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:حقوق بشرناقض یالمللهاي بینتحریم
از چالش مشروعیت حقوقی

المللیتا مسئولیت بین
سید قاسم زمانی

یجعفر زنگنه شهرک

چکیده
اي از ابزار تحـریم اسـتفاده   به نحو گستردهشوراي امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور

دهد، بیشترین رنـج و  ها در کشورهاي هدف نشان مینموده است. مطالعه پیامدهاي حاصل از اعمال تحریم
اي ها بـه نحـو گسـترده   ها بر مردم عادي وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریمآسیب این محدودیت

المللی در پرتـو رعایـت اهـداف و    جا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینمورد نقض قرار گرفته است. از آن
هایی به لحاظ نقـض  وضع چنین تحریماصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شوراي امنیت واگذار شده، 

منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صـالحیت و اختیـارات قـانونی ایـن     55و 24، 1مواد 
المللـی خـود در زمینـه    ه و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شوراي امنیت از تعهدات بـین شورا تلقی شد

کند.المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا میحقوق بشر، موجبات مسئولیت بین

واژگان کلیدي
المللیتحریم، سازمان ملل، شوراي امنیت، نقض حقوق بشر، مسئولیت بین

دانشگاه عالمه طباطباییاستادیارEmail:drghzamani@gmail.com

رزمی آموخته خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و دانشجوي دکتـري حقـوق خصوصـی دانشـگاه خـوا     دانش
:Emailتهران zanganehjafar@gmail.com

15/2/92تاریخ پذیرش: 18/9/91تاریخ ارسال: 
33-61صص/ 1392/ تابستان 67فصلنامه راهبرد/سال بیست و دوم/شماره 
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یشایجستارگ
به منظـور تحقـق اهـداف هـر سـازمان،      

شود تا کارآیی ارکان و سازوکارهایی تعبیه می
و اثربخشی تصمیمات آن سـازمان را تضـمین   
نماید. در سازمان ملل متحد که بنیـان آن بـر   

هاي ناشی از جنگ جهانی دوم بنا شـد،  خرابه
تنها رکن داراي اقتدار و ضمانت اجرا، شوراي 

بـه دلیـل سـاختار    امنیت است؛ شـورایی کـه  
ناعادالنــه و وجــود حــق وتــو، روح حــاکم بــر 
تصمیمات آن، بیش از هر چیز دایـر بـر مـدار    
منــافع و تمــایالت سیاســی اعضــاي دائــم آن 

هـاي دنیـا کـه از    باشد. به هر حـال دولـت  می
خسارات و لطمات دو جنگ جهانی بـه سـتوه   
آمده بودند، از روي ناچاري و به امید رهایی از 

آمیـز تـن   به این ساختار تبعـیض آتش جنگ،
ــت     ــلح و امنی ــظ ص ــئولیت حف ــد و مس دادن

المللی را به شوراي امنیـت سـپردند و در   بین
منشور بـراي تضـمین حفـظ صـلح و امنیـت      

بینی کردند که از المللی، ابزارهاي را پیشبین
ترین آنها تحریم اقتصادي است. بـا  جمله مهم

پایان جنگ سرد شـوراي امنیـت توانسـت در   
موارد متعـددي از ایـن ابـزار اسـتفاده نمایـد.      

به عنـوان روشـی کـه    تحریمازدر آغاز، البته 
، ها و خطرات درگیري نظامی استفاقد هزینه
، اما بـه تـدریج پیامـد زیانبـار     شدستایش می

مردم ها بر موازین حقوق بشر و زندگی تحریم

هـدف تحـریم، آشـکار    نظامى کشـورهاي غیر
هـا، انتقـادات   در تحریمشد. نقض حقوق بشر 

هـاي  ها و سازمانزیادي را از سوي افراد، گروه
المللی به دنبال داشت و در این خصـوص  بین

عـــدماى در زمینـــهســـتردههـــاي گبحـــث
ز منظر مقـررات  اها گونه تحریممشروعیت این

المللی عنوان گردید. به دلیل مطرح بودن بین
اي ایـران در شـوراي امنیـت و   پرونده هسـته 

هـاي تحریمـی کـه در عمـل     صدور قطعنامـه 
بیشــترین تــأثیر منفــی را بــر زنــدگی و حــق 
برخورداري مردم ایران از حقـوق بشـر دارد و   
همچنین با توجه به فقر منابع حقوقی در این 
زمینه، بررسی مشروعیت و مسئولیت حقوقی 

ــروري   تحــریم ــوق بشــر، ض ــاقض حق ــاي ن ه
ــن اســت کــه  مــی نمایــد. فرضــیه تحقیــق ای
ها در بسـیاري از مـوارد، سـبب نقـض     یمتحر

گونـه  حقوق شده است و وضـع و اعمـال ایـن   
ی المللـ ینت بیمسئولها، موجب تحققتحریم

باشد. با توجه بـه ایـن   آن میکنندهنهاد وضع
فرضیه و با تکیه بـر اسـناد و دالیـل حقـوقی،     

ها در سازمان ملل، مبناي حقوقی وضع تحریم
قوق بشر با توجه به ها بر موازین حآثار تحریم

شــده، وظیفــه هــاي اعمــالمصــادیق تحــریم
هاي ناقض حقوق بشر کشورها در قبال تحریم

المللی شوراي امنیت در قبال و مسئولیت بین
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گونه تصـمیمات، مـورد تحلیـل و بررسـی     این
قرار خواهد گرفت.  

ــا.1 ــوقيمبنـ ــع یحقـ وضـ
ياز سـو اقتصـادي يهـا یمتحر

تیامنيشورا
در چارچوب حفظ صلح و شوراي امنیت 

,Charter of the UN)المللی، امنیت بین Art.

از صالحیت وضع تحـریم در چـارچوب  (1-1,
ــور   ــتم منش ــل هف ــت فص ــوردار اس )1()برخ

.(Charter of the UN Art. این شورا در (41,
المللـی، ابتـدا   مقام پاسدار صلح و امنیت بـین 

» نقض صـلح «، »ه صلحید علیتهد«وجودباید
ــ ــاوز«ا و ی ــس از آن »تج ــد و پ ــراز کن ، را اح

تــدابیر ، توصــیه نمایــد، اندیشــی نمــودهچــاره
یا بـه اقـدام قهـري    را درخواست نموده موقت 

,Charter of the UN)دست زند Art. ,39).

، یعنی احراز موارد فوقاولین اقدام شورا، 
که تهدید یا نقض جدي انجام شودزمانی باید 

. از این رخ داده باشدالمللی امنیت بینصلح و
سیاسی اعضـاي شـورا،   هايرو اهداف و انگیزه

ــد     ــذار باشـ ــراز، اثرگـ ــن احـ ــد در ایـ نبایـ
(Bossuyt,2000, Para. . البتــه بــراي  (42
ــعیت   ــراز وض ــخیص و اح ــتهد«تش ــد علی ه ی

ضــابطه و » تجـاوز «و » نقـض صـلح  «، »صـلح 
ین نشده و ایـن مسـئله   یمعیاري در منشور تع

ل این سه عنوان شـده  ابهام در حد فاصاعث ب

ن خصوص یز در ایت نیامنيه شورایواست. ر
اعضـاي دائـم   یاسـ یسبر تمـایالت متزلزل و 

39ن رو مـاده  یـ از ا. اسـت شورا قـرار داشـته   
ها و انتقادات زیادي واقـع  رسیمنشور مورد بر

ــده ( ــفشـ ــ؛102ص، 1369ی، فلسـ ی، برانلـ
هاي عضـو سـازمان   ولتو د)145ص ، 1370

مـوارد  حالـه تعریـف و تشـخیص   ملل کـه از ا 
گانه فوق بـه شـوراي امنیـت و در نتیجـه     سه

، گسترش نامحدود صالحیت و عملکـرد شـورا  
یین هاي زیادي را براي تب، تالشناراضی بودند

ــذول هـــمـــالك ایی در ایـــن خصـــوص مبـ
)2(اند.داشته

وراي امنیت پس از احـراز  ش،به هر حال
ز بـه منظـور جلـوگیري ا   ، گانه فـوق موارد سه

توانـد یمـ هر اقدامی، قبل از، وخامت وضعیت
اقــدامات کــهنفــع بخواهــدهــاي ذياز طــرف

ي یـا مطلـوب   رورضـ که ایـن شـورا  موقتی را 
Charter of)انجـام دهنـد  ، دهدتشخیص می

the UN, Art. ــی (40 ــین م ــد . همچن توان
ظ صلح و امنیت هایی را در راستاي حفتوصیه

Charter)ه نمـوده ئالمللی ارابین of the UN,

Art. مینتـأ بـراي  بگیردتصمیم یا اینکه (39
به چـه اقـدامات  بایدالمللیصلح و امنیت بین

,Charter of the UN)یر نظامیغ Art. ا ی(41
ــام ,Charter of the UN)ینظ Art. 42)

.  مبادرت شود
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مـاده  شـده در ی مطرحر نظامیاقدامات غ
سـازمان يهـا یمتحریاصليمبنا، منشور41

در امنیـت يشـورا ، ن اساسیو بر ااستملل 
از اعضاي مللتواندمیمات خودیتصمي جراا

مورد نظـر  یمیاقدامات تحرمتحد بخواهد که 
شـورا را علیــه کشــور یــا کشــورهاي متخلــف  

ممکن است شـامل  . این اقدامات ندیاعمال نما
متوقــف ســاختن تمــام یــا قســمتی از روابــط 

ـ –ریلیارتباطات ، اقتصادي هـوایی  –ایی دری
رادیویی و سایر وسـائل  –تلگرافی –پستی –

. قطع روابط سیاسی باشدهمچنینارتباطی و
ت در مـاده  یـ امنيشـورا يهایهبر خالف توص

و اختالف نظري که نداردیکه جنبه الزام39
آور بودن اقدامات موقت ماده در خصوص الزام

ــود دارد40 ــان، (وج ــدانیزم ، 1385ی، و می
بر اساس موادمات شورایتصم)29-33صص

ي ملـل متحـد   اعضـا يبـرا منشور، 42و 41
است. آورالزام

تـا قبـل از دهـه    در عمل شوراي امنیت، 
به دلیل فضاي دوقطبی جنگ سـرد و  1990

رودزیـاي  در دو مـورد تنهـا وجود حق وتـو، 
-یجنـوب يقـا یفر) و اجنوبی (زیمبابوه فعلی

بـا  امـا بود، هشدموفق به وضع و اعمال تحریم
فروپاشی بلوك شرق و خاتمه جنگ سرد، این 
شورا تحت نفوذ بالمنازع کشورهاي غربـی بـه   
رهبري دولت امریکا قرار گرفـت و مـداخالت   

المللی به نحو  چشمگیري آن در تحوالت بین
افزایش یافت. با توجه به این شرایط، شـوراي  

آور متعددي هاي الزامامنیت توانست قطعنامه
از ) و 355-356،صـص  1385در (ترابی،را صا

اي نحـو گسـترده  بهنیز ابزار تحریم اقتصادي
Geiss))3(نمایداستفاده ,2005, p. 167).

و یالمللینبيهاتعهد سازمان.2
ها نسبت به حقوق بشردولت

بعد از تشکیل سازمان ملل، حقـوق بشـر   
بـه دسـت   جامعه جهـانی  در جایگاه رفیعی را

ــ  ــت و کشـ ــازمانآورده اسـ ــاي ورها و سـ هـ
المللی از طریق معاهـدات مختلـف، تعهـد    بین

المللـی حقـوق   خود را نسبت به مـوازین بـین  
اند؛ مـوازینی کـه بسـیاري از    بشر اعالم نموده

آنها قبل از انعقاد معاهدات حقوق بشـري، بـه   
الملــل نیــز عنـوان قواعــد عرفــی حقـوق بــین  

مللـی  الدیوان بینکهاند. همچنانآور بودهالزام
دادگستري در نظریه مشورتی خود راجـع بـه   

دهنده یون منع ژنوساید، اصول تشکیلکنوانس
گونــه ، حتـی بـدون هر  کنوانسـیون را شـالوده  

دانـد  مـی آور هـا الـزام  تعهد قراردادي بر دولت
قاضــی 1) و تاناکــا،11ص، 1384، زاده(رســتم

نظریـه خـود   در ، المللی دادگستريدیوان بین
ــده ا ــدر پرون ــیفریق ــوب غرب ، تصــریح اي جن

استانداردهاي ، المللیکند که معاهدات بینمی

1. Tanaka
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االجـرا را که معتبـر و الزم حقوق بشرموجود 
,ICJ Report,1966). کننـد اعالم میهستند، 

p. توانـد در  به هر حال اسنادي که مـی .(297
هـا  زمینه لزوم رعایت حقـوق بشـر در تحـریم   

آور و ممورد اسـتناد قـرار بگیـرد، برخـی الـزا     
آور است.برخی غیر الزام
تـرین ایـن اسـناد،    آور: از مهماسناد الزام

منشور سازمان ملل است. در منشور، یکـی از  
المللـی در  اهداف سازمان ملل، همکـاري بـین  

پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر عنوان 
,Charter of the UNشده است. ( Art. , 1-3 (

ان ملـل و ارکـان   ها، سـازم در این سند، دولت
ربط آن الزام دارند در جهت ارتقـاء سـطح   ذي

زندگی، حق اشتغال، توسعه امـور اقتصـادي و   
اجتماعی، بهداشت عمومی و احترام و رعایـت  

,Charter of the UNحقوق بشر گام بردارند 

Art. 55, 24). همچنین بر اسـاس مـاده   (1-3
منشور، شوراي امنیت مکلـف اسـت اقـدامات    

ر چارچوب اصول و اهداف منشور بـه  خود را د
آور، اسـناد  انجام رساند. از جملـه اسـناد الـزام   

ویژه حقوق بشـر و بشردوسـتانه بـا عنـاوینی     
همچون معاهده، میثـاق و کنوانسـیون اسـت.    

المللی حقـوق  ترین این اسناد، میثاق بینمهم
المللـی حقـوق   میثـاق بـین  2سیاسی و مدنی،

2. International Covenant on Civil and Political
Rights

کنوانسـیون  3اجتماعی و فرهنگـی، -اقتصادي
هـاي  و کنوانسـیون 4المللی حقوق کودكبین

ــو مــی باشــد. رعایــت حقــوق بشردوســتانه ژن
شـده در ایـن اسـناد هـم بـه      معیارهاي مطرح
الملل عرفی، و هم بـه لحـاظ   لحاظ حقوق بین

الزام قراردادي کشورهاي عضو این اسـناد، در  
هر اقدامی از جمله وضع و اعمـال تحـریم، از   

هـا بایـد رعایـت    و دولـت سوي سـازمان ملـل   
گردد.  

حقوق بشر به اقتضاي : آورزاملاسناد غیر ا
آور متعددي ماهیت ویژه خود، اسناد غیر الزام

ترین ایـن  را نیز در خود جاي داده است. مهم
هاي مجمـع عمـومی سـازمان    اسناد، قطعنامه

و )4(ملل به ویژه اعالمیه جهـانی حقـوق بشـر   
منشـور در  مصوباتی است که شرح ماده یـک  

ــوق بشــر    ــاء حق ــرام و ارتق ــزوم احت ــه ل زمین
هـاي مجمـع   قطعنامـه )5(شـود. محسوب مـی 

اي بـوده و فـی نفسـه    توصـیه اگر چهعمومی 
آور نیست، اما از آنجا که با استناد و اتکاء الزام

شـوند و  آور حقوق بشر صادر میبه اسناد الزام
با توجه به عضویت قریب به اتفاق کشـورهاي  

جمع عمومی، این مصـوبات مظهـر   جهان در م
الملـل  اراده جمعی جامعه جهانی و عرف بـین 

ي برخوردار است. ایژهت ویاهمبوده و از

3. International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights
4. International Convention on the Rights of the
Child
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ها . بررسی تطبیقی تأثیر تحریم3
بر موضوعات حقوق بشر

هـاي  حاصـل از تحـریم  مطالعـه شـرایط  
شوراي امنیت، بر اساس اسناد و گزارشاتی که 

ها با زیـر  ریمدهد که تحوجود دارد، نشان می
پا گذاشتن اصل تمایزگزاري و تفکیک، اصول 
متعــدد حقــوق بشــر و بشردوســتانه را نقــض 

کنند.  می

حق حیات. 3-1
ــم   ــوان مه ــه عن ــات ب ــق حی ــرین و ح ت

ترین حقـی کـه سـایر حقـوق نیـز از آن      عالی
اعالمیه جهـانی حقـوق   3ناشی شده، در ماده 

,Brownlieبشــر، ( 1995, p. ــاده ) 255 6م
المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی،     اق بـین میث

)Brownlie, 1995, pp. ــاده 276-298 6) م
کنوانسیون حقوق کودك و بسـیاري از اسـناد   

بر آن تأکید شده و توسـط  )6(المللی دیگربین
ها همه کشورها به عنوان یک حق ذاتی انسان

)7(مورد حمایت قرار گرفته است.

ها بـر حـق حیـات   آمیز تحریمآثار فاجعه
ناپـذیر  که به یقین از قواعـده آمـره و تخطـی   

هـا بـه ویـژه در    در بسیاري از تحریم)8(است،
هاي جامع، انکارناپذیر اسـت؛ چـرا کـه    تحریم

فقر فراگیر، وقفه در ارائه خدمات اجتمـاعی و  
ــذا و دارو   ــود غ ــهکمب ــریمدر نتیج ــا، تح ه

بیماري و افزایش میزان مرگ و میـر  گسترش

نهادهـاي  بر اسـاس گـزارش   را به دنبال دارد. 
اثرات تحریم در عراق از ،مختلف سازمان ملل

جمله کمبود آب آشامیدنی سالم، غـذا، دارو و  
منجر بـه از بـین رفـتن    امکانات اولیه زندگی،

پذیر این کشـور  صدها هزار نفر از اقشار آسیب
بیشـترین  شد. در ایـن بـین زنـان وکودکـان     

ها را متحمل آمیز تحریمبار و فاجعهاثرات زیان
,Normand))9(شـــدند 1996- Hoskins,

1997,pp. ، 1384(ابراهیمــــی، (148–91
).149ص

حـــــق برخـــــورداري از .3-2
استانداردهاي مناسب زندگی

حقوق بشر هـر فـردي   بر اساس اعالمیه 
سالمتی و رفاه خـود  ، سطح زندگی، حق دارد

ــان ــوراك، مســکن،  اش را از وادهو خ ــث خ حی
و خـدمات الزم اجتمـاعی   هاي طبـی  مراقبت

ــاعی و   ــق امنیـــت اجتمـ ــد. حـ ــأمین کنـ تـ
برخورداري از شرایط آبرومندانه زندگی حتـی  
در شرایطی مثل بیکاري و بیماري باید مـورد  

Universal Declaration of)احتـرام باشـد   

Human Rights, art. این حق در مواد . (25-1
المللی حقـوق اقتصـادي،   میثاق بین12و 11

,Brownlie)و فرهنگـی اجتمـاعی  1995, p.

اعضاي شده وتر مطرحبه صورت مفصل(263
اش را در دارا حق فـرد و خـانواده  این معاهده، 

بودن سطح مناسب زنـدگی و ارتقـاي مـداوم    
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.artشـناخته( به رسمیت این شرایط،  )و 11-1
تعهد خود را بر اتخاذ تدابیر مقتضـی در ایـن   

.artاند (خصوص اعالم نموده 11-2.(
ل ها با تأثیر منفی بر تولید، اشـتغا تحریم

بـازدهی کـم اقتصـادي،    باعـث و درآمد ملی؛ 
توزیع کم و غیر عادالنه کاال و خدمات و ایجاد 

و در نظمــی و شــکاف اجتمــاعی گردیــده بــی
سطح زندگی و معیشت مردم را تنزل مجموع

ــب    ــتانداردهاي مناس ــتن اس ــا را از داش و آنه
گزارشـات آمـاري در   کنـد. زندگی محروم می

مورد عراق و هائیتی نیـز ایـن نکتـه را تأییـد     
,Garfieldکند. (می 2002, p. 94(

حق سالمت و بهداشت.3-3
حق سالمت و بهداشت و برخـورداري از  
امکانات و خدمات پزشکی و درمانی از حقوقی 

تأکید ویژه اسـناد حقـوق بشـر    است که مورد
اجتمـاعی و  قرار دارد. میثاق حقوق اقتصادي، 

ها را در برخـورداري  فرهنگی، حق همه انسان
از بهترین حال سالمت جسـمی و روحـی بـه    

.artرسـمیت شـناخته(   ) و بـراي تـأمین   12-1
نماید بـه  ، کشورها را متعهد میکامل این حق

منظور کاهش سـقط جنـین، کـاهش میـزان     
ومیر کودکان، بهبود شرایط رشـد سـالم   مرگ

داشتی، پیشـگیري،  کودکان، بهبود خدمات به
هـا بـه خصـوص    معالجه و مبـارزه بـا بیمـاري   

هاي واگیردار و شـایع، ایجـاد شـرایط    بیماري

ــأمین مراکــز و کمــک  ــراي ت ــاي مناســب ب ه
را انجـام  پزشکی بـراي عمـوم، اقـدامات الزم    

.artدهند ( برخورداري از ایـن حقـوق   .)12-2
کیـد  وانسیون حقوق کودك نیز مـورد تأ در کن

.art(ستاقرار گرفته 24-1(.
المللی در مورد در گزارشات نهادهاي بین

ها با برهم زدن زیر ساخت هـاي  عراق، تحریم
الزم براي خدمات بهداشتی و درمانی، مرگ و 
ــن      ــزایش داد. در ای ــدت اف ــه ش ــا را ب میره

هـاي اقتصـادي   ها تصریح شـد تحـریم  گزارش
شدید باعث کمبود مـواد غـذایی و تخریـب و    

ــتم آ ــابودي سیس ــالم و در ن ــامیدنی س ب آش
هـا، منجـر   نتیجه سوء تغذیه و افزایش بیماري

به مشکالت شـدید بهداشـتی و فقـدان اقـالم     
General Assembly).دارویی گردیده اسـت  

Resolution 242, Annex II ن یـ از ا(1997,
مطـرح شـد تـا بـه    يادیـ زيهادرخواسترو

، هـا وآالم بشـري  منظور پایـان دادن بـه رنـج   
UN Press)شـود اي عـراق برچیـده  هتحریم

Release GA/9618, 30 September 1999).

حق آموزش.3-4
ــاعی و    ــادي، اجتم ــوق اقتص ــاق حق میث
فرهنگی حـق هـر فـردي را در دسترسـی بـه      

.art)شناسد آموزش و پرورش به رسمیت می

آموزش و پرورشی کـه هـدف آن نمـو    . (13-2
کامل شخصـیت انسـان و تقویـت احتـرام بـه      
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هاي اساسی بشر باشد. به ایـن  ق و آزاديحقو
منظور کشـورهاي عضـو ایـن میثـاق متعهـد      

اند آموزش و پرورش ابتـدایی را اجبـاري   شده
نموده و به صورت رایگان در دسـترس عمـوم   
قرار دهند. تعمیم آموزش و پرورش متوسـطه  
و همچنــین آمــوزش عــالی بــه کلیــه وســایل 
مقتضــی بــراي عمــوم نیــز از جملــه تعهــدات 

.artباشد (عضاي این میثاق میا 13-2.(

ــه تحــت   ســاختار آموزشــی کشــوري ک
دلیـل  گیـرد، بـه  هـاي شـدید قـرار مـی    تحریم

مشکالت اقتصادي و نبود بودجـه الزم، دچـار   
اي شود و حق طیف گستردهاختالل جدي می

از مردم به ویژه کودکان، نوجوانـان و جوانـان   
در دسترسی به آموزش و پـرورش و خـدمات   

گردد.  ی در این زمینه تضییع میکاف

حق توسعه.3-5
ــعه   ــق توس ــمینح ــده آزادي و تض کنن

منـدي عادالنـه هـر انسـان از     پیشرفت و بهره
امکانات و منـابع مـادي و معنـوي اسـت کـه     

جامعه جهانی در اختیار دارد و شامل تغذیـه،  
آموزش و بهداشت، مسکن، تـأمین اجتمـاعی،   

و کلیـه لـوازم و   هنر، ارتباطات، آزادي، امنیت 
مقدماتی است که تداوم حیات انسـان و رشـد   

ــی  ــوي وي را تضــمین م ــادي و معن ــد م نمای
ــوالیی،  ــص1381(م ــنگوپتا، ؛49-83، ص س

. بــر اســاس اســناد )178-190، صــص 1383

شـمول،  المللی، حق توسعه، حقـی جهـان  بین
غیر قابل انتقـال و بخـش الینفـک از حقـوق     

ات اسـت و  ها از جمله حـق حیـ  اساسی انسان
ــین ــتجامعــه ب ــد در راه المللــی و دول هــا بای

تراشی پرهیز برخورداري از حق توسعه از مانع
نموده و همکاري مؤثر براي تحقق حق توسعه 

وضــع )10(و رفــع موانــع آن را مبــذول دارنــد.
هاى اقتصادى در جهت عکـس چنـین   تحریم
و بـا  )27ص ، 1380، راعـى (اى بـوده  وظیفه

دي کشورها، توسعه آنها را تضعیف نظام اقتصا
هاي مختلـف فرهنگـی، اقتصـادي و    در زمینه

متوقــف و در برخــی مــوارد نــوعی ،اجتمــاعی
کند. با تأمل در کشورهایی گرد ایجاد میعقب

اند، در که مورد تحریم نسبتاً جامع قرار گرفته
ــی ــه  م ــابیم ک ــعه  ی ــق توس ــع از  ح ــه واق ب

پذیرترین معیارهـاي حقـوق بشـري در    آسیب
هاست.یمتحر

هـاي  در مجموع، نقض حقوق بشـر تحـریم  
اقتصادي امـري مسـلم اسـت و نمونـه بـارز آن،      

ها بر حقـوق مـردم عـراق    بار تحریمتأثیرات زیان
ها گـزارش  ده)11(در زمان رژیم بعث صدام است.

هاي سازمان ملل متحـد،  و تحقیق توسط آژانس
هاي مسـتقل، بـه   هاي غیر دولتی و گروهسازمان

مردم غیر نظامی عـراق را قربـانی اولیـه    صراحت 
ــریم ــوده  تح ــی نم ــا معرف Committee on)ه

Economic Affairs, 2007, p و نقـش  (19-20
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جانبه حقوق اساسی بشـر  تحریم را در نقض همه
,Arnoveداند (در عراق، انکارناپذیر می 2000, p

بار تحـریم بـر حقـوق بشـر     ). البته آثار زیان137
ــراق اخ  ــه ع ــا ب ــات  تنه ــدارد و مطالع ــاص ن تص

ــورد تحــریم  ــائیتی، متعــددي کــه در م هــاي ه
، نشــان اســتشــدهافغانســتان، کوبــا و... انجــام

باري بـر حقـوق   ها آثار بسیار زیاندهد تحریممی
از آنجـا  )12(اند.مردم این کشورها برجاي گذاشته

ــدن    ــانی ش ــه قرب ــی ک ــهروندان ب ــاه در ش گن
ــازات ــین مج ــاي ب ــه ه ــی، ب ــل الملل ــار دلی رفت

ــی و   ــب اخالق ــیچ مکت ــب ه دولتمــردان، در قال
و بـار زیانشود، اثرات حقوقی، عادالنه تلقی نمی

ها بـر معیارهـاي حقـوق بشـر،     آمیز تحریمفاجعه
اي را بـه دنبـال داشـته اسـت     انتقادات گسـترده 

)Geiss, 2005, p. ). بیشترین این انتقـادات  167
از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسـیون  

قوق بشر و دیگر نهادهـاي حقـوق بشـري، در    ح
هاي متعـدد ابـراز شـده    ها و بیانیهقالب قطعنامه

)  13(است.

ي هـا یمتحرآثار حقوق بشري .4
ــت ــوراي امنی ــه ش ــه علی برنام

اي ایران هسته
فنـاوري روزافـزون اهمیـت بـه توجـه با
ویــژه دولــت بــهغربــیکشــورهاياي،هسـته 
مختلـف،  رهـاي ابزاازانـد نمـوده تالشامریکا
بـراي اقتصـادي فشـارهاي وهـا تحـریم مانند

کشور مستقلی همچون دستیابیجلوگیري از
ــران ــهای ــن فنــاوريب حســاس و ضــروريای

از حمایـت نماینـد. ایـن کشـورها بـا    استفاده
آژانسدرایرانايهستهمطرح شدن موضوع

قطعنامـه 10اتمی و تصویبالمللی انرژيبین
تــا2003ســپتامبرازحکــامتوســط شــوراي

را به شـوراي امنیـت   ، این پرونده2009نوامبر
، 1389خـواه، زهرانی و دولـت ارجاع نمودند (

). بر این اسـاس شـوراي امنیـت نیـز     140ص
هـاي تحریمـی متعــددي را   تـاکنون قطعنامـه  

علیه ایران در قالـب فصـل هفـتم منشـور بـه      
ــان  ــویب رس ــت.دتص ــه   )14(ه اس ــه ب ــا توج ب

المللـی انـرژي   انـس بـین  هاي مکرر آژبازرسی
اي ایران و گزارشـات  سیسات هستهاتمی از تأ

ــر پیــدا نشــدن مــدرك و   ایــن نهــاد مبنــی ب
آمیـز و  مبنی بر انحراف از مسیر صلحاينشانه

همچنین با توجه به مسلم بودن حق کشورها 
اي در آمیـز از انـرژي هسـته   در استفاده صـلح 

،1391زاده و سرتیپی،المللی(حجتاسناد بین
معاهده عـدم  4) به ویژه تصریح ماده 321ص

ایـن  تصـویب  ، 5تـی پـی اشاعه معـروف بـه ان  
هـاي  بیشـتر بـا اهـداف و انگیـزه    هـا قطعنامه

جـداي از سیاسـی   است. سیاسی قابل توجیه 
اقدامات و اعمال معیارهـاي دوگانـه   بودن این

ــاعه،     ــدم اش ــوع ع ــت در موض ــوراي امنی ش

5. Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)
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دم ها بیشـترین آسـیب را بـه حـق مـر     تحریم
ایران در برخورداري از موازین اساسی حقـوق  

نمایـد و باعـث محرومیـت و یـا     بشر وارد مـی 
حداقل محدودیت مردم ایران در برخـورداري  
از ایــن حقــوق همچــون حــق برخــورداري از 
ــالمت و    ــدگی، س ــب زن ــتانداردهاي مناس اس

گـردد. حقـوقی   بهداشت، آموزش و توسعه می
حقوق بشر االجرايکه در اسناد متعدد و الزم

بـر  اما شوراي امنیـت مورد تأکید قرار گرفته، 
المللــی و همچنــین هــاي بــیناسـاس تحــریم 

اش، بـا وضـع   دولت امریکـا و متحـدان غربـی   
بـر حـق برخـورداري    )15(جانبه،هاي یکتحریم

ــالش    ــوق، چ ــن حق ــران از ای ــردم ای ــا و م ه
محدودیت اساسی وارد نموده و مرتکب نقـض  

اند. بـه چنـد   دهحقوق بشر در این خصوص ش
شود.  ها اشاره مینمونه از این محدودیت

هاي و قطعنامه1737بر اساس قطعنامه 
ــب آن ــی  متعاق ــاع ایــران نم تواننــد در ، اتب

وزشـی عـالی کشـورهاي    ها و مراکز آمدانشگاه
ور هــایی کــه مرتــب بــا امــخــارجی در رشــته

توجیـــه ایـــن . اي تحصـــیل نماینــد هســته 
مـه تحصـیل در   عیـت از ادا محدودیت و ممنو

کـارگیري افـراد   ، احتمـال بـه  هـا برخی رشـته 
اي و ، در توسـعه برنامـه هسـته   آموختـه دانش

17بنـد  . درموشکی ایـران بیـان شـده اسـت    
هاي بعدي هم که در قطعنامه1737قطعنامه 

ــه،   ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ز همــه امعمــوالً م
خواهــد از پــذیرش دانشــجویان کشــورها مــی

ع ایرانـی در سرزمینشـان   و آموزش اتباایرانی
هــایی کــه بــه یــا توســط اتباعشــان در حــوزه

اي ایـران و تولیـد   هاي حساس هسـته فعالیت
اي کمـک  هاي پرتاب تسلیحات هستهسیستم

رزند. این بند نوعی بدعت خودداري و،کندمی
رود؛ به شمار میهاي شوراي امنیت در تحریم

بـه ادعـاي   ي امنیـت  کنون شـورا چرا کـه تـا  
اتباع آنها را این چنـین مـورد   ، هاولتتحریم د

با اینکه آمـوزش حـق   . تحریم قرار نداده است
هاي ها و سازماناساسی و بشري است و دولت

تواننـد ایـن حـق را بـه دلیـل      المللی نمیبین
دانـش  سیاسی و استفاده احتمالی آتی از این 
شــوراي در مســیري خــاص محــدود ســازند، 

د که مقررات کرها در خواست امنیت از دولت
گیرانه نموده و نگذارند آموزشی خود را سخت

هــاي کــه دانــش و علــوم مــرتبط بــا فنــاوري
اي و موشکی به دسـت ایرانیـان برسـد   هسته

).39-40، صص 1385، (زمانی و میدانی
ها از ایران خواسـته  در همه این قطعنامه

هاي سازي اورانیوم و فعالیتشده است تا غنی
، اساسه حالت تعلیق درآوردمرتبط با آن را ب

به کاربردهـاي فـراوان   این درخواست با توجه
اي و نقــش آن در توســعه و  انــرژي هســته 

و پزشــکیپیشــرفت علــوم مختلــف از جملــه



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

43

برق تولید انرژي، کشاورزيتولید رادیوداروها، 
هـاي  ... حقوق انسانی مردم ایران را در زمینهو

حق مختلف از جمله، حق سالمت و بهداشت، 
توسعه و برخورداري از استانداردهاي مناسـب  

دهد.  زندگی تحت تأثیر قرار می
نـه تنهـا   1803مه قطعنا15شورا دربند 

، نمایـد سازي صنعتی منع مـی ایران را از غنی
هاي تحقیقاتی و توسعه این علـم  بلکه فعالیت

دارد و این ز دانشمندان ایرانی دریغ میرا هم ا
ح بـا حـق توسـعه و    اي است که به وضـو نکته

قطعنامـه  5بند ها منافات دارد. یشرفت ملتپ
گونههرفروش و انتقال، شوراي امنیت1747

آن را از سوي ایران با تسلیحات و مواد مرتبط
مین چنین اقالمی را از ایـران  أتبه کلی منع و 

. دکنــبــراي دیگــر کشــورها نیــز ممنــوع مــی
8و در بنـد  ایـن قطعنامـه   6همچنین در بند

فروش یا انتقال هر نوع سالح 1929طعنامه ق
ــه  ــارف از جمل ــالگرد، هواپیمــامتع کشــتی ، ب

. . . به ایران را ممنوع و کشـورها را از  جنگی و
در این خصوص بـر  کمک مالی یا فنیهر نوع 

در صورت تضعیف ها دارد. این تحریمحذر می
ملـت  بر حق دفاع مشـروع بنیه نظامی ایران، 
وزات احتمـالی تـأثیر منفـی    ایران در برابر تجا

گذارد. حق دفاعی کـه بـر اسـاس    بر جاي می
منشور به عنوان یک حـق ذاتـی بـه    51ماده 

در این زمینـه  )16(رسمیت شناخته شده است.

یتوان به تحویل ندادن سامانه دفاع موشکیم
ــو300اس ــه   ياز س ــرد ک ــاره ک ــیه اش روس
د بین ایـران و روسـیه،   رغم قرارداد موجویعل

ــن ک ــران  ای ــه ای ــن ســامانه ب شــور از دادن ای
. نموديخوددار

1929قطعنامــه 15و 14بــر اســاس بنــد 
هایی در زمینه خدمات شوراي امنیت محدودیت

اي و بازرسی علیه فعالیت کشتیرانی مالی و بیمه
هـاي  این قطعنامه، محدودیت23و بر اساس بند 

مختلفی علیه سیستم بانکی جمهـوري اسـالمی   
ده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت      ایران وضـع شـ  

خدمات کشـتیرانی و بـانکی در ایجـاد توسـعه و     
ها و ها و محدودیتپیشرفت کشورها، این تحریم

مردم ایران از موارد مشابه نیز بر حق برخورداري
اســتانداردهاي مناســب زنــدگی و دیگــر حقــوق 

المللـی حقـوق بشـر، تـأثیر     مصرح در اسناد بین
و مشقت را بر مردم منفی داشته و بیشترین رنج

ایران تحمیل کرده است.  
هاي بانکی و نفتی اخیر همچنین در تحریم

امریکا و کشورهاي اروپایی علیه ایران، بـا توجـه   
به وابستگی شدید اقتصاد ایران به فـروش نفـت   

ــریم  ــن تح ــام، ای ــمگیر   خ ــاهش چش ــا ک ــا ب ه
حـق دسـتیابی مـردم    ، درآمدهاي نفتـی دولـت  

وازین مسلم حقوق بشـري  ایران، به بسیاري از م
نماید. کاهش ارزش اعتبار پول ملـی  را نقض می

ایران، کاهش رشد اقتصـادي، تـورم و گرانـی و...    
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که عامل مهم آن در دو سال اخیر اعمال تحـریم  
ــت   ــه صــدور نف ــران در زمین ــه اقتصــاد ای -علی

هاي بانکی و... بوده، منجر به کاهش ارائـه  فعالیت
یش نـرخ بیکـاري،   خدمات دولت به مـردم، افـزا  

کاهش قدرت خرید به ویـژه بـراي طبقـات کـم     
تـوان  برخوردار جامعه شده است. در مجموع می

هاي شـوراي امنیـت و   تحریمقربانی اصلی گفت
، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایـران 

شهروندان عادي ایران است. لـذا وضـع و اعمـال    
شر بوده و بر خالف موازین حقوق بها این تحریم

الملل بشر فاقد اعتبار است.  از منظر حقوق بین

. قلمرو صالحیت شوراي امنیـت  5
المللی در حفظ صلح و امنیت بین

و مسئله نقض حقوق بشر
ممکن است این شبهه مطرح شود که در 

المللـی و  تعارض اهمیت صـلح و امنیـت بـین   
المللـی  اهمیت حقوق بشر، صلح و امنیت بین

ــو  ــت و ش ــدم اس ــی مق ــت م ــد راي امنی توان
هاي ناقض حقوق بشـر وضـع و اعمـال    تحریم
کند؟!

براي پاسخ حقوقی به این شبهه، باید بـه  
منشور که مبناي صالحیت شوراي امنیـت در  

المللی است، مراجعـه  مورد صلح و امنیت بین
شــود. در خصــوص مســئولیت حفــظ صــلح و 

منشور 24المللی که براساس ماده امنیت بین
امنیــت واگــذار شــده، دو نظریــه بــه شــوراي 

اساسی وجود دارد. برخی بـا برجسـته کـردن    
المللـی، شـوراي   اهمیت صـلح و امنیـت بـین   

ــالحیت     ــه داراي ص ــن زمین ــت را در ای امنی
دانند و معتقدند که الزامـی  نامحدود و عام می

الملـل  به پایبندي شورا به مقررات حقوق بین
,kelsen)و منشـور وجــود نــدارد   1951, p.

ــل بیشــتر متخصصــین حقــوق (294 . در مقاب
ــین ــانونی،   ب ــتندات ق ــاس مس ــر اس ــل، ب المل

صالحیت شوراي امنیـت را در حفـظ صـلح و    
الملل و مقـررات  امنیت، محدود به حقوق بین

منشـور،  سراسر دانند و معتقدند درمنشور می
کــه یارهــاییوضــع معيمجدانــه بــراتالشــی

بـه یـد، را مشروط نماشوراي امنیتیاراتاخت
). 25، ص 1380خــورد (شــایگان، چشــم مــی
ــین  ــزارشهمچن ــاگ ــرانسيه تصــویب کنف
دهـد  نشـان مـی  سـکو یفرانسانسـ منشـور در 

ـ الملـل نیبحقوق عنـوان  بـه یطـور ضـمن  هب
اسـت مـد نظـر بـوده   منشور يهنجاريمبنا

Schacter, p. 290)(.
به هر حال بررسی منصفانه مواد منشـور  

کنـد؛ چـرا کـه از    مـی نیز نظریه دوم را تأیید 
) مـاده یـک منشـور مبنـی بـر      1تصریح بنـد( 

در پرتو اصول المللی ینبیتتحقق صلح و امن
شود که الملل استفاده میینحقوق بوعدالت 

بـوده المللنیارکان سازمان ملل تابع حقوق ب
قواعـد  تیـ ملزم بـه رعا فشانیوظايفایو در ا
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امـري کـه در آراي   . هسـتند المللنیحقوق ب
المللی دادگستري نیز بر آن تأکیـد  دیوان بین

ICJ(شـده اسـت    Reports, 1971, p. 294( .
) مـاده  2استناد مهم دیگر در این زمینه بند (

يشــورا، اســت کــه بــه صــراحتمنشــور24
ت یـ ت حفـظ صـلح و امن  یت را در مسئولیامن

ت اهـداف و اصـول   یـ مکلف به رعای، المللینب
,Bossuyt(ملل متحد دانسته 2000,para. 23(

يت دراجـرا یامنيشورا: «استنمودهمقرر و
ف بر طبق اهداف و اصول ملل متحد ین وظایا

بنـابراین صـالحیت   )17(»خواهـد کـرد.   عمل
ــت     ــلح و امنی ــظ ص ــت در حف ــوراي امنی ش

المللی مقید و محـدود بـه رعایـت قواعـد     بین
باشـد و از آنجـا   الملل مـی منشور و حقوق بین

و رعایت حقوق بشر بـه  که اصل لزوم حمایت
)18(عنوان یکی از اهداف ملل متحد در منشور

الملـل، غیـر قابـل تردیـد     و موازین حقوق بین
ــت      ــوراي امنی ــوقی ش ــت حق ــت، از جه اس

ــی ــت    نم ــلح و امنی ــه ص ــتناد ب ــا اس ــد ب توان
المللی، موازین حقوق بشر را نقض نمایـد.  بین

هاي ناقض حقوق بشـر، تخلـف از   وضع تحریم
منشــور و مقــررات حقــوق   مــواد مختلــف 

فاقــد مشــروعیت حقــوقی الملــل بــوده و بــین
باشد.  می

از سوي دیگر، توجه بـه ایـن نکتـه الزم    
اي، از است که نقض حقوق بشر به هر وسـیله 

هـاي اقتصـادي،   جمله وضع و اعمـال تحـریم  
نقـض صـلح و امنیـت    توانـد زمینـه  خود مـی 

کـه خـود   المللی را فراهم نماید. همچنـان بین
راي امنیت نقض گسترده حقوق بشر را در شو

مواردي همچون رواندا، یوگسـالوي و... نقـض   
المللی تلقـی نمـوده اسـت.    صلح و امنیت بین

مجمع عمومی سازمان ملـل نیـز بـا تحلیلـی     
بینانه، در خصوص نقـض حقـوق بشـر در    واقع

سیاست آپارتاید افریقاي جنوبی طی قطعنامه 
کنـد  می، اعالم1953دسامبر 8مصوب 721

براي تأمین صلح پایدار فقط کافی نیست که "
معاهدات جمعی براي مبارزه با نقـض صـلح و   
عمل تجاوز منعقد شـود.... بلکـه حفـظ صـلح     
واقعی وابسته به رعایت تمام اصـول و اهـداف   

شده در منشور بـه ویـژه حقـوق بشـر و     اعالم
باشــد مــی"هــاي سیاســی بــراي همــهآزادي

).250، ص1390، سواري(
المللـی اهمیـت   در هر صورت جامعه بین

حمایت از حقوق بشر را درك نمـوده و در دو  
هـا و  دهه اخیـر، قویـاً بـه تعـدادي از بحـران     

هــاي گســترده حقــوق بشــر، از طــرق  نقــض
مختلف از جمله گسترش عملیات حفظ صلح 
و یا حتی هدایت دخالـت نظـامی پاسـخ داده    

ــی   ــه م ــت، از جمل ــداخالت   اس ــه م ــوان ب ت
ــت ــال   بشردوس ــومالی در س ــامی در س انه نظ

، کـوزوو در  1999، یوگسالوي در سال 1993
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اشــاره 2003و دارفــور در ســال 1998ســال 
کرد. اقـداماتی کـه بیـانگر پیونـد ناگسسـتنی      

المللی با حقـوق بشـر   حفظ صلح و امنیت بین
).260، ص 1391است (سجادپور و محمدي، 
المللـی، مـا شـاهد    در این تحوالت جامعه بین

ســعه هنجارهــا و اقــدامات نــوین بــا هــدف تو
حمایت از حقوق بشر و بـا تأکیـد بـر توسـعه     

باشیم. ایجاد المللی میدستیابی به عدالت بین
هایی از سوي سازمان ملل در ارتباط بـا  دادگاه

هــاي داخلــی یافتــه در جنــگجــرایم ارتکــاب
و همچنـین  )20(و یوگسـالوي سـابق  )19(رواندا

ــین   ــري ب ــوان کیف ــیس دی ــیتأس از )21(الملل
المللـی در زمینـه   اقدامات اساسی جامعه بـین 

دهنـده  مبارزه بـا نقـض حقـوق بشـر و نشـان     
المللـی و برتـري   حرکت به سمت عدالت بـین 

ــدي،    ــجادپور و محم ــت (س ــر اس ــوق بش حق
).250-253، صص 1391

يهایموضع تحریج حقوقینتا. 6
يشورايناقض حقوق بشر از سو

تیامن
به اینجـا مشـخص شـد    از مطالب قبل تا

هـاي نـاقض حقـوق    که وضع و اعمال تحـریم 
باشـد. عـدم   بشر، فاقد مشروعیت حقوقی مـی 

هــا، دو گونــه تحـریم مشـروعیت حقــوقی ایـن  
نتیجه را در پی دارد: عـدم الـزام کشـورها بـه     

ــن تحــریم  ــت ای ــا و ایجــاد مســئولیت  رعای ه

المللی براي سازمان ملل و شوراي امنیـت  بین
قوق بشر.  در قبال نقض ح

ــو   .6-1 ــورهاي عض ــه کش وظیف
هـاي  سازمان ملل در قبال تحـریم 

ناقض حقوق بشر
اعضـا  «منشـور مقـرر شـده    25در ماده 

يمات شــوراینــد کــه تصــمینمایموافقــت مــ
، که بر طبق منشور اتخاذ شده استرا ت یامن

مـاده ایـن  مفهـوم  )22(. »نـد یقبول و اجرا نما
يمات شـورا یتصـم در صـورتی کـه   است که

بـر طبـق منشـور    ، هـا میت از جمله تحـر یامن
ملـل را  و اهـداف سـازمان  اصـول ، مثالً نباشد

نقض کند، کشورها الـزام قـانونی بـه قبـول و     
اثـر حقـوقی   )23(اجراي آن تصمیمات ندارنـد. 

منــوط بــه ی، المللــنیرکــن بــقطعنامــه یــک
فـرخ سـیري،   باشـد ( یت آن رکـن مـ  یصالح
ــادات م؛ 32، ص1387 ــس ص ، 1384ی، دانی
در تعـارض  و در صورت اتخـاذ تصـمیم  ) 212

هـاي مقـرر در   معاهده مؤسس و صـالحیت با
ارات یـ و اخت6فیطه وظایعمل خارج از حآن، 

بـر آن مترتـب   یچ اثر حقوقیقلمداد شده و ه
.Sonnenfeld,1998,p)باشد نمی 9).

ن راســتا پروفســور بــاوت معتقــد یــدر ا
وجـود نـدارد کـه هرگـاه     یلـ یچ دلیه«:است

ي ارات شـورا یـ طـه اخت یخـارج از ح ی میمتص

6. Ultra Vires
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آور هـاي عضـو الـزام   امنیت باشد، براي دولـت 
25ها به موجـب مـاده   تلقی گردد، زیرا دولت

اند که تصمیمات ایـن شـورا را   منشور پذیرفته
در صورتی که منطبق با منشور باشـد، قبـول   
کنند. بنابراین هر تصمیمی که در مغایرت بـا  

یتلقـ آور بایـد الـزام  منشور اتخاذ شده باشد، ن
.Bowett,1994,p)»شود . به عقیده ایشان ( 95

هیچ مبنایی وجود ندارد کـه اسـتدالل کنـیم    
شورا به عنـوان یـک رکـن سیاسـی مشـمول      

باشد. در ایـن زمینـه   نمیultra viresدکترین 
ــین المللــی دادگســتري نیــز در رأي دیــوان ب

یاسـ یسیژگـ یو«خود اعالم نمـوده  مشورتی 
توانـد موجـب معـاف بـودن آن     یک رکن نمی

از منشـور  یت مفاد قـرارداد ناشـ  یرکن از رعا
ICJ Reports)» گردد ,1948, . در نتیجه، ( 64

هاي ناقض حقوق بشر به لحـاظ نقـض   تحریم
خـارج از  الملـل،  موازین منشور و حقوق بـین 

ــالحیت  ــارات و ص ــرو اختی ــانونی  قلم ــاي ق ه
تلقی فاقد اعتبار حقوقی شوراي امنیت بوده و

شود. از این جهت نه تنها براي کشـورهاي  می
بلکـه  )24(باشـد آور نمیعضو سازمان ملل الزام

وظایف و تعهدات کشورها در قبال حمایـت از  
هـا را  گونـه تحـریم  حقوق بشر، مقابله بـا ایـن  

نماید.  اقتضا می

المللـی بینمسئولیت. مبانی 6-2
شوراي امنیت در قبال نقض حقوق 

هایمبشر در تحر
ــازمان ــین س ــاي ب ــیه ــاظ  الملل ــه لح ب

ــطح    ــالیف در س ــوق و تک ــورداري از حق برخ
مستقل ازداراي شخصیت حقوقیالمللی، بین

و از )11-17، صص 1389اعضا بوده (طالیی، 
ــراي انجــام وظــایف خــود   ــوقی ب اهلیــت حق

).66-69، صص1378، دخداییک(ند برخوردار
اي از منشور، از شخصیتاگر چه در هیچ ماده

حقوقی سازمان ملل بـه صـراحت سـخنی بـه     
میان نیامده است، اما دسـتیابی بـه اهـداف و    
اصول منشـور ملـل متحـد، وجـود شخصـیت      
حقوقی براي سازمان ملل را غیر قابل اجتناب 

.Brownlie,1998,p)سازد می مـاده  . در (678
همچـون حفـظ   اىیـه منشور اهـداف عال یک

ــیــتصــلح و امن ــالمللــى، ینب ط توســعه رواب
ــتانه ــل،  دوس ــین مل ــارى  در ب ــول همک حص

المللـی داراي  المللى در حل مسـائل بـین  ینب
هــاي اقتصــادي اجتمــاعی فرهنگــی و  جنبــه

بشردوستانه و براي سازمان ملل تعیـین شـده   
.Brownlie,1998,p)است  . از این مـاده  (679

ــه صــورت ضــمنی  کــه شــودمــیاســتفادهب
ــل ینمؤسســ ــازمان مل ــکیجــادقصــد اس ی

د؛ چـرا  انرا داشتهالمللىینقوقى بحیتشخص
یتاشتن شخصـ که نیل به این اهداف بدون د
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بـودن امکـان   یـف حقوقى و صاحب حق و تکل
به )25(. در مجموع از مواد مختلف منشورداردن

متحدشود که سازمان ملل آسانى استفاده مى
یتو حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخص

، 1377ا، نیـ (قربـان هستندالمللىینحقوقى ب
).51ص 

هــاي وجـود شخصــیت حقــوقی ســازمان 
المللـی  بینیواندمشورتی آراى المللی در بین

دریـوان ددادگستري نیز انعکاس یافته است. 
یهقضـ در1949سـال  رأي مشورتی خود در 

ــه   ــارت وارده ب ــان خس ــل  کارکن ــازمان مل س
سازمان ملل اعضاى«دارد:اظهار مى)26(متحد

انـد کـه   اهى به وجود آوردهمتحد متفقاً دستگ
مسـتقل اسـت، و   المللـى ینبیتداراى شخص

حقـوقى و  یـب تواند اقـدام بـه تعق  مىینبنابرا
بــراى جبــران المللــىیندادخواســت بــئــهارا

، مـأموران خـود  یـا خسارت وارده بر سـازمان  
اعـم از  ید، دولت واردکننده خسارت بنمایهعل

»نباشد.یاآنکه آن کشور عضو سازمان باشد 
(I. C. J Reports,1949, p.174)همچنــین

خـود در  1956در رأى مشورتى سـال  یواند
یتصـالح یرامـون پاسخ به مجمـع عمـومى پ  

بـه طـور   کار،المللىینادارى سازمان بدادگاه
توانـد بـه   مىیونسکوکند که مىییدضمنى تأ

یـــد. نماعنـــوان خواهـــان اقامـــه دعـــوا   

(Encyclopedia of Public International

Law,Vol:2, p. 157)

بــــراي حقــــوقى یتشخصــــوجـــود  
المللى، صالحیت برخـورداري  ینهاى بسازمان

از حقوق و وظایف را به دنبال دارد. صـالحیت  
برقـرارى روابـط   ، طـرح دعـوا  انعقاد معاهـده،  

و یــــامنــــدى از مزابهــــرهیپلماتیــــک و د
ــون ــایتمص ــازمانه ــوق س ــاي ي آن، از حق ه

.Brownlie,1998,pp)المللی اسـت  بین 681-

. از سوي دیگر وقتـی کـه یـک سـازمان     (687
بایـد  شخصیت حقوقی مستقلی از اعضـا دارد،  

المللــی در قبــال تخلــف از از مســئولیت بــین
ــد    ــوردار باشـــ ــز برخـــ ــایفش نیـــ وظـــ

(Brownlie,1998,p. ، چــــرا کــــه   (686
المللـی بـه عنـوان اشـخاص     هاي بـین سازمان

حقـوق  حقوقی، وظایف و تعهداتی را بر اساس
نقـض  الملل بر عهـده دارنـد و در صـورت    بین

و عـدم رعایـت تعهـدات    یا الملل وحقوق بین
ــت ــهموافق ــاي نام ــینه ــیله  ب ــه وس ــی ب الملل
، اعم ازاینکه در قالب فعل یـا تـرك   هاسازمان

ــد،   ــل باش ــین فع ــئولیت ب ــی داراي مس الملل
.Amerasinghe,2005,pp)گردند می 386 &

این اصل الملل بینحقوق ؛ چه اینکه در(400
کـه ارتکـاب هـر عمـل متخلفانـه      مسلم است 

المللی است لی متضمن مسئولیت بینالملبین
).133-134صص، 1384، یمانز(
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ــی. 6-3 ــر  یتطببررس ــی عناص ق
ـ یمسئول المللـی در وضـع و   ینت ب

هاي ناقض حقوق بشر یماعمال تحر
ــه مســئولیت   اگــر چــه قواعــد مربــوط ب

قوق عرفی دارند، اما المللی بیشتر جنبه حبین
زیادي جهت تدوین این مقررات انجـام  تالش 

.Amerasinghe,2005,p)شــده اســت  400) .
الملل که وظیفه تـدوین  کمیسیون حقوق بین
، الملـل را بـر عهـده دارد   و توسعه حقوق بین

ــال ــد از س ــا بحــث و بررســی در  بع ــد ه قواع
طـرح  2001، در سـال  المللـی مسئولیت بین
المللـى نیبـ تیمسـئول رامونیپنهایی خود را 

در ایـن  البتـه )27(ها ارائه نمـوده اسـت.   دولت
ها سخنی بـه میـان   سئولیت سازماناز مطرح 

ده شـ نینکه قواعد تدویاما با توجه به انیامده، 
در این طرح، برگرفته از قواعـد عرفـی حقـوق    

الملل است که همـه اشـخاص حقـوقی را    بین
ولیت حقـوق مسـئ  تـوان شـود، مـی  شامل می

الملـل  را به تمام تابعان حقوق بـین المللیبین
ــت ــم از دول ــازماناع ــا و س ــا ســرایت داد ه ه

و )78ص، 1383، 2ج، دییه و پلـه ، دین(کک
در ارزیابی مسئولیت شوراي امنیـت در قبـال   

هاي ناقض حقوق بشر نیز از ایـن  وضع تحریم
قواعد استفاده کرد.  
ــاس   ــر اس ــاده ب ــئولیت  2م ــرح مس ط

ــت ــدول ــق مســئولیت  )2001(ا ه ــراي تحق ب

ــین ــی، وجــود دو عنصــر  ب ــد الملل ــض تعه نق
. دیـوان  قابلیت انتساب الزم استو المللیبین
المللی دادگستري نیـز در آراي متعـددي   بین

ــر    ــن دو عنص ــی، ای ــورتی و ترافع ــم از مش اع
اساسی را مـورد بررسـی و تطبیـق قـرار داده     

شود.  هایی از این آراء اشاره میاست. به نمونه
کومـار  ي مشورتی دیوان در قضیهرأ

نیادروانید)28()1999آوریل29آسامی( 
مـأمورین و متخصصـین   تأکید نمود که هیقض

انجـام مأموریـت، از  حـال درسـازمان ملـل  
انجـام بـراي الزمهـاي و مصـونیت امتیـازات 

برخوردارند. همچنین با توجه به اینکه وظایف
ل توسـط دبیـر   مصونیت این مأمور سازمان مل

کل به نماینده مالزي در سـازمان ملـل اعـالم    
برمالزيشده بود، دیوان اعالم کرد که دولت

بـوده  خـود، مکلـف  المللیتعهدات بیناساس
مقامـات ومحـاکم اطـالع این موضـوع را بـه  

ــود  ــالحه خ ــالزي   ص ــت م ــا دول ــاند، ام برس
رسانی و اقدام الزم را در ایـن خصـوص   اطالع

ت. از این جهت دولت مالزي از انجام نداده اس
منشــور105مــادهموجــبنظــر دیــوان بــه 

و سـایر مقـررات مرتکـب نقـض     مللسازمان
المللـی بــه عنـوان یکـی از ارکــان    تعهـد بـین  

المللی گردیده است؛ امـري کـه   مسئولیت بین
تیاساس مسـئول دیوان در رأي دیگري آن را 

.I)اعــالم نمــوده اســت المللــىنیبــ C. J
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Reports, 1949, p. p. . از ســوي (174-17
دیگر با استناد بـه عنصـر قابلیـت اسـتناد در     

مادهکه از آن در-المللیتحقق مسئولیت بین
بـه الملـل بـین حقـوق طرح کمیسیونچهار

دیـوان  -استشدهیادعرفییک قاعدهعنوان
دولتـی اعـم از   رکنهرتصریح نمود که رفتار
دولـت  آنمنزلـه عمـل  اجرایی، قضایی و... به

بوده و به آن دولت منتسب است. لـذا دیـوان   
موضـوع  بررسـی درمـالزي هـاي قصور دادگاه

دانسـت و مـذکور قاعـده مشـمول رامصونیت
قابـل اعمـال ناشـی از مالزيدولتمسئولیت

بـدین  )29(شـمرد. آن را محـرز ارکـان انتساب
ــد      ــض تعه ــر نق ــود دو عنص ــا وج ــب ب ترتی

ر این پرونـده، از  المللی و قابلیت انتساب دبین
المللی دولت مـالزي  نظر دیوان، مسئولیت بین

-255، صص 1391، زادهیملکمحقق گردید (
253.(

مریکا بـه  رأي دیوان در قضیه حمله ا
دیوان در این رأي )30(:سکوهاي نفتی ایران

مسئولیت هر یک از طرفین دعوا را با توجه به 
المللی یعنی نقض تعهـد  عناصر مسئولیت بین

قابلیت انتساب عمل متخلفانه، مورد بررسی و 
قرار داد. دیوان اسـتدالل امریکـا را مبنـی بـر     
اینکه حمله به سکوها بر مبناي دفاع مشـروع  

پـذیرد و ایـن بیـانگر    صورت گرفته است، نمی
نقض تعهدات دولت امریکا مبنی بر تخلـف از  

اصل مسلم منشور سازمان ملل مبنی بر منـع  
ز سوي دیگر در موضوع توسل به زور است و ا

حمالتانتسابطرفیکازقابلیت انتساب، 
وامریکاییهايکشتیبهسوي ایرانازادعایی

ینفتـ سـکوهاي انهـدام انتسابدیگراز سوي
دولت . استطرحقابلمتحدهاالتیابهرانیا

سـکوهاي  بـه حمالتـش کهبودیمدعکایامر
کـه  بـوده یحمالتـ بـه پاسـخ دررانیاینفت

بــه ینفتــســکوهايازیرانــیاوهــايرین
متحـده  االتیـ اپـرچم تحـت هـاي یکشـت 
ییادعـا حمـالت یبررسـ بـا وانید. اندداشته

از کـدام چیهـ کـه دیرسجهینتنیابهکایامر
رانیـ ابـه انتسـاب قابـل مـذکور حمـالت 

.Oil Platforms Case,paras)باشـد ینمـ  57-

متحـده بـه  االتیـ احملـه بـا رابطـه در(61
ن حملهیارشیپذبهتوجهباینفتسکوهاي

کـه  اسـت واضـح کـامالً دولـت نیـ اسوياز
کـا  یامرمتحـده االتیـ اارتـش توسـط حمله

دولـت  نیـ امشـخص رکنورفتهیپذصورت
دهیـ گردیعملـ نیچنـ مرتکـب یعنی ارتش 

، دولـت ارکـان رفتـار در چـارچوب واسـت 
ونیسیکمموادسینوشیپدر طرحمطروحه
قابلمتحدهاالتیاولتدبهالمللنیحقوق ب

-258ص، ص1391، زادهیملک(انتساب است
255(.
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ت یجــاد مســئولیاین دو عنصــر اصــلیــا
وان از جملـه در یـ گـر د یديدر آرایالمللنیب

وکیـ پلماتیدنیمـأمور هیبه قضـ مربوطرأي
تهـران  درکـا یمرمتحـده ا االتیـ ایکنسـول 
ه یـ کـاراگوا عل ینيمربوط به عـوا ، رأي1980

مربـوط بـه   ، رأي1986کـا  یمرمتحده ایاالت ا
جـرم مجـازات منـع و ونیکنوانسـ جـراي ا

هیـ علنیهرزگـو ویبوسـن يدعـوا ، دیژنوسـ 
د یـ ک.... مورد تأو2007نگرو مونتهوصربستان

صصـ ، 1391، زادهی(ملکـ قرار گرفتـه اسـت  
282-266(.

المللـی و  به هر حال از قوانین عرفی بین
دادگسـتري  المللـی همچنین رویه دیوان بین

آید که در صورت وجود دو عنصـر  دست میبه
ــاب،  ــت انتس ــد و قابلی ــض تعه ــئولیت نق مس

یابـد و بـه لحـاظ عـرف     المللی تحقق مـی بین
الملل، این مقـررات اختصاصـی بـه    حقوق بین

ــت ــازمان  دول ــورد س ــدارد و در م ــا ن ــاي ه ه
المللی نیز قابـل تطبیـق اسـت. در بحـث     بین

با توجـه بـه   ها، نقض حقوق بشر در اثر تحریم
مطالبی که مستدالً مطرح شـد، هـر دو رکـن    

المللـی وجـود دارد. بـا وضـع و     مسئولیت بین
هایی کـه نقـض حقـوق بشـر از     اعمال تحریم

طریق آنها مسلم است، با توجه بـه مقـررات و   
الزاماتی که در زمینه رعایت حقوق بشر وجود 

یعنـی  المللـی مسئولیت بـین دارد، عنصر اول 

یابد. شوراي امنیـت بـه   د، تحقق مینقض تعه
هـایی  تواند تحـریم لحاظ مقررات منشور، نمی

وضع کند که اصول و اهداف سـازمان ملـل را   
هاي ناقض حقوق بشر عالوه نقض کند. تحریم

، 1بر نقض اسناد اختصاصی حقوق بشر؛ مـواد  
کند و این تخلف منشور را نقض می55و 24

سـازمان ملـل   المللی این رکن از تعهدات بین
باشد.  متحد می

قابلیت انتساب ی عنیدر مورد عنصر دوم 
ــ  ــدات ب ــف از تعه ــنیتخل ــوع الملل ی در موض

طـور کـه   همـان هاي ناقض حقوق بشر؛تحریم
مطـرح  يدادگسـتر یالمللنیبوانیديدر آرا

ــا الهــام از طــرح کم  ون حقــوق یســیشــد و ب
یالمللــنیت بــیالملــل در مــورد مســئولنیبــ

هماننـد المللـى نیبـ هـاى زمانسـا ، هـا دولت
، سـتند ینقـى یحقوعىیطباشخاص، هادولت
یـک  کارمنـدان وهـا ارگانواقععالمدربلکه

و کننـد مـى فهیوظانجامآنطرفازسازمان
سـازمان کیـ هاىارگاناعمالبر این اساس، 

در مقام انجام مسـئولیت انجـام   کهالمللىنیب
ــی ــت  م ــب اس ــازمان منتس ــه آن س ــرد، ب گی

، بـه نقـل از   62-63صـص  ، 1377نیـا،  قربان(
(Yearbook of International Law

Commission, 1975,p.90)  سازمان ملـل در .
عمل نیز در برخی موارد از جمله در اقـدامات  

ــدامات نیروهــاي حــافظ صــلح،  مســئولیت اق
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هـــاي خـــود را پذیرفتـــه اســـت    ارگـــان
(Brownlie,1998,p. بنابراین مسئولیت (686

هـا کـه   ی از نقض حقـوق بشـر در تحـریم   ناش
شـود،  توسط اعضاي شوراي امنیت اعمال مـی 

به شوراي امنیت و سازمان ملل منتسب است 
هـا،  و این سازمان در وضع و اعمال این تحریم

المللی بوده و ملزم اسـت  داراي مسئولیت بین
نتایج ناشی از ایـن مسـئولیت از جملـه لـزوم     

اعاده وضع به حالـت  ها و پایان این نوع تحریم
سابق، لزوم جبـران خسـارت ناشـی از نقـض     
حقوق بشر و سایر نتـایج را بـر عهـده گیـرد.     
البتــه در مــورد چگــونگی اجــراي مســئولیت 

المللــی ناشــی از نقــض حقــوق بشــر در  بــین
هـا و اینکـه چـه شـخص یـا اشـخاص       تحریم

حقیقی یـا حقـوقی، حـق طـرح دعـوا دارد و      
ه رسیدگی در همچنین در مورد مرجع صالح ب

مشخصـی  این مسئله؛ هنوز مقررات و یا رویه
ضــرورت دارد اندیشــمندان و وجــود نــدارد و 
وارد میـدان بـا شـهامت   بشر دلسوزان حقوق 

هـا و ارائـه نظریـات    ده و بـا انجـام پـژوهش   ش
الملـل؛  متقن و مبتنی بر موازین حقـوق بـین  

المللـی مـدافع   هـاي بـین  سـازمان بخـش  الهام
ها و سایر اشخاص حقـوقی  ولتدحقوق بشر و 

خطیر باشند. و حقیقی در این عرصه

فرجام
اگر چه بـر اسـاس فصـل هفـتم منشـور      
سازمان ملل، شوراي امنیت صالحیت استفاده 
از ابزار تحریم در راستاي حفظ صلح و امنیت 

اما این صالحیت محدود به ،المللی را داردبین
ل شرایطی از جمله رعایت اهداف و اصـول ملـ  

ــت در     ــوراي امنی ــع ش ــت. در واق ــد اس متح
اقدامات خـود وظیفـه دارد بـر طبـق حقـوق      

الملل به ویـژه منشورسـازمان ملـل رفتـار     بین
ــن   ــد. از ســوي دیگــر، مطالعــه پیامــد ای نمای

هـا بـر کشـورهاي هـدف، نشـان دهـد       تحریم
آمیـزي بـر   بـار و فاجعـه  اثرات زیـان ها، تحریم

وان حقوق بشر داشـته و مـردم عـادي بـه عنـ     
قربانی اصـلی، بیشـترین رنـج و مشـقت را در     

اند. به لحـاظ  ها متحمل شدهبسیاري از تحریم
االجرا بودن بسیاري از موازین حقوق بشر الزم

هـاي قـانونی   تو همچنین با توجه به محدودی
ــال   ــت در منشــور، وضــع و اعم شــوراي امنی

خـارج از قلمـرو   هاي ناقض حقوق بشر، متحری
نیت تلقی شده و از اعتبار صالحیت شوراي ام

رو باشـــد. از ایـــنحقـــوقی برخـــوردار نمـــی
بـر اسـاس   کشورهاي عضو سازمان ملـل کـه   

منشور، اقدامات شوراي امنیـت را در  25ماده 
اند، بـه دلیـل   صورت انطباق با منشور پذیرفته

تخطی این شورا از اختیـارات قـانونی، الـزام و    
هـاي نـاقض حقـوق    تکلیفی در رعایت تحریم
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بشر ندارنـد، بلکـه تعهـدات ایـن کشـورها در      
هـا  گونه تحریمزمینه حقوق بشر، مقابله با این

نمایـد. ضـمن اینکـه برخـورداري     را اقتضا می
المللی از شخصـیت حقـوقی،   هاي بینسازمان

هـایی را بـراي   که حقوق و صـالحیت همچنان
آنها به دنبال دارد، تکالیفی را نیـز در رعایـت   

نماید که در ی، متوجه آنان میالمللقوانین بین
المللی آنهـا را در  صورت تخلف، مسئولیت بین

پی دارد. از این رو، شوراي امنیـت و بـه تبـع    
هاي نـاقض  سازمان ملل، به دلیل وضع تحریم

هنجارهاي بنیادین حقوق بشـر کـه برخـی از    
آنها همچون حق حیات، در قامت قاعده آمـره  

وانین مرتکـب تخلـف از قـ   ظاهر شـده اسـت،   
ــین ــدات  ب ــی مصــرح در منشــور و معاه الملل
المللی حقوق بشر شده و داراي مسئولیت بین
گردنـد و بایـد تبعـات ناشـی از     المللی میبین

المللی، از جمله لزوم برگرداندن مسئولیت بین
وضع به حالت سابق و جبـران خسـارت را بـر    

دوش کشند.

هاپانوشت
هــاي ســازمانعــالوه بــر شــوراي امنیــت، نهادهــا و . 1

52اي نیـز بـا توجـه بـه مـاده      المللـی منطقـه  بین
تواننــد جهــت حفــظ صــلح و امنیــتمنشــور مــی

اقدام به وضع تحریم نمایند.المللیبین
تـوان بـه تعریـف تجـاوز در     ها می. از جمله این تالش2

توسط مجمع عمومی سازمان ملل 3314قطعنامه 
اشاره کرد.1974در سال 

هاي تحریمـی باعـث   گسترده رژیمتصویب و اجراي. 3
تحـریم  هدهه نود را ده،شد که برخی نویسندگان

ــام ــد ن Conroy and others)نهادن ,2000,p. 1) .
دهـد  هاي شوراي امنیت نشان میمطالعه قطعنامه

2004تا 1990که این شورا در فاصله زمانی سال 
قطعنامـه در زمینـه وضـع تحـریم در     60بـیش از  

Staibano)اسـت  صادر نمـوده کشورهاي مختلف 

and Wallensteen, 2005,pp. 20-21, Table 2).
، نقطه 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب سال . 4

عطف تحوالت حقوق بشراست. به لحـاظ انعکـاس   
آور بعـدي از  هنجارهاي این اعالمیه در اسناد الـزام 

المللی حقوق سیاسی و مدنی، جمله در میثاق بین
اجتمـاعی و  -لمللـی حقـوق اقتصـادي   امیثاق بین

فرهنگی و نیز تبلور این مـوازین بـه عنـوان عـرف     
المللی و حتی در برخی موارد مثل حق حیـات  بین

آمره، مفاد ایـن اعالمیـه خصیصـه    در قامت قاعده
آور پیدا نموده است.الزام

ها، منشـور حقـوق اقتصـادي و    از جمله این قطعنامه. 5
/G/resهـا، ( وظـایف دولـت   3281, )اعالمیـه  1974

/G/resحاکمیت دائمی بـر منـابع طبیعـی(    1803,

کنی گرسنگی و سوء )و اعالمیه جهانی ریشه1962
,G/res/3348تغذیه( باشد. این اسناد بـه  ) می1974

هـا در زمـان   عنوان معیارهاي محدودکننده تحریم
ــرد  وضــع تحــریم ــرار گی ــد مــورد لحــاظ ق هــا بای

)Bossuyt, 2000, para. 25(.
برخـی دیگـر از اسـنادي کــه نـاظر بـر حـق حیــات       . 6

ــارت ــواد اهســتند، عب ــد از: م ــل 6و 2، 1ن پروتک
یک اعالمیه اختیاري حقوق مدنی و سیاسی، ماده

4تکـــالیف انســـانی، مـــادهمریکـــایی حقـــوق و ا
ــیون ا ــو  کنوانس ــر، م ــوق بش ــایی حق 2و1اد مریک

مریکایی حقـوق بشـر،   پروتکل الحاقی کنوانسیون ا
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وانسیون اروپـایی حقـوق بشـر، پروتکـل     کن2ماده
4کنوانسیون اروپایی حقـوق بشـر، مـاده   6شماره 
فریقایی حقـوق بشـر و ملـل، کنوانسـیون     امنشور 

پیشگیري و مجازات جنایت ژنوسـید، کنوانسـیون   
ــاده     ــد، م ــت آپارتای ــازات جنای ــق و مج 24تعلی

المللی یوگسالوي سابق، مـاده  اساسنامه دیوان بین
ــ 23 ــنامه دیـ ــیناساسـ ــدا،  وان بـ ــی روانـ المللـ

هاي شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعی ملـل     قطعنامه
(وکیـل،  1989مـه  24و 1984مه 25متحد در 

.)266، ص1383
حق حیات از سوي کمیته حقوق بشر سـازمان ملـل   . 7

شـده کـه   ترین حقـی مطـرح  متحد به عنوان عالی
هـاي اضـطراري همگـانی، قابـل     حتی در موقعیـت 

UN Human Rights)باشــد پوشــی نمــیچشــم

Committee, General Comment 6/16, 1982,

411, 431).
کنوانسـیون حقـوق   53بر اسـاس مـاده  قاعده آمره . 8

ــزامهقاعــد)، 1969(ویــنمعاهــدات حقــوق آورال
جهـانی  هباشد که از سوي جامعـ الملل عام میبین

و تخطـی از آن  استها در کل پذیرفته شدهدولت
همگر با قاعـد ،تواند تغییر کندممکن نیست و نمی

الملـل کـه داراي همـان ویژگـی     جدید حقوق بین
. برخی از نویسندگان معتقدند که از (آمریت) باشد

تجلـی بـارز کرامـت    به عنـوان حقوق بشرآنجا که 
این حقوق با مورد پذیرش قرار گرفته است، انسان

باید به عنوان تکلیفـی  و شدهکرامت انسان عجین 
الملـل ناشـی   آمـره حقـوق بـین   هقاعـد که از یک

، خـوزه جیـل  (مـورد احتـرام قـرار گیـرد     ،شودمی
1379.(

حملهپیامنیت درشورايسرد،جنگپایانازپس. 9
فـارس، اول خلـیج جنـگ آغـاز وکویـت بهعراق

کـرد تصـویب علیه عراقراايگستردههايتحریم
هـا ایـن تحـریم  ادامه داشت.سال12مدتبهکه
(زهرانی برجاي گذاشترافراوانیپیامدهايوآثار

هـا،  . بر اساس گزارش)141،ص1389خواه،و دولت
میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال کـه بـین   

کودك از هـر هـزار   56، 1992تا 1984هاي سال
بـه دو  1999تـا  1994هاي کودك بود، بین سال

کودك از هر هزار کودك دچـار  131برابر رسید و 
میر شدند و بنا بـه گـزارش یونیسـف پـنج     مرگ و 

هزار تا شش هزار کودك زیر پنج سال در هـر مـاه   
UNICEF, Iraq Child)در عـراق تلـف گردیدنـد    

and Maternal Mortality Surveys, http: //www.

unicef. org/reseval/ iraqr. Html). عالوه بر اینکه
افزایش سقط جنین بیانگر آن بود که صـدها هـزار   
کــودك، نــارس و قبــل از تولــد مــرده بودنــد      

)Cortright, 2002, pp. ــران 27-36 ــدت بح ). ش
ــانی در  ــئول    انس ــه مس ــود ک ــدي ب ــه ح ــراق ب ع

کننده اقدامات بشردوستانه سازمان ملـل  هماهنگ
ــراق(  ــور ع ــر Denis J. Hallidayدر ام ) در اواخ

هـاي  در اعتراض به ادامـه تحـریم  1998سپتامبر 
منجر به کشـتار و نـابودي   اقتصادي این کشور که

شود، از مقـام خـود اسـتعفا نمـود     گناه میافراد بی
)(http: //www. globalpolicy. org/security/

sanction/dhall2. Htm و جانشــین وي ((Hans von

Sponeck) هاي پایان تحریم1999نیز در سپتامبر
,Kondoch)شده علیه عراق راوضع 2001, p. 298)

ی یـ و دارواییتسـهیل انتقـال مـواد غـذ    به منظور 
.D)بیشتر خواستار شد  Jehl, , 1999,p.10).

اعالمیـه مجمـع   همچـون حق توسعه در اسـنادي  . 10
عمــومی ســازمان ملــل در مــورد حــق توســعه در 

، بیانیه ریو درباره محیط زیست و توسعه در 1986
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، اعالمیه کنفرانس جهـانی حقـوق بشـر در    1992
اجتماعی یه کنفرانس توسعهو اعالم1993وین در 

شناســایی شــده اســت.  1995کپنهــاگ در ســال 
1996کمیســیون حقــوق بشــر نیــز در ســال     

اي را از طریق اجماع در مورد حق توسـعه  قطعنامه
.UN DOC)اسـت  بـه تصـویب رسـانده    , 1996,

مفهوم حق توسعه به عنوان یکی از حقوق .(51/15
ال ون مزبـور در سـ  یبشر اولین بـار توسـط کمیسـ   

ــه1997 ــناخته در قطعنامـ ــمیت شـ ــه رسـ اي بـ
.UN DOCشده( HRC Res. 3314, )و مـورد  1997

، صـص  1383پذیرش قرار گرفـت اسـت (وکیـل،    
308-307(.

لحــاظ هــاي عــراق ازبــه اذعــان محققــان، تحــریم. 11
ــو ــین    ، گيمحت ــرا در ب ــمانت اج ــتردگی و ض س

هـاي تحریمـی کـه تـاکنون توسـط شـوراي       رژیم
حصــر بــه فرد(طباطبــائی، امنیــت وضــع شــده، من

ــاریخ   )73، ص 1379 ــریم در ت ــدیدترین تح و ش
,Arnoveباشد (میسازمان ملل 200, p.151(.

Garfieldجهــت مطالعــه بیشــتر رك: (. 12 ) در 1999,
هـاي  ثیرات منفـی تحـریم  این مقالـه نویسـنده تـأ   

اقتصادي را بر بهداشت، خدمات بهداشتی، امنیـت  
از کوبـا، هـائیتی و   غذایی بر اساس اطالعـاتی کـه   

بررسی نموده است.،عراق در دسترس بوده
هاي مجمع عمومی در از جمله این موارد، قطعنامه. 13

خصوص ایجاد مسائل و مشکالت حقوق بشري در 
.Res)یکجانبـه،  هايتحریم 54/172, 2000; Res.

53/14, 1998; Res. 52/120, 1997; Res. 51/103,

دربـاره  ن حقوق بشرکمیسیوهايقطعنامه(1996
.Res)هاي یکجانبـه،  رعایت حقوق بشر در تحریم

1998/11; Res. 1999/21 ; Res. 1997/7; Res.

1996/9 ; Res. 1995/45 ; Res. 1994/47; Res.

1993/59 ; Res. 1992/39 ; Res. 1991/79)(
ــه ــیون در  قطعنام ــن کمیس ــاي ای ــارهه ــرات ب اث

ــتانهبشر ــریمدوســـ ــدي، تحـــ ــا در برونـــ هـــ
ــه1997/77;1998/82( ــمی )، قطعنام ــا و تص مات ه

نگرانی از اثرات کمیسیون فرعی حقوق بشر درباره
.DeC)هاي اقتصادي بر حقوق بشـر،  منفی تحریم

1999/111 ; DeC. 1998/112 ;Res. ابراز (1997/35
دوسـتانه اثـرات بشر نگرانی این کمیسـیون دربـاره  

.Resها در بروندي(تحریم 1996/4.(
آمیـز  هاي شوراي امنیت علیه برنامه صـلح مهقطعنا. 14

هـاي  ند از: قطعنامـه ااي ایران تاکنون عبارتهسته
ــال 1737و 1696 ــه ؛ قط2006در س 1747عنام

در 1835و 1803هـاي  ؛ قطعنامـه 2007در سال 
ــال  ــه 2008س ــال 1887؛ قطعنام ؛ 2009در س

1984و قطعنامـه  2010در سال 1929قطعنامه 
مطالعه متن انگلیسـی ایـن   جهت. 2011در سال 
ها بـه آدرس اینترنتـی سـازمان ملـل بـه      قطعنامه
www. un. org/docs/sc/unsc_resolutionsنشانی 

و براي مطالعـه مـتن فارسـی بـه آدرس اینترنتـی      
www. irannuclear. net.مراجعه شود

هـاي  ه در رابطه با اصـل مشـروعیت تحـریم   اگر چ. 15
جانبه اختالف نظر وجود دارد (براي مطالعه در یک

ــات ر ــن اختالف ــی(ك: خصــوص ای ، 1376، زادهول
ــ ,KADKHODAEE) و (71-80صص Vol. 2,

توانند در اي معتقدند که کشورها می))و عده1996
علیـه یکـدیگر   بزار فشـار اقتصـادي   بط خود از اروا

هـا  کنند امـا در صـورتی کـه ایـن تحـریم     استفاده
منجر به نقـض حقـوق بشـر در کشـورهاي هـدف      

؛در عدم اعتبار آن شکی وجود نـدارد ،تحریم شود
چــرا کــه رعایــت حقــوق بشــر بــر اســاس منشــور 
ســازمان ملــل و معاهــدات متعــدد حقــوق بشــري 
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. لـذا از ایـن   سـت هاها و دولتوظیفه همه سازمان
هــاي هــاي یکجانبــه و تحــریمحیــث بــین تحــریم

ــه   ــدارد. از جمل ــاوتی وجــود ن ــت تف شــوراي امنی
هــايمــواردي کــه نقــض حقــوق بشــر درتحــریم 

مریکـا علیـه   یکجانبه قابل بررسی اسـت، تحـریم ا  
ایران در خصـوص فـروش هواپیماهـاي ایربـاس و     

باشـد کـه در خصـوص    بوئینگ و قطعات آنهـا مـی  
سـوانح هـوایی ناشـی از کمبـود     ی درتلفات انسـان 

تـوان  گونه هواپیماهاي مطمئن و لوازم آنها میاین
مریکا عاملی انکارناپذیر در نقـض  هاي اگفت تحریم

حق حیات مردم ایران بوده است.
با اینکه استفاده از زور و حتی تهدید به اسـتفاده از  . 16

بـر  زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضـی کشـورها،   
رژیـم  ده اسـت،  شور ملل متحد منـع شـ  اساس من

هـاي اخیـر بـا    مریکا در مـاه صهیونیستی و دولت ا
بـه صـراحت   المللـی، ایـران را   نقض مقـررات بـین  

نمایند. از این رو داشتن تهدید به حمله نظامی می
توانایی دفاعی در برابر هرگونه تهاجم احتمـالی بـر   
اسـاس منشــور سـازمان ملــل، حـق مســلم ایــران    

باشد.می
17. Article 24 :2. In discharging these duties the

Security Council shall act in accordance with

the Purposes and Principles of the United

Nations. The specific powers granted to the

Security Council for the discharge of these

duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII,

and XII.

یکـی از اهـداف سـازمان    منشـور،  یک) ماده 3بند(. 18
المللـی در پیشـبرد و تشـویق    ملل را همکاري بین

55احترام به حقـوق بشـر معرفـی نمـوده و مـاده      
منشور، سازمان ملل را مکلـف بـه تشـویق احتـرام     

ثر حقوق بشر و ارتقـاء سـطح زنـدگی،    ؤجهانی و م
فراهم ساختن کار بـراي حصـول شـرایط ترقـی و     

در نظام اقتصادي و اجتمـاعی ملـل نمـوده    توسعه 
است.

1994هاي قومی در کشور رواندا در سـال  درگیري. 19
صدها هزار نفر منجر میالدي، به کشتار و قتل عام

گردید. شوراي امنیت سازمان ملل متحـد هماننـد   
کشی در یوگسالوي سابق، اقدام خود در برابر نسل

، 1994ر نـوامب 8، مـورخ  955با تصویب قطعنامـه  
هفتم منشور سـازمان ملـل، دادگـاه    براساس فصل

ــژه ــازات    وی ــه و مج ــب، محاکم ــراي تعقی اي را ب
هــاي کشــتار جمعـی و دیگــر نقـض  مـرتکبین بـه  

المللـی تأسـیس   فاحش حقـوق بشردوسـتانه بـین   
يآروشـا در جمهـور  شهردادگاه درایننمود. مقر

ــرار دارد  تانزان ــا ق ــتر رك:   (ی ــه بیش ــراي مطالع ب
).35-66ص، ص1384،ایی و میريطباطب

ــال  . 20 ــه دنب ــوق بــ   ب ــاحش حق ــض ف ــلیننق المل
يسـابق از ابتـدا  یوگسالويبشردوستانه در خاك 

ــوان، د1991 ــی ــیینب ــريکالملل ــالويیف یوگس
ــابق ــ)ICTY(س ــوپ ــه یبس از تص 827قطعنام

تشکیل شد. مقـر  1993مه 25در یت، امنيشورا
ارد.هر الهه، هلند قرار داین دیوان در ش

International Criminal(المللیینبیفريکیواند. 21

Court (ــ ــیدادگــاه دائمــیناول ــراالمللــیینب يب
یــهعلیــتجنای، کشــنســلیمبــه جــرایدگیرســ
تجـاوز اسـت کـه    یتو جنایجنگیتجنایت، بشر

ایـن  مقر آن در الهه، هلنـد قـرار دارد. اساسـنامه    
لل متحد االختیار مدر نشست نمایندگان تامدیوان 

ییـد  أبـه ت ، در شـهر رم 1998ژوئیـه  17در تاریخ 
ــدگان ــیش ازنماین ــور از 120ب کشــورهاي کش

60بعد از تصـویب  نهایتدر و کننده رسید شرکت



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

57

و تـا  االجرا شدالزم2002سال یهژوئاز اول کشور 
کشــور عضــویت در 123جمعــا2013ًفوریــه 15

نـد  ااساسنامه ایـن دیـوان را بـه تصـویب رسـانیده     
http://www. icc-cpi. Int.

22. Article 25:The Members of the United Nations

agree to accept and carry out the decisions of

the Security Council in accordance with the

present Charter.

انـد طـور قرائـت نمـوده   البته برخی این ماده را این. 23
منشــور یـن بـر طبـق ا  متحــدملـل يکـه اعضـا  "

را یـت امنيشـورا نماینـد، تصـمیمات  یموافقت م
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بـین اختالفنتیجهگرفت. درقرارقضاییتعقیب
بـا ارتبـاط درمتحـد ملـل سازمانمالزي ودولت

امتیـازات، در وهـا مصونیتکنوانسیون30بخش 
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Process of a Special Rapporteur of the
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org/docket/files/ 100/7619 . pdf.

ریکا به سکوهاي نفتی جمهـوري مه ابه دنبال حمل. 30
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بـر صـالحیتش اقامه دعوا کرد. دیوان بعد از احراز
دولـت، بـه  دوبـین منعقدهعهدنامه مودتمبناي
نـوامبر 6درکـرد و ز رسـیدگی نیـ موضوعماهیت
ي نهایی خود را در این قضیه صادر کـرد.  رأ2003
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اري کرد. براي مشـاهده  خسارت به ایران نیز خودد
ك: .ي رمتن کامل رأ

http://www. icj-cij. org/docket/files/ 90/9715 . pdf

منابع فارسی
لت، حقوق بشر عدا«)، 1384ابراهیمی، سید نصراهللا(. 1

مجلـه ، »الملـل هـاي آن در حقـوق بـین   و چالش
. 35، شماره ومت اسالمیحک

منشـور ملـل متحـد و کـاربرد     «، )1370برانلی، یان(. 2
مجلـه سیاسـت   منیژه اسکندري، هترجم، »ورز

ه اول.، شمارخارجی
، ترجمـه  حقوق بشر)، 1386تاموشات، کریسـتیان( . 3

نشـر میـزان،   حسین شـریفی طرازکـوهی، تهـران:   
چاپ اول. 

امنیــت:اصــالحات شــوراي «)،1385قاســم(ترابــی،. 4
.41، شماره راهبرد، »ها و موانعزمینه

ــت. 5 ــین حج ــا و حس ــرتیپی(زاده علیرض )، 1391س
انتقـال همکـاري در المللیبینحقوقیهايشیوه«

.65، شماره راهبرد، »ايهستهآمیزصلحفناوري
ــل . 6 ــوزه جی ــان  ، خ ــارو س ــئولیت «)، 1379(آمپ مس

، »ها در قبـال نقـض حقـوق بشـر    المللی دولتبین
ــت ــگهرجم ــراهیم بی ــات ، زادهاب ــه تحقیق مجل

.30، شماره حقوقی
ــاه حــق توســعه در «)، 1380راعــى، مســعود(. 7 جایگ

، شـماره  فصـلنامه معرفـت  ، »حقوق بشر معاصر
49 .

المللـی و  جامعه بین«)1384زاده، حسینقلی (. رستم8
مجله حقـوقی  ، »erga omnesالمللیتعهدات بین

.  33، شمارهالمللیبین
ــا. 9 ــدانی  زم نی، سیدقاســم و سیدحســین ســادات می

ــده   «)، 1385( ــت در پرون ــوراي امنی ــرد ش عملک
ــران:هســته ــا تحــریم اي ای ــه ، »از ارجــاع ت مجل

. 10، شماره هاي حقوقیپژوهش
هـاي  نحقوق سازما)، 1384(ی، سید قاسـم مانز. 10

، المللی: شخصیت، مسـئولیت، مصـونیت  بین



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

59

وقی هـاي حقـ  مؤسسه مطالعـات و پـژوهش  :تهران
چاپ اول. شهر دانش، 

ــرا . 11 ــطفی و زه ــی، مص ــتزهران ــواه(دول )، 1389خ
کـره ایـران و علیهشدهاعمالهايتحریممقایسه«

.55، شماره راهبرد،»امنیتشورايدرشمالی
صــالحیت )، 1384ســادات میــدانی، سیدحســن(. 12

مرکز چاپ و ، تهران:قانونگذاري شوراي امنیت
چاپ اول. جه، انتشارات وزارت امورخار

ــه   . 13 ــاظم و فاطمــ ــیدمحمد کــ ــجادپور، ســ ســ
حقوق بشر و سیاست خـارجی:  «)، 1391محمدي(
، راهبــرد، »هــاي مفهــومی و عملیــاتیچــارچوب

. 63شماره 
حق توسعه در نظریـه  «، )1383(آرجون، سنگوپتا. 14

مجلـه  منوچهر توسلی جهرمـی،  هترجم، »و عمل
، المللـی حقوقی دفتر خدمات حقـوقی بـین  

. 30شماره
ناسازواري عدالت و صـلح  «،)1390(حسن، سواري. 15

ــواندر د ــینکی ــري ب ــی یف ــده الملل ــو پرون در پرت
.  58، شراهبرد، »(سودان)یرعمرالبش

شوراي امنیت سـازمان  )، 1380(شایگان، فریده. 16
، المللیملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین

ی، سیاسـ انتشارات دانشکده حقوق و علـوم تهران: 
. چاپ اول

ــیداحمد . 17 ــائى، س ــریم«)، 1379(طباطب ــاى تح ه
علیـه  اقتصادى شوراى امنیت سازمان ملل متحـد 

مجلــه مجتمــع ، »عــراق و حقــوق بشردوســتانه
. 6، ش آموزش عالی قم

، )1384(حمیـد میـري  واحمـد  یی، سـید طباطبا. 18
يهـا یشهاند، »المللی روانـدا دادگاه کیفري بین«

.9ه ، شماریحقوق خصوص

هــاي حقــوق ســازمان)، 1389طالیـی، فرهــاد( . 19
، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، چاپ المللیبین
اول. 

یحقـوق يهاتیحدودم«)، 1387(، منصوريریسفرخ. 20
مجله، »ياقتصاديهامیتحراعمالدرتیامنيشورا

.  39شماره، المللیبینحقوقی
ــت و شــوراي ام«)، 1369فلســفی، هــدایت اهللا(. 21 نی

، شـماره مجله تحقیقات حقوقی، »صلح جهـانی 
8 .

فلـــک، دیتـــر بـــا همکـــاري میشـــائیل بوتـــه و . 22
حقـــوق بشردوســـتانه در )، 1387دیگـــران(

، ترجمه سید قاسم زمـانی و  مخاصمات مسلحانه
دیگران، تهران: شهر دانش، چاپ اول. 

ــان. 23 ــا، نقرب ــری ــ«)، 1377(ناص ــوقیتشخص یحق
ماره ، شیدمجله نامه مف، »یالمللینبيهاسازمان

14 .
) 1383(ین، نگوین، پاتریک دییه، آلـن پلـه  کک د. 24

حسن حبیبی، ه، ترجمالملل عمومیحقوق بین
. 2انتشارات اطالعات، چاپ دوم، جتهران:

مفهـوم تحلیـل «)، 1391زاده، امیرحسـین( ملکی. 25
دیوانرویهالمللی دربینمسئولیتانتسابقابلیت

. 64، شماره راهبرد، »دادگستريالمللیبین
حــــق توســــعه و «)، 1381یی، یوســــف(مــــوال. 26

مجلـه دانشـکده   ، »شـمولی حقـوق بشـر   جهان
.  56، شمارهحقوق و علوم سیاسی

حقوق بشـر صـلح و   )، 1383وکیل، امیر ساعد(. 27
، تهران: انتشارات مجد، اول. المللیامنیت بین

د و پایــان جنــگ ســر)، 1376زاده، اکبــر(ولــی. 28
نامـه  ، پایـان ی رژیم تحریم سازمان ملـل آیکار

الملل، دانشگاه تهران.  کارشناسی ارشد حقوق بین



60

ریم
تح

ین
ي ب

ها
ملل

ال
ی

ض 
ناق

شر
ق ب

حقو
قی

حقو
ت 

وعی
شر

ش م
چال

 از 
:

ین
ت ب

ولی
سئ

ا م
ت

لی
لمل

ا

منابع التین
29. Arnove, Anthony(2000), Iraq Under Siege:

The Deadly Impact of Sanctions and War,

Cambridge: MA, South End Press.

30. Bossuyt, Marc(2000),The Adverse

Consequences of Economic Sanctions on the

Enjoyment of Human Rights, UN ECOSOC,

Commission on Human Rights, Sub-

Commission on the Promotion and Protection

of Human Rights, E/CN. 4/Sub. 2/2000/33.

31. Bowett, Derek( 1994), "The Impact of

Security Council Decisions on Dispute

Settlement Procedures", European Journal

of International Law, 5 (1).

32. Brownlie ,Ian(1998), Principles of Public

International Law, Oxford: Clarendon Press.

33. Brownlie, Ian(1995),Basic Documents in

International Law, Oxford :Oxford

University Press.

34. C. F. Amerasinghe(2005),Principles of the

Institutional Law of International

Organizations ,Cambridge: Cambridge

University Press, Second Revised Edition.

35. Condé , H. Victor (1999),A Handbook of

International Human Rights Terminology,

Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

36. Conroy, Richard, David Cortright, Jaleh

Dashti-Gibson, George A. Lopez and Julia

Wagler (2000), The Sanctions Decade:

Assessing UN Strategies in the 1990's,

Boulder, CO: Lynne Rienner.

37. Cortright, David, Linda Gerber r, George A.

Lopez(2002), Sanctions and the Search for

Security: Challenges to UN Action, Boulder,

CO: Lynne Rienner.

38. D. Jehl,(1999),UN Official Calls for an End

of Sanctions against Iraq’, International

Herald Tribune(IHT), 21 September 1999.

39. Doxey, Margaret(1987),International

Sanctions in Contemporary Perspective,

New York, St. Martin's Press.

40. Garfield, Richard(1999), Morbidity and

Mortality Among Iraqi Children from 1990

to 1998: Assessing the Impact of Economic

Sanctions, Kroc Institute for International

Peace Studies of the University of Notre

Dame and by the Fourth Freedom Forum.

www. fourthfreedom. org/php/t-siindex.

phpand

41. Garfield, Richard,(2002)Economic Sanctions,

Humanitarianism and Conflict after the Cold

War, Social Justice, Volume: 29. Issue: 3,

Questia Media America, Inc. www. questia.

com

42. Geiss, Robin,(2005)Humanitarian Safeguards

in Economic Sanctions Regimes: A Call for

Automatic Suspension Clauses, Periodic

Monitoring, and Follow-Up Assessment of

Long-Term Effects, Harvard Human Rights

Journal, Vol. 18.

43. General Assembly resolutions. /www. un. Org.



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

61

44. Geneva Conventions. / http: //www. ohchr.

org.

45. Hoskins, Eric(1997), The Humanitarian

Impacts of Economic Sanctions and War in

Iraq, in Thomas G. Weiss et al. , eds. ,

Political Gain and Civilian Pain:

Humanitarian Impacts of Economic

Sanctions, Lanham, Md. : Rowman and

Littlefield.

46. ICJ Report : http://www. icj-cij.

org/docket/index. php?p1=3&p2=2

47. KADKHODAEE, A. (1996), Legal Aspect of

USA Sanctions on Foreign Companies; Back

to the Pre- Uruguay Round Era?, The

Cardozo Electronic Law Bulletin, Vol. 2.

http: //www. jus. unitn. it/Cardozo/Review/

International/Kadkhodaee-1996/usa. html

48. Kelsen, hans (1951), The Law of the United

Nations, NewYork: Prager Inc.

49. Kondoch, Boris(2001) The Limits of

Economic Sanctions under International Law:

The Case of Iraq , International

Peacekeeping, Volume 7.

50. McClean, Emma(2003), Economic Sanctions:

Rethought Entirely?, http: //www. ucc.

ie/colr/2003iii. html.

51. Normand, Richard (Summer 1996), "Iraqi

Sanctions, Human Rights and Humanitarian

Law", Middle East Report.

52. Normand, Roger,(1996), Iraqi Sanctions,

Human Rights and Humanitarian

Law,(MERIP)Middle East Research and

Information Project, http: //www. merip.

org/normand. htm

53. Schacter,oscar"The United Nations Charter",

in: Encyclopedia of Public International Law,

Bernhardt, R. ,Elsevier ScienceLtd, vol. 5.

54. Sonnenfeld, Renata,(1988),Resolutions of the

United Nations Security Council, warszawa:

pwn-polish Scientific Publishers.

55. Staibano, Carina& Peter Wallensteen (2005),

International Sanctions: Between

Words and Wars in the Global

System, London: Routledge.

56. www. globalpolicy.

org/security/sanction/dhall2. Htm

57. www. un. org/Docs/sc/ resolutions.

58. www. unicef. org/reseval/ iraqr. Html/ :

UNICEF, Iraq Child and Maternal Mortality

Surveys. www. irannuclear. net


