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چکیـده
در این مقاله پس از تعریف دیپلماسی اجبارآمیز و تاریخچه آن به رابطه دیپلماسی اجبارآمیز با
حقوق بینالملل و سازمانهای بین المللیی پرداتهیه هیاس اسیپس سیپس ایوس ایمیاا دیپلماسیی
اجبارآمیز از طریق سازمانهای بینالمللی و قش دوگا یه حقیوق بیینالملیل در برابیر دیپلماسیی
اجبارآمیز ،همچنین مزایا و معایب اسهفادس از دیپلماسی اجبارآمیز با ابزارهیای حقیو ی و ییایی
بررسی هاس اسپس قطه کا و ی مباحث چه در سازمانهای بینالمللیی و چیه در دادهیای ییایی
بین المللی هورای امنیپ به ینوان اهرم اصلی بودس اسپس یالوس بر این ،تاریم به ینوان ابزار اصلی
همراس با هرایط تاصی که پس از فروپاهی هوروی منجر به این رویاادها هاس بطور ضمنی مورد
توجه رار گرفهه کیه مییتیوان از آن بیه هیرایط زمینیهای توفییق دیپلماسیی اجبیارآمیز از طرییق
سازمانهای بین المللی یاد کردس قیش هیورای امنییپ در تلیایل ا یواک مایاکم کیفیری و سیپس
کمیسیون هبه یایی غرامپ با توجه به منلور ملل مهاا و حاود اتهییارا

هیورا میورد قیا و

بررسی د یق رار گرفهه اسپس در دایپ،کارایی دیپلماسی اجبارآمیز از طرییق دادهیای ییایی و
سازمانهای بینالمللی ارزیابی هاس اسپس
▪ واژگان کلیدی:
دیپلماسی اجبارآمیز ،حقوق بینالملل ،هورای امنیپ ،مااکم کیفری بینالمللی ،تاریم

مقدمه
فرآیند تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل با بهرهگیری از تهدید نیروی نظاامی و یاا
حتی بکارگیری محدود نیروی نظامی به عنوان دیپلماسی اجبارآمیز مطرح شاده اسات  1باه
تعبیر دیگر ،دیپلماسی اجبارآمیز در صدد حل یک اختالف و رسیدن به نوعی سازش به نفع
طرف اجبارکننده است این فرآیند دیپلماتیک همراه با نماایش دادرت و تهدیاد بکاارگیری
زور و یا حتی کاربرد محدود زور است تا انگیزه طرف مقابل برای مقاومات و اداماه سیاسات
خود از بین برود و با نمایش هزینه های سنگینی که در صورت عاد تمکاین بایاد متحمال
شود ،محاسباتش را تغییر دهد و درخواست اجبارکننده را بپذیرد  2امروزه اگرچه استفاده از
کشتی های جنگی به عنوان ابزار دیپلماسی کاهش یافته ولی این به معنی پایان دیپلماسای
اجبارآمیز در روابط بین دولت ها نیست و دیپلماسی اجبارآمیز با ابزارهای دیگری ادامه پیدا
کرده است  3به عبارت دیگر ،تنها شکل و ماهیت نمایش ددرت در طول زمان متحول شده و
از نمایش رژه فوجهای عظیم و دایقهای توپدار به مانور ناوهای هواپیمابر و موشکهای دااره
پیما تغییر کرده است
اصل تهدید به استفاده از ددرت علیرغم تالشهای فراوان پس از جنا هاای جهاانی
برای منع توسل به زور کماکان پابرجا است در وادع ،ابزار فشار نظامی کمرن تر شده است
اما ابزارهای دیگاری مانناد ساازمانهاا و نهادهاای باینالمللای فنای و حقاودی در اختیاار
دیپلماسی اجبار درارگرفتهاند البتاه ،اجباار باا زور تفااوت یریفای دارد کاه در دیپلماسای
اجبارآمیز باید مورد توجه درار گیرد اجبار به معنی استفاده از تهدیادات بارای تحات تاأثیر
درار دادن رفتار دیگری و وادار ساختن او به تبعیات اسات در حاالی کاه در زور اساتفاده از

Alexander L. George: Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War, US

1

Institute of Peace Press, 1991, p 5.

 2در مورد دیپلماسی اجبارآمیز بنگرید :بهادر امینیان و حساا زماانی ،دیپلماسای اجباارآمیز ،تهاران :انتشاارات وزارت
خارجه1396 ،
Ken Booth: Law, Force and Diplomacy at Sea (London, 1985), p. 170.
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ددرت نظامی برای تخریب توانایی ها است تا با سلب اراده ،وی وادار به تبعیات شاود  1پاس
اجبار متقاعدسازی پیش از تخریب برای تبعیت است و زور تبعیت ناشی از تخریب و فقادان
اراده است در عمل هم تمایز بین این دو مورد گاهی بسیار دشوار میشود
همواره رابطه تنگاتنگی بین حقوق بینالملل و روابط بینالملل وجود داشته است نگاه
دیپلمات ها و دولتمردان به حقوق بین الملل به عنوان یک ابزار در خدمت سیاسات خاارجی
کشور متبوع همواره مورد انتقاد حقوددان ها بوده است این نگاه ناشی از ویژگیهاایی اسات
که حقوق بینالملل را مستعد سوءاستفاده و در بهترین حالت استفاده ابزاری توسط ددرتها
مینماید از جمله این ویژگیها عد وجود نهاد مشخص و منحصربفرد برای داانونگاذاری و
تفسیر دوانین ،فقدان سلسله مراتب میان دواعد و عد ضمانت اجرای مناسب آنها مایباشاد
تدوین این دواعد عمدتاً توسط خود دولت ها بوده و جا برای تفسیر توسط خودشان هام بااز
می باشد و در صورت تخطی از دوانین بینالمللی دولتها هستند کاه بایاد دولات خااطی را
ملز به اجرای دواعد مورد توافق نمایند در نتیجه اجرای حقوق بینالملال تاحادود زیاادی
متأثر از اراده دولاتها،مخصوصااً دادرت هاای بازر  ،مای باشاد کاه بعًااً بساتری بارای
سوءاستفاده این ددرتها می شود یکی از این موارد استفاده از دابلیتهای نهادهاای دًاایی
بینالمللی یا سازمانهای بینالمللی برای اعمال سیاستهای خود بر ساایر دولاتهاا تحات
پوشش حقوق بینالملل و استانداردهای جهانی میباشد در این مقاله بعًاً اددامات شاورای
امنیت که در تًاد با بند  1ماده  1منشور ملل متحد است ،ذکر

میشود 2

ابزار و مکانیسم اجرای دیپلماسی اجبارآمیز میتوانند از دو جنس مختلا باشاند ،ما الً
ابزار حقودی میتواند در دالب مکانیسم سیاسی یا فنی یک سازمان بینالمللی اعمال شود یا باا
مکانیسم دًایی یک دادگاه بینالمللی یا نهادهای شبه دًایی مشابه اعمال شود در اولی ابازار

1

Michael Joseph Mountz, Wrestling Rogue States; The limits of Coercive Political-Military
Strategies in Asymmetric Conflicts, University of California: Los Angeles, 2005, P5

 2ماده  1بند  1تصریح میکند" :حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بدین منظور باه عمال آوردن ادادامات دساته جمعای
مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متود ساختن هرگونه عمل تجاوز یاا ساایر کارهاای نااد
صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات بینالمللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجار باه نقا
صلح گردد با شیوههای مسالمتآمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بینالملل"
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حقودی است اما مکانیسم اثر سیاسی یا فنی است ،مانند ابزار دطعنامه شورای حکا در آژاناس
بینالمللی انرژی اتمی که بر مبنای یک معاهده منع اشاعه و یک پادماان کاه از نظار حقاودی
الزا آور هستند ،صادر میشود اما مکانیسمی کاه دولات خااطی را وادار باه مراعاات دطعناماه
مینماید،سیاسی است در دومی ابزار و مکانیسم هردو حقودی هستند م الً در اعمال فشاار بار
دولت سودان با درار بازداشت عمر البشیر ابزار یک معاهده حقودی بوده و مکانیسم هم یک نهاد
دًایی است در این مقاله دیپلماسی اجبارآمیز از طریق دادگاه ویژه لبناان و تصامیمات شابه
دًایی کمیسیون غرامت ملل متحد به عنوان نمونههای استفاده از ابزار و مکانیسم حقاودی در
دیپلماسی اجبارآمیز بررسی میشود در باره رابطه دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بینالملل سه
جریان را شاهد هستیم اولین جریان با ممنوع کردن تهدید به توسل به زور آغاز میگردد و در
پی محدود سازی دیپلماسی اجبارآمیز با حقوق بینالملل بود که کماکان هم ادامه دارد ،جریان
دو در پی استفاده ابزاری از حقوق بینالملل به عنوان دیپلماسای اجباارآمیز اسات جریاان
جدیدتری هم در پی مقابله با استفاده ابزاری از تحریم ،حقوق نر در سازمانهای بینالمللای و
نهادهای دًایی بینالمللی برای تحمیل اراده دول ددرتمند است
دیپلماسی اجبارآمیز در سازمانهای بینالمللی
در مورد سازمان ها دو نظریه مطرح اسات در نظریاه اول گفتاه مایشاود کاه چناین
سازمان هایی دارای شخصیت تعری شده حقودی هستند و رأی نهایی مجموعه آرای اعًای
آن سازمان و شورا هست و اگرچه دادرت هاای جهاانی ساازمانهاای باینالمللای را ایجااد
میکنند اما این سازمان ها به عنوان یک نهااد مساتقل و بادون تأثیرپاذیری از دادرتهاای
جهانی عمل میکنند که این استقالل ناشی از ضرورت اداری و استقالل حقاودی اسات در
حالی که در دیدگاه دو گفته میشود که سازمانها هر چند از اعًای خود متشکل شدهاناد
اما در درون این شوراها و سازمانها رأی نهایی را اعًای ددرتمندتر مایدهناد باه عباارت
دیگر ،ددرتهای بزر  ،سازمانهای باینالمللای را تأسایس مایکنناد و آن ساازمانهاا در
خدمت مقاصد و اهداف کشورهای مزبور درار میگیرند  1اگر این نظریه را ماورد توجاه دارار
 1رضا موسی زاده ،سازمانهای بینالمللی ،تهران :انتشارات میزان ،چاپ  1390 ،18صص 19-40
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دهیم ،مخصوصاً که در سازمانهایی مانند آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل که رکان اصالی
آنها (شورای امنیت و شورای حکا ) تحت تسلط غیر دموکراتیک ددرتهای بزر

است باه

طبع دبیرکل و مدیرکل این سازمانها هم که در اساسنامه ایان ساازمانهاا دارای جایگااه
ویژهای هستند بسته به شخصیت خود کم و بیش در راستای منافع این ددرتها در ساازمان
مربوطه حرکت میکنند
اولین سؤالی که مطرح میگردد آن است که چرا دولتهای ددرتمند سیاست خاارجی
آمیخته با زور را از طریق سازمانهای بینالمللی به اجرا میگذارند؟ بارخالف حکوماتهاای
ضعی که فادد منابع ماادی و فنای مز هساتند و بارای دساتیابی باه مناابع فاوق عًاو
سازمانهای بینالمللی میشوند 1،دولتهای ددرتمند نیازی به سازمانهای بینالمللی ندارند
و داعدتاً باید مانند دوران پس از جن

جهانی اول این ددرتها بیمیل به عًویت در چنین

نهادهایی باشند برای فهم دلیل این اددامات دو نظریه وجود دارد که بدون ورود به جزئیاات
اشاره می شود :یکی نقش مشروع سازی ادداماتی که در چهارچوب سازمانهاای باینالمللای
اتخاذ میشود را مورد توجه درار داده است 2،و نظریه دیگر بر انتقال اطالعاات راهباردی باه
سایر دولت ها و هزینه کمتر سیاسی و ادتصاادی هنگاا عمال در چهاارچوب ساازمانهاای
بین المللی است  3نقش مشروع سازی کاه بیاان شاد در درجاه اول درون خاود کشاورهای
ددرتمند میتواند توجیهکننده اددامات و هزینه های دولت برای افکار عماومی باشاد و ثانیااً
مجوز اددامات دولت را از نهادهای نظارتی داخلی مانند مجلس یا سنا تساهیل نمایاد نقاش
انتقال اطالعات به سایر دولتها هم ذیل کاهش هزینهها و تسهیل اددامات ددرتهای بزر
بدون مخالفت جدی توسط کشورهای کوچک در صحنه باین المللای دابال طارح اسات در
ادامه ،به مواردی که ددرت های بزر

به خصوص امریکا از آژاناس انارژی اتمای و شاورای

Claude, Inis, Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations, Inter-

1

)national Organization 20(3
2 Franck, Thomas, 1990, The Power of Legitimacy Among Nations, New York: Oxford
University Press, Freedman, Lawrence, and Efraim Karsh, 1993, The Gulf Conflict, 1990–1991,
Princeton, N,J,
3 Asmus, Ronald, Philip Everts, and Pierangelo Isernia, 2004, Power, War and Public Opinion,
Policy Review 123:72–88,
Baker, James ~with Thomas DeFrank, 1995, The Politics of Diplomacy: Revolution, War and
Peace, 1989–1992, New York: Putnams’ Sons,
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امنیت ملل متحد به عنوان ابزار دیپلماسی اجبارآمیز علیه ایران استفاده کردند میپردازیم
آژانس انرژی اتمی
با شروع پرونده هستهای ایران همواره دو رکن اساسی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به خاطر استفاده ابزاری از معاهده منع اشاعه و پادمان به نفع ددرتهای بزر

مورد انتقاد

هستند یکی شورای حکا و دیگری دبیرخانه که در رأس آن دبیر کل است در اصال دبیار
کل هم هماهن

کننده برجسته و هم متخصص ارشد در آژاناس باینالمللای انارژی اتمای

محسوب میشود شورای حکا هم در نقش اداره کننده آژانس فعالیت میکند لاذا اهمیات
نظرات و انتخاب این شورا بر فًای حاکم در آرای عملیاتی آژانس بینالمللی را نمایتاوان
منکر شد اصومً انتقادهای جدی به آژانس در رابطه با استفاده ابزاری آمریکاا بارای فشاار و
اجبار علیه سایر دولتها پس از مطرح شدن پرونده هستهای ایران شاکل گرفات آژاناس و
دبیرکل آن در موارد بسیاری در مظان اتها پیروی سیاسی از ددرتهاای بازر

هساتند از

ابتدای مطرح شدن پرونده هسته ای ایران آمریکا فشار بر کارشناساان و دبیرخاناه آژاناس را
برای محکومیت ایران آغاز کرد و مدا با متهم کردن آنها باه اهمال،پیامادهای جادی آن را
یادآوری میکرد  1این فشارها تا امروز هم ادامه دارد و سفر خانم نیکی هیلای باه ویان باه
دستور ترامپ برای متقاعد کردن آژانس و فشار به ایران در برهم زدن برجا را هم میتاوان
در راستای دیپلماسی اجبارآمیز ایامت متحده برشامرد  2البتاه در گذشاته صاراحت لهجاه
ترامپ که رسم ًا اعال کند دنبال بهانه بوده و بایاد باا تهدیاد دطاع بودجاه و ساایر ابزارهاا
سازمانهای بینالمللی را مطیع ساخت وجود نداشت ،ضمن آنکاه ساطح فشاار و ادادامات

Glen Segell, “Axis of Evil and Rogue States: The Bush Administration, 2000-2004”, London,
2005, 182
2 http://www.resalat-news.com/Fa/?code=267350
1

همچنین نگاه کنید به:
http://www.mehrnews.com/news/4070583/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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امروزه ایامت متحده با سال  83تا  93بسیار ناچیز است در اینجا باه دیپلماسای اجباارآمیز
ایامت متحده بر آژانس و سپس تالش برای اجبار ایران در موضوعات تعری غنایساازی و
ارسال پرونده ایران به شورای امنیت که اوج نمود عینی فشاارهای آمریکاا در آن دوره باود،
توضیح داده میشود
در موضوع اول ایران یک روز پیش از مذاکرات با تروئیکای اروپاایی از دبیرکال آژاناس
در مورد تعری ددیق تعلیق غنی سازی از دید آژانس را جویا شده بود و آدای البرادعی صرفاً
عد تزریق گاز هگزافلوراید اورانیو را به معنای تعلیق اعاال نماود کاه در شارح ماذاکرات
طرفین مکتوب شد هنگامی که چند روز بعد در مذاکرات بین طرفین اروپاایی و ایاران بار
سر تعری تعلیق بن بست حاکم شد ،درار بر حکمیت آژاناس گذاشاته شاد اماا در ادادامی
عجیب و غیردابل توجیه فنی و حقودی ناگهان تحت فشار ددرت های بزر

در کمتر از یاک

هفته تعری رسمی تعلیق توسط آژانس کامالً تغییر کرد و تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با
غنیسازی برای تعلیق مز شمرده

شد 1

همانطور که مشخص است دبیرکل تحت فشار آژانس تعری خود از تعلیق را تغییر داد
و ابزار دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا برای انتخاب مجدد به دبیرکلی دارار گرفات  2در مسالله
دیگر هم شرایطی که برای ایران در آژانس پیش آمد بیسابقه بوده است ،در این دًیه هام
استفاده ابزاری از آژانس و فشار ددرت های بزر

بار آن تنهاا از طارف کشاورهای در حاال

توسعه (بلوک غیر متعهدها) مورد مخالفت درار گرفات بحاث بعادی کاه آژاناس در مظاان
استفاده ابزاری است موضوع حق غنیسازی ایران است زمانی که  190دولت طرف معاهده
عد اشاعه هستند ،دروادع ماده  )1(4پیمان را نیز پذیرفتهاند 3و موافقت کردهاند ماده مزبور
واجد «حق مسلّم» استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است و دولتها آن را به عنوان حقی
که واجد یک داعده مستقل حقودی است ،به رسمیت شاناختهاناد کاه هامارزِ ساایر دواعاد
حقوق بینالملل می باشد و همان نتایج و آثار حقودی بر آن مترتب است همانند «حق ذاتی

 1روحانی ،حسن ،امنیت ملی و دیپلماسی هستهای ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظا  ،تهران1390 ،
2http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1968986/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%

DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
3 https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
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دفاع مشروع» ،حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای نیز به عنوان عرف از سوی دولاتهاا
به رسمیت شناخته شده است و بنابراین همه دولتها محق هستند تا از آن بهره ببرناد اماا
متأسفانه در زمانی که ایران و به تبع آن آیندگان تحات فشاار دادرتهاای بازر

باه طاور

غیردانونی (صرفاً برای حفظ انحصار چرخه سوخت هساتهای در اختیاار خودشاان) در حاال
پایمال شدن این حق تصریح شده بود هیچ کمک یا همکاری مؤثری از طرف آژانس یا ساایر
دولت ها نشد ضمن اینکه برخالف سازمان ملل و ارکان آن مانند شورای امنیات کاه ساابقه
طومنی از فعالیت اجبارآمیز با طی وسیعی از کشورهای مورد تمرکز وجود داشته که باعاث
شده ادبیات غنی و سوابق حقودی متعددی در انتقاد از تصمیمات آن یا در رابطه با اساتفاده
ابزاری از آن وجود داشته باشد اما در آژانس ایران اولین مورد تحت فشار بود
امریکا در پرونده هستهای ایران چند میه از اجبار را در سطوح دولت ایاران ،تروئیکاای
اروپا و سازمانهای بینالمللی به اجرا گذاشات در ساطح اول ،امریکاا باا تهدیاد باه گزیناه
نظامی و مانورهای مختل با متحدینش در اطراف ایران ساعی در ارعااب ایاران داشات در
سطح دو  ،در محافل خصوصی و اندیشکده ها با بررسی جدی حمله به ایران پاس از عاراق،
اروپایی ها را مجبور به همکاری با خود و فشار بیشتر بر ایاران مایکارد تاا دسات از برناماه
هستهای خود بردارد  1پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات با تروئیکای اروپاایی کاه ناشای از
خواسته های غیرمعقولی بود که با فشار جان بولتون معااون ودات وزارت خارجاه باه جاان
ساورز مذاکره کننده انگلیسی در دستور کار درار گرفته بود مرحله بعدی بحران آغااز

شاد 2

به دنبال درخواست ایران از آژانس برای فک پلمپ تأسیسات غنیسازی خود 5 ،عًاو دائام
شورای امنیت در روز ( )1384/10/17با ارسال دمارشی به ایران اعال کردند که دصد ایاران
مبنی بر از سرگیری فعالیتهای هساتهای موجاب نگرانای جادی اسات  5کشاور از ایاران
خواستند تا بیدرن

از اتخاذ هرگونه فعالیت مرتبط با غنیسازی خودداری کناد  3جمهاوری

اسالمی ایران در واکنش ایهار داشت فعالیتهای تحقیقات هسته ای آغااز شاده بار اسااس
مادۀ سه اساسنامۀ آژانس و مادۀ چهار معاهدۀ ان پی تی و موافقت نامۀ پادماان جازو حقاوق
Jack Straw, Last Man Standing: Memoirs of a Political Survivor. London: Macmillan, 2012.
Porter, Manufactured crisis: the untold story of the Iran nuclear scare. Charlottesville,

1

2Gareth

Virginia, 2014

3روحانی ،حسن ،امنیت ملی و دیپلماسی هستهای ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظا  ،تهران1390 ،
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مسلم و مینفک جمهوری اسالمی ایران به عنوان عًو ان پی تی میباشد و آن چه کاه پاس
از بیش از  2سال تعلیق داوطلبانه فعال میگاردد ،تنهاا بخشای از حقاوق مصارح و داانونی
جمهوری اسالمی ایران میباشد
وزرای خارجۀ پنج کشور عًو دائم شورای امنیت و آلمان متعادباً در  11بهمن 1384
( )2006/1/31در لندن گردهم آمدند و با صادور بیانیاهای تصامیم خاود مبنای برگازارش
موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت را اعال کردند وزرای خارجۀ شاش کشاور تصاریح
کردند که اجالس اضطراری پیش روی شورای حکا باید موضوع هستهای ایران را به شورای
امنیت گزارش نماید همانطور که جمهوری اسالمی ایران در واکنش به بیانیاۀ لنادن ایهاار
داشته ،این بیانیه فادد هرگونه اساس دانونی و حقودی بود ولی ددیقااً طباق خواسات شاش
ددرت عمل شد و آنچه اتفاق افتاد با برنامهای که دبالً توسط وزرای خارجاۀ  5کشاور عًاو
دائم شورای امنیت و آلمان آماده شده بود مطابقت داشت و عمالً آژانس و بدنه کارشناسی و
سایر اعًا هیچگونه اثری در تغییر محتوی یا حدادل زمانبندی برنامه اعال شده نداشتند
این اددامات در دراز مدت حاصلی جز سلب حی یت آژانس و تًعی نقش معاهادات و
نهادهای بین المللی نزد افکار عمومی جهان نداشته و برای اولین بار ودتی کشورهای اروپایی
و آمریکا اجالس اضطراری شورای حکاا را در  15بهمان مااه  )2006/2/4( 1384تشاکیل
دادند و با تصویب دطعنامۀ شورای حکا علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران ،موضاوع
هستهای را به شورای امنیت ارسال نمودند ،به وضوح اساتفاده ابازاری از آژاناس نشاان داده
شد در وادع ،موضوع هستهای به صورت غیردانونی و در تعارض با اسناد آژاناس باینالمللای
انرژی اتمی و به خاطر از سرگیری فعالیتی که به صاورت داوطلباناه تعلیاق شاده باود ،باه
شورای امنیت ارسال گردید آنچه مشخص است علیرغم تأکید  77کشور گروه نم تنهاا باا
اراده  5عًو شورای حکا پرونده ایران از آژانس به شورای حکا رفت کاه نشاان مایدهاد
چگونه آژانس در صورت توافق ددرتهای بزر

ابزار دست آنها درار میگیرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت ملل متحد که پس از جن

جهاانی دو باا هادف تأسایس یاک نظاا
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امنیت دستهجمعی جزو ارکان ملل متحد وادع شد ،عمالً کارکردش تحت تأثیر شدید مناافع
ددرت های بزر

درار گرفته است با توجه به ساختار غیردموکراتیک آن و حًور پنج عًاو

دایم با حق وتو یکی از نمادهای استفاده اجبارآمیز از ساازمانهاای باینالمللای در راساتای
اهداف ددرت های بزر

بوده است مخصوصاً در بین ساالهاای  1990تاا  2006کاه عماالً

امریکا خود را تنها ابرددرت می دانست در این مقاله اددامات متعدد شورا از دادگاههای ویژه
تا کمیسیون غرامت مورد بررسی درار گرفته ،اما در این دسمت دصد خاص داریم صارفاً روی
اددامات غیردانونی و سیاسی شورای امنیت در پرونده هستهای ایران متمرکز شویم
شورای امنیت در دطعنامههای  1696و  1737خاود تعادادی تعهاد حقاودی الازا آور
مبنی بر موضوعات غیرپادمانی و مرتبط با ایران و همه اعًاء ملل متحد تحمیل کرده

باود1،

یکی از اددامات تحمیلی محدودیتهای تجاری ،شامل محدودیتهای صادراتی و تحریمهای
مالی ،بود مهام تارین ادادا غیرپادماانی شاورا باهویاژه در دطعناماههاای  1696و ،1737
درخواست تعلیق کلیه فعالیتهای مرتبط با غنیسازی

بود 2

پیش از ادامه بحث تحمیل تعهد از جانب شورا ،مز به ذکر اسات درخواسات تعلیاق
کلیه فعالیتهای غنیسازی به هیچ وجه در اساسنامه آژانس ،انپیتی و توافق پادمان ایاران
با آژا نس ذکر نشده است شورای امنیت منحصراً اختیارات خود را از منشور ملل متحد اخاذ
مینماید ابتنای اددامات شورا در دطعنامههای  1696و  ،1737که تحت فصل هفتم منشاور
ملل متحد عمل مینمایند ،برپایه اختیاری است کاه از مااده  39منشاور نشالت مایگیارد
همچنین باتوجه به مواد  40و  41منشور ،که در دطعنامههای  1696و  1737آماده اسات،
شورا تلویحاً بر پایه ماده  39عمل کرده است و برنامه هساتهای ایاران را متًامن «هرگوناه
تهدید علیه صلح ا نق

صلح ا یا عمل تجاوز» احراز کرده اسات احاراز شاورا در دطعناماه

 1696در عبارت «تقاضا مینماید» و در دطعنامه  1737در عبارت «تصمیم میگیرد» تبلاور
یافته است  3که در تعارض با بند  1ماده  4انپیتی است

https://www.un.org/press/en/2006/sc8792.doc.htm

1

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737%282006%29

2
3

This applies specifically to Resolution 1737, which was adopted under Article 41 of the Charter.
”Resolution 1696 was adopted under Article 40 of the Charter, and thus comprises “provisional measures.
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در بند  1ماده  4میخوانیم :هیچ مقررهای در این معاهده نباید به گونهای تفسیر شاود
که حق مسلم کلیه متعاهدین در انجا تحقیقات ،تولید و استفاده از انارژی هساتهای بارای
مقاصد صلحآمیز را تحت تأثیر درار دهد این امر باید بدون اعمال تبعای

و در مطابقات باا

مواد  1و  2این پیمان باشد
ایران استدمل کرده است با توجه به اینکه درخواست شورای امنیت مبنای بار تعلیاق
غنی سازی برنامه اورانیو از نظر حقاودی ناامعتبر اسات ،بناابراین نیاازی نیسات تاا باه آن
پایبندی داشته باشد زیرا درخواست شورا مغایر باا مااده  4انپای تای اسات مااده ماذکور
استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را از «حقوق بنیادین ملتها» بر میشمرد

1

جوینر و مارکو روسچینی 2مقالهای را در مجله حقوق بینالمللی و تطبیقای

کمبیاریج3

راجع به حقوق دولتها در حقوق بینالملل به چاپ رسانده است در این مقاله پس از بحاث
و بررسی های فراوان مشخص شد عالوه بر انپی تی در سایر منابع حقاوق موضاوعه نیاز باه
حقوق بنیادین دولتها در حقوق بینالملل اشاره شده است حق دفاع مشاروع در مااده 51
منشور ملل متحد ،حق تعیین سرنوشت ،حق ادتصاد غیردهاری ،حاق حاکمیات دائمای بار
منابع طبیعی ،حق عد مداخله نمونههایی از حقوق بنیادین دولتها

است 4

از آنجا که حق مذکور در زمره حقوق بنیادین دولتها درار میگیرد ،واجد تعهد احترا
به حق و حقوق مُحق برای طرفهای ثالث است بدین سبب دولتهای ثالث نباید اداداماتی
ترتیب دهند که برخالف حق مذکور و دولت دارنده حق باشاد از ایان رو طارفهاای ثالاث
تکلی سلبی دارند تا بیجهت ،بیدلیل یا خودسرانه از طرق کنترل صادرات و غیره حقاوق
دولت ها را محدود ننمایند و اجازه دهند تا دولت ها و شاهروندان آن باه صاورت داانونی باه
انرژی هسته ای دسترسی داشته باشند استدمل فوق ددیقاً مرتبط با گاروه عرضاهکننادگان
هستهای 5است تعدادی از دولت های در حال توساعه بار ایان بااور هساتند کاه بایاد حاق
Communication from Iran to the IAEA, INFCIRC/ 837 (Mar. 30, 2012).

1

Marco Roscini

2

Cambridge Journal of International and Comparative Law

3

Cambridge J. int’l Comp. L., Volume 4(3) (2016).

4

)Nuclear Suppliers Group (NSG

5

دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بینالملل :با تأکید بر نقش شورای امنیت 19 /

بنیادین استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای به عنوان تکلیفی ایجاابی بارای هماه دولاتهاا
تعیین گردد ،به زعم آنها این امر میتواند از جانب دستورالعملهاای گاروه عرضاهکننادگان
هسته ای صورت گیرد ،زیرا گروه بیجهت ،بیدلیل یا خودسرانه دسترسی دولتها به انارژی
صلحآمیز هستهای را محدود نمیکند ولی شورا برخالف ایران معتقد بود از آنجاا کاه ایاران
متعاهد منشور است ،بنابراین به لحاظ حقودی تصمیمات شورا بر ایران الزا آور اسات شاورا
باور داشت درخواست تعلیق از ایران بر سایر حقوق و تعهدات ایاران رجحاان و برتاری دارد
حامیان استدمل شورا ،به ماده  103منشور برای توجیه ادعای خود استناد

میکردند1

اولین گا برای بررسی ماهیت استدممت متعارض فوق ،مز است تا دوباره مااده 103
منشور را از نظر گذراند غالباً ماده  103مورد سوءاستفاده درار میگیرد و به درستی جایگااه

مقرره مذکور تحلیل نمیشود ماده  103اشعار میدارد" :در صورت تعاارض باین تعهادات
اعًاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بینالمللی دیگر
تعهدات آنها به موجب این منشور مقد خواهد بود "وفق واژگاان موجاود در منطاوق مااده
 ،103تنها درصورت تزاحم و تعارض میان تعهدات منشور و سایر تعهادات معاهادهای مااده
 103دابل اِعمال است بنابراین بایاد تفسایر مًایقی از آن ارائاه شاود و تنهاا بار تعهادات
موافقتنامه ای اِعمال نمود ولی در پرونده ایران موضوع حقای اسات کاه مساتقالً در حقاوق
بینالمللی عرفی پایهگذاری شده است بدین سبب ماده  103منشاور ،وفاق معناای واژگاان
منطوق ماده و بعالوه کارهای مقدماتی ،نمیتوان آن را بر پرونده ایران اِعمال

کرد2

به طور خالصه ،از یک سو حق دانونی دولت مبنی بر احترا به حق دولات در اساتفاده
از انرژی صلحآمیز هسته ای مطرح است و حاوی تعهدی عرفی است که بر طرفهاای ثالاث،
مانند دولتها و شورای امنیت الزا آور است و در سوی دیگر وجود سلسلهمراتاب در صاورت
بروز تعارض تعهداتِ همارز وجود دارد و حق ماذکور را دابالتغییار یاا ،jus dispositivum

See Ryan Goodman, Iran’s Purported “Right” to Enrich Uranium, and Alleged Bias at the New
York Times, Just Security, Nov. 19, 2013.
2 See Andreas Paulus, Article 103, in Simma et al. eds, The Charter of the United Nations: A
)Commentary, Vol. 2, at 2132– 2133 (2012
1

 / 20فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31تابستان  ،1396شماره 2

مینماید زیرا مطابق ماده  25منشور ،تصمیمات شورا بر دولتها الزا آور

است1

در یک سازمان بینالمللی ،مانند شورای امنیت ملل متحاد ،اِعماال صاالحیت ارکاان آن
تحت معاهده صورت میگیرد و زمانی که یک حق بنیادین مبنی بر استفاده از انرژی صلحآمیاز
هستهای برای دولت عًو وضع میشود در کنار حق ،یک تعهد فرعی نیز ایجاد مایگاردد کاه
باید از جانب سازمان و ارکان رعایت شود از این رو بدون توجه به حق دولت ،ساازمان بایاد در
اِعمال ادتدار معاهدهای خود به صورت خودسرانه ،بیجهت و نامتناسب اجتناب ورزد
تعهد ایران به اجرای تصمیمات شورای امنیت ذیل ماده  25چه جایگااهی در اخاتالف
ایران و شورای امنیت دارد؟ شایان ذکر است طباق مااده « 25اعًااء ملال متحاد موافقات
مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور دباول و اجارا نمایناد » مقارره
مذکور توسط برخی از علمای حقوق ،از جمله جاوینر ،تفسایر شاده اسات مزماه پایبنادی
دولت های عًو به تصمیمات شورا ،مطابق بودن تصمیمات با اهداف و اصول منشاور

اسات2

چنین نگرشی توسط مفاد موجود در منشور تایید شده است ،خصوصاً ماده  24که بالفاصله
پیش از ماده  25آمده است:

شورای امنیت در اجرای این ویای بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل میکند
بنابراین ،تعهد دولاتهاا باه «پاذیرش و اجارای تصامیمات شاورای امنیات» ذاتااً باا
عملکردن شورا مطابق با اهداف و اصول متحد همپیوندی دارد و یکی از مهمترین اهاداف و
اصول ملل متحد تطابق تصمیمات شورا با حقوق بینالملل است از این رو شورای امنیات و
تصمیمات آن نه تنها در مفاد منشور ،بلکه در حقوق بینالملل عرفی نیز محدود شده اسات
نگرش مذکور مورد استقبال فزاینده علمای حقوق و دیوانهای دًاایی و داوری واداع شاده
است 3تعدادی مباحث شکلی و متفاوت نسبت به مبحث فوق باه وجاود آماده اسات زیارا

1

A. Reinisch, Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security
Council for the Imposition of Economic Sanctions, 95 Am. J. Int’l L. 851 (2001).
2 See Daniel Joyner, Non- proliferation Law and the United Nations System: Resolution 1540 and the
Limits of the Power of the Security Council, 20 Leiden J. Int’l L. (2007); Anne Peters, Article 25, in
Simma et al. eds, The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol. 1, at 807– 819 (2012).
3 See, e.g., Anne Peters, Article 25, in Simma et al. eds, The Charter of the United Nations: A
Commentary, Vol. 1, at 819 (2012); Antonios Tzanakopoulos, Disobeying the Security Council (2011).
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رویکرد مزبور تصریح میدارد دولتهای عًو ملل متحد از آزادی حقودی برخوردارناد تاا آن
دسته از تصمیمات شورا مغایر با تعهدات آن ذیل حقوق بین الملل عرفی است ،آنهاا را اجارا
ننمایند 1مؤل رسماً بر نگرش فوق صحه میگذارد و آن را تایید میکند 2باتوجه به رویکرد
فوق ،اگر شورا با تصمیم خود تعهد مبتنی بر احترا به استفاده صلحآمیز از انرژی هساتهایِ
از جانب ایران را نق

کرده است ،در این صاورت ایاران دارای آزادی حقاودی اسات تاا باه

درخواست شورا برای تعلیق غنیسازی پایبندی نداشته باشد
به لحاظ حقودی ،شورای امنیت به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمانهای بینالمللی
(در این مورد خاص منظور رکن یک سازمان بینالمللی) است در چند سال اخیر اختیاارات،
صالحیت و محدودیت های حقودی شورا برای اِعمال ادتدار خود تحت منشور مورد مباح ه و
منادشه علمای حقوق بوده است 3در فحوای مباحث مطروحه ،ذکر شاده اسات کاه نقاش و
کارکرد و تحلیل شورا از اختیارات خود پس از جنا

سارد تغییار چشامگیر و گساتردهای

یافته است شورا در نظا کنونی همانند سالهای ابتدای خود ،نه تنها نقش اجرایای خاود را
اِعمال مینماید ،بلکه شورا باورود خود در حوزههای دانونگذاری ،دًایی به صاورت فزایناده
دامنه و محتوای تصمیمات خود را توسیع کرده است با ورود شورا به حوزههاای اخیرالاذکر
تزاحم و تعارضهای زیادی با اصول و دواعد بنیادین حقوق بینالملل پیش آمده

است4

از نقطهنظر حقودی ،کوششهای بسیاری شده اسات تاا نشاان داده شاود کاه شاورای
امنیت از اختیارات خود فراتر رفته است ،واژهپردازی مبهم موسع ماده  39باعث شده شاورا
از دامنه تشخیص گستردهتری از وضعیتهای متًمن تهدید صلح داشته باشد و با ادادامات
یکجانبه خود نسبت به حفظ یاا اعااده صالح مباادرت ورزد ولای تصامیم شاورا در پروناده
هستهای ایران فراتر از حدود تشخیصی ایران بود به باور مؤل درخواست شاورای امنیات از

See Antonios Tzanakopoulos, Disobeying the Security Council (2011).

1

Daniel Joyner, Non- proliferation Law and the United Nations System: Resolution 1540 and the

2

Limits of the Power of the Security Council, 20 Leiden J. Int’l L. (2007).
3 See, e.g., Antonios Tzanakopoulos, Disobeying the Security Council (2011); Erika de Wet, The
Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (2004); David Schweigman, The
Authority of the Security Council Under Chapter VII of the UN Charter (2001).
4 See Daniel H. Joyner, The Security Council as a Legal Hegemon, 43 Geo. J. Int’l L. 225 (2012).
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ایران برای تعلیق برنامه غنیسازی شبهه دار بود ،زیرا شورا حقاوق بنیاادین دولات ایاران را
برای برخورداری از برنامه صلحآمیز هستهای ،رعایت نکرده بود
اقدامات شورای امنیت از منظر نهادهای حقوق بشری اروپایی
در این دسمت دصد داریم تناد

اددامات شورای امنیت که تحت اجبار ایامت متحاده

انجا شده را با حقوق بین الملل مخصوصاً حقوق بشر نشاان دهایم عماده ادادامات علیاه
مصوبات ناعادمنه شورای امنیت از طریق نهادهای حقوق بشری اروپایی انجا شده و علیرغم
آثار عملی محدود و حوزه کاری خاص آنها ،اما از نظار اهمیات حقاودی بسایار ماورد توجاه
هستند طوری که داضی کرافورد پس از صدور رأی "کادی" در شعری 1ادعاا مایکناد کاه
ادتدار شورای امنیت را زیرسوال برده است دردًیه «نادا علیه ساوئیس» 2،دادگااه اروپاایی
حقوق بشر بر این عقیده بود که مادل خااص و یکپارچاهای از اجارای دطعناماههاای فصال
هفتمی شورا وجود ندارد و بنابراین خود دولتهاا بایاد پیشارو در اجارای ایان دطعناماههاا
باشند 3بنابراین مطابق با رأی کادی  ،1منشور علیامصول در میاان طارحهاا و مادلهاای
مختل اجرای دطعنامههای شورا ،انتخاب نحوه اجرای دطعنامهها را به دولتهای عًو ملال
متحد واگذار کرده

است4

While wandering through a wadi

1

In the wastes of Saudi /I came across Mr Kadi /Cracking rather hardy.
I said ‘you must feel blue /at what they’ve done to you’. /He said to me ‘that’s true /but I’ve got
the CJEU, lacking whose authority / the P5 sorority /are now a small minority, /who’ve lost their
old priority’ And so went Mr Kadi /Wondering down his wadi /‘it’s all because of me; /I killed
”!article 103

2یوس مصطفی نادا از اتباع ایتالیا بود که نا وی در فهرست تحریمهای دطعنامه  1267شورای امنیت ملل متحد آمده باود
او در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور در کانتون تسین سوئیس بود ،زندگی میکرد .دولت سویس با استناد باه دطعناماه
 1267شورای امنیت اجازه رفت و آمد وی به سویس را نمیداد بنابراین او امکان خروج از شهر را نداشت در نهایت وی باه
دلیل نق مواد  8 ،5 ،4و  13منشور اروپایی حقوق بشر به دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه سویس شکایت کرد
Nada v Switzerland, Merits and just satisfaction, Application no. 10593/08, European Court of

3

Human Rights [ECtHR, Grand Chamber], 12th September 2012, Para 176.
4 Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Kadi v. Council of the European Union and
Commission of the European Communities, European Union: Court of Justice of the European
Union, 3 September 2008, Para 298.

این موضوع همچنین در دطعنامه  1390شورای امنیت مورد تأکید درار گرفته است و بر طبق آن شورا از همه دولاتهاا
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البته در رابطه با مرجع شناسایی نق
هرگونه نق

دطعنامهها ،خود شورای امنیت بر این باور است

یا عد پایبندی به دطعنامه ها باید توسط خود شورا رسیدگی شود برای نموناه

میتوان دطعنامه  1441شورا را ذکر کرد 1مطابق با ایراداتای کاه در اجارای ایان دطعناماه
توسط طرفین ایراد شده است ،این اعتقاد وجود دارد خود شورا باید هم باه مشاکالت ایان
مصوبات و نیز موارد عد پایبندی رسیدگی نماید 2برای نیل به ایان هادف ،شاورای امنیات
تعدادی از نهادهای نظارتی ،مانند کمیته تحریمها را در جهت تساهیل و نظاارت بار اجارای
دطعنامهها و تحریمها تأسیس کرده است 3پس از آن در کمیتههای تحریم سازوکاری بارای
رسیدگی به اعتراضات و خروج از فهرست تحریمها پیش بینی شد طبق آرای متعاددی کاه
دیوان اروپایی دادگستری تحویل داده اسات ،تعهادات منادرج در پیماان جامعاه اروپاایی و
معاهده عملکرد ،4دطعاً در صالحیت این جامعاه و نهادهاای حال و فصال اختالفااتی چاون
دیوان اروپایی دادگستری درار میگیرد  5ولی دیوان اروپاایی دادگساتری در ماوارد دیگاری
ایهار داشته است این دیوان فادد اختیار بررسی میان انواع تعهادات اسات ،بناابراین دیاوان
نمیتواند بررسی نماید که بتواند تعهدات حقوقبشری را که دولتهای عًو جامعاه اروپاایی
به تنهایی تقبل میکنند با تعهدات حقوقبشری مطروحه در کنوانسیون حقوقبشار اروپاایی
سازگاری دارد یا خیر 6دیوان اروپایی حقوق بشر برای رسیدن به صالحیت بررسی دطعناماه
میخواهد تا با توجه به اددامات تقنینی و اجراییِ متناسب و مورد نظر خویش ،این دطعنامه را اجرا نمایند
Source; UN Security Council, Security Council resolution 1390 (2002) on the situation in
Afghanistan, 16 January 2002, S/RES/1390 (2002).
1UN Security Council, Security Council Resolution 1441 (2002) concerning Iraq, 8 November
2002, S/RES/1441 (2002).
2 United Nations Security Council Verbatim Report 4644, S/PV/4644, Mr. Ryan (Ireland), at p. 7.
3

Matam Farrall, Jeremy, United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University
Press, 2009, at p. 146.
4 Treaty on the Functioning of the European Union.
5

]Case C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. v. Grogan, [1991
E.C.R.4685.
6 Case C-260/89, ERT [1991] ECR I-2925, Para 42; Cinéthèque SA and others v Fédération
nationale des cinémas français. - References for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance
 de Paris - France. - Distribution of films in the form of video recordings - National prohibitions.Joined cases 60 and 61/84. [1985] ECR 2605, para 25; Case C-12/86 Demirel v Stadt
Schwaebisch Gmund [1987] ECR 3719, Para 28; Society for the Protection of Unborn Children
Ireland Ltd. v. Grogan, Case C-159/90, [1991] E.C.R.4685, Para 14.
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 1244شورای امنیت از تعهدات که دولتهای اروپایی در کنوانسیون حقوق بشار بار عهاده
گرفته اند و پایبندی آنها به این تعهدات از یکسو و تعهداتی منشور ملل متحد از سوی دیگر،
استفاده کرده است 1طبق نظر این دیوان دولتها مای توانناد اداداماتی باه انادازه ادادامات
مندرج در دطعنامه  1244را برای ضمانت بخشی به دطعنامهها به کار برند 2دیاوان اروپاایی
حقوق بشر در رأی «نادا علیه سوئیس» خود اشاره داشته بود که دارای صالحیت مایباشاد،
زیرا در هیچ دسمت از رژیم حقودی منشور ملل متحد بررسی ادداماتی که دولاتهاا منفارداً
برای اجرای دطعنامههای شورا ترتیب میدهند ،منع نشده

است3

پیر امانوئل دوپون اددامات یکجانبه اتحادیه اروپا برای اجرای دطعنامه  1929شاورا در
تصمیم شورای اروپا 4در  2012را در چارچوب همان نظم حقودی منشور تحلیل کرده است
یک نظا امنیت دستهجمعی ،نظامی را بنیان مینهد تا اددامات دستهجمعی علیه عًاوی از
یک جامعه اتخاذ شود که ارزشهای مشخصای از آن جامعاه را نقا

کارده اسات یکای از

خصیصههای بارز امنیت دسته جمعی حفاظ وضاع موجاود ،status quo ،در نظاا حقاودی
منشور است بنابراین منفعت تکتک دولتها زمانی تأمین میشود که منفعت عا تر جامعاه
(در نظا منشور ،حفظ صلح و امنیت بینالملل) تًامین شاود شاورا اسات کاه تشاخیص
می دهد ارزش جامعه چیست و خود آن نیز پاسخ مناسب را خواهاد داد  5اتحادیاه اروپاا باا
تصمیمات خود در  2010و  2012از اصرار به پایبندی ایاران باه تعهادات دطعناماه 1929
شورا داشت زیرا که به زعم خودشان ،دنبال یک منفعت و ارزش عا تر بودناد شاورای اروپاا
در تصمیم  2010خود و با تکیه بر دطعنامه  ،1929دولتهاای عًاو را "از فاروش ،ارائاه و
Agim Behrami & Bekir Behrami v. France; Ruzhdi Saramati v. France, Germany & Norway.

1

Joined App. Nos. 71412/01 & 78166/01, ECLI: CE: ECHR: 2007, Para 148.
2 Ibid; See Also: Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland,
)Application No. 45036/98, Judgment of the European Court of Human Rights (Grand Chamber
of 30 June 2005, (2006) 42 E.H.R.R. 1, Para 61.
3Nada v Switzerland, Merits and just satisfaction, Application no. 10593/08, European Court of
Human Rights [ECtHR, Grand Chamber], 12th September 2012, Paras 212-213.
4 EU Council conclusions on Iran (3142th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 23 January
2012), para. 2.
5 Pierre-Emmanuel Dupont, “Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU
Sanctions Against Iran” (June 18, 2012). Journal of Conflict and Security Law, Vol. 17,(2012), at
p. 32.
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انتقال تجهیزات و فناوریهای کلیدی و بعالوه کمک های مالی و فنی مربوطه مناع" 1کارده
بود دوپون به تزاحم و تعارض میان رژیم امنیت دسته جمعی و نظا اددامات متقابال اشااره
کرده است "اگرچه توسل دولت ها به اددامات متقابل همزمان با اددا ِ شورای امنیات ،ذیالِ
فصل هفتم منشور ،محل بحث و تردید است؛ ولی درکل میتوان افزود که وضاعیتهاایی باا
ماهیت مشابه ،انسجا نظا امنیت دستهجمعی منشور-پایه را رو به زوال میبرد بدان دلیال
که اددامات متقابل حتی در وجه دسته جمعی آن ،ماهیتی فرعی در مقایسه با شورای امنیت
دارد "2

شورای امنیت و تأسیس دادگاههای ویژه
یکی دیگر از اددامات شورای امنیت که در راساتای دیپلماسای اجباارآمیز علیاه ساایر
کشورها اعمال شده تأسیس دادگاههای کیفری بینالمللی است این ادادا باا ناص صاریح
ماده  36منشور ملل متحد که میگوید " :اختالفات دًایی باید به طور کلی توسط طارفین
دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان مزبور رجاوع گاردد"
در تناد

است اما با این حال برای رسیدن به دو هدف عمده توسط ددرتهاای بازر

دو

اددا انجا گرفت؛ یکی ایجاد رویه بین المللای کیفاری زیرنظار دادساتان هاای امریکاایی و
شکلدهی به حقوق بینالملل کیفری در این زمینه بود و دیگری ارعااب رهباران نافرماان و
سرکش برخی کشورهای در حال توساعه از طریاق ابزارهاای حقاودی -دًاایی اسات ایان
دادگاهها چندین دوره را پشت سر گذاشته؛ از دادگاههای فاتحین در نورنبر

و توکیاو آغااز

شده و با دادگاههای یوگسالوی و رواندا به اوج رسید و جای خاود را باه دیاوان باینالمللای
کیفری داد دادگاه های هیبریدی سیراللون و لبنان ختم کننده دادگاههای خاص تأسیسای
توسط شورای امنیت بودند
دادگاه ویژه لبنان

EU Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010.

1

Pierre-Emmanuel Dupont, “Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU
Sanctions against Iran”, at p.32.
2
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تجربه موفق دادگاه های ویژه یوگسالوی و رواندا که نفوذ غیر دابل تصوری به امریکا نه
تنها در آن کشورها که بعًاً در همسایههای آنها هم داد ،امریکا را به فکر توسعه نفاوذ خاود
از طریق نهادهای دًایی بارای برخاورد باا گروههاای مخاال خاود اناداخت در دادگااه
یوگسالوی کاه ذکار شاد ناه تنهاا ساران جنایتکاار صارب باا معیارهاای حقاوق کاامن م
(انگلوساکسونی) محاکمه شدند بلکه با برگزاری یاک دادگااه باین المللای درس عبرتای باه
دیکتاتورهای جمهوری های تازه استقالل یافته شوروی هم داده شد که در صورت بیتوجهی
به معیارهای حقوق بشر غربی چه پیامدهایی انتظارشان را میکشد همانطورکاه بعًااً پاای
مقامات صربستان هم به دادگاه یوگسالوی بااز شاد و یاک شمشایر داماوکلس باامی سار
صربستان بود که نظم مورد نظر ایامت متحده را در آن ناحیه حساس اروپا ایجاد کرد ضمناً
بعدها اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و آیاین دادرسای آن همچناین مرجاع اساتنادات
رویهاش همین اسناد دیوان بینالمللی رواندا و یوگسالوی بوده است امریکا دصد داشات باا
پیاده کردن تجربه یوگسالوی بر حزباهلل از یک طرف موجب رعب و وحشت فرمانادهان آن
شده و از طرف دیگر مشروعیت آن را نزد افکار عمومی لبنان و عرصه جهان عرب زیر ساؤال
ببرد
اصطک اک آمریکا با نیروهای مقاومت در لبنان کاه عقباه فکاری و ایادئولوژیک آن باه
انقالب اسالمی ایران برمیگردد ،از دهه هشتاد میالدی آغاز شده است از آن زمان آمریکاا
و متحد استراتژیک اش اسرائیل ،همواره به دنبال تًعی آنها بودهاند در  7ساپتامبر 2004
«مروان حماده» وزیر ادتصاد و سه تن دیگر از وزرای عًو کابینه رفیق حریری در اعتاراض
به اصالحیه دانون اساسی برای ادامه ریاست جمهوری امیل لحود استعفا نمودند آنها اعتقااد
داشتند این امر تحت فشار نیروهای ارتش سوریه مستقر در لبنان انجا شده اسات چنادی
بعد در  4اکتبر و پس از سوء دصد به «مروان حمااده» ،رفیاق حریاری اساتعفای خاود را از
سمت نخست وزیری تسلیم امیل لحود نمود و در  14فوریه  ،2005رفیاق حریاری بار اثار
انفجار بمبی در بیروت به دتل رسید
بالفاصله پس از ودوع این ترور امریکا انگشت اتهامات را به سوی ساوریه نشاانه رفات
گزارشهای نهادهای اطالعاتی امریکا و اسرائیل به دبیرکل و شاورای امنیات سارازیر شاد
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بمباران خبری رسانههای امریکایی و صهیونیستی آغاز شادند هماه چیاز بارای یاک فشاار
بی سابقه بر جریان مقاومت حاضر بود دبیرکل سازمان ملل نیز ساریعاً در  25فوریاه هیاأت
حقیقتیابی را به منظور بررسی حادثه فوق به بیروت اعزا نمود 7 .آوریال ،شاورای امنیات
اددا به صدور دطعنامه  1595نموده و با ایان اساتدمل کاه حساب نتیجاهگیاری «هیاأت
حقیقتیاب» ،دستگاه های تحقیق دادر به انجا تحقیقات مز و دستیابی باه نتیجاه واجاد
اعتبار مز نمیباشند؛ باه موجاب بناد  1دطعناماه تصامیم باه راهانادازی و تأسایس یاک
«کمیسیون تحقیق مستقل بینالمللی» مستقر در لبنان باه منظاور شناساایی مساببین آن
اتخاذ نمو د فشارها بر سوریه و دولت لبنان آنچنان بود که سوریه مجبور به خروج از لبنان و
عمرکرامی دادر به تشکیل کابینه نباود اماا امریکاا باه ایان راضای نباود و طماع محاکماه
فرماندهان سوری و حزب اهلل را در سر داشت به همین منظور بعدها با تصویب دطعنامههای
 1644و  1664و  1757شورای امنیت این روند منجر به تشکیل دادگاه ویژه لبنان شد.1

این بهترین فرصت برای پیادهسازی الگوی موفق دادگاههای بینالمللی ویژه برای فشار
به حزب اهلل لبنان و حامیان سوری آن باود اماا مشاکالت حقاودی ،مشاروعیتی و اجرایای
متعددی در مسیر اجرای چنین طرحی وجود داشت و در نهایت هم همین مشاکالت باعاث
شد علیرغم تشکیل دادگاه نتواند به وییفه مورد انتظار یعنی غیرفعال کردن حزب اهلل دست
یابد اولین مشکل عد تعری و جر انگاری تروریسم در حقوق داخلای لبناان و نیاز عاد
تعری حقودی تروریسم حتی در حقوق بین الملل بود که با تشاکیل شاعبه پژوهشای بارای
اولین بار در یک دادگاه واجد خصایص بینالمللای تروریسام تعریا شاد دوماین مشاکل
پذیرش دادگاه از طرف لبنان بود ،اگرچه دولت لبنان کاه در اختیاار جنااح موساو باه 14
مارس بود موافق چنین دادگاهی بود اما طبق دانون اساسی لبنان نیاز به تایید رئیسجمهاور
و مجلس داشت که هیچ یک حاضر به پذیرش آن نبودند ،نهایتاً با دطعنامه شورای امنیات و
پذیرش دولت یک مشروعیت نیمبندی برای آن ایجاد کردند آخرین و مهمترین مشکل هام
عد حًور هیچ یک از متهمان اصلی در دادگاه بود،حتی بعًاً امکان دسترسی باه شاهود و
1حسین آدایی جنت مکان،تشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بینالمللی ،مجله حقودی ،تهاران،
دوره  ،39شماره  ،2تابستان 1388
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مطلعین هم وجود نداشت که با مقررهای شاذ که بدعتی در حقوق بینالملال کیفاری ناوین
محسوب می شود ،محاکمه غیابی هم تجویز شد در نهایت ،امکان اساتفاده از تجرباه موفاق
دادگاه ویژه یوگسالوی و رواندا در لبنان با شرایط خاصش فراهم نشاد و عماالً دادگااه تنهاا
هزینه ای بر دوش برگزار کنندگانش گذاشت دادگاهی با متهم غایب و باا شاهود مخفای در
هلند درباره جرایمی که هنوز به درستی تعری نشده در نوع خود بی نظیار باود و مصاداق
کامل دیپلماسی اجبارآمیز حقودی-دًایی شکست خورده است

1

تصمیمات شبه قضایی کمیسیون غرامت ملل متحد
یکی از نمونه های نه چندان موفق دیپلماسی اجبارآمیز مربوط باه عاراق دوران صادا
حسین میشود در مورد دًیه عراق می توان گفت که امریکاا از هماه ابزارهاای ممکان در
دیپلماسی اجبارآمیز اعم از مانور نظامی ،تحریم ادتصادی و فشارسازمانی و استفاده کرد تا
رفتار عراق را تغییر دهد اما در حد مناسبی نتوانست به این مهام نایال آیاد  2یکای از ایان
روش ها دیپلماسی اجبارآمیز ابزارهای حقودی و شبه حقودی بود امریکا بارای آنکاه شاریان
ادتصاد عراق را بدون فشار شدید به بازار نفات و بادون تحمال فشاارهای نهادهاای حقاوق
بشری در دست گیرد ،از ابزار شبه حقودی کمیسیون غرامت استفاده کرد و نه تنها به کماک
آن ادتصاد عراق را کنترل میکرد بلکه بدون فشار به مالیاتدهندگان امریکایی از پول عاراق
کمک های مالی به متحدان خود در منطقه را انجا میداد  3تشکیل کمیسایون غراماات از
پیامدهای حمله نظامی  2اوت  1991عراق به کویات اسات بالفاصاله در عصار روز حملاه،
شورای امنیت دطعنامه  660را با اجماع علیه عراق تصویب کرد که اجماع علیه یاک متحاد
سابق شوروی خود نشان از تغییر اوضاع پس از جنا

سارد داشات  4و عاالوه بار آن طای

دستورهای اجرایی شماره  12722و  12724رئیسجمهور بوش (پدر) برای تحریم یکجانباه
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R40054.pdf

1

 2ناصر اسدی ،دیپلماسی اجبار :بررسی سیاست خارجی ایامت متحده امریکا در دبال عراق ( 1990تا  ،)2003فصالنامه
روابط خارجی ،سال اول ،شماره سو  ،پاییز  ،1388صص 199-169
Downs, Anthony, 1957, An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row,

3

Alexandrova, Olga, 1991, Soviet Policy in the Gulf Conflict, Aussenpolitik, 231–240,
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عراق صادر شد ،سرانجا ،حمله نظامی با عقبنشینی نیروهاای عرادای از کویات و پاذیرش
دطعنامه 1678شورای امنیت از سوی عراق خاتمه یافت  2دطعنامه مذکور ،عاالوه بار تعیاین
شرایط متعدد از جمله تشکیل آنسکا  ،مقرر میدارد که"کمیسیون غرامت" برای رسایدگی
به دعاوی ناشی از حمله عراق به کویت و پرداخت غرامات جن

ایجاد شود

کمیسیون غرامت در دفتر ملل متحد در شهر ژنو تشکیل شده که از لحااظ تعاداد ،مبلا و
تنوع دعاوی مطرح شده بدون تردیاد بایساابقه اسات  3اساناد تأسایس کمیسایون عبارتناد از:
دطعنامههای  692و  687شورای امنیت و گزارش دبیرکل سازمان ملل این کمیسایون کاه زیار
نظر شورای امنیت تشکیل شده بود عمالً درآمد عراق از صادور نفات را باه ساه بخاش تقسایم
کرده بود ،یک بخش باه تهیاه غاذا و دارو اختصااص داده شاده باود و بخاش دیگار در اختیاار
کمیسیون بود تا غرامت کویت ،بحارین ،ایاران و عربساتان و اردن را از عاوارض مساتقیم جنا
کویت بپردازد در نهایت ،بخشی به پرداخت بدهیهای دولتهای دیگار از عاراق اختصااص داده
شده بود ردم مطالبات ادعایی در دبیرخانه کمیسیون غرامت برای خسارتهای زیسات محیطای
و انسانی و به کشورهای مذکور بال بر یکصد میلیارد دمر

میباشد!4

اگرچه کنترل ادتصاد عراق و تزریق دطره چکانی پول به عراق ادتصااد و مارد آن را از
پا درآورده بود اما منجر به تغییر سیاست رژیم بع ی نشد زیرا متغیرهای میاانی م ال افکاار
عمومی و نخبگان سیاسی که بتوان از طریق آنها مکانیسم اجبار را به رأس حاکمیت منتقال
نمود وجود نداشته و شخص صدا بود که تصمیم نهاایی را مایگرفات؛ او هام تصامیم باه
مقاومت در برابر امریکا داشت  5نکته مهم آن که امریکا شدیداً در تاالش بارای فشاار علیاه
عراق از طریق شورای امنیت با دطعنامههای فصل هفتمی بود که با مخالفت فرانسه و آلماان

S/RES/687 (1991), 8 April 1991.

1

Aldrich-Moodie, Benjamin, 1998, Negotiating Coalition: Winning Soviet Consent to Resolution

2

678 Against Iraq, WWS Case Study 1/98, Princeton, NJ, Woodrow Wilson School of Public and
Inter-national Affairs,

3دکتر مجتبی کزازی ،معرفی و بررسی مقدماتی کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد ،مجله حقودی ،شماره  16و  ،17تهران
4همان
 5ناصر اسدی ،دیپلماسی اجبار :بررسی سیاست خارجی ایامت متحده امریکا در دبال عراق ( 1990تا  ،)2003فصالنامه
روابط خارجی ،سال اول ،شماره سو  ،پاییز  ،1388صص 199-169
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و روسیه موفق به آن هم نشد پس از اینکه دیپلماسی اجبارآمیز باه هایچ شایوهای نتیجاه
نگرفت متوسل به زور شد و برای کاهش فشارها و مشروع سازی آن به ائتالفسازی متوسال
شد 1

نتیجهگیری
با توجه به خأل ددرتی که پس از فروپاشی شوروی رخ داد ،امریکا یکه تاز صحنه بینالمللی
شد و بدون توجه به مفاد ،اهداف و اصول منشور ملل متحد ،دست به هر اددامی بارای گساترش
ددرت و ارزشهای خود زده است و سپس با تفسیر موسع از منشور ملل متحاد و دواعاد حقاوق
بینالملل اددامات خود را توجیه کرده است طی دوره زماانی  1990تاا  2004بایش از دویسات
دطعنامه در د الب فصل هفتم منشور ملل متحد صاادر شاده در حاالی کاه ایان میازان در طاول
جن

سرد تنها هفت مورد بود در وادع ،مهمترین تحول در تصمیمگیری شورای امنیت از دهاه

نود به این سو اختیار آن برای مشروع سازی کااربرد زور اسات البتاه ایان روناد پاس از دادرت
گرفتن دوباره روسیه به رهبری پوتین و یهور چین تا حدودی تعدیل شده است
مسلله دیگر پس از مشروع جلوه دادن توسل به زور ،موضوع تحریمهای بینالمللای اسات
در دهههای اخیر تحریمهای وضع شده توسط شورای امنیت افازایش چشامگیری یافتاه اسات،
باتوجااه بااه پدیااده جهااانیشاادن و وابسااتگی متقاباال ادتصاااد کشااورهای جهااان بااه یکاادیگر،
بینالمللیشدن بازارهای جهانی و انتقامت وسیع مالی ،این تحریمهاای باینالمللای آسایبهاای
جبرانناپذیری به ادتصاد دولتها وارد میآورد جهانیشدن سبب گشته اسات تاا دولاتهاای در
حال توسعه نسبت به تحریمهای دستهجمعی و یا یکجانبه آسیبپذیرتر شوند معمومً تحاریمهاا
از سوی دولتهای ددرتمند و با هماهنگی سایر اعًای دائمی شورای امنیت ،به ساایر دولاتهاا
تحمیل میشود نگاهی به تحریمهای وضع شده در دو دهه اخیار نشاان از حمایات و پشاتیبانی
ایامت متحده در وضع و گسترش آنها دارد در وادع امروزه تحریم از یک ابزار بسایار فراتار رفتاه
به یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی ایامت متحده تبدیل شده کاه تبعیات از آن را باا ابازار
 1یری  ،جواد و سجادپور ،سید محمدکایم ،دیپلماسی چندجانبه :پویایی مفهومی و کارکردی سازمانهای منطقاهای و
بینالمللی ،مرکز آموزش و پژوهشهای بینالمللی1391 ،
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شورای امنیت یا " اوفک" 1به سایر دولتها هم تحمیل میکند از طرف دیگر علیارغم الزاماات و
آثار جهانیشدن در عصر کنونی ،دولتهای در حال توسعه همچون ایران بارای توساعه پایادار در
عین استقالل باید از الگوهای مدرنی تبعیت کنند که توازنی بین حقوق بنیادین خود و تعهادات
طرفهای ثالث ،مانند شورای امنیت ،بردرار

نمایند2

مسلله بعدی دخالت شورا در تأسیس دادگاههای بینالمللی است در بادی امر تشاکیل
دادگاههایی نظیر دادگاه ویژه یوگسالوی ،دادگاه ویژه رواندا و دادگاههای مختلط سایراللون
و لبنان توسط شورای امنیت اومً مخال ماده  36بند  3منشور ملل متحد به نظر مایرساد
که تصریح میکند " :اختالفات دًایی باید به طور کلای توساط طارفین دعاوی بار طباق
مقررات اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد " اصومً باا وجاود
چنین نهادی ،نیازی به تشکیل دادگاههای ویژه با ترکیبی انتصابی از طارف شاورای امنیات
وجود ندارد ثانیاً ،آیا حقیقتاً تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی وجود داشته که بتوان با
استناد به فصل هفتم به عنوان مبنای حقودی تشکیل دادگاه بینالمللی آن را توجیاه کارد؟
ثال اً ،با فرض وجود چنین تهدیدی آیا شورای امنیت مجاز است که برای اعاده صلح مبادرت
به ایجاد بدعتی براساس صالحدید خود بنماید درحالی که اددامات مشروع برای اعاده صالح
و امنیت صراحتاً در مواد  41و  42درج گردیده است؟
با توجه به تحومت صورت گرفته در چند دهاه اخیار باا تشاکیل دادگااههاای خااص
بینالمللی به نظر میرسد شورای امنیت و در رأس آن ایامت متحده آمریکا همواره اددا باه
کانالیزه کردن رسیدگی به جرائم در سطح بینالمللی نموده است حتای در دیاوان کیفاری
بین المللی هم اددامات خالف حقوق بین المللای از دبیال دارار بازداشات عمرالبشایر کاه از
مصونیت سران برخوردار است را به فشارهای ایامت متحده بار کشاورهای آفریقاایی تعبیار
میکنند و موج خروج کشورهای آفریقایی نظیر افریقای جنوبی و گامبیا هام باه ایان دلیال
صورت پذیرفته است البته باید توجه داشت ،ماهیت حقودی و دًایی دادگاههای بینالمللی،

)Office of Foreign Assets Control (OFAC
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See GA Res. 66/ 186 (2011) on unilateral economic measures as a means of political and
economic coercion against developing countries.
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اجازه سیاسی کاری و استاندارد دوگانه آنطور که در سازمانهای باینالمللای جریاان دارد را
نمیدهد بنابراین ،نه تنها در بعًی موارد تالش برای اجباار دولاتهاای دیگار توساط ایان
دادگاههای بینالمللی کیفری ساخته دست ددرتها به بن بست رسیده بلکه حتی بعًااً در
نهادهای ددرتمندتری مانند دیوان بین المللای دادگساتری در دًاایایی همچاون ساکوهای
نفتی 1دخالت مسایل سیاسی در امور دًایی منجر به نتیجه معکوس برای امریکا هام شاده
است ،و درار دادن معیارهای دشوار توسط دیوان برای پذیرش ادله اثبات دعوا در این دًایه
را حمله امریکا به عراق در سال 2003
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