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چکیده
دولت امریکا تحریم های هســته ای علیه برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گســترده علیه اقتصاد کشــور وضع نموده است. این 
کشــور با بکارگیری ابزار تحریم حداکثری موجبات کاهش بســیار جــدی تراز تجاری و مالی 
جمهوری اســالمی ایران را فراهم نموده اســت.. مقاله حاضر بــه روش توصیفی - تحلیلی با 
کنکاش پیرامون این موضوع ، مناســبات بین فشــارها و رفتار امریکا با  حق تعیین سرنوشت 
اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اســت. رفتار دولت آمریکا در وضع تحریم های گســترده و 
حداکثری علیه جمهوری اســالمی ایران، نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع 
آن سرنوشــت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول 
است که نه تنها منافع دولت و ملت ایران بلکه منافع سایر دولت-های عضو جامعه بین المللی 
و به طور کلی نظم عمومی جهانی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بر این اساس ، جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، مطابق حقوق بین الملل حق طرح مسئولیت 
بین المللی ایاالت متحده آمریکا و درخواســت به توقف فعــل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار 
و جبران خســارات وارده را دارد. ســایر دولت ها نیز ضمن برخورداری از حقوق مزبور مکلفند، 
وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض این  تعهد عام را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک 
نکننــد و اطمینان حاصل نمایند که هرگونه مانع بر ســر راه اعمال تعهدات مزبور از بین رفته 
است ؛ در نتیجه برای حصول این اطمینان باید کلیه دولت ها همکاری فعاالنه الزم را بنمایند. 
از آنجا که این همکاری در سطح مطلوب در دسترس نیست، راهبرد مقاومت و اتکال به ظرفیت 

و امکانات داخلی و منطقه ای جمهوری اسالمی ایران ، راهبردی مشروع و صحیح است.
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درآمد
جمهوری اســالمی ایران به حق معتقد است به موجب مزایای ناشی از عضویت 
در پیمان منع گســترش سالح هسته ای 1968 )ماده 4(، حق داشتن برنامه صلح آمیز 
هســته ای از جمله حق غنی ســازی اورانیوم برای سوخت نیروگاه های هسته ای و نیز 
برخورداری از جنبه های پیشــرفته این صنعت را دارد. این حق معاهده ای مســتند به 
حق تعیین سرنوشت اقصادی ملت هاست که مفهوم و حدود آن در این مقاله بررسی می 
شــود. در مقابل دولت های دارای صنعت و سالح هسته ای و در رأس آنها ایاالت متحده 
آمریکا با شناســایی ایــن حق مخالفت نموده و تحریم های متنــوع و گوناگونی را علیه 
جمهوری اســالمی ایران وضع نموده اند ؛ گروهی از این تحریم ها  بطور مستقیم برنامه 
هسته ای جمهوری اســالمی ایران را هدف قرار داده است، مانند تحریم فروش قطعات 
و تجهیزات هســته ای، ممنوعیت فروش و خرید اورانیوم یا تحریم شخصیت ها 
و شــرکت های فعال در برنامه هســته ای و گروهی دیگر تحریم های اقتصادی مانند  
تحریم های بانکی، سرمایه گذاری و خرید نفت هستند که  با هدف کنترل و توقف برنامه 
هســته ای وتضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران  وضع شده اند. حال سئوال اصلی این 
اســت که داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای و غنی سازی اورانیوم با توجه به حق تعیین 
سرنوشــت اقتصادی چگونه اســت و تحریم های ایاالت متحــده آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی ایران در تقابل بــا این اصل چگونه ارزیابی می شــود؟ چارچوب نظری بحث، 
بررســی موضوع در چارچوب حقوق بین الملل اســت. و البته مواضع جمهوری اسالمی 
ایران نیز مورد توجه است. نخست مفهوم و حدود حق تعیین سرنوشت اقتصادی در پرتو 
قواعد حقوق بین الملل مطالعه می شود سپس با تبیین اهمیت و ابعاد برنامه صلح آمیز 
در توســعه اقتصادی، تقابل تحریم ها با این حق بررســی خواهد شد. ضرورت و اهمیت 
بحث از این موضوع به خواســت  ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران  برای برخورداری 
از انرژی صلح آمیز هسته ای به منظور تامین انرژی و دیگر کاربردهای آن مانند پزشکی 
، دارویی ، کشــاورزی  و غیر آن بر می گردد. مقام معظم رهبری جمهوری اســالمی در 
تبیین این خواســت و در جمع ســران جنبش عدم تعهد در تهران بیان داشته اند که » 
...جمهوری اسالمی هرگز در پی تسلیحات هسته ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود 
در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای چشم پوشی نخواهد کرد.« این تحقیق در صدد
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تبیین این حق در چارچوب موازین حقوق بین الملل اســت ؛ مبنا و منشا این حق 
را باید در حق تعیین سرنوشــت بطور کلی و حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها 

بطور خاص جستجو نمود.

پیشینه تحقیق
 طبق بررســی صورت گرفته اعمال تحریم های هســته ای علیه جمهوری 
اســالمی ایران خارج از چارچوب قطعنامه های شــورای امنیت، با آثار جمعی و در 
ابعاد کنونی، از جانب ایاالت متحده آمریکا از پیشــینه چندانی برخوردار نیست. به 
همین دلیل بررســی های علمی خاص در این زمینه انجام نشده است. پژوهش ها و 
تحقیقات صورت گرفته اکثراً مقوله تحریم را به طور کلی مورد ارزیابی قرار داده اند 
و پژوهشــی که تحریم ها را از نقطه نظر برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران از 
منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی به عنوان یک تعهد عام الشمول مورد کنکاش 
قرار داده باشــد صورت نگرفته است. از جمله مهمترین بررسی-های صورت گرفته 
در خصــوص تحریم های اقتصادی که می توان از آنها بهره برد می توان به پژوهش 
صورت گرفته توســط زهرانی )1387( با عنوان »تحریم علیه جمهوری اســالمی 
ایران به عنوان مؤلفه جایگزین جنگ و در چارچوب سیاســت مهار« اشاره نمود که 
به نوعی این پژوهش رویکردی سیاســی به مقوله تحریم دارد. جناب آقای خواجی 
)1391( نیز در پژوهشی تحت عنوان تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل 
بــا تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق بر توســعه به طور کلی مقوله تحریم 
را در پرتــو حقوق بین الملل اقتصادی و با مبنا قرار دادن حق بر توســعه اقتصادی 
کشورهای در حال توســعه در قبال دولت های توسعه یافته مورد ارزیابی قرار داده 
اســت. جناب آقای زمانی و زنگنه شــهرکی )1392( نیز در پژوهشی تحت عنوان 
»چالش مشــروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی تحریم های بین المللی ناقض 
حقوق بشــر« تحریم را در چارچوب حقوق بشــر به طور کلی و امکان سنجی طرح 
مسئولیت بین المللی دولت ها در این زمینه مورد توجه قرار داده است. جناب آقای 
دکتــر ظریف و میرزایی )1376 ( نیز در پژوهشــی تحت عنوان »تحریم های یک 
جانبه آمریکا علیه ایران« مقوله تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 
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ایران را از منظر نتایج حاصله تحریم ها در قالب اقدامات فراسرزمینی و آثار آن مورد 
ارزیابی قرار داده اســت. لذا تمایز اساســی تحقیق حاضر با پژوهش های ذکر شده 
پرداختن به  عملکرد ایاالت متحده آمریکا در وضع مجموعه ای از تحریم های یک 
جانبــه  با آثار جمعی از منظر حق تعیین سرنوشــت اقتصادی ملت ایران به عنوان 

یک تعهد عام الشمول و مرتبط با نظم عمومی بین المللی است.

۱. مفهوم حق تعیین سرنوشت و مروری بر پیشینه تقنینی آن در حقوق بین الملل
در منابع حقوقی بین المللی برای رســیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین 
سرنوشــت، بیشتر به ویژگی های این حق اشاره شده است. )اکبری اللیمی، 1395: 62(. 
پروفسور مایکل آکهرست در کتاب »کلیات حقوق بین الملل نوین « حق تعیین سرنوشت 
را این گونه تعریف می کند: » حقی است که مردم یک سرزمین به موجب آن، سرنوشت 
و شــئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را تعیین می-کنند تا از این طریق یک دولت 

 .)Akehurst, 1997: 290( ».جدید یا این که بخشی از یک دولت دیگر شوند
استاد فلسفه، تسون فرناندو در کتاب فلسفه حقوق بین الملل، در تعریف حق 
تعیین سرنوشــت می نویسد: » اســتحقاق اکثریت یک گروه انسانی که در سرزمین 
معینی زندگی می کنند، به حقی که به موجب آن بتوانند به منظور جبران بی-عدالتی 
سیاسی و بی عدالتی سرزمینی، در چارچوب احترام به حقوق بشر و با رعایت منافع و 
انتظارات مشروع کسانی که بیرون از گروه هستند؛ در مورد جایگاه سیاسی و سازمان 
سیاسی خود تصمیم بگیرند و سرنوشت خود را تعیین کنند.«. ) تسون، 1392: 252(.  
تعریف دیگر از حق تعیین سرنوشت تعریف ارائه شده در ماده یک مشترک میثاق های 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به 
نظر می رسد این تعریف، تعریف جامع تر و قابل فهم تری از حق تعیین سرنوشت ارائه 
می دهد. به موجب ماده 1 مشترک میثاقین، کلیه ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت 
هستند که به موجب آن می توانند آزادانه وضع سیاسی و مدنی خود را تعیین و توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تأمین نمایند.1 

1- International Covenant on Civil and Political Rights 16 December 1966, En-
forcement 23 March 1976 and  International Covenant on Economic
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آنچه از مجموع تعاریف مزبور حاصل می آید این است که امروزه حق تعیین 
سرنوشــت از جمله حقوق و آزادی های اساســی و بنیادین بشر به شمار می رود، 
که بــه موجب آن همه مردم و گروههای اجتماعی صرف نظر از مرزها، فرهنگ-ها 
و مذاهــب مختلــف و ... می توانند امور خویش را در حوزه های مختلف سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی راهبری نمایند و هر دولتی وظیفه دارد تحقق این 

حق را تسهیل و احترام آن را رعایت نماید.
و اما حق تعیین سرنوشــت در قالب یک مفهوم کلی، به لحاظ تاریخی برای 
اولین بار در انقالب فرانســه مطرح شد. این حق با هدف کنار زدن رهیافت قدیمی، 
بر گرایش دولت محور، در تعامالت داخلی و بین المللی ترجیح داده شد. بر اساس 
رهیافــت قدیمی، جامعه جهانی از دولت های برخــوردار از حاکمیتی که هر کدام 
اساساً منافع سیاسی رهبران خود را دنبال می کردند، تشکیل شده بود. روابط میان 
دولــت ها در حقیقت به روابط میان گروه های حاکم رهنمون شــده بود که منافع 
اتباع خــود را تنها هنگامی مد نظر قرار می دادند که از ســوی قدرت های بیگانه 
مورد تهدید واقع شــود، یا تنها زمانی که حمایت منافع مزبور در ارتباط مستقیم با 
منافع رهبران کشور باشد. )کاسسه، 1391: 206( ولی نهادینگی و تقنین بین   المللی 
تدریجی این حق پس از جنگ جهانی اول مفهومی نوین به معادالت داخلی و جهانی 
بخشید. حق تعیین سرنوشت موجب گردید که افراد و ملت   ها در مناسبات داخلی 
و خارجی خود حرفی برای گفتن داشــته باشند، دولت   های برخوردار از حاکمیت 
دیگر نتوانند آزادانه بر آنها ستم کنند، مردم می   بایست همواره از این حق برخوردار 
باشند تا آزادانه سرنوشــت خود را انتخاب کنند. حق تعیین سرنوشت به تدریج به 
واالترین حق بشــری در اسناد بین   المللی و یکی از اصول پایه و اساسی حقوق بین 
  الملل تبدیل شد. این حق که مشتمل بر حقوق مدنی ، سیاسی، فرهنگی،  اقتصادی 
و اجتماعی اســت در عصر حاضر یکی از مهمترین اصول حقوقی است که به عنوان 
یک حق مســلم برای ملت   ها در نظرگرفته شده است، که به موجب آن همه مردم 
حق دارند فارغ از مرزها، فرهنگ   ها و مذاهب مختلف از کلیه حقوق مدنی برخوردار 
و وضعیت فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی خود را دنبال کنند و هر دولتی 
وظیفه دارد این حق را طبق مقررات بین   المللی رعایت نماید. این حق به طور
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کلی در بند 2 ماده 1 منشــور سازمان ملل متحد در راستای توسعه روابط دوستانه 
میــان ملت   ها با هدف تحکیم صلح جهانی مورد شناســایی قرار گرفت. از آن پس 
وجود و اجرای این حق در اعالمیه »راجع به اعطای استقالل به کشورها و ملت   های 
تحت استعمار 1960 مجمع عمومی«، اعالمیه اصول راجع به توسعه روابط دوستانه 
و همکاری میان دولت   ها بر اساس منشور ملل متحد 1970 1»مورد تأکید و در دو 
ســند الزام   آور« میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی 1977 به عنوان مبنای عدالت و صلح در جهان بازتاب بیشــتری یافت. 
ماده 1 مشــترک میثاقین ضمن به رسمیت شناختن حق خودمختاری کلیه ملت   ها 
برای تعیین آزادانه وضع سیاســی و توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، از 
دولت   های طرف میثاق خواسته    است که تحقق حق خود مختاری ملت   ها را تسهیل و 
احترام این حق را مطابق با مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند. این حق همچنین 
در قضایای صحرای غربی در ســال 1975 2، اختالف دریایی السالوادور و هندوراس 
در سال 1992، تیمور شرقی مورخ 1995 3و همچنین قضیه مربوط به دیوار حائل4 
در ســال 2004 مورد شناســایی و تأیید دیوان بین   المللی دادگستری قرار گرفته 
اســت. دیوان در قضایای مذکور اصل حق ملت   ها در تعیین سرنوشــت را یکی از 
اصول اساســی و بنیادین حقوق بین   الملل عرفی معرفی نموده است.  امروزه نظام 
حقوق بین   الملل حق تعیین سرنوشــت ملت   ها را در دو بعد: 1- روابط بین   الملل 
با اتکا به تســاوی حقوقی بین   االمللی ملت   ها و در راستای توسعه روابط دوستانه 
و همکاری بین   المللی )بعد فرامرزی( 2- روابط داخلی و در چارچوب مرزهای 
یک کشور در قبال حاکمان و زمامداران )بعد درون   مرزی( مورد توجه قرار داده 

1- Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations 
and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Na-
tion, GA Res, 2625 )XXV( annex )Oct-24, 1970(.
2- Advisory Opinion of 16 October 1975,  Available in: https:/ www.icj-cij.org/
files/case-related/61/061-1975016-ADV-01-00-EN.PDF.pp.31-53. Paras: 54-59.
3- Judgment of 30 June 1995, Available in: http:/ www.icj.cij.org/files/case-
related/84/084-19950630-JUD-01-00-EN. Pdf. P-19. Para 29.
4- Advisory Opinion of July 2004, Available in: http:/ www.icj.cij.org/files/case-
related/ 131/137-20040709-ADV-01-00-EN.pdf. para.159.
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است. در نتیجه با استناد به اسناد ذکر شده، آنچه انکارناپذیر است این است که در 
حال حاضر حق تعیین سرنوشــت یک اصل مسلم حقوقی بین   المللی با ویژگی عام 
اســت که دولت   ها در روابط خود با همدیگــر و در رابطه با مردم تحت انقیاد خود 

مکلف به رعایت آن هستند.

۱-۱. جایگاه حق تعیین سرنوشت اقتصادی در حقوق بین   الملل
در خصــوص ماهیــت و ارزش حقوقی حق تعیین سرنوشــت بویژه از نوع 
اقتصادی آن، قدری ابهام وجود دارد .بر اســاس دســته بندی رایــج ناظر به انواع 
حقوق بشــر ، حق تعیین سرنوشــت در زمره حقوق همبستگی و اصطالحات نسل 
سوم حقوق بشر معرفی می   شود. این در حالی است که ماهیت این دسته از حقوق، 
بیشــتر به اهداف و آرمان   های مطلوب می   ماند تا حق   های واجد تکلیف و تعهد با 
ضمانت اجرای مشــخص؛ چه اینکه، این حقوق مانند حق توسعه یا حق بر محیط 
زیست  و حق تعیین سرنوشت اقتصادی، وابسته به عزم ، امکانات و شرایط دولت  ها 
دارد. بنابر این انتظار تعیین تعهدات منجز و تحقق آن دور از دســترس اســت .اما 
حق تعیین سرنوشــت اقتصادی پیوند جدی تری با حقوق اقتصادی اجتماعی دارد 
که در معاهدات و اســناد بین  المللی مهمی بدان اذعان شده است و در مواردی آراء 
دیوان بین المللی دادگســتری نیز بدان اذعان دارد که در این نوشــتار  مورد اشاره 
قرار خواهد گرفــت. در این حالت نیز ماهیت تعهد و اعتبار حقوقی این حق، محل 
تامل اســت زیرا » سوء تفاهم شایع و رایج در این خصوص این بوده است که تمام 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بایستی توسط دولت تامین شود و اینکه آنها 
پر هزینه هســتند ومنجر به رشد بی رویه تشــکیالت دولتی می شوند.« )غدیری، 
1389:41(. اضافه بر این، سازکار دادخواهی و قضایی همانند حقوق مدنی سیاسی 
برای احقاق این حقوق پیش بینی نشــده است و اگر هم وجود داشته باشد کارایی 
آنها را ندارد. این استدالل تا حدی درست می نماید ولی نسبت به موضوع بحث ما 
که حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی است مصداق ندارد؛ بدین ترتیب که موضوع 
بحث این مقاله، اقدامات و تحریم های اقتصادی یک دولت خارجی علیه کشور دیگر 
است که عالوه بر تعارض با اصولی چون حق حاکمیت دولت  ها و اصل عدم مداخله،
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امکان برخورداری یک ملت از حق تعیین سرنوشــت اقتصادی را ســلب می نماید و 
تعهــدات بین  المللی متعددی از این طریــق نقض می  گردد .با این اوصاف حق تعیین 
سرنوشت اقتصادی ملت  ها، واجد ارزش حقوقی مشخص در حقوق بین  الملل می  شود 
کــه در البالی معاهدات و اســناد بین  المللی و رویه قضایــی بین  المللی قابل درک و 
اســتنتاج اســت و در این قســمت مورد اشــاره قرار می  گیرد. حق تعیین سرنوشت 
اقتصادی1 به عنوان یکی از اقسام حق تعیین سرنوشت ملت  ها، برای اولین بار در ضمن 
مفهوم کلی حق تعیین سرنوشــت، به وسیله منشــور سازمان ملل متحد وارد حقوق 
بین  الملل موضوعه گردید، و به واســطه میثاق  های حقوق سیاســی و مدنی و حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تفصیل بســط و گسترش یافت. تکرار ماده 1 در هر 
دو میثاق بیانگر ارتباط متقابل حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و به تبع آن  ها وابستگی سرنوشت سیاسی و سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ملت  ها به همدیگر است. بنابراین ممانعت از اعمال یک قسم از اقسام تعیین 
سرنوشت قطعاً دیگر اقسام را متأثر خواهد ساخت. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ضمن شناسایی حق تعیین سرنوشت اقتصادی در کنار حق تعیین سرنوشت 
اجتماعی و فرهنگی برای ملت  ها، به ایجاد تکلیف برای دولت  های عضو اقدام نموده و 
از آنها خواســته است سعی و اهتمام خود را از طریق همکاری و تعاون بین  المللی به 
منظور تأمین تدریجی حقوق شناخته شده اقتصادی در میثاق، بکار گیرند. همچنین 
میثــاق حق ملت  ها را برای تصرف در منابع و ثروت  های طبیعی خویش به رســمیت 
شناخته و اذعان داشته اســت که در هیچ موردی نمی  توان ملتی را از وسایل معاش 
خود محروم کرد. در نهایت میثاق، در بند 3 خود از دولت  های عضو خواسته است

1- تفکیک حق تعیین سرنوشت اقتصادی از حق تعیین سرنوشت اجتماعی و فرهنگی در عمل امکانپذیر نیست. 
حقــوق اقتصادی مبنای بهره     مندی از حقوق اجتماعی هســتند. به عبارت دیگر برخورداری از حقوق اجتماعی و 
فرهنگی نیازمند بهره مندی از حق  های اقتصادی اســت. این حق  ها عبارتند از حق مالکیت، حق داشــتن کار و ... 
حق  های اقتصادی کارکرد دوگانه  ای دارند. این حق  ها مبنایی برای اســتقالل و آزادی هستند. حق  های فرهنگی از 
جمله حق آموزش در جهت اســتفاده مطلوب از حق های اقتصادی و فراهم نمودن استانداردهای زندگی اهمیت 
اساســی دارند و حقوق اتصادی در ارتقاء حقوق فرهنگی مؤثر واقع می  شوند.. لذا مکان اعمال و یا عدم اعمال حق 
تعیین سرنوشــت اقتصادی قطعا در تعیین وضعیت اجتماعی و فرهنگی یک ملت مؤثر خواهد بود. لیکن به لحاظ 

تئوری چنین امکانی وجود دارد. و در جهت تسهیل در امر پژوهش به این امر اقدام شده است. .
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تحقق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را رعایت نمایند. بر مبنای مفاد 
فوق  الذکر می  توان اذعان داشت که در واقع تعیین سرنوشت اقتصادی و بهره  مندی از 
منابع طبیعی در راستای توسعه آن حق ملت  هاست و دولت  ها به نمایندگی از جانب 
آنها  به بهره  برداری از منابع طبیعی در جهت توســعه اقتصادی اقدام می  نمایند. لذا 
بر مبنای مواد 1 و 2 میثاق تعیین سرنوشت اقتصادی یک ملت با حاکمیت آن گره 
می  خورد، بدین شکل که ملت  ها اختیار خود را در زمینه تعیین سرنوشت اقتصادی 
بــه دولت  ها تفویض می  نمایند. لذا یک دولت برخوردار از حاکمیت واقعی در روابط 
خود با دیگر دولت  ها، در زمینه اقتصادی بر سرنوشــت خویش حاکم است.) فلدرن، 
1391: 74(. منشــور حقوق و تکالیف اقتصــادی دولت  ها مصوب 1974 مؤید این 
مدعی اســت. این منشور ضمن شناسایی حقوق متساوی و حق تعیین سرنوشت به 
عنــوان یکی از اصول بنیادین در روابــط اقتصادی بین  المللی، در ماده 4 خود، حق 
همــه دولت  ها را در تنظیم روابط اقتصادی براســاس اصل آزادی ارتباطات تجاری 
و اقتصادی به رســمیت می  شناســد و اذعان می  دارد که با تحریم  ها و تبعیض  های 
قدرت  هــا که انحصــارات را در صحنه واردات و صادرات پدیــد می  آورند، مخالفت 
می  ورزد. همچنین منشــور در ماده 8 خود تالش برای بنیان نهادن روابط اقتصادی 
بین  المللــی متوازن و منصفانه و معقول و منطقی را مقــرر می  دارد. اعالمیه روابط 
دوســتانه 1970 نیز ضمن شناســایی اصل حقوق متساوی و حق تعیین سرنوشت 
ملت  هــا به طور کلی، به طور خاص به وظیفه دولت  هــا به »همکاری و معاونت در 
رشد اقتصادی« در سرتاسر جهان به ویژه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 
تصریح نموده و اذعان داشــته اســت کــه » هر دولت وظیفه دارد کــه با اقدامات 
انفرادی و مشــترک، در تصدیق و تأیید این مهم کوشش مجدانه بنماید.« اعالمیه 
مذکور همچنین اضافه می نمایدکه » هر دولت موظف است از اقدامات زورمدارانه و 
خصمانه به منظور محروم نمودن مردم از حق تعیین سرنوشت اقتصادی و ... خود، 
خودداری کند و کســانی که در مقام اعمال حق تعیین سرنوشــت خود در مقابل 
این اقدامات مقاومت و ایســتادگی می  کنند، اســتحقاق حمایت را دارند.«. ) تی یا، 
1366: 127(. مجمع عمومی ســازمان ملل نیز به کرات اقدامات اقتصادی قهرآمیز 
را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح نموده است. این رکن فراگیر
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ســازمان ملل متحد در قطعنامه   شــماره 210 مورخ 1991 تحــت عنوان »اقدامات 
اقتصادی به عنوان وســیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه« 
به شــدت از کشــورهای صنعتی می  خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وســیله 
اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست  های تجاری، سیاسی، اجتماعی 
و غیره سایر کشورها اســتفاده نکنند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )آنکتاد( 
نیــز در قطعنامــه 152 جوالی 1983 خــود،  قدامات اقتصــادی قهرآمیز خارج از 
چارچوب ســازمان ملل متحد به ویژه هنگامی که علیه کشورهای در حال توسعه به 
کار می  رود را محکوم می  نماید. ایــن قطعنامه اعالم می  دارد: که این اقدامات کمکی 
به ایجاد جو مســالمت  آمیز نمی  نماید و از کشورهای توســعه یافته می  خواهد که از 
اعمــال محدودیت  های مختلف تجاری و مجازات  های اقتصادی علیه کشــورهای در 
حال توســعه به عنوان شــکلی از اجبار سیاسی که بر حق آنها برای تعیین سرنوشت 
اقتصادی و توســعه آن اثر می  گذارد خودداری ورزند. )ظریف و میرزایی، 1376: 96(. 
در اعالمیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 نیز حق توسعه اقتصادی به استناد حق 
تعیین سرنوشــت اقتصادی »حقی جهانی و جزء جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر« 
به شــمار آمده است. به این ترتیب، حق مردم بر تعیین سرنوشت اقتصادی خود، هم 
در اســناد و مدارک حقوقی اعالمی و هــم در موافقت  نامه  هایی که مفاد آنها تعهدات 

و وظایف الزام  آوری بر عهده دولت  ها قرار می  دهند، مورد تصریح قرار گرفته است.

۱-2. دســتیابی به انرژی صلح آمیز هسته  ای و حق توسعه و تعیین 
سرنوشت اقتصادی

انرژی هســته  ای یکــی از انرژ  ی  های موجود در جهان ماننــد انرژی بادی، 
آبی،گاز و نفت و... اســت، اما در قیاس با آنها از انرژی  های پایان ناپذیر محســوب 
می  شود. بهره  گیری صلح  آمیز با اهداف اقتصادی از انرژی هسته  ای و کاربرد گسترده 
آن در حوزه  هــای گوناگــون مانند تولید برق از طریق نیــروگاه اتمی، کاربرد رادیو 
ایزوتوپ  ها در صنایع پژشکی، کاربرد پرتوزاها در صنایع فلزی، پرتودهی فراورده  های 
کشــاورزی و انبار کردن و نگهداری آنها، بهره  گیری از پرتوها در معدن نفت و زغال 
سنگ، نابودسازی باکتری  های   فاسد کننده فراورده  های خوراکی، پرتونگاری در
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جوشکاری و نشت یابی لوله  ها و مخازن، کاربرد رادیو ایزوتوپ  ها در پزشکی هسته  ای 
)رادیو اکتیو ( و مبارزه با ســرطان و بیماری  های غدد تیروئید بســیلر حائز اهمیت 
است بنابراین، کاربرد دانش هســته  ای می  تواند نقطه خیزی برای توسعه اقتصادی 
کشور  ها به شمار آید. بر پایه آمارهای وزارت اقتصاد و کار آلمان و کمیساریای انرژی 
اتمی فرانســه تا ســال 2000 بر سر هم 1118 راکتور هســته  ای در سراسر جهان 
ساخته شده است که 280 راکتور کوچک آن در زمین پژوهش  ها و تولید ایوتوپ  ها 
در پزشــکی و صنایع به کار گرفته می  شــود. از 400 نیروگاه هم به صورت محرک 
در کشتی  ها و زیردریایی  ها اســتفاده می  شود و 438 راکتور بزرگ برای تولید برق 
در 31 کشــور فعال است که بر سر هم 2592 ســاعت برق تولید می  کنند. در این 
زمینه ایاالت متحده آمریکا با 104 نیروگاه 800 تراوات ساعت برق بزرگترین سهم 
را دارد. فرانســه با 59، ژاپن با 53، روسیه و آلمان به ترتیب با 29 و 19 نیروگاه در 
ردیف  های بعد و پیش از اوکراین، بریتانیا، کانادا، اسپانیا و کره قرار گرفته  اند. تولید 
برق یکی از نیازهای انکارناپذیر در زندگی جوامع بشری است که اگر با صرفه جویی 
اقتصادی بیشــتر و آلودگی هر چه کمتر محیط زیست همراه باشد بی  گمان خواهد 
توانســت در اقتصاد کشــورها نقشی بسزا داشته باشــد. انرژی هسته  ای که این دو 
ویژگی مهم را دارد می  تواند در این زمینه مؤثر واقع شده و به کمک نیروگاه  ها بیاید 
و جهان را از بحران کمبود منابع فسیلی رهایی بخشد. بر همین اساس نیروگاه برق 
اتمی اقتصادی  ترین نیروگاهی است که امروزه در جهان ساخته می  شود.  پرتودهی 
مواد خوراکی یعنی قرار دادن آن  ها در مقابل مقدار مشــخصی پرتو گاما، به منظور 
جلوگیــری از جوانه زنــی برخی محصوالت مانند پیاز و ســیب زمینی و همچنین 
کنتــرل آفات انباری، کاهش بار میکروبی و قارچی پاره  ای محصوالت مانند زعفران 
و ادویــه و به تأخیر انداختن روندرســیدن برخی میوه  ها بــه منظور افزایش زمان 
نگهداری آنها از مزایای بکارگیری انرژی هســته  ای اســت. نقش انرژی هسته  ای در 
پیشــگیری، کنترل و تشــخیص بیماری  های دامی، تولید مثل دام، تغذیه و اصالح 
نژاد دام و بهداشــت و ایمنی محصوالت دامی و خوراک دام نیز بسیار حائز اهمیت 

است. )احمد، 1385: 189(.
از آنجا که بهبود دسترسی به منابع آبی یکی از زمینه  های بسیار مهم توسعه
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به شــمار می  آید، تکنیک  های هســته  ای برای شناســایی حوزه  های آب سطحی و 
زیرزمینی، کشف و کنترل آلودگی و کنترل نشت سدها و ایمنی آنها کارآیی بسیار 

دارد. از این تکنیک  ها برای شیرین کردن آب شور نیز استفاده می  شود. 
انرژی هســته  ای در بخش صنعت نیز کاربردهای گوناگون و متنوعی دارد. 
نمونه  هایــی از این کاربردها عبارتنــد از: فراهم آوردن چشــمه  های ایریدیم برای 
کاربردهای صنعتی و بررســی جوشکاری در لوله های نفت و گاز، تولید چشمه  های 
پرتــوزا با کاربردهــای گوناگون در علــوم و صنعت مانند طراحی و ســاخت انواع 
سیستم  های هسته  ای برای کاربردهای صنعتی از جمله سیستم  های سطح سنجی، 
ضخامت سنجی، چگالی ســنجی، اندازه  گیری زغال سنگ، بررسی کوره  های مذاب 

شیشه سازی برای تعیین اشکاالت آنها، نشت  یابی در لوله  های انتقال نفت وغیره.
دانش هسته  ای با دانش پزشکی نیز پیوستگی ناگسستنی دارد، امروز دانش 
پزشکی بی  دانش هســته  ای تعریف نمی  شود. در حال حاضرگذشته از بهره  گیری از 
انرژی هسته  ای در اشــعه ایکس و دستگاه  های رادیوگرافی و عکس برداری، درمان 
بیماری  های سرطانی با رادیو دارو انجام می  گیرد. در پزشکی هسته  ای از مواد رادیو 
ایزوتوپ برای شناســایی و درمان بیماری  ها در سطح ســلولی و مولکولی استفاده 
می  شــود. سرطان شناســی و درمان ســرطان یکی از مهمترین کاربردهای انرژی 

هسته  ای در پزشکی است.
و امــا نکته حائز اهمیت افزایش فزاینده وابســتگی به کاربردهای بســیار 
گوناگون تکنولوژی هســته  ای اســت به طوری که به جرأت می  توان گفت در هزاره 
ســوم میالدی تداوم تمدن صنعتی بی بهره  گیری از علوم و فنون هســته  ای تصور 
ناشدنی اســت. ) احمد، 1385: 183(.  عالوه بر مزایای گوناگون اقتصادی، علمی، 
زیست محیطی، پژشکی و تأمین انرژی و سایر مواردی که استفاده از انرژی هسته  ای 
به همراه دارد، در حال حاضر شرایط نظام بین  الملل به گونه  ای است که برای حفظ 
و ارتقاء موقعیت خود اســتفاده از علوم استراتژیکی مانند فناوری هسته  ای، اجتناب 
ناپذیر اســت. لذا فناوری اکتسابی در زمینه ســوخت پاک و انرژی هسته  ای، نقش 
مهم و برجســته  ای در تعیین شــاخص  های اقتدار و استقالل کشورها ایفاء می  کند. 
به عبارت دیگر انرژی هسته  ای، تعیین کننده استقالل و عدم استقالل کشورها در
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دنیای آینده اســت. در نظام جهانی فعلی، دســتیابی به چرخه ســوخت هسته  ای 
بر اقتدار سیاســی می  افزاید و در فرآیند چانه  زنی  ها و کشــمکش  های دیپلماتیک و 
قراردادها و عهدنامه  ها، بر کارآیی دارندگان انرژی هســته  ای اثرگذار است. اورانیوم 
امروزخود یک عامل تعیین کننده برای ســیطره قدرت در جهان به شــمار می  رود. 
دســتیابی به فناوری غنی ســازی اورانیوم و ایجاد نیروگاه  های هســته  ای، شرایط 
ســلطه از پیش تعیین شــده را که بعد از پایان جنگ ســرد و شــکل  گیری روابط 
جدید بین  المللی به وجود آمده اســت، به چالش می  گیــرد و قدرت  ها را به دوباره 
ســازی روابط تهدید می  کند. چنین ضرورت  هایی، دولت  ها و کشورهای جهان را به 
ســرمایه  گذاری بر روی انرژی هسته  ای فرا می  خواند. دولت  هایی که این ضرورت  ها 
را درک نکنند و در یک نگاه اســتراتژیک به آن نیاندیشند و سرمایه  گذاری کافی بر 
روی این امر مهم و حیاتی ننمایند در فردای زندگی خود دچار بحران  هایی خواهند 
شــد. اساسنامه سازمان انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سالح هسته  ای هر کدام  
با تصریح به ســهم انرژی هســته  ای در صلح، سالمت و ســعادت بشریت، به نقش 
آفرینی جدی انرژی هسته  ای در آینده جوامع بشری اذعان نموده و انجام تحقیقات، 
تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را حق مسلم کلیه دولت  های 
عضو دانســته  اند. مســتند به این حق و حق تعیین سرنوشت اقتصادی و با مد نظر 
قرار دادن گســتردگی کاربرد تکنولوژی هسته  ای در زمینه  های گوناگون اقتصادی 
و بهره  وری باالی دســتاوردهای علوم و فنون هسته  ای، جمهوری اسالمی ایران در 
راســتای توســعه اقتصادی و  بهره  مندی از چنین مزایای فراوانی و همچنین ارتقاء 

جایگاه کشور در عرصه  های جهانی مجدانه در حال تالش و  پیگیری است.

۱-3. تعهد دولت  ها در برابر حق تعیین سرنوشت اقتصادی و ماهیت آن
بــا توجه به آنچه در مطالب فوق ذکر گردید، در نهایت مشــخص شــد که 
براساس حقوق بین  الملل کلیه دولت  ها مکلفند در روابط بین  المللی خود حق تعیین 
سرنوشــت دیگر ملت  ها را به طور کلی محترم شــمرده و تحقق آن را در چارچوب 
مقررات منشــور سازمان ملل متحد تســهیل و احترام آن را رعایت نمایند. الزم به 
یادآوری است که حق تعیین سرنوشت اقتصادی موضوع میثاق بین  المللی حقوق
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اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن نســل دوم حقوق انسانی است، به عنوان 
یکی از مصادیق حق تعیین سرنوشت از این قاعده مستثنی نیست و مشمول تکلیف 
و تعهــد مذکور می  باشــد. بیان متمایز این میثاق مبنی بــر این که دولت  ها باید در 
جهت »تحقق روزافزون« حقوق مندرج در آن بر اساس منابع در دسترس » گامهایی 
بردارند«، مانع از شناســایی تکلیف برای کلیه دولتها در راستای رعایت حق تعیین 
سرنوشــت اقتصادی ملت  هایشــان در برابر یکدیگر و در روابط با یکدیگر نیست. اما 
پرسشی که در اینجا مطرح می  شود  این است که ماهیت این تعهد و تکلیف چیست؟ 
دیوان بین  المللی دادگســتری در نظریه مشورتی 2004 خود در قضیه دیوار حائل، 
ضمن اشاره بر عرفی بودن اصل حق تعیین سرنوشت ملت  ها،  ماهیت تعهد دولت  ها 
در برابر این اصل را، عام  الشمول معرفی نمود. در این قضیه دیوان ضمن اشاره به حق 
تعیین سرنوشت ملت فلســطین در برابر تجاوزات اسرائیل، عام الشمول بودن آن را 
مورد شناسایی قرار داده و اذعان نمود که تعهدات عام  الشمول ناشی از اصول مربوط 
به حقوق بنیادین نوع انسان هستند که صرف عضویت دولت  ها در جامعه بین  المللی 
مســتلزم رعایت آنهاســت و رعایت آنها منوط به رضایت قراردادی دولت  ها نیست، 
در نتیجــه با توجه به اهمیت و ماهیت این دســته از تعهدات، همه دولت  ها مکلفند 
وضعیت غیرقانونی ناشــی از نقض آنها را به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت 
.)Rasekhoon.net :1390 ،به وجود آمده کمک و مساعدتی ننمایند. )حبیب زاده

در هــر جامعه، منافــع، مصالح و ارزش  هایی وجــود دارد که نظام حقوقی 
آن جامعه با حفاظت از آن  ها مانع ســقوط و از هم پاشــیدگی بنیان  های اجتماعی 
می  شــود. در واقع، ارزش  ها و منافع عالی هر جامعه و حفظ آن موجب پدیدار شدن 
مفهوم نظم عمومی شده است. از سوی دیگر، هر جامعه دارای ارزش  ها و منافع عالی 
خاص خود اســت، چرا که ضرورت  های اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، فرهنگی که 
ارزش  ها، مصالح و منافع هر جامعه بر آن استوار گردیده است از جامعه  ای به جامعه 
دیگر متفاوت است. بر این اساس مبانی نظم عمومی می  تواند شامل مبانی اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اخالقی باشد. در جامعه بین  المللی نیمه سازمان  یافته 
این منافع و ارزش  ها از حساسیت خاصی برخوردار است. آنچه می  توان نظم عمومی 
بین  المللی نامید، ارزش  ها، مصالح و منافع عالی جامعه بین  المللی است که به
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تدریج توســعه یافته  اند. این نظم عمومی بین  المللی یک منبع ماهوی برای 
حقوق بین  الملل محســوب می  شــود. در عالم حقوق تجلــی نظم عمومی 
بین  المللــی را در قواعد آمــره و تعهدات عام الشــمول می  بینیم. )حدادی، 
1389: 89- 90(. تعهدات عام الشمول تعهداتی هستند که تمامی دولت  ها 
در خصوص حفظ و حمایت از آنها دارای نفع حقوقی می  باشــند و نقض این 
گونــه تعهدات، تمامی آنها را تحت تأثیر قرا می  دهد و تمامی آنها در صورت 
نقض تعهدات عام  الشــمول زیان  دیده محسوب می  شــوند. لذا این تعهدات 
همان  گونه که قاضی کرافورد بیان داشــته است: تعهداتی هستند که حوزه 
جهانی داشته و نمی  توان آنها را به سطح روابط دوجانبه میان دولت  ها کاهش 
 Crawford,( .داد، این تعهــدات به جامعه بین  المللی در کل تعلــق دارند
4 :2000(. کارل زمانــک نیز معتقد که هدف قواعد با ویژگی عام  الشــمول 
تأمین منافع و حقوق یک دولت در برابر دولت دیگر نیست، بلکه این قواعد 
 zemanek,( .بیان کننده منافع جامعه بین  المللی با ارزش  های مبنایی است
42 :2000( امــروزه مفهوم تعهدات عام الشــمول و تفکیک آن از تعهدات 
یک دولت در قبال دولت دیگر، در عرصه بین  المللی به طور گســترده مورد 
پذیرش قرار گرفته است. مهمترین ویژگی  های این دسته از تعهدات، تقسیم 
  ناپذیری آنها، ساختار غیر دو جانبه  ای و غیر متقابل بودن آنهاست. نقض آنها 
بــر تمامی دولت  ها در مواردی که تعهدات مربوط به حقوق بین  الملل عام و 
همچنین بر تمامی دولت  های عضو معاهده  ای که شامل آن تعهدات می  شود 
اثر می  گذارد. )شریفی، 1387: 1040(. دیوان بین  المللی دادگستری نیز در 
قضیه بارسلونا تراکشن همین ویژگی  ها را در قالب دو ویژگی جهانی بودن و 
همبستگی بیان داشته است. جهانی بودن بدین معنی است که تعهدات عام 
الشمول برای تمامی دولت  ها بدون استثناء الزام  آور هستند. و همبستگی به 
معنی این اســت که هر دولت دارای منافع حقوقی در این تعهدات است که 

از آنها حمایت می  کند.1 

1- Barselona Traction  Case, Dissenting  opinion of Riphagen, ICJ Reports-1970, 
para 8.
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۱-4. نقض حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با اصل عدم مداخله
حق تعیین سرنوشت به طور کلی و باالخص حق تعیین سرنوشت اقتصادی 
به عنوان یکی از مهمترین ابعاد آن جلوه  ای از حاکمیت و اســتقالل کشورهاست و 
ترتیبات آن از صالحیت و اختیارات ذاتی کشــورها تلقی می  شــود از این رو نادیده 
گرفتن آن از طریق تحریم و فشــارهای اقتصادی، نوعی انکار حاکمیت و مداخله در 
امور داخلی کشورهاســت. ژان بدن حاکمیت را اقتدار مطلق و مداوم دولت می  داند. 
)قاضی، 1383: 186(. از ســوی دیگر حاکمیت که البته مبتنی بر اصل حق تعیین 
سرنوشــت ملت  ها و نشأت گرفته از آن اســت، به مفهوم قدرت برتر و دائمی دولت 
بر اتباع و دارایی آنها می  باشــد و دارای دو وجه اســت. وجه داخلی که موجب نظم 
و ثبات امور داخلی می  گردد و وجه خارجی آن به مفهوم اســتقالل، یعنی آزادی از 
دخالت   کشورهای خارجی اســت. لزوم حفظ همین حاکمیت، ضرورت عدم اعمال 
قــدرت یک دولت بر دیگری را می  طلبد. در غیر اینصورت حاکمیت آن دولت مورد 
انــکار واقع شــده و مداخله در امــور آن صورت گرفته اســت. بنابراین اصل »منع 
مداخله« ریشــه در اصل حاکمیت دارد. )صادقی، 1390: 95(. بند7 ماده 2 منشور 
مقرر می دارد: »هیچ یک از مقررات مندرج در این منشــور ملل متحد را مجاز نمی 
دارد در اموری که ذاتا جزو صالحیت داخلی هر کشوری است ، دخالت کند و اعضا 
را نیــز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشــور قرار دهند 
...«.عدم مداخله مندرج در این بند ، یک اصل راهنما و سیاســت این ســازمان در 
قبال کشــورهای عضو و تحقق اهداف آن مندرج در ماده 1 است .این اصل در کنار 
سایر اصول سازمان، آمده است و می توان گفت منشا آن همان اصل حاکمیت برابر 

کشورهاست. ) قاسمی، 1395: 146(.
به غیر از منشــور، اسناد بین  المللی بویژه قطعنامه  های مجمع عمومی سازمان 
ملل که در واقع بیانگر عرف بین  الملل در این زمینه هستند مؤید پذیرش عدم مداخله 
به عنوان یک اصل بنیادین هســتند. در این قطعنامه  هــا همه جا از مداخله در »امور 
داخلی و خارجی« صحبت شده اســت. قطعنامه )G.A/Res/ 2131( مجمع عمومی 
تحت عنوان »اعالمیه راجع به قابل قبول نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت 
)G.A/Res/2625( از استقالل و حاکمیت آنها« مورخ دسامبر 1965 و قطعنامه
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اکتبر 1970 تحت عنوان » اعالمیه اصول حقوق بین  الملل راجع به روابط دوســتانه 
و همکاری بین کشــورها« از جمله برجسته  ترین این قطعنامه  ها هستند. و اما منع 
مداخلــه از طریق اقدامات اقتصادی مانند انســداد دارائی  هــا و یا تحریم معامالت 
بازرگانــی در قطعنامه )G.A/Res/3281( مورخ 12 دســامبر 1974 تحت عنوان 
»منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها« به طور خاص مورد تأکید قرار گرفته و 

در ماده یک آن آمده است که:
»هر کشــوری حق حاکم و انتقال ناپذیری بــرای انتخاب نظام اقتصادی و 
همچنین نظام سیاســی، اجتماعی و فرهنگی خود بــر طبق اراده ملتش، بدون هر 

گونه مداخله، اجبار یا تهدید خارجی را دارد.«
مداخله در امور داخلی کشــورها درمعاهدات بین  المللی نیز به صراحت منع 
گردیده است. از جمله در منشور سازمان کشورهای آمریکایی )مواد 16، 18 و 19(، 
منشــور سازمان وحدت آفریقا ) ماده 3(، پیمان اتحادیه عرب، کنفرانس کشورهای 
آفریقایی و آســیایی در باندونگ، کنفرانس هلســینکی درباره ی امنیت و همکاری 
در اروپا )اصل 6(. برای تشــخیص و تعیین معنا و مصادیق مداخله در البالی اسناد 
و قطعنامه  هــای فوق ، موضع دیوان بین  المللی دادگســتری و رویه آن در تفســیر 
حقوق بین  الملل موضعی راهگشاست. در رأی صادره از دیوان بین  المللی دادگستری 
در قضیــه تنگه کورفو بر اصل »منع مداخله« به صراحت تأکید شــده اســت.1 بر 
حســب نظر دیوان »بین دولت  های مستقل« احترام به حاکمیت سرزمینی یکی از 
بنیادهای اساسی روابط بین  الملل است. )ممتاز، 1379:1033(. دیوان همچنین در 
قضیه نیکاراگوئه علیــه امریکا، بر ارزش عرفی اصل عدم مداخله متکی به قطعنامه 
2625 مجمع عمومی تصریح دارد و بیان می  دارد اعالمیه اصول روابط دوستانه بین 
دولت  ها )قطعنامه 2625(، عالوه بر اینکه نوعی تفسیر منشور به عنوان یک معاهده 
جهانی اســت، دلیلی بر اعتقاد حقوقی دولت  هــا در زمینه رعایت قاعده عرفی عدم 
مداخله نیز به شمار می  رود )Nicaragua case, 1986: para, 188 (. دیوان دررای 
نیکاراگوئــه پس از تحلیل و تثبیت اعتبار و ارزش حقوقی اصل عدم مداخله مندرج 
در قطعنامه  های 2625 و 2131 مجمع عمومی، حدود این مفهوم، مصادیق و محتوای

1- Corfu Channel Case, Judgment of April 9 th, 1949, P. 895



تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین...
130

13
99

ار 
به

م/ 
هفت

ه   
ار

شم
ق/  

قو
 ح

لی
عا

ی ت
ش

وه
پژ

ی 
لم

 ع
ه ی

نام
صل 

ف

آن را مشــخص می کتد .دیوان در ترسیم این محتوا معتقد است ممنوعیت مداخله 
در اموری اســت که هر کشور مطابق اصل حاکمیت کشورها مجاز به تصمیم گیری 
آزادانه اســت و از مصادیق آن انتخاب نظام سیاســی، اقتصادی و اجتماعی و تنظیم 
سیاست خارجی است. )قاسمی همان: 151(. در رابطه با مداخله در امور داخلی دولت 
هــا به کمک تحریم های اقتصادی یکجانبه می تــوان به قطعنامه مصوب کنفرانس 
تجارت و توسعه ملل متحد )آنکتاد( با عنوان »عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز« 
اشــاره نمود  که در آن بیان می  شــود »کشورها حق اعمال محدود سازی، محاصره، 
ممنوعیت معامله یا ســایر مجازاتهای اقتصادی به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که 
بر توســعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشــورها اثر گذارد ندارد«1. با توجه به این 
مقدمــات در مورد تحریم های امریکا علیه ایران باید گفت آن دســته از تحریم ها 
که خارج از چارچوب قطعنامه های شــورای امنیت مطرح شده موجب دخالت غیر 
مستقیم امریکا در امور داخلی و خارجی ایران می گردد، چرا که بطور مثال فعالیت 
های یک نهاد نظامی مانند ســپاه و بانــک های یک دولت جزء الینفک امور داخلی 
محســوب می گردند.) ضیایــی ، 1393 : 143( تحریم هــای یکجانبه امریکا علیه 
صنعت هســته ای کشور ، عالوه بر اینکه از حیث اصول حقوق بین الملل مندرج در 
قطعنامه ها و نیز رویه دیوان بین المللی دادگســتری، نقض اصل عدم مداخله است؛ 
نقض تعهدات دوجانبه با دولت ایران نیز تلقی می شود. ایاالت متحده در بیانیه های 
الجزایر متعهد شده در امور داخلی ایران مداخله ننماید .به موجب بند 1 بیانیه کلی: 
ایاالت متحده تعهد می نماید که سیاســت ایاالت متحده این است و از این پس این 
خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، سیاسی و یا نظامی، در امور داخلی 
ایران مداخله ننماید اینکه در بند 1 بیانیه کلی به قید مداخله سیاسی یا نظامی اکتفا 
شده است، دکترین بین المللی و حقوق بین الملل عرفی در چارچوب قطعنامه های 
مجمع عمومی به عبارت مزبور جنبه تمثیلی می دهد و آن را به مداخله اقتصادی نیز 
قابل تسری می شمارد. چه شک نیست که با گسترش روابط اقتصادی بین المللی در 
قرن بیستم و پیچیدگی پیشرفت های تکنولوژیک وصنعتی دیگر مداخله نمی تواند 
در مصادیق کالسیک آن » سیاسی و نظامی« محصور بماند، بلکه مظهر عادی و غیر

1- UNCTAD Resolution 152 )IV(2 july 1983
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قابــل تردید مداخله، ایجــاد محظورات و محدودیت های مالی و اقتصادی اســت. 
)منصوریان ،1392: 859 (. بنابر این تحریم  های اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران 
، نه تنها نقض اصل عدم مداخله، نقض حق تعیین سرنوشــت اقتصادی ملت ایران 
بلکه » بدون اغراق می  توان گفت تحریم  های اقتصادی علیه ایران در واقع جایگزین 

توسل به زور در مقیاس وسیع شده است«. )حبیبی مجنده، 1392 :840(.

۱-5. اثرحقوقی نقض تعهدات عام الشمول: طرح مسولیت بین  المللی 
دولت   ناقض

بدیهی اســت نقــض تعهدات عام الشــمول  نیــز همانند دیگــر تعهدات 
بین  المللی موجب مســئولیت دولت  نقض کننده خواهد شــد. البته این مسئولیت 
دارای ویژگی  هــای خاص خود خواهد بود. در بحث مســئولیت برای نقض تعهدات 
عام الشــمول، نکته  ای که باید مورد توجه قــرار داد، تفکیک میان دولت زیان  دیده 
و دولت  های با منافع حقوقی یا دولت  های ثالث اســت.) شــریفی، 1387: 1045(

پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین  الملل 2001 راجع به مسئولیت دولت  ها در 
مورد اعمال متخلفانه بین  المللی، با مد نظر قرار دادن حق مســلم دولت زیان  دیده، 
یعنی دولتی که حق فردی  اش به وســیله یک عمل متخلفانه بین  المللی مورد انکار 
قرار گرفته، آســیب دیده و یا به نحو دیگری به طور خاص به وسیله آن عمل تحت 
تأثیر قرار گرفته اســت، به مسئولیت دولت ناقض در برابر دولت  های ثالث پرداخته 
و ضمن اشــاره بر مقررات کلی حاکم بر نقض تعهدات دولت  ها در قبال کل جامعه 
بین  المللی به تمایز بین دولت  های زیاندیده و دولت  های ثالث اهتمام ورزیده اســت. 
لذا از منظر این کمیسیون دولت ثالث دولتی محسوب می  شود که به طور مستقیم 
از عمل متخلفانه بین  المللی متأثر نشــده و یا زیانی ندیده اســت، با این حال دارای 
منفعت حقوقــی منطبق با این دلیل یعنی »اهمیت حقوق مربوطه« می  باشــد. به 
عبارت دیگر از منظر پیش  نویس کمیسیون تنها نقض  های مربوط به یک قاعده آمره 
حقوق بین  الملل و یا یک تعهد در برابر کل جامعه بین  المللی دارای آثار حقوقی برای 
دولت  های ثالث هستند. اگر چه مسئولیت دولت ناقض تعهدات عام الشمول براساس 
مقررات حقوق بین  الملل و مستقل از استناد دولت دیگری به آن ایجاد می  شود،
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معهذا ماده 48 پیش نویس مواد  کمیســیون حقوق بین  الملل 2001 عالوه بر دولت 
زیان  دیده به دولت  های ثالث اجازه می  دهد تا به مســئولیت دولتی که ناقض تعهدی 
بوده که در برابر کل جامعه بین  المللی مســئولیت حفظ آن را داشــته است، استناد 
جویند. براســاس این ماده اعمــال دولت ثالث به دلیل اهلیــت فردی    اش به خاطر 
زیان  دیدگی از اعمال دولت ناقض تعهد نمی  باشــد، بلکه به دلیل اهلیتش به عنوان 
عضو کل جامعه بین  المللی می  باشــد. این مقرره در جهت اجرایی کردن گفته دیوان 
بین  المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن بود که در آن، دیوان میان تعهدات 
در قبــال دولت  های خــاص و تعهدات در قبال جامعــه بین  المللی در کل »تمایزی 
اساســی« قائل گردیده است.1 لذا براســاس بند 2 ماده 48، دولت  های ثالث همانند 
دولت زیان  دیده از نقض تعهد عام الشمول، استحقاق درخواست توقف عمل متخلفانه 
را دارند و در صورت لزوم بر  اســاس اوضاع و احوال خــاص قضیه، می  توانند به اخذ 
اطمینــان و ضمانت عــدم تکرار مطابق ماده 30 پیش نویــس مواد 2001 مبادرت 
ورزند. )Bird, 2011: 882(. همچنین در کنار حقوق برشمرده شده برای دولت  های 
زیاندیده و ثالث در برابر نقض تعهد عام  الشمول، طبق رویه دیوان دولت  های غیر  ناقض 
متعهدند وضعیت غیرقانونی ناشــی از نقض تعهد عام الشمول را شناسایی نکرده، به 
حفظ ایــن وضعیت کمک نکنند و اطمینان حاصل نمایند که هرگونه مانع بر ســر 
راه اعمال تعهدات مزبور از بین رفته اســت. لذا برای حصول این اطمینان باید همه 
دولت  ها همــکاری الزم را بنمایند. دیوان در قضیه نامیبیا بر این نظر بود که تمامی 
دولت  ها باید با تســلط و حضور آفریقــای جنوبی در نامیبیا مخالفت نمایند، چرا که 
وضعیت غیر قانونی موجود ناشــی از نقض تعهدی عام  الشمول است.2 در قضیه دیوار 
حائل نیــز دیوان با طرح ماده 41 پیش نویس طرح مســئولیت بین  المللی دولت  ها 
اظهار داشــته اســت که  کلیه دولت  ها موظفند احداث دیوار حائل را که ناقض حق 
تعیین سرنوشت ملت فلســطین به عنوان یک نعهد عام  الشمول است را به رسمیت 

نشناخته و هیچگونه کمک و مساعدتی به  حفظ وضعیت ایجاد شده ننمایند.

1- ILC, Draft Articles on State Responsibility With Commentary, 2001, art. 48.
2- The legal Consequence for stats of the Continued Presence of South Africa in 
Namibia , Op.cit, para.126.
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در واقع دیوان در این قضیه با تأکید بر ماده 41 طرح کمیسیون به تعهد به 
همکاری دولت  های ثالث در نقض تعهدات عام  الشــمول ورود کرده و عدم شناسایی 
وضع به جود آمده در قبال نقض این قواعد را وظیفه عمومی دولت  ها می  داند. طبق  
رویه دیوان همچنین دولت ناقض تعهد عام الشمول  متعهد است به نقض آن تعهد 
پایــان داده و برنامه  ها و کارهای آتی خود را که متضمن این نقض هســتد متوقف 
نموده و وضعیت را به حالت قبل بازگرداند و جبران خســارت نماید. این موارد در 
قضیــه دیوار حائل در خصوص تعهدات اســرائیل به عنوان دولت ناقض حق تعیین 

سرنوشت ملت فلسطین به عنوان تعهدیعام الشمول  مورد اشاره قرار گرفته  اند.1 

2. تحریم   هسته  ای در تقابل با حق تعیین سرنوشت اقتصادی 
اساســنامه آژانس بین  المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سالح  های 
هســته  ای ضمن شناســایی و اذعان به نقش آفرینی انرژی هسته  ای در سالمت و 
سعادت بشر و تالش برای ارتقاء بکار  گیری این انرژی در موارد غیرنظامی در مقررات 
خود، تســاوی حاکمیت کلیه اعضا را به رسمیت شناخته و بیان داشته  اند که برای 
این که حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای کلیه اعضاء تأمین گردد جمیع اعضاء 
بایــد تعهداتی را که طبق این اساســنامه به عهده گرفته  اند را با حســن نیت اجرا 
کنند. نظارت بر اجرای صحیح مقررات نیز به آژانس بین  المللی محول شــده است.
)فلسفی، 1373: 25(. اساســنامه همچنین در قسمت )4( بند)ب( ماده سوم خود 
به تعیین تکلیف در خصوص مســائل پیش آمده در حوزه فعالیت آژانس پرداخته و 
بیان داشــته است که: هرگاه در حدود فعالیت  های مؤسسه مسائلی پیش  آید که در 
صالحیت شورای امنیت باشد، مؤسســه شورای مزبور را که مسئولیت اصلی حفظ 
صلح و امنیت جهان را بر عهده دارد از آن مســتحضر خواهد ســاخت. لذا در این 
زمینه شــورای امنیت براساس گزارش  های آژانس، تهدید و یا نقض صلح جهانی را 
مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.  از سوی 
دیگر در یک اقدام امنیتی- حفاظتی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته  ای و با 
در نظر گرفتن انهدام و ویرانی که در صورت بروز جنگ هسته  ای دامنگیر نوع بشر

1- Legal Consequence of the Construction of a Wall, op.cit, para.159.
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خواهد شد، پیمان منع گسترش سالح هسته  ای تنظیم و به امضاء و تصویب دولت  ها 
رســید. بند )الف( این پیمان تحقیقات، تولید و اســتفاده از انرزی  هسته  ای برای 
مقاصد صلح آمیز  را حق مســلم کلیه دولت  های عضو دانســته و آنها را مکلف به 
همکاری و تســهیل در اســتفاده از انرژی هســته  ای در حداکثر شکل آن و تبادل 
تجهیزات، مواد و اطالعات تکنولوژیکی نموده اســت. لذا بر اســاس این پیمان حق 
دولت  ها در اســتفاده از نیروی اتم در راه صلح، حقی مسلم و غیرقابل انتقال است. 
این حق در نخستین اجالس ویژه مجمع عممی در مورد خلع سالح، در سال 1978 
نیز به رســمیت شناخته شد. به موجب سند نهایی این اجالس، برای آن که سالح 
هسته  ای شیوع پیدا نکند، همه دولتها حق دارند با توجه به نیازها، اولویت  ها و منافع 
ملی خود، در جهت برپایی و اکتســاب تکنولوژی هسته  ای و استفاده از آن، حصول 
مــواد و ابزارهای الزم برای بهره   برداری صلح  آمیــز از نیروی اتم و برنامه  ریزی  های 
مربوط به آن اقدام نمایند. در کنفرانس بررســی معاهده عدم گســترش سالح  های 
هسته  ای در سال 1980 گروه 77 ) کشورهای در حال توسعه( نیز اعالم گردید که 
دولت  های امضاء کننده این معاهده، همگی حق دارند به تناســب نیازهای خویش 
از این نیرو اســتفاده صلح آمیز کننــد و برنامه  های مربوط به آن را خود طرح  ریزی 
نمایند. اعضای آژانس بین  المللی انرژی اتمی نیز به اتفاق آراء در قطعنامه  ای که در 
12 ژوئن 1981 به تصویب رســاندند، بر وجود چنان حقی تأکید نمودند. )قطعنامه 
2040(. در نتیجه می  توان گفت بر اساس حقوق بین  الملل استفاده از امکانات رشد 
و توســعه از جمله حقوق اساســی جامعه بین  المللی به شمار می  آید و دولت  ها در 
استیفای آن با یکدیگر برابر و همه آنها باید بتوانند در محدوده نظم جدید اقتصادی 

بین  المللی از آن منتفع شوند. )فلسفی، 1373: 23(.
دولت ایران در سال 1958 ضمن پذیرش اساسنامه آژانس بین  المللی انرژی 
اتمــی )International Atomic Energy Agency(  بــه عضویت این ســازمان 
درآمد و متعاقب آن با پیوستن به  پیمان منع گسترش سالح  های هسته  ای در سال 
1968، اقدام به تأســیس »سازمان انرژی اتمی ایران«  نمود و از آن پس، به تدریج 
فعالیت  های هســته  ای خود را براســاس تعهداتش در پیمان منع اشاعه سالح  های 
هسته  ای آغاز نمود. این کشور پس از پیمودن فراز و فرودهای بسیار در راستای
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تأســیس نیروگاه  های هســته    ای ســرانجام در ســال  های پایانی قرن بیســتم به 
موفقیت  های چشــمگیری در این زمینه دســت یافت. با وجود تالش مجدانه دولت 
جمهوری اســالمی ایران در رعایت قواعد و مقررات آژانس بین  المللی انرژی و تحت 
نظارت آن، به دنبال ســعایت دشــمنان و مخالفان، یعنی ایــاالت متحده آمریکا و 
متحدانش، از ابتدای ســال 2003 پرونده ایران در دستور کار شورای حکام آژانس 
قرار گرفت. به دنبال این قضیه و تالش دولت  های غربی برای مجاب ســاختن دولت 
جمهوری اســالمی ایران برای پذیرش درخواســت غیرقانونی و نامعقول  شان مبنی 
بر توقف همیشــگی فعالیت  های هسته  ای و رد این درخواست از جانب دولت ایران 
، وزرای خارجه پنج کشــور عضو دائم شــورای امنیت و آلمان در 31 ژانویه 2006 
در لندن گرد هم آمدند و با صــدور بیانیه  ای تصمیم خود مبنی بر گزارش موضوع 

هسته  ا  ی ایران به شورای امنیت را اعالم کردند.
در نهایت چالش  هایی که ســالها در روابط جمهوری اســالمی ایران، آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی و دولت  های اروپایی در مورد ماهیت برنامه هســته  ای ایران 
وجود داشــت بــه تصویب قطعنامه 1737 شــورای امنیت در تاریخ 23 دســامبر 
2006 و تحریــم ایــران منجرگردید. از این تاریخ به بعــد دولت  های اروپایی عضو 
دائم شــورای امنیت و آمریکا با انگیزه توقف در پیشــرفت برنامه هســته  ای ایران، 
تحریم  های متعددی علیه دولت و ملت ایران شکل دادند. به موازات این اقدامات، به 
تدریج مذاکرات جدید ایران و گروه 1+ 5 طبق پیمان  نامه منع گسترش سالح  های 
هسته  ای به منظور اطمینان از عدم تولید و توسعه سالح هسته  ای توسط ایران آغاز 
گردیــد. پس از چندین دور مذاکره، ســرانجام تیم  های مذاکره کننده در تاریخ 14 
ژوئیه 2015 در وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی 
- با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک- بر سر آینده برنامه هسته  ای ایران شدند. به 
دنبال دســتیابی به توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، شورای امنیت 
با تصویب و صــدور قطعنامه 2231 اقدام به انضمام آن به قوانین بین  المللی نموده 
و قطعنامه  های قبلی مرتبط با برنامه هســته  ای ایران را ملغی اعالم نمود. همان روز 
17 ژانویه 2016 که قطعنامه 2231 توسط شورای امنیت به تصویب رسید، اتحادیه 
اروپا براساس قطعنامه مزبور، تحریم  های هسته  ای علیه جمهوری اسالمی ایران را 
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لغــو نمود. رئیــس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا نیــز در همان تاریخ با صدور 
فرمــان اجرایــی جدید، فرمان  های اجرایــی قبلی مرتبط با تحریم  های هســته  ای 
جمهوری اسالمی ایران را متوقف نمود. به رغم همه تالش  ها برای رسیدن به توافق 
جامع و مشــترک در خصوص برنامه هسته  ای ایران و موفقیت حاصل از آن، دونالد 
ترامپ از زمان شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مخالفت خود را با آن 
اعالم نمود. وی در تاریخ 8 می 2018 با دســتاویز قرار دادن برنامه موشــکی ایران 
به صورت یک  جانبه از برجام خارج و بازگشــت تحریم  های هســته  ای را اعالم کرد. 
در نتیجه، دور اول تحریم  های ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران 
با خروج از توافق برجام در تاریخ 6 آگوســت 2018 اجرایی شد. از آن تاریخ به بعد 
تحریم  هــای متعدد دیگری درحوزه  های مختلــف اعم از انرژی، صنعت نفت، فلزات 
گرانبها و به نحوی گســترده و بی  سابقه به لیســت تحریم  ها اضافه گردید. و اما در 
حال حاضرتحریم  های هســته  ای ایاالت متحده آمریکا علیه کشورمان به دو دسته 

عمده قابل تقسیم هستند:

2-۱. تحریم  های وضع شده بر صنعت و فناوری هسته  ای جمهوری 
اسالمی ایران

دســته  ای از تحریم  های ایــاالت متحده آمریکا مســتقیاً صنعت و فناوری 
هسته  ای، شرکت  ها و افراد مرتبط با این صنعت را هدف قرار داده  اند. ایاالت متحده 
آمریکا پس از شروع دور تازه تحریم  ها در ارتباط با برنامه هسته  ای ایران اظهار داشت 
که تهران به طور کلی نباید توان غنی سازی اورانیوم را داشته باشد. این کشور پس 
از صدور اولین قطعنامه شــورای امنیت در ســال 2006 صدور قطعات، تجهیزات و 
مواد اولیه از جمله آلومینیم و فیبرکربن را که نقش  اساســی در تکنولوژی مرتبط 
با ساخت ســانتریفیوژ و »روتورهای سانتریفیوژ« دارند منع و تحریم نمود.1  از آن 
پس و به خصوص پس از خروج یک جانبه از برجام بر شدت این تحریم  ها افزود و 

1- قابل بازیابی در:           
https://fa.euronews.com/2019/07/17/3-iranians-charged-in-us with-exporting-tons-
of-  carbon-fiber-to-iran



137

13
99

ار 
به

م/ 
هفت

ه   
ار

شم
ق/  

قو
 ح

لی
عا

ی ت
ش

وه
پژ

ی 
لم

 ع
ه ی

نام
صل 

ف

طی صدور دســتورهای اجرایی متعدد اقدام به تحریم ســازمان انژی اتمی به طور 
کلی، اشــخاص، شرکت  ها و مؤسســات مرتبط با برنامه هسته  ای ایران نموده است. 
وزارت خزانه  داری آمریکا در 18 جوالی 2019 پنج شخص حقیقی و هفت مؤسسه 
را به دلیل » تهیه مواد حســاس« برای برنامه هســته  ای ایران تحریم نموده است. 
این وزارت در بیانیه  ای که روی ســایت آن منتشــر شده است، گفته است که علیه 
شبکه  ای از شرکت  های پوششــی و عوامل درگیر در تهیه مواد حساس برای برنامه 
هســته  ای ایران دست به اقدام زده اســت. این افراد و مؤسسات که به گفته وزارت 
خزانه  داری درایران، چین و بلژیک مســتقر هستند، به عنوان شبکه تهیه مواد برای 
شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران TESA عمل می  کردند، شرکتی که به واسطه تولید 
ســانتریفیوژهای مورد استفاده در تأسیسات سازمان انرژی اتمی، نقشی حساس در 
برنامه غنی  سازی اورانیوم جمهوری اسالمی ایفاء می  کند. شرکت »TESA« پیشتر 
در 21 نوامبر 2011 در فهرســت تحریمی وزارت خزانه  داری آمریکا قرار گرفه بود. 
این شــرکت به دلیل وابستگی به ســازمان انرژی اتمی تحریم شده است.1 ایاالت 
متحده آمریکا در 4 می 2019 در یک اقدام خصمانه دیگر علیه جمهوری اســالمی 
ایران بر خالف مفاد برجام انتقال اورانیم غنی شــده به خارج از کشور را نیز تهدید 
به تحریم نمود. بر اســاس بیانیه  ای که در ســایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته 
اســت ایاالت متحده اعالم نموده است که از تاریخ مزبور کمک به گسترش نیروگاه 

هسته  ای بوشهر فراتر از واحد رآکتوری کنونی می  تواند تحریم پذیر باشد.2 

2-2. تحریم  های کنترلی با هدف متوقف ساختن برنامه هسته  ای و 
تضعیف جمهوری اسالمی ایران

دســته  ای دیگر از تحریم  های ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اســالمی 
ایران، تحریم  هایی هستند که بر دیگر صنایع و فعالیت  های اقتصادی جمهوری اسالمی

1-https://www.iranwatch.org/library/governments/united-states/executive-brannch
2- Secretary Pompeo continues to believe that Iran must declare to the IAEA a 
full account of the prior military dimensions of its nuclear program, and verifiably 
abandon such work in perpetuity. Additionally, he reiterates his call that Iran must 
stop enrichment and never pursue plutonium reprocessing
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این دسته از تحریم  ها که اکثراً بعد از صدور قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل 
متحد بر مبنای »برنامه جامع اقدام مشــترک« متوقــف گردیده بودند با خروج ایاالت 
متحــده آمریــکا از برجام به موجب فرمان رئیس  جمهور این کشــور در 8 می 2018، 

توسط وزارت خزانه  داری این کشور در 6 آگوست 2018 به شرح ذیل احیا شدند:
1. ممنوعیت خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دالر از سوی دولت 

جمهوری اسالمی ایران؛        
2. ممنوعیت خرید و فروش طال و ســایر فلزات گرانبهــا، خرید، تأمین یا 

انتقال فلزاتی نظیر گرافیت؛
3. ممنوعیــت خرید و فروش فلزات  خام یا نیمه  خام مانند آلومینیوم و آهن، 

زغال  سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران؛
4. تحریم صنعت خودروسازی ایران؛

5. ممنوعیت خرید و فروش و تأمین قطعات هواپیما؛ 
 6. تحریم معامه با بخش  های کشتیرانی و کشتی  سازی ایران و عامالن بنادر 
)IRIL( شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب 

و وابستگان به آنها؛
7. تحریم معامله با شــرکت ملی نفت ایران، شــرکت ملی نفت  کش ایران 
)NITC(، شــرکت بازرگانی نفت ایران )نیکو NICO ( و همچنین خریداری نفت، 

محصوالت نفتی یا محصوالت پتروشیمی از جمهوری اسالمی ایران؛
8. ممنوعیت هرگونه مبادالت مالی بین مؤسســات مالی بین  المللی با بانک 

مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی؛
9. ممنوعیت سرمایه  گذاری در بخش انرژی 10 ممنوعیت همکاری با ایران 
در قالب تعهدات خدماتی، بیمه  ای و بیمــه اتکائی. ایاالت متحده آمریکا همچنین 
واردات فرش و مواد غذایی مانند پســته از ایران و صــادرات هواپیما  های تجاری و 

قطعات و خدمات آن به ایران را ممنوع اعالم کرده است.
ایــاالت متحده به دنبال احیاء تحریم  های مزبور اعالم نمود: »ما نســبت به 
هــر زمان دیگر، قوی  ترین کمپین اعمال حداکثر فشــار بر ایران را با موفقیت اجرا 
می  کنیم و دیگر تحمل نخواهیم کرد که کاالهای تجاری از ایران به بندرگاه های
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دیگر کشــورها راه یابد و کشــورهایی که واردات نفت از ایــران را متوقف نکنند و 
همچنین شرکت  های خارجی که به داد و ستد با نهادهای تحریم شده ایرانی ادامه 

دهند، تحریم خواهند شد1.  
ایاالت متحــده آمریکا عالوه بر اعمال ممنوعیت بــر صنایع و فعالیت  های 
پیش گفته، تا کنون حدود 300 شــرکت و ســازمان جدید را به لیســت تحریم  ها 
اضافه کرده است. شــرکت بازرگانی پتروشیمی جمهوری اسالمی ایران، بسیاری از 
شــرکت  های وابسته به شــرکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی ایران، شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی جمهوری اســالمی ایران از جمله  مهمترین این شــرکت  ها و 

مؤسسات هستند.

2-3. مشخصه بارز تحریم  های هسته  ای ایاالت متحده آمریکا: گستردگی 
و فراسرزمینی بودن با آثار جمعی

تحریم  های اقتصادی به عنوان تدابیر قهرآمیز علیه یک کشور یا چند کشور 
به منظور ایجاد تغییر در سیاست  های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو 
کننده نظریات کشــور تحریم کننده در مقابل کشــور تحریم شــونده تعریف شده 
است. )Barrye, 1988: 4(. اگر چه در یک تعریف جامع  تر از تحریم آن را امتناعی 
نظــام یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاســی یا نظامی یک دولت با 
دولــت دیگر و یا مجموعی از دولت  ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول معرفی 
نموده  اند، ولی چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصادی بین  المللی آشکار می  شود، آن 
جا که کاالها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می  شــود. )خواجی، 1391: 5(. در 
حال حاضر تحریم  های اقتصادی را به لحاظ شکلی می  توان به سه دسته تحریم  های 
یک  جانبه، تحریم  های چند  جانبه و تحریم  های سازمان ملل متحد ) جمعی( تقسیم 
کرد. تحریم  های یک  جانبه، تحریم  هایی هســتند که از ســوی یک کشور علیه یک 
کشور دیگر و یا نهادهای آن اعمال می  شوند. آثار این دسته از تحریم  ها علی  االصول 
محدود به روابط میان دو کشور تحریم  کننده و تحریم  شونده است. این دسته از 

1- قابل بازیابی در:
www. Dw.se/haz )rtr, ap, dpa, afp(/ af/ hm
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تحریم  ها پرکاربردترین تحریم  ها در روابط میان دولت  هاست و اغلب در مواردی که 
یک دولت در مقابل دولت دیگر  نقض تعهد می  نماید به کار گرفته می  شوند و هدف 
از اعمال آنها  اجبار دولت خاطی به انجام تعهد نقض شــده می  باشــد. تحریم  های 
چند  جانبه به تحریم  های گفته می  شــود که از ســوی چند کشور و در اغلب موارد 
به صورت ائتالفی علیه کشــور هدف صورت می  گیرند. مبنای اعمال این دســته از 
تحریم  ها در اغلب موارد معاهدات و موافقتنامه  های چند  جانبه بین  المللی هســتند. 
آثار این دســته از تحریم  ها نســبت به آثار تحریم  های دسته اول گسترده  تر ولی باز 
هم محدود به روابط کشــورهای اطراف معاهده و موافقتنامه بین  المللی می  باشند. 
تحریم  های دسته ســوم که توسط شورای امنیت ســازمان ملل متحد در راستای 
حفظ صلح و امنیت بین  المللی وضع می  گردند محدود نبوده و کلیه کشورهای عضو 
ســازمان مکلف به رعایت آنها هستند. لذا این دســته از تحریم  ها دارای اثر جمعی 
هستند. در واقع شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد به موجب 
ماده 24 منشــور سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین  المللی 
را بــه عهــده دارد و به موجب فصل ششــم و هفتم دارای اختیار ات وســیعی در 
راستای انجام این وظیفه می  باشد. بر اساس ماده 25 منشور نیز دولت  ها مکلفندکه 
تصمیمات شورا را که بر اساس منشور سازمان اتخاذ گردیده  اند، قبول و اجرا نمایند. 
الزم به ذکر اســت که چنانچه این نهاد حافظ صلح پــس از وضع تحریم، با تغییر 
رفتــار دولت تهدید  کننده و یا ناقض صلح مواجه گردید و در خصوص رفع تحریم  ها 
اتخاذ تصمیم نمود، باز هم کلیه دولت  ها مکلف به اجرای تصمیم شورا در این زمینه 
هســتند. در واقع تحریم  های با آثار جمعی اقداماتی هستند که به وسیله ارگان  های 
نماینده  ی جامعه جهانی در پاســخ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از 
کشــورها اعمال می  شــوند و منظور از آن تأیید مالک  های رفتاری است که حقوق 
بین  الملل آنهــا را مقرر می  دارد. )مافی، 1385: 63(. کمیســیون حقوق بین  الملل 
در خصوص تحریم  های دســته جمعی مشروع اشــعار می  دارد: »تحریم  ها اقدامات 
واکنشی هستند که به طور کلی با استناد تصمیم اتخاذ شده به وسیله یک سازمان 
بین  المللی و پیرو نقض یک تعهــد بین  المللی که متضمن نتایج جدی برای جامعه 
بین  المللی می  باشند صورت می  گیرند و به  ویژه در مورد اقدامات مشخصی که منشور
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سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را بر اساس نظام تثبیت شده منشور به منظور 
حفظ صلح و امنیت بین  المللی دارد.«1 

شورای امنیت بر همین مبنا و اختیاراتش از سال 2006 به قضیه هسته  ای 
جمهوری اسالمی ایران ورود و قطعنامه  های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 
1929، 2224 را علیه فعالیت  های هسته  ای این کشور تصویب نمود. این قطعنامه  ها 
جمهوری اســالمی ایران را با تحریم  هایی نظیــر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی 
که با فعالیت  های هســته  ای ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند، مواجه ساخت و 
دارایی  های برخی مؤسســات و افراد مرتبط با برنامه  های هســته    ای ایران در خارج 
از کشور را مســدود کرد. به موازات این اقدامات، به تدریج مذاکرات جدید ایران و 
گروه 1+ 5 طبق پیمان  نامه منع گسترش سالح  های هسته  ای به منظور اطمینان از 
عدم تولید و توســعه سالح هسته  ای توسط ایران و اطمینان ایران از حق خود برای 
غنی  سازی سوخت هسته  ای برای اهداف صلح آمیز و غیر نظامی آغاز گردید. پس از 
چندین دور مذاکره، ســرانجام تیم  های مذاکره کننده در تاریخ 14 ژوئیه 2015 در 
وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی- با عنوان برنامه 
جامع اقدام مشترک- بر سر آینده برنامه هسته  ای ایران شدند. به دنبال دستیابی به 
توافق برنامه جامع اقدام مشــترک یا همان برجام، شورای امنیت به عنوان نماینده 
جهانی حافظ صلح و امنیت، با تصویب و صدور قطعنامه 2231 اقدام به انضمام آن 
به قوانین بین  المللی نموده و قطعنامه  های قبلی مرتبط با برنامه هســته  ای ایران را 
ملغی اعالم نمود. این قطعنامه اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایاالت متحده 
آمریکا را مکلف به لغو کلیه تحریم  های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هســته  ای 
جمهوری اسالمی ایران، پس از راستی  آزمایی آژانس بین  المللی انرژی اتمی نمود. اما 
اقدام ایاالت متحده آمریکا به خروج یک  جانبه از برجام در سال 2018 و بازگرداندن 
تحریم  های هســته  ای علیه جمهوری اسالمی ایران با ادعاهایی اثبات نشده، نه تنها 
بیان کننده اقدام غیرمتعارف و خصمانه این کشــور علیه جمهوری اسالمی ایران و 
دیگر اعضای برجام اســت، در تناقض آشــکار با قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز 
می  باشد. این کشور پس از خروج از برجام اقدام به تصویب قوانین برون  مرزی متعدد

1- Yearbook of International Law Commission )1979(. Para129.
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با آثار جمعی نموده است. در حال حاضر، ایاالت متحده با ادعای صالحیت برون  مرزی 
قوانین این کشــور، تعارض جدی بین قوانین مذکور و قوانین سایر کشورها ایجاد کرده 
است. هنگامی که قوانین فراسرزمینی ایاالت متحده آمریکا مورد بررسی قرار می  گیرند، 
اولین ســئوالی که مطرح می  شود این است که: آیا تصویب قوانین داخلی با آثار جمعی   
برون  مرزی قابل قبول اســت یا خیر؟ مطالعه جامع و متقن گیبنی نشــان می  دهد که 
اعمال قانون برون  مرزی به دلیل عدم رابطه متقابل و ابتناء آن بر موضع قدرت، اساســاً  
دموکراتیک نیســت. )Gibney, 1996: 306,308( لذا ضرورت حفظ حقوق حاکمیت 
دولت  های دیگر تا حد امکان مستلزم این است که صالحیت یک کشور تا جایی توسعه 
داده شود که به این حقوق تا کمترین حد ممکن لطمه وارد آید. برانلی استدالل می  کند 
که اصل تساوی حاکمیت دولت  ها به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین  الملل مظهر 
دکترین قانون اساسی راجع به حقوق اساسی ملت  هاست که اصوال حاکم بر یک جامعه 

)Brownlie, 1990: 187( .متشکل از دولت  ها با هویت واحد می  باشد
بــا وجود این، ایاالت متحده آمریکا بــا تصویب قوانین متعدد با آثار جمعی 
برون  مرزی، مشــی خــود در حفظ و افزایش تحریم  های هســته  ای علیه جمهوری 
اســالمی ایران     - به رغم پایبندی این کشور به تعهداتش براساس برجام - را حفظ 
کرده است. تغییر رفتار جمهوری اســالمی ایران در راستای اهداف سیاسی ایاالت 
متحــده آمریکا در منطقه خاور میانه مقصد نهایی این کشــور از وضع تحریم  های 

حداکثری اخیر است.
اغلب صنایع و مؤسسات بنیادین کشــور جمهوری اسالمی ایران، از جمله 
صنعت نفت، فلزات گرانبها و غیر آن، مؤسسات پولی و مالی و .. به عنوان شاخص  های 
مؤثر برای ایجاد فشــار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران برای متوقف کردن 
برنامه هسته  ای جمهوری اسالمی ایران، از طرف ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده 
قرار گرفته اســت. با تدقیق و تعمیق در وضعیت فعلی کشــور جمهوری اســالمی 
ایران این نتیجه حاصل می  گردد، که تحریم  های ایاالت متحده آمریکا در حوزه  های 
مختلف ســبب بروز تنگناهای جدی در ارتباطات تجــاری، واردات و صادرات کلیه 
صنایع اعم از نفت، گاز، فلزات، صنعت هواپیمایی، کشــتیرانی و بیمه و اختالل در 
روابط بانکی و پولی ... گردیده که این به نوبه خود باعث افزایش واسطه  ها در
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صدور و ورود کاالها، افزایش هزینه  های مبادالتی، بیمه کشــتی  ها و طوالنی شدن 
مدت زمان حمل کاالها، آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، کاهش ارزش 
ریال که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه، تغییر 
جو ســرمایه  گذاری، توقف قســمت زیادی از طرح  های توسعه ساختاری اقتصادی، 
کاهش چشــمگیر فعالیت شرکت  های نفتی به دلیل کاهش تقاضا برای نفت   خام و 
در نتیجه تهدید جدی تراز تجاری کشــور.... شده است. )گزارش مؤسسه مطالعات 
و پژوهش  های بازرگانی، 1397: روزنامه دنیای اقتصاد(. بســیاری از اندیشــمندان 
معتقدند که عالوه بر این، تهدیدات و تحریم  های اقتصادی موجب به مخاطره افتادن 
امنیت عرضه انرژی در جهان می  شود. )قاسمی، 1387: 195(. لذا با توجه به چنین 
حجم گســترده  ای از تحریم  های ناعادالنه و غیر منصفانه و آثار و تبعات آنها که به 
برخی از آنها اشاره شد، سخن از نقض تعیین آزادانه سرنوشت اقتصادی ملت ایران 
ســخن گزافی نیست. به جرأت می  توان گفت که در حال حاضر با توجه به اقدامات 
ایاالت متحده آمریکا، ملت جمهوری اســالمی ایران از وسایل معیشتی خود محروم 
گشــته اســت. ملتی که برخودار از منابع و ثروت ملی باشد ولی  به واسطه مداخله 
قدرت مبتنی بر زور قادر به استفاده از آن نباشد به مثابه ملت تحت سلطه  ای است 
که حق استفاده و تصمیم  سازی برای منابع و ثروتهای ملی  اش را ندارد و حق توسعه 
و رفاه اقتصادی و به تبع آن توســعه اجتماعی و فرهنگی   از وی گرفته شــده است. 
که این خود بر خالف اصل اساســی حقوقی بین  المللی عدم مداخله در امور داخلی 
کشور  ها است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز در خصوص آثار سوء تحریم  های 
اقتصادی ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ابراز نگرانی شدید کرد 
و گفت: تحریم  های اقتصادی با نیات سیاسی، حقوق بشر و قواعد بین  المللی را نقض 
می  کند و تغییر دادن رویه و رژیم سیاســی دولت  هــای دیگر از طریق تحریم  های 
گســترده که حقوق بنیادین بشر را نادیده می  گیرد و ممکن است به قیمت قحطی 
زدگی یک ملت باشــد، هرگز رویه پذیرفته شده بین  المللی نبوده است. وی از عدم 
تمدید خرید نفت ایران از ســوی دیگر کشورها نیز ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: 
اعمال فراسرزمینی تحریم  های یک جانبه در مغایرت آشکار با حقوق بین  الملل قرار 
دارد و من عمیقاً از این موضوع بیمناکم که یک دولت بتواند از موضع باالتر خود
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در مسائل مالی و اقتصادی بین  المللی برای صدمه زدن به نه تنها مردم ایران که تا 
به امروز تعهداتشان را مطابق برجام به انجام رسانده  اند بلکه هر شخصی در دنیا که 

بخواهد با ایران تجارت کند، سوء استفاده کند.1 
به هر حال دولت جمهوری اســالمی ایران بر اساس عرف بین  الملل و ماده 
30 پیش نویس 2001 حق طرح مســئولیت بین  المللی و درخواســت توقف عمل 
متخلفانه و تضمین به عدم تکرار و جبران خسارت را از دولت ایاالت متحده آمریکا 
دارد. عالوه بر این ســایر دولت  های عضو جامعه بین  المللی با توجه به اصل مســلم 
حقوقی بین  المللی تساوی حاکمیت، نه تنها هیچ تعهدو تکلیفی به تبعیت از قوانین 
برون  مــرزی تحمیلی ایاالت متحده آمریکا ندارند، بلکه متعهدند وضعیت غیرقانونی 
ناشــی از نقض تعهد عام الشمول را شناســایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک 
نکنند و اطمینان حاصل نمایند که هرگونه مانع بر ســر راه اعمال تعهدات مزبور از 
بین رفته اســت. لذا برای حصول این اطمینان باید همه دولت  ها  همکاری فعاالنه 

الزم را بنمایند.

1- US sanction violate human rights and international code of conduct, UN expert 
says )6 May 2019(
Available in: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=2456&LangID=E
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برآمد
اقــدام ایاالت متحــده آمریکا در وضع تحریم  های گســترده و حداکثری با 
محوریت برنامه  ی هســته  ای جمهوری اســالمی ایران، خــارج از چارچوب قواعد و 
مقررات آژانس بین  المللی اتمی و پیمان منع گســترش ســالح  های هسته  ای و به 
خصوص قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل متحد اســت. این اقدامات 
همچنین در قالب تصویب قوانین الزام  آور برون  مرزی با آثار جمعی در تعارض آشکار 
با اصل عدم مداخله و حق بر توســعه و تعیین آزادانه سرنوشت اقتصادی ملت ایران 
اســت که به موجب نظریه مشــورتی 2004 دیوان بین    المللی دادگستری در قضیه 

دیوار حائل به عنوان یک تعهد عام  الشمول مورد شناسایی قرار گرفته است.
لذا عملکرد یک جانبه ایاالت متحده آمریکا، نه تنها ناقض تعهد عام  الشمول 
این کشــور در قبال جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم است، 
بلکــه در تباین و تعارض با منافع حقوقی دیگر اعضای جامعه بین  المللی نیز اســت 
بــه گونه  ای که می  توان گفت نظم عمومــی جهانی و یا به بیان دیگر امنیت جهانی 
تحت  الشــعاع این اقدامات نابخردانه قرار گرفته اســت. در نتیجه، جا دارد  اعضای 
جامعــه   بین  المللی در قبــال اقدامات غیرقانونی و خارج از اســتانداردهای حقوقی 
بین  المللــی ایاالت متحده آمریکا، همراســتا و منطبق با حقــوق بین    الملل، موضع 
حقوقــی جدی اتخاذ نموده و از همراهی و همکاری فعاالنه و یا منفعالنه با اقدامات 
این کشــور اجتنــاب نموده و با طرح مســئولیت بین  المللــی آن از ادامه وضعیت 
غیرقانونــی جلوگیری نمایند و از آنجا که تا کنون این همکاری در چارچوب صدور 
بیانیه و اعالمیه محدود مانده و هیچ اقدام عملی در ســطحی مطلوب و قابل قبول 
در دسترس نیست، راهبرد مقاومت و اتکال به ظرفیت و امکانات داخلی و منطقه  ای 

جمهوری اسالمی ایران، راهبردی مشروع و صحیح است .
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The U.S nuclear Sanction Against Iran in 
View of the Right to Self Determination 

Nations Economic Situation

GolamAli Ghasemi
Amineh Moaiedian

American government has enacted nuclear sanctions against 
peaceful nuclear program of Iran particular and extensive fi-
nancial banking and commercial sanction against the econo-
my of the country. election of political system and lifestyle, 
especially the right to achieve developments. The present 
essay has assessed the relationships between the U.S con-
strains and conducts regarding this right, through researches 
in to this topic,. According to this study, sult social, cultural, 
and even political situation of Iranian people as a erga omnes 
obligation which not only has it influenced the interests of 
Iranian people and government, but also those of other coun-
tries that are members of International community and gen-
eral has affected the public world order. According to this, 
Iran Islamic Republic as a direct damaged government based 
on International law right to point out the U.S.A. Interna-
tional responsibilities and ask for the stop of illegal action, 
ensure not to repeat it, and compensate for the damage. Also, 
other governments recognize illegal situation resulted from 
the violation of this erga omnes, not to contribute to keep 
that, and make sure any obstacles against enactment of men-
tioned commitments have been removed, as a result, in order 
to make sure, all governments should cooperate actively.

Keywords: Self Determination Right، Erga Omnes، Interna-
tional Law، Nuclear Sanction،


