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  مقدمه 1.

المللي به عنوان ابزاري براي اعمال فشار اقتصادي بر كشورها از سوي جامعه  ي بينها امروزه تحريم

ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر اين نقش به شوراي امنيت  جهاني در جهت تعديل در سياست

د، المللي را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دار سازمان ملل متحد كه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين

شوراي امنيت سازمان ملل داراي وظايف و اختياراتي است كه شامل تشخيص تهديدات  .واگذار شده است

موجود عليه صلح و امنيت بين المللي يا منطقه اي و وضع تحريم هاي اقتصادي يا اتخاذ اقدام نظامي عليه 

منشور كه در  41اساس ماده مناطق استراتژيك جهان مي شود. بر متجاوز و اعمال مسئوليت سازمان ملل در

تواند واكنش خود را نسبت به  شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي ذيل فصل هفتم منشور آمده است،

تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد. تحريم هاي اقتصادي از جمله 

عدد از سوي شوراي امنيت عليه سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه درسالهاي اخير به دفعات مت

هرچند مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز  بسياري از كشورها اعمال شده است.

اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده و از كشورهاي صنعتي 

اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار 

استفاده نكنند با اين حال، آمريكا همواره تالش كرده است از ابزار تحريم به منزله ابزاري سياسي براي 

المللي و روشن  هاي بين هدف اين مقاله، پرداختن به انواع تحريم تحت فشار قراردادن كشورها بهره جويد.

باشد. بر اين اساس ابتدا به بحث  الملل مي عيت آنها از ديدگاه حقوق بينساختن مشروعيت يا عدم مشرو

ها و مشروعيت هر كدام را مورد بررسي قرار  پيرامون مفهوم و سابقه تحريم مي پردازيم، سپس انواع تحريم

  .مي دهيم
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       نمفهوم تحريم و سابقه تاريخي آ. 2 

ظام يافته از برقراري روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا عبارت است از امتناعي ناصطالح تحريم        

ها براي تنبيه يا ايجاد رفتار مورد قبول. با وجود اين، كاربرد آن  نظامي يك دولت يا گروهي خاص از دولت

ليدي يك دولت خاص بايكوت المللي رايج است و كاالها و خدمات تو بيشتر در روابط اقتصادي بين

است عام يعني شامل همه كاالها و خدمات و يا خاص و محدود به يك نوع يا دسته  تحريم ممكن شود. مي

  ).96، ص 1381ايوانز و نونام، (خاصي از كاالها باشد

ذكر اين نكته مهم است كه گرچه در تحريمها عنصري از تنبيه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ايجاد 

و در واقع هدف آن ايجاد تغييراتي در رفتار سياسي  شرايط دشوار براي مردم كشور مورد تحريم نبوده

، ص 1376ظريف، (اي نيز مهمترين كاركرد تحريم را بازدارندگي مي دانند  دولت اين كشور است. عده

 «Famine-Riddenn» يك مالك انگليسي در» كاپيتان چالزسي بايكوت«سابقه تحريم به سرنوشت  ).92

دد. در اين جريان كاپيتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به كشاورزان از گر برمي 1870ايرلند در اواخر دهه 

سوي مجمع زمين ايرلند، از لحاظ اقتصادي و اجتماعي در انزوا قرار گرفت. با شروع اين قرن، اصطالح از 

المللي انتقال يافت و دچار تغييرات و پيشرفت هاي  كاربرد رايج خود در حقوق روابط كار به صحنه بين

الملل ابتدا جنبه خصوصي يا ملي داشته و اتحاد و يكپارچگي افرادي را  تحريم در روابط بين .عدي شدب

كرد كه تصميم داشتند به منظور وادار كردن كشور خارجي يا اتباعش به انجام رفتار معين،  توصيف مي

 ا كرد؛ به طوري كهعدها گسترش پيدروابطي با افراد داراي مليت خارجي نداشته باشند. اين اصطالح ب

شروع چنين اقداماتي از سوي يك كشور را نيز در برگرفت. قطع روابط مالي و اقتصادي با كشورهاي ديگر 

كنند، به عنوان يك نوع فشار  و اتباعشان، ممكن است توسط يك كشور يا چندين كشور كه مشتركاً عمل مي

. تحريم همچنين ممكن است به عنوان يك اقتصادي يا خصومت، هم در زمان جنگ و يا صلح انجام گيرد
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مجازات اقتصادي جمعي در موارد تهديد يا نقض صلح از سوي سازمان ملل متحد عليه كشور خاطي بكار 

  .گرفته شود

گردد. در صورتي كه تحريم تنها به روابط دو  تقسيم مي تحريم ثانويه«و » تحريم اوليه«تحريم، به 

وري از برقراري تجارت يا تبادل خدمات يا ساير روابط اقتصادي و شود، به طوري كه كش كشور مربوط 

يا ابتدايي كه دامنه شمول آن » تحريم اوليه«اجتماعي با كشور ديگري امتناع نمايد، اين تحريم اصطالحاً 

شود. گاهي كشوري ممكن است دامنه تحريم را گسترش داده و از برقراري  باشد، خوانده مي محدود مي

گاني، مالي و ساير روابط با ساير كشورهايي كه با كشور مورد تحريم داراي روابط مي باشند روابط بازر

گاهي در تحريم ثانويه، كشور  .شود ناميده مي» تحريم ثانويه«خودداري نمايد كه اصطالحاُ اين نوع تحريم، 

براي كشورها و يا شركتهايي تحريم كننده از اين هم فراتر مي رود و همچون قانون داماتو آمريكا عليه ايران 

). 74، ص 1982، ٢كاش(كند  كه با كشور تحريم شده روابط مالي و غيره برقرار نمايند مجازات تعيين مي

بايد به اين نكته توجه داشت كه هدف از تحريم كه همانا وارد كردن كشور تحريم شده به انجام رفتار معين 

تحريم را از ديگر تدابير اقتصادي كه در راستاي پيشرفت باشد،  يا وادار كردن خسارت به آن كشور مي

مجزا ... ها، ممنوعيت صادرات يا واردات و شود، همچون تعرفه اهداف اقتصادي يك كشور انجام مي

  .كند مي

 تحريم و مشروعيت آنهاداليل حقوقي . 3

 )يا ملي (هاي خصوصي تحريم. 1-3

شكيالت غيردولتي به منظور وادار كردن كشور گاهي تحريم ممكن است توسط افراد، گروهها يا ت

نخستين . خارجي يا اتباعش يا حتي دولت متبوع خود اين افراد به انجام رفتار مشخصي صورت گيرد

، توسط مردم چين صورت گرفته است. در اين 1931تا  1905تحريم سرزميني بزرگ، در بين سالهاي 
                                                            

٢-Kausch  
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گاني چيني سازماندهي گرديد، كه نه مورد از آنها عليه فاصله زماني يازده تحريم بوسيله گروههاي بازر

، پس از 1933تا  1931هاي بسيار مؤثر مردم چين بين سالهاي  واردات از ژاپن انجام گرديد. از جمله تحريم

ها بود. اين تحريم خوب سازماندهي شده  اشغال منچوري توسط ژاپن انجام شد كه هدفش تجارت ژاپني

يمه رسمي دولت حاكم چين را به دست آورد. در زمان تحقيق و تفحص جامعه بود و توانست حمايت ن

ملل، نماينده چين ادعاي ژاپن را كه تحريم بايستي محكوم گردد را رد كرد و بر اهميت آن به عنوان وسيله 

 .باشد، تأكيد نمود آميز دفاع از خود كه نسبت به يك ملت ياغي نظامي گرا قابل استفاده مي صلح

، 1896 (توان ذكر كرد: تحريم مردم هندوستان عليه انگلستان هاي خصوصي مي هاي ديگري از تحريم نمونه

و تحريم مردم  1908)، 1909مجارستان ( _، تحريم مردم تركيه عليه امپراطوري اتريش 1930)، 1905

عليه حكومت  هايي را هاي كارگري زيادي تحريم نيز اتحاديه 1920). از دهه 1924مصر عليه انگلستان (

هاي ملوانان، غالباً از  هاي ديكتاتوري و ديگر رژيم ها آغاز نمودند. براي نمونه، كارگران باراندازها و اتحاديه

انداختند و  هايي كه در بندرهاي مورد تحريم لنگر مي هاي كشورهاي تحريم شده، كشتي كار بر روي كشتي

اند: اقدام  نمودند. از اين جمله كردند، خودداري مي ميهايي كه بار كشورهاي تحريم شده را حمل  يا كشتي

)، اقدام باراندازهاي هلندي عليه افريقاي جنوبي 1962المللي كارگران ساحلي عليه كوبا ( مؤسسه بين

). 1973) و اقدام باراندازهاي مختلف عليه شيلي (1969)، اقدام باراندازهاي ايتاليايي عليه يونان (1963(

هاي چندمليتي، محدوديـت هايي را در  هاي دولتي رسمي، شركتهاي اصلي، شركت ام از تحريممعموالُ با اله

 .Fruehauf Corporation Vمورد رفتار تجاري شركتهاي وابسته شان قرار مي دهند. براي مثال در قضيه

Massardy ) مالكان خصوصي كشتي تحت فشار 1960در خصوص تحريم اياالت متحده بر عليه كوبا ،(

 (ILM. 1966, p. 976 .قيدشركتهاي نفتي از هرگونه حمل و نقل به كوبا يا از كوبا خودداري نمودند
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(Esso)  به دنبال ملي شدن صنعت نفت در ايران نيز تانكرهاي حمل كننده نفت ايران، 1953تا  1951از ،

 .ايران را مورد تحريم قرار دادند

مورد قضاوت قرار مي گيرند، مگر اينكه دولت  هاي خصوصي معموالُ مطابق با حقوق ملي تحريم

آنها را آغاز كرده يا دستور داده باشد يا به وسيله معاهدات دوجانبه يا چندجانبه، دولت متعهد شده باشد كه 

جلوي تحريم را بگيرد. و اگر مشخص شود كه يك تحريم خصوصي غيرقانوني بوده تنها در موارد نادري 

المللي دولت مطرح  قواعد حمايت از زندگي و اموال بيگانگان، مسئوليت بين همچون موارد مربوط به نقض

  .)1352فيوضي، (خواهد شد 

 هاي دولتها عليه يكديگر تحريم. 2-3

ها،  هاي خصوصي كه كاربرد محدودي دارند، يكي از موارد شايع استفاده از تحريم در كنار تحريم

ثر و كارآمد در اجراي سياست خارجي براي تحقق هدفها و هاي دولتي است. اصوالُ يكي از فنون مؤ تحريم

تأمين منافع ملي، استفاده از ابزارهاي اقتصادي، مالي، تجاري و تكنولوژيك است. در اين راستا دولت 

كند دولتهاي ديگر را به تغيير در رفتارهاي سياست خارجي شان وادار  ها سعي مي استفاده كننده از اين حربه

هاي سياست خارجي ديگران، منافع دولت استفاده كننده را از  اي كه دگرگونيهاي حاصل از داده كند، به گونه

الملل منحصر نيست  ها به عصر كنوني روابط بين ابزارهاي مورد نظر در پي آورد. بهره گيري از اين حربه

هاي خود وادار  بل خواستهاند از اين طريق، ديگران را به تسليم در مقا بلكه در گذشته نيز دولتها سعي كرده

  )210، ص 1372قوام، ( .كنند

هاي اقتصادي يك ابزار سياسي مهم و بعضاً تأثيرگذار در دست كشورهاي نيرومند  تاكنون تحريم

هاي تجاري، اقتصادي و سياسي براي دستيابي به  جهان بوده است. آمريكا يكي از طرفداران مهم تحريم
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هاي اقتصادي و تجاري را طي  هاي گسترده تحريم خود بوده و برنامهاهداف مورد نظر در سياست خارجي 

  ).1، ص 1995، ٣ملويت(جنگ جهاني دوم به اجرا گذشته اس سالهاي پس از

تاكنون همواره  1359جمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي، از اول خرداد سال  

هاي  ها كه از جمله تحريم ه اخير از اين نوع تحريممورد تحريم اقتصادي آمريكا قرار گرفته است. نمون

باشد. كلينتون  گردد و واكنش شديد جامعه جهاني را در پي داشت، قانون داماتو مي ثانويه محسوب مي

نفتي ايران را كه طرح آن سال  _، اليحه تحريم اقتصادي 1996اوت سال  5رئيس جمهور آمريكا در تاريخ 

واه آلفونسو داماتو به سناي آمريكا ارائه شده بود تصويب كرد. بر اساس اين قبل توسط سناتور جمهوري خ

اليحه كه با امضاي رئيس جمهور جنبه قانوني پيدا كرده است، هر شركت و يا بنگاه اقتصادي كه با ايران 

ت توليد و قرارداد نفتي به مبلغ چهل ميليون دالر يا بيشتر امضا كند و در نتيجه اجراي چنين قراردادي ظرفي

يا توان نفتي ايران تقويت شود، تحت تحريم دولت آمريكا قرار خواهد گرفت و مجازاتهايي عليه اين 

ميالدي تاكنون حدود هفتاد مورد تحريم عليه ساير  1947آمريكا از سال  .شركتها وضع خواهد گرديد

هاي آن كشور بي سابقه است.  كشورها به مرحله اجرا درآورده، ولي اين نوع تحريم در ميان فهرست تحريم

هاي دولتي ممكن است به صورت جمعي بوسيله دولتهايي عليه دولت يا دولتهاي  از طرف ديگر تحريم

باشد كه به  ديگر صورت بگيرد. مهمترين تحريم جمعي، تحريم اسرائيل توسط كشورهاي اتحاديه عرب مي

كشور عضو به صورت  20گرديد و بوسيله تصويب  1954عنوان قانون يك شكل، تحريم اسرائيل در سال 

قانون داخلي درآمد. اين تحريم كه عناصر يك تحريم ابتدايي و همچنين تحريم ثانويه را در بر دارد، بوسيله 

نيز سازمان كشورهاي عرب صادر كننده  1979يك دفتر مركزي تحريم، سازماندهي شده بود. در سال 

ندز، س)گفتگوهاي صلح آن كشور با اسرائيل به اجرا گذاشتند نفت، چنين تحريمي را عليه مصر به خاطر

نيز تدابير اقتصادي قهري بوسيله  1979/  1980). در رابطه با بحران گروگانگيري 333، ص 2001
                                                            

Malloy-٣  
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هايي كه از سوي يك  الملل در زمينه تحريم از ديدگاه حقوق بين .كشورهاي غربي عليه ايران اعمال گرديد

نظريه بي «، »نظريه حاكميت كشور«شود، سه نظر مختلف وجود دارد:  اعمال مي كشور عليه كشور ديگري

 ))نظريه منع قانوني«و » طرفي

توانند در تنظيم  استدالل اين است كه چون كشورها داراي حاكميت هستند، مي» حاكميت كشور«در نظريه 

وابط سياسي و هم روابط روابط خارجي خود با ديگر كشورها آزادانه عمل كنند. اين قاعده هم در ر

تواند كشور ديگري را  اقتصادي وجود دارد. بنابراين نظر، يك كشور براي پيشبرد اهداف سياسي خويش مي

تحت فشار اقتصادي قرار دهد. اين نظر به طور مشخص از اواسط قرن هيجدهم توسط اشخاصي همچون 

و تكاليفي كه يك دولت نسبت به كشور واتل، حقوقدان سوئيسي عنوان گرديد. از ديد اين گروه وظايف 

المللي در اولويت قرار دارد  خويش دارد نسبت به تكاليف آن دولت در قبال كشورهاي ديگر و جامعه بين

هاي مجمع  اي از قطعنامه ). اين افراد براي تأييد نظر خود به آراء قضايي و پاره18، ص 1376(زهراني، 

المللي دادگستري در خصوص شكايت نيكاراگوئه  در رأي ديوان بين نمايند. عمومي سازمان ملل استناد مي

آمده است: در صورت فقدان يك معاهده يا نوعي تعهد روشن قانوني، هيچ كشوري  1986عليه آمريكا در 

گزارش ديوان (داند ادامه دهد  مكلف نيست كه روابط تجاري خاصي را بيش از آنچه كه به مصلحت مي

  ).1986، المللي دادگستري بين

، بر 1962دسامبر 14مورخ  1803هاي مجمع عمومي از جمله قطعنامه شماره  همچنين در قطعنامه

درباره حقوق و  1974ها بر منابع طبيعي خود مورد تأييد قرار گرفته است. اعالميه  اصل حاكميت دولت

المللي را  اي جامعه بينوظايف اقتصادي با اتكا به اصل آزادي ملل در تعيين سرنوشت خود، هر يك از اعض

منشور حقوق و وظايف اقتصادي  4در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده 

نيز  1966المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ماده يك (بند دوم) ميثاق بين).ها دولت
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هداف خود، منابع و ثروت هاي طبيعي خود را بدون توانند براي نيل به ا اعالم مي دارد كه كليه ملت ها مي

الملل، آزادانه به  المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين لطمه به تعهدات ناشي از همكاري اقتصادي بين

  .مصرف برسانند

» منع قانوني«و » حاكميت كشور«است. اين ديدگاه مابين دو رويكرد  نظريه دوم، نظريه بي طرفي

داند، ولي  ين نظريه، جنگ مستقيم اقتصادي از سوي يك كشور عليه كشور ديگر را مجاز ميا .قرار دارد

بدنبال آن است كه اثرات مضر و زيان آور آن را بر روي طرفهاي ثالث به حداقل رساند. رويكرد بي طرفي 

نوع ثانويه آن قائل داند، ولي محدوديتهايي براي   شود مجاز مي آنچه را كه به عنوان تحريم اوليه شناخته مي

شده است. در حالي كه از ديد نظريه حاكميت كشور، هيچ تفاوت قابل مالحظه اي بين درجات مختلف 

 .تحريم وجود ندارد و هر كشوري مجاز است از برقراري روابط اقتصادي با ديگران به هر دليلي امتناع كند

تحريم اوليه نيز مجاز نيست. اين نظريه كه از دو  ، نه تنها تحريم ثانويه، بلكه»نظريه منع قانوني«بر اساس 

سياسي كالسيك ليبرال ناشي شده است.  _هاي اقتصادي  رويكرد قبلي جديدتر است، عمدتاً از نظريه

ليبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختالل عمدي و  _اقتصاددانان سياسي كالسيك 

دانند  مالت اقتصادي را موجب خسارت و آسيب به اقتصاد جهاني ميآگاهانه در جريان طبيعي و عادي معا

  ).19زهراني، همان، ص (

المللي، خصوصاُ از كشورهاي در حال توسعه، داليلي براي  البته در تأييد اين نظريه، حقوقدانان بين

اقدامات يك جانبه  اند. به اعتقاد اينان، الملل ارائه كرده هاي يك جانبه در حقوق بين غير مجاز بودن تحريم

الملل ندارد. يكي از  دولتها براي اعمال اقدامات اقتصادي قهرآميز عليه ساير دولتها هيچ مبنايي در حقوق بين

منشور ملل  2ماده  4شود، آن است كه بند  داليلي كه عمدتاُ از سوي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي

باشد بلكه زور  زور تنها شامل زور نظامي نميمتحد در خصوص تعهد اعضا از خودداري از توسل به 
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الملل  ، در خصوص اصول حقوق بين1970گيرد. از طرف ديگر، اعالميه  سياسي و اقتصادي را نيز در بر مي

المللي خود از كاربرد زور از طريق  ها مي خواهد كه در روابط بين حاكم بر روابط دوستانه نيز، از دولت

  ).311، ص 1382واالس، (حوي ديگر خودداري نمايند نظامي، سياسي و يا به هر ن

جمله به كار  اند كه با توجه به تفسير عيني منشور من در مقابل كشورهاي توسعه يافته بر اين عقيده

 2در خصوص دفاع مشروع، كلمه زور در ماده  51در مقدمه منشور و ماده » نيروي نظامي«رفتن عبارت 

). اينان در تأييد ديدگاه خود به قطعنامه تعريف 407، ص 1374شاو، (باشد )، به معناي زور مسلحانه مي4(

هاي نظامي آن توجه شده است و  نمايند كه در آن در تعريف تجاوز، منحصراً به جنبه اشاره مي 1974تجاوز 

  .اشكال ديگر آن را در نظر نگرفته است

تمام اشكال اجبار در زندگي هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد،  اما در بسياري از قطعنامه

المللي از جمله فشارهاي اقتصادي حتي در صورت مبهم بودن اين واژه محكوم شده است. در ذيل به  بين

  :نمائيم ها اشاره مي اي از اين قطعنامه پاره

اقدامات اقتصادي به عنوان وسيله اجبار «اي تحت عنوان  مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه

به شدت از كشورهاي صنعتي مي خواهد كه از موضع » ادي عليه كشورهاي در حال توسعهسياسي و اقتص

برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف ايجاد تغيير در سياستهاي اقتصادي، سياسي، تجاري 

  ).1991، 210قطعنامه شماره (و اجتماعي ساير كشورها استفاده نكنند 

عدم قبول اقدامات «ملل متحد (آنكتاد) در قطعنامه اي تحت عنوان كنفرانس تجارت و توسعه 

كند كه: تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري،  تصريح مي» اقتصادي قهرآميز

محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد ... عليه كشورهاي 
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سياسي و اجتماعي اين كشورها  _وسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي در حال ت

  .)198ص،IV 152قطعنامه شماره (گذارد، خودداري ورزند  اثر مي

تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقي شود. در اعالميه وين و برنامه  هاي دولتي همچنين مي تحريم

ه به عنوان حقي جهاني و جدايي ناپذير حقوق اساسي بشر محسوب شده ، حق توسع1993ژوئن  25عمل 

، به »حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يك جانبه«قطعنامه كميسيون حقوق بشر تحت عنوان  4است. بند 

صراحت محدوديتهاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و مسدود كردن دارايي ها را به عنوان اقدامات 

  )1994مارس  4قطعنامه (شوند  كند كه از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب مي رست ميمجبور كننده اي فه

الملل  اصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي كشورها، يكي از اصول شناخته شده حقوق بين

ها، منشورها و كنوانسيونها، مورد تأييد قرار گرفته است. از آنجا كه در حقوق  باشد، كه در اعالميه مي

اي وجود ندارد كه كشورها را ملزم نمايد كه با تمام كشورها بدون تبعيض  ملل عمومي هيچ قاعدهال بين

رابطه تجاري داشته باشند، لذا تخلف از منع مداخله ممكن است در موارد استثنايي مطرح گردد، آنهم با در 

بطه وابستگي اقتصادي و ها و اهداف كشور تحريم كننده، و اثرات ناشي از تحريم و را نظر گرفتن انگيزه

اما تحريم ثانويه كه عليه كشورهاي طرف ثالثي است كه با كشور  .آسيب پذيري ميان كشورهاي مربوطه

منشور حقوق  32گردد. ماده  هدف در حال داد و ستد و معامله هستند، به عنوان مداخله غيرقانوني تلقي مي

تواند از اقدامات اقتصادي، سياسي، يا هر نوع  ي نميو وظايف اقتصادي دولتها اعالم مي دارد كه هيچ دولت

ديگر از اين اقدامات، براي مجبور كردن دولتي ديگر به منظور فرمانبرداري از آن در اعمال حق حاكميت 

كند كه  ) نيز اشاره مي1965مجمع عمومي ( 2131قطعنامه .خود، استفاده كند يا اين اقدامات را تشويق نمايد

دارد بطور مستقيم يا غيرمستقيم به هر دليلي در امور داخلي يا خارجي دولت ديگري هيچ دولتي حق ن«

  .مداخله كند
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ها در بعضي از معاهدات دوجانبه  ممنوعيت ها و محدوديت هاي مربوط به استفاده از تحريم

 (گات) و در معاهدات تشكيل 1947تجارت و كشتيراني همچنين در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 

 15دهنده گروهها و جوامع اقتصادي درج شده است. يك ممنوعيت صريح در مورد فشار اقتصادي در مواد 

 ).97ظريف، همان، ص () قيد گرديده است 1948منشور سازمان كشورهاي آمريكايي ( 16و 

عرفي ها و برخي معاهدات، نشان دهنده شكل گرفتن قاعده  تكرار موضوع نامشروع بودن تحريم در قطعنامه

باشد. اگرچه مخالفت مستمر كشورهاي غربي خصوصاُ اياالت متحده با  المللي در اين خصوص مي بين

 .تواند از اعمال قاعده عرفي در مورد اين كشورها جلوگيري نمايد هاي يك جانبه مي نامشروع بودن تحريم

ها و منافع ملي  تأمين هدفها به عنوان ابزار سياست ملي در جهت  با توجه به اينكه استفاده از تحريم

شود، بسياري از كشورهاي توسعه يافته از جمله اياالت متحده مدعي هستند كه اين ابزار  نامشروع تلقي مي

المللي به كار مي  ] مسالمت آميز در برابر كشورهاي ناقض تعهدات بين1را به عنوان نوعي اقدام متقابل[

ي است، اقدامات متقابل اياالت متحده عليه جمهوري اسالمي گيرند. يكي از مواردي كه اشاره به آن ضرور

الملل را نقض كرده است.  هايي حقوق بين كند كه دولت ج.ا.ايران در زمينه ايران است. دولت آمريكا ادعا مي

كند. يا ايران را  براي مثال، دولت ايران را متهم به همكاري با گروههاي تروريستي و پشتيباني از آنها مي

ها را  كند. از اين رو انواع تحريم به نقض تعهدات خود در زمينه عدم دستيابي به سالح هسته اي مي متهم

  .گذارد عليه ايران در داخل تصويب و به اجرا مي

المللي توسط  توانند در برابر نقض تعهدات بين شود كه آيا كشورها مي حال اين سؤال مطرح مي

ك اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود اين كه در جامعه اي كه به ها به عنوان ي ساير كشورها به تحريم

الملل بوجود آورد،  سوي نهادينه شدن پيش مي رود و مي كوشد تشكيالتي براي برخورد با نقض حقوق بين

اند،  الملل متضرر شده هايي كه از نقض حقوق بين هاي شاكي يا دولت ق و امتيازي به دولتاعطاي چنين ح
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الملل برخوردار  رسد، اما اين تأسيس هنوز از جايگاه مستحكمي در حقوق بين صحيح و عاقالنه به نظر نمي

توان به  از جمله ميالمللي در جهت نهادينه كردن اقدامات متقابل قرار دارد.  است، اگرچه تالش جامعه بين

المللي اشاره كرد كه در اجالس پنجاه و سوم  ها براي اقدامات متخلفانه بين المللي دولت طرح مسئوليت بين

طرح، ضمن پذيرش  54تا  49به تصويب رسيده است. در مواد  2001الملل در سال  كميسيون حقوق بين

 (A/56/10, ch. IV.E.1). اند اين تأسيس، شرايط و محدوديت هايي را براي آن مقرر كرده

توانند با توجه به شرايط  الملل، كشورها مي ها در حقوق بين بر اين اساس با وجود نامشروع بودن تحريم

الملل، به تحريم متوسل شوند  الملل در برابر كشور ناقض حقوق بين انجام اقدامات متقابل در حقوق بين

بدين ترتيب اقدامات و تصميمات اياالت متحده آمريكا  ).18، ص 1376و ممتاز،  20، ص 1369روسو، (

جمله اعضاي جامعه اقتصادي اروپا در جهت تحريم اقتصادي  هاي پيشرفته صنعتي من و برخي از دولت

هاي آمريكا در ايران و نيز تحريم اتحاد جماهير شوروي به دنبال فعاليت  ايران به دنبال بحران ديپلمات

ممتاز، همان، (الملل نيست  د از لحاظ حقوقي قابل توجيه است و مغاير حقوق بيننافرجام سازمان ملل متح

كه  1933فوريه  24) و (همچنين ر.ك به: گزارش مصوب مجمع عمومي جامعه ملل مورخ 18ص 

  ).مشروعيت تحريم انجام شده توسط چين به دنبال حمله برق آساي ژاپن به موكدن را پذيرفت

الملل پذيرفته شده و در طرح  به اقدامات متقابل كه در حقوق بين البته شرايط توسل كشورها

ها نيز بايد رعايت  الملل آمده است در مورد تحريم ها مصوب كميسيون حقوق بين المللي دولت مسئوليت بين

طرح به آن اشاره شده است رعايت قواعد آمره حقوق  50يكي از شرايط بسيار مهم كه در ماده .گردد

الملل، قواعد آمره حقوق  تواند براي جلوگيري از نقض حقوق بين ست. به هيچ وجه دولتي نميالملل ا بين

الملل اقدام به  الملل را نقض كند. در اين پيش نويس بر خالف پيش نويس اول، كميسيون حقوق بين بين

شورهاي ها را باز گذاشته است. اين به نفع ك فهرست كردن قواعد آمره نكرده است و لذا دست دولت
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اند، به عنوان قاعده آمره  باشد كه برخي از قواعدي را كه احتماالً هنوز تبديل به قاعده آمره نشده كوچك مي

 ).1379ممتاز، (تلقي بكنند و جلوي نقض آن را در چهارچوب اقدامات متقابل بگيرند 

، حقوق اوليه بشر و الملل توانند براي جلوگيري از نقض حقوق بين ها نمي بر اساس همين ماده، دولت

كنوانسيون وين  60ترتيبات حقوق بشردوستانه را نقض كنند و اين دو محدوديت، الهام گرفته از ماده 

توان اين گونه ترتيبات  ) در مورد حقوق معاهدات است كه در آن جا هم گفته شده به هيچ وجه نمي1969(

ترتيب اگر تحريم اقتصادي صورت گرفته به را كه در معاهدات آمده، به طور يكجانبه فسخ نمود. بدين 

باشد را نقض نمايد تحريم  اي باشد كه اصل حاكميت كشورها بر منابع طبيعي كه يك قاعده آمره مي گونه

ها اگر به حق توسعه به عنوان يكي از حقوق اساسي  همچنين اعمال تحريم .مذكور نامشروع خواهد بود

، 50از سوي ديگر بر اساس ماده  .الملل نامشروع خواهد بود ينبشر لطمه وارد كند، از ديدگاه حقوق ب

تواند تعهدات مربوط به حل و فصل  دولتي كه مي خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هيچ وجه نمي

الملل متضرر شده  اختالفات را ناديده بگيرد؛ يعني اگر بين دولت خاطي و دولتي كه از نقض حقوق بين

آور حل و فصل اختالفات وجود داشته باشد، بايستي قبل  رجاع اختالف به روش هاي الزامترتيباتي براي ا

از توسل به اقدام متقابل، اختالف را به اين مراجع ارجاع دهد. بنابراين چون ما با دولت اياالت متحده 

داريم، البته با تفسير  ايم كه اختالفاتي را كه با هم آمريكا قرارداد الجزاير را منعقد كرده ايم و تعهد كرده

موسع قرارداد و بيانيه الجزايرء به ديوان داوري ايران و آمريكا ارجاع دهيم، بنابراين اياالت متحده بايد قبل 

الملل  هاي اقتصادي، ادعاي خود را در خصوص نقض حقوق بين از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحريم

 _اين راستا، پس از اتخاذ ترتيبات در چهارچوب قانون داماتو  در.توسط ايران به اين ديوان ارجاع دهد

كندي توسط اياالت متحده، دولت ايران دعوايي را در ديوان داوري ايران و آمريكا به ثبت رساند كه با 

ها كه به  پس با در نظر گرفتن طرح مسئوليت دولت). 1379ممتاز، (معروف است  سي _دعواي الف «عنوان 
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هاي اياالت متحده، مبنا و پايه حقوقي ندارد، البته به  الملل رسيده، تحريم ن حقوق بينتصويب كميسيو

  .الملل تلقي كنيم شرطي كه طرح مسئوليت را به عنوان رأي و قاعده مسلم حقوق بين

باشد. يعني  شود، اصل تناسب مي ها مطرح مي طرح مسئوليت دولت 51از ديگر شرايطي كه در ماده 

اي اتخاذ شود كه براي دولت خاطي تأثيرات بسيار زيان آوري به دنبال نداشته  ل بايد به گونهاقدامات متقاب

اي باشد كه به استقالل سياسي و حاكميت دولت خاطي ضرر  هاي اعمال شده نبايد به گونه باشد. لذا تحريم

مسائل مربوط به  ها ، از جمله نكته مهم اين كه بسياري موارد طرح مسئوليت دولت .و زيان وارد كند

تواند مورد استناد قرار  المللي است و مي ها و مبتني بر عرف بين اقدامات متقابل مبتني بر عملكرد دولت

  .گيرد

بنابراين با توجه به اين نكته كه در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامي ممنوع شده است و 

الملل،كشورهاي  يرش تأسيس اقدام متقابل در حقوق بينباشد و با توجه به پذ به عنوان قاعده آمره مطرح مي

ها از جمله تحريم اقتصادي  الملل تحت شرايطي حق دارند به تحريم زيان ديده از نقض مقررات حقوق بين

 .متوسل شوند و اين سالحي است كه صرفاً در اختيار شوراي امنيت سازمان ملل قرار ندارد

  لل متحدهاي جمعي توسط سازمان م تحريم. 3- 3

با توجه به تجربيات قدرتهاي متحد در جنگ جهاني اول، يك سيستم تحريم اقتصادي جمعي به 

 16ميثاق جامعه ملل درج گرديد. ماده  17و  16المللي عليه كشور خاطي در مواد  عنوان مجازات جامعه بين

داتش در چهارچوب كرد روابط تجاري و مالي خود را با هر عضوي كه بر خالف تعه اعضا را ملزم مي

ميثاق متوسل به جنگ شود قطع كنند. نظام تحريم در ميثاق، نظام منسجم و متمركزي نبود. اين نظام حتي 

 ، متعاقب حمله ايتاليا به اتيوپي، برخي از اعضا جامعه1935عمآل نيز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال 

هنگام  د.الفت فرانسه اين درخواست عملي نشمله مخدرخواست تحريم ايتاليا را نمودند كه به داليلي از ج
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تأسيس سازمان ملل، نويسندگان منشور ملل متحد در صدد ايجاد نظام قوي تر برآمدندمهمترين اقدام آنها 

در تحقق اين هدف، تمركز قدرت تصميم گيري در شوراي امنيت بود. بحث تحريم در فصل هفتم منشور 

ل تشخيص وقوع تهديد يا نقض صلح و يا تجاوز بر عهده شوراي آورده شده است. بر اساس اين فص

امنيت گذاشته شده است كه در كنار اين مسأله، يك سلسله اختيارات، براي تصميماتي كه شورا راجع به 

كند در اختيار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتي قرار مي  المللي اتخاذ مي حفظ صلح و امنيت بين

شامل متوقف ساختن تمام يا «منشور، اين اقدامات را  41باشد. ماده  مل استفاده از زور نميگيرند كه شا

قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل 

پيش بيني شده  برقراري تحريم از جمله اقدامات غيرنظامي .برشمرده است» ارتباطي و قطع روابط سياسي

تواند پس از شناسايي نقض صلح و يا وقوع عمل تجاوز عليه  منشور است كه شوراي امنيت مي 41در ماده 

دولتي اعمال كند. در دوره جنگ سرد، شوراي امنيت فقط در دو مورد عليه دولت معيني تحريم اعمال كرده 

الجرا ولي محدود اعمال كرد. و متعاقباٌ در ، عليه رودزياي جنوبي تحريم الزم ا1996بار در سال  است. يك

، تحريم اعمال شده عليه اين كشور را به كليه صادرات و واردات از آن كشور تسري داده و 1968سال 

كميته اي تأسيس كرد كه گزارش هاي مربوط به اجراي تحريم عليه رودزياي جنوبي را مورد بررسي قرار 

  ).332، ص 2001سندز، (دهد 

، به اتفاق آراء از كليه دولتها خواست كه ارسال 1977ن بار شوراي امنيت در ماه نوامبر براي دومي

هرگونه سالح و تجهيزات نظامي را به آفريقاي جنوبي متوقف سازند و متعاقب آن كميته اي به منظور 

كامل در دوره بعد از جنگ سرد، شوراي امنيت عليه شش دولت تحريم  .بررسي اجراي تحريم تأسيس كرد

يا محدود اعمال كرده است كه عبارتند از: ليبي، ليبريا، عراق، سومالي، يوگسالوي و هائيتي. ميزان 

). 96، ص 1998ريسمن، (باشد  هاي اعمال شده در اين دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد مي تحريم
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ر اجرايي شوراي امنيت در هاي اعمال شده اين تصور را پديد مي آورد كه اين ابزا افزايش تعداد تحريم

مقايسه با توسل به قوه قهريه، بويژه براي اعضاي دائم شوراي امنيت، هزينه كمتري در بردارد، بنابراين چه 

بسا ممكن است كه شوراي امنيت در آينده بدون آنكه با مشكلي برخورد كند، عليه دولت يا دولتهاي ديگر 

  ).219، ص 15خرّازي، شماره (نيز تحريم برقرار سازد 

هايي عليه سه دولت،  عالوه بر شوراي امنيت، مجمع عمومي نيز در سه مورد ضمن تصويب قطعنامه

هاي مجمع عمومي جنبه توصيه  تحريم اعمال كرده است. ليكن بر خالف تصميمات شوراي امنيت، قطعنامه

هاي اعمال شده از سوي  المللي است، در صورتي كه تحريم داشته و ضمانت اجراي آنها افكار عمومي بين

منشور تبعيت از آنها براي كليه  25هاي الزم االجرا مي باشند كه بر اساس ماده  شوراي امنيت تحريم

  .دولتهاي عضو سازمان ملل الزامي است

  :كند شوراي امنيت از اعمال تحريم يكي از اهداف ذيل را دنبال مي

ن، تحريم محدود يا كامل اجرا گردد. به عنوان مثال ممكن است به منظور تغيير رفتار يك دولت، عليه آ- 1

اعمال تحريم عليه ليبي از آن جهت صورت گرفت كه آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را كه متهم به 

 .دست داشتن در انفجار هواپيماي پان امريكن مي باشند، براي محاكمه به آمريكا يا انگليس مسترد كند

ن جنگ، عليه دولتي تحريم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحريم ممكن است براي محدود كرد -2

 .اند كرده تسليحاتي عليه سومالي و يوگسالوي سابق تحريم كنندگان اين اهداف را دنبال مي

اعمال تحريم ممكن است مقدمه اي براي بكار گرفتن قوه قهريه اي از سوي سازمان ملل عليه يك دولت - 3

ونه، توسل به زور عليه عراق در قضيه تجاوز آن دولت عليه كويت، پس از اعمال تحريم باشد. به عنوان نم

  .الزم االجرا از سوي شوراي امنيت صورت گرفت
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 ).برقراري تحريم ممكن است اهداف اعالم نشده اي را نيز دنبال كند (خرّازي، همان -4

وراي امنيت، تحريم عراق با تصويب هاي صورت گرفته توسط ش يكي از كاملترين و گسترده ترين تحريم

، جزئيات منع هرگونه روابط اقتصادي، نظامي و مالي 661باشد. قطعنامه  مي 1990اوت  6در  661قطعنامه 

با دولت عراق و كويت تحت اشغال را تدوين كرده است (البته تحويل دارو و مواد غذايي بنا به مالحظات 

ستثني بود). عالوه بر دولتهاي عضو سازمان ملل، دولتهاي غير عضو انسان دوستانه، از دامنه شمول تحريم م

 ).قطعنامه 5اند (بند  سازمان نيز ملزم به رعايت تحريم عليه كويت اشغال شده و عراق شده

اي مركب از كليه اعضاي شوراي امنيت به  شوراي امنيت به موجب همان قطعنامه اعمال تحريم، كميته

، تحريم عليه عراق فقط طبق 687ي تحريم تأسيس كرد. بر اساس قطعنامه منظور نظارت بر حسن اجرا

بار رفتار عراق را نسبت به تبعيت از  روز يك 60تصميم شوراي امنيت قابل لغو است و شوراي امنيت هر 

آتش بس بررسي و در خصوص لغو يا ادامه تحريم تصميم گيري خواهد كرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط 

  :تحريم عليه عراق ضروري دانسته را جهت لغو

 شناسايي مرزهاي تعيين شده توسط سازمان ملل متحد بين عراق و كويت؛- 1

 پرداخت سهميه مقرر توسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛- 2

ميرزايي ينگجه، (از بين بردن سالحهاي كشتار جمعي و تأسيسات توليد سالحهاي شيميايي و اتمي عراق - 3

 ).445، ص 1376

گردد كه ادامه تحريم به خاطر خطري است كه از جانب عراق متوجه حفظ  از شرايط مشخص مي

هاي قبلي شوراي امنيت دارد  المللي است. تفاوت عمده اي كه تحريم اخير با تجربه صلح و امنيت بين

د. نهايتاً در آن است كه اين بار تصميم شوراي امنيت به صورت بي سابقه اي از سوي دولتها رعايت ش

 .) لغو گرديد2003( 1483ها پس از سقوط رژيم صدام، بر اساس قطعنامه  اين تحريم
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  ها اثرات تحريم.4

شود، دارد. اهداف اوليه به  ها و مجازاتها بطور كلي بستگي به اهدافي كه تعقيب مي اثرات تحريم

شود.  ر تحريم كننده مربوط ميرفتار كشور تحريم شده و اهداف ثانويه به وضعيت داخلي و انتظارات كشو

اند، اما موفقيت سياسي  المللي اقتصادي تأثير اقتصادي قابل مالحظه اي داشته هاي بين در اكثر موارد، تحريم

خصوصاٌ زماني كه كشور مورد تحريم از لحاظ اقتصادي ) 196 صگالتون،(آنها خيلي كمتر بوده است 

ساير كشورها نيز كشور تحريم كننده را در اجراي تحريم وابستگي كمي به كشور تحريم كننده داشته و 

هايي براي نظارت بر اجراي  هاي جمعي توسط سازمان ملل متحد، نيز اگرچه كميته در تحريم.همراهي نكنند

 به عهده دولتها واگذار شده ها كالً اند، ليكن در كل اجراي تحريم تحريم، زير نظر شوراي امنيت تأسيس شده

هايي  ها يا روشي كه در آن چنين تحريم نچه كشورهاي جهان در خصوص اين تحريملذا چنا ت.اس

ها اثر چنداني نخواهند داشت. از طرف  بايست اجرا گردد توافق و هماهنگي نداشته باشند، اينگونه تحريم مي

، آثار ها هستند. افزون بر اين هاي گريز از اين تحريم ديگر جهان بازرگاني هميشه قادر به كشف روزنه

پذيرترين اقشار مردمِ دولت هدف، همواره يكي از نگراني  المللي بر آسيب هاي بين بشردوستانه منفي تحريم

المللي كه باعث شد مردم كشوري در  هاي بين هاي تحريم المللي بوده است. يكي از نمونه عمده جامعه بين

اي كه  باشد، به گونه زمان رژيم صدام ميوضعيت اسفناك اقتصادي و اجتماعي قرار گيرند، كشور عراق در 

براي اطالع بيشتر ر.ك به: طباطبايي، (ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گرديدند  اي ادامه تحريم عده

ها توسط شوراي امنيت براي تعديل رفتار  اگرچه در منشور ملل متحد استفاده از تحريم). 71، ص 1379

باشد، ليكن بايد اين پرسش را مطرح كرد كه  خطر مي اندازد مجاز مي دولتي كه صلح و امنيت را به

چه هدف تحريم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت بايد آن را ادامه داد؟ با وجود اين كه آثار تحريم بر  چنان

تواند  ها فقط مي رويه مدت اعمال تحريم گردد، ولي افزايش بي دولت خاطي در درازمدت مشخص مي
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هاي بشردوستانه آنها افزايش يافته و عوارضي ببار آورد كه در ابتدا پيش بيني نشده  هزينه موجب شود كه

ها اين خطر را به همراه دارد كه مقامات  بود. از سوي ديگر در چنين شرايطي خاتمه دادن به تحريم

با توجه به هاي خاطي از اين قبيل مشكالت تشويق شوند كه ملت خود را سپر بال قرار دهند. لذا  دولت

المللي، شوراي امنيت ملزم است كه اين موازين را  ويژگي عام الشمول بودن موازين حقوق بشردوستانه بين

توان ترتيبات عملي را به اين  جهت حمايت از افراد غيرنظامي مراعات نمايد. براي تحقق اين هدف مي

ز تصويب تحريم و در طول مدت اجراي آن ها قبل ا ترتيب پياده نمود: ضرورت ارزيابي تأثير بالقوه تحريم

ها بر مبناي اطالعاتي كه به اين ترتيب به دست مي آيد و در  و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحريم

ها به منظور تضمين مطابقت آنها با موازين مربوط به حقوق بشردوستانه  صورت ضرورت تعديل تحريم

  ).1995و ملوي،  1378المللي (ممتاز،  بين

طور نتايج مخرب آن بر همسايگان دولت هدف  ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همين تحريم آثار

سازد كه مستلزم ارزيابي هوشيارانه است. نكته آخر اينكه،  تحريم نيز به نسبت مسائل مهمي را مطرح مي

و به صورت  اند، داراي انگيزه سياسي بوده ها، حتي آنهايي كه توسط سازمان ملل متحد وضع شده تحريم

اند . و در بعضي موارد بعضي از اعضاي شوراي امنيت  كاري گرديده گزينشي اعمال شده و به شدت دست

كنند و سعيشان بر اين است كه منافع و اهداف موردنظر خود را در اجراي اين  اهداف خاصي را دنبال مي

  .ها هستند هها تأمين نمايند. تحريم عليه عراق و ليبي از جمله اين نمون تحريم
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  گيري نتيجه. 5

ها از جمله ابزار و اقداماتي هستند كه از ديرباز چه به نحو خصوصي يا به نحو  تحريم در حقوق بين الملل

ها  دولتي و همچنين به عنوان يك ضمانت اجرا در موارد تهديد يا نقض صلح براي وادار كردن دولت

هاي خصوصي كه توسط افراد و گروههاي خصوصي و  تحريم.اند جهت تغيير رفتار خود به كار گرفته شده

ها  المللي دولت را در پي دارند. و مشروعيت اين نوع تحريم شوند بندرت مسئوليت بين ملي سازماندهي مي

هاي دولتي معموأل توسط كشورهاي نيرومند به عنوان ابزار سياست  تحريم. مورد ترديد واقع نشده است

ها وادار كردن دولت به تغيير در رفتارهاي سياست  اند. هدف از اين گونه تحريم هخارجي به كار گرفته شد

كنند، بلكه دستيابي به اهداف  ها صرفاُ اهداف اقتصادي را دنبال نمي باشد. لذا اين تحريم شان مي خارجي

هاي  حريمهاي كشور تحريم كننده باشد. ت ها و انگيزه سياسي، اجتماعي يا نظامي ممكن است جزء برنامه

دولتي ممكن است تنها نسبت به دولت هدف برقرار گردد (تحريم اوليه)، يا اينكه دايره شمول آن گسترش 

 تحريم ثانويه .داشته و شامل كشورهايي كه با دولت هدف، داراي روابط تجاري يا مالي و... هستند، گردد

مجاز تلقي مي گرديد، ليكن امروزه بر  ها به استناد اصل حاكميت كشورها اگرچه در گذشته اين نوع تحريم

هاي اركان ملل متحد، اصل عدم مداخله در امور داخلي و  الملل معاصر از جمله قطعنامه اساس حقوق بين

المللي كه از سوي كشورها بر عليه كشورهاي ديگر اعمال  هاي بين خارجي كشورها، حق توسعه و ... تحريم

باشد. ليكن با توجه به  رمجاز بوده و مشروعيت آن مورد ترديد ميمي گردند، خصوصاُ تحريم ثانويه، غي

الملل با شرايطي  الملل توسل به اقدامات متقابل در مقابل كشورهاي ناقض حقوق بين اينكه در حقوق بين

 در اين زمينه ايرادي كه به.ها به عنوان اقدام متقابل استفاده نمايند توانند از تحريم مشروع است، كشورها مي

ها اجازه مي دهد به صرف طرح ادعاي  ها وارد است اين است كه به دولت المللي دولت طرح مسئوليت بين

تواند  الملل از سوي كشور ديگر، به اقدامات متقابل از جمله تحريم متوسل شوند كه اين مي نقض حقوق بين
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معي كه توسط ميثاق جامعه ملل و هاي ج تحريم.المللي در پي داشته باشد آثار و تبعات سوء براي جامعه بين

  اند از جمله ابزارهاي اجراي تصميمات اين سازمانها  ) پيش بيني شده41منشور سازمان ملل متحد (ماده 

المللي چه آثاري را در پي دارند بستگي به اهداف مورد نظر  هاي بين مي باشند. در خصوص اينكه تحريم

اند ليكن  ها اگرچه آثار سوء اقتصادي در پي داشته كثر اين تحريمكشور تحريم كننده يا سازمان ملل دارد. ا

اند. دليل اين مسأله را بايد در توانمندي كشور مورد  در تغيير رفتار كشور مورد تحريم چندان موفق نبوده

 .تحريم و واكنش منفي ساير كشورها جستجو كرد
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   ذمĤخو  منابع. 6

الملل؛ ترجمه حميرا مشيرزاده و حسين شريفي  ، جفري؛ فرهنگ روابط بينـ ايوانز، گراهام و نونام1

  1381طرازكوهي تهران، نشر ميزان، 

 1375، زمستان 12المللي آمريكا و كشورهاي جهان سوم؛ راهبرد؛ شماره  ـ بركشلي، فريدون؛ تحريم بين2

از جنگ سرد؛ مجله  ـ خرازي، كمال؛ تحوالت مربوط به سيستم امنيت دسته جمعي در دوره بعد33

  .15تحقيقات حقوقي؛ شماره 

ـ روسو، شارل؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه سيدعلي هنجني (تهران، دفتر خدمات حقوقي 4

  ).1369المللي،  بين

، سال يازدهم، بهار 11ـ زهراني، مصطفي؛ تحريم اقتصادي ا زنظر تا عمل؛ مجله سياست خارجي؛ شماره 5

1376. 

 ).1374الملل؛ ترجمه محمدحسين وقار (تهران، انتشارت اطالعات،  قوق بينـ شاو، ملكم؛ ح6

هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق و حقوق  ـ طباطبايي، سيداحمد؛ تحريم7

  .1379بشردوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره ششم، سال دوم، تابستان 

هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران؛ مجله سياست خارجي؛  د؛ تحريمـ ظريف، محمدجواد و ميرزايي، سعي8

  .1376، سال يازدهم، بهار 1شماره 

المللي و نظريه حمايت سياسي (تهران، انتشارات مركز مطالعات عالي  ـ فيوضي، رضا؛ مسئوليت بين9

  ).1352المللي،  بين
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