قطعنامهنادر
سازمان ملل

ضيايي بيگدلي :مهمترین موضوع «برجام» ،مراحل اجرای آن است
فرناز قلعهدار
اعالم نهايي خبر توافق هس�تهاي ميان ايران و  5+1در واقع آغازي براي تحليل و بررس�ي ابعاد سياس�ي و حقوقي اين
ماجرا در ايران والبته جامعه جهاني بود .سؤالهاي زيادي كه پيرامون اين توافق در اذهان به وجود آمده ،نيازمند پاسخي
كارشناس�انه اس�ت .بحث بررس�ي ابعاد حقوقي اين قطعنامه ،ضمانت اجرايي آن ،تأثير و پيامدهاي اين توافق در جامعه
بينالمللي و داخلي و ...از جمله مواردي است كه براي يافتن پاسخ آنها به سراغ دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي استاد حقوق
بينالملل رفتيم تا نظر وي را درباره اين توافق جويا شويم.
اين توافق در تاريخ حقوق بينالملل به عنوان يك
اتفاقنادرتلقيميشود،نظرشماچيست؟
بلهمنمعتقدمنهتنهايكاتفاقنادراست،بلكهيكاتفاقبيسابقه
در تاريخ روابط و ديپلماس��ي بينالملل و حت��ي در حقوق بينالملل
است .با چند دليل اين ادعا را ثابت ميكنم .نخست اينكه موضوع اصلي
توافق در مورد تغيير برنامه هستهاي پيشرفته يك كشور از يك طرف
و در مقابل لغو تحريمهاي گس��ترده و همهجانبه و جهاني آن كشور از
سوي ديگر اس��ت .دليل دوم مذاكرات بر سر حل اختالف حداقل 12
ساله كشوري مثل ايران با جامعه بينالمللي در مسأله هستهاي است.
دليل ديگر اينكه مذاكرات فشرده و حساس و كارشناسانه در سطح باال
بخصوص در ماههاي اخير بين ايران از يكس��و و پنج قدرت عضو دائم
شوراي امنيت و آلمان و اتحاديه اروپا از سوي ديگر بسيار بينظير بود.
اتحاديه اروپا يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين سازمانهاي منطقهاي
است و البته سازمان بينالمللي انرژي اتمي و سازمان ملل متحد كه در
سوي ديگر مذاكرات قرار داشتند .اما دليل چهارمي كه اثبات ميكند
اين توافق بينظير بوده اس��ت ،از حيث محتواي آن اس��ت .مهمترين
موضوعي كه برجام را به عنوان يك اتفاق بيسابقه درميآورد ،مراحل
اجرايي آن اس��ت كه مش��تمل بر 5مرحله نهايي ش��دن ،توافق ،اجرا،
انتقاليومرحلهخاتمهقطعنامهشورايامنيتاست.
اهميت ديگري كه اين توافق را بيسابقه تلقي ميكند ،ساز و كار
منحصر به فردي اس��ت كه در اين برجام وج��ود دارد و البته مراجع
فيصله اختالفهاي بين طرفين كه ش��امل كميس��يون مشترك،
ش��وراي وزيران ،هيأت مشورتي و ش��وراي امنيت است .همچنين
محتوايبسيارپيچيدهوفنياينبرجامكهمنظوربحثهايهستهاي
وتسليحاتياست،ازديگرويژگيهايآناست.ازسويديگرمحتواي
اقتص��ادي و حقوقي برجام نيز قابل تقدير اس��ت .موضوع مهم ديگر
نحوهتصويببسيارمتنوعوپيچيدهبرجاماستكهبيننحوهتصويب
برجام در ايران و امريكا از س��وي مجالس قانونگذاري اين كشورها با
آنچه در آلمان و انگليس اتفاق ميافتد ،تفاوت دارد .به طور كلي در آن
كشورها تصويب توسط شوراي وزيران اتحاديه اروپا شكل ميگيرد
چرا كه تحريمها عليه ايران تحريمهاي كشورها به طور يكجانبه نبود
بلكه تحريمهاي اتحاديه اروپا بود .پس ش��وراي وزيران اتحاديه اروپا
بعد از توافق اوليه و قبل از آنكه قطعنامه به ش��وراي امنيت برود ،تمام
تصميمهاي قبلي خود را عليه اي��ران لغو و قطعنامه را تصويب كرد.
البتهدرموردچينوروسيهقضيهفرقداشت،چونرؤسايجمهوري
اين كش��ورها آن را تصويب كردند .به طور كلي در رابطه با كشورهاي
ديگريكهبهشكلغيرمستقيمدرگيرماجرابودند،قضيهفرقداشت.
آنها از س��وي ش��وراي امنيت مجبور و ملزم بودند تحريمها را رعايت
كنند مثل كره ،هن��د و ...كه حاال با تصويب قطعنامه جديد اين الزام
همبرداشتهشد.
پيشبيني تأييد برجام و لغو قطعنامههاي پيشين تحريمي عليه
ايران در يك قطعنامه جديد از ديگر ويژگيهاي اين قطعنامه اس��ت.
البته فقط يكب��ار در طول تاريخ چنين اتفاقي افت��اد آن هم در مورد
تحريمهاي عراق بعد از زماني بودكه كويت را اش��غال كرد .هرچند آن
تحريمها به گستردگي تحريمهاي ما نبود اما به هر حال برنامه نفت در
برابر غذا و ...تحريمهاي سختي بود تا اينكه سال گذشته شوراي امنيت
اعالم كرد كه تحريمها عليه عراق برداش��ته ش��د و حاال چنين اتفاقي
درباره ايران افتاد.

اجرا نش�دن يك بند قطعنامه چ�ه تأثيري بر كل
توافقخواهدداشت؟
به طور كلي باي��د گفت در رابطه با قطعنامههاي ش��وراي امنيت
و بخصوص آنهايي كه موضوع فصل هفت منش��ور اس��ت ،اجرا نشدن
حتي يك بند از بندهاي اجرايي قطعنامهها تخلف محسوب ميشود
و ممكن است طرف متخلف طي يك قطعنامه جديد محكوميت پيدا
كند ،حتي امكان دارد تحريمهاي جديدي عليه كشور متخلف وضع و
اجرا شود.در قطعنامههاي پيشين تحريمها پلكاني بود يعني شوراي
امني��ت عليه ما قطعنامه ص��ادر ميكرد اما چون م��ا اجرا نميكرديم
قطعنامه بعدي تحريمهاي قبلي را تشديد ميكرد .در مورد قطعنامه
 2231بايد گفت اين موضوع به مفاد بندي كه اجرا نشده و اهميت آن
بند براي طرفين و ش��وراي امنيت بس��تگي دارد اگر مفاد اين بند اجرا
نشود ،چندان تعيينكننده نباشد شايد مذاكره با طرف متخلف بتواند
وضعيت را به حالت سابق برگرداند اما اگر مفاد بند اجرا نشده مهم باشد
مثل اينكه ما بايد يك سري از اقدامهاي هستهاي خودمان را در مرحله
اول متوقف كنيم و اين بسيار مهم و تعيينكننده است و با مفاد برجام
و قطعنامه شوراي امنيت ارتباط دارد حال اگر متوقف نكنيم به مشكل
برميخوريم .آنچه در برجام در مرحله اول پيشبيني شده است حل و
فصل اختالفهاست كه ساز و كار مخصوص به خودش را دارد.
تف�اوت اين قطعنامه با قطعنامههاي پيش�ین در
چيست؟
تفاوت بس��يار اس��ت .نخس��ت بايد گفت ب��ه طور كل��ي در ايران
قطعنامههاي پيش��ين ضدارزش تلقي ميش��د ،ولي اين قطعنامهها
به نظر من ارزش تلقي ميش��ود ،حتي ب��راي طرفين هم ارزش تلقي
ميش��ود وگرنه زير بار امضاي آن نميرفتند .اين قطعنامه به صراحت
قطعنامههاي ضدارزشي پيش��ين را لغو ميكند .ديگر اينكه برجام را
كه ي��ك معاهده بينالمللي اس��ت حتي قبل از آنكه توس��ط مراجع
داخلي ايران و امريكا تصويب ش��ود ،مورد تأييد قرار داده اس��ت .يكي
از اعتراضهاي كنگره امريكا اين اس��ت كه چرا برج��ام را قبل از آنكه
در كنگره تأييد ش��ود به شوراي امنيت بردند ،هرچند كه جان كري به
صراحت اعالم كرد «دنيا كه نميتواند معطل جواب كنگره ما بماند».

مهمترين ضمانت اجرايي
اين قطعنامه بازگشتپذيري
آن است ،يعني اگر
ايران اجرا نكرد ،تمام
قطعنامههاي پيشين به شكل
خودكار احيا ميشود و اگر
طرفين مقابل اجرا نكردند،
ايران به عنوان يك عمل
متقابل ميتواند برنامه
هستهاي خود را تجديد كند.

سومينتفاوتايناستكهقطعنام ه 2231باقطعنامههای پيشين
با صراحت فصل هفتم را مستند قرار نداده بلكه به طور كلي قطعنامه را
تابعماده 25منشوردانستهكهاينمادهدرواقعدولتهايعضورامكلف
ميكندكهاجراومفادقطعنامهرابپذيرند.البتهدر 10بنداز 30بندمتن
اصليقطعنامه2231بهماده41منشوراستنادميكندكهبهطوردقيق
در فصل هفتم قرار دارد .نكته ديگري كه بايد اضافه كنم ،اينكه برخالف
نظر دكتر ظريف و دكتر عراقچ��ي كه اين قطعنامه را ذيل فصل هفتم
ندانس��ته مگر همان  10بندي كه به ماده  41اشاره ميكند .اينجا بنده
برخالف نظر آقايان ميخواهم بگويم با وجود اينكه ذكري با صراحت در
قطعنامهبهفصلهفتمنميشود،امااينقطعنامههممثلقطعنامههاي
پيشينذيلفصلهفتمقرارميگيرد،چونقطعنامههايشورايامنيت
يا بايد ذيل فصل هفتم باشد يا فصل ششم .در واقع سؤال اينجاست كه
چطور در يك قطعنامهاي كه ذيل فصل هفتم نيست به مادهاي  -ماده
- 41استنادشودكهدرفصلهفتمقراردارد.بهعالوهچطورممكناست
اين قطعنامهاي كه ذيل فصل شش��م است ،ميتواند از نظر حقوقي 6يا
 7قطعنامه پيشين را كه ذيل فصل هفتم صادر شده ،لغو كند؟ نميدانم
چرا دكتر ظريف در مجلس موضوع را به گونهاي مطرح كردند كه انگار
قرار نگرفتن اين قطعنامه در ذيل فصل هفتم يكي از افتخارات ماست.
در حالي كه به نفع ماس��ت اين قطعنامه ذيل فصل هفتم تلقي ش��ود،
چ��ون الزام طرفهاي مقابل ما را در اجراي قطعنامه محكمتر ميكند.
اگر ذيل فصل شش��م قرار دهيم ،آن  20بند باقيمانده جنبه توصيهاي
پيداميكند.
ضمانتاجرايياينقطعنامهچيست؟
مهمترين ضمانت اجرايي اين قطعنامه بازگشتپذيري آن است،
يعني اگر ايران اجرا نكرد ،تمام قطعنامههاي پيشين به شكل خودكار
احيا ميشود و اگر طرفين مقابل اجرا نكردند ،ايران به عنوان يك عمل
متقابلميتواندبرنامههستهايخودراتجديدكند.
بحث تحريمها و لغو آنها چگونه خواهد بود؟
تحريمهايي ك��ه عليه ما چه در امريكا از س��وي رئيس جمهوري
و چ��ه كنگ��ره و در اتحاديه اروپا و ش��وراي امنيت وضع ش��ده ،ابعاد
گوناگ��ون و متنوعي دارد كه در كل با عنوان تحريمهاي هس��تهاي از
آنها نام برده ميش��ود .پس تحريمهاي حقوق بشري تحريمهايي كه
در رابطه با حمايت از تروريس��م عليه ايران صادر شده در اين چارچوب
قرار نميگيرد ،اما تحريمهاي تس��ليحاتي جزو اين تحريمها است ،در
برجام و قطعنامه 2231تمامي تحريمهاي هستهاي به طور مرحلهاي
و متناظر و با زمان مشخص لغو ميشود .اما در مرحله نخست بايد ايران
قدم اول را بردارد يعني بخشهايي از فعاليت هس��تهاي خود را تغيير
دهد مورد راس��تيآزمايي آژانس بينالمللي ان��رژي اتمي قرار گيرد،
اگر تأييد كرد كه اين قدمها برداش��ته شد ،بخشهايي از تحريمها لغو
ميشود و اين فرآيند گام به گام جلو ميرود و پيشبيني شده كه شايد
 15سال طول ميكشد.
آثار و پيامدهاي بينالمللي توافق چه خواهد بود؟
توافق برجام از يكسو معاهده بينالمللي است ،از سوي ديگر چون
در قطعنامه فصل هفتمي ش��وراي امنيت مورد تأييد قرار گرفته پس
مثل هر قطعنامهاي داراي آثار و پيامدهاي حقوقي بينالمللي اس��ت.
مهمترين اثرش اين است كه براي طرفين الزماالجرا است و اگر به آن
عملنكنند،لغوميشود.
آثار و پيامدهاي داخلي اين توافق چيست؟
در رابطه با اتحاديه اروپا از جمله آلمان ،فرانس��ه و انگليس مشكلي
وجودنداردچونشورايوزيراناتحاديهاروپاتصميمنهاييراگرفت.در
مورد چين و روسيه هم كه رؤساي جمهورشان موضوع را تأييد كردند
نيز مش��كلي وجود ندارد .اما در بحث مراجع داخلي ايران و امريكا بايد
گفت اگر مراجع داخلي تأييد و تصويب كنند وارد مرحله اجرا ميشود،
امااگرتصويبنكنند،بهمشكلبرخوردميكنيم.پسدرواقعهمهچيز
منوط به تأييد و تصويب مراجع داخلي كشور ايران و امريكا است كه در
مرحلهبعدبهتهيهوتنظيمدستورالعملهاياجرايي،آييننامههاولغو
مقررات داخلي كه مغاير با توافق جديد است ،ميپردازند .به طور كلي
تم��ام مقامها و نهادهاي داخلي پس از به اجرا درآمدن برجام مكلف به
اجرايآنهستند،بانكها،مؤسسههاياقتصاديوهمهنهادهاموظف
به رعايت آن هستند.
به عنوان آخرين س�ؤال بفرمايي�د در صورت رد
متن برجام در كنگ�ره و تصويب قطعنامه چه اتفاقي
رخ ميدهد؟
هرچند خيلي بعيد ميدانم كه چنين اتفاقي بيفتد و كنگره امريكا
برجام را رد كند بخصوص پ��س از وتوي رئيس جمهوري امريكا ،اما با
اين حال دو ديدگاه حقوقي وجود دارد .عدهاي معتقدند كه چون برجام
توافقي اس��ت بين ايران از يك طرف و كشورهاي گروه  5+1و اتحاديه
اروپ��ا از طرف ديگر ،بنابراين رد آن از س��وي يك طرف يعني امريكا به
معناي رد برجام به طور كل��ي و حتي از بين رفتن اثر قطعنامه 2231
نخواهد بود.قطعنامههاي پيش��ين هم اجرا ميش��ود و ايران نيز هيچ
تعهدي در اين رابطه ندارد اما من با كساني همعقيدهام كه معتقدند اگر
به فرض كنگره امريكا برجام را رد كند ،برجام از حيث حقوقي قابليت
اعمال و اجرا از س��وي ايران و پنج كش��ور ديگر و اتحاديه اروپا و حتي
جامعه بينالمللي دارد و قطعنامه ميتواند كماكان قابل اجرا باشد ،به
عبارت ديگر امريكا را كنار بگذارند و بقيه اجرا كنند .البته شرط مهمي
كه وجود دارد ،اين اس��ت كه اراده سياس��ي پنج كشور و اتحاديه اروپا
براياجرايبرجاموقطعنامهشورايامنيتبدونتصويبكنگرهوجود
داشتهباشد.
سهشنبه  13مرداد 1394
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