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  حقوقدان -اميرفيض

 ھای ايجاد هی عليه ايران مشتمل برپايگاھا تحريرحاضر درھامش اين مھم است که تبعات حقوقی تحريم
  .نھا رامورد نقد قراردھدآازرفع اثرنيزنھا وآ

که جمھوری اسالمی تصورميکند با تسليم به  ين موضوع برای اين تحرير ميتواند اين باشدعلت انتخاب ا
    .ھا ھم پايان يافته است ژنو خود بخود تحريمتعھدات موافقتنامه 

ژانس اتمی نيز بعد امضای موافقتنامه ژنو آمديرکل سابق   Hans Martin Blix قای  ھانس بليکسآ

 ده داردريک مصاحبه ای اظھار عقيده کرد  که انجام تعھداتی که جمھوری اسالمی درموافقتنامه ژنو عھ
    .شده  سبب بطالن قطعنامه ھای شورای امنيت خواھد شد

  وامــــــا بعد 

 ايم وھمان مرجع حق بطالن حک وضع قانون ميکندرويه قضائی معتبری ميگويد ھرمرجعی که حکم و
   .ود وحکم باحکم باطل>قانون باقانون لغو ميش<نسخ قانون را خواھد داشت  

نکه صادرکننده آنھا بدون آ مده ھيچکدام ازآايران به مرحله اجرا در ھائی که عليه درتطبيق مورد، تحريم
   .، تحريم کماکان بقوت خود باقی خواھد ماندصريحا حکم تحريم سابقه را باطل نکند ،تحريم    ِ حکم  

  تطبيق مورد 

   :تحريم ھای عليه ايران را ميتوان ازلحاظ مرجع تحريم کننده به سه قسمت تقسيم کرد

  ن آامنيت وقطعنامه هاي تحريمي  شوراي –مرجع اول 

 آژانس اتمی ای وعدم ھمکاری با ی تحريمی که شورای امنيت دررابطه با فعاليت ھای ھستهقطعنامه ھا
حضوردرک درموافقت نامه ( ن درتحريرآشرح  بھی است کهاصادرکرده فصل مش بعنوان مجازات ايران 

  ١    ٢٠١۴ژانويه  ٢۶ )ژنو رفته است

نکه ازمرجع شورای امنيت صادرشده تنھا مرجع صالح برای رفع اثر آتحريم ھای شورای امنيت بواسطه 
   .نھا فقط شورای امنيت استآ از
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 ) ۵نج (پن ھمين آنکه اعضای اصلی آاين توجه فراموش نشدنی است که شورای امنيت سازمان ملل با 
کشورعضو  ۵ن با آوصالحيت  کشورطرف موافقتنامه ژنو ھستند معھذا شخصيت حقوقی شورای امنيت

 ا در بارهرکشورمذاکره کننده با ايران  ۵گان ونميتوان موافقت نمايند ؛امنيت متفاوت  است یاصلی شورا
  .وردآبه حساب دائر به رفع اثر ازقظعنامه ھای تنبيھی شورای امنيت  قطعنامه شورای امنيت

نجاست که آ) پياده شده مقصود ری اسالمیمتن وزارت خارجه جمھودرموافقت نامه ژنو (موضوع فوق 
  :مدهآ

امينت  یگامھای ديگری ازجمله پرداختن به قطعنامه ھای شورا ،خرآدرفاصله ميان گامھای اوليه وگام <
  .موضوع توسط شورای امنيت سازمان ملل وجود خواھد داشت>      ِ بررسی      ِ بخش   ھدف پايان رضايتبا 

ات جمھوری اسالمی سبب لغو قطعنامه ھای شورای امنيت ھوم اين صراحت اين است که نه انجام تعھدمف
کشورعضو شورای امنيت که طرف مذاکره وتعھد جمھوری اسالمی بوده اند  ۵خواھد شد ونه نمايندگان 
وحتما بايد موضوع توسط   ا معلق سازندنامه ھای شورای امنيت را متوقف ويميتوانند اثراجرائی قطع

   .ديت مورد بررسی قرارگيرنشورای ام

  شيطنت  باهدف رضايت بخش

پرداختن به قطعنامه ھای تحريم شورای امنيت بوسيله شورای امنيت  ؛چنانکه درصراحت باال ديده ميشود
 است يعنی ھر پايان ھدف رضايت بخش بودن شورای امنيت ازتعھدات جمھوری اسالمی شدهبه مشروط 

جرای ا عدم رضايت از بھانه  با توسل به مريکا قراردارد،آنھا آيت که درراس يک ازاعضای شورای امن
با د ونموافقت نامه ژنو ويا راه حل نھائی بسادگی ميتواند ازحق وتوی خود بدون ذکردليل استفاده کن

  .دنھای شورای امنيت را حفظ کن استفاده ازشيطنتی که درموافقت نامه ژنو گنجانده شده بقای تحريم

رابه اثبات رساند واساسا اثبات رضايت   ۵+١ند رضايت يا مرجعی وجود دارد که جمھوری اسالمی بتواآ
 ،ايفای تعھدات جمھوری اسالمی؟ فراموش نکنيم که شرط بطالن قطعنامه ھای شورای امنيت ممکن است

کشورحق وتو دارند ورضايت ھم  ۵مريکا وديگراعضای آنيست بلکه رضايت شورای امنيتی است که 
   .اثبات کردنی نيست

  مريكا واتحاديه اروپاآمرجع دوم كنگره 

ھا که بصورت قانون  ھای چند جانبه وملی موسوم گرديده است اين تحريم ھای مزبور به تحريم تحريم
ھای بسيارباقدرتی است  يد ولی تحريمآوصرف زمان بوجود مين باتشريفات خاص آ مده گرچه صدورآ در

ن خواھد بود  خاصه بانفوذی که البی اسرائيل درکنگره دارد آن بسياردشوارترازوضع آکه نسخ ولغو 
  .وھمين نفوذ سبب وضع قانون ھای متعددی برای تحريم ھای ايران شده است

ر مورد نظ ريکا نميتواند باوضع تحريممآھای کنگره اين است که رئيس جمھوری  ازخصوصيات تحريم
   .مينمايدکند ولی معموال درخواست تعويق  مخالفت کنگره 

  مريكاست آمرجع سوم شخص رئيس جمهوري 
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مريکا ست که نيازبه تشريفات خاصه آھای عليه ايران ناشی ازاختيارات رئيس جمھوری  بخشی ازتحريم
  .مريکا کافی استآاده رئيس جمھور ن ھم فقط ارآوزمان وبحث وکنگره ندارد وبرای لغو 

  تحريمات كنگره واتحاديه اروپا

 ھای چند جانبه وملی ياد شده است در نھا بنام تحريمآ مريکا واتحاديه اروپا که ازآکنگره  ھای تحريم
ت را قرارگرفته اساجوضع واتھامات تروريستی وکمک به تروريستھا درمسير ،رابطه با نقض حقوق بشر
   .موافقت نامه ژنو ندارد ای و مسائل ھسته به ودرواقع ارتباط مستقيم 

ھا استفاده شده  ) ھرجا ازکلمه تحريمنسخه انگليسی که مالک استدرموافقتنامه ژنو (به ھمين دليل 
    .رمخلوط نشودگھای مربوط به حقوق بشرومسائل دي تا با تحريم است  نآم                َّ عبارت ھسته ای ض  

  سی موافقتنامه بقرارزيراست يعبارت ذکرشده درنسخه انگل

Comprehensively lift UN Security Council, multilateral and national 
nuclear-relate sanctions.  

  ن چنين ميشودآکه ترجمه فارسی 

تحريم ھای ھسته ای شورای  بطور جامع < فقطپس ازانجام تمام تعھدات ايران براساس موافقت نامه ژنو 
   >شد برداشته خواھدوتحريم ھای ھسته ای ملی  چند جانبه، سازمان ملل امنيت

ھای  ھای ھسته ای است نه تحريم يعنی تعھدات جمھوری اسالمی درموافقتنامه ژنو فقط متوجه تحريم
  .ديگر

  جعل درترجمه فارسي

ھسته ای منتشرساخته واژه  وزارت خارجه جمھوری اسالمی عبارت باال را بقرارزيرترجمه وبا ھذف
   :است

 وتحريم ھای يکجانبه وتحريمھسته ای شورای امنيت سازمان ملل  <.......بطور ھمه جانبه تحريم ھای
  >ھائی برای دسترسی به ......... وگام هھای چند جانبه ملی رابرداشت

نچه که نسخه فارسی وزارت خارجه آ ه که نسخه اصلی موافقتنامه ژنو نوشته وچنآدرمقام مقايسه بين  
ھای چند  تحريم از >ھسته ایيشود که واژه <جمھوری اسالمی بيان موضوع کرده  بروشنی مالحظه م

وتفاوت ماھوی بين متن اصلی ومتن جعلی ويا تحريف شده وزارت خارجه جمھوری جانبه وملی حذف شده 
ھا اعم ازتحريم ھای شورای  اسالمی اين است که انجام تعھدات موافقتنامه ژنو سبب بطالن تمام تحريم

   .خواھد بود امنيت وتحريم ھای کنگره واتحاديه اروپا
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نجا که تنھا  نسخه انگليسی موافقتنامه ژنو مالک تفسير وعمل به موافقتنامه ژنوشناخته شده  لذا آاز
 ،ترجمه فارسی وزارت خارجه جمھوری اسالمی اعم ازاينکه باسوء نيت باشد يا صرفا سوء ترجمه

   ٢. ھای کنگره واتحاديه اروپا ندارد تاثيری دردامنه عمل تحريم

بشرکه  قنادی پيال کميسرعالی حقوق بشرسازمان حقو اخيرا درمقابل درخواست خانم قای عراقچیآ
ھای عليه ايران  که تمامی تحريممدعی شده   خواستار توجه مذاکرات وين به حقوق بشردرايران ھم شده

  .ھا ندارد دررابطه با مسائل ھسته ای است ومسائل ديگر ازجمله حقوق بشرارتباطی به تحريم

قای عراقچی آ نص موافقت نامه ژنو، بی اعتبار. ان مطلوب مردم کوچه وبازاراست ودرمقابلادعای ايش
مذاکرات  ھی وانگ ،ميتوانست قبل ازامضای موافقتنامه اين اشکال ودھھا ابھام ديگررامطرح کند نه حاال

   .> ديگرقابل اجرانيستمصرف داخلیسياسی ھمواره ثبت وضبط ومنتشرميشود وفورمول <

 )سرويس اخبارفدرالوايران بوسيله ( ۵+١مجموعه مذاکرات وسوال وجواب ھيئت  ،ھمين روال براساس
به ھيئت ايرانی گفته است < :ن  خانم شرمن ميگويدآ وری ومتشرشده است  ودريک قسمت ازآجمع 

رھمچنان روی ميز گمريکا درسه موضوع است وبا تعطيل برنامه ھسته ای دوموضوع ديآمسئله تحريم 
  .تروريسم وحقوق بشر)ماند ( خواھد

  واتحاديه اروپا هاي كنگره دالئل استقالل تحريم

ريکا مآغازشد که آمريکا آمريکا عليه ايران با مسئله گروگان گيری کارمندان سفارت آھای  شروع تحريم
   .ميليارد موجودی نقدی ايران رامصادره کرد ١٢واردات ازايران را محدود ودرضمن 

ميليارد باطل نشد وھنوز که  ١٢الجزايرتحريم واردات ازايران ملغی ولی مصادره بعدازامضای قرارداد 
   .ھنوز است مصادره مبلغ مزبور ادامه دارد

ای مريکا عليرغم امضآگاه بود وميدانست که آ= ھيئت ايرانی اگربه جريان اجرائی قرارداد الجزاير حاشيه 

عادت  زاد نکرد ميفھميد کهآليارد دالرايران را مي ١٢قرارداد الجزاير به عناوين وبھانه ھای مختلف 
مريکا آبسود  وبارمريکا زورگوئی وبی اعتنائی به قول وقراراست وچنين موافقتنامه يکطرفه وبی بند آ

  .ميليارد پول ايران رابالتکليف دراختيارخود داشته باشد١٠٠مريکا آکه  ؛را امضا نميکرد

ميليارد  ١٠٠ليارد واکنون يم ١٢ت ايرانی خاصه بھزاد نبوی بدليل عدم بصيرت ھيئ قرارداد الجزاير در
  .پايان حاشيه)(    .مريکا رفته استآپول ايران به حلقوم  از

 مريکا درکنارتحريم فروش اسلحه به ايران ورود وزيرکشورايران رابه آ ،درجنگ عراق وايران
   .مريکا به علت نقض حقوق بشرممنوع کردآ
  به اتھام حمايت جمھوری اسالمی ازتروريسم  ھا مريکا يکسری تحريمآدرزمان ريگان دولت

  .وضع کرد

                                               
بطور طبيعی و غير ارادی در درون رژيم اسالمی ھرکس به توافقنامه نگاه ميکند طبعا نسخه پارسی را مورد توجه و سند قرار خواھد داد  - ٢

يداند) يا تنبلی مانع ميشود بنابراين برداشت نادرستی در ذھن مذاکره کننده و ت مقايسه با متن انگليسی يا برايش امکان ندارد (زبان نموزحم
 ک-ح  خود موجب اختالف نظر ھا و مرافه ھای بعدی را فراھم ميکند.. اين وداجعه کننده وجود دارد و با ذھنيت غلط در جلسه ھا حاضر ميشمر
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  سنگين اقتصادی عليه  ھای تحريم کنگره  ،قای کلينتونآابتدا به درخواست  ١٩٩۵درسال
ابلسا> که شرکتھای کنگره قانونی وضع کرد بنام <ن آجمھوری اسالمی وضع کرد ومتعاقب 

  .ميليون دالرباايران ميکرد ٢٠ا ممنوع ازمعامله بيش ازمريکائی رآ
 قای اوباما قانون تحريم بانکھای ايران ونفت ايران را که کنگره وضع کرده بود آ ٢٠١١درسال

   .تصويب کرد

باشد قبل ازمسئله ھسته ای ايران بوده  ھا که ممکن است بخشی ازکل تحريم باال  ھای چند مورد تحريم
 عاليت ھای تروريستی اعالم گرديدهھا نقض حقوق بشروحمايت وکمک به ف محرين تآوعلت واساس 

   .است

  ھای جديدی عليه ايران وضع  مريکا تحريمآبعدازامضای موافقتنامه ژنو بفاصله کوتاھی کنگره
ن است آاعتراض جمھوری اسالمی ھم ازگردونه اجرا خارج نشد. اين امرنشانی از وجودکرد که با
  .ھسته ای است ولی ارتباط موضوعی ندارد ھای چه ھمزمان باتحريمھای کنگره گر که تحريم

ھای کنگره  ) وسايرتحريم٢٠١١قانون تحريم بانک ملی ونفتی ايران ( ھای بانکی ونفتی بنابراين تحريم
مريکا که درجريان اختالف ھسته ای تحميل جمھوری اسالمی شده است دنباله ھمان تحريم ھای قبل آ

  .ھسته ای ايران بوده وارتباطی به مسائل ھسته ای ندارد ازمسئله

  هاي كنگره با قطعنامه هاي شوراي امنيت  رابطه تحريم

مريکا ويا اتحاديه اروپا عليه کشورديگری قانونی است ياخير ھنوز به آھای کنگره  بحث دراينکه تحريم
   .رندنتيجه نرسيده است ولی دودليل وجود دارد که درتشخيص موضوع بسيارموث

  هاي كنگره ازقطعنامه شوراي امنيت  دليل اول الهام تحريم

منشورسازمان  ۴٠شورای امنيت که به استناد ماده  ٢٠١٠ژوئن  ٩مصوب  ١٩٢٩درقطعنامه شماره 
تکليفی ھم برای ھمه کشورھای عضوسازمان  ه ای صادرشد،سبت فعاليت ھای ھستبمناملل عليه ايران 

  :قطعنامه که ميگويد ٢٣مقررساخته که ازجمله است بند 

رکت ، ششورای امنيت ازتمام کشورھا ميخواھد تا تدابيرمناسبی رااتخاذ کنند که مانع ازافتتاح شعبه ھا<
ری اتخاذ کنند که مانع ھای فرعی ويا نمايندگان ادارات بانکھای ايرانی درخاک خود شوند ھمچنين تدابي

 سرمايه گذاری مشترک جديد، گرفتن مالکيت منافع درداخل وياايجاد روابط مابين بانکھای ايرانی و از
 در يدآبانکھائی شوند که تحت حاکميت قضائی اين کشورھاھستند تا ازارائه خدمات مالی ممانعت بعمل 

  .>ند درگسترش فعاليت ھای اتمی موثرباشدصورتيکه اطالعاتی داشته باشند که اينگونه فعاليتھا ميتوا

مريکا خودرامقيد به تبعيت ازخواست شورای امنيت نميداند ولی درخواست قطعنامه آبنابراين گرچه کنگره 
نفتی ايران  ازعموم اعضای سازمان ملل ميتواند مجوزی برای کنگره دروضع قانون تحريم بانک ملی و

  .ا رادروضع قانون تحريم بانکی ونفتی  زيرسوال ببردمريکآشناخته شود ومسئله خودسری 

  



  حقوقدان -)    اميرفيض٩( –تبعات حقوقی تحريم ھا                                                  ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٧/٠٨(مه شيد) وشنبه د

  دليل دوم فراگيري قانون تحريم كنگره 

 ن کشورمديريت ميشود نشان ميدھد که ازآمريکا که زير نظروزارت دارائی آ ھای مسيراجرائی تحريم
نون اکشورھای انگيس ھلند وايتاليا دربرخورد با ق ،برخورداراستفوق العاده ای قدرت اجرائی وقانونی 

نھا فقط برخی معامالت آمريکا داده اند واتھام آمريکا خسارات وزيان ھای بسيارسنگينی به آ یھا تحريم
   .ايران ويا سودان بوده است با

 ميليارد دالرجريمه کرد  ٩مريکا يکی ازبزرگترين بانکھای فرانسه رابه مبلغ آھمين يکی دوروز پيش 
 ھای عليه ايران و تحريم ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٢صله سالھای ن بانک درفاآاتھام بانک مزبور اين است که 

لمانی وفرانسه درمعرض اتھام آ بانک ديگر ۴سودان را نقض کرده است وبعد ازاين جريمه بالفاصله 
   .جريان جريمه ھا نشان ميدھد که متضررين براحتی تن به پرداخت جريمه داده اند ،قرارگرفته اند

  .>مبلع جريمه متناسب نيست< :ليارد دالرجريمه شده فقط گفتهمي ٩مديرعامل بانک فرانسوی باريبا که 

دبليو لکال که يک شرکت خصوصی متخصص درتجارت بين المللی است  گفته > مديرعامل شرکت <نايجل
ن وحشت ازجريمه وتحريم آامروزمعامالت قانونی بين اتحاديه اروپا وايران صورت نميگيرد علت است <

  .>مريکاستآھای 

 ،مريکاستآعضو رسمی وصاحب حق وتو ومتحد سياسی ونظامی  ،مريکاآپيمان  ھم ،ولت فرانسهد
 زاجمريکا عآی معھذا ميبنيم که درمقابل تحريم ھا ،دراتحاديه اروپا نفود رسمی واقتدارتصميم گيری دارد

   .مريکا راه سازش وتسليم رابرگزيدهآوبجای شکايت ورفع مزاحمت  وتسليم است 

ساله کوبا شدند  ۵٠کشورعضوسازمان ملل متحدخواستارپايان دادن به تحريم  ١٨٨جاری درھمين سال 
  .مريکا اعتنائی نکردآ و

. اينطوربنظرميرسد که ھيج ھا استفاده کرد مريکا ازسالح تحريمآ ،ه واوکراينيدرمورد اختالف بين روس
 رئيس جمھور اوگاندا از ھا وجود ندارد کما اينکه بعلت اينکه محدويتی برای استفاده ازسالح تحريم

   .قای اوباما فورا اوگاندا را تحريم اقتصادی کردآزادی ھمجنس گرائی خودداری کرد آامضای قانون 

مريکا آکه زيرتيغ تحريم پوشش نميداد چرا کشورھای بزرگ  را مريکاآتحريم ھای اگرمبانی حقوقی قوی 
مريکا آبمناسبت ھمين تحريم ھای يکطرفه اتومبيل سازی پژو درفرانسه  ؟قرارگرفته اند ساکت مانده اند

  .مد وکارگران وسنديگاھای کارگری فرانسه به شکايت رفتند معھذا فرانسه جزتسليم کاری نکردآ پادر از

دات توجه به تاکي از ،مريکاآاين تحرير ممکن است ناقص شناخته شود اگر دررابطه با تحريم ھای کنگره 
   .فرصتی وتقديم تحرير ديگر حقوق بين الملل غفلت شود  به اميد

 


