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چکیده
تحریمهای ب نالمللی بآعنوان یک پدیده بر نالمللری دارای تراریخ تکراملی
ایت تحریم های یادمان ملل متحد پا اد جنگ یرد ،اد یرط براایی اد
یادمانیافتگی برتوردار ایرت؛ برآگونرآایکرآ مریتروان اد انهرا برا عنروان
تکاملیافتآترین تحریمهای ب نالمللی یرادکرد ی سرتم بر نالمللری بردون
قطب بندی پا اد جنگ یرد ،ظرف ت منشور ملل متحرد و دیگرر تحروات
ب ن المللی ،امکان مطرد شدن تحریمهای ب ن المللی جهت نظم ب نالمللی را
فراهم نموده ایت و این ی ستم بآ یمت تول د هن ارهرا ،اصرول ،قواعرد و
رویآهایی حرکت نمروده ایرت کرآ در جهرت نهادینرآ کرردن تحرریمهرای
ب ن المللی در قالب یک رژیم ب ن المللی عمل مری کننرد بنرابراین؛ پریرش
پژوهش اینگونآ فرد می شود :تحریمهای ب نالمللری پرا اد جنرگ یررد،
چگونآ در قالب یک رژیم ب ن المللی قابل تب ر ن ایرت؟ در پایرخ برآ ایرن
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پریش ،تحریم های دوران پا اد جنگ یرد برریی شرده و برا ایرتفاده اد
نظریآ رژیمهای ب نالمللی بآ فور اعم و نظریآ یانگ بآ فور اتر ،،اجرزای
مختلف رژیم ب نالمللی تحریم کآ مربوط بآ دوران پا اد جنگ یرد ایرت
و شامل اجزای ماهوی ،تصم میادی ،اجرایری–نظرارتی و یرن ش کرارایی
ایت ،مفصل بندی شده ایت بخش ماهوی شرامل افرزایش مداتلرآگرایری
شورای امن ت ،هن اری شدن روابط بر نالملرل و فررد مفهروس مسروول ت
حمایت؛ بخش تصم م یرادی شرامل فراینردهای اینترراکن ،بر ن بررل ن و
ایتکهلم؛ بخش اجرایی–نظارتی شامل کم تآ های تحریم ،واحرد مرکرزی و
گروه کارشنایان ایت و نهایتاً ین ش کارایی کآ برادتورد تحرریمهرا را برا
توجآ بآ اهداف اجبار ،ممانعت و ی گنالدهی مورد برریی قرارمیدهد

واژه های کلیدی :رژیرم تحرریم هرای بر ن المللری ،بن ران هرا ،فراینردهای
تصم میاد ،نهادهای م ری ،ین ش کارایی
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وقوع یحوالت شگرر بیناکاممه ر قرن بیهدشم و بیهد ویکدم ازجامده وقدوع و
جنگ جمانه ،یأسیس و سازمان بین اکاممده فراگیدر (جامعده ممد و سدازمان ممد
مشحد) ،فروپاشه نظا وقطبه ناشه از جنگ سر  ،هاگه از فرایندهای بهپایدان ر
جم

سامان هه نظم بیناکاممه لکای

مهکندد ر نیای پس از جنگ سدر  ،ایدن

فرایند هاگا با رهمینیدگه روزافزون اریباطات والدهای بیناکاممده بدا یکددیگر
ا م از افرا  ،وک -مم هدا ،شدرک هدای چنددممیشه و سدایر بدازیگران فراممده و
فروممه ،ا امه ار د یکه از مظاهر این فرایند جم
بمر گیری از یحریمهای بیناکاممه اسد

سدامان هده نظدم بدیناکاممده،

هرچندد بدیناکاممده شددن یحدریمهدا و

قرارگرفشن پدید یحریمهای بیناکاممه ذی لقوق بیناکام مدون ینمدا بدا یأسدیس
جامعه مم اس

که موضو ی

مهیابد و این یحریمها به ندوان ضداان

ددو از

قوانین بیناکاممه و ر رأس نن میثاق شار مهشدند ،اما سیهشم بیناکاممده لداکم
بر وران پس از جنگ جمانه او و پس از جنگ جمانه و  ،پدیدد یحدریمهدای
بیناکاممه را به نوان یکه از وام سامان هه نظم بیناکاممه برناهیابیدد
پایان جنگ سر  ،پایانه اس
رقاب

بر جدا های اخمده شدورا ناشده از ندزاع هدا و

های وران جنگ سر د با پایان جنگ سر  ،هاکاری ر موضدو ات مخشمدف

جمانه جایگزین رقاب

شد و با مطدرح شددن موضدو ات جدیدد ر سدشور کدار

جمانه ،شورای امنی

یحوالیه را ر امکر خدو یجربده مده کندد یکده از ایدن

یحوالت ،یحو

رزمینه یحریم هاس د ر وران جامعه مم و جنگ سدر  ،اگرچده

یحریم ها مطرح ههشند ،اما سخن گفشن از رژیم یحریم ها موضو ی
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مقدمه

نددار ضدان

ننکه باید به سازمان یافشگه بیوشر یحریم ها ر وران جنگ سر و نز یب شددن بده 41

شاخصهای رژیم بیناکاممه نیز اشار شدو د پایدان جندگ سدر  ،شدروع ور ای از
انواع یحریم ها اس

که از نن مه یوان با ندوان رژیدم بدین اکاممده یحدریم یدا کر

چراکه ر این ور یحریمها واجد شاخصهدای مفمدو رژیدم بدیناکاممده بدو و

اجزای یحریم یعنه اجزای ماهوی ،یصایمسازی ،اجرایه–نظاریه و سنجش کدارایه
یوکی

هند یب مجاو ه منهجم با نوان رژیم بین اکاممه یحریم اسد د سیهدشم

بین اکاممه بدون قطدب بنددی پدس از جندگ سدر  ،ظرفید

منودور ممد مشحدد و

یکام یافشهیر شدن سازمانهای بیناکاممه ،امکان مطرحشدن یحریمهای بدیناکاممده
جم

نظم بیناکاممه را فراهم ناو اس

اصو  ،قوا د و رویههایه لرک

و این سیهشم به سدا

ناو اس

که ر جم

یوکیدد هنجارهدا،

نما ینه کر ن یحریمهای

بیناکاممه ر قاکب یب رژیم بیناکاممه ا مهکنندد
این پژوهش به سازوکارهای یحریمهای بیناکاممه پس از جنگ سر ر قاکدب
مفمو رژیمهای بیناکاممه مه پر از و به نبدا پاسدخ بده ایدن پرسدش اسد

کده

یحریمهای بین اکاممه پس از جنگ سر  ،چگونه ر قاکب یب رژیم بیناکاممه قابد
یبیین اس ؟ ر پاسخ به این پرسش ،فرضیه پژوهش با اسشفا از نظریه رژیدمهدای
بیناکاممه به طور ا م و نظریه یانگ به طور اخص ،اینگونه سامان ا شدد اسد :
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یحریمهای بیناکاممه پس از جنگ سر  ،به نوان یب رژیم بدیناکاممده بده وسدیمه
اجزای ماهوی ،یصایمسازی ،اجرایه–نظاریه و سنجش کارایه این رژیم قاب یبیین

اس د ر این پژوهش ،برای پاسدخگویه بده پرسدش پدژوهش و نزمدون فرضدیه از
راهبر قیاسه_فرضیهای (راهبر نظریه نزما) اسشفا مهکنیمد هاچنان که از نا هدای

ایدن راهبددر برمدهنیددد ،ر اینجدا بدده نبدا نظریددهپدر ازی نیهددشیم بمکده ر مقددا
نظریهنزمایه قرار اریمد با این وصف ابشدا از فرضیهای نباز مدهکندیم کده از نظریده
رژیمها موشق شد اس

و برمبنای نن پژوهش را طوری سامان مه هیم کده فرضدیه

مذکور ر پریو ا هایه که به س

مهنید ،نزمو شو د

ارزیابه ا بیات ماه پیرامون پژوهشهدای انجدا گرفشده ر زمینده رژیدمهدای
بیناکاممه از یبسو و یحریمهای بیناکاممه از سوی یگر ،موخص مدهسداز کده
ا بیات پژوهش ر زمینه رژیمهای بیناکاممه ،از بنای کدافه برخدور ار اسد
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زمینه یحریمهای بیناکاممه نیز ن ار بهیاری به رشدشه یحریدر رنمدد اسد

و ر
امدا ر

مور یبیین سازوکارهای یحریم های بین اکاممه از منظر مفمو  ،خأل پژوهوه وجدو
ار و بنابراین نونوری پژوهش ،یحقیق بر روی موضوع مذکور اس
مطاکعه یحریم اساساً ر لوز مطاکعدایه رشدشه سیاسد
پارا ایم های موجو ر سیاسد
١

بدین اکامد اسد د ر بدین

بدین اکامد  ،پدارا ایم واقدع گرایده ،بدیش از یگدر

پارا ایم ها به مطاکعه یحریم پر اخشه اس
2

ضدان ننکده

٣

هاچنان که نویهندگانه چون گری کالید

هافبوئر ،یوید باکدوین و جفری شات ر این لوز قرارمهگیرندد با ایدنوجدو ،
رونه ننما را به طور شفار مور مطاکعه قرارناده هددد هاچندین ر ایدن پدارا ایم،
بررسه لقوقه یحریمها نیز چندان جای بحث ندار د باوجو نقدصهدای برشدار
مطاکعده یحدریم هدای

شد  ،نونوری این پژوهش اسشفا از نظریده رژیدم هدا جمد

چراکده

بین اکاممه و رفع نقصهای مذکور به وسیمه ایدن چمدارچوب نظدری اسد

نظریه رژیمها قا ر به یبیین بخشهای مخشمف ماهوی ،یصایم گیری ،اجرا و نظدارت
رژیم خواهد بو ضان اینکه این نظریه مهیواند از موضو ایه که هاچدون یحدریم
ارای ابعا وگانه سیاسه_لقوقه ههشند ،امکان فمم کام یری را فراهم نور د

پژوهشهدای انجدا گرفشده ر زمینده رژیدمهدای بدیناکاممده را مدهیدوان بده
پژوهش هایه یقهیم ناو که ر چمدارچوب و رویکدر سداخشارگرایه یعددیمه و
پارا ایم گروسیوسه صورت گرفشهاندد ر پژوهشهای سشه او به نقدش رژیدمهدا
اذ ان مهکنند و معشقدند که ر جمان وکد هدای ارای لاکاید  ،کدارکر اصدمه
رژیمها هااهنگ ناو ن رفشار وک ها جم

موضو ه موخص ٤اس

رسیدن به نشایج کخوا ر لدوز هدای

هرچند این کارویژ یح

5
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ساختاری و پیامدهای رژیمی :رژیمها به عنوان متغیرهای میانگیر

(1982

)Krasner,

و رژیمهای بینالمللسی ( )Krasner, 1983اشدار کدر د ر پدژوهشهدای سدشه و ،
رژیمها پدید فراگیر هاه سیهشمهای سیاسه محهوب

مهشوند (Krasner, 1982: 190-

)192د از جامه پزوهشهای پارا ایم گروسیوسه مهیوان بده رژیمهای بسینالمللسی:
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رژیمها :ظهور و سقوط رژیمهای بینالمللی ( )Young, 1982اشار کر د
ر خصوو یحریمهای بیناکاممه ،پژوهشهای صدورت گرفشده بده و سدشه

نظری و نظری–مطاکعه مور ی قاب یقهیم اس د ر سشه نخه

به مبالث نظدری

ر مور یحریمها پر اخشه شد و نظریات مربوط به بدهکدارگیری یحدریمهدا و نیدز
بررسه طراله ،اهدار ،ن ار و کارکر های یحریمها صورت پذیرفشه اس
پژوهشهای سشه نخه

از جامه

مهیوان به نظریههای تحریم اقتصا ی (زهرانده،)1376 ،

اثربخشی تحریم های هدفمند (موسهه یحقیقایه یدبیر اقشصا  ،)1386 ،تحریمهسای
مالی هدفمند :ستورالعملی برای طراحی و اجرا (موسهه یحقیقایه یدبیر اقشصدا ،
 )1387اشار کر د ر پژوهشهای سشه و دالو بدر مبالدث سدشه نخهد  ،بده
یجزیه و یحمی مور ی از یحدریم هدایه کده یداکنون میده برخده کودورها ا ادا
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شد اس  ،بحث مهشو از ناونههای سشه و مهیوان بده تحریمهای بینالمللسی
ر چشمانداز معاصر

(2009

 ،)Doxey,تحریمهای اقتصا ی؛ ایدهآلهسا و تجسار

( ،)Daoudi and Dajani, 1983بازخوانی تحریمهای اقتصسا ی ( )Hufbauer et.al, 2007و
اجبار ،ممانعت و سیگنال هی :تشریح تحریمهای سازمان مل

متحسد و اتحا یسه

اروپا بعد از جنگ سر ( )Giumelli, 2011اشار کر د
سازمان هه پژوهش بدین صورت اس

که ر گفشار او  ،بخش ماهوی رژیدم

بیناکاممه یحریم که ربر ارند بنیانهای شک هند بده رژیدم بدیناکاممده یحدریم
اس  ،سامان ا مهشو

ر گفشار و  ،فرایندهای یصدایمسداز رژیدم بدیناکاممده

یحریم که شام فرایندهای اینشرالکن ،بن–برکین و اسشکممم بو و ر مور نخهد

به یحریمهای ماکه ،ر مور و به یحریمهای یهمیحایه ،مهافریه و هواپیادایه و
ر مور سو به بعد اجرایه یحریمها اخشصاو ارند ،اشار مهشو گفشار سو به
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بخش اجرایه-نظاریه رژیم بیناکاممه یحریم اخشصاو ار کده طده نن بده نقدش

کایشه های یحریم ،والد مرکزی و گرو کارشناسان پر اخشه خواهد شد و ر نمای
ر گفشار چمار به سنجش کارایه یحریمهای بیناکاممه با بمر گیری از ادد یدرین
و جدیدیرین مرجع ر این زمینه یعنه یحقیقات کنهرسدیو یحدریمهدای هدفاندد،
پر اخشه خواهد شدد رژیم بیناکاممه یحریم ر قاکب مد زیر مور بحث و بررسده
قرار خواهد گرف د
نمودار .1.مدل رژیم بینالمللی تحریم

 .١بنیانهای شکلدهنده به رژیم بینالمللی تحریم
جزء ماهوی رژیم بیناکاممه یحریم ،طبدق نظریده یاندگ شدام اصدو و لقدوق و
قوانین اس د اصو که به معنای واقعی ها و م ها ر رژیم بیناکاممه از ننما یدا

رژیم تحریمهای بینالمللی :بنیانها ،فرایندهای تصمیمساز ،نهادهای مجری و سنجش کارایی  سیدکاظم سجادپور و فرهاد وکیلی

یدوین از نگارندگان
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مهشو و ر لکم زیربنای رژیمهای بیناکاممه و به زبان یانگ رژیمها بر ننما بنیان
نما شد اند ،ر رژیم بیناکاممه یحریم شام افزایش میزان مداخمهگرایده شدورای
امنی  ،گهشرش مبالث هنجاری ،طرح مفمو مهئوکی
یحریمها اس

لااید  1و افدزایش یعددا

که هریب از این موضو ات بهنوبه خو با ث یغییر ماهی

ر این ور شد اس د این اصو بهواسطه قطعنامههای شورای امنی

یحریمها

و پویشهای

نظا بیناکام شناسایهشد اند ر ا امه به شأن وجو هریب از این اصو خدواهیم
پر اخ

و لقوق و قوانین مربوط به ننها را بررسه خواهیم کر د

افزایش میزان مداخمهگرایه ربر ارند این پرسش اس

که نیا شدورای امنید

مشعمد بده مداخمده اسد ؟ چو چگونده ایدن افدزایش مداخمده ماهید

یحدریمهدا را

یح یأ یر قرار ا اس ؟] :زبان ما  24منوور مم مشحدد لکاید

از ایدن یعمدد

لقوقه بر مد شورا جم

اقدا بهمنظور لفظ صمح و امنی

بیناکاممه ار د ایدن

یعمد بهطور یمویحه از مشن ما  39منوور نیز برمهنید چدون ر نن مقررشدد کده
شورا باید وجو هر یمدیدی میه صمح ،نقض صمح و یا یجاوز را یودخیص ا و
باید یوصیهها یا یصایاایه راینبار صا ر کند (وکی و یحصدیمه)99 :1392 ،د امدا
ننچه ر وران پس از جنگ سر رژیم بدیناکاممده یحدریم را یحد اکودعاع خدو
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قرار ا اس  ،یفهیر موسع از ما  39منوور اس
را نهب

به ور جنگ سر به نوان مصداق یمدید میه صدمح ،نقدض صدمح و یدا

یجاوز برشار اس

و برمبنای نن به یحریم میده موجو ید هدای مخشمدف اقددا

ناو اس د این وضعی
صاللی
یقوی

که طه نن شورا موار بیودشری

شورای امنی

لشه موجب طرح مبالثه چون کشدرین نامحددو بدو ن
یوسط لقوقدانان شد اس

اخشیارات نامحدو شورای امنید

(شریف )1373 ،که لداکه از

پدس از جندگ سدر و بندابراین افدزایش

اخشیارات این شورا ر یصایم به ا اا یحریمهاس د یحریمهای شورای امنی

طه

این ور به الیمه چون نقدض لقدوق بودر یدا لقدوق بور وسدشانه بدیناکاممده،
سربازگیری از کو کان ،خوون
لاای

جنهه ر جندگ ،بده کدارگیری یدا فدراهم نادو ن

از یروریهم بیناکاممه ،یوقف فرایند صمح یا اشا ه سالحهای کودشارجاعه
)1. Responsibility To Protect(R2P

ا اا شد اند ()Carisch and Richard-Martin, 2011: 7د
گهشرش مبالث هنجاری ر سطح نظا بیناکام  ،از یگدر موضدو ایه اسد
که بر جزء ماهوی رژیم بین اکاممه یحدریم ر ور پدس از جندگ سدر یأ یرگدذار
اس  ،مارگارت اکهه معشقد اس

که الی یاز بدرای یحدریم هدا جمد

یوسدعه

هنجارهای بیناکاممه جدید ر نیاه و قرن بیهشم چو ابشددای قدرن بیهد ویکدم]،
فراسدوی الشدرا بده یکلدارچگه سدرزمینه و اسدشقال رفشده و شدام لدق یعیدین
بور ازجامه لق ارا بو ن نظا های موکراییدب سیاسده اسد د اگدر یحدریمهدای
ا النه -مث جنگ ا النه -پاسخ موجه به نقض هنجار اس  ،طیف گهدشر ای از
سیاس های اخمه و خارجه ماکن اس

به نحوی مور قضداوت قرارگیرندد کده

سزاوار چنین پاسخه باشند ()Doxey, 1996: 48د
یکه از نقشهای ممم سازمان مم  ،لااید
یحریمهای ناا ین ،جم

مخابر مخاکف

خاطه ،ابزارهای مماه جم
ابزارها از اینجم

از هنجارهدای بدیناکاممده اسد د

و بهطور ضانه یدا صدریح ،جمد

ینبیده

سشیابه به این هدر ههشند ()Elliot, 2009-10: 87د این

ممم یمقه مهشوند که ر وران پس از جندگ سدر  ،بدا پدیدد

رقیق شدن مهائ ژئوپمیشیب و بمیظ شدن مبالث هنجاری مواجه ههدشیمد ر ور
جنگ سر رقاب های ژئوپمیشیب از مطرحشدن مبالث هنجاری ر شدورای امنید
جموگیری مه کر وکه اکنون شورا نقض هنجارهای بیناکاممه را به نوان مبنایه بدر
ا اا یحریمها ر نظر مهگیر د
یکه از ممم یرین و جدیدیرین هنجارهایه که شورای امنید
بخویدن و امه ناو ن نن اسد  ،مفمدو مهدئوکی
صورت یکام یافشه مفمو مداخمه بور وسشانه اس
لق و ((لاای )) نه قیاومی
نیه

اس د این اص

ر برابر نسدیب هدای جددی لااید

جایگزین اص

موار ی که یحریمها جم

اسد د ایدن مفمدو

کده واجدد ((مهدئوکی )) و نده
ر موار ی که وکشه قدا ر یدا ماید

الز را از مدر خدو بده اد نور ،

د مداخمه مهشو و مهئوکی
لااید

لااید

ر پده رسدای

بیناکاممه را ا اا مهکندد

رژیم تحریمهای بینالمللی :بنیانها ،فرایندهای تصمیمساز ،نهادهای مجری و سنجش کارایی  سیدکاظم سجادپور و فرهاد وکیلی

سرنوش

ر موقعی های اسشعااری ،برابری نژا ی و طیدف گهدشر ای از لقدوق

از مر مده کده هدماکندون یدا بدهصدورت
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سازمان مم یحدریم هدای هدفاندد مشندو ه را ر سدا

بار نور اندد شورای امنی

 2005ر مور ارفور ،ر سال اج و کیبه ر سا  2011ا اا نادو اسد د ر
ارفور این یحدریمهدا بهدیار انددک ،بهدیار یدر و بیرمدریبط بده یگدر فودارهای
یلمااییب بو سال اج و کیبه اوکین ناونههای مهشقیم اقدامات یحریاده جمد
مهئوکی

لاای

میدان را بده ابزارهدای بیرنظدامه

بو د هرکدا از اینها ر نمای

ا ند که ر یب مور منجر به کوشه شدن لاکم قبمده و ر مدور یگدر منجدر بده
سقوط لاکم شدد
ر یددب یددالش جمد

بعددد از انشخابددات و ینفددر قددومه ر

یوقددف خوددون

سال اج ،یحریم های سازمان مم با انشوار بیانیه موداوران ویدژ بیرکد سدازمان
ر زمینه پیوگیری از نه کوه و مهئوکی

مم

لاای  ،فرانهیس ندگ 1و ا وار

کوک به کار گرفشه شدد ننها نگرانه جدی ربار "الشاا نه کوه ،جنای
2

میده

بوری  ،جنایات جنگه و پاکساری قومه" را ا ال ناو ند و پیودنما کر ندد کده

شورا گا های فوری ر جم

لاای

مهئوکی

بر ار د ر پاسخ به این نگرانهها و

3

ا امه امشناع رئیسجامور پیوین گباگبو ر پذیرش شکه
امنی

نمایشاً قطعنامه  1975را صا ر کر که مهئوکی
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از مر را مجد اً یأیید مهکر ()Lopez:n.dد

انشخابایه خو  ،شدورای

اوکیه هر وک

جم

لااید

4

ر ور پدس از جندگ سددر  ،مجاو ده یحددوالیه نیدز با ددث افدزایش یعدددا
یحریمها مه شو که این وضعی

نیز ماهی

قب را گرگون مهکندد جای شگفشه نیه

یحریمهای ا ااکه نهب

به ور هدای

که یعدا زیا ی یحدریم ر وران پدس

از جنگ سر به نوان سالح انشخابه ببینیمد سده کید ایدن اکگدوی اوکیده از یعددا
یحریمها را یوضیح مده هدد ()Stern and Druckman, 2000: 141-145د او اینکده ،ایدن
وضعی

گویای طبیع

و امنه اخشالفایه اس

که سیهشم بیناکاممه پدس از جندگ

1. Francis Deng
2. Edward Luck
3. Gbagbo
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4. Reaffirm

سر را به یصویر مهکودد شا ی اوکیه ر لدو سا  1989ر مور "پایان یاریخ"

1

و "نظم نوین جمانه" 2و هاانند نن طوکه نکویدد ور پس از جنگ سدر  ،انباشدشه
جموگیری از اخشالفات ،مدیری

از سشورکارهای گهشر خو جم

ننها و نمایشداً

ل وفص ننهاس د ر روابط بیناکام معاصر ،یحریمها ابزار ل وفص اخشالفات
ههشند ()Gottemoller, 2007-8: 99-100د و  ،محاسبه ریاضه اس
یحریمها به نوان جایگزین خاک

نظدامه ،جدذابیدر از ور هدای پیودین اسد د

خدو را مواجده بدا ا اهدای ضدعیف جمد

بیناکاممه به منظور اسشفا از نیروی نظامه نهب
ر وضددعیشه اسد

اخدذ مودرو ی

به ور جنگ سر مهبینند و این

کدده نیدداز بیوددشری بدده چنددین موددرو یشه ر ایددن صددر کاشددر

ایدئوکوژیب وجو ار د سو  ،یغییر ر پویشهای سیاسه اخمه ایداالتمشحدد ر
مور یحریمهاس د یعدا و گهشر گرو هایه که جم

ا اا یحریمهدا فودار وار

مهکنند ،بهطور قاب ماللظهای افزایشیافشه اس د اینها مخصوصاً گرو هدای قدومه
و یگر گرو های هویشه )مث کایشه امور اومه امریکا و اسرائی (نیلب) ر مدور
ایران و کیبه ،بنیا ممه کوبا -امریکا ر مدور کوبدا( ،گدرو هدای لقدوق بودری ر
برخه از موضو ات ،گرو های مهیحیان محافظهکار ر مور نزا یهدای مدذهبه و
موضو ات لقوق بوری را شام مهشوندد
بهطور خالصه ،ر یحریمهای پس از جنگ سدر  ،وکد هدای هددر اومداً
نسیبپذیریر از ننهایه ههدشند کده از یحدریمهدا اسدشفا مدهکنندد اقشصدا ننهدا
وابهشگه بیوشر و ر برخه مواقع بدازیر اسد  ،الشادا اینکده ننهدا بشوانندد یدب
لاای کنند ر سطح قدرتهای بزر

پیدا کنند ،انددک اسد

و ننهدا الشاداالً از

نخبگان اخمه الهاس فوار بیوشری مهکنندد یحریمهدا مدهیوانندد ضدربه بزنندد و
نهب

به ور های قب بیوشر نسیب وار کنند اما کارنمدی سیاسه ننهدا ر برخده

جمات چار موک اس د یوکی ائشالرهای بیناکاممده نهدب
یحریمها نسانیر اس

بده قبد و ا ادا

چراکه اجااع هنجاری بیناکاممه بهطور نهبه به وجو نمد

اس د طرح رژیم بیناکاممه لقوق بور ر کنار رژیم بیناکاممه یحریم با ث طدرح
1. The End Of History
2. World New Order
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موضوع لقوق بوری شدن یحریمها ر ور جدید شد اس د
 .2فرایندهای تصمیمساز رژیم بینالمللی تحریم
جدای از سیهشم یصایمگیری ر شورای امنی

که به صورت رساه ر منوور مم

مشحد بدان پر اخشه شد اس  ،به برخه فرایندهای یأ یرگذار ر این یصایمگیریهدا
اشار مهشو د برخه مراکز یحقیقایه بده مطاکعده چگدونگه طرالده قطعنامدههدا و
یحریمها مهپر ازند و بهنو ه ایاق فکر طراله و ا ادا یحدریمهدا ههدشند و اگدر
بخواهیم به منوأ یصایمگیری یا هادان یصدیمسدازی ر رژیدم بدیناکاممده یحدریم
بلر ازیم ،باید فرایندهایه را که یاکنون یوسط این مراکز یوکیدشد اند ،مدور بررسده
قرار هیمد ر این خصوو سه فرایند ممم وجو ار  :نخه  ،فرایند اینشرالکن کده
بر روی یحریم های ماکه یارکز اش

( )1989-1999و  ،فرایند بن-برکین که بده

یحددریمهددای یهددمیحایه ،مانو ی د هددای مهددافریه و مانو ی د هددای هواپیاددایه
مهپر اخ

( )1999-2000سو  ،فرایندد اسدشکممم کده بدر فرایندد اریقدای اجدرای

یحریمها یارکز اش

()2000-2003د ر زیر هریدب از ایدن فراینددها را بررسده

مهکنیمد
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اوکین اقدا جامع را به منظور امکانسنجه یحدریمهدای مداکه هدفاندد ،وکد
سوئیس ر سا  1998انجا ا که به فرایند اینشرالکن معرور شدد اسد د وکد
سوئیس ر پاسخ به پیونما کوفه نان ،بیرک سازمان مم مبنهبر ا ربخش کدر ن
یحریمها ،ناایندگان وک ها ،مقامات بانب مرکزی ،ا ضای بیرخانه سدازمان ممد ،
سازمانهای مخشمف بین اکاممه و بخش بانکداری خصوصه و انوگاهه را به منظور
بررسه ابزار یحریمهای ماکه هدفاند گر هم نور (موسهه یحقیقایه یدبیر اقشصا ،
)2-7 :1378د
رمجاوع نشایج به س نمد از نوهد هدای اینشدرالکن لداکه از نن بدو کده
یحریم های ماکه هدفاند از نظر فنه امکان پذیر ههشند ،اما انجا یبسدری اقددامات
جانبه ر سطوح ممه و بیناکاممه و هاچنین ر اخ

بیرخانه سازمان ممد بدرای

یوسعه هاهجانبه و ا ربخش ناو ن این ابزارها ضروری اس د
برای یوسعه بیوشر اقدامات و ارائه نشایج کاربر ی لاصد از بررسده هدایه کده

پیش از این بهواسطه فرایند اینشدرالکن ربدار یحدریمهدای مداکه هدفاندد صدورت
گرفشه ،وک

سوئیس از موسهه مطاکعات بین اکاممده یومداس وایهدون ر انودگا

براون 1خواس  ،مهئوکی

پژوهش بهمنظور یوسعه ر محصدو خداو مربدوط بده

نشایج فرایند اینشرالکن را بلذیر
شورای امنی

سشوراکعامه برای یمیه پدیش ندویس قطعنامده هدای

برای ا اا یحریم های مداکه هدفاندد و سدشوراکعا راهنادا بدرای

وک ها بهمنظور ایجا یوکیالت قانونه و مدیریشه و روشهای اجرای یحریمهدای
به پیروی از فرایند اینشرالکن ،وزارت امور خارجه نکاان با هاکداری بیرخانده
سددازمان مم د و مرکددز بددیناکاممدده یغییددر ،یالشدده را جم د

بررسدده اسددشفا از

مانو ی های مهافریه ،یحریمهای هواپیاایه و یحدریمهدای یهدمیحایه بدهوسدیمه
سازمان مم را نباز ناو د این اقدامات ،هاانند یحریم های ماکه هدفاند ،ر اریبداط
با ننهایه که مور اسشفا قرارمهگیرند ،مدهیواندد جمد
بخشهای اقشصا ی یا اشخاو مناسدبسدازی شدوند

گدرو هدا هددر معدین،

( Bonn International Center for

)Conversion, 2011د
گددرو یحقیددق کارشناسددان بدده ایددن منظددور یوددکی شددد و طدده سددا ،2000
گزارشهای پیش ندویس را یمیده ناو ندد کده ر هادایش نمدایه کارشناسدان (5-3
سامبر  )2000برروی ننها بحث شدد موارک کنندگان ر این هماندیوه نهینما ر
مور کارگرو ها نظر ا ند ،بمکه طرح های خو را ر محشوای وسیع بحث یحریمها
جایابه ناو نددد گدزارش هدای نمدایه بدا یفهدیرهای مدریبط از بحدث کارشناسدان
ر"طرالدده و اجددرای یحددریمهددای یهددمیحایه و مهددافریه و یحددریمهددای مددریبط

هواپیاایه :نشایج فرایند بن-برکین"منشور شدد این سند بده هادرا کشابچده راهنادای
اینشرالکن ر نوهد

 22اکشبدر شدورای امنید

ر اخشیدار ایدن شدورا قرارگرفد د

یافشههای نمایه فرایند بن–برکین را مهیوان بر این اساس ذکر کر :

 )1را ل هدای مربدوط بده اجدرای یحدریمهدای یهدمیحایه :اسدشفا از زبدان
اسشاندار ر طراله قطعنامه های یحای کنند یحدریمهدای یهدمیحایه یوسدعه بده
1. Tomas Watson Institute For International Studies Brown University
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ایفاق نراء کیهشه از کاالها و خدمایه که ذی یحریمهای یهدمیحایه قرارمدهگیرندد
بازبینه اجرای یحریمهای یهمیحایه بهطور منظمد
 )2را ل های مربدوط بده اجدرای مانو ید هدای مهدافریه :اسدشفا از واژ

"مانو ی

مهافریه" که معنای وسیعیری نهب

به "مانو ی

ویدزا" ار یعیدین

قیق اهدار و کحاظ ناو ن مانو ی ها به کهانه که رفشار نخبگدان را یحد یدأ یر
قرارمه هند (مث ا ضای خانوا ننها) کحاظ ناو ن اقدامایه جم
افرا جم

لذر ناموان از کیه

قدا ر نادو ن
یعیدین زمدان و

کحاظ ناو ن رویههدایه جمد

چگدونگه معافید هددا و اسدشثناهایه کدده بایددد بدده مانو ید هددا ا شددو یعیددین
محدو ی های زمانه برای مانو ی های مهافریه که ماکن اس
نهب

اهای

کدمیدری

به یحریمهای یهمیحایه اششه باشندد
 )3را ل های مربوط به اجرای مانو ید هدای هواپیادایه :چنددین شدک از

مانو ی های هواپیاایه وجو ار که از یب مانو ی
مانو ی

هواپیادایه ویدژ یدا یدب

کمه ر مهدافرت هدوایه بدیناکاممده رجدهبنددی مدهشدو بده دالو ،

مانو ی ها به خاطر یأمین خدمات خطدوط هدوایه هددر و یعطیمده فدایر ننهدا
ماکن اس

کحاظ شو

قیق بو ن ر یعیین اسشثناها و معافی ها ر مانو ی هدای
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یحای شد کحاظ نادو ن فرصد
هواپیااهای هدر جم

بازگو

قبد از یحاید مانو ید هدای هواپیادایه بده
به پایگا مبدأ خو د

فرایند اسشکممم بر این فرض اس
این فرایند قصد بر نن اس

که اجرای یحریم هدفاندد ،مدث ر اسد د ر

که یحریم یوسط زنجیر ای از اقدامات ،که یاا سدطوح

یصایم گیری ازجامه شورای امنی  ،کایشه یحریم ،وک هدای ضدو ،سدازمانهدای
اجرایه ،سازمانهای وکشه بیناکاممه ،بخش خصوصه و سازمانهدای بیر وکشده را
ربر مهگیر  ،اجرا مهشو (موسهه یحقیقایه یددبیر اقشصدا  )8-12 :1386 ،نشدایج
فرایند اسشکممم ر  10محور بهصورت یوصیههایه خالصه شدد اسد 1 :د طرالده
قطعنامه های یحریم و ر نظر گرفشن اجرای نن 2د لفظ لاای

رژیم یحریم هدا 3د وجدو اکزامده نظدارت ،پیگیدری بمبدو و یقوید
سریاسر ور یحریم 4د افزایش قدرت یحریم از طریق بیرک
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بدین اکاممده بدرای
اقددامات ر

5د نموزش مطاکدب

بیوشر و مشفاوت از کایشه ضدیروریهم سازمان مم مشحد 6د نیاز به ظرفی سازی و

برنامههای نموزشه برای افزایش کارایه یحریم 7د یقوی

اجرای یحدریم بدهوسدیمه

مدکه قانونه 8د یفاوت ر اجرای یحریمها ،بهشه بده ندوع یحدریم 9د یعیدینکنندد
ر یحریمهای هدفاند 10د گزارش اجرای یحریمد

بو ن ق

 .٣بعد اجرایی -نظارتی رژیم بینالمللی تحریم
مهئوکی

ر یحریمهای یبجانبه امریکا ،وزارت خزانده اری ایدن مهدئوکی

را اراسد د ر

ایحا یه اروپا مهئوکی

اجرای یاا یحریمهای نظامه به مدد یدبیدب کودورهای

ضو گذاششهشد اس د مهئوکی
مانو ی

اجرای سایر یحریمها ازجامده مداکه و یجداری و

پرواز به مد کایهیون اس  ،زیرا این یحدریم هدا محددو ی

ر جامعده

اقشصا ی اروپا را نیز شام مهشوند (یواکیم )5 :1386 ،شورای ایحا یده اروپدا نیدز
مهئوکی

نظارت را بر مد ار د
ر یحریمهای بیناکاممه مریبط به شورای امنید  ،هرچندد اجدرای یحدریمهدا

به مد یبیب ا ضا گذاششهشد اس

امدا شدورای امنید  ،نمدا کایشده یحدریم را

بهطور اخشصاصه برای هر رژیم یحریم به نوان رکن فر ه شورا برمبندای مدا 29
یأسیس کر اس

یا ر لوز اجرا و نظارت بر یحریم فعاکید

ایجا ارگان های فر ه ،بند  28سشورکار موق
«شورای امنی

شورای امنی

کنددد مبندای یگدر
اس

کده مده گویدد:

مه یواند یب کایهیون ،کایشه یا یب گزارشگر را برای یب موضدوع

خاو یعیین کندد شورای امنی

یعدا ی ارگان فر ه برای یهمی اجرای یحدریم هدا

ازجامه کایشه های یحریم ،کایهیون های خمع سالح و کایهیون های یحقیدق ،گدرو
کارشناسان و سازوکارهای نظاریه یأسیس ناو » ()www.un.org,1 March 2015د
کایشههای یحریم ،اومهیدرین ندوع ارگدان فر ده ههدشند کده بدرای یهدمی
مدیری  ،نظارت و اجرای یحریم ها ایجا شد انددد کایشده هدای یحدریم شدام یدب
ناایند از یکایب ا ضای شورای امنی

مه باشند و ریاسد

نن سداالنه بدین ا ضدا

چرخوه خواهد بو رئیس و و معاون کایشه ر نباز هرسا انشخاب مهشوندد
کایشه های یحریم نقش برجهشه ای را ر نظارت بر اجرای قطعنامه های شدورای
امنی

ر یحریم های هدفاند ارندد وظدایف بررسده و بدازبینه اقددامات صدورت
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بهگوندهای کده
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گرفشه وکد هدای ضدو بدرای اجدرای یحدریمهدا (شدام

رخواسد

و ریافد

گزارش های ور ای) و نظارت بر نقض یحریم به مرکز کایشه هدای یحدریم واگدذار
شد اس د کایشه هدای یحدریم وظیفده یمیده و نگمدداری کیهد

افدرا و نما هدای

(کوورها ،سازمانها ،شرک ها) مدریبط بدر یحدریمهدا را بر مدد ارنددد ر چندین
موار ی که معاوالً گروهه مهشق از کارشناسان و یدا ندو ه مکدانیز نظداریه نیدز
وجو ار  ،کایشه یحریم لاای

الز را از کارشناسان به ا مه نور یا یحقیقات

ننان مطابق با قطعنامههای شورای امنی

انجا شو د

ریاف  ،ینظیم و ارائه گزارش هایه از نشیجه کار نن ها به شورای امنید
یگر وظایف کایشه های یحریم اس د هاچنین ماکن اسد
سازمان مم نیز رخواس

هاکاری نااید ،به نوانمثا

نیدز از

از نما هدای یخصصده

رخواسد

انجدا ارزیدابه

یأ یرات انهانه رژیم یحریم های خاو به طور معاو وظیفه بررسده نشدایج انهدانه
یحریم و سایر معافی

ها ر مقاب اقدامات یحریم نیز بر مد کایشه یحریم گذاشدشه

شد اس د رواقع کایشه های یحریم وجده ادومه سدازمان ممد
مه باشند چراکه مهئوکی

رزمینده یحدریم

انشوار هاه اطال ات مربوط به الکا مدنظم یحدریم کده

مخاطب نن خو کایشهها ههشند را از طریق ایجا پایگا های خبری به مد ارندد
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اوکین کایشه یحریم ر سا  1968جم

نظارت بر یحریم میه رو زیا یودکی

شدد یاکنون کایشههای مخشمفه یأسیس و منح شد اس

ر  14نوامبر  ،2014شام کایشه قطعنامه  751و ( 1907سدوماکه و اریشدر ) ،کایشده
قطعنامه  1267و ( 1989اکقا د و طاکبدان) ،کایشده قطعنامده  ( 1518دراق) ،کایشده
قطعنامه ( 1521کیبریا) ،کایشه قطعنامه ( 1533جاموری موکراییدب کنگدو) ،کایشده
قطعنامه ( 1572سال

اج) ،کایشه قطعنامه ( 1591سدو ان) ،کایشده قطعنامده 1636

(کبنان) ،کایشه قطعنامه ( 1718جاموری خمق کر ) ،کایشده قطعنامده ( 1737ایدران)،
کایشه قطعنامه ( 1970کیبه) ،کایشه قطعنامده ( 1988طاکبدان) ،کایشده قطعنامده 2048
(گینه بیهائو) ،کایشه قطعنامه ( 2127جاموری افریقدای مرکدزی) و کایشده قطعنامده
( 2140یان) ههشند ()www.un.org, 2 March 2015د
نقش کایشه یحریم  1737ر ا بهدیار لدائز اهاید
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اما کایشههای یحریم فعا

خواهدد بدو چراکده

هاان گونه که بیان شد ،ر رویه شورا ر اریباط با یحریم ها هاوار یفاسیر مخشمفده

از قطعنامههای صا ر ارائه شد اس

و ر این راسشا نقش کایشههای یحدریم بهدیار

چواگیر اس د کایشه های یحریم خدو  ،شدورای امنید

کوچدب یدری ههدشند کده

نسانیر یصایمگیری ناو و کمیر کانون یوجمات خارجه بو اند (زمانه و سا ات
میدانه)42 :1385 ،د و نما یگر ر زیرمجاو ه کایشه یحریم وجو ارند کده بده
این کایشه ر ایفای مهئوکی ها کاب مهناایدد
کانون یااس:1شورای امنی

جم

مطائن شددن از رونددهایه کده منصدفانه و

ننها را ماکن مدهسداز  ،هاچندین جمد

ا طدای اسدشثنائات بور وسدشانه ،ر 19

سامبر  2006قطعنامه  )2006( 1730را یصویب ناو که طه نن از بیرکد جمد
یأسددیس والددد مرکددزی ر چمددارچوب بیرخاندده (رکددن فر دده شددورای امنی د )
رخواس

ناو یا یقاضاهای لذر را ریاف

نادو و بده وظدایف مودروح ر

قطعنامههای مذکور ا ناایدد
این نما مرکزی خواند مهشو زیرا برای یاا کایشدههدای یحدریم کده فعدا
ههشند کار مهکندد وظیفه اصمه والد مرکزی ،ریاف

یقاضاهای لذر از فمرسد

از سوی مد یان (شدام افدرا  ،گدرو هدا و مثسهدایه کده ر فمرسد
قرارگرفشه اند) اس د شخصه که مد ه خارج شددن از فمرسد
قبمه لذر از فمرس
اقام

یا مح سکون

(که از طریق ا ن رخواس

به وک

یحدریم هدا

اسد  ،بدین روش
مشبوع یا وک

بو ) و روش جدید (که از طریق ا ن رخواس

محد

مهشقیم به

والد مرکزی اس ) ،لق انشخاب ار د بااین لا  ،یصایم نمایه ر خصوو لذر
از فمرس

با کایشه یحدریمهدا اسد

کده براسداس اجاداع یصدایم گیدری مدهکندد

()Clemens, 2008: 1529د
گرو کارشناسان 2گرو کارشناسان ،یب نما نیادهقضدایه یدا بده بدارت بمشدر
ا اری اس

که صاللی

برای خروج از فمرس

رسیدگه به موار خاصده از رخواسد هدای ارائده شدد
یحریم را ار د ازجامه موار موابه ایدن نمدا مده یدوان بده

گرو های نظاریه مشعد ی که مشعاقب معاهدات لقوق بودری سدازمان ممد مشحدد
1. Focal Point
2. Panel of Experts
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شفار بو ن قرارگیری اشخاو و موجو ی ها ر فمرس های یحدریم و لدذر از
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یأسیس شد اند ،نظیر کایشه لقوق بودر و کایشده ضدشدکنجه اشدار کدر د اگرچده
یصایاات نن ازنظر لقوقه الز االجرا نیهشند ،اما ر سطح وسیعه پذیرفشه شد انددد
به الو امکان سشرسه مهشقیم افرا به گرو وجو ار (زمانه و مظاهری:1390 ،
)144-145د ر مور یحریم ایران ،شورای امنید

ر پداراگرار  29قطعنامده ،1929

کایشه یحریم با  8کارشناس یأسیس نادو یدا بده

گرو کارشناسان را یح

هدای

کایشه ر ایفای مهئوکی

های مذکور ر پداراگرار  18از قطعنامده  )2006( 1737و

پاراگرار  28از قطعنامه  )2010( 1929کادب ناایدد ()www.iaea.org, 7 March 2015د
گرو کارشناسان مربدوط بده یحدریم هدای ایدران ر هریدب از قطعنامده هدای 1984
( )2013( 2105 ،)2012( 2049 ،)2011و  ،)2014( 2159به مدت یب سا یادیدد
شد اس د
 .٤سنجش کارایی تحریمهای بینالمللی
جم

روشن شدن ننچه ر این بخش از کدارایه یحدریمهدا مدور نظر اسد  ،بایدد

کارایه را از چند مفمو یگر یفکیب کنیم:
 )1ا ر 1:هزینه یحریم بر کوور یحریم شوند که مهیواند ارای ا رات سیاسده،
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اقشصا ی و فرهنگه باشدد
 )2مطموبی  2:مطموبید

یحدریم ر نید بده اهددار مدور نظر ،یعنده هزینده

یحای شد بر کوور یحریم شوند منمای هزینه ا اا یحریم بدرای کودور یحدریم
کنند اس د
 )3مطموبی

نهبه 3:یحریم ر مقایهه با سایر ابزارهای موجدو مثد جندگ و

یلمااسه از چه مطموبیشه برخور ار اس د
با یوضیح این سه مفمو موخص مهشو که ایدن مفداهیم بدا کدارایه 4کده بده
معنای مث ر بو ن ر نی به اهدار مور نظر و یأ یر یحریم بر رفشار و ماهید

رژیدم

اس  ،یفاوت ار د
1. Impact
2. Utility
3. Relative Utility
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4. Effectiveness

ر میان محققان بر سر کارایه یحریمها اجااع وجو ندار اما اکثری

محققدان

بر ناکارنمدی یحریمها صحه مهگذارندد هاانطور که ا دای او ی و ا داس جدانه
ر بررسه خو از هف

هه یحقیقات و ا ال نظرهای وکشه ر مدور یحدریمهدا

نوان ا اند ،این نظریه که اقدامات مزبور اهر بیرمو ر کوور اری اس  ،یقریباً بده
صوت امری بدیمه جمو گر شد اس

(زهرانه)65 :1376 ،د محققان یگری چدون

گاکشونگ ،واکنهشین و هافبوئر و جفری شدات نیدز بدر ناکارنمددی یحدریمهدا یأکیدد
یحریمها مث ر نیهشند ،به مبارز مهطمبدد از ایدن نظدر یوسدط یویدد باکددوین قویداً
لاای

به ا نمد وی اسشدال مه کند که برخالر یأکیددهای مکدرر مجریدان و

محققین ،یحریمها واقعاً مث ر ههشند و موک واقعه بارت از فمدم ریافد
اس

شدد

(زهرانه)65 :1376 ،د
اینکه یحریمها از چه میزان کارایه برخور ار ههشند ،نیاز به مطاکعده و بررسده

میدانه ار د یاکنون مث ریرین و گهشر یرین مطاکعه بر کارایه یحریمها مربدوط بده
موسهه اقشصا بیناکام  1اس
 1990نوان کر اس

که  116مور یحریم را ر فاصمه سا های  1914یدا

و با اسشفا از سیهشم رجهبندی ،سعه بر این نکشه ار که

نیا یحریمها ر کوور هدر ،مقاصد کوور یحدریم کنندد را بدرنور سداخشه و نیدا
سبب اصمه یغییرات ر کوور هدر بدو اسد ؟ طبدق نشدایج ایدن مطاکعده ،ندرخ
موفقی

کمه برای این  116مور  ،ینما  34رصد بدو اسد د بدهایدنیرییدب ،ایدن

یحریمها بهطور مشوسط ر یبسو لد مور انشظدار ظداهر شدد انددد هاچندین 52
مور از ننها ،یحریمهای یبجانبه از سوی ایاالتمشحد میده کودورهای مخشمدف
بو که ینما شش مور از ننها موفق یوخیص ا شد و پنج مور از ننها شدام
کابهای ماکه ،وا ها و سرمایهگذاری یجاری بو اند (مصدطفه نذری-25 :1387 ،
)24د
برخه از محققین معشقدند که یحریم های هدفاند از کارایه بیوشری نهدب

بده

یحریم های جامع برخور ار ههشند هرچند هنوز بر روی موازین لقدوق بودری ر
)1. International Institute Economic(IIE
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مهکنندد یدگاهه یجدیدنظرطمبانه نیز وجدو ار کده ایدن ا شقدا ادومه را کده
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یحریم های هدفاند و نیز سازوکارهای اجرای این نوع از یحریمهدا بحدث بهدیاری
وجو ار و به نظر مهرسد یا یحقق موازین لقوق بوری ر ایدن ندوع یحدریمهدا
١

فاصمه وجو ار د کاسگرو ر این خصوو معشقد اس

که یحدریمهدای هدفاندد

چنانچه به رسشه هدر گذاری شوند و یا زمانه که فرسشندگان بر اهای
مشفقاکقو باشند ،نهب

اهدافودان

به یحریمهای جامع از کارایه باالیری برخور ارند (موسهه

یحقیقایه یدبیر اقشصا ( ،ب))51 :1386د جم

سنجش این ا ا جدیدیرین گزارش

کنهرسیو یحریمهای هدفاند کده مربدوط بده ندوامبر سدا  2013اسد
یحریم را مور مطاکعه قرار ا اس  ،مور بررسه قرارمهگیدر

و کدارایه

( Targeted Sanctions

)Consortium, 2013: 23-12د
رژیم یحریمها طه زمان گرگون مهشوندد برای مثا  ،یحریمهای سازمان ممد
میه سوماکه ر مدت  20سا ا امه اششه اس

اما اهددار نن هدا از چیدزی کده ر

ژانویه  1992به نبا نن بو اند یا به امدروز گرگدون شدد اسد د طده ایدن ور
اهدار اساسه رژیم یحریم ها چار یغییر شد  ،زمینه ا اا یحریم ها به طور اساسده
گرگون شد و لشه یحریم شوندگان اوکیه یگر مطرح نیهشندد اگر به یحریم هدایه
که بهصورت مور -کوور بررسه مهشوند ،بهصورت والد منفر نگدا شدو  ،فمدم
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یحمیمه یفاوتها و نوسانها ر هر رژیم طه زمان بیرماکن خواهدد بدو د بده ایدن
کی  ،این یحمی یحریمهای گهشر مور -کوور را بده ور هدای مشفداوت 2کده ر
هریب از این ور ها ،رژیم یحریمها به کحداظ اهددار ،اندواع ،یحدریم شدوندگان و
زمینه ،پایدار مهمانند یقهیم مهکندد این شیو  ،ارزیابه قیق یر اقددامات ایخاذشدد
بهوسیمه شورای امنی

بهمنظور سشیابه به اهدار مشفداوت خدو  ،ر طده زمدان را

امکانپذیر مهساز د
بیوشرین میزان ر مطاکعات یطبیقه کارایه یحریمها (که یحریمهای هدفاندد را
به هارا یحریمهای جامع و اقدامات یبجانبه یجایع مهکند) ،نوان از این ار که
یحریمها ر یبسو از موار مث ر ههشندد یحمی ها از  62ور یحریمهای هدفاند
سازمان مم طه  22سا نوان مه هد که یحریمها ر اجبدار ،ماانعد

یدا سدیگنا
1. Kasgro
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2. Episodes-Periods

ا ن به یحریم شوند بهطور میانگین ر  %22از موار مث ر ههشندد کارایه یحریمها
از طریق و مشغیر ارزیابه مهشو  :نشیجه سیاسه و سمم یحریمهای سازمان ممد

ر

لصو به نشیجه مور نظرد نشیجه سیاسه با یب مقیاس  5امشیازی ارزیابهشد اسد ،
 1کاشرین یأ یر و  5بیوشرین یأ یر را نوان مه هد و سمم یحریمهای سدازمان ممد
ر یب مقیداس  6امشیدازی ارزیدابهشدد اسد د سدمم منفده و  5ممدمیدرین سدمم
یحریمهای سازمان مم

ر لصو به نشیجه را نوان مه هددد فقدط وقشده اقددامات

اس
 3اس

و وقشهکه سمم یحریمهای سازمان مم
که این بدین معناس

ر لصو به نشیجه لداق

که یحریمها ،اقدامات یگر را یقوی

این اکگو وقشه جاکب یر و لاوی اطال ات بیوشری اس
اهدار مشفاوت یحریمها یقهیمشد اسد
ماانع

ر مقیداس

کر اندد

که یحمید بدر مبندای

(بده ندوانمثدا اجبدار بده یغییدر رفشدار،

از فعاکی های یب یحریم شوند یا فرسشا ن یب سیگنا قدریاند)د ر این

نقطه پهمهبریم که یحریمهای هدفاند که به نبدا اجبدار بده یغییدر رفشدار یحدریم
شوند ههشند ،با یأ یر کمیری ا مهکنندد این یحریمها ر اجبدار بده یدب یغییدر
رفشار فقط ر  %10از موار مث ر ههشندد ر مقاب  ،یحدریمهدا ر ماانعد

از رفشدار

یحریم شوند (افزایش هزیندههدا و یربیدب بده یغییدرات ر اسدشرایژی) ،یقریبداً ر
یبسو از موار یا  %28موار مدث ر اد مدهکننددد ایدن یحدریمهدا ر فرسدشا ن
سیگنا ها به مخاطبان یحدریم شدوند یقریبداً مدث ر ههدشند چراکده ر  %27مدوار
اینچنین مهکنندد
جدول  .1توزیع کارایی تحریمها

اجبار
ممانعت
فرستادن سیگنال

موثر
%10
%28
%27

ترکیبی
%27
%22
%44

غیرموثر
%63
%50
%29

()Targeted Sanctions Consortium, 2013: 14

کنهرسیو یحریمهای هدفاند هم مجاو ه ا های کاه و هم ارزیابه کیفه از 22
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سازمان مم مث ر کحاظ مهشو که نشیجه سیاسده ر مقیداس  4یدا  5ارزیدابهشدد

رژیم یحریم سازمان مم مشحد را بمبو بخوید اس د ور های موخص ر رژیدم

یحریمهای هرکوور ،والد اصمه یحمی را یوکی مه هدد و پایگدا ا هدایه کده 59

ایجا شد اند ،شام  62مور برای یحمی یطبیقه ،با  288مشغیر برای هرکدا اسد د
خالصههای اجرایه کیفه از هر مور -کوور ،برمبنای یب اکگوی وسیع از ناصدری
که برای هر ور کحاظ شد اند ،یمیه شد اس د
وام زیر بررسه شد و بهوسیمه هرگرو یحقیقایه بهمنظور ارزیابه پیوسشه و
جامع کارایه یحریمهای سازمان مم طبقهبندی شد اند:
 )1زمینه :موقعی

یحریم های سازمان مم

ر مور پیودینه ندزاع مودخص یدا

یمدید ،وک های ضوی که بهصورت مهشقیم یحد یدأ یر قرارگرفشدهاندد ،سدازمان
منطقهای مریبط ،اریباط با یحریمهای یبجانبده یدا منطقدهای موجدو  ،مقدد بدو ن
یمدید به یحریم بدر ا ادا یحدریم و نشدایج مودخص وقدایعه کده با دث یحاید
یحریمهای هدفاند شورای امنی

مهشو را یصویر مهکندد

 )2هدر :یحریمهایه را که اهدار مشفاوت وکه هازمان ارند -اجبار به یغییدر
رفشار یحریم شوند ماانع

از فعاکی های مانوع بهوسیمه محدو ناو ن سشرسده

یحریم شوندگان به منابع ضروری و سیگنا

ا ن/برچهبز ن به یحریم شدوندگان

نقض هنجارهای بیناکاممه– شناسایه مهکندد یدب ارزیدابه قیدق از اهددار

باب

سیاسه موخص یحریمها که خواس
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

 )3اهدار/هنجارها :یحریمها جم
و امنی

پیورف

را ار  ،الز اس د

پاسخ به مجاو های از یمدیدات بده صدمح

بیناکاممه اسشفا مهشوند :نزاع مهمحانه (نیشبس رگیریها ،مدذاکر ر

مور یب یوافق ،امه کر ن موافق نامههای صمح ،لاای
با یروریهم ،مقابمه با سالحهای کوشارجاعه ،لاای
مدیری
لاای

منابع مث ر و لاای
یا یقوی

از لقوق بور) ،مقابمده

از نشایج انشخابات ،لااید

از بیرنظامیاند هاه یحریمهای سازمان مم

از

ر جمد

هنجارهای بیناکاممه سیگنا مه هدد

 )4یحریم شوندگان :برای هر هدر از یحریم معادوالً چنددین یحدریم شدوند
وجو ار (مثا رهبری وک  ،گرو شورشه ،یهمی کنند های فعاکی های مانوع،
یا لاای کنند های کمیدی)د یوخیص یحریم شدوندگان بده ویدژ جمد
ماانع

اجبدار یدا

ممم اس  ،هاچنان که یحریم شوندگان و لامیدان ننهدا (مانندد بدازیگران

بومه ،منطقهای یدا جمدانه چدون هاهدایگان و سدازمانهدای بیر وکشده) مدهبایدد
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یوخیص ا شد و از طریق یحریمهای سازمان مم به ننها سیگنا

ا شو د

 )5نوع یحریم :مجاو ه گهشر ای از یحریمها ر سشرس اس
شخصه (مهدو کر ن ارایهها و مانو ی
یحریم یهمیحات (کاالهای خاو با قابمی

یحدریمهدای

مهافرت یا محدو ی های اخذ ویدزا)،
اسشفا

وگانه) ،یحریم های لا ونقد

(مانو ی های پرواز یا کوشیرانه) ،کاالهدا (مثد نفد  ،اکاداس ،اکدوار و بیدر ) یدا
اقدامات ماکه اینها باید بر مبنای شرایط ویژ مریبط بده یحدریمشدوندگان انشخداب
شوندد
ناه شوند و یقریباً هایوه ربرگیرند اقدامات یلمااییدب ههدشندد امیدات لفدظ
صمح سازمان مم  ،ارجاع به ا گا های لقوقه بیناکاممه یا اسشفا از زورد رجه و
هااهنگه این ابزارها ر سشیابه به یرکیب مناسدب ابزارهدا جمد
سیاسه ارای اهای

یحقدق اهددار

اس د

 )7یددأ یرات مهددشقیم و بیرمهددشقیم :یددأ یرات اقشصددا ی ،سیاسدده و اجشاددا ه/
روانوناسه یحریمها معاوالً فقط پس از ا اا یحریمها قابد یودخیص اسد  ،امدا
مهباید ر طرح رژیم یحریمها و ر اریباط با اهدار یحریمها کحاظ شو د
 )8نشایج ناخواسشه :هم نشایج منفه یحریمها (مث یقوی

رهبدری و گدرو هدای

سیاسه ،افزایش فها و جر  ،یغییر مندابع ،یحاید بدار بدر کودورهای هاهدایه یدا
نگرانه های بور وسشانه) و هدم نشدایج مثبد

نن (مثد افدزایش ظرفید

نظداریه و

اجرایه ،افزایش ا شبار سازمان مم ) ،باید قب از یحای پیشبینه شدد و طده ور
یحریمهای سازمان مم رصد شوندد
 )9فرار از یحریم :یالشها جم

فرار از یحریمها هاوار ایفاق مهافشد و بایدد

پیشبینه شو د روشهای معاو شام یغییدر یجدارت از طریدق کودورهای جمدان
سو و شرک های ر پوشش ندا هدای یگدر ،اسدشفا از پیاانکارهدای خصوصده
(بازار سیا ) ،بندرهای امن ذخایر موجو اس د
مجاو ه شاخص های مذکور مهیواند میزان کارایه یحریمهدای بدیناکاممده را
موخص نااید و به نوان بخش پایانه رژیم بیناکاممه یحریم بازخور یحریمهدا را
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 )6یعام با یگر ابزارهای سیاسه :یحریمها هرگدز بدهینمدایه بده کدار گرفشده

موخص ناایدد
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نتیجهگیری
یحریمهای بیناکاممه به نوان یب پدیدد بدیناکاممده ارای یداریخ یکداممه اسد د
یحریمهای جامعه مم به نوان نخهشین یجربه یحریمهای بیناکاممه ارای لداقمه
از ویژگههای سازمان یافشگه اس د یحریم های سازمان مم مشحدد ر وران جندگ
سر  ،ر این ویژگه گامه بهجمو بو و نمایشاً یحریمهای سازمان مم مشحد پدس از
جنگ سر  ،از سطح باالیه از سازمانیافشگه برخور ار اس

به گونهایکه مدهیدوان

از ننها با نوان یکام یافشهیرین یحریمهای بیناکاممه یا کر د بنابراین ،ر پاسخ بده

پرسش پژوهش با امیدات پژوهوده یوصدیفه–یبیینده و امیدایه نادو ن نظریده
رژیمهای بیناکاممه بر روی پدید یحریمهای بیناکاممه بدا اسدشفا از چمدارچوب

نظریه یانگ شام اجزای ماهوی ،یصایم سازی ،اجرایه–نظاریه و سدنجش کدارایه
رژیم بیناکاممه یحریم به یوریح مخشصات این رژیم بیناکاممه پر اخشیم که طه نن
موخص شد افزایش میزان مداخمه گرایه شورای امنی  ،گهشرش مبالث هنجداری،
طرح مفمو مهئوکی

و افزایش یعدا یحریمها ،ناصر یوکی هندد جدزء مداهوی

این رژیم بیناکاممه و بنیانهای اصمه ایدن رژیدم ههدشندد فراینددهای یصدایمسداز
اینشرالکن ،بن–برکین و اسشکممم که بر طرالده قطعنامدههدا یأ یرگدذار بدو اندد نیدز
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به نوان ناصر یوکی هند جزء یصایمساز یمقه مدهشدوند کایشدههدای یحدریم،
والد مرکزی و گرو کارشناسان که جزء اجرایه و نظاریه رژیم بیناکاممده ههدشند
و نمایشاً شاخص های سنجش کارایه که جزء پایانه این رژیم بدیناکاممده محهدوب
مهشوندد رژیم بیناکاممه یحریم ر قاکب یب مد

ر ناو ار زیر نوان ا اس
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 زمانه ،سیدقاسم و مظاهری ،جاویدد 1390د یحریم های هوشاند شورای امنی ر پریوقطعنامه  :1929لفظ یا یمدید صمح؟ ،مجله حقوقی بسین المللسی ،سدا بیهد و
هوشم ،شاار 44د
 شریف ،محادد  .1373کشرین نامحدو بو ن صاللی شورای امنی  ،یمران :انتشسارتاطالعات ،چاپ او 1373 :د
 وکی  ،امیرسدا د و یحصدیمه ،زهدراد 1392د ایدران و یحدریمهدای بدیناکاممده ،یمدران:انتشارات مجدد
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