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مقدمه
«در محیــط سیاســت خارجــی بایــد یــک دیســیپلین قــوی حاکــم باشــد .مــن هــم بــه شــما
ســفرای محتــرم و هــم بــه مســئوالن ســتادی وزارتخارجــه میگویــم کــه ایــن میــدان را بــه
میــدان جنــگ  -کــه واقع ـ ًا هــم یــک جنــگ اســت  -تشــبیه میکننــد .در جنــگ ،دیســیپلین
نظامــی خیلــی مســتحکم و قــوی اســت .در میــدان جنــگ اینطــور نیســت کــه فرمانــده یــک
گــردان یــا فرمانــده یــک تیــپ عقیــدهاش عــوض شــود و بگویــد مصلحــت نیســت مــا بــه ایــن
طــرف حملــه کنیــم ،برگــردد و لولـ ه توپــش را بگیــرد بــه آن طــرف! حــاال اگــر تشــبیه میــدان
سیاســت خارجــی بــه میــدان جنــگ را اغراقآمیــز بدانیــد ،حداقــل بایــد بگوییــم کــه میــدان
رقابــت اســت؛ مثــل میــدان ورزش و زمیــن فوتبــال .در میــدان فوتبــال ،سرپرســت یــک تیــم
اجــازه نمیدهــد کــه تاکتیکهــای او را بازیکنــان تغییــر دهنــد .تاکتیکهــا مشــخص اســت؛
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یکــی میتوانــد ،یکــی نمیتوانــد .نظــر ،البتــه آزاد اســت .ممکــن اســت یکــی از اعضــای
تیــم نظــرش ایــن باشــد کــه ایــن تاکتیــک یــا ک ً
ال غلــط اســت یــا اینجایــش غلــط اســت؛ امــا
وقتــی تاکتیــک بــازی مشــخص شــد ،آن شــخص دیگــر حــق نــدارد آنجایــی کــه بایــد باشــد،
حضــور نداشــته باشــد؛ آنجایــی کــه نبایــد باشــد ،حضــور داشــته باشــد؛ آنجایــی که بایــد پاس
بدهــد ،ندهــد؛ آنجایــی کــه بایــد شــوت کنــد ،شــوت نکنــد .میــدان سیاســت خارجــی چنیــن
صحنــهای اســت .ایــن پذیرفتــه نیســت کــه اگــر مــن در فالنجــا کارگــزار سیاســت خارجــی
جمهــوری اســامی هســتم و عقیــدهام ایــن اســت کــه ایــن سیاســت نظــام غلــط اســت ،بــر
طبــق عقیــده خــودم رفتــار کنــم؛ نــه ،ایــن بــه شکســت کشــاندن کل بــازی اســت .میتوانیــم
بگوییــم مــا ایــن سیاســت را قبــول نداریــم و مســئوالن سیاسـتگذار را قانــع کنیــم .اگــر قانــع
نشــدند ،مــا اختیــار داریــم یکــی از دو راه را انتخــاب کنیــم؛ یــا بگوییــم دیگــر در آن مجموعــه
کار نمیکنیــم ،یــا بگوییــم کار میکنیــم و سیاســتش را هــم قبــول داریــم .دیســیپلین سیاســت
1
خارجــی ایــن اســت؛ ایــن را همــه؛ هــم بــرادران صــف بداننــد ،هــم بــرادران ســتاد».

1 - http://farsi.khamenei.ir
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خالصه اجرایی
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم در  1392و تســلط سیاس ـتهای غربگرایانــه بــر فضــای
سیاســت خارجــی ،رونــد پیوســتن ایــران بــه معاهــدات ،کنوانســیونها ،اساســنامهها و
توافقنامههــای بینالمللــی ســرعت بیشــتری گرفــت .دولــت یازدهــم بــر ایــن عقیــده بــود کــه
بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی مــردم بایــد در نظــم بینالمللــی ادغــام شــد و پذیــرش تعهدات
بینالمللــی یکــی از اصلیتریــن پیشفرضهــای ایــن ادغــام تلقــی میشــده اســت .بــا در
نظــر گرفتــن ایــن نــکات ،پذیــرش تعهــدات بینالمللــی از دیــد حقــوق بینالملــل پیامدهــای
خاصــی در پــی دارد کــه در چارچــوب تعهــدات یــک دولــت 1قــرار نمیگیرنــد ،بلکــه در
راســتای منافــع کالن کل کشــور 2تعریــف میشــوند و هزینههــای پایــدار و قابــل اعتنایــی
بــرای کل کشــور ایجــاد میکننــد .دیــدگاه دولــت یازدهــم دربــاره ادغــام در نظــم بینالمللــی و
پذیــرش تعهــدات بینالمللــی الــزام همســو و منطبــق بــا دیــدگاه سیاسـتهای کشــور و نظــام
سیاســی نیســت ،ولــی پذیــرش تعهــدات بینالمللــی از ســوی دولــت او بــه مفهــوم تحمیــل ایــن
تعهــدات بــر کل کشــور اســت .بنابرایــن بررســی ایــن تعهــدات بینالمللــی و اثــرات بلندمــدت
آن بــر کشــور ایــران موضعــی بــوده اســت کــه تحقیــق پیــش رو بــر آن متمرکــز اســت.
تعهــدات بینالمللــی کــه دولــت یازدهــم بــر پذیــرش آنهــا متمرکــز شــده اســت ،قابــل تقســیم
بــه دو بخــش معاهــدات بینالمللــی و توافقنامههــای بینالمللــی اســت .معاهــدات بینالمللــی
بــه محتــوا و روح آن توافــق فراتــر از قالــب شــکلی آن اطــاق میشــود .بنابرایــن روح معاهدات
1 - Government
2 -State

9

بینالمللــی کــه در دولــت یازدهــم منعقــد شــده یــا تــاش بــرای پیوســت بــه آنهــا داشــته،
معیــار تقســیمبندی پژوهــش حاضــر بــوده اســت؛ بــرای مثــال ،برجــام کــه در قالــب یــک توافق
بینالمللــی انجــام شــده اســت از ایــن دیــد یــک معاهــده بینالمللــی محســوب میشــود .بــر
ایــن اســاس تعهــدات مختلفــی کــه ذیــل عناویــن مختلــف در دوره دولــت مذکــور یــا پذیرفتــه
شــده و یــا در حــال پذیــرش اســت کــه در مجمــوع بــا نقدهایــی همــراه هســتند کــه در ادامــه
بــه بیــان و بررســی آن نقدهــا خواهیــم پرداخــت.
▪ ▪بســیاری از ایــن تعهــدات بینالمللــی بــرای ایــران محدودیتهایــی بــه همــراه دارنــد کــه
مــورد اجمــاع همــه گروههــای داخلــی نیســت و تنهــا از دیــد سیاســت خارجــی دولــت
یازدهــم و چارچــوب غربگرایانــه آنهــا درســت بــه نظــر میرســد.
▪ ▪بســیاری از تعهــدات حقوقــی پذیرفتهشــده ســبب نفــوذ اطالعاتــی و امنیتــی کشــورهای
غالــب در نظــم بینالمللــی نســبت بــه جامعــه داخلــی ایــران میشــود .از ایــن دیــدگاه
توافقنامههایــی ماننــد  ،FATFکنوانســیون مبــارزه بــا جرایــم فراملــی ،برجــام و ....عمـ ً
ا ابــزار
نفــوذ در داخــل کشــور را از طریــق حقــوق بینالملــل و کامــ ً
ا مشــروع فراهــم میکننــد.
▪ ▪در پذیــرش دســتهای از ایــن تعهــدات بینالمللــی ایــران ملــزم بــه ایجــاد زیرســاختهای
حقوقــی میشــود کــه در برخــی مــوارد بــه قوانیــن حاکمیتــی ایــران مربــوط میشــود؛ از
طــرف دیگــر ،شــتاب دولــت یازدهــم در پذیــرش تعهــدات بینالمللــی نظیــر کنوانســیون
مبــارزه بــا جرایــم فراملــی اجــازه صبــر و آزمــون و خطــا در تدویــن یــک قانــون خــوب
متناســب بــا نیازهــای جامعــه ایــران را از آن ســلب میکنــد.
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▪ ▪در برخــی از ایــن تعهــدات ایــران ملــزم بــه پذیــرش برخــی محدودیتهــای صنعتــی یــا
تــاش بــرای ارتقــای تکنولوژیــک میشــود کــه فراتــر از هزینههــای ســنگین میتوانــد
فرآینــد توســعه صنعتــی ایــران را بــا مشــکل مواجــه کنــد .تعهــدات توافقنامــه پاریــس،
جیــوه مینیماتــا از جملــه ایــن توافقنامههــا هســتند.
▪ ▪برخــی از ایــن توافقنامههــا نظیــر اصالحیــه منــع بهکارگیــری حقــوق کــودک در منازعــات
مســلحانه اصــوالً اختیــاری اســت و ایــران لزومــی بــه پذیــرش آن نــدارد .عــاوه برایــن،
ســاختار نیروهــای مســلح ایــران نظیــر بســیج را تهدیــد میکنــد.
▪ ▪برخــی از تعهــدات ذکــر شــده کــه حتــی پذیرفتــه نیــز شــده اســت میتوانــد بهصــورت
بالقــوه ایــران را تبدیــل بــه بــازار مصرفــی بــرای کاالهــای غربــی کنــد .از ایــن دیــد،
کنوانســیون حفاظــت از ارقــام گیاهــی طبــق گزارشهــای کارشناســی از ایــن قابلیــت
برخــوردار هســتند.
▪ ▪مفهــوم تروریســم ،اشــاعه ســاحهای کشــتار جمعــی و موشــکهای دوربُــرد از جملــه
مفاهیمــی هســتند کــه در صــورت پذیــرش تعهداتــی کــه مــورد نظــر دولــت یازدهــم
اســت ،میتوانــد ابــزار قانونــی بــرای منــزوی کــردن ایــران و تحریــم ایــن کشــور در
اختیــار کشــورهای غربــی قــرار دهــد.
هریــک از تعهــدات ذکــر شــده بــا توجیهــات سیاســی و حقوقــی مــورد نظــر دولــت همــراه
هســتند ،امــا مســأله ایــن پژوهــش دالیــل ارائــه شــده از ســوی دولــت نیســت ،بلکــه تحلیلــی
اســت کــه همــه نظــرات موافــق و مخالــف سیاســی و حقوقــی تعهــدات مــورد نظــر را دربــر
داشــته باشــد.
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چارچوب حقوقی تعهدات بینالمللی
بررســی تعهــدات بینالملــل یــک کشــور در دورههــای زمانــی خــاص از یــک طــرف نیازمنــد
درک درســتی از چاچــوب حقوقــی تعهــدات بینالمللــی ،چگونگــی پذیــرش و اجرایــی شــدن
آنهــا اســت و از طــرف دیگــر ،نیازمنــد تحلیــل دقیــق مفهــوم تعهــد در قالــب اقدامــات تعهدآور
بینالمللــی اســت؛ از ای ـنرو ،بــرای رســیدن بــه فهمــی دقیــق از مفهــوم تعهــد و رســیدن بــه
درکــی دقیــق از اقدامــات انجــام شــده در دولــت یازدهــم ،پژوهــش پیــش رو بــه دو بخــش
چارچــوب حقوقــی و بررســی اقدامــات تعهــدآور دولــت یازدهــم در ایــن چارچــوب حقوقــی
تقســیم خواهــد شــد.
رضایت دولت و اصل وفای به عهد
بــرای درک مفهــوم تعهــدات بینالمللــی دولــت ،اولیــن قــدم عبــارت اســت از درک دو اصــل
اساســی حقوقــی بینالملــل کنونــی کــه تعهــد بینالمللــی را بــرای دولتهــا ایجــاد میکنــد.
در جهــان کنونــی ،مبنــای تعهــدات بینالمللــی عبــارت اســت از قــرار گرفتــن دولتهــا در
نظــم حقــوق بینالملــل بــر اســاس پذیــرش دولتهــا بهعنــوان موجوداتــی بــا حاکمیتهــای
برابــر حقوقــی 1کــه تعهداتــی را بــرای تضمیــن موجودیــت نظــم ذکــر شــده بــر خــود تحمیــل
 - 1در متــون حقوقــی ،حاكميــت بــه ویژگـیای از دولــت اطــاق میشــود کــه قــدرت برتــر فرماندهــي در ســرزمینی خــاص را در اختیــار
دارد .بنابرایــن اقتــدارش بهصــورت خودجــوش اســت و مانعــی در حــوزه داخلــی و خارجــی را برنمیتابــد .در شــرایط کنونــی غالبـ ًا دولــت
و حاکمیــت بهعنــوان دو روی یــک ســکه شــناخته میشــوند و كشــور بــدون حاكميــت وجــود نــدارد .ایــن تعریــف حقوقــی از برابریهــای
حاکمیتــی در حقــوق بینالملــل بــا آنچــه در شــرایط بینالمللــی در دنیــای سیاســت بینالملــل بهچشــم میخــورد تطابــق نــدارد و تنهــا
ســطح قــدرت کشــورها مشــخصکننده ارزشــمندی و توانمنــدی حاکمیتــی آنهــا بهشــمار مـیرود.
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میکننــد .از ایــنرو ،پذیــرش حاکمیتهــای برابــر باعــث شــکلگیری اصــل رضایــت
دولتهــا در حقــوق بینالمللــی میشــود؛ بــه ایــن مفهــوم کــه حقــوق بینالملــل تنهــا
در صورتــی میتوانــد بــر یــک دولــت تعهــدات بینالمللــی تحمیــل کنــد کــه آن دولــت
بــه شــرایطی کــه در ادامــه ذکــر خواهــد شــد ،رضایــت خــود را در پذیــرش تعهــد مذکــور
اعــام نمایــد .براســاس نرم1هــای کنونــی حقــوق بینالملــل بهخصــوص کدهایــی کــه توســط
نهادهــای هنجارســاز بینالمللــی نظیــر منشــور ملــل متحــد ،دیــوان بینالمللــی دادگســتری و
دیــوان دائمــی دادگســتری بینالمللــی ایجــاد شــدهاند؛ رضایــت دولتهــای دارای حاکمیــت
مبنایــی بــرای تعهــدات ناشــی از حقــوق بینالملــل بــرای آنهــا اســت .ایــن مســأله در قضیــه
لوتــوس 2نیــز ذکــر شــد و در آن دیــوان دائمــی دادگســتری بیــان کــرد کــه حقــوق بینالمللــی
میــان دولتهــای بــا حاکمیــت مســتقل شــکل گرفتــه و الزامــات بینالمللــی پذیرفتــه شــده
توســط دولتهــا بهدلیــل پذیــرش و رضایــت آنهــا اســت .بنابرایــن اراده آزاد دولتهــا منشــأ
حقــوق بینالملــل اســت و نمیتــوان آن را مبنایــی بــرای تحدیــد حاکمیــت دولتهــا تلقــی
کــرد 3.متــن ایــن رأی نیــز داللــت ذکــر شــده بــر رضایــت بینالمللــی دولتهــا و اســتقالل
حاکمیــت آنهــا را بــه نمایــش میگــذارد« .حقــوق بینالملــل بــر روابــط میــان دولتهــای
1 -Norms

 - 2در ايــن قضيــه كــه در مــاه اوت  1926در دريــاي آزاد بيــن دو كشــتي متعلــق بــه دو كشــور تركيــه و فرانســه تصادفــي رخ داد و منجــر بــه
غــرق شــدن كشــتي تــرك گرديــد ،مقامــات تركيــه عليــه فرمانــده كشــتي فرانســوي «لوتــوس» اقامــه دعــواي كيفــري نمودنــد .ايــن قضيه در
ســال  1927بــه ديــوان دايمــي دادگســتري بينالمللــي ارجــاع شــد .ديــوان بــا تأييــد نظــر تركيــه و رد ادعــاي فرانســه رأی تاریخــی خــود
درخصــوص حاکمیــت دولتهــا را صــادر کــرد.
3 - The S.S. ‘Lotus’ (France v. Turkey), Permanent Court of International Justice, 7 September 1927. Cited from: Joost P.J.
Wielink, Jurisprudentie en documentatie international publicrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2006, p. 281
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مســتقل حاکــم اســت .از ایــنرو قواعــد حقوقــی ملزمکننــده دولتهــا از اراده آزاد آنهــا
نشــأت میگیــرد کــه در کنوانســیونها یــا عرفهایــی منعکــس اســت کــه بیانگــر اصــول
حقوقــی هســتند ...و بــرای تنظیــم روابــط میــان ایــن جوامــع مســتقل همزیســت یــا بــرای
دســتیابی بــه اهــداف مشــترک برقــرار گردیدهانــد» .ایــن رأی و آرای اینچنینــی در واقــع تأییــدی
هســتند بــر ایــن دکتریــن کــه حقــوق بینالملــل چــون بــا اراده دولتهــای حاضــر شــکل
گرفتهانــد ،بنابرایــن الزامــات و قواعــد تحمیلکننــده آن نیــز بهنوعــی نشــاندهنده اراده خــود
حاکمیتهــا بــرای حکومــت بــر خــود اســت.
تالــی منطقــی اصــل رضایــت دولتهــا را اصــل دیگــری شــکل میدهــد کــه پذیــرش دولتهــا
نســبت بــه تعهــدات حقــوق بینالملــل را قالببنــدی میکنــد .از ایــن رو دومیــن اصــل حقــوق
بینالملــل کــه «وفــای بــه عهــد» 1اســت ،متولــد میشــود .بــر مبنــای ایــن اصــل ،دولــت بــه
محــض اعــام رضایــت بــرای پیوســتن بــه حقــوق بینالملــل ،بــه تعهــدات ناشــی از آن نیــز
ملــزم میشــود .از دیــد کاسســه اهميــت فوقالعــاده و اوليــه قراردادهــا در حقــوق بينالملــل
ايجــاد دوســتيها و وفاقهــاي بينالمللــي هســتند و تمامــي ايــن توافقنامههــای تعهــدآور
بینالمللــی (قراردادهــا ،كنوانســيونها ،پروتكلهــا ،مصوبههــا) نمايانگــر تلفيــق ارادههــاي
دو يــا چنــد تابــع حقــوق بينالمللــي و بــا هــدف تنظيــم منافــع مشترکشــان از طريــق قواعــد
بينالمللــي هســتند 2.اصــل وفــای بــه عهــد در مقــام اعمــال شــدن توســط قاعــدهای ثانویــه بــا
1 -Pacta Sunt Servanda

 - 2آنتونيــو كاسســه ،حقــوق بينالملــل ،ترجمــه حســين شــريفي طرازكوهــي ،تهــران :ميــزان ،1385 ،ص  232و نیــز مراجعــه شــود بــه
محمدرضــا آرام ،ســيد محمدرضــا احمــدي طباطبایــي ،اصــل وفــاي بــه تعهــدات و قراردادهــا؛ مقايســه حقــوق بينالملــل اســامي و حقــوق
بينالملــل معاصــر ،ســال چهــارم ،شــماره اول ،پياپــي  ،6پاييــز و زمســتان ،1393 ،ص .6
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عنــوان لــزوم وفــای بــه عهــد همــراه میشــود کــه بــه قاعــدهای اجبــاری در حقــوق بینالملــل
تبدیــل میشــود .از ای ـنرو ،زمانیکــه دولــت بهعنــوان عضــوی از حقــوق بینالملــل پذیرفتــه
شــد و تعهــدی را بــا رضایــت خــود پذیرفــت ،بــر اســاس قاعــده لــزوم پایبنــدی بــه تعهــدات
خــود ملــزم خواهــد شــد کــه بــه تعهــدات خــود پایبنــد بمانــد؛ هرچنــد ضمانــت اجــرای عــدم
پایبنــدی نیــز در حقــوق بینالملــل یــا اجــرا نشــده و یــا اجــرای آن تابعــی از قــدرت سیاســی
کشــورهای دارای حاکمیــت حقــوق بینالمللــی اســت .مــاده  26کنوانســیون ویــن نیــز بهعنــوان
یــک معاهــده نرمســاز بینالمللــی بــر ایــن اصــل صحــه گــذارده و بیــان داشــته اســت« :هــر
معاهــدة الزماالجرایــی بــرای طرفهــای آن تعهــدآور اســت و بایــد توســط آنهــا بــا حســن
نیــت اجــرا گــردد» 1.بــر اســاس ســازههای حقوقــی کالن ذکــر شــده ،تعهــدات بینالملــل در
شــکلهای متفــاوت میتوانــد بــر دولتهــای مختلــف نظــام بینالملــل تحمیــل شــود کــه در
ادامــه بدانهــا پرداختــه میشــود.
تعهدات حقوقی بینالملل
فراتــر از بنیادهــای حقوقــی بینالمللــی تعهــدات حقوقــی محدودکننــده حاکمیــت کشــورها
میتوانــد در اشــکال مختلــف تنظیــم شــود .ایــن قالبهــای حقوقــی پذیــرش تعهــدات
بینالمللــی بــه لحــاظ ماهــوی میتوانــد بــا ســایر چارچوبهــای حقوقــی همپوشــان باشــد
کــه اثــرات حقوقــی متفاوتــی را بــرای کشــور بــه همــراه داشــته باشــد؛ بــرای مثــال ،یــک
توافقنامــه بینالمللــی چنــد جانبــه از لحــاظ شــکلی یــک توافقنامــه تلقــی میشــود ،ولــی
 - 1این معاهده در آدرس زیر قابل دسترسی استhttp://legal.un.org :
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همزمــان میتوانــد اثــرات ماهــوی یــک معاهــده بینالمللــی را بــرای کشــور ایجــاد کنــد.
بنابرایــن ،در بخــش فعلــی ،فراتــر از بحــث شــکل تعهــدات بینالملــل ،بــه مســأله تأثیــرات
ماهــوی ایــن تعهــدات نیــز پرداختــه خواهــد شــد ،امــا پیشنیــاز ایــن موضــوع داشــتن درک
درســتی از تعهــدات بینالمللــی اســت کــه بیــان و توضیــح مختصــر اشــکال حقوقــی تعهــدآور
بینالمللــی بــرای کشــور را ضــروری میکنــد .در ادامــه بــه بررســی ایــن قالبهــای حقوقــی
تعهــدآور بینالمللــی خواهیــم پرداخــت.
معاهدات
بــرای واژه معاهــدات بینالمللــی تــا کنــون تعاریــف متفاوتــی ذکــر شــده اســت کــه تقریب ـ ًا
تمــام آنهــا دارای وجــوه مشــترک بســیار زیــادی بــا هــم از یکطــرف و بــا کنوانســیون
بینالمللــی تعریــف معاهــدات بینالمللــی از طــرف دیگــر هســتند .کنوانســیون بینالمللــی
ویــن ســال  1961معاهــدات بینالمللــی را اینگونــه تعریــف میکنــد« :معاهــده عبــارت اســت
از یــک توافــق بینالمللــی کــه بیــن کشــورها بهصــورت کتبــی منعقــد شــده و مشــمول حقــوق
بینالملــل باشــد ،صرفنظــر از عنــوان خــاص آن و اعــم از اینکــه در ســندی واحــد یــا در
دو یــا چنــد ســند مرتبــط بــه هــم منعکــس شــده باشــد» 1.بــا ایــن حــال کشــورهای مختلــف
و اندیشــمندان متفــاوت بــه ارائــه تعاریــف مختلفــی از معاهــدات بینالمللــی اقــدام کردهانــد.
کتابخانــه دانشــگاه برکلــی آمریــکا معاهــدات بینالمللــی را توافقــی تعریــف میکنــد کــه از
 - 1این معاهده در آدرس زیر قابل دسترسی استhttp://legal.un.org :

16

تعهداتبینالمللیدردولتیازدهم

طریــق مذاکــره و رضایــت ایجــاد شــود و در ســنای ایــن کشــور بــه تصویــب برســد.

1

نظیــر ایــن شــرط در حقــوق ایــران نیــز وجــود دارد و معاهــده بــه مفهــوم یــک توافــق بینالمللی
کتبــی اســت کــه بیــن دو یــا چنــد تابــع حقــوق بینالملــل بــر اســاس قواعــد و مقــررات حقــوق
بینالملــل باشــد .ایــران بــرای اینکــه در حــوزه ســرزمینی قــدرت اجرایــی کســب کنــد ،بایــد
بــر اســاس اصــل  77قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــا تشــریفات کامــل یــک قانــون
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی برســد و تأییــد شــورای نگهبــان قانــون اساســی را
بهدســت آورد و در روزنامــه رســمی بــه چــاپ برســد .مفهــوم معاهــده نیــز در قانــون اساســی
ایــران تعریفــی گســترده دارد و تمامــی حوزههــای شــبیه را دربرمیگیــرد .بــر ایــن اســاس
ی
ی بینالمللــ 
قانــون اساســی تمامــی عهدنامههــا ،مقاولهنامههــا ،قراردادهــا و موافقتنامههــا 
2
ی در نظــر گرفتــه اســت.
ی اســام 
س شــورا 
ب مجلـ 
را تابعــی ا ز تصویـ 
بلدســو ،اســتاد حقــوق بینالملــل نیــز توافــق بینالمللــی را از معاهــدات بینالمللــی تفکیــک
کــرده و میگویــد :يــک توافــق بينالمللــي اســت؛ يعنــي ميــان تابعــان حقــوق بينالملــل
صــورت ميگيــرد .بنابرايــن توافقهايــي كــه ميــان اشــخاص حقيقــي يــا حقوقــي خصوصــي،
مثــل شــركتهاي تجــاري ،بازرگانــان و ...منعقــد ميگــردد ،معاهــده بــه شــمار نميآيــد.
عــاوه بــر دولتهــا ،معاهــدات ممكــن اســت بــه نمايندگــي از دولتهــا ،ميــان رؤســاي
 - 1این تعریف در سایت زیر قابل دسترسی است.https://www.law.berkeley.edu :
همچنین کتاب زیر در این زمینه اطالعات مبسوطی دارد:
7th ed., Westbury, NY: Foundation( Jacobstein, Myron J. and Roy M. Mersky, Fundamentals of Legal Research
.International Law” for a good discussion of treaty research sources“ 20 See chapter .]1998 J32. KF240[ )1998 ,Press
 - 2متن کامل قانون اساسی ایران در پایگاه اینترنتی زیر قابل دسترسی استhttp://rc.majlis.ir :
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دولتهــاي طرفهــاي متعاهــد ،بيــن حكومتهــا ،بيــن وزیــران امــور خارجــه يــا وزیــران
ديگــر دول ذيربــط ،بيــن نماينــدگان ديگــر ســازمانهاي حكومتــي يــا بيــن رؤســاي قــواي
1
مســلح ،مثــ ً
ا در مــورد قــرارداد آتشبــس منعقــد گــردد.
بــا تعاریــف ذکــر شــده ،تصویــر نســبت ًا روشــنی از مفهــوم معاهــده در ذهــن پدیــدار میشــود
کــه میتــوان از آن بــرای روشــن کــردن بیشــتر ایــن قالــب حقــوق بینالمللــی اســتفاده کــرد.
عنــوان معاهــدات بینالمللــی در صــورت داشــتن ســایر شــرایط میتوانــد واجــد اثــرات حقــوق
بینالمللــی معاهــده باشــد و تنهــا ذکــر نــام معاهــده نمیتوانــد دخالتــی در تأثیــرات آن داشــته
باشــد؛ از طــرف دیگــر ،وجــود شــرایط شــکلگیری یــک معاهــده بینالمللــی بــه لحــاظ ماهیتــی
اثــرات حقــوق بینالمللــی معاهــدات را بــه همــراه خواهــد داشــت ،هرچنــد بــا نــام دیگــری ذکــر
شــوند .معاهــدات از نظــر نــوع میتوانــد معاهــدات عــام و قانونســاز 2باشــند کــه همــه بازیگــران
حقــوق بینالملــل را دربربگیرنــد و میتواننــد معاهداتــی خــاص باشــند بــرای اینکــه چنــد عضــو
متعاهــد 3بــه منافــع خاصــی برســند .ایــن تقســیمبندی نمیتوانــد ماهیــت معاهــدات را تغییــر
4
دهــد ،بلکــه دامنــه اثرگــذاری آنهــا را در موضوعــات مختلــف بــا تغییــر مواجــه میکنــد.

 - 1رابــرت بلدســو ،بوســچک ،فرهنــگ حقــوق بيــن الملــل ،ترجمــه بهمــن آقايــي ،تهــران :كتابخانــه گنــج دانــش ،۵۸ ،ص 400؛ بهنقــل از
ســيد محمدعلــي عبداللهــي ،آشــنايي بــا مفاهيــم حقــوق عمومــي بررســي مفهــوم معاهــده بيــن المللــي ،مرکــز پژوهشهــای شــورای نگهبان،
 ،1393ص .11
 - 2ميثــاق جامعــة ملــل ،منشــور ملــل متحــد ،عهدنامههــاي چهارگانــه ژنــو 1949در زمينــة مقــررات حقــوق بشردوســتانه ،عهدنامههــاي ويــن
 1961و  1963در زمينــة روابــط ديپلماتيــک و كنســولي و عهدنامــة ويــن  196در زمينــة حقــوق معاهــدات از جملــه ایــن معاهــدات هســتند.
 - 3نظیر موافقتنامههاي تجارتي و فرهنگي.
 - 4محمدرضا ضيايي بيگدلي ،حقوق بينالملل عمومي ،تهران :كتابخانه گنج دانش ،چاپ  ،1387 ،34صص  99و .100
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در مــورد چگونگــی پذیــرش معاهــدات بینالمللــی در حقــوق داخلــی ایــران تفــاوت نظــر
اساســی میــان حقوقدانــان وجــود دارد؛ دســته اول معتقدنــد بــر اســاس اصــول  77و  125قانــون
اساســی و نیــز بــر اســاس مــاده  9قانــون مدنــی معاهــدات بینالمللــی عبارتنــد از« :كليــه
عهدنامههــا ،مقاولهنامههــا ،قراردادهــا و موافقتنامههــاي بينالمللــي ميــان دولــت ايــران
بــا ســاير دولتهــا و همچنيــن پيمانهــاي مربــوط بــه اتحاديههــاي بينالمللــي بايــد کــه
بــه تصويــب مجلــس شــوراي اســامي برســند و ســپس رئيسجمهــور يــا نماينــدة قانونــي او
آنهــا را امضــا كنــد و در حكــم قوانيــن عــادي هســتند و از ســوي تمامــي تابعــان قوانيــن ايــران
بایــد مــورد متابعــت قــرار گیــرد» .در ایــن تحلیــل «کلیــه معاهــدات» مفهــوم عــام و تعریفــی
موســع از توافقــات بینالمللــی اســت و قانونگــذار اساســی بــا صراحــت و بــدون هیچگونــه
قیــد محدودکننــده و یــا تخصیــص وضعــی و موضوعــی بــدان اشــاره کــرده اســت 1.ایــن دســته
از حقوقدانــان بــرای تأییــد نظــرات خــود بــه «آییننامــه چگونگــی تنظیــم و انعقــاد توافقهــای
بینالمللــی» 2مصــوب هیــأت وزیــران در  1371نیــز اســتناد میکننــد کــه بــر اســاس مــاده 2
آن ،تنهــا توافقهــای حقوقــی ســاده نیازمنــد تصویــب مجلــس شــورای اســامی نیســتند و
ســایر توافقــات تشــریفاتی حتمــا نیازمنــد تصویــب مجلــس هســتند؛ از طــرف دیگــر ،نظریــات
تفســیری شــورای نگهبــان نیــز تمامــی یاداشــت تفاهمهــای بیــن ایــران و ســایر کشــورها را
چنانچــه ایجــاد تعهــد کنــد ،نیازمنــد تصویــب مجلــس میدانــد .در نظریههــای شــورای نگهبــان
تنهــا توافــق بــا اشــخاص خصوصــی خارجــی یــا توافقــات فنــی وزارتخانههــای مختلــف تابــع
 - 1مهــدي ،حــدادي ،جايــگاه موافقتنامههــاي حقوقــي ســاده در حقــوق ايــران ،نشــريه مجتمــع آمــوزش عالــي قــم ،پاييــز  ،1381شــماره
 ،14ص 131و ضيايــي بيگدلــي ،محمدرضــا ،حقــوق بيــن الملــل عمومــي ،تهــران :كتابخانــه گنــج دانــش ،چــاپ ،1387 ،34ص .114
 - 2اطالعات بیشتر در این خصوص در پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس قابل دستیابی استhttp://rc.majlis.ir :
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ایــن مســأله تعریــف نمیشــوند.

1

دســته دوم از حقوقدانــان معتقــد قانــون اساســی در ایــن زمینــه بایــد بــا توجــه بــه روح قانــون
اساســی تنهــا معاهــدات مهــم بینالمللــی را بــه تصویــب مجلــس برســانند و وزیــر خارجــه
بهصــورت مــوردی میتوانــد از مجلــس درخواســت کنــد کــه دربــاره تصویــب موافقتنامههــای
بینالمللــی از مجلــس درخواســت تصویــب را بکنــد و در اینصــورت بــه محــض موافقــت
مجلــس و تأییــد شــورای نگهبــان آن موافقتنامــه اعتبــار الزم را کســب خواهــد کــرد .در ایــن
نظریــه کــه بیشــتر دکتــر فلســفی ارائــه داده اســت ،تقســیمبندی معاهــدات بینالمللــی بــه مهــم
و غیرمهــم صــورت گرفتــه اســت کــه در صــورت پذیــرش بــازه اختیــارات قــوه مجریــه را
دربــاره تعریــف مهــم یــا غیرمهــم بــودن معاهــدات یــا موافقتنامههــای بینالمللــی گســترش
میدهــد 2.البتــه ایشــان در زمینــه معاهــدات مهــم ،ماهیــت آنهــا را مدنظــر قــرار میدهنــد و
تأکیــد میکننــد کــه حتــی اگــر در متــن معاهــده ذکــر نشدهباشــد نیــز نمیتــوان معاهــدات
مهــم را بــدون تصویــب مجلــس تصــور کــرد و نظــام ملــی را زیــر پــا گذاشــت.

 - 1شــورای نگهبــان ایــن نظــرات را در تاریــخ  1360 /01/20و نیــز در تاریــخ  1360/07/08و همچنیــن در نظریــه استفســاری دیگــر خــود در
 1362/09/08ایــن تفاســیر را ارائــه کــرده اســت.
 - 2هدايتاهلل فلسفي ،حقوق بينالمللی معاهدات ،تهران :فرهنگ نشر نو ،چ  ،3ويراست سوم ،1391 ،صص  175و .176
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کنوانسیون
ایــن قالــب حقــوق بینالمللــی در بیــان اراده کشــورها بــرای پذیــرش حقــوق بینالملــل عــام
نظیــر آن توافقاتــی کــه در چارچــوب ســازمان ملــل متحــد صــورت میگیــرد ،اســتفاده میشــود.
بنــا بــر ایــن دیــد ،هــدف کنوانســیون عبــارت اســت از تدویــن قواعــد حقوقــی بنیادیــن و مهــم
بیــن کشــورهای متعــدد .کنوانســیونهای ژنــو ( )1958در مــورد حقــوق دریاهــا ،ویــن ()1961
در مــورد روابــط دیپلماتیــک و ( )1963در مــورد روابــط کنســولی از جملــه کنوانســیونهای
مهــم بینالمللــی هســتند کــه براســاس حقــوق داخلــی ایــران قطعـ ًا نیــاز بــه تصویــب مجلــس
و تأییــد شــورای نگهبــان دارنــد .کنوانســیون نیــز از لحــاظ ماهیتــی نوعــی معاهــده محســوب
میشــود و از انــواع معاهــدات مهــم و قانونســاز کــه حتــی متابعــت از آن احتمــاالً بــرای
کشــورهایی کــه بــدان نپیوســتند ،نیــز مالحظاتــی را فراهــم خواهــد آورد.
اساسنامه
اساســنامه در واقــع توافــق کشــورهای مختلــف دنیــا برای تأســیس ســازمان بینالمللی محســوب
میشــود کــه از لحــاظ حقــوق داخلــی ایــران نیــز قطع ـ ًا بایــد بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی و شــورای نگهبــان برســد ،چــرا کــه بــه لحــاظ ماهیتــی نوعــی معاهــده بــرای تأســیس
یــک ســازمان بینالمللــی خواهــد بــود کــه احتمــاالً شــرایط و مقرراتــی را بــر همــه یــا برخــی
از کشــورها مشــخص میکنــد کــه خودبهخــود نوعــی تعهــد بینالمللــی محســوب میشــود.
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اعالمیه
برخــاف مســائل فــوق ،اعالمیــه صرفــ ًا در بیــان اصــول حقوقــی یــا تأییــد عملــی ذکــر
میشــود .از لحــاظ حقــوق بینالملــل اعالمیــه تأثیــر کمــی بــر ایجــاد تعهــد بینالمللــی دارد،
ولــی در اعــام موضــع کشــور و اســتفاده یــا سوءاســتفاده از مســائل سیاســی کشــور نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد .ایــن فاکتــور بایــد در چارچــوب سیاسـتهای کلــی نظــام باشــد ،در غیــر
اینصــورت بهنظــر نمیرســد کــه نیــاز بــه تصویــب مجلــس داشــته باشــد .اعالمیــه همچنیــن
نمیتوانــد ماهیــت معاهداتــی بــه خــود بگیــرد؛ زیــرا تنهــا اعــام یــک نظــر اســت و نــه توافــق
1
بــر عملــی بــا تأثیــرات خــاص.
پروتکل
واژه پروتــکل از یکطــرف بــرای توصیــف آن دســته از اســناد حقوقــی بینالمللــی اســتفاده
میشــود کــه بــا هــدف اصــاح ،ارتقــا ،تغییــر یــا تعدیــل ســند موجــود تدویــن و تنظیــم
میشــوند؛ از طــرف دیگــر ،پروتــکل میتوانــد طیــف وســیعی از مســائل حقــوق بینالمللــی
از معاهــده گرفتــه تــا ضمیمــه معاهــده را شــامل شــود؛ بنابرایــن پروتــکل هــم میتوانــد بــه
شــکل یــک معاهــده مســتقل ترتیــب داده شــود و هــم میتوانــد ســازوکاری بــرای اجــرای یــک
معاهــده باشــد و هــم میتوانــد تفســیری بــر یــک معاهــده ،کنوانســیون یــا اساســنامه تلقی شــود
و حتــی میتوانــد ضمیمــه در نظــر گرفتــه شــود کــه در همــه مــوارد بــا در نظــر گرفتــن اصــل
 - 1ضيايي بيگدلي ،محمدرضا ،حقوق معاهدات بين المللي ،صص  15و .16
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موضــوع بایــد بــا آن برخــورد کــرد 1.بهنظــر میرســد بــا در نظــر گرفتــن تعاریــف ذکــر شــده،
موافقتنامههــای اجرایــی کــه نیــاز بــه تأییــد مجلــس ندارنــد از حــوزه موضوعــی پروتــکل
خــارج هســتند و دربــاره آنهــا پروتــکل وضــع نمیشــود .بــر ایــن اســاس پروتکلهــا نیــز
نیازمنــد تصویــب محلــی و شــورای نگهبــان هســتند.
ضمانت اجرای حقوقی نقض تعهدات بینالمللی
بــرای نقــض تعهــدات بینالمللــی پذیرفتهشــده توســط کشــورها در حقــوق بینالملــل واژه
مســئولیت بینالمللــی 2اســتفاده میشــود و زمانــی بــهکار بــرده میشــود کــه یــک دولــت
یکــی از هنجارهــا و قاعدههــای حقــوق بینالملــل را نقــض کنــد 3.دربــاره اینکــه چــه مســألهای
نقــض محســوب میشــود و چگونــه ایــن نقــض بــرای کشــور مســئولیت بــه بــار م ـیآورد و
چگونــه آن مســئولیت میتوانــد جبــران شــود ،نظــرات مختلفــی در حقــوق بینالملــل وجــود
دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد .بــر اســاس عــرف پذیرفتــه شــده در حقــوق
بینالمللــی ســه عنصــر اصلــی بایــد محقــق شــود تــا یــک دولــت مســئولیت بینالمللــی پیــدا
کنــد :اول ارتــکاب یــک عمــل غیرقانونــی از طــرف دولــت موضــوع مســئولیت بینالمللــی؛ دوم
4
تحقــق ضــرر و زیــان؛ ســوم قابلیــت انتســاب نقــض حقــوق بینالملــل بــه دولــت مــورد نظــر.
– 1 - Conde , H . Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology , second Edition , santa Barbara CA : ABC
Clio , 2002 , P.211.
2 -State Responsibility
3 -http://opil.ouplaw.com
4 - Political Power
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در حقــوق بینالملــل دو نظریــه بــرای انتســاب نقــض حقــوق بینالملــل وجــود دارد کــه یکــی
از آنهــا بــه نظریــه خطــا یــا مســئولیت شــخصی شــهرت یافتــه و در آن تأکیــد بــر فعــل یــا ترک
فعــل مخالــف حقــوق بینالملــل درصورتیکــه از روی خطــا ،ســهلانگاری و تقصیــر باشــد،
شــده اســت .دومیــن نظریــه دربــاره قابلیــت انتســاب بــه نظریــه خطــر یــا مســئولیت عینــی
معــروف شــده اســت و هرگونــه قصــور و تخلــف نســبت بــه قواعــد بینالمللــی ،عرفــی یــا
قــراردادی و ارتــکاب عمــل خــاف حقــوق بینالملــل را باعــث تحقــق مســئولیت میپنــدارد.
1
لانگاری در تحقــق مســئولیت نقــش نــدارد.
بــر اســاس ایــن نظریــه خطــا و ســه 
معاهــدات بســیار مختلفــی وجــود دارنــد کــه مســئولیت دولتهــا را در صــورت نقــض عهــد یــا
3
وارد آوردن خســارت بــه افــراد خصوصــی مســئول تلقــی میکننــد؛ 2نظیر قضیــه کارخانه کــورزو،
ولــی رأی دیــوان بینالمللــی دادگســتری 4در قضیــه بارســلونا تراکشــن یکــی از مــواردی اســت
کــه حتــی نقــض تعهــد میــان دو کشــور مســتقل را نیــز بخشــی از نقــض تعهــدات بینالمللــی
 - 1دربــاره مســئولیت بینالمللــی دولتهــا برخــی معاهــدات بینالمللــی مطالبــی ذکــر کردهانــد کــه عبارتنــد از :عهدنامــه چهــارم الهــه
مــورخ  1907در زمینــه مســئولیت بینالمللــی اعمــال ارتکابــی نیروهــای مســلح ،عهدنامــه بروکســل مــورخ  25مــه  1962و عهدنامــه ویــن
مــورخ  19مــه  1963در زمینــه مســئولیت بینالمللــی کشــورها بهدلیــل فعالیتهــای هســتهای ،معاهــده مــورخ  27ژانویــه  1967و عهدنامــه
مــورخ  29مــارس  1972راجــع بــه مســئولیت کشــورها بــرای پرتــاب اشــیا بــه فضــا ،عهدنامــه مــورخ  29نوامبــر  1969در زمینــه آلودگــی
دریاهــا بــر اثــر مــواد نفتــی.
 - 2ديــوان داوري دعــاوي ايــران -ايــاالت متحــده نيــز در پرونــده پريــرا كــه در آن خواهــان مدعــي بــود بعضــي از اموالــش بــدون پرداخــت
خســارت ،توســط دولــت ايــران مصــادره شــده اســت بــا توجــه بــه ارائــه ســندي از ســوي خواهــان كــه مربــوط بــه دخالــت نيروهــاي
انتظامــي در رابطــه بــا ضبــط امــوال وي بــود ،اعــام كــرد كــه« :طبــق حقــوق بينالملــل عمومــي ،دولــت ايــران بايــد مســئول اعمــال
پاســداران انقــاب شــناخته شــود» .ایــن مطلــب بــه قلــم دکتــر بهــرام مســتقیمی و مســعود طارمســری در مقالــه زیــر قابــل دسترســی اســت:
The International Responsibility of States for Breach of Multilateral Obligations, Christian Dominice. EJIL 1999, Vol.10 No.2
3 -Chorzow Factory
4 - International Court of Justice
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در نظــر گرفتــه اســت .در ســایر مــوارد نقــض تعهــدات چندجانبــه بینالمللــی در قالبهــای
مختلــف ضمان ـتآور ،دارای ســابقه بســیار طوالنــی در شناســایی بهعنــوان نقــض عهــد اســت.
ضمانــت اجــرای احتمالــی نقــض عهــد بســتگی مســتقیم بــه قــدرت سیاســی کشــورها در روابــط
بینالملــل دارد ،ولــی ایجــاد اجمــاع بینالمللــی ،قطعنامههــای تحریمــی اقتصــادی ،علمــی و
سیاســی ،تهدیــد بــه اســتفاده از زور ،منــزوی شــدن بینالمللــی کشــور و احتمــال اســتفاده مشــروع
بینالمللــی از زور در قالــب فصــل هفتــم ســازمان ملــل از جملــه ضمانــت اجراهــای احتمالــی
حقــوق بینالمللــی نقــض تعهــدات بینالمللــی خواهــد بــود .ایــن ضمانــت اجراهــا تــا کنــون
دربــاره کشــورهای قدرتمنــد بســیار ضعیــف بــوده و تنهــا در قبــال برخــی کشــورهای ضعیــف آن
هــم بــر اســاس مالحظــات سیاســت بینالملــل اعمــال شــده اســت.
بررسی تعهدات بینالمللی دولت یازدهم
بــر اســاس چارچــوب حقوقــی ذکــر شــده ،تعهــدات بینالمللــی ایــران در هــر شــکل ممکــن
جــزء موافقتنامههــای اجرایــی ســاده و موافقتنامههــای اجرایــی فنــی میــان وزارتخانــه و
اشــخاص خارجــی حقــوق بینالملــل ســایر اشــکال تعهــدات بینالمللــی دولــت نیــاز بــه
تصویــب مجلــس و تأییــد شــورای نگهبــان دارد .بــر ایــن اســاس میتــوان دو نــوع پذیــرش
تعهــد بــرای دولــت یازدهــم در نظــر گرفــت :اول آن دســته از تعهــدات کــه دولــت یازدهــم از
طریــق مجلــس اقــدام بــه پذیــرش آنهــا نمــوده اســت کــه بــر اســاس پایــگاه اطالعرســانی
دولــت بــه ایــن شــرح هســتند:
▪ ▪الیحه «موافقتنامه پاریس»
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▪ ▪الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهی
▪ ▪الیحه «تصویب مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا»
▪ ▪الیحه مربوط به مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا
▪ ▪الیحه مربوط به کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا
▪ ▪الیحــه الحــاق ایــران بــه پروتــکل اختیــاری کنوانســیون حقــوق کــودک در مــورد بهکارگیری
کــودکان در منازعه مســلحانه
▪ ▪الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون تمپــره در مــورد ارائــه منابــع مخابراتــی بــرای کاهــش
بــا و عملیــات امــدادی
▪ ▪الیحه تصویب احکام و مصوبات بیستوپنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست
▪ ▪الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی
▪ ▪الیحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه
▪ ▪الیحــه «تصویــب اصالحــات اساســنامه ،کنوانســیون وآییننامــه کلــی اتحادیــه بینالمللــی
مخابــرات بــه مجلــس»
▪ ▪مشارکت دولت با صندوق بینالمللی پول برای کاهش فقر و ارتقای رشد ()PRGT
▪ ▪الیحــه تصویــب اصالحیــه کنوانســیون بــازل دربــاره کنتــرل انتقــاالت مــرزی مــواد زایــد
زیــان بخــش و دفــع آنهــا
▪ ▪الیحــه اصــاح قانــون الحــاق ایــران بــه کنوانســیون لغــو ضــرورت تصدیــق رســمی اســناد
دولتــی بیگانــه الیحــه مربــوط بــه کنوانســیون بینالمللــی جلوگیــری از آلودگــی دریــا
دوم آن دســته از تعهداتــی کــه دولــت یازدهــم بــدون رجــوع بــه مجلــس ،ولــی در قالــب
توافقنامههــای بینالمللــی بهدنبــال رســیدن بــه آن اســت کــه مهمتریــن آنهــا قــرارداد
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 F.A.T.Aاســت کــه نیازمنــد تدقیــق در تعهداتــی اســت کــه ایــن قــرارداد بــر آن بــار میکنــد.
در ادامــه ،ضمــن بررســی تعهداتــی کــه بــه تصویــب مجلــس رســیده اســت ،بــه تعهداتــی
میپردازیــم کــه از دیــد دولــت نیــاز بــه تصویــب مجلــس نــدارد ،ولــی از طــرف منتقــدان یــک
قــرارداد بینالمللــی اســت کــه بایــد بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی برســد.
الیحه «موافقتنامه پاریس»
موافقتنامــه پاريــس در  12دســامبر  2015در بيس ـتويكمين اجــاس متعاهدیــن كنوانســيون
تغييــر آبوهــواي ســازمان ملــل متحــد در رابطــه بــا تصويــب ايــن موافقتنامــه منعقــد شــد
و در آن ،از كليــه كشــورها خواســته شــده بــا طراحــي و پيگيــري سياســتها و برنامههــاي
بلندپروازانــه تــا  ،2030بهويــژه برنامههــاي مناســب در زمينــه كاهــش انتشــار گازهــاي
گلخانـهاي در بخشهــاي مختلــف اقتصــادي و در راســتاي كاهــش پيامدهــاي ناگــوار تغييــرات
آبوهــوا بــر وضعيــت محيــط زيســت ،امنيــت غذايــي ،ســامت و توســعه پايــدار ،اقدامــات
خــود را اجرايــي نماينــد .در ایــن رابطــه ،ایــن موافقتنامــه کــه احتمــال اجرایــی شــدن آن نیــز
در ســال آینــده م ـیرود ،اقــدام بــه ایجــاد نظــام بینالمللــی کــرده اســت کــه کشــورهای دنیــا
از طریــق پذیــرش یکســری تعهــدات و دریافــت برخــی مشــوقها بــه برنامــه توافقنامــه بــرای
کاهــش گازهــای گلخانـهای بپیوندنــد کــه در ادامــه بــه معرفــی تعهداتــی کــه کشــور ایــران بایــد
بپذیــرد ،بــر اســاس متــن توافــق رســیدگی میشــود.
1

1 -Paris Agreement
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پذیــرش ســقف تولیــد کربــن دیاکســید کــه در دبیرخانــه ســازمان ملــل ثبــت میشــود و
هــر پنــج ســال مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت .براســاس بنــد  4مــاده  4ایــن توافقنامــه
کشــورهای صنعتــی رهبــری جریــان کاهــش گازهــای گلخانـهای در ایــن توافقنامــه را بــر عهــده
خواهنــد داشــت و کشــورهای در حــال توســعه را نیــز بــه ایــن هــدف تشــویق خواهنــد کــرد.
ایــن محدودیتهــا در بندهــای  9و  10و  11مــاده  4ایــن توافقنامــه ذکــر شــده کــه کامــا امــری
فنــی و پیچیــده اســت.
اعمــال نظــارت بــر کشــورها بــا ســازوکاری کــه توافقنامــه بهوجــود مـیآورد و در مــاده  6ایــن
توافقنامــه بــه تفصیــل بیــان شــده اســت .دالیــل نظــارت در راســتای اهــداف تعییــن شــده از
ســوی ســازوکاری اســت کــه ایــن توافقنامــه ایجــاد خواهــد کــرد و هدفــش کمــک بــه کاهــش
گازهــای گلخانـهای و تشــویق اعضــا اســت.
بنــد  10مــاده  7ایــن توافقنامــه کشــورها را ملــزم میکنــد کــه در «چارچــوب اقــدام کانکــون»
همــکاری و فعالیــت کننــد .در ایــن زمینــه کشــورها ملــزم شــدهاند کــه در صــورت نیــاز،
برنامههــا و اقدامــات خــود بــرای انطبــاق بــا معیارهــای موافقتنامــه مذکــور را ارائــه و
بهروزرســانی کننــد.
مــاده  13ایــن توافقنامــه کشــورها را ملــزم میکنــد کــه بهمنظــور ایجــاد شــفافیت 1در رونــد
کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ـهای تمامــی اطالعــات مربــوط بــه عناصــری کــه بــه انتشــار
1 -Transparency Of Action And Support
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گازهــای گلخانــهای ،تأثیــرات گازهــای گلخانــهای ،تشــویقهای داده شــده و حمایتهــای
تکنولوژیــک داده شــده یــا پذیرفتــه شــده را از کشــورهای عضــو میخواهــد.
حــل اختــاف در چارچــوب ایــن معاهــده بــر اســاس گزارشهــای ســالیانه و آنچــه ایــن
توافقنامــه از آن بهعنــوان فراهمآیــی جامــع جهانــی ذکــر میکنــد و در مــاده  14ایــن توافقنامــه
ذکــر شــده خواهــد بــود.
تحلیل و جمعبندی
در بندهــا و مادههــای ایــن توافقنامــه درمجمــوع میتــوان تعهــدات ذکــر شــده در بــاال را
مشــاهده کــرد کــه در مجمــوع در صــورت پیوســتن ایــران بــه ایــن توافقنامــه در مــورد ایــران
اجــرا خواهــد شــد.
اولیــن مســأله ایــن اســت کــه مشــخص نشــده آلودگــی موجــود در ســطح جهانــی مربــوط بــه
هــر کشــور مربــوط بــه همــان کشــور اســت یــا منشــأ آلودگــی در کشــور دیگــری بــوده و بــه
کشــورهای دیگــر منتقــل شــده اســت 1.در ایــن زمینــه ایــن فــرض در ذهــن خطــور میکنــد کــه
کشــورهای توســعهیافته از ایــن توافــق بینالمللــی بهدنبــال انداختــن ســهمیه تولیــد دیاکســید
کربــن خــود بــه گــردن ســایر کشــورهای در حــال توســعه هســتند کــه ایــران نیــز از جملــه ایــن
کشــورها است.
 .- 1بنجامیــن هــوالک ،قوانیــن بــرای انتشــار گازهــای گلخان ـهای کشــتیها و هواپیماهــا کــه در توافــق پاریــس از قلــم افتــادClimate ،
 14،Wireدســامبر http://www.eenews.net :2015
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دومیــن نکت ـهای کــه دربــاره ایــن توافقنامــه ذکــر میشــود ،پذیــرش ســقف دیاکســید کربــن
بــرای کشــورها اســت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت صنعــت ایــران کــه هنــوز در راه توســعه اســت،
بنابرایــن از ســطح تکنولوژیــک پایینتــری برخــوردار اســت بــا در نظــر داشــتن اینکــه ایــران
بهعنــوان یــک کشــور در حــال توســعه نیازمنــد گــذار از دوره صنایــع آلودهکننــده بــه صنایــع بــا
تکنولــوژی باالتــر و بهرهورتــر اســت .بهنظــر میرســد ایــن تکلیــف ،فرآینــد توســعهای ایــران
را بــا مشــکل مواجــه کنــد .همچنانکــه برخــی از کارشناســان ایــن حــوزه معتقدنــد پذیــرش ایــن
توافقنامــه ســبب اخــال در برنامههــای توســعه هفتــم و هشــتم خواهــد شــد.
1

ایــران بهعنــوان یــک کشــور نفتــی 2صنایعــی را بایــد در دســتور کار توســعه اقتصــادی خــود
قــرار دهــد کــه میــزان آلودهکنندگــی آنهــا ممکــن اســت از ســقف تعیینشــده در ایــن
توافقنامــه فراتــر رود؛ از ایـنرو پذیــرش ســقف و دادن تعهــد بینالمللــی در مــورد کاهــش آن
ممکــن اســت در نــوع توســعه صنعتــی ایــران ایجــاد اخــال کنــد .البتــه ایــن موضــوع از حــوزه
تخصــص نگارنــده خــارج اســت ولــی تولیــد فعلــی دی اکســید کــردن در ایــران بــار %1.9
جمعیــت جهانــی معــادل  %1.6تولیــد جهــان اســت کــه در صــورت برنامــه بــرای فعــال شــدن
صنایــع نفتــی ،ایــن رقــم قطعـ ًا افزایــش خواهــد یافــت.
 - 1تنهــا کاهــش گازهــای گلخانــهای و دیاکســید کربــن مــورد بحــث توافقنامــه بــوده کــه بــا آالیندههــای محیــط زیســت از جملــه
منوکســیدکربن ،اکســیدهای نیتــروژن و گوگــرد و ذرات معلــق در هــوا کامـ ً
ا متفــاوت هســتند ،امــا متأســفانه مشــاهده شــده اســت برخــی
از نماینــدگان مجلــس بــدون اطــاع از ایــن موضــوع ،شــعار مقابلــه بــا آلودگــی هــوا را علــت اصلــی حمایــت از ایــن توافقنامــه عنــوان
کردهانــد.
 - 2معصومــه ابتــکار بیــان کــرد :از آنجــا کــه صــادرات نفـتوگاز را داریــم ،بــه لحــاظ تولیــد و انتشــار گازهــای گلخانـهای در رتبههــای
بــاال قــرار داریــم https://www.tasnimnews.com :
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در ایــن توافقنامــه ایــران در صــورت عضویــت ایــن تعهــد را میدهــد کــه طیفــی وســیع از
اطالعــات را در اختیــار مجمــع عمومــی ایــن توافقنامــه قــرار دهــد کــه وضعیــت توســعهای
ایــران ،تغییــرات طبیعــی ،منابــع معدنــی و بســیاری از مــوارد دیگــر را بــا عنــوان شــفافیت
بینالمللــی در اختیــار کشــورهای دیگــر قــرار دهــد .ایــن در اختیــار قــرار دادن اطالعــات بــرای
کشــورهای در حــال توســعه صنعتــی کــه در متــن قــرارداد صریح ـ ًا بیــان کردنــد کــه رهبــری
کشــورهای توســعهیافته را میپذیرنــد ،میتوانــد خطرنــاک باشــد.
در حــال حاضــر آمریــکا بــا  %4.4جهانــی حــدود  %16دی اکســیدکرین جهانــی را تولیــد
میکنــد ،امــا بهدلیــل جایــگاه قــدرت جهانــی ایــن کشــور ،رونــد کاهــش ایــن میــزان
دیاکســیدکربن بــرای آمریــکا بــا رونــد کاهــش آن بــرای ایــران متفــاوت خواهــد بــود؛ بــه
ایــن صــورت کــه در متــن توافــق مقــرر شــده اســت کــه ایــن کشــور بهعنــوان یــک کشــور
توســعهیافته بایــد بــه ســایر اعضــا کمکهــای داوطلبانــه مالــی و تکنولوژیــک بدهــد .در واقــع
کشــوری کــه متولــی کاهــش در ســایر کشــورها اســت ،خــود بزرگتریــن نقضکننــده هــدف
ایــن توافقنامــه اســت کــه بهدلیــل جایــگاه قدرتــش در مقــام رهبــر قــرار گرفتــه اســت 1.در ایــن
زمینــه ترامــپ 2اعــام کــرد« :اگــر در انتخابــات آمریــکا پیــروز شــوم ،توافــق آبوهوایــی پاریس
 - 1مجتبی امامی ،مشکالت جدی اقتصادی توافقنامه پاریس /تبعات این توافقنامه سنگینتر از برجام است:
http://www.farsnews.com
 - 2ترامــپ مدعــی شــده اســت بحــث تغییــرات آبوهوایــی و ارتبــاط آن بــا فعالیتهــای صنعتــی توطئـهای از ســوی چیــن اســت تــا بتواند
بــا آن مهــاری بــر صنایــع گســترده ایــاالت متحــده بزنــد و یــا در تجــارت زغالســنگ دســت بــاال را بــرای خــود نگـهدارد .او گفــت :اولویــت
اصلـیاش منافــع آمریــکا و آمریکاییــان و افزایــش اشــتغال اســت ،از جملــه در گســترش صنایــع مرتبــط بــا زغال ســنگ:
http://www.nytimes.com
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را لغــو میکنــم .ایــن توافقنامــه بــرای رئیسجمهــور آمریــکا زیــانآور اســت و بــه مأمــوران
1
خارجــی اجــازه میدهــد ســطح مصــرف انــرژی مــا را کنتــرل کننــد».
در مجمــوع هشــدارهای ذکــر شــده بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه پیوســتن ایــران بــه ایــن تعهــد
جهانــی کام ـ ً
ا بــه زیــان ایــران اســت ،بلکــه بــه ایــن معنــا اســت کــه در صــورت اراده بــرای
پیوســتن ،ایــن تعهــد جهانــی بــا حــق شــرطهای مفیــد و معنـیداری کــه آینــده توســعه صنعتــی
کشــور ،امنیــت اطالعــات داخلــی کشــور و اســتقالل کشــور در حــوزه اســتفاده از منابــع را بــه
خطــر نینــدازد ،همــراه شــود.
اشــتباه دولــت :بــرای مثــال بــا توجــه بــه بندهــاي 2و3و 4موافقتنامــه پاريــس ،هــر يــك از
كشــورها بايــد برنامــه اقــدام ملــي خــود را آمــاده ،اعــام و حفــظ نمايــد .بايــد اشــاره كــرد كــه
هرچنــد تعييــن برنامــه اقــدام ملــي در نظــام داخلــي در چارچــوب صالحيــت دولــت اســت ،امــا
بــا توجــه بــه ايــن موضــوع كــه ايــن برنامــه پــس از تصويــب موافقتنامــه پاريــس بــه تعهــدي
بينالمللــي مبــدل خواهــد شــد ،بايــد بــراي تصميمگيــري تقديــم مجلــس گــردد .در واقــع
هرچنــد مطابــق بــا موافقتنامــه پاريــس ايــن خــود دولتهــا هســتند كــه بــا ارزيابــي امكانــات
خــود در قالــب يــك برنامــه اقــدام بــراي كاهــش انتشــار گازهــاي گلخانــهاي هدفگــذاري
ميكننــد ،امــا بــا توجــه بــه بندهــاي مــورد اشــاره ،بايــد گفــت كــه الفــاظ ايــن بندهــا نشــانگر
آن اســت كــه كشــورها بايــد ايــن برنامــه را حفــظ نماينــد؛ لــذا بــه يــك تعهــد ســخت بينالمللي
كــه كشــورها در موافقتنامــه آن را پذيرفتهانــد ،بــدل خواهــد شــد .بــا توجــه بــه اينكــه
1 -http://www.afkarnews.ir
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برنامــه مشــاركت ملــي بــراي روشــن ســاختن ابعــاد تعهــد ايــران در موافقتنامــه پاريــس نقــش
اساســي دارد ،مناســب اســت بــه ايــن برنامــه در گــزارش اشــاره شــود .ايــن برنامــه در قالــب
تصويــب نامــه هيــأت وزيــران در  1394بــه تصويــب رســيده اســت و طــي آن كاهــش بالشــرط
 4درصــدي و  8درصــد بيشــتر از آن در صــورت تحقــق برخــي از شــروط مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت 1.در حــال حاضــر شــورای نگهبــان ایــن الیحــه را رد کــرده اســت.
کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهی
هــدف از کنوانســیون حمایــت از ارقــام جدیــد گیاهــی شــکل دادن بــه سیســتمی شــبیه بــه
حفــظ حقــوق مالکیــت فکــری آثــار ادبــی و فرهنگــی اســت تــا از ایــن طریــق بــه اصــاح نــژاد
ارقــام گیاهــی ،جلوگیــري از تکثیــر غیرقانونــي ارقــام ،ايجــاد اطمینــان از حفــظ منافــع مــادي و
فکــري بهنژادگــران ،تولیــد ارقــام جديــد داخلــي ،توســعه صــادرات ،دسترســي بــه ارقــام جديــد
خارجــي و تشــويق ســرمايهگذاريهاي مشــترك حمایــت كنــد .در ایــن رابطــه پیوســتن بــه
ایــن کنوانســیون یکــی از شــرایط الزم بــرای پیوســتن بــه ســازمان  WTOاســت .این کنوانســیون
هماننــد همــه اســناد حقــوق بینالملــل بــرای اعضــای خــود تعهداتــی مشــخص میکنــد کــه
در ادامــه بــه محورهــای اصلــی آن پرداختــه خواهــد شــد.
2

 - 1مراجعــه شــود بــه اظهارنظــر كارشناســي دربــاره اليحــه موافقتنامــه پاريــس در مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،دوره دهــم ،ســال اول،
شــماره ثبــت ،180 :شــماره چــاپ ،228 :تاريــخ چــاپ ،1395/06/17 :معاونــت پژوهشهــاي زيربنايــي و امــور توليــدي دفاتــر :مطالعــات
زيربنايــي مطالعــات حقوقــي مشــخصات گــزارش شــماره مسلســل ،25015072 :تاريــخ انتشــار.1395/07/26 :

)2 -International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV
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هــر کشــور متعهــد میشــود کــه در نظــام ملــی خــود تــاش کنــد تــا از ارقــام جدیــد گیاهــی
بــر اســاس مقــررات کنوانســیون مذکــور حمایــت کنــد .اصلیتریــن تعهــد کشــورها عبــارت
1
اســت از حمایــت و اعطــای حقــوق بهنژادگــر.
هریــک از کشــورها بایــد بــه شــرط معاملــه متقابل ،اتبــاع کشــورهای دیگــر را از همــان امتیازاتی
کــه بــه بهنژادگــران کشــور خــود اعطــا میکننــد بهرهمنــد ســازند.
تعهــد بــه حفــظ حقــوق کســی کــه دربــاره اعمــال مقابــل اصــاح نــژادی انجــام داده اســت:
تولیــد یــا بازتولیــد ،آمادهســازی بــرای تولیــد ،عرضــه بــرای فــروش ،فــروش یــا بازاریابــی،
صــادرات ،واردات ،ذخیــره محصــول.
درصورتیکــه حــق بهنژادگــر از بیــن بــرود ،یــا دولــت آن را تضییــع کنــد ،بهنژادگــر مســتلزم
اجرتالمثــل منصفانــه خواهــد بــود.
تحلیل و جمعبندی
کنوانســیون حمایــت از ارقــام گیاهــی بــرای دولــت بیشــتر ب ـ ه خطمش ـیای کــه در پیوســتن
کشــور بــه  WTOدارد ،مــورد توجــه بــوده اســت تــا حمایــت از ارقــام گیاهــی طــی یــک نظــام
مالکیــت فکــری بــرای محصــوالت گیاهــی .بــا ایــن وجــود پیامدهایــی دارد کــه در ادامــه بــه
آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
 - 1کسی که اصالح نژادی انجام داده است.

34

تعهداتبینالمللیدردولتیازدهم

در شــرایط کنونــی ایــران زیرســاختهای الزم بــرای پیوســتن بــه ایــن کنوانســیون بینالمللــی
را نــدارد و در شــرایط ایــن نقصــان ایــن خطــر وجــود دارد کــه ایــران بــرای اعمــال مقــررات
ایــن کنوانســیون زیرســاختهای الزم حقوقــی را نداشــته باشــد 1کــه عبارتنــد از :ثبــت ارقــام
گياهــي و كنتــرل و گواهــي بــذر و نهــال ،اصــاح قانــون داخلــی و همسانســازی تعاریــف بــا
کنوانســیون بینالمللــی و رفــع تناقــض قوانيــن داخلــي بــا مفــاد كنوانســيون الزامــي ميشــود،
تغييــر مدتزمــان حمايــت از حداكثــر  18ســال بــه حداقــل  25ســال بــراي تاكهــا و
درختــان و  20ســال بــراي ســاير گياهــان ،افــزودن مبحــث مجوزهــاي اجبــاري بــه قانــون و
رفــع دغدغههــاي مربــوط بــه محــدود شــدن اســتفاده از ارقــام جديــد در تحقيقــات و بــذر
2
خودمصرفــي كشــاورزان خردهپــا.
در صــورت نبــود نظامــی بــرای ایجــاد نــوآوری در گونههــای جدیــد زیســتی ،نظــارت دقیــق
بــر محصــوالت وارداتــی زیســتی و خصوصیســازی دســتاوردهای زیســتی ،پیوســتن بــه ایــن
کنوانســیون از ایــن جهــت کــه در داخــل کشــور اصــوالً حقــی بــرای حفاظــت وجــود نــدارد تنهــا
 - 1حمايــت از مالکیــت فکــري ارقــام گیاهــي در قانــون مصــوب بــذر و نهــال  1382و حمايــت از مالکیــت فکــري منابــع ژنتیکــي دام
اصــاح شــده مصــوب قانــون نظــام جامــع دامپــروري در قانــون مصــوب ســال  1388جــزء نظامهــاي حمايتــي خــاص در حــوزه مالکیــت
فکــري كشــور محســوب ميشــوند .آيیننامــه اجرايــي قانــون ثبــت ارقــام گیاهــي و كنتــرل و گواهــي بــذر و نهــال  1386بــه اســتناد مــاده
 14قانــون مذكــور و مصــوب شــده هیــأت وزيــران .آيیننامــه ثبــت ارقــام گیاهــي  ،1388بــا اســتناد بــه تبصــره  2مــاده  3قانــون مذكــور و
مصــوب شــده هیــأت امنــاي ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترويــج كشــاورزى آيیننامــه معرفــي ارقــام گیاهــي (آخريــن نســخه تصحیــح
شــده در ســال  .)1393قانــون مذكــور و مصوبشــده هیــأت امنــاي ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترويــج كشــاورزى .آيیننامــه ثبــت
ذخايــر ژنتیکــي گیاهــي و ارقــام بومــي و محلــي كشــور ( 1388ده اســتناد بــه تبصــره  1مــاده) قانــون مذكــور و مصــوب شــده هیــأت امنــاي
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترويــج كشــاورزى.
 - 2مشــخصات اليحــه :دوره دهــم ســال اول شــماره ثبــت ،161 :شــماره چــاپ ،180 :تاريــخ چــاپ .1395/05/16 :معاونــت پژوهشهــاي
زيربنايــي و امــور توليــدي دفاتــر :مطالعــات ارتباطــات و فناوريهــاي نويــن مطالعــات زيربنايــي مطالعــات حقوقــي .مشــخصات گــزارش
شــماره مسلســل ،28015028 :تاريــخ انتشــار.1395/07/04 :
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ایــران را متعهــد میکنــد کــه از حقــوق نوآورانــه محصــوالت خارجــی حمایــت کنــد .از ایـنرو،
ایــران را متعهــد بــه پرداخــت حــق نــوآوری یــا خســارت احتمالــی آن بــه تولیدکننــدگان خارجــی
میکنــد .بهنظــر میرســد ایــران تــا زمانیکــه نــوآوری قابــل توجهــی در عرضــه بــه بازارهــای
جهانــی نداشــته باشــد ،بهتــر اســت محتاطانــه بــا ایــن قبیــل کنوانســیونها برخــورد کنــد.
▪ ▪تصویب مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا
▪ ▪مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا
▪ ▪کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا
ســه معاهــده بینالمللــی ذکــر شــده ،در بردارنــده مســائل فنــی و اســتانداردهای الزم بــرای
جلوگیــری از تصــادف ،آلودگــی دریاهــا و نجــات جــان افــراد در دریاهــا هســتند کــه بهطــور
جــدی بــا حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران تداخــل ندارنــد ،امــا از ایــن جهــت کــه
اســتانداردهای کشــتیرانی و نجــات جــان افــراد در دریــا را تنظیــم میکننــد ،در صــورت پیوســتن
بــه آنهــا بــرای ایــران ایــن الــزام بهوجــود میآیــد کــه اســتانداردهای مزبــور را رعایــت کنــد؛
از طــرف دیگــر ،اگــر ایــران بــه آنهــا نپیونــدد نیــز ایــن مقــررات اعتبــار خــود را خواهنــد
داشــت و تــوان کشــتیرانی ایــران بــرای ورود بــه آبهــای بینالمللــی محــدود خواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس ایــن ســه مصوبــه هــم محدودیــت اســت و هــم راهــی بــرای ارتقــای تــوان
کشــتیرانی کــه ایــران راهــی جــزء پیوســتن بــه آنهــا نــدارد.
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پروتــکل اختیــاری کنوانســیون حقــوق کــودک در مــورد بهکارگیــری کــودکان در
منازعــه مســلحانه
جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان یــک کشــور حامــی حقــوق کــودک ،جــزء اولین کشــورهایی
بــوده اســت کــه کنوانســیون حقــوق کــودک ،مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در 1898
را امضــا کــرد و اندکــی بعــد در  1372آن را بــا لحــاظ ،یعنــی عــدم مغایــرت بــا قوانیــن دینــی
و قوانیــن موجــود کشــور ،بــا حــق شــرط بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســاند.
همچنیــن از میــان پروتکلهــای الحاقــی کــه بعدهــا بــه ایــن کنوانســیون افــزوده شــد ،ایــران بــه
پروتــکل اختیــاری دربــاره فــروش ،فحشــا و هرزهنــگاری کــودکان پیوســت و در  1386نیــز آن
را بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســانید 1.تعهداتــی کــه ایــن پروتــکل بــر ایــران عالوه
بــر کنوانســیون حقــوق کــوک اضافــه میکنــد ،عبارتنــد از:
گســترش آســتانه مــاده  38کنوانســیون حقــوق کــودک و تعریــف ســن  18ســالگی بهعنــوان
ســنی کــه زیــر آن نبایــد ســربازگیری مســتقیم 2انجــام شــود 3.بنابرایــن در ایــن تعهــد هرگونــه
ســربازگیری مســتقیم در ســن زیــر  18ســالگی در پروتــکل الحاقی ممنوع اســت اما ســربازگیری
داوطلبانــه و بــا اعــام رضایــت والدیــن یــا قیــم آنهــا ممنوعیتــی نــدارد .در پروتــکل مذکــور
 - 1ایــن مطلــب در گــزارش ســازمان بســیج دانشــجویی دربــاره ایــن پروتــکل در دســترس اســت و بــه قلــم جعفــرزاده ،احمدرضایی ،ســمیرا
قاســمی بــا عنــوان «تحلیــل تصویــب پروتــکل الحاقــی کنوانســیون حقــوق کــودک در مــورد بــه کارگیــری کــودکان در منازعــه مســلحانه»
چــاپ و در پژوهشــکده قوانیــن و مقــررات ثبــت شــده اســت.
2 - compulsorily recruited

 - 3کنوانســیون حقــوق کــودک تصریــح میکنــد کــه اشــخاص زیــر  15ســال بهصــورت مســتقیم در مخاصمــات شــرکت ننماینــد .همچنیــن
اضافــه میکنــد کــه کشــورها نبایــد بــه ســربازگیری از اشــخاص زیــر  15ســال در نیروهــای مســلح خــود مبــادرت نماینــد .ایــن کنوانســیون
تصریــح دارد کــه دربــاره اشــخاص بیــن  15تــا  18ســال اولویــت را بایــد بــه بزرگترهــا داد.
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ســربازگیری از افــراد زیــر  15ســال در هیــچ حالتــی درســت نخواهــد بــود.
گســترش بازیگرانــی کــه ســربازگیری انجــام میدهنــد از دولتهــا بــه گروههــای مســلح
کــه در برگیرنــده گروههــای مســلح غیررســمی هســتند .در مــاده  4ایــن کنوانســیون مشــارکت
مســتقیم و فعــال افــراد زیــر  18ســال را توســط تمــام گروههــای مســلح ممنــوع میکنــد.
تحلیل و جمعبندی
ارزش نهــادن و عــدم سوءاســتفاده از کــودکان تعهــدی اســت کــه نظــام اســامی و کشــور ایــران
همــواره براســاس جهتگیــری ایدئولوژیــک و سیاســی خــود داعیـهدار داشــتن آن اســت .بنابرایــن
تعهــد دادن بــه امــری کــه داعی ـهدار آن اســت ،مســألهای تهدیدبرانگیــز نیســت ،امــا در پروتــکل
الحاقــی حقــوق کــودک مســائلی وجــود دارد کــه بهدرســتی در ســطح کارشناســی داخلــی نیــز
شناســایی شــده اســت؛ اول اینکــه ایــن پروتــکل اختیــاری اســت و هیــچ الــزام بینالمللــی بــرای
پذیــرش آن از طــرف ایــران وجــود نــدارد .حتــی برخــاف بســیاری دیگــر از معاهــدات ،ایــن
پروتــکل زمینهســاز امــر دیگــری نیســت تــا ایــران بــه پذیــرش آن تحریــک بشــود.
نظــام نیروهــای مســلح ایــران بهصــورت عمــده بــر اســتفاده از نیروهای شــبه نظامــی در نبردهای
نامتقــارن اســتوار اســت .بنابرایــن ایــن کشــور همــواره دارای نیروهایــی اســت کــه ترکیــب آن
ممکــن اســت دارای افــراد زیــر  18ســال 1باشــد کــه بســیج نمــاد بــارز آن اســت .عــاوه بــر این
بــر اســاس قانــون داخلــی ایــران نیــز بســیج یــک نیــروی مســلح در ایــران بهشــمار میآیــد کــه
 - 1بسیاری از آموزشهای عقیدتی و دفاعی بسیج از سنین زیر  18سال شروع میشود.
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در صورتیکــه جرمــی در حــال مأموریــت انجــام دهــد ،موضــوع دادگاه نظامــی خواهــد بــود.
بــر اســاس بنــد  ١مــاده  ۴پروتــکل «تمــام گروههــای مســلح» جــدا از نیروهــای مســلح کشــور
بایــد از اســتفاده یــا اســتخدام اشــخاص زیــر ١٨ســال در جنگهــا فــارغ از مشــارکت مســتقیم
2
یــا مشــارکت فعــال خــودداری کننــد.
1

از طــرف دیگــر ،ســومین اشــکالی کــه از ســوی منتقــدان بــه ایــن پروتــکل وارد میشــود،
مغایــرت آن بــا شــریعت اســام اســت ،چــرا کــه بــر اســاس شــرع ،ســن بلــوغ در ایــران 15
ســال بــرای پســر و  9ســال بــرای دختــر طبقهبنــدی شــده اســت .ایــن پروتــکل بهعنــوان یــک
قانــون خارجــی در صــورت پذیــرش ،ســن بلــوغ در ایــران را برخــاف شــرع اســام بــه 18
3
ســال افزایــش خواهــد داد.
 - 1دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر ،رسیدگی میکنند:
الف -کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته.
ب -کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته.
ج -کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
د -کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
هـ -کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.
و -کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز -محصــان موضــوع قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح مراکــز آمــوزش نظامــی و انتظامــی در داخلوخــارج از کشــور و نیــز مراکــز
آمــوزش وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح.
ح -کســانی کــه بهطــور موقــت در خدمــت نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران هســتند و طبــق قوانیــن اســتخدامی نیروهــای مســلح
در مــدت مزبــور از اعضــای نیروهــای مســلح محســوب میشــوند.
 - 2گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس :مشــخصات اليحــه دوره دهــم ،ســال اول ،شــماره ثبــت ،130 :شــماره چــاپ ،145 :تاريــخ
چــاپ ،1395/05/10:معاونــت پژوهشهــاي سياســي حقوقــي مطالعــات حقوقــي ،مشــخصات گــزارش ،شــماره مسلســل ،24014949 :تاريــخ
انتشــار.1395/05/24 :
 - 3سید فضلاهلل موسوی درhttp://www.dana.ir :
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کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی
کنوانســیون ملــل متحــد دربــاره جرائــم ســازمانیافته فراملــی (پالرمــو) در  15نوامبــر  2000در
پنجاهوپنجمیــن نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک توســط  149کشــور
پذیرفتــه و تقریبـ ًا ســه ســال بعــد در  29ســپتامبر  2003بــر اســاس مــاده ( )38آن الزماالجرا شــد
و هماکنــون  179کشــور طــرف متعاهــد ایــن کنوانســیون تلقــی میشــوند .تاکنــون  50کشــور
مبــادرت بــه صــدور بیانیــه و اعــام حــق شــرط حیــن امضــا ،تصویــب ،پذیــرش یــا الحــاق بــه
کنوانســیون کردهانــد و  82کشــور نیــز اعالمیههــای مرتبــط بــا برخــی مــواد ایــن کنوانســیون را
صــادر و نــزد ســازمان ملــل متحــد ثبــت کردهانــد .ایــن کنوانســیون بــرای اعضــا سلســلهای از
تعهــدات ایجــاد میکنــد کــه محورهــای اصلــی آن بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
1

دولتهــای عضــو تعهــد میکننــد ســازمان نظارتــی ایجــاد و از طریــق آن کلیــه دســتگاههای
داخلــی را رصــد کننــد و یــک نظــام جم ـعآوری اطالعــات (واحــد اطالعــات مالــی) ایجــاد
نماینــد .در ایــن جمــعآوری از دولــت خواســته میشــود تــا از ســازمانهای منطقــهای ،بیــن
منطقــهای و جهانــی الگــو بگیــرد .هــر دولــت بایــد ماهیــت شــدید ایــن جرائــم را در نظــر
بگیــرد و دربــاره آزادی مشــروط یــا آزادی پیــش از موعــد لحــاظ کنــد .بــر اســاس مــاده  19ایــن
کنوانســیون هــر دولــت بایــد اقــدام بــه شــکل دادن بــه هیأتهایــی کــه کشــورهای عضــو یــک
پیمــان بتواننــد از آن طریــق تحقیــق خــود را در کشــورهای دیگــر انجــام بدهنــد.

1 - United Nations Convention against Transnational. Organized Crime in Palermo
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بــر اســاس مــاده  22کشــورها بایــد امــکان احالــه دادرســي کيفــري کشــورهاي عضــو ،امــکان
احالــه دادرســي بــراي رســيدگي بــه جرائــم موضــوع ايــن کنوانســيون به يکديگــر را در مــواردي
کــه ايــن احالــه بــراي اجــراي صحيــح عدالــت مفيــد ارزيابــي شــود ،بهويــژه در مــواردي کــه
کشــورهاي مختلــف در پرونــده دخيــل هســتند ،بــا هــدف متمرکــز ســاختن رســيدگي ،مدنظــر
قــرار خواهنــد داد.
بــر اســاس مــاده  23تمامــي کشــورهاي عضــو ،تدابيــر تقنينــي و ســاير تدابيــر الزم را اتخــاذ
خواهنــد نمــود تــا اقدامــات زيــر ،چنانچــه عامدانــه صــورت گيرنــد ،عمــل مجرمانــه تلقــي
شــوند :الــف) اســتفاده از زور ،تهديــد يــا ارعــاب يــا وعــده ،پيشــنهاد يــا اعطــاي ا متيــاز نابهجــا
بــه منظــور وادار کــردن بــه اداي شــهادت دروغ يــا دخالــت در اداي شــهادت يــا تســليم شــواهد
و مــدارک در جريــان دادرســي مربــوط بــه جرائــم موضــوع ايــن کنوانســيون؛ ب) اســتفاده از
زور ،تهديــد يــا ارعــاب بــراي دخالــت در انجــام وظايــف رســمي يــک قاضــي يــا مأمــور
مجــري قانــون در رابطــه بــا ا رتــکاب جرائــم موضــوع ايــن کنوانســيون.
بــر اســاس مــاده  35ترتیبــات رســیدگی بــه اختــاف در کنوانســیون بــه مذاکــره ،داوری و طــرح
دعــوی در دیــوان بینالمللــی دادگســتری اســت.
بــر اســاس مــاده  28کنوانســیون کشــورهاي عضــو ،توســعه و بــه شــراکت گــذاردن دانــش
کارشناســي در زمينــه فعاليتهــاي مجرمانــه ســازمانيافته را بــا يکديگــر و از طريــق
ســازمانهاي منطقــهاي و بينالمللــي مدنظــر قــرار خواهنــد داد .بديــن منظــور ،الزم اســت
تعريفهــا ،اســتانداردها و روشهــاي مشــترک وضــع و برحســب اقتضــا اعمــال شــوند.
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بــر اســاس مــاده  25کنوانســیون تمامــي کشــورهاي عضــو در حــدود امکانــات خــود ،بــراي
کمــک بــه قربانيــان جرائــم موضــوع ايــن کنوانســيون و حمايــت از آنــان ،بهويــژه در مــواردي
کــه خطــر انتقامجويــي يــا ارعــاب آنــان وجــود دارد ،تدابيــر مناســب اتخــاذ خواهنــد کــرد.
تمامــي کشــورهاي عضــو ،بــراي فراهــم آوردن امــکان دســتيابي بــه جبــران خســارت قربانيــان
جرائــم موضــوع ايــن کنوانســيون و اعــاده وضعيــت ســابق آنــان تشــريفات مناســب مقــرر
خواهنــد کــرد .تمامــي کشــورهاي عضــو ،بــا رعايــت قوانيــن داخلــي خــود ،امــکان طــرح و
بررســي نظــرات و نگرانيهــاي قربانيــان را در مراحــل مناســب دادرســي کيفــري عليــه مجرمــان
فراهــم خواهنــد کــرد ،بهگون ـهاي کــه بــه حــق دفــاع آنــان خدشــه وارد نشــود.
تحلیل و جمعبندی
در بررســی ایــن کنوانســیون بایــد ابتــدا ایــن مســأله را مــد نظــر قــرار داد کــه کنوانســیون مذکور
در تــاش اســت تــا بــا حــق حاکمیــت دولتهــا در تناقــض قــرار نگیــرد .بنابرایــن همــواره
نظــام ملــی را در تعریــف تعهــدات قــراردادی خــود لحــاظ میکنــد ،امــا روح کنوانســیون در
تعریــف دو واژه کلیــدی «جرائــم ســازمانیافته» 1و «جرائــم جــدی» 2بهنوعــی تحمیــل ایــن
مفاهیــم بینالمللــی را در درون خــود دارد؛ بهعبــارت دقیقتــر ،اگــر فقــط ایــن دو تعریــف را
محــور کنوانســیون مذکــور بدانیــم ،ایــن کنوانســیون در تعریــف ایــن دو واژه بــه نظــام حقــوق
ایــران تحمیــل میشــود؛ از طــرف دیگــر ،کنوانســیون در راهکارهــای تعریــف ایــن دو مفهــوم
1 - Organized Crime
2 - Serious Crime
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کلیــدی نیــز خامــوش اســت و لیســتی از چگونگــی تعاریــف حقوقــی ایــن جرائــم و چگونگــی
اجــرای آن ارائــه نمیکنــد 1.بهنظــر میرســد ایــن ضعــف هــم میتوانــد در شــرایطی کــه
نظــام بینالملــل برخــاف منافــع ایــران عمــل کنــد ،عرصــه را بــرای تعاریــف گســترده از ایــن
تعاریــف و تحــت فشــار قــرار دادن ایــن کشــور بــاز کنــد.
جرمانــگاری تجویــزی بخــش دیگــری از ایــن ســند بینالمللــی اســت کــه میتوانــد اســتقالل
نظــام قضایــی ایــران را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد .در کنوانســیون مذکــور در جرمانــگاری اجباری
وجــود دارد کــه در بخــش تعهــدات کشــورهای عضــو ذکــر شــده اســت .از یــک نقطهنظــر
ایــن دو عامــل در آییــن دادرســی کیفــری ایــران نیــز جــرم بــه شــمار میرونــد؛ بنابرایــن
جــای نگرانــی وجــود نــدارد ،ولــی از نــگاه دیگــر تحلیــل و تفســیری کــه از دامنــه اجرایــی
شــدن جرمانــگاری ذکــر شــده بهدســت میآیــد ،میتوانــد در آینــده ایــران را متعهــد بــه
نتایــج پذیــرش ایــن جرمانــگاری اجبــاری کنــد؛ بهعبــارت دقیقتــر ،وقتــی یــک کنوانســیون
بینالمللــی تعریــف کنــد کــه ارعــاب قاضــی یــا مســئوالن رســیدگی بــه جرمهــای موضــوع
ایــن کنوانســیون جــرم محســوب میشــود و ایــران آن را بپذیــرد ،تعریــف عملــی کــه ارعــاب
یــا تهدیــد قاضــی محســوب شــود نیــز بــا کنوانســیون اســت کــه خودبهخــود الزاماتــی را بــرای
ایــران بــه همــراه مـیآورد.
همســو کــردن قوانیــن و مقــررات داخلــی بــا توصیههــای کنوانســیون از دیگــر تعهداتــی اســت
کــه جمهــوری اســامی ایــران در صــورت پیوســتن بــه ایــن کنوانســیون بایــد مدنظــر قــرار
1 - Pierre Hauck, Sven Peterke,International Law and Transnational Organized Crime, Oxford University Press,2016,p 149
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دهــد؛ بهعبــارت دقیقتــر ،ایــن کنوانســیون یــک نظــام آییــن دادرســی را بــرای محــدود کــردن
جرائــم ســازمانیافته بــه کشــورهای عضــو توصیــه میکنــد کــه میتوانــد زمینهســاز نفــوذ
بــه سیســتم قضایــی ایــران در مــورد جرائمــی باشــد کــه حتــی بهصــورت صریــح تعریــف
یــا لیســت نشــدهاند؛ از طــرف دیگــر ،بــه فــرض پذیــرش ایــن تعهــدات قــراردادی ایــران
ملــزم میشــود کــه در ایــن خصــوص قانــون بــه تصویــب برســاند ،در حالــی کــه قانــون
آییــن دادرســی کیفــری ایــران در حــال حاضــر هنــوز موقــت اجــرا میشــود و دوره آزمایشــی
را پشــت ســر میگــذارد .در واقــع هنــوز خــود کشــور ایــران قانــون آییــن دادرســی نــدارد،
درحالیکــه بــر اســاس تعهــد ذکــر شــده ملــزم اســت بــرای ایــن کنوانســیون آییــن جدیــد
تصویــب کنــد کــه زیرســاختهای حقوقــی پذیــرش ایــن کنوانســیون را بهشــدت بــا تردیــد
مواجــه میکنــد.
بــر اســاس ایــن کنوانســیون دولتهــا موظــف بــه ایجــاد یــک واحــد اطالعــات مالــی میشــوند
کــه تمــام اطالعــات مالــی دســتگاههای کشــور را بایــد جمـعآوری کنــد و توصیــه 1نیــز شــده
اســت تــا ایــن اطالعــات بهمنظــور همکاریهــای بیشــتر تبــادل شــوند .در داخــل کشــور ایــران
اوالً ،جمـعآوری اطالعــات مالــی همــه واحدهــای داخلــی ممکــن نیســت؛ چراکــه بســیاری از
واحدهــای داخلــی بهدلیــل مالحظــات امنیتــی 2نمیتواننــد اطالعــات خــود را در اختیــار ایــن
واحــد مرکــزی قــرار دهنــد و از طــرف دیگــر ،نفــس جمـعآوری همــه اطالعــات در یــک مرکــز
احتمــال جاسوســی و نقضهــای امنیتــی را افزایــش میدهــد.
 - 1اجبار نشده ،بلکه توصیه شده است.
 - 2برای مثال ،بسیاری از فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران حتی از ناظران وزارت اطالعات ایران نیز پوشانده شده است.
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از طــرف دیگــر ،کنوانســیون در خصــوص برخــورد بــا مجرمــان ،اســتانداردهایی وضــع کــرده
اســت کــه میتوانــد علیــه جمهــوری اســامی ایــران ابزارهایــی را در اختیــاز اعضــای اصلــی
ایــن کنوانســیون قــرار بدهــد؛ بــرای مثــال ،منــع آزادی مشــروط بــه مرتکبــان جرائــم کنوانســیون
یــا داشــتن حــق دادرســی عادالنــه 1و حــق دفــاع .یکــی از هجمههایــی کــه همــواره جمهــوری
اســامی بــا آن مواجــه بــوده اســت ،بــه حــوزه قضایــی در زمینــه نقــض حــق دادرســی عادالنــه
کــه از نخســتین ارکان حقــوق بشــر اســت ،برمیگــردد .ایــن کنوانســیون در ایــن زمینــه مقرراتــی
وضــع کــرده اســت کــه در صــورت نقــض از ســوی ایــران یــا حتــی در ســایر شــرایط بــا ارائــه
تصویــری از نقــض بتوانــد حداقــل در ســطح بینالمللــی وجهــه ایــران را تخریــب کنــد.
دربــاره خصوصیــت فراملــی نیــز کشــورها متعهــد میشــوند تــا از طریــق احالــه یــا هیأتهــای
بیــن کشــوری یــا در اختیــار قــرار دادن دانــش کارشناســی در شناســایی ایــن جرائــم بــا یکدیگــر
ی بیطــرف ،اصــل علنــی بــودن دادرســی،
 - 1اصــول دادرســی عادالنــه عموم ـ ًا عبارتنــد از :اصــل برائــت ،اصــل دادرســی توســط مقام ـ 
اصــل بهرهمنــدی از وکیــل ،اصــل تفهیــم اتهــام بــه متهــم ،اصــل محــق بــودن متهــم بــه ســکوت ،اصــل منــع شــکنجه .بهموجــب مــاده
 ۱۴میثــاق بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی همــه افــراد در برابــر دادگاههــا مســاوی هســتند و همــه انســانها اســتحقاق برخــورداری از
دادرســی مســتقل و عادالنــه و بیطــرف را دارنــد .بــر اســاس مــواد  ۸۶و  ۹۹كنوانســیون ســوم ژنــو ،ناظــر بــر اســرای جنگــی ،آییــن دادرســی
قضایــی بایــد منظــم باشــد؛ یعنــی حداقــل تضمینــات ذیــل را داشــته باشــد :متهــم بایــد بــدون تأخیــر از ویژگیهــای جرمــی كــه متهــم بــه
ارتــكاب آن اســت ،آگاه شــود .عمــل بایــد در زمانیكــه انجــام شــده جــرم بــوده باشــد .اصــل برائــت بایــد لحــاظ شــود .هیــچ فشــاری نباید
بــه اســیر جنگــی بــرای اقــرار وارد بشــود .بــر مبنــای مــاده  ۱۰۵كنوانســیون ســوم ،حــق دفــاع ،شــناخته و تضمیــن شــده اســت و در نتیجــه
اســیر جنگــی حــق دارد از كمــك یكــی از اســیران همــراه خــود برخــوردار شــود .یــك وكیــل صالــح بــه انتخــاب خــودش از او دفــاع كنــد.
شــهود را احضــار كنــد و اگــر الزم میدانــد از خدمــات یــك مترجــم شایســته اســتفاده كنــد .اســیر جنگــی هماننــد اعضــای نیروهــای مســلح
دولــت بازداشـتكننده حــق دارد بهمنظــور ابطــال یــا بازبینــی حكــم صــادره بــرای خــود تجدیدنظرخواهــی كنــد .هرگونــه حكــم و مجــازات
بایــد فــوراً بــه دولــت حامــی گــزارش شــود(ماده  ۱۰۶و  ۱۷۵كنوانســیون ســوم ژنــو) .بهموجــب مــاده  ۷۵پروتــكل الحاقــی شــماره  ۱و مــاده
 ۶پروتــكل الحاقــی شــماره  ۳بــه كنوانســیونهای ژنــو نیــز ،تضمینهــای اساســی قضایــی و لــزوم دادرســی عادالنــه و آییــن دادرســی كــه
متضمــن اطــاع از جزئیــات اتهــام و حــق دفــاع و وســایل دفــاع قبــل و در خــال محاكمــه باشــد ،ضــروری اســت؛ نیــز کتــاب مصطفــی
فضایــی ،دادرســی عادالنــه ،محاکمــات کیفــری بینالمللــی ،تهــران :شــهر دانــش ،چ.1389 ،2
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همــکاری نماینــد .برایــن اســاس اوالً ،اســرائیل عضــوی از ایــن پیمــان محســوب میشــود کــه
الــزام بــه همــکاری شــامل ایــن رژیــم هــم میشــود .در ایــن زمینــه میتــوان حــق شــرط را مطــرح
کــرد؛ چنانچــه کــه الجزایــر نیــز آن را در پیوســتن خــود مطــرح کــرده اســت ،ولــی این حق شــرط
نمیتوانــد دربرگیرنــده همــه کشــورهایی باشــد کــه ایــران در شــرایط کنونــی بــا آن مشــکل دارد؛
بهعبارتدیگــر ،از آنجاییکــه فضــای سیاســی بینالمللــی در اکثــر مــوارد علیــه ایــران رقــم
میخــورد در صــورت پذیــرش ایــن کنوانســیون بــه کشــورهای دیگــر حــق داده میشــود و بــرای
ایــران تعهــد حقوقــی در همــکاری ایجــاد میشــود .طبیعت ـ ًا در صــورت عــدم همــکاری ،ایــن
ســازوکار حقوقــی خــوراک تبلیغاتــی و عملیــات روانــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران را فراهم
مـیآورد ،چــرا کــه در ایــن کنوانســیون در برخــی از مــواد ایجاد ســازوکار یکســان و تعریف شــده
بینالمللــی را معیــاری بــرای همــکاری کارشناســی معرفــی کــرده اســت.
الیحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه
حــدود  140كشــور در  2013بــه نخســتين پيمــان بينالمللــي (كنوانســيون ميناماتــا) بــراي
كاهــش آلودگــي جيــوه در محيــط زيســت بــه توافــق رســيدهاند .ایــن کنوانســیون طراحــی
شــده اســت تــا ممنوعیــت اســتفاده از جيــوه در توليــدات را در کنــار ممنوعيــت هر نــوع واردات
2
و صــادرات آن تــا  2020نهايــي کنــد.
1

 - 2کنوانسیون تالش میکند که هرگونه استفاده از جیوه را تا  2020حذف کنند.

1 - Minamata Convention on Mercury
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بنیانگــذاران ایــن کنوانســیون بــر مبنــای ســمی 1بــودن فلــز جیــوه اقــدام بــه شــکلدهی ایــن
کنوانســیون نمودهانــد کــه اجــراي آن بــرای همــه اعضــا الــزامآور اســت .عضویــت ایــران در
ایــن کنوانســیون بــه تصویــب رســید و بهعنــوان قانــون نیــز ابــاغ شــد؛ بــا ایــن وجــود تعهداتی
کــه ایــن کنوانســیون بــر همــه اعضــا از جملــه ایــران اعمــال خواهــد کــرد ،عبارتنــد از:
محــدود کــردن اســتفاده از جیــوه در کنــار اعمــال محدودیتهــای صادراتــی و وارداتــی جیــوه
در ســطح بینالمللــی بــرای همــه کشــورها جــز در مــواردی کــه کنوانســیون مشــخص میکنــد.
تــاش بــرای بهســازی و ارتقــای صنایــع 2داخلــی بهمنظــور حــذف کاربــرد جیــوه .در ایــن
زمینــه کشــورهایی کــه دارنــده تکنولوژیهــای غیرجیــوه هســتند ،بایــد بــه ســایر اعضــا کمــک
اطالعاتــی ،تکنولوژیــک و مالــی بــه منظــور ارتقــای صنایــع داخلــی آنهــا انجــام بدهنــد .ایــن
اقدامــات بایــد در قالــب گزارشهایــی بــه گردهمایــی کنوانســیون اعــام شــود.
تحلیل و جمعبندی
جیــوه یــک فلــز ســمی اســت و کنتــرل مصــرف آن قطعــ ًا بــرای ســامت نســل کنونــی و
نس ـلهای آتــی ایــران مفیــد خواهــد بــود .محدودیتهــای آن نیــز بــرای ایــران چنــدان زیــاد
نخواهــد بــود؛ چــرا کــه کل خاورمیانــه  %1.9از تولیــد جیــوه جهــان را در اختیــار دارنــد و
 - 1آخیــم اشــتاینر ،مدیــر برنامــه محیــط زیســت ســازمان ملــل ایــن توافقنامــه را مهمتریــن ابــزار بــرای حفــظ ســامت مــردم جهــان
دانســت .او گفــت :مــا بایــد در مــورد خطرنــاک بــودن ایــن فلــز بــه مــردم اطالعرســانی کنیــم .البتــه در بســیاری از حوزههــا میتــوان از
جایگزینهــای جیــوه اســتفاده کــرد .بنابرایــن الزم اســت در ایــن کنوانســیون بــه ممنوعیــت اســتفاده از ایــن فلــز ســرعت دهیــم.
 - 2این صنایع عمدت ًا به استخراج طال مربوط میشود.
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بهنظــر میرســد هــدف اصلــی ایــن کنوانســیون چیــن باشــد کــه اولیــن تولیدکننــده جیــوه در
ســطح جهــان اســت .بــا ایــن وجــود بهنظــر میرســد عضویــت در ایــن کنوانســیون بهدلیــل
اینکــه بــر اســاس مــاده  32کنوانســیون هیــچ حــق شــرطی را نمیپذیــرد بــا اصــول  177و 125
قانــون اساســی مغایــر باشــد 1.در ضمــن بحــث کمکهــای مالــی نیــز کــه در مــاده  13ایــن
کنوانســیون ذکــر شــده ،بــا اصــل  80قانــون اساســی بایــد تطبیــق داده شــود.
از طــرف دیگــر ،ایــن ممنوعیتهــای اســتفاده از جیــوه در ایــران دربرگیرنــده طیــف وســیعی از
صنایــع داخلــی میشــود کــه در صــورت عــدم اســتفاده بهینــه یــا منــزوی کــردن ایــران در دادن
تکنولــوژی یــا منابــع مالــی میتوانــد بــرای ایــران مشــکل ایجــاد کنــد .مصــرف جیــوه در ایــران از
اســتحصال طــا گرفتــه تــا تولیــد المپهــای جیــوهای و نیروگاههــا یــا کارخانجات زغالسنگســوز
را دربرمیگیــرد؛ بنابرایــن بهصــورت غیرمســتقیم ایــران را ملــزم بــه ارتقــای تمــام ایــن صنایــع
میکنــد 2.جــدول زیــر ســهم اســتفاده جهانــی جیــوه در صنایــع مختلــف را ذکــر میکنــد.

 - 1هر چند شورای نگهبان آن را مغایر ندانست.
 - 2رئیــس ســازمان محیــط زیســت ایــران اقدامــات ایــران در ایــن خصــوص را اینگونــه توضیــح داده اســت .تدویــن دســتورالعمل فنــی
مدیریــت زیسـتمحیطی پســماندهای جیــوه بــر اســاس دســتورالعمل تهیــه شــده توســط دبیرخانــه کنوانســیون بــازل ،تعطیلــی یــک واحــد
کلــر آلکالیــن پتروشــیمی (پتروشــیمی شــیراز) و برنامهریــزی بــرای مدیریــت زیس ـتمحیطی پســماندهای جیــوه و تجهیــزات آلــوده بــه
آنهــا و برنامهریــزی بــرای جایگزینــی فرآینــد ســل جیــوهای واحــد کلــر آلکالــی دو پتروشــیمی دیگــر (بنــدر امــام و آبــادان) ،اجــرای
مفــاد کنوانســیون بــازل بــرای هرگونــه حمــل و نقــل جــادهای و برونمــرزی پســماندهای حــاوی جیــوه ،تدویــن اســتاندارد حداکثــر حــد
مجــاز انتشــار جیــوه بــه هــوا ،عــاوه بــر اســتاندارد ملــی موجــود بــرای تخلیــه فاضــاب بــه محیطهــای پذیرنــده ،اطالعرســانی و اجــرای
برنامههــای آموزشــی از خطــرات ناشــی از جیــوه و اجــرای برنامههــای تشــویقی بــرای مصرفکننــدگان جیــوه و ترکیبــات آن و پیشــرفت در
ایجــاد محدودیــت بــرای مصــرف غیرضــروری آن و تدویــن پــروژه ملــی کاهــش و حــذف جیــوه در کلیــه بخشهــا و ارائــه آن بــه صنــدوق
تســهیالت جهانــی محیــط زیســت ( )GEFاز دیگــر اقدامــات ایــران بــوده اســت .در http://www.isna.ir/news :
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جــز مــوارد ذکــر شــده ،لوایــح دیگــری نیــز بــرای پذیــرش تعهــدات بینالمللــی در دولــت
یازدهــم بــه مجلــس ارائــه شــد کــه بهدلیل پذیــرش تعهــدات کامـ ً
ا تکنیکی و کارشناســی شــده
بحــث و مخالفتــی را ایجــاد نکــرد .ایــن تعهــدات عبارتنــد از :تصویــب اصالحــات اساســنامه،
کنوانســیون و آییننامــه کلــی اتحادیــه بینالمللــی مخابــرات بــه مجلــس ،الیحــه الحــاق ایــران
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بــه کنوانســیون تمپــره در مــورد ارائــه منابــع مخابراتــی بــرای کاهــش بــا و عملیــات امــدادی،
الیحــه تصویــب احــکام و مصوبــات بیس ـتوپنجمین کنگــره اتحادیــه جهانــی پســت ،الیحــه
تصویــب اصالحیــه کنوانســیون بــازل دربــاره کنتــرل انتقــاالت مــرزی مــواد زایــد زیانبخــش و
دفــع آنهــا ،الیحــه اصــاح قانــون الحــاق ایــران بــه کنوانســیون لغــو ضــرورت تصدیــق رســمی
اســناد دولتــی بیگانــه الیحــه مربــوط بــه کنوانســیون بینالمللــی جلوگیــری از آلودگــی دریــا.
موافقتنامههای تعهدآور بینالمللی
همانطورکــه در بــادی امــر ذکــر شــد ،در برخــی مــوارد معاهــدات بینالمللــی بــه لحــاظ
موضوعــی معاهــده محســوب میشــوند ،ولــی از لحــاظ شــکلی در قالــب دیگــری تقســیمبندی
میشــوند؛ بــرای مثــال ،یــک توافقنامــه بینالمللــی بــرای ایــران تعهداتــی ماننــد معاهــدات
بینالمللــی بــه همــراه م ـیآورد کــه بــر اســاس چارچــوب حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران
بایــد بــا آن همچــون یــک معاهــده بینالمللــی برخــورد شــود و در مجلــس بــه تصویــب
نماینــدگان مــردم برســد و بــرای تعهــدآور شــدن ،تأییــد شــورای نگهبــان را نیــز بــه همــراه
خــود داشــته باشــد.
در دولــت یازدهــم موافقتنامههــای متعــددی بــا ســایر کشــورها بــرای انجــام امــور تکنیکــی و
اجرایــی منعقــد شــد کــه از حــوزه موضوعــی بحــث پیــش رو خــارج اســت ،امــا دو موافقتنامه
برجــام و گــروه ویــژه اقــدام مالــی FATF 1را میتــوان از اصلیتریــن تالشهــای حقوقــی
1 - Financial Action Task Force
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دولــت یازدهــم بــرای نیــل بــه اهــداف از پیــش تعیینشــده آن برشــمرد .ایــن موافقتنامههــا
همزمــان از اصلیتریــن مســائل مــورد مناقشــه حقوقــی دولــت یازدهــم و تعهدآورتریــن اعمــال
حقــوق بینالمللــی دولــت یازدهــم هســتند .بنابرایــن در ادامــه بــه تفصیــل بــه بحــث و بررســی
هــر دو توافقنامــه خواهیــم پرداخــت و از آنجــا کــه دربــاره برجــام مباحــث متعــدد مطرح شــده
و در مجلــس نیــز بــه تصویــب رســیده اســت و بدعهدیهــای کنونــی دولــت آمریــکا نیــز
یپردازیــم و در
ماهیــت آن را از ابتــدا مشــخص کــرده اســت ،ابتــدا بــه موافقتنامــه  FATAم 
ادامــه مباحــث مــورد نظــر را در شــرایط کنونــی برجــام ادامــه خواهیــم داد.
گروه ویژه اقدام مالی FATA
گــروه ویــژه اقــدام مالــی ابتــکاری بــوده اســت کــه از ســوی گــروه هفــت 1در  1988مطــرح و
در نهایــت در  1989در پاریــس تشــکیل شــد .ایــن گــروه هــدف تشــکیل خــود را مقابلــه بــا
پولشــویی 23و تأمیــن مالــی تروریســم 4قــرار داده اســت؛ از ای ـنرو میتــوان مقابلــه پولشــویی
را کــه در دهــه  1980بســیاری از ســازوکارهای اقتصــادی بینالمللــی را مختــل کــرده اســت،

1 -G-7
2 -Anti-Money Laundering (AML).

 - 3پولشــویی بــه فرآینــدی اطــاق میشــود کــه در خــال آن ،پــول کثیــف و در واقــع پــول حاصــل از عمــل یــا اعمــال مجرمانــه تطهیــر
میشــود ،بهگونـهای کــه بــه پــول بــه ظاهــر مشــروع و بــدون هیــچ اثــری از جــرم منشــأ ،تبدیــل میشــود .بــرای اطالعــات بیشــتر مراجعــه
شــود بــه کتــاب پولشــویی و روشهــای مبــارزه بــا آن؛ تألیــف فریــده تذهیبــی ،از انتشــارات جنــگل و کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی
بینالمللــی ،مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم در بانکهــا ،نوشــته ســید آی ـتاهلل تجلــی از انتشــارات آراد.
4 -Combating Financing Terrorism (CFT).
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بهعنــوان علــت و فلســفه وجــودی اولیــه ایــن گــروه اقــدام مالــی برشــمرد 1،ولــی در 2012
موضــوع جدیــدی بــا عنــوان «مبــارزه بــا تأمیــن مالــی اشــاعه ســاحهای کشــتار جمعــی نیــز
بــه لیســت اهــداف ایــن گــروه اضافــه شــد .ایــن گــروه پــس از مــدت اندکــی بــه کلیــه اعضــای
 OECDگســترش پیــدا کــرد و در واقــع تالشــی میــان کشــورهای غربمحــور آن زمــان بــرای
ایجــاد شــفافیت بینالمللــی محســوب میشــده اســت؛ از طــرف دیگــر ،ایــن بــا فروپاشــی
شــوروی اعضــای ایــن گــروه همچنــان ارتقــا یافــت تــا جایــی کــه خــود روســیه نیــز در راســتای
تالشهایــش بــرای جــذب شــدن در اقتصــاد جهانــی در ســال  2003بــه ایــن گــروه پیوســت .در
حــال حاضــر و در ســال  2015ایــن گــروه  35عضــو را دربرمیگیــرد ،ولــی  198کشــور جهــان
بهصــورت مســتقیم یــا از طریــق ســازوکارهای منطقـهای توصیههــای ایــن گــروه را اجــرا میکنند.
ایــن کارگــروه ویــژه عــاوه بــر اعضــا یــا پذیرنــدگان توصیــه ،ســازمانهایی را نیــز بهصــورت
ناظــر دارد کــه آنهــا نقــش محــوری در سیســتم مالــی بینالمللــی دارنــد .بانــک جهانــی ،صنــدوق
بینالمللــی پــول ،کمیتــه نظــارت بانکــی بــال ،ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ،بانــک
مرکــزی اروپــا ،ســازمان بینالمللــی کمیســیونهای اوراق بهــادار ،پلیــس بینالملــل اینترپــل ،دفتــر
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و جرائــم ســازمان ملــل ،کمیتــه ضــد تروریســم شــورای امنیــت از جملــه
ناظــران آن هســتند .بنابرایــن تــا بــه اینجــا ایــن مســأله محــرز شــده اســت کــه عضویــت در ایــن
 - 1جمهــوری اســامی ایــران پولشــویی را در  1386بهعنــوان یــک جــرم مــورد شناســایی قــرار داد و در کنــار مقــررات بینالمللــی نظیــر:
کنوانســیون ویــن  ،1988کنوانســیون استراســبورگ  ،1990توصیههــای چهلگانــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی  1990و اصالحیههــا و متممهــای
آن  2004 ،2003 ،2001 ،1996و  ،2012دســتورالعملهای ســهگانه اتحادیــه اروپــا 2001 ،1991و  ،2005کنوانســیون ســرکوب تأمیــن مالــی
تروریســم  1999و کنوانســیون پالرمــو  2000بــه جرمانــگاری ایــن پدیــده پرداخــت .اطالعــات بیشــتر در :اســتانداردهای بینالمللــی مبــارزه
بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم توصيههــاي چهلگانــة گــروه ويــژة اقــدام مالــي FATF؛ ترجمــه و تأليــف فــردوس زارع قاجــاری،
علــی قائممقامــی ،زيرنظــر :عبدالمهــدی ارجمندنــژاد.1392 ،
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گــروه بــهعنــوان یــک معاهــده بینالمللــی (صرفنظــر از ماهیــت معاهــدهای آن کــه در ادامــه بــه
آنهــا پرداختــه میشــود) نیســت ،بلکــه یــک تــاش بینالمللــی اســت بــرای پولشــویی کــه
توســط کشــورهای غربــی پایهریــزی و مدیریــت میشــود .از آنجــا کــه هــدف ایــن گــزارش
بررســی تعهداتــی اســت کــه ایــران در صــورت پیوســتن بــه ایــن کارگــروه بایــد بــه آن پایبنــد
باشــد ،بــه متــن توصیههــای ذکرشــده ورود پیــدا نمیکنیــم و فقــط بــر اســاس گــزارش بانــک
مرکــزی آخریــن نســخه ایــن توصیههــا را بهصــورت مختصــر بیــان خواهیــم کــرد .تحلیــل و
بررســیهای بیشــتر در قســمت تعهــدات و تحلیــل و جمعبنــدی لحــاظ خواهــد شــد.
توصیههایــی کــه کارگــروه اقــدام مالــی بــه اعضــا اعــام میکنــد در هفــت عنــوان کلــی قابــل
تقســیمبندی اســت:
▪
▪
▪
▪
▪

▪عنــوان اول بــه «سیاس ـتها و هماهنگیهــا در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم» اختصــاص دارد کــه توصیههــای شــماره  1و  2را دربرمیگیــرد.
▪عنوان دوم« ،پولشویی و مصادره» است و توصیههای شماره  3و  4را شامل میشود.
▪عنــوان ســوم« ،تأمیــن مالــی تروریســم و تأمیــن مالــی بــرای اشــاعه ســاحهای کشــتار
جمعــی» را تشــکیل میدهــد کــه چهــار توصیــه شــماره  4تــا  8را شــامل میشــود.
▪عنــوان بعــدی« ،اقدامــات پیشــگیرانه» اســت کــه از توصیــه شــماره  9تــا توصیــه شــماره 23
در ایــن قســمت آمــده اســت.
▪عنــوان پنجــم بــه موضــوع «شــفافیت و مالکیــت ذینفعانــه اشــخاص و ترتیبــات حقوقــی»
پرداختــه اســت کــه توصیههــای شــماره  24و  25را دربرمیگیــرد.
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▪ ▪از توصیــه شــماره  26تــا توصیــه شــماره  35ذیــل عنــوان ششــم ،یعنــی «اختیــارات و
مســئولیتهای مراجــع ذیصــاح و ســایر تدابیــر ســازمانی» آورده شــده اســت.
▪ ▪هفتمیــن و آخریــن عنــوان نیــز «همکاریهــای بینالمللــی» اســت کــه پنــج توصیــه از
1
شــماره  36تــا  40را شــامل میشــود.
تعهدهایــی کــه ایــران در صــورت عضویــت در ایــن کارگــروه ،بایــد بــه آنهــا متعهــد شــود ،دو
دســته هســتند :تعهــدات ابتدایــی و اولیــه بــرای ورود بــه ایــن کارگــروه و تعهداتــی کــه پــس از
ورود بــه آن بایــد بپذیــرد و عبارتنــد از:
تعهدات ابتدایی
▪ ▪در ســطح سیاســی کامــ ً
ا تعهــد نمایــد کــه توصیههــای فتــف را در چارچــوب زمانــی
متعــارف ســه ســاله اجــرا میکنــد و سیســتم خودارزیابــی ســالیانه و حداقــل دو نوبــت
ارزیابــی متقابــل را تقبــل مینمایــد؛
▪ ▪عضــو فعــال نهادهــای منطق ـهای شــبهفتف باشــد ،یــا در مــواردی کــه چنیــن نهادهایــی
وجــود نــدارد ،بــرای تأســیس آن آمادگــی داشــته باشــد؛
▪ ▪از لحاظ راهبردی کشور مهمی باشد؛
پیشتــر در حقــوق داخلــی خــود تطهیــر عوایــد ناشــی از قاچــاق مــواد مخــدر و ســایر جنایــات
شــدید را بهعنــوان یــک جــرم جنایــی لحــاظ نمــوده باشــد؛
 - 1ایــن تقســیمبندی از گــزارش بانــک مرکــزی در  1392اقتبــاس شــده اســت ،چــرا کــه معتبرتریــن نهــاد مالــی کشــور اســت و بــا رعایــت
مالحظــات مالــی آن را تبییــن نموده اســت.
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پیشتــر مؤسســات مالــی خــود را بــه احــراز هویــت مشــتریان و همچنیــن گــزارش معامــات
1
مشــکوک یــا غیرمتعــارف ملــزم کــرده باشــد.
تعهدات پس از ورود به FATF
زمانیکــه تعهــدات کشــورهای عضــو در ایــن کارگــروه را مشــاهده میکنیــم ،با طیف وســیعی از
تعهــدات مواجــه میشــویم کــه بــه عقیــده نویســنده هرگونــه بیتوجهــی بــه آنهــا ســبب عــدم
درک صحیــح از دامنــه تعهــدات کشــورهای ایــن کارگــروه میشــود .در واقــع  40توصیـهای کــه
کارگــروه اقــدام مالــی انجــام میدهــد ،هــر یــک بــه تنهایــی یــک تعهــد محســوب میشــوند
و بــرای کشــورهای عضــو ،الــزام بینالمللــی بهوجــود میآورنــد .بنابرایــن بهنظــر میرســد
ذکــر همــه توصیههــای ایــن کارگــروه در تحقیــق پیــش رو الزم باشــد.
▪ ▪توصیــة شــماره  :1ارزیابــی خطرهــا و اتخــاذ رویکــرد مبتنــی بــر خطــر :در ایــن توصیــه
تأکیــد شــده اســت کــه کشــورها بایــد گروههایــی را کــه خطــر پولشــویی در آنهــا
بیشــتر اســت ،شناســایی کنــد و مطمئــن شــود در نظــام تأمیــن مالــی آن کشــور ایــن
خطرهــا بهصــورت دقیــق زیرنظــر قــرار گرفتــه اســت.
▪ ▪توصیــه شــماره  :2همــکاری و هماهنگــی ملــی :کشــورها بایــد سیاسـتهای ملــی مبــارزه
بــا پولشــویی تدویــن کننــد .در ایــن زمینــه بایــد مطمئــن شــوند کــه واحــد اطالعــات
مالــی بــه همــه اطالعــات مالــی مرتبــط دسترســی پیــدا کننــد.
1 - Process and criteria for becoming a FATF member, FATF-GAFI.org

و نیز در مطلب آقای مهدی رحیمینسب در ماهنامه تحلیلی ترویجی پدافند اقتصادی ،شماره  ،21مرداد  ،1395صص 27و .28
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▪
▪
▪

▪
▪

▪توصیــه شــماره  :3جرم پولشــویی :بایــد بر مبنــای کنوانســیون ویــن 11988و پالرمــو2000
جرمانــگاری شــود و بــه همــه جرائــم شــدید تســری پیــدا کنــد.
▪توصیــه شــماره  :4مصــادره و اقدامــات موقــت بــرای امــوال حاصــل از پولشــویی بــر
3
مبنــای کنوانســیون ویــن ،پالرمــو و ســرکوب تروریســم.
▪توصیــه شــماره  :5جــرم تأمیــن مالــی تروریســم :کشــورها بايــد عــاوه بــر جرمانــگاري
تأميــن مالــي تروريســم بــر مبنــای کنوانســیون تأمیــن مالــی تروریســم ،الزم اســت تأمیــن
مالــی ســازمانهای تروریســتی و افــراد تروریســت را حتــی در صــورت عــدم ارتبــاط
آنهــا بــا یــک اقــدام یــا مجموعــه اقدامــات تروریســتی خــاص ،جرمانــگاری کننــد.
کشــورها بايــد اطمینــان دهنــد در قوانیــن داخلــی آنهــا ،اينگونــه جرائــم بهعنــوان جرائــم
منشــأ پولشــويي معیــن شــدهاند.
▪توصیــه شــماره  :6تحریمهــای مالــی هدفمنــد در ارتبــاط بــا تروریســم و تأمیــن مالــی
تروریســم و در چارچــوب فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد و بــرای اجرایــی شــدن
قطعنامههــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل بایــد بــه اجــرا گذاشــته شــود.
▪توصیــه شــماره  :7تحریمهــای مالــی هدفمنــد در ارتبــاط بــا اشــاعه ســاحهای کشــتار
جمعــی و در چارچــوب فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد و بــرای اجرایــی شــدن
2

1 - United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Con)vention
)2 - United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention
3 - International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

قطعنامههــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل بایــد بــه اجــرا گذاشــته شــود.
▪توصیه شماره  :8سازمانهای غیرانتفاعی باید از نظر پولشویی کنترل شوند.
▪توصیه شماره  :9قوانین ناظر بر رازداری در مؤسسات مالی نباید مانع کار این کارگروه شود.
▪توصیه شماره  :10شناسایی کافی مشتریان
▪توصیه شماره  :11نگهداری سوابق تا  5سال و تسلیم آن به کارگروه در صورت درخواست.
▪توصیــه شــماره  :12اشــخاص داراي خطــر سياســي در رابطــه بــا مســائل مالــی بایــد
مشــمول تدابیــر اضافــی مراقبتــی بشــوند.
▪توصیــه شــماره  :13کارگــزاری بانکــی کــه اعمــال تجــارت خارجــی انجــام میدهــد
نیــز بایــد مشــمول جمــعآوری اطالعــات اضافــی بشــود و از همــکاری بــا بانکهــای
پوســتهای 1منــع شــود.
▪توصیــه شــماره  :14خدمــات مربــوط بــه انتقــال وجــوه یــا ارزش بایــد بــا مجــوز دولــت
و کارگــروه اقــدام مالــی باشــد.
▪توصیه شماره  :15فناوریهای جدید در مبارزه با پولشویی باید افزایش پیدا کند.
▪توصیــه شــماره  :16نقلوانتقــاالت الکترونیکــی وجــوه بایــد بــا ثبــت اطالعــات دقیــق
در هــر کشــور انجــام شــود .در ایــن نقلوانتقــاالت بایــد طبــق تعهــدات مقــرر در
قطعنامههــای مربــوط شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از جملــه قطعنامــه  1267ســال
 1999و قطعنامههــای پیــرو آن و نيــز قطعنامــه  1373ســال  2001مرتبــط بــا ممنوعیــت و

 - 1بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه« :بانکهــای پوســتهای و دفاتــر اجــارهای» ،انتشــارات کميتــه نظــارت بانکــی بــال ،بانــک تســويه
بينالمللــی ژانويــه  ،۲۰۰۳ترجمــه عبدالمهــدی ارجمندنــژاد ،اســفند ،1389قابــل دسترســی در پایــگاه اطالعرســانی بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران ،بهنشــانی  ،http://www.cbi.irبخــش نظــارت بانكــي زيرمجموعــه مبــارزه بــا پولشــویی مترجمــان.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ســرکوب تروریســم و تأمیــن مالــی تروریســم ،داراییهــای افــراد و مؤسســات معیــن را
مســدود کــرده و بایــد انجــام هرگونــه معاملــه بــا اشــخاص مزبــور را ممنــوع کننــد.
▪توصیــه شــماره  :17اتــکا بــه اقدامــات اشــخاص ثالــث بایــد از طریــق بانــک تأییــد شــود .بر
ایــن مبنــا ،تمــام ســوابق همکاریهــای ثالــث بــا بانکهــا بایــد تأییــد و نگهــداری شــود.
▪توصیــه شــماره  :18کنترلهــای داخلــی شــعب و مؤسســات تابعــه در خــارج بــر اســاس
مقــررات ضــد پولشــویی صــورت گیــرد.
▪توصیــه شــماره  :19در معاملــه بــا کشــورهای دارای خطرپذیــری بیشــتر ،بایــد تمهیــد
اقدامــات متقابــل باشــد.
▪توصیه شماره :20گزارشدهی معامالت مشکوک.
▪توصیــه شــماره :21ارائــه اطالعــات محرمانــه و رازداری کارمنــدان و مدیــران بایــد ابتــدا
نســبت بــه کارگــروه باشــد.
▪توصیه شماره  :22مشاغل و حرفههای غیرمالی معین :شناسایی کافی مشتریان.
▪توصیه شماره  :23مشاغل و حرفههای غیرمالی معین :سایر تدابیر و اقدامات.
▪توصیه شماره  :24شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی.
▪توصیــه شــماره  :25شــفافیت و مالکیــت ذینفعانــه در ســاختارهاي ترتیبــات حقوقــی نظیر
تراسـتها بایــد در دســتور کار کشــورها قــرار بگیــرد.
▪توصیه شماره  :26وضع مقررات و اعمال نظارت بر مؤسسات مالی.
▪توصیه شماره  :27اختیارات ناظران.
▪توصیه شماره  :28وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفههای غیرمالی معین.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪توصیــه شــماره  :29واحدهــای اطالعــات مالــی بایــد تمامــی اطالعــات بینالمللــی و
داخلــی دربــاره تمــام اعمــال مالــی را حفــظ کنــد.
▪توصیه شماره  :30مسئولیتهای مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات.
▪توصیه شماره  :31اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات.
▪توصیه شماره  :32حملکنندگان پول نقد باید زیر ذرهبین دولتها باشند.
▪توصیــه شــماره  :33آمــار تمــام گزارشهــا و برخوردهــا بــا نقضکننــدگان ایــن قوانیــن
را حفــظ و اعــام کنــد.
▪توصیه شماره  :34راهنمایی و بازخورد.
▪توصیه شماره  :35مجازاتهای هاب مقتضی مدنی و کیفری باید در سطح داخلی تمهید شود.
▪توصیــه شــماره  :36اســناد بینالمللــی کشــورها بايــد بــراي پیوســتن بــه کنوانســيون
ويــن  ،1988کنوانســيون پالرمــو  ،2000کنوانســيون ســازمان ملــل متحــد علیــه فســاد
 2003و کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم  1999و اجــراي کامــل آنهــا،
اقدامــات فــوري انجــام دهنــد .همچنيــن حســب مــورد ،کشــورها ترغيب ميشــوند ،ســاير
کنوانســيونهاي بينالمللــي مرتبــط ماننــد کنوانســيون شــوراي اروپــا دربــاره جرائــم
ســایبری  ،2001کنوانســيون کشــورهای امريکايــي عليــه تروريســم  2002و کنوانســیون
شــورای اروپــا علیــه پولشــویی ،تجســس ،توقيــف و مصــادره عوايــد حاصــل از جــرم و
تأمیــن مالــی تروریســم  2005را تصويــب و اجــرا کننــد.
▪توصیــه شــماره  :37معاضــدت قضایــی بایــد میــان کشــورها برقــرار شــود و در صــورت
نبــود ســاختار مناســب بایــد ساختارســازی صــورت بگیــرد.
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▪ ▪توصیــه شــماره  :38معاضــدت قضایــی؛ توقیــف و مصــادره :کشــورها بایــد اطمینــان دهند
کــه از توانایــی الزم بــرای اقــدام فــوری در پاســخ بــه درخواســتهای ارائــه شــده از
ســوی کشــورهای خارجــی مبنــی بــر شناســایی ،مســدود کــردن ،توقیــف و مصــادره اموال
تطهیــر شــده از طریــق پولشــویی ،عوایــد حاصــل از پولشــویی ،جرائــم منشــأ و تأمیــن
مالــی تروریســم ،امکانــات مــورد اســتفاده یــا بــه قصــد اســتفاده بــرای ارتــکاب اینگونــه
جرائــم و یــا امــوال دارای ماهیــت مشــابه برخــوردار هســتند.
▪ ▪توصیــه شــماره  : 39اســترداد :کشــورها بایــد بهصــورت ســازنده و بهشــکل مؤثــری
درخواس ـتهای اســترداد مرتبــط بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم را بــدون هیــچ
تأخیــر غیرموجهــی اجابــت کننــد.
▪ ▪توصیــه شــماره  :40ســایر اشــکال همــکاری بینالمللــی بایــد بــا تمــام ابزارهــای داخلــی
و در تمــام ســطوح میــان کشــورها در رابطــه بــا جــرم ذکــر شــده و بــا ســرعت و جدیــت
شــکل بگیــرد.
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تحلیل و جمعبندی
برخــاف تمــام معاهداتــی کــه تاکنــون بررســی شــد ،کارگــروه اقــدام مالــی  FATFهیــچ مفهــوم
انضمامــی بــرای مخفــی نگهداشــتن آنچــه را کــه از اعضــای خــود میخواهــد بــا صراحــت
تمــام اعــام مـیدارد؛ از ایـنرو ،محــل نــزاع بررســی تعهداتــی کــه ایــن کارگــروه بــر کشــورها
تحمیــل میکنــد ،از بــاب تعهــد بــودن یــا نبــودن آنهــا نیســت ،بلکــه در راســتای نــوع تعهــدات
و تأثیــرات احتمالــی آنهــا خواهــد بــود کــه در ادامــه بــه آنهــا رســیدگی میشــود.
اولیــن مســأله در بررســی کارگــروه اقــدام مالــی نفــس معاهــده بــودن یــا نبــودن آن اســت .در
ایــن زمینــه بایــد ذکــر کــرد کــه ایــن کارگــروه از نظــر نــام و قالــب شــکلی آن یــک معاهــده
بینالمللــی نیســت ،ولــی از نظــر محتوایــی قطعــ ًا یــک معاهــده بینالمللــی اســت کــه در
صــورت پذیــرش تمــام تعهــدات ذکــر شــده بایــد در دســتور کار دولتهــا قــرار بگیرنــد؛ از
طــرف دیگــر ،بهدلیــل معاهــده بــودن آن ،هرگونــه پذیــرش یــا عضویــت آن بایــد مطابــق قانــون
داخلــی ایــران از مجــرای تصویــب مجلــس و تأییــد شــورای نگهبــان باشــد .طرفــداران عضویت
در ایــن کارگــروه ادعــا میکننــد کــه مشــابه بســیاری از کشــورها ،اجــرای تمامــی توصیههــای
چهلگانــه الــزامآور نبــوده و از ایــن بابــت تعهــدی متوجــه کشــور نخواهــد بــود .ایــن اســتدالل
بهطــور کامــل اشــتباه اســت و پیوســتن در آن بــرای ایــران تعهــدات الــزامآور بســیار زیــادی
خواهــد داشــت .اصــوالً اگــر الــزامآور بــودن توصیههــای ایــن کارگــروه را زیــر ســؤال ببریــم،
اصــول عضویــت در آن نیــز بــه طریــق اولــی زیــر ســؤال مـیرود و اصــوالً فلســفه شــکلگیری
آن نیــز بــا مشــکل مواجــه میشــود؛ از طــرف دیگــر اگــر بنــای عضویــت در ایــن گــروه بــر
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اعتمادســازی بــرای ورود ســرمایههای خارجــی باشــد ،عضــو شــدن و تمکیــن نکــردن بــه ایــن
توصیههــای کارگــروه خودبهخــود ســبب ایجــاد فضــای منفــی علیــه ایــران میشــود ،منتهــا
اینبــار بــا بهانــه نقــض حقــوق بینالمللــی کــه ایــران خــودش بــه گرداننــدگان ایــن پیمــان
بینالمللــی داده اســت.
دومیــن مســألهای کــه دربــاره ایــن کارگــروه بســیار بحثبرانگیــز اســت ،میــزان دسترســی ایــن
کارگــروه بــه اطالعــات داخلــی اســت .بــر اســاس تعهداتــی کــه ایــن کارگــروه برای کشــورهای
عضــو خــود مشــخص میکنــد ،تمــام تراکنشهــای مالــی ،افــرادی یــا شــرکتهایی کــه تراکنش
مالــی انجــام میدهنــد ،انــدازه تمــام تراکنشهایــی کــه صــورت میگیــرد و تقریبـ ًا تمــام آنچــه
کــه اقتصــاد ایــران انجــام میدهــد یــا میخواهــد انجــام بدهــد توســط ایــن کارگــروه رصــد
میشــود؛ بهعبارتدیگــر ،از طریــق ایــن تعهــد ،نهتنهــا گروههــای نیابتــی ایــران آنگونــه
کــه از ســوی غربیهــا ادعــا میشــود ،بلکــه خــود ایــران نیــز در معــرض بیســابقهترین
نظارتهــای مالــی قــرار خواهــد گرفــت کــه در تاریــخ ایــران ســابقه نداشــته اســت .ایــن مســأله
زمانــی اهمیــت بیشــتری مییابــد کــه بــه اعمــال پیشــین ایــن کارگــروه مالــی دقــت میکنیــم
و درمییابیــم کــه  FATFدر ســال  ،2007جمهــوری اســامی ایــران را بــه اتهــام حمایــت از
تروریســم و کمکهــای مالــی بــه گروههــای مقاومــت در فهرســت کشــورهایی قــرار داده بــود
کــه نظــام مالــی بینالملــل را تهدیــد میکننــد و بــه ســایر کشــورها دربــاره «خطــر بــاالی»
معاملــه و برقــراری روابــط تجــاری و یــا ســرمایهگذاری در ایــران هشــدار داده بــود .کارگــروه
اقــدام ویــژه  FATFتوضیــح داده بــود کــه ایــران و کــره شــمالی ،دو کشــوری هســتند کــه
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باالتریــن خطــر مالــی و ســرمایهگذاری در جهــان را دارنــد.

1

ســومین مســألهای کــه در ایــن زمینــه وجــو دارد ،عبــارت اســت از :تعریــف از تروریســم،
ســاحهای کشــتار جمعــی و پولشــویی .در واقــع تعاریــف ایــن مفاهیــم در بســیاری از
مواقــع بهدلیــل اعتقــادات نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا برداشــت رایــج در ســطح جهانــی
متفــاوت اســت؛ بــرای مثــال ،گروههــای جهــادی شــیعه عــراق ،ســوریه ،افغانســتان ،عــراق،
فلســطینی ،حــزباهلل لبنــان ،از دیــد شــکلدهندگان بــه کارگــروه مذکــور ،در بســیاری از مــوارد
بهعنــوان گروههــای تروریســتی یــا گروههایــی بــا اعمــال تروریســتی 2مطــرح میشــوند.
بنابرایــن هرگونــه همــکاری بــا ایــن گروههــا از دیــد کارگــروه مذکــور میتوانــد بهعنــوان
کمــک بــه پولشــویی و کمــک بــه تروریســم محســوب میشــود کــه در صــورت پیوســتن بــه
 - 1در ســال  2009بــرای اولینبــار ،نــام ایــران در کنــار نــام پاکســتان ،ازبکســتان ،ترکمنســتان وارد لیســت ســیاه پیشــنهادهای ســرمایهگذاری
 FATFشــد .در ســالهای بعــدی نیــز گزارشهــا ادامــه پیــدا کــرد و نــام ایــران در رأس لیســت ســیاه بهچشــم میخــورد ،درحالیکــه
 FATFایــن حــق را بــرای خــودش محفــوظ میدانســت کــه در بررســیهای تــازه ،نــام بعضــی کشــورها را از لیســت حــذف و نــام
کشــورهای دیگــری را بــه آن اضافــه کنــد ،امــا ایــران در کنــار کرهشــمالی ،در جایگاهــی حتــی بدتــر از «لیســت ســیاه» و در فهرســت
کشــورهایی قــرار میگرفــت کــه توصیــه میشــد علیــه آنهــا «اقدامــات مقابل ـهای» انجــام شــود.
 - 2در ایــن زمینــه میتــوان بیــان کــرد کــه اســتدالل دولــت دربــاره حــل ایــن مشــکل تقســیمبندی مفهومــی و مصداقــی واژه تروریســت
اســت .در کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم ( ،)۱۹۹۹تعریفــی از تروریســم پذیرفتــه شــده اســت کــه در قانــون مبــارزه بــا تأمیــن
مالــی تروریســم مصــوب  ۱۳۹۴درجمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا اندکــی تغییــر در عبــارات ،مــورد قبــول قــرار گرفتــه اســت .بهموجــب
قانــون مزبــور ،ایــران نیــز ماننــد اکثــر کشــورها اعمــال خشــونتباری را کــه از طریــق ارعــاب مــردم ،قصــد تأثیرگــذاری بــر سیاس ـتها
و رویههــای دولتهــا را دارنــد ،اعمــال تروریســتی محســوب کــرده اســت و بــه بخــش قابــل توجهــی از کنوانســیونهای ســازمان ملــل
متحــد کــه بــرای مقابلــه بــا تروریســم تدویــن شــدهاند ،پیوســته اســت؛ ازطرفدیگــر ،بخــش مصداقــی موضــوع تروریســم در نــگاه دولــت
یازدهــم بــه انتخــاب دولــت مذکــور اســت و بیــان مـیدارد کــه هیــچ چیــز در توصیههــای گــروه اقــدام مالــی وجــود نــدارد کــه ایــران را
ملــزم نمایــد از فهرســت آمریــکا یــا هــر کشــور دیگــری در زمینــه ســازمانها و نهادهــای تروریســتی تبعیــت کنــد .ایــران ماننــد بســیاری از
کشــورها میتوانــد در هنــگام پیوســتن بــه هــر کنوانســیونی ،اعمــال حــق شــرط کنــد؛ درحالیکــه ایــن تقســیمبندی در مقصــر جلــوهدادن
ایــران وجــود نــدارد و بــه محــض پذیــرش تعهــدات بینالمللــی قــدرت تفســیر بــرای مفاهیــم در اختیــار اراده حاکــم خواهــد بــود کــه اتفاق ًا
و بهصــورت مصداقــی خــود ایــران را نیــز از کشــورهای حامــی تروریســم میداننــد.
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ایــن کارگــروه مــورد رصــد نیــز قــرار خواهــد گرفــت؛ ازطرفدیگــر ،هرگونــه همــکاری بیــن
دســتگاههایی کــه بــا گروههــای مقاومــت همــکاری میکننــد ،بــا دســتگاههایی کــه از ســوی
کارگــروه رصــد میشــوند ،میتوانــد هــم اســرار نهادهــای امنیتــی را برمــا کنــد و هــم بــرای
ایــران ضمانــت اجــرای معرفــی بهعنــوان کمــک بــه تروریســم فراهــم کنــد .ایــن ضمانــت
اجــرا حتــی میتوانــد بــرای ایــران تحریمهــای اقتصــادی در چارچــوب اقدامــات متقابــل
کارگــروه و هــم اســتفاده از تمهیــدات فصــل هفــت ســازمان ملــل را مهیــا کنــد .اهمیــت ایــن
موضــوع زمانــی بیشــتر میشــود کــه دریابیــم تحریمهــای اقتصــادی و تهدیــد بــه جنــگ علیــه
ایــران محصــول فضــای امنیتیســازی ایــران از ســوی آمریــکا بــوده و ایــن در شــرایطی انجــام
شــده اســت کــه دولتمــردان آمریــکا از ایــران دلیــل و مــدرک جــدی در دســت نداشــتهاند .در
ایــن امنیتیســازی در کنــار ادعــای تــاش ایــران بــرای دســتیابی بــه ســاح هســتهای همــواره
تکنولوژیهــای موشــکی و حمایــت ایــران از گروههــای مقاومــت وجــود داشــته اســت .حــال
ایــن کارگــروه نیــز همیــن مســأله را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت و قصــد نظــارت دقیق
در حوزههــای مالــی مربــوط بــه تروریســم و ســاحهای کشــتار جمعــی را دارد کــه طبیعتـ ًا در
صــورت پیوســتن ایــران بــه ایــن کارگــروه میتوانــد دســتاویزهای بیشــتری را بــرای منــزوی
کــردن ایــران بهدســت آورد.
پذیــرش کشــور در کارگــروه اقــدام مالــی از یــک طــرف ،تــن دادن بــه تعهداتــی قراردادی اســت
کــه ایــران آنهــا را بــه رســمیت شــناخته اســت و از طــرف دیگــر ،تــن دادن بــه مجموع ـهای
دیگــر از قراردادهایــی اســت کــه حتــی در ســایر معاهــدات بینالمللــی نیــز ایــران آنهــا را بــه
رســمیت نشــناخته اســت؛ بــرای مثــال ،کشــوری کــه عضــو کارگــروه اقــدام مالــی میشــود،
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خودبهخــود بــه معاهــده پالرمــو ،معاهــده ویــن  ،1988کنوانســیون استراســبورگ  1990و برخــی
از توصیههــای اتحادیــه اروپــا میپیونــدد .نکتــه جالــب دربــاره درخواســت دولــت بــرای
پیوســتن بــه ایــن کارگــروه ،ایــن اســت کــه مقدمــات پیوســتن بــه ایــن کارگــروه پیشتــر در
مجلــس رد شــده و بــه تصویــب نرســیده اســت و حتــی در آن بخشهــا نیــز بهدلیــل مغایــرت
بــا امنیــت ملــی و قانــون اساســی مــورد نقــد قــرار گرفتهانــد .حــال نکتــه مــورد توجــه ایــن
اســت کــه  FATFنقطــه اوج تمــام تعهــدات ذکــر شــده اســت و باقــی تعهــدات در واقــع
پیشزمینــهای بــرای پذیــرش عضویــت در ایــن کارگــروه بودهانــد.
برخــاف آنچــه کــه دولــت یازدهــم ادعــا میکنــد صــرف عضویــت در گــروه اقــدام مالــی
و اجــرای توصیههــای گــروه مزبــور باعــث نخواهــد شــد کــه تبــادل دوجانبــه اطالعــات
صــورت گیــرد و معاهــدات معاضــدت قضایــی کــه میــان جمهــوری اســامی ایــران و ســایر
کشــورها منعقــد شــدهاند و تمامـ ًا بــه تصویــب و تأییــد شــورای نگهبــان رســیده و یــا خواهنــد
رســید ،دغدغههــای کشــور در رابطــه بــا انتقــال اطالعــات حســاس درنظــر گرفتــه شــده و
محافظهکاریهــای الزم صورتگرفتــه و خواهــد گرفــت .ایــن کارگــروه معاضــدت قضایــی در
چارچــوب تعیینشــده را یــک تکلیــف بــرای کشــورهای مختلــف میدانــد و بیــان میکنــد
کــه همهگونــه معاضــدت و همکاریهــای بینالمللــی بیــن اعضــای آن از تکالیــف دولتهــا
اســت؛ از طــرف دیگــر ،محافظهکاریهــای الزم بــرای حفــظ اطالعــات نیــز از دیــد توصیــه
شــماره  9ایــن کارگــروه مــردود اســت و هیچگونــه حــق رازداری نباید مانــع دسترســی کارگروه
مذکــور بــه اطالعــات شــود کــه اکثــر ابزارهــای دولــت ملــی بــرای حفاظــت از اطالعــات را
محــدود میکنــد.
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برجام
بــا اتمــام مذاکــرات هســتهای بهنظــر میرســد دو دیــدگاه در فضــای داخلــی ایــران و آمریــکا
بهوجــود آمــده اســت :دیــدگاه اول نگرشــی خوشبینانــه اســت کــه رســیدن بــه توافــق
هســتهای را نقطــه شــروعی بــرای همکاریهــای منطق ـهای ایــران و آمریــکا درنظرمیگیــرد و
معتقــد اســت پــس از توافــق مزبــور ،بــه ایــران بهعنــوان یــک قــدرت مثبــت در سیســتم امنیتــی
خاورمیانــه ،از ســوی آمریــکا نقشــی اعطــا میشــود .در مقابــل ،دیــدگاه دومــی وجــود دارد کــه
معتقــد اســت ایــران حتــی در صــورت امضــای توافــق هســتهای بــا کشــورهای  5+1همچنــان در
فضــای منازعــه بــا قدرتهــای خارجــی در منطقــه خاورمیانــه بهســر خواهــد بــرد؛ از آنجــا
کــه توافــق هســتهای بــا ایــران تنهــا بخشــی از سیاس ـتهای خاورمیان ـهای آمریــکا را تشــکیل
میدهــد ،درک سیاس ـتهای مزبــور بــدون در نظــر گرفتــن ســایر متغیرهــای منطق ـهای نظیــر
تحــوالت یمــن ،عــراق ،اســرائیل ،عربســتان و ...ممکــن نخواهــد بــود .بنابرایــن برجــام فراتــر از
توافــق حقوقــی یــا معاهــده بینالمللــی بــودن ،یــک توافــق سیاســی اســت کــه در درک کلــی
سیاسـتهای آمریــکا نســبت بــه ایــران تغییــری ایجــاد نکــرده و توافقاتــی کــه ایــران در برجــام
پذیرفتــه ،تنهــا بخشــی از ّ
حلوفصــل یــک موضــوع بســیار کالن سیاســی بــوده اســت کــه از
ســوی مقــام آمریکایــی بــرای مهــار قــدرت ایــران ضــروری بــه نظــر میرســد؛ بــا اینحــال
بهدلیــل حجــم بســیار بــاالی مطالعــات داخلــی و بینالمللــی در زمینــه برجــام بهنظــر میرســد
ذکــر خالصـهای از تعهــدات ایــران در قبــال برجــام کافــی باشــد.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ایــران بایــد پروتــکل الحاقــی  NPTو حتــی برخــی مــوارد فراپروتکلــی مثــل نظــارت آژانس
بــر قطعهســازی و تغلیــط ســنگ معــدن اورانیــوم را اجــرا نمایــد.
▪محدودیــت ســقف غنیســازی  ۳.۶۷درصــد آن هــم صرفـ ًا بــه روش ســانتریفیوژی و فقــط
هــم در نطنــز بــرای ۱۵ســال.
▪لــزوم خــارج کــردن حــدود  ۷۰درصــد ســانتریفیوژهای غنیســازی اورانیــوم و تجهیــزات
مربوطــه از ســایتهای نطنــز و فــردو و انبــار کــردن آنهــا.
▪هشــت ســال ایــران حــق تولیــد ســانتریفیوژ نخواهــد داشــت و تــا  ۱۵ســال ایــران تنهــا بــه
شــرط اجــازه  ۱+۵و کنتــرل آژانــس میتوانــد تجهیــزات غنیســازی و یــا دانــش آن را
صــادر و یــا وارد نمایــد.
▪محدودیت ذخیره اورانیوم غنیشده ایران در هر لحظه به  ۳۰۰کیلوگرم تا  ۱۵سال.
▪عدم امکان تولید سوخت هستهای توسط ایران و لزوم واردات سوخت هستهای مورد نیاز.
▪ایــران حــق بازفــرآوری ســوخت مصرفــی رآکتــور آب ســنگین اراک و بقیــه نیروگاههــا را
نداشــته و بایــد آن را از کشــور خــارج کنــد.
▪ایران حق ساخت رآکتور آبسنگین دیگری تا ۱۵سال آینده را نخواهد داشت.
▪لزوم ایران به بازطراحی رآکتور آبسنگین اراک آن هم با تأیید  ۱+۵در مورد روند بازطراحی.
▪ممنوعیت ایران در انجام تحقیقات در زمینه متالوژی اورانیوم و پلوتونیوم به مدت  ۱۵سال.
▪تحریــم تســت موشــکهای بالســتیک میــان و بلندبُــرد بــه مــدت  ۸ســال و نیــز تحریــم
خریدوفــروشتســلیحاتیایــرانبــهمــدت ۵ســالادامــهخواهــدیافت(1قطعنامــهشــورایامنیــت).

 - 1در زمینــه تعهــدات ایــران در برجــام متــون مختلفــی بــه نــگارش در آمــده اســت کــه ایــن اصــول از آنهــا قابــل اســتحصال اســت ،ولــی
مطمئنتریــن ســندی کــه دربــاره تعهــدات برجامــی ایــران قابــل اتــکا اســت ،متــن برجــام اســت کــه در پایــگاه اینترنتــی وزارت خارجــه
ایــران قابــل دسترســی اســت.
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تحلیل و جمعبندی
توافــق هســتهای بیــش از آنکــه یــک معاهــده حقــوق بینالمللــی باشــد ،بخشــی از یــک
توافــق سیاســی اســت کــه بررســی در چارچــوب اصــول حقــوق بینالمللــی میتوانــد ســبب
تقلیلگرایــی در تعریــف و تفســیر درســت آن شــود؛ از ایــنرو ،در ایــن بخــش بــه بررســی
سیاســی و حقوقــی بــه صــورت توأمــان خواهیــم پرداخــت.
توافــق هســتهای تنهــا بخشــی از سیاسـتهای منطقـهای آمریــکا بــرای محــدود کــردن قــدرت
ملــی ایــران در منطقــه اســت .حتــی همیــن راهبــرد هــم دشــمنان جــدی در داخــل آمریــکا دارد.
پــس از توافــق هســتهای همچنــان اقتصــاد ملــی ایــران ،فرهنــگ عمومــی ایــران و جریانــات
سیاســی داخلــی ایــران موضــوع برنامهریــزی سیاســتمداران آمریکایــی بــرای تضعیــف ایــن
کشــور قــرار خواهــد گرفــت .دشــمنی ایــران و امریــکا در الیههــای عمیقتــری از موضــوع
هســتهای قــرار دارد و مذاکــره صرفـ ًا یــک تاکتیــک بــرای محــدود کــردن تــوان هســتهای ایــران
اســت .ایــن رایجتریــن توضیــح از ســوی طرفــداران توافــق بــا ایــران در داخــل جامعــه آمریــکا
اســت ،بنابرایــن پذیــرش تعهــدات برجامــی از ســوی ایــران بــه مفهــوم پایبنــدی آمریــکا بــه آن
نیســت ،بلکــه در ذهــن آمریکاییــان ایــن فقــط یــک تکنیــک محدودســازی ایــران بــوده اســت.
بهرغــم دردنــاک بــودن بــرای مــا ،ایــران تــن بــه برخــی محدودیتهــا در دانــش هســتهای
خــود داده اســت و طــرف مقابــل نیــز وعدههایــی دربــاره تعلیــق یــا لغــو تحریمهــای مرتبــط
بــا فعالیــت هســتهای در همــه ســطوح داخلــی و بینالمللــی داده اســت .ایــن توافــق از طــرف
نیروهــای اصلــی دخیــل در سیاســت خارجــی کشــورهای ایــران و آمریــکا بهعنــوان طرفیــن
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اصلــی مذاکــرات هســتهای اخیــر توافــق خــوب و قابــل دفاعــی بــوده اســت ،امــا نکتــه اصلــی و
نگرانکننــده در میــزان قــدرت متغیرهــای دخیــل در تصمیمگیــری بازیگــران سیاســت خارجــی
ایــران و آمریــکا اســت؛ از یکطــرف ،بــا شــناخت از ســاختار سیاســت خارجــی ایــران میتــوان
حــدس زد مخالفــان توافــق در ایــران نمیتواننــد تغییــرات گســترده در جهتگیــری سیاســت
خارجــی ایــران اعمــال کننــد ،امــا طــرف دیگــر ایــن رابطــه در شــرایطی بهســر میبــرد کــه
امــکان تغییــرات مواضــع آنهــا نســبت بــه توافــق هســتهای وجــود دارد .جمهوریخواهــان
و دموکراتهــای نزدیــک بــه اســرائیل در کنگــره آمریــکا اکثریــت آرا را در اختیــار دارنــد و
مواضــع پایــدار و منفــی نســبت بــه توافــق بــا ایــران داشــتهاند .بنابرایــن اولیــن چالــش اساســی
ـت جمهوریخــواه یــا دموکـ ِ
ایــن توافــق ،ایــن اکثریـ ِ
ـرات نزدیــک بــه اســرائیل در کنگــره و ســنا
اســت کــه از لحــاظ قانــون داخلــی آمریــکا بتواننــد تعهــدات برجامــی آمریــکا را ملغــی کننــد و
بازگشــت ایــران بــه نقطــه پیــش از برجــام ،هزینههــای بســیار زیــادی بــر ایــران تحمیــل کنــد؛
از طــرف دیگــر ،تــوازن میــان ضمانــت اجــرای نقــض تعهــدات از ســوی آمریــکا بــا ضمانــت
اجــرای نقــض تعهــدات از ســوی ایــران متفــاوت اســت .امریــکا تنهــا نیــاز بــه وضــع مجــدد
قوانیــن تحریمــی دارد ،درحالیکــه بتنهــای ریختهشــده در قلــب رآکتــور اراک تنهــا بخشــی
از مشــکالت ایــران در رســیدن بــه نقطــه پیــش از برجــام اســت.
ایــن توافــق بــا مخالفــت صریــح اســرائیل و نارضایتــی ضمنــی عربســتان مواجــه شــده اســت.
هــر دو کشــور قدرتمندتریــن البیهــای موجــود در آمریــکا را هدایــت میکننــد .میتــوان
پیشبینــی کــرد کــه در آینــده کنگــره و ســنای مخالــف توافــق و البیهــای مــورد نظــر،
بیشــترین البیگریهــا را بــرای تغییــر جهــت دولــت آمریــکا نســبت بــه برجــام انجــام دهنــد،
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همچنانکــه صحبتهــای وزیــر خارجــه دربــاره اعتمــاد کــردن بــه جــان کــری ،وزیــر خارجــه
آمریــکا در مذاکــرات هســتهای میتوانــد بهعنــوان بخشــی از ایــن تغییــر جهــت دولــت آمریــکا
در مذاکــرات درنظرگرفتــه شــود .بــا توجــه بــه ایــن نــکات در صــورت هرگونــه بدعهــدی از
ســوی آمریــکا ،کمیســیون برجــام نمیتوانــد بهعنــوان نهــادی قــراردادی بــه درخواس ـتهای
برحــق ایــران شــکل دهــد؛ چــرا کــه عــاوه بــر سیســتم ناعادالنــه کمیســیون بــه لحــاظ سیاســی
نیــز تقریبـ ًا همــه اعضــا بــا یکدیگــر در محدودســازی ایــران بــا یکدیگــر اجمــاع دارنــد و نهایتـ ًا
نیــز رأیگیــری معیــار شــناخته شــده اســت.
نقــش تحــوالت منطقــهای و شــیوه بازیگــری ایــران نیــز در پایبنــدی بــه ایــن توافــق حائــز
اهمیــت اســت .البیهــا ،کشــورها و اصــوالً نیروهــای مخالــف توافــق بهدنبــال دلیلــی بــرای
تحریــک افــکار عمومــی جهانــی و کشــورهای دخیــل در مذاکــرات بهخصــوص آمریــکا در
جهــت تغییــر رویکــرد کنون ـیاش خواهنــد بــود .بهرغــم نیــاز امریــکا بــه توافــق هســتهای بــا
ایــران ،مخالفتهــای ذکرشــده در صــورت تحریــک میتوانــد جامعــه سیاســی آمریــکا را بــه
نتیجهگیــری مخالفــان توافــق نزدیــک کنــد .ایــن تحریــکات میتوانــد شــامل کشــاندن مســتقیم
پــای ایــران بــه درگیریهــای یمــن ،تحریــک حــزباهلل و ایجــاد جنــگ جدیــد بــا اســرائیل،
تغییــر رویکــرد همســوی ایــران و آمریــکا در جنــگ بــا داعــش ،ایجــاد بحــران در مــورد ســوریه
و درگیــر کــردن ایــران در ســوریه و ایجــاد ناآرامیهــای داخلــی باشــد .اصــوالً ایــن گروههــا
بهدنبــال دلیــل بــرای امنیتــی کــردن مجــدد ایــران خواهنــد بــود.
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بحــث محدودیتهــای موشــکی ایــران و مهمتــر از آن ،برقــراری ارتبــاط میــان بخشهــای
موشــکی و بخشهــای هســتهای از دیگــر مباحثــی اســت کــه در کانــون توجهــات منتقــدان
برجــام قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس توافــق برجــام ،ایــران دو محدودیــت عمــده موشــکی
را در قبــال برجــام تحمــل خواهــد کــرد :اول اینکــه ایــران بــر اســاس بنــد 3بخــش (ب)
قطعنامــه  2231شــورای امنیــت متعهــد شــده اســت تــا  8ســال یــا زمانیکــه آژانــس گــزارش
گســتردهتری دربــاره نتیجــه تعهــدات ایــران منتشــر کنــد ،اقــدام بــه آزمایــش یــا پرتــاب
موش ـکهای بالســتیک «طراحیشــده بــرای حمــل کالهــک هســتهای» نکنــد .از ای ـنرو ایــران
ملــزم بــه رعایــت تفاســیر احتمالــی غــرب از موشـکهایی کــه قابلیــت حمــل کالهک هســتهای
را داشــته باشــد ،میشــود؛ بــرای مثــال ،در تازهتریــن آزمایــش موشــکی ایــران ،دولتمــردان
آمریکایــی معتقــد بودهانــد ایــن موشــکها قابلیــت حمــل کالهــک هســتهای را داشــتهاند،
بنابرایــن نقــض برجــام صــورت گرفتــه اســت 1.نکتــه قابــل توجــه در ایــن مــورد ایــن اســت
کــه امریــکا در شــرایط کنونــی تــوان اجماعســازی و اســتفاده از ســازمانهای بینالمللــی دوران
اوبامــا را نــدارد تــا بتوانــد تفســیر خــود از موشـکهایی را کــه قابلیــت حمــل کالهــک هســتهای
دارنــد ،بــر ایــران تحمیــل کننــد .در صــورت بهوجــود آمــدن ایــن تــوان ،ایــن مســأله حقوقــی
میتوانــد بــه محملــی بــرای اجماعســازی علیــه ایــران بــدل شــود .دومیــن تعهــدی کــه ایــران
در برجــام داده اســت ،بــه مســائل موشــکی مربــوط میشــود.
 - 1براســاس اظهارنظــر ســایت اصلــی حامــی ترامــپ ،آزمایــش موشــکی ایــران نقــض برجــام تلقــی میشــود .ایــن قبیــل از مواضــع از
ســوی نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل ،نیکــی هلــی و ســخنگوی کاخ ســفید ،شــان اسپایســر نیــز اتخــاذ شــد.

�Peter Kenyon, (2017Did Iran’s Ballistic Missile Test Violate A U.N. Resolution? ) http://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/03. & http://www.breitbart.com/2017/02/01.
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دومیــن مســأله حقوقـیای کــه ایــران در زمینــه موشــکی بــا آن مواجــه اســت ،بــه بازرسـیهای
هســتهای اشــاره دارد کــه ممکــن اســت بــه صنایــع موشــکی ایــران گســترش یابــد .یکــی از
منفذهــای حقوقــی برجــام متأســفانه ایــن مســأله اســت کــه ایــران بازرس ـیهای هســتهای را
بهصــورت گســترده پذیرفتــه اســت و امــکان گســترش بازرســیهای هســتهای بــه صنایــع
موشــکی وجــود دارد؛ بهعبــارت دقیقتــر ،چــون از دیــد آمریکاییهــا صنایــع موشــکی بــرای
پرتــاب بمــب احتمالــی هســتهای در حــال گســترش اســت ،مســأله موشــکی نیــز بایــد در
1
چارچــوب توافــق هســتهای بازرســی شــود.
ســومین مســألهای کــه بهعنــوان نقــض حقوقــی بــرای برجــام قابــل ذکــر اســت ،برداشــته نشــدن
تحریمهــای موشــکی بهرغــم پذیــرش تعهــدات موشــکی اســت .در واقــع ایــران تعهــدات
موشــکی را بــر اســاس آنچــه کــه گفتــه شــد ،پذیرفتــه ،ولــی ایــن تعهــدات مســاوی بــا برداشــته
شــدن حداقــل بخشــی از تحریمهــای موشــکی نبــوده اســت.
توافق  2030برای تدوین سند آموزشوپرورش ایران

ســند 2030بــر اســاس تعریــف ســازمان ملــل متحــد در نشســت  2015در نیویــورک بهعنــوان
مجموع ـهای از راهکارهــا بــرای توســعه پایــدار برنامهریــزی و پیشــنهاد شــده اســت .بــر ایــن
مبنــا ،کشــورهای جهــان ملــزم شــدند تــا از ابتــدای  2016راهکارهــای الزم بــرای اجرایــی شــدن
شو پــرورش بــوده
ایــن توافــق را فراهــم کننــد .ایــن توافــق بســیار وســیعتر از موضــوع آمــوز 
1 -http://www.cnsnews.com& http://www.forbes.com/sites/realspin/2017/01/20 & http://abc7ny.com
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و در برگیرنــده تمــام مســائل مرتبــط بــا توســعه پایــدار کــه در  17توصیــه اصلــی و  169توصیــه
فرعــی ســازماندهی شــده و هــدف خــود را حــذف فقــر و توســعه پایــدار معرفــی کــرده اســت.
بــر ایــن اســاس آمــوزش بهعنــوان مســألهای مبنایــی هــدف واقــع شــده و دربرگیرنــده اکثــر
توصیههــای مرتبــط بــا ســند  2030تعریــف میشــود 1.در ایــن زمینــه ســازمان ملــل بــا ارجــاع
ایــن هدفگــذاری بینالمللــی بــه نهادهــای تخصصــی خــود یونســکو را متولــی تدویــن و اجرایــی
کــردن برنامههــای آمــوزش  2030ایــن ســازمان قــرار داد؛ از ای ـنرو ،یونســکو در همــکاری بــا
کشــورهای مختلــف جهــان ضمــن بررســی سیســتم آموزشــی کشــورهای مختلــف اقــدام بــه تهیه
معمــاری دســتور کار آموزشــی 2030بــر اســاس ارزشهــای جهانــی میکنــد .در ایــن رابطــه
یونســکو دارای ســه نقــش اصلــی در تحقــق آمــوزش  ۰۲۰۲اســت -1 :هدایــت هماهنگــی و ایجاد
شــراکت و همــکاری؛  -2بازبینــی ،نظــارت و گزارشدهــی در مــورد پیشــرفتهای انجــام شــده
2
در زمینــة اهــداف آموزشــی؛  -3تقویــت دولتهــای عضــو در اجــرای دســتور کار جدیــد.

 - 1در ایــن دســتور کار ،آمــوزش فقــط بــه هــدف چهــارم محــدود نیســت ،بلکــه در تحقــق اهــداف دیگــر نیــز نقــش کلیــدی دارد کــه
عبارتنــد از :پایــان بخشــیدن بــه فقــر (هــدف اول) ،بهداشــت و رفــاه انســانی (هــدف ســوم) ،برابــری جنســیتی (هــدف پنجــم) ،کار شایســته
و شــرافتمندانه (هــدف هشــتم) ،تولیــد و مصــرف مســئوالنه (هــدف دوازدهــم) و کاهــش تغییــر اقلیــم (هــدف ســیزدهم) .در واقــع ،آمــوزش
قــادر اســت پیشــرفت بــه ســوی تحقــق همــه اهــداف دســتورکار را تســریع کنــد و بــه ایــن واســطه الزم اســت تــا بهعنــوان بخشــی از
راهبردهــای تحقــق هــر یــک از اهــداف دســتور کار در نظــر گرفتــه شــود.
 - 2دکتــر محدثــه محبحســینی ،آمــوزش :2030ابــزار اساســی بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار  2030ســازمان ملــل متحــد؛
بهنقــل از روزنامــه مردمســاالری ،سهشــنبه  ۹شــهریور  1395و ســایت یونســکو در  14شــهریور  1395درhttp://fa.irunesco.org :
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شــاید بــرای ســند مزبــور در ظاهــر امــر نگرانــی موضوعیــت نداشــته باشــد ،چرا که ســندی اســت
کــه در راســتای اهــداف جمهــوری اســامی ایــران دربــاره گســترش آموزشوپــرورش صــادر
شــده اســت و هماهنــگ بــا سیاس ـتهای کشــور ایــران بهدنبــال ارتقــای توانمندیهــای اقشــار
مختلــف ایرانیــان اســت ،امــا در مــورد ایــن ســند مســائل متنــوع حقوقــی و سیاســی بهعنــوان نقــد
مطــرح میشــوند کــه در ادامــه بهاختصــار بــه مــواردی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
▪ ▪اولیــن نقــد حقوقــی کــه دربــاره ایــن ســند وجــود دارد و کامـ ً
ا واقعــی اســت اینکــه بر اســاس
سیســتم آموزشــی کشــور تمامــی اســنادی کــه مربــوط بــه سیاسـتگذاری آموزشــی کشــور
ایــران هســتند ،بایــد بــر اســاس ســازوکارهای خــاص و بــا هماهنگــی شــورایعالی انقــاب
فرهنگــی بهتصویــب برســد ،درحالیکــه دولــت یازدهــم بــا پذیرفتــن ایــن ســند تمامــی ایــن
رویههــای داخلــی را نقــض کــرده و حتــی فراتــر از آن اقــدام بــه ابــاغ برنامــه آموزشــی
 2030بــا هماهنگــی یونســکو کــرده اســت؛ بهعبارتدیگــر ،ایــن توافــق هماننــد ســایر اســناد
تعهــدآور بینالمللــی بایــد در نهایــت در مجلــس بــه تصویــب برســد و ابــاغ و اجرایی شــدن
آن بایــد پــس از تصویــب مجلــس باشــد ،درحالیکــه دولــت ایــران پــس از پذیرفتــن ســند
مذکــور و در  1394متعهــد شــده اســت تــا رهنمودهــای ســند کالن  2030یونســکو را در کتب
آموزشــی ایــران بـهکار ببنــدد کــه خودبهخــود نوعــی تعهــد بــه اجــرای آن اســت.
▪ ▪دومیــن مســألهای کــه از دیــدگاه معتقــدان بــه «نفــوذ» حائــز اهمیــت اســت عبــارت اســت
از :تــاش ایــن ســند بــرای تزریــق برخــی از ارزشهــای غربــی کــه بــا ماهیــت ســاختار
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و عملکــرد ارزش جمهــوری اســامی ایــران همخوانــی نــدارد؛ بهعبــارت دقیقتــر،
دســتورالعمل ایــن ســند بــر اســاس ارزشهــای جهانــی طراحــی شــده اســت کــه الزام ـ ًا
همخوانــی و همگرایــی بــا دســتورالعمل ایرانــی نــدارد .در ایــن عــدم تطابــق بــرای مثــال
در ایــن ســندف کشــورها بــه تــاش در جهــت فراهــم کــردن امکانــات الزم بــرای آموزش
در جهــت برابــری جنســیتی ترغیــب شــدهاند کــه بــا اهــداف جمهــوری اســامی ایــران و
تلقــی آن از برابــری جنســیتی تفــاوت فــراوان دارد؛ از طــرف دیگــر ،ایــن ســند در بخشــی
جداگانــه آمــوزش را از ارکان اساســی حقــوق زنــان قلمــداد کــرد کــه بایــد بهصــورت برابر
بــا مــردان اعمــال شــود .ایــن مســأله در بســیاری از مــوارد حتــی میتوانــد سیاس ـتهای
آموزشــی را کــه متناســب بــا نیازهــای کشــور طراحــی شــدهاند ،بــه چالــش بکشــند؛ بــرای
مثــال ،آمــوزش پزشــکی در ایــران بــر اســاس برابــری حقوقــی همــه پســران و دختــران
1
نیســت ،چــرا کــه نیمــی از ظرفیــت فــارغ از توانمنــدی در رقابــت ،بــه پســران تعلــق دارد.
▪ ▪از طــرف دیگــر ،ایــران همــواره بــا اتهــام وجــود داشــتن نابرابــری جنســیتی در مجامــع
جهانــی مواجــه بــوده اســت .بــر اســاس گــزارش ســال  2012مجمــع جهانــی اقتصــاد
دربــاره توســعه انســانی ،ایــران رتبــه  127را از میــان  135کشــور جهــان دارد؛ بهعبــارت
 - 1شــهیندخت مــوالوردی در ایــن زمینــه بیــان داشــت کــه :در حــوزه بهداشــت و ســامت و آمــوزش کمتــر بــه نابرابری زنــان و مــردان در
کشــورمان پرداختــه شــده اســت .در ایــن حــوزه  70درصــد پذیرفتهشــدگان دانشــگاهها در ســالهای اخیــر را دختــران تشــکیل میدهنــد
و نــرخ ســواد زنــان نســبت بــه مــردان بــه  80درصــد رســیده اســت .در ایــن زمــان بــود کــه دولــت بــا اتخــاذ سیاس ـتهایی همچــون
ســهمیهبندی جنســیتی دانشــگاهها بهنوعــی نگرانیهــای خــود را کاهــش میدهــد ،بهطوریکــه اولیــن بــار در ســال  1386شــاهد
بودیــم کــه ســهمیه  40درصــدی بــه نفــع مــردان در دانشــگاهها اعمــال شــد کــه حتــی در رشــتههای پزشــکی ایــن ســهمیه بــه  50درصــد
هــم رســید .ایــن سیاسـتها بــه گونـهای بــود کــه تــا 36 ،1391دانشــگاه کشــور دانشــجوی دختــر را نپذیرفتنــد و دختــران اجــازه حضــور
در  77رشــتهمحل دانشــگاهی را نیافتنــد.
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دقیقتــر ،ایــن گــزارش نقطــهای را در اهــداف خــود دارد کــه ایــران هــم اکنــون نیــز
1
بهدلیــل آن متهــم قــرار گرفتــه اســت.
▪ ▪سیســتم گزارشدهــی در ایــن ســند نیــز میتوانــد بــرای ایــران مضــرات بســیار زیــادی بــه
همــراه داشــته باشــد .در ایــن ســند ذکــر شــده اســت کــه ایــران بایــد هماننــد ســایر کشــور
از اجــرای ایــن ســند و نتایــج آن گزارشهایــی تهیــه و بــه یونســکو ارســال کنــد .ایــن
مســأله میتوانــد بهصــورت جــدی در طــرح و تأییــد اتهامــات حقــوق بشــری و حقــوق
شــهروندی علیــه ایــران مطــرح شــود .از آنجــا کــه مســأله حقــوق بشــر یــک مســأله
سیاســی اســت تــا حقوقــی؛ گزارشدهــی و در اختیــار قــرار دادن اطالعــات داخلــی
میتوانــد بــه تســهیل ایــن رونــد محکــوم شــدن حقــوق بشــری ایــران منجــر شــود.

1 -World Development Reportn2012 Gender Equality And Development

76

تعهداتبینالمللیدردولتیازدهم

منابع

آرام ،محمدرضــا و احمــدي طباطبایــي ،محمدرضــا (پاييــز و زمســتان« .)1393اصــل وفاي به تعهــدات و قراردادها؛
مقايســه حقــوق بينالملــل اســامي و حقــوق بينالملــل معاصــر» .ســال چهــارم ،شــماره اول ،پياپي .6
آیتاهلل خامنهای ،سید علی .بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه .قابل دسترسی در:
http://farsi.khamenei.ir
آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی ،درhttp://rc.majlis.ir :
ارجمندنــژاد ،عبدالمهــدی (اســفند /1389ژانویــه  .)2003بانکهــای پوســتهای و دفاتــر اجــارهای .تهــران :کميتــه
نظــارت بانکــی بــال ،بانــک تســويه بينالمللــی.
امامــی ،مجتبــی ( .)1395مشــکالت جــدی اقتصــادی توافقنامــه پاریــس /تبعــات ایــن توافقنامــه ســنگینتر از
برجــام اســت .كارشناســي دربــاره اليحــه موافقتنامــه پاريــس در مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،دوره دهــم ،ســال
اول ،شــماره ثبــت ،180 :شــماره چــاپ ،228 :معاونــت پژوهشهــاي زيربنايــي و امــور توليــدي دفاتــر :مطالعــات
زيربنايــي مطالعــات حقوقــي ،شــماره مسلســل.25015072 :
جعفــرزاده ،احمدرضایــی و قاســمی ،ســمیرا ( .)1395تحلیــل تصویــب پروتــکل الحاقــی کنوانســیون حقــوق
کــودک در مــورد بهکارگیــری کــودکان در منازعــه مســلحانه .چــاپ پژوهشــکده قوانیــن و مقــررات.
http://fa.irunesco.org
چارچوب عمل ملی آموزش :۲۰۳0
حــدادي ،مهــدي (پاييــز  .)1381جايــگاه موافقتنامههــاي حقوقــي ســاده در حقــوق ايــران .نشــريه مجتمــع
آمــوزش عالــي قــم ،شــماره .14
رابرت بلدسو ،بوسچک (مرداد  .)1395فرهنگ حقوق بينالملل .ترجمه بهمن آقايي .تهران :كتابخانه گنج دانش.
رحیمینسب ،مهدی (مرداد .)1395ماهنامه تحلیلی -ترویجی پدافند اقتصادی ،شماره .21
زارع قاجــاری ،فــردوس و قائممقامــی ،علــی ( .)1392اســتانداردهای بینالمللــی مبــارزه بــا پولشــویی و
تأمیــن مالــی تروریســم؛ توصيههــاي چهلگانــة گــروه ويــژة اقــدام مالــي .FATF
ضيايي بيگدلي ،محمدرضا ( .)1387حقوق بينالملل عمومي .تهران :كتابخانه گنج دانش ،چ.34
ضیایی بيگدلي ،محمدرضا ( .)1388حقوق معاهدات بينالمللي .تهران :كتابخانه گنج دانش ،چ.4
عبداللهــي ،ســيد محمدعلــي ( .)1393آشــنايي بــا مفاهيــم حقوق عمومي؛ بررســي مفهــوم معاهــده بينالمللي.
تهــران :مرکــز پژوهشهــای شــورای نگهبان.

77

.3 چ، فرهنگ نشر نو: تهران، ويراست سوم. حقوق بينالملل معاهدات.)1391(  هدايتاهلل،فلسفي
http://rc.majlis.ir :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
. ميزان: تهران. ترجمه حسين شريفي طرازكوهي. حقوق بينالملل.)1385(  آنتونيو،کاسسه
،130 : شــماره ثبــت، ســال اول.)1395(  مشــخصات اليحــه دوره دهــم:گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس
، معاونــت پژوهشهــاي سياســي حقوقــي مطالعــات حقوقــي،1395/05/10 : تاريــخ چــاپ،145 :شــماره چــاپ
.24014949 :شــماره مسلســل
،1395/05/16 : تاريــخ چــاپ،180  شــماره چــاپ،161 : شــماره ثبــت، ســال اول.)1395( اليحــه دوره دهــم
 مطالعــات ارتباطــات و فناوريهــاي نويــن مطالعــات:معاونــت پژوهشهــاي زيربنايــي و امــور توليــدي دفاتــر
.28015028 : شــماره مسلســل،زيربنايــي مطالعــات حقوقــي
 ابــزار اساســی بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه:2030 آمــوزش.)1395  شــهریور۹(  محدثــه،محبحســینی
. بهنقــل از روزنامــه مردمســاالری. ســازمان ملــل متحــد2030 پایــدار
Jacobstein, Myron J. and Roy M. Mersky, Fundamentals of Legal Research (7th ed., Westbury, NY: Foundation Press,
1998) [KF240 .J32 1998]. See chapter 20 “International Law” for a good discussion of treaty research sources.
The S.S. ‘Lotus’ (France v. Turkey), Permanent Court of International Justice, 7 September 1927. Cited from: Joost
P.J. Wielink, Jurisprudentie en documentatie international publicrecht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2006.
Conde , H . Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology , second Edition santa Barbara CA :
ABC – Clio , 2002 , P.211.
Dominice, Christian, The International Responsibility of States for Breach of Multilateral Obligations,. EJIL 1999,
Vol.10 No.2
Pierre Hauck, Sven Peterke,International Law and Transnational Organized Crime, Oxford University Press,2016,p 149
Peter Kenyon, Did Iran’s Ballistic Missile Test Violate A U.N. Resolution?at: http://www.npr.org/sections/paral�lels/2017/02/03/5
Hayward,John, Iran Denies Ballistic Missile Test Violated Nuclear Deal, at: http://www.breitbart.com/national-security/2017/02/01.

تعهداتبینالمللیدردولتیازدهم

World Development Reportn2012 Gender Equality And Development, at: http://econ.worldbank.org.
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, at: legal.un.org .
Treaties And International Agreements, at: https://www.law.berkeley.edu
Goodenough,Patrick, Trump’s National Security Picks Are No Fans of Iran or the Nuclear Deal, at:http://www.cnsnews.com.
Choksy, Jamsheed and Carol E. B. Choksy,Trump Vs. Iran: Going Beyond The JCPOA, at: http://www.forbes.com.
Vivian Salama And Matthew Lee,Trump Administration Hits 13 People, Dozen Companies In New Iran SANCTIONS,at:http://abc7ny.com.
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna
Convention).
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the
United Nations on 9 December 1999.
Combating Financing Terrorism (CFT), Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism,at: https://
www.imf.org
Process and criteria for becoming a FATF member, at: FATF-GAFI.org
International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
Wong Edward,Trump Has Called Climate Change a Chinese Hoax. Beijing Says It Is Anything But, at:https://www.
nytimes.com/2016/11/19.
Crawford, James, State Responsibility, at: http://opil.ouplaw.com.
Hulac,Benjamin,Rules for ship, airplane emissions left out of Paris deal,at:http://www.eenews.net/climatewire/2015/12/14.

78

