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 چکیده

کله بلا اسلتفاده از     باشلد  ملی  الملل   بینایران از دیدگاه قوانین  المللی بین های تحریمهدف از انتخاب موضوع بررسی مشروعیت 

 که است شده اعمال متمادی  قرون طی که است دیپلماتیک های مهارت از جزئی اقتصادی، تحریم ،نظریات موجود تحلی  گردید

 امتنلاعی  از است عبارت تحریم. گردد می لحاظ نظامی جنگ جایگزین و قهرآمیز استراتژی یک عنوان به معمول، اهداف بر عالوه

 رفتار ایجاد یا تنبیه جهت ها دولت از ای مجموعه یا دولت یک نظامی یا سیاسی اقتصادی، اجتماعی، روابط برقراری در یافته نظام

 دوللت  یلک  خدمات و کاالها که آنجا گردد؛ می آشکار المل  بین اقتصاد روابط در بیشتر تحریم چهره وجود بااین. است موردقبول

نلدارد.   مشروعیت المل  بین حقوق دیدگاه از ایران علیه جانبه یک های تحریم گفت اجرای توان میشود.در ک   می بایکوت خاص

گی اجتماعی مل ، به رسمیت شلناختن حل    آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبست جانبه یکهای  تحریم

المللی در پرتو منشور سازمان مل  متحد اسلت. همننلین، منلافی بلا      تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توس  به زور در روابط بین

الملللی مربلوب بله حقلوق اقتصلادی، اجتملاعی و        المل  در شرایط عادالنه و منصفانه بر اساس میثاق بین برقراری همکاری بین

هلا و مخالفلت بلا     منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت موجب به( ناقص ح  توسعه اقتصادی کشورها 0443فرهنگی )مصوب 

گرایی در  متکی بر چند جانبه آزاددار بسط و توسعه نظام تجارت  ( است که طالیه0441مقررات سازمان تجارت جهانی )مصوب 

(، اعالمیه جهلانی  0441هانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان مل  متحد )باشد. با بررسی معیارهای ج المللی می سطح بین

باشند،  المللی می ( و سایر اسناد مربوطه که مبین اصول پذیرفته شده بین0414(، کنوانسیون حقوق کودک )0441حقوق بشر )

 ندارند.توجیهی المل   از منظر حقوق بین هروندان شده استشتحریم اقتصادی منجر به رنج و مشقت توان ادعا کرد که  می

 

 .المل  بین قوانین ،المللی بین های تحریم ،مشروعیتعدم های كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعلدی  در   المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور های بین امروزه تحریم 

حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان مل  متحد که مسئولیت حفظ صللح   ها و رفتار آنها مطرح شده است. در سیاست

هلای تجلاری بلا هلدف      المللی را بر اساس منشور مل  متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحلریم  و امنیت بین

جامعله جهلانی و بلر خلالف اصلول و       تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سلایر اعضلا   

ها، خصوصاً ایاالت متحلده آمریکلا علیله برخلی از      ای از قدرت المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره موازین بین

ی آمریکلا   های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شلده اسلت. ایلاالت متحلده     کشور

های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خلارجی خلود بلوده     ی از طرفداران پروپا قرص تحریمیک

 است.

کننلدگان و   کنند و برای تحریم المل  پیروی می ها اگر چه از قوانین و مقررات شورای امنیت و حقوق بین در عصر حاضر، تحریم

الیی برای رسیدن به منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است ولی نباید فراملوش  ذینفعان تحریم از اهمیت و ارزش با

هلا خصلمانه و    شود گاهی اوقات غیرقاب  جبران اسلت و اگلر ایلن تحلریم     های تحریم شونده وارد می کرد خساراتی که به کشور

علیه ایران بلدان   جانبه یکهای  م مشروعیت تحریمناجوانمردانه باشد بیشتر و بیشتر خواهد بود. اهمیت بررسی مشروعیت یا عد

ها پشتوانه قانونی ندارد و کشورهایی مانند ایاالت متحلده آمریکلا در    المللی بیشتر تحریم باشد که بر اساس قوانین بین جهت می

آمیلز   زیستی مسالمتآمریکا در تحریم ایران ناقص اص  هم جانبه یکزنند. اقدامات  پی تامین منافع خویش دست به این کار می

هلا، علدم مداخلله،     الملل  یعنلی تسلاوی حقلوقی دوللت      ها است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین در میان دولت

الملللی اسلت. بله هملین دلیل  در       ها در میان اعضای جامعه بلین  همکاری و دوستی، احترام به استقالل و تمامیت ارضی دولت

ها بر افلراد   هایی از قبی  مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همننین تاثیر این تحریم ی باید بر جنبهالملل های بین فرآیند تحریم

المل  کنونی به علت عدم وجود یک مقام و مرجع جهانی و نظارت بلر   ای معطوف داشت. نظام بین گناه، توجه ویژه غیرنظامی بی

 ها است. همکاری بین دولتهای ملی مستلزم احترام متقاب  و نزاکت به منظور  دولت

 

    :تعریف مفاهیم

 مشروعیت

 بعلدها . بلرد  کلار  به قدرت بودن قانونی بیان برای را واژه این سیسرون. است بودن قانون طب  یا بودن قانونی معنای به مشروعیت 

 عنصلر  آن، از پل  . شلد  بلرده  کلار  بله  هلا  سلنت  بلا  انطباق و اساسی قانون اصول سنتی، های روش به اشاره در مشروعیت ٔ واژه

 بلار  نخستین برای مدرن دوران در. شد دانسته مشروع فرمانروایی اساس و پایه رضایت، و شد افزوده آن معنای به نیز «رضایت»

 ملردم  از و اسلت  مبتنلی  «بلاور » بلر  مشلروعیت  او، ٔ عقیده به. کرد بیان عام مفهومی صورت به را مشروعیت مفهوم وبر ماک 

: تهلران . سیاسلت  علم بنیادهای(. 0341) عبدالرحمن عالم،) .باشد بوده مشروع که است مؤثر وقتی فقط قدرت. طلبد می اطاعت

 .(نی
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 الملل حقوق بین

 یک این گیرند می قرار پذیرش مورد ها ملت بین و ها دولت بین رابطه در کلی طور به که است قواعدی مجموعه المل  بین حقوق

 زیرا است، متفاوت دولتی قانونی های نظام از المل  بین حقوق. است یافته سازمان و ثبات با للیالم بین روابط انجام برای چارچوب

 معاهدات که زمانی در است ممکن ملی قوانین. است اجرا قاب  خصوصی شهروندان برای نه و کشورها برای اول درجه در

 به تبدی  قانون نماید، واگذار المللی بین دادگاه یا بشر قحقو اروپایی دادگاه مانند المللی بین های دادگاه به را ملی صالحیت

 مربوب های بخش به تا بگذارند احترام ملی قوانین به است ممکن ژنو کنوانسیون مانند هایی پیمان. شود می المللی بین قانون

 رعایت به موظف دولتی وعض یک که است معنی بدان این. است رضایت بر مبتنی حکومت المللی بین قوانین از بسیاری.برسند

 این با. است دولتی حاکمیت مسئله این. کند موافقت خاص دوره یک با صراحت به اینکه مگر نیست، المللی بین قوانین نوع این

 قوانین مانند غیردولتی و دولتی بازیگران مورد در همننان اما نیستند، رضایت اساس بر المل  بین حقوق دیگر های جنبه وجود،

 .است واجب( آمره قواعد) قانونی هنجارهای و عرفی مللیال بین

 

 تحریم اقتصادی  

تحریم(، علیه یک یا چند کشور دیگلر )هلدف    المللی )مجری تحریم فعالیتی یا عملی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بین 

آنهلا بله پلذیرش     دالت یلا وادار سلاختن  کشورها، بااهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبا تحریم(، به منظور مجازات این

هلای مللی بلر     هایی است کله دوللت   مقررات تجاری محدودیت شود هنجارهایی معین و مهم )از دید مجریان تحریم(، اعمال می

کننلد اینگونله    های اقتصادی را دارند اما اهداف دیگری را دنبلال ملی   کنند بظاهر همان تاثیر تحریم المللی اعمال می تجارت بین

هلای اقتصلادی آن را    های تجاری اهداف تعیین شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریلف تحلریم   محدودیت

اش بله   کننلد بله هملین دلیل  دوللت آمریکلا در پیشلبرد خلارجی         چون ابزاری برای نی  به اهداف سیاست خارجی مطرح می

 شود. های اقتصادی روز افزون متوس  می تحریم

پینیده است زیرا برخی اهداف سیاست تجاری ممکن است با اهداف  «های اقتصادی تحریم»ن، باید بین عبارت فنی افزون بر ای

شود شباهت پیدا کند. افزون بر این ممکلن اسلت برخلی از     هایی که در برنامه تحریم اقتصادی بکار گرفته می ها و روش یا شیوه

رسد که اهلداف سیاسلت    المللی گردد. با وجود این بنظر می ت اقتصادی بینهای اقتصادی وارد سیاس های کاربردی تحریم شیوه

   0شوند خارج از سیاست عمومی اقتصادی باشد. های اقتصادی دنبال می خارجی که از طری  اعمال تحریم

ایجلاد تغییلر در   های اقتصادی به معنی تدابیر قهر آمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور بلرای   تحریم« 2باری آی. کارتر»از نظر

 های دیگران است. ی این قبی  سیاست ی نظریات یک کشور درباره های آن کشور است و یا دست کم بازگو کننده سیاست

گیری عمدی یا تهدید به  در خصوص تحریم اقتصادی آمده است به معنی بازپ  1و الویت 4و شوت 3هافبوئر در تعریفی از کتاب 

  3ی یا مالی از سوی یک دولت است.گیری روابط معمول تجار بازپ 

                                                           
1 - Malloy, P. Michael; Economic Sanctions and Human Rights: A Delicate Balance; www. wcl. american: edu/hrbrief, 1990, p.7. 
2 - Barry e. Carter 
3 - Huf Bauer 
4 - Schott 
5 - Elliott 

 .23ص  سیاست، یک شکست ایران، تحریم ،حسین علیخانی، - 6
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ها یا تضمین دسترسلی بله بلازار یلا تطبیل  یلا تزئینلات         ها و سهمیه های اقتصادی از جمله تعرفه البته در این تعاریف از تحریم

هلای   العملی است به رفتار اقتصلادی یلک کشلور، تحلریم     ها عک  شود. این تجاری شده است که با هدف اقتصادی در برقرار می

 شود و هدف از آن تغییر رفتاری کشور هدف است.    تصادی برای اهداف سیاست خارجی بکار گرفته میاق

هلای   به معنی اقدامات غیر نظامی آمریکا است که تاثیر نامطلوبی بر انتقال کاال خدمات یا دارایلی « های اقتصادی تحریم»عبارت 

یا مجازات آن کشور یا وارد ساختنی آن به تطبی  خود بلا اهلداف   ما به یک کشور خارجی خاص ندارند و هدف از برقراری آن، 

 7سیاسی یا بیان ناخرسندی آمریکا از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.

منشور مل  متحد به جهت اعمال فشلار   40ها یکی از انواع اقدامات غیرنظامی است که در ماده  تر تحریم در واقع به عبارت ساده

بینی شده است و عبارت است از منع صادرات یا واردات تملام یلا بعضلی از محصلوالت      لح یا متجاوز پیشبر کشورهای ناقص ص

 ها و محدودیت در آن کشورهاست. کاالهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد ممنوعیت از فعالیت

نواع روابط اقتصادی اعلم از تجلاری و   شود و شام  ا تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می

کنند.  های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می های مختلف از تحریم مالی است و کشور

المللی نیلز بنلدرت صلورت گرفتله      های بین های همه جانبه از سوی سازمان ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم

 .است

 

 ها انواع تحریم

 کنند: دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می

 شوند.   الف: تحریم تجاری در تحریم تجاری صادرات و واردات به کشور هدف محدود یا قطع می

هلای   هلای کشلور   گیرند و یلا مطالبلات   ها: در این نوع تحریم کشور هدف مورد قطع مطالبات مالی قرار می ب: اعمال محدودیت

 کنند: یابد از روی دیگر به منشا تحریم، آن را به سه دسته تقسیم می دیگر کاهش می

 جانبه یکهای  ( تحریم0

 ( تحریم از سوی چند کشور 2

 ( تحریم توسط شورای امنیت سازمان مل  متحد 3

شود و لذا هزینه اقتصادی آن به  معموال جایگزین گزینه جنگ میهای استراتژیک  البته ناگفته نماند تحریم اقتصادی برای هدف

های اسلتراتژیک   های اقتصادی برای هدف های اعمال کننده کامال قاب  توجه است. به تحریم مراتب از جنگ برای کشور یا کشور

 ای است: مرحله 4معموال 

 اول: تشوی  کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره  

 علنی از کشور هدف و اعالم عمومی آن  دوم: در خواست

 سوم: مشورت با متحدین برای اقدام نظامی  

 غیراقتصادی  چهارم: آغاز تحریم از سطح

  شود هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است. های اقتصادی آغاز می ها معموال قب  از تحریم این تحریم

                                                           
، 3232، 22، شنااره  بازرگنانی  هپژوهشننام فصلنامه  های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایاالت متحده و بازارهای جهانی انرژی، اثر تحریم مرتضی،، فر بهروزی - 7

 .311 ص
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 تواند موارد زیر را در بر گیرد: شرایط موضوع متفاوت است ولی می تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و

 های چند جانبه  . لغو مالقات0

 . خودداری از اعطای ویزا 2

 های سیاسی . کاهش سطح نمایندگی3

 المللی  های بین . جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان4

 لیالمل های بین . مخالفت با میزبانی کشور هدف برای اجالس1

 های رسمی های مالی و مساعدت . خودداری از کمک3

 . قطع ارتباطات تلفنی رادیویی، حم  و نق  هوایی دریایی و زمینی7

بنلدی   هلا علیله یکلدیگری تقسلیم     هلای دوللت   تحلریم »و « های خصوصی یا ملی تحریم»ها را به دو دسته  البته گروهی تحریم

توان توسط افراد گروهها یا تشلکیالت غیردولتلی بله منظلور وادار کلردن       ی میهای خصوصی یا مل کنند که منظور از تحریم می

های خصوصی معموال مطلاب     کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی باشد. تحریم

داده باشد یا به وسیله معاهلدات دو جانبله    گیرند مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می

شود که یک تحریم خصوصی غیرقانونی بوده تنها در ملوارد   دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد و اگر مشخص می

 المللی دولت مطرح خواهد شد.   نادری همنون موارد مربوب به نقض حمایت از زندگی و اموال بیگانگان مسئولیت بین

های دولتی است که اصلوال یکلی    های خصوصی که کاربر محدودی ندارد یکی از موارد شایع استفاده از تحریم ر کنار تحریماما د

از فنون موثر و کار آمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقی  هدف و تامین منافع ملی استفاده از ابزارهای اقتصلادی ملالی و   

های  های دیگر را به تغییر رفتار کنند دولت ها سعی می ولت استفاده کننده از این حربهتجاری و تکنولوژیک است. در این راستا د

های سیاست خارجی دیگران، منافع دوللت اسلتفاده    های حاص  از داده ای که دگرگونی شان وادار کنند به گونه سیاست خارجی

الملل  منحصلر نیسلت بلکله در      به عصر کنونی روابط بین ها کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه

 1های خود وادار کنند. اند از این طری  دیگران را به تسلیم در مقاب  خواسته ها سعی کرده گذشته نیز دولت

 

 الملل های اقتصادی از نظر حقوق بین تحلیل مشروعیت تحریم

المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلکه  گسترش و داد و ستد بینها در زمینه اقتصادی و تحکیم و  با افزایش وابستگی دولت

المل  پذیرفته شلده اسلت    باشد و در حالی که بعنوان یکی از اهداف حقوق بین اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی

نلد بله   توان ملی هلا ن  هیچ یلک از مللت  ها را پر رنگ تر هم مینماید. با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی  این اهمیت

الملللی بله    ی اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بلین  مرحله خودکفایی در زمینه

 4باشند. المللی مورد قبول می ی یکی از ضرورتهای جامعه بین منزله

ی اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل    نهبا توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمی

های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز برای تحریم به عنلوان   سبب گردیده تا یکی از راهکار

ها به جهت تحریم کامل  غیلر    های فراوانی علیه کشور از زمان تاسی  سازمان مل  تاکنون قطعنامه باشد مییک راه ح  غیر نظا

                                                           
 .2، ص 3231، 55 شااره راهبرد، امنیت، شورای در شاالی کره و ایران علیه شده اعاالهای  تحریم مقایسه ،زهرا خواه، دولت و مصطفی زهرانی، - 3
 .3، ص 3276، دانش انتشارات تهران، الالل، بین حقوق و اقتصادی تحریم جاشید، ماتاز، - 1
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های فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل  یلا محلدود صلادر و      . از زمان تاسی  سازمان مل  تاکنون قطعنامهباشد مینظا

المل  در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع  های اقتصادی در روابط بین با گسترش کاربرد تحریم 01اعمال شده است.

 گردد که: ح میمجامع حقوقی مطر

 باشد یا خیر؟  المل  از مشروعیت الزم برخورداری می های اقتصادی در حقوق بین آیا اصوال تحریم

 

 الملل  های اقتصادی از نظر حقوق بین نظریه مشروعیت مطلق تحریم

یلت بله معنلای    باشلد اصلوال شناسلایی اصل  حاکم     المل  استوار ملی  مبنای این نظریه بر اص  حاکمیت کشورها در حقوق بین

هلا بلر طبل      های داخلی و خارجی خود و تسلاوی کشلور   ها از هرگونه سلطه خارجی در تعیین سیاست استقالل و آزادی کشور

 00باشد. قانون می

کننلد. منلابع طبیعلی و     ها صالحیت الزم را بر اعمال ح  حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا ملی  بر همین اساس کشور

از « ها بلر منلابع طبیعلی خلود     حاکمیت دولت»باشد. این امر تحت عنوان  ها می های حاکمیتی کشور از حوزهاقتصادی نیز یکی 

مورد تاکید قلرار گرفتله اسلت. للذا      0432دسامبر  04مورخ  0113سوی مجمع عمومی سازمان مل  متحد در قطعنامه شماره 

اقتصادی و یا قطع ارتباب اقتصادی در قالب تحلریم بلا هلر    کشورها براساس ح  حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباب 

 باشند.   کشوری می

باشند، خودداری یک کشور از تجارت یا کشور  المل  می گرایانه در حقوق بین اص  حاکمیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات

 2ملاده   0در واقع بنا بلر بنلد    02کند. حسوب نمیها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی م نظر از پیامد دیگر را صرف 

حاکمیلت کشلورها بلر مبنلای حقلوق      « سازمان بر مبنای اص  تساوی حاکمیت کلیه اعضا قلرارداد »منشور سازمان مل  متحد 

شود. به عبارت دیگر اصلول ملل     ها اص  عدم مداخله ناشی می گیرد. از تساوی حاکمیت المل  در یک سطح مساوی قرار می بین

شود که پایه همین تساوی در حاکمیت، کشورها از  متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می

شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه صالحیت حاکمیت یک کشور و در دایلره   مداخله در امور یکدیگر منع می

   03د.گنج صالحیت اختیاری و داخلی کشورها می

المل  دایر بلر امتنلاع از آن    المل  منع نگردیده و هر آننه در چارچوب حقوق بین عالوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین

الملللی دادگسلتری در    گیرد. این نظریه توسط دیلوان بلین   صالحیت کشورها طب  اص  حاکمیت آنان قرار می  نیست، در حوزه

  04نیز تاکید شده است. پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا

بنابراین، این کشورها آزادند که در چارچوب صالحیت ناشی از حاکمیت خویش هرگونله رفتلاری را کله بله مصللحت خلویش       

باشلد کله بتلوان بلا      یک اص  مطل  و بدون قید و شلرب نملی  « اص  حاکمیت کشورها»بینند به انجام رسانند. با این وجود  می

های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقلع هملان    شی از این اص  تحریمهای نا چنگ زدن به صالحیت

متضمن ایلن تعهلد بلرای    »المل   دارد که حقوق بین المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می گونه که دیوان بین

                                                           
 .6، ص 3212، 307 شااره راهبرد، الاللی، بین حقوق منظر از ایران اقتصادی تحریم ،کتایون ولنجک، انیقرب - 30
 .33، ص 3230، 361-370، مجله اطالعات سیاسی اقتصادی، شااره مداخالت بشر دوستانه و اصل عدم مداخلهعباسی اشقلی، مجید،  - 33

 .27، ص 3276، 3ازدهم، شااره ی، سال یاست خارجیران، مجله سیا هیا علیکجانبه امرکی یها میتحر ،دیسع، ییرزایف محادجواد و میظر - 33
  .5، ص 3276 ،3اثرات مستقیم وغیر مستقیم تحریم، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شااره  ،سهراب، شهابی - 32
 .356پیشین، ص  سیاست، یک شکست ایران، تحریم حسین، علیخانی، - 34
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توسعه صالحیت بوسیله دادگاهها در مواردی که یک عنصلر  هاست که در حوزه صالحیت خود اعتدال را اعمال نموده و از  دولت

جهت به صالحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یلا بطلور مقتضلی     خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی

 01«.صالحیتش قاب  اعمال است خودداری کنند

الملل    دیگر تجلی اصل  حاکمیلت کشلورها در حقلوق بلین      های حاکمیت کشور یا به تعبیر ها که از ویژگی لذا صالحیت کشور

الملللی دادگسلتری صلالحیت     گردد. به معنلای دیگلر مسلتفاد از ردی دیلوان بلین      باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می می

نی باشد و عالوه برآن که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صالحیت سرزمی ها منحصر به سرزمین داخلی خویش می کشور

 باشد، پرهیز نمایند. ها می ها و تصمیماتی که معارض با اص  حاکمیت کشور دیگر کشورها از اعمال فعالیت

ها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسلعه و جللوگیری از پایملال     مضافاً آن که حاکمیت کشور

ن سازمان مل  بر ح  حاکمیت کشلورها بلر منلابع طبیعلی خلود در      گشتن حقوق آنها بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشت

هلای گسلترش مبلادالت     های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب بلا شلمال بلوده اسلت تلا زمینله       جهت نی  به رفع نابرابری

نهایلت باعل    در « هلا  اص  حاکمیت بر منلافع طبیعلی دوللت   »المللی را به منظور نائ  شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا  بین

المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود نلدارد بلکله ایلن دو     های بین تحکیم و گسترش همکاری

هلا محسلوب    الملللی در شلرایط عادالنله و منصلفانه از مظلاهر حاکمیلت دوللت        الزم و ملزوم یکدیگرند و برقراری همکاری بین

   03شود. می

تواننلد   هلا ملی   المللی مربوب به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه مللت  یکم بند دوم میثاق بینهمننان که طب  ماده  

الملللی   های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بلین  های خود منابع و ثروت برای رسیدن به هدف

 سانند.المل  آزادانه به مصرف بر مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین

 

 الملل   های اقتصادی از نظر حقوق بین نظریه مشروعیت نسبی تحریم

هلای   المل  ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرایی آن در سطح سازمان ملل  تحلریم   امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین

هلا   اطی از سلوی دیگلر کشلور   الملللی و تنبیله کشلورهای خل     اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بلین 

توانند با عنایت به شرایط اقلدام متقابل     ها می ، کشورالمل  بینها در حقوق  کند. لذا با وجود نامشروع بودن تحریم خودنمایی می

  07المل  به تحریم متوس  شوند. در برابر کشورهای ناقض حقوق بین

های اقتصادی دیگر کشورها  المل ، تحریم بر کشورهای ناقض حقوق بینالمللی در برا از این رو در غیاب ضمانت اجرایی موثر بین

گیرد. البته برخالف نظر پیشلین مبنلی    المل  قرار نمی گردد و در تغایر با حقوق بین از مشروعیت و وجاهت حقوقی برخوردار می

ن نله لزوملاً مطلل  بلکله تحلت      ها در نظریه نسلبی بلودن آ   المل  مشروعیت تحریم ها در حقوق بین بر مشروعیت مطل  تحریم

المل  خود به نقض قواعلد حقلوق    تواند به منظور جلوگیری از نقض بین باشد. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی شرایطی مجاز می

المل  امضا  نگردیده وللی طبل     المللی قواعد آمره حقوق بین المل  متوس  گردد. هر چند که در هیچ یک از اسنادهای بین بین

هلا در   ای است که توسط جامعه جهانی دولت المل  قاعده وین قاعده آمره حقوق بین 0434کنوانسیون حقوق معاهدات  13ماده 

                                                           
 .3پیشین، ص  الاللی، بین حقوق منظر از ایران اقتصادی تحریم ،کتایون ولنجک، قربانی - 35
 .333، ص 3260، 33شااره ، )دانشگاه تهران( دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ماتاز، جاشید، تحریم اقتصادی و حقوق بین الالل عاومی، نشریه حقوق - 36

 .33الالل، پیشین، ص  بین حقوق و اقتصادی تحریم جاشید، ،ماتاز؛ 30پیشین، ص حقوق مخاصاات مسلحانه؛  روسو، شارل؛ - 37
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ک  بعنوان اصلی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و کمترین تخلف از آن مجاز نبلوده و تغییلر آن فقلط توسلط قاعلده      

  ست.پذیر ا المل  دیگر یا همان مشخصه آمریت امکان بین

الملللی   المل  در باب قواعد مسئولیت بلین  المللی در اقدامات متقاب ، طرح کمیسیون حقوق بین در کنار اقدام به قواعد آمره بین

خود ناظر به رعایت هرگونه آیین ح  و فص  اختالفات حاکم بین کشور زیان دیلده از نقلض حقلوق     11دولت در بند دوم ماده 

باشد. براساس این بند اگر دولتی که خواهان اقلدامات متقابل  در برابلر کشلور      اقدامات متقاب  میالمل  و کشور مورد هدف  بین

بایستی قب  از هر گونه اقدامی، اختالف بدان مرجلع   آور موجود باشد، می باشد، آیین ارجاع ح  اختالف به روش الزام دیگری می

 ارجاع گردد.  

ها در قالب اقدام متقاب  تحلت شلرایط و ضلوابط فلوق علیله       ها از سوی کشور آن های اقتصادی که منشا  صدور عالوه بر تحریم

الملللی   باشد، سازمان مل  متحد و در ردس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهلاد بلین   المل  می کشورهای ناقص حقوق بین

مل  متحد، شورای امنیت با توس  به  که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، براساس فص  هفتم منشور سازمان

باشلد کله    های اقتصادی از جمله اقلدامات غیرنظلامی ملی    کند تحریم اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می

گنجد پ  از آنکله طبل     المللی می منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین 40براساس ماده 

 رود.   منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار می 34ماده 

المل  با تفسیر بند یک منشور و جز  نخست آن که در ارتباب با حفظ صلح و امنیت  ای از نویسندگان حقوق بین هر چند دسته

الملل  کله در جلز      گردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین المللی از طری  اتخاذ اقدامات جمعی موثر واقع می بین

شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فص  هفتم منشور ملزم بله   آمیز اختالفات مربوب می دوم بند به ح  و فص  مسالمت

کند طب  اهداف و اصول مل   ف میمنشور که شورا موظ 24ماده  0دانند ولی با توجه به بند  المل  نمی رعایت اصول حقوق بین

المل  قابل    المل  را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین منشور که تحقی  صلح و امنیت بین 0ماده  0اید و نیز بند متحد عم  نم

باشد. بنابراین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود بایلد   المل  می حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین

هلای اقتصلادی خلویش مللزم بله رعایلت منشلور         ذا شورای امنیت در کاربرد تحریمالمل  را فرا راه خود قرار دهد. ل حقوق بین

   باشد. المل  بشر و حقوق بشردوستانه می المل  از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین سازمان مل ، اصول حقوق بین

یکلی از قواعلد آملره حقلوق      جانبه شورای امنیت در تنافی با ح  حیلات بله عنلوان    های اقتصادی همه  این واقعیت که تحریم

هلای   بلر اثلر تحلریم    0443گیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که براساس گزارش نماینده یونیسف در سلال   المل  قرار می بین

به سبب سو  تغذیه و بسلیاری ناشلی    –اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه 

هلای اقتصلادی در    میلیون کودک دیگر در صورت ادامله داشلتن تحلریم   1/0ای وارده زندگی خود را از دست دادند و ه از تحریم

های اقتصادی همله جانبله شلورای امنیلت و علدم کفایلت        معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریم

هلا بلر    شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسلازی تحلریم  های همه جانبه  های بشر دوستانه در چهارچوب تحریم معافیت

های هدفمند شلورای امنیلت کله     نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم -مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی

شلورای امنیلت بله    باشد با عنایت به آن کله   المل  می های اقتصادی در حقوق بین برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریم

بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسللط بلر آن از سلوی غلرب بله ویلژه         عنوان ابزار مشروعیت

های اقتصادی شلورای امنیلت اتخلاذ     های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم آید این تصور که تحریم آمریکا به شمار می

   نماید. بینانه و امری نمی شود، غیر واقع رقاب  عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته میگردد. به عنوان یک اص  غی می
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 الملل های اقتصادی از منظر حقوق بین نظریه عدم مشروعیت تحریم

المل  که بر مبنای تفسیر وسیع از ح  حاکمیلت   های اقتصادی از منظر حقوق بین این نظریه بر خالف مشروعیت مطل  تحریم

هرگونه مداخله در قلمرو حاکمیت کشورها را از جمله صالحیت کشورها در نحوه ارتباطات اقتصادی و تجاری به شدت کشورها، 

منشور حقلوق و وظلایف    32نگرد. ماده  های اقتصادی از منظری دیگر می کند، به اص  عدم مداخله و نسبت آن با تحریم رد می

تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هلر نلوع دیگلر از ایلن اقلدامات بلرای        میدارد که هیچ دولتی ن ها اعالم می اقتصادی دولت

برداری یا این اقلدام را تشلوی  نمایلد ایلن      مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال ح  حاکمیت خود بهره

چ دولتی ح  ندارد به طور مستقیم یا مورد تأکید قرار گرفته است که هی 0413مجمع عمومی در سال  2030معنا در قطعنامه 

هلای ثانویله    های اقتصادی به ویژه تحریم غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریم

در نمایلد.   باشند، اص  عدم مداخله را نقض ملی  علیه کشورهای ثال  که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می

های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صالحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظلیم روابلط    واقع تحریم

نماید. امری که تناقص آشکار با اص  عدم مداخلله در املور یکلدیگر     المل  سلب می اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین

گیرد. علالوه بلر آن کله تعهلد کشلورها از       المل  قرار می تساوی حاکمیت آنان در حقوق بینها و  منبع  از اص  حاکمیت کشور

گردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله  منشور مل  متحد منحصر به زور نظامی نمی 2ماده  4خودداری از توس  به زور مستند به بند

اوی منع کاربرد زور از طری  نظامی و سیاسی یا به هلر  که ح 0471شود. از سوی دیگر اعالمیه  سیاسی و اقتصادی را شام  می

های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بلر مبنلای منشلور     باشد، مؤید این معناست که استفاده از تحریم نحو دیگری می

 باشد.   مل  متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت می

 

 الملل بین قوانین دیدگاه از ایران المللی بین های تحریم مشروعیت

 های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت تحریم :بند اول

های یکجانبه با اهداف مل  متحد پی برد. زمانی کله منشلور    توان به تعارض تحریم با توجه به برخی اصول منشور مل  متحد می

کجانبه گرایی که موجب بلروز دو  شد مل  متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از ی مل  متحد در کنفران  سانفرانسیسکو تهیه می

منشلور ملل  متحلد     34جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ملاده  

المللی را به عهده شورای گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصلمیمات مقتضلی را    وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین

تحریم ارتباطی یلا اقتصلادی را اعملال نمایلد. احلراز یکجانبله نقلض صللح و امنیلت           40و به طور مثال طب  ماده  اتخاذ نماید

المللی و اقدام یکجانبه از سوی کشورها اوالً بازگشت به دوران پیش از منشور مل  متحد است و ثانیاً موجب نادیلده گلرفتن    بین

المللی از سوی کشلورها   طای صالحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بیناختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اع

های یکجانبله   شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای مل  متحد می

رکن از سلوی اعضلای دائلم ایلن      تواند به معنای اعالم شکست قدرت این اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آنها می

 01رکن باشد.

                                                           
 .  3276بهار ، سال یازدهم، 33نظر تا عال؛ مجله سیاست خارجی؛ شااره  ز، مصطفی؛ تحریم اقتصادی ازهرانی 33
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 های سازمان ملل متحد های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه انحراف تحریم :بند دوم

( اصل   2321)قطعنامله شلماره    0471المل  در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل  ملورخ    اعالمیه اصول حقوق بین

دارد که هیچ کشوری ح  تشوی  استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونله   میکند و بیان  مبنایی عدم مداخله را مطرح می

هلای سلازمانهای    فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقاب  باشلد. بسلیاری از قطعنامله   

یی کله ویژگلی فراسلرزمینی دارنلد )ماننلد      های یکجانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنها المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم بین

مجملع عملومی سلازمان ملل  متحلد ملورخ        A/RES/46/210اند. قطعنامله   قوانین داماتو کندی و هلمز برتون( اشاره داشته

شلوند را لغلو    خواهد که فشارهای اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخلله در تصلمیمات اتخلاذ ملی     از کلیه کشورها می 0440

شود را مغایر با منشلور ملل  متحلد     این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شام  مسدود کردن سرمایه و اموال می 2د نماید. بن

حذف تدابیر فشار اقتصادی به »تحت عنوان  0443مجمع عمومی سازمان مل  متحد مورخ  A/RES/51/22داند. قطعنامه  می

های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغلایر   دانستن تحریم ضمن غیرقانونی« عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی

این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه  2داند. بند  با ح  دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می

خواهلد کله تلدابیر     از کلیه کشورها می 3د. بند کن ها و افراد بار می هایی را علیه شرکت کند که تحریم با ویژگی فراسرزمینی می

تلوان گفلت کله     ها الزام آور نیستند و نمی اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه

ی کشلورهای  مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تملام 

 04ها است که عموماً جهان سومی هستند. ردی دهنده به این قطعنامه

 

 موضع انفرادی و جمعی كشورها    :بند سوم

اعالمیه مربوب به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقلوق معاهلدات ملورخ    

یه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کنندگان کنفران  ته که از سوی شرکت 0434

تواند به بطالن معاهده منجر شود. باید توجله داشلت    کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می

تواند حاکی از رویه متشلتت   اند که می یا موضع گرفتهاند و  بیانیه داده آمریکاهای یکجانبه  که بسیاری از کشورها در قبال تحریم

های یکجانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل    در خصوص مشروعیت تحریم

 21های فراسرزمینی آمریکا که بعضاً به محکومیت آمریکا نیز منجر شده است. تحریم

 

 های یکجانبه با حقوق بشر یممغایرت تحر :بند چهارم

کمیسیون حقوق بشر )که اینک به شورای حقوق بشر تبدی  شده است( همواره در مقاب  کمیته تحریم سلازمان ملل  موضلع     

ها ندارد در  گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطالعات کافی برای تعلی  سریع تحریم

اعالمیه جهلانی حقلوق    21ماده  0های یکجانبه ناقض حقوق بشر: بند  تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریمزمانی که آن 

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به  00ماده  0بشر و بند 

بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از ح  بر امرار معاش محروم شلوند.   رمذکومیثاق  0ماده  2اند و بند  دارو اشاره داشته

                                                           
 . 32صپیشین، نظر تا عال؛  مصطفی؛ تحریم اقتصادی ا ز، زهرانی 31

 . 34ص هاان؛ 30
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نیلز رسلیده اسلت. همننلین      0474این موضوع به تأیید اعالمیه محو گرسنگی و سو  تغذیه در کنفران  جهلانی غلذا ملورخ    

تلوان اقلدامات    است للذا ملی   ح  توسعه، به عنوان ح  جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده0443ژوئن 21براساس اعالمیه وین 

های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سلالهای   تحریمی را ناقض این اص  مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه

تلوان   اند. لذا ملی  شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده اخیر صادر می

 های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.  طور اولی تحریم گفت به

 

 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان  :بند پنجم

شلود املا در عمل      ها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکلر ملی   در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریم

شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارنلد. در   ها متضرر می که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریمشود  مشاهده می

انلد   کار الزم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشلر را وضلع کلرده    و واقع برخالف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز

اند. بله طلور مثلال     های یکجانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده شود( در تحریم )که از آن به آمبودزمن یاد می

دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه کادی و البرکات به دلی  نقض اص  دادرسی منصفانه و ح  مالکیت، قطعنامه شورای امنیت 

 د.  اولی باید باط  باشن های یکجانبه به طور را بدون اعتبار اعالم نمود لذا تحریم

 

 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت  :بند ششم

المل  بازگردانلد. در حلالی    المل  این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطاب  با حقوق بین ها در روابط بین فلسفه ایجاد تحریم

ر به یک ملت )و نله  ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشا که موضوع هسته

توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلی  صالحیت نامحدود خود  فقط حکومت( برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می

های یکجانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلی  تخللف دوللت    اما تحریم .تواند حتی ملتی را تحریم نماید می

 ایران. 

 

 های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها حریمت :بند هفتم

اند. موافقتنامه  کرده آزادهای دوجانبه مودت و آزادی تجارت یکدیگر را متعهد به برقراری تجارت  برخی از دولتها طی موافقتنامه

یار در روابط دو کشور کماکلان  های بس مودت و تجارت میان ایران و آمریکا یکی از بهترین نمونه هاست که پ  از فراز و نشیب

انلد و   میلان اتبلاع یکلدیگر کلرده     آزادشود. این معاهده طرفین را ملزم بله برقلراری تجلارت     از سوی دو دولت معتبر قلمداد می

این معاهده است. الزم به ذکر است این معاهده رجلوع اجبلاری    1ماده  2های یکجانبه آمریکا علیه ایران نقض صریح بند  تحریم

المللی دادگستری را پیش بینی کرده است که جای آن دارد که مسئولین این امکلان را ملورد توجله قلرار دهنلد.       دیوان بینبه 

عالوه بر آمریکا کشورها تحریم کننده دیگر نیز بعضا  موافقتنامه مشابهی با ایران دارند که نیاز به بررسی ماهوی ایلن معاهلدات   

 است. 
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 جانبه با نظم نوین اقتصادیتعارض تحریم یک :بند هشتم

ایلن منشلور از    7پذیرد. ماده  های یکجانبه را نمی )منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها( تحریم 0474مورخ  3210قطعنامه 

اتخاذ فشارهای اقتصادی  32مسئولیت دولتها در ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن به میان آورده است و ماده 

داند. کنفلران  تجلارت و    کرده است و تنها استثنای این اص  را اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور مل  متحد می را ممنوع

های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیله   ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم توسعه مل  متحد نیز در قطعنامه

های ملی و شخصی یک کشلور   های اقتصادی خصوصاً علیه سرمایه مال تحریمکشورهای در حال توسعه را ممنوع کرده است. اع

تواند مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بلر انتقلال فنلاوری بله کشلورهای در حلال توسلعه اسلت )آنگونله کله در            می

عه یافتله تلقلی شلود در    های اقتصادی یکجانبه حتی اگر حل  کشلورهای توسل    موافقتنامه تریپ  تأکید شده است(. لذا تحریم

 کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آنها مغایرت دارد. 

 

 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاكمیت بر منابع طبیعی  :بند  نهم

تواننلد   هلا ملی   کلیله مللت  »دارد  المللی مربوب به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می پاراگراف دوم میثاق بین 0ماده

المللی مبتنی بلر   ی  به هدفهای خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بینبرای ن

. این اص  در مصوبات مجمع عمومی سلازمان ملل  متحلد و دیگلر     «المل  آزادانه به مصرف برسانند منافع مشترک و حقوق بین

تواند نافی ح  دولتها در نحوه مصرف کردن منابع  های یکجانبه می فته است. تحریمالمللی به کرات مورد تائید قرار گر اسناد بین

تواند ح   کند می ای که به طور مثال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را ممنوع می طبیعی خود باشد چرا که تحریم یکجانبه

 دولت تحریم شده در بهره برداری از آن را تحت تأثیر قرار دهد. 

 

 ریگی نتیجه

نتیجه گیری نملود کله فرضلیه تحقیل  ملورد تاییلد قلرار ملی گیلرد و نشلان میدهلد             توان میبا توجه به مطالب مقاله چنین 

 در اگرچه اقتصادی فشارهای و و حقوق بشر منافات دارد چراکه تحریم المللی بیناعمالی علیه ایران با قوانین حقوق  های متحری

 توانلد  ملی  خلود  ولی باشد، داشته تحریم هدف مورد کشور مداران سیاست عم  بر سیاسی راضاغ با تأثیراتی تواند می مدت کوتاه

 آورد وارد لطمله  الملللی  بین ثبات و صلح به کشورها بین مشترک منافع بردن سؤال زیر و المللی بین های همکاری در اختالل با

 منافات نیز متحد مل  سازمان تشکی  اغراض و اهداف اب که آید می حساب به المل  بین حقوق برای بزرگ چالشی مسئله این که

 نوکالسلیک  اصلول  بلر  مبتنلی  کله  اقتصادی المل  بین حقوق منظر از اقتصادی های تحریم که رسد می نظر به براین عالوه. دارد

 هلای  تحلریم  نپیراملو  نیلز  سلویی  از. گیرد می قرار نیز کشورها حاکمیت ح  و آزاد تجارت با آشکار تناقض در هست، اقتصادی

 فقلدان  بله  عنایلت  بلا  اقتصلادی  هلای  تحلریم  مشروعیت عدم دیدگاه و نظریه عام، المل  بین حقوق منظر از جانبه یک اقتصادی

 آزاد حاکمیلت  بله  اقتصلادی  هلای  تحلریم  تعلرض  و سیاسلی  نظلرات  تحمی  جهت المل  بین ی عرصه در زور کاربرد مشروعیت

 هلای  تحریم اقتصادی، المل  بین حقوق ای زاویه از. هست امر این مشروعیت عدم به ائ ق اقتصادی، مبادالت ی عرصه در کشورها

 نهایتلاً  و المللی بین همزیستی درروند وقفه موجب توسعه، ح  زاویه از ها تحریم چناننه است، توسعه ح  اص  ناقض اقتصادی،

 بلر  آمریکلا  جانبله  یلک  های تحریم که معتقدیم اساس نبرای.است انکارناپذیر امری این و گردد می جهانی امنیت و صلح به ضربه

 تحلریم  در نیلز  آمریکلا  ی جانبله  یلک  عم  و است مشروع غیر و غیرحقوقی بشر، حقوق و مل  سازمان المل ، بین حقوق مبنای
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 تحکلیم  و صللح  تضلمین  با مغایر آمریکا جانبه یک های تحریم. است ها دولت میان در آمیز مسالمت همزیستی اص  ناقض ایران،

 روابلط  در زور بله  توسل   علدم  و سرنوشلت  آزادانله  تعیلین  حل   شلناختن  رسمیت به مل ، اجتماعی  همبستگی جهانی، امنیت

 و عادالنله  شلرایط  در الملللی  بلین  هلای  همکاری برقراری با منافی همننین،. است متحد مل  سازمان منشور پرتو در المللی  بین

 اقتصلادی  توسعه ح  ناقض( 0433 مصوب) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق به مربوب المللی بین میثاق اساس بر منصفانه

 مصلوب ) جهانی تجارت  سازمان مقررات با مخالف و( 0474 مصوب) ها دولت اقتصادی  وظایف و حقوق منشور موجب به کشورها

 .هست المللی بین سطح رد گرایی جانبه برکند متکی آزاد تجارت نظام توسعه و بسط دار طالیه که است( 0441

 نیلز  «تروریستی اقدامات» به مفهومی ازنظر آمریکا، جانبه یک اقتصادی های تحریم که داشت بیان قطعیت با توان می جهت بدین

 و سلاب   حاللت  به وضع برگرداندن آن، تبعات و جریمه که آورد می نیز المللی بین مسئولیت آن با مطاب  و دارد بسیاری شباهت

 سلازوکار  یلک  فقلدان  دلیل   بله  ایلران،  اسلالمی  جمهوری متأسفانه ولی. گذارد می آمریکا دوش بر را اقتصادی ارتخس جبران

 و مشلروع  غیلر  اقتصلادی  فشلارهای  و هلا  تحلریم  و برابلر  در خلود  مسللم  حقوق از است نتوانسته المل  بین حقوق در مشخص

 .نماید دفاع غیرحقوقی،

 دیپلماسلی  یلک  بلا  مربوطله،  الملللی  بین های دادگاه به شکایت بر عالوه اسالمی، جمهوری که است این موجود ح  راه بنابراین

 دفلاع  آمریکلا،  مشلروع  غیلر  جانبه یک های تحریم این خصوص در خود مسلم حقوق از هم متناسب، سیاسی-حقوقی جانبه همه

 و مشلروع  غیلر  اقتصادی های تحریم ربانیانق از حمایت برای بشری حقوق المللی بین های کنوانسیون در را شرایطی هم و نماید

 .نماید ایجاد مسائ ، گونه این به رسیدگی جهت قوانینی تدوین و المل  بین حقوق در بازنگری البته و آن عامالن مجازات

 

 منابع  

 .0371، زمستان 02المللی آمریکا و کشورهای جهان سوم؛ راهبرد؛ شماره  برکشلی، فریدون؛ تحریم بین .0

آمریکلا بلر اقتصلاد بازرگلانی ایلاالت متحلده و بازارهلای جهلانی          جانبله  یلک هلای   اثلر تحلریم   مرتضلی، ، فلر  بهروزی .2

 .0313، 33، شماره بازرگانی هپژوهشنامفصلنامه  انرژی،

ته جمعی در دوره بعد از جنگ سلرد؛ مجلله تحقیقلات حقلوقی؛     خرازی، کمال؛ تحوالت مربوب به سیستم امنیت دس .3

 .01شماره 

 .0334المللی،  تهران، دفتر خدمات حقوقی بین، روسو، شارل؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه علی هنجنی .4

 امنیلت،  شلورای  در شلمالی  کلره  و ایلران  علیله  شلده  اعمالهای  تحریم مقایسه زهرا، خواه، دولت و مصطفی زهرانی، .1

 .0314، 11 شماره راهبرد،

 .  0373سال یازدهم، بهار  ،00نظر تا عم ؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره  زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی از .3

   .0ارزیابی مهار دوگانه: چهارنگاه متفاوت، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره  ،محمدکاظم ،سجادپور .7

 .0314تهران، انتشارت اطالعات، ، المل ؛ ترجمه محمدحسین وقار ملکم؛ حقوق بینشاو،  .1

 .0373 ،0غیرمستقیم تحریم، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره  اثرات مستقیم و ،سهراب، شهابی .4

 .0313، المل  عمومی، انتشارات گنج دانش ضیایی بیگدلی، رضا، حقوق بین .01

المل ، گزارش راهبردی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجملع   حقوق بینتحریم اقتصادی یکجانبه از منظر  ،ضیایی، یاسر .00

 .0340تشخیص مصلحت نظام، 
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های اقتصادی شورای امنیت سازمان مل  متحلد علیله علراق و حقلوق بشردوسلتانه؛ مجلله        طباطبایی، احمد؛ تحریم .02

 .0374مجتمع آموزش عالی قم، شماره ششم، سال دوم، تابستان 

ایلران، مجلله سیاسلت خلارجی، سلال یلازدهم،        های یکجانبه امریکا علیه تحریم ،سعید، ییظریف محمدجواد و میرزا .03

 .0373، 0شماره 

-071، مجله اطالعلات سیاسلی اقتصلادی، شلماره     مداخالت بشر دوستانه و اص  عدم مداخلهعباسی اشقلی، مجید،  .04

034 ،0311. 

 و چلا   مرکلز : سلوم، تهلران   چلا   نلژاد،  محملد متقلی   ترجمه سیاست، یک شکست ایران، تحریم حسین، علیخانی، .01

 .0313 امورخارجه، وزارت انتشارات

 .0343، 017 شماره راهبرد، المللی، بین حقوق منظر از ایران اقتصادی تحریم کتایون، ولنجک، قربانی .03

 . 0312تهران، انتشارات سمت، ، المل  قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین .07

 .0311مریکا علیه ایران، تهران: انتشارات سپاه پاسداران، چا  اول، آهای  پاتریک، تحریم ،کالوسون .01

، مجموعه مقاالت نقش مجمع عمومی سازمان مل  متحلد در تلدوین و   «سیمای مجمع عمومی پنجم» ،مصفا، نسرین .04

 .0340المل ، تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان مل  متحد،  توسعه حقوق بین

  .0ه سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی مقدماتی، مجل ،عباس ،ملکی .21

انشلگاه  د)سیاسلی   عللوم  و حقوق دانشکده المل  عمومی، نشریه حقوق ممتاز، جمشید، تحریم اقتصادی و حقوق بین .20

 .22شماره  - 0311تیر « تهران( 

 .0373دانش،  انتشارات تهران، المل ، بین حقوق و اقتصادی تحریم جمشید، ممتاز، .22

شلماره   الملللی؛ مجلله سیاسلت خلارجی؛     های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین ممتاز، جمشید؛ انطباق تحریم .23

 . 0371چهارم، سال سیزدهم، 

 .0373تهران، نشر دادگستر، ، المل  از، جمشید؛ ایران و حقوق بینممت .24

 .0374المللی؛  ها؛ بولتن مرکز مطالعات عالی بین المللی دولت ممتاز، جمشید؛ مسئولیت بین .21

 .0311المللی حقوق بشر، تهران: نشر اطالعات، چا  اول، سال  نظام بین، مهرپور، حسین .23

خلارجی؛ شلماره دوم، سلال     مجلله سیاسلت   شورای امنیت علیله علراق؛   اعمال تحریم توسط میرزایی ینگجه، سعید؛ .27

 . 0313یازدهم، تابستان 

 

 


