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حقوقي وضع تحريم هاي هوشمند عليه ايران و تاثيرات برجام بر اين  مباني بررسي
  تحريم ها

  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 
  دكتر نوبان فشندي

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب
  حسين قادري

  دانشگاه آزاد اسالميواحد الكترونيكي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل 
 

  چكيده
توسط شوراي امنيت سازمان » صلح پايدار جهاني«در تئوري به عنوان ابزاري براي برقراري » تحريم«

كشورهاي  ملل به وجود آمد ولي در عمل به ابزاري براي دستيابي به اهداف ملي يا منطقه اي كشور يا
 يا »مهار و تماس« دوسويه خارجي سياست با اوباما باراك آمدن كار روي از پس .خاصي بدل شد

 فلج يا هدفمند هوشمند، تحريمهاي« عنوان با جديدي تحريمهاي ايران، خصوص در »فشار و تعامل«
 آمريكا نگراني مورد هاي زمينه در ايران رفتار تغيير دوسويه سياست اين هدف گرديد مطرح »كننده
 روبرو از پرهيز سياستي چنين نتيجه. شود مي ذكر اي هسته هاي فعاليت و بشر حقوق تروريسم، شامل
 همكاري جلب با آمريكا راستا همين در و است ايران به نظامي حمله و اي هسته ايران گزينه دو با شدن
 اسالمي، انقالب پاسداران سپاه ايراني، مقامهاي عليه هوشمند تحريمهاي اعمال به اقدام كشورها ساير
 بخش گذاري، سرمايه و تجاري اي، بيمه بانكي، بخشهاي شامل اقتصادي مهم بنيادهاي نظامي، صنايع
. نمود هواپيمايي و كشتيراني شامل نقلي و حمل بخشهاي پتروشيمي، و بنزين گاز، نفت، شامل انرژي

تحريم در حقوق بين الملل به بررسي روند و كيفيت در اين پژوهش عالوه بر بررسي مباني و اصول 
تحريم هاي اعمال شده عليه ايران پرداخته ميشود و در پايان تالش كرده ايم كه نتايج برجام را در 

 .خصوص لغو تحريم ها با در نظر گرفتن متغير هاي زمان و موقعيت مورد بررسي و تدقيق قرار دهيم

 
 
 
 
  

  .،تحريم اقتصادي، شوراي امنيت، برجام، برنامه هسته اي ايرانتحريم هوشمند: واژگان كليدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

136

  تحريم ها و حقوق بين الملل: بخش اول
  ابعاد نظري تحريم: بند اول

تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين 
تاكنون عراق، يوگسالوي، يونان، ليبي، ليبريا،  1990از سال . روش قبل از توسل به زور بوده است

، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه RUFهائيتي، جبهة يونيتا در آنگوال، جبهه متحد انقالبي 
طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان 

وزير دفاع سابق آمريكا نقل “ ريچارد چني”از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته  اما. ملل تحريم شده اند
. “هاي آمريكا قرار دارند كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريم 70بيش از ”قول كنيم كه 

تحول در مفهوم حاكميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر تاريخ موجب شده است تا موضع گيري 
  .انه در مورد تحريم اشكال مختلفي به خود بگيردهاي كارشناسن

براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع و مانع از آن و براي آنكه بتوانيم مصاديق واقعي آن را 
. مشخص گردد“ تحريم تجاري”با “ تحريم اقتصادي”شناسائي نمائيم بايد در وهلة اول تفاوت مفهوم 

از نظر اقتصادي يك تاثير دارند اما از نظر “ تحريم اقتصادي” و“ تحريم تجاري”هرچند در ظاهر 
هائي است كه دولت هاي ملي بر تجارت  تحريم تجاري محدوديت. حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند

هاي تجاري اهداف تعريف شده سياست تجاري يك  اينگونه محدوديت. بين الملل اعمال مي كنند
حريم اقتصادي آن را چون ابزاري براي نيل به اهداف سياست دولت است در حالي كه در تعريف ت

  .خارجي مطرح مي كنند
به طور خالصه آنچه كه تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي كند وجود منافعي اقتصادي 
. براي كشور محدود كننده تجاري است و وجود منافع سياسي براي كشور تحريم كننده اقتصادي است

  .ممكن است در اين حالت كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگرددهرچند 
بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي 

با دولتي ديگر، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و ) به طور كل(محدود كردن مناسبات اقتصادي 
تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين .استاقتصادي خود 

تحريم بين المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند . المللي اعمال شوند
در تحريم . جانبه معموال چند كشور براي اعمال تحريم عليه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند

دو مورد اخير مستلزم صدور . جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد عمل مي شود يك
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اگر در يك تحريم چند . قطعنامه شوراي امنيت نيست و توافق كشورها زمينه تحريم را فراهم مي كند
كلي جانبه يا بين المللي حلقه ضعيف وجود داشته باشد كل تحريم ضعيف مي شود، زيرا استحكام 

  . يك رشته زنجير به مقاومت ضعيف ترين حلقه آن بستگي دارد
در تحريم هاي بين المللي، اغلب پيش از اعمال تحريم كامل مجموعه اي از اقدامات صورت مي گيرد 

  : كه مي تواند شامل موارد زير باشد
  تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره دو جانبه؛) 1       

  براي آگاه كردن كشور مورد نظر؛اعالم عمومي و هشدار ) 2
  مشاوره با متحدين براي ايجاد ائتالف؛) 3
  : آغاز تحريم هاي غيراقتصادي) 4

  لغو جلسات چند جانبه بين المللي در كشور مورد تحريم ) الف
  لغو اعطاي رواديد به مسئولين كشور مورد تحريم ) ب
  كاهش روابط ديپلماتيك با كشور مورد تحريم ) ج
  عطاي تسهيالت و كمك هاي ماليعدم ا) د
  قطع ارتباطات مختلف ) ه
  انواع تحريم) و

تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه در سالهاي اخير به دفعات متعدد 
سابقه اعمال اين تحريم ها در دوران . از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است

اي جنوبي در و آفريق 1966در ) زيمبابوه(جنگ سرد تنها در دو مورد عليه كشورهاي رودزياي جنوبي 
پس از جنگ سرد، شوراي امنيت سازمان ملل چنين تحريم هايي را عليه . مشاهده مي شود 1977

كشورهاي عراق، يوگسالوي سابق، آنگوال، ليبي، رواندا، ليبريا، هائيتي، سودان و ايران اعمال كرده 
ي جامعه بين در واقع هدف از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضا. است

 .الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست

  :تحريم ها براساس اهداف به دو نوع تقسيم مي شوند
تحريم با هدف استراتژيك؛ در اين حالت، منافع استراتژيك يك كشور در خطر قرار دارد، در اين .1

  ؛)هزينه اش از جنگ كمتر است(صورت تحريم جايگزين جنگ مي شود 

  تحريم ها و حقوق بين الملل: بخش اول
  ابعاد نظري تحريم: بند اول

تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين 
تاكنون عراق، يوگسالوي، يونان، ليبي، ليبريا،  1990از سال . روش قبل از توسل به زور بوده است

، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه RUFهائيتي، جبهة يونيتا در آنگوال، جبهه متحد انقالبي 
طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان 

وزير دفاع سابق آمريكا نقل “ ريچارد چني”از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته  اما. ملل تحريم شده اند
. “هاي آمريكا قرار دارند كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريم 70بيش از ”قول كنيم كه 

تحول در مفهوم حاكميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر تاريخ موجب شده است تا موضع گيري 
  .انه در مورد تحريم اشكال مختلفي به خود بگيردهاي كارشناسن

براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع و مانع از آن و براي آنكه بتوانيم مصاديق واقعي آن را 
. مشخص گردد“ تحريم تجاري”با “ تحريم اقتصادي”شناسائي نمائيم بايد در وهلة اول تفاوت مفهوم 

از نظر اقتصادي يك تاثير دارند اما از نظر “ تحريم اقتصادي” و“ تحريم تجاري”هرچند در ظاهر 
هائي است كه دولت هاي ملي بر تجارت  تحريم تجاري محدوديت. حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند

هاي تجاري اهداف تعريف شده سياست تجاري يك  اينگونه محدوديت. بين الملل اعمال مي كنند
حريم اقتصادي آن را چون ابزاري براي نيل به اهداف سياست دولت است در حالي كه در تعريف ت

  .خارجي مطرح مي كنند
به طور خالصه آنچه كه تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي كند وجود منافعي اقتصادي 
. براي كشور محدود كننده تجاري است و وجود منافع سياسي براي كشور تحريم كننده اقتصادي است

  .ممكن است در اين حالت كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگرددهرچند 
بنا به تعريف، تحريم اقتصادي عبارت از يك سلسله سياست هاي برنامه ريزي شده به دولت براي 

با دولتي ديگر، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و ) به طور كل(محدود كردن مناسبات اقتصادي 
تحريم ها مي توانند به طور يك جانبه، چند جانبه و يا براساس قطعنامه هاي بين .استاقتصادي خود 

تحريم بين المللي مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحريم چند . المللي اعمال شوند
در تحريم . جانبه معموال چند كشور براي اعمال تحريم عليه يك كشور ديگر با هم توافق مي كنند

دو مورد اخير مستلزم صدور . جانبه نيز يك كشور به تنهايي عليه كشور ديگر وارد عمل مي شود يك
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م با هدف تغيير رفتار؛ در اين حالت، تحريم همه جانبه نخواهد بود و تغيير رژيم و بي ثبات تحري.2
 .كردن آن مورد نظر نيست

همانطور كه بيان شد هدف اصلي از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي 
ه اخير، شوراي امنيت در اثر اما طي دور. جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست

به عنوان مثال اياالت متحده . فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است
آمريكا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به 

بسياري از بحرانهاي منطقه اي است، مصون از  عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشأ
  .هرگونه اقدامات تحريمي هستند

  جايگاه تحريم در منشور سازمان ملل متحد: بند دوم
بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر 

در جامعه بين المللي . پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست
به علت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي 

شد، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف با
اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو . انجام دهند 

با سازمان دهي  همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط. يكجانبه قرارداد باشد
روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صالحيت توسل به مجازات از دولت ها به 

براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب . سازمانهاي بين المللي مشاهده شد 
تجاري ، و مجازات نظامي ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط 

  . عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد
ميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي درنگ روابط خود را با دولت  16طبق ماده 

عليه دولت خطا كار الزامي  توسل به مجازات نظامي بر خالف مجازات اقتصادي. خطا كار قطع كند
شك نيست كه تعهدات دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صالحيت در . نبود

زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي نيست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به 
رد كه ميثاق جامعه ملل معهذا بايد اذعان ك. توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كند

اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين المللي و محدود كردن 
مقرراتي است كه در . قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين زمينه دارد. آزادي عمل دولتها است
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صورت تهديد عليه صلح، نقض  طبق فصل هفتم منشور، در. منشور سازمان ملل متحد وضع شده است
صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شوراي امنيت اين سازمان مي تواند به منظور تضمين صلح 

شامل متوقف ساختن تمام و يا قسمتي ((اقدامات اين شورا ممكن است . متوسل به عمليات اجرايي شود
نباشد شورا مي تواند متوسل به  باشد و در صورتيكه اقدامات اخير كافي)) …از روابط اقتصادي

در هر دو مورد اقدامات شوراي امنيت براي كليه . نيروهاي مسلح پيش بيني شده در منشور شود 
بدين ترتيب بر خالف ميثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل . اعضاي سازمان الزام آور خواهد بود

اقدامات دولتها . امنيت محول ميكند  متحد مسؤليت توسل به مجازات اقتصادي و نظامي را به شوراي
در اين زمينه موكول به اتخاذ تصميم توسط اين ركن ميباشد وهيچ گونه عمليات اجرايي و اقدامات 

و به )) به موجب قراردادهاي منطقه اي بدون اجازه شوراي امنيت انجام نخواهد گرفت((قهر آميز حتي 
  . شود  طريق اين محدوديت شامل دولتها نيز مي

محدوديت فوق عمال به منزله انتقال صالحيت توسل به مجازات اقتصادي و تحريم اقتصادي از دولتها 
به سازمان ملل متحد است و حتي در مواردي كه شوراي امنيت از تصميم گرفتن در اين باره خودداري 

موفق به كند و يا به عللي منجمله رأي منفي يكي از اعضاي دائم شورا و يا عدم حصول اكثريت 
. تصويب قطعنامه نشود دولتهاي عضو اين سازمان نخواهند توانست متوسل به تحريم اقتصادي شوند

نظر به اهميت مجازات اقتصادي و عواقب آن براي صلح جهاني سلب صالحيت از دولتها در اين زمينه 
منطقي بنظر مي  به نفع شوراي امنيت كه مسئوليت برقراري صلح جهاني را بعهده دارد امري طبيعي و

با توجه به اينكه بنابراين .تحوالت اخير حقوق بين الملل نيز در جهت تائيد نظريه فوق مي باشد. رسد 
حفظ صلح و امنيت بين المللي به عنوان مسئوليت اوليه به عهده شوراي امنيت گذارده شده است، 

در واقع . ي صلح جهاني تلقي كردتوسل به اقدامات اجبار كننده را بايد مهمترين ابزار براي برقرار
 40و خصوصا مواد ) 51تا  39مواد (اهداف منشور سازمان ملل با اجراي مقررات فصل هفتم اين منشور 

اتخاذ تصميم كند، بايستي  42و  41پيش از اينكه شوراي امنيت براساس موارد . آن تحقق مي يابد 41و 
صورت » اقدام تجاوزكارانه«يا » نقض صلح» «صلح تهديد عليه«احراز شود كه آيا  39به موجب ماده 

به عبارت ديگر تصميمات شوراي امنيت براساس فصل هفتم فقط با احراز يكي از . گرفته است يا خير
در صورت احتمال بروز هركدام از اين موارد، يكي از راه . بايد اخذ شود 39مفاهيم مندرج در ماده 

هاي پيش بيني شده جهت اعمال فشار بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم به عنوان 
به اقداماتي متوسل مي شود كه  41شوراي امنيت براساس ماده . يك راه حل غيرنظامي مي باشد

م با هدف تغيير رفتار؛ در اين حالت، تحريم همه جانبه نخواهد بود و تغيير رژيم و بي ثبات تحري.2
 .كردن آن مورد نظر نيست

همانطور كه بيان شد هدف اصلي از اعمال تحريم هاي اقتصادي، جلوگيري از هنجارشكني اعضاي 
ه اخير، شوراي امنيت در اثر اما طي دور. جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست

به عنوان مثال اياالت متحده . فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است
آمريكا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به 

بسياري از بحرانهاي منطقه اي است، مصون از  عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشأ
  .هرگونه اقدامات تحريمي هستند

  جايگاه تحريم در منشور سازمان ملل متحد: بند دوم
بي شك مجازات متخلفان نقش به سزائي در كارائي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر 

در جامعه بين المللي . پيشرفت نظام حقوقي،وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست
به علت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي 

شد، در صورت نقض حقوق بين الملل دولت ها مي توانند راسا اقداماتي را به منظور مجازات متخلف با
اين اقدامات مي تواند اعتراض ديپلماتيك، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو . انجام دهند 

با سازمان دهي  همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي و در روابط. يكجانبه قرارداد باشد
روز افزون جامعه بين المللي ، ضرورت انتقال تدريجي صالحيت توسل به مجازات از دولت ها به 

براي اولين بار بعد از پايان جنگ بين المللي اول ، در چهار چوب . سازمانهاي بين المللي مشاهده شد 
تجاري ، و مجازات نظامي ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط 

  . عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشي از ميثاق صلح را نقض كرده پيش بيني شد
ميثاق هر يك از اعضاي جامعه ملل موظف بودند كه بي درنگ روابط خود را با دولت  16طبق ماده 

عليه دولت خطا كار الزامي  توسل به مجازات نظامي بر خالف مجازات اقتصادي. خطا كار قطع كند
شك نيست كه تعهدات دولت ها در چهار چوب ميثاق جامعه ملل به منعاي سلب صالحيت در . نبود

زمينه توسل به مجازات اقتصادي و نظامي نيست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به 
رد كه ميثاق جامعه ملل معهذا بايد اذعان ك. توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي كند

اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين المللي و محدود كردن 
مقرراتي است كه در . قدم دوم كه نقش فوق العاده موثري در اين زمينه دارد. آزادي عمل دولتها است
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براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان . ستمتضمن توسل به زور ني
ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها 

  . نشان دهد
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع 

ام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا تم
  .ساير وسايل ارتباطي و يا قطع روابط سياسي متوسل شوند

  محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم ها: بخش دوم
  ممحدوديت هاي شورا به موجب اصول حقوق بين الملل عا:بند اول

برخي عقيده دارند كه شوراي امنيت موظف مي باشد از حقوق بين الملل عام تخلف ننمايد مگر انكه 
التزام شوراي امنيت به اصول بين . منشور در مورد خاص اجازه ي چنين اقدامي را به شورا داده باشد

اصل انساني : د الملل عام در زمينه ي اعمال تحريم هاي اقتصادي مستلزم رعايت سه اصل مهم مي باش
  بودن اصل ضرورت و اصل تناسب

  اصل انساني بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
اين اصل كه به مفهوم رعايت جنبه هاي انساني در اعمال اين گونه تحريم هاست يكي از اصول مهم 

و با اين وجود اصل انساني بودن مستلزم رعايت حقوق بشر .برگرفته از حقوق بين الملل عام مي باشد
 با بودن انساني اصل كه است اين گيرد قرار مدنظر است الزم كه ساير حقوق انساني مي باشد نكته اي

 وسيع دايرة بودن انساني اصل كه معنا اين به است، متفاوت بشر الملل بين حقوق رعايت موازين اصل
 اين با .گيرد دربرمي نيز گيرند نمي قرار بشر حقوق زمرة در كه را انساني حقوق از بسياري دارد و تري

 از اعم و باشد مي بشرنيز حقوق رعايت مستلزم خود، وسيع گسترة به توجه با بودن انساني اصل وجود،
 كنوانسيون 2 ماده متعددي دارد؛ مصاديق بودن انساني اصل.  است انساني حقوق ساير و بشر حقوق
: از عبارتند كه است كرده را ذكر مصاديق اين از برخي ، جنگي اسيران حقوق بيان در 1949 ژنو سوم

 آب به دسترسي مغذي، و خوراكي مناسب مواد زندگي، مناسب محل بهداشت، فردي، آسايش
 فعاليتهاي دادن انجام فرصت و مناسك مذهبي انجام حق پزشكي، مراقبت پوشاك، كافي، آشاميدني
 دايره از بودن انساني اصل شود، مي مالحظه كه گونه همان .بازي و ورزش تفريحي، آموزشي، فكري،
 .دربرميگيرد را آن غير و بشر حقوق از اعم انساني حقوق كلية و برخورداراست اي گسترده شمول
 امنيت، غيرنظامي شوراي اقدامات بر حقوقي كلي اصل يك عنوان به بودن انساني اصل اعمال نتيجة
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 شرايط درمعرض را ها انسان كه باشند شدت از درجه آن به نبايد اقداماتي چنين كه است اين
  .سازند مواجه مرگ و بيماري خطر با و داده قرار حيات غيرانساني

  اصل ضرورت) ب
 كاربرد شده باشد، اعطاء تشخيصي اختيارات عمومي مرجع يك به كه موردي هر در ضرورت اصل
 ف اهدا به نيل منظور كند به مي اعمال كه اقداماتي كه نمايد احراز را امر اين بايد مرجعي چنين. دارد

 متعددي هاي درزمين ضرورت اصل. باشند مي ضروري گرديده، ايجاد آنها خاطر به كه اساسي
 مخاصمات حقوق بشرو الملل بين حقوق المللي، بين روابط به توان مي جمله آن از كه دارد كاربرد
 باشد، مي م ملتز الملل بين كلي حقوق اصول به متحد ملل سازمان كه آنجايي از.  نمود اشاره مسلحانه
  .بود عام خواهد الملل بين حقوق ازاصول يكي عنوان ضرورت به اصل رعايت به ملزم امنيت شوراي
 مثال عنوان به . پذيرد انجام است ممكن مختلفي موارد در المللي بين روابط در ضرورت اصل به استناد

 المللي بين ازتعهدات شود مي ناگزير و گردد مي مواجه قريب الوقوع و شديد خطر يك با كه كشوري
 مي بيند، مي اقدام دراين را اش اساسي منافع از حفاظت شيوة تنها كه دليل اين به نمايد تخطي خود
  .نمايد استناد ضرورت اصل به تواند
 در آنان،تناسب نظر به. اند نموده محسوب تناسب هاي جنبه از يكي را ضرورت حقوقدانان، از برخي

 طرف متخلفانة قبال رفتار در ثانياً و باشد ضروري اوالً اقتصادي، تحريم كه يافت خواهد تحقق صورتي
معيار ضرورت با موضوع كارامدي تحريم نيز ارتباط دارد براي  .آيد شمار به مناسب واكنشي مقابل،

 آن از متعارف نحو به بتوان كه باشد شده طراحي هاي گون به بايد تحريم تحقق شرط ضرورت برنامه
 و داده تغيير را شونده تحريم رفتار ديگر، عبارت به. داشت را نظر مورد هدف تحقق بخشيدن انتظار

به  نيت، حسن اصل الزمة كه است آن ديگر نكته. نمايد تبعيت حقوقي قواعد از او كه موجب گردد
 نيت حسن اصل ديگر عبارت به.  باشد مي ورت ضر اصل حقوقي،رعايت كلي اصول از يكي عنوان
 نورزد مبادرت الزم حد از فراتر اقدامي به تحريم اعمال در كننده، مرجع تحريم نمايد، مي ايجاب

 يا تهديد برابر در بيند مي الزم كه زماني جمله از خود وظايف ايفاي بنابراين شوراي امنيت هنگام.
 اصل براساس است الزم نتيجه در نمايد، عمل نيت حس با بايد دهد، واكنش نشان صلح نقض

 نسبت حقوقي كلي اصول از يكي عنوان به ضرورت اصل كه مطلب اين پذيرش با .اقدام كند ضرورت
 به حقوق خدشه هرگونه كه شود مي حاصل نتيجه اين باشد، مي اعمال قابل امنيت شوراي به اقدامات

 به نيل درجهت بايد است، بيني پيش قابل اقدامات قبيل اين نتيجة عنوان به منطقاً كه تعليق قابل بشر

براساس تمهيدات پيش بيني شده در فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان . ستمتضمن توسل به زور ني
ملل متحد مي تواند واكنش خود را نسبت به تهديد امنيت و صلح بين المللي، با توسل به تحريم ها 

  . نشان دهد
در اين قبيل اقدامات، شوراي امنيت مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد تا به اقداماتي چون قطع 

ام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و يا تم
  .ساير وسايل ارتباطي و يا قطع روابط سياسي متوسل شوند

  محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم ها: بخش دوم
  ممحدوديت هاي شورا به موجب اصول حقوق بين الملل عا:بند اول

برخي عقيده دارند كه شوراي امنيت موظف مي باشد از حقوق بين الملل عام تخلف ننمايد مگر انكه 
التزام شوراي امنيت به اصول بين . منشور در مورد خاص اجازه ي چنين اقدامي را به شورا داده باشد

اصل انساني : د الملل عام در زمينه ي اعمال تحريم هاي اقتصادي مستلزم رعايت سه اصل مهم مي باش
  بودن اصل ضرورت و اصل تناسب

  اصل انساني بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
اين اصل كه به مفهوم رعايت جنبه هاي انساني در اعمال اين گونه تحريم هاست يكي از اصول مهم 

و با اين وجود اصل انساني بودن مستلزم رعايت حقوق بشر .برگرفته از حقوق بين الملل عام مي باشد
 با بودن انساني اصل كه است اين گيرد قرار مدنظر است الزم كه ساير حقوق انساني مي باشد نكته اي

 وسيع دايرة بودن انساني اصل كه معنا اين به است، متفاوت بشر الملل بين حقوق رعايت موازين اصل
 اين با .گيرد دربرمي نيز گيرند نمي قرار بشر حقوق زمرة در كه را انساني حقوق از بسياري دارد و تري

 از اعم و باشد مي بشرنيز حقوق رعايت مستلزم خود، وسيع گسترة به توجه با بودن انساني اصل وجود،
 كنوانسيون 2 ماده متعددي دارد؛ مصاديق بودن انساني اصل.  است انساني حقوق ساير و بشر حقوق
: از عبارتند كه است كرده را ذكر مصاديق اين از برخي ، جنگي اسيران حقوق بيان در 1949 ژنو سوم

 آب به دسترسي مغذي، و خوراكي مناسب مواد زندگي، مناسب محل بهداشت، فردي، آسايش
 فعاليتهاي دادن انجام فرصت و مناسك مذهبي انجام حق پزشكي، مراقبت پوشاك، كافي، آشاميدني
 دايره از بودن انساني اصل شود، مي مالحظه كه گونه همان .بازي و ورزش تفريحي، آموزشي، فكري،
 .دربرميگيرد را آن غير و بشر حقوق از اعم انساني حقوق كلية و برخورداراست اي گسترده شمول
 امنيت، غيرنظامي شوراي اقدامات بر حقوقي كلي اصل يك عنوان به بودن انساني اصل اعمال نتيجة
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 يا چنانچه ممنوعيت مثال، عنوان به.  شود داده تشخيص ضروري مزبور، اقدامات مشروع هدف
 اجرايي ازاقدامات بخشي عنوان به تحريم مورد كشور در مقيم افراد المللي بين مسافرت محدوديت
 شهروندان حقوق نسبت به محدوديتي چنين كه باشد شده محرز بايد قرارگيرد توافق مورد غيرنظامي،

  .مزبور، ضروري است اقدامات مشروع هدف به نيل براي كشور آن
  اصل تناسب) ج

 كه ميزان هر محدوديتي بايد دقيقا با ضرورت شود مي گفته.  دارد ارتباط ضرورت با تناسب اصل
مورد حمايت قرار  ، محدوديت آن به وسيلة كه باشد باالتري منفعت با متناسب يا و باشد داشته تناسب
 بنابراين چنانچه. باشد مي استناد قابل ضروري و مشروع اقدامات با ارتباط در صرفاً تناسب اصل. گيرد

 همنظور مشروع به تناسب معيار به استناد باشد، متخلفانه و نامشروع الملل بين حقوق نظر از اقدامي
 فصل در چارچوب امنيت شوراي تصميمات و متقابل اقدامات باشد؛ موجه تواند نمي آن دادن جلوه
 آنها مورد در معيارتناسب به استناد كه باشند مي مشروعي اقدامات جمله از متحد ملل منشور هفتم
 قبال در مناسب واكنشي متضمن ها تحريم كه است آن مستلزم تناسب اصل .است پذير امكان

زيان هاي  از بيش تحريم برنامة از حاصله منافع است الزم منظور اين به.  باشد تحريم مورد رفتاركشور
دولتها اقدامات متقابل بايد با در نظر گرفتن  مسئوليت به راجع مواد طرح 51 مادة طبق. ناشي از ان باشد

 به هرگز تناسب. شدت عمل متخلفانه ي بين المللي و حقوق مورد بحث با زيان وارده متناسب باشد
 درطول بشر حقوق نقض شديد مثال، عنوان به صورت، اين در زيرا ؛ نيست تساوي و تشابه معناي
 كه بود خواهد مجاز كشور دريك بشر حقوق شديد نقض با مقابله منظور به اقتصادي تحريم اعمال
 اقتصادي تحريم شدن طوالني كه است اين تناسب اصل با ارتباط در ديگر نكتة .است غيرمنطقي امري

 در نمايد ممكن است با بوجود امدن تغييراتي تغيير دستخوش را تناسب معيار است ممكن درشرايطي
 تبديل ونامتناسب ويرانگر اقدام يك به بوده متناسب و معمولي آغاز در كه اقدامي تحريم، مورد كشور

 شده، ايجاد تغييرات است ممكن كه معنا اين به است؛ صادق نيز موضوع اين عكس گردد البته
 وجود اين امكان همچنين.  نمايد تبديل متناسب اقدامي به است بوده نامتناسب ابتدائاً كه را تحريمي

 و كارآيي اند، متناسب بوده آغاز در كه هايي تحريم تحريم، مورد كشور در شرايط تغيير با كه دارد
 هر در. ماليم درايند حد از بيش اقداماتي به صورت و بدهند دست از را خود اولية تأثيرگذاري

رعايت اصل تناسب  منظور به ها تحريم تعديل و تغيير احوال، و اوضاع و شرايط تغيير با صورت،
  . ضروري خواهد بود
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 وضعيت در تغييرات اساسي بروز بدون تحريم مدت شدن طوالني كه است ضروري نيز نكته اين ذكر
 در بدون ها تحريم هرچند تشديد زيرا ؛ سازد نمي منتفي را تناسب خود، خودي به تحريم، مورد كشور
 مجاز نظر مورد هدف به منظورنيل به تحريم ها تداوم اما باشد، نمي مجاز تناسب اصل گرفتن نظر
  .است

  محدوديت هاي شورا به موجب قواعد آمره : بند دوم
 كه آنچه. نيستمناقشه  مورد باشد مي ملتزم آمره قواعد به كم دست امنيت شوراي كه ديدگاه اين

 آمره قواعد رعايت ملزم به منحصراً امنيت شوراي آيا كه است اين ندارد وجود نظر اتفاق آن دربارة
 ؛زيرا نيست پذيرفتني باشد، مي آمره قواعد رعايت به ملزم فقط امنيت شوراي كه عقيده باشد؟اين مي
 و اساسنامة سازمان براساس را خود وظايف بايد متحد، ملل سازمان اصلي ركن يك عنوان به نهاد اين
 نيز را نكته اين .دهد انجام المللي بين معاهدات همچنين و آمره قواعد و الملل بين حقوق عام قواعد نيز
 منابع ساير ويژگي و بلكه وصف گردد نمي محسوب مستقلي منبع آمره قاعدة كه داد قرار مدنظر بايد

 آمره قواعد ديگر عبارت به. باشد عرفي مي الملل بين حقوق و عام معاهدات جمله از الملل بين حقوق
 نتيجه.  هستند متكي عرفي الملل بين و حقوق عام معاهدات به ره هموا تكامل و تكوين منشأ حيث از
 اين كه است اين گردد مي استنباط المللي بين المللي سازمانهاي بين حقوقي شخصيت احراز از كه اي

 به ملزم ترتيب همان به دهند، انجام خود اساسنامة مبناي رابر وظايفي بايد آنكه بر عالوه سازمانها
 شخصيت يك عنوان به كه هستند معاهداتي با رابطه در معاهدات، برحقوق حاكم اصول كلية رعايت
 تواند مي آمره قواعد .نمايند مي منعقد المللي بين سازمانهاي ساير يا و بادولتها المللي بين حقوقي

 اصول منشور، از توان مي شوراي امنيت اختيارات به نسبت كه را متعددي شدة شناخته محدوديتهاي
 را آمره قواعد الملل بين حقوق كميسيون. تكميل نمايد نمود، استنباط عرف و الملل بين حقوق كلي
 است داده قرار اشاره مورد نيز متقابل اقدامات ومشروعيت متخلفانه وصف زوال موجبات با رتباط ا در
 براي و شوند مي محسوب واكنشي اعمالي متقابل اقدامات اقتصادي همانند هاي تحريم كه آنجايي از. 

 مشترك وجه متقابل اقدامات با شرايط از برخي بودن دارا در برخوردارباشند، مشروعيت از آنكه
 ديدگاههاي از برخي آنكه ضمن. باشد مي تعميم قابل نيز اقتصادي هاي به تحريم كميسيون نظر دارند،

 تحريم هاي اتخاذ اصوالً اساس اين بر .است حقوقي كلي اصول يا و عرفي بيانگرقواعد كميسيون
 در آنكه مگر بود، نخواهد مجاز بشر حقوق قبال نقض در بشر حقوق موازين با مغاير اقتصادي
 از حمايت اقتصادي هاي تحريم هدف كه بشري اهميت حقوق تناسب، و ضرورت اصول چارچوب

 يا چنانچه ممنوعيت مثال، عنوان به.  شود داده تشخيص ضروري مزبور، اقدامات مشروع هدف
 اجرايي ازاقدامات بخشي عنوان به تحريم مورد كشور در مقيم افراد المللي بين مسافرت محدوديت
 شهروندان حقوق نسبت به محدوديتي چنين كه باشد شده محرز بايد قرارگيرد توافق مورد غيرنظامي،

  .مزبور، ضروري است اقدامات مشروع هدف به نيل براي كشور آن
  اصل تناسب) ج

 كه ميزان هر محدوديتي بايد دقيقا با ضرورت شود مي گفته.  دارد ارتباط ضرورت با تناسب اصل
مورد حمايت قرار  ، محدوديت آن به وسيلة كه باشد باالتري منفعت با متناسب يا و باشد داشته تناسب
 بنابراين چنانچه. باشد مي استناد قابل ضروري و مشروع اقدامات با ارتباط در صرفاً تناسب اصل. گيرد

 همنظور مشروع به تناسب معيار به استناد باشد، متخلفانه و نامشروع الملل بين حقوق نظر از اقدامي
 فصل در چارچوب امنيت شوراي تصميمات و متقابل اقدامات باشد؛ موجه تواند نمي آن دادن جلوه
 آنها مورد در معيارتناسب به استناد كه باشند مي مشروعي اقدامات جمله از متحد ملل منشور هفتم
 قبال در مناسب واكنشي متضمن ها تحريم كه است آن مستلزم تناسب اصل .است پذير امكان

زيان هاي  از بيش تحريم برنامة از حاصله منافع است الزم منظور اين به.  باشد تحريم مورد رفتاركشور
دولتها اقدامات متقابل بايد با در نظر گرفتن  مسئوليت به راجع مواد طرح 51 مادة طبق. ناشي از ان باشد

 به هرگز تناسب. شدت عمل متخلفانه ي بين المللي و حقوق مورد بحث با زيان وارده متناسب باشد
 درطول بشر حقوق نقض شديد مثال، عنوان به صورت، اين در زيرا ؛ نيست تساوي و تشابه معناي
 كه بود خواهد مجاز كشور دريك بشر حقوق شديد نقض با مقابله منظور به اقتصادي تحريم اعمال
 اقتصادي تحريم شدن طوالني كه است اين تناسب اصل با ارتباط در ديگر نكتة .است غيرمنطقي امري

 در نمايد ممكن است با بوجود امدن تغييراتي تغيير دستخوش را تناسب معيار است ممكن درشرايطي
 تبديل ونامتناسب ويرانگر اقدام يك به بوده متناسب و معمولي آغاز در كه اقدامي تحريم، مورد كشور

 شده، ايجاد تغييرات است ممكن كه معنا اين به است؛ صادق نيز موضوع اين عكس گردد البته
 وجود اين امكان همچنين.  نمايد تبديل متناسب اقدامي به است بوده نامتناسب ابتدائاً كه را تحريمي

 و كارآيي اند، متناسب بوده آغاز در كه هايي تحريم تحريم، مورد كشور در شرايط تغيير با كه دارد
 هر در. ماليم درايند حد از بيش اقداماتي به صورت و بدهند دست از را خود اولية تأثيرگذاري

رعايت اصل تناسب  منظور به ها تحريم تعديل و تغيير احوال، و اوضاع و شرايط تغيير با صورت،
  . ضروري خواهد بود
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 ملل منشور است روشن . شوند مي نقض اقتصادي هاي تحريم اعمال حقوقي رهگذر از بيش آنهاست،
 المللي بين آمره قاعدة يك ايجاد طريق از تهديد بطالن معرض در همواره حقوق عالم در حداقل متحد
 جامعة وجدان زيرا گرديد؛ خواهد ضروري منشور تجديدنظردر امر، اين تحقق صورت در و باشد مي
 در تجديدنظر جهت را خود ارادة واقع در متحد، ملل با منشور مغاير آمرة قاعدة پذيرش با المللي بين

 قانون زيربناي تواند مي مسامحتاً...  آمره قاعدة گفت توان مي اين لحاظ به...  است ساخته ظاهر منشور
 قرار آن نواهي و اوامر پرتو در متحد ملل منشور دليل همين به و گيرد المللي قرار بين جامعة در اساسي

 در و بيشتر نه و باشد مي خود خاص ويژگيهاي با المللي بين اي معاهده نهايي درتحليل زيرا ؛ گيرد مي
 بين معاهدات در مندرج آمرة قواعد. نمايد مي حكومت آن بر آمره قاعدة حقوقي، سلسله مراتب

 امنيت شوراي نتيجه در. امنيت نبايد انها را نقض نمايد شوراي و باشند مي مقدم منشور بر نيز المللي
 بر را قواعد اين حتي و گيرد نظر در را آمره قواعد اقتصادي، هاي تحريم برنامه وضع در است موظف
 هاي تحريم اعمال در بايد مثال عنوان به امنيت، شوراي اساس، اين دارد بر مقدم نيز منشور مقررات
  .نمايد رعايت باشد، مي آمره قواعد كه جزء را حيات حق اقتصادي،
  محدوديت هاي شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد: بند سوم

  موثر بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
 و ازكارآمدي بايد اساس اين بر و باشد مي جمعي دسته مات اقدا انواع از يكي اقتصادي تحريم

 براي هاي اقتصادي تحريم جمله از جمعي، ه دست اقدامات چنانچه. باشد برخوردار الزم تأثيرگذاري
 شده آغاز آنها كه اجراي درصورتي و گردند اعمال نبايد نباشند، مؤثر المللي بين امنيت و صلح حفظ

 به غيرمسلح غيرنظامي جمعيت كه ازآنجايي .گردند متوقف بايد اند شده داده تشخيص تأثير بي و
 عنوان به آن عليه اقتصادي هاي تحريم اعمال است بعيد باشد، صلح نمي تهديد به قادر فراوان احتمال
 تحريم هاي كميته وظايف از يكي اساس، همين بر. اعادة صلح تلقي گردد منظور به مؤثر اقدامي
 تحريم اعمال. باشد مي اقتصادي هاي تحريم كارآمدي و موضوع تأثيرگذاري بررسي امنيت شوراي

 بودن مؤثر و كارآمدي به امنيت شوراي كه است آن نشانگر نيز تشديد آنها و پلكاني صورت به ها
 كه هوشمند هاي تحريم اعمال با امنيت شوراي اخير سالهاي در همچنين .دارد خاصي توجه ها تحريم
 ساختن مؤثرتر راستاي در آيد، درمي اجراء به خاطي دولتهاي سران يا و متخلف عليه افراد مستقيماً
  .ها گام برداشته است تحريم
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  هماهنگي در اعمال تحريم هاي اقتصادي) ب
 مراعات را تبعيض اصل عدم بايد يت امن شوراي اقتصادي، هاي تحريم از استفاده در سو يك از

 ايجاب را اقتصادي تحريم بوده واعمال مشابه جداگانه، قضاياي در وضعيت و شرايط چنانچه و نموده
 هاي برنامه جراي ا در ديگر، ازسوي.  ورزد مبادرت مشابه اقتصادي هاي تحريم از استفاده به نمايد،
 ضروري ها تحريم ساختن مؤثرتر كه براي رايطي ش براساس مگر  كشورها ميان تفاوتي نيز تحريم
 با نيز و واقعي شرايط مبناي بر بايد صرفاً ماليمت تحريم ها و شدت ديگر، بيان به.  نشود قايل است

 عمل سياسي مالحظات و ها انگيزه براساس زمينه اين نبايد در شورا و گردد تنظيم تناسب اصل رعايت
  .نمايد
  منشور ملل متحد 41و  39مواد ) ج

 نظر صرف تواند امنيت مي شوراي كه بود خواهد آن بيانگر شود گرفته نظر در تنهايي به 41 اگر مادة
 اعمال زمان هر را در ور مذك اقدامات از هريك ، صلح نقض يا صلح عليه تهديد فقدان يا وجود از

 يكديگر با ارتباط بايد در 41 و 39 مواد. باشد مي مغاير منشور 39 مادة مفاد با برداشتي چنين.  نمايد
 وجود شورا كه باشد اعمال مي قابل صورتي در 41 مادة در مذكور اقدامات. گيرند قرار توجه مورد

 نموده احراز است، گرديده مادة مقرر ر د كه را تجاوز عمل يا صلح نقض صلح، عليه تهديد هرگونه
 اين نمود، احراز را 39 مادة در هاي مذكور وضعيت از هريك وجود آنكه از پس شورا واقع در.  باشد
 تشخيص مطلوب يا ضروري شورا كه موقتي را اقدامات بخواهد نفع ذي طرفهاي از كه دارد را اختيار
 نيروي از استفاده متضمن كه را اقداماتي و تصميم بگيرد،) منشور 40ماده (آورند  عمل به دهد، مي

 اقدامات شود ثابت چنانچه يا منشور، 41 اعمال نمايد مادة تصميماتش اجراي براي نباشد، مسلح
 زميني يا دريايي هوايي، نيروهاي به وسيلة اقداماتي اتخاذ تصميم به باشد، مي ناكافي 41مادة در مذكور
  )منشور 42ماده .(باشد ضروري المللي بين وامنيت صلح اعادة يا حفظ براي كه بگيرد
 آغاز ازهمان آنكه يا و شود اجرا مختلف مراحل در و تدريج به الزم اقدامات اينكه تشخيص بنابراين
 تا بود خواهد شوراي امنيت با آيد عمل به نظامي اقدامات ويا اقتصادي تحريم از اعم مقتضي اقدام

 منشور، در مقرر منطقي توالي واقع در .نمايد گيري تصميم موجود، احوال و اوضاع و شرايط براساس
 فصل چارچوب در اجرايي اقدامات ، اوال كه معنا به اين باشد، مي تناسب و ضرورت اصول از برگرفته
 خصوصيات به توجه با اقدامات اين ثانياً، و باشد داشته صلح ضرورت اعادة يا حفظ براي منشور هفتم
  .باشند متناسب قضيه، هر

 ملل منشور است روشن . شوند مي نقض اقتصادي هاي تحريم اعمال حقوقي رهگذر از بيش آنهاست،
 المللي بين آمره قاعدة يك ايجاد طريق از تهديد بطالن معرض در همواره حقوق عالم در حداقل متحد
 جامعة وجدان زيرا گرديد؛ خواهد ضروري منشور تجديدنظردر امر، اين تحقق صورت در و باشد مي
 در تجديدنظر جهت را خود ارادة واقع در متحد، ملل با منشور مغاير آمرة قاعدة پذيرش با المللي بين

 قانون زيربناي تواند مي مسامحتاً...  آمره قاعدة گفت توان مي اين لحاظ به...  است ساخته ظاهر منشور
 قرار آن نواهي و اوامر پرتو در متحد ملل منشور دليل همين به و گيرد المللي قرار بين جامعة در اساسي

 در و بيشتر نه و باشد مي خود خاص ويژگيهاي با المللي بين اي معاهده نهايي درتحليل زيرا ؛ گيرد مي
 بين معاهدات در مندرج آمرة قواعد. نمايد مي حكومت آن بر آمره قاعدة حقوقي، سلسله مراتب

 امنيت شوراي نتيجه در. امنيت نبايد انها را نقض نمايد شوراي و باشند مي مقدم منشور بر نيز المللي
 بر را قواعد اين حتي و گيرد نظر در را آمره قواعد اقتصادي، هاي تحريم برنامه وضع در است موظف
 هاي تحريم اعمال در بايد مثال عنوان به امنيت، شوراي اساس، اين دارد بر مقدم نيز منشور مقررات
  .نمايد رعايت باشد، مي آمره قواعد كه جزء را حيات حق اقتصادي،
  محدوديت هاي شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد: بند سوم

  موثر بودن تحريم هاي اقتصادي) الف
 و ازكارآمدي بايد اساس اين بر و باشد مي جمعي دسته مات اقدا انواع از يكي اقتصادي تحريم

 براي هاي اقتصادي تحريم جمله از جمعي، ه دست اقدامات چنانچه. باشد برخوردار الزم تأثيرگذاري
 شده آغاز آنها كه اجراي درصورتي و گردند اعمال نبايد نباشند، مؤثر المللي بين امنيت و صلح حفظ

 به غيرمسلح غيرنظامي جمعيت كه ازآنجايي .گردند متوقف بايد اند شده داده تشخيص تأثير بي و
 عنوان به آن عليه اقتصادي هاي تحريم اعمال است بعيد باشد، صلح نمي تهديد به قادر فراوان احتمال
 تحريم هاي كميته وظايف از يكي اساس، همين بر. اعادة صلح تلقي گردد منظور به مؤثر اقدامي
 تحريم اعمال. باشد مي اقتصادي هاي تحريم كارآمدي و موضوع تأثيرگذاري بررسي امنيت شوراي

 بودن مؤثر و كارآمدي به امنيت شوراي كه است آن نشانگر نيز تشديد آنها و پلكاني صورت به ها
 كه هوشمند هاي تحريم اعمال با امنيت شوراي اخير سالهاي در همچنين .دارد خاصي توجه ها تحريم
 ساختن مؤثرتر راستاي در آيد، درمي اجراء به خاطي دولتهاي سران يا و متخلف عليه افراد مستقيماً
  .ها گام برداشته است تحريم
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برنامه جامع اقدام (تحريم هاي هوشمند اعمال شده عليه ايران و برجام: بخش سوم
  )مشترك
  : تبعات تحريم اقتصادي بر بخش كشاوزي : بند اول

ازآنجايي كه بخش كشاورزي .آثار احتمالي تحريم اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران است 
از حوزه هاي بسيار حساس به شمار مي آيد كه به طور مستقيم با امنيت غذايي توده مردم سر كار دارد 

بالطبع درصورت وقوع چنين رويدادي ،پيامد هاي ناشي از آن بيش از همه بر اين بخش سايه مي . 
گران كننده است ودرچنين شرايطي عواقب وآثار ناشي از تحريم را در بخش كشاورزي ن. افكند 

ممكن است ابتدا توليدات كشاورزي بدليل اهميت و حمايت بيشتر دولت افزايش يابد اما در بلند مدت 
دولت درسال اول ودوم مجبور ميشود با پرداخت يارانه و . نا رساييهاي بسياري پديد خواهد آمد 

ي مصرف كننده تا حدودي ثابت نگه دارد افزايش سطح زير كشت ،قيمت كاالهاي استراتژيك را برا
اما برخي از محصوالت به دليل توليد كم به تدريج قيمتشان افزايش مي يابد ودر اين صورت سطح زير 

در واقع يك حركت . كشت آنها باال ميرود ودر نتيجه توليد كاالهاي استراتژيك پايين مي آيد 
گيري از توليد ،تثبيت اين حركت سخت خواهد  سينوسي در توليدات به وجود مي آيد كه بدون بهره

بر اثر تحريم اقتصادي ،اقتصاد كشاورزي ما نيز كامالً . بود مگر اينكه دولت ،توليد آزاد حذف كند
درون گرايي شود شود كه اين اقتصاد ،غير رقابتي خواهد بود ودر يك اقتصاد غير رقابتي ،تقاضا باال 

  .وعرضه محدود است 
ن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را از بين ميبرد چرا كه دولت حتي نمي تواند تحريم نفت ،توا

چنانچه درآمد نفتي مسدود شود كارخانه ها تعطيل وتوليدات كاهش .هزينه هاي خود را تĤمين كند 
مي يابد ودراين صورت مردم ماليات پرداخت نخواهند كرد واز اين رو درآمدي هم براي دولت ايجاد 

  1. دولت در آستانه  ورشكستگي قرار مي گيرد نمي شود و
افزايش فساد، نابرابري هاي : افزايش فساد مالي نيز يكي ديگر از پيامدهاي تحريم به شمار مي آيد 

زيادي را در جامعه ايجاد ميكند و دوباره ، ميلياردرهاي يك شبه كه به قدرت وابسته اند ، فراوان 
اني هاي اقتصادي كشورما نيز بخش كشاورزي را در برابر تحريم به گفته تحليلگران نابسام. ميشوند

درصد از مواد غذايي  82با توجه به اين كه طبق آمار ،نزديك به . اقتصادي دچار آسيب وتنش ميكند 
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در داخل توليد ميشود و در سالهاي اخير ميزان توليدات  كشاورزي افزايش يافته است آنچه كه در 
  .زي تهديد خواهد كرد، خطر خارجي نيست بلكه خطر داخلي است شرايط تحريم بخش كشاور

در فاصله ي بين توليد تا  با توجه به حضور دالالن و واسطه ها در بخش كشاورزي ، افراد و سازمانهايي
توزيع دخالت دارند كه با استفاده از سرمايه هاي خود در مالكيت وحاكميت ، در شرايط تحريم ، 

ور مصنويي باال برده وبدين ترتيب اقشار وسيعي از مردم را از دستيابي به حداقل قيمت كاالها را به ط
  . مواد غذايي محروم ميكنند وامنيت غذايي را به مخاطره مي اندازند 

افزايش توليد . گسترش احتكار وقاچاق كاالهاي كشاورزي غير بهداشتي از ديگر تبعات تحريم است 
ودهاي ناشي از قطع واردات بدون توجه به روابط حاكم بر محصوالت كشاورزي براي جبران كمب

در كشور ما ، مراحل توليد ، توزيع ومصرف جدا از هم مطرح . توليد، توزيع و مصرف ، نارسا است 
بوده و توليد بدون توجه كافي به نظام توزيع ومصرف در نظر گرفته ميشود ، در حالي كه اين سه 

شكيل مي دهند و نارسايي در يكي از اين مراحل موجب بحران در مرحله ، چرخه ي كامالً متحدي ت
نظام اقتصادي ايران نابسامان ، آشفته ، بدون نقشه و فاقد شبكه اي از روابط بين بخش .ديگري مي شود 

هاي معدن ، صنعت ، كشاورزي وامور مالي است ؛   در صورتي كه كشورهاي پيشرفته داراي شبكه ي 
بين اين بخش ها هستند كه اقتصاددانان، آن را مي شناسند وواردات ، صادرات پيچيده اي از روابط 

   1. مصالح و امكانات آن شبكه داخلي صورت ميگيرد  وتوليد محصوالت متكي به
ضمن . حوزه ي كشاورزي در ايران به دليل عدم وجود اين شبكه در برابر تحريم آسيب پذير است 

عه نيز بر اين اساس ، بر تحليل هاي دقيقي از اقتصاد تكيه ندارد آنكه برنامه هاي سوم و چهارم توس
وآنچه كه منعكس مي شود ، كمتر مطابق با داده هاي جامعه است وبه همين خاطر ، برنامه ها تاكنون 

توليدات محصوالت كشاورزي به دليل وابستگي كم به درآمد ارزي . راه به جايي نبرده است 
  .زيادي نخواهد ديد  وتكنولوژي خارجي ، لطمه ي

ضمن . حوزه ي كشاورزي در ايران به دليل عدم وجود اين شبكه در برابر تحريم آسيب پذير است 
آنكه برنامه هاي سوم و چهارم توسعه نيز بر اين اساس ، بر تحليل هاي دقيقي از اقتصاد تكيه ندارد 

ه همين خاطر ، برنامه ها تاكنون وآنچه كه منعكس مي شود ، كمتر مطابق با داده هاي جامعه است وب

                                                            
 38،ص1384عليخاني، ترجمه متقي نژاد،  1

برنامه جامع اقدام (تحريم هاي هوشمند اعمال شده عليه ايران و برجام: بخش سوم
  )مشترك
  : تبعات تحريم اقتصادي بر بخش كشاوزي : بند اول

ازآنجايي كه بخش كشاورزي .آثار احتمالي تحريم اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران است 
از حوزه هاي بسيار حساس به شمار مي آيد كه به طور مستقيم با امنيت غذايي توده مردم سر كار دارد 

بالطبع درصورت وقوع چنين رويدادي ،پيامد هاي ناشي از آن بيش از همه بر اين بخش سايه مي . 
گران كننده است ودرچنين شرايطي عواقب وآثار ناشي از تحريم را در بخش كشاورزي ن. افكند 

ممكن است ابتدا توليدات كشاورزي بدليل اهميت و حمايت بيشتر دولت افزايش يابد اما در بلند مدت 
دولت درسال اول ودوم مجبور ميشود با پرداخت يارانه و . نا رساييهاي بسياري پديد خواهد آمد 

ي مصرف كننده تا حدودي ثابت نگه دارد افزايش سطح زير كشت ،قيمت كاالهاي استراتژيك را برا
اما برخي از محصوالت به دليل توليد كم به تدريج قيمتشان افزايش مي يابد ودر اين صورت سطح زير 

در واقع يك حركت . كشت آنها باال ميرود ودر نتيجه توليد كاالهاي استراتژيك پايين مي آيد 
گيري از توليد ،تثبيت اين حركت سخت خواهد  سينوسي در توليدات به وجود مي آيد كه بدون بهره

بر اثر تحريم اقتصادي ،اقتصاد كشاورزي ما نيز كامالً . بود مگر اينكه دولت ،توليد آزاد حذف كند
درون گرايي شود شود كه اين اقتصاد ،غير رقابتي خواهد بود ودر يك اقتصاد غير رقابتي ،تقاضا باال 

  .وعرضه محدود است 
ن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را از بين ميبرد چرا كه دولت حتي نمي تواند تحريم نفت ،توا

چنانچه درآمد نفتي مسدود شود كارخانه ها تعطيل وتوليدات كاهش .هزينه هاي خود را تĤمين كند 
مي يابد ودراين صورت مردم ماليات پرداخت نخواهند كرد واز اين رو درآمدي هم براي دولت ايجاد 

  1. دولت در آستانه  ورشكستگي قرار مي گيرد نمي شود و
افزايش فساد، نابرابري هاي : افزايش فساد مالي نيز يكي ديگر از پيامدهاي تحريم به شمار مي آيد 

زيادي را در جامعه ايجاد ميكند و دوباره ، ميلياردرهاي يك شبه كه به قدرت وابسته اند ، فراوان 
اني هاي اقتصادي كشورما نيز بخش كشاورزي را در برابر تحريم به گفته تحليلگران نابسام. ميشوند

درصد از مواد غذايي  82با توجه به اين كه طبق آمار ،نزديك به . اقتصادي دچار آسيب وتنش ميكند 
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توليدات محصوالت كشاورزي به دليل وابستگي كم به درآمد ارزي . راه به جايي نبرده است 
  .وتكنولوژي خارجي ، لطمه ي زيادي نخواهد ديد 

وضعيت زراعت ودام وطيور را از نظر ماشين آالت ، بذر ، نهال سموم دفع آفات و مكمل هاي غذايي 
اكثر نيازهاي اين بخشها در داخل توسط بخش خصوصي و دولتي توليد . ي نمي شود مطلوب ارزياب

در صورت تحريم روند صادرات اقالم غيرنفتي و حتي صنايع تكميلي و تبديلي و صنايع وابسته .  ميشود
  .به كشاورزي مانند فرش دچار اختالل خواهد شد 

ام يك از بخشهاي كشاورزي دچار كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تحريم كد
  1.چالش بيشتري مي شود ، نظرات متعدد وگاه مشابهي ميدهند 

ركوتاه مدت بيشترين صدمه متوجه مصرف كنندگان شهري ودردراز مدت روستاييان مي شود زيرا د
صه در عر. كمبود بنزين ، سيستم حمل ونقل وانرژي را مختل كرده وهزينه هاي  توليد افزايش مي يابد 

ي كشاورزي نيز بيشترين زيان در بخش باغباني و بيشترين مزيت در بخش زراعت خواهد بود ؛چرا كه 
باغ مانند زراعت نيست كه امسال يك محصول وسال بعد محصول ديگر كاشته شود ويك باغدار 

د بخش باغباني و به خصوص تولي. سال براي باغ خود سرمايه گذاري كرده باشد  30تا 10ممكن است 
بخش : و همچنين در بخش دامپروري. و صادرات گل ، لطمه زيادي در جريان تحريم خواهد ديد 

واگر قيمت  مانند ذرت براي تأمين خوراك دام از خارج وارد مي شود برزگي از نيازهاي دامپروري
همچنين بخشي از . نهاده ها گران شود ويا وارد شود قيمت شير وگوشت افزايش خواهد يافت  اين

ذرت وسيب زميني در ؛ اگر بذر مرغوب مانند . دزراعت وابسته به واردات بذرهاي اصالح شده مي باش
در صورت تحريم . اختيار كشاورزان قرار نگيرد ، در توليد اين محصوالت مشكل به وجود مي آيد 

ي قابل بعضي از محصوالت باغ. محصوالت خشكبار به دليل مازاد توليد  بيشترين صدمه را مي بيند 
تبديل هستند وميتوان از طريق فراوري وتبديل  آنها به كمپوت وكنسرو جلوي ضرر آنها را از فساد 
پذيري گرفت اما در بحث خشكبار به خصوص پسته با تهديد جدي مواجه خواهيم شد زيرا افق سرمايه 

صادرات گذاري در خشكبار به خصوص پسته افق صادراتي است وما بيشتر از مصرف داخل براي 
  2.اقدام به كشت اين محصول كرده ايم
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  : بانكي مالي و سيستم  تبعات تحريم ها بر. دوم:بند دوم
  :تحريم بانك مركزي) الف

د اموال ديپلماتيك و اموال مانن( را دولت حاكميت اعمال »دولت مصونيت 1972 اروپايي كنوانسيون«
اعمالي تعريف كرده كه دولت براي اقتدار حاكميت خود انجام مي دهد و بنا بر اين گمرك، ) نظامي

) گري تصدي(               جزو اينگونه اعمال هستند و در اين بين اعمال تجاري ... سياست پولي و 
مجمع  2004دولت و اموال آن مصوب در ضمن كنوانسيون مصونيت . دولت به دقت احصا شده است

عمومي ملل متحد نيز اموال بانك مركزي يا ديگر نهادهاي مالي متعلق به دولت را به عنوان اموال 
خاص دولت تلقي كرده و به صراحت آن را در كنار اموال نظامي و ديپلماتيك به عنوان دسته هاي 

با در نظر گرفتن هر . تلقي كرده استخاص اموال دولت محسوب كرده و اينگونه اموال را مصون 
سياست «معيار براي تفكيك اعمال حاكميتي دولت از اعمال تصديگري آن، با قاطعيت مي توان گفت 

بانك مركزي كه در سرمايه گذاري » اموال و حقوق، منافع و فعاليت هاي خاص«و» مالي«، »هاي پولي
تجلي مي يابد، از ... م روابط بين بانك ها وو هدايت سرمايه نقل و انتقال پول، چاپ اسكناس تنظي

بوده است كه به روشني جزو اعمال حاكميتي دولت » بانك مركزي ايران«جمله بارزترين فعاليت هاي 
روشن است كه اجراي تحريم گسترده عليه بانك مركزي مانع اعمال حاكميت و . ايران تلقي مي شود

ر اين باره، حتي كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت اقتصادي كشور خواهد شد و د ،اقتدار سياسي 
  .نقض شده است

  تحريم سيستم مالي و بانكي)ب
سيستم بانكي در ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي به عنوان بازوي اقتصاد دولت به شمار رفته و مي 

صادي كشوربويژه امروز شايد بدون ترديد بتوان اذعان كرد كه قسمت عمده برنامه هاي توسعه اقت. رود
ميزان توانمندي نظام بانكي است كه  اجتماعي و فرهنگي دولت متاثر از, برنامه چهارم توسعه اقتصادي 

شوراي امنيت اين توانمندي مورد هدف و تهديد قرار گرفته و چنانچه  1747متاسفانه در قطعنامه 
تا . مردم موثر خواهد افتاد  در كل اقتصاد كشور و زندگي عموم, تمهيدات هوشمندانه اتخاذ نشود 

بانك هاي سپه و صادرات مورد تحريم عمومي شوراي امنيت قرار گرفته و بانك هاي  86پايان سال 
تحريم از جانب امريكا بر خالف آنچه در . صادرات، ملت و ملي از سوي امريكا تحريم شده است 

انك هاي اروپايي طرف قرار داد با زيرا ب, گسترده دارد  ابعادي بسيار, نگاه نخست ديده مي شود 
  . بانك هاي آمريكايي به كاهش ارتباط خود با آمريكا تمايل ندارند 

توليدات محصوالت كشاورزي به دليل وابستگي كم به درآمد ارزي . راه به جايي نبرده است 
  .وتكنولوژي خارجي ، لطمه ي زيادي نخواهد ديد 

وضعيت زراعت ودام وطيور را از نظر ماشين آالت ، بذر ، نهال سموم دفع آفات و مكمل هاي غذايي 
اكثر نيازهاي اين بخشها در داخل توسط بخش خصوصي و دولتي توليد . ي نمي شود مطلوب ارزياب

در صورت تحريم روند صادرات اقالم غيرنفتي و حتي صنايع تكميلي و تبديلي و صنايع وابسته .  ميشود
  .به كشاورزي مانند فرش دچار اختالل خواهد شد 

ام يك از بخشهاي كشاورزي دچار كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه در صورت تحريم كد
  1.چالش بيشتري مي شود ، نظرات متعدد وگاه مشابهي ميدهند 

ركوتاه مدت بيشترين صدمه متوجه مصرف كنندگان شهري ودردراز مدت روستاييان مي شود زيرا د
صه در عر. كمبود بنزين ، سيستم حمل ونقل وانرژي را مختل كرده وهزينه هاي  توليد افزايش مي يابد 

ي كشاورزي نيز بيشترين زيان در بخش باغباني و بيشترين مزيت در بخش زراعت خواهد بود ؛چرا كه 
باغ مانند زراعت نيست كه امسال يك محصول وسال بعد محصول ديگر كاشته شود ويك باغدار 

د بخش باغباني و به خصوص تولي. سال براي باغ خود سرمايه گذاري كرده باشد  30تا 10ممكن است 
بخش : و همچنين در بخش دامپروري. و صادرات گل ، لطمه زيادي در جريان تحريم خواهد ديد 

واگر قيمت  مانند ذرت براي تأمين خوراك دام از خارج وارد مي شود برزگي از نيازهاي دامپروري
همچنين بخشي از . نهاده ها گران شود ويا وارد شود قيمت شير وگوشت افزايش خواهد يافت  اين

ذرت وسيب زميني در ؛ اگر بذر مرغوب مانند . دزراعت وابسته به واردات بذرهاي اصالح شده مي باش
در صورت تحريم . اختيار كشاورزان قرار نگيرد ، در توليد اين محصوالت مشكل به وجود مي آيد 

ي قابل بعضي از محصوالت باغ. محصوالت خشكبار به دليل مازاد توليد  بيشترين صدمه را مي بيند 
تبديل هستند وميتوان از طريق فراوري وتبديل  آنها به كمپوت وكنسرو جلوي ضرر آنها را از فساد 
پذيري گرفت اما در بحث خشكبار به خصوص پسته با تهديد جدي مواجه خواهيم شد زيرا افق سرمايه 

صادرات گذاري در خشكبار به خصوص پسته افق صادراتي است وما بيشتر از مصرف داخل براي 
  2.اقدام به كشت اين محصول كرده ايم
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از روز صدور قطعنامه و تحريم بين المللي بانك سپه با عنايت به مركزيت بانك سپه لندن به عنوان ) 1
تاثير اين تحريم  پرداخت هاي حساب ذخيره ارزي كليه اعتبارات گشايش اعتبار شده و فعال تحت

قرار گرفته و فروشندگان از ارسال كاال به علت عدم امكان معامله اسناد و دريافت وجه خود داري مي 
در نتيجه كليه كاال هاي مهم سرمايه يي موضوع گشايش اعتبارات از محل حساب ذخيره ارزي  .كنند 

ا بانك هاي جايگزين براي پرداخت بالتكليف مانده و بانك مركزي نيز تاكنون موفق به تعيين بانك ي
اثرات اقتصادي موضوع مذكور تا به حال و در همين مدت كوتاه . هاي باقيمانده اعتبارات نشده است 

محاسبه كارشناسانه تعويق در ( جبران ناپذير و زيانبار و در صورت تداوم غير قابل پيش بيني است 
   1.ع را شفاف خواهد كرد برنامه زمانبندي طرح هاي سرمايه گذاري اين موضو

در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحريم از بانك هاي صادرات و سپه به ديگر بانك ها ) 2
  . متاسفانه دامنه تاثيرات زيانبار اقتصادي اين تحريم ها غير قابل پيش بيني است 

ريسك اعتباري و پوشش بيمه يي صادرات كاال به  1774و پيرو آن قطعنامه  1737از صدور قطعنامه ) 3
  . ايران در حال افزايش است 

درصد  10الي  7بين ) ماشين آالت و تجهيزات ( ميالدي قيمت كاالهاي سرمايه يي  2007در سال ) 4
كه نرخ تورم در اين كشورها بين يك الي سه در حالي , ) از سوي فروشندگان اروپايي ( افزايش يافت 

  . درصد بود
بانك ( اعتماد فروشندگان بين المللي نسبت به بانك هاي ايران با تحريم قديمي ترين بانك ايراني ) 5

به طوري كه تاكيد به عدم انجام مراودات با اين , و بانك صادرات به شدت كاهش يافته است ) سپه 
  2. آن در سطح وسيع به كل نظام بانكي اثرات زيانباري خواهد داشت  بانك ها مي كنند و اشاعه

هزاران نيروي متخصص ارزي بانك هاي تحت تحريم بين المللي و شعب خارجي آنها از اين ) 6
اثرات آن براي بانك ها ي , موضوع به شدت آسيب پذير بوده و در صورت تداوم بلند مدت آن 

مهم ترين عاملي كه كليه بانك ها را يكي پس از ديگري تحت ) 7. مذكور غير قابل جبران است 
الشعاع قرار داده و از اثرات زيانبار اقتصادي و اجتماعي آن به ديگر بخش هاي اقتصادي نيز شموليت 
پيدا مي كند ؛ امكان كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه ها از 

  . بوروكراسي و عوامل بازدارنده مالي و بانكي در بخش توليد است كشور به دليل افزايش
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  :بخش صنعت تبعات تحريم ها بر:بند سوم
اختالل در روند تامين مواد اوليه و لوازم يدكي و تجهيزات و دانش فني و )الف

  :فناوري 
با توجه به مسائل سياسي در حال حاضر گروهي از شركت هاي خارجي اعم از خريدار و فروشنده  

اين قطع ارتباط باعث توقف روند تامين . اقدام به قطع روابط خود با شركت هاي ايراني كرده اند 
. برخي از مواد اوليه ؛ ماشين آالت و قطعات يدكي و در نتيجه كاهش شديد صادرات شده است 

تهيه مايحتاج صنعت بسيار , همچنين به بهانه ارتباط برخي لوازم و تجهيزات با صنايع هسته يي يا نظامي 
  1. ضمنا فناوري و دانش فني برخي صنايع دنيا نيز منتقل نمي شود . دشوار شده است 

  : وضع تحريم هاي بين المللي براي برخي از بانك هاي داخلي )ب
المللي براي برخي از بانك هاي داخلي انجان عمليات بانكي به صورت  به دليل وضع تحريم هاي بين

ارزي محدود به معدودي از بانك هاي فعال داخلي شده كه با توجه به قوانين دست و پاگير سيستم 
بانكي كشور ؛ باعث كاهش قابليت ها و قدرت مانور توليد كنندگان داخلي در بازار سختگير جهاني 

  . شده است 
حريم بانك هاي صادرات سپه و با توجه به اينكه قرار است بانك هاي ملي و ملت نيز تحريم پس از ت

. صادرات و سپه هستيم , در حال حاضر شاهد بروز مشكل براي بانك هاي ملي ؛ملت , رسمي شوند 
مثال واردات يا صادرات از طريق كشور ثالث و (خالصي از اين مشكالت بعضا از راه حل هاي موردي 

استفاده مي شود كه به افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و محصول مي ) ا ايجاد ارتباطات خاص ب
  . انجامد 

  : سر مايه گذاري خارجي  تبعات تحريم ها بر جذب . بخش چهارم
به رغم تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجلس ششم و رفع ابهامات 

شاهد  85و به ويژه در سال  84در سال , د شيه هاي خارجي راشتاب بخقانوني كه بايد جذب سرما
موسسه بين . شديد سرمايه گذاري خارجي در كشورمان هستيم LOCO monitorكاهش ميزان 

به ترتيب  2006و2005و 2004و 2003المللي جذب سرمايه هاي خارجي ايران در سال هاي 
و به دنبال  2007است و ظاهرا اين رقم در سال  ميليون دالر اعالن كرده, 803,1150,4260,2990
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از روز صدور قطعنامه و تحريم بين المللي بانك سپه با عنايت به مركزيت بانك سپه لندن به عنوان ) 1
تاثير اين تحريم  پرداخت هاي حساب ذخيره ارزي كليه اعتبارات گشايش اعتبار شده و فعال تحت

قرار گرفته و فروشندگان از ارسال كاال به علت عدم امكان معامله اسناد و دريافت وجه خود داري مي 
در نتيجه كليه كاال هاي مهم سرمايه يي موضوع گشايش اعتبارات از محل حساب ذخيره ارزي  .كنند 

ا بانك هاي جايگزين براي پرداخت بالتكليف مانده و بانك مركزي نيز تاكنون موفق به تعيين بانك ي
اثرات اقتصادي موضوع مذكور تا به حال و در همين مدت كوتاه . هاي باقيمانده اعتبارات نشده است 

محاسبه كارشناسانه تعويق در ( جبران ناپذير و زيانبار و در صورت تداوم غير قابل پيش بيني است 
   1.ع را شفاف خواهد كرد برنامه زمانبندي طرح هاي سرمايه گذاري اين موضو

در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحريم از بانك هاي صادرات و سپه به ديگر بانك ها ) 2
  . متاسفانه دامنه تاثيرات زيانبار اقتصادي اين تحريم ها غير قابل پيش بيني است 

ريسك اعتباري و پوشش بيمه يي صادرات كاال به  1774و پيرو آن قطعنامه  1737از صدور قطعنامه ) 3
  . ايران در حال افزايش است 

درصد  10الي  7بين ) ماشين آالت و تجهيزات ( ميالدي قيمت كاالهاي سرمايه يي  2007در سال ) 4
كه نرخ تورم در اين كشورها بين يك الي سه در حالي , ) از سوي فروشندگان اروپايي ( افزايش يافت 

  . درصد بود
بانك ( اعتماد فروشندگان بين المللي نسبت به بانك هاي ايران با تحريم قديمي ترين بانك ايراني ) 5

به طوري كه تاكيد به عدم انجام مراودات با اين , و بانك صادرات به شدت كاهش يافته است ) سپه 
  2. آن در سطح وسيع به كل نظام بانكي اثرات زيانباري خواهد داشت  بانك ها مي كنند و اشاعه

هزاران نيروي متخصص ارزي بانك هاي تحت تحريم بين المللي و شعب خارجي آنها از اين ) 6
اثرات آن براي بانك ها ي , موضوع به شدت آسيب پذير بوده و در صورت تداوم بلند مدت آن 

مهم ترين عاملي كه كليه بانك ها را يكي پس از ديگري تحت ) 7. مذكور غير قابل جبران است 
الشعاع قرار داده و از اثرات زيانبار اقتصادي و اجتماعي آن به ديگر بخش هاي اقتصادي نيز شموليت 
پيدا مي كند ؛ امكان كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه ها از 

  . بوروكراسي و عوامل بازدارنده مالي و بانكي در بخش توليد است كشور به دليل افزايش
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در شرايطي كه ايران مذاكره  .ر از يكصد ميليون دالر رسيده استصدور قطعنامه هاي سه گانه به كمت
خود را با اروپا و امريكا آغاز كرده است همچنان تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بر مشكالت اين 

در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بيشترين آسيب به بخش نفت و گاز . كشور اضافه مي كند
و عملكرد اقتصادي كشور تاثير  بخشي كه نبض اقتصاد ايران است و مي تواند روي ساختار. وارد شد

  1. بسزايي به جاي بگذارد
  بخش نفت و گازتبعات تحريم ها بر : بند اول

ايران اقتصادي وابسته به نفت دارد و هر ساله سهم بزرگي از درآمد اين كشور از صادرات نفت و گاز 
مراحل اوليه  مطالعات نشان مي دهد طرح تحريم اقتصادي غرب عليه ايران كه در. بدست مي آيد

صنعت نفت را هدف قرار داده بود بيشترين آسيب را به نبض اقتصادي ايران وارد كرده است و ادامه 
  . اين روند مي تواند آسيبهاي جبران ناپذيري ايجاد كند

زيرا صنعت نفت و گاز ايران نيازمند سرمايه گذاريهاي كالن خارجي و حضور شركتهايي است كه به 
تحريم اقتصادي و خروج شركتهاي غربي  با اجراي طرح. دنيا دسترسي داشته باشند تكنولوژيهاي روز

از ايران هم استفاده ايران از فن آوريهاي روز دنيا منتفي شد و هم ايران نتوانست به توسعه حوزه هاي 
طبق گزارش . نفت و گاز جديد بپردازد كه در سالهاي اينده جايگزين حوزه هاي فرسوده امروزي شود

تحقيقاتي اخير كنگره امريكا آسيب پذيري صنعت نفت و گاز ايران از تحريمهاي اقتصادي عليه اين 
اين در حاليست كه دست اندركاران اقتصادي ايران بر . كشور مساله اي بديهي و اجتناب ناپذير است

ه در سال اين باورند ايران با كمك قيمت باالي نفت مي تواند با اين مشكل مقابله كندهمانطور ك
  .گذشته به مدد اين درآمد كالن توانست با كمترين مشكل تحريمها را از سر بگذارند

 54ميالدي را  2008آژانش اطالعات انرژي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران در نيمه اول سال 
نفت  ميليارد دالر اعالم كرد در حاليكه در سال گذشته ميالدي مجموع درآمد صادراتي ايران از فروش

بدون شك رشد درآمد صادراتي ايران ناشي از افزايش حجم توليد در . ميليارد دالر امريكا بود 60تنها 
 120دالر در سال گذشته به بيشتر از  70اين كشور نيست بلكه به دليل رشد قيمت نفت است كه از مرز 

  2. دالر را نيز تجربه كرد 140دالر رسيد و حتي قيمت 

                                                            
 182،ص1387ممتاز  1
 117،ص1393موسويان،  2
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ميالدي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران به بازارهاي جهاني  1990مطالعات نشان مي دهد در سال 
ميليارد دالر  22تا  10ميالدي قيمت بين  2000ميليارد دالر امريكا بود و از آن زمان تا سال  17معادل 

 20به كمتر از  ميالدي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران دوباره 2000بعد از سال . نوسان داشت
  . ميليارد دالر رسيد و سپس به يكباره رشد كرد

ميالدي درآمد حاصل از صادرات نفت براي كشور ايران برابر با  2005مطالعات نشان مي دهد در سال 
 60ميليارد دالر و در نهايت در سال گذشته ميالدي به  54ميالدي به  2006ميليارد دالر و در سال  48

  . ريكا رسيدميليارد دالر ام
ميليون بشكه نفت توليد كرده است و طبق گزارشهاي  4طي يك سال گذشته ايران روزانه حدود 

موجود توان افزايش توليد را ندارد زيرا حوزه هاي كنوني فرسوده هستند و سرمايه گذاري كافي براي 
يشتري در صنعت نفت ايران در نظر دارد سرمايه گذاريهاي ب. توسعه حوزه هاي جديد انجام نشده است

در . و گاز انجام دهد و براي اين سرمايه گذاريهاي نيازمند كشورهاي اروپايي و امريكايي نيست
  . ماههاي اخير ما اخباري مبني بر جايگزين شدن كشورهاي آسيايي به خصوص چين  شنيديم

ادهايي بين دو كشور را در همين زمان مذاكراتي بين ايران و روسيه انجام شد كه احتمال انعقاد قرار د
اين دو كشور كه تا اندازه زيادي مي توانند جايگزينهاي غرب براي ايران باشند در صدد . تقويت كرد 

هستند با سرمايه گذاري كالن و اجراي پروژه هاي بزرگ وارد ايران شوند تا به جاي كشورهاي 
نيز مي تواند از اين همكاري هاي سود اروپايي از پتانسيلهاي ايران سود ببرند و از طرف ديگر ايران 
  1.زيادي بدست آورد و از فشار تحريمهاي اقتصادي غرب بكاهد

ميليارد دالر در اجراي پروژه  16هجري شمسي  1387شركت ملي نفت اين كشور در نظر دارد در سال 
 12ها اين در حاليست كه طي سه سال گذشته ايران تن. هاي نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كند
  . ميليارد دالر در هر سال سرمايه گذاري كرد

هم . ايران در نظر دارد از ظرفيتهاي داخلي به جاي سرمايه هاي جهاني در توسعه صنعت نفت بهره ببرد 
اكنون ايران امكان بهره گيري از سرمايه هاي خارجي را ندارد و به همين دليل ظرفيتهاي داخلي را 

  . كرده است جايگزين سرمايه هاي خارجي 

                                                            
 95،ص1387فرخ سيري ، 1

در شرايطي كه ايران مذاكره  .ر از يكصد ميليون دالر رسيده استصدور قطعنامه هاي سه گانه به كمت
خود را با اروپا و امريكا آغاز كرده است همچنان تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بر مشكالت اين 

در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بيشترين آسيب به بخش نفت و گاز . كشور اضافه مي كند
و عملكرد اقتصادي كشور تاثير  بخشي كه نبض اقتصاد ايران است و مي تواند روي ساختار. وارد شد

  1. بسزايي به جاي بگذارد
  بخش نفت و گازتبعات تحريم ها بر : بند اول

ايران اقتصادي وابسته به نفت دارد و هر ساله سهم بزرگي از درآمد اين كشور از صادرات نفت و گاز 
مراحل اوليه  مطالعات نشان مي دهد طرح تحريم اقتصادي غرب عليه ايران كه در. بدست مي آيد

صنعت نفت را هدف قرار داده بود بيشترين آسيب را به نبض اقتصادي ايران وارد كرده است و ادامه 
  . اين روند مي تواند آسيبهاي جبران ناپذيري ايجاد كند

زيرا صنعت نفت و گاز ايران نيازمند سرمايه گذاريهاي كالن خارجي و حضور شركتهايي است كه به 
تحريم اقتصادي و خروج شركتهاي غربي  با اجراي طرح. دنيا دسترسي داشته باشند تكنولوژيهاي روز

از ايران هم استفاده ايران از فن آوريهاي روز دنيا منتفي شد و هم ايران نتوانست به توسعه حوزه هاي 
طبق گزارش . نفت و گاز جديد بپردازد كه در سالهاي اينده جايگزين حوزه هاي فرسوده امروزي شود

تحقيقاتي اخير كنگره امريكا آسيب پذيري صنعت نفت و گاز ايران از تحريمهاي اقتصادي عليه اين 
اين در حاليست كه دست اندركاران اقتصادي ايران بر . كشور مساله اي بديهي و اجتناب ناپذير است

ه در سال اين باورند ايران با كمك قيمت باالي نفت مي تواند با اين مشكل مقابله كندهمانطور ك
  .گذشته به مدد اين درآمد كالن توانست با كمترين مشكل تحريمها را از سر بگذارند

 54ميالدي را  2008آژانش اطالعات انرژي درآمد حاصل از صادرات نفت ايران در نيمه اول سال 
نفت  ميليارد دالر اعالم كرد در حاليكه در سال گذشته ميالدي مجموع درآمد صادراتي ايران از فروش

بدون شك رشد درآمد صادراتي ايران ناشي از افزايش حجم توليد در . ميليارد دالر امريكا بود 60تنها 
 120دالر در سال گذشته به بيشتر از  70اين كشور نيست بلكه به دليل رشد قيمت نفت است كه از مرز 

  2. دالر را نيز تجربه كرد 140دالر رسيد و حتي قيمت 
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 4.7ميليون بشكه در روز است كه تا دو سال آينده ظرفيت توليد نفت ايران به  4.3توان توليدي ايران را 
 6شايان ذكر است قبل از انقالب اسالمي ايران روزانه بيشتر از . ميليون بشكه در روز خواهد رسيد

سترسي به تكنولوژيهاي جديد ميليون بشكه نفت استخراج مي كرد و هم اكنون مشكل ايران عدم د
  . است

در اثر تحريمهاي اقتصادي . در سالهاي گذشته ما شاهد خروج تدريجي شركتهاي غربي از ايران بوديم
شركتهاي امريكايي از كار در ايران محروم شدند و شركتهاي بزرگ اروپايي از قبيل شركت بريتيش 

ن در صحنه اقتصادي ايران باقي مانده بودند در پتروليوم، رويال داچ شل و توتال هم كه در اين دورا
  . شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر جهان ادامه همكاري با ايران را بسيار پر ريسك خواندند

به هر حال با تمام اين تفاصيل نياز صنعت نفت و گاز ايران به سرمايه گذاري بيشتر از ديگر بخشها 
اد ايران دارد و در سالهاي انقالب اسالمي و جنگ زيرا اين صنعت نقشي كليدي در اقتص. است

ز طرف ديگر حوزه هاي نفتي ايران در زمره قديمي ترين حوزه ا .آسيبهاي زيادي را متحمل شده است
در اين . هاي نفتي جهان است و استفاده از اين حوزه ها سبب شد تا ميزان نفت در چاهها تنزل يابد

تازه نمي توان اميدوار بود ايران بتواند توليد خود را در سالهاي شرايط بدون سرمايه گذاري و حفاري 
  .آينده حفظ كند

  و توليد تتجار تبعات تحريم بر: بند دوم
ميالدي توسط سازمان ملل متحد اجرا شد و  2006طبق طرح هاي تحريمي كه براي اولين بار در سال 

دسترسي ايران به بازارهاي بين المللي در سال گذشته ميالدي توسط امريكا اين تحريمها تشديد شد 
هاي پيشرفته امريكا و اروپا  سرمايه كمتر شد و مانعي بزرگي براي بهره گيري اين كشور از تكنولوژي

  . ايجاد شد
افزايش هزينه هاي تجاري ايران . اين تحريمها مشكالت زيادي را براي تجارت ايران ايجاد كرد

براي مثال در اثر تشديد تحريمهاي . ز پروژه هاي ايران وادار كردبسياري از شركتها را از به خروج ا
اقتصادي پيدا كردن شركتهاي خصوصي براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ و پيدا كردن شركتهايي 
كه قطعات مورد نياز پروژه ها را به ايران صادر كنند بسيار مشكل بود و همين مساله سبب بيشتر شدن 

د نن اقتصادي شركت مهندسي و ساخت فراساحلي ايران پيش بيني مي كنمشاورا. هزينه ها شد
بدون شك اين رشد در سال جاري .درصد افزايش دهد 30هزينه هاي شركت را بيشتر از  ،تحريمها
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خواهد بود و در صورتيكه تحريمها ادامه داشته باشد در سال هاي آينده هزينه هاي بيشتر و بيشتر 
  . 1افزايش خواهد يافت

   ايران تحريم داروي:د سومبن
امروزه جامعه جهاني به جايي رسيده است كه اگر روابط بين اعضاي اين جامعه را بدون وجود حقوق 
. بين الملل تصور كنيم ،به هيچ وجه نخواهيم توانست كه آينده ي يك چنين نظامي را ترسيم نماييم

دردنياي امروز و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم در روابط بين الملل نمود يافته است ،تالش آنچه 
مبني براين كه براي اقدامات خود ،توجيهاتي ارائه )چه به صورت انفرادي و چه جمعي (دولت هاست 

ا كنند كه مستند به يك عرف مسلم و يا معاهده اي عام يا خاص باشد تا ناقض حقوق بين الملل و ي
لكن حاكميت كشورها در بسياري ازموارد ،اجازه نمي دهد كه يك كشور . ناقض صلح شناخته نشوند

اما اصولي در اين جامعه پذيرفته شده . به طور تام و تمام مطيع قواعد و كنوانسيون هاي بين المللي شود
عه بين المللي ،ممكن اند كه هيچ دولتي نمي تواند آنها را نقض كند و اال طيف وسيعي از اقدامات جام

. از توصيه هاي مقامات ذيصالح گرفته تا تحريم و اقدامات نظامي. است عليه آن دولت اعمال شود
سياست بين الملل در مواردي ،مانع عظيمي در راه پيشرفت و عدم اجراي مقررات بين « ولي متاسفانه
رها در دوره هاي مختلف ،بسيار به گونه اي كه تفسير هاي ارائه شده از برخي فاكتو» المللي است 

مثال اگر اقداماتي خاص ،توسط كشوري نظير ويتنام صورت گيرد ،ممكن . جانب دارانه بوده است
است تهديد كننده ي صلح جهاني تلقي شود اما اگر اياالت متحده ي امريكا عامل آن اقدامات باشد 

رسد در جامعه بين المللي حاضر ،درگير كشور ما نيز به نظر مي . ،چنين طرز تلقي از آن نخواهد شد 
يك چنين كشمكشي شده و متحمل تحريم هاي اقتصادي سنگيني است كه بر ساير جوانب غير 

من جمله در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي كه به طور . اقتصادي تاثيرات بسزايي داشته است
اين يادداشت قصد داريم تا  در. غيرمستقيم از تحريم هاي اقتصادي، آسيب هايي را شاهد بوده است

ضمن بررسي مشروعيت اين تحريم ها به مطالعات حقوق بشري نيز در اين حوزه اشاره اي داشته باشيم 
.  

مهم ترين نكته در خصوص ايجاد اين تحريم ها عليه ايران، مشروعيت آنها و همچنين قانوني بودنشان 
ا و اياالت متحده ي امريكا در صورتي كه بايد توجه داشت كه شوراي امنيت و اتحاديه اروپ. است

                                                            
 81،ص1387ممتاز و رنجبريان، 1

 4.7ميليون بشكه در روز است كه تا دو سال آينده ظرفيت توليد نفت ايران به  4.3توان توليدي ايران را 
 6شايان ذكر است قبل از انقالب اسالمي ايران روزانه بيشتر از . ميليون بشكه در روز خواهد رسيد

سترسي به تكنولوژيهاي جديد ميليون بشكه نفت استخراج مي كرد و هم اكنون مشكل ايران عدم د
  . است

در اثر تحريمهاي اقتصادي . در سالهاي گذشته ما شاهد خروج تدريجي شركتهاي غربي از ايران بوديم
شركتهاي امريكايي از كار در ايران محروم شدند و شركتهاي بزرگ اروپايي از قبيل شركت بريتيش 

ن در صحنه اقتصادي ايران باقي مانده بودند در پتروليوم، رويال داچ شل و توتال هم كه در اين دورا
  . شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر جهان ادامه همكاري با ايران را بسيار پر ريسك خواندند

به هر حال با تمام اين تفاصيل نياز صنعت نفت و گاز ايران به سرمايه گذاري بيشتر از ديگر بخشها 
اد ايران دارد و در سالهاي انقالب اسالمي و جنگ زيرا اين صنعت نقشي كليدي در اقتص. است

ز طرف ديگر حوزه هاي نفتي ايران در زمره قديمي ترين حوزه ا .آسيبهاي زيادي را متحمل شده است
در اين . هاي نفتي جهان است و استفاده از اين حوزه ها سبب شد تا ميزان نفت در چاهها تنزل يابد

تازه نمي توان اميدوار بود ايران بتواند توليد خود را در سالهاي شرايط بدون سرمايه گذاري و حفاري 
  .آينده حفظ كند

  و توليد تتجار تبعات تحريم بر: بند دوم
ميالدي توسط سازمان ملل متحد اجرا شد و  2006طبق طرح هاي تحريمي كه براي اولين بار در سال 

دسترسي ايران به بازارهاي بين المللي در سال گذشته ميالدي توسط امريكا اين تحريمها تشديد شد 
هاي پيشرفته امريكا و اروپا  سرمايه كمتر شد و مانعي بزرگي براي بهره گيري اين كشور از تكنولوژي

  . ايجاد شد
افزايش هزينه هاي تجاري ايران . اين تحريمها مشكالت زيادي را براي تجارت ايران ايجاد كرد

براي مثال در اثر تشديد تحريمهاي . ز پروژه هاي ايران وادار كردبسياري از شركتها را از به خروج ا
اقتصادي پيدا كردن شركتهاي خصوصي براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ و پيدا كردن شركتهايي 
كه قطعات مورد نياز پروژه ها را به ايران صادر كنند بسيار مشكل بود و همين مساله سبب بيشتر شدن 

د نن اقتصادي شركت مهندسي و ساخت فراساحلي ايران پيش بيني مي كنمشاورا. هزينه ها شد
بدون شك اين رشد در سال جاري .درصد افزايش دهد 30هزينه هاي شركت را بيشتر از  ،تحريمها
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اقدام به تحريم يك كشور مي نمايند ،بايد براي اين اقدامات ،توجيهات حقوقي داشته باشند تا 
لكن در خصوص ايران ،به نظر مي رسد اين تحريم ها ريشه در تصميمات حاكميتي . مشروعيت يابند 

اما مي توان اين . از منطق حقوقي نشات گرفته باشد  نهاد هاي مزبور دارد و نه استدالل هايي كه تماما
چراكه ركن صالحيت دار و داراي حاكميت ،اين تحريم ها .اقدامات را قانوني و الزام آور تلقي نمود 

اين تحريم ها « :بنابراين شايد بتوان گفت.را با توجه به ظرفيت مقررات بين المللي وضع كرده است 
از طرفي موضوعات تحريم ها عليه ايران نيز جاي بررسي . »ني و الزام آورند ،غير مشروع هستند اما قانو

در واقع امريكا و اتحاديه اروپا كه مبادالت بانكي و بازرگاني ايران را با كشورهاي عضو سازمان . دارد
 ملل ،هدف قرار داده اند و آنطور كه مشاهده مي شود ،قصد دارند صادرات نفت از ايران را نيز بطور
چشمكيري مشمول تحريم قرار دهند ،باعث شده ورود و خروج ارز به شدت تحت تاثير قرار گرفته و 

اما تعهدات حقوق بشري .مشكالتي را در جهت تهيه مايحتاج ايران در بخش هاي ضروري پديد آورد 
بخشي .د دولت ها همواره سر جاي خود باقيست و آنها نميتوانند بوسيله تحريم ،حقوق بشر را نقض كنن

از حقوق شناخته شده ي بشر كه در اعالميه ها و معاهدات حقوق بشري كه بسياري از آنها الزام آور 
اما ... . تلقي مي شوند عبارت است از حق بر زندگي با استاندارد هاي مناسب ، بهداشت و سالمت و 

زشكي ،شديدا با مشكل تحريم كانال هاي تبادل ارزي با ايران سبب شده كه تهيه دارو و تجهيزات پ
تا كنون هيچ . را فراهم آورد ... مواجه شده و موجبات تشديد برخي بيماري ها و مسائل بهداشتي و 

تحريمي به طور مستقيم دارو و ملزومات پزشكي را هدف قرار نداده اما تحريم اقتصادي در اصل نبايد 
در كشور هدف ،آسيب بزند )  حقوق بشر( به گونه اي اعمال شود كه به حقوق بنيادين مردم 

استداللي كه كشور هاي غربي در اين مورد ارائه مي كنند ،اين است كه اگر تخصيص ارز و روش .
( هاي خروج ارز و كانال هاي مبادله اي ،صرفا براي تهيه دارو و ملزومات پزشكي ،تشخيص داده شود 

كما اينكه در حال حاضر در كشور ما .به هيچ وجه در اين حوزه محدوديتي وجود ندارد ) مسير پاك 
اما طرز تلقي دولت هاي غربي از اين مبادالت و .نيز تخصيص ارز به اين حوزه صورت گرفته است 

مشكالتي كه .نگاه جانب دارانه ي ايشان كه متاثر از ديد حاكميتي آنهاست مشكالتي را پديدار ساخته 
براي هر فرد ذاتا وجود دارد و شاخصه متمدن  حقوقي كه.ناشي از نقض غير مستقيم حقوق بشر است 
جالب اينجاست كه شوراي امنيت خود با رويكردي مواجه .بودن يك كشور رعايت اين حقوق است 

است كه حقوق بشر و صلح جهاني را به يكديگر پيوند مي زند ،گويي كه هركجا حقوق بين الملل 
ورداري از امكانات بهداشتي و درماني حق برخ.رعايت نشود ،تحديدي براي صلح محسوب مي شود 
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ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي «و با تفصيل در» اعالميه جهاني حقوق بشر«نيز به طور ضمني در 
توسط كنفرانس ملل  1968قطعنامه اي هم در سال . مورد توجه قرار گرفته است» ،اجتماعي و فرهنگي

جهاني حقوق بشر را براي اعضاي سازمان متحد درخصوص حقوق بشر به تصويب رسيد و اعالميه 
با اين تفاسير همچنان ديدگاه منطق حقوقي صرف در استدالالت شوراي امنيت و .الزام آور ساخت 

هرچند نمي توان انتظار داشت در جامعه اي كه . اتحاديه اروپا و اياالت متحده ،ديده نمي شود
ضع و موضوع حقوق بين الملل، آنها حاكميت يك به يك دولت ها به رسميت شناخته شده و وا

هستند استدالالت حقوقي تمام عملكرد هاي اين جامعه ناهمگون را شامل شود اما جايي كه تعهدات 
عام الشول حقوق بشري وجود دارد ،انتظارات از ملل متمدن عضو اين جامعه بيشتر مي شود و نبايد 

  .ه ظاهر، قانوني و الزام آور باشيم شاهد نقض حقوق بشر هرچند با ديدگاه هاي حاكميتي و ب
  رويكرد ايران در قبال تحريمها و انعقاد برجام: بخش پنجم

  در دولتهاي مختلف مديريت تحريم هاي اقتصادي: بند اول
آورد و در كشوري  ها در كشور، بحران اقتصادي خاصي را پديد مي المللي و نابساماني هاي بين تالطم 

كشور ايران . تواند كشور را تحت تاثير قرار دهد مدت هم مي حتي در كوتاه مانند ايران، اين نوسانات
هاي اقتصادي است و  به لحاظ شرايط سياسي و ديپلماسي خارجي كه دارد ، همواره در معرض تحريم

هاي  ها در برخي مقاطع زماني و با اجماع برخي كشورها، عليه ايران شدت گرفته و در سال اين تحريم
هاي  در اين ميان، مديريت تحريم. تر شده است هاي شوراي امنيت جدي اثير قطعنامهاخير تحت ت

اقتصادي يكي از مباحث حساس، كليدي و زيربنايي است كه براي مقابله با آن بايد راهكارهايي در 
ريزي  تحريم اقتصادي، اقدام برنامه.ها را كاهش دهد يا به حداقل برساند پيش گرفت كه آثار تحريم

يك يا چند دولت از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادي اعم از روابط اقتصادي، تجاري و  شده
گيرد و يكي از  مالي براي اعمال فشار بر كشور هدف است كه با مقاصد مختلف سياسي صورت مي

هاي آنها در نظام جهاني  داري براي مقابله با كشورهايي است كه در چارچوب سياست ابزارهاي سرمايه
كشور ما نيز از نهضت ملي شدن صنعت نفت تا پيروزي انقالب و جنگ تحميلي و  .كنند ركت نميح

اي همواره در مواقع متعددي مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است  آميز هسته دستيابي به فناوري صلح
مال فشار و امريكا بيش از هر كشور ديگري از ابزار تحريم براي برهم زدن وضع اقتصادي ايران و اع

استفاده كرده است ولي ملت ايران همواره با اتكا به خود و برآورده كردن احتياجات خود با توسل به 
اند، بلكه با استفاده از اين فرصت و توفيق اجباري  هاي داخلي نه تنها امريكا را به زانو درآورده توانايي

اقدام به تحريم يك كشور مي نمايند ،بايد براي اين اقدامات ،توجيهات حقوقي داشته باشند تا 
لكن در خصوص ايران ،به نظر مي رسد اين تحريم ها ريشه در تصميمات حاكميتي . مشروعيت يابند 

اما مي توان اين . از منطق حقوقي نشات گرفته باشد  نهاد هاي مزبور دارد و نه استدالل هايي كه تماما
چراكه ركن صالحيت دار و داراي حاكميت ،اين تحريم ها .اقدامات را قانوني و الزام آور تلقي نمود 

اين تحريم ها « :بنابراين شايد بتوان گفت.را با توجه به ظرفيت مقررات بين المللي وضع كرده است 
از طرفي موضوعات تحريم ها عليه ايران نيز جاي بررسي . »ني و الزام آورند ،غير مشروع هستند اما قانو

در واقع امريكا و اتحاديه اروپا كه مبادالت بانكي و بازرگاني ايران را با كشورهاي عضو سازمان . دارد
 ملل ،هدف قرار داده اند و آنطور كه مشاهده مي شود ،قصد دارند صادرات نفت از ايران را نيز بطور

چشمكيري مشمول تحريم قرار دهند ،باعث شده ورود و خروج ارز به شدت تحت تاثير قرار گرفته و 
اما تعهدات حقوق بشري .مشكالتي را در جهت تهيه مايحتاج ايران در بخش هاي ضروري پديد آورد 

بخشي .د دولت ها همواره سر جاي خود باقيست و آنها نميتوانند بوسيله تحريم ،حقوق بشر را نقض كنن
از حقوق شناخته شده ي بشر كه در اعالميه ها و معاهدات حقوق بشري كه بسياري از آنها الزام آور 

اما ... . تلقي مي شوند عبارت است از حق بر زندگي با استاندارد هاي مناسب ، بهداشت و سالمت و 
زشكي ،شديدا با مشكل تحريم كانال هاي تبادل ارزي با ايران سبب شده كه تهيه دارو و تجهيزات پ

تا كنون هيچ . را فراهم آورد ... مواجه شده و موجبات تشديد برخي بيماري ها و مسائل بهداشتي و 
تحريمي به طور مستقيم دارو و ملزومات پزشكي را هدف قرار نداده اما تحريم اقتصادي در اصل نبايد 

در كشور هدف ،آسيب بزند )  حقوق بشر( به گونه اي اعمال شود كه به حقوق بنيادين مردم 
استداللي كه كشور هاي غربي در اين مورد ارائه مي كنند ،اين است كه اگر تخصيص ارز و روش .

( هاي خروج ارز و كانال هاي مبادله اي ،صرفا براي تهيه دارو و ملزومات پزشكي ،تشخيص داده شود 
كما اينكه در حال حاضر در كشور ما .به هيچ وجه در اين حوزه محدوديتي وجود ندارد ) مسير پاك 

اما طرز تلقي دولت هاي غربي از اين مبادالت و .نيز تخصيص ارز به اين حوزه صورت گرفته است 
مشكالتي كه .نگاه جانب دارانه ي ايشان كه متاثر از ديد حاكميتي آنهاست مشكالتي را پديدار ساخته 

براي هر فرد ذاتا وجود دارد و شاخصه متمدن  حقوقي كه.ناشي از نقض غير مستقيم حقوق بشر است 
جالب اينجاست كه شوراي امنيت خود با رويكردي مواجه .بودن يك كشور رعايت اين حقوق است 

است كه حقوق بشر و صلح جهاني را به يكديگر پيوند مي زند ،گويي كه هركجا حقوق بين الملل 
ورداري از امكانات بهداشتي و درماني حق برخ.رعايت نشود ،تحديدي براي صلح محسوب مي شود 
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هاي اقتصادي مباحثي است كه از ساليان  بنابراين تحريم. اند هاي چشمگيري نيز دست يافته به موفقيت
ها را در  ها كمي شدت يافته و نگراني هاي اخير اين تحريم سال در ايران وجود داشته است، اما در ماه

اند و از  دشمنان ما همواره براي ايجاد فشار به ايران درپي بهانه بوده .1اين خصوص افزايش داده است
ها باز كرده تا اين بار با تمسك به آن،  ايران بابي مناسب براي غربياي  همين روست كه پرونده هسته

زده تحريم  تواند اين حربه زنگ فشارهاي خود را عليه ايران تشديد كنند و در اين ميان آنچه مي
به .هاي اقتصادي است اقتصادي دولت امريكا را با شكست مواجه كند، چگونگي مديريت اين تحريم

روست و  هاي متعددي روبه در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با چالش طور طبيعي هر كشوري
ريزان حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته، بحث مقابله با تحريم و  هاي برنامه يكي از دغدغه

هاي اقتصادي است، بويژه اين كه چنين مسائلي در كاالهاي اساسي و ضروري بخصوص در  بحران
ترين نابساماني و آشفتگي  بسيار بااليي برخوردار است و كوچك قوت مردم از حساسيت و كشش

نظران اقتصادي  در اين شرايط، كارشناسان و صاحب.تواند به يك بحران اقتصادي تبديل شود مي
ها عليه ايران تهديد نيست، بلكه  اي معتقدند تحريم عده. هاي متفاوتي در بحث تحريم دارند ديدگاه

توان آن را به شرايط مناسب براي كشور تبديل و با  از مديريت تحريم مي فرصتي است كه با استفاده
نظران عقيده دارند  برخي ديگر از صاحب.رشد و توسعه فناوري اقتصادي به توسعه كشور كمك كرد

رشد اقتصادي و فناوري بايد در بستر آرام اقتصادي محقق شود و صنايع كشور بتدريج در مسير توسعه 
ردارند و در اين ميان و با توجه به شرايط كنوني، بسياري از صنايع كشور كه به و پيشرفت گام ب

اما آنچه تمامي .هاي اساسي و جدي خواهند شد اند، دچار زيان واردات مواد اوليه از خارج وابسته
هاي متفاوت بر آن تاكيد دارند، بحث مديريت تحريم و استفاده از منابع و  نظران با ديدگاه صاحب

  2.تواند تحريم را به فرصت تبديل كند تا تحريم، تهديد نباشد نات كشور است كه ميامكا
  تعارض تحريمها با تعهدات بين المللي كشورهاي تحريم كننده عليه ايران: بند دوم

 برقراري به متعهد را يكديگر تجارت آزادي و مودت دوجانبه هاي موافقتنامه در ها دولت برخي 
نه هاست نمو بهترين از يكي آمريكا و ايران ميان تجارت و مودت موافقتنامه. اند كرده آزاد تجارت

                                                            

 163،ص1376ظريف و سعيد ميرزائي، 1
 com.fararu.www،آدرس پايگاه اينترنتي؛ 1394سايت اينترنتي فرارو،دوازدم مرداد  2
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. دولت معتبر قلمداد مي شود 2كشور كماكان از سوي  2كه پس از فراز و نشيب هاي بسيار در روابط 
اين معاهده طرفين را ملزم به برقراري تجارت آزاد ميان اتباع يكديگر كرده و تحريم هاي يكجانبه 

به همين ترتيب كشورهاي اروپايي موافقتنامه هاي . عليه ايران نقض صريح معاهده است آمريكا
متعددي در زمينه هاي مختلف روابط اقتصادي و مالي، بانكي و مالياتي با ايران دارند كه توسط 

سرمايه گذاري  1965موافقتنامه . كشور به تصويب رسيده و الزم الرعايه است 2نهادهاي قانوني 
مصونيت  2004سرمايه گذاري متقابل ميان ايران و فرانسه، كنوانسيون سال  2003ل، موافقتنامه متقاب

تشويق و «ها و همچنين اساسنامه صندوق بين المللي پول و به طور مشخص موافقتنامه هاي  دولت
ه هاي از جمله موافقتنام» معافيت از اخذ ماليات مضاعف«و » حمايت متقابل از سرمايه گذاري متقابل

دو جانبه رايج بين كشورها هستند كه تحريم هاي اخير وضع شده مي تواند نقض يكجانبه اين 
  .موافقتنامه ها تلقي شود

درصد كاهش  30نرخ تورم در ايران دو برابر شده همچنين درامد هاي نفتي  2012هر چند در سال 
ه است اسيب ديده ارزش پول يافته صنعت خودروسازي كه به واردات قطعات به غرب به شدت وابست

هزار نفر كار خود را از دست داده اند اما در حقيقت ايران  500ملي ايران كاهش يافته و دست كم 
  چگونه توانسته خود را با اين اوضاع وفق دهد؟

امارها نشان ميدهد به رغم منفي بودن بسياري از شاخص هاي اقتصادي رشد شاخص در بازار بورس 
بخش  2012به عالوه به رغم ارزش ريال از اوايل سال . درصد رسيد 15فت و به بيش از تهران ادامه يا

ساخت و ساز امالك رشد سريعي را تجربه كرد و نه تنها شاهد افزايش فعاليت بود بلكه رشد سريع 
  .قيمت ها را هم تجربه كرد

دي در داخل خود را همچنين به دليل محدوديت اعمال شده در زمينه واردات واحدهاي مختلف تولي
  .ترميم كردند و موجب افزايش توليد و رشد فعاليت هاي اقتصادي شد

ايران اقداماتي براي جلگيري از افت استانداردهاي زندگي طبقه كارگر  2013به عالوه  در اوايل سال 
. داغاز كرد كه شامل افزايش دستمزدها و توزيع كاالبرگ مواد غذايي در بين اقشار فقير جامعه ش

ميليون نفر تاثير  4همچنين هرچند نرخ بيكاري در كشور افزايش يافته و در حال حاضر بر بيش از 
زيرا ايران مزاياي بيكاري . گذاشته اما اين رقم باال هنوز موجب بروز ناارامي هاي اجتماعي نشده است

ست پرداخت كرده ماهه كه طوالني ترين دوره اعطاي مزاياي بيكاري در جهان ا 50را در يك دوره 
دو سال بعد از گذشت تحريم هاي شديد ايران همچنان ارز و ذخاير طال به  2013در اوايل سال .است

هاي اقتصادي مباحثي است كه از ساليان  بنابراين تحريم. اند هاي چشمگيري نيز دست يافته به موفقيت
ها را در  ها كمي شدت يافته و نگراني هاي اخير اين تحريم سال در ايران وجود داشته است، اما در ماه

اند و از  دشمنان ما همواره براي ايجاد فشار به ايران درپي بهانه بوده .1اين خصوص افزايش داده است
ها باز كرده تا اين بار با تمسك به آن،  ايران بابي مناسب براي غربياي  همين روست كه پرونده هسته

زده تحريم  تواند اين حربه زنگ فشارهاي خود را عليه ايران تشديد كنند و در اين ميان آنچه مي
به .هاي اقتصادي است اقتصادي دولت امريكا را با شكست مواجه كند، چگونگي مديريت اين تحريم

روست و  هاي متعددي روبه در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با چالش طور طبيعي هر كشوري
ريزان حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته، بحث مقابله با تحريم و  هاي برنامه يكي از دغدغه

هاي اقتصادي است، بويژه اين كه چنين مسائلي در كاالهاي اساسي و ضروري بخصوص در  بحران
ترين نابساماني و آشفتگي  بسيار بااليي برخوردار است و كوچك قوت مردم از حساسيت و كشش

نظران اقتصادي  در اين شرايط، كارشناسان و صاحب.تواند به يك بحران اقتصادي تبديل شود مي
ها عليه ايران تهديد نيست، بلكه  اي معتقدند تحريم عده. هاي متفاوتي در بحث تحريم دارند ديدگاه

توان آن را به شرايط مناسب براي كشور تبديل و با  از مديريت تحريم مي فرصتي است كه با استفاده
نظران عقيده دارند  برخي ديگر از صاحب.رشد و توسعه فناوري اقتصادي به توسعه كشور كمك كرد

رشد اقتصادي و فناوري بايد در بستر آرام اقتصادي محقق شود و صنايع كشور بتدريج در مسير توسعه 
ردارند و در اين ميان و با توجه به شرايط كنوني، بسياري از صنايع كشور كه به و پيشرفت گام ب

اما آنچه تمامي .هاي اساسي و جدي خواهند شد اند، دچار زيان واردات مواد اوليه از خارج وابسته
هاي متفاوت بر آن تاكيد دارند، بحث مديريت تحريم و استفاده از منابع و  نظران با ديدگاه صاحب

  2.تواند تحريم را به فرصت تبديل كند تا تحريم، تهديد نباشد نات كشور است كه ميامكا
  تعارض تحريمها با تعهدات بين المللي كشورهاي تحريم كننده عليه ايران: بند دوم

 برقراري به متعهد را يكديگر تجارت آزادي و مودت دوجانبه هاي موافقتنامه در ها دولت برخي 
نه هاست نمو بهترين از يكي آمريكا و ايران ميان تجارت و مودت موافقتنامه. اند كرده آزاد تجارت
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بنابراين .ميليارد دالر در اختيار دارد در حالي كه تراز پرداخت هاي ايران افزايش يافته است 79ارزش 
ي نفتي خود را از دست دهد اين درصد درامدها 70حتي اگر تحريم ها باز هم تشديد شوند و ايران 

ميليارد دالر را تامين  60تا  50كشور باز هم قادرخواهد بود نه تنها هزينه واردات  ساالنه اش به مبلغ 
حال .كند بلكه همچنين ميتواند از فزوني تراز تجاري و حساب فعلي خود در تراز پرداخت ها بهره ببرد

يران خود را با تحريم هاوفق داده و حتي اگر تحريم ها به توجه به واقعيت هاي موجود بايد گفت ا
موجب اسيب جدي اقتصاد ايران در كوتاه مدت و دراز مدت شود در عمل وجود ذخاير ارزي و 
طاليي گسترده و فزوني تراز پرداخت ها به اين كشور امكان خواهد داد تا سياست هسته اي خود را 

     1.دهد بدون اسيب جدي اقتصادي و اجتماعي ادامه
  ديپلماسي دولتها در مقابله با تحريم ها: بند سوم

ها كه  ما بايد سعي كنيم از طريق تعامل و ديپلماسي فعال بر مبناي تعامل و گفتگو از صدور قطعنامه
مان  هايي براي كشورمان است جلوگيري كنيم و در وهله بعد دستگاه ديپلماسي خارجي متضمن تحريم
گفتگوهاي موثر با سران كشورها در همه جاي دنيا به آنها تفهيم كنند كه صدور ها و  از طريق رايزني

  .ها يك اقدام ظالمانه در حق ايران است اين قطعنامه
سازي كنيم و از آسيبي كه  ها ايمن هايمان را در هر جاي دنيا در نزد بانك عالوه بر آن ما بايد دارايي

  . ديشي كنيمان ممكن است به آنها وارد شود برايش چاره
هايمان مصونيت ايجاد كنيم زيرا ممكن است در شرايطي آنها متعرض  خالصه اين كه براي دارايي

  .هاي ما در خارج از كشور شوند دارايي
المللي نيز از آنها بخواهيم حقوق ما را به رسميت بشناسند و  هاي مجامع بين ما بايد با استفاده از ظرفيت

در اين . ايي كه ما را تحت فشار غيرقانوني قرار دادند، فشار بياورندبر كشورهاي زورگو و كشوره
در داخل كشور هم بايد . توانند موثر باشند المللي مي خصوص نمايندگان ما در مجامع و محافل بين

افكار عمومي را به طور مستمر در جريان اتفاقات رخ داده قرار دهيم تا آنها در اين موارد از مسووالن 
  2.انديشي كنند يت و براي خروج از اين مشكل چارهخود حما

هاي  بنابراين ما بايد سعي كنيم پيمان. حل سياسي دارد ها اقتصادي است، ولي راه با اين كه اين تحريم
هاي مناسبي را براي تامين نيازهاي  اي خود را در ارتباط با كاهش فشار اقتصادي فعال كنيم و راه منطقه
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هاي  توان آن را در قالب پيمان ز خارج كشور تامين شود، جستجو كنيم كه ميحياتي خود كه بايد ا
  .اي فعال كرد منطقه

اي يكي از رهكارهاي مبارزه با آثار تحريم است تا از اين طريق بر بازارهاي  هاي منطقه در واقع پيمان
كه ما را مورد  هاي اقتصادي در كشورهايي ها و كمپاني آنها تاثيرگذار باشيم؛ به نحوي كه شركت

  .قرار دادند، عامل فشار بر آنها باشد نه عامل تهديد براي ما  تحريم
ها اثرات منفي روي  گيرد و چون اين تحريم ها عام بوده و بسياري از كاالهاي اساسي را دربر مي تحريم

  .گذارد، بايد سعي كنيم با خودكفايي، اثر آنها را كاهش دهيم اقتصاد ايران مي
ها را كم كند؛ اما در  تواند اثر اين تحريم مثال در كاالهايي مثل برنج و گندم، خودكفايي ميبه عنوان 

متاسفانه . خصوص محصوالت و كاالهاي صنعتي نيازمند يك برنامه استراتژيك بلندمدت هستيم
قع اي بوده است كه دوستان ما، دوستان واقعي نبودند؛ يعني در وا ما تاكنون به گونه  سياست خارجي

متحدان استراتژيك براي ما نبودند و در شوراي امنيت عليه ما راي دادند، بنابراين براي مقابله با 
  1.هاي اقتصادي و مديريت آن بايد در سياست خارجي خود تجديدنظر كنيم تحريم

يكي ديگر از راهكارهاي  .راه ديگر مديريت تحريم اين است كه مردم واقعيت را بدانند و كمك كنند
يريت تحريم و عبور از آن را در حمايت از كاالهاي داخلي و توليدات داخلي است نمونه آن را در مد
ما با حمايت از . بوديم، تجربه كرديم سال دفاع مقدس كه در آن موقع هم به نوعي در تحريم 8

در . توانيم در ساير كاالها نيز به خودكفايي برسيم توليدات داخلي مثل خريد تضميني گندم مي
خصوص كاالهاي صنعتي مثل قطعات خودرو و غيره نيز كه ايران بعضا واردكننده برخي قطعات است، 

با توجه به اين كه مهمترين منبع  .بايد به فكر خودكفايي باشيم و راهكارهاي مربوط را پيگيري كنيم
المللي جذب  بينهاي نفتي است و اينها در سيستم بانكي و  درآمدي كشور ما صادرات نفت و فرآورده

شود، اگر اين  المللي پرداخت مي هاي بين هاي ما از طريق بانك ها و هزينه شوند و خيلي از پرداخت مي
آورد، بنابراين  هاي معتبر كشور بكشد، مشكالتي را براي ما به وجود مي اش به تمام بانك ها دامنه تحريم

بانكي فرعي هستند، مثل سوئيس يك مقداري در چنين شرايطي ما بايد با كشورهايي كه داراي سيستم 
المللي را به ايران باز كنيم و در حقيقت اجازه دهيم آنها  هاي بزرگ بين تعامل برقرار كنيم و پاي بانك

  2.تواند در مبادالت ارزي به ما كمك كند در ايران بانك ايجاد كنند كه خود اين مي
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بنابراين .ميليارد دالر در اختيار دارد در حالي كه تراز پرداخت هاي ايران افزايش يافته است 79ارزش 
ي نفتي خود را از دست دهد اين درصد درامدها 70حتي اگر تحريم ها باز هم تشديد شوند و ايران 

ميليارد دالر را تامين  60تا  50كشور باز هم قادرخواهد بود نه تنها هزينه واردات  ساالنه اش به مبلغ 
حال .كند بلكه همچنين ميتواند از فزوني تراز تجاري و حساب فعلي خود در تراز پرداخت ها بهره ببرد

يران خود را با تحريم هاوفق داده و حتي اگر تحريم ها به توجه به واقعيت هاي موجود بايد گفت ا
موجب اسيب جدي اقتصاد ايران در كوتاه مدت و دراز مدت شود در عمل وجود ذخاير ارزي و 
طاليي گسترده و فزوني تراز پرداخت ها به اين كشور امكان خواهد داد تا سياست هسته اي خود را 

     1.دهد بدون اسيب جدي اقتصادي و اجتماعي ادامه
  ديپلماسي دولتها در مقابله با تحريم ها: بند سوم

ها كه  ما بايد سعي كنيم از طريق تعامل و ديپلماسي فعال بر مبناي تعامل و گفتگو از صدور قطعنامه
مان  هايي براي كشورمان است جلوگيري كنيم و در وهله بعد دستگاه ديپلماسي خارجي متضمن تحريم
گفتگوهاي موثر با سران كشورها در همه جاي دنيا به آنها تفهيم كنند كه صدور ها و  از طريق رايزني

  .ها يك اقدام ظالمانه در حق ايران است اين قطعنامه
سازي كنيم و از آسيبي كه  ها ايمن هايمان را در هر جاي دنيا در نزد بانك عالوه بر آن ما بايد دارايي

  . ديشي كنيمان ممكن است به آنها وارد شود برايش چاره
هايمان مصونيت ايجاد كنيم زيرا ممكن است در شرايطي آنها متعرض  خالصه اين كه براي دارايي

  .هاي ما در خارج از كشور شوند دارايي
المللي نيز از آنها بخواهيم حقوق ما را به رسميت بشناسند و  هاي مجامع بين ما بايد با استفاده از ظرفيت

در اين . ايي كه ما را تحت فشار غيرقانوني قرار دادند، فشار بياورندبر كشورهاي زورگو و كشوره
در داخل كشور هم بايد . توانند موثر باشند المللي مي خصوص نمايندگان ما در مجامع و محافل بين

افكار عمومي را به طور مستمر در جريان اتفاقات رخ داده قرار دهيم تا آنها در اين موارد از مسووالن 
  2.انديشي كنند يت و براي خروج از اين مشكل چارهخود حما

هاي  بنابراين ما بايد سعي كنيم پيمان. حل سياسي دارد ها اقتصادي است، ولي راه با اين كه اين تحريم
هاي مناسبي را براي تامين نيازهاي  اي خود را در ارتباط با كاهش فشار اقتصادي فعال كنيم و راه منطقه
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توانيم سد كنيم؛ زيرا ما هر كاري  كي را تا آنجا كه ميهاي بان حل دوم اين كه ما بايد جلوي تحريم راه
  . رود كه بخواهيم بكنيم، هزينه مبادله باال مي

ها  آالتي را خريداري كردند، ولي به دليل مشكل اعتباري كه بانك هاي ما ماشين فرض كنيد شركت
هرچه دامنه و .نيايدما بايد سعي كنيم اين مشكالت به وجود . ماند ها در گمرك مي پذيرند، مدت نمي

بهترين كار اين . شود  پذيري صنايع و اقتصاد ما بيشتر مي ها زيادتر شود، آسيب بانك  محدوده تحريم
آيد،  ها پيش نيايد و اگر هم پيش مي است كه مديريت سياسي ما به نحوي تغيير كند كه اين تحريم

ها را بگيرد؛ زيرا در  يت خود جلوي تحريمكمترين آسيب را بزند و دستگاه ديپلماسي ما هم بايد با فعال
ريزي  ها بايد برنامه براي مقابله با تحريم1.شود صورت وقوع آن راهكار عملي بسيار مشكل و پرهزينه مي

هاي اقتصادي را در كشور مديريت كنيم، بايد چند باور و  براي اين كه بتوانيم تحريم.  صحيح داشت
اين كه قبول كنيم امريكا در رابطه با دشمني با ايران برنامه دارد و اين  باور اول. چند برنامه داشته باشيم

مدت با هم متفاوت است، اما يك نتيجه و خروجي دارد و آن  مدت و ميان برنامه در درازمدت، كوتاه
. هاي ابتدايي متفاوت است ها با تحريم دومين باور اين كه اين تحريم.اين كه دنيا را مقابل ما قرار دهد

اي نداشتيم كه كشورها را  مثال ما تحريم امريكا را از ابتدا داشتيم، اما تحريم جهاني نبود و قطعنامه
  .شويد توانيد كاالهاي خود را به ايران بفروشيد و اگر بفروشيد، تحريم مي مجاب كنند كه نمي

كند؛ زيرا  ي فرق ميسال پيش خيل 20، 10سومين باور اين است كه ما بپذيريم نگاه مردم به اقتصاد با 
. كند اي عمل كردند كه نيازهاي اقتصادي و احساس فقر را تشديد مي احزاب در كشور ما به گونه

  .ترين موضوع زندگي آنهاست مهم. بنابراين در شرايط فعلي اگر اقتصاد حرف اول زندگي مردم نباشد
بر اساس راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي و چگونگي مديريت آن، ما بايد دوستان ديپلماتيك 

عليك مقدور نيست، بلكه بايد در  خود را افزايش دهيم و اين كار فقط در حد يك نامه و سفر و سالم
ل و وسط كار قالب قراردادها مطرح شود و در وهله دوم نيز بايد تدبيري كه بايد آخر كار بكنيم، او

ها را داده باشيم، بلكه با تدبيري كه اتخاذ  بكنيم، يعني خودمان را در موضعي نيندازيم كه هزينه
كاالهاي اقتصادي هم يا   درباره تحريم. ها زياد شود، جلوي آن را بگيريم كه هزينه كنيم پيش از اين مي

توانيم بدون توجه به  ر اين صورت هم نميد. ما واردكننده هستيم يا صادركننده، پس به بازار نيازمنديم
ما بايد درباره دشمن، شناخت شرايط فعلي .مان را حل كنيم روابط سياسي ديپلماتيك مسائل اقتصادي
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دنيا درخصوص اقتصاد، شرايط فعلي اقتصاد در كشور، وابستگي و پيوستگي اقتصادي، تدبير براي 
مان را تقويت و در اين بخش تحولي  ل وزارت خارجهرفت از راه ديپلماتيك و سياسي در وهله او برون

ما در دستگاه ديپلماسي به آدمهايي نيازمنديم كه تدبير، دانش و . جانبه ايجاد كنيم اساسي و همه
بايد شرايط را  .اطالعات و به رهبري و انقالب پيوستگي داشته باشند و مساله را با عقل حل كنند

وچك و بزرگ همچنين صنايعي كه وابستگي ما را به واردات زياد بندي كنيم و ميان صنايع ك اولويت
ها از باب  گذاري سنگين دارند، تفاوت قائل شويم و با توجه به انواع نگاه كند يا نياز به سرمايه مي

تواند در اين  ترين كاري كه مي بندي كنيم و دولت راحت ها را اولويت ها، اجراي طرح يابي طرح مكان
ها راحت كند و  ين است كه خودش را دولت رفاه كند و خود را از شر خيلي از شركتزمينه بكند، ا

هاست، آزاد  شركت آن را به بخش خصوصي بسپارد و هزاران ميليارد تومان پول خود را كه درگير اين
  1.مردم هزينه كند زندگي و براي

  كليت تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران  :بند چهارم
  ي كلي تحريم ها بر اقتصاد ايران را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد؛ برخي از پيامدها

تحريم ها چه به صورت يكجانبه و چه چند جانبه از زمان انقالب اسالمي ايران، هسته اصلي سياست . 1
باراك اوباما، رئيس جمهور كنوني آمريكا، زماني كه براي . اياالت متحده در قبال ايران بوده اند

اما در دور . ن بار وارد كاخ سفيد شد، تاكيد كرد قصد دارد سياست تعامل با ايران را دنبال كندنخستي
  .نخست رياست جمهوري وي، سخت ترين تحريم هاي تاريخ آمريكا عليه ايران اعمال شد

استراتژي تحريم رشد اقتصادي و صنعتي ايران را كاهش داده ، سرمايه گذاري هاي خارجي را . 2
  نرخ تورم را چند برابر كرده   رده ، ريال را ضعيف كرده،محدود ك

محمود بهمني، رئيس بانك مركزي جمهوري . و توليد و صادرات نفت و گاز را كاهش داده است
. اسالمي ، در توصيف اثر تحريم ها مي گويد كه اين تحريم ها چيزي كمتر از جنگ نظامي ندارند

حتي محمود احمدي نژاد، كه زماني تحريم ها را رفتاري تمسخر آميز توصيف كرده بود، اكنون مي 
  .است د تحريم ها اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده گوي

اما . به اين ترتيب اگر هدف تحريم ها ، صدمه زدن به مردم ايران بوده، اين هدف محقق شده است. 3
در صورتي كه تحريم ها به منظور راضي كردن تهران به دست كشيدن از برنامه هاي هسته اي اش، 
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توانيم سد كنيم؛ زيرا ما هر كاري  كي را تا آنجا كه ميهاي بان حل دوم اين كه ما بايد جلوي تحريم راه
  . رود كه بخواهيم بكنيم، هزينه مبادله باال مي

ها  آالتي را خريداري كردند، ولي به دليل مشكل اعتباري كه بانك هاي ما ماشين فرض كنيد شركت
هرچه دامنه و .نيايدما بايد سعي كنيم اين مشكالت به وجود . ماند ها در گمرك مي پذيرند، مدت نمي

بهترين كار اين . شود  پذيري صنايع و اقتصاد ما بيشتر مي ها زيادتر شود، آسيب بانك  محدوده تحريم
آيد،  ها پيش نيايد و اگر هم پيش مي است كه مديريت سياسي ما به نحوي تغيير كند كه اين تحريم

ها را بگيرد؛ زيرا در  يت خود جلوي تحريمكمترين آسيب را بزند و دستگاه ديپلماسي ما هم بايد با فعال
ريزي  ها بايد برنامه براي مقابله با تحريم1.شود صورت وقوع آن راهكار عملي بسيار مشكل و پرهزينه مي

هاي اقتصادي را در كشور مديريت كنيم، بايد چند باور و  براي اين كه بتوانيم تحريم.  صحيح داشت
اين كه قبول كنيم امريكا در رابطه با دشمني با ايران برنامه دارد و اين  باور اول. چند برنامه داشته باشيم

مدت با هم متفاوت است، اما يك نتيجه و خروجي دارد و آن  مدت و ميان برنامه در درازمدت، كوتاه
. هاي ابتدايي متفاوت است ها با تحريم دومين باور اين كه اين تحريم.اين كه دنيا را مقابل ما قرار دهد

اي نداشتيم كه كشورها را  مثال ما تحريم امريكا را از ابتدا داشتيم، اما تحريم جهاني نبود و قطعنامه
  .شويد توانيد كاالهاي خود را به ايران بفروشيد و اگر بفروشيد، تحريم مي مجاب كنند كه نمي

كند؛ زيرا  ي فرق ميسال پيش خيل 20، 10سومين باور اين است كه ما بپذيريم نگاه مردم به اقتصاد با 
. كند اي عمل كردند كه نيازهاي اقتصادي و احساس فقر را تشديد مي احزاب در كشور ما به گونه

  .ترين موضوع زندگي آنهاست مهم. بنابراين در شرايط فعلي اگر اقتصاد حرف اول زندگي مردم نباشد
بر اساس راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي و چگونگي مديريت آن، ما بايد دوستان ديپلماتيك 

عليك مقدور نيست، بلكه بايد در  خود را افزايش دهيم و اين كار فقط در حد يك نامه و سفر و سالم
ل و وسط كار قالب قراردادها مطرح شود و در وهله دوم نيز بايد تدبيري كه بايد آخر كار بكنيم، او

ها را داده باشيم، بلكه با تدبيري كه اتخاذ  بكنيم، يعني خودمان را در موضعي نيندازيم كه هزينه
كاالهاي اقتصادي هم يا   درباره تحريم. ها زياد شود، جلوي آن را بگيريم كه هزينه كنيم پيش از اين مي

توانيم بدون توجه به  ر اين صورت هم نميد. ما واردكننده هستيم يا صادركننده، پس به بازار نيازمنديم
ما بايد درباره دشمن، شناخت شرايط فعلي .مان را حل كنيم روابط سياسي ديپلماتيك مسائل اقتصادي
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ورده و در واقع به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي نيز شتاب طراحي شده باشند، آنها شكست خ
ايرانيان با توجه به طرز تفكر،فرهنگ و . اين نتيجه اي است كه من پيش بيني كرده بودم. بخشيده اند

  1.دادندعقايد مذهبي، مخالف تسليم شدن هستند و به همين دليل برنامه هاي هسته اي خود را توسعه 
گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد، پيش از اعمال تحريم ها  همانگونه كه. 4

 3.5سانتريفوژ با درجه غني سازي  164ايران يك تاسيسات غني سازي، يك تاسيسات پايلوت با 
اما امروز . كيلوگرم ذخيره اورانيوم غني شده داشت 100درصد، يك نسل از سانتريفوژها و حداكثر 

هزار سانتريفوژ در اختيار دارد و مي تواند غني سازي را با خلوص  12سيسات غني سازي با ايران دو تا
هزار  8درصد انجام داده و از سانتريفوژهاي نسل جديد استفاده كند كه تا كنون ذخيره اي  20

  .كيلوگرمي از اورانيوم غني شده در اختيار ايران قرار داده است
ان اعمال تحريم ها جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه زور و پيشرفت هسته اي ايران در زم. 5

اجبارغرب، عامل مهمي در سوق دادن جمهوري اسالمي به سمت خود كفايي در تكنولوژي هسته اي 
پيش از اين درگيري، ايران نمي . پديده مشابهي در جريان جنگ ايران و عراق رخ داد. بوده است

اما در دوران جنگ و . طور كامل به تسليحات غربي وابسته بود توانست حتي يك گلوله توليد كند و به
پس از آن، باوجود افزايش تحريم ها، ايران صنعت دفاعي عظيمي را بنيانگذاري كرد و در توليد سالح 

به فضا ايران هم اكنون موشك هاي دور برد ساخته و حتي يك ماهواره نيز . به خودكفايي رسيد
  فرستاده است

، 2001از سال . حده نيز در خالل سياست تحريم ها، نفوذ شرق در ايران را زمينه ساز شداياالت مت. 6
درصد از اقتصاد  50، حدود 1990هرچند اروپا در سال هاي . برابر شد 6صادرات چين به ايران تقريبا 

غرب خود  به بيان ديگر،. ايران را تشكيل مي داد، به واسطه تحريم ها، اين جايگاه خود را از دست داد
در واقع . را عليه نفوذ در ايران تحريم كرد و راه را براي ورود رقبايي مانند چين، روسيه و هند باز كرد

  2.تحريم ها، جهت تجارت بين المللي ايران را از غرب به شرق تغيير داد
االت اين در حالي است كه ايرانيان در جمع مليت هاي ديگر در منطقه، كمترين خصومت را با اي. 7

مقامات آمريكايي مي دانند كه تحريم ها مردم عادي را تحت تاثير قرار داده و به اين . متحده دارند
نظرسنجي گالوپ . ترتيب ريسك نشاندن بذر نفرتي دراز مدت در دل ايرانيان عليه آمريكا، وجود دارد
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رهبران خود، اياالت نشان مي دهد كه ايرانيان پيامد تحريم ها را حس كرده اند و به جاي سرزنش 
  .دانند متحده را در اين زمينه مقصر مي 

تحريم ها طبقه متوسط در جامعه را از بين برده و بخش خصوصي را به نفع بخش دولتي به حاشيه . 8
عالوه بر اين، تحريم ها تجارت را از سيستم بانكداري رسمي خارج و به سمت شبكه هاي . رانده است

در نتيجه تحريم ها، غرب ايران را ناگزير كرده تا از اقتصاد بازاري فاصله . ستزيرزميني متمايل كرده ا
  .بگيرد

اكنون واضح است كه اياالت متحده در استفاده از تحريم ها براي برانگيختن همكاري تهران، موفق .9
يج، رضا نقدي، فرمانده بس. سياست تحريم غرب به راديكال تر شدن ايران منجر شده است. نبوده است

  .مخالف آن است كه ايران در دور بعدي مذاكرات هسته اي، پيشنهاد لغو تحريم ها را ارائه دهد
پتانسيل نهفته ايران را آزاد كرده و تحريم نفتي موجب شده كه وي بر اين باور است كه تحريم ها 

  .وابستگي ايران به فروش نفت از بين برود
اكثريت ايرانيان از . خار و غرور ملي براي ايرانيان استتوسعه تكنولوژي هسته اي يك مساله افت.10

درصد  63، نشان داد كه  2012نظرسنجي گالوپ در دسامبر . برنامه هاي هسته اي دفاع مي كنند
درصد  17در اين بين تنها . ايرانيان اعتقاد دارند با وجود تحريم ها، برنامه هاي هسته اي بايد پيش برود

  .مخالف بوده اند
شار و تحريم ها، ترديد ها در مورد منافع ايران در عضويت در پيمان منع اشاعه هسته اي را ف. 11

محمد علي جعفري، فرمانده سپاه، اخيرا در يكي از كنفرانس هاي خبري به . افزايش داده است
  .سخن گفته استصراحت از احتمال خروج ايران از ان پي تي ، 

ه جمهوري اسالمي اينگونه نتيجه گيري كند، آمريكا در همچنين تحريم ها موجب شده اند ك. 12
خود مبتني بر تغيير رژيم را همچنان  سياست تعامل با تهران، جدي نيست و در مقابل سياست سنتي

مقام معظم رهبري در سخنراني خود تاكيد كرده اند كه هر زمان كه به راه حل نزديك . دنبال مي كند
ايشان ادامه . جلوگيري كنندحل جاد مي كنند تا از دستيابي به راه مشكلي اي مي شويم، آمريكايي ها

فشار دادند، به گمان من هدف آنها غير قابل حل نگاهداشتن اين موضوع است تا بهانه اي براي افزايش 
  .بر ايران داشته باشند

ورده و در واقع به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسالمي نيز شتاب طراحي شده باشند، آنها شكست خ
ايرانيان با توجه به طرز تفكر،فرهنگ و . اين نتيجه اي است كه من پيش بيني كرده بودم. بخشيده اند

  1.دادندعقايد مذهبي، مخالف تسليم شدن هستند و به همين دليل برنامه هاي هسته اي خود را توسعه 
گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد، پيش از اعمال تحريم ها  همانگونه كه. 4

 3.5سانتريفوژ با درجه غني سازي  164ايران يك تاسيسات غني سازي، يك تاسيسات پايلوت با 
اما امروز . كيلوگرم ذخيره اورانيوم غني شده داشت 100درصد، يك نسل از سانتريفوژها و حداكثر 

هزار سانتريفوژ در اختيار دارد و مي تواند غني سازي را با خلوص  12سيسات غني سازي با ايران دو تا
هزار  8درصد انجام داده و از سانتريفوژهاي نسل جديد استفاده كند كه تا كنون ذخيره اي  20

  .كيلوگرمي از اورانيوم غني شده در اختيار ايران قرار داده است
ان اعمال تحريم ها جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه زور و پيشرفت هسته اي ايران در زم. 5

اجبارغرب، عامل مهمي در سوق دادن جمهوري اسالمي به سمت خود كفايي در تكنولوژي هسته اي 
پيش از اين درگيري، ايران نمي . پديده مشابهي در جريان جنگ ايران و عراق رخ داد. بوده است

اما در دوران جنگ و . طور كامل به تسليحات غربي وابسته بود توانست حتي يك گلوله توليد كند و به
پس از آن، باوجود افزايش تحريم ها، ايران صنعت دفاعي عظيمي را بنيانگذاري كرد و در توليد سالح 

به فضا ايران هم اكنون موشك هاي دور برد ساخته و حتي يك ماهواره نيز . به خودكفايي رسيد
  فرستاده است

، 2001از سال . حده نيز در خالل سياست تحريم ها، نفوذ شرق در ايران را زمينه ساز شداياالت مت. 6
درصد از اقتصاد  50، حدود 1990هرچند اروپا در سال هاي . برابر شد 6صادرات چين به ايران تقريبا 

غرب خود  به بيان ديگر،. ايران را تشكيل مي داد، به واسطه تحريم ها، اين جايگاه خود را از دست داد
در واقع . را عليه نفوذ در ايران تحريم كرد و راه را براي ورود رقبايي مانند چين، روسيه و هند باز كرد

  2.تحريم ها، جهت تجارت بين المللي ايران را از غرب به شرق تغيير داد
االت اين در حالي است كه ايرانيان در جمع مليت هاي ديگر در منطقه، كمترين خصومت را با اي. 7

مقامات آمريكايي مي دانند كه تحريم ها مردم عادي را تحت تاثير قرار داده و به اين . متحده دارند
نظرسنجي گالوپ . ترتيب ريسك نشاندن بذر نفرتي دراز مدت در دل ايرانيان عليه آمريكا، وجود دارد
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هايي كه درصد صادر كنندگان، فعاليت خود را در همه بازار 52بنا به گفته بسياري از تحليلگران 
درصد از آنها نيز متوجه  37هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال كردند متوقف كردند، اما  تحريم

  .گذاري جديد شدند بازارهاي سرمايه
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بر سر پرونده هسته اي اش چيزي است كه غربي ها در حال حاضر به 

اما هنوز براي بسياري اين سوال مطرح است . تفاده مي كنندعنوان ابزاري براي فشار به ايران از آن اس
كه آيا اين تحريم ها توانسته است تاثيرگذار باشند يا خير؟ ما شاهديم كه از ارزش واحد پول ملي اين 
كشور كاسته شده و هزينه هاي اقتصادي آن افزايش يافته است اما هم زمان ايراني ها توانسته اند اقتصاد 

ت اقتصادي رياضتي هدايت كنند و بازاري جديد را براي توليدات خود بيابند كه اين خود را به سم
مساله سبب شده تا هزينه هايي كه انتظار مي رفت از قبل تحريم ها متوجه ايران شود، به اندازه پيش 

  1.بيني ها نباشد
همه صادرات خود را به يكي اين كه : انتخاب هايي كه ايران در برابر اين تحريم ها دارد، عبارتند از

كشورهاي جهان متوقف كند و حالتي از ركود را بر بازار محلي خود اعمال كند و ديگري اين كه با 
بررسي ها نشان مي دهد كه ايران گزينه دوم . حجمي كمتر بازار تازه اي را براي محصوالت خود بيابد

  را در حال حاضر انتخاب كرده است
حريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و بعد از آن اتحاديه اروپا و اياالت روشن است كه در پي اعمال ت

متحده امريكا و استراليا و كانادا عليه ايران، صادرات نفتي اين كشور كاهش يافته است اما صادرات 
يكي از داليل آن ابتكارهايي بود كه ايران توانست در . محصوالت غير نفتي روند عكس داشته است

مثال ايران توانست در برابر صادارات كاال به كشورهاي ديگر . ا ديگر كشورها به كار بنددتعامالتش ب
طال وارد كند كه اين مراوده به ايران كمك كرد تا از حجم هزينه هاي تحميلي بر اقتصاد خود كه 

يران براي تاييد اين ادعا مي توان به گزارش گمركات ا. غربي ها انتظار آن را داشتند، كاسته شود
در . رشدي خيره كننده داشته است 2011تا  2006مراجعه كرد كه نشان مي دهد صادرات ايران از سال 

بررسي گزارش هاي گمركات ايران مي توان اين نكته را نيز برداشت كرد كه پس از اين كه ايراني ها 
ترتيب به  به اين. رفتندديدند نمي توانند به مقاصد سابق خود كاال صادر كنند به سراغ بازارهاي جديد 

كه پس از اعمال تحريم ها عليه ايران صادرات غير نفتي اين كشور به شدت افزايش  روشني مي بينيم
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اين مساله سبب شده است تا از كارامدي تحريم ها كاسته شود و ايراني ها به دنبال منابع تامين . يافت
درصد صادر كنندگان، فعاليت خود را  52تحليلگران بنا به گفته بسياري از .كننده ارزي تازه اي بروند

درصد از  37در همه بازارهايي كه تحريم هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال كردند، متوقف كردند، اما 
بازارهايي كه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران . آنها نيز متوجه بازارهاي سرمايه گذاري جديد شدند

رت ديگر تحريم ها باعث شدند تا ايراني ها مسير تجاري خود را عوض به عبا. را رعايت نمي كنند
تجار ايراني در بازارهاي جديد پذيرفتند كه از حجم . كنند و بازار تجاري با بازارهاي جديد بيابند

آنها همچنين به جاي . فعاليت اقتصادي خود بكاهند و در مقابل به فكر تصاحب بازارهاي تازه بيفتند
حصولي به صادرات محصوالتي پرداختند كه در ميدان رقابت حرفي براي گفتن داشته صادرات تك م

در عين حال به اين فكر افتادند كه كاالهاي متجانس و نه متمايز را . باشد و بازاريابي آن آسان تر باشد
ي از سوي ديگر براي كاستن از هزينه هاي صادرات از بعد جغرافياي. در بازارهاي جديد عرضه كنند

اين مساله باعث شده است تا . دايره فعاليت خود كاستند و به فكر كشورهاي نزديك و همسايه افتادند
حجم گسترده تري ازسرمايه گذاري خارجي را از همين كشورها به سمت خود هدايت كنند و براي 

  .سرمايه گذاران جديد نيز تعرفه هاي گمرگي و محدوديت هاي وراداتي كمتري در نظر بگيرند
بهترين توصيف از اقتصاد ايران مي باالخره تحريم ها تعليق شد؛ اكنون چه اتفاقي در ايران مي افتد ؟ 

اوضاع اقتصادي ايران كه ازنظر .تواند طيفي از رنگ خاكستري يا تا اندازه اي مايوس كننده باشد
لغو تحريم ها ، بايد با .شفافيت تقريباً خاكستري روش بود، به علت تحريم ها خاكستري تيره شده است

امضاي توافق هسته اي با قدرت هاي جهان باعث .كم كم شاهد كاهش مشكالت اقتصادي باشيم
براساس مفاد توافق .اميدواري شده است و احتماالً فصل جديدي را در روابط تجاري ايجادميكند
به امضاء رسيده  5+1 موقتي كه با اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان يا همان به اصطالح

است، دولت ميانه روي حسن روحاني به ازاي لغو بخشي از تحريم هاي اقتصادي ،به مدت شش ماه 
بخش خصوصي ايران اولين بخشي بود كه ازبابت . فعاليت هاي هسته اي كشور را محدود خواهد كرد

تحريم ها سود مي اين تحريم ها لطمه ديد و آخرين بخشي خواهد بود كه از لغو بخشي از اين 
تحليل گران ايران مي گويند از آنجا كه كوبنده ترين تحريم ها در زمينه صادرات نفت خام و .برد

بانكداري به قوت خودباقي است، كاهش تحريم ها چندان زياد نيست ،اما با اين حال ،تاثير آن در 
درصد بود  3/39ه ، نرخ تورم سال گذشت.روحيه مردم ايران و درحوزه اقتصادي را نبايد ناديده گرفت 

درصد  24بيكاري در ميان قشر جوان حدود . درصد كاهش يافت  8/5و توليد ناخالص داخلي كشور 

هايي كه درصد صادر كنندگان، فعاليت خود را در همه بازار 52بنا به گفته بسياري از تحليلگران 
درصد از آنها نيز متوجه  37هاي اقتصادي را عليه ايران اعمال كردند متوقف كردند، اما  تحريم

  .گذاري جديد شدند بازارهاي سرمايه
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بر سر پرونده هسته اي اش چيزي است كه غربي ها در حال حاضر به 

اما هنوز براي بسياري اين سوال مطرح است . تفاده مي كنندعنوان ابزاري براي فشار به ايران از آن اس
كه آيا اين تحريم ها توانسته است تاثيرگذار باشند يا خير؟ ما شاهديم كه از ارزش واحد پول ملي اين 
كشور كاسته شده و هزينه هاي اقتصادي آن افزايش يافته است اما هم زمان ايراني ها توانسته اند اقتصاد 

ت اقتصادي رياضتي هدايت كنند و بازاري جديد را براي توليدات خود بيابند كه اين خود را به سم
مساله سبب شده تا هزينه هايي كه انتظار مي رفت از قبل تحريم ها متوجه ايران شود، به اندازه پيش 

  1.بيني ها نباشد
همه صادرات خود را به يكي اين كه : انتخاب هايي كه ايران در برابر اين تحريم ها دارد، عبارتند از

كشورهاي جهان متوقف كند و حالتي از ركود را بر بازار محلي خود اعمال كند و ديگري اين كه با 
بررسي ها نشان مي دهد كه ايران گزينه دوم . حجمي كمتر بازار تازه اي را براي محصوالت خود بيابد

  را در حال حاضر انتخاب كرده است
حريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و بعد از آن اتحاديه اروپا و اياالت روشن است كه در پي اعمال ت

متحده امريكا و استراليا و كانادا عليه ايران، صادرات نفتي اين كشور كاهش يافته است اما صادرات 
يكي از داليل آن ابتكارهايي بود كه ايران توانست در . محصوالت غير نفتي روند عكس داشته است

مثال ايران توانست در برابر صادارات كاال به كشورهاي ديگر . ا ديگر كشورها به كار بنددتعامالتش ب
طال وارد كند كه اين مراوده به ايران كمك كرد تا از حجم هزينه هاي تحميلي بر اقتصاد خود كه 

يران براي تاييد اين ادعا مي توان به گزارش گمركات ا. غربي ها انتظار آن را داشتند، كاسته شود
در . رشدي خيره كننده داشته است 2011تا  2006مراجعه كرد كه نشان مي دهد صادرات ايران از سال 

بررسي گزارش هاي گمركات ايران مي توان اين نكته را نيز برداشت كرد كه پس از اين كه ايراني ها 
ترتيب به  به اين. رفتندديدند نمي توانند به مقاصد سابق خود كاال صادر كنند به سراغ بازارهاي جديد 

كه پس از اعمال تحريم ها عليه ايران صادرات غير نفتي اين كشور به شدت افزايش  روشني مي بينيم
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 3يعني . ميليارد دالر سود آوري دارد 15كاهش تحريم ها احتماالً براي اقتصاد ايران  1396سال .است 
ميليارد دالر  5،4پزشكي و داروسازي و  ميليارد دالر درحوزه خودروسازي، صنايع هوايي ، تجهيزات

اگر تحريم ها همچنان به قوت خود باقي مانده ضمن اينكه . در زمينه صادرات محصوالت پتروشمي
بود و برخي ديگر از ذخاير ميليارد دالر درآمد حاصل ازصادرات نفت كه مسدود شده  7 بيش ازبود،

پيش بيني مي شود كه بخش پتروشيمي از كاهش  .همچنان مسدود باقي مي ماند مالي بلوكه شده ايران
بيش  ايران. تحريم ها منتفع شود، چون اين بخش براي افزايش توليدات و صادرات خود آمادگي دارد

اما به علت . ميليارد دالر فراورده هاي پتروشيمي توليدكرد كه دوسال پيش بيشتر آن صادرشد 15 از
مقامات ايران انتظاردارند كه .ميليارد دالر كاهش يافت  10 ركمت به 1393سال تحريم ها اين مبلغ در 

 243ناوگان هوايي متشكل از . صنعت هواپيمايي نيز تقريباً به سرعت از كاهش تحريم ها سود برد
 100حدود .فروند هواپيما است كه هواپيماهاي بوئينگ آن بيش از سه دهه پيش خريداري شده اند

ميالدي ، بر اثر سقوط 2011در ژانويه . م يدكي زمين گير شده استفروند آن به علت نداشتن لواز
  1.نفركشته شدند 70، حداقل  727بوئينگ 

خودروسازي ايران ، كه بزرگترين بخش غيرنفتي كشور است ، ازجمله بخش هايي است كه به زمان 
شور تحريم ها بيشتري نياز دارد تا از كاهش تحريم ها سود برد، اگرچه تنها علت مشكالت صنعتي ك

ميليارد  2باتوجه به ارزيابي تحليلگران مبني بر اين كه اين صنعت در مجموع نيازمند حداقل . نيست
دالر اعتبار تضميني است، شركت هاي خودرو سازي همچون ايران خودرو و سايپا شديداً 

اي خود بايستد تحليل گران اميدوارند رفع تحريم ها كمك كند بازار خودرو دوباره روي پ.بدهكارند
و اين خودروسازان غربي ، به ويژه توليد كنندگان فرانسوي مثل كارخانه پژو را ترغيب كند تا وضعيت 

مسئوالن ايران به تجار گفته اند كه هفت بانك اروپايي ازجمله  2.آورند سابق خودرا دوباره به دست
از مبالغ مسدود شده ايران درنظر گرفته ميليارد دالر  2/4براي انتقال » سوسيته ژنرال«و » كامرز بانك«

شده اند، اما همچنان نوعي معما درمورد اين كه چه بانك ها ي ايراني مي توانند اين پول را دريافت 
كنند باقي است، زيرا اكثر اين بانك ها گرفتار تحريم هاي بانكي گسترده اي هستند كه هنوز 

  .پابرجاست
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  : نتيجه گيري
قواعد و   تيالملل ملزم به رعا نياز تابعان حقوق ب يكيسازمان ملل متحد به عنوان  تيامن يشورا 

 يشورا نيشود بنابرا يمنشور محسوب م يهنجار يالملل مبنا نياست و حقوق ب يالملل نيمقررات ب
با  ياداقتص يها ميخود در چارچوب فصل هفتم منشور از جمله در اعمال تحر فيوظا يفايدر ا تيامن

شامل  ياقتصاد يها ميدر اعمال تحر تيامن يشورا يحقوق يتهايمحدود. باشديمواجه م ييتهايدمحدو
 الزام.باشد يالملل ، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه م نيحقوق ب
ملل  ياعضا دينما يم حيباشد كه تصر يم 25از ماده  يمقرات منشور ناش تيبه رعا تيامن يشورا

 مفهوم.نديمنشور قبول و اجرا نما نيرا به موجب ا تيامن يشورا ماتيكه تصم ندينما يمتحد موافقت م
متضمن عدول  تيامن يشورا يكه چنانچه قطعنامه ها رسانديرا م يمعن نيا يماده به سادگ نيمخالف ا

 يشورا يبنديپا. گردنديگرفتن آن باشد قابل قبول نبوده و الزم االجرا محسوب نم دهيناد اياز منشور و 
 تيسه اصل انسان تيمستلزم رعا ياقتصاد يمهايالملل عام در اعمال تحر نيبه اصول حقوق ب تيامن

قواعد  تيملزم به رعا تيامن يشورا نيهمچن.باشد ي، ضرورت و تناسب م يانسان نيمواز تيورعا
برتر نسبت به مقررات  يگاهيدسته از قواعد در جا نيباشد ا يم ياقصاد يهاياعمال تحر نهيآمره در زم

 يها ميدر اعمال تحر ديبا نتيام يكه شورا يقواعد آمره ا نياز مهمتر يكي.منشور قرار دارند
 يمفهوم يحقوق بشر دارا تهيكم ريباشد كه بر اساس تفس يم اتيحق ح دينما تيآن را رعا ياقتصاد

 يو مراقبت ها يبهداشت هيو امكانات اول يحداقل كاالها و خدمات ضرور نياست و شامل تام عيوس
 نيبه ا يابيجامع و گسترده كه مردم را از دست ياقتصاد يها ميتحر نيبنابرا دشو يم زين يپزشك

 .باشد يم اتيبا قواعده آمره حق ح ريمغا سازنديامكانات محروم م

 دركل با توجه به مطالب مطرح شده مي توان گزاره هاي زير را در جمعبندي اين پژوهش عنوان كرد؛ 

نظام  يندارد چرا كه مبنا يگاهيالملل جا نياز حقوق ب يامروز فيمطلق كشورها در تعر تيحاكم)1
و ارتقا  نديكشورهاست تا منافع مشترك خود را حفظ نما انيو مشاركت م يهمكار ،يالملل نيب

 نيشود كه حقوق ب يم جهينت نيكشورها منجر به ا يصرف برا تيحاكم يكه تلق يدر حال. بخشند
 .منافع كشورهاست انياز تعارض م يحل اختالفات ناش يبرا يا لهيوس للالم

 اي يالملل، اجبار اقتصاد نيحقوق ب ونيسيكم. توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است) 2
دولت را در زمره اقدامات  ياسياستقالل س اي يارض تيبه منظور به خطر انداختن تمام ديشد ياسيس

 .فهرست كرده است يرقانونيمتقابل غ

 3يعني . ميليارد دالر سود آوري دارد 15كاهش تحريم ها احتماالً براي اقتصاد ايران  1396سال .است 
ميليارد دالر  5،4پزشكي و داروسازي و  ميليارد دالر درحوزه خودروسازي، صنايع هوايي ، تجهيزات

اگر تحريم ها همچنان به قوت خود باقي مانده ضمن اينكه . در زمينه صادرات محصوالت پتروشمي
بود و برخي ديگر از ذخاير ميليارد دالر درآمد حاصل ازصادرات نفت كه مسدود شده  7 بيش ازبود،

پيش بيني مي شود كه بخش پتروشيمي از كاهش  .همچنان مسدود باقي مي ماند مالي بلوكه شده ايران
بيش  ايران. تحريم ها منتفع شود، چون اين بخش براي افزايش توليدات و صادرات خود آمادگي دارد

اما به علت . ميليارد دالر فراورده هاي پتروشيمي توليدكرد كه دوسال پيش بيشتر آن صادرشد 15 از
مقامات ايران انتظاردارند كه .ميليارد دالر كاهش يافت  10 ركمت به 1393سال تحريم ها اين مبلغ در 

 243ناوگان هوايي متشكل از . صنعت هواپيمايي نيز تقريباً به سرعت از كاهش تحريم ها سود برد
 100حدود .فروند هواپيما است كه هواپيماهاي بوئينگ آن بيش از سه دهه پيش خريداري شده اند

ميالدي ، بر اثر سقوط 2011در ژانويه . م يدكي زمين گير شده استفروند آن به علت نداشتن لواز
  1.نفركشته شدند 70، حداقل  727بوئينگ 

خودروسازي ايران ، كه بزرگترين بخش غيرنفتي كشور است ، ازجمله بخش هايي است كه به زمان 
شور تحريم ها بيشتري نياز دارد تا از كاهش تحريم ها سود برد، اگرچه تنها علت مشكالت صنعتي ك

ميليارد  2باتوجه به ارزيابي تحليلگران مبني بر اين كه اين صنعت در مجموع نيازمند حداقل . نيست
دالر اعتبار تضميني است، شركت هاي خودرو سازي همچون ايران خودرو و سايپا شديداً 

اي خود بايستد تحليل گران اميدوارند رفع تحريم ها كمك كند بازار خودرو دوباره روي پ.بدهكارند
و اين خودروسازان غربي ، به ويژه توليد كنندگان فرانسوي مثل كارخانه پژو را ترغيب كند تا وضعيت 

مسئوالن ايران به تجار گفته اند كه هفت بانك اروپايي ازجمله  2.آورند سابق خودرا دوباره به دست
از مبالغ مسدود شده ايران درنظر گرفته ميليارد دالر  2/4براي انتقال » سوسيته ژنرال«و » كامرز بانك«

شده اند، اما همچنان نوعي معما درمورد اين كه چه بانك ها ي ايراني مي توانند اين پول را دريافت 
كنند باقي است، زيرا اكثر اين بانك ها گرفتار تحريم هاي بانكي گسترده اي هستند كه هنوز 
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تواند با حسن  ينم مهايتحر نيكه اعمال ا داستيپ كايبا مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امر) 3
 .صرف همراه باشد ياقتصاد اي يحقوق تين

اساس  نيبر ا. انكار است رقابليغ هيثانو يها ميتحر ياعتبار يب هياول يمهايتحر هيبا توج يحت) 4
 ،يالملل نيتجارت، تعهدات مختلف ب يچون اصل عدم مداخله، اصل آزاد يليبا دال هياول يمهايتحر

چون عدم  يليبا دال هيثانو ميتحر نيهمچن. است يرقانونيو حقوق بشر غ يالملل نيب تينظام مسئول
 .ستيبرخوردار ن تيبودن قانون از مشروع ينياعتبار فرا سرزم

ملل متحد  ياعضا«كند  يم حيمنشور كه تصر 25سازمان ملل متحد به موجب ماده  يواقع اعضا در
 يتعهد به اجرا ،»نديمنشور قبول و اجرا نما نيرا طبق ا تيامن يشورا ماتيكه تصم ندينما يموافقت م

 لعدو صياند، و لذا در صورت تشخ رفتهيپذ» مطابقت با منشور«آن شورا را به شرط  ماتيتصم
 يمحق خواهند بود كه از موافقت و اجرا يخود، از نظر حقوق يقانون اراتياخت طهياز ح تيامن يشورا

 .آن سر باز زنند
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  :منابع و مĤخذ
 :منابع فارسي.الف

كليات ، معامالت تجاري ، تجار و سازماندهي فعاليت (حقوق تجارت « ،  اسكيني ، ربيعا.1
 1394 ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هفتم» ) تجاري

 1390ايزد پناه ، مسيح ، حقوق بيمه ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي .2

روابط فرهنگ  ترجمه مشيرزاده ،حميرا وشريفي طراز كوهي،،ايوانز، گراهام و نونام، جفري.3
  1389 تهران، نشر ميزان ،الملل بين

   1390 بررسي روابط اقتصادي، نظامي ايران و امريكا، نشر عروج، يوسف ترابي ،.4

، سال 11تحريم اقتصادي ا زنظر تا عمل؛ مجله سياست خارجي؛ شماره ، زهراني، مصطفي.5
 .يازدهم

 1389 نالملل؛ تهرا حقوق بين ،محمدحسين ،شاو، ملكم؛ ترجمه وقار.6

هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق و حقوق  تحريم طباطبايي، سيداحمد؛.7
  1386 بشردوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره ششم

سياست هاي يكجانبه امريكا عليه ايران، مجله  تحريمظريف ،محمد جواد وميرزايي،سعيد، .8
 1388 خارجي، سال يازدهم

الملل؛تهران، مؤسسه مطالعات  حقوق بين ،مهناز وبهراملو،سيدقاسم  زماني، ترجمه، ربكاواالس، .9
  1390 و پژوهشهاي حقوقي
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