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چکیده
تحریم یکی از ابزارهای مهم پیشبرد سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و نهادهای بینالمللی است .یکی از کشورهای که هدف
تحریمهای ناعادالنه سازمانهای بینالمللی و نیز کشور امریکا بوده است ایران است .بیشک یکی از مهمترین جنبههای بررسی
تحریمهای بینالمللی از نظر حقوق بینالملل است .هدف این مقاله بررسی تحریمهای بینالمللی علیه ایران از منظر حقوق بینالملل
است .سؤال اصلی مقاله این است که دیدگاه حقوق بینالملل درباره اعمال تحریمهای یک جانبه و چند جانبه علیه کشورهای ثالث
چیست و در چه مواردی آن را جایز دانسته است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است .روش گردآوری دادههای کتابخانهای
خواهد بود .نتایج مقاله نشان میدهد که تحریم که از گذشته یکی از ابزارهای سیاست خارجی بـوده ،با ایجاد سازمانهای
بینالمللی و نهادینه شدن روابط بینالملل ،به صورت اقدامی جمعی و در راستای نیل به مـنافع جـمعی در آمـده است؛ چنان که در
منشور ملل متحد پیش بینی شده است کـه شورای امنیت پس از احراز وضعیت تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز میتواند چنین
تصمیمهایی اتخاذ کند .ماده  ١٤منشور ملل متحد این اقدامات را شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابـط اقـتصادی برشمرده
است؛ از اینرو ،با نهادین شدن این سازوکار به عنوان یکی از ابزارهای ضمانت بخشیدن به تعهدات بینالمـللی در قـالب فـصل
هفتم منشور ملل متحد ،تداوم اعمال آن از جانب دولتها چه به صـورت فـردی یا مـشترک با تردیدهای جدی مواجه شده است.
واژگان کلیدی :تحریمهای بینالمللی ،حقوق بینالملل ،تحریمهای ایران ،سازمانهای بینالمللی.

( -0نویسنده مسئول) alirezamoienian@gmail.com
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مقدمه
یتوان در قبل از تأسیس سازمان ملل متحد جستجو کرد ،اما استفاده از
سابقه تاریخی اعمال تحریم علیه کشورها را م 
این ابزار غیرنظامی به عنوان یکی از سازوکارهای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت
یهای نظام امنیتی پس از جنگ جهانی دوم(  1945به بعد) است .بر اساس ماده  ۴۱فصل هفتم
نالمللی از ویژگ 
بی 
منشور سازمان ملل متحد هدف از اتخاذ اقدامات غیرنظامی ،اعمال فشار بر دولت ناقض صلح و امنیت بینالمللی
نالمللی و انزوای آن است.
برای تغییر رفتار ،کاهش توانایی نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،محدود کردن ارتباطات بی 
سازمان ملل متحد تا قبل از پایان جنگ سرد فقط علیه رودزیای جنوبی در  ۱۹۶۶و آفریقای جنوبی در  ۱۹۷۷تحریم
تها با صدور قطعنامه به اشکال
اعمال کرد؛ ولیکن در دهه  1990و پس از آن بارها و بارها شورای امنیت علیه دول 
مختلف از این ابزار استفاده کرده است .سازمانهای منطقهای نیز در این زمینه از سازمان ملل متحد اقتباس کردهاند؛
کجانبه عمدتًاًا از طرف امریکا آمریکا به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست
اما جدای از این موارد تحریمهای ی 
خارجی آن کشور تبدیل شده است به نحوی که تعداد کشورهایی که تاکنون به دالیل مختلف توسط امریکا تحریم
شدهاند به  23کشور میرسد(.)Adibi and Habibi, 2017
یتوان به
یترین موارد تحريم ،م 
نالملل دارد .از قدیم 
اسـتفاده از تحریمهای اقتصادي ،سابقهای طوالني در روابط بی 
محدوديت ايجـاد شـده از سـو 
ي پريکلها بر واردات کاال از مگارا به بازار آتن در سال   ٤٣٢قبل از ميالد اشـاره
تهای
ي به ابزار مورد عالقه قدر 
کـرد .در قـرن بيستم يکپارچگي بيشتر اقتصاد جهاني ،موجب شد تحريم اقتصاد 
بی 
نالمللی در جهت تحميل اراده خود بر ساير کشورها مبدل شود( .)Ziaee, 1394: 91-98در سال  ١٩١٩ميالدي،
حآمیز و مهلک
ي را به عنوان راهکاري اقتصادي ،صل 
وودرو ويلسون رئيس جمهور وقـت امـريکا ،تحریمهای اقتصاد 
ل پيشنهاد نمود(.)Islami and Naqdi, 2016
براي اداره جامعه جـهاني تـوسط جـامعه مل 
کقطبی بـه راه افتاد و قدرتهای جهاني براي جلوگيري از
موج جديد تحریمها با پايان جنگ سرد و ظهور نظام ت 
تهای خود
ي جايگزين براي پيگيري سیاس 
ی مداخله نظامي در ساير کشورها ،از تـحريم بـه عـنوان ابزار 
هزینهها 
ت عمر خود ،تنها دوبار اقدام به وضع تحريم
نرو ،شوراي امنيت سازمان ملل که در  ٤٥سـال نـخس 
بهره بردند .از ای 
عليه رودزيا)  ( ١٩٩٦و افريقاي جنوبي (  ) ١٩٧٧نـموده بـود ،تـنها در دهه  ١٦ ، ١٩٩٠بار تحریمهای جامع را عليه
کشورهاي جهان مانند بوسني ،چچن و سومالي به تصويب رسـاند( .)Asgarian and Vakili, 2014: 115تحريم
اقتصادي اقدام برنامهریزی شده كي

يا چند دولت از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر

كشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است .تحريم ممكن است در يكي از اين معاني به كار رود:

تحريم يا با كي وت 1در علوم سياسي ،فعاليتي اعتراضي در شكل خودداري از انجام كي

كار ،مانند تحريم انتخابات -

یهای المپ كي (.)Bayat, 2012: 935
تحريم باز 
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بررسی تحریمهای بینالمللی از منظر حقوق781 ...

یگیرد ،مانند
 تحريم يا سانكشن ،1نوعي جريمه كه با هدف واداشتن تحريم شونده به اطاعت از قانون صورت م تحریمهای عليه ايران(.)Eghbali and Ghanbari, 2015
 تحریمهای اقتصادي نيز عمدتًاًا از دو طريق اعمال میشود .تحريم تجاري و تحريم مالي .تحريم تجاري كه بایشود .در تحريم مالي محدوديت و تض يي قات و
محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه م 
فشارها يي بر روابط مالي كشور هدف اعمال ميشود .يعني سرمایهگذاری ،تأمين مالي و معامالت مالي كشور تحت
یگیرد( .)Abdullahi, 2006: 78تقسیمبندی ديگري میتوان از جهت منشأ تحريم نيز در نظر داشت-1 :
فشار قرار م 
یکند-2 .
کطرفه خود تحريم را اعمال م 
کجانبه ،در اين نوع كشور فرستنده تحريم بر اساس تصميم ی 
اول تحريم ی 
دوم تحريم چندجانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت ميگيرد  -3سوم تحريم سازمان ملل است كه
یشود .از آنجا که در تحريم كي
به وسيله شوراي امنيت اعمال م 

طرفه ،فقط كي

كشور روابط تجاري و مالي خود را

با كشور هدف محدود میکند ،در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت .ميزان اين اثرگذاري به نفوذ
اقتصادي كشور فرستنده تحريم در كشور هدف بستگي دارد .به طور مثال اگر كشوري مانند آمر كي ا بر كشوري مانند
یاش وابسته به آمر كي است تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به
كانادا كه در حد  80درصد روابط تجار 
یشود؛ اما اگر سهم معامالت اقتصادي آمر كي ا با
شدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت و به اوضاع وخيمي دچار م 
كشوري مث ًالًال حدود  11درصد باشد ،تحريم كي

جانبه كاري از پيش نخواهد برد( )Sedaghat et al., 2020البته در

سطح كشور تحريم شده ،ميزان افزايش هزینهها به ميزان وابستگي آن كشور به طرف تحريم كننده بستگي دارد .در
تحقيقي كه در خصوص اثربخشي تحریمهای اقتصادي صورت گرفت ،اين نتيجه اعالم شد كه  171مورد تحريم
اقتصادي از سال  1914تا  ، 1990صورت گرفته كه حدود  66درصد آن موفق نبوده و  34درصد بقيه هم فقط نسبتًاًا
یدهد كه تحریمهای اقتصادي در ذات خود موفقيت
موفق بودهاند( )Eghbali and Ghanbari, 2015.اين آمار نشان م 
یشده است .تنها مواردي كه در
نداشت .از سال  1973تاكنون هم  42درصد تحریمهای اقتصادي نسبتًاًا موفق ارزیاب 
یشود ،تحریمهایی است كه عليه آفريقاي
تاريخ تحریمهای اقتصادي از آنها به عنوان نمونههای موفق نام برده م 
جنوبي يعني رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي و رژيم نژادپرست رودزيا (در كشور زيمبابوه) صورت گرفت .غير از
یشود .در آفريقاي جنوبي هم
اين دو مورد در تاريخ تحریمهای اقتصادي ،مورد عراق در اين اواخر مثال زده م 
تحريم اقتصادي موجب نشد كه كي

حكومت سیاهپوست بر سر كار بيايد اما فشارهاي زيادي به رژيم آن كشور وارد

نالمللی علیه ایران از
كرد( .)Ziaei and Mohammadi Motlagh, 2014: 178هدف این مقاله بررسی تحریمهای بی 
نالملل درباره اعمال تحریمهای یک
منظر حقوق بینالملل است .سؤال اصلی مقاله این است که دیدگاه حقوق بی 
جانبه و چند جانبه علیه کشورهای ثالث چیست و در چه مواردی آن را جایز دانسته است؟ روش این مقاله توصیفی
تحلیلی است .روش گردآوری دادههای کتابخانهای خواهد بود.
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رویکرد نظری
ک
تـحریم مـعادل واژه انگلیسی بایکوت است که سابقه آن به سـرنوشت کـاپیتان چـارلی بـایکوت یـک مـال 
یگردد .در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به
انگلیسی در ایرلند قحطی زده در اواخر دهه  1870برم 
کشاورزان از سوی مجمع زمی 
نداران ایرلند ،از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت( Mir Abbasi and
نالمللی انتقال یافت و
ن قرن ،از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بی 
 .)Siqalani, 2019بـا شروع ای 
ت نظامی بود؛ چراکه در
تهای بعدی شد .تا سال  ، 918 1تحریم اقتصادی مکملی برای اقداما 
دچار تغییرات و پیشرف 
بناپذیر بود .لغت تحریم به معنی اقدامات و
دوران قـبل از جـامعه ملل و سازمان ملل متحد جنگ پدیدهای اجتنا 
تدابیر قهرآمیزی است که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد ،توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشور
نالمللی تخطی کرده است،
نالمللی تجاوز کرده یا از معیارهای اخالق ِیِی مقبول در جامعهی بی 
دیگری که به قوانین بی 
نالمللی برای مقابله با خاطیان
حهای جامعهی بی 
یتواند یکی از تأثیرگذارترین سال 
یشود .این عملکرد م 
اعمال م 
یرحمانه و یک طرفه نیست ،هدف آن است که کشور متخلف را از
باشدِ .اِاعمال تحریمها هدفمند است و سالحی ب 
عملکرد خود منصرف کند یا بر سر میز مذاکره بنشاند(.)Izanloo and Hatefi, 2014
یباشد؛ یعنی مجموعه قواعد و
نالمللی م 
نالملل کـه از شـعبات حقوق عمومی است ،همان حقوق جامعه بی 
حقوق بی 
ی اس 
نالملل 
نالملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بی 
مقررات الزماالجرایی که ناشی از روابط بی 
ت  .ای ن
نالمللی (دولتی)
رشته حقوقی ،بر حـقوق مـلی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمانهای بی 
ف اشخاص
ی ،حـقوق و تکلی 
نالملل در موارد خـاص 
ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند .البته حقوق بی 
تهای فراملی یا چند ملیتی) ،سازمانهای بینالمللی
تهای خـصوصی خارجی(از جمله شرک 
حقیقی عادی ،شـرک 
یبخش را نیز مشخص میکند(.)Berkshire, 1996
تهای آزاد 
ی و نهض 
غیردولت 
ش در چارچوب اهداف تحریم است« .هنری
در چشمانداز کلی ،تحریم شامل هر عمل منفی یـا پاسـخ به عمل یا کن 
ی بـه مـنظور دستیابی به اهداف سیاسی توصیف
تکاری روابط اقـتصاد 
بنین» و «رابرت گیلپین» تحریم را دس 
ت یا حکومت خود ،آن را تهدید به تنبیه اقتصادی
یکنند که «به منظور ناگزیر کردن جـامعه بـه تـغییر سیاس 
م
م
ی» اعتقاد دارد کـه تـحریم سـلسله اقدامات بدون استفاده از قوای تهدید
ل مالو 
یکند»(« .):Zahrani, 1997: 67مایک 
ت از :اقدامات اجباری
علیه کشور هدف یا فرد موردنظر است .همچنین از نـظر «بـری ای کارتر» تحریم عبارت اس 
ک کشور در قبال
ی ی 
تکم نمایش ایدهها 
تها یا دس 
علیه یک یا چند کشور برای ایـجاد تـغییر در سـیاس 
یتوان عمل تنبیهی بهوسیله کشوری علیه کشور دیگر،
سیاستهای دیگر کشورها است همچنین تحریم را نـیز مـ 
ف کرد .مارگارت داکسی از نویسندگان مطرح در موضوع تحریم
برای تالفی رفتار قبلی غیر قـابل پذیـرش تـعری 
نالمللی را ای 
اقتصادی ،تحریمهای بی 
ب تبعات اعالم شده ناکامی هدف در
نگونه تعریف میکند :تـنبیهاتی کـه در قال 
تبعیت از استانداردهای یا الزامات بی 
نالمللی ،تـهدید بـه اجرا و یا واقعًاًا اعمال شدهاند( Behrozi far and Kokbi,
.)2006
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ت اقـتصادی زورمـدارانه کـه علیه یک یا چند
ی دارد و آن اینکه :اقداما 
نالملل 
کارتر تعریفی دیگر از تحریمهای بی 
یشوند و هدف آن تالش برای اجبار بـه تـغییر سیاست یا حد اقل اثبات نظر کشور تحریمکننده
کشور اعمال م 
ن در کـتاب خـود راهنمای تحریمهای اقتصادی ،این مسئله
ت .رابرت پی اوکوئی 
درباره سیاستهای کشور دیگر اس 
ن اهداف سیاست خارجی هستند و «بـرای اطـمینان
ی ت ا می 
یکند که آیا تحریمها واقعا راهـی مـناسب برا 
را مطرح م 
ی میافزاید:
ع از طریق این تحریمها ،چه راهبردهایی بـاید در کـنترل آنها به کار گرفته شود» .و 
از پیـشبرد مناف 
تحریمها تسلیحاتی مهم در زرادخانه سیاس 
ت نیز
ن تسلیحا 
ت هـستند( .)Ashuri and Mortezaei, 2018البـته ای 
یدیـگر تسلیحات راهـبردی بـاید بـا حد اکثر احتیاط به کار گـرفته شـوند تا مبادا شرکتهای خودی و
مانند تـمام 
کارگران ،تامینکنندگان و سهامداران آنها هدف آتش خودی قـرار گـیرند .هافبائر و اسکات با محدود کردن تـعریف
و یا تهدید عملیاتی مـعتقدند :تـحریم اقتصادی عبارت است از :حذف آگـاهانه و بـا خواست دولتی و یا تهدید به
ت چنی 
حذف روابط تجاری و مالی معمول مزی 
ن تـعریفی آن اسـت که خود را به حقایق مـشهود و نـه تـفسیر
ی تحریمهای
یکند که مبنای حقوق 
یکند .ایـن تعریف از ماده  41منشور سـازمان مـلل استفاده م 
انگیزهها محدود مـ 
اقتصادی سازمان ملل است .در ماده  41هیچ اشارهای بـه تـحریم اقتصادی نشده است بلکه تنها فـهرستی غـیر جامع
ل یا جزیی روابط اقتصادی و راهآهن ،دریا ،هوا،
یکند که شـاملتفیسر کام 
از ابـعاد اجـرایی ایـن اقدامات ارائه م 
پست ،تلگراف ،رادیو و دیگر ابزارهای ارتـباطی و تـحدید روابط دیپلماتیک است .پس از این مباحث و آشـنایی بـا
شهای
یشود .در سالهای اخیر ،پژوه 
ط با تحریم ،مـوضوع کـارایی تحریم را بررسی م 
تـعارف مـوجود در ارتـبا 
تاکثر بحثها درباره تحریمها ،عـمدتا بـه بـررسی
ی انجام گرفته اس 
نالملل 
متعدد درباره تحریمهای یک جـانبه و بی 
مـیزان کـارایی آنـها متمرکز بود .در ارتباط با میزان کارایی و موفقیت تحریمها در حصول به اهداف موردنظر،
دیدگاههای مختلف و بعضا متضاد وجود دارد(.)Bayat, 2012
محیط مورد مطالعه
تحت فشار قرار دادن ایران با ابزار تحریم ،روش غرب برای مقابله با ایران است .مقابله یی که سال ها است ادامه
دارد و بنا به گفته باراک اوباما رییس جمهور امریکا شدیدتر هم خواهد شد .تحریمهایی که در سال جاری میالدی
وارد فاز جدیدی شده ومدعی هدفمندی و فلج کنندگی هستند .به گونه یی که این بار غرب دست به دامن تحریم
نفت و بانک مرکزی ایران شده تا از این طریق ایران را قانع کند که دست از برنامههای اتمی خود بردارد .اتحادیه
اروپا هفته گذشته تحریم نفت ایران را تصویب کرد .اقدامی که مورد استقبال باراک اوباما رییس جمهوری امریکا
قرار گرفت( .)Eghbali et al., 2016اوباما در پیامی این اقدام اروپا را نشانه یی برای «همبستگی جامعه بینالملل در
نگرانی از برنامه اتمی ایران» دانست و وعده داد که در همین راستا امریکا نیز تحریمهای سنگین تری علیه ایران
وضع خواهد کرد .این در حالی است که پیش از این امریکا خود تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را به تصویب
شهای گسترده یی را با کشورها شرق آسیا برای پیوستن به این تحریم ها آغاز کرده است .از سوی
رسانده بود و تال 
دیگر خرداد ماه سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریمهایی علیه نهادهای نظامی ایران و برخی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره سوم ،تابستان 1993
 90 1فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

شرکتهای ایرانی اعمال کرد .به این ترتیب کشورهای غربی تمام توان خود را برای توقف برنامه اتمی ایران به کار
یدهد که مقامات کشورهای غربی از باز بودن «باب مذاکره» با ایران نیز
بستهاند .این تالش ها در شرایطی رخ م 
سخن می گویند .کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اروپا بارها به این نکته اشاره کرده است .باراک اوباما نیز در
اواخر هفته گذشته از «حل مسالمت آمیز» مساله سخن گفت .این رویکرد همیشگی غرب در رابطه با ایران بوده
است ،پس از انقالب اسالمی کشورهای غربی بویژه امریکا برای حل مسائل خود با ایران تحریم را به عنوان مسیری
موازی با چانه زنی برای مقابله با ایران در نظر گرفتهاند .تحریم ایران از سوی کشورهای غربی سابقه طوالنی
دارد(.)Jalali and Akbari, 2014

نقشه  :1کشورهای هدف تحریمهای امریکا

Source: https://www.gao.gov/assets/710/701891.pdf

نخستین تحریم ایران در دوره ملی شدن صنعت نفت ایران و توسط دولت بریتانیا صورت گرفت .تحریم بریتانیا در
آن زمان واکنشی بود به اقدامات دکتر مصدق .این تنها اقدام تحریمی غرب علیه ایران بود که پیش از انقالب رخ داد؛
اما پس از انقالب اسالمی اوضاع به گونه یی دیگر رقم خورد .تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط
امام و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت باعث شد ،امریکا نیز برای نخستین بار از ابزار تحریم برای مقابله با اقدام
دانشجویان انقالبی استفاده کند .تسخیر سفارت امریکا موجب قطع روابط ایران و امریکا در تاریخ  ۱۸فروردین سال
 ۱۳۵۹شد .پس از قطع روابط ایران و امریکا این کشور در اقدامی تالفی جویانه نخستین تحریمهای اقتصادی را نیز
اعمال کرد .امریکا همچنین  ۱۲میلیارد دالر از داراییهای دولت ایران را مصادره کرد .در جریان جنگ ایران و عراق
نیز امریکا مصوبه سازمان ملل مبنی بر عدم فروش تسلیحات نظامی به ایران و عراق را علیه ایران اجرایی کرد.
تحریمی که البته از سوی جامعه جهانی رعایت نشد و فروش تسلیحات به ایران و عراق صورت می
گرفت(.)Haddadi, 2003
در سال  ۱۳۶۶رونالد ریگان رییس جمهوری وقت امریکا تحریمهای بیشتری را علیه ایران اعمال کرد .ریگان ایران
را متهم به «حمایت از تروریسم» کرده بود .در اواخر دوره ریاست جمهوری ریگان امریکا به این نتیجه رسید که
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پیشرفت نظامی ایران میتواند منافع امریکا در خاورمیانه را تهدید کند .براساس این تحلیل امریکا تحریمهای
اقتصادی دیگری را در مه  ۱ ۹۹۳علیه ایران تصویب کرد .تحریمهایی که با عدم همراهی کشورهای اروپایی به بن
بست خورد .امریکا انتظار داشت آلمان ،انگلیس و فرانسه از خرید نفت ایران خودداری ورزند اما این کشورها این
یدانستند چرا که در آن زمان امریکا از ایران نفت می خرید .عدم همراهی متحدان
خواست امریکا را خودخواهی م 
امریکا باعث شد که تحریمهای سال  ۹۳به نتیجه نرسد(.)Heidari, 2017

نقشه  :2صادر کنندگان و اهداف عمده تحریمها
Source: https://www.debevoise.com

تهای تحریمی علیه ایران در قرن بیستم مربوط به دوره بیل کلینتون ،رییس جمهور دموکرات امریکا
اما اوج فعالی 
است .در آوریل ( ۱۹۹۵اردیبهشت  ) ۷۴بیل کلینتون تصمیم گرفت برای اثر گذاری بیشتر تحریم ها تمام روابط
اقتصادی اعم از خرید نفت و سرمایه گذاری در ایران را قطع کند .کلینتون با اعمال این سیاست به دنبال آن بود که
متحدان امریکا را با تحریم ها همراه کند .براساس قانونی که به امضای کلینتون رسید و قانون «ایلسا» نامیده شد،
امریکا هر شرکتی را که با ایران بیش از  ۲۰میلیون دالر تجارت داشت تهدید به تحریم کرد؛ اما این سیاست کلینتون
هم جواب نداد و کشورهای اروپایی در تحریمهای جدید نیز با امریکا همراهی نکردند ،حتی بریتانیا با در پیش
گرفتن سیاست «گفت وگوهای انتقادی» راه جدیدی را در پیش گرفت و امریکا را در تحریم یک جانبه ایران تنها
گذاشت .پس از روی کار آمدن دولت اصالحات در سال  ۱۹۹۷امریکا وارد سیکل «آسانگیری» در تحریم ها
شد( .)Rouhani and Namazi, 2017روابط ایران با کشورهای اروپایی روز به روز بهبود یافت و حتی بحث پیرامون
از سرگیری روابط ایران و امریکا مطرح شد؛ اما پس از روی کارآمدن بوش در امریکا و حمالت یازده سپتامبر،
روابط ایران و امریکا باز رو به تنش پیش رفت .بوش ایران را در کنار کره شمالی و عراق به عنوان محورهای
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شرارت در جهان معرفی کرد .درپی تحوالت جدید در جهان ،اتفاقات تازه یی نیز در ایران رخ داد ،محمود احمدی
نژاد در سال  ۲۰۰۴رییس جمهوری شد .در همان زمان بود که بحث پرونده هسته یی ایران آرام آرام به عنوان یکی
تهای هسته یی خود
از دغدغههای اصلی غرب مطرح شد .ایران که در اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی فعالی 
را به حالت تعلیق در آورده بود با روی کارآمدن احمدی نژاد به این تعلیق پایان داد .بحث پرونده هسته یی و اتهام
حمایت ایران از «گروههای تروریستی» باعث شد که شیب فشار غرب به ایران روز به روز تندتر شود .همین شرایط
موجب شد که در اوایل سال  ۲۰۰۵تحریم ها علیه ایران شدیدتر شود .در سال  ۲۰۰۶بری نخستین بار به دلیل
شکست گفت وگوها با ایران ،پرونده هسته یی ایران به سازمان ملل رفت و کشورهای عضو سازمان ملل گزینه
تحریم را انتخاب کردند .به این ترتیب کشورهایی مانند کانادا ،فرانسه و ایتالیا نیز به جمع تحریم کنندگان پیوستند.
در سال  ۲۰۰۷نیز تحریم ها بیشتر شد .بانک ملی ،بانک ملت و بانک صادرات به اتهام «حمایت مالی از گروههای
تروریستی» تحت تحریم امریکا قرار گرفتند ،از طرف دیگر مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه
«وب» محروم کردند .در سال  ۲۰۰۸با روی کارآمدن باراک اوباما انتظار می رفت تحریم ها علیه ایران کاهش یابد،
اما اوباما نیز همانند بیل کلینتون تحریم ها علیه ایران را گسترش داد .تحریم ها در دوره اوباما به شخصیت ها و
تهایی که برای دور زدن تحریم ها
مقامات ایرانی نیز سرایت کرد ،در کنار تحریم شخصیت ها بسیاری از شرک 
شهای تحریمی غرب در راستای مقابله با برنامه هسته یی ایران به
تالش می کردند تحریم شدند؛ اما آخرین تال 
اقدامات اخیر آنها در تحریم نفت و بانک مرکزی ایران باز می گردد(.)Zamani and Gharibabadi, 2015
تحریمهای ایران از سوی قدرتهای جهانی در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار کردن این کشور به انجام یا
انجام ندادن عملی به کار گرفته شدهاند .عمده تحریمها علیه ایران پس از وقوع انقالب  ، ۵۷بعد از ِاِاشغال سفارت
آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران شدت بیشتری گرفت .برنامه اتمی ایران از
نالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت ،با تحریمهای مختلفی
سال  ۸۵و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بی 
یتوان به  ۴دسته کلی تقسیم بندی کرد :تحریمهای
مواجه شده است .تحریمهای ایران را از نظر تحریمکنندگان م 
چندجانبه ،مانند تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ،تحریمهای اتحادیه اروپا ،تحریمهای تکجانبه از سوی
کشورهای مختلف مانند امریکا و تحریمهای کنگره آمریکا(.)Zahrani, 2008
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر ،تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر
یکرد .اولین قطعنامه شورای
یسازی صنعت نفت را دنبال م 
انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف مل 
توزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر
امنیت علیه ایران در زمان نخس 
شد .آمریکا نیز در سال  ۱۹۸۰تحریمهای اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه
سجمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریمهایی کرد که به موجب
ایران وضع کرد .در سال  ، ۱۹۹۵بیل کلینتون رئی 
حهای نفت و گاز ایران منع شده بودند .وهم چنین روابط
تهای نفتی آمریکایی از سرمایهگذاری در طر 
آن شرک 
بازرگانی با ایران نیز ی 
کجانبه قطع شد(.)Sajjadpour and Vakili, 2015
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قدرتهای دنیا با ادعای انگیزه توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریمهایی علیه ایران شکل دادند .به گفته
کارشناسان ،این تحریمها رو ِیِی برنامه اتمی ایران تأثیرگذار نبودهاست ،بلکه تأثیرات منفی رو ِیِی اقتصاد ایران گذاشته
است .این تحریمها در زمینههای اقتصادی ،علمی ،سیاسی ،فروش سالح و مهمات م 
یباشد .از جمله تأثیرگذارترین
کمحصولی ایران
این تحریمها میتوان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد ت 
(نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف
گرفتهاست .با توجه به تحریم هردو بخش نامبرده ،اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شدهاست .امریکا پیش از سال
 ۲۰۰۷مدتها بود که صادرات دارو ،مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به ایران را از لیست تحریمها خارج کرده
فکننده سیگار
بود از این رو سیگار در فهرست تحریمها قرار نداشت .طی گزارشی در سال  ۲۰۰۷ایران سومین مصر 
آمریکایی در دنیا بودهاست و سال  ۲۰۰۵اداره آمار آمریکا اعالم کرد که  ۱۰۰میلیون دالر از کاالهای صادراتی به
ایران سیگار بودهاست .آبان  ۱۳۹۱رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تحریمهای دارویی
نالملل وزارت امور
وضع شده جدید علیه ایران صحبت کرد .بهمن  ۱۳۹۲عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بی 
یهای ایران مدعی شدند که تحریم دارو و مواد
خارجه از لغو تحریم دارو و مواد غذایی خبر داد .برخی خبرگزار 
غذایی حدودًاًا از سال  ۱۳۹ ۰به بعد در حالی صورت گرفته است که سیگار تحریم نبودهاست .این در حالی ست که
وزارت خزانهداری امریکا در آبان  ۱۳۹۰تحریم دارو ،تجهیزات پزشکی و مواد غذایی برای انسانها و حیوانات علیه
ایران را از فهرست تحریمها حذف کرده بود و دقیقًاًا تعین شده بود که مواد غذایی شامل سیگار ،آدامس و مشروبات
یشود بدین معنی که سیگار در فهرست تحریمها بودهاست اما تجهیزات پزشکی و مواد غذایی نبودهاند.
الکلی نم 
جکنندهترین تحریمها در طول تاریخ
تترین و فل 
مقامهای دولت آمریکا تحریمهای اعمال شده علیه ایران را سخ 
تمدن انسان نامیدهاند .این تحریمها از لحاظ ف ّنّنی به  ۴گروه تقسیم میشود که تصویب و لغو هرکدام سازوکار
جداگانهای دارد .بخشی از دشواری مذاکرات ایران و گروه  ۵+۱هم درباره چگونگی لغو همین تحریم هاست .ایران
در برخی از موارد با شکایت از تحریمها ِیِی صورت گرفته موفق شده حک ِمِم لغو آنها را از دادگاه اتحادیه اروپا بگیرد.
یتواند آرام آرام رویهای در این زمینه ایجاد کند اما روند لغو تحریمها
ِق شکایت در دادگاه گرچه م 
لغو تحریم از طری ِق
از این روش بسیار زمان َبَبر و هزینه ساز و با نتیجهای غیرقابل تضمین است(.)Saif et al., 2013
سجمهور شدن محمود احمد 
پس از رئی 
تگرفتن اختالفات بین ایران و کشورهای عضو
ینژاد و بهدنبال ش ّدّد 
دائم شورای امنیت سازمان ملل ،دو قطع نامه تحریمی علیه ایران وضع گردید .این تحریمهای شورای امنیت علیه
ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند که در آن صحبت از «تهدید یا نقض صلح در جهان» به میان
یدهد که برای تضمین صلح ،تصمیمهای ویژه گرفته شود ،ح ّتّتی اگر
آمدهاست .اصل  ۴۲فصل هفتم این اجازه را م 
احتیاج به متو ّسّسلشدن به نیروی نظامی باشد .پس از اعمال دور چهارم تحریمهای شورای امنیت علیه ایران،
کشورهای امریکا آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریمهای یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز
علیه ایران اعمال کردند(.)Shafiee and Akhavan, 1398
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پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند  ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس  ۲۰۰۶از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد .شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده
که چهار قطعنامه آن حاوی تحریمهای تازه بودهاست .قطعنامههایی که شورای امنیت تاکنون دربارهٔٔٔ برنامه اتمی
ایران صادر کرده ،ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح
یپردازد .این مصوبات برای تمامی اعضای سازمان ملل الزماالجراست .در هنگام تصویب هرکدام از
جهانی م 
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ،کمیتههای تحریم تشکیل شدهاند که کارشان بررسی این است که چه کسانی
و به چه طریقی هدف این تحریمها خواهند بود .تا زمانی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج نشده باشد،
کمیته تحریمها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و فهرست خود را به روز خواهد کرد .در صورت حل و فصل
پرونده اتمی ایران و توافق جامع با گروه  ،۵+۱اعضای دائم شورای امنیت با طرح قطعنامهای در شورا ،درخواست
لغو تحریمها را مطرح و سپس با تصویب آن ،پرونده ایران را از دستور کار شورا خارج م 
یکنند( Shokouhyar and
.)Ahmadi, 2016
تحریمهای اتحادیه اروپا
شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریمهای متنوع و متعددی را علیه برنامه اتمی ایران به صورت مصوبههای
یکند .اولین
مستقل از هم تصویب کردهاست .تحریمهای اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن م 
تحریم اتحادیه اروپا علیه برنامه اتمی ایران بر مبنای تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ،بهمن سال ( ۱۳۸۶فوریه
یتوانست
یهایی به ایران که م 
تها در ارسال قطعات ،تجهیزات و فناور 
 ) ۲۰۰۷تصویب شد .اعمال برخی محدودی 
یهای موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد ،هدف اولین دور از تحریمهای اتحادیه اروپا بود .این
در گسترش فناور 
تها در سالهای بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی ،معامالت بانکی ،فروش نفت و سرمایهگذاری در
محدودی 
یها ،اشخاص و شرکتهای مورد تحریم بیشتری را
صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناور 
شامل شد .در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه  ،۵+۱مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور
یشوند .لغو تحریمها از سوی شورای
اروپایی حاضر در مذاکرات (بریتانیا ،فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریمها م 
وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام میشود(.)Sadrpour et al., 2016
تحریمهای یک جانبه دولتها
آمریکا ،بریتانیا ،کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل،
تحریمهای یکجانبهای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رساندهاند .از حیث تنوع و گستردگی ،تحریمهای آمریکا
علیه ایران یکی از وسیعترین تحریمهای تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است .به دلیل ارتباطات وسیع
سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان ،آمریکا بسیاری از تحریمهای یک جانبه اش علیه ایران را توانسته عم ًالًال
تهایی که عمده سهام آنها متعلق به شرکتها یا
به دیگر کشورها تسری دهد .برای مثال برخی از شرک 
سرمایهگذاران آمریکایی است ،هم عم ًالًال مجبور به پیروی از تحریمهای آمریکا شدهاند .همچنین ،بسیاری از کشورها
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تهای خارجی نیز از بیم اقدامات تالفی جویانه آمریکا ،از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و
و شرک 
مها تبعیت کردهاند( Sedghi and Cheraghi,
تسهیالت مالی و تجاری آمریکایی ،به درجات مختلف از این تحری 

.)2012
اقدامهای الزم برای لغو این تحریمها باید در نهادهای تصمیم گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا
باالترین مقام اجرایی کشور انجام شود .در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه  ،۵+۱تحریمهای دولتهای
بریتانیا و آمریکا که صرفًاًا مربوط به برنامه اتمی ایران است ،لغو میشود .به دلیل گستردگی تحریمهای صورت گرفته
آمریکا علیه ایران طی  ۳۵سال گذشته یکی از مشکالت ،شناسایی تحریمهای اتمی از دیگر تحریمهایی است که به
دالیل دیگر در این سه دهه وضع شدهاست .تحریمهایی که از سوی وزارت خارجه ،وزارت خزانه داری و وزارت
انرژی و نهایتًاًا کاخ سفید به اجرا گذاشته شده ،با فرمان و مصوبه مقامهای دولتی قابل لغو است و به نسبت
تحریمهای شورای امنیت ،اتحادیه اروپا و تحریمهای کنگره ،پیچیدگی کمتری دارد .تحریمهای بریتانیا علیه ایران هم
توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکانپذیر است(.)Samadzadeh, 2012
تحریمهای کنگره آمریکا
دشوارترین بخش در لغو تحریمها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریمهای کنگره است .لغو این تحریمها
یخواه با
تصویب همزمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را الزم دارد که در اختالفات تندروهای جمهور 
سجمهور از حزب دموکرات ،میتواند اجرای تعهد دولت آمریکا برای لغو تحریمهای اتمی علیه
باراک اوباما ،رئی 
ایران را بسیار دشوار کند .در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه  ،۵+۱دولت آمریکا متعهد به لغو
یشود اما بر اساس قوانین این کشور ،دولت اختیاری درباره تحریمهای کنگره نخواهد داشت و
تحریمهای دولتی م 
صرفًاًا میتواند به مدت شش ماه اجرای آنها را به تأخیر بیندازد(.)Ziaei and Mohammadi Motlagh, 2014
سجمهور بعدی آمریکا از حزب
سجمهور (فرض کنید رئی 
این به معنای آن است که در صورت تغییر رئی 
یخواه و وعدههای انتخاباتی او ضرورتًاًا هماهنگ با تعهد دولت اوباما نباشد) تضمینی برای اجرای دقیق
جمهور 
تعهدات دولت قبلی آمریکا بر مبنای توافق جامع اتمی با ایران وجود نخواهد داشت؛ مث ًالًال دولت بعدی میتواند
ضرورتًاًا اجرای تحریمها را هر شش ماه یک بار به تعویق نیندازد یا «قانون تحریم ایران» را که کنگره وضع کرده و
دسامبر  ۲۰۱۶منقضی میشود دوباره تمدید کند .در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل
یکنند و نمایندگان
و فصل این بخش از مشکالت است .نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح م 
دولت ایران م 
یگویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند(.)Ziaei, 2015
دستهبندی تحریمهای آمریکا بر اساس وضع کنندگان
تحریمهایی که کنگره امریکا آمریکا وضع کردهاست و فقط کنگره میتواند بردارد.
 .1تحریمهایی که ابتدا قوه مجریه وضع کرده ،اما سپس کنگره آنها را به صورت قانون درآورده و برچیدن آنها را
نیز در حوزه اختیارات خود قرار دادهاست.
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یتواند بردارد.
سجمهور م 
 .2تحریمهایی که قوه مجریه وضع کردهاست و رئی 
 .3قانون تحریم ایران :قانون تحریم بسیار مهمی که کنگره وضع کردهاست و در اواخر سال  ۲۰۱۶برای ده سال
تمدید شد.
در این میان ،رئی 
سجمهور معمو ًالًال اختیار «تعلیق» (و نه برچیدن) برخی از تحریمهای کنگره را دارد ،ضمن اینکه
طهای این نهاد برای برچیدن تحریمها علیه
ششر 
یتواند با ارائه گزارش به کمیته مربوط کنگره و ادعای اینکه پی 
م
ایران برآورده شدهاست ،نسبت به رفع کامل آنها اقدام نماید .طبعًاًا ،همانطور که ذکر شد ،رئیسجمهور
یتواند از تمدید قانون  ISAنیز جلوگیری کند و حتی از حق وتوی خود در برابر کنگره در زمان تمدید آن
آمریکا م 
استفاده نماید؛ اما نکته مهم اینجاست که در فرهنگ سیاسی آمریکا (و نزد افکار عمومی این کشور) توسل
سجمهور به «م ّفّفرهای قانونی» و اقدام علیه خواست باطنی و اراده کنگره (هرچند قانونی باشد) چندان اقدام
رئی 
یشود .به ویژه در حوزه سیاست خارجه ،مردم آمریکا قویًاًا انتظار دارند که تمام
پسندیده و مناسبی محسوب نم 
نهادهای سیاسیشان به صورت هماهنگ و در اجماع کامل با یکدیگر اقدام به تصمیمگیری نمایند و طبعًاًا،
یهای «قانونی» رئی 
کر و 
ت 
سجمهور را در پروندههای حساسی مانند پرونده هستهای ایران با اصل حفظ حرمت
یدانند .در واقع ،به چنین اقداماتی از جانب رئیسجمهور در
بدهنده اراده ملی است) مغایر م 
کنگره(که قاعدتًاًا بازتا 
یگویند که شاید بشود آن را به اصطالح عامیانه دور زدن کنگره
لغتنامه سیاسی آمریکا  End-run around congressم 
ترجمه کرد که معمو ًالًال از آن با یک بار بسیار منفی و به عنوان یک ترفند ناپسند سیاسی یاد میکنند.
تحریمهای آمریکا علیه ایران در سطوح ایالتی(.)Abdullahi, 2006
•

ایالت فلوریدا در سال  ۲۰۰۶نخستین ایالتی شد که تحریماتی علیه صنایع انرژی ایران وضع نمود .ایالت فلوریدا

تحریمات علمی و آکادمیک نیز علیه ایران وضع کردهاست.
•

ایالت نیوجرزی در سال  ۲۰۰۷هرگونه رابطه اقتصادی با ایران را منع نمود.

•

ایاالت کالیفرنیا ،تگزاس و مریلند نیز تحریمات مشابهی علیه ایران وضع نمودهاند.

•

ایاالت اوهایو ،میزوری ،میشیگان و ماساچوست نیز یا در حال وضع تحریمات ،یا تحریمات علیه ایران را در

دستورکار خود دارند.
تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه ایران
تها
 : ۱۹۷۹نوامبر :آمریکا پس از آن که دانشجویان ایرانی سفارت آمریکا را در تهران مورد حمله قرار دادند و دیپلما 
را گروگان گرفتند ،تحریمهایی علیه ایران وضع کردند .واردات ایران به آمریکا ممنوع شد و  ۱۲میلیارد دالر
یهای ایران توقیف شد.
دارای 
تهای مداوم «حمایت
 : ۱۹۸۴نوزدهم ژانویه :وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به عنوان حامی تروریسم برای فعالی 
نالمللی» برگزید .این تشخیص آمریکا تحریمهایی جدید علیه ایران به همراه داشت.
از اقدامات تروریستی بی 
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 : ۱۹۹۲کنگره آمریکا قانونی در خصوص عدم گسترش سالحهای هستهای ایران سال  ۱۹۹۲علیه ایران تصویب کرد.
یداد که سیاست آمریکا برای مخالفت با هرگونه انتقال کاال یا فناوری به عراق یا ایران هر
این کار آمریکا نشان م 
یتواند باعث دستیابی این کشورها به سالح شیمیایی ،بیولوژیکی،
زمان که آنها اعتقاد داشته باشند این انتقالها م 
حهای متعارف شود .تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه ایران در حوزه هستهای شاید از
هستهای یا پیشرفتهترین سال 
اینجا شروع شد(.)Aziznejad and Seyed Norani, 2009
 : ۱۹۹۶پنجم آگوست :کنگره آمریکا قانون تحریم ایران و لیبی را که بعدها به عنوان قانون تحریم ایران نامیده شد را
وضع کرد .این سازمان به دنبال جریمه نهادهایی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران بود که به گفته آنها
حهای کشتار جمعی یا تامین مالی تروریسم
یشد که ایران به توسعه سال 
سرمایه گذاری آن منابع مالی موجب م 
دسترسی پیدا کند.
این قانون نیازمند تحمیل فشار به شرکتهای خارجی میشد که بیش از  ۲۰میلیون دالر در سال در بخش نفت و
یکردند؛ اما بعد از اعتراض اروپا تا سال  ، ۲۰۱۰تحریمها اعمال نم 
گاز ایران سرمایه گذاری م 
یشد( Asgarian and
.)Vakili, 2014
 : ۱۹۹۷ - ۱۹۹۶بیل کلینتون ،رییس جمهور آمریکا ،دستورات اجرایی را صادر کرد که در تاریخچه تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،صادرات تمام کاالها و خدمات از آمریکا به ایران یا از ایران به آمریکا ممنوع شد.
 : ۲۰۰۷بیست و چهارم مارس :شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به عدم پاسخگویی ایران به درخواست خود
برای متوقف کردن غنی سازی اورانیوم ،قطعنامه  ۱۷۴۷را به اتفاق آراء تصویب کرد .این قطعنامه تحریمهایی را بر
علیه ایران در ارتباط با برنامه هستهای آن تشدید کرد.
 : ۲۰۰۸سوم مارس :شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه  ۱۸۰۳را علیه ایران تصویب کرد .این تحریمها مربوط به
برنامه هستهای بود که ایران در حال گسترش آن بود.
 : ۲۰۱۰نهم ژوئن :در این سال شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه  ۱۹۲۹را علیه ایران تصویب کرد .این
یکرد ،ایران را از انجام آزمایشات
قطعنامه تحریمهای مربوط به گسترش تسلیحات هستهای ایران را تشدید م 
یکرد و انتقال سیستمهای مهم تسلیحاتی به ایران را تحریم کرد .بیست و
کهای بالستیک یا هستهای ممنوع م 
موش 
تهایی هستند
چهارم ژوئن :کنگره آمریکا تحریمهای جامعی علیه ایران تصویب میکند .در این تحریمها هدف شرک 
یفروشند و بانکهای خارجی که
یدهند یا به ایران نفت خالص م 
که سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را انجام م 
یدهند .بیست و ششم جوالی :اتحادیه اروپا برای قرار دادن مجموعهای از
کهای معینی از ایران تجارت انجام م 
با بان 
تها و
یرسد .در تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه ایران ،هدف این تحریمها مردم ،شرک 
تحریمها به توافق م 
شهایی است که مستقیما در برنامه هستهای ایران و دیگر بخ 
بخ 
شها فعالیت دارند(.)Olumi, 2005
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یکند که به آمریکا اجازه میدهد تحریمهای جدیدی
 : ۲۰۱۱سی و یکم دسامبر :کنگره آمریکا قوانینی را تصویب م 
علیه بانک مرکزی ایران اعمال کند و در صورتی که کشورهای وارد کننده نفت ایران ظرف شش ماه به طور قابل
یشدند.
کهای کشور ثالث نیز شامل تحریم م 
توجهی واردات نفت از ایران را کاهش ندهند ،بان 
 : ۲۰۱۲ژانویه :اتحادیه اروپا موافقت کرد که واردات نفت از ایران را ممنوع کند .کنگره آمریکا تهدید تحریمهای
تهایی که با ایران از طریق کاهش تن 
ثانویه علیه شرک 
شها و قانون حقوق بشر سوریه ) (TRAکار میکنند را
گسترش داد .قانون حقوق بشر سوریه همچنین ممنوعیت عمومی فعالیت اشخاص آمریکایی در ایران یا هر نهاد
خارجی که متعلق به یک فرد آمریکایی است یا تحت کنترل آن است را گسترش داد.
تهای تجاری در ایران با قانون آزادی و مبارزه با
 : ۲۰۱۳ژانویه :کنگره آمریکا همچنان تحریمهای ثانویه علیه شرک 
مواد مخدر ایران ) (IFCAرا گسترش داد.
یکنند .جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران و
بیست تا بیست و چهار نوامبر :ایران و گروه  ۱ + ۵در ژنو مالقات م 
یکند ،در  ۲۴نوامبر برنامه جامع
کاترین اشتون ،نماینده عالی اتحادیه اروپا که تیم مذاکره کننده  ۱ + ۵را رهبری م 
اقدام مشترک ) (JPOAرا امضا کردند(.)Olumi, 2005
براساس این برنامه ایران باید غنی سازی اورانیوم را تا  ۲۰درصد متوقف کند و سازمان دیدهبان هستهای سازمان ملل
متحد ،آژانس بی 
نالمللی انرژی اتمی ) (IAEAبر روی سایتهای هستهای ایران نظارت داشته باشد تا تحریمها
یهای توقیف شده ایران در خارج از کشور بازپرداخت شوند .تحریمهایی که بر اساس
محدود شوند و برخی دارای 
تهای خارجی که با بخش خصوصی ایران کار میکنند یا
یشوند شامل لغو تحریمها علیه شرک 
این توافق کم م 
یشوند.
محصوالت پتروشیمی از ایران خریداری میکنند ،م 
یگوید ایران با شرایط برنامه جامع اقدام مشترک ) (JPOAموافق
نالمللی انرژی اتمی م 
 : ۲۰۱۴بیستم ژانویه :آژانس بی 
یگویند که قصد دارند از تحریمهای خاصی اجتناب کنند.
است .آمریکا و اتحادیه اروپا م 
 : ۲۰۱۵چهاردهم جوالی :ایران و  ،۱ + ۵آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،روسیه ،چین و آلمان ،برنامه جامع اقدام مشترک
یکنند .براساس این معاهده ،ایران موافقت کرد تا اقدامات خود را در خصوص برنامه هستهای خود در
را امضاء م 
عوض کاهش شدید تحریمهای آمریکا ،سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا کاهش دهد .بیستم جوالی :شورای امنیت
سازمان ملل متحد قطعنامه  ۲۲۳۱را به تصویب رساند و تحریمهای هستهای علیه ایران را که در توافق هستهای
مطرح شده بود ،لغو کرد .هجدهم اکتبر :ایران و  ۱ + ۵رسما توافق هستهای را قبول کردند .ایران شروع به محدود
کردن برنامه هستهای خود میکند .دولت اوباما از ابطال تحریمهای مربوط به اقدامات هستهای از زمان اجرای
قنامه
یدهد .اتحادیه اروپا قانونی برای لغو تحریم مربوط به اقدامات هستهای از روز اجرای تواف 
قنامه خبر م 
تواف 
پیاده م 
یکند(.)Olumi, 2008
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 : ۲۰۱۶شانزدهم ژانویه :آژانس بینالمللی انرژی اتمی تایید کرده است که ایران بر تعهدات خود در زمینه معاهده
هستهای عمل کرده است .روز پیاده سازی معاهده اعالم شد و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا
یشود.
م
آمریکا تحریمهای ثانویه مربوط به اقدامات هستهای را برداشت .در حالی که تحریمهای ثانوی لغو میشود ،اما
یماند .این تحریمها بیشترین فعالیت تجاری بین امریکا و ایران را ،از جمله
تحریمهای اولیه آمریکا علیه ایران باقی م 
یکند .آنها بیشتر مقررات معامالت و تحریمهای ایران
صادرات بیشتر کاالها یا خدمات از امریکا به ایران را ممنوع م 
تهای تابع و چند ملیتی آمریکا،
یکنند .برای هواپیماهای بوئینگ و هواپیمای ایرباس و شرک 
)(ITSRرا کنترل م 
موارد استثنا این تحریمها بودند(.)Alavi, 2014
یکند .این کار در روز  ۱۵دسامبر
اول دسامبر :کنگره آمریکا به مدت ده سال از قانون تحریم ایران ) (ISAگذر م 
قانون میشود.
یکند.
پانزدهم دسامبر :جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،مجوز لغو حریمها علیه ایران را صادر م 
یکند .هفدهم جوالی :دولت ترامپ با اکراه
 : ۲۰۱۷هفدهم می :دولت ترامپ ،تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع م 
با گواهی برنامه جامع اقدام مشترک  JCPOAموافقت میکند .بیست و پنجم جوالی :مجلس نمایندگان آمریکا ،قانون
یکند که تحریمهای جدیدی را علیه ایران ،کره شمالی و روسیه تحمیل کند.
 ، ۳۳۶۴سازمان ملل متحد را رد م 
یهایش در مورد توافق
یکند .او در کنگره تهدید میکند که اگر نگران 
سیزدهم اکتبر :ترامپ توافق هستهای را تایید نم 
قنامه را فسخ خواهد کرد .با این حال ،او دوباره از تحریمها اجتناب م 
حل نشود ،او تواف 
یکند(.)Alavi, 2016
یگوید وی مجددا
 ۱۲ : ۲۰۱۸ژانویه :ترامپ مجددا از وضع تحریمهای مربوط به اقدامات هستهای ایران خبر داد .او م 
یدارد ،مگر اینکه کنگره قانون “اصالح”آن چیزی که او به عنوان نقص در توافقنامه نام
از وضع تحریم دست برنم 
یبرد را تصویب کند.
م
 : ۲۰۱۹سال  ۲۰۱۹سالی پر از تحریم برای ایران در تاریخ تحریمهای آمریکا علیه ایران بوده است .ترامپ رییس
جمهور آمریکا که یکی از رییس جمهورهای پر کار در آمریکا در زمینه تحریم ایران بوده است ،صنایع فوالد ،آهن،
مس و آلومینیوم ایران را با صدور یک فرمان اجرایی تحریم کرد .با این تحریم به دیگر کشورها هشدار داده شد که
مجوز ورود فوالد و سایر فلزات ایرانی به بنادرشان دیگر قابل قبول نیست(.)Alizadeh, 2017
هفتم ژوئن :دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای اعالم کرد که آمریکا شرکت
یهای فروش آن در خارج از ایران را در فهرست تحریم
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و  ۳۹زیرمجموعه و نمایندگ 
خود قرار داده است .در آخرین تحریمهای آمریکا سپاه پاسداران در لیست تحریمها قرار گرفت .در نهایت دیروز
سوم خرداد  ،8931ترامپ رهبر ایران و چندین مقام بلندپایه را تحریم کرد .اینکه این تحریمها در اقتصاد و کاهش
ارزش ریال تاثیر دارد یا خیر را باید اقتصاددانان بگویند ،ولی بدون شک نباید از تاثیر این تحریمها در زندگی مردم
ایران غافل شد.
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یافتهها
امروزه ادعای صالحیت بـرونمرزی قـوانین دولت امریکا ،تعارض جدی بین قوانین مذکور و قوانین سایر کشورها
تکه آیا آثار اعمال
ناس 
ی قـرار مـی گـیرند؛ اولین سؤال ای 
ن برونمرزی مورد بررس 
ایجاد کرده است .هنگامیکه قوانی 
یدهد که اعمال
برونمرزی براساس حقوق بینالملل قابل قبول است یا خیر .مطالعهء جامع و متقن گیبنی 1نشان م 

ل عـدم رابـطهء مـتقاب 
ی بدلی 
قانون برونمرز 
ل و ابتناء آن برموضع قدرت ،اساسا ضد دموکراتیک است( Faizi,
نالملل روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل فعالیتها را در
ق بی 
 .)2014در حالی که در حـقو 
درون قلمروشان دارند ،این مـسئله هـنوز جـای بحث دارد که آیا این کشورها حق اعمال قوانین ملی را در خارج از
قلمرو خـود بـه مـنظور اجتناب از آثار منفی آن براقتصاد خود نیز دارند( Garshasbi and Yousefi Dindarloo,

 .)2016تحمیل معیارهای قانون اساسی آمریکا در خارج از مـرزهای کـشور و ارائهـء یکتفسیر سرزمینی از آن
ت به اشخاصی که تبعهء آمریکا نیستند نتیجهء نادرست اعمال واجـرای قـانون امریکا میباشد.
تکم نسب 
دس 
تاجاییکه به حقوق دوران معاصر مربوط میشود امارهای برعلیه کـاربرد بـرونمرزی قـانون امریکا وجود دارد .در

پروندهء آرامکو 2دیوان عالی کشور امریکا مقرر داشت که این یـک اصل بـاسابقه در حقوق آمریکاست که قانون
گذاری کنگره به معنای اعمال آن صرفا در قلمرو حاکمی 
ت امریکا مـیباشد(.)Ibid., 301
قانون داماتو از این حیث قابل انتقاد است که بطور نامعقولی درصدد مجازات شرکتهایی است کـه کـامال در خارج
یباشند .صرفنظر از
از مرزهای امریکا مشغول فعالیتهای تجاری به موجب قوانین داخلی کـشورهای خـود مـ 
هدف قانون داماتو ،تدوین آن به منظور اجبار اشخاص خارج از قلمرو قضائی امریکا بـه ،رفـتار مـطابق قانون مزبور
یشود ،میتوان
صورت گرفته است .نظربهاینکه قانون داماتو به عنوان تجاوزی بـه حـق حاکمیت دولتها محسوب م 
آن را بعنوان توسعهء بالفعل قلمرو قضائی امریکا به اعمالی کـه قـانونا خارج از مرزهای آن کشور انجام میشود
ت آمریکا قانون داماتو را
قلمداد کرد( .)Mafi, 2006استفاده از مجازاتهای تجاری بـرونمرزی بـه منظور اجرای سیاس 
ل کـرده اسـت( )Mokhtari Hashi, 2015به
ی تبدی 
نالملل عموم 
کقانون غـیرمتعارف براساس حقوق بی 
بـعنوان یـ 
نظر میرسد که در قانون تحریم ایران و لیبی تالشی بعمل نیامده استکـه مـبین احترام به اصول قانونی تـثبیت شـده

نالملل راجـ 
حقوق بی 
یگویدبه موجب قانون داماتو به
ن دولتها باشد .هـمانگونه کـه لووه 3م 
ت بی 
عبه تعیین صالحی 
رئیس جمهور(آمریکا)دستور داده شده نـشده اسـت که تجارت امریکا آمریکا را بـاسیاست خارجی آمریکا هماهنگ
کپلیس جهانی عمل نماید و قوانین امریکا را نسبت به
نـگاهدارد( .بـلکه)به او دستور داده شده که بـه عـنوان ی 
هرشخص یا مکانی بـرروی کـره زمین تحمیل نماید(.)Mosalla Nejad, 2015

بـه نـظر مـان 4در مواردی که دولتـی بـااعمال حقوق موضوعهء خود نـسبت بـه یک وضعیت معین ناقض حقوق

ن دلیل
یشود( .)Manzoor and Mostafa Pour, 2013بهمی 
نالمللی محسوب مـ 
نالملل است ،عمل او خطای بی 
بی 
1

. GIBNEY
. ARAMCO
3
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4
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یگردد که هـیچ دولتـی مجاز بـه اعـمال قـانون خود نسبت به خـارجیان برای اعمالی که در خارج از
استدالل م 
نالملل است که بموجب آن
ن قاعده مبتنیبر حـقوق بی 
یدهند ،نمی باشد .ای 
قلمرو اختیارات قانونی آن دولت انجام م 
کقدرت حـاکم مـتعهد بـه احـترام بـه اتباع و حقوق کـلیه قـدرتهای حاکم در خارج از قلمرو خود میباشد .نظر
ی 
یباشد علی الظاهر چنین
ن قانونی مغایر با استقالل سیاسی دولتها و تجاوز به حـاکمیت آنـها مـ 
به اینکه چنی 
صال تیح یی به موجب اصـول حـقوق بی 
نالملل عـمومی غـیر قانونی است( .)Mahdilo et al., 2019مسئلهء مهم
ی کشورهای دیگر مکلف به شناسایی قانون
تکه تا چهاندازه دادگاهها 
دیگری که باید به آن پرداخت این اس 
چ گونه تعهدی برای دولت ها و دادگاههای آن ها در شناسایی آثار قانونی
یباشند .در حقیقت هی 
برونمرزی داماتو م 
ی نفسه غیرقانونی و مغایربا مقررات حقوق بی 
که ف 
نالملل است ،نمیباشد(.)Mousavi Shafaei and Naqdi, 2015
ی عضو
سیافته است که بموجب آنـ کـشورها 
این دیدگاه در ماده  4مقررات شورای وزیران اتحادیهء اروپا انعکا 
ع اداری در خارج از اتحادیه اروپا در مورد اجرای قانون
اتحادیه مکلف به شناسایی حکم هیچ دادگاه ،دیوان یا مرج 
داماتو نم 
یباشند( )Rules of the Council of Ministers of the European Union, 11/29/1996هدف از این
مقررات که در برابر تاثیر اطـالق بـرونمرزی قانون داماتو اتخاذ شده است خنثی کردن آثار غیرقابل قبول قوانین
نالمللی و
ع شهروندان اتحادیه بوده است که به امـر تـجارت بی 
تحریم آمریکا براتحادیه اروپا و حمایت از مناف 
فعالیتهای تجاری بـین اعـضای اتحادیه و کشورهای ثالث میپردازند(.)Mohabati, 2018
اعمال صالحیت امریکا برقلمرو کشورهای دیگر
ل امریکا
نالمل 
کموضوع حقوق بی 
ی که مستلزم توضیح است در رابطه بااین سؤال است که آیـا بـعنوان ی 
نکتهء اصل 
یگیرد در اختیار
ش انجام م 
ج از قلمروا 
یتواند مسئولیت شرکتهای خارجی را برای معامالتی که کامال در خار 
م
ت با مفهوم صالحیت آغاز کرد که مـوجب
بگیرد )Yavari and Mohseni, 2009( .برای پاسخ به این سؤال الزم اس 
ت .امروزه ،در میان محققین دانشگاهی و حقوقدانان این
نالملل گردیده اس 
مـباحثات گسترده بر اساس حقوق بی 
مسئله مورد اختالف نیست که صالحیت جنبهای یا نتیجها 
ی از حاکمیت است ( )Yazdanfam, 2018اعمال
کمفهوم مسلم بموجب حقوق
ی کـشورها دربـاره اعمال و اشـخاصی که در سرزمینشان قرار دارند ی 
ت داخل 
صالحی 
بی 
یباشند ،هیچ
نالملل عرفی است( )Bruno, 1995از آنجاییکه دولتها براساس حـقوق بینالملل مستقل و قانونا برابرم 
دولتی نم 
یتواند بدون رضایت دولت دیـگر در قـلمرو آن کـشور اعمال صالحیت کند( .)Bussuyt, 2012مستفاد از
دCot and ( .
این موضوع این است که دولتها باید از اعمال حاکمیت در قلمرو کـشورهای دیـگر خودداری نماین 

یاعتباری صـالحیت است-
نالملل بـ 
. )Pierre, 2005در واقع نتیجه تجاوز از قلمرو صالحیت بموجب حقوق بی 
نالملل
نالمللی که در پرونده لوتوس  1اصول اساسی صالحیت در حقوق بی 
ی بی 
یدادگستر 
( )Mann, p. 12دیوان دائم 

یدارد :اکنون نخستین و مقدمترین محدودیت تحمیل شـده بریک دولت به
ی را پایهریزی کرده است مقرر م 
عموم 
یتواند اختیارات خود را
ن است که در صورت عدم وجود یک قاعده مجاز ،آن دولت م 
نالملل ای 
مـوجب حـقوق بی 
1
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چ دولتی
ت در این مفهوم قطعا سرزمینی است .هی 
در هرشکلی در قلمرو کشور دیگری اعمال نماید و صالحی 
نالمللی یا قراردادهای
ج از قلمرواش اعمال حاکمیت کند مگر اینکه قاعدهء مجازی که از رسوم بی 
یتواند در خار 
نـم 
بی 
نالمللی ناشی شده باشد وجود داشته باشد(.)Yazdanfam, 2018
سؤال اساسی که باید به آن پاسخ گـفت ایـناستکه آیا صالحیت برونمرزی قوانین امریکا براساس مقررات حقوق
بی 
ط
ن تفسیر حقوقی از قانون رواب 
ش   403از سومی 
یباشد .بخ 
نالملل مربوط به صالحیت تقنینی قابل توجیه م 
یتواند وقتی اعمال صالحیت معقول و منطقی نیست به اعمال
کدولت نم 
خارجی امریکا مقرر میدارد کـه یـ 
ی ه ست ن 
ط باکشور دیگر 
تهایی که دارای ارتبا 
ی درخصوص اشخاص یا فعالی 
ت تقنین 
صالحی 
د بپردازد( Yavari and
تکه دولتی که دارای مـبنای صـوری برای کنترل معامالت در کشور دیگر
ناس 
 .)Mohseni, 2009معنای آن ای 
نوجود باید از اعمال برون مرزی
است؛چنانچه کشور دیگری دارای ارتباط نزدیک تری بااعمال موردبحث باشد ،باای 
نالملل مانع
قوانین خود خودداری کند( )Mohabati, 2018اصل معقولیت بعنوان تـجلی یـکی از اصـول حقوق بی 
یـ 
کدولت از اعـمال صـالحیتش در قلمرو دولتهای دیگر میگردد( .)Mousavi Shafaei and Naqdi, 2015حقوق
1

یدهد .به نـظر بـرانلی 
ککشور بدون رضای آن کشور اجازه نم 
تهای اجرایی را دری 
بینالملل همچنین اعمال فعالی 
یباشد.
اعـمال برونمرزی قانون صرفا باتحقق اصول زیر قابل قـبول مـ 
کارتباط اساسی و صادقانه بین موضوع و منبع صالحیت موجود باشد.
-1ی 
-2اصل عدم مداخله در امورداخلی کشورهای دیگر رعایت شود.
-3عناصر تـوافق ،تـقابل و تـناسب بکار برده شود(.)Mahdilo et al., 2019

یدر عرف کشورها و تحقیقات حـقوقی حاکی از به رسمیت شناختن این موضوع است که حقوق
تمایل عموم 
یتوانند دعـاوی مـربوط بـه صالحیت را براساس آنها
ی را براصول و قواعدی که دولت ها م 
ل محدودیتهای 
نالمل 
بی 
نالمللی دادگستری مقرر داشت که حقوق
ینماید .در پروندهء بارسلونا تراکشن دیـوان بی 
توجیه کنند ،اعمال م 
بینالملل :متضمن این تعهد برای دولتهاست که در حوزهء صـالحیت خـود اعـتدال را اعمال نمایند و از توسعهء
یجهت به
کعنصر خارجی وجود دارد ،پرهـیز کـنند و از تـجاوز ب 
صالحیت بوسیلهء دادگاهها در مواردی که ی 
صالحیت کشور دیگری که وابستگی بیشتری باآن دارد یا بطور مقتضی صالحیتش قـابل اعـمال اسـت ،خودداری
تکه صالحیت بعنوان
ناس 
ی این اظهارنظر دیوان ای 
نمایند( .)Manzoor and Mostafa Pour, 2013نتیجه منطق 
یباشد ،بلکه
کویژهگی مهم حـاکمیت نـه تنها مستلزم محدودیت دولتها در اعمال حاکمیتدر قلمرو داخلی خود م 
ی 
ن احترام و رعایت صالحیت سرزمینی دیگر کشورها از
مؤکد ایـن نـکته مـهّمّم نیز هست که کشورها مکلفند ضم 
نالملل عمومی است
ناصل پذیرفته شده در حقوق بی 
تها و تـصمیماتی که معارض و مغایر باای 
اعمال فـعالی 
خودداری نـمایند.

1
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س نظریه آثار یا نتایج مهم اساس صالحیت قانون داماتو ،نظریهء آثار و نتایج
اعـمال صـالحیت برونمرزی براسا 
مـهم اسـت که بموجب آن امریکا میتواند نسبت به عملی که در خارج از کـشور صـورت مـیگیرد ولی دارای آثار
و نتایج مهم در داخل آمریکاست ادعای صالحیت کند( .)Mosalla Nejad, 2015نظریه آثار و نتایج ،اولیـن بـار در
پرونـده الکوآ در سال  1945مطرح گردید که بموجب آن برای احراز صالحیت دادگاههای آمـریکا نـسبت به اعمال
انجام شده بوسیله شرکتهای خارجی کافی است که دو شرط ذیل محقق میشود-1 :قصد ایـجاد اثـر بر صادرات یا
واردات امریکا.
ناستکه صـالحیت یک کشور تاحدی
ضـرورت حفظ حقوق حاکمیت دولتهای دیگر تاحدامکان مـستلزم ایـ 
توسعه داده شود که بـه ایـن حقوق تاکمترین حدممکن لطمه وارد آید( .)Mokhtari Hashi, 2015سؤالی که مطرح
یباشد.
ناستکه آیا بـراستی اعـمال قانونی شرکتهای خارجی دارای آثار و نـتایجی در امریکا مـ 
یگردد ای 
م
ی تـروریسم هدفی قابل انتساب به شرکتهای چند ملیتی که در
ن که اثر اصلی قانون داماتو یـعن 
بـاتوجهبه ایـ 
یتوان از این عقیده دفاع کـرد که سرمایهگذار 
یباشد ،بـه سختی م 
جستجوی سود هستند؛ نـم 
ی در صنایع نـفتی
ایـران و لیبی دارای آثار مهم ،مستقیم و قـابل پیـشبینی در داخل خاک آمریکا باشد( )Mafi, 2006از طرف دیگر
یشود ،هـیچ تـوجیه مـنطقی برای ادعای صـالحیت
ع امریکا بـامنافع کشورهای دیگر سنجیده م 
هنگامی که مناف 
بـرونمرزی آمریکا وجود ندارد( .)Garshasbi and Yousefi Dindarloo, 2016تـمایل رویه قضایی امریکا آمریکا به
تعدیل معیار پذیرفته شده در پرونده الکوآ و تحدید صـالحیت بـرونمرزی آمریکا بادرنظر گرفتن منافع کشورها 
ی
دیـگر در پرونـده مشهور تـیمبرلین1در سـال  1976مـطرح گردید .محکمه استیناف امریکا در این پرونده معیار

دیگری را مورد قبول قرار داد که همان توازن و تعادل منافع امریکا در مـقابل کشورهای دیگر بود( )Baut, 22-20بـا

اینوجود دیـوان عـالی کـشور آمـریکا در پرونده هارتفورد فـایر 2سـال  1993معیار محدودتری را مورد پذیرش

ن
یگردد که آن قـانون در تـضاد بـاقوانی 
قرار داد که به موجب آن قانون برونمرزی هنگامی نامعقول محسوب م 
کشورهای دیگر باشد.
نالمللی به
ی دیگر و توسعهء نزاکت بی 
با این رأی تمایل رویه قـضایی آمـریکا بـه در نـظر گـرفتن مـنافع کشورها 
ع کشورهای دیگر در ب 
زیر سؤال رفته است؛ زیرا دیگر صرف تجاوز به مناف 
یاعتباری صالحیت دادگاههای آمریکا در
اعمال قانون برونمرزی کـافی نم 
یباشد( .)Faizi, 2014نتیجتا تصمیمات قضایی آمریکا باتوسعه و تعمیم اصل

یآورند که امریکا را در تحمیل تعهدات بر شرکتهای خارجی مغایربا
ط ملی  3بعمل م 
سرزمینی ،تفسیری موسع از ارتبا 
نالملل مجاز مـ 
ق بی 
حقو 
نالملل بطور غیرقابل
یکند( )Alizadeh, 2017از نقطهنظر امریکا درحالیکه حقوق بی 

تردیدی بخشی از حقوق آن کشور است ،ولی باید تسلیم خواست کنگره آمریکا باشد و درصورت تعارض تسلیم
ی شرکتهای چند ملیتی دارای آثاری در سراسر
قانون فدرال شود( .)Oloumi, 2008نـظربهاین واقـعیت که فعالیتها 
1
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یباشند ،اعمال صالحیت برونمرزی در چنین شرایطی موجه و معقول نیست و نباید مجاز شمرده
جهان م 
شود(.)Alavi, 2016
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ی ،شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیار را دارد تـا بـه منظور اجـرای
به طور کل 
نالمللی ،از جمله تحریمهایی را علیه کشورها اعمال نماید .از
تصمیمات خود جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بی 
کجانبه برای
سوی دیـگر ،برخی کشورها یا گروهی از کشورها نیز به دالیل مختلف ،از ابزار تـحریم بـه طـور ی 
ی شورای امنیت به عنوان تحریمهای یکجانبه تـلقی
یکنند .هر چند تحریمها 
پیشبرد اهداف خود استفاده م 
یباشند .در مورد غـیرقانونی
نالملل تابع محدودیت م 
یشوند ،اما بر طبق منشور ملل متحد و حقوق بی 
نـم 
ل وجود دارد .در این قسمت ،مبانی تحریمهای مزبور به
ق بینالمل 
کجانبه نیز مبانی مختلفی در حقو 
تـحریمهای ی 
ی
موجب حقوق بـینالملل مورد بررسی قرار می گیرد .پنج عضو دائم شورای امنیت پس از جـنگ سرد ،هماهنگ 
بهتری بـرای اسـتفاده از رژیمهای تحریم و پاسخگوئ 
یتوان «دهه
ی به برخی کشمکشها پیدا کردند .دهه  1990را م 
گ سرد ،یکباره به  14تحریم در دهه
یشورای امنیت از  2تحریم در زمان جن 
تحریمها» نامید .تعداد تحریمهای الزام 
یشورا به
 1990رسید .نتیجه بررسی  1900قـطعنامه شورای امنیت از  1990تا  010 2درخصوص رژیمهای تحریم 
یهای
یهای بین کشورها 4 ،مورد اعمال تحریم علیه درگیر 
یباشد 14 :مورد اعمال تحریم علیه درگیر 
این شرح م 
نالمللی.
نالمللی 4 ،مـورد اعمال تحریم علیه تروریسم بی 
ی کشورها 5 ،مورد اعمال تحریم علیه هنجارشکنان بـی 
داخل 
یدهد منطقه آفریقا با  19رژیم تحریم ،بیشترین دریافت کننده رژیمهای تحریم از   1990تا
یها همچنین نشان م 
بررس 
یدر ردههای بعدی
ک رژیم تحریم 
 2016بوده است .آسیا با شش ،خاورمیانه با پنج ،اروپا با چـهار و آمـریکا با ی 
قرار دارند .تمرکز شـورای امـنیت بر یک قاره و عدم توجه به سایر وضعیتها در حالی که جهان از مشکالت
ت فصل هفتم منشور ملل مـتحد
ت تح 
یشورای امنی 
یبرد ،حاکی از این است که تصمیمات الزام 
عدیدهای رنج م 
ی امنیت نه اتوماتیک است و نه
ی شورا 
شها 
بـیشتر نـتیجه مالحظات سیاسی هستند تا دالیـل حـقوقی و واکـن 
یطرفانه.
ب
چ قاعده حقوقی ،شورای امنیت را در رابطه با مسئولیتش در حـفظ صـلح و امـنیت
برخی بر این باورند که هی 
ت،
یشود کـه به منظور تضمین تداوم وجود بشری 
یکند .در توجیه این رویکرد ،استدالل مـ 
بینالمللی محدود نم 
ت
ی است تا اختیارات نامحدودی به یک نهاد برای مواجهه با هرگونه تـهدید مـتصور عـلیه صلح و امنی 
ضرور 
ی واگذار شود .از این منظر ،رفع محدودیتهای قـانونی علیه چنین نهادی ،در صورت مواجهه جامعه
نالملل 
بی 
بینالمللی با بازیگرانی که تمام قواعد حقوقی را نادیده گرفته و به طور جـدی صـلح و امـنیت بینالمللی و
موجودیت بشر را تهدید مینمایند ،آن را در وضعیت ضعیفی قرار م 
ی که
یدهد .باید تـوجه داشـت حتی در صورت 
ن و تأمين صلح و امنیت باشد ،چـنین اقـتداری بـاید در نهایت آنانی را
ی تضمی 
نیاز به ایجاد یک اقتدار ضروری برا 
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نمایندگی کند که قرار است به نفع آنان اقدام نـماید و از ایـن رو ،بـاید مشروعیت داشته باشد .نهادی که دیگران را
یکند.
نمایندگی میکند ،مشروعیت خود را نیز از آنان دریافت مـ 
ن» ،
ت ماهیتی سیاسی دارند .به زعـم «کـلس 
از آنـجا کـه تصمیمات شورا به تشخیص آن وانهاده شدهاند ،این تصمیما 
ی ایـن است که آیا این ارگان
ی امنیت برای حفظ صلح ایجاد شده است ،نه اجرای قانون؛ اما سؤال اسـاس 
شورا 
ب قـطعنامه  ) 2003 ( 1483شـورای امنیت که
ی رها و آزاد است؟ در جریان تصوی 
سیاسی از هر قید و بند حقوق 
موقعیت قدرتهای اشغالگر را در عراق مورد تایید قرار داد ،رئیس شورای امنیت تـاکید نـمود کـه« :اختیارات شورا
نامحدود و بدون قید و شرط نیست ،آن اختیارات باید به گونهای اعمال گردند کـه بـا اصول عدالت و حقوق
ت الهه و نیز خود منشور ملل
گ باشند و به ویژه بـا کـنوانسیونهای ژنـو و مقررا 
نالملل (ماده یک منشور) هماهن 
بی 
ق باشند.».
متحد منطب 
ح کردند:
ح مطر 
ی ویرامنتری سواالتی را از جمله به این شر 
در قضیه لیبی علیه امریکا نـیز قاضی شهابالدین و قاض 
تها چه هستند و چه نهادی جز شورای
ی بر اختیارات شورای امنیت وجود دارد؟ این محدودی 
چ محدودیت 
آیـا هـی 
امنیت صـالحیت دارد کـه این محدودیتها را تعیین و اعالم نماید؟ آیا شورای امنیت وظایف خود را بدون
عبندی اکثریت نظرات منتشره قضات ،موافق با ایـن دیـدگاه بـود که محدودیتهایی
یدهد؟ جـم 
محدودیت انـجام م 
وجود دارند که تفسیر آن هـا نـیز منحصرًاًا با شورای امنیت نیست .قانونی بودن اقدامات هر رکن سازمان ملل ،بـاید
بـا مراجعه به منشور به عـنوان قـانون اساسی جـامعه بـی 
نالمللی مـورد قضاوت قرار گیرد .قاضی بجاوی حـتی از
نالملل
ایـن فراتر رفت و استدالل کرد که تمامی ارکان اصلی ملل متحد باید نـه تـنها به منشور ،بلکه به حقوق بـی 
احترام بگذارند.
ت تحریمهای شورای امنیت به طور فزاینده زیر سؤال قرار گـرفته اسـت .شورا در اعمال تحریمها
در واقع ،مشروعی 
یباشند .بـند  2مـاده  42منشور
یباشدکه بیشتر ناشی از مـفاد مـنشور ملل متحد م 
تهایی مـواجه مـ 
با مـحدودی 
یدارد کـه «شـورای امنیت در
یکند .این بند مقرر م 
اختیارات گسترده شورا در اتخاذ اقدامات اجرایی را محدود م 
اجرای وظائف خود باید مـطابق بـا اهداف و اصـول مـلل مـتحد اقدام نماید» .فصل یـک منشور به مقاصد و
نالمللی است .بـرخی صـاحب نظران معتقدند این
یپردازد .اولین هدف ،حفظ صلح و امنیت بی 
ف سازمان ملل م 
اهدا 
ن باورند که اهداف ملل متحد دارای
هدف از سایر اهـداف مـقدمتر اسـت ،در حـالی کـه برخی دیگر نـیز بـر ای 
ارزش و اولویت برابری هستند .از این منظر ،هدف سوم ملل متحد تـحت مـاده  1فـصل یک منشور به طور برابر
نالمللی در حل و فصل
یباشد :دستیابی به همکاری بی 
برای سـازمان مـلل از اهـمیت اسـاسی بـرخوردار مـ 
نالمللی با ماهیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی یا بشردوستانه و ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر.
مشکالت بی 
در این رویکرد ،اعمال هرگونه تحریم اقـتصادی که منجر به ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر نشود ،مغایر
منشور ملل متحد محسوب میشود.
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یدارد« :اعضای مـلل مـتحد موافقت میکنند
شورای امنیت توسط ماده  25منشور نیز محدود شده است که مقرر م 
که تصمیمات شورای امنیت مطابق با منشور را پذیرفته و اجراء نمایند» .مفاد مختلف منشور که متضمن
استانداردهای باالی زندگی و رعایت حقوق بشر هستند ،نسبت به اعمال تحریمهای اقـتصادی تـوسط شورای امنیت
یدارد که سازمان ملل باید استانداردهای باالی زندگی ،اشتغال کامل
یکنند .ماده  55منشور مقرر م 
محدودیت ایجاد م 
ق بشر احترام بـگذارد .اعـضای سازمان ملل باید
و شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی را ارتـقاء دهـد و به حقو 
بررسی کنند که آیا اقدامات آنان این الزامات را حتی اگر تحریمهای الزامی وضع میکنند ،برآورده میکند یا نه؟
ی مـلل متحد (اکوسوک) در اظهارنظر عـمومی خـود در  7 99 1در خصوص
شورای اقتصادی ،فرهنگی و اجـتماع 
رابطه تحریمهای اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد که مفاد مختلف منشور
درخصوص حقوق بشر باید به هنگام اعمال تحریمهای اقتصادی تحت فصل هفتم منشور کـامال در نـظر گرفته شده
و اعمال شوند.
اقداماتی که در چارچوب صلح و امنیت توسط شورای امنی 
ت اتخاذ میشوند ،باید با هدف تحریمها متناسب بوده و
ق بشر جمعیت در کشور هدف ،حفاظت و حمایت نمایند .سوالی کـه در ایـن چارچوب مـطرح میشود،
از حقو 
ت که آیا شورای امنیت اجازه دارد تا به هنگام اجرای اختیارات خود تحت ماده  41مـنشور ملل متحد ،حقوق
ن اس 
ای 
بشر را محدود نماید؟
ق مدنی و سیاسی شامل حقوق بشر غیرقابل مصالحه نیز
ی حـقو 
نالملل 
در پاسخ باید گفت بند  2ماده  4مـیثاق بـی 
یباشد که باید توسط کشورها حتی در مواقع اضطراری رعـایتشـوند مانند حق حیات ،منع شکنجه و بردهداری.
م
ی اگر برخی از اعضای
این حقوق اکنون به عنوان هنجارهای «قـواعد آمـره» مـحسوب میشوند و شورای امنیت حت 
یتواند آن ها را نـادیده بگیرد .حق حیات برابر ماده  6این میثاق ،حق
آن میثاق مزبور را تصویب نکرده باشند ،نم 
یشود .کـمیته حـقوق بشر در «اظهار عمومی  »6خود تصریح
بم
برتر است و اساس تمامی حـقوق بشر محسو 
نمود «حق ذاتی حیات» نباید به طور محدود نگریسته شود .در این راستا ،کشورها باید تمامی اقدامات مثبت را برای
ط کنوانسیون حقوق
ن تعهد توس 
کاهش مرگ و میر نوزادان به هنگام تولد و افـزایش «انتظار زندگی» اتخاذ نمایند .ای 
کودک که حق حیات را برای هر کودکی به رسمیت میشناسد نیز تقویت شد.
ی اشخاص به غذا نیز منع شدهاند.
اعضای سازمان ملل و شورای امنیت از انجام اقدامات در محروم کـردن دسـترس 
ق دیگر حقوق بشر مندرج در
ی تحق 
کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده است که حق غذا برا 
الیحه بی 
نالمللی حقوق بشر ،ضروری است .بـا ایـن که تقریبًاًا تمامی قطعنامههای تحریمیشورای امنیت تحت ماده
کهای بشردوستانه داشتهاند ،اما باید خاطرنشان کرد که
ی ،دارویی و کم 
تهایی را در زمینه غذای 
 41منشور معافی 
ی خود شده و سبب
ی شورا موجب انکار دسـترسی غـیرنظامیان به نیازهای اولیه و ضرور 
اجرای برخی قطعنامهها 
یشورا 
ی
نالملل توسط قطعنامههای تحریم 
ت .این موضوع به ویژه بحث نقض حقوق بی 
رنج و درد آنان گردیده اس 
ج غـیرنظامیان
ق می باشد .در واکنش بـه درد و رنـ 
ت ،ع ر ا 
ن وضـعی 
ت .نمونه بـارز ایـ 
امنیت را مطرح کرده اس 
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  با موضوع نفت در برابر غذا به تصویب1995 ل
  آوری14  مورخ986  قطعنامه،عراقی در اثر تحریمهای شورای امنیت
:ت قانون نیز با نقاط ضعف متعددی مواجه هـستند
  تحریمهای شورای امـنیت از مـنظر حـاکمی.ت رسید
 شورای امنی
 عمومًاًا در پشت دربهای،یشود
 ی که منجر به تصمیمات مربوط به تحریمها م
 تهای اصل
  مشور:مـشکل شفافیت
یشوند و تـصمیمات شورا نیز به ندرت تصویری شفاف در توجیه اهداف و علل
 ت اتـخاذ مـ
 بسته در شورای امنی
.تـحریمها ارائه میکنند
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