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چکیده
برنامه هسته ای ایران ،از نظر غرب ظرفیت آن را دارد که منجر به دستیابی به سلاح هسته ای شود.
لذا این برنامه ،همراه با غرب ستیزی جمهوری اسلامی ،برای غرب و به ویژه آمریکا یک تهدید امنیتی
تلقی می شود .غرب برای محدود کردن ظرفیت هسته ای ایران دو رویکرد کلی دارد که عبارتند از :راه
حل مسالمتآمیز یا اقدامات تنبیهی و برخورد نظامی .باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا راه حل نخست،
که منطبق با منشور ملل متحد نیز بود ،را پذیرفت .این دیدگاه بر چند جانبه گرایی و نقش سازمانهای
بین المللی تاکید داشت .مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی نهایتا به امضای توافق «برنامه جامع
اقدام مشترک» یا «برجام» انجامید .براساس این توافق ،ایران محدودیت های گسترده بر برنامه هسته
ای را پذیرفت و در عوض تحریمهای سازمان ملل و همچنین تحریم های یکجانبه ی آمریکا و اروپا لغو
شد .چون این توافق مربوط به امنیت بینالمللی بود ،عین توافق در شورای امنیتسازمانملل به تصویب
رسید .ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا برجام را خلاف منافع ملی دانست و به طور یکجانبه از آن
خارج شد .سوال این است که شورای امنیت در قبال نقض برجام چه اقدامی انجام داده است؟ .فرضیه
این است که نقض برجام توسط آمریکا ،جدیترین و روشن ترین نمونه ناکارآمدی شورای امنیت در
حفظ یک توافقنامه مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
واژههای کلیدی :برجام ،برنامه هستهای ایران ،آمریکا ،ترامپ ،شورای امنیت سازمان ملل.
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مقدمه
یکی از دغدغه های سیاست بین المللی و شاید مهمترین دغدغه ،حفظ امنیت بین
المللی است .از جمله پدیده هایی که از جنگ جهانی دوم امنیت بین المللی را با تهدید
مواجه کرده ،تولید سلاح های هسته ای است .با دستیابی کشورهای بیشتر به سلاح های
هستهای و فراگیری نسبی دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هستهای ،گسترش سلاحهای
هسته ای بیش از پیش به یکی از تهدیدات علیه امنیت بین المللی تبدیل شد.
قدرت های بزرگ نسبت به دستیابی کشورهایی که به ادعای آنها «غیر مسئول» و
«ایدئولوژیک» هستند ،در مقایسه با کشورهای وابسته اظهار نگرانی بیشتری دارند .از سوی
دیگر مقابله با تهدید سلاح های کشتار جمعی دستاویزی برای قدرت های بین المللی است
که از آن برای مقابله با کشورهایی که در دایره ی نفوذ آن ها قرار ندارند ،استفاده کنند.
آمریکا و اروپا به دلیل ایدئولوژی غرب ستیزی جمهوری اسلامی ،نسبت به دستیابی این
کشور به سلاح هسته ای حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند.
در واقع می توان گفت که «برنامه هسته ای ایران» در کنار حمایت ایران از «گروه های
مقاومت اسلامگرا» در منطقه که از دید غرب «گروه های تروریستی» نامیده می شوند ،دو
چالش عمدهی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی بوده است .این دو چالش همواره از دولت
هاشمی رفسنجانی تاکنون با مختصری فراز و نشیب وجود داشته اند .با این حال پیگیری
برنامه هسته ای توسط جمهوری اسلامی از یک سو مستقیما با امنیت بین المللی سروکار دارد
و قدرت های بزرگ می توانند ادعا کنند که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است و از
سوی دیگر ابزار بهتری را در اختیار اروپا و آمریکا قرار می دهد تا جمهوری اسلامی را تحت
فشار قرار دهند .منظور این است که برنامه هسته ای ایران بهترین توجیه برای ایجاد اجماع
بینالمللی علیه ایران است نه اینکه آنها از دستیابی ایران به سلاح هستهای استقبال کنند.
شعار مقابله با تولید سلاح اتمی توسط قدرت های غربی ،می تواند قدرت های بین المللی
دیگر از جمله روسیه و چین را با خود همراه سازد .زیرا مقابله با گسترش سلاح های اتمی یک
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سیاست بین المللی است که تمام قدرت های بزرگ در آن توافق دارند .بنابراین می توان گفت
که «برنامهی هسته ای ایران» مهمترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدا
تاکنون بوده است.
با افزایش فشارها و تهدیدها از سوی آمریکا و اروپا و به ویژه تهدید به ارجاع پرونده ی
ایران به شورای امنیت به عنوان «وضعیت تهدید کنندهی امنیت بین المللی» ،دولت محمد
خاتمی به مذاکره روی آورد.
از آنجایی که مذاکره با آمریکا در آن مقطع تاریخی ممنوع بود ،دولت خاتمی به مذاکره با
دولت های بزرگ اروپایی پرداخت .این مذاکرات منجر به توافق میان ایران و سه کشور بزرگ
اروپایی (فرانسه ،انگلیس و آلمان) شد .بر اساس این توافق ،میزان غنی سازی ایران محدود
شد و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه های هسته ای ایران افزایش
یافت .در مقابل آن ها مانع از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و شروع
احتمالی تحریم های گسترده علیه ایران شدند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد روابط ایران با غرب به سردی بیشتر گرائید.
 9ماه پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری ،آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده
هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد .پس از آن اولین قطعنامه شورای امنیت به
شماره  4191در  41مرداد  4831درباره برنامه هسته ای ایران صادر شد .سپس از سال
 4831تا سال  4833پنج قطعنامه دیگر صادر شد( .دیپلماسی ایرانی )4 :4898،بعد از دور
دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به ویژه پس از اعتراضات سال  33در ایران که موقعیت
بین المللی دولت جمهوری اسلامی را تضعیف کرد ،قطعمامه شماره  4929تحت فصل هفتم
منشور ملل متحد و ماده  14آن صادر شد و گسترده ترین و بی سابقه ترین تحریم ها
توسط سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران ،اعمال شد(United Nations .
 (Security Council, Resolutions 1929بعلاوه تحریم های گسترده یکجانبه آمریکا
و اروپا نیز به آن اضافه گردید.
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حسن روحانی با شعار حل مشکل هسته ای و برداشتن تحریمها روی کار آمد و سرانجام
بعد از ماهها مذاکره برجام را امضا کرد که محدودیتهای شدیدی بر برنامهی هستهای ایران
اعمال نموده و در قبال آن پروندهی ایران از شورای امنیت خارج شده و تحریمها علیه ایران
لغو گردید.
با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،وی در پی آن بود تا یکی از
شعارهای تبلیغاتی خود که خروج از برجام بود را اجرایی نماید .بالاخره در اردیبهشت 97
ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد .خروج ترامپ به معنای خروج از یکی از قطع نامه های
الزام آور شورای امنیت است .نقض این قطع نامه های الزام آور می تواند باعث مجازات کشور
نقض کننده ی آن باشد .اما آیا شورای امنیت در برابر خروج آمریکا توانسته است اقدام
موثری انجام دهد.؟
این مقاله در پی آن است که رفتار شورای امنیت در قبال خروج ترامپ از برجام را
بررسی کند .ادعای این مقاله این است :برجام جدیترین و روشن ترین نمونه ای است که
نشان میدهد چنانچه نقض کننده قطعنامه های شورای امنیت بزرگترین قدرت جهان و
دارای حق وتو باشد ،شورای امنیت از هرگونه اقدامی ناتوان است.
به عنوان چارچوب نظری بحث لازم است گفته شود که خروج از برجام از کدام رهیافت
بین المللی سرچشمه می گیرد .به نظر می رسد خروج ترامپ از برجام در چهارچوب رویکرد
واقع گرایی در روابط بین الملل است .لذا در این نوشتار ابتدا دو رهیافت آرمانگرایی و واقع
گرایی مطرح می گردد .سپس به برجام و نقش شورای امنیت در آن اشاره شده و در نهایت
رفتار شورای امنیت در قبال خروج ترامپ از برجام بررسی می شود.
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گفتارنخست – چارچوب نظری :نظریه های روابط بین الملل و رویکرد های آمریکا
در قبال برنامه هسته ای ایران
-1نظریه آرمان گرایی در روابط بین الملل و قرارداد برجام
بسیاری از نویسندگان ،نظریه های روابط بین الملل را در چارچوب دو رویکرد «آرمانگرایی» و
«واقع گرایی» بررسی می کنند.
آنچنان که از متن برجام برمی آید ،این قرارداد بر اساس رویکرد آرمانگرایی در روابط بین
المللی تنظیم شده است .در اینجا ابتدا مختصری به نظریه ی آرمان گرایی پرداخته می شود
و سپس برجام به عنوان توافقی در چارچوب نظریه ی آرمان گرایی در روابط بین المللی
بررسی می گردد.
می توان گفت که با معاهده صلح ورسای و در پیرامون دیدگاه های ودرو ویلسون ،رئیس
جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا بود که نظریه لیبرالیسم یا آرمانگرایی در روابط بین
الملل به شکل جدی مطرح شد .ویلسون اعتقاد داشت که « ما چه بخواهیم چه نخواهیم
درزندگی جهان مشارکت داریم .منافع همه ی ملت ها منافع ما هم هست و ما اعتقاد داریم
که همه ی ملت ها منافع برابری در ثبات سیاسی مردمان آزاد دارند و برای حفظ آنها نیز
مسئولیتی برابر دارند» (مشیر زاده.)21 :4891 ،
مهمترین وجه معرف نظریه های لیبرال ،باور به امکان تحول در روابط بین الملل به شکل
همکاری ،کاهش تعارضات و نهایتا نیل به صلح جهانی است (مشیرزاده .)27 :4891 ،آرمان
گرایان معمولا دیدگاه خوش بینانه ای نسبت به نقش نهادهای بین المللی در ایجاد و
گسترش همکاری های بین المللی دارند .براساس این دیدگاه از نهادهای بین المللی می
توان برای افزایش یا تثبیت مزایای صلح مانند وابستگی متقابل اقتصادی و تنبیه دست
جمعی کسانی که مبادرت به جنگ می کنند ،استفاده کرد (مشیرزاده)19 :4891 ،
اعتقاد به نقش نهادهای بین المللی به معنای چند جانبه گرایی نیز هست .همکاری بین
المللی زمانی شکل می گیرد که ما اعتقاد داشته باشیم که یک کشور به تنهایی نمی تواند
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مسائل بین المللی را حل نماید ،بلکه حل مسائل بین المللی در گرو جلب همکاری دولت
های موثر در نظام بین المللی و از طریق همکاری چند جانبه است.
از نظر آرمان گرایان سیاست های مبتنی بر قدرت باید جای خود را به تعهدات و حقوق
بین المللی و هماهنگی طبیعی منافع ملل بدهد .از نظر آرمان گرایان تعهدات و حقوق
قانونی بین المللی به همراه دادگاه افکار عمومی جهانی وسیله ای مطمئن برای حفاظت از
صلح بین المللی است( .سیف زاده)24 :4813 ،
هدف باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا ،افزایش تحریم های چند جانبه علیه ایران
بود .او بر عکس سیاست خارجی نامحبوب پیشینیانش ،شورای امنیت سازمان ملل متحد را
متقاعد کرد که تحریم های سنگین بی سابقه از جمله تحریم نفت را بر ایران تحمیل کند.
) .(Steven Simon, 2018:12این موفقیت اوباما نتیجه رویکرد چندجانبه گرایی و
حرکت در چارچوب سازمان های بین المللی بود.
صحبت های اوباما ،در زمان امضای برجام با ایران ،گویای حرکت وی در این چارچوب
است .وی که اصولا خود را ضد جنگ معرفی می کرد ،با اشاره به مخالفت خود با جنگ
عراق ،تایید کرده که مخالفان وی همان استدلالاتی را علیه برجام بیان می کنند که برای
توجیه جنگ با عراق به کار می بردند .وی گفته است« :وقتی که  3سال پیش به عنوان
نامزد ریاست جمهوری در رقابت شرکت کردم ،نامزدی بودم که با جنگ علیه عراق مخالفت
کرده بود .من گفتم که آمریکا نباید فقط جنگ را تمام کند ،بلکه ما باید در گام اول تفکری
را که ما را به سوی جنگ می برد پایان دهیم .آن تفکری است که مشخصه اش ترجیح اقدام
نظامی در برابر دیپلماسی است .تفکری است که اولویت را به اقدام یکجانبه ی آمریکا می
دهد تا کار دشوار ایجاد اجماع بین المللی .تفکری که تهدیدات را بیش از آنکه سازمان
اطلاعاتی برآورد کند ،نشان می دهد .رهبران هزینه های جنگ را به صورت رک و راست به
اطلاع مردم آمریکا نمی رسانند و اصرار دارند که ما براحتی خواست خود را بر بخشی از
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جهان که تفاوت عمیق فرهنگی و تاریخی با ما دارد  ،تحمیل کنیم(Remarks by the .
)president, 2015:2
اوباما بر سیاست چند جانبه گرایی در رابطه با ایران تاکید کرد .وی گفت« :برخی
استدلال می کردند که ناسازگاری ایران نشان داده که مذاکرات بیهوده است .در حقیقت این
خواست محکم ما برای مذاکره بود که کمک کرد آمریکا دنیا را برای هدف خود جمع کرده و
مشارکت بین المللی را برای چارچوب تحریم های بی سابقه ی تجاری و مالی تامین کند .به
یاد بیاورید که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران برای دهه ها اعمال شده اند ،اما در
فشار بر ایران برای مذاکره ناموفق بوده اند .آنچه رهیافت جدید ما را موثر نمود ،توانایی ما
برای طراحی قطع نامه های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه فشار جدی از
طریق موافقتنامه های داوطلبانه مللی مانند چین ،هند ،ژاپن ،و کره جنوبی برای کاهش
خرید نفت ایران ،و همچنین تحمیل تحریم کامل خرید نفت توسط متحدان اروپایی ما بود.
))Remarks by the president, 2015:3
او سپس با تاکید بر دیپلماسی ادامه داد« :جلب این مشارکت بین المللی ساده نبود .در
برخی موارد شرکای ما بخاطر همکاری ،میلیاردها دلار را از دست دادند .اما ما قادربودیم آنها
را متقاعد کنیم که در نبود راه حل دیپلماتیک ،نتیجه می تواند جنگ باشد .جنگی که می
تواند خسارت های بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کند و باعث بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه
شود .به عبارت دیگر این دیپلماسی بود ،دیپلماسی سخت و دشوار و نه قدرت نمایی و
سخنان درشت که باعث نتیجه بخش بودن فشارها بر ایران شد(Remarks by the ».
)president, 2015:4
بنابرین برجام زمانی به نتیجه رسید که آمریکا به چند جانبه گرایی و نقش سازمان های
بین المللی در حفظ صلح و امنیت بین المللی اعتقاد داشت .همچنان که در آینده اشاره
خواهد شد ،در متن بر جام هم آمده است که این قرارداد به هدف تامین صلح و امنیت بین
المللی امضا می شود.
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 -2نظریه واقع گرایی و خروج ترامپ از برجام
از لحاظ فلسفی ،رویکرد واقع گرایی به برداشت هابز از طبیعت انسان برمی گردد .هابز
علت ستیزه کاری انسان را «طبیعت انسان» می داند .از نظر هابز انسان ها با امیال غیر
عقلانی ،بیزاری ها ،ترسها ،امیدها و آرزوها ،برانگیخته می شوند .قوی ترین میل تمایل به
اعمال قدرت بر دیگران است (هیود. )88 :4898 ،انسان ها براساس طبیعت خود ناچارند
برای برآوردن خواسته های طبیعی خود قدرت کسب کنند .آرزوی تسلط بر دیگران نیز از
این قدرت طلبی ریشه می گیرد و انسان به حکم غریزه خواستار «تسلط بر دیگران» است.
(اسپرینگز)448-442 :4871 ،
واقع گرایان برداشت هابز از طبیعت و سرشت فردی انسان را به سطح بین المللی
گسترش داده اند .از نظر آنها هدف اصلی دولت در سطح بین المللی دستیابی به قدرت است
و مساله ی تعیین کننده در روابط بین الملل نیز قدرت دولت هاست .پس فرضیه ی اصلی
رئالیسم این است که دولت بازیگر اصلی در صحنه ی جهانی یا بین المللی است .دولت از
آنجایی که دارای حاکمیت است ،توانایی اقدام به عنوان یک موجودیت مستقل را دارد .سنت
واقع گرایی نظام بین المللی را به عنوان سیستمی اساسا پر از هرج و مرج می بیند که در آن
هر دولتی مجبور به خودیاری است و اولویت را به منافع ملی می دهد .رئالیست ها مایلند
قدرت را بیشتر به لحاظ نیرو یا توان نظامی درک کنند (اندروهیود)48 :4891 ،
هانس جی .مورگنتا یکی از اصلی ترین نظریه پردازان واقع گرا ،ضمن آنکه اعتقاد دارد
دولت ها کنش گران اصلی در نظام بین المللی اند ،قدرت و منافع ملی را دو مفهوم اصلی و
کلیدی در روابط بین المللی می داند و تاکید می کند که قدرت سیاسی به صاحبان قدرت
این امکان را می دهد که از طریق فشار بر اذهان دیگران برخی از رفتارهای آنان را کنترل
کنند( .مشیرزاده .)97-93 :4891 ،واقع گرایان در مقابل آرمانگرایان که بر ایده آل ها تاکید
می کنند به قدرت و منافع ملی در روابط بین المللی معتقدند .در واقع رئالیسم یا واقع گرایی
از نوعی شک محافظه کارانه علمی نسبت به اصول ایده آلسم ناشی می شود .واقع گرایان
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معتقدند قدرت زیر بنای مفاهیم سیاست را تشکیل می دهد (سیف زاده )24 :4893 ،واقع
گرایان با این استدلال طرفداران مکتب فکری آرمان گرایی سخت مخالفند که سیاست باید
از عالی ترین اصول اخلاقی و حقوقی پیروی کنند (کارل دویچ ،و دیگران .)11 :4871 ،در
واقع گرایی شیوه پیشبرد اهداف سیاست خارجی بجای اینکه مبتنی بر روابط دوستانه و
وفاق باشد ،بر شیوه هایی مانند روابط مبتنی بر فشار ،قهر و یا زور استوار است(.روشندل،
)449 :4871
یکی از ویژگی های واقع گرایی عدم اعتقاد به همکاری بین المللی و نقش سازمان های
بین المللی است .جان مرشایمر از نظریه پردازان واقع گرا نهادهای بین المللی را مهم تلقی
نمی کند .از نظر وی درست است که دولت ها گاهی از طریق نهادها عمل می کنند اما آنچه
اصل است توزیع قدرت میان کشورهاست( .مشیرزاده)482 :4891 ،
یکی از پیامدهای واقع گرایی در سیاست بین المللی یکجانبه گرایی است .یکجانبه
گرایی دولت ها در مقابل همکاری بین المللی و یا چند جانبه گرایی قرار می گیرد .یکجانبه
گرایی بر اولویت به منافع ملی و اصل پیشبرد منافع یک دولت بدون ارتباط آن با اصول دیگر
و ارزش هایی که یک دولت در روابط بین الملل باید به آن وفادار باشد ،مبتنی است.
در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال « 2147واقع گرایی اصول گرا» به عنوان
اصل هدایتگر سیاست خارجی آمریکا معرفی شده است .این اصل دارای جهان بینی دولت
محور مبتنی بر نتیجه و نه مبتنی بر ایدئولوژی است (پرتو .)241 :4897 ،جهان بینی
«دولت محور» بر یک جانبه گرایی مبتنی است .یکجانبه گرایی هم تجسم مکتب رئالیسم
در روابط بین الملل در مقابل مکتب ایده آلیسم است( .سیف زاده)24 :4813 ،
در خصوص واقع گرایی و یکجانبه گرایی ترامپ یکی از تحلیلگران تاکید می کند که روی
کار آمدن ترامپ چیزی جز انقلاب در راهبرد کلان آمریکا نیست .از نظر برخی نظام جهانی که
آمریکای آرمانگرا راهبری می کرد ،صلح گرا ،خالق ثروت و دموکراتیک بود .قدرت آمریکا
چنین امکانی را می داد که ایالات متحده بتواند بدون چشم داشتی به جهان و بدون نگرانی از
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دیگر بازیگران این اهداف را تعقیب کند .اتحادهای نظامی برای تامین امنیت در نقاط کلیدی
جهان ،تکیه بر رفاه و ثروت جهانی مانند رفاه و ثروت ملی و تامین کالاهای امنیتی مثل آزادی
دریاها و رهبری در مقابله چالش های جهانی ،ابزارهای اعمال نظر آمریکایی را تشکیل می دهد
(پرتو)241 :4897 ،
بر عکس اکنون حمایت گرایی اقتصادی و وضع تعرفه های سنگین ،چشم پوشی از
حمایت از دموکراسی و ستایش اقتدارگرایان ،ناسیونالیسم و بیگانه هراسی و بدبینی به جهان
خارج ،آن اصولی است که راهنمای فکری ترامپ است .ترامپ باور دارد که سیاست خارجی
آمریکا پس از جنگ سرد چیزی جز پولدار کردن جهان به خرج آمریکا نبوده است(.پرتو،
)241-241 :4897
این دیدگاه ترامپ چیزی جز حرکت در چارچوب واقع گرایی نیست .آنچه که درعملکرد
ترامپ در برجام مشاهده می شود این است که وی با تکیه بر قدرت آمریکا و به صورت
یکجانبه از برجام خارج شد .آمریکا در خروج از برجام به خواسته ی ابرقدرت های دیگر و
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتنایی نکرد .آمریکا با فشار و تحریم و به صورت
یکجانبه خواسته خود در قبال برنامه ی هسته ای ایران را به پیش می برد .به عبارتی آمریکا
از ماهیت غیر متمرکز نظام بین المللی استفاده نموده و نیازی نمی بیند خود را با کشورهای
دیگر هماهنگ کند.(Charlos w, 1982: 143) .
این سیاست ترامپ باعث چالش با قدرت های دیگر و از جمله متحد همیشگی اش اروپا
شده است .البته نوعی چالش در روابط آمریکا و اروپا از قبل وجود داشته است ،قبلا هم
زمزمه هایی درباره لزوم عملکرد آمریکا مستقل از اروپا وجود داشته است .به گونه ای که
مندل در کتاب خود در  4913نوشته بود« :زمان آن گذشته است که مردم آمریکا از
متحدین ناتو توقع داشته باشند که شکرگزار کمک های بعد از جنگ آمریکا باشند یا اینکه
سیاست های ما را در جهان تایید کنند .ما باید توقع داشته باشیم که متحدین ناتو با برخی
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از سیاست های ما مخالف باشند ،همچنان که ما در قبال سیاست های آنها بی تفاوت یا
حتی مخالف هستیم(Douglos, 1968: 54) .
با این حال در هیچ دوره ای از تاریخ آمریکا ،به اندازه ی دوره ی ترامپ ،سیاست یکجانبه
گرایی به این شکل افراطی اتخاذ نشده است .اکنون متحدان آمریکایی آشکارا از سیاست
های یکجانبه گرایی آمریکا در قبال برنامه ی هسته ای ایران انتقاد می کنند.
بنابر این ترامپ نه تنها به خاطر منافع آمریکا  ،حتی به خاطر منافع فردی و حزبی بنای
ناسازگاری با برجام را داشت .یکی از نویسندگان از میان علل بد بودن برجام از نظر ترامپ
موارد زیر را ذکر کرده است -4 :برجام میراث تنفرآمیز اوباما بود که باید رد می شد -2 .کادر
کوچک محافظه کار کمک کننده به ستاد ترامپ ،تمایل داشتند که به نفع حزب لیکود
اسرائیل قدم بردارند که ایران را یک خطر بالفعل برای اسرائیل می داند .از نظر آنان برجام به
این تهدید کمک کرده و آن را تشویق می کند -8 .تایید برجام حتی اگر قرارداد روشنی
باشد  ،برای تیم ترامپ ناخوشایند است -1 .چهارم عده ای از طرفداران ترامپ شاید به خاطر
حفظ شهرت خود تحت عنوان تحلیل گران سخت بین ،عادتا بیان می کنند که برجام بد
است -1 .منتقدین برجام اعلام می کنند که یک قرارداد که ایران را دائم از غنی سازی
اورانیوم باز دارد و بازرسی بدون محدودیت را از هر جایی در ایران اجازه دهد ،توسط یک
دولت قویتر ،قابل مذاکره است .(Simon, 2018:13) .هدف تیم ترامپ ممانعت از فعالیت
های غنی سازی اورانیوم و فرآوری و ساخت سوخت هسته ای توسط ایران ،تعطیل کردن
بخش های حیاتی زیر ساخت هسته ای ایران و بویژه تاسیسات غنی سازی اورانیوم در فوردو
و نطنز و راکتور آب سنگین اراک و بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران در هر زمان و هر
مکان است .( Brooks and others, 2020: 5).البته از همان ابتدای امضای برجام
منتقدان اعتقاد داشتند که این قرار داد مسائل میان آمریکا و ایران را حل نمی کند و به
ایران کمک خواهد کرد تا بر خاورمیانه تسلط پیدا کند .(Chalabi, 2019:10) .لذا گفته
می شود که در حقیقت جمهوریخواهان به دنبال حل بحران هسته ای ایران در چارچوب
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حل کلیه مسائل با این کشور هستند .اهداف آنها عبارت است از :حفط توازن قوا به نفع
متحدین آمریکا در خاورمیانه (در نتیجه مقابله با اقدامات منطقه ای ایران و تداوم منع
فروش و انتقال اسلحه به ایران) ،تداوم فشار سنگین تحریم علیه ایران تا تسلیم شدن آن
کشور ،بی اثر کردن برجام و تلاش برای موافقتنامه هسته ای دائم و قویتر و با محدودیت
بیشتر بر ایران.(Brooks and others, 2020: 5-6) .
گفتار دوم ) هدف برجام و نقش شورای امنیت
)1هدف اصلی برجام
در جای جای برجام آمده است که این عهدنامه به هدف تامین صلح بوده است .در
دیباچه برجام آمده است که 8« :کشور اروپایی ،اتحادیه ی اروپا ( 8+چین ،فرانسه ،آلمان،
فدراسیون روسیه ،بریتانیا ،و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه ی اروپا در
امور خارجه و سیاستگذاری امنیتی) و همچنین جمهوری اسلامی ایران از این برنامه ی
جامع اقدام مشترک (برجام) که اطمینان خواهد داد برنامه ی هسته ای ایران مطلقا صلح
آمیز خواهد بود و نشانگر تغیر رویکرد اساسی این کشور به این مساله می باشد ،استقبال
خواهند کرد .آن ها اعتقاد دارند که اجرای کامل این برجام به صلح و امنیت منطقه ای و
بین المللی کمک خواهد کرد» .(JCPOA, 2015: 1) .بنا بر این هدف اصلی برجام
ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای بود .(Chalabi, 2019: 10) .از نظر غرب
ممانعت از دستیابی ایرن به سلاح اتمی اقدامی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی
است و به همین دلیل در چارچوب شورای امینت مورد رسیدگی قرار گرفت.
مطابق بند  4مقدمه و مفاد عمومی برجام شامل تعهدات متقابلی است که به وسیله
شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد .در دیباچه آمده است« :برجام
منتج به لغو جامع همه ی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم
های چند جانبه و ملی مربوط به برنامه ی هسته ای ایران می شود .این مساله شامل
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اقداماتی برای دسترسی ایران به حوزه های تجارت ،فناوری تامین مالی و انرژی می شود.
).(JCPOA, 2015:1
در بند  3مقدمه و مفاد عمومی همچنین آمده است 1+4 :و ایران تعهد می نمایند که
این برجام را با حسن نیت و در فضای سازنده براساس احترام متقابل اجرا نمایند و از هر
اقدام مغایر با نص ،روح و هدف این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را تضعیف نماید،
خودداری نمایند .گروه  1+4از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه ای تبعیض آمیز بجای
تحریم ها و اقدامات محدود کننده که در این برجام آمده است ،خودداری می کنند.
) (JCPOA, 2015:3
-2برجام و مسئولیت شورای امنیت
گفته شد که هدف اصلی برجام حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده است .در سازمان
ملل متحد مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین الملل بر عهده ی شورای امنیت است.
در ماده  21منشور ملل متحد مسئولیت اساسی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» به
شورای امنیت واگذار شده است و در ماده ی  21نیز اعضا موظف هستند که تصمیمات
شورای امنیت را اجرا نمایند .از این طریق تصمیمات شورای امنیت ضمانت اجرا پیدا می
کند(Charter of the United Nations, article 24 and 25:7) .در فصل هفتم
ضمانت اجرای شورای امنیت جنبه ی عملی پیدا می کند ،زیرا این فصل مربوط به انجام
اقدامات عملی در وضعیتی است که تهدید علیه صلح بین المللی احراز شود.
در ماده  89آمده است« :شورای امنیت وجود تهدید علیه صلح یا بر هم زدن صلح یا
اقدام به تجاوز را تشخیص داده و توصیه هایی می کند و یا تصمیم می گیرد که برای حفظ
یا استقرارصلح و امنیت بین المللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده ی  14و  12بعمل آید».
(انصاری)211 :4887 ،
شورای امنیت در صورت احتمال بروز تهدید علیه صلح در اجرای وظایف خود از دو طریق
عمل می کند .نخست مداخله ی مسالمت آمیز و دوم روش های اجبار کننده ،یا مداخله ی قهر
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آمیز (.نعمتی و عیسی آبادی .)73-79 :4898 ،در حقیقت تا جایی که امکان اعمال مرحله ی
مسالمت آمیز وجود دارد ،جایی برای اقدامات اجبار کننده و تنبیهی نیست .این روش برخورد
براساس اهداف اصلی سازمان ملل متحد است .زیرا یکی از اهداف بنیادین سازمان ملل متحد به
شرح مندرج در بند  4ماده ی  4منشور ملل متحد عبارت است از فراهم ساختن راه هایی برای
حل و فصل و رفع اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق
بین الملل( .نعمتی و عیسی آبادی .)31 :4898 ،اقدامات تنبیهی و یا قهری مندرج در فصل هفتم
منشور هم شامل دو نوع اقدامات است که می توان آن را به اقداماتی که متضمن توسل به زور
نیست و اقداماتی که متضمن توسل به زور است ،تقسیم نمود .می توان آن را به تنبیهات غیر
نظامی و تنبیهات نظامی تقسیم کرد( .نعمتی و عیسی آبادی)34 :4892 ،
قبل از امضای برجام آژانس بین المللی انژی اتمی ،پرونده ی هسته ای ایران را به عنوان
وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی به شورای امنیت ارجاع داده بود و آن شورا نیز قطع نامه
هایی علیه ایران صادر کرده بود .در حقیقت این قطعنامه ها ،نوع اول اقدامات تنبیهی یعنی
اقدامات غیر نظامی را علیه ایران تصویب کرده بود.
از بین این اقدامات ،شورای امنیت بیشتر تنبیهات اقتصادی یعنی تحریم اقتصادی ایران
را به کار برده بود .ضمن آنکه تنبیهات و تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و اروپا به
عنوان قدرت های اقتصادی اصلی جهانی نیز به اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل
اضافه شده بود.
از آنجایی که شورای امنیت مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر
عهده دارد ،برجام باید به تایید شورای امنیت می رسید .لذا در خود برجام تاکید شده است
که متن موافقتنامه توسط شورای امنیت تایید می شود.
لزوم گرفتن تاییدیه شورای امنیت به این معنا بود که نخست برجام یک مساله ی
امنیتی را حل می کند .دوم امضا کنندگان تصور می کردند از آنجایی که مصوبات شورای
امنیت ضمانت اجرایی دارد ،خروج امضا کنندگان از آن غیر ممکن یا حداقل دشوار خواهد
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بود و سوم اینکه برنامه هسته ای ایران دیگر تهدیدی علیه صلح بین المللی محسوب نمی
شود و لذا دیگر اقدامات تنبیهی قبلی لازم نیست و باید لغو شوند.
گفتار سوم :خروج ترامپ از برجام و ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل
دولت آمریکا علیرغم آنکه  1قدرت جهانی و همچنین شورای امنیت برجام را تصویب
کرده بودند و خود نیز از بانیان برجام بود ،از آن خارج شد .خروج آمریکا به معنای یکجانبه
گرایی ،بی اعتنایی به همکاری بین المللی و بی اعتنایی به سازمان های بین المللی از جمله
سازمان ملل متحد ،اتحادیه ی اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
در اینجا ابتدا به سوابق عملکرد شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره
می شود .آنگاه سازوکار حل اختلاف برجام و نقش شورای امنیت در برجام و رفتار آن شورا
درقبال خروج آمریکا پرداخته خواهد شد.
 -1سابقه ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
ناکارآمدی شورای امنیت ،مساله ی تازه ای نیست ،اما در مورد برجام تفاوت هایی وجود دارد
که در آینده ذکر خواهد شد .در این جا به سه مورد از ناکارآمدی شورای امنیت اشاره می کنم.
بحران کره نخستین نمونه ناکارآمدی شورای امنیت است.پس از جنگ جهانی دوم کره
به دو منطقه ی شمالی و جنوبی در خطی که موازی مدار  83درجه بود ،تقسیم گردید.
قسمت شمالی آن جمهوری کره ی شمالی تحت نفود شوروی و قسمت جنوبی آن جمهوری
کره ی جنوبی تحت نفوذ آمریکا قرار گرفت .در سال  4919دولت آمریکا قوای نظامی خود
را از کره جنوبی خارج کرد.
قوای کره ی شمالی به هدف اتحاد کره ی شمالی و جنوبی در تاریخ  41ژوئن  4911از
مدار  83درجه ی حد فاصل عبور و وارد کره ی جنوبی شدند .شورای امنیت در همان روز
تشکیل جلسه داد .در رای گیری قطعنامه ی پیشنهادی آمریکا ،با اصلاحاتی که در آن به
عمل آمد و با  9رای موافق و یک رای ممتنع یوگسلاوی و یک رای غایب شوروی به تصویب
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رسید( .انصاری .)418 :4887 ،بر اساس قطعنامه ی تصویبی از مقامات کره ی شمالی
خواسته شده بود که هر چه زودتر قوای خود را از کره ی جنوبی خارج نمایند ،اما کره ی
شمالی به این قطعنامه اعتنایی نکرد .قطع نامه های بعدی شورای امنیت نیز با حق وتوی
شوروی مواجه شد و عملا شورای امنیت در بن بست قرار گرفت.
برای مقابله با نا کارآمدی شورای امنیت ،قطعنامه معروف «اتحاد برای صلح» (قطعنامه
ی شماره  877مورخ  8نوامبر  )4911تصویب گردید (مسعود انصادری .)243 :4887 ،این
قطعنامه ،این حق را به مجمع عمومی سازمان ملل می داد که به جای شورای امنیت برای
حفظ صلح و امنیت بین المللی دست به اقدام عملی بزند .لذا مجمع عمومی سازمان ملل
متحد رای حل بحران کره ی شمالی نیروی نظامی تشکیل داد .نیروهای ملل متحد پس از
عقب راندن نیروهای کره شمالی و چین سرانجام در  7ژوئیه  ،4918موافقت نامه ی متارکه
ی جنگ را با طرفهای درگیر به امضاء رساندند(.آقایی .)281 :4831 ،گرچه سازمان ملل
متحد توانسته بود در بحران کره ی شمالی موفقت نسبی کسب کند ،اما این موفقیت ناشی
از تصمیمات شورای امنیت نبود ،بلکه با ناکارآمدی شورای امنیت ،این مجمع عمومی
سازمان ملل متحد بود که توانست تصمیم مناسبی برای حل بحران کره اتخاذ نماید .البته
اگر پشتیبانی عملی آمریکا از قطعنامه نبود ،سازمان ملل متحد قادر به اجرای عملیات نبود.
(آمبروز)473 :4813 ،
مساله فلسطین دومین نمونه از ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل است .اسرائیل در
سال  4917م سرزمین فلسطین و نیز بخش هایی از مصر ،اردن ،سوریه را اشغال کرد .این
رژیم در سال  4973نیز جنوب لبنان را اشغال نمود.
اسرائیل با حمایت آمریکا از سال  4917آرای نزدیک به اتفاق مجمع عمومی را که چند
بار به صورت قطعنامه صادر شده بود ،نادیده گرفته است .مجمع عمومی اسرائیل را به خاطر
زیر پا نهادن مداوم حقوق بشر و اشغال سرزمین های فلسطینی محکوم کرده است( .بنیس،
 )11 :4811قطعنامه ی  212شورای امنیت از اسراییل خواسته است زمین را در ازای صلح
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به اعراب بدهد و از زمین هایی که در جنگ  4917م اشغال کرده است عقب نشینی کنند.
قطعنامه در دهه  4991مجدد مورد تاکید قرار گرفته است .اما اسرائیل مانند سایر قطع نامه
ها این را نیز هرگز اجرا نکرده است.
ناکارآمدی شورای امنیت درمساله فلسطین عمدتا به دلیل استفاده ی آمریکا از حق وتو
بوده است .جالب توجه است که نزدیک به نیمی از کل وتوهای ایالت متحده ی آمریکا در
دوره ی جنگ سرد در حمایت از اسرائیل بوده است (موسی زاده ،جمشیدی.)411 :4894 ،
پس از جنگ سرد تا سال  4891آمریکا جمعا  41مورد از وتوی خود استفاده کرد که 48
مورد آن در حمایت از اسرائیل بوده است .آمریکا جمعا  29بار از وتوی خود برای محافظت از
اسرائیل در شورای امنیت استفاده کرده است( .موسی زاده ،جمشیدی)41 :4994 ،
این واقعیت علاوه بر آنکه استفاده ناعادلانه از حق وتو را نشان می دهد ،نشانگر ناتوانی
شورای امنیت در قضیه ی فلسطین است.
تجاوز نظامی عراق به ایران سومین نمونه از ناکارآمدی شورای امنیت است .پس از حمله
عراق به ایران در سال  4819اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچگونه اقدامی
انجام ندادند .در جنگ عراق علیه ایران ،واشنگتن به عنوان موثرترین عضو دائم شورای
امنیت نه تنها در مقابل تجاوز عراق اقدامی انجام نداد ،بلکه برعکس به متجاوز کمک نمود.
این وضعیت در دوره چندین رئیس جمهور آمریکا ادامه داشت( .بنیس)11 :4871 ،
ناکارآمدی شورای امنیت از آنجا آشکار می شود که به نحو شرم آوری  42سال بعد از
حمله عراق به ایران ،عراق را به عنوان آغاز گر جنگ معرفی نمود .واکنش شورای امنیت به
تهاجم عراق به ایران متباین از واکنش سریع و موثر آن در قبال تهاجم عراق به کویت در
 41سال بعد بود .پس از حمله ی عراق به کویت در  4991شورای امنیت در اولین ساعات
آغاز تهاجم با تشکیل جلسه و صدور قطعنامه ی شدید الحن از خود واکنش نشان داد .این
شورا از آغاز بحران در دوم اوت  4991تا  21مارس  4992جمعا  28قطعنامه و نیز بیانیه
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صادر کرد که در تاریخ شورای امنیت و در قبال یک مناقشه ی بین المللی بی سابقه بود.
(آقایی)494 :4831 ،
ناکارآمدی شورای امنیت در مقابله با تجاوز عراق ،صرفا به حمله ی نظامی عراق محدود
نمی شود ،بلکه گزارش های بعدی حاکی از آن است که شورا عملیات کشتار جمعی توسط
عراق را نادیده گرفته است( .آقایی)491 :4831 ،
 -2سازوکار حل اختلاف در برجام و نقش شورای امنیت
در مقدمه و مقررات عمومی برجام آمده است« :کمیسیون مشترکی متشکل از گروه
 ،1+4اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و
وظایف پیش بینی شده در این برجام را بر عهده می گیرد .کمسیون مشترک به مسائل
ناشی از اجرای این برجام رسیدگی نموده و مطابق با مفادی که در پیوست مربوطه شرح
داده شده است ،عمل خواهد کرد .(JCPOA, 2015 :4) .در بخش سازوکار حل و فصل
اختلافات چنین آمده است:
«اگر ایران معتقد باشد که هر یک یا دیگر اعضای گروه  1+4تعهدات خود طبق این برجام را
رعایت ننموده اند ،ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک
ارجاع نماید .به همین ترتیب چنانچه هر یک از اعضای گروه  1+4معتقد بودند که ایران
تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است ،هر یک از آن ها می تواند اقدام مشابه به
عمل آورد )(JCPOA, 2015 : 19
مطابق این بند اگر کمیسیون مشترک به نتیجه نرسید و یکی از اعضا معتقد بود
همچنان برجام نقض می شود ،موضوع به وزیران خارجه ی عضو برجام ارجاع می شود.
همچنین عضو معتقد به نقض برجام به موازات بررسی توسط وزرای خارجه می تواند
تقاضای ارجاع به هیات مشورتی را داشته باشد .هیات مشورتی هیاتی است که از سه عضو
تشکیل شده است دو عضو که طرف های درگیر هر کدام یکی از آن دو را معرفی می کنند
عضو سوم هم مستقل می باشد .هیات مشورتی نظریه ی خود را که غیر الزام آور هم هست،
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ارائه می دهد .نظریه ی هیات مشورتی هم توسط کمیسیون مشترک بررسی می شود.
چنانچه پس از بررسی وزرای خارجه و پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مشترک باز
هم رضایت طرف شاکی جلب نشود آن زمان طبق متن سازوکار حل اختلاف آمده است:
«چنانچه موضوع آن گونه که طرف شاکی راضی باشد ،حل نشود ،و چنانچه طرف شاکی
معتقد باشد که موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد ،آن گاه آن طرف می تواند
موضوع حل نشده را به عنوان مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهداتش ،طبق برجام
قلمداد نموده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد که معتقد است موضوع
مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می آید(JCPOA, 2015: 19) .
درباره ی نقش شورای امنیت آمده است« :متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی ،به نحو مشروح
در فوق ،به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل
اختلاف پیش بینی شده در برجام ،شورای امنیت سازمان ملل متحد» می بایست منطبق با رویه
های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری کند .چنانچه قطعنامه ی
فوق الذکر ظرف  81روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسید ،آنگاه مفاد قطع نامه های سابق شورای
امنیت سازمان ملل متحد اعمال خواهند شد ،مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو
دیگری تصمیم گیری نماید(JCPOA, 2015: 20) .
در ادامه آمده است« :شورای امنیت سازمان ملل متحد ،با ابراز نیت خود برای جلوگیری
از اجرای دوباره ی مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابلاغ شده در مدت مقرر حل و
فصل گردیده باشد ،دیدگاههای طرف اختلاف و هرگونه نظریه ی صادره توسط هیات
مشورتی را ملحوظ خواهد داشت .ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جز یا کلا
مجددا اعمال شوند ،این امر را به منزله ی زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود
وفق برجام قلمداد خواهد نمود(JCPOA, 2015: 20-21) .
چنانچه از متن برجام برمی آید به نظر می رسد که تصمیم گیری نهایی برای حل
اختلاف ،شورای امنیت سازمان ملل متحد است .عضوی که اعتقاد دارد همچنان عدم
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پایبندی اساسی از یکی از اعضا وجود دارد ،می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل
متحد ارجاع دهد یا اینکه موضوع«عدم پایبندی اساسی» را دلیلی برای توقف کلی یا جزئی
اجرای تعهداتش قرار دهد.
هزینه ای که سایر اعضای برجام درمقایسه با هزینه ای که ایران در برقراری مجدد
تحریم ها خواهد پرداخت ،هزینه ای بسیار ناچیز است .لذا سازوکار حل اختلاف عملا ضمانت
اجرای خوبی برای ملزم کردن اروپا و آمریکا به رعایت برجام نداشته و این سازوکار از ابتدا
سازوکاری ناعادلانه و فاقد قدرت اجرایی قوی برای مجبور کردن اروپا و آمریکا به رعایت
برجام بوده است.
درباره ی سازوکار ارجاع به شورای امنیت برای رفع اختلاف نیز تنها بازگشت تحریم ها
علیه ایران محتمل بوده و هیچ گونه تنبیهی برای طرف های دیگر که برجام را نقض کنند،
در نظر گرفته نشده است .در مجموع سازوکار حل و اختلاف نشان می دهد که نقض برجام
فقط برای ایران ،هزینه داشته و برای سایر طرف های متعاهد پیامدی جدی نخواهد داشت.
زیرا در متن برجام گفته شده است صرفا به منظور ادامه ی لغو تحریم ها رای گیری خواهد
کرد و اگر شورای امنیت نتواند در مدت  81روز چنین تصمیمی اتخاذ نماید ،قطع نامه های
قبلی سازمان ملل متحد باز خواهند گشت(محبی و بزار .)231 : 4891
این هم به معنای تحریم دوباره ایران است .به فرض که درباره ی لغو تحریم ها در
شورای امنیت تصمیم گیری شود .اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت با ادامه لغو تحریم
ها مخالفت کند ،در آن صورت ادامه ی لغو تحریم ها منتفی و قطع نامه های قبلی باز
خواهد گشت .این بدان معناست که در هر صورت اگر ادعای نقض برجام مطرح شود ،باز هم
تصمیم نهایی با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و اینجا ایران از هیچ
ابزاری برای وادار کردن اعضای دائم به انجام تعهدات برخوردار نیست.
در واقع در اینجا دو وضعیت را مبنای ضمانت اجرای برجام قرار داده است .یکی خطر
توقف کلی یا جزئی تعهدات و دیگری ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد.
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در کل باید گفت سازوکار حل اختلاف دارای ابهام فراوان بوده و ضمانت اجرای کافی
ندارد .توضیح بیشتر آنکه هر دوی «توقف کلی یا جزئی تعهدات» و «ارجاع به شورای
امنیت» ،ابهام دارد .اکنون که آمریکا از برجام خارج شده است ،ناکارآمدی این سازوکار به
طور کامل آشکار شده است.
برای روشن شدن ناکارآمدی سازوکار حل اختلاف بهتر آن است که از ابتدا توضیح دهیم
طرف های تعهد در برجام چه کسانی هستند .در مرحله اول ایران در مقابل  1+4قرار
داشت .در درون  1+4هم می توان طرف های ذی نفع را به آمریکا و اتحادیه ی اروپا تقسیم
کرد .چین و روسیه هم تقریبا نقشی بی طرفانه داشته اند .بنابراین زمانی که از نقض برجام
صحبت می شود ،باید بیشتر به ایران ،اتحادیه ی اروپا و آمریکا اشاره کرد .تهیه کنندگان
برجام باید به این سوال پاسخ می دادند که کدام یک از این سه مثلث احتمال دارد برجام را
نقض کرده و در صورت نقض چه هزینه ای خواهند پرداخت؟ .عامل مهم بازدارنده در مقابل
ایران بازگشت تحریم های اتحادیه اروپا ،آمریکا و حتی شورای امنیت بود .بنابراین نقض
برجام برای ایران هزینه ی بالایی داشته و احتمال خروج این کشور از برجام ضعیف ارزیابی
می شد .اما در مقابل در صورت خروج آمریکا و یا اتحادیه ی اروپا ضمانت اجرا چه بود؟ و آیا
در قبال خروج از برجام هزینه قابل توجهی می پردازند؟ .در سازوکار حل اختلاف ضمانت
اجرای خروج آمریکا و اتحادیه ی اروپا ،خروج ایران از برجام و بازگشت به برنامه ی هسته
ای بود .چنین تصور شده است که اروپا و آمریکا به خاطر اینکه ایران به برنامه هسته ای باز
خواهد گشت و این مساله به ادعای آن ها صلح و امنیت بین المللی را تهدید خواهد کرد،
برجام را نقض نخواهند کرد .بنابراین خروج اروپا یا آمریکا از برجام ،برای آنها هزینه ای غیر
از بازگشت ایران به برنامه ای هسته ای نخواهد داشت ،در آنصورت نیز آن ها از ابزارهای
یکجانبه برای اعمال فشار و تحریم بر ایران برخوردارند .البته از آنجاییکه تحریم ها فشار
زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرده بود و توازن قوا میان طرفین برجام وجود نداشت ،شاید
ایران نمی توانست گزینه ای بهتر از برجام داشته باشد.
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 -3ناکارآمدی شورای امنیت در قبال خروج ترامپ از برجام
امنیت دسته جمعی بین المللی که یکی از اهداف سازمان ملل متحد است ،در صورتی
تامین می شود که قواعد بین المللی مورد احترام قرار بگیرد ،یکجانبه گرایی ترامپ در خروج
از برجام برخی از قواعد بین المللی را نقض می کند یکی از این قواعد «قاعده اصل برابری
کشورها از نظر حقوق و تکالیف آنها می باشد» (عامری .)471 :4871 ،کلیه ی کشورها
مکلفند به طور یکنواخت از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر خودداری ورزند ،تعهدات
قرادادی را محترم بشمارند و از به کار بردن تهدید و یا زور در روابط خود با سایر کشورها
پرهیز نمایند (عامری )471: 4871 ،
خروج آمریکا از برجام ،پشت پا زدن به اصل محترم شمردن «تعهدات قراردادی» و اصل
«پرهیز از به کار بردن تهدید یا زور در روابط با سایر کشورها» است .توضیح بیشتر آن که
احترام به برجام که یک تعهد بین المللی و چند جانبه است  ،تنها مختص ایران نیست و
سایر طرفهای قرارداد هم باید بدان عمل می کردند.
آمریکا بدون هیچگونه توجیهی و در حالی که سایر طرفها به برجام وفادار بوده اند ،از
برجام خارج شده است .این مساله با اصل برابری کشورها از نظر حقوق و تکالیف در تعارض
است .از طرف دیگر این خروج یکجانبه که حتی مورد تائید متحدان آمریکا نیز نبوده است
،نوعی توسل به قدرت و زور تعبیر می شود .این بدان معناست که آمریکا با برخوردار از
قدرت ،از آن سو استفاده نموده و به تعهدات بین المللی پشت نموده است.
البته آمریکایی ها قبلا در تئوری بی اعتنایی خود را به تعهدات بین المللی اعلام کرده
بودند ،ولی در عمل هیچ گاه این چنین به صورت یکجانبه عمل نکرده بودند.
«جان بولتن» معاون وزیر خارجه ی دولت «بوش» در امور سازمان های بین المللی و
رابط وزارت امور خارجه با سازمان ملل گفته بود «:سازمان ملل متحدی وجود ندارد .یک
سازمان بین المللی است که گهگاه می تواند در خدمت تنها ابرقدرت باقیمانده به کار گرفته
شود ،این ابرقدرت ایالات متحده ی آمریکاست .هر جا منافع ما ایجاب کند و هرگاه بتوانیم
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دیگران را با خود همراه کنیم...هرگاه ایالات متحده ی آمریکا رهبر است سازمان ملل باید از
آن پیروی کنند .هر جا منافع ما ایجاب کند از آن استفاده می کنیم و هر جا منافع ما ایجاب
نکند از آن استفاده نمی کنیم(».بنیس .)22 :4871 ،بر این اساس هم هست که آمریکا هر
جا منافعش اقتضا کند از حق وتو نیز استفاده می کند .در واقع حق وتو راه استفاده تبعیض
آمیز از سازمان ملل را برای آمریکا باز گذاشته است.
عملا شورای امنیت قادر نیست که هیچ یک از مجازات های مقرره در فصل هفتم منشور
را به علت وجود حق وتو برای دارندگان حق و تو یعنی  1عضو دائم شورای امنیت اعمال
نماید( .شریف.)414 :4878 ،
خروج یکجانبه ی آمریکا از برجام ،ناکارآمدی شورای امنیت را بیش از پیش نشان داد.
قبلا ناکارآمدی شورای امنیت بیشتر مربوط به تصمیم گیری این شورا بود اما در برجام
اکنون شورا با نقض یکی از قطع نامه ها و آنهم توسط یکی از اعضای دائم شورای امنیت که
خود بانی آن قطع نامه بوده است ،مواجه است .
در موضوع تصویب برجام در شورای امنیت چنانچه آمریکا از حق وتو برای مخالفت با
برجام استفاده می کرد،این قرارداد اصلا شکل نمی گرفت .اما از آنجایی که آمریکا طرف اصلی
مذاکره با ایران و امضای توافق با این کشور بود ،طبیعی بود که از حق وتو استفاده نکند.
اما در خروج از برجام وضعیت جدیدی پیش آمده است و آن اینکه یکی از اعضای دائم
شورای امنیت یکی از قطع نامه های الزام آور شورای امنیت را نقض کرده است ،برجام از
قطع نامه ای است که جزو مسائل مهم از نظر امنیت بین المللی مدنظر قدرت های بزرگ و
به ویژه آمریکا بوده است .مصوبه ی برجام از سوی شورای امنیت از جنس توصیه نبوده
است .بلکه جزوه قطع نامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می
شود .لذا تمام کشورها و از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به آن
وفادار باشند.
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آمریکا به پشتوانه ی قدرت خود از برجام خارج شده است .این بدان معناست که آمریکا
یک قطع نامه ی الزام آور شورای امنیت را نقض کرده است .قطع نامه ای که چه در متن
برجام و چه در قطع نامه های شورای امنیت در تایید آن بر اجرای آن توسط تمام طرف ها
تاکید شده است.
اکنون این سوال مطرح است که با خروج آمریکا از برجام آیا شورای امنیت سازمان ملل
متحد قادر به اجرای برجام می باشد و بالاتر از آن آیا قدرت تنبیه آمریکا به عنوان ناقص قطع
نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد؟ همچنانکه گفته شد برجام که توسط
شورای امنیت هم تصویب شد ،قراردادی مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی بود و نقض
آن به معنای تهدید صلح و امنیت بین المللی است .مسئولیت صلح و امنیت بین المللی هم بر
عهده شورای امنیت است و در برجام نیز رسیدگی نهایی بر عهده شورای امنیت است.
اصل برابری همه ی کشورها در حقوق بین الملل و همچنین لزوم همکاری در اجرای
قطع نامه های الزام آور شورای امنیت مندرج در بند  21منشور( (charter of the
 United nations, article 25اقتضا می کند که آمریکا برجام را اجرا کند و در صورت
نقض آن شورای امنیت می تواند مطابق ماده  14فصل هفتم منشور ،کشور ناقض برجام را
تنبیه کند .اما با وجود برخورداری آمریکا از حق وتو ،این مساله امکان پذیر نمی باشد .نقض
قطع نامه ی شورای امنیت که مربوط به صلح و امنیت بین المللی است ،باید در شورای
امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود( Charter of the United Nations, article
 )24و آمریکا که دارای حق وتو است ،می تواند از این حق استفاده کرده و مانع تصویب قطع
نامه علیه خود در شورای امنیت شود.
فراتر از آن اصولا قدرت های دیگر به خاطر پیامدهای واکنش آمریکا پیش نویسی علیه
آمریکا تنظیم نمی کنند .حتی به فرض محال اگر چنین قطع نامه ای هم صادر شود و
آمریکا در مرحله ی تصویب از حق وتو استفاده نکند ،در این صورت نیز تصمیم شورای
امنیت در عمل و اجرا با مشکل مواجه می شود .زیرا هیچ یک از قدرت های دیگر توان و
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اصولا اراده ی لازم برای تنبیه آمریکا را ندارند .بنابراین عملا شورای امنیت در مساله ی برجام
کارآمدی خود را از دست داده است .بنابه قول یکی از نویسندگان «باید به خاطر داشت که
نظم بین المللی کاملا به همکاری قدرت های بزرگ بستگی دارد و اگر منافع حیاتی هر یک
از این قدرت ها به طور شدید در خطر باشد ،نظم بین المللی نمی تواند درست کار کند.
(فرانکل)284-282 :4871 ،
نتیجه گیری
مساله ی هسته ای ایران ،از نظر غرب یک مساله ای امنیتی تلقی می شود .از نظر آنان
برنامه ی هسته ای ایران این ظرفیت را دارد که منجر به دستیابی ایران به سلاح هسته ای
شود .چیزی که به ویژه همراه با غرب ستیزی نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند برای
غرب و به ویژه آمریکا یک تهدید امنیتی به حساب آید.
غربی ها در برخورد با برنامه ی هسته ای ایران و برای محدود کردن ظرفیت هسته ای
این کشور ،دو رویکرد کلی داشتند .این دو رویکرد عبارت بودند از :راه حل مسالمت آمیز یا
اقدامات تنبیهی و نظامی از آنجاییکه طبق منشور ملل متحد ابتدا باید روش های مسالمت
آمیز بکار گرفته شود ،آن ها تلاش نمودند که از طریق مذاکره ایران را متقاعد کنند که
محدودیت هایی را بر برنامه ی هسته ای بپذیرد و همزمان بازرسی های گسترده از این
برنامه را قبول نماید.
در آمریکا که تصمیم گیرنده اصلی در نحوه ی برخورد با برنامه ی هسته ای ایران بوده،
نیز در مورد نحوه ی برخورد با برنامه ی هسته ای ایران اختلاف نظر وجود داشت .یک
دیدگاه که ملهم از نظریه آرمانگرایی در روابط بین الملل بود ،خواستار اجماع جهانی و چند
جانبه گرایی در برخورد با برنامه ی هسته ای ایران بود .دیدگاه دیگر که از نظریه ی واقع
گرایی در روابط بین الملل متاثر بود ،خواستار برخورد آمریکا با برنامه ی هسته ای ایران به
طور یکجانبه و از طریق فشارهای سیاسی ،اقتصادی وحتی نظامی بود.
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با روی کار آمدن باراک اوباما در آمریکا دیدگاه آرمانگرایانه بیشتر مورد تاکید بود .این
دیدگاه بر چند جانبه گرایی و عمل از طریق سازمان های بین المللی تاکید داشت.
حوادث داخلی ایران از جمله روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ایران و همچنین
اعتراضات سال  4833در ایران به انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای اجماع بین المللی
علیه ایران فراهم کرد .اینگونه بود که آمریکا به همراه سایر اعضای دائم شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،تحریم های گسترده ای را برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور
توقف یا تحدید برنامه ی هسته ای اعمال کردند.
با روی کار آمدن حسن روحانی در سال  ،4892مذاکرات طولانی و فشرده میان ایران و
شش قدرت جهانی نهایتا به امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» انجامید.
براساس این توافق ایران محدودیت بر برنامه ی هسته ای و بازرسی های گسترده را پذیرفت
و در عوض تمام تحریم های سازمان ملل و همچنین تحریم های یکجانبه ی آمریکا و اروپا
علیه ایران لغو شد .از آنجائیکه این توافق مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی بوده ،عین
توافق در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا اعتقادی به برجام نداشت و آن را خلاف منافع
ملی آمریکا می دانست .بنابراین به طور یکجانبه از برجام خارج شد .اقدامی که نقض
قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان بازوی اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ
صلح و امنیت بین المللی می بایست ،حداقل بتواند از قطع نامه های الزام آور خود درباره ی
برنامه ای هسته ای ایران دفاع نماید.
نحوه ی تعامل شورای امنیت سازمان ملل متحد با خروج یکجانبه ی آمریکا از برجام
نشان داد که این شورا از انجام هرگونه اقدامی ناتوان است.گرچه ناکارآمدی شورای امنیت
سازمان ملل متحد مسبوق به سابقه است ،ولی تفاوت ناتوانی در حفظ برجام با سایر موارد
در این است که در برجام ناقض اصلی قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد،
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همان طرف اصلی توافق ،یعنی آمریکاست .این بدان معناست که آمریکا قطع نامه ای را
نقض کرده است که خود از بانیان آن بوده است .این مساله پیامدهای بسیار فاجعه بارتری در
مقایسه با موارد قبلی دارد و باعث می شود که قطع نامه های شورای امنیت حتی اگر
اعضای اصلی و دائمی پشتیبان این قطع نامه ها باشند ،هیچ اعتباری نداشته باشند و در
صورت نقض قطعنامه های شورای امنیت توسط یکی از اعضای دائم به ویژه اگر آن عضو
دائم قدرتمندترین کشور جهان باشد ،شورای امنیت و سایر دولت ها از انجام هرگونه اقدامی
ناتوان هستند.
بدین ترتیب می توان گفت خروج آمریکا از برجام بی سابقه ترین ضربه را به اعتبار
سازمان های بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد کرده است.
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