
 

 

 

 

 

با حقوق    جانبه ک ی   ی اقتصاد   ی ها م ی نسبت تحر   ل ی تحل 

 معاصر   الملل ن ی ب 
 11/01/1401 تاریخ پذیرش: 24/11/1400 تاریخ دریافت:

 عبداله قنبرلو 

 چکیده

 گری کدی با    جانبهکی   یاقتصاد  یهام ی و تحر  المللنیحقوق ب  رینحوه تعامل دو متغ  لیمقاله به تحل  نی ا

ها دولت   شی گرا  ر،یسده اخ  ی ط  المللن یاست که چرا با وجود گسترش حقوق ب  نی . سؤال اپردازدیم

  کند ی را مطرح م سخپا نی است. مقاله حاضر ا افتهی  شی افزا یاقتصاد یهامی از تحر جانبهکی به استفاده 

  ی اقتصاد  یهام ی ها از تحردولت   جانبهک ی بر منع جنگ تمرکز کرده و در برابر استفاده    الملل ن یکه حقوق ب

استفاده خواهد    یحقوق  -ینظر  ل یمذکور از تحل  یدفاع از ادعا  ینکرده است. برا   جادی ا  یموانع محکم

 . ردیگی سم بهره میو رئال سمیبرالیل یاز دو تئور  یشد. مقاله به لحاظ نظر 

کلیدی:   ب  جانبه،کی   یاقتصاد  می تحرواژگان  امن  الملل، نیحقوق  متحد،  ملل    ، ی جمعدسته  تیمنشور 

 . یمل تیها، حاکمدولت  تیصالح

 
 ی و مطالعات فرهنگ یدر پژوهشگاه علوم انسان المللنیروابط ب  اریدانش *
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 مقدمه 

الملل دربرگیرنده کلیه اقدامات تنبیهی اقتصادی است که از طرف تحریم اقتصادی در روابط بین

ی علیه هدف یا مخاطب المللهای بینها یا ستازمانکننده تحریم شتامل دولت فرستتنده یا اعمال

های حقیقی و های حقیقی و حقوقی دولتی، یا شتتخصتتیت ها، شتتخصتتیت تحریم شتتامل دولت 

شوند. اجبار اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماسی است که حقوقی غیردولتی اعمال می

ی  الملل معاصتر افزایش یافته استت. پایان جنگ سترد با فروپاشت نقش آن در تحوالت ستیاستت بین

الملل استتت.  های اقتصتتادی در روابط بیناتحاد شتتوروی، نقطه عطم مهمی در تاریخ تحریم

ای از المللی در دهه پایانی ستده بیستتم ستبب شتد عدههای بینخیزش گستترده و شتدید تحریم

هتای بعتد هم چنین  . طی دهته(Coates, 2020)هتا  بنتامنتد  محققتان دوره متذکور را هدهته تحریم

الملل در دوره پس از جنگ  های مهم روابط بینبیش باال بوده استت. از مشتخصتهوکمگرایشتی  

المللی بوده  های بینها و سازمانسرد، افزایش شدید در استفاده از تحریم اقتصادی توسط دولت 

استت. به عالوه، با وجود شترایط مشتخصتی که در منشتور ملل متحد برای ضترورت استتفاده از 

جانبه از ها از جمله آمریکا قویاً به استتتفاده یکیم شتتده، بع تتی دولت تحریم اقتصتتادی تعر

 اند.جانبه تمایل داشتهتحریم اقتصادی یک

ها و تصمیمات  عموماً با هدف ایجاد تغییر مطلوب در سیاست  تحریم اقتصادیاستفاده از 

جدی های ثالث آستیب  گیرد، اگرچه ممکن استت به افراد و گروه های هدف صتورت می دولت

زنتدگی بستتتیتاری از مردمتان جهتان بته طور مستتتتقیم یتا غیرمستتتتقیم تحتت تت ثیر بزنتد. تتاکنون،  

های اقتصتادی قرار گرفته استت. استتفاده گستترده از این ابزار، مستائل مختلفی را در تعامل تحریم

های جهان ایجاد کرده استتت. ضتتمن اینکه در کمک به استتتقرار ها و زندگی ملت میان دولت 

هتایی ایجتاد کرده کته از مجرای دیگری موجتب  الملتل تتا حتدی مؤثر بوده، نتابستتتامتانیینامنیتت ب

مندکردن تحریم  دهی و قاعدهالملل شتده استت. در این راستتا، ضترورت ستامانتهدید امنیت بین
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های اقتصتادی به دالیل مختلم آنننانکه باید، مورد نیز بیش از پیش احستا  شتده استت. تحریم

اند. حقوقدانان مختلم با توجه به اصتتول و قوانین موجود تفاستتیر الملل نبودهتوجه حقوق بین

انتد. این تفتاستتتیر از زوایتای  الملتل معتاصتتتر ارائته کردههتا بتا حقوق بینمختلفی از ارتبتا  تحریم

 بندی هستند.مختلم قابل دسته

  های اقتصتتادی و حقوقمقاله حاضتتر، در صتتدد بررستتی نتیجه کشتتاکش دو متغیر تحریم

های اقتصتادی را محدود  الملل تحریمالملل بر همدیگر استت، به این معنی که آیا حقوق بینبین

ها محدود شتده استت. ستؤال اصتلی این استت که چرا با کرده، یا اینکه خود توستط آن تحریم

جتانبته از هتا بته استتتتفتاده یتکالملتل طی ستتتده اخیر، تمتایتل دولتت وجود گستتتترش حقوق بین

الملل عمدتاً ادی علیه دیگران افزایش یافته است. پاسخ این است که حقوق بینهای اقتصتحریم

هتا، در برابر  رغم تمتایتل بته تحتدیتد اختیتارات حتاکمیتی دولتت بر منع جنتگ تمرکز داشتتتتته و بته

های محکمی ایجاد نکرده استت.  های اقتصتادی محدودیت ها از تحریمجانبه دولت استتفاده یک

های اقتصتادی از کارایی  دهی به مستئله تحریمالملل تاکنون در ستاماننبه این ترتیب، حقوق بی

حقوقی استتفاده خواهد  -الزم برخوردار نبوده استت. برای ت یید این ادعا، از روش تحلیل نظری

 برد.  الملل بهره میشد. مقاله به لحاظ نظری از دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم در روابط بین

   
 

 مبانی نظریالف( 

بر آن بوده  الملل ریشته عمیقی در مکتب لیبرالیستم دارد. لیبرالیستم ظهور و گستترش حقوق بین

الملتل ر  داده، امکتان تحول بته ستتتمتت یتک کته بتا وجود حوادت تلخی کته در تتاریخ روابط بین

 ها وجود دارد. اینکه چگونه ستازوکار همکاریآمیز با همکاری گستترده میان دولت جهان صتل 

های مختلفی برایش دارند. طیم ها پاستتخگیرد، ستتؤالی استتت که لیبرالو صتتل  شتتکل می
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المللی  های بینها خصتوصاً در سده بیستم گرایش زیادی به حقوق و سازمانای از لیبرالگستترده

المللی روابط میان توانند با توستتعه نهادهای بینها میپیدا کردند. تصتتور آنها این بود که دولت 

(. لیبرالیستتم 1383مند کرده و از بروز تنش و جنگ جلوگیری کنند )رک: دان،  ش را قاعدهخوی

توانند با ابزارهای مختلم مثل سازوکار امنیت  ها میداند. دولت یافتنی میصل  و تفاهم را دست 

توانتد بته مثتابته تحریم می  المللی محتافظتت کننتد.ینب  یناز هنجتارهتا و قوانجمعی و تحریم دستتتتته

الملل استتفاده شتود. شتده در جامعه بینها و هنجارهای پذیرفتهک ابزار برای حفاظت از ارزشی

ر  داد، در هر دو ستتازمان  جامعه ملل و ستتپس ستتازمان ملل متحد    یلتشتتکچنانکه در جریان 

المللی  جمعی و تحریم برای حفاظت از صتتل  و امنیت بیناستتتفاده از ستتازوکار امنیت دستتته

که   ییهاملت  یانم یدبا  کهوجود داشتتت    توافق  هامؤستتستتان این ستتازمان  ینب  .بینی شتتدندپیش

از ابزار  در صتورت لزوم  قائل شتد و  یزرفتار نادرستت تما  یدارا  یهارفتار درستت دارند با ملت 

 . (Hoffman, 1967: 144) که سزاوارش هستند، استفاده کرد  آنهایی یهعل یمتحر

های یکدستتی در مورد شترایط استتفاده از تحریم ندارند. آنها در مورد  تجویزمتفکران لیبرال 

المللی ارجحیت  جمعی و توسعه هنجارهای بینگیری دستهاینکه بر کدام یک از دو اصل تصمیم

نظر ندارند. تخلم هم ممکن استتتت درباره قوانین صتتتورت گیرد و هم هنجارها. بدهند، اتفاق

تری دارند، به نحوی بندی عامتعارض با همدیگر نیستند. هنجارها دستهالبته این دو ضرورتاً در 

فاقد صتورت قانونی هستتند. برخی  اند و برخی دیگر که برخی از آنها به صتورت قانون درآمده

هایی قابل اعمال استتت که ها ت کید دارند که تحریم اقتصتتادی فقط و فقط در برابر دولت لیبرال

محورانته کته در نیمته اول ستتتده بیستتتتم انتد. این رویکرد قتانونض کردهالمللی را نققوانین بین

. در چنین  (Schrijver, 1994)های اخیر نیز همننان طرفدار داشتتته استتت  پررنگ بود، در دهه

شتود که در المللی مشتابه حقوق داخلی تصتور مینگاهی به مستئله ضترورت تحریم، حقوق بین

کننتد. از منظر ین اجرای قوانین مصتتتوب استتتتفتاده میآن از ابزار تنبیهی تحریم برای ت تتتم
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المللی  الملتل مجموعته کتاملی نیستتتت و هنوز هنجتارهتای بینگرایتان، بتا اینکته حقوق بینقتانون

اند، اما تجویز موستع تحریم تحت عنوان هنجارهای المللی درنیامدهمختلفی به شتکل قوانین بین

جویانه  جانبه و ستوااستتفادهارد به رفتارهای یکالمللی موجب نگرانی استت، چراکه امکان دبین

های بزرگ مشتروعیت ببخشتد. بنابراین، در استتفاده از ابزار ها خصتوصتاً قدرتبع تی دولت 

 تحریم بایستی بسیار احتیا  کرد.

در مقتابتل، رویکرد پرطرفتداری وجود دارد کته طبق آن ابزار تحریم نته فقط در برابر نقض  

رود. طبق این نگتاه، حقوق المللی بته کتار میتخطی از کلیته هنجتارهتای بینقوانین، بلکته در برابر  

هایش محدود به ناق تان قوانین صتری  تر از آن استت که مجازاتتر و ناقصالملل ضتعیمبین

المللی نیازمند رعایت استتانداردهایی استت که بستیاری از آنها به حالت  گردد. نظم و امنیت بین

المللی از عواملی  اند. امروزه، بع تی تهدیدات علیه صتل  و امنیت بینامدهالمللی درنیقانون بین

شتتتدند. برای مثال، گیرد که در گذشتتتته به عنوان امور داخلی کشتتتورها تلقی مینشتتت ت می

تواند به مثابه تهدید علیه صتتل  و امنیت  ها میستترکوبگری و نقض حقوق بشتتر توستتط دولت 

تواند ضتمن کمک به صتل  و امنیت  اردی، اعمال تحریم میالملل شتناخته شتود. در چنین مو بین

المللی موجب اصتالح داخلی کشتورها شتده و در نهایت موجب هدایت جهان به وضتعیتی  بین

اند که تحریم اگر برای حفاظت از منافع جامعه ها ت کید کردهتر شتتتود. بع تتتی لیبرالانستتتانی

یابد. ممکن است حفظ منافع  روعیت میاش مشجانبهالملل صورت گیرد، حتی در شکل یکبین

الملل بیانجامد. گرفتن برخی مقررات حقوق بینها به نادیدهالملل در بع تتی موقعیت جامعه بین

المللی میتل دارنتد، نبتایتد از گزنتد مجتازات تحریم  کنشتتتگرانی کته بته نقض هنجتارهتای جتامعته بین

ورتی مجاز و مشتروع استت که برای جانبه آن تنها در صت احستا  مصتونیت کنند. البته اعمال یک

 . (Doxey, 1996)المللی صورت گیرد  حفاظت از هنجارهای بین
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الملل، آنها را به عنوان  های اقتصادی در روابط بینها در تحلیل نقش و کارکرد تحریملیبرال

مهمترین  کنند. یکی از المللی لیبرال ارزیابی میبخشتی از ستازوکارهای اعمال قدرت در نظم بین

ها، توستتعه رمیم -های لیبرال غربی برقرار شتتدهکه با رهبری دولت  -های این نظم  مشتتخصتته

هتای  المللی استتتت کته گرایش ملموستتتی بته تروی  آرمتانهتا و هنجتارهتای بیننهتادهتا، ستتتازمتان

طور که لیبرالیسم در داخل کشورها میل به توسعه آزادی، دموکراسی، رفاه  لیبرالیسم دارند. همان

المللی نیز به دنبال جهانی عاری از جنگ و خشتتتونت و مایل به و تفاهم دارد، در عرصتتته بین

رود خروجی نهایی آن آرامش، رفاه و تسهیل امکان توسعه همکاری و تفاهم است که انتظار می

 ای مشتابه دولت برای مقابله باالمللی اقتدار فائقهتوستعه کشتورها باشتد. اما از آنجا که عرصته بین

المللی از تدابیر تنبیهی خاص خود  های بیننظمی و ناامنی ندارد، نهادها و ستازمانقانونی، بیبی

کنند. تحریم اقتصتتادی یک ابزار بستتیار  نظمی استتتفاده میقانونی و بیبرای مقابله با عامالن بی

به   ها در چارچوب اهداف و منافع خویش مایلمهم در این زمینه استتت. بخش زیادی از دولت 

المللی لیبرال هستتتند. وقتی  همکاری در اعمال تحریم اقتصتتادی علیه ناق تتان مقررات نظم بین

دشتمنان این نظم متوجه ستالح تحریم اقتصتادی در دستت مستئوالن و حامیان نظم موجود باشتند، 

. بخش زیادی از (Meiser, 2017: 23-24)دهند انگیزه الزم برای اقدام علیه آن را از دستتت می

اند که نقش مهمی در حفاظت های اقتصتادی در جهان کنونی با منطق مذکور برقرار شتدهتحریم

 المللی لیبرال دارند.از نظم بین

الملل  در مقابل لیبرالیستم، رئالیستم تفستیر متفاوتی از نقش تحریم اقتصتادی در روابط بین

ها الملل دولت ستتتم بیندهد. طبق این مکتب، با توجه به اینکه کنشتتگران اصتتلی ستتیارائه می

ها هم قدرت ملی استت، آنها طبیعتاً از تحریم اقتصتادی به صتورت  هستتند و دغدغه اصتلی دولت 

گران از مفاهیم لیبرالیستتی برای برند. استتفاده تحریمستازوکاری برای ت مین این هدف بهره می

ا نفی  توجیته تحریم از جملته حمتایتت از حقوق بشتتتر واقعیتت مالحظتات ستتتیتاستتتت قتدرت ر
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المللی از جمله ستازمان ملل هم  های بینکند. حتی اعمال تحریم اقتصتادی توستط ستازماننمی

های هر ستازمان معموالً اع تای ستازیاستاستاً در چنین چارچوبی قابل تحلیل استت. در تصتمیم

ها از منظر رئالیستتتم بیشتتتتر از اهداف و منتافع  تری دارند. این دولت کننتدهقدرتمنتد نقش تعیین

شتتتود، ازمان به اهداف و منافع ملی خویش که در چارچوب مفهوم قدرت ملی تعریم میستتت 

کوشتند تصتمیمات ستازمان را نیز در این جهت ستامان دهند. حتی در اتحادیه اندیشتند و میمی

کننده اع تتای قدرتمند  المللی جهان استتت، نقش تعیینهای بینترین ستتازماناروپا که از لیبرال

 ه است.  قابل احسا  بود

پردازان مشتتهور رئالیستتت، تحلیل مفصتتلی از نقش روبنایی  هانس جی. مورگنتا از نظریه

ها معموالً بدون وجود اجبار  دهد. مورگنتا بر آن استتتت که همه دولت الملتل ارائه میحقوق بین

کنند، چراکه به نفع آنهاستتتت. برای الملل را رعایت میعینی اغلب اصتتتول و قواعد حقوق بین

های اقتصتادی پایبندند، چراکه تداوم چنین  ها معموالً به تعهدات مربو  به همکاریمثال، دولت 

آیتد کته دولتی رعتایتت و هتایی پیش میبینتد امتا بع تتتاً موقعیتت هتایی را بته نفع خود میهمکتاری

در چنین  . دهدالملل را علیه منافع مربو  به قدرت ملی تشتتتخیص میاجرای احکام حقوق بین

شتتتود. استتتاستتتاً، در فراینتد تدوین حقوق دی، امکتان دورزدن یا نقض تعهتدات فراهم میموار

های این های بزرگ نقش استتاستتی دارد. از بارزترین نمونهالملل مالحظات و منافع قدرتبین

ق تیه مکانیستم اجرایی شتورای امنیت ستازمان ملل متحد بر استا  فصتل هفتم منشتور استت. در 

الملل به شتورای امنیت  گیری نهایی درباره صتل  و امنیت بینتصتمیماین ستیستتم، ضتمن اینکه  

محول شتده، موافقت همه اع تای دائمی شتورا، ضتروری تشتخیص داده شتده استت )مورگنتا،  

های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. از این نکته درباره حقوق مرتبط با تحریم  (.490-472: 1379

جانبه از تحریم اقتصتادی در شترایط خاص را یکهای بزرگ ضترورت استتفاده  آنجا که قدرت

 اند. اند، موانع قانونی محکمی در برابر آن ایجاد نکردهدر نظر داشته
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د  ستنجنها همواره موقعیت قدرت خود را در مقایسته با دیگران می ، دولتم رئالیست  از نگاه 

اصتتل دوراندیشتتی  .  پرهیزند می   انجامد، ی ترشتتدن رقبا ب که به قوی  هایی ی همکار   و از ورود به 

. حتی  ( 366- 370: 1385گریکو،  ) کند از تستهیل تقویت دشتمنان بالقوه پرهیز شتود  اقت تا می 

ترشتدن  توانند درباره قوی ها فراهم نیستت، آنها نمی در صتورتی که ف تای همکاری میان دولت

بمانند. یک  تفاوت کردن تهتدیدات خویش هستتتتند، بی رقبتا به ویژه آنهتایی که در حال بالفعتل 

ها برای جلوگیری از چنین سناریویی، استفاده از تحریم اقتصادی است. اگرچه  راه مؤثر دولت

ها علیه آنهایی استت  ها نیستت، اما یک ابزار رای  دولتگری رویه فراگیری میان دولتتحریم 

  ها با تر هستتند. دولتشتدن به یک تهدید جدی که در حال اتخاذ مواضتع تخاصتمی و تبدیل 

کنند. با این منطق، تحریم اقتصتتادی قدرت ملی دشتتمنان بالفعل یا احتمالی را ت تتعیم می 

الملل دستت خویش را در استتفاده از این  های قدرتمند مایل نیستتند از طریق حقوق بین دولت

 ابزار محدود کنند.  

های اقتصتتادی خویش به عنوان ستتالحی  گر از مزیت در هر تحریم اقتصتتادی، تحریم 

کند. البته گر استتتفاده می شتتونده مطابق با منافع تحریم اعمال قدرت و ت ثیر بر تحریم برای  

توانند برای ت مین منافع مربو  به  شتتان می ها بستتته به توانمندی اقتصتتادی اینکه همه دولت 

قدرت و امنیت ملی از ستالح تحریم استتفاده کنند، به معنی ستودمندی همیشتگی آن نیستت.  

الملل، دولت یک کنشتگر عقالنی استت که به حداکثرستازی به روابط بین   در نگاه رئالیستتی 

اندیشتتد. بر استتا  عقالنیت رئالیستتتی، هر تصتتمیم بایستتتی در جهت  منافع خویش می 

ستازی قدرت و امنیت در برابر رقبا تنظیم گردد. حال، اگر یک تحریم اقتصتادی اثر  بیشتینه 

گر شتود، غیرعقالنی  یت قدرت دولت تحریم ضتدامنیتی به دنبال داشتته یا موجب تنزل موقع 

ی ایجاد کرده  بومرنگ   شتود. تحت شترایط مختلفی امکان دارد تحریم اقتصتادی اثر قلمداد می 

فایده یا م ر ارزیابی شود. اگرچه تحریم اقتصادی به مثابه  و نهایتاً به عنوان یک تصتمیم بی 
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ع ملی دارد، اما عمالً تصتمیم  یک جایگزین یا مکمل اقدام نظامی نقش مهمی در ت مین مناف 

ها فقط در صورتی مفید و عقالنی خواهد بود  به استفاده از آن علیه یک یا گروهی از دولت 

که بر محاستبات صتحی  و جامع در مورد نتای  آن متکی باشتد. استتفاده نستنجیده از تحریم 

)قنبرلو، تواند اثر معکوستتی ایجاد کند  مشتتابه تصتتمیم نستتنجیده برای آغاز یک جنگ می 

ها گذاشتتتته و بر آن استتتت که  (. تئوری رئالیستتتم فرض را بر خردمندی دولت 85: 1397

فایده درباره پیامدهای احتمالی هر اقدام بر قدرت  - ها معموالً پس از محاستتبه هزینه دولت 

امکان محاستبات اشتتباه  کنند. با این حال، گیری می و امنیت ملی خویش، درباره آن تصتمیم 

 وجود دارد.   نیز همواره 

 
 

 جانبهاقتصادی یک الملل و مسئله تحریمب( حقوق بین

الملتل عمومی بتا وجود توجته جتدی بته موضتتتوعتاتی چون جنتگ و مستتتابقته در حقوق بین 

ها در حاشتیه قرار داشتته استت. برای فهم حقوق تحریم اقتصتادی تستلیحاتی، موضتوع تحریم 

بندی ارتبا  با هم بررسی کرد و از طریق آنها به جمع بایستی اصول و قوانین مختلفی را در 

  جانبه یک   ی ها م ی به تحر  ی اقتصتتاد   م ی تحر   ی بخش عمده مناقشتته درباره ابعاد حقوق رستتید. 

  مجاز دانستته  ی ط ی چندجانبه تحت شترا   ی ها م ی تحر  الملل ن ی حقوق ب در  مربو  استت، چراکه  

ی اقتصتاد  م ی تحر   ت ی و مشتروع  ت ی درباره قانون   ، الملل ن ی حقوق ب   محققان . در میان استت   شتده 

 دو گرایش عمتده وجود دارد کته در اینجتا مورد بررستتتی    هتا جتانبته توستتتط دولتت یتک 

 .  گیرند قرار می 
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الملل بز تدریم اقتصاز    گرایش به سازگگزی  حدود  قوق  بن  .1

 جزنبهیک

جانبته  های یکگیران دولتی وجود دارند که درباره انطبتاق تحریمطیفی از حقوقدانان و تصتتتمیم

ای دارنتد. از نظر آنهتا، بتا توجته بته اینکته حقوق الملتل رویکرد ستتتختگیرانتههتا بتا حقوق بیندولتت 

هتا بته الملتل مجتاری قتانونی معینی برای اعمتال تحریم ترستتتیم کرده، گرایش بع تتتی دولتت بین

تواند  الملل مغایرت دارد، بلکه میفاده دلبخواهانه از تحریم علیه دیگران نه تنها با حقوق بیناست

ها ستتط  ستتازگاری تحریم با به اهداف آن صتتدمه بزند. اولین نکته درباره مشتتروعیت تحریم

یتت ملی و استتتتقالل  حتاکمپتذیرش    یتت نتیجتهصتتتالحهتاستتتت.  صتتتالحیتت حتاکمیتی دولتت 

توانند برای اتباع خویش قانون وضتتع و اجرا کرده و در ها میولت که طبق آن د  ستتت هادولت 

ها نستبت به دولت   یت صتالحالملل، اعمال در حقوق بین.  صتورت تخطی، آنها را مجازات کنند

 کندها ایجاب میهمین حاکمیت ملی و استتقالل دولت .  شتده استت اتباع خویش، اصتلی پذیرفته

اجازه دولت   یگر جز در شترایط استتثنایی از جملهد ایهدولت   اتباعخود بر    یت صتالح از اعمال

های اقتصتتادی معموالً با اعمال صتتالحیت بر اتباع کشتتورهای هدف  تحریم متبوع پرهیز شتتود.

گر همراه هستند. در برخی مواقع، اتباع کشورهای ثالث نیز هدف اعمال صالحیت دولت تحریم

اتباع  ،  یشخو   یت از صتالح  یر موستعتفست با   یکا مصتداق روشتن دولتی استت کهآمرگیرند.  قرار می

یمی خود کرده و در صتتورت  تحرقوانین    یت ملزم به رعادیگر را به طور گستتترده    کشتتورهای

هتا آزادی اعمتال صتتتالحیتت بر اتبتاع  تمرد، آنهتا را هتدف مجتازات قرار داده استتتت. اگر دولتت 

بیند. از آنجا که حقوق میالمللی آسیب اساسی  های دیگر را داشته باشند، نظم و ثبات بیندولت 

بیتنبیتن نظتم  بتته  میالمتلتتل  اهمیتتت  نمیالمتلتلتی  تحریمدهتتد،  موافق  یتتکتوانتتد   جتتانبتته گری 

 ها باشد. دولت 
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اند. اول، اصتتتل  ها را با چهتار اصتتتل پذیرفتهاغلتب کشتتتورهای جهتان صتتتالحیتت دولت 

ها آید. به موجب این اصتل، دولت بودن استت که مهمترین اصتل صتالحیت به شتمار میسترزمینی

حق دارند نستبت به اموال و اشتخاصتی که درون مرزهای سترزمینی قرار دارند یا اموری که در 

فتند، جز در موارد استتتثنایی مثل نمایندگان دیپلماتیک کشتتورهای  امحدوده ستترزمینی اتفاق می

هتای ویژه برخوردارنتد، اعمتال صتتتالحیتت کننتد. دوم، اصتتتل ملیتی یتا دیگر کته از مصتتتونیتت 

ها و اقدامات اتباع کشتور که در بودن استت که به موجب آن اعمال صتالحیت بر فعالیت تابعیتی

ها بودن صالحیت است که طبق آن دولت اصل حمایتی یابد. سوم،خارج مستقر هستند، ادامه می

ختاطر جرایمی کته علیته امنیتت و منتافع اقتصتتتادی حیتاتی  تواننتد بر اتبتاع کشتتتورهتای دیگر بتهمی

اند، اعمال صتالحیت کنند  و چهارم، اصتل کشتور یا علیه اتباع آن کشتور در خارج مرتکب شتده

ی اجرای هنجارهای بنیادین حقوق ها برابودن صتتالحیت استتت که از حق دولت جهانشتتمول

داری، منع دزدی دریتایی و مقتابلته بتا نقض فتاحش حقوق بشتتتر حکتایتت  الملتل مثتل منع بردهبین

توانند بر ناق تان این هنجارها فار  از اینکه در چه محلی ر  داده باشتد، ها میدارد. همه دولت 

 . (Alexander, 2009: 65-81)اعمال صالحیت کنند  

ها در شترایط خاصتی  آید، اعمال صتالحیت فراسترزمینی دولت ین اصتول برمیچنانکه از ا

ها درباره قلمرو صتالحیت فراسترزمینی تفاستیر یکستانی مجاز و مشتروع استت. با این حال، دولت 

کنند. برای مثال، در های فراستتترزمینی متفاوت عمل میندارند و به تبع آن درباره اعمال تحریم

هتای هتا و اتبتاع کشتتتورهتای هتدف تمرکز دارد، تحریما عمتدتتاً بر دولتت هتای اروپت کته تحریمحتالی

شتدن داشتته و اتباع کشتورهای ثالث را هم هدف قرار آمریکا گرایش شتدیدی به فراسترزمینی

الملل  شتتدن صتتالحیت موجب ت تتعیم حقوق بیندهد. گرایش فزاینده به فراستترزمینیمی

م نزدیکی ستتیاستتی به آمریکا، در موضتتوع  رغشتتود. از این روستتت که اتحادیه اروپا بهمی

 های اقتصادی سیاستی متفاوت از آمریکا اتخاذ کرده است.  تحریم
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ای از حقوقدانان برآنند که با توجه به فلستفه وجودی و روح حاکم بر حقوق  طیم گستترده

الملل، تحریم اقتصتتادی اقدامی استتتثنایی استتت که در شتترایط اضتتطرار مورد استتتفاده قرار بین

ها قرار داد. در مخالفت گیری درباره آن را تحت اختیار مطلق دولت توان تصتمیمگیرد و نمییم

المللی آن دالیتل جتانبته دیگران و نفی مشتتتروعیتت بینهتا در تحریم یتکبتا آزادی عمتل دولتت 

اند. سته استتدالل رای  در این باره عبارتند از: منطق امنیت دستته جمعی، حق  مختلفی مطرح شتده

 ه کشورها و نیاز صل  به همکاری اقتصادی. توسع

هتای توجته بته مصتتتایتب و هزینتهبتا    :الملتلجمعی در حقوق بینمنطق امنیتت دتتتتته •

حقوق   هتای جهتانی اول و دوم جهتانی،هتای اخیر بته ویژه جنتگهتا طی ستتتدهجنتگ

در   یالمللهای بینبر پایه ضترورت گستترش هرچه بیشتتر همکاریاستاستاً  الملل  بین

این   اند از توستل به هر نوع اقدامی که باها موظمدولت   وبنا شتده  ی مختلماهزمینه

الملل عمومی  پیشتتترفت و توستتتعه حقوق بین .خودداری کنند دارد،مغایرت   اصتتتل

صتالحیت و    تر شتوندالمللی هماهنگها در صتحنه بینکند اقدامات دولت ایجاب می

منشتور ملل  انتقال یابد.   المللیهای بینستازمانها به از دولت   اقدامات تنبیهیتوستل به  

هتا بته رعتایتت عنوان ستتتالحی برای وادارکردن دولتت ه  متحتد تحریم اقتصتتتادی را بت 

کرده    مشتخص مرا در فصتل هفت  مقررات منشتور در نظر گرفته و شترایط توستل به آن

ملل  سازمان   خودتوسل به تحریم اقتصادی   دهد که مرجع مشروعاین نشان می  است.

های  جمعی توستتط دولت   در شتتکلجانبه حتی و تحریم اقتصتتادی یکمتحد استتت  

و اول   جهانیاز پایان جنگ    پساولین بار  مغایرت دارد. منشتور    باع تو این ستازمان 

علیه   موضتتوع توستتل به مجازات اقتصتتادی  بود که  میثاق جامعه ملل ماده شتتانزدهدر 

. اع تتا موظم بینی شتتدپیش،  را نقض کرده صتتل   ،تعهدات میثاق  با نقضدولتی که  
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بودند فوراً دولت خاطی را در معرض انزوای تجاری و مالی قرار داده و شتتتهروندان 

خود را از کلیه مراودات تجاری، مالی و شتخصتی با شتهروندان دولتی که میثاق جامعه 

ملل را نقض کرده، منع کنند. کارایی این ستتازوکار، به دالیلی چون مشتتکل در احراز 

. منشتتتور ملل  (Farrall, 2007: 52-56)اق و اختالف میان اع تتتا پایین بود  نقض میث

لیت  ئو برخالف میثاق، منشتور مست متحد پیشترفت محستوستی در این زمینه داشتت.  

اقدامات   کرد وتوستتتل به مجازات اقتصتتتادی و نظامی را به شتتتورای امنیت محول 

حتی به موجب   شتدند.ها در این زمینه موکول به اتخاذ تصتمیم توستط این رکن دولت 

گونته عملیتات اجرایی و اقتدامتات قهرآمیز بتدون اجتازه  هیچنیز    ایقراردادهتای منطقته

انتقال صتالحیت توستل به  معنیبه  محدودیت عمالًقانونی نیستت. این شتورای امنیت  

در کنار منشتتور، منابع    .متحد استتت   ها به ستتازمان مللمجازات اقتصتتادی از دولت 

اعالمیه اصول گرایی ت کید دارند. از جمله، هجانبهدیگری نیز بر ضرورت پرهیز از یک

منشتتتور ملل    وفقها دولت   میانروابط دوستتتتانه و همکاری   دربارهالملتل  حقوق بین

به  1970اکتبر   24مجمع عمومی ستازمان ملل در  2625که به موجب قطعنامه    متحد

 تنبیهتوستل به ها در امور همدیگر، صتویب رستید، ضتمن ت کید بر منع مداخله دولت ت

 کرده است.  یافتن به هر نوع مزایا محکوم به منظور دست  را  اقتصادی

ابستتتگی  و  کنونی  جهاندر  :ضترورت حمایت ا  حق توتتعه اقتصتادی کهتورها •

با  تواند  نمی  کشوریهیچ و ناپذیر استت  اجتناب واقعیتی دیگرهمبه   اقتصتادی کشتورها

الملل به این واقعیت رستیده که . جامعه بیناقتصتادی دستت یابد به رشتد و توستعه انزوا

دادوستتتد تستتهیل و توستتعه   المللی،متقابل بینوابستتتگی  به دلیل گستتترش و تعمیق 

 پس از  یک مستئولیت جهانی ضتروری استت.  ی از طریق ایجاد نهادهای مؤثرالمللبین

گرفتن از ستتازوکارهای نهادی جدید جنگ جهانی دوم، کشتتورهای صتتنعتی با کمک
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)گت( وارد دور جدیدی از رشتتد و توستتعه  ارتجتعرفه و تی  عموم  هامتنموافق  مثل

مانده نیز تدریجاً در ای از کشتورهای عقب اقتصتادی شتدند. در کنار آنها، اگرچه عده

زیادی از آنها با وجود کستتب استتتقالل    مستتیر بهبود اقتصتتادی قرار گرفتند، اما تعداد

ماندگی درگیر بودند. جمعی از آنها موضتوع را ستیاستی همننان با مشتکل فقر و عقب 

از طریق ستازمان ملل پیگیری کرده و خواستتار حمایت کشتورهای پیشترفته شتمال از 

ها این بود که اگرچه  حق همه کشتتورها برای توستتعه اقتصتتادی شتتدند. خواستتته آن

اولیه پیشتتبرد توستتعه اقتصتتادی بر عهده خود کشتتورهاستتت، اما جامعه مستتئولیت  

المللی هم باید در این زمینه حامی و راهگشتتا باشتتد. ستتازمان ملل از ابتدای دهه بین

اقداماتی در جهت تستتهیل توستتعه کشتتورهای در حال توستتعه آغاز کرد که  1960

ها،  عه اقتصتادی ملت تاکنون ادامه داشتته استت. به منظور بهبود وضتع رفاهی و توست 

المللی خصتتتوصتتتتاً در زمینته تجتارت و الملتل بته کرات همکتاری بینحقوق بین

المللی را مورد تشتویق قرار داده استت. حتی تالش شتده امتیازات  گذاری بینسترمایه

و منشتور حقوق  توستعه در نظر گرفته شتود. برای مثال، خاصتی برای کشتورهای درحال

مجمع عمومی ستازمان ملل به  1974 ستال در اجال ها که وظایم اقتصتادی دولت 

توسعه به کشورهای درحالکمک  بر لزوم    ،رسید  اع ا  اتفاق  تصویب اکثریت قریب به

در .  (Weston, 1981)آنها ت کید دارد المللی  گستتترش دادوستتتد بین  تستتهیل از طریق

قطع یا  جانبه خصتوصتاً به شتکل ثانویه با هدفتحریم اقتصتادی یک ،چنین شترایطی

قلمداد تواند در حیطه صتتالحیت دولت نمی کشتتورهای دیگر روابط تجاریکاهش  

تجارت و ی حق  یشتناستا مستیرالملل در توستعه حقوق بینشتود. از آنجا که پیشترفت و 

بوده، تحریم اقتصتتادی  المللی  یکایک اع تتای جامعه بین  برای توستتعه اقتصتتادی
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توان با الملل را نمیی جامعه بینها علیه دیگر اع تتاجانبه توستتط بع تتی دولت یک

   الملل هماهنگ دانست.حقوق بین

الملل از اهداف  : در ادبیات حقوق بینالمللیتتا انه همکاری اقتصتادی بیناثر صتل  •

المللی،  آمیز اختالفات بینوفصتتل مستتالمت حقوق بشتتر، حلاز   یت حمامثل   مختلفی

ها و ستتالمت محیط ی ملت ها، تستتهیل رفع نیازهای معیشتتتپذیری دولت مستتئولیت 

لملل که بدون ازیستت صتحبت شتده استت. اما یک هدف بنیادی و زیربنایی حقوق بین

افتند، استتتقرار صتتل  و امنیت  الملل به خطر میتحقق آن، ستتایر اهداف حقوق بین

الملل برای الملل استتت. در این راستتتا، تقویت عوامل تحقق صتتل  و امنیت بینبین

میت زیادی دارد. ایده تجارت و وابستتگی متقابل اقتصتادی به مثابه  الملل اهحقوق بین

عامل استتقرار صتل  که توستط متفکران لیبرال تئوریزه شتده، امروزه طرفداران بستیاری  

های تجاری بین دو ملت بر رفاه هر دو طرف اثر مثبت  بر اسا  مزیت دادوستد دارد. 

آموزند که برای تداوم  ، آنها میبستتتان اقتصتتادی میان کشتتورهادارد. با گستتترش بده

دستتاوردهای اقتصتادی و بهبود ستط  رفاهی راهی جز مدارا و صتل  ندارند. بر این 

ثری در جهت پیشتترفت  ؤ العاده متواند عامل فوقمی  استتا ، توستتعه روابط تجاری

مشتتکالت ناشتتی از فقدان ضتتمانت اجرا در حقوق  عمالً باشتتد و المللحقوق بین

 کید بر ضتترورت گستتترش روابط و منشتتور ملل متحد با ت الملل را برطرف کند.بین

همستویی دو متغیر دادوستتد   اًتلویحاقتصتادی   المللی از جمله در امور بین همکاری

 ،مان مللهای بعد از آغاز فعالیت ستازدر ستال  .یید کرده استت  را ت  المللی و صتل بین

المللی  . عالوه بر تشتتکیل نهادهای بینگرفت   بیشتتتری  به تدری  قوت تئوری مذکور

اروپتا  المللی در منتاطق مختلم جهتان از جملته  جهتانی مثتل گتت، چنتدین تشتتتکتل بین

در  ستازمان ملل  مجمع عمومی ایجاد شتد.  کشتورهامیان اقتصتادی    روابط  توستعه  برای
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روابط دوستتتتانه و   دربارهالملل  وق بیناعالمیه اصتتتول حقطی  1970اجال  ستتتال  

را و صتل   تجارت رابطه مستتقیم بین ، ها طبق منشتور ملل متحددولت   میانهمکاری 

کند برای صتتتل  جهانی ایجاب می  یالمللبیندادوستتتتد اهمیت مورد ت کید قرار داد. 

مثل زا اختاللاز اقدامات   االمکانحتی  ، بلکهبکوشتند ها نه تنها در گستترش آندولت 

ها در تحریم اقتصتتتادی  تحریم اقتصتتتادی پرهیز کننتد. از آنجتا که آزادی عمتل دولت 

الملل  المللی را در مخاطره قرار دهد، حقوق بینتواند صتتل  بینجانبه دیگران مییک

 (.217-223: 1360تواند آن را ت یید کند )ممتاز، نمی

ها از صالحیت  موسع و دلبخواهانه دولت فراتر از نکات فوق، باید در نظر داشت که تفسیر  

هتای دیگر جتانبته نتاقض حق حتاکمیتت دولتت هتای یتکفراستتترزمینی بته بهتانته مؤثرستتتازی تحریم

ها مستلزم پذیرش حق تمامیت سرزمینی و استقالل سیاسی  است. احترام به حق حاکمیت دولت 

هر دولت استت.  آنهاستت. قانونگذاری و اجرای آن در قلمرو سترزمینی خویش حق انحصتاری 

الملتل فقط الملتل عرفی نیز مورد تت ییتد قرار گرفتته استتتت. حقوق بینچنین حقی در حقوق بین

ها در خارج از مرزهای ستترزمینی  تحت شتترایط خاص و استتتثنایی اعمال صتتالحیت دولت 

های ثانویه که در ستیاستت خارجی آمریکا رای  خودشتان را پذیرفته استت. اعمال گستترده تحریم

های ز پیامدهای تفستیر موستع از صالحیت فراسرزمینی است. این دولت در توجیه تحریمشتده، ا

ثانویه روی مستائلی چون مقابله با تهدید علیه امنیت ملی و اتباع آمریکا ت کید داشتته استت. اما 

هتای گونته ادعتاهتا واقعی و جتدی بوده و تتا چته حتد گستتتترش تحریمدربتاره اینکته تتا چته حتد این

به رفع تهدیدات ادعایی انجامیده، مناقشتته بستتیاری وجود داشتتته استتت. برای مثال، جانبه  یک

مشتخص نیستت که دولت کوبا چه تهدید معناداری علیه امنیت ملی و شتهروندان آمریکا ایجاد 

کرده و این ستتط  از تحریم چه ارتباطی با تهدیدات ادعاشتتده دارد. همینطور، معلوم نیستتت  

المللی  های ثانویه گستتترده بر ایران در شتترایطی که آمانس بینحریمخروج از برجام و اعمال ت
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انرمی اتمی مکرراً تعهد ایران را ت یید کرده بود، چگونه در چارچوب دفاع از امنیت ملی آمریکا 

ها و و اتباعش قابل توجیه استتتت. چنین تعریفی از اعمال صتتتالحیت بارها هدف انتقاد دولت 

اتحادیه اروپا قرار گرفته استت. این گونه تحریم اقتصتادی دیگران های مختلم از جمله  ستازمان

الملل  در واقع نوعی تحمیل اراده بر دیگران به پشتتوانه قدرت اقتصتادی استت که با حقوق بین

 . (Terry, 2020)ها تعارض دارد خصوصاً اصل برابری حاکمیت دولت 

ابل برای جلوگیری از افعال متخلفانه  با اینکه استتفاده از تحریم اقتصتادی به مثابه اقدام متق

توانند به حستاب و نستنجیده میالملل ت یید شتده، اما فشتارهای تحریمی بیدیگران در حقوق بین

هتای بستتتیتاری متایلنتد در توجیته الملتل تبتدیتل شتتتونتد. دولتت تهتدیتدی جتدی علیته حقوق بین

برابر فعل متخلفانه کنشتگر   جانبه خویش آنها را نوعی اقدام متقابل درهای اقتصتادی یکتحریم

واداشتتتن دولت برای    هدف تعریم کرده و از خود رفع مستتئولیت کنند. استتتدالل اقدام متقابل

دیده، اگرچه ممکن استت بخشتی از آستیب از تعهدات و جبران خستارت دولت  یرویمستئول به پ

بخش  مشتتتروعیت الملتل را قانع کند، اما ضتتترورتاً  افکتار عمومی و نخبگتان ناآگاه به حقوق بین

نیستتت. از آنجا که در زمان تدوین چارچوب حقوقی اقدام متقابل احتمال ستتوا استتتفاده از آن  

دیده به اقدام متقابل علیه دولت شتدن استتناد دولت آسیب شتد، به منظور قانونی تلقیبینی میپیش

داری  بودن، خودهایی نظیر ضترورت، تناستب، موقتی یا قابل برگشتت مستئول رعایت محدودیت 

ندیدن رعایت تعهدات استاستی  گناه و آستیب های ثالث و کنشتگران بیاز صتدمه به حقوق کشتور

الملل  ها که ریشتته در حقوق بین. این محدودیت (United Nations, 2007: 75-76)الزم استتت  

جانبه به نام اقدام متقابل را تحت شترایط خاصتی مشتروع و عرفی دارند، تحریم اقتصتادی یک

بودن اند که هم اصتل متخلفانهها به نحوی وضتع شتدهنند. در موارد مختلفی، تحریمک موجه می

دیده مورد فعل دولت مستئول و هم رعایت شترایط صتحی  اقدام متقابل از ستوی دولت آستیب 

 مناقشه بوده است.  
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رعایت اصتول ضترورت و تناستب برای توجیه حقوقی تحریم اقتصتادی اهمیت استاستی  

گر اقدامات تحریمی خویش را به مواردی محدود کند کند تحریمت تا میدارد. اصتل ضترورت اق

ها و رفتارهای کشتور هدف الزم استت. انتظار که برای تحقق اهدافش یعنی تغییر برخی ستیاستت 

هتای تحمیلی بر دستتتتیتابی بته هتدف را در طول زمتان  گر تت ثیرگتذاری محتدودیتت رود تحریممی

وکیم تحریم بتازبینی انجتام دهتد. تحریم  نتتای ، دربتاره کممورد ارزیتابی قرار داده و بته تبع  

اقتصادی ممکن است ضمن فقیرسازی بخش غالب شهروندان کشور هدف، عده قلیلی از جمله  

ستتازان پرنفوذ نزدیکان به حکومت را ثروتمند کرده و در عمل مورد حمایت جمعی از تصتتمیم

امه تحریم اقتصتادی با اصتل ضترورت  در دولت هدف قرار گیرد. در این صتورت، اصترار بر اد

های جایگزین داشته باشد تا در صورت مشاهده ناهمسویی  گر باید طرحهمخوانی ندارد. تحریم

خواستته و آننه در عمل به دستت آمده، ستیاستت خویش را اصتالح کند. تحریم  بین آننه می

ه عالوه، بتا فرض الملتل مغتایرت دارد. بت غیرضتتتروری تحتت عنوان اقتدام متقتابتل، بتا حقوق بین

تحقق شتر  ضترورت، باید بین تخلم و تنبیه تناستب وجود داشتته باشتد. از آنجا که معموالً 

گر آلودی در روابط بین دو طرف تحریم وجود دارد، تحریمف تتای غیردوستتتانه یا بع تتاً تنش

کشتاندن مخاطب وستوسته شتود. دیوان تستلیمممکن استت به افزایش تدریجی فشتارها برای به

المللی دادگستتری در توضتی  اصتل تناستب در منازعات مستلحانه ت کید کرده که مشتروعیت  نبی

اهداف نظامی، تحمیل درد و رن  فراتر از ضتترورت از جمله به شتتکل آستتیب جانی و مالی بر 

کند. این قاعده درباره تحریم اقتصتادی نیز صتادق استت. فعل متخلفانه غیرنظامیان را توجیه نمی

الملل با فشتتار  کند. حقوق بینیل فشتتار اقتصتتادی بیش از حد را توجیه نمیدولت هدف تحم

گناه کشتور هدف و اتباع کشتورهای  حستاب به ویژه بر شتهروندان بیاقتصتادی نامتناستب و بی

 .(Gutmann et al., 2018: 5-7)ثالث مخالم است  
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پیوند المللی استتتاستتتی ضتتتمن تحریم استتتت که  نکته مهم دیگر رعایت تعهدات بین 

تنگاتنگی با اصتول ضترورت و تناستب دارد. یک مجموعه از تعهدات مهمی که معموالً در  

گیرند، تعهدات حقوق بشتتری هستتتند. شتتواهد  های اقتصتتادی مورد غفلت قرار می تحریم 

باری بر امنیت و رفاه  های اقتصتادی اثر زیان دهند تحریم متعددی وجود دارند که نشتان می 

تواند حقوقی چون مالکیت و تجارت را  آنجا که تحریم اقتصتتادی می   مردم عادی دارند. از 

انداختن حق حیات پیش رود، حقوق  مخاطره از مردم عادی ستتلب کرده و بع تتاً تا حد به 

کند. با ت تعیم توان رفاهی امکان دستترستی مردم به حقوق بنیادی دیگری  بشتر را نقض می 

که با  د. تحریم اقتصتادی در صتورتی  شتو چون آزادی بیان و آزادی تجمع هم ت تعیم می 

الملل توأم شتتود، مستتائل حقوق بشتتری  شتتده در حقوق بین های تعریم رعایت محدودیت 

آورد. به ویژه، عدم رعایت اصتتل تناستتب عاملی بستتیار مؤثر در هدایت جدی به بار نمی 

آید. تجربه نشتان  شتده به شتمار می تحریم اقتصتادی به نقض حقوق بشتر در کشتور تحریم 

ها از اقدام متقابل برای توقم فعل متخلفانه در  دهد تفستتیر موستتع و دلبخواهانه دولت می 

الملل صتدمه تواند در اصتل موضتوع، انحراف ایجاد کرده و به حقوق بین دیگر کشتورها می 

جدی بزند. تحریم اقتصتادی در صتورتی مشتروع استت که عالوه بر پیگیری هدف استتقرار 

کشتتتور هتدف، از ابزارهتای مشتتتروع و ستتتازگتار بتا هنجتارهتای المللی در  هنجتارهتای بین 

شتده در جهان به    های اقتصتادی تجربه المللی بهره ببرد. از این زاویه، بستیاری از تحریم بین 

 الملل مغایرت دارند.  ها با حقوق بین دلیل غفلت از این محدودیت 
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اقتصاز    الملل بز تدریم  گرایش به سازگگزی  حقساح قوق  بن  .2

 جزنبهیک

حقوق   توجهی میتان حقوقتدانتان و ستتتیتاستتتتمتداران دارد،طبق این رویکرد کته طرفتداران قتابتل

اقتصتتتادی علیه دیگران باز   میتحرها را برای اعمال از مجاری مختلفی دستتتت دولت   المللنیب

صادی های اقتالملل عرفی منع مشخصی در برابر تحریمنکته اول اینکه حقوق بین گذاشته است.

ها هیچ ممنوعیتی علیه استتتفاده از تحریم برداشتتت  ایجاد نکرده استتت. از رویه تاریخی دولت 

شود. کشورهای ضعیم و فقیر به دلیل شرایط اقتصادی خاص خویش ممکن است استفاده  نمی

الملل بدانند. یک استتتدالل رای  تر از تحریم اقتصتتادی را مغایر با حقوق بیناقتصتتادهای قوی

های مجمع عمومی در حد کافی رویه دولت ها این استت که منشتور ملل متحد و قطعنامهمیان آن

الملتل عرفی برای ممنوعیتت  کننتد تتا از آنهتا بته یتک قتاعتده حقوق بینو دکترین حقوقی ایجتاد می

گیری رویه استتفاده از تحریم اقتصتادی رستید. در مقابل، مخالفان برآنند که با فرض آغاز شتکل

ای کامل  ر جهت منع استتتفاده از تحریم اقتصتتادی، هنوز فرایند ایجاد چنین قاعدهعرفی ویژه د

الملل عرفی همننان مانع تحریم اقتصتادی نیستت. برعکس، استتفاده فزاینده  نشتده و حقوق بین

های ها قویاً از وجود این باور حکایت دارد که تحریماز تحریم اقتصتادی در رویه جاری دولت 

الملل عرفی مجاز هستتتند. بنابراین، دولتی که به دنبال پیشتتگیری حقوق بیناقتصتتادی از منظر 

تواند از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه  شتدن توستط یک یا چند دولت استت، میقانونی از تحریم

های قرارداد را منع کند. البته این یا چندجانبه صتراحتاً توستل به تحریم اقتصتادی از ستوی طرف

های معاهده همننان این امکان را دارند که از ستازوکارهای  استت و طرف  کار در عمل دشتوار

 .  (Stalls, 2003: 121-122)قانونی دیگری برای اعمال تحریم اقتصادی استفاده کنند 

 م یتحر  یمتحتد برا  لمنشتتتور ملت   41مثتل متاده    یدر موارد  الملتلنیحقوق ب  نکتهیفتار  از ا

ها بنا به حق حاکمیت ملی و دولت   فراهم کرده، یامکان قانون  یالمللنیها توستتط جامعه بدولت 
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  روابط  اعمال محدودیت درمجاز به   استتتتقالل خویش از جمله در تعیین ستتتیاستتتت خارجی

الملل، قانون صتتری ، قاطع و فراگیری وجود  در حقوق بین هستتتند. یشخو خارجی   یاقتصتتاد

جانبه را غیرمجاز اعالم کند. منشتور ملل متحد اگرچه چارچوبی  ادی یکندارد که تحریم اقتصت 

یتک از اصتتتول و قواعتد آن  هتای اقتصتتتادی چنتدجتانبته فراهم کرده، امتا هیچبرای اعمتال تحریم

کند. اقتصتادی بر دیگران به اشتکال گروهی یا انفرادی منع نمی ها را از اعمال محدودیت دولت 

ها مبنای قانونی انحصتاری  ه از تحریم اقتصتادی توستط دولت فصتل هفتم منشتور برای استتفاد

  ه یکلتصتتری  کرده که منشتتور   دو  هماد  چهاربند .  (Alexander, 2009: 57)ایجاد نکرده استتت  

استتفاده از آن    ایبه زور  دیخود از تهد  یالمللنیدر روابط بشتوند متعهد می ی ملل متحداع تا

ملل    اهدافکه با   یگریهر روش داز  ای های دیگرکشور  یاسیاستقالل س  ای یارض  ت یتمام  هیعل

کنند. با تفستتیر موستتع این بند ممکن استتت اجبار یا تحریم    یخوددار  استتت،  ناستتازگارمتحد 

اند. با این حال تفستیر هایی قلمداد شتود که استتفاده از آنها منع شتدهاقتصتادی نیز مصتداق روش

 اظت ازحفاستت. از آنجا که هدف استاستی ستازمان ملل متحد   ها در این زمینه متفاوتدولت 

جانبه از تحریم  بندی رستید که استتفاده یکتوان به این جمعی استت، میالمللنیب  ت یصتل  و امن

المللی با نشتدن به تهدید یا نقض صتل  و امنیت بینها به شتر  تبدیلاقتصتادی توستط دولت 

 الملل تعارض ندارد.   حقوق بین

  الملتل،المللی و حرکتت گستتتترده برای ایجتاد یتک جتامعته بینوجود رشتتتد نهتادهتای بینبتا  

 کهصتتورتیدر  ت کید دارد که طبق آن  هادولت  ملی  حاکمیت  الملل همننان بر اصتتلحقوق بین

های دیگر ی توستتط دولت المللنیب یمقررات و هنجارها  به علت اقدامات مغایر با منافع دولتی

برای هتای اقتصتتتادی  خویش از جملته توانمنتدی  امکتانتاتکلیته  از    حق دارد  بیتافتتد،بته مختاطره  

تردیدی نیستت که با پیشترفت و توستعه حقوق استتفاده کند.  مقت تی در برابر دیگراناقدامات 

المللی مگر بته  وفصتتتل اختالفتات بیندر حتلانتد کته بتایستتتتی  عمومتاً پتذیرفتتههتا  دولتت   ،الملتلبین
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این ممنوعیت بدین معنی نیستت که  .ه قوه قهریه خودداری کنندمنظور دفاع مشتروع از توستل ب

پذیر امکان در همه مواردآمیز حقوقی و ستتیاستتی  های مستتالمت وفصتتل اختالفات به روشحل

که حصتول   استت  اختالف هایتوافق صتری  طرف  هاروش انتخاب این  برای  شتر  الزماستت.  

دولتی که از   طبیعتاً  وضتعیتی،در چنین    نباشتد.میستر   احتمال داردوضتع بحرانی  توجه بهبدان با 

یش از منافع خو  پیگیریبرای   تواند، میمت ترر شتده  ها و اقدامات غیرمستئوالنه دیگرانستیاستت 

  جانبه (. از این منظر، تحریم اقتصتادی یک215:  1360استتفاده کند )ممتاز، اقتصتادی   گزینه فشتار

 تواند به اجرای آن کمک کند. رد، بلکه تحت شرایطی میمغایرت نداالملل  حقوق بین نه تنها با

   1شتود، هاقدامات متقابلیکی از مفاهیمی که در توجیه حقوقی تحریم اقتصتادی استتفاده می

اند که در واقعیت روابط  الملل این مستتئله را در نظر داشتتتهکنندگان حقوق بیناستتت. تدوین

المللی خودداری کرده یا آن را دالیلی از انجام تعهدات بینها ممکن استتتت به  الملل، دولت بین

ای انجام دهند. به عالوه، به دلیل ممنوعیت صتری  و مؤکد توستل به زور به نحو ناقص و ستلیقه

المللی را ستودمندتر بدانند. در چین وضتعی، ها نقض یک تعهد بینممکن استت بع تی دولت 

ت اجرا را پر کرده و شترایط نقض را ستخت کند. در تواند تا حدی خأل ضتماناقدام متقابل می

ها در امور مختلم مثتل تجارت و رفتار با اتباع  افتتد که دولت الملتل، بستتتیتار اتفتاق میروابط بین

داده و ادامته این فراینتد را   2گیرنتد، امتیتازدهی متقتابتلختارجی، در ازای امتیتازاتی کته از دیگران می

رود، تقابل استاستاً درباره رفتارهای منفی و هنجارشتکنانه به کار میکنند. مفهوم اقدام متشتویق می

بتدین معنی کته در ازای فعتل متخلفتانته یتک کشتتتور، اقتدامتات تنبیهی متقتابتل از جملته بته شتتتکتل  

گیرد تا مخاطب را از ادامه رفتار خالف منع کند. کمیستیون حقوق تحریم اقتصتادی صتورت می

 ، اشتتاره کرده اقدامی 3عنوان همعاذیر رافع عمل متخلفانه الملل در توضتتی  این مفهوم تحت بین

 
1. countermeasures    

2. reciprocity 

3. Circumstances Precluding Wrongfulness 
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ها و شتترایط به شتتود، اگر با رعایت محدودیت های دیگر متخلفانه قلمداد میکه در قبال دولت 

آید. این منظور بازداشتتتن دولت خاطی از نقض تعهدات انجام شتتود، متخلفانه به حستتاب نمی

زننده در صورت اضطرار و گریزناپذیری طرف  آسیب  دیده واقدام در رابطه بین دو طرف آسیب 

دیده با هدف توقم اقدام متخلفانه یا جبران خستتارت وارده قابل انجام استتت و طرف  آستتیب 

پذیربودن اقدام متقابل و پایبندی دیده باید ضتمن رعایت اصتل تناستب، موقتی یا برگشتت آستیب 

ناه مت ترر نشتوند. تصتمیمات ق تایی،  گ به تعهدات استاستی به نحوی اقدام کند که کنشتگران بی

امکان مشتروعیت اقدام متقابل در شترایط خاص  حقوق  یعلما ها و دکترین یا عقایدرویه دولت 

 . (United Nations, 2007: 75-76)کنند را ت یید می

جانبه خویش علیه  گر ممکن استت تحریم اقتصتادی یکهای تحریمطبیعتاً، بستیاری دولت 

هتای مختلفی هتای اخیر، دولتت چتارچوب مفهوم اقتدام متقتابتل توجیته کننتد. طی دهتهدیگران را در  

از جمله آمریکا در توجیه اقدامات تحریمی خویش علیه دیگران از مفهوم اقدام متقابل استتتفاده 

انگیز بوده  شتتتود یتا نته، بحتث انتد. اینکته آیتا انگیزه و لوازم حقوقی اقتدام متقتابتل رعتایتت میکرده

ض اینکه تحریم اقتصتادی با هدف توقم اقدام متخلفانه مخاطبان برقرار شتده باشتد، استت. با فر

ها از جمله گریزناپذیری، تناستب، رعایت حقوق کنشتگران ثالث مثل درباره توجه به محدودیت 

های متخلم ابهام بستیاری  آمیز با دولت گناه کشتور هدف و پرهیز از رفتار تبعیضشتهروندان بی

کند، م اقتصتادی باید ضتمن اینکه به توقم اقدام متخلفانه دولت هدف کمک  وجود دارد. تحری

ها خصتوصتاً پرهیز از آستیب به منافع کنشتگران ثالث همراه باشتد،  با رعایت شترایط و محدودیت 

 اند. ای در این باره نداشتهها در عمل رویه یکپاچهاما دولت 

را برای تحریم اقتصتادی دولتی  ها الملل حتی تحت شترایط خاصتی، دستت دولت حقوق بین

گونه  که از جانب آنها تهدید یا اقدام مستتقیمی علیه منافعشتان انجام نشتده، باز گذاشتته استت. این
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المللی برای مقتابلته بتا نقض مقررات و هنجتارهتای بنیتادین بین  1هتا در واقع اقتدامتات تنبیهیتحریم

ر اینجا هم رعایت اصتل تناستب، حقوق المللی استت. البته دمثل نقض حقوق بشتر دوستتانه بین

المللی ضتترورت دارد زدن به دیگر قوانین بینکنشتتگران ثالث و به طور کلی پرهیز از آستتیب 

(Alexander, 2009: 62-63)المللی گتاهی اوقتات بته قتدری شتتتدیتد و . نقض هنجتارهتای بین

پذیر ناقض را توجیههای  دهنده است که بع ی حقوقدانان حتی اقدام نظامی علیه حکومت تکان

همی ستتِ ای درباره دخالت نظامی  الملل طی مقالهنظران حقوق بین، از صتتاحب 2دانند. آنتونیو کَستتِ

صورت  سازمان ملل    ت یامن  یمجوز شوراناتو علیه یوگسالوی در جنگ کوزوو که بدون  1999

الملل رای  کند که اقدام ناتو اگرچه خارج از چارچوب شتتکلی حقوق بینگرفت، استتتدالل می

های وستیع و ستیستتماتیک توستط  ر  داد، اما با توجه به هدف دخالت یعنی توقم خشتونت 

نتیجه مانده و آمیز حل مستئله بیهای صتل دولت یوگستالوی، اخالقی و قابل دفاع بود. اگر راه

ها برای جانبه دولت اقدام قهرآمیز قانونی توستط شتورای امنیت ناممکن شتود، دخالت نظامی یک

تواند های ع تتو ستتازمان ملل میتوقم نقض حقوق بشتتر به شتتر  عدم مخالفت اکثر دولت 

جانبه  (. وقتی تحت شترایط خاص اقدام نظامی یک77-79: 1380مشتروع تلقی شتود )کستسته،  

، مشتتروعیت بیابد، به طریق اولی استتتفاده از المللی را نقض کردهعلیه دولتی که هنجارهای بین

 تواند مشروع تلقی شود.  نبه نیز تحت شرایطی میجاتحریم اقتصادی یک

الملل در گستتتره  یکی از کنشتتگران معروفی که به منظور اجرای قواعد بنیادین حقوق بین

هتای اتحتادیته اروپتا کته بته کنتد، اتحتادیته اروپتاستتتت. تحریمجهتانی از ابزار تحریم استتتتفتاده می

شتتبرد ستتیاستتت خارجی و امنیتی این معروف هستتتند، ابزاری برای پی  3اقدامات محدودکننده

 در ستیاستت اتحادیه نقش استاستی دارد.  المللنیقواعد آمره حقوق ب ستازمان هستتند. حمایت از

 
1. punitive sanctions 

2. Antonio Cassese 

3. restrictive measures 
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ها مصتداق نقض قواعد توستط دولت   1فاحش حقوق بشترنقض   ای،از منظر این ستازمان منطقه

الملل مغایرت حقوق بینجانبه علیه آن با  الملل استتت و استتتفاده از تحریم یکآمره حقوق بین

هتای دخیتل در اقتدام االمکتان شتتتخصتتتیتت نتدارد. در رمیم تحریمی اتحتادیته، تالش شتتتده حتی

ها مصتتونیت  گناه از گزند تحریممتخلفانه یا مجرمانه هدف مجازات قرار گرفته و کنشتتگران بی

ه باید با داشتته باشتند. هدف این نوع تحریم، مجازات مؤثر خاطی و منع ادامه خطاستت که البت

 .  (Van der Have, 2020)الملل همراه باشد رعایت استانداردهای حقوق بین

 
 

 گنر نتنجه

استتنبا    یاقتصتاد میو تحر  المللنیحقوق ب  نیفوق درباره رابطه ب  شیدو گرا یچنانکه از بررست 

  م یوک کم ایبودن  رمجازیدرباره مجاز و غ یو قاطع   یموضتتع صتتر المللنیحقوق ب  شتتود،یم

 یاستاندارد میاساساً تعر المللنیندارد. حقوق ب  المللنیدر روابط ب یاقتصاد میاستتفاده از تحر

استتت که منشتتور ملل   نیا  ت ی. واقعارائه نداده استتت   یاقتصتتاد  میتحر یهاو مؤلفه  یستتتیاز چ

  ی اع تا یدستازیبا وجود مق  الملل،نیدهنده به روابط بنظم  یمنبع حقوق  نیمتحد در مقام مهمتر

  ی شتتتامتل برابر  الملتلنیدر روابط ب  ت یت صتتتل  و امن  یبرقرار  یبرا  یاصتتتول  ت یت بته رعتا  شیخو 

  ز یآموفصتتل مستتالمت حل   یها در انجام تعهدات، ترجدولت  ت ین  نها، حستت دولت   ت یحاکم

  ی هتا از متداخلته در امور داخلهتا از توستتتل بته زور و منع دولتت منع دولتت   ،یالمللنیاختالفتات ب

  ی در روابط ختارج یاقتصتتتاد میاستتتتفتاده از تحر  ت یت بر ممنوع  یمبن  یعبتارت روشتتتن گران،ید

 یهتامیدربتاره اعمتال تحر  ستتتمیمکتان  کیت   زیتجو   و  میهتا نتدارد. منشتتتور بتا وجود تعردولتت 

کننده صتل  و دیتهد  ایهفتم منشتور به عنوان ناقض که به موجب فصتل   ییهاچندجانبه بر دولت 

 
1. gross human rights violations 
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نه  ایمجاز استت    جانبهیک  یاقتصتاد  مینکرده که تحر  یاند، تصترشتناخته شتده  یالمللنیب  ت یامن

 . ردیصورت گ   جانبهیک گرانمیبا تحر  دیبا  یچه برخورد  ست،یو اگر مجاز ن

دارند، درباره    المللنیاز منابع موجود حقوق بکه    یبر استا  برداشتت و استتنباط حقوقدانان

 کی  کهی . در حالکنندینظر ماعالم یاقتصتاد  میها از تحراستتفاده دولت   ت یو مشتروع  ت یقانون

  ی اقتصتتاد  میها در تحربه بازبودن دستتت دولت   شتتتریب  المللنیاز مطالعه منابع حقوق ب م،یط

 گرانید یاقتصتاد میها را در تحردستت دولت   المللنیبرآنند که حقوق ب گرید یفیط رستند،یم

در  یاقتصتاد  میموضتوع تحر یفیبستته استت. با توجه به بالتکل  ییخاص و استتثنا  طیجز در شترا

نبودن   ایدرباره مجازبودن   شیها عموماً بر استتا  منافع و مصتتال  خو دولت  الملل،نیحقوق ب

یافته  توستتعهقدرتمند    یهااز دولت  یگروه  کهی. در حالکنندیم  یریگ عموضتت   یاقتصتتاد  میتحر

داشتتته و در صتتورت لزوم مورد استتتفاده قرار دهند،    اریرا در اخت میابزار تحر دهندیم   یترج

حال، قاعده   نی. با اکنندیم  ت یآن حما  ت یتوستتعه معموالً از ممنوعدرحال میضتتع  یهادولت 

متفاوت از آننه در   یموارد، ممکن استت مواضتع  یباره وجود ندارد. در بع ت  نیدر ا  یریفراگ 

  می خاص هر تحر طیها بستته به شتراذکر شتد، اتخاذ شتود. از آنجا که منافع دولت   یبندگروه نیا

 دارد. رییامکان تغ زین میبودن تحریرقانونیغ  ای  یاست، موضع آنها درباره قانون ریرپذییتغ

های دیگر  های قدرتمند درباره تحریم دولت الملل، ستتیاستتت دولت در واقعیت روابط بین

که اتحادیه اروپا گرایش پررنگ ولو محدودی  تابع استتانداردهای متفاوتی بوده استت. در حالی

المللی داشتتته، آمریکا به استتتفاده از تحریم اقتصتتادی برای حمایت از قوانین یا هنجارهای بین

ای اتخاذ کرده و بع تاً نظیر آننه در دوره دونالد ترام  در خصتوص جانبهمعموالً موضتع یک

الملل  صتادی با نقض صتری  مقررات حقوق بینای ایران ر  داد، اقدام به تحریم اقتتوافق هستته

دهد حقوق همراه بوده استت. تجربه استتفاده گستترده از فشتار اقتصتادی توستط آمریکا نشتان می

المللی  های مغایر با مقررات و هنجارهای بینالملل سازوکارهای قدرتمندی برای منع تحریمبین
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الملتل مجتاز بتاشتتتد، ات حقوق بیننتدارد. بتا فرض اینکته تحریم اقتصتتتادی در چتارچوب مقرر

الملتل دارد. استتتتفتاده تهتاجمی دلبخواهتانته از آن تعتارض آشتتتکتاری بتا روح حتاکم بر حقوق بین

رغم رشتد و شتکوفایی قابل توجه طی ستده اخیر، هنوز در منع ستوااستتفاده از الملل بهجامعه بین

رستتد این رو، به نظر میها از توانمندی کافی برخوردار نیستتت. از ابزار تحریم توستتط دولت 

های  های اقتصتتادی انطباق بیشتتتری با واقعیت تحلیل رئالیستتتی درباره نقش و کارکرد تحریم

 الملل دارد.جاری روابط بین
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