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 ده یکچ
معاهدات  ةجلو  نظام  طن   یآشکار  در  را  خود  تصم  نیکشور  و  شورا  ماتینظرات    ی مجلس 
. چنانچه  سازدیم  انینما  یالملل نیب  یهانامهموافقت رد    ای  رشینگهبان در پذ  یشورا  ای  یاسالم

حقوق    نیابهام مکنون در مضام   نیافزوده شود، چند  ندیافر  نی عمق نگاه حاکم بر ا و  بر وسعت  
  ه یسا  یو منافع مل  ت ی بر امن  ی دیتهد  مثابةبه    کی متوجه کشور دانست که هر    توانیم   را  یاساس

از  افکندیم ب  کی.  معاهدات  بر    یآثار  توانندیم  یالمللنیمنظر  قهراً  فرامل  ةریدارا    ی تعهدات 
 یکشور قرار گرفته باشند و از منظر  ینظام داخل  رشیمورد پذ  آنکهدون  ب  کنند  لیکشور تحم

  ی و خارج  یداخل  ةشدب یدر مفاد تصو   رتی احتمال مغا  یسازوکار نظارت  قدانف  تعلبه    گرید
دارد تحق  پیش رو  نوشتار.  وجود  تب  یلیتحل  ـ یفیتوص  قیبا روش  نظام    خأل  نییبه  در  موجود 

لزوم    شودمی از نظر گذرانده    قیتحق  نی. آنچه در اپردازدیم  ران یا  یاسالم  یجمهور  یمعاهدات
جهت اطالع    یسازوکار  ةیته  نیکشور و همچن  یالمللنیب  ةیرونش در  اک نظام کنش و و  نیتدو
و مکتوم    یقهر  بتوان آثاراست تا    یالمللنیمعاهدات ب  ب یپساتصو   ندیااز فر  صالحیذ  یهانهاد

 معاهدات را به حداقل رساند.
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 مقدمه 
و   بیننامهموافقت معاهدات  ابزار یکی  المللی  های  حقوق  دولت   اصلی   از  تابعان  و  ها 

شوند که  الملل محسوب میبین  ةجامعها در  الملل در تنظیم و پیشبرد روابط سیاسی دولت بین
از    یانتص به جهت    ،ان راارگذقانون  مین اهداف و منافع ملی  أبه سبب نقش اثرگذارشان در ت

برابر   به تض  یهداتتعملت در  بینمنافع    ییعکه  ، به سمت  شودمیکشور منجر    المللیداخلی و 
انعقاد معاهدات سوق داده است تا از تتعیین محدودیت و به به حقوق    یعدکارگیری ضوابط 

 (.115: 1394فتاحی زفرقندی،  و )بهادری جهرمی جلوگیری شود ملت 
م این  و ن  یادر  معاهدات  جایگاه  از  سخنی  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اگرچه 

بیننامهموافقت  آن های  مختصات  لحاظ  به  ایران  دولت  با  مرتبط  مراتب  المللی  سلسله  در  ها 
الزم حقوقی  وفق  هنجارهای  است،  نیاورده  میان  به  کشور  مدنی   9  ةماداالجرای  که   ،1قانون 

دول سایر  با  ایران  میر  معاهدات  قلمداد  قانون  حکم  در  میا  حقوقی  کند،  ماهیت  توان 
  125و    77که در پرتو اصول    دکرالمللی را در قالب »قانون عادی« شناسایی  های بینعهدنامه

است  گرفته  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  نظارت  و  تصویب  مستلزم  اساسی  )ضیائی    قانون 
اساس،  (63:  1392بیگدلی،   همین  بر  نظام   نینو قا  الزامات  همة.  در  عادی  قوانین  بر  حاکم 

المللی نیز معتبر و  های بینحقوقی جمهوری اسالمی ایران در خصوص معاهدات و کنوانسیون
توان می  2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   72تبع با مداقه در اصل  هب  که  مجری خواهد بود

در گرو مطابقت    راالملل  نبی   ةجامعاعتبار و صحت جملگی قراردادهای دولت ایران با تابعان  
ا  یت حاکم   یرناپذخدشه  یمبنا   منزلةبه    ،یو قانون اساس  یعت با شر  آنان که    دانست   ،یرانملت 

پاسدار پ  یضامن  از  برخاسته  منافع  م  یونداز  داخل  یانمتقابل    الملل ینب  ةجامعبا    یرانا  ینظام 
 . (1401)لهراسبی،  است 

در    چالشیلیکن   یا    ورایکه  تصویب  بینعدفرایند  معاهدات  تصویب  نظام م  در  المللی 
نا کشور  معاهداتی حقوقی  قهری  جوانب  و  الزامات  با  مواجهه  یا    پیداست  خواسته  که  است 

بر   کشور ناخواسته  حقوقی  می  نظام  اکنونتحمیل  از    ،شوند.  بیش  گذشت  از   چهلبا  سال 
همچنان   ایران،  اسالمی  شالزم   آثارانقالب  با  مغایر  معاهدات  در    رعاالجرای  اساسی  قانون  و 

و  بین  ةجامع نهادنیز  المللی  وقوف  جمله  عدم  از  معاهدات  پساتصویب  سیر  بر  ناظر  های 
بسا معاهداتی که به های زیرین نظام حقوقی سایه افکنده است. چهر الیهباست که    محظوراتی

همچنان   هان آور آلیکن اثر قهری و الزام  ،یید مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان نرسندأت
دایر بین  ةبر  و  داخلی  ایران  تعهدات  که  بالمللی  معاهداتی  تعداد  چه  و  و  رغم  به ماند  تأیید 

 . ندباش  الملل به ثبت رسیدهبین ةجامعپذیرش در نظام داخلی به نحو و نمط دیگری در 
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پ  نوشتار در  از    یهاچالش  یفتوص  یحاضر  با    حقوقینظام    ةمواجهبرخاسته  کشور 
ب س  لمللیاینمعاهدات  در  که  تحم  یب عدم تصو   یا  یب تصو   یندا فر  یراست  آثار    یلآنان واجد 

 .شوندیم المللییندر مجامع ب یداناپ یاسیو س یحقوق
های  برخاسته از هنجارتعهدات    مضمر جعلبه تبیین مبانی    ، ابتدااین تحقیق، در دو بخش

می  ةدایر بر    جهانی  ةجامعاالتباع  الزم  کشور  حقوقی  سپس  زدپردانظام  رژیم    خأل  و  قانونی 
گونه   به رفع هررهگذر    از اینتا    دکنمیتصویب معاهدات در جمهوری اسالمی ایران را بازگو  

تعهد کشور    آورالزام   تحمیل  آثار .  بینجامدبر  سایر  به  نسبت  را  تحقیق  این  ممیز  وجه  آنچه 
میدانشگاه  پژوهشی شکل  تالقی  از  نامشهود  جوانب  و  الزامات  تبیین  حقوقی ی  دهد  نظام 
  المللی است که در بطن منابع اصلی و سایر آثار پژوهشی مرتبط تا های بیننامهموافقت کشور با  

سید حسین عنایت    ةمقالتوان به آثاری همچون  است. اگرچه می  کنون مورد مداقه قرار نگرفته
 یبا فقه اسالم  آن  یقیتطب  ةمطالعو    یرانا  یدر حقوق کنون  المللیینمعاهدات ب  یمتنظ»  با عنوان

ب حقوق  که  معاصر  المللینو  بین  ةمجل  در«  ریاست حقوقی  رسیده المللی  چاپ  به  جمهوری 
یا کتاب   با  خلف رضااست   یجمهور  یدر نظام حقوق  یالمللینب  یهانامهموافقتعنوان  یی 

،  کرداست اشاره    رساندهچاپ  به    آن راشورای نگهبان    ةپژوهشکدکه انتشارات    یرانا  یاسالم
تنظیم    ةنحو اصلی هر دو اثر بررسی نظام حقوقی معاهدات در قانون کشور و همچنین    ةئلمس

کشور  در  معاهدات  دقیق  کاوش  وجود  با  که  است  بوده  ایران  کنونی  حقوق  در  معاهدات 
یند پساتصویب معاهدات االملل یا چالش فرجوانب ناپیدای تالقی معاهدات متضمن عرف بین

جمله   میین  ا  ةنشدهپرداخت  موضوعاتاز  محسوب  ازاینشودآثار  به    رو،.  پرداختن  ضرورت 
 یابد.موضوع فعلی اهمیت دوچندان می

 الملل ن یبودن قراردادها در حقوق ب یبر اصل نسب ی تأمل  .1
معاهده   رضا  یالمللنیب  ةنامموافقت   ا یهر  دو    ةارادو    ت ی محصول  دولت    ا یمشترک  چند 

که بدان موجب   نتا  همةاست  و  متعاهد  نیمتوجه طرف  را  جیآثار  ا دکنیم  نیو  اما در    ن یب  نی. 
مستحدثه  ةجامعنیازهای   اقتضائات  متنفذ    ا ی  ،بشری،  دول  برخ  ةدامنمنافع  معاهدات    ی اثر  از 

االجرا  هنجار الزم   کیتا به    دهدی م  یتسر  نیفراتر از تعهدات متعاهد  ییرا به قلمرو  یالمللنیب
معاهدات   نییبه احصا و تب  ،در دو گفتار  ،ضر مقالهحا. بخش  دشو مبدل    یالمللنیب  ةجامعنزد  

 .پردازدیم المللنیآن در نظام ب یاثرسازیب یواجد وصف مذکور و طرق و راهکارها
 لهئمس حیتشر. 1ـ  1

ای  الملل به گونهالمللی در حقوق بینهای بینجایگاه برخی از پیمان  ،طور که اشاره شدهمان



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 
118 

یا عدم پذیرش  که  دولت آنش  پذیر  است  از سوی  الزمتأثیرها  ها  ماهیت  بر  االجرای سند  ی 
اثر   پذیرش   عدم  و حتی در صورت    ردندا  یادشده المللی  بین  ةجامعحقوقی آن در ارکان    سند 

باقی پابرجا  نظر  مورد  دولت  بین  برای  حقوق  در  اگرچه  ماند.  همخواهد  سایر    ،الملل  مانند 
متعاقدین با  در ارتباط فقطهر قرارداد اصوالً  ،دادها«اربر اصل »نسبی بودن قر ، بنا3شعب حقوق 

را   معاهدات  از  منبعث  مفاد  و  قواعد  که  است  مطرح  استثنائاتی  است،  اجرا  قابل  و  معتبر 
 دهند. های عضو قرار میبخشند و وسعت اعتبار معاهده را فراتر از قلمرو دولت عمومیت می

  ة جنبالملل باشند و  دید در حقوق بینج  عمومی  ةقاعدآن قسم از معاهداتی که واضع یک  
های دیگری که عضو معاهده نیستند  بر دولت   ،ناخواه المنفعه داشته باشند، به مرور و خواهعام

 4د.نافکنالملل میای از اجبار بر تابعان حقوق بینو سایه گذارندمیاثرگذار 
معاهدات از  دیگر  آن  ةدامنکه    ،قسمی  تکلیف  و  خار  هااعتبار  دولت ج  به  عضو  از  های 

می بین  هستندقرادادهایی    ،یابدگسترش  عرفی  قواعد  متضمن  موارداالمللیکه  این  در  به   ،ند. 
یا   معاهده  در سیاق یک  عرفی  قواعد  تحریر  آننامهموافقت صرف  اثر حقوقی    همة شامل    ها، 

 ،قرارداد باشدد  آنکه بسته به وجو   دلیل این اجبار نه  ،شود. در واقعالملل میتابعان حقوق بین
بار قدرت   جهانی است که این  ةجامعالملل نزد  ماهیت و جایگاه عرف بین  و  بلکه این حقیقت 

قابل تأملی که در این مبحث باید افزود جایگاه    ةنکت  5.دکنمیمعاهده منعکس    ةجلو خود را در  
آن دسته از   ،بدیاالملل عرفی تجلی میبین که در بخشی از حقوق  ،قواعد آمره است. قواعد آمره

المللی طرفین را ملزم  های بیننامهموافقت که حتی در صورت عدم قید آن در گویند  قواعدی را 
 ناشی  آمره از آنجا  ةقاعد  ةعمداهمیت    ،بنابراین  (.Hannikainen, 1998: 2)  کندبه رعایت آن می

ناشی از حقوق  ت  دااند، از تعهکه ماهیت حقوق عرفی پیدا کرده  ،این هنجارها  همةکه    شودمی
قضایی است که چنین هنجاری را    ةرویها و  دولت   ةرویبلکه این    ،گیرندت نمیئمعاهدات نش

های مختلف نزد  در پرونده (.Crawford, 2012: 824) فارغ از مبنای معاهداتی آن شکل داده است 
بین دردیوان  بدون  دیوان  دادگستری،  تعهدات  المللی  معاهداتی  مبنای  داشتن  بر  صر،  نظر  فاً 

 6. ه است رأی خود را صادر کرد   ،اساس جایگاه متمایز قواعد آمره
های  بر مصالح سیاسی و منافع دولت   دیگری از قراردادها وجود دارند که صرفاً بنا   ة دستاما  

بین منعقد شدهمتنفذ  به  المللی  آنان  تا  قرارداد    اقتدار   ةواسطاند  به  بخشند و   ةجنبخود  الزامی 
حفظ  »المللی با سه هدف  دول متنفذ بین  ،سو سازند. در حقیقت ا با خود همر  للالمبین  ةجامع

قرارداد»،  «منفعت  در  تغییر  ایجاد  موجود»و    «،قدرت  سیاسی  موانع  از  در   «گذر  را  ضوابطی 
  سو با مصالح اقتصادی هم  کنند که کامالًاالجرا تبدیل میالزم  ی الملل به هنجاربین  ةجامعسطح  

نظام  و و  باشد.  خو ی  سیاسی  دولت   بنابراین،د  توافق  بینامروزه  پرنفوذ  سر  های  بر  المللی 
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و تعهد حقوقی برای کشورها    شودمیالرعایه  واجب   ای مانند قانون برای سایر دول عمالًقاعده
وری  ایا رژیم کنترل فن   (FATF)اقدام مالی    ةویژگروه    ةگان49های  العملگیرد. دستورشکل می
که    هستنداسنادی    کامالً،  7موشکی ایران است   ةبرنامها علیه  س هجمهساا   که  ،(MTCR)موشکی  

تنظیم   و  تهیه  پرنفوذ  دول  منافع  تأمین  هدف  دنبالهاند  دهشبا  کشور  چندین  پیوستن  با  رو  و 
 المللی خواهد شد.گردانی از آن سبب نقض تعهد و مسئولیت بینروی

نین معاهدات و اسنادی گسترش یافته  چ   وذقلمرو نف  ،هابه موازات تعمیق روابط میان دولت 
بین روابط  بنیادین  موضوعات  برو  در  را  بنابراین  الملل  است.  معاهدات    ،گرفته  که  بجاست 

 .در نظر بگیریمالملل بین ةجامعقواعد اساسی حقیقی  ةمثابمزبور را به 
 تأثیر  ،مالً، ع در نظام حقوقی کشور  یادشده  ةگانسههای  نامهموافقت   یا تصویب   عدم تأیید

الزم تعهدات  استقرار  بر  ایرانچندانی  اینکه   المللبین  ةجامعدر    االجرای  بر  مضاف  ندارد. 
  اجرای تعهدات برخاسته از آن در قانون اساسی  ةنحو المللی و مسکوت ماندن جایگاه عرف بین

 بیش از پیش بر این چالش افزوده است.  جمهوری اسالمی ایران
المللی مصوب پیش از انقالب اسالمی بر های بیننامهموافقت ر  اثاما در این بین چگونگی  

مطرح در نظام حقوقی کشور است که    هایتعهدات جمهوری اسالمی ایران نیز از چالش  ةدایر
المللی است. سکوت نظام حقوقی کشور در  واجد آثار حقوقی متعدد در سطوح داخلی و بین

  ،از انقالب اسالمی به عضویت آن درآمده است   یشپ  که ایران  ،المللیمواجهه با معاهدات بین
بای آموزه  درا  بر  بینمبتنی  حقوق  تفسیر  های  حیث دکرالملل  این  از  بر    ،.  داخلی  تغییرات 

بین بیننامهموافقت از جمله    ،المللی کشورهامناسبات حقوقی  ایجاد نخواهد   ،المللیهای  اثری 
امر نام  ،کرد و همین  به  بین«  »اصل تداوم دولت   که  به طور    ،شودالملل شناخته میدر حقوق 

در   است.   ةرویضمنی  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  ایران  اسالمی  بین  8جمهوری  المللی  اسناد 
بشر  المللیینب  یثاقینماز جمله    ـ متعددی  ایران و    1955مودت    ةعهدنام،  حقوق  مریکا،  امیان 

آن به حیات حقوقی خود    زا بودن هدتعرغم  بهکه    ـ و سایر موارد  ،کنوانسیون حقوق پناهندگان
بعد از انقالب اسالمی ادامه دادند مبین پذیرش اصل تداوم دولت در سلوک سیاست خارجی  

که   است  ایران  اسالمی  جمهوری  الزم حکومت  تعهدات  استقرار   ة جامعدر    یرانا  یاالجرابر 
 انجامد. الملل میینب

 عدم   رغمبهحتی    المللی است کهاد بینسن ا  حائز اهمیت در این میان مواجهه با  ةنکت  ،لیکن
نظام  آن  پذیرش  یا  تصویب  توسط  حقوق  در  آن  مفاد  ایران  رعایت    داخلی  بدون  و  دولت 

شوند. مثال واضح  می  گذارده  اجرا  به  المللقانون اساسی در سطح بین  125و    77مناسبات اصل  
م دانست که با وجود عدم ده ازتوسط دولت ی  9پاریس«   ةنامتوافقتوان اجرای »این گزاره را می
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الحاقی آن به مجلس و طی تشریفات قانون اساسی تعهداتی از جانب دولت مبنی    ةالیح  ةارائ
به   عهدنامه  مفاد  رعایت  شد.   سازمان  وهوایآب  تغییرات   کنوانسیون  ةدبیرخانبر  ارائه   10ملل 

به شمار  گلخانه  یگازها  انتشار  کاهش  برای  المللیبین  حقوقی  که رژیم  ،پاریس  ةنامتوافق ای 
بند    ،رودمی می   4  ةماد  2مطابق  متعاهدین  از  مشارکت  خود  »سند  تنظیم  با    ةشدتعیینخواهد 

گلخانهNDC)  11ملی« گازهای  کاهش  میزان  پنج(  را طی  اما دولت   ای خود  دارند.  اعالم  سال 
نگهبان تأیید شورای  و  اسالمی  مجلس شورای  تصویب  بدون  ایران  اسالمی    ،وقت جمهوری 

در ایران« را    ملی  مشارکت   نظر  مد  ةبرنام»  مزبور، سندی تحت عنوان  ةعهدناممبنی بر الحاق به  
ملی    ةشدتعیین  مشارکت   و همان را به عنوان سند کرد    12در هیئت دولت تصویب   1394سال  

ایران اسالمی  ثبت  توافق  4  ةمادمطابق    ،کشور جمهوری  به    تغییرات   کنوانسیون  ةدبیرخاننامه، 
  2030ای تا سال  درصدی گازهای گلخانه  4کاهش    در زمینةملل رساند تا    سازمان  ایوهو آب

 13. دکنابراز تعهد و همکاری 
المللی در نظام داخلی حقوق ایران را نیز  بر این اساس، عدم تصویب و پذیرش اسناد بین

به  نمی این    ةمنزلتوان  گاه  دانست.  مذکور  اسناد  از  برخاسته  حقوقی  اثر  الملل  نبی  ةجامعرفع 
  ةدامنتعهداتی را بر    ،الملل و قواعد آمره، قهراًاقتضائات ناشی از عرف بین  ةواسطاست که به  
کند و گاه این دولت است که خود را عامدانه یا سهوی در المللی کشور تحمیل میتعهدات بین

میزیان  ةورطچنین   قرار  بدآوری  منظور  یدهد.  پیش  یکین  آسیب از  اساسی  ی  اسشننیازهای 
الملل معاهدات کشور وقوف بر چنین جوانب مستتری از بطن مفاهیم حقوق  نظام حقوق بین

شدبین پرداخته  بدان  مبحث  این  در  که  است  معاهدات  سازوکارهای    .الملل  آتی،  مبحث  در 
 تقبل چنین ضمانی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.  ساختن اثر دون ب

 ران یا یاسالم یجمهور یالمللن یب ةیورنظام کنش و واکنش در  نیتدو. 2ـ  1

آنچه می  اسناد  اساسًا  از  برخاسته  از    یادشدهتواند تعهدات  ایران تعهدات بین   ة دایر را  المللی 
ثبت مخالفت و اعتراض دائم  کن ساقط   ادعای کشور  د  ادعا و  قالب  ایران در  جمهوری اسالمی 
است. اعتراض یک   ، المللی بین   ة ی ور   جهت ثبت یک   ، الملل بین   ة جامع   نزد ارکان   14)پاسخ(  متقابل 

نظیر وضع معاهده، داللت بر این دارد که دولت   ، المللی بین   ة جامع   دولت به اقدام یا تصمیم ارکان 
بین اعتراض  نظر حقوق  از  را  اعتراض  مورد  یا تصمیم  اقدام  می کننده  تلقی  غیرقانونی   کندالملل 

 (Lauterpacht, 2011: 286 .)  نخست  ة وهلز تنظیم و ابالغ اعتراض، در  ا  ده کنن هدف دولت اعتراض، 
 ,Lindley)   گونه رضایت ضمنی به آنچه مورد اعتراض واقع شده را منتفی سازد   این است که هر 

کننده آثار حقوقی اقدام یا افزون بر این، اعتراض بدین معناست که دولت اعتراض   (. 216 :1969
داند. ر مقابل خود نافذ و قابل استناد نمی د   راو آن   شناسد نمی تصمیم مورد اعتراض را به رسمیت  
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اعتراض   ، همچنین  یا دولت  تدابیر دیگر جهت مقابله  اتخاذ  کننده اعتراض خود را محملی برای 
 (. MacGibbon, 1953: 297)   د کن رفع آثار اقدام یا تصمیم مورد اعتراض قلمداد می 

ری اسالمی ایران را قهراً  هو جم  اعتراض دائم و مستمر   ةمؤلففقدان توجه به    ،بر این اساس
آن  به  که  اساسی  قانون  یا  شرع  با  مغایر  معاهدات  اجرای  سمت  است به  نپیوسته  حق   ها    یا 

راشرط نگهبان  ـ هایی  شورای  ایرادات  رفع  جهت  آن  ـ احیاناً  سوق  بر  است  کرده  اعمال  ها 
  ة پروندکلمبیا در    لت دو  مثالً  .المللی قابل مشاهده است بین  ةجامعمشابه آن در    ةرویکه    دهدمی
بر اساس رأی دیوان   ،مجرمیناسترداد    1911  ةمعاهددر    یت رغم عدم عضو بهه،  دوالتتور  یتاها
دادگستریبین به    ،المللی  و  یتاها  تحویلموظف  بود  پرو  دولت  به  فقدان    دوالتتوره  به جهت 

دائم، اعتراض  معنوی  و  مادی  نتوانست   ،اساساً  عنصر  کلمبیا  خودتعر  دولت  را رم  ج  از  یف 
ایجاد یک رویه در سطح   بنابراین،جلوه دهد.    یادشدهاالجرای  الزم   ةمعاهداثرساز و برخالف  

از طریق عملکرد  ،المللبین  ةجامع اعتراض مستمر  ثبت  با  دیپلماتیک    یابیانیه    یا  که  مکاتبات 
اجباری   تعمیم  است،  تحقق  بیننامهموافقت قابل  بر  های  را  بی  ةدایرالمللی  مللی  الن تعهدات 

 .( 130: 1394 یرفی،ص و یانرنجبر) رساندکشور به حداقل ممکن می
دولت جمهوری اسالمی ایران با ثبت اعتراض و مواضع دائم   ةرویمادامی که    با این حال،

بین حقوق  تابعان  همچنان  نزد  نشود،  محرز  و    آثارالملل  و    ة الرعایواجب قهری  معاهدات 
بیننامهموافقت  بر  های  به ثبت تعهدات ملی و فراملی کشور سایه می  ةمن داالمللی  الزام  افکند. 

جمهور  یا  یهرو الزم  یرانا  یاسالم   یاعتراض  اسناد  مفاد  ارکان  یادشدهاالتباع  به   ةجامع  نزد 
به   تواندیم  کند،یم  یداانه نمود پی سال  ی هاگزارش  یاقکشورها در س  یرکه مانند سا   ،المللیینب

تابع  یرانا  لتدو  ةیرو  یریگ و شکل  ینتدو ب  یننزد  ا  جرمن  المللینحقوق  که  مهم را    ینشود 
دولت    یقانون  حةیال   یادر طرح    یالزام  یط  توانیم وفق    یا  یاسالم  یمجلس شورا  یاتوسط 

 15برآورده ساخت.  یالمللینب یهاو انعقاد توافق یمتنظ یچگونگ ةنامییناصالح آ
  ی جهت اسقاط اثر قهر  المللینحقوق بر د نظام واکنش یرکن ماد  ینکهعالوه بر ا  ،مهم ینا

م محقق  را  هنجار   ةسابق  یک   ،سازدی معاهدات  سلسله  از  اثرگذار  ییهامنفرد  مستعد  بر    یکه 
کشور در    ةیرو  یت در تثب  یگرثر دؤ تا با اعانت از رکن م د  کرخواهد    یجادرا ا  یستندن  یراندولت ا
االتباع در الزم  یحقوق  یماتتصم  یرشپذعدم    یا  یرشکه همان اعتقاد به پذ  ،المللیینب  ةجامع

فرامل در    یسطح  و  مورد   یآثار حقوق  ،16کندیم  یداپ  نمود  OPINIO JURIS  ةقاعداست  اقدام 
 نفوذ و استناد مضمحل سازد. یت کنش را از قابل

مهمی موارد  در  ایران  اسالمی  جمله    ،جمهوری  با  موشک  موضوعاز  بالستیک،  های 
مندی کشور از فناوری موشکی  ارجی خود، مشروعیت بهرهخ  ست کارگیری این قاعده در سیابه
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 یمرژو اعتراض دائم خود به    ت را مسجل ساخته است. بدین منظور دولت ایران با ثبت مخالف
  ة برنامعدم عضویت ایران در آن همواره مبنای هجمه علیه  رغم  بهکه    ،یموشک  یکنترل فناور

این رژیم بر    یگذارقاعده  صحت  یبرا  الزم  یطرا شگونه    هر  ،، اساسا17ًموشکی ایران بوده است
  هنگامی   المللینهنجار در حقوق ب  یکبه    هااساس الزام دولت   . زیرامواضع ایران را منتفی کرد

 ,Lepard)  شده باشدمحرز    خود  ةیروبه طور خاص با عملکرد و    دولت   آن  یت است که رضا

  ة برنام  یه که عل  ی متقابل  یب ادعاهاالق   خود در  ة یروو دولت ایران توانست با ثبت    (123 :2010
است    یموشک بوده  مطرح  برابرکشور  باشد  در  داشته  مستمر حقوقی  واکنش  مهم  بدین    .این 
مجموع    ،حیث  که ادعا  19از  اروپا  یکا،مرا  ةمتحد  یاالتا  یی  کشور  آلمان،   ییسه  )فرانسه، 
 یمرژ  ةضابطموجب    هب  و  مطرح کردند  یرانا  یموشک  ةبرنام  یهعل   یهونیستیص  یمو رژ  ،(یسانگل

  ی اسالم  یجمهور  18اند قلمداد شده  یا هسته  یرانا  یکبالست  یها موشک  یموشک  یکنترل فناور 
ه است و در مقام تبرده را بدون پاسخ نگذاشنام  یهاطرف  یهااز ادعا  یکیچتا به امروز ه  یرانا

به شورا   17متقابل    یادعا ارسالیر دب  یا  یت امن  ی نامه  متحد  ملل  سازمان    همة در    وه  ردک   کل 
در    یحقوق  یگاهفاقد جا  رااست و آن  ده  کرآن اعالم    ةضابطو    یمموارد اعتراض خود را به رژ

است  المللیینب  ةجامع به    بنابراین،  19. دانسته  هیچ  ةضابطاستناد  ایران  که  آن رژیمی  گاه عضو 
محسوب  ل  مل البین  ةجامعیران در  ا  یکبالست  یهاخواندن موشک  یاهسته  مبنای  ولیکن  ،نبوده
ا  با  ،شده است می دائم  باعث    یرانمخالفت  که  دراساس  یت حقتثب همراه شد  از    ی مندبهره  ی 

 ی شد. توان موشک
  ران ی ا  ی اسالم  یب اثر حق تحفظ معاهدات مصوب جمهور ی عدم ترت.  2

 الملل ن یدر نظام ب
ابهامات  یکی حقوق  ی از  نظام  متوجه  همواره  بررس  یکه  بوده  ق  یکشور  اعمال  رصد    د و ی و 

در    معاهده واقع نشدند.  نیام   رشیمورد پذ  ایاست که به علل مختلف ارائه    یتحفظ بر معاهدات
شرط    ،قیتحق  از بخش  این   بررسی    ییهاونی کنوانس  ایمعاهدات    ی ریتفس  یهاهیاعالم  ایحق 
به  شوندمی قکه  وجود  از جانب جمهور  دیرغم   مورد   ایارائه    گاهچیه  رانیا   یاسالم  یتحفظ 
 .اندنشده واقعاند( سازمان ملل متحد بوده ةرخانیدبمقاله صرفاً  نی)که در ا معاهده نیما رشیپذ
 در داخل و خارج  یالمللنیمعاهدات ب  بیتصو نتیمبا نییتب. 1ـ  2

تحمیل الزامات قهری معاهدات زمانی است که چنین اسنادی با لحاظ قیودات و تحفظات مورد  
نحو دیگری    به  نزد دبیرخانه یا امین معاهده  ،اما  ،رسندد  أییتأیید مجلس و شورای نگهبان به ت

که    ،ها در دنیای کنونیبا فرامرزی بودن اغلب پدیده  ،د. در واقعنارائه یا مورد پذیرش واقع شو 
می پیش  تصمیم  گاه گهروند،  به سوی جهانی شدن  از  اقتضائات  شماری  فراخور  به  ملی  های 
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مصالح ملی و منافع نهفته در پرتو شرع و    ،ف دیگراز طر.  وندشاعمال میاتخاذ و  المللی  بین
می اساسی  بینقانون  تعهدات  قبول  در  که  مراعات  طلبد  احتیاط  جوانب  )ساعد،   دشو المللی 

ها ابهامات  نامهموافقت معاهدات و    بسیاری از   با توجه به اینکه در مفاد  ،(. در نتیجه188:  1394
جویی برای به حداکثر  چارهفکر  به  هادقیق در آنبا ت ها شورو گریزهایی وجود دارد که برخی ک 

رساندن منافع ملی خود هستند، بایسته است با اتخاذ اقدامات مناسب حقوقی درصدد استفاده  
اعمال حق شرط )تحدید تعهد( در    بنابراین،(.  40ـ    1:  1390)راعی دهقی،    ها بوداز موقعیت 

با آنان  مغایرت  احتمال  که  مفادی  اسازمو   خصوص  میین  اساسی  قانون  اصول  و  رود  المی 
از دولت   ترتیب،یابد. بدین  ضرورت می برابر معاهدههر یک  هدف و   و  ای که موضوعها در 

می مناسب  و  شایسته  مقرراتش،  برخی  استثنای  به  مجموعاً،  را  آن  میمحتوای  توانند بینند 
معنای بخشیدن  ازای  در  را  مزبور  سند  در  عضویت  به  مفاد   قبول  ردمو   رضایتشان  به  خود 

 (. 286: 1382، همکاران)کک دین و  شودمعاهده متجلی سازند تا پذیرش معاهدات تسهیل 
یا کنوانسیونی به صرف اعمال حق شرط به تصویب    نامهموافقت بسا  لیکن در این میان چه

ذی ولیکننهاد  باشد،  رسیده  داخلی  امین  ،صالح  نزد  معاهده  ثبت  و  اسناد  تبادل    یا   هنگام 
 . نشده باشدارائه  به امین معاهدهنه، حق شرط مورد نظر توسط دولت بیرخاد

که جمهوری اسالمی ایران تاکنون بدان    ،المللیموضوع مربوط در شماری از معاهدات بین
است  می  ،پیوسته  اعالممالحظه  شرط  و حق  متن  میان  و  سند  شود  و  نگهبان  شورای  به  شده 

خورد که به علت نبود ساختار  هایی به چشم میاوتاهده تفمعامین  دولت به    از سویشده  ارائه
فر در  بینانظارتی  اسناد  الحاق  و  تصویب  از  یند  اطالعی  داخلی  یند  افرالمللی  پساتصویب 

شود که با  هایی برجسته از معاهداتی پرداخته میبه نمونه  ادامهگیرد. در  معاهدات صورت نمی
تنها تصریحی  دبیرخانه و امین معاهده، نه  بهشده  ارائهد  اسنا  وجود تأیید آن همراه حق شرط، در

تحفظ است به حق  نگرفته  ایران صورت  اعالمی  اطالع    ،های  و  وقوف  از  مفادی خارج  بلکه 
 در معاهده به ثبت رسیده است.  ،تفسیری ایران ةاعالمیصالح داخلی، به عنوان های ذینهاد

اشاره    20« وانسیون میناماتا در مورد جیوهنک » ن در  توان به حق شرط ایرادر اولین مورد می
به تأیید شورای نگهبان رسید. با   1394/ 06/ 04در تاریخ  94/ 102/ 2687 ةشمارکه وفق نظر  کرد

به   اصل    ةواحدماده    2  ةتبصرمراجعه  رعایت  کنوانسیون،  جمهوری    139این  اساسی  قانون 
کنوانسیون و رعایت    25  ةمادای  جردر ا  گونه اختالف به داوری  ایران برای ارجاع هراسالمی  
و   26آن در اجرای مواد  های  گونه اصالح کنوانسیون یا پیوست   قانون یادشده برای هر  77اصل  
ایران  27 اسالمی  جمهوری  شرط  حق  عنوان  به  به    در  ،کنوانسیون،  اما  بود.  شده  گرفته  نظر 

گونه  انجام شد، هیچ  1396/ 03/ 26که در تاریخ    ،کنوانسیون  ةدبیرخان موجب ثبت این سند در  
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  25  ةمادموضوع    ،همچنین  .کنوانسیون نشد  27  و  26مواد    در ارتباط بابه تحفظ ایران    ای هاشار
کنوانسیون اصل    ،این  رعایت  به  منوط  تحفظ    139که  قیود  جزء  بود،  شده  اساسی  قانون 

بدون اطالع و تصویب آن، مفادی  بر  قرار نگرفت. مضاف  ایران    و   مجلس  جمهوری اسالمی 
کنوانسیون اعالم شد که در پانویس   ةدبیرخانبه  ،تفسیری ایران ةاعالمیبه عنوان  ،نگهبانشورای 

 21قابل مشاهده است. 
های دیگر در این  دولت   ةشدهای پذیرفتهقابل تأمل آن است که با توجه به حق شرط  ةنکت

شرط  ،کنوانسیون حق  اعمال  استرالیا،  و  ارمنستان  هیچنسکنوا  25  ةماد های  نظیر  گونه  یون 
 22. دشنعت و مغایرتی با هدف و ماهیت کنوانسیون نداشت که مورد پذیرش واقع انمم

المللی از  قانون اساسی در معاهدات بین   139کارایی و اثر تصریح به رعایت اصل    ،در واقع
واهد  المللی خکه مغفول ماند، مانع از ارجاع اجباری اختالف به محاکم بین  ،جمله در این سند

رعا  یضمن  یا  یحاشارات صر.  شد لزوم  اساس  139اصل    یت به  ماده    یقانون  اسناد    ةواحددر 
قلمداد   جمهوری اسالمی ایران  یاز سو   جانبهیکاقدام به تحفظ    ینوعکه    ،معاهدات  یب تصو 
المللی دادگستری را منوط به تصمیم گونه ارجاع اختالف به داوری یا دیوان بین  شود، هرمی

ایران در محاکم  معاهده نمی  دول عضو و  سازد  ایران می از مفاد آن سند بدون رضایت  توانند 
 کنند.دعوی  ةاقامالمللی علیه جمهوری اسالمی بین

اصل محترم شمردن ،  در متن معاهده  139به ضرورت اخذ مجوز اصل    یحتصر  یابدر غ
 ،المللیکم بینحابه م  کند و تصمیم به ارجاع اختالفیت پیدا می حاکم  مطلقاً  معاهدات  یت تمام

 خالفکه    گیردیقرار م  یاسالم  یاالتباع جمهورتعهد الزم   ةزمردر    ،ایران  رضایت   از  نظرصرف
 . اساسی است  قانون

بینی و قید چنین حق تحفظی از جانب ایران در پیش ناپذیربا وجود ضرورت انکار بنابراین، 
بین دسترسی  به  ،المللیمعاهدات  قابل  اسناد  در  ایوضوح  بدان  راکه  است ن  مانند    ،پیوسته 

شود که  گونه لزومی به تصریح چنین تحفظی از جانب دولت دیده نمی، هیچکنوانسیون میناماتا
 . است مل أقابل ترسد مینظر  به

طی    که  است   23«دولتی بنادر خشکبین  ةنامموافقت »الحاق به    ةالیحمورد دیگر مربوط به  
رسید  1394/ 12/ 13  مورخ  94/ 102/ 5823  ةشمار  ةینظر نگهبان  شورای  تأیید  نظر به  مطابق   .
نظر   مورد تحفظ از سوی جمهوری اسالمی ایران در  نامهموافقت   13و    9  و  8  و  7مواد    ،اخیر

شد ماد  وفصلحل  1  ةتبصروفق    که  گرفته  موضوع  به    نامهموافقت این    13ة  اختالفات  منوط 
ات بعدی موضوع  اصالحه  گون  ره  2  ةتبصرهمچنین طی    .شدقانون اساسی    139رعایت اصل  

به رعایت اصل    نامه موافقت این    9و    8  و  7مواد   اساسی و تصویب مجلس    77منوط  قانون 
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،  1396/ 01/ 21شده از سوی دولت در تاریخ    . اما تنها حق شرط ارائهدششورای اسالمی ایران  
یک از  چهین جزء  پیما  9و    8  و  7و موضوع مواد  داشته    نامهموافقت   13  ةماداختصاص به    صرفاً

 24های جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفته است. حق شرط
دعاوی    ةالیح برای  مسئولیت  تحدید  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری  الحاق 
کنوانسیون    ةدبیرخانهای کامل ایران به  حق شرط  ةارائنیز از دیگر مواردی است که با    25دریایی 

این سند    2  ةماد  1بند    «ث»و    «ت»نسیون جزءهای  واکن  ةواحدماده    1  ةتبصرهمراه نشده است.  
  20کنوانسیون اجرای مواد    2  ةتبصر داند و  را از سوی جمهوری اسالمی ایران قابل اعمال نمی

الرعایه  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الزم  77با رعایت اصل    فقطرا    یادشدهسند    21و  
از   2  ةماد  «ث»و    «ت» حق شرط جزءهای  ون، صرفاًسیکنوان  ایران نزد امین  ةاعالمیداند. طی  می

مواد   موضوع  و  است  شده  اعالم  دبیرخانه  به  ایران  دولت  از    21و    20سوی  کنوانسیون  این 
 26)یا پذیرفته( نشده است.  سوی دولت ایران به عنوان حق شرط ارائه

کاربالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خابین  ونقلحمل  ة نامموافقت  ی برای  ردص 
 به تأیید شورای نگهبان رسید که طی حق شرط   1399/ 03/ 07در تاریخ    27ها جاییگونه جابهینا

قانون اساسی    139مشروط به رعایت اصل    نامهموافقت   15  ة ماد  3و    2بندهای    ایران موضوع 
  ،ایران  جمهوری اسالمی  .ماده واحده  1  ةتبصر ...  »:  ه بودشدشرح    دینبجمهوری اسالمی ایران  

  آن در   15  ةماد   3و    2، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهای  نامهموافقت   16  ة ماد  1طبق بند  
که از طریق مذاکره    ،گونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای آن  خصوص ارجاع به داوری هر

های  طرف  ةکلیداند. ارجاع اختالف به داوری صرفاً در صورت رضایت  نشود، نمی  وفصلحل
واخ رعایت  ب  تالف  )ا  نهم  و  سی  و  یکصد  می139اصل  ممکن  اساسی  قانون  دولت  (  باشد. 

می ایران  اسالمی  برای  جمهوری  را  داوری  به  ارجاع  که  مورد  هر  در  هر   وفصلحلتواند 
به مصلحت بداند، با رعایت اصل یکصد و سی و   نامه موافقت اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای  

( اساسی،  139نهم  قانون  قو (  مربوطانطبق  نماید  ین  آنکه    «...  اقدام  سند تصویب   ة مطالعحال 
شده در  شده نزد امین معاهده نشان از آن دارد که در این سند به حق تحفظ درنظرگرفتهارائه
 28نشده است. ای اشاره گونههیچ نامهموافقت  15 ةماد

کی  ز ینی  29خانیکنی تجارت غیرقانونی محصوالت دالحاق دولت به پروتکل ریشه  ةالیح
مبنی بر    ،این پروتکل  39  و  38و    37دیگر از مواردی است که همراه حق شرط در اجرای مواد  

به تأیید شورای نگهبان رسید.  ،  1394/ 06/ 04در تاریخ    ،قانون اساسی  139و    77رعایت اصل  
پروتکل تصویب  سند  ثبت  هنگام  که  است  آن  مبین  موجود  اسناد  تاریخ    ،لیکن  در  که 

 30ای به حق تحفظ جمهوری اسالمی ایران نشده است. شارهگرفت، ا رتصو  3971/ 06/ 05
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به    ةالیحدر   زیتون بین  ةنامموافقت الحاق  کنسرو  و  زیتون  روغن  تاریخ    ،31المللی  در  که 
  نامهموافقت این    32  ةمادو همچنین    26  ةماد  4، بند  رسیدتأیید شورای نگهبان    به  1397/ 03/ 03

در ثبت سند تصویب معاهده نزد    . متعاقباًشدن اساسی  نو قا  139و    77منوط به رعایت اصول  
تاریخ    ،امین در  جمهوری    1397/ 08/ 02که  تعهد  تحدید  قید  به  تصریحی  پذیرفت،  صورت 

صورت نگرفت و حق تحفظ ایران نزد دبیرخانه    نامه موافقت   32و    26اسالمی ایران در مواد  
 32.دشن( فتهپذیر)یا  اعالم

را   33جارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه تسهیل تب  چارچو   ةنامموافقت نهایتاً  
و   1های  موجب تبصرهبه  .  نشد توان از جمله لوایحی دانست که حق شرط مصرح آن اعمال  می
در گرو اجرا و رعایت اصول   نامهموافقت این   20و  17 و 12  و 11احده، موضوع مواد وماده  2
اس  139و    77 جمهوری  اساسی  اقانون  ک یرالمی  بود  آخرین  ان  طبق  اسناد   ةنسخه  رسمی 

 34( نشده است. فتهپذیر)یا  شرطی در این خصوص ارائه  گونه اعالمیه و حقتصویب هیچ

 ی داخل بیبر نظام تصو یمبتن  یالمللنیالزامات مطابقت معاهدات ب. 2ـ  2
از یک  صرفاً روایتگر گوشه   یادشده موارد   نظام حقوقی ک  خأل ای  ت  شور اس مستور در بطن 
در  به    این  که  مقاله  موجود    ةارائ بخش  آسیب  رفع  جهت  حقوقی  اثر  واجد  راهکارهای 

 .پرداختخواهیم  
معاهده  تأییدتوان عدم اطالع از مراحل پسانخست آنکه اشکال فعلی سازوکار موجود را می

از    ، اعم از مجلس یا شورای نگهبان  ،هیچ نهاد ناظری  ، در نظام داخلی کشور دانست. در واقع
شود مطلع نیست و این مهم  کنوانسیون ارائه می  ة دبیرخانه نزد امین معاهده یا  بی ک سند تصوی

از    ،الملل است. شماری از کشورهاعامل مغایرت میان مفاد سند مصوب در داخل و محیط بین
فرانسه را ین  یآ  ،جمله  کرده  ،کار مدونی  تنظیم  تهیه و  تدوین سند  تصویب،  مفاد  جهت  تا  اند 

چیزی باشد که در نظام داخلی کشور به   کنوانسیون منطبق بر آن   ةدبیرخانشده در  ثبت   ةاهدمع
 تصویب رسیده است. 

 (: 216 :1382، همکاراندین و )کک شودشکل تنظیم و ارائه می دینباین سند در فرانسه 
 . ستدفردرود می  های حاضر را خواهند دیدکه نامه کسانی  ةهمبر  جمهور فرانسه... رئیس»
  52  ةمادبه موجب مقررات مندرج در آن و مطابق    ،یادشده  ةمعاهدبا مالحظه و بررسی    ،ما

 کنیم.تصدیق می  ایم وآن را تصدیق کرده ییک از اجزا آن و هر ةهمقانون اساسی، 
 ها و حق شرط ملحق به قرارداد( )متن کامل اعالمیه

 متعهدیم   است وده  شو تأیید    ،رسیده  ه، به تصویب کنیم این معاهده پذیرفته شدما اعالم می
 گونه تخطی بدان عمل خواهد شد. که بدون هیچ
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 « ایم.با اطمینان به این امر، متن حاضر را ممهور به مهر جمهوری کرده
کنوانسیون  معاهدات  تصویبچنانچه   به  بین  های یا  مشروط  تصویب    ة ارائالمللی  سند 

های متبوع صورت خانهها و وزارتیا سازمان   توسط دولت که معموالً  ،معاهده نزد امین شود
در    ،گیردمی معاهده  مصوب  مفاد  میان  اختالف  بین  ةحوزاحتمال  و  به حداقل  داخلی  المللی 
با چینش سازوکاری مطلوبمی بتوان  از اصالح    رسد. شاید  و    یمتنظ  ی چگونگ  ةنامیینآ)اعم 

توافق اطالع  س  ةارائنی(  قانو مصوبة  یا    یالمللینب   یهاانعقاد  جهت  را  معاهده  تصویب  ند 
الزامی  نهاد ناظر  هر  دکرهای  به  خأل  ،ترتیب .  است  معاهدات   بایسته  تصویب  در  موجود 
 تا ایراد مزبور مرتفع شود.  ه شودالمللی به نحوی پوشش دادبین

گونه  اساساً هیچ  که  است   35« (مشروط)  های تفسیری»اعالمیهمالحظة  تدقیق و    دیگر  راهکار
هنگام   فقطوجود ندارد و  شورای نگهبان    یامجلس    بهمفاد آن از جانب دولت    رائةاالزامی به  

 یریتفس  هاییهاعالمصدور  .  توان از مفاد آن مطلع شدتودیع اسناد تصویب نزد امین معاهده می
  معاهداتدر  از جانب دول  که پذیرش حق شرط    یابدمی اهمیت دوچندان  خصوص هنگامی  به

با تا  نهی شده  داشت.    وسیلهبدین  شد  نگاه  ملحوظ  را  تحفظ  به   اینحق  که  است  موضوعی 
نانوشته   پیمانیند  افرسیر  در  شکل  نهفته مانده است و در  فاقد اعمال  تصویب معاهدات  های 
بهره جست.  حق شرط می آن  از  تحفظ    مثالًتوان   1982کنوانسیون    309  ةمادموجب  به  حق 

منع   دریاها  صدور    310  ةمادطی    لیکن  ؛است ده  شحقوق  جواز  کنوانسیون    ة اعالمیهمین 
 36اند.کشور از آن بهره برده  پنجاه و پنجتفسیری به اعضا داده شده که 

وجود توافق  یمتنظ  یچگونگ  ةنامیینآ  8  ةماد  2  ةتبصرطبق  اگرچه    این،  با  انعقاد    ی هاو 
و    هیوع شده به ته که در آن حق شرط ممن  یدستگاه مسئول موظف است در معاهدات  المللیینب

به    ،در عمل  شود،  ینمع  یرانا  یاسالم  یتا موضع جمهور  کنداقدام    یریتفس  هاییه اعالم  یمتنظ
چنین سندی به مجلس یا شورای نگهبان از جانب دولت یا  ارائة  گونه الزام به    علت عدم هر

 مانده است.  بهرهاطالع از مفاد آن، جمهوری اسالمی ایران مکرراً از کاربرد چنین ظرفیتی بی
از    فعال  ،نهایت ر  د استعالم  فرصت  ذیساختن  و  معاهده  صالح  سازمانرکن  های صالح 
میبین را  آخرین  المللی  نظام    سازوکاریتوان  در  معاهده  مصوب  مفاد  مغایرت  از  که  دانست 

بین و  داخلی  جلوگیری  حقوقی  میالمللی  عمل  معموالًآوردبه  سند    .  معاهدات  سس ؤمدر 
  با این حال، .  است عمال تحفظ مستلزم پذیرش رکن صالح این سازمان  المللی ابینهای  سازمان

معاهدات برخی  پیش  در  بشری(  با  )اکثراً حقوق  اعمال حق شرط  پذیرش  و  مشروعیت  بینی 
شود.  دار میارزیابی قیود تحفظ را عهده  ةوظیفرکن نظارت و کنترل تعهدات معاهده است که  
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توان با اخذ نظر و مکاتبات  شورای نگهبان، می  ز سویاهایی معاهده  تصویب ناز  قبل    بنابراین،
های جمهوری اسالمی حق شرط ةارائدیپلماتیک با سازمان یا رکن نظارتی مربوطه از پذیرش و 

 .دشایران مطمئن 
 گیری نتیجه 

کند که از  المللی در دو سیاق نمود پیدا میجمهوری اسالمی ایران با معاهدات بین  ةمواجه
آثاری  ی منظر  بر  ک  قهراً  تحمیل  ةدایررا  کشور  فراملی  به    کندمی  تعهدات  دیگر  منظری  از  و 
الملل  بین   ةجامعمعاهدات در    ةناخواستفقدان سازوکار نظارتی و اطالعی باعث تبدیل اثر    ت عل
المللی بین  ةتوجه است لزوم تدوین مکتوب نظام کنش و واکنش در روی  ةبایست. آنچه  شودمی

. واکنش در  برسدجب تحمیل اثر معاهدات برخاسته از عرف به حداقل  ست تا بدان موکشور ا 
بین حقوق  هنجارین  مراتب  آثارسلسله  و    مورد  اقدام  حقوقی  الملل  نفوذ  قابلیت  از  را  کنش 

الملل مستلزم احراز دو  حقوق بین  ةعرص. تدوین نظام کنش و واکنش در  ندکمیاستناد ساقط  
شکل در  اثرگذار  واقعهگ رکن  این  اول  یری  رکن  است   ،است.  مادی  رکنی  خود    ، که 

های قضایی یا  های مستمر مأموران سیاسی و دیپلماتیک دولت در جریان رسیدگیگیریموضع
اعالمیه و  سازمان  هایبیانات  صحن  در  بینآنان  اصلیهای  را  مدونالمللی  منبع  سازی  ترین 

و اصرار بر آن شرط استحکام و    داند که تکرارالمللی میپذیرش یا عدم پذیرش یک هنجار بین
بین سلوک  دولت استواری  بنابراینالمللی  هنجاری    ةسابقیک    ،هاست.  سلسله  چنین  از  منفرد 

یک  هیچ ایجاد  مستعد  مقاعده  ةرویگاه  دیگر  رکن  اما  بود.  نخواهد  تثبیت  ؤ ساز  در    ة روی ثر 
پذیرش تصمیم  بین یا عدم  پذیرش  به  اعتقاد  هالمللی کشور  در پس  اعمال و   رحقوقی  گونه 

 کند.پیدا می نمود  37OPINIO JURIS ةقاعدتکرار کنش و واکنش است که در 
و   واضح  اشکاالت  جمله  از  پساتصویب  مراحل  سیر  در  نظارتی  سازوکار    ة برجست فقدان 

کنوانسیون به ارکان    ةدبیرخانسند تصویب اعالمی به    ةارائ  بنابراین،نظام حقوقی کشور است.  
صدصذی داخلی،  اعالمیهالح  تفسیریور  در    های  شرط  حق  ممنوعیت  موارد  در  )مشروط( 

کنوانسیون در چگونگی پذیرش حق شرط    و همچنین استعالم  ،معاهدات از رکن صالح  نظر 
خأل که  است  الزاماتی  و  فروض  آسیب   جمله  از  و  پر  را  تحمیل  موجود  و    ة ناخواستپذیری 

 .آوردتعهدات جلوگیری به عمل می
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ها یادداشت 
 

مدنی مصوب    9  ةماد  .1 دول 1307قانون  سایر  ایران و  دولت  بین  اساسی  قانون  بر طبق  که  عهودی  »مقررات   :
 « ت.منعقد شده باشد در حکم قانون اس 

ضع  تواند قوانینی و: »مجلس شورای اسالمی نمی1358قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب    72اصل    .2
کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که  

 شورای نگهبان است.«  ةدر اصل نود و ششم آمده بر عهد
ها  مقام قانونی آنطرفین متعاملین و قائم  ةمعامالت و عقود فقط دربار»  :1307قانون مدنی مصوب    196  ةماد  .3
 .« 196 ةر است؛ مگر در مورد مادث ؤم

پرو علیه کلمبیا، رهبر شورشیان نظامی پرو )ویکتور رائول هایتا دوالتتوره( به سفارت کلمبیا در این   ةدر پروند  .4
دنبا به  و  شد  متواری  تعریف جرم  ل  کشور  به  کلمبیا  اساس آن  این شخص   بر  به  و  پرداخت  پناهندگی  مفهوم 

اعطا کلکر  پناهندگی سیاسی  تعریف خود  ،مبیاد.  آن  ،طبق  پناهند  که  بود  بر  یک  استرداد  مورد  سیاسی   ةشخص 
آن متعاقب  کرد.  خودداری  پرو  به  آن  استرداد  از  و  بین  ، است  دیوان  نزد  دادخواستی  طی  پرو   المللی دولت 

به اصول کلی  أ ر  1951و دیوان در سال    کردادگستری تقاضای استرداد شخص مورد نظر را  د ی خود را مستند 
از معاهدح بر    .استرداد به سود پرو صادر کرد  1911  ةقوقی و منبعث  ابتنای  با  بر اساس اصول مسلم حقوقی و 

کلمبیا1911استرداد    ةمعاهد میادشده  ةرغم عدم عضویت در معاهدبه  ،،  به  وظ،  نظر  استرداد شخص مورد  به  ف 
 (. ICJ Reports, 1951: 81) ئه دهدتوانست تعریفی از جرم طبق تفسیر خود ارادولت پرو بود و اساساً نمی

بین  مثالً  .5 قاردیوان  فالت  قضایای  در  دادگستری  اصل    ةالمللی  این  شمال  داشتدریای  تعهد    قبول  مبنای  که 
ع به اصل خط میانه، نه بر اساس ارزش قراردادی این کنوانسیون، بلکه جایگاه اجر  ،آلمان به کنوانسیون فالت قاره

کنوا مفاد  عرفی  ماهیت  است و  اثر الزمبهکه    ؛نسیون  آن  در  آلمان  عدم عضویت  این  رغم  بر  کنوانسیون  االجرای 
 (.ICJ Reports, 1969: para. 63) کشور مترتب است

مریکا ممنوعیت تجاوز را فارغ از منشأ  ا  ةیکاراگوئه علیه ایاالت متحدن  ةالمللی دادگستری در پرونددیوان بین  .6
 ة همچنین این محکمه در قضی   (.ICJ Reports, 1986: para. 14)  دکر لمداد  معاهداتی آن جزء قواعد آمره ق

ملل البین  ةاعضای جامع   ةبرده دانست که قهراً بر هم تیمور شرقی اصل تعیین سرنوشت را از دیگر هنجارهای نام
 (. ICJ Reports, 1955: para. 29) قابل تحمیل است

برنام  .7 علیه  بالتسیک جمهو  ةاساس هجمه  ایران ضابطهموشکی  فناوری موشکی ری اسالمی  ای است که رژیم 
موشک به حمل سالحبرای  قادر  هستههای  میهای  اعمال  سامانهای  رژیم،  این  ظن  به  برد  کند.  با  موشکی  های 

های قادر به حمل  کیلوگرم باشند، موشک  500هایی با وزن بیش از  که قادر به حمل کالهک  ،رمت کیلو  300حداقل  
فوق فقط    ة شوند. هرچند در ابتدا ممکن است این فرضیه متصور شود که اعمال ضابطای شناخته میسالح هسته

کار  به  رژیم  این  ایفای وظایف  در جهت  در چارچوب و  کشور  باید  غربیبسته شود،  شمولی دعای جهانا  های 
هسته  یادشدهمعیار   ضابطه جهت  این  به  و  دارند  موشکرا  خواندن  ایراای  بالستیک  ارکانهای  در سطح  های  ن 
امنیت  ،المللیبین می  ،از جمله شورای  که ضابطاستناد  است  در حالی  این  نهاد    ةکنند.  یک  فوق حاصل تصمیم 

است که تعداد اعضای آن    ،ارچوب سازمان ملل متحدچ  هم در خارج از  انحصاری با هدف کنترل صادرات، آن
 



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 
130 

 
 

یک کشورحتی  نمیچهارم  شامل  هم  را  جهان  اهای  می  وضعیت ین  شود.  بهنشان  سیاسی  دهد  سند  اینکه  رغم 
الرعایه در سطح جهان جهت فاقد جایگاه حقوقی نزد غیر متعاهدین است، به دنبال ایجاد ضوابط واجب  یادشده

خود به شورای    ةایاالت متحده در آخرین نام  مثالًموشکی است.    ةلی در خصوص مسئلملالبین  ةتثبیت یک روی
ضابط  رژی  ةامنیت  هستهاین  برای  دستاویزی  را  موشکم  خواندن  پرتاب  ای  حتی  و  دانست  ایران  بالستیک  های 

 (.151: 1400زاده و لهراسبی، ای برای حمل تسلیحات اتمی قلمداد کرد )امینقاصد را وسیله بر ماهواره

بین  .8 تابع حقوق  که  است  این دولت  قاعده  این  قلمداد میزیرا طبق  از ها )شود و حکومتالملل  یا پس  پیش 
می عمل  دولت  نمایندة  مقام  در  صرفاً  معاهدة  انقالب(  یک  در  عضویت  به  که  است  دولت  این  واقع،  در  کنند. 

 (. Noonan, 1984: 302آید نه حکومت )المللی درمیبین
9. Paris Agreement 

ا منوط به ارائة  نامه راظهارنظر در خصوص این موافقت  و  بررسی  95/100/3220شورای نگهبان طی نظریة    .10
 سازد.کند و ایراد ابهام را وارد میشدة ملی میسند مشارکت تعیین

11. nationally determined contributions 

  به   مربوط  اقدامات  در خصوص  وزیران  هیئت  52513ت/112411  ةشمار  نامةتصویب  ←جهت مطالعه سند    .12
 ای: نهگلخا گازهای انتشار  کاهش زمینة در ملی  مشارکت برنامة

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/946142 
13 .← 

https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-
agreement 

ب   .14 بین  ،االجرا الزم  ةقاعدهر  ه  اساساً اعتراض  فرایند ادعا )کنش( و    ةنتیج المللی یا عرف، در  اعم از معاهدات 
مت  صلحادعای  )واکنش(  دولتقابل  میآمیز  صورت  همانها  کنشگیرد.  که  دولت  طور    ة قاعدمنشأ    ةرویهای 

 :Abass, 2012)د  شومیظور  من آنان    ةروی  منزلةها نیز به  دولت به این کنش  آورد، واکنشور را پدید میآ الزام

بیان دیگر  (.305 ادعاهای    ،به  بیناالجرا  الزم  ةقاعدیک    ةآورندپدیدچنانچه  از  در حقوق  متقابل  ادعای  با  الملل 
نزد   ایران  قاعدهدشوالمللی مطرح  بین  ةجامع جانب جمهوری اسالمی  یا عرف مورد بحث دیگر در    یا  ،  معاهده 

 ایران تحقق نخواهد یافت. ت دول  ةالرعایواجبتعهدات  ةزمر

بر    خود را قهراً  ةجابران  ةروید و  نارسظهور می  ةمنصمریکا به  ا  ةمتحدساله دولت ایاالت  همهرا  سیاست فوق    .15
دریانوردی این کشور نام برد که از سال    آزادی  ةبرنام توان از  می  مثالًکند.  الملل تحمیل میتابعان حقوق بین  ةهم

ادعاهای دریایی کشورهای ساحلی برآمده است تا موضع خود را بر آنان مستولی سازد. ا  درصدد مقابله ب   1979
دو  برنامه،  این  ساحلیا لت  طی  کشورهای  دریایی  ادعاهای  به  رسمی  اعتراض  قالب  در  ابتدا  جمله   ،مریکا  از 

ران در خلیج  ایقانون مناطق دریایی  که  است    بر آنمریکا  ا دهد. دولت  واکنش نشان می  ،جمهوری اسالمی ایران
بین مغایر حقوق  مبد  ستالملل دریاهافارس و دریای عمان  ایران در    أو خط  اسالمی  خلیج فارس و  جمهوری 

بین در حقوق  که  است  مقداری  آن  از  فراتر  عمان  اساس  دریای  این  بر  است.  شده  مقرر  اعتراض  االملل  مریکا 
از   استفاده  با  را  دیپلماتیک    ةهمرسمی خود  مکاتبات  از    ت عقبجه انواع  ایران   ة منطق راندن جمهوری اسالمی 

به عمان  دریای  و  فارس  خلیج  در    دریایی  است.  گرفته  و    ةرحلمکار  نظامی  اقدام  به  متوسل  کشور  این  بعدی 
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در حوزه میعملیاتی  بحث  مورد  به چالش  های  را  ایران  اسالمی  دریایی جمهوری  ادعای  رهگذر  بدین  تا  شود 
هر    بنابراین،بکشد.   از  در  ماپس  نظامی  جز  ةمنطق نور  و  اطالعات  اعتراض،  رزمائ مورد  در ییات  را  خود  ش 
  أ موضع خود را در قبال ایران تثبیت کند و در ثانی خط مبد  تا اوالً  کندمیاعالم    خود ثبت و  ةان یسالهای  گزارش

جانب جمهوری    ازموضوعی که اغلب    ؛ندکالملل ساقط  بین  ةجامعجمهوری اسالمی ایران را از اعتبار حقوقی نزد  
 (.137: 1394صیرفی،  و )رنجبریان )حقوقی( در پی نداشته است اسالمی ایران واکنش

سازد، به دو رکن اساسی محدود است: عنصر  که موجودیت عرف را معلق به خود می  ،المللیعرف بینایند  فر  .16
معنوی عنصر  و  معنوی عرف  مادی  عنصر  به  الزام  ،)روانی(.  به  اعتقاد  به  بوآور  که  عقیده  یا  بودن  بر حق  یا  دن 
بودن یک   برقاعدة  ضروری  را در  بیگدلی،    شودگفته می  OPINIO JURIS  ،گیردمی  حقوقی  : 1394)ضیائی 

155.) 
از   یشبا وزن ب ییهاکه قادر به حمل کالهک ،یلومترک 300با برد حداقل  یموشک یهاسامانه یم،رژ ینبه ظن ا .17
بر    (.CRS Report, 2003: 5)   شوندیشناخته م  یا ادر به حمل سالح هستهق  یها باشند، موشک  یلوگرمک  500

  ی ها خواندن موشک  یاجهت هستهاین رژیم    ةضابط   به  ،های اروپاییمله دولتاز ج  ،این اساس، کشورهای جهان
 کنند.یاستناد م  ،یتامن یاز جمله شورا  ،المللیینب   یهادر سطح ارکان یرانا  یکبالست 
18. ← 

S/2020/531; S/2019/934, 492; S/2018/1089, 602; S/2017/1030, 515; S/2016/1136, 
589 

19. ← 

S/2020/443, 513; S/2019/49, 315, 457, 752, 863, 907, 926; S/2018/511, 967, 1061, 
1073; S/2017/205, 719, 731; S/2016/279 
20.  Minamata Convention on Mercury (10 October 2013), Entry into force: 16 
August 2017. 
21. “… pursuant to Article 30, paragraph 5 of the Convention, the Islamic Republic 
of Iran hereby declares that any amendment to an annex to the Convention shall 
enter into force for the Islamic Republic of Iran only upon the deposit of its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto … 
Consistent with its principal policy of protecting and promoting the environment and 
human health, the Islamic Republic of Iran has ratified the Minamata Convention on 
Mercury . 
Fulfilling the obligations enshrined in the Convention is a clear duty of all relevant 
stakeholders including governmental or non-governmental; the Ministry of Foreign 
Affairs as the National Focal Point and  the Organization of Protection of 
Environment as the National Authority of the Convention are assigned with the task 
of handling and monitoring the national  implementation of the Convention . 
It is the understanding of the Islamic Republic of Iran that implementation of the 
Convention is subject to providing the developing countries with sustainable, 
adequate and accessible financial support, technical assistance, technology transfer 
as well as capacity building and proper training which are recognized in the Articles 
13 and 14 of the Convention as part of responsibilities of all parties, specifically the 
developed country parties. 
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The Islamic Republic of Iran is of the view that full and accurate implementation of 
the said articles is as necessary as other articles of the Convention and non-
implementation of the said Articles may raise the issue of compliance . 
Should the above assistance and support fail to be adequate, timely and sustainable; 
the extension of the exemptions will be a necessity. 
The Islamic Republic of Iran would like toencourage all countries that have not yet 
done so, in particular developed countries to join the Convention and emphasizes 
that the whole international community should work together to realize the accepted 
principle of ‘Common but Differentiated Responsibilities.” 

بند     ة ضمیم  ةاصالحی نه  گو  دارد که هرجمهوری اسالمی ایران پیوسته اعالم می  ،کنوانسیون  30  ةماد  5بر اساس 
 شود. االجرا مییا الحاق به آن الزم فتهپذیرکنوانسیون برای جمهوری اسالمی ایران تنها پس از تودیع سند تصویب 

ایران   اسالمی  کلیسیاست  مطابق جمهوری  خود)  های  و    ،اساسی(  زیست  محیط  ارتقای  و  حفاظت  بر  مبنی 
 کند. تصویب می جیوه را بارةسالمت انسان، کنوانسیون میناماتا در

است. وزارت امور    ،غیردولتی  واعم از دولتی    ،نفعانذی  ةهم روشن    ةوظیف تعهدات مندرج در کنوانسیون    عمل به
مقامخارجه   محی  در  از  حفاظت  سازمان  و  کانونی  اجرای   ةوظیفزیست  ط  مرجع  حسن  بر  نظارت  و  رسیدگی 

 کنوانسیون را بر عهده دارند. 
های مالی پایدار، کافی و در  حمایت  ةارائ باور است که اجرای کنوانسیون منوط به    جمهوری اسالمی ایران بر این

انتقال فناوری دسترس، کمک برای کشورها   ی و همچنین ارتقا  ، های فنی،  در حال  ی  استعداد و آموزش متناسب 
مواد   در  که  است  مسئولیت  منزلةبه    14و    13توسعه  از  طرفینبخشی  توسعه  ةویژ)  های  به  یاکشورهای  فته( 
 رسمیت شناخته شده است. 

کامل و دقیق مواد   اجرای  باور است که  این  بر  ایران  اسالمی  به  14و    13)یادشده  جمهوری  سایر مفاد   ةانداز( 
 کند. پایبندی به معاهده را ایجاد می جرای آن موضوع )عدم(ا  کنوانسیون الزم و ضروری است و عدم

ها یک ضرورت و مستمر نباشد تمدید یا گسترش معافیت  ،موقعبههای فوق کافی،  در صورتی که کمک و حمایت
 خواهد بود. 

ایران   اسالمی  تا  ة همجمهوری  که  را  نکرده  کشورهایی  اقدام  کنوانسیون  این  در  عضویت  به  بهکنون  ژه ویاند، 
به کنوانسیون می  ،یافته راکشورهای توسعه به پیوستن  باید نبی  ةجامع  همةکند که  کید میأکند و ت تشویق  المللی 

 دیگر همکاری کنند.های مشترک اما متمایز« با یکشده »مسئولیتبرای تحقق اصول پذیرفته

22. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII17&cha
pter=27&clang=_en#EndDec 
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/X

XVII-17.en.pdf 

23. Intergovernmental Agreement on Dry Ports (1 May 2013), Entry into force: 23 
April 2016 

 نامه بدین شرح است: تفقحق شرط ایران در این موا   ةاعالمیمتن  .24
“the implementation of the provisions of Article 13 of the Agreement is subject to 
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fulfilment of the requirements of Article 139 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Iran.” 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xi-e-3 
&chapter=11&clang=_en 
25. Convention on limitation of liability for maritime claims (19 November 1976), 
Entry into force: 1 December 1986. 

 نامه بدین شرح است: حق شرط ایران در این موافقت  ةاعالمیمتن  .26
The instrument of accession was accompanied by the following reservation: 'The 
Government of the Islamic Republic of Iran reserves its right to exclude the 
application of the provisions of article 2, paragraphs (d) and (e), according to 
article18(1) of the Convention. 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=103159&p_lang=en 
27. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the 
Special Equipment to be used for such Carriage (1 September 1970), Entry into 
force: 21 November 1976. 
28. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-
22&chapter=11&clang=_en 
29. a Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products (12 November 2012), 
Entry into force: 1 October 2018. 
30. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-
a&chapter=9&clang=_en 
31.  International Agreement on Olive Oil and Table Olives (9 October 2015), Entry 
into force: 1 January 2017. 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XIX-
49&chapter=19&clang=_en 
33. Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia 
and the Pacific (19 May 2016), Entry into force: 20 February 2021. 
34. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&mtdsg_no=X-
20&chapter=10&clang=_en 

 ینام   یا یونکنوانس یرخانةدب است که از طرف دولت به   ایجانبهیک یة اعالم یبه معنا  یری تفس  یة اعالم اصطالح   .35
م سپرده  ب   شودیمعاهده  پ  یرختا  به  منتسب  مقررات  ب   یماناز  منطبق  تفس   ارا  هنگام  یربرداشت خود  که    یکند. 

که متضمن   یندگویمشروط« م  یریتفس  یةاعالم خود سازد به آن »   یرمنوط به تفس   اًفخود را صر  یتکننده رضااعالم
 شده است. تحفظ در مفاد اعالم یدق

36.  United Nations Convention on the Law of the Sea (10 December 1982), Entry 
into force: 16 November 1994. 

 )معنوی(  یعنصر ذهن .37
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 ع مناب
 کتاب الف(  

مسعود  .1 دهقی،  حقوق  (،  1390)  راعی  دیدگاه  از  بشر  حقوق  اسناد  بر  شرط  حق 
بینبین حقوق  و  عمومی  اسالمالملل  مالملل  امام    ةسسؤ،  پژوهشی  و  آموزشی 

 .)ره(خمینی 
 .، خرسندیالملل معاصرحقوق بین(، 1394) ساعد، نادر .2

 .، گنج دانشیالمللاهدات بینحقوق مع(، 1392)  ضیائی بیگدلی، محمدرضا .3

 .گنج دانش ،الملل عمومیبینحقوق (، 1394)ــــــــــــــــــــــــ  .4
پاتریک  ؛ نگوین  دین،کک .5 آلن  ؛دییه،  بین  ،(1382)  پله،  عمومیحقوق  ترجمالملل    ة ، 

 .1، ج اطالعات ةسسؤم حسن حبیبی،
 مقالهب(  
الهامامین .6 امیر  ؛زاده،  حق»(،  1400)   لهراسبی،  از  مبانی  پاسداری  توانمندی موشکی  وقی 

،  )ع(آفاق امنیت دانشگاه امام حسینالملل، بالستیک جمهوری اسالمی ایران در نظام بین
 .51 ةشمار، 14 ةدور

علی  .7 جهرمی،  علی   ؛بهادری  زفرقندی،  صالح  ی بررس»(،  1394)  فتاحی   یتابهامات 
شورا تصو  ی اسالم   یمجلس  نگ   یالمللینب  یهانامهموافقت  یبدر  نظرها  ی اه با    ی به 

 .12 ةشمارارم، ه، سال چیدانش حقوق عموم ةمجل، «نگهبان یوراش
امیرحسین .8 ساسان  ؛رنجبریان،  و  »(،  1394)  صیرفی،  دریانوردی  ةبرنامایران    ، «آزادی 

 .52 ةشمار، 32 ةدور، المللیحقوقی بین ةمجل

 اینترنتی  پایگاه 
  ،«ملت  لمللی ایناز تعهدات ب  یانتص  ةیعطلنگهبان بر    ی شورا»  ،(1401)  امیر   لهراسبی، .9

 : در دسترسی  قابل امین، ناظر ةنامویژه 
https://www.shora-gc.ir/fa/news/8654 
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