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 چکیده

، شوراي امنيت را در مسيري نسبتاً هموار براي وضع و 0991 ههاي جنگ سرد در اوايل ده دن شعلهكر  فروكش

يش، صلح و امنيت جهاني را شورا با اقدامات خواين هاي اقتصادي عليه كشورهايي قرار داد كه به زعم  اعمال تحريم

تر فرصت  كم ،سال تحت تأثير جنگ سرد و حق وتو 54حدود  راي امنيت كه طيده بودند. شوكرتهديد يا نقض 

 محابا به استفاده از بي ،ها را پيدا كرده بود، در فضاي نسبتاً مناسب جديد هاي اقتصادي عليه دولت استفاده از تحريم

هاي اقتصادي،  ورا به تحريمت موارد استناد شنه كميّ دكر تر جلب توجه مي تحريم روي آورد. در اين ميان آنچه بيش

كاالها و خدمات را در بر  يا اقالم متعدد مردم يك كشور ها بود كه گاه كل بلكه كيفيت وضع و اعمال تحريم

ناپذيري را به مردم كشورهاي  هاي جامع شوراي امنيت كه صدمات جبران گرفت. متعاقب انتقادات وارد بر تحريم مي

ها در مقايسه با  هاي هوشمند يا هدفمند مطرح شد. اگرچه اين تحريم تحريم ورد، ايدهآ رد ميمورد تحريم وا

 د. در اين نوشتار باراحتي اغماض كر   توان به نيز نمي آنها هاي اما از نقص بسياري دارند ، مزايايهاي جامع تحريم

صلح »ها در برقراري  تحريمگونه  اين  ناكامي هاي جامع، موفقيت و آن با تحريم هاي هوشمند و مقايسه تحليل تحريم

هاي  شوراي امنيت در مورد فعاليت 0999 راستا، سعي شده با تحليل قطعنامه د. در همينشو بررسي مي« پايدار

 هاي هوشمند نيز بررسي شود.  هاي تحريم اي جمهوري اسالمي ايران، چگونگي عملكرد شورا در رفع نقص هسته

 هاي هوشمند ار، تحريمق بشر، صلح پايد: تحريم، شوراي امنيت، حقوواژگانكلیدی
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مقدمه

اصل  ريزي شد، بلكه با پي هاي فني بسيار ساز پيشرفت ا زمينهتنه ، نهوقوع انقالب صنعتي در قرن هجدهم

توان يافت  د. امروز هيچ كشوري را نميبل كشورها به يكديگر را تشديد كرالمللي كار، وابستگي متقا تقسيم بين

 طلبي را پيشه كند. گرچه همۀ انزوابراي زماني طوالني  ياز از ساير كشورها قلمداد كرده،ن بي كه بتواند خود را

توانند شود كه ن به يكديگر باعث مي آنهااما وابستگي اقتصادي  ،ندهست رها از حاكميت و استقالل برخوردا دولت

 0بندند.مرزهاي خويش را به روي يكديگر ب زمان طوالني  براي مدت

ويژه   زمان ملل متحد از جهت هنجاري، بهتوجهي كه در عصر سا رغم پيشرفت قابل الملل به ينحقوق ب

اي برخوردار  كارهاي اجرايي پيشرفته و از ساز ،ول تدوين و توسعه داشته استئنهادهاي مسفعاليت من به ي

هاي  يا سازمان ها حقوق عموماً به دولتاين الملل، اجراي  نيست. در واكنش نسبت به نقض حقوق بين

 الملل، استفاده از هاي ناقض حقوق بين هاي اعمال فشار بر دولت يكي از راه»المللي وانهاده شده است.  بين

منطقي اين وابستگي  نتيجه 9«رفتار خود را تغيير دهد. ،تا دولت مذكور المللي است هاي بين ابزار تحريم

الملل است.  كي از ابزارهاي مؤثر تضمين اجراي حقوق بينعنوان ي هاي اقتصادي به متقابل، استفاده از تحريم

المللي به عنوان  كنندگان منشور سازمان ملل متحد دور نماند و تحريم بين از نگاه تيزبين تنظيم ،اين مهم

 المللي در قالب فصل هفتم منشور مورد توجه قرار گرفت. صلح و امنيت بين ابزارهاي حفظ يا اعاده يكي از

( 0911خود را از دست داده بود تنها رودزياي جنوبي )يي سرد شوراي امنيت كه عمالً كارآ نگج طولدر 

 و اوايل دهه 0991 هقرار داد. با پايان جنگ سرد در اواخر دهتحريم  ( را مورد0911فريقاي جنوبي )آو 

گرفت و در  اي هتاز ه بود جانرها شد ، شوراي امنيت كه از آثار منفي حق وتوي اعضاي دائمي تا حدي0991

در  3اي افزايش يافت. موارد استفاده از ابزار تحريم توسط سازمان ملل متحد به صورت قابل مالحظه ،نتيجه

، تصور اقدامات نظامي ها و تبعات غيرقابل جبرانها و همچنين خطر ابتدا به دليل ماهيت غيرنظامي تحريم

براي اقدامات نظامي باشد. با وجود اين با گذشت  مناسبي تواند جايگزين ر تحريم ميشد كه استفاده از ابزا مي

ا بر مردم ه كه اين تحريم بها و به موازات آن گسترش تأثيرات مخر افزايش موارد اعمال تحريمبا زمان، 

هاي جامع  مبود كه تحريها آن  اين نگراني. علت قابل توجهي به وجود آمدي ها نگراني ،كشورهاي هدف

                                                           

هاي  مطالعات و پژوهش ه، ترجمه و تحقيق: سيد قاسم زماني، چاپ چهارم، مؤسسالملل اقتصادي حقوق بينفلدن، آيگناتس،  زايدل هوهن .9

 .59 - 59، ص 0394حقوقي شهر دانش، 

اول، شمارۀ  ، سالهاي حقوقي مجله انديشه، «المللي المللي: ابزار سياست ملي يا ضمانت اجرايي بين هاي بين تحريم»حدادي، مهدي،  .9

 .019، ص 99ن سوم، بهار و تابستا

(، 0999ليبي ) ،(0990و  99و  99(، يوگسالوي )0991عليه عراق ) به اعمال تحريم شوراي امنيت 0995تا  0991هاي  تنها بين سال.9

 ( مبادرت ورزيد: 0993و  91و  99( و قسمتي از آنگوال )0993(، هائيتي )0999(، رواندا )0999و  9110(، ليبريا )0999سومالي )

O’Connell, Mary Ellen, “Debating the Law of Sanctions”, European Journal of International Law (EJIL), Vol. 13, 

No. 1, 2002, p. 63. 
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عموماً  اين قواعد، .شده بودبشردوستانه  به نقض قواعد حقوق بشر و ي منجرمتعدد ردشوراي امنيت در موا

 موارد نقض حقوق بشر شوند. مثال بارز لل عام قلمداد ميالم حقوق بين ت عنوان قواعد برتر يا قواعد آمرهتح

هاي  آسيب، شده عليه عراق هاي اعمال رد. تحريممشاهده ك 0991 توان در تحريم عراق در دهه را مي

اي امنيت را به ارتكاب هاي حقوق بشري، شور تشكل طوريكه به»ناپذيري بر مردم اين كشور وارد كرد  جبران

و مدعي شدند كه شوراي امنيت به عنوان ركن يك سازمان  كشي عليه مردم مظلوم عراق متهم كرده،  نسل

قابل توجه اين بود كه اتهام  هنكت 5«ترين جنايات عليه بشريت شده است. مرتكب فجيع ،المللي بين

ار ـهاي كشت الحـودسازي سـبنا ،آنهاترين اهداف  كه يكي از مهم هايي كشي ناشي از اعمال تحريم نسل

غرض   ن امر چيزي جز نقضـات نشد( آيا ايگاه اثب چـراق هيـدر ع آنهاهايي كه وجود  )سالح جمعي بود

اين  شوند! مي كشي يي كه منجر به نسلها ردن سالحب براي از بين كشي نسل ؟ستاي امنيت اتوسط شور

يي چنداني ها تأثير و كارآ نظران، تحريم رويدادهاي ناگوار در حالي اتفاق افتاد كه به اعتقاد بسياري از صاحب

را هاي شوراي امنيت  خواستهوادار كند كه نتوانست حكومت عراق را »در مورد دولت عراق نداشت و 

 4.«بپذيرد

سرعت  ،دوم قرن بيستم المللي كه از نيمه توسعه حقوق بشر در جامعه بين گر فراينداز سوي دي

المللي و رعايت حقوق بشر پديد  مستحكمي كه ميان صلح و امنيت بين و نيز رابطه 1گيري پيدا كرده چشم

ر ها به بحثي جدي د هاي شوراي امنيت در اعمال تحريم كه مشروعيت و محدوديتاست شده  موجب 1آمده

 گذاران ملل متحد تبديل شود.  سياست ،آن المللي و به تبع نظران بين  ميان صاحب

كشورهاي هاي جامع بر مردم  تأثيرات سوء تحريم . اول،اند حول دو محور اصلي عنوان شده ،اين مباحث

وع يي و تأثيرگذاري مطلوب اين نم، عدم كارآو دو ركاي تجاري و اقتصادي اين كشورهاش هدف و همچنين

 باعث شد كه ،مسائل و مشكالت فوق طرح، . سرانجاممذكورها بر دولتمردان كشورهاي  تحريم

ها منبعث از اصول  . اين محدوديتهاي جامع پذيرفته شود امنيت در اعمال تحريمهايي بر شوراي  محدوديت

 د. عام هستنالملل  آمره حقوق بين نوع بشر و همچنين ديگر قواعد بنيادينحقوق بشردوستانه، حقوق 

هاي  تحريم طرح، موجب هاي جامع و كور ها بر صالحيت شورا در اعمال تحريم پذيرش اين محدوديت

                                                           

4. Ibid., p. 72. 

5. W. Drezner, Daniel, “How Smart Are Smart Sanctions?”, International Studies Review, March 2003, vol. 5, issue 1, p. 

107. 

ورت مرام اصلي سازمان ملل ـص هور ملل متحد بـيك منش هاز ماد 3از مقدمه و بند  9كه رعايت حقوق اساسي بشر به موجب بند  آنجاتا  .6

، 01و  01شماره  ،0315ـ0314، سال مجله تحقيقات حقوقي، «المللي ه بينتدوين و اعتالي حقوق بشر در جامع»،  ا...درآمد: فلسفي، هدايت

 .91ص 

همان  44 شد و مادهالمللي است، منوط به رعايت آن  تحقق نخستين هدف ملل متحد كه همانا حفظ صلح و امنيت بين»تا جايي كه  .7

 .91، ص همان«: با حقوق بشر( سخن به ميان آورد منشور صراحتاً از ارتباط ميان اين دو مفهوم )صلح و امنيت جهان
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اساس  هاي هوشمند كه عمدتاً بر رسيد كه شوراي امنيت با اعمال تحريم . در ابتدا به نظر ميشد هوشمند

د بر عملكرد خويش در اعمال تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان مبتني بود بتواند از انتقادات وار

نقاط ضعف و نقصان اين  ،هاي هوشمند ولي ديري نپاييد كه با اعمال تحريم بشري بكاهد هاي ضد تحريم

ها، توجه شورا را به آثار  ها نيز نمايان شد و مجامع حقوق بشري بار ديگر با انتقاد از تحريم نسل از تحريم

اي از تأثيرات ضد  مالحظه رت قابلصو ههوشمند توانسته بهاي  دند. اگرچه تحريمش جلب كرهاي تحريم

هاي هوشمند در طي  هاي جامع به سمت تحريم اين تغيير رويكرد از تحريم ،هاي جامع بكاهد بشري تحريم

و به عبارت ديگر از تحريم كشورها به سمت تحريم افراد و مؤسسات خاص، مسائل و مشكالت  91دهۀ 

ج تر در آثار و نتاي با تأمل بيشدر اين مقاله، ين مسائل و مشكالت باعث شد تا وجود آورد. ا  جديدي را به

. المللي پرداخته شود ها در برقراري صلح بين ميي و اثرگذاري اين تحريهاي هوشمند به تحليل كارآ تحريم

 0999امه اي جمهوري اسالمي ايران )قطعن هاي هسته اخير شورا عليه فعاليت قطعنامهجا كه  از آنهمچنين 

د، تحليل آن به غناي بحث يهاي هوشمند به تصويب رس ( تحت رژيم تحريم9101ژوئن  9مصوب 

 افزايد.  مي

هاي  قسمت اول به تأثيرات مخرب تحريم ه است.ر از سه قسمت تشكيل شدتحقيق حاض ،به همين منظور

پردازيم، در  ي هوشمند ميها گناه كشورهاي هدف و لزوم تغيير رويكرد به سمت تحريم جامع بر مردم بي

دادن  ، جهت تنولين كشورهاي هدفئكردن فشار بر مسهاي هوشمند در وارد ارآمدي تحريمناك ازقسمت دوم 

 خن خواهدها بر افراد و مؤسسات هدف س المللي و همچنين آثار و عواقب ضدبشري اين تحريم به موازين بين

مي ايران از اين منظر ي امنيت عليه جمهوري اسالشورا 0999 نيز به تحليل قطعنامه ،قسمت سوم رفت.

 . دپرداز مي

 

صلحدرقاموسسازمانمللمتحدمبحثاول(

چيزي فراتر از نبود جنگ  ،كه صلحشود  چنين استنباط مي ،يك آن از مقدمه منشور ملل متحد و ماده»

گونه كه  و همان المللي است ينر ماهيت روابط بحاكي از پيشرفتي انقالبي د ،)صلح منفي( است. اين عبارات

« المللي صلح سال بين اعالميه»تحت عنوان  0994اكتبر  95مجمع عمومي، مورخ  3/51 از قطعنامه

 هاست. ها و ملت نيازمند اقدامات اثباتي و ايجابي دولت ،المللي صلح و امنيت بين آيد، ترويج و توسعه ميبر

از امور از جمله احترام به  د توجه و احترام به يك سرينيازمن ،جهت حصول نتيجۀ مطلوب ،اين اقدامات

هاي اساسي، باالبردن سطح كيفي زندگي،  ها، تقويت و توسعه حقوق بشر و آزادي اقتصادي ملت توسعه

 9«.بشر و حفظ محيط زيست و... استبرآوردن نيازهاي 

                                                           

8. Simma, Bruno, The Charter of the United Nations, A Commentary, Oxford University Press 1995, pp. 50- 51. 
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هاي ملل متحد، صلح را در منشور و نيز نهاد 0 شود مقدمه و ماده كه مالحظه ميطور  همان ،بنابراين

يا به  در جهت تقويت مباني صلح ،معنايي موسع يعني فراتر از فقدان جنگ )صلح منفي( مورد توجه قرار داده

  9اند. ارزشي واال قائل شده ،روذكي اهداف منيل به صلحي پايدار برا ،عبارت ديگر

هاي  ها و آيين  نظامگيري از  هرهسازمان ملل متحد، سيستم يا دستگاهي است كه با ب» ،از سوي ديگر

« بشريت»و  همنشور به آن اشاره شد كه در صدر مقدمه« مرتبت انساني»حول محور ارزش متعالي  ،معين

 01«.دالمللي تابع نظمي معين شون ات بينبه چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقرر ،نماد آن است

كه آرمان ملل متحد  خواهيم يافتدرهيچ ابهامي  وح و بيوض به 00بنابراين چنانچه به مقدمۀ منشور بنگريم

يثيت و ارزش هاي آينده از بالياي جنگ با اعالم ايمان به حقوق اساسي بشر و ح داشتن نسل همانا محفوظ

با توجه  09.المللي است ي صلح و امنيت بينبرقرار ،و راه رسيدن به اين آرمان و هدف شخصيت انساني است

جنگ جهاني دوم »د كه رسد تأكيد بر نفي جنگ بدين خاطر بو به نظر مي منشور،يب به مقطع زماني تصو

را به نمايش گذاشت و درک  دان خودشانشهرونحتي ها  هاي انسان ها به جان و آزادي دولت خيانت گسترده

 03.«پديد آوردرا صلح جهاني از المللي از حقوق بشر و حفاظت  بهتري از ارتباط الينفك بين حمايت بين

امنيت كه هدف اصلي و اساسي ملل متحد )كه در لواي حفظ صلح و ادعا  اين، توجه به مطالب فوق با

اساس نخواهد بود.  استوار است، بي المللي بين هاي جامعه داشتن بشريت از آسيبفظ الملل پنهان است( بر ح بين

 ي انساني است. ها مفهوم اصلي حفظ صلح، اعتالي حقوق بشر و حمايت از ارزش ،بنابراين



هایهوشمنددرچارچوبسازمانمللمتحدتحریممبحثدوم(

رفت.  شمار مي  امري كامالً پذيرفته به ،الملل سنتي اتحاد و پيوستگي ميان دولت و ملت در حقوق بين ايده

ج از رساخت و شهروندان دولت حتي در خا ها را به ذهن متبادر مي جنگ تام نبرد ميان ملت ،در آن دوران

 پذيرفتند. از نيمه بود را مي ،تبعات جنگي كه كشورشان در آن درگير شده مرزهاي كشور خويش نيز ناگزير

تدريج دچار   اهدات ناظر بر مخاصمات، اين وضعيت بههاي انساني در مع با رسوخ انديشه ،دوم قرن نوزدهم
                                                           

، فرهنگ نشر نو با همكاري صلح جاويدان و حكومت قانون: ديالكتيك همانندي و تفاوتا...،  تر ر.ک: فلسفي، هدايت بيش هبراي مطالع .1

 .0391نشر آسيم، 

 .03، ص 34-31، ش مجله تحقيقات حقوقي، «شريتملل متحد و آرمان ب»فلسفي، هدايت ا...،  .11

منشور  9 و 0، اين مقدمه و مواد منشور استمنشور مبناي اخالقي و سياسي مقررات موجود در متن  همقدم اين تصور كه برخالف .99

آيند:  شمار مي به وقي مستقل سازمانـم و اساس شخصيت حقـورهاي اساسي چرخش سيستـهر سه با هم مح بوده،اري يكسان ـداراي اعتب

 .05، ص پيشين

بار در مدت يك عمر انساني، افراد بشري را دچار مصائب  هاي آينده از بالياي جنگ كه دو نسل حفظعبارت »شايان ذكر است  .19

 «.ها پذيرفته شد غيرقابل بيان كرده، از ابتدا از سوي تمامي نمايندگان دولت

Simma, Bruno, Ibid., p. 46. 

 .00، ص 0395، 33، ش 99المللي، سال حقوقي بين ه، مجليالملل بيني و تعهدات الملل بين هجامعده، حسينقلي، زا رستم .19
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گرفتن رفتاري انساني با  و نيز درپيشو افراد غيرنظامي،  تحول شد. اصل تفكيك و ممنوعيت حمله به اهداف

 ( و اسناد تنظيم0911و  0999هه )هاي صلح ال كه در كنفرانس استپايه و اساس تحولي  ،زندانيان جنگي

 0911هاي الحاقي  تكلژنو و پرو 0959هاي  . اين فرايند در كنوانسيونوجود آمد   بهها  شده در آن كنفرانس

جهت مجازات جنايتكاران جنگي به المللي  اي كيفري بينه با ايجاد دادگاه 0991از اوايل دهه و  تكامل يافت

ساختن حق  مللي ضمن محدودال اوج خود رسيد. اين فرايند حكايت از آن دارد كه حقوق بشردوستانه بين

ها و وسايل نبرد، صرفاً انهدام اهداف نظامي و كشتن نظاميان دشمن  هاستفاده از شيو هاي متخاصم در دولت

مشروع قلمداد كرده است. بديهي  ـاند  كه به اسارت در نيامده تا زماني ـ رار زمان مخاصمات مسلحانه د

المللي، نيروهاي متخاصم  بين يا غيرالمللي  بين لحانههاي مس الملل در زمان درگيري است كه اگر حقوق بين

از تعميم آن به ديگران بپرهيزند،  و خويش را متوجه يكديگر سازند ملزم ساخته است كه اقدامات خصمانهرا 

ن تعدادي ددا د كه براي تحت فشار قرارز اتخاذ اقداماتي را صادر كنمجو طريق اولي در زمان صلح نبايد  به

 د.كن كثير را قرباني مي قليل، جمعي

از جمله در چارچوب فصل هفتم منشور مورد توجه  ،المللي كه در قالب سازماني آن هاي بين تحريم

ص، آن را به تمكين در اند از اين ظرفيت برخوردارند كه با تحت فشار قرار دادن دولتي خا گرفته قرار

 ،منشور 50 هند. بر اساس مادالمللي، وادار ساز بين شوراي امنيت به عنوان نماينده جامعه مقابل اراده

ه چه اقداماتي كه الزم است ب ،تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات خويش شوراي امنيت مي»

تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد  متضمن استفاده از نيروي مسلح نباشد مبادرت ورزد، همچنان كه مي

كه به اين اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است متضمن توقف تمام يا قسمتي از روابط 

ارتباطي و قطع روابط  و ساير وسايل ، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويييليارتباطات ر ،اقتصادي

چنين امري لزوماً  دارد.مردم آن  يراب ، طبعاً آثار سوئيست كه تحريم كشورا ناگفته پيدا .«سياسي باشد

د تا حد توان ها مي شدن تحريم. هدفمند و هوشمند نيستربط  اعمال فشار مؤثر بر دولت ذي معناي  به

 شود.چنين تبعاتي  ، مانع بروززيادي

رتبه اعمال  عالي يا مقامات ها عليه آن دسته از افراد، گروههايي هستند كه  هاي هوشمند، تحريم حريمت

شوند كه هزينه  اي طراحي مي ها به گونه اين تحريم 05المللي هستند. ول تخلف از قواعد بيند كه مسئشون مي

در عين حال از فشار و رنجي  ده و، افزايش داهدف المللي را براي دولت مقررات بين و بهاي عدم تمكين از

هاي  تحريم 04كنند. حذر مي ،شود پذير تحميل مي هاي جامع بر اقشار آسيب كه اغلب از اعمال تحريم

هاي  نبي ناخواسته ناشي از اعمال تحريماهوشمند براي جلوگيري از بروز معضالت حقوق بشري و آثار ج

                                                           

91 الملل، دانشگاه عالمه  ، رسالۀ دكتري حقوق بينالملل بشر هاي اقتصادي و حقوق بين مناسبات متقابل ميان تحريمي، منصور، فرخ.

 .09، ص. 0391طباطبايي، 

15. W.Drezner, Daniel, Ibid., p. 107. 
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اصول حقوق بشردوستانه و  بر اين است كهها تالش  تحريم نظر قرار گرفتند. در اعمال اين نوع  مطمح ،جامع

گناه  هاي جامع بر مردم بي اي كه تحريم رحمانه حقوق اساسي نوع بشر تا حد ممكن رعايت و از فشار بي

هاي هوشمند را تشكيل  اصلي تحريم محورهاي مالي  تحريم»كاسته شود.  ،كردند كشورهاي هدف تحميل مي

هاي خارجي و  در خارج از كشور، لغو استمهال بدهي ها مسدود كردن دارايي چونز دهند و اقداماتي ا مي

 هاي محدوديت نظيرد. اقداماتي نشو هاي دولتي را شامل مي ها و كمك خودداري از اعطاي اعتبارات، وام

رمالي( هاي ورزشي )به عنوان تدابير غي ها و تحريم هاي هوايي، محدوديت مسافرت و فعاليت ديپلمات مسافرت

هاي تسليحاتي و كاالهاي  ها محدوديت گونه تحريم اين 01.«گيرند هاي هدفمند قرار مي تحريم در شمارنيز 

 ها و اشخاص مورد تحريم باز هاي هدفمند به نوع تحريم . بنابراين وجوه بارز تحريمگيرند مي نيز دربرتجاري را 

حقيقي  با توجه به معين شدن اشخاص بود. از يك سوثبت مضاعفي خواهند ها واجد آثار م گردد. اين تحريم مي

ديگر اين ويژگي مانع از آن  از سوي تا حد زيادي افزايش خواهد يافت و آنهايي يا حقوقي مورد تحريم، كارآ

 ها قرار گيرند. خواهد شد كه اشخاص ثالث مستقيماً تحت تأثير تحريم



ح؟سویحفظصلهایهوشمند،گاميبهتحریممبحثسوم(

تنگاتنگي وجود  المللي، رابطه و صلح و امنيت بين وق بشرميان حق ،گونه كه پيش از اين ذكر شد انهم

توان صلح ناميد، بلكه  نمي دست آمده باشد  قوق بشر بهكه به قيمت قرباني كردن حرا و صلحي دارد 

وب برقرار شده و تنها زور سرنيزه و حكومت نظامي در شهري پرآش  ر شبيه به آرامشي است كه بهت بيش

آشوبي برپا كند كه ديگر نتوان مهارش كرد. اين دقيقاً  ،و اين باراز هم بپاشد اي است تا  منتظر جرقه

قرار شود. اين صلح، صلحي بر 01مصداق صلحي است كه با نقض قواعد آمره، حقوق بشر و بشردوستانه

براين با توجه به ضربات مهلكي كه بنا 09يا در مفهومي موسع جز تهديدي عليه صلح نيست. شكننده

نظر گرفتن هدف شورا از اعمال  گناه وارد آوردند و با در هاي جامع شوراي امنيت بر افراد بي تحريم

گونه  توان چنين اذعان داشت كه اين ها كه همانا برقراري صلح و امنيت جهاني است، مي گونه تحريم اين

خود از موجبات تهديد صلح خواهند بود و شورا با اعمال چنين  ،مدت ها با نقض حقوق بشر، در بلند تحريم

                                                           

 .91، ص پيشيني، منصور، فرخ .96

97 دوستانه، حقوق بشر، و نهايتاً حقوق بشريت، از لحاظ فلسفي و حقوقي  حقوق بشر ذكر است مباني ماهوي و منطق شكليشايان .

 .03، ص پيشين ٬ملل متحد و آرمان بشريت: فلسفي، هدايت ا...،  ... پيوسته هستند هم هايي به مقوله

اي تهديدكننده صلح، همچون مسكّني است براي  كنترل مخاصمات از طريق حفظ صلح، بدون برخورد با عوامل ريشه»به همين ترتيب،  .91

ها از جمله حيطه حفظ صلح، واكنشي  اندازد. نظام ملل متحد در بسياري از حوزه يك بيماري مزمن كه در شرايط مساعد، مجدداً بيمار را از پاي مي

تحوالت حفظ صلح در سازمان ملل  »، عليرضاگل،  ابراهيم«: كرده است و زمان زيادي نيست كه به اهميت و ارزش پيشگيري پي برده استعمل 

 .951، ص 51، ش مجله تحقيقات حقوقي، «متحد: حفظ صلح، ايجاد صلح، تحكيم صلح
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اين  09صحه گذاشته است. شوراي امنيت در رويه خود بر اين حقيقتهايي نقض غرض كرده است.  تحريم

به نظر  بكاهد. با توجه به اين مطالبالمللي  بين اعتبار تصميمات شورا در سطح جامعهتواند از  امر مي

حقوق بشر دارند و تا حد ممكن به دنبال كاهش  هوشمند كه سعي در الزام به رعايتهاي  مرسد تحري مي

هاي جامع بر مردم عادي كشورهاي هدف هستند، بتوانند شوراي امنيت را به سوي  بار تحريم آثار زيان

 برقراري صلحي پايدار هدايت كنند. 

 

هایجامعونقضحقوقبنیادینبشرتحریمگفتاراول(

يجاد شرايط زندگي بهتر اعتالي حقوق بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انساني و ا ،شور ملل متحدمقدمۀ من

 ،0 ( ماده3)اهداف اساسي سازمان قرار داده است. همچنين يكي از اهداف ملل متحد در بند  را در زمره

ن بدون تمايز از هاي اساسي براي همگا برد احترام به حقوق بشر و آزادي المللي در پيش حصول همكاري بين

ر نيز اساس صلح را ب 91جهاني حقوق بشر بان يا مذهب عنوان شده است. مقدمه اعالميهحيث نژاد، جنس، ز

 پا ردن و زيرشم بار خوار  تأمل در نتايج مصيبت»بشري دانسته و  ه اعضاي خانوادهشناسايي حيثيت ذاتي كلي

هاي فكري  ها، زمينه ق با برپايي صلح ميان ملتمنطقي رعايت اين حقو گذاشتن حقوق بشر، توجه به رابطه

  90«.پديدآورندگان اين اعالميه بوده است

تنها به  يك صورت به عبارت درآمده است، نهيك از اين دو ميثاق كه به  هر در مقدمه»عالوه بر اين 

ن واقعيت جهاني حقوق بشر اشاره شده و همچنين بر اي كه به اعالميه ،اصول مندرج در منشور ملل متحد

، آنهابشري و حقوق برابر و غيرقابل انتقال  ه است كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانوادهتأكيد گرديد

  99«.اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است

 مستلزم توسعه ،صلح دائمي و پايدار»پيوندي ناگسستني وجود دارد و  ،ميان صلح و حقوق بشر ،بنابراين

                                                           

موضوعات متنوعي واكنش نشان داده است كه موارد نقض ع از مفهوم صلح، نسبت به ه تفسير موسپس از جنگ سرد، شورا با ارائ .91

صورتي آشكار، موارد نقض  سومالي، شوراي امنيت نهايتاً و به هدر قضي»اين موضوعات هستند. براي مثال  دوستانه از عمده حقوق بشر و بشر

( 0999) 195ه صلح به شمار آورده است: قطعنامگذارند، از مصاديق تهديد بر  نظر از آثاري كه بر جاي مي حقوق بشر و بشردوستانه را، صرف

سالنامه ايراني ، «ها المللي مربوط به حقوق بشر، همبودي و تعارض تعهدات دولت توالي معاهدات بين»فلسفي، هدايت ا...، «: شوراي امنيت

 .31، ص 0395، ش اول، الملل و تطبيقي حقوق بين

يل مبنا و اهدافي كه دارد، برتر از منشور ملل متحد است زيرا چنانچه منشور به عللي دل جهاني به هاعالمي»است كه  توضيح الزم به.91

جهاني حقوق بشر، چون اعتبار بالفعل دارد و تا  هملل سابق پيدا كند، اعالمي هاعتبار خود را از دست بدهد و يا سرنوشتي مشابه با ميثاق جامع

تدوين »فلسفي، هدايت ا...،  :«ماند ورهاي جهان تأثير گذاشته است، همچنان پايدار ميهاي سياسي و قوانين اساسي كش حدود زيادي بر نظام

 .001، ص پيشين، «المللي و اعتالي حقوق بشر در جامعۀ بين

 .015، ص پيشين .99

 .004، ص پيشين .99
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شوراي  93«.دموكراسي، خلع سالح و احترام به حقوق بشر است اجتماعي، ايجاد و توسعهدي، عدالت اقتصا

كامالً خود به وجود اين رابطه  ،حفظ صلح و امنيت را بر عهده دارد وليت اوليهئامنيت به عنوان ركني كه مس

ليه صلح به نقض شده، اعمال ناقض حقوق بشر را تهديدي عمواردي كه اين حقوق آشكارا  در»و  آگاه است

ندا، جنگ داخلي روآ رابطه با ، در(0995) 999 به اقداماتي زده است. در قطعنامهشمار آورده و در نتيجه دست 

لمداد كرده است. غيرنظاميان را تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه ق كشتار منظم و گسترده ،شوراي امنيت

فاحش و بسيار گستردۀ حقوق بشردوستانه  (، شوراي امنيت، موارد نقض0993) 991 با تصويب قطعنامه

ر نژادي در يوگسالوي مداوم و مستمسازي  يافته به زنان و پاک ، كشتار وسيع مردم، تجاوز سازمانالمللي بين

كرد. شوراي امنيت  المللي يوگسالوي سابق را براي رسيدگي به اين جنايات تأسيس دادگاه بين و را تصديق

( را 0999)0919( و 0999)0915 ارۀ وضعيت كردهاي عراق، و قطعنامهرا درب( 0990)199 همچنين قطعنامه

همه حاكي  اينها 95«.هاي... تصويب كرد بار عليه مردم تيمور شرقي، و قطعنامه خصوص اقدامات خشونت در

ي بس خشن و هاي يت باالي احترام به حقوق بشر است؛ اما شورا با اعمال تحريماز آگاهي كامل شورا به اهم

پذير كشورهاي هدف شده  موجب نقض حقوق بنيادين مردم آسيب ، به صورت وسيع و گسترده ،اعادالنهن

ضرر براي تغيير و تعديل رفتار  ابزاري مؤثر و بي ،است. برخالف تصور كساني كه معتقدند اعمال تحريم

الف اين ادعا را به اثبات خ ،هاي اخير المللي را به خطر انداخته، تجربۀ سال دولتي است كه صلح و امنيت بين

بوده و به شديدترين اي همراه  ها هميشه با آثار ناخواسته رسانده و اين حقيقت را روشن ساخته كه تحريم

موجب نقض حقوق اساسي ساكنان آن كشورها شده  ف تأثير گذاشته،بر سالمت ساكنان كشور هد وجه

 پذير از هاي آسيب خصوص گروه هغيرنظامي و باكنان بر س بدون هرگونه تفكيك و تمايز اين آثار،است. 

. كند اين ادعا را ثابت ميشده عليه عراق،  اعمالهاي  تحريم شوند. تجربه جمله زنان و كودكان تحميل مي

 آنهااجتماعي  منجر به كاهش شديد رفاه اقتصادي ـ و ثار سوء زيادي بر مردم عراق داشتها آ اين تحريم

 ها بود موجب اشاعه ريمآثار تح ي و كيفيت آب آشاميدني كه خود ازذايشد. كاهش چشمگير محصوالت غ

جهاني را تحت تأثير  جامعه ،تغذيه و مرگ و مير نوزادان سل شد. سوء ي از قبيل ماالريا، حصبه وهاي بيماري

 داد.  قرار

. به د جلب كردربط ملل متحد را به خو ذي نهادهايالذكر توجه نهادهاي حقوق بشري و  موارد فوق

بر اين نكته تأكيد  0991حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد در دسامبر  كميته»عنوان نمونه 

ها اين  نياز است و تحريم ،پذير كشورهاي هدف ري جهت حمايت از حقوق اقشار آسيبت كرد كه توجه بيش

                                                           

 .941، ص پيشين، عليرضاگل،  ابراهيم.99

 .31، ص پيشين ...المللي  توالي معاهدات بينفلسفي، هدايت ا...،  .91



  121 9911المللي/شمارهچهلوچهار/بهارـتابستانمجلهحقوقيبین 

ها  گونه تحريم اين 91«.ندنقض كن را 94قابليت را دارند كه حقوق بنيادين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

در شرايط بسيار سخت  آنهاي مردم كشورهاي هدف و قراردادن گذاشتن حقوق ابتداي پا همچنين با زير

ست كه طبق بند ا اين در حالي 91جسمي و رواني در تضاد آشكار با اصول و اهداف منشور ملل متحد هستند.

ق مقاصد و بر طب دبايالمللي  اري صلح و امنيت بينقرمنشور، شورا در انجام وظايف خود در بر 95ماده  (9)

 د. اصول ملل متحد عمل كن

عنوان ابزاري براي برقراري  توانند به تنها نمي هاي جامع نه تحريم توضيح داده شد،طور كه  همان ،بنابراين

نظر   بل بهر از موجبات تهديد صلح نيز هستند. در طرف مقاصلح تلقي شوند، بلكه با نقض حقوق بنيادين بش

هاي جامع به مفهوم صلح پايدار و حفظ  تحريم هاي هوشمند با كاهش آثار سوء حقوق بشريِ رسد تحريم مي

هاي جامع بر حقوق بنيادين بشر در زير  تأثيرات تحريم ،گرفتن اين مطالب ترند. با درنظر آن بسيار نزديك

  99شود. بررسي مي

 

 اهایجامعونقضحقبرغذتحریمبنداول(

اتنگ اي تنگ كه با كرامت انساني رابطه عالوه بر اين ،ترين حقوق بشري عنوان يكي از بنيادي  حق بر غذا به

همين بس كه نقض  ،در اهميت اين حق» 99.شود تحقق ساير حقوق بشري نيز محسوب مي زمينه دارد، پيش

                                                           

اين »هاي جامع به فرهنگ اسالمي مردم عراق وارد آورد اشاره كرد.  توان به صدماتي كه تحريم ها مي در مورد آثار سوء فرهنگي تحريم .95

گري  ديهاي دنيس جي هاليدي، تك طبق گفتههاي مسلمان بر جاي گذاشتند. براي مثال  هاي اسالمي خانواده ها آثار عميقي بر ارزش تحريم

 «:كودكان به امري عادي تبديل شد

Kondoch,Boris, The Limits of Economic Sanctions under International Law: The Case of Iraq, p. 280, at www.casi. 

Org .uk/ info/kondoch 01.pdf   

هاي خود،  دار، اشراف كامل دارد و در قطعنامهآن با صلح پاي هكه شوراي امنيت، خود به اهميت فرهنگ و رابط ه جالب توجه ايننكت

عنوان مثال، شورا در  ها شده است. به رساني به فرهنگ را تهديد عليه صلح قلمداد كرده و خواهان رسيدگي به آن از سوي دولت آسيب

ملي  هخي ربوده شده از يك موزها خواست تا تدابير الزم را براي بازگرداندن اشياي تاري دولت هاز هم 9113مي  99مصوب  0593 هقطعنام

 شورا به اين موضوع است. و وقوفالمللي كنوني  بين همفهوم صلح در جامع هد. اين امر بيانگر توسعناتخاذ كن

26. Ibid., p. 271. 

 نين بيانچ (0991مي  95متحده در تهران، )رأي مورخ  اياالت ه كاركنان ديپلماتيك و كنسوليالمللي دادگستري در قضي ديوان بين.97

سخت، آشكارا با اصول منشور ملل  آنها در شرايطكردن نارواي موجودات انساني از آزادي و تحت فشار جسماني قرار دادن  داشت: محروم

 جهاني حقوق بشر مغايرت دارد: همتحد و حقوق اساسي مندرج در اعالمي

ICJ, Rec, 1980, p. 42 

هاي ذكر شده در اين مقاله، بر ساير حقوق بشر از جمله حق حيات، حق بر سالمت،  از حقغير  هاي جامع به الزم به ذكر است تحريم .91

 حق بر بهداشت نيز تأثيرات نامطلوب دارند.

كند و از اين جهت با  تحقق ساير حقوق بشري شخص را فراهم مي هتحقق اين حق با برآوردن نيازهاي اوليه و اساسي انسان، زمين .91

، 0391، 39 .، شالمللي مجله حقوقي بين، «شرط تحقق ساير حقوق حق بر غذا: پيش»، عليرضاگل،  است: ابراهيمكرامت انساني مرتبط 

 .990صفحه
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ود بر ارتباط ميان اين حق و خ ،و شوراي امنيت 31«المللي توصيف شده لح و امنيت بينص ايتهديدي بر ،آن

اعالميه جهاني  94حق بر غذا نخستين بار در ماده  30صحه گذاشته است. ،المللي برقراري صلح و امنيت بين

 حقوق بشر اين چنين مورد تأكيد قرار گرفت:

اش را از حيث خوراک، مسكن و  ني، سالمتي و رفاه خود و خانوادههر كس حق دارد كه سطح زندگا»

المللي حقوق  ميثاق بين 00( ماده 0) همچنين بند«. مين كنداي طبي و خدمات الزم اجتماعي تأه مراقبت

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با اين مضمون به اين حق بنيادي اشاره كرده است:

اش  ح زندگي كافي براي خود و خانوادهحق هر كس را به داشتن سط ،كشورهاي طرف اين ميثاق»

«. شناسند ميو مسكن كافي و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت  شامل خوراک، پوشاک

موجب نقض  ،تحقق ساير حقوق بشري و نقض آن ، الزمهگفته شد تحقق اين حقكه  همچنين همانطور

، حق بر غذا با حق بر عدم تبعيض، حق بر سالمت، حق بر آموزش، حق عنوان نمونه  به 39.استساير حقوق 

. داي تنگاتنگ دار رابطه ها بر تشكيل اجتماعات و انجمن آزادي عقيده، بيان و اطالعات و حق بر كار، حق بر

ع آن، نقض ساير حقوق تب ات موجب نقض اين حق بنيادين و بهدفع  هاي جامع شوراي امنيت به تحريم

 0993ر نوامبر د»هاي جامع شوراي امنيت عليه عراق  دنبال اعمال تحريم عنوان مثال به اند. به شدهبشري 

كارشناسان غذايي فائو اعالم كردند كه قيمت بسيار باالي محصوالت غذايي و عدم توانايي مردم در خريد 

شده كه در اكتبر  ها موجب همچنين تحريم ند.ا هاي ايجاد قحطي را فراهم آورده هزمين ،اين محصوالت

كرد، به نصف  مين ميدم عراق را تأ، عمده كالري مرغذاي مردم را كه پيش از اين دولت سهميه 0995

جمهوري فدرال  عليه شده هاي اعمال جازاتبلكه م» ،البته اين موارد تنها دامنگير عراق نبود 33.«كاهش دهد

هنگامي كه كشاورزان يوگسالوي »و  35«دالوي نيز باري سنگين بر مردم غيرنظامي تحميل كريوگس

نشدند، خودكفايي در توليد هاي خود به دولت  روش خرمنحاضر به ف ،دليل كاهش ارزش دينار اين كشور به

ساختن دسترسي مردم  امنيت عليه هائيتي نيز با دشوار هاي شوراي تحريم 34«.شدت به مخاطره افتاد غذا به

 كودكان را افزايش داد.به غذا، مرگ و مير 

                                                           

 . 999، ص پيشين .91

 . 0999دسامبر  3شوراي امنيت مورخ  195 هقطعنام .99

ناپذير با كرامت انساني  اي جدايي گونه خويش اين حق را به 09تفسير كلي شماره  5كميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند  .99

.994، ص پيشينالمللي حقوق بشر ضروري است:  بين ستيفاي ساير حقوق مندرج در منشورداند كه براي ا مرتبط مي

33. Reisman, W. Michael and L.Sterick, Douglas, “The Applicability of International Law Standards to United 

Nations Economic Sanctions Programmes”, European Journal of International Law (EJIL), vol. 9, 1998, p. 104. 

، ترجمه و تحقيق سيد قاسم «هاي شوراي امنيت الملل بر تفسير و اجراي قطعنامه تأثير قواعد آمره حقوق بين »اركلش ويلي، الكساندر،  .91

 . 99، ص 0395، بهار تابستان  1چهارم، ش ، سال هاي حقوقي مجله پژوهشزماني، 

35. Reisman, Ibid., p. 114. 
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آبهایجامعونقضحقدسترسيبهحریمتبنددوم(

كه اين حق  31.به صورت صريح در اسناد حقوق بشري 31آب ترسي بهحق دس رغم عدم شناسايي علي

فقدان . »ديآ به شمار ميحقوق بنيادين بشر  م حيات بشري است، در زمرهترين عامل براي تداو مهم دربردارنده

زيرا است غيرمعمول امري  ،اي آب در بين فهرست حقوق بشر، در اسناد جهاني و منطقه حق دسترسي به

تر از برخي از حقوق  تر و حياتي اين حق، اساسي ،حق بنيادين بشر است و بدون شك ،مورد نياز آب دسترسي به

المللي و در اسناد حقوق بشري به رسميت شناخته  تري قبالً توسط جامعۀ بين كه با وضوح بيشاست بشر 

اين   . بهالزم است آب براي اجراي ديگر حقوق بشر گر، شناسايي و تضمين حق دسترسي بهاند. از سوي دي شده

حق بهداشت، حق بر محيط  39دليل كه اين حق با حقوق متعددي همچون حق حيات، حق تغذيه، حق آموزش،

حق  مذكور بدون شناسايي اوليهتضمين حقوق  ،در ارتباط است. به عبارت ديگر ،زيست سالم يا حق بر توسعه

هاي جامع  تحريم 39«.پذير نيست امكاناين حق در ارتباط با اتخاذ اقدامات اجرايي الزم آب و  دسترسي به

گزارشي اعالم كرد به دليل دولت ميلوسويچ طي »ق بنيادين نيز هستند. براي مثالناقض اين ح ،شوراي امنيت

بل پيشگيري به قا دارِ هاي واگير آب كاربرد دارند، ميزان بيماري ايي كه در تصفيهممنوعيت واردات مواد شيمي

نفر به دليل ابتال به اين گونه  019، 0993ماه نخست سال  1افزايش يافته است و در   اي مالحظه طور قابل

 51«.بوده است 0999تر از همان دوره در سال  بيشبرابر  5/4ها جان باختند. اين ميزان مرگ و مير  بيماري

آب  صفيهها منجر به كاهش ت د كه تحريمسازمان بهداشت جهاني اعالم كر»همچنين در مورد عراق نيز 

  50«.اند شده

كاهش منابع و دسترسي » مهم كه گرفتن اين موضوع نظر بنابراين با توجه به مطالب فوق و همچنين در

عالئم ظهور  ،حال حاضر آب منشأ اختالفات زيادي در سطوح مختلف جوامع بشري است و در نابرابر به
                                                           

36. the right to water 

عنوان يكي از  سازمان ملل متحد، به صورت صريح، مجزا و مستقيم به همتأسفانه حق دسترسي بر آب يا حق بر آب به نقل از مخبر ويژ .97

صورت  رسميت شناخته نشده است. به بيان ديگر، در اين اسناد، حق دسترسي به آب بهترين حقوق بشر در اسناد جهاني مطرح و يا به  مهم

هركس حق »ذكر شده است كه  0959حقوق بشر  اعالميه جهاني 94ر بند اول ماده ضمني و غيرمطلق مطرح شده است. به طور مثال د

هاي پزشكي و خدمات الزم اجتماعي تأمين  مسكن و مراقبت اش را از حيث خوراک و دارد كه سطح زندگاني، سالمتي و رفاه خود و خانواده

حق دسترسي بر آب از منظر حقوق »اي به آب و يا دسترسي به اين مايع حياتي شود: داشاب، مهريار،  ، بدون آن كه هيچ اشاره«كند

، 0399عالمه طباطبايي، چاپ اول، ، انتشارات دانشگاه مجموعه مقاالت هفتۀ پژوهش در دانشكده حقوق و علوم سياسي، «الملل بشر بين

 .11ـ  11ص 

هاي متعدد برنامه عمران سازمان ملل متحد، عدم دسترسي بر آب در خيلي از شهرها و روستاهاي كشورهاي جهان سوم  بر اساس گزارش .91

هاي  نياز خانواده خود مجبورند مسافتزند. تعداد زيادي از كودكان براي تأمين آب مورد  به حق آموزش كودكان، به ويژه كودكان دختر لطمه مي

 .19، ص پيشينمانند:  ها و دروس خود عقب مي زيادي را حتي چند بار در روز طي كنند و به همين دليل از كالس

 . 19-11، ص پيشينداشاب، مهريار،  .91

40. Reisman, W.Michael and L.Sterick, Douglas, op.cit., p. 116. 

41. Ibid., p. 104. 
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حفظ  ليت اوليهئومس ،كه شوراي امنيت نبه اي با توجه و 59«شود اختالف در بعضي مناطق جهان مشاهده مي

اي جامع شورا با نقض حق ه رسد كه تحريم عهده دارد، چنين به نظر مي المللي را بر صلح و امنيت بين

 شورا در تعارض هستند. اين اوليه و اصلي  آب با وظيفه دسترسي به

 

هایجامعونقضحقوقكودکتحریمبندسوم(

. كودكان ندگيرند كودكان ها قرار مي هايي كه در معرض فشارهاي ناشي از تحريم پذيرترين گروه يكي از آسيب

اند. معتبرترين و  صورت خاص مورد حمايت قرار گرفتهه صورت عام، و هم ب هاز جمله افرادي هستند كه هم ب

 كند كنوانسيون حقوق كودک ملل طور خاص از حقوق كودكان حمايت مي ههمچنين فراگيرترين سندي كه ب

 پروتكل دوم الحاقي به»همچنين اند.  بسياري آن را تصويب كرده ياست كه كشورها 0999متحد مصوب 

 ها است، مخاصمات كنوانسيوناين مشترک  3 كه توسعه و تكميل ماده 0959 ژنو هاي چهارگانه كنوانسيون

انساني ويژه با كودكان و برخورد اين سند  1و  3المللي را تحت پوشش قرار داده است. مواد  غيربين مسلحانه

ت نيز با صدور است. عالوه بر آن شوراي امنيقرار داده توجه  موردآن را ضمانت اجراهاي كيفري 

مانند  ،المللي در مورد حمله به مراكز مورد حمايت بين 0994در  0910 از جمله قطعنامه هاي متعدد قطعنامه

در  0319 امهنقطع و 9111اوت  00مورخ  0305 نامه، قطعها هاي تجمع كودكان، مدارس و بيمارستان مكان

 31مورخ  0511ز طي قطعنامه ده است و نيمات مسلحانه تأكيد كربر حمايت از كودكان درگير مخاص 9110

با تأكيد بر اسناد و منابع قبلي در مورد حمايت از كودكان، بر نظارت دبيركل راجع به رعايت  9113 ژانويه

كند  اره مييت حقوق كودكان در عمليات حفظ صلح و تحكيم صلح سازمان ملل اشاين اسناد و همچنين رعا

 53«.ده استكر  وضعيت كودكان در جنگ توجه ويژه مسئله 9115در  0439و نيز با صدور قطعنامه 

خصوص از سوي شوراي  ايت از كودكان در طول مخاصمات بهشود به حم گونه كه مالحظه مي همان

 ايهاي شديد مخاصمات بر آسيب ،واضح است منشأ اين توجه است. پر قرار گرفتهاي  توجه ويژهمورد امنيت 

گونه  كه اعمال اين نو اي 55ها ها بر كودكان به جهت اعمال تحريم گرفتن آسيب نظر . با دراستكودكان 

                                                           

 . 13، ص پيشينداشاب، مهريار،  .19

 .059، ص 0394، 09، ش مجلۀ پژوهش حقوق و سياست، «حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه»مروت، مجتبي،  .19

اعتماد بود( نشان داد كه حداقل  )كه نسبت به آمارهاي دولت عراق بي دقيق و فراگير از سوي دانشگاه كلمبيا هيك مطالع 0999در سال  .11

. سه چهارم اند داده در عراق جان خود را از دست 0999 و مارس 0990سال بين اوت  4زير  كودک 111/911تر  و به احتمال قوي 111/011

 ها عليه عراق بوده است:  اين آمار مرگ و مير به دليل اعمال تحريم

Mack, Andrew and Asif Khan, UN Sanctions:A Glass Half Full?, p. 160, at www.eyeontheun.org/ assets/ 

attachments/.../andrew_mack_statement.pdf 

http://www.eyeontheun.org/
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تغيير رويكرد در ساختار  54ند،انسيون حقوق كودک ملل متحد هستحقوق مندرج در كنو ها ناقض تحريم

 رسد.  هاي جامع ضروري به نظر مي ريمتح

اساس گزارش  . برودكان استميان صلح و ك ذكر آن ضروري است، توجه به رابطه ديگري كه نكته

ست يكي از ا طور كه خود عبارت گويا همان 51،«كودكان هدف صلح»دبيركل ملل متحد و اشاره به مفهوم 

د ابزاري براي هاي جامع شوراي امنيت كه خو . تحريمأمين آسايش و رفاه كودكان استاهداف صلح، ت

تنها در برقراري صلح پايدار   آورند نه وارد ميبشريت  هايي كه بر پيكره ند، با آسيببرقراري صلح هست

صلحي واقعي در كار نيست چگونه ند. حال وقتي مدت هست وجبات تهديد آن در درازبلكه خود از م ،ناتوانند

برقراري  از اهداف صلح،چه عالوه چنان ايش و رفاه كودكان را تأمين كرد؟ بهآساز جمله  ،توان اهداف آن مي

عنوان يكي از  هاي خشن كه خود به چنانچه اين آسايش با اعمال تحريم، ي كودكان باشدآسايش و رفاه برا

 .آيد پيش ميباز نقض غرض از سوي شوراي امنيت از بين برود شوند،  ابزارهاي برقراري صلح محسوب مي

طور  باره نيز همانايت از كودكان واقف است و در اينخود به اهميت حم ،كه شوراي امنيت باتوجه به اين

هايي كه  رسد كه اعمال تحريم ده است، چنين به نظر ميتصويب كر يهاي متعدد فته شد قطعنامهكه گ

اي حفظ صلح از سوي ربه هيچ عنوان توجيه مناسبي ب 51هستندپذير را  حقوق اين قشر آسيبناقض شدت  به

 . شورا نيست

ه ب ،از جمله كودكان ،هاي جامع بر مردم كشورهاي هدفهاي هوشمند با كاهش آثار سوء تحريم تحريم

 رسند.  تر به نظر مي بسيار نزديك ،اهداف حفظ صلح ،تبع آن ها و به اهداف اعمال اين تحريم

                                                           

ذاتي حيات و  ند. طبق اين مواد، هر كودک از حقكنوانسيون حقوق كودک در تناقض هست 95و  1هاي جامع به ويژه با مواد  تحريم.15

 رد زندگي قابل تأمين و حق دسترسي به خدمات بهداشتي برخوردار است.از باالترين استاندا مندي بهرهحق 

ها در مورد تأثير  ضمن ارائه آمار و ارقام و بيان برخي واقعيت 0991دسامبر  09مصوب  11/40اساس قطعنامه  در گزارش دبيركل بر .46

در برخورد با جنگ پرداخته شده و مسائلي از قبيل بر كودک، در بخش چهارم به اقداماتي در جهت نگهداري و محافظت كودكان  مخاصمه

، ايجاد رفاه در زمان صلح براي «كودكان هدف صلح»كارهاي واقعي از جمله مفهوم  اي، ايجاد راه هاي مفيد منطقه سيستم توسعه و تقويت

، پيشينشده است: مروت، مجتبي،  جواري بيان هاي پس از جنگ و گسترش راهكارهاي هم ريزي برنامه در اولويتكودكان و قراردادن آن 

 .040ص 

آثار غيرمستقيم  ،ندنك بر صدمات زيانبار مستقيمي كه بر كودكان وارد مي هاي جامع شوراي امنيت عالوه الزم به ذكر است تحريم .17

بستر قاچاق كودكان است. آوردن  د. يكي از اين آثار غيرمستقيم و ناخوشايند فراهمنگذار جاي مي پذير بر وخيمي نيز بر اين قشر آسيب

 هاگرچه قاچاق كودكان مانند هر پديده اجتماعي ديگر ناشي از يك يا چند علت ثابت و مشخص نيست و علل و عوامل گوناگوني با درج»

اين پديده  ساز بروز دهد كه در عمل چند عامل بيش از ساير عوامل، زمينه تأثير متفاوت در تحقق آن نقش دارند، اما شواهد موجود نشان مي

 هاند. يكي از اين عوامل، فقر اقتصادي قربانيان قاچاق بوده است كه براي رهايي از مشكالت ناشي از آن و در آرزوي زندگي بهتر و آيند بوده

اول،  ، چاپالملل جستارهايي از حقوق جزاي بينخالقي، علي، «: اند راحتي فريب قاچاقچيان را خورده و قرباني شده تر، به شغلي مناسب

 .911، ص 0399هاي حقوقي شهر دانش،  مؤسسۀ مطالعات و پژوهش

وجود آوردن شرايط بد زندگي  ، با بهيط بد اقتصادي و افزايش آمار فقرهاي جامع با ايجاد شرا شود تحريم گونه كه مالحظه مي بنابراين همان

 شود. پذير از جمله قاچاق كودكان مي يبو رفاهي براي كودكان، منجر به افزايش ميزان جرايم مربوط به اين قشر آس
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هایجامعونقضحقبرمحیطزیستتحریمبندچهارم(

جايگاهي رفيع در نظام  ،0911هاي و ميثاق 0959ني حقوق بشر در جها ق بشر كه با تصويب اعالميهحقو

ندي اساسي رابطه و پيو ،در اعالميه استكهلم با محيط زيست 0919المللي به خود اختصاص داد، در سال  بين

 اين اعالميه آمده است: 0 د. در مادهبرقرار كر

 سب زندگي در محيطي كه به او اجازهداشتن آزادي، برابري و شرايط مناانسان از حقوقي بنيادين براي »

زندگي با حيثيت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است. او رسماً حفاظت و بهبود محيط زيست براي 

المللي حقوق همبستگي  طرح سومين ميثاق بين عهده دارد. همچنين پيش هاي حاضر و آينده را بر نسل

(، دارا بودن حق بر محيط زيست را يكي از اشكال حرمت حيثيت انساني تلقي كرد 0999د )سازمان ملل متح

اين  04 نده است. بر اساس مادههاي آي كه مكمل حقوق بشر براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي نسل

ه ند كه شرايط طبيعي حيات را دچار تغييرات نامساعدي نكنند كه بهد شوهاي عضو متع دولت طرح، پيش

 59«.جمعي صدمه وارد كند سالمت انسان و بهزيستيِ

هايي از حقوق بشر و جزو  الملل معاصر نمونه محيطي و توسعه، در حقوق بين ، مسائل زيستبدون شك»

يا محيط  و فراواني با زندگي طبيعي ، ارتباط نزديكزندگي بشر آيند. نهايتاً سل سوم به شمار ميمقولۀ ن

در  ،تأمين شود. حق اساسي و بنيادين حيات بشر تواند در محيط زيست آلوده نميشر زيست او دارد و حقوق ب

  59...«.رود  محيط زيست آلوده از ميان مي

حفاظت از  ،جاي اتخاذ اقدامات نظامي هها ب گونه كه يكي از اهداف اعمال تحريم بنابراين همان

شود. با توجه به  توجهتر  بيشمحيط زيست  بايد به حفاظت ازها نيز  زيست بوده است، در اعمال تحريم محيط

يا عدم مشروعيت اهميت روزافزون محيط زيست براي بشريت، امروزه بايد هرگونه بحث در مورد مشروعيت 

جامع و خشن حتي محيط زيست را هم از  يها كردن محيط زيست صورت پذيرد. تحريم ها با لحاظ تحريم

ها كه بيشترين آسيب را به محيط زيست  گونه تحريم كي از انواع ايناند. ي ن نگذاشتهآسيب و گزند خود در اما

 هاي سوختي است.  آورد، تحريم طبيعي وارد مي

شدت موجب افزايش چشمگير قطع  شده عليه هائيتي به هاي سوختي اعمال تحريم»، عنوان نمونه به

مورد نياز خود مجبور به  سوختبود ذخاير سوختي براي تأمين و مردم در اثر كم 41«درختان در اين كشور شد

كردن  هاي هوشمند با خارج نيست. تحريم بر كسي پوشيده آنهاقطع درختاني شدند كه فوايد زيست محيطي 

 كنند. مي ، نقش بسيار پررنگي ايفاست تحريم در كمك به حفظ محيط زيستكاالهاي اساسي از فهراين 

                                                           

، 0390، 0ش  هاي حقوقي، مجلۀ پژوهش، «زيست الملل محيط المللي در پرتو حقوق بين توسعه مسئوليت بين»زماني، سيدقاسم،  .11

 .45ص 

 .14ص  پيشينداشاب، مهريار،  .11

50. Reisman, W. Michael and L. Stevick, Douglash, op.cit., p.120. 
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مللمتحدمنشور51پرتومادههایجامعدرتحریمگفتاردوم(

هاي  هاي مهمي را در ارتباط با هزينه هاي اقتصادي، بحث اعمال تحريم تمايل روزافزون شوراي امنيت به

هاي  در مورد تحريم»ن مثال مطرح كرده است. به عنوا آنها كننده هاي اعمال ها براي دولت اين تحريم

منيت عليه عراق منجر به ايراد صدماتي هاي شوراي ا كشور ادعا كردند كه تحريم 90شده عليه عراق،  اعمال

را به دنبال  آنهااي در درآمد  كاهش قابل مالحظههمين امر  وده ـن كشور شـبا اي آنهاه روابط اقتصادي ـب

هرگاه »دارد:  منشور استناد كردند كه مقرر مي 41 به ماده اين كشورها در دفاع از منافع خود 40«.داشته است

تياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با اقدامات اح ،شوراي امنيت

كه عضو ملل متحد باشد يا نه، حق  اعم از اين ،ناشي از اجراي آن اقدامات بيابد اصمشكالت اقتصادي خ

 .«خواهد داشت در مورد حل آن مشكالت با شوراي امنيت مشورت كند

از نگاه عميق طراحان منشور  آنها كننده هاي اعمال ا بر دولته خوشبختانه آثار نامطلوب جانبي تحريم

رغم اهميتي كه  منشور در فصل هفتم جاي گرفت. اين ماده از منشور علي 41 مادهدر نتيجه پنهان نماند و 

دليل اتخاذ   هايي است كه به كمك به دولت 41 فته است. يكي از اهداف مادهرار گرتر مورد بحث ق دارد كم

اند. همچنين  مواجه شدههاي اقتصادي  اجرايي توسط شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور با آسيباقدامات 

ها نهفته است. در حالي كه تعهدات  تأثيرگذاري تحريم ،تبع آن در افزايش قابليت اعمال و به 41اهميت ماده

وراي امنيت براي ش ،اساس منشور ملل متحد واضح است، در عمل ها بر حقوقي كشورها در اعمال تحريم

ها براي  دولت ست كه انگيزهاين معنااجرايي داخلي تكيه كرده است. اين بد كارهاي و سازبه  آنهااعمال 

 اي برخوردار است.  از جايگاه ويژه آنهاها در تأثيرگذاري  اعمال تحريم

، ابزارهاي شته باشدندا  كننده هاي اعمال ولتد هاي شوراي امنيت تهديدي براي كه اعمال تحريم صورتيدر »

هاي اعمال  ها از مشقت نياز است. كمك به خالصي دولتمورد ها  اضافي براي تشويق اجراي داخلي تحريم

 49«.ها باشد براي اعمال هرچه بهتر تحريم يمؤثر انگيزهتواند  هاي اقتصادي مي تحريم

ديده از   هاي آسيب ه دولتاست ك آنمنشور بيانگر  41تصويب مادۀ  متن مذاكرات و سابقه ،با اين حال

ملل متحد، كه شورا يا هر دولت عضو  تر از مشورت با شوراي امنيت ندارند، بدون اين حقي بيش  ،تحريم

ان و چگونگي كمك به باشند. شوراي امنيت براي تعيين ميز اينبارهراهكار خاصي در  متعهد به ارائه

 دار است. ديده از تحريم از صالحيت كامل برخور هاي آسيب دولت

ديده، يك اجماع روزافزون شكل گرفته است مبني بر  هاي آسيب كمك به دولت امروزه عالوه بر ارائه»

ها به  . از تحريماي بشود توجه ويژه شوند ها و روشي كه براساس آن اعمال مي كه بايد به نوع تحريم اين

                                                           

51. Kondoch, Boris, op.cit., p. 273. 

52. Carver, Jeremy and Hulsman, Jenine, “The Role of Article 50 of the UN Charter in the Search for International 

Peace and Security”, International and Comparative Law Quartery (ICLQ), Vol. 49, No. 3, July 2000, p. 535. 
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شده   هاي محدود اين استفاده از شكلابرشود و بن عنوان يكي از آخرين راهكارها براي حفظ صلح صحبت مي

هاي مالي  شده عليه ليبي بيانگر اين است كه تحريم هاي اعمال تحريم زايش است. تجربهها رو به اف تحريم

تأثيرگذار باشد و نتايج ناگوار  ،تواند مستقيماً بر كشور هدف ( ميهاي هوشمند است ز انواع تحريم)كه يكي ا

تر از طريق  ها بيش گونه تحريم د. همچنين اعمال ايننداشته باش پي ف درهدهاي غير تري براي دولت كم

تري به اتخاذ تدابير داخلي توسط كشورها براي اعمال  پذيرد و نياز كم المللي صورت مي بازارهاي مالي بين

دهد،  هدف كاهش ميها را بر كشورهاي غير منفي تحريماين خود نه تنها آثار و  43«شود احساس مي آنها

 هاي محدودتر در موارد اعمال تحريمقابل توجه كه  نكته»شود.  نيز مي آنهابلكه موجب افزايش تأثيرگذاري 

 45«.منشور صورت نپذيرفته است 41مادۀ  طبقگونه اقدامي  توسط ملل متحد اعمال شده است، هيچ

مسائل اقتصادي را  در حلالمللي  منشور، همكاري بين 0 ( ماده3)كه مقدمه و بند  بنابراين با توجه به اين

مستحكمي ميان صلح، همكاري و  كه رابطه اند و با توجه به اين اهداف سازمان ملل قرار داده در زمره

هاي جامع با تأثيرات سوئي كه بر همكاري و مبادالت  رسد تحريم مبادالت اقتصادي وجود دارد، به نظر مي

توانند از موجبات تهديد  گذارند، خود مي رها مياقتصادي ميان كشور هدف و همسايگان تجاري اين كشو

اقتصادي عميقي با يكديگر داشته ها روابط  زيرا جايي كه دولت مدت به حساب آيند صلح پايدار در دراز

دادن  قرار هاي هوشمند با هدف تحريم 44شمارند. باشند، تجاوز به حقوق و منافع يكديگر را جايز نمي

ها را  هاي جامع بر روابط اقتصادي و تجاري دولت تأثيرات سوء تحريم اشخاص و مؤسسات خاص و محدود،

 دهند.  تا حد زيادي كاهش مي

 

هایهوشمندعاملتهدیدصلحتحریمارم(مبحثچه

ها بر مردم  گونه تحريم كاهش آثار ناگوار اين هاي جامع، شوراي امنيت براي تلخ اعمال تحريم پس از تجربه

 ها گام برداشت.  كردن تحريم ، به سمت هدفمندآنهاگذاري ش تأثيرگناه و همچنين افزاي بي

 هاي جامع بر مردم آثار ناگوار تحريم  مالحظه  هاي هدفمند يا هوشمند به طور قابل كه تحريم در حالي

 آنهاها به سمت اعمال  تغيير رويكرد از اعمال تحريم عليه دولت داد، گناه كشورهاي هدف را كاهش مي بي

هدف و همچنين عدم  شد. اين مشكالت عمدتاً بر نقض حقوق افراد راد باعث بروز مشكالت جديدليه افع

 آنهادرباره به بحث  مبحثهاي جامع متمركز است كه در اين  هاي هوشمند نسبت به تحريم يي تحريمكارآ

 خواهيم پرداخت.

                                                           

53. Ibid., pp. 533,576. 

54. Ibid., p. 576. 

. در اين مورد 954 ـ 951ص  ، ... پيشين،تحوالت حفظ صلح، عليرضاگل،  است: ابراهيم و پايدار مستلزم توسعه اقتصاديصلح دائمي  .55

 آن غافل بود. 0 ه( ماد3منشور و هماهنگي آن با مقدمه و بند ) 41 هنبايد از ارزش وجودي ماد
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موردهدفهایهوشمندونقضحقوقافرادِتحریمگفتاراول(

مستحكمي برقرار  ، رابطهه در مبحث قبل به دفعات بيان شد ميان صلح و احترام به حقوق بشرگونه ك همان

 آوردن صدمات هاي جامع با وارد الزم و ملزوم يكديگرند. قبل از اين نيز بيان شد كه تحريم ،است و اين دو

« پايدار»هديد صلح از عوامل تگناه كشورهاي هدف،  بشريت و نقض حقوق بنيادين مردم بي مهلك بر پيكره

هاي هوشمند در رعايت حقوق ساكنان  رسند. در مقابل به مزاياي اعمال تحريم به نظر مي در دراز مدت

شوند  باعث نقض حقوق بشر مي هاي هوشمند خود اما اين موضوع كه تحريم ؛كشورهاي هدف نيز اشاره شد

 قابل تأمل است. موضوعي

هاي  الملل و رهيافت كه تا چندي پيش موازين حقوق بين در حالي ن است كهآ اينبارهجالب توجه در  نكته

شد، با  كار گرفته ميه ها ب دولت افراد در مقابل رفتارهاي ظالمانه المللي براي حمايت از هاي بين سازمان

، نياز به حمايت از حقوق افراد در برابر جهاني المللي در عرصه جامعه هاي بين نقش سازمانشدن  تر پررنگ

المللي تبديل شده است.  بين نظران و اعضاي جامعۀ خود به موضوعي جدي در ميان صاحب ،ها ين سازمانا

رابر رفتار وق افراد در بهاي هوشمند شوراي امنيت و لزوم حمايت از حق اين بحث دقيقاً در مورد رژيم تحريم

هدف از طريق اعمال  ق افرادها در مورد زير پا گذاشتن حقو شوراي امنيت صادق است. نگراني مستبدانه

اصطالح هوشمند تا جايي بود كه حتي توجه خود شورا و مجمع عمومي به آن جلب شد. اين  ي بهها تحريم

شورا »جه قرار گرفت: بدين نحو مورد تو 9111ژوئن  99موضوع در سخنان رئيس شوراي امنيت در تاريخ 

يا ها  در فهرست تحريمر دادن افراد و مؤسسات هاي شفاف و عادالنه براي قرا متعهد است از وجود روش

 د در قطعنامههمچنين مجمع عمومي سازمان ملل متح 41«.داطمينان حاصل كناز اين فهرست  آنهاحذف 

خواهيم كه با حمايت  ما همچنين از شوراي امنيت مي»ت: چنين بيان داش  اين 9114اجالس جهاني  پاياني

و حذف ها  ام افراد و مؤسسات در فهرست تحريمشفاف براي قراردادن ن هاي عادالنه و دبيركل از وجود روش

دوستانه  هاي انسان مطمئن شود، به همان نحو كه اين اطمينان را از اتخاذ معافيتآنان از اين فهرست 

 41«.كند حاصل مي

 

  49هایهوشمندونقضحقبردادرسيعادالنهتحریمبنداول(

هركس با » چنين عنوان شده است: جهاني حقوق بشر اين اعالميه 01حق بر دادرسي عادالنه در ماده 

اين  ؛شودسيدگي ، منصفانه و علناً رطرف ي مستقل و بيوسيلۀ دادگاه همساوات كامل حق دارد دعوايش ب

 . «گيرد صميم ميبه او توارد حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي  دادگاهي درباره

                                                           

56. UN DOC. S/PRST/2006/28 

57. UN DOC. A/RES/60/1 

58. righ to fair trial 
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مورد تأكيد نيز المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين 04 و 05 هادر مادالنه دحق بر دادرسي عچنين 

بودن محاكمات و حق بر  دن جرائم، اصل برائت، حق بر علنيبو  قرار گرفته است كه شامل اصل قانوني

 شود. خواهي نيز مي تجديدنظر

كه اساساً  ـ م نيزلي ضد تروريسالمل هاي بين توجهي از كنوانسيون الزم به ذكر است كه تعداد قابل»

بر لزوم رعايت حقوق و تضمينات  اند ـ اجراي قانون به تصويب رسيده براي سركوب تروريسم از طريق

ها، كنوانسيون مربوط به سركوب  د. آخرين نمونه از اين كنوانسيونان مربوط به دادرسي عادالنه پافشاري كرده

  49«.مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است به تصويب 9114اي است كه در سال  سم هستهاعمال تروري

ها  تحريم از طريق كميته اين شورازماني روي داد كه  ي امنيتنقض حق بر دادرسي عادالنه توسط شورا

خواهي را براي افراد دادزمان امكان هرگونه شكايت و  صورت هم هكه ب بدون اين انجام داد،اقداماتي عليه افراد 

 ند. ت به اقدامات اتخاذي شورا مطرح كنض خود را نسبقائل شود تا بتوانند اعترا

حق بر دادرسي  ،ست كه به اعتقاد برخيا اين دارد اي كه توجه به آن ضرورت ، نكتهاز سوي ديگر

 ،. بنابراينشود شامل نميعادالنه تنها در مورد اتهامات جزايي يا مدني قابليت اعمال دارد و موارد اداري را 

در اصول  0911 هاي قطعنامه كميته تحريم»دي است. ا در اين مورد امري كليه شناخت ماهيت تحريم

 0491ها را اداري برشمرد. همچنين گروه ناظري كه متعاقب تصويب قطعنامۀ  ماهيت تحريم ،راهبردي خود

مجازات  اند نه ها براي جلوگيري از اقدامات تروريستي طراحي شده كه تحريم كرد أكيدتد ( تأسيس ش9115)

 در ادامه اظهار داشت: ها را جنايي دانست. گروه ناظر توان ماهيت تحريم بنابراين نمي ؛عدادي مجرم محكومت

هاي اداري از  كنند، بلكه در مقابل روش هايي از قبيل بازداشت، زندان يا تبعيد اعمال نمي ها مجازات تحريم

  11«.كنند اتخاذ ميرا از فروش سالح  المللي و جلوگيري ها، منع سفرهاي بين كردن دارايي قبيل مسدود

تر  بيش ،ها حداقل در برخي موارد اند كه ماهيت تحريم نظران بر اين عقيده برخي صاحب ،اما در مقابل

مدت بر  ها در بلند دليل تأثيرات عميقي كه انسداد دارايي به»تا اداري.  استهاي كيفري  شبيه به مجازات

ها بايد به عنوان اقدامات تنبيهي  شود كه تحريم گفتهممكن است گذارد،  زندگي افراد مورد هدف مي

ها، ذكر اين نكته  در مورد ماهيت تحريم دانشگاهيهاي  صرف نظر از بحث 10نظر گرفته شوند. )كيفري( در

                                                           

، 0399هاي حقوقي شهر دانش،  مطالعات و پژوهش ه، چاپ اول، مؤسستروريسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانهعبدالهي، محسن،  .51

 .090ص 

60. Van Den Herik, Larissa, “The Security Council’s Targeted Sanctions Regimes: In Need of Better Protection of 

the Individual”, Leiden Journal of International Law, vol. 20(2007), p.806. 

ها به عنوان اقدامي با ماهيت اداري تلقي  هاي هوشمند وجود دارد اين است كه انسداد دارايي يكي از ابهاماتي كه در مورد تحريم .69

ها  هاي كيفري داشته باشند. بعضي از نام صورت تقريباً دائمي، آثاري برابر با مجازات هاست به دليل اعمال آن ب كه ممكن شود، در صورتي مي

هايي  تر مجازات ها، بيش شود كه تحريم اند كه در اين صورت، اين تفكر تقويت مي تر در ليست تحريم قرار گرفته سال يا بيش 9به مدت 

 گيرانه.هايي پيش كيفري هستند تا سياست
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. حتي چنانچه گفته شود كه است در هر موردي قابل اعمال 19بسيار مهم است كه حق دادخواهي مؤثر

يك اصل كلي و  ،ها محدود به حقوق بشر نيست باز هم حق دادخواهي مؤثر دولت شوراي امنيت همانند

بنابراين  13«.توجه باشد تواند نسبت به آن بي المللي است كه شوراي امنيت نمي نظم بينخصوص  دراساسي 

 شود.  هاي هوشمند پرداخته مي در قسمت بعد به بحث پيرامون نقض اين حق توسط تحريم

 

هایهوشمندونقضحقجبرانمؤثرتحریمبنددوم(

در برابر اعمالي كه حقوق »دارد:  جهاني حقوق بشر در مورد حق دادخواهي مؤثر مقرر مي اعالميه 9ماده 

را مورد شناخته شده باشد، به رسميت قانون ديگري براي او هر قانون اساسي يا  كه دراساسي هر فرد را 

 . «را دارد مؤثر به محاكم ملي صالح، حق رجوع هر فرددهند  تجاوز قرار مي

هاي هوشمند مستلزم تجزيه و تحليل  نقض حق دادخواهي مؤثر در اثر اعمال تحريم هرگونه بحث درباره

شود كه  اين حق، اين نتيجه حاصل مي دهنده از تفيك عناصر تشكيل. »اين حق است دهنده عناصر تشكيل

ت يك دفتر رسيدگي به شكايات، يك هيأالمللي،  ل ديوان بيندادخواهي به معناي ايجاد هرگونه ركني از قبي

كه براي شوراي امنيت  استشده از متخصصان  تشكيل ده، يك كميسيون تحقيق يا يك كميتهكنن رسيدگي

تواند عنصر دادخواهي )يكي از عناصر  چنين اركاني ميبه عبارت ديگر شورا با تأسيس  قابل تأسيس باشد.

ن دادرسي و تسريع ز قبيل امكان دسترسي به آييحق نيز مالحظاتي ا 15صر تأثيرگذاريحق( را تأمين كند. عن

اشخاص و صدور و پذيرش  به پروندهاي رسيدگي خارج از نوبت در روند رسيدگي، وجود شرايط عادالنه بر

ؤثر بيانگر اين مطلب شود. تفسير مضيق از حق دادخواهي م حكم به صورت مستند و مستدل را شامل مي

 نيز مستلزم اين نهادآور را داشته باشد. استقالل  صالح به رسيدگي، قدرت صدور احكام الزام ست كه نهادا

صادر  محدوديت يا تأثيرپذيري نادرست گونه ون، بدون هيچاساس مستندات و بر طبق قان ست كه احكام برا

  14«.شوند

به اقدامات اتخاذ شده از سوي  هاآنهاي  حق دادخواهي مؤثر و ويژگي دهنده با تعميم عناصر تشكيل

 ،رسد كه اين اقدامات كافي نبوده جهت حمايت حقوقي از افراد مورد تحريم، چنين به نظر مي ،شوراي امنيت

مات اتخاذي در ساختار اقدا» 11مند نيستند. مطلوب از حق دادخواهي مؤثر بهره در حد ،هنوز هم افراد هدف

                                                           

62. effective remedy 

63. VAN DEN HERIK,LARISSA, op.cit., p. 807. 

64. effectiveness 

65. Feinäugle, Clemens A., “The UN Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee: Emerging 

Principles of International Institutional Law for the Protection of Individuals?”, German Law Journal, Vol. 9, No. 11, 

2008, p. 1535. 

 مطرح خواهد شد.چيستي و چگونگي اين اقدامات در مباحث بعد،  هبحث دربار.66
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رغم  . علياستها  تحريم به كميته فهرستخارج شدن از  درخواست براي شورا، دادخواهي، ارائۀ

جاي  هاشخاص ب 11درخواست حاصل شد و بعد از تأسيس واحد مركزي رويه ارائههايي كه در  پيشرفت

توانند مستقيماً ادعاهاي خود را به ملل متحد منتقل كنند، هنوز هم دولت  درخواست حمايت ديپلماتيك مي

فهرست گرفتن در  هايي كه فرد را براي قرار و همچنين دولت يا دولت محل اقامت يا سكونت فرد هدف

جلوگيري ها  تحريم ست به كميتهفهرتوانند از رسيدن درخواست خارج شدن از  مي 19اند كرده انتخابتحريم 

تأسيس واحد مركزي نتوانسته حمايت حقوق از افراد  شود نهاد تازه طور كه مالحظه مي . بنابراين همانكنند

ولي صالحيت  ،كند ها نظارت مي است كه بر درخواست صرفاً نهاديف را بهبود بخشد. اين نهاد هد

يعني » ،نظر گرفتن عنصر ديگر اين حق كردن نام افراد از ليست را ندارد. با در گيري در مورد خارج تصميم

ه هايي داشت طور جزئي پيشرفت به 19توان گفت با تأسيس واحد مركزي، عنصر دسترسي مي «مؤثر بودن

. حتي اگر ها مستقيماً براي افراد و مؤسسات قابل دسترسي نيست تحريم است. با اين حال هنوز نيز كميته

همانند اعضاي شوراي امنيت  كه اعضاي كميته آنجاست به كميته برسد، از درخواست خارج شدن از فهر

ست، تصميمي كه گرفته ا اه دولتبرگرفته از منافع شخصي  وركني سياسي  ،ند و نتيجتاً اين ركنهست

پذيرش اين كه  ،. بنابراينگونه تأثيرپذيري از خارج نيستاساس قانون و بدون هر طرفانه و بر شود، بي مي

كند، دور از  اين كميته بدون هرگونه تأثيرپذيري تنها قواعد حقوقي موجود را در تصميماتش اعمال مي

حمايت حقوقي كافي از اشخاص با رعايت  ،ر سطح ملل متحدواقعيت خواهد بود. نتيجه آن كه هنوز هم د

 10«.تأمين نشده است 11استانداردهاي اصل رعايت تشريفات قانوني

 

هایمسافرتيتحریمردنقضبهواسطهحقوقبشرمو(بندسوم

چندين حق  تواند ناقض مي رود به شمار ميهاي هوشمند  هاي مسافرتي كه يكي از انواع تحريم ممنوعيت

كه  ياز جمله حقوق .تلقي شودجهاني حقوق بشر و ساير اسناد حقوق بشري را  مقرر در اعالميهشري ب

  19توان به حق حيات و حق آزادي مذهب اشاره كرد. ميشود  نقض ميها  گونه تحريم اين
                                                           

67. focal point 

68.designating state 

69. accessibility 

70. due process of law 

71. Ibid., pp. 1535, 1536. 

ها بر حق جستجـوي پناهگاه و حق عبـور و مــرور آزادانه نيز آثار نامطلوبي بگذارند. اين حقوق  گونـه تحريم است اين همچنيـن ممكن .79

وضوح  هدف به شده عليه افراد هاي مسافرتي اعمال اند. تحريم جهاني حقوق بشر ذكر شده هاعالمي 05 هو ماد 03 هماد 0ترتيب در بند  به

از خود در برابر چنين اقداماتي  و از حق دفاعدانه هستند كه البته چنانچه افراد اشتباهاً مورد تحريم قرار گرفته ناقض حق عبور و مرور آزا

ها  و اين خود تشديد عواقب ناگوار اين گونه تحريم اند شدهنقض  هر دوحق جبران قضايي  و نيز، حق عبور و مرور آزادانه محروم شده باشند

 .خواهد داشترا به همراه 
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هایمسافرتيونقضحقحیاتالف(تحریم

ند در بادي امر شونقض حق حيات  هتوانند منجر ب ميهاي هوشمند  ممكن است اين مطلب كه تحريم

 تواند هاي مسافرتي مي ريمولي واقعيت اين است كه در تفسيري موسع، اعمال تح .عجيب به نظر برسد

از خارج شدن فرد هدف از  ، مانعد. براي مثال چنانچه ممنوعيت مسافرتيقض اين حق بنيادين بشري باشنان

رفتن  بينست اعمال اين گونه تحريم به قيمت از هاي پزشكي شود، ممكن ا كشورش جهت دريافت كمك

ئون، از هاي سيرال در طول اعمال رژيم تحريم لبته اين تنها يك مثال فرضي نيست.ا» 13فرد تمام شود.

 يكي از اشخاصِ هاي بشردوستانه ممنوعيت مسافرتي براساس ضرورتكه  ا شدها تقاض تحريم كميته

را بردارد تا وي بتواند در آكرا  نظر دادگاه ويژه سيرالئون بودكه تحت  15شده به نام فودي سانكو فهرست

در حالي كه كميته پس از  ،هاي پزشكي قرار گيرد. سانكو از دنيا رفت مراقبت تحت)يكي از شهرهاي غنـا( 

خواستار ارائه تضمين كتبي مبني شده و  مطرحگيري در مورد تقاضاي  در حال تصميمهمچنان ها  گذشت ماه

، تري در مورد جزئيات هدف سفر اطالعات دقيق بيشهمچنين . كميته ظارت ماندن سانكو بودبر تحت ن

 14«.را درخواست كرده بود برگشتزمان تاريخ حركت و 

 

هایمسافرتيونقضحقآزادیمذهبب(ممنوعیت

حق  هركس»شده است:  مقررجهاني حقوق بشر  اعالميه 01ماده  9شرح زير در بند  حق آزادي مذهب به

اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين  .مند شود دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره

 . «متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است

ق بشر كنوانسيون اروپايي حقو 9 المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ميثاق بين 09 عالوه بر اين ماده

 اند. نيز از اين حق سخن گفته

بدين نحو كه چنانچه آداب و رسوم  كن است موجب نقض آزادي مذهب شوند،هاي مسافرتي مم ممنوعيت

هاي افراد براي  ها با جلوگيري از مسافرت گونه تحريم مذهب خاصي مستلزم انجام اعمالي مانند زيارت باشد، اين

  11ند.كن مينقض كردن، حق آزادي مذهب را انجام امور ديني خود از جمله زيارت 

 

                                                           

هايي را در نظر  هاي مسافرتي معافيت ها صورت گرفت، شورا در اعمال تحريم البته پس از انتقادات بسياري كه از اين گونه تحريم .79

 ها قرار نگرفت. مسافرت براي تأمين نيازهاي بشردوستانه مشمول رژيم تحريم 0490 هگرفت. براي مثال در قعطنام

74. Foday Sankoh 

75. Annual Report of the Sierra Leone Sanctions Committee, UN Doc, S/2004/166,27 February 2004, Paras. 13-14. 

هاي  ، به هنگام اعمال تحريمآنهاها صورت گرفت با پذيرش نواقص  گونه تحريم البته شوراي امنيت پس از انتقادات بسياري كه از اين .76

نام برد. همچنين  0490 هتوان از قطعنام خارج كند. به عنوان مثال مي ها شمول تحريم همسافرتي سعي كرده سفرهاي مذهبي را از دامن

 ها خارج شد. انجام حج از شمول تحريم منظور بهسفرهاي مذهبي  ،0911 ههاي پروازي مندرج در قطعنام هنگام اعمال ممنوعيت
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هایماليحقوقبشرموردنقضتوسطتحریم(بندچهارم

. اين عات مورد استفاده قرار گرفته استدف كه به باشد ميهاي هوشمند  ها يكي از انواع تحريم انسداد دارايي

هاي جامع شوراي  يم تحريمنوع از تحريم ممكن است آثار و عواقب ناگواري بر جاي گذارد كه حتي با رژ

 زند لطمه مي، آبرو و حقوق خانوادگي اشخاص زندگي خصوصيبه تحريم،  منيت قابل مقايسه است. اين نوعا

نيز  آنهاحق بر مالكيت  اند قرار گرفته ها به اشتباه در فهرست تحريم كه در موارديراد با سلب مالكيت از اف و

 11گذارد. تأثير منفي مي
 

 19مالکیتیماليونقضحقهاالف(تحریم

 دارد: جهاني حقوق بشر در مورد حق بر مالكيت مقرر مي اعالميه 01ماده 

 . برخوردار استحق مالكيت  مجتعماًهر شخص منفرداً يا  .0

 د.خودسرانه از حق مالكيت محروم كر توان را نمي كس هيچ .9

 ز بر اين حق تأكيد كرده است.پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ني 0 ماده

 ، منجر به سلب خودسرانههاي اشخاص هدف هاي هوشمند شوراي امنيت در مواردي با انسداد دارايي تحريم

نقض حق بر بر . ازجمله مواردي كه اند شده حق مالكيت ايشاننقض عنوان منجر به  ،آن تبع  و به آنهامالكيت 

حقوق  اروپايي مالكيت در ديوان نقض حق ،قضيه  بود. در اين 19سفوروسبو لكيت مورد استناد قرار گرفت، قضيهما

اني ترک در اين قضيه دو هواپيماي متعلق به كمپ» كمپاني تركي بوسفوروس ادعا شده بود.بشر از جانب 

در ايرلند توقيف  0990هاي اعمال شده عليه جمهوري يوگسالوي سابق در سال  بوسفوروس در جريان تحريم

روس در ابتدا ادعاي خود را در محاكم داخلي و. كمپاني بوسفهاي شوراي امنيت بود ، تحريمآنهاف يل توقشدند. دلي

 كهشدند  از ديوان دادگستري اروپاييهاي مقدماتي  خواستار رسيدگيكرد. اين محاكم متعاقباً ايرلند مطرح 

نتايجي به همراه دارد كه ها،  عمال تحريما پس ازهر اقدام » داشت: اظهارحكم خود  99بند ديوان در اين سرانجام 

 «.خواهند گذاشتمالكيت تأثير  بر حق

 

                                                           

ي شديد هاي مالي به حد نامطلوبي داشته باشد. چنانچه تحريمثيرات أهاي مالي ممكن است بر حق حيات نيز ت شايان ذكر است تحريم .77

درمان خود را تهيه كند، اين نوع  همچون غذا نباشد يا نتواند هزينه خود هباشد كه فرد مورد هدف، قادر به خريد كاالهاي اساسي و اولي

. اين انتقادات گذاشتسوء خواهند  تأثيرر حيات نيز ثيرگذاري بر حقوقي همچون حق بر غذا و حق بر بهداشت، متعاقباً بر حق بأتحريم با ت

شده عليه  اعمال هاي مالي رد. براي مثال در تحريمنظر گي هايي را در ها معافيت گونه تحريم موجب شد شوراي امنيت هنگام اعمال اين

بها يا  هاي اساسي زندگي از جمله غذا، اجاره هايي براي تأمين هزينه القاعده، طالبان، ليبريا، جمهوري دموكراتيك كنگو و ساحل عاج، معافيت

 نظر گرفته شد. هاي پزشكي، ماليات، حق بيمه و مواردي از اين قبيل در هاي پزشكي يا مراقبت مبلغ رهن، هزينه

78. right to property 

79. Bosphorus  
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،حیثیتوحقوقخانوادگيافرادگذاریبرحریمخصوصياليوتأثیرهایمب(تحریم

انوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات در زندگي خصوصي، امور خ»د: دار مقرر مي اعالميه جهاني حقوق بشر 09ماده 

حمله قرار گيرد. هر و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد  صورت گيردهاي خودسرانه  يد مداخلهنبا كس هيچ

 . «گونه مداخالت و حمالت مورد حمايت قانون قرار گيرد در مقابل اين كس حق دارد

، حريم خانه يا زندگي خصوصي، خانوادگياز المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين 01 همچنين ماده

زندگي خانوادگي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز  9 . مادهكند ميحيثيت و آبروي افراد حمايت  مكاتبات،

همچنين در كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و منشور عرب در مورد  ،. اين حقكند ميو خصوصي حمايت 

بر عدم : حق بخش استحق بر حريم خصوصي شامل سه »حقوق بشر نيز مورد توجه قرار گرفته است. 

اطالعات مربوط به حريم خصوصي خود و به ورود بدون اجازه به حريم خصوصي، حق هر فرد بر دسترسي 

بند  بر حيثيت و شرافت بشري است كه درهمان حق  ،حق بر استقالل معنوي» 91«.حق بر استقالل معنوي

ه استقالل نه تعرض باست. اين ماده هر گو به صراحت مقرر شدهوق مدني و سياسي ميثاق حق 01 يك ماده

  90«.كند معنوي افراد را منع مي

چنانچه . گذارند مي يت و شرافت خانوادگي افراد بر جاهاي مالي در مواردي آثار سوئي بر حيث تحريم

به  ،شود وارد مي او، خسارات جبران ناپذيري بر زندگي و آبروي تباه مورد تحريم قرار گرفته باشداش فردي به

تأثيرات رواني و  ،دار شدن نام فرد تحريم و لكه فهرستگرفتن در  اشتباه قرار به»گفت توان  نحوي كه مي

هاي مالي و اقتصادي ناشي از  دارد كه ممكن است بسيار ناگوارتر از مشكالت و سختي دنبالمعنوي به 

 روي از بينآب د،ـي مشغول به كار هستنـل تجاري و بازرگانـها باشد. از نگاه افرادي كه در مشاغ ريمـتح

 آنهابر بسيار شديد و طوالني مدت  تواند صدمات يم قرارگرفتن( مياشتباه هدف تحر ناشي از بهرفته )  

 خسارات جانبي باز همد، راد يا مؤسسات خاص متمركز هستنهاي هوشمند بر اف چه تحريم تحميل كند. اگر

آورند. اين  وارد مي آنهاكنندگان از خدمات  هافراد هدف، كارمندان مؤسسات هدف يا استفاد هوخيمي بر خانواد

 93«.مشهود بود 9119در سال  99شده عليه شركت البركات هاي اعمال موارد در مورد تحريم
                                                           

80. Luk,W. Joyce, “Identifying terrorist : privacy Right in the United States and the United Kingdom”, Hasting 

International and Comparative law Review, Vol. 25, (2001-2002), p. 228 

 .011، ص پيشينبه نقل از عبدالهي، محسن، 

81. General Comnent No. 16: the Right to Respect of privacy, Family Home and Correspondence and protection of Honour 

and Reputation, Art. 17 C.C.P.R, Human Rights Committee, 8 May 1998, Para. 1. 

 .013ص  پيشين،به نقل از 

82. Al-Barakaat 

يه جاند، نبود تو اينكه در فهرست تحريم قرار گرفته ، مشكالتي از قبيل عدم ابالغ فوري به افراد مورد هدف در موردبه همين ترتيب .19

الزم به ذكر فهرست تحريم وجود دارد. شدن از  درخواست براي خارج ارائهاعمال تحريم يا نبود اطالعات در مورد چگونگي قانوني براي 

ست اشخاص مورد تحريم اضافه فهر البركات مستقر در سوئد بهعبداهلل كادي تبعه سعودي و بنياد نام ياسين  9110اكتبر  09است كه در 
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آنهاكارآیيناهایهوشمندومشکلتحریم)گفتاردوم

د. د هستنكارآمنادو دليل اساسي براي هاي هوشمند  ران معتقدند تحريمنظران و سياستمدا برخي صاحب

هاي  يتي دارد و مربوط به ماهيت تحريمماه جنبه ،اول دليلوجود دارد، هاي هوشمند  ناكارآمدي تحريم

ولي  ف است؛داراي ماهيتي ماليم و منعط، ندسته خشن كههاي جامع  وشمند است كه در مقايسه با تحريمه

كه خود در اعمال مؤثر  شده افراد هدف است شكلي دارد و مربوط به حقوق نقض تر جنبه بيش ،دليل دوم

گفته نماند كه شوراي  آورد. البته نا كالتي به وجود ميموانع و مش ،هاي عضو ملل متحد ها توسط دولت تحريم

، توانسته از شدت آن بكاهدو تا حدودي آورده   هاي متعددي به عمل تالش ،امنيت در حل مشكل دوم

تقسيم دو بخش  به ،مطالب اين گفتار ،بنابراين .رسد تري الزم به نظر مي تدابير بيشهرچند هنوز هم 

 . شود مي

 

آنهاهایهوشمندبهدلیلماهیتمالیمناكارآمدیتحریمبنداول(

 آنهاتر  هاي هوشمند وارد است، عدم كارآمدي يا كارآمدي كم ترين انتقاداتي كه به تحريم يكي از جدي

آن با ميزان موفقيت  ههاي جامع و مقايس متحري ثيراتتأ  . بررسياستهاي جامع  نسبت به تحريم

هاي جامع بازرگاني اعمال  از ميان سه موردي كه تحريم»گوياي اين مهم است كه:  ،هاي هوشمند تحريم

يم عليه يوگسالوي سابق و عراق تحر شاملكه  اند طور جزئي تأثيرگذار بوده به آنهاشده است، دو مورد از 

طور  ود )يعني مورد ليبي و كلمبيا( بههاي محد مورد اعمال تحريمميان ده  تنها دو مورد از ،. در مقابلاست

واضح اين است كه  ، نتيجهموارد اعمال تحريماز گرفتن همين تعداد كم  نظر با دراند. حتي  جزئي موفق بوده

ماعي تا و اجتهاي اقتصادي  زيرا در مواردي كه زيان هاي هوشمند هستند؛ هاي جامع مؤثرتر از تحريم تحريم

هاي  . يافتهخواهند بودآن شديدتر گذارند نيز به تبع  ه بر سياست مي، تأثيراتي كحد ممكن شديد باشند

                                                                                                                                                        

الذكر شد.  فوق هنام اتحاديه اروپا به شعبه بدوي ديوان دادگستري اروپا شكايات كرد و خواستار ابطال آيين د. كادي از اين اقدام شورايش

 9114. دادگاه بدوي در رأي محروم شده است مزبور فهرستگرفتن در  استدالل اصلي وي اين بود كه از فرصت دفاع از خود، قبل از قرار

زمان تصميمات شوراي امنيت بر طبق  هم كنترلامه در حقيقت به معناي ن ينبودن( آي  ررسي قانونيحقوقي )بكنترل خود با اين استدالل كه 

اروپا شكايات  هدي از رأي دادگاه بدوي به ديوان دادگستري اتحادياشود، درخواست خواهان را رد كرد. ك حقوق اتحاديه اروپا محسوب مي

خود با اتخاذ موضعي كامالً متفاوت نسبت به دادگاه بدوي اعالم كرد كه  9119در رأي  رأي اوليه شد. ديوان در ينگرنموده و خواستار باز

اجراي  هاروپا قابل اغماض نخواهد بود، حتي اگر چنين نقضي نتيجه اركان اتحاديتوسط  توجيه حقوق بنيادين بشر نقض غيرقابل

ملل متحد را مؤثر در مقام نيافت و رأي دادگاه بدوي را نقض و منشور سازمان  013و  94هاي شوراي امنيت باشد. ديوان، مواد  قطعنامه

رسد رأي بديع ديوان دادگستري اروپا سرآغاز راهي باشد كه در آن كنترل قضايي شوراي  . به نظر ميباطل كردشوراي اتحاديه را  هامن آيين

و مصونيت غيررسمي شوراي امنيت در  كردها تعديل بودن اختيارات شوراي امنيت ر بتواند دكترين نامحدود امنيت به صورت غيرمستقيم

 ک:.بنياد سازد. ر مقابل مراجع قضايي را سست و بي

Grainne de Burca, “The European Court of Justice and the International Legal Order After Kadi”, Harvard 

International Law Journal, Vol. 51, No. 1, Winter 2010, p. 17, note 76. www.harvardilj.org/articles/1-50.pdf 
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. در مقابل، در مواردي كه تأثيرات استگيري  اين نتيجهمؤيد نيز  95المللي اقتصادي بين مطالعات  مؤسسه

دور از دسترس نيز ، موفقيت اند جزئي بوده تر دليل عدم اتخاذ اقداماتي با فشار بيش به ،اقدامات شوراي امنيت

  94«.بوده است

گونه  داشته است ذكر اين نكته كه اين افزايش چشمگير ،هاي مالي كه اعمال تحريم آنجاهمچنين از 

گرفتن اين موضوع كه يكي از  نظر با در. »هستند دور از واقعيت نيستها نيز فاقد كارآيي مطلوب  تحريم

امكان قبل از  ،هاي بانكي افراد هدف كردن دارايي و حساب هاي مالي هوشمند، مسدود اهداف اعمال تحريم

زيرا افراد يا  ؛استبوده چيزي همراه به اين هدف معموالً با موفقيت نارسيدن  ،است آنهاجا به جايي 

هاي  مانو ساز جعليهاي  يا با استفاده از نام كردهبيني  راحتي اين موضوع را پيش هاي هدف به سازمان

 91«.دهند نسبت به آن واكنش نشان مي ،جايگزين

عنوان  و تأثيرگذاري آن نيست. به كاميابيبراي چ تضميني هي ،بودن تحريم الزم به ذكر است جامع»

 ،جامع شدند ،آخر زماني از آغاز اعمال در مرحله ، پس از طي مدت0995  ها در هائيتي در مي تحريم ،مثال

نيروي نظامي دادند. از طرف ديگر توسل به أثير مطلوبي داشته باشند جاي خود را به كه ت سرانجام بدون اين

مورد اعمال  اند و چنانچه پنج ند ناكارآمد نبودهرس كه به نظر مي هاي هوشمند نيز به آن اندازه متحري

 91«.اند آميز بوده گونه كه ذكر شد موفقيت همان آنهامورد  دوا در نظر بگيريم، هاي هدفمند تسليحاتي ر تحريم

 

دوم( بناكارآمدیتحریمبند نارسایيهایهوشمند دلیل اقداماته شورایهایشکلي

امنیت

توان به عدم  وارد است كه ميبه شوراي امنيت هاي هوشمند  تحريماعمال رابطه با انتقادات زيادي در 

هاي  تحريم ر، تصميمات كميتههاي اخي در سال» يي اشاره كرد.رعايت اصول عدالت و نقض حق جبران قضا

گونه  اين انتقادها بر اين مبنا استوار بود كه اين .را به دنبال داشته استانتقادات زيادي  99شوراي امنيت،

هاي معيارمنجر به نقض  ،تبع آن گيرند و به هاي دادرسي را در نظر نمي ينضوابط مربوط به آي ،تصميمات

هاي ملي  ل امتناع دادگاهاحتما ،هاي هوشمند ها در اعمال تحريم يشوند. اين نارساي اساسي حقوق بشري مي

                                                           

84. The Institute for International Economic Study. 

85. Cortright, David and Others, “Refinement and Reform in UN Sanctions”, Paper Delivered at the Seminar 

Sanctions and the Political Economy of Crises, Co-organized by the Center of International Studies and Research and 

the International Peace Academy, Paris, 22-23 November 2001, p. 5, at www.fourthfreedom. org/pdf/parispaper. pdf 

86. The Impact of Economic Sanctions, Published by the Authority of the House of Lords, Select Committee on Economic 

Affairs,Vol.I,2006-7, London, p. 25, at www.publication.parliament.uk/pa/Id200607/Idselect/.../96/96i.pdf 

87. Ibid., p. 5. 

 خواهد شد. ها بحث تحريم هكميت ه. در مباحث آتي دربار99

http://www.fourthfreedom/
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ها  شود كه دولت منجر مي عالوه، اين انتقادات به .دهد ها را افزايش مي گونه تحريم اي از اعمال اين و منطقه

 ي كه ارائهويژه در جاهاي  رزند، بهها امتناع و ست تحريمگرفتن در فهر نام افراد و مؤسسات براي قرار از ارائه

توان در  هاي بارز اين واقعيت را مي از جمله مصداق 99«.م بررسي قضايي در سطح ملي استها مستلز نام

ها  ، برخي دولتها در جريان اعمال اين تحريم» شده عليه القاعده و طالبان مشاهده كرد. هاي اعمال تحريم

هاي جديد براي  نام اعده و همچنين در ارائۀلبان و القشده عليه طا هاي اعمال تحريم در همكاري با كميته

ها  هاي شكلي در اعمال تحريم رسايينشان دادند كه دقيقاً به خاطر ناها تعلل زيادي  تحريماين  فهرست

 91«.بود

و تغييرات شكلي اساسي را در اعمال  نظر كرده، اين مشكالت منجر شد تا شورا در اقدامات خود تجديد

اند  كه اين تغييرات تا چه حد توانستهچيستي و چگونگي اين تغييرات و اين پرسش  نظر بگيرد. ها در تحريم

 .استهاي موجود بكاهند موضوع مباحث بعدي  رسايياز نا

 

سوم( تحریمتغییراتلحاظگفتار اعمال ساختار امنیتدر سویشورای از هایشده

 هوشمند

نقض  ،ايت اصول عدالت در دادرسي و متعاقب آنهاي هوشمند عمدتاً مبتني بر عدم رع هاي تحريم نارسايي

ها  ييطور كه گفته شد اين نارسا و همان حقوقي همچون حق دادرسي منصفانه و حق دادخواهي مؤثر بودند

فراهم آورد. رفع اين مشكالت مستلزم ايجاد را ها  گونه تحريم در اعمال اين خود زمينه پيدايش معضالتي

منظم براي اين منظور،  توسعه يك طرح و برنامه. »استهاي هوشمند  تحريم تغييرات و اصالحاتي در اعمال

 :شمند داراي دو سطح متفاوتندهاي هو تحريم باشد؛ هاي هوشمند مي سيستم تحريم توجه و دقت در نيازمند

 گيرد. ست تحريم قرار ميدر فهر ؤسسهنام يك شخص يا م ،تصميم شوراي امنيت كه به موجب آن .0

هاي  فعاليت ،نظر مورد يا جايي كه مؤسسه دارد آن حضورولتي كه شخص هدف در قلمرو م دتصمي .9

 دهد براي اعمال تحريم. اي انجام مي ويژه

بدانند، را بهتر  ، ها براي اعمال تحريم ممكن است برخي حمايت از حقوق بشر در سطح تصميمات دولت

                                                           

89. Targeted Sanctions and Due Process Initiative, Discussion paper on Supplementary Guidelines for the Review of 

Sanctions Committee Listing Decisions, p. 1, at www.regierung.li/.../pdf-fl-aussenstelle-newyork-discussionpaper-

delisting-workshop-2007-11-8_01.pdf 

اي به  هاي ملي و منطقه هاي هوشمند، قضاياي مختلفي را در پيشگاه دادگاه هاي موجود در ساختار اعمال تحريم الزم به ذكر است نارسايي

توان به قضاياي يوسف، شركت البركات و كادي اشاره كرد كه مدعي  بدوي دادگستري اروپا مطرح ساخت. از جمله اين موارد مي دادگاهويژه 

كنندگان در دست  ثري براي طرح شكايت عليه تحريمابزار مؤ حال است و در عين  تحريم قرار گرفته فهرستاشتباهاً در  آنها نام بودند

 نداشتند.

90. Von der Herik, Larissa , op.cit., p. 804. 
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كند  ها مي هاي دقيق دولت به بررسي نيت را منوطآور تصميمات شوراي ام اصوالً اين امر ويژگي الزاماما 

يي ه رو كند و از كارآب تواند اعمال تصميمات شوراي امنيت در سراسر جهان را با خطري جدي رو كه مي

نظر گرفتن تضمينات اساسي براي حمايت از حقوق بشر در  سيستم امنيت دسته جمعي بكاهد. بنابراين در

 كنندههاي اعمال  نيست كه دولت ن معنااالزم است. البته اين بد مرجح و حتي ،سطح تصميمات شورا

  90«.هاي الزم كمك كنند كارگيري روش هتوانند شوراي امنيت را در ب ها نمي تحريم

 آنهاترين  كه از جمله مهم انجام دادها  ناچار اقداماتي براي كاهش اين نقص شوراي امنيت به ،بنابراين

جايگاه اين نهادها، اين گفتار، نام واحد مركزي و مجمع كارشناسان ياد كرد.   هتوان از ايجاد نهادي ب مي

ن نهادها بدون آگاهي اي دربارهكه بحث  آنجااما از  ؛دهد را نشان ميموفقيتشان و همچنين ميزان  آنها وظيفه

 . هيم پرداختها خوا كميته تحريمبه بحث پيرامون رسد، ابتدا  ها ناممكن به نظر مي تحريم از نقش كميته

 

 99هایشورایامنیتتحریمكمیتهبنداول(

و برخي وظايف خود در مورد  93ها را تأسيس تحريم منشور ملل متحد، كميته 99منيت طبق ماده شوراي ا

شود كه وظيفه  را محسوب ميبه اين كميته واگذار كرد. كميته يكي از اركان فرعي شورا ها  اعمال تحريم

ست ها از فهر كردن نام گيري در مورد خارج  تصميم .عهده دارد ؤسسات مشكوک را برست افراد و مفهر تهيه

 ،رئيس آن يس و دو نائبكميته است. كميته از اعضاي شوراي امنيت تشكيل شده و رئ تحريم نيز برعهده

كميته را در انجام  ،كردن خدمات اداري ملل متحد با فراهم دبيرخانه»شوند.  توسط شورا منصوب مي

از هشت متشكل )تيم نظارتي(  95ها تحريم دهد. كميته از اطالعات تحليلي تيم نظارتيِ ظايفش ياري ميو

94.استمند  از سوي دبيركل نيز بهره كارشناس انتصابي
هايي همچون مقابله با  اعضاي تيم نظارتي در مقوله 

هاي حقوقي  و موضوع مسافرتيهاي  وعيتنهاي تسليحاتي، مم تروريسم، كمك مالي به تروريسم، تحريم

اما  ،كند ها فعاليت مي تحريم هاي كميته نظارتي طبق دستورالعمل . تيمنداز دانش تخصصي برخوردار مرتبط

هاي كميته يا سازمان ملل نظر بيانگر، لزوماً شوند مي هايش منعكس هايش كه در گزارش ها و ديدگاه يهتوص

 هاي عضو و نيز با ارائه توسط دولت ها مال تحريمبا ارزيابي كيفيت اعهمچنين . تيم نظارتي ندنيست

ها نقش دارند، از قبيل تغيير ماهيت القاعده و تهديد  ي در مورد تغييراتي كه در اثرگذاري تحريميها گزارش

                                                           

91. Bothe, Michael, op.cit., p. 4. 

92. Security Council Sanctions Committee 

بيند تأسيس  تواند هر ركن فرعي را كه براي انجام وظايف خود الزم مي شوراي امنيت مي»: دارد منشور ملل متحد مقرر مي 99 هماد .19

 .«كند

94. Sanctions Monitoring Team 

ي متعاقب گروه نظارت به دنبال تأسيسو  9115ژانويه  31مصوب  0499 هقطعنام 1 بندالزم به ذكر است تيم نظارتي اولين بار، حسب  .15

 تأسيس شد. ،9110ژوئيه  31مصوب  0313 هقطعنام
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  91«.كند ها كمك شاياني مي تحريم مستمر آن، به كميته

كند و  ها كمك مي تحريم نها به كميتهت ،ست كه تيم نظارتيا رسد اين اي كه ذكر آن الزم به نظر مي نكته

 ندارد. هيچ صالحيتي اند  ها كوتاهي كرده هايي كه در اعمال تحريم اقداماتي عليه دولت براي اتخاذ

 

ووظایفآنواحدمركزیبنددوم(

رسي مستقيم به شوراي گونه امكان دست قبل از تأسيس واحد مركزي، افراد و مؤسسات هدف تحريم، هيچ

هاي متبوع  شده خود نداشتند و تنها از طريق دولت فرعي آن براي دفاع از حقوق نقض دهاينهاامنيت و 

صالح دولت متبوع  ادعاهاي خود را در پيشگاه نهادهاي ذي آنها منظورتوانستند اقدام كنند. بدين  خود مي

شد  واقع مي آنهابول كه مورد ق اين ادعاها را در صورتي ،هبا ايفاي نقش واسطها  دولت و خويش خود مطرح

شود قبل از تأسيس واحد  گونه كه مالحظه مي كردند. بنابراين همان هاي شورا مطرح مي تحريم در كميته

ها بستگي داشت كه  هاي فردي دولت به منافع و سليقه ،مركزي، طرح ادعاهاي اشخاص و مؤسسات هدف

 اين خود با اصول دادرسي منصفانه در تناقض بود.

واحد  ،هاي تيم نظارتي، شوراي امنيت با پيشنهاد فرانسه و اياالت متحده متعاقب توصيه ،يلبه همين دل»

توانند مستقيماً  و افراد و مؤسسات مي استملل متحد  وابسته به دبيرخانه ،. اين نهادتأسيس كردرا مركزي 

هاي  زيرا براي تمام كميته شود خوانده مي  مركزي اين نهاد،» 91«.براي طرح شكايت به اين نهاد مراجعه كنند

از سوي  99، دريافت تقاضاهاي حذف از فهرستاصلي واحد مركزي كند. وظيفه كه فعال هستند كار مي تحريم

اند(. شخصي كه مدعي  ها قرار گرفته ست تحريمها و مؤسساتي كه در فهر )شامل افراد، گروه استمدعيان 

ست )كه از طريق دادن درخواست به دولت متبوع يا شدن از فهرست است، بين روش قبلي حذف از فهرخارج 

يم به واحد مركزي دولت محل اقامت يا محل سكونت بود( و روش جديد )كه از طريق دادن درخواست مستق

را براي   كند آن ست را دريافت مي، درخواست حذف از فهرهنگامي كه واحد مركزي 99( حق انتخاب دارد.است

مدعي هاي محل سكونت يا اقامت فرد  و همچنين دولت 011اند را تهيه كردهست هايي كه فهر دولت يا دولت

قبل از تا هاي محل سكونت يا اقامت توصيه شده  ترا جويا شود. به دول آنها فرستد تا اطالعات و نظر مي

                                                           

96. Feinäugle, Clemens A., “The UN Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee: Emerging 

Principles of International Institutional Law for the Protection of Individuals”?, German Law Journal, vo.l. 09 No. 11, 

2008, p. 1516. 

97. Van der Herik, Larissa, op.cit., p. 805. 

98. delisting requests 

كه درخواست به واحد مركزي تسليم  د در مورد ايننتوان مي نيزمحل اقامت يا سكونت فرد  دولت الزم به ذكر است دولت متبوع فرد، .11

 د. نگيري كن صميمدنبال شود ت آن شود و منحصراً از طريق

100. designating governments 
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ست را تهيه كرده مشورت كنند. فرد مدعي از فهرست با دولتي كه فهر هرگونه اظهارنظر در مورد حذف نام

 اي براي حذف از فهرست داشته باشد، نظر ، توصيههاي فوق يك از دولت ها هر چه پس از اين مشورتچنان

 فرستد. تصميم ها مي توضيحاتي از طريق واحد مركزي يا مستقيماً براي رئيس كميتۀ تحريم هخود را با ارائ

به شده  وارد ها و انتقاداتترديد 010«.كند گيري مي تصميم اجماعاساس  كه بر ها است تحريم نهايي با كميته

هاي  تي از جانب دولتيگونه حما ها اين است كه آيا افرادي كه هيچ به كميتۀ تحريم ،واحد مركزي و در كل

ن از هاي خود نيز قرار دارند، شانسي براي خارج شد مورد غضب دولت ،كنند يا بدتر از آن خود دريافت نمي

 بريت دارند، آن هم ركني كه و در پيشگاه ركن فرعي شوراي امن كامالً سياسي ها در يك رويه فهرست تحريم

019؟!كند  مي گيري تصميم اجماعاساس 
 

 

  013مجمعكارشناسان(دسومبن

كه صالحيت رسيدگي به موارد  استاداري  يك نهاد نيمه قضايي يا به عبارت بهتر ،مجمع كارشناسان

موارد مشابه اين نهاد  از جمله»حريم را دارد. ست تشده براي خروج از فهر هاي ارائه خاصي از درخواست

نظير )اند  ملل متحد تأسيس شده هاي نظارتي متعددي كه متعاقب معاهدات حقوق بشري گروهبه  توان مي

فهرستي از  ،. شكل كار به اين صورت است كه دبيركلكميته حقوق بشر و كميته ضد شكنجه اشاره كرد

را براي تشكيل يك مجمع  الملل كيفري، اداري يا حقوق بين هاي نهدر زميتجربه  مستقل و باكارشناسان 

ست تحريم رسيدگي كنند. فهرافراد متقاضي خروج از   د تا به درخواستكن )خاص( ارائه مي دائمي يا غيردائم

 تواند ميكند. كميته  و كميته را از تصميماتش مطلع مي برخوردار بودهگيري   صالحيت تصميم از مجمع

. افرادي كه در آور نيست مع براي كميته الزامهاي مج بنابراين توصيه .يد كندرا رد يا تأي ،عممج تصميمات

امكان  ،توانند شكايات خود را مستقيماً به مجمع ببرند و به اين ترتيب اند مي ست تحريم قرار گرفتهفهر

دگي به هر مورد، امكان به هنگام رسيمجمع د. وجود دار آنهابراي  كار و سازدسترسي مستقيم به اين 

 و با رعايت حفظهاي مناسب  البته از طريق روش هارات نامكتوب و ديگر اطالعات رادسترسي به اظ

حدي كه الزم باشد به اطالع عموم  تا ،آور نيست . تصميمات مجمع اگرچه الزامدارد اطالعات محرمانه

                                                           

101. Feinaugle, Clemens A, op.cit., p. 1529. 

درخواستي كه  99اند. از ميان  اند، موفقيت چنداني در احقاق حق خود نداشته ه افراد و مؤسساتي كه از طريق واحد مركزي اقدام كرد .919

درخواستي كه از سوي  91. همچنين از درصد منجر به نتيجه شده است 39، معادل آن مورد 9از جانب افراد به اين واحد رسيده، تنها 

با درخواست افراد بوده و به عبارت ديگر تنها  آنهادليل ارتباط  درخواست پذيرفته شده كه آن هم به 09مؤسسات به واحد مركزي رفته، تنها 

 است. به بوده درصد 51اند. آمار پذيرش درخواست مؤسسات  خارج شده فهرستاز  همربوط توسط كميت هبا يك تصميم هم فرد و هم مؤسس

كه از مجراي واحد مركزي   ها صورت گرفته، بدون اين تحريم هشده، توسط كميت فهرستكلي، اكثر اقداماتي كه موجب خروج افراد از  طور

 عبور كرده باشند.

103. panel of experts 
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در مقايسه با ساير نهادهاي  مجمع بيانگر اين است كه كارشناسانبررسي روش كار مجمع  015«.رسد مي

اشاره كرد. اين نهاد  آن فانهطر توان به بررسي مستقل و بي مي آنها داراي مزايايي است كه از جمله مشابه،

صدور تصميمات و هم در مورد انتخاب كارشناسان از استقالل الزم برخوردار است. اگرچه  هم در زمينه

امكان عالوه  . بهاند  در سطح وسيعي پذيرفته شده ند اماجرا نيستاالاز نظر حقوقي الزم تصميمات مجمع

هر مورد در . همچنين دسترسي مجمع به اظهارات نامكتوب دسترسي مستقيم افراد به مجمع وجود دارد

تصميماتي  ،. از طرف ديگرآورد را براي اين نهاد فراهم مييك بررسي كامل از اطالعات موجود امكان انجام 

در مورد يك نكته حائز اهميت شود.  رسد موجب افزايش شفافيت كار مجمع مي ع عموم ميكه به اطال

كاهش  كار و سازگونه  حالي كه يكي از اهداف طراحي اين در: »كه ستا فعاليت مجمع كارشناسان اين

ه طرح منجر بامر خود  ،هاي مجمع را رد كند، اين هاست، چنانچه كميته، توصيه رژيم تحريم ايرادات حقوقي

  014«.بيشتري خواهد شدايرادات 

 

قطعنامه(مبحثپنجم به فعالیت9191نگاهيحقوقي امنیتعلیه ایهایهستهشورای

ایرانجمهوریاسالمي

خود و چهارمين  هششمين قطعنام ،0399خردادماه  09مطابق با  9101ژوئن  9 شوراي امنيت در تاريخ

ي ممتنع في كشورهاي تركيه و برزيل و يك رأي منرأ 9ي مثبت، أر 09با  را عليه ايرانتحريمي  هقطعنام

 هاي جديدي را عليه ايران آغاز كرد.  تحريم، اعمال لبنان به تصويب رساند و بدين ترتيب

يران بود در اسفندماه شورا عليه ا هشوراي امنيت كه سومين قطعنام 0913 هت كه قطعناماين در حالي اس

سيده بود و پيش از آن نيز ي ممتنع از سوي اندونزي به تصويب شورا رأيك ري مثبت و تنها رأ 05با  91

شوراي  نخستين بار بود كه قطعنامه ده بود. بنابراين اينتصويب ش به اتفاق آرا 94در آذرماه  0131 هقطعنام

اي،  هيك دانشمند هست ،چهارم تحريمي قطعنامهد. براساس تصويب شي غير موافق رأ 3امنيت عليه ايران با 

متعلق به سپاه  همؤسس 04، بودندهاي اتمي و موشكي ايران  ارتباط با برنامهداشتن به  متهم شركت كه 99

 . گرفتندمجموعه خطوط كشتيراني در فهرست تحريم قرار  و سه نهاد زيرپاسداران 

اط مثبت و كند گوياي نق هايي هدفمند را بر ايران تحميل مي كه تحريم 0999 قطعنامهنگاهي حقوقي به 

 .مطرح خواهند شدكه در ذيل  استهاي هوشمند شورا  منفي در اعمال تحريم

 

                                                           

104. Cortright, David and Others, “Human Right and Targeted Sanctions”, Sanctions and Security Research 

Program, An Action Agenda for Strengthening Due Process Procedures, November 2009, p. 46, at 

www.statewatch.org /news/2009/dec/eu-ngos-sanctions-targeting.pdf 

105. Ibid., p. 46. 
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قطعنامههگفتاراول(مقدم

 د:نشو ها معموالً نكات زير ذكر مي قطعنامه هدر مقدم

  ،ط پيشينتبهاي مر تأكيد بر قطعنامه ـ

 ،يد شدهبر اصول و قواعد حقوقي از پيش تأي تأكيد ـ

  ،اند يد واقع نشدهدر گذشته مورد تأي يد بر اموري كهتأك ـ

  ،المللي بين هشد تأكيد بر حقوق شناخته ـ

  ،ذكر اهداف، اصول و كليات قطعنامه ـ

 ،حقوقي باشدكه ممكن است كامالً يا بعضاً غيرذكر اموري  ـ

  .علل و موجبات صدور قطعنامه ـ

ها  امهقطعن ههاست. مقدم از متن قطعنامهتفاوت م ،هاي شوراي امنيت اعتبار و آثار حقوقي مقدمه قطعنامه

  011د.ها استفاده كر نصر تفسير قطعنامهبه عنوان ع آنهاتوان از  و تنها مي آور است فاقد قدرت الزام

عنوان مثال شوراي  به است.هاي هوشمند  ي در اعمال تحريمداراي نكات مثبت 0999 قطعنامه همقدم

همچنين  ويد زده اعتماد براي رشد و توسعه مهر تأي گون و قابلهاي گونا امنيت بر لزوم دسترسي به انرژي

هيچ  مهم ديگري كه به هالمللي احترام گذاشته است. نكت نبه حقوق و تعهدات كشورها در رابطه با تجارت بي

نبايد از آن غافل شد اين است كه شورا در بندهاي پاياني مقدمه بر اين مطلب  0999 قطعنامهتفسير وجه در 

د نزيادي با تجهيزاتي دار شباهت ،د كرده كه تجهيزات شيميايي و مواد خام الزم براي صنعت پتروشيميتأكي

تأكيد  ه، دليل عمدنياز است. به اعتقاد نگارندهمورد اي  سوخت هسته هاي حساس چرخه فعاليت كه براي

ست، ا ها وشمندتر تحريمتبع آن توجه زياد شورا در اعمال هرچه ه ، نگراني و بهشورا به اين موضوع مهم

كه تحريم مواد و تجهيزات صنعت شيمي و  ،پيشاپيش پذيرفته است ،زيرا شورا با تأكيد بر اين مهم

 ها را هوشمندي تحريم ،تبع آن به شته،پتروشيمي ممكن است بر زندگي و رفاه مردم عادي تأثير منفي گذا

ي اين رخداد ناخوشايند كه احتمال وقوعش زياد شورا سعي كرده از قبل برا ،د. به همين سببزير سوال ببر

 ،كه هيچ چيز در اين قطعنامه است توجيه در نظر بگيرد. همچنين شورا در بند پاياني مقدمه با تأكيد بر اين

گونه  ، هركند استفاده يا تهديد به زور نمياز جمله  ،اذ اقدامات يا اعمال خارج از عرفكشورها را وادار به اتخ

فاقد مشروعيت كرده است كه خود از  از چارچوب حقوقي قطعنامه باشد كه خارجرا ها  دي دولتاقدامات بع

يا تهديد به استفاده زور  ازحصري ندارد و استفاده  ه، جنبآيد. اين بند شمار مي جمله نكات مثبت قطعنامه به

به آن موارد ديگري نيز توان  هاي اعمال خارج از چارچوب قطعنامه است و مي تنها يكي از مصداقاز آن، 

 .تسري داد
                                                           

مجموعه مقاالت و  ،«المللي هاي اخير شوراي امنيت در مبارزه عليه تروريسم بين تحليل قطعنامه »دلي، محمدرضا، ضيائي بيگ .916

 .931، ص0391ماه  ، پنجم و ششم ديالملل شده در همايش تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسالم و حقوق بين هاي ارائه سخنراني
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9191قطعنامهمتن(گفتاردوم

مطالب اين  ،. بنابرايناستهاي هوشمند  مثبت و منفي در رعايت اصول تحريم نكاتمتن قطعنامه حاوي 

 .شود ميدر دو قسمت بررسي  گفتار

 

هایهوشمندبرمبنایرعایتاصولتحریم9191قطعنامهمثبتنکاتبنداول:

هاي قبلي بر ايران  را نسبت به قطعنامه يهاي جديد و شديدتر شوراي امنيت كه تحريم 0999 مهقطعنا

 هاي هوشمند شورا به تصويب رسيد. كند، تحت رژيم تحريم تحميل مي

ابراز داشت: ما  0999 قطعنامهي در كنفرانس خبري بعد از س گتن ديدبير امور سياسي واشن بيل برنز،»

ها بر مردم ايران را به  ايم كه تأثير تحريم ر نگارش قطعنامه تا حد ممكن تالش كردههمراه شركايمان د به

 011«.حداقل برسانيم و تمركز خود را تا حد ممكن بر مقامات ارشد ايران قرار دهيم

 ،شود كنون عليه ايران را شامل مي شده تا هاي اعمال ترين تحريم نحوي جامع به 0999 قطعنامهچه  اگر

اي و افراد و نهادهاي درگير  هاي هسته مؤسسات مربوط به فعاليتدادن  رسد بتواند با هدف قرار به نظر مي

 0999 قطعنامهشده توسط  هاي هوشمند اعمال ها بر مردم ايران بكاهد. تحريم در اين امور از تأثير تحريم

 :شود كه به شرح زير است امل ميهاي هوشمند را ش انواع مختلفي از تحريم

 

هایمسافرتيحریم.ت9

جهت ممانعت از ورود و خروج افرادي كه نامشان را خواهد تا تدابير الزم  كشورها مي هقطعنامه از هم 01 بند

 استثنا ،مثبت اين قسمت از قطعنامه همشخص شده به عمل آورند. نكت هاي قبلي هاي قطعنامه در ضميمه

 شوند.  ليف ديني انجام ميجمله انجام تكا دوستانه از هاي انسان سفرهايي است كه در زمينه كردن

گيرد كه  شوراي امنيت تصميم مي»: است بيان شده به اين نحو (01 بنددر متن قطعنامه ) اين استثنائات

كار  به كند در مواردي كه كميته به صورت موردي ذكر مي بايدآمده است ن بندهمه تدابير الزم كه در اين 

ام تكاليف مذهبي قابل توجيه از جمله انج ،بر مبناي نيازهاي انسان دوستانهگونه سفرها  اين .گرفته شوند

 .است

ها به حقوقي همچون  سعي شده تا حد ممكن در اعمال اين تحريم ،گونه كه مالحظه شد بنابراين همان

رسد عبارت بشردوستانه كه در اين قسمت از  آسيبي نرسد. همچنين به نظر مي ،آزادي مذهب و وجدان

، رعايت ساير حقوق بشري نيز توسيعي دارد و منظور شورا از استفاده از اين عبار ه، دامنامه عنوان شدهقطعن

حصري  هجنب« انجام تكاليف ديني»، زيرا ذكر مين نيازهاي پزشكيأراي درمان و تباشد، از جمله مسافرت ب
                                                           

107. UN Security Council Resolution 1929 on Iran, FPC Briefing, Bill Burns, under Secretary of Political Affairs, Foreign 

Press Center, Washington, DC, June 9, 2010, at www.nti.org/e_research/source_docs/us/department, state/ …/ 04/pdf 

http://www.nti.org/e_research/source_docs/us/department
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ين . همچناستاي مسافرتي ه شده در ممنوعيت لحاظ ههاي بشردوستان صداقي براي معافيتبلكه م ،ندارد

 ي امور درماني و پزشكي از اينولي برا ،استثنا قائل شود ،رسد كه شورا براي امور ديني منطقي به نظر نمي

 نظر كند.   ها صرف معافيت



911های)هوشمند(كاالیيتحریم.9

 9 بنده است. لحاظ شد 0999 قطعنامهباشد كه در  ميهاي هوشمند  اين نوع تحريم نيز از انواع تحريم

موجب اين قسمت از قطعنامه فروش  كند. به نوعي تحريم هوشمند كااليي را بر ايران تحميل مي ه،قطعنام

داراي كاليبر سنگين،  هسامانهاي جنگي زرهي،  هاي جنگي، ماشين مستقيم و غيرمستقيم هر گونه تانك

اي(  هاي متعارف )غيرهسته سالح هر زمرموشكي كه د هسامانيا  هواپيماي جنگي، بالگرد تهاجمي، ناو، موشك

مانع از ورود تجهيزات  ،. همچنين اين نوع از تحريماستشده در سازمان ملل هستند به ايران ممنوع  ثبت

 پيگيري همي كه توسط شوراي امنيت يا كميتالذكر از قبيل قطعات يدكي و اقال هاي فوق مرتبط با سالح

ها رعايت تفكيك  قوت اين بخش از تحريم هشود. نكت ه ايران مياند ب خص شده( مش9111) 0131 قطعنامه

هاي نظامي مربوط  بدين صورت كه با تحريم كاالهايي كه به فعاليت است؛بين كاالهاي نظامي و غيرنظامي 

خارج شده كه  ،و رفاه مردم عادي مورد نياز است از شمول تحريم آن دسته از كاالهايي كه براي بقاشود،  مي

 .استهاي هوشمند  اصول اساسي در اعمال تحريماز  اين خود

 

 ها(هایمالي)انسداددارایيتحریم.9

 90 بند. وردخ هاي مالي است كه در اين قطعنامه نيز به چشم مي هاي هوشمند، تحريم از ديگر انواع تحريم

يد آن، نقل و انتقال از خواهد مانع از ارائه خدمات مالي از جمله بيمه يا تمد كشورها مي هقطعنامه از هم

كه اين خدمات،  بر اين كه اطالعاتي داشته باشند مبني صورتي در طريق خاک كشورشان و ... به ايران شوند،

حمل و پرتاب  سامانه هاي ايران و توسع هاي حساس هسته د در گسترش فعاليتنتوان نابع ميها و م دارايي

كردن منابع مالي و  تواند از طريق مسدود همچنين مي عتاي سهم داشته باشند. اين ممان هاي هسته سالح

 وارد خواهند شد يا مسدود آنهاهاي موجود در خاک اين كشورها يا منابعي كه در آينده به خاک  ديگر دارايي

د گرفت. از نكات نيا در آينده قرار خواه دنقرار دار آنهاكردن منابعي صورت گيرد كه تحت حاكميت قضايي 

به مواردي است كه در گسترش  آنهاشمول  هساختن دامن محدود ،هاي مالي نه تحريمگو مثبت اين

گونه  سهم داشته يا دارند. اين امر مصداق بارز هدفمند بودن اين ،اي و امور مربوط به آن هاي هسته فعاليت

 خواهد كاست. ،كه از صدمه به مردم عادي كشور هدف استها  تحريم

                                                           

108. targeted commodity sanctions 
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 هایتجاریتحریم.1

هاي تجاري با ديگر كشورهاي دخيل در  منفعتي را در فعاليت نبايدايران » :دارد قطعنامه مقرر مياين  1 بند

زي سا هاي غني خصوص فعاليت ، بهاي هاي هسته ده از مواد و فناوريامر استخراج اورانيوم، توليد و استفا

هاي بالستيك داراي  تبط با موشكهاي مر هاي آب سنگين يا فناوري فعاليت هاورانيوم و بازفرآوري آن و هم

كشورها  ههم ،بر اساس تصميم شورا ،اي كسب كند. عالوه بر اينه هاي هست ابليت حمل و پرتاب سالحق

، شهروندان ايراني و نهادهايي كه در ايران هايي با ايران گذاري چنين سرمايهبايد از  در قلمرو قضايي خود 

و تحت هدايت  آنهابا افراد و نهادهايي كه از جانب  قرار دارند حاكميت اين كشور اند يا تحت تشكيل شده

طور  . بنابراين همان«خودداري ورزند ستآنهافعاليت دارند يا نهادهايي كه مالكيت و كنترلشان در دست  آنها

شده عليه ايران نيز هدفمند طراحي شده و تجارت را  هاي تجاري اعمال ، تحريماست كه متن قطعنامه گويا

شورا تا حد ممكن سعي  ،اند. بدين ترتيب اي محدود ساخته هاي هسته هاي مرتبط با فعاليت زها در حوتنه

ضروري تشخيص  ،اساس اهداف قطعنامه مگر در مواردي كه بر ،اي نزند كرده به اصل آزادي تجارت لطمه

ه به حقوق و تعهدات اشاره كرده ازجمل آنهابنابراين شورا به باورهاي خود كه در مقدمه به  داده است.

 عمل پوشانيده است. المللي، جامه رابطه با تجارت بين ها دركشور

 

دوستانهانسانهایمعافیت.5

. ها است به هنگام اعمال تحريم دوستانه هاي انسان در نظر گرفتن معافيت ،يكي ديگر از نقاط قوت اين قطعنامه

اي از  دمات ذخيرهخ هها بايد مانع از ارائ ه همه دولتگيرد ك شوراي امنيت تصميم مي ،قطعنامه 09 بندطبق 

از جمله  ،ها و شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران ر سوخت و ديگر مواد براي كشتيمين ذخايأقبيل ت

كه اين  اطالعاتي داشته باشند مبني بر اين آنهادر صورتي كه  ،شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند

تحريمي ممنوع باشد.  قطعنامهطبق چهار  آنهامين و فروش أحال حمل كاالهايي هستند كه ت شناورها در

مين مواد و خدمات تحريم بدين صورت است كه چنانچه تأدر نظر گرفته شده در اعمال اين نوع از  استثناي

دوستانه  انسان هاي معافيتد. اين قبيل شو هاي فوق نمي نه باشد مشمول تحريمدوستا مزبور براي اهداف انسان

جالب تر  ههاي هوشمند است. نكت ت و هدف تحريمخورد هماهنگ با ماهي كه در متن قطعنامه به چشم مي

نبايد  بندهاي درج شده در اين  كند كه ممنوعيت شوراي امنيت تأكيد مي ،بندكه در انتهاي همين  اين

ميان صلح  وجود رابطه مستحكم گر آگاهي شورا ازخود نماياناين  وهاي مشروع اقتصادي را در بر گيرد،  فعاليت

هاي اقتصادي مشروع صريحاً بر  كيد بر آزادي فعاليتهمچنين شورا با تأ 019.استهاي اقتصادي  پايدار و فعاليت

                                                           

آن، صلح را در  0ه منشور سازمان ملل متحد و ماد هچنان مستحكم است كه مقدم ميان صلح، همكاري و مبادالت اقتصادي آن هرابط .911

اري اقتصادي، ارزشي واال قائل ع، يعني فراتر از فقدان جنگ، مورد توجه قرار داده و در راستاي تقويت مباني صلح براي همكمعنايي موس
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 يد زده است.، مهر تأي( بر اساس مقدمه و مفاد منشورهاي خود )طبق فصل هفتم منشور حيتمحدود بودن صال

 

رتشویقدركنارتحریماستفادهازابزا.6

رسد، استفاده از تشويق در  ها منطبق به نظر مي از ديگر نقاط قوت اين قطعنامه كه با اصول اعمال تحريم

ها پيشنهاد  نظران براي تأثيرگذاري هرچه بهتر تحريم كنار تحريم است. يكي از مواردي كه از سوي صاحب

 ها هنگامي كه به تحريم». به عبارت ديگر تحريم استها در كنار اعمال  تشده، استفاده از ساير سياس

استفاده  ،يكي از اين راهكارهاي پيشنهادي 001«.ترين تأثيرگذاري را خواهند داشت تنهايي اعمال نشوند، بيش

. از جمله داليل استفاده از ابزار تشويق در كنار تحريم اين است بزار تشويق در كنار تحريم استاستفاده از ا

ها در شرايط بد اقتصادي و سياسي  تحريم هشده از ناحي دف به دليل فشارهاي واردكه ممكن است كشور ه

گيري آن در مقابل  منجر به جبهه ،كردن اوضاع اين كشور تر ل تحريم در اين شرايط با وخيمقرار گيرد و اعما

لي را نسبت به المل بين هتيب، چنانچه اين كشور، نگراني جامعتر المللي شود. بدين هاي جامعه بين خواسته

المللي تن  بين ههاي جامع به خواسته كه اين ها ابراز شده مشاهده كند، احتمال وضعيتش كه در قالب تشويق

عضو دائم شوراي امنيت،  4از سوي  با ارائه پيشنهادها 0999 قطعنامهچهارم  هشود. ضميم تر مي دهد بيش

 خوبي استفاده كند.  ر تشويق در كنار تحريم بهاتحاديه اروپا، ايرلند شمالي و آلمان توانسته از ابزا

اي، مسائل  انرژي هسته ده در زمينهفته شها به كار گر هايي كه در اين قطعنامه در كنار تحريم تشويق

، مسافرتي، توسعه اقتصادي، اجتماعي يزيرساخت ي،سياسي، اقتصادي، انرژي، كشاورزي، محيط زيست

هاي شوراي امنيت تن دهد از  ند. در صورتي كه ايران به خواستهستهمحيطي  بشردوستانه و مطالعات زيست

د نظر قرار داد مهمي كه بايد م ههاي مذكور مساعدت خواهد شد. نكت الذكر در زمينه سوي كشورهاي فوق

حل  گيري يك راه به منظور پي»شود:  يمه با اين عبارات آغاز مي. ضماست 5 ه ضميمههدف شورا از ارائ

شورا  هاين عبارات حاكي از توجه ويژ «.اي ايران... خصوص موضوع هسته مدت و مناسب در جامع، طوالني

ه اين دهند . همچنين نشاناستالمللي  راري صلح و امنيت بينمدت در برق ثر و طوالنيؤبه اتخاذ تدابير م

ل مسائل امتدابير تشويقي عمدتاً ش .و واكنشي واقف است مدي اقدامات موقتآكاراست كه شورا به نا

حوريت حقوق الباً مند كه غمحيطي هست اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و زيست ،اقتصادي، تجاري، سياسي

يعني حركت  ،خود هگونه تدابير در مسير از پيش تعيين شد اتخاذ اينشورا اين بار نيز با  ،ند. بنابراينبشري دار

                                                                                                                                                        

المللي در حل مسائل اقتصادي ياد كرده، و سپس در  اهداف سازمان، از همكاري بين همنشور در زمر 0( ماده 3اند. به همين خاطر بند ) شده

 بنيان نهاده است. عنوان ركن اصلي خود هاي اقتصادي و اجتماعي را به ساختن اين امر، دشواري ( براي محقق19تا  10فصل دهم )مواد 

110. The Impact of Economic Sanction, op.cit., p. 35. 
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ملل  پيش از اين در عمليات حفظ صلححركتي كه  000؛گام برداشته است ،از حفظ صلح به سمت تحكيم صلح

 .استحمايت از حقوق بشر  ،آن هخورد و الزم متحد به چشم مي

 

9191قطعنامهنقاطضعف(نددومب

رساني به مردم عادي  تالش كرده تا حد ممكن از آسيب 0999 قطعنامهطور كه عنوان شد  چه همان اگر

اتي است استفاده از عبار ،اشكاالت وارد بر اين قطعنامه . از جمله، خالي از اشكال نيستاما مواد آن .بكاهد

ها در  ولتد هبخشيدن به اراد اين عبارات با اهميت هكرسد  چنين به نظر مي كه تاب تفسير موسع دارند.

قطعنامه  09بند  ،به عنوان مثال .اند ت هدفمند قطعنامه خدشه وارد كردهزيادي به ماهي اعمال تحريم تا حد

ها و شناورهاي  كشتي اينكه بر ي در دست داشته باشند مبنيكه اطالعات صورتي در خواهد ميها  دولتاز 

از  هاي تحريمي ممنوع است طبق قطعنامه آنهامين و فروش أمذكور در حال حمل كاالهايي هستند كه ت

رداد با ايران يا ... ها و شناورهاي ايراني يا داراي قرا ... به كشتي اي مانند تأمين سوخت و خدمات ذخيره هارائ

ها در اعمال  دولت هه براي ارادرسد اين عبارات با اهميت بيش از حدي ك . به نظر ميممانعت به عمل آورند

اي به  گونه اشاره هيچ ،زيرا در متن قطعنامه اند اثر منفي گذاشته ،بر هدفمندي قطعنامه ،ها قائل شده تحريم

بايد تابع چه معيارها  م كه اطالعاتـمه هنكتاين  هدربارهمچنين  گونه اطالعات نشده و كميت و كيفيت اين

اختيار شده  سكوتم دانست ـبه اعمال تحريا را مجاز ـه كشور آنهاي باشند تا بتوان بر اساس ـو استانداردهاي

اعمال  توان كه آيا مي از جمله اين ،دنكن خطور ميذهن  جواب زيادي به يهاي ب پرسش ،ايناست. بنابر

ند؟ آيا دنبال منافع سياسي خود هست لباً بهاهايي استوار كرد كه غ دولت ههايي را بر اراد چنين تحريم اين

فارغ از مالحظات سياسي  نيت تمام و ها با حسن بود كه دولتبين  المللي كنوني خوش بين هتوان در جامع مي

طرف براي ارزيابي  جعي صالح و بيداخت؟ آيا نبايد مرها خواهند پر وظايف خود در اعمال تحريمبه انجام 

ها  خص شود اطالعات دولتها قبل از اعمال تحريم وجود داشته باشد؟ همچنين چنانچه مش اطالعات دولت

ول جبران چه ركني مسئ ،اعتبار الزم بوده استاند ناقص يا فاقد  اساس آن به اعمال تحريم پرداختهكه بر

هاي  پرسش اينهابيني شده است؟  ا اصالً جبران خسارتي پيشباشد؟ آي شده به كشور هدف مي خسارات وارد

گونه  رسد براي كاهش اين كه در ارتباط با قطعنامه بايد مورد توجه قرار داد. به نظر مي هستندپاسخي  بي

معيارها و استانداردهاي الزم براي ، گام تهيه و تصويب قطعنامه چارچوببهتر است شورا به هن ها نقص

 شبهاتي برايها را ارائه كند تا حداقل در مواردي كه  گونه تحريم ر اطالعات كشورها در اعمال اينارزيابي اعتبا

اين كشور بتواند با استناد به معيارها و  ،وجود دارد يچنين اطالعاتصحت و اعتبار  كشور هدف در مورد

 هها به تشخيص و سليق حريماعمال ت واگذاري ،صورت اين اردهاي موجود از حق خود دفاع كند. در غيراستاند
                                                           

گل،  است: ابراهيم« امنيت انساني»و « فرهنگ صلح»مفهوم تحكيم صلح منبعث از رويكردهاي نوين به صلح و امنيت، يعني  .999

 .994، ص پيشين، ...تحوالت حفظ صلح عليرضا، 
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 رسد.  دور از اصول عدالت به نظر مي ،ها دولت

بازرسي از  هارتباط نيست، دادن اجاز الذكر نيز بي وقاز ديگر نقاط ضعف قطعنامه كه با موارد ف

 اجازهقطعنامه به كشورها  04و  05 بندهايي است كه به سمت يا از طرف ايران در حركت هستند.  محموله

هاي مظنون را كه از ايران يا به طرف ايران در حال حركت هستند در قلمرو  ها و كشتي تا هواپيمادهد  مي

 هاجازولي بازرسي در درياي آزاد نياز به  .سرزميني خود بدون اخذ مجوز از كشور صاحب پرچم بازرسي كنند

وجود يكي از اقالم  ثقي دال بربازرسي در صورتي است كه اطالعات موّ هكشور صاحب پرچم دارد. اجاز

 ،كه قطعنامه كننده باشد. با توجه به اين هاي قبلي و حاضر در اختيار دولت توقيف شده در قطعنامه ممنوع

اي عطتوان گفت شورا با ا مي ،براي كشتي مظنون در نظر نگرفته گونه تعريف، معيار يا استانداردي هيچ

اگذاشتن اصل استقالل پ شده منجر به زير هاي ذكر صالحيت بيش از اندازه به كشورها در بازرسي محموله

د وش ميها كه اساس تشكيل سازمان ملل محسوب  لتها شده و به اصل برابري حاكميت دو حاكميت دولت

 نيز خدشه وارد كرده است. 

كه در  ها است اي( در ليست تحريم هستهاي متعارف )غيره دادن سالح قرار ،از ديگر نقاط ضعف قطعنامه

زيرا موضوع  ،رسد ريم تسليحاتي، هوشمند به نظر نميقطعنامه به آن اشاره شده است. اين نوع تح 9 بند

ين كشور. به اعتقاد نه يك تحريم تسليحاتي جامع عليه ا اي ايران است، هاي هسته فعاليتتحريم  ،قطعنامه

 ،ور باشد. به عنوان مثالمنش 40 هشده در ماد تواند ناقض حق ذاتي دفاع مشروع ذكر ما اين نوع تحريم مي

هاي متعارف نيازمند باشد اين  چنانچه كشور هدف مورد تجاوز قرار گيرد و براي دفاع از خود به سالح

تبع آن ممكن است از  ها اثر منفي خواهد گذاشت و به گونه سالح تحريم، بر دسترسي كشور هدف به اين

يندي بر مردم كشور ، تأثيرهاي ناخوشاوع تحريماين ن ،از سوي ديگر .قدرت دفاعي اين كشور كاسته شود

و در صورتي كه كشور هدف  009شود اعمال اين تحريم موجب ايجاد بازار سياه تسليحاتي مي گذارد. هدف مي

مكن برآورده خواهد چار نياز خود را از بازار سياه به هر قيمت منا در دفاع از خود نياز به سالح داشته باشد، به

اعي و امنيتي قرباني نيازهاي دف ،هاي اقتصادي و رفاهي كشور هدف شود اولويت ب ميسب . اين امرساخت

 كند.  ن صدمه را به مردم عادي وارد ميتري بيش آن شود كه اين وضعيت

، 1 توان به بند ارد آورده است، ميها خدشه و هدفمند بودن تحريم بهشدت  مواردي كه بهديگر  از ميان

. اين ندا ها قرار داده م تحريميكرد كه مواد داراي كاربرد دوگانه را تحت شمول رژقعطنامه اشاره  9 و 9، 1

تسهيالت مرتبط با آب »، «هاي بالستيك فناوري مرتبط با موشك»بردن عباراتي همچون ر كا هبندها با ب

ه موجب شده تا موادي كه داراي كاربرد دوگان «رتبط با فناوري تسليحاتي و نظاميمواد م»و« سنگين

داشتي و ـپزشكي، داروسازي، به م مصارفـرد دارند و هـاي كارب هـم در صنايع نظامي و هستـد و هـهستن

                                                           

 هاي هوشمند، جلوگيري از ايجاد بازار سياه است. تحريمشايان ذكر است يكي از اهداف  .999
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 ها قرار گيرند.  تحريم فهرستمحيطي دارند در  زيست

توان به صنعت پتروشيمي اشاره كرد كه شوراي امنيت در مقدمه قطعنامه نيز به  گونه موارد مي از اين

ست. اهميت اين صنعت و مواد و تجهيزات مرتبط با آن در زندگي بشر امروزي به اهميت آن اشاره كرده ا

سوخت  هميان مواد مورد نياز صنعت پتروشيمي و چرخ هحدي باالست كه حتي خود شورا نيز به رابط

كه اكثر  . با توجه به اينبوده استتحريم اين كاالها  صدد توجيه دراي اذعان داشته و از اين طريق  هسته

كه امروزه هايي   فناوريبسياري از  خاستگاه ابتداييدر صنايع نظامي كاربرد دارند،  003هاي باال  اوريفن

همگي به حقوق بنيادين نوع بشر يعني حق حيات، حق  وي و محيط زيستي دارند )كاربردهاي پزشكي، داروي

سپس به و مي بوده نظا سامانهشوند(، در  بر سالمت و بهداشت، حق بر محيط زيست طبيعي مربوط مي

داخلي خود  هعنوان شبك ارتش آمريكا بههفتاد،  هد اينترنت كه ابتدا در ده، مانناند هعمومي عرضه شد هجامع

المللي عرضه شد. به همين دليل اكثر مواد و تجهيزاتي  ملي و بين هكرد و سپس به عرص از آن استفاده مي

در مورد  «تجهيزات مرتبط»يا « مواد مرتبط»از عبارت ها قرار داده و  تحريم فهرستكه شوراي امنيت در 

استفاده كرده داراي كاربرد دوگانه هستند و هم در صنايع نظامي و هم در صنايع پزشكي، دارويي،  آنها

هستند كه تحريم مواد پتروشيمي  اين مواردترين  بهداشتي، كشاورزي، محيط زيستي و... كاربرد دارند مهم

هاي جدي  را با چالش آنهادي مردم عادي در پي خواهد داشت و زندگي عا ايوء زيادي برمطمئناً آثار س آنها

 خواهد كرد. رو  روبه

نانومتر با استفاده از  گيري سطوح مولكولي در حد اندازه و هاي آناليز توان به تكنيك گونه موارد مي از اين

هاي توليد  شناسايي صحت روش در اي اشاره كرد كه كاربرد گسترده TEMو  SEMهايي همچون  دستگاه

توان به  هاي كاربرد اين مواد مي هاي كربني(. از نمونه لولهولكولي )نانو( دارند )مانند نانومواد در سطح م

شود و  استفاده مي آنهادر صنايع داروسازي اشاره كرد كه جهت اثرپذيري و جذب بهتر دارو از  آنهااستفاده از 

ها  دستگاه اين از د. همچنيننشو انبي حاصل از دُز زياد دارو ميهمچنين باعث كاهش عوارض ج

(TEM,SEM) هاي قابل استفاده در صنايع  كاتاليستگيري براي توليد نانو زات اندازهعنوان تجهي به

گونه  اين عالوه به. استشود كه براي توليد محصوالت بهينه ضروري  پااليشگاهي و پتروشيمي استفاده مي

گيري در توليد انواع فلزات سنگين مانند تيتانيوم و ژرمانيوم كاربرد دارند كه خود اين فلزات  هتجهيزات انداز

براي توليد آلياژهاي مقاوم و سبك مورد نياز هستند. اين آلياژها در توليد و ساخت تجهيزات پزشكي و 

. گيرند قرار مي  استفاده موردها  هاي استخواني و ايمپلنت از وسايل جراحي گرفته تا پالكت ،پزشكي دندان

مختلف هاي  ها تجهيزات پزشكي كاشتني هستند كه براي رفع نقايص سيستم ايمپلنتيوب»كه  توضيح آن

شوند. به دليل  عبارت ديگر از موجود زنده گرفته مي به شوند و منشأ بيولوژيك و زنده دارند و بدن استفاده مي
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كند اين صنعت  ي با بدن انسان تطابق دارد و بدن آن را جذب ميهاي كاشتن اينكه ساختار مواد اوليه ايمپلنت

اربرد ها ك ايمپلنتهاي مورد استفاده براي توليد بيو اهميت بااليي در پزشكي و مهندسي پزشكي دارد. دستگاه

هاي چند سال گذشته برخي مشكالت را براي واردات  تحريم ،در نتيجه د وننظامي و پزشكي دار هدوگان

  005«.ها ايجاد كرده است دستگاهاين ورد نياز تجهيزات م

ها كه پايه و  هادي  ها يا حتي توليد نيمه همچنين آلياژهاي مقاوم و سبك در توليد بعضي كاتاليست

الكترونيك هستند و همچنين در توليد بعضي از قطعات خودرو كه جهت افزايش عمر و  فناورياساس 

 د. نكاربرد دارروند،  كار مي هكاهش مصرف سوخت خودرو ب

مرتبط با صنايع گونه قطعات و تجهيزات كه عمدتاً  بر واردات اين طور فاحش به 0999 هقطعنام

شوراي امنيت به مواد  هبرگرفته از اشار ،اين تأثيرات .داشته است پتروشيمي هستند تأثيرات نامطلوب

شورا به تجهيزات و  اين مواد، در. استقطعنامه  9 و 9 ،1، 1 قطعنامه و همچنين بند هدر مقدمپتروشيمي 

گونه تجهيزات و  ها بر واردات اين داراي كاربرد دوگانه اشاره كرده است. مثال بارز آثار سوء اين تحريم دموا

بندي دارو، صنايع پزشكي، مهندسي  كه در توليد و بسته هستندمواد كه پايه و اساس توليد اكثر موادي 

المللي در امارات  شركت محلي و بين 51كردن  ربرد دارند، تعطيلمحيطي كا پزشكي، كشاورزي و زيست

هاي سازمان ملل عليه جمهوري  در راستاي اجراي تحريم يمقامات عرب هكه به گفت استعربي  همتحد

 اسالمي صورت گرفته است. 

شركت محلي و  51هاي شوراي امنيت، از فعاليت  عربي در راستاي اجراي تحريم امارات متحده

كاربرد »يزات داراي هاي سازمان ملل و ارسال مواد و تجه المللي در اين كشور به دليل نقض تحريم بين

 هرتب فنيوز گل( به نقل از يك مقام عالي هبه ايران جلوگيري كرده است. خبرگزاري فرانسه )روزنام «دوگانه

هاي سازمان ملل  رتباط با تحريمالمللي را در ا شركت محلي و بين 51عربي  هاماراتي اعالم كرد امارات متحد

مواد خطرناک و »ها اقدام به خريد و فروش  اين شركت ،اساس اين گزارش عليه ايران تعطيل كرده است. بر

 هاي شوراي امنيت ممنوع است.  به ايران به موجب قطعنامه آنهاكردند كه ارسال  مي «داراي كاربرد دوگانه

در گزارش بعدي مديركل آژانس به شورا، تأييد شود كه ايران ي قطعنامه، اگر ياجرا 31اساس بند  بر

هاي شورا را كامالً انجام داده  عالوه بر تعليق، تعهدات خود براساس ساير الزامات شوراي حكام و قطعنامه

ي از اين قطعنامه خاتمه و بندهاي 0913، 0151، 0131هاي  مهاست، به تدابير مندرج در برخي بندهاي قطعنا

ها كه فراتر از  اوالً مسائل حل نشده و الزامات قطعنامه»نظران  برخي از صاحب د. به اعتقاداهد شداده خو

االجل تعيين  تنها ظرف ضرب نه آنها هكه عمالً تحقق هم اند چنان گستردهاي هستند،  هاي هسته فعاليت

ان ايراي  است هستهبلكه به معناي شكست سي ،روز تا صدور گزارش بعدي آژانس(، ناممكن است 91شده )
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شوراي حكام و شوراي  9101و حتي  9111الزامات  هاست. ثانياً حتي اگر ايران هم 9111گرد به سال  و عقب

يي بلكه صرفاً اجراي بندها 004،شود از دستوركار شوراي امنيت خارج نمي، كشورن اجرا كند، ايامنيت را كامالً 

 قطعنامهراي امنيت طي شو 9100ژوئن  9در تاريخ  001.!«خواهد شدمتوقف  هاي صادر شده از قطعنامه

)كه مطابق بند را هفتم آن، مدت مأموريت گروه كارشناسان  منشور و ذيل فصل 50 هاساس ماد ، بر0995

د. اين گروه كه براي تمديد كر 9109ژوئن  9تشكيل شده بود( تا تاريخ  9101در سال  0999قطعنامه  99

ضمانت  ه، زير نظر كميتاي تشكيل شده هاي هسته ايران در خصوص برنامهجرايي عليه نظارت بر اقدامات ا

اي ايران تشكيل شده است.  هاي هسته كند كه منحصراً براي برنامه ت ميفعالي 0131اجراهاي موسوم به 

 اقدامات اجرايي را جريانمدت،  بلندو  ميانكوتاه، هاي  خواهد تا در قالب گزارش اسان ميشورا از گروه كارشن

شده  اقدامات اتخاذكاري  مهخصوص ضمانت اجراهاي اتخاذ شده عليه ايران به اطالع شورا برساند و برنا در

كه از دبيركل نيز خواسته شده تا اقدامات اداري الزم را جهت  ضمن اين تهيه كند، 0131 هبراي كميترا 

با گروه مزبور درخواست شده تا  كشورهاي عضو ملل متحد هن گروه ارائه كند. همچنين از كليمساعدت به اي

 قطعنامهگروه ارائه كنند. شايان ذكر است كه  به را از جمله اطالعات الزمداشته باشند و همكاري كامل 

 .رأي موافق و يك رأي مخالف )لبنان( به تصويب رسيد 05، با 0995

تحت با  ،ري هوشمند استاگرچه به ظاهر در مواد بسيا 0999 هگونه كه مالحظه شد قطعنام بنابراين همان

به حقوق بنيادين مردم  ،ها تحريم فهرستشمول قرار دادن مواد و تجهيزاتي كه داراي كاربرد دوگانه هستند در 

 ،عادي ايران از جمله حق حيات، حق بر سالمتي، حق بر محيط زيست و حتي حق بر بهداشت و درمان رايگان

 «هوشمند»شود ماهيت به اصطالح  اشت. اين موارد موجب ميواهد گذخ آنهاخدشه وارد آورده و آثار نامطلوبي بر 

تر با  جامع تشبيه كرد كه بيشاي شبه  ان قطعنامه را به قطعنامهتو در عمل مي برود.قطعنامه به شدت زير سؤال 

ديگر اي در بسياري از صنايع  متخصصان از جايگاه ويژه هگفتواقعيات سازگار است. پتروشيمي صنعتي است كه به 

شده وارد مهلكي به ساير صنايع ذكر  هضرب ،با تحريم كاالها و تجهيزات مرتبط با اين صنعت .برخوردار است

)كه  بتادين هكه در تهي (Povidone Iodine) ودياز صنعت پتروشيمي از جمله پويدن مواد برگرفته  تحريم شود. مي

اصلي اكثر  كه ماده پروفيلن رد اساسي دارد و پلياست( كارببا كاربرد گسترده در پزشكي كننده يك ضدعفوني 

رو خواهد كرد كه ه هدف را با معضالت جدي روب مت مردم عادي كشور، بهداشت و سالاستظروف و درب دارو 

 . داردجاي بسي تأمل 
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گیرینتیجه

كه  كنيمتصديق ؛ بايد اين واقعيت را نيز ، را بپذيريمكه بشريت خواهان صلح است مفروض هنكتاگر اين 

هم در زماني كه تمايل و آگاهي به سوي  آن ،بين صلح و رعايت حقوق بشر ارتباط ناگسستني وجود دارد

با توجه به   آگاهيتشخيص اين  .است المللي پديدار شده بين هات بيش از پيش در جامعو اخالقي ها ارزش

ايي كه ناظر بر امنيت خاطر ه آگاهي و تمايل بر ارزش ؛هاي خاص انساني، پيچيده نخواهد بود شاخص

زور  فرايندي است كه بدون توسل به ،صلح 001«.صلح دارد هذات انسان بوده و ريشه در انديش مقتضاي

يابد و هدف آن تنها جلوگيري از خشونت و اعمال زور نيست، بلكه ايجاد شرايط واقعي همزيستي  جريان مي

اي باشد كه به  گونه استقرار صلح نبايد به ش است.م و فارغ از تنها و اقوام مختلف در محيطي آرا گروه

ها لطمه وارد آورد يا منافع حياتي جامعه و  موجوديت فردي و جمعي و همچنين به شأن و منزلت انسان

 009عدالت را به مخاطره بيندازد.

به  و 091در نورديده شده 009ها يافته كه حتي اصل عمل متقابل بين دولت امروزه حقوق بشر به سطحي ارتقا

ر شأن و كرامت ذاتي فضايي كه تنها مبتني ب گام نهاده،المللي  بين هفضايي ماوراي اصول و قواعد مرسوم جامع

تابد. در توصيف اين فضا همين بس كه  بر نمي راشأن و مرتبت نوع انسان  خالف گونه اقدام هيچ بوده،انسان 

 هبا واكنش شديد جامع آنهاو هرگونه تخطي از  ر گرفتهقراالملل  حقوق بين ه قواعد آمرهبه آن در زمرقواعد مربوط 

  090رو خواهد شد.ه ب المللي و نهادها و كارگزاران آن رو بين

اين  اند نوع بشر به طرق گوناگون نتوانستههاي جامع شوراي امنيت نه تنها با به مخاطره انداختن حقوق  تحريم

بلكه با صدماتي كه به  ،المللي است ياري دهند نيت بينرا در رسيدن به هدف خود كه همانا حفظ صلح و ام شورا

هدف غايي و مقصود اصلي را  ،اند كشورهاي جنوب بودند( وارد آورده گناه كشورهاي هدف )كه عمدتاً جمعيت بي

ها در واقع  ند. اين تحريما هكه همانا تكريم بشريت و ايجاد محيط آرام براي زندگي او است را قرباني وسيله كرد

المللي  به اصطالح صلح و امنيت بين ،تا شورا با استفاده از آن اند يت را همچون ابزاري در دست شورا قرار دادهبشر

معرفتي رسيده است كه  به عي واي از بلوغ و رشد اجتما حاضر به مرحله انسان»ست كه  را برقرار كند. اين در حالي
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119. the principle of inter-states reciprocity 

اصل عمل متقابل توانند مشمول  الدولي ندارند، نمي بين هكه معاهدات حقوق بشري، ماهيت مبادل آنجاحقوق بشر، از  هبه تصريح كميت .902

هاي حقوقي شهر دانش،  ، چاپ دوم، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشحقوق بشر در جهان معاصر، كشورها شوند: قاري سيد فاطمي، محمدبين 
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اي را بتوان در حقوق  اگر قواعد آمره»بيان داشت كه  0911 در سال افريقاي جنوب غربي يمخالفش در دعوا هقاضي تاناكا در نظري .999

 «:دنگير اين قواعد قرار مي هئه كرد، مطمئناً حقوق مربوط به حمايت از حقوق بشر در زمرالملل ارا بين

.ICJ.Reports.1966, p. 29. 
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 099«.بدتا غايت بودن را دارد و ابزار شدن را بر نمي هداعي

ي جهان قرار ها قدرت هايي در دست ابر هايي كه بشريت را همچون گروگان اعمال تحريم ،بنابراين

عمل بپوشانند، در  هخود جام ههاي به اصطالح صلح جويان سياست به شكردن قرباني هدهد تا به واسط مي

 . استجبات تهديد صلح پايدار بلكه خود از مو ،تنها از مشروعيت برخوردار نيست المللي امروز نه بين هجامع

وج مهاي هوشمند، بتواند از  ال تحريمرسيد تغيير رويكرد شورا به سمت اعم در اين ميان به نظر مي

هاي  تحريم .چنين نشدمظلوم كشورهاي هدف بكاهد، اما هاي جامع بر مردم  تحريم ناشي ازهاي  مصيبت

نيز داراي  آنهابايد پذيرفت كه  ،ها گونه تحريم اياي اينرغم تمامي مز و به اند خالي از اشكال نبوده هوشمند

تر است و  اشاره شد. با اين حال از ميان بد و بدتر، انتخاب بد منطقي آنهاند كه به هاي جدي هست ضعف

به مفهوم صلح  هنتيج در و بوده هاي جامع تر از تحريم د انسانيمعايبي كه دارن ههاي هوشمند با هم تحريم

 نواقصگرفته توسط شوراي امنيت براي رفع  هاي صورت . در اين ميان نبايد از تالشهستند كترپايدار نزدي

پوشي كرد. ايجاد نهادهايي همچون واحد مركزي و مجمع كارشناسان تا حدي توانسته از  ها چشم اين تحريم

پيش   اي چيدهها راه طوالني و پي نقص هشدن هم ولي هنوز تا برطرف ،هاي هوشمند بكاهد تحريم نواقص

 روي شورا است.

تري از خود  تالش جدي ،هاي هوشمند تحريم نواقصكه چنانچه شورا در برطرف كردن  كوتاه سخن آن

ها كه خود برگرفته از منشور  گونه تحريم توان گفت اين مي ،بكاهد آنهابتواند تا حد ممكن از نشان دهد و 

شورا عليه  0999 قطعنامه، ارزيابي شت. در اين ميانتري خواهند دا سازگاري بيش ،هستند با روح منشور

بيانگر اين  ،هاي هوشمند به تصويب رسيده اي جمهوري اسالمي ايران كه تحت رژيم تحريم هاي هسته فعاليت

ولي هنوز هم نياز به انجام كارهاي  ،ها بكاهد گونه تحريم هاي اين كه شورا تا حدي توانسته از كاستي است

توان گفت مقدمه و بندهايي از قطعنامه كه با اشاره به صنعت پتروشيمي و  شود. مي حساس ميا يتر بسيار بيش

دهند به  تحريم قرار مي فهرستگونه مواد را در  و اين پزشكي دارند ـ نظامي هكاالها و خدماتي كه كاربرد دوگان

را به مردم عادي  اغماضيقابل هاي غير آسيب ،اثر كرده تنهايي كافي است تا موارد مثبت قطعنامه را نيز بي

ندارند. تفاوت زيادي هاي جامع شورا  هاي ناشي از تحريم در عمل با آسيب ها اين آسيب ؛هدف وارد آورد كشور

و چنانچه قصد داشت مواد و  داشت ميتري مبذول  دقت بيش ،بود شورا در هدفمند كردن قعطنامه شايسته

اي را در مورد  دوستانه هاي انسان تحريم قرار دهد حداقل معافيت ستفهرداراي كاربرد دوگانه را در  تجهيزاتِ

گونه كاالها و تجهيزات نياز دارند مانعي  تا براي خدمات حقوق بشري كه به وجود اين گرفت در نظر مي آنها

 پيش نيايد. 
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