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کاتسا ؛ اهداف و پیامدها

عکس :امیررجبی /ایران

قانــون «کاتســا» گروه هایــی را تحریم مــی کند که از
طریق تروریسم ،منافع و امنیت ملی امریکا را هدف
قــرار میدهنــد .این قانــون اگرچه به تازگــی ایران و
ســپاه را هــدف قــرار داده امــا مخصوص کشــورمان
نیســت بلکه گروههای مختلفی که میتواند شــامل
داعش یا حزباهلل هم باشــد چنانچه منافع امریکا
سید علی خرم
را بــه خطر بینــدازد ،تحــت تعقیب قــرار میدهد و
استاد حقوق بینالملل
بــال و پــر آنها از ســوی امریکا در ســطح جهــان زده
میشود.
ایــن یــک قالب کلی اســت کــه ممکن اســت در آن
هــم داعش و هم ســپاه گنجانده شــوند .امــا اجرای
ایــن قانــون کــه به تازگــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران را هم در
فهرســت تحریمهای خود قرار داده اســت دارای پیامدهایی است که از چند
منظر قابل بررســی اســت؛از منظر اقتصــادی ،اگر ســپاه دارای فعالیتهای
اقتصادی در ایران و در جهان باشد مثالً در ایران در جایگاه صاحب قرارداد
و منعقدکننده قرارداد قرار گیرد و شرکتهایی که زیر مجموعه این صاحب
قرارداد که در اینجا منظور ســپاه اســت ،قرار گیرند ،اگر با خارج در همکاری
باشند ،مشمول تحریمهای کاتسا میشوند.
بهعنــوان مثــال مجموعــه خاتم االنبیــا یک پــروژه را بر عهده گرفتــه و آن را
بهشــماری از شرکتهای کوچکتر واگذار میکند که این شرکتها میتوانند
خارجــی یــا ایرانــی باشــند که بــا خــارج در تماســند .اگــر اینهــا در ارتبــاط با
خــارج بــوده و از طریق خــارج به نوعی با امریکا طرف شــوند یــا در معرض
ایــن ارتبــاط قــرار گیرنــد در آن صــورت امریکا آنهــا را مورد تهدیــد و تحریم
قرار میدهد.
از جنبه سیاســی  ،مطابق قانون کاتسا سپاه بهعنوان یک نهادی که تحت
تعقیب بینالمللی است شناخته میشود و این امر باعث میشود در سطح
جهــان آزادی کامــل را بــرای رفت و آمد نداشــته باشــد .در چنین شــرایطی
ممکن اســت امریکا در مراحل بعد از ایجاد ارتباط کشــورها با سپاه از برخی
کشــورها بخواهد که مراودات خود را با ســپاه قطع کنند و در چینن شــرایطی
ممکن اســت کشورهایی هم باشــند که از امریکا تأثیرپذیر باشند و این نقش
را قبول کنند و مزاحم سپاه شوند.
اجرای کاتسا عالوه بر ایجاد مزاحمت برای فعالیت های اقتصادی سپاه،
محدودیــت هایــی نیز بــرای فرماندهــان آن بویــژه در زمینه مســافرت های
خارجی بوجود آورد.
در مجمــوع تحریمهای کاتســا از آنجایی که به موضوع هســتهای مربوط
نمیشــود ارتباطــی بــا برجــام نــدارد امــا ایــران میتوانــد بنــا بر آنچــه خود
امریکاییها در واکنش به آزمایش موشکی ایران نقض روح برجام مینامند،
تحریمهای جدید امریکا را نقض روح برجام بداند ولی این تیغ دولبه است
و دونالد ترامپ هم از منظر روح برجام ،مدعی ایران خواهد شد.
بــه هــر حــال ایــن تحریمهــا اگرچــه از منظــر داخلــی ممکــن اســت
فعالیتهــای اقتصــادی یک بخــش خصوصی در ایران به شــمار آیــد اما با
توجــه به گســتره فعالیتهای اقتصادی صنعتی ســپاه در ایــران ،همانطور
که ســردار جعفری گفت دونالد ترامپ در واقــع  ،اقتصاد ایران را هدف قرار
داده است.

یوســف موالیی ،استاد حقوق بینالملل در گفتوگو با «ایران»:

فعالیتهــای هســتهای ایــران مدیریت و
مهار میشــود ولی فعالیت موشکی هنوز
وجــود دارد این دغدغه هنوز به جای خود
باقیســت و این نگرانی وجود دارد که از آن
مســیر نیز صلح و امنیت بیــن المللی به
خطــر بیفتد بویــژه که از نظر آنها توســعه
ســاحهای موشــکی ایــران میتوانــد بــه
نقطــهای برســد کــه دارای قابلیت حمل
کالهــک هســتهای باشــد از ایــن جهــت
خــب امریکاییهــا شــاید در آن زمانی که
هــم مذاکــرات هســتهای جریان داشــت،
ادعای خود را پیگیری میکردند اما در آن
فضایــی که حاکــم بود نتوانســتند به متن
حقوقــی الزامآوری که ایــران را مجبور کند
فعالیتهای موشکی خود را محدود کند،
دستیابند.
بنابراین آنهــا اینــک از امکاناتی که به
صورت یــک جانبه در اختیارشــان اســت
حداکثر بهرهبرداری را میکنند که بتوانند
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در چارچوب برجام
و در ضمایمی که
الزام آور نیست بحث
موشکی مطرح شده
است اما الزام حقوقی
که ایران را متعهد به
رعایتاستانداردهای
مورد نظر امریکا و سایر
کشورهای غربی کند،
وجود ندارد .بنابراین
دستورالعملهای
خاصی نیست اما
توصیههایی شده است

بینالمللی و استفاده از اهرمهای مختلف
آنها را تحت فشار قرار دهد .اینکه بگوییم
امریــکا اینجا تعهداتــش را نقض میکند
چیزی را پاسخ نمیدهد ،زیرا ما ضمانت
اجرای مؤثری برای مقابله با این نقضها
در حقــوق بینالملــل نداریــم مگر بحث
شرمندهسازی و منزوی کردنش در سطح
بینالمللی.
ëëآیاایراندراینزمینهتوانستهاستاقدام
مؤثـ ــریانجامدهد؟کمااینکهکشـ ــورهای
اروپایی هم در مخالفت با برنامه موشکی
ایرانباامریکاهمنظرهستند.
معتقدم ایران تالش خــود را کرده و تا
اینجا هم به هر حال با همراهی اروپاییها
توانستهعلیهیکجانبهگرایی،سلطهجویی
و قانــون شــکنی امریــکا صــدای اعتراض
بلندی را ایجاد کند.
ایــن صدای بلند حتی در داخل امریکا
هــم بازتــاب دارد ،در ســطح اروپــا هــم

برجام درباره برنامه موشکی ایران الزام حقوقی ندارد
مریم ساالری

ناکامیامریکادرمتوقفکردناجرایبرجام،دولتمرداناینکشوررابهسمتو
سویتصویبتحریمهایجدیدیعلیهایرانکشاندهاست.تحریمهای«قانون
کاتسا» که واشـــنگتن بر مبنای آن نام ایران ،کره شـــمالی و روسیه را در فهرست
تحریمها نشـــانده و هـــدف آن را مواجهه با آنچـــه تهدیدهای متعـــارف و غیر
متعارف ایران در منطقه میداند را در گفت و گو با یوسف موالیی ،استاد حقوق
توگوکردیم.
بینالمللمطرحودربارهابعادحقوقیاینتحریمهاگف 
ëëامریـ ــکاتحریمهـ ــای جدیـ ــدیراتحت
عنوان«کاتسا»باهدفمقابلهبابرنامههای
نظامی جمهوری اسالمی ایران تصویب و
به مرحله اجرا گذاشته است ...ارزیابیتان
ازهـ ــدفواشـ ــنگتنبـ ــرایاعمـ ــالچنین
تحریمهاییچیست؟
از منظر حقوق بینالملل فقط شورای
امنیت میتواند اقدام به تحریم کشــورها
کند و تحریمهایی که کشورها علیه یکدیگر
اعمال میکنند بیشــتر یک عمل سیاسی
اســت کــه در یــک قالب حقوقــی معرفی
میشود و هم هدف و هم جهتش عمدتاً
برایدستیابیبهیکمنظورسیاسیاست.
در واقــع از منظــر حقــوق بینالملل فقط
ســازمان ملل میتوانــد ذیل فصل هفتم
کشوری را هدف تحریم قرار دهد .اما بقیه

کشورها بیشــتر علیه یکدیگر موضعگیری
سیاسی دارند و هم از ابزار اقتصادی دیگر
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده
میکننــد .تحریمهایــی کــه تحــت عنوان
کاتســا از ســوی امریکا به تصویب رســیده
اســت بــا واژه «مقابلــه»()Countering
شروعمیشودیعنیمقابلهبااعمالیکهاز
نظرامریکابهنوعیدشمنیتلقیمیشود
و کانونی است برای مقابله با دیگر اعمالی
که از نظر امریکا دشمنی است.
ëëمبنای حقوقی تصویـ ــب این تحریمها
چیست؟ بهعنوان مثال در زمینه موضوع
هستهاییکتوافقبینالمللیعدماشاعه
وجود دارد کـ ــه ایران هم عضـ ــوی از آن به
شمار میآید و سایر کشـ ــورها میتوانند به
دالیلـ ــیکهازنظرآنهانقـ ــضاینتوافقبه

حسـ ــاب میآمد ،ادعاهایی راعلیـ ــه ایران
مطرح کنند اما مبنای حقوقـ ــی طرح ادعا
علیهبرنامهموشکیایرانکجاست؟
در چارچــوب برجــام و در ضمایمــی
که الزام آور نیســت بحث موشکی مطرح
شــده اســت اما الــزام حقوقــی که ایــران را
متعهد به رعایت استانداردهای مورد نظر
امریکا و سایر کشــورهای غربی کند ،وجود
ندارد .بنابراین دستورالعملهای خاصی
نیســت اما توصیههایی شــده اســت .حال
هر دولتی ممکن اســت آن متن را مطابق
با خواستهها و اهدافی که در قبال آن کشور
پیگیریمیکند،تفسیرکند.
چنانکــه امریکاییهــا در ایــن زمینــه
تفســیر خاص خود را از ضمایم برجام به
عمل آوردهاند و در این تفسیرها میگویند
چــون هدف از برجــام رفع نگرانی جامعه
بینالملــل از فعالیتهــای مضــر ایــران
برای صلح و امنیت بینالملل بوده است
بنابرایــن تمامی فعالیتهــا و برنامههای
هســتهای ایران کــه برای ســایر کشــورها از
جملــه امریکا دغدغه ایجــاد میکند ،باید
مدیریت و حل شود .آنها مدعیاند اگرچه

فشارها علیه ایران را بیشتر کنند تا ایران در
مسیری قرار گیرد که عکس العملی نشان
دهد و این واکنش برابر اسناد بینالمللی
تخلف حســاب شــود و امریکا از آن بتواند
حداکثر بهرهبــرداری را انجام دهد .بحث
درباره برنامههای موشکی ایران در چنین
قالبیپیشمیرود.
ëëآژانس بهعنوان مرجع بررسی پایبندی
ایـ ــرانبهبرجامتأییدکـ ــردهکههیچیکاز
فعالیتهای هسـ ــتهای و نظامی ایران به
سمت و سوی ساخت تسلیحات هستهای
نمیرود .بنابراین ایـ ــن ادعای امریکا علیه
برنامههای موشـ ــکی ایران که با تصویب
تحریمهای جدیدی همراه بوده ،به معنای
زیرسؤالبردنمرجعیتآژانسنیست؟
ایننخستینبارنیستکهامریکااعتبار
یــک نهــاد بینالمللــی کــه خــودش هم
عضوی از آن است را زیر سؤال میبرد .این
کشــور بارها این اقدام را در رابطه با شورای
امنیت انجام داده اســت .قطعنامهای که
امریــکا در حملــه بــه عراق پیگیــرش بود
تصویب نشــد با ایــن حال امریــکا به طور
یکجانبهوباوجوداینکهقطعنامهتصویب

نشــده بود به عراق حملــه کرد .همچنین
امریــکا در مــورد یونســکو هــم اقداماتــی
انجام داده که مغایر با تعهدات یک عضو
ایــن نهاد بینالمللــی اســت .بنابراین بار
اول نیســت این کشــور با اســتفاده از منابع
قدرتــی کــه دارد و نفوذ و منابــع قدرتی که
در نهادهــای بینالمللی تجهیز و بســیج
میکنــد این اقدام را انجــام میدهد و این
بیشتر بر میگردد به اینکه ساختار جامعه
جهانــی از اســتحکام و قدرتــی برخــوردار
نیســت که بتواند در مقابل نقض قوانین،
یــک عکسالعمــل و ضمانــت اجــرای
مؤثری داشــته باشــد .هر قدرتــی چنانچه
منافعــش ایجــاب کنــد ،در مســیر حفــظ
منابــع و حتی عالیق خود از تعهداتش در
برابر ســازمانهای بینالمللی ســرپیچی
میکنــد .حتــی ایــن نهادهــا را هــم تحت
فشــار میگذارد و اگر بتواند از طریق فشار،
آنها را در مسیر تصمیمهای خود هدایت
میکنــد و اگر نتواند ایــن کار را بکند برخی
وقتهــا بــا تهدیــد و عــدم پرداخــت حق
عضویتــش و برخــی مواقع ممکن اســت
با پروندهســازی برای آن رؤســا و نهادهای

همینطــور و بقیــه قدرتهــای بــزرگ و
اعضای  5+1به غیر از امریکا هم این صدا
را بلند کردهانــد .افکار عمومی جهان هم
متوجه این صــدا شــدهاند و در نتیجه این
تالشها به ثمر رسیده است.
ëëآیا اجـ ــرای تحریمهای کاتسـ ــا میتواند
بهنقضفاحشبرجامبینجامد؟
هــر کشــوری در مســیر منافــع خــود
میتوانــد تفســیرهای خــودش را داشــته
باشــد امــا اگــر اختالفی دربــاره تفســیرها
وجود داشته باشد باید حتماً به مکانیسم
حــل اختالفی کــه در خود برجــام در ماده
 36تعبیه شــده اســت رجوع شــود و از آن
مسیرقانونیموضوعرادنبالکنند.مسلماً
منفعــت و مصلحــت ایــران این نیســت
کــه با تفســیرهای خــود قبــل از اینکــه آن
مکانیسمها به اجرا گذاشته شود تصمیم
بگیــرد یا عملی انجــام دهد کــه آن اقدام
هم به امریکا و هم سایر کشورهای اروپایی
بهانه دهد و ایران را از این اســلحه و قدرت
نرمــی کــه ایجــاد کــرده در مســیر محکوم
کردن امریکا دور کند و ایران هزینه تخلف
امریکا را از جیب خود بدهد.

