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 مقدمه
شش قطعنامه با هدف  این شورا ،2006اي ایران در شوراي امنیت از سال  به دنبال طرح موضوع هسته

از صنعت و هاي مختلفی  که با تحریم بخش دکرایران علیه ایران تصویب اي  هستههاي تعلیق فعالیت
ایران اي  پرونده هسته مربوط بهآخرین قطعنامه  چهارمین و 1929قطعنامه  .اقتصاد کشور همراه بود

عضو این شورا و رأي منفی برزیل و ترکیه و رأي ممتنع  12با رأي مثبت  2010ژوئن  9که در  بود
شرکت به اتهام ارتباط با  22اي،  ه تصویب رسید. بر اساس این قطعنامه، یک دانشمند هستهلبنان ب
هاي اتمی و موشکی ایران، چندین مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران و سه نهاد زیرمجموعه برنامه
عالوه، این  هاي شوراي امنیت قرار داده شدند. بهدر لیست تحریم 1جمهوري اسالمی ایرانرانی  کشتی

شوند یا  می هاي هوایی و دریایی را که به ایران فرستادهشناخته شد تا تمام محموله ها دولتحق براي 
بدون رضایت کشور  ،هاي تحت حاکمیت خود و آب هاها و بندر شوند، در فرودگاه می از آن خارج

ودن به حمل ب هاي آزاد با رضایت کشور صاحب پرچم، در صورت مظنون صاحب پرچم و در آب
 .کنندکاالهاي ممنوعه، بازرسی و توقیف 

که عموماً در زمان مخاصمات  داشتپیش از این نیز سابقه  ،رانی کشتیتحریم صنعت 
هاي ناپلئون و جنگ  فرانسه توسط انگلستان در جنگرانی  کشتیمسلحانه اعمال شد. تحریم 

زمان مخاصمات مسلحانه است.  دررانی  کشتیهاي تحریم  از نمونه جهانی، جنگ اعراب و ...
 الملل داراي سابقه است که از در زمان صلح نیز در تاریخ روابط بینرانی  کشتیتحریم  ،حال بااین

که در د کرترکیه از سوي فرانسه، روسیه و بریتانیا اشاره رانی  کشتیتوان به تحریم  می آن جمله
 2ورت گرفت.براي حمایت از شورشیان یونانی علیه ترکیه ص 1827سال 

زدن نظم منطقه و  به اتهام برهمگرفت که تصمیم  امریکاجمهور  نیز رئیس 1985در سال 
اعمال هایی علیه این کشور تحریم ،ي اساسی توسط نیکاراگوئهها عدم رعایت حقوق بشر و آزادي

تعلیق و نیز  امریکا بندرهايهاي نیکاراگوئه به که بخشی از آن شامل تعلیق حق ورود کشتی کند
رانی  کشتیو نیز تحریم  3میان این دو کشور بودرانی  کشتیمودت، تجاري و  عهدنامه دوجانبه

ي ها و اتحادیه اروپا که شامل بازرسی کشتی 20094کره شمالی توسط شوراي امنیت از سال 

تأسیس شده است و اینکه  1346جمهوري اسالمی ایران در سال رانی  کشتیجمهوري اسالمی ایران یا شرکت رانی  کشتی .1
 کند. عنوان شرکت وابسته وزارت تجارت، صنعت و معدن فعالیت می به

See: http://www.irisl.net/. 

2. Farrall, Jeremy Matam, United Nations Sanctions and the Rule of Law, New York: Cambridge 
University Press, 2007, p. 50. 

آخرین تحوالت آشنایی با روابط دوستانه، روابط خصمانه میان تابعان  ،الملل عمومی حقوق بین ؛زاده انصاري، مصطفی تقی .3
 .134 و 133، صص 1389، جلد دوم، چاپ سوم، قومس، الملل حقوق بین

4. S/RES/1874, 2009, paras. 11-12. 
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 شد.  ... می هاي آزاد وهاي داخلی، سرزمینی و آبتحت اختیار کره شمالی در آب
شود که مباحثی را در  المللی در این حوزه تلقی می آخرین اقدام بین ،ایرانرانی  کشتیتحریم 

مانند دیوان دادگستري اتحادیه  ايطور مراجع قضایی منطقه  الملل و همین سطح ادبیات حقوق بین
و  امریکاطور چندجانبه و کشورهایی چون  . شوراي امنیت و اتحادیه اروپا بهدنبال داشت  اروپا به

دریایی، ونقل  حملایران اعم از تحریم رانی  کشتیبه تحریم صنعت جانبه  یکطور  انگلستان به
و تحریم مالی و مسافرتی رانی  کشتیي مرتبط با ها شرکترانی، تحریم مالی  تحریم بیمه کشتی

ایران از سوي شوراي رانی  کشتی. تحریم ندکردایران اقدام رانی  کشتیصنعت مسئولین برخی از 
سال  3و بعداً مورد استناد اتحادیه اروپا و برخی کشورها قرار گرفت. شد آغاز  2010امنیت از سال 

 2013 ـ1392آذر  3مورخ  1+5برنامه اقدام مشترك میان ایران و کشورهاي نامه  موافقتبعد در 
د توجه قرار گرفت. در بخش کلی مور طور نقل به و حملبه هاي مربوط  ژنو) تحریمنامه  موافقت(
 اتحادیه هاي تحریم نفتی، معامالت درمورد«که شد توافق  نامه موافقتدر این » هاي بیشتر نظارت«

  5.»شوند می تعلیق مرتبط، نقل و حمل خدمات و بیمه بر امریکا و اروپا
 1394تیرماه  23وین) مورخ  نامه موافقتبا انعقاد برنامه جامع اقدام مشترك (برجام یا 

موضوع تعهد  ،اي ایران هاي مربوط به فعالیت هسته عنوان یکی از تحریم بهرانی  کشتیهاي  تحریم
و اتحادیه اروپا قرار گرفت. این معاهده مورد تأیید شوراي امنیت ملل متحد در  5+1کشورهاي 

شوراي امنیت براي همه  ۀتگذشهاي  لغو تحریم ،قطعنامه قرار گرفت و در این 2231قطعنامه 
این  ،تا آن زمان 7به مرحله اجرایی بود. برجاممنوط به گذار  ،اما این مهم 6کشورها الزامی شد

الملل از مشروعیت  ایران تا چه اندازه در حقوق بینرانی  کشتیتحریم  ها مطرح است کهپرسش
م ئایران و شش کشور عضو دااي بین همچنین با توجه به حصول توافق هسته 8برخوردار است؟

شدن برجام چگونه  پس از اجراییرانی  کشتیهاي شوراي امنیت و اتحادیه اروپا، دامنه لغو تحریم
ایران تفکیک رانی  کشتی ۀجانب یکخواهد بود؟ براي این منظور الزم است میان تحریم چندجانبه و 

 .دشو
 

 ت نفتی مورد توجه قرار گرفتدر بخش معامالرانی  کشتیصرفاً لغو تحریم نامه  موافقتباید توجه داشت که در این  .5
 . بوداي ایران اعمال شده  هاي هسته به استناد همکاري با فعالیترانی  کشتیکه بخشی از تحریم  حالی در

6. S/RES/2231, 2015, paras. 7(a) & 8. 

ر ب المللی انرژي اتمی مبنی زمان با ارائه گزارش آژانس بین روز اجرا روزي است که هم ،برجام 34ماده  3موجب بند  به .7
 کنند. اي ایران را لغو می هاي مربوط به فعالیت هسته تحریم ،و اتحادیه اروپا امریکااجراي اقدامات موردنظر از سوي ایران، 

براي اشخاص و نهادهاي مورد  خسارت جبران درخواست 2231 قطعنامه 29 گرافاپار طبق هرچند است ذکر به الزم .8
 هاي تحریم از ناشی خسارت جبران رسد امکان به نظر می ،بود نخواهد پذیر امکان امنیت شوراي پیشین هاي تحریم قطعنامه

  .داشت خواهد یا اختتام برجام وجود اجراي برجام از بعد اروپا اتحادیه وجانبه  یک نامشروع
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 ایرانرانی  کشتیچندجانبه  تحریم. 1
ها المللی و بر مبناي اساسنامه آن سازمان هاي بیندر قالب سازمان ،هاي چندجانبهتحریم اصوالً
هاي هم تدابیري در سطح جهانی و توسط قطعنامهرانی  کشتیشوند. در موضوع تحریم  می اعمال

. بررسی از مجراي اتحادیه اروپا اتخاذ شد ايشوراي امنیت و نیز تصمیماتی در سطح منطقه
هاي سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دو  ها مستلزم ارزیابی تحریم این تحریمبودن  قانونی

 گفتار جداگانه است.
 

 اقدامات سازمان ملل متحد .1ـ1
 سازمان ملل ایران دررانی  کشتی تحریم پیشینه .الف

منشور  41ده آن، ازجمله در چارچوب فصل هفتم و ما المللی که در قالب سازمانیِ هاي بینتحریم
دولتی خاص، آن را به  برفشار  اعمالند، از این ظرفیت برخوردارند که با مورد توجه قرار گرفت

هرچند  9المللی وادار سازند. عنوان نماینده جامعه بین تمکین در مقابل اراده شوراي امنیت، به
تحریم  10،هاي تحریم علیه برخی کشورها متضمن تحدید دریانوردي بوده است فحواي قطعنامه

 2231. در قطعنامه شدعلیه ایران وضع  2008صریحاً در سال  ،براي اولین باررانی  کشتیصنعت 
هاي شوراي امنیت ازجمله  وعده داده شد که تحریم 2015مورخ سال  ،شوراي امنیت سازمان ملل

 ،برجامسال پس از تاریخ توافق  10و د شولغو  برجامدر روز اجراي رانی  کشتی هاي تحریم
هاي  قطعنامه). تحریم 8و  7(بند شود کار شوراي امنیت خارج  دستوراي ایران از  وضوع هستهم

 ایران از سوي شوراي امنیت در چند بخش قابل تقسیم است.رانی  کشتی
 

 دریانوردي تحریم )1
هاي هاي کشتیطور محدودي محموله به 2008مورخ  1803شورا براي اولین بار در قطعنامه 

که را هایی محمولهدارند کشورها حق «که  کردهاي خود قرار داده و مقرر هدف تحریمایرانی را 
، مشروط بر اینکه کنند بازرسیخود  بندرهايآید در  شود یا از ایران می به ایران فرستاده می

بازرسی در «دامنه این تحریم که به  11».بر حمل اقالم ممنوعه داشته باشند دالیلی قوي مبنی
، »: حفظ یا تهدید صلح؟1929قطعنامه  هاي هوشمند شوراي امنیت در پرتو تحریم« ؛قاسم و جمشید مظاهري زمانی، سید .9

 .120، ص 1390، 44 ، شماره28، سال المللی مجله حقوقی بین
The United Nations Sanctions Secretariat, “A Brief Overview of Security Council Applied Sanctions”, 
Department of Political Affairs, Smart Sanctions, the Next Steps: Arms Embargoes and Travel Sanctions 
(Second Expert Seminar, Berlin), 2000, p. 2. 
10. Watson, Farley & Williams, “Maritime Sanctions and Shipping Finance”, 2013, available at: 
http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2014/09/WFW-SanctionsAndShippingFinance.pdf, Accessed 
on 09/02/2014. 
11. S/RES/1803, 2008, para. 11. 

 

http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2014/09/WFW-SanctionsAndShippingFinance.pdf
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بازرسی و توقیف در مرحله «به  2010مورخ  1929شد در قطعنامه  محدود می 12»معقولمرحله ظن 
توانند در صورت  کشورها می ،این قطعنامه 16و  15، 14به استناد بندهاي  13توسعه یافت.» تخلف

هاي حمل کاالهاي ممنوعه، به مقصد ایران یا از ایران، در آببر مبنی وجود دالیل مستند و معقول 
هاي آزاد، با رضایت، و سرزمینی خود، بدون رضایت کشور صاحب پرچم کشتی و در آبداخلی 

 .کنندها و انهدام یا انتقال کاالهاي مورد تحریم بمحموله کشتی اقدام به بازرسی و حتی توقیف
 

 دریایی خدمات تحریم )2
دیگر (مانند هاي ها یا ارائه سرویسگیري کشتیبر ممنوعیت سوخت 1929قطعنامه  18در بند 

حمل بر مبنی شده توسط ایران که دالیلی معقول  هاي با مالکیت ایرانی یا کنترلبیمه) به کشتی
 تأکید شده است. ،ها وجود دارداقالم ممنوعه توسط آن

 
 رانی تحریم مالی سازمان کشتی )3

براي اولین بار از قطعنامه  ،اي ایرانمسئله مسدودکردن اموال نهادها و افراد فعال در برنامه هسته
نیز  14جمهوري اسالمی ایرانرانی  کشتی 1929قطعنامه  19آغاز شد و در بند  2007مورخ  1737

نام سه شرکت وابسته به  ،این قطعنامه 3ها قرار گرفت. در ضمیمه گونه تحریم مشمول این
و  15ن و هند، بنلوکسایرارانی  کشتیند از شرکت ا جمهوري اسالمی ایران که عبارترانی  کشتی
د اضافه ش میاموالشان مسدود  بایست میبه لیست نهادهایی که  16جنوب ایرانرانی  کشتیخط 
  17شد.

 
 ملل متحد سازمان در ایرانرانی  کشتی تحریم ارزیابی .ب
 تحریم دریانوردي )1

هاي مظنون به حمل مواد مرتبط با  دهد تا محموله کشتی حق می ها دولتبه  1929قطعنامه 
 8هاي متعارف (پاراگراف  )، سالح1803قطعنامه  8اي (با ارجاع به پاراگراف  هاي هسته فعالیت

12. Reasonable suspicion 
 قطعنامه چنین تدوین شده است: 16بند  .13

Decides to authorize all States to, and that all States shall, seize and dispose of (such as through 
destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or 
destination States for disposal items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited … that are 
identified in inspections… 
14. Islamic Republic of Iran Shipping Line –IRISL. 
15. IRISL Benelux 
16. SSL 
17. Annex III of S/RES/1929, 2010. 
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) را در قلمرو سرزمینی (شامل 1929قطعنامه  9هاي بالستیک (پاراگراف  ) و موشک1929قطعنامه 
این  15و  14ند. طبق بندهاي کنبازرسی و توقیف  ،) و دریاي آزادهاي داخلی و دریاي سرزمینیآب

 محموله ،کشورها حق دارند که در قلمرو ملی، بدون اخذ اجازه از کشور صاحب پرچم ،قطعنامه
این امر، منوط به اخذ اجازه از کشور صاحب پرچم شده  ،و در دریاي آزاد را بازرسی کنند ها کشتی
 1982در مقدمه قطعنامه، شورا با یادآوري اینکه حقوق دریاها به شرح مندرج در کنوانسیون «است. 

 ،المللی است، براي این کنوانسیون هاي بین ها و آبراه چارچوب حقوقی قابل اعمال بر اقیانوس
منشور سازمان ملل، در صورت تعارض  103حال طبق ماده  ینباا 18».استاعتباري مهم قائل شده 

المللی  بین نامه موافقتها بر طبق هر موجب منشور و تعهدات آن بین تعهدات اعضاي ملل متحد به
مقدم خواهد بود. بنابراین، مقررات مندرج در قطعنامه بر  ،منشور موجب ها بهدیگر، تعهدات آن

مقررات کنوانسیون حقوق دریاها برتري دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که برخی از مقررات 
تنها برتري  ،منشور ملل متحد 103ست و مقرره ماده امتضمن قواعد عرفی  1982کنوانسیون 

و کشورها به استناد این ماده  19دارد می راردادي را الزمهاي شوراي امنیت بر تعهدات ققطعنامه
هاي شوراي امنیت، نادیده را حتی در صورت الزام قطعنامه توانند قواعد و مقررات عرفی نمی

مفادي از این  ،عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست ،هرچند جمهوري اسالمی ایران 20بگیرند.
 بطه با ایران قابل اعمال خواهد بود.کنوانسیون که جنبه عرفی یافته است در را

 هاي ایران در دریاي سرزمینیِحقوق عرفی که با الزام در خصوص بازرسی کشتیازجمله 
که  است ها در این منطقه از دریاضرر کشتی دیگر کشورها نادیده گرفته شده است، حق عبور بی

ضرر  زمانی که عبور از حالت بیبودن آن است، مگر در  تعلیق ترین ویژگی این حق، غیرقابلاصلی
موقتاً عبور در دریاي سرزمینی کشورش  ،خارج شده باشد یا دولت ساحلی براي حفظ امنیت خود

هاي کشورهاي مختلف و با اطالع قبلی، به حالت  را، آن هم مشروط به عدم تبعیض میان کشتی
نشور بر تعهدات قراردادي منشور، تنها برتري م 103تعلیق درآورد. بنابراین چون در متن ماده 

الزامی در تبعیت از تصمیم شوراي امنیت در این  ،ها دولتتوان گفت که  مطرح شده است، می
در  ها دولتتعهدات غیرقراردادي  بخش ندارند و در صورت اجراي الزامات قطعنامه شوراي امنیت،

  21.دشومی قبال ایران نقض
نقض حق آزادي عبورومرور  ،اینکه مقرره مزبور با وجوددر خصوص بازرسی در دریاي آزاد، 

، هاي حقوقیمجله پژوهش، »شوراي امنیت: بازنمایی نبرد حق و قدرت در جهان نامتحد 1929ه قطعنام« ؛ساعد، نادر .18
 .598ص  ،1389نیمسال اول، 

 کند. استفاده کرده است که افاده تعهدات قراردادي می International Agreementمنشور از عبارت  103ماده  .91
 ، گزارش راهبردي مرکز تحقیقات استراتژیک»الملل از منظر حقوق بینجانبه  یکتحریم اقتصادي « ؛یاسر ضیایی، سید .20

  .8، ص 1391مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
  .1373اطالعات،  ،بررسی دکترین نامحدودبودن صالحیت شوراي امنیت ؛ن.ك: محمد شریف ،براي مطالعه بیشتر .21
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شود که عمل بازرسی مشروعیت  سبب می ،شرط رضایت ،استحق عرفی  عنوان در دریاي آزاد به
. ولی متأسفانه اعطاي حق بازرسی در دریاي آزاد به کشورها سبب نشوداي نقض  یابد و قاعده

تنها  هاي ایرانی را نهم، کشتیبدون رضایت کشور صاحب پرچ ها دولت عمالً«شده است که 
  22.»ی توقیف کنندبازرسی، بلکه به مدت طوالن

همچنین بازرسی را منوط به ارائه دالیلی دال بر وجود یکی از اقالم  1929 قطعنامه
 ،هاي قبلی و حاضر قرار داده است اما با توجه به اینکه قطعنامه مزبورشده در قطعنامه ممنوع

 در نظر نگرفته است، صالحیت 23»کشتی مظنون«یا استانداردي براي  گونه تعریف، معیار هیچ
پاگذاشتن اصل  اعطا کرده و منجر به زیر ها دولتها به خصوص بازرسی محموله  موسعی در

طور مثال در متن این قطعنامه،  به 24شده است. ها دولتو اصل برابري  ها دولتاستقالل حاکمیت 
است. این اطالق، این نتیجه را در پی دارد که مفاد قطعنامه صورت مطلق ذکر شده  لفظ کشتی به

کند.  هاي دولتی و جنگی نیز تسري پیدا میها به کشتیشوراي امنیت در خصوص بازرسی کشتی
هاي خصوصی و تجاري و با توجه به برخالف کشتی ،هاي دولتی غیرتجاري و جنگیکشتی

و ... از  25اکمیت، استقالل، رضایت ضمنیالملل مانند برابري، ح اصول گوناگون حقوق بین
ها حتی ها و توقیف آنگونه کشتی بر این اساس، اعطاي اجازه بازرسی این 26مصونیت برخوردارند.

ي دیگر، نقض قاعده مصونیت اموال دولتی است که در ها دولتهاي داخلی و سرزمینی در آب
  27ود.ش می عنوان قاعده عرفی قلمداد الملل، به عرصه حقوق بین

این محدودیت براي  ،برجامدر زمان اجراي  2231باید توجه داشت که طبق قطعنامه 
مظنون به حمل  هاي ایرانیِ امکان توقیف کشتی ،حال بااین .لغو خواهد شدایران رانی  کشتی

. داشتاي کماکان وجود خواهد  هاي هسته حمل سالحهاي  سامانههاي بالستیک یا  موشک

 .597ص  همان،؛ ساعد .22
23. See: S/RES/1929, para. 15: Note that States may request inspection of vessels …and calls upon all 
States to cooperate in such inspections if there is information that provides reasonable grounds to believe 
the vessel is carrying items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited… 

 .152، ص همان ؛زمانی و مظاهري .24
، دیوان عالی ایاالت متحده، ضمن توجیه دکترین مصونیت دولت بر مبناي 1912در سال  اکسچنج علیه مک فادندر دعواي  .25

براي دکترین اي دیگر  منزله پایه به ،ها، به فرض رضایت ضمنی دولت مقر دادگاه اصول برابري، استقالل و شأن و منزلت دولت
 ،با استناد به اقتدار انحصاري که هر دولت بر قلمرو خود دارد مارشالواقع در این دعوا، قاضی   کند. در مصونیت دولت اشاره می

را که در تصرف واحدهاي نیروي دریایی فرانسه قرار داشت از هرگونه دعوا و توقیف مصون دانسته و  شونر اکسچنجکشتی 
ده است. به نقل از کرحده به مصونیت کشتی متعلق به دولت خارجی را مبناي این مصونیت اعالم رضایت ضمنی ایاالت مت

  .129ص  ،1391، 3شماره  هاي حقوقی، نامه اندیشه پژوهش، »الملل مصونیت دولت از نگاه حقوق بین« ؛مرتضی خضري سید
 .121ـ125صص همان، زمانی و مظاهري، ؛ 113ـ146صص  ،همان ؛خضري .26

27. Tomuschat, Christian, “The International Law of State Immunity and Its Development by National 
Institution”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 44, No. 1105, 2011. p. 1116. 
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طور  ها در حوزه عدم اشاعه به قطعنامه، تحریم )ب(ضمیمه  4و  3هاي  توضیح آنکه به استناد بند
 28توانند تحریم دریانوردي ایران را در این حوزه ادامه دهند. کامل لغو نخواهد شد و کشورها می

هاي با قابلیت  سال بعد از روز توافق برجام، در خصوص موشک 8ایران تا  ،تأکید شده 3در بند 
نیز تأکید شده که کشورها پیش از ارائه  4اي فعالیتی نداشته باشد و در بند  حمل سالح هسته

نقل این  و خریدوفروش و حملازجمله اي  هاي حمل سالح هسته سامانهخدمات مربوط به 
علت این امر این است که در برجام بر لغو  29امنیت باشند.منتظر مجوز شوراي  ،ها سامانه
هاي  شامل تحریم 1929هاي قطعنامه  که تحریم درحالی ،شداي توافق  هاي هسته تحریم

شد و لذا محدودیت دریانوردي در رابطه با موضوعات موشکی و عدم  تسلیحاتی وسیعی نیز می
 30شت.نیز استمرار خواهد دا 2231اشاعه بعد از قطعنامه 

 
 رانی تحریم مالی کشتی )2

ي وابسته به آن، در زمره مؤسسات ها شرکتو رانی  کشتی این امر که با درنظرداشتن
نقض  1929ها به استناد قطعنامه هاي این سازمانخصوصی هستند، مسدودکردن دارایی نیمه

ی حال درحقوق بنیادین چون حق مالکیت، حق بر دادرسی عادالنه و حق توسعه خواهد بود. این 
 خود فیوظاي اجرا در تیامني شورا متحد، ملل سازمان منشور 24 ماده 2 بند مطابق کهاست 

 در مندرج ،ملل سازمان مهم اهداف ازجمله که کند عمل متحد ملل اصول و اهداف طبق بر دیبا
 همگاني برای اساسي هايآزاد و بشر حقوق به احترام قیتشو و شبردیپ منشور، 1 ماده 3 بند

  31.است
این موضوع که  32در قضیه کادي و مؤسسه البرکات 2008در دیوان دادگستري اروپا در سال 

مثل حق بر مالکیت و دادرسی عادالنه و ...  هاي اتخاذشده نباید مخالف حقوقی اساسی،تحریم
مرجع مناسبی براي تحقق اصل  1737است. هرچند کمیته تحریم قطعنامه  شدهباشد تأیید 

رآکتور  نوسازيشده در شرایطی خاص و  محدودیتی راجع به تغییر دو آبشار فردو، صادرات اورانیوم غنی ،ر اینب عالوه .28
 S/RES/2231, op. cit., para. 21)( .اراك وجود خواهد داشت

 )ب(الزامی است چرا که بند  ،4اي و راجع به بند  توصیه ،3الزم به ذکر است که ادبیات شوراي امنیت راجع به بند  .29
 استفاده کرده است. call uponاز عبارت  4و براي بند  comply withاز عبارت  3شوراي امنیت براي بند  7پاراگراف 

هاي موشکی و  هاي سابق شوراي امنیت علیه ایران و ازجمله تحریم باید توجه داشت که این قطعنامه و تمام قطعنامه .30
 لغو خواهد شد. ،پس از روز توافق یا زمانی زودتر با تأیید آژانس خواهد بودسال  10عدم اشاعه پس از روز لغو قطعنامه که 

هاي شوراي  المللی بر حقوق بشر با بررسی موردي تحریم هاي بین بار تحریم بررسی اثرات زیان« ؛زنگنه شهرکی، جعفر .31
 به اهتمام: ،المللی شوراي امنیت هاي بین مجموعه مقاالت همایش ابعاد حقوقی تحریم، »1990امنیت علیه عراق در دهه 

شوراي امنیت سازمان ملل  ؛فالح اسدي ن.ك: ، مهداد ،. براي مطالعه بیشتر113ـ132، صص1392مجد، ؛ مهدي مؤمنی
 .101ـ104و صص  83ـ90 ، صص1394، شهر دانش، متحد: تحریم و حقوق بشر

32. Joined Cases C- 402/05 & C- 415/05, Kadi & Al Barakaat v. Council of the European Union, 2008. 
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صرفاً  ،برخی عقیده دارند که این نهاد ،ایران استرانی  کشتیدادرسی عادالنه در رابطه با تحریم 
مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل  ،قضایی است که با نهادهاي مبتنی بر معاهده نهادي شبه

  33متحد قابل مقایسه است.
کاال ونقل  حملي وابسته به آن، مؤسسات اصلی در ها شرکتو رانی  کشتیسازمان  کهجاازآن

تواند منجر به نقض حقوق  میرانی  کشتی، تحریم مالی صنعت هستندو ملزومات اساسی مردم 
اي یا پتروشیمی که در . برخی از کاالهاي هستهدشوبنیادین مانند حق بر غذا و حق بر سالمت 

که گري چون مصارف پزشکی هستند و ایناند داراي مصارف دی فهرست اقالم ممنوعه قرار گرفته
هایشان صرفاً متوجه حکومت است و تأثیري در معیشت اند تحریم مدعی 1929طراحان قطعنامه 

 3تحریم مالی  ،2231شدن قطعنامه  اجرایی الزم به ذکر است با 34مردم ندارد، واقعیت ندارد.
 خاتمه یافت. 1929مندرج در قطعنامه  ،ایرانرانی  کشتی  شرکت

 
 اقدامات اتحادیه اروپا. 2ـ1

 ایران در اتحادیه اروپارانی  کشتیپیشینه تحریم  الف.
 297و  296و در چارچوب مواد  35ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپامعاهدة  215اتحادیه اروپا طبق ماده 

هاي  هایی را در ارتباط با فعالیت تحریم ،سیاست مشترك تجاري 113معاهده اروپایی و ماده 
براي اولین بار در شوراي اتحادیه اروپا در ژوئن رانی  کشتی. تحریم بوداي ایران تصویب کرده  هسته
ز کشورهاي اتفاق افتاد که شورا ا 1803و پس از صدور قطعنامه  36در سند موضع مشترك 2008

هاي آیند در هواپیماها و کشتی روند یا از ایران می می هایی را که به ایرانعضو خواست که محموله
شان بازرسی کنند. این اتحادیه  هاي سرزمینو فرودگاه بندرهایا در خدمت ایران، در  به ایران متعلق

ها و شعب را در همه شاخهجمهوري اسالمی ایران با رانی  کشتیکل  2010ژوئیه  26در تصمیم 
این در حالی بود که شوراي امنیت، تنها  37.یی که باید اموالشان مسدود شود قرار دادها شرکتلیست 

را مشمول تحریم دانسته بود. شوراي اتحادیه اروپا در تصمیمات تحریمی رانی  کشتیسه شرکت 
را رانی  کشتی ان و افراد مرتبط بانفر از مدیر 12نام حدود  ،متعددي که علیه ایران صادر کرده است

33. Watson Institute Targeted Sanctions Project, “Strengthening Targeted Sanctions through Fair and 
Clear Procedures”, 2006, available at http://watsoninstitute.org/pub/StrengtheningTargetedSanctions.pdf, 
accessed on 09/08/2014. p. 46. 

، 2، شماره 24سال  ،فصلنامه سیاست خارجی، »1929نگاهی به قطعنامه  :المللی هاي بین تحریم« ؛منصوري، عزیز .34
 .342، ص 1389

35. Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU), 2007, Art. 215 (ex Article 301 TEC). 

36. Common Position. 2008/652/CFSP of 7 August 2008 amending CP. 2007/140/CFSP concerning restrictive 
measures against Iran. 
37. Council Decision 2010/413/CFSP. 
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و به ممنوعیت فروش، تأمین یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تجهیزات و  کردها وارد لیست تحریم
کردن  کلیدي دریایی جهت ساخت کشتی و ممنوعیت حفظ و نگهداري یا تعمیر و فراهم فناوري

اي از این  بخش عمده 38پرداخت. پیوست تأمین مالی و حمایت مالی اقالم مندرج در فهرست
  .شداز سوي دیوان دادگستري اروپا لغو  2013ها در سال  تحریم

هاي مربوط به تحریم صنعت نفت ایران نیز اعضاي اتحادیه را از ارائه خدمات  اتحادیه در قطعنامه
پرچم یا هاي باري ایرانی و اعطاي مربوط به طراحی، ساخت، تعمیر و فروش تانکرهاي نفتی و کشتی

موجب این مقررات  هاي ایرانی منع کرده است. اعضاي این اتحادیه به کش بیمه و سایر خدمات به نفت
در  شوند میهایی را که جهت نقل و انتقال و نگهداري نفت و کاالهاي پتروشیمی استفاده نباید کشتی
نوامبر  15یز تصمیم مورخ تصمیم شوراي اتحادیه اروپا ن آخرین 39هاي ایرانی قرار دهند.اختیار طرف

را تحریم  40شش نهاد مالی و دو شرکت ایرانی ،که با اشاره به آراي دادگاه عمومی اروپا بود 2013
عنوان مدیر وقت سازمان  در این تصمیم، یک شخص حقیقی بهرانی  کشتید. اشخاص مرتبط با کر

. در این مقررات، اتحادیه اروپا دلیل تحریم این اشخاص را بودندرانی  کشتیو دو شرکت رانی  کشتی
اي ایران  هاي هستهکه اثبات آن نسبت به ادعاي حمایت از فعالیت بودحمایت از دولت ایران قرار داده 

هاي برجام قرار گرفته است که با ورود برجام به  ها موضوع لغو تحریم  این تحریم 41.استتر  آسان
 . دشمرحله اجرایی لغو 

 
 اروپا اتحادیه دررانی  کشتی تحریم ارزیابی .ب

اشخاص و نهادهایی را که داده که اختیار  ،باید توجه داشت که شوراي امنیت به کمیته تحریم
الدولی براي  یا سایر نهادهاي بین ها دولتو اختیاري به  42تعیین کند اموالشان باید بلوکه شود

سیستم منشور سازمان ملل، وظیفه اصلی حفظ صلح و توسعه این لیست نداده است. در داخل 
و در زمینه اقدامات اتخاذشده در چارچوب  43المللی به شوراي امنیت واگذار شده است امنیت بین

درستی مورد نظر است که شوراي اتحادیه اروپا برخالف شوراي امنیت  اتحادیه اروپا این مسئله به

 .196، ص 1392، مجد، المللی هاي بینایران و تحریم ؛وکیل، امیرساعد و زهرا تحصیلی .38
Council Regulation (EU) No. 1263/2012 of 21 December 2012, Art. 37. 
39. Council Decision (CD). 2010/413/CFSP, Council Regulation (CR). No 961/2010, CD. 2012/35/CFS, 
CR. No 267/2012, CD. 2012/635/CFSP, CR. No 1263/2012. 
40. 1. Good Luck Shipping Company LLC. 2. Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) 
41. Council Decision 2013/661/ CFSP of 15 November 2013 Amending Decision 2010/ 413/ CFSP 
Concerning Restrictive Measures against Iran. 
42. Clamitta. N. J., “Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue”, Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, vol. 42, No. 5, 2009, p. 1406. 
43. Ibid., p. 1412. 
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 44.المللی ندارد حفظ صلح و امنیت بینسازمان ملل، هیچ قدرت اجرایی در زمینه 
چه از نظر  ،هاي شوراي امنیتاینکه اقدام اتحادیه اروپا در خصوص گسترش قلمرو تحریم مضافاً

کش)  هاي نفتي مشمول تحریم) و چه از نظر کیفی (توسعه تحریم به کشتیها شرکتکمی (توسعه 
امنیت در موارد مقتضی از قراردادها یا  شوراي«ه: شددر این ماده مقرر  45.است منشور 53نقض ماده 

گونه اقدام تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد ولی هیچ اي براي عملیات اجراییِنهادهاي منطقه
زه شوراي امنیت صورت اي بدون اجااي یا توسط مؤسسات منطقهموجب قراردادهاي منطقه اجرایی به

هاي قضیه برخی هزینه المللی دادگستري دردیوان بینبا عنایت به نظریه مشورتی ». نخواهد گرفت
ها  اقداماتی است که در فصل هفتم منشور به آن ،منشور 11ماده  2در بند » اقدام«سازمان ملل، واژه 

در صالحیت شوراي امنیت قرار دارد که شامل اقدام در رابطه با تهدید علیه  است و منحصراً اشاره شده
تحریم 46شود؛هاي شوراي امنیت نمیشود. این اقدامات شامل توصیه میصلح، نقض صلح و تجاوز 

رو، نیاز به مجوز  شود و ازاین می نوعی اقدام اجرایی محسوب ،رانی کشتیهاي اروپا علیه صنعت 
هاي اقتصادي مضاعفی را علیه تحریم ،ايکه یک سازمان منطقه  شوراي امنیت وجود دارد. هنگامی

الملل  مبنایی از لحاظ حقوق بین دبای ،مورد توجه شوراي امنیت است، اعمال نمایدکشورهاي ثالث که 
 .براي این عمل خود داشته باشد است که همان مجوز شوراي امنیت

با مسائل مهم امور خارجی و منافع  مستقیماً ،هاي شوراي امنیتکه امروزه قطعنامه ازآنجایی
ها از مسائل اساسی و تفسیر آن مسئله 47،و حتی زندگی افراد عادي پیوند خورده است ها دولت
 از اصل تفسیر موسع ،المللی دانان بین . باید گفت که در حقوق کنونی، حقوقاستبرانگیز  چالش
 هاي شوراي امنیت، اصل تفسیر مضیق و محدود را ارائهاند و جهت تفسیر قطعنامه دهکرانتقاد 

به شکل مضیق و محدود و با  دبایها و معتقدند که ابهامات موجود در این قطعنامهکنند  می
دلیلی ندارد  49،معاهده نیستند ،هاي شوراي امنیتبنابراین اگرچه قطعنامه 48نیت تفسیر شود. حسن

وین راجع به حقوق معاهدات به  1969کنوانسیون  31ماده  1که روش تفسیر مندرج در بند 
نیت و در   ن، تفسیر با حس31ها تعمیم داده نشود. قاعده کلی تفسیر در ماده قطعنامهگونه  این

44. Dupont, Pierre-Emanuel, “Countermeasures and Collective Security: the Case of the EU Sanctions 
against Iran”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 17, 2012, p. 33. 

اي و اقدامات  ترتیبات منطقه«؛ حداديمهدي ن.ك:  ،منشور 53مندرج در ماده » اقدامات اجرایی«از مفهوم  براي اطالع .45
 .129ـ134، صص 1384، 8 ، شمارههاي حقوقی اندیشه، »قهري در چارچوب منشور ملل متحد

46. Certain Expenses of the United Nations (Article 17, Paragraph 2, of the Charters), Summary of 
Advisory Opinion, ICJ Reports, 26 July 1962, p. 61. 
47. Wood, Michael C., “The Interpretation of Security Council Resolutions”, Max Planck Yearbook of 
United Nations Law, vol. 73, 1998, p. 74. 

فصلنامه ، »الملل نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین« ؛زاده، الهام و ناصر خداپرست امین .48
 .23ص  ،1391، 60، شماره هاي حقوق قضاییدیدگاه

49. Wood, op. cit., p. 79. 
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نیت این است که کشورها و همچنین دیگر  و الزمه تفسیر با حسن است سیاق عبارات
 خودداري کنند. ،المللی از گسترش قلمرو نهادها و اشخاص مشمول تحریم هاي بین سازمان

موظف به عمل طبق مقررات اساسنامه  ،المللی ازمان بینسعنوان  اروپا به اتحادیه این، با وجود
توسط  50هاي شوراي امنیت از طریق سند موضع مشتركدر اتحادیه اروپا، قطعنامه .است خود

و همچنین بر  51شوند و در چارچوب سیاست مشترك خارجی و امنیت شوراي اتحادیه اتخاذ می
معاهده جامعه اقتصادي  301و  60(مواد  52عملکرد اتحادیه اروپاناظر بر  ةمعاهد 215پایه ماده 

بیانیه عمومی سیاست اتحادیه در این زمینه در سندي با نام  54شوند. وضع می 53)اروپاي سابق
آمده است و طبق این بیانیه، اتحادیه  55»ها)اصول اساسی استفاده از اقدامات تحدیدي (تحریم«

از اقدامات  این اختیار را براي خود قائل است که ،شوراي امنیتهاي اروپا براي اثربخشی تحریم
طور که در رأي دیوان  همان ؛و متناسب با زمان بنماید تفسیري کامل، مؤثر ،شوراي امنیت

خواهی دعواي کادي و مؤسسه البرکات علیه شوراي اتحادیه  دادگستري اروپا در مرحله پژوهش
و اقدامات اتحادیه اروپا مبتنی بر  56استحقوقی مستقل  نظاماروپا ذکر شد که جامعه اروپا داراي 

توانند از مطابقت اقداماتشان با معاهده  یک از کشورها و نهادها نمی حاکمیت قانون است و هیچ
 ،دیوان اروپایی حقوق بشر 58،کنديو  ویتهمچنین در پرونده  57اتحادیه اروپا خودداري کنند.

هاي برتري تعهدات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر تعهدات معاهدات مؤسس سازمان
و اموال رانی  کشتیي ها شرکتتحریم مالی  ،المللی مورد تأکید قرار داده است. بر این اساس بین
که  و چه در چارچوب شوراي امنیت) تا جایی 59اتحادیهها (چه در چارچوب ولین این سازمانئمس

شود در چارچوب  موجب نقض حقوق بشر ناظر بر حق بر مالکیت و حق بر رسیدگی عادالنه می
 نظام حقوقی اتحادیه اروپا غیرقانونی خواهد بود. 

ربوط به هاي م تحریمشود  متعهد می 19اتحادیه اروپا در ماده  ،الزم به ذکر است با انعقاد برجام
کش، خدمات ثبت  رانی، طراحی و ساخت کشتی و نفت صادرات تجهیزات و فناوري اساسی کشتی

50. Common Position 
51. Common Foreign and Security Policy 
52. TFEU, op. cit., Art. 215. 
53. Treaty Establishing the European Economic Community (TEEC), 1957, Arts. 60, 301. 

54. Dupont, op. cit., p. 8. 
55. Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions), Council Document 10198/1/04, Art. 3 
56. Joined Cases Kadi & Al Barakaat v. Council of the European Union, op. cit., para. 282. 
57. Ibid., para. 281, Posch, Albert, “The Kadi Case: Rethinking the Relationship between EU Law and 
International Law”, The Columbia Journal of European Law Online, No. 15, 2009, p. 4. 
58. Waite & Kennedy v. Germany, ECHR, Case No. 26083/94, 1999, para. 67. 

 ند. بود مشمول تحریم شده ،جمهوري اسالمی ایران در تصمیمات زیررانی  کشتیبرخی مدیران  .59
CD. 2011/783/CFSP, Annex; CIR. No 1245/2011, Annex; CD. 2013/270/CFSP, Annex. 
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ضمیمه دوم برجام به جزئیات  »الف«از بخش  1,3,3تا  1,3,1بندهاي  60ند.کاي را لغو  پرچم و بیمه
مربوط به موارد مذکور، به فروش تجهیزات بر عالوه پردازد و  ایران میرانی  کشتیهاي  تحریم

ضمیمه پنجم برجام نیز  16بند  61کند. هاي ایرانی اشاره می کشتی و توقف بازرسی و توقیف کشتی
شدن  مجموع باید گفت با اجرایی در 62کند. هاي تحریمی اتحادیه اروپا اشاره می به شماره قطعنامه

 ایران از سوي اتحادیه اروپا لغو خواهد شد.رانی  کشتیهاي  تمام تحریم ،برجام
 

 ایرانرانی  جانبه کشتی یکتحریم  .2
 ایرانرانی  جانبه کشتی یکپیشینه تحریم . 1ـ2

، انگلستان، استرالیا، کانادا، ژاپن و کره امریکایی از سوي کشورهایی چون ها اتحادیه اروپا، تحریمبر عالوه 
هاي مختلف در زمینههاي شوراي امنیت، علیه ایران و فراتر از قطعنامهجانبه  یکصورت  به ... جنوبی

هاي خارجی وزارت دفتر کنترل دارایی« ،و دریانوردي صورت گرفته است. براي مثالرانی  کشتیازجمله 
 1803 و قطعنامه 13382مستنداً به دستور اجرایی شماره  2008سپتامبر  10در تاریخ  امریکاداري  خزانه

وابسته داخلی و نمایندگی خارجی آن را  شرکت 18جمهوري اسالمی ایران و رانی  کشتیشوراي امنیت، 
هاي اتمی براي وزارت دفاع و مورد نیاز در ساخت موشک و سالح تدارکاتیکننده خدمات  عنوان تأمین به

 المعامله قرار داد و در توضیح، مدعی شد و در فهرست اشخاص ممنوع کردنیروهاي مسلح ایران اعالم 
هاي اتمی ایران را مربوط به گسترش سالحممنوعۀ رانی، حمل کاال و تجهیزات  که شرکت کشتی

فعالیت غیرقانونی خود را قانونی جلوه داده و از این طریق، مقامات دریایی  ،ه اسناد جعلیئتسهیل و با ارا
ها و توانند کشتی یی میامریکامقامات  ،اوالً ،ه است. بر اساس این دستورالعملکردکشورها را گمراه 

عم از اشخاص حقیقی و یی اامریکااتباع  ،ند و ثانیاًکنهواپیماهاي موردنظر را در سرزمین خود بازرسی 
یی امریکاکلیه اتباع و مقامات  ،ند و ثالثاًجمهوري اسالمی منع شدرانی  کشتیگونه معامله با حقوقی از هر

جمهوري اسالمی ایران و معامالت پولی و رانی  کشتیهاي  توانند چنانچه دارایی در سراسر جهان می
هاي مرتبط با فعالیت ،طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار و کنترل آنان بوده و بهرا که بانکی این شرکت 

 تحریم و 13 ،1390ابتداي سال از  63».کنندتوقیف و ضبط  ،اي جمهوري اسالمی ایران تلقی شود هسته

60. Joint Comprehensive Plan of Action, Vienna, 24 July 2015, Art. 19. 
61. Ibid., Annex II, Part A, Sections 1.3.1 to 1.3.3. 
62. Ibid., Annex V, Para. 16. 
63. Executive Order 13382 of 10 September 2008, & Foreign Assets Control Office, 1/13/2009, 
“Additional Designation of Entities Pursuant to Executive Order 13382, 2008. 

 ،خود» قانون خاص اقتصادي«کانادا در  ،اند. براي مثال هرا تحریم کردایران رانی  کشتیکشورهاي دیگر نیز  ،امریکابر  عالوه
رانی  کشتیکردن تهیه کشتی در تملک، کنترل یا اداره شرکت  گذاري و ممنوعممنوعیت تأمین بیمه، ممنوعیت سرمایه

 است. ها را مقرر داشتهجمهوري اسالمی ایران و محدودیت براي ارائه خدمات به این کشتی
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  به تا امریکا ،جمهوري اسالمی ایران صادر و اعمال شد که درمجموعرانی  دو بخشنامه بر علیه کشتی
و  ها رانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان نفر از مدیران کشتی 16شرکت و  132حال 
  64.شده در سطح کشور بود هاي تحریم ارگان

ایران نیز اثر گذاشته رانی  کشتی، تحریم نفتی ایران از سوي برخی کشورها بر صنعت عالوه به
که به تحریم نفتی ایران از » کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه«قانون  ،است. براي مثال

دهد که طبق مقررات این قانون، کشتی متعلق جمهور اختیار می به رئیسشد منجر  امریکاسوي 
شده براي انتقال نفت از ایران به کشوري دیگر  گرفته کار شده و نیز کشتی بهبه نهادهاي تحریم

 جمهور محروم کند. همچنین رئیس امریکاایاالت متحده  يبندرهااز ورود به  سال 2براي مدت  را
کار گرفته  هایی که براي انتقال نفت بهکننده کشتیتواند بر اشخاص مالک، اداره و کنترلمی
 65تحمیل کند.هایی را ممنوعیتکنند ها مبادرت میشود یا به اقداماتی براي دورزدن تحریممی

کردن  فراهم 66ها، و تجهیزات مربوط به آني فناورکش و ارائه  هاي نفتساخت و تهیه کشتی
هاي حامل نفت و محصوالت نفتی نیز طبق قوانین نقل کشتی و تأمین مالی براي خدمات حمل

علیه  متعهد به توقف اعمال تحریم امریکا هایاالت متحد ،با انعقاد برجام 67ممنوع است. امریکا
و خدمات رانی  کشتیهاي  ایران و بخشرانی  کشتیمعامله با «به  21ماده  13. بند شدرانی  کشتی
. هستشده نیز  هاي تحریم کشتی و ها شرکتها شامل  کند. لغو تحریم اشاره می» بندري
م و براي جبران خسارات ناشی از برجا يتا پیش از اجرا امریکاهاي  بررسی تحریم ،حال بااین

 امري ضروري است.  ،هاي نامشروع پس از اختتام احتمالی برجام تحریم
هاي  اي از تحریم متعهد شود بخش عمده امریکاالزم به ذکر است که انعقاد برجام موجب شد تا 

در حوزه معامالت با  امریکاهاي  به تعلیق تحریم 21ند. ماده کایران را تعلیق یا لغو رانی  کشتیحوزه 
و اشخاص  ها شرکتایران، خدمات بیمه و  يبندرهاهاي ساخت کشتی و  ایران و بخشرانی  کشتی

همچنین جزئیات و برخی قوانین مربوط به  68کند. مذکور در پیوست سوم به ضمیمه دوم اشاره می

 Foreign Affairs, Trade and Development Canada, (2014), “Canadian Sanctions Related to Iran”, 
available at: http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/iran.aspx?lang=eng, Accessed on: 
03/11/2015. 

، 24/04/1394، »از لیست تحریمرانی  کشتیهاي  خروج نام مدیران و شرکت«پایگاه خبري تحلیلی روز نو،  .64
<http://roozno.com/fa/news/144721> ،  :25/05/1394بازدید. 

65. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, 2012, (ITRSHA), Sec. 202. 
66. Ibid., Sec. 201; IFCA, Sec 1244 (d). 
67. Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012, Sec. 1245 (c). <https://www.gov.uk/sanctions-
on-iran>, Accessed on: 03/06/2015). 
68. Joint Comprehensive Plan of Action, op. cit., Art. 21. 

                                                                                                                                        

http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/iran.aspx?lang=eng
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  69ه است.شد ذکرضمیمه دوم برجام  )ب(بخش  4ـ4در بند رانی  کشتیتحریم 
 

 ایرانرانی  جانبه کشتی یکارزیابی تحریم . 2ـ2
 متحد ملل منشور اصول. الف

ـ  بدون رضایت دولت ایرانهاي ایرانی را تنها حق بازرسی کشتی ،شوراي امنیت 1803 قطعنامه
با اعطاي اختیارات  امریکابراي کشورها شناخته است، اما دستورالعمل اجرایی بندرها در محدوده 

، امر بازرسی و توقیف معامالت و... را به خارج از محدوده مرزهاي امریکافراسرزمینی به اتباع 
جمهوري اسالمی رانی  کشتیشرکت  صرفاً ،شوراي امنیتهمچنین گسترش داده است.  امریکا

ي ها شرکتنام  با آوردن امریکاداري  که دستورالعمل وزارت خزانه درحالی کردایران را تحریم 
  70وابسته به این شرکت، فراتر از قطعنامه شوراي امنیت عمل کرده است.

از دیدگاه جانبه  یکهاي ترین ایراد تحریممهم« ،بیان داشته است امانوئل دوپانطور که  همان
که وضعیتی در دستور کار شوراي امنیت   راجع به نظام امنیت جمعی است. هنگامی ،الملل حقوق بین

صورت  چه به ،ي عضو سازمان مللها دولتگیري کند،  رأساً تصمیم ،قرار گیرد و شورا در آن وضعیت
  71».خصوص آن وضعیت، مبادرت به اعمال تحریم کنند  توانند در صورت جمعی نمی منفرد و چه به

اصوالً براي توجیه عمل خود، به اصل اقدامات  ،جانبه یکهاي کننده تحریم ي اعمالها دولت
، آلن پلهشوند. براي رد این توجیه،  متوسل می ها دولتالمللی  مندرج در طرح مسئولیت بین متقابلِ
ها در صورت تصمیم شوراي امنیت به تحمیل تحریم«المللی معتقد است  دان برجسته بین حقوق

خاتمه جانبه  یکدر اتخاذ اقدامات متقابل  ها دولتالمللی، حق  در پاسخ به یک اقدام اشتباه بین
حق دفاع مشروع در « :دارد کند که مقرر می منشور استناد می 51او در این مورد به ماده ». یابد می

تا وقتی که شوراي امنیت، اقدامات ضروري را براي حفظ صلح و امنیت  ،پاسخ به حمله مسلحانه
این موضوع در خصوص «کند که  او استدالل می». رود ، از بین نمیاتخاذ ننمایدالمللی بین

  72.»دکن می صدق نیز منشور 42و  41شوراي امنیت، طبق مواد  اقدام هنگامبه اقدامات متقابل 
مقابل اتخاذ اقدام  هاي شوراي امنیت نتواند مانعی دردانان، تحریم اگر به نظر برخی از حقوق حتی

نیازمند رعایت شروط خاص مقرر در طرح کمیسیون  ،توسل به اقدام متقابل 73متقابل ایجاد کند،
رسد در مواردي از تحریم که به نظر میاست ) 2001( ها دولتالمللی الملل در مسئولیت بینبینحقوق 

69. TRA Sections 211(a) and 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d); 1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(I)-
(II), (a)(1)(C)(ii)(I)-(II) and (c), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 
3(a)(i) of E.O. 13645). 

 .329و  328صص همان، وکیل و تحصیلی،  .70
71. Dupont, op. cit., p. 31. 
72. Ibid., p. 32.  
73. Clamita, N. Jansen, op. cit., 1418-1419. 
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نقض اولیه تعهد و عدم رعایت  ،این شروط رعایت نشده است. براي نمونه ،ایرانرانی  جانبه کشتی یک
از سوي ایران، مورد اختالف است و هنوز سند  )NPT(اي هاي هستهعاهده منع گسترش سالحمقررات م

 هاي مدعی نقض، ارائه نشده و سازمان ها دولتموثقی از نقض این مقررات از جانب ایران، توسط 
  74است.
 

 دولت و اموال دولتی مصونیتاصل  .ب
کنوانسیون ملل متحد راجع به  18و  16مواد هایی از بخش ،ایرانرانی  جانبه کشتی یکدر تحریم 

هاي دولتی غیرتجاري و شود. این مواد بر مصونیت کشتی نقض می 75مصونیت دولت و اموال دولتی
در متن اسناد  76کند. جنگی به دلیل اینکه در مالکیت دولت کشور صاحب پرچم هستند تأکید می

عبارت  از بودند هکردرا تحریم ان ایررانی  جانبه کشتی یکصورت  تحریمی کشورهایی که به
استفاده شده  77»شده برداري یا کنترل دولت ایران یا نهادهاي معین هاي در مالکیت، بهره کشتی«

شود. از توجه به عبارات مندرج در این اسناد و نیز دقت   هاي دولتی ایران می است که شامل کشتی
شوند،   شده در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می تحریمنقل نفت و دیگر موارد  و در این امر که حمل

اگر نتوان . استها ناقض قاعده مصونیت اموال دولتی  گونه کشتی اقدام به بازرسی و توقیف این
عملی حاکمیتی دانست، از لحاظ  ،اي و نظامی را از نظر ماهیت نقل نفت، گاز و مواد هسته و حمل

 78شود. عملی حاکمیتی تلقی می ،در حفظ منافع ملی کشورگونه کاالها  معیار هدف و اهمیت این
مورخ  13382جمهوري اسالمی ایران در دستور اجرایی رانی  کشتی ةراجع به اموال مسدودشد

74. Dupont, op. cit., pp. 26-27. 

75. UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2004). 
چنانچه در زمان بروز  ،. دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد1«دارد:  مقرر می 16ماده  3و  1بندهاي  .76

تواند به مصونیت از صالحیت  منشأ دعوا، کشتی براي اهداف تجاري غیردولتی دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی
نحوي از صالحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید مگر  قضایی در نزد دادگاه دولت دیگر که به

صالحیت  از نحوي تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به یک دولت نمی .3کل دیگري توافق کرده باشند. ها به ش اینکه دولت
رسیدگی موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است به مصونیت از صالحیت قضایی آن 

اهداف تجاري غیردولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد مگر  دولت استناد نماید، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوا، کشتی براي
 .»باشند کردهه شکل دیگر توافق بها  اینکه دولت

77. A vessle is owned, operated or controlled by the government of Iran or an entity especified. 
قرار گرفته  امریکاالمللی داوري دعاوي ایران و  نهاد دولتی است مورد تأیید رویه دیوان بین ،اینکه شرکت ملی نفت ایران .78
  .است

(Oil Field of Texas, Inc. v. The Government of the Islamic Republic of Iran, National Iranian Oil 
Company, Oil Service Company of Iran. Iran-US Claims Tribunal, Case No. 43. 1982, available at: 
<http://translex.uni-koeln.de/230400>, Accessed on: 03/05/2015). 
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که  و ازآنجایی 79شود ، با توجه به اینکه این شرکت، یک ارگان دولتی تلقی می2008سپتامبر  10
در  80،معیار هدف مندرج در این معاهده ،در موارد خاصبا توجه به معیار ماهیت و رانی  کشتیعمل 

کردن اموال  ، لذا اموال این شرکت از مصونیت برخوردار است و مسدوداستزمره اعمال حاکمیتی 
نقض مفاد این کنوانسیون و قاعده عرفی مصونیت اموال  ،هاي شوراي امنیت فراتر از قطعنامه ،آن

 ،نویس جرایم علیه صلح و امنیت بشري در طرح پیشالملل  کمیسیون حقوق بین 81دولتی است.
 82داند المللی می اقدامات مجرمانه بینازجمله را منظم طور  طور وسیع یا به ها بهکردن دارایی مسدود

 تواند مصداقی از آن باشد. آور می هاي قانونی و الزام قطعنامه از فراتر ،ها دولتجانبه  یککه اقدامات 
 

 اصول حقوق دریاها. ج
ضرر و استثنائات تعلیق  به تعریف حق عبور بی 19تا  17در مواد حقوق دریاها  1982کنوانسیون 

ضرر است مادامی که مخل صلح، نظم  عبور، بی«دارد:  مقرر می 19این حق پرداخته است و ماده 
 ها پردازد که در صورت انجام آن سپس به بیان اعمالی می .»عمومی یا امنیت کشور ساحلی نباشد

 83.استها قابل تعلیق ضرر آن ها در دریاي سرزمینی، حق عبور بیتوسط کشتی
کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده است، در رابطه خود با  ،به این دلیل که ایران

تواند به قواعد قراردادي  هاي مخالف مقررات این کنوانسیون نمیي دیگر و اعمال تحریمها دولت
، مواردي از مندرجات عهدنامه حقوق دریاها چون حق عبور این با وجودحقوق دریاها استناد کند. 

هاي دولتی غیرتجاري و جنگی که هاي آزاد و نیز مصونیت کشتی ضرر، آزادي دریانوردي در آب بی
ست و اشوند، براي ایران نیز قابل استناد  الملل محسوب می ی حقوق بینامروزه در زمره قواعد عرف

طرح کمیسیون  5ماده  2طبق تفسیر شماره  ،یک شرکت است ،جمهوري اسالمی ایرانرانی  کشتیهرچند که گروه  .79
رفتار شرکت عمومی، دولتی و حتی در شرایطی خصوصی که طبق  ،ها المللی دولت ولیت بینئالملل راجع به مس حقوق بین

 کند به دولت منتسب خواهد بود. اعمال اقتدارات عمومی می ،قانون
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC Yearbook 2001/II (2), 
26, Art. 5. 
80. UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2004), Art. 2(2). 

جمهوري اسالمی ایران علیه شوراي رانی  کشتیشوراي اتحادیه اروپا نیز در ادعاهایش در جریان دادرسی پرونده شکایت  .81
 بودن این شرکت اشاره کرده است: اتحادیه اروپا به دولتی

Case No: T. 489/10, In the General Court of the European Union, Islamic Republic of Iran Shipping Line 
(IRISL) v. Council of the European Union, 2013, para. 45.) 
82. Report of International Law Commission on the Work of Its Forty-Eighth Session (A) (A/51/10), p. 
53, Art. 20 (IV). 

ست احقوق دریاها که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی  1982عهدنامه  19ازجمله اعمال مندرج در ماده  .83
. هرگونه استفاده یا 2. هرگونه استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی کشور ساحلی، 1از:  است  عبارت

. هر نوع تبلیغ 4آوري اطالعات به ضرر دفاع یا امنیت کشور ساحلی، منظور جمع . هر عملی به3 تمرین با اسلحه از هر نوع،
 .... لی ویا امنیت کشور ساح منظور اخالل در دفاع به
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هایی مثل  این حقوق را نادیده بگیرد. فعالیت ،جانبه یکهاي  تواند به استناد تحریم هیچ دولتی نمی
و  امریکاهاي شوراي امنیت توسط کشورهایی مثل اعمال بازرسی که گاهی فراتر از قطعنامه

 هاي ایرانی تلقی خواهد شد. ضرر عرفی کشتی مخل حق عبور بی ،گیرد میانگلیس و ... صورت 
عنوان  خود علیه ایران از اقدامات ایران بهجانبه  یکهاي براي توجیه تحریم امریکادولت 

 ،هاي ایرانتهدیدي براي منافع ملی کشورش یاد کرده است. حتی اگر حرکت آزادانه کشتی
المللی دادگستري در  باید توجه داشت که از دیوان بین شودتلقی  امریکاتهدیدي علیه امنیت 

دلیلی براي اعمال  ،توان استنباط کرد که صرف تصور تهدید منافع ملیدعواي سکوهاي نفتی می
در غیر  .دصورت عینی و واقعی به اثبات برس اقدامات اجرایی نخواهد بود و این تهدیدها باید به

  84مقابله با این تهدیدها غیرقانونی خواهد بود. هر اقدامی براي ،صورت  این
حقوق  1982کنوانسیون  90و 87هاي آزاد که در مواد  در آبرانی  کشتیهمچنین اصل آزادي 
ژنو ذکر شده  1958عهدنامه دریاي آزاد  4و  2المللی دیگر مانند مواد  دریاها و برخی اسناد بین

لذا توقیف و بازرسی  85الملل عرفی پیدا کرده است. جنبه حقوق بین ،به نظر برخی ،است
هاي هاي ایرانی توسط برخی کشورها و فراتر از قطعنامه شوراي امنیت در آبخودسرانه کشتی

 المللی آن دولت خواهد شد.  ولیت بینئه و موجب مسشدالمللی محسوب  تخلف بین ،آزاد
 

 اصول قراردادي. د
در تهران  1955در سال  86امریکاعهدنامه مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولی میان ایران و 

االجرا شد. عهدنامه مودت میان این دو کشور در حال حاضر  الزم 1975به امضا رسید و در سال 
در  امریکاهاي شوراي امنیت توسط و فراتر از قطعنامهجانبه  یکهاي و تحریم 87معتبر است

کدام از طرفین معظّم متعاهد  هیچ«دارد:  شود که مقرر می آن تلقی می 8ماده  2با بند  تعارض
هایی را به واردات یا صادرات هر محصول طرف دیگر معظم ها یا ممنوعیتنباید محدودیت

84. Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America, ICJ Reports, 
2003, p. 162. 

 .206، ص 1390و مهناز بهراملو، چاپ سوم، شهردانش،  قاسم زمانی سیدترجمه و تحقیق:  الملل، حقوق بین؛ واالس، ربکا .85
86. Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States of America 
and Iran (1955). 

مجله  ،»امریکا متحده ایاالت و ایران روابط در آن به استناد ) و قابلیت1955عهدنامه مودت ( اعتبار« ؛شهبازي، آرامش .87
 .69، ص 1390، 44، شماره 28 سال ،المللی حقوقی بین

بر اعتبار این معاهده صحه  امریکاگیري و رویه دیوان داوري ایران و  المللی دادگستري در قضیه گروگان رویه دیوان بین
کنون  اي است که تا نیازمند سازوکار و تشریفات ویژه ،آن 23طبق ماده  ،گذارد. همچنین اختتام و فسخ معاهده مودت می

ف معاهده صورت نگرفته است و نیز با توجه به عدم استناد دو طرف به اصل تغییر هاي طر اقدامی در این زمینه از طرف دولت
 این معاهده همچنان پابرجاست. ،احوال و بنیادین اوضاع
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هاي طرف دیگر معظم متعاهد وارد نماید مگر واردات یا صادرات چنین متعاهد به سرزمین
ویژه اینکه شوراي  به؛ »شابهتاً محدود یا ممنوع شده باشدم ،رهاي ثالثمحصولی به همه کشو

هاي تحریمی خود، تنها حق بازرسی و توقیف در صورت تخلف را به کشورها امنیت در قطعنامه
هاي سرزمینی خود شوند؛ حال هاي ایرانی به آبداده است و اجازه نداده که مانع ورود کشتی

  88شود. هاي سرزمینی خود میهاي ایرانی به آبمانع ورود کشتی امریکاآنکه ایاالت متحده 
فراتر از قطعنامه شوراي امنیت در مناطق مختلف دریایی در تعارض  ،تحریم دریانوردي ایران

بین قلمروهاي طرفین معظمین « دارد: . این ماده اشعار میهست این عهدنامه نیز 10با ماده 
. هریک از طرفین معظمین متعاهدین 4.. آزادي تجارت و دریانوردي برقرار خواهد بود. ،متعاهدین

حق حمل کلیه محصوالتی که ممکن درمورد هاي طرف معظم متعاهد دیگر  نسبت به کشتی
 ،وسیله کشتی به قلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود است به

امکان نقض شرط  ،در تحریم دریانوردي ایران ...».الوداد خواهد کرد کامله رفتار ملی و رفتار ملل
 وجود دارد. امریکا هالوداد از سوي ایاالت متحد رفتار ملی و شرط کامله

 
 تجارت آزادياصل .  هـ

 ،هاي اقتصادي همه تحریم 89ساده نیست. ،امروزه دیگر جدایی حقوق بشر از مفاهیم تجارت
ها و ها مربوط به ممنوعیتبه این دلیل که بیشتر آن استنقضی بر مقررات آزادي تجارت 

امروزه  ،تجارت آزادامروزه  90.استهایی بر صادرات و واردات کاال با کشور هدف  محدودیت
و تحریم اقتصادي در تضادي آشکار با  91شودشناخته می ها دولتعنوان یکی از حقوق بنیادین  به

المللی مختلفی مانند  ها با اصل آزادي تجارت در رویه و اسناد بیندارد. تعارض تحریمآن قرار 
ایران که رانی  کشتیتحریم  93است. مورد توجه واقع شده 92تصمیمات آنکتاد و مجمع عمومی

شود، با حق آزادي تجارت که یکی توسط کشورهاي طرفدار نظام اقتصاد آزاد تحمیل می اصوالً

88. ITRSHA, op. cit., Sec 2 (B). 

هاي اقتصادي در پرتو ضوابط حقوق بشر، قواعد رقابت و حقوق تحدید اعمال تحریم« ؛زاده، الهام و وحیده غالمی امین .89
 .185، ص 1392، 3، شماره  5سال  ،فصلنامه روابط خارجی، »اجتماعی

90. Beak, Buhm-Suk, “Economic Sanction against Human Rights Violations”, Cornell Law School Inter-
University Graduate, Student Conference Papers, 2008, p. 74. 

 .932، ص 1392، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، چاپ دوم، جنگل جاودانه، الملل اقتصادي حقوق بین ؛آندریاس اف ،لونفلد .91
92. A/Res/29/3281, Charter of Economic Rights and Duties of States, 1974, Arts. 4, 32; A/Res/25/2625, 
1970, Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-operation among States 
in Accordance with the Charter of the United Nations; A/Res/51/22, 1996, Elimination of coercive 
economic measures as a means of political and economic compulsion. 
93. The Vienna Conference on the Law of Treaties, Declaration on the Prohibition of Military, Political 
or Economic Coercion in the Conclusion of Treaties, 1966, para. 1. 
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این  94.استو اصلی بنیادین در نظریه لیبرالیسم است، متعارض  ها دولتاز مظاهر حاکمیت 
عضو آن  ها دولتها همچنین با هدف و موضوع سازمان تجارت جهانی که عموم این  تحریم

 هستند در تعارض آشکار است. 
 

 . اقدام متقابل ایران3
نیز  این کشورایران، رانی  کشتیعت ي غربی علیه صنها دولتدر برابر اقدامات تحدیدکننده 

 پیش گرفته است.در ها هایی را براي جبران این محدودیت روش
 

 مصلحتی پرچم از استفاده. 1ـ3
ایران، سازمان رانی  کشتیهایی توسط شوراي امنیت و چندین کشور علیه با اعمال تحریم

پرچم کشورهاي خارجی و حتی هاي خارجی، هاي خود را با نامایران ناچار شد کشتیرانی  کشتی
المللی کند تا بتواند  هاي بینوارد آب ،با انعقاد قراردادهاي فروش و استیجاري به کشورهاي دیگر

 مشکالت تحریمی را تا حدودي برطرف نماید.
کنوانسیون حقوق دریاها پرچم کشوري است که  92و  91پرچم مصلحتی با توجه به مواد 

اعم از مالکیت،  ،با آن دولت که کشتی پیوند وثیقی ه است درحالییک کشتی در آن به ثبت رسید
تولید، تابعیت خدمه کشتی و غیره نداشته باشد یا هرچند در کشوري با پیوند مناسب ثبت شده 

به دالیل مختلفی  ها دولت 95د.کناستفاده  يباشد، اما در جریان سفر دریایی از پرچم کشور دیگر
به این نظام روي آوردند که  96دلیل اقتصادي و دلیل سیاسی جاي داد ها را در دوتوان آن که می
  97.استدالیل سیاسی استفاده از پرچم مصلحتی  ازجمله ،هاي اقتصاديتحریم

فروند در  164ها از جمهوري اسالمی ایران در اثر تحریمرانی  کشتیشرکت  هايکشتی تعداد
منظور رفع  ها به که تعدادي از آن 98کاهش یافت 1393فروند در سال  151به  1390سال 

 ،»توسعه الملل اقتصادي و حق کید بر حقوق بینأالملل با ت تحریم اقتصادي از منظر حقوق بین«؛ خواجی، غالمرضا .94
 .13ص  ،2،1391 شماره ،فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي دو

  .319، ص 1390آقایی، چاپ ششم، گنج دانش، بهمن  ترجمه: ،الملل دریاها حقوق بین ؛چرچیل، رابین و آلن لو. 95
سازمان انتشارات  ،هاي مصلحتیالملل با تأکید بر پدیده پرچم ها در حقوق بین ثبت کشتی ؛صادقی حقیقی، دیدخت .96

  .12، ص 1373کیهان، 
الملل  المللی تحوالت حقوق بین ، همایش بین»1982هاي مصلحتی بعد از کنوانسیون  پرچم«؛ صادقی حقیقی، دیدخت .97

 .1392االجراشدن کنوانسیون حقوق دریاها،  دریاها بیست سال پس از الزم
 ، 11/08/1393جمهوري اسالمی ایران، رانی  کشتیگزارش مجمع سالیانه شرکت  .98

http://www.meyarco.com/ رانیاـ  یاسالمـ  يجمهورـ  یران یکشتـ  شرکتـ  انهیسالـ  مجمعـ  گزارش  
 .19/04/1393 بازدید:
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کشتی  15 ،براي مثال .ندکرد هاي مصلحتی استفاده میها از پرچممحدودیت ناشی از تحریم
براي  امریکااین در حالی است که دولت  99ند.کرد حت پرچم کشور بولیوي فعالیت میایرانی ت

قوانینی را تدوین  ،طور خاص بهمقابله با دورزدن تحریم توسط ایران با استفاده از پرچم مصلحتی 
کنندگان کشتی باید  اجاره 2010مصوب سال  ،بر اساس قانون جامع تحریم 100.بودکرده 

ها و سایرین باید احتیاط کامل هاي مقرر را رعایت کنند. مالکین کشتیها و ممنوعیتمحدودیت
شدگان  کردن شناور از تحریم شدگان ایرانی یا اجاره دادن شناور به تحریم به خرج دهند تا با اجاره

  101هاي مندرج در این قانون نشوند.ایرانی، مرتکب تخلفی نسبت به ممنوعیت
حقوق  1982در خصوص مشروعیت پرچم مصلحتی باید توجه داشت که در کنوانسیون 

ها بر رابطه اصیل کشتی و کشور اعطاکننده پرچم تأکید شده دریاها در خصوص تابعیت کشتی
هیچ معیار دقیقی براي احراز این ارتباط اصیل و واقعی به دست  ،ن کنوانسیوناما ای 102است،
 وجود نیامده به» ارتباط اصیل«ساختن معناي  المللی براي روشن دهد و هیچ رویه مقبول بیننمی

در خصوص نحوه حصول اطمینان از ارتباط اصیل بین کشتی تحت  ها دولتاست. بنابراین 
 1982یک از مواد کنوانسیون  همچنین در هیچ 103.دارندختیار عمل شان و خودشان ا تابعیت

ممنوع اعالم نشده است و تنها ضمانت اجراي تعویض پرچم  استفاده از پرچم مصلحتی صراحتاً
هایش  یک از تابعیت در طول سفر دریایی توسط کشتی، عدم امکان استناد آن کشتی به هیچ

 ازجمله ،کشورهاي حامی ثبت آزاد در کنوانیسونعالوه با عضویت  به 104.استاعالم شده 
تحت پرچم مصلحتی رو به  مغولستان، لیبریا، پاناما و ... ثبت کشتی توسط مالکان کشتیِ

 تناژحدود پنجاه درصد ناوگان دریایی جهان به لحاظ  2003گسترش است به حدي که در سال 
دانستن استفاده  رت نامشروعحتی در صو 105ثبت شده بود.» پرچم مصلحتی«در کشورهاي حامی 

 ،10/02/1391هاي ایرانی خبر داد، بولیوي از احتمال برداشتن پرچم خود از روي کشتی .99
http://www.entekhab.ir/fa/news/59819/. 

 .19/04/1394بازدید: 
100. ITRSHA, op. cit., Sec. 202. 
101. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act, 2010, Sec. 102 B(3) & C. 

ها در قلمروش و حق اهتزاز پرچم ها، ثبت کشتیهر کشور شرایط مربوط به اعطاي تابعیتش به کشتی. 1: بند 91ماده  .102
ها تابعیت کشوري را دارند که حق دارند پرچمش را حمل کنند. بین آن کشور و آن کشتی خود را تعیین خواهد کرد. کشتی

 باید رابطه اصیل وجود داشته باشد.
  .40، ص 1390، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، جنگل جاودانه، الملل دریاها حقوق بین ؛سون، لویی. بی و دیگران .103
ها را بر حسب سهولت و راحتی کند و آن پرچم : یک کشتی که تحت پرچم دو یا چند کشور سفر می2، بند 92ماده  .104

ا هر کشور دیگر ادعا نماید و ممکن است به هاي مورد بحث را در ارتباط بیک از این تابعیت تواند هیچنماید، نمیاستفاده می
 د.شوکشتی بدون تابعیت تشبیه 

  .41، ص همان ،سون، لویی. بی و دیگران .105
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هاي نامشروع  این اقدام ایران در برابر آن دسته از تحریم ،الملل از پرچم مصلحتی در حقوق بین
 مشروع خواهد بود. ،ایران در چارچوب اصل اقدام متقابلرانی  کشتیعلیه 

رغم عدم ممنوعیت استفاده از پرچم مصلحتی، هر کشتی در سازمان  باید توجه داشت علی
شماره شناسایی و سایر مشخصات مخصوص به خود دارد و تغییر  )IMO(المللی دریانوردي  بین

و نیز بر رانی  کشتیي ها شرکتهایی گزاف بر  هزینه ،هاي مشمول تحریمنام و پرچم کشتی
که کشور اعطاکننده پرچم به تعهدات خود در  صورتی عالوه در کند. به دولت ایران تحمیل می

 106هایی براي ایران در برخواهد داشت.صورت بروز مشکل عمل نکند، مشکالت و هزینه
 

 قضایی شبهطرح دعوا در مراجع قضایی و . 2ـ3
توانند در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درخواست ابطال اشخاص و نهادهاي مشمول تحریم می

که با اصول بنیادین قوانین اروپا مطابقت  کننده شورا درصورتی را بدهند. تدابیر محدود تصمیمات شورا
رسد  به نظر می 107شود. ست و اگر این قوانین را نقض کند توسط دادگاه باطل میاداشته باشد قانونی 

 ،رانی کشتیو ونقل  ویژه درمورد حمل بهاتحادیه اروپا هاي تحریمدرمورد بهترین روش براي ایران 
ها، مشمول تحریم . همچنین اقامه دعواي اشخاص حقیقیِدعوا نزد دیوان دادگستري اروپا بود اقامه

 مؤثر باشد. توانست می کنندهتحریم علیه کشورهاي اروپاییِ ،نزد دیوان اروپایی حقوق بشر
از راهکارهاي کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد که تحریم را  استفاده 

المللی دادگستري  یا اخذ نظریه مشورتی از دیوان بین 108خالف حقوق بشر اعالم کرده است
در رفع این توانست  میاعتبار تصمیمات شوراي امنیت با توجه به قواعد حقوق بشر نیز درمورد 

 فهرستج از وارائه درخواست به کمیته تحریم شوراي امنیت براي خر .باشدها مؤثر محدودیت
مؤثر باشد؛ بخصوص  ستتوان ) مشمول تحریم هم میها توسط اشخاص (حقیقی و حقوقیِتحریم

کار بیشتر شده و  و دسترسی افراد به این ساز 110،و نهاد آمبودزمان 109اینکه با ایجاد واحد مرکزي
 ،حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود و بدون درخواست توانند مستقیماً می اشخاص

ونقل  ها بر اقتصاد و حمل بررسی آثار تغییر پرچم کشتی« ؛نژاد، مهدي، مجید دهقان، نازنین لک و الهام قاسمی مهدي .106
  .22/09/1392بازدید:  ،http://www.dhod.pmo.ir ،»دریایی ایران

 ) نحوه و چگونگی اقامه دعوا بیان شده است:TFEUنحوه عملکرد اتحادیه اروپا ( ةمعاهد 264و  263در مواد  .107
حال  مطروحه را باطل اعالم خواهد داشت. باایند، دیوان دادگستري اروپا قانون شوکه دعوا عقالنی بوده و اثبات  صورتی در«

 .»دشوبایست قطعی و نهایی شمرده  شده، می یک از آثار قانون ابطال تصریح خواهد کرد که کدام ،دادگاه در صورت لزوم
108. CESCR General Comment 8, The Relationship between Economic Sanctions and Respect for Economic, 
Social and Cultural Rights, 1997. 
109. Focal point 
110. Ombudsman 

 

http://www.dhod.pmo.ir/
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در رانی  کشتیي ها شرکتعالوه طرح دعواي  به 111شان را به کمیته تحریم ارائه دهند. درخواست
یکی از  ستتوان محاکم کشورهاي اروپایی میویژه  بهکننده و  کم ملی کشورهاي تحریممحا
هاي ملی و ملت گونه که بانک همان ؛ها باشدتحریمهاي حقوقی براي صدور رأي به لغو  حل راه

در دادگاه عالی انگلستان طرح دعوا کردند و دادگاه عالی این کشور به لغو تحریم بانک ملت رأي 
  112داد.

جمهوري اسالمی ایران رانی  کشتیرانی، دعواي  حوزه کشتی ترین اقدام حقوقی مطرح درمهم
منجر  2013 سپتامبر 16دادگستري اروپا است که در تاریخ  ي وابسته به آن در دیوانها شرکتو 

به صدور رأي در الزام شوراي اتحادیه اروپا به لغو تصمیمات مشمول اقدامات تحدیدي علیه این 
ي ها شرکتجمهوري اسالمی ایران و رانی  کشتیها (دعوا خواهان در این 113.دش ها شرکت

را به  115او دیگر تصمیمات شور 114اتحادیه اروپاشوراي  2010/413وابسته) لغو تصمیم شماره 
به ارزیابی اشتباه کشورهاي عضو  ،دادگاه در صدور رأي 116.شدندهمراه پنج ادعاي دیگر خواستار 

تصمیم شوراي اروپا  ،ها توجه داشت. از نظر دادگاهاتحادیه اروپا در اتخاذ اقدامات علیه خواهان
علیه ایران باید به اتخاذ اقدامات تحدیدي علیه یک شخص یا نهاد به دلیل حمایتش از 

و  واقع این کار را انجام داده باشد اي محدود شود که آن شخص یا نهاد به هاي هسته فعالیت

با تأکید بر تحریم  الملل تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین ؛علیرضا محمدي مطلق :ن.ك ،براي مطالعه بیشتر .111
 .1393الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم،  نامه کارشناسی ارشد حقوق بین ، پایانبرخی اتباع ایرانی

112. Judgement of Bank Mellat (Appellant) v. Her Majesty's Treasury (Respondent) (No. 2), 2013, 
available at: www.11kbw.com/app/files/PDFs/BM.pdf, accessed on 09/07/2014. 
113. IRISL v. Council of the European Union, op. cit. 

هاي نظامی  در حمل محمولهرانی  کشتیهاي مذکور بدین صورت بیان شده بود: شرکت  مبانی تحریم ،در این تصمیم .114
هاي شوراي  ها نقض فاحش تحریم هاي ممنوعه از ایران بوده دخالت داشته و حمل سه مورد از این محموله که شامل محموله

به گسترش رانی  کشتیشوراي امنیت گزارش شده است. همچنین ارتباط شرکت  کمیته تحریم ایرانِامنیت است که به 
هاي گروه  اي چنان بود که شوراي امنیت سازمان ملل متحد از کشورها درخواست کرد که به بازرسی کشتی تسلیحات هسته

ها  بر این وجود داشته باشد که این کشتی مبنی مشروط بر اینکه دالیل معقولی ،بپردازند جمهوري اسالمی ایرانرانی  کشتی
عالوه در بیان  اند. به شوراي امنیت سازمان ملل را حمل کرده 1929و  1803هاي  شده در قطعنامه معین ۀکاالهاي ممنوع

جمهوري اسالمی ایران، رانی  کشتیهاي مهندسی و خدمات دریایی گروه  در ارتباط با شرکت 2010/413دالیل در تصمیم 
شوراي امنیت را تسهیل  1747هاي مکرر مقررات قطعنامه  نقض ،جمهوري اسالمی ایرانرانی  کشتیشورا اعالم کرد که گروه 

بودند یا از طرف آن عمل رانی  کشتیا تحت کنترل گروه یهاي وابسته، در مالکیت  هاي دیگر نیز شرکتکرده است و خواهان
 )6و  5(بند  کردند. می

115. Implementing Regulation No. 668/2010, Decision 2010/644, Regulation No. 961/2010 and Regulation 
No. 267/2012. 

. ادعاي نقض تعهد به 2ها بر حمایت قضایی مؤثر.  . ادعاي نقض حق دفاع و نقض حق آن1: ند ازا این پنج ادعا عبارت .116
ادعاي ارزیابی اشتباه در اتخاذ  .4و حق بر انجام فعالیت اقتصادي. . ادعاي نقض اصل تناسب، حق بر مالکیت 3بیان دالیل. 

که  در جایی 2010/267) مقرره 2(23و ماده  2010/961) مقرره 2(16بودن ماده  قانونی ادعاي غیر .5ها.  اقدامات علیه خواهان
 )24(بند  کنند. ها تحمیل می اندازي محموله ممنوعیتی را بر بارگیري و بار ،آن مقررات

 

http://www.11kbw.com/app/files/PDFs/BM.pdf
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 117.ستیکند کافی ن می صرف خطري که فرد یا نهاد مربوطه در آینده چنین حمایتی را فراهم
، 1929و  1803هاي  عالوه دادگاه بیان کرد که اقدامات محدودکننده شوراي امنیت در قطعنامه به

رانی  کشتیگیرد و تنها سه نهاد تحت مالکیت و کنترل  جمهوري اسالمی را در بر نمیرانی  کشتی
اقدامات  جمهوري اسالمی ایران را مشمول تحریم قرار داده است. در پرونده نیز مدرکی که اتخاذ

جمهوري اسالمی ایران را توجیه کند از طرف شوراي اتحادیه اروپا رانی  کشتیتحدیدي علیه 
رانی  کشتیهاي  براي بازرسی کشتی ها دولتدرخواست شوراي امنیت از  118ارائه نشده است.

دهنده  صرفاً نشان ،بیان شده 2010/413جمهوري اسالمی ایران برخالف آنچه در تصمیم 
  119توسط این شرکت است.اي  حمایت از گسترش برنامه هسته» احتمال«

هاي نظامی و انتقال مواد مرتبط با  عالوه از نظر دادگاه باید بین دو موضوع صادرات سالح به
اي تفکیک قائل شد که این دو به هیچ نحو به یکدیگر مربوط نیستند.  هاي هسته گسترش فعالیت
ها و مواد نظامی اینکه در مواردي صادرات این سالحبر  مبنیادعاي شوراي اروپا  ،به همین دلیل

اي صورت گرفته  هاي هسته منظور تأمین مالی گسترش فعالیت توسط جمهوري اسالمی ایران به
درنتیجه، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (شعبه چهارم)  .شداست به دلیل عدم ارائه دلیل موجه رد 

ایرانی را غیرقانونی بداند به لغو رانی  کشتییه نهادهاي آنکه نفس اقدامات تحدیدي عل بدون
 جمهوري اسالمی ایران و دیگررانی  کشتی و دیگر مقررات علیه 2010/413هایی از تصمیم  بخش

 .کردهاي دادرسی  پرداخت هزینه ها حکم داد و شوراي اتحادیه اروپا را نیز موظف به خواهان
کنوانسیون حقوق دریاها  اجراي و تفسیر دریاها راجع بهالمللی حقوق  طرح دعوا در دیوان بین

هاي شوراي امنیت باشد نیز متصور  در مواردي که فراتر از قطعنامه 120ها کشتی سریع ترخیص و
حقوق دریاها نشده است این امکان براي  1982عضو کنوانسیون  ،تا زمانی که ایران امااست، 

همچنین با توجه به قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ایران  121ایران فراهم نیست.
اشخاص حقیقی و  1390122مصوب  ي خارجیها دولتبراي رسیدگی به دعاوي مدنی علیه 

 ي خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوري اسالمی ایرانها دولتتوانند از اقدامات  حقوقی می
گستري تهران اقامه دعوا کنند و دادگاه مکلف ه باشند در دادکردیا مقامات رسمی آن را نقض 

117. IRISL v. Council of the European Union, op. cit., para. 115, Case No.T-509/10 Manufacturing 
Support & Procurement Kala Naft v. Council, ECR II-0000, (2012). 
118. IRISL v. Council of the European Union, op. cit., paras. 55-56. 
119. Ibid., para. 57. 
120. Staker, Christopher, “Prompt Release Cases before the International Tribunal for the Law of the 
Sea”, The Bi-annual Newsletter of SJ Berwin´s International Arbitration Group, Issue. 1, 2004/2005. 
121. “International Tribunal for the Law of the Sea”, available at: http://www.itlos.org/index.php?id=15, 
accessed on 10/12/2014. 

مصوب  ،هاي خارجی قانون صالحیت دادگستري جمهوري اسالمی ایران براي رسیدگی به دعاوي مدنی علیه دولت .122
 .17/11/1392بازدید: ، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/809987هاي مجلس شوراي اسالمی،  ، مرکز پژوهش1390
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 عنوان عمل متقابل به این دعوا رسیدگی کند.  است به
پیش از رجوع به  استجمهوري اسالمی ایران متعهد  ،شدن برجام الزم به ذکر است با اجرایی

 37و  36سازوکار مورد توافق در برجام را طی نماید که مطابق با بندهاي  ،المللی سازوکارهاي بین
یند آن شامل رسیدگی توسط کمیسیون مشترك، هیئت وزیران خارجه و شوراي امنیت افر ،برجام

در صورت عدم رعایت  5+1یک از کشورهاي  ایران یا هر ،برجام 37و  36طبق مواد  123شود. می
فصل به کمیسیون مشترکی که متشکل از  و منظور حل موضوع را به دنتوانتعهدات طرف مقابل می

 15و این کمیسیون وظیفه خواهد داشت ظرف مدت  کنند، ارجاع استکشورهاي امضاکننده برجام 
که هر عضو معتقد باشد که موضوع  صورتی در ،روز موضوع را فیصله دهد. پس از بررسی کمیسیون

روز (که  15را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران نیز در طی  تواند موضوعاست می فیصله نیافته
. همچنین پس از بررسی توسط کمیسیون مشترك، کنندفصل  و قابل تمدید است) باید موضوع را حل

جاي) بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوي که اجراي تکالیفش موضوع  زمان با (یا به هم
ت مشورتی متشکل از سه عضو (یکی از سوي هریک ئند که هیکرخواست تواند داست می بحث بوده

بایست ت میئند. این هیکهاي درگیر در اختالف و یک عضو مستقل) موضوع را بررسی از طرف
یند اند. چنانچه متعاقب این فرکروز ارائه  15آوري را در خصوص موضوع پایبندي ظرف  الزام نظریه غیر
ت مشورتی را با هدف ئروز نظریه هی 5ابد، کمیسیون مشترك در کمتر از موضوع فیصله نی ،سی روزه

نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله  فصل موضوع، بررسی خواهد کرد و اگر کماکان موضوع به و حل
، آن طرف است» عدم پایبندي اساسی« شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداقنیافته باشد و طرف 

عنوان مبناي توقف کلی یا جزئی اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده یا به  تواند آن را بهمی
هاي توأم  د. با دریافت این ابالغ به همراه توضیحی از تالشکنشوراي امنیت سازمان ملل متحد ابالغ 

شده در برجام، شوراي امنیت  بینی فصل اختالف پیش و یند حلانیت آن طرف براي طی فر با حسن
براي تداوم لغو اي  ي خود در خصوص قطعنامهها بایست منطبق با رویهل متحد میسازمان مل

الذکر ظرف سی روز از تاریخ ابالغ به تصویب نرسد، د. چنانچه قطعنامه فوقکنگیري ها رأي تحریم
نحو  اعمال خواهد شد، مگر اینکه شوراي امنیت به مجدداً ،ي سابق شوراي امنیتها مفاد قطعنامه

 ند.کگیري تصمیم دیگري
فصل اختالف در برجام این است که در صورت ارجاع  و شیوه حلدرمورد قابل توجه  نکته

م شوراي امنیت وجود دائبراي هریک از کشورهاي عضو این امکان موضوع به شوراي امنیت، 
 ها شوند.دارد که با استفاده از حق وتو، مانع تصویب ادامه لغو تحریم

شامل رسیدگی در مراجع سیاسی است  ،روند رسیدگی در چارچوب برجام باید توجه داشت که
دهند و  نمی ست که لزومًا کار قضایی انجاماواجد اعضایی سیاسی  ،سیون مشتركیچرا که کم

123. Joint Comprehensive Plan of Action, op. cit., Arts. 36, 37. 
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شوند. سازوکار حل  می طور هیئت وزیران و شوراي امنیت که اساساً نهادهایی سیاسی تلقی  همین
مطلوب کشورهاي مقابل ایران خواهد بود و  ،در تحلیل نهاییکه اختالف در برجام به نوعی است 
صرفًا اقدام متقابل و بازگشت به وضعیت سابق خواهد بود.  ،بهترین شیوه جبران براي ایران

بیش از  ها نحوي طراحی شده است که امکان بازگشت کلیه تحریم نیز به 124ماشه مکانیسم
 ست.ها امکان استمرار لغو تحریم

 
 نتیجه 

ها، واداشتن کشور متخلف به بازگشت به مسیر یکی از اهداف اصلی در وضع و اعمال تحریم
و این هدف تنها باید از طرق قانونی و با رعایت تمامی  استالمللی  رعایت نظم عمومی بین

المللی حاصل شود، نه اینکه شوراي امنیت یا کشورها در تصویب  حقوق و قواعد اساسی بین
جمهوري رانی  کشتیالملل را نقض کنند. تحریم  ها، خود قواعد حقوق بینتگونه مجازا این

و بعد شد اي ایران آغاز  هاي هسته به استناد فعالیت 1929اسالمی ایران که اولین بار در قطعنامه 
هاي اتحادیه اروپا و برخی کشورها توسعه یافت، با برخی از اصول منشور ملل متحد و  با تحریم

برنامه جامع اقدام مشترك  1394تیرماه  23الملل در تعارض است. باالخره در  بیناصول حقوق 
اي و  و بر سر موضوع هستهشد و اتحادیه اروپا از سوي دیگر منعقد  5+1سو و  میان ایران از یک

علیه ایران تا پیش از  ها ممانع از ارزیابی حقوقی تحری ،حال این توافق . بااینشدها توافق  تحریم
رسد بعد از  مقدمه برجام به نظر می 11طور به استناد بند   د و همینش شدن برجام نمی اییاجر

هاي نامشروع خارج از شوراي امنیت وجود  اجراي برجام نیز امکان طرح دعوا در خصوص تحریم
ارزیابی حقوقی  ،داشت. اختتام برجام در هر زمان نیز امري محتمل خواهد بود که درمجموع

 سازد. لیه ایران را ضروري میع ها تحریم
هاي جدید در عرصه صنعت توجه داشت که شوراي امنیت در مواردي با اعمال تحریم باید
ضرر، آزادي عبورومرور  المللی یعنی حق عبور بی برخی از حقوق عرفی دریانوردي بین ،رانی کشتی

است. در خصوص هاي دولتی و نظامی را نادیده گرفته در دریاي آزاد و مصونیت کشتی
گرفتن قواعد حقوق بشري و برخی از  نادیده ،ترین مسئلههاي اتحادیه اروپا نیز مهم تحریم

مقررات منشور ملل متحد است. همچنین طبق رأي دیوان دادگستري اروپا این اتحادیه بدون 
ي وابسته به برنامه ها شرکتو رانی  کشتیارتباط شرکت ملی بر مبنی ارائه دالیل موجه و قانونی 

تواند موضوع را به شوراي امنیت  طرف اختالف می ،نشودوزیران حل  تئچنانچه اختالف در کمیسیون مشترك و هی .124
 ظرف الذکر فوق قطعنامه چنانچه. ندک گیري رأي ها تحریم لغو تداوم براي اي قطعنامه خصوص ارجاع دهد تا شوراي امنیت در

 شوراي اینکه مگر شد خواهد اعمال مجدداً ،امنیت شوراي سابق هاي قطعنامه مفاد نرسد، تصویب به ابالغ تاریخ از روز سی
 ماشه یاد شده است. مکانیسماز این شیوه به  .ندک گیري تصمیم دیگري نحو به امنیت
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علیه جانبه  یکهاي  ها کرده است. برخی از تحریممبادرت به تصویب این تحریم ،اي ایران هسته
ایران نیز با اصولی نظیر اصول منشور ملل متحد، اصول حقوق بشر، اصول حقوق رانی  کشتی

 دریاها، اصول مصونیت دولت و قواعد قراردادي در تعارض است.
مربوط به قضیه آفریقاي  1971المللی دادگستري در نظریه مشورتی سال  بینهرچند دیوان 

امروزه  125،هاي شوراي امنیت را نداردکند که دیوان قدرت بازبینی قطعنامه جنوب غربی بیان می
امکان  ـ صورت محدود و موردي در دیوان دادگستري اروپا هم به  آنـ اي در سطح منطقه

رسد در صورت  نیت و شوراي اتحادیه اروپا فراهم است. به نظر میارزیابی تصمیمات شوراي ام
با تأکید  ستتوان می ها، دولت ایرانگونه تحریم هاي سیاسی براي رفع ایننرسیدن روش نتیجه به

اقدام به طرح دعوا  ،المللی قضایی بین الملل در مراجع قضایی و شبه بر برخی از اصول حقوق بین
ي ها کردن آن بخش از تحریم مصلحتی و اجاره کشتی نیز براي خنثیند. استفاده از پرچم ک

المللی حقوق دریاها در  . طرح دعوا در دیوان بینبودپذیر  در چارچوب اقدام متقابل امکان ،نامشروع
ون حقوق دریاها در مواردي خاص و امکان رجوع اتباع ایرانی یصورت عضویت ایران در کنوانیس

جمهوري اسالمی روي   هاي پیش ي متخلف، از گزینهها دولتن علیه به محاکم دادگستري تهرا
 است.رانی  کشتیهاي نامشروع در بخش  ایران براي مقابله با تحریم

125. Recker, Sebastian, “European Court of Justice Secures Fundamental Rights from UN Security 

Council Resolutions”, Gottingen Journal of International Law, No. 1, 2009, p. 174. 
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