
 

 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 أ

 

ا هب انم خد  

شمجموهع چکیده مقاالت همای   
  

«و حقوق نیب الملل  اه تحریم»  
1399 

 
 

 
 
 

 انجمن اریانی مطالعات سازمان ملل متحد



 

 فهرست چکیده مقاالت اراهئ شده ب 
 )هب رتتیب انم خانوادگی نویسندگان(

 
 هصفح                           عنوان 

 

 

  1 ...................................................... ای امنیت در زمینه تحریم تسلیحاتیبررسی روند شور

 یقنبر فاطمه/یلیدل میمر/گل میابراه رضایعل

 آزادی یا برابری؟

  2 ........................................ تحریم های اقتصادی از منظر اقدامات متقابل در حقوق بین الملل

 یبیاد اکبر
  3 ........................................................................................ یگردشگر حق و ها میتحر

 احسان افتخاری
  4 ............................. لیت بین المللیتحریم های یکجانبه ناقضِ حقوقِ بشر، موجبی برای مسوو

 احسان امیربیک
چالش باشگاه های  بیمه ها ی حفاظت و غرامت )کلوبهای پيی انيد آید در مقابيل تحریمهيای بیميه 

  5 .................................................................................................................. دریایی

 الیّک سا مه/الیک مهرنوش/یباقر محمود
  7 ....................................... های هوشمند شورای امنیت سازمان ملل متحدلزوم اصالح تحریم



 

 ت

 ینور محمد دیس/ییبنا محمدرضا
  8 ......................................................... قضایی اجرای تحریم های شورای امنیت چالشهای

 بهفر حهیمل
  9 .................................................. تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و حق بر سالمت

 امیر بی پروا
  10 ..................... اختالفات فصل و حل نامه تفاهم 25 ماده: یتجار یگرائ چندجانبه نظام تیتقو

 ازین یب زهرا
  12 .................................................... یکجانبه گرایی ، نقضی بر مشروعیت حقوق بین الملل

 لوقراچور یمحمدتقی /ریام پورقصاب یعل
  13 ....................................... تأثیر تحریم یکجانبۀ امریکا بر سطوح اجتماعی و سیاسی ایران

 روح اله تقی نژاد
  14 ........ کایآمر کجانبهی یها میبله با تحرادر مق یالملل نیب یها یش همکارقو ن ییچندجانبه گرا

 یمهرآباد یعسکر یعل/پور یتق رضایعل
  15 ............................... ت سوء اقتصادی و حقوق بشر و تروریسمتحریم های یک جانبه و اثرا

 پورمحمد دیحم/پروانه یحاج محسن

  16 ................................................... یکجانبه های تحریم از ناشی  بشری حقوق های پیامد

 انیریحر الدن
  17 .................. امنیت سازی در شرایط تحریم و تهدیدات منطقه ای در چارچوب نظام بین الملل

   یاردکان یدهدشت دیسع

ها میتحر یمعمار در هبشردوستان حقوق پنجره انسداد  

  18 ..................................................................................... تیبشر هیعل تیجنا مثابه به

 سید هادی ذاکرحسین

 

 20 ..................................................... ژهیو گزارشگر تیروا به بشر حقوق نقض و هامیتحر



 

 ث 

 نرگس رشیدی
  21 ............................................................. نقش تحریم در تحقق اهداف منشور ملل متحد

 محمدزاده الیل/یخوئ زاده میحک مانیپ/یرضوان محمد
  22 ......................................... المللیی تجاری بینهای تحيریم برای اجرای آرای داورچالش

 ریحانه ریخته گر
  23 ........................ استقرار صلح، اعمال تحریم: واکاوی فصل نخست منشور سازمان ملل متحد

را محسن بیگییی/زهسفال سحر   
  24 ................................................. المللیهای سازمان ملل متحد و نهادهای مالی بینتحریم

 سوده شاملو
 25 ...................................................... آثار تحریم از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

 اهی زارعمریم ش
  27 ......................................................... یکجانبه های تحریم مشروعیت و الملل بین حقوق

 محمد شفیعی
  28 ................................................ المللی بین جامعۀ در یکجانبه های تحریم وجودی شرایط

 فریاد شکاری
 بيین امنیيت و نقش سایر کشورها در تامین صلح بر ترامپ دونالد خارجی های سیاست ارزیابی تاثیر

  29 ................................................................................................................. المللی

 یصادق نیامیبن
  30 .................................... حقوق بشر بهره مندی ازیکجانبه و اثرات منفی آن برحریم های ت 

 جواد صفدری
 : المللی دولتتحریم یکجانبه به مثابه رافع مسئولیت بین

  31 ..................................................................................... مطالعه موردی تحریم ایران

 یدیرش مهنازسید یاسر ضیایی/
  32 ................................................................. گذاری خارجی ایرانارزیابی تحریم سرمایه

 محمدرضا ملت/سیدیاسر ضیایی



 

 ج

قی ایاالت متحده آمریکا در برخورد با تروریسم؛ با تاکید بر تحریم های یکجانبه علیيه ساز و کار حقو

 34..........................................................................................................................................  جمهوری اسالمی ایران
 زاده عبداله یغالمعل
  35 .......................................................... کجانبهی یهامیتحر تیمشروع و المللنیب حقوق

 محمد عزیزنژاد
هيای های یکجانبيه، بيا تأکیيد بير ارز ها در چالش مقابله با آثار سوء تحریمبررسی عملکرد دولت

  36 .................................................................................................بنیادین حقوق بشر

 یفاتح نگارسادات
  37 .......................................... تحریم های چند جانبه بین المللی،سازمان ملل متحد و تحریم

 فروتنزهرا 
  38 ............................................... های اقتصادی مانعی اساسی فراروی حق بر توسعهتحریم

 یروزیف هیمهد/روزىیف مهدى
  39 ......... آثار فراسرزمینی تحریم های یکجانبه ایاالت متحده در چارچوب  مبارزه با قاچاق انسان

 یقادر یهاد محمد دیس
الملل؛مقابله بيا حقوق بشری شدن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در عصر جدید روابط بین 

  41 ................................................................. تحریم های آمریکا علیه نظام سالمت ایران

 زاده یقاض نیحس
  44 .............................................. یالملل نیب معاهدات در ییگرا کجانبهی با مقابله یها رو 

 ونوس قره باغی

 Comparative Study on Economic Terrorism and Sanction under 
International law 
Venus Gharehbaghi 

 
  46 ......................................................... یکجانبه های تحریم مشروعیت و لالمل بین حقوق

 یقنبر کوروش
  47 ............ المللیهای آمریکا بر ایران از منظر حقوق بشر دوستانه بینبررسی آثار و نتایج تحریم



 

 ح 

ی مصطفو معصومه دهیس/قوام یدعبدالعلیس دکتر      

  48 ............................................................................. آثار تحریم از منظر حق بر توسعه 

 پور محسن رایسم
  49 ............................................................ وق بشر ملت ها تحریم تنبیه دولتها یا نقض حق

 یمسکن راحله
 الملل:گرد  سرمایه در حقوق بین

های تروریستی)مطالعه موردی: گروه موسوم بيه المللی در مبارزه علیه گروههای بینبکارگیری تحریم

  50 ...................................................................................................... دولت اسالمید

 یملک آرش
  51 ............................... المللبین حقوق مواجهه با تحریم های آمریکا علیه ایران، چالشی برای

 تظرانجاوید من
  53 ........................ تحریم های ضد ایرانی، ناقض اصول مسلم و الزم االجرای حقوق بین الملل

منتظران دیجاو



 

 أ

آور شورای امنیت موضوع فصل هفت منشور ملل متحد: اعميال بررسی امکان مقابله با تصمیمات الزام

 54  ............................................................................................................... تحریم

 موحد زهره
 55  ..................................................... تحریم های هوشمند و حقوق بین الملل بشردوستانه

 یموسو یدمهدیس 
 57 ................................. ایرانی های استارتاپ بر ها تحریم اثر،المللی بین حقوق ابعاد بررسی

 امیرخداداد همدانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:کمیته اجرایی  

ازی مقدمهانیه حجاهید فرجی،نلعیا داودی مقدم، زهره شفیعی، عطیه خطیبی، الدن حریریان،دار،اعظم پاز هاخانم  

  محمد اسکندرلوعلی اکبرشمس، امین معتمدی، انآقای 

  

 

 

 

 

:کمیته علمی  

ن محبیتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر ابراهیم بیگ زاده،دکتر محسدکتر جمشید ممتاز، دک  

کتر پوریاعسکریدکتر نسرین مصفا،دکترمحسن عبداللهی،دکترحسن سواری،دکتر حسین سادات میدانی،د  

 دبیر همایش:

 دکتر سید قاسم زمانی

 

  

 

 

 

 



 

1 

 بررسی روند شورای امنیت در زمینه تحریم تسلیحاتی

 3, فاطمه قنبری2, مریم دلیلی1علیرضا ابراهیم گل

 :چکیده

قاعده  چیهحاکمیت هر کشور در ارتباط است.  و با ریناپذاجتنابامری  تقویت بنیه دفاعی هر کشور

 میتحردر خصوص تسلیحات متعارف محدودیتی ایجاد کند. در عین حال  تواندنمیی المللنیبحقوق 

و کنترل  کشورهاداخلی  هایبحراناقداماتی است که در پاسخ به برخی  نیترعیشاتسلیحاتی یکی از 

ی رقیب و در مواردی از درگیری نظامی کشورها و برای کمک هاگروهز درگیری ی ناشی اهابیآس

و اقدامات نظامی برخی  هاتیفعالو همچنین در مواردی که  هاانسانبه اعاده صلح و حفظ جان 

المللی قرار گیرد، توسط و سوءظن بین موردشکی کشتارجمعی هاسالحاز جنبه  ژهیوبهکشورها 

 .شوندیممنشور طی یک قطعنامه اعمال  41ه به ماده شورای امنیت با توج

پژوهش حاضر با مطالعه آثار و منابع داخلی و خارجی به ویژه قطعنامه های شورای امنیت؛ بررسی 

خواهد کرد که شورای امنیت در زمینه تحریم تسلیحاتی چه روندی را طی می کند. در خصوص 

ی تحریم هاقطعنامهیا اینکه  و ،میابودهم تسلیحاتی تحری در بابموضوع حاضر شاهد مطالعات اندکی 

خالصه موضوع بحث و مطالعه  طوربهکه  اندبودهموضوعاتی  کشورهاتسلیحاتی در مورد برخی 

ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان خواهد داد، مبتال بودن موضوع تحریم و  . آنچهاست قرارگرفته

 دارد. هاملتده و اتفاقات پیش روی ی تسلیحاتی در آینهامیتحرنقشی است که 

 .کمیته تحریم ،تحریم تسلیحاتی، شورای امنیت سازمان ملل متحد ،تحریم کلیدی:واژگان 

 

 

                                                           
 هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران1 

 حقوق بین الملل دانشگاه تهران دانشجوی دکتری2 

 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران3 
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 «تحریم های اقتصادی از منظر اقدامات متقابل در حقوق بین الملل

 1دکتر اکبر ادیبی

 چکیده:

کنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و ت      

یافته، به گونه ایی که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها 

بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل، استفاده از 

شورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. از منطر حقوق بین ابزار تحریم های ببین الملللی است تا ک

 اعالمی هدف با کشورها سایر علیه تحریم به وضع اقدام یکجانبه طور به الملل کشورها مجازند

 مقاصد راستای در ابزاری عنوان به منظر، تحریمها این از .نمایند خود ملی منافع و اهداف به حصول

 خارج از یکدیگر علیه یکجانبه قهری اقدامات اتخاذ از کشورها .شوند می محسوب خارجی سیاست

ها، نیز اقدامات  دولت مسئولیت مفاد نویس پیش اند و  از منظر طرح  شده منع منشور چارچوب

متقابل دولتها علیه یکدیگرخارج از چارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل می تواند موجبات 

تحلیلی به ارزیابی تحریم های  -را فراهم آورد. این مقاله رویکرد توصیفیمسئولیت بین الللی دولتها 

اقتصادی از منظر اقدامات متقابل در حقوق بین الملل می پردازد تا مبانی مشروعیت اینگونه تحریم 

 های یکجانبه از منظر مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران- واحد بهارستان.
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 ها و حق گردشگریتحریم

 احسان افتخاری

 چکیده:

الملل که از طرف سازمان ملل وضع شوند یا از طرف کشورها، در حقوق بینا بر حسب اینهتحریم

الملل ملزم شود براین مبنا کشورها طبق حقوق بینالملل تلقی میضمانت اجرایی برای اجرا حقوق بین

می   ها  راباشند. در این چارچوب این پرسش مطرح  است این تحریمبه برقراری روابط اقتصادی نمی

توان به حقوق و آزادی بشر ازجمله حق بر گردشگری تسری داد؟ هرچندکه حق بر گردشگری در 

هایی توان گفت یکی از حقوق و آزادیصراحت به رسمیت شناخته نشده اما میالمللی بهاسناد بین

ت و است با سایر حقوق بشر ارتباط تنگاتنگی داشته مانند حق بر تفریح، حق بر شادی، آزادی رف

آمد، حق بر اوقات فراغت، حقوق زنان، حقوق معلوالن، حقوق سالمندان و ...این حق گردشگری هم 

گیرد . استفاده از این حق باعث آشنا شدن و شامل گردشگران شده و هم کشور میزبان را در برمی

حفظ صلح  ها، اقوام، ادیان و مذاهب شده که یکی از عوامل توسعه وها، تمدنگفتگوی میان فرهنگ

-باشد. در واقع کشوری که گردشگران فراوانی از اکثر کشورهای جامعه بینالمللی میو امنیت بین

-المللی داشته باشد دارای ثبات تلقی شده و ضریب امنیت خویش را نشان داده و از تبلیغات سو بین

فی و برخی از نماید  و محرومیت از این حق برای شهروندان گردشگراز طرالمللی جلوگیری می

تواند های فرهنگی وطبیعی میراث بشریت که جهانی تلقی شده است از طرف دیگر میمیراث

تاثیرمنفی بر سالمتی، روان، فرهنگی و زیست محیطی بگذارد. بنابرین این تعارض مطرح است که 

 های فرهنگی وطبیعیحقوق شهروند جهانی گردشگر و حقوق میراث

که از طرف سازمان ملل وضع شده است چگونه قابل جمع سب اینها بر حبا  پذیرش تحریم

است.دراین مقاله تالش می شود با شیوه استذاللی تحلیل محتوا  به پرسش طرخ شذه پاسخ  علمی 

 حقوقی داده شود.

 الملل، تعارض حقوقی تحلیل محتوا ها حقوق بینحق گردشگری، تحریمواژگان کلیدی:
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 ضِ حقوقِ بشر، موجبی برای مسوولیت بین المللیتحریم های یکجانبه ناق

 احسان امیربیک

 چکیده:

اصوال حقوق بین الملل، نظامی مبتنی بر همکاری و چندجانبه گرایی است و مشروعیت تحریم های 

یکجانبه ای که خارج از چارچوب سازمان ملل متحد اعمال می شوند، به خصوص اگر حقوق بشری 

اشد، با تردید جدی مواجه است. چنین تحریم هایی می تواند موجب نقض شهروندان را نشانه رفته ب

حقوق بشر شهرونداِن کشورهای هدف، از جمله حق بر حیات، حق بر سالمت، حق بر توسعه و حق بر 

آموزش شود. با توجه به آثار سوء اقتصادی و نقض حقوق بشر و با استناد به اسناد حقوق بشری و 

ی دولت ها، اعمال تحریم های یکجانبه ناقضِ حقوق بشری افراد که معموال طرح مسوولیت بین الملل

در قالب تحریم های ثانویه اعمال می شود، می تواند موجبات مسوولیت بین المللی دولت یا دولت 

های واضع را در برداشته باشد. با در نظر داشتِ طرح مخبر ویژه شورای حقوق بشر در خصوص حق 

 نسبت به شهروندان بشر که اصوال ناظر به حقوق المللی بین حقوق ی که عالوه برهمبستگی بین الملل

 دولت متبوع الزاما ،در آن متعهد  کهخود است، به شکل دیگری از حقوق بشر نیز اشاره دارد  دولت

 2018اکتبر  3و دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در  است المللی بین ی جامعه نیست، بلکه

نیه قاضی اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در خصوص تحریم های فراسرزمینی، حتی می توان و بیا

 پا را فراتر گذاشت و در مواردی مسوولیت بین المللی دولت یا دولت های ثالث را نیز در نظر گرفت. 

 تحریم یکجانبه، حق همبستگی بین المللی، حقوق بشر، مسؤولیت بین المللی واژگان کلیدی:

 

 

 

در مقابل  P&I”باشگاههای“الش باشگاه های  بیمه ها ی حفاظت و غرامت چ

 تحریمهای بیمه دریایی



 

5 

 3و مه سا کیّال  2، ،دکتر مهرنوش کیال  1دکتر محمود باقری

 چکیده:

دربرگیرنههده انههواع خطههر ن نههوع انتقههال ریسههک در جهههان بیمههه هههای دریههایی بههه عنههوان قههدیمیتری

در ایههن میههان باشههگاه هههای بیمههه حفاظههت .ر دریههانوردی  بههوده انههد نسههبت بههه کههاال یهها محمولههه در امهه

معهههروف هسهههتند نقهههش ویهههژه ای در صهههنعت بیمهههه   ” P&I“ باشهههگاه ههههای کهههه بهههه  4و غرامهههت

دریههانوردی ایفهها مههی کننههد.این باشههگاه ههها  ،مکمههل حمایههت و پرداخههت  پوشههش هههای بیمههه ای در 

ی هسههتند  کههه سههایر بیمههه ههها از زیسههت دریههایانههواع خسههارات هماننههد خسههارات عظههیم محههیط 

کهه ههر گونهه خدشهه و   پرداخت آن سهرباز مهی زننهد.اهمیت ایهن نهوع از  بیمهه هها بهه حهدی اسهت

خلههل در امههور مربههوط بههه آنههها  موجههب آسههیب هههای جههدی در چرخههه روابههط اقتصههادی جهههانی و  

ه بههین صههنعت دریههانوردی و کشههتیرانی میگههردد. تهها پههیش از برجههام  تحریمههها ی سههازمان یافتهه

المللههی و پههس از آن اکنههون، تحریمهههای فههرا سههرزمینی چههالش هههای  عمههده ای را  در راسههتای 

خههدمت رسههانی ایههن باشههگاه ههها  بههه اععهها غیههر انتفههاعی خودبوجههود آورده انههد. چالشههی کههه بههه 

تنهههایی بخههش بزرگههی از صههنعت دریههانوردی را بهها مشههکل روبههرو سههاخته وفلسههفه وجههودی تشههکیل 

و غرامههت در حمایههت  بههی چههون و چههرا از اشههخاص ثالههث کههه ارتبههاطی بهها  باشههگاه هههای  حفاظههت

تحههریم ندارنههد  را مههورد تشههکیک قههرار داده اسههت. مقالههه حاضههر در صههدد اسههت ضههمن بررسههی 

گسههتره پوشههش باشههگاهای  بیمههه ای  حمایههت  و غرامههت بههه تبیههین تههاثیر تحریمههها بههر نحههوه پوشههش 

رسههی دعههاوی حقههوقی  مههرتبط بهها ایههن موضههوع  در ایههن نهههاد  و عواقههب ناشههی از آن و همچنههین بر

 عرصه بین المللی بپردازد.

، تحریمههها طخطههرات شههامل پوشههشط P&Iبیمههه هههای دریایی،باشههگاهای   ی:دیااکل واژگااان 

 .قوانین تحریم بین المللی ،تحریم های فرا سرزمینی 

                                                           
 mahbagheri@ut.ac.ir  - عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1

 dr.kayyal.m@gmail.com  - عضو هیات علمی دانشکاه آزاد اسالمی واحد قزوین،2

 mh.kayyal@ut.ac.irدانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی  دانشگاه تهران  - 3

  Protection and Indemnity insurance Clubs 4 

mailto:mahbagheri@ut.ac.ir
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 های هوشمند شورای امنیت سازمان ملل متحدلزوم اصالح تحریم

  1محمدرضا بنایی

 2سید محمد نوری

                                                           
 Msbu1988@gmail.comت تهران. . دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا1

 . دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان.2
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 :چکیده

ها را شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پایان جنگ سرد کمتر فرصت استفاده از تحریم علیه دولت

پیدا کرده بود. اما پس از پایان جنگ سرد، در فعای نسبتا جدیدی به استفاده از تحریم روی آورد و 

ها موجب شد عمال نمود. آثار منفی این گونه تحریمدر موارد متعدد علیه کشورها تحریم جامع ا

شورای امنیت از دهه نود رویکرد خود را به تحریم هوشمند یعنی تحریم افراد و موسسات خاص تغییر 

دهد. این نوع تحریم نیز با وجود آثار مثبت به مراتب بهتر از تحریم جامع، از انتقاد مصون نمانده 

 حق بر دادرسی منصفانه، نقض حق حیات، آزادی و امنیت شخصی،است. انتقاداتی از قبیل: نقض 

نقض حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، نقض حق آزادی حرکت و حق مالکیت 

های هوشمند شورای امنیت نیازمند اصالحات المللی. بنابراین، تحریمشناسایی شده در اسناد مهم بین

 جدی است. 

، شورای امنیت، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، رویه دیوان تحریم هوشمندکلیدی: واژگان

 .دادگستری بین المللی

   

 

 

 

 

 

 

 

 چالشهای قضایی اجرای تحریم های شورای امنیت

 1ملیحه بهفر

 :چکیده 

                                                           
  1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پردیس، گروه حقوق، پردیس، ایران.
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افزایش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است 

جمله دیوان دادگستری جامعه اروپایی ، دیوان اروپایی حقوق بشر و یا  نزد دادگاههای منطقه ای از

عبد » و یا دادگاه کانادا در پرونده« نادا»دادگاه های داخلی ازجمله دادگاه عالی انگلستان در پرونده 

اقامه دعوی نمایند. آراء صادره از سوی این دادگاه ها منجر به لغو برخی از مصوبات جامعه « الرازیک

وپا و قوانین داخلی دولت ها گشته است. اگرچه مسئله بررسی دادگاه ها نسبت به نحوه اجرای ار

تحریم های شورای امنیت نمی تواند منجر به لغو و اعالم بی اعتباری قطعنامه بر اساس مقررات حقوق 

ع کنترل قعایی بین الملل گردد بلکه آثار ناشی از اجرای تحریم ها را تغییر داده است. بهر حال این نو

در بلند مدت می تواند تأثیر گذار باشد و عملکرد دولت ها را در اجرای تحریم های شورای امنیت 

تحت تأثیر قرار دهد. این فرض نیز مورد بررسی است که این امر می تواند یکپارچگی حقوق بین 

دره از دادگاه ها می الملل را مخدوش نماید چرا که این دولت ها از سویی ملزم به رعایت آراء صا

باشند و از سوی دیگر موجب طرح مسئولیت بین المللی دولتها بدلیل عدم اجرای تحریم های شورای 

امنیت گردد. این مقاله در صدد است با نگاهی تحلیلی و بررسی آراء صادره در این خصوص و نتایج 

 د.ناشی از آن را در اجرای تحریم های شورای امنیت مورد توجه قرارده

 .تحریم، شورای امنیت ، نظارت قعایی، دیوان دادگستری اروپا :واژگان کلیدی

 
 

 

 

 

 تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و حق بر سالمت

 امیر بی پروا1

                                                           
 

 
 دکترا حقوق بین الملل عمومی 1

Biparvaamir@yahoo.com 



 

9 

 چکیده:

تحریم های یک جانبه آمریکاعلیه ایران خارج از چهارچوب نظام ملل متحد اعمال گردیهده اسهت،در 

مغایرت با قواعد حقوق بین الملل فصل تازه ای را در عرصه روابط بهین المللهی دوره پس از برجام در 

آغاز نموده است و در اقدامات قهری یک جنبه مثالی مشهود در حقوق بهین الملهل مهی باشهد از جنبهه 

حقوق بشری و تاثیر گذاری بر حق های بشری محل مداقه می باشد.تحریم های یک جانبه به صهورت 

ای بشری تاثیر گذار هستند و خهارج از کهارکرد آن در روابهط دولتهها و کهنش ههای مستقیم بر حق ه

سیاسی می توانند آثار غیر قابل انکاری بر فرد انسانی جدای از دولت متبوع و وتنش ههای بهین المللهی 

دارد.تحریم های یک جانبه حقوق مختلف انسانی را متاثر می سازند که یکی از ایهن حهق هها حهق بهر 

ست،حق بر سالمت شامل یهک حهوزه گسهترده از حهق هها،حق بهر درمهان،حق دسترسهی بهه سالمت ا

 دارو،حق دسترسی به تجهیزات پزشکی،حق بر بهداشت و سالمت کامل جسمانی و روانی می گردد.

 تحریم،حق بر سالمت،حقوق بشر،نظام بین المللی:واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

  

اختالفات فصل و حل نامه فاهمت 25 ماده: یتجار یگرائ چندجانبه نظام تیتقو  

ازین یب زهرا  

 چکیده:
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 یجهان تجارت سازمان اختالفات فصل و حل رکن در کایآمر متحده االتیا 1974 تجارت قانون 310 بخش

 قهانون نیها کهه چهرا اسهت، گشته محکوم اختالفات فصل و حل نامه تفاهم قواعد الظاهر یعل نقض عنوان به

 بهر و رایهاخ. کنهد یمه ضیتفو متحده االتیا تجارت ندهینما به اختالف مورد دموار در را کجانبهی نییتع حق

 نیچه هیهعل 310 ماده تحت کجانبهی عملکرد به ترامپ دولت کا،یآمر متحده االتیا نیشیپ دول سنت خالف

 نفهره هفهت نافیاست رکن اععاء انتخاب خصوص در را یبست بن مذکور دولت زمان، هم. است آورده یرو

 تحت را یا نامه موافقت کانادا و اروپا هیاتحاد آن، دنباله به. است آورده وجود به اختالفات فصل و حل بدنه

 وجهود بهه بسهت بن به یجهان تر گسترده پاسخ. اند نموده ینیب شیپ اختالفات فصل و حل نامه تفاهم 25 ماده

 شهده سهپرده یفراموشه بهه ادهم نیا از یبهتر درک شامل تواند یم ترامپ دولت یگرائ کجانبهی توسط آمده

 . باشد یجهان تجارت سازمان یدعاو فصل و حل نظام از یا کپارچهی جزء گاهیجا در

 25 مهاده ،یگرائ کجانبهیکجانبه،ی نییتع متحده، االتیا 1974 تجارت قانون 310 بخش :واژگان کلیدی

    .یگرائ چندجانبه تیتقو ناف،یاست رکن اختالفات، فصل و حل نامه تفاهم

Strengthening the Multilateral Trading System: Article 25 of DSU 

Section 301 of US Trade Law of 1974has been condemned at the WTO DSB for 

being a prima facie violation of DSU rules for the reason of conferring on the 

USTR the right to make unilateral determinations. Recently and in stark contrast to 

the practice of past administrations the Trump administration has resorted to 

unilateralism under Section 301. At the same time the administration has created 

an impasse at the selection of seven persons to the DSB appellate body. This has 

led the EU and Canada to reach an agreement under article 25 of the DSU. A wider 

global response to the impasse created by the administration's unilateralism could 

be a better understanding of this forgotten DSU provision as an integrated part of 

the WTO dispute resolution system.    

key words: Section 310 of the Trade Act of 1974, unilateral determination, 

unilateralism, article 25 of DSU, appellate body, strengthening the multilateral 

system.  
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 یکجانبه گرایی ، نقضی بر مشروعیت حقوق بین الملل

 2محمدتقی قراچورلو ،1علی پورقصاب امیری

                                                           
 ،دامغان ،ایران اسالمی آزاد شگاهدامغان ، دان واحد،  حقوق گروه .1

 

 نجف آباد،ایران ، اسالمی آزاد نجف آباد ، دانشگاه دانشجو دکتری حقوق بین الملل عمومی ،واحد .2 
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 چکیده:

از قرارداد به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل یاد می شود و بر اساس آن توافق ایجاد میشود ، 

یزاست و با ماههیت توافق یکجانبه گرایی تکیه افراطی بر قدرت، فشار آوردن و استفاده از ابزار قهر آم

استفاده از ابزارهای زورمدرانه اقتصادی که از   که حقوق بین الملل مخلوق آن است متعارض است .

ی است که همواره به مانند اهرم فشار بر کشور هدف به مقوله هایکی از  آن به نام تحریم یاد میکنیم

ارنده نتایج مختلفی است که  در موارد نسبتا نحو مستقیم و یا غیر مستقیم اعمال می شوند که در بر د

هدف تحریم اعمال قانون است ، حال آنچه زیادی موجب نقض حقوق اساسی حقوق بشر میگردد  . 

 ذهن که به پرسشیپیدا هست این است که اعمال مواضع امریکا  پیرامون ایران خالف قانون است . 

بدون مجوز شورای امنیت  دولت آمریکا قتصادیهای اآیا اعمال تحریم که است این میشود متبادر

 که است این بر فرض ما در این مقاله  ؟است یا خیر مشروع حقوق بین المللسازمان ملل تحت 

حق  موجب نقض مختلف جوانب از متحده ایاالت یکجانبه استفاده از اقدامات زورمدرانه اقتصادی

 . میشود ایرانی شهروندان مختلف بشری های

 .یکجانبه گرایی ، تحریم ، شورای امنیت ، حقوق بین الملللیدی:واژگان ک

 

 

 

 

 

 

 تأثیر تحریم یکجانبۀ امریکا بر سطوح اجتماعی و سیاسی ایران
 1نژاداهلل تقیروح

 

                                                           

( )مقالۀ حاضر بخشی از r_taghinejad@diplomats.comالملل دانشگاه عالمه طباطبایی تهران )رایانامه: . دانشجوی دکتری روابط بین1 

راهنمایی « ؛ از راهبرد براندازی تا سیاست مهار1397-1385المللی نظام تحریم علیه ایرانپیامدهای داخلی و بین»رای پژوهشگر با عنوان رسالۀ دکت

 باشد.(زاده و دکتر هادی آجیلی میدکتر حسین سلیمی و دکتر محمدکاظم سجادپور و نیز مشاورت دکتر غالمعلی چگنی
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 چکیده:

دارای نظهام حکههومتی گردیههد کهه نگههرش ایههدئولوژیکی مههردم ایههران  1357پهس از انقههالب اسهالمی 

اه قالب دو قطبیِ جهان آنروز عرضه کرد و تا به امروز که نظام فکری و ای را ورای دو دیدگدگرگونه

سبب شد گزینهۀ برانهدازیِ ایهن نظهام  غربی است اصول ارزشی و هنجاریبازی سیاسی آن در تعاد با 

حکومتی، همواره بعنوان یک گزینۀ مطرح روی میز دولتمردان امریکایی باشد و از ابزارههای سیاسهت 

عمهری بهه درازای نظهام جمههوری که  بوده است تحریم ابزارنیل به این خواسته نیز در  امریکاخارجی 

های آغازین پهس از انقهالب و در پهی اشهغال سهفارت آمریکها در تههران اسالمی ایران دارند و از سال

هها چهه های مختلفی از تحریم را بر ضد ایران بکار برده است. امها تحهریمآغاز گردید و تا کنون نسخه

یری بر خواستۀ استحالۀ از درون و ایجاد نارضایتی مردمی از رژیم داشته است؟ این پژوهش در نظهر تأث

های اَسنادی و میدانی مانند پرسشنامه از خود جامعۀ تحقیق یعنی مهردم، روش گردآوری دادها دارد تا ب

ههای کهه تحهریم به این بررسهی بپهردازد شناسی سیاسیو یاری از جامعه و همچنین روش تحلیل محتوا

یکجانبۀ امریکا و ایجهاد تنگناههای اقتصهادی شهدید برعلیهه مهردم، تهأثیر چنهدانی در گسهترش حجهم 

توان درصهدهایی از نارضهایتی نارضایتی از کلیت رژیم نسبت به قبل از تحریم نداشته است و حتی می

 28ین کشور در پی کودتهای مردم از عناد دیرینۀ امریکاییها نسبت به مردم در ادامۀ برداشت و تصویر ا

پهس بایهد بهرای مطالبهات داخلهی، در پهیِ متغیرههای مسهتقل مشاهده و سنجش داشت.  32مرداد سال 

 دیگری در داخل باشیم.

 .تحریم، شکاف سیاسی، اعتراضات اقتصادی، راهبرد براندازی:واژگان کلیدی

 

 

 کجانبهی یها میبله با تحرادر مق یالملل نیب یها یو نقش همکار ییچندجانبه گرا

 کایآمر

 2،علی عسکری مهرآبادی1علیرضا تقی پور 

                                                           
 alirezataghipoor1998@gmail.comسته فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق دانشجوی کارشناسی ارشد پیو 1
 aliaskarimehrabadi@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق  2
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 چکیده:

مخرب آن بر اقتصاد و روابط خارجی  با توجه به تحریم های ایاالت متحده آمریکا و پیامد های

از یک سو و رشد چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل از سوی دیگر، لزوم  رانیا یاسالم یجمهور

ای نوین به منظور افزایش همکاری های بین المللی و تعامالت چندجانبه کشف و ایجاد ظرفیت ه

در جهت کاهش آثار  سوء تحریم  مؤثر امری غیرقابل انکار است. ضروری است رویکردی هدفمند و

های یکجانبه اتخاذ شود. پژوهش حاضر با تاکید بر ضرورت مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا و 

ی ایران در نظام بین الملل؛ به دنبال بررسی ظرفیت های تعامالت چند جانبه و ارتقاء جایگاه سیاس

تحلیلی و بهره -همکاری های بین المللی می باشد. در این راستا نگارنده با استفاه از روش توصیفی

گیری از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی عملی نظیر سیاست نگاه به شرق ، توجه به قدرت های 

 وظهور و همگرایی منطقه ای  در این زمینه پرداخته است.ن

 چندجانبه گرایی، تحریم، آمریکا، نظام بین الملل واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 تحریم های یک جانبه و اثرات سوء اقتصادی و حقوق بشر و تروریسم

 2حمید پورمحمد،1محسن حاجی پروانه

                                                           
  g12@gmail.comglauben.hoffnunنویسنده مسئول ، محسن حاجی پروانه ،کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.  1

 . نویسنده همکار ، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 2
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 چکیده:

 ههایقالب و اشهکال المللهی بها بهین و داخلهی اههداف به دستیابی مختلف برای کشورهای علیه تحریم

 بهه احتهرام لهزوم بهه توجهه مطلوب وضع مهی شهوند بها نتایج به رسیدن تغییر و برای هدف با و مختلف

 ههای کنوانسیون و بشر حقوق المللی بین میثاق ، بشر حقوق جهانی اعالمیه متحد و ملل سازمان منشور

 آزادی ، زنهدگی حهق از منهدیبهره بهرای مخربهی قی آن عواقبالحا پروتکل دو و 1949 سال در ژنو

 بهی را هها دولهت تهدیدکنهد و را اقتصهادی و اجتمهاعی توسعه و  تواند امنیت می این بر دارد و عالوه

 مسهتلزم یکجانبهه اجباری بیندازد اقدامات خطر به را صلح و کند تععیف را مدنی جامعه و سازد ثبات

نیسهت و تحهریم  توجیه قابل بشردوستانه المللی بین قوانین طبق عمل ایناست و  جمعی مجازات نوعی

 از بهیش گرایهی چندجانبهه وجهود به نیاز است و مستقل دولتهای سازی تععیف ، استراتژی یک جانبه

 صهلح بهه دسهتیابی بهرای مشهترک اقهدام و جههانی همکهاری لهزوم و شود می احساس دیگر زمانی هر

 بهرای چندجانبهه اقتصهادی ههایهمکاری ایجهاد و افزاییهم نیازمند و یضرور امنیت کاهش و جهانی

 بهه توانهد مهی گرایی جانبه یک نفی و تحریم ضد راهبرد از استفاده و . است مشترک منافع به دستیابی

کنهد و ایهن مقالهه بها  کمهک اجتماعی و اقتصادی نشینی حاشیه و سیاسی های محرومیت از جلوگیری

 و بشهر حقهوق و اقتصهادی سهوء اثهرات و جانبهه یهک های ی به موضوع تحریمروش توصیفی و تحلیل

 تروریسم می پردازد .

 سمیترور ، بشر حقوق ، یاقتصاد اثرات ، جانبه کی یها می تحرواژگان کلیدی:

 

 

 یکجانبه های تحریم از ناشی  بشری حقوق های پیامد

 1حریریان الدن

 چکیده:

                                                           
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم -دانشجوی دکترای حقوق بین الملل.1
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 و الملهل بین حقوق کلی اصل یک به عنوان آن رعایت مروزها که است حقوقی بشری، بنیادین حقوق

  کهه هها تحهریم اعمهال دیگهر، طرفهی از امها. اسهت شده شناخته  حقوق تابعان تمامی برای االجرا الزم

 وضهع یهک دولهت بهر فشار اعمال برای اهرمی عنوان به و است  ، اجباری و غیر قهری یکجانبه ابزاری

 قههههههههرار الملههههههههل بههههههههین قحقههههههههو اصههههههههل ایههههههههن مقابههههههههل در شههههههههود مههههههههی

 کهه  اقهدام ایهن منفهی اثهرات  و گرفتهه هدف را بشریت از عظیمی  بخش ها، تحریم که میگیرد؛ چرا 

 اسهتفاده و  بشهر بنیهادین حقهوق بهر شهود مهی وضهع قدرتمند کشوری یا و امنیت شورای توسط  گاهاً

.   آیهد می حساب به لمللیا بین امنیت و صلح علیه تهدیدی آنکه بر معاف گذاشته تاثیر آن از مطلوب

 یکجانبهه ههای تحهریم خصوصهاٌ ، هها تحهریم اعمهال بهه نسهبت انتقهادات مهوج تا شده سبب امر همین

  .یابد گسترش

 مهی قرار  اقدامات این معرض در که اشخاصی از  حمایت برای مناسب روشی بینی پیش  عدم بعالوه 

 تعهارض در بنیهادین اصهول ایهن بها کهه یگرد سوی از مناسب خسارتی جبران فقدان و یکسو از گیرند

 بهه نوشهتار ایهن در کهه آمده حساب به حوزه خواسته و یا ناخواسته این حقوقی های چالش جزء است

 . میشود پرداخته آنها بررسی

 

 المللی بین امنیت و ،صلح یکجانبه تحریم هدفمند، تحریم بشر، بنیادین حقوق:واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 ط تحریم و تهدیدات منطقه ای در چارچوب نظام بین المللامنیت سازی در شرای

 
 1سعید دهدشتی اردکانی

 
                                                           
  www.mohaghegh.ardekani@gmail.com دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی                                                                1

http://www.mohaghegh.ardekani@gmail.com
http://www.mohaghegh.ardekani@gmail.com
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 چکیده:

مولفه های امنیتی ج.ا.ا در حوزه های داخلی، منطقه ای و بین المللی، تحت الشعاع راهبرد فشار    

حداکثری و شکل گیری سطح جدیدی از تهدیدات منطقه ای ناشی از مداخالت فرامنطقه ای، 

ات خاصی پیدا کرده است. امنیت سازی در این شرایط، مولفه های کارکردی ساختاری و ترتیب

ماهوی خاص خود را دارد. شکل گیری جامعه امنیتی در سطوح منطقه ای و بین المللی، برونداد 

مهندسی مولفه های مذکور می باشد و روشی برای امنیت سازی در شرایط فعلی است. مهندسی 

امنیتی مورد نظر می بایست در چارچوب نظام بین الملل و الزامات حاکم بر آن، متغیرها و عوامل 

انجام گیرد تا جامعه امنیتی مذکور، دامنه بین المللی پیدا کند. به نظر می رسد که اتخاذ دیپلماسی فعال 

تنش مبتنی بر شکل گیری نظم نوین منطقه ای با گفتمان مقاومت و امنیت بومی، راهکار برون رفت از 

های امنیتی و امنیت سازی فراگیر منطقه ای می باشد. یکجانبه گرایی و برون سپاری امنیتی با هر متغیر 

و در هر چارچوبی، نمی تواند امنیت سازی کند. بررسی شرایط امنیتی منطقه غرب آسیا و تحلیل 

ص ها و اهداف توصیفی و شناختی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار و بازیگردان، مبین واگرایی شاخ

امنیتی در بستری واحد می باشد که رهاوردی جز تنش و مخاصمه نخواهد داشت. امنیت سازی 

فراگیر بومی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی در چارچوب توافقات و معاهدات منطقه ای با راهبری 

 و مدیریت سازمان های بین المللی، الزم و ضروریست. 

     

 یت سازی، تهدیدات منطقه ای، امنیت بومی، جامعه امنیتیامنواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 انسداد پنجره حقوق بشردوستانه در معماری تحریم ها

 به مثابه جنایت علیه بشریت 

 1محمدهادی ذاکرحسین

 چکیده:

                                                           
 تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده علمی هیات عضو ذاکرحسین؛ هادی محمد. 1 
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و از آن جمله « تدابیر قهری یکجانبه»در نظم و نظام بین المللی مبتنی بر صلح و امنیت جمعی، اتخاذ 

ها از سوی یک دولت به عنوان ابزار و اهرم فشاری برای تغییر رفتار دولت های دیگر منع شده  تحریم

است. اما ثبوت مشروعیت تحریم ها فراتر از رعایت این قید است. نظام حقوق بشر که در هوای حق و 

ا ر« پنجره حقوق بشردوستانه»عدالت برای شهروندان است در طراحی بنای تحریم ها ایجاد یک 

ضروری و الزم می شمارد تا از رهگذر آن دسترسی شهروندان جامعه هدف تحریم به آنچه برای 

سالمت و حیات ایشان الزم است به مخاطره نیفتد. این رویکرد کاهش آسیب نسبت به پدیده تحریم 

ر به مقوله جنگ است که با وضع قواعد حداقلی د« حقوق بشردوستانه بین المللی»به سان روی آورد 

پی کاهش آسیب های ناشی از مخاصمات مسلحانه نسبت به کسانی است که هدف اصلی جنگ 

نبوده اند. نقض این قواعد حداقلی چه در زمینه و زمانه جنگ و چه در هنگام صلح که سالح تحریم 

جایگزین تفنگ و باروت می شود می تواند به آستانه جرایم بین المللی برسد. انسداد عامدانه پنجره 

حقوق بشردوستانه در بنای تحریم ها آنگاه که موجب رنجش شدید و یا آسیب جدی به سالمت 

دیوان کیفری بین »اساسنامه  7ماده « کا»جمعیت غیرنظامی جامعه هدف شود آنگونه که در بند 

سازنده جرایم علیه بشریت قابل شناسائی « رفتار غیر انسانی»تعریف شده است به عنوان یک « المللی

ت. البته بر قامت این رفتار انگاه جامه جرم بین المللی پوشیده می شود که عنصر زمینه ای جرایم اس

علیه بشریت نیز محقق باشد و تحریم های اعمال شده در راستای سیاست دولت تحریم کننده مبنی بر 

از منظر هدف قراردادن جمعیت غیر نظامی جامعه هدف باشد. این نوشتار بر آن است تا نشان دهد 

حقوق کیفری بین المللی اجرای تحریم های همه جانبه و کور نسبت به آثار غیر انسانی ای که بر دامنه 

آن ها می روید و یا عدم اقدام به رفع این آثار مخرب رفتاری مجرمانه و غیر انسانی است که موجبات 

ریم های آسیب رسان و مسوولیت کیفری فردی قابل تعقیب را فراهم می آورد. از این منظر، تح

رنجش آفرین ایاالت متحده آمریکا علیه ایران به خصوص در حوزه دارو و درمان را به دلیل آنکه در 

این کشور علیه مردم ایران است به عنوان مصداقی از تحریم « فشار حداکثری»راستای سیاست رسمی 

 به مثابه جنایت علیه بشریت می توان به مطالعه نشست. 

جرایم علیه بشریت، خط مشی و سیاست دولتی، سازمان یافتگی، آسیب لیدی: واژگان ک

 و رنجش
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 ها و نقض حقوق بشر به روایت گزارشگر ویژهتحریم

 نرگس رشیدی

 چکیده:

های ناقض صلح و امنیهت عنوان ابزار فشار بر دولتاز جمله اقدامات یکجانبۀ قهری است که به تحریم

بینی شده اسهت کهه حتهی در آن اجهازه سهلب منشور ملل متحد پیش 41فصل هفتم مادة  المللی دربین
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حقوق بنیادین از جمله دارو و غذا وجود ندارد اما برخی کشورها برای حفهظ منهافع خهود آن را مهورد 

دهند. آثار سوء این اقدامات باعث شده تها در چنهدین قطعنامهه و بیانیهه و اعالمیهه سوءاستفاده قرار می

 ابراز نگرانی جامعۀ بین الملل انعکاس یابد.

رو شورای حقوق بشر با انتخاب آقای ادریس جزایری، که در زمینۀ ارتقای حقوق بشهر کارنامهۀ از این

عنوان گزارشگر ویژة اقهدامات یکجانبهۀ قههری، درخشانی داشت را در بیست و هشتمین جلسۀ خود به

تهرین المللی که مههمنامطلوب این اقدامات در سطح بین تصمیم گرفت به اعمال نظارت و بررسی آثار

 مصداق آن نقض حقوق بشر است، بپردازد.

با آغاز کار خود، آقای ادریهس جزایهری گزارشهات متعهددی پیرامهون آثهار منفهی ایهن  2015از سال 

ویهۀ دیهد اقدامات تهیه کرد که این مقاله با بررسی و تحلیل آن ها با تأکید بر نقض حقهوق بشهر و از زا

 ایشان نتایج این اقدامات یکجانبه مورد مداقه قرار گرفت.

 تحریم، اقدامات یکجانبۀ قهری، نقض حقوق بشر، ادریس جزایری واژگان کلیدی:

 

  

 

 

 

 نقش تحریم در تحقق اهداف منشور ملل متحد

 3لیال محمدزاده  2محمد رضوانی  1پیمان حکیم زاده خوئی

 

 :چکیده

                                                           
 p_hakimzade@yahoo.com، ، ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزحقوق بین الملل استادیار گروه 1 

   m.rezvani237@yahoo.com، ، ایرانالمللکارشناس ارشد حقوق بین 2 

 mohammadzadehleila@yahoo.com، ، ایرانکارشناس ارشد حقوق بین الملل3 
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ی همواره بعنوان یکی از ابزارهای موثر در تحقق اهداف مشور ملل متحد به کار تحریم های بین الملل

منشور و اغلب در قالب قطعنامه های صادره  41گرفته شده اند. تحریمهایی که مبنای اعمال آنها  ماده 

بر اساس فصل هفت منشور ملل متحد می باشند. به نظر می رسد هر هدفی که منشور ملل متحد به 

ن می باشد و خصوصاً نیل به هدف اصلی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی خود را دنبال آ

منشور ملل متحد می باشد. البته ناگفته نماند امکان توسل به تحریم های بین المللی در  41مرهون ماده 

وجود موارد دیگر نیز  دور از ذهن نیست. متاسفانه به جهت کاستی هایی که در مقررات بین المللی 

دارد گاهاً مشاهده می گردد که تحریم های اعمال شده عالوه بردولت یا گروه هدف، دولت یا افراد 

دیگری را تحت تاثیر قرار داده و محدودیت هایی برای آنها ایجاد می کند. ولی به هر حال تحریم ها 

یه مورد توجه بوده همواره بعنوان ابزارهای موثر ،کم خطرتر و کم هزینه تر از توسل به قوای قهر

 است.

حقوق  –صلح و امنیت بین المللی  –منشور ملل متحد  –تحریم های بین المللی واژگان کلیدی: 

 بشر 
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 المللیبرای اجرای آرای داوری تجاری بین های تحاریمچالش

 ریحانه ریخته گر

 چکیده:

میز اختالفات، مورد توجه آهای حل و فصل مسالمتالمللی که به عنوان یکی از شیوهداوری بین

منشور سازمان ملل متحد قرار گرفته، از سازوکار مقبولی جهت اجرای آرای داوری برخوردار بوده 

ها برای این حوزه نیز به آن پرداخته شده است. متأسفانه تحریم 1958که در کنوانسیون نیویورک 

بر واهمه قعات از اجرای آرایی که به  ای تبدیل شده تاآفرین شده و ایراد نظم عمومی به بهانهمشکل

های یکجانبه و چندجانبه دست به گریبانند، دامن بزند. تأثیرپذیری این مرحله از نقض نحوی با تحریم

شود. از شواهد این امر، حکم ها گرفته تا تعیین خسارت را شامل میحقوق دفاعی در نتیجه تحریم

خصوص خسارت تأخیر تأدیه مربوط به پرونده وزارت در 2019اخیر دیوان عالی انگلستان در سال 

 های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. دفاع ایران است که هدف تحریم

های حقوقی، نوشتار حاضر با تمرکز بر دامنه استثنای نظم عمومی از رهگذر رویه قعایی برخی نظام

المللی رای داوری تجاری بینهای برآمده از تحریم در حوزه اجرای آدرصدد است به تبیین چالش

گذاران خارجی برای های این چنینی بر تمایل شرکای تجاری و سرمایهبپردازد. نظر به این که نگرانی

 تجارت با ایران مؤثر است، طرح بحث اخیر بخصوص برای ایران از کمال اهمیت برخوردار است.

، رویه قعایی، کنوانسیون اجرای رأی داوری، استثنای نظم عمومی، تحریم:واژگان کلیدی

 نیویورک
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 استقرار صلح، اعمال تحریم: واکاوی فصل نخست منشور سازمان ملل متحد

 2بیگی،زهرا محسن1سحر سفالیی

 چکیده:

متحد، شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان جهت اعاده و طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل

-های قهرآمیز علیه دولت یا دولتادر به اعمال تحریم و سیاستالمللی، قبرقراری صلح و امنیت بین

باشد. در های اقتصادی میهای خاطی است؛ که یکی از مهمترین جهات اعمال محدودیت، تحریم

های الشعاع قرار ندهد، تحریمای باشد که اجرا حقوق بشر را تحتگونهحالیکه اعمال تحریم باید به

جانبه کشورهایی چون آمریکا نه تنها منجر به های نامشروع و یکتحریمشورای امنیت و به تبع آن، 

برقراری صلح و امنیت نشده، بلکه فرجامی جز دخالت در امور حاکمیتی، نقض حق تعیین سرنوشت و 

ی تحریم، استقرار صلح متعمن نادیده انگاشتن حقوق است. بنابراین به بهانهحقوق بنیادین بشر نداشته

باشد؛ به دیگر عبارت، با وجود تحریم، وندان و تععیف حاکمیت دولت تحت تحریم میبنیادین شهر

منشور سازمان ملل، از سایر ضوابط آمره منشور در این ماده همچون عدم توسل به  1بند نخست ماده 

گیرد، و در نتیجه این ضوابط به ظاهر هیچ قدرت زور و روابط دوستانه با اععا ملل متحد پیشی می

 ایی و الزامی ندارند.اجر

ها توسط تالش پژوهش حاضر، ضمن بررسی ماهیت مواد منشور سازمان ملل با توجه به تحریم

-ها، بر ارائه بازتعریف مفاهیمی چون صلح و امنیت بینجانبه دولتهای یکشورای امنیت و تحریم

 باشد.المللی می

 امنیت، مفهوم صلح.ملل، تحریم، شورای ماهیت منشور سازمان واژگان کلیدی:

 

 

                                                           

 الملل دانشگاه شیراز. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین1

 الملل دانشگاه شیراز. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین2
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یالملل نیب یمال ینهادها و ملل سازمان یها میتحر   

 سوده شاملو1

  چکیده:

 دولتهها بهر عهالوه هها میتحر یاجرا در اوقات یگاه متحد ملل سازمان یعموم مجمع و تیامن یشورا

 نیبه وقصهند و یجههان بانک مانند یالملل نیب یمال ینهادها الخصوص یعل یالملل نیب گرانیباز ریسا

 کهه ییکشهورها به دیجد وام دادن از که خواهد یم آنها از و دهد یم قرار خطاب مورد را پول یالملل

 قطعنامهه یطه در تیامن یشورا 7002 سال در مثال یبرا کنند، اجتناب اند گرفته قرار مهایتحر مشمول

 یاعطها رخصوصد یدیجد تعهدات که کرد درخواست یالملل نیب ینهادها و کشورها همه از 7272

 یا توسهعه و بشردوسهتانه اههداف یراسهتا در جهزء بهه رانیها یاسهالم یجمههور بها یمال کمک و وام

 پرتغهال یکشورها یبرا و تیامن یشورا توسط شمال کره و عراق درخصوص رانیا بر عالوه. رندینپذ

. اسهت شهده رمقر یتعهد نیچن یالملل نیب یمال ینهادها یبرا یعموم مجمع توسط یجنون یقایآفر و

 یبهرا و سهتین یدیهجد موضوع یالملل نیب یمال ینهادها تیفعال بر تیامن یشورا یمهایتحر موضوع

 از گرفتهه صورت اقدامات یبررس شد، مطرح ییاستعمارزدا دوران در یالدیم شصت دهه در بار نیاول

 تیههاهم از هههامیتحر یاجههرا در ملههل سههازمان و نهادههها نیبهه تعههامالت در مداقههه و کنههون تهها زمههان آن

 نیبه یمهال ینهادها ایآ که است موضوع نیا نییتب پژوهش نیا از هدف گرید یسو است،از برخوردار

 یاجهرا کهه یصورت در و هستند، برخوردار یحقوق الزام از تیامن یشورا یمهایتحر یاجرا در یالملل

 نیبهد کننهد؟ یخوددار آن یاجرا از توانند یم باشد داشته تعارض نهادها نیا فیوظا و اهداف با آن

 .ردیگ یم قرار یبررس مورد شیها ارگان و ملل سازمان و نهادها نیا نیب ارتباط منظور

  

 

 

 
                                                           

  1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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 آثار تحریم از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

 
 مریم شاهی زارع1

 

 چکیده:

ین آالم سازمان ملل متحد همیشه در کنار افراد آسیب پذیر و ضعیف بوده و دائما در تالش برای تسک

استفاده از تحریم های  آنان می باشد، اما در برخی موارد متهم به ایجاد رنج برای آنها بوده است.

جمعی علیه یک کشور خاص توسط این سازمان بدلیل ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی،  طبق فصل 

ر عالوه بر تحریم اما، متأسفانه در دوره معاص هفت منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است .

های شورای امنیت ، بطور فزاینده ای اعمال تحریم های یکجانبه توسط برخی از کشورها علیه کشور 

ثالث به منظور تغییر رفتار سیاسی آن صورت می گیرد . چنین اقداماتی نه تنها غیر موجه است بلکه 

عه اقتصادی کشور و رفاه غیر مجاز هم می باشد .آسیب ناشی از چنین اقداماتی اغلب برای توس

اجتماعی و سیاسی مردم آن سرزمین فاجعه بار است .آثار تحریم های وضع شده علیه اغلب 

کشورهای مورد تحریم نشان می دهد که اقدامات مذکور ناقض بسیاری از مقررات حقوق بشر و 

قوق بشر و حقوق حقوق بشردوستانه بوده است . هدف این مقاله بررسی آثار این تحریم ها از نظر ح

 بشردوستانه می باشد.

 تحریم ، حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه  واژگان کلیدی:
 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
  1. دانشجوی دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
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The effects of sanctions From the perspective of human rights and 

humanitarian law 

 
The United Nations has always been on the side of the vulnerable and 

the weak, and has always sought to relieve suffering, But in some cases 

it is accused of causing them suffering. The organization's use of 

collective sanctions against a particular country for committing an 

internationally wrongful act, have been addressed under Chapter VII of 

the Charter of the United Nations. However, unfortunately in the 

contemporary era, in addition to the Security Council sanctions, 

unilateral sanctions are increasingly being applied by some countries 

against third parties to change its political behavior. Such application is 

not only unjustifiable but also impermissible. The damage caused by 

such actions is often catastrophic for the economic development of the 

country and the social and political wellbeing of its people. The effects 

of the sanctions imposed on most of the sanctioned countries show that 

the actions violated many human rights and humanitarian law . The 

purpose of this article is to examine the effects of these sanctions on 

human rights and humanitarian law. 

 

Keywords: Sanctions, Human Rights, Humanitarian Law 
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 یکجانبه های تحریم مشروعیت و الملل بین حقوق

  محمد شفیعی

 چکیده:

تحریم به اقدامی تنبیه گونه علیه یک کشور اطالق می گهردد تها الگهوی رفتهاری خهود راتغییهر دههد. 

مجاز در منشور به حساب می  حریم های شورای امنیت با داشتن شرایط مربوط صرفاً تنها تحریم هایت

مسهتلزم  التزام شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل عام در زمینۀ اعمال تحریم های اقتههصادی آید.

 کهه عبارتنهد باشهد از : اصهل انسهانی بهودن، اصههل ضههرورت و اصههل شهود رعایت سه اصل مهم می

به رعایت تعهدات بین المللی است. در حقوق بین الملل، هدف از تحریم، الزام دولت متخلف  تناسب.

تحریم به عنوان ابزاری برای تشویق دولت ها به انجهام تعههدات سهازمانی خهود در سهازمان ههای بهین 

المللی مهمی نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول وسازمان تجهارت جههانی 

 نهه مشهروعیت و هسهتند قهانونی نهه کجانبههی تحریم های که داشت توجه باید پیش بینی شده است.

 مهی ارزیهابی حقهوقی ههای رویهه و متهون به آن ارجاع با سیاست، یا یک اقدام بودن قانونی .دارند

 بسهتگی نتهایج و تصهورات بهه تاحهدودی و باشهد مهی متغیهر و مشروعیت سهیال که حالی در شود،

 مغهایر نشود، بشر حقوق به احترام بترغی و ترویج به منجر که اقتصادی تحریم هرگونه اعمال.دارد

طرح مواد راجع به مسئولیت دولت، هرگونهه رفتهار  50طبق مادة  .شود می محسوب متحد ملل منشور

متقابلی که تخطهی ازحقهوق اساسهی بشهر باشهد، در شهمار اقهدامات متقابهل ممنوعهه قهرار مهی گیهرد. 

تحریم اقتصادی، قواعهدحقوق بشهر را محدودیت دوم این است که شورای امنیت نباید در برنامه های 

  .به نحوی که موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردد، نادیده گیرد

 یکجانبه،شورای امنیت  های تحریم مشروعیت ، الملل بین حقوق واژگان کلیدی:
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ینالمللیب ۀجامع در کجانبهی یمهایتحر یوجود طیشرا  

 فریاد شکاری1

  چکیده:

 یکمتهر تمرکهز ۀدرجه از یسهاختار لحها  از خهود خهاص اتیخصوص لیدل به الملل نیب حقوق نظام

 کهه اسهت نمهوده فهراهم را امکان نیا موضوع، نیهم باشد، یم برخوردار یداخل حقوق نظام به نسبت

 حقهوق یهنجارهها بها خهود رفتار انطباق عدم ای انطباق یبرا یا مالحظه قابل عمل یآزاد از ها دولت

 یسهو از یطیشهرا نیچن در یحقوق ةدیپد کی عنوان به کجانبهی یها میتحر. شوند مند رهبه الملل نیب

 نیبه اههداف بتواننهد تها رنهدیگیم قهرار استفاده مورد ابزار کی مانند به یالملل نیب یها سازمان و دولتها

 کهه شد دخواه یسع مقاله نیا در. ندینما یریگیپ و محقق را خود نظر مورد حاتیترج و منافع ،یالملل

 رد،یهقرارگ یبررسه مهورد کجانبههی یهها میتحهر تیمشهروع عدم ای تیمشروع با مرتبط یادعاها ابتدا

 کجانبههی یهها میتحهر ۀدامن دیتحد در بشردوستانه و بشر حقوق یهنجارها تیاهم و گاهیجا ن،یهمچن

 قهرار توجهه مهورد رانیها یاسهالم یجمههور هیهعل متحده االتیا ۀکجانبی یها میتحر یۀقع در ژهیو به

 مهورد را یالملله نیبه ۀجامعه طیشهرا و الملل نیب حقوق نظام خاص اتیخصوص سپس گرفت، خواهد

 . گردد مشخص وضوح به کجانبهی یها میتحر یوجود طیشرا تا داد میخواه قرار مالحظه

 نیبه حقهوق یهنجارهها ،یالملله نیبه ۀجامع ،ییگرا کجانبهی کجانبه،ی یها میتحرواژگان کلیدی: 

 قدرت ییایپو ل،المل

  

                                                           
 

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه نالملل،یب حقوق ارشد یکارشناس یدانشجو.1
Folksy.man1989@gmail.com 
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 ا در تامین صلحنقش سایر کشوره بر ترامپ دونالد خارجی های سیاست ارزیابی تاثیر

المللی بین امنیت و  

 1بنیامین صادقی

 چکیده:

رویکردههای نسهبتا  خهود، خهارجی سیاسهت اعمال در خود جمهوری ریاست دوران در ترامپ دونالد 

 سهال 3 طول در سیاست این راستای در و است کرده اتخاذ امتفاوتی را در مقایسه با دولت باراک اوبام

 شهورای و پهاریس معاههده برجهام، نفتها، نظیهر  المللی بین نهاد و پیمان 11 از خود جمهوری ریاست از

 .است نموده جانبه یک خروج غیره و بشر حقوی

 بررسهی المللهی بهین امنیت و صلح بر را اقدامات و رویکرد این تاثیر که است آن پی در حاضر نوشتار

 نیهز گهاه چنهد و المللی بین های برهمکاری المللی بین امنیت و صلح اصلی های پایه که آنجا از. نماید

ممکهن اسهت  کهه شهود مهی اسهتوار اصهل ایهن بر حاضر نوشتار اولیه فرضیه است، استوار گرایی جانبه

 در کهه ای نکته ولی. رود شمار به گرایی چندجانبه علیه جدی تهدیدی امریکا یکجانبه اقدامات برخی

 های ظرفیت از استفاده با توانند می توسعه حال در کشورهای که است این شده توجه بدان نوشتار این

و افهزایش همکهاری ههای  گرایهی چندجانبهه رشهد به مدت میان و مدت بلند در رویکرد این احتمالی

 و اصهل همیهاری بهه کمهک بها تواننهد مهی اکشهوره در واقهع و بیفزایند امنیت و صلح تامین متقابل در

 روش. بیفزاینهد المللهی بهین جامعه سطح در نیاز مورد های همکاری و ها چندگونگی رشد بر یکدیگر

 .است توصیفی و تبیینی اطالعات تحلیل و تجزیه شیوه و بوده کیفی مقاله این در استفاده مورد تحقیق

 المللهی، بهین امنیهت صهلح، گرایهی، جانبهه چند ،گرایی جانبه یک متحده، ایاالتواژگان کلیدی: 

 در حال توسعه کشورهای

                                                           
 .کارشناسی ارشد روابط بین الملل 1
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 تحریم های یکجانبه و اثرات منفی آن بر بهره مندی از حقوق بشر

 جوادصفدری

 

 :چکیده   

تحریم های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم  به یک ویژگی شایع در نظهام بهین الملهل تبهدیل شهده 

 اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت.

 ا تحهههریم ههههای دسهههته جمعهههی یههها چنهههد جانبهههه کهههه براسهههاسحقهههوق بهههین الملهههل تنهههه گرچهههه

 فصهههل هفهههتم منشهههور ملهههل متحهههد اعمهههال میشهههوند را بهههه رسهههمیت مهههی شناسهههد،اما در ایهههن

 میهههان تحهههریم ههههای اقتصهههادی یکجانبهههه نیهههز در دههههه اخیهههر ازسهههوی برخهههی کشهههورها از

 .جملهههه ایهههاالت متحهههده امریکههها بهههه عنهههوان یهههک ابهههزار نامناسهههب سیاسهههی شهههایع شهههده اسهههت

   یم هههههای یکجانبههههه معمههههوال بهانههههه ای بههههرای اقههههدام تالفههههی جویانههههه یهههها مقابلهههههتحههههر

 و بههههها ههههههدف تغییهههههر رفتهههههار دولتهههههها اعمهههههال  در وضهههههعیت ههههههای خهههههاص  بهههههه مثهههههل

 میشههههوند.فار  از کارآمههههدی یهههها ناکارآمههههدی ایههههن گونههههه تحههههریم ههههها ، اثههههرات منفههههی آن

 وعی اسههت کهههبههر جمعیههت عههادی و نقههض هههای ناشههی از تعهههدات حقههوق بشههری دولتههها موضهه

 مهههههی توانهههههد اههههههداف ایهههههن نهههههوع تحهههههریم را تحهههههت تهههههاثیر قهههههرار دههههههد.این مقالهههههه 

 یکجانبهههههه گرایهههههی در اعمهههههال تحهههههریم ههههههای اقتصهههههادی و  در گهههههام اول مشهههههروعیت  

و پیامهد ههای   اثهرات دولتهها را بررسهی و سهپس  الزامات ناشی از تعهدات حقوق بشهری  تقابل آن با

 .یت تحلیل نمایدو حاکم  منفی آن رابرافراد عادی

 تحریم های اقتصادی،یکجانبه گرایی،حقوق بشر،اقدامات متقابل واژگان کلیدی:
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: المللی دولتتحریم یکجانبه به مثابه رافع مسئولیت بین  

 مطالعه موردی تحریم ایران

 2،مهناز رشیدی1سید یاسر ضیایی

 :چکیده

المللی آنها را ها، مسئولیت بینللی منتسب به دولتالماین اصلی مسلم است که هر عمل متخلفانه بین

ای نیز از جمله اقداماتی هستند که مشروعیت های یکجانبه و فراقطعنامهدر پی دارد. اعمال تحریم

المللی کشورهای واضع در قبال حقوقی آنها محل تردید است و منجر به نقض برخی تعهدات بین

های متعدد یکجانبه های متمادی کشور ایران آماج تحریمسال شوند. نظر بر اینکه درکشور هدف می

است که برخی از آنها از ویژگی فراسرزمینی برخوردارند، سؤال اصلی در این پژوهش آن است بوده

المللی خود در قبال نقض توانند برای رهایی از مسئولیت بینکننده میهای تحریمکه آیا دولت

المللی استناد ران، به تحریم به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت بینتعهداتشان در برابر کشور ای

های تحلیلی و با استفاده از داده -نمایند؟ به منظور پاسخ به این سؤال، بر مبنای روش توصیفی

المللی از قبیل ای، این نتیجه حاصل گردید که استناد به هر یک از علل رافع مسئولیت بینکتابخانه

ماژور، ضرورت و اضطرار نیازمند شرایط خاصی است که در مورد وضعیت ل، فورساقدام متقاب

-تواند رافع وصف متخلفانه بودن نقض تعهدات بینتحریم ایران به دلیل عدم حصول این شرایط، نمی

 های اجرا کننده قوانین تحریمی باشد.های واضع و یا سایر دولتالمللی دولت

-المللی، حقوق بینالمللی، علل رافع مسئولیت بین، مسئولیت بینتحریم یکجانبهواژگان کلیدی: 

 الملل.

 

 

                                                           
  1.دانشیار گروه حقوق بین¬الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. )نویسنده مسئول

  .2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
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 الملل:گردش سرمایه در حقوق بین

 گذاری خارجی ایرانارزیابی تحریم سرمایه

 2/محمدرضا ملت1سید یاسر ضیایی

 :چکیده

صندوق جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. 

المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بین

های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی بر این اصل تاکید بیست، موافقت نامه

حدود اعمال شود. این اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید معیق و مداشته

فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکالت مالی ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، محدودیت

 است.  یو مال یاقتصاد ی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران هاخارجی

در این میان پذیرد. ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت میورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت

تواند مغایر با برخی تعهدات تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می

گذاری الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایهحقوق بین

ران با هیچ گذاری خارجی ایالمللی است. تحریم سرمایهدولت است که مغایر با برخی تعهدات بین

المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات یک از استثنائات مذکور در اسناد بین

 نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است. گذاری خارجی، موافقتدوجانبه سرمایه

اد سرمایه، گذاری خارجی، گردش آزاد سرمایه، جریان آزتحریم، سرمایهواژگان کلیدی: 

 جمهوری اسالمی ایران.

 

 

Capital Flow in International Law: 

                                                           
  1.دانشیار، گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه قم،قم،ایران

  2.دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه قم،قم،ایران.
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Assessment of Iran's Foreign Investment Sanctions 

 

 

Abstract 

 

Free flow of capital as a result of global trade liberalization has been a subject of the 

economists’ attention. International Monetary Fund, World Trade Organization, European 

Union, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Group 20 (G20), free 

trade agreements, and bilateral foreign investment treaties emphasize on this principle. There 

are also exceptions to the free flow of capital, which shall be restrictively and conservatively 

applied. Such limitations include lack of the economic infrastructures, lack of payment balances, 

external economic problems, incompliance with public interest and social order, and economic 

and financial crises.  

Capital or foreign currencies are entered to or withdrawn from the states intentionally or 

unintentionally. Intentional restraints against inflow and outflow of capital might be contrary to 

some of the international obligations. Sanctions against Iran’s foreign investments do not 

comply with any of the exceptions indicated in the international instruments, and is contrary to 

the obligations subject to the bilateral investment treaties, Treaty of Amity, and The Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA).  

 

Kaywords: Sanctions, foreign investment, capita flow, the Islamic Republic of Iran. 
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ساز و کار حقوقی ایاالت متحده آمریکا در برخورد با تروریسم؛ با تاکید بر تحریم 

 های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران
 

  1زادهغالمعلی عبداله 
 

                                                                                                     :چکیده 
 صلح که گروه کی بودن تروریستی صیشخبه منظور ت ها کشور یبرا یتیصالح الملل نیب حقوق در 

 مشخص یبرا کایآمر متحده االتیا. ستا نشده ینیب شیپ اندازد یم مخاطره به را یالملل نیب تیوامن

 به چگونه کشور کی نکهیاپرداخته است.  فهرست دو ارائه به سمیترور با مرتبط افراد و نهادها کردن

 از تیتبع به ثالث یکشورها الزام و گرید کشور یالملل نیب میتحر به نسبت اش یداخل نیقوان استناد

نگارنده با روشی  لذا و داشته یبررس تیقابل الملل نیب حقوق در نموده اقداماقدام یکجانبه،  نیا

جمهوری اسالمی ایران در دهه های گذشته به کرات مورد  که دغدغه نیا با اسنادی-کتابخانه ای

ی گر کجانبهی یحقوق ابعاد نییتبتحریم های یکجانبه آمریکا قرار گرفته و با هدف دست یابی به 

 قرارگرفتن وکار سازی، سعی نموده به لیتحل – یفیتوصهش آمریکا، با واکاوی در موضوع این پژو

پرداخته و به سوالی در خصوص چگونگی  کایآمر یستیترور یها گروه ستیل در گروههای اسام

و  یستیترور سازمان کی نییتع یبراداخلی آمریکا با حقوق بین الملل،   یقانون یارهایمعتطبیق 

منشور  41و ماده  1متصوره برای این پرسش متن ماده تسری به کشورهای ثالث پاسخ دهد. فرضیه 

ملل متحد می باشد.  در این پژوهش این مهم به عنوان یافته ارائه شده که یکجانبه گری در تحریم 

های بین المللی، منجر به دو دستگی در تعیین مصادیق تروریسم در جامعه ی بین المللی، بر اساس 

                                       افع ملی کشورها شده است.من

 .یکجانبه گرایی –ایاالت متحده امربکا  -تحریم -حقوق بین الملل –تروریسم واژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
  1.کارشناس ارشد حقوق بین الملل
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 های یکجانبهالملل و مشروعیت تحریمحقوق بین

 محمد عزیزنژاد

 چکیده:

ا دارد تا به منظهور بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد این اختیار ر

ههایی را علیهه کشهورها المللهی، تحریماجرای تصمیمات خود جهت حفظ یا اعاده صهلح و امنیهت بین

اعمال نماید. از سوی دیگر، برخی کشورها یا گروهی از کشورها نیز به دالیل مختلف، از ابزار تحریم 

های شورای امنیت به عنهوان تحریم کنند. هر چندبه طور یکجانبه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می

الملهل تهابع محهدودیت شوند، اما طبهق منشهور ملهل متحهد و حقهوق بینهای یکجانبه تلقی نمیتحریم

ههای یکجانبهه بهه عنهوان ابهزاری در راسهتای مقاصهد سیاسهت خهارجی باشند. از این منظهر، تحریممی

طبهق منشهور ملهل متحهد صهرفاً بهر  شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریممحسوب می

باشد و کشورها الملل میعهده شورای امنیت است که خود تابع رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بین

نویس از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش

منشهور ملهل متحهد از تحهریم تفکیهک شهده و  ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج ازمفاد دولت

مندی افهراد ها در هر صورت، بر بهرهبه خود گرفته است. مسلم است وضع تحریم« اقدام متقابل»عنوان 

 .از حقوق بشر اساسی خود تأثیر جدی خواهند گذاشت

 الملل، مشروعیت، شورای امنیت، ملل متحد، حقوقتحریم یکجانبه، حقوق بین واژگان کلیدی:

 بشر

 

 

 

های یکجانبه، با تأکید بر ها در چالش مقابله با آثار سوء تحریمبررسی عملکرد دولت

 های بنیادین حقوق بشرارزش
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 1نگارسادات فاتحی

 چکیده:

الملل، در فصل الملل تحریم به عنوان ابزاری برای مقابله با کشورهای ناقض صلح بیندر حقوق بین

ده است. این ابزار زمانی مشروعیت داردکه از جانب شورای امنیت هفتم منشور ملل متحد پذیرفته ش

باشند بلکه های یکجانبه علیه یکدیگر نمیها مجاز به اعمال تحریماتخاذ شده باشد بنابراین، دولت

گیرد. با این وجود وجه اشتراک شکل می "اقدام متقابل"اقدامات یکجانبه کشورها، تحت عنوان 

نویس طرح پیش 50عدم امکان تعرض به حقوق بنیادین بشر است که در ماده  تحریم و اقدام متقابل

رغم ماهیت حیاتی حقوق ( بر آن تأکید شده است. علی2001ها )مصوب المللی دولتمسئولیت بین

المللی( به مبنای اصلی ضرورت که )در مقایسه با حقظ صلح و امنیت بینبه نحوی-بنیادین بشر 

امروزه اقدامات یکجانبه برخی کشورها علیه دیگر  -المللی تبدیل شده استرعایت هنجارهای بین

المللی، به صورت مستقیم یا ضمنی موجبات نقض و تعرض به ساحت حقوق بازیگران عرصه بین

بنیادین را فراهم کرده است. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی الزامات و تعهدات 

اعم از کشورها و -المللی با حقوق بنیادین بشری،  عملکرد بازیگران عرصه بینها در ارتباط دولت

 المللی را در ارتباط با نقض و تعرض حقوق بنیادین بشری مورد بررسی قرار دهیم.های بینسازمان

 المللیتعهدات بین -های بنیادین بشریارزش -اقدامات متقابل -تحریمواژگان کلیدی: 

 

 

 

سازمان ملل متحد و تحریم -جانبه بین المللیتحریم های چند   

 زهرا فروتن2

                                                           
 تهران المل دانشگاه . دانشجوی دکتری حقوق بین1

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
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 چکیده:

به نیاز جوامع به یکدیگر ،با توجه به پیشرفت بشریت در عرصه های علمی و تکنولوژی،از قرن نوزدهم

ها بدانهد.تحریم عملهی اسهت رافزایش یافته که کشوری نمی تواند خود را بی نیاز از سایر کشهونحوی 

المللی)مجهری تحریم(،علیهه یهک یها تعهدادی کشهور)هدف بهازیگر بین تعهدادی که به وسیله یک یها

کشور خاطی(،به منظورمجازات ایهن کشهورها،با ههدف محهروم کهردن آنهها از انجهام بععهی -تحریم

شهود.یکی مبادالت و یا وادار کردن آنها به پذیرش اعمالی مشخص)از دید مجریان تحریم(،اعمال می

استفاده از تحریم تحهت عنهوان  یدر زمینه بین المللطی ر دادن کشورهای خااز راه های تحت فشار قرا

شایان به ذکر است اقدام متقابل ونوعی عمل از سوی سازمان ملل متحد و)دیگر مجریان تحریم( است.

اگرتحریم متناسب با شرایط داخلی و منطقه ای کشور ناقض حقوق بشهر باشهد بهه عنهوان ضهمانت که 

)یههک رصههه بههین المللههی مههورد تاییههد واقههع میشههود.در مقایسههه دو نههوع تحههریم اجرایههی مناسههب در ع

بها ههم جانبه:اجرای تحریم توسط یک کشهور و چنهد جانبهه:دخالت چنهد کشهور در اجهرای تحهریم( 

را بهه کشهور ههدف بهرای  جاری شهدیدتریی و تاقتصاد-متوجه میشویم که تحریم چندجانبه بار مالی

 .سازدد میتغییر سیاست مورد اعتراضش وار

،جوامههع ضههمانت اجرا،تحریم هههای چندجانبه،سههازمان ملههل متحههد،تحریمواژگااان کلیاادی:   

 .بشری،کشورخاطی
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 های اقتصادی مانعی اساسی فراروی حق بر توسعهتحریم

 2/مهدیه فیروزی1مهدی فیروزی

 چکیده:

بهه روابهط دوسهتانه و المللهی مربهوط اصهول قهوانین بین بههتحقق حق بر توسعه، مستلزم احتهرام کامهل 

اعالمیه حق  3ماده  3ها بر اساس منشور ملل متحد است. بر همین اساس، بند همکاری میان کلیه دولت

کشهورها وظیفهه »دارد: المللی، مقرر مهیبر توسعه با رد ایجاد هرگونه مانع در راه تعامل و همکاری بین

هها انع بر سر راه توسعه را تعمین کنند. دولتدارند تا در تعامل با یکدیگر، تحقق توسعه و برچیدن مو

ای عمهل کننهد کهه یهک نظهم نهوین مندی از حقوق و انجام وظایف خود به گونهباید در راستای بهره

المللی بر پایه اصل تساوی حاکمیت، رابطه متقابل، منافع مشترک و همکهاری اقتصادی را در سطح بین

«. من، نظارت بر حقوق بشر و تحقق این حقوق را تشویق کنندها ارتقا بخشیده و در ضمیان کلیه دولت

بنابراین، حق بر توسعه نه تنها بها تحهریم اقتصهادی سهازگاری نهدارد، بلکهه تحقهق آن مسهتلزم اعطهای 

 المللهیبیندر روابط ها دولتباشد. از این رو، امکانات و تسهیالت به کشورهای در حال توسعه نیز می

و  المللهیههای بهینهمکهاریاصول از توسل به هر اقدامی که با  ط اقتصادی، بایدخود، به ویژه در رواب

تحلیل و بررسی این مسهئله، موضهوع  .نمایندمغایرت داشته باشد، خودداری  توسعه و پیشرفت کشورها

 مباحث این مقاله خواهد بود.

 قوق بشر.المللی، حبین همکاریتحریم اقتصادی، توسعه، حق بر توسعه، واژگان کلیدی: 
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آثار فراسرزمینی تحریم های یکجانبه ایاالت متحده در چارچوب  مبارزه با قاچاق 
 انسان
 

 سید محمد هادی قادری1

    
 چکیده:

قاچاق انسان که به درستی از آن با عنوان برده داری نوین نیز یاد مهی شهود بهه عنهوان یکهی از انهواع 

نده ای در حال رشد می باشد. تعهدد مهادی جهرائم ارتکهابی، جرائم سازمان یافته فراملی با سرعت فزای

ارتباط چندین کشور در جریان ارتکاب جرم، تعداد قابل توجه قربانیان این جرم، بهره کشهی از انسهان 

ها با زور، اجبار، تهدید و فریب و نقض حقوق بنیادین بشر همانند سلب آزادی، سهوء اسهتفاده جنسهی 

کارگیری آن ها در اردوگاه های کار اجباری، فروش اععاء بهدن و غیهره همهه از قربانیان قاچاق و یا ب

 از عواملی هستند که بر میزان پیچیدگی این جرم می افزاید. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته ویژه بین الدولی را با هدف ایجاد یک  1988در دسامبر سال 

املهی تاسهیس نمهود. حاصهل کهار ایهن کمیتهه رژیم حقوقی جههت مبهارزه بها جهرائم سهازمان یافتهه فر

کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی به همراه سه پروتکهل الحهاقی تحهت موضهوعات قاچهاق مههاجرین، 

کنوانسهیون مبهارزه  2000نهوامبر سهال  15قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و قاچاق اسلحه بود. در 

صهوص قاچهاق انسهان و مههاجرین بهه تصهویب مجمهع با جرائم فراملی به همراه دو پروتکهل آن در خ

عمومی رسید و در دسامبر همان سال در کنفرانس عالی رتبه سیاسی در شهر پالرمو ایتالیا جهت امعهاء 

دولت ها مفتوح گردید. پروتکل پیشگیری، منع و مجهازات قاچهاق انسهان بهه ویهژه زنهان و کودکهان، 

، بها توجهه بهه ایهن "زه بها جهرائم سهازمان یافتهه فراملهیمکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبهار

موضوع که علیرغم وجود اسناد مختلف بین المللی حاوی ضوابط و تدابیر عملی بهرای مقابلهه بها بههره 

برداری از افراد به ویژه زنان و کودکان، سند بین المللی برای پهرداختن بهه تمهامی ابعهاد قاچهاق انسهان 

رانی از این امر که فقدان چنین سندی باعث می شود افرادی که در برابر ایهن وجود ندارد و با اظهار نگ

الزم  2003دسهامبر  25نوع قاچاق آسیب پذیر هستند مورد حمایت قرار نگیرنهد تصهویب و در تهاریخ 

 االجرا گردید.

تنها چند هفته پیش از تصویب پروتکل قاچهاق انسهان توسهط مجمهع عمهومی ایهاالت متحهده قهانون 
                                                           

  1 .دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی.
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از قربانیان قاچاق را تصویب نمود. این قانون یکی از جامع ترین قوانین داخلی در حوزه مقابله  حفاظت

با قاچاق انسان می باشد. نکته مهم در مورد این قانون این است که به مرزههای داخلهی ایهاالت متحهده 

ت پهیش بینهی محدود نشده و سیاست های ضد قاچاق را به فرای مرزها تسری می دهد. از جمله اقداما

شده در این راستا تاسیس رژیم تحریم های یکجانبهه اقتصهادی علیهه کشهور ههایی اسهت کهه حهداقل 

استاندارد های مقابله با قاچاق انسان در ایاالت متحده را رعایت نمی کنند. ایهن اقهدم یکجانبهه ایهاالت 

بین المللی به همهراه داشهته  متحده در حوزه مبارزه با قاچاق انسان انتقادات زیادی را در محافل حقوقی

است. مهمترین این انتقادها عدم تطبیق ایهن قهانون بها مهمتهرین سهند بهین المللهی در ایهن حهوزه یعنهی 

پروتکل قاچاق انسان است. در واقع ساز و کار تحریمی پیش بینی شده در این قانون یکی از مهمتهرین 

چهارچوب همکهاری ههای بهین المللهی را چارچوب های پیش بینی شده در پروتکل های پالرمو یعنی 

تععیف می کند. ایاالت متحده با اتکا به ابزار تحریم سعی بر آن دارد تا هنجارهای قانون داخلی خود 

را به سایر کشورها تحمیل نماید. هنجارهایی که گزینشی از قواعد بین المللی در این حوزه است. ایهن 

بین المللی موجود در عمل نیز نتوانسته اسهت بهه حهل یکجانبه گرایی ضمن تععیف سازو کار حقوقی 

 مععل قاچاق انسان در ایاالت متحده کمک نماید.
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بط حقوق بشری شدن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در عصر جدید روا

 بین الملل؛مقابله با تحریم های آمریکا علیه نظام سالمت ایران

 حسین قاضی زاده1

 چکیده:

م بین الملل حقوق بشر در عصر جدید روابط بین الملل،صرفا بهر روی کاغهذ و اسهناد بهین تحوالت نظا

المللی اعم از قطعنامه ها و بیانیه ها و توصیه نامه ها محدود نمانهده اسهت و چنهدان کهه توانسهته افکهار 

ابهط بهین عمومی را با خود همراه نماید،تاثیر قابل توجه و نمایانی هم بر سیاست خارجی کشهورها و رو

المللی آنها گذاشته است.خاستگاه این تغییر را می توان در توسعه ادیبات حقوق بشری و کثرت نهادها 

و ساختارهای الزام آور حقوق بشری در عرصه های ملهی و بهین المللهی دانسهت کهه بهه جههانی شهدن 

ن نظامی مبتنهی بهر حقوق بشر و لزوم رعایت الزامات آن انجامیده است.جمهوری اسالمی ایران به عنوا

شیعی،بعد از وقوع انقالب اسالمی و مشاهده هجمه ههای -رعایت قواعد حیات دینی با نگرش اسالمی

فراوان از منظر نگاه های حقوق بشری به ایدئولوژی و عملکرد خود، و سپری کردن دوره ای از انکهار 

معنی اعم و نسلهای سه گانهه  واقعیت در این نگرش ها،اکنون در دوره استفاده از ساحت حقوق بشر به

آن برای ارزیابی و نقد نظام های ملی سهایر کشهورها و نظهام بهین الملهل قهرار گرفتهه است.حعهور در 

اجالس های تدوین اسناد جدید بین المللی و شرکت در جلساتی که برای گهزارش دههی کشهورها در 

قوق بشری نظهام ههای تمامیهت این عرصه برگزار می شود و تالش برای نقد علمی رفتارهای خالف ح

خواه منطقه ای و خارج از منطقه خاورمیانه،توانسته است دوره جدیهدی از تعهامالت حقهوق بشهری را 

 برای نظام ایران رقم بزند.     

 

                 

 سئوال تحقیق

                                                           
  1   دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران  
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دستاوردها و چالشهای حقوق بشری سیاست خهارجی ایهران در دوره جدیهد تحهوالت بهین المللهی در 

 واجهه با تحریم ها علیه نظام سالمت ایران چه بوده است؟م

 فرضیه تحقیق

در عرصههه دسههتاوردها،نظام سیاسههت خههارجی ایرانههی توانسههته اسههت بهها رویکههرد تعههاملی بهها نهادههها و 

ساختارهای پذیرفته شده حقوق بشری به اصالح چهره ایران از این منظر در عرصهه بهین الملهل کمهک 

خصوص چالشها با وجود نقد برخی رفتارهای خهالف حقهوق بشهر در نظهام  شایان توجهی نماید و در

های تمامیت خواه توسط ایران،این عملکردها در گروه کشورهای موسوم به دوسهت و همپیمهان،مورد 

 تغافل و تجاهل سیاست خارجی ایران قرار گرفته است.                                                     

 تحقیق یافته های

یافته های این تحقیق نشان می دهد،این نحوه عملکرد سیاست خارجی ایران اگرچه در کوتاه مهدت و 

میان مدت می تواند از بار سنگین فشارهای مشکالت نظام سالمت بر ایهران بکاههد،اما بهه لحها  عهدم 

                                                                                                           ابتناء بر منافع ملی بلند مدت، نوعی برخورد گزینشی را به ارمغان آورده است.  

 روش تحقیق

روش این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اخبار سیاست خارجی ایهران و مبتنهی بهر 

 داده های واقعی صورت پذیرفته است.    

 

                                                                                                                       

 سازماندهی تحقیق
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این مقاله می کوشد در یک مقدمه و دو گفتار به ترتیب به بیان جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی 

ام سالمت ایران آن با ارائه نمونهه ههای عینهی بپهردازد و در ایران و مقابله یا تحریم های آمریکا علیه نظ

 پایان نتیجه مطلوب خود را بیان نماید.

 کلیدواژه تحقیق

 نظام سالمت-جمهوری اسالمی ایران-حقوق بشر-نظام بین الملل-سیاست خارجی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش های مقابله با یکجانبه گرایی در معاهدات بین المللی

 ونوس قره باغی
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 کیده:چ

اسهت کهه المللی یکی از عوامل فسخ یکجانبه معاههدات بهین المللهی  یکجانبه گرایی در معاهدات بین

گ سهرد ههانتیگتن لی را دچار تزلزل و بی اعتمادی می کند .پهس از جنهسیستم حقوقی جامعه بین المل

ر جامعه بهین الملهل مونی امریکا مطرح کرد که این نظریه یکجانبه گرایی امریکا را دنظریه مبتنی بر هژ

تشریح و توجیه می کرد .بر طبق این نظریه کشور امریکها از جملهه کشهورهایی اسهت کهه بها یکجانبهه 

گراییمعاهدات بین المللی را فسخ کرده است .اما می تهوان تمهیهداتی را بها توجهه بهه سیسهتم حقهوقی 

سخ یکجانبه معاهده از سهوی کشور های طرف معاهده در معاهدات بین المللی پیش بینی کرد تا مانع ف

متعاهدین گردد .سیستم حقوقی در مورد تعهد به معاهدات بینالمللی به مونیسم و دوالیسهم تقسهیم مهی 

شوند که تشخیص نوع سیستم متعاهدین در تنظیم معاهده بسیار مهم است یها پهیش بینهی صهریح روش 

معاهدات بین المللهی پهیش بینهی کهرد های حل اختالفات بین المللی . تمهیداتی را برای جلوگیری در 

 که در ان مقاله به تفعیل توضیح داده شده است 

 معاهده .یکجانبه گرایی .سیستم حقوقی وروش های حل وفصلواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

  

Comparative Study on Economic Terrorism and Sanction under 

International law 

Dr, Venus Gharehbaghi 



 

45 

Abstract  

Sanction refers to economic or military coercive measure adopted usually by 

several nations in concert for forcing a nation violating international law to desist 

or yield to adjudication. International sanctions are political and economic 

decisions that are part of diplomatic efforts by countries, multilateral or regional 

organizations against states or organizations either to protect national security 

interests, or to protect international law, and defend against threats to 

international peace but economic terrorism targets civilians of nations or groups 

in the pursuit of political aims. Defiantly sanction as punishment under 

international law, includes certain criteria and rules undouble ,disregarding the 

procedures   governing upon legality sanction ,the international community will 

be faced  with economic terrorism .this paper mentioned Iran encounter with 

economic terrorism no sanction under international law. 

Keyword,  international law, legality, sanction ,economic terrorism ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکجانبه های تحریم مشروعیت و لالمل بین حقوق

 کوروش قنبری

 چکیده:
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تحریم ها به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها جهت تأثیرگذاری و دستکاری در روابط با 

منطقه خاکستری بین روابط دیپلماتیک و آن کشورهای هدف نقش مهمی داشته به طوری که از 

ازسوی شورای  قدام متقابل و نوعی اقدام جمعیبه عنوان اجنگ یاد می شود. تحریم های بین المللی 

امروزه تعداد زیادی از تحریم های یکجانبه از مشروعیت برخوردار بوده است. امنیت سازمان ملل 

ازسوی یک کشور یا گروهی از کشورها بر علیه کشور یا کشورهای دیگر وضع و اعمال می شوند. 

ن وجود مجوز قبلی شورای امنیت و خارج از سیستم استفاده برخی از دولت ها از تحریم اقتصادی بدو

امنیت جمعی منشور باعث شده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انطباق با موازین حقوق بین الملل با 

و تردید همراه باشد به طوری که تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها  شک

ع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. تحریم های )حاکمیت کشورها( در برقراری یا قط

اقتصادی یکجانبه بر دو دسته از اقدامات تمرکز دارند که یکی اقدام مقابله به مثل و دیگری اقدام 

متقابل می باشد که مشروعیت هر کدام از این اقدامات طبق حقوق بین الملل به اصول و قواعد حاکم 

دارد. در بحث مشروعیت استفاده ازتحریم های یکجانبه هدف و قصد و نیت نهایی بر هر دسته بستگی 

دولت تحریم کننده تعیین کننده است.بنابراین احراز مشروعیت یا عدم مشروعیت این اقدامات یک 

 مسئله ذهنی یا شخصی است.

سب آنها و در فرآیندتحریم های بین المللی باید بر جنبه هایی از قبیل مشروعیت،ضرورت و تنا

همچنین تأثیر این تحریم ها بر افراد غیر نظامی بی گناه، توجه ویژه ای معطوف داشت.امروزه استفاده 

کشورها از تحریم ها یکجانبه به دلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی که بر کشور هدف می گذارد 

کجانبه با قوانین و مقررات مورد توجه بوده است. بنابراین دراین مقااله به برسی انطباق تحریم های ی

 حقوق بین الملل و مشروعیت آن از دیدگاه حقوقی بین المللی خواهیم پرداخت.

 ن الملل ، مشروعیت،حاکمیت دولتها.تحریم های یکجانبه،حقوق بیواژگان کلیدی: 

 المللیهای آمریکا بر ایران از منظر حقوق بشر دوستانه بینبررسی آثار و نتایج تحریم

 سیده معصومه مصطفوی،دعبدالعلی قوامدکتر سی

 چکیده:
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الملل ایجاد کرد. گرایش روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، بدعتی بزرگ را در حقوق بین

المللی، به المللی و بی اعتنایی او به توافقات بینجمهور آمریکا به بازنگری در توافقات بینرئیس

های ن تبدلی شده است. در این میان، یکی از کانونای بزرگ برای کشورهای مختلف جهامساله

بود که  5+1اصلی هدف ترامپ خروج از توافق برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران با کشورهای 

های اقتصادی و سیاسی بر کشور ایران تحمیل شد و ها در زمینهمتعاقب آن حجمی وسیع از تحریم

انی ایجاد کرده است. در این میان، اکنون این پرسش مسائلی چند را برای کشور شهروندانی ایر

های آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ که بخشی اساسی قابل طرح است که تحریم

المللی تا چه اندازه ها بر زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته از منظر حقوق بشر دوستانه بینبزرگ از آن

های ظور در ابتدا ضروری است به این مساله توجه شود که تحریمگیری است؟  برای این منقابل پی

 المللی، کدام است. های تخالف آن با حقوق بشردوستانه بینآمریکا د چه ابعادی طرح شده و زمینه

دونالد ترامپ، تحریم، آمریکا، جمهوری اسالمی ایران، حقوق بشردوستانه واژگان کلیدی:

 المللی.بین

 

 

 

 

 

 

 از منظر حق بر توسعهآثار تحریم 

 1سمیرا محسن پور

                                                           
  1. دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
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 چکیده:

، جنبش استعمار زدایی، شناسایی اصل 1970و  1960گفتمان توسعه، با تغییرات سیاسی جهانی در دهه 

حق تعیین سرنوشت و حق مردم برای پیگیری آزادانه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد. 

کی از حقوق بشری غیرقابل انتقال است که براساس آن، بنابر اعالمیه مربوط حق توسعه، این حق ی

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود مشارکت داشته باشد و از -هرشخص حق دارد تا در توسعه سیاسی

، حق بر توسعه را 1977مصوب  4این حقوق بهره مند شود. کمیسیون حقوق بشر نیز در قطعنامه شماره 

قرار داد و بر مساله بررسی موانع تحقق اقتصادی، اجتماعی و به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی 

 فرهنگی بویژه در کشورهای در حال توسعه تاکید نمود.

حق توسعه به عنوان یک مطالبه کشورهای در حال توسعه مستلزم تعهدات کشورهای توسعه یافته 

یافتگی برخوردار برای همکاری های بین المللی است. اگر کشورهای درحال توسعه از حق توسعه 

می باشند سایر کشورها وظیفه دارند در راه توسعه مانعی ایجاد نکنند. با توجه به این امر، در این 

پژوهش بر این خواهیم بود که بررسی نماییم که آیا تحریم های اقتصادی مانعی برای نیل به توسعه 

نها تالش دولتها در مسیر توسعه خواهد بود؟ که اگر از عهده آن برآییم نشان خواهیم داد که نه ت

اقتصادی با مساله تحریم اقتصادی در تقابل قرار گرفته است بلکه تحریم های اقتصادی مانعی برای 

تحقق مبانی توسعه خواهد بود. این تقابل تبعاتی دیگری همچون کاهش رشد اقتصادی در کشورهای 

 مورد هدف تحریم را نیز به همراه خواهد داشت. 

 تحریم اقتصادی، حق بر توسعه، حقوق بشر، رشد اقتصادی : یدیلک واژگان

 

 

 ها یا نقض حقوق بشر ملت ها  تحریم تنبیه دولت

 1راحله مسکنی 

  

                                                           
  1. کارشناس ارشد بین الملل
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 چکیده:

باشد.  یم یالملل نیکشورها در سطح ب یخارج استیاهداف س شبردیفشار در پ یابزارها میتحر

 کی میتحر .شود  یبه کار برده م یاسیس یو انزوا یمنظا دیمانند تهد گرید یها غالباً با ابزارها میتحر

امروزه تحریم ها   کشد. تحریم ها علیه کشورها تغییر کرده است . یسال به طول م نیکشور غالباً چند

 یاسیو س یاقتصاد راتییتغ م،یمدت تحر یطبیشتر به خود گرفته است.  باکاراییجنبه اقتصادی ونرم 

 یاقتصاد میتحر ریاز تاث یتوان به راحت یآنها را نم ریکه تأث ونددیپ یم به وقوع میمهم، مستقل از تحر

تحریم ها نگرانی فزاینده ای درارتباط با خسارات وارده برشهروندان مثل افزایش جدا نمود. 

شدیدمرگ ومیرکودکان ،فقر،مهاجرت،کمبودموادغذایی وداروونابسامانی های اجتماعی واقتصادی 

به موجب 2006به دنبال داشته است .شورای امنیت سازمان ملل درسالکشورهای تحت تحریم را

به بهانه قصوردراعالم برخی فعالیت های هسته ای کشورمان ونگرانی شورای حکام 1737قطعنامه

منشور ملل متحد دایربرتحریم های اقتصادی راعلیه کشورمان وضع نمود  .درحالی 41ازاین باب ،ماده 

سهعی نگارنهده ازمان را به ارتقاواحترام به حقوق بشر متعهدنموده است .که منشورسازمان ملل آن س

 است.و راههای مقابله با آن  بین المللیاثرات تحریم های  تبیین نوشتار در ایهن

 

 نقض حقوق بشر تحریم،واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 های تروریستیالمللی در مبارزه علیه گروههای بینبکارگیری تحریم

 ی: گروه موسوم به دولت اسالمی()مطالعه مورد
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 آرش ملکی

 چکیده:

تر است. رویکرد شورای المللی از هر زمان دیگری برجستهدر روابط بین« تحریم»امروزه جایگاه  

المللی، توسعه های تهدید کننده صلح و امنیت بینامنیت به استفاده از تحریم در مواجهه با وضعیت

لی را به دنبال داشته است. موضوعاتی همچون اثرگذار بودن الملهای بینکمّی و کیفی تحریم

ها و همچنین آثار خارج از کنترل آنها، همواره میان موافقان و مخالفان بکارگیری تحریم مورد تحریم

اند اما در میان ها بودههای شورای امنیت دولتمناقشه بوده است. اگرچه تاکنون هدف عمده تحریم

ها، گروه موسوم به های تروریستی نیز وجود دارند. یکی از این گروهز گروهتحریم شدگان شماری ا

دولت اسالمی عراق و شام )داعش( است. داعش به سبب اقدامات خشن و غیرانسانی گسترده، مسبب 

منشور ملل متحد، اِعمال  41باشد. مطابق ماده های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مینقض

 15مورخ  2199شود. داعش نیز در چارچوب قطعنامه ورای امنیت میسر میتحریم به تشخیص ش

های مذکور نتوانستند از اقدامات های شورای امنیت قرار گرفت. اما تحریم، هدف تحریم2015فوریه 

این گروه بکاهند و مناطق تحت تصرف داعش در جریان اقدامات نظامی متعدد و چندجانبه آزاد 

المللی علیه این های بینبه اهمیت اقدامات داعش، بررسی اثرگذار بودن تحریم شدند. اکنون با توجه

 رسد.گروه تروریستی ضروری به نظر می

 2199المللی، شورای امنیت، تروریسم، قطعنامه های بینداعش، تحریم واژگان کلیدی:

 

 

 المللبین حقوق مواجهه با تحریم های آمریکا علیه ایران، چالشی برای

   1د منتظرانجاوی

 چکیده:

                                                           
 المللدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین 

  1.کارشناسی حقوق و علوم سیاسی و کارشناس ارشد روابط بینالملل –دیپلماسی کنترل تسلیحات از دانشگاه مالک اشتر.
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 به نیل برای زورگو و قدرتمند هایدولت ها؛زمان بععی در که است ایحربه تحریم، و اقتصادی فشار

 و قهرآمیهز استراتژی یک عنوانبه که کنندمی استفاده دیگر کشورهای علیه آن از خود سیاسی مقاصد

توافقی کهه بها حهل ) برجام توافقنامه زا آمریکا، متحدهایاالت با خروج. شودمی لحا  جنگ جایگزین

 اقتصهادی ههایتحریم موجهب گردیهد(؛ را ایهران علیه جهانی هایتحریم توقف ای ایران،پرونده هسته

 بهر را جهدی ههایی کهه آسهیبتحریم گردیهد. وضع ایران، علیه متحده آمریکاشدیدی از سوی ایاالت

 ایهران ملهت محرومیت اساسهی موجب و کرده وارد ایران ملت پیشرفت و حقوق انسانی معیشت، وضع

آمهده،  بشهری حقهوق االجهرایالزم و متعهدد اسناد در که ایضروری و الزم حقوق از برخورداری در

ههای بها تحریم المللهیحقهوقی بین نهادهای البته و متحد ملل گردیده است. نکته اینجاست که سازمان

المللهی اند تها جهایی کهه دیهوان بینگذاشهته صهحه ههاآن بهودن غیرحقهوقی بهر و بوده مخالف آمریکا

هها و مخالفت ایهن رغمبهه امها ها را خواستار گردید،دادگستری نیز در دستور موقتی توقف این تحریم

 هها،تحریم توقهف و مقابله منظور المللیبین حقوقی، نهادهای از یکهیچ تاکنون دستور موقت دیوان،

 توقهف برای را آمریکا متحدهایاالت المللی،بین سیاسی، حقوقی، دهاینها و اندنداده مؤثر انجام کاری

بها روش توصهیفی  مقالهه، ایهن در مها اسهاس، همین بر. اندفشار و بازخواست قرار ندادهها، تحتتحریم

 غیهر مشهروع هایالمللی با تحریمالملل و نهادهای بینموضوع مواجهه حقوق بین به تحلیلی و استنادی،

 را تبیهین ایهران ملهت حقهوق انسهانی از دفهاع المللهی دربین حقهوقی نهادهای چالش رداخته وپ آمریکا

 نماییم.می

 نهادههای و الملهلبین اجهرای حقهوق در اساسهی ضهعفینقطه و چهالش دارد کههنتایج پژوهش بیان می

 جانبهه آمریکهاههای یهکایهران در برابهر تحریم ملت حقوق انسانی از دفاع پیرامون المللی،بین حقوقی

 نهادههای حقهوقی الملهل،بین حقهوق در مشهخص سهازوکار یهک فقهدان دلیل به دارد. تاکنون، وجود

 غیهر اقتصهادی فشهارهای و ههاتحریم ایهن خصهوص در ایهران ملت حقوق از که اندنتوانسته المللیبین

 هایسهازمان انهد.دهنمایند و صرفاً بهه ارائهه بیانیهه و گهزارش در ایهن موضهوع، اکتفها کر دفاع مشروع،

 اندنتوانسهته المللی دادگستری مهرتبط بها آن نیهز تهاکنونملل و رکن دیوان بین سازمان مانند المللیبین

 حهق دارای ععهو مشهروع غیهر ههایتحریم منظور توقهفبهه مانعی اساسی و ضمانت اجرای مناسبی را

و  چگونگی مواجهه دهد که اکنون،نمایند. مجموعه این مسائل نشان می ایجاد شورای امنیت در وتوی
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الملهل و حقوقهدانان حقهوق بین بهرای چالشهی به ایران، علیه آمریکا های نامشروعتحریم نحوه مقابله با

 شده است.المللی تبدیلطلب بینو صلح منصف

سازمان ملل، حقهوق ملهت  الملل،حقوق بین برجام، تحریم، جانبه،های یکتحریمواژگان کلیدی: 

 ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحریم های ضد ایرانی، ناقض اصول مسلم و الزم االجرای حقوق بین الملل

 1جاوید منتظران

 :چکیده

                                                           
  1 .کارشناسی حقوق و علوم سیاسی و کارشناس ارشد روابط بینالملل –دیپلماسی کنترل تسلیحات از دانشگاه مالک اشتر.
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 ایهن الملهل،متحهده در نظهام بینهای ضد ایرانهی ایاالتموضوع تحریم بودن مهم و حساسیت به نظر با

 االجهرایالزم و مسهلم اصهول منظهر از هها راتحلیلی و به شیوه اسهنادی، تحریم توصیفی، روش با مقاله

 نماید.بررسی می المللبین حقوق

 مسهلم اصهول ناقض آمریکا، و ضد ایرانی فراگیر هایطورکلی تحریمدارد که بهنتایج پژوهش بیان می

 اههداف ازجمله ملل سازمان منشور المللی،بین و ضوابط قواعد ازجمله المللبین حقوق االجرایالزم و

 شده است. بشری های حقوقها و اعالمیهکنوانسیون و متحد ملل زمانسا تشکیل اغراض و

بها اصهول  در تعهاد ایهران، تحهریم در متحده آمریکاایاالت اما فراگیر جانبهیک تر، عملطور جزئیبه

 میهان در آمیزمسهالمت همزیسهتی و عهدالت صهلح، المللهی متعهددی اسهت ازجملهه؛ اصهلحقوقی بین

 اصهل بهه ملل، اجتماعی اصل همبستگی جهانی، امنیت تحکیم و صلح تعمین لها، اصها و ملتدولت

بر  حق المللی، اصلبین روابط در زوربه توسل سرنوشت، اصل عدم آزادانه تعیین حق شناختن رسمیت

 ههای ضهد ایرانهیتحریم. است متحد ملل سازمان منشور پرتو اصل حق حاکمیت کشورها در سالمت،

 مربوط المللیبین میثاق اساس بر منصفانه و عادالنه شرایط در المللیبین هایهمکاری برقراری با منافی

 کشهورها اقتصهادی توسهعه اصل حهق ، ناقض(1966 مصوب) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق به

 سهازمان مقهررات بها مغهایر و( 1974 مصهوب) ههادولت اقتصهادی وظهایف و حقهوق منشهور موجببه

 .است( 1995 مصوب)اصل تجارت آزاد و  جهانی تجارت

الملهل، تروریسهم بین حقوق عدالت، و صلح آمریکا، ایران، جانبه،یک هایتحریمواژگان کلیدی: 

 سازمان ملل، حقوق بشر اقتصادی،

آور شورای امنیت موضوع فصل هفت منشور بررسی امکان مقابله با تصمیمات الزام 

 ملل متحد: اعمال تحریم

 1زهره موحد

 یده:چک

                                                           
   1.کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
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المللی همانگونه که در ماده یک منشور ملل متحد آمده، همواره به عنوان یکی حفظ صلح و امنیت بین

منشور، شورای امنیت در  39از اهداف اصلی و اساسی سازمان ملل متحد مطرح بوده است. مطابق ماده 

مل تجاوز را بایست مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عراستای اجرای مفاد فصل هفت می

آور را اتخاذ و نسبت به ععو متخلف اعمال یکی از اقدامات الزام 42یا  41احراز و سپس مطابق مواد 

که این نهاد در طول دوره کارکرد خود  نماید. لکن اختیارات گسترده و به عبارتی اختیارات حاکمیتی

در مواردی شبهۀ تجاوز شورا از بعنوان یکی از ارکان کلیدی این سازمان جهانی به دست آورده است 

حدود اختیارات موضوع فصل هفت منشور را ایجاد نموده و بععاً دولت ها را بر آن داشته که در مقابل 

برآورده و ضمن تالش در جلب نظر موافق سایر کشورها از االجرای این نهاد سربرخی تصمیمات الزم

روی جهانی رفته و حتی تا لغو تصمیمات آن پیش طریق نافرمانی به مقابله با شورای امنیت و جامعه

قهرآمیز موضوع نمایند. در این مقاله به بررسی امکان اقدام متقابل از سوی کشورها در برابر اقدامات غیر

 پردازیم.جانبۀ بین المللی میهای همهفصل هفت منشور با تاکید بر اعمال تحریم

 قهرآمیز، تحریم، نافرمانی، اقدامات متقابل.شورای امنیت، اقدامات غیر واژگان کلیدی:

 

 

 
 

 

 

 تحریم های هوشمند و حقوق بین الملل بشردوستانه

 1موسوی سیدمهدی

 چکیده:

                                                           

    1.عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ، )نویسنده مسئول(
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از جمله صالحیت های شورای امنیت سازمان ملل متحد، صدور قطعنامه های الزامی در چارچوب 

امکان تصویب تحریم های بین منشور  41مقررات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد است. ماده 

المللی علیه دولت های ععو را پیش بینی و شورای امنیت در دهه های اخیر در موارد متعدد از این 

حقوق بین الملل دولت است و  سازوکار ضمانتی استفاده نموده است. با توجه به اینکه تابع اصلی

یب می رسد، تردیدی نیست که تحریم قطعنامه های تحریمی با هدف تغییر رفتار دولت خاطی به تصو

ها می بایست متوجه خود دولت بوده و کمترین میزان اثرگذاری بر شهروندان را داشته باشد. به نظر 

می رسد همچنان که در حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت اصولی چون اصل ضرورت، اصل 

ای مسلحانه الزامی است، به محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب و ... در زمان وقوع درگیری ه

همان صورت رعایت این اصول در تصویب و اجرای تحریم های بین المللی نیز می بایست مورد 

توجه قرار بگیرد. لذا منطقی این است که تحریم های هدفمند یا تحریم های هوشمند در دستور کار 

هش این است که شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیرد. لذا پرسش اصلی این پژو

در تصویب تحریم های بین المللی می بایست به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نماید؟ 

در تصویب تحریم های بین المللی، مالحظات انسانی می بایست  که است این حاصل از آن نیز نتیجه

کمترین میزان صدمات بر افراد انسانی به گونه ای در نتیجه اجرای تحریم ها،  ؛مورد توجه قرار بگیرد

 ،بررسی قطعنامه ها ،مبانی یافته های این تحقیق را مطالعات حقوقیتحمیل گردد. از آنجا که 

منابع مکتوب و  در با جستجو تاو این منابع عمد دنتشکیل می ده دیگر منابع حقوقیو  معاهدات

روش جمع آوری و  تحلیلی-توصیفی شرو ،روش انجام این پژوهش لذا ،دناینترنت به دست می آی

 اسنادی است.-روش کتابخانه ای ،اطالعات

حقوق بین الملل بشردوستانه، اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه، فصل هفتم  واژگان کلیدی:

 منشور ملل متحد، تحریم های هوشمند.
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 ایرانی های استارتاپ بر ها تحریم اثر؛المللی بین حقوق ابعاد بررسی

 1 امیر خدادادهمدانی

 چکیده:

                                                           
  1 .دانشجوی دکترا حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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 حقهوق نادیهده انگهاری دلیهل بهه متحد، سازمان ملل ناحیه از یا و یکجانبه اعم از اقتصادی تحریم های

 بهین المللهی مختلهف معاههدات و اسهناد مفاد و اصول با مغایرت در هدف، کشورهای در مردم اساسی

برآنست که با تبیین اثرات تحهریم هها بهر فعالیهت اسهتارتا  هها  می گیرند، در این پژوهش تالش قرار

ایرانی، برخی موانع ادامه رشد و توسعه این کسب و کارهای نوین را تشریح و ابعاد حقوق بهین المللهی 

به فنهاوری روز دنیها را محهدود و یها  عمال تحریم ها، دسترسی کاربران ایرانیاین موارد بررسی شود. ا

ری مانع ایجاد کرده و در پهی آن موجبهات مههاجرت و فهرار مغزهها را در پهی داشهته برای سرمایه گذا

است. در جای جای این مهوارد نقهض معاههدات بهین المللهی و بهی تهوجهی بهه پیمهان ههای جههانی و 

منشور حقوق ، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیچندجانبه یافت می شود. منشور ملل متحد، 

و چندین سند دیگر بین المللی در این نوشتار  مورد کنکهاش در حیطهه ایهن  دولتهاو وظایف اقتصادی 

 بعد از تحریم ها قرار گرفته اند.

معاههده، سهازمان  اسهناد بهین المللهی،  ایهران،حقوق بین الملل، استارتا ، تحریم، واژگان کلیدی: 

 .ملل


