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 در کجانبـه ی اقتصـادي  تحریمهاي اعمال مشروعیت
 یـا  الملـل  بین حقوق اجراي ضامن الملل؛ بین حقوق

   ؟ملی سیاست ابزار

 
  

  *جاوید احسان
  

  چکیده
 تـا  خـود  قواعد اجراي تضمین در یافته، سازمان غیر حقوقی نظام یک عنوان به الملل بین حقوق نظام
 صـالحیت  داراي نهادین سازوکارهاي فقدان مستقیم نتیجه. باشد می روبرو تمرکز عدم با زیادي حدود

 اقدامات به توسل در دولت هر حق شناسائی الملل، بین حقوق هاي نقض مجازات و مقابله جهت اجباري
 اسـتفاده . باشـد  می وارده خسارات جبران و المللی بین تعهدات نقض با مقابله براي) خودیاري( متقابل
 جمعی امنیت سیستم از خارج و امینت شوراي قبلی مجوز وجود بدون اقتصادي، تحریم از دولتها برخی

 شک با المللی بین حقوقی موازین با آنها انظباق حیث از اقدامات این مشروعیت تا گردیده باعث منشور،
 قطـع  ای برقراري در دولتها آزادي اصل به خود اقدامات توجیه در کنندگان تحریم. باشد همراه تردید و

 تحریمهـاي  از اسـتفاده  نیـز  مـوارد   از اي پـاره  در. کننـد  می استناد دولتها سایر با خود تجاري روابط
 حـال،  این با. است بوده قدرتمند دولتهاي ملی سیاست اهداف پیشبرد جهت ابزاري عنوان به کجانبهی

 دولتها المللی بین تعهدات لحاظ با باید باشد، چه هر کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اجراي از نهائی هدف
 کلـی  وضـعیت  بر تحریمها زیانبار آثار به توجه عدم. باشد بشري حقوق المللی بین معاهدات موجب به

 یـا  دولـت  مسئولیت بلکه برد، می بین از را اقدامات این مشروعیت تنها نه هدف، کشور در بشر حقوق
 .زند می دامن الملل بین حقوق موجب به نیز را کننده تحریم دولتهاي

  
  ها واژه کلید

  .فراسرزمینی صالحیت متقابل، اقدام ، اجراء ضمانت مشروعیت، اقتصادي، فشار اقتصادي، تحریم

                                                             
 ehsan_javid897@yahoo.com .ایران مراغه، اسالمی، آزاد دانشگاه مراغه، واحد ،الملل بین حقوق مدیرگروه و علمی هیأت عضو *
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  :مقدمه
 سیاسـت  الیتجـزاي  عناصـر  از یکـی  عنـوان  بـه  همواره اقتصادي تحریمهاي از استفاده تاریخ طول در«

 امینـت  و خـارجی  سیاسـت  اهداف تفوق و نفوذ منظور به یکسو از دولتها. است بوده دولتها اغلب خارجی
 اقتصـادي،  فشارهاي و داخلی سیاسی ضروریات به مناسب پاسخ ارائه جهت به دیگر، سوي از و خود ملی

 بـه  اقتصـادي  مجازاتهـاي  اروپـا،  در و باستان عهد در 1 ».اند شده متوسل اقتصادي تحریمهاي اعمال به
 بـراي  ابـزاري  عنـوان  بـه  مجازاتها این اعمال دلیل، مهمترین اما. شدند می اجرا مختلفی مقاصد و دالیل
 از دولتهـا  نیـز  اروپا در مذهبی جنگهاي طول در 2.بود جنگ زمان در رقبا بر سلطه و درآوردن انقیاد تحت

 معاهده تعهدات از تبعیت به الزام براي اي حربه عنوان به اقتصادي تحریمهاي سایر و تجاري مجازاتهاي
 نـوزدهم  قـرن  اواخـر  در 3.کردنـد  مـی  اسـتفاده  مسـیحی  مـذهبی  اقلیتهاي برخی از حمایت به ناظر اي

 بـر  کنتـرل  و نظـارت  شـکل  بـه  غالباً و شدند می استفاده جنگ ایام طول در عموماً اقتصادي تحریمهاي
. بودنـد  هدف کشورهاي علیه اقتصادي و دریایی هاي محاصره و استراتژیک و حساس ملزومات صادرات

 چنـدان  ملـل  جامعه میثاق تصویب از قبل تا جنگ زمان از خارج در اقتصادي تحریمهاي از استفاده لیکن
 مرتکـب  کـه  بـود  شـده  تجویز کشورهایی علیه اقتصادي تحریمهاي از استفاده هم میثاق در 4.نبود رایج

 اقتصـادي  تحریمهـاي  اعمال به تهدید از ملل جامعه اگرچه. بودند شده دیگر دولتهاي علیه نظامی تجاوز
 اقتصادي تحریمهاي از استفاده در اما برد، بهره 1920 دهه در مرزي مناقشات از برخی فصل و حل جهت
 طـول  در 5.نیاورد دست به توفیقی چندان تجاوز، از آنها بازداشتن جهت بزرگتر و قدرتمندتر دولتهاي علیه

 سـازي  بلوکـه  و صـادرات  کنتـرل  آمریکا، متحده ایاالت و کبیر بریتانیاي دوم و اول جهانی جنگ دوران
 قابـل  7.نمودنـد  برقـرار  را آنهـا  کنترل تحت اشخاص و نهادها سایر و 6محور قواي به متعلق هاي دارایی
 ایـاالت  و یافتنـد  ادامـه  نیـز  جهـانی  دوم جنگ ختم از پس حتی تحریمها این از بسیاري که است توجه

 کشـورهاي  علیـه  مـالی  و اقتصـادي  محـدودیتهاي  جـامع  سیسـتم  قالـب  در را تحریمها این بعداً متحده
 نیـز  حاضـر  حـال  در 8.است داده گسترش المللی بین تروریستهاي و ذیربط کشورهاي دیگر و کمونیست

 اجرا فراسرزمینی اجرایی گستره با و کشور این داخلی قوانین چهارچوب در اقتصادي تحریمهاي از استفاده
 ایـن  اجـراي  حالـت،  ایـن  در کـه  ویژه به اند شده الملل بین حقوق در مشکالتی بروز باعث که شوند می

 مداخله منع بشر، حقوق همچون الملل بین حقوق بنیادین اصول رعایت پیرامون را هایی چالش ها برنامه
  .     آورد می وجود به را دولتها حاکمیت رعایت و
 بـه  المللـی  بـین  روابـط  در ابزارها مهمترین از یکی عنوان به کجانبهی اقتصادي تحریمهاي کلی، طور به 

 قابـل  اجتمـاعی  و اقتصـادي  هـاي  هزینـه  و آثار و آنها از استفاده فزاینده رشد دلیل به که روند می شمار
 در نـزاع  و بحث محل آورند، می بار به ثالث طرفین و غیردولتی بازیگران هدف، کشورهاي بر که توجهی

 نظـام  از الیتجـزا  بخشـی  عنـوان  به تحریمها این واقع، در. اند بوده الملل بین حقوق در آنها جایگاه مورد
 کنتـرل  تجـاري،  ممنوعیتهاي جمله از مختلفی اشکال در توانند می که شوند می قلمداد دولتها حاکمیتی
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 ایـن  بـا . شـوند  اعمـال  دولتـی  کمکهـاي  و مـالی  تأمین گذاري، سرمایه بر محدودیت واردات، و صادرات
 ملـل  سـازمان  الخصـوص  علـی  المللـی  بین سازمانهاي و دولتها سوي از تحریمها از استفاده تجربه حال

 شـهروندان  و نظـامی  غیـر  جمعیـت  بـر  سـوء  و زیانبـار  آثـاري  تحریمهـا  ایـن  که است داده نشان متحد
. نیسـتند  هـدفی  چنـین  دنبـال  بـه  ضرورتاً تحریمها برنامه آنکه حال گذارند، می برجاي هدف کشورهاي

 بـه  کلـی  و جانبـه  همـه  تحریمهاي از نگرشی تغییر تحریمها اعمال در تا است بوده عاملی مسئله همین
 خـدمات  و کـاال  صـادرات  کنتـرل  بـر  کـه  تحریمهـایی  آیـد؛  پدید 9هدفمند یا هوشمند تحریمهاي سوي

 و هـا  دارایـی  مسدودسـازي  فـرامین  و معـین  اشـخاص  و افراد براي مسافرتی محدودیتهاي استراتژیک،
  . هستند متمرکز مالی حسابهاي

 طـور  بـه  آمریکـا  متحـده  ایـاالت  رهبري به غربی صنعتی کشورهاي اغلب بعد به سپتامبر یازده حادثه از
 خـاص،  دولتهـایی  علیـه  هدفمنـد  صـورت  به کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال به مبادرت اي فزاینده

 اقتصـادي  تحریمهـاي  طرفی از. اند نموده مخدر مواد کنندگان قاچاق و المللی بین تروریستی هاي گروه
 یـا  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  ثالـث  تجـاري  نهادهـاي  و مؤسسـات  خارجی، شرکتهاي علیه نیز مواردي در

 خصـوص  در بـارز  نکتـه . اسـت  شـده  اعمال کنند، می تجارت آن با یا حمایت هدف کشور از غیرمستقیم
 کیفـري  مسـئولیتهاي  اسـاس،  براین و گردند می اعمال ملی قوانین اساس بر که است این تحریمها این

 مـی  وجـود  بـه  کننـد،  می برقرار تجاري روابط هدف کشور با که ثالث نهادهاي و کشورها براي مدنی ای
  . آورند

 آثـار  کـه  چـرا  اند، گردیده نیز بشر حقوق بابت از هایی نگرانی بروز موجب همچنین اقتصادي تحریمهاي
 حقـوق  شـدن  نقـض  احتمـال  هـدف  کشـور  شهروندان زندگی شرایط بر تحریمها این مخرب و آور زیان

 بهداشـت  بـر  حـق  اساسی، داروهاي به دسترسی کافی، غذاي از برخورداري حق همچون بشري بنیادین
 میـزان  روي بـر  اقتصـادي  تحریمهـاي  مـورد  در بحـث  عمده رو، این از  10.برد می باال را... و سالمتی و

 دولتهـایی  دیگـر،  بیـانی  به. است بشري حقوق المللی بین هنجارهاي با مطابقتشان و آنها تأثیر و کارآیی
  ملتـزم  نیـز  بشري حقوق اي معاهده و عرفی تعهدات موجب به طرفی از کنند، می اعمال را تحریمها که

 منزلـه  بـه  شوند، منجر مزبور تعهدات شدن گرفته نادیده به که تحریمهایی اجراي نتیجه در و باشند می 
 اقتصـادي  تحریمهـاي  مشـروعیت  مسـئله،  همـین . بـود  خواهنـد  بشري حقوق المللی بین تعهدات نقض

 مطـرح  نیـز  تحریمهـا  فرسـودگی  موضوع این، کنار در. سازد می مواجه جدي چالشی با را دولتها کجانبهی
 قـدرت  و هـدف  در شـفافیت  مشروعیت، است، نشده تعیین اتمامی تاریخ آنها براي که تحریمهایی. است

 ایـن  شـود  مـی  مطـرح  بشردوسـتانه  هـاي  دغدغـه  کـه  زمانی ویژه به دهند، می دست از را خود اجرایی
 مـورد  را کجانبـه ی اقتصـادي  تحریمهاي که اینست هدف مقاله این در 11.ابدی می بیشتري عینیت مسئله
 در همچنـین  و دولتهـا  المللـی  بـین  رویـه  چـارچوب  در ابـزار  این از استفاده که ببینیم و قرارداده ارزیابی

  .دارد جایگاهی چه المللی بین حقوقی نظام
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  کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اهداف و ماهیت)  اول گفتار
 طبقـه  و اقتصـادي  تحریمهـاي  مفهـوم  و معنا خصوص در تحقیق سوي به را ما که دارد وجود مسئله دو

 استفاده گسترش براي اي جرقه سرد جنگ خاتمه نخست، دهد؛ می سوق آن مختلف اشکال میان بندي
 اعمـال  در محوري و کننده تعیین نقش متحده ایاالت دوره، این طول در« 12.بود اقتصادي تحریمهاي از

 ملتهاي علیه تحریمها بیشتر میان این در که است کرده ایفاء – چندجانبه هم و یکجانبه هم – تحریمها
 میـان  اینکـه  دوم،13.است بوده تضاد در متحده ایاالت منافع با سیاستهایشان که شده اعمال تري ضعیف
 عمومـاً  مفهـوم  واقـع  در. نـدارد  وجـود  ارتبـاطی  هیچگونـه  اقتصادي تحریمهاي مدرن و تاریخی مفاهیم
 مقایسـه  در - هسـتند،  نظـامی  دخالت و دیپلماسی میان اي مرحله اقتصادي تحریمهاي که شده پذیرفته
 تحریمهـاي  از اسـتفاده  سـنتی  لحـاظ  بـه  آنکـه  حـال  رود، می شمار به جدید مفهومی - تاریخی مفهوم

   14.است بوده نظامی اقدام با همراه یا قبل اي مرحله اقتصادي،
 تواننـد  مـی  باشند، داشته المللی بین سطح در است ممکن که خاصی هدف به بسته اقتصادي تحریمهاي

 بـه  توانـد  مـی  کند، می دنبال که اهدافی به توجه با اقتصادي تحریم موسع، تعریف یک در. شوند تعریف
 و روشـها  حالـت  ایـن  در. شـود  تعریـف  هـدف  کشـور  یک علیه شده تحمیل اقتصادي محرومیت عنوان

  قـرار  مـدنظر  تحریمهـا  تعریـف  در شـوند،  مـی  گرفتـه  کار به هدفی چنین به رسیدن براي که ابزارهایی
ـ  اقتصـادي  فعالیـت  که قهري اقتصادي اقدام هرگونه بنابراین. گیرند نمی   نمایـد،  مختـل  را دولـت  کی

 شـود  مـی  منحصر اقداماتی به صرفاً اقتصادي تحریمهاي قلمرو وصف، این با. بود خواهد تعریف مشمول
 از 15.است آن علیه فشار اهرم عنوان به دولت کی تجاري و اقتصادي نظم در اخالل ایجاد آنها هدف که

 روابـط  از اعراض به تهدید ای واقعی انصراف منزله به اقتصادي، تحریمهاي که است توجه قابل نیز طرفی
 مقاصـد  راسـتاي  در و هـدف  دولـت  علیـه ) گذار سرمایه( سرمایه فرستنده دولت سوي از مالی ای تجاري
 کـه  هسـتند  اجبـاري  اقـدامی  کجانبـه، ی اقتصادي تحریمهاي دیگر، نگاهی از. باشند می خارجی سیاست

 هـدف  بـا  و آن صـالحیت  تحـت  نهادهاي و اشخاص یا حکومت یا دیگر کشوري علیه دولت یک توسط
 مـی  اعمـال  است، شده تحریمها بکارگیري باعث که سیاستی یا رفتار تغییر جهت کشور آن ساختن وادار
 گذاري سرمایه تجارت، بر محدودیت به هستند محدود اقتصادي تحریمهاي رهیافت، این با مطابق. شوند

 ایـن  از و دهـد  مـی  کاهش را هدف دولت تجاري منافع و درآمد که فرامرزي اقتصادي فعالیتهاي دیگر و
 تـوان  مـی  بنـابراین  16.سـازند  می تسهیل نظامی اقدام به توسل بدون را نظر مورد تغییرات اعمال طریق
 برخـورد  از اجتنـاب  دارد، قـرار  اقتصـادي  تحریمهـاي  پشـت  که هایی منطق از یکی که آنجا از که گفت

 شـوند  مـی  گرفتـه  کـار  بـه  نظامی عنصر دخالت با همراه که اقداماتی بنابراین است، طرفین میان نظامی
 مخالفتهـاي  و اعتراضـات  همچنـین  17.گیرنـد  نمـی  قرار اقتصادي تحریمهاي ردیف در تعریف این طبق

 بـه  تجـاري  درمـذاکرات  فشار اعمال و نفوذ کسب هدف با که اقتصادي فشارهاي و دیپلماتیک و سیاسی
ـ  جـویی  تالفی به تهدید براین، مضاف. آیند نمی شمار به اقتصادي تحریم شوند، می گرفته کار  عمـل  ای
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   اتخـاذ  تجـاري  اختالفـات  جریـان  در کـه  المللـی  بـین  تجـاري  نظام چارچوب در عملی و واقعی متقابل
   18.گیرند می قرار اقتصادي تحریمهاي نظام از خارج شوند، می

 محـدود  همانـا  اقتصـادي  تحریمهـاي  هـدف  تـرین  اساسی و مهمترین که گفت توان می اوصاف این با
 مزایـاي  و منافع از ساختن محروم یا ممنوعیت ای خارجی گذاري سرمایه جریان و خارجی تجارت ساختن

 اهداف اجراي جهت در غیردولتی بازیگران دیگر یا هدف کشور قبال در دولتی کمکهاي قبیل از اقتصادي
 مـوارد  ایـن  در. کنند دنبال نیز را سیاسی اهدافی است ممکن اقتصادي تحریمهاي. است خارجی سیاست

 کـه  اشخاصـی  و دولتهـا  دیگـر  یا هدف دولت بر اجبار و فشار اعمال یا بازداشتن منظور به تحریمها غالباً
   اعمـال  دارنـد،  اقتصـادي  و تجـاري  مبـادالت  و روابـط  هـدف  دولـت  با اما نیستند تحریم هدف مستقیماً

  19.شوند می
 تـوان  نمـی  که هستند هایی» مجازات« تحریمها که معتقدند برخی اقتصادي تحریمهاي ماهیت مورد در

 کـه  نمود اشاره باید اما 20.هستند تنبیهی ماهیت داراي خاطر همین به و کرد حذف یا نمود لغو را آنها بعداً
 را صادرات کنترل و مالی هاي دارایی مسدودسازي قبیل از اقتصادي تحریمهاي اشکال غالب تعریف این

 کشـور  رفتـار  در تغییـري  کـه  آنگـاه  دارد وجود تحریمها لغو امکان موارد، این در که چرا شود نمی شامل
 اعمـال  طـرف  میـل  و خواسـت  به و است ارادي امري آن لغو و تحریم وضع واقع به. آید می پدید هدف
. بگیرنـد  قرار توجه مورد هم منفی و مثبت جنبه دو از توانند می اقتصادي تحریمهاي. دارد بستگی کننده

 یا رفتار تغییر قبال در کننده اعمال دولت آن در که هستند تحریمهایی آنگونه مثبت اقتصادي تحریمهاي
 بـه  بیشتري دسترسی که دهد می اجازه دولت این به خاص، سیاستی از آن تبعیت یا هدف دولت سیاست

 تحریمهـاي  در دیگر بیانی به 21.دهد می افزایش آن به را خود مالی کمکهاي یا باشد داشته آن بازارهاي
 مسـاعدتهاي  و کمکهـا  جملـه  از شود می پیشنهاد هدف دولت به 22اقتصادي هاي مشوق یکسري مثبت
 به تحریمها این در. ترجیحی تجاري هاي موافقتنامه قالب در تجاري امتیازات سایر و وام پرداخت و مالی

 ایـن  از داد، تغییـر  را خـود  رفتـار  یـا  سیاست کشور این که صورتی در تا شود می وارد فشار هدف کشور
 در شـد،  بحـث  ایـن  از پـیش  که تحریم اشکال کلیه 23.شد خواهد برخوردار تجاري مشوقهاي و امتیازات

 اقـداماتی  به تهدید یا بالفعل و عملی اقدامات متضمن تحریمها این. گیرند می قرار منفی تحریمهاي زمره
 خـاص  سیاستی از دولت این پیروي دلیل به یا کنند می تحمیل هدف دولت به را هایی هزینه که هستند

 تحریمهـاي  در. شود می سلب آن از اقتصادي و تجاري مزایاي و منافع خاص، سیاستی از پیروي عدم یا
. شـود  مـی  داشـته  دریـغ  او از اسـت،  برخـوردار  آن از هـدف  دولت که تجاري و مالی امتیازات آن منفی،

 منزلـه  بـه  معـین،  سیاسـتی  یا رفتار از خاطی دولت تبعیت صورت در امتیازات این استرداد وعده بنابراین
 سـال  در جانبـه  شش گفتگوهاي جریان در نمونه، عنوان به. بود نخواهد مثبت تحریم ای اقتصادي مشوق
 و شـد  پیشـنهاد  مهمی بسیار مشوق یک کشور این به شمالی، کره اتمی سالح خلع برنامه مورد در 2007

 کمـک  از بگذارد، کنار را خود نظامی اي هسته برنامه که بپذیرد شمالی کره اگر که این از بود عبارت آن
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 و همکـاري  و مـالی  بالعـوض  کمکهـاي  سـنگین،  کـوره  نفـت  تـن  میلیـون  یـک  جمله از وسیعی هاي
  24.شد خواهد برخوردار فنی مساعدتهاي

 را اقتصـادي  تحریمهـاي  چشـمگیري  طـور  به قدرتمند کشورهاي 1990 دهه اوایل از که گفت توان می
 طور به خواه و اروپائی جوامع مثل اي منطقه نهادهاي و امنیت شوراي تحریمی هاي برنامه قالب در خواه

 مسـائل  ابزارهـا،  ایـن  از اسـتفاده  حجم افزایش موازات به بنابراین. اند گرفته پیش در یکجانبه و مستقل
 آنهـا  از اسـتفاده  و تحریمها اعمال جهت دولتها صالحیت و توانائی خصوص در مهمی اقتصادي و حقوقی

  تجـاري  فعالیتهـاي  بـر  تحریمهـا  آثار نیز و خود، شده تعیین پیش از خارجی سیاست اهداف به نیل براي
 کـه  دولتهـایی  اینکه جمله از است، گردیده مطرح شرکتها و مالی بازارهاي تنظیم و نظارت و المللی بین 

  اسـتفاده  اقتصـادي  تحریمهـاي  اجراي در نظارتی و قانونی هاي شیوه چه از کنند، می اعمال را تحریمها
 هـدف  کشـور  بـا  کـه  قانونی و مشروع گذاریهاي سرمایه و تجارتها بر محدودیتهایی نوع چه و کنند می 

  . نمایند می اعمال دارند،
  شـوند،  مـی  اعمـال  تحریمهـا  سیاسـت  آنها طریق از که قانونی و حقوقی ابزارهاي که گفت باید پاسخ در
 تصـویب  بـه  خـود  داخلـی  حقوقی نظام در را قوانینی دولتها برخی باشد؛ داشته مختلفی اشکال تواند می 

 دولتهـاي  حالیکـه  در کننـد،  می تجویز خاص دولتهایی یا دولت قبال در را اقداماتی اجراي که اند رسانده
 را شروطی و قوانین تدوین اختیار حکومتی نهادهاي به آن موجب به که اند کرده تصویب را قوانینی دیگر

 این انجام اجازه تا شوند اجابت شروط آن باید تجاري، معامالت از برخی انجام براي که کنند می تفویض
 از توانـد  مـی  حـدودي  تـا  دولت یک توسط شده اتخاذ تحریمی برنامه مشروعیت 25.شود صادر معامالت

 بـه . گیـرد  قـرار  ارزیـابی  و بررسی مورد تحریمها این منشأ قانونی قواعد و مقررات شفافیت میزان رهگذر
 ذیـربط  مقـررات  و قـوانین  در وضوح به باید تحریمها این مقاصد و اهداف که اینست منظور دیگر عبارتی

 همچنین و گردد بیان صریحاً دارد، وجود تحریمها هدف دولت از که خاصی رفتاري انتظارات و گردد درج
. گیرند قرار اشاره مورد دقیقاً باید نیز شد خواهند لغو تحریمها آن، بروز صورت در که شرایطی و احتماالت

 تضـمینات  نـوع  رهگـذر  از توان می را شده اعمال تحریمهاي قانونمندي و مشروعیت میزان نیز سویی از
 بتواننـد  تـا  شـود  مـی  بینـی  پیش تحریمها موضوع حقوقی و حقیقی اشخاص براي که شکلی و اي رویه

 براي دولتها که آید می پیش مواردي در براین، عالوه. داد قرار ارزیابی مورد سازند، مطرح را خود شکایات
 و هـدف  کشـور  تجاري روابط بر ذیربط نظارتهاي و کنترل و شده اعمال تحریمهاي حقوقی مبانی توجیه

 همچـون  دولتهـا  برخـی  مثـال  عنوان به جویند؛ می اتکاء دیگري حقوقی هاي دکترین بر ثالث، اشخاص
 ثالث، طرفین و دولتها تجاري روابط بر محدودیت و کنترل اعمال توجیه راستاي در آمریکا متحده ایاالت

 بـراي  محـدودیت  یـا  ممنوعیـت  ایجاد بر عالوه عنیی 26.اند کرده استناد فراسرزمینی صالحیت مفهوم به
 روابـط  برقـراري  و معاملـه  از نیز را خارجی حقیقی و حقوقی اشخاص و دولتها سایر خود، اشخاص و اتباع

 دولتها نیز مواردي در. آورند می وجود به آن براي را محدودیتهایی یا کنند می منع هدف کشور با تجاري
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 و متحـد  بصـورت  تحریمهـا،  اجراي زمینه در خود مقررات و قوانین و سیاستها ساختن هماهنگ طریق از
 طـول  در متحـده  ایاالت و بریتانیا دولتهاي مثال عنوان به 27.اند نموده اقدام هدف دولتهاي علیه منسجم

 دارائـی  مسدودسـازي  و صـادرات  کنترل به مربوط هاي زمینه در را خود داخلی قوانین دوم جهانی جنگ
 زمان در معموالً 28.کردند می اعمال محور دول علیه یکدست صورت به و نموده هماهنگ بیگانگان هاي

 هـدف  کشـور  اقتصادي توان تقلیل جهت ابزاري عنوان به اقتصادي تحریم از دولتها مسلحانه مخاصمات
 دولـت  یـک  قـدرت  حیـاتی  و مهـم  عناصـر  از یکـی  عنوان به اقتصادي قدرت که چرا اند، کرده استفاده

 تـوان  کاهش جهت اقتصادي ابزارهاي از استفاده دولت، دو مابین فی جنگ زمان در و شود می محسوب
 در. آیـد  مـی  حسـاب  بـه  متخاصم طرف بر غلبه جهت مشروع هاي شیوه از یکی مقابل، طرف اقتصادي

 اقتصـادي  تـوان  از کـه  دولتـی  میـان  ایـن  در هستیم؛ مواجه اقتصادي جنگ یک با ما موارد این در واقع
 اقتصـادي،  جنگ در دولتها برنده برگ دیگر، عبارت به. بود خواهد قدرت موضع در باشد، برخوردار برتري

 وابستگی داراي اقتصادي لحاظ به دولت یک چه هر. آنهاست اقتصادي وابستگی ضعف و شدت میزان در
 پـذیرتر  آسـیب  قهـري  اقتصـادي  ابزارهاي این قبال در نسبت همان به باشد، خارجی کمکهاي به بیشتر
  .بود خواهد
  اقتصادي تحریمهاي یکجانبه کاربرد بر حاکم المللی بین حقوقی اصول:  دوم گفتار

 روي بـر  را تمرکز نقطه باید ساخت، مجرا اقتصادي تحریمهاي بر توان می که اصولی بررسی و تحلیل در
 بنـابراین  داد؛ قرار کجانبهی اقتصادي تحریمهاي از استفاده در اقدامات از دسته سه بر ناظر قواعد و اصول

 اقدام  و مثل به مقابله اقدام: کرد بندي تقسیم اقدام دسته دو به توان رامی کجانبهی اقتصادي تحریمهاي
 بـر  که دارد قواعدي و اصول به بستگی الملل بین حقوق طبق اقدامات این از کدام هر مشروعیت. متقابل

. اسـت  خاطی دولت مجازات آن، از هدف که است قانونی عملی مثل به مقابله اقدام. است حاکم دسته هر
 موجـب  بـه  جائیکـه  در مگـر  شـود  نمـی  نقض تعهدي هیچ آن در که است قانونی جهت بدان عمل این

. باشـد  شـده  محدود اختیاراتش یا باشد شده منع اقدامات قبیل این به مبادرت از دولت خاص، اي معاهده
 سیاسـی  و اجتماعی اقتصادي، هاي هزینه تعهد، نقض بدون که کند اتخاذ را اقداماتی تواند می دولتی هر
 بـه  واکـنش  در مثـل  بـه  مقابلـه  اقدام. نماید تحمیل او صالحیت تحت اشخاص یا هدف دولت بر را...  و

 دولـت  قبـال  در خـود  تعهـدات  نقـض  موجـب  و گرفته پیش در هدف دولت که شوند می اتخاذ اقداماتی
 روابـط  سـازي  محـدود  شـامل  حصر قید بدون اقدامات این. است شده آن منافع به لطمه یا کننده تحریم
 انجـام  عـدم  بـراي  ثالـث  کشورهاي و خارجی شرکتهاي بر فشار اعمال هدف، دولت با تجارت و تجاري
 29.باشـد ...  و هـدف  دولـت  بـه  اقتصـادي  کمکهاي تعلیق هدف، کشور با تجاري روابط برقراري و معامله
 دولتهـا «. گـردد  برمـی  الملـل  بـین  حقوق در 30خودیاري مسئله به مثل، به مقابله اقدام این اتخاذ مبناي
 نماینـد  خودیـاري  بـه  مبـادرت  که برخوردارند عمل آزادي این از عرفی الملل بین حقوق اساس بر عموماً
   31».باشد نداشته وجود دولتها میان اختالف فصل و حل براي مؤثري المللی بین نهاد که هرگاه
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 بـه  کـه  نگریسـت » اصـالحی  اقـدامی « دیـد  زاویه از باید را مثل به مقابله اقدام قالب در تحریمها اعمال
 از دسـته  آن بنـابراین . گیـرد  مـی  انجـام  طـرفین  میـان  عدالت دوباره استقرار و عدالتی بی جبران منظور

 هدفشـان  و شـوند  مـی  اتخـاذ ) دولتهـا  المللـی  بین تخلفات( عدالتی بی قبال در که اقتصادي تحریمهاي
 کـه  کـرد  اشـاره  متقابـل  اقدامات به باید این کنار در 32.شمرد مشروع باید را است موجود وضعیت جبران
 دولت پیشینی تخلف یک به مسبوق واقع در اقدامات این. روند می شمار به غیرقهري جوئی تالفی نوعی
 المللـی  بـین  تعهـدات  انجام و تخلف قطع جهت متخلف دولت به فشار اعمال آن از هدف که است دیگر
 جملـه  از متقابـل  اقـدامات  اتخـاذ  به را زیاندیده دولت المللی بین تعهد هرگونه نقض دیگر، بیان به. است

 نتیجـه  ولـی  شده طی مقتضی راهکارهاي کلیه اینکه بر مشروط سازد، می مستحق اقتصادي تحریمهاي
 شـرط  بـه  و نهائی راهکار یک عنوان به متقابل اقدامات حالت این در. باشد نشده زیاندیده دولت عاید اي

 متحـده،  ایـاالت  و فرانسـه  میـان  دعواي در هوائی خدمات قضیه در. باشند می اتخاذ قابل تناسب رعایت
 کلیـه  کـه  اسـت  نظـر  اتفـاق  مـورد  کلی طور به مسئله این« که داشت اشعار خود حکم در داوري دیوان

 ایـن . باشـند  برخـوردار  ادعایی نقض با تناسب و برابري از میزان یک از باید اول وهله در متقابل اقدامات
 تناسـب  شـرط  رعایـت  زیاندیـده،  دولت اقدامات مشروعیت آستانه بنابراین 33».است افتاده جا قاعده یک
 دوجانبـه  تجـاري  موافقتنامه خالف بر را تجاري تحریمهاي تواند می زیاندیده دولت مثال عنوان به. است

 نقـض  را هدف دولت قبال در خود تعهد کننده تحریم دولت وضعیت این در. کند اعمال طرفین مابین فی
 اتخـاذ  ارتکـابی  تعهـد  نقـض  به واکنش در که است متقابلی اقدام منزله به تعهد نقض این اما است کرده

 اجتمـاعی  و اقتصـادي  هاي هزینه و آثار نباید تحریم اعمال که دارد می الزم تناسب اصل. است گردیده
   34.کند تحمیل هدف دولت به را نامتناسبی آشکارا و حد از بیش
 فقـدان  و یـافتگی  سازمان عدم از نشان الملل بین حقوق در مثل به مقابله و متقابل اقدامات تجویز اساساً
  حقـوق  طبـق  دولتهـا  لیبرالـی،  چـارچوب  یـک  در بنابراین. دارد المللی بین حقوقی نظام در قدرت تمرکز

 بـا  آزادانـه  را خـود  تجاري روابط تجارت، آزادي اصل طبق که برخوردارند اختیار این از عرفی الملل بین 
 قابـل  نکتـه  چند اصل این از. کنند انتخاب را خود تجاري شرکاي اصطالح، به و کنند برقرار دولتها سایر

 نیست معین دولتی با تجاري روابط برقراري یا تجارت انجام به متعهد دولتی هیچ یکسو از: است استنباط
  اینکـه  مگـر  سـازد  محـدود  یـا  لغـو  موقـع  هر در را آن تواند می نیز مناسبات چنین برقراري صورت در و
. باشد کرده محدود یا سلب طرفین از را عمل آزادي یا اختیار این که باشد داشته وجود خاص اي معاهده 

 از تواننـد  مـی  طـرفین  سـایر  طـرفین،  از کـی ی سوي از معاهده این نقض قبال در نیز وضعیت این در اما
 سـایر  علیه توانند می دولتها دیگر، سوي از 35.کنند استفاده متقابل اقدامی عنوان به اقتصادي تحریمهاي

 بـین  تعهـد  نقـض  مرتکـب  هـدف  دولت آیا اینکه از منصرف کنند استفاده اقتصادي تحریمهاي از دولتها
 و 36رایـزمن  مایکـل  جملـه  از حقوقـدانان  از برخـی . خیر یا است شده کننده تحریم دولت قبال در المللی

 بـر  کـه  اسـت  مشخصی حقوقی استانداردهاي بردارنده در عرفی الملل بین حقوق که معتقدند 37استویک
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 جملـه  از المللی بین حقوقی اصول اینان، نظر به 38.هستند حاکم اقتصادي تحریمهاي از کشورها استفاده
 تناسب اصل شد، اشاره که همانطور. هستند ناظر دولتها اقتصادي تحریمهاي گستره بر ضرورت و تناسب

 پـیش  را تحریمها سیاسی و اجتماعی اقتصادي، آثار باید کننده تحریم دولت که دارد تکیه واقعیت این بر
 منـافعی  کسـب  یـا  هـدف  دولـت  بر برابر آثاري و ها هزینه تحمیل در را آنها کارآیی میزان و کرده بینی

 اعمـال  رو ایـن  از. کنـد  ارزیـابی  را آن بـه  وارده خسارات جبران جهت کننده تحریم دولت براي همسان
 متبـوع  شـرکتهاي  بـه  متعلـق  اموال سازي ملی به واکنش در جانبه همه و گسترده اقتصادي تحریمهاي

 رعایـت  مسـتلزم  نیـز  ضـرورت  اصـل  39.شود تلقی متناسبی تحریمی ابزار تواند نمی کننده، تحریم کشور
 دیگـر،  عبـارت  بـه . شـود  مـی  دنبـال  آنها اعمال از که است اهدافی و بحث مورد تحریمهاي میان تعادل

. باشـد  داشـته  ضـرورت  المللـی  بـین  تعهدات اجراي همچون مشروعی اهداف به نیل براي باید تحریمها
 جـایی  تا شود، می اعمال تحریمی اقدام عنوان به گذاري سرمایه و تجارت کاهش که موردي در بنابراین
 تـا  شـود  آن اقتصـادي  رشـد  سطح کاهش باعث و باشد اثرگذار متخلف دولت اقتصاد بر که دارد ضرورت

 گفـت  توان می اصول این رعایت با. آورد پدید هدف دولت سیاست یا رفتار در را نظر مورد تغییرات بتواند
 رونـد  مـی  شمار به المللی بین تعهدات نقض قبال در مشروع اقدامی آیا کجانبهی اقتصادي تحریمهاي که
  .  خیر یا
 کنـد،  می خودنمایی کجانیهی اقتصادي تحریمهاي اجراي زمینه در که مهمی موضوع مسئله، این کنار در

 گـره  کننـده  تحریم دولت ملی صالحیت فراسرزمینی اجراي با تحریمی اقدامات این اعمال که است این
. اسـت  ساخته مواجه المللی بین حقوقی هاي چالش با را اقدامات این مشروعیت  رو این از و است خورده

 اساسـی  اصـول  با اقتصادي تحریمهاي یکجانبه اعمال شود می گفته که است این ها چالش این جمله از
 گـو . دارد مغـایرت  همـدیگر  داخلی امور در مداخله منع و دولتها حاکمیت اصل همچون الملل بین حقوق
 مثـل  المللـی  بـین  آمره قواعد خطیر نقض به واکنش در تحریم اعمال قبال در اصول این به استناد اینکه

 بـه  اقتصـادي  تحریمهـاي  کـه  مـواردي  در لـیکن  است، قانونی وجاهت فاقد بشر حقوق فاحش نقضهاي
 بـه  نیـل  و آنهـا  حاکمه حقوق بر سلطه جهت ضعیفتر دولتهاي بر نفوذ و فشار اعمال جهت ابزاري عنوان
 شـوند،  مـی  گرفتـه  کـار  بـه  قدرتمنـدتر  طـرف  شده تعریف پیش از ملی منافع و خارجی سیاست اهداف

 اجمـالی  بررسـی  بـه  ادامه در که باشد می الزم وصف این با. است باقی خود قوت به جدي ایراد همچنان
  . بپردازیم الملل بین حقوق در صالحیتی اصول
  الملل بین حقوق در صالحیت اصول: سوم گفتار
 آن جمله از که زند می پیوند هم به را مختلفی مسائل دولت سیاست قالب در اقتصادي تحریمهاي اعمال

 اعمال جهت دولت اختیارات با صالحیت«. کرد اشاره الملل بین حقوق در» صالحیت« بحث به توان می
 همچـون  اساسـی  اصـول  و اسـت  مـرتبط  الملـل  بین حقوق با مطابق...  و اموال افراد، بر کنترل و اقتدار

 مشخصـه  صـالحیت، . دهـد  مـی  انعکـاس  را داخلی امور در مداخله عدم و دولتها تساوي دولت، حاکمیت



  ؟ملی سیاست ابزار یا الملل بین حقوق اجراي ضامن الملل؛ بین حقوق در کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال مشروعیت
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 تغییر را حقوقی تعهدات و روابط تواند می که اقتداري اعمال حیث از است دولت حاکمیت بنیادي و اصلی
 -1: باشـد  مـی  عمـده  قالـب  سـه  داراي صالحیت مفهوم کلی طور به 40».دهد خاتمه یا کند ایجاد دهد،

 و امـوال  اشـخاص،  بـر  کـه  اسـت  مقرراتـی  و قـوانین  تصـویب  مفهوم به تقنین، ای 41تجویز بر صالحیت
 اقتـدار  یا اختیار که است صالحیت از شکلی که 42قضاوت بر صالحیت -2 است؛ حاکم خاص فعالیتهایی

  -3 و کنـد؛  مـی  اعطـاء  دیـوان  یـا  محکمـه  یـک  به را قضیه یک در حکم صدور ای رسیدگی جهت الزم
  44.است تصمیماتش و قواعد اجراي براي توانائی و اختیار متضمن که 43اجرا بر صالحیت
 احکـام  اجـراي  و حقایق مورد در قضاوت قوانین، تصویب براي دولت کی صالحیتی اقتدارات و اختیارات

 بـا  همسـان  ثغـور  و حـدود  لحـاظ  به صالحیت حال، این با. گیرد می نشأت آن حاکمیت از اساساً قضایی
 بـود  معتقد و کرد می تفسیر دولت کی خارجی و داخلی استقالل بر را حاکمیت اوپنهایم. نیست حاکمیت

 دارد مطلق اقتدار محدوده آن در واقع اشیاء و اشخاص کلیه بر ملی، مرزهاي چارچوب در حاکم دولت که
 چهـار  الملـل  بین حقوق در اساساً 45.است برخوردار عمل آزادي از نیز ملی مرزهاي محدوده از خارج در و

 و حمـایتی  ،)منفعـل  و فعـال ( شخصی ای تابعیتی سرزمینی، صالحیت:  دارد وجود صالحیتی اصلی مبناي
 قابلیـت  نیـز  اقتصادي تحریمهاي اجراي در و دارند عرفی الملل بین حقوق در ریشه مزبور اصول. جهانی
 فراسـرزمینی  اقـدامات  با رابطه در ویژه به را خود صالحیتی اقتدارات خود، رویه در دولتها اما. دارند اعمال

 مطـرح  را عمـده  چـالش  این اقتصادي تحریمهاي وضع در مسئله همین. کنند می تفسیر متفاوتی طور به
   46.شوند می توجیه المللی بین صالحیتی اصول یا اصل کدام اساس بر اقدامات این که سازد می

 علیـه  دولت یک توسط اقتصادي تحریمهاي یکجانبه اعمال در صالحیت، بودن سرزمینی اصل با مطابق
 دولـت  سرزمینی چارچوب در که بانکی و پولی انتقاالت و نقل تجاري، معامالت و روابط دیگر،کلیه دولتی
 بـر . شـود  مـی  شامل را گیرد می انجام هدف دولت با خصوصی ای دولتی نهادهاي توسط و کننده تحریم

 اقتصـادي  روابط دیگر، دولت توسط الملل بین حقوق نقض به واکنش در تواند می دولت یک اساس، این
 نظـامی،  و هواپیمـائی  تجهیـزات  مثـل  هـدف  کشـور  به استراتژیک کاالهاي صادرات جمله از تجاري و

 یا کند قطع درآورد، تعلیق حال به را دولت آن با...  و مشترك هاي پروژه انجام گذاري، سرمایه مسافرت،
 بـین  تعهـدات  نقـض  قبـال  در کـه  مـادامی  متقابل، اقدام از اي گونه عنوان به اقدامات این. سازد محدود
 کنار در. بود خواهند برخوردار مشروعیت از شوند، گرفته کار به ضرورت و تناسب شرط رعایت با و المللی

 را دارنـد  فعالیـت  او سـرزمین  در که ثالث تجاري شرکتهاي و اشخاص حقوق باید ملی دولت مسئله، این
ـ  تسري از دارد امکان جائیکه تا کند تالش و شمارد محترم  ثالـث  طـرفین  بـه  اقـدامات  ایـن  آثـار  افتنی

 چـارچوب  در تجـاري  اقـدامات  و اموال اشخاص، بر دولت انحصاري صالحیت واقع، در 47.کند جلوگیري
 باختن رنگ حال در بیشتر چه هر آن، فرامرزي وسیع ابعاد با امروزي شده جهانی اقتصاد در اش سرزمینی

   48.است
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 دارد؛ وجـود  دولتهـا  میـان  50عینـی  و 49ذهنی رویکرد دو سرزمینی، اصل رابطه در که است اشاره به الزم
 شده شروع جرائم مجازات و تعقیب براي را خود ذهنی، سرزمینی صالحیت اصل بر تأسی با دولتها برخی

 این لیکن. دانند می صالح است، رسیده نتیجه به دیگر دولت سرزمینی قلمرو در که سرزمینشان داخل در
 آراء از برخـی  در مقابـل  در 51.است نبوده همراه پشتیبانی و حمایت با دولتها المللی بین رویه در تلقی طرز

 یـک  سـرزمین  از خـارج  در ارتکابی جرائم مورد در سرزمینی اصل عینیت المللی، بین قضائی تصمیمات و
 رویـه  در .اسـت  گرفتـه  قرار توجه و بررسی مورد است گذاشته جاي بر آن سرزمین در را آثاري که دولت

 لوتـوس  کشتی قضیه گرفته، قرار توجه مورد مزبور اصل آن در که اي قضیه مهمترین المللی بین قضائی
 اعمـال « کـه  کند می آغاز جمله این با را خود استدالالت المللی بین دادگستري دائمی دیوان 52.باشد می

 ایـن  در کـه  نمـود  اعـالم  دیـوان  53».است ممنوع ثالث دولت سرزمین در قانون اجراي جمله از اختیارات
 منزلـه  بـه  این و درآورد اجرا به عینی سرزمینی اصل اساس بر را خود صالحیت توانسته می ترکیه قضیه
 آورده بـه  تـوان  مـی  ارتبـاط،  ایـن  در 54.نیسـت  کیفري قوانین فراسرزمینی اعمال ممنوعیت فرض نقض

 رکـن  مزبـور،  قضـیه  در. کرد توجه تن هاي ماهی پرونده در تجارت جهانی سازمان استیناف نهاد معروف
 اتحادیـه  از صادره محصوالت برخی علیه امریکا فرامرزي هاي تحریم اعمال الیه، مشار سازمان استیناف

  .کرد تلقی غیرمشروع مزبور سازمان بر حاکم موازین و الملل بین حقوق منظر از را اروپا
 از اعـم  اتبـاعش،  اقـدامات  و فعالیتها بر تواند می دولت یک که معناست بدان نیز تابعیتی صالحیت اصل

 مبنـایی  یکسـو،  از صـالحیت  ایـن . کند صالحیت اعمال باشند که کجا هر در حقوقی و حقیقی اشخاص
 اصـل ( انـد  یافتـه  ارتکـاب  کشور از خارج در ذیربط دولت اتباع توسط که است جنایاتی به رسیدگی براي

 از خـارج  در و دولـت  آن اتبـاع  علیـه  کـه  است جرایمی به رسیدگی جهت دیگر، سوي از و) فعال تابعیت
 جنـگ  طول در اقتصادي، تحریمهاي زمینه در). منفعل تابعیت اصل.(اند یافته ارتکاب آن سرزمینی قلمرو

 سـایر  و بریتانیا متحده، ایاالت که چرا گرفت، شکل متفاوتی هاي رویه 1930 دهه اواخر در و اول جهانی
 و ثالـث  کشـورهاي  تجـاري  روابـط  بـر  را خود فراسرزمینی تجاري نظارت و کنترل متخاصم، کشورهاي

 داخلی شرکتهاي از دسته آن علیه تحریمهایی ویژه به نمودند، اعمال را جنگ طرف کشورهاي با بیطرف
 گسـترش  حقـوقی  مبنـاي  واقع در. گردید اعمال داشتند، تجاري مراودات دشمن با آنها خارجی شعب که

 بـر  کـه  بود تابعیت اصل از وسیع تفسیري ثالث، کشور نهادهاي بر اقتصادي نظارت و کنترل فراسرزمینی
 در 55.دادنـد  مـی  نسبت آن کنترل تحت خارجی شعب و ها نمایندگی به را مادر شرکت تابعیت آن، اساس

 آیـد،  مـی  پـیش  تجاري شرکتهاي علیه کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال در که مسائلی از یکی واقع
 دشـواري  بـا  قـدري  الملل بین حقوق در تجاري شرکتهاي تابعیت تعیین معیار. است شرکت تابعیت بحث
 مسـئله،  همین و باشد ارتباط در کشور چندین با واحد آن در است ممکن شرکت یک که چرا است همراه
 و نـور  شـرکت  قضـیه  در البتـه . سـازد  مـی  مشکل قدري دارد، را کشور کدام تابعیت شرکت اینکه تعیین

 دانسـته  آن تجاري فعالیت اصلی مرکز یا تشکیل محل را شرکت تابعیت دیوان تراکشن بارسلونا روشنائی
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 تحـریم  قـوانین  در جملـه  از کنیم می برخورد استثنائی موارد با کشورها داخلی قوانین در گاهاً اما 56.است
 اما اند شده تأسیس بیگانه کشور قانون اساس بر که شرکتهایی بر را خود صالحیت آمریکا متحده، ایاالت
 اصـل  از کـه  متفـاوتی  تفاسیر وجود با 57.کند می اعمال نیز دارند قرار آمریکائی شخص یک کنترل تحت

 بـراي  عـاملی  عنـوان  بـه  آن از و شـده  ارائـه  متحـده  ایـاالت  مثل دولتها برخی توسط تابعیتی صالحیت
 از اصـل  این نگارنده، عقیده به اما است، شده استفاده ملی مرزهاي فراسوي به صالحیت خزنده گسترش
  . نیست برخوردار اقتصادي تحریمهاي اعمال جهت الزم حقوقی مبناي آوردن فراهم براي کافی ظرفیت

 اصـل . کـرد  اشـاره  نیـز  58جهـانی  اصـل  و حمـایتی  اصل یعنی دیگر اصل دو به باید اصول، این کنار در
 تمامیـت  امنیت، به نسبت که دارد تأکید جرائمی به رسیدگی جهت دولتها صالحیت بر حمایتی صالحیت

 ارتکـاب  ملـی  دولـت  قلمرو از خارج در یکسو از جرائم این. شوند می اعمال آنها حیاتی اقتصادي منافع یا
 اي گونـه  بـه  ماهیتـاً  و است دولت کی حیاتی و ملی منافع بر تأثیرگذاري آنها هدف ازسویی، و ابندی می

 تهدیـد  عنـوان  به که آنچه اینجا در. شوند می هدف دولت اقتصادي منافع به لطمه ورود باعث که هستند
 از و شود می داده تشخیص ذیربط دولت خود توسط رود، می شمار به دولت اقتصادي منافع و امنیت علیه
 بیشتر در اصل این اجراي که شود می باعث مسئله این لذا است، متفاوت هم با دولتها ملی منافع که آنجا

 مبنـایی  توانـد  نمـی  هـم  صـالحیتی  اصل این که رسد می نظر به 59.بگیرد خود به خودسرانه جنبه موارد
 هـدف  صـالحیت،  از قسـم  این در که چرا آورد، فراهم کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال براي منطقی
 اعمـال  در مجرمانـه  عمـل  ماهیت و است خود اقتصادي و حیاتی ملی منافع از صیانت صالحیتدار، دولت

 رفتار بر تأثیرگذاري دولت، هدف کجانبه،ی تحریمی سیاستهاي اجراي در آنکه حال است، دخیل صالحیت
 تحـریم  دولـت  معین خارجی سیاست پیشبرد ای المللی بین تعهدات اجراي منظور به ثالث طرفین یا دولت
 دولت اقتصادي نظم در اختالل ایجاد پی در اند، بوده تحریم اعمال منشأ که اقداماتی اساساً و است کننده
 هـدف  دولـت  اقـدام  که مسئله این اثبات به نیازي کجانبه،ی تحریمهاي اعمال در. اند نبوده کننده تحریم
 جنبه بیشتر بلکه نیست، خیر، یا است شده کننده تحریم دولت اقتصادي منافع و نظام به زیان ورود باعث

 مثـال،  عنـوان  بـه . اسـت  کننده اعمال دولتهاي یا دولت مدنظر اقتصادي تحریمهاي در که است تنبیهی
 کـه  اینسـت  برتـون  -هلمـز  و کنـدي  -داماتو قانون همچون داخلی قوانین وضع از متحده ایاالت هدف

 دارنـد،  گـذاري  سرمایه و تجاري رابطه -کوبا و لیبی ایران، -قوانین این هدف کشورهاي با که را افرادي
  . دهد قرار مجازات مورد
. اسـت  مبتنی الملل بین حقوق بنیادین هنجارهاي اجراي براي دولت هر برحق نیز جهانی صالحیت اصل

 بـین  جامعـه  ارزشـهاي  ترین بنیادین ناقض که است جرمی ارتکاب دولت، صالحیت مبناي مورد، این در
 از فـارغ  کـه  دارد -تکلیـف  مـواردي،  در و - حق جامعه این از عضوي عنوان به دولتی هر و است المللی
 اعمـال  را خـود  کیفري صالحیت قربانیان، و جنایتکاران تابعیت از نظر صرف و جنایات این ارتکاب محل
 اسـاس  بـر  کـه  آنگاه کند می تضمین را کیفري عدالت اجراي که است سازوکاري واقع در اصل این. کند
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 جهانی صالحیت اصل اعمال رو، این از. ندارد وجود صالحیت اعمال براي مبنایی صالحیتی، اصول سایر
 صـالحیت  فراسرزمینی اعمال از وجهی ملی، مرزهاي فراسوي در ارتکابی جنایات مجازات و تعقیب براي
 سـنتی  اصـول  سـایر  بـه  نسـبت  اوالً اصـل  ایـن  اجراي که نمود فراموش نباید لیکن 60.است دولت یک

 ماهیـت  سـازد،  مـی  توجیه را صالحیتی چنین اجراي آنچه دیگر، سوي از و دارد تکمیلی جنبه صالحیت
 نه است المللی بین جامعه بنیادین منافع از حراست و حفظ اصل، این اجراي از هدف. است ارتکابی جرائم
 و قطع طور به توان نمی کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال توجیه در وصف، این با. دولتها فردي منافع
 تـوان  مـی  است، میان در آمره قواعد پاي که آنگاه رسد می نظر به اما. جست اتکاء نیز اصل این به یقین

 استناد جهانی صالحیت اصل به آمره، یا الشمول عام تعهدات نقض چارچوب در متقابل اقدامات اجراي در
 رسیدگی و جلب حکم صدور تحریم، نوع و بوده تحریم مورد فردي که است ممکن زمانی امر این. جست

  . باشد مربوطه داخلی قضایی نظام بستر در وي المللی بین مجرمانه اقدامات به
 کجانبـه ی اقتصـادي  تحریمهـاي  اعمـال  کـه  گفت توان می قسمت، این در مذکور مطالب جمیع لحاظ با

 اي مسـئله  امـا . باشـد  نمی توجیه قابل جهانی و حمایتی تابعیتی، سرزمینی، اصول اساس بر دولتها توسط
 آن و دارد مهـم  ویژگـی  یـک  کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال که است این شد غافل آن از نباید که

 الملـل  بـین  حقوق در که هرچند. است فراسرزمینی صورت به کننده تحریم دولت صالحیت اجراي همانا
 در مداخلـه  بـه  مجـاز  دولتی هیچ حاکمه، حقوق از آنها برخورداري و دولتها کلیه حقوقی برابري لحاظ به

ـ  عرفـی  الملـل  بین حقوق در مواردیکه در مگر نیست او بر خود اراده تحمیل و دیگر دولت داخلی امور  ای
 وجـود  بـه  را چالشـی  یکجانبه صورت به اقتصادي تحریمهاي اجراي لیکن باشد، شده تجویز اي معاهده

 بـه  ادامـه  در. اسـت  شـده  مواجه هدف دولتهاي و کننده تحریم دولتهاي متضاد مواضع با که است آورده
  .پرداخت خواهیم زمینه این در دولتها المللی بین رویه و فراسرزمینی صالحیت بحث

 رویـه  و کجانبـه ی اقتصـادي  تحریمهاي اعمال در فراسرزمینی صالحیت:  چهارم گفتار
       دولتها المللی بین

 سـرزمینی  قلمرو ماوراي در را خود داخلی قوانین بخواهند دولتها که معناست بدان فراسرزمینی صالحیت
 بـا  61.بزنـد  دامـن  دولتهـا  دیگر صالحیت با را هایی تعارض تواند می که اي گونه به درآورند، اجرا به خود

 صـورت  بـه  صـالحیت  از خاصی ابعاد اعمال و بوده همراه تحوالتی با حدودي تا دولتها رویه اینکه وجود
 اساسـی  اصـول  از همچنـان  سـرزمینی  صـالحیت  سـنتی  اصـل  لـیکن  است، داشته مجاز را فراسرزمینی

 اقتصادي تحریمهاي مورد در ویژه به مسئله این واقع در. رود می شمار به الملل بین حقوق در صالحیتی
 عبـارتی  به است؛ گرفته شکل گرایش دو حول دولتها رویه حوزه این در که چرا است، صادق فراسرزمینی

 دولت صالحیت اینکه اول: کند می خودنمایی کلی دیدگاه دو قوانین فراسرزمینی اجراي خصوص در بهتر
 امـور  و فعالیتهـا  اشـخاص،  بـه  نسـبت  کشور یک قوانین فراسرزمینی اجراي و است انحصاري سرزمینی

 سـرزمینی  حاکمیـت  نقـض  منزلـه  بـه  مسـئله  ایـن  که چرا شود قلمداد موجه تواند نمی دیگر کشورهاي
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 و افراد به محدود فقط اقتصادي تحریمهاي اساس بر مسئولیت اعمال اساس، این بر. است ثالث دولتهاي
 اینکـه  دوم. انـد  رسیده ثبت به آنجا در یا کنند می فعالیت کننده تحریم کشور در که شود می شرکتهایی

 شـده  شناسـایی  عرفـی  ای اي معاهده حقوق در اینکه بدون دولت، یک استقالل بر محدودیتی گونه هیچ
 بـر  کـه  شـود  مـی  فرض سرزمینی دولت اگرچه که معناست بدان این. شود گرفته فرض تواند نمی باشد،
ــه ــع فعالیتهــاي کلی ــاي در واق ــایی مرزه ــا دارد نظــارت اش جغرافی ــاي ام  اســت ممکــن دیگــر دولته

 انجـام  از را آنهـا  الملل بین حقوق که جائی در مگر دهند، گسترش فعالیتهایی چنین به را صالحیتهایشان
 سـوي  از عینـی  سـرزمینی  صـالحیت  اصـل  از تلقـی  طرز این  62 .باشد ساخته محدود یا ممنوع کار این

 ایـن . اسـت  مبتنـی  63»اساسـی  تأثیرگـذاري « دکترین بر که گرفته قرار شناسایی مورد آمریکایی محاکم
 همـین  اسـاس  بـر . اسـت  گرفتـه  قـرار  استفاده و ادعا مورد متحده ایاالت سوي از خاص طور به دکترین
 سـرزمین  از خـارج  فعالیتهـاي  بر که دانسته قوانینی وضع به محق را خود آمریکا کنگره که است دکترین
 چنـین  کـه  کـرد  بینـی  پیش بتوان معقول طور به اینکه بر مشروط ،64هستند ناظر و حاکم متحده ایاالت
 قلمـرو  داخـل  در مستقیم و جدي آثاري پذیرد، می صورت متحده ایاالت سرزمین از خارج در که فعالیتی

 عامـل  متحـده،  ایـاالت  قلمرو از خارج اقدام سرزمینی تأثیر واقع، در. گذاشت خواهد جاي بر آن سرزمینی
   65.سازد می توجیه را متحده ایاالت فراسرزمینی صالحیت که است اي کننده تعیین
 و بـودن  اساسـی « خصـلت  از بایـد  ادعـایی  آثـار  ایـن  کـه  اسـت  مهم شرط این تابع دکترین این اعمال
 فراسرزمینی صالحیت مبناي را دکترین این که دولتهایی سایر و آمریکا دولت. باشند برخوردار 66»جدیت

 خود از محافظت براي سپري عنوان به را کجانبهی اقتصادي تحریم سیاستهاي اعمال دهند، می قرار خود
 کشورها سوي از که اعتراضاتی تبع به اما. کنند می تلقی خود قلمرو از خارج فعالیتهاي جدي آثار برابر در

 اسـت،  گرفته صورت دکترین این اساس بر و متحده ایاالت توسط فراسرزمینی صالحیت اعمال به نسبت
 نه اصل، این به استناد در رو این از. اند کرده ایجاد تعدیل خود موضع در حدودي تا متحده ایاالت محاکم

 از انـد  داده قـرار  مـدنظر  نیـز  را دیگـري  معیارهاي بلکه برسد، اثبات به آثار بودن اساسی وصف باید تنها
 67.متحـده  ایـاالت  و ذیـربط  بازیگران میان ارتباط دقیق ماهیت و ثالث دولتهاي منافع کردن لحاظ جمله
 68»خـارجی  روابـط  قـانون  سوم اصالحیه«  403 و 402 بندهاي در که رویکردي که است اشاره به الزم

 از خـارج  فعالیت یک از ناشی[» آثار« مبناي بر تواند می دولت یک که است این است، شده اتخاذ آمریکا
 معقول صالحیت اعمال و بوده جدي و اساسی مقصود، آثار یا اثر که آنگاه کند صالحیت اعمال] سرزمین

 اشـاره  صالحیت اعمال محدودیت به که است موضوعی» صالحیت اعمال بودن معقول«. باشد منطقی و
 عمـل  کـه  دولتی ویژه به برساند، حداقل به را دولتها دیگر صالحیت با تعارض احتمال که نحوي به دارد

  69 .افتد می اتفاق آن قلمرو در ذیربط
 کـه  اي نکته. پردازیم می کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال در دولتها از برخی رویه بررسی به ادامه در
 ابـزاري  عنـوان  بـه  موارد غالب در کجانبهی اقتصادي تحریم که است این خورد می چشم به مورد این در
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 نـه  و – مـداري  قـدرت  رابطه بر مبتنی روند یک در و دولتها خارجی سیاست اهداف پیشبرد و اجرا براي
 در کجانبـه ی اقتصادي تحریم اعمال که است واقعیت این گواه مسئله همین. اند شده اعمال -مداري حق

 اعضـاي  مـابین  فی همکاري و برابري منطق از تا کند می تبعیت قدرت منطق از بیشتر الملل، بین روابط
 سـوي  از طرفـه  یـک  جریـان  شـاهد  کجانبـه ی اقتصادي تحریمهاي اعمال در واقع در. المللی بین جامعه

 در و ضـعیف  دولتهـاي  سـوي  بـه  تکنولوژي و فنی نظامی، اقتصادي، سیاسی، لحاظ به قدرتمند دولتهاي
  . هستیم توسعه حال

  آمریکا متحده ایاالت:  اول مبحث
 ملـی  امنیت و سیاسی اهداف راستاي در و مختلفی هاي زمینه در زیادي کشورهاي بعد به 1945 سال از 

 بـه  70»دیگـران  و هافبـائر « توسط که اي مطالعه اساس بر. اند کرده استفاده اقتصادي تحریمهاي از خود
 بـه  دولتهـا  سـوي  از اقتصادي تحریم مورد 91 در حداقل 1990 تا 1945 سالهاي مابین است، آمده عمل

 اعمـال  مـورد  13 نیز 2000 تا 1996 سال از و مورد 34 نیز 1995 تا 1991 سال از. است شده گرفته کار
 تـرین  عمـده  مـوارد،  این بیشتر در 71.است شده اعمال بعد به 2000 سال از پس نیز مورد 13. است شده

 1914 زمانی فاصله در که اي گونه به است، بوده متحده ایاالت اقتصادي، تحریمهاي کننده اعمال کشور
 سـال  از. اسـت  شـده  اعمال کشور این توسط که بوده تحریمهایی به متعلق مورد 110 حدود در 2000 تا

 بیسـائو  گینـه  ،)  بعـد  بـه   2002( زیمبابوه ،) 2001-2005( هائیتی علیه را تحریمهایی نیز بعد به 2000
 2006( بالروس ،) بعد به 2005( ازبکستان ،) 2003-2005( مرکزي آفریقاي جمهوري ،) 2003 -2004(

 اعمـال  را دیگـر  مـواردي  و) بعد به 2009( ایران ،) بعد به 2006( فیجی ،) بعد به 2006( حماس ،) بعد به
 از است کرده اعمال مختلفی دالیل به بنا را اقتصادي تحریمهاي متحده ایاالت موارد این در. است کرده
 بشـر،  حقـوق  نقـض  جمعـی،  کشـتار  سالحهاي گسترش منع آنها، مالی تأمین و تروریسم با مبارزه جمله

 زمـان  از واقع در. مخدر مواد قاچاق و آمریکائی اتباع به متعلق اموال مالکیت سلب و سازي ملی پولشوئی،
 72.است نکرده استفاده المللی بین اقتصادي تحریمهاي از آمریکا اندازه به کشوري هیچ دوم جهانی جنگ

 و نظـامی  تأثیر نسبی افزایش به تواند می حدودي تا اقتصادي تحریمهاي از آمریکا دولت فزاینده استفاده
 ایـاالت  بـه  کـه  شـود  داده نسـبت  جهـانی  اقتصاد سازي آزاد و سرد جنگ از پس جهانِ در آن اقتصادي

 تحت را المللی بین گذاري سرمایه و بازرگانی تجارت، هاي حوزه از بسیاري که داده را امکان این متحده
  73.بگیرد خود سیطره

 حقـوق  نقـض  و آن ملـی  منافع تهدید همچون دالئلی با آمریکا کجانیه،ی اقتصادي تحریمهاي اجراي در
 پرده پشت در که است آن حقیقت لیکن. است داشته خود فراسرزمینی اقدامات توجیه در سعی الملل بین
 در آن هژمونیـک  جایگـاه  تداوم و حفظ همانا که پروراند می سر در آمریکا که اصلی اهداف اقدامات، این

 علیـه  را خـود  فراسـرزمینی  اقتصـادي  تحریمهـاي  متحـده  ایـاالت  نیـز  سویی از .است المللی بین نظام
 کـرده  اعمـال  دارنـد،  اقتصـادي  مراودات هدف کشور با که ثالث کشورهاي و تجاري مؤسسات اشخاص،
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 و دارنـد  قرار اولیه تحریمهاي مقابل در که هستند موسوم» ثانویه تحریم« به تحریمها از قسم این. است
 کشـور،  یک تحریم قوانین برخالف که است ثالثی حقوقی و حقیقی اشخاص و دولتها مجازات آنها، هدف

 مـی  پـا  زیـر  را قـوانین  ایـن  اصطالح به و کنند می برقرار بازرگانی و تجاري روابط تحریم مورد کشور با
 نقـض  دلیـل  به هدف کشورهاي علیه مستقیم و اولیه تحریمهاي مشروعیت مورد در که چند هر. گذارند
 دیگر با مالی و تجاري روابط تعلیق و قطع ای برقراري در دولتها اقتصادي آزادي اصل و المللی بین قوانین

 قـانونی  جایگاه لیکن نمود، ارائه آنها بودن قانونی با رابطه در را توجیهاتی و استدالالت توان می کشورها
 قـانون « بنامهـاي  1996 سـال  در آمریکـا  کنگره مصوبه دو. است تردید مورد شدت به ثانویه تحریمهاي
 دموکراتیـک  همبسـتگی  و آزادي قانون« و» کندي -داماتو« قانون به معروف» لیبی و ایران تحریمهاي

 قـوانینی  اجرائـی  قلمرو 74.روند می شمار به قوانین این بارز نمونه» برتون -هلمز« قانون به معروف» کوبا
 برقـراري  از را دولت این خود و کننده تحریم دولت اتباع یکسو از یعنی است، جنبه دو داراي دست این از

 ثالـث  اشـخاص  و دولتها سایر تجاري روابط در دیگر، سوي از و کند می منع هدف دولت با تجاري روابط
 در کـه  کننـد  مـی  وادار را آنهـا  نوعی به و آورند می وجود به را ممنوعیتهایی و محدودیتها هدف کشور با

 تنها نه تحریمها این اعمال. شوند همساز و همراه آنها با -ناحق یا حق به -کشور یک علیه تحریم اعمال
 اشـخاص  و دولتهـا  آزادي و حـق  نقض منزله به بلکه نیست، توجیه قابل اقتصادي آزادي اصل اساس بر

 اعمـال  کـه  نمانـد  ناگفتـه . رود مـی  شـمار  به شان تجاري شرکاي با خود تجاري روابط برقراري در ثالث
 مشـکالتی  و کند مواجه اخالل با را الملل بین تجارت بر حاکم نظم تواند می ثانویه اقتصادي تحریمهاي

 روبروسـت  انتقاداتی با تحریمها این اجراي رو این از. آورد وجود به یکدیگر با کشورها تجاري روابط در را
 بازارهـا  امـروزه  کـه  است معتقد مقابل در اما متحده ایاالت 75.شوند می قلمداد الملل بین حقوق ناقض و

 اثـر  در آن بازارهـاي  کـه  شـود  می موجب تکنولوژیکی پیشرفتهاي و اند شده آزاد و جهانی بیشتر هرچه
 دسـترس  در بـا  آمریکا جهت، بدین و بگیرند قرار تأثیر تحت کشور این از خارج در گرفته صورت اقدامات

 تجـاري  روابط برقراري از را آنها خارجی، تجاري مؤسسات و شرکتها براي خود بزرگ بازارهاي دادن قرار
  76.دارد می باز هدف کشورهاي با

 داخلـی  مقـررات  و قوانین اساس بر آمریکا کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال که است یادآوري به الزم
 می کنگره آمریکا، اساسی قانون 1 ماده 7 قسمت 3 بند موجب به واقع در. است گرفته صورت کشور این

 قـرار  خـود  قانونی نظارت مورد را خارجی کشورهاي و متحده ایاالت میان اقتصادي روابط و تجارت تواند
 تحریمهـاي  اعمـال  اختیـار  تواند می کنگره همچنین 77.کنند وضع خصوص این در را الزم قوانین و داده

 بـراي  الزم تصـمیمات  آمریکـا،  ملی منافع از صیانت جهت در تا کند واگذار جمهور رئیس به را اقتصادي
 78لیبی و ایران تحریمهاي قانون موارد، این از یکی شد، اشاره نیز قبالً که همانطور  کند اتخاذ آنرا اعمال

 آنهـا،  فعالیـت  محـل  از منصـرف  خـارجی،  اتباع کلیه به نسبت قانون این. است 1996 آگوست 5 مصوب
 سالحهایی تولید در ای لیبی یا ایران انرژي بخش در گسترده تجارت ای گذاري سرمایه که شود می اعمال



  جاوید احسان 
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ـ  کشـتارجمعی  سالحهاي از استفاده بر حاکم معاهدات برخالف آنها ساخت که  گسـترش  منـع  معاهـده  ای
 انـد  گرفته صورت قبالً که گذاریهایی سرمایه قانون این البته. دهند می انجام است، اي هسته سالحهاي

 علیـه  را اقتصادي تحریمهاي باید آمریکا جمهور رئیس که داشت می اعالم قانون این .گیرد نمی بر در را
:  نمایـد  اعمـال  اسـت،  داده انجام را ذیل اقدامات از هرکدام 1996 آگوست 5 تاریخ از که» شخصی« هر
 20 به 1997 آگوست 5 در که( یکسال در بیشتر یا و آمریکا دالر میلیون 40 ارزش به گذاري سرمایه... «

 توسـعه  بـراي  ایـران  توانایی توجهی قابل صورت به و مستقیماً که) یافت کاهش سال هر در دالر میلیون
 قانون این 9 ماده الف بخش طبق همچنین) 5 ماده الف بخش طبق(» ...دهد می افزایش را نفتی میادین
 دارد؛ وجـود  کننـد  مـی  گـذاري  سـرمایه  ایـران  در که خارجی اشخاص علیه تحریمها تعلیق یا لغو امکان
 کـه  منظـور  ایـن  بـه  انـدازد  تـأخیر  به روز 90 تا را تحریمها اعمال تواند می جمهور رئیس براین، مضاف
 اگـر ). 9 مـاده  الف بخش 2بند( کند مذاکره تحریم مورد خارجی اشخاص متبوع دولت با که باشد فرصتی

 رئـیس  آنصـورت  در دهد، انجام تحریم تحت فعالیتهاي خاتمه جهت در اقدامی اشخاص این متبوع دولت
 در). 9 ماده الف بخش 3 بند( اندازد تأخیر به دیگر روز 90 براي را تحریمها عملی اجراي تواند می جمهور
 1بنـد  طبـق ( بمانند باقی خود قوت به سال دو مدت به حداقل باید شوند، می اعمال تحریمها که مواردي

 از قبـل  توانـد  مـی  جمهـور  رئیس تحریمها، اجراي از یکسال از پس که استثناء این با ،)9 ماده ب بخش
 را خـاطر  اطمینان این کنگره به اینکه بر مشروط درآورد تعلیق حال به را آنها اجراي ادامه سال، دو خاتمه
 نخواهـد  فعالیتهایی چنین وارد آگاهانه آینده در و داده خاتمه فعالیتهایش به تحریم مورد شخص که بدهد

 آگوسـت  5 تـا  1996 آگوست 5 از( ساله 5 زمانی دوره کی براي قانون این). 9 ماده ب بخش 2 بند( شد
 سال اصالحات از پس. شد تمدید دیگر ساله 5 دوره کی براي 2001 سال در اما بود شده تصویب) 2001
   79.االجراست الزم نیز حاضر حال در و شد تمدید دیگر بار آن، شمول از لیبی شدن خارج و 2006

  انگلستان اقتصادي تحریمهاي نظام:  دوم مبحث
 یکسـو  از: نمایـد  می پیروي جانبه دو راهبردي از انگلستان کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال سیاست 

 از و کنـد  می برقرار هدف خارجی اشخاص و دولتها علیه مستقیماً را اقتصادي تحریمهاي انگلستان دولت
 اجـراي  راستاي در تا است شده داده کابینه اعضاي و وزراء به ذیربط قوانین توسط اختیار این دیگر، سوي

 طول در تاریخی، پیشینه لحاظ به 80.سازند برقرار را ثانویه تحریمهاي دولت، توسط شده وضع تحریمهاي
 شدند می اجرا اضطراري وضعیت قوانین اساس بر انگلستان اقتصادي تحریمهاي دوم و اول جهانی جنگ

 هم و متخاصم دول علیه هم را تحریمها ،)فرعی( ثانویه قوانین وضع با تا داد می اجازه دولت وزراء به که
 تا دهد می وزراء به را الزم اختیارات که تحریمها به مربوط قوانین جمله از. کنند اعمال دولتی غیر اهداف

 کنند، اعمال انگلستان تحریمی استراتژي از بخشی عنوان به را مالی و اقتصادي محدودیتهاي و تحریمها
 مقـرر  کـه  کـرد  اشـاره  1939 مصوب» گمرکات و صادرات واردات، بر ناظر اختیارات قانون« به توان می

 دلیـل  هر به کاال هرگونه واردات یا صادرات از که است برخوردار اختیار این از خارجه امور وزیر که داشته
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 درخواسـت  است ممکن بازرگانی وزارت از« که شده مقرر قانون این اول قسمت در. آورد عمل به ممانعت
 کنتـرل  و تنظـیم  یـا  سـاختن  ممنـوع  بـراي  آن زعم به که نماید اعمال تاجائی را مقرراتی چنین که شود

 علیـرغم  81».است مقتضی خاص کاربرد با کاال هرگونه یا آن از کاال صادرات یا انگلستان به کاال واردات
 در اما است، دوم جهانی جنگ طول در اجرا براي موقتاً که بود شده قید قانون این تصویب زمان در اینکه
. رود مـی  شمار به انگلستان صادرات و واردات جهت مجوز صدور براي قانونی اختیارات مبناي حاضر حال

 جنـوبی  رودزیـاي  علیـه  شـده  اعمـال  تحریمهـاي  جملـه  از تحریمهـا  از برخی اعمال در انگلستان دولت
 بـه  بودنـد،  گرفته قرار امنیت شوراي تحریمهاي هدف که کشورها دیگر و عراق و) 1980( ایران ،)1965(

  .                     بود جسته تمسک مزبور قانون
 اسـناد  تـا  دهـد  می اختیار داري خزانه وزارت به که است) 1947( ارزي مبادالت کنترل قانون دوم، مورد

 انگلسـتان  دولـت . کنـد  صـادر  خارجی ارز با معامالت و مبادالت ساختن ممنوع یا محدود جهت را قانونی
 زیمبـابوه ( جنـوبی  رودزیـاي  علیـه  ارزي نظارتهـاي  اعمال براي الزم قانونی اسناد قانون، همین براساس

 علیه را ارزي محدودیتهاي نیز حاضر حال در و نموده صادر را یوگسالوي فدرال جمهوري و عراق ،)فعلی
   82.است کرده اعمال آنها حامیان و مشخص تروریستی گروههاي میانمار،

 تـا  دهـد  مـی  اختیـار  کابینـه  به که است» متحد ملل سازمان مورد در 1949 مصوب قانون« دیگر، مورد
 اسـاس،  ایـن  بـر  کابینـه . کنـد  اتخـاذ  امنیت شوراي آور الزام هاي قطعنامه اجراي جهت را الزم اقدامات

 نظـر  مـورد  تحریمهـاي  دیگـر  و مسـافرتی  ممنوعیتهـاي  ها، دارایی مسدودسازي جهت قانونی دستورات
   83.است کرده اتخاذ را یکم و بیست قرن اول دهه و 1990 دهه در امنیت شوراي

 نظـارت  ،)2002( صـادرات  کنتـرل  قانون مضاعف، کاربرد داراي کاالهاي صادرات بر نظارت با ارتباط در
 صـادرات  بـراي  بایـد  قـانون،  ایـن  طبق. کند می بینی پیش انگستان صادرات به نسبت را اي جانبه همه

 و قلمـرو  2001 سـال  از.  شـود  صادر مجوز چندگانه و مضاعف کاربرد داراي کاالهاي و نظامی کاالهاي
 و معامله که ثالثی اشخاص و تروریستها حامی دولتهاي و یافته وسعت انگلستان مالی تحریمهاي محدوده
 بـر  در نماینـد،  مـی  مسـاعدت  آن بـه  یا کنند می تسهیل را تروریستی سازمانهاي یا تروریستها با تجارت
 کنـار  در تروریسـتی،  گروههـاي  مـالی  تـأمین  انگلستان حقوقی نظام در که است توجه قابل. است گرفته

 انگلسـتان  اقتصـادي  تحریمهـاي  از دیگر بخشی همچنین 84.روند می شمار به مالی جرائم جزو پولشوئی
 اتحادیـه  مقـررات  و امنیت شوراي هاي قطعنامه اجراي در آنها مالی حامیان و تروریستی گروههاي علیه

 از برخـی  و آنهـا  حامیـان  و تروریسـتی  گروههـاي  هـاي  دارایـی  و اموال سازي بلوکه راستاي در اروپایی
  .است گرفته صورت کشورها
  ژاپن کجانبهی اقتصادي تحریمهاي:  سوم مبحث

 شوراي سیستم از خارج و کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال به چندانی تمایل 2006 سال تا ژاپن دولت
 سـرزمین  فـراز  از شمالی کره موشکهاي پرتاب به واکنش در سال این از اما داد، نمی نشان خود از امنیت
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 کـار  بـه  را کشـور  ایـن  علیـه  خـود  کجانبهی اقتصادي تحریمهاي برنامه ،2006 و 1998 سالهاي در ژاپن
 گرفته نشأت قانون سه از کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال براي ژاپن دولت اختیارات کل در 85.گرفت
 از جلـوگیري  بـر  نـاظر  خـاص  اقدامات قانون ، FEFTCL(86( خارجی ارز و تجارت کنترل قانون: است
ــتیها ورود ــه کش ــادر ب ــانون و LSMCIPES(87( بن ــانون EITL.(88( صــادرات و واردات انجــام ق  ق

FEFTCL براساس. است ژاپن خارجی تجارت بر حاکم قانون مهمترین و شده تصویب 1949 سال در 
 شـامل  تجاري معامالت یا کاال صادرات یا واردات شامل تجاري معامالت تواند می ژاپن دولت قانون این
 قانون، این اصلی و اولیه هدف که است ذکر قابل 89.سازد ممنوع یا محدود را خارجی گذاري سرمایه و ارز
 بـه  زمـانی  قـانون  ایـن . اسـت  ملی اقتصاد پیشرفت و توسعه و تجارت در پایدار توازن و تعادل بردن باال

 حفـظ  تجـاري  تعـادل  که بود ضروري و بود مضیقه در خارجی ارز شدید کمبود از ژاپن که رسید تصویب
 در. کنـد  حفـظ  را وودز برتـون  سیسـتم  چارچوب در خارجی ارز ثابت نرخ برابري بتواند ژاپن اینکه تا شود
 اعطاء دولت به کجانبهی تحریمهاي اعمال جهت وسیعتري اختیارات و شد اصالح مزبور قانون 2004 سال

  .گردید
 دولـت  بـه  را اقتصـادي  کنترل اعمال جهت الزم اختیارات که است واردات و صادرات قانون دیگر، قانون
 خـارجی  صـادرات  هـاي  موافقتنامـه  که موردي در صادرات میزان و قیمتها تنظیم ویژه به دهد، می ژاپن
 تحریمهـاي  اعمـال  مبنـاي  کـه  سـوم  قـانون  90.خـاص  شرایط در واردات دستور صدور نیز و دارند وجود

 مـی  ژاپـن  بنـادر  بـه  ها کشتی ورود از جلوگیري بر ناظر خاص اقدامات قانون است، بوده ژاپن اقتصادي
 ژاپـن،  در امنیـت  و صـلح  از حراسـت  و حفـظ  ارتقاء و رشد منظور به که دهد می اجازه دولت به که باشد

 کشتی ورود که دهد می اختیار دولت به قانون این 1 ماده .کند وضع را اي کجانبهی اقتصادي تحریمهاي
 کـره  به متعلق کشتی یک ورود از 2006 سال در مثال، عنوان به. سازد محدود یا ممنوع را آن بنادر به ها

 بـه  مجـاز  را ژاپـن  دولـت  قـانون  ایـن  2004 سال اصالحیه همچنین. شد جلوگیري ژاپن بنادر به شمالی
 مسـئولیت . اسـت  کرده آن ملی امنیت به مربوط وضعیتهاي قبال در کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال
   91.است دارایی وزارت با قوانین این مطابق ژاپن اقتصادي تحریمهاي اجراي

   برنامـه  پـی  در ژاپـن  کجانبـه ی اقتصـادي  تحریمهـاي  شـد،  اشاره هم مبحث این ابتداي در که همانطور
 یـا  رفتـار  در تغییـر  ایجـاد  جهـت  زمینه این در ژاپن دولت. گرفت شکل شمالی کره موشکی و اي هسته

 و مثبـت  تحریمهاي از اش اي هسته و موشکی برنامه ادامه از خودداري براي شمالی کره دولت  سیاست
 روابـط  سـازي  عادي اقتصادي، حمایتهاي و همکاري بر مبنی پیشنهاداتی ارائه: است کرده استفاده منفی

 شـکل  به اقتصادي حمایتهاي  امنیت، شوراي 1737 قطعنامه از شمالی کره تبعیت بر مشروط دیپلماتیک
 بانکهـاي  توسط بانکی و مالی اعتبارات ارائه ، بشردوستانه کمکهاي و پائین بهره نرخ با مدت بلند وامهاي

 ایـن  کنـار  در 92.شـمالی  کـره  در خصوصـی  بخـش  اقتصـادي  فعالیتهـاي  توسـعه  و حمایت جهت ژاپنی
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 و مسـافرتی  ممنوعیتهاي جمله از منفی تحریمهاي از برخی ژاپن ،)مثبت تحریمهاي( اقتصادي مشوقهاي
   93.است کرده اعمال نیز را نظامی و غیرنظامی مضاعف مصارف داراي کاالهاي صادرات وکنترل هوایی

 شروع با لیکن رود، می شمار به ایران نفت خریداران از یکی ژاپن که کرد اشاره باید نیز ایران با ارتباط در
 واردات قطع هاي هزینه بودن باال علیرغم نیز ژاپن ایران، علیه اروپایی اتحادیه و آمریکا نفتی تحریمهاي

 ایـن  در. اسـت  پیوسـته  نفتـی  تحریمهـاي  کارزار در اروپایی متحدان و آمریکا صف به ایران، از خام نفت
 علیـه  را اقـداماتی  مجموعـه  امنیت، شوراي هاي قطعنامه با همسو و 2011 دسامبر در ژاپن دولت ارتباط

 عمیـق  نگرانی اعالم پی در ژاپن دولت واقع در 94.است گرفته پیش در و اتخاذ ایران اي هسته فعالیتهاي
 را اقـدامات  ایـن  کـه  گرفـت  تصـمیم  ایران، اي هسته برنامه خصوص در اتمی انرژي المللی بین آژانس

 کابینـه  تأیید به 2011  دسامبر 9 تاریخ در که) FEFTCL( خارجی ارز و تجارت کنترل قانون براساس
 ،1737 هـاي  قطعنامـه  راسـتاي  در اقـدامات  ایـن  که شده اشاره مصوبه این در. نماید اجرا و اتخاذ رسید،
 امنیـت  و صـلح  حفـظ  براي المللی بین تالشهاي به کمک جهت و امنیت شوراي 1929 و 1803 ،1747

 اوالً» ژاپـن  خارجـه  امـور  وزارت دسامبر 9 مورخه ابالغیه« اساس بر بنابراین. شوند می اتخاذ المللی بین
 یـا  ایران اي هسته برنامه به توانند می که حقیقی شخص یک و مؤسسه و نهاد 106 هاي دارایی و اموال

 بـا  ژاپن بانکی روابط ثانیاً 95.گردد می ضبط و مسدود کنند، کمک اي هسته سالحهاي توسعه و پیشرفت
  96.گردد می بلوکه آنها اموال و قطع است، شده درج لیست این در آنها اسامی که بانکهایی

 ایـن  تمـام  در اینکـه  اول دارد؛ وجـود  اهمیت حائز نکته چند شدند، بررسی اجماالً که موردي سه این در
 بـه  کننده تحریم دولت داخلی قوانین اساس بر موارد غالب در کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال موارد،

 امنیـت  نظـام  اجـراي  و امنیـت  شـوراي  تصمیم راستاي در که بوده موردي کمتر و اند شده گذاشته اجرا
 صـورت  بـه  را خـود  داخلـی  قـوانین  کننـده  تحـریم  طـرفین  مـوارد،  این در اینکه دوم باشد؛ بوده جمعی

 اصـول  حیـث  از را تحریمـی  اقدامات این مشروعیت تواند می مسئله این که اند کرده اعمال فراسرزمینی
 قـانون  فراسـرزمینی  اعمـال  کـه  چـرا  سـازد،  مواجه جدي چالش با الملل بین حقوق در سنتی صالحیتی

 قلمـداد  کشور یک استقالل و حاکمیت حریم انگاشتن نادیده منزله به است ممکن کشور کی تحریمهاي
 ملـی  منافع تأمین و ملی امنیت حفظ بیشتر دارد، وجود اقدامات این وراي در که اصلی دغدغه سوم، شود؛
 صـلح  مثـل  المللـی  بین مشترك ارزشهاي و منافع از حراست و حفظ دغدغه تا است کننده تحریم طرف
 بـه  پاسـخ  در اینکه عین در که گردد تشبیه دولبه چاقویی به تواند می تحریم واقع در. بشر حقوق و پایدار
 تحـریم  دولـت  ملـی  منـافع  و امنیـت  اهداف واحد آن در تواند می شود، می اتخاذ المللی بین تخلف یک

 اهـداف  بـا  تواننـد  می زمان هر در کجانبهی اقتصادي تحریمهاي بنابراین. باشد داشته پی در نیز را کننده
 اقتصـادي  تحـریم  برنامـه  یـک  مشـروعیت  میـزان  کننده تعیین تواند می که آنچه. شوند اعمال مختلفی

 کشـور  عملـی  اقـدامات  به باید عمل در البته. است کننده تحریم طرف واقعی نیت و قصد باشد، کجانبهی
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 اتخـاذ  بـه  اقـدام  شـورا،  هاي قطعنامه اجراي قصد به دولتی دارد امکان که چرا داشت، توجه نیز مربوطه
  .نماید بشر بنیادین حقوق موازین خالف هایی تحریم
 یـا  مشـروعیت : الملل بین حقوق در کجانبهی اقتصادي هاي تحریم جایگاه:  پنجم گفتار
     مشروعیت؟ عدم

 عالیـه،  اقتـدار  فقدان نظیر هایی ویژگی با تواند می که است افقی حقوقی سیستم یک الملل بین حقوق«
 در 97». شود می توصیف باشد، شده تفویض مرکزي ارگانهاي به که قانون اجراي و زور از استفاده تمرکز

 روي منتقـدان  اصـلی  تمرکـز  عمومـاً  الملـل،  بین حقوق شدن محسوب» حقوق« به راجع سنتی بحثهاي
 ایـن  از و است بوده المللی بین و داخلی حقوقی نظام میان تطابق و اجرا ضمانت و قانونگذار فقدان مسئله
 بـه  الملـل  بـین  حقـوق  ایـن،  وجود با 98.بودند آن مقررات و قواعد بودن آور غیرالزام ادعاي مقام در حیث

 بر بیشتر و کند می عمل متمرکز حقوقی سیستم یک از متفاوت صورتی به افقی، حقوقی نظام یک عنوان
 اسـت  سیسـتمی  الملـل  بین حقوق واقع در. اجبار و تبعیت بر تا است مبتنی» رضایت« و» تقابل« اصول

 تحریم جویانه، تالفی اقدامات متقابل، اقدامات قبیل از یاري خود بر مبتنی اقدامات آن در که غیرمتمرکز
 یـک  اتکـاء  رو ایـن  از. باشـند  مـی  آن قواعـد  و اصول و هنجارها نقض با مقابله بارز وجه خود، از دفاع و

 حقوقی سیستم یک با قیاس در آن بودن ابتدائی و بودن غیرمتکامل مبین اقدامات، این بر حقوقی سیستم
  .است شده نهادینه و متکامل

 الملـل،  بـین  حقوق قواعد اجراي تضمین جهت در نه اقدامات قبیل این داردکه وجود آن بیم میان این در
 زور بـه  توسل ممنوعیت اصل توجه با. شوند گرفته کار به دولتها شخصی منافع و اهداف راستاي در بلکه

 نظـامی  زور از کارآمـدتر  لیکن غیرقهرآمیز ابزاري اقتصادي تحریمهاي بسا چه دولتها، مابین فی روابط در
 زور بـه  توسـل  بـا  مقایسـه  در کمتري مراتب به هاي هزینه ابزارها این از استفاده که خصوص به باشند،
 تـأثیر  -دولتهـا  این نظر مورد نتایج تواند می نیز طرفی از و دارد پی در کننده اقدام دولتهاي براي نظامی
 بـه . سـازند  بـرآورده  هزینـه  کمترین با و نحو بهترین به را -تحریم مورد دولت سیاست یا رفتار بر گذاري

 مقامات باالخص و حکومت بر دشواري و فشار ساختن وارد تحریمها، اعمال از هدف موارد غالب در واقع،
 کننـده  تحـریم  دولـت  هاي خواسته از تبعیت و آن سیاستهاي در تغییر ایجاد جهت هدف دولت حکومتی

 به تحریمها این اثر در که سختی و رنج« که است این تحریمها تئوري در اصلی فرضیات از یکی 99.است
 یـا  دولـت  نظـر  مـورد  تغییرات انجام جهت آنها که شد خواهد باعث آید، می وارد هدف کشور شهروندان

 تحریمهـاي  که کرد اشاره توان می زمینه این در 100».آورند فشار خود حکومت به کننده تحریم دولتهاي
 خاطی دولت مجازات صرفاً هدفشان شوند، می اعمال الملل بین حقوق قواعد نقض قبال در که اقتصادي

   101.هستند هدف دولت رفتار در تغییر ایجاد دنبال به بیشتر بلکه نیست،
  حقـوق  اصـول  از برخـی  بـا  شـوند،  مـی  اعمال دولتها توسط یکجانبه طور به که تحریمهایی حال، این با
 مـی  تحریمهـا  ایـن  طرفـی  از. هستند تعارض در دولت حاکمیت و مداخله منع اصل همچون الملل بین 
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 از. باشـند  داشـته  قـرار  تضاد در نیز دولتها میان تجاري روابط برقراري آزادي و آزاد تجارت اصل با توانند
 در را تحریم مورد کشور جمعیت تحریمها این که چرا اند، شده واقع انتقاد مورد اقتصادي تحریمهاي اینرو
 بـوده  تحریمهـا  اعمـال  سرمنشـأ  آن سیاسـت  یا رفتار که را رژیمی خود نه دهند می قرار هدف مورد کل

 شـهروندان  و جمعیـت  بـر  اقتصادي فشار که است عقیده این بر اقتصادي تحریمهاي "تئوري" 102.است
 ایـن  کـل  در بنـابراین  .دهد انجام را نظر مورد تغییرات تا بود خواهد حکومت بر فشار منزله به کشور یک

 استفاده آشکار پیامد و نتیجه واقع در. آن حکومت تا شود می تحریمها قربانی که است کشور یک جمعیت
 قـرار  هدف مورد را انسانی جمعیت که است این اقتصادي تحریمهاي همانند غیرنظامی قهري اقدامات از

 بحرانـی  بـروز  بـه  اقتصـادي  تحریمهـاي  تـداوم  و حفـظ  که است ممکن موارد برخی در حتی. دهند می
 آثـار  میـان  بایـد  هدف کشور بر اقتصادي تحریمهاي آثار مورد در براین، مضاف. گردد منجر بشردوستانه

 وارده محدودیتهاي و تحریمها که نیست شکی که حالی در. شد قائل تفکیک آنها سیاسی آثار و اقتصادي
 اما کند، می تحمیل هدف کشور اقتصادي و اجتماعی رفاه بر را هایی هزینه سرمایه، و کاال آزاد جریان بر
 کشـور  در سیاسـی  تغییـرات  بـه  منجر توانند می چگونه اقتصادي هاي هزینه این که مسئله این مورد در

   103.دارد وجود جدي تردید و شک جاي شوند، هدف
 مداخلـه  منـع  اصـل  همچـون  الملـل  بـین  حقـوق  اصول از برخی ناقض را کجانبهی اقتصادي تحریمهاي

 کرده تعریف دیگر دولت امور در دولت کی قهري ای اجباري دخالت عنوان به را مداخله اوپنهایم. دانستیم
 از حمایـت  و دولتها داخلی امور در مداخله بودن پذیرش قابل غیر« مورد در 1965 اعالمیه طبق 104.است

 دیگر دولت بر دولت یک کنترل یا نفوذ مختلف اشکال تواند می مداخله این 105»آنها حاکمیت و استقالل
 مسـتقیم  ندارد حق دولتی هیچ اعالمیه، این یک بند وفق. اقتصادي فشار یا تهدید جمله از شود شامل را
 مداخلـه  ترتیـب،  بدین. نماید دخالت دیگر دولتهاي خارجی ای داخلی امور در دلیلی هر به و غیرمستقیم یا

ـ  سیاسـی  اقتصادي، عناصر علیه یا دولت شخصیت علیه تهدید به اقدام یا مداخله اشکال کلیه و نظامی  ای
 سیاسـی،  اقـدامات  از توانـد  نمـی  دولتـی  هـیچ  کـه  شـده  اشاره هم دو بند در. است محکوم آن فرهنگی
 یـا  حاکمه حقوق اجراي از آن ممانعت منظور به دیگر دولت علیه اجبار و فشار اعمال جهت...  و اقتصادي

 دولتهـا  مداخله عدم به 106 2625 قطعنامه در عمومی مجمع همچنین. کند استفاده منافعش از برخورداري
 ماده هفت بند در نیز منشور نیز طرفی از. کند می اشاره هستند، آنها داخلی صالحیت تحت که اموري در
 مجمـع  کـه  اسـت  اشاره به الزم. است کرده صحبت دولتها داخلی امور در مداخله ممنوعیت از صریحاً دو

 ابزار عنوان به کجانبهی اقتصادي اقدامات« عنوان با هایی قطعنامه تناوب به بعد به 1989 سال از عمومی
 ممنوعیـت  بـه  آنهـا  تمـامی  در و کـرده  صـادر » توسعه حال در کشورهاي علیه اقتصادي و سیاسی فشار

 اشـاره  کشـور  کی عمومی سیاست و رفتار بر تأثیرگذاري براي ابزاري عنوان به اقتصادي فشار از استفاده
 ضـروري  اقدمات اتخاذ با تا خواهد می المللی بین جامعه از عمومی مجمع ها قطعنامه این در. است کرده

 توسـط  شـودکه  توسـعه  حال در کشورهاي علیه کجانبهی قهري اقتصادي اقدامات از استفاده مانع مؤثر، و
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 از کـه  خواهـد  مـی  یافتـه  توسعه کشورهاي از مقابل، در. اند نشده تجویز نیز متحد ملل ذیربط ارگانهاي
 و اجتماعی و اقتصادي نظام در تغییر ایجاد هدف با و اقتصادي ابزارهاي طریق از سیاسی فشار بکارگیري

 خواهـد  مـی  یافته توسعه کشورهاي از همچنین. ورزند احتناب کشورها سایر خارجی و داخلی سیاست نیز
 توسعه حال در کشورهاي علیه اقتصادي و تجاري مالی، ممنوعیتهاي و محدودیتها تحریمها، اعمال از که
 بنیـادین  اصول ناقض و دارند مغایرت دوجانبه و چندجانبه هاي موافقتنامه و متحد ملل منشور مفاد با که

   107.کنند خودداري هستند، چندجانبه المللی بین تجارت سیستم
 مـانعی  هسـتند،  فراسرزمینی آثار داراي که را اجباري یکجانبه اقدامات این اجراي یا اتخاذ عمومی مجمع
 قبیـل  ایـن  عمـومی  مجمـع  براین، عالوه. داند می کشورها مابین فی عادي تجاري روابط برقراري براي

 سـایر  و بشـر  حقـوق  جهانی اعالمیه در مندرج حقوق از کامل مندي بهره و تحقق براي مانعی را اقدامات
 اجتماعی، و اقتصادي توسعه بر هدف کشورهاي ملتهاي و افراد حق باالخص بشر حقوق المللی بین اسناد
 غذا دارو، به دسترسی و پزشکی مراقبتهاي و بهداشت زندگی، مناسب استاندارد از فرد هر برخورداري حق

 دولتها حاکمیت علیه تهدیدي را فراسرزمینی ماهیت با یکجانبه اقدامات همچنین مجمع 108.داند می...  و
 و سیاسی فشار تحمیل جهت ابزاري عنوان به را اقدامات این مجمع. کند می رد را آنها شدت به و قلمداد

  109.داند می توسعه حال در کشورهاي خصوص به و کشورها علیه اقتصادي
 بـا  که هستند خارجی سیاست ابزارهاي برانگیزترین چالش از یکی کجانبهی اقتصادي تحریمهاي بنابراین
 مدعی و اند داشته را خود استقالل و ملی حاکمبت دغدغه همواره هدف دولتهاي. اند بوده همراه انتقاداتی

   نقـض  منشـور  2 مـاده  7 بنـد  طبـق  را آنهـا  حاکمیـت  و مداخلـه  منع اصل کننده تحریم دولتهاي که اند
 مطلـق  اصـلی  را مداخلـه  منـع  اصـل  توان نمی لیکن نیست، شکی ادعا این صحت در اینکه با. کنند می

 ماننـد  مهمـی  مسـائل  در جملـه  از اسـت  شده وارد برآن استثنائاتی الملل بین حقوق در بلکه کرد، فرض
 تحـت  امور در مداخله هرگونه واقع در. زیست محیط و بشردوستانه حقوق بنیادین، آزادیهاي و بشر حقوق

 االشـعار  فـوق  موارد همچون استثنائی موارد در اما است، آن رضایت مستلزم ملی دولت حاکمه صالحیت
 دولـت  رضـایت  از منصـرف  ملـل،  سازمان امنیت شوراي مثل ذیربط المللی بین سازمانهاي مداخله اساساً
  . بود خواهد ملی
 ممنوعیـت  بـر  دالّ صریح اي قاعده هیچگونه اي معاهده ای عرفی الملل بین حقوق در که کرد اشاره باید

 امـور  در مداخلـه  عنـوان  به اقتصادي تحریمهاي اگرچه حتی ندارد، وجود اقتصادي تحریمهاي از استفاده
 بـه  دولتهـا  زور، بـه  توسـل  ممنوعیت دلیل به نیز طرفی از. شوند محسوب دیگر دولتی حاکمیت و داخلی

 امـا . انـد  کرده استفاده اختالفاتشان فصل و حل جهت اقتصادي تحریمهاي مختلف اشکال از منفرد طور
 آنچه. شوند می یا اند شده اتخاذ رویکردي و هدف چه با متخذه تحریمهاي که است این بحث قابل نکته

 یـا  دولت غائی نیت و قصد و هدف است، کننده تعیین اقتصادي تحریمهاي مشروعیت مسئله مورد در که
 جهـت  نظـامی  غیـر  راهکـاري  عنـوان  به اقتصادي تحریمهاي که جائی در. است کننده تحریم دولتهاي
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 مشـروع  امـري  تحـریم  اعمـال  شوند، می گرفته کار به المللی بین امنیت و صلح علیه تهدیدات با مقابله
 یـا  بشردوستانه بحران یک وجود مثل باشد داخلی رویدادي تواند می تهدید این منشأ حال. کند می جلوه
 مـاهوي  شـرط  یک به مشروط وقایع این قبال در تحریمی اقدامات اتخاذ لیکن. بشر حقوق فاحش نقض
 صـلح  نقض یا تهدید عنوان به کشور یک داخل در موجود وضعیت باید که است این از عبارت آن و است

 موضـوعی  صـالحیتهاي  جـزو  منشـور،  39 ماده طبق مسئله این احراز که شود تلقی المللی بین امنیت و
 و امنیـت  شـوراي  قبلـی  تصمیم با اقتصادي تحریمهاي که مواردي در وصف، این با. است امنیت شوراي
 بـه  نیـز  مشروعیت این بودن نسبی. برخوردارند نسبی مشروعیت از شوند، می اتخاذ عضو دولتهاي توسط
 شـهروندان  هـم  عمـدتاً  و گیـرد  مـی  نشأت آنها اجراي از که است اي ناخواسته و جانبی آثار برخی خاطر
 منفعـت  و ارزش عنـوان  بـه  بشـر  حقـوق  تلقـی  بنـابراین . دهد می قرار خود الشعاع تحت را هدف کشور

 الزم محـدودیتهاي  و شروط رعایت با را اقتصادي تحریمهاي اتخاذ المللی، بین جامعه بنیادین و مشترك
 در اقتصـادي  تحریمهاي از فزاینده استفاده برخی، اعتقاد به حتی و سازد می موجه الملل بین حقوق طبق
 کـوزوو،  هـائیتی،  بوسـنی،  روانـدا،  سـومالی،  در کـه  آنچـه  هماننـد  بشري حقوق فاحش هاي نقض موارد

 هنجـار  یـک  به تبدیل که میرسد نظر به است، افتاده اتفاق سودان و کنگو لیبریا، سیرالئون، تیمورشرقی،
 در الملـل  بـین  حقـوق  هـاي  توسعه و پیشرفتها مهمترین از یکی واقع در 110.است شده المللی بین عرفی
 یکـی  به بشر حقوق فاحش هاي نقض آن، تبع به و است بوده بشر حقوق وسیع شناسایی اخیر، هاي دهه

 تحریمهـاي  کـه  شـود  مـی  گفتـه  رو ایـن  از. اسـت  شـده  تبدیل المللی بین جامعه اصلی هاي دغدغه از
 بـین  حقـوق  بـا  کامل انطباق در بشر حقوق فاحش هاي نقض علیه امنیت شوراي نظارت تحت اقتصادي

  . دارند قرار الملل
 به دولتها که است اي کجانبهی اقتصادي تحریمهاي است، بوده جدل و بحث محل میان این در که آنچه
 بیشـتر  اینجـا  در مداخلـه  منع اصل نقض ایراد. کنند می اتخاذ امنیت شوراي تصمیم بدون و مستقل طور

 از برتـر  که المللی بین عالی اقتدار و نهادها فقدان دلیل به الملل بین حقوق در که چند هر. کند می صدق
 قیـد  و شروط رعایت به منوط اقدامات این لیکن دارند، را متقابل اقدام به مبادرت حق دولتها باشد، دولتها

 ایـن  از اسـتفاده  هرگونـه  واقـع  در نیسـتند؛  رهـا  و یله کامالً آنها به توسل در دولتها و هستند بندهایی و
 هـر  در و بـوده  ضـرورت  و تناسب شرط رعایت و قبلی المللی بین تعهد نقض یک وجود مستلزم اقدامات

 اعمـال  بـراي  صریح ممنوعیت وجود فقدان.  شود نگریسته آنها به نهائی راهکار یک عنوان به باید حالت
 همچون اصول برخی به استناد با دولتها که شده باعث الملل بین حقوق در کجانبهی اقتصادي تحریمهاي

 بـا  خـود  تجـاري  روابـط  تعلیق ای محدودسازي قطع، تجاري، روابط آزاد برقراري و اقتصادي آزادي اصل
 یکسـو  از تـا  اسـت  آزاد دولتـی  هر که است منطقی و بدیهی کامالً مسئله این. کنند توجیه را دولتها سایر

 از تجاري روابط دیگر، سوي از و کند گزینش الملل بین اقتصاد و تجاري روابط در را خود تجاري شرکاي
 دیگـر،  عبـارت  به. باشد روشنی این به تواند نمی وضعیت لیکن. کند تقویت یا دهد خاتمه را موجود پیش
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 ابـزاري  عنوان به که برخوردارند قابلیت این از خود خاص ماهیت واسطه به کجانبهی اقتصادي تحریمهاي
 المللی بین جامعه که دلیل این به واقع در. شوند گرفته کار به تر ضعیف هاي دولت بر فشار اعمال جهت
 و سیاسـی  اقتصـادي،  لحـاظ  بـه  لـذا  اسـت،  متفـاوت  یافتگی توسعه سطوح با مختلف دولتهاي از مرکب

 و خود رویه در یافته توسعه دولتهاي شود می باعث که دارد وجود آنها میان تجانس عدم نوعی اجتماعی،
 بـه  کجانبهی اقتصادي تحریمهاي از استفاده به یافته، توسعه کمتر و توسعه حال در دولتهاي با برخورد در

 سـاختن  همسو و هدف کشورهاي خارجی و داخلی سیاست بر تأثیرگذاري جهت غیرنظامی ابزاري عنوان
 در تحـریم  ابـزار  از اسـتفاده  کـه  نمانـد  ناگفته. ورزند مبادرت المللی بین مسائل در خود سیاستهاي با آنها

 بـر  برتـري  و تسـلط  کسـب  جهـت  یافتـه  توسعه دولتهاي خارجی سیاست و ملی منافع و اهداف راستاي
 خـود،  حاکمـه  منافع و حقوق از آنها مندي بهره از ممانعت و یافته توسعه کمتر و توسعه حال در دولتهاي

 از ،» اقتصـادي  تحـریم « واژه جاي به که است آن تر درست موارد، این در بنابراین. است فشار از شکلی
 کجانبـه ی اقتصادي تحریمهاي اعمال روند در وقتی سو، یک از. کنیم استفاده» اقتصادي فشار« اصطالح

 توسـعه  کشـورهاي  سـوي  از تنـد  شیب با سرازیري یک شاهد کنیم، می تأمل دولتها المللی بین رویه در
 بـا  یافتـه  توسعه کشورهاي واقع در. هستیم یافته توسعه کمتر و توسعه حال در کشورهاي سوي به یافته
 با که برخوردارند قابلیت این از المللی، بین روابط در خود سیاسی و اقتصادي باالي توان و قدرت بر اتکاء

 تـر  ضـعیف  کشورهاي بر را خود خواست و اراده اقتصادي، تحریمهاي مثل غیرنظامی ابزارهایی به توسل
 از تحریمـی  سیاسـتهاي  ایـن  اجراي که است انکارناپذیر واقعیت این گویاي مسئله همین. نمایند تحمیل
 نگـریم،  مـی  مقابل جبهه به وقتی دیگر، سوي از. کند می تبعیت الملل بین روابط در قدرت رابطه منطق

 وابسـتگی  میزان بودن باال آنها، مشترك وجه که دارند قرار یافته توسعه کمتر و توسعه حال در کشورهاي
 بـودن  قطبـی  تـک  عمـدتاً  و المللـی  بین اقتصادي و فنی و مالی مساعدتهاي و کمکها به آنان اقتصادي

 بود خواهیم شاهد عمومی، مجمع در متحد ملل سازمان اعضاي ترکیب به گذرا نگاهی با. آنهاست اقتصاد
 و توسـعه  حـال  در کشـورهاي  گـروه  در آنهـا  سوم دو از بیش ملل، سازمان عضو کشور 193 از تقریباً که

 تـا  و شـده  شـروع  عمومی مجمع در بیستم قرن نود دهه اواخر از که روندي. دارند قرار یافته توسعه کمتر
 بـه  کجانبـه ی اقتصـادي  اقـدامات  محکومیـت  در هایی قطعنامه آن موجب به و دارد ادامه هم حاضر حال

 تحریمهـاي  کـه  است آن گویاي است، شده صادر کشورها این علیه اقتصادي و سیاسی فشار ابزار عنوان
 امـري  هـدف  کشـورهاي  سـوي  از اقتصـادي،  و سیاسـی  فشـار  اعمـال  جهت ابزاري عنوان به اقتصادي
 حقـوق  و دولتها استقالل و حاکمیت مثل الملل بین حقوق اساسی اصول ناقض و شده محسوب نامشروع
 قطعنامه در قطعنامه هر محتواي که شویم می متوجه قطعنامه این مفاد در دقت با. هستند بشري بنیادین

 نیـز  جدیدي موارد به پیشین، هاي قطعنامه محتواي به اشاره ضمن مورد، هر در و شده تکرار بعدي هاي
 در مداخلـه  ممنوعیـت  و حاکمیـت  مسائل بر عالوه بعد به 2004 سال از مثال عنوان به. است شده اشاره
 اقـدامات  تـأثیر  و بشر حقوق مسئله به یافته، توسعه دولتهاي سوي از توسعه حال در دولتهاي داخلی امور
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 اساسـاً . است شده اشاره نیز بشري بنیادین آزادیهاي و حقوق از مندي بهره و تحقق بر کجانبهی اقتصادي
 براي ها قطعنامه آن محتواي و موضوع اهمیت بر یکسو از بعدي هاي قطعنامه در قطعنامه هر مفاد تکرار

 رویـه  چنین داشتن ضرورت بر دولتها حقوقی اعتقاد گویاي دیگر، سوي از و دارد داللت صادرکنندگانشان
 هـاي  قطعنامـه  صـدور  خـالل  از یافته، توسعه کمتر و توسعه حال در دولتهاي رویه در بنابراین. است اي

 حقـوقی  عقیـده  و ذهنـی  عنصـر  گیـري  شـکل  تـوان  می ساله، بیست از بیش زمانی دوره یک در متعدد
 و سیاسـی  فشـار  ابـزار  عنوان به کجانبهی اقتصادي اقدامات ممنوعیت بر دال) opinio juris( ضروري

 تحریمهـاي  از اسـتفاده  که یافت دست کلی قاعده این به و گرفت نتیجه را الملل بین حقوق در اقتصادي
 توسـعه  کمتـر  و توسـعه  حال در دولتهاي علیه اقتصادي و سیاسی فشار ابزار عنوان به کجانبهی اقتصادي

  .است مشروعیت فاقد الملل بین حقوق در یافته
  پایانی سخن

 باعـث  خصوصیت همین و است آن بودن یافته غیرسازمان الملل، بین حقوق نظام بارز ویژگیهاي از یکی
 در ترتیـب  بـدین . شـود  مواجـه  تمرکـز  عـدم  نوعی با الملل بین حقوق در اجرا ضمانت نظام که شود می

 وجـود  وارده خسـارات  وجبـران  الملل بین حقوق هاي نقض با مقابله براي نهادین سازوکاري که مواردي
 خسـارات  جبـران  و المللـی  بین تخلفات با قانونی طرق به که برخوردارند طبیعی حق این از دولتها ندارد،
 تواننـد  می دولتها اقتصادي آزادي براساس اقتصادي، الملل بین حقوق در. برخیزند مقابله به خود به وارده

 هـر  طـرف  یک از: است جنبه دو داراي اصل این. بپردازند کشورها سایر با خود اقتصادي روابط تنظیم به
 روابـط  که است آزاد طرفی، از و کند برقرار تجاري روابط ببیند خود نفع به که دولتی هر با دارد حق دولت

 در مگـر  دهـد،  خاتمـه  یـا  درآورد تعلیـق  حـال  بـه  سازد، محدود دهد، گسترش را موجود پیش از تجاري
  .باشد شده سلب یا محدود دولت آزادي این خاص، جانبه چند یا دو موافقتنامه موجب به که مواردي

 یکی امنیت، شوراي قبلی) مجوز( تصمیم وجود بدون کجانبه،ی اقتصادي تحریمهاي اجراي میان، این در 
 تحریمهـاي  کـردن  لحـاظ  با. رود می شمار به الملل بین حقوق در تمرکز عدم و خودیاري اصلی وجوه از

 به آمریکا متحده ایاالت ویژه به و دولتها از برخی توسط اخیر دهه چند طول در که اي کجانبهی اقتصادي
 بـراي  کـه  مـواردي  در قدرتمنـد  و یافتـه  توسـعه  دولتهاي که گفت توان می طور این اند، شده کارگرفته

 هـیچ  کجانبـه ی اقتصادي تحریمهاي بکارگیري از است، بوده الزم شان خارجی سیاست و اهداف پیشبرد
 قدرتمنـد  دولتی سوي از یکجانبه تحریم سیاست که مواردي اکثر در واقع در. اند نداده نشان خود از ابایی
 قبـال  در واکنشی عنوان به یا: است داشته پیش در را هدف دو عمدتاً است، شده اعمال دیگر دولتی علیه

 و متخلفانـه  عمـل  قبـال  در مثالً شوند می اتخاذ -متقابل اقدامی عنوان به -المللی بین متخلفانه اقدامات
 تروریستی اقدامات به که اشخاصی و دولتها مجازات براي یا هدف دولت توسط المللی بین تعهدات نقض

 و اهـداف  راسـتاي  در یـا  کننـد،  مـی  مبادرت تروریستی سازمانهاي و گروهها مالی تأمین و حمایت به ای
 سیاسـت  اسـت  ممکـن  مـواردي  در حـال  این با. کننده تحریم دولت شده تعیین پیش از خارجی سیاست
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 و مخـدر  مـواد  قاچاق تروریسم، با مبارزه مثل باشد المللی بین جامعه خواست با همسو دولت کی خارجی
 از نبایـد  لـیکن  کننـد،  مـی  دنبال را مشروع هدفی چنینی این موارد در مزبور اقدامات که این علیرغم... . 

 از مـاهوي  شـروطی  باید قانونی تحریمی سیاست اتخاذ در دیگر، بیانی به. شد غافل آنها جنبی پیامدهاي
 از شـکلی  شـروط  دیگـر  و هـدف  کشور شهروندان بشري بنیادین حقوق رعایت و ضرورت تناسب، قبیل
 قضـائی  و قـانونی  سازوکارهاي و کننده تحریم طرف علیه دادخواهی قابلیت بودن، موقتی شفافیت، جمله
  .  شود بینی پیش) منصفانه دادرسی یک از مندي بهره( منظور این براي الزم

  مربـوط  ثانویـه  تحریمهـاي  اجـراي  به دارد، وجود کجانبهی اقتصادي تحریمهاي خصوص در که مشکلی
 بـا  که شوند می اعمال ثالثی حقوقی و حقیقی اشخاص و دولتها از دسته آن علیه تحریمها این. شود می 

 مـی  نادیـده  را دولـت  آن علیـه  شـده  اعمال تحریمهاي عبارتی به و کنند می تجارت تحریم تحت دولت
 -دامـاتو  و برتـون  -هلمز قوانین مانند – است داخلی قانون یک بر مبتنی که تحریمها این اجراي. گیرند
 کـه  مـواردي  جـز  به که است ملی مرزهاي ماوراي به کشور کی ملی صالحیت تسري منزله به -کندي
 بـه  صـالحیت  اجـراي  ایـن  االصـول  علی شوند، می اعمال خارج در کننده تحریم کشور خود اتباع علیه

 اصـول  عنـی ی – الملـل  بـین  حقـوق  در صـالحیت  کالسـیک  اصـول  از یک هیچ با فراسرزمینی صورت
 انگاشـتن  نادیده منزله به و نیست انطباق قابل -جهانی و حمایتی منفعل، و فعال از اعم تابعیتی سرزمینی،

 ثانویـه  تحریمهـاي  طرفی، از. رود شمارمی به) منشور 2 ماده 1 بند( دولتها حاکمیت حقوقی برابري اصل
 دولتهـا  سایر عادي تجاري روابط و اند آورده پدید الملل بین تجارت چندجانبه سیستم در نیز را مشکالتی

 اقتصادي تحریمهاي هرچند که داشت اذعان باید بیان، این با. اند ساخته مواجه اخالل با را هدف دولت با
   توجیـه  قابـل  اقتصـادي  آزادي اصـل  اسـاس  بـر  شـوند،  مـی  اعمـال  هدف دولت علیه مستقیماً که اولیه
 اصـل  نـاقض  خود بلکه نیستند، توجیه قابل اصل این با تنها نه ثانویه اقتصادي تحریمهاي اما باشند، می

  .هستند تجارت انجام براي حقوقی و حقیقی اشخاص و دولتها سایر حق و آزادي
 بـا  کجانبهی اقتصادي تحریمهاي اعمال و اتخاذ که است این شد، متذکر مجدداً باید پایان در که اي نکته
 تحریمهـاي  کلیـه  مطالعـه  بـا . دارد ناپـذیر  گسسـت  پیونـدي  کننده اقدام دولت سیاسی و اقتصادي توان

 ایـن  از عبـارت  آن و آیـد  مـی  دست به مهم نتیجه یک اند، شده اجرا اکنون تا که اي کجانبهی اقتصادي
 کشـورهاي  مقابل، در و بوده تحریم اعمال مقام در که اند بوده یافته توسعه دولتهاي این همواره که است

 بخواهند اگر دوم گروه کشورهاي واقع در. اند بوده تحریمها این هدف یافته توسعه کمتر و توسعه حال در
 ظـاهر  در اینکـه  گو. دهند قرار مؤثر اقتصادي تحریم مورد را پیشرفته کشورهاي عمل در توانند نمی هم
 آنهـا  پیشرفته، کشورهاي به خام نفت مثل اساسی اولیه مواد فروش از خودداري با توانند می کشورها این

ـ  قطبـی  تک کشورها، این اقتصادي زیرساختهاي ضعف به توجه با اما دهند، قرار تحریم مورد را  تـک  ای
. زننـد  مـی  خـود  اقتصاد به را اصلی ضربه نهایت در باال، اقتصادي وابستگی و آنها اقتصاد بودن محصولی

 قـدرت  صاحب کشورهاي به را فرصت و است المللی بین روابط در قدرت حاکمیت گویاي واقعیت، همین
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 کشـورهاي  بـه  سیاسـی  و اقتصادي فشار اعمال براي کجانبهی اقتصادي ابزارهاي به توسل با تا دهد می
 ایـن  اجتمـاعی  و اقتصـادي  نظـم  و خـارجی  و داخلـی  سیاسـت  رفتار، در را نظرشان مورد تغییرات دیگر،

 .         آورند پدید نظامی زور به توسل بدون و کشورها
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 Office of Foreign Assets( یخارج يها ین اداره کنترل اموال و دارائیهمچن. گفته شده است

Control-OFAC (شوند  یال ماعم یکائیرآمریغ ين نسبت به شرکتهاین قوانیده است که این عقیبر ا
 يه نهادهـا ین الزم است که کلین قوانیطبق ا. قرار دارند یکائیا تحت کنترل اشخاص آمریکه در تملک 

االت متحـده قـرار دارد، از   یاالت متحده هستند و شرکت مادر آنها در ایکه تحت کنترل ا یخارج يتجار
گر، همانطور که اشاره شد، اصل ید یاز طرف. ت کنندیتبع ياقتصاد يمهایاالت متحده در مورد تحرین ایقوان
یکجانبه  ياقتصاد يمهایمقررات راجع به تحر ینیفراسرزم يجهت اجرا يتواند به عنوان راهکار یت میتابع

ک دولت یت ین معنا است که صالحین این اصل مبیرد، چرا که ایم کننده قرار بگیتحر يمورد استناد دولتها
نکه یبا ا. ابدیآن، در هر کجا که قرار داشته باشند، گسترش  يتجار ه شهروندان و مؤسساتیتواند به کل یم
. متفاوت همراه است يریکن گاهاً با تفاسیقرار گرفته است، ل یین اغلب دولتها مورد شناساین اصل در قوانیا

گانه را که یس شده در کشور بیتأس يشرکتها یاالت متحده اشاره کرد که حتیتوان به ا یبه عنوان مثال م
ن یت قوانین رو آنها را موظف به رعایکند و از ا یقلمداد م یکائیز آمریهستند ن یکائیتحت کنترل اتباع آمر

ـ تابع ين شـرکتها را از رو یت ایکا بر اساس اسلوب کنترل، تابعیدر واقع آمر. داند یکا میآمر ت یـ ت اکثری
  .  ار دارندیشرکت را در اخت يت راهبردیریکند که مد ین مییسهامداران آن تع

Alan P. Dobson, op. cit., pp. 266-268; S. K. Alexander, op. cit., p. 77. 
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 يمهایدر واقع تحر. وجود دارد یقابل توجه يتفاوت ماهو ییاروپا يکشورها یمیو تحر ین کنترلیو قوان
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