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بررسی ماهیت و اهداف تحریم های سازمان ملل متحد
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دکتر فاضل فیضی

چکیده
هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بینالمللی مییباشید بیاا وصی ب بیی اهین هیدف
سازمان ملل از مجم عی متن عی از ابزارها و شی هها بهاه میگیاد هکی از اهن ابزارها بهاهگیا از رژهی
تحاه ها بینالمللی است استفاده از سیاست تحاه در منش ر پیش بینی شده است ،بی گ نییا کیی
ت سل بی تحاه در شااهط خاصی اما مشاوعی تلقیی مییشی د در فصیل هفیت  ،میاده  14منشی ر بیی
شی هها تحاه اشاره داشتی است هدف از اعماب تحاه ها سازمانملل متحد تغییا رفتار دولتهیا
هدف میباشد ها چند ابزار تحاه در قالب منش ر بی لحاظ حق ق بینالملل و از طیاف سیازمان ملیل
متحد مشاوع تلقی میش د ،اما در بکارگیا اهن ابزار علیی اعضا خاطی سازمانملل متحد باهد رعاهت
اص ب حق ق بینالملل عام ،رعاهیت ق اعید رمیاه ،می ازهن حقی ق بشیا و ق اعید حقی ق بشیا دوسیتانی
بینالمللی درنظا گافتی ش د و نهاهت اهنکی ها چند کی ابزار تحیاه در چیارچ م منشی ر ملیل متحید
شناساهی شده است اما تجابی نشان داده اسیت کیی اسیتفاده از اهین ابیزار م می اً در بسیتا مححظیا
سیاست بینالملل و منافع قدر ها بیزر صی ر مییگییاد کیی نم نیی رن در اعمیاب قم نامییها
تحاهمی ش را امنیت علیی ف الیتها هستیا جمه ر اسحمی اهاان دهده می ش د ن شیتار حاریا
تحش دارد اهن مه را بارسی نماهد
کلید واژهها
سازمان ملل ،تحاه  ،صلح ،امنیت بینالمللی ،ش را امنیت ،نقض صلح ،اقداما قهارمیز
* عض هیا علمی و استادهار گاوه عل م سیاسی ،واحد تاکستان ،دانشگاه رزاد اسحمی ،تاکستان ،اهاان
fazel_feizy@yahoo.com
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مقدمه
با اساس ماده  4منش ر سازمان ملل متحد ،وظیفی اصلی سازمان ملیل متحید حفیظ صیلح و
امنیت بینالمللی است اگا چی اهن سازمان بیاا وصی ب بیی اهین هیدف از مجمی ع روشهیا
سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی و فاهنگی استفاده مینماهد ،بیا اسیاس میاده  41منشی ر ،اعضیا
سازمان ملل متحد ،وظیفی اولیی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را با عهده شی را امنییت قیاار
دادهاند ش را امنیت میت اند در ص ر احااز ها گ نی تهدهد علیی صلح ،نقض صلح هیا عمیل
تجاوز کارانی ،مجم ع اقداما مسالمت رمیز و قها رمیز را با اساس فص ب شش و هفیت منشی ر
اتخاذ نماهد هکی از اهن اقداما  ،اعماب تحاه با علیی اعضا خاطی سازمان میباشد با اساس
ماده  14از فصل هفت منش ر ،در ص رتی کی مجم ع اقیداما مسیالمترمییز میوک ر در فصیل
شش بی نتیجی ناسد ،اهن ش را میت اند با اساس فصل هفت و قبل از ت سل بیی زور و اقیداما
نظامی ،کش ر ناقض منش ر را م رد اعماب تحاه قاار داده و از مجم عیا از اقیداما تحاهمیی
مانند مت قف ساختن تمام ها بخش از روابط اقتصاد و ارتباطا راهرهن ،درهاهی ،ه اهی ،پست،
تلگااف ،راده هی و ساها وساهل ارتباطی و قمع روابط سیاسی بهاه گیاد
با ت جی بی اهمیت و جاهگاه سیاست تحاه در روابط بینالمللی کن نی و منش ر ملل متحد،
در اهن ن شتار بی بارسی ماهیت و اهداف تحاه ها سازمان ملل متحد پاداختی می ش د قبل
از ورود بی بحث اصلی ،ابتدا بی بارسی تارهخچی شکلگیا سازمانملل متحد ،اص ب و اهداف
رن و ش را امنیت و در ادامی بی بحث درباره تحاه  ،سیا تح ب رن ،ان اع تحاه و مبانی
حق قی رن میپادازه
گفتار اول :سازمان ملل ،صلح و امنیت بین المللی
 -1سازمان ملل متحد
 -1-1شکلگیری سازمان ملل متحد :سازمان ملل متحد رهشیی در «جام یی ملیل» دارد کیی
مت اقب جنگ جهانی اوب تشکیل شده ب د بیا شکسیت جام یی ملیل در حفیظ صیلح و امنییت
جهانی و وق ع جنگ جهانی دوم اهن اندهشی در بین اندهشمندان و سیاسیتمداران شیکل گافیت
کی چگ نی میت ان جل جنگ جهانی دهگا را گافت بی همین دلیل اهین افیااد بیی دنبیاب اهین
ب دند کی رمن تاسیس هک سازمان جهانی ،کیی مسیووب حفیظ صیلح و امنییت جهیانی اسیت،

971

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی ماهیت و اهداف تحریم های سازمان ملل متحد...

مشکحتی را کی در سازمان قبلی ،ه نی جام ی ملل وج د داشیت ،نییز اصیحو و بیا طیاف شی د
(بیلیس )617 :4131 ،هنگام تشکیل سازمان ملل ،تاکید با همکار بیین سیی قیدر (اهیاا
متحده رماهکا ،ش رو و انگلیس) جهت انتقاب ور یت جنگی بی ور یت صیلح بی د فاانسیی و
چین در اهن مواکاا نقش درجی دوم را داشتند مسوولیت اولییی اهین قیدر ها حفیظ صیلح و
امنیت ب د بی گ نیا کی تا حد با واق یتها نیز ممابقت داشت ش را امنیت در واقیع بیاا
تامین اهن مسوولیت اولیی و با مححظا واق یا سیاست بینالملل تشکیل گادهد (عسگاخانی،
 )434-434 :4131سازمان ملل متحد در زمان تداوم جنیگ جهیانی دوم و در قالیب هکسیا
مواکاا دهپلماتیک بین کش رها متفق بیوهژه قدر ها بزر شکل گافت
تارهخ پیداهش اهن سازمان بی زمان صدور «اعحمیی بین المتحدهن» کی نتیجی نشست سیاان
کش رها متحد در 44ژوئن 4414در لندن ب د ،باز میگیادد در اهین نشسیت امضیانکنندگان
اعحمیی ،اذعان داشتند کی «اساس واق ی صلح پاهیدار همانیا همکیار عحقمندانیی ملیل رزاد در
جهان رس ده از خما تجاوز ،مشح ن از امنیت اقتصاد و اجتمیاعی همیی کشی رها مییباشید»
باا نیل بی اهن هدف با رن شدند کی همکار با هکدهگا و دهگا ملل رزاد را در زمیان جنیگ و
صلح دنباب کنند (م سیزاده« )41 :4134 ،منش ر رتحنتیک» در  41او  4414م ثاتاهن گام
جهت تشکیل سازمان ملل متحد ب د در اهن تیارهخ «روزولیت» رئییس جمهی ر وقیت رماهکیا و
«چاچیل» نخست وزها وقت انگلستان با عاشی کشتی در اقییان س اطلیس هکیدهگا را محقیا
کادند و سند را امضان کادند کی در رن بیان شده ب د ( مادام کی هک نظیام وسییع و داهمیی
باا امنیت عم می ب ج د نیامده ،خلع سحو کش رها راور اسیت ) مفهی م نظیام وسییع و
داهمی از نظا امضانکنندگان منش ر رتحنتیک اهجاد هک سازمان بینالمللی ب د با صدور اعحمیی
ملل متحد ،باگزار کنفاانسها مسک  ،تهاان ،دامبارتن اوکس و هالتا اندهشیی ریاور شیکل
گیا سازمان ملل متحد عملیاتیتا گادهد تا اهنکی در نتیجی کنفیاانس سانفاانسیسیک منشی ر
ملل متحد در  42ژوئن  4412بی اتفاق رران بی تص هب رسیید ،و در نهاهیت در  41اکتبیا 4412
پس از رنکی رماهکا ،بی ش رو  ،چین ،فاانسیی و انگلییس و اک یا امضیانکنندگان سیند تصی هب
منش ر را تسلی کادند ،ازم ااجاا شد (م سی زاده)44: 4134 ،
تشکیح سازمان ملل متحد بی تاتیبی کی در اساسنامی ذکا شده است عبارتند از :شش
ارگان اصلی شامل 4 :مجمع عم می؛  4ش را امنیت؛  1دبیاخانی؛  1ش را اقتصاد و
اجتماعی؛  2ش را قی میت و  7دادگاه دادگستا بینالمللی ت داد سازمانها تخصصی و
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سازمان ها فاعی دهگا کی در ص ر لزوم باا انجام وظاهف مح لی از طاف ارگانها اصلی
تشکیل خ اهند شد (رقاهی)42 :4131 ،
 -1-2اصول و اهداف سازمان ملل متحد :اص ب در رابمی با اهداف میباشند اهداف سازمان
ملل عام و کلی می باشند اهداف اصلی و فاعی سازمان در ماده ( )4منش ر ذکا شدهاند کی
عبارتند از 4 :حفظ صلح و امنیت بینالمللی؛  4ت س ی روابط دوستانی میان ملتها با اساس
احتاام بی اصل باابا حق قی و خ دمختار دولتها؛  1همکار اقتصاد و اجتماعی و تاوهج
احتاام بی حق ق بشا و رزاد ها اساسی باا همگان؛  1اهجاد ماکز باا هماهنگساز
اقداما ملتها باا نیل بی اهداف مشتاک
اص ب رفتار اعضا سازمان ملل باا رسیدن بی اهداف ف ق در ماده ( )4منش ر مندرج
میباشد بی همین دلیل اعضان باا وص ب بی اهداف ،اص ب زها را در سال حی اعماب خ د قاار
میدهند؛
 4رعاهت اصل تساو حاکمیت از س کلیی اعضان؛  4کلیی اعضان باهد باحسن نیت ت هدا
خ د را کی بی م جب منش ر قب ب نم دهاند انجام دهند؛  1ت سل اعضان بی طاق مسالمت رمیز
در حل و فصل اختحف خ د؛  1عدم ت سل بی زور و ها گ نی اقدامی کی مغاها با اهداف منش ر
باشد؛  2راور مساعد اعضان بی سازمان در ها اقدامی کی طبق منش ر بی عمل میرورد و
پاهیز از کمک و هار رساندن بی ها کش ر کی تحت اقداما قها  ،تامینی و تحاهمی قاار
دارد؛  7اعضا غیا عض سازمان ،حداقل در مسائلی ماتبط با حفظ صلح و امنیت بینالملی
باهد با طبق اص ب منش ر رفتار نماهند؛  6سازمان نباهد در ام ر داخلی اعضان مداخلی نماهد مگا
در ص رتی کی ام ر داخلی اعضان تهدهد بی صلح ،نقص صلح و اقدام تجاوز کارانی باشد
همانط ر کی بیان شد ،اص ب در رابمی با اهداف میباشند اص ب منش ر دارا تناقض
میباشند هکی از مه تاهن اص ب منش ر ،اصل تساو حاکمیت میباشد کی با اساس رن همی
اعضان چی قدرتمند و چی ر یف همگی بی لحاظ حق قی مساو میباشند ،از طافی اصل
ناباابا وج د دارد و رن در رابمی با اعضا داهمی ش را امنیت میباشد کی دارا حق وهژه
وت میباشند هکی دهگا از اص ب ،اصل عدم مداخلی است کی با اساس رن سازمان و هاکدام از
اعضان از مداخلی در ام ر داخلی هکدهگا منع شدهاند ،اما در عمل در م ارد مانند جنگ رماهکا
علیی افغانستان و عااق پس از  44سپتامبا ،رماهکا در مسائل داخلی اهن کش رها ،مداخلی نم ده
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است بی نظا می رسد کی اص ب رفتار

منش ر ملل متحد در بستا واق یتها و مححظا

سیاست بینالمل م نا و مفه م پیدا میکنند
 -1-3سازمان ملل متحد و حفظ صلح و امنیت بینالملی :هدف اصلی و عام سازمان ملل
متحد حفظ صلح و امنیت بینالملی است سازمان ،هدف موک ررا بی شی هها گ ناگ ن و از
طاهق ارگانها مختلف انجام میدهد کی دراهن زمینی مام رهت مستقی و غیا مستقی دارند
 -1-3-1شیوههای حفظ صلح و امنیت بینالملی :در ماده هک منش ر شی هها مختلف
حفظ صلح و امنیت بین الملی بی اهن شکل ذکا گادهده است :ت سل بی اقداما دستیجم ی
موثا باا جل گیا و باطاف کادن تهدهدا علیی صلح ،ت سل بی اقداما مسالمت رمیز در
حل و فصل اختحفا  ،رعاهت اص ب عدالت و حق ق بینالملل ،ت س ی روابط دوستانی با مبنا
احتاام بی اصل تساو حق ق و خ د مختار ملتها ،ت س ی و تاوهج همکار ها اقتصاد ،
اجتماعی ،فاهنگی ها بشا دوستانی و احتاام بی حق ق بشا و رزاد ها اساسی بیط رکلی در
منش ر ملل متحد میت ان دو روهکاد صاهح و رمنی را در جهت حفظ صلح و امنیت بین
المللی و مقابلی با تهدهدا م ج د شناساهی کاد :الف) روهکاد صاهح سیاسی  -نظامی :کی با
اساس رن نهادهاهی مانند ش را امنیت ،مجمع عم می و دبیاخانی (دبیاکل) در حفظ صلح و
امنیت نقش رفاهن می باشند؛ م) روهکادرمنی و غیا مستقی اقتصاد و اجتماعی :کی با
اساس رن بیشتا نهادهاهی مانند ش را اقتصاد – اجتماعی و ساها رژانسها تخصصی کی در
ح زه اقتصاد  ،اجتماعی و فاهنگی ف الیت دارند ،در حفظ صلح و امنیت نقش رفاهن
میباشند بیط ر م اب هکی از مفاورا شکلگیا «سازمان ه نسک » اهن ب ده است کی از
رنجاهی کی جنگ از ذهن و اندهشی انسانها نشأ میگیاد ،بنابااهن با ت س ی روابط علمی-
فاهنگی میان ملتها میت ان ذهن و اندهشی رنها را تغییا داد و در نتیجی در حفظ صلح و
امنیت ک شید
 -1-3-2شورای امنیت مسؤول اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی :با اساس ماده 41
منش ر ،اعضا سازمان مسوولیت اولیی حفظ صلح را باعهده ش را امنیت قااردادهاند با اساس
ماده  14منش ر ،ش را امنیت وج د ها گ نی تهدهد علیی صلح ،نقض صلح و ها عمل تجاوز را
احااز نم ده و ت صییهاهی مینماهد و ها در ص ر لزوم تصمی میگیاد کی باا حفظ ها اعاده
صلح و امنیت بینالمللی اقداماتی با طبق م اد  14و  14انجام دهد ش را امنیت در ص ر
احااز م ارد سی گانی تصمی بی استفاده از روشها تنبیی و ها قها میگیاد و باا اهن منظ ر
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مقارا فصل هفت منش ر را بی اجاا میگوارد بیط ر م اب م ر ع ف الیت هستیا اهاان کی از
رژانس بی ش را امنیت احالی شده است؛ مقارا فصل هفت با رن حاک میباشد و چنین اما
نشانگا اهن است کی از نظا ش را امنیت مفاد ماده  14با ف الیت هستیا اهاان حاک میباشد
هکی از نکا مه در ماده  14اهن است کی مفاهی مندرج در اهن ماده ه نی تهدهد علیی
صلح ،نقض صلح و عمل تجاوزکارانی ت اهف نشدهاند و اساساً عدم ت اهف اهن مفاهی و واگوار
اما تشخیص بی ش را امنیت بیط ر عمد ب ده است بی نظا میرسد علت استفاده
ن هسندگان منش ر از اهن مفاهی بسط صححیت ش را امنیت ب ده است چنانچی در اهن قبیل
م ارد ش را امنیت میت اند با استناد بی ماده  14در ام رداخلی کش رها نیز بی مداخلی بپادازد،
چنانچی ش را امنیت در بسیار از م ارد ه ممکن است با در نظا گافتن اوراع و اح اب
سیاسی جهان ،بحاان ها داخلی را مخاطاه انگیز تلقی ننماهد و بااحتی از کنار رن بگورد وها
بال کس در جا دهگا با همان شااهط و وهژگی با قاط یت وارد عمل ش د(رقاهی)442 :4131 ،
ش را امنیت در اجاا وظیفی اصلی خ د (حفظ صلح و امنیت بینالملی) بی دو طاهق
عمل میکند :اوب :مداخلی مسالمت رمیزدر حل اختحفاتی کی ممکن است صلح و امنیت
بینالملی را بی خما بیندازد و ها فااه نم دن وساهل حل اختحف دوم :مداخلی قها رمیز و
اتخاذ روشها اجبار کننده کی م م اًپس از شکست طاهقی اوب ص ر میگیاد
اول :مداخله مسالمت آمیز :در فصل شش منش ر و از طاهق م اد  11تا  13مقارا ماب ط
بی رهین حل مسالمترمیز اختحفا

بینالمللی ذکا شده است در اهن ماحلی اقداما

ش را

امنیت جنبی ت صییا دارد و باا اعضان و ها طافین اختحف اجبار باا رعاهت ت صییها
ش را وج د ندارد در حالی کی مقارا فصل هفت باا تمامی اعضان و طافین اختحف ازم
ااجاا میباشد با اساس فصل شش ش را امنیت زمانی از مقارا اهن فصل استفاده مینماهد
کی احتماب باوز تهدهد علیی صلح ،نقض صلح و ها اقدام تجاوزکارانی را بدهد با اساس ماده
( 11)4منش ر طافین ها اختحف ،کی ادامی رن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را
بی خما ان دازد باهد قبل از ها چیز از طاهق مواکاه ،میانجگا  ،سازش ،پاهماد  ،رسیدگی
قضاهی و ت سل بی م سسا ها تاتیبا منمقیا ها ساها وساهل مسالمترمیز بنا بی انتخام
خ د راه حل رن را جستج نماهند در اهن ماحلی ش را میت اند انتخام هکی از روشها را بی
طافین اختحف واگوار نماهد ،و ها خ د رأسا روش خاصی را ت صیی نماهد و ها حتی هک ماجع
حل اختحف خاص را تاسیس نماهد
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دوم :مداخله قهر آمیز و اتخاذ روشهای اجبار کننده :ت سل بی اقداما قها رمیز با اساس
فصل هفت منش ر ،در واقع عینیت هافتن هدف اصلی سازمان ملل متحد میباشد با اساس اهن
فصل در ص رتی کی ش را امنیت تهدهد علیی صلح ،نقض صلح ها اقدام تجاوز کارانی را احااز
نماهد ،میت اند با اساس م اد  14و ها  14اقداما تنبیهی را بی م رد اجاا گوارد مفاد ماده
 14ناظا با ت سل بی زور و اقدام نظامی نیست بلکی مجم عی ا از اقداما تحاهمی شامل قمع
تمام ها قسمتی از روابط اقتصاد و خم ط ارتباطی راه رهن ،درهاهی ،ه اهی ،پستی ،تلگاافی،
راده هی و ها ساها وساهل ارتباطی و قمع روابط سیاسی را شامل میش د مفاد ماده  14ناظا با
ت سل بی زور میباشد چنانچی ش را امنیت تشخیص دهد کی اقداما پیشبینی شده در ماده
 14کافی نیست ،میت اند بی وسیلی نیاو ه اهی ،درهاهی ها زمینی بی اقدامی کی باا حفظ ها
اعاده صلح و امنیت بینالمللی راور است مبادر ورزد اهن اقدام میت اند در قالب عملیا
نماهش ،محاصاه و ساها عملیا نیاوها ه اهی ،درهاهی ها زمینی اعضا ملل متحد باشد
همانم ر کی ذکا شد تحاه اقتصاد و پیگیا سیاستها تحاهمی ،اقدامی است کی با
اساس فصل هفت و ماده  14منش ر ص ر میگیاد و از جملی اقداما قهارمیز تلقی میش د
بیط ر م اب در ارتباط با ارجاع پاونده هستیا اهاان بی ش را امنیت ،و صدور قم نامیها
تحاهمی علیی اهاان ،نشان میدهد کی ش را بدون استفاده از مقارا فصل شش مستقیماً
مقارا فصل هفت و ماده  14را با اهن پاونده حاک نم ده است
نکتی قابل ذکا اهن است کی ه در ارتباط با پاونده هستیا اهاان و ه در م ارد مت دد
کی بی ش را امنیت احالی میش د ،ش را امنیت در بستا مححظا سیاست بینالمللی و ب هژه
مححظا قدر ها حاک نظام بین المل عمل می نماهد وچی بسا ش را امنیت م ر عاتی را
تهدهد علیی صلح ها نقض صلح ها اقدام تجاوز کارانی احااز مینماهد کی در عمل چنین
تهدهداتی وج د ندارند کما اهنکی جمه ر اسحمی اهاان در م اقع مختلف نشان داده است کی
ف الیتها هستیا اهن کش ر صلح رمیز ب د ،و حتی حاکت بی س ساخت بمب هستیا در
دکتاهن نظامی و امنیتی اهن کش ر قاار ندارد
گفتار دوم :تحریمهای سازمان ملل متحد
تحاه ها

سازما ن ملل متحد هکی از اقداما

تنبیهی اهن سازمان علیی اعضا

ناقض

منش ر ملل متحد میباشد تحاه ها بین المللی بی عن ان ابزار باا اعماب فشار اقتصاد
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با کش رها از س

جام ی جهانی در جهت تغییا ها ت دهل سیاستها و رفتار رنها ص ر

میگیاد اعماب چ نین سیاستی از س اعضا سازمان ملل متحد بی ش را امنیت واگوار شده
است عده ا نیز م تقدند کی اگا سیاست تحاه با بارسی ور یت کش ر خاطی و نقاط ر ف
رن باشد و باا ها کش ر تحاه خاص اعماب گادد ،می ت ان بی کاراهی تحاه بی عن ان
رمانت اجااهی موثا امیدوار ب د
 -1تعریف تحریم
تحاه عبار است از امتناعی نظام هافتی از باقاار روابط اجتماعی ،اقتصاد  ،سیاسی ها
نظامی هک دولت ها گاوهی خاص از دولتها باا تنبیی ها اهجاد رفتار م رد قب ب(حداد ،
 )441:4134با اهن حاب باخی کارباد رن را بیشتا در روابط اقتصاد بین المللی راهج میدانند
کی کااها و خدما ت لید هک دولت خاص باهک می ش د و تحاه ممکن است عام ه نی
شامل همی کااها باشد (اه انز و ن نام« )47: 4134 ،هنا بنین» و «رابا گیلپین» تحاه را
دست کار روابط اقتصاد بیمنظ ر دستیابی بی اهداف سیاسی ت صیف میکنند کی بی منظ ر
ناگزها کادن جام ی بی تغییا سیاست ها حک مت خ د ،رن را تهدهد بی تنبیی اقتصاد میکند
(زهاانی« )76 :4167 ،ماهکل مال » اعتقاد دارد کی تحاه سلسلی اقداما بدون استفاده از
ق ا تهدهد علیی کش ر هدف ها فاد م رد نظااست ( )Malloy, 1990:7مارگار داکسی م تقد
است کی تحاه ها عبارتند از تنبیهاتی کی در قالب تب ا اعحم شده ناکامی هدف در تب یت از
استانداردها ها الزاما بین المللی،تهدهد بی اجاا و ها واق اً اعماب شده اند ()Doxey, 1996:9
«رابا پی اوک وهن» م تقد است کی «تحاه ها تسلیحاتی مه در زرادخانی سیاست هستند»
البتی اهن تسلیحا نیز مانند تمامی دهگا تسلیحا راهباد باهد با حد اک ااحتیاط بی
کارگافتی ش ند تا مبادا شاکتها خ د و کارگاان ،تامین کنندگان و سهامداران رنها هدف
رتش خ د قاار گیاند ( )Quinn, 2000:28هافبائا و اسکا با محدود کادن ت اهف بی اب اد
عملیاتی م تقدند تحاه اقتصاد عبار است از :حوف رگاهانی و با خ است دولتی و ها تهدهد
بی حوف روابط تجار و مالی م م ب (ولیزاده)4141:124 ،
باهد ت جی داشت کی در منش ر ملل متحد تحاه فقط روابط اقتصاد را شامل نمیش د،
بلکی تمام روابط اقتصاد  ،سیاسی ،نظامی ،فاهنگی و اجتماعی را در با میگیاد و با اهن حاب
ش را امنیت میت اند با ت جی بی ن ع تشخ یص خ د میزان و ن ع خاص از تحاه را اعماب
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نماهد گستاه بازهگاانی کی میت انند بی اعماب تحاه در سمح بینالمللی بپادازند میت اند
شامل هک دولت ،گاوهی از دولتها ،جام ی بین المللی و بازهگاان غیا دولتی باشند ( Kiragu

 )Ruth, 2010بیط رکلی چنین تحاه هاهی سی هدف را دنباب میکنند؛ اواً :تحش دارند از
طاهق باا بادن هزهنی رفتار دولت خاطی؛ رن را متقاعد نماهد تا رفتار و سیاست خحف ق اعد
بینالمللی را تغییا دهد دوماًً:تحش میکند از طاهق تض یف کش ر هدف از دستیابی رن بی
اهداف نامشاوع بینالمللی جل گیا کنند س ماً :باعث میش د کی طاف تحاه کننده ه هت
خ د را در مقابل طاف متخاص ت اهف کند ()Kiragu Ruth, 2010:8
 -2تحریم در گستره تاریخی
باخی م تقدندکی سابقی تحاه بی سان شت (کاپیتان چالز باهک ) هک محک انگلیسی در
اهالند در اواخا دهی 4361با میگادد در اهن جاهان کاپیتان بی خاطا رفتار ظالمانی نسبت بی
کشاورزان از س مجمع زمین اهالند ،از لحاظ اقتصاد واجتماعی در انزوا قاار گافت با
شاوع قان بیست اصمحو تحاه از کارباد راهج خ د در حق ق روابط کار بی صحنی بینالمللی
انتقاب هافت (حداد  )444 :4134 ،تحاه در روابط بین الملل ابتدا جنبی خص صی ها ملی
داشتی و اتحاد و هکپارچگی افااد را ت صیف می کاد کی تصمی داشتند بی منظ ر وادار کادن
کش ر خارجی ها اتباعش بی انجام رفتار م ین ،روابمی با افااد دارا ملیت خارجی نداشتی
باشند اهن اصمحو ب دها گستاش پیدا کاد ،بیط ر کی شاوع چنین اقدامی از س هک
کش ر را نیز در با گافت قمع روابط مالی و اقتصاد با کش رها دهگا و اتباعشان ،ممکن
است ت سط هک کش ر ها چندهن کش ر کی مشتاکاً عمل میکنند ،بیعن ان هک ن ع فشار
اقتصاد ها خص مت ه در زمان جنگ و ها صلح انجام گیاد تحاه  ،همچنین ممکن است بی
عن ان هک مجازا اقتصاد جم ی در م ارد تهدهد ها نقض صلح از س سازمان ملل متحد
علیی کش ر خاطی بکارگافتی ش د (همان)444 :
تحاه  ،بی ص ر جم ی و در سمح بینالملل باا اولین بار پس ازجنگ جهانی اوب بی
عن ان هک ابزار تنبیی ظه ر هافت در شااهط ررمانی رن زمان ،تحاه بیعن ان ابزار تضمین ثبا
نظام بینالملل تلقی میشد با شکست تحاه اقتصاد علیی اهتالیا مت اقب حملی اهن کش ر بی
اتی پی ( )Rabinson, 2005:44اهن عقیده با چالش م اجی شد ب د از جنگ جهانی دوم رژه
تحاه در منش ر ملل متحد گنجانده شد در دوران جنگ ساد الگ و تن ع در تشبث بی تحاه
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فااوان ب د بین 4412و  4441ب ضی اشکاب تحاه با دهگا ملل بیش از  71بار و با ناخ
میانگین ساانی بیشتا از هک م رد تحاه جدهد تحمیل شد و بیش از  1/1اهن تحاه ها ب سیلی
رماهکا شاوع و تداوم هافت و از میان اهن دستی ،بیش از سی چهارم م ارد صافاً ت سط رماهکا و
بدون شاکت دهگا کش رها اعماب شد با وج د اهنکی سازمان ملل متحد رژه تحاه را
شناساهی نم ده است ،اما تاکن ن ابزار تحاه م فقیت جد در تغییا رفتار دولتها تحت
تحاه نداشتی است بی گ نی ا کی در ط ب جنگ ساد اعماب تحاه علیی کش رهاهی مانند
رودزها جن بی ،ک با و ]رژه صهی نیستی[ با شکست م اجی شد عدها از پژوهشگاان هدف
کان نی تحاه ها سازمان ملل را اعماب فشار با شهاوندان هک دولت میدانند ،تا بدهنوسیلی
رنها نیز دولتها متب ع خ د را باا اتخاذ رفتار مناسب تحت فشار قاار دهند و در مقابل
عدها دهگا م تقدند کی گاچی در تحاه عنصا از تنبیی وج د دارد اما صافاً بی منظ ر اهجاد
تغییااتی در رفتار سیاسی دولت اهن کش ر است (حداد  )444 :4134 ،عدها نیز مهمتاهن
کارکاد تحاه را بازدارندگی میدانند (ظاهف)44 :4167 ،
 -3انواع تحریم
تحاه بی عن ان هک سیاست و اقدام تنبیی میت اند در سم و ملی ،منمقیا و بینالمللی
باشد و ها میت اند در سم و دولتی و غیا دولتی نیز ص ر گیاد
 -3-1تحریم خصوصی یا ملی :گاه تحاه ممکن است ت سط افااد ها گاوهها ها تشکیح
غیا دولتی بی منظ ر وادار کادن کش ر خارجی ها اتباعش ها حتی دولت متب ع خ د اهن افااد بی
انجام رفتار مشخص ص ر گیاد (حداد  )444 :4134 ،در طی سابها  4414تا 4411پس
از اشغاب منچ ر ت سط ژاپن ،مادم چین بیط ر گستاده تجار با ژاپن را تحاه کادند در
اهاان دوره قاج ار نیز تحاه است ماب تنباک ت سط مادم اهاان و با پیاو از حک تحاهمی
رهتالی میازا شیااز نم نیا از تحاه خص صی(ملی) میباشد تحاه مادم هندوستان علیی
انگلستان ( )4411 ،4412 ،4347تحاه مادم تاکیی علیی امپاات ر اتاهش -مجارستان
( )4414 ،4413و تحاه مصا علیی انگلستان ( )4441از م ارد دهگا تحاه ها خص صی
(ملی) میباشد
تحاه ها خص صی م م اً ممابق با حق ق ملی م رد قضاو قاار میگیاند ،مگا اهنکی
دولت رنها را رغاز کاده ها دست ر داده باشد ها ب سیلی م اهدا دو جانبی ها چند جانبی ،دولت
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مت هد شده باشد کی جل

تحاه را بگیاد و اگا مشخص ش د کی هک تحاه خص صی غیا

قان نی ب ده تنها در م ارد نادر همچ ن م ارد ماب ط بی نقض ق اعد حماهت از زندگی و ام اب
بیگانگان ،مسوولیت بین المللی دولت مماو خ اهد شد (فی ری)4124 ،
 -3-2تحریمهای دولتها علیه یکدیگر :اهن تحاه دولت مح ر ب ده و ت سط هک دولت
علیی دولت دهگا بکار باده میش د نم نی بارز اهن ن ع تحاه  ،تحاه ها اهاا متحده علیی
اهاان میباشد تحاه ها اقتصاد هکی از ابزارها اصلی دولتها در اعماب فشار با دولت دهگا
میباشد و در واقع هکی از فن ن موثا و کاررمد در اجاا سیاست خارجی باا تحقق هدفها و
تامین منافع ملی ،استفاده از ابزارها اقتصاد  ،مالی ،تجار و تکن ل ژهک میباشد در اهن
راستا د ولت استفاده کننده از اهن حابی س ی می کند دولتها دهگا را بی تغییا در رفتارها
س یاست خارجی شان وادار کند ،بی گ نی ا کی دگاگ نیها حاصل از دادهها سیاست
خارجی دهگاان ،منافع دولت استفاده کننده را از ابزارها م رد نظادر پی رورد (ق ام:4164 ،
 )441رن ط ر کی «ج رج ل پز» و «ده هد کارتااهت» میگ هند تحاه ها اقتصاد جزئی از
مهار ها دهپلماتیک در ط ب قانها ب ده است اساساً اماوزه تحاه بی عن ان هک استااتژ
باا رغا ز جنگ اقتصاد در جاهان خص مت و با اهدافی متفاو فاض میش د (زهاانی،
 )21 :4134تحاه ها رماهکا علیی لیبی ،تحاه رماهکا علیی هائیتی در ساب  ،4444تحاه
ک با و عااق نیز نم نیها استفاده از ابزار تحاه اقتصاد رماهکا علیی دولتها مخالف خ د
میباشد هکی از شاخصها سیاست خارجی رماهکا در استفاده از ابزار تحاه  ،عحوه بافشار
اقتصاد  ،اعماب فشار سیاسی و تاغیب ساها کش رها بی پیاو از سیاستها تحاهمی اهن
کش ر میباشد و با ت جی بی اهنکی با اساس مفا د و منش ر سازمان ملل متحد و روهکاد اک ا
کش رها در حاب ت س ی ،بهاهگیا از ابزار تحاه در سیاست خارجی اما موم م و نا مشاوعی
تلقی میش د ،بسیار از کش رها غابی و ت س ی هافتی از جملی اهاا متحده مدعی هستند
کی اهن ابزار را بی کار میگیان د همانم ر کی ذکا گادهد اقداما تحاهمی رماهکا علیی جمه ر
اسحمی اهاان در اهن قالب ت جیی میش د دولت رماهکا ادعا میکند کی اهاان باخی از ق اعد
حق ق بین الملل را نقض نم ده است کی از جملی رن اهااد اتهام حماهت از گاوهها تاورهست،
مخالفت با روند صلح خاورمیانی و تحش در دستیابی بی سحوها کشتار دستی جم ی میباشد
اهن در حالی است کی با اساس منش ر ملل متحد و قم نامیها مجمع عم می بهاهگیا از
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تمام اشکاب اجبار در زندگی بین المللی از جملی فشار اقتصاد علیی کش ر دهگا محک م شده
است (قم نامی شماره)4444 ،441
تحاه دولت مح ر ،ممکن است بی ص ر دستی جم ی ب سیلی گاوهی از دولتها علیی
دولت ها دولتها دهگا نیز نم د پیدا نماهد تحاه اساائیل از س کش رها اتحادهی عام،
همچنین تحاه مصا ت سط کش رها عام بخاطا صلح با اساائیل از نم نیها اهن ن ع تحاه
میباشد
 -3-3تحریمهای سازمان ملل متحد :نظام تحاه در قالب هک نهاد بینالمللیی اولیین بیار
ت سط جام ی ملل بنیانگوار شد و با اساس م اد  46 ،47اعضا جام ی ملل روابیط اقتصیاد ،
تجار و مالی خ د را با اعضاهی کیی بیا خیحف ت هدشیان در می یاق عمیل میینماهنید ،قمیع
مینم دند ،با اهن حاب جام ی ملل بی داهل مختلف از جملی نداشتن ریمانت اجیاا محکی در
حفظ صلح و امنیت بین المللی نات ان ب د و بی تبع رن رژه تحاه جام ی ملیل نییز در مجیازا
اعضا خاطی موثا عمل ننم د و بی همین دلیل بی هنگام تهیی و تدوهن پیشنی هس اساسینامی
سازمان ملل متحد ،ن هسندگان منش ر ملل متحید در صیدد اهجیاد نظیام قی تیا بیا رمدنید و
مهمتاهن اقدام رنها در تحقق اهن هدف تماکز قدر تصمی گیا در شی را امنییت بی د در
ق الب ساختار سازمان ملل متحد ه شی را امنییت و هی جام یی ملیل دارا نقیش و قیدر
تحاهمی هستند،اما تحاه ها مجمع عم می جنبی ت صیی داشیتی و ریمانت اجیاا رن افکیار
عم می بین المللی است
ش را امنیت سازمان ملل متحد مسوولیت شناساهی نقض صلح ،تهدهد صلح و وق ع عمل
تجاوز نظامی را با عهده داشتی و در اهن راستا با اساس ماده  14منش ر میت اند از اقداما
تحاهمی بهاه بگیاد و ب د از فاو پاشی ش رو و پاهان جنگ ساد ،ش را امنیت از ابزار تحاه
بیشتا بهاه باده است بی گ نیا کی در دوره ب د از جنگ ساد ش را امنیت علیی کش رهاهی
مانند لیبی ،لیباها ،عااق ،س مالی ،ه گ سحو ،هائیتی ،کاه شمالی و اهاان نیز اعماب تحاه
نم ده است ،افزاهش ت داد تحاه ها اعماب شده اهن تص ر را پدهد میرورد کی اهن ابزار اجااهی
ش را امنیت در مقاهسی با ت سل بی ق ه قهاهی ب هژه باا اعضا داه ش را امنیت هزهنی
کمتا دارد و اهن تحاه ها در م اق ی بیص ر اقداما قها  ،ابزار چند منظ ره در
دهپلماسی باز دارنده و هک استااتژ محاک باا تغییا سیاسی و اجتماعی در کش ر هدف ها
حتی مقدمی ا باا جنگ میباشد (زهاانی)21 :4134 ،
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در حاب حارا با ت جی بی مشکح

و چالشها پیش رو

تحاه ها مانند نقض مکار و

گستاده تحاه ها از س باخی از کش رها با هدف تامین اهداف استااتژهک ،اعماب فشار مکار
با اقشار مختلف و رسیبپوها کش ر هد ف و گااهش ها چی بیشتا ش را امنیت سازمان ملل بی
ورع تحاه ها بیشتا علیی کش رها م جب شده تا ش را امنیت بازنگا هاهی را در اهن ابزار
بینالمللی اعماب نماهد تحاه ها ه شمند و هدفمند نتیجی بازنگا ش را امنیت در م ر ع
تحاه هاست و تحاه ها جدهد بی لحاظ اعماب فشار با مقاما و تصی گیاندگان داخلی از
طاهق ممن عیت سفا ،مسدود کادن حسامها بانکی مقاما و تصمی گیاندگان،تهدهد بی
اعماب مجازا ها بیشتا و همچنین اهجاد ر ابمی باا ت قیب کیفا تصمی گیاندگان در
چارچ م دادگاهها خاص و ده ان کیفا بین المللی رثار و پیامدها تحاه ها گوشتی را
ندارند،چاا کی بی ص ر م رد و علیی تصمی گیاندگان اصلی اعماب می ش د و با وج د اهن،
سخن گفتن در خص ص پیامدها م بت و منفی تحاه ها جدهد مستلزم گوشت زمان
ورشکار شدن میزان کاررهی و م فقیت رنها در دستیابی بی اهداف تحاه هاست (ظاهف و
سجادپ ر)271-272 :4136 ،
 -4مبانی حقوقی تحریمهای سازمان ملل متحد
بیط ر اص لی تحاه اقتصاد بی عن ان ابزار در جهت تضمین اجاا ق اعد بینالمللی و نیز
حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی از منظا حق ق بینالمللی مشاوع تلقی میش د ،مگا
اهنکی هدف از رن اعماب فشار وسلمی با ساها کش رها و ها مغاها با ت هدا قاارداد کش رها
باشد و اعماب تحاه ها اقتصاد در م ارد ه کی مشاوعیت دارد ،مستلزم رعاهت ق اعد
بینالمللی میباشد و بنا بااهن ت سل بی تحاه اقتصاد فقط از طاهق سازمان ملل متحد
مشاوع تلقی میش د و تحاه ها اقتصاد هکجانبی حتی بیص ر جم ی ت سط دولتها
عض اهن سازمان ناقض منش ر بی نظا میرسد با اساس ماده  14منش ر ملل متحد ش را
امنیت وج د ها گ نی تهدهد علیی صلح ،نقض صلح ،ها عمل تجاوز را احااز مینماهد و
ت صییها هی خ اهد نم د ها تصمی خ اهد گافت کی باا حفظ ها اعاده صلح و امنیت
بینالمللی بی چی اقداماتی با طبق م اد 14و 14باهد مبادر ش د عدها از پژوهشگاان
م تقدند کی ش را امنیت ساشت سیاسی داشتی و در انجام وظاهف خ د محدود بی منش ر
سازمان نمیباشد ،تحت اهن شااهط ش را امنیت در انجام وظاهف ناشی از فصل هفت منش ر،
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هیچگ نی محدودهتی ندارد و تشخیص ش را مقید بی حق ق بینالملل نمیباشد ،در نتیجی در
اجاا مقارا فصل هفت دست ش را کامحًًباز ب ده و محدود بی م ازهن حق ق بینالملل
نمیباشد با وج د اهن علیاغ عدم تصاهح منش ر بی الزام ش را مبنی با رعاهت حق ق بینالملل
در اهن زمینی،در گزارشها کنفاانس سانفاانسیسک  ،حق ق بینالملل بیط ر رمنی بیعن ان
مبنا هنجار منش ر ذکا شده است بی عحوه ارکان سازمان ملل تاب ان حق ق بینالملل
میباشند و در اهفا وظاهف خ د ملزم بی رعاهت ق اعد حق ق بینالملل میباشد (فاخ سیا ،
 )14 :4136در واقع هاچند ش را امنیت هک رکن سیاسی است،اما وظاهف ش را منحصاا
ًًجنبی سیاسی ندارد و بات جی بی بند ( )4ماده  41منش ر کی ش را را م ظف نم ده است طبق
اهداف و اص ب ملل متحدعمل نماهد و نیز بند ( )4ماده 4منش ر کی تحقق صلح و امنیت
بینالمللی را در پات اص ب عدالت و حق ق بینالملل قابل حص ب قلمداد نم ده است ،ش را
م ظف بی اعماب حق ق بینالملل می باشد و بنا بااهن ش را امنیت با وج د ساشت سیاسی
خ د،باهد حق ق بین الملل را فاا راه خ د قاار دهد (شاهف)414: 4161 ،
با اساس فصل هفت  ،ش را امنیت باا تضمین صلح میت اند بی هکسا اعماب اجااهی
مت سل ش د ممابق با ماده  14ش را می ت اند بی مجم ع اقداماتی مت سل ش د کی مستلزم
بهاه گیا از نیاو نظامی نیست مجم ع اقداما ش را ممکن است شامل م ارد مانند قمع
کامل ها بخشی از روابط تجار  ،سیاسی و مخابااتی ،ه اهی و درهاهی میباشد در ص رتی کی
اقداما اخیا کافی نباشد ،ش را میت اند با اساس مفاد ماده  14بی اقداما نظامی مت سل ش د
اهن اقداما شامل نماهش نظامی ،محاصاه و ساها عملیا نظامی ،ه اهی و زمینی میباشد در
ها دو م رد اقداما ش را امنیت باا کلیی اعضا سازمانملل الزامرور خ اهد ب د ،بدهن
تاتیب منش ر سازمان ملل متحد مسوولیت ت سل بی مجازا اقتصاد و نظامی را بی ش را
امنیت واگوار نم ده است اقداما دولتها در اهن زمینی م ک ب بی اتخاذ تصمی ت سط اهن
رکن میباش د و هیچگ نی عملیا اجاائی و اقداما قهارمیز حتی بی م جب قااردادها
منمقیا بدون اجازه ش را امنیت انجام نخ اهد گافت
ح بی منزلی انتقاب صححیت ت سل بی مجازا اقتصاد و تحاه اقتصاد
محدودهت ف ق عم ً
از دولتها بی سازمان ملل متحد است و حتی در م ارد کی ش را امنیت از تصمی گافتن در
اهن باره خ ددار کند و ها بی عللی منجملی را منفی هکی از اعضا دائ ش را و ها عدم
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حص ب اک اهت م فق بی تص هب قم نامی نش د ،دولتها عض اهن سازمان نخ اهند ت انست
بی تحاه اقتصاد مت سل ش ند (ممتاز)444 ،
 -5محدودیتهای بکارگیری ابزار تحریم در قالب سازمان ملل متحد
قبل از بیان محدودهتها بکارگیا تحاه  ،هدف ش را امنیت در اعماب تحاه ذکا
میش د ش را امنیت در اعماب تحاه هکی از اهداف ذهل را دنباب میکند:
 -2- 4تهاجمی :در اهن حالت تحاه باا تغییا رفتار کش ر خاص بی کار گافتی میش د
 -2- 4دفاعی :در اهن حالت تحاه باا کاهش ساهع ت س ی ت اناهیها استااتژهک کش ر
خاص بی کار گافتی میش د مانند اعماب تحاه تسلیحاتی علیی س مالی و ه گسحو سابق
باا کاهش قدر جنگی رنها
 -2- 1ارتباطی :در اهن حالت تحاه باا ارساب پیام عدم رراهت نسبت بی رفتار کش ر خاص
م رد استفاده قاار می گیاد
 -2- 1اعماب تحاه ممکن است مقدار باا بکار گافتن ق ه قهاهی از س سازمان ملل علیی
هک دولت باشد مانند ت سل بی زور علیی عااق در قضیی تجاوز رن دولت علیی ک هت،پس از
اعماب تحاه ازم ااجاا از س ش را امنیت ص ر گافت (حداد )441:4134 ،
ش را امنیت علیرغ داشتن اهداف صاهح و رمنی در اعماب تحاه ها ،با اهن حاب در
اعماب تحاه با محدودهتهاهی م اجی میباشدکی عبار است از :اص ب حق ق بینالملل عام،کی
ش را امنیت باهد در اعماب و اجاا تحاه ها باهد بی رنها پاهبند باشد تحت اهن شااهط
پاهبند ش را امنیت بی اص ب حق ق بین الملل عام در اعماب تحاه ها اقتصاد مستلزم
رعاهت سی اصل انسانیت (رعاهت م ازهن انسانی) ،راور و تناسب میباشد
ش را امنیت ملزم بی رعاهت ق اعد رماه در زمینی اعماب تحاه ها اقتصاد میباشد اهن
دستی از ق اعد در جاهگاهی باتا نسبت بی مقارا منش ر قاار دارند و حتی ماده 411منش ر نیز
نمیت اند باتا رنها را خدشی دار سازد و ممن عیت تجاوز ،نسلکشی ،تب یض نژاد  ،شکنجی،
جناهت علیی بشاهت و حق ت یین سان شت از جملی باخی از مصادهق ق اعد رماه می باشد حق
حیا از جملی ق اعد مه رماه می باشد بی گ نیا کی ها گ نی تحاه سازمان ملل متحد نباهد
مغاهاتی با اصل حق حیا مادم هک کش ر داشتی باشد
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همچنین تحاه ها

سازمان ملل متحد باهد با م ازهن حق ق بشا ،ممابقت داشتی باشد

ش را امنیت اواً باهد هم اره حق ق اساسی بشا را در بانامیها تحاه اقتصاد رعاهت نماهد
و ثانیاً تحاه ها هی را کی م جب بی خما افتادن صلح و امنیت بین المللی میگادد ،ورع ننماهد
و در ص رتی کی اقدام بی ورع چنین تحاه هاهی نم د ،رنها را مت قف سازد همچنین علیرغ
رنکی ق اعد حق ق بشا دوستانی بینالمللی خاص زمان جنگ و مخاصما مسلحانی میباشد ،اما
دو اصل تفکیک میان افااد نظامی و غیا نظامیان و ممن عیت اهجاد قحمی و گاسنگی باا غیا
نظامیان قابل تسا و ت می بی بانامیها تحاه اقتصاد در زمان صلح نیز میباشند
نهاهت اهنکی اصل تفکیک اهجام مینماهد کی تنها کسانی در م اض اثاا تحاه ها قاار
گیاند کی در زماه افااد مسووب و تصمی گیانده بی شمار می رهند بنا با اهن افااد عاد و غیا
مسووب نباهد از تحاه ها زهان ببینند و تحاه ها اقتصاد ه شمند با هدف قاار دادن
اشخاص مسووب تا حدود زهاد بی رعاهت اصل تفکیک کمک میکنند (فاخ سیا :4136 ،
)23
نتیجهگیری
در تحیل نهاه ی با در نظا گافتن نقش و اهمیت صلح و امنیت بینالمللی باا اعضا
جام ی بینالمللی و نظا بی اهمیت وابستگی روز افزون کش رها در زمینی اقتصاد  ،ابزار تحاه
در چارچ م منش ر ملل متحد باا وادار کادن کش رها بی رعاهت مقارا منش ر در نظا گافتی
شده است شااهط ت سل بی رن فقط از طاهق اهن سازمان مشاوع میباشد و تحاه اقتصاد
بیط ر هک جانبی حتی بیص ر جم ی ت سط دولتها عض اهن سازمان ناقض منش ر
میباشد و از طاف دهگا ها چند ابزار تحاه در قالب منش ر بی لحاظ حق ق بینالملل و از
طا ف سازمان ملل متحد مشاوع تلقی میش د ،اما در بکارگیا اهن ابزار علیی اعضا خاطی
سازمان ملل متحد باهد رعاهت اص ب حق ق بینالملل عام ،رعاهت ق اعد رماه ،م ازهن حق ق
بشا و ق اعد حق ق بشا دوستانی بینالمللی در نظا گافتی ش د و نهاهت اهنکی هاچند کی ابزار
تحاه در چارچ م منش ر ملل متحد شناساهی شده است اما تجابی نشان داده است کی
استفاده از اهن ابزار م م اً در بستا مححظا سیاست بینالملل و منافع قدر ها بزر
ص ر میگیاد کی نم نی رن رادر اعماب قم نامیها تحاهمی ش را امنیت علیی ف الیتها
هستیا جمه ر اسحمی اهاان می بینی
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