
   

 
 

  
  

  کایمتحده آمر االتیا یرانیضد ا يها میو تحر الملل نیحقوق ب
   1توحید محمدزاده

  
  
  

  
  18/11/1398پذیرش نهایی:  تاریخ              25/10/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده
 بـا خــود قواعـد یاجـرا تضـمین در یافته، سـازمان غیر حقوقی نظام یک عنوان به الملل بین حقوق نظام

 و مقابلـه برای نهادین یهاسازوکار فقدان  نتیجه در الملل بین حقوق نظام. است روبرو زیادی مشکالت
 یبـرا) یخودیار( متقابل اقدامات به توسل در دولت هر حق شناسائی الملل، بین حقوق نقض مجازات
 از اه دولت برخی اسـتفاده. آنهاست  جمله از وارده خسارات جبران و المللی بین تعهدات نقض با مقابله
 سازمان منشور جمعی امنیت سیستم از خارج و امنیت یشورا قبلی مجوز وجود بدون ،یاقتصاد تحریم

 و شک با المللی بین حقوق موازین با آنها انطباق حیث از اقدامات این مشروعیت تا شده باعث متحد، ملل
 قطـع یا یبرقرار در ها دولت یآزاد اصل به خود اقدامات توجیه در کنندگان تحریم برخی. باشد همراه تردید
 یهــا تحریم از اســتفاده نیـز مـوارد از یا پـاره در. کننـد می استناد ها دولت سایر با خود یتجار روابط
 ایـن بـا. رود به شمار می قدرتمند یها دولت ملی سیاست اهداف پیشبرد برای یابزار عنوان به جانبه یک

  ها دولت المللی بین تعهدات باید باشد، چه هر جانبه یک یاقتصاد یها تحریم یاجرا از نهایی هدف حـال،
 بر ها تحریم بار زیان آثار به توجه عدم. در آن لحاظ شود یبشر حقوق المللی بین معاهدات چارچوب در

  موجب به بلکه برد، می بین از را اقدامات این مشروعیت تنها نه هدف، کشور در بشر حقوق کلـی وضـعیت
ایـن مقالـه عـدم  .کند می ایجاد کننده تحریم یها دولت یـا هایی برای دولـت مسئولیت لمللا بین حقوق

های آمریکا علیه ایران را سنجیده و یک ارزیابی از عدم انطبـاق آن بـا قـوانین حقـوق  مشروعیت تحریم
  دهد. ها ارائه می الملل و آثار این تحریم بین

  واژگان کلیدي
  ل، مشروعیت تحریم. المل حقوق، تحریم، حقوق بین

                                                                                                                                         
  اي کارشناس ارشد مطالعات منطقه. 1
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  مقدمه
  تـاریخ ایـران، علیـه تحـریم ابـزار از غـرب استفاده

ً
 اولـین های نمونـه. دارد طـوالنی نسـبتا

 نفـت، صـنعت کـردن ملـی تالفی در انگلستان که زمانی گردد، برمی ۳۰ دهه به ها، تحریم
 از اریبسـی سیاست، این در نتیجة و گرفت نظر در قضایی تعقیب ایران نفت خریداران برای

 بازه از غیر  به نیز اسالمی انقالب از بعد. دادند نمی نشان ایران نفت خرید به تمایلی کشورها
 جمهـوری علیـه بارهـا امـروز بـه تـا اقـدام ایـن ۱۳۵۸ ماه آبان۱۳ تا انقالب پیروزی زمانی

  . تکرار شده است ایران اسالمی
 اعمال ایران علیه اسالمی نقالبا از بعد که هایی تحریم اولیه، و کلی بندی تقسیم یک در

 هـای تحریم. کـرد تقسیم چندجانبه های تحریم و جانبه یک های تحریم به توان می را اند شده
  که هستند هایی تحریم جانبه، یک

ً
 سیاسـت دلیـل به و آمریکا متحده ایاالت جانب از عموما

 چندجانبـه هـای تحـریم. اند شـده اعمـال ایران اسالمی جمهوری علیه کشور این خصمانه
 امنیـت، شـورای در ایران ای هسته موضوع طرح و ۱۳۸۵ سال از بعد که هستند هایی تحریم

 هـای تحریم در حالیکه. اند شده اعمال و طراحی ایران علیه شورا این های قطعنامه موجب به
 در را خـود مشـیء متحـده ایاالت اما شدند، لغو امنیت شورای ۲۲۳۱ قطعنامه با چندجانبه

 قواعد با رسد می نظر به که ای مسأله. است کرده تثبیت جانبه یک های تحریم افزایش و حفظ
 مشـروعیت عـدم بررسـی بـه پـژوهش این در. است نامشروع و نداشته انطباقی المللی بین

 بـه نیـز جانبه یک های پرداخت. تحریم خواهیم ایران علیه چندجانبه و جانبه یک های تحریم
 هـای تحریم. اسـت تقسـیم قابـل غیراقتصـادی هـای تحریم و تصـادیاق های تحریم نوع دو

 تجـارت، چـون مـواردی شود می شامل را جانبه یک های تحریم عموم که اقتصادی یکجانبه
 جانبه یک های تحریم و گیرد می بر در را غیره و خارجی مالی کمک خارجی، گذاری سرمایه

  غیراقتصادی
ً
 و شـود می اعمـال خاصـی اشـخاص علیـه بشر حقوق نقض ادعای با معموال

  .گیرد را در بر می مسافرتی تحریم و دارایی تحریم چون مواردی

  تعریف مفاهیم
  . تحریم1

 امتنـاعی: که تعریف کامـل آن عبـارت اسـت از دارد وجود زیادی های تعریف تحریم برای
 روهـیگ یـا دولـت یـک نظـامی یا سیاسی اقتصادی، اجتماعی، روابط برقراری از یافته نظام
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  قبول. مورد رفتار ایجاد یا تنبیه برای ها دولت از خاص
 است رایج المللی بین اقتصادی روابط در بیشتر آن عملی تعریفی، کاربرد چنین وجود با

 او از خـاص دولت یک تقاضای مورد تولیدی خدمات و کاال فروش یا خرید مورد حسب و
 و خـاص یـا خـدمات، و کاالهـا همـه شـامل یعنی عام است ممکن تحریم. شود می دریغ

 در اگرچه که است ضروری نکته این ذکر. باشد کاالها از خاصی دسته یا نوع یک به محدود
  اما دارد، وجود از تنبیه عنصری ها، تحریم

ً
 مـردم بـرای دشـوار شـرایط ایجـاد منظور به صرفا

 ایـن دولـت سیاسـی رفتـار در تغییراتـی ایجاد آن هدف واقع، در نیست. تحریم مورد کشور
 هـای تحریم. داننـد می بازدارنـدگی را تحـریم کـارکرد تـرین مهم نیـز ای عـده. اسـت کشور

 قابـل کننـده تحریم هـای گروه نوع یا و یکدیگر علیه کشورها تحریمی دایره به بسته اقتصادی
  باشند. می بندی تقسیم

 تحـریم در. ردکـ تقسـیم ثانویه تحریم و اولیه تحریم به توان می را اقتصادی های تحریم
 روابـط تحـریم بـه اقـدام کننـده تحریم کشـور کـه حـدی تـا شود می گستره دایره این ثانویه

 برقـرار ارتبـاط اقتصـادی تحـریم هـدف مـورد کشـور بـا که کند می کشورهایی با اقتصادی
 بـه اقـدام کـه کشورهایی و ها بر شرکت مجازات تعیین به ها تحریم نوع این گاه البته. کند می

. شـد خواهـد منجـر ورزند می مبادرت تحریم هدف مورد کشور با اقتصادی ارتباط ریبرقرا
 در دالر میلیـون ٤٠ از بـیش کـه کشـورهایی و ها شرکت علیه تحریم عنوان به "داماتو" قانون

  . باشد می دست این از ای نمونه کنند گذاری سرمایه ایران نفت صنعت
 یک علیه خصوصی و مردمی های گروه و ها شرکت جانب از ها تحریم گاه دیگر، از سوی

 چینـی بازرگانـان تحریم یا انگلیس استعمار علیه هند مردم تحریم مثل شود می انجام کشور
 دولت یک سوی از ملی اقدامی تواند می اقتصادی های تحریم گاه یا و ژاپنی اشغالگران علیه

 جانبـه یک های تحریم به توان می را اقتصادی های تحریم دیگر، منظر از. باشد هایی دولت یا
 در. کـرد تقسـیم کشـورها علیـه امنیت شورای اقتصادی های تحریم یا کشورها چندجانبه یا

  اقتصادی های تحریم حاضر
ً
 جمعی های تحریم یا و اروپا اتحادیه یا و آمریکا سوی از عمدتا

  . شود می شامل را ملل سازمان توسط
  
  الملل . حقوق بین2

المللـی  که از شـعبات حقـوق عمـومی اسـت، همـان حقـوق جامعـه بینالملل  حقوق بین
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الملـل و  االجرایـی کـه ناشـی از روابـط بین باشد؛ یعنی مجموعه قواعد و مقـررات الزم می
المللی است. این رشته حقوقی، بر حقوق ملی  کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین تنظیم

المللی (دولتی) ملزم به  های بین رها و سازمانیا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشو
الملل در موارد خاصـی، حقـوق و  رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته حقوق بین

های  های خصوصـی خـارجی (از جملـه شـرکت تکلیف اشخاص حقیقی عـادی، شـرکت
بخـش را نیـز  های آزادی المللی غیر دولتی و نهضت های بین فراملی یا چند ملیتی)، سازمان

   ١کند. مشخص می
  
  ثانویه   تحریم و اولیه . تحریم3

 کشـوری اولیه تحریم در. ثانویه تحریم و اولیه تحریم: است نوع دو بر جانبه یک های تحریم
 طور بـه یا کند می تحریم باشند، داشته  رابطه ایران با که را آمریکایی های شرکت آمریکا مانند

 آمریکا که است آن ثانویه های تحریم. دهد قرار می مورد تحریم را ایرانی های شرکت مستقیم
 به ثانویه های کند. تحریم می تحریم دارند، مبادالت ایران با که را غیر آمریکایی های شرکت
 ای هسته برنامۀ مورد در امنیت شورای قطعنامۀ از بعد واقع، در. ندارند مبنایی حقوقی لحاظ
 با ایجاد اجمـاع و کرده کسب مشروعیت توانستند و داده شد ها ییآمریکا به الزم بهانۀ ایران
   ٢کنند. اعمال ایران علیه عجیبی المللی بین المللی تحریم بین

 نظـم و الملـل بین حقـوق مقـررات تـابع یکسـان، بـه کشورها همه الملل بین جامعه در
 منشـور و المللـی بـین های سـازمان اساسـنامه در دلیل همین به نیستند. المللی بین عمومی
 از جملـه گونـاگون های حربـه از متجـاوز کشـورهای کـردن مطیع برای متحد ملل سازمان
 تنـوع تجلـی شاهد ملل سازمان منشور ٤١ ماده در که شود می استفاده اقتصادی های تحریم

 ابزارهـای تـرین مهم از را اقتصـادی تحـریم ای عـده هم هنوز با این حال،. هستیم موارد این
 جـایگزینی اقتصـادی تحـریم کـه باورنـد ایـن بر نیز برخی. کنند می تلقی خارجی سیاست
  است.  نظامی اجراهای ضمانت برای مناسب

                                                                                                                                         
   10، ص1385الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش،  . محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین1
  1394، 45زاده، تحریم در منشور سازمان ملل، فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه تهران، دوره  توکل حبیب. 2



ق ب
حقو

 نی
لل

الم
 

حر
و ت

 يها می
د ا

ض
ی

یا یران
الت

ا
 

تح
م

آمر
ده 

  کای
 

 

 99  

  
  منشور 41. ماده 4

 اعم دهد، می قرار خطاب مورد را گوناگونی کشورهای باشد که هدفی هر با اقتصادی تحریم
 بـه دنبـال تحـریم اعمـال با متحد ملل سازمان. تجاری های طرف و شونده تحریم کشور از

  رفتار این نیست الزم اما است، متخلف در کشور رفتار تغییر نوعی
ً
 و مادی منشأ دارای لزوما

  .باشد عینی

  چیست؟ ها تحریم هدف
 بـرای اولیـه اصـول جملـه از اساسی های آزادی و بشر حقوق واقعی رعایت و جهانی احترام
پایبنـد  خـود تعهـدات بـه یـک هـیچ رتمندقد کشورهای اگرچه است؛ ملل سازمان اعضاء
 تحـریم کنند و می دنبال مختلف های راه از را کشورها حقوق به احترامی بی همواره و نیستند

  هاست. ملت حقوق آشکار نقض جمله از سرزمین آن مردم و کشور یک علیه
طور  از آنها به یکنند که تنها بخش یب میرا تعق یاسیاز اهداف س یعیف وسیها ط میتحر

ق اهـداف یـن دقیـیرو، تع نید؛ از اشو یم نمالاز آنها اع یو بخش مهم شود  یم مالاع یرسم
ن حـوزه، ی، مطالعات انجام شده در ایکل طور به. روست به ت فراوان روالها با مشک میتحر

   ١:کنند یم میتقس یها را به چهار دسته اصل میاهداف تحر

  
  ها هدف تحریم

  مجازات ،دوم  ر رفتارییتغ ،نخست
  کشور یثبات یب چهارم،  یده عالمت سوم،

  
  ر رفتارییتغ. 1 
ا رفتار خود منطبـق بـا یاست یر سییاجبار کشور هدف به تغ ،ها میاز اهداف عمده تحر یکی

ا یـ یمللـال نیب یت هنجارهـایـها، مانند رعا میکشور واضع تحر یاسیا اهداف سیخواست 
ا توسط انگلسـتان و یتالیم ایتوان به تحر یها م میرن تحیاست. از جمله ا یاعاده به وضع قبل

سـازمان  یهـا میاز حبشه و تحر ینینش ل عقبیتحم یبرا شمسی) ١٣١٣-١٤(جامعه ملل 

                                                                                                                                         
جمهـوري اسـالمی    هاي تحمیلی بر . حمیدرضا نیکوگفتار صفا و علی ردادي، تحلیل راهبردي تحریم1

   1394، بهار 66ایران (مبتنی بر الگوي اردن)، فصلنامه مطالعات راهبردي بسیج، سال هجدهم، شماره 
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ت و اجازه اتمـام یم صدام از کویرژ ینینش عقب برای شمسی) ١٣٦٨-٦٩(ه عراق یملل عل
ن یتـر از مهـم یکـیران، یـا در مورد. ن سازمان اشاره کردیا یحاتیها به بازرسان تسل یبازرس

  د.شو یقلمداد م یا ران در پرونده هستهیر رفتار اییاهداف تغ
  
  مجازات. 2

 ه، نه لزومین تنبیه کشور هدف است. ایم تنبیگر اعمال تحریهدف د
ً
اعاده اوضـاع بـه  یبرا ا

کشـور  یو ممانعت از تکرار آن رفتـار از سـو یجاد بازدارندگیا برایشتر یحال سابق، بلکه ب
 یجاد استانداردهایر قابل قبول و ایغ یر کشورهاست که به روشن شدن رفتارهایهدف و سا

ت متحـده در الایا یها میتحربرای مثال،  .دنک یمشروع کمك م یدرباره رفتارها یالملل نیب
 یهـا ءیمشـ ن از خـطیتـال یکـایرآم یر کشورهایآن بود که سا یه کوبا برایعل ١٣٣٨سال 

   برداری نکنند.الگو »کاستروفیدل «دولت 
  
  یده . عالمت3

کننـدگان باشـد کـه مواضـع  میمانـان تحریپ هم یام براین پیا یتواند حاو یها م میوضع تحر
بـاره گفتـه شـده اسـت،  نیهمراه است. در ا یها با اقدام عمل میواضع تحر یاز سو یمالاع

گر یبوده و د یندهنده عزم آن قدرت جها ، نشانیك قدرت جهانینه توسط یپرهز یها میتحر
ایـاالت سـازمان ملـل و  ،مثـال یبـراکنـد.  میب یم ترغیوستن به آن تحریپ یکشورها را برا

م یتحـر ،١٣٦٩درباره حمله به عـراق در سـال  یریگ میش از تصمیك سال پیکا یمرمتحده آ
توانسـت  یبود که مـ یا لهین وسیم بهترین تحرید ایرار دادند. شاق کار را در دستور یاقتصاد

   اعالم کند.م صدام یت را به رژیاطعانه مخالفت با اشغال کوق
  
  کشور یثبات یب. 4

 آن یاسـیا نظـام سیدولت  یسرنگون برای یساز ثبات یها ب میموارد، هدف از تحر برخیدر 
سـقوط  منظور بـه ١٣٣٨سـال  کـا دریمرآم کوبا توسط یمثال، تحر یاست. برا کشور هدف

  .بود یستیالیضد امپر یها استیبا س یعنوان دولت به »دل کاسترویف«
 و تحریم مستکبرین، اعمال بند از آزادی و استقالل و اسالمی در ایران انقالب پیروزی با

 ایـران آوردن جمهوری اسـالمی در زانو به برای قدرتمندان دست در ابزاری همواره تهدیدها
 سازمان عضو که اییکشوره توسط جمهوری اسالمی ایران علیه ها است. اعمال تحریم بوده
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 تحـریم: بندی کـرد مـورد دسـته چنـدین تـوان در می را بشر هستند حقوق مدعیان از و ملل
 تسـلیحات فـروش تحـریم سیاسـی، تحریم مطالعاتی، و آموزشی علمی، تحریم اقتصادی،

  و غیره.  نظامی
 زمرکـ ماننـد ایران تحقیقاتی نهادهای و ها شرکت تحریم( تحقیقاتی؛ و علمی تحریم 

  اصفهان) ای هسته سوخت تولید تحقیقات
 تعرفه افزایش جهانی، تجارت عضویت از جلوگیری( بازرگانی؛ و تجاری های تحریم  

  و...)  ایرانی کاالهای واردات تعرفه افزایش ایران، به کاال صادرات
 جمهـوری هـای هواپیما پـرواز از جلـوگیری( مـرور؛ و عبـور و ارتبـاطی های تحریم 

 جمهـوری کشـتیرانی ناوگـان پهلـوگیری و کشـورها سـایر آسـمان از یـرانا اسالمی
  و...) خارجی بنادر در ایران اسالمی

 صادرات قطع و جلوگیری ایران، به نیبنز واردات قطع و جلوگیری( اقتصادی؛ میتحر 
 عیصنا در یتیمل فرا یها شرکت یگذار هیسرما از یریجلوگ ایران، سوی از گاز و نفت
  ران)یا گاز و نفت

 یبرخـ اعمـال هماننـد رانیـا یهـا لیمیا می(تحر ای؛ ماهواره و یا رسانه یها میتحر 
  ای) ماهواره یها شبکه از رانیا حذف اهو وی و گوگل شرکت دو توسط ها تیمحدود

 حـق کسـی هـر بشـر، حقوق جهانی اعالمیه ٢٥ ماده اساس دارویی؛ بر های تحریم 
ــق اش خــانواده و خــود دارد ــاه و ســالمت مناســب داردهایاســتان طب ــه از رف  جمل

 اخبـاری شـاهد روز هـر مـا کـه حالی در کننـد، زنـدگی الزم پزشـکی هـای مراقبت
 بـه هسـتیم کـه ها بیمارسـتان در بیمار کودکان و زنان از تعدادی مورد در دهنده تکان
  گریبانند. به دست مرگ با دارو کمبود دلیل

  
  ق بشر آمده است:وپنجم اعالمیه جهانی حقو بیست در ماده

 از جهت را اش و خانواده خود رفاه و سالمتی زندگی سطح که دارد حق هرکس«
 و کنـد تأمین اجتماعی الزم پزشکی و خدمات یها مراقبت و خوراك و مسکن

 یا یپیر گی، بیوه اعضاء، ، نقضی، بیماریدر هنگام بیکار که دارد حق همچنین
 از بین معاش امرار وسایل اراده انسان، زا خارج علل به که یدیگر موارد در تمام

  »شود. برخوردار زندگی  آبرومندانه شرایط از باشد، رفته
 منـد بهره مخصوصـی و مراقبـت از کمک که دارند حق کودکان و مادران«
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 دارند حق باشند آمده بدنیا ازدواج بدون چه و ازداواج چه بر اثر کودکان. شوند
  »شوند. داربرخور اجتماعی حمایت از همه که

  
 نیـز و همـوفیلی، تاالسـمی سـرطانی، بیمـاران توسـط همـه از بیش دارو تحریم اثرات 

 نخواهنـد قـادر هـا گروه این از یک هیچ حالی که در شود، می احساس کلیه دیالیزی بیماران
 اساسـی حقـوق با آشکار تقابل در ها تحریم شوند. این مواجه دارو قطع یا و تأخیر با که بود

  آنها قرار دارد.  توانمندسازی مسیر در کودکان و زنان ویژه به ها ملت
 د:کر ذکرایران  های آمریکا بر تحریم  تحمیلمورد توان سه دلیل عمده در  طور کلی می هب
 ؛های ناخوشایند در برابر آمریکا کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست وادار 
 ؛قبول های غیرقابل مجازات ایران برای اتخاذ سیاست 
 ١.یلئهای طرفدار اسرا منظور جلب نظر گروه ایران به ابراز مراتب مخالفت نمادین با  
 جهـانی اعالمیـه ٢٢ مـاده طبـق و ... ارتباطی علمی، اجتماعی، اقتصادی، امنیت حق
 کشـورهای اعمـال و رفتـار در تنـاقض حـالی کـه در است، شده شمرده محترم بشر حقوق
 ملـت برحـق مطالبـات پیگیـری در ملل سازمان ناکارآمدی مبین طرف یک از یافته، توسعه

 کـه سـازمانی عنوان بـه سازمان این استقالل رفتن سؤال زیر موجب دیگر طرف از هاست و
 اقـدام جهـانی صـلح برقراری و ها ملت تمامی حقوق احیای مسیر در وابستگی عدم با باید

 کشـورهای بشـر، حقـوق انیجهـ اعالمیـه ٢مـاده  طبـق کـه حـالی شده است، در نماید،
 اخـالل دیگـر کشـورهای توانمندسازی در که عملی هرگونه از شوند می متعهد امضاءکننده

  نمایند. پرهیز کند، می ایجاد
  گوید:  اعالمیه جهانی حقوق بشر می ٢ ماده

 جـنس، رنـگ، نژاد، از لحاظ ویژه به تمایز، گونه هیچ بدون تواند می هر کس«
 وضـعیت ها، ملیت همچنین و دیگر هر عقیده یا اسیسی مذهب، عقیده زبان،

 هایی آزادی و کلیه حقوق از همه دیگر موقعیت هر یا والدت ثروت، اجتماعی،
  » مند شود. بهره است شده ذکر حاضر در اعالمیه که

  
یـا  قضـایی ،یادار سیاسی، وضع بر مبتنی که آمد نخواهد عمل به تبعیضی هیچ بعالوه

                                                                                                                                         
  01/04/1385یت رهبر معظم انقالب اسالمی، وبسا. 1
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 مسـتقل، کشـور ایـن خـواه دارد، تعلق آن به شخص که باشد سرزمینی یا کشور المللی بین
 باشـد، امـا شـده محـدود شـکلی بـه آن حاکمیت یا بوده مختار خود غیر یا تحت قیمومت

 یافته توسـعه کشـورهای گونـاگون فشـارهای انواع شاهد پیش از بیش هر روز جهانی جامعه
  است. توسعه در حال کشورهای علیه

 سـازمان عنوان بـه ملـل سـازمان اصـلی ماهیـت بـه یابی دسـت بـرای تـالش رو، از این
 و تبعـیض نفی ساز زمینه که مصوباتی اصالح و ساختاری تغییر با ها ملت حقوق پاسداشت

 بـرای ضـروریات جملـه از باشـد، می دیگر اکثریت علیه کشورها از معدودی دوگانه اعمال
  .است جهانی عدالت و صلح به دستیابی و عضو کشورهای کلیه توانمندسازی

  ها تحریم زمینه در الملل بین حقوق دیدگاه
ها چندین نگاه و رویکرد وجود دارد که پنج  الملل نسبت به تحریم در مورد دیدگاه حقوق بین

  هاست: همه نگاه  دهنده رویکرد زیر توضیح
  
  نظریه حاکمیت دولت. 1
ـــت در   ـــت دول ـــرد حاکمی ـــوردرویک  م

ترین  یمیمشروعیت جنـگ اقتصـادی، قـد
مکتب فکری در حمایت از تحریم اسـت. 

الملـل، یـک  جامعـه بین ،طبق این نظریـه
ای  بلکه مجموعه ،یافته نیست جامعه تشکل

ــت ــتقل اس  مس
ً
ــا ــدهای اساس از  ؛از واح

کشـــورها دارای حاکمیـــت  آنجـــایی کـــه
توانند در تنظیم روابـط  می، بنابراین هستند

ها آزادانه عمل  خارجی خود با دیگر دولت
توسل به تحریم نیز جزو اختیـارات  و کنند

  گیرد. ها قرار می حاکمیتی دولت
  
  طرفی نظریه بی. 2

 اما ،داند این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک دولت علیه دولت دیگر را مجاز می
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  های ثالث به حداقل برساند. بار آن را بر طرف دنبال آن است که اثرات زیانه ب
  
  وقینظریه منع حق. 3

سیاسی کالسیک لیبرال ناشی شده، تحریم را منع  -این نظریه جدید که از نظریات اقتصادی
گاهانـه در جریـان  می کند. اینها حامیان تجارت آزاد هسـتند و هرگونـه اخـتالل عمـدی و آ

  دانند. طبیعی معامالت را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می
  
  المللی نظریه اخالق بین. 4

هـایی کـه قصـد دارنـد از طریـق  حکومت جهانی وجود ندارد، دولت یک که نبا توجه به ای
اعمال تدابیری چون توسل به تحریم، درصدد ترغیب دولت خاطی به تبعیـت از معیارهـای 

المللـی و  کنند تا خود را در جایگاه افسر پلـیس بین در حقیقت تالش می ،المللی برآیند بین
ر دهند. توجیه توسل به تحریم این است که جنگ، غیـر المللی قرا مقام حاکم در جامعه بین

 رو، . از ایـنالمللـی اسـت اخالقی بوده و شدیدترین عامل بـرهم زننـده ثبـات در نظـام بین
  هستند.  بر برخوردهای نظامی مرجح مثابه نوعی جنگ اقتصادی ها به تحریم

  
  المللی هاي بین . نظریه آثار تحریم5

ها به مغـایرت آثـار آن بـا  ی تردید در مشروعیت توسل به تحریمبرا ،عالوه بر آنچه گفته شد
دهند که از جمله  ل گوناگونی توجه نشان میئها، به مسا اهداف مورد تعقیب در اتخاذ تحریم

   ١ها و حق توسعه است. تعارض آن با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت
ویژه  به کشورها اعمال با آن سهمقای و الملل رویکردهای مختلف به حقوق بین بررسی در

 علیـه کشـورها تحریمـی اقـدامات کـه رسـیم می نتیجـه این آمریکا و کشورهای اروپایی به
 از. اسـت گسـترش حـال در حقـوقی، هـای ممنوعیت رغم  بـه مـوارد از بسیاری در یکدیگر

 نظیـر کشـورهایی تحـریم اخیـر های سـال در جانبه آمریکـا یک تحریمی اقدامات ترین مهم
   ٢.است بوده لیبی و عراق ایران،

                                                                                                                                         
  الملل، وکالت آنالین، قابل دسترسی در آدرس:  بین حقوق در ، تحریم1392 . امیرساعد وکیل،1

https://www.vekalatonline.ir/articles/34439// 
  ،  قابل دسترسی در آدرس:1387 اسفند 15. ابوذر گوهري مقدم، سایت بصیرت، 2

https://basirat.ir/fa/news/78129/  

https://www.vekalatonline.ir/articles/34439/
https://basirat.ir/fa/news/78129/
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  چیست؟ اقتصادي هاي تحریم منطق
 مـوارد از یکی کم دست اقتصادی، تحریم هر اعمال منطق و دلیل شد، گفته آنچه به توجه با

  است: زیر
 مـورد ایـن در آن؛ رژیـم در تغییـر حتـی یا دولت یک های سیاست در نفوذ به تمایل 

  داشت.  اشاره نوریگا مانوئل و کاسترو فیدل لیهع آمریکا تحریمی اقدام به توان می
 هـای جنگ بـین اسـت؛ گرفتـه پـیش در کـه هایی سیاسـت برای دولت یک مجازات 

 بـه دسـت کشور یک نظامی  توان تضعیف منظور به کشورها برخی دوم و اول جهانی
 در جنـوبی آفریقای علیه شده تحمیل های تحریم به توان می همچنین. اند زده تحریم
  کرد.  اشاره آپارتاید سیاست با مقابله

 که هایی تحریم اینکه جالب نظر؛ مورد دولت های سیاست به اعتراض نمادین نمایش 
 در اصـالحات اعمـال بـرای گرفـت، صـورت لهستان ١٣٦٢ تا ١٣٥٩ های سال در

  گفت که باید بندی جمع است. در بوده کشور آن داخلی حقوق
ً
 زیـر محورهای غالبا

  : گیرند می قرار استناد مورد ها تحریم الاعم برای
 مخدر، مواد قاچاق جمعی، کشتار های سالح اشاعه زیست، محیط تخریب«

 بازار، اصالح به ترغیب بیگانگان، اموال مصادره با مقابله کارگران، حقوق نقض
 و کمونیسم نفی جنگی، جنایتکاران به دادن پناه با مقابله بشر، حقوق به تجاوز
  ١».نظامی تجاوز برابر در دفاع

  ماهیت حقوقی تحریم
 حقوقی اصل یا ماده قاعده، در بررسی ماهیت حقوقی تحریم به دنبال آن هستیم تا بدانیم آیا

 حقوقی ماهیت های حقوقی را به کشور یا سازمانی بدهد؟ احراز وجود دارد که اجازه تحریم
 بسـیار پیامدهای واجد لمللا بین حقوق منظر از چه و خصوصی حقوق منظر از چه تحریم،
 که کند موضوع رهنمون می این تبیین جهت در را ما مبانی آن شناخت واقع، در. است مهمی 
  هـا تحریم کشورها، داخلی حقوق بر ناظر روابط حوزه آیا در

ً
 قراردادهـای بـر اجـرای صـرفا

 خواهنـد خـدوشم نیـز را قرارداد صحت ارکان یا بود خواهند تأثیرگذار المللی بین بازرگانی
 تحـریم از درسـت درک المللی، بین حقوقی نظام اصول چارچوب در ترتیب، همین کرد؟ به

                                                                                                                                         
  . امیرساعد وکیل، همان1
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 کـدام پرتـو در و شـرایطی چـه تحـت تحـریم به توسل دریابیم تا دهد می را امکان این ما به
  .شود شناخته مشروع است ممکن الزامات

 حقـوق منظـر از اقتصـادی جانبـه یک هـای تحریم شـدن تلقی قانونی برای مختلفی مبانی
 غیـر جویانـه تالفی« اقدامات کرد یاد توان می که مبناهایی از یکی. است استناد قابل الملل بین

 اقـدامات بـا مقابله در دولتی که دارد موضوعیت جایی در اقدامات این به توسل. است »قهری
 تعهد هیچ نقض متضمن یدنبا اقدام این. کند تالفی به اقدام دیگر دولت نامطلوب یا و بار زیان
 شـورای تضییقی تدابیر از فراتر جانبه یک های تحریم که مواردی در رو، باشد. از این المللی بین

 تجـاری قراردادهای عرفی، الملل بین حقوق موجب به که شرایطی در نه و اند شده وضع امنیت
 بـر نـاظر تعهـداتی گذاری، سـرمایه از حمایـت و تشـویق دوجانبـه معاهـدات یـا یافته انعقاد

 فیمـابین روابط در غیره و متعاهدین اتباع با رفتار در تبعیض از پرهیز تجارت، آزادی همکاری،
 گفـت تـوان می عبارتی، بـه. شد نخواهد شناخته موجه مبنا این به توسل باشد، حاکم دولت دو

  .  هستند غیردوستانه اقدامات واقع، در قهری، غیر جویانه تالفی اقدامات
 واکـنش غیرقهـری، جویانـه تالفی اقـدامات به توسل از مقصود مثل، به مقابله فبرخال

 صـالحیت حیطـه در کـه اسـت دولـت یک غیر قانونی اعمال به الملل بین حقوق با منطبق
 ماننـد کنـد، می دار خدشـه را دیگر دولت حیثیت یا منافع اما دهد، می انجام خود سرزمینی

. اسـت متقابل اقدامات حقوقی، نهاد  تحریم برای دیگر یمبنا. باالتر گمرکی عوارض اعمال
 مسـئولیت المللـی، بین متخلفانـه عمـل هـر المللی، بین مسئولیت حقوق موازین اساس بر

 برابـر در دولـت یـک کـه اقداماتی. آورد می بار به را المللی بین تعهد ناقض المللی برای بین
از  امـا هسـتند، خـالف خودبخود چند هر گیرد، می به کار دیگر دولت غیر قانونی اقدامات

 متخلفانـه وصـف واجـد انـد گرفته صـورت متخلفانـه عمـل یـک بـه واکنش در آنجایی که
  . است معاف المللی بین مسئولیت از آن مرتکب رو همین از و باشند نمی

 دولـت کـه است واقعیت این اثبات و احراز متقابل، اقدامات به توسل وجاهت بنابراین،
 دولـت اینکـه همچنـین و اسـت شـده المللـی بین تعهـدات نقـض مرتکـب م،تحری هدف
 عامـل راسـتا، همـین در. باشـد دیـده خسارت نظر مورد غیر قانونی اقدام از باید کننده اقدام

 مجـازات. است الملل بین حقوق در اجرا ضمانت مفهوم جانبه، یک های تحریم کننده توجیه
 جامعـه در کـه شـود می اطـالق ای قاهرانـه اقدام هر به الملل بین حقوق در اجرا ضمانت یا

 اجرایـی، و قضـایی تقنینـی، کارکردهای متصدی متمرکز نهادهای فقدان به دلیل المللی بین
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  .برد می دست بدان خویش ابتکار با تخلف، برابر در المللی بین های سازمان یا ها دولت
 به را خود اما دارد، سیاسی ماهیت اگرچه که است مفاهیمی دسته آن از اقتصادی تحریم

 از ویژه به الملل بین سیاسی اقتصاد عرصه در ها تحریم گونه این. کند می نمودار حقوقی شکل
 های سیاسـت مخـالف یـا مسـتقل کشـورهای علیه امنیت شورای و غربی های دولت سوی
 کـه لـلالم بین حقوق هنجارهای و قواعد با حتی اقتصادی های تحریم. رود می کار به غربی

 از یکـی واقـع، در. نـدارد تطـابق اند داشته آن گیری شکل در ممتازی سهم غربی کشورهای
 طـی که است اقتصادی منابع به دسترسی محدودیت اقتصادی، های تحریم اصلی های اهرم

 از را شود می برآورده آن طریق از جامعه مادی نیازهای که اصلی شریان یک هدف دولت آن
 آن تبـع بـه و کشـور توسـعه بـرای الزم منـابع تا شود می موجب ثروت نبود و دهد می دست
  .نباشد موجود بشری حقوق اهداف پیشبرد

  جانبه هاي یک الهه و نقش آن در رفع تحریم دادگاه
 هلنـد، کشـور در واقـع الهـه شـهر »صـلح کـاخ« در مسـتقر دادگستری، المللی بین دیوان
 جملـه از وظـایفی و شـود می محسـوب لملـ سـازمان قضایی و حقوقی بازوی ترین اصلی

 ارائـه و) دیـوان بـه پرونـده ارجـاع صـورت در( کشـورها میان قانونی اختالفات به رسیدگی
دارد.  عهـده بـه را ملـل سازمان مختلف نهادهای و تخصصی های آژانس به حقوقی مشاوره

أسـیس به موجب منشور سازمان ملل به شکل کنـونی خـود ت ١٣٢٣سال  در دادگاه الهه که
 ۹ای  قاضی دارد که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملـل بـرای دوره ۱۵شد، 

رئـیس انتخـاب   شوند. این قضـات سـپس از میـان خـود، رئـیس و نایـب ساله انتخاب می
شـو «از کشـور سـومالی، رئـیس و » عبـدالقوی احمـد یوسـف«کنند. در حال حاضر،  می

 المللــی بین د. دیــوانالمللــی دادگســتری هســتن ینرئیس دیــوان ب از چــین، نایــب» هــانکین
 نـدارد را احکامش اجرای به کشورها کردن ملزم برای کافی اختیار خود خودی به دادگستری

  دادگـاه، به کننده مراجعه طرف دو که کند می پیدا اجباری صالحیت صورتی در تنها و
ً
 رسـما

   ١.دانند می االجرا الزم را دیوان حکم که باشند کرده اعالم و داده رضایت دیوان وساطت به
 بـه متخاصـم کشـور دو اگـر دادگسـتری، المللـی بین دیـوان و ملل سازمان قوانین طبق

                                                                                                                                         
اسـت؟،   مهـم  آمریکـا  علیه دادگستري لیالمل بین دیوان حکم ، چرا1397 مهر 11 مشرق، . خبرگزاري1

  https://www.mashreghnews.ir/news/899167 قابل دسترسی در آدرس:

https://www.mashreghnews.ir/news/899167
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 طـرف، دو هـر بـرای کند، می صادر دیوان که حکمی گاه آن بدهند، رضایت دیوان حکمیت
 هـم بـاز د،بزنـ باز سر دیوان حکم اجرای از ها طرف از یکی اگر حال، این با. است آور الزام

 ایـن در شده، تعریف سازوکار طبق. باشد خود حکم اجرای ضامن تواند نمی تنهایی به دیوان
 در شـورا ایـن و ببـرد ملل سازمان امنیت شورای به را پرونده دارد حق متضرر طرف شرایط،
  .کرد خواهد بررسی را پرونده صالحدید، صورت

 شود کـه می مشخص جا همین از الهه للیالم بین دیوان در عدالتی بی ابعاد از دیگر یکی
 از ایـران شـکایت پرونـده اگـر حتی و است امنیت شورای دائم عضو آمریکا، مانند کشوری
 به توانست می واشنگتن کرد، می پیدا راه هم امنیت شورای به کشور این جانبه یک های تحریم
  شورا، این حکم وتوی با راحتی

ً
 در آمریکـا از ایران شکایت .کند مختومه را پرونده این عمال

 یـا و باشـد نداشـته ملموسـی تـأثیرات اقتصادی عرصه در است ممکن اگرچه الهه، دادگاه
 اقـدامی شک بدون اما نشود، ایران علیه واشنگتن های تحریم لغو به منجر شد، گفته چنانکه

 اسـالمی جمهـوری نفـع به دادگستری المللی بین دیوان رأی. بود درست گامی و تقدیر قابل 
 حرکـت و قـرار دهـد سیاسـی فشار تحت کنونی حساس شرایط در را ترامپ دولت تواند می

  . کند تسریع پیش از بیش را المللی بین انزوای مسیر در آمریکا

  الهه دادگاه در آمریکا از ایران هاي شکایت پیشینه
 ایـن بـه بـار سـه آمـده، پیش مسائل برخی در مورد دادرسی برای ایران اسالمی جمهوری تاکنون
 از پـس اول بـار. اسـت بـوده آمریکا متحده ایاالت علیه آنها سه هر که کرده شکایت طرح دیوان

 شـمار شـهادت به منجر که ،١٣٦٧ تیرماه ١٢ تاریخ در ایرباس هواپیمای به آمریکا حمله سانحه
 بـه ١٣٧١ سـال در ایـران نفتـی سـکوهای انهدام پی در هم دیگر بار شد، هموطنانمان از زیادی
  ١شد. ارائه ایران های دارایی توقیف خصوص در ۱۳۹۵ در سال سوم شکایت و آمریکا دست

 را برجـام از غیرقـانونی خروج برای آمریکا علیه خود شکایت چهارمین ایران دولتمردان
 سـال در یکـی ایـران، علیـه هـم شکایت دو دادگاه این در البته. کردند ارائه الهه به و تنظیم
 در آمریکـا شکایت دیگری و نفت صنعت شدن ملی دلیل به انگلیس دولت ویس از ١٣٣٠

   ٢.شد طرح جاسوسی النه تسخیر واسطه به ١٣٥٨ سال
                                                                                                                                         

، قابل دسترسی در 1397 شهریور 6 الملل، بین جامعه در الهه دادگاه جوان، جایگاه خبرنگاران . باشگاه1
  https://www.yjc.ir/fa/news/6647122 آدرس:

  جوان، همان خبرنگاران . باشگاه2

https://www.yjc.ir/fa/news/6647122
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  تحریم هدفمند
 و عـادی مـردم اسـت ایـن بـر تـالش آن در که شود می گفته هایی تحریم به هدفمند تحریم

 کننـد، می اعمال ورهاکش سایر یا امنیت شورای که هایی محدودیت شمول از ثالث اشخاص
 اقـدامی تحـریم. شـود انجـام می تحـریم شـدن انسـانی راسـتای در امـر این. شوند استثناء

 مـورد در. گـردد محدود آنها دسترسی که است خاص نهادهایی و اشخاص علیه زورمندانه
 صـنعت شدن ملی دورۀ در. گردد برمی قاجار زمان به باید گفت که این امر نیز تحریم تاریخ
 نیـز انقـالب از بعـد. است  شده اعمال انگلستان توسط ایران از نفت خرید تحریم نیز نفت

ایـران  امـوال کردن مسدود آن اولین که آمریکا های تحریم جاسوسی، النۀ تسخیر با همزمان
 های بهانـه بـا و مختلـف هـای زمان در برهـه نیـز ایـن از بعـد. شد اعمال آمریکا توسط بود

 ایـران علیـه مختلـف های تحریم غیره و ای هسته برنامۀ تروریسم، زا حمایت مانند مختلف
   ١است. شده  اعمال

  تحریم اقتصادي و حقوق بشر
 بشـر حقـوق بـا نـاخواه خواه اقتصادی تحریم است این اقتصادی تحریم بر انتقادها از یکی

 علیـه قطعنامـه ۱۰ از بـیش حاضـر حال در. است بشر ناقض حقوق خود و ندارد سازگاری
 لغـو هنگـام در که است جهت این از تعداد این اهمیت و شده صادر امنیت شورای در ایران

 تصـویب بـرای که همانگونه. نیست پذیر امکان راحتی به که برد بین از را همه باید ها تحریم
 وجـود امنیـت شـورای دائم قدرت پنج سوی از آنها وتوی امکان ها قطعنامه این از کدام هر

 از یـک هر لغو تواند می خود آمریکا واقع، در. دارد وجود قابلیت این نیز آنها ولغ برای دارد،
آن  بـودن آور الزام جهت به امنیت شورای های قطعنامه بودن خطرناک. کند وتو ها را قطعنامه

 امنیـت شـورای های تحریم ذیل ١٣٨٤ سال تا انقالب از بعد ایران. کشورهاست سایر برای
 هـای تحریم. پـیش رود و بزند دور را آمریکا های تحریم توانست می رو، قرار نداشت؛ از این

 شـورای هـای تحریم از قبـل تـا. بخشـید مشروعیت جانبه یک های تحریم به امنیت شورای
 تصـویب از بعد اما کردند، می مخالفت آمریکا فرا سرزمینی های تحریم با ها اروپایی امنیت

  کردند.  جانبه یک های تحریم به قداما نیز آنها امنیت شورای های قطعنامه
 فصل راستای در که است مزبور شورای فرعی ارکان جمله از امنیت شورای تحریم کمیتۀ

                                                                                                                                         
  زاده، تحریم در منشور سازمان ملل، همان . توکل حبیب1
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 محسـوب شـورا تصـمیمات اجـرای ابزارهـای از کمیتـه ایـن. اسـت شده  تشکیل منشور ۷
 و دارو اسـتثنای ماننـد: دارد وجـود دوسـتانه انسان مالحظات ها قطعنامه بعضی در. شود می

 صـورت در گردد، برمی تحریم کمیته گرفتن جدی به قطعنامه هر مفاد. غذایی مواد استثنای
   ١.شود می فراهم تحریم زدن دور امکان کمیته این گرفتن جدی عدم

 بـا کند می پیدا خصوصی افراد حقوق نقض با که ارتباطی سبب به اقتصادی های تحریم
 بـر حـاکم مقـررات و قوانین رو، در این از. گیرد میقرار  تعارض نیز در بشری حقوق ضوابط
 اقتصـادی تحـریم اعمـال است، تجارت جهانی سازمان در آن تجلی که المللی بین تجارت

 محـدودیت یـا سلب با ها تحریم این همچنین. است ممکن غیر تا حدودی و محدود بسیار
. یابـد می ارتبـاط همبسـتگی حقـوق بـه موسوم بشر حقوق سوم نسل با ها دولت توسعه حق

 منشـور هفـت فصل ذیل امنیت شورای گیری تصمیم اساس بر بیشتر اقتصادی های مجازات
 در سـرمایه و کـاال تبـادل از را مجازات تحت دولت و گردد می تجاری مراودات قطع باعث

 مسـدود را هـوایی خطوط است ممکن اقتصادی های مجازات. کند می منع جهانی بازارهای
 شدن بلوکه و شود گذاری سرمایه از مانع سازد، بسیار زیاد محدود را پلماتیکدی روابط کند،

 شـرایطی چنـین در. را در پـی داشـته باشـد افـراد و ها سازمان ها، دولت خارجی های سپرده
 مصـون هایی محـدودیت چنین آثار از را هدف مورد های دولت اتباع زندگی توان می چگونه
  .کرد فراهم آنان برای را زندگی استانداردهای کم دست یا داشت

  هاي سیاسی تحریم
 روادید صدور کردن ممنوع در آمریکا دولت  رویه به دیپلماتیک ـ سیاسی های تحریم اول فاز

 برای ویزا صدور عدم ها، تحریم این اخیر  نمونه. شود می مربوط ایرانی مسئوالن و اتباع برای
 فـروردین در متحـد ملل سازمان نزد ایران میاسال جمهوری شده تعیین دائم نماینده و سفیر

 حملـه با ایران اسالمی جمهوری علیه آمریکا دیپلماتیک-سیاسی های تحریم. است ۱۳۹۳
 آمریکایی نیروهای از نفر ۲۴۱ شدن کشته و بیروت در ها آمریکایی پایگاه به لبنان الله حزب

 لیسـت وارد را ایـران اسـالمی جمهـوری ریگـان،. شـد تشـدید »ریگـان رونالد« دستور به
 -تجـاری های حوزه در دیگری های تحریم موجد اقدام این. تروریسم کرد حامی های دولت

خریـد و  گذاری، سـرمایه حـوزه در هایی محدودیت از جمله دیپلماتیک -سیاسی و صنعتی

                                                                                                                                         
  . همان1
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 محافـل در آمریکـا دولـت مـوارد، ایـن بـر عالوه. شد ایران با آمریکایی های شرکت فروش
 بشر، حقوق شورای متحد، ملل سازمان عمومی مجمع مانند المللی بین یپلماتیکد سیاسی
 ایـران اسـالمی جمهـوری علیـه خصـمانه و تهـاجمی سیاست اتخاذ به …و امنیت شورای

   ١.کند می مبادرت
 سقف که است امر این از حاکی آمریکا جمهور رئیس ،»ترامپ دونالد« جدید های رفتار

 نمانـده بـاقی زمینـه ایـن در کردن کار برای جایی دیگر و شده پر نایرا اقتصادی های تحریم
  .است رفته سیاسی های تحریم سراغ به او بنابراین، است.

 ادریـس« الجزایـری، مسـتقل ملـل و کارشـناس سـازمان بشـر حقوق شورای گزارشگر
 :است کرده تصریح متحد ملل سازمان بشر حقوق شورای رسانی اطالع پایگاه در ،»جزایری

 ترین ابتدایی نقض به تواند می اقتصادی اقدامات طریق از ها حکومت براندازی برای تالش«
 نبـوده المللـی بین روابط در پذیرفته شده رویه یک هرگز رویه این. بیانجامد ها انسان حقوق
 انسـانی و اقتصـادی هـای بحران ایجاد طریق از نباید ها دولت بین سیاسی اختالفات. است
  : است افزوده پایان در وی» د.شو وفصل حل

 برای المللی بین مالی های عرصه در خود برتری از ابرقدرت یک استفاده سوء«
 بـرای اقتصـادی های دشـواری ایجـاد منظور بـه خـود متحدان بر فشار اعمال

 آنهـا شـهروندان حقـوق و بـوده المللـی بین قوانین خالف مستقل، کشورهای
   ٢.»کند می نقض ناپذیر اجتناب ای هگون به را] تحریم هدف کشورهای[

  متحد ملل سازمان منشور در تحریم جایگاه
 تعیـین را آن به وابسته نهادهای و ملل سازمان کار نحوۀ که است سندی ملل سازمان منشور

 منشـور، ایـن چارچوب در. است ملل سازمان اساسنامۀ حکم در واقع در سند این. کند می
 حیطـۀ. دارد عهـده بـر را المللـی بین صـلح و امنیت از سداریپا وظیفۀ امنیت، شورای نهاد

 و المللـی بین های تحریم تصویب صلح، پاسدار نیروهای اعزام شامل امنیت شورای قدرت
 شورا این های تصمیم. است متخاصم کشورهای علیه نظامی نیروی از استفاده اجازۀ اعطای

                                                                                                                                         
 آدرس:  ، اندیشکده مطالعات راهبردي تبیین،  قابل دسترسی در1396 آذر 81 . ساالر نامدار وندایی،1

http://tabyincenter.ir/22556/  
  ، قابل دسترسی در آدرس:1398 اردیبهشت . ادریس جزایري، تسنیم،2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/17/2005915/ 

http://tabyincenter.ir/22556/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/17/2005915/
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 امنیـت و صـلح حفـظ اولیۀ مسئولیت. شود می اعالم امنیت شورای های قطعنامه صورت به
   ١است. امنیت شورای عهدۀ بر المللی بین

  بشر حقوق جهانی اعالمیه
 رأی ٤٨ بـا پـاریس، شـهر شـایلو قصـر در ،١٣٢٧ آذر ١٩در  بشـر، حقوق جهانی اعالمیه
 مـاده سـی و مقدمه یک دارای و رسید تصویب به مخالف بدون و ممتنع رأی هشت موافق،

 در افـراد همـه که بود فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی سیاسی، و مدنی حقوق حاوی که بود
  شوند (اعالمیه جهانی حقوق بشر).  مند بهره آن از باید کشورها تمام

 طور بـه بـود، اعالمیه نویسندگان بخش الهام که تفکراتی همچنین و بدیهیات مقدمه، در
 حقوق(اساسی  حقوق انسان، منزلت و شأن بشری، خانواده یگانگی«: است شده بیان کلی
 بار مصـیبت نتـایج در تأمل و اصول این عبارتی، محتوای به. »زن و مرد) ناپذیر انتقال و ثابت

 اسـتقرار بـا حقوق این رعایت منطقی رابطه به توجه بشر، حقوق پاگذاشتن زیر و توجهی بی
ــانون ــای نظام در آزادی و ق ــی ه ــایی و داخل ــان صــلح برپ ــا، ملت می ــه ه  فکــری یها زمین

   ٢.است بوده اعالمیه این پدیدآورندگان
 بشـری، خـانواده همـه ناپـذیر انتقال و مسـاوی حقـوق و ذاتـی حیثیـت اعالمیه، این در

 اعالمیـه، ایـن ماده سی از و شده شناسایی جهان در صلح و عدالت آزادی، شالوده عنوان به
 مفهـوم بـه صـراحت، بـه مـاده ١٠ است، شده تدوین گرا مادی و لیبرال نگرش اساس بر که

  است. پرداخته انسانی افراد همه بین حقوق تساوی
 درباره ٢٧ تا ٢٢ مواد سیاسی، و مدنی حقوق درباره اعالمیه، ٢١ تا ٣ مواد کلی، طور به
 تحقق که را سیستمی وجود اعالمیه، ٣٠ تا ٢٨ مواد و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق
 ابتـدا. اسـت کـرده قلمداد بشر اصلی حقوق جزو ،باشد میسر و ممکن آن در بشری حقوق

 دانسـته، ضـروری های آزادی و حقوق کامل تحقق الزمه را المللی بین و ملی اجتماعی نظم
 اسـت کـرده مشخص را خاصی مرز و حد و کرده اشاره جامعه قبال در فرد تکالیف به سپس

   ٣نهد. گام آن از فراتر نباید فرد که

                                                                                                                                         
  زاده، همان . توکل حبیب1
  104 ، ص1374 ،16 - 17 ش حقوقی، تحقیقات مجله بشر، حقوق اعتالي و تدوین ،اهللا فلسفی هدایت. 2
   110المللی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ، ص بین  . عالیه ارفعی، حقوق بشر از دیدگاه مجامع3
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  عدم مشروعیت تحریم 
 مـوارد الملـل و بین حقوق و معاهدات بر اساس را جانبه یک های تحریم توان می مجموع در

  خواند: نامشروع زیر
 عنوان بـه را اقتصـادی قهرآمیـز اقـدامات کـرات بـه متحـد ملـل سازمان عمومی مجمع

 سیاسـی اهداف به دستیابی برای ای وسیله
ــوم ــرده محک ــن. اســت ک  از مجمــع ای
 موضـع از خواهـد می صـنعتی کشورهای

ــر ــه خــود برت ــزار عنوان ب  فشــار اعمــال اب
ــا اقتصــادی ــر هــدف ب ــار تغیی ــایر رفت  س

 نکنند. استفاده کشورها
 متحـد ملل توسعه و تجارت کنفرانس

 علیـه کـه قهرآمیـز اقـدامات نیـز) آنکتاد(
 کنـد کـه می همچنین تصریح و کند می را محکوم گیرد می صورت توسعه حال در کشورهای

 ممنوعیـت محاصـره، تجـاری، های محـدودیت اعمـال از بایـد یافته عهتوس کشورهای تمام
 در کشورهای علیه متحد ملل منشور مقررات با مغایر اقتصادی های مجازات سایر و معامله

 این اجتماعی و سیاسی اقتصادی، بر توسعه که سیاسی اجبار از شکلی عنوان به توسعه، حال
 ورزند. خودداری گذارد، می اثر کشورها

ویـن در  اعالمیـه بر اساس که آنجا از. کشورهاست توسعه حق نقض جانبه، یک حریمت
اسـت؛ از  شـده شـناخته انسـانی ناپذیر جدایی حق عنوان به توسعه، حق ١٣٧٢تیر  ٤ تاریخ

 دانست. بشری حقوق مهم اصل این ناقض را تحریمی اقدامات توان می رو، این
 مسـأله این. کشورهاست خارجی و داخلی رامو در آشکار مداخله جانبه یک های تحریم

 همچنـین. باشـد می منشـور ٣٢ مـاده همچنـین متحـد و ملـل منشـور ٢ ماده ٧ بند ناقض
 منع را دولتی فرا سرزمینی مقررات اعمال که نیز عمومی مجمع ١٠/٥٠/  ٩/٤٧ های قطعنامه

  ١.شود می نقض جانبه یک های تحریم اعمال با کند، می

                                                                                                                                         
  ، همان1387 اسفند 15. ابوذر گوهري مقدم، سایت بصیرت، 1
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  ها ابل آن با اصل تساوي حاکمیت دولتقانون داماتو و تق
عنـوان یکـی از اصـول مسـلم  ها بـه کند که اصل تساوی حاکمیت دولت برانلی استدالل می

  به حقوق ملت الملل مظهر دکترین قانون اساسی راجع  بین  حقوق
ً
حـاکم  ها است که اصوال

حقوق   پذیرفت کهه بتوان چچنان باشد. ها با هویت واحد می متشکل از دولت  بر یک جامعه
نی که مؤلفه

ّ
 ؛وجـود دارد، سازد دولت را می  های اساسی و بنیادی حاکمیت یک الینفک معی

  کنند.منظور تضعیف این حقوق اعمال  ها نباید اختیارات خود را به سایر دولت ،بنابراین
 امپراتـوری  عنـوان پیامـد ضـروری نفـی ها به الملل، اصل تساوی دولت بر اساس حقوق بین 

شود. هر دولت حاکم  جهانی است و همچنین این ادعا که جامعه جهانی به وسیله قانون اداره می
طریقـی کـه بـا حقـوق مسـاوی   تواند آزادانه حقوق ناشی از حاکمیـت خـود را بـه و مستقلی می

کـه منظـور از تسـاوی  شـود میمتـذکر   ١هـنکن. کشورهای دیگر در تعارض نباشد اعمـال کنـد
مطـابق . اقتصادی آزاد، تساوی در حقوق و تعهدات اسـت  اصل مسلم نظام  وان یکعن ها به دولت

حـاکم اسـت. اصـل   هـای طبیعـی همزیسـتی دولت  ها نتیجـه تساوی دولت، ٢نظر شوآرزنبرگ
مستلزم تساوی صالحیت قضـایی و احتـرام بـه  عام  اصل عنوان یک  ها به تساوی حاکمیت دولت

 ١نهاست. به همـین منظـور بنـد آارضی و استقالل سیاسی   شخصیت کشورها و رعایت تمامیت
منشور ملل متحد اصل تساوی کشورهای عضو را در راستای پایداری نظم نوین جهـانی و  ٢ماده 

    ٣ت.بینی کرده اس پیش به صراحتعنوان اساس همبستگی ملل متحد  به
  

  
  

  

  
  
  

                                                                                                                                         
1. Henkin 
2. Schwarzenberger 

   01/04/1385ت رهبر معظم انقالب اسالمی، وبسای. 3
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ر داشـت کـه حقـوق اظهـا ١٣٠١در سال  دیوان دائمی داوری در دعوای مالکین نروژی
ییـد أله مـورد تأاکنون ایـن مسـ. باشد ها می بر اصل تساوی دولت مبتنی   الملل و عدالت بین

داخلی   که در درون محدوده  است ها این  های اصلی حاکمیت دولت است که یکی از مؤلفه
ه تجاوز بـ  العمل طبیعی را که فرامرزی بودن قانون اغلب این عکس. شود کشورها اعمال می

بــر   کنــد. ایــن مفهــوم مبتنــی شــود، ایجــاد می حاکمیــت کشــورهای دیگــر محســوب می
ها بـر امـوری  آورد تا دولت الملل به وجود می های سرزمینی است که حقوق بین محدودیت

هـای  شود اعمـال صـالحیت کننـد. اسـتفاده از مجازات که در محدوده قلمروشان واقع می
حاکمیـت   ای تجـاوزی آشـکار بـه حـق طـور فزاینـده هوسیله ایـاالت متحـده بـ هاقتصادی ب

باشـد، کـه بـا  ها و اتبـاع تحـت صـالحیت آنهـا می کشورهای دیگر و منافع مشروع شرکت
  گیرد. محدود کردن حق حاکمیت آنها در تعقیب یک سیاست تجاری مستقل صورت می

چنین گونه تهدید به  اقتصادی بخش اساسی حق حاکمیت است و هر  استقالل ،بنابراین
 شـود ایـن باشد. سؤالی که مطرح می چنین حق حاکمیتی می  استقاللی در حکم تهدیدی به

تواند از طریـق تهدیـد بـه   متقابل و همکاری واقعی می  که آیا مطابق قانون داماتو رابطه است  
هی به قواعد  به نظر می ؟اجبار اقتصادی فراهم شود

ّ
به رابطه  مربوطرسد که قانون داماتو توج

از اصـول   عنوان یکـی همتقابل ب  رابطه واقع،الملل ندارد. در  متقابل و همکاری در حقوق بین
هـا  الملل، با خـود تعهـدی را بـرای دولـت اساسی در ایجاد و تحقق اصول کلی حقوق بین

برداشت مشـترک در منـافع   هنگامی که یک -منظور همکاری برای ایجاد رابطه درازمدت   به
متقابل   به همراه دارد. اگرچه رابطه -های حاکم و مستقل برقرار است  ن دولتدوجانبه در میا

ای برای پذیرش تعهدات قـانونی  رود، با وجود این انگیزه قانونی به شمار نمی  اصل  خود یک
  باشد. الملل می  مطابق حقوق بین

 مـوردمنشـور سـازمان ملـل متحـد در  ١مـاده  ٣قانون داماتو در تناقض آشکار بـا بنـد 
اقتصـادی، اجتمـاعی،   های المللـی کـه دارای جنبـه المللی در حل مسائل بین همکاری بین
کلیه اعضـاء در «منشور  ٢ماده  ٤عالوه طبق بند  باشد. به  می، دوستانه استرفرهنگی یا بش

و یا استقالل   ضد تمامیت ارضی المللی خود از توسل به تهدید یا استفاده از آن بر روابط بین
 ،سی هر کشور و یا از هر ارزش دیگر که بـا مقاصـد ملـل متحـد مباینـت داشـته باشـدسیا

 ٢٦٢٥  شـماره  تـوان نـاقض قطعنامـه همچنین قانون دامـاتو را می .»کردخودداری خواهند 
اعالمیـه حقـوق «مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد تحـت عنـوان  ١٣٤٩مهر  ٢٠مورخ 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 3

اپی
 ی

79
، پاییز  

1398
  

   
 

 

 116  

کـه  ،»ها و منشور سازمان ملل متحد دانست لتمربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دو
یه
ّ
از طریق  ها دولتالمللی خود را با سایر  ها ملزمند که اختالفات بین دولت  به موجب آن کل

المللی و نیز عدالت به مخاطره  نحوی که صلح و امنیت بین  آمیز به های مسالمت توسل به راه
  . کنندفصل  و  نیافتند، حل

المللـی در مـورد ترجمـه اصـول  بین  میه مزبور را مبین وفـاق عـام جامعـهچنانچه بتوان اعال
توان این نتیجه را مسلم فرض کـرد کـه  می در نظر گرفت،مشروحه در منشور سازمان ملل متحد 

فصل اختالفات بـین ایـران و آمریکـا بـه  و  منظور حل  آمیز به ای مناسب و صلح قانون داماتو وسیله
منشور سازمان ملـل  ٢ماده  ٣آمریکا بر اساس بند   ین دلیل ناقض تعهداترود و به هم شمار نمی
فصـل  و  آمیز حـل از مکانیسـم مسـالمت نبـودن علـت برخـورداره باشد. قانون داماتو ب متحد می

المللـی و بـه خطـر افتـادن صـلح و امنیـت  بین  توانـد موجـب تشـدید فشـارهای اختالفات، می
    ١د.باش المللی معاصر می جامعه بین  ی آن هدف اصلینگهدارو که حفظ  شودالمللی  بین

  تحریم سپاه
 آشـکار نقض تروریستی، لیست در پاسداران سپاه قرار دادن در آمریکا دولت خصمانه اقدام

  و بوده المللی بین آمره قوانین و قواعد و متحد ملل سازمان منشور
ً
 است. سپاه محکوم شدیدا

 جـزء و بـوده کشـور مسـلح نیروهای از بخشی اساسی قانون ١۵٠ اصل بر اساس پاسداران
 خــدمات گذشـته ســال چهـل در و شــود می محسـوب کشــور اقتـدار و امنیــت حاکمیـت،
  شود. می محسوب ایران ملت افتخارات از و انجام داده کشور برای ارزشمندی
 و ملیـت و مهـاجرت قـانون« یعنـی خود، داخلی قوانین برخالف اقدام، این با آمریکا دولت

 بنـدهای مـواد و از کـدام  هـیچ مشـمول پاسـداران سـپاه زیرا است، کرده عمل» ١٣٢٢۴دستور 
 و به دنبال داشـته جهان در را مرج و هرج اشاعه آمریکا دولت اقدام این شود. نمی تروریسم تعریف

 جهـانی اعالمیـه بـرخالف و ایـران بـوده ملت حقوق آشکار نقض و دهد، می رواج را آنارشیسم
  کند. می تهدید را جهانی و ثبات آرامش صلح، و است جهانی نظم رفتاری خالف و بشر حقوق

 ملل سازمان منشور ٣٣ ماده و ٢ ماده ٧ و ۴ بند به با استناد باید ایران اسالمی جمهوری
 خـالف و خصمانه اقدام المللی بین محاکم و امنیت شورای عمومی، مجمع طریق از متحد
  کند. دفاع قاطعانه ایران ملت از حقوق و پیگیری را یکاآمر دولت المللی بین قوانین

                                                                                                                                         
  01/04/1385. وبسایت رهبر معظم انقالب اسالمی، 1
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  گیري نتیجه
 از اثربخــشی چنــدانی برخــوردار  یعنوان ابزار ها به استفاده از تحریم

ً
دیپلماتیک عمــدتا

جانبـه و بـا  صـورت همـه هـا را بـه کوشند تحـریم کنندگان می تحریم دلیلنیست و به همین 
  . ا احتمال موفقیت خود را افزایش دهندت کنندمشارکت تمام کشورها اعمال 

 از بدو شکل
ً
گیری مـورد تحـریم آمریکـا و متحـدان ایـن  جمهوری اسالمی ایران تقریبا

هــا  سـازی اورانیــوم ایــن تحــریم به بهانه غنـی ١٣٨٤اما از سال  است، کشور قرار داشته
هــا را واداشـــتن  گــران و مقامــات غربــی هــدف از تحــریم تحلیــل. ای شـــد وارد دور تـــازه

کردن توانایی ایران  ای، محدود های هسته جمهـوری اسـالمی ایـران بـه متوقـف کردن برنامه
ای، واداشتن ایران به  های هسته نیـاز برای توسعه برنامه در دستیابی به اقالم و تجهیـزات مورد

ق بشـر، ایـران بـه رعایـت حقـو کـردنالله و حمـاس، وادار  متوقف کردن حمایت از حزب
گـذاران  برخـی از سیاسـت نظـرمجمــوع بـه  محدود کردن حوزه نفوذ ایران در منطقـه و در

  .اند هـای ایران ذکر کرده ایجـاد تغییـر بنیـادین در رویکردهـا و سیاسـت ،آمریکایی
آمیز در میـان  آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت  جانبه اقدامات یک

الملـل یعنـی تسـاوی حقـوقی  مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بینها است که  دولت
ها در  ها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقالل و تمامیت ارضی دولت دولت

عدم برخورداری از مشروعیت، فاقد  دلیلبه  ها تحریماست.   المللی بین  میان اعضای جامعه
المللـی بایـد بـر  هـای بین ن دلیـل در فرآینـد تحریمباشند. بـه همـی المللی می وجاهت بین

ها بر افـراد  هایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تأثیر این تحریم جنبه
ه ویژه غیرنظامی بی

ّ
  ای معطوف داشت. گناه، توج

 هـا تحریم طریق از الملل بین حقوق اعمال  ایده با اخالقی های ارزش و مالحظات پیوند
ادی، امـری ضـروری اسـت. نظـام اقتصـ هـای تحریم از اسـتفاده در آنهـا بر مؤثر ارتنظ و

هـای ملـی  مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولت  به علت عدم وجود یک  الملل کنونی بین
بایـد   المللی بین  جامعه هاست. دولت  منظور همکاری بین به  مستلزم احترام متقابل و نزاکت

ب در جستجوی  نظام مجازات قابـل اعمـال جهـانی بـا  مین یک أمنظور ت شترک بهم یچارچو
   اهداف مشترک باشد.

ارگـان   عنـوان فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت بـه ،در همین راستا
و  ٣٩اساس مـاده  تشخیص تهدید بر علیه صلح و یا عمل تجاوز را بر  امنیت جمعی، وظیفه
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 ٤٢ و (عـدم توسـل بـه نیـروی مسـلح) ٤١ی به موجب مـواد اتخاذ مکانیسم اجرایی مقتض
  وسـیله ههای وضـع شـده بـ است. مجازات کردهنیروی مسلح) منشور را تفویض   (توسل به

گـردد بـرای کلیـه اعضـای  شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور اتخاذ می
المللـی محسـوب  یـت بینمنشور که اسـاس نظـام امن ٢٥  استناد مادهه سازمان ملل متحد ب

اعضـای سـازمان  ،منشـور ٤٨ماده  ٢باشد. به عالوه بر اساس بند  الرعایه می ، الزمشود می
  هستند.امنیت   وسیله شورای هب اتخاذ شدههای  متعهد به اجرای قطعنامه

منشور نیز منعکس شده اسـت  ٢٤ماده  ١اجرای تصمیمات شورای امنیت در بند   وظیفه
ثر، مسئولیت حفظ صلح و ؤمنظور تأمین اقدام سریع و م اعضای سازمان به به موجب آن  که

کنند که شورا از طـرف آنهـا  و موافقت می کردهالمللی را به شورای امنیت واگذار  امنیت بین
جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکـیم امنیـت  های یک . بدون تردید تحریمکنداقدام 

لل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانـه سرنوشـت و عـدم اجتماعی م  جهانی، همبستگی
  المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است.  توسل به زور در روابط بین

 منظور  بـه کـه هستند خصمانه اغراض با ابزارهایی غربی سیاستمداران منظر از ها تحریم
  و اند شده تعریف سیاسی اهداف به دستیابی و کشورها رفتار تغییر

ً
 کـردن وارد بـرای عمومـا

از  اسـالمی ایـران. شـوند می سازی پیاده و طراحی هدف، کشور اقتصاد به هزینه و خسارت
 تحـت المللـی بین تعهـدات نقـض بهانه به آمریکا سوی از بارها که است کشورهایی جمله

  است. گرفته قرار جانبه یک های تحریم
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