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امروزه یکی از مسائل مبتالبه در عرصه جامعه جهانی ،یااتت مبناایی بارا تنظام
روابط اقتصاد دولتها است .در حالی که هنوز دول در حاال توساعه بار مقولاه
حاکممت اقتصاد خود برا رویارویی و حفظ مواضع خود باا دول توساعه یاتتاه
پا میتشارند ،تحلمل واقعمتها حقوقی بم المللی نشان میدهد که صرف تکمه
بر مقوله «استقالل اقتصاد » و «حاکممت دائ بر منابع طبمعی» نمی تواناد چااره ا
عملی برا رسمدن به آرمانهاا دولاتهاا در حاال توساعه با اد .حاکممات،
همچون مشمر داموکلس می تواند زممنه را برا حفظ «وضعمت موجود» یا سمطره
قدرت ها برتر اقتصاد در معادله بم المللی آماده کند .صارف تکماه بار حقاو
بم الملل به عنوان اخه ا مبتنی بر حاکممت دولت ها برا تغممر ارایط موجاود
عمالً گمراهکننده خواهد بود .ای مقاله با تحلملی واقعگرایاناه از نقا

ناه چنادان

مثبت حاکممت در روند تنظم روابط دول توسعهیاتته و در حاال توساعه درصادد
است تا بر ای واقعمت تأکمد کند که تعدیل روابط ناعادالنه اقتصاد موجود جز با
ایجاد کاف در مفهوم سنتی حاکممت اقتصااد در مفهاومی کاه توساط دول در
حال توسعه در سالها دهه صت و هفتاد قرن بمست

کل گرتته اسات ،ممسار

نخواهد د .تحری ها اقتصاد به عنوان واقعمتی از روابط بم المللای اقتصااد ،
در تقابل حاکممت مطلق اقتصاد دولتها با حقاو بام الملال ناوی و در حاال
گذار قابل ارزیابی در ای مسمر است .ای مقاله ساعی بار آن دارد باه ایا ساوال
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پاسخ دهد که تحری ها اقتصاد در تقابال مفااهم سانتی حاکممات و اساتقالل
دولتها با مفاهم و واقعمات نظا حقاوقی بام المللای کناونی از چاه جایگااه و
مرتبها برخوردار است؟

واژگان کلیدی :استقالل اقتصاد  ،تحری ها اقتصاد  ،حاکممات ،جهاانی ادن ،نظا ناوی
اقتصاد .

مقدمه
امروزه پدیده جهانی دن به گونها عام در سراسر کره خاکی تراگمر ده است.
پدیده جهانی دن به صورتی گسترده تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثمر قرار داده
است .جهانی دن اقتصاد ،علوم و تکنولوژ  ،ارتباطات و مبادالت در کنار جهانی دن
دنما اطالعات تنها بخشی از ای واقعمت همهگمر است .ای پدیده موجب ده است
تا نوعی ترآیند «یکسان دن» در جامعه جهانی به وجود آید ( .(Kaldor, 2004: 166با
ای وجود ،باید اذعان کرد که به وجود آمدن پدیده مذکور بدون بروز عکسالعمل
نبوده است .در حقمقت ،در عم حال که جامعه بم المللی به سو یکسان دن در
حرکت است ،جریانی نمرومند تالش دارد تا از هویت خود سخت دتاع کند .ای جریان
تالش دارد تا با بازگشت به گذ ته یا ترکمبها منطقها یا محلی خود را از ذوب
دن در دریا مواج ای ترآیند برهاند .آنچه باید در ای مجال مورد توجه قرار گمرد،
تأثمر متناقضی است که ای دو پدیده بر جهان کنونی ما دارند 8.از یکسو جهان در
مسمر حرکت به سو «جهانی دن» است ،در حالی که از سو دیگر ،مقاومت جریان
«هویتگرا» موجب ایجاد گسستها جد در طرح «یک جهان ،یک نظ » ده است
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8ای تقابل در زمان تدوی منشور ملل متحد نمز وجود دا ت؛ از جمله طرتداران دیدگاه جهانگرایای در هنگاام
تدوی منشور ملل متحد ،ایاالتمتحده آمریکاا باود ،حاال آنکاه بریتانماا ،آمریکاا التام  ،دولاتهاا عارب و
مشترکالمناتع دیدگاه منطقهگرایی را ترجمح میدادند .درنهایت ،منشور ملل متحد به گونها تنظم

د کاه ضام

اعمال سمست امنمت جمعی از طریق سازمان ملل ،با درج مفاهم عدم تمرکز و منطقهگرایی در تصال هشات آن و
دتاع مشروع ترد و جمعی در ماده  18منشور ،خصمصه جهانی منشور تا حد زیاد تعدیل و سازش دوساویها
بم جهانگرایان و منطقاهگرایاان در تنظام منشاور ملال متحاد پدیاد آماد (ناک .باه :صاباحی31-31 :8313 ،؛
.(Bennett, 1992:218-220
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(ممرمحمد 17-11 :8318 ،؛ احمد .)87-33 :8318 ،

جهانی دن و گسترش روابط اقتصاد خارجی همراه با مداخله تکتک دولتها
از طریق اعمال سماست اقتصاد ملی در قالب قواعد اقتصاد منجر به پمچمدگی زیااد،
ه برا دولتها و ه بخ

خصوصی درگمر در روابط اقتصاد بم المللی ده است

(بااقر  .)738 :8313 ،در حالی که تالش می ود با تأکمد بر نقاط مشترک انسانی جامعها
متحد تشکمل ود که در آن بشریت یکصدا به نبرد تهدیادها مشاترک رود ،جریاان
دوم با تأکمد بر نقاط اتترا در بسمار موارد حتی زممنه را بارا از ها پا امده ادن
دولتها ،ای سلولها بنمادی جامعه جهانی آماده کرده است .همم جریان اخمر است
که به ما میتهماند که تا چه ممزان در جهان معاصر مفهومی به نام حاکممت هناوز دارا
اهممت بنمادی است .حقمقت آن است که جامعه بم الملل در حال حاضار بام
زمان با یک تناقض رو به رو ده است :در حالی که اجزا ای جامعه بم

از هار
از هر چمز

خود را به ه وابسته میبمنند ،نظ جهانی همچنان به صورتی نامتمرکز سامان ماییاباد.
آنچه بم

از همهچمز در ای ممان جالب توجه به نظر میرسد ،نظ اقتصاد اسات کاه

واحدها جهانی را به ه پموند داده است .به زع عدها از حقو دانان ،همچناان کاه
ترآیند اقتصاد جهانی دن دت گرتته ،حاکممت اقتصاد نمز وارد مراحال ویرانگار
خود ده است و انتظار میرود ای نبرد دت بمشتر نمز پمدا کند .از ایا رو ،ناوعی
احساس خطر یا به بمان بهتر ،بحران از سو کشورها در حال توسعه در حال مشاهده
است :ای کشورها میکو ند تا برا پمشاگمر از رقماق ادن آنچاه دیاوار حاکممات
اقتصاد خود مینامند ،اقدامات خود را تقویت بخشند

( (Shan, Simons & Singh 2010:

.140

نکته قابلذکر در چارچوب ایا جریاان ،هادف گرتتاه ادن اساتقالل اقتصااد
دولتهاا در حاال توساعه اسات .رویاه موجاود در خصاور رتتارهاا اقتصااد
دولتها در حال توسعه نشان میدهد که ای دولتها تالش میکنند تا چه به صورت
ترد و چه به صورت جمعی در برابر سلطه سماسی و اقتصاد حااک واکان

نشاان

دهند .در همم ارتباط ،ای دولتها میکو ند تا در ترآیند تصمم گمر جهانی در باب
اقتصاد ،حصه مه تر را به خود اختصار دهند؛ امر که ایا دولاتهاا آن را بارا
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حفظ باقممانده حاکممت اقتصاد خوی

ضارور و اجتناابپاذیر مایدانناد

( (Shan,

 .Simons & Singh, 2010: 140ای تالش باه بهتاری نحاو ،حضاور خاود را در عرصاه
قواعد حاک بر روابط اقتصاد دولتها نشان داده است .اعالمماههاایی متعادد کاه از
سو نهادها حقوقی جهان در خصور اصول حاک بار رواباط اقتصااد دولاتهاا
منتشر می وند ،تالش میکنناد تاا ترجماانی با اند بارا حفاظ حاکممات اقتصااد
دولتها در حال توسعه و آنچه تعمم سرنو ت اقتصاد دولتها نامماده مای اود.

8

ای رویکرد در عم حال به نوعی «بازگشت به گذ ته» تعبمر ده است .در حاالی کاه
جامعه جهانی میکو د تا با تمام سرعت مرزها ساخته خود را پشت سر نهااده و باه
نوعی اتحاد دست یابد ،از بعد اقتصاد نوعی عقبگرد در حاال وقاوع اسات .نگرانای
دولتها در حال توسعه در ای خصور موجاب اده اسات تاا «آزاد و اساتقالل
عمل اقتصاد دولتها» به عنوان یک اصل اساسی در روابط حقوقی اقتصاد دولتهاا
همچنان تثبمت ده ،باقی بماند .با ای حال ،چنم وضعمتی نمایتواناد تاقاد تاالیهاا
تاسد تلقی ود :از منظر وضع تحری ها اقتصاد  -کاه عمادتاً از ساو دولاتهاا
زورمند بر دولتها ضعمف از حمث اقتصاد وارد می ود -آزاد اقتصاد دولتهاا
میتواند به نوعی به زیان کشورها در حال توسعه تمام ود .به تعبمر بهتر ،زماانی کاه
بر آزاد و استقالل عمل دولتها در امور اقتصاد تأکماد مای اود ،ایا دولاتهاا
توسعه یاتته هستند که میتوانند در موقع لزوم و برا تشار بمشتر بر کشورها در حال
توسعه ابتکار عمل را به دست گمرناد و باا تأکماد بار حاکممات اقتصااد خاوی  ،باا
خوددار از مبادله اقتصاد با دولتها در حال توسعه ،به نوعی حاکممات اقتصااد
خود را تثبمت کنند) . (Lowenfeld, 2002: 731-741آیا چنم بردا تی از آزاد تحری هاا
در روابط اقتصاد دولتها درست است؟ واقعمت آن است کاه تحاری هاا اقتصااد
امروزه از چند بعد قابل تحلمل و ارزیاابی اسات؛ از بعاد حقاو داخلای ،تحاری هاا
اقتصاد امروزه از سویی یکای از نمادهاا حاکممات اقتصااد دولاتهاا در رواباط
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8در ای مورد به بخ

پنج از اعالممه انجم حقو بم الملل در سئول ( )8311مراجعه کنمد .همچنم نک

به.(Sornarajah, 2012: 119) :
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اقتصاد آنها ناخته می ود و از ساویی در پرتاو اصاول و مباانی حقاو انساانی و
اقتصاد پذیرتته ده ازجملاه حاق ماردم بار سرنو ات اقتصااد خاوی  ،اساتقالل
اقتصاد و حق بر توسعه قابال ارزیاابی اسات و از بعاد حقاو بام الملال از ساویی
تحری ها اقتصاد امروزه به عنوان کاربرد تری ابزار ضمانت اجرا نقاض ماوازی
حقوقی بم المللای اناخته مای اود و از ساویی خاود در ماوارد نااقض اصاول و
هنجارها بم المللی ناخته می ود 8.حقمقت آن است که توسل به زور از جمله ناوع
تجار آن با هدف تأمم مناتع خار کشور تحری کننده و بادون توجاه باه خواسات
دیگر اعضا جامعه بم المللی به جا آنکه ضمانت اجرا بم المللی به حسااب آیاد،
در دههها اخمر از سو برخای از قادرتهاا خصوصااً ایااالتمتحاده کاه بمشاتری
تحری ها اقتصاد را علمه کشورها مخالف به کار برده است ،به عنوان ابزار سماست
ملی علمه آن دسته از کشورها در حال توسعه بدل ده است کاه مواضاعی مغاایر باا
مناتع ملی کشورها قدرتمند اتخاذ میکنند (وکمل و تحصاملی .)883 :8337 ،از همام رو،
اهد تقابل کشورها توسعه یاتته و در حال توسعه از مفهوم و مصادیق توسل باه زور
در دههها ممانی قرن بمست ممالد و تجلی اصول و هنجارها و اعالممهها اقتصااد
به ویژه از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ظهاور و باروز حقاو بام الملال
اقتصاد و تجارت که برآیند از خواست اکثریت جامعه جهانی است هستم
)821

(Harris,

1991:و ای روند همچنان با غلبه حقو بم الملل بر حاکممت مطلق دولاتهاا و
7

دیدگاه کشورها در حال توسعه در روابط اقتصااد در حاال تکامال اسات .باا ایا
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8امروزه تحری ها اقتصاد منحصراً از بعاد حاکممات اقتصااد دولاتهاا قابال ارزیاابی نمسات و باه دلمال
چال ها که ای تحری ها با موازی حقو بم المللی پمدا کردند ،تحلمل ای تحری ها در پرتاو ماوازی حقاو
بم الملل بشر و حقو بم الملل اقتصاد مورد توجه نهادها بم المللی و دکتری قرار گرتته اسات کاه موجاب
غنا بخشمدن به ای مبحث ده است .نک به( :ادیبی33-33 :8331 ،؛ عنابستانی.)13-11 :8337 ،
 .7صدور اعالممهها و قطعنامهها اقتصاد از جمله اعطاا اساتقالل باه کشاورها و ملاتهاا تحات اساتعمار
8331م .حاکممت دائ هر کشور بر منابع طبمعی خود 8337م .و نظایر آن که نشاانگر تمایال کشاورها در حاال
توسعه در نممه دوم قرن بمست در تقابل با کشورها توسعه یاتته در موضوعات حاکممات اقتصااد و تشاارها
سماسی و اقتصاد دارد ،بمانگر ای تفاو نظار و عملای اسات .ناک باه ( :ااو413-414 :8317 ،؛ اساکندر
زنجانی.)883-881 :8317 ،
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توضمح ،باید گفت که موضوع تحاری هاا اقتصااد همانناد بسامار از موضاوعات
حقو بم الملل که زنجمروار به ه پموسته است ،نمیتواند تارغ از بررسی ابعاد مذکور
با د که در اینجا نمز گریز از طرح آن در راستا عنوان و هدف مقاله نمست .در ایا
راستا ،با تحقمق از منابع معتبر علمی با روش توصمفی -تحلملی ساعی خواهاد اد باه
سوال و هدف نگارش مقاله دست یاتت.
 .1استقالل اقتصادی دولتها و مبانی حاکمیت در حقوق بینالملل اقتصادی
تااالی منطقاای حاکمماات اقتصاااد کشااورها در حقااو باام الملاال ساانتی« ،آزاد
اقتصادها ملی در تنظم روابط تجار آنها» است .گفته ده که هر دولت آزاد اسات
تا با دولتها ،رکتها یا اتراد خصوصی روابط اقتصاد و بازرگاانی برقارار کارده یاا
ای روابط اقتصاد را به دلخواه خود قطع کند .تنها راهنما دولت در چنم وضاعمتی
ممل و رغبت مردم آن کشور و مصالح سماسی عالمه آن اسات .در واقاع ،در نظاامی کاه
مبنا اولمه آن بر اساس «رضایت» ریخته ده است ،چنم بردا تی به همچ وجه غریب
نمینماید

)2013:194

 .(Jackson,در واقع ،در حقو بم الملل عمومی سنتی ،تحاری هاا

که به کل خوددار از انجام تجارت با طرف دیگر اعمال مای اود ،ریشاه در نظریاه
برابر حاکممت دارد .از ای رو ،صرفنظر از دالیلی که در ورا ای اقدام وجاود دارد،
انجام بایکوت اقتصاد از سو یک کشور عملی مشروع به نظر مایرساد .باه عباارت
بهتر ،دلمل یا سبب سماسی که در ورا چنم اقادام اقتصااد خفتاه اسات ،اساسااً باه
سمطره حقو بم الملل مربوط نمی ود .بررسی اندیشه قدما حقو بام الملال مؤیاد
ای نظریه است .گروسموس در کتاب معروف حقو جنگ و صلح خود تصریح میکند
که دولتها همانند اتراد همچ الزامی به تروش کاالها خود ندارند .باه همام ترتماب،
کریستمان ولف اضاته میکند که دولتها همچ تعهد به خرید کاال یا خدماتی ندا ته و
ملتها میتوانند آزادانه در مورد انجام امور تجارتی خود تصمم بگمرند .به تعبمر وُلف،
صرف اراده آزاد دولتها تعمم کننده جهت سااماندهی اماور بازرگاانی اسات

(Sellers,
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با ای حال ،تحلمل مسئله نشان میدهد که حتی در حقو بم الملل سنتی ،آزاد
اقتصاد دولتها برا تحممل تحری ها اقتصاد تابع مثلثی از سه دسته حقو قارار
میگمرد  :حقو اقتصاد

هروندان یک کشور بارا وضاع تحاری  ،حقاو اقتصااد

هروندان دولت هدف و در نهایت حقاو اقتصااد دولاتهاا ثالاث .ایا حقاو
اقتصاد خملی زود ارتباط خود را با اخه حقو بشر پمدا کرده و از ای طریق ،آزاد
اقتصاد دولتها را به عنوان مبنا حقو بم الملل اقتصااد متاأثر مایکناد .در ایا
ارتباط ایان ذکر است که اعالممه جهانی حقاو بشار ،حقاو تماام ابناا انساانی را
صرفنظر از نژاد ،زبان یا ملمت تضمم کرده و در همم ارتبااط مسائولمت بام المللای
دولتها را در قبال حقو اقتصاد اتراد ساک در یک کشور پذیرتته ده اسات تاا در
پناه آن توسعه و کوتایی خصمت هر انسان حاصل آید .حقی کاه در بعاد اقتصااد
مشتمل است بر دا ت حداقل استانداردها الزم برا ساالمت و رتااه (ماواد  77 ،7و
 71اعالممه جهانی حقو بشر) .در همم ارتباط ممثاا بام المللای حقاو اقتصااد ،
اجتماعی و ترهنگی نمز حق جهانی دا ت یاک اساتاندارد حاداقل از ساطح زنادگی را
پذیرتته است (بند  8ماده  88ممثا بم المللی حقو اقتصااد  ،اجتمااعی و ترهنگای).
استاندارد که حداقل آن را با توجه به دیگر مواد ممثا «گرسنه نماندن» میتوان تفسامر
کرد (بند  7ماده  88ممثا بم المللی حقو اقتصاد  ،اجتماعی و

ترهنگای) .(UN Doc.

) GA/Res/2200A 16 Dec 1996از ای رو ،گفته ده است که اگر خوددار یک کشور
از تروش یک کاال خار با دیگر رایط ،بقا یک ملت را تحت تأثمر قرار دهد ،ای
تعهدات حقو بشر باید اصل آزاد اقتصاد دولتهاا را تحاتالشاعاع قارار دهاد
).(Shue, 1996: 87

از سو دیگر ،آزاد اقتصاد

هروندان یک کشور برا تحری یاا عادم تحاری

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8برا مثال ،ای نویسنده از قول واتل که از پمشگامان حقو بم الملل مدرن به مار میرود نقل میکند که:
«بنابرای همچ ملتی نمیتواند طبمعتاً محق به تروش کاالیی به طرتی با د که نمیخواهد آن کاال را بخرد ...و
درنهایت تجارت مشتمل است بر خرید و تروش متقابل تمام انواع کاالها؛ رو

است که ای به اراده هر ملت

بستگی دارد که اقدام به تجارت با طرف دیگر کند یا از ای کار سر باز زند» .نک به(Vattel, 1958, Sec. 92, :
)Cited by : Picchio Fortali & Sicilianos, 2008 : 483
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یک هدف مشخص ،عنصر دیگر است که باید در باب آزاد دولتها در امار تحاری
مورد توجه قرار گمرد .باا ایا حاال ،ادعاا اده اسات کاه ایا آزاد در چاارچوب
کشورها دموکرات غربی و ممالکی مانند ژاپ سبب وجاود خاود را از دسات داده
است .در واقع  ،از آنجا که در ایا کشاورها ماردم بار اسااس یاک قارارداد اجتمااعی،
اختمارات خود را در ای زممنه به دولت خود واگذار کردهاند ،عماالً مسائله «ساالبه باه
انتفا موضوع» اسات ) .(Fox & Roth, 2005: 67باا ایا حاال ایا گوناه سااده کاردن
موضوع ،دور زدن منطق حقوقی است؛ چه در کشورها دموکرات و چه در کشاورها
غمر دموکرات ،مسئله تاوازن مماان هادف تحاری و ممازان دخالات دولات در حقاو
اقتصاد اتراد آن کشور باید مورد توجه قرار گمرد .هرچند ای موضوع -در بسامار از
اوقات -بم

از آنکه یک مسئله حقو بم الملل تلقی اود ،باه صاورت یاک مسائله

حقو داخلی تحلمل می ود که بسته به ر د نظام «حقو بنمادی » در هر کشور ماورد
توجه قرار گرتته است .ولی آنچه در ای خصور بایاد ماورد توجاه قارار بگمارد ،آن
است که مسئله حق اقتصاد

هروندان یک دولات تحاری کنناده ،صارتاً یاک مسائله

داخلی نمست .رویه تنظم منشور ملل متحد نشان میدهد که در زمان تنظم منشور ،ای
مسئله مورد توجه واضعان آن بوده است .از آنجا که مسلّ بود تحری ها وضع ده از
سو

ورا امنمت میتواند حقو اقتصاد

هروندان دولت تحاری کنناده را تحات

تأثمر قرار دهد ،منشور ملل متحد الزم دانست که ای مسئله را صراحتاً مورد توجه قارار
دهد .در همم ارتباط ،گاه تحری ها اقتصاد بر ضد یک دولت خارجی میتواند باار
اقتصاد اضاتی بر دوش هروندان یک کشور ثالث ایجاد کند .تصور کنمد که کشاور
به لحاظ اقتصاد کامالً به یک دولت خارجی وابسته با اد و آن کشاور ها باه دلمال
رتتار خار خود مورد تحری قرار گمرد .در ای مورد آیا نباید به حقو

هروندان ای

دولت ثالث توجه دا ت؟ واضح است که منطق حقاوقی ایجااب مایکناد مماان منااتع
جامعه جهانی و مناتع اقتصاد طرفها ثالث نوعی توازن باید برقرار کرد؛ توازنی کاه
ریشه در رعایت «اصل تناسب» دارد.
با ای حال ،بررسی رویه عام جامعه بم المللی نشاان مایدهاد کاه اساتانداردها
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محدودکننده تحری ها اقتصاد چندان از فاتمت و جال برخوردار نمستند و دکتاری
«استقالل اقتصاد » آنچنان آستانه باالیی را برا مداخله پم بمنی کرده است که عماالً
در برابر خواست دولتها تحری کننده باید آنها را به ترامو ی سپرد .درسات اسات
که ممثا بم المللی حقو اقتصاد  ،اجتماعی و ترهنگی حق «تماام ملاتهاا را بارا
استفاده آزاد از منابع طبمعی» خود مورد پذیرش قرار میدهد ،تنها تأثمر ادید اقتصااد
مانند قحطی و گرسنگی دید میتواند مانعی برا محادود کاردن حاق اول محساوب
ود که آن ه البته به ندرت قابل مشاهده و اثبات خواهد بود ) .(Hazelzet,1999:71باه
تعبمر بهتر جز در موارد جد آثار بشردوساتانه ،رویاه بام المللای تماایلی باه تارجمح
مالحظات «حقو بشر » بر «آزاد دولتها در اداره امور اقتصااد و تجاار » خاود
ندارد.
حقمقت آن است که حاق آزاد اتاراد و دولاتهاا بارا اداره مناابع طبمعای و
ثروتهایشان میتواند روابط اقتصاد با طرفها ثالاث را متاأثر کناد .ایا آثاار کاه
میتواند نق

«تحری ها ثانویه» را به خود بگمرد ،مسائله ارتبااط حاکممات اقتصااد

دولتها و آزاد عمل آنها را مورد توجه قرار داده است .با ای حال ،رویه تثبمت ده
بم المللی نشان میدهد که حق تعلمق تجارت با یکطرف تجار  ،آنچناان در دکتاری
حقو بم الملل اقتصاد به عنوان یک حق اساسی مورد تعریف قرار گرتته است که از
آن به عنوان یک موضوع داخل در «صالحمت انحصار » دولتها یاد کردهاند که تنها با
امضا یک معاهده دوستی یا تجارت میتواند موضوع مداخله حقاو بام الملال قارار
گمرد ) .(Sellers, 2008: 483چنم معاهداتی که بارا تثبمات و گساترش دوساتی مماان
دولتها میتوانند امتمازاتی را برا طرف ثالث پم بمنی کنند تاا در صاورتی کاه قطاع
یک رابطه تجار به ای دولتها آسمب وارد کند بتوانند مطالبه غرامت کنند .در چنام
موارد  ،مشروعمت چنم جبران خسارتی مبنا معاهدها پمدا میکناد .باا ایا حاال،
امضا تواتقنامهها جامعی مانند گات و سازمان جهانی تجاارت در ساالهاا اخمار
موجب ده است تا تأثمر تحری ها بر دولتها عضو ای معاهادات باه صاورت یاک
مسئله ایع و پمچمده درآید .برا مثال در مورد تحری ها لمبی و ایران ،ای ساؤال باه
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کرّات از سو حقوقدانان اقتصاد مطرح می د که آیا آثار حقوقی ایا تحاری هاا بار
دولتها ثالث عضاو گاات و ساازمان جهاانی تجاارت در چاارچوب مقاررات ایا
سازمانها ،قابل توجمه است؟ ).(Giardina, 1998: 863-865
آنچه به طور مختصر و در بمان جواز ای اقدامات بتاوان گفات آن اسات کاه باه
هنگام وجود یک معاهده دوستی و تجارت ،به ساختی مایتاوان ماوارد نقاض خفماف
هنجارها بم المللی را سببی برا قطع یک رابطه تجار محسوب کارد .توضامح ایا
مطلب را باید در ساختار رضایی بودن حقو بم الملل جستجو کرد :تا زمانی کاه خاود
دولت اراده خود را به واسطه یک معاهده بم المللی محدود نکرده با د ،اصل حاکممت
که در بعد اقتصاد بمانگر آزاد او در ایجاد یا قطاع رواباط اقتصااد اسات ،ایجااب
میکند تا آن دولت در وضع تحری ها اقتصاد به صورت خودمختاار و تاارغ از هار
عامل خارجی عمل کند .تنها یک نقض حاد و استثنایی مانند وضعمتهاا قحطای کاه
میتوان از آن به عنوان وضعمتها بشردوستانه یاد کارد ،مایتواناد ماانعی بارا ایا
آزاد به مار آید .ولی زمانی که خود دولت با انعقاد یاک مواتقاتناماه اقتصااد در
غالب عهدنامه مودت یا دوستی ای وضعمت را تغممر میدهاد ،اوضااع باه کلای تغممار
میکند و ای دولت تحری کننده است که نه تنها باید نسبت به وضع تحری ها پاسخگو
با د ،بلکه باید نسبت به آثار ای تحری ها نسبت به اطراف ثالثی که طارف معاهاده آن
کشور هستند نمز حساب پس دهد )(Sellers, 2008: 486؛ اما آیا ای بردا تهاا بام

از

حد سنتی به نظر نمیرسد ؟ آیا در قرن بمست و یک نمز باید همچنان باه منطاق پادران
حقو بم الملل چون واتل و گروسموس وتادار ماند و تنها «در موارد اساتثنایی» حاق
محدود کردن اراده آزاد دولتها در تنظم روابط بازرگانی را پذیرتت؟ به نظر مایرساد
نتایج تغممر نگاه به مفهوم حاکممت که در سالها اخمر به عنوان حاکممات مسائول در
عرصه جهانی مطرح ده است میتواند در تنظم حقوقی روابط اقتصاد به ماا کماک
کند .در واقع ،اگر پذیرتت که حاکممت اقتصاد بر منابع طبمعی تنها صرف یاک امتمااز
نمست بلکه یک مسئولمت است ،میتوان از نتایج ای رویکرد در مادیریت اراده دولات
در تنظم روابط اقتصاد

استفاده کرد (ادیبی.)18 :8331 ،
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 .1-1تئوری حاکمیت مسئول و مسئله سازماندهی نظم اقتصادی بینالمللی
رویکرد مسئوالنه حاکممت دولتها در حقو بم الملل اقتصاد  ،سابقها بسامار
طوالنیتر از مفهومی دارد که در دهه گذ ته باه ناام «مسائولمت حمایات» مطارح اد.
درواقع ،از همان ابتدا امضا منشور ملل متحد ای نکته پذیرتته ده باود کاه اعماال
حاکممت اقتصاد دولتها نباید باا اساتقالل دیگار دولاتهاا تعارضای دا اته با اد.
به تعبمر بهتر ،هرگونه اعمال تشار اقتصاد – که میتوان از آن به نوعی سوءاساتفاده از
حق تعبمار کارد -نبایاد بقاا یاا اساتقالل کشاورها دیگار را تحات تاأثمر قارار دهاد
) .(Goodrich & et al, 1989: 48ای محدودیت هممشه به ناوعی هماراه باا محادودیت
مندرج در بند  4ماده  7منشور ملل متحد تفسمر ده است که بنا بر آن هرگوناه تهدیاد
یا تجاوز علمه تماممت ارضی یک کشور بر خالف اصول و اهاداف ملال متحاد ممناوع
است .از ای رو ،یک حاکممت مسئوالنه از بعد اقتصاد نمیتواند از ظرتمت اقتصااد
خود برا آسمب زدن به «استقالل سماسی» یک دولت دیگر استفاده کند .در واقاع ،ایا
بخ

از تعهدات مندرج در منشور بخشی از تعهدات اقتصاد سالبی هار حااکممتی را

تشکمل میدهد.
با ای حال ،تعهدات مسئوالنه یک حاکممت اقتصاد تنها به ایا تعهادات سالبی
محدود نمی ود  .حقو معاهداتی موجود ،تعهدات مثبتی را نمز بر عهده دولتها نهااده
است که از آنها میتوان به تعهدات ایجابی اقتصاد دولتها تعبمر کرد .نموناه اعاال
ای تعهدات را مایتاوان در ماواد  11و  13منشاور ملال متحاد یاتات .در ایا ماواد،
دولتها عضو ملل متحد متعهد دهاند تا «چه به صورت مساتقل و چاه باه صاورت
مشترک با همکار با سازمان» برا تحقق اهداتی چون ارتقا راهحلهاا ارائاه اده
برا مشکالت اقتصاد بام المللای و بهباود ارایط اقتصااد و توساعه و پمشارتت
اقتصاد و اجتماعی اقدام کنند .البته در ای مورد مقاررات منشاور ملال متحاد از یاک
نقص جد رنج میبرد :نبود یک ساز و کار جد برا از قوه باه تعال در آوردن ایا
تعهدات ایجابی .با ای حال ای مسئله غمر قابل انکار است که با تصاویب منشاور ملال
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متحد ،سازکار حاکممت اقتصاد به جا آنکه معطوف باه ساودبر صارف با اد ،باه
سمت نوعی «همکار مسئوالنه» حرکت کرده است .با ای حاال ،تردیاد نمسات کاه
دولتها گاه در رایط نقض ای تعهد بنمادی مشاهده می وند ولی چنام ماوارد را
نباید به معنا تضعمف ای قاعده اساسی تفسمر کرد .در سطوح منطقها نمز ای تفسامر
از رویکرد مسئوالنه حاکممت اقتصاد به کرات مشاهده می ود .در اساسانامه ساازمان
کشورها آمریکایی نه تنها استفاده از نمرو نظامی علماه تماممات ارضای یاا اساتقالل
سماسی یک دولت عضو ممنوع دانسته ده است ،بلکه به صاراحت اساتفاده از عناصار
ترهنگی یا اقتصاد نمز عملی مغایر با تعهدات مسئوالنه یک دولت دانسته اده اسات.
اید تجلی کامل ای رویکرد را بتوان در اعالممه معروف «اصول حقاو بام الملال در
ارتباط با همکار و روابط دوستانه ممان دولتها» دانست که در آن هر دو جنبه سالبی
و ایجابی یک حاکممت اقتصاد مسئول قابل مشاهده است .درواقع ،دولتهاا در عام
حال که متعهد دهاند از ابزارها اقتصاد برا تشار علمه یکدیگر استفاده نکنناد ،باه
استفاده ایجابی از ابزارها اقتصااد بارا همزیساتی مساالمتآمماز گاردن نهاادهاناد
) .(UN Doc. GA Res/2625 24 Oct 1970از آن زمان تا به حال ،سازمان ملل باه دتعاات
ای رویکرد مسئوالنه را مورد تأکمد قرار داده اسات .در ساال  8333م .مجماع عماومی
ملل متحد با تصویب قطعناماه  18/77بار از بام باردن اقادامات یاکجانباه اقتصااد
قهرآممز به عنوان ابزار تشار اقتصاد و سماسی بر ضد دولتها در حال توساعه تأکماد
کارده

اسات(UN Doc. GA Res/ 51/22, GAOR. Suppl. No. 49 A/51/49, 17 Sep 1996).

دو سال بعد با تصویب قطعنامه مشابهی ،تشاارها اقتصااد بار دولاتهاا در حاال
توسعه را ناقض قواعد همزیستی مسالمتآمماز مماان دولاتهاا دانساته اسات 8.چنام
رویکرد برا درک ابعاد حاکممت اقتصاد و تغممر آن از زمان پدران بنماانگاذار ایا
اخه دارا اهممت بسمار

ده است .ناگفته خود پمداست کاه ایا رویکارد تاا چاه

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8برا مثال ،در ای قطعنامه آمده است:
"The General Assembly 'calls upon all States not to recognize extraterratritorial coercive
economic unilateral measures or legislative acts imposed by any State." See: UN Doc. GA
Res/51/22, 27 Nov 1996.
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ممزان میتواند در درک تحری ها اقتصاد یکجانبه راهگشا با د.
یکی از ابعاد مه حقو بم الملل اقتصاد  ،تنظم رتتار دولتها با بمگانگان باوده
است .یک دولت نمیتواند بدون توجه به حقو تثبمت ده بمگانگان در حقو داخلی
به اعمال حاکممت اقتصاد خود مشغول ود .ایا نکتاه در ماورد ملای کاردن اماوال
بمگانگان و وضع مالمات بر آنها مصادیق بسمار دا ته است 8.ولی بدون ک در مسائله
وضع تحری ها و تشارها اقتصااد نماز ایا امار مصادا دارد .در واقاع ،ایا نکتاه
پذیرتته ده است که بمگانگان ممک است نسبت به اتباع یاک کشاور مشامول رتتاار
نامساعدتر قرار گمرند .با ای حال ،یک بمگانه نباید در هامچ حاالتی مشامول مالماات
نامتناسب با تعالمت

قرار گمرد .بدون ک زمانی که یک دولت تالش میکند تا با وارد

آوردن تشارها اقتصاد بر اتباع یک کشور ،موقعمت آن دولات را تحات تاأثمر قارار
دهد و برا توجمه عمل خود به حاکممت اقتصاد ا اره میکند ،باید باه ظراتاتهاا
استدالل باال توجه کرد .از ای ها گذ ته ،مسئله حاکممت مسئوالنه اقتصااد باا مبحاث
اجرا ترامرز حقو اقتصاد ارتباط پمدا میکند .ای مسئله زمانی مطرح می ود کاه
دولتی تالش میکند تا واحدها اقتصاد خارج از حمطه صالحمت سارزممنی خاود را
که با و روابط اقتصاد گستردها دارند ،وادار کند تا رتتار مطابق معمارها سماسی
او دا ته با ند ،در غمر صورت ای دولت از ابزارها قدرت اقتصاد خود برا تحت
تأثمر قرار دادن ای واحدها یا ا خار استفاده مایکناد .اساتفاده از رویکارد حاکممات
مسئول که در جهت همزیستی اقتصاد دولتها حرکت میکند ،مایتواناد پاساخی باه
ای مشکل با د .با رویکرد حاکممت اقتصاد مسئول که امروزه باا آن روبارو هساتم ،
دولتها تالش میکنناد باه جاا اساتفاده از تحاری در معناا منفای و سالبی آن ،از
مشو ها اقتصاد برا تحرک بخشمدن به مجموعها اقتصاد استفاده کنند کاه گااه
ابعاد آن از حدود حاکممت آنها تراتر میرود .ای امر به ویژه زمانی اتفا مایاتتاد کاه
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8طرح پم نویس هاروارد 8373م .در خصور مسئولمت دولتها برا خسارات وارده ده در قلمروهایشان
بر اتراد و اموال بمگانگان یکی از اولم

رایط پمشنهاد در زممنه مسئولمت دولتها است که هنوز قلمرو و حوزه

متعادلی در ای خصور است .نک به.(Dimitrovska, 2015: 2-3) :
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مجموعها از دولتها در قالب یک اقتصاد بازار به ها نزدیاک اده با اند .در ایا
حال ،ما اهد آن خواهم بود که ابعاد اقتصاد حاکممت ممان آنها به نوعی باه حالات
ا اعه تقسم می ود و یک دولت میتواند از ابزار تحری – البته تحری مثبات -8بارا
تحرک بخشمدن به بخ هاا اقتصااد خصوصای یاک دولات دیگار اساتفاده کناد.
مثالها چنم رویکرد در ابعاد اتحادیه اروپا و صندو بم المللی پول اماروزه قابال
مشاهده

است(Picchio Fortali & Sicilianos, 2008: 169).

در همم ارتباط یکی از موضوعاتی که میتواند باه عناوان تواباع یاک حاکممات
مسئوالنه اقتصاد در مبحث وضع تحری هاا ماورد ا ااره قارار گمارد ،مبحاث «تعهاد
دولتها به مراقبت ویژه» برا آسمب نرساندن به اقتصاد دیگار دولاتهاا اسات 7.ایا
موضوع و ارتباط آن با وضع تحری ها اقتصاد در ادامه از نظر خواهد گذ ت.
 .2-1تعهد به مراقبت ویژه و اقدامات محدودکننده اقتصادی
از اتخاذ هر اقدام محدودکننده اقتصااد را

مبنا تعهد دولت به مراقبت ویژه پم

باید در قواعد سنتی حقو بم الملل جست .با ای وجود ،محتوا ایا قاعاده هماواره
باید با عنایت به تحوالت جامعه بم المللی و ضروریات آن مورد توجاه قارار گمارد .از
ای منظر ،هر دولت متعهد است از هرگونه اقدام که میتواند به حقو دیگار دولاتهاا
لطمه وارد کند ،اجتنااب ورزد

)138-140

 .(Bartenstein, 1987:در ابتادا ،ایا قاعاده در

ارتباط با مسائل مربوط به بیطرتی در حقو بم الملل مخاصمات کل گرتت و اندک
اندک در گستره زمان حدود اجرایی آن گسترش یاتت و به محادوده حقاو مسائولمت
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8اصطالح تحری ها
تحری ها

مثبت ،توسط دیوید بالوی

مثبت» تشریح

د که زمامدار

استاد دانشگاه پرینستون ،در مقالها

اقتصاد

و قدرت بازار نرم در

تحت عنوان «قدرت

کل کمکها

خارجی،

سرمایهگذار  ،بازرگانی و انتقالها تناور را امل می وند .بر ای اساس ،مفهوم تحری ها مثبت استفاده از
اقدامات مثبتی نظمر آنچه عنوان د ،برا دستمابی به همان هدفها مدنظر از تحری ها منفی است .نک به:
).(Baldwin, 1981: 19-39

 .7منشور حقو و تکالمف اقتصاد دولتها با محتوا ای تعهد ،در مواد مختلف خود بر تعهدات اقتصاد
دولتها در کمکها اقتصاد و تراه آوردن زممنه ها توسعه اقتصاد و متوازن و تعادل در اقتصاد جهانی و
پرهمز از تبعمضات و موانع تجارت آزاد تأکمد دارد؛ نک بهUN Doc. GA Res/3281 (Dec. 12, 1974). :
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دولتها راه یاتت .در ابتدا ای اصل در ارتباط با اقداماتی مورد توجه قارار گرتات کاه
توسط اتراد یک کشور علمه بمگانگان انجام میگرتت و سپس دایره اجرایای آن متوجاه
آسمبها زیستمحمطی د که میتوانست توسط رکتهاا خصوصای باه محامط
زیست وارد آید .در حمطه ارزیابی آثار نا ی از تحری ها اقتصاد نماز ایا اصال باه
عنوان یک اصل اساسی باید مورد توجه قرار گمرد .مبنا ای تعهد را ای گوناه توضامح
دادهاند که به هنگام برقرار هر نوع تحری اقتصاد باید آثار آنهاا باه ویاژه تاأثمرات
اقتصاد آنها بر محمط زیست و حتی آثاار ترامارز آنهاا بار دیگار کشاورها ماورد
بررسی اولمه قرار گمرد .ای تعهد نه تنها در مورد دولتها مصادا دارد ،بلکاه بایاد در
عملکرد ورا امنمت نمز مورد توجه قرار گمرد .در واقاع ،ایا تعهاد اورا امنمات
ریشه در مسئولمت ای نهاد برا حفظ صلح و امنمات بام المللای دارد .دولاتهاا کاه
صالحمت وضع تحری ها را در موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنمت بم المللی باه
ورا امنمت سپردهاند ،در مقابل حق دارند تا از هرگونه آسمب احتمالی اقدامات اورا
بر اقتصاد ان در امان با ند .عدم رعایت ای قاعده را خود میتوان نقض غرض حفاظ
صلح و امنمت بم المللی از سو

ورا دانست .در حقمقت ،در مقام عمل چه دولاتهاا

و چه ورا امنمات بایاد پام

از اقادام باه هار تحاری اقتصااد  ،آثاار اقتصااد و

غمراقتصاد ای گونه اعمال را پم بمنی کنند .چنم تعهد نتمجه صاالحمت انحصاار
دولتها بر سرزمم هایشان است .درواقع ،اگر پذیرتت که در عاال حقاو هار حقای،
تکلمفی را با خود به همراه میآورد ،بایاد قباول کارد کاه حقاو انحصاار حاکممات
دولتها بر سرزممنشان نمز در بردارنده تعهد به «رعایت حقو حاکمه دیگار کشاورها»
است که میتوان در قالب اصل تعهد به مراقبت ویژه تجلای پمادا کناد 8.باا ایا حاال،
محتوا ای تعهد چندان رو

نمست .پروتسور پی یر مار روپویی معتقد اسات کاه

ای اصل به نوعی تعهد به وسمله است و صرف تالش از سو یک دولت او را از باقی
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8ای نکته را به خوبی میتوان از رأ مشهور ماکس هوبر در قضمه جزیره پالماس استنباط کرد:

"Territorial Sovereignty…Involves the exclusive right to display the activity of a States. The
right has as corollary a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other
States…which each State may claim for its nationals in foreign territory." (See: RIAA,1928:
839).
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نتایج مبرّ میسازد ) .(Picchio Fortali & Sicilianos, 2008: 252با ایا حاال ،باه نظار
نمیرسد چنم نتمجهگمر با آنچه در عملکرد برخی نهادها قضایی بام المللای دیاده
ده است ،همخوانی دا ته با د .بارا مثاال ،دیاوان آمریکاایی حقاو بشار در رأ
«والسکز رودریگز» دولتها را به خاطر عدم مراقبت کاتی بار رتتاار اتاراد خصوصای،
مسئول ناخته است .در واقع ،سما کالم ای دیوان منطقها نشان میدهد که با توجاه
به اینکه دولتها تمامی ابزارها و امکانات تصمم گمر و اجارا را در اختماار دارناد ،در
صورت آسمب رساندن به مناتع دولتها یا ا اخار خصوصای مسائول هساتند ،مگار
آنکه ثابت کنند تمام اقدامات الزم را برا پمشگمر از ای لطمه اتخاذ کردهاند

.(Denis

)& et al, 2014:125-126باید توجه دا ت که مسئله تعهد به مراقبت ویژه تنها اختصاار
به مسائل حقو بشر ندارد و به طریق اولی در مباحث اقتصاد تحری ها قابل توجاه
است .در ای زممنه ،برخی از حقوقدانان باه خصالت عرتای باودن ایا قاعاده توجاه
کردهاند و اعالم کردهاند که در صورتی که اعمال تحری ها اتباع یک دولت یا دول ثالث
را از حقو تجار خود محروم کند یا به مناتع آنها آسمب زناد ،ایا اصال کاه یاک
قاعده عرتی است ،مورد نقض قرار گرتته است ).(Rubenstein, 2009: 180 ff
با ای حال ،د وار اصلی را باید در موه اجرایی ای اصل جستجو کرد .در ای
رابطه ،گفته ده است که استاندارد واحد در ماورد اجارا ایا اصال وجاود نادارد
و در مسااائل اقتصاااد نمااز حساساامت باار اجاارا دقمااق ایاا اصاال کمتاار اساات
)2009:180 ff

 .(Rubenstein,کمبود حساسمت در ایا ناحماه را نبایاد حمال بار عادم

اهممت ای اصل در امور اقتصاد کرد .توجه به اصال مراقبات ویاژه در تعالماتهاا
اقتصاد و عملکرد سازمانهایی مانند سازمان جهانی تجارت باه دتعاات ماورد توجاه
واقع ده است .هرگونه اقدام تجار تراسرزممنی در عرصاه ساازمان جهاانی تجاارت،
باید ای اصل را مورد توجه قرار دهد .با توجه به عدم توجاه کااتی باه مساائل حقاو
بشر در درون سازمان جهانی تجارت و از سویی دیگر نظار باه مشاکل عادم وجاود
ضمانت اجرا مؤثر به ای منظور ،سبب ده تا برا رتع ایا مشاکل باه اموههاا و
طر تجار نظمر اعمال تحری ها تجار توسل ود که نه تنهاا اموها ماؤثر باه
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نظر نمیرسد بلکه همچنم با توجه به ضوابط و قوانم سازمان جهانی تجارت ماوانعی
ترا راه اتخاذ ای اقدامات وجود دارد و مرجع حل اخاتالف ساازمان در ایا راساتا تاا
حدود بازدارنده عمال کارده اسات ( .اریفی طرازکاوهی و تااطمی ناژاد)884 :8334 ،؛ اماا
مسئلها که در چند دهه اخمر به دت توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده اسات
مسئله استفاده از سالح اقتصاد برا تأثمرگاذار بار تصامممات سماسای یاا اجتمااعی
دولتها است .در باب مشروعمت سماسی یا اجتماعی چنم اقدامی بسامار ساخ گفتاه
ده است ،با ای همه ای سؤال همچنان مطارح اسات کاه چگوناه مایتاوان در نظا
حقوقی کنونی بم المللی و مسئله حاکممت دولاتهاا ایا پدیاده را تشاریح کارد؟ در
قسمت بعد تالش خواهد د تا واقعمتی به نام تحری ها اقتصاد از نگاه حاکممات
اقتصاد دولتها و مواضع دو قطب مذکور نسابت باه ایا مفهاوم سماسای -حقاوقی
تحلمل ود.
 .2حاکمیت اقتصادی دولتها و مسئله تحریمهای فراسرزمینی :برخورد واقعیتهای
حقوقی با آرمانهای سیاسی
هر دولت می تواند برا تنظم ترتمباتی که با کشور دیگر رابطاه سارزممنی یاا
خصی معقول دارد ،دست به قانون گذار بزند .به تعبمر بهتر ،هر دولت می تواند بارا
آنچه در سرزممن

اتفا می اتتد ،اقدام به وضع قانون کند .در ای راساتا ،وجاود جنباه

«ترا سرزممنی» بودن قانون بالضروره ناقض قواعد حقو بم الملل نمسات .بارا مثاال،
هر دولت می تواند در ارتباط با اتباع خود قوانمنی را وضع کند و ای قاوانم مای توانناد
الجرم ابعاد «ترا سرزممنی» بمابند؛ امر که کامالً منطبق با حقو بم الملل است .برخای
از حقوقدانان ،مبانی امکان ترا سرزممنی بودن قوانم را اصاوالً امار کاامالً منطباق باا
واقعمت «جهانی دن» دنماا اقتصااد مای پندارناد (ضامایی .)831-831 :8331،هرچناد در
خصور ابعاد ای حق سؤاالت بسمار مطرح ده است ،با ای حال همچناان جامعاه
حقوقدانان با ای سؤال اساسی روبرو است که آیا یک دولت مای تواناد ،باه ایا بهاناه
برخی از تعالمت ها انجام ده در خارج از آن سرزمم که بار کشاورش ماؤثر اسات،
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دست به وضع قوانمنی زند که مربوط به تعالمت ها خارج از سرزمم آن دولت است؟

8

جایگاااه بنمااان اصاال صااالحمت ساارزممنی در حقااو باام الملاال در سااال  8371م
در رأ مشااهور لوتااوس 7توسااط دیااوان دائماای دادگسااتر باام الملل ای بمااان ااده
اساات .مطااابق ایاا رأ  ،اصاال حاکمماات باام

از هاار چمااز بمااانگر «انحصااار

بااودن حااق مداخلااه» در ابزارهااا اجبارکننااده یااک دولاات دارا حاکمماات اساات
) .(PCIJ Reports, 1927: 19; & Stuyt, 2013: 127امانوئل دوپان بمان میدارد« :مه تاری
ایراد تحری ها یکجانبه از دیدگاه حقو بم الملل ،راجع به نظام امنمت جمعی است.
هنگامی که وضعمتی در دستورکار ورا امنمت قرار گمرد و ورا در آن وضعمت ،رأساً
تصمم گمر کند ،دولتها عضو سازمان ملل ،چه به صورت منفرد و چه به صاورت
جمعای نمایتوانناد در خصاور آن وضاعمت ،مباادرت باه اعماال تحاری کنناد»
) .(Dupont, 2012: 301دولتها اعمالکننده تحری ها یکجانبه ،اصوالً برا توجمه
عمل خود ،به اصل اقدامات متقابل مندرج در طرح مسئولمت بم المللی دولتها متوسل
می وند .برا رد ای توجمه ،آل پله ،حقو دان برجسته بم المللای معتقاد اسات «در
صورت تصمم

ورا امنمت باه تحممال تحاری هاا در پاساخ باه یاک اقادام ا اتباه

بم المللی ،حق دولتها در اتخاذ اقدامات متقابل یکجانبه خاتمه مییاباد» .او در ایا
مورد به ماده  18منشور استناد و استدالل میکند که «ای موضوع در خصور اقدامات
متقابل به هنگام اقدام ورا امنمت ،طبق ماواد  48و  47منشاور نماز صاد مایکناد»
).(Dupont, 2012:32

حتی اگر به نظر برخی از حقو دانان ،تحری ها

اورا امنمات

نتواند مانعی در مقابل اتخاذ اقدام متقابل ایجاد کند ) (Clamitta, 2009:1418-1419توسل
به اقدام متقابل ،نمازمند رعایت روط خار مقرر در طرح کممسمون حقو بم الملال
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8مقررات مربوط به تجارت خارجی در واقع بخشی از حقو اقتصاد داخلی است که دولت را قادر میسازد
آزاد سکنه خود را محدود سازد .مقررات کنترل ارز و همچنم مقررات واردات و صادرات با اهداف سماسی،
مه تری

نمونهها

اقتصاد ملی هستند که معطوف به روابط اقتصاد

بم المللی هستند .برا

مثال ،حقو

ایاالتمتحده ای اجازه را به رئمسجمهور میدهد تا با استناد به حفظ امنمت ملی ،رسمدن مقاصد سماست خارجی
یا حفظ منابع کمماب ،صادرات ای کشور را محدود کند (نک به :باقر .)14 :8311 ،
2. Lotus
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در مسئولمت بم المللی دولتها  7118م .است که به نظر میرسد در اعمال تحری هاا
اقتصاد یکجانبه جا تأمل است 8.در ای مبحث ،پس از بمان مبانی احتمالی دخالات
یک دولت دارا حاکممت در حمطه مرزها اقتصاد خود به بمان چاال هاا وضاع
تحری ها اقتصاد ترا سرزممنی و ابعاد قبول آن در جامعه بم الملال کناونی پرداختاه
می ود.
 .1-2حاکمیت سرزمینی :در جستجوی مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی بین دولی
همااانگونااه کااه بمااان ااد مطااابق رأ مشااهور لوتااوس توسااط دیااوان دائماای
دادگستر بام المللای ،اصال حاکممات بام

از هار چماز بماانگر «انحصاار باودن

حاااق مداخلاااه» در ابزارهاااا اجبارکنناااده یاااک دولااات دارا حاکممااات اسااات
) .(PCIJ Reports, 1927: 19 & Stuyt, 2013: 127هرچند از آن زمان تااکنون باه دتعاات
راه حل ارائه ده در قضمه لوتوس مورد انتقاد دکتاری واقاع اده اسات ،هامچ مرجاع
قضایی بم المللی تاکنون ترصت تجدیدنظر کلی در ای اصل را پمدا نکرده است .رویاه
عام بم المللی نمز همواره به گسترش اتسارگسمخته صاالحمت تارا سارزممنی باه دیاده
تردید نگریسته است .حقمقت آن است که موضع گمر ها برخی از دولت ها ذ نفوذ
در عرصه اقتصاد مانند ایاالتمتحده در مورد صالحمت وضع قوانم ترا سارزممنی باه
نحو قابلتوجهی متفاوت از موضع دیگار دولاتهاا اسات و همام مسائله بار اعماال
تحری ها اقتصاد ترا سرزممنی تأثمرگذار بوده است .از نگاه ایاالتمتحده ،همام کاه
یک رتتار ،صرف نظر از محل کل گمر آن ،بار سارزمم آمریکاا دارا اثار با اد یاا
حداقل هدف از آن ،ایجاد اثر بر ای کشور با اد ،مای تواناد ساببی با اد بارا آنکاه
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8برا نمونه ،میتوان به تحری ها اقتصاد ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا تراتر از قطعنامههاا
ا اره کرد که ای

اورا امنمات

روط رعایت نشده است (ماده  17طرح مسئولمت بام المللای) و نقاض اولماه تعهاد و عادم

رعایت مقررات معاهده منع گسترش سالحها هستها ( )NPTاز سو ایران ،مورد اختالف است و هناوز ساند
موثقی از نقض ای مقررات از جانب ایران ،توسط دولتها و سازمانها مدعی نقض ارائه نشده است .ناک باه:
(کممسمون حقو بم الملل313-381 :8311 ،؛ زماانی و مظااهر 841-811 :8331 ،؛ ضامایی و ر امد :8331 ،
.)38-881
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مقام ها ایاالت متحده در ارتباط با آن رتتار اقدام به وضع قوانم کنند .ای تفسمر موسع
در ارتباط با صالحمت سرزممنی آمریکا در پاراگراف  417سومم سند حاک بر سماست
خارجی موسوم به ̋ Restatement of the Law third

مورد ا ااره قارار گرتتاه

است .ای تفسمر ،بر ای تلسفه قرار گرتته است که با عنایت به تاداخل بسامار نزدیاک
اقتصادها جهانی در چارچوب جهانی دن ،باید چنم تفسمر را پذیرتت .بنابرای  ،با
چنم تفسمر باید پذیرتت که قمد در ارتباط با محدود کردن صالحمت قانون گاذار
ایاالت متحده وجود ندارد؛ ولی حقمقت آن است که خاود ایااالت متحاده در پااراگراف
 413سند تو الذکر محدودیتی را در ارتباط با وضع قوانم ترا سرزممنی قرار داده است
که ایسته تأمل است

)1997: 238

 .(Paul,در ای پاراگراف آمده است« :حتی زمانی کاه

مبنا صالحمتی مطابق پاراگراف  417وجود دارد ،اگر اعمال ای صاالحمت غمرمعقاول
با د ،یک دولت نمیتواند از صالحمت خود برا وضع قاوانم در ماورد ا اخار یاا
اعمال مرتبط با یک دولت دیگر استفاده کند»

(1997:238

 .(Paul,باا ایا حاال ،چاه در

خصور مبنا و چه در خصور محتاوا ایا معماار ،اتفاا نظار مماان حقوقادانان
بم المللی وجود ندارد و برخی به صراحت مادعی هساتند کاه معماار معقاول باودن را
نمی توان مبنایی برا وضع قانون برا تنظم رواباط حقاوقی خاارج از سارزمم یاک
دولت دانست

)352

 .(Knox,2010:با ای وجود ،عملکرد کشورها دیگر مانند اتحادیاه

اروپا نسبت به ای موضوع متفاوت بوده است و از ای جهت برخای از حقوقادانان در
ای چارچوب از «رویها معقول» سخ گفتهاند .ایا دولاتهاا در عام حاال کاه در
موارد

به قانون گذار ها ترامرز دست زدهاند ،ولی بایاد اذعاان کارد کاه تفااوت

رویکرد ای دولت هاا باا عملکارد ایااالت متحاده کاامالً قابال توجاه اسات :در ماورد
کشورهایی مانند اعضا اتحادیه اروپا هادف از قاانون گاذار ترامارز  ،باه ویاژه در
عرصه حقو رقابت جلوگمر از جرمی است که اثر آن متوجه داخل آن کشاور اسات،
در حالی که در رویه ایاالت متحده در ای موارد ،حتی مطابق قانون ایااالت متحاده ،اگار
جرمی به وقوع پموسته با د و تمام آثار ای جرم در خارج از ایاالتمتحاده واقاع اده
است ،ای کشور صرتاً از موضع باالدستی و برا تأثمرگذار بر سماست خارجی کشور
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هدف اقدام به وضع قانون کرده است .موضع اتحادیه اروپاا در ایا ماورد تاو العااده
فاف به نظر می رسد .برا مثال ،در پرونده «گازودوک»8مقاام هاا اتحادیاه اروپاا باه
صراحت خطاب به ایاالت متحده اعالم کردناد کاه «تئاور آثاار ،چنادان مقباولمتی در
حقو بم الملل ندارد»

).(Ronzitti, 2016: 115

با عنایت به آنچه گذ ت ،باید اذعان کرد که در ارتباط با وضع قاوانم ترامارز ،
«تئور آثار» به دت مورد نقد بخ

مهمی از دکتری حقو بم الملل قرار دارد .حتی

اگر برا وضع قوانم ترامرز قائل به مبنا تئور آثار با ام  ،بایاد اذعاان کارد کاه
بسمار نادر هستند حقوقدانی کاه موضاع ایااالتمتحاده را در تفسامر موساع مارتبط باا
قانونگذار ها ترا سرزممنی تأیمد میکنند .در ای مورد ،میتوان به نظر کممته ساازمان
کشورها آمریکایی ا اره کرد که از جمله برا مبنا وضع قوانم سرزممنی نگاهی باه
تئور آثار دارد .در گزار ی ،ای کممته اصول حاک بر اصل سرزممنی بودن را ای گونه
تفسمر می کند« :یک دولت در اعمال صالحمت سرزممنی خود می تواناد قاوانم خاود را
نسبت به عملی اعمال کند که عناصر تشکمل دهنده آن به صاورت جزئای بار سارزمم
دولت واضع قاعده تأثمر می گذارد؛ یعنی عملی در خاارج از قلمارو یاک دولات آغااز
می ود و نهایتاً در داخل آن سرزمم به پایان میرسد یا بالعکس عملای از سارزمم آن
دولت خارج و در نهایت در خارج به نتمجه نهایی خود می رسد یاک دولات مای تواناد
اعمال قانون سرزممنی خود را [نسبت به خارج] تا حد توجمه کند کاه عمال ارتکاابی
در خارج از آن سرزمم  ،ایجاد کننده یک اثر مستقم  ،اساسی و قابال پام

بمنای بار آن

کشور دا ته با د ،به گونه ا که اعمال صالحمت ترا سرزممنی آن دولت را معقول جلوه
همچنان که ای اصل در آراء گات نمز مورد تأکمد قارار گرتتاه

دهد»

).(Roy, 2000: 95

است

).(WTO, 1998: para133

همم رویکرد ،موجب عکاسالعمال اتحادیاه اروپاا در

برابر ایاالتمتحده در دههها هشتاد و نود ممالد قرن گذ ته ده است .در آغاز دهه
هشتاد ،ساخت لوله ها گاز برا اتصال سمبر در اتحاد جماهمر ورو آن زماان باه
اروپا غربی موجب کاف عممقی ممان رکا ناتو د .ایاالتمتحده در عکسالعمال
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Gazodoc
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به ای پروژه نه تنها مشارکت رکت ها آمریکایی را در ای پروژه ممنوع اعاالم کارد،
بلکه برا مشارکت عب ای

رکت ها که مطابق قوانم کشور محل پاذیرش آن هاا و

نه قانون آمریکا تشکمل ده بودند و عمدتاً مقر آن ها در کشورها اروپا غربای قارار
دا ت ،محدودیتهایی وضع کرد .ایا اقادام ایااالتمتحاده باا واکان

ادید دیگار

کشورها عضو ناتو روبرو د .برخی از ای کشورها با وضع قانون ،تصامم باه عادم
ناسایی تصمممات قضایی ایالت متحده آمریکا در ای زممنه گرتتند و تبادل اطالعاات
در ای زممنه را با ایاالت متحده ممنوع اعالم کردند .دکتاری حقاوقی اتحادیاه اروپاا در
ای زممنه به طور قاطع ای اقدام ایاالتمتحده را مغایر با حقو بم الملل ارزیابی کارد.

8

کممسمون جامعه اروپایی با استداللهایی در قالب حقو بم الملل اعالم کرد اعمال ایا
اقدامات از سو دولت ریگان نقض حاکممت دولت هایی محسوب می ود کاه قاوانم
آمریکا بر آن ها اثر می گذارد .در نتمجه اقدامات ایاالت متحده ،ارکت هاا اروپاایی در
وضعمت ظریفی قرار گرتته بودناد :از یکساو ایا

ارکت هاا باه موجاب قراردادهاا

امضاء ده باید مواد اولمه را به دولت اتحاد جماهمر ورو تسلم می کردند و از طرف
دیگر در صورت انجام تعهدات ،ای

رکت ها با خطار قارار گارتت در تهرسات ساماه

ایاالت متحده روبرو می دند .از طرف دیگر ،در ای قراردادهاا عادم انجاام قارارداد باا
خسارت بسمار سنگمنی همراه ده بود .از حمث حقوقی نمز تمسک باه قاوهه قااهره یاا
تورس ماژور نمی توانست با قطعمت مورد ا اره واقع ود .در واقع ،بارا ایا مسائله
یک محکمه داور پم

بمنی ده بود و معلوم نبود در آن محکمه داور وجود قاانون

کشور ثالث بتواند به عنوان قوه قاهره تفسمر اود .در هار حاال در ایا پروناده ،ایا
استدالل ها حقوقی نبود که ایاالت متحده را وادار به عقب نشمنی کارد .در حقمقات ،در
حالت هرج و مرج حقوقی حاک بر اعمال صالحمت ها برون مرز « ،اقدامات متقابل»
دولت ها اروپایی برا خلع سالح طرف مقابل در یک «جنگ اقتصاد » واقعی ،زممناه
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8ای استدالل مطرح است که از آنجا که هر کشور بخشی از جامعه جهانی است ،قواعد که صالحمت

را

مشخص میکند باید نا ی از به حساب آوردن نمازها جامعه و به خصور نماز به عدم تجاوز اعضا با د؛ نک
به( :باقر .)713 :8313 ،
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را برا بازگشت به وضعمت سابق مهما کرد .همم امر ،زممنه را برا عقب نشمنی دولت
آمریکا تراه کرد .ای پرونده ،برا اولم بار ناکارآمد بودن راهکارها

کلی حقاوقی

را در معادله روابط اقتصاد ممان اروپا و ایاالتمتحده نشان داد و ایا نکتاه را نماز باه
عمان تاش کرد که یک دولت هرچقدر ها بازر

و از نظار اقتصااد نمرومناد با اد،

نمیتواند به تنهایی برنامهها تحری ها ترا سرزممنی خود را به پم

برد .باا کسات

برنامه تحریمی ایاالت متحده ،طرح خط لوله سمبر  -اروپاا در ساال  8314م باه اتماام
رسمد و طرح انتقال گاز به اروپا با موتقمت انجام د

)72-ff

 .(Pieterjan, 1984:باا ایا

همه ،سؤال اساسی مسئله ارتباط واقعمتها و مالحظات حقوقی بود؛ آیا عمالً در جادال
واقعمتها اقتصاد و حقو  ،ای واقعمتها اقتصااد اسات کاه مایتواناد دسات
باالتر را بگمرد و حقو بم الملل نمز به عنوان اخها مبتنی بر اراده حاکممتی دولتها
چون یک ابزار کلی بر ای برتر مهر تأیمد خواهد نهاد؟
دومم رویارویی اروپا و ایاالت متحده در زممنه تحری هاا تارا سارزممنی را بایاد
قوانم موسوم به هلمز-برتون و داماتو دانست که ماهمت ای برخورد را بهتر نشاان داد.
ای قانون که عمالً در  87مارس  8333م .توسط بمل کلمنتاون باه امضااء رسامد ،انجاام
تعالمت تجار توسط ا خار و رکت ها را در کوبا ممناوع اعاالم مای کارد و قاانون
داماتو که چند ماه پس از ای قاانون ،در حضاور بازمانادگان قربانماان پارواز  813پاان
آمریک به امضاء رسمد ،محدودیت ها تجار را علماه ایاران و لمبای وضاع مای کارد.
هدف از قانون داماتو در درجه اول محروم کردن کشورها ایران و لمبی از دسترسی باه
منابع مالی و ممانعت از پمگمر سماستی از سو ای دولت ها اعالم د که «امنمت ملی
و مناتع سماست خارجی ایاالتمتحده را به خطر میانداختند» .در واقع در آن ساالهاا،
ه ایران و ه لمبی از سو دولت آمریکا مته به دست آوردن سالحها کشتارجمعی
و پشتمبانی از تروریس بم الملال اده بودناد .ایا قاانون باه طاور مساتقم اروپاا و
رکت ها تعال در اتحادیه اروپا را مورد هدف قرار می داد ،زیرا سرمایه گذار بم

از

چهل مملمون دالر در صنعت نفت و گاز در ای دو کشور را برا هر خص حقمقی یاا
حقوقی در جهان ممنوع می کرد (استرن .)43-41 :8311 ،از حمث حقوقی ،مغایرت قاوانم
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ترا سرزممنی با رویکردها سنتی حقو بم الملل کامالً واضح به نظر می رسمد .وزارت
خارجه آمریکا در زمان بررسی حقوقی قانون لمبرتااد در کنگاره ایا کشاور باا ارساال
یاددا تی به صراحت اعالم می دارد که« :راهکارها پم

بمنی ده از سو ایا قاانون

اجرا تارا سارزممنی بای ساابقه قاانون آمریکاا محساوب مای اود .باا وجاود اینکاه
ایاالت متحده در مورد اموالی که در یک کشور خاارجی قارار دارد و باا نقاض حقاو
بم الملل مصادره ده است ،مواجه است اما رایط مندرج در حقو بام الملال بارا
وضع ای قانون رعایت نشده است ،زیرا به ساختی مای تاوان تصاور کارد کاه چگوناه
تجارت با ای اموال می تواند بر ایاالت متحده اثر ماهو برجا بگذارد...؛ اصول بخا
سوم ای قانون با سنت ها نظ حقوقی بام المللای همخاوانی ندارناد و هامچ دولتای
قوانم مشابهی با ای قانون تصویب نکرده است»...

)2000: 76

 .(Roy,با ای هماه ،ایا

قانون و رویکردها مشابه توانسات راه خاود را در واقعماتهاا اقتصااد بااز کناد.
تحری ها هستها  ،حقو بشر و تروریستی ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا علمه ایاران
در سالها بعد ،نمونها از واقعمت غالب در سماست بم الملل اسات .در ایا راساتا،
چگونه میتوان تحلملی از برآیند حقو و اقتصاد در جهان امروز ارائه داد؟
 .2-2تالش برای سازماندهی نظم اقتصادی بینالمللی و مهار قدرت اقتصادی برتر:
دشواریها و خألها
مالحظه حقو بم الملل سنتی و رأ مشاهور دیاوان بام المللای دادگساتر در
پرونااده نمکاراگوئااه ماایتوانااد مبنااایی نمرومنااد را باارا محکااوم کااردن ایا رویااه
ایاالتمتحده برا ما ترسم کند .مالحظات سنتی میتواند ما را به ای سو رهنمون کناد
که تحوالت اخمر را به نوعی نادیده گارتت اصاول حاکممات و مناع مداخلاه در اماور
داخلی کشور دیگر مداخله تلقی کرد .دیوان از ای اصل با ای عبارات یاد کارده اسات:
« ...بر اساس چارچوبها عموماً پذیرتته ده ،ای اصل (عدممداخله) یک دولات یاا
گروهی از دولتها را از دخالت مستقم یا غمرمستقم در امور داخلی یا خارجی دولات
دیگر ممنوع میسازد .از ای رو مداخله غمرمستقم

باید متوجه مسائلی با د کاه اصال
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حاکممت دولتها به آنها اجازه میدهد تا آزادانه در آن مورد تصامم بگمرناد .از ایا
مسائل میتوان به انتخاب آزادانه نظام سماسای ،اقتصااد  ،اجتمااعی و ترهنگای و نماز
ساختاربند روابط خارجی ا اره کرد .زمانی که در ارتباط با ای موضوعات که اصاوالً
حق انتخاب در مورد آنها باید آزادانه با د از ابزارهاا تشاار اساتفاده اود ،مداخلاه
نامشروع است» ) .(ICJ Reports, 1986: 112با ای حال ،ای همه توصمف ماجرا نمسات.
واضح به نظر می رسد که ایاالت متحده در ای مقطع در پی عباور از حقاو بام الملال
موجود و وضع هنجارها ترا حقاوقی در تعامال باا دیگار ارکا تجاار از جملاه
اتحادیه اروپا است .ولی اتحادیه اروپا نمز دست از پمکاار نکشامده اسات و باا مواضاع
ایاالتمتحده تا جایی که با مناتع ای کشور تطابق ندا ته با د ،مقابله میکناد .اتحادیاه
اروپا وضع چنم قانونی را مغایر با قواعد تجارت ساازمان جهاانی تجاارت و مقاررات
گات اعالم کرد و اقدام به وضع کایت حقوقی در برابار ایا ساازمان کارد .در عام
حال ،اتحادیه اروپا به ای

کایت اکتفا نکرد و با وضع آئم نامه ا در خصور اعماال

ای چنمنی ترا سرزممنی دست به اقدام متقابل زد :ورا اتحادیه اروپاایی در تااریخ 77
نوامبر 8333م .آئم ناماها را در خصاور حمایات از آثاار قاوانم تارا سارزممنی باه
تصویب رساند .در بعد عملی نمز رکت ترانسو توتال در تاریخ  71ساپتامبر 8331م.
یعنی یک سال پس از تصویب و امضا قانون داماتو در خصور توسعه ممادان گااز
پارس جنوبی اقدام به امضا قرارداد با رکت ملی نفت ایاران کارد .توتاال در ایا
زممنه جایگزی

رکت آمریکایی کونوکو د که عمالً با وضع قانون تو الاذکر از کاار

در ای ممدان گاز دست کشمده بود

).(Giumeli. 2013: 69

مالحظه ای پرونده کامالً نشان از رقابت اقتصاد دو ساو آتالنتماک دارد 8.ایا
پرونده نمونه کااملی از ناکاامی مجادد تاالش یاک ساویه ایااالت متحاده بارا وضاع
تحری ها اقتصاد ترا سرزممنی بدون مشارکت متحد اروپاایی ایا کشاور اسات .باا
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8مول اعمال انجام ده در خارج از کشور ،نمایانگر وسعت گسترده قوانم داخلی حقو رقابت است که
حتی رتتار کلمه خارجمان را در بر میگمرد .ایاالتمتحده تنها کشور نمست که به دنبال اعمال ترامرز حقو
رقابت خود است .به نظر میرسد اتحادیه اروپا نمز رو به سو پذیرش ترضمها نزدیک به «نظریه آثار» به عنوان
مبنایی برا اعمال ترامرز قانون رقابت خود حرکت میکند .نک به( :باقر .)713-711 :8313،
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اعمال تشارها عملی اتحادیه اروپا ،درنهایت در ماه مه 8331م .ایاالتمتحده آمریکاا و
اروپا به یک تواتق ساز ی دست یاتتند :در برابر تعهد اتحادیه اروپا برا تالش جهات
متقاعد کردن ایران برا دست کشمدن از دستیابی به سالحها کشاتارجمعی ،آمریکاا
نمز مجازات اقتصاد اعمال ده بر ضد رکتها اروپاایی را – کاه در قالاب قاانون
داماتو اعمال ده بود -ملغی اعالم کرد .ای دومم نمونه از تالش ناموتق ایاالت متحده
برا تحممل یک جانبه اراده خود به رکا آن سو آتالنتمک محسوب می اد کاه باا
مقاومت طرف اروپایی به کست انجاممد .آن گونه مالحظه می ود که نباود همگرایای
سماسی در سالها دهه هشتاد و نود ممالد ممان دو سو آتالنتمک درنهایت منجر باه
عقم ماندن تحری ها مؤثر ایاالت متحده بر ضد مار از کشورها از جمله ایران د.
با ای حال ،اتزای

ای همگرایی در یک دهه گذ ته عماالً ظرتمات هاا ماؤثر باودن

تحری ها ثانویه از سو ایاالت متحده را اتزای

داده است و به ایجاد روناد جدیاد

8

در روابط اقتصاد بم المللی منجر ده است .در ای رابطه ،باید خاطرنشان کارد کاه
در رویه سازمان جهانی تجارت و اقدامات متقابلی که میتواند از سو دولتها اعماال
ود ،گونها سلسلهمراتب مالحظه می ود 7.اقدامات متقابل دولتها و آنچه از ساو
رکتها خصوصی در قلمرو ای دولتها اعمال می ود ،نباید قواعاد آماره حقاو
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8به هر حال برا سالها متماد عملکرد ایاالتمتحده امریکا نمونه آ کار از اعمال صالحمت بار ایا مبناا
بوده است .ایاالتمتحده قوانم خود را برا به کارگمر در حوزهها رقابت ،کنترل صادرات ،مالمات بر درآمد و
مقررات مربوط به اورا بهادار بورس خارج از قلمرو ای کشور اعمال کرده است .اخمراً ،جامعاه اروپاا بار پایاه
نظریه آثار و نتایج ،تصمم گرتته قواعد حقو عمومی خود را خاارج از قلمارو خاوی

اعماال کناد .ناک باه:

)(Lowe, 1993: 1-4

 .7مدیرکل گات ،حتی قبل از تصویب قوانم هلمز -برتون و داماتو -کند بارها نسبت به تمایل ایاالتمتحده به
انجام اعمال یکجانبه که مخالف سمست چندجانبها است که گات و بعد سازمان جهانی تجارت در تالش بارا
تشویق و تحرک بخشمدن به آن هستند ،اخطار داده بود .ای اخطارها بر ضد اقدامات مقابله باه مثال یاکجانباه و
تبعمضآممز بود که ایاالتمتحده آمریکا ،مطابق بخ

 318قانون تجارت ( )8314یا مااده  8317قاانون جدیاد

آمریکا در مورد تجارت ( 73اوت  )8311تصویب کرده بود که گاهی آن را «ابر  »318لقب دادهاند .مایدانام کاه
قواعد تجارت بم المللی در جهت ایجاد سمست لمبرال و باز در سطح جهانی گام برمیدارند؛ سمستمی که مبتنی بر
اصول آزاد مبادالت ،عدم تبعمض و عمال متقابال اسات و بناابرای هرگوناه محادودیت بار آزاد مباادالت را
محکوم میکند .قانون هلمز -برتون بهطور قطع در تضاد با ای اصول است .نک به( :استرن.)18-17 :8311 ،
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بم الملل مانند محمط زیست جهانی و تغممرات آب و هوایی را تحت تاأثمر قارار دهاد.
هرگونه بیتوجهی دولتها به ای قواعد به همچ وجه قابل توجماه نمسات و دولاتهاا
نماایتواننااد تحاات عنااوان حاکمماات داخلاای خااود از زیاار بااار ایاا مساائولمت
بگریزند ).(Wolfrum & et al, 2008: 237-238

آنچه از ای حمث قابل توجه است ،صرف توجاه باه معماار تشاکمل در قلمارو
اتحادیه اروپا و صرفنظر کردن از معمارهاایی اسات کاه در رویاه قضاایی بسامار از
دولتها عضو در چارچوب «معمار کنترل» میتواند مورد توجه قرار گمارد .در مااده 7
ای آئم نامه ،رایط حمایت از ارکتهاا تجاار اروپاایی در برابار اقادامات تارا
سرزممنی ایاالتمتحده به تفصامل ماورد توجاه قارار گرتتاه اسات« :زماانی کاه منااتع
اقتصاد و یا مالی هر خص [حقمقی یا حقوقی]( )...به صورت مستقم یا غمرمساتقم
تحت تأثمر قرار گمرد ( )...آن خص [حقوقی] در تاصله سی روز از زمان کسب اطالع
باید کممسمون اتحادیه اروپا را از ای امر مطلع کند» .در خصور ارکتهاا تجاار
ای تکلمف به طور خار بر عهده ادارهکنندگان ،مدیران و دیگر اعضاا همئاتمادیره
نهاده ده است .با ای حال ،باید توجه دا ت که حمایت اتحادیه اروپا از ارکتهاا
تجار موضوع ای آیم نامه یک حمایت انفعالی نبوده اسات .کممسامون مایتواناد باه
صورت خودجوش از رکتها در باب ممزان تأثمر اقدام تارا سارزممنی ماذکور کساب
اطالع کند و در ای حالت آن رکت مکلف به اطالعرسانی است (پاراگراف دوم مااده
 .)7نکته قابل توجه اینکه در ای آیم نامه موه عملی دریاتت جباران خساارت بادون
وارد دن به د وار ها مصونمت قضایی است .مطابق ایا آئام ناماه ،ارکتهاا
آمریکایی تأثمرگذار بر تحری ها و نماز حتای عاامالن و واساطههاا آنهاا در صاورت
اجرا قوانم ترا سرزممنی به عنوان مسبب ورود خسارت ملازم باه جباران آن دانساته
دهاند .ای راهحل اگرچه در نگاه اول خار ای آئم نامه باه نظار مایرساد ،ولای در
حقمقت یک راهکار کلی و قابلاجرا در رایط مشابه بدون توجه به وجود یک آئم نامه
اجرایی از سو اتحادیه است .در ای حالت ،هر رکت اروپایی مایتواناد بار اسااس
قوانم عام مسؤولمت مدنی علمه یک رکت آمریکایی یا عامل و واسطههاا آنهاا کاه

دوره یازده  ،ماره دوم ،تابستان 8331

50

در نتمجه اجرا تحری ها ثانویه آمریکا موجب ورود خسارت یا آسمبی به آن ارکت
ده است ،در محاک هر یک از دولتها عضو اتحادیه اقامه دعو کند .مبناا ماؤثر
بودن تصمم ها مقامها قضایی اتحادیه اروپا را باید «کنوانسمون بروکسل» دانست که
در ارتباط با صالحمت قضایی و اجرا تصمممات مدنی و تجار باه تصاویب رسامده
است ) .(Convention of Brussels, 1968بر ای اساس ،هرکدام از رکتهاا آمریکاایی
یا عامالن آنها که موجب وارد آمدن زیان به رکتها اروپایی وند ،مایتوانناد بار
اساس بخ ها دوم تا ش عنوان دوم از ای کنوانسمون مورد تعقمب قارار گمرناد و
هر کدام از محاک دولتها عضو اتحادیه صالح به رسمدگی و احماناً توقمف و تاروش
اموال ای

رکتها خواهد بود .ای راهکار از حمث توجه باه مبناا جباران خساارت

رکتها اروپایی بر مبنا قواعد عام مسئولمت مدنی ،ظراتت دور زدن مصونمتهاا
قضایی مقامها آمریکایی و در نهایت ،استفاده از ظرتمتها قضایی محاک دولتها
اتحادیه اروپا که با توجه به حج باال تجاار مماان اتحادیاه اروپاا و ایااالتمتحاده
آمریکا عمالً میتواند کل عملماتی و اجرایی پمدا کند ،قابل توجه است .آنچاه مها و
قابلذکر است تبعمت اتحادیه اروپا به عنوان یک تابع حقو بم الملل 8،از قواعد عرتای
مرتبط با تحری هاست که بهطور خار میتواند در مورد سازمانها بم المللی مصدا
دا ته با د .دیوان دادگستر اتحادیه در ای مورد به طور صریح اظهار دا ته است کاه
«صالحمتها جامعه اروپایی باید با توجه به رعایت حقاو بام الملال اعماال اود.
جامعه به هنگام تصویب یک آئم نامه که امتماازات تجاار منادرج در یاک تواتاق باا
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8ماده  13منشور ملل متحد در قالب تصل هشت ای سند بم المللی ،استفاده قهرآممز را توسط سازمانها
بم المللی منطقها پم بمنی کرده است .مداخله اتحادیه اروپا در امور صلح و امنمت جهانی در ای چارچوب
مستلزم اجازه صریح یا حداقل ضمنی ورا امنمت است .با ای حال میتوان مبنایی در حقو بم الملل برا
مجازات مستقل اعمال ده از سو اتحادیه اروپا پمدا کرد .اگر صلح و امنمت بم المللی مورد تهدید قرار گمرد،
حتی در صورتی که خسارت مستقممی از ای باب به اتحادیه اروپا وارد نشده با د ،اتحادیه میتواند اقدامات
مشروعی را بر ضد تاعالن ای عمل نامشروع بم المللی وضع کند ،اما زمانی باید ای اقدامات اتخاذ ود که
رایط الزم برا اعمال چنم اقدامات ی محقق ده با د و اتحادیه در حمطه صالحمتها خود دست به ای
اقدام زده با د (اصل تخصص)؛ نک به( :علمزاده و زرنشان778 :8333 ،؛ ادیبی773-731 :8331 ،؛ صباحی،
.)11-33 :8313
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کشورها ثالث را به حالت تعلمق در میآورد ،ملزم به رعایت حقو بام الملال عرتای
است» (علمزاده و زرنشاان .)741-748 :8333 ،اتحادیه اروپا یک عضو مه در جامعه جهاانی
است و در عم حال که خود تابع قواعد موجود است ،میتواند در تغممر قواعد راجع به
وضع تحری ها نمز مشارکت دا ته با د و قواعد عرتی راجع به تحری ها را تحت تاأثمر
قرار دهد .بدون ک ،حقو کنونی بر تحری ها در اتحادیه پویا و در حال تحول اسات
و تحوالت اوضاع بم المللی در زممنه صلح و امنمت ،میتواناد آن را تحات تاأثمر قارار
دهد.
 .3بررسی موردی تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در دوره ریاست جمهوری
ترامپ
مقامها دولات آمریکاا ،تحاری هاا اعماال اده علماه ایاران را ساختتاری و
تلجکنندهتری تحاری هاا در طاول تااریخ تمادن انساان ناممادهاناد ) .(Gani, 2018ایا
تحری ها از سویی مرزها حاکممات دولاتهاا را در رواباط اقتصااد بام المللای در
مینوردد و از سویی با بنمانها حقو بم الملل در تقابل است یاا ماورد چاال

قارار

گرتته است .مطالعه مورد تحری ها گسترده و بینظمار اقتصااد اخمار علماه ایاران،
آیمنه تمامعمار از ای واقعمت در نظ حقوقی و اقتصاد بم المللی در حال گذار است.
 .1-3تحریمهای اعمالشده پس از روی کار آمدن ترامپ
حج گسترده تحری هایی که غرب از سال  8314تا اوایل سال  8337در ارتباط باا
موضوع هستها بر ایران تحممل کرد ،نمایانگر سلطهجاویی غارب بارا جلاوگمر از
دستمابی ملت ایران به حقو مسلّ بم المللی و حاکممت غمرمسئوالنه دارد .با رو کار
آمدن دولت یازده و تالش مذاکره کنندگان هستها  ،سوم آذرماه « 8337تواتق ژنو» یا
«طرح اقدام مشترک» ممان ایران و گروه  1+8به امضا رسمد .ای تواتاق ،همانناد ساده
جلو تحری ها تزاینده غرب را گرتت و روند وارونه در ای زممنه به راه انداخت،
زیرا بخ

قابلتوجهی از درآمدها مسدود ده ایران در دیگر کشاورها جهاان آزاد

د و بسمار از تحری ها گذ ته به حالت تعلمق درآمد .اورا امنمات باا تصاویب
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قطعنامه  7738با تأیمد تواتق ایران با گروه پنج به عالوه یک ،وضعمت ایاران را از ذیال
تصل هفت منشور ملل متحد به حالت تعلمق درآورد و اطممنان داد  3قطعناماها را کاه
از سال  8311تا  8313بر ایران تحممل ده بود ،یکجا لغو میکناد (ایرناا)8331 ،؛ در 1
می  7181م ( 81اردیبهشت  )8331چند روز پس از مقدمهساز نتانماهو نخساتوزیار
وقت اسرائمل ،رئمسجمهور آمریکا اعالم کرد که آمریکا از برنامه جاامع اقادام مشاترک
 8+1خارج می ود .ترامپ که از زمان انتخابات ریاست جمهاور آمریکاا منتقاد ایا
تواتق بود ،ضم انتقاد صریح از سماستها منطقاها ایاران و حمایات آن کشاور از
تروریس  ،گفت ای رتتار بیثبات کننده ایران پس از تواتق هستها

دیدتر ده اسات

و آمریکا گروگان ای مسائل نخواهد د و بمان دا ت جمهور اسالمی ایران به تواتق
پایبند نبوده است .بر اسااس بناد از قطعناماه 7738

(UN Doc Res/SC/2231 20 July

) 2015که بعد از تواتق هستها در ورا امنمت تصویب د ،ایران از آزمای

مو ک

بالستمک با قابلمت حمل کالهک اتمی منع ده است .باا ایا حاال ایاران در دو ساال
اخمر ،چندی آزمای
گروه ها

مو ک بالستمک دا ته است و مو کها ایران در دست برخای

تروریستی و ور ی منطقه دیده ده است (مالکریمی ،جاللای و رئمسای:8333 ،

 .)8111-8188و ضم اعالم خروج وا نگت از تواتق برجام بم

قدرت جهاانی

عضو گروه  8+1با ایران ،خاطر نشان کرد که آمریکا با متحدان خود مذاکره میکند تا به
یک تصمم جدید برا جلوگمر

از جاه طلبی مخرب ایران برسد (بای بای سای تارسای،

 .)8331طبق برنامه اعالمی او پاس از  31روز تانفس و ترصات بارا تجاار و تعااالن
اقتصاد بخ

اول تحری ها و پس از  811روز بخ

دوم و پایانی تحری ها بار ایاران

اعمال می ود و سرمایهگذاران و تعاالنی که در دوره برجام وارد عرصاه اقتصااد ایاران
دهاند باید از ای کشور خارج وند

).(katzman & et al, 2018: 7-8

دوره  31روزه در  4آگوست  7181م ( 83مرداد  )31به پایان رسمد و تحاری هاا
مربوط به هستها به صورت زیر احما دند :تحری ها مربوط باه خریاد یاا اکتسااب
اسکناس ها دالر آمریکا توسط حکومت ایران؛ تحری ها مربوط به تجارت ایاران باا
طال یا تلزات گرانبها؛ تحری ها مربوط به معامالت خرید یاا تاروش ریاال ایاران یاا
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نگهدار حسابها و وجوه عمده ا که در خارج از خاک ایاران بار پایاه ریاال ایاران
نگهدار می وند؛ تحری ها مربوط به خرید ،پذیرهنویسی یا تسهمل معاامالت دیاون
حاکممتی ایران و تحری ها بخ

خودروساز ایران .عالوه بار ایا  ،بعاد از گذ ات

ای دوره  31روزه ،دولت آمریکا مجوزها برجامی صادر ده برا رتاع تحاری هاا
اولمه زیر را لغو خواهد کرد :مجوز واردات ترش و مواد غذایی از مبدأ ایران باه آمریکاا
و برخی مبادالت مالی مرتبط با آنها ذیال مجوزهاا مرباوط باه «قاانون تحاری هاا و
مبادالت ایران»؛ تعالمتها انجام ده وتاق مجوزهاا صاادر اده بارا صاادرات و
بازصادرات هواپمماها تجاار مسااتربر و قطعاات و خادمات مربوطاه باه ایاران؛
ا خاصی که بعد از رتع تحری ها آمریکا علمه ایران وتق برجام وارد تعالمتهاا بااال
ده اند ،بایستی برا اجتناب از قرار گرتت در تهرست تحری ها آمریکا تا  4آگوست
 7181م ای تعالمت ها را به تدریج کاه

دهند .از جمله مه تری قراردادهاایی کاه در

ای تهرست لغو قرار میگمرد ،تروش هواپمما به ایران است.
پس از پایان  31روز از اعمال ای تحری ها ( 811روز از خاروج از برجاام) ،در
تاریخ  4نوامبر  7181م ( 83آبان  )31تحری ها زیر نمز اعمال می ود :تحاری معاملاه
با بخ ها کشتیرانی و کشتیساز ایران و عامالن بندرها اامل ارکت کشاتمرانی
جمهور اسالمی ایران ،خطوط کشتمرانی جنوب و وابستگان به آنهاا؛ تحاری مرباوط
به معامله با رکت ملی نفت ایران ،رکت ملی نفتک

ایران ،رکت بازرگاانی نفات

ایران (نمکو) و از جمله خریدار نفت ،محصوالت نفتی یاا محصاوالت پترو اممی از
ایران؛ تحری ها مربوط به مبادالت مؤسسات مالی خارجی باا باناک مرکاز ایاران و
مؤسسات مالی ایرانی که به موجب بند  8741قانون اختمارات دتاع ملی برا سال ماالی
 7187م در تهرست تحری قرار گرتتهاند؛ تحری ها مرتبط با ارائه خدمات پمامرساانی
مخصور مالی به بانک مرکز ایران و دیگر مؤسسات ماالی ایاران کاه در بناد 814
قانون  CISADAدرباره آنها توضمحات الزم آمده است؛ تحاری هاا مرباوط باه ارائاه
خدمات پذیرهنویسی ،بممه یا بممه اتکایی و تحری ها مربوط به بخا

انارژ ایاران.

عالوه بر ای  ،حداکثر تا تاریخ  1نوامبر  7181م ،دولت آمریکاا ،تحاری هاا علماه اتاراد

دوره یازده  ،ماره دوم ،تابستان 8331

54

خارج ده از «تهرست اتراد ویژه مشخص ده و بلوک ده» و سایر تهرستهاا را باار
دیگر اعمال خواهد کارد

(katzman & et al, 2018: 6-8; Treasury Department, 2018: 1-

).11

 .2-3اقدامات ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید
به منظور تارمم و جباران اعماال غمرقاانونی آمریکاا در وضاع تحاری هاا علماه
کشورمان و احقا حقو ملت ایران و پمگرد بم المللی اعمال متخلفانه ایااالتمتحاده،
دولت ایران مسئله کایت از ایاالتمتحده به دلمل نقض تعهدات بم المللی و مشخصااً
عهدنامه مودت و روابط اقتصاد و حقو کنساولی ساال  8311( 8334م) نازد دیاوان
بم المللی دادگستر را در دستورکار قرار داد و پس از اخذ نظارات وکاال و مشااوران
حقوقی بم المللی ایرانی و خارجی ،دادخواست نهایی حااو

اکایت ایاران از نقاض

معاهده مودت در تاریخ  71تمرماه  8331به ثبت رسمد .در ای

کایت ،مستدالً تشاریح

ده است که تصمم ماه می  7181م ،آمریکا در اعمال مجدد تحاری هاا هساتها باا
تعهدات بم المللی ایاالتمتحده به ویاژه ماواد  3 ،1 ،1 ،4و  81معاهاده ماودت 8334
مغایرت دارد و ایاالتمتحده ملزم است ضم توقف ای اعماال متخلفاناه بام المللای،
کلمه خسارات وارده را جبران کند .بر ای اساس ،دولات ایاران دو ساند تقادی دیاوان
مزبور کرد :یکی «دادخواست» تنظم

ده علمه ایاالت متحده که حاو تشریح مسئولمت

بم المللی ای دولت و نقض پمماان ماودت ( )8334اسات و دیگار «درخواسات» از
دیوان برا صدور دستور موقت که در صورت تحقق ،آمریکاا موظاف خواهاد باود از
اجرا تحری ها تا زمان صدور رأ نهایی خوددار

کند (تاارس نماوز8331 ،؛ مرکاز اماور

حقوقی بم المللی ریاست جمهور )؛ ایران از دیاوان ،مایخواهاد تاا باا رسامدگی باه ایا
دادخواست اعالم کند که :الف .دیاوان طباق معاهاده ماودت بارا رسامدگی باه ایا
دادخواست واجد صالحمت است .ب .آمریکا باا اقادامات

ازجملاه  .8عادم ناساایی

خصاامت مسااتقل مؤسسااات ایراناای از جملااه بانااک مرکااز ؛  .7رتتااار ناعادالنااه و
تبعمضآممز با ای مؤسسات و اموال و حقو آنها؛  .3قصور در تأمم حمایت و امنمت
ای مؤسسات؛  .4مصادره اموال ای مؤسساات  .1قصاور در تادارک آزاد توسال باه
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دادگاهها آمریکا و نادیده گرتت مصونمت دولت ایران و باناک مرکاز ؛  .3قصاور در
احترام به حقو ای مؤسسات؛  .1اعمال محدودیتها نسبت به ای مؤسساات دربااره
انتقال اموال از و به آمریکا؛  .1مداخله در آزاد تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از
جمله مواد  )8( 1 ،)7( 1 ،)8( 1 ،)7( 4 ،)8( 4 ،)7( 3 ،)8( 3را نقض کارده اسات .ج.
آمریکا تضمم کند که اقدامات اجرایی ،قانونگذار و قضایی کاه مغاایر باا تعهادات
طبق معاهاده ماودت اسات ،انجاام نخواهاد داد .د .ایاران و مؤسساات دولتای ایرانای
برخوردار از مصونمت هاا قضاایی و اجرایای نازد دادگااههاا آمریکاایی هساتند .ه.
ایاالتمتحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله خصمت حقوقی مستقل) رکتها ایرانی
از جمله رکتها دولتی نظمر بانک مرکز را به رسممت بشناساند و نبایاد اقاداماتی
علمه حقو و اموال آنها به اجرا گذارد .و .ایاالتمتحده متعهد باه ارائاه جباران کامال
خسارات ایران نا ی از نقض تعهدات بم المللی است .ایران حق خود را برا ارزیاابی
ای خسارت محفوظ میدارد که ممک است در مرحله بعد دعوا آنها را ارائاه کناد.
د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی میداند (اختبار8331 ،؛ مرکز امور حقوقی بم المللی

ریاست جمهور  .)8331 ،دیوان بم المللی دادگستر در  88مهر  8331باا دساتور ماوقتی
به نفع ایران ضم وارد دانست

کایت ایران ،از دولت ایاالتمتحده میخواهاد کاه تاا

زمان رسمدگی ماهو به پرونده ،بر اساس عهدنامه ماودت  8334از تهدیاد باه اعماال
تحری ها جدید علمه ایران خوددار و نسبت به رتع محدودیتها صادراتی برخای
اقالم به ایران اقدام کند که ای امر دستاورد بزرگی برا تام حقاوقی ایاران محساوب
می ود

).(ICJ Reports, Order 3 Oct 2018, paras 95-100

ضمانت اجرا عدم اجرا دستور موقت دیوان ،عاالوه بار تشاار اتکاار عماومی
بم المللی برا آمریکا و مخدوش کردن وجاهت ایاالتمتحاده آمریکاا در نازد جامعاه
بم المللی و عدم مشاروعمت تحاری هاا اعماال اده علماه ایاران مایتواناد توساط
سازوکارها سازمان ملل متحد پمگمر

ود.

8

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .8بند  7ماده  34منشور ملل متحد ،ضمانت اجرا عدم اجرا آرا احکام دیوان بم المللی دادگستر را در
سازکار ورا امنمت سازمان ملل می داند؛ اینکه از عدم اجرا دستور موقت دیوان نمز بتوان با استناد به ای بند
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نتیجهگیری
به عنوان نتمجهگمر در ای مورد باید اذعان کرد که تضا منعطف و نرم حقاوقی
که در حقو بم الملل اقتصاد جریان دارد ،خواه ناخواه باعث ده اسات تاا تمسهاک
صرف به قواعد و آئم ها حقوقی کلی در باب حاکممت دولتها به زیان طرف قربانی
تحری ها ترا سرزممنی عمل کند .ضمانتها اجراها سنتی حقو بم الملال و اتکاا
به اتکار عمومی جهانی نمز تا به حال نتوانسته است چندان وضع موجود را تغممر دهاد.
در ای ممان آنچه اهممت دارد ،توجه به ظراتتهاا واقعماتهاا اجتمااعی-سماسای
دن ما امروز است .اگر ساالح صارف حقاوقی بارا متوقاف کاردن هجماه اقتصااد
طرفها زورمند جامعه بم الملل به رو نی ناکارآمد خود را نشان داده اسات ،بایاد
از مجموع رویکردها سماسی ،اقتصاد و حقاوقی بارا متوقاف کاردن ایا جریاان
نوظهور استفاده کرد؛ رویکرد که بدون توجه به ابزارها حقاوقی -اقتصااد تعااالن
امروز اقتصاد جهان محکوم به کست است.
به نظر میرسد تنها راه ممک برا مقابله با ای رویکرد موساع حااکممتی کاه در
مسائل اقتصاد از سو ایاالتمتحده اعمال می اود ،توجاه دقماق باه موازناه قادرت
اقتصاد امروز جهان است .مالحظه رواباط ظریاف دو ساو آتالنتماک و اساتفاده از
ظرتمتها حقوقی اتحادیه اروپا میتواند مؤثرتری راهکار برا رویکارد تراسارزممنی
و حاکممت گریز ایاالتمتحده با د .برا توضمح بمشتر میتوان از بماان مادل عملکارد
اتحادیه اروپا در برابر قانون هلمز برتون کمک گرتت .در سال 8333م .و در پای وضاع
قوانم ترا سرزممنی ایاالتمتحده که تحری ها ثانویها را بر ضد کوباا ،ایاران و لمبای
وضع کرده بود ،ورا اتحادیه اروپا برحسب بخ
آن زمان ،اقدامی مشترکی را باه تصاویب رسااند

پنج از معاهده اتحادیاه اروپاا در
(Joint Action, 1996; Cortese, 2008,

) 720که حاو مالحظات مهمی در مورد حق دولتها عضو در اتخاذ تدابمر حماایتی

منشور ملل متحد به ورا
.)881

امنمت رجوع کرد محل تأمل است و تاکنون رویها

وجود ندارد (ادیبی:8333 ،
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برا حفظ «مناتع ا خار حقمقی و حقوقی» – در رایط استثنایی -بود .در عم حاال
همان ورا در همان زمان ،آئم نامها را به تصویب رساند که از حمث توجه باه منااتع
رکتها تجار اروپایی توسط کممسمون اتحادیه اروپاا حاائز اهممات بسامار اسات
) .(Council Regulations, 2271/96: 1996ای اهممت عاالوه بار مالحظاات تااریخی باه
دلمل الگویی است که محتمل اسات در وقاایع مشاابه توساط نهادهاا اروپاایی ماورد
تعقمب قرار گمرد.
منابع
الف .فارسی
احمد  ،حممد (« )8318جهانی دن :هویت قومی یا هویت ملی» ،فصلنامه مطالعات
ملی ،ماره  ،88بهار ،صص .83-33
اختبار ( « ،)8331دادخواست ایران عمله آمریکا در دادگاه الهه»،آخری

بازدید

( ،)8331/11/11قابل دسترس در:
http://www.ekhtebar.com/

ایرنا (« ،)8331تحری ها هسته ا از آغاز تا پایان» ،آخری بازدید (،)8331/11/11
قابل دسترس در:
http://www.irna.ir/fa/News/81923424

ادیبی ،اکبر ( )8333نگرشی بر منشور سازمان ملل متحد به انضمام اساسنامه دیوان
بین المللی دادگستری ،اعالمیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه بینالمللی حقوق
معاهدات ،تهران :کمسان.
ادیبی ،اکبر ( )8331تحریمهای اقتصادی در پرتو حقوق بینالملل اقتصادی ،تهران:
موسسه مطالعات و پژوه ها حقوقی هر دان .
استرن ،بریژیت (« )8311تکاپو در جهت جهانیکردن حقو  :قانون هلمز-برتون،
داماتو -کند » ،ترجمه ابراهم بمگزاده ،مجله حقوقی بینالمللی ،ش  ،71صص -17
.43
اسکندر زنجانی ،منمژه (« )8317بحثی پمرامون مداخله بشردوستانه از دیدگاه حقو
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بم الملل» ،مجله سیاست خارجی ،ماره  ،8بهار ،صص .883-881
باقر  ،محمود (« )8311اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیها حقو خصوصی» ،مجله
پژوهشهای حقوق و سیاست ،ماره  ،83صص .48-13
باقر  ،محمود (« )8313حقو

اقتصاد ملی در نظ حقوقی بم المللی» ،فصلنامه

پژوهش حقوق عمومی ،ماره  ،73پایمز و زمستان ،صص .738-371
بی بی سی تارسی (« ،)8331ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد» ،آخری بازدید
( ،)8331/11/11قابل دسترس در:

http://www.bbc.com/persian/iran-44046111.

جاوید ،احسان (« )8333مشروعمت اعمال تحری ها

اقتصاد

یکجانبه در حقو

بم الملل؛ ضام اجرا حقو بم الملل یا ابزار سماست ملی؟» ،مجله دانشنامه سیاست
و حقوق ،ماره  ،77پایمز و زمستان ،صص .871-838
زمانی ،سمد قاس  ،مظاهر  ،جمشمد (« )8331تحری ها

هو مند ورا

امنمت در

پرتو قطعنامه  :8173حفظ یا تهدید صلح» ،مجله حقوقی بینالملی ،ماره  ،44صص
.881-838
او ،ملک ( )8317حقوق بینالملل ،ترجمه محمد حسم وقار ،تهران :اطالعات.
ریفی طراز کوهی ،حسم  ،تاطمی نژاد ،سمد صالح الدی (« )8334سازمان جهانی
تجارت و حقو بم الملل بشر» ،مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ،ماره ،4
زمستان ،صص .813-831
صباحی ،برزو ( )8313نقش سازمانهای منطقهای در اجرای قطعنامههای شورای
امنیت ،تهران :آیمنه آثار.
ضمایی ،سمد یاسر (« )8331صالحمت ترا سرزممنی در حقو بم الملل سرمایهگذار »،
فصلنامه حقوق ملل ،ماره  ،77صص .811-813
ضمایی ،سمد یاسر ،ر مد  ،مهناز (« )8331تحری کشتمرانی جمهور اسالمی ایران از
منظر حقو بم الملل» ،مجله حقوقی بینالمللی ،ماره  ،14صص .38-877
علمزاده ،مسعود ،زرنشان ،هرام (« )8333تأملی بر نظام تصویب و نظاارت قضاایی بار

چال

استقالل اقتصاد و حاکممت دولتها :نگاهی دوباره به ...

59

تحری ها در حقو اتحادیه اروپا» ،مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شییراز ،اماره ،4
زمستان ،صص .778-748
عنابستانی ،ابوالحس ( )8337تحریم های اقتصیادی و حقیوق بنییادین بشیر ،تهاران:
موسسه مطالعات و پژوه ها حقوقی هر دان .
تارس نموز (« ،)8331تصمم دیوان بم المللی دادگستر درباره صدور دساتور موقات
ااااکایت ایااااران» ،آخااااری بازدیااااد ( ،)8331/11/11قاباااال دسااااترس در:
https://www.farsnews.com/news/13970710000599/

کممسمون حقو بم الملال ( )8311مسئولیت بینالمللی دولیت ،میتن و شیرو میواد
کمیسیون حقوق بین الملل ،ترجمه علمرضا اباراهم گال ،تهاران :موسساه مطالعاات و
پژوه ها حقوقی هر دان .
مالکریمی ،اممد ،جاللی ،محمود ،رئمسی ،لمال (« )8333تحلمال حقاوقی قطعناماه 7738
ورا امنمت و بررسی رابطه آن با برجاام» ،مجله مطالعات حقوق عمومی ،اماره ،4
زمستان ،صص .8111-8188
مرکز امور حقوقی بم المللی ریاسات جمهاور ( « ،)8331اکایت ایاران از آمریکاا در
دیوان بم المللی دادگستر به دلمل اعمال تحری ها یکجانباه و غمار قاانونی» ،آخاری
بازدید( ،)8331/11/11قابل دسترس در:

،http://cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d0d2512
=b-b002-41e3-affa- rchKey

مرکز امور حقوقی بم المللی ریاست جمهور

(« ،)8331خالصه ا از دادخواست و

جلسات استماع دیوان بم المللی دادگستر در پرونده برخی اموال ایران» ،آخری بازدید
( ،)8331/11/11قابل دسترس در:
http://cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&ID=cdb1aa
91-24f6-4a88-9055-2238135a51a4&LayoutID=df6d8a09-84a9-4d2bbdd9-5a2e86bd82af&CategoryID=c86ddb78-990e-467a-9a4b=1b4cfca500f3&SearchKey

ممرمحمد  ،داود (« )8318جهانی دن؛ ابعاد و رویکردها» ،فصلنامه مطالعات ملی،
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