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چکيده
امروزه تحریمهای یکجانبه بهعنوان ابزاری در دست دولتها در حال تبدیل شدن به یک رویه ب ینالملل ی
است که اس تفاده از آن ،بهعنوان اقدامات خارج از نظام امنی ت ممی ی منر ور مل ل متح د ،مر روعیت ای ن
اقدامات را از حیث انطباق با موازین حقوقی بینالمللی با شک و تردید موامه نموده است .تحریمکنن داان در
تومیه اقدامات یکجانبه خود بهطور عمده به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قط ع روابط تج اری خ ود ب ا
سایر دولتها استناد مینمایند در حالی که مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده ( )22طرح مسئولیت بینالمللی
دولتها ،دولت واضع تحریم از این مهت که با اعمال تحریمهای خودسرانه ،بهطور استرده بر عملکرد دولت
هدف تحریم تأثیر میاذارد و دولت هدف تحریم نیز به دلیل عدم ایفای تیهدات حق وق بر ری ،نس بت ب ه
ساکنین سرزمین تحت حاکمیت خود دارای مسئولیت میباشند .مراعات یا تخطی کرورهای واضع تح ریم از
موازین حقوقی بینالمللی ،نقش حائز اهمیتی در مرروعیت یا عدم مرروعیت تحریمهای وضعشده دارد ،اما با
تومه به اینکه تحریمهای یکجانبه بهطور عمده از سوی کرورهای صاحب قدرت وضع میاردند؛ بنابراین در
فرض عدم مرروعیت تحریمهای یکجانبه نیز کمتر شاهد عدول کرور واضع تحریم از مواضع خود ب ودهای م.
از همین رو در این پژوهش با اس تفاده از رو

توص یفی-تحلیل ی و ب ا اس تفاده از من ابع کتابخان های ض من

شناسایی و ارزیابی دقیق آثار سوء حقوق برری تحریمهای یکجانب ه ،راهکاره ایی م ثثر و کارآم د در مه ت
کاهش آنها بهعنوان بخش مهمی از تکلیف دولتهای هدف و مامیه مهانی ارائه اردیده است.


 .1دانرجوی دکتری حقوق بینالملل دانرکده حقوق و علوم سیاسی دانرگاه آزاد اسالمی واحد تهران منوب ،تهران ،ایران.
 .2حمید عزیزی مرادپور ،استادیار ،مدرس و مدعو دانرکده حقوق و علوم سیاسی دانرگاه آزاد اسالمی واحد تهران منوب،
تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Email:hamidazizimp@gmail.com
 .3دانریار،اروه حقوق بینالملل دانرکده حقوق و علوم سیاسی دانرگاه آزاد اسالمی واحد تهران منوب ،تهران ،ایران.





کليد واژهها :ایاالت متحده آمریکا ،ایران ،تحریم یکجانبه ،نقض حقوق برر ،حقوق بینالملل.

مقدمه
«تحریمهای یکجانبه به مجموعه اقداماتی اطالق م یا ردد ک ه ب هص ورت یکجانب ه و
خارج از هر سازمان یا توافق بینالمللی ،از سوی یک دولت یا ائتالفی از آنها علی ه دولت ی
دیگر اتخاذ میشوند» (مطلق و ض یایی« .)23 :1332،تحریمهای یکجانبه بهط ور عم ده ب همنظ ور
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ایجاد تغیی ر در رفت ار سیاس ی و نح وه عم ل دول ت ی ا مجموع های از دول ته ا وض ع
میاردند»

)(Koutrakos, 2001: 50

نکته حائز اهمیت این اس ت ک ه ب ا توم ه ب ه پایبن دی

شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل ع ام در اعم ال تحریمهای اقتص ادی ب ا رعای ت
سه اصل انسانیت (رعایت م وازین انس انی) ض رورت و تناس ب ،رعای ت ای ن اص ول در
تحریم های یکجانبه نیز به طریق اولی می بایست از مانب کرورهای واضع تح ریم م دنظر
قرار ایرد (فرخ سیری.)71 :1331،
« در خصوص مرروعیت یا عدم مرروعیت این اونه تحریم ها در حقوق ب ین المل ل
صراحتاً منع قانونی ومود ندارد و تنها در قالب اق دام متقاب ل و ب ا رعای ت ش رایط و
حدود مواد ( )23تا ( )72طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب سال  2111میالدی
قابل مالحظه است که طی آن تحریم ها نمی بایست متضمن زور یا تهدید به زور ،نقض
قواعد بنیادین حقوق برر و قواعد آمره و ...باشند» (عابدینی . )123 :1332 ،هرچند ب ه ای ن
طرح نیز انتقادات بسیاری وارد است ،اما این نوع از مسئولیت ،تحت قاعده عام حق وق
بین الملل عرفی قرار می ایرد و افق مدیدی در مسئول دانس تن اعض ای س ازمان ه ای
بین المللی در حقوق بین الملل محسوب می اردد و مورد قبول رویه قضایی ب ین الملل ی
نیز واقع اردیده است( .نک :موسوی و خداپرست « )173-162 :1332،متأسفانه ام روزه اق دامات
یکجانبه کرورها فراتر از اقدامات شورای امنیت صورت ارفته و در حال تبدیل به یک
رویه بین المللی است» ( امین زاده و خداپرست« .)32 :1331 ،و از این حیث خسارات و تلف ات
بخش قابل تومهی از ممییت مهان را تحت تأثیر خود قرار داده است»
.)11 :1337
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( اسالمی ایالن ی،


«قطینامهای تحت عنوان اقدامات اقتصادی بهعنوان وسیله امبار سیاسی و اقتصادی علیه
کرورهای در حال توسیه 1از کرورهای صنیتی می خواهد که از موضع برتر خود بهعن وان
وسیله اعمال فرار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی ،سیاسی ،تج اری
نویسنداان غربی نهتنها تحریمها را در مینای عام آن منفی نمیدانند ،بلکه بهص ورت کل ی
تحریم ها را ابزاری مثبت در مهت تحت فرار قرار دادن حکومتهای س رکوبگر و ن اقض
حقوق برر مهت انطباق ب ا اس تانداردهای مه انی و منطب ق ب ا اص ل حاکمی ت کر ورها
میدانند).(See : fretland, 2017: 137
امالس تجارت و توسیه ملل متحد (آنکتاد) 2نیز ضمن محکوم نمودن اِعم ال اق دامات
اقتصادی قهرآمیز ،بهوی ژه علی ه کر ورهای در ح ال توس یه ،اع الم م ینمای د« :همراه ی
کرورها ،اراانهای بینالمللی و شرکتهای سرمایهاذار با تحریمهای سختایرانه ای االت
متحده علیه ایران منجر به ایجاد خطر باالی سرمایه اذاری در بازار ایران اردیده و اوض اع
را بیشازپیش بغرنج نموده است»).(See: perben and work group , 2018: 13
در این پژوهش تال

اردیده تا پاسخی مستند و مستدل برای سثاالتی همچون:

تحریمهای یکجانبه در چه شرایطی منجر به نقض حقوق برر میاردند؟ آیا اس تناد ب ه
قوانین داخلی کرور واضع تحریم میتواند مجوز وضع تحریم یکجانب ه تلق ی ا ردد؟ آی ا
مرروعیت تحریمها مجوزی برای نقض حقوق برر از سوی کرورهای واضع تحریم تلق ی
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و امتماعی سایر کرورها اس تفاده نکنن د» (س ادات می دانی .)22 :1331،در ای ن می ان ،برخ ی از

میاردد؟ ارائه اردد.
بنابراین با استفاده از منابع کتابخانهای ،مقاالت و پژوهشهای میتبر و ب ر اس اس رو
توصیفی-تحلیلی ،ابتدا ب ه تبی ین دی دااهه ای موم ود در خص وص مر روعیت ی ا ع دم
مرروعیت تحریم ها پرداخته و سپس ض من بررس ی من ابع ،اه داف ،ویژا یه ا و می زان
موفقیت ایاالت متحده آمریکا از وضع تحریمهای یکجانبه علیه کرورهای ه دف (ب هط ور


1. Unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against
developing countries, 23 December 2003.
2 . UNCTAD MENA National Awareness Raising Seminar on Consumer Protection
Law 27 July 2017 , Amman, Jordan.
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خاص کرور ایران) به بیان آثار سوء حقوق برری ناشی از ایناونه تح ریمه ا و حق وق و
تیهدات کرورهای هدف پرداخته و در پایان به ارائه راهکارهایی مثثر و کارآم د در مه ت
کاهش آثار سوء حقوق برری تحریمهای یکجانبه بپردازیم.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

ومه ممیزه این مقاله با کتب ،تحقیقات و مق االت بس یاری ک ه در زمین ه تح ریمه ای
یکجانبه به رشته تحریر درآمده است تومه و تمرکز این مقاله ب ر ارائ ه راهکاره ای م ثثر،
کارآمد و عملی در راستای مقابله با بروز آث ار تح ریمه ای یکجانب ه در کر ورهای ه دف
است .در زیر به بررسی برخی از آثار تألیفی در این حوزه میپردازیم.
 .1سادات میدانی و خلیلی طرقبه ( )1331در کتابی تحت عن وان «بایس تهه ای حق وقی
نظام تحریم ایاالت متحده؛ تحریم های ایران» ضمن بیان مبانی ق انونی اعم ال تح ریمه ای
ایاالت متحده آمریکا علیه کرورهای مختلف و به طور خاص کرور ایران ،به بررس ی س یر
تحول و دالیل تومیه تحریم های یکجانبه از سوی ایاالت متحده آمریکا پرداخته و همچنین
از ایجاد هسته اولیه مهانی در راستای مقابله با کاهش اعمال فراسرزمینی قوانین مرب و ب ه
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه سایر کرورها خبر داده اس ت؛ بن ابراین ارائ ه راهکاره ای
عملی در مهت مقابله با آثار سوء حقوق برری ناشی از تحریمهای یکجانبه بهعنوان ثم ره
و نتیجه بحث کمتر مورد بحث و بررسی قرار ارفته است.
 .2کریستوفر فریتلند ( )2111در کتاب خود تحت عنوان «تأثیر تحریمها بر حقوق برر»
ضمن بررسی تحریم های یکجانبه و چندمانبه و آثار این تحریمها بر حقوق برر ،بهصورت
کلی تحریمها را ابزاری مثبت در مهت تحت فرار ق رار دادن حکوم ته ای س رکوبگر و
ناقض حقوق برر مهت انطباق با اس تانداردهای مه انی م ی دان د و ه دف عم ده وض ع
تحریمها توسط کرورهای تحریمکننده را نیل به مقاصد سیاسی خود میداند و تحریمه ای
هوشمند را مجموعهای از تحریمهای سامانمند می داند که در عین حال که مومد فر ار ب ر
کرورهای خاطی از قواعد بینالمللی است کمترین آثار زیان بار را نسبت به افراد ع ادی در
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پی دارد؛ بنابراین اثر مزبور دیدااهی کامالً متفاوت با این مقاله دارد.


 .3فرخ سیری ( )1331در مقاله خود ب ا موض وع «مح دودیته ای ش ورای امنی ت در
اعمال تحریمهای اقتصادی » به بررسی تحریمهای اقتصادی ب هعن وان اب زاری بازدارن ده و
مثبت مهت مقابله با کرورهایی که آزادی ها و حق وق بر ر را در قلم رو حکوم ت خ ود
درواقع بیش از اینکه به آثار سوء تحریمها بپردازد به آثار مثبت ایناونه تحریمه ا پرداخت ه
و دیدااهی کامالً متفاوت با این مقاله دارد.
 .2اکبر ترب ت م درس دانر گاه کالیفرنی ا ( )2117در مقال های تح ت عن وان «ت أثیرات
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران» ضمن بررسی ماهیت تحریمه ای یکجانب ه آمریک ا
در حوزه صادرات نفت ،واردات کاالهای خارمی و همچنین سرمایهاذاری خارمی علی ه
ممهوری اسالمی ایران به تأثیراذاری این تحریمها بر حوزههای مختلف پرداخته اس ت و
اارچه میتقد است این تحریمها در کوتاهمدت موم ب ک اهش ص ادرات نف ت و واردات
کاالهای غیرنفتی و کاهش سرمایهاذاری های خارمی در ایران شده است ،اما طوالنیم دت
بودن این تحریمها مومب کاهش اثربخری آن اردیده است .در زمین ه حق وق بر ری نی ز
این تحریمها را مومب کاهش اشتغال و ایجاد تورم مضاعف در ای ران دانس ته اس ت و در
پایان به این موضوع اشاره دارد که تح ریم ه ا هن وز ه م بهت رین ازین ه اعم ال فر ار ب ر
حکومتها در قیاس با ازینه نظامی محسوب میشود.
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محدود نمودهاند و نمیتوان به طرق دیگر آنها را از رویه خود بازارداند پرداخت ه اس ت و

 .0مبحث نخست
 .1-1مشروعيت یا عدم مشروعيت تحریمهای یکجانبه

بهطور کلی در بحث مرروعیت یا عدم مرروعیت تحریمهای یکجانبه سه نظریه غال ب
ومود دارد:
 )1نظریه مرروعیت مطلق )2 ،مرروعیت نسبی و  )3عدم مرروعیت.
« دیدااه اول که به نظریه حاکمیت کرورها نیز میروف است ،ب رای اول ین ب ار توس ط
امریخ دو واتل 1حقوقدان سوئیسی مطرح اردید و بر ای ن اص ل اس توار اس ت ک ه تم امی
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کرورها دارای حاکمیتی مستقل هستند و به همین دلیل میتوانند در تنظیم روابط خ ارمی
خود آزادانه برخورد نمایند ،واتل میتقد بود همان اونه ک ه ه ر کر وری ح ق تج ارت ب ا
کرورهای دیگر را دارد ،به همان نحو هم میتواند از هراونه تجارتی که به هر دلیلی ب رای
کرور

زیانآور است خودداری نماید» (اسالمی ایالنی.)61 :1332،

دیوان بینالمللی داداستری در رأی مربو به شکایت نیکارااوئه علیه آمریک ا در 1336
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

میالدی ،ابراز نمود « :در صورت فقدان یک میاهده یا نوعی تیهد قانونی روشن و مر خ
هیچ کروری مکلف نیست روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مص لحت م یدان د
ادامه دهد» .1هماناونه که میبینیم مفهوم مخالف رأی مزبور ام ارهای ب ر غیرق انونی ب ودن
تحریم های یکجانبه ،در فرض ومود میاهده بین دو کرور تلقی می اردد .به نظر م یرس د
رعایت نظریه یادشده یا به عبارت دیگر اتکاء به اصل حاکمیت دارای دو پیششر اساسی
باشد :اول آنکه کرورها تنها در روابط تجاری خود با کرور دیگر دارای ص الحیت هس تند
و با این وصف تنها تحریمهای اولیه 2قابل تومیه خواهند بود و ن ه تح ریمه ای ثانوی ه 3و
دوم اینکه کرورهای واضع تحریمهای یکجانبه در ص ورتی م یتوانن د مب ادرت ب ه وض ع
تحریمها و قطع روابط تجاری خود با کرور هدف نمایند که میان آنها ه یچاون ه میاه ده
تجاری ،مودت یا توافق دیگری وم ود نداش ته باش د ،بن ابراین در م ورد دول ت ای ران ی ا
نیکارااوئه مطابق رأی مورد اشاره با تومه به ومود چنین میاهداتی استدالل دول ت واض ع
تحریم مردود و غیرقابل دفاع خواهد بود.
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1. Judgment of 27 June 1986, CASE CONCERNING MILITARY AND
PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND AGAINST NICARAGUA (NICARAGUA
v. UNITED STATES OF AMERICA) Section 276: A State is not bound to continue
particular trade relations longer than it sees fit to do so, in the absence of a treaty
commitment or other specific legal obligation ; but where there exists such a
commitment, of the kind implied in a treaty of friendship and commerce, such an abrupt
act of termination of commercial intercourse as the general trade embargo of 1 May
1985 will normally constitute a violation of the obligation not to defeat the object and
purpose of the treaty.
2. Primary sanctions.
3. Secondary Sanctions.


با همین تومیهات در دیدااه دوم یینی نظریه مرروعیت نسبی یا بیطرفی ،دو رویک رد
حاکمیت کرورها و منع قانونی در کنار هم قرار میایرند و در منگ مستقیم اقتصادی ی ک
کرور علیه کرور دیگر طرفین ثالث میاف هستند .در این دیدااه ،تحریم درمات مختلف ی
اقتصادی ثانویه به دلی ل اینک ه متوم ه دش من اص لی و حقیق ی نب وده ،بلک ه در حقیق ت
طرف های ثالث که با کرور هدف در حال دادوستد هستند را درایر مینماید مورد پ ذیر
نیست« .برخی از حقوقدانان میتقدند که با تومه به محدودیتهایی که منر ور مل ل متح د
برای شورای امنیت در کاربرد تحریم های اقتصادی وض ع نم وده ،هراون ه تح ریم اع م از
چندمانبه و یکجانبه میبایست در راستای اصول و موازین یادشده باشد» (طباطبایی.)13 :1313،
دیدااه سوم که مبتنی بر عدم مرروعیت مطلق تحریمهای یکجانب ه اس ت ب ا تکی ه ب ر
اصل عدم مداخله (موضوع م اده 32منر ور مل ل متح د و قطینام ه  2131مجم ع عم ومی
مصوب سال  )1376و اصل آزادی تجاری میتقد است که هیچ دولتی حق ندارد بنا ب ه ه ر
دلیلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارمی دولت دیگر مداخله نمایند .در
حالی که تحریمهای اقتصادی بهویژه تحریمهای ثانویه علیه کرورهای ثالث درعم ل منج ر
به نقض اصل عدم مداخله میاردد .به نظر میرسد در خصوص بحث مرروعیت ی ا ع دم
مرروعیت تحریم های یکجانبه ،دیدااه دوم تا حدودی منطقیت ر باش د؛ زی را مط ابق ای ن
دیدااه ممکن است کلیه تحریمهای وضعشده ،غیرقانونی و نامرروع نبوده و برخی از آنها

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

دارد و تنها تحریم های اولیه ،آن هم با پیششر های فوق قابل پذیر

بوده و تح ریمه ای

بر اساس قوانین و مقررات ب ین الملل ی ت دوین و ام را ش ده باش ند؛ بن ابراین ی کس ری
محدودیت های اصولی ومود دارد که میبایست مورد تومه دولتهای واضع تح ریم ق رار
ایرد و ازممله آن میتوان ب ه اص ل ع دم مداخل ه و اص ل آزادی تج اری اش اره نم ود و
دولت های واضع تحریم در اعمال تحریمها باید ب ا رعای ت اص ول مزب ور ،اعم ال تح ریم
نمایند.
عالوه بر موارد فوق ،رعایت اصول کلی حقوق بینالملل همانند اص ول انس انی ب ودن،
تناسب ،ضرورت تحریمها و نیز رعایت قواعد آمره ب ینالملل ی از دیگ ر مح دودیته ای
اعمال تحریمهای یکجانبه است.
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 .1-2منابع حقوقي ایاالت متحده در وضع تحریمهای یکجانبه عليه دولتها

ایاالت متحده آمریکا در تومیه تحریمهای یکجانبه خود علیه کرورهای هدف عالوه بر
تمسک به قواعد و قوانین بینالمللی ،از طریق تصویب قوانین داخل ی در راس تای نی ل ب ه
اهداف خود اام برمی دارد و قوانین متیددی را که به نوعی مجوز وضع تحریم علی ه س ایر
کرورها تلقی می اردد وضع نموده است که در ذیل ب ه برخ ی از مه مت رین آنه ا اش اره
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

میشود:
الف) قانون اساسي اياالت متحده آمريکا  :00863بند 11بخ ش  3اص ل اول ق انون
اساسی ایاالت متحده آمریکا ،مجوز اعمال مجازاتهای تییینشده از س وی کنگ ره آمریک ا
علیه اتباع سایر کرورها در خصوص مرائمی همچون دزدی دریایی و منایات ارتک ابی در
دریای آزاد است که این امر بهنوعی تجویز صالحیت فراس رزمینی ای االت متح ده آمریک ا
محسوب میاردد.
ب) قانون منع تجارت با دشمن  :10308بهمومب این قانون هراونه تجارت یا رواب ط
اقتصادی با دشمن یا متحدین دشمن آمریکا ممنوع و کلیه رواب ط تج اری ب ا آن کر ور را
بهمز مواردی که رئیسممهور آمریکا مجوز چنین تجارتی را صادر کرده باشد مورد تحریم
قرار میدهد.
ج) قانون عضويت در سازمان ملل متحد  :40331مط ابق قس مت پ نجم ای ن ق انون
هرااه شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل ماده  ،21ای االت متح ده را مل زم نمای د ت ا در
راستای تصمیم شورا اقداماتی را انجام دهد ،رئیسممهور آمریکا میتواند تا حدی که برای
امرای آن اقدامات ضروری است ،تصمیماتی را اتخاذ و رواب ط تج اری آمریک ا ب ا کر ور
مدنظر شورای امنیت را محدود یا ممنوع اعالم نماید.
د) قاانون اتتياارات اقتصاادي اااطراري باينالمللاي  :30388مط ابق ای ن ق انون
رئ یسممه ور ای االت متح ده اختی ار دارد ک ه در ش رایط تهدی د غیرع ادی و
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1. The Constitution of the United States1789.
2. The Trading with the Enemy Act1917.
3. The United Nations Participation Act1945.
4. International Emergency Economic Powers Act1977.


فوقالیاده از سوی خارج که امنی ت مل ی ،رواب ط خ ارمی و اقتص ادی آمریک ا را تهدی د
مینماید ،روابط تجاری را تنظیم و در صورت لزوم محدودیتهایی را اعمال نماید.
ه) قانون اداره صادرات  :00383بهمومب این قانون ایاالت متحده مل زم اس ت ض من
ممکن است تهدید علیه امنیت ملی آمریکا و متحدینش باشند را ممنوع نمایند.
 .1-3اهداف وضع تحریمهای یکجانبه

 .0-4-0بازدارندگي

در ایناونه تحریمها بهطور عمده مهمترین هدفی که کر ورهای واض ع تح ریم دنب ال
می کنند هردار به کرور هدف تحریم مهت مل وایری و بازداش تن آن از انج ام اق داماتی
است که منافع بینالمللی و داخلی کرور واضع تحریم را به مخ اطره م یان دازد ک ه ش اید
بتوان افت این هدف بهعنوان هدف اولیه کلیه تحریم های یکجانبه و حتی چندمانبه تلق ی
میاردد.

2

 .0-4-1تغيير رفتار و رويه کشور هدف

«تحریمها عالوه بر داش تن منب ه بازدارن دای ،عموم ًا ب ه دنب ال تغیی ر رفت ار و روی ه
کرورهای هدف تحریم در دو بُید سیاست های داخلی و خارمی میباشند که ب ه فراخ ور
رفتار و رویه نامتیارف کرور هدف از منظر کرورهای واضع تحریم در هر یک از این ابیاد

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

همکاری با کرورهایی که با آن ها میاهدات دفاعی دارد ،هراونه صادرات به کرورهایی که

دنبال میشود» (پیغامی و همکاران.)62 :1332 ،
 .0-4-4مجازات و تنبيه کشور هدف

کرورهای واضع تحریم بهمحض مأیوس ش دن از امک ان تغیی ر رفت ار و روی ه کر ور
خاطی ،اقدام به مجازات و تنبیه آن کرور مینمایند؛ به عبارت دیگر زمانی که کرور واض ع
تحریم بروز رفتارهایی از مانب کرور هدف را مغایر با قوانین بینالملل ی ی ا من افع خ ود


1. Export Administration Act of 1979.
2 . See : hufbauer, gary clyde, 2007: 5-7.

21




تلقی نموده ،اما به دلیل نبود امماع بینالمللی در این خصوص ،امکان اس تفاده از ابزاره ای
دیگری همچون قطینامههای بینالمللی یا تحریمه ای چندمانب ه را ن دارد ،رأس اً از طری ق
اعمال تحریم های یکجانبه کرور خاطی را تنبیه مینماید و ای ن ب ه مین ی آس یب رس اندن
مستقیم به منافع دولت هدف تحریم است(نک :پیغامی و همکاران.)63-62 :1332 ،

فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

 .0-4-3تغيير حاکميت در کشور هدف

«هرااه در عمل کرورهای واضع تحریم به دالیل مختلف ازممله ناتوانی در بازداش تن،
تغییر رفتار یا تنبیه کرور هدف تحریم نتوانند به اهداف خود دست یابند و از سایر رو ها
نیز قطع امید اردد سیی در تغییر رژیم حاکم بر کرور هدف از طریق بیثب ات ک ردن ی ک
حکومت در راستای کودتا ،حمله نظامی ی ا  ...ب ا کمت رین هزین ه و در کوت اهت رین زم ان
دارند»(عابدینی.)12:1332،
 .1-4ویژگي تحریمهای ایاالت متحده عليه ایران از سال  1991تاکنون

تحریم های یکجانبه ایاالت متحده آمریکا علیه ایران از  7آاوس ت  1336م یالدی و ب ا
تصویب قانون ایلسا 1رنگ و بوی مدی تری نسبت به اذشته به خود ارف ت و مه مت رین
وصفی که از این تاریخ به بید به تح ریم ه ای آمریک ا علی ه ای ران اض افه اردی د وص ف
فراسرزمینی بودن تحریمها بود که بهمومب آن ایاالت متحده ،سایر کرورها را با استفاده از
ابزارهای در اختیار ،به همراهی با تحریمهای اعمالی خ ود علی ه ای ران وادار نم ود ک ه ب ه
همین دلیل ایناونه از تحریمها را تحریمهای ثانویه میاویند .با مالحظه آثار تح ریمه ای
وضعشده علیه ایران مرخ

است که بهطور کلی تحریمها از سال  1336تا  2111م یالدی


1. ILSA )Iran and Libya Sanctions Act( 1996
این قانون با موضوع تحریم بخش انرژی و صنیت ایران و لیبی در سال  1336میالدی آمریکا تصویب شد که با خ روج
لیبی در سال  2116میالدی از شمول آن ،قانون مذکور به نام قانون تحریم ای ران (ایس ا )Iran Sanctions Act -ن ام
ارفت .ای ن ق انون همچن ین ب ه دلی ل اینک ه توس ط آلفونس و مارس لو ال دیآم اتو ،س ناتور ایتالی اییاالص ل ح زب
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 Kennedy Actنیز میروف است.




در بسیاری از حوزه ها همچون نفت ،برنام ه هس تهای ،ص ادرات ،م الی و ب انکی ،ف رو
تسلیحات ،اشخاص و شرکت های وابسته به صنایع هوافض ا ،ف رو

تجهی زات مخ ابراتی،

حوزه انرژی ،سرمایه اذاری خ ارمی و  ...ب ه ش کلی هدفمن د منج ر ب ه ک اهش رش د و
دلیل عدم تحقق کامل آنچه که ایاالت متحده آمریکا از اعمال تحریمها به دنبال آن بود ،این
کرور سیاست تحریم حداکثری را در پیش ارفته است.
از سال  2111میالدی و با افزایش رشد صنیت هس تهای ای ران و دس تاوردهایی ک ه در
این صنیت حاصل اردید ،ایاالت متحده آمریکا تحریم های خود را ب هص ورت هدفمن د و
بیرتر با هدف توقف رشد این صنیت در ایران متمرکز و اعمال نمود.
این تحریمها اارچه به زعم ایاالت متح ده آمریک ا ب ر س ه مح ور مل وایری از تکثی ر
تسلیحات کرتارممیی ،حمایت از حقوق برر و مبارزه با تروریسم اعمال شدهان د ،ام ا ب ا
تومه به نوع تحریمهای اعمالشده میتوان افت که این تحریمها تا حد زی ادی ب ا ه دف
همسو نمودن ایران با سیاست ها و منافع آمریکا وضع اردیده و بیش از ه ر چی ز موم ب
نقض حقوق برر در میان آحاد ملت ایران شده

است( .ن ک :آل کجب اف و انص اریان)22-27 :1333 ،

مرخصه اصلی تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا علیه ایران در سالیان اخیر ،تمرک ز ب ر
کاهش درآمدهای حاصل از محل صادرات نفت بوده است که با تومه به وابس تگی ش دید
اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فرو

نفت ،منجر به ب روز ش رایط نامناس ب حق وق

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

پیررفت ایران در بسیاری از حوزهها اردیده است( .انصاریان )163-112 :1333 ،با این ومود ب ه

برری و افزایش فقر در ایران اردیده است.
 .1-5ميزان موفقيت ایاالت متحده آمریکا در اعمال تحریمهای یکجانبه

مطالیات هافبوئر ،اسکات و الیوت در زمینه موفقیت تحریمهای اعمالشده نران میده د،
از  117مورد تحریم بررسیشده ،ایاالت متحده آمریکا در  13مورد آن مرارکت داشته ک ه ی ا
به تنهایی آن را اعمال نموده یا رهب ر تح ریم ب وده اس ت ک ه در ای ن می ان در  37درص د از
تحریمهایی که مرارکت داشته موفق بوده است .همچنین تحقیقات نران میدهند که موفقی ت
ایاالت متحده آمریکا در وضع تحریمها قبل از دهه  1311میالدی بیش از  71درصد ب وده در
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حالی که این آم ار در فاص له س اله ای  1311-1331م یالدی ب ه  21درص د ک اهش یافت ه
است)Kimberly Ann Elliott ,Jeffrey J. Schott ,2001:36

ازار

.(See : Gary Clyde Hufbauer ,

کنگره ایاالت متحده آمریکا در خصوص اثربخری تحریمها بر رفت ار ای ران در

چهار ژانویه  2113میالدی منترر شد .ای ن ا زار

مب ین رص د دقی ق تح والت ناش ی از

تحریمها بر تمامی حوزه های داخلی ایران همچون برنامه هس تهای ،نف وذ منطق های ای ران،
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

سیاست داخلی ،اقتصادی و  ...توسط دولت ایاالت متحده است .در این ا زار

آماره ایی

در خصوص میزان اثربخری تحریمها در حوزه ه ای مختل ف ارائ ه اردی ده اس ت ک ه ب ا
مالحظه آنها میتوان دریافت که اثر عمده تحریمها بر عموم مردم ایران بهخصوص اقر ار
ضییف تحمیل اردیده و اار این روند ادامه داشته باشد بهطور قطع آثار ن امطلوب حق وق
برری را در پی خواهد داشت).(See :Congressional research service, 2019: 2
البته الزم به توضیح است که آثار سوء تحریمها منحصر ب ه کر ورهای ه دف نب وده و
آثار سوء قابل مالحظهای بر اقتصاد مهانی و اقتصاد کر ورهای واض ع تح ریم نی ز داش ته
است ،بهطوری که «تحریمهای وضعشده توسط ایاالت متحده در سال  1333میالدی میادل
 21میلیارد دالر از صادرات کاالی ایاالت متحده آمریکا را کاهش داده و  211هزار نی روی
کار را از چرخه تولید خارج نموده است و طی سالهای  1331تا  1333میالدی ص ادرات
کاالی ایاالت متحده به سه کرور ایران ،لیبی و ع راق درمجم وع ب یش از  21میلی ارد دالر
کاهش یافته است» (بهروزیفر.)221 :1333،
 .1مبحث دوم
 .2-1آثار تحریمهای یکجانبه ایاالت متحده آمریکا عليه ایران

 .1-0-0آثار مستقيم تحريمهاي يکجانبه
 .1-0-0-0آثار حقوق بشري

کمیته حقوق اقتصادی ،امتماعی و فرهنگ ی در نظری ه عم ومی ش ماره  3خ ود تح ت
عنوان «رابطه تحریمهای اقتصادی و احترام ب ه حق وق اقتص ادی ،امتم اعی و فرهنگ ی»
71



1


1. General comment No. 8: The relationship between economic sanctions and respect
for economic, social and cultural rights 1997.


تحریمهای اقتصادی را در قریب به اتفاق موارد ،دارای اثری قابل مالحظه بر حقوق من درج
در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،امتماعی و فرهنگی ()1366

(International Covenant

) on Economic, Social and Cultural Rights, 1966دانسته است.
طرف این میثاق مکلفاند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام ب ه ای ن ح ق را
طبق مقررات منرور مل ل متح د مراع ات نم وده و هرا اه ی ک خط ر عم ومی اس تثنایی
(فوقالیاده) مومودیت ملتی را تهدید کند و این خطر رسماً اعالم برود کر ورهای ط رف
این میثاق میتوانند به تناسب تدابیری خارج از الزامات مقرر در ای ن میث اق اتخ اذ نماین د.
مررو بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر اساس حقوق بینالملل به عه ده دارن د
مغایرت نداشته باشد و منجر به تبییضی منحصراً بر اساس نژاد رنگ م نس

زب ان

اصل و منرأ مذهبی یا امتماعی نرود».
تحریمها همچنین تأثیر مستقیمی بر حق آزادی مابهم ایی و ورود و خ روج از کر ور
برای اشخاص مقیم کرور هدف تحریمهایی همچون محدودیتهای مسافرتی ،پروازی و...
دارند ) (See Commands, 2004:249و «مرخصاً با وضع تحریمها و اف زایش فق ر ،وقف ه در
ارائه خدمات امتماعی و کمبود غذا و دارو ،بیماریها و م ر ومی ر ناش ی از آن اس تر
می یابد که این موضوع از مصادیق بارز نقض حق حیات بهعنوان یک قاعده آمره بینالمللی
مط ابق م اده 3اعالمی ه مه انی حق وق بر ر و م اده 6میث اق حق وق م دنی و سیاس ی

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

همچنین بهمومب مواد  2و  2میثاق بینالمللی حق وق م دنی و سیاس ی« 1دول ته ای

است»)« .(Wittich,2008:38حق حیات بهعنوان یک حق مهم که حتی در ش رایط اض طراری
ه م غیرقاب ل نق ض اس ت از مان ب کمیت ه حق وق بر ر ب ه رس میت ش ناخته ش ده
است»(مثمنی.)32: 1332،
از دیگر حقهای برری که بهواسطه تحریمهای یکجانبه در می رض نق ض ق رار م یایرن د
میتوان به حق بهداشت و سالمتی اشاره نمود که در ماده  12کنوانسیون رفع اشکال تبییضآمی ز
علیه زنان ،2ماده  22کنوانس یون حق وق ک ود )،(Convention on the Rights of the Child, 1989


1 . International covenant on civil and political rights1966.
2 . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,
1979.
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ماده  7کنوانسیون رفع تمامی اش کال تبی یض ن ژادی 1و م اده  12میث اق حق وق اقتص ادی
امتماعی و فرهنگی 2مورد تأکید قرار ارفته است .با تومه به اینکه کرورهای واضع تحریم
سهم بهسزایی در تأمین فناوری و فناوریهای مرتبط با تصفیه آب آشامیدنی در دنی ا دارن د
«به نظر میرسد عدم ارائه چنین خدماتی عالوه بر مر ومیر آح اد بر ر ب ر اث ر آب آل وده
مصداق بارز نقض حق بر سالمت بهعنوان یک حق مهم برری اس

ت» (آل کجب اف و انص اریان،

فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

.)123:1333
نکته ای که در این می ان ممک ن اس ت نادی ده ارفت ه ش ود ای ن اس ت ک ه اارچ ه در
تحریمهای یکجانبه داروها و فرآوردههای غذایی بهعنوان کاالهای ضروری بهظ اهر مس تثنا
میاردند ،اما با تومه به تحریم ه ای ح وزه ب انکی ،خری دوفرو

دارو ،تهی ه م واد اولی ه

دارویی و غذایی درعمل غیرممکن خواهد بود و بهتبع آن کر ورهای ه دف ب ا توم ه ب ه
ضرورت تهیه داروها و فرآوردههای غذایی و دارویی مجبور به خرید این اقالم ب هص ورت
واسطهای و غیرقانونی میاردند که این امر نهتنها موم ب اف زایش قیم ت تم امش ده دارو
میاردد ،بلکه داروهای خریداریشده نیز ااهی به دلیل عدم برخ ورداری از اس تانداردهای
مهانی ،صدمات بسیاری را در حوزه سالمت به شهروندان کر ورهای ه دف تح ریم وارد
میکند.
حق توسیه 3نیز بهعنوان یکی از محوری ترین موضوعات اسناد حقوق همبستگی برر و
از حقوق مسلم کرورهای در حال توسیه است که در میثاق بینالملل ی حق وق اقتص ادی،
امتماعی و فرهنگی 2و اعالمی ه حق وق و تک الیف اقتص ادی دول ته ا  71312ب ا امم اع


1 . International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination,1965.
2 . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
 .3مطابق ماده  1اعالمیه حق توسیه مصوب  1336میالدی :حق توسیه از حقوق برری است که نمیتوان آن را از
انسان ارفت و درنتیجه و براس اس آن هر انسان و همه مردمان حق دارند در توسیه اقتصادی ،امتماعی ،فرهنگی و
سیاسی که در آنها همه آزادیهای بنیادی و حقوق برر میتوانند به طور کامل تحقق یابند شرکت کنند ،به آنها کمک
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کنند و از آنها برخوردار شوند.
4 . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
5 . Charter of Economic Rights and Duties of States 1974.


پذیرفته شده و مبنای مطالبه این حق را میتوان از اسناد پایهای حقوق برر برداشت نمود و
سازمانهای بینالمللی و دولتها بهعنوان تابیان حقوق ب ینالمل ل مل زم ب ه ف راهم آوردن
لوازم تحقق این حق میباشند « .برخی از مص ادیق ح ق توس یه درعم ل ب ا تح ریم نق ض
محسوب میشوند هیچ ااه حق توسیه کرورهای دیگر را در دستیابی به انرژی هستهای ب ه
رسمیت نمیشناسند»(نک :غمامی.)111 :1332 ،
حق بر توسیه به عنوان یک ی از مص ادیق حق وق همبس تگی هم واره ب ه دنب ال تحق ق
پیشنیازهای یک زندای مطلوب برای عموم مردم است و با تومه به اینکه ح ق توس یه از
آن دسته حقوقی است که مستلزم دخالت مستقیم دولت است و تک الیف ایج ابی ب ر دو
دولتها قرار می دهد ،بنابراین وضع تحریم های یکجانب ه از س وی کر ورهای قدرتمن د و
بزر

میتواند مانع مدی بر سر راه عمل به تکلیف دولتهای هدف تحریم در ایجاد بستر

و لوازم امرای حق بر توسیه ایجاد نماید .تحریمهای وضعش ده از س وی ای االت متح ده
آمریکا با هر هدف و نیتی صورت پذیرفته باشد ،مسلماً ناقض حق توسیه 1فرد فرد ایرانی ان
بوده و همچنین نسلهای آینده را نیز از اثرات منفی آن بینصیب نخواهد اذاشت.
حق توسیه اقتصادی نیز حقی برری است که تیهداتی ب رای مامی ه ب ینالمل ل ایج اد
مینماید ،به این مینا که کرورها نهتنها میبایست مانع تحقق آن نروند ،بلک ه بای د اب زار و
لوازم تحقق آن را نیز فراهم آوردند .با این حال مراهده میکنیم ک ه تح ریمه ای یکجانب ه

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

میشود؛ بهطور مثال کرورهای تحریم کننده که بهط ور عم ده از کر ورهای توس یهیافت ه

ایاالت متحده آمریکا موانع مدی در مهت تحقق حق توسیه ایران فراهم آورده و این ام ر
ناقض کنوانسیونهای مهانی است.
 .1-0-0-1آثار اقتصادي

«با تومه به سهم باالی درآمدهای نفتی در بودمه عم ومی دول ت ای ران و ت أمین اعتب ارات
ماری و عمرانی دولت ،نخستین و در عین حال مهمترین حوزه تأثیرپذیر از وض ع تح ریمه ای
یکجانبه حوزه نفتی و مالی است»

(میاونت اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی.)71:1332 ،
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ایاالت متحده آمریکا با علم به این موضوع و با ه دف مح روم نم ودن ای ران از درآم دهای
حاصل از فرو

نفت در نوامبر سال  2113م یالدی ،خری د نف ت از ای ران را تح ریم نم ود و

صادرات نفت ایران در ششماهه اول سال  1333تقریباً به ص فر نزدی ک ش د .1ب دون ش ک ب ا
تومه به اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی ایران قطیاً تأثیرات سوء ای ن مس ئله ب ا اذش ت زم ان
بیشازپیش مراهده میاردد» .پیشبینی م یا ردد ب ا ک اهش درآم دهای نفت ی ،تی ادل الزم در
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

بودمه عمومی دولت حفظ نرده و درنتیجه با کاهش اعتبارات عمران ی ،مح دودیت در نق ل و
انتقاالت ارزی ،کاهش درآمدهای ارزی ناش ی از ص ادرات ،اف زایش قیم ت ارزه ای خ ارمی،
کاهش ارز

پول ملی و آثار تورمی در داخل کرور را در سطح باالیی شاهد خ واهیم ب ود ک ه

کلیه سطوح کرور را تحت تأثیر قرار میدهد» (میاونت اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی.)32: 1332 ،
عالوه بر آنچه بیان شد« ،بخش تجارت خارمی کرورها ،هدف اصلی واض یان تح ریم
است که تبیات مختلفی بر صادرات و واردات کرورها؛ ازممل ه ک اهش ص ادرات ،بلوک ه
شدن دارایی های حاصل از صادرات در کرورهای واردکننده ،افزایش هزینهه ای مب ادالتی،
مح دودیت در خری د و ت أمین کااله ای واردات ی م یا ذارد» (طغی انی و همک اران.)72: 1332 ،
«تحریمها از یکسو با کاهش سرمایه اذاری ،حجم تجارت و فیالیت بخش های تولی دی و
خدماتی بر تولید ناخال

داخلی اثراذار بوده و درآمد سرانه خانوار را کاهش میدهد و از

سوی دیگر با افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت کاالهای وارداتی و شکلایری ت ورم
انتظاری و افزایش تورم و با اصابت نامتقارن تورم به دهکهای درآمدی منج ر ب ه اف زایش
نابرابری توزیع درآمد در مامیه می اردد ک ه مس تقیم ًا منج ر ب ه ک اهش رف اه امتم اعی و
کاهش رفاه خانوار میاردد» (میاونت اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی.)223 :1332 ،
 .1 .1.0آثار غيرمستقيم تحريمهاي يکجانبه

یکی از آثار غیرمستقیم تحریم ،قطع همکاری شرکتها یا مثسساتی است ک ه ب ه دلی ل
دشوار شدن روابط مالی و دلیل خطر باالی تجارت با کرورهای هدف تح ریم تص میم ب ه
قطع همکاری با این کرورها ،حتی در کاالهایی که مصارف غیرنظامی دارند میایرند.
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بهرغم پایین بودن سهم ایران از درآمدهای حاص ل از اردش گری در ده هه ای اخی ر،
تحریم ه ای اس ترده ای االت متح ده علی ه ای ران نی ز موم ب ک اهش ب یشازپ یش ورود
اردشگران به ایران اردیده؛ بهطوری که «ایران در س ال  2111م یالدی در ب ین  16کر ور
عدم امکان خرید مستقیم و بیواسطه کاال از بازارهای مهانی مر کالتی چ ون اف زایش
هزینه حملونقل ،انبارداری ،تخلیه 1کرتی ها و ...را در برخی موارد چند برابر نم وده اس ت
که همه این هزینهها درنهایت به قیمت تمامشده کاال اضافه میاردد.
 .4مبحث سوم (حقوق و تعهدات دولت هدف تحريم)
 .3-1حقوق دولت هدف

 .4-0-0اقدام متقابل

بر اساس ماده 71طرح مسئولیت بینالمللی دولتها ،2حق اقدام متقابل برای دولتها ب ا
رعایت شرایطی همچون عدم تهدید یا توسل به زور و ترابه و تناسب موضوعی پیشبین ی
اردیده است و توسل به این اقدامات تنها توسط دولتی که بهطور مستقیم صدمه دیده است
امکان پذیر است .اارچه این اصل توسط دیوان بینالمللی داداس تری م ورد پ ذیر

ق رار

ارفته شده و بهعنوان یکی از ضمانت امراه ای حق وق ب ینالمل ل قاب ل اعتن ا اس ت ،ام ا
بههیچومه نمیتواند منرأ یک اقدام غیرقانونی قرار ایرد .البته این حق در کن ار مزیت ی ک ه
برای برخی کرورها به ارمغان میآورد ،دارای میایبی است که سبب میش ود اب زار چن دان

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

منطقه از نظر اردشگری رتبه  17را کسب نموده است» (انصاریان.)331: 1333،

موفق و پرطرفداری برای حمایت از حقوق بر ر نباش د؛ زی را از یکس و اح راز تخل ف و
تصمیم در مورد اقدام مقتضی ،در اختیار دولتها است و از سوی دیگر درهمتنیدای من افع
باعث آن میشود که دولتها برخی مواقع در برابر نقض فاحش حقوق بر ر چر مپوش ی
نموده و در مواردی نقضهای کوچکتری را دستاویز اقدام علیه دولت متخلف قرار دهن د.
عالوه بر این« ،نابرابری دولتها سبب میشود که اقدام متقاب ل ،درعم ل اب زاری در دس ت


1 . Demorage.
2 . Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.
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دولتهای قدرتمند باشد و در عمل هم مراهده میشود که نق ض حق وق بر ر ب هعن وان
بهانهای در دست دولتهای قدرتمند برای تالفیمویی و رفع خصومتهای پیرین خود ب ا
دولت هدف مورد استفاده قرار ارفته است» (عبدالهی و همکاران.)121: 1332،
 .4-0-1ايجاد زيرساتتهاي الزم جهت طرح دعوي در مراجع قضايي داتلي

یکی دیگر از راهکارهای مومود برای کرورهای هدف تحریم طرح دع وی در مح اکم
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

داخلی خود در پرتو اصل اقدام متقابل و مطابق قوانین و مقرراتر ان خواه د ب ود .ای االت
متحده از همین منظر با طرح این مسئله حمایت ایران از تروریسم ،به اتباع خود ام ازه داده
است تا در صورت بروز حوادث تروریستی که بهزعم آنها ایران نقری در آن داش ته باش د
در محاکم داخلی خود علیه دولت ایران ش کایت و ض رر و زی ان وارده را از مح ل ام وال
مصادرهشده دولت ایران مبران نماید؛ اما باید تومه داشت که الزم ه اس تفاده از ای ن رو
این است که بدواً ظرفیت ه ای الزم در ق وانین و مق ررات داخل ی کر ور ه دف تح ریم
پیشبینی

اردد( .نک :وکیل و تحصیلی)271 :1332 ،

 .4-0-4مراجعه به مراجع بينالمللي
 .4-0-4-0ديوان بينالمللي دادگستري

0

یکی از مهمترین مرامع بینالملل ی مه ت ط رح دع اوی دول ته ا علی ه یک دیگر در
زمینه های مختلف ازممله تحریمها ،دیوان بینالمللی داداستری  ICJاست که رکن قض ایی
سازمان ملل متحد (ماده 32منرور ملل متحد) محسوب میاردد .مط ابق م اده 36اساس نامه
دیوان صالحیت دیوان در رسیدای به تفسیر یک عهدنامه ،موض وعات مرب و ب ه حق وق
بینالملل ،حقیقت مربو به نقض یک تیهد بینالمللی ،نوع و میزان غرامت ناشی از نق ض
یک تیهد بینالمللی و بهطور کلی در مورد مسائل حقوقی است که دول ته ای امض اکننده
اساسنامه بر اساس بند  1ماده  37اساسنامه دی وان ،ح ق ط رح دع وی در دی وان را دارن د.
دولت ایران نیز تاکنون به همین استناد در پروندههای سقو پرواز ش ماره  677ای ران ای ر،
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حمله به سکوهای نفتی ،ضبط دارایی های ای ران و خ روج آمریک ا از برم ام علی ه دول ت
آمریکا در دیوان طرح دعوی نموده است.
 .4-0-4-1ديوان بينالمللي کيفري

1

1

نیازهای حیاتی مامیه هدف را تحتالریاع قرار نده د .یک ی از م وارد ص الحیت دی وان
بهمومب بند  2ماده  7اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ،منایت علیه برریت اس ت ک ه در
بند پایانی ماده  ،1هراونه اعمال غیرانسانی که عامداً به قصد ایج اد رن ج عظ یم ی ا ص دمه
شدید به مسم یا سالمت روحی و مس می ص ورت پ ذیرد را ش امل م یا ردد؛ بن ابراین
چنانچه وضع تحریم های یکجانبه بهاونهای باشد که موم ب ص دمه ش دید ب ه مس م ی ا
سالمت روحی عده زیادی از مردم یک کرور ش ود ب ه نح وی از مص ادیق منای ت علی ه
برریت تلق ی اردی ده و قابلی ت ط رح در دی وان را دارد؛ بن ابراین اارچ ه کر ور ای ران
صالحیت دیوان کیفری بینالمللی را نپذیرفته است ،اما بهمومب بن د  3م اده  12اساس نامه
دیوان بینالمللی کیفری 3امکان طرح دعوی ب رای کر ورهایی ک ه عض و اساس نامه دی وان
نیستند نیز بهصورت موردی ومود دارد.
 .4-0-4-4مراجعه به سازمانهاي بينالمللي

با در نظر داشتن این مسئله که تحریمهای یکجانبه در س طح اس ترده منج ر ب ه نق ض
حقوق برر ،اصل آزادی تجاری ،اصل حاکمیت برابر دولت ها ،اص ل ع دم مداخل ه و ...در

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

در هر نظام و سامانه تحریمی باید پنجره برردوستانهای تیبیه شود تا دامن ه تح ریمه ا،

کرورهای هدف تحریم میاردد ،حقوق بینالملل به کر ورهای ه دف ای ن ام ازه را داده
است که در چهارچوب ضوابط مومود از ظرفیتهای بینالمللی استفاده نمایند.
کمیسیون حقوق بین الملل فرار شدید اقتصادی یا سیاسی را که برای به مخاطره افکندن
تمامیت ارضی با استقالل سیاسی یک دول ت ص ورت م یای رد ازممل ه اق دامات متقاب ل


 .3تاریخچه شکایتهای ایران از آمریکا در دادااه بینالمللی الهه ،)1333/11/11( ،وزارت امور خارمه.
2 . International Criminal Court (ICC).
3 . Rome statue of the international criminal court, 1998.
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غیرقانونی به شمار آورده است .با این تفاسیر ایاالت متحده برای هدفی مرروع به وسیلهای
نامرروع متوسل اردیده است.
برخی با استناد به مزء الف بن د  2م اده  71پ یشن ویس ط رح مس ئولیت ب ینالملل ی
دولت ها بر این باورند که اار بین دولت خاطی و دولت ی ک ه از نق ض حق وق ب ینالمل ل
متضرر شده است ،ترتیباتی برای ارماع اختالف به رو های الزامآور حلوفصل اختالفات
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

ومود داشته باشد ،باید قبل از توسل به اقدام متقابل ،اختالف را به این مرامع ارماع ده د؛
بنابراین « با تومه به اینکه میان ممه وری اس المی ای ران و ای االت متح ده آمریک ا پیم ان
الجزایر (بیانیه الجزایر) منیقد اردیده و بر اساس آن ،اختالفات باید به دی وان داوری ای ران
و آمریکا ارماع شود ،طرفین می بایست قبل از توسل به اق دامات متقاب ل ،ادع ای خ ود را
درباره نقض تیهد طرف دیگر به دیوان ارماع دهند» (حدادی.)121 :1332 ،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از نهادهایی است که دول ته ای ه دف تح ریم
به واسطه عضویت در سازمان ملل متح د م یتوانن د در م وارد متی دد ب ه آن مرامی ه و از
ظرفیت های آن استفاده نمایند .کرورها همچنین بهواسطه نقض اصل آزادی تجاری و ایجاد
محدودیت های تجاری و اقتصادی غیرقانونی و ناعادالنه م یتوانن د زمین هه ای الزم ب رای
مرامیه به سازمان تجارت مهانی 1را فراهم نماید که البته با تومه به عدم عض ویت برخ ی
کرورها همچون ایران در سازمان تجارت مه انی ش اید بت وان از طری ق ش رکای تج اری
کرور هدف تحریم ک ه در ای ن س ازمان عض ویت دارن د ب هعن وان متض ررین از تح ریم
وضع شده علیه کرور هدف طرح شکایت نمود .همچنین ایاالت متحده در میاه ده م ودت
 21377با دولت ایران که به تأیید دیوان بینالمللی داداستری که مزئی از نظام حقوقی قابل
امرا میان ایاالت متحده و ایران ب ه ش مار م ی رود ،متیه د ب ه برق راری آزادی تج ارت و
دریانوردی میان طرفین شده است (بند  ،1ماده()11نک :خلف رضایی.)121 :1332 ،
عالوه بر موارد مذکور ،کرورهای هدف تحریم میتوانند ضمن مرامیه به سازمان ه ای
بین المللی دیگری همچون سازمان بهداشت مه انی 3و س ایر س ازمان ه ای ب ینالملل ی از
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1. World Trade Organization (WTO).
2. The Treaty of Amity 1955.
3. World Health Organization (WHO).


ظرفیت های قانونی مومود استفاده و مورد حمایت این سازمانها ق رار ایرن د .مرامی ه ب ه
چنین مرامیی اارچه ممکن است منتج به حصول نتیج ه م ورد نظ ر نگ ردد ،ام ا ص رف
مرامیه به مرامع بینالمللی میتواند تأثیر بهسزایی در روند شکلایری یک رویه و دی دااه
میان کرورها داشته باشد.
 .3 .2تعهدات دولت هدف
1

مطابق ماده  2از بخش دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ممهوری
اسالمی ایران نیز عضو آن است ،دولتها متیهد هستند که حقوق شناختهش ده در میث اق را
درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتران بدون هیچاونه تمایزی محترم ش مرده و
تضمین نمایند .به این ترتیب هر یک از دولتها تکالیف و تیهدات مرخ

حقوق بر ری

در قبال افراد داخل در حوزه سرزمینی خود ،ازممله ت أمین ح داقل س طح رف اه ،اش تغال،
مسکن ،آزادی و ...دارند .با این توضیحات درمییابیم که هر یک از دولتها نسبت به مردم
خود دارای تیهدات حقوق برری بوده و باید نهایت تال

خود را در مهت تحقق حق وق

یادشده به کار ایرند و احقاق شرایط مندرج در میثاق را حتیالمقدور تض مین نماین د؛ ام ا
این موضوع به مینای قابلیت نقض چنین حقوقی از سوی دیگر دول ته ا نیس ت؛ چراک ه
امروزه عالوه بر تیهدات قراردادی دولتها ،کلیه حقوق برری بهصورت ع رف ی ا قاع ده
آمره بین المللی درآمده و همه دولته ا اع م از عض و کنوانس یونه ای حق وق بر ری ی ا

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

مثبت در راستای مقابله با تحریم های یکجانبه غیرقانونی و غیرعادالنه در حقوق ب ینالمل ل

غیرعضو ،مکلف به رعایت آن میباشند ،در حال حاضر با فرار ح داکثری ای االت متح ده
علیه ایران در قالب تحریم های یکجانبهای که به طور عمده وامد وصف ثانوی ه م یباش ند،
دولت ایران در تضمی ن حقوق یادشده نس بت ب ه م ردم خ ود دچ ار مر کالت عدی دهای
اردیده است که با اقداماتی به شرح زیر میتوان تا حدودی آثار سوء ناشی از تح ریمه ای
یکجانبه را تقلیل داد.
 .4-1-0اصالح و تدوين قوانين و مقررات داتلي متناسب با شرايط تحريم
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قوانین و مقررات کرورها بهطور میمول برای شرایط عادی تص ویب و ب هموق ع ام را
اذاشته می شوند؛ بنابراین اینکه این قوانین در شرایط تح ریم ک ارایی و خروم ی مطل وبی
نداشته باشند امری کامالً طبییی خواهد بود .بهعنوان مثال در سال  1333ای االت متح ده ب ا
وضع تحریم های کم سابقه و تح ریم نف ت ای ران ،ص ادرات ای ن محص ول ب ه ح د قاب ل
مالحظه ای کاهش یافت که با تومه به وابستگی باالی بودمه ایران به درآمدهای حاص ل از
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

فرو

نفت ادامه این روند ب ا ف رض ع دم اص الح من ابع درآم دی و ق وانین بودم های،

مرکالت عدیده ای را به بار خواهد آورد .در نمونهای دیگر میتوان به ل زوم ارائ ه ا واهی
مبدأ در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کاال در کرور ایران اشاره نمود .مطابق ق وانین داخل ی
ایران عدم ارائه اواهی مزبور از موارد قاچاق محسوب میا ردد ،در ح الی ک ه در ش رایط
تحریم ،کمتر فروشندهای به خاطر بیم از دس ت دادن ب ازار خ ود در ای االت متح ده و نی ز
مجازاتهای سنگین در نظر ارفتهشده ،حاضر به صدور اواهی مبدأ در خصوص کااله ای
خود خواهد بود.
موارد فوق تنها اوشهای از ضرورتهای اصالح قوانین در کرور ایران و از باب تمثی ل
بیان اردیده است؛ بنابراین بهطور کلی در حوزه مقرراتاذاری ،دولته ای ه دف تح ریم
میبایست با بررسی قوانین و مقررات کرور خود به شناس ایی خهه ای موم ود در زمین ه
قانوناذاری پرداخته و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع نواق

و خهه ای ق انونی

اقدام نمایند.
 .4-1-1ايجاد همکاريهاي منطقهاي و بينالمللي

دولت هدف تحریم م یتوان د ب ا اف زایش همک اریه ای خ ود در س طح منطق های و
بین المللی تال

الزم را در تأمین نیازهای اساس ی و ض روری م ردم خ ود ب ه ک ار ای رد.

بهعنوان مثال در قطینامه  21نوامبر  2113میالدی کمیته دوم مجمع عمومی سازمان مل ل ب ا
موضوع محکومیت اقدامات یکجانبه اقتصادی که ب ا  116رأی مواف ق 72 ،رأی ممتن ع و 2
رأی مخالف (ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی) ب ه تص ویب رس ید ،ب ا تأکی د ب ر
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اصول حقوق بین الملل در خصوص لزوم تقویت روابط دوستانه و همکاری میان کر وره ا


مطابق با منرور ملل متحد ،تصریح شده که هیچ کروری نباید با توسل به اقدامات یکجانب ه
اقتصادی ،سیاسی یا هراونه اقدام یکجانبه دیگری ،سایر کرورها را وادار به چرمپوش ی از
حقوق حاکمیتی خود کند .به نظر میرسد اارچه قطینام ه مزب ور و قطینام هه ایی از ای ن
دیگر ایجاد ننموده است ،اما شاید مهمترین دستاورد قطینامههایی از این قبیل ،نمایش ع زم
مدی و راسخ مامیه مهانی در مهت عدم همراه ی ب ا اق دامات یکجانب ه کر ورها علی ه
یکدیگر باشد که در نوع خود اتفاقی بسیار امیدوارکننده محسوب میاردد.

1

 .4-1-4تقويت نظام ديپلماسي

با تومه به اینکه وضع تحریم های یکجانبه بهط ور عم ده مبتن ی ب ر مس ائل سیاس ی و
دیپلماسی کرورها است به نظر میرسد یکی از بهترین و م ثثرترین راهح له ای موم ود،
تقویت نظام دیپلماسی دولت هدف باش د؛ زی را دول ت ه دف تح ریم ب ا تکی ه ب ر ت وان
دیپلماسی و مذاکره امکان اثراذاری بر دیدااه سایر کرورها و مامیه بینالملل را دارد.
ب ا توم ه ب ه قطینام ه ش ماره  a/71/113مص وب  12دس امبر  1336م یالدی در
هرتادودومین ملسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ب ه نظ ر م یرس د در ح ال حاض ر
مامیه بین المللی وامد آمادای الزم مهت طرح م وارد نق ض حق وق بر ر در کر ورهای
هدف تحریم های یکجانبه بوده و کرورهای هدف میتوانند با ترکیل ائتالفی واح د ،نظ ام
بینالمللی را به سمت نظاممند کردن تحریمهای هدفمند پیش ببرند.

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

دست تاکنون مانیی بسیار مدی در مسیر اقدامات یکجانبه ایاالت متح ده علی ه کر ورهای

تجزیهوتحليل یافتههای پژوهش
بهرغم عدم ومود مقرره صریح در خصوص مرروعیت یا عدم مرروعیت تحریمه ای
یکجانبه در موازین و مقررات بینالمللی ،به نظر میرسد تحریم یکجانبه ب هص ورت مطل ق
غیرقانونی نبوده و تا زمانی که کرورهای واضع تحریم از موازین بینالمللی و اص ول کل ی


1. See: Second Committee Approves Resolutions Condemning Unilateral Economic
Measures, Promoting Benefits of Natural Plant Fibres for Sustainable Development, 21
NOVEMBER 2019, https://www.un.org/press/en/2019/gaef3527.doc.htm
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حقوقی همچون اصول انسانی بودن ،تناسب ،ضرورت تحریمها و نیز رعای ت قواع د آم ره
بین المللی عدول نکرده و مومبات نقض حقوق برر را فراهم ننموده باشند و تح ریمه ای
وضعشده نیز وا مد وص ف ثانوی ه نباش ند ،ق انونی و مر روع قلم داد م یاردن د و می ان
تحریمهایی که به استناد قوانین بینالمللی وضعشده با تح ریمه ایی ک ه ب ه اس تناد ق وانین
داخلی کرورها وضع اردیدهاند تفاوت و تمایزی ومود ندارد .از سوی دیگر ،تح ریمه ای
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211

بهظاهر مرروع نیز اغلب تأثیر چندانی در تغییر سیاسته ای دول ت ه دف تح ریم ایج اد
ننموده و بیرترین آثار آن متومه ساکنین کرورهای هدف خواهد بود ک ه ب ه هم ین دلی ل
اندیریدن چارهای در مهت رفع این دغدغه از مه مت رین چ الشه ای پ یش روی مامی ه
مهانی است.
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتيجهگيري
وضع تحریم های یکجانبه آمریکا به شکل فرار حداکثری بر اقتصاد دول ته ای ه دف
تحریم به ویژه کرور ایران در سال های اخیر ،منجر به نقض استرده تیهدات حقوق بر ری
کرورهای هدف ،به ویژه ایران در خصوص ساکنین خود اردیده است .ع دم مر روعیت و
غیرقانونی بودن برخی از تحریمهای یکجانبه بهویژه تحریمهایی که منجر به نق ض حق وق
برر در کرورهای هدف میشوند ،مامیه ب ینالملل ی( ،خاص ه کر ورهای آس یبدی ده از
تحریمهای یکجانبه) و نیز س ازمان ه ای مس ئول چ ون ش ورای حق وق بر ر را ب هس وی
شکل ایری ادبیات هدفمندسازی تحریمها ،وارد کردن مالحظات انس اندوس تانه ب هعن وان
عنصری ضروری و امتنابناپذیر در حفظ صلح و امنیت بینالملل ی ،تح ول سیاس ته ای
تحریمی مهت محدود نمودن آثار مانبی آن و نیز برقراری تناسب میان ه دف و اق دامات
دولت واضع تحریم سوق داده است که تال

کرورهای هدف تحریم و متح دان آنه ا در

سرعت بخریدن به این رون د نقر ی تیی ین کنن ده دارد .ع الوه ب ر ای ن ،در کن ار تخط ی
کرورهای واضع تحریم از مقررات بینالمللی ،دولت های هدف تحریم نیز ا اهی ب ا س وء
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مدیریت و عدم تومه الزم به کارایی ساختارها و قوانین خ ود در ش رایط تح ریم موم ب


تردید آثار سوء تحریمها در کرور خود شدهاند ،بنابراین تومه به این مقوله نیز از اهمی ت
بسیار باالیی برخوردار است.

کرورهایی مانند ایران که آماج استردهترین تحریمهای یکجانبه از سوی کرور ای االت
متحده آمریکا میباشند می بایست در بُید داخلی نسبت ب ه بررس ی و اص الح آن دس ته از
قوانین داخلی خود که به نوعی تردیدکننده آثار سوء تحریمه ا هس تند مط ابق ب ا ش رایط
تحریم اقدام نموده در ص ورت ل زوم ق وانین مدی د وض ع نماین د و همچن ین بس ترها و
ساختارهای داخلی الزم را مهت طرح دعوی آن دسته از شهروندان که از وضع تح ریمه ا
متضرر اردیدهاند علیه ایاالت متحده آمریکا فراهم آورند.
در بُید بینالمللی نیز استفاده همزمان از ش یوهه ای دیپلماس ی و حق وقی متناس ب ب ا
شرایط مومود پیرنهاد می اردد ،اما با تومه به اینکه توسل به راهکارهای حقوقی از یکس و
چهره مومه تری از کرورهای خواه ان (ه دف تح ریم) در می ان مامی ه مه انی خواه د
ساخت و از سوی دیگر پیروی از حاکمیت قانون را برای طرف خوان ده و مرم ع قض ایی
رسیدای کننده نیز در برخواهد داشت ،بنابراین کرورهای هدف تحریمهای ای االت متح ده
آمریکا (ازممله ایران) میتوانند در کنار استفاده از ابزار دیپلماس ی از ظرفی ته ای ق انونی
مومود مهت طرح شکایت علیه ایاالت متحده آمریکا در محاکم بینالمللی همچون دی وان

مقاله پژوهری :آثار تحریمهای یکجانبه بر رعایت حقوق برر با تأکید بر تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران

ب .پيشنهاد

بینالمللی داداستری و دیوان داوری ایران -آمریکا ،اقدام به طرح و پیگی ری موض وع در
شورای حقوق برر بهواسطه نقض ح ق ممی ی تیی ین سرنوش ت و حق وق ف ردی اف راد
مرمول تحریم نمایند.
یکی دیگر از اقدامات متصوره از سوی کرورهای هدف در این راستا ،ایجاد ائتالفی
مرتر

از کرورهای هدف تحریم و سایر کرور های هم پیم ان مه ت ت دوین منر ور

حقوقی بین المللی علیه تحریم ها با تمرکز و تأکید بر ابیاد ضدحقوق برری تحریم های
یکجانبه (که به طور عمده ش امل ح ال م ردم ع ادی س اکن کر ورهای ه دف تح ریم
می اردد) است که با تومه به افزا یش سالیانه تیداد کرورهای هدف تحریم های ایاالت
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متحده آمریکا به نظر می رسد استفاده از این ظرفی ت ط ی س الیان آت ی چن دان دور از
دسترس نخواهد بود.
همچنین با تومه به اینکه تح ریمه ای یکجانب ه نخس ت اقتص اد کر ورهای ه دف را
تضییف نموده و به نوعی سرمنرأ بسیاری از آثار سوء حق وق بر ری حاص له نی ز در پ ی
تضییف یا فروپاشی اقتصاد کرورهای هدف تح ریم رخ م یده د و بخر ی از آث ار س وء
فصلنامه علمی مطالیات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،23تابستان 1211
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تحریمها ناشی از تالطم نرخ ارز به دلیل برهم خوردن تی ادل عرض ه و تقاض ا و همچن ین
هیجانات متیاقب آن است؛ بنابراین یکی از راهکارهای مهم اقتصادی در ای ن زمین ه انیق اد
پیمانهای پولی دو یا چندمانبه با کرورهای دیگر است که نهتنه ا از ک اهش ارز

ش دید

پول داخلی کرورهای هدف تحریم ،بلکه ب ه نح و ملموس ی از آث ار س وء حق وق بر ری
تحریمها نیز میکاهد.
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