
پرداخته و نوشته است: چگونه5+1نوشت: نشريه آمريکايی "فارين پاليسی" در مطلبی به بررسی وضعيت حقوقی معاهده احتمالی ميان ايران و گروه نسيم
قطعنامه شورای امنيت، توافق غيرالزام آور با ايران را بدون هرگونه رای گيری در کنگره به تعهداتی الزم االجرا ذيل حقوق بين الملل تبديل میکند؟

اکنون روشن شده است که مفاد هرگونه توافقی با ايران، غيرالزام آور خواهد بود. معنی سخن مذکور اين است که آمريکا در حالت عادی از نظر حقوق بين
الملل هيچ تعهدی برای رعايت توافق ندارد مگر اينکه شرايط سياسی-ديلماتيک مانع از کنار زدن توافق و وضع دوباره تحريمها شود. 

اين مساله دليل سخن قبلی من است، که رسيدن به توافق غيرالزام آور با ايران را سادهتر از توافق اجرايی ذيل حقوق بين الملل دانستم، چرا که شخص رئيس
جمهور میتواند اين کار را راسا انجام دهد و البته نقض اين توافق نيز سادهتر است، چرا که هيچ مانع داخلی و بين الملی در برابر نقض آن وجود ندارد. 

من در تحليل مشترک خود با "مارتی ليدرمن" اشاره کرده بودم که: اگر طرفهای مذاکره کننده بخواهند توافقی غيرالزام آور را امضاء کنند که پائه قطعنامه
الزام آور شورای امنيت باشد، آن زمان است که احتماال مجموعهای از نگرانیها و مشاجرهها پديد خواهد آمد. سخنان ظريف، وزير خارجه ايران پس از نامه
سناتورهای جمهوری خواه را به خاطر بياوريد: «اگر مذاکرات کنونی با شش کشور به توافق جامع مشترک منجر شود، شاهد توافقی يک طرفه بين ايران و

کشور ديگر که اعضای دائم شورای امنيت نيز جزئی از آنها هستند، میباشد. اين توافق توسط شورای امنيت تاييد۵آمريکا نخواهيم بود، بلکه توافقی با 
خواهد شد.» 

عضو مذاکره کننده با ايران کشورهای دارای حق وتو هستند و آلمان، ديگر کشور حاضر در مذاکرات میباشد. هر توافقی که پنج عضو مذکور با آن موافق۵
باشند، میتواند قطعنامه شورای امنيت برای برداشتن تحريمهای سازمان ملل عليه ايران را نيز کسب کند. اگر چه از سوی آمريکا تاييد نشده است، اما به نظر
میرسد برنامه پيش روی مذاکرات همين مساله خواهد بود. بخش زيادی از اين مذاکرات مربوط به رفع تحريمهای سازمان ملل است و به همين دليل پنج

عضو دائم شورای امنيت در مذاکرات حضور دارند. 

بنابراين همان طور که سيروس ناصری، مذاکره کننده اسبق ايران به تهران تايمز گفته است همه داليل مورد نياز وجود دارد تا به اين نتيجه برسيم که «توافق
هستهای بين ايران و قدرتهای بزرگ شامل رفع همه تحريمهای شورای امنيت خواهد شد.» (در طرف مقابل هنگامی که از جن ساکی، سخنگوی وزارت
خارجه درباره تصويب توافق در شورای امنيت سوال پرسيده شد، پاسخ داد: من در وهله کنونی نمیتوانم در مورد چگونگی توافق بيش از اين سخنی بگويم.)

بدون اطالع از مفاد دقيق قطعنامه شورای امنيت نمیتوانيم درباره تاثيرات قانونی آن سخنی بگوييم اما به طور کلی میتوان گفت که قطعنامه شورای امنيت،
به خصوص اگر ذيل فصل هفت منشور باشد، میتواند تعهدات بين المللی مهمی را ايجاد کند. 

منشور توضيح میدهد که: اعضای سازمان ملل موافقت میکنند تا تصميمهای مطابق با منشور که توسط شورای امنيت اتخاذ میشوند را بپذيرند. ٢۵ماده 

که اولين ماده فصل هفت منشور است، بيان میکند که: شورای امنيت بايد تهديدهای صلح، نقض صلح و تجاوزگری را مشخص نموده٣٩عالوه بر اين، ماده 
اقدام به توصيه و يا تصميم گيری در اين موارد نمايد. ۴٢و ۴١و برای حفظ يا بازيابی صلح و امنيت جهانی، مطابق با مواد 
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(مادهای که مربوط به اقدامات غيرنظامی است و به تصميميات شورای امنيت در اين مورد اعتبار میدهد) بوده۴١تحريمهای سازمان ملل از آغاز، ذيل ماده 
است که بيان میکند: همه کشورها بايد برای جلوگيری از تهيه،١٧٣٧است و تعهداتی الزام آور را وضع کرده است. برای مثال يکی از اولين قطعنامهها 

فروش و يا انتقال مستقيم و غيرمستقيم همه مواد، اقالم، تجهيزات، کاالها و فناوری که میتواند در برنامه غنی سازی ايران، بازفرآوری، فعاليتهای مربوط به
آب سنگين و يا سامانه تحويل انرژی هستهای استفاده شود (چه در آن کشور توليد شده باشد چه در کشوری ديگر) در سرزمينشان، توسط شهروندانشان، توسط

کشتیها و هواپيماهای دارای پرچم آنها، و برای کاربرد يا بهرهمندی آن توسط ايران جلوگيری نمايند. 

گرچه برخی میتوان در باره اين ماده بحث کرد اما به طور کلی برای ايجاد تعهد و الزام قابل توجه در حقوق بين الملل مورد استفاده قرار میگيرد. 

در رابطه با تسليحات شيميايی سوريه استفاده کرده٢٠١٣دولت اوباما از اين مکانيزم (توافق سياسی و پس از آن قطعنامه الزام آور شورای امنيت) سپتامبر 
بود. بنابراين تصور رويدادهای پس از توافق با ايران نيز دشوار نخواهد بود. دولت اوباما به عنوان بخشی از شش کشور جهانی به دنبال توافقی غيرالزام آور
است که در آن ايران مجاب به وضع محدوديت بر برنامه هستهای خود در مدت زمانی مشخص شود و در مقابل، تحريمهای سازمان ملل برداشته شود (و
احتماال تحريمهای کنگره که از حدود رفع تحريمهای سازمان ملل نيز تجاوز میکند هم رفع خواهند شد). شورای امنيت سازمان ملل پس از آن، اين توافق

تبديل خواهد کرد که نه تنها تحريمهای سازمان ملل را رفع خواهد کرد، بلکه کشورهای جهان را ملزم میکند تا۴١غيرالزام آور را به قطعنامهای ذيل ماده 
زمانی که ايران به توافق وفادار است، از وضع تحريمهايی در حوزه خاص، بر اين کشور خودداری کنند. بسته به نوع قطعنامه، ممکن است آمريکا تعهد پيدا
کند که از وضع اين گونه تحريمهای مشخص شده عليه ايران خودداری کند. نکته بسيار مهم اين است که چنين قطعنامهای میتواند تا پس از دوره رياست
جمهوری اوباما نيز ادامه داشته باشد. به بيان ديگر، با استفاده از قانونی کردن قطعنامه الزام آور توسط شورای امنيت، اوباما میتواند کنگره را کامال کنار
بگذارد. او میتواندادعا کند که توافق انجام شده با ايران يک تعهد غيرالزام آور است و به اجازه کنگره نيازی ندارد و پس از آن با استفاده از شورای امنيت
يک تعهد حقوقی بين المللی ايجاد کند که دست کشور و رئيس جمهور آتی آمريکا را پيرامون قطعنامه غيرالزام آور بسته نگه دارد و ذيل حقوق بين الملل،
آنها را وادار به پذيرش آن کند. بسته به نوع قطعنامه، رئيس جمهور بعدی آمريکا احتماال تنها با استفاده از اعمال اختيارات خود میتواند تحريمها را کنار
بگذارد. به بيان ديگر قطعنامه شورای امنيت میتواند بدين معنی باشد که رئيس جمهور اتی آمريکا تنها با نقض حقوق بين الملل میتواند تحريمهای کنگره را

بار ديگر احيا کند. 

همچنان موارد مبهم فراوانی وجود دارد. من اطالعی از چند و چون قطعنامه شورای امنيت ندارم. ممکن است تيم آمريکايی مقيد باشند تا قطعنامهای تصويب
کنند که با تحريمهای کنگره تداخل نداشته باشد، و برخی نيز ممکن است استدالل کنند که رئيس جمهور آمريکا نمیتواند بر خالف قوانين داخلی، تعهدی بين

الملل دهد. 

با وجود اختيارات گسترده داده شده توسط کنگره به رئيس جمهور، نشان دادن تعارض ميان هرگونه قطعنامه شورای امنيت با قوانين داخلی آمريکا، دشوار
خواهد بود. قطعنامه شورای امنيت، حداقل رئيس جمهور آمريکا را با توجه به حقوق بين الملل وادار خواهد کرد که از اختيارات خود برای چشم پوشی از
تحريمها استفاده کند. رئيس جمهور بعدی امريکا ممکن است با تعهدات الزام آور شورای امنيت موافق نباشد و با تفسيرها و استداللهای گوناگون از اجرای آن

سرپيچی کند. 

با اين حال مساله مهم اين است که قطعنامه شورای امنيت، میتواند هزينههای سياسی-ديپلماتيک (نقض) توافق با ايران را به طور قابل توجهی افزايش دهد. با
اين مکانيزم رئيس جمهوری آمريکا میتواند بدون جلب موافقت کنگره و سنا، آمريکا را متعهد به اجرای توافق با ايران، ذيل حقوق بين الملل کند. تکرار
میکنم: من نمیدانم که برنامه دولت در اين مورد چيست. گمانه زنیهای من بر اساس گفتههای جواد ظريف، طرفهای شرکت کننده در مذاکره (که

است. ٢٠١۶کشورهای دارای حق وتو هستند) و عالقه اوباما برای کنارگذاشتن کنگره برای توافقی فراتر از سال 
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سناتور کاتن گفته بود که هر توافقی که با ايران صورت پذيرد بايد رای دو سوم سنا را داشته باشد و اگر اين اتفاق صورت نپذيرد، پس از اتمام رياست
جمهوری اوباما، توافق صورت پذيرفته، ديگر توافقی الزام آور نخواهد بود. 

من (در اين يادداشت) از راهی سخن گفتم که رئيس جمهور با استفاده از آن میتواند بدون مشارکت جديد سنا و کنگره، تعهداتی بين المللی برای آمريکا ايجاد
کند. استفاده از کلمه مشارکت جديد به اين دليل است که هفتاد سال پيش، سنا موافقت خود با منشور سازمان ملل را اعالم کرده است. با اين حال اگر رئيس
جمهور تعهداتی بين المللی برای آمريکا ايجاد کند که اختيارات کنگره و رئيس جمهور بعدی را به طور موثری کاهش دهد، واکنشهای سياسی بسياری از

سناتور نمونٔه ماليمی از آن بود. به همين دليل، راه حلی که مطرح کردم ممکن است چندان۴٧جمهوری خواهان را به جان خريده است. واکنشهايی که نامه 
با ايران است. با اين حال اگر (مطلع شوم) که از ابتدا چنين برنامهای وجود داشته است،٢٠١۶به نفع رئيس جمهوری نباشد که به دنبال توافقی فراتر از سال 

شگفت زده نخواهم شد.
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