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 های اقتصادیالملل با تأکید بر تحریمتحریم اقتصادی از منظر حقوق بین

 ایعلیه جمهوری اسالمي ایران در موضوع هسته 

  

 **مهرنوش میرزاامرجي/ 1*دکتر وحید آرایي 

 
 

 دهیچک

اصول حقوق بین الملل عمومی حاكم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزوو  كوزور ا  ر        

تدزرمم   ،زمینه اقتصا ی و ا میت رابطه بین كوور ا برای تنظیم كنندگا  منوور سازما  ملزل متدزد  

و  است ه رعامت مقررات امن منوور  ر نظر گرفته ا باقتصا ی را بعنوا  سالحی برای وا ار كر    ولت

-جمهوری اسالمی امزرا   ر سزال   اند. ر فصل  فت منوور موخص نمو ه را  قیقاً شرامط توسل به آ 

 زای صزل    مرمکا به جهزت فعالیزت  آ ای اخیر و بطور متعد  از سوی كوور ا و باالخص اماالت متدده 

با توجه به امنکه  ستیابی به  قتصا ی قرار گرفته است. مقیناً ای شدمد اای خو  مور  تدرممآمیو  سته

حق مسزلم كوور اسزت،   ای،  ای  ستهمعا ده منع گسترش سالحای بر اساس انرژی صل  آمیو  سته

عرمف شده  ر منوور سزازما   تل تدرمم كننده، نه به جهت ا داف  ر حقیقت اعمال فوار ا از سوی  و

كزه آژانز     چزرا   مرمنه بزو ه اسزت.    ای شمنی ای سیاسی و ورزی ملل، بلکه بیوتر به جهت غرض

 سزاال بنزابرامن   المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صل  آمیو اورانیوم را به  مه كوور ا  ا ه است.بین

از  ای  سزته اقتصا ی علیه جمهوری اسالمی امرا   ر موضع   ای تدرمماز جامگاه  باشد میاصلی عبارت 

 شزورای  و غرب سوی از سالحی عنوا  به اقتصا ی  ایتدرمم ؟.باشد میالملل چگونه منظر حقوق بین 

از جملزه   غربزی   زای سیاسزت  مخزالف  ما و مستقل كوور ای علیه غربی كوور ای تدت كنترل امنیت

 رو .می جمهوری اسالمی امرا  بکار

 ها کلید واژه

 الملل اقتصا ی.شورای امنیت، حقوق بینالملل، تدرمم اقتصا ی، منوور سازما  ملل متدد، حقوق بین

                                                                 
 araei@ut.ac.ir                                                         )نومسنده مسئول( انوگاه تهرا   كترای علوم سیاسی از  *

 یئطباطبا عالمه  انوگاه از الملل نیب روابط ارشد كارشناس **
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 مقدمه

 ناقض بركوور ای فوار اعمال جهت شده بینی پیش  ایراه از مکی متدد ملل منوور  ر     

 به مهم وظیفه باشد. امنمی غیرنظامی حلراه مك بعنوا  ما متجاوز، برقراری تدرمم صل 

 شده سپر ه المللیبین امنیت و  صل ركن حافظ مهمترمن عنوا  به ملل سازما  امنیت شورای

 تهدمدات توخیص كه شامل است اختیاراتی و وظامف  ارای ملل سازما  امنیت شورای است.

 اتخاذ اقدام ما اقتصا ی  ایتدرمم وضع و ایمنطقه ما المللیبین امنیت و صل  علیه موجو 

بر  شو .می جها  كاستراتژم  ر مناطق ملل سازما  مسئولیت اعمال و متجاوز علیه نظامی

 ملل سازما  امنیت شورای است، آمده منوور  فتم فصل ذمل  ر كه منوور 14 ما ه اساس

  اتدرمم به توسل با المللی،بین صل  و امنیت به تهدمد نسبت را خو  واكنش تواندمی متدد

شورای اقتصا ی است كه از سوی  ی ا ممتدر،  ا ممتدرو موثرترمن  نمپركاربر تر   د. نوا 

 ،گر ند یم می ا ممتدرمنوور چنین  14ما ه امنیت سازما  ملل علیه كوور امی كه بر اساس 

كه از  یا گونهبه  اند نمو هبه امن سو رشد قابل توجهی  09  ه از   ا ممتدر. امن شو  یم اعمال

  ر نهات سر  جنگ  ورا   ر  اتدرمم امن اعمال سابقه .شو  یم ا م«   ه تدرمم»عنوا  آ  به 

-می موا ده 4011  ر جنوبی و آفرمقای 4011  ر جنوبی رو زمای كوور ای علیه مور   و

 كوور ای را علیه  امیتدرمم چنین ملل سازما  امنیت شورای سر ، جنگ از پ  شو .

  دف است. كر ه اعمال امرا  و سو ا   امتی، لیبرما، رواندا، لیبی، آنگوال، سابق، موگسالوی

 و المللبین جامعه اعضای  نجارشکنی از جلوگیری اقتصا ی،  ایتدرمم مالاع اساسی از

 فوار اثر  ر امنیت شورای اخیر  وره طی اما و  نجار است. اصول امن رعامت به توومق

 متدده اماالت مثال عنوا  به است. اتخاذ نمو ه اعضا قبال  ر  وگانه رومکر ی بورگ  ایقدرت

 تهدمد ما و   دمی تهاجم قرار مور  را  ا ولت و كوور ا سامر ختلفم  ایبهانه به كه آمرمکا

 ای استمنطقه  ایبدرا  از بسیاری منوأ كه صهیونیستی رژمم ما و كندمی نظامی عملیات به

 تدرمم 481 تعدا  اول جهانی جنگ از بعد  ستند. از تدرممی اقدامات  رگونه از مصو 

 است. صورت گرفته امرمکا توسط آ  ر مو 419 كه است شده اعمال اقتصا ی

عمومی  المللبین حقوق منظر از اقتصا ی  ایتدرمم بررسی بر تمركو با حاضر پژو ش     

 المللبین حقوق عرصه  ر اقتصا ی را  ایتدرمم موروعیت عدم ما موروعیت تا كوشدمی

-قطعنامه و ملل منوور راز منظ اقتصا ی جانبه مك  ایتدرمم كه واقعیت امن نمامد. ارزمابی

  ایتدرمم حتی ندار  و اثبات قابلیت المللی بین  نجار ای مجموع  ر و ملل سازما   ای
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 گیر ؛نمی قرار شورای امنیت و ملل سازما  نیات و ا داف چارچوب  ر امنیت شورای اقتصا ی

تدت  منیتا شورای و غرب سوی از سالحی عنوا  به اقتصا ی  ایتدرمم امروز آنکه بومژه

از جمله  غربی  ایسیاست مخالف ما و مستقل كوور ای علیه غربی كوور ای كنترل

 و قواعد با حتی اقتصا ی  ایتدرمم كه است حالی امن  ر رو .می جمهوری اسالمی امرا  بکار

 اند، اشته آ  گیریشکل  ر ممتازی سهم كوور ای غربی كه المللبین حقوق  نجار ای

 مد.نمانمی تطابق

  

 تحریم اقتصادیو پیشینه  ماهیت

نیو  امروزه تدرمم اقصا ی به عنوا  ابواری  ر جهت تضمین اجرای قواعد بین المللی و     

ن المللی ا میت فراوانی مافته است. امن اقدام از منظر حقوق بین حفظ و اعا ه صل  و امنیت بی

وار و سلطه بر سامر كوور ا و ما الملل اساساً موروع است، مگر آ  كه  دف از آ  اعمال ف

اقتصا ی  ر موار ی  م كه  ی ا ممتدرمغامرت با تعهدات قرار ا ی كوور ا باشد. اعمال 

و تابعا  حقوق بین الملل بامد  ر  باشد یمموروعیت  ار  منوط به رعامت قواعد بین المللی 

ر چارچوب آ  اقدام حقوقی را بپذمرند و   ی ا تممددو اقتصا ی، برخی  ی ا ممتدراعمال 

حفظ صل  و امنیت » منوور مکی از ا داف ملل متدد عبارت است از: 4ما ه  4بند  طبق نمامد.

برای پیوگیری و رفع تهدمدات علیه  ماثربین المللی و به امن منظور، اتخاذ اقدامات جمعی 

الفات ما صل  و سركوب اعمال تجاوزكارانه ما سامر موار  نقض صل  و تعدمل ما فیصله اخت

مسالمت آمیو و  ی ا راهبین المللی كه ممکن است به نقض صل  بیانجامد از  ی ا تیوضع

 «.مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل

منظور  به كوور چند ما كوور مك علیه اقتصا ی قهرآمیو تدابیر توا می را اقتصا ی تدرمم     

كوور  نظرمات كننده بازگو كم  ست ما و متدرم  دف مور  كوور  ایسیاست  ر تغییر امجا 

تدرمم   مگر عبارت (. بهBarrye, 1988:4)نمو  تعرمف شونده تدرمم مقابل  ر كننده تدرمم

 واقع  ر خیو .می بر مکدمگر با كوور ا اقتصا ی روابط و قطع  ر سلبی اقدام از اقتصا ی

 سوی از خارجی سیاست  دافا به نیل جهت  ر ابواری عنوا  به اقتصا ی تدرمم امروزه از

 كوور اقتصا ی روابط تدرمف كننده تدرمم كوور  دف نمو . ما  توا می كوور ای  مگر

 (.  ر4104:1 باشد)خواجی،می كوور آ  المللیبین تجارت سط  كا ش از طرمق شونده تدرمم

 ما ولت  مك نظامی ما سیاسی اقتصا ی، اجتماعی، تدرمم روابط تر،جامع تعرمفی  ر مجموع
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 تدرمم چهره وجو  امن با است. قبول مور  رفتار ما امجا  تنبیه جهت  ا ولت از ایمجموعه

 خاص  ولت مك خدمات و كاال ا كه آنجا گر  ؛آشکار می المللبین اقتصا  روابط  ر بیوتر

 (.01: 4184و نونام،  )گرا امشو می بامکوت

 جانبه چند ما و جانبه مك  ایتدرمم به توا می را اقتصا ی  ایتدرمم  مگر منظر از     

 حاضر حال  ر نمو . تجومه كوور ا علیه امنیت اقتصا ی شورای  ایتدرمم ما و كوور ا

  ایتدرمم ما و اروپا اتدا مه ما و آمرمکا سوی از جانبه اقدامی مك عمدتاً اقتصا ی ی ا ممتدر

 گر  .شامل می را ملل سازما  توسط جمعی

شو  و شامل می م اقتصا ی اغلب به عنوا  جامگومن جنگ و اعمال قوه قهرمه تلقیتدرم     

اقتصا ی  ر مك تقسیم بندی  ی ا ممتدر انواع روابط اقتصا ی اعم از تجاری و مالی است.

. شوند یمتقسیم  1و نظامی 1، مسافرتی2یمال ،4تجاری ی ا ممتدرموضوعی به چهارگروه كلی 

است ممنوعیت فروش و  ا وستد كاال و خدمات با اشخاص  دف كه تجاری عبارت  ی ا ممتدر

مالی براساس نها  ای  ی ا ممتدر .شوند یمصا رات و وار ات تقسیم  ی ا ممتدرمعموالً به 

 نمتر جمرامسافرتی مکی از  ی ا ممتدر .شو  یممالی به سه حوزه بانك، بیمه و بورس تقسیم 

 رمامی،  وامی ما زمینی اشخاص  دف را  ی ا مسافرت كه با امجا  مددو مت برای  است ممتدر

  است ممتدر. منع صدور وموا برای افرا  تدت تدرمم از جمله امن   ند یمتدت فوار قرار 

(Hafbauer and other,2007:p45 تدرمم نظامی  ر واقع بخوی از .)تجاری و  ی ا ممتدر

صا رات تسلیدات  تیممنوع .  د یممالی است كه توا  نظامی فر  تدت تدرمم را  دف قرار 

 نظامی است. ی ا ممتدرنظامی به كوور  دف از جمله 

از  امرلند  ر انگلیسی مالك مك اجتماعی -اقتصا ی گرفتن قرار انووا  ر به تدرمم پیوینه     

 از اصطالح امن كه گر  می بر مالك آ  ظالمانه رفتار خاطر به امرلند سر زمین مجمع سوی

مابد. می تسری عمومی الملل بین حقوق به آرام آرام و المللبین صفده به كار روابط حقوق

جامعه ملل كه  ر فاصله بین  و جنگ جهانی اول و  وم زمام  ما نگی امور جها  را بر عهده 

 اشت تنها چهار بار مبا رت به تدرمم ما اعمال تدرمم كر  كه تنها  و بار آ  موفق بو .  ر واقع 

نتوانست با بهره گیری از تدرمم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آ  كوور جامعه ملل 

                                                                 
1. Trade Sanction 
2. Financial Sanction 
3. Traver-related Sanction 
4. Arms Embargoes 
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 4009شو . سازما  ملل متدد نیو قبل از تدرمم عراق  ر سال  4011و  4011 ی ا سال ر 

و  مگری تدرمم  4011مکی بر علیه رو زما  ر سال  .تنها  و بار  ست به تدرمم  مه جانبه ز 

 دف ما تنبیه   ا ممتدر.  ر امن 4011لیه آفرمقامی جنوبی  ر سال تسلیداتی  مه جانبه ع

است، ما باز ارندگی ما تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب امنکه تدرمم گاه معطوف به سیاست 

ی است. صاحبنظرا  نمونه امن امر را تدرمم أو به  ست آور   ر  ا گروهنظر  نیتأم اخلی، 

.  دف  ولت  انند یممیدا  تیا  آ  من  ی ا یناآرامبه  لیل  چین از سوی آمرمکا و اروپا

آمرمکا از امن تدرمم تنها نوا   ا   خو  به عنوا   ولتی حامی حقوق بور بو . آمرمکا، 

بیوترمن اعمال تدرمم آمرمکا بیش از  ر كوور  مگر از حربه تدرمم بهره جسته است.  ولت 

 رصد  12كوور  11مم مك جانبه قرار  ا . امن كوور را مور  تدر 11كلینتو  به تنهامی 

 رصد صا رات جها  بو ند. آمرمکا خو   40و مصرف كننده  شدند یمجمعیت جها  را شامل 

 ممتدر زما ی  مده است. طبق برآور  بنیا   رمتیج، ی ا ا مزاعمال شده  ی ا ممتدراز 

 وار شغل را  ر  299ش  ا ، میلیار   الر كا  40كوور جها  صا رات آمرمکا را  21اقتصا ی 

بخش صا رات از بین بر  و كارگرا  بخش صا رات به لداظ  ستمو  مك میلیار   الر ضرر 

 كر ند.

 

 نظری تحقیق یمبان

 ر سیاست بین الملل،  و منطق متفاوت  ر زمینه عملکر  كوور ا  ر تدرمم  مگرا  وجو       

واحد ای سیاسی برابر بو ه و خو  نظام نیو  ر   ار . مکی معتقد است كه نظام بین الملل  ارای

وضعیت آنارشی قرار گرفته است. برامن اساس  ر نظامی كه مك حکمرانی جهانی وجو  ندار  

نیو بر اساس اصل  كوور ا كه  مانند  اخل كوور ا بتواند نظم سیاسی را برقرار نمامد،

.  ر طرف مقابل، نظرمه زنند یمم خو ماری برای  فاع از خو   ست به اقداماتی از قبیل تدرم

فیلسوفا  و جامعه شناسا  قرار  ار . از  مد امن گروه،  ر تنبیه بامد نوعی سلسله مراتب موجو  

باشد تا مك بازمگر بتواند  ر سط  بین المللی علیه بازمگری  مگر تدرمم اعمال كند. از امن نظر 

نظر آنا ، تنبیه، تدرمم اقتصا ی  ر واقع اقدام  كوور ا را نبامد بازمگرا  برابر فرض نمو . برپامه

قدرت برتر علیه كوور فرو ست به منظور تنبیه آ  و  ر پاسخ به اتخاذ رفتاری است كه مور  

میل بازمگر  ژمو  نبو ه است. امن اقدام قدرت برتر ما  ژمو  نیو نه به خاطر حفظ و بقا نظم 
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جدمد  ر سط  بین المللی است كه مطابق با   ژمونیك، بلکه به منظور برقراری نوعی  نجار

 (.1: 4181 )ز رانی،و نیاز ای كوور  ژمو  باشد  ا خواست

اصوالً تدرمم به عنوا   مپلماسی اجبار موتمل برآمیوه ای از  مپلماسی و تهدمد است. با      

  ا هیتنباز وجو   ار . با امن وجو  بعضی   ا ممتدرامن  مه عنصر تنبیه به عنوا   دف  ر  مه 

. چنین تنبیهی برنوع از عقالنیت است. با امن حال شوند یمبرای وصول به  دف اعمال 

. امن  و نوع 2و كنترل گرامانه 4اجباركننده  ارای عقالنیت خو  بر  و نوع است: ی ا ممتدر

 یا وهیآمآشکار، پنها  و ما اجرا )تدرمم از سه بعد با  م متفاوت  ستند:  دف، مخاطب و ندوه 

از  ر  و نوع(.  ر تدرمم اجباری، طبقه خاصی از جامعه معنی نخبگا   ولتی  دف  ستند. 

. اما  ر تدرمم كنترل گرامانه  دف اصلی گر   یم دف آ  تغییر فتار و به صورت آشکار اعمال 

 یا وهیآم. بصورت باشند یمتغییر رژمم و بی ثبات سازی است. مخاطب اصلی آ  مر م عا ی 

شکار و عملیات پنهانی است.  دف آ  وابستگی اقتصا ی است كه منجر به ناآرامی و رفتار آ

 (.44-49: 4181 ز رانی،)شو  یمشورش سیاسی 

كه  می ا مدلمتفاوتی  ر مور  تدرمم مبا   اشت.  ی ا مدل توا  یمبا توجه به مطالب فوق      

تدلیل امن پدمده و نیو پیش بینی به   ا حوزهخاص و با برجسته كر   برخی  یا همزاو ر مك از 

. به عنوا  مثال مکی از اندمومندا  سه مدل پر ازند یمآثار مدتمل آ  بر  ولت تدت تدرمم 

، نظام سیاسی را به  ا ممتدر:  ر قالب آ  1انقالبی مدل .4تدرمم را مفهوم بندی كر ه است:

:  ر قالب امن 1اشکلك دلم .2 گر   یمكه راه برای فروپاشی آ   موار  كند یمحدی تضعیف 

، به حدی است شو  یمكه از سوی تدرمم كنندگا  بر كوور تدت تدرمم بار  می ا نهم ومدل، 

گر    یمخو   ی ا استیسفامده، وا ار به تغییر رومکر  ا و -كه آ  كوور بر مبنای منطق  ومنه

رفتار  ولت تدت  :  ر امن مدل، تركیبی از چماق و  ومج برای اثرگذاری بر1. مدل تکاملی1

شو  تا به تدرمج تغییرات مور  نظر  ر رفتار آ  حاصل  شو  یمتدرمم به كار گرفته 

(Crawford,1999:p26.) 

 

                                                                 
1. Coercive 
2. Manipulative 
3. Rrvolutionary Model 
4. Thumbscrew Model 
5. Evolutionary Model 
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 دیپلماسی تحریم -1

 دف را از  كوور به جای توسل به جنگ با اقناع، كند یمرا بر   مپلماسی تدرمم تالش      

اقدام نظامی  مه جانبه به منوله شکست  مپلماسی  انجام اقدامات خو  باز ار .  ر امن را بر ،

مثبت و  ی ا وهیانگتدرمم است. امن استراتژی، شکلی از مذاكرات انتقا ی است و از تهدمد، 

. الکساندر جورج نخستین بار از اصطالح  مپلماسی كند یممنفی و توومق و ترغیب استفا ه 

نصرف كر   كوور  دف از انجام اقدام ما تدرمم استفا ه كر . غامت نظرمه  مپلماسی تدرمم م

؛ تهدمد و مجازات و تقاضا اقدامات معینی است.  مپلماسی تدرمم  ارای سه ومژگی اصلی است:

ساختن كوور مقابل  دف استفا ه  متقاعد (.Schaub,1998:p44)موافقتامجا  فرصت برای 

 ای اجباری، بسیار زما  عدم موافقت با تقاضا ی ا نهم واز تهدمد و تدرمم است.  مچنین، 

تعرض و حمله  ی ا نهیزم كند یماست.  مپلماسی تدرمم برآور   ومنه را روشن ساخته و سعی 

(. George,1997:p5)شو خو   ی ا تیفعالرا  ور كند تا كوور  دف وا ار به توقف 

 اندتو یم( تهدمدات سیاسی ما  مپلماتیك كه الف  مپلماسی تدرمم شامل سه نوع تهدمد است:

از تهدمد  یتر یقوبه عنوا  شکل متوسط تهدمد اجباری باشد ب( تهدمدات اقتصا ی كه نوع 

گستر ه و  مه جانبه را مدنظر  ار  ج( تهدمد به زور كه شکل بسیار  ی ا ممتدراجباری است و 

مثبت  مراه  ی ا وهیانگقوی و افراطی اجبار است.  مپلماسی تدرمم زمانی موفق است كه با 

 :Bratton, 2005  د )مهم و با ارزش رقیب را مور   دف قرار  ی ا قسمتو   ا نهیزمو باشد 

p106.) 

 دیپلماسی اجبار -2

نظرمه  مپلماسی اجبار و سیاست تدرمم بر اساس مفروضات مدمرمتی و را بر ی تنظیم      

ابط گر مده است. براساس چنین ر یافتی  رگونه كنش بازمگرا   ر قالب سازوكار ای رو

. نظرمه تبا ل اجتماعی و اقتصا ی چهار ر یگ یمسازنده با نیرو ای  دف مور  تدلیل قرار 

؛ ثانیاً افرا  موجو اتی كنند یمافرا   ر پی پا اش  ستند و از مجازات  وری  اوالً مفروض  ار :

از  برند یمر به كا  ا پا اشو   ا نهم وبرای ارزمابی   ا انسا منطقی  ستند؛ ثالثاً معیار امی كه 

 یرمرپذیتأثزمانی به زما   مگر و از انسانی به انسا   مگر متفاوت است؛ رابعاً، روابط اجتماعی، 

و تاثیرگذاری متقابل  ارند. طبق امن نظرمه، بازمگرا  سیاست بین الملل  ر روابط متقابل و 

وابط بوری از . براساس امن نظرمه، رباشند یمچندجانبه  رصد  حداكثرسازی سو  را بر ی 

. رندیگ یممختلف با م شکل  ی ا نهمگو ومنه ذ نی و مقامسه  -طرمق كاربر  تدلیل سو 
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 اشته باشد مانند ائتالف  تواند یممنفی  ستند كه مك رابطه  ر نظر افرا   ی ا ارزش ومنه، 

ر زما  و پول، احساس حسا ت و حقارت. بنابرامن  و نظرمه، مفروض آ  است كه كوور ا و  مگ

. كنند یمتصمبم گیری « زما  مبتنی بر وضعیت-تدلیل سو » یبرمبناكنوگرا  بین المللی 

بر   ا آ موجو  و مقامسه آنها با م و ارزمابی  ر مك از  ی ا نهمگومعنی  ركنوگر با توجه به 

، اعتقا ات و تصورات است  ا ارزش ومنه مبتنی بر وضعیت ذ نی كه شامل -مبنای تدلیل سو 

عینی كه شامل وضعیت اقتصا ی، سیاسی، امنیتی و نظامی است، با  م  ر كنش و  و وضعیت

 (.0: 4101 مصلی نژا ،)گذارند یم ریتأثواكنش  ستند و بر  م 

كه گرچه  ارای ما یتی سیاسی  ر سط   باشد یمتدرمم اقتصا ی از آ   سته مفا یمی      

. امن گونه كند یمحقوقی متجلی  ولی  مواره خو  را به شکل باشد یمروابط بین الملل 

و   ا  ولتاز سوی  یا حربهبه عنوا   ابدم یمكه  ر عرصه اقتصا  بین الملل ظهور   ا ممتدر

به  المل مختلف  ر طول تارمخ   ا  ولت .رو  یمبین المللی علیه مك كوور به كار  ی ا سازما 

اقتصا ی تغییر رفتار كوور  ی ا ممتدراز ا داف  یکم .اند دهمگر اقتصا ی متوسل  ی ا ممتدربه 

اقتصا ی معموالً به عنوا   ی ا ممتدر .باشد یممور  تدرمم به  المل مربوط به روابط خارجی 

كه  دف جنگ  گر   یماستدالل  نگونهما .روند یمابواری  ر تعقیب سیاست خارجی بکار 

: 4110 فلدا  و زامدل،)دمنمااقتصا ی امن است كه تا حد امکا  به اقتصا   شمن خسارت وار  

به  دف بی ثباتی كوور از طرمق فوار ای  توا  یماقتصا ی  ی ا ممتدرا داف  مگر  از (.119

 یا مالحظهاقتصا ی قابل  ریتأثاقتصا ی  ی ا ممتدراكثر موار ،   ر اقتصا ی اشاره كر .

مرا  بطور خصوص ا  ر چندا  قابل توجه نبو ه است.  ا آ برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی 

. وا ار كر   امرا  4آمرمکا بر امرا  ذكر كر : ی ا ممتدرسه  لیل عمده  ر تدمیل  توا  یمكلی 

 ی ا استیس. مجازات امرا  برای اتخاذ 2 کامآمرناخوشامند  ر برابر  ی ا استیسبه كنارگذاشتن 

طرفدار  ی ا هگرو. ابراز مراتب مخالفت نما من با امرا  به منظور جلب نظر 1قبول غیرقابل 

 (.14: 4189 )علیخانی،اسرامیل

كه  ر صد  تاثیرگذاری  گر ند یم اقتصا ی اقدامات منفی مدسوب ی ا ممتدربه نظر  اكسی،    

مجازات به منظور عدم رعامت قانو   لیتدم بر رفتار كوور از طرمق تهدمد و  ر صورت ضرورت،

كه كوور مخالف را به امن  تدرمم اقتصا ی ا رمی است .(Doxy,1972:p528)باشد یم

از  ومنه ناشی از  كمتر كه  ومنه تمکین  ر برابر خواست كوور تدرمم كننده، رساند یمنتیجه 

تدرمم اقتصا ی با قدرت  ی ا همنظراعمال تدرمم اقتصا ی علیه آ  كوور است. بنابرامن، 



 الملل با تأکید بر ...بین حقوقتحریم اقتصادی از منظر            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

991 

ن است كه كوور ام  ا همنظراصلی امن  مفروض اقتصا ی كوور ا،  ارای رابطه مستقیم است.

و  ر نتیجه به خواست كوور ما  شو  یمتدت تدرمم به ناچار از موا ب رفاه اقتصا ی مدروم 

.  ر واقع  ر امن چارچوب است كه طرفدارا  تدرمم، مبانی   د یم تن كوور ای تدرمم كننده،

 .كنند یمنظری خو  را تنظیم 

ما  4 ی را  ر قالب  مپلماسی اتصالاز سوی  مگر برخی از نظرمه پر ازا  تدرمم اقتصا     

با   ا  ولت.  مپلماسی اتصال مك فن نفوذ است.  ر امن فرامند كنند یمتدلیل  2اتصال موضوعی

تا  ر موضوعات اصلی،  كنند یمخاص، موضوعات به ظا ر نامربوط را وار  بازی  ی ا استیس

 ستند، برروی حوزه ضعف  كه  ارای قدرت یا حوزهكسب امتیاز نمامند. به امن معنا كه از 

. امن  مپلماسی بر اساس اجبار ما ترغیب ما وعده پا اش  ر برابر تنبیه گذارند یمطرف مقابل اثر 

.  ر  انند یم. اما برخی رفتار مطیعانه طرف مقابل را منوط به نفوذ و اثرگذاری دمنما یمعمل 

رغیب، بلکه به  لیل القای تدرمجی امن روش اتصال و ارتباط موفقیت آمیو نه به خاطر اجبار ما ت

و  رونی  1، شناسامی1.  ر نظرمه اتصال موضوعی، سه فرامند اطاعتر یگ یمصورت   ا ارزش

.  ر فرامندی نیو شوند یمرسوخ و امدئولوژی( ناشی تعامل )مطرح است كه از  و ومژگی  1سازی

تصا ؛  وم عوامل مستلوم شرامط متفاوتی برای موفقیت است. اول عناصر ملموس مثل اق

؛ سوم فاكتور ای  ا استیسو   ا تیشخصمثل سرزمین،  می ا ارزشسمبلیك و نما من مانند 

جنگ علیه ترور و  فاع از حقوق بور و  موكراسی.  ر امن نظرمه  ر چقدر  دف  مانند .1متعالی

 (.1-1: 4181ز رانی،)كند یمبیوتر سمبلیك شو ، موفقیت تدرمم نیو به حداقل تنول پیدا 

 

 المللهای اقتصادی از منظر حقوق بینمیتحر

با بررسی معیار ای جهانی حقوق بور مندرج  ر منوور سازما  ملل متدد، اعالمیه جهانی      

ا عا  توا  یم، باشند یمبین المللی  حقوق بور وسامر اسنا  مربوطه كه مبین اصول پذمرفته شده

توجیهی   ا ممتدرگر ند امن   ا انسا موقت  رنج و اقتصا ی منجر به ی ا ممتدركه چنانچه  كر 

و توجه به حقوق اساسی بور  بور وستانه ی ا وهماندالملل ندارند. ظهور  حقوق بین از منظر

                                                                 
1. Linkage Diplomacy 
2. Issue Linkage 
3. Compliance 
4. Conccesance 
5. Intenalization 
6. Transendence 
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برای جلوگیری از ورو   یا نهیزمعالی انسانی بامد  ی ا ارزشمبتنی بر كرامت، شخصیت و 

به منظور ا داف و اغراض سیاسی از طرف  ا  كر نا صدمه عمومی به مر م بی گناه و قربانی 

 (.199: 4111 كوشلر،)باشد  ا  ولت

اقتصا ی  ی ا ممتدرالتوام شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل عام  ر زمینه اعمال      

كه عبارتنداز: اصل انسانی بو  ، اصل ضرورت، اصل تناسب.  باشد یممستلوم سه اصل مهم 

عی  ار  و بسیاری از حقوق انسانی را كه  ر زمره حقوق بور قرار اصل انسانی بو    امره وسی

. نتیجه اعمال اصل انسانی بو   به عنوا  مك اصل كلی حقوقی بر ر یگ یمنیو  ر بر  ر یگ ینم

اقدامات غیر نظامی شورای امنیت امن است كه چنین اقداماتی نبامد به آ   رجه از شدت 

مط غیرانسانی حیات قرار  ا ه و با خطر بیماری و مرگ را  ر معرض شرا  ا انسا باشند كه 

ضرورت  ر  ر مور ی كه به مك مرجع عمومی اختیارات توخیصی اعطا  اصل مواجه سازند.

 كند یم ار . چنین مرجعی بامد امن امر را احراز نمامد كه اقداماتی كه اعمال  كاربر  شده باشد،

. اصل باشند یمامجا  گر مده، ضروری   ا  آبه منظور نیل به ا داف اساسی كه به خاطر 

به روابط بین المللی، حقوق  توا  یممتعد ی كاربر   ار  كه از آ  جمله  ی ا نهیزمضرورت  ر 

بین الملل بور و حقوق مخاصمات مسلدانه اشاره نمو . از آنجامی كه سازما  ملل متدد به 

ملوم به رعامت اصل ضرورت خوا د  ، شورای امنیتباشد یماصول كلی حقوق بین الملل ملتوم 

اصل تناسب با ضرورت ارتباط  ار . میوا   ر مددو متی بامد  قیقاً با ضرورت تناسب  بو .

 اشته باشد و ما متناسب با منفعت باالتری باشد كه بوسیله آ  مددو مت، مور  حمامت قرار 

اسب  ر قبال رفتار متضمن واكنوی من  ا ممتدر. اصل تناسب مستلوم آ  است كه ر یگ یم

امن منظور الزم است منافع حاصله از برنامه تدرمم بیش از  به كوور مور  تدرمم باشد.

 (.Davidson,2003:pp10-13)باشدناشی از آ   ی ا ا مز

الملل  ر قر   ای اقتصا ی  ر روابط بینگسترش كاربر  تدرمم باتوجه به مطالب فوق و با     

 ای تدرمم كه آما اصوالً گر   یمر سط  مجامع حقوقی مطرح  مواره   ساالبیستم امن 

ما خیر؟ بر  مین اساس  باشد یماقتصا ی  ر حقوق بین الملل از موروعیت الزم برخور ار 

قائل به سه نظر ذمل شد كه به  توا  یماز جمع بندی نظرات گوناگو   ساالپیرامو  امن 

 :شو  یمبررسی  ر مك پر اخته 
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 های اقتصادیوعیت مطلق تحریمنظریه مشر -1

اصوالً شناسامی اصل حاكمیت به معنای استقالل و آزا ی كوور ا از  ر گونه سلطه خارجی     

)عباسی باشد یم اخلی و خارجی خو  و تساوی كوور ا بر طبق قانو   ی ا استیس ر تعیین 

اكمیت خو  بر بر  مین اساس كوور ا صالحیت الزم را بر اعمال حق ح (82: 4189 اشلقی،

 ای حاكمیتی . منابع طبیعی و اقتصا ی نیو مکی از حوزهندمنما یمقلمرو  اخلی خومش پیدا 

از سوی مجمع « بر منابع طبیعی خو   ا  ولتحاكمیت »باشد. امن امر تدت عنوا  كوور ا می

ر مور  تأكید قرا 4012 سامبر  41مورخ  4891عمومی سازما  ملل متدد  ر قطعنامه شماره 

گرفته است. لذا كوور ا بر اساس حق حاكمیت بر منابع طبیعی خو  مجاز به ارتباط اقتصا ی 

 .باشند یمو ما قطع ارتباط اقتصا ی  ر قالب تدرمم با  ر كووری 

طبق اصول منوور ملل متدد، حاكمیت كوور ا  ر مك سط  مساوی برای تمام كوور ا      

 ر حاكمیت، كوور ا از مداخله  ر امور مکدمگر منع ی  مین تساوی  كه پامه گر   یمتعرمف 

ی صالحیت حاكمیت مك كوور و  ر  . لذا برقراری امتناع از تجارب با  مگرا   ر حوزهشوند یم

(. عالوه بر آ  كه تدرمم 1: 4104 خواجی،)گنجد یم كوور ا امره صالحیت اختیاری و  اخلی 

آنچه  ر چارچوب حقوق بین الملل  امر بر اقتصا ی  ر حقوق بین الملل منع نگر مده و  ر 

. امن نظر ر یگ یمامتناع از آ  نیست،  ر حوزه صالحیت كوور ا طبق اصل حاكمیت آنا  قرار 

توسط  موا  بین المللی  ا گستری  ر پرونده نیکاراگوئه علیه آمرمکا نیو تأمید شده است. 

از حاكمیت خومش  ر گونه  ناشی ی ا تیصالحآزا ند كه  ر چارچوب  كوور ا بنابرامن،

 .به انجام رسانند نندیب یمرفتاری را كه به مصلدت خومش 

كه بتوا  با  باشد ینممك اصل مطلق بدو  قید « اصل حاكمیت كوور ا»با امن وجو       

اقتصا ی كوور ا را علیه  مدمگر  ی ا ممتدرناشی از امن اصل  ی ا تیصالحچنگ ز   به 

قع  ما  گونه كه  موا  بین المللی  ا گستری  ر پرونده بارسلونا توجیه حقوقی كر .  ر وا

كه  ر حوزه   است  ولتمتضمن امن تعهد برای »كه حقوق بین الملل   ار  یمتراكوو  مقرر 

 ر موار ی كه   ا  ا گاهصالحیت خو  اعتدال را اعمال نمامند و از توسعه صالحیت به وسیله 

كنند و از تجاوز بی جهت به صالحیت كوور  مگر كه  مك عنصر خارجی وجو   ار ، پر یو

«. وابستگی بیوتری با آ   ار  ما به طور مقتضی صالحیتش قابل اعمال است، خو  اری كنند

حاكمیت كوور ما به تعبیر  مگر تجلی اصل حاكمیت  ی ا یژگمولذا صالحیت كوور ا كه از 
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ی، ف)ما گر   یم اخلی خومش  ، مددو  به قلمرویباشد یمكوور ا  ر حقوق بین الملل 

18:4181). 
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 ر حقوق بین الملل موروعیت   ا ممتدربر خالف نظر پیوین مبنی بر موروعیت مطلق      

.  ر واقع اقدامات متقابل باشد یم ر امن نظر نه لووماً مطلق بلکه تدت شرامطی مجاز   ا ممتدر

، بر اساس طرح كمیسیو  حقوق بین ابدم یماه  ر قالب تدرمم اقتصا ی جلوه كوور ا كه گ

كه  ر اقدامات  باشد یمه از نکات مهمی ر. بر امن اساس رعامت قواعد آماند آمدهالملل به نظم  ر 

به منظور جلوگیری  تواند ینملداظ شو . بر  مین مبنا  یچ كووری  ستمبا یممتقابل كوور ا 

الملل خو  به نقض قواعد آمره حقوق بین الملل متوسل گر  .  ر چند كه  از نقض حقوق بین

 ر  یچ مك از اسنا  ای بین المللی قواعد آمره حقوق بین الملل احصاء نگر مده ولی طبق 

است كه توسط جامعه  یا قاعدهی آمره  ومن قاعده 4010كنوانسیو  حقوق معا دات  11ما ه 

اصلی پذمرفته و به رسمیت شناخته شده است و كمترمن  ر كل به عنوا    ا  ولتجهانی 

 ما  موخصه تخلف از آ  مجاز نبو ه و تغییر آ  فقط توسط ما قاعده بین الملل  مگر ما 

 (.441:4182)حدا ی، آمرمت امکا  پذمر است

 ر قالب اقدام متقابل  كوور ااز سوی   ا آ اقتصا ی كه منوأ صدور  ی ا ممتدرعالوه بر      

، سازما  ملل متدد باشد یمشرامط و ضوابط فوق علیه كوور ای ناقض حقوق بین الملل  تدت

ی حفظ صل  و  و  ر رأس آ  شورای امنیت به عنوا  ركن امن نها  بین المللی كه وظیفه

امنیت جهانی را بر عهده  ار  بر اساس فصل  فتم منوور سازما  ملل متدد، شورای امنیت با 

 .كندبار كننده، صل  و امنیت جهانی را تضمین میتوسل به اقدامات اج

 ر  4منوور 14كه بر اساس ما ه  باشد یماقتصا ی از جمله اقدامات غیر نظامی  ی ا ممتدر     

و پ  از آ   گنجد یمحوزه اختیارات شورای امنیت  ر جهت حفظ صل  و امنیت بین المللی 

                                                                 
4
ت ا  شورا مبا رت به چه اقداماتی تصمیم بگیر  كه برای اجرای تصمیما تواند یمشورای امنیت » ی امنیت:شورا 14 ما ه 

د بخوا د كه به امن قبیل اقدامات اعضای ملل متد از تواند یمو ای مسل  نباشد الزم است و كه متضمن استعمال نیر

مبا رت ورزند. امن اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام ما قسمتی از روابط اقتصا ی و ارتباطات راه آ ن،  رامی، 

 (.19منوور سازما  ملل، «)سیاسی باشد  وامی، پستی، تلگرافی، را مومی و سامر وسامل ارتباطی و قطع روابط
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ما اقدام تجاوزكارانه احراز گر  ؛ علیه منوور تهدمد علیه صل ، نقض صل   10كه طبق ما ه 

 .رو  یمكوور خاصی به كار 

از نومسندگا  حقوق بین الملل با تفسیر بند مك منوور و جو نخست آ  كه  ر  برخی     

و  ر یگ یمقرار  ماثرارتباط با حفظ صل  و امنیت بین المللی از طرمق اتخاذ اقدامات جمعی 

و حقوق بین الملل كه  ر جوء  وم بند به حل و فصل مسالمت ذكر لووم انطباق با اصول عدالت 

، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل  فتم منوور ملوم به شو  یمآمیو اختالفات مربوط 

منوور كه شورا را  21ما ه  2با توجه به بند »؛ ولی  انند ینمرعامت اصول حقوق بین الملل 

منوور كه  4( ما ه 4متدد عمل نمامد و نیو بند )موظف نمو ه است طبق ا داف و اصول ملل 

تدقق صل  و امنیت بین الملل را  ر پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل قابل حصول قلمدا  

. بنابرامن شورای امنیت با وجو  سرشت باشد یمنمو ه، شورا موظف به اعمال حقوق بین الملل 

لذا شورای امنیت  ر كاربر  « قرار   د سیاسی خو  بامد حقوق بین الملل را فرا راه خو 

اقتصا ی خومش ملوم به رعامت منوور سازما  ملل، اصول حقوق بین الملل از  ی ا ممتدر

 .باشد یمجمله رعامت قواعد آمره، حقوق بین الملل بور و حقوق بور  وستانه 

زما ی  ید امر تاقتصا ی  مه جانبه از سوی شورای امنیت  ی ا ممتدربا امن وجو  اعمال      

را پیرامو  موروعیت امن اقدام و تعارض آ  با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق 

 ی ا ممتدربور برانگیخته است. چرا كه  نگام تدومن منوور ملل متدد و موا  مربوط به 

  و ی فر  به عنوا  موضوع ما تابع حقوق بین الملل مطرح نوده بو  نوز اندموه»اقتصا ی 

كه  ر صالحیت  اخلی  ولت او قرار  اشت. به  شد یمحقوق شخص انسا  اساساً از اموری تلقی 

)ممتاز، «تی به اصل حاكمیت  ولت نسبت  ا امن ترتیب سکوت منوور را بامد به نگرش سن

111:4181.) 

ه اقتصا ی  مه جانبه شورای امنیت  ر تنافی با حق حیات ب ی ا ممتدرامن واقعیت كه      

 ، امری انکار ناپذمر است.ر یگ یمعد آمره حقوق بین الملل قرار اعنوا  مکی از قو
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الملل كه بر  اقتصا ی از منظر حقوق بین ی ا ممتدرامن نظرمه برخالف موروعیت مطلق      

ر ا،  ر گونه مداخله  ر قلمرو حاكمیت كوور ا را از مبنای تفسیر وسیع از حق حاكمیت كوو

، به اصل عدم كند یمجمله صالحیت كوور ا  ر ندوه ارتباطات اقتصا ی و تجاری به شدت ر  
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منوور حقوق و  12. ما ه نگر  یماقتصا ی از منظری  مگر  ی ا ممتدرمداخله و نسبت آ  با 

از اقدامات اقتصا ی، سیاسی ما  تواند ینمولتی كه  یچ    ار  یماعالم   ا  ولتوظامف اقتصا ی 

 ر نوع  مگر از امن اقدامات برای مجبور كر    ولتی  مگر جهت فرمانبر اری از آ   ر اعمال 

مجمع  2414امن معنا  ر قطعنامه  .حق حاكمیت خو  بهره بر  ما امن اقدام را توومق نمامد

ه  یچ  ولتی حق ندار  به طور مستقیم ما مور  تأكید قرار گرفته است ك 4011عمومی  ر سال 

 ی ا ممتدرغیر مستقیم به  ر  لیلی  ر امور  اخلی ما خارجی  ولت  مگر مداخله كند. لذا 

ثانومه علیه كوور ای ثالث كه با كوور مور   دف تدرمم  ر حال  ی ا ممتدراقتصا ی به ومژه 

(.  ر واقع 429:4182)حدا ی، ندمانم یم، اصل عدم مداخله را نقض باشند یممبا له اقتصا ی 

اقتصا ی با ورو  به حوزه آ   سته از اموری كه  ر صالحیت  اخلی مك كوور قرار  ی ا ممتدر

. دمنما یمی بین الملل سلب   ار ، آزا ی تنظیم روابط اقتصا ی و مالی مك كوور را  ر عرصه

بعث از اصل حاكمیت كوور ا امری كه  ر تناقض آشکار با اصل عدم مداخله  ر امور مکدمگر من

. عالوه بر آ  كه تعهد كوور ا از ر یگ یمو تساوی حاكمیت آنا   ر حقوق بین الملل قرار 

منوور ملل متدد مندصر به زور نظامی  2ما ه  1خو  اری از توسل به زور مستند به بند 

از سوی  مگر . شو  یم، بلکه تمام ابعا  زور از جمله سیاسی و اقتصا ی را شامل گر   ینم

كه حاوی منع كاربر  زور از طرمق نظامی و سیاسی ما به  ر ندو  مگری  4019اعالمیه 

اقتصا ی كه  ر آ  نوعی زور مستتر  ی ا ممتدر، مومد امن معناست كه استفا ه از باشد یم

 (.41: 4104 )خواجی،باشداست، بر مبنای منوور ملل متدد غیر قانونی و فاقد موروعیت می

 مکجانبه از سوی مك كوور علیه  مگری، سه ی ا ممتدرالملل  ر زمینه  از منظر حقوق بین     

  :رومکر  مختلف وجو   ار 

حاكمیت كوور ا مجاز است. به عبارت  براساس اصل  ا ممتدرالف( رومکر  اول، اعمال امن      

خارجی خو  با  مگرا  آزا انه عمل كنند لذا   ر تنظیم روابط توانند یم مگر از آنجا كه كوور ا 

 مگر قطع رابطه نمامد ما رابطه برقرار كند.  مین   ر كووری از نظر سیاسی حق  ار  با كوور

برای  توانند یم ار . لذا براساس امن رومکر  كوور ا  اقتصا ی نیو وجو  مسائلرابطه  ر 

  .تصا ی قرار   ند مگر را تدت فوار اق پیوبر  ا داف سیاسی خومش كوور

از سوی مك كوور علیه  مگری مجاز شمر ه  ب(  ر رومکر   وم، جنگ مستقیم اقتصا ی     

 ی ا ممتدرثالث به حداقل برسد. تمركو اصلی  ی ا برطرفآثار مضرات آ   دمبا یمو  شو  یم
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من آثار  ارای كمتر  ا ممتدرامن  ستمبا یمو لذا  باشد یماقتصا ی بر كوور ما كوور ای  دف 

  .بر سامر كوور ا باشد

را  اولیه ی ا ممتدررومکر  سوم، رومکر  منع قانونی است. امن مکتب تدرمم ثانومه، بلکه  (ج     

اقتصا ی  ی ا همنظراز  عمدتاً. امن رومکر  كه جدمدتر از  و رومکر  قبلی است  اند ینمنیو مجاز 

سیاسی لیبرال  لملل. اقتصا  انا سیاسی كالسیك لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین ا

به اقتصا   كالسیك، مدافعا  سرسخت تجارت آزا ند، لذا  ر نوع مانعی را موجب خسارت

 . انند یمجهانی 

رسیم اعمال كوور ا به امن نتیجه می  ر بررسی نهامی رومکر  نظری فوق و مقامسه آ  با     

حقوقی،  ی ا تیممنوعاز موار  علی رغم  كه اقدامات تدرممی كوور ا علیه مکدمگر  ر بسیاری

مك جانبه، تدرمم كوور امی نظیر امرا ،   ر حال گسترش است. از مهمترمن اقدامات تدرممی

  .بو ه است  ای اخیرعراق و لیبی از سوی آمرمکا  ر سال

الملل، براساس بین اساس معا دات و حقوق  ای مکجانبه را برتدرمم توا  یم بنابرامن،     

  :وار  زمر ناموروع خواندم

متدد به كرات اقدامات قهرآمیو اقتصا ی را به عنوا   اول: مجمع عمومی سازما  ملل     

سیاسی مدکوم كر ه است. امن مجمع از كوور ای صنعتی  جهت  ستیابی به ا داف یا لهیوس

رفتار سامر  عنوا  وسیله اعمال فوار اقتصا ی با  دف تغییر از موضع برتر خو  به خوا د یم

  .كوور ا استفا ه نکنند

كوور ای   وم: كنفران  تجارت و توسعه ملل متدد )آنکتا ( نیو اقدامات قهرآمیو كه علیه     

توسعه مافته  كند: تمام كوور ایكند و تصرم  میمدکوم می را ر یگ یم ر حال توسعه صورت 

 ای اقتصا ی مجازات مله و سامرتجاری، مداصره، ممنوعیت معا ی ا تممددو بامد از اعمال 

عنوا  شکلی از اجبار  مغامر با مقررات منوور ملل متدد علیه كوور ای  ر حال توسعه، به

  .گذار ، خو  اری ورزندتوسعه اقتصا ی، سیاسی و اجتماعی امن كوور ا اثر می سیاسی كه بر

 21اساس اعالمیه ومن كه بر تدرمم مك جانبه نقض حق توسعه كوور است. از آنجا سوم:     

توا  شناخته شده است لذا می توسعه، به عنوا  حق جدامی ناپذمر انسانی حق 4001ژوئن 

  .اقدامات تدرممی را ناقض امن اصل مهم حقوق بوری  انست

امن  . ای مك جانبه مداخله آشکار  ر امور  اخلی و خارجی كوور استچهارم: تدرمم     

 مچنین  .باشد یممنوور  12منوور ملل متدده،  مچنین ما ه  2ما ه  1مسئله ناقض بند 
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را منع  مجمع عمومی نیو كه اعمال مقررات فراسرزمینی  ولتی 49/19/  0/11 ی ا قطعنامه

 .گر  مك جانبه نقض می ی ا ممتدربا اعمال  ساز  یم

 

 ایدر موضوع هستهعلیه ایران  ی اقتصادیهامشروعیت تحریم یبررس

ای اقتصا ی  مواره مکی از سازوكار ای مهم  ر نظام امنیت  سته جمعی نوات  تدرمم     

گرفته از منوور ملل متدد بو ه است. اقدامات تنبیهی اقتصا ی  مچنین به عنوا  مك ابوار 

 اعمال مختلف كوور ای سوی از  پیوبر  سیاست خارجی به صورت مکجانبه و چندجانبه

پاما  جنگ سر  تمامل چندانی به استفا ه از ابوار تدرمم از شورای امنیت تا پیش از  .شوند یم

، اما با فروپاشی اتدا  جما یر شوروی سابق و از بین رفتن فضای  و قطبی  ا  ینمخو  نوا  

  ا ممتدرحاكم بر نظام بین الملل، زمینه برای استفا ه بیوتر امن ركن اصلی ملل متدد از 

 1، به بیش از 4009سال پ  از  1اعمال شده طی  یا  ممتدرفرا م شد، به طوری كه شمار 

 سال قبل از امن تارمخ رسید. 11برابر كل موار  اعمال شده  ر طی 

ملل متدد و  مچنین  شورای امنیت سازما  ی ا ممتدرگر    ر امن قسمت تالش می     

حقوق بین  از منظر موازمن یا  ستهامرا   ر موضوع جمهوری اسالمی كوور ای غربی  ر قبال 

 الملل مور  بررسی قرار گیر .

 

 شورای امنیت یها میتحر -1

منوور علیه امرا   1تدرمم  ر چارچوب فصل چندمن شورای امنیت سازما  ملل، تاكنو       

كه    د یمعلیه امرا  نوا    ا ممتدراعمال كر ه است. بررسی پیامد ای حاصل از اعمال 

بر مر م عا ی تدمیل شده و موازمن حقوق بور  ر اثر   ا تممددو بیوترمن رنج و آسیب امن 

مور  نقض گستر ه قرار گرفته است. از آنجا كه مسئولیت حفظ صل  و امنیت بین   ا ممتدر

المللی  ر پرتو رعامت ا داف و اصول سازما  ملل و مقررات منوور به شورای امنیت واگذار 

منوور و سامر معا دات حقوق  11و  21، 4به لداظ نقض موا   می ا ممتدرشده، وضع چنین 

بوری تخطی از حدو  صالحیت و اختیارات قانونی امن شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به 

لداظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خو   ر زمینه حقوق بور، موجبات مسئولیت 

 .(4102)زمانی و زنگنه، ساز  یمبین المللی امن شورا و به تبع آ ، سازما  ملل را فرا م 
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 2949ژوئن  0 ر امرا   یا  سته ی ا تیفعال ر صدر آخرمن قطعنامه تصومبی بر ضد      

شش قطعنامه مرتبط  ر قبل را ما آوری و بر اجرای مقررات  یا هیانیبرئی  شورای امنیت  ر 

 (، سامبر 2991)4111(، هیژوئ 2991)4020عبارتند از:  ا قطعنامه. امن ورز  یمآ  تاكید 

 /Un.sc,s) (2990)4881( و 2998 سپتامبر)4811(،2998 مارس)4891(، 2991 مارس)4111

Res/1929,2010) 

 

 بر موضوعات حقوق بشر ها میتحرتأثیر  -

 حیات ( حقالف

حقی كه سامر حقوق نیو از آ  ناشی شده،  ر  نمتر یعالحق حیات به عنوا  مهمترمن و      

بور، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و كنوانسیو  حقوق كو ك و  اعالمیه جهانی حقوق

ضد امرانی  ی ا ممتدربسیاری اسنا  بین المللی  مگر مور  تاكید قرار گرفته است. آثار منفی 

شورای امنیت بر حق حیات شهروندا  امرانی انکار ناپذمر است. چرا كه بروز فقر، وقفه  ر ارائه 

، گسترش میوا  مرگ و میر را به  نبال  ا ممتدرو   ارو  ر نتیجه خدمات اجتماعی و كمب

نفر از شهروندا  امرانی به   ا  ه،  ا ممتدر،  ر طول  وره اعمال  ا گوارش اشته است. بر اساس 

 .اند  ا ه لیل كمبو   ارو و گسترش فقر جا  خو  را از  ست 

ورای امنیت موجب شده است كه ش ی ا ممتدرقرار  ا   موا   و منظوره  ر فهرست      

بسیاری از شهروندا  امرانی از حق استفا ه از تجهیوات پوشکی ساخته شده از امن موا   و 

  ا ممتدرمنظوره مدروم شوند و جا  خو  را از  ست بد ند.  مچنین تاثیرات اقتصا ی منفی 

به غذا كه مکی از موجب افوامش قیمت موا  غذامی و باال رفتن نرخ تورم شده و حق  سترسی 

 را به خطر انداخته است. شو  یماصول بنیا من بوری مدسوب 

 

 زندگی مناسب ی( استانداردهاب

بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بور،  ر فر ی حق  ار  سط  زندگی، سالمتی و رفاه خو       

كند.  نیمتأطبی و خدمات الزم اجتماعی  ی ا مراقبترا از حیث خوراك، مسکن،  اش خانوا هو 

 اعالمیه حقوق بور بر حق استفا ه از سط  مناسب زندگی و سالمتی ورفاه تاكید  ار . 21ما ه 

اعمال شده، با تاثیرگذاری منفی بر تولید، اشتغال و  رآمد ملی، باعث باز  ی كم  ی ا ممتدر

اقتصا ی، كا ش میوا   رآمد و امجا  شکاف اجتماعی گر مده و  ر مجموع سط  زندگی و 
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معیوت شهروندا  امرانی را تنول  ا ه است و آنها را از  اشتن استاندار  ای مناسب زندگی 

 مدروم كر ه است.

اعمال شده  ر زمینه خدمات مالی  ی ا تممددو شورای امنیت،  4020بر اساس قطعنامه      

ه علیه سیستم بانکی موجب شده است كه  ومن  ا ممتدرعلیه بخش كوتیرانی و  یا مهیبو 

ترانومت كاال ا افوامش مابد و قیمت تمام شده كاال برای شهروندا  امرانی باال برو  و امن مسئله 

 ر كنار تورم كمر شکن و نرخ باالی بیکاری موجب مدروم شد  شهروندا  امرانی از 

 .(4102)زمانی و زنگنه، استاندار  ای مناسب زندگی شده است

 

 سالمت و بهداشت ( حقج

ت و بهداشت و برخور اری از امکانات و خدمات پوشکی و  رمانی از حقوقی است حق سالم     

الزم  ی ا رساختمزبا بر م ز     ا ممتدركه مور  تاكید ومژه اسنا  حقوق بوری قرار  ار . 

برای ارائه خدمات بهداشتی و  رمانی و توقف وار ات  ارو ای مور  نیاز بیمارا  مبتال به 

 موا  قیمت افوامش  مچنین. است  ا ه افوامش را میر و مرگ میوا   ج،صعب العال ی ا یماریب

 و لبنیات و گوشت مصرف سرانه كا ش موجب  ا ممتدر از ناشی  شوار شرامط  لیل به غذامی

موا  غذامی  ر كوور و بروز سوء تغذمه  ر شهروندا  شده است كه اثرات منفی ناشی از  سامر

 ت قابل موا ده خوا د بو .آ  بر سالمت جامعه  ر بلند مد
 

 آموزش ( حقد

میثاق حقوق اقتصا ی، اجتماعی فر نگی، حق  ر فر ی را  ر  سترسی به آموزش و      

حقوق بور بر حق بهره مندی از  هیاعالم 21ما ه  چنانچه پرورش به رسمیت شناخته است.

 توانند ینمع امرانی شورای امنیت، اتبا 4111بر اساس قطعنامه  آموزش و پوو ش تاكید  ار .

به تدصیل بپر ازند. امن اقدام به معنای تسری  ا    یا  ستهمرتبط با امور  ی ا رشته ر 

 ولت امرا  ندارند. شا د  ی ا استیسبه شهروندا  امرانی است كه  یچ  خالتی  ر   ا ممتدر

آ  كوور  ر  ی ا  انوگاه انوجوی امرانی  ر  49مثال، جلوگیری  ولت نروژ از ا امه تدصیل 

 (.4104) رستی، شورای امنیت است ی ا ممتدرچند رشته فنی به بهانه تبعیت از 
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شورای امنیت سازما   4891 مچنین بامد به امن نکته اشاره كر  كه بر اساس قطعنامه      

توسعه  یا  ستهتدقیقاتی و توسعه علم  ی ا تیفعالملل متدد، از امرا  خواسته شده است تا 

 منافات  ار .  ا ملت  خو  را متوقف كند. امن بند از قطعنامه با حق توسعه  انومندا

 

 مشروع دفاع حق ه(

كه از جامگاه  شو  یممدسوب « حق ذاتی»منوور مك  14حق  فاع موروع بر اساس ما ه      

 ی ا سالحكه قرار  ا    رسد یمواالمی  ر حقوق بین المللی عرفی نیو برخور ار است. به نظر 

شورای امنیت علیه امرا ، به امن حق ذاتی امرا   ی ا ممتدر(  ر فهرست یا  ستهعارف )غیر مت

موجب تضعیف قوای نظامی امن كوور شده و  تواند یمو  ساز  یم ر  فاع از خومش خدشه وار  

 ز .سا پذمر آسیب آمنده احتمالی تجاوزات قبال  ر را آ  

اقتصا ی با  و  ی ا ممتدرگرفتن حقوق بور  ر وضع  اختیار شورای امنیت مبنی بر نا مده     

از  تواند ینممددو مت اساسی مواجه است: مددو مت نخست امن است كه شورای امنیت 

طرح موا   19ما ه اساسی بور را نا مده بگیر . طبق  حقوق اقتصا ی، ی ا ممتدرر گذر اعمال 

ازحقوق اساسی بور باشد،  ر شمار راجع به مسئولیت  ولت،  رگونه رفتار متقابلی كه تخطی 

. مددو مت  وم امن است قواعد حقوق بور را به ندوی كه ر یگ یماقدامات متقابل ممنوعه قرار 

موجب تهدمد علیه صل  و امنیت بین المللی گر  ، نا مده نبامد بگیر ، زمرا امن اقدام با توجه به 

كننده فلسفه وجو ی خو  شورا  نقض مسئولیت اصلی شورا  ر حفظ و امنیت بین المللی،

 .(Davidson,2003:pp23-24) .باشد یم

 

 یکجانبه یها میتحر -2

شورای امنیت  ی ا ممتدرآنها آمرمکا پ  از ناتوانی  ر تودمد  رأسكوور ای غربی و  ر      

علیه امرا    ا ممتدراقدام به تودمد  2942علیه امرا  به  لیل مخالفت روسیه و چین، از سال 

، اما گر   یمآمرمکا علیه امرا  به بیش از سه   ه قبل باز  ی ا ممتدرند. البته سابقه كر 

، از اند افتهمفلج كننده شهرت  ی ا ممتدركه به  یا  ستهاعمال شده  ر زمینه  ی ا ممتدر

، مجازات كوور امی  ا ممتدربطور كلی  دف از كاربر   برخور ارند. یا ژهموگستر گی و شدت 

.  مچنین اند  ا ه یمكه ثروت و امنیت آمرمکاو متددا  او را مور  تهدمد قرار بو ه است 

 ستیابی به ا داف امدئولوژمك و پیگیری سیاست تجاری استراتژمك و مناسبات تجاری از 
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اعالم شده برای اعمال تدرمم، جلوگیری از   دف است. رفته یمجمله مقاصد امرمکا به شمار 

كوتارجمعی و  ی ا سالحمالی توسعه و كسب  نیتأمسم بین المللی و امرا   ر حمامت از ترورم

 ابوار حمل و پرتاب آ  از طرمق مددو  كر   توسعه توا  امن كوور تعرمف شده است.

گستر ه و متنوعی علیه صدور موا  خاص  ی ا ممتدر 2998اكتبر تا  م 4080اواخر از      

 ی ا نهیزمفوق العا ه  ر خصوص  ی ا ممتدرشیمیامی و تاسیساتی، كاال ای  ومنظوره 

امرا  از جمله تدرمم بانك صا رات و  ی ا بانكبازرگانی و سرمامه گذاری، قانو   اماتو تدرمم 

امرانی وابسته به سپاه و بانك ملی، نیروی قدس سپاه و بانك  ی ا شركتسپه، تدرمم افرا  و 

ا كوتی رانی و  واپیمامی جمهوری صا رات  ر زمینه  مکاری با امن نیرو، تدرمم معامله ب

تدرمم بانك توسعه صا رات امرا  بو ه است. امن  2998اكتبر  21تا  نمآخراسالمی امرا  و 

 ر فواصل مختلف زمانی و با رومکر  ا و ا داف مختلف از سوی اماالت متدده اتخاذ   ا ممتدر

مركوی امرا  نیو از سوی بانك  2942 رسال  .(419: 4104 را  و موسوی فر ، ی)مامناند شده

 آمرمکا تدرمم گر مد.

 ر مور  ممانعت اشخاص ثالث  4آمرمکا ازمنظر حقوقی مك تدرمم ثانومه ی ا ممتدر     

. زمرا  ر امن تدرمم اماالت متدده كوور ای  مگررا به  لیل گر   یمازمعامله با امرا  مدسوب 

ستفا ه از تدرمم ثانومه عموماً مغامر با تفا م . ا  د یممعامله با مك كوور ثالث مور  تجاوز قرار 

مور  قبول از صالحیت بین المللی است. به نظر استر ، تدرمم ثانومه  میوه مبتنی بر اعمال 

 (.,stem: 1994 6)باشد یمصالحیت برو  مرزی بو ه و مغامر با مقررات حقوق بین الملل 

صالحیت قوانین خو ، كوور ای  مگر و   ولت آمرمکا با استنا  به اصل برو  مرزی بو       

علیه امرا  كر ه است. به  لیل نفوذ و   ا ممتدرخارجی را وا ار به تبعیت از  ی ا شركت

تاثیرگذاری اقتصا ی و سیاسی آمرمکا  ر جها ، اكثر كوور ا وا ار به تبعیت از قوانین مصوب 

 ر آسیا )چین،  ند، كره و ژاپن( موتری عمده نفت امرا   1. برای مثال اند شدهكنگره آمرمکا 

. اند شده، ناگومر به كا ش مستمر خرمد نفت خو  از امرا   ا ممتدربرای معاف شد  از امن 

مالی بین المللی به  لیل نگرانی از مواجه شد  با  ماسساتو   ا بانك مچنین بسیاری از 

 .اند كر ه ولت آمرمکا، از  مکاری با امرا  صرف نظر  ی ا مجازات

به نظرمی رسد كه اصل صالحیت برو  مرزی قوانین آمرمکا ناقض اصل تساوی حاكمیت      

امروزه ا عای  الملل است. اصل مسلم حقوق بین 2و اصل منع مداخله به عنوا    ا  ولت
                                                                 

1. Secondary Boycott 
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جدی بین قوانین مذكور و قوانین سامر  تعارض صالحیت برو  مرزی قوانین  ولت آمرمکا،

امن است  ر یگ یم ر امن خصوص اولین سوالی كه مطم  نظر قرار  كوور ا امجا  كر ه است.

كه آما آثار اعمال برو  مرزی بر اساس حقوق بین الملل قابل قبول است ما خیر؟ مطالعه گیبنی 

كه اعمال قانو  برو  مرزی بدلیل عدم رابطه متقابل و ابتنا آ  بر موضع قدرت،    د یمنوا  

 .(Gibney,1996:pp306-308)استاساساً ضد  موكراتیك 

 ر موار ی كه  ولتی با اعمال حقوق موضوعه خو  نسبت به مك وضعیت معین  4نظرما به      

 مین  لیل  به .شو  یمناقض حقوق بین الملل است، عمل او خطای بین المللی مدسوب 

لی كه كه  یچ  ولتی مجاز به اعمال قانو  خو  نسبت به خارجیا  برای اعما گر   یماستدالل 

. امن قاعده مبتنی بر تواند ینم،   ند یم ر خارج از قلمرو اختیارات قانونی آ   ولت انجام 

حقوق بین الملل است كه به موجب آ  مك قدرت حاكم متعهد به احترام به اتباع و حقوق 

 اممی  وا م  (.Mann,1990:p5باشد ) یمكلیه قدرتهای حاكم  ر خارج از قلمرو خو  

اكنو  » ار   یمن المللی  رباره اصل صالحیت  ر حقوق بین الملل عمومی مقرر  ا گستری بی

مددو مت تدمیل شده بر مك  ولت به موجب حقوق بین الملل امن  نمتر مقدمنخستین و 

اختیارات خو  را  ر  ر شکلی  تواند یماست كه  ر صوت عدم وجو  مك قاعده مجاز، آ   ولت 

سرزمینی است.  یچ  ولتی  قطعاًامد و صالحیت  ر امن مفهوم  ر قلمرو كوور  مگری اعمال نم

 ر خارج از قلمروش اعمال حاكمیت كند مگر امنکه قاعده مجازی كه از رسوم بین  تواند ینم

 (.14: 4181 مافی،«)المللی ما قرار ا  ای بین المللی ناشی شده باشد وجو   اشته باشد

اساسی و بنیا ی حاكمیت  ی ا مالفهمعینی كه  چنانچه بتوا  پذمرفت كه حقوق المنفك     

ظور نبامد اختیارات خو  را به من  ا  ولتوجو   ار ، بنابرامن سامر  ساز  یممك  ولت را 

تساوی حاكمیت  ولتها به عنوا   اصل (.Lowe,1985: 740)تضعیف امن حقوق اعمال نمامند

یت كوور ا و رعامت تمامیت مك اصل عام، مستلوم تساوی صالحیت قضامی و احترام به شخص

منوور ملل متدد اصل تساوی  2ما ه  4ارضی و استقالل سیاسی آنهاست. به  مین منظور بند 

كوور ای عضو را  ر راستای پامداری نظم نومن جهانی و به عنوا  اساس  مبستگی ملل متدد 

اقتصا ی،  ی ا مجازات ر حقیقت استفا ه  ولت آمرمکا از صرمداً پیش بینی كر ه است. 

و اتباع تدت صالحیت   ا شركتتجاوزی آشکار به حق حاكمیت سامر كوور ا و منافع موروع 

الملل عرفی، كوور ا  ارای آزا ی كامل  ر انجام  . بر اساس حقوق بینرو  یمآنها به شمار 
                                                                 

1. Mann 
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تجاری و اقتصا ی خو   ستند. بنابرامن استقالل اقتصا ی بخش اساسی حق  ی ا تیفعال

 .كوور استت و  رگونه تهدمد استقالل اقتصا ی،  ر حکم تهدمد حق حاكمیت حاكمیت اس

مکجانبه آمرمکا و كوور ای غربی علیه امرا ، مغامر با تضمین صل   ی ا ممتدربدو  تر مد      

و امنیت بین المللی،  مبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزا انه سرنوشت 

 مچنین   ا ممتدر ر روابط بین الملل  ر پرتو منوور است. امن  و اصل عدم توسل به زور

بین المللی  ر شرامط عا النه و منصفانه بر اساس میثاق بین  ی ا ی مکارمنافی با برقراری 

 موجب به كوور ا اقتصا ی توسعه حق ناقض فر نگی، و اجتماعی اقتصا ی،  المللی حقوق

) رستی، ف مقررات سازما  جهانی تجارت استمخال و  ا  ولت اقتصا ی وظامف و حقوق منوور

4104.) 

مو ت، روابط اقتصا ی و كنسولی میا  امرا   4011آمرمکا علیه امرا  عهدنامه  ی ا ممتدر     

و آمرمکا كه به نظر  موا  بین المللی  ا گستری بخوی از مجموعه قوانین قابل اعمال  ر روابط 

بین قلمرو ای »امن عهدنامه  49. طبق بند مك ما ه كند یممیا  امرا  و آمرمکاست را نقض 

ما ه  2به موجب بند « طرفین معظمین متعا دمن آزا ی تجارت و  رمانور ی برقرار خوا د بو .

  رگونه ورو  به نسبت ممنوعیتی  ا تممددو  متعا دمن معظمین طرفین از مك  یچ» نیو  8

به قلمرو  ولت معظم  مدصولی  رگونه صدور به نسبت ما  مگر متعا د معظم طرف مدصول

 «…متعا د  مگر قائل نخوا د شد

علیه امرا ، تعهداتش به موجب معا ده مو ت را   ا مجازاتروشن است كه آمرمکا با وضع      

آمرمکا  ی ا مجازاتنقض كر ه است.  موا  بین المللی  ا گستری  ر  عوای نیکاراگوئه، اعمال 

 نگامی كه چنین »ا مور  توجه قرار  ا ه و چنین اظهار  اشت: بر كل تجارت نیکاراگونه ر

تعهدی از نوع مذكور  ر معا ده  وستی و تجارت وجو   ار ، اقدام شدمد به قطع مناسبات 

، به طور معمول نقض تعهد مبنی بر عدم زمر پا 4081می  4تجاری  ر قالب تدرمم كلی تجاری 

 .«شو  یمگذاشتن  دف و مقصو  امن معا ده مدسوب 

میا  امرا  و آمرمکا به منظور خاتمه بدرا   4084 مچنین با بیانیه الجوامر كه  ر   ا ممتدر     

بیانیه الجوامر  امر بر لغو  49گروگانگیری به امضا رسید، مغامرت  ار . تعهد آمرمکا طبق بندر 

موابه  ی ا ممتدر  ، نیو اجازه وضع مجد4010تجاری علیه امرا  پ  از نوامبر  ی ا ممتدرتمام 

 .  د ینمرا به آ   ولت 
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و اثرگذاری بر امور   ا  ولتآمرمکا، قطع روابط امرا  با سامر  ی ا ممتدربه عالوه،  دف      

بیانیه  4 اخلی امن كوور،  مراه با اجبار و بدو   رگونه توجیه حقوقی است و بنابرامن با بند 

 ، مغامرت  ار .كند یما منع كه  رگونه مداخله آمرمکا  ر امور امرا  ر

اگرچه بر اساس فصل  فتم منوور ملل متدد، شورای امنیت وظیفه  ار  با استفا ه از      

ابوار ای مختلف از جمله تدرمم  ر راستای حفظ صل  و امنیت بین المللی قدم بر ار ، اما امن 

.  ر حقیقت شورای صالحیت مددو  به شرامطی از جمله رعامت ا داف و اصول ملل متدد است

امنیت بامد بر طبق حقوق بین الملل و به ومژه منوور وظامف خو  را انجام   د. تجربه وضع 

كه اقدامات تدرممی جو  ر موار ی معدو   یچگاه    د یمتدرمم از گذشته تاكنو  نوا  

رفی تدرمم كننده، ط ی ا  ولتمنجر به تغییر رفتار  ولت تدت تدرمم نوده و سازما  ملل و 

تدرمم، نقض گستر ه حقوق بور و اضافه شد   ر  و رنج  ریتأثها تن. اند نبسته  از امن ساز و كار

 .اند نداشتهخو   ی ا  ولت ی ا استیسشهروندانی بو ه است كه  یچ نقوی  ر 

ناقض  نجار ای  ی ا ممتدراز امن رو سازما  ملل متدد و كوور ای غربی به  لیل وضع      

، اند آمدهبور كه برخی از آنها  مچو  حق حیات، به صورت قاعده آمره  ر  بنیا من حقوق

مرتکب تخلف از قوانین بین المللی مصرح  ر منوور و معا دات بین المللی حقوق بوری 

و  ارای مسئولیت بین المللی  ستند و بامد تبعات ناشی از مسئولیت بین المللی، از  اند شده

 حالت سابق و جبرا  خسارت را بپذمرند. جمله لووم برگر اند  وضع به

 به متعهد را مکدمگر تجارت آزا ی و مو ت  و جانبه  ایموافقتنامه  ر  ا ولت برخی     

 بهترمن از مکی آمرمکا و امرا  میا  تجارت و مو ت موافقتنامه اند.كر ه آزا  تجارت برقراری

  ولت  و سوی از كماكا  كوور  و طرواب بسیار  ر  ایو نویب فراز از پ  كه  استنمونه

 مکدمگر اتباع میا  تجارت آزا  برقراری به ملوم را طرفین معا ده امن شو .می قلمدا  معتبر

ترتیب   مین به است. معا ده صرم  نقض امرا  علیه آمرمکا مکجانبه  ایتدرمم و كر ه

 بانکی مالی، و اقتصا ی بطروا مختلف  ایزمینه  ر متعد ی  ایموافقتنامه اروپامی كوور ای

 الرعامه الزم و رسیده تصومب به كوور  و قانونی نها  ای توسط كه امرا   ارند با مالیاتی و

 2991 سال فرانسه، كنوانسیو  و امرا  میا  متقابل گذاری سرمامه 2991 موافقتنامه است.

  ایتدرمم كه ستند  كوور ا بین رامج جانبه  و  ایموافقتنامه جمله از  ا ولت مصونیت

 (.4109)زمانی و مظا ری، شو  تلقی  اموافقتنامه امن جانبهمك نقض تواندمی شده وضع اخیر
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 گیرینتیجه 

تجاوزی آشکار به حق  یا ندهمفوا ای اقتصا ی بوسیله امرمکا بطور  استفا ه ازمجازات     

كه با  باشد یمحیت انها و اتباع تدت صال  ا شركتحاكمیت كوور ای  مگر و منافع موروع 

 .ر یگ یم ا  ر تعقیب مك سیاست تجاری مستقل صورت  تا یحاكممددو  كر   حق 

  ا  ولتمکجانبه امرمکا  ر تدرمم امرا ، ناقض اصل  مومستی مسالمت آمیو  ر میا   اقدامات

، است كه مستلوم احترام به اصول اساسی حقوق بین الملل معنی حقوقی  ولتها، عدم مداخله

 مکاری و  وستی، احترام به استقالل و تمامیت ارضی  ولتها  ر میا  اعضای جامعه بین 

اجتماعی ملل،  ی مبستگ مغامر با تضمین صل  و تدکیم امنیت جهانی، نی مچن المللی است.

به رسمیت شناختن حق تعیین آزا انه سرنوشت و عدم توسل به زور  ر روابط بین المللی  ر 

 ما  ملل متدد است.پرتو منوور ساز

 .باشند المللی می امن نوع اقدامات به علت عدم برخور اری از موروعیت، فاقد وجا ت بین     

 امی از قبیل موروعیت، ضرورت و  المللی بامد بر جنبه  ای بین به  مین  لیل  ر فرآمند تدرمم

ای معطوف  ، توجّه ومژهگناه غیرنظامی بیص ا بر افرا   تناسب آنها و  مچنین تأثیر امن تدرمم

 ا و  الملل از طرمق تدرمم اعمال حقوق بین  اخالقی با امده  ای ارزش و مالحظات پیوند  اشت.

الملل   ای اقتصا ی، امری ضروری است. نظام بین بر آنها  ر استفا ه از تدرمم ماثرنظارت 

ملی مستلوم احترام   ای مقام و مرجع جهانی و نظارت بر  ولت  به علت عدم وجو  مك  كنونی

برابری   بر مفهوم نظر به امنکه نواكت مبتنی .  است  ولت به منظور  مکاری بین  متقابل و نواكت

   ا كمك قابل كوور است توجه به رعامت آ  به ارتقاء و حفظ روابط  وستانه بین  ولت

اجرامی   از نظامتوا  بخوی   ای اقتصا ی را می كه مجازات  ای خوا د نمو .  ر حالی مالحظه

  المللی بین  جامعه جانبه اعمال شوند.  ا نبامد به طور مك المللی به شمار آور ، امن مجازات بین

نظام مجازات قابل اعمال جهانی  مین مك أچارچوب موترك به منظور ت بامد  ر جستجوی مك 

شورای امنیت   ر  مین راستا فصل  فتم منوور سازما  ملل متدد به با ا داف موترك باشد.

ی توخیص تهدمد بر علیه صل  و ما عمل تجاوز را  ارگا  امنیت جمعی، وظیفه  به عنوا 

)عدم توسل به نیروی  14و اتخاذ مکانیسم اجرامی مقتضی به موجب موا   10براساس ما ه 

 ای وضع شده  نیروی مسل ( منوور را تفومض نمو ه است. مجازات  )توسل به 12 و مسل (

گر   برای كلیه اعضای  ورای امنیت كه بر اساس مقررات فصل  فتم منوور اتخاذ میبوسیله ش

گر  ،  المللی مدسوب می منوور كه اساس نظام امنیت بین 21  سازما  ملل متدد باستنا  ما ه
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منوور اعضای سازما  متعهد به اجرای  18ما ه  2باشد. به عالوه بر اساس بند  الرعامه می الزم

 .باشند امنیت می  متخذه بوسیله شورای  ای قطعنامه

  منوور نیو منعک  شده است كه 21ما ه  4اجرای تصمیمات شورای امنیت  ر بند   وظیفه     

، مسئولیت حفظ صل  و امنیت ماثربه موجب آ  اعضای سازما  به منظور تأمین اقدام سرمع و 

كنند كه شورا از طرف آنها اقدام  می نمامند و موافقت المللی را به شورای امنیت واگذار می بین

جانبه آمرمکا مغامر با تضمین صل  و تدکیم امنیت جهانی،   ای مك بدو  تر مد تدرمم .نمامد

اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزا انه سرنوشت و عدم توسل به زور    مبستگی

مچنین، منافی با برقراری   .المللی  ر پرتو منوور سازما  ملل متدد است   ر روابط بین

المللی مربوط به حقوق  المللی  ر شرائط عا النه و منصفانه براساس میثاق بین  ای بین  مکاری

( ناقض حق توسعه اقتصا ی كوور ا به موجب 4011)مصوب  اقتصا ی، اجتماعی و فر نگی

 جارت جهانیت  و مخالف با مقررات سازما ( 4001)  ا اقتصا ی  ولت  منوور حقوق و وظامف

گرامی  ر   ار بسط و توسعه نظام تجارت آزا  متکی برچند جانبه ( است كه طالمه4001)مصوب 

 .باشد سط  بین المللی می

آمرمکا باعث تغییر رفتار جمهوری اسالمی امرا  به ندوی كه مور   ی ا ممتدر رچند كه      

، اقتصا  كوور  ر وضعیت انتظار آمرمکا بو  نوده است. ولی  ر صورت عدم وجو  تدرمم

اقتصا ی آمرمکا نه تنها سبب بروز تنگنا امی  ر خرمد و  ی ا ممتدر. گرفت یممطلوبتری قرار 

 ر خرمد ای كوور از خارج،   ا واسطهوار ات كاال از خارج گر مد؛ بلکه باعث افوامش تعدا  

زما  حمل كاال به  و طوالنی شد  مدت  ا یكوتحملو نقل و بیمه و توقف  ی ا نهم وافوامش 

 احتکار و سیستم توزمع، یآشفتگ كاال ای ضروری بوسیله وار  كنندگا  شد. نیتأمعلت 

 ی ا ممتدراز  مگر تبعات  توا  یمپیدامش بازار سیاه برای بسیاری از كاال ا را  گرانفروشی،

 .آمرمکا  انست
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