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دریافت-7938/71/85:پذیرش7931/5/81:


چکیده

در بررسی برجام از منظر بینالمللی ،طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا
ایسیاسی،سوالیغیردقیقوگمراهکنندهاست.چراکهچنینرویکردیبازخورد


موافقتنامه
نگاهطبقهبندیمحورنظامهایداخلیبهموافقتنامههایبینالمللیاست.لذاآغازبررسیمقاله
حاضر،چگونگیونحوه تنظیممتغیرهاییکتوافقبینالمللیبرایحصولآثارونتایج
مدنظر مذاکرهکنندگان آن است .به دلیل استفاده تنظیمکنندگان برجام از مجموعهای از
متغیرهای مدلسازیشده ویژه ،این توافق در شأن بینالمللی خود از حیث شکل ،اجرا،
مکانیسمحلوفصلوشروطخروج،بهمراتباجرائیتروقویترازیکمعاهدهتنظیم
شدهاستوازحیثمحتوانیز،ازسازمانیجهتاجرایبلندمدتتعهداتخودبرخوردار
استواگرچهدرحالحاضردرخصوصقابلیترسیدگیقضاییبرجامنمیتواناظهارنظر
قطعیبهعملآورد،بااینوجودرویه قضاییبینالمللیمؤیدوجودقابلیتقضاییبرجام
است.لذابنظرمیرسدمدلانعقادموافقتنامههایبینالمللیازجملهبرجامدرحالتحولاز
مدلهایقدیمیبهسمتاشکالجدیدتریهستندکهتمرکزوثقلآنهابرجنبههایاجرائی
وکارآمدیآنهااست .
برجام،موافقتنامهبینالمللی،کارآمدی،مکانیسماجرا،پایبندی.

واژگان کلیدی:


.استادیارحقوقبینالمللدانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکز(نویسندهمسئول)azaheri878@gmail.com

7
.8دانشجویدکتریحقوقبینالملل،دانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکزmnazif690@gmail.com
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 .1مقدمه
آقای ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در نطقهای انتخاباتی خود ،ازجمله
سخنرانیخوددرالبیاسرائیلآیپک7درمارس8171بیاننمودکه«:اولویتاولمنلغومعامله
فاجعهآمیزباایراناست».اینقبیلاظهاراتدرگذشتهازسویسایرکاندیداهایانتخاباتینیز
مطرحشدهبود).(Yahoo News, 2016سناتورمارکوروبیو،8ضمناعالماینکهرعایتبرجام9
برایدولتهایبعدیالزامآورنیست،وعدهدادهبودکهدراولینروزانتخابخویشبهعنوان
رئیسجمهوراینپیمانرالغوخواهدنمود).(Ackerman & Golove, 2015
آقایمایکپامپیو4یکیازنمایندگانکنگره ایاالتمتحده آمریکاازآقایجانکری وزیر
امورخارجهسابقآنکشوردرخواستنمودکهگزارشمعامالتپنهانباایراندرحاشیهبرجام
وهمچنیننسخهایامضاء شدهازبرجامرابرایکنگرهارسالنماید.وزارتامورخارجه آمریکا
نیزدرپاسخبهدرخواستآقایپامپیو،بیانداشتکه«:هیچمعاملهپنهانیباایراندرحاشیهبرجام
صورتنگرفتهاست»8ودرادامهبیانمیدارد":برجامنهیکمعاهدهاستونهیکموافقتنامه
سادهواجراییونهیکسندامضاء شدهاست.برجامبیانگرتعهداتسیاسیبینایرانو8+7
است....موفقیتبرجاموابستهبهایننیستکهیکسندتعهدآورحقوقییاامضاء شدهاست،
بلکهموفقیتآندراقداماتاستصوابیگستردهایاست1کهدراینسندگنجاندهایموهمچنین
دردرکاینواقعیتتوسطایرانقرارداردکهاگرتعهداتخودرابجانیاورد،ماقادریمتحریم-
هایخودرادوبارهبرایرانتحمیلنماییم" .
آقایانبروسآکرمن1ودیویدگوالو5بااستنادبهقانونمصوب8178نظارتبرایران
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 (Iran

) Review Act 201571معتقدندکهبرجامهماننددیگراسنادتعهداتآمریکادرمقابلصندوق
بینالمللیپول،بانک جهانی،نفتاوسازمان تجارت جهانییکموافقتنامهسادهواجرایی با
مجوزکنگرهاست.موافقتنامههایسادهواجراییبامجوزکنگره،مدتزمانمدیدیاستکه
1. US pro-Israel Lobby AIPAC (the American Israel Public Affairs Committee).
2. Marco Rubio.
برنامهجامعاقداممشترک 3.Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Vienna,14 July 2015
4.Mike Pompeo.
.8نامه73نوامبر8178وزارتامورخارجهآمریکابهنمایندهپامپیو،تصویرضمیمه .
6.Extensive Verification Measures.
7. Bruce Ackerman.
8.David Golove.
.3بروسآکرمن،ازمحققینحقوقاساسیآمریکاواستاددانشگاهییل) (Yale Universityاست.دیویدگوالواستاد
دانشگاهنیویورک)(NYUومتخصصحقوقاساسیوروابطخارجیاست .
10. Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015, (H.R. 1191, Pub. L. 114–17).
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تکیهگاهاصلیدیپلماسیآمریکااست.برجامهمانندسایرموافقتنامههایازایندستریشهدر
مقرراتی دارند که رئیس جمهور را مجاز میدارد تا ملت آمریکا را متعهد نمایند  . ...رئیس
جمهوردیگرنمیتواندآنهارالغوکند،همانگونهکهنمیتواندقوانینومعامالتدیگررالغو


کند) .(Ackerman & Golove, 2015
دانیلجوینر 7دراینرابطهمیگوید":بایدبدانیمکهبرجام یکمعاهدهنیست.این امربه
صراحتدرصفحه ششازبرجامآمدهاست 8،هنگامیکهاینمتنبهتمامیتعهداتجزئیای
کهدرآنآمدهاستبهعنوان"اقداماتداوطلبانه" اشارهمیکند.اینبیانازحیثحقوقبین-
المللبدینمعنااستکهنهتعهداتحقوقیایرانونهاعتبارحقوقیآژانس ) (IAEAتحتتأثیر
برجامقرارنمیگیرند.برجامتوافقیسیاسیمرکباز تعهداتسیاسیوغیرحقوقیاست.این
تمایزمهمیاستکهبایددرهنگامدسترسیگستردهبازرسانآژانسدرایرانکهدربخشQدر

ضمیمهیکبرجامبیانشدهاند،مدنظرقرارداشت") .(Joyner, 2016: 228
آقایجکگلداسمیت9بیانمیکندکهبرجامیکموافقتنامهسادهواجرایینیست،بلکه
یکتوافقسیاسیصرفاستکه"تعهداتالزامآورحقوقیپدیدنمیآورد،هرچندازقدرتی

هنجارمنددربسترسیاسی(یااخالقی)برخورداراست") .(Goldsmith, 2016: 10-11
درهمینرابطهبرخیازصاحبنظران4درحقوقداخلیایرانگفتهاند":برجامبهخودیخود
یکمعاهدهنیستواساساًیکتوافقسیاسیاستکهالزاماتوالتزامات،همگیجنبهاعتمادسازی
وداوطلبانهداردونهحقوقی.یعنیاینکهاگریکطرفنقضتعهدبکند،آثارشایننیستکه
منتهیبهیکاختالفحقوقیشودکهبایدیکمرجعحقوقیبهآنرسیدگیوحکمصادرکند.
ضمانتاجرانیز فقطبرگشتبهوضعیتگذشتهو شرایط سیاسیپیشیناست .هیچکسمورد
مواخذهقرارنمیگیرد".ویادامهمیدهد":ایرانودرمقابلش8+7هرموقعارادهواحساسکنند
کهاجرایاینتعهداتمنافعسیاسیشانرابهمخاطرهمیاندازد،بدوناینکهتبعاتحقوقیبرایشان

داشتهباشد،میتوانندازآنخارجشوند"(قنبریجهرمی .)89-84:7934،
.7دانیلجوینر ،Daniel Joynerاستاددانشکدهحقوقدانشگاهآالبامااست .
کهمقررمیدارد :

اشارهمیکند

.8جوینربهاینبخشبرجام
"Iran and E3/EU+3 will Take the Following Voluntary Measures within the Timeframe as
Detailed in this JCPOA and its Annexes".
 .9جک گلداسیمت  Jack Goldsmithاستاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و عضو ارشد موسسه هوور در دانشگاه
استنفورداست .
.محمدجعفرقنبریجهرمی،مدیرگروهحقوقبینالمللدانشگاهشهیدبهشتی .
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نظراتبرخیازپژوهشگران7درخصوصبرجامدرمقالهایدرپژوهشکدهیشوراینگهبان
مطرحشدهاستکهبرجامیکمعاهدهوآنهمازنوعمعاهدهتشریفاتیاست.اینمقالهدرادامه
بیانمیکند":براساساصول11و788قانوناساسیونظراتتفسیریشوراینگهبان،تصویب
توافقنامههایبینالمللیکهاوالًدارایوصفبینالمللیاستوثانیاًموجبتعهددولتایران(از
هرنوعوجنس)میگردد،درصالحیتمجلسشورایاسالمیقرارداردوچنینمعاهداتیدر
زمره معاهداتتشریفاتیبهحسابمیآیند".سپسدربند 4اینمقالهاضافهمینماید":مطالعه
برجامبیانگرآناستکهمتننهاییتوافقایرانوکشورهای8+7دارایهردووصفبینالمللی-

بودنوداشتنتعهدبرایدولتایراناست"(بهادریجهرمیوفتاحیزفرقندی .)87-88:7934،
عدهایدیگرازنویسندگان 8معتقدندکهنهفقطمحتوایبرجاموقصدونیتتهیهکنندگان
آن،بلکههمچنینقواعدحقوقمعاهداتوکنوانسیونوین 7313نیزچنینچیزیرانمیرساند

کهبرجامیکمعاهدهباشد) .(Mardani & Hooshmand, 2016: 70
بررسینظراتفوقالذکرحقوقدانانحکایتازاینداردکهبیشترنظراتمذکوربطورعمده
ازمنظرحقوقاساسینظامهایداخلیحولدومحورمعاهدهبودنونبودنبرجامدورمیزننددر
حالیکه بهنظر در وهله اول ،بررسی ماهیت این توافق و اعتبار بینالمللی آن در نظام حقوق
بینالمللشایسته توجهاست.لذاپیشفرضمقاله حاضرایناستکهایندونگاهبهبرجاماز

یکدیگرمنفکبودهوتأثیرمستقیمیبریکدیگرندارند.بنابراینبرجاممیتوانددرنظامحقوق
بینالمللازیکجایگاهودرنظامحقوقداخلیازجایگاهمتفاوتدیگریبرخوردارباشد.به

همینجهتشایستهاستکههریکازاینشئونبطورمستقل،بررسیگردند .
بررسیجایگاهبینالمللیبرجام،موضوعمقاله حاضراست.بدینمنظورابتداقالبشکلیو
جایگاه برنامه جامع اقدام مشترک در حقوق بینالملل مورد بررسی قرار میگیرد .در بررسی
نظریقالبمربوطه(اعالمیههایمشترک)دودیدگاهتوصیفگراوکارکردگراواستدالالتهر
یکازایندودیدگاهدرحدتواناینمقالهطرحوبررسیمیشود.سپسدربازشناسیعملی
برجام،مؤلفههایتشخیصیهریکازایندودیدگاهدرسندبرجامموردارزیابیقرارمیگیرد.
المللنتیجهگیریشده است

درپایانبابررسی نحوه مدلسازی اینگونه موافقتها درحقوق بین
.7علیفتاحیزفرقندی،دانشجویکارشناسیارشدحقوقعمومیدانشگاهتهرانوعلیبهادریجهرمی،دانشجویدکتری
حقوقعمومیدانشگاهتهران.
.8نادرمردانی،عضوهیاتعلمیدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهشیرازومحمدمهدیهوشمند،رئیسگروهحقوق
دانشکدهحقوقوعلومسیاسی،دانشگاهشیراز.
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که برجام ،یکی از مصادیق موافقتنامههای نسل جدید است که با استفاده از مالکهای
توصیفگراییشایدنتوانآنرایکمعاهدهنامید،لیکنبرطبقمالکهایکارکردگراآنرا
میتوانیکمعاهدهتقویتشدهیاابرمعاهدهبهحسابآورد .


 .2جایگاه برجام در نظام حقوق بینالملل
تنظیم سند برجام از زاویه تحلیل روشهای حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی
رسمیتشناساندنتعلیقتحریمها،رفعتحریم-

موفقیتبزرگیمحسوبشدهوثمراتیهمچونبه
هایهواپیمایی،فروشنفت،شکستنفضایایرانهراسیوغیرهراباخودبههمراهداشتهولیدر
عین حالموجبطرح سواالتبسیاریشدهاستازجملهآیاموافقتنامهبرجام دربردارنده
تعهداتماهویاستوآیاقابلیترسیدگیقضائیداردیاخیر؟پاسخبهاینسواالتبررسی
ماهیتاینسندرادرابتدایامرضروریمیکند .
براییافتنپاسخاینسواالت،الزماستکهابتدابهاعالمیههایمشترکوبیانیههایمشترک
بهعنوان قالب شکلی برنامه اقدام مشترک و برنامه جامع اقدام مشترک پرداخته شده و سپس
جایگاهونحوهمدلسازیآندرحقوقبینالمللموردبررسیقرارگیرد .


 .2-1جایگاه "اعالمیههای مشترک" ،بهعنوان قالب شکلی برجام در نظام حقوق بینالملل
7

مدتزمانیاستکهدررویهدولتهاازاسنادمتعددیتحتعنواناعالمیهیسیاستمشترک ،
اعالمیهقصدمشترک،8بیانیهمشترک،9صورتجلسهنهایی،4مبادلهیادداشت8وغیره1استفادهمیشود
که در ابتدا بهنظر میرسد این اسناد تعهد حقوقی پدید نیاورده و بهواسطه آنها ،فقط مبادالت
دیپلماتیکومواضعمشترکطرفیندرموضوعیواحد،یامسائلنگرانکنندهثبتوضبطشدهواین
اسنادفارغازتعهدحقوقی1صرفاًمبینتعهداتسیاسی5طرفیناند) .(Dalton, 1994: 1
ایناسناددرحقوقوروابطبینالمللتحتعناوینمختلفیطبقهبندیشدهوساختاروکارکرد
1. Joint Statement of Policy.
2. Joint Statement of Intent.
3.Joint Communique.
4. Final Act.
5.Exchange of Note.
بینالمللی در استفاده از این اسناد به نامهای مختلف دیگری همانند  Solemn Declaration,
 .1در بررسی رویه  
Compact, Platform, Terms of Reference, Declarationیاحتیبهعناوینیهمچون Timetable, Textبر
میخوریم) .(Aust, 2007: 25
7. Obligation.
8. Commitment, Pledge, Assurance, Arrangements.
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آنهاموردبررسیقرارگرفتهشدهاست.حقوقدانانآمریکاییبطورعمدهازایندستهازاسنادبه
عنوانموافقتنامههایغیرالزامآور 7،موافقتنامههایشرافتمندانه 8یاموافقتنامههایسیاسی 9یاد
میکنند).(Dalton, 1994: 1; Garcia, 2015: 10حالآنکهحقوقدانانانگلیسی،ایندستهازاسنادرا
تحتعنوانکلیتفاهمنامهها4دستهبندیمیکنند).(Aust, 2007: 25مبادلهیادداشت8نوامبر7371
بینایاالتمتحدهآمریکاوژاپن8درموردجلوگیریوکنترلمهاجرتژاپنیهابهآمریکاوتعهد
متقابلآمریکانسبتبه ژاپنکهبطورمعمولازآنبهعنوانیکموافقتنامهشرافتمندانهیادمی-
کنند ،اعالمیه مشترک  74آگوست  7347بین روزولت و چرچیل که از آن بهعنوان منشور
آتالنتیکیادمیکنند،پیمان7318هلسینکیازجملهنمونههایقدیمیایناسنادهستندوازموارد
هنگکنگونیز
جدیدایناسنادمیتوانازاعالمیهمشترک 7354چینوانگلیسدرموردآینده  
تفاهمنامه7335عراق-سازمانمللمتحدراجعبهبازبینیسالحهایادکرد .
قریببهاتفاقمحققینِاینعرصهاذعانمیدارندکهدرمیانایندستهازتوافقاتبینالمللی،
اسنادیباماهیت ووضعیت کامالًمتفاوت از یکدیگروجوددارد.مشاوروزارتامورخارجه
ایاالتمتحدهآمریکابهنامروبرتدالتوندراینموردبیانمیکند":درتعیینتعهداتحقوقی-
ایکهایناسنادپدیدمیآورند،نامآنهاتعیینکنندهنیست،بلکهقصدطرفینبهشرحیکهدر
عبارات 1وزمینه 1آناسنادوجوددارد،اوضاعواحوالانعقادآنهاوهمینطورتوضیحاتیکه
طرفینارائهنمودهاند،ماهیتحقوقیایناسنادراتعیینخواهدکرد" ).(Dalton, 1994: 2آنتونی
آستمعتقداست:درارزیابیهرسندیکهیادداشتتفاهمنامیدهمیشود،بایدبسیارمحتاطبود.
اینعنوانمعموالًبرایچیزیبکارمیرودکهMOUsنامیدهمیشود،لیکنشمامیتوانیدگاهیبا
معاهداتیروبروشویدکهیادداشتتفاهمنامیدهمیشود"( .(Aust, 2007:25
بنابراین،عنوانوقالباستفاده شدهدربرجام(اعالمیهمشترک،بیانیهمشترکو)..نمیتواند
مبینماهیتحقوقیبرجامباشد.رأیدیوانبینالمللیدادگستریدرقضیهآفریقایجنوبغربی
(لیبریاعلیهآفریقایجنوبی)نیزمؤیداینبرداشتاست.دیواندراینقضیهدرراستایبررسیو
1. Non-Binding Agreements.
2. Gentleman’s Agreement.
3. Political Agreement.
4. Memorandum of Understandings (MOUs).
5. Lansing- Ishii.
6. Text.
7. Context.
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تعیینماهیتمعاهداتسندسرپرستی 7رابررسیمینماید.لذادراینخصوصمیگوید":سند
خصوصیاستکهماهیتپیچیدهای

سرپرستیِموردنظرهمانندسایرسرپرستیهایمشابه،سندبه
داشتهورژیمبینالمللیجدیدیراپدیدمیآورد.اینسنددربردارندهتوافقمشخصیاستکه
عبارت ازاعطای سرپرستیآفریقای جنوبغربیوپذیرشآنمیباشد....اینسندیحاوی
تعهداتبینالمللی8برایسرپرستیاست ."...

خصیصهیکمعاهده...ودربردارنده
اینواقعیتکهموضوعسرپرستیدرپاراگرافآخرسندمربوطهبهعنواناعالمیه9نامیدهشده
استازاهمیتحقوقی برخوردارنیست...وترمینولوژی،عاملیتعیینکنندهبرایتعیینماهیت

دولتهاورویه سازمانهایبینالمللیونیزرویه
یکتعهد 4یاتوافقبینالمللی 8نیست.دررویه  
قضاییدادگاههایبینالمللیتنوعزیادیدرکاربردعنوانتوافقنامههایبینالمللیوجوددارد؛
گونههایبسیارمختلفیازاقداماتوجودداردکهویژگیهایمعاهداتیراباخودبههمراهدارند"
) .(South West Africa, 1962: 331
بنابراین،باتوجهبهمراتبفوقوبهمنظورتعیینماهیتحقوقیبرجامبهناگزیرمیبایست
بدون لحاظ عنوان و قالب آن از مشخصههای دیگر استفاده نمود تا در نهایت بتوان وضعیت
حقوقیبرجامراکشفنمود .

 .2-2بازشناسی نظری ماهیت برجام بهعنوان یک اعالمیه مشترک

ازمنظرنظامهایحقوقداخلیایرانوسایرطرفینبرجام،تعییننوعماهیتاینتوافقمی-
تواندنتایجوآثارحقوقیبهخصوصیبدنبالداشتهباشدبهنحویکهشکلرعایتکنترلهای
تقنینیونظارتیهریکازمصادیقتوافقنامههاازسویقوهمقننه،رعایتاستانداردهایتفکیک
قواواصولدمکراسیتابعیازنوعتوافقنامههااست(چراکهبهدلیلقداست 1توافقووعدهدر
نظامحقوقیداخلی،پرداختنبهدیگرآثارجانبیتوافقاتدرنظامداخلیهمانندمکانیزمهای
پیادهسازی،قابلیترسیدگیقضایی،اجرایتصمیماتقضاییوغیره،ازجملهوظایفسیستم
حقوقیداخلیاست).امابازشناسیاینمفاهیمدرحقوقبینالمللامریاستکهکارآمدی1یک
1. Mandate Instrument.
2. International Engagements.
.9بهزبانانگلیسیDeclarationوبهزبانفرانسه .exemplaire

4. Undertaking.
5. International Agreement.
6.Sanctity.
7.Effectiveness.
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رژیمتوافقیرانشانمیدهد،لذاسطحمشارکتداخلی(متعهدشدنصرفمجریهیاکشوربر
اساستوافقمربوطه)،احساسکششدرونیووجدانیبیشترازحیثاجرایتعهداتمندرجدر
سند (صرفنظر از وجود یا فقدان یک مکانیزم اجرایی) ،عکسالعمل در موارد عدم اجرای
تعهداتحقوقی،میزانتأثیردرتغییر/عدمتغییررفتاردرسیاستخارجی،اجراازطریقمحاکم
بینالمللیوغیره،ازجملهنشانههایبینالمللیمختصبههرتوافقاستکهمیتوانددرشناخت
ماهیتهریکازایناسنادازمنظربینالمللیبهماکمککند .
اماچنانچهطرفینیکتوافقبینالمللیدرطولمذاکراتنسبتبهوضعیتسندتنظیمیاظهار
نظرشفافینمودهیاتصریحاًدرمتنآننسبتبهوضعیتسندتنظیمیاظهارنظرکردهباشند،نظر
ایشان در تعیین نوع توافقنامه بعنوان تهیهکنندگان سند مبنای عمل قرار میگیرد ،همانند پیمان
7318هلسینکیکهسندیکتبیبودهکهدرپاراگرافسومانتهاییمتنخودبهصراحتبیانمی-
داردکهقصدایجادتعهدیحقوقیرانداشتهوصرفاًموافقتنامهایسیاسیراپدیدمیآورد .
البتهالزمبهیادآوریاستکهدیواندائمیبینالمللیدادگستری،نهتنهاتصریحطرفین،بلکه
اشاراتضمنیآنهادرتعیینوضعیتتوافقتنظیمیرانیزمنشاءاثرقراردادهاست.ایندیواندر
قضیهیرژیمگمرکیبیناطریشوآلمان،آنجاییکهدیوانبایدنسبتبهوضعیتپروتکل
 7388کهباعنوان اعالمیهتوسطاطریش،فرانسه،انگلیس،ایتالیاوچکسلواکیامضاءشدهو
سپسبلژیکواسپانیابهآنملحقشدهبودند،اعالمنظرمیکرده،بیانداشت :
"اگرچهاینسندازشکلیکاعالمیهبرخورداراست،اماتقبلبرخیازتعهداتاقتصادی
بدانوسیلهتوسطاطریشقابلانکارنیست" .
دیوانسپسدراینقضیهادامهمیدهدکه :
"تعهداتاطریشدرپروتکل،7389بهدلیلارجاعصریحیاضمنیمقرراتاینپروتکلبه
ماده55معاهدهسنتژرمندرمحدودهتعهداتپذیرفتهشدهآندولتبراساسماده55معاهده
سنتژرمنقرارمیگیرد" ) . (Customs Regime between Austria and Germany, 1931: 47
امابههرروی،چنانچهموافقتنامه تهیهشده،همانندوضعیتبرجام،درموردوضعیتسند
سکوتنمودهوحکمیرادراینخصوصمقررننماید،ناگزیربایدوضعیتسندِتهیهشدهرابه
کمکدیگرنشانههاتعییننمودوبدیهیاستکهدراینجافضابرایبرداشتهایمغایربازبودهو
برایتعیینوضعیتسند،ناگزیردودستهازنشانههایزیرمیتوانندمبانیاستنتاجقرارگیرند
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(توصیفگرایانهدرمقابلکارکردگرایانه) :
الف -نشانههاییکهمنبعثازماهیتوشکلموافقتنامهوتعهداتمندرجدرآنهستند
(همانندمحتوایسند،نحوهنگارشتعهداتوسایرمؤلفهها؛توصیفگرایی)؛ 
ب-نشانههایبیانگرکارکردسندکهبهنحوهتنظیمهنجارهای7موجوددرسندمربوطمی-
شوند(همانندشکلسازماندهیتعهدات،میزاناستقاللسندنسبتبهسایراسنادحقوقبینالملل
وغیره؛کارکردگرایی) .
باعنایتبهنتایجحاصلازبازشناسینشانههایمذکورازیکسنددرحقوقبینالملل،دو
رویکرداصلیکالسیکومدرنبروزوظهورنمودهاست .


 .2-2-1نشانههای منبعث از ماهیت و شکل موافقتنامه (توصیفگرایی)

دیدگاهیکهشایدبتوانآنرادیدگاهکالسیک(توصیفگرا)نامید،معتقداستکهتشخیص
یکتوافقنامهبهعنوانیکیازاشکال:معاهدهیاموافقتنامهسیاسی،تأثیریاساسیدرتمامیزیر
سیستمهاواجزایآنداردونحوهکارکردآنوابستهبهتوصیفیاستکهازآنصورتمیپذیرد.
درایندیدگاهنشانههایمستخرجازشکلوماهیتموافقتنامهمبینوضعیتآندرحقوقبین-
المللاستوبرایناساسدرصورتیکهدرپایانبررسیبرجامازمنظرتوصیفگرائیمشخص
شودکهاینتوافقنامه،توافقیحقوقیاست،تمامیآثاریکهبریکتوافقحقوقیمترتباست
همانندالزامآوربودن،واجدقابلیترسیدگیحقوقیبودن،برخورداربودنازاعتباریباالوغیرهرا

باخودبههمراهداشتهوچنانچهاینتوافقنامه،موافقتنامهایسیاسیتشخیصدادهشود،بهیکباره
اینموافقنامهتمامیاینامتیازاتراازدستخواهدداد.روبرتدالتوندراینموردمیگوید":این
واقعیتکهبسیاریازموادموافقتنامههایسیاسی،براساسهیچیکازاستانداردهابهعنوانتعهدی
بینالمللیمحسوبنمیشوند،بیمعنیاست.اماآمریکامختاراستتانسبتبهآنهادرشرایطیکه
گوییوجودندارند،عملکند.ازسوی دیگرآنهابیانمهمیازسیاستدیپلماتیک 8مابودهکه
متضمنودربردارندهحسننیتایاالتمتحدهآمریکاهستند،البتهتاجائیکهاوضاعواحوالیکه
سبب پدید آمدن آنها است همچنان ادامه داشته باشد .اما آنها تعهدات الزامآور ایاالت متحده
آمریکانیستند") .(Dalton, 1994: 4
این دیدگاه با مبنا قراردادن کنوانسیون  7313وین راجع به حقوق معاهدات ،به بازشناسی
1.Normative.
2. Important Statement of Diplomatic Policy.
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عناصرمندرجدراینکنوانسیونوازجملهقصدطرفین7بهعنوانشاخصترینمؤلفهتشخیصیدر
توافقتنظیمیمیپردازد.طرفدارانایندیدگاهبررأیدیوانبینالمللیدادگستریدرقضیهفالت
قارهدریایاژهکهدرآندیواندرمقامتشخیصبینمعاهدهوسایرتوافقاتبینالمللیبرعنصر
قصدطرفینتمرکزنموده،تکیهمیکنند). (Aegean Sea Continental Shelf, 1978: 5بههرحال،
اگر این رویکرد بهعنوان دیدگاه غالب محسوب نگردد ،حداقل میتوان اعالم داشت که
حقوقدانانصاحبنظریهمچونآنتونیآستمدافعآنهستند.آنتونیآست انگلیسیبهعنوان
یکیازطرفدارانایندیدگاهدرکتابحقوقورویهجدیدمعاهداتخود،بهطرفداراندیدگاه
مقابلحملهنمودهودیدگاهآنانراتئوریکوغیرمنطبقبامبانیکنوانسیون 7313میخواند
) .(Aust, 2007: 49
یکیازآرایدیوانکهازحیثوقایعمشابهتزیادیبابرجامدارد،رأیدیواندرقضیه
فالت قاره دریای اژه بین یونان و ترکیه است .در این قضیه دیوان ناگزیر بود تا نسبت به اثر
حقوقیبیانیهمشترکِ8صادرهشدهدرنشستِنخستوزیرانیونانوترکیهاظهارنظرنماید(مشابهِ
اظهارنظری که در صورت ضرورت ،دیوان باید نسبت به ماهیت برجام بهعنوان یک برنامه
مشترکانجامدهد).درقضیهفالتقارهاژهتوافقابتدایی71می7318وجودداردکهقرینهآن
درتوافقمربوطبهبرجامنیزمیتواندبرنامه اقداممشترکباشد،درفالتقاره اژهبیانیه مشترک
وزرایامورخارجهوجودداردکهدرقضیه پرونده هستهایایراننیزبیانیه مشترکوزرایامور
خارجهلوزانوجوددارد(البتهبرخودبرجامنیزبهعنوانبرنامهمشترکقابلتطبیقاست)،وجود
اختالفبرداشتازماهیتبیانیهها(وجودبرگههایتوضیح9متفاوت ازمفادجلساتدرهردو
قضیه) ،هدفگذاری یک راهحل نهایی 4در قضیه اژه و یک راهحل جامع 8در برجام و سایر
شباهتهایبینایندوواقعه،حاکیازمشابهتبسیارقضیهفالتقارهدریایاژهبابرجاماست .
اماآنچهکهدراینقضیهاتفاقافتادعبارتاستازاینکهدرتاریخ 71الی 73می7318
وزرایامورخارجهیونانوترکیهنشستیدررمبرگزارنمودهومالحظاتیابتداییرادرخصوص
متن موافقتنامه خاص راجع به ارجاع اختالفِ خویش به دیوان بینالمللیِ دادگستری ارائه
نمودند.درتاریخ 97می 7318نخست وزیرانطرفیندربروکسلنشستیتشکیلدادهوبیانیه
1.Intent.
2. nt mm n e.
3.Fact Sheets.
4.Eventual Solution.
5. Comprehensive Solution.
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مشترکیراصادرکردندومتعاقباًیونانبهاینبیانیهبهعنوانسنداعطاءصالحیتازسویترکیهبه
دیوان استناد کرد .در این بیانیه ،طرفین خطوط کلیای را ترسیم کردند که بر اساس آن
نشستهایبعدینمایندگانِدودولتمیبایستتشکیلشدهونسبتبهتاریخِنشستکارشناسان

توافقنمایندتامسأله فالتقاره دریایاژهدرآنبررسیگردد.وزیرامورخارجه ترکیهدررم
گفتکهمذاکراتمربوطبهتحدیدِحدودبایدبهموازاتتهیهموافقتنامهخاصصورتپذیرد،
لذا توافق گردید تا چنانچه موضوعاتی از طریق مذاکره قابل حل نبود به دیوان بینالمللی
دادگستریارجاعگردد.امادرمقابل،در8اکتبر7318دولتیونانادعانمودکهارجاعابتدایی
موضوعبهدیواندربروکسلموردتوافققرارگرفتهوپیگیریمذاکراتبهمنظورنیلبهیک
راهحلنهایی7مانعیدراینمسیرپدیدنخواهدآورد .
امادرمورداعتبارایناسناد،ترکیهبیانداشت"بدیهیاستکهیکبیانیهمشترک،درحقوق
بینالمللمعادلیکموافقتنامهنیست" وسپسبیاننمود"اگراینچنینباشد،اینامرحداقل
تصویب دولت ترکیه را میطلبد ".ولی مشاور یونان به این بیانیه مشترک "بهعنوان تشریفاتی
جدیداستنادکردکهازوضعیتیکامل8درروابطبینالمللبرخوردارشدهاست".دیواندراین
خصوصبیانداشت :
"در رابطه با شکل ،دیوان فقط ضروری میداند خاطرنشان سازد که قاعدهای در حقوق
بینالمللسراغنداردکهمنعنمایدتااعالمیهمشترکیبتواندیکموافقتنامهبینالمللیتلقیشود

 ...بنابراین ،اینکه آیا اعالمیه بروکسل  7318توافق را پدید میآورد یا خیر ،اساساً به ماهیت
اقداماتیاتعامالتی9بستگیداردکهاعالمیهآنهارابیانمیداردواینامربامراجعهسادهبهشکل
اعالمیهحلنخواهدشد.بلکهبرعکسدرتعیینآنچیزیکهبهواقعماهیتاقداماتیاتعامالت
مندرجدراعالمیه بروکسل است،دیوانبایددررأسهمه،بهشرایطواقعیواوضاعواحوال
خاصحاکمبرانعقادآنتوجهنماید").(Aegean Sea Continental Shelf Case, 1978: 39
دیواندرنهایتبیانداشت :
"باعنایتبهعبارات 4بیانیه مشترک 7318وزمینهای 8کهدرآناینبیانیهموردتوافققرار
گرفتهوصادرشدهاست،دیوانفقطنتیجهگیریمینمایدکهتعهدفورینخستوزیرانیونانو
1.Eventual Solution.
2.Status.
3.Act or Transaction.
4.Terms.
5.Context.

111

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،85بهار 7931


ترکیه به نمایندگی از دولتهایشان این نبوده که ارجاعِ بدونِ شرط این اختالف به دیوان را
بهصورتیکجانبهبپذیرند" .) (Aegean Sea Continental Shelf Case, 1978: 44
دیوان بینالمللیدادگستری در قضیه مشابه دیگری در دعوای سومالی علیه کنیا در ارتباط با
تعیینمرزمناطقدریائیبینِایندولتباکنیاواردرسیدگیشدهواعتبارتفاهمنامه)(MOUمنعقده
بینطرفینراموردبررسیقرارداد.دیواندراینپروندهودرمقامتعیینوضعیتحقوقیتفاهمنامه
 8113فوقبود کهحاملعنوانی خاص (تفاهمنامه )MOUبودهو سند مذکور از انسجام حقوقی
منطبقبامعاهده7315وینبرخوردارنبودهوهمچنینموردتصویبمجلسسومالینیزقرارنگرفته
بود (Para. 41).دیوانپسازبررسینهایتاًامکانحذفبرخیتشریفاتدوگانهحقوقداخلی و
بینالمللی را با ارادهی طرفین جهت انعقاد یک معاهده ممکن دانست ) ،(para.45و نهایتاً با رد
ایراداتدوگانهیمطروحهازجانبدولتکنیابهصالحیتدیواندرپاراگراف،748اعتباراین
تفاهمنامه)(MOUراتأییدنمود).(Somalia v. Kenya, Prelimenary Objections, 2017
بنابرایندرموضوعبرجامازرأیفوقالذکربهطورمشخصمیتواندونتیجهگرفت:الف-
شکلوقالببرجامدرنظام بینالمللی ،میتواندمبینتوافقی (حقوقی) بینالمللیباشدو ب-
ماهیتاقداماتیاتعامالتمندرجدربرجام وهمچنینشرایطواقعیواوضاعواحوالخاص
حاکمبرانعقادبرجاممیتوانندتعیینکنندهماهیتآنباشد .
 .2-2-2نشانههای مستقل از شکل سند (کارکردگرایی)

در دیدگاهی دیگر که شاید بتوان آن را دیدگاه مدرن یا کارکردگرا نامید .هدف قواعد
حقوقبینالملل(اعمازحقوقبینالمللسختیانرم)،تغییررفتاردولتهااست،بنابراینتفاوت
بینقواعدحقوقیوشبهحقوقی،7فقطتفاوتیازحیثدرجهتأثیرگذاریبررفتارتابعاناستونه
تفاوتیازحیثجنس،ماهیتوشکل.لذادرایندیدگاه،قواعدحقوقیبهصورتیکطیف
دیدهمیشوند.درایندیدگاه،مسائلمربوطبهقالبهایحقوقیقواعد،همانندمعاهده،عرف،
حقوقنرموغیرهصرفاًعواملقابلاعتنادرتعییندرجهاثرگذاریرفتاردولتهابهحسابمی-
آیند .البته در این دیدگاه ،دولتها برای افزایش یا کاهش میزان اثرگذاری وعدههای خود
ابزارهای متعدد دیگری عالوه بر قواعد حقوقی در دسترس دارند ،همانند :نظام حل و فصل
اختالفات،بندهایفرار(شروطخروج)،رزرویشنها،پایشو.(Guzman, 2008:9)...
1. Legal/ Quasi Legal Rules.
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در دیدگاه کارکردگرا ،عنصر پایبندی از اهمیت اصلی برخوردار است ،پایبندی بیانگر
رفتاریاستکهمنطبقباحقوقبینالمللیامقرراتتنظیمیدرسند/توافقمربوطهباشد.پیروان
ایندیدگاهمعتقدندکهحقوقبینالمللطیفیازمکانیسمها،ابزارهاوتشریفاترابهاستخدام
میگیردتا تابعانرا ترغیب کندکه به تعهدات 7خودعملنمایند.اینابزارهاو تشریفات در
کلیت بهعنوان مکانیسمها یا اقدامات اجرایی 8معروف هستند که دربرگیرنده تحریمها،
مکانیسمهایحلوفصلاختالفاتونهادهایدیگرناظربراجراهستند.درکناراینمکانیسمها،
روشها و ابزارهای دیگری مثل بازرسی (اقدامات استصوابی)  ،9پایش 4و اقدامات ارزیابی،8
مجازاتهای کیفری ،مسئولیت دولت 1نیز وجود دارند که اگرچه فلسفه اصلی آنها برقراری
عدالتوجبرانخسارتدرمواردنقضحقوقاستاماخودبخودفرآیندپایبندیرانیزتغذیه
میکنند) .(Stoll, 2003:456
درایندیدگاهکالبرز)(Klabbers, 1998: 3درمورداینکهآیاتفکیکبینمعاهداتوسایر
توافقاتازنظرحقوقیصحیحاست،تردیدمیکند.بهنظرویهرموافقتنامهایکهبیندولتها
منعقدشدهوماهیتیهنجارمند1داشتهباشد(یعنیتالشداشتهباشدتادررفتارآتیدولتهاتغییر
ایجاد کند) و همچنین تابع سیستم حقوقی دیگری (مثل حقوق داخلی دولتها) نباشد ،یک
معاهدهاست(لذاعنصرقصددرایندیدگاهدیگرعنصرتعیینکننده جدینیست).کالبرز در
کتاب "مفهوم معاهده در حقوق بین الملل" 5ضمن به چالش کشیدن مفهوم (توصیفگرا از
معاهده)معتقداستکهصرفنظرازبرخیموافقتنامههایبینالمللیکهبدونتردیدازوضعیت
یکمعاهدهبرخوردارند،وضعیتمعاهداتیسایرموافقتنامههامحلتردیداست.ویبرایاثبات
ادعایخود،شواهدمتعددیازرویه معاصرراذکرمیکند:درسال،7334دادگاهقانوناساسی
هایبینالمللی،یک

آلمانبااینسئوالمواجهبودکهآیابیانیهوزارتی3درنشستسرانسازمان
معاهدهاستکهدرظاهریدیگرجلوهنموده 71،دیواندادگستریجامعه اروپادرسال 7334با
1.Commitment.
2.Enforcement Measures.
3.Verification.
4.Monitoring.
5.Assessment Measures.
6.State Responsibility & Liability.
7.Normative Nature.
8.The concept of Treaty in International Law.
9. Ministerial Declaration.
10. AWACS-, Adria-, Somalia Urteil, 12 July 1994. Reproduced in 21 Europäische
Grundrechte Zeitschrift (1994), 281. (Klabbers, 1998: 3).
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اینسئوالمواجهبودکهآیایکموافقتنامهمنعقدهازجانبجامعهاروپابهوسیلهکمیسیونپدید
آورندهآنیکمعاهدهاست،7درسال7334دیوانبینالمللیدادگستریبااینپرسشمواجهبود
کهآیاموافقتنامهایکهشکلیادداشتهاییرابهخودگرفتهبود،یکمعاهدهاست،8درسال
7338هیأتداوریبااینپرسشمواجهبودکهآیایکموافقتنامهغیررسمیکهدرقالبیک
تفاهمنامهتجلییافتهاست،یکمعاهدهاست9و .(Klabbers, 1998: 3)...
در این روش ،بازیگران قدرتمند حقوق بینالملل با کنارگذاشتنِ محدودیتهایی که نظام
حقوقبینالمللکالسیکبرتوافقاتحقوقیِحاصلهدرایننظامبارمیکند(هماننداصلبرابری
دولتهاوحاکمیتها)ضمناستفادهازیکسریابزارهایغیررسمیِ4منعطفومتنوعوباتکیه
براجراییقوی،نظامرفتاریبینالمللیراتحتکنترلخودمیگیرند .
طرفدارن این دیدگاه در تأیید عملی دیدگاه خویش به آرای متعددی و از جمله به قضیه
تحدیدِحدوددریاییومسائلسرزمینی،قطرعلیهبحریناستنادمیکنند.دراینقضیهمذاکراتی
درطولزمانبینبحرینوقطروهمچنینتالشهاییدرقالبمساعیجمیلهازجانبدولت
عربستانسعودیصورتگرفت.درمیاناسنادومدارکموجوددراینقضیه،دوسندبهعنوان
فرمولبحرین8وصورتجلساتدوحه،1پایهواساساستدالالتطرفینورأیدیوانقرارگرفته
شدهاست.دیواندراینپروندهپسازبررسیِخود،مجموعه ایناسنادراایجابوقبولهایی
جداازهمتلقینمودهومجموعهایناسنادرایکمعاهدهدرقالبمبادلهاسنادتلقینمودهاست .
اما -7:فرمولبحرین:بحریندرتاریخ 81اکتبر 7355پیشنهادیجهتحلاختالفخودبا
قطرمطرحکردهبود(کهبهادعایقطر)دردسامبر 7331موردقبولقرارگرفتهبود
)and Territorial Questions, Qatar v. Bahrain, ICJ Rep., 1994, para. 67

(Maritime

-8 .Delimitation

صورتجلساتدوحه:دوسالبعددرنشستشورایهمکاریدولتهایعربخلیجفارسدر
دوحهدر 7331مسائلمربوطهموردبحثقرارگرفتوقطراعالمنمودکهآماده پذیرشفرمول
بحریناست.متعاقبایننشست،وزرایامورخارجه قطر،بحرینوعربستانسعودییادداشتیرا
امضاءنمودندمبنیبراینکه"درچارچوبمساعیجمیله ملکفهدبنعبدالعزیز" مشورتهایی
1.Case C-327/91, France v. Commission, [1994] ECR 3641. (Klabbers, 1998: 3).
2.Qatar v. Bahrain, [1994] ICJ Rep. 112. (Klabbers, 1998: 3).
3. Heathrow Airport User Chargers panel, reported on in 88 AJIL (1994), 738-744.
(Klabbers, 1998: 3).
4.Informal.
5.Bahraini Formula.
6.Doha Minutes.
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راجعبهاختالفموجودبینقطروبحرین،فیمابینوزرایامورخارجهآندودولتدرحضور
وزیرامورخارجه عربستانسعودیصورتپذیرد.یادداشتهایذیربطبیانمیداشتکهضمناً
ملکفهدمساعیجمیلهخودراتاماهمه7337ادامهخواهدداد.مساعیجمیلهملکفهدتاتاریخ
مذکور نتیجهای نداد و قطر در  5جوالی  7337دادخواست خود را نزد دیوان مطرح نمود
) .(Maritime Delimitation and Territorial Questions, Qatar v. Bahrain, ICJ Rep., 1994, para.69
دیوانبابررسیاسنادفوقدریافتکهمتونیکهوزرایامورخارجه دودولتامضاءکرده
بودند،موجدتعهداتیبودکهبهتشخیصدیوانتشکیلدهندهیکموافقتنامهبینالمللیالزامآور
است.دیواندراینخصوصبیانداشت :
"بنابرایندرردادعایبحرین،اینصورتجلسات7فقطثبتسادهیکنشستنبودند،مشابه
آنچهکهدرکمیتهسهجانبهثبتوضبطمیشود؛اینصورتجلساتفقطذکرمباحثاتوخالصه
نکاتموافقومخالفنیست.بلکهاینصورتجلساتاحصاءکنندهتعهداتیاستکهطرفینبهآن
رضایتدادهاند.بنابراینصورتجلساتفوقبرایطرفیندرحقوقبینالملل،حقوقوتعهداتی
پدیدمیآورند.اینصورتجلساتتشکیلدهندهیکتوافقبینالمللیهستندکهحقوقوتعهداتی
برایطرفینپدیدمیآورد") . (Maritime Delimitation and Territorial Questions, 1994: 121
بهعنوان جمعبندی میتوان گفت که طرفداران دیدگاه کارکردی معتقدند که در قضیه
فوقالذکر ،دیوان به ماهیت این صورتجلسات کمتوجهی نموده و در مقابل ،کارکردِ

صورتجلساتراکههمانا"احصاءتعهداتیاستکه طرفینبهآنرضایتدادهاند" رابااهمیت
بیشتریموردتأکیدقراردادهوبراینمبناحکمبهمعاهدهبودنِاینصورتجلساتدادهاست .
حالبهمنظوراجتنابازاطالهکالم،بهبررسیمؤلفههاییپرداختهمیشودکهعموممالحظات
دردیدگاهدومنسبتبهتقویتیاتضعیفآناهتمامداشتهودرعینحالدیدگاهکالسیکنیز
مبنایتشخیصبیندوشکلمحتملخودرابرآناستوارمیسازد .

 .3بازشناسی عملی برجام بر اساس مؤلفههای شکلی و ماهوی (توصیفگرایی)
مؤلفههایماهویوشکلیمتعددیدرتشخیصانواعموافقتنامههایبینالمللیمورداستفاده
قرارمیگیرندکهدراینراستامعموالًازمالکهایزیراستفادهمیشودکهالبتههریکازآنها
1.Minutes.
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بستهبهموردبازیرتقسیمهاییهمراهاند :
الف)مکانیسماجرائی :1داشتنِضمانتاجرایکیازخصائصِبارزتعهداتحقوقیدرمقابل
تعهداتسیاسیاست.برگشتپذیریدرتعهداتحقوقیمعموالًبهعنواننقضتعهد8تلقیمی-
شود .در فضای حقوق و روابط بینالملل ،چون اجرای معاهدات یا موافقتنامههای بینالمللی
مطلوبِطرفیناست،لذامکانیسمهاییتحتعنوانمکانیسماجرایاپایبندیپیشبینیمیشود.
لیکندرموافقتنامههایسیاسیکهسرنوشتآنهابراختیارکاملطرفیندراجرایاعدماجرا
قرار گرفتهاست،تعریفوپیشبینییکچنینمکانیسمیضرورتندارد.اینمکانیسمهادر
حالت کلی به دو دسته مکانیسمهای مثبت( 9همانند مشوقهای مالی ،سیاسی و اجتماعی) یا
تشویقی و مکانیسمهای منفی 4یا تنبیهی تقسیم میشوند که بدین وسیله پایبندی به معاهده/
موافقتنامهتقویتشدهوبرگشتپذیریآنباواکنشروبرومیشود.
اینمؤلفهدربرجامدرموادمختلفوبهاشکالمختلفبیانشدهاست.لذاچنانچهقائلبه
سیاسیبودنِتعهداتمندرجدربرجامباشیم،حضورپررنگاینمؤلفهدراینسندبهراحتیقابل
توجیهنیست(نگاهکنیدبهرأیدیوانبینالمللیدادگستریدردعوایقطرعلیهبحرین) .
شواهدمتعددیازنوعِاینمؤلفهدربرجاموجودداردکهتحلیلوبررسیآنهاوتعریف
ارتباطبینآنهادرمقاالتبعدیصورتخواهدپذیرفت،لیکنفقطازبابذکر،مواردیاز
وجوداینمؤلفهدربرجامبیانمیگردد(دراینموردنگاهکنیدبهبخشنظامپایبندیدربرجام
درمواد91و91درنظامرفعاختالفات،همچنیننگاهکنیدبهبخشتحریمهادربرجامموضوع
مواد75الی،99همچنینالزاماتشفافسازیواقداماتاستصوابی8متعدد(همانندبند71مقدمه
ومقرراتکلیبرجام،بند 9ازماده 94طرحاجراییو.)...خارجازخودبرجام،پیوستهای8
(نحوه اجرای برجام) ،پیوست ( 8تعهدات مرتبط با تحریمها) و  ...بهطور خاص به این مؤلفه
ایراپیشبینینمودهاندکهنیازمندتحلیلدقیقاست) .

پرداختهومکانیسمهایمثبتومنفی
ب) راههایخروج 6:درجشروطفراریاخروجازتوافقبهعنوانیکیازاشکالاجرایمنفی
درتوافقهاواحتمالاستفادهازآنیاتهدیدبهاستفادهازآنشرطازجانبهریکازطرفین،در
1.Enforcement Mechanism/ more general: Compliance Procedure.
2.Breach.
3.Incentives.
4.Disincentives.
5.Transparency and Verification Measures.
6.Escape Clause.
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واقعضریبپایبندیطرفمقابلراباالمیبرد.البتهشروطیاقابلیتِانعطافپذیریازامکانات
متعدددیگرینیزدریکتوافقیامعاهدهاستفادهمیکند،همانندمقرراتپذیرش،تفسیر،حلو
فصلاختالف،بازمذاکرهوغیره.ولیبههرحالاینابزارهادرتوافقیامعاهدهایمورداستفاده
قرارمیگیرندکهدرآنوزنپایداریواستمراربرثباتمحتوایتوافقغلبهدارد.لذا،اینابزار
درموافقتنامههایموسومبهموافقتنامههایسیاسیدردیدگاهکالسیککهدرآنهریکاز
طرفیندرهرزمانمیتوانندازموضوعتوافقعدولنمایند(وزنپایداریبسیارپاییناست)،درج
نمیگردد(.(Boockmann & Thurner, 2002: 20-22
از این ابزار نیز در برجام در موارد متعدد استفاده شده است که به جهت اشاره ،در این
خصوص نگاه کنید به تهیه نقشه راه و شفافسازی قبل از رفع تحریمها (قبل از اجراییشدن
برجام)،سیستمبرگشتپذیری 7درطراحیتشویقهاورفعتحریمهایمندرجدربرجامکهدر
موادمختلفغنیسازیمنعکسگردیدهوبطورخاصدربند(xiv)74ازمقدمهومقرراتکلی
برجامدرخصوصدوره  71ساله قطعنامه شورایامنیتوامکانبرگشتپذیریآنکهقابلیت
وتویروسیهوچینرانیزدربرنخواهدداشت .
ج) ادبیات موافقتنامه :در موافقتنامههای سیاسی که دارای عناوینی همانند تفاهمنامه
)(MOU

هستند برای بیان موارد توافق از مؤلفههای زبانی خاصی استفاده میشود .در

موافقتنامههایسیاسیازافعال Shallو Mustاستفادهنشدهوبهجایآنازفعل  Willاستفاده

میشود،برایبهاجرادرآمدنسندبهجایاستفادهازEntry Into Forceاز Agreement's Effective


Dateاستفادهمیکنند).(Hollis, 2009: 524
ازحیثرعایتمؤلفههایزبانی،عبارتبندیبرجاممحتاطانهتنظیمشدهواینسندبهجزدر
موارد اضطراری از این افعال و کلمات استفاده ننموده است ،لذا دشوار است که بتوان معنای
مخالفیازآناستنباطنمود .
د) نظامحلوفصلاختالفات :2فرآیندحلوفصلاختالفاتبهطورمعمولبهعنوانیکیاز
اجزایمکانیسماجراوپایبندی محسوب میشودکهبهپایداریوقابلیت انعطافموافقتنامه
کمکمیکند.بنابراینوجوداینفرآیندیکیازویژگیهاییاستکهدرتوافقاتیکهپایداری
1.Snapping Back Sanctions/ Snapback Mechanism.
2.Dispute Settlement/Resolution Mechanism.
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بینالمللی) مورد استفاده قرار میگیرد.
آن از اهمیت برخوردار است (بهطور عمده معاهدات  
بدیهیاستکههرچهتعهداتسیاسیبهسمتالزامآوربودنحرکتکنند،وجوداینفرآیندو
استفادهازاشکالقویتردرحلوفصلاختالفاتضرورتبیشتریپیداخواهندیافت.
برجام از این مؤلفه نیز استفاده نموده و به این منظور نظامی را طراحی کرده است .برای
مالحظهنحوه استفادهازاینتوانمندیدربرجام،نگاهکنیدبهمکانیسمرفعاختالفات،7موضوع
مواد91و91برجام .
ه)شروطنهایی:معاهداتبینالمللیمعموالًازشروطنهاییبهرهمیبرند،اینشروطبهشکل
ونحوه رضایتدولتهانسبت بهمتعهد شدن بهمعاهده ،نحوه الزماالجرا شدن ،حل وفصل
اختالفات،زبانمعاهده،امینمعاهدهوسایرمواردمیپردازد.لیکندرموافقتنامههایسیاسی
بیاننحوه اعالمرضایتنسبتبهمتعهدبودنبهسندوالزماالجرابودنِآنبیمعنیاست.البته
برایاینگونهاسنادازعبارتاثرپذیرفتناستفادهمیکنند.
شروطنهایییکیازدشوارترینتشخیصهادربرجامراپدیدمیآورد.برجامازبیانرسمی
نحوهاعالمرضایتطرفیننسبتبهاینسنداجتنابمیکند،لیکندرعملمجالسِهردوطرف
قوانینی در این خصوص (مشابه قوانین اجازه الحاق به معاهدات رسمی) را تصویب میکنند.8
برجام بهمنظور اجتناب از تلقی معاهدهبودن از شکل و تاریخ الزماالجراشدن صحبتی بهمیان
نمیآوردولیدرمقابلازتعابیریهمچونروزپذیرش9،روزنهاییشدن4،روزاجرا،8اقدامات

شفافسازی،1نقشهراه1وموارددیگریصحبتمیکندکههریکازاینمواردنقشموردیرا
ایفا میکنند که برای الزماالجراشدن یک معاهده الزامی است .بهنظر میرسد اتحادیه اروپا،
آژانس بینالمللیِ انرژی اتمی و شورای امنیت نیز در مواقع ضرورت نقش امین در معاهدات
رسمیرابرایبرجامایفامیکنند .


1.Dispute Resolution Mechanism.
.8نگاهکنیدبهقانوناقداممتناسبومتقابلدولتجمهوریاسالمیایراندراجرایبرجام،مصوب7934/1/89و Iran
 .Review Act 2015
3.Adoption Day.
4.Finalization Day.
5.Implementation Day.
6.Transparency and Confidence Building Measures.
7.Roadmap for Clarification of Past and Present Outstanding Issues.
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 .4بازشناسی عملی برجام بر اساس مؤلفههای کارکردگرایی
در تعیین کارکرد برجام ،میتوان مؤلفههای متعددی را مدنظر قرار داد .لیکن در اینجا به
تناسب با سند برجام ،مؤلفههای کارکردی برجام را در چهار بخش کلی بررسی مینماییم:
هنجارمندی ،7صراحت ،8سازمان ،9استقالل .4مجموع این چهار شناسه میتوانند تا حد زیادی
کارکرد(حقوقییاسیاسی)برجامرابرایمامشخصنمایند .
 .4-1هنجارمندی

المللیقواعدیبرایتنظیمرفتاردولتهاوتضمینپایبندی

معاهداتوموافقتنامههایبین
رفتارآنهاباآنقواعدوضعمیکنند.اسنادیکهازضریبهنجارمندیباالییبرخوردارهستندو
تغییررفتارراازدولتهامطالبهمیکنند،صرفنظرازشکلوقالبخود،کارکردیحقوقیدارند
ودرنقطه مقابلآن،اسنادیباکارکردسیاسیقراردارندکهبهدنبالتغییررفتاردولتهانیستند.
منظورازهنجارمندی،تعیینضریبیامیزانانتظاراتیاستکهازمفادیکمعاهده،یکقول
سیاسییاتعهدسیاسی(بستهبهمورد) 8پدیدمیآید.اینقاعدهتنوعبسیارداشتهوضریباین
هنجارمندیمیتواندطیفیازبیانارادهصرف،1تعهدبهفعل1وتعهدبهنتیجهباشد .5
قویترینشکلهنجارمندی،یعنی"تعهدبهنتیجه"زمانیحاصلمیشودکهدولتهایطرف
موافقتنامهرسیدنبهنتیجهخاصی(رفتاری)رابهصورتفوریتضمینکنند.ایندستهازتعهدات
درماهیتتعهدیحقوقیهستندلیکندرمواردیدرقالبسیاسیبیانمیشوند،ولیبههرحال
بهصرفذکردرسند(اعمازموافقتنامهحقوقییاسیاسی)نتیجهحاصلمیشود.برایمثالنگاه
کنیدبهاطالعیهی 7318چین -ژاپن 3کهبهموجبآندولتچین"تقاضایخودبرایدریافت
غرامتجنگیازژاپنرابهطورصریحانکارمیکند".لذانتیجه موردنظر،یعنی"اسقاطحق
درخواستغرامت"،نتیجهایاستکهبهصرفصدوردرهمیناطالعیهتحققیافتهاست .
1.Normativity.
2.Precision.
3.Organization.
4.Independence.
5.Political Promise/Pledge.
6. Promise of Intent.
7.Promise of Effort.
8.Promise of Result.
9. 1972 China-Japan Communique´, available at: http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/china/joint72.html.
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از حیث هنجارمندی ،در مدلسازی و معماریِ برجام تعهدات متفاوتی درکنار هم تهیه و
تنظیم شده است .از جمله تعهدات به نتیجه تعهد به عدم پیگیری ،توسعه سالحهای اتمی یا
اکتسابسالحهایاتمی(سطور5و3مقدمهبرجامکهدربخشاصولکلینیزتکرارشدهاند).
درمرتبهایپایینترازتعهدبهنتیجه،تعهدبهفعلقرارمیگیرد،کهدرآنتالشدولتطرف
نامهدرجهتحصولنتیجهایخاص،موضوعتعهدقراردارد .

موافقت
دربرجامنیزشواهدمتعددیازایننوعتعهداترامیتوانیافت.بند4ازبرنامهغنیسازیدر
مورد سانتریفیوژهای نسل اول بیان میکند" :ایران توقف تدریجی سانتریفیوژهای نسل اول را
ظرفمدت71سالانجامخواهدداد 7".
این دستهاز تعهدات نیزازجملهتعهدات حقوقی هستندکه عدممبادرت بهانجام آن،بر
اساسضمانتاجرایکلی(ودرمدلبرجامازطریقنظامپایبندیومکانیسماجراییآن)قابل
پایش،اندازهگیریواِعمالفشاربهجهتانجامآناست .
دردرجهآخراعالمقصدوآرزواستهمچونبندچهارممقدمهبرجام8اعالمقصدوآرزو
مختص بیانات سیاسی است که انگیزه خاصی در اعالم آن وجود دارد یا حتی موافقتنامههای
حقوقیاستکههیچمکانیسماجرا،ضمانتاجراوپایشیبرایآنتدارکدیدهنشدهاست.در
واقعهدفازاینگونهتعهداتدرواقعِامر،اجرایآننیست .


 .4-2صراحت

هنجارمندی ،موضوع توافقات را مشخص میکند که به تقسیماتی که در باال بیان شد
(تعهداتبهنتیجه،فعلوقصد)منقسممیگردد.اماخودتعهدنیزازحیثمفادآن(9معینبودنو
عدمتعیین،تعیینمالحظاتحصریبرایاندازهگیری،تعیینچارچوبکلیو)...دردرجات

مختلفیقرارمیگیرندکهدرمواردیمبنایطبقهبندیِآنهاتحتعنوانحقوقسختونرممی-
گردد .
از این منظر هنجارهای حقوقی ،4به دستههای متفاوتی تحت عنوان قاعده ،8استاندارد 1و
"1."Iran will begin phasing out its IR-1 centrifuges in 10 years.
قادرخواهدساختتابطورکاملحقخودبرانرژیهستهای

اجرایموفقیتآمیزاینبرجام،ایرانرا

.کهمقررمیدارد«:

8
جهتمقاصدصلحآمیزراطبقموادذیربطومعاهدهعدماشاعههستهایوهمسوباتعهداتشدرآنسنداستیفانماید».

3.Content.
4.Legal Norms.
5.Rule.
6.Standard.
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اصول 7تقسیممیشوند.قاعدهمحدودکنندهترینوسختترینهنجاراستوبهمحضاینکه
یکقاعدهتفسیرگردیدهوبروقایعمربوطهحملگردد،حکممشخصخواهدشد.استانداردها
یکوضعیتبینابینیازمحدودیتراپدیدمیآورند.استانداردهاراهنمایتصمیمگیریهستند،
لیکنمحدودهایاز انتخابهارا درمقابل تصمیمگیرندهقرار میدهند.اصولازحیثمحتوا،
موسعترینهنجاررفتاریراتنظیمنمودهوازحیثایجادمحدودیتکمترینمحدودیتدررفتار
راپدیدمیآورند.اصولمجموعهایتمثیلیرابرایرفتارتعییننمودهواحتمالسایرمالحظاترا
همبازمیگذارند(درواقعبهجایتنظیمخودرفتار،مالحظاتیبرایاندازهگیریآنتعیینمی-
کنند) .
برجامنیزدرموادمختلفخود،برایمثالدرمقدمه،اصولکلیومواد71،8و77مقدمهو
اصول کلی ترکیبی از قواعد ،استانداردها و اصول را در کنار هم گرد آورده است (البته در
ضمائم،برجامازصراحتبیشتریبرخورداراست.همانندضمیمهیپنجمدراجرا) .
در بخش محتوای سند ،در موافقتنامهها میتوان شاهد ترکیب مختلفی از صراحت و
هنجارمندیبایکدیگربود.بدیهیاستتعهداتیکهباهنجارمندیباال(تعهدبهنتیجه)وصراحت
باال(قواعد)تنظیمگردد،باالتریننشانهرابرایتنظیمرفتارآتیدولتهاارائهمیکندودرنقطه
مقابل تعهداتی که با هنجارمندی پایین (اعالم قصد) و صراحت پایین (اصول) تهیه و تنظیم
میشوند،ضعیفتریننشانهرابرایتنظیمرفتاربیانمیکنند.نقطه تعادلبینایندومالک در

هریکازتعهدات،ضریبقابلیتاعتمادرانسبتبهتعهداتفوقبیانمیدارد

(Hollis, 2009:

 .)530-32
برایمثالدرموردبرجامنگاهکنیدبهماده  9ازبخشغنیسازی،قسمت) ،(aاینمادهاز
حیث هنجارمندی ،تعهد به فعلرا بیانمیدارد،امااز حیثصراحت،انواعمختلفی از قواعد
رفتاریرابااینترکیبپدیدمیآورد .

 .4-3سازمان

تعهدات حقوقی و سیاسی ،صرفنظر از انتظارات ماهوی متفاوتی که راجع به رفتار آتی
دولتهاپدیدمیآورند،ازحیثسازماندهیارتباطاتنیزبایکدیگرمتفاوتبودهودردرجات
متفاوتی قرار میگیرند .برخی از این تعهدات ،تعهداتی آنی 8هستند که با یکبار انجام آن،
1.Principle.
2.One-time Commitments.
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تکلیفمتعهدساقطشده،لذانیازیبهپیشبینیسازماندهیخاصیبرایتضمینآنوجودندارد.
لیکنتضمیناجرایتعهداتمستمر 7نیازمندطراحیرژیمیاستکهبهواسطه همکاریِدویا
چندجانبه طرفینتوافقدرطولاجرایپروژهیاحلمسألهبهصورتمشترک،اجرایتعهدات
موردنظرتضمینمیگردد.بدیهیاستکهدرطراحینظامتعهدی،هراندازهکهتعهدموردنظر

ازسازماندهیدقیقتروباالتریبرخوردارباشد،ازقابلیتانعطاف8تعهداتکاستهولیدرمقابل
قابلیتاعتماد9نسبتبهتعهداتراافزایشمیدهد( .(Hollis, 2009: 534
برجامدرموادمختلفخودازدرجاتمتفاوتیازسازماندهیدراجرایتعهداتبهرهمیبرد.
برایمثالنگاهکنیدبهبندهای 43و 71مقدمهومبحثغنیسازی،بخش) (aبهمواد، 1،4،8
اجراونظامآن(پیوستپنجم)،نظامرفعاختالفاتوغیره .


 .4-4استقالل

مقوله استقالل متفاوت از محتوای تعهدات بوده و بهطور کلی متوجه روابط خارجی
دولتهایطرفمعاهده/توافقاست.درمقوله استقاللمحدودهایکهدرآنتعهداتتوافقی

بتوانند مستقل از دیگر ارتباطاتِ حقوقی ادامهی حیات داده و زندگی کنند ،بررسی میشود.
برخیازتعهدات،بهصورتکامالًمستقلازیکنظامحقوقیومعاهداتیادامهحیاتمیدهند.
دستهایدیگرزمانیبروزمیکنندکهدولتهامعاهداتیدراینزمینهطراحیکنندودرنهایت
برخی دیگر از تعهدات نیازمند ایجاد تعهدات معاهداتی یا حقوقی (در نظام حقوق داخلی یا
بینالمللی)درآیندههستند.بدیهیاستکههرقدرساختارتوافقبهتعهداتحقوقیدیگرگره

بخوردازاستقاللکمتریبرخوردارخواهدبود( . (Hollis, 2009: 534-38
در اینجا توجه به استدالل دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در قضیه رژیم گمرکی بین
اطریشوآلمانحائزاهمیت است.دراینقضیهدیوانبیانداشت،تعهدات اطریش در پروتکل
 ،7389بهدلیل ارجاع صریح یا ضمنیِ مقررات این پروتکل به ماده  55معاهده سنت ژرمن(عدم
استقاللسندووابستگیضمنیآنبهمعاهده سنتژرمن)،درمحدوده ماده  55معاهده سنت
ژرمنقرارمیگیرد .
1.Substantial Organized Commitments.
2.Flexibility.
3.Credibility.
4. A Joint Commission of the E3/Eu+3 and Iran will be Established to Monitor the
…Implementat n f th s POA
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دربرجامدرموادمختلفیهمانندمواد 74،79و 71مالحظهمیشودکهاینموافقتنامهبه
اسنادوفرآیندهایحقوقیدیگریبستهشدهاست.برایمثالنگاهکنیدبهموادمختلفبخش)(c
در خصوص شفافیت و اقدامات اعتمادسازی ،خصوصاً به مواد  74 ،79و  71که برجام را به
مجلسشورایاسالمیایران،آژانسبینالمللیانرژیاتمیوتصمیماتآنوهمچنینبهشورای
امنیتواقداماتآنپیوندمیزند .
بنابراین،مشخصاستکهازمنظراستقالل،هرقدریکموافقتنامهازاستقاللبیشترینسبت
بهیکنظامحقوقیبرخوردارباشد،جنبهسیاسیبیشتریبهخودگرفتهوالزام،اجراوتفسیرآن
تابعضمانتهایغیرحقوقیقرارخواهدگرفت.ولیدرنقطهیمقابل،هرقدریکموافقتنامه
(حقوقی یا سیاسی) پیوستگی بیشتری با یک نظام حقوقی برقرار کند ،قابلیت انعطاف و
اعتمادسازیآنموافقتنامهوابستهبهنظامحقوقیمربوطهخواهدبودکهسندباآنهاارتباطبرقرار
نمودهاست.

 .5نتیجهگیری
بررسیجایگاهبینالمللیبرجامنشانمیدهدکهطرحاینپرسشکهآیابرجامیکمعاهده
استیایکموافقتنامه سیاسیاست،پرسشینادقیقوگمراهکنندهاست.تجزیه مفهومبسیط
"حقوقیبودن" دردیدگاهکالسیکعناصریراپدیدمیآوردکهدردیدگاهمعاصرباابزارهای
مختلف،هر یکازاینعناصرفرآوریشدهوازشکلسادهاولیهخودبهاشکالیپیچیدهترتغییر
چهره میدهند .بودانسکی عناصر حقوقیبودن را مشتمل بر  9عنصر قابلیتِ رسیدگیِ قضایی
داشتن ،اجرا و صراحت دانسته )2015: 159-60

 (Bodansky,و ناصر کاتوزیان در  4عنصر

(کاتوزیان)84-5:7958،دانستهاست .
بنابرایناگرمنظورازاینپرسشکهآیابرجامیکمعاهدهاست،اینباشدکهآیابرجاماز
قدرت اجرایی برخوردار میباشد یا خیر؟ باید گفت که از این منظر ،برجام بهدلیل طراحی
مکانیسم پایبندی ،اجرا و پایشِ مختص به خود ،از قدرت اجراییای به مراتب باالتر از سایر
معاهداتحقوقیبینالمللیمشابهخودبرخورداراست.درنظامحقوقبینالمللِعامقدرتاجرا
بهطورکلیمحدودبهحوزهروابطمتقابلودوجانبهاستونقضیکتعهدحقوقیضمانتهای
اختصاصیبرایدولتمقابلپدیدخواهدآورد،مگردرمواردخاص.لذادراینخصوصباید

111

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،85بهار 7931


گفتکهبرجامازیکقدرتاجراییِتقویتشده(حداقلدرحوزهیاتحادیهاروپا،شورای
امنیتوغیره)برخورداراست .
امااگر منظور از این پرسش که آیا برجام یک معاهده استیایکموافقتنامهسیاسی ،این
باشد کهآیامقرراتبرجامازصراحتبرخورداراستیاخیر؟بایدگفت که ازاینمنظربرجام
ترکیبیاستازمقرراتیکهمیتوانددرقالبقاعده،استانداردواصلتقسیمبندیگردد.برجام
بهخصوصدربخشمربوطبهتعهداتناظربراجراشاملمجموعهایازمقرراتیاستکهاز
حیث صراحت در طبقه قواعد قرار میگیرند .بهعالوه حسب مورد در سایر بخشها نیز از
استانداردهاواصولنیزاستفادهمیکند.لذابرجامازصراحتیمشابهمعاهداتحقوقیوامثالخود
برخورداراستودرمواردیحتیاینصراحتبسیارجزئیودقیقابرازشدهاست .
امااگرمنظورازاینپرسشکهآیابرجامیکمعاهدهاست،اینباشدکهآیابرجامازقابلیت
رسیدگیقضاییبرخوردار است یا خیر؟ باید گفت که از این منظرارائه پاسخقطعیبهآندر
حالحاضرغیرممکناستوبایدمنتظربروزاختالفاحتمالیبودکهدراینصورتخروجاز
فرآیند رفع اختالف این موافقتنامه (که اساساً غیر قضایی هستند) و طرح دعوی احتمالی در
مرجعیقضاییوسپسواکنشمرجعرسیدگیکنندهمیتواندراهنمایخوبیبرایپاسخبهاین
سوال باشد لیکن توجه به سابقه دیوان بینالمللی دادگستری در دعاویی مشابه ،این دیدگاه را
تقویتمینمایدکهموافقتنامه برجامازقابلیترسیدگیقضاییبرخورداراست.دیوانبینالمللی
دادگستریدردوقضیهفالتقارهاژهونیزقطروبحرین،قابلیترسیدگیاسنادمربوطهراکهدر
هردوموردازانسجامیبهمراتبپایینترازبرجامبرخورداربودندتأییدنمودهاست.لذاازاین
منظر بعید نیست که در صورت طرح دعوی احتمالی راجع به برجام در دیوان بینالمللی
دادگستری،قابلیترسیدگیقضاییبرجامموردتأییدقرارگیرد .
امابرجامفارغازشکلخود،ازحیثمؤلفههایکارکردینیزدرسطوحمختلفیطراحی
گردیدهاست.ازجنبهصراحت،برجامدربحثهایفنیمتکیبهقواعدبوده،لیکنحسبمورد
ازاستانداردهاواصولنیزبهرهمیبرد.برجامازحیثسازمان،عالوهبرتعهداتآنی،تعهداتی
مستمرراطراحینمودهکهحداقلدربازهزمانیای71سالهبایداجراشوند.لذاازرژیمیجهت
اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است .برجام از حیث استقالل نیز در نظام حقوق
بینالملل،حداقلبهقطعنامهشورایامنیتمرتبطاستولذاتأثیروتأثراتیراازآننظامخواهد
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پذیرفت(ازحیثداخلینیزبهمصوباتکنگرهآمریکاومجلسشورایاسالمیارتباطپیدامی-
کند) .
با توجه به جمیع موارد فوق میتوان ادعا نمود ،اگرچه شاید نتوان برجام را در دیدگاه
کالسیکیکمعاهدهنامیدوازاینجهتبرجامنسبتبهبسیاریازمحدودیتهاییکهنظام
حقوقبینالمللدرمرحلهانعقاد،اجرا،تفسیروحلوفصلاختالفاتبرمعاهداتحقوقیتحمیل

میکند ،مستثنی باشد ،اما در مقابل در طراحی برجام از بسیاری از امتیازاتی که نظام حقوق
بینالمللبهیکمعاهده حقوقیاعطاءمیکند،استفادهشدهاست،همانندبرخورداریازقدرت

اجرایی،صراحتمحتوا،سازماناجراییوقابلیترسیدگیقضاییداشتن (حتی بهمراتبدر
سطحی باالتر و تقویت شده) .لذا برجام در عمل بهجای تمرکز بر حفظ ساختارها و قواعد
کالسیکحقوقبینالمللوحقوقمعاهدات،برکارآییوافزایشهرچهبیشترواحتمالنیلبه
اهدافِطراحیشدهتکیهنمودهاست .
لذاازایندیدگاهمیتوانبرجامرامصداقیازموافقتنامههاینسلجدیدبینالمللیتلقینمود
کهضمناستفادهازعناصرتقویتشدهحقوقیدرمحتوایخود،ازظاهریشایدغیرحقوقی(در
دیدگاهکالسیک)بهرهمیبرد .
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