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  حقوقدان -اميرفيض

 مدآاط موافقتنامه با تحريمات بميان درتحريراتی که دررابطه با موافقتنامه ژنو تقديم شد به کرات ارتب
   .ودنھا اشاره ای بشآ ن تحريمات عليه ايران وقانونی بودن ويا نبودن بخشی ازآبدون اينکه به کم وکيف 

 و م وکيف تحريمات                                                                      ّ فکرميکنم که کامليت نسبی تحريرات مربوط به موافقت نامه ژنو ناقص است اگرک  
ران له محروميت ايشکارميشود که مسئآ بويژه دراين مسير، ،ن بيان نشودآضوابط قانونی و غيرقانونی 

  .غنی سازی اورانيوم ريشه درقطعنامه شورای امنيت دارد نه درموافقتنامه ژنو از

  تحريم درمنشورسازمان ملل متحد

ای بمنظور پيشبرد اھداف خود نيازبه ضمانت اجرا دارد ومنشورسازمان اجر ،منشورسازمان ملل متحد
. بدين لحاظ به ت سازمان گذاشته استرا برعھده شورای امني تضمينات وتنبيھات کشورھای خاطی
   .تحريمات قانونی گفته ميشود ،تحريمات شورای امنيت سازمان ملل

رد دا حکم قوانين داخلی را ،منيت سازمان ملله ھای شورای انجاست که قطعنامآوجه تسميه اين تحليل از
   .ن ارحج است برقوانين داخلیآجرای وا

خود الق ميشود که کشورھا به اعتبارحق حاکميت وسياسی تحريمات غيرقانونی به تحريماتی اط
   .نرا پشتيبانی نميکندآبرکشورھای ديگراعمال ميکنند  که مقررات بين المللی  

  تحريمهاي قانوني وجمهوري اسالمي 

قبل ازاينکه به بيان وتعريف وکيفيت تحريمات غيرقانونی برويم بھتراست به موقعيت وحد وحدود تحريمات 
جمھوری اسالمی زيرا درھمين مقوله است که موقعيت شنا شويم آمنيت عليه جمھوری اسالمی شورای ا

   .دررابطه با غنی سازی اورانيوم مشخص ميشود )ايران(

 ٢٠١٠تا سال  ٢٠٠۶ژانس اتمی با جمھوری اسالمی ازسال آدررابطه با فعاليت ھسته ای ودرگيری 
نھا که آخرين آشده است که چھارقطعنامه شورای امنيت سازمان ملل عليه جمھوری اسالمی صادر

تحريمات  مالک عمل شورای امنيت وبيان کننده کم وکيف ،رادارد ٢٠١٠ژوئن٩وتاريخ  ١٩٢٩هنمر
   .قطعنامه نآاکنون تشريح  .قانونی عليه ايران است

موضوع تحريمات است وبخش دوم ضمانت اجرا  ،مشتمل بردوبخش است يک بخش ،قطعنامه مورد بحث
   .ومجازاتھاست
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(خالصه موضوع قطعنامه وتحريم جمھوری اسالمی رابقرارزيراعالم داشته است  ،ل قطعنامهبخش او
  شده)

  ؛يمھا عليه ايران استاين قطعنامه که چھارمين دوره تحر[[

اورانيوم وديگرمواد ھسته ای يافناوری ايران نبايد ازھيچ فعاليت تجاری مربوط به غنی سازی  -١
   .ديگرکشورھا بھره مند شود

، تھاجمی ی، ھليکوپترھا، ھواپيماھای جنگی، خودروھای زرھیکايران نميتواند ھرگونه تان -٢
ن ھارا خريداری آ ، وسيستم ھاوقطعات مرتبط با، موشک، کشتی ھای نظامیتوپخانه کاليبرباال

   ١. کند
الت مه بحخودرا متوقف کند اين قطعنا وریآاگرايران تمام فعاليت ھای مرتبط باغنی سازی وبازفر -٣

   .مدآتعليق درخواھد 
ب آ، تاسيسات اتمی ايران بايد ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانيومبراساس اين قطعنامه  -۴

  ]] .ازساخت تاسيسات مشابه خودداری کندمتوقف و سنگين را

  سالب حق غني سازي 

ايران درسال ، تکليف برنامه غنی سازی مده استآھمانطور که دربند چھارم قطعنامه شورای امنيت 
وسابقه  يعنی دوسال قبل ازتوافقنامه ژنو ازسوی شورای امنيت سازمان ملل مشخص شده است ٢٠١٠

 .بازميگردد ٢٠٠۶سال  ١٧٣٧اين تکليف يعنی محروميت ايران ازغنی سازی اورانيوم به قطعنامه 
 ،ی سازی اورانيوم استبرقطعنامه وممنوعيت ايران ازفعاليت ھای اتمی وغنوارد  و ، ناظرموافقتنامه ژنو

   .بکالم ديگر موافقتنامه تابع قطعنامه شورای امنيت است .نآنه حاکم بر

   ھای تحميلی برنفت وگازايران وسايرتحريماتی که مورد  سراست که تحريم                    ّ بسادگی اين دريافت مي
ليت ، ھيچ ارتباطی با قطعنامه ھای شورای امنيت دررابطه با فعاقرارگرفته ۵+١مريکا وآعمل 

   .ھسته ای ايران ندارد
  مستقيما قطعنامه ھای شورای  ،جمھوری اسالمیی برای ضمن پياده کردن تعھدات ،موافقتنامه ژنو

نخواسته ونميتوانسته وارد کم  ۵+١امنيت را درجايگاه خود حفظ کرده واين نشان ميدھد که 
م ھمچنان رسيمت ف شمول قطعنامه شورای امنيت بشود وترجيح داده که يک جا ويک قليکو

، دست جمھوری اسالمی را درقطعنامه شورای امنيتتعھدات   قطعنامه شورای امنيت را حفظ و
    .باقی بماند بتعھد جمھوری اسالمی  درموافقت نامه ،نخورده

نچه که درقطعنامه شورای آ از در موافقتنامه ژنو، اين دقت بجاست که بخشی ازتعھدات جمھوری اسالمی 
ھا ويا تعھدات جمھوری  امنيت مقررشده بيشتراست ولی ھيچ موردی که ناقض وياسبب کسرتحريم

ابل دورشته ن است که  جمھوری اسالمی درمقآ.  اين امر، مويد اسالمی درقطعنامه باشد وجود ندارد
   .ف تعھد درموافقتنامه قرارگرفته استتعھدات وھمچنين دو طر

                                               
خبری در باره ساخت موشک، زيردريايی و حتا ھواپيما و ھواپيمای بدون سرنشين و  در ھمين رابطه است که تقريبا ھرروز - ١

 ک-خبرگزاری ھای رژيم اسالمی می شنويم و ميخوانيم. ح گونه ھای سالح را از
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طرفيت شورای امنيت ودوم تعھدات مشروحه ا ب کهتعھدات مشروحه درقطعنامه شورای امنيت يکی 
  .واتحاديه اروپا وغيره ۵+١بطرفيت نوژدرموافقتنامه 

ھمچنين اين مالحظه نيرتوجه کردنی است که دررابطه با تعھدات جمھوری اسالمی بمناسبت قطعنامه 
اگرايران تمام فعاليت ھای مربوط با غنی مده که <آود اسالمی بوجشورای امنيت اين حق برای جمھوری 

  >مدآوری خودرا متوقف کند اين قطعنامه بحالت تعليق درخواھد آسازی وبازفر

ھا نه تنھا شامل  ولی درموافقتنامه ژنو چنين حقی برای جمھوری اسالمی ديده نميشود وتعليق تحريم
   .ھمه تحريمات نميشود بلکه اساسا نسبت به کل تحريمات اتخاذ تصميم نشده است

  ازاعضای لمانآمنھای ( ۵+١نکه کشورھای آ مالحظات باال واجد اين برداشت حقوقی است، با (
 ۵+١ازمان ملل ھستند معھذا صالحيتی جدا ازصالحيت شورای امنيت دارند يعنی شورای امنيت س

، باطل ويا تغيير وکم نميتواند قطعنامه شورای امنيت رادرمورد فعاليت ھسته ای ايران متوقف
خارج ازقطعنامه شورای امنيت بگيرد وقتی نافذ است  ۵+١وھمچنين ھرتصميمی که  ويازيادکند

بعنوان ميانجی برای قبول قطعنامه شورای  ۵+١زيرا  ؛را تائيد ويا رد نمايدنآکه شورای امنيت 
نچه ميل دارد برقطعنامه آامنيت به جمھوری اسالمی است نه يک واحد مستقل که بتواند خودسرانه 

  .شورای امنيت اضافه وياکم کند

  بي توجهي بزرگ 

که  ۵+١محدود       ِ به حد   ،ژنو ، نمايندگان جمھوری اسالمی درمذاکراتدرکمال تاسف وبل حيرت
 نا محدود ونا متناسب  راتسليم خواسته ھایايران مھارشده اعتنائی نداشته و١٩٢٩درچھارچوب قطعنامه

  .ساخته اند ۵+١

ويا کمتراز موارد قطعنامه شورای  ن قسمت ازتعھدات ايران که اضافهآاثراين بی توجھی چنين است که 
ھمچنانکه لغو ھرقطعنامه شورای امنيت نيازبه قطعنامه  ت داردست نيازبه مصوبه شورای امنيامنيت ا

   .لغو خاص دارد

تعھد ايران به کشورھای  ،مدهآدرموافقتنامه  ۵+١بطرفيت که بطور مستقل  ات جمھوری اسالمیولی تعھد
   .ايران و ۵+١است وارتباطی به شورای امنيت نخواھد داشت وتعھدی محسوب است بين  ۵+١عضو 

 جبھه گرفتاراست جبھه قطعنامه شورای امنيت و دو ده ايران باامضای موافقتنامه ژنو درکالمی سا در و
   .مريکاآکه درواقع ميتوان گفت به رھبری  ۵+١جبھه بطرفيت 

که  ايرانی باليد قای عراقچی درگزارشی که ازفعاليت ھيئت ايرانی منتشرکرد به خود وھيئتآ – حاشيه

   .درمتن انگليسی توانسته است قطعنامه ھای شورای امنيت را دوربزند >درسآه <بااستفاده ازواژ

اظھارات نپخته ايشان که پاسخ گوئی شده نشان ميدھد که او به تفاوت موقعيت وصالحيت شورای امنيت 
، ايران ازتحريمات گاه نبوده است که تصورکرده باامضای موافقتنامه ژنوآ ۵+١ن با تصميمات آوقطعنامه 
  )پايان حاشيه(   .شورای امنيت خالص خواھد شدقطعنامه 
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ده خوان بارموافقتنامه رامن فقيه ھستم سه نه ای گفته است <مده که ديروز خامآدرخبرھا  - حاشيه دوم

  )جواد کريمی قدوسی( >ام حق غنی سازی به ايران داده نشده است

بختک روی مسائل اتمی ايران  موزش شده که اوخودرا مانندآه ازمسائل فنی صحبت وعلم فقدرکجای 
شورای امنيت  ١٩٢٩. خواندن فقه کجا درک مسائل حقوق بين الملل کجا ھرکس قطعنامه انداخته است

سفت وسخت ايران را محروم ازغنی سازی  ٢٠١٠را بخواند ميبيند وميفھمد که شورای امنيت درسال 
وبازميداند که  .يرسدم ١٧٣٧نامه وقطع ٢٠٠۶ميت ھم بسال ريشه اين محرو .ستاورانيوم ساخته ا

 وفقط شورای امنيتموافقتنامه ژنو نميتواند سرخود ازتاکيدات وتحريمات قطعنامه شورای امنيت بکاھد 
       .است که ميتواند قطعنامه را معلق ويا باطل ويا شدت وضعف بدھد

به حمايت وتائيد  وتجليل  تا چه رسد که مدعی فقاھت ھم باشد تا چيزی را نفھميده ومطمئن نشدهدم آيک 
وزارت خارجه جمھوری اسالمی متن اصلی توافقتنامه < وم شود ن برنميايد  که بعد معلآازدست اندرکاران 

  ) سيد محمود نبويان( >رابعلت اسارت ايران  سانسورکرده

موافقتنامه ( يا تعھد ايران به اينکه حداکثرتوليد نفت نفتش ازيک ميليون بشکه درروز بيشترنبايد باشدآ
 قابل ايراد نيست که چرا ايران زيرميليون دالر ٣۵٠ژنو) واين تعھد يعنی صرفنظرکردن ايران ازروزانه 

  پايان حاشيه دوم)(  ؟چنين تعھدی که ريشه وارتباطی ھم به قطعنامه شورای امنيت ندارد رفته است بار

  ضمانت اجراي قطعنامه شوراي امنيت 

   :قطعنامه شورای امنيت بقرارزيراست مختصروفشرده ضمانت اجرای

   .ايران ممنوع شده است که درخارج ازکشوردرفعاليت ھای اتمی مشارکت داشته باشد -١
   .دولت ھا موظفند ازحضوردولت ايران واشخاص حقوقی وحقيقی دربند باال جلوگيری کنند -٢
گی سنگين به ايران نوع سالح جن ٨کشورھا موظف ميباشند که ازانتقال مستقيم وياغيرمستقيم  -٣

  .)نوع سالحھا معلوم شده استخودداری کنند (
ايران ازفعاليت ھای درخصوص توليد موشک ھای بالستيک با قدرت حمل کالھک ھای ھسته ای  -۴

   .منع شده است
  زمايشھای موشکی باليستيکی ۀمنع  -۵
يری کنند ودارائی که ازورود برخی ازمقام ھای ايران به قلمروخود جلوگ اند کشورھا موظف شده -۶

  .ھا قراربدھند ھای تعدادی ازشرکت ھا وياافراد رادرفھرست تحريم
دولت ھا بايد تمام محموله ھای ھوائی ودريائی وارد وخروج ازايران رابازرسی کنند درصورتی  -٧

   کنند.اعالم  است ن محموله ھا حاوی مواد اتمی ويانظامی ويا موشکیآکه براين باورباشند که 
 زادآبھای آبه کشورھا اجازه داده ميشود که محموله ھای دريائی رابراساس قوانين بين المللی در -٨

   .، توقيف وحتی درصورت لزوم نابود کنندبازرسی
ی تبه کشورھا اجازه داده ميشود ازتامين سوخت ياارائه خدمات ديگربه کشی ھای ايران ياکش -٩

   .خودداری کنندھای خارجی حامل محموله ھای غيرقانونی 
ازکشورھا خواسته ميشود مراقب مبادالت مالی اشخاص ياشرکت ھا باافراد وکمپانی ھای  -١٠

   .ايرانی ازجمله شرکت ھای وابسته به سپاه پاسداران ياخطوط کشتی رانی ايران باشد
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ازکشورھا خواسته شده مراقب مبادالت مالی بانکھای ايرانی ازجمله بانک ملی ايران  -١١
کالھک ھسته ای باشند تاازمبادالت مربوط به فعاليت اتمی حساس ايران باسيستم ھای پرتاب 

   .جلوگيری شود
ازکشورھا خواسته شده  تا درصورتی که معتقدند ايجاد شعبات بانکی درکشورشان   -١٢

   .ليت اتمی ايران است جلوگيری کنندبمنظورفعا

  وباالخره يک ماده بسيار مھم  که ميگويد 

ھيچ چيزدراين قطعنامه کشورھارا مجبوربه اتخاذ اقدامات ويااعمال خارج ازعرف اين قطعنامه <    
  )عين متن است> (استفاده اززور يا تھديد به زوراست ،اقدامات جملهنميکند واز

  ائي قطعنامهتشريح براقدامات اجر

چنانکه مالحظه ميشود  اقدامات اجرائی دررابطه باقطعنامه شورای امنيت دقيق وروشن مشخص شده 
را شامل ميشود ولی کوچکترين تکليفی برای کشورھا درخودداری  ۵+١است  که بسياری ازاقدامات 

ع قطعنامه ھم اثری ديده نميشود وباتوجه به اينکه درموضوازخريد نفت وگازايران دراين تکليف نامه 
ازتسری تحريم قطعنامه متوجه نفت وگازايران نيست  اين نتيجه قاطع مترتب است که تحريم توليد نفت 

مريکا برکشورھای ديگرمبنی برخودداری ازخريد نفت ايران نه تنھا با قطعنامه شورای آ ايران ونيزفشار
اززور وتھديد واعمال روش خارج ازعرف  امنيت ھمخوانی ندارد بلکه دقيقا توسل به اقدامات واستفاده

ديت توليد نفت ايران به  زيريک ميليون چرا نمايندگان ايران به شرط محدوواينجاست که بايد گفت است 
ميليون دالر  ٣۵٠نکه ايران راروزانه ازآ بشکه درروز تن داده اند وباامضای موافقت نامه ژنو عالوه بر

درکالمی ست  وکه اساسا خارج ازقطعنامه شورای امنيت بوده ا محروم ساخته  برتعھدی گردن نھاده 
به تمکين به قطعنامه شورای امنيت بوده ديگر چه نيازی به توافق ژنو بوده ديگر درحاليکه ايران حاضر

ن توافقھای سری به آمريکا نيازبه تدوين آ بين خامنه ای و ،مگراينکه توافق ھای سری درعمان ؟است
    .ستاداشته اتوافقنامه ژنو ر

  

  

   

 


