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قطعنامه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل درباره ایران
از نظ��ر حق��وق و سياس��ت بينالمل��ل داراي اهمي��ت
فوقالعادهاي است .نخس��ت اينكه به شكل غيرمستقيم
حق بر غنيس��ازي را براي دولت ايران مورد شناس��ايي
ق��رار ميدهد ،ديگر اينكه به طور ي��ك جا پنج قطعنامه
تحريمي شوراي امنيت را بر ميدارد.
 NPTي��ا معاهده منع اش��اعه س�لاح هس��تهاي به
ط��ور كلي از ح��ق دولتها ب��ر برخ��ورداري از فناوري
مسالمتآميز هس��تهاي حمايت ميكند .به موجب اين
كنوانس��يون به دولتها اين حق اعطا شده است اما هيچ
تصریح��ی در  NPTبه برخورداري از حق غنيس��ازي
نشده است .چنين حقي براساس لوازم يا به استناد قاعده
«اذن در لوازم ،اذن در شیی» استنباط ميشود .فرض بر
اين است كه اگر حق بر برخورداري فناوري مسالمتآميز
هستهاي مورد شناسايي قرار گرفته ،پس مقدمههاي آن
يعني حق بر غنيس��ازي هم مورد شناسايي قرار گرفته
است.
جالب اس��ت در خالل نزديك به  50س��ال از تصويب
 NPTهمواره رويه دولتهاي ايالت متحده امريكا و البته
همپيمانانش آن بوده كه به هيچ وجه حق غنیس��ازی را
حتي اگر به طور ذاتي وجود داش��ته باش��د -براي هيچكشوري مورد شناس��ايي قرار ندهد و به همين دليل در
تمامي موافقتنامههاي هستهاي كه دولت امريكا با ساير
دول منعقد كرده به هيچ وجه نكتهاي را دال بر شناسايي
حق غنيسازي مشاهده نميكنيم.
اتفاقي كه در قطعنامه  2231افتاده است خرق عادت
س��ابق دولت امريكا و همپيمانانش محسوب ميشود .به
عبارت ديگر در حالي كه پنج قطعنامه تحريمي شوراي
امنيت ب��ه صراحت به دولت ايران دس��تور ميدادند كه
هر چه سريعتر تمامي فعاليتهاي غنيسازي را متوقف
كند قطعنامه اخير س��ندي – برجام -را مورد تأييد قرار
ميده��د كه در آن به صراحت حق و امكان غنيس��ازي
در خاك جمهوري اس�لامی ايران مورد شناس��ايي قرار
گرفته اس��ت .ه��ر چند ك��ه دولت جمهوري اس�لامي
ايران داوطلبانه محدوديتهاي چند س��الهاي را در اين
غنيس��ازي پذيرفته است .از اين منظر قطعنامه شوراي
امنيت از ويژگ��ي منحصر به فردي برخوردار اس��ت اما
نكت��ه دوم اينكه مطالعه حقوق س��ازمان ملل متحد و از
جمله رويه ش��وراي امنيت در  70سال گذشته مشخص
ميكند كه در حقوق س��ازمان مل��ل متحد هيچ آيين يا
مقرراتي براي رفع تحريمهاي صادره از س��وي ش��وراي
امنيت وجود ندارد .يك نمونه روش��ن از اين تحريمها را
عليه دولت عراق ديديم.
ش��وراي امنيت پس از حمله صدام به كويت در سال
 1990تحريمهاي گستر دهاي را عليه دولت عراق وضع
كرد كه منتهي به كش��ته و قرباني ش��دن شمار زیادی از
م��ردم عراق بر اثر نبود مواد غذايي ،بهداش��تي و دارويي
شد .پس از حمله نامشروع امريكا به عراق در سال 2004
و اش��غال اين كشور از س��وي امريكا و به روي كارآمدن
دولت همسو با ايالت متحده حداقل  10سال ديگر طول
ميكش��يد تا ش��وراي امنيت به طور ضمني و غيرجامع
اقدام به رفع تحريمهاي سابق خودش كند .در مقايسه با
پرونده عراق موضوع رفع تحريمهاي شوراي امنيت عليه
ايران بسيار قابل مالحظه به نظر ميرسد .از سويي مطابق
اذعان خود دولتهاي غربي ،ايران موضوع بيسابقهترين
تحريمها در طول فعاليت سازمان ملل متحد قرار داشته
است و شورا طي پنج قطعنامه تمامي شريانهاي حياتي
و اقتصادي اي��ران را هدف قرار داد .مذاكراتي كه طي دو
سال گذشته منتهي به انعقاد برنامه جامع اقدام مشترك
يا برجام شده است به شكل بيسابقهاي تعهداتي را براي
شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر لغو تحريمها
پيشبيني كرد.
از منظر حقوقي هر چند اعضاي دائم ش��وراي امنيت
همگي به عالوه آلمان ج��زء طرفهاي مذاكره ايران در
سه سال گذشته بودند اما شورا داراي شخصيت حقوقي
مس��تقل از اعضاي خودش محس��وب ميشود .بنابراين
تعهد دول عضو دائم اين ش��ورا براي تصويب قطعنامهاي

داير بر لغو تحريمهاي گذشته بس��يار قابل تأمل به نظر
ميرس��د .به هر حال با توجه به تصويب اين قطعنامه در
ش��وراي امنيت و اعالم لغو قطعنامههاي تحريمي سابق
اين موضوع به واقعيت پيوسته است.
ب��ا در نظر گرفت��ن تاريخ تصويب و اج��راي برجام به
طور يك ج��ا اقدام به لغو قطعنامههاي تحريمي س��ابق
كرده اس��ت .در مقايس��ه با موضوع عراق ميتوان گفت
كه اگر تحريمهاي وضع ش��ده علي��ه عراق يك دهه بعد
از س��رنگوني دولت صدام به وقوع پيوس��ت تحريمهاي
وضع شده عليه دولت ايران يك دهه قبل از ايفاي كامل
تعهدات ايران به موجب اين برجام برچيده خواهد شد.
ضمانتهاي اجرايي قطعنامه
ارتباط بيسابقه قطعنامه  2231با سندي مستقل از
قطعنامه ويژگي ديگر آن است .هر چند برجام به عنوان
پیوس��ت قطعنامه  2231منتشر شده و در كل جزيي از
تصميمهاي شوراي امنيت محسوب ميشود اما واقعيت
آن است كه برجام محصول مذاكرات دولت ايران و 5+1
در خارج از ش��وراي امنيت اس��ت .از س��ويي دولتهاي
مذاكرهكننده تمايل نداش��تند كه برجام را در قالب يك
معاهده بينالمللي به تصويب برسانند و از سوي ديگر به
طرز پيچيدهاي اجراي برجام را با ساز و كار چند اليه حل
اختالف ب��ا «بازگش��تپذيري» قطعنامههاي تحريمي
شوراي امنيت تضمين نمودند.
همچني��ن با تصميم ب��ه تصديق برجام اين س��ند را
جزيي از تصميمهاي ش��وراي امنيت تلق��ي كردند .هر
چند با دقت در قطعنامه  2231مش��خص ميش��ود كه
خود قطعنامه فاقد ضمانت اجراي تمديدي مش��خصي
اس��ت اما با عنايت به بند  12آنكه تقريباً چكيده همان
ترتيبات توافق ش��ده در بندهاي  36و  37برجام اس��ت
مشخص ميش��ود كه اين قطعنامه بخش��ي از سازوكار
تضميني اجراي برجام محس��وب ميشود .پيشنويس
اين قطعنامه كه بخشي از نتايج مذاكرات وين محسوب
ميش��ود به دقت با تفكيك ميان بندهاي اين قطعنامه
بخش��ي از اين بنده��ا را تابع ماده  41منش��ور قرار داده
است.
به ديگر سخن به جز بندهاي موضوع ماده  41منشور
در اين قطعنامه ،ساير بندها فاقد ضمانت اجرايي متداول
شورا به موجب فصل هفت منشور ميباشد.
گفتني است بندهاي موضوع ماده  41همگي مربوط
به تضمين اجراي برجام هستند.
آثار و پيامدهاي بينالمللي قطعنامه
مهمتري��ن اثر بينالمللي اي��ن قطعنامه خروج ايران
از داي��ره دول��ت تح��ت تحريم ش��وراي امنيت اس��ت.
هنگام��ي كه دولت��ي تحت تحريم س��ازمان ملل متحد
قرار ميگيرد اين پيام به جامعه جهاني ش��امل دولتها،
بازيگران غيردولتي و ملل س��اير كشورها ابالغ ميشود
كه اين دولت جزو دولتهاي عهدشكني يا قانونشكني
اس��ت و با توجه به اهداف س��ازمان ملل متحد در حفظ

صلح و امني��ت بينالملل��ي اخالل ايج��اد ميكند زيرا
قطعنامههاي تحريمي ش��وراي امنيت ذيل فصل هفت
منش��ور و در مواردي صادر ميش��ود كه شوراي امنيت
وضعيت ناشي از عملكرد دولت تحت تحريم را تهديدي
عليه صلح و امني��ت بينالمللي بداند .چنين پيامي جدا
از محدوديته��ا و موانعي كه تحريمهاي وضع ش��ده بر
دولت و ملت تحت تحريم تحميل ميكند بشدت چهره
بينالمللي دولت و مل��ت تحت تحريم را مخدوش كرده
و از اعتب��ار و منزلت آن دولت نزد افكار عمومي جهانيان
ميكاه��د ،صرفنظر از اينك��ه قطعنامههاي صادره وفق
منشور ملل متحد يا مغاير آن صادر شده باشد.
تصوي��ب قطعنام��ه  2231كم��ك ش��اياني ب��ه
مل��ت و دول��ت اي��ران ب��راي بهب��ود چه��ره و اعتب��ار
بينالملل��ي اي��ران ك��ه ب��ه واس��طه قطعنامهه��اي
ظالمان��ه و نامش��روع ش��وراي امنيت مخدوش ش��ده
خواهند كرد.
البت��ه اس��تفاده از اي��ن امتي��از منوط ب��ه مديريت
هوش��مندانه دولت ايران در اج��راي برجام در خالل 15
سال آينده است.
با رفع تحريمهاي ش��وراي امني��ت ،دولت جمهوري
اس�لامي ايران ضم��ن احي��اي بخشه��اي اقتصادي
آس��يبديده كش��ور فرصت خواهد داش��ت مناسبات
سياس��ي خ��ود را ب��ا قدرته��اي ب��زرگ و همچنين با
همس��ايگانش در منطق��ه ترميم نماي��د و از اين طريق
هزينههاي سياس��ت خارجي را به منظور توس��عه ملي
كاهش دهد.
تفكيك حقوقي دو سند
دولته��اي مذاكرهكنن��ده برجام تصمي��م گرفتند
اعتبار حقوقي برجام را به تصميم ش��وراي امنيت پيوند
دهند .با اين حال دقت در محتواي برجام و مقايس��ه آن
با بندهاي قطعنامه  2231شوراي امنيت نشان ميدهد
كه اين دو سند متناظر به يكديگر نيستند .به ديگر سخن
مواردي در قطعنامه به چش��م ميخورد كه در بند برجام
پيشبيني نش��ده اس��ت .به عنوان مثال بحث مربوط به
فعاليتهاي موش��كي ايران از جمله مواردي اس��ت كه
به هي��چ وجه برجام متوفي آن نش��ده اس��ت حال آنكه
قطعنام��ه ترتيباتي را درباره اي��ن فعاليتها پيشبيني
نموده است .نتيجه تفكيك حقوقي اين دو سند آن است
ك��ه آثار و نتايج متفاوتي در ص��ورت نقص هر كدام از دو
سند به وجود خواهد آمد.
در ص��ورت نقض برجام ،مانند  12قطعنامه همس��و
با بنده��اي  36و  37برجام پس از طي س��از و كار س��ه
اليه حل اختالف پيشبيني ش��ده در ماده  ،36با اش��اره
به بازگشتپذيري قطعنامههاي تحريمي سابق ضمانت
اج��راي مؤث��ري را عليه دولت اي��ران در برابر نقصهاي
عم��ده برج��ام پيشبيني ميكن��د .در مقاب��ل در مورد
بندهايي كه فاقد عنوان مش��ابهي در برجام هس��تند ،با
توجه به اينكه اين بندها ذيل ماده  41منشور به تصويب
نرسيدهاند شاهد ضمانت اجراي حقوقي جدي نخواهيم
ب��ود .عالوه بر اي��ن مثال در مورد فعاليتهاي موش��كي
اي��ران با توجه به عبارتپردازي بن��د بند قطعنامه مورد
نظر و واژگان به كار گرفته ش��ده كه هم��ان فراخواندن
دولت ايران به اجتناب از فعاليتهاي موش��كي كه براي
حمل كالهك اتمي طراحي شدهاند ،شاهد الزام حقوقي
سختي نيستيم.
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