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های تحریمی شورای حاشیۀ صالحدیدی در اجرای قطعنامه

 امنیت: بررسی موردی ایران
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 چکیده
های شورای امنیت سازمان ملل متحد صاارر  رر اااراوف ل ال ه اتش منماور ملال       قطعنامه

اساا  ل ال ه اتش صاارر     ای برکه شاورا قطعناماه  آور برخوررارند. هنگامیمتحد از قدرت الزام
رهد و بارای رسایدن باه    منمور را مدنظر قرار می 39های مهش مندرج رر مارۀ کند، وضعیتمی

های کند. رر این میان، رولتاین هدف، صرلاً نتیجۀ موررنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می
ای اجرا مدنظر قارار  ها و ابزارهای موجور را برعضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیو 

ها اگونه و از اه میازان حاشایۀ صایحدیدی بارای اجارای      رهند. با این حال، اینکه رولتمی
های مندند، موضوعی است که رر این نوشتار رر ااراوف قطعنامهت میمات شورای امنیت بهر 
را رر ماورر  های تحریمی شاو ها و رویۀ قضایی با تأکید بر قطعنامهشورای امنیت، عملکرر رولت

 ایران بدان پرراخته خواهد شد.
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 مقدمه
منماور ملال متحاد مسائولیت اولیاه ح او صالی و امنیات          24شورای امنیت براسا  ماارۀ  

هاای  مات شورای امنیت برای همۀ رولتمنمور ت می 25المللی را بر عهد  رارر. طبق مارۀ بین
رارر که اقدامات الزم بارای اجارای   مقرر می 48االجراست. همچنین بند نخست مارۀ عضو، الزم

المللی باید توسط همۀ اعضا و رر صورت ت میمات شورای امنیت برای ح و صلی و امنیت بین
کناد  خیر به این نکته اشار  مای مارۀ ا 2صیحدید شورا، تعدار ممخ ی از اعضا، اجرا شور. بند 

هاای  طاور مساتقیش از ساوی اعضاا و همچناین از طریاق ساازمان       که ت میمات شورا بایاد باه  
 103بر این براسا  مارۀ المللی ریگری که رر آنها عضویت رارند، به اجرا گذارر  شور. عیو بین

ی امنیات بار ساایر    منمور تعهدات ناشی از منمور از جمله تعهدات ناشای از ت امیمات شاورا   
المللای  المللی اعضا اولویت و برتری رارر. این موضوع از ساوی ریاوان باین   بینهای نامهموالقت

 .(ICJ Reports 1998: paras. 37-38, 40-45)رارگستری رر پروندۀ الکربی، تأیید شد 
امنیت  منظور ح و و اعار  صلی و، و با لحاظ وظایف مهمی که بهارشد با توجه به مقررات ی

ناپذیر است و المللی بر عهدۀ شورای امنیت گذارر  شد ، اجرای ت میمات شورا امری اجتنافبین
  1های عضو باید رأساً اقدام به اجرای ت میمات شورا کنند.بر همین اسا ، رولت

هایی برای اجرای مقررات های شورای امنیت اه را رر انین شرایطی باید رید که قطعنامه
هنگام اجرا، خور را تا ااه حاد و باه ااه     های عضو نیز بهو رولتاست بینی کرر  شخویش پی

، توجاه باه   مورر نیارانند. نکتۀ شایان ذکر رر شکل به اجرای ت میمات شورا مقید و ملتزم می
های ابتادایی  است که به ابتکار ریوان اروپایی حقوق بمر رر سال 2«حاشیۀ صیحدیدی»م هوم 

های متعاهاد کنوانسایون   زمینۀ ارتباط میان اجرای تعهدات حقوق بمری رولتلعالیت خور رر 
این م هوم رر پی بیان  3های بنیارین و سایر تعهدات آنها مطرح شد.اروپایی حقوق بمر و آزاری

های عضو، هر گا  تعارضی میان اجرای این نکته است که رر زمان اجرای تعهدات مختلف رولت
وجاور آماد، رولات    بنیارین ناشی از کنوانسیون اروپایی حقاوق بمار باه   این تعهدات و تعهدات 

عمل آورر. آنچه ربط باید تمام اقدامات مقتضی را رر جهت اجرای هماهنگ تعهدات مزبور بهذی
شور، حاشیۀ صیحدیدی است که شورای امنیت سازمان ملل رر نوشتار حاضر بدان پرراخته می

                                                           
شورا رر استنار صریی یا ضمنی به ل ل ه تش منمور رر صدور قطعنامه، منطق حقوقی و  ۀبا این حال، روی. 1

رر مورر ت میمات شورای  103رکترین رر این خ وص بیانگر این مطلب است که تعهدات مارۀ  ریدگا 
 .42 :1386. ر.ک: سارات میدانی، شوریامنیت منح ر به ل ل ه تش منمور م

2. Margin of Appreciation 

 رر را متعدری هاید پرون و پرراخته م هوم این تمریی و توضیی به خور تارنمای رر رارگستری اروپایی ریوان .3
  .1389 پارسانیا،ر.ک:  خ وص این رر. است کرر  ذکر مثال شاهد عنوانبه خ وص این

Andrew Legg, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law, Oxford University Press, 
2012. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/446936
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کناد. بناابراین، نگاا  باه م هاوم      های عضو اعطا مای ه رولترر راستای اجرای ت میمات خور ب
حاشیۀ صیحدیدی رر این نوشتار منح ر به آوررۀ ریوان اروپایی حقوق بمر نیست و رر عرصۀ 

طور خاص مادنظر قارار   های شورای امنیت بهطور کلی و اجرای قطعنامهالملل عام بهحقوق بین
ورای امنیت، عملکرر رولتی و رویۀ قضاایی موجاور رر   های شگیرر. رر ارامه ریدگا  قطعنامهمی

 های شورای امنیت مورر بحث و بررسی قرار خواهد گرلت.خ وص اجرای قطعنامه
 

 ایدیدگاه قطعنامه
اه پیمنهارها و راهکارهایی برای اجرا،  های شورای امنیتبرای پاسخ به این پرسش که قطعنامه

رو عامل اثرگذار رر این زمینه یعنی شرایط و اوضااع و   پیش روی مخاطبان قرار رار  است، باید
 های مورر بررسی و همچنین، نوع قطعنامه و ماهیت آن مورر توجه قرار گیرر. احوال وضعیت

تواند رر خ وص موارر ذیال وارر عمال شاور و ت امیمات الزم را     اصوالً، شورای امنیت می
بین؛ جرائش ارتکابی توسط نیروهای ماختیف لیها رر مورر نحوۀ حل ااتخاذ کند: توصیه به رولت

های متناسب پاسدار صلی ملل متحد؛ رسیدگی به جنایات ارتکابی رر یک منطقه و اعمال تحریش
المللی کی ری. ذکر این موارر های تسلیحاتی یا ارجاع وضعیت مزبور به ریوان بیناز جمله تحریش

ۀ نقمای کاه رر خ اوص ح او صالی و امنیات       واساط تواناد باه  از باف تمثیل است و شورا می
 های ریگر نیز وارر شور و ت میمات الزم را اتخاذ کند.المللی بر عهد  رارر، رر عرصهبین

ای تمکیل شاد   گونه ت ویر کرر که هر قطعنامه از مقدمهاین توانرا می هاساختار قطعنامه
سپس متن اصالی قطعناماه کاه     شور.است که تمهید و گا  یارآوری مقررات اصلی آن تلقی می

ای آور یا توصیهت میش ممخص شورای امنیت را رر خ وص وضعیت مورر بررسی به شکل الزام
شور. مسئلۀ مهش رر مقرر کرر  است. رر پایان ضمائش احتمالی نیز به پیوست قطعنامه آورر  می

ی آن ررج شد  اسات،  این میان توجه به این نکته است که مقررۀ موررنظر شورا که رر متن اصل
طاور  هایی قابلیت اعمال و اجرا شدن رارر. رر این زمینه، ممکن اسات خاور شاورا باه    از اه را 

های عضو تعیین کارر  باشاد و   ممخص ابزار یا را  ای ای تعهد مندرج رر قطعنامه را برای رولت
کارر  باشاد.    ها یا سایر مخاطبان قطعناماه محاول  گا  ممکن است این موضوع را به خور رولت

آید، تأکید شورا بار ح اول   ها برمیآنچه از برایند اقدامات شورای امنیت رر قالب م ار قطعنامه
های رستیابی به نتیجه ماوررنظر را  و را  نتیجۀ موررنظر رر وضعیت مورر بررسی است و ابزارها

هد به نتیجه اسات  مورر توجه شورا ست، تع آنچهعبارت ریگر، ها گذارر  است. بهبر عهدۀ رولت
 گذارر. ها یا سایر مخاطبان قطعنامه را رر شیوۀ اجرای تعهدات آزار میو رولت
طاور کلای   الملال، باه  ها رر عرصۀ حقوق بینرسد که با توجه به آزاری ارارۀ رولتنظر میبه

 الملال، ها از طریق هر یک از منابع حقاوق باین  برای رولت جارشد یااصل بر این است که تعهد 
هاا قارار رار  شاد     تعهدی به نتیجه است و ابزار و شیوۀ انجام آن، رر وهلۀ اول بر عهدۀ رولات 



 1398 پاییز ،3، شمارۀ 49فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    840

علات  المللی است. رر واقع، باه ترین رلیل این موضوع عدم تمرکز رر نظام حقوقی بیناست. مهش
اری، المللی که بتواند کارکررهای قانونگذهای عضو جامعۀ بیننبورن نظامی لراتر از نیروی رولت

ها هستند کاه  خ وص اجرایی را به شکلی منسجش و متمرکز سامان رهد، این رولتقضایی و به
شاد  بار مبناای    الملل خور را رر حیطۀ انجام تعهدات پذیرلتاه رر مقام واضع و تابع حقوق بین

 بینند.  رضایت، آزار می
ز م اداق رارر. هماان  این نکته رربارۀ خور شورای امنیت و اختیارات و عملکرر این نهار نی

هاای منادرج رر ماارۀ    اند، شورا رر احراز وضعیتررستی اشار  کرر که برخی حقوقدانان بهگونه
منمور ملل متحد )تهدید یا نقض صلی و عمل تجاوزکارانه( از نوعی صیحدید یا به تعبیری  39

، هراند (Graefrath, 1998: 242; Schweigman, 2001: 3) حاشیۀ صیحدیدی برخوررار است
های ناشی از منمور همچون توجه به اصاول و اهاداف ملال    که شورا رر این مسیر با محدوریت

شاایان  (. 45-70: 1380الملل عام همچون قواعد آمر  مواجه است )شایگان، متحد و حقوق بین
 ۀقواعد آمر تواندینم وجهیچهبه ه تشل ل  خور براسا  شورای امنیت رر ت میماتذکر است 

آمار  رارر و   ۀبمار جنبا   المللبین توجهی از قواعد حقوق شایانبخش را نقض کند. المللی بین
 اجرای آنها نقض این قواعد باشاد  ۀت میماتی اتخاذ کند که نتیج تواندیاساساً شورای امنیت نم

 (.181-188: 1372)شریف، 
ها بدان از سوی رولت شد کند که آیا وضعیت مورر بررسی یا ارجاعشورای امنیت تعیین می

المللی رر رستور کار یا ربیرکل انان ماهیتی رارر که رر راستای ای ای ح و صلی و امنیت بین
هاای ایان   شورا قرار گیرر. گستررگی اختیارات شورای امنیت، اندیمۀ نامحدور بورن صایحیت 

ه کموری را متجاوز شورا را رر اذهان جای رار  و او را رر موضعی قرار رار که حتی رر لرضی ک
نحوی که شناسد، باز رر اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که راراست، آزاری عمل رارر؛ بهمی
 (.151: 1373تواند کمور متجاوز را از هر مجازاتی معاف کند )شریف، می

کاررلته توساط شاورای امنیات رر خ اوص اعماال تحاریش       رر واقع، با نگاهی به اربیات به
 1«باید هر اقادام الزم را رر ایان زمیناه اتخااذ کنناد     »انسدار اموال، شورا از عبارت مسالرتی یا 

ها جهت اتخااذ اقادامات الزم   صیحدیدی را برای رولت ۀاست ار  کرر  است که این خور حاشی
که شورای امنیت ق د حتی هنگامی کند.مندرج رر قطعنامه ایجار می مقرراتبرای اجرای م ار 

رر  2کند.زور را رر خ وص وضعیتی رارر، باز هش از عبارت ممابهی است ار  می تجویز توسل به

                                                           
1. shall take the necessary measures 

 اند:برانگیز بور اند که رر برخی موارر نیز االشکار رلتهجمیت ممابه ریگری نیز رر این خ وص به. 2
‘to restore international peace and security in the area’: Res. 83 (1950); ‘to use all necessary means to 

uphold and implement Security Council Resolution 660 and all subsequent relevant resolutions and 

to restore international peace and security in the area’: Res. 678 (1990); ‘to establish the international 
security presence...with all necessary means to fulfil its responsibilities’, Res. 1244 (1999). 
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های ررگیر رر مخاصمۀ موجور رر کمور لیبای خواسات   شورای امنیت از طرف 1973قطعنامۀ 
 تااا باارای حمایاات از مااررم لیباای وارر عماال شااوند و هاار گونااه اقاادام الزم را اتخاااذ کننااد 

(S/RES/1973: preamble para, 4) . 
 

 هاعملکرد دولت
منماور از   39گانۀ موجور رر مارۀ های سهکه اشار  شد، شورای امنیت رر احراز وضعیتگونههمان

آور هاای الازام  های اجرای تعهدات مندرج رر قطعناماه صیحدید برخوررار است و رر انتخاف شیو 
گاذارر  اسات. بناابراین، هار     عنوان مجریان اولیه و اصلی این تعهدات باز ها را بهخور، رست رولت

را رر ارزیابی اقدامات  ترین شیو تواند مناسبترولت براسا  شرایط و اوضاع و احوال هر قضیه می
 . (Jacoist, 2010: 318-319) قرار رهدالزم جهت اجرای تعهدات ناشی از قطعنامه مدنظر 

خلی خویش که اغلب های حقوقی مختلف، کمورها براسا  موازین حاکش بر نظش رارر نظام
هاای  المللی از جمله قطعنامهشور، موضوع جایگا  مقررات حقوقی بینرر قوانین اساسی ذکر می

کنند. رر این زمینه، کمیسیون مماوران حقوقی رر مورر حقوق بینشورای امنیت را تعیین می
ور و جاذف  ، زیر نظر شورای اروپاا رر تارنماای ایان ساازمان رر ماورر نحاوۀ ور      1الملل عمومی

صورت پرسمنامه از نماینادگان  هایی را بهها و پاسخهای تحریمی شورای امنیت پرسشقطعنامه
اند. پرساش مماترک   عمل آورر های عضو بهرر خ وص رولت ارشد حاضر رر این کمیسیون ی

رر مورر کمورهای عضو شورای اروپا حتی کمورهای غیرعضو، مانند ایااالت متحاد  ایان باور      
های تحریمی شورای امنیت رر نظش حقوقی قطعنامههایی برای جذف مقررات اه آیین است که

. رر این خ وص، به رو کمور (https://www.coe.int/en/web/cahdi)ربط وجور رارر کمور ذی
 .شورها اشار  میمهش و اثرگذار رر عرصۀ اجرای قطعنامه

رر مورر بریتانیا این پاسخ اظهار شد  که با توجاه باه عضاویت بریتانیاا رر اتحاریاۀ اروپاا،        
شاور.  های جامعۀ اروپایی رر بریتانیا نیز اجرایی میهای ملل متحد رر ااراوف صیحیتتحریش

شاوند؛  رر واقع، اجرای قطعنامۀ شورای امنیت به موارری بستگی رارر که واجد اهمیت تلقی می
آور باشد یا اینکه آیا اجارای قطعناماۀ مزباور رر    ز جمله اینکه قطعنامۀ شورای امنیت باید الزاما

حیطۀ صیحیت جامعۀ اروپایی قرار رارر. موارری که خارج از صیحیت جامعۀ اروپایی باشد، رر 

                                                           
توسعه و ترویج حقوق  ۀهای عضو شورای اروپا رر زمینهای رولتسازی لعالیتهماهنگ منظوربهاین کمیسیون . 1

الملل توسط شورای اروپا تأسیس شد. براسا  توصیف تارنمای کمیسیون، این نهار تنها نهار کامیً بین
ها و از رولتزیاری های عضو شورا و شمار رولت ۀحقوقی وزرای خارج اروپایی است که رر آن مماوران

الملل سازی مسائل مهش حقوق بینتوانند رر آن به تبارل اطیعات و هماهنگالمللی میهای بینسازمان
 ttps://www.coe.int/en/web/cahdi/history-cahdi  بیمتر رر این خ وص، ر.ک: ۀعمومی بپررازند. برای مطالع

https://www.coe.int/en/web/cahdi
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طاور مماخص،   به 2«قانونگذاری ثانویه»از طریق  1«شورای مماوران سلطنتی رستور»قالب یک 
گیرر. رر ماوارری هاش کاه اقادامات اتخااذی      انجام می 1946قالب قانون ملل متحد م وف  رر

های شورای امنیت باشد، از طریاق قاوانین مارتبط راخلای خاور      اتحاریۀ اروپا لراتر از قطعنامه
کند. برای نمونه از طریاق صادور رساتور یاا لرماانی      ای میمباررت به اجرای تعهدات قطعنامه

اقدامات مربوط به ممنوعیت مسالرت الارار تحریمای را    1971ن مهاجرت م وف بر قانومبتنی
 .(of Legal Advisers on Public International Law [CAHDI], 2010 )رهدانجام می

هاای شاورای   رر خ وص نظام حقوقی لرانسه این پاسخ مطرح شد  است که اجرای تحریش
عنوان رولت عضاو  اریۀ اروپا باشد، لرانسه نیز بهامنیت تا جایی که رر حیطه مواضع ممترک اتح

اتحاریۀ اروپا ملزم به اجرای م وبات اتحاریه رر این ماورر خواهاد باور. اماا رو ماورر از ماوارر       
تحریمی، نیازمند توجهی ویژ  رر سطی ملی این کمور است؛ یکی ممنوعیت مسالرت و ریگری 

هاای  لرانسه نیز پرونادۀ اطیعااتی و مراقبات   تحریش تسلیحاتی. ممابه رویۀ رولت آلمان، رولت 
آورر. رر عمال مای  خاصی را رر مورر ورور الرار مندرج رر لهرست تحریمی شاورای امنیات باه   

 دولروشیا خرهار گوناه    1939آوریال   18خ وص تحریش تسلیحاتی نیز براسا  لرمان قانونی 
ن، اگار محتاوای قطعناماه    ربط است. بناابرای تسلیحات، نیازمند کسب مجوز قبلی از مقامات ذی

مربوط به تحریش مسالرتی یا تسلیحاتی باشد، رولت لرانسه قوانین خاص خور را رر ایان زمیناه   
خاتمۀ مدت زمان تحریمای از ساوی شاورای     ررصورت. بر این اسا ، آورریررمبه مرحلۀ اجرا 
هاای تسالیحاتی و   طور خورکار مختومه شد  و تحریشهای مزبور نیز رر لرانسه بهامنیت، تحریش

مسالرتی نیز ملغی خواهند شد. رر مورر صاررات اموال غیرنظامی مجوزهای خاص، باید بناا باه   
 .(CAHDI, 2006)مورر از وزیر اقت ار و صنعت یا وزارت امور خارجه اخذ شور 

 

 رویۀ قضایی
ی امنیات از  آور شاورا هاای الازام  رر اجرای تعهدات ناشای از م اار قطعناماه    هااین موضوع که رولت

ها نیاز ماورر توجاه قارار گرلتاه      حاشیۀ صیحدیدی برخوررارند، رر آرای محاکش راخلی برخی رولت
های شورای امنیت بایاد باه   است. رر واقع، برای مماهدۀ ریدگا  رولتی رر زمینۀ نحوۀ اجرای قطعنامه

یاۀ اروپاا توجاه راشات،     ای برخی نهارهای اثرگذار مانند اتحارآرای محاکش راخلی آنها و حتی منطقه
المللی باه ، به این رلیل که جهت خاص بسیاری از تعهدات بینشد  گ تهررستی که بهگونهزیرا همان

ند کاه نقطاۀ   اهاست، رر نتیجه، این محاکش راخلینحوی است که نیازمند اجرای راخلی توسط رولت
-Tzanakopoulos, 2011:133) .شاوند الملل تلقی مای آغاز و پایان رلاع از ت سیر و اجرای حقوق بین

 شور.  این خ وص پروندۀ نارا رر ریوان حقوق بمر اروپایی بررسی می رر  (168
                                                           

1. order 

2. secondary legislation 
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 34، شخ ی به نام یوساف م اط ی ناارا رعاوایی را بار مبناای ماارۀ        2008لوریۀ  19رر 
 12کنوانسیون اروپایی حقوق بمر، علیه رولت سوئیس اقامه کرر و شاعبۀ عاالی ریاوان نیاز رر     

.  (Nada v. Switzerland, 2012: para. 1) رأی خور را رر این زمینه صارر کارر  2012سپتامبر 
رر این پروند  خواهان مدعی بور کاه ساوئیس باا ممانعات از ورور و خاروج وی از ایان کماور        

کنوانسایون اروپاایی حقاوق بمار رر      5، ماارۀ  1واسطۀ ررج نامش رر لرمان تحریمی طالباان به
بر حق بر رعایت حریش شخ ی و زندگی کنوانسیون مزبور، مبنی 8آزاری، مارۀ خ وص حق بر 

بر حاق بار انجاام اماور ماذهبی را نقاض کارر  اسات.         مبنی 9خانوارگی، آبرو و شهرت و مارۀ 
همچنین، رولت سوئیس موجب نقض حق بر جبران خسارت مؤثر رر ارتباط با طرح شکایات وی 

کنوانسایون شاد     3نسیون و انجام بدرلتاری مقرر رر مارۀ کنوا 13رر کمور سوئیس ذیل مارۀ 
رولت سوئیس اظهار راشت که ارعای نارا به  (Nada v. Switzerland, 2012: paras. 2-3) .است

لحاظ شخ ی، خارج از صیحیت ریوان است. اما ریوان معتقد بور که نارا رر صیحیت سرزمینی 
ای امنیت از طریق اقدامات قانونی رولت سوئیس بار  های مرتبط شورسوئیس قرار رارر و تحریش

ربط این کمور رر شد  خواهان اعمال شد  و ررخواست خروج از سوئیس نیز توسط مقامات ذی
هاای شاورای امنیات رر ساوئیس اسات.      است. رر نتیجه، موضوع اصلی، اجرای راخلی قطعنامه

ریاوان رر رسایدگی باه موضاوع از     رو، نقض ارعایی قابل انتساف به رولت سوئیس است و ازاین
 .(Nada v. Switzerland, 2012: paras. 121-124) صیحیت شخ ی برخوررار است

عنوان ورور ثالث رر این رسیدگی شرکت راشاتند، معتقاد   های لرانسه و بریتانیا که بهرولت
ای رباط شاور  هاای ذی بورند که مقامات سوئیسی هیچ آزاری عملی رر راستای اجرای قطعنامه

کند که باید به امنیت رر این پروند  نداشتند. ریوان اروپایی نیز رر بررسی این موضوع اعیم می
های مزبور بپررازر تا معلوم شاور کاه آیاا ایان اسانار آزاری عملای را رر       بررسی رقیق قطعنامه

قامات رولتای  ها این اجاز  را به مخ وص اینکه آیا قطعنامهاند و بهها اعطا کرر اجرای قطعنامه
 8اند که وضاعیت خااص خواهاان و رر نتیجاه، الزاماات منادرج رر ماارۀ        اجراکنند  اعطا کرر 

زند و کنوانسیون اروپایی را رر نظر بگیرند. رر این خ وص، ریوان رست به ابتکاری ت سیری می
اساا   پررازی و سیاق قطعناماه، توجاه باه اهاداف آن بر    بر این اسا  ق د رارر تا بنابر عبارت

 .Nada v) هاا پاساخ رهاد   مقدمۀ قطعنامه و رر پرتو اهداف و اصول ملل متحد به ایان پرساش  

Switzerland, 2012: para. 175). 

                                                           
ایجار مبنای حقوقی الزم  منظوربهلرمانی را با همین عنوان ج 2000اکتبر  2شورای لدرال سوئیس رر تاریخ  .1

 این لرمان، ر.ک:  ۀبرای اتخاذ اقدامات محدورکنند  و تحریمی علیه القاعد  به ت ویب رساند. برای مماهد
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wi

rtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-

embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-

verbindung.html 
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سوئیس، عضو ملل متحد نباور و   2002رسامبر  10رارر که تا ریوان رر ارامۀ رأی بیان می
ه ت ویب رساند. ایان رر  لرمان مربوط به تحریش طالبان را رر کمور خویش ب 2000اکتبر  2رر 

رغش عدم تعهد به منمور ملال متحاد، تعهادات ناشای از کنوانسایون اروپاایی       حالی است که به
عنوان رولت عضو، پیمتر پذیرلته بور و با توجه به این شرایط تحریش، ممنوعیت حقوق بمر را به

( رر کمور خاویش  2002ژانویۀ  16) 1390ربط قطعنامۀ ورور و خروج را رر ارتباط با تعهد ذی
با اصیح لرمان تحریش طالبان رر همان سال به حالت اجرایای ررآورر. ریاوان رر اراماه معتقاد     

هاا  های عضو ملل متحد، بلکه همۀ رولتاست که بند روم اجرایی قطعنامۀ مزبور نه صرلاً رولت
هاای  طعناماه را مخاطب قرار رار  است. با این حال، منمور ملل متحد شیوۀ خاصی از اجارای ق 

م وف شورای امنیت، ذیل ل ل ه تش را مدنظر قرار ندار  است. ریوان باا ایان ریادگا  نتیجاه     
های مزباور وارر شاور، اصاوالً منماور     آور بورن قطعنامهای به الزامبدون اینکه خدشه»گیرر می

بااز  های متعدر جذف قطعنامه رر ررون نظام حقوقی راخلای  ها را رر گزینش شیو رست رولت
ساازر کاه   گیری کلی و مهش ریوان رر این لاراز از رأی خاور را عیاان مای    نتیجه«. گذارر  است

های شورای امنیت، لقط های اجرای قطعنامهها رر شیو بنابراین، منمور با آزار گذاشتن رولت»
 ,Nada v. Switzerland) «نمایاد هاا طلاب مای   ها را از رولات تعهد به نتیجۀ موررنظر قطعنامه

2012: para. 176) ورور و  1390طور خاص رر ایان پروناد ، قطعناماۀ    ریوان معتقد است که به
تواند رر ماوارر خااص مانناد مماارکت رر     خروج را ممنوع ساخته است، ولی این ممنوعیت می

رسیدگی قضایی قابل اعمال نباشد. با این حال، ریوان بر این ریدگا  است که واژۀ ضروری بورن 
 .(Nada v. Switzerland, 2012: para. 177) ورر به مورر بررسی کرر را باید م

اشاار    1390اجرایای قطعناماۀ    8رر ت سیر مهش ریگری از اجرای قطعناماه، ریاوان باه بناد     
خواهد تاا از طریاق اقادامات اراری و    ها میاز همۀ رولت»رارر شورای امنیت کند که اشعار میمی

های های لوری را برای اجرا و تقویت محدوریتکه اقتضا رارر، گام ت ویب مقررات قانونی، هر کجا
هاایی کاه رر   شد  طبق مقررات و قوانین راخلای بار اتبااع و ساایر اشاخاص و موجوریات      تحمیل

هر کجا که اقتضاا  »به نظر ریوان عبارت «. عمل آورندسرزمینمان رر حال انجام لعالیت هستند...به
پذیری را رر شیوۀ اجرای این قطعنامه به مقاماات  رر که حدی از انعطافاین اثر را رر پی را 1«رارر

منظاور تقویات اساتدالل    ریوان به . (Nada v. Switzerland, 2012: para. 178) کندملی اعطا می
کند کاه طای آن از   خویش به یارراشت کمیسیون سیاست خارجی شورای ملی سوئیس اشار  می

است تا به شورای امنیت اطیع رهد که سوئیس ریگار بادون    شورای لدرال سوئیس خواسته شد 
های مقابله با تروریساش علیاه اشاخاص مبااررت     های موضوع قطعنامهقید و شرط به اجرای تحریش

پررازی عام است و پروندۀ ناارا نیاز از رالیال اتخااذ     نخواهد کرر. ریوان معتقد است که این عبارت
بناابراین، از نظار ریاوان، پارلماان     »رارر کاه  رامه اعیم مای انین ت میمی بور  است. ریوان رر ا

                                                           
1. where appropriate 



 845   های تحریمی شورای امنیت...حاشیۀ صالحدیدی در اجرای قطعنامه

بار راشاتن حادی از صایحدید رر اجارای      سوئیس رر ت ویب ایان م اوبه ق اد خاور را مبنای     
  .Nada v) «راررهای مقابله با تروریسش شورای امنیت اعیم میقطعنامه

Switzerland, 2012: para. 179)  ت کاه ساوئیس حاد    . بر همین اسا ، ریوان معتقد اسا
رباط  آور ذیهاای الازام  محدوری از آزاری عمل را به شکلی ملمو  رر ماورر اجارای قطعناماه   

 .(Nada v. Switzerland, 2012: para. 180) شورای امنیت ملل متحد، راشته است
 

 ای ایرانهای تحریمی در مورد برنامۀ هستهحاشیۀ صالحدید در قطعنامه
های تحریمی علیه ایران توان گ ت که رر مورر قطعنامهپروندۀ نارا میبا توجه به رأی صارر  رر 

ها اعطا شد  است. های مخاطب قطعنامهنیز حاشیۀ صیحدیدی از سوی شورای امنیت به رولت
و  1803، 1747، 1737اهار قطعنامۀ تحریمی به شمارۀ  2010تا  2006توضیی اینکه از سال 

و رسیدن باه روز   2015ژوئیۀ  14نهایت با امضای برجام رر علیه ایران صارر شد که رر  1929
هاای ماذکور لغاو شادند. باا ایان حاال،        قطعنامه 2016ژانویۀ  16اجرا براسا  م ار برجام رر 

هاای  شایسته است که با توجه به کمبور اربیات مرتبط با این موضوع به بحث اجارای قطعناماه  
  شورا از منظر حاشیۀ صیحدیدی نگریسته شور.

اتخااذ اقادامات   »بندی تحت عنوان های تحریمی مورر بحث، ترجیعرر بیمتر م ار قطعنامه
آید که اجرای م ار بندهایی را که این عبارت رر آنها ررج شد  است، باا  به امش می 1«ضروری

 3توان به بناد  یمسازر. برای نمونه نوعی حاشیۀ صیحدیدی برای مخاطبان قطعنامه همرا  می
رر خ وص اتخاذ اقدامات ضروری رر مورر پیمگیری از لروش، تجهیز و انتقال  1737 قطعنامۀ

کاار گرلتاه شاد  و    ای ایران بهتواند رر برنامۀ هستهای که میمستقیش و غیرمستقیش موار هسته
قطعنامۀ اخیر رر خ وص ماوارر   4رر توسعۀ آن م ید واقع شور، اشار  کرر. همین نکته رر بند 

خادمات   ۀرر مورر پیماگیری از ارائا   1747قطعنامۀ  6، بند بر ایند  است. عیو ریگری ذکر ش
رر  1803 ۀقطعناما  8بناد   ،های ممنوعوریاگری رر مورر موار و لنگذاری، واسطهمالی، سرمایه

اتخااذ  »باه   1929 ۀقطعناما  23های ممنوع باه ایاران و بناد    وریامورر تحریش ارسال موار و لن
ها و مؤسساات ماالی ایاران رر    های بانکرر مورر التتاح شعب و زیرمجموعه 2«اقدامات مقتضی
 های عضو اشار  رارر.سرزمین رولت

از ریگر عباراتی که موجب ارائۀ نوعی حاشیۀ صیحدیدی باه مخاطباان قطعناماه رر راساتای     
یت باه موضاوع محادور    1737است که رر قطعنامۀ  3«اعمال مراقبت»شور، عبارت اجرای آنها می

 1737قطعناماۀ   17بند مرتبط است.  10رر بند )تحریش مسالرتی( عبور و مرور اشخاص تحریمی 
                                                           

1. take the necessary measures 

2. take appropriate measures 

3. exercise vigilance 
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 6رر ماورر تحاریش مساالرتی، بناد      1747قطعنامۀ  2رر مورر محدوریت آموزش اتباع ایرانی، بند 
رر مااورر تحااریش  1803قطعنامااۀ  5و  3رر مااورر تحااریش تساالیحاتی، بناادهای  1747قطعنامااۀ 
رر مورر ممنوعیت ورور به تعهدات جدید با ایاران رر ماورر اماور     1803قطعنامۀ  9ند مسالرتی، ب

رر مورر مراقبات بار لعالیات نهارهاای ماالی ایرانای رر        10مالی، بیمه و تضمینات صارراتی، بند 
 های ریگری از حاشیۀ صیحدیدی است.نمونه 1929قطعنامۀ  10های عضو و بند رولت سرزمین
هاای مرباوط باه    ها که تجلی حاشیۀ صیحدیدی اسات، قسامت  از قطعنامه ترین بخشمهش
روساتانه و ماذهبی وجاور رارر. رر    طور معمول رر خ وص امور انسانهایی است که بهمعالیت

این موارر، اجازۀ معالیت به مخاطبان قطعنامه رار  شد  است تا آنها براسا  ت سیر و برراشتی 
 وص اعطای معالیت رارند، به اعطاا یاا عادم اعطاای معالیات      که از موضوع مورر بررسی رر خ

ررخواستی مباررت ورزند. این امار ناوعی آزاری عمال را رر اختیاار مخاطباان قطعناماه قارار        
 اشار  کرر. 1737قطعنامۀ  16توان به بند یمبرای نمونه،  رهد.می

هاا کاه   قطعناماه  توان گ ت که آن رسته از م اار تحریمای  حتی رر یک گام رو به جلو، می
حاوی العالی با مضمون خواست و میل و رغبت مخاطبان رر انجام اقدام خاصی اسات، رر زمارۀ   

اشار  رارر که  1929قطعنامۀ  15شوند. برای مثال، بند اقدامات با حاشیۀ صیحدیدی محسوف 
ای هاای مماکوک رر رریا   به بازرسی کمتی پراشصاحببا رضایت رولت  1«توانندمی»ها رولت

 آزار مباررت ورزند.
 

 ی هلندهادادگاهپروندۀ دانشجویان ایرانی در . 1
طاور تلاویحی باه بحاث     از اعمال تحریش، به متأثرهای ایرانی رر پروندۀ مطروح از سوی خواهان

پرراخته شد  است. رر پروندۀ رانماجویان   1737حاشیۀ صیحدید رر اجرای قطعنامۀ تحریمی 
خ وص ریوان عالی این کمور بر ایان نکتاه تأکیاد راشاتند کاه      ند بهمحاکش هل ایرانی رر هلند
 ۀقطعناما  17هاای منبعاث از بناد    ها و محادوریت باید رر راستای اجرای تحریشرولت هلند می

اتباع ایرانی  رر خ وصای های حسا  هستههای آموزش مرتبط با زمینهرر مورر رشته 1737
که موجب ایجار تبعیض میان اتباع ایرانی و غیرایرانی رر نحوی رست به اقدامات اجرایی بزند به

که اجرای این بند از قطعنامه مستلزم  رهدمینکته نمان  اینمورر تح یل رر این کمور نمور. 
  های مخاطب قطعنامه رر اجرای م ار مزبور است.بخمی از صیحدید رولت

قاضای( رر خ اوص شاکایت     رارگا  بدوی الهه )متمکل از سه 2010رر تاریخ سوم لوریۀ 
خارجه و وزارت آماوزش،   سه ایرانی شاغل به تح یل و تدریس رر کمور هلند علیه وزارت امور

 (A and ors v Netherlands, 2010) لرهنگ و علوم این کمور، رأی خور را صارر کرر .

                                                           
1. may 
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متماکل  ترتیب ها رارای تابعیت مضاعف هلندی نیز بور  و بهنکتۀ شایان ذکر اینکه خواهان
از این الرار بورند: ن ر اول رانمجو، ن ر روم نامزر رریالت ررجۀ رکتری و ن ر سوم استاری است 

ها مدعی بورند که حق خواهان 1که رر زمینۀ تحقیقات حسا  امنیتی ممغول به لعالیت بورند.
ن بر ممنوعیت تبعیض، رر قبال آنها نقض شد  است. رر این خ وص آنها باه مساتنداتی رر ایا   

ماارۀ نخسات پروتکال     زمینه اشار  راشتند؛ از جمله مارۀ نخست قانون اساسای کماور هلناد،   
میثااق حقاوق مادنی و سیاسای و      26روازرهش الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بمر، ماارۀ  

 23ها بر این عقید  بورند کاه م اوبۀ   معاهدۀ مؤسس جامعۀ اروپا. ضمن اینکه خواهان 12مارۀ 
مورر رستورالعمل تحریش ایران نیز ناقض حق بر ممنوعیات تبعایض منادرج رر     رر 2007ژوئن 
پروتکل اول الحااقی   2کنوانسیون اروپایی حقوق بمر و حق بر آموزش مندرج رر مارۀ  14مارۀ 

 به کنوانسیون اخیر است.
ها مربوط به نقض اصال عادم تناساب باور، باا ایان توضایی کاه م اوبۀ          رلاع سوم خواهان

شورای امنیات و موضاع    1737تحریمی ایران از آنچه که رر بند ه دهش قطعنامۀ  رستورالعمل
الزم رانسته شد ، لراتر رلته است و برای نیل  2شورای اتحاریۀ اروپا 2007ممترک م وف سال 

-269: 1397گال،  )عابدینی و اباراهیش شور به اهداف این رو سند، امری غیرضروری قلمدار می
ژوئان   23شاد  رر  و اصایح  2007عمل تحریمای ایاران م اوف ساال     براسا  رستورال(. 261

                                                           
ای رانمگا  گرونینخن، بهنام تائبی رانمجوی اند از: ناصر کینتر استار لیزیک هستهها عبارتاسامی خواهان .1

ارشناسی شیمی رانمگا  رل ت. رانمجوی ک طرفیعلش رر رانمگا  تکنولوژی رل ت و کاو  ب  ۀرکتری للس
شایان ذکر است که خواهان اهارمی به نام گرو  اقدام رانمجویان ایرانی نیز رر این رعوا حضور راشت که 

 رارگا  بدوی این نهار را صالی به حضور رر رارگا  ندانست. رر این خ وص ر.ک:
http://news.sciencemag.org/2010/02/court-rebukes-dutch-policy-iranian-scientists 

مزبور موجب  ۀرولت هلند معتقد است که م وب ۀشایان ذکر است که آقای ناصر کینتر رر خ وص این م وب
هایی با اطیعات عنوان مکانهای موررنظر رولت که بهارزش شدن علش شد  است و رسترسی به مکانکش

های بسیاری کس جهت ورور به آن محدوریت ای هرتنها برای ایرانیان که باید برشوند، نهمحرمانه تلقی می
ای موضوعی نیست که وری هستهالن ۀوی معتقد است که اطیعات پیچید ینکهرر نظر گرلته شور. ضمن ا

 ه ر.ک:زمینبرراری کرر. رر این بتوان از آن عکس
http://vorige.nrc.nl/international/article2475111.ece/Boycott_banning_Iranians_from_Dutch_nuclear_site

s_overturned 

های شورای امنیت رر ااراوف نظش حقوقی اتحاریۀ اروپا معموالً شیوۀ اجرای قطعنامه»شایان ذکر است که  .2
را اتخاذ  (Common Position)ای رارر. نخست، شورای وزیران اتحاریه موضع ممترکی لرایندی رومرحله

های شورای امنیت بیان عضای جامعۀ اروپایی را رر خ وص اجرای قطعنامهنماید که براسا  آن ریدگا  امی
رارند و سپس رر مرحلۀ روم، بسته به ماهیت موضوع، اجرای قطعنامه رر سطی جامعه یا رر سطی نظام می

نخستین اقدام رسمی اتحاریۀ اروپا رر  2007موضع ممترک سال «. گیررقرار می مدنظرهای عضو، ملی رولت
شور. برای مماهدۀ این سند، شورای امنیت برای تحریش ایران قلمدار می 1737ی نمورن م ار قطعنامۀ اجرای
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0413  :ر.ک
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، وزارت آموزش، لرهنگ و علوم هلند باید مانع از رسترسی الرار ایرانی به منابع اطیعاتی 2008
 ای ایران راشته باشد های هستهتواند ارتباطی با لعالیتهای حسا  امنیتی شور که میو مکان

(A and ors v Netherlands, A3)ای توان به رآکتور تحقیقااتی هساته  ها می. از جملۀ این مکان
ای رر پتن، همچنین اورنکاو و ساه محال ریگار اشاار  راشات.       گرو  مماور  و تحقیقات هسته

هاای  ای و برخای از اناواع لنااوری   هایی مانند علاوم هساته  همچنین، رانمجویان ایرانی از رشته
طبق این اصایحیه،  .  (,http://news.sciencemag.org) مربوط به لناوری موشکی محروم شدند

های عالی نه رشته از جمله گرایش تبار برای ورور به رور های ایرانیرانمجویان ایرانی یا هلندی
سوخت موشک رر شیمی به اجازۀ مخ وص نیاز رارند. یکی از اهداف رولات هلناد رر ت اویب    

اجااز  جهات رسترسای باه بازرساان آژاناس       این اصیحیه تنبیه رولت ایران رر خ وص عادم  
 المللاای اناارژی اتماای باارای بازریااد از تأسیسااات اتماای ایااران اعاایم شااد  اساات      بااین

(http://vorige.nrc.nl). 
خارجه و نیز وزارت آموزش، لرهناگ و علاوم هلناد مادعی      امور رر مقابل نمایندگان وزارت

و موضاع مماترک    1737ث تبعیض بر مبنای ملیت، تعهدی است که از قطعناماۀ  بورند که بح
هاا ت امیش   رارگا  بدوی رر میاان مساتندات ماوررنظر خواهاان     آید.شورای اتحاریۀ اروپا برمی

 (.Hollenbergg, 2010: 3, A1)المللی رولت هلند محدور سازرگرلت که خور را به تعهدات بین
د ت وری از تقابل تعهدات کمورش و تعهادات ناشای از منماور ملال     تا از این طریق بهتر بتوان

رارگاا  پاس از اساتماع رلاعیاات     شورای امنیت راشاته باشاد.    1737واسطۀ قطعنامۀ متحد به
میثاق حقوق مدنی و سیاسای تماام رلتارهاای ناابرابر رر ماوارر       26طرلین معتقد بور که مارۀ 

آمیز قلمدار کارر کاه   توان انین رلتاری را تبعیضممابه را ممنوع نساخته است و هنگامی می
رو باور کاه آیاا رلتارهاای ناابرابر      لاقد توجیهی معقول و عینی باشد. رارگا  با این ساؤال روباه  

 A and ors v)براساا  تابعیات، بارای اجارای قطعناماۀ شاورای امنیات موجاه باور  اسات           

Netherlands, para. 4.4.). 

رر  1«ت کیاک »بار انجاام   ای را مبنای رولت هلند تعهد معاهد  کهرارگا  معتقد است زمانی
موارری بر عهد  رارر، آیا تعهد ریگری رر برابر آن وجور رارر که جماع آن رو را رشاوار ساازر.    

شاور  بر انجام این ت کیک ماانع از آن نمای  رارگا  بر این باور است که تعهدات رولت هلند مبنی
بر وجور حقی برای شهروندان ای هلند مبنیسایر تعهدات معاهد  های هلند نتوانند بهکه رارگا 

رارر کاه ایان ماورر    هلندی رر عدم انجام این ت کیک مراجعه نکنند. رارگا  رر ارامه اظهار مای 
منمور ملل متحاد رر   103ای )رر اینجا مارۀ مت اوت از مورری است که رر آن مقرراتی معاهد 

مراتبای بار   ای سلساله ل ل ه تش منمور( بر مبناای رابطاه  های ذیل خ وص مقررات قطعنامه
ای اولویت رارند. نکتۀ رارگا  بدوی رر ایان بخاش بسایار شاایان توجاه      مقررات ریگری معاهد 

                                                           
1. Distinction 

http://vorige.nrc.nl/
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کارر کاه   است. رارگا  بر این ریدگا  است کاه اگار قطعناماۀ شاورای امنیات اکیاداً مقارر مای        
صیح کند که این کار را نیز انجاام رار   خور را ا 2007بایست رستورالعمل تحریمی م وف می

بار تجاویز شاورای امنیات رر قباال ممنوعیات       است، رر این حالت، استدالل خوانادگان مبنای  
اناین رساتوری باه رولات هلناد رر خ اوص اصایح        کاه  شاد. ررحاالی  تح یل پذیرلته می

هاا را رر  رار  نماد  و قطعناماۀ مزباور، رسات رولات      1737رستورالعمل مزبور ذیل قطعناماۀ  
رر نقادی بار    خ وص اجرای محدوریت آموزشی رر مورر اتباع ایرانی تا حدی باز گذارر  است.

این رأی گ ته شد  که رارگا  ریدگا  ررساتی را رر ایان خ اوص اتخااذ کارر  و از آنجاا کاه        
ین، هاا قارار رار ، بناابرا   نوعی صیحدید را رر راستای قطعنامه رر اختیار رولت 1737 ۀقطعنام

نحوی به اجرای محدوریت آموزشی بر اتباع ایرانی بپررازر کاه نااقض حقاوق    رولت هلند باید به
 .(Hollenberg, 2010: 3)  بنیارین آنها نباشد

ساازر کاه   ها را ملزم به انجام ت کیک براسا  ملیت نمای از نظر رارگا ، این قطعنامه، رولت
 ، این اصایحیه بایاد براساا  حقاوق بنیاارین      باشد. بر همین اساناپذیر غیرضروری و توجیه

نحاو  ارزیابی و بازبینی شاور. بناابراین، معیاار توجیاه عینای و معقاول بایاد رر ایان زمیناه باه          
  (A and ors v Netherlands: para. 4.6) .ای اعمال شورمحدورنمد 

یی خویش، رارگا  معتقد است که موضع ممترک شورای اتحاریۀ اروپا نیز رر مارۀ شمش اجرا
ها را رر اعمال محدوریت آموزشی باز گذاشته و نوعی صیحدید را رر این خ اوص  رست رولت

باه نظار رارگاا  اصایحیۀ      .(A and ors v Netherlands: para. 4.7) بادانها اعطاا کارر  اسات    
گرلته رر این زمینه رستورالعمل تحریمی هلند اشخاص خاصی را رر نظر رارر که ت کیک صورت

برانگیز و قابل تأمل است. بنای تابعیت ایرانی اشخاص مزبور است و این نکته خور امری شکبر م
 بنابراین، باید ارلۀ توجیهی شایان توجهی رر خ وص این ت کیک وجور راشته باشد.

بار ممانعات از کساب راناش رر     کند که هدف اصیحیۀ مزبور مبنیرارگا  رر ارامه بیان می
خاور هادلی   خوریای ایران کمک کند، بههای حسا  هستهند به لعالیتتواورای مرزها که می

. با این حال، ایراری که رارگا  بر (A and ors v Netherlands: para. 4.9) شورممروع تلقی می
راند، ابزارهای اجرایای ایان هادف اسات، زیارا رارگاا  معتقاد اسات         اقدام رولت هلند وارر می

رر این خ وص مقتضی نبور  و متناساب نیساتند. رر ایان خ اوص،     شد  کارگرلتهابزارهای به
ای اصیحیۀ مزبور ت کیکی را رربارۀ خطری که اشخاصی خاص رر زمینۀ برنامۀ حساا  هساته  

هاایی را  توانست جاایگزین عمل نیاورر  است. ضمن اینکه رولت هلند میآورند، بهبار میایران به
انتخاف کند، مانند اینکه اقدامات امنیتای موجاور را از    کنند،که محدوریت کمتری را ایجار می

طریق اقداماتی خاص تمدید کند. برای مثال، غربالگری محدورتر الرار و اعماال محادوریت رر   
اناین عمال   اعطای روارید به ایرانیان که کمورهایی مانند رانمارک و لرانسه رر این زمینه این

 26. رر نتیجاه، رارگاا  بادوی نقاض ماارۀ      (A and ors v Netherlands: para. 4.10) اناد کرر 
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قانون اساسی هلناد   49کند. طبق اصل میثاق حقوق مدنی و سیاسی را رر این پروند  احراز می
الملل رر هلند، مستقیماً قابل اجارا هساتند و بار قاوانین راخلای متعاار ،       مقررات حقوق بین

 .(A and ors v Netherlands: : para. 4.10) اولویت رارند 

هاای ریگاری مانناد بریتانیاا رر     رر نقدی که بر این رأی آمد  گ ته شد  اسات کاه رولات   
اند که از شورای امنیت رست به اقدامات ملی زر  2001م وف  1373راستای اجرای قطعنامۀ 

. (Hollenberg: 2010 .3, A4) نظر ریوان عالی این کمور مورر قبول نبور  و باطل شاد  اسات   
توساط رارگاا  رر خ اوص ت سایر تعهادات ناشای از        شاد  ارائاه نکه از نحوۀ استدالل ضمن ای
خ اوص رر  المللای باه  ای و بینهای شورای امنیت و تعهدات ناشی از معاهدات منطقهقطعنامه

اند که استدالل مخت ر رارگا  بدوی مورر حقوق بنیارین اشخاص انتقار شد  است. برخی گ ته
 103و  25های ل ل ه ات منماور بار مبناای ماوار      ت ناشی از قطعنامهرر مورر اولویت تعهدا

بر اعمال ت کیک و تبعایض رر  منمور رر صورت صدور تجویز صریی و اکید شورای امنیت مبنی
المللی ای و بینای ایران بر تعهدات منطقههای هستهمورر آموزش اتباع ایرانی رر زمینۀ لعالیت

توانست رر صورت وجور انین لرضی به رویۀ قضایی را رارگا  میریگر هلند قابل تأمل است، زی
ریوان اروپایی رارگستری رر قضیۀ کاری اساتنار کناد و باه حمایات از حقاوق بنیاارین الارار        

 .(Hollenberg: 2010, 3, A5) بپررازر 
و آماوزش، لرهناگ و علاوم هلناد رر پاساخ باه        امور خارجهپس از صدور این رأی، وزرای 

این کمور اعیم کررند که ایان رأی   2007بر اعتبار رستورالعمل تحریمی م وف نیپرسمی مب
صرلاً اثری نسبی میان طرلین رارر و رولت هلند بر این اعتقار است که م وبۀ تحریمای مزباور   

هاای مماابه اعماال شاور.     همچنان پابرجاست و باید رر خ وص سایر اتباع ایرانی رر وضاعیت 
هاای  اند که تجربۀ تلخ این کمور رر سرقت طارح میش رولت هلند گ تهبرخی رر توجیه این ت 

ماییری از محال    70ای پاکساتان رر رهاۀ   سانتری یوژ توسط عبدالقاررخان، پدر بماب هساته  
هاای بیماتری را رر ایان    سازی اورانیوم اورنکو رر هلند، موجب شد تا ایان کماور ساختی   غنی

 .(Hollenberg: 2010.3, A7) خ وص اعمال کند 
که گ تیش، ریوان اروپاایی حقاوق   گونهنکتۀ شایان ذکر ریگر رر این زمنه این است که همان

بمر رر رأی نارا اعیم کرر که قطعنامۀ شورای امنیت رر خ اوص اعماال محادوریت بار الارار      
تروریساتی، محادور و حاشایۀ     مظنون به ارتکاف، تساهیل و هار گوناه مسااعدت باه عملیاات      

های عضو ملل متحد بااقی گذاشاته اسات تاا رر زماان اجارا براساا         ی رولتصیحیتی را برا
تواناد  مقتضیات ملی خویش مقررات اجرایی الزم را ت ویب کنند. یکی از این مقتضیات ملی می

اصول قانون اساسی کمورها و همچنین، تعهدات مرباوط باه صایانت از حقاوق بنیاارین الارار       
 هنگام مقابله یا تروریسش باشد.به

، رولت هلند از رأی رارگا  بدوی الهه رر رارگا  تجدیادنظر ایان   2010آوریل  19رر تاریخ 
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تجدیدنظر خواهان معتقد  .(Netherlands v A and ors, 2011) شهر ررخواست تجدیدنظر کرر 
صارلاً آن رساته از الارار ایرانای را      2008با اصیح سال  2007بورند که رستورالعمل تحریمی 

راند که خطر انتقال اطیعات حسا  امنیتی را باه ایاران رر بار    عیت تح یل میمممول ممنو
. شایان ذکر است که پس از صدور (Netherlands v A and ors: 2011, para. 2.6)راشته باشند 

رساتورالعمل تحریمای را اناین     2010 ژوئیاۀ رأی رارگا  بدوی، رولت هلند رر اصیحیۀ روم 
ای ایران یا های هستهتوانند به لعالیتش یا مهارت به اتباع ایرانی که میاصیح کرر که انتقال ران

ای کمک کنند، بدون مجوز وزارت آموزش، لرهنگ و های پرتاف تسلیحات هستهتوسعۀ سیستش
آمیز بورن مبناای ت کیاک میاان    علوم ممنوع است. اما تجدیدنظرخواندگان همچنان بر تبعیض

 .(Netherlands v A and ors: 2011, para. 2.7) أکید راشتند اتباع ایرانی و غیرایرانی ت
نکتۀ اصلی که رولت هلند همچنان معتقد است رارگا  بدوی باه انادازۀ کاالی بادان توجاه      
نداشته، این است که امکان بازبینی قضایی رساتورالعمل تحریمای بار مبناای تبعایض ارعاایی       

ای امنیت وجور ندارر، زیرا قطعنامۀ شورا بر شور 1737تجدیدنظر خواندگان رر مقابل قطعنامۀ 
 منماور رر برابار هار تعهاد ریگار رولات هلناد از اولویات برخاوررار اسات            103مبنای مارۀ 

(Netherlands v A and ors: 2011, para. 6.3)  رارگا  تجدیدنظر الهه نیز با تأیید یالتۀ رارگا .
هلند را ملزم به انجام ت کیک بر مبناای   رولت 1737کند که حتی اگر قطعنامۀ بدوی اعیم می

ملیت الرار کرر  باشد، این امر مانع از آن نخواهد بور که این رارگا  را از بازبینی قضایی اجرایی 
راخلی رولت رر قبال حقوق بنیارین الرار مندرج رر کنوانسیون اروپایی حقاوق بمار و حقاوق    

ت هلند نتوانسته است مقتضی و متناسب باورن  . ضمن اینکه رولبازراررحاکش بر جامعۀ اروپایی 
شد  رر خ وص اتباع ایرانی را ثابت کند، زیرا رولت هلند نتوانسته این موضوع تبعیض رواراشته

به رارگا  ثابت کند. بنابراین، رارگا   شد ارائهرا رر برنامۀ منضش به رستورالعمل تحریمی یا اسنار 
 .(Netherlands v A and ors: 2011, para. 6. 4- 7.1) کرری رارگا  بدوی را تأیید رأتجدیدنظر 

 
 ی کشور هلند در پروندۀ دانشجویان ایرانیعال وانیدی رأ. 2

خواهی از رأی تجدیادنظر رارگاا  الهاه    بر پژوهشررخواستی مبنی 2012رسامبر  14رر تاریخ 
و آماوزش،   رجاه خا اماور ی هاا وزارتخاناه رر ریوان عالی هلند )با حضور شش قاضای( از ساوی   

. رولت هلند رر این مرحله نیز  (Netherlands v A and ors, , 2012) لرهنگ و علوم مطرح شد
ورزر که برای اینکه قارر باشد تا به تعهدات ناشای از قطعناماۀ شاورای    باز بر این نکته تأکید می

ایان تعهاد باا    ای جز اعمال ت کیک بر مبنای ملیت ندارر و تا حدی کاه  امنیت عمل کند، اار 
واساطۀ  کند، تعهد ناشی از قطعنامۀ شورای امنیات باه  المللی مغایرت پیدا میسایر تعهدات بین

. رر (Hollenbergg, 2012: 2, F 7) منمور بر سایر تعهادات اولویات خواهاد راشات      103مارۀ 
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کاه اقادام   کررناد، از جملاه این  های سابق خور را مطرح خواندگان ایرانی نیز ارعامقابل، پژوهش
اتحاریۀ اروپاسات و   2007و موضع ممترک م وبۀ  1737رولت هلند لراتر از مقررات قطعنامۀ 

 تناسبی با اهداف موررنظر رر این رو سند ندارر.  

هاای  ها را رر نحوۀ اجرای قطعنامهریوان عالی هلند بر این باور است که منمور، رست رولت
ها باز گذاشته است و بار هماین اساا ، تعهاد باه      شورای امنیت رر نظام حقوقی راخلی رولت

خاور از جملاه تعهادات     ها را از مدنظر قرار رارن ساایر تعهادات  اجرای مقررات قطعنامه، رولت
. بناابراین، یاک قاضای اصاوالً الزم اسات تاا مقاررات        رارریبازنممربوط به حقوق بنیارین الرار 

ارین باازبینی کناد کاه ایان حقاوق، خاور       اجرایی قطعنامۀ شورای امنیت را براسا  حقوق بنی
 (Netherlands v A and ors, 2012: para. 3.6.2) .شاور  بخمی از حقوق اتحاریه اروپا تلقی می

رولت به رستورالعمل تحریمی برای اجرای قطعنامه استنار »رارر ریوان عالی رر ارامه اظهار می
 2012حقوق بمر رر پروندۀ نارا رر سال  یی کالی نیست، بلکه همچنان که ریوان اروپاییتنهابه

ای باید استدالل کند که تمام اقاداماتی را کاه بارای    نحو متقاعدکنند اعیم کرر، رولت هلند به
 Netherlands v) «المللی ظاهراً متعار  الزم بور ، انجام رار  استسازی تعهدات بینهماهنگ

A and ors, 2012: para. 3.6.6) 
ای رستورالعمل را بر مبنای ت کیک الرار براسا  تابعیت مورر پاذیرش قارار   ریوان، نحوۀ اجر

شور کاه رر  های بلژیک و لرانسه رهنمون میرهد و رر این زمینه، رولت هلند را به رویۀ رولتنمی
ای تأیید صیحیت امنیتی است و رر لرانسه اگار لارری   بلژیک شرط رسترسی به تأسیسات هسته

هاای امنیتای ارزیاابی    کنند عاتی یا مهارتی راشته باشد، ابتدا توسط هماهنگررخواست رورۀ مطال
شور. ضمن اینکه ریوان معتقد است که موضع ممترک اتحاریه نیز رر پای ایجاار ت کیاک بار     می

رر خ وص اقدامات مربوط به صدور  1737مبنای تابعیت نیست، بلکه صرلاً رر پی اجرای قطعنامۀ 
ها را متعهد به انجاام ت کیکای   ، رولت1737است. بر این اسا ، قطعنامۀ لناوری و مساعدت لنی 

 .(Netherlands v A and ors, 2012: paras. 3.4.6-7) سازر میان اتباع ایرانی و غیرایرانی نمی
انجاام اقاداماتی    ررصادر کناد کاه    ثابتای کنند طور قانعبر این مبنا، رولت هلند نتوانسته به

و تعهادات   1737تعهدات متعار  خور یعنای تعهادات ناشای از قطعناماۀ     سازی جهت هماهنگ
ناشی از رعایت حقوق بنیارین الرار یعنی عدم تبعیض انجام رار  است. از طرف ریگر، رولت هلناد  
نتوانسته این ارعای خور را ثابت کند که اقدامات اتخاذی رر کماورهای ریگار رر هلناد ناکاالی و     

رولت هلناد نتوانساته توضایی    »کند آخر اینکه ریوان عالی هلند اعیم می ناکارامد بور  است. نکتۀ
بر اینکه ارا منع اتباع ایرانی از گذراندن رورۀ مهارتی یا آموزشی تخ  ای  معقولی ارائه کند مبنی

هاای  هاای حساا  اشااعه و توساعۀ سیساتش     اقدامی متناسب و ضروری برای جلوگیری از لعالیت
 .(Netherlands v A and ors, 2012: para. 3.8.2) «بور  است ایپرتاف تسلیحات هسته

های شورای امنیت از آنجا که معموالً به شاکلی  رر ت سیری بر این رأی گ ته شد  که قطعنامه



 853   های تحریمی شورای امنیت...حاشیۀ صالحدیدی در اجرای قطعنامه

طور مستقیش تعهدی را ایجار نخواهناد کارر و   ها بهشوند، رر نتیجه، برای رولتانتزاعی نگاشته می
ها شاور.  های رولتی وارر نظام حقوقی رولتررات اجرایی توسط ارگاناین تعهدات باید به شکل مق

کنناد، اناین   الملل را بخمی از حقوق خور تلقای مای  هایی مانند هلند که حقوق بینحتی رولت
رارگا  تجدیدنظر و ریوان عالی هلند، به رویۀ ایجارشد  رر پروندۀ کااری  وضعیتی خواهند راشت. 
ای ی اشار  کرر  و اذعان راشتند که اجرای راخلی م ار قطعنامه، مقولاه رر ریوان اروپایی رارگستر

های شورای امنیت است و رارگاا  راخلای حاق رارر تاا رر خ اوص انطبااق       جدا از خور قطعنامه
 ,Hollenberg, 2012: 3) مقررات اجرایی راخلی با موازین مربوط به حقوق بنیارین اظهارنظر کند 

A1-3)ه شد  که ت اوت رو رارگا  رر اشار  به رأی کاری رر این است که رارگاا   . با این حال، گ ت
های شاورای امنیات براساا  ماوازین     قطعنامه تجدیدنظر الهه به احتمال بازبینی مقررات اجرایی

مندرج رر کنوانسیون اروپایی حقوق بمر اشار  راشته است و ریاوان عاالی هلناد باه اصاول کلای       
 .(Hollenberg, 2012: 3, A5-6) اروپا حقوق موجور رر اتحاریۀ 

که اشار  شد، رر پروندۀ نارا، ریوان اروپاایی حقاوق بمار، لرضای را     گونهبا وجور این، همان
های عضاو، تعهاداتی ایجاار    بر اینکه شورای امنیت ق د ندارر تا برای رولتکند مبنیمطرح می

این، اگر شاورای امنیات رر قطعناماۀ    کند که رر تعار  با تعهدات حقوق بمری آنها باشد. بنابر
ای از سوی خور از زبانی صریی و روشن برای ایجار این تعار  است ار  کند، صدور انین گزار 

شورای امنیت پذیرلتنی خواهد بور. ریوان عالی هلند، لزومی ندید تا رر این پروند  از این لر  
 .(Hollenberg, 2012: 3, A8) است ار  کند 

ی اعتقار رارند که ریوان عالی هلند با طرح این پرسش کاه آیاا رولات هلناد     همچنین، برخ
تمام اقدامات الزم برای پرهیز از اعمال ت کیک براسا  تابعیت را انجام رار  یاا خیار، رر عمال    

سازی تعهدات متعار  تمایز میان رو موضوع را رر هش آمیخته است. نخست، تعهد به هماهنگ
های شورای امنیات و  هنگام اجرای قطعنامهبه هارولتی و ریگری، تعهد عنوان رویکرر ت سیربه

اند. رر پروندۀ ناارا  توجه به وضعیت خ وصیات الراری که تحت تأثیر این ت میمات قرار گرلته
های لرر ریوان اروپایی حقوق بمر معتقد بور که رولت سوئیس تعهد اخیر یعنی توجه به ویژگی

، اما ریوان عالی هلند به ایان موضاوع رر   (Hollenberg, 3, A9) ه استتحریمی را رر نظر نگرلت
 های ایرانی نپرراخته است.مورر خواهان

به هر حال، ریوان عالی هلند سعی کرر  تا با استنار به پروندۀ نارا رر ریوان اروپایی حقاوق  
اختن ایان  سازی تعهدات متعار  بپررازر و باا خاطرنماان سا   بمر به موضوع تعهد به هماهنگ

های تالی رر خ وص ناررستی ت کیک بر اسا  ملیت توسط رارگا  هگرلتانجامنکته که ت سیر 
 1737که برای اجرای قطعناماۀ   شور ارآورت سیری صحیی است، این موضوع را به رولت هلند ی

 کرر که تعارضی میان تعهد به اجرای قطعنامۀ شورای امنیت و سایر تعهادات نحوی عمل باید به
 ربط ایجار نمور.بمری رولت ذی حقوق
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 گیرینتیجه
طاور مساتقیش   شورای امنیت رر ت میمات خور هموار  سعی راشته تا بدون اینکاه خاور را باه   

ای کند، از مخاطبان ت میش خویش بخواهد که براسا  امکاناات  ررگیر اجرای تعهدی قطعنامه
ند. گا  این موضوع کنربط را اجرا ذیت های سیاسی، اقت اری، نظامی و حقوقی تعهداو توانایی

کناد  است ار  می 1«گیررت میش می»که از ال اظی الزامی مانند  رارراهمیت  حدیبهبرای شورا 
ر که مطلوف شورا ایست. گا  نیز از اربیاتی ریگر بارای  شوتا مخاطبان را به این نکته رهنمون 

 2«اقادامات الزم  ۀاتخااذ هما  »عباارت   گیارر. رر ایان حالات از   رسیدن به مق ور خور بهر  می
منظور انجام مقاصاد شاورا اعایم شاور. ایان ناوع       کند تا به مخاطبان تجویز الزم بهاست ار  می

   رور.کار میکه شورا ررصدر ارائۀ تجویز توسل به زور باشد، بهاربیات معموالً رر زمانی
منظور اعمال صایحیت  حد بهمنمور ملل مت 39که شورا رر تعیین م اریق مارۀ گونههمان

براسا  ل ل ه تش منماور از آزاری الزم برخاوررار اسات، ایان ناوع صایحدید رر تماخیص        
هاای مخاطاب قطعناماه رر قالاب شایو  و      م اریق تهدید صلی، نقض صلی و تجااوز باه رولات   
ی شور. مطاابق رویاۀ قضاایی ریاوان اروپاای     ابزارهای الزم برای رسیدن به مق ور شورا اعطا می

اند که رر راستای میزانی از اختیارات های مخاطب قطعنامه ملزمحقوق بمر رر قضیۀ نارا، رولت
نحوی عمل کنند که به تعهادات ریگار   های تحریمی شورای امنیت بهالزم برای اجرای قطعنامه

از  عبارت ریگر، اگر نهاری بااالتر ای وارر نمور. بهآنها از جمله تعهدات حقوق بمری آنها خدشه
منظور نظارت بر میزان و نحوۀ است ار  از صیحدید اعطایی باه شاورا براساا     شورای امنیت به

ها رر راساتای اجارای تعهادات ناشای از     معنا نخواهد بور که رولتمنمور وجور ندارر، این بدان
ر آور شورا، اجرای سایر تعهدات خویش را نارید  انگارند. ایان هماان م هاوم ت سای    ت میش الزام

کنوانسایون حقاوق معاهادات     31مارۀ  3بند  3الملل براسا  جزء مند تعهدات حقوق بیننظام
المللای رارگساتری،   المللی از جمله ریوان باین است که امروز  رر سایر محاکش بین 1969وین 

 3مرجع تجدیدنظر سازمان جهانی تجارت و ریوان اروپایی رارگستری منعکس شد  است.
های تحریمی شورای امنیت علیاه ایاران کاه پایش از برجاام مباحاث       رر خ وص قطعنامه

رسایش کاه اجارای تعهادات     هاای مزباور مای   بسیاری را ایجار کرر  بور، به موارری رر قطعنامه
ها ای شورای امنیت رر موضوع انجام اقدامات الزم برای تحریش ایران به صیحدید رولتقطعنامه

های مخاطب قطعنامه رر موضوعات مختلاف تحریمای از   تواگذار شد  است. بدین بیان که رول
توانند اقدامات راخلی الزم را برای برآورر  ساختن این تعهد پی گیرند. جمله حق بر آموزش می

                                                           
1. decides 

2. take all necessary measures 

 Fitzmaurice, Et al. (eds.), 2010; Mclachlan, 2005 :ر.ک بیمتر رر این زمینه ۀمطالع برای. 3
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هاا رر اجارای تعهادات    نماان رار کاه رولات   « رانماجویان ایرانای علیاه رولات هلناد     رعوای »
المللی از جمله منع تبعایض را کناار   و بین ای شورای امنیت نباید سایر تعهدات راخلیقطعنامه

هاای  رو، یکای از را  ای شورا توجه کنند. ازاینطور خورسرانه صرلاً به تعهد قطعنامهبگذارند و به
های شورای امنیت که از نحوۀ ت سیر یا اجرای قطعنامه توسط مقابله با اجرای ناررست قطعنامه

 صیح رر این زمینه است.جعه به محاکش ذیشور، مراهای عضو ملل متحد ناشی میرولت
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