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  ز منظر حقوق بين المللبررسي مشروعيت تحريم ها ا

  

  1زهرا باهري
  انشگاه علوم و تحقيقات فارسدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل د

  پايگاه تخصصي نشر مقاالت حقوقي، حــق گــستر ناشر:

  

  

  

  چكيده

تم منشور سازمان ملل براساس فصل هف كه يكي از اقدامات شوراي امنيت به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي
رج از خا هاي اقتصادي اعمال تحريم حال آيا اختيارات شورا در رابطه با دي مي باشد.اتخاذ مي نمايد تحريم اقتصا

نيت به عنوان ركني از سازمان بين منطق حقوقي ايجاب ميكند كه شوراي اما نه؟ ي موازين بين الملل استچارچوب 
به قواعد بين المللي باشد زيرا پايبند  المللي و يكي از تابعان حقوق بين الملل در اتخاذ تصميمات خود و اجراي آن

برخوردار از حاكميت را در غير اين صورت نمي توان انتظار داشت نظام امنيت جمعي خواسته هاي كشور هاي 
 به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت هم عمومي سازمان ملل متحد مجمع تحقق بخشد.

موضع برتر خود به عنوان وسيله  از خواستهكشورهاي صنعتي  و ازاست.  ياسي محكوم كردهدستيابي به اهداف س
پس كليد حل بحران در احترام نهادن از سوي . استفاده نكنند اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها

ا به اتخاذ در گرايش شورناظر بر حمايت از شخص انسان مي باشد. حمايتي كه عمال شورا به قواعد بين الملل 
  گردد. رويكردي نوين با عنوان تحريم هاي هدفمند متجلي مي

حقوق بين  ،محدوديت هاي حقوقي ،تحريم هاي هدفمند ،تحريم اقتصادي ،تحريم ،شوراي امنيت :كلمات كليدي
  منشور سازمان ملل متحد ،حقوق بشر ،الملل

  

  

                                                            
1.Email: Zahra_0117@ymail.com 
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  مقدمه

مال فشار بركشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري در منشور ملل متحد يكي از راههاي پيش بيني شده جهت اع
تحريم بعنوان يك راه حل غير نظامي مي باشد. اين وظيفه مهم به شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مهمترين ركن 

حافظ صلح و امنيت بين المللي سپرده شده است. شوراي امنيت سازمان ملل داراي وظايف و اختياراتي است كه 
ص تهديدات موجود عليه صلح و امنيت بين المللي يا منطقه اي و وضع تحريم هاي اقتصادي يا اتخاذ شامل تشخي

 41اقدام نظامي عليه متجاوز و اعمال مسئوليت سازمان ملل درمناطق استراتژيك جهان مي شود. براساس ماده 
ي تواند واكنش خود را نسبت به شوراي امنيت سازمان ملل متحد م منشور كه در ذيل فصل هفتم منشور آمده است،

تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد. تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي 
اجرايي عمده اي است كه درسالهاي اخير به دفعات متعدد از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال 

  شده است.
و  1966ي جنوبي در زيادكشورهاي رو ا در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد عليهابقه اعمال اين تحريم هس

سرد، شوراي امنيت سازمان ملل چنين تحريم هايي را  مشاهده مي شود. پس از جنگ 1977آفريقاي جنوبي در 
 ساسياست. هدف اايران اعمال كرده آنگوال، ليبي، رواندا، ليبريا، هايتي، سودان و  عليه كشورهاي يوگسالوي سابق،

رعايت اين اصول و  جلوگيري از هنجارشكني اعضاي جامعه بين الملل و تشويق به اعمال تحريم هاي اقتصادي، از
بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضا اتخاذ  هنجارهاست. اما طي دوره اخير شوراي امنيت در اثر فشار قدرتهاي

ا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم آمريك نموده است. به عنوان مثال اياالت متحده
منطقه اي  يا تهديد به عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشا بسياري از بحرانهاي قرار مي دهد و

  .است مصون از هرگونه اقدامات تحريمي هستند

آن توسط امريكا صورت مورد  140ل شده است كه تحريم اقتصادي اعما 183از بعد از جنگ جهاني اول تعداد 
   گرفته است.

امروزه تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري در جهت تضمين اجراي قواعد بين المللي و حفظ صلح و امنيت به عالوه 
ان بين المللي اهميت فراواني يافته است. اين اقدام از منظر حقوق بين الملل اساسا مشروع است مگر ان كه هدف از 

  2مغاير با تعهدات قراردادي كشورها باشد. 1اعمال فشار و سلطه بر ساير كشورها

طبق يك ديدگاه شوراي امنيت در اجراي وظايف ناشي از فصل هفتم منشور هيچ گونه محدوديت ندارد و تشخيص 
اي تنظيم شده  به گونه3منشور 1به عقيده ي اين صاحب نظران ماده  شورا محدود به حقوق بين الملل نمي باشد.

                                                            
 )و... فشار اقتصادي را محكوم كرده است.2625)(2131. مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه هاي متعدد از جمله(1
موافقتنامه تحريم هاي اقتصادي به منظور تضمين  20. موافقنامه تعرفه و تجارت گات از سوس اعضاي سازمان تجارت جهاني تحريم اقتصادي را ممنوع كرده است با اين حال صبق ماده 2

  رعايت حقوق بين الملل مجاز مي باشد.
اوزكارانه يا ساير موارد ان ملل:حفظ صلح و امنيت بين المللي و به اين منظور اتخاذ اقدامات جمعي موثر براي پيشگيري و رفع تهديدات عليه صلح و سركوب اعمال تجمنشور سازم 1ماده .٣

 با اصول عدالت و حقوق بين الملل نقض صلح و تعديل يا فيصله اختالفات بين المللي كه ممكن است به نقض صلح بيانجامد از راه هاي مسالمت اميز و مطلبق
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كرده ناست كه دست شوراي امنيت را در اجراي فصل هفتم كامال باز گذاشته و ان را محدود به حقوق بين الملل 
  است.

بر اين اساس ممكن است اين گونه به نظر برسد كه شورا در احراز وجود تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي 
اما علي رغم عدم تصريح منشور به الزام شورا مبني بر رعايت حقوق بين الزامي به تبعيت از حقوق بين الملل ندارد 

الملل در اين زمينه در گزارش هاي كنفرانس سانفرانسيسكو حقوق بين الملل به طور ضمني به عنوان مبناي 
  هنجاري منشور ذكر شده است.

محدود اعطا نكرده اختيارات ناملل  به اين نتيجه گيري ميرسيم كه منشور به اركان سازمان پس با مطالعه ي منشور
است . بنابراين شوراي امنيت هنگام اعمال تحريم اقتصادي در چارچوب فصل هفتم منشور ملزم به رعايت حقوق 
بين الملل مي باشد. محدوديت هاي شورا ميتواند شامل حقوق بين الملل عام قواعد امره قواعد حقوق بشر قواعد 

  خاص منشور مي باشد.حقوق بشر دوستانه و مقررات 

در اين تحقيق سعي شده است كه برخالف اكثر تحقيقات كه حق را به جانب كشور تحريم شونده مي دهند و از 
 گذراند ؛ تحقيق جامعي انجام شود. ابتدا جهد را بر اثبات غيرقانوني بودن تحريم از منظر حقوق بين الملل مي

ن در روابط كشور ها تا بدانجاست كه ميتواند حتي در تصميم اهميت دانستن موقعيت تحريم و نوع نگرش به آ
گيري هاي قضايي در اختالفات ميان آنها تاثير گذار باشد . چنانچه در دعواي ايران عليه امريكا در قضيه سكوهاي 

الزم  .را به نفع امريكا دگرگون ساخت نفتي شاهد آن بوديم كه استنادات نادرست ايران در مورد تحريم چگونه روند
محوريت خواهد داشت ” تحريم اقتصادي يكجانبه امريكا عليه ايران“به ذكر است براي نتيجه گيري در اين پژوهش 

.   

  بخش اول: تحريم ها و حقوق بين الملل

  ابعاد نظري تحريمفصل اول: 

روش قبل  تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين
تاكنون عراق، يوگسالوي، يونان، ليبي، ليبريا، هائيتي، جبهة يونيتا در  1990از توسل به زور بوده است. از سال 

، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، كنگو، سودان، RUFآنگوال، جبهه متحد انقالبي 
. اما از تحريمهاي يكجانبه منيت سازمان ملل تحريم شده اندطرف شوراي ابعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از 

كشور با دو سوم جمعيت جهان  70بيش از “وزير دفاع سابق آمريكا نقل قول كنيم كه ” ريچارد چني“بايد از گفته 
تاريخ موجب  تحول در مفهوم حاكميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر”. هاي آمريكا قرار دارند ر تحريمتحت تأثي

  .شده است تا موضع گيري هاي كارشناسنانه در مورد تحريم اشكال مختلفي به خود بگيرد
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براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع و مانع از آن و براي آنكه بتوانيم مصاديق واقعي آن را شناسائي 
مشخص گردد. هرچند در ظاهر ” اريتحريم تج“با ” تحريم اقتصادي“نمائيم بايد در وهلة اول تفاوت مفهوم 

از نظر اقتصادي يك تاثير دارند اما از نظر حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند. ” تحريم اقتصادي“و ” تحريم تجاري“
هائي است كه دولت هاي ملي بر تجارت بين الملل اعمال مي كنند. اينگونه  تحريم تجاري محدوديت

سياست تجاري يك دولت است در حالي كه در تعريف تحريم اقتصادي هاي تجاري اهداف تعريف شده  محدوديت
  اف سياست خارجي مطرح مي كنند.آن را چون ابزاري براي نيل به اهد

به طور خالصه آنچه كه تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي كند وجود منافعي اقتصادي براي كشور 
اسي براي كشور تحريم كننده اقتصادي است. هرچند ممكن است در محدود كننده تجاري است و وجود منافع سي

  اين حالت كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگردد.

بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي محدود كردن 
  ه منظور دستيابي به اهداف سياسي و اقتصادي خود است. مناسبات اقتصادي (به طور كل) با دولتي ديگر، ب

تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين المللي اعمال شوند. تحريم بين 
المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند جانبه معموال چند كشور براي اعمال تحريم 

ه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند. در تحريم يك جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد علي
عمل مي شود. دو مورد اخير مستلزم صدور قطعنامه شوراي امنيت نيست و توافق كشورها زمينه تحريم را فراهم 

داشته باشد كل تحريم ضعيف مي شود،  مي كند. اگر در يك تحريم چند جانبه يا بين المللي حلقه ضعيف وجود
  زيرا استحكام كلي يك رشته زنجير به مقاومت ضعيف ترين حلقه آن بستگي دارد. 

در تحريم هاي بين المللي، اغلب پيش از اعمال تحريم كامل مجموعه اي از اقدامات صورت مي گيرد كه مي تواند 
  شامل موارد زير باشد: 

  اكره دو جانبه؛) تشويق يا ترغيب از طريق مذ1
  ) اعالم عمومي و هشدار براي آگاه كردن كشور مورد نظر؛2
  ) مشاوره با متحدين براي ايجاد ائتالف؛3
  ) آغاز تحريم هاي غيراقتصادي: 4

  الف) لغو جلسات چند جانبه بين المللي در كشور مورد تحريم 
  ب) لغو اعطاي رواديد به مسئولين كشور مورد تحريم 

  ديپلماتيك با كشور مورد تحريم ج) كاهش روابط 
  د) عدم اعطاي تسهيالت و كمك هاي مالي

  ه) قطع ارتباطات مختلف 
  پ) انواع تحريم

  اساسا تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:
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  ) تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر؛1
  ) تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه اعضاء؛2

لملل در زمينه تحريم هاي يك جانبه از سوي يك كشور عليه ديگري، سه رويكرد مختلف از منظر حقوق بين ا
  وجود دارد؛

الف) رويكرد اول، اعمال اين تحريم ها براساس اصل حاكميت كشورها مجاز است. به عبارت ديگر از آنجا كه 
هر كشوري از نظر سياسي حق دارد كشورها مي توانند در تنظيم روابط خارجي خود با ديگران آزادانه عمل كنند لذا 

با كشور ديگر قطع رابطه نمايد يا رابطه برقرار كند. همين رابطه در مسايل اقتصادي نيز وجود دارد. لذا براساس اين 
  رويكرد كشورها مي توانند براي پيشبرد اهداف سياسي خويش كشور ديگر را تحت فشار اقتصادي قرار دهند.

تقيم اقتصادي از سوي يك كشور عليه ديگري مجاز شمرده مي شود و مي بايد آثار ب) در رويكرد دوم، جنگ مس
مضرات آن برطرف هاي ثالث به حداقل برسد. تمركز اصلي تحريم هاي اقتصادي بر كشور يا كشورهاي هدف مي 

  باشد و لذا مي بايست اين تحريم ها داراي كمترين آثار بر ساير كشورها باشد.
كرد منع قانوني است. اين مكتب، تحريم ثانويه بلكه تحريم هاي اوليه را نيز مجاز نمي داند. ج) رويكرد سوم، روي

اين گروه معتقد هستند هيچ نوع تحريمي در نظام حقوق بين الملل مدرن نبايد عليه كشورها اعمال شود، زيرا 
ه جديدتر از دو رويكرد قبلي است پيامدهاي منفي تحريم به مراتب بيشتر از پيامدهاي مثبت آن است. اين رويكرد ك

عمدتا از نظريه هاي اقتصادي سياسي كالسيك ليبرال ناشي شده است تا حقوق بين الملل اقتصاددانان سياسي ليبرال 
  كالسيك، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعي را موجب خسارت به اقتصاد جهاني مي دانند.

ق و مقايسه با اعمال كشورها به اين نتيجه مي رسيم كه اقدامات تحريم كشورها در بررسي نهايي رويكرد نظري فو
عليه يكديگر در بسياري ازموارد علي رغم ممنوعيت هاي حقوقي، درحال گسترش است. از مهمترين اقدامات 

  است.تحريمي يك جانبه در سال هاي اخير، تحريم كشورهايي نظير ايران، عراق و ليبي از سوي آمريكا بوده 
در مجموع مي توان تحريم هاي يك جانبه را براساس معاهدات و حقوق بين الملل، براساس موارد زير نامشروع 

  خواند:
تيابي به دس جهت اي وسيله عنوان به را اقتصادي قهرآميز اقدامات كرات به متحد ملل سازمان عمومي مجمع: اول

ي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسيله اهداف سياسي محكوم كرده است و اين مجمع از كشورها
  اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.

ال توسعه صورت درح كشورهاي عليه كه قهرآميز اقدامات نيز) آنكتاد( متحد ملل توسعه و تجارت كنفرانس: دوم
كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري،  مي گيرد را محكوم مي كند و تصريح مي كند: تمام

محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات هاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي درحال 
توسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين كشورهاي اثر مي گذارد، 

  اري ورزند.خودد
 توسعه، حق 1993 ژوئن 25 وين اعالميه براساس كه آنجا از. كشورهاست توسعه حق نقض جانبه يك تحريم: سوم
مهم حقوق  اصل اين ناقض را تحريمي اقدامات توان مي لذا است شده شناخته انساني ناپذير جدايي حق عنوان به
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  بشري دانست.
 ماده 7 بند ناقض مسئله اين و كشورهاست خارجي و داخلي امور در آشكار مداخله جانبه يك هاي تحريم: چهارم

 فراسرزميني مقررات اعمال كه نيز عمومي مجمع 10.9.50.47 هاي قطعنامه همچنين. باشد مي متحد ملل منشور 2
  هاي يك جانبه نقض مي گردد.  تحريم اعمال با سازد مي منع را دولتي

سازمان ملل عليه اعضاء مي باشد. براساس تمهيدات پيش بيني شده در  نوع دوم تحريم تحريم هاي شوراي امنيت
فصل هفتم منشور، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين 

  المللي، با توسل به تحريم ها نشان دهد.
منشور بازمي گردد  41در سازمان ملل به ماده  همان طور كه در سطور باال آمد، مبناي حقوقي تحريم هاي اقتصادي

كه بيان مي كند شوراي امنيت مي تواند براي اجراي تصميمات خود، اقداماتي را كه متضمن بكارگيري نيروي مسلح 
  رزند.قبيل اقدامات مبادرت و يك سريخواهد كه به نباشد، در پيش بگيرد و مي تواند از اعضاي ملل متحد ب

منشور، به معني استفاده از تمهيدات نيست، بلكه هر معياري كه به نظرش مقتضي است، به كار مي  البته اين اختيار
گيرد و تحريم بعنوان عامل اجراي فشار سياسي براي تغيير سياست هاي دولت هايي است كه به نظر شورا اعمالشان 

  به تهديد صلح و امنيت بين المللي مي انجامد.

  گيري تحريم ها از طرف شوراي امنيت وجود دارد: دو پيش فرض در زمينه بكار
الف) حكومت كشور مورد تحريم، با ارزيابي هزينه هاي تحريم هاي اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد 

  تحريم، روش و رفتار خود را بر مبناي خواست شورا تغيير خواهد داد.
تصادي و اثرگذاري درون كشور از طريق تحريم هاي اقب) شورا با اعمال تحريم، خواستار ايجاد فشار سياسي در 

رنتيجه با آثار ناشي از تحريم انتظار مي رود كه گروه هاي مختلف داخلي در مخالفت با رژيم، بر مردم است. د
تقويت شوند و در نهايت، دولت به تغيير در سياست هاي خود كه به نظر شورا، تهديد صلح و امنيت بين المللي 

واهد زد. طبيعي است هر دو نظريه، زماني معنا دارند كه دولت ها حداقل در يك سطح، عالقمند به است، دست خ
  همكاري باشند.

منشور ملل متحد است كه دولت ها قبول و  25تعهدات حقوقي دول عضو سازمان ملل متحد نيز بر مبناي ماده
ي عضو، ممكن است ارتباطات خود را با دولت اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت را پذيرفته اند و البته دولت ها

  مورد تحريم در زمينه هايي كه مورد تحريم نيستند ادامه دهند.
در حالي كه شوراي امنيت، نيروي نظارتي ويژه اي از خود ندارد و مي تواند كميته تحريم را در قطعنامه تحريم 

ها در اجراي تحريم ها مورد به مورد كار كند. بر تأسيس نمايد. اين كميته مي تواند با ديگر سازمان ها و دولت 
خالف تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر و مباحث حقوقي پيرامون آن، تحريم هاي شوراي امنيت 

سازمان ملل به لحاظ حقوقي كمتر مورد سؤال قرارمي گيرند. اصوال از آنجا كه اين شورا مسئول مستقيم حفظ صلح 
است لذا اقدامات آن معموال در اين راستا تفسير شده و اصل قانوني بودن آن چندان مورد پرسش و امنيت بين الملل 

قرارنمي گيرد با اين وجود برخي از حقوقدانان بين المللي معتقدند شوراي امنيت در اعمال تحريم ها مي بايد 
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هوشمند انجام داده و شمول آن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مدنظر قراردهد و تحريم هاي خود را به شكل 
را از غير نظاميان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آنكه تحريم هاي اقتصادي هميشه با آثار ناخواسته 
همراه بوده كه بدون هر گونه تفكيك يا تمايزي، به نيروهاي نظامي و غيرنظامي به خصوص به گروههاي آسيب 

. لذا شوراي امنيت مي بايد اين مسئله را در نظر بگيرد كه به موجب ميثاق بين پذير كشورها، صدمه وارد مي آورد
  المللي حقوق مدني و سياسي هيچ ملتي را نمي توان در هيچ شرايطي از وسايل معاش خود محروم كرد.
ست ناشي از سوي ديگر براساس نظر ديوان بين المللي دادگستري (الهه) تعهد به تعليق روابط قراردادي كه ممكن ا

از يك قطعنامه شوراي امنيت باشد، نمي تواند بر مقررات مربوط به حمايت از آحاد بشر كه در معاهدات با خصلت 
هاي حقوق بشري و بشردوستانه گنجانده شده است، تأثير گذارد. زيرا برخي از قواعد حقوق بشر مانند حق حيات، 

ند و در هيچ شرايطي قابل تخطي و نقض نيستند. در نتيجه، در امروزه از جايگاه قواعد آمره بين المللي برخوردار
صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي، 

منشور استناد كرد. هر چند  103نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده
عمل در قضيه عراق و تحريم هاي اين كشور صراحتا اين موارد نقض گرديد و تحريم ها آثار بسيار مخربي بر در 

  رنظاميان عراقي داشت.افراد و غي
پيشنهاداتي را به منظور محدود كردن » دستوركاري براي صلح«سازمان ملل متحد تحت عنوان هاي  دبيركليكي از 

ي حقوق بشر به شوراي امنيت ارائه داد. در رژيم تحريم هاي بين المللي، مقرراتي پيامدهاي منفي تحريم ها بر مبان
پيش بيني مي شود كه به موجب آن كليه دولتها، از جمله دولتهايي كه مورد تحريم هستند، دسترسي بالمانع كمك 

شردوستانه جديد است هاي بشردوستانه را تضمين كنند. اين معافيت ها كه هدف آن تطبيق رژيم تحريم با شرايط ب
  عموما درپي درخواست دولت هاي هدف تحريم و يا نهادهاي بشردوستانه صورت مي گيرد.

از سوي ديگر با درنظر گرفتن تحوالت جديد در حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش همكاري هاي بين 
ه اعضاي جامعه بين الملل نبايستي از تهديد منشور) و اينك 4پاراگراف 2المللي در كليه زمينه ها بنا شده است (ماده

به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي دولتها استفاده كنند، در مي يابيم كه تحريم هاي 
قتصادي به طور جدي همكاري هاي بين المللي را تهديد مي كند و با روح منشور ملل متحد در تناقض است. به ا

) است كه موارد حقوق بشر را 65و 55، 1ي اقتصادي برخالف مقررات منشور ملل متحد (موادطور كلي تحريم ها
  ويحي مورد تأكيد قرارمي دهند.در اعمال تحريم ها به شكل تل

  هدف اعمال تحريم هاي بين المللي
از سوي تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه در سالهاي اخير به دفعات متعدد 

شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است. سابقه اعمال اين تحريم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو 
مشاهده مي شود. پس از  1977و آفريقاي جنوبي در  1966مورد عليه كشورهاي رودزياي جنوبي (زيمبابوه) در 

عليه كشورهاي عراق، يوگسالوي سابق، آنگوال، ليبي، جنگ سرد، شوراي امنيت سازمان ملل چنين تحريم هايي را 
رواندا، ليبريا، هائيتي، سودان و ايران اعمال كرده است. در واقع هدف از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از 

  هنجارشكني اعضاي جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست.
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  تقسيم مي شوند:تحريم ها براساس اهداف به دو نوع 
) تحريم با هدف استراتژيك؛ در اين حالت، منافع استراتژيك يك كشور در خطر قرار دارد، در اين صورت تحريم 1

  جايگزين جنگ مي شود (هزينه اش از جنگ كمتر است)؛
دن آن مورد ) تحريم با هدف تغيير رفتار؛ در اين حالت، تحريم همه جانبه نخواهد بود و تغيير رژيم و بي ثبات كر2

  نظر نيست.
براساس مطالعات صورت گرفته، معموال اعمال تحريم و مجازات عليه كشوري يا گروهي براي دستيابي به يكي از 

  اهداف زير و يا تركيبي از آنها صورت مي گيرد:
ملل ) پيشگيري از دستيابي يك كشور و يا گروه به توانمندي هايي كه مي توانند براي صلح و امنيت بين ال1

  خطرناك و يا نگران كننده باشند.
  ) تغيير رفتار يك دولت2
  ) براي محدود كردن جنگ3
  ) مقدمه اي براي بكارگيري قوه قهريه توسط سازمان ملل در برابر يك دولت 4
  ) برقراري تحريم ممكن است اهداف اعالم نشده اي را نيز دنبال كند.5
  ردن ادامه راه.) ايجاد موانع فرضي يا واقعي براي دشوار ك6
  ) مهار يك جانبه، دوجانبه يا چند جانبه براي خنثي كردن و يا كاهش دامنه تهديدات.7
) بدنام كردن يك كشور يا هيئت حاكمه يك كشور يا يك گروه در سطح بين المللي به عنوان ياغي، متجاوز و يا 8

  منشأ خطر و تهديد.
  مردم آن و يا جامعه بين المللي. ) پاسخگو كردن و تغيير رفتار يك دولت در قبال9

  دن از طريق اعمال ديپلماسي اجبار) همراه كر10
همانطور كه بيان شد هدف اصلي از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي جامعه بين الملل 

قدرتهاي بزرگ و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست. اما طي دوره اخير، شوراي امنيت در اثر فشار 
رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. به عنوان مثال اياالت متحده آمريكا كه به بهانه هاي مختلف 

ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي 
  نه اقدامات تحريمي هستند.، مصون از هرگوكه منشأ بسياري از بحرانهاي منطقه اي است

  جايگاه تحريم در منشور سازمان ملل متحدفصل دوم: 

بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام 
علت برخورداري هر يك ه حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين المللي ب

، در صورت نقض حقوق بين الملل وق دولتها مي باشداز اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت ماف
دامات مي تواند اعتراض دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند . اين اق

. همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين يا لغو يكجانبه قرارداد باشد ي و، قطع روابط ديپلماتيك يا تجارديپلماتيك
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الملل عمومي و در روابط با سازمان دهي روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صالحيت توسل 
لمللي اول ، در به مجازات از دولت ها به سازمانهاي بين المللي مشاهده شد . براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين ا

چهار چوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري ، و مجازات نظامي 
  . ثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شدعليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از مي

خود را با دولت خطا كار قطع  درنگ روابطميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي  16طبق ماده 
. شك نيست كه تعهدات ي عليه دولت خطا كار الزامي نبود. توسل به مجازات نظامي بر خالف مجازات اقتصادكند

دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صالحيت در زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي 
  . دصورت نقض صلح ملزم به توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كن نيست و فقط دولت ها را در

معهذا بايد اذعان كرد كه ميثاق جامعه ملل اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح 
زمينه دارد. مقرراتي بين المللي و محدود كردن آزادي عمل دولتها است. قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين 

منشور، در صورت تهديد عليه صلح، نقض  ماست كه در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است. طبق فصل هفت
صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شوراي امنيت اين سازمان مي تواند به منظور تضمين صلح متوسل به 

 …امل متوقف ساختن تمام و يا قسمتي از روابط اقتصادياقدامات اين شورا ممكن است ((ش عمليات اجرايي شود.
باشد و در صورتيكه اقدامات اخير كافي نباشد شورا مي تواند متوسل به نيروهاي مسلح پيش بيني شده در منشور ))

الزام آور خواهد بود. بدين ترتيب بر خالف  امنيت براي كليه اعضاي سازمانشود . در هر دو مورد اقدامات شوراي 
يثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مسؤليت توسل به مجازات اقتصادي و نظامي را به شوراي امنيت محول م

ميكند . اقدامات دولتها در اين زمينه موكول به اتخاذ تصميم توسط اين ركن ميباشد وهيچ گونه عمليات اجرايي و 
به  وي امنيت انجام نخواهد گرفت)) ن اجازه شورااقدامات قهر آميز حتي ((به موجب قراردادهاي منطقه اي بدو

  طريق اين محدوديت شامل دولتها نيز ميشود . 
محدوديت فوق عمال به منزله انتقال صالحيت توسل به مجازات اقتصادي و تحريم اقتصادي از دولتها به سازمان 

يا به عللي  داري كند وخود از تصميم گرفتن در اين باره ملل متحد است و حتي در مواردي كه شوراي امنيت
منجمله رأي منفي يكي از اعضاي دائم شورا و يا عدم حصول اكثريت موفق به تصويب قطعنامه نشود دولتهاي 

عضو اين سازمان نخواهند توانست متوسل به تحريم اقتصادي شوند. نظر به اهميت مجازات اقتصادي و عواقب آن 
ر اين زمينه به نفع شوراي امنيت كه مسئوليت برقراري صلح جهاني را براي صلح جهاني سلب صالحيت از دولتها د

بعهده دارد امري طبيعي و منطقي بنظر مي رسد . تحوالت اخير حقوق بين الملل نيز در جهت تائيد نظريه فوق مي 
  .باشد

راي امنيت گذارده شده با توجه به اينكه حفظ صلح و امنيت بين المللي به عنوان مسئوليت اوليه به عهده شوبنابراين 
است، توسل به اقدامات اجبار كننده را بايد مهمترين ابزار براي برقراري صلح جهاني تلقي كرد. در واقع اهداف 

آن تحقق مي  41و  40) و خصوصا مواد 51تا  39منشور سازمان ملل با اجراي مقررات فصل هفتم اين منشور (مواد 
  يابد. 
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احراز شود كه آيا  39اتخاذ تصميم كند، بايستي به موجب ماده  42و  41راساس موارد پيش از اينكه شوراي امنيت ب
ت صورت گرفته است يا خير. به عبارت ديگر تصميما» اقدام تجاوزكارانه«يا » نقض صلح» «تهديد عليه صلح«

. در صورت احتمال بايد اخذ شود 39فقط با احراز يكي از مفاهيم مندرج در ماده  شوراي امنيت براساس فصل هفتم
بروز هركدام از اين موارد، يكي از راه هاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، 

به اقداماتي متوسل مي  41برقراري تحريم به عنوان يك راه حل غيرنظامي مي باشد. شوراي امنيت براساس ماده 
هيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان ملل شود كه متضمن توسل به زور نيست. براساس تم

   ها نشان دهد.متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم 
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع تمام يا قسمتي 

يا قطع ز روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا ساير وسايل ارتباطي و ا
  روابط سياسي متوسل شوند.

  يكجانبه ان مشروعت تحريم هاي: داليل موافقان و مخالففصل سوم

ظريات حقوقي، سياسي، فلسفي، اقتصادي و حقوقدانان و نظريه پردازان تحريم از دو جبهه موافق و مخالف به ارائه ن
همانطور كه گفته شد ضعف موجود در تحقيقات حقوقي انجام  ت مدعاتي خود پرداخته اند.اي براي اثبا گاهاً سليقه

شده در اين حوزه اينست كه اكثر قريب به اتفاق آنها با نگاهي جانبدارانه به رد يكجانبه تحريم اقتصادي يكجانبه 
  و داليل موافقين تحريم كمتر مورد توجه قرار گرفته است.اند  پرداخته

  استدالالت موافقين تحريم يكجانبه

  اصل بر حاكميت كشورهاست )1

. با توجه به اين مكتب فكري جايگاه ويژه اي دارد” كميت كشورهامكتب حا“زه فكري طرفداران واين اصل در ح
الملل است خودداري يك كشور از تجارت با كشوري  كه خود برخاسته از نگرش اثبات گرايانه در حقوق بين

. طرفداران اين ي اقتصادي آن براي ديگر كشورها نمي تواند غيرقانوني باشدها يا پيامدها  ديگرـ صرف نظر از انگيزه
مكتب معتقدند كه اگر كشورها اصل عدم مداخله را پذيرفته اند بايد توجه داشته باشند كه خود اين اصل ناشي از 

منشور اين مطلب بدين صورت  2ماده  1لي مبنائي تر و آن حاكميت برابر تمام كشورهاست. چنانچه در بند اص
طبق نظر واتل مهمترين وظيفه ”. سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضا آن قرار دارد“تاييد شده است كه 

اي مدنظر مدافعان آن به اين نتيجه گيري و تكليف يك دولت متوجه كشور خودش مي شود. مفهوم حاكميت به معن
منجر مي شود كه تصميم در مورد به پاداشتن جنگ اقتصادي يا به شكل فراگيرتر آن امتناع از تجارت با ديگران در 

  ده حقوق و اختيارات كشورهاست.محدو
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ر ها قرار دارد . بر اين اساس هر آنچه در حقوق بين الملل ممنوع نشده است در صالحيت اختياري و داخلي كشو
چنانچه قاعده اي در ممنوعيت تحريم يا جنگ اقتصادي در حقوق بين الملل مشاهده نمي شود . اين نظر همچنين 

  توسط ديوان بين المللي دادگستري در پرونده نيكاراگوئه عليه امريكا نيز تاييد شده است .

ان يك معاهده يا نوعي تعهد قانوني روشن و ديوان در بررسي هاي خود به اين نتيجه مي رسد كه در صورت فقد
  ”.مشخص هيچ كشوري مكلف نيست كه روابط خاصي را بيش از آنچه به مصلحت مي داند ادامه دهد

شالوده نظر مذكور از اين ديدگاه ناشي مي شود كه رابطه با اين اصل بيان مي دارد  هاي خود در استفن نف در تحليل
ي است از واحدهاي ا مطرح است يك جامعه تشكل يافته نيست بلكه مجموعه” لليجامعه بين الم“آنچه به عنوان 
. هت دستيابي به منافع خود استنظامي كه نخستين هدف و مأموريت هر كشور در آن تالش جاساساً مستقل 

ه مصلحت خود هاي ناشي از اقتدارشان هرگونه رفتاري كه ب بنابراين كشورها آزادند كه در چارچوب صالحيت
  ببينند اتخاذ نمايند.

  تحريم به عنوان عملي متقابل) 2

در بحث نظام حقوق بين الملل توسل به زور از جمله استثنائاتي كه ذكر مي شود اقدامات متقابل است. بدين معني 
كه كشورها مي توانند در صورتي كه هدف نقض قواعد بين المللي قرار گرفتند به مقابله به مثل با كشور متجاوز 

ست. تالفي از انواع خودياري و از اشكال قصاص است كه في نه اان اقدامات متقابل تالفي جويآيند. از جمله ايبر
نفسه عملي است غيرقانوني ولي به علت مسبوق بودن به يك عمل غيرقانوني ديگر مجاز شناخته مي شود. تالفي 

ين اعمال غيرقانوني است و در صورت تام بايد متناسب با عمل خالف ارتكابي باشد و هدف از آن متوقف كردن
. تحريم اقتصادي به عنوان عملي متقابل (تالفي) از آنجا كه از اشكال توسل به زور منظور فوق بايد متوقف گردد

. دون توسل به تسليحات نظامينيست مشمول قواعد منع توسل به زور نمي شود بلكه جنگ اقتصادي جنگي است ب
ستم امنيت جمعي مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگيري كند همچنين نظر به اينكه سي

. چنانكه ديوان بين المللي دادگستري در قضيه قايل به چنين حقي شده اند” وتبا“اي از نويسندگان از جمله  عده
ت الاسخ به آنچه كه ايهستند كه در پا گروگانگيري اعالم داشت كه اقدامات انجام شده از سوي امريكا اقداماتي

ائمي متحده آن را نقض فاحش حقوق بين الملل از سوي ايران تلقي مي كند صورت گرفته است همچنين ديوان د
تاكيد نمود چنانچه تقاضاي پذيرفته نشده اي براي جبران خسارت مطرح و ميزاني از  دادگستري در قضيه نوليال

داوري ميان امريكا  ست به مقابله به مثل زد. همينطورباشد مي توان د تناسب ميان جرم و مقابله به مثل وجود داشته
و فرانسه در قضيه موافقتنامه هاي سرويس هاي هوايي اعالم كرد كه اگر وضعيتي پيش آيد كه به اعتقاد يك كشور 

نقض تعهد بين المللي از سوي كشور ديگر است كشور اول محق است در چارچوب محدوديت هاي مقرر شده 
وسيله حقوق بين الملل عام در مورد توسل به نيروي نظامي، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد ب

  تاكيد قرار دهد.
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  :فراسرزميني بودن يك قانون به طور بالقوه اشكالي ندارد )3

سرزميني است اين استدالل در برابر استدالل مخالفان تحريم مبني بر اينكه قوانين تحريم يكجانبه امريكا قوانيني فرا 
بيان شده است. مخالفان تحريم معتقدند يك قانون نمي تواند خود را وراي مرزهاي تصويب به كشورهاي ثالث 
تحميل نمايد و با در نظر گرفتن مجازاتهائي آنها را ملزم به رعايت قانون خود كند. اين استدالل همانطور كه در 

دين معني كه ان بررسي شده به جنبه ثانويه بودن تحريم توجه دارد. ببخش بعدي در ميان استدالالت مخالف
  به علت فراسرزميني بودن فاقد اعتبارند.تحريمهاي ثانويه 

ليكن گفته مي شود كه اين جنبه فراسرزميني بودن و در نظر گرفتن مجازاتها براي كشورهاي ثالث به طور بالقوه در 
. در اين مورد امريكا در پي اين نيست كه قوانين خود خص نداشته استمصداق عيني و مشنظر گرفته شده است و 

را از طريق مامورانش در كشورهاي ديگر به اجرا در آورد بلكه مي كوشد اهداف خود را به كمك دادگاه ها و 
ا . در واقع هر چند متوليان امريكائي قصد ترغيب و تحريك ديگر كشورها رمات آن كشور جامه عمل بپوشاندمقا

براي همراهي آنها در تحريم ايران داشته اند اما كمتر موردي يافت مي شود كه امريكا از مرز تهديد فراتر رفته باشد 
هاي مذكور در تحريم ثانويه را بر شركتي بيگانه اعمال نمايد. همچنان كه شركت نفتي توتال علي رغم  و مجازات

ران مشغول به فعاليت است. در بررسي دقيق اين استدالل بايد تهديدهاي چندساله امريكا هنوز در جزيره سيري اي
بدين سوال پاسخ داده شود كه آيا قانوني مي تواند صرف تصويب مورد محاكمه قرار گيرد يا مي بايست حتماً به 

  مرحله اجرا درآمده باشد تا بتوان عليه آن ادعائي مطرح نمود؟

  :تحريم امريكا شرط ضمن عقد است )4

با قانون داماتو ـ كندي مي كنند اينست كه در اين    يگري كه موافقان تحريم اقتصادي امريكا در رابطهاستدالل د
قانون از اتباع و شركتهاي امريكائي خواسته شده است تا در معامالت خود با ديگر اتباع، شركت يا كشورهاي بيگانه 

با ايران بخواهد. به عبارتي ساده تر اين قانون  هاي مشخص شده تعهد طرف مقابل را مبني بر عدم تجارت در زمينه
از تمام تابعان اياالت متحده امريكا مي خواهد تا ضمن معامالت خود با شركتهاي خارجي اين شرط را ضمن عقد 
به طور صريح يا ضمني بگنجانند كه شركت خارجي از سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران خودداري نمايد. اين 

  جيه تحريم ثانويه اين قانون ذكر شده است.استدالل براي تو

هاي احتمالي اعمالي توسط امريكا كه شامل قطع تجارت شركتهاي امريكائي با  در واقع اين عده معتقدند مجازات
آنهاست ناشي از آن مي شود كه خود شركتهاي خارجي قبالً اين تعهد را به طور شرط ضمن عقد با شركتهاي 

بنابراين امريكا اصرار مي ورزد تا شركتها و اتباع امريكائي در تجارت هاي خود اين شرط امريكائي پذيرفته اند. 
ضمن عقد را كه از قانون داماتو منبعث مي شود را در نظر داشته باشند و همچنين به طرف مقابل گوشزد نمايند كه 

رارداد محروم خواهند شد. هاي بعدي با شركت امريكائي طرف ق در صورت عدم رعايت قانون داماتو از تجارت
  بنابراين از اين منظر نيز تحريم ثانويه از مشروعيت كافي و قانوني برخوردار است.
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  :تحريم امريكا خالف تعهدات عام الشمول امريكا نيست )5

 هاي ناشي از قانون داماتو ـ كندي دليل ديگري كه در برابر استدالل مخالفان تحريم مطرح مي شود اينست كه تحريم
برخالف تعهدات امريكا ناشي از كنوانسيون هاي جهاني نيست. در اين مرحله اشاره مدافعان به تعهدات سازمان 

كشورها را از قطع روابط معامالت تجاري منع مي كند. الزم به ذكر است  WTOتجارت جهاني است. چرا كه 
ال سرمايه و انتقال نيروي كار. آنچه كه در حقوق تجارت بين الملل داراي سه شاخه عمده است : انتقال كاال، انتق

هاي ميان  مطمح نظر قرار گرفته است قواعد مربوط به انتقال كاال شامل معامالت تجاري، تعرفه WTOاساسنامه 
به بحث انتقال  WTOاست و در واقع  …كشورها در مورد كاالها، صادرات و واردات، شرط كامله الوداد و 

  تا كشورها تعهدي از اين باب داشته باشند.سرمايه نظري نداشته است 

ميليون دالر در ميادين نفتي و گازي ايران است و  40از سوي ديگر قانون داماتو متضمن منع سرمايه گذاري بيش از 
خللي به مبحث انتقال كاال و قواعد مربوط به آن وارد نمي سازد. بنابراين از اين جهت نيز مي توان گفت قانون 

نيست و به اي يكجانبه امريكا عليه ايران موسوم به قانون داماتو ناقض تعهدات عام الشمول بين المللي تحريم اقتص
  عبارتي قانوني است.

  :اصل آزادي تجارت اصل كلي حقوقي بين المللي نيست )6

بين الملل همچنين طرفداران تحريم اعتقاد دارند اصل آزادي تجارت اصلي برآمده از رفتار و پذيرش تابعان حقوق 
كشورهاي مختلف. ه صنف تاجران و شركتهاي تجاري درنيست بلكه اصلي است برآمده از رفتار يكسان و مشاب

بنابراين، اين اصل نمي تواند اصل حقوق بين الملل تلقي شود چرا كه ماهيتاً اصلي است كه مي تواند ميان اتباع و 
رها كه عمل حاكميتي انجام مي دهند و نه تصدي گري شركتهاي فراملي جاري باشد و نمي توان آن را به كشو

است و نه از اصول حقوق بين ” اصول حقوقي فراملي“به عبارت بهتر از ” آزادي تجارت“تسري داد. بنابراين اصل 
الملل، براي همين نمي توان كشورها را ملزم به تبعيت از اصلي نمود كه ذاتاً در كاركرد دولت نيست. براي اينكه 

بتواند جنبه بين المللي به خود گيرد بايد از دو نظر با حقوق بين الملل مطابقت داشته باشد يكي موضوع و اصلي 
  ديگري ماهيت آن اصل، كه به نظر مي رسد اين اصل از هر دو نظر قابليت ورود به نظام حقوق بين الملل را ندارد.

  استدالالت مخالفين تحريم يكجانبه

  : م مداخله تعارض تحريم و اصل عد )1

ديوان بين المللي دادگستري در دعواي فعاليتهاي شبه نظامي عليه نيكاراگوئه اين اصل را بدين صورت تأييد مي كند 
با توجه به يك قاعده عموماً پذيرفته شده، اين اصل هر كشور يا گروهي را از مداخله مستقيم يا غير مستقيم در امور 

  مي دارد.ي دولتهاي ديگر باز داخلي يا خارج
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به اعتقاد ديوان بين الملل دادگستري صالحيت داخلي كشورها تاجائي است كه وارد تعهدات بين المللي آن كشور 
نشده باشد. بدين معني كه كشورها مي توانند با استفاده از مكانيسم هاي مختلف حقوقي قسمتي از امور تحت 

رت ديگر نمي توان آن مسئله را از امور داخلي آن كشور صالحيت خويش را به نظم بين المللي درآورند در اين صو
  و تحت صالحيت انحصاري كشور تلقي نمائيم.

وقي ميان ها وجود آن را به شدت مورد تأييد قرار مي دهد از وجود يك اجماع حق اصل عدم مداخله كه رويه دولت
)، 1948شور سازمان كشورهاي امريكائي (من 15. اين اصل در معاهدات ديگري نيز مانند ماده دولتها حكايت مي كند

) گنجانده شده است. اين اصل 1963حدت افريقا (منشور سازمان و 3) و ماده 1945( منشور اتحاديه عرب 8ماده 
. با توجه به راي ديوان بين مجمع عمومي تاكيد شد XXIX 3281و  XX  ،2625 XXV 2131در قطعنامه هاي 

اين راي چند بعد دارد. تاكيد بر مستقيم يا غيرمستقيم بودن، دخالت در امور المللي دادگستري مالحظه مي شود 
قت ديوان و اهميت هاي وابسته به آن نشان از د داخلي يا خارجي كشور و همچنين مشموليت دولتها و گروه

  موضوع دارد.

صادر  ″اقتصادي قهرآميزعدم قبول اقدامات “اي با عنوان  كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) قطعنامه 
كشورها حق اعمال محدودسازي، محاصره، ممنوعيت معامله يا ساير مجازاتهاي “نمود كه در آن اشاره مي دارد 

. عالوه ”ماعي كشورها اثر گذارد ندارداقتصادي به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي سياسي و اجت
حاكميت بر منابع “اجتماعي، فرهنگي بشر اينگونه مداخالت ناقص اصل  ميثاق حقوق اقتصادي، 1بر اين ماده 

مي داند: كليه كشورها مي توانند براي نيل به هدفهاي خود منابع و ثروتهاي طبيعي خود را بدون لطمه به ” طبيعي
  د.ملل آزادانه به مصرف برساننتعهدات ناشي از همكاري اقتصادي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين ال

  :تنافي تحريم و آزادي تجارت )2

هاي اقتصادي ـ سياسي كالسيك  نشأت مي گيرد كه اين مكتب بيشتر از نظريه” منع قانوني“اين استدالل از مكتب 
. اقتصاددانان سياسي كالسيك ليبرال از مدافعان سرسخت تجارت آزادند تا ل ناشي شده تا حقوق بين المللليبرا

خالل به جريان طبيعي و عادي معامالت اقتصادي موجب خسارت به اقتصاد جهاني خواهد جائي كه بيان مي دارند ا
شد. اين دسته از اقتصاددانان و حقوق دانان معتقدند كه جامعه بين المللي منافع مشتركي در اقتصاد جهاني دارد. در 

ام يكپارچه و باز قدم اين صورت كشورها نه تنها حق دارند در حركت جامعه جهاني به سمت شكل دهي يك نظ
بردارند بلكه موظفند از اخالل به روند اين توسعه جلوگيري نمايند. بنابراين آنچه از منظر حقوقدانان بين الملل در 

اين رابطه اهميت دارد نه الزام كشورها به ايجاد ارتباط تجاري با تمام كشورهاست بلكه منع كردن دولتها از 
  عاليتهاي تجاري آزاد با ديگر ملتها و دولتهاست.جلوگيري از اتباع خود براي ف

ست ير با اصول اوليه تحريم اقتصادي كه روشي مسالمت آميز براي حل اختالفات بين المللي و يا جبران خسارت ني
اي اعالم مي دارد كه  . كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) با توجه به اين مطلب طي قطعنامهمنشوراست
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نمي كند. آنكتاد در قطعنامه اي ديگر با ” امات كمكي بر ايجاد جو مسالمت آميز كه الزمه توسعه استاين اقد“
تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال “اينگونه بيان مي دارد :  ″عدم قبول اقدامات اقتصادي قهر آميز“عنوان 

صادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقت  محدوديت
كشورهاي در حال توسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها اثر مي 

  ”.گذارد، خودداري ورزند

د در راستاي اشاره شده است مسلم است كه اگر اين اقدام خو” اجبار سياسي“البته همانطور كه در قطعنامه با عبارت 
هاي توسعه يك كشور باشد هيچ منافاتي ندارد صورت  تنظيم روابط اقتصادي و با اهداف اقتصادي مدون در برنامه

گيرد اما هنگامي كه همين اقدام با انگيزه و قصدي سياسي آميخته شود آنگاه اين عمل با آزادي تجارت مذكور در 
  نافات خواهد داشت.قطعنامه م

ولتها نيز مي توان اين اصل را استخراج نمود چرا كه با رجوع به نظام داخلي كشورها مشاهده مي از مجموع رويه د
شود كه در زمينه قوانين مربوط به تجارت و اقتصاد اصل بر آزادي اتباع قرار گرفته است مگر آنكه توسط قانوني 

خصوصي، معامالت و تجارت  محدود شود. اين اصل حقوقي داخلي بالشك از اصول اوليه و طبيعي در حقوق
توان اصل كلي حقوقي را براي نظام  مي ل و يا استفاده از روش استقرااست. با استفاده از متدولوژي حقوق بين المل

حقوق بين الملل استنباط نمود كه همان آزادي تجارت تابعان حقوق بين الملل اعم از كشورها و شركتهاي فراملي 
اي مصرح  در نظام حقوق بين الملل اصل بر آزادي تجارت است مگر آنكه قاعدهاست. بنابراين مي توان گفت 

منشور ملل متحد اين اختيار را به شوراي امنيت داده  41حقوقي آن را ممنوع يا محدود سازد. در اين زمينه ماده 
شدن تحريم  فياست تا در صورت اقتضا اين محدوديت را اعمال نمايد. با توجه به حركت اين اصل به سمت عر

شعبه بين المللي) و تحريم  7ه بين المللي) و ملت (با بشع 17شعبه بين المللي)، ملي (با  23(با  بانكهاي صادرات
سپاه پاسداران و مبادالت آن بيش از آنچه در قطعنامه هاي شوراي امنيت اجازه داده شده است نقض صريح اين 

  اصل عام الشمول بشمار مي آيد.

  :يم با تعهدات بين الملليمبانيت تحر )3

در مواردي كه اقدامات اقتصادي منجر به نقض تعهدات عهدنامه اي خاص يا يك اصل ” باوت اظهار مي دارد 
درآيد و در چارچوب اين  WTOهرچند ايران توانست به عضويت ناظر “. الملل گردد غير قانوني است حقوق بين

رفع تحريم هاي ايران رود ليكن بايد به جايگاه عضو ناظر در يك  سازمان با توجه به اصول حاكم در آن اميد به
است كه طبق آن دولتهاي عضو  MFNاصل  WTOسازمان توجه كافي مبذول داشت. يكي از اصول حاكم بر 

جايز به اعمال تبعيض آميز در صادرات و واردات كاال و خدمات از جمله از طريق تحريم نمي باشند. از طرف 
يك كشور از زمان اعالم رضايت به معاهده تا الزم االجرا  1969كنوانسيون حقوق معاهدات مصوب  18ديگر ماده 

شدن آن موظف به خدشه وارد نكردن به وضوع و هدف معاهده هستند. هرچند ايران رضايتش را مبني بر پيوستن 
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ناظر  18ا تكليف مذكور در ماده اعالم كرده است و تا زمان الزم االجرا شدن معاهده راهي نمانده است ام WTOبه 
است و نه  WTOبر كشور در حل پيوستن است نه كشور عضو. در اين رابطه ايران موظف به عدم لطمه به اصول 

  تا زمان عضويت كامل ايران مفيد به نظر نمي رسد. WTOامريكا. بنابراين هرگونه توسل به 

و بيانيه  1955ز عهدنامه مودت، تجارت و حقوق كنسولي اما امريكا با اين عمل خود تعهدات ديگري را منبعث ا
كه اعتبار آن توسط ديوان بين المللي  1955تجارت، و حقوق كنسولي   الجزاير نقض كرده است. عهدنامه مودت،

هرچند در حال “. ديوان اذعان مي دارد عليه امريكا تائيد شده استدادگستري در قضيه دعواي سكوهاي نفتي ايران 
) بنا به تصميم امريكا مبني بر قطع روابط ديپلماتيك راه اجراي مؤثر عهدنامه بسته شده ولي مقررات 1980حاضر (

اين  8ماده  2بر اساس بند ”. آن (عهدنامه مودت) همچنان بخشي از حقوق حاكم بر روابط ايران و امريكاست
د هرگونه محصول طرف ديگر نسبت به هيچ يك از طرفين متعاهدين محدويت يا ممنوعيتي نسبت به ورو“معاهده 

صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف ديگر قائل نخواهد شد مگر اينكه ورود محصول مشابه از كشورهاي ثالث يا 
  ”.صدور محصول مشابه به كشورهاي ثالث همچنان محدود يا ممنوع شده باشد

جريان داشتن تعهدات اين موافقتنامه ميان ايران  بنابراين با توجه به عدم اعالم فسخ يكجانبه معاهده توسط طرفين و
  و امريكا به غير قانوني بودن اقدامات امريكا مي توان پي برد.

گروگانگيري سفراي امريكا توسط ايران به ميانجيگري جمهوري  444پس از  1981عالوه بر اين در سال 
گروگانگيري و مابقي اختالفات سابق و آينده ميان  دموكراتيك الجزاير موافقتنامه اي تدوين شد تا بتواند به جريانات

اياالت متحده امريكا در قبال ايران متعهد شده است كه كليه “بيانيه اعالم مي دارد  10اين دو كشور پايان دهد. بند 
امه كه هر چند امريكا پس از اين موافقتن” ان تحميل كرده است الغا نمايدعليه اير 1979هائي را كه از نوامبر  تحريم

ها را عليه ايران از  امريكا اعمال تحريم 1983هاي اعمالي از طرف خود را رفع نمود اما مجدداً از سال  اكثر تحريم
  ي رود.كه از جمله تحريمهاي اخير امريكا ناقض تعهد مزبور بشمار م سر گرفت

ه ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا عليه امريكا ب 1996ايران به دنبال تصويب قانون داماتو دادخواستي را در سال 
) كه هنوز در حال رسيدگي است. هرچند امريكا استدالل مي كند كه اين تحريم نقض 30تقديم كرد (پرونده الف/

بيانيه نيست چرا كه مربوط به امور خارجي ايران است و نه امور داخلي و همچنين مربوط به سياست اقتصادي مي 
  لي و نظامينه سياست بين الملشود و 

همچنين بعد ثانويه قانون داماتو مباين تعهدات بين المللي امريكا با كشورهاي ثالث است. از جمله تعهدات ناشي از 
) و موافقتنامه تجارت آزاد شمال OECD()، سازمان همكاري براي توسعه OAS(سازمان كشورهاي امريكائي 

  امريكا.

  :تحريم و حقوق بشر )4
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واند قواعدي از حقوق بين الملل بشر را نقض كند. بعضي از آنها در ذيل بيان مي گردد.حق تحريم يكجانبه مي ت
حقوقي از  18، 15، 14، 13، 12، 11، 7فعاليت اقتصادي: ميثاق بين المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مواد 

اسب از جمله غذا، پوشاك و قبيل حق برخورداري از شرايط عادالنه و مناسب كار، حق برخورداري از زندگي من
مسكن كافي، بهداشت، آموزش و پرورش حق برخورداري از پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي 

  دستاوردهاي فكري و هنري بيان شده است.

ند. الزم به ذكر است تحريمهاي آمريكا عليه ايران در مجموع از چند جنبه به اقتصاد ايران لطمه وارد كرده و مي ك
هاي نفتي، واردات عمومي و سرمايه گذاري خارجي از حوزه هائي هستند  صادرات نفت، گسترش و نوسازي حوزه

ود در قبل از . همچنين گفته مي شود در آمد سرانه ايران دو سوم كمتر از نوع خاند رد هدف و لطمه قرار گرفتهكه مو
  انقالب شده است.

حقي “حق توسعه به اين صورت توصيف شده است  1993ژوئن  25ه عمل حق بر توسعه: در اعالميه وين و برنام
همچنين اعالميه حق توسعه اين اصل را چنين بيان ”. جهاني و جدائي ناپذير و جزء جدا نشدني حقوق اساسي بشر

حق انساني جدائي ناپذير كه به موجب آن هر انساني و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادي، “مي دارد 
ماعي، فرهنگي و سياسي كه در آن كليه حقوق انساني و آزادي هاي اساسي بطور كامل تحقق مي يابد مشاركت اجت

حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يك “كميسيون حقوق بشر تحت عنوان “.ي كرده و از آن بهره مند شوندو همكار
ها را به عنوان اقدامات  ردن دارائيهاي تجاري، محاصره ممنوعيت معامله و مسدود ك به صراحت محدوديت” جانبه

. تحريم هاي امريكا موجب اخالل ظ حقوق بشر جرم محسوب مي شونداي فهرست مي كند كه از لحا مجبور كننده
  ديده است.به روند توسعه مذكور گر

وابط توسعه ر“خود چنين ذيل مقاصد سازمان بيان مي دارد  1ماده  2حق تعيين سرنوشت: منشور ملل متحد در بند 
دوستانه در روابط بين الملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و انجام ساير اقدامات 

هاي جزئي آنها ـ در نظام  حق خودمختاري يا تعيين سرنوشت ـ فارغ از تفاوت”. مقتضي براي تحكيم صلح جهاني
ه بدون احترام به آن صلح پايدار جهاني امكانپذير حقوق بين الملل بشر به عنوان اصلي اوليه شناخته شده است ك

نخواهد بود. با توجه به اهداف پيدا و پنهان امريكا از اعمال تحريم كه نهايتاً وارد آوردن فشار به قشر وسيعي از 
معرفي شده اند است تا بدان نون اساسي ايران ارتشي مكتبي مردم و شاخه اي از نيروهاي مسلح كه در مقدمه قا

له به مطلوب خود كه براندازي نظام است برسد مي توان بدين نتيجه رسيد كه تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه وسي
اي  اي است به حق تعيين سرنوشت و خودمختاري ملت ها كه مورد تاكيد قطعنامه ايران به طور غيرمستقيم لطمه

فرض اثبات اهداف غيرمشروع امريكا در مداخله در هاي گوناگون نيز قرار گرفته است. بنابراين با  مختلف و اعالميه
نظام سياسي ايران و تغيير آن ـچنانچه قبالً سياسي بودن اين تحريمها ثابت گرديد ـ مي توان بدين معني قائل بودن 

  كه امريكا با اين اقدام خود به نوعي قاعده شناخته شده حق تعيين سرنوشت را در مورد ملت ايران نفي مي كند.
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مسئوليت فردي در مجازات: اقدامات قهري مانند تحريمهاي اقتصادي جامع عليه كشوري قبل از هر چيز اصل 
شكلي از تنبيه دسته جمعي مي باشد كه با اصل اخالقي مسئوليت فردي نامتناسب است. تنبيه آنهائي كه مسئول 

يم به مردم كشور هدف، اقدامي تصميمات سياسي مشخصي نيستند ممكن است با توجه به تالش به ضربه زدن مستق
گناه في نفسه يك عمل غيراخالقي  تروريستي قلمداد شود. به هر حال وارد ساختن خسارتهاي عمدي به مردم بي

  ر منفعت گرائي توجيه نمي شود.است كه با هيچ ساختا

به حقوق ديگري از اين  هاي يكجانبه اقتصادي نامشروع بدون مبناي قانوني مي تواند عالوه بر موارد ياد شده تحريم
نظام برتر بين المللي (حقوق بشر) لطمه وارد آورد به طور مثال تحريمهاي امريكا در صنعت هواپيمائي جمهوري 

و اين خود نقض ن مسافران هوائي به خطر افتد اسالمي ايران به گفته وزير راه و ترابري ايران موجب شده تا جا
  د تلقي شود.حق امنيت و يا حتي حق حيات مي توان

 13382در انتها الزم است در مورد مشروعيت قوانين و فرامين تحريم مانند قانون داماتو و ليست اخير تحت فرمان 
دولت امريكا در برابر مردم كشور خود توضيحي داده شود. شايد در بداهه تصور شود تصويب اين قانون كه شركتها 

ايران منع مي كند موجب شده تا نقض تعهدات مربوط به محو تبعيض  و اتباع خود را از بعضي از انواع تجارت با
نژادي صورت گيرد. چرا كه دولت امريكا با استثنا كردن دولت و شركتهاي ايراني موجب شده تا در فعاليتهاي 

ي از د ناشاقتصادي اتباع امريكا تبعيضي آشكار و فاحش ايجاد نمايد و مانع از بهره مندي اتباع اين كشور از سو
  معامالت با ايران شود.

تبعيض نژادي از نظر اين “اعالم مي شود كه  1965كنوانسيون محو تبعيض نژادي مصوب  1هر چند در ماده 
ملي   كنوانسيون به معناي هرگونه تبعيض، محروميت، محدوديت يا امتياز بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و نسب يا ريشه

از همين ماده  4و  3، 2اما در بندهاي ” ه زندگي عمومي لطمه وارد مي سازديا قومي است كه در شناسائي مربوط ب
مقررات مختلف و متفاوتي كه دولتها در مورد اتباع خود و بيگانگان وضع و اجرا “به اين معني اشاره شده است كه 

. بنابراين از ”ردديض نژادي فوق الذكر نمي گمي كنند يا قواعدي كه مربوط به تابعيت مي شوند مشمول تعريف تبع
اين منظر نمي توان دولت امريكا را متهم به نقض قواعد منع تبعيض در قبال مردم خود دانست چرا كه موضوع 

دائرمدار بر كشور ايران و تابعيت ايراني است و آنچه كه موجب تمايز ميان افراد مورد معامله اقتصادي قرار   تحريم
  اساس كنوانسيون اين اقدام مجاز شناخته شده است. مي گيرد تابعيت ايراني آنهاست كه بر

  محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم ها: فصل چهارم

  اصول حقوق بين الملل عاممحدوديت هاي شورا به موجب )1



 .منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي، حق گستر19

 

برخي عقيده دارند كه شوراي امنيت موظف مي باشد از حقوق بين الملل عام تخلف ننمايد مگر انكه منشور در 
بين الملل عام در زمينه ي التزام شوراي امنيت به اصول  رد خاص اجازه ي چنين اقدامي را به شورا داده باشد.مو

  باشد : اصل انساني بودن اصل ضرورت و اصل تناسباعمال تحريم هاي اقتصادي مستلزم رعايت سه اصل مهم مي 

  الف) اصل انساني بودن تحريم هاي اقتصادي

يكي از اصول مهم برگرفته از  رعايت جنبه هاي انساني در اعمال اين گونه تحريم هاستبه مفهوم كه اين اصل 
مي و ساير حقوق انساني با اين وجود اصل انساني بودن مستلزم رعايت حقوق بشر حقوق بين الملل عام مي باشد.

 بين حقوق موازين ترعاي اصل با بودن انساني اصل كه است اين گيرد قرار مدنظر است الزم كه نكته ايباشد 

 كه را انساني حقوق از بسياري و دارد تري وسيع دايرة بودن انساني اصل كه معنا اين به است، متفاوت بشر الملل

 وسيع گسترة به توجه با بودن انساني اصل وجود، اين با .گيرد دربرمي نيز گيرند نمي قرار بشر حقوق زمرة در

 بودن انساني اصل . است انساني حقوق ساير و بشر حقوق از اعم و شدبا مي بشرنيز حقوق رعايت مستلزم خود،

 را مصاديق اين از برخي ، جنگي اسيران حقوق بيان در 1949 ژنو سوم كنوانسيون 2 ماده دارد؛ متعددي مصاديق
 مغذي، و مناسب خوراكي مواد زندگي، مناسب محل بهداشت، فردي، آسايش :از عبارتند كه است كرده ذكر

 دادن انجام فرصت و مذهبي مناسك انجام حق پزشكي، مراقبت پوشاك، كافي، آشاميدني آب به سيدستر

 دايره از بودن انساني اصل شود، مي مالحظه كه گونه همان .بازي و ورزش تفريحي، آموزشي، فكري، فعاليتهاي

 اعمال نتيجة .دربرميگيرد را آن غير و بشر حقوق از اعم انساني حقوق كلية و برخورداراست اي گسترده شمول

 چنين كه است اين امنيت، غيرنظامي شوراي اقدامات بر حقوقي كلي اصل يك عنوان به بودن انساني اصل

 خطر با و داده قرار حيات غيرانساني شرايط درمعرض را ها انسان كه باشند شدت از درجه آن به نبايد اقداماتي

  .سازند مواجه مرگ و بيماري

  ب) اصل ضرورت

 چنين .دارد كاربرد باشد، شده اعطاء تشخيصي اختيارات عمومي مرجع يك به كه موردي هر در ضرورت صلا

 آنها خاطر به كه اساسي ف اهدا به نيل منظور به كند مي اعمال كه اقداماتي كه نمايد احراز را امر اين بايد مرجعي

 به توان مي جمله آن از كه دارد كاربرد متعددي هاي درزمين ضرورت اصل .باشند مي ضروري گرديده، ايجاد

 ملل سازمان كه آنجايي از . نمود اشاره مسلحانه مخاصمات حقوق بشرو الملل بين حقوق المللي، بين روابط

 يكي عنوان به ضرورت اصل رعايت به ملزم امنيت شوراي باشد، مي م ملتز الملل بين حقوق كلي اصول به متحد

  .بود خواهد عام الملل بين حقوق ازاصول

 كشوري مثال عنوان به . پذيرد انجام است ممكن مختلفي موارد در المللي بين روابط در ضرورت اصل به استناد

 نمايد تخطي خود المللي بين ازتعهدات شود مي يرناگز و گردد مي مواجه الوقوعريب ق و شديد خطر يك با كه
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 استناد ضرورت اصل به تواند مي بيند، مي اقدام دراين را اش اساسي منافع از حفاظت شيوة تنها كه دليل اين به

  .نمايد

 صورتي در آنان،تناسب نظر به .اند نموده محسوب تناسب هاي جنبه از يكي را ضرورت حقوقدانان، از برخي

 واكنشي مقابل، طرف متخلفانة رفتار قبال در ثانياً و باشد ضروري اوالً اقتصادي، تحريم كه يافت خواهد تحقق

  .آيد شمار به ناسبم

 گون به بايد تحريم برنامهمعيار ضرورت با موضوع كارامدي تحريم نيز ارتباط دارد براي تحقق شرط ضرورت 

 عبارت به .داشت را نظر مورد هدف بخشيدن تحقق انتظار آن از متعارف نحو به بتوان كه باشد شده طراحي هاي

 كه است آن ديگر نكته. نمايد تبعيت حقوقي قواعد از او كه گردد موجب و داده تغيير را شونده تحريم رفتار ديگر،

 ديگر عبارت به . باشد مي ورت ضر اصل حقوقي،رعايت كلي اصول از يكي عنوانبه  نيت، حسن اصل الزمة

 نورزد مبادرت الزم حد از فراتر اقدامي به تحريم اعمال در كننده، متحري مرجع نمايد، مي ايجاب نيت حسن اصل

 صلح نقض يا تهديد برابر در بيند مي الزم كه زماني جمله از خود وظايف ايفاي هنگامبراين شوراي امنيت بنا.

  كند. اقدام ضرورت اصل براساس است الزم نتيجه در نمايد، عمل نيت حس با بايد دهد، نشان واكنش

 قابل امنيت شوراي داماتاق به نسبت حقوقي كلي اصول از يكي عنوان به ضرورت اصل كه مطلب اين پذيرش با

 نتيجة عنوان به منطقاً كه تعليق قابل بشر حقوق به خدشه هرگونه كه شود مي حاصل نتيجه اين باشد، مي اعمال

 داده تشخيص ضروري مزبور، اقدامات مشروع هدف به نيل درجهت بايد است، بيني پيش قابل اقدامات قبيل اين

 به تحريم مورد كشور در مقيم افراد المللي بين مسافرت محدوديت اي ممنوعيت چنانچه مثال، عنوان به . شود

 نسبت محدوديتي چنين كه باشد شده محرز بايد قرارگيرد توافق مورد غيرنظامي، اجرايي ازاقدامات بخشي عنوان
  ضروري است. مزبور، اقدامات مشروع هدف به نيل براي كشور آن شهروندان حقوق به

  ج) اصل تناسب

 داشته تناسب ضرورتميزان هر محدوديتي بايد دقيقا با  كه شود مي گفته . دارد ارتباط ضرورت با تناسب اصل

 صرفاً تناسب اصلحمايت قرار گيرد.  مورد ، محدوديت آن وسيلة به كه باشد باالتري منفعت با متناسب يا و باشد

 الملل بين حقوق نظر از اقدامي نانچهچ بنابراين .باشد مي استناد قابل ضروري و مشروع اقدامات با ارتباط در

 اقدامات باشد؛ موجه تواند نمي آن دادن جلوه مشروع همنظور به تناسب معيار به استناد باشد، متخلفانه و نامشروع

 باشند مي مشروعي اقدامات جمله از متحد ملل منشور هفتم فصل چارچوب در امنيت شوراي تصميمات و متقابل

 متضمن ها تحريم كه است آن مستلزم تناسب اصل .است پذير امكان آنها مورد در سبمعيارتنا به استناد كه

 تحريم برنامة از حاصله منافع است الزم منظور اين به . باشد تحريم مورد رفتاركشور قبال در مناسب واكنشي

ت متقابل بايد با در نظر اقداما دولتها مسئوليت به راجع مواد طرح 51 مادة طبق ناشي از ان باشد. زيان هاي از بيش
 معناي به هرگز تناسبگرفتن شدت عمل متخلفانه ي بين المللي و حقوق مورد بحث با زيان وارده متناسب باشد. 

 تحريم اعمال درطول بشر حقوق شديد نقض مثال، عنوان به صورت، اين در زيرا ؛ نيست تساوي و تشابه
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 نكتة .است غيرمنطقي امري كه بود خواهد مجاز كشور دريك ربش حقوق شديد نقض با مقابله منظور به اقتصادي

 را تناسب معيار است ممكن درشرايطي اقتصادي تحريم شدن طوالني كه است اين تناسب اصل با ارتباط در ديگر
 و معمولي آغاز در كه اقدامي تحريم، مورد كشور در تغييراتيممكن است با بوجود امدن  نمايد تغيير دستخوش
 كه معنا اين به است؛ صادق نيز موضوع اين عكس البته گردد تبديل ونامتناسب ويرانگر اقدام يك به بوده متناسب

 . نمايد تبديل متناسب اقدامي به است بوده نامتناسب ابتدائاً كه را تحريمي ايجاد شده، تغييرات است ممكن

 اند، بوده متناسب آغاز در كه هايي تحريم م،تحري مورد كشور در شرايط تغيير با كه دارد وجود امكان اين همچنين

 صورت، هر در درايند. ماليم حد از بيش اقداماتي صورت به و بدهند دست از را خود اولية تأثيرگذاري و كارآيي

   اصل تناسب ضروري خواهد بود. رعايت منظور به ها تحريم تعديل و تغيير احوال، و اوضاع و شرايط تغيير با

 مورد كشور وضعيت در اساسي تغييرات بروز بدون تحريم مدت شدن طوالني كه است ضروري زني نكته اين ذكر

 اصل گرفتن نظر در بدون ها تحريم هرچند تشديد زيرا ؛ سازد نمي منتفي را تناسب خود، خودي به تحريم،

  .است مجاز نظر مورد هدف به منظورنيل به ها تحريم تداوم اما باشد، نمي مجاز تناسب

  دوديت هاي شورا به موجب قواعد آمره ) مح2

 اتفاق آن دربارة كه آنچه .نيست مناقشه مورد باشد مي ملتزم آمره قواعد به كم دست امنيت شوراي كه ديدگاه اين

 شوراي كه عقيده باشد؟اين مي آمره قواعد رعايت به ملزم منحصراً امنيت شوراي آيا كه است اين ندارد وجود نظر

 سازمان اصلي ركن يك عنوان به نهاد اين ؛زيرا نيست پذيرفتني باشد، مي آمره قواعد رعايت هب ملزم فقط امنيت

 و آمره قواعد و الملل بين حقوق عام قواعد نيز و سازمان اساسنامة براساس را خود وظايف بايد متحد، ملل
 محسوب مستقلي منبع آمره قاعدة هك داد قرار مدنظر بايد نيز را نكته اين .دهد انجام المللي بين معاهدات همچنين

 مي عرفي الملل بين حقوق و عام معاهدات جمله از الملل بين حقوق منابع ساير ويژگي و وصف بلكه گردد نمي

 الملل بين حقوق و عام معاهدات به ره هموا تكامل و تكوين منشأ حيث از آمره قواعد ديگر عبارت به .باشد

 گردد مي استنباط المللي بين سازمانهاي المللي بين حقوقي شخصيت احراز زا كه اي نتيجه . هستند متكي عرفي

 به ملزم ترتيب همان به دهند، انجام خود اساسنامة مبناي رابر وظايفي بايد آنكه بر عالوه سازمانها اين كه است اين

 بين حقوقي خصيتش يك عنوان به كه هستند معاهداتي با رابطه در معاهدات، برحقوق حاكم اصول كلية رعايت

 شدة شناخته محدوديتهاي تواند مي آمره قواعد .نمايند مي منعقد المللي بين سازمانهاي ساير يا و بادولتها المللي

 استنباط عرف و الملل بين حقوق كلي اصول منشور، از توان مي امنيت شوراي اختيارات به نسبت كه را متعددي

 متخلفانه وصف زوال موجبات با رتباط ا در را آمره قواعد لمللا بين حقوق كميسيون نمايد. تكميل نمود،

 اقدامات همانند اقتصادي هاي تحريم كه آنجايي از . است داده قرار اشاره مورد نيز متقابل اقدامات ومشروعيت

 يطشرا از برخي بودن دارا در برخوردارباشند، مشروعيت از آنكه براي و شوند مي محسوب واكنشي اعمالي متقابل

 آنكه ضمن .باشد مي تعميم قابل نيز اقتصادي هاي تحريم به كميسيون نظر دارند، مشترك وجه متقابل اقدامات با

 تحريم اتخاذ اصوالً اساس اين بر .است حقوقي كلي اصول يا و عرفي بيانگرقواعد كميسيون ديدگاههاي از برخي
 چارچوب در آنكه مگر بود، نخواهد مجاز بشر حقوق نقض قبال در بشر حقوق موازين با مغاير اقتصادي هاي



 .منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي، حق گستر22

 

 از بيش آنهاست، از حمايت اقتصادي هاي تحريم هدف كه بشري حقوق اهميت تناسب، و ضرورت اصول

 عالم در حداقل متحد ملل منشور است روشن . شوند مي نقض اقتصادي هاي تحريم اعمال حقوقي رهگذر

 اين تحقق صورت در و باشد مي المللي بين آمره قاعدة يك جاداي طريق از بطالن تهديد معرض در همواره حقوق

 با مغاير آمرة قاعدة پذيرش با المللي بين جامعة وجدان زيرا گرديد؛ خواهد ضروري منشور تجديدنظردر امر،
 توان مي لحاظ اين به ... است ساخته ظاهر منشور در تجديدنظر جهت را خود ارادة واقع در متحد، ملل منشور

 دليل همين به و گيرد قرار المللي بين جامعة در اساسي قانون زيربناي تواند مي مسامحتاً ... آمره قاعدة گفت

 ويژگيهاي با المللي بين اي معاهده نهايي درتحليل زيرا ؛ گيرد مي قرار آن نواهي و اوامر پرتو در متحد ملل منشور

 آمرة قواعد .نمايد مي حكومت آن بر آمره قاعدة حقوقي، مراتب سلسله در و بيشتر نه و باشد مي خود خاص

 نتيجه در نبايد انها را نقض نمايد. امنيت شوراي و باشند مي مقدم منشور بر نيز المللي بين معاهدات در مندرج

 را قواعد اين حتي و گيرد نظر در را آمره قواعد اقتصادي، تحريم هاي برنامه وضع در است موظف امنيت شوراي
 اقتصادي، هاي تحريم اعمال در بايد مثال عنوان به امنيت، شوراي اساس، اين بر دارد مقدم نيز منشور مقررات بر

  .نمايد رعايت باشد، مي آمره قواعد جزء كه را حيات حق

  ) محدوديت هاي شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد3

  الف) موثر بودن تحريم هاي اقتصادي

 الزم تأثيرگذاري و ازكارآمدي بايد اساس اين بر و باشد مي جمعي دسته مات اقدا انواع از يكي اقتصادي تحريم

 بين امنيت و صلح حفظ براي اقتصادي هاي تحريم جمله از جمعي، ه دست اقدامات چنانچه .باشد برخوردار

 بايد اند شده داده تشخيص تأثير بي و شده آغاز آنها اجراي كه درصورتي و گردند اعمال نبايد نباشند، مؤثر المللي

 بعيد باشد، نمي صلح تهديد به قادر فراوان احتمال به غيرمسلح غيرنظامي جمعيت كه ازآنجايي .گردند متوقف

 اساس، همين بر صلح تلقي گردد. اعادة منظور به مؤثر اقدامي عنوان به آن عليه اقتصادي هاي تحريم اعمال است

 مي اقتصادي هاي تحريم كارآمدي و تأثيرگذاري موضوع بررسي تامني شوراي تحريم هاي كميته وظايف از يكي

 مؤثر و كارآمدي به امنيت شوراي كه است آن نشانگر نيز آنها تشديد و پلكاني صورت به ها تحريم اعمال .باشد

 كه هوشمند هاي تحريم اعمال با امنيت شوراي اخير سالهاي در همچنين .دارد خاصي توجه ها تحريم بودن

گام  ها تحريم ساختن مؤثرتر راستاي در آيد، درمي اجراء به خاطي دولتهاي سران يا و متخلف افراد عليه مستقيماً
  برداشته است.

  ب) هماهنگي در اعمال تحريم هاي اقتصادي

 چنانچه و نموده مراعات را تبعيض عدم اصل بايد يت امن شوراي اقتصادي، هاي تحريم از استفاده در سو يك از

 تحريم از استفاده به نمايد، ايجاب را اقتصادي تحريم اعمالو بوده مشابه جداگانه، قضاياي در ضعيتو و شرايط

 مگر  كشورها ميان تفاوتي نيز تحريم هاي برنامه جراي ا در ديگر، ازسوي . ورزد مبادرت مشابه اقتصادي هاي

 ماليمت و شدت ديگر، بيان به . نشود قايل است ضروري ها تحريم ساختن مؤثرتر براي كه رايطي ش براساس
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 زمينه اين در نبايد شورا و گردد تنظيم تناسب اصل رعايت با نيز و واقعي شرايط مبناي بر بايد صرفاً ها تحريم

  .نمايد عمل سياسي مالحظات و ها انگيزه براساس

  1منشور ملل متحد 41و  39ج) مواد 

 يا وجود از نظر صرف تواند مي امنيت شوراي كه بود خواهد آن بيانگر شود گرفته نظر در تنهايي به 41 مادةاگر 

 با برداشتي چنين . نمايد اعمال زمان هر در را ور مذك اقدامات از هريك ، صلح نقض يا صلح عليه تهديد فقدان

 اقدامات .گيرند قرار توجه مورد يكديگر با ارتباط در بايد 41 و 39 مواد .باشد مي مغاير منشور 39 مادة مفاد

 عمل يا صلح نقض صلح، عليه تهديد هرگونه وجود شورا كه باشد مي اعمال قابل صورتي در 41 مادة در مذكور

 وضعيت از هريك وجود آنكه از پس شورا واقع در . باشد نموده احراز است، گرديده مقرر مادة ر د كه را تجاوز

 كه را موقتي اقدامات بخواهد نفع ذي طرفهاي زا كه دارد را اختيار اين نمود، احراز را 39 مادة در مذكور هاي

 كه را اقداماتي بگيرد،و تصميم  منشور) 40(ماده  آورند عمل به دهد، مي تشخيص مطلوب يا ضروري شورا

 شود ثابت چنانچه يا ،(منشور 41 مادة نمايد اعمال تصميماتش اجراي براي نباشد، مسلح نيروي از استفاده متضمن

 زميني يا دريايي هوايي، نيروهاي وسيلة به اقداماتي اتخاذ به تصميم باشد، مي ناكافي 41ادةم در مذكور اقدامات

  منشور) 42.(ماده باشد ضروري المللي بين وامنيت صلح اعادة يا حفظ براي كه بگيرد

 مقتضي اماقد آغاز ازهمان آنكه يا و شود اجرا مختلف مراحل در و تدريج به الزم اقدامات اينكه تشخيص بنابراين

 و اوضاع و شرايط براساس تا بود خواهد امنيت شوراي با آيد عمل به نظامي اقدامات ويا اقتصادي تحريم از اعم
 مي تناسب و ضرورت اصول از برگرفته منشور، در مقرر منطقي توالي واقع در .نمايد گيري تصميم موجود، احوال

 ضرورت صلح اعادة يا حفظ براي منشور هفتم فصل ارچوبچ در اجرايي اقدامات ، اوال كه معنا اين به باشد،

  .باشند متناسب قضيه، هر خصوصيات به توجه با اقدامات اين ثانياً، و باشد داشته

  ) محدوديت هاي شوراي امنيت به موجب قواعد حقوق بشر 4

  الف) طرح موضوع

 وضع هنگام به كه است داشته آن بر را امنيت شوراي بشردوستانه، حقوق و بشر حقوق به مربوط مالحظات

 منطبق بشردوستانه عاليق و بشر حقوق موازين با را آنها االمكان حتي منشور، 41 مادة طبق اقتصادي مجازاتهاي

   . نمايد

  اقتصادي هاي تحريم اعمال زمينة در بشر حقوق قواعد به امنيت شوراي التزام حدودب) 

                                                            
 41صلح و يا عمل تجاوز را احراز نموده و توصيه هايي خواهد نمود و يا تصميم ميگيرد چه اقداماتي را براساس مواد شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح نقض  منشور: 39. ماده 1
  به منظور حفظ صلح وامنيت به عمل آورد. 42و

كه شامل استفاده از نيروي مسلح نباشد براي اجراي تصميماتش اتخاذ نمايد و مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه شوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد چه اقداماتي منشور:  41ماده 
  به چنين اقداماتي مبادرت ورزد....
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 از منشور، 41 مادة هموجب ب وظايفش اجراي هنگام به بايد امنيت شوراي كه معتقدند حقوقدانان، از برخي

اين اساس انان مفاد قطعنامه هاي بر . نمايد رعايت را بشر حقوق انواع كلية اقتصادي، هاي تحريم اعمال در جمله
 تخلفات به ظن برمبناي صرفاً سابق يوگسالوي به كاال حامل هاي كشتيشورا كه مطابق انها حق عبور  922و  820

 سياسي و مدني حقوق المللي بين ميثاق 14 مادة در مقرر عادالنه دادرسي بر حق ناقض گرديدرا سلب سابقشان

 قضائي رسيدگي مورد ها كشتي از دسته اين مالكان تكاليف و حقوق كه نشد داده اجازه زيرا اند؛ ه نمود قلمداد

 چنين قربانيان ويژهه ب و اقتصادي هاي تحريم نظام كليت اقدامي چنين از خودداري المجموع، حيث من .گيرد قرار

 مورد المللي بين قضائي نهاد يك توسط تكاليفشان و حقوق تا شود نمي داده امكان اين آنان به كه را اقداماتي

 كه را بشر حقوق از طيفي نظران، صاحب از ديگر اي دسته مقابل، در .دهد مي قرار تأثير تحت گيرد، قرار بررسي

 جملهغير قابل تعليق شناخته شده است و از  حقوق عنوان به سياسي، و مدني حقوق المللي بين ميثاق به موجب

 و نموده محسوب آمره قواعد شمار در گردد، مي غيرانساني رفتارهاي و شكنجه ممنوعيت حيات، حق شامل
   .باشد مي مزبور قواعد رعايت به ملزم امنيت شوراي كه معتقدند

 پرتو در اقتصادي هاي تحريم اعمال هنگام به بشر حقوق قواعد رعايت به امنيت شوراي التزام حدود بنابراين،

 در نبايد امنيت شوراي كه است اين دوم بود. محدوديت خواهد ارزيابي و تعيين قابل تناسب و ضرورت اصول

 گردد، المللي بين امنيت و صلح عليه تهديد موجب كه نحوي به را بشر حقوق قواعد اقتصادي، تحريم هاي برنامه

 و غرض نقض ، المللي بين امنيت و صلح حفظ در شورا اصلي مسئوليت به توجه با اقدام اين زيرا ؛ گيرد ناديده
 كه باشد اي هگون به كشور يك مردم معيشتي وضعيت چنانچه بنابراين، .باشد مي شورا وجودي فلسفة في نا

 گردد، منجر همسايه كشورهاي به پناهندگان هجوم و ها درگيري تشديد به اقتصادي گستردة هاي تحريم اعمال

 صرفا هدفمندكه و محدود هاي تحريم به و نموده خودداري هايي تحريم چنين برقراري از بايد امنيت شوراي

  را شامل ميشود اكتفا نمايد. تروريستي يا شورشي گروههاي سران يا و دولتي مقامات

  قواعد بشردوستانه) محدوديت هاي شورا به موجب 5

  الف) طرح موضوع

 يك خالل در كه اقتصادي تحريم هاي برنامه شامل المللي بين بشردوستانة حقوق موازين كه معتقدند برخي

 غيرنظامي جمعيت بشردوستانه، الملل بين حقوق قواعد براساس شود؛ مي نيز گردند مي اعمال مسلحانه مخاصمة

 همواره غيرنظاميان كه است آن مستلزم امر اين .گيرند قرار حمايت مورد امكان حد تا آن آثار و جنگ قبال در بايد

  .باشند مند بهره پزشكي مراقبت و دارو مسكن، آشاميدني، آب غذا، جمله من زندگي ضروريات از

  ب) اصل تفكيك 
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 تمايز رمبارزانغي و مبارزان ميان بايد كه است آن مسلحانه مخاصمات الملل بين حقوق در تفكيك اصل از مقصود

 .گيرند قرار مسلحانه اقدامات هدف نبايد ندارند نقشي جنگي عمليات هدايت در كه كساني و آيد عمل به

  نظامي واقع شود. حمالت هدف نبايد اشياء و اموال و اماكن برخي همچنين

 بر حاكم ساسيا اصل ...باشد مي كهني بسيار عرفي ههاي ريش داراي غيرمبارزان و مبارزان تفكيك و تشخيص

 نيز آنها مقابل، در .گيرند قرار حمالت هدف نبايد غيرنظامي افراد نه و غيرنظامي جمعيت نه كه است اين موضوع

 .داد خواهند دست از را خود بودن غيرنظامي خصيصة صورت اين غير در . كنند شركت مخاصمات در نبايد

 هاي تحريم .گيرند مي قرار الملل بين حقوق مايتح تحت باشند، نداشته شركت مخاصمات در كه غيرنظامياني

 هاي نهاد يا دولت و عادي مردم ميان تفكيك اجازه ماهيتشان بنابه جزئي، هاي تحريم ف برخال گسترده و جامع

 مردم جامع، هاي تحريم .دهند نمي را گيرد قرار ها تحريم تأثير تحت تواند مي هايشان سياست كه ولتي د خاص

 مي اجراء را قهري اقدامات كه دولتهايي يا دولت و امنيت شوراي دست در هايي گروگان رتصو به را عادي

 تحت را متخلف و مسئول افراد صرفاً كه باشند مي تفكيك اصل با منطبق هايي تحريم بنابراين آورند درمي نمايند،

 آنها، مصداق مهمترين و دان گرديده موسوم 86هوشمند هاي تحريم به ها تحريم گونه اين . دهند قرار فشار

  .باشد مي مالي هاي تحريم

  ج) ممنوعيت ايجاد گرسنگي و تشنگي

 يك عنوان به مردم براي گرسنگي ايجاد :دارد مي مقرر 1949 ژنو معاهدات به اول الحاقي پروتكل 54 ماده 1  بند

 مخاصمات خالل در يعاد مردم براي گرسنگي ايجاد هرگونه كه درحالي بنابراين،. است ممنوع جنگي شيوه
 برنامه به توان مي را ممنوعيت اين باشد، مي ممنوع باشد، داشته جريان كوتاهي زمان در است ممكن كه مسلحانه

 و قحطي با را كشور يك مردم از وسيعي جمعيت و انجامد مي طول به سالها گاه كه اقتصادي تحريم هاي
  .داد تعميم سازد، مي مواجه گرسنگي

  هي به تاثيرگذاري هاي سياسي تحريم در ديوان بين المللي دادگستري: نگافصل پنجم

از جمله مواردي  1996و نظريه مشورتي سالح هاي هسته اي در سال  2004نظريه مشورتي ديوار حائل در سال 
، است كه در آنها اعمال نفوذ دولت هاي قدرتمند در عرصه بين المللي، در برخي مواضع اعالم شده از سوي ديوان

  مانع از صدور نظري پيشرو در حقوق بين الملل شد. 

مارتي كاسكنمي، يكي از حقوقدانان نظريه پرداز در اين باره معتقد است كه حقوق بين الملل حاصل پروژه اي 
سياسي است كه اغلب اوقات تحت سلطه قدرت هاي سياسي قرار مي گيرد. در واقع، اگر اين موضوع در فرايند 

ر قالب منابع بنيادين حقوق بين الملل يعني معاهدات و موافقتنامه هاي بين المللي حاصل مذاكرات قانونگذاري و د
دو يا چند جانبه و همين طور، در چارچوب عرف بين المللي در قالب رويه هاي يكسان در موضوعي مشخص كه 

اهده اقتدار سياسي و اعمال نفوذ بر اثر پيدايش اعتقادي حقوقي به قاعده اي الزم االجرا تبديل مي شود، اما مش
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بازيگران و واحدهاي سياسي در حيطه تعيين حقوق در چهره محاكم بين المللي امري است كه تا حدود بسياري 
بعيد مي نمايد. در واقع، اگر سازوكارهاي قضايي و حل و فصل اختالفات بين المللي تحت تأثير نيروهاي خارج از 

لت به عنوان آرمان حقوق خدشه دار خواهد شد. گاه نيز فرايندهاي دروني متأثر از دادگاه قرار گيرد، تأمين عدا
 ان در ديوان بين المللي دادگستريقدرت هاي سياسي در تركيب قضات نيز اثرگذار است كه نموه كامل آن را مي تو

ت هاي با به عنوان ركن اصلي قضايي ملل متحد و همين طور، مهم ترين مرجع حل و فصل اختالفات دول
  صالحيتي عام در رسيدگي به اختالفات مشاهده نمود.

اگر به سمت هاي پيشين برخي از قضات حاضر يا قبلي در تكريب ديوان نگاهي داشته باشيم، مشخص مي شود كه 
سال به طول خواهد انجاميد، ديپلمات بوده اند و داشتن  9برخي از اين افراد در تصدي سمت ديوان كه دست كم 

نگرشي در حل و فصل اختالفات ميان دولت ها نيز اثرگذار خواهد بود. (به عنوان نمونه مي توان به قاضي چنين 
، ديوان با توجه به 2010اودا، رئيس پيشين ديوان اشاره داشت) به عنوان نمونه در نظريه مشورتي كوزوو در سال 

ه اي زد كه به دليل در نظر گرفتن آثار به صدور نظري ستبوده اند، دتركيب حداكثري قضات آن كه ديپلمات 
احتمالي آن براي آينده بسياري از كشورهاي جهان، به نحو شايسته اي به مقوله صلح و امنيت بين المللي به عنوان 

بنيان اصلي تشكيل ملل متحد توجهي ابراز نكرد. در واقع، ديوان خط سير استداللي موجود در لوايح كتبي ارائه شده 
ون انگلستان و اياالت متحده امريكا را در اين باره مد نظر قرار داده و فرازهايي از نظريه مزبور اين كشورهايي چ

  ادعا را منعكس مي كند.

 نيز را ديوان  از طرفي حضور كشورهاي قدرتمند به عنوان طرف اختالف در ديوان نيز گاهي رفتار ورأي پاياني
اشاره داشت كه كشورمان در  2003وان به رأي سكوهاي نفتي در سال ت مي باره اين در.است داده قرار تأثير تحت
عليه آمريكا اقامه كرده بود و به رغم پرداختن ديوان به مسأله نقض قاعده آمره توسل به زور، آمريكا را  1992سال 

آمريكا در سال مسوول اين موضوع ندانست. البته اين موضوع را مي توان درسابقه ديوان و در رأي نيكاراگوئه عليه 
مشاهده نمود كه در آنجا پس از احراز مسئوليت آمريكا در برخي موارد صورت گرفته در قضيه كمك به  1986

نيروهاي شورشي كنترا، امريكا اعالميه پذيرش صالحيت اجباري ديوان را مسترد داشت و به اين ترتيب عكس 
  العمل خود را به رأي پاياني ديوان ابراز داشت.

بين المللي مهم ديگر در عرصه بين المللي، ديوان بين المللي كيفري است كه مقر آن نيز همچون ديوان بين دادگاه 
المللي دادگستري در الهه هلند قرار دارد. با اين كه به نظر مي رسد اعمال نفوذ چنداني در امور كيفري به دليل طبع 

دادستاني در خصوص قابليت  ، اما صدور نظريهتصور نباشد رسيدگي ها و آيين دادرسي به طور مشخص قابل
مي باشد كه نمي توان منكر فشارهاي  2009ژانويه  22اعمال صالحيت خود در خصوص اعالميه فلسطين در 

نامرئي بر اين نهاد شد كه تبلور دفاع از حقوق افراد حاضر جامعه بين المللي مي باشد، صدور نظري در كمتر از دو 
حيت حتي بدون احراز اتهامات بارزي كه در گزارش هيات ها و گزارشگران مربوط به صفحه و عدم اعالم صال

روزه غزه به رياست ريچارد گلدستون  22وضعيت فلسطين از جمله هيأت حقيقت ياب در خصوص وقايع جنگ 
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ر انعطاف ميالدي، به دليل اين كه رژيم اسرائيل طرف ديگر اتهامات احتمالي است، مي توان نشانگ 2010در سال 
   رقابل قبول نهاد مزبور دانست.غي

تحليل هايي ارائه نكرده اند و  صان و محافل حقوقي نيز در اين خصونكته شايان ذكر ديگر اين است كه حقوقدان
  ع را به سكوت برگزار كرده اند.موضو

ه جامعه بين المللي در حل و فصل مسالمت آميز اختالفات ميان دولت ها و مقابله با بي كيفري، دو ارزش مورد توج
حقوق بين الملل معاصر بوده است و مي توان گفت امروزه به اصول بنيادين اين حقوق تبديل شده اند. با اين حال، 
نبايد در عرصه تحليل ها و سنجش هاي حقوقي، نگاهي محض داشت و با توجه به طبع تابعان حقوق بين الملل كه 

ات ديگر حقوق بين الملل هستند، بي توجه بود. هرچند، حقوق همواره دولت ها در صدر نشسته و مصدر موضوع
در سوداي عدالت است و آرمان شهر ذات حقوق چنين گرايشي است، اما سياست زدگي و مواضع قدرت طلبي و 

به در پي منافع خويشتن صرف بودن، همواره منافع جامعه بين المللي را مورد بي اعتنايي قرار داده و گاه روند رو 
   رشد قواعد و سازوكارهاي تأمين عدالت را در چارچوب حقوق بين الملل كند و سرگردان مي كنند.

  بخش دوم: تحريم ها و جمهوري اسالمي ايران

  ي ايران: ديدگاه حقوقدانان و پژوهشگران غربي در مورد تحريم هااولفصل 

وري اسالمي ايران را در عين ناكارآمد بودن، جمعي از محققان و پژوهشگران دانماركي،اعمال تحريم ها عليه جمه
جمعي از محققان دانماركي با بشر و حقوق بين الملل برشمردند. غيرقانوني، غير انساني و خالف موازين حقوق

حضور و سخنراني در ميزگرد تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران كه در سالن اجتماعات هتل راديسون 
ظالمانه و غيرانساني خواندن تحريم هاي سياسي و اقتصادي غرب عليه ايران  انوني،با غيرق كپنهاگ برگزار شد،

در اين نشست كه از سوي موسسه صلح جهاني .حريم هاي ناعادالنه تاكيد كردندبر لغو هرچه سريعتر اين ت
هاي مقيم در  دانمارك با حضور جمع كثيري از دانشگاهيان،دانشجويان، محققان دانماركي و نمايندگان سفارتخانه

آن مشاركت داشتند،تعدادي از اساتيد دانشگاه و حقوقدان ها و همچين سفيران جمهوري اسالمي ايران،كوبا و 
يم ها و بي اثر بودن آن ونزوئال در دانمارك و رئيس موسسه صلح جهاني دانمارك به تشريح ماهيت غيرقانوني تحر

  1پرداختند

  به كشورهاي مستقل دنياتحريم ها اسلحه اي براي ضربه زدن  )1

محقق دانشگاه رسكيلد(دانمارك) در سخنان خود با اشاره به تاريخ تحريم  ،)Tue Magnessun( مگنسون تئو
ها عليه كشورهاي مستقل دنيا،گفت: متاسفانه در دنياي متمدن امروزي،از تحريم ها بعنوان ابزار و اسلحه اي در 
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وي تاكيد كرد:تحريم هاي يكجانبه فاقد هرگونه مبناي حقوقي شود. به ديگر كشورها استفاده مي جهت ضربه زدن
بوده و در تعارض كامل با حقوق بين الملل مي باشد.افزون بر اينكه اين قبيل تحريم ها كارآمد نبوده و تنها رنج و 

تحريم  اين محقق دانماركي خاطرنشان كرد:تاريخچهرد.سختي براي مردم كشور تحت چنين تحريم هايي بهمراه دا
ها عليه ديگر كشورها نشان مي دهد كه انسان هاي بيگناه زيادي آسيب ديده اند كه تحريم آمريكا عليه كوبا، كره 
شمالي و عراق نمونه اين امر مي باشد و اينك اين قبيل تحريم ها كه مشروعيت ندارد به ايران تسري پيدا كرده 

نظر من براي حل هرگونه اختالف تنها بايد از گفتگو و مذاكره بهره اينن استاد دانشگاه دانمارك ادامه داد: به .است
  برد زيرا تحريم و جنگ كارساز نبوده و مسير مناسبي براي حل اختالف نيستند.

  تحريم ها روي ديگر نسل كشي است )2

حريم ها را روي دانمارك به عنوان يكي ديگر از سخنران هاي اين نشست،ت در كوبا سفير ،كوئتو ياميرا كاريدادخانم 
بهانه  ديگر نسل كشي خواند و گفت: آنچه به تهديد ايران و يا نگراني از تهديد آني از جانب ايران ناميده مي شود،

وي افزود: تحريم ها عليه ايران با هدف ايجاد شورش حريم هاي عليه اين كشور مي باشد.هايي براي فشار و ت
د كرده اند راني به قتل رسيدند و مشكالت ديگري براي اين كشور ايجاداخلي در اين كشور وضع شد ،دانشمندان اي

اين ديپلمات كوبايي با بيان اينكه تحريم ها مثل تسليحات مرگ بار عمل مي كنند، تا به هدف خود برسند.
ا و دارو روميت آنها از غذخاطرنشان كرد:تحريم هاي عليه كوبا نيز تفاوتي با ارسال مردم به قتلگاه هاي كشتار و مح

خانم ياميرا كوئتو با تاكيد بر اينكه، همه مردم حق دارند در صلح و آرامش زندگي كنند و آزادانه به غذا و نداشت.
دارو دسترسي داشته باشند،گفت:اروپا و آمريكا تحريم هاي عليه ايران را سخت تر مي كنند چون به همراه اسرائيل 

  مستقل و قدرتمند در منطقه باشند.يران مخالف ايران هستند و مايل نيستند شاهد ا

  ران خالف مقررات بين المللي استاي عليه تهديد و فشار) 3

حقوقدان و از وكالي شناخته شده دانماركي نيز طي سخناني در اين  ،)Christian Harlang( ،هارلنگ كريستين
شدند دنيا جاي بهتري براي زندگي نشست،گفت: بعنوان يك وكيل معتقدم اگر قوانين بين الملل بخوبي رعايت مي 
ذاشتند فاجعه عراق شكل نمي كردن بود و اگر دولت هاي آمريكا و انگليس به قوانين بين المللي احترام مي گ

وي افزود: قانون بين الملل مي گويد هيچگونه حمله نبايد صورت گيرد مگر اينكه تهديد آني باشد و به نظر گرفت.
الملل شبيه رعايت نكردن قوانين رانندگي است كه در آن راننده متخلف تصادف مي  من عمل نكردن به قانون بين

اين حقوقدان دانماركي،با تاكيد بر اينكه فضاي د و هم به ديگران آسيب مي رساند.كند و با اين تصادف هم به خو
ي از عادت كشورهاي فشار و تهديد عليه ايران خالف مقررات بين المللي است،گفت: در واقع فشار و تحريم بخش

وي با بيان اينكه تحريم عليه به قوانين و اصول بين الملل است.بزرگ به عمل نكردن به تعهدات و عمل نكردن 
ايران نوعي تهديد مي باشد و با اين كار كشورهاي اروپايي و آمريكا منشور سازمان ملل را نقض كرده 

متحد آمده كه هرگونه تهديد عليه صلح ممنوع است و طبق  منشور سازمان ملل 39اند،گفت:بويژه اينكه در ماده 
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هارلنگ ادامه داد:براي دستيابي به صلح و رعايت قوانين بين ديد نوعي از تجاوز بشمار مي رود.هرگونه ته 39ماده 
ه الملل بايد دست از تهديد، تحريم و فشار برداشته شود و آمريكا و اسرائيل نيز نبايد صلح و امنيت جهان را ب

  مخاطره بيندازند.

  شد خواهد ايران اقتصادي استغناي و خودكفايي موجب ها تحريم ) 4

ر جمهوري اسالمي ايران در كپنهاگ، ديگر سخنران اين نشست بود كه ضمن تاكيد برماهيت سفي ،بيات حميد
ات شكوفايي و تحريم ها در ميان مدت و دراز مدت موجبساني تحريم ها عليه كشورمان گفت:غيرحقوقي و غير ان

استغناي اقتصادي كشورمان را فراهم خواهد ساخت اما در عوض بحران اقتصادي اروپا را عميق تر نموده و تصوير 
بيات با بيان اينكه تحريم ها عليه ملت ايران فاقد مبناي نزد ملت ايران ايجاد خواهد نمود.منفي و غيرانساني از اروپا 

اي ملت ايران امري جديد نبوده و با آن بيگانه نيستند و از روزهاي آغازين حقوقي است،گفت: البته تحريم ها بر
به گفته . ريج ابعاد گسترده اي يافته استانقالب اسالمي تحريم عليه كشور ما به رهبري آمريكا وضع شد و بتد

ال اخير، به يك نفر روز بازرسي از فعاليت هاي هسته اي كشورمان در چند س 7500ژانس با انجام بيش از آبيات، 
ركورد بي سابقه از بازرسي ها دست يافته است ضمن اينكه مديركل قبلي و فعلي آژانس بارها اعالم داشته اند كه 

سفير جمهوري اسالمي ايران در فعاليت هاي ايران ديده نشده است.شواهدي مبني بر انحراف به اهداف نظامي در 
ورمان به ادامه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز،گفت: تحريم ها بخش پاياني سخنان خود ضمن تاكيد بر عزم كش

تاثيري بر عزم ملت ايران براي دستيابي به استقالل سياسي و استغناي اقتصادي نداشته و آنچه كه باقي مي ماند 
ت ضدبشري و غيرانساني خواهد خشم و نفرت در ميان ايرانيان نسبت به واضعان تحريم ها بعنوان يك حرك

ي همچنين ابراز اميدواري كرد با تالش هاي انسان هاي صلح جو، عدالتخواه و بشردوست، شاهد جهاني وبود.
عاري از ظلم، بي عدالتي و دنيايي مملو از عشق و دوستي و زندگي مسالمت آميز پيروان همه اديان در اقصي نقاط 

  جهان باشيم.

  تهديدها ايران را مجبور به عقب نشيني نخواهد كرد )5

رئيس موسسه بنياد تحقيقات صلح سوئد، يكي ديگر از سخنران اين نشست نيز  ،)Jan Oberg( ،اوبرگ نيا
وي در بخش ديگري از سخنان .كرد آغاز شود اجراء ايران عليه نبايد تحريمي هيچسخنان خود را با اين عنوان كه 

كاري كه انجام داده مجازات مي  خود با غير منطقي و تحقيرآميز برشمردن تحريم ها افزود: كسي را بواسطه
كنند،حال چگونه ايران كه كار خالف موازين بين المللي انجام نداده، بايد مجازت شود كه اين خالف مقررات بين 

وي با بيان اينكه بايد با ايران همكاري شود،گفت: از منافع قدرت هاي بزرگ مي باشد.المللي بوده و صرفا برخاسته 
اوبرگ .نيست حل راه ،روي ميز است ها گزينه تمامبيشتر ايران نخواهد شد و گفتن اينكه  تهديدها باعث همكاري

در ادامه به موضوع خاورميانه عاري از تسليحات كشتار جمعي اشاره كرد و گفت:اسرائيل به كرات قطعنامه هاي 
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بدهد و از ايران بخواهد سازمان ملل متحد را نقض كرده و مي كند، پس چگونه مي تواند به ديگران درس اخالق 
  كالهك هسته اي در اختيار دارد.200برنامه هسته اي خود را برچيند وقتي كه خود بيش از 

  تحريم هاي ايران در واقع جنگ اقتصادي است )6

 فشار و تحريم سالح به كشورها برخي امروزه:نشست،گفت اين در نيز دانمارك در ونزوئال كاردار ،كورباچو راجر
كورباچو افزود: تحريم ها عليه .باشد مي المللي بين موزاين خالف امري كه اند آورده روي مستقل هايكشور عليه

ايران به مثابه جنگ اقتصادي مي باشد چرا كه مانع از تجارت عادي ترين كاالها مي شود و اخيرا برخي شركت هاي 
عالم داشتند كه تحت خودداري كردند و ا اروپايي و آمريكايي از صادرات كاالهاي دارويي و پزشكي به ونزوئال

وي با طرح اين سوال كه تحريم ها چه ارتباطي به دارو و تجهيزات پزشكي دارد، گفت:اين امر نشان تحريم هستيد.
كاردار ونزوئال در دانمارك افزود: پيام ما به جهانيان ا و حاميانش ارزشي ندارد.مي دهد كه جان انسانها براي آمريك

  كشورهاي مستقل در دستيابي به حقوق قانوني خود مصمم هستند و فشارها و تحريم ها اثري ندارد. اين است كه

  است نداشته اثري هيچ ايران تحريم سال30)7 

 بندي جمع ضمن پايان در سمينار اين ميزبان و كننده برگزار دانمارك،بعنوان جهاني صلح موسسه رئيس ،علي عابد
ديگري  كشور به هرگز ايران و بوده كشورها ديگر و همسايگان با دوستي و صلح رسراس ايران تاريخ: جلسه،گفت

حمله اي نداشته است،تحريم ها عليه ايران نيز غيرقانوني بوده و هيچ مبناي حقوقي و اخالقي ندارد. وي افزود: 
نامشروع براي حصول  متاسفانه برخي قدرتهاي بزرگ انسانيت و حقوق بشر را زير پا گذاشته و از تمامي ابزارهاي

رييس موسسه صلح جهاني ه اين ابزارهاي نامشروع مي باشد.به منافع خود استفاده مي كنند كه تحريم ها از جمل
دانمارك خاطرنشان كرد:بيش از سه دهه است كه مردم ايران با تحريم ها خو گرفته اند و در اين ميان شركت هاي 

  بخشي از افزايش بيكاري در اروپا ناشي از تحريم هاي ايران است.اروپايي بيشتر از ايران ضرر مي كنند و 

با حضور سخنرانان برجسته ديگري همايش بين المللي تحريم هاي يكجانبه از ديدگاه حقوق بين الملل هچنين 
ا اروپايي و آسيايي و ب مطرح حقوق بين الملل دانشگاه هاي    اي از بين قضات ديوان هاي بين المللي و اساتيد

مشاركت گسترده محققان و سفراي كشورهاي مختلف در شهر الهه، پايتخت حقوق بين المللي جهان، برگزار 
  .1شد

   
كاظم غريب آبادي، سفير كشورمان در هلند در اين زمينه گفت: سخنران افتتاحيه اين همايش بين المللي قاضي  _

حقوقدان و كارشناس عاليرتبه حقوقي بين المللي  10دادگستري بود و  كروما، نايب رئيس سابق ديوان بين المللي 
به بررسي » تحريم هاي يكجانبه و مسئوليت پذيري«و » تحريم هاي يكجانبه و حقوق بين الملل«نيز در دو بخش 

  اين موضوعات پرداختند.
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د، اما خود هرچند ادعا مي شود كه اين تحريم ها براي مقابله با نقض تعهدات بين المللي وضع مي گردن گفتوي 
اين تحريم ها يكجانبه هستند كه ناقض تعهدات بين المللي واضعان آن مي باشند و اين موضوعي بسيار خطرناك 
است. قاضي كروما در ادامه ضمن تاكيد بر اين كه تحريم هاي يكجانبه كه با هر بهانه اي وضع مي گردند با اصل 

اين عمل نقض تعهدات بين المللي است و نمي تواند به عنوان از نظر من «برابري دولت ها تعارض داشته، افزود: 
  »وسيله اي حقوقي بين المللي مستند به منشور ملل متحد به كار گرفته شود.

يكجانبه گرايي و «خانم پرفسور هيسا ناكاناشي، استاد دانشگاه دوشيشاي ژاپن نيز در سخنراني خود با عنوان _
ت كه مقامات آمريكايي به صراحت هدف از تحريم ها عليه ايران را اعمال اظهار داش» همكاري هاي بين المللي

فشار بر دولت ايران و تغيير نظام عنوان كرده اند، در حالي كه اين تحريم ها علي رغم چندين سال كه از اجراي آنها 
تصادي تحت تاثير قمي گذرد هدف اصلي خود را تامين نكرده است و تنها زندگي روزمره مردم عادي را در حوزه ا

  قرار داده است.
سخنران ديگر اين سمينار، پروفسور پل دوآرت استاد دانشگاه آمستردام بود. وي در سخنراني خود با عنوان  _
اظهار داشت بحث در مورد تاثير تحريم هاي اقتصادي بر حقوق فردي بشر » تحريم هاي اقتصادي و حقوق بشر«

فرهنگي متمركز است. وي ضمن بررسي رابطه تحريم ها و نقض حقوق بشر  عمدتا بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و
در اثر اعمال تحريم ها، تاكيد نمود چنانچه تحريم ها بر حقوق اساسي بشر و مردم تاثير بگذارد آن تحريم ها قطعا 

  مغاير حقوق بين الملل و حقوق بشردوستانه مي باشند.
را مورد  "تحريم ها در ديوان اروپايي"يگر سخنرانان اين سمينار بود كه خانم مايا لستر، وكيل انگليسي نيز از د _

بررسي قرار داد. وي گفت كه اتحاديه اروپا تعداد زيادي از نظام هاي تحريمي با اهداف مختلف سياست خارجي را 
يت نشده است. ست و البته در مورد ايران برخي از اصول در موارد تحريم نهادهاي ايراني توسط اتحاديه رعاادار

نتيجه اين رويكرد را مي توان در تصميم ديوان اروپائي در مورد بانك ملت مشاهده نمود. هم اكنون شاهد آن هستيم 
كه ديوان از دولت هاي اروپايي خواسته است تا مصادره اموال عليه بانك ملت و بانك صادرات را لغو كنند. اين 

وانسته است شواهد كافي درباره ارتباط اين دو بانك با برنامه هسته اي ايران دادگاه استدالل كرد كه اتحاديه اروپا نت
  فراهم آورند.

تاثير تحريم ها بر تجارت بين "يري هانسل، مدير بخش خارجي اتاق بازرگاني جمهوري چك نيز درخصوص  _
يم ها توسط بخش متاسفانه بخش هاي تجاري و اقتصادي با اعمال تحر"صحبت كرد. وي اظهار داشت:  "المللي

هاي سياسي به گروگان گرفته مي شوند. بسياري از شركت هاي اورپايي و حتي آمريكايي از طريق كشورهاي ثالث 
كاال و خدمات خود را به بازراهاي ايران مي رسانند. اين امر نشان مي دهد كه تحريم كنندگان به هدف نهايي خود 

صداي بخش تجاري اين است كه  .ني يا خارجي را افزايش داده اندنرسيده اند و فقط هزينه هاي شركت هاي ايرا
  ."حال كه تحريم ها عمال بال اثر بوده و در عين حال غيرقانوني هستند، پس بياييد آن ها را برداريد

نيز در اين سمينار سخنراني خود » پروفسور رحمت محمد«دبيركل سازمان حقوقي مشورتي آسيا ـ آفريقا (آلكو)،  _
تحريم هاي يك جانبه بر «ارائه نمود. وي اظهار داشت: » تحريم هاي يك جانبه در حقوق بين الملل«ا عنوان را ب

اساس حقوق بين الملل مجاز شناخته نشده اند. منشور سازمان ملل متحد تنها اقدامات اقتصادي جمعي را پيش بيني 
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نشور سازمان ملل متحد و برخي ديگر از اسناد نموده است. استفاده از تحريم هاي يكجانبه، نقض اصول اساسي م
مهم حقوقي مي باشد. اين تحميل رنج و محروميت به شهروندان بي گناه ديگر كشورها، به ويژه نقض گسترده 

  »توسعه و تعيين سرنوشت مي باشد. حقوق بشر و محروم كردن آن ها از حق
حقوق بين الملل انستيتوي مطالعات عالي ژنو بود كه  سخنران ديگر سمينار خانم پرفسور ورا گولند دباس، استاد _

صحبت كرد. وي به مسئوليت دولت ها در وضع » مسئوليت پذيري درخصوص تحريم هاي اقتصادي«درخصوص 
تحريم هاي اقتصادي پرداخت و با اشاره به منشور ملل متحد، اقدامات يكجانبه برخي دولت ها عليه ج.ا.ايران را 

اي شوراي امنيت ملل متحد دانست و افزود اين دولت ها نمي توانند اقدامات يكجانبه خود را در فراتر از قطعنامه ه
راستاي اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت قلمداد نمايند. وي همچنين اظهار داشت كه اصوال تحريم هاي كنوني از 

و اقتصاد ايران اثرگذار بوده اند و به  تحريم هاي هدفمند نيز فاصله گرفته و بسيار جامع مي باشند و بر حق توسعه
  »اني و حقوق بشر همخواني ندارند.دليل تاثير منفي بر مردم، راهكار مناسبي نمي باشند و با برخي مالحظات انس

تحريم هاي «نماينده ويژه نيكاراگوئه نزد ديوان بين المللي دادگستري، دكتر كارلوس آرگوئلو گومز نيز در مورد  _
صحبت كرد. وزير اسبق دادگستري نيكاراگوئه و سفير اين كشور » وسعه موسسات بين المللي قضايياقتصادي و ت

در هلند طي سخناني با ارجاع به راي ديوان بين المللي دادگستري در پرونده نيكاراگوئه عليه اياالت متحده، تحريم 
. نامبرده با تمركز بحث خود بر تحريم ها هاي يكجانبه را كامال مغاير منشور ملل متحد و حقوق بين الملل خواند

عليه ج.ا.ايران، كوبا و نيكاراگوئه اعالم كرد كه اين كشورها مي توانند درخصوص اين تحريم ها در محاكم بين 
المللي صالح پيگيري نمايند. وي پيشنهاد نمود كه مجمع عمومي ملل متحد با درخواست نظر مشورتي از ديوان بين 

، وضع تحريم هاي يكجانبه عليه برخي كشورها را از منظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار المللي دادگستري
  دهد.

استاد دانشگاه آكسفورد، دكتر آنتونيوس تاناكاپولوس نيز يكي ديگر از سخنرانان اين سمينار بود كه موضوع  _
اظهار داشت: تحريم ها يك پاسخ دسته اختصاص داد. وي  "مسئوليت بين المللي اتحاديه اروپا"سخنراني خود را به 

جمعي و متمركز به يك اقدام غيرقانوني محسوب مي شود. در مقابل، هنگامي كه اتحاديه اروپايي تحريم ها عليه 
  دولت ثالثي را اعمال كند، در واقع اقدامي يكجانبه از طريق عمل متقابل است.

تحريم هاي يكجانبه و تاثير آن در "الشويلي نيز در مورد استاد دانشگاه بيرمنگام انگليس، دكتر الكساندر اورخا
صحبت كرد. وي به بررسي تحريم هاي اعمالي عليه ج.ا.ايران پرداخت  "چارچوب امنيت جمعي سازمان ملل متحد

و آن را در چارچوب معاهده عدم اشاعه مورد بررسي قرار داد و اظهار داشت: هيچ مبنايي براي اعمال تحريم ها 
  هده عدم اشاعه نه تنها عليه ايران، بلكه عليه كشورهاي ديگر نيز وجود ندارد.طبق معا

تحريم "آخرين سخنران سمينار نيز دكتر عسكرخاني، رئيس مركز عالي مطالعات دانشگاه تهران بود كه به موضوع  _
ا عليه ايران، آن را پرداخت. وي با زير سئوال بردن فلسفه تحريم هاي يكجانبه آمريك "هاي اقتصادي عليه ايران

مغاير عهدنامه مودت و بيانيه الجزاير كه آمريكا را متعهد مي كند در امور داخلي ايران مداخله نكند و يا اقداماتي 
براي براندازي ج.ا.ايران به عمل نياورد، دانست. وي ادبيات تحريم هاي شوراي امنيت و آمريكا عليه ايران را 

اند. دكتر عسكرخاني با انتقاد از استانداردهاي دوگانه آمريكا و كشورهاي همپيمان آن خصمانه و يكجانبه گرايانه خو
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در قبال ايران و رژم صهيونيستي اسرائيل گفت: در حالي كه اسرائيل بارها صلح و امنيت ديگر كشورها و ملت ها را 
 اتهامي خاطر به صرفا اناير درخصوص ولي شود، نمي مشاهده جهان سوي از جدي اقدام هيچ است كرده  تهديد

  گيرانه هستيم. سخت و خشن اقدامات شاهد كنند مي وارد آن به خودشان كه
در پايان اين سمينار نيز اين جمعبندي صورت گرفت كه بر اساس سخنراني هاي ايراد شده، با اين موضوع وفاق 

باال مي برند و دقيقا به اين دالئل  حاصل گرديد كه تحريم ها مرگبار بوده و هزينه هاي مدني در كشورهاي هدف را
  است كه استفاده از تحريم هاي اقتصادي بايد توسط حقوق بين الملل و پاسخگويي حقوقي تعديل گردد. 

  1جهان تحليل گران  سياسيديگر از برخي نظرات 

ز تصميمات اخير بي اثر خواندن اين تحريم ها از مخالفت انكارا و پيروي نكردن كشورش اوزير دارايي تركيه با _
  خبر داده است.

نفت ايران نقاط قوت خاصي دارد و بدون شك تحريم ها براي اذعان كرده است كه صنعت  موسسه وود مكنزي _
  ايران فاجعه محسوب نميشود.

نوشته ايران امروزه خود به توليد كننده و صادر كننده بسياري از كاالهاي روزنامه اقتصادي لزاكو چاپ پاريس  _ 
و مهندسي تبديل شده است كه اين موضوع بسياري از معادالت پيشين را به هم زده تجاري و خدمات فني  مهم

  است.

اسوشيتدپرس تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را تاثير گذار دانسته ولي اذعان داشته انعطاف پذيري و خبرگذاري  _
  صاد ايران مانع اسيب جدي شده است.مقاومت اقت

. و تحريم ها به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه هاپكينز ميگويد ايران ميتواند تا مدت طوالني دوام بياورد استيو هانكه _
  عامل بازدارنده در برابر برنامه هسته اي ايران تاثير زيادي نداشته است.

  ايران از نگاه حقوق بين الملل ي: تحريم هافصل دوم

ت هاي قدرتمند و زورگو براي نيل به مقاصد سياسي خود از آن تحريم حربه اي است كه در بعضي زمان ها؛ دول
عليه كشورهاي ديگر استفاده مي كنند. در حقيقت كشورهاي مستقل و آزاد كه زير سلطه قدرت هاي بزرگ نيستند 

وخودرا اززير سلطه بيگانگان نجات داده اند؛ مشمول مجازات و تحريم هاي يك جانبه كه بيشتر آن ها اقتصادي 
قرار مي گيرند؛ ودولت هاي زورگو بااينكار سعي دارند روحيه مقاومت و خود اتكايي كشورهاي آزاد را ازبين  است

  ببرند وآنها راهمسو و هم جهت با خود كنند.
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نمونه بارز اين اقدامات؛ تحريم هاي گسترده و يك جانبه آمريكا عليه ايران است كه دربرهه هاي مختلف؛ به بهانه 
  .ه دولت و ملت ايران وضع شده استيهاي واهي عل

انجام  1979هاي آمريكايي در تهران در سال  نخستين تحريم آمريكا عليه ايران پس از واقعه گروگانگيري ديپلمات
هاي دولت ايران را  ميليارد دالر از دارايي 12دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريكا، آمريكا متقابالً  گرفت. به

هاي ايران تا به امروز  ها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و دارايي پس از آزادي گروگانمصادره كرد و 
 1987ضبط است.در جريان جنگ ايران و عراق، آمريكا تحريمات فروش اسلحه عليه ايران راوضع نمود. در سال 

حريمات كامل تري عليه ايران وضع نمود. در آمريكا عليه ايران، رونالد ريگان ت» حمايت از تروريسم«دنبال اتهام  به
ميالدي، واشنگتن نخست به دستور بيل كلينتون تحريمات كامل اقتصادي عليه ايران وضع نمود، و سپس  1995سال 

ميليون دالر تجارت  20كنگره مجلس آمريكا با گذرانيدن قانون ايلسا هر شركتي را كه با ايران به ميزان بيش از 
ترين  يك دادگاه فدرال آمريكا دستور استرداد يكي از بزرگ 2006ديد به اعمال تحريم كرد.ودر سال داشت را نيز ته

كلكسيونهاي باستان شناختي تخت جمشيد متعلق به ايران را به نفع صدمه ديدگان ناشي از عمليات انتحاري در 
ديدي را عليه بخش انرژي و برخي اسراييل را صادر نمود.باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا نيز؛تحريم هاي ج

شركت هاي طرف مبادالت مالي و پولي با ايران به اجرا گذاشت. اوباما در بيانيه اي اعالم كرد؛ تدابيري عليه شركت 
هايي كه با شركت ملي نفت ايران، شركت نفتيران يا بانك مركزي ايران معامله مي كنند يا در خريداري دالر آمريكا 

د به ايران كمك مي كنند اتخاذ خواهد شد. اوباما با تكرار ادعاهاي واهي؛ ايران را به تشديد تحريم يا فلزات ارزشمن
ها تهديد كرد و افزود، اگر ايران به آنچه كاخ سفيد تمرد از خواسته هاي امريكا ناميد؛ادامه دهد،امريكا و شركايش 

مريكا قصد دارد با اين كار معامالت نفتي ايران با تحريم ها بر ضد ايران را تشديد خواهند كرد.درحقيقت؛ دولت آ
بزرگترين خريدارانش از جمله چين، كره جنوبي، هند، فرانسه، انگليس، اسپانيا، يونان و ايتاليا را تحت تاثير قرار 

  دهد.
براي كشورهاي   كنند.اغلب هاي اقتصادي گرچه معموال خساراتي را بركشور تحريم شده تحميل مي تحريم
هاي آمريكا در درجه اول شركتهاي نفتي اين  هاي سنگين ميباشند.براي مثال تحريم كننده نيز داراي هزينه تحريم

ميليارد دالر نفت خام از ايران  5/3نزديك به  1994  كشور را تحت تاثير قرار داده است.شركتهاي مزبور در سال
ميليارد دالر  7برايران و ليبي و سوريه ساالنه  هاي آمريكا دهد كه تحريم اند.برآوردها نشان مي خريداري كرده

  گردند. شغل در اين كشور مي 200000كنند و باعث از بين رفتن  خسارت جانبي برامريكا وارد مي
ولي با اين اوصاف بايد گفت؛ازنظرسياسي؛ تحريم ها موفقيتي نداشته است وايران باقدرت به فعاليت هسته اي خود 

و  1997تا  1991، مدير اجرايي كميسيون ويژه سازمان ملل براي عراق از سال »اكيوسرالف «ادامه مي مي دهد.
اند كه:  مالفريد بروت هگهامر استاد دانشگاه استنفورد، در مطلب خود در نشريه فارين افيرز به روشني اشاره كرده

ات كامل با راهكار ديپلماتيك دارد. كنند. راهكاري كه مناف مدت تغيير رژيم در ايران را دنبال مي ها هدف بلند تحريم
هاي برجسته آمريكا؛ به  اين در حالي است كه بسياري از تحليلگران خارجي حتي اساتيد دانشگاهي در دانشگاه
اند. همه اين  ها اشاره داشته ناكارآمدي تحريم از اعمال فشار بر ايران و توان بالفعل و بالقوه ايران در مديريت تحريم
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هاي بسياري بر  ها تا همين جا نيز هزينه اي يك نكته اساسي هستند و آن اينكه به رغم آن كه تحريمها دار تحليل
دهد كه هزينه ادامه  ها تنگنايي استراتژي را در برابر آمريكا قرار مي ايران و به ويژه شهروندان بار كرده، اما ادامه آن

استاد دانشگاه ميشيگان در مطلبي عنوان كرده بود كه » لجان كو«برد. چندي پيش،  تحريم را براي آمريكا باال مي
توان گفت اين تحريم  كه مي اي باال بوده  الملل و افزايش هزينه سوخت تا اندازه هزينه تحريم ايران بر اقتصاد بين

ر درنهايت بايد گفت؛ آمريكا درتحريم ايران سه دليل مهم را د. برابر با تعطيلي شش چاه نفت بزرگ آمريكاست
مجازات ايران براي اتخاذ  -2هاي ناخوشايند در برابر آمريكا  واداركردن ايران به كنار گذاشتن سياست-1نظردارد: 
ابراز مراتب مخالفت نمادين با ايران به منظور جلب نظر گروههاي طرفدار اسراييل  -3هاي غيرقابل قبول  سياست

حقوقي بايد گفت؛ در نظام بين المللي كه با عدم تمركز در دررابطه با اعمال تحريم عليه كشورهاي ديگر از بعد 
 counter(قدرت مواجه هستيم مهمترين ضمانت اجراي قواعد بين المللي عنصر مقابله به مثل يا اقدام متقابل 

measures است. حقوق مسئوليت بين المللي اقدام متقابل را به عنوان يكي از عوامل رافع وصف متخلفانه بودن (
م غيرقانوني پذيرفته است. به اين معنا كه چنانچه دولتي مرتكب عمل متخلفانه اي شود كشور قرباني مي تواند اقدا

در مقابل با اقدامي مشابه يا اقدامي ديگر، دولت متخلف را به بازگشت به مسير واقعي دعوت كند. تحريم هاي بين 
  كشور متخلف است. المللي يكي از روشهاي اقدام متقابل براي تحت فشار دادن 

المللي دولتها مصوب  نويس كنوانسيون حقوق مسئوليت بين اقدام متقابل و از جمله تحريم از سوي طرح پيش
اين طرح،  49مأخوذ به شروطي شده است. طبق ماده  2002الملل سازمان ملل متحد مورخ  كميسيون حقوق بين

اش باشد، نبايد به نحوي باشد كه امكان  المللي تعهدات بيناقدام متقابل بايد با هدف بازگرداندن كشور متخلف به 
اقدام متقابل نبايد متضمن زور يا تهديد به زور باشد،  50المللي را ناممكن نسازد. طبق ماده  بازگشتن به تعهدات بين

و كنسولي و  نبايد ناقض قواعد بنيادين حقوق بشر و قواعد آمره باشد، نبايد اصل عدم تعرض به كاركنان ديپلماتيك
نيز شروطي را براي توسل به اقدام متقابل بيان كرده است از جمله اعالم قبلي به  52مدارك آنها را نقض نمايد. ماده 

  دولت متخلف براي اجراي تعهدات خود و اطالع كشور متخلف از اقدام متقابل و پيشنهاد مذاكره به آن دولت.
آميز  آمريكا در تحريم ايران، ناقض اصل همزيستي مسالمت  جانبه ات يكبا توجه به توضيحات باال بايد گفت؛ اقدام

ها، عدم  الملل يعني تساوي حقوقي دولت ها است كه مستلزم احترام به اصول سياسي حقوق بين در ميان دولت
است.   المللي بين  ها در ميان اعضاي جامعه مداخله، همكاري و دوستي، احترام به استقالل و تماميت ارضي دولت

باشند. به همين دليل در فرآيند  المللي مي اين نوع اقدامات به علت عدم برخورداري از مشروعيت، فاقد وجاهت بين
ها بر  هايي از قبيل مشروعيت، ضرورت و تناسب آنها و همچنين تأثير اين تحريم المللي بايد بر جنبه هاي بين تحريم

مقام و مرجع   به علت عدم وجود يك  الملل كنوني عطوف داشت. نظام بيناي م گناه، توجه ويژه افراد غيرنظامي بي
هاست. بدون ترديد  دولت به منظور همكاري بين  هاي ملي مستلزم احترام متقابل و نزاكت جهاني و نظارت بر دولت

ه رسميت اجتماعي ملل، ب  جانبه آمريكا مغاير با تضمين صلح و تحكيم امنيت جهاني، همبستگي هاي يك تحريم
المللي در پرتو منشور سازمان ملل متحد   شناختن حق تعيين آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بين

المللي  المللي در شرائط عادالنه و منصفانه براساس ميثاق بين هاي بين است. همچنين، منافي با برقراري همكاري
)؛ ناقض حق توسعه اقتصادي كشورها به موجب 1966مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(مصوب 



 .منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي، حق گستر36

 

) است كه 1995تجارت جهاني(مصوب   هاو مخالف با مقررات سازمان اقتصادي دولت  منشور حقوق و وظايف
باشد.و با بررسي  گرايي در سطح بين المللي مي دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متكي برچند جانبه طاليه

)، 1948حقوق بشر(  جهاني  ) اعالميه1945مندرج در منشور سازمان ملل متحد ( معيارهاي جهاني حقوق بشر
توان ادعا  باشند، مي المللي مي بين  شده  ) و ساير اسناد مربوطه كه مبين اصول پذيرفته1989كنوانسيون حقوق كودك (

از منظر حقوق  ا توجيهيه هاي اقتصادي منجر به رنج و مشقت انسانها گردند اين تحريم كرد كه چنانچه تحريم
  الملل ندارند. بين

  تحريم هاي نفتي ايران و نقض حقوق بين الملل
  

هاي تحريم نفتي ايران اقدامي از سوي تعدادي از كشورهاي جهان است كه با هدف محروم كردن كشورمان از درآمد
ريداران و ابزارهاي م ها با ابزارهاي مستقيمي همچون تحريم خريد يا خينفتي شكل گرفته است. اين تحر

نامستقيمي همچون تحريم بيمه اي كشتي هاي نفتكش يا تحريم بانكي، اعمال و با هدف انصراف خريداران نفت از 
كشور و رو آوردن آنها به ديگر عرضه كنندگان اين كاالانجام مي شوند. تحليل و بررسي وضع تحريم ها عليه ايران 

قوق بشري و مقايسه مفاد اين تحريم ها با اسناد و قواعد كلي يا خاص در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي و ح
حقوق بين الملل و بويژه عملكرد گزينشي، غير منصفانه و رويكرد دوگانه برخي كشورهاي غربي نسبت به وضع يا 

ذاشته شده اعمال تحريم ها متاسفانه آشكارا نشان مي دهد قواعد و اصول حقوقي بسياري ناديده گرفته يا زير پا گ
است به گونه اي كه حاكميت يك كشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهديد قرار گرفته و مهم 
تر از آن، استمرار اين تحريم ها تهديدي براي آينده جامعه بين المللي محسوب مي شود. اقدامات يكجانبه آمريكا و 

ي مسالمت آميز در ميان دولت هاست كه مستلزم احترام به اصول اتحاديه اروپا در تحريم ايران، ناقض اصل همزيست
سياسي حقوق بين الملل يعني تساوي حقوقي دولت ها، عدم مداخله، همكاري و دوستي، احترام به استقالل و 

با هدف  -تماميت ارضي دولت ها در ميان اعضاي جامعه بين المللي است. تحريم هاي گذشته اتحاديه اروپا تنها 
در برابر كشورهاي حامي تروريسم يا عليه كشورهايي كه مرتكب نقض شديد  -باني از اقدامات بين الملليپشتي

و با هدف مقابله با برنامه  2006حقوق بشر شده بودند، به اجرا گذشته شده بود. در حقيقت اين تحريم ها، از سال 
است يعني درست از زماني كه اروپا با اتخاذ هاي هسته اي ايران، بخشي از دستوركار سياست خارجي اروپا بوده 

رويكرد پيگيري دوگانه، به طور همزمان كوشيد تا هم فشارها و هم پيشنهادهاي خود را براي گفت وگو با ايران 
تقويت كرده و بهبود بخشد. از آن زمان تاكنون، شوراي اتحاديه اروپا همه قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل 

ه هسته اي ايران را به اجرا گذاشته است. تحريم هاي تشديديافته اتحاديه اروپا به طور قطع فراتر از درباره برنام
تحريم هايي است كه در قطعنامه هاي چهارگانه شوراي امنيت عليه ايران وضع شده چرا كه در هيچ يك از اين 

ي توصيه اي هم در اين باره به چشم نمي قطعنامه ها نه تنها تصميم و الزامي به تحريم نفت وجود ندارد بلكه حت
خورد. تحريم هاي يكجانبه اي كه عموماً از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه كشورمان به كار گرفته مي شوند به 

  ين الملل است.داليل مختلفي مغاير با قواعد حقوق ب
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  تحريم بانك مركزي ايران
  
د اموال ديپلماتيك و اموال نظامي) اعمالي مانن( را دولت حاكميت عمالا »دولت مصونيت 1972 اروپايي كنوانسيون«

تعريف كرده كه دولت براي اقتدار حاكميت خود انجام مي دهد و بنا بر اين گمرك، سياست پولي و ... جزو اينگونه 
ن اعمال هستند و در اين بين اعمال تجاري (تصديگري) دولت به دقت احصا شده است. در ضمن كنوانسيو

مجمع عمومي ملل متحد نيز اموال بانك مركزي يا ديگر نهادهاي مالي  2004مصونيت دولت و اموال آن مصوب 
متعلق به دولت را به عنوان اموال خاص دولت تلقي كرده و به صراحت آن را در كنار اموال نظامي و ديپلماتيك به 

را مصون تلقي كرده است. با در نظر گرفتن هر  عنوان دسته هاي خاص اموال دولت محسوب كرده و اينگونه اموال
، »سياست هاي پولي«معيار براي تفكيك اعمال حاكميتي دولت از اعمال تصديگري آن، با قاطعيت مي توان گفت 

بانك مركزي كه در سرمايه گذاري و هدايت سرمايه نقل و » اموال و حقوق، منافع و فعاليت هاي خاص«و» مالي«
بانك «كناس تنظيم روابط بين بانك ها و... تجلي مي يابد، از جمله بارزترين فعاليت هاي انتقال پول، چاپ اس

بوده است كه به روشني جزو اعمال حاكميتي دولت ايران تلقي مي شود. روشن است كه اجراي » مركزي ايران
هد شد و در اين باره، اقتصادي كشور خوا -تحريم گسترده عليه بانك مركزي مانع اعمال حاكميت و اقتدار سياسي 

  حتي كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت نقض شده است.
       

   ايران تحريم داروي
امروزه جامعه جهاني به جايي رسيده است كه اگر روابط بين اعضاي اين جامعه را بدون وجود حقوق بين الملل 

وجه نخواهيم توانست كه آينده ي يك چنين نظامي را ترسيم نماييم. آنچه دردنياي امروز و تصور كنيم ،به هيچ 
خصوصا پس از جنگ جهاني دوم در روابط بين الملل نمود يافته است ،تالش دولت هاست (چه به صورت 

عرف مسلم و يا انفرادي و چه جمعي )مبني براين كه براي اقدامات خود ،توجيهاتي ارائه كنند كه مستند به يك 
معاهده اي عام يا خاص باشد تا ناقض حقوق بين الملل و يا ناقض صلح شناخته نشوند. لكن حاكميت كشورها در 
بسياري ازموارد ،اجازه نمي دهد كه يك كشور به طور تام و تمام مطيع قواعد و كنوانسيون هاي بين المللي شود. اما 

هيچ دولتي نمي تواند آنها را نقض كند و اال طيف وسيعي از اقدامات اصولي در اين جامعه پذيرفته شده اند كه 
جامعه بين المللي ،ممكن است عليه آن دولت اعمال شود. از توصيه هاي مقامات ذيصالح گرفته تا تحريم و 

ت سياست بين الملل در مواردي ،مانع عظيمي در راه پيشرفت و عدم اجراي مقررا« اقدامات نظامي. ولي متاسفانه
به گونه اي كه تفسير هاي ارائه شده از برخي فاكتورها در دوره هاي مختلف ،بسيار جانب دارانه » بين المللي است 

بوده است. مثال اگر اقداماتي خاص ،توسط كشوري نظير ويتنام صورت گيرد ،ممكن است تهديد كننده ي صلح 
دامات باشد ،چنين طرز تلقي از آن نخواهد شد . كشور جهاني تلقي شود اما اگر اياالت متحده ي امريكا عامل آن اق

ما نيز به نظر مي رسد در جامعه بين المللي حاضر ،درگير يك چنين كشمكشي شده و متحمل تحريم هاي اقتصادي 
سنگيني است كه بر ساير جوانب غير اقتصادي تاثيرات بسزايي داشته است. من جمله در حوزه دارو و تجهيزات 
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طور غيرمستقيم از تحريم هاي اقتصادي، آسيب هايي را شاهد بوده است. در اين يادداشت قصد پزشكي كه به 
  داريم تا ضمن بررسي مشروعيت اين تحريم ها به مطالعات حقوق بشري نيز در اين حوزه اشاره اي داشته باشيم .

ن قانوني بودنشان است. بايد مهم ترين نكته در خصوص ايجاد اين تحريم ها عليه ايران، مشروعيت آنها و همچني
توجه داشت كه شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و اياالت متحده ي امريكا در صورتي كه اقدام به تحريم يك كشور 
مي نمايند ،بايد براي اين اقدامات ،توجيهات حقوقي داشته باشند تا مشروعيت يابند . لكن در خصوص ايران ،به 

در تصميمات حاكميتي نهاد هاي مزبور دارد و نه استدالل هايي كه تماما از منطق  نظر مي رسد اين تحريم ها ريشه
حقوقي نشات گرفته باشد . اما مي توان اين اقدامات را قانوني و الزام آور تلقي نمود .چراكه ركن صالحيت دار و 

.بنابراين شايد بتوان  داراي حاكميت ،اين تحريم ها را با توجه به ظرفيت مقررات بين المللي وضع كرده است
از طرفي موضوعات تحريم ها عليه ايران نيز ». اين تحريم ها ،غير مشروع هستند اما قانوني و الزام آورند « گفت:

جاي بررسي دارد. در واقع امريكا و اتحاديه اروپا كه مبادالت بانكي و بازرگاني ايران را با كشورهاي عضو سازمان 
آنطور كه مشاهده مي شود ،قصد دارند صادرات نفت از ايران را نيز بطور چشمكيري  ملل ،هدف قرار داده اند و

مشمول تحريم قرار دهند ،باعث شده ورود و خروج ارز به شدت تحت تاثير قرار گرفته و مشكالتي را در جهت 
جاي خود  تهيه مايحتاج ايران در بخش هاي ضروري پديد آورد .اما تعهدات حقوق بشري دولت ها همواره سر

باقيست و آنها نميتوانند بوسيله تحريم ،حقوق بشر را نقض كنند .بخشي از حقوق شناخته شده ي بشر كه در 
اعالميه ها و معاهدات حقوق بشري كه بسياري از آنها الزام آور تلقي مي شوند عبارت است از حق بر زندگي با 

ريم كانال هاي تبادل ارزي با ايران سبب شده كه تهيه دارو استاندارد هاي مناسب ، بهداشت و سالمت و ... . اما تح
و تجهيزات پزشكي ،شديدا با مشكل مواجه شده و موجبات تشديد برخي بيماري ها و مسائل بهداشتي و ... را 

فراهم آورد . تا كنون هيچ تحريمي به طور مستقيم دارو و ملزومات پزشكي را هدف قرار نداده اما تحريم اقتصادي 
اصل نبايد به گونه اي اعمال شود كه به حقوق بنيادين مردم ( حقوق بشر ) در كشور هدف ،آسيب بزند  در

.استداللي كه كشور هاي غربي در اين مورد ارائه مي كنند ،اين است كه اگر تخصيص ارز و روش هاي خروج ارز 
داده شود ( مسير پاك ) به هيچ وجه در و كانال هاي مبادله اي ،صرفا براي تهيه دارو و ملزومات پزشكي ،تشخيص 

اين حوزه محدوديتي وجود ندارد .كما اينكه در حال حاضر در كشور ما نيز تخصيص ارز به اين حوزه صورت 
گرفته است .اما طرز تلقي دولت هاي غربي از اين مبادالت و نگاه جانب دارانه ي ايشان كه متاثر از ديد حاكميتي 

ار ساخته .مشكالتي كه ناشي از نقض غير مستقيم حقوق بشر است .حقوقي كه براي هر آنهاست مشكالتي را پديد
فرد ذاتا وجود دارد و شاخصه متمدن بودن يك كشور رعايت اين حقوق است .جالب اينجاست كه شوراي امنيت 

جا حقوق خود با رويكردي مواجه است كه حقوق بشر و صلح جهاني را به يكديگر پيوند مي زند ،گويي كه هرك
بين الملل رعايت نشود ،تحديدي براي صلح محسوب مي شود .حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني نيز 

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و «و با تفصيل در» اعالميه جهاني حقوق بشر«به طور ضمني در 
توسط كنفرانس ملل متحد درخصوص حقوق  1968مورد توجه قرار گرفته است. قطعنامه اي هم در سال » فرهنگي

بشر به تصويب رسيد و اعالميه جهاني حقوق بشر را براي اعضاي سازمان الزام آور ساخت .با اين تفاسير همچنان 
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ديدگاه منطق حقوقي صرف در استدالالت شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و اياالت متحده ،ديده نمي شود. هرچند 
شت در جامعه اي كه حاكميت يك به يك دولت ها به رسميت شناخته شده و واضع و موضوع نمي توان انتظار دا

حقوق بين الملل، آنها هستند استدالالت حقوقي تمام عملكرد هاي اين جامعه ناهمگون را شامل شود اما جايي كه 
ر مي شود و نبايد شاهد تعهدات عام الشول حقوق بشري وجود دارد ،انتظارات از ملل متمدن عضو اين جامعه بيشت

  نقض حقوق بشر هرچند با ديدگاه هاي حاكميتي و به ظاهر، قانوني و الزام آور باشيم .

  تحريم شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي اين هشت نفر؟

نقض «اي خطاب به كنگره اين كشور، هشت مقام ايراني را به دليل  باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا، در بيانيه
، تحريم كرد. كاخ سفيد در بيانيه خود نوشته است كه اين هشت مقام رسمي ايراني به »مداوم حقوق بشرجدي و 

اند. محمدعلي جعفري  متهم شده 88كشتار و مجروح كردن معترضان و مخالفان دولت پس از انتخابات خرداد 
اي دادستان كل  ين محسني اژهفرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولي وزير رفاه و وزير پيشين كشور، غالمحس

كشور و وزير پيشين اطالعات، سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران، حيدر مصلحي وزير اطالعات، مصطفي 
محمدنجار وزير كشور، احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي و حسين طائب، معاون اطالعات سپاه 

شدگان جاي  اني هستند كه توسط دولت آمريكا در فهرست تحريمهاي اير پاسداران و فرمانده پيشين بسيج، مقام
  اند. گرفته

اين نكته وجود دارد كه آيا اين تحريمها مربوط به شخصيت حقوقي اين افراد است يا مربوط به شخصيت حقيقي  
مي اين افراد؟ تفاوت در اين است كه اگر تحريم به مناسبت شخصيت حقوقي اين افراد باشد چنانچه خدمت رس

پذيرد اما چنانچه تحريم به مناسبت شخصيت حقيقي اين افراد باشد  اين افراد پايان پذيرد اثر اين تحريم نيز پايان مي
هاي مصونيت نيز برداشته  پذيرد بلكه پس از پايان دوره خدمت رسمي محظوريت ها نه تنها پايان نمي اين تحريم

يز باشند. فرمان اخير باراك اوباما در تحريم اين هشت نفر را با هاي داخلي ن خواهد شد تا قابل تعقيب در دادگاه
تواند  ) طفره رفته است. اين نكته ميofficials() ياد كرده است و از عبارت مسئولين individual(عبارت افراد 

يقي اين بيانگر اين باشد كه نگاه امريكا نه به مسئوليت فعلي و آينده اين اشخاص است بلكه نگاه به شخصيت حق
  افراد به اتهام نقض حقوق بشر در زماني خاص است.

  تعارض تحريم با تعهدات بين المللي
  

 كرده آزاد تجارت برقراري به متعهد را يكديگر تجارت آزادي و مودت دوجانبه هاي موافقتنامه در ها دولت برخي
ه هاست كه پس از فراز و نشيب هاي بسيار ننمو بهترين از يكي آمريكا و ايران ميان تجارت و مودت موافقتنامه. اند

دولت معتبر قلمداد مي شود. اين معاهده طرفين را ملزم به برقراري تجارت  2كشور كماكان از سوي  2در روابط 
آزاد ميان اتباع يكديگر كرده و تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران نقض صريح معاهده است. به همين ترتيب 

وافقتنامه هاي متعددي در زمينه هاي مختلف روابط اقتصادي و مالي، بانكي و مالياتي با ايران كشورهاي اروپايي م
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سرمايه گذاري  1965كشور به تصويب رسيده و الزم الرعايه است. موافقتنامه  2دارند كه توسط نهادهاي قانوني 
ها و  مصونيت دولت 2004نسيون سال سرمايه گذاري متقابل ميان ايران و فرانسه، كنوا 2003متقابل، موافقتنامه 

تشويق و حمايت متقابل از سرمايه «همچنين اساسنامه صندوق بين المللي پول و به طور مشخص موافقتنامه هاي 
از جمله موافقتنامه هاي دو جانبه رايج بين كشورها هستند كه » معافيت از اخذ ماليات مضاعف«و » گذاري متقابل

  ي تواند نقض يكجانبه اين موافقتنامه ها تلقي شود.تحريم هاي اخير وضع شده م
   

درصد  30همچنين درامد هاي نفتي  نرخ تورم در ايران دو برابر شده 2012هر چند در سال  در پايان بايد گفت:
اسيب ديده ارزش پول ملي كاهش يافته صنعت خودروسازي كه به واردات قطعات به غرب به شدت وابسته است 

اما در حقيقت ايران چگونه توانسته خود  هزار نفر كار خود را از دست داده اند 500ته و دست كم ايران كاهش ياف
  ؟را با اين اوضاع وفق دهد

رشد شاخص در بازار بورس تهران ادامه امارها نشان ميدهد به رغم منفي بودن بسياري از شاخص هاي اقتصادي 
بخش ساخت و ساز امالك  2012م ارزش ريال از اوايل سال درصد رسيد. به عالوه به رغ 15يافت و به بيش از 

  رشد سريعي را تجربه كرد و نه تنها شاهد افزايش فعاليت بود بلكه رشد سريع قيمت ها را هم تجربه كرد.
همچنين به دليل محدوديت اعمال شده در زمينه واردات واحدهاي مختلف توليدي در داخل خود را ترميم كردند و 

  رشد فعاليت هاي اقتصادي شد.توليد و  موجب افزايش
ايران اقداماتي براي جلگيري از افت استانداردهاي زندگي طبقه كارگر اغاز كرد كه  2013به عالوه  در اوايل سال 
و توزيع كاالبرگ مواد غذايي در بين اقشار فقير جامعه شد. همچنين هرچند نرخ بيكاري شامل افزايش دستمزدها 

ميليون نفر تاثير گذاشته اما اين رقم باال هنوز موجب بروز  4بر بيش از افته و در حال حاضر در كشور افزايش ي
ماهه كه طوالني ترين دوره اعطاي  50ناارامي هاي اجتماعي نشده است. زيرا ايران مزاياي بيكاري را در يك دوره 

  مزاياي بيكاري در جهان است پرداخت كرده است.
ميليارد  79ل بعد از گذشت تحريم هاي شديد ايران همچنان ارز و ذخاير طال به ارزش دو سا 2013در اوايل سال 

  در حالي كه تراز پرداخت هاي ايران افزايش يافته است.دالر در اختيار دارد 
اين كشور  درصد درامدهاي نفتي خود را از دست دهد 70بنابراين حتي اگر تحريم ها باز هم تشديد شوند و ايران 

ميليارد دالر را تامين كند بلكه همچنين  60تا  50اش به مبلغ قادرخواهد بود نه تنها هزينه واردات  ساالنه باز هم 
  خود در تراز پرداخت ها بهره ببرد. ميتواند از فزوني تراز تجاري و حساب فعلي

ر تحريم ها موجب حال به توجه به واقعيت هاي موجود بايد گفت ايران خود را با تحريم هاوفق داده و حتي اگ
در عمل وجود ذخاير ارزي و طاليي گسترده و فزوني اسيب جدي اقتصاد ايران در كوتاه مدت و دراز مدت شود 

تراز پرداخت ها به اين كشور امكان خواهد داد تا سياست هسته اي خود را بدون اسيب جدي اقتصادي و اجتماعي 
      1ادامه دهد.

                                                            
  25679شماره  1392شهريور  10نقل شده از روزنامه اطالعات مورخ و  فري پرس كانادا. اينترنتي  پايگاه. به گزارش 1
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  1از ديدگاه حقوق بين الملل جنگ طلبي امريكا بر تحوالت سوريه و نگاهي كوتاه

اتهامات تهي از حقيقت برخي مقامات آمريكايي عليه سوريه سناريوي تكراري حاكميت امپرياليستي واشنگتن براي 
قدرت هاي امپرياليستي بايد بدانند كه زمان دخالت در امور داخلي و سلطه  ودر امور داخلي كشورها است، دخالت 

  .ع انرژي طبيعي كشورها پايان يافته استگري بر مناب
يكه تازي آمريكا بعد از سقوط پيمان ورشو و فروپاشي شوروي سابق شروع شد، با وجود اينكه اكنون جهان به 

سمت نظام چند قطبي حركت مي كند، ولي واشنگتن تالش دارد كه سياست امپرياليستي و سرمايه داري خود را بر 
  جهان ديكته كند. 

سقوط دالر آمريكا به عنوان است. نمايي آمريكا در گذشته  مهمترين وسيله قدرت قوي و ارزش باالي دالر  اقتصاد
بزرگترين واحد ارزي در تبادالت جهاني ضربه بزرگي بر واشنگتن وارد كرده و دولتمردان آمريكا با ايجاد تنش در 

  ي داخلي و خارجي خود پوشش بگذارند. اقصي نقاط جهان تالش مي كنند بر ناتواني هاي سياسي و اقتصاد
پس از حمالت نظامي  ن كشورهاي همراه آمريكاهان حتي بيجله نظامي به سوريه در اقصي نقاط مخالفين مداخ

غرب به عراق، افغانستان، بمباران ليبي و دخالت هاي خارجي در امور داخلي كشورها به بهانه هاي مختلف، افكار 
به  همچنينه خوبي پي برده اند. زه هاي دموكراسي آمريكا و برخي كشورهاي غربي بعمومي جهان كامال به انگي

اشاره كرد و ميتوان شكست شورشيان و گروههاي تروريستي ضدسوري مورد حمايت غرب در برابر ارتش سوريه 
كست گفت: اكنون كه تروريست ها با سالح هاي انبوه و پيشرفته برخي كشورها براي حذف نظام بشار اسد ش

  يست ها افتاده است. خورده اند، آمريكا با كمك همدستان خود به فكر بمباران سوريه براي تقويت نظامي ترور
حمله نظامي احتمالي آمريكا و همراهان اين كشور به سوريه افزون بر كشته شدن افراد بي گناه بويژه كودكان و 

  .اشتيت بين المللي خواهد دزنان، عواقب فاجعه باري را براي خاورميانه و صلح و امن
در حاليكه و  استنظر حقوق بين الملل نامشروع همچنين مداخله نظامي حكومت واشنگتن عليه سوريه را از 

بسياري از حاميان اروپايي واشنگتن و بسياري از كشورهاي عضو ناتو از جمله آلمان از بمباران احتمالي سوريه 
  برد.  هامات آمريكا عليه دمشق در استفاده از سالح هاي شيميايي پيحمايت نكرده اند، مي توان به پوچي ات

به افغانستان و  2001آمريكا با كمك همپيمانان خود به بهانه هايي كه براي افكار عمومي جهان روشن است، سال  
طلب به ليبي حمله نظامي كرد، از نهادهاي بشر دوستانه و تمامي كشورهاي صلح  2011به عراق و  2003سال 

  جهان خواستار ايجاد يك نظام جهاني شد كه در آن به عدالت و قوانين بين الملل و حقوق بشر احترام گذاشته شود. 
اقدام احتمالي نظامي آمريكا و همدستانش عليه سوريه نقض آشكار حقوق بين الملل است و پس در نتيجه 

كامل گروه هاي تندور ضدسوري مقابل بزرگترين هدف از تجاوز نظامي به اين كشور جلوگيري از شكست 
  .نيروهاي دولتي مي باشد

  نتيجه گيري

                                                            
  در بلگراد. 1392شهريور  10استاد دانشگاه صربستان در گفتگو با خبرنگار ايرنا در تاريخ  ميلوش مانديچ  محقق و دكتر نظرات .١
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حاكميت مطلق كشورها در تعريف امروزي از حقوق بين الملل جايگاهي ندارد چرا كه مبناي نظام بين المللي، )1
لقي همكاري و مشاركت ميان كشورهاست تا منافع مشترك خود را حفظ نمايند و ارتقا بخشند. در حالي كه ت

اي براي حل اختالفات ناشي  حاكميت صرف براي كشورها منجر به اين نتيجه مي شود كه حقوق بين الملل وسيله
  ز تعارض ميان منافع كشورهاست.ا

توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. كميسيون حقوق بين الملل، اجبار اقتصادي يا سياسي شديد به  )2
بل غيرقانوني فهرست كرده اميت ارضي يا استقالل سياسي دولت را در زمره اقدامات متقامنظور به خطر انداختن تم

  است.

با مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امريكا پيداست كه اعمال اين تحريمها نمي تواند با حسن نيت حقوقي يا  )3
  اقتصادي صرف همراه باشد.

هاي ثانويه غيرقابل انكار است. بر اين اساس تحريمهاي اوليه با  حتي با توجيه تحريمهاي اوليه بي اعتباري تحريم )4
داليلي چون اصل عدم مداخله، اصل آزادي تجارت، تعهدات مختلف بين المللي، نظام مسئوليت بين المللي و 

ت حقوق بشر غيرقانوني است. همچنين تحريم ثانويه با داليلي چون عدم اعتبار فرا سرزميني بودن قانون از مشروعي
  برخوردار نيست.

همچنين هرچند قانون داماتو كه مبناي تحريمهاي امريكا عليه ايران است فقط سرمايه گذاري را شامل مي شود  )5
كه طبق آن صادرات و واردات از ايران و  1987، 1984، 1983ليكن قانون هاي مصوب قبلي امريكا از جمله قوانين 

جب فلج كردن مبادالت مالي بعضي بانكها و نهادهاي دولتي ايران گرديد به ايران ممنوع گشت و فرمان اخير كه مو
  تماماً مغاير با اهداف و تعهدات امريكا ناشي از مودت و الجزاير است..

هاي مختلف سازمانها و  اصل آزادي تجارت نه تنها در رويه دولتها تكرار و اثبات گرديده بلكه توسط قطعنامه )6
  كلي حقوقي بين المللي تاييد گرديده است. كنفرانسها به عنوان اصل

بايد توجه داشت صرف ارتباط يك نهاد يا بانك يا فرد با يكي از موارد تحريم شوراي امنيت نمي تواند دليل  )7
امريكا  2007اكتبر  5مناسبي براي محدود كردن آنها باشد. بنابراين هرچند برخي موارد مذكور در فرمان اخير مورخ 

شوراي امنيت مطابقت دارد اما بايد توجه داشت نهاد سپاه  1747و  1737حت تحريم قطعنامه هاي با موارد ت
از نهادهاي تحت كنترلش ” يكي“پاسداران (كه افراد بسياري را تحت پوشش قرار مي دهد)، وزارت دفاع (كه 

با سپاه پيوند مي خورد) و  سازمانهاي صنايع دفاعي است)، شركتهاي مرتبط با سپاه (كه قسمتي از فعاليتهايشان
بانكهاي ملي و ملت در خارج از چارچوب قطعنامه هاي شوراي امنيت مورد تحديد و تحريم قرار گرفته اند. 

بنابراين در اين موارد با توجه به استدالالت پيشين امريكا مرتكب عملي نامشروع و ناقض قواعد حقوق بين الملل 
  در ابعاد مختلف گرديده است.
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امنيت به عنوان يكي از اركان سازمان ملل متحد، همانند هر سازمان ديگر تابع سند تاسيس خود مي باشد.  شوراي
  بنابراين هرگونه اقدام و تصميم گيري از سوي شورا، مي بايست بر مبناي منشور انجام پذيرد.

ملل متحد موافقت مي اعضاي «منشور كه تصريح مي كند  25در واقع اعضاي سازمان ملل متحد به موجب ماده 
، تعهد به اجراي تصميمات آن شورا را به »نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند

پذيرفته اند، و لذا در صورت تشخيص عدول شوراي امنيت از حيطه اختيارات قانوني » مطابقت با منشور«شرط 
  موافقت و اجراي آن سر باز زنند. زخود، از نظر حقوقي محق خواهند بود كه ا

در تحليل نهائي با در نظر گرفتن تحوالت اخير حقوق بين الملل كه بر پايه ضرورت گسترش هر چه بيشتر 
همكاريهاي بين الملل در كليه زمينه ها بخصوص مبادالت تجاري ، در ، شرايط عادالنه و منصفانه بنا شده ، دولت 

ر نوع اقدامي كه با همكاري هاي بين المللي مغايرت داشته باشد خود داري كنند . ها موظف اند كه از توسل به ه
منشور سازمان ملل متحد نيز بطور ضمني اين ضرورت را مورد تائيد قرار مي دهد و از كليه  4پاراگراف  2ماده 

ارضي يا استقالل سياسي  اعضاء ميخواهد كه در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تمايت
هر دولتي يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خود داري نمايند . هيچ ترديدي نيست 
كه همكاري هاي بين المللي يكي از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحريم اقتصادي بطور جدي همكاري هاي 

نظام نوين اقتصادي كه در سطح بين المللي در حال تكوين است مغايرت بين المللي را تهديد مي كند . و با روح 
  دارد .

 مقررات و قواعد رعايت به مملز الملل بين حقوق تابعان از يكي عنوان به متحد ملل سازمان امنيت شورايبنابراين 

 ايفاي در يتامن شوراي بنابراين شود مي محسوب منشور هنجاري مبناي الملل بين حقوق و است المللي بين

 مي مواجه محدوديتهايي با اقتصادي هاي تحريم اعمال در جمله از منشور هفتم فصل چارچوب در خود وظايف

 آمره قواعد عام، الملل بين حقوق شامل اقتصادي هاي تحريم اعمال در امنيت شوراي حقوقي محدوديتهاي .باشد

  مي باشد. هبشردوستان حقوق و بشر حقوق قواعد و منشور خاص مقررات ،

 حق نمايد، رعايت را آن اقتصادي هاي تحريم اعمال در بايد امنيت شوراي كه اي آمره قواعد مهمترين از يكي

 و كاالها حداقل تأمين شامل و است وسيع مفهومي داراي بشر حقوق كميته تفسير اساس بر كه باشد مي حيات
 اقتصادي هاي تحريم بنابراين .شود مي نيز كيپزش هاي مراقبت و بهداشتي اوليه امكانات و ضروري خدمات

 مي حيات حق آمره قاعده با مغاير سازند، مي محروم امكانات اين به دستيابي از را مردم كه گسترده و جامع

  .باشند

 برنامه در را بشر اساسي حقوق همواره بايد اوالً امنيت شوراي بشر، الملل بين حقوق موازين رعايت با رابطه در

 مي المللي بين امنيت و صلح افتادن خطر به موج كه را هايي تحريم ثانياً و نمايد رعايت اقتصادي ريمتح هاي

 اعمال زيرا ؛ سازد متوقف را آنها است كرده ها تحريم گونه اين وضع به اقدام كه درصورتي و ننمايد وضع گردد،
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 و صلح حفظ در شورا اين اصلي ليتمسئو با مغاير و غرض نقض امنيت شوراي سوي از ها تحريم قبيل اين
  مي باشد. المللي بين امنيت

 و مسئول افراد زمره در كه گيرند قرار ها تحريم اثرات معرض در كساني تنها كه نمايد مي ايجاب تفكيك اصل
 يها تحريم. ببينند زيان ها تحريم از نبايد مسئول غير و عادي افراد بنابراين .آيند مي شمار به گيرنده تصميم

  .كنند مي كمك تفكيك اصل رعايت به زيادي حدود تا مسئول، اشخاص دادن قرار هدف با هوشمند اقتصادي
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