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تحريم اقتصادي از ديدگاه حقوق بينالملل

و بررسي تحريمهاي اقتصادي ايران در زمينة هستهاي
دكتر وحيد آرايي ـ دكتراي سياستگذاري عمومي ـ دانشگاه تهران
ابوالفضل قاسمي ـ دانشجوي دكتراي علوم سياسي ـ دانشگاه مازندران
چكيده:
نظر به وابستگي اقتصادي روزافزون كشورها به يكديگر و اهميت روابط ميان آنها ،تنظيمكنندگان منشور
سازمان ملل متحد ،تحريم اقتصادي را بعنوان ابزاري براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور درنظر
گرفتهاند .از اينرو كاربرد تحريم اقتصادي تنها از سوي اين سازمان ميتواند مشروع باشد و اقدام به تحريم
اقتصادي يكجانبه حتا بهصورت جمعي از سوي دولتهاي عضو سازمان ،ناقض منشور بهنظر ميرسد .ايران در
سالهاي گذشته چند بار بهعلت فعاليتهاي صلحآميز هستهاي خود با تحريمهاي سنگين اقتصادي اعمال شده از
سوي برخي كشورها و بويژه اياالت متحده روبهرو شده است .از آنجا كه برپايه پيمان منع گسترش جنگافزارهاي
هستهاي ،دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي حق مسلم كشورهاست ،در حقيقت فشار دولتهاي تحريمكننده ،نه
براي تأمين هدفهاي تعريف شده در منشور سازمان ملل ،بلكه بيشتر از سر غرضورزي سياسي و دشمنيهاي ديرينه
بوده ،زيرا آژانس بينالمللي انرژي اتمي حق همه كشورها را براي غنيسازي صلحآميز اورانيوم شناخته است.
بنابراين پرسش اصلي اين است كه جايگاه تحريمهاي اقتصادي در مورد ايران در زمينة هستهاي از ديدگاه حقوق
بينالملل چيست .تحريمهاي اقتصادي بعنوان ابزاري از سوي غرب و شوراي امنيت كه زير نفوذ كشورهاي غربي
است در مورد برخي كشورها همچون ايران بهكار گرفته شده است .تحريمهاي يكجانبهاي هم از سوي آمريكا و
چند كشور غربي در مورد ايران اعمال شده كه با تضمين صلح و امنيت بينالمللي ،به رسميت شناختن حق تعيين
آزادانه سرنوشت و اصل منع كاربرد زور در روابط بينالملل در پرتو منشور ناسازگار است.
 .1پيشگفتار

برپايه ماده  41منشور در فصل هفتم ،شوراي امنيت

يكي از راههاي پيشبيني شده در منشور ملل متحد

ميتواند در برابر تهديد شدن امنيت و صلح بينالمللي،

برقراري تحريم بعنوان يك راهكار غيرنظامي است.

كاراترين تحريمها ،تحريمهاي اقتصادي است كه از

براي فشار آوردن بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز،
اين وظيفة مهم به شوراي امنيت سازمان ملل يعني

مهمترين ركن پاسدار صلح و امنيت بينالمللي سپرده

شده است .شوراي امنيت وظايف و اختياراتي دارد كه
شامل تشخيص هرگونه تهديد نسبت به صلح و امنيت

بينالمللي يا منطقهاي و برقراري تحريمهاي اقتصادي
يا اقدام نظامي در برابر متجاوز و اجراي مسئوليت
سازمان ملل در مناطق استراتژيك جهان ميشود.

با اعمال تحريم واكنش نشان دهد .پركاربردترين و

سوي شوراي امنيت و برپايه ماده  41منشور اعمال
ميشود .اين تحريمها از دهه  1990به اين سو افزايش
چشمگير داشته است به گونهاي كه از اين دهه بعنوان

«دهه تحريم» ياد ميشود .پيشينه اين تحريمها به دوران
جنگ سرد و تحريم كشورهاي رودزياي جنوبي در

 1966و آفريقاي جنوبي در  1977برميگردد .پس از
جنگ سرد ،شوراي امنيت تحريمهاي مشابهي در مورد
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و ايران وضع كرده است .هدف اساسي از برقراري
تحريمهاي اقتصادي ،جلوگيري از هنجارشكني اعضاي

جامعه بينالملل و تشويق به رعايت اين اصول و
هنجارهاست ،اما در اين سالها شوراي امنيت زير فشار

قدرتهاي بزرگ ،رويكردي دوگانه در برابر اعضاي
سازمان داشته است .براي نمونه ،اياالت متحده آمريكا

كه به بهانههاي گوناگون به كشورها و دولتهاي ديگر
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● تنظيمكنندگان منشور سازمان ملل متحد ،تحريم
اقتصادي را بعنوان ابزاري براي وادار كردن دولتها
به رعايت مقررات اين منشور درنظر گرفتهاند .از
اينرو كاربرد تحريم اقتصادي تنها از سوي اين
سازمان ميتواند مشروع باشد و اقدام به تحريم
اقتصادي يكجانبه حتا بهصورت جمعي از سوي
دولتهاي عضو سازمان ،ناقض منشور بهنظر
ميرسد.

ميتازد ،يا تهديد به عمليات نظامي ميكند ،يا اسراييل

مشروع است ،به رعايت قواعد بينالمللي بستگي دارد

اقدامات تحريمي بركنار ماندهاند .از جنگ جهاني يكم

اقتصادي ،برخي محدوديتهاي حقوقي را بپذيرند و

كه  140مورد آن از سوي آمريكا صورت گرفته است.

منشور ،يكي از هدفهاي ملل متحد «حفظ صلح و

كه منشأ بسياري از بحرانهاي منطقهاي است ،از هرگونه

و تابعان حقوق بينالملل بايد در اعمال تحريمهاي

تا كنون  183مورد تحريم اقتصادي اعمال شده است

در چارچوب آن اقدام كنند .در بند يك از ماده يك

در اين پژوهش با تمركز بر بررسي تحريمهاي

امنيت بينالمللي» دانسته شده است و سازمان براي

مشروعيت يا مشروع نبودن تحريمهاي اقتصادي را در

و سركوب رفتارهاي تجاوزكارانه يا ديگر موارد نقض

كه تحريمهاي يكسوية اقتصادي از ديدگاه منشور ملل

بينالمللي كه ممكن است به نقض صلح بينجامد ،از

بينالمللي توجيهپذير نيست و حتا تحريمهاي اقتصادي

بينالملل دست ميزند.

ملل و شوراي امنيت قرار نميگيرد .تحريمهاي

برضد يك يا چند كشور براي دگرگون كردن سياستهاي

كه كشورهاي غربي نقش برجستهاي در شكلگيري آن

كشورهاي تحريمكننده در برابر تحريمشونده تعريف

اقتصادي از ديدگاه حقوق بينالملل عمومي ميكوشيم

پيشگيري از بهخطر افتادن صلح و از ميان برداشتن خطر

عرصه حقوق بينالملل ارزيابي كنيم .واقعيت اين است

صلح و تعديل يا فيصله دادن به اختالفها يا اوضاعي

متحد و قطعنامههاي سازمان ملل و برسرهم هنجارهاي

راههاي مسالمتآميز و مطابق با اصول عدالت و حقوق

شوراي امنيت نيز در چارچوب هدفها و نيات سازمان

تحريم اقتصادي را ميتوان تدبير قهرآميز اقتصادي

اقتصادي حتا با قواعد و هنجارهاي حقوق بينالملل

كشور هدف تحريم يا دستكم بازگوكننده نظرات

داشتهاند ،چندان همخوان نيست.

كرد ) .(Barrye,1988:4به سخن ديگر ،تحريم اقتصادي

.2ماهيت و پيشينه تحريم اقتصادي

از اقدام سلبي در قطع روابط اقتصادي كشورها با
يكديگر برميخيزد و ميتواند ابزاري براي رسيدن به

امروزه تحريم اقتصادي همچون ابزاري براي

هدفهاي سياست خارجي از سوي كشورهاي ديگر

و امنيت بينالمللي ،اهميت بسيار يافته است .اين اقدام،

اقتصادي كشور تحريمشونده با كاهش دادن سطح

تضمين اجراي قواعد بينالمللي و نيز پاسداري از صلح
در اصل ،از ديدگاه حقوق بينالملل مشروع است،
مگر آنكه هدف از آن فشار آوردن و سلطه بر ديگر
كشورها يا مغايرت آن با تعهدات قراردادي كشورها

باشد .اعمال تحريمهاي اقتصادي در مواردي هم كه

شمرده شود .هدف كشور تحريمكننده تحريف روابط
بازرگاني بينالمللي آن كشور است (خواجي.)6:1391 ،

برسرهم در تعريفي جامعتر ،تحريم روابط اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي يا نظامي يك دولت يا مجموعهاي

از دولتها براي گوشمالي يا ايجاد رفتار مورد قبول در
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كشور ديگر است .با وجود اين ،چهره تحريم بيشتر در

واقع بخشي از تحريمهاي تجاري و مالي است كه

و خدمات يك دولت خاص بايكوت ميشود (گراهام

ممنوعيت صدور جنگافزار به كشور هدف از جمله

روابط اقتصاد بينالملل آشكار ميشود؛ آنجا كه كاالها
و نونام.)96:1381 ،

توان نظامي كشور مورد تحريم را هدف قرار ميدهد.
تحريمهاي نظامي است.

از نگاهي ديگر ،تحريمهاي اقتصادي را ميتوان به

پيشينه تحريم به منزوي كردن اقتصادي ـ اجتماعي

اقتصادي وضع شده از سوي شوراي امنيت در مورد

ايرلند بهعلت رفتار ظالمانه آن مالك برميگردد كه
ِ
حقوق روابط كار به سپهر بينالملل و
اين اصطالح از

تحريمهاي يكجانبه يا چندجانبه كشورها يا تحريمهاي
كشورها تقسيم كرد؛ ولي امروزه تحريمهاي اقتصادي،
بيشتر اقدامي يكجانبه از سوي آمريكا يا اتحاديه اروپا
يا تحريمهاي جمعي سازمان ملل است.

يك زميندار انگليسي در ايرلند از سوي مجمع سرزمين

آرامآرام به حقوق بينالملل عمومي گسترش مييابد.

جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهاني ،چهار بار به

تحريم اقتصادي بيشتر جانشين جنگ و كاربرد

تحريم يا اعمال تحريم دست زد كه تنها دو بار آن

مالي گوناگون را دربر ميگيرد .تحريمهاي اقتصادي

از تحريم جلوي حمله موسوليني به اتيوپي و تصرف

زور شمرده ميشود و روابط اقتصادي ،بازرگاني و
در يك تقسيمبندي موضوعي به چهار گروه كلي

تحريمهاي بازرگاني ،مالي ،مسافرتي و نظامي تقسيم

ميشود .تحريمهاي بازرگاني شامل ممنوعيت فروش

و دادوستد كاال و خدمات با اشخاص هدف است كه
به دو بخش تحريمهاي صادرات و واردات تقسيم
ميشود .تحريمهاي مالي برپايه نهادهاي مالي ،سه

حوزه بانك ،بيمه و بورس را دربر ميگيرد .تحريمهاي
مسافرتي يكي از رايجترين تحريمهاست كه با ايجاد
محدوديت براي مسافرتهاي دريايي ،هوايي يا زميني

اشخاص هدف را زير فشار قـرار مـيدهد .منع صدور

رواديد براي افراد خاص از جمله اين تحريمهاست

) .(Hafbauer and other, 2007: 45تحريم نظامي در

● برپايه ماده  41منشور در فصل هفتم ،شوراي
امنيت ميتواند در برابر تهديد شدن امنيت و صلح
بينالمللي ،با اعمال تحريم واكنش نشان دهد.
پركاربردترين و كاراترين تحريمها ،تحريمهاي
اقتصادي است كه از سوي شوراي امنيت و برپايه
ماده  41منشور اعمال ميشود .اين تحريمها از دهه
 1990به اين سو افزايش چشمگير داشته است به
گونهاي كه از اين دهه بعنوان «دهه تحريم» ياد
ميشود.

موفق بود .در واقع جامعه ملل نتوانست با بهرهگيري
آن كشور در سالهاي  1935و  1936را بگيرد .سازمان

ملل متحد نيز پيش از تحريم عراق در  1990تنها دو
بار دست به تحريم همهجانبه زد .يكي در مورد رودزيا
در  1966و ديگري تحريم نظامي همهجانبه در مورد

آفريقاي جنوبي در  .1977هدف اين تحريمها يا تنبيه
است ،يا بازدارندگي يا تغيير رفتار .نكته بسيار مهم و
جالب اينكه تحريم گاه معطوف به سياست داخلي،

تأمين نظر گروهها و به دست آوردن رأي است.
كارشناسان ،تحريم چين از سوي آمريكا و اروپا به
علت ناآراميها در ميدان تيان آنمن ،نمونهاي از اين

دست ميدانند .هدف دولت آمريكا از اين تحريم تنها
نشان دادن خود بعنوان دولتي حامي حقوق بشر بود.

آمريكا بيش از هر كشور ديگر از ابزار تحريم بهره جسته

است .دولت كلينتون  35كشور را مورد تحريم يكجانبه
قرار داد كه 42درصد جمعيت جهان را شامل ميشدند

و مصرفكننده  19درصد صادرات جهان بودند.
آمريكا خود از تحريمهاي اعمال شده زيانهاي بسيار

ديده است .برپاية برآورد بنياد هريتيج ،تحريم اقتصادي
 26كشور جهان ،صادرات آمريكا را  19ميليارد دالر

كاهش داد 200 ،هزار شغل را در بخش صادرات از
ميان برده است و كارگران در بخش صادرات از باب
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دستمزد يك ميليارد دالر زيان ديدهاند.
 .3مباني نظري پژوهش

در سياست بينالملل ،دو منطق در زمينه كاركرد
كشورها در تحريم ديگران وجود دارد .از يك ديدگاه،
نظام بينالملل دربرگيرندة واحدهاي سياسي برابر است
و خود نظام نيز در وضع آنارشي است .بدينسان،
در نظامي كه يك حكومت جهاني وجود ندارد كه
بتواند نظم سياسي را برقرار كند ،كشورها بر پايه
اصل خودياري براي دفاع از خود دست به اقداماتي
همچون تحريم ميزنند .از سوي ديگر ،نظر فيلسوفان
و جامعهشناسان قرار دارد .از ديد اين گروه ،در زمينه
تنبيه ،بايد نوعي سلسله مراتب موجود باشد تا يك
كنشگر بتواند در سطح بينالمللي كنشگر ديگري را
تحريم كند .از اين ديدگاه ،كشورها را نبايد بازيگراني
برابر فرض كرد؛ يعني تحريم اقتصادي در واقع اقدام
قدرت برتر برضد كشور فرودست به منظور تنبيه آن
و در پاسخ به رفتاري است كه مورد عالقه كنشگر
هژمون نبوده است .اين اقدام قدرت برتر يا هژمون
نيز نه براي حفظ و بقاي نظم هژمونيك ،بلكه بهمنظور
برقراري نوعي هنجار تازه در سطح بينالمللي است
كه با خواستها و نيازهاي كشور هژمون همخوان باشد
(زهراني.)7:1387 ،
تحريم بعنوان ديپلماسيِ اجبار ،آميزهاي از ديپلماسي
و تهديد است ،ولي عنصر تنبيه در همه تحريمها وجود
دارد .با اين همه ،پارهاي از تنبيهها براي رسيدن به هدف
اعمال ميشود .چنين تنبيهي بر نوعي عقالنيت استوار
است .تحريمهاي داراي عقالنيت خود بر دو گونه است:
اجبارآميز و كنترلگرا .اين تحريمها از سه بُعد با هم
فرق دارند :هدف ،مخاطب و شيوة اجرا (آشكار ،پنهان
يا آميزهاي از هر دو) .در تحريم اجباري ،طبقه خاصي
از جامعه يعني نخبگان دولتي هدف هستند و مراد،
تغيير رفتار است و آشكارا اعمال ميشود .اما در تحريم
كنترلگرا ،هدف اصلي ،تغيير رژيم و بيثبات كردن
است .مخاطب اصلي آن مردمان عادياند؛ بهصورت
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● امروزه تحريم اقتصادي همچون ابزاري براي
تضمين اجراي قواعد بينالمللي و نيز پاسداري
از صلح و امنيت بينالمللي ،اهميت بسيار يافته
است .اين اقدام ،در اصل ،از ديدگاه حقوق
بينالملل مشروع است ،مگر آنكه هدف از آن
فشار آوردن و سلطه بر ديگر كشورها يا مغايرت
آن با تعهدات قراردادي كشورها باشد .اعمال
تحريمهاي اقتصادي در مواردي هم كه مشروع
است ،به رعايت قواعد بينالمللي بستگي دارد و
تابعان حقوق بينالملل بايد در اعمال تحريمهاي
اقتصادي ،برخي محدوديتهاي حقوقي را بپذيرند
و در چارچوب آن اقدام كنند.
آميزهاي از رفتارهاي آشكار و عمليات پنهاني اعمال
ميشود؛ هدف آن ايجاد وابستگي اقتصادي است كه
به ناآرامي و شورش سياسي منجر ميشود (زهراني،
10:1387ـ.)11
با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان الگوهاي
گوناگوني از تحريم را درنظر گرفت كه در هر يك از
آنها از زاويهاي ويژه و با برجسته كردن برخي حوزهها
به تحليل اين پديده و نيز پيشبيني آثار احتمالي آن بر
دولت تحريم شده پرداخته ميشود .براي نمونه ،يكي
از انديشمندان سه الگوي تحريم را مفهومبندي كرده
است .1 :الگوي انقالبي :كه در قالب آن ،نظام سياسي
به اندازهاي تضعيف ميشود كه راه براي فروپاشي آن
هموار گردد؛  .2الگوي اشكلك :در اين الگو ،هزينههايي
كه از سوي تحريمكنندگان بر كشور تحريم شده بار
ميشود ،به اندازهاي است كه آن كشور بر پايه منطق
هزينه ـ فايده ،وادار به تغيير رويكردها و سياستهاي
خود ميشود؛  .3الگوي تكاملي :در اين الگو ،آميزهاي
از تنبيه و تشويق براي اثرگذاري بر رفتار دولت تحريم
شده بهكار گرفته ميشود تا رفتهرفته دگرگوني مورد
نظر در رفتار آن پديد آيد ).(Crawford,1999: 26
 -3-1ديپلماسي تحريم

در چارچوب ديپلماسي تحريم كوشيده ميشود كه
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بهجاي كاربرد زور ،كشور هدف مجاب شود دست از

است .ديپلماسي تحريم هنگامي كارساز ميافتد كه با

به منزله شكست ديپلماسي تحريم است .در اين

و با ارزش رقيب را هدف قرار دهد

اقداماتش بردارد .در اين راهبرد ،اقدام نظامي همهجانبه

استراتژي كه شكلي از گفتوگوي انتقادي است ،از
تهديد ،انگيزههاي مثبت و منفي و تشويق و ترغيب بهره

گرفته ميشود .نخستين بار الكساندر جورج اصطالح
ديپلماسي تحريم را بهكار برد .هدف ديپلماسي تحريم،
منصرف كردن كشور هدف از دست زدن به كار يا
كارهاي معيني است .ديپلماسي تحريم سه ويژگي اصلي
دارد :تقاضا ،تهديد و مجازات و ايجاد فرصت براي

موافقت ) .(Schaub,1998: 44متقاعد ساختن طرف

انگيزههاي مثبت همراه باشد و زمينهها و بخشهاي مهم

).106

(Bratton,2005:

 -3-2ديپلماسي اجبار

نظرية ديپلماسي اجبار و سياست تحريم بر پايه

مفروضات مديريتي و راهبردي تنظيم شده است.
برپايه چنين رهيافتي ،هرگونه كنش بازيگران در قالب
سازوكارهاي روابط سازنده با نيروهاي هدف تحليل

ميشود .نظريه تبادل اجتماعي و اقتصادي چهار

مقابل ،هدف اصلي از تهديد و تحريم است .همچنين،

مفروض دارد :نخست ،افراد در پي پاداش هستند و از

است .ديپلماسي تحريم برآورد هزينه را روشن ميكند

هستند؛ سوم ،معيارهايي كه انسانها براي ارزيابي

هزينههاي نپذيرفتن درخواستهاي اجبارآميز ،بسيار زياد
و بر آن است كه زمينههاي تعرض و حمله را دور كند
تا كشور هدف وادار به دست كشيدن از فعاليتهاي خود
شود ) .(George,1997: 5ديپلماسي تحريم شامل سه
نوع تهديد است :الف) تهديد سياسي يا ديپلماتيك

كه ميتواند شكل آرام تهديد اجباري باشد؛ ب)
تهديد اقتصادي كه سنگينتر از تهديد اجباري است

و تحريمهاي گسترده و همهسويه را مدنظر دارد؛ پ)

تهديد به كاربرد زور كه گونه بسيار قوي و تند اجبار

● يكي از انديشمندان سه الگوي تحريم را
مفهومبندي كرده است .1 :الگوي انقالبي :كه
در قالب آن ،نظام سياسي به اندازهاي تضعيف
ميشود كه راه براي فروپاشي آن هموار گردد؛
 .2الگوي اشكلك :در اين الگو ،هزينههايي كه
از سوي تحريمكنندگان بر كشور تحريم شده بار
ميشود ،به اندازهاي است كه آن كشور بر پايه
منطق هزينه ـ فايده ،وادار به تغيير رويكردها و
سياستهاي خود ميشود؛  .3الگوي تكاملي :در اين
الگو ،آميزهاي از تنبيه و تشويق براي اثرگذاري بر
رفتار دولت تحريم شده بهكار گرفته ميشود تا
رفتهرفته دگرگوني مورد نظر در رفتار آن پديد
آيد.

مجازات دوري ميكنند؛ دوم ،افراد موجوداتي منطقي
هزينهها و پاداشها به كار ميبرند از زماني به زمان
ديگر و از انساني به انسان ديگر فرق ميكند؛ چهارم،
روابط اجتماعي ،اثرپذيري و اثرگذاري متقابل دارند.

برپاية اين نظريه ،بازيگران در زمينه سياست بينالملل،
در روابط متقابل و چندجانبه ،در پي بيشينه سازي سود

راهبردياند و روابط بشري از راه تحليل ذهني سود ـ

هزينه و مقايسه گزينههاي گوناگون با هم شكل ميگيرد.
هزينه ،ارزشهايي منفي است كه يك رابطه از ديد افراد

ميتواند داشته باشد .در اين دو نظريه ،مفروض آن است
كه كشورها و ديگر كنشگران بينالمللي بر پاية «تحليل
سود ـ زيان مبتني بر وضعيت» تصميم ميگيرند؛ يعني

كنشگران با توجه به گزينههاي موجود و مقايسه آنها

با هم و ارزيابي هر يك از آنها بر پاية تحليل سود ـ
هزينه مبتني بر وضع ذهني كه شامل ارزشها ،باورها و

تصورات است و وضع عيني كه شامل وضع اقتصادي،
سياسي ،امنيتي و نظامي است ،با هم در كنش و واكنش

هستند و بر هم اثر ميگذارند (مصلينژاد.)9:1394،

تحريم اقتصادي از مفاهيمي است كه گرچه

داراي ماهيتي سياسي در سطح روابط بينالملل است

ولي همواره خود را به شكل حقوقي نشان ميدهد.
اينگونه تحريمها كه در عرصه اقتصاد بينالملل سربر
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ميآورد بعنوان حربهاي از سوي دولتها و سازمانهاي

بينالمللي بر ضد يك كشور بهكار ميرود .دولتها به
داليل گوناگون در گذر تاريخ به تحريمهاي اقتصادي

متوسل شدهاند .يكي از هدفهاي تحريم اقتصادي
تغيير رفتار كشور تحريم شده در زمينه روابط خارجي
است .تحريم اقتصادي بيشتر بعنوان ابزاري در پيگيري

سياست خارجي بهكار ميرود .چنين استدالل ميشود

كه هدف از جنگ اقتصادي اين است كه تا حد امكان

به اقتصاد دشمن آسيب زده شود (فلدان و زايدل،
 .)350:1379از ديگر هدفهاي تحريم اقتصادي ميتوان

بر بي ثبات كردن كشور از راه فشارهاي اقتصادي
انگشت گذاشت .در بيشتر موارد ،تحريمهاي اقتصادي
آثار اقتصادي چشمگير داشته است ،اما موفقيت

سياسي آنها چندان درخور توجه نبوده است .در مورد

ايران ،ميتوان سه دليل اصلي براي تحريمهاي آمريكا

برشمرد .1 :واداشتن ايران به كنار گذاشتن سياستهاي
ناخوشايند در برابر آمريكا؛  .2مجازات ايران بهعلت در
پيش گرفتن سياستهاي غيرقابل قبول؛  .3ابراز مخالفت

نمادين با ايران براي جلبنظر گروههاي هوادار اسراييل
(عليخاني.)41:1380 ،

از ديد داكسي ،تحريم اقتصادي اقدامي منفي است،

با هدف اثرگذاري بر رفتار يك كشور از راه تهديد و

درصورت ضرورت ،تحميل مجازات بهعلت رعايت
نكردن قانون ) .(Doxy,1972: 528تحريم اقتصادي

اهرمي است كه كشور مخالف را به اين نتيجه ميرساند

كه هزينة گردن نهادن به خواست كشور تحريمكننده،

كمتر از هزينه تحمل تحريم اقتصادي است .بنابراين،
نظريههاي تحريم اقتصادي با قدرت اقتصادي كشورها،
رابطه مستقيم دارد .مفروض اصلي در اين نظريهها اين

است كه كشور تحريم شده ،ناچار از رفاه اقتصادي

باز ميماند و از اينرو به خواست كشور يا كشورهاي

تحريمكننده تن ميدهد .در اين چارچوب است كه
هواداران تحريم ،مباني نظري خود را تنظيم ميكنند.

از سوي ديگر ،برخي از نظريهپردازان تحريم

اقتصادي را در قالب ديپلماسي اتصال يا اتصال
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● از ديد داكسي ،تحريم اقتصادي اقدامي منفي
است ،با هدف اثرگذاري بر رفتار يك كشور از
راه تهديد و درصورت ضرورت ،تحميل مجازات
بهعلت رعايت نكردن قانون .تحريم اقتصادي
اهرمي است كه كشور مخالف را به اين نتيجه
ميرساند كه هزينة گردن نهادن به خواست كشور
تحريمكننده ،كمتر از هزينه تحمل تحريم اقتصادي
است .بنابراين ،نظريههاي تحريم اقتصادي با قدرت
اقتصادي كشورها ،رابطه مستقيم دارد .مفروض
اصلي در اين نظريهها اين است كه كشور تحريم
شده ،ناچار از رفاه اقتصادي باز ميماند و از
اينرو به خواست كشور يا كشورهاي تحريمكننده
تن ميدهد .در اين چارچوب است كه هواداران
تحريم ،مباني نظري خود را تنظيم ميكنند.
موضوعي تحليل ميكنند .ديپلماسي اتصال يك فن
نفوذ است .در اين فرايند دولتها با سياستهاي خاص،

موضوعات به ظاهر نامربوط را وارد بازي ميكنند تا
در موضوعات اصلي امتياز بگيرند؛ به اين معنا كه از

حوزهاي كه در آن قدرت دارند ،بر حوزه ضعف طرف

مقابل اثر ميگذارند .اين ديپلماسي بر پايه اجبار يا
ترغيب يا وعده پاداش در برابر تنبيه عمل ميكند.

اما برخي از كارشناسان ،رفتار طرف مقابل را منوط
به نفوذ و اثرگذاري ميدانند .در اين روش اتصال
و ارتباط موفقيتآميز نه بهعلت اجبار يا ترغيب،

بلكه با القاي تدريجي ارزشها صورت ميگيرد .در
نظريه اتصا ِل موضوعي ،سه فرايند اطاعت ،شناسايي
و درونيسازي مطرح است كه از دو ويژگي تعامل
(رسوخ و ايدئولوژي) ناشي ميشوند .هر فرايند نيز
نيازمند زمينههاي متفاوتي براي موفقيت است .نخست

عناصر ملموس مانند اقتصاد؛ دوم عوامل نمادين مانند
ارزشهايي چون سرزمين ،شخصيتها و سياستها؛ سوم

عوامل متعالي مانند جنگيدن در برابر ترور و دفاع از
حقوق بشر و دموكراسي .در اين نظريه ،هدف هرچه

بيشتر نمادين شود ،موفقيت تحريم كمتر ميشود
(زهراني6:1387 ،ـ)7
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اصل ضرورت در هر مورد كه به يك مرجع عمومي

با بررسي معيارهاي جهاني حقوق بشر مندرج در

اختيارات تشخيصي داده شده باشد ،كاربرد دارد .چنين

ديگر اسنادي كه بيانگر اصول پذيرفته شده بينالمللي

هدفهايي اساسي كه به خاطر آنها ايجاد شده است،

منشور سازمان ملل متحد ،اعالميه جهاني حقوق بشر و

است ،ميتوان گفت كه چنانچه تحريم اقتصادي
منجر به رنج و سخت شدن زندگي انسانها شود،

از ديدگاه حقوق بينالملل موجه نخواهد بود .بروز

انديشههاي بشردوستانه و توجه به حقوق اساسي بشر
مبتني بر كرامت ،شخصيت و ارزشهاي عالي انساني

بايد زمينهاي براي جلوگيري از آسيب زدن به مردمان

بيگناه و قرباني كردن آنان براي دستيابي دولتها به
هدفهاي سياسيشان باشد (كوشلر.)300:1376 ،

مرجعي بايد اطمينان يابد كه اقداماتش براي برآوردن

ضرورت دارد .اصل ضرورت در زمينههاي گوناگون از

جمله روابط بينالملل ،حقوق بينالملل بشر و حقوق
مربوط به برخوردهاي مسلحانه كاربرد دارد .از آنجا كه

سازمان ملل متحد به اصول كلي حقوق بينالملل ملتزم

است ،شوراي امنيت ملزم به رعايت اصل ضرورت
خواهد بود .اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط
دارد .اندازة هر محدوديت ،درست بايد با ضرورت
آن همخوان باشد يا متناسب با سود باالتري باشد كه

التزام شوراي امنيت به اصول حقوق بينالملل

با آن محدوديت ،حمايت ميشود .اصل تناسب گوياي

استوار است :اصل انساني بودن ،اصل ضرورت ،اصل

برابر رفتار كشور تحريم شده باشد .از اينرو الزم است

عام در زمينه اجراي تحريمهاي اقتصادي بر سه اصل
تناسب .اصل انساني بودن دامنهاي گسترده دارد و
بسياري از حقوق انساني را كه در چارچوب حقوق

بشر نيز نيست در بر ميگيرد .معناي اصل انساني بودن
بعنوان يك اصل كلي حقوقي ،در اقدامات غيرنظامي
شوراي امنيت اين است كه چنين اقداماتي نبايد

آنچنان شديد باشد كه انسانها را دستخوش اوضاع

غيرانساني كند و با خطر بيماري و مرگ روبهرو سازد.

● با بررسي معيارهاي جهاني حقوق بشر مندرج
در منشور سازمان ملل متحد ،اعالميه جهاني حقوق
بشر و ديگر اسنادي كه بيانگر اصول پذيرفته
شده بينالمللي است ،ميتوان گفت كه چنانچه
تحريم اقتصادي منجر به رنج و سخت شدن
زندگي انسانها شود ،از ديدگاه حقوق بينالملل
موجه نخواهد بود .بروز انديشههاي بشردوستانه
و توجه به حقوق اساسي بشر مبتني بر كرامت،
شخصيت و ارزشهاي عالي انساني بايد زمينهاي
براي جلوگيري از آسيب زدن به مردمان بيگناه و
قرباني كردن آنان براي دستيابي دولتها به هدفهاي
سياسيشان باشد.

آن است كه تحريمها بايد متضمن واكنشي مناسب در
كه مزاياي برنامه تحريم ،بيش از زيانهاي برآمده از آن
باشد (.)Davidson,2003: 10-13

برپاية آنچه گفته شد و با افزايش كاربرد تحريمهاي

اقتصادي در روابط بينالملل در سدههاي بيستم و

بيستويكم ،اين پرسش همواره در مجامع حقوقي
مطرح بوده است كه آيا اصوالً تحريمهاي اقتصادي از
ديدگاه حقوق بينالملل از مشروعيت الزم برخوردار

است يا نه .از جمعبندي نظريههاي گوناگون ميتوان

به سه نظر زير رسيد:

 -4-1نظريه مشروعيت مطلق تحريمهاي اقتصادي
اصل حاكميت به معناي استقالل و آزادي كشورها

از هرگونه سلطه بيگانه در تعيين سياستهاي داخلي و

خارجي خود و برابري كشورها بر پايه قانون است
(عباسي اشقلي .)82:1380،برهمين اساس ،كشورها

صالحيت الزم براي اعمال حق حاكميت خود بر قلمرو
داخلي خويش پيدا ميكنند .منابع طبيعي و اقتصادي نيز

يكي از حوزههاي حاكميتي كشورهاست .اين نكته زير
عنوان «حاكميت دولتها بر منابع طبيعي خود» از سوي
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مورخ  14دسامبر  1962مورد تأكيد قرار گرفته است.

از اينرو كشورها بر پايه حق حاكميت بر منابع طبيعي

خود مجاز به برقراري رابطه اقتصادي يا قطع رابطه
اقتصادي در قالب تحريم با ديگر كشورها هستند.

برپايه منشور ملل متحد ،حاكميت همة كشورها

برابر است و در پرتو همين برابري ،كشورها از مداخله
در امور يكديگر منع ميشدهاند .پس خودداري از

دادوستد با ديگران ،در حوزه حاكميت و در دايره

صالحيت اختياري و داخلي كشورها ميگنجد

(خواجي .)7:1391 ،گذشته از آن ،تحريم اقتصادي در
حقوق بينالملل منع نشده است و بنابراين بر پايه اصل
حاكميت ،در حوزه صالحيت كشورها قرار ميگيرد.

اين نظر از سوي ديوان بينالمللي دادگستري در پرونده
نيكاراگوئه در برابر آمريكا نيز تأييد شده است .بنابراين،
كشورها آزادند كه در چارچوب صالحيتهاي ناشي از

حاكميت خويش هرگونه رفتار را كه به مصلحت

خويش ميبينند انجام دهند.

با اين همه« ،اصل حاكميت كشورها» يك اصل

مطلق و بيقيد نيست كه با چنگ زدن به صالحيتهاي
ناشي از آن بتوان تحريمهاي اقتصادي كشورها در

مورد يكديگر را توجيه حقوقي كرد؛ چنانكه ديوان

بينالمللي دادگستري در پرونده بارسلونا تراكشون
مقرر داشته است كه حقوق بينالملل «متضمن اين

تعهد براي دولتهاست كه در حوزه صالحيت خود
اعتدال را رعايت كنند و از گسترش صالحيت خود

بوسيله دادگاهها ،در مواردي كه يك عنصر خارجي

وجود دارد ،پرهيز كنند و از تجاوز بيدليل به صالحيت
كشور ديگر كه وابستگي بيشتري با آن دارد يا بهگونه
مقتضي صالحيتش قابل اعمال است ،خودداري كنند».

بدينسان ،صالحيت كشورها كه از ويژگيهاي حاكميت
يا به تعبير ديگر تجلي اصل حاكميت كشورها در

حقوق بينالملل است ،محدود به قلمرو داخلي است.
(مافي.)68:1385،
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● مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاكنون بارها
دست زدن به اقدامات قهرآميز اقتصادي براي
رسيدن به هدفهاي سياسي را محكوم كرده و از
كشورهاي صنعتي خواسته است از موضع برتر
خود بعنوان ابزار فشار اقتصادي با هدف تغيير
رفتار ديگر كشورها استفاده نكنند.
 -4-2نظريه مشروعيت نسبي تحريمهاي اقتصادي
برخالف نظر پيشين مبني بر مشروعيت مطلق

تحريمها در حقوق بينالملل ،مشروعيت تحريمها در
اين نظريه نه مطلق ،كه مشروط است .در واقع اقدام

متقابل كشورها كه گاه در قالب تحريم اقتصادي جلوه
مييابد ،برپايه طرح كميسيون حقوق بينالملل تنظيم

شده است و در اين زمينه ،رعايت قواعد آمره از

نكتههاي مهمي است كه در اقدامات متقابل كشورها
ميبايست لحاظ شود .برهمين مبنا هيچ كشوري

نميتواند براي جلوگيري از نقض شدن حقوق خود
در زمينه بينالملل به نقض قواعد آمره حقوق بينالملل

دست زند .هرچند در هيچ يك از اسناد بينالمللي،

قواعد آمره حقوق بينالملل احصاء نگرديده ولي طبق
ماده  53كنوانسيون حقوق معاهدات  1969وين قاعده
آمره قاعدهاي است كه توسط جامعه جهاني دولتها در
كل بعنوان يك اصل پذيرفته و به رسميت شناخته شده

كه كمترين تخلف از آن مجاز نيست و تغيير آن تنها
توسط قاعده بينالملل ديگر با همان مشخصه آمريت

امكانپذير است (حدادي.)116:1382،

افزون بر تحريمهاي اقتصادي كه از سوي كشورها

اعمال ميشود ،شوراي امنيت بعنوان ركني از سازمان

ملل متحد كه وظيفه پاسداري از صلح و امنيت جهاني
را بر عهده دارد ،برپايه فصل هفتم منشور سازمان ملل
متحد ،با توسل به اقدامات اجباركننده ،صلح و امنيت

جهاني را تضمين ميكند.

تحريمهاي اقتصادي از جمله اقدامات غيرنظامي

است كه بر پايه ماده  41منشور در حوزه اختيارات
شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي
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ميگنجد و پس از آنكه طبق ماده  39منشور ،تهديد

حاكميت دولت نسبت داد» (ممتاز.)344:1387 ،

شود ،در مورد كشور خاصي اعمال ميشود.

از سوي شوراي امنيت ،با حق حيات بعنوان يكي از

شدن صلح ،نقض صلح يا اقدام تجاوزكارانه احراز
«با توجه به بند ( )2ماده  24منشور كه شوراي

امنيت را موظف كرده است طبق هدفها و اصول ملل
متحد عمل كند و نيز بند ( )1ماده  1منشور كه تحقق
صلح و امنيت بينالملل را در پرتو اصول عدالت و
حقوق بينالملل قابل حصول دانسته ،شورا موظف به

اين واقعيت كه وضع تحريمهاي اقتصادي همهجانبه

قواعد آمره حقوق بينالملل سازگار نيست ،انكارناپذير

است.

 -4-3نظريه مشروع نبودن تحريمهاي اقتصادي

از ديدگاه حقوق بينالملل

اعمال حقوق بينالملل است .بنابراين شوراي امنيت

اين نظريه برخالف نظريه مشروعيت مطلق

را فرا راه خود قرار دهد» .بدينسان ،شوراي امنيت

موسع از حق حاكميت كشورها ،هرگونه
برپاية تفسير ّ

سازمان ملل ،اصول حقوق بينالملل از جمله رعايت

چگونگي روابط اقتصادي و بازرگاني را بهشدت رد

با وجود سرشت سياسي خود بايد حقوق بينالملل

تحريمهاي اقتصادي از ديدگاه حقوق بينالملل كه

در كاربرد تحريمهاي اقتصادي ملزم به رعايت منشور

مداخله در حوزه صالحيت داخلي كشورها از جمله

قواعد آمره ،حقوق بينالملل بشر وحقوق بشر دوستانه

ميكند ،به اصل عدم مداخله و نسبت آن با تحريمهاي
اقتصادي نگاهي متفاوت دارد .ماده  32منشورِ حقوق

از سوي شوراي امنيت ،ترديدهاي زيادي پيرامون

نميتواند از اقدامات اقتصادي ،سياسي يا هرگونه اقدام

بينالملل عام ،قواعد آمره و حقوق بشر برانگيخته

گيرد يا اين اقدام را تشويق كند .در قطعنامه 2131

مربوط به تحريمهاي اقتصادي «هنوز انديشه فرد بعنوان

كه هيچ دولتي حق ندارد مستقيم يا غير مستقيم به هر

است.

با اين همه ،اعمال تحريمهاي اقتصادي همهجانبه

و وظايف اقتصادي دولتها اعالم ميدارد كه هيچ دولتي

مشروعيت اين اقدام و همخواني آن با اصول حقوق

ديگر براي واداشتن دولتي ديگر به فرمانبرداري بهره

است؛ زيرا به هنگام تدوين منشور ملل متحد و مواد

مجمع عمومي در  1956بر اين نكته تأكيد شده است

موضوع يا تابع حقوق بينالملل مطرح نشده بود و
حقوق شخص انسان اساس ًا از اموري تلقي ميشد

دليل در امور داخلي يا خارجي دولت ديگر مداخله
كند .پس تحريمهاي اقتصادي بويژه تحريمهاي ثانويه

ترتيب سكوت منشور را بايد به نگرش سنتي به اصل

مبادالت اقتصادي دارند ،ناقض اصل عدم مداخله است

● پيش از پايان جنگ سرد ،شوراي امنيت تمايل
چنداني به كاربرد تحريم از خود نشان نميداد،
اما با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از ميان
رفتن فضاي دو قطبي حاكم بر نظام بينالملل،
زمينه براي كاربرد بيشتر تحريم از سوي اين
ركن اصلي ملل متحد فراهم شد ،به گونهاي كه
شمار تحريمهاي اعمال شده در پنج سال پس از
 ،1990به بيش از چهار برابر كل موارد اعمال
شده در  45سال پيش از آن تاريخ رسيد.

ورود به حوزه آن دسته از امور كه در صالحيت داخلي

كه در صالحيت داخلي دولت او قرار داشت .به اين

بر ضد كشورهاي ثالث كه با كشور هدف تحريم،
(حدادي .)120:1382 ،در واقع تحريمهاي اقتصادي با

يك كشور است ،سلبكنندة آزادي آن كشور در تنظيم

روابط اقتصادي و مالي خود با ديگر كشورها در عرصه
بينالملل است؛ امري كه در تناقض آشكار با اصل
عدم مداخله كشورها در امور داخلي يكديگر برخاسته

از اصل حاكميت كشورها و برابري حاكميت آنها در
حقوق بينالملل است .افزون بر آن ،تعهد كشورها به

خودداري از دست يازيدن به زور مستند به بند  4ماده
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 2منشور ملل متحد ،تنها ناظر به زور نظامي نيست،

بلكه همة گونههاي زور از جمله سياسي و اقتصادي را

دربر ميگيرد .از سوي ديگر ،اعالميه  1970مبني بر منع
كاربرد زور نظامي و سياسي يا به هر شيوة ديگر ،مويد
اين معناست كه كاربرد تحريمهاي اقتصادي كه در آن
نوعي زور مستتر است ،بر مبناي منشور ملل متحد غير

قانوني است و مشروعيت ندارد (خواجي.)13:1391 ،

از ديدگاه حقوق بينالملل ،در زمينه اعمال

تحريمهاي يكجانبه از سوي يك كشور در مورد كشور

ديگر ،سه رويكرد وجود دارد:

الف) اعمال اين تحريمها برپايه اصل حاكميت

كشورها مجاز است .از آنجا كه كشورها در تنظيم

روابط خارجي خود با ديگران آزادند ،هر كشور از
نظر سياسي حق دارد با كشور ديگر رابطه برقرار يا

قطع رابطه كند .اين نكته در زمينه اقتصادي نيز صادق
است .پس برپايه اين رويكرد كشورها ميتوانند براي
پيشبرد هدفهاي سياسي خويش كشور ديگر را زير
فشار اقتصادي قرار دهند.

ب) جنگ مستقيم اقتصادي يك كشور با كشوري

ديگر مجاز شمرده ميشود ولي آثار زيانبار آن
برطرفهاي ثالث بايد به كمترين اندازه برسد .تمركز
اصلي تحريمهاي اقتصادي ،بر كشور يا كشورهاي

هدف است و اين تحريمها بايد داراي كمترين آثار بر
ديگر كشورها باشد.

پ) برپايه رويكرد سوم نه تنها تحريم ثانويه ،بلكه

تحريمهاي اوليه نيز مجاز نيست .اين رويكرد كه تازهتر
از دو رويكرد پيشين است بيشتر برخاسته از نظريههاي

اقتصادي ـ سياسي كالسيك ليبرال است تا حقوق

بينالملل .اقتصاددانان سياسي ليبرال كالسيك ،مدافعان
سرسخت تجارت آزادند و هرگونه مانع در راه تجارت
آزاد را موجب خسارت به اقتصاد جهاني ميدانند.

در بررسي نهايي اين رويكرد نظري و مقايسه آن

با رفتار كشورها به اين نتيجه ميرسيم كه اقدامات

تحريمي كشورها بر ضد يكديگر در بسياري از موارد
با وجود ممنوعيتهاي حقوقي ،رو به گسترش است .از
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● حق زندگي ،بعنوان مهمترين و برترين حقي
كه ديگر حقوق از آن ناشي ميشود ،در اعالميه
جهاني حقوق بشر ،ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك و
بسياري از ديگر اسناد بينالمللي مورد تأكيد قرار
گرفته است .آثار منفي تحريمها بر حق زندگي
شهروندان ايراني انكارناپذير است ،زيرا پيدايش
فقر ،ايجاد وقفه در ارائه خدمات اجتماعي،
كمبود دارو ،افزايش مرگومير و ...را بهدنبال
داشته است .تحريمهاي اعمال شده ،با اثرگذاري
منفي بر توليد ،اشتغال و درآمد ملي ،باعث كم
شدن بازدهي اقتصادي ،كاهش ميزان درآمد و
ايجاد شكافهاي اجتماعي شده و بر سر هم سطح
زندگي و معيشت شهروندان ايراني را كاهش داده
و آنان را از داشتن استانداردهاي مناسب زندگي
بازداشته است.
مهمترين اقدامات تحريمي يكجانبه ،تحريم كشورهايي
چون ايران ،عراق و ليبي از سوي آمريكا در سالهاي

گذشته بوده است.

تحريمهاي يكجانبه را به داليل زير ميتوان

نامشروع خواند:

1ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاكنون بارها

دست زدن به اقدامات قهرآميز اقتصادي براي رسيدن

به هدفهاي سياسي را محكوم كرده و از كشورهاي
صنعتي خواسته است از موضع برتر خود بعنوان ابزار
فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ديگر كشورها

استفاده نكنند.

2ـ كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد)

نيز اقدامات قهرآميز بر ضد كشورهاي رو به توسعه را
محكوم و تصريح كرده است :كشورهاي توسعهيافته
بايد از اِعمال محدوديتهاي بازرگاني ،محاصره،

ممنوعيت دادوستد و ديگر مجازاتهاي اقتصادي مغاير
با مقررات منشور ملل متحد در مورد كشورهاي رو به

توسعه ،بعنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه
اقتصادي ،سياسي و اجتماعي اين كشورها اثر ميگذارد،
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خودداري ورزند.
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غربي در مورد ايران در پيوند با پرونده هستهاي را از

3ـ تحريم يكجانبه ،ناقض حق توسعه كشورهاست.

ديدگاه حقوق بينالملل بررسي كنيم:

توسعه ،حق جداييناپذير انساني شناخته شده است،

 -5-1تحريمهاي شوراي امنيت

از آنجا كه برپايه اعالميه وين ( 25ژوئن  )1993حق

ميتوان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم

حقوق بشري دانست.

شوراي امنيت سازمان ملل ،تاكنون چند بار در

چارچوب فصل  7منشور ،تحريمهايي در مورد ايران

4ـ اعمال تحريمهاي يكجانبه ،مداخله آشكار در

وضع كرده است .بررسي پيامدهاي اين تحريمها

 7ماده  2منشور ملل متحد و نيز ماده  32منشور است.

اين محدوديتها بر مردمان عادي تحميل و موازين

امور داخلي و خارجي كشورهاست .اين كار ناقض بند
همچنين ،قطعنامههاي  50/10/47/9مجمع عمومي نيز

كه اعمال مقررات فراسرزميني دولتي را منع ميكند ،با
اعمال تحريمهاي يكجانبه نقض ميشود.

نشان ميدهد كه بيشترين رنج و آسيب برآمده از
حقوق بشر بهگونه گسترده نقض شده است .از آنجا
كه مسئوليت پاسداري از صلح و امنيت بينالمللي در
پرتو رعايت هدفها و اصول سازمان ملل و مقررات

منشور به شوراي امنيت واگذار شده است ،وضع چنين

 .5بررسي مشروعيت تحريمهاي اقتصادي در

تحريمهايي به لحاظ نقض شدن مواد  24 ،1و 55

پيش از پايان جنگ سرد ،شوراي امنيت تمايل

صالحيت و اختيارات قانوني اين شورا شمرده ميشود

مورد ايران در پيوند با برنامه هستهاي

چنداني به كاربرد تحريم از خود نشان نميداد ،اما با

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از ميان رفتن فضاي
دو قطبي حاكم بر نظام بينالملل ،زمينه براي كاربرد
بيشتر تحريم از سوي اين ركن اصلي ملل متحد فراهم

شد ،به گونهاي كه شمار تحريمهاي اعمال شده در پنج
سال پس از  ،1990به بيش از چهار برابر كل موارد
اعمال شده در  45سال پيش از آن تاريخ رسيد.

در اين بخش ميكوشيم تحريمهاي وضع شده از

شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين كشورهاي

● حق دفاع مشروع بر پايه ماده  51منشور يك
«حق ذاتي» شمرده ميشود كه جايگاه وااليي نيز
در حقوق بينالملل عرفي دارد .چنين مينمايد
كه قرار دادن جنگافزارهاي متعارف (غير
هستهاي) در فهرست تحريمهاي شوراي امنيت،
حق ذاتي ايران در دفاع از خويش را خدشهدار
ميكند و ميتواند به تضعيف نيروهاي نظامي
كشور بينجامد و آنرا در برابر تجاوزات احتمالي
در آينده آسيبپذير سازد.

منشور و ديگر پيمانهاي حقوق بشري تخطي از حدود
و بياعتبار است و به لحاظ تخلف شوراي امنيت از

تعهدات بينالمللي خود در زمينه حقوق بشر ،موضوع

مسئوليت بينالمللي اين شورا و به تبع آن ،سازمان ملل

مطرح ميشود( .زماني و زنگنه.)1392 ،

در صدر واپسين قطعنامه شورا در پيوند با فعاليتهاي

هستهاي ايران در  9ژوئن  2010رييس شوراي امنيت
در بيانيهاي شش قطعنامه پيشين در اين زمينه را

يادآوري و بر اجراي مقررات آن تأكيد ورزيد .اين
قطعنامهها عبارت بود از  2006( 1929ژوييه)1737 ،

( 2006دسامبر)( 1747 ،مارس ( 1803 ،)2007مارس
( 1835 ،)2008سپتامبر  )2008و (Un. )2009( 1887

).sc,s/Res/1929,2010
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الف) حق حيات

حق زندگي ،بعنوان مهمترين و برترين حقي كه

ديگر حقوق از آن ناشي ميشود ،در اعالميه جهاني
حقوق بشر ،ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي

و كنوانسيون حقوق كودك و بسياري از ديگر اسناد
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بينالمللي مورد تأكيد قرار گرفته است .آثار منفي
تحريمهاي شوراي امنيت بر حق زندگي شهروندان
ايراني انكارناپذير است ،زيرا پيدايش فقر ،ايجاد

وقفه در ارائه خدمات اجتماعي ،كمبود دارو ،افزايش

مرگومير و ...را بهدنبال داشته است .برپايه گزارشها،

در دوران اعمال تحريمها ،بسياري از شهروندان ايراني

بهعلت كمبود دارو و گسترش فقر جان خود را از
دست دادهاند.

گنجاندن مواد دو منظوره در فهرست تحريمهاي

شوراي امنيت سبب شده است كه بسياري از شهروندان
ايراني از حق بهرهگيري از تجهيزات پزشكي ساخته
شده از اين مواد دو منظوره باز مانند و جان خود را

از دست بدهند .همچنين ،تحريمها به افزايش بهاي
مواد خوراكي و باال رفتن نرخ تورم انجاميده و حق
دسترسي به خوراك را كه يكي از اصول بنيادين بشري

شمرده ميشود به خطر انداخته است.

ب) استانداردهاي زندگي مناسب

بر پايه اعالميه جهاني حقوق بشر ،هر كس حق

دارد سطح زندگي ،سالمت و رفاه خود و خانوادهاش
را از نظر خوراك ،مسكن ،مراقبتهاي پزشكي و خدمات

الزم اجتماعي تأمين كند .ماده  25اعالميه حقوق بشر

بر حق فرد در برخورداري از سطح مناسب زندگي و
تندرستي و رفاه تأكيد دارد .تحريمهاي اعمال شده ،با

اثرگذاري منفي بر توليد ،اشتغال و درآمد ملي ،باعث

كم شدن بازدهي اقتصادي ،كاهش ميزان درآمد و ايجاد
شكافهاي اجتماعي شده و بر سر هم سطح زندگي و

معيشت شهروندان ايراني را كاهش داده و آنان را از
داشتن استانداردهاي مناسب زندگي بازداشته است.

برپايه قطعنامه  1929شوراي امنيت ،محدوديتهاي

اعمال شده در زمينه خدمات مالي و بيمهاي در مورد
بخش كشتيراني و تحريمهاي بانكي هزينه ترانزيت
كاالها را افزايش داده و بهاي تمام شده كاال براي
شهروندان ايراني را باال برده است و اين مسئله در

كنار تورم كمرشكن و نرخ باالي بيكاري ،شهروندان

79
● اختيارات شوراي امنيت در زمينه وضع
تحريمهاي اقتصادي ،با دو محدوديت اساسي
روبه روست :نخست اينكه ،شوراي امنيت
نميتواند به بهانه اعمال تحريمهاي اقتصادي،
حقوق اساسي بشر را ناديده بگيرد .برپايه ماده
« 50طرح مواد راجع به مسئوليت دولت» هرگونه
رفتار متقابل كه تخطي از حقوق اساسي بشر
باشد ،در شمار اقدامات متقابل ممنوعه قرار
ميگيرد؛ دوم اينكه ،شورا نبايد قواعد حقوق
بشر را بهگونهاي ناديده گيرد كه موجب تهديد
شدن صلح و امنيت بينالمللي گردد ،زيرا اين
اقدام با توجه به مسئوليت اصلي شورا در حفظ
و امنيت بينالمللي ،با فلسفه وجودي خود شورا
ناسازگار است.
ايراني را از استانداردهاي مناسب زندگي دور كرده

است (زماني و زنگنه.)1392 ،

پ) حق سالمت و بهداشت

حق سالمت و بهداشت و برخورداري از امكانات

و خدمات پزشكي و درماني از حقوقي است كه مورد

تأكيد ويژه اسناد حقوق بشري قرار دارد .تحريمها
با برهم زدن زيرساختهاي الزم براي ارائه خدمات

بهداشتي و درماني و جلوگيري از ورود داروهاي مورد
نياز بيماران گرفتار بيماريهاي صعبالعالج ،مرگومير
را افزايش داده است .همچنين افزايش بهاي مواد

خوراكي در ساية اوضاع دشوار ناشي از تحريمها به

كاهش سرانه مصرف گوشت و لبنيات و ديگر مواد
خوراكي در كشور و باال گرفتن سوءتغذيه شهروندان

انجاميده است كه آثار منفي آن بر سالمت جامعه در
بلند مدت نمايان خواهد شد.
ت) حق آموزش

ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي ،حق

همگان را در دسترسي به آموزش و پرورش به رسميت
شناخته است؛ همچنان كه ماده  26اعالميه حقوق بشر

80
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بر حق بهرهمندي افراد از آموزش و پژوهش تأكيد

اينكه ،شوراي امنيت نميتواند به بهانه اعمال تحريمهاي

نميتوانند در رشتههاي مرتبط با امور هستهاي به

ماده « 50طرح مواد راجع به مسئوليت دولت» هرگونه

دارد .برپايه قطعنامه  1737شوراي امنيت ،ايرانيان

اقتصادي ،حقوق اساسي بشر را ناديده بگيرد .برپايه

تحصيل بپردازند .اين ،به معناي تسري دادن تحريم از

رفتار متقابل كه تخطي از حقوق اساسي بشر باشد ،در

جلوگيري دولت نروژ از ادامه تحصيل  10دانشجوي

شورا نبايد قواعد حقوق بشر را بهگونهاي ناديده گيرد

دولت به شهروندان است كه نقشي در اين زمينه ندارند.
ايراني در دانشگاههاي آن كشور در چند رشته فني به

بهانه پيروي از تحريمهاي شوراي امنيت نمونهاي از
اين دست است (درستي.)1391 ،

همچنين بايد گفت كه برپايه قطعنامه 1803

شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،از ايران خواسته شده

است فعاليت دانشمندان خود در زمينه تحقيق و توسعه
در پيوند با دانش هستهاي را متوقف كند .اين بند از
قطعنامه با حق توسعه ملتها ناسازگار است.
ث) حق دفاع مشروع
حق دفاع مشروع بر پايه ماده  51منشور يك «حق

ذاتي» شمرده ميشود كه جايگاه وااليي نيز در حقوق

بينالملل عرفي دارد .چنين مينمايد كه قرار دادن
جنگافزارهاي متعارف (غير هستهاي) در فهرست
تحريمهاي شوراي امنيت ،حق ذاتي ايران در دفاع

از خويش را خدشهدار ميكند و ميتواند به تضعيف

نيروهاي نظامي كشور بينجامد و آنرا در برابر تجاوزات
احتمالي در آينده آسيبپذير سازد.

اختيارات شوراي امنيت در زمينه وضع تحريمهاي

اقتصادي ،با دو محدوديت اساسي روبه روست :نخست

● تحريمهاي آمريكا از ديد حقوقي ،تحريم ثانويه
در مورد جلوگيري اشخاص ثالث از دادوستد با
ايران شمرده ميشود ،زيرا بدينسان ،اياالت متحده
كشورهاي ديگر را بهعلت معامله با كشور ثالث
مورد موآخذه قرار ميدهد .از ديد استرن ،تحريم
ثانويه هميشه مبتني بر اعمال صالحيت برونمرزي
و ناسازگار با مقررات حقوق بينالمللي است.

شمار اقدامات متقابل ممنوعه قرار ميگيرد؛ دوم اينكه،

كه موجب تهديد شدن صلح و امنيت بينالمللي گردد،
زيرا اين اقدام با توجه به مسئوليت اصلي شورا در

حفظ و امنيت بينالمللي ،با فلسفه وجودي خود شورا
ناسازگار

است.)Davidson,2003: 23-24( .
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كشورهاي غربي و بويژه آمريكا پس از آنكه به

علت مخالفت روسيه و چين نتوانستند تحريمهاي
شوراي امنيت بر ضد ايران را افزايش دهند ،از 2012

به تشديد تحريمهاي خود پرداختند .گرچه تحريمهاي
آمريكا بر ضد ايران پيشينهاي بيش از سه دهه دارد،
اما تحريمهاي اعمال شده در زمينه هستهاي كه به

تحريمهاي فلجكننده شهرت يافته ،گستردگي و شدت

ويژهاي دارد .برسرهم ،هدف از تحريمها ،مجازات
كردن كشورهايي بوده است كه باصطالح منافع و
امنيت آمريكا و همپيمانان آنرا تهديد ميكردهاند .ادعا

شده كه هدف از تحريم در مورد ايران ،جلوگيري از
پشتيباني از تروريسم بينالمللي و تأمين مالي توسعه

و دستيابي به جنگافزارهاي ويژة كشتار جمعي و
ابزارهاي حمل و پرتاب آن از راه محدود كردن توان

ايران بوده است.

از اواخر  1989تا اكتبر  ،2008تحريمهاي گسترده

و گوناگون در زمينه صدور مواد خاص شيميايي و

تأسيساتي و كاالهاي دو منظوره به ايران ،تحريمهاي
فراگير در زمينه بازرگاني و سرمايهگذاري ،اجراي قانون

داماتو ،تحريم چند بانك ايراني ،تحريم افراد و شركتهاي
ايراني وابسته به سپاه و بانك ملي ،نيروي قدس سپاه

و بانك صادرات بهعلت همكاري با اين نيرو ،تحريم
معامالت با شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي ايران و
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سرانجام تحريم بانك توسعه صادرات ايران صورت

گرفته است( .مومني راد و موسويفرد.)150:1391 ،
در  2012نيز بانك مركزي ايران از سوي آمريكا تحريم
شد.

تحريمهاي آمريكا از ديد حقوقي ،تحريم ثانويه

در مورد جلوگيري اشخاص ثالث از دادوستد با ايران
شمرده ميشود ،زيرا بدينسان ،اياالت متحده كشورهاي

ديگر را بهعلت معامله با كشور ثالث مورد موآخذه

قرار ميدهد .از ديد استرن ،تحريم ثانويه هميشه مبتني

بر اعمال صالحيت برونمرزي و ناسازگار با مقررات
حقوق بينالمللي است ).(Stern, 1994:6
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● اعمال برونمرزي قوانين آمريكا ،ناقض اصل
برابري حاكميت دولتها و اصل منع مداخله بعنوان
دو اصل مسلم حقوق بينالملل است .امروزه اعمال
برونمرزي قوانين آمريكا ،تعارض جدي ميان اين
قوانين و قوانين ديگر كشورها پديد آورده است.
در اين زمينه نخستين پرسشي كه پيش ميآيد اين
است كه آيا آثار اِعمال برونمرزي قوانين ،براساس
حقوق بينالملل پذيرفتني است يا نه؟ گيبني نشان
ميدهد كه اِعمال برونمرزي قانون ،بهعلت نبود
رابطه متقابل و ابتناي آن بر موضع قدرت ،از بن،
ضد دموكراتيك است.

دولت آمريكا با اجراي برونمرزي قوانين خود،

شمرده ميشود .از همينرو استدالل ميشود كه هيچ
دولتي مجاز به اِعمال قانون خود نسبت به خارجيان

و سياسي آمريكا در جهان ،بيشتر كشورها ناگزير از

ميدهند ،نيست .اين قاعده مبتني بر حقوق بينالملل
ِ
قدرت حاكم ،متعهد به احترام به
است كه بر پايه آن هر

كشورهاي ديگر و شركتهاي خارجي را وادار به پيروي
از تحريمها كرده است و در سايه نفوذ و نقش اقتصادي

پيروي از قوانين مصوب كنگره آمريكا شدهاند .براي
نمونه چهار مشتري عمده نفت ايران در آسيا (چين،

هند ،كره جنوبي و ژاپن) ،ناچار خريد نفت خود از ايران
را كاهش دادهاند و بسياري از بانكها و مؤسسات مالي

بينالمللي بهعلت نگراني از روبهرو شدن با مجازاتهاي
دولت آمريكا ،از همكاري با ايران خودداري كردهاند.

براي اَعمالي كه بيرون از قلمرو قانوني آن دولت انجام

اتباع و حقوق همه قدرتهاي حاكم در بيرون از قلمرو

خود است ) .(Mann,1990: 5ديوان دايمي دادگستري

بينالمللي درباره اصل صالحيت در حقوق بينالملل
عمومي مقرر ميدارد «اكنون نخستين و مقدمترين

محدوديت تحميل شده بر يك دولت به موجب

به نظر ميرسد كه اعمال برونمرزي قوانين آمريكا،

حقوق بينالملل اين است كه در صورت عدم وجود

بعنوان دو اصل مسلم حقوق بينالملل است .امروزه

در هر شكلي در قلمرو كشور ديگري اعمال نمايد
و صالحيت در اين مفهوم قطع ًا سرزميني است .هيچ

ناقض اصل برابري حاكميت دولتها و اصل منع مداخله
اعمال برونمرزي قوانين آمريكا ،تعارض جدي ميان
اين قوانين و قوانين ديگر كشورها پديد آورده است.
در اين زمينه نخستين پرسشي كه پيش ميآيد اين است
كه آيا آثار اِعمال برونمرزي قوانين ،براساس حقوق

بينالملل پذيرفتني است يا نه؟ گيبني نشان ميدهد
كه اِعمال برونمرزي قانون ،بهعلت نبود رابطه متقابل

و ابتناي آن بر موضع قدرت ،از بن ،ضد دموكراتيك

است (.)Gibney 1996: 306-308

از ديد «مان» ،در مواردي كه دولتي با اعمال حقوق

موضوعه خود نسبت به يك وضع معين ،حقوق

بينالملل را نقض ميكند ،عمل او خطاي بينالمللي

يك قاعده مجاز ،آن دولت ميتواند اختيارات خود را

دولتي نميتواند در خارج از قلمروش اعمال حاكميت
كند مگر اينكه قاعده مجازي كه از رسوم بينالمللي يا

قراردادهاي بينالمللي ناشي شده باشد وجود داشته

باشد» (مافي.)71:1385 ،

اگر بپذيريم كه حقوق معيني هست كه مؤلفههاي

اساسي و بنيادي حاكميت يك دولت را ميسازد،

بنابراين ديگر دولتها نبايد اختيارات خود را بهمنظور
تضعيف اين حقوق اِعمال كنند ).(Lowe,1985: 740

اصل برابري حاكميت دولتها بعنوان يك اصل عام،

نيازمند برابري صالحيت قضايي و احترام به شخصيت
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كشورها و رعايت يكپارچگي سرزميني و استقالل

تحريمهاي آمريكا در مورد ايران ،پيمان مودت

منشور ملل متحد اصل برابري كشورهاي عضو را در

آمريكا را كه از ديد ديوان بينالمللي دادگستري بخشي از

سياسي آنهاست .بههمين منظور بند يك از ماده 2
راستاي پايداري نظم جهاني و بعنوان شالودة همبستگي

ملل متحد پيشبيني كرده است .در حقيقت دست زدن

دولت آمريكا به مجازاتهاي اقتصادي ،تجاوز آشكار به
حق حاكميت ديگر كشورها و منافع مشروع شركتها
و اتباع آنها بهشمار ميرود .برپايه حقوق بينالملل
ُعرفي ،كشورها در فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي خود
آزادي كامل دارند .بنابراين استقالل اقتصادي ،بخش

اساسي حق حاكميت است و هرگونه تهديد كردن
استقالل اقتصادي ،در حكم تهديد كردن حق حاكميت

كشورهاست.

بيگمان تحريمهاي يكجانبه آمريكا و كشورهاي

غربي بر ضد ايران ،مغاير با صلح و امنيت بينالمللي،

همبستگي اجتماعي ملتها ،حق تعيين آزادانه سرنوشت
و اصل دست نيازيدن به زور در روابط بينالملل در

پرتو منشور است .اين تحريمها همچنين ناسازگار با

برقراري همكاريهاي بينالمللي عادالنه و منصفانه برپايه
ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي،
ناقض حق توسعه اقتصادي كشورها بر پايه منشور
حقوق و وظايف اقتصادي دولتها و مخالف مقررات
سازمان جهاني تجارت است (درستي.)1391 ،

● بيگمان تحريمهاي يكجانبه آمريكا و
كشورهاي غربي بر ضد ايران ،مغاير با صلح و
امنيت بينالمللي ،همبستگي اجتماعي ملتها ،حق
تعيين آزادانه سرنوشت و اصل دست نيازيدن به
زور در روابط بينالملل در پرتو منشور است .اين
تحريمها همچنين ناسازگار با برقراري همكاريهاي
بينالمللي عادالنه و منصفانه برپايه ميثاق بينالمللي
حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،ناقض حق
توسعه اقتصادي كشورها بر پايه منشور حقوق
و وظايف اقتصادي دولتها و مخالف مقررات
سازمان جهاني تجارت است.

 1955ناظر به روابط اقتصادي و كنسولي ميان ايران و

مجموعه قوانين قابل اجرا در روابط ايران و آمريكاست

نقض ميكند .طبق بند يك ماده  10اين پيمان «بين

قلمروهاي طرفين معظمين متعاهدين آزادي تجارت و
دريانوردي برقرار خواهد بود ».برپايه بند  2ماده  8نيز

«هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين محدوديت و

ممنوعيتي نسبت به ورود هرگونه محصول طرف معظم
متعاهد ديگر يا نسبت به صدور هرگونه محصولي به

متعاهد ديگر قائل نخواهد شد .»...روشن است كه
آمريكا با وضع مجازاتها بر ضد ايران ،تعهداتش در

اين پيمان مودت را نقض كرده است .ديوان بينالمللي
دادگستري در دعواي نيكاراگوئه ،اِعمال مجازاتهاي
آمريكا بر كل تجارت نيكاراگوئه را مورد توجه قرار
داده و اعالم كرده است «هنگامي كه چنين تعهدي از
نوع مذكور در معاهده دوستي و تجارت وجود دارد،

اقدام شديد به قطع مناسبات تجاري در قالب تحريم
كلي تجاري ا ّول مي  ،1985بهطور معمول نقض تعهد
مبني بر زير پا نگذاشتن هدف و مقصود اين معاهده
شمرده ميشود».

تحريمها همچنين با بيانيه الجزاير كه در  1981ميان

ايران و آمريكا براي پايان دادن به بحران گروگانگيري
امضا شد ،ناسازگار است .تعهد آمريكا طبق بند 10
بيانيه الجزاير داير بر لغو همه تحريمهاي تجاري عليه

ايران پس از نوامبر  ،1979نيز اجازه وضع مجدد

تحريمهاي مشابه را به آن دولت نميدهد.

همچنين هدف تحريمهاي آمريكا ،قطع روابط ايران

با ديگر دولتها و اثرگذاري بر امور داخلي اين كشور،
با اجبار و بدون هرگونه توجيه حقوقي است و بنابراين

با بند يك بيانيه الجزاير كه هرگونه مداخله آمريكا در
امور ايران را منع ميكند ،مغايرت دارد.

گرچه برپايه فصل هفتم منشور ملل متحد ،شوراي

امنيت وظيفه دارد با ابزارهاي گوناگون از جمله
تحريم در راستاي حفظ صلح و امنيت بينالمللي گام
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بردارد ،اما اين صالحيت مشروط به شروطي از جمله
رعايت هدفها و اصول ملل متحد است .در حقيقت

شوراي امنيت بايد بر پايه حقوق بينالملل و بويژه

منشور وظايف خود را انجام دهد .تجربه نشان ميدهد

كه اقدامات تحريمي جز در مواردي اندك ،منجر به
دگرگوني رفتار دولت هدف تحريم نشده و سازمان
ملل و دولتهاي تحريم كننده ،بهرهاي از اين كار
نبردهاند .تنها اثر تحريم ،پايمال شدن گسترده حقوق
بشر و افزايش درد و رنج شهرونداني بوده است كه
هيچ نقشي در سياستهاي دولتهاي خود نداشتهاند.

از اينرو سازمان ملل متحد و كشورهاي غربي با

وضع تحريمهاي ناقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشر

كه برخي از آنها همچون حق حيات ،بهصورت قاعده
آمره درآمدهاند ،مرتكب تخلف از قوانين بينالمللي
مندرج در منشور ملل متحد و پيمانهاي بينالمللي
حقوق بشري شدهاند و داراي مسئوليت بينالمللي
هستند و بايد آثار ناشي از مسئوليت بينالمللي ،از

جمله لزوم برگرداندن وضع به حالت پيشين و جبران

خسارت بپذيرند.

برخي دولتها در موافقتنامههاي دو جانبه مودت و

آزادي تجارت ،يكديگر را متعهد به برقراري تجارت
آزاد كردهاند .پيمان مودت و تجارت ميان ايران و

آمريكا يكي از بهترين نمونههاست كه پس از فراز و
نشيبهاي بسيار در روابط دو كشور كماكان از سوي دو

دولت معتبر شمرده ميشود .اين پيمان طرفين را ملزم

به برقراري بازرگاني آزاد ميان اتباع يكديگر كرده و
تحريمهاي يكجانبه آمريكا بر ضد ايران نقض صريح
آن شمرده ميشود .به همين سان ،كشورهاي اروپايي

موافقتنامههاي متعدد در زمينههاي گوناگون اقتصادي
و مالي ،بانكي و مالياتي با ايران دارند كه توسط
نهادهاي قانوني دو كشور تصويب شده و الزمالرعايه

است« .موافقتنامه  2003در مورد سرمايهگذاري متقابل
ميان ايران و فرانسه»« ،كنوانسيون سال  2004در مورد

مصونيت دولتها» از جمله موافقتنامههاي دو جانبه است
كه تحريمهاي وضع شده ميتواند نقض يكجانبه آنها
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● تحريمهاي آمريكا در مورد ايران ،پيمان مودت
 1955ناظر به روابط اقتصادي و كنسولي ميان ايران
و آمريكا را كه از ديد ديوان بينالمللي دادگستري
بخشي از مجموعه قوانين قابل اجرا در روابط
ايران و آمريكاست نقض ميكند .روشن است كه
آمريكا با وضع مجازاتها بر ضد ايران ،تعهداتش
در اين پيمان مودت را نقض كرده است.
شمرده شود (زماني و مظاهري.)1390 ،
نتيجهگيري

كاربرد مجازاتهاي اقتصادي از سوي آمريكا ،تجاوز

آشكار به حق حاكميت ديگر كشورها و منافع مشروع
شركتها و اتباع آنهاست .اقدامات يكجانبه آمريكا در
تحريم ايران ،ناقض اصل همزيستي مسالمتآميز
دولتهاست كه منوط به محترم شمرده شدن اصول

اساسي حقوق بينالملل يعني حقوق دولتها ،عدم

مداخله ،همكاري و دوستي و احترام به استقالل و

يكپارچگي سرزميني آنهاست .اقدامات آمريكا همچنين
مغاير با صلح و امنيت جهاني ،همبستگي اجتماعي

ملتها ،حق تعيين آزادانه سرنوشت و دست نيازيدن به
زور در روابط بينالمللي در پرتو منشور سازمان ملل

متحد است.

اينگونه اقدامات چون مشروعيت ندارد از

وجاهت بينالمللي نيز بيبهره است .از اينرو در
فرايند تحريمهاي بينالمللي بايد بر جنبههايي چون
مشروعيت ،ضرورت و تناسب آنها و همچنين اثر اين

تحريمها بر غير نظاميان بيگناه ،توجه ويژه داشت .پيوند
مالحظات و ارزشهاي اخالقي با ايده اِعمال حقوق

بينالملل از راه تحريمها و نظارت مؤثر بر آنها امري

ضرور است .نظام بينالملل كنوني در نبود يك مرجع
جهاني ناظر بر دولتها ،نيازمند احترام متقابل و نزاكت و

همكاري ميان دولتهاست .از آنرو كه نزاكت مبتني بر
مفهوم برابري كشورهاست ،رعايت آن به حفظ و بهبود
روابط دوستانه ميان دولتها كمك چشمگير خواهد كرد.
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گرچه مجازاتهاي اقتصادي را ميتوان بخشي از نظام

اجرايي بينالمللي بهشمار آورد ،ولي اين مجازاتها
نبايد يكجانبه اِعمال شود .جامعه بينالمللي بايد در
جستجوي چارچوبي مشترك براي يك نظام مجازات
قابل اِعمال جهاني با هدفهاي مشترك باشد .در اين
راستا ،فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ،وظيفة
تشخيص تهديد بر ضد صلح يا عمل تجاوز را برپايه

ماده  39و اتخاذ مكانيسم اجرايي مقتضي به موجب
مواد ( 41عدم توسل به نيروي مسلح) و ( 42توسل
به نيروي مسلح) منشور به شوراي امنيت تفويض

كرده است .رعايت مجازاتهاي وضع شده از سوي
شوراي امنيت برپايه مقررات فصل هفتم منشور براي

همه اعضاي سازمان ملل متحد و به استناد ماده 25

منشور كه اساس نظام امنيت بينالمللي شمرده ميشود
اجباري است .همچنين برپايه بند  2ماده  48منشور،
اعضاي سازمان متعهد به اجراي قطعنامههاي مصوب

شوراي امنيت هستند.

برپايه بند يك ماده  24منشور ،اعضاي سازمان

مسئوليت حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به شوراي
امنيت واگذار و موافقت ميكنند كه شورا از سوي آنها
اقدام كند .بيگمان تحريمهاي يكجانبه آمريكا مغاير
با تضمين صلح و تحكيم امنيت جهاني ،همبستگي
اجتماعي ملتها ،شناسايي حق تعيين آزادانه سرنوشت و

دست نيازيدن به زور در روابط بينالملل در پرتو منشور
سازمان ملل متحد است .اين تحريمها همچنين ،منافي

برقراري همكاريهاي بينالملليِ عادالنه و منصفانه برپايه

ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگي (مصوب  ،)1966ناقض حق توسعه اقتصادي
كشورها در منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها

( )1997و مخالف با مقررات سازمان تجارت جهاني
(مصوب  )1995است كه طاليهدار گسترش و توسعه

نظام بازرگاني آزاد متكي بر چندجانبهگرايي در سطح

بينالمللي است.

هرچند تحريمهاي آمريكا مايه تغيير رفتار جمهوري
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اسالمي ايران به گونهاي كه مورد انتظار آمريكا بوده

نشده است ،ولي بيگمان در صورت نبودن تحريم،
اقتصاد كشور وضع بهتري ميداشت .تحريمهاي
اقتصادي آمريكا نه تنها تنگناهايي در راه خريد و وارد
كردن كاال از خارج پديد آورد ،بلكه به افزايش شمار

واسطهها در دادوستدها با خارج ،افزايش هزينههاي
ترابري و بيمه و به درازا كشيدن توقف كشتيها و مدت
زمان حمل كاالي ضرور انجاميد .آشفتگي سيستم

توزيع ،احتكار و گرانفروشي ،پيدايش بازار سياه براي

بسياري از كاالها را ميتوان از ديگر آثار تحريمهاي
آمريكا دانست.
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.و بينالمللي
،» «شناخت تحريم امريكا عليه ايران،)1376(  فريده، فرهي)11(1 ،سياست خارجي
 «تأملي بر تحريم اقتصادي آمريكا.)1385(  همايون، مافي، حقوق و علوم سياسي،»عليه ايران از منظر حقوق بينالملل
)1(1
 «تأثير سياست تحريم بر،)1394(  عباس، مصلي نژاد)11(3 ، فصلنامه ژئوپليتيك،»مذاكرات هستهاي
 «انطباق تحريمهاي اقتصادي،)1389(  جمشيد، ممتاز،»شوراي امنيت با حقوق بشر و حقوق بينالملل بشردوستانه
.4  ش،حقوق
،)1391( ، سيد حسين موسوي فرد. احمد، مومني راد«موازين وضع تحريمهاي شوراي امنيت و قطعنامههاي
 مطالعات حقوق بشر،»هستهاي عليه جمهوري اسالمي ايران
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