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چکیده
این نوشتار با توجـه بـه   دارند؛المللی آثار متعددي را در سطح ملی در پیبینهايریماعمال تح
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مقدمه.1
توسعه، با توجـه بـه   حالویژه کشورهاي درالمللی نسبت به کشورها، بهبینهاياعمال تحریم

توانـد آثـار متعـددي بـر سـه حـوزه محـیط زیسـت، انـرژي و انتقـال           زان و گسـترة تحـریم مـی   می
در زمینۀ محیط زیست با توجه ضرورت همکاري، هماهنگی و مسـئولیت  . تکنولوژي داشته باشد

هاي حفاظت از محیط زیست و در المللی، کشور تحریم شده با تنزل شاخصمشترك جامعه بین
هاي مـالی و علمـی بـا محـدودیت مواجـه شـده و همچنـین حـق         مایتها و حدسترسی به کمک

در حوزة . گیرددسترسی شهروندان بر محیط زیست سالم نیز در معرض تحدید و تهدید قرار می
هـاي گـذاري خـارجی و محـدودیت   تـوانیم در سـرمایه  هـا را مـی  ترین اثرات تحـریم انرژي مهم

ــین ــراي صــادرات انــرژي ذکــر نمــاییم ب در مــورد ســوم یعنــی انتقــال تکنولــوژي نیــز  . المللــی ب
بــرداري، اســتقرار و توســعه هــاي متعــدد گمرکــی، مــالی و تجــاري در انتقــال، بهــرهمحــدودیت

هـا  اختصار برخی از اثرات تحریمدر این پژوهش سعی بر این است که به. تکنولوژي وجود دارد
.بررسی نماییمرا بر سه حوزه یادشده

پیشینه تحقیق.2
هـا و  ه با موضوع پژوهش حاضر، اگرچه بـه صـورت پراکنـده و بسـیار مختصـر در کتـاب      در رابط

هـا بـر حـق بـر     مربوط به تحریم تألیفاتی وجود دارد، اما بیشتر به تشـریح صـرف اثـر تحـریم    هايمقاله
ها بـر اصـول   محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بشر نگریسته شده و به طور خاص، اثر تحریم

.الملل محیط زیست، انرژي و حق انتقال فناوري بررسی نشده استهاي حقوق بینو حوزه

شناختیرویکرد روش.3
هـاي اقتصـادي آثـار سـوء بـر سـه حـوزه        فرضیه اصلی این پژوهش، مبتنی بر این است که تحـریم 

م متغیر اصلی تحقیق حاضـر اعمـال یـا عـدم اعمـال تحـری      . محیط زیست، انرژي و انتقال فناوري دارند
اینکـه وضـع   . اقتصادي و متغیرهاي وابسته وضعیت محیط زیست، انرژي و حق انتقال تکنولوژي اسـت 

یـک از قواعـد و اصـول ایـن     ها در این سه حوزه چه اثراتی دارد و موجب نقض کـدام و اعمال تحریم
.رو استترین هدف پژوهش پیشاصلیشودالمللیسه حیطه از قواعد حقوق بین

روش تحقیق.4
هـاي  ین تحقیق که نوعی پژوهش بنیادي و کاربردي است مبتنی بر پرداختن به تـأثیر تحـریم  ا
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اقتصادي بر سه قلمروي محیط زیست، انرژي و انتقال تکنولوژي است و تأکیـد بیشـتر بـر اثـرات     
هـا، روش گـردآوري اطالعـات    روش و ابـزار گـردآوري داده  . ها علیه کشور ایران اسـت تحریم
مشـاهدة  نیـز با استفاده از کتاب، مقالـه ودیگـر اسـناد موجـود در ایـن زمینـه و      ياکتابخانهروش

.سندي است

تحریم و محیط زیست.5
هـا  المللـی اسـت کـه بـه منظـور تغییـر رفتـار دولـت        تحریم یکی از ابزارهاي اعمال فشار بـین 

تـوان در سـه   دلیل و منطق اعمال هر تحریم اقتصادي را می) 89: 1392غمامی، (.شوداستفاده می
مجـازات یـک   . 2هاي یک دولت یا حتی تغییر در رژیـم آن،  تمایل به نفوذ در سیاست. 1: مورد

هـاي دولـت هـدف خالصـه     نمایش نمادین اعتـراض بـه سیاسـت   . 3هایش و دولت بابت سیاست
با توجه به ممنوعیت توسل به زور نظامی در منشور ملل متحد، اسـتفاده  ) Carter, 1987: 12(.کرد

جانبـه پـس از پایـان دوران    از ابزار تحریم چه در قالب منشور ملل متحد و چـه بـه صـورت یـک    
.جنگ سرد رو به گسترش نهاد

یافتـه،  اي است که تقریباً تمام کشورها اعم از توسـعه از طرفی حفاظت از محیط زیست مسئله
حیطی کشـورها بـه لحـاظ    مزیستمشکالت. اندها با آن مواجهیافتهتوسعه و کمتر توسعهحالدر

الملـل  ها نیازمند همکاري و مشارکت فعال تابعان حقـوق بـین  اي است که حل آنگونهماهیت به
اثـرات مسـتقیم و   توانـد طبیعـی اسـت تحـت انـزوا قـرار دادن یـا تحـریم یـک کشـور مـی          . است

ا هـا ر تحـریم محیطـی تـرین اثـرات زیسـت   مهـم . غیرمستقیمی بر محیط زیست آن کشور بگذارد
هـاي دوسـتدار محـیط زیسـت،     تـوانیم در مـواردي چـون محـدودیت در واردات تکنولـوژي     می

ها و آلودگی محیط زیست، نقض حق بر محیط زیست سـالم شـهروندان،   قدیمی مانندتکنولوژي
هـاي مـالی و فنـی و علمـی بـه کشـور       المللـی در مـورد کمـک   بینمحیطینقض تعهدات زیست

ریم شده در ارتقا معیارهـا و کیفیـت محـیط زیسـت خـود اشـاره       تحریم شده و ناتوانی کشور تح
.نمود

شهرونداننقض حق بر محیط زیست. 5-1
یافتگی و نیز مشـکالت اقتصـادي در   محیطی ارتباط مستقیمی با سطح توسعهمشکالت زیست

هاي اقتصادي اغلب به دلیل اثرات منفی بر حقـوق بشـر مـورد انتقـاد قـرار     تحریم. کشورها دارند
)Petrescu, 2010: 2(.گیرندمی

مندي از محیط زیست نسبت به شـهروندان کشـوري کـه تحـریم شـده اسـت،       نقض حق بهره
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هـا از  انسـان منـدي بهـره دانیم کـه امـروز  می. المللی استبینهايآشکارترین تأثیر اعمال تحریم
گـوارا یـک حـق    محیط زیست سالم، پاك، عاري از آلودگی، متوازن، ایمن، مناسـب دلپـذیر و   

The Human Right to a Healthy Environment and).بینادین است Livable Planet: Principles

to Unify a Movement, 2013)    منـدي  بر اساس بیانیه استکهلم حق بر محیط زیسـت بـه حـق بهـره
نـدگی بـا   انسان از آزادي و رفاه و شرایط مناسب زندگی است، در محیطـی کـه بـه وي اجـازه ز    

.»دهدحیثیت و سعادتمند را می
. نمایـد تحریم علمی، فنی و اقتصادي کشـورها، رونـد تخریـب محـیط زیسـت را تسـریع مـی       

المللـی، رونـد   بـین هـاي هـا و نـاتوانی کشـور در اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت      افزایش انواع آلودگی
ر خـود منجـر بـه کـاهش     محیطی را آهسته نموده و این امپاسخگویی مناسب به مشکالت زیست

زمانی 1.کیفیت حیات و سالمتی مردمان کشورهایی خواهد بود که در معرض تحریم قرار دارند
دهـد، ایـن دور از   شـهروندان را بـه سـمت فقـر سـوق مـی      هـا که مشکالت مالی ناشی از تحـریم 

,Carussi(.محیطی خواهند بـود ها مراقب مسائل زیستبینی است که باور کنیم آنواقع 2000: 4 (
محیطی در بین دیگـر مسـائل   وقتی اقتصاد یک کشور ضعیف شد، منطقی است که مسائل زیست

:Carussi, 2000).اولویـت کمتـري دارنـد    هـا بـر   هـاي اقتصـادي بـا اعمـال ممنوعیـت     تحـریم (5
صادرات و واردات مشکالتی را بر تأمین مـواد غـذایی، آب آشـامیدنی سـالم، دارو و تجهیـزات      

کند و از ایـن طریـق بـر حـق سـالمت کـه یکـی از        کشور هدف ایجاد می... وخت وپزشکی، س
در تأییـد  (Petrescu, 2010: 5).گـذارد مظاهر آن استفاده مطلوب از محیط زیست اسـت اثـر مـی   

تـوان بـه تحـریم جـامع سـازمان ملـل       اثرات منفی تحریم، در مورد حق بر محیط زیست سالم می
هـاي پزشـکی،   اشاره داشت کـه در نتیجـۀ آن تـأمین غـذا، مراقبـت     » انفت در برابر غذ«موسوم به 

تصفیه آب و خدمات بهداشتی وضعیت نامساعدي پیدا کرد که در اثـر آن زنـدگی مـردم عـراق     
-Al(.در معرض خطر قرار گرفت Samarrai, 1995: 135(

ا در طول ههمچنین تأثیر منفی تحریم آمریکا بر سطح سالمت کوبا و حق بر سالمت کوبایی
تحـریم کوبـا توسـط آمریکـا منجـر بـه سـوء تغذیـۀ زنـان و          . نیز مؤید این نظـر اسـت  1990دهۀ 

کودکان، کیفیت پایین آب و دسترسی نداشتن به دارو و تجهیزات پزشـکی و بهداشـتی شـد کـه     
هـاي  در سـال ) Office, 2009: 16. (کـرد حق بر سالمت و حق بر محیط زیست سالم را نقض مـی 

المللی علیه ایران اثرات منفی آن بر سطح سـالمت  بینهايفزایش کمیت و شدت تحریماخیر با ا

: هاي هوشمند و نقض حق بر محیط زیست ركمالحظه رابطه میان تحریمبراي. 1
ا تهدید حفظ ی: 1929هاي هوشمند شوراي امنیت در پرتو قطعنامه تحریم«،)1390(زمانی، سیدقاسم، و مظاهري، جمشید، 

115-162، صص 28، سال 44المللی، شماره ، مجله حقوقی بین»صلح
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نمونــه . شـهروندان ایرانـی و نیـز سـطح سـالمت محـیط زیســت نمـود بیشـتري پیـدا کـرده اسـت           
توان در افزایش آلودگی هوا در تهـران کـه بـه    هاي ایران بر حق محیط زیست سالم را میتحریم

و زیرساختی ایجاد شده در مورد واردات بنزین با کیفیت مناسب اشاره دنبال مشکالت اقتصادي 
نمونۀ دیگري از تأثیر تحریم بر محیط زیست تحریم صنعت کشتیرانی و همکاري نداشـتن  . نمود

ها و تانکرهاي نفتـی و  المللی است که باعث کاهش ایمنی کشتیهاي دریایی بینبعضی از ارگان
وکیـل و  (.شـود ایـران مـی  شـود بع آن آلـودگی محـیط زیسـت مـی    ازدیاد حوادث دریایی و به ت

)83: 1392تحصیلی، 

هاي سبزمحدودیت در دسترسی به تکنولوژي. 5-2
هـایی  هـا و سیسـتم  ها، محصوالت، فرآیندها، ابزارهـا، روش تکنولوژي به منزله تمامی دانش«

انتقـال تکنولـوژي را   . یـرد گاست که در تولید کاالها یـا ارائـه خـدمات مـورد اسـتفاده قـرار مـی       
هـا، تجهیـزات   ها، دانشهاي فکري تکنولوژیکی از قبیل مهارتتوان به صورت انتقال داراییمی

هـاي مرسـوم   یافته به محل دیگر، از طریـق روش هاي ساخت از محل تولید شده یا توسعهو روش
انتقـــال ) 111: 1389زهتابچیـــان و ناصـــري گیگلـــو، . (»قـــانونی و یـــا غیـــر آن تعریـــف نمـــود

هـاي صـنعتی کمترآالینـده، حمایـت از     ، طـرح EST(1(هاي دوسـتدار محـیط زیسـت   تکنولوژي
هاي دوستدار محیط زیست سه موضوعی است که مشخصاً در ارتباط بـا تکنولـوژي و   تکنولوژي

کشـورها نیازمنـد توجـه بـه     ارتقـاي سـطح کیفـی محـیط زیسـت در     . محیط زیست مطرح اسـت 
تواننـد در  هـا مـی  لـیکن اعمـال تحـریم   . ه دوستدار محیط زیسـت هسـتند  هایی است کتکنولوژي

ایـن در حـالی اسـت کـه     .هایی محدودیت ایجاد نماینـد دسترسی یک کشور به چنین تکنولوژي
هاي متعددي است کـه یکـی از   ها نیازمند زیرساختامروزه مسئله محیط زیست در تمامی عرصه

.محیط زیست استهاي دوستداراین موارد انتقال تکنولوژي
شده علیه ایـران معمـوالً سـعی شـده اسـت تکنولـوژي       هاي تکنولوژي وضعدر ادبیات تحریم

1995مـی  6بـراي نمونـه بـه موجـب  مصـوبه      . اي موسع تفسـیر شـوند  هاي هستهمرتبط با فعالیت
متحده آمریکا صادرات هـر نـوع تکنولـوژي از آمریکـا بـه ایـران ممنـوع اعـالم شـد، یـا           ایاالت
هاي داراي کـاربرد دوگانـه یـا حسـاس از سـوي شـوراي       هاي ممنوعیت انتقال تکنولوژيمصوبه

بگیرند، طبیعـی  اي از تکنولوژي را در برامنیت و اتحادیه اروپا که ممکن است هر طیف گسترده
هاي حساس مرتبط با محیط زیست نیز ارتبـاط داشـته   است که این امر ممکن است به تکنولوژي

.باشند
1. Transfer of Environmentally Sound Technology (EST)
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ترین بحـث  فارغ از بحث تحریم فناوري در یک کشور، موضوع انتقال فناوري جنجالیحتی
هـاي  انتقـال فنـاوري  . ویژه در رابطه میان کشـورهاي جنـوب و شـمال بـوده اسـت     در این زمینه به

و کنوانسـیون  21ویـژه اعالمیـه ریـو، دسـتور کـار      المللـی بـه  محیطی در اسـناد متعـدد بـین   زیست
توسـعه و  یافتـه در برابـر کشـورهاي درحـال    یی، به عنوان تعهد کشورهایتوسعهتغییرات آب و هوا

مسئولیت مشترك امـا  «این تعهد بیش از همه ناشی از اصل بنیادین. شودیافته ذکر میکمتر توسعه
هـاي تـاریخی   این اصل با نظر به تفاوت. کشورها در امر حفاظت از محیط زیست است» متفاوت

توسعه سهم متفـاوتی را  یافته و درحالاقتصادي متمایز میان کشورهاي توسعههاي فنی وو توانایی
جانبـه از  یکايفرا قطعنامههاياما اعمال تحریم. گیردبراي حل بحران محیط زیست در نظر می

جمله اتحادیه اروپا، مانع بزرگی در تحقـق ایـن   ازالمللیبینهايسوي کشورها و برخی سازمان
توانـد در ارتقـاي کیفیـت    طبیعی اسـت کـه کشـور تحـریم شـونده نمـی      . شونداصل محسوب می

شـده در اسـناد   اگرچه تعهـد ذکـر  . محیط زیست و رشد و توسعه و تکنولوژي، موفق عمل نماید
از 21ها ازجمله اعالمیـه ریـو و دسـتور کـار     محیط زیستی، ماهیت واحدي ندارند و برخی از آن

وجـود اصـولی را   هاي محیط زیستی برخوردار نیستند؛ بااینونآوري در حد کنوانسیویژگی الزام
المللی باشند و در اسناد و معاهـدات  ها و جامعۀ بیندولتکنندةهدایتتوانندکنند که میبیان می

.آور منجر شوندبعدي به قواعد الزام
عهـده  المللـی متعـددي، تعهـدات مشخصـی در ایـن زمینـه بـر        بـین آورالـزام د امروزه در اسنا

براي غـذا و  گیاهیدر مورد منابع ژنتیکی2001کنوانسیون براي نمونه . کشورها نهاده شده است
هاي متعاهد مکلـف بـه فـراهم نمـودن امکـان      در این زمینه بیان داشته است که طرف1کشاورزي

ا و براي غذگیاهیهاي حفاظت، شناسایی، ارزیابی و استفاده از منابع ژنتیکیدسترسی به فناوري
ایـن  13بـه موجـب بخشـی از مـاده     . کشاورزي را که در قالب نظام چندجانبه قرار دارند، هسـتند 

تواننـد از  هـا فقـط مـی   بعضی از فنـاوري کهاینهاي متعاهد با تصدیقبراین اساس طرف«معاهده 
ب هـا و مـواد ژنتیکـی را کـه در قالـ     فناوريگونهطریق مواد ژنتیکی منتقل شوند، دسترسی به این

شـده بـا اسـتفاده از منـابع     ایجـاد شـده و مـواد ژنتیکـی   نظام چندجانبه قرار دارند و انـواع اصـالح  
فـراهم و یـا  ) 12(براي غذا و کشـاورزي در قالـب نظـام چندجانبـه را مطـابق مفـاد مـاده        ژنتیکی
.»نمایندمیتسهیل

سـی کشـورهاي   تواننـد امکـان دستر  ویـژه در حـوزه تکنولـوژي مـی    المللی بـه بینهايتحریم
.هایی را محدود نمایندنیازمند به چنین تکنولوژي

که در مطلب فوق به آن اشاره نمودیم، قاعده » فراهم نمودن امکان دسترسی«عالوه بر قاعدة 
1. La gestion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agricultur
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المللی در معـرض تهدیـد   بینهايبا اعمال تحریمESTهايدیگري که در زمینۀ انتقال تکنولوژي
حـال هاي کمتر آالینده به کشـورهاي در انتقال تکنولوژي» اسبشرایط منصفانه و من«قرار دارد، 

.یافته استتوسعه و کمتر توسعه
که با حقـوق  هاییفناوريازجملهدسترسی و انتقـال فناوريرم،2001به موجب کنوانسیون 

کنوانسـیون  که طـرف متعاهـد ایـن   توسعهحالدرشوند به کشورهايمیحمایتمعنويمالکیت
یافته و کشورهاي با اقتصاد در حال گذر با شرایط منصـفانه  توسعهکمترکشورهايویژههستند به

هـاي مـورد اسـتفاده بـراي     فنـاوري در موردویژهو کامالً مطلوب فراهم و یاتسهیل خواهد شد، به
توســعهحــالدرکشــاورزان در کشــورهايبــراي» هــاي ســودمندفنــاوري«حفاظــت و همچنــین 

جملـه بـا شـرایط   یافته و کشورهاي با اقتصاد در حال گـذر از توسعهترکمکشورهايخصوصبه
مشـارکت در تحقیقـات و توسـعه    از طریـق ویژهاعطائی ممتاز و ترجیحی و موردتوافق متقابل، به

دسترسی و انتقال در شـرایطی صـورت خواهـد گرفـت کـه بـا       گونهاین. در قالب نظام چندجانبه
.معنوي باشدی و مؤثر از حقوق مالکیتکافشناسایی و مطابقت بر حمایت

توسـعه بایـد بـا    کنوانسیون تنوع زیستی تأکید دارد که انتقـال فنـاوري بـه کشـورهاي درحـال     
شرایط منصفانه و مطلوب، ازجمله شرایط اعطـایی ترجیحـی موردتوافـق دو طـرف در شناسـایی      

ه همـین وضـعیت را در   مشـاب ) 16مـاده  2بنـد  ( .هـاي فکـري متعهـد باشـند    حقوق بالقوه مالکیت
نامه تـریپس آشـکارا بیـان    موافقت7ماده . کنیمپروتکل کیوتو و پروتکل مونترال هم مشاهده می

دارد که حقوق مالکیت فکري بایـد در انتقـال فنـاوري بـه طـرز مناسـب بـه رفـاه اقتصـادي و          می
ي کشـورهاي  یافته براها از سوي یک کشور توسعهتصور کنید اگر تحریم. اجتماعی کمک کند

هایی منصفانه و مناسب نخواهد بود، بلکـه  تنها انتقال چنین تکنولوژيتوسعه وضع شود، نهدرحال
رود و هایی به کشـور تحـریم شـونده از بـین مـی     هاي انتقال چنین تکنولوژياساساً امکان و زمینه

.دشوخود، عاملی براي درخطر قرار گرفتن سالمت محیط زیست کشور تحریم شونده می

هایافتهمحیطی از سوي توسعهالمللی زیستنقض تعهد بین. 5-3
در 1»مسـئولیت مشـترك امـا متفـاوت    «یافته به موجب اصـل مشـهور  امروزه کشورهاي توسعه

ایـن تعهـدات   . انـد محیطـی تعهـداتی را پذیرفتـه   هاي مالی، علمی و فنی زیسـت زمینۀ ارائه کمک
گیـري از ایـن   یافته است، تا بتوانند با بهـره توسعهو کمترتوسعهحالبیشتر در برابر کشورهاي در

اصـل هفـتم اعالمیـۀ ریـو در ایـن      . ها به بهبود وضعیت محیط زیست خویش دسـت یابنـد  کمک
و در » هاي مشترك، لیکن متفـاوت هسـتند  هاي مختلف داراي مسئولیتدولت«زمینه مقرر کرده 

1. Common but Differentiated Responsibilities
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هـا  یافته با توجه به فشارهایی که جوامع آنسعهکشورهاي تو«طور خاص تأکید نموده که ادامه به
هـا و منـابع مـالی کـه در اختیـار      زیست جهانی وارد نموده و نیز بـا توجـه بـه تکنولـوژي    بر محیط

المللی براي دستیابی به توسعۀ پایدار را مورد تصـدیق  دارند، مسئولیت خود در رابطه با تالش بین
هـاي مـالی،   ها، کشـورها در دسترسـی بـه کمـک    تحریمبدیهی است که با وضع 1.»دهندقرار می

.فنی، علمی، آموزشی، اطالعاتی و نظایر آن با محدودیت مواجه خواهند بود

یافتگی کشور هدف و تخریب محیط زیستکاهش سطح توسعه. 5-4
الملـل اقتصـادي اسـت، از سـوي     گونه که از سویی زیرمجموعۀ حقـوق بـین  حق توسعه همان

هاي حقوق بشر تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر است که بـا عنـوان حقـوق    لفهدیگر یکی از مؤ
تــالش . 1: حــق توســعه داراي دو گــزاره اســت«) 16: 1391خــواجی، (.همبســتگی ارتبــاط دارد

. 2) حـق منفـی  (د ها قرار بگیـر ها و سازمانشان باید مورد احترام سایر دولتکشورها براي توسعه
مامی تالش مادي و تکنولوژیک خود را براي کمک بـه کشـورهاي   یافته تباید کشورهاي توسعه

هـا بـر   اعمـال تحـریم  ) 101: 1392غمـامی،  . (»)حق مثبت(توسعه مصروف دارندحالجنوب در
نوبـه خـود  یافتگی نیز بهتوسعه. یک کشور در تضادي آشکار با هر دو گزاره حق بر توسعه است

اعالمیـۀ  . زیسـت و حتـی تخریـب آن باشـد    بـه معنـاي کـاهش سـطح و کیفیـت محـیط      تواندمی
خـود بـر ایـن    8سازمان ملل راجع بـه محـیط زیسـت انسـانی در اصـل      1972استکهلم کنفرانس 

مطلب تأکید نمود که توسعۀ اقتصادي و اجتماعی براي تضـمین زنـدگی و محـیط کـار مطلـوب      
اعالمیـۀ  4اصـل  .براي انسان و براي ایجاد شرایطی که براي بهبود کیفیت زندگی ضروري است

دارد که به منظور دستیابی به توسعه پایدار، محافظت از محیط زیست بایـد بـه بخـش    ریو بیان می
المللی خالصـه  توان در همبستگی بینمبناي حق توسعه را می«. الینفک فرآیند توسعه تبدیل شود

در )1391:16،اجیخـو (.»دهـد ها را به یکدیگر مدنظر قـرار مـی  امري که نیاز متقابل ملت. نمود
اعالمیه استکهلم نیز براي رسـیدن بـه توسـعه پایـدار از کشـورها      27حوزه محیط زیست نیز اصل 

اعالمیه اسـتکهلم  24اعالمیه ریو و اصل 7این اصول به همراه مفاد اصل . تقاضاي همکاري دارد
ارج از هـاي خـ  المللـی در حفاظـت از محـیط زیسـت نیـز هسـتند تحـریم       مبین اصل همکاري بین

علیه یک کشور و بـه تبـع آن تخریـب محـیط زیسـت      2چارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل
: ك.اي بررسی بیشتر درخصوص این اصل ربر. 1

، مجله »الملل محیط زیستاصل مسئولیت مشترك اما متفاوت در حقوق بین«، )1389(سعیده، ،عبدالهی، محسن و معرفی
.224-200، صص29مارهپژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، ش

چون به . اي اتحادیه اروپا مدنظر استهاي فرا قطعنامهجانبه و تحریماي یکهاي فرا قطعنامهدر این پژوهش بیشتر تحریم. 2
هاي چندجانبه در چارچوب منشور ملل متحد به عنوان یک اقدام اجبارکننده از سوي مرجعی که در این زمینه اعمال تحریم
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تعهد به . 1المللی، که از اهداف اصلی منشور سازمان ملل متحد نیز هستنقض این اصل کلی بین
آور عرفی در نظر گرفـت بلکـه آن، حکایـت از یـک     توان یک قاعده الزاممیتنهاهمکاري را نه

)1388پور، کیان(.نیادین در کل نظام ملل متحد داردقاعده ب
اي از عالوه، بـا توجـه بـه اینکـه مفهـوم توسـعه پایـدار در حقـوق محـیط زیسـت بـر رشـته            به
محیطی و اجتماعی داللت داشـته و نیـل بـه چنـین سـطحی از توسـعه       هاي اقتصادي، زیستمؤلفه

، کـه دردرجـه   )54: 1392شاو و ملکم، (دها خواهد بومستلزم وجود تعادل خاصی بین این مؤلفه
اول وجود یک سیستم اقتصادي که توانایی تولید مـازاد و دانـش فنـی مسـتقل و پایـدار را داشـته       

World Comission on Environment and Development Our Conunon(.داردباشـد الزم مـی  

Future, 1987: 65(قتصادي کشـور رونـد دسـتیابی بـه     ها با تضعیف توان اتحریمرسدبه نظر می؛
هــا بیشــتر در امــروزه آلــودگی هــوا، آب و تخریــب جنگــل . کنــدتوســعه پایــدار را مختــل مــی 

.یافتگی مناسب برخوردار نیستندافتد که از توسعهکشورهایی اتفاق می
هـاي شـوراي امنیـت    جانبـه و یـا سـازمانی فراتـر از قطعنامـه     یـک هـاي بنابراین تحمیل تحریم

آور متعـدد در حـوزه محـیط زیسـت     آور و غیر الـزام الزامد بر تعهدات قراردادي و عرفیتوانمی
برخــی از ایــن تعهــدات ازجملــه اصــل مســئولیت مشــترك امــا متفــاوت، انتقــال  . اثرگــذار باشــد

محیطی بیان گردیـده و برخـی از   زیستاالجرايالزمهايدر کنوانسیون... هاي سبز وتکنولوژي
آور عرفـی  آور و در رویه کشورها به عنوان تعهدات الزامکرار در اسناد غیر الزامتعهدات در اثر ت

تـوان بـه اصـل همکـاري در محـیط      هـاي بـارز آن مـی   مورد تأکید قرار گرفته است که از نمونـه 
. بار از سرزمین اشاره کردزیست، منع آسیب به محیط زیست و ممنوعیت استفاده خسارت

تحریم و حوزه انرژي.6
اي باشـد،  دیهی است اگر موضوع تحریم مشخصاً پیرامون هر موضوع مرتبط با انرژي هسـته ب

هـاي  یا این احتمال برود، قطعاً این طریق وضع تحریم به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر حوزه
تحریم انـرژي  . دستی را تحت تأثیر قرار خواهدانرژي نظیر نفت و گاز و صنایع باالدستی و پایین

ایران و اخیراً گاز با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به این محصـول و صـادرات آن همـواره    نفتی
.ویژه آمریکا به کار رفته استالمللی بهبه عنوان یک ابزار فشار از سوي جامعه بین

رین هوشمند هاي شوراي امنیت نیز با توجه به دکتهرچند در مورد تحریم. توان خدشه وارد کرددار است کمتر میصالحیت
زنند و فشارهاي نامتناسبی را بر مردم کشورهاي ها به حقوق بنیادین بشري آسیب میتوان در مواردي که این تحریممی

.کنند خرده گرفتتحریم شده تحمیل می
حقوق تحریم اقتصادي و«، )1360(ممتاز، جمشید، : ك. منشور سازمان ملل متحد و براي اطالعات بیشتر ر1ماده 3بند . 1

.22ماره، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش»الملل عمومیبین
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هاي انرژي علیه ایرانپیشینه تحریم. 6-1
هاي آمریکا تحریم. 6-1-1

ه دنبال آن، تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا، این کشور تصـمیم  پس از وقایع انقالب اسالمی و ب
هـایی در  گرفت اقداماتی تنبیهی علیه ایران اتخاذ کند که یکـی از ایـن اقـدامات، اعمـال تحـریم     

هـاي آمریکـا در ایـن زمینـه     تـالش . ویژه در بخش نفـت و انـرژي اسـت   هاي گوناگون و بهزمینه
در 1995ژانویـه  25در 1لـوة آن، طـرح قـانون دامـاتو    شـد و بـارزترین ج  میترروزگستردهروزبه

ازآن کلینتـون طـی   پـس .کنگره با هدف قطـع کامـل روابـط تجـاري میـان ایـران و آمریکـا بـود        
گـذاري در بخـش انـرژي ایـران و     آمریکـا را از سـرمایه  21995دستورات اجرایی صادره در سال

قـانون  1996در «سـپس  . کـرد مـی طـورکلی منـع   گـذاري در ایـران بـه   سپس از تجارت و سرمایه
یـا  1996اوت 5کنـدي در تـاریخ   -با تصویب قانون دامـاتو . هاي نفتی ایران تصویب شدتحریم

میلیون دالر در سال بـراي توسـعه   40گذاري بیش از قانون مجازات ایران و لیبی، هرگونه سرمایه
ــوع شــ         ــا ممن ــرکتی در دنی ــر ش ــط ه ــی توس ــران و لیب ــاز در ای ــت و گ ــش نف ــل (»دبخ ووکی

هـایی اسـت کـه در ایـاالت    هاي ایـران، ریشـه کلیـه تحـریم    قانون تحریم«)1392:124،تحصیلی
هاي خـارجی انـرژي بـه خـروج از بـازار ایـران طراحـی و        متحده به منظور مجبور نمودن شرکت

هــاي ایــن قــانون بیشــتر متوجــه شــرکت)1392:345،تحصــیلیووکیــل (. »تصــویب شــده اســت
گـذاري بـا ایـران در    ممنوعیـت تجـارت و سـرمایه   1995ن در تصمیمات سـال  خارجی است چو

کرد که حداقل این قانون رئیس جمهور را ملزم می. هاي آمریکایی اعمال شده بودمورد شرکت
گانـۀ منـدرج در قـانون را نسـبت بـه اشـخاص و نهادهـاي        هـاي شـش  دو تحریم از موارد تحـریم 

کـرد و در اول  ها اضافه میروز بر شدت و میزان تحریموزبهرمتحدهایاالت. متخلف اعمال کند
در . را تصـویب کـرد  » گـذاري قانون جامع تحـریم ایـران، پاسـخگویی و سـرمایه    «2010جوالي 

گـذاري در  قانون جامع تحریم ایران، گاز مایع طبیعی نیز در تعریف منابع نفتی ذکر شد و سرمایه
منظـور از بخـش انـرژي در ایـن     . فتی هم مشـمول تحـریم گ  هاي ناین زمینه و تهیه تانکر و لوله

اي ایـران  هاي مربوط بـه توسـعه منـابع نفـت و گـاز طبیعـی ایـران یـا قـدرت هسـته          قانون، فعالیت
گانه، سه تحریم بایـد اعمـال شـود و ایـن، بـه      نههايبر اساس این قانون، از میان تحریم3.شودمی

همچنین برخی استثنائات مندرج در قانون قبلـی  . استها از نظر کمی معنی افزایش شدت تحریم
ازجمله فروش تجهیزات مربوط به انرژي به ایران را در این مصوبه حذف شد و مشـمول تحـریم   
1. Comprehensive Iran Sanctions Act of 1995, 227, 104th Congress, 1st Session, 25 Jan.
1995.

.1995می 6مورخ 12959و دستور اجرایی 1995مارس 15در 12957دستور اجرایی . 2
3 .Comprehensive Iran Sanctions,  Accountability, and Divestment Act (CISADA).sec
1(1).
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انـد بـه عنـوان    هاي خارجی ملزم شـده این مصوبه، شرکت102ماده 6بند «بر اساس . قرار گرفت
هـا  تبط با دولت گواهی دهند که شرکت آنشرط پذیرش قرارداد با دولت آمریکا، به آژانس مر
هـاي ایـران تخطـی    هاست از مقررات تحریمو هر شرکت دیگري که تحت مالکیت یا کنترل آن

نخواهد ورزید و ضمانت اجراي اثبات عدم صحت گواهی مذکور، فسخ قـرارداد مـورد نظـر یـا     
این، قـانون جـامع تحـریم    بنـابر )1392:348،تحصـیلی ووکیل (. »اعمال تدابیر تنبیهی خواهد بود

ترین قانون تحریم ایران است که قوانین و دستورات پیشـین را در یـک   ترین و جامعایران، کامل
:سند گردآوري کرده است و شامل موارد زیر است

گذاري براي توسعۀ منابع نفتی ایران؛تحریم سرمایه. 1«
یران؛تحریم همکاري براي تولید محصوالت پاالیش شدة بنزین در ا.2
تحریم محصوالت پاالیشگاهی ایران؛.3
اي؛هستههايتحریم انتقال فناوري.4
هاي انرژي در ایران؛گذاري در حوزهتحریم سرمایه.5
)1392،براتی(. »ها و نهادها و افراد ناقض حقوق بشرها براي سازمانبرخی تحریم.6

:اندکه در اسناد و مصوبات زیر درج شده
گیري؛نفتی ایران از سوي آمریکا به دنبال حادثه گروگانتحریم 1980مصوبه نوامبر - 1
انعقـاد یـا اجـراي قـرارداد توسـط هـر شـخص        ، در مورد ممنوعیـت  1995مصوبه مارس - 2

)(Fethers, 2001: 176آمریکایی براي تأمین منابع مالی توسعه منابع نفتی ایران؛
ر مـورد ممنوعیـت   د1معـروف بـه قـانون تحـریم ایـران و لیبـی      1996قانون سـوم ژانویـه   - 3

10هـاي حـداقل   گـذاري و یا ترکیبـی از سـرمایه  (میلیون دالري یا بیش از آن 40گذاري سرمایه
براي توسعه منـابع  ) میلیون دالر یا بیشتر شود40ماه 12ها در مدت میلیون دالري که مجموع آن

:Fethers, 2001نفتی ایران؛ 178)(
هـا، کاالهـا و   یت صادرات تمـام تکنولـوژي  در مورد ممنوع1996تصویب قانون گیلمن - 4

هاي هاي خارجی در ایران براي توسعه بخشخدمات مرتبط به نفت و گاز طبیعی توسط شرکت
اندازي تأسیسات نفتی ایران؛تولید، پاالیش، تعمیرات و راه

20گـذاري  که به موجب آن سـرمایه 2تحت عنوان قانون جامع تحریم ایران2010قانون - 5
اي ایـران شـامل   ري یا بیشتر در بخش انرژي اعم از نفت، گـاز طبیعـی و انـرژي هسـته    میلیون دال

ارائه تانکرهاي نفت یا گاز مایع و یا محصوالتی که براي ساخت و نگهداري خطوط لوله انتقـال  

1. The Iran- Liybian Sanctions Act (ILSA).
2. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA).
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ــی   ــتفاده م ــی اس ــاز طبیع ــت و گ ــدمات،    نف ــا، خ ــأمین کااله ــا ت ــاره دادن و ی ــروش، اج ــود، ف ش
در ایـران  ) جمله بنـزین من(مورد نیاز براي تولید محصوالت پاالیشگاهی ها، اطالعات تکنولوژي

)Sec 202(ممنوع است؛ 
فـروش کـاال، خـدمات یـا     آمریکـا در مـورد ممنوعیـت    2011نـوامبر  20دستور اجرایی - 6

؛تکنولوژي مرتبط با نگهداري یا افزایش استخراج نفت یا گسترش بخش پتروشیمی ایران
نی بر ممنوعیت خرید نفت یا سایر محصوالت نفتی از ایـران  مب2012جوالي 30مصوبه - 7

و مبادله مـالی بـا و یـا حمایـت مـالی از شـرکت نفـت و همچنـین ممنوعیـت خریـد محصـوالت            
پتروشیمی از ایران؛

ــر ممنوعیــت همکــاري مشــترك  2012قــانون دهــم آگوســت - 8 Joint(آمریکــا مبنــی ب

Venture ( منابع نفتی در خارج از ایرانبا ایران در حوزة توسعۀ.
شـود  هاي انرژي ایران از سوي آمریکا این نتیجه حاصل مـی با نگاهی به اسناد مشمول تحریم

ها را بـر بخـش انـرژي ایـران وضـع نمـوده کـه نـه تنهـا افـراد و           که این کشور شدیدترین تحریم
هـاي ایـن کشـور    تحـریم کند، بلکههاي آمریکایی را از هرگونه رابطه با ایران ممنوع میشرکت

هـا و فشـارهاي تجـاري و مـالی اشـخاص      واجد وصف فرا سرزمینی بوده و بـا اعمـال ممنوعیـت   
فـروش، انتقـال   وگـذاري، خریـد  سـرمایه هاي دیگر را از هرگونـه حقیقی و حقوقی متبوع دولت

هـا  تنتیجـه ایـن ممنوعیـ   دارد کـه در مـی بـا ایـران بـاز   ... هاي نفتی، همکاري مشـترك و فناوري
.کشورهاي دیگر ناتوان از اجراي بسیاري از تعهدات و قراردادهاي خود در مقابل ایران شدند

هاي اتحادیه اروپا تحریم.6-1-2
هـاي  گیـرد اعمـال تحـریم   هاي خود به کار مـی ازجمله اقداماتی که اتحادیه اروپا در سیاست

وان یک ابـزار جهـت تغییـر رفتارهـاي     هاي اقتصادي به عناتحادیه اروپا از تحریم. اقتصادي است
(Eeckhout, 2011:501-502).گیردسیاسی کشورهاي هدف بهره می

:اند ازترین تصمیمات اتحادیه در زمینۀ تحریم انرژي عبارتمهم
واردات، خریـد یـا انتقـال نفـت     اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیـت  20121ژانویه 23مصوبه .1

روشیمی یا فـروش یـا انتقـال تجهیـزات بـه بخـش نفـت یـا صـنعت          هاي نفتی یا پتخام و فرآورده
)Para 9& Article 3a(؛پتروشیمی ایران

اتحادیه اروپا در مـورد ممنوعیـت واردات، خریـد یـا انتقـال گـاز       20122اکتبر 15مصوبه .2
1.Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January, Amending Decision 2010/413/CFSP
Concerning Restrictive Measures Against Iran.
3. Council Decision 2012/635/ CFSP of 15 October 2012, Amending Decision
2010/413/CFSP.
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.طبیعی ایران
شـد،  اي بابدیهی است اگر موضوع تحریم مشخصاً پیرامون هر موضوع مرتبط با انرژي هسته

اي یا این احتمال برود، قطعاً این طریق وضع تحریم به صورت مستقیم و غیرمسـتقیم سـایر حـوزه   
.دستی را تحت تأثیر قرار خواهدانرژي نظیر نفت و گاز و صنایع باالدستی و پایین

هـایی بـر واردات نفـت و    هاي اعمال شده در این تصمیمات مشتمل بر محدودیتمحدودیت
هاي کلیـدي بـه   تی ایران به اتحادیه اروپا، ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوريگاز و کاالهاي نف

صنایع مربوط به انرژي، ممنوعیت ساخت و فروش تانکرهاي نفتی و اعطاي پرچم یا بیمه و سایر 
ها، ممنوعیت اعطـاي وام و اعتبـارات بـراي توسـعه منـابع انـرژي ایـران، گسـترش         خدمات به آن

گذاري و عقد قرارداد جدیـد  یم و توقیف اموال، ممنوعیت سرمایهفهرست اشخاص مشمول تحر
-Para, 7. (شودمی... توسعۀ بخش نفت و انرژي ودر راه رسیدن به 14(

هـا ایـن اسـت کـه درآمـد حاصـل از بخـش        تحـریم گونهاستدالل اتحادیه اروپا در وضع این
و بـه مقدمـه قطعنامـه    ) 2: 1391ببـري گنبـد،   (اي ایـران مـؤثر اسـت   انرژي در توسعه برنامه هسته

,Counci Decision 2012/635/CFSP). کنـد شـوراي امنیـت در ایـن خصـوص اسـتناد مـی      1929

2012: 8)
هـاي اعمـال شـده علیـه ایـران در حـوزة نفـت و انـرژي شـامل          توان گفت تحریمدر کل می«

مسـتقیم و  فروش، اجـاره، تـأمین کـاال و خـدمات، تکنولـوژي و اطالعـات یـا هرگونـه حمایـت          
هاي ایـران در توسـعه   گذاري به منظور ارتقاي توانمنديتوجه به ایران یا دولت ایران، سرمایهقابل

. »منابع نفت، تحریم برخی اشخاص، ممنوعیت ظهـر نویسـی، تضـمین یـا بیمـه در قراردادهاسـت      
)13892:349تحصیلی،ووکیل (

تأثیر تحریم بر حوزة انرژي.6-2
ــا دومــین منــابع عظــیم گــاز  کــه ایــران آنجــاییاز یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ نفــت ب

Rivlin, 2006: 103) (          و سـومین دارنـده منـابع نفـت خـام در جهـان اسـت و بخـش بزرگـی از
ویـژه  ها در این حوزه، بهدرآمدهاي کشور از بخش درآمدهاي نفتی بوده است، اعمال تحریم

شدیدي بر درآمد و سـطح رشـد و توسـعه    هاي اتحادیه اروپا، اثرات منفی پس از وضع تحریم
، اندکی بیشتر از یـک 2013که صادرات کل نفت ایران در مارس طوريکشور داشته است به

کمتر بـود و ایـن   2011میلیون بشکه در روز بود که از دو و نیم میلیون بشکه در روز، در سال 
2013میلیارد دالر در سال 67به 2011میلیارد دالر در سال 95موجب کاهش درآمد ایران از 

اروپا با ادعـاي ارتبـاط احتمـالی میـان درآمـدهاي بخـش       اتحادیه( Katzman, 2006: 15).شد
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ببـري  (1.زده اسـت اي به تحریم نفتـی ایـران دسـت   هستههايانرژي ایران و تأمین مالی پروژه
للی در زمینۀ انـرژي  المبینهايترین اثر تحریممهمتوانیمدر این خصوص می)1391:2،گنبد

:را در موارد ذیل خالصه نماییم
گـذاري خـارجی در زمینـۀ انـرژي و بـاال بـردن تـوان رقـابتی         محدود شدن امکان سـرمایه .1

کشور؛
2گذاري ایران در خارج کشور در حوزه انرژي؛عدم امکان یا محدودیت سرمایه.2

؛)نفت و گاز و برق( محدودیت در صادرات انرژي .3
3انرژي مانند بنزین؛تحریم واردات .4

هاي انرژي مشکل خواهد داشت؛ریزي اهداف بلندمدتسیاستدر اجرا و برنامه.5
آبی، انرژي باد، زمین گرمایی، جـزر  هاي پاك نظیر انرژي برقدر دسترسی و توسعه انرژي.6

گیـري از  و مد و بیومس و نظایر آن با موانع فنی مواجه و یا حداقل از امکـان مشـارکت در بهـره   
کنولوژي کشورهاي پیشرو محروم خواهد شد؛ت

گـذاري خـارجی بـه    ها به دلیل عدم تأمین مالی و محدودیت سـرمایه توقف توسعۀ نیروگاه.7
4دلیل تحریم؛

گــاه داراي (هــا محــدودیت در دسترســی و تــأمین کاالهــا و خــدمات مــورد نیــاز نیروگــاه .8
.)روزرسانی هستندتأسیسات قدیمی بوده و نیازمند به

هـاي سـوختی بیشـترین آسـیب را بـه محـیط       بر موارد ذکر شده و این نکته که تحـریم عالوه 
)117: 1390زمانی و مظاهري، (.آورندزیست وارد می

تحریم انرژي آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، بـه دلیـل وابسـتگی شـدید اقتصـاد ایـران بـه        
کـاهش ارزش و  . داشـته اسـت  صادرات انرژي، اثرات شدیدي را بر سطح توسعه و رفـاه کشـور  

ی اشتراك در این خصوص اتحادیه اروپا معتقد بود که تجهیزات پردازش شیمایی و مواد مورد نیاز براي صنعت پتروشیم. 1
بنابراین این تصمیم خرید، واردات و . اي داردهاي حساس چرخه سوخت هستهنیاز با تجهیزات و فعالیتزیادي با مواد مورد

).1391:2،ببري گنبد: (به نقل از. یا انتقال نفت خام و محصوالت نفتی و نیز پتروشیمی از ایران باید ممنوع شود
با ایران در حوزه ) Joint Venture(آمریکا مبنی بر ممنوعیت همکاري مشترك 2012براي نمونه، قانون دهم آگوست . 2

.توسعه منابع نفتی در خارج از ایران
نامناسب و ترین دالیل مرتبط با آلودگی هواي شهرها ازجمله شهر تهران،به این نکته باید توجه داشت که یکی از مهم. 3

.خل کشور استغیر استاندارد بودن بنزین تولیدي در دا
و به موجب مصوبه در زمان دولت کلینتون. شودالزم به ذکر است که این نوع تحریم بیشتر از سوي آمریکا اعمال می. 4

. ممنوع شدمنابع مالی توسعه منابع نفتی ایرانانعقاد یا اجراي قرارداد توسط هر شخص آمریکایی براي تأمین،1995مارس 
افرادي که به شرکت ملی نفت ایران یا شرکت هايآمریکادارایی2012جوالي 30یی همچنین به موجب دستور اجرا

2010همچنین به موجب مصوبۀ یکم جوالي .شودالمللی نفتیران یا بانک مرکزي ایران کمک مالی نماید توقیف میبین
دهد، یا براي فردي که قصد میلیون دالري یا بیشتر انجام20گذاري شخص یا نهادي که در بخش انرژي ایران سرمایه

.هاي مقرر شده استگذاري در بخش انرژي ایران داشته یا آن را تأمین مالی نماید محرومیتسرمایه
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اعتبار پول ملی، کاهش رشد اقتصادي، تورم، بیکاري، کاهش توانایی دولت براي فـراهم کـردن   
زمـانی  (.ویژه تحریم نفت و گاز بوده استها علیه ایران و بهدر اثر تحریم... رفاه اعضاي جامعه و

)129: 1390و مظاهري، 
الملل و وظیفـه کشـورها در حفـظ صـلح و     بیناز سوي دیگر با توجه به هدف اساسی حقوق

هــا و توانـد موجـب ایجــاد بحـران انــرژي، آشـوب    المللــی، تحـریم انــرژي ایـران مــی  امنیـت بـین  
هاي سیاسی و اقتصادي در جهان شود؛زیرا عدم تأمین انرژي موجب معطـل  ها و بحراننارضایتی

ایـت از تروریسـم و رفتارهـاي    ماندن کـار صـنایع و بـه تبـع آن بیکـاري، تـورم و نارضـایتی، حم       
ــی    ــان م ــاط جه ــایر نق ــدار در س ــامعقول کشــورهاي ناپای شــود و از طــرف دیگــر روي آوردن  ن

هـا بـه   کشورهاي نیازمند انرژي به منابع انـرژي کشـورهایی مثـل عربسـتان و عـراق و تشـویق آن      
شـود کـه ایـن کشـورها در قالـب اپـک       افزایش تولید نفـت و گـاز موجـب نقـض تعهـداتی مـی      

:1392غمـامی، (.کنـد المللـی را در منطقـه خاورمیانـه تهدیـد مـی     اند و صلح و امنیت بـین ذیرفتهپ
104(

تحریم و انتقال تکنولوژي.7
هـاي دوسـتدار محـیط زیسـت بـراي نمونـه دیـدیم،        گونه که در بحث انتقال تکنولوژيهمان

اقتصـادي را در  هاي مختلف سیاسـی و اجتمـاعی و  حوزهتواندتحریم تکنولوژي یک کشور می
محیط زیست تنهـا یـک نمونـه از موضـوعاتی بـود      . داخل یک کشور تحت تأثیر خود قرار دهد

بـا . نمودنـد سبز مرتبط بوده که اهمیت بنیادینی را در توسعه جامعه ایفـا مـی  هايکه با تکنولوژي
ران بسیار ها در مورد ایتحریمحال موضوع تکنولوژي و ممنوعیت ورود آن به کشور با وضعاین

و اقتصـادي شـهروندان ایرانـی    موسع تفسیر شده و همین امر منجر به نقض آشکار حقوق علمـی 
تـوان هاي وضع شده در زمینۀ انتقال تکنولوژي در مورد ایران را میتحریمترینمهم. گشته است

:در موارد ذیل اشاره نموداختصاربه

12006شوراي امنیت در سال1737قطعنامه -1
اند تا اقدامات الزم را به منظور ممانعت از عرضـه،  مکلفهادولتاس این قطعنامه کلیهبر اس

هـاي  توانـد بـه فعالیـت   مـی کـه هـایی فنـاوري غیرمستقیم نسبت به کلیـه یافروش یا انتقال مستقیم
هـاي پرتـاب سـالح    ایـران، یـا بـه توسـعه سیسـتم     یا آب سنگینسازي، باز فرآوريمرتبط با غنی

همچنین از کشـورها خواسـته اسـت در مـورد آمـوزش علـوم       . نماید، انجام دهندکمکايهسته

1. Security Counci Resolution No. 1737. Articles: 3, 5, 6 & 17.
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هـاي مـرتبط بـا    تکنولـوژي ايگونـه مـتن قطعنامـه بـه   . اي اجتنـاب نماینـد  مرتبط بـا مسـائل هسـته   
شـماري در سـایر   اي را تفسـیر موسـع نمـوده اسـت کـه شـامل تکنولـوژي بـی        هسـته هـاي فعالیت
شود؛ی نیزمیهاي اقتصادي و اجتماعحوزه
آمریکا؛1995می 6مصوبه -2

به موجب این مصوبه صادرات هر نوع تکنولوژي از آمریکا به ایران ممنوع شد؛
آمریکا؛2010جوالي 10مصوبه -3

هاي مرتبط با پاالیش نفـت یـا منجـر بـه     این مصوبه فروش، اجاره دادن و یا تأمین تکنولوژي
افزایش توانایی 

. نمایدیایران را ممنوع م
1اتحادیه اروپا؛2007فوریه 27مصوبه -4

هـا و  وانتقـال مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم تکنولـوژي     به موجب این مصوبه تـأمین، فـروش یـا نقـل    
افزارهاي تفصیلی مندرج در متن مصوبه به ایران یا براي اسـتفاده در ایـران یـا بـه سـود ایـران،       نرم

هـا  ق محدوده کشورهاي عضو یا به کمک ناوگـان آن وسیله کشورهاي عضو اتحادیه یا از طریبه
. ممنوع شد

اتحادیه اروپا؛2007آوریل 19مصوبه -5
هاي مرتبط با توسعه ایران را مورد تحریم تکنولوژيتریناین مصوبه به صورت موسعی مهم

ایع اي شـامل الکترونیـک، کـامپیوتر صـن    هسـته ها عالوه بر تجهیزاتاین تکنولوژي. دهدقرار می
. شودهوا و فضا و ارتباطات می

2اتحادیه اروپا؛2010جوالي 26مصوبه -6

اسـت کـه بـه    2007آوریـل  19این مصوبه درواقع مکمـل مصـوبات قبلـی، ازجملـه مصـوبه      
به موجـب ایـن مصـوبه    . نمایدصورت موسع تقریباً انتقال هر نوع تکنولوژي به ایران را ممنوع می

جملـه پـاالیش، اکتشـاف و گـاز طبیعـی      به صنعت نفـت و گـاز از  انتقال تکنولوژي براي کمک
. ممنوع اعالم شده است

.42012و مارس 3ژانویه23مصوبه -7
هاي حساس و آمـوزش و  به موجب این دو مصوبه هرگونه فروش، تأمین یا انتقال تکنولوژي

. کمک فنی براي صنعت پتروشیمی ایران ممنوع شد
1. Council Common Position 2007/140/CFSP of 27 February 2007. Art. 1, 2.
2 . Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010. Art. 4.
3.Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January, Amending Decision 2010/413/CFSP
Concerning Restrictive Measures Against Iran. Art. 8a.
4. Council Regulation (EU) No. 267/2012.Art. 8, 9.
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از ســوي شــوراي امنیــت، آمریکــا و اتحادیــه اروپــا در حــوزه  بــا عنایــت بــه مصــوبات فــوق 
تـوان بـه   هـا مـی  ازجملـه آن . توانند، اثرات متعـددي را بـر جـاي گذرانـد    میهاتکنولوژي،تحریم

هـاي ضـروري   برداري از تکنولوژيها و موانعی اشاره کرد که بر سر راه انتقال و بهرهمحدودیت
آنکـه  یزات مرتبط با صنعت نفت و گاز اشاره نمـود حـال  مورد نیاز در داخل مانند قطعات و تجه

شـود  الملـل شـناخته مـی   تعهد به انتقال تکنولوژِي امروزه به عنوان یک تعهد عرفی در حقوق بین
هــاي متعــدد صــادره از آنکتــاد و مجمــع عمــومی ســازمان ملــل ازجملــه کــه عــالوه بــر قطعنامــه

یط زیسـتی و در معاهـدات متفـاوتی ازجملـه     هاي محـ ، در کنوانسیون3281و 3201هاي قطعنامه
معاهـده منـع گسـترش    5و 4نامه تریپس سازمان تجـارت جهـانی و مـواد    موافقت671و 66مواد 

.ها در این زمینـه نـاقض ایـن تعهـد هسـتند     تدوین شده است و تحریم) NPT(اي هستههايسالح
یـک از ایـن معاهـده بـه     هـیچ -NPT:(1(اي هـاي هسـته  معاهده منع گسترش سالح4ماده مطابق

انکار هر یک از اعضاي آن به منظـور توسـعه   قابلنحوي تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر
جویانه بدون هر نوع تبعـیض  اي جهت اهداف صلحبرداري از انرژي هستهتحقیقات، تولید و بهره

گردنـد  ء این معاهده متعهد میهمه اعضا-2.این معاهده، خللی وارد نماید2و 1و منطبق با مواد 
جویانـه  تر تجهیزات، مواد دانش و اطالعات فنی را جهـت مصـارف صـلح   که تبادل هر چه وسیع

اعضاي معاهده در صـورت  . اي تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادالت را دارندانرژي هسته
لی در توسـعه بیشـتر اسـتفاده از    الملبینهايتوانایی باید انفرادي یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان

اي جویانه مخصوصاً در قلمرو اعضـایی کـه فاقـد سـالح هسـته     اي براي اهداف صلحانرژي هسته
.توسعه جهان، مشارکت نمایندباشند و با توجه به نیازهاي مناطق درحالمی

هاي یافتگی، محدودیتها و شرایط ویژه کشورهاي عضو در کمترین درجه توسعهبه لحاظ نیازمندي-1«ادهمطابق این م.1
ها و نیاز این کشورها به برخورداري از انعطاف براي ایجاد یک مبناي تکنولوژیکی با دوام، اقتصادي، مالی و اداري آن

سال پس از اجراي آن، به نحو مقرر در 10را تا 5و 4، 3جز مواد نامه بهکشورهاي مزبور الزامی ندارند مقررات این موافقت
موقع کشور عضو به مجرد درخواست بجا و به» مالکیت فکريهاي تجاري حقوقشوراي جنبه«. ، اعمال کنند65ماده 1بند 

ها هایی را براي بنگاهیافته عضو انگیزهکشورهاي توسعه-2.یافتگی، این مدت را تمدید خواهد کرددر کمترین درجه توسعه
به کشورهاي عضو در کمترین درجه و مؤسسات واقع در قلمروي خود به منظور پیشبرد و تشویق انتقال فناوري

67ماده.وام و درستی را ایجاد کنندیافتگی ایجاد خواهند کرد تا کشورهاي مزبور بتوانند مبناي تکنولوژیکی با دتوسعه
نامه، در صورت درخواست و طبق شرایط و فته عضو به منظور تسهیل اجراي این موافقتیاکشورهاي توسعهفنیهمکاري

توسعه و کشورهاي در هایی فنی و مالی به نفع کشورهاي درحالها توافق خواهد شد، همکاريترتیباتی که در مورد آن
ه قوانین و مقررات براي حمایت این همکاري شامل کمک در تهی. یافتگی عضو به عمل خواهند آوردکمترین درجه توسعه

ها خواهد بود و پشتیبانی براي طور جلوگیري از سوءاستفاده از آناز حقوق مالکیت فکري و اجراي این حقوق و همین
.»دخل در این مسائل، ازجمله آموزش افراد را در بر خواهد گرفتهاي داخلی ذيتأسیس یا تقویت دفاتر و سازمان
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نتیجه.8
اقتصـاد و  ویـژه هاي مختلف کشور هـدف و بـه  ها در طول تاریخ بر بخشاثرات منفی تحریم

هاي آن را در تحـریم کشـورهاي   انکار است که بارزترین نمونهمعیشت آن کشور، امري غیرقابل
هـاي  هـا و پرهیـز از اعمـال تحـریم    امروزه با هوشمند شدن تحریم. ایمشاهد بوده... عراق، کوبا و

ر بـه  مراتب از اثرات منفـی تحـریم بـر مـردم کشـور تحـریم شـونده کاسـته شـده و بیشـت          جامع به
)Rivlin, 2006: 103(.شودهاي کلیدي و با اهمیت کشور مورد هدف توجه میبخش

هاي اعمالی علیه ایران چـه از طـرف شـوراي امنیـت و چـه از طـرف اتحادیـه اروپـا و         تحریم
هـایی را کـه نقـش مهمـی در     کشورهایی دیگر مثل آمریکا، داراي چنین وصفی هستند و بخـش 

هـا در  ازجمله بخش انرژي که تحریمانداي دارند هدف گرفتهنامه هستهاقتصاد ایران و پیشبرد بر
این زمینه، عالوه بر محدود کردن ایران در استفاده مناسب از منابع انرژي، اثراتی را بـر اقتصـاد و   

ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بـه دلیـل وظیفـه اصـلی         . کاهش سطح توسعه کشور گذاشته است
هـاي آن  توان بر مشـروعیت تحـریم  میسختیبهالمللیو امنیت بینشوراي امنیت در حفظ صلح 

ايفـرا قطعنامـه  هـاي بـارتحریم خللی وارد کرد فلذا تأکید بیشتر در این پژوهش بـر اثـرات زیـان   
المللی مانند اتحادیه اروپا بر محـیط زیسـت،   بینهايجانبه از سوي کشورها و برخی سازمانیک

.ستانرژي و انتقال تکنولوژي ا
هاي مختلف اقتصادي، کاهش سطح توسـعه پایـدار و   این امري مسلم است که در پی تحریم

آسیب به محیط زیست، در اثر مشکالت ناشی از تحریم و توجه کمتـر کشـور هـدف بـه محـیط      
یافتـه، ازجملـه   هـاي سـبز و کمـک کشـورهاي توسـعه     زیست و نیز عدم دسترسی بـه تکنولـوژي  

آنکـه در بسـیاري از اسـناد و    حـال . شـود شونده بـا آن مواجـه مـی   مسائلی است که کشور تحریم
المللـی تعهـد بـه انتقـال     آور محیط زیستی و نیز در قواعد عرفی بینآور و غیر الزاممعاهدات الزام

هاي سبز، رعایت و تضمین حق بر محیط زیست سالم شهروندان، مسـئولیت مشـترك   تکنولوژي
یست، اصل همکاري کشورها و کمک بـه توسـعه پایـدار،    اما متفاوت کشورها در حفظ محیط ز

انـد و  صـراحت بیـان شـده   بـار از سـرزمین بـه   منع آسیب به دیگري و ممنوعیت استفادة خسـارت 
. کنندکشورهاي تحریم کننده با وضع تحریم، این تعهدات را نقض می

عیـت انتقـال   در زمینۀ انتقال تکنولوژي نیز، کشورهاي تحـریم کننـده بـا محـدودیت یـا ممنو     
دانش و تکنولـوژي عـالوه بـر نقـض حـق توسـعۀ کشـور تحـریم شـونده، تعهـد خـود بـه انتقـال              

انـد، نادیـده   پذیرفتـه محیطـی محیطـی و غیـر زیسـت   تکنولوژي را که در برخی معاهدات زیسـت 
المللی کشـورهاي تحـریم کننـده    تواند موجبات مسئولیت بینرو، این موارد میگیرند و ازاینمی

. جانبه، فراهم آوردیکهايویژه در تحریمهرا، ب
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هـا از  ها بر صنعت و اقتصاد ایران، تـالش بـراي رفـع آن   بنابراین به دلیل تأثیرات منفی تحریم
، بررسـی امکـان   5+1طرق سیاسی و حقوقی و اقتصادي از قبیل ادامـه رونـد مـذاکرات بـا گـروه      

در ...نفت، گاز، پتروشیمی، کشـتیرانی و هاي هاي تحریم شده از قبیل شرکتاقامه دعواي بخش
ازالملـل ها طبـق قواعـد حقـوق بـین    المللی به دلیل ناعادالنه بودن این تحریممراجع داخلی و بین

گذاري، معاهدات مـودت و دیگـر قواعـد و اصـول اساسـی حقـوق       جمله نقض معاهدات سرمایه
یز دیـوان اروپـایی حقـوق بشـر، تـالش      الملل، امکان اقامه دعوا در دیوان دادگستري اروپا و نبین

گیـري از منـابع   هـاي اقتصـادي، بهـره   گیـري از شـیوه  گذاري خارجی با بهـره براي جذب سرمایه
بـه جـاي وابسـتگی بـه منـابع نفـت و گـاز،        ... انرژي تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدي، بـادي و 

تواند موفـق  میهاولید آنشوند و ایران در تهایی که مشمول تحریم نمیگذاري در بخشسرمایه
به منظور کاهش وابسـتگی ایـران بـه صـادرات انـرژي      ... عمل کند از قبیل پسته، زعفران، فرش و

.استهاها و کاهش آثار منفی آنازجمله راهکارهاي پیشنهادي براي رهایی از تحریم
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