کرد،   ابالغیه   تیامن  ي شورااینکه  از  

خروج از توافق بخواهد از ساز و کار بازگشت  پس از  ین  طرفاز    یک یکردند که    ی تصور نمهرگز  متن برجام  
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ه اما  کرد  ی بررس   اقیموضوع را عمچندین ماه این  ها و مقامات سازمان ملل    پلماتی دتحریم ها استفاده کند.  
تحریم هاي سازمان ملل بیابند. با این حال،  بازگشت  در مسیر  مطمئن    يا   هیرومانع    یک  ه اند هنوز نتوانست 

را  آن   باراعتکنند و    دهی چیپخواهند این روند را  هستند ممکن است بمخالف  متحده  آنهایی که با مانور ایاالت  
 به چالش بکشند. 

خواهد داشت.    ینقش مهم، سمتی که به طور ماهانه در میان اعضا در چرخش است،  تیامن  ي شورا  سیرئ
عضو شورا نظارت    يکشورها  نیب، انجام راي گیري ها و ارتباطات  معموال بر روند کارهارئیس شوراي امنیت  

ژوئن و  هاي  متحده در ماه    االتیکردند که ابه این مساله اشاره    وركی ویمستقر در ن  يها  پلماتیکند. د  یم
با    یحات یتسل  می قطعنامه تحردر رابطه با  داشتند،  شوراي امنیت را بر عهده    استیکه فرانسه و آلمان ر  هیژوئ

موانعی در مسیر آن ایجاد کنند. اندونزي هم که در ماه    »3چرا که پیش بینی می کرد «اي  حرکت کرد  آرامی  
نیجریه در ماه  غاز روند بازگشت تحریم هاي سازمان ملل کمکی نکرد.  اوت ریاست شورا را بر عهده داشت، به آ

 سپتامبر و روسیه در ماه اکتبر ریاست شورا را بر عهده دارند.

تواند با    ی شورا، م  يحساس به اعتراض اکثر اعضا  ای متحده    االتیا  ي ادعابا  مخالف  امنیت    ي شورا  س یرئ  کی
  ي رو، اعضا  نیاز ا  را به تعویق اندازد.روند کار تعهد یکی از اعضا» به سایر اعضا،  عدم    ابالغیه از انتقال «  امتناع
از    متحده  االتیا  ریتفستقابلی مبنی بر مخالفت با  است بخواهند نامه م  نممک  »4+1ي امنیت به ویژه «شورا

شورا   س یبه رئرا حل و فصل دیپلماتیک مساله قطعنامه و عدم حسن نیت دولت دونالد ترامپ در تالش براي 
آنگاه آمریکا می تواند    کند،  یمتحده چشم پوش   االتیا  ابالغیه. اگر ریاست شوراي امنیت صرفا از  تحویل دهند 

ي امنیت  شوراکشورها با  مربوط به ارتباط    ي ها  ونی و کنوانس  نیقوانعملی در نقض  استدالل کند که  اینطور  
کشوري    ارتباط با  يبرقراردر    ریاخ  يها  در سال  شورا  سیرئ طوالنی ترین زمانی که یک    صورت گرفته است.

سازمان ملل    رکل یدب از  تواند با درخواست    ی م   نیمتحده همچن  االتی. اه استبود  ي روز کار  11تاخیر داشته،  
ات مبنی  بر اساس مشاوراین مساله را  شورا می تواند    س یرئحال،    ن یبا ااین مانع را دور بزند.  ،  امیانتقال پ  يبرا

، ارزیابی کند و اینطور نتیجه  د نشناس   ینم  تیرا به رسم  متحده  االتیا  ابالغیه  تی شورا مشروع  یتاکثربر اینکه  
اما چنین رویکردي  ساز و کار بازگشت تحریم ها علیه ایران وجود ندارد.  ادامه روند  اساسی براي    چیکه هبگیرد  

چندان نتیجه بخش نخواهد بود و ایاالت متحده همچنان می تواند منظور خود را پیش ببرد. تنها مزیت چنین  
روند مد نظر ایاالت  اعتبار  کل  رویکردي این است که رئیس شوراي امنیت با ابراز نظر منفی خود می تواند  

 متحده را زیر سوال ببرد. 

روز فرصت دارد تا    30تعهد یکی از طرفین»    عدم«  ابالغیه   افتیپس از در  شورا  آمده که  2231قطعنامه    در
  ن ی ادر  تواند    ی شورا م  ي از اعضا  ک یهر  سازمان ملل را روي میز بگذارد.    ي ها  م یتحرتعلیق    د یتمد   قطعنامه 

  شیپ  باید   تیامن  يشورا  سیرئچنین اتفاقی نیفتد،  ده روز    طیاما در قطعنامه آمده که اگر  ،  گام برداردجهت  
تواند    ی متحده م  االتی اآنگاه،  گذارد.  ب  يبه را   ، آن راروز از زمان ابالغ   30ظرف    کند و   قطعنامه را ارائه   سینو

،  گریبه عبارت دکه به معناي بازگشت تحریم هاي سازمان ملل علیه ایران خواهد بود.  قطعنامه را وتو کند  
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شورا از ارائه پیش نویس   سیاگر رئ  ی و حتامنیت قطعنامه را ارائه نکنند،   يشورااي  عضیک از ا چیاگر ه  یحت
و سپس آن را  قطعنامه را ارائه   س ینو شیپکه خودش دارد را حق   اینمتحده  االتیا، کند   يخوددارقطعنامه 
 وتو کند. 

در نتیجه  و    ي ر یگ  ي اتوانند تالش کنند تا مانع ر  یم  ي امنیتشورا  يداستان نخواهد بود. اعضا  انیلزوما پا  نیا
ایاالت    ابالغیهدرباره اینکه  توانند   ی آنها مبراي نمونه، شوند.    يا   هی رو  ي روش ها ق یاز طري ایاالت متحده  وتو

  2231در قطعنامه  اگرچه  . (د درخواست کنن  ي ا  ه یروگیري    ي راتورکار شورا قرار دهند یا خیر،  متحده را در دس 
مخالف  که    ي امنیت شورا  ي اعضااما  عمل کند،    هیبر اساس ابالغ  د یبا  ي امینت قاطعانه گفته شده است که شورا

متحده و    االتیاخود را ملزم به چنین کاري نخواهند دانست.)  هستند، احتماال  متحده    االتیابا موضع گیري  
و    قرارگیري اطالعیه ایاالت متحده در دستورکار شورا راي آري دهند به ادامه روند  شورا باید    گر یهشت عضو د

با توجه به پاسخ شورا به قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، این احتمال زیاد است که ایاالت متحده  
کشورهاي مخالف توانایی    تیاقل  ،نیبنابرانتواند سطح حمایت الزم براي پیشضبرد منظور خود را به دست آورد.  

  ي امنیت شورا  ياز اعضا  یبرخ  را خواهند داشت.  باره ادامه تعلیق تحریم ها در  ي ری گ  يرا ممانت از برگزاري  
نبود یک راي گیري، ساز و کار بازگشت تحریم ها  کنند که در    ریتفس  نگونه یرا ا  2231ممکن است قطعنامه  

خواهد  آن را رد    بی شکمتحده    االتیاچنین خوانشی از متن قطعنامه قطعی نیست و  اما  کامل نخواهد بود.  
 کرد. 

  قدرتمند   ي) راهکارهاو دیگر شرکاي برجام متحده (   االتینوشته شد تا به ا  2231است که قطعنامه    نیا  تیواقع
بر   یمبن يمصوبه ا چی روز ه  30که اگر بعد از این قطعنامه آمده  12در بند براي بازگرداندن تحریم ها بدهد. 

ار کرده باشد یا خیر، تحریم ها  راي گیري برگز شورا  نکه ی نشود، صرف نظر از ا بی ها تصو م یتحر  تعلیق د یتمد 
ایاالت متحده می تواند همه تالش هاي دیگر اعضا براي انسداد  ،  گریبه عبارت د علیه ایران باز خواهند گشت. 
 کند.  ي روزیپاعالم روز  30پس از راي گیري را نادیده بگیرد و 

مناظرات درباره حق ایاالت    خالصه اینکه مناظرات بر سر روند رویه اي نیز همان نتیجه اي را می دهد که 
مناظرات   این  ها؛  تحریم  بازگشت  کار  از ساز و  استفاده  براي  به  متحده  اصلی  و مساله  نتیجه است  بی  کال 

است. در حالی که بسیاري  ربط    یب  ي ا  هی رو  يمانورهامشروعیت ادهاي آمریکا مربوط می شود و مناظره بر سر  
می گوید که ساز و  ، آمریکا می دانند بی مورد  را از اعضاي شوراي امنیت معتقدند موضع گیري ایاالت متحده 

 کار بازگشت تحریم ها را آغاز کرده و بیشتر اعضاي شوراي امنیت هم این ادعا را نادیده می گیرند.  

 ت یامن يشورا  يها میتحر  ياجرادر مسیر موانع بالقوه : ج
، اختالف  شتریب  اتحثا بم  يبرا يتواند مقدمه ا  یمباره ساز و کار بازگشت تحریم ها در  هی استدالل اول  هرگونه

این باشد که آیا دولت ها باید تحریم هاي سازمان ملل علیه ایران را اجرا کنند یا  برانگیزتر و پیچیده درباره  
به ماجرا باز کنند و مباحثات  ثالث را    يکشورها  پاي  منتقدان آن هم  متحده و    االتیاهم  رود که    ی انتظار مخیر.  
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کنونی از  نامشخص و متناقض    ی قانون  يقرائت هاتوجه به  با  بکشند.    (مقر سازمان ملل)  وركیوی نخود را به  
جه  مواجانب داري کنند،  کدام طرف  باره اینکه از  در  دشوار  یاس یس   می تصمیک  دولت ها با  ،  2231قطعنامه  

اتحادیه اروپا خیلی سریع  ،  در حالت معمولیک گزینه پیش رو خواهد داشت:    ز یاروپا ن  هیاتحاد.  خواهند شد 
  ه ی عضو اتحاد  يکشورهااحتماال  مورد    نیکند، اما در ا  یخود لحاظ م  ن یسازمان ملل را در قوان  يها  م یتحر

 نمی بینند. کار   نیا يبرا  یل یاروپا دل

سازمان    یمیتحر  يها  میمتحده و منتقدان آن در سازمان ملل ادامه خواهد داشت. رژ  االتیا  نیبمناقشات  
د  نشو  ی از ده عضو منتخب اداره م  یکیریاست آنها را  شود که به طور معمول    یاداره م  یی ها  تهیملل توسط کم

  ي سط کشورهاتو  اه  می تحر  ياجرااز سوي دیگر، هیئت هاي ناظر بر  مطابق توافقات جمعی فعالیت می کنند.  و  
  ي شورا  يها  م یتحر  میرژ راي نمونه،  دهند. ب  یها گزارش م  تهیکم  نیایی هستند که به  نهادها  ریعضو و سا

  نظارت می شد که تحت   1737  رانیا  يها   میتحر  ته یاز برجام توسط کم  شیپعلیه ایران در دوران    تیامن
ي  اعمال شده توسط شورا  ي ها  میتحر  ي نظارت بر اجرااین کمیته    فه ی وظ.  شده بود  سیس ات  1737قطعنامه  

پیگیري  را  ها میکه موارد نقض تحر  یانمتخصص ئتیه  و تهیکم نیا. بود 2010و    2006 يها سالامنیت در 
که    شد آنها    نیگزیجا  د یجد   ی نظارتیک ساختار  و    ند منحل شد   2231قطعنامه    ب یپس از تصومی کردند،  

(در حال حاضر بلژیک) فعالیت می    کننده»   لیتسه«  عنوانخودش زیر نظر یکی از اعضاي شوراي امنیت به  
 .د نک

ایران به معناي پایان این مناسبات و آغاز کار  ساز و کار بازگشت تحریم هاي سازمان ملل علیه  ،ينظر تئور  از
صاب یک هیئت جدید متخصصان براي حمایت  مجدد کمیته هاي ناظر بر اجراي کامل تحریم ها و همچنین انت

ساز و    توانند   یمي امنیت در صورت ممانعت از تشکیل کمیته جدید،  شورا  ياعضا  از این روند خواهد بود.
چنین اقدامی از سوي اعضاي اصلی شورا  کنند.   یخنثرا ها  می تحر  ياز اجرا نانی اطمکارهاي حائز اهمیت در 

مجدد قطعنامه  شت بازگ رش یپذ می توانند با خودداري از   نیو چ هیروس اصال دور از ذهن نیست. براي نمونه، 
دیگر اعضاي شوراي امنیت که با آمریکا مخالف هستند می توانند  شوند.    ته یکماز تشکیل مجدد    مانع  1737

 تعیین رئیس کمیته، در روند تشکیل کمیته اختالل ایجاد کنند.  براي با خودداري از جلسات مشورتی 

شت  نظارت بر بازگ  ياز متخصصان برا   يد یجد   ئتیهتشکیل    بهسازمان ملل،    رکل یدبآنتونی گوترش،  شاید  
ها تشکیل می شود، اما    میتحرناظر بر  ته یکمک به کم يبرااساسا  ئتیه نیاگرچه ا؛ تصمیم بگیردتحریم ها  

االت  یبه ا  نینماد  ي روزی پ  کیگوترش بدین ترتیب  است.  سازمان ملل    رکلینهاد مستقل تحت نظارت دب  کی
اما باز هم اعضاي شوراي  کرده و نشان داده که نقطه نظر آمریکا در این مباحثات را پذیرفته است،    متحده ارائه

مساله اي که می تواند شرایط  اختالل ایجاد کنند.  انتخاب متخصصان  امنیت می توانند به طور جداگانه در روند  
مان ملل علیه ایران را بپذیرد و  را پیچیده تر کند، این است که گوترش ساز و کار بازگشت تحریم هاي ساز

سازمان ملل   ی مجمع عموم  ياعضا ببرد. نیرا از ب  2231ساز و کارهاي نظارتی ایجاد شده مبتنی بر قطعنامه 
از    ان را متخصصجدید    ئتیه  ک یجه براي انتصاب  بودگفته اند که    یوارد عمل شوند: برخمکن است  مهم  
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از    ک ی  چی، هي ند. از نظر تئورنک  ی مدارد، مسدود  ملل نظارت    مان پنجم مجمع که بر بودجه ساز  ته یکم  قیطر
  ت یحقاناعضاي سازمان ملل از مشروعیت و درك  بر د، اما نگذار  ینمتحریم ها تاثیري اختالفات بر اعتبار   نیا

 د بود. گذار خواهنر یثاها ت می حرت  ياجرا ي آنها برا ی متحده و آمادگ االتیا گیري  موضع

  نظر در میان   دست کم گرفت. چشم انداز اختالف  د ینباروندهاي مناقشه آمیزي را    نیچنتاثیرات گسترده تر  
پیشتر از  نهاد را که    ایناعتبار  بازگشت یک قطعنامه پیشین شوراي امنیت  بر سر امکان    تیامن  يشورا  ياعضا

ی برد.  دچار آسیب شده بود، بیش از پیش از بین میک سري شکست ها در رسیدگی به درگیري هاي شدید 
ایران می تواند بح به  اعمال مجدد ساز و کارهاي تحریمی مربوط  بر سر  به سایر  ث  مناقشات    ي ها  می رژرا 

 خوششان نمی آید، ها    میاز تحراساسا  از آنها    ياریبس ي امنیت که  شورا  ياعضابکشاند و سبب شود  ی  میتحر
  ی ن یب  ش یپ  پلماتید  کی درگیر خواهند شد.    نظارت بر آن  ي ئت هایها و ه  ته یسر کمبر    ي ا  ه ی جنگ رویک    در 

 . مدت خواهد بود  یبه سازمان ملل طوالن بیآس  که  ه کرد

  ی م  بیآس   تیامن   يشورامجادله شدید بر سر بازگشت تحریم ها علیه ایران به    در شرایطی که این حال،    با
گزینه جایگزین یعنی بازگشت بالمنازع تحریم هاي ایاالت متحده، نیز ارزش  شاید برخی فکر کنند که  ،  رساند 

ساز و کار بازگشت  گنجاندن   يبرا  نده یدر آ  یتالش هر گونه که  آشکار است  کامال  ر  در حال حاضبررسی دارد.  
  ي عضاا  ریاما اگر ساهد بود.  اخومحکوم به شکست  سریع تحریم ها در هر توافقی (براي نمونه با کره شمالی)  

خواهند رسید    جه ینت  نی ا  احتماال بسیاري از کشورها به را به چالش بکشند،  آمریکا    ي نتوانند ادعا  ي امنیت شورا
خواهند  مطرح  و از این رو، این سوال را  اساسا توهم بوده  براي ایران    2231قطعنامه  تایید برجام در  مزیت که  

باکرد   قطعنامه ها  د یکه چرا  قطعنامه    تی امن  ي شورااینچنینی    يبه    2231اعتماد کنند. مذاکره کنندگان 
وقتی  کنند.    نیآن را بهتر تضم  ي توانند اجرا  یقطعنامه سازمان ملل میک  توافق در  آوردن  معتقد بودند که با  

  ده یچ یپ  يضامن توافقنامه ها   ن به عنوااثبات شود که چنین تضمینی پوشالی است، موقعیت شوراي امنیت  
و این آسیب احتماال خیلی شدیدتر از مجادالت بر سر بازگشت تحریم ها علیه    ند یب  ی م  ب یآس   ی الملل  نیب

 ایران خواهد بود. 
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 گزینه ها و توصیه ها
قطعنامه    ک یارائه    قیاز طرعلیه ایران    ی حاتیتسل  يها  تحریم   د یدولت ترامپ در تمد  ی نیب  شیپشکست قابل  

امنیت بر  ،  جدید در شوراي  به ساز و کار  که    دگاهید  نیابه  آن به سازش،    لیعدم تماافزون  امر  ابتداي  از 
  ن یدر چن«بازگشت سریع» تحریم هاي سازمان ملل علیه ایران می اندیشیده اعتبار بیشتري بخشیده است.  

است: رد تالش   یاصول کردیرو  کیحفظ » 3اي  « ژهیبه و برجامدر   مانده یباقامضا کنندگان  تیاولو یطیشرا
فشار  تحت    ؛کوتاه مدت  تالش براي به تعویق انداختن اتفاقات در توافق هسته اي؛  جانبه    کی  یسیبازنو  ي براها  

 مدت.  یمدت؛ و حفظ برجام در طوالن   ان یدر مآن  د یواکنش شد ممانعت از  ي برا رانیاگذاشتن 

 االتیاجواب دادن این راه    يوجود داشته باشد. اما برا   روند رقابتی  نیاز ا  يریجلوگ   يبرا   یاست راه  ممکن
و این اتفاقی است که    کند   ینیخود عقب نشي»  حداکثر«اعمال فشار    استیعناصر س باید از برخی    متحده

  ي جلسه مجاز   شنهادیپ ، رئیس جمهوري روسیه، زمانی که  نیپوتوالدیمیر  .  د رس   ینمچندان محتمل به نظر  
ترامپ    لیتماتصور می کرد  احتماال چیزي شبیه به همین را در نظر داشت و شاید  ،  مطرح کردرا    رانی و ا  5+    1
 سوق دهد. نوعی تفاهم جدید را به سمت طرف هر دو  می تواند  ران یاآسیب دیده و اقتصاد ه توافق  ب

محدود،    محدودیت تسلیحاتی کوتاه مدت، یک باره و تجدید نظر فنی درباره  چنین تفاهمی می توانست به یک  
شاید می توانست با تقویت اینستکس یا کمک به    » 4+  1علیه ایران بینجامد و در ازاي آن، «شاید سه ماهه،  

ه، براي این کشور  پول درخواست کرد  ی الملل  ن یصندوق باز    19وامی که ایران براي مقابله با کووید  دریافت  
سایت  . تهران می توانست به نوبه خود براي بازرسان آژانس بین المللی انرژي اتمی به  فراهم کند   ی مال  نیتسک

هاي فوریتی    ینگران  می توانست  هاي مورد مناقشه دسترسی فراهم آورد. (ایران این کار را کرد.) چنین سازشی
را   متحده  اروپا/ایاالت  در شورا  ی حاتیتسل   ي ها  ت یمحدودباره  دراتحادیه  نمایش  و  سر  برطرف  بر  امنیت  ي 

با این حال، به نظر می رسد ترامپ با ادعاي آغاز کردن روند ساز و کار  بازگشت سریع تحریم ها خنثی کند.  
 پاسخ خود را به پوتین داد و اعالم کرد چنین احتماالتی وجود ندارد. بازگشت تحریم ها 

تالش هاي خود براي بازگشت تحریم هاي سازمان ملل را با نهایت سرعت پیش    متحده  االت یاتوجه به اینکه    با
  ن یساده ترشاید  خواهند برجام را حفظ کنند    یکه م  یی آن دسته از کشورها  ي براواکنش    نیبهترمی برد،  

را نادیده بگیرند.    رانیا   هی عل  افتهی  انیپا  يها  میبازگرداندن تحر  يمتحده برا  االتیتالش ااینکه  باشد:    واکنش
شورا ادعا   ياعضا  تیشورا منتقل کنند. اگر اکثر  سی باره به رئ  نینظرات خود را در ا  د یبا  ي امنیتشورا  ياعضا

شورا   س یرئ موقعیت الزم براي ارجاع مساله به شوراي امنیت برخوردار نیست، آنگاهاز  متحده  االتیکنند که ا
تحریم    ع ینظارت بر روند بازگشت سر  ی طیشرا  چنیناطالع دهد. در    (سازمان ملل)   مرجع نهاد  مراتب را به    د یبا

 د. ش دشوار خواهد ،  شده ی نیب ش یپ 2231که در قطعنامه   ي نطورها آ

از سوي شوراي  با دقت    د یباآنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل،   نبود یک رهنمود آشکار  بردارد. در  گام 
، تصمیم عاقالنه براي گوترش می تواند خودداري از هر  تحریم ها»امنیت در رابطه با وضعیت «بازگشت سریع  
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دبیرکل    گونه گام برداشتن در جت پذیرش پروند ارائه شده از سوي ایاالت متحده یا مواضع مخالف با آن باشد.
و بودجه الزم،    آن   يتواند بدون دستورالعمل ها  یهشدار دهد که نم  ي امنیت شورا  ي اعضا  به   د یباسازمان ملل  

 را آغاز کند.  د یجد  يها  میقدامات مربوط به تحر ا

تحریم    عیاز بازگشت سر  ي ریجلوگ  يرا برا  يا  ه یشورا ممکن است وسوسه شوند که موانع رو  ياز اعضا  یبرخ
مشخص  با توجه به اینکه اختالفات حل شدنی نیستند،  ، اما  ندازند ا  ر یخابه ت  يکنند و روند را تا حد   جاد یا  ها
نبرد    کیمتحده در    االتیشدن ا  ریجهات، درگ  یاز برخ  چنین اقداماتی نتیجه خواهد داشت یا خیر.که    ستین

در مسائل    نکهیا  يبه جاگفته: «  ییاروپا  پلماتید  ک یبخشد.    تیمشروعآن    يتالش هابه  تواند    یم   يا  ه یرو
 واکنش نشان دهیم.» متحده   االتیا يتالش هابه  یبا شانه باال انداختن جمع د ی، بامیگرفتار شو ي ا ه یرو

این ساز و  بالقوه  راتیث اگرفتن ت  دهیناد ي به معناساز و کار «بازگشت سریع» تحریم ها در شورا به  ی توجه  یب
حریم ها آغاز  اینکه ساز و کار بازگشت ت   بر  یمبن ي امنیت همزمان با موضع گیري  شورا  ي . اعضاستینکار  

  ته یکم  ل یتشک  يبراها  از تالش    ير یجلوگهمانطور که پیشتر با جزئیات توضیح داده شد، در جهت    د یبانشده،  
اقدام ایاالت متحده براي استفاده از    که   ستیمعنا ناین  لزوما به    ن ی. اان اقدام کنند متخصص  ئت یه  ای  ها  م یتحر

  ي برا شماري از کشورها را  متحده احتماال    االتید: امانخواهد    جهینت ی  کامال ببازگشت تحریم ها    ساز و کار
مجازات  تحت فشار خواهد گذاشت و آنها را به اعمال تحریم علیه خودشان به عنوان  ها    م یتحر  ن یا  ياجرا

  ب یهرگونه آس   انداختن  قیتعو و به  محدود کردن  ایران تهدید خواهد کرد. اما  خودداري از اعمال مجازات علیه  
 باشد. یهدف اصل د یبابه برجام  شتریب

موافقت  ي امنیت  شورا  ي اگر اکثر اعضابداند.    ت یمسئول  ک یرا    ي توافق هسته ا   نجات ایران نیز باید کمک به  
ایران هم از واکنش شدید به ساز و کار بازگشت  بهتر است  ،  رند یبگ   ده یمتحده را ناد  االتیکنند که تالش ا

و بیشتر از اظهارات آمریکا، بر آنچه عمال در صحنه در حال وقوع است، متمرکز شود.    تحریم ها خودداري کند 
اید از عمل به تهدیدهاي پیشین  بهستند، ایران هم  ناکارآمد  شود که  اثبات  اگر تحریم ها اجرایی نشوند یا  

اقدام ایران در همکاري با آژانس بین المللی    .کند   يخوددار «ان پی تی»  خروج از    ایخروج از برجام    مبنی بر
انرژي اتمی و فراهم آوردن دسترسی به سایت هاي مورد مناقشه گام مثبتی از سوي ایران در ممانعت از تشدید  

بود.   منزوي شدن  بحران  از  ایران  پیشبرد  متحده    االتیاشاید  هاي  قطعنامه    س ینو  ش یپدر  تحریم  تمدید 
درصدي از    100به معناي حمایت  آمریکا را    کرد یمخالفت با رو د باشد، اما نباید  خوشحال ش تسلیحات متعارف  

دهد، ممکن است   نشانمتحده    االتیااگر ایران تصمیم بگیرد که واکنش شدیدالحنی به اقدامات  خود بداند.  
که این مساله احتماال از هم پاشیدن توافق هسته اي را  کند  واکنش    به مجبور  رو و آنها را  را    » 3اي  «دست  

 کند. می  متحده دشوار   االتیا نتخاباتا جه ینتتسریع و احیاي آن را فارغ از  
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 نتیجه گیري 
با  »  حداکثر کارزار «اعمال فشار   اکنون    ی ب   یتالش   :شده استنسبی همراه    کی پلماتیدکارزار    ک یواشنگتن 

  ی تالش ب  کی   ، و به دنبال آنعلیه ایران  سازمان ملل متحد    ی حاتیتسل  ي ها  تی محدود   شیافزا  ي برا  جه ینت
مندرج  «بازگشت سریع» تحریم ها    ي ها  هی از آنجا که روپیش از برجام.    يها  میهمه تحر بازگشت    يبرامحابا  

مشخص نیست.    تیامن  يشورادر    ی جنگ طناب کشحقوقی    جهی، نتستند ینقطعی    2231در برجام و قطعنامه  
با آشکار    »4+    1«صدق نمی کند. باقی اعضاي شوراي امنیت و به ویژه  آن    یاس یعواقب س این مساله درباره  اما  

ساختن دیدگاه خود مبنی بر اینکه آمریکا در موقعیت الزم براي استفاده از ساز و کار بازگشت سریع تحریم  
حده در این زمینه در سازمان ملل برداشته، می توانند به  و نادیده گرفتن هر گامی که ایاالت مت ها قرار ندارد

از بازي کردن مطابق دست ایاالت متحده    د یبا  زین   رانیا  محافظت از آنچه از برجام باقی مانده کمک کنند.
 را جدي نگیرد.اقدامات دولت ترامپ خودداري و تالش کند 

شرایط  است. در    شهی هم  ي برا  بار   ک یبرجام  دفن  آن    ییهدف نها  پیشتر به وضوح اعالم کرده   ترامپ   دولت 
این بازي ها  گرفتن    دهی ناد  ،آن  یاس یس   يها  يبه باز  ییگو  پاسخ  ي براترین روش  هوشمندانه  شاید  کنونی،  

 باشد. 
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