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 چکیده  مقالهت اطالعا
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 03/08/1400 انتشار: تاریخ

 اجباری ماهیت با اقدامات از ایمجموعه الملل،بین حقوق در هاحریمت هدف: و زمینه 

 رعایت به غیرمتعهد افراد یا المللیبین بازیگران ها،دولت ساختن وادار آنها هدف که هستند

 تحریم صادرکننده نهاد نظر مورد سیاست و خواست از پیروی یا المللبین حقوق هنجارهای

 محیط برای المللیبین هایتحریم که است پیامدهایی دادن اننش پژوهش هدف این .باشدمی

 محیط زیست، حفظ اهمیت به توجه با شود،می تالش همچنین دنبال دارد. به زیست

 بازسازی و حفظ در مختلف المللیبین هایسازمان و تعهدات کشورها نیز و آن یکپارچگی

 با المللی،بین اسناد در هاانسان شده شناخته رسمیت بنیادینِ به حقوق نیز و زیست محیط

 حقوق و تعهدات این با آنها سازگاری میزان ها،محیطی تحریمزیست پیامـدهای به توجه

 .شود سنجیده بنیادین

-می تحلیلی توصیفی صورت به تحقیق روش بوده، نظری نوع از تحقیق این ها:روش و مواد

 و کتب اسناد، به مراجعه با و است یاکتابخانه صورت به اطالعات آوریجمع روش باشد،

 .است گرفته مقاالت صورت

 زیست نظیر محیط بر منفی ساز پیامدهایزمینه ایران مورد در هاتحریم اعمال ها:یافته

 انتقال در محدودیت ایجاد نفت، فروش در محدودیت اثر بر دولت ارزی درآمد منابع کاهش

 در ایرانی دانشجویان آموزشی روند در اخالل بنزین، واردات در محدودیت فناوری، و دانش

 مردم و دولت هایاولویت شمار از زیست محیط که ایگونه به باشد؛می... و کشور از خارج

 .است شده خارج

 متون، اصالت رعایت ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در مالحظات اخالقی:

   .است شده رعایت داریو امانت صداقت

 یک کل بـر فشار و جمعی دسته تنبیه موجب هاتحریم اعمال که آنجا از گیری:نتیجه

 .است ناسازگار المللیدر اسناد بین مندرج شده پذیرفته اصول و تعهدات با شوند،می جامعه
 

 کلیدی: واژگان

 تحریم

 تعهدات

 المللبین

 محیط زیست

 ایران

 

 

 ول:ؤمس نویسنده  

 مسعود اخوان فرد

ن، نجف آباد، ایرا پستی: آدرس

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، 

 گروه حقوق.

ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 واحد تهران شمال.

 16511-53311 کد پستی:

 21-77009800: تلفن

 الکترونیک: پست

mfardlaw@yahoo.com 

 

 

http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0003-2812-7006
https://orcid.org/0000-0002-5076-2893


 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  صابرپور و همکاران

 

 418 

 

 مقدمه. 1

 بسیار تحریم از کشور حقوقی جامعه در اخیر، هایسال در

 انواع سریع گسترش امر، این علت. است آمده میان به نسخ

 سرأ در و المللیبین مختلف نهادهای که است هاییتحریم

ایران و سایر  علیه متحد، ملل سازمان امنیت شورای آنها

 به وفور به بشر تاریخ طول در ابزار این. اندکرده اعمال کشورها

 بکارگیری النی،طو پیشینه این وجودِ با. است شده گرفته کار

 دلیل که است یافته افزایش بسیار معاصر دوران در تحریم ابزارِ

 جنگ، ابزار به توسلِ از پرهیز برای تالش توانمی را آن اصلی

 استفاده. دانست جهانی جنگ دو از بشر تلخ تجربه به توجه با

 امنیت و صلح» فظـح رایـب زاریـاب وانـعن هـب حریمـت از

 در اما شد؛ بینیپیش هم ملل سازمان منشور در «المللیبین

 قطب دو هایقدرت تضادهای و هارقابت که سرد جنگ دوران

 بود؛ گذاشته تأثیر هم ملل سازمان عملکرد بر جهان مسلط

 جنوبی جنوبی و آفریقای مورد رودزیای در تنها امنیت شورای

 دوقطبیِ  نظام فروپاشی از پس نمود. هاییتحریم وضع به اقدام

 تحریمِ  کنندهاعمال هایقطعنامه شمار سرد، جنگ دوران

 دهه که ایگونه به یافت، چشمگیری افزایش امنیت شورای

 در. است یافته شهرت «هاتحریم دهه» به بیستم قرن پایانی

 در دیگری زمان هر از بیش زیست محیط لهمسأ امروز، دنیای

 در زیست محیط تخریب سرعت. است گرفته قرار توجه کانون

 است ایدهه چند که است بوده زیاد چنان آن معاصر دوران

 ممکن، موارد در و روند این کردن کند یا متوقف برای بشر

 دست پیشین، وضع به آن بازگرداندن و زیست محیط بازسازی

 کنفرانس چند برگزاری آنها جمله از که است زده اقداماتی به

 تدوین و گذاریپایه و اعالمیه چند صدور المللی،بین مهم

 سطح در محیطیزیست مللیـالبین اسناد و هاوانسیونـکن

 در محیطیزیست مقررات و قوانین انواع تصویب و المللیبین

 به اگرچه مورد بحث، موضوع با رابطه در. است بوده ملی سطح

 های مربوطو مقاله هاکتاب در مختصر بسیار و پراکنده صورت

 اثر صرف تشریح به بیشتر اما دارد، وجود تألیفاتی تحریم به

مصادیق  از یکی عنوان به زیست بر محیط حق بر هاتحریم

 منظر از هاتحریم آثار خاص بطور و شده نگریسته بشر حقوق

 مورد بررسی قرار نگرفته محیطیزیست المللیبین تعهدات

 اعمال که بسیاری پیامدهای به توجه از این حیث با .است

 مسأله این دارد؛ بدنبال کشورها علیه المللیبین هایحریمـت

 بر ساز چه پیامدهاییاوال تحریم زمینه که شودمی ایجاد

 این اعمال هایی میانزیست است و ثانیا چه ناسازگاری محیط

المللی وجود پذیرفته شده بین حقوقی تعهدات و هاتحریم

 ولا فرضیه بر دارد. این تحقیق بر دو فرضیه مبتنی است. بنا

 محیط بر منفی ساز پیامدهایزمینه المللیبین هایتحریم

-بین هایتحریم که آنجا از دوم فرضیه طبق زیست است و

 جامعه یک کل بر فشار و جمعی دسته تنبیه موجب المللی

 ناسازگار المللیبین شده پذیرفته اصول و تعهدات با شوند،می

 لیلیتح توصیفی تحقیق روش از پژوهش این در. هستند

 نظری صرفا جنبه از نیز حاصله نتایج تا است گردیده استفاده

 .باشد برخوردار بیشتری عملی محتوای از و خارج

 

 مالحظات اخالقی. 2

 اصالت رعایت ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در

  .است شده رعایت داریو امانت صداقت متون،

 

 هامواد و روش. 3

 توصیفی صورت به تحقیق روش ه،بود نظری نوع از تحقیق این

 صورت به اطالعات آوریجمع روش باشد،می تحلیلی

 ورتص مقاالت و کتب اسناد، به مراجعه با و است ایکتابخانه

 .است گرفته

 

 ها. یافته4

 بر منفی ساز پیامدهایزمینه ایران مورد در هاتحریم اعمال

 راث بر دولت ارزی درآمد منابع کاهش زیست نظیر محیط

 و دانش انتقال در محدودیت ایجاد نفت، فروش در محدودیت

 یآموزش روند در اخالل بنزین، واردات در محدودیت فناوری،

 که اینهگو به باشد؛می... و کشور از خارج در ایرانی دانشجویان

 شده خارج مردم و دولت هایاولویت شمار از زیست محیط

 .است
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 . بحث5

 تحریم و محیط زیست. 5-1

 ماهیت با اتاقدام از ایمجموعه الملل،بین حقوق در هاتحریم

 بازیگران ها،دولت ساختن وادار آنها هدف که هستند اجباری

 ققوـح هنجارهای رعایت هـب غیرمتعهد افراد یا المللیبین

 نهاد نظر مورد سیاست و خواست از پیروی یا المللبین

ا ر تحریم هر عمالا منطق و دلیل .باشدمی تحریم صادرکننده

 حتی یا دولت یک هایسیاست در نفوذ به تمایل توان درمی

و  هایشسیاست بابت یک دولت مجازات آن، رژیم در تغییر

خالصه  هدف دولت هایسیاست به اعتراض نمادین نمایش

 که است ایمسئله زیست محیط از حفاظت طرفی از .(1)نمود 

 ضالتمع که آنجایی از .اندمواجه آن با کشورها تمام تقریباً

 و جغرافیایی محدوده محیطی،زیست هایآلودگی از حاصل

 کی بروز صورت در باشند؛نمی قائل خود برای را مشخصی مرز

 آن از حاصل آلودگی خاص، ایمنطقه در محیطیزیست بحران

 بین شده مشخص سیاسی مرزهای از فارغ جهان نقاط سایر به

 دخواه جای بر را خود منفی آثار و کرده پیدا تسری کشورها

 محیطیزیست هایطرح حتی تحریم شرایط در. گذاشت

 پیش کمی سرعت با است ممکن کشور در شده ریزیبرنامه

 عضالتم این به نتوان زمان مرور در وقت اتالف دلیل به و برود

 زیست محیط از حفاظت در خود کلیدی نقش و بود پاسخگو

 حائز لهمسأ این به توجه. نمود ایفا خوبی به را جهان و منطقه

 ریاابز عنوان به هاتحریم این ادامه با گرچه که است اهمیت

 زنی حدودی تا کشور مورد تحریم، دادن قرار فشار تحت برای

 به زیست محیط تخریب لیکن یافته؛ تحقق آن طراحان اهداف

 این و بود نخواهد جبران قابل هرگز بشری میراث یک عنوان

 اقدامات پاسخگوی آینده در باید که است جهانی جامعه

 .باشد خود نسنجیده

 

 طمحی بر های تحریمپیامد سازعوامل زمینه. 5-2

       ایران زیست

 های اقتصادیتحریم. 5-2-1

 فشار و گرددمی اقتصادی هایبحران درگیر کشوری وقتی

 مجبور ناچار به شود؛به آن تحمیل می سیاسی و اجتماعی

در  های پراهمیت کشورجهت حمایت از برخی بخش است

ه توج ها نظیر محیط زیستبخش ها، به سایرمقابل تحریم

 نماید. بدین صورت که پوشیمواردی چشم درکمتر یا حتی 

 درآمدهای کاهش و مالی در منابع با ایجاد کسری هاتحریم

 زیست محیط حوزه در های الزمهشد از حمایت سبب نفتی،

 مالی مقاومتی، منابع اقتصاد راستای آنکه در بویژه کاسته شود؛

 محیط دمانن اموری به و شده اقتصادی هایمحرک صرف

در این راستا عمده آثار  .(2)نیافته است  اختصاص زیست

های اقتصادی بر محیط زیست به قرار زیر است که به تحریم

 پردازیم. هایی از آن مینمونه

 

کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر اثر . 1-1-2-5

 محدودیت در فروش نفت 

 هـک است ایلبه دو ویـچاق مثابه هـهیدروکربوری ب عـمناب

 و کنندهکشور تحریم سوی از فشار اهرم عنوان به تواندمی

 ارزی هایدرآمد به ایران وابستگی شود. نگریسته شوندهتحریم

 نفت ها بخشتا تحریم گردیده باعث نفت صادرات از حاصل

اما رود.  نشانه ایران اقتصاد پذیرآسیب نقطه عنوان به را کشور

توان گفت شرایط برای محیط زیست ایران به دالیلی می

دلیل بنیادین این . ها باشداز دیگر بخش ترمهمتواند حتی می

است که منابع طبیعی در کنار نفت یکی از دو منبع اصلی 

که  وقتی . در شرایط تحریمدهدثروت را در ایران تشکیل می

قاعدتا فشار بر منبع دیگر افزایش  ،یابدکاهش می این منبع

 کنگره هایپژوهش بخش مارس 18 گزارش در. (3) یابدمی

 آنها بر ایران هایتحریم که اقتصادی هایشاخص به آمریکا،

 نفت، صادرات افت نفت، تولید کاهش جمله از بوده، ثیرگذارتأ

 ارزش کاهش ملی، ناخالص تولید افت معتبر، ارزهای کمیابی

 کاهش /داخلی هایپرداخت رد محدودیت و تورم ملی، پول

 2013 اکتبر 4 گزارش در .(4)است  شده توجه نیز هایارانه

 بر هاتحریم آثار به عمومی، مجمع به ملل سازمان دبیرکل

 از جهت این از گزارش این. است شده اشاره ایران مردم

 عنوان به آنچه شدید آسیب به که است برخوردار اهمیت

 .(5)است  گردیده اشاره شده، توصیف «سابقهبی هایتحریم»

 نماییم.در ذیل به بیان مواردی اشاره می
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ها و مراتع: کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر تخریب جنگل

با فقیرتر شدن جوامع محلی  نفت، فروش در اثر محدودیت

ز ابرداری بیشتر ها، سبب بهرهمخصوصا در حاشیه اکوسیستم

افزایش قیمت  منابع طبیعی شده است. در این راستا

 های انرژی، فشار بر منابع سوختی قابل تأمین از جنگلحامل

یب باالخص در مناطق روستایی را تشدید کرده و منجر به تخر

نابع درآمد ارزی همچنین کاهش م .(6)ها گردیده است جنگل

 گردد:دولت به دو صورت منجر به تخریب فزاینده مراتع می

ر اوال افزایش سطوح زیر کشت کشاورزی با ایجاد محدودیت د

ای ع برهای وارداتی سبب وارد آوردن فشار بر مراتتأمین نهاده

 کیفی پوشش گیاهی و تأمین علوفه و در نتیجه کاهش کمی و

ر اثر دثانیا کشاورزان . (7)یرزمینی آنها شده است ذخایر آب ز

های غذایی، های کشاورزی، مکملگران و نایاب شدن نهاده

ا همینزآنها، راهی جز تغییر کاربری آالت و لوازم یدکی ماشین

ه گا از راه زدودن درختان و تبدیل مراتع به زمین کشاورزی و

 دلیل هب که است الزم اینجا فروش آنها به ویالسازان ندارند. در

 محیط بر هایارانه هدفمندی قانون ثیرتأ به وضوعم اهمیت

 که مواردی همه وجود با. باشیم داشته اشاراتی هم زیست

 هدفمندی قانون اجرای ضرورت و مثبت هایظرفیت درباره

 به هم زیادی انتقادهای گشته، مطرح ایران در هایارانه

 هشد وارد تحریم شرایط در قانون این اجرای زمان و چگونگی

 بخش به توجه قانون این اهداف جمله از آنکه رغم به. است

 تأثیر که رسدمی نظر به است؛ بوده زیست محیط و سالمت

 اهدافی چنین که است شده موجب ایران اقتصاد بر هاتحریم

 نیز نزلت قانون این اجرای نتیجه در بلکه نشود، برآورده تنها نه

 1391 ستانزم تا 1389 زمستان از نمونه برای. کند پیدا

 و درصد 50 گرمایشی مصرف برای چوب از استفاده میزان

 تا گرمایش برای گیاهی پوشش و هابوته از استفاده میزان

 اول فاز در همچنین .(8) است یافته افزایش درصد 100

 هدفمندی از پس هیزمی سوخت مصرف ها،یارانه هدفمندی

 پیدا افزایش درصد 100 ایبوته سوخت مصرف و درصد 60

 شورک طبیعی منابع برای باریزیان بسیار اثرات که است کرده

 .(9) داشت پی در

 مواد حداکثری مینتأ برای زیست محیط به مضاعف فشار

 یادیز حد تا بانکی معامالت زمینه در فراگیر ممنوعیت: غذایی

 .است کاسته کشور از خارج از واردات برای ایران قدرت از

 رایب داخلی هایتوانایی و امکانات بر تکیه باعث لهمسأ همین

 اییغذ مواد بویژه مختلف هایزمینه در اساسی زهاینیا مینتأ

 ایران زیست محیط به زیادی فشار امر این .(10) است شده

 مینتأ برای طبیعی درآمدهای بر تکیه آن دلیل و کندمی وارد

 . است کشور نیازهای

ن مردم برای گذرا ،امع فقیرودر جاز بین رفتن حیات وحش: 

 که طبیعت خواهند بود ازندگی روزمره نیازمند درآویختن ب

ه بیژه روستاییان افراد جامعه بوهجوم  یکی از مصادیق آن،

مین مواد غذایی مصرفی همچون گوشت جهت تأ حیات وحش

 (.مناطق حفاظت شده های ملی ودر پارک باشد )بخصوصمی

بهترین در شرایط تحریم و مشکالت معیشتی،  باید گفتلذا 

 .(11) باشدمیقتل عام حیوانات ، دسترسی برای طبقات پایین

دی بر ها و فشار اقتصاافزایش تحریمها: تغییر بستر رودخانه

 کمبود و گرانی مصالح در بخش ساختمان ومردم، با ایجاد 

مسکن، موجب برداشت غیراصولی و غیرقانونی شن و ماسه 

تهدیدات جدی ها و و در نهایت تغییر بستر رودخانه (12)

 و آب جریان مسیر انحراف .(13)گردیده است  محیطیزیست

 بستر تخریب پی در زیرزمینی هایسفره سطح کاهش سیالب،

 هایآب تصفیه در اشکال آن، ایجاد شدن عمیق و رودخانه

 مسیرهای و آبی هایاکوسیستم آبگیرها، نابودی به وارده

 آبیاری هایتخریب سردهنه استخوانی، ماهیان زادآوری

 از بخشی تنها لیزارها،شا محصوالت کاهش و کشاورزی

 .(14)است  اقدامات این ناگوار پیامدهای

ن تقلیل امکانات و استانداردهای حفاظت محیط زیست: در ای

های ها و پاسگاهبانتوان به کاهش شمار محیطمورد می

اره بانی در ایران نسبت به استاندارد معمول جهانی اشمحیط

تواند منجر به تضعیف بیشتر این ها مینمود که تحریم

 .(3)استاندارد در کشور گردد 
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 گذاری خارجی رمایهس .2-1-2-5

 نهاآ بیشتر که یافته توسعه کشورهای با گسترده سیاسی روابط

 انبنیدانش تولیدات و نو هایفناوری صادرکنندگان زمره در

 ارددوست هایناوریف از استفاده امکان تواندمی گیرند،می قرار

 یبرا را المللیبین گذاریسرمایه هایجریان و زیست محیط

با اجرایی شدن  .(15)کشورهای در حال توسعه تسهیل کند 

 هایتحریم تعلیق پی در مثبتی اندازچشم توافق برجام،

 دورو و مالی روابط تسهیل گرفت و به تبع آن، شکل اقتصادی

 با توانستمی فرآیند این که گردید فراهم کشور به سرمایه

 مراهه فناوری انتقال نهایت در و اقتصادی توسعه و تولیدرشد 

 گذاریسرمایه میان ارتباط بررسی باشد و در نتیجه ضرورت

 جهت در را محیط زیست کیفیت و کربن و انتشار خارجی

نوان به عنمود. می دوچندان پایدار توسعه و ملی منافع مینتأ

 طبس به ندتوامی گاز بخش در گذاریسرمایه ایران در مثال،

 در که شود موجب منجر و کشور سراسر در گازرسانی شبکه

 کردن گرم و پز و پخت برای اکنون که کشور مناطق از بسیاری

 تهآالینده وابس هایو سوخت بوته گیاهان و ها به چوبخانه

 هعلی های اعمال شدهتحریم نمایند. استفاده گاز از هستند،

در  جمله از مختلف هایبخش در گذاریسرمایه مانع ایران،

 جهانی بانک که گزارشی در نمونه برای است. شده گاز بخش

 است، ران دادهـای رژیـان خشـب در 2009 ویهـژان 9 در

 های شورایتحریم به را گاز بخش در اندک گذاریسرمایه

 از هک ایدانسته؛ به گونه س آن امریکا( مرتبطامنیت )و در رأ

 تاس داشته نگه دور ایران از را یآمریکای هایشرکت طرف یک

 رایـب را خشـب این در ذاریـگسرمایه گرـطرف دی از و

 آنها که هاییدلیل محدودیت به دیگر، کشورهای هایکمپانی

 است کرده جذابیت بدون دارند، آمریکا هایتحریم از ناحیه

(16). 

 

  بانک جهانی. 5-2-1-3

 آثار دارای یا محیطیزیست هایپروژهدر اجرای  یا تأخیر توقف

 هـک است پیامدهایی از ایران، محیط زیست برای مثبت

 که ایبه گونه اند؛داشته ایران محیط زیست برای هاتحریم

بر محیط  آنها تأثیر های خود، بهارشجهانی بارها در گز بانک

جهانی،  بانک هایگزارش به توجه است. با نموده اشاره زیست

 این بر فشارهایی ایاالت متحده س آنشورای امنیت و در رأ

وارد  ایران به وام در جهت ممانعت از پرداخت جهانی نهاد

های مرتبط با محیط اند. در ذیل به مواردی از پروژهنموده

ها با ایجاد وقفه در آن، پردازیم که تحریمکشور میزیست 

 را فراهم آورده است: ایران مردم سالمت بر حق نقض موجبات

 وامی جهانی برای این پروژه پروژه فاضالب شهر تهران: بانک

 اصلی دافـاه است. داده اختصاص دالری میلیون 145

 برای محیطیزیست اوضاع بهبود»این پروژه  ایوسعهـت

تواند با می ایچنین پروژه. (17)است « بزرگ تهران یتجمع

 و سطحی هایآب آلودگی منجر به کاهش حل مشکل فاضالب

 مسائل بر افزون گردد که اطراف تهران هایدشت در زیرزمینی

 سالمت برای هم ناگواری محیطی، پیامدهای بسیارزیست

 است.  داشته حومه و تهران ساکنین

 ،2012 آوریل 25 شمالی: در شهرهای بهداشت و آب پروژه

 رنظ در دالری میلیون 224 وامی این پروژه برای جهانی بانک

 باالی میزان به خاص بطور رشت شهر مورد گرفت. در

- «زرجوب»و « گوهررود»و رودخانه د برای فاضالب آالیندگی

 یتنها در شهر فاضالب و در مورد انزلی انزلی تاالب وارد که

است  شده شارها -شوندمی خزر دریای و لیانز مرداب وارد

(18). 

هانی شیراز: بانک ج و اهواز شهرهای رسانی و بهداشتپروژه آب

میلیون دالری به این پروژه  279وامی  2010 مارس 31 در

 نه تنها است شده اشاره جهانی بانک گزارش در داد. اختصاص

 بخش شود، بلکهنمی بازیافت اهواز فاضالب شهر عمده بخش

 وارد کشاورزی و شهری، صنعتی هایفاضالب از انواع بزرگی

 کیفیت مسأله شیراز، در مورد شهر .(19)شود می کارون رود

 نیزیرزمی هایآب منابع در امالح از برخی وجود به مربوط آب

 هـمسأل رـشه نـای در ارتباط با فاضالب است و شهر نـای

ای هاز نگرانی که است مطرح آن بازیافت ناکارآمد و آوریجمع

 شوند. آن منطقه محسوب می محیطیزیست اصلی

 این اهداف جمله البرز: از آب و زمین یکپارچه مدیریت پروژه

 دالری میلیون 120 با وام 2013 آوریل 25 مورخ که در پروژه

 مدیریت آمد،در می به اجرا مازندران استان در جهانی نهاد این
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 طریق از کشاورزی تولیدات پایدار فزایشا آب، منابع یکپارچه

محیط  حمایت خاک، فرسایش آبیاری، کاهش شبکه بهبود

  .(20) بابل رود بود چون هاییرودخانه اطراف زیست

 22290 شماره گزارش انرژی: در بخش بهبود کارآیی پروژه

 پروژه که اجرای این تکمیل در مورد ،2001 ژوئن 4 مورخ

 در نظر گرفته دالری میلیون 165 وامی آن برای جهانی بانک

 ینا اهمیت .(21)است  شده اشاره هاتحریم به تأثیر هم است،

 رشد به توجه با کشور نیاز مورد انرژی تأمین به کمک در پروژه

 ریجلوگی است، که در آن برای برق به روزافزون نیاز و صنایع

 رد آب به نیاز رساندن حداقل به و زیستیمحیط  پیامدهای از

 اندیشیده شده است.  ایتدابیر ویژه پروژه این

 به مربوط 2010 جوالی 26 مورخ بم: گزارش بازسازی شهر

 یرانا به دالری میلیون 220 پروژه مرتبط با وام نتایج و اجرا

 ژهپرو این در شهر است. این زلزله از پس «بم بازسازی»برای 

این  مهم است. نکته شده محیطی توجهزیست هایارزیابی به

 به ویژه پروژه حساب به وجوه انتقال بودن گزارش، ناممکن

 ترسخت و (22)ایران  علیه های شورای امنیتتحریم دلیل

 بود که هاییمحدودیت و 2008 از سال پس پروژه اجرای شدن

 اخت.سروبرو  دشواری اب را پروژه کارپردازی و هاهزینه پرداخت

 

 صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست . 4-1-2-5

 سازمان مالی مستقلی ،تسهیالت محیط زیست جهانیصندوق 

 هایی که منافع جهانی در پیاست که در جهت اجرای پروژه

دهند، قاء میـدارند و معیشت پایدار را در جوامع محلی ارت

 دهدتوسعه قرار میهایی را در اختیار کشورهای در حال وام

 حفاظت از ،اینکه بر اساس معاهدات جهانی هب توجهبا  .(23)

 ین مهم درا ،زیست مسوولیتی مشترک و همگانی است محیط

 هایبرغم تالش ؛ اماکید قرار گرفته استأشورا نیز بارها مورد ت

به محیطی جهانی به عمل آمده، دبیرخانه تسهیالت زیست

 ین زمینهامی برای رفع تبعیض در اتاکنون اقدها موجب تحریم

 آمریکا دولت را . در این زمینه فشارهاییبه عمل نیاورده است

 صندوق که را ایران پروژه چند اجرای و کرده وارد به صندوق

 از زیادی بخش آنکه به توجه نمود. با متوقف بود، کرده مطرح

 ینـتأم ریکاـآم را هانیـج محیطیزیست تسهیالت ودجهـب

 چنین تواندنمی آمریکا قتمواف این سازمان بدون کند،می

ها ـمونه از آنـه چند نـل بـرد. در ذیـب پیش را هاییروژهـپ

 پردازیم:می

 بخش در هابیسیپی دفع و محیطیزیست سالم مدیریت

 ری،دال میلیون 6 پروژه چهار ساله این غیرانرژی. هدف و انرژی

 ایمن مدیریت جلوی که است اقتصادی و فنی موانع برداشتن

ه گرفت کاربرد دارند( را کنندهخنک عنوان بهها )بییسپی

 و 1979سال  از متحده ایاالت در است. قابل ذکر است که

 در پایدار اُرگانیک هایآالینده استکهلم در مورد کنوانسیون

  .(24) اعالم کردند را ممنوع آنها استفاده 2001

 برای جهانی محیطیزیست و اقتصادی ارزشیابی کردن همگانی

 062/1 ساله سه پروژه این محیط زیست ایران. ارزیابی تقویت

 توسعه را محیطیزیست مدیریت ابزارهای دالری، میلیون

محیط  وضعیت به مربوط که اطالعات ایه گونهداد؛ ب خواهد

 اییساز و کاره و لحاظ را آن اقتصادی ارزش زیست ایران بویژه

 در جهانی محیطیزیست هایدغدغه که دهدمی را توسعه

 .(24) گیردمی نظر در ایران را در هاگیریخصوص تصمیم

 هبرنام اجرای پشتیبانیِ برای ملی زیستی تنوع ریزیبرنامه

 ینا اصلی هدف در ایران. بیولوژیکی تنوع راهبردی کنوانسیون

 هک تعهداتی است کردن وارد دالری،هزار  231 ساله سه پروژه

 ریزیبرنامه در بیولوژیکی تنوع کنوانسیون ساسا بر ایران

 .(24) دارد ملی توسعه و بخشی

 چارچوب کنوانسیون به دو ساالنه به روز شده گزارش نخستین

 بهی هزار دالر 352ماهه  18این پروژه  هوایی. و آب تغییرات

 درباره را خود گزارش نخستین که کرد خواهد کمک ایران

 دهد ارائه هوایی و آب تغییرات کلیدی چارچوب اهداف تحقق

(24). 

تخریب  اصلی عوامل از یکی که دارد تأکید جای نکته این

 حال در کشورهای در بویژه و جهان سراسر در محیط زیست

 و درباره محیط زیست کافی و دقیق اطالعات نبود توسعه،

 اهداف از آنها به دستیابی که است آن اقتصادی هایارزش

 کل ارزش که است این دیگر هستند. نکته باال هایپروژه برخی

 مبنا آنچه به هم ارتباطی و است دالر میلیون 6/7ها پروژه این

 در همه این با ندارند؛ است گرفته قرار ایران تحریم دستاویز یا
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 این بدلیل وجود ایران، هب آنها به مربوط تسهیالت اعطای راه

 است. شده ایجاد موانعی هاتحریم

 

 قال دانش و فناوریمحدودیت در انتایجاد  .2-2-5

محیطی در اسـناد متعـدد های زیستانتقـال فنـاوری

رات و کنوانسـیون تغیی 21دسـتور کـار  المللـی بـه ویـژهبین

ه در برابـر یافتـهای توسعه آب و هوایی، به عنوان تعهد کشور

های در حـال توسعه و کمتر توسعه یافته ذکر شده کشـور

های شورای امنیت است؛ در حالی که بـه موجـب قطعنامه

ه گانبا کاربرد دو سازمان ملل متحد، صادرات هـر نـوع فناوری

 به آن ورود ممنوعیت و فناوری موضوع بـه ایـران ممنـوع و

 امر همین و شده تفسیر موسع بسیار هاتحریم وضع با کشور

 ایرانی شهروندان اقتصادی و علمی حقوق آشکار نقض به منجر

محیطی زیستهای نظر به اینکه ایران از فناوری .است گشته

شدن تجهیزات  روز به محروم گردیده است، اوال با عدم

 قمحیط زیستی انطبا نوین استانداردهای با محیطی کهزیست

 ییدریا نقل و حمل سیساتتأ مورد رد ویژه به دارند؛ بیشتری

 سکوهای و سیساتتأ فرسودگی ها،نفتکش ایران نظیر

در حاشیه خلیج  ایران نفت پتروشیمی و پاالیش استخراج،

 رد جدید هایفناوری از استفاده و عدم آب درون در فارس یا

یران، ا کارخانجات و هانیروگاه سایر و بوشهر اتمی نیروگاه

 واردات ثانیا بحث .(25)یابد افزایش می هادهآالین نشر احتمال

ت. استاندارد به کشور اس چندان نه محیطیزیست هایفناوری

 مریکا روابطآ با هشت، جی گروه اعضای سایر جز روسیه، به

این  مواضع از خارجی خود سیاست در دارند و اغلب نزدیکی

عده نیز از این قا ایران که تحریم کنندمی پیرویکشور 

 وعرج کشورهایی به است ناچار ایران مستثنی نبوده است؛ لذا

 ترتیب بدین و برندمی بهره تریپایین بسیار فناوری از که کند

 به بزرگترین واردکنندگان هند و چین مثل کشورهایی

 .(26)گردند می مبدل مختلف سیساتتأ برای تجهیزات الزم

فناوری،  و دانش انتقال در در ذیل در چارچوب محدودیت

 دهیم.صنایع مختلف را مورد بحث قرار می

 

 

 نفت و گاز صنعت. 5-2-2-1

ال و گاز نیاز به انتق نفت مرتبط با صنایع هایطرح اجرای

 یهامـحریـت. دارد ورد نیازـم تجهیزاتناوری و ـدانش و ف

 هتج کافی نقدینگی نبود و ارز نرخ رفتن باال سبب المللیبین

 گذاریسرمایه کاهش جهت عاملی و نفتی هایطرح اجرای

 محیط هاییاری از جنبهگردیده است. از آنجا که بس خارجی

 هایروش و ابزار داشتن اختیار در بدون است؛ کمّی زیست

 تصویر توانیمنمی آن دهندهتشکیل اجزای ارزیابی برای الزم

 اهو و آب جمله از آن اصلی اجزای کیفیت و وضعیت از دقیقی

 مشکالت با کشور گذشته هایسال در. آوریم دست به خاک و

 معلق دقیق ذرات گیریابزار اندازه داتوار زمینه در متعددی

 یلیدر خ شده، وارد معدود صورت به هم اگر بوده و مواجه هوا

 حداقل یا نبوده روز به آن از استفاده روش یا فناوری موارد از

ن عالوه بر فقدا است. نشده استفاده آن از بهینه صورت به

 باهای ضروری برای مقابله تجهیزات مذکور، کمبود فناوری

محیطی نیز کامال محسوس است که های زیستمعضل آلودگی

 گردد: هایی از آن ذکر میدر زیر نمونه

های سوالر تونل»و « های تیتانیومیکاتالیست»بود ن -

 رسانی برای مقابله باهای سوختدر جایگاه« آلومینیومی

ن لمااکسید گوگرد )این محصوالت در لیست اقالم وارداتی از آ

 وری چک قرار داشته و لیکن از ارسال آنها به کشورو جمه

    .(27)جلوگیری شده است( 

ای دهی و انبار گوگردههای مکانیزه برای ساماندستگاه»نبود  -

ر در منطقه پتروشیمی جم )عسلویه(. د« حاصل از تصفیه گاز

ه صورت ـآوری و بن منطقه گوگرد در کنار جاده جمعـای

ق ز طریهای عبوری پودر و اهایی انبار و به وسیله ماشینتوده

ا بر این گوگردها شود. از سوی دیگهوا وارد ریه انسان می

ای ر برآوری و در بندر ماهشهابزارهای ابتدایی مانند بیل جمع

ز گردد که در این میان نیهای چینی حمل میفروش به کشتی

شود که هر روزه سالمت درصد از آن وارد هوا می 10

 .(28)دهد شهروندان را مورد تهدید قرار می

آوری رای جمعـجهیزات الزم بـت»حدودیت در واردات ـم -

ه ـهای نفتی نیاز بدر بندر ماهشهر. لکه« های نفتیلکه

ای دارد که در صورت افزایش، باید از کنندههای کنترلدستگاه
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عالوه بر محدودیت در واردات آوری شود. سطح آب جمع

 شدن به دلیل طییاز در این زمینه، مرتبط با فناوری مورد ن

ها از آمریکا به بلژیک و از آنجا به مسیر طوالنی این دستگاه

هلند، انتقال آنها چندین برابر قیمت اصلی برای ایران تمام 

 .(28)شده است 

 .«سنگین نفت پاالیشی تجهیزات» وارداتمحدودیت در  -

 برای سنگین نفت پاالیشی تجهیزات واردات ها مانعتحریم

 وبنزین  مانند کمتر آلودگی دارای به محصوالت آنها تبدیل

ها و نیروگاهدر شرایط فعلی  .(29)است  شده ایران در گازوئیل

 هزار بشکه 200ز سیسات صنعتی ایران روزانه بیش اأسایر ت

دار کنند، که این مقمیبه شدت آالینده استفاده  نفت کورهِ

 صوالا کوره نفت. (30)ها نیز افزایش یافته است پس از تحریم

 به هاکشتی در یا برق تولید هاینیروگاه در سوخت عنوان به

 .(31)رسد می مصرف

مورد نیاز جهت استحصال تجهیزات »عدم دسترسی به  -

 آلودگی هوا مهم هایسرچشمه از یکی«. نفت همراه گازهای

 استخراج هایمکان در نفت همراه گازهای سوزاندن ایران، در

 مشکالت و اقتصادی هایکه زیان است گاز )فلرسوزی( و نفت

 1396دارد. در سال  همراه هـب ختلفیـمحیطی مزیست

 ایتالیا و« Ansaldo»شرکت  همکاری با هاینامههمفاـت

امضاء شد؛ اما فقدان منابع  «Sofregaz»فرانسوی  شرکت

در راستای  (32) عدم دسترسی به تجهیزات مورد نیاز مالی و

 97سال  ها گردید. درتحریم موجب مسکوت ماندن این پروژه

فناوری،  جذب و گذاریسرمایه در موفقیت ایران به دلیل عدم

 لوله خطوط در مایع گاز هدررفت و گاز سوزی مشعل از تنها

زیان شده که  دچار دالر میلیارد 6 حدود جنوبی پارس

 فعلی شرایط در .(33)موجبات آلودگی را فراهم آورده است 

 دهدمی ترجیح دولت است، مواجه تحریم با کشور اقتصاد که

نماید که این امر موجب  منتشر جو در و را سوزانده گازها

 ،(35, 34)افراد  برونشیت در و آسم شامل های تنفسیبیماری

 توسط هاریزمغذی جذب خاک و عدم بر فرسایش تأثیرات سوء

 جانوری همچنین زیست بوم .(37, 36)گردد گیاهان می ریشۀ

 ای کهدهد؛ به گونهمی قرار جدی تهدید معرض منطقه را در

 نیز و همرفت جریان طریق از که مشعل باالیبسیار  حرارت

 تواندمی سازد؛ثر میمتأ را جو باالتر ارتفاعات تشعشع، دمای

 مسیرهای در آنها حرکت و برای پرواز پرندگان بزرگ مانعی

  .(38)باشد  مهاجرتشان عادی

های مرتبط با کاهش انتشار ریفناو»محدودیت در انتقال  -

 در انرژی فمصر سرانه حاضر حال در«. ایگازهای گلخانه

 نامناسب و قدیمی هاینیروگاه سازیبهینه عدم دلیل به ایران

 افزایش دلیل ترینمهم باالست که این فناوری بسیار بودن

تی تصمیما با مطابق .(39)است  کشور در ایگلخانه گازهای

 سپاری هوایی در قالب موافقتنامه و آب تغییرات درباره که

 معین برنامه سند» ارائه به موظف کشورها همه شد، گرفته

 ههستند ک «ایگلخانه گازهای انتشار زمینه در ملی مشارکت

 تسیاس و هارنامهـب سازیهمگام رایـب فرصتی کسب این سند

 ودموج هایظرفیت حسب بر المللیبین اتتعهد با داخلی های

 هشکا به ایران متعهد توافقنامۀ پاریس، اساس بر .است کشور

ه ـکه ب (40) است ایگلخانه گازهای درصدی 8 الی 4

 آن، ایران نیاز دارد. عالوه بر دالر میلیارد 70 ای معادلسرمایه

 کاهش درصد 15 میزان به باید خود تعهدات اجرای جهت در

 رتکه در این صو باشد داشته گاز و نفت حوزه در تولید ارزش

 خواهد کاسته کشور اقتصاد کل حجم از درصد 2/7 میزان به

 زا جلوگیری برای راهی توافقنامه این پیوستن به .(41)شد 

باشد می هااکوسیستم و هاتاالب رفتن بین از و خشکسالی

منوط  انتشار، کاهش زمینه در المللیبین تعهد هر گونه .(42)

 ،فناوری انتقال کربن، گواهی خرید ها،تحریم کامل به رفع

  .است زمینه این در المللیبین مالی حمایت سازی و توانمن

 

 صنعت هوانوردی. 5-2-2-2

 خدمات قطعات مورد نیاز هواپیما و به ایران عدم دسترسی

 به جهت در ها،تحریم نتیجه در ها،آن نگهداری برای الزم

منجر  آنها، یا شرکای آمریکایی هایشرکت بودن توسط انحصار

 این .(4)گردد می هواپیماها این مسافران به تهدید جان

تصمیمات  از یکی و گرفته قرار توجه در برجام نیز مورد موضوع

 برای یدکی قطعات نصب و عرضه اتخاذ شده آن، اعطا مجوز

 به توانمی راستا همین ایران بوده است. در در پرواز ایمنی

 آلودگی در محیط زیست هواپیماها با ایجاد سقوط عواقب
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 سقوط ناحیه سوخت در از زیادی متعاقب آزاد شدن حجم

 2014 مارس 18 گزارش نمود. در این زمینه در اشاره هواپیما

 هایتحریم در پاراگراف دوم درباره کنگره بخش پژوهشی

 .(4)است  شده نیز اشاره پرواز امنیت بر هاتحریم به آثار ایران،

 

  صنعت خودروسازی    . 5-2-2-3

 است، واردات به وابسته کشور خودروسازی صنعت که آنجا از

ارد د آن عملکرد بر توجهی قابل تأثیر المللیبین هایتحریم

از طرفی همین وابستگی باال به واردات، در شرایط  .(43)

به  ه وتحریم و نوسانات ارزی، از دالیل افزایش هزینه تمام شد

تبع آن کاهش مقدار تولید این صنعت بوده است؛ لذا 

گذاری خارجی در جهت ایجاد، بسترسازی برای جذب سرمایه

 ارتقا و بهبود تکنولوژی و فناوری تولید موجود در ساخت

در شرایط کنونی با مشکل مواجه گردیده درو و قطعات، خو

 به انرژی، هایحامل باالی مصرف و هوا آلودگی .(44)است 

 از فرسوده خودروهای اسقاط طرح جمله از هاییطرح اعمال

 گران و هاتحریم گرفتن شدت با شد؛ اما منجر دولت سوی

 برای دولت نقدی پرداخت و تسهیالت کاهش و خودرو شدن

 شد خاموش مرور به نیز خودرو اسقاط مراکز چراغ طرح، این

 هوای قانون تصویب از سال این در حالی است که سه .(45)

 هاییچالش با قانون این اجرای گذرد، امامی مجلس پاک در

که  است؛ چرا بودجه تخصیص آن مهمترین که بوده همراه

وجود ندارد  مشخصی بودجه قانون این هنوز جهت اجرای

شرکت ایران مل است که در حال حاضر این نکته قابل تأ .(46)

به شرایط تحریم و نیاز کشور به  )به دلیل خودرو دیزل

به صورت موقت از نصب فیلتر جذب ( های مذکورکامیون

 .(47)گردید ذرات معلق معاف 

 

 نعت حمل و نقلص .4-2-2-5

های شهری را ، ایران نتوانسته ناوگان اتوبوسهابه دلیل تحریم

های برقی ها و موتورسیکلتبازسازی و یا در مورد تاکسی

ریزی نماید تا از افزایش آلودگی هوا جلوگیری هیبریدی برنامه

 درصد آلودگی کالن شهرها به خودرو 80ر ال حاضگردد. در ح

شود و این در حالیست که بر اساس قانون برنامه ها مربوط می

چهارم توسعه، خودروهای ایرانی تا پایان این برنامه باید 

رغم پشت کردند که اکنون علیرا دریافت می 4-استاندارد یورو

ن سر گذاشتن برنامه پنجم توسعه، خودروهای ما همچنا

ریاست سازمان حفاظت محیط  .(48)دارند  2-استاندارد یورو

 دارد که در صورت ادامه همکاری با خودروساززیست اذعان می

داشتیم که بدین  5هایی با استاندارد یورو های فرانسوی، موتور

میلیون لیتر  60میلیون به  85ترتیب مصرف سوخت روزانه از 

های مجلس، یافت. به گزارش مرکز پژوهشدر روز کاهش می

هزار بشکه نفت در روز بود  120ی جویادل صرفهاین رقم مع

 .(27)گردید درصد کربن کمتری تولید می 7که نتیجتا 

درصد  75بایست وا، میـن در راستای کاهش آلودگی ههمچنی

 30ها در کالن شهرها، با حمل و نقل عمومی و جاییجابه

های گرفت؛ اما طی سالدرصد از این رقم با مترو صورت می

ها و نبود تجهیزات، مانعی دیگر بر سر راه اخیر، تحریم

ل و های خارجی برای توسعه مترو، حمگذاری شرکتسرمایه

 .(28)آهن بوده است نقل بار و توسعه راه

 

 بنزین واردات در محدودیت. 5-2-3

 از ناشی کمبود جبران جهت کشور داخل در بنزین تولید

 ارـآث دارای ها،مـحریـت مالـاع از اشیـن نـبنزی واردات

 در بویژه ایران، مردم سالمت و بوده بسیار محیطیزیست

 ایران ،2006 سال در. است رفته نشانه را پرجمعیت شهرهای

در ) بوده مریکاآ از پس جهان در بنزین واردکننده دومین

 ،2009 سال از(. داخلی صرفـم از درصد چهل دودـح

 تأمین جهت را موانعی ایران علیه شده اعمال هایحریمـت

 بنزین مصرف تقلیل با که آورد بوجود داخلی نیاز مورد بنزین

 و بندیسهمیه آن، قیمت ساختن آزاد پی در کشور داخل در

 تا مذکور لهمسأ داخلی، االیشپ ظرفیت بر افزودن همچنین

 کافی ظرفیت کشور اینکه رغمگردید. علی رفع حدودی

 هایسوخت سایر و داخلی بنزین کامل تأمین برای پاالیش

 تمهیداتی تحریم با مقابله راستای در لیکن نداشت، را سبک

 پاالیش ظرفیت افزایش و جدید هایپاالیشگاه ساخت برای

 گرفته نظر در آن صادرات و زینبن در خودکفایی برای داخلی

 در و باال کیفیت با بنزین تولید فناوری فقدان جهت به. شد
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 مصرف ایران، هایپاالیشگاه در جهانی استانداردهای چارچوب

 تهران، باالخص کشور شهرهای اغلب در سوختی ماده این زیاد

 کنگره. (2) شد افزوده روز به روز هوا هایآالینده میزان بر

 واردات بر هاتحریم آثار به 2014 سال در گزارشی مریکا طیآ

 قبل کمی ،2010 مارس در»: است نموده اشاره ایران به بنزین

 از تعدادی ایران، جامع هایتحریم قانون رساندن تصویب به از

 قانون، این تصویب بینیپیش با ران،ای بنزین کنندگانتأمین

 یا کرده امتناع ایران به بنزین فروش از که نمودند اعالم

 فروش از آن، تصویب از پس نیز دیگر ایعده و کرد خواهند

 که معتقدند کارشناسان از ایعده. زدند باز سر ایران به بنزین

 کهبش هزار 120 از ایران به انتقالی بنزین مقدار مصوبه این با

 واردات اگرچه یافت، کاهش روز در بشکه هزار 30 حدود به

 «یافت ارتقاء روز در بشکه هزار 50 حدود به بعدها ایران بنزین

 به دبیرکل 2013 اکتبر 4 گزارش 72 همچنین پاراگراف .(4)

 هوا آلودگی بر هاتحریم تأثیر به ملل سازمان عمومی مجمع

 هاتحریم اعمال که کنندمی تأیید هاگزارش برخی»: دارد اشاره

 مورد شده پاالیش سوخت کمبود موجب سوخت، واردات بر

 بنزین از استفاده باعث و است شده ایران در خودروها برای نیاز

 بسیار و ناگهانی افزایش موجب که است شده پایین کیفیتِ با

 .(5) «است شده هوا آلودگی زیاد

 

 در ایرانی انشجویاند آموزشی روند در اخالل .4-2-5

 کشور  از خارج

 در ایرانی دانشجویان برای ایران، بر شده اعمال هایتحریم

 از که است نموده ایجاد را زیادی مشکالت کشور از خارج

 برخی انتخاب یا هارشته برخی در تحصیل آنها جمله

 تحقیقاتی پروژه عنوان مثال طور به. است پژوهشی موضوعات

 میدهح) نروژ NTNU دانشگاه در ایرانی دانشجویان از تن دو

 به کربن، اکسید دی میزان کاهش»( اخالقی بابک و کفاش

 موضوع و «فرومنگنز و آلومینیوم تولید فرآیند در ترتیب

 دینامیکی تحلیل» دیگر ایرانی دانشجوی قانع مهدی پژوهش

 دو هایپژوهش از یکی .(49) بود «شناور بادی هایتوربین

 اکسیدکربن دی میزان کاهش به مربوط اشاره، مورد دانشجوی

 است ایگلخانه گازهای و هوا آالینده عوامل جمله از که بوده

 المللیبین هایکنوانسیون اساس بر دو هر ایران و نروژ که

 انجام از جلوگیری و هستند آن انتشار کاهش به موظف (50)

 این اهداف و روح با آن، انتشار کاهش زمینه در پژوهش

 به مربوط هم دیگر پژوهش. است تضاد در هاکنوانسیون

 حال در کشورهای در آنها از استفاده که بود بادی هایتوربین

 انرژی از بیشتر استفاده ساززمنیه واندـتمی ایران ونـچ توسعه

 عنوان به فسیلی هایسوخت مصرف شدن کم و پاک های

  .باشد هوا هایآالینده انواع انتشار منابع مهمترین از یکی

 

 مللیالینهدات ببر اصول و تع هایمآثار تحر. 3-5

 یطیمحیستز

منفی  بسیار پیامدهای با المللیبین هایتحریم توسعه پایدار:

 کردن محروم با و دارند کشور محیط زیست و اقتصاد برای که

 سر بر را مانع خود بزرگترین درآمدهای اصلی منابع از کشور

 هایگزارش در که ایبه گونه اند،آورده بوجود کشور توسعه راه

 آمده کنگره آمریکا( گزارش )نظیر بسیاری المللیبین و ملی

 از یکی اند وکرده را منفی ایران اقتصادی رشد هاتحریم است،

 در تولید رکود و ملی پول ارزش سقوط تورم، اصلی عوامل

 با هاتحریم اعمال که رسدمی نظر به این حیث از هستند. ایران

 به را هادولت و کشورها همه که (51)« ریو اعالمیه» 5 اصل

 پایدار توسعه صلیا الزامات از یکی عنوان به کنی فقر،ریشه

 راه سر بر مانع ایجاد است. ناسازگار کند،می تشویق کشورها

 اعمال راه از حال توسعه، در کشوری عنوان به ایران توسعه

 است؛ تضاد در هم (52)« 21دستور کار »اهداف  با تحریم،

 پایدار توسعه کار دستور اصلی این اهداف از یکی که چرا

 نخست فصل مقدمه 4.1 پاراگراف در جمله از و است کشورها

 دستور محیطیزیست و ایتوسعه اهداف»که:  شودمی گفته آن

 اضافی و جدید منابع چشمگیر یافتن جریان مستلزم 21 کار

 هایهزینه بتوانند تا است، توسعه حال کشورهای در به مالی

 انجام برای باید آنها که دهند پوشش آنها با را ایفزاینده

 زیست مسائل با مواجهه که برای پرداخت گردد اقداماتی

 الزم پایدار، توسعه به دنبخشی سرعت زمین و کره محیطی

 4 قطعنامه با کشورها، توسعه بر هاتحریم ثیرتأ «....است

 اعالمیه حق»عنوان  با که عمومی مجمع 1986 دسامبر
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 آن 1 ماده در که است ناسازگار شود،می شناخته (53)« توسعه

 که است انسانی مسلم حق توسعه یک بر حق» شودمی گفته

 توسعه در مشارکت حق افراد همه و انسانی هر آن خاطر به

 و آن به کمک و سیاسی و فرهنگی ی، اجتماعی،اقتصاد

 و حقوق کلیه آن در که ایتوسعه دارند، را آن از برخورداری

 در«. تحقق باشد قابل کامل طور به بشری اساسی هایآزادی

 نهایی که سند (54)« اقدام برای ایبرنامه و وین اعالمیه»

 1993 ژوئن 25 در بشر حقوق درباره ملل سازمان کنفرانس

 از بخشی عنوان به و لمحقی مس عنوان به توسعه حق هم بود

 آن 14 ماده در و است شده شناخته بشری اساسی حقوق

 بشر قوقـح از برخورداری عـمان فقر»ه ـک است شده کیدتأ

 اقتصاد برای هاتحریم که پیامدهایی منظر، این از «.شودمی

 کشور توسعه راه سر بر که موانعی و اندداشته به دنبال ایران

 هم منافات ملل سازمان اسناد این دافاه با اند،کرده ایجاد

  دارد.

 علیه که هاییتحریم از بسیاری در فناوری: و دانش انتقال

و  متحده ایاالت هایتحریم در جمله از است، شده اعمال ایران

 ایران به اطالعات و فناوری و دانش انتقال امنیت، شورای

 از جلوگیری موجب حتی که است شده هاییتحریم مشمول

 پژوهش درباره ادامه و اروپا در ایرانی دانشجویان تحصیل امهاد

 نظر هـب نیز نظر این است. از شده محیطیزیست موضوعات

 المللیبین اسناد و اهداف مفاد با المللیبین هایتحریم رسدمی

 بند با هاتحریم این نخست، وهله در است. ناسازگار بسیاری

 و اجتماعی اقتصادی، وقحق المللیمیثاق بین» 15 )ب( ماده

 و علمی پیشرفت منافع از مندیبهره»که  (55)« فرهنگی

 رسمیت به میثاق، طرف هایدولت سوی کاربردهای آن، از

 در تحریم ایران همچنین است. ناسازگار ،«است شده شناخته

 که ریو اعالمیه 9 اصل با فناوری، و دانش انتقال و ورود زمینه

 فناوری انتقال و علمی و فناوری دانش تبادل به را کشورها

 همین است. ناسازگار خواند،فرا می پایدار توسعه تقویت برای

 اعالمیه مفاد با هاتحریم ِاعمال در توانیمرا می هاناسازگاری

ه بیان ـکنیم ک دهـمشاه آن، 20 لـاص با ویژهـب و استکهلم

 لـمسائ ینهـزم در میـعل وسعهـو ت حقیقـت»ود: ـشمی

ملیتی چند صورت به هم و ملی سطح در هم محیطیزیست

 حال در کشورهای در بویژه یابد، تقویت کشورهاهمه  در باید

به روز  اطالعات علمی آزاد جریان از باید ارتباط این در توسعه،

 حل تا شود، کمک آن به و شود پشتیبانی تجربه انتقال و شده

 محیطیزیست هایفناوری تسهیل شود؛ محیطیزیست مسائل

 گذاشته توسعه حال در کشورهای اختیار در ایبه گونه دبای

 برای اقتصادی بار آنکه بدون را آنها وسیع گسترشکه  شود

 در«. کند تشویق باشد، داشته توسعه حال در کشورهای

 اهمیت به چند مورد، در هم (56)« طبیعت جهانی منشور»

 ( و8فناوری )بند  و مـعل قدمه(،ـم خشـ)ب دانش کسب

 ایبر (،18)بند  علمی پژوهش راه از طبیعت درباره افزاییدانش

 بنابراین و است شده آن تأکید از بهینه استفاده و طبیعت حفظ

 با شود،می تحمیل کشورها بر زمینه این در که هاییتحریم

 است. ناسازگار همر منشو این مفاد

 و نفت بخش زیادی هایتحریم حاکمیت بر منابع طبیعی:

 که است شده موجب و گرفته است هدف را ایران پتروشیمی

 انایر صادرات ببیند و زیادی آسیب ایران اقتصاد بخش دو این

 ارزی درآمدهای آن با متناسب کاهش و بسیار دو بخش این در

 دیگر هایبر بخش خود که کند، پیدا تقلیل بسیار هم ایران

 یبسیار منفی تأثیر ایران عادی مردم زندگی و ایران اقتصاد

 عمنب ،ایران چون کشورهایی آنکه در به توجه با است. داشته

 نفتی محصوالت آن از پس و نفت فروش کشور درآمدِ اصلی

 از ایران مردم کردن محروم که بگوییم توانیممی است،

ت. آنها اس معاش روی بر تأثیرگذاری معنای به نفتی درآمدهای

 آنچه با هاتحریم از بخش این اعمال رسدمی نظر به نظر این از

 و یاجتماع اقتصادی، قوقالمللی حبین میثاق 1 ماده 2 بند در

 به نیل برای توانندمی هاملت همه» است: فرهنگی که آمده

 به زدن لطمه بدون خود طبیعی منابع و ثروت در خود، اهداف

 اصل بر المللی مبتنیبین اقتصادی همکاری از ناشی تعهدات

 چهی در کنند. تصرف آزادانه الملل،بین حقوق و متقابل نفع

، «کرد محروم خود معاش از وسیله را لتیم تواننمی موردی

 است.  ناسازگار

های تحریم اعمال همچنین مسئولیت مشترک اما متفاوت:

 شمار در که اروپا اتحادیه عضو کشورهای و متحده ایاالت

 که هاییبا مسئولیت ایران علیه هستند، یافتهتوسعه کشورهای
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 در توسعه حال در کشورهای پایدار توسعه قبال در کشورها این

 هاتحریم اعمال نظر، این از است. دارند، ناسازگار ریو اعالمیه

ملل  سازمان کنفرانس اعالمیه مقدمه 7 بخش با ایران علیه

 اعالمیه به موسوم، (57)« انسانی محیط زیست» درباره

 برای همچنین»شود: می گفته آن از بخشی در که استکهلم،

 در توسعه حال در یکشورها از حمایت برای الزم منابع تهیه

 جهان محیطیزیست زمینه )مسائل این در شانوظایف انجام

که  اعالمیه این 8و اصل « المللی الزم استامروز( همکاری بین

 محیط زیستی تضمین در را اجتماعی و توسعه اقتصادی»

بهبود  برای الزم شروط ساختن مهیا برای پویا، و سرزنده

 بنیادین اهمیت دارای زمین کره روی بر انسان زندگی کیفیت

 اعمال که گفت توانمی بر اینها، دارد. افزون منافات ،«داندمی

مجمع  2000سپتامبر سال  8 قطعنامه مفاد با هاتحریم

« ملل سازمان هزاره اعالمیه»ملل موسوم به  عمومی سازمان

 به کمک ضرورت و فقر کنیکه در آن بر لزوم ریشه (58)

 مچهار بخش با ویژه به و شودمی تأکید کشورها پایدار توسعه

 مربوط (59)« ما مشترک محیط زیست از حفاظت»به  که آن

   است. اسازگاراست، ن

 به توجه با هاتحریم این همچنین آینده: هایحقوق نسل

-می ایران از را محیط زیست گرفتن قرار اولویت در امکان آنکه

 اعالمیه 2 اصل با گردد،می هاموجب انواع آلودگی وگیرد 

 از زمین منابع طبیعی»شود: می گفته آن در که استکهلم

 بویژه و جانوری و گیاهی هایگونه زمین، آب، هوا، جمله

 یگیربهره برای باید طبیعی، هایبومزیست شاخص هاینمونه

 ههرچ مدیریت و ریزیبرنامه راه آینده از و کنونی هاینسل

ه اعالمیه ریو ک 3و همچنین اصل « شوند تر پاسداریمناسب

 نیاز که باشد بر این مشروط باید توسعه حق»دارد: بیان می

 بطور ،زیست محیط و توسعه به توجه با ،آینده و یکنون نسل

 است. ناسازگار ، هم«شود مراعات عادالنه

 رایـاج کندی یا وقفـت موجب هاتحریم حق بر سالمت:

 اندشده ایران جنوب و مرکز شمال، در فاضالب و آب هایپروژه

 ایران محیط زیست و مردم سالمت بر ترتیب بدین واقع و در

 دهاـاز پیام دسته این هـب وجهـت با اند.ذاشتهـگ منفی تأثیر

 المللیبین میثاق 12 ماده با هاتحریم که بگوییم توانیممی

 بند در که است فرهنگی ناسازگار و اجتماعی اقتصادی، حقوق

 از مندیبهره به هرکس حق ...میثاق طرف هایدولت»آن  1

 به را یروان و جسمی سالمت حصول سطح قابل باالترین

از  یکی هم آن 2 و در جز )ب( بند« شناسندمی رسمیت

 انجام حق این کامل تحقق برای باید هادولت که اقداماتی

« محیطی و صنعتیزیست بهداشت ابعاد همه بهبود»دهند، 

  است.

 توانمی مبنا، همین بر حق بر استاندارد زندگی مناسب:

« بشر حقوق هانیج اعالمیه»مفاد  با هاتحریم اعمال که گفت

-می که است ناهمخوان آن 25 ماده 1 بند جمله از و (60)

 برخوردار زندگی استاندارد از که دارد حق کسی هر»گوید: 

 است، الزم اشخانواده و خود آسایش و سالمت برای که باشد

 خدمات و پزشکی مراقبت و پوشاک، مسکن غذا، شامل

 زمان در امنیت از برخورداری حق و نیاز مورد اجتماعی

 دیگر یا سالمندی بیوگی، تادگی،کاراف از بیکاری، بیماری،

«. تاوس اختیار از فراتر که اوضاعی در سرزندگی، نبود مواردِ

 مردم زندگی استاندارد بر گمانبی اعمال شده هایحریمـت

 قوقح جهانی اعالمیه 25 ماده 1 بند در که هاییمولفه و ایران

وان تبر این می است. افزون گذاشته منفی تأثیر است، آمده بشر

ط محی روی بر که تأثیری به توجه با هاتحریم اعمال که گفت

 1 اصل با داشته است، مردم زندگی کیفیت و ایران زیست

 در، (61)« زندگی بسنده وضع» آن در که اعالمیه استکهلم

 با زندگی یک آن که کیفیت محیطی در برابری، و آزادی کنار

 ادینبنی حقوق از کند،می فراهم انسان برای را آرامش و کرامت

 توانمی است. همچنین ناسازگار ،«است شناخته شده انسان

 ردهایاستاندا ارتقای»ها با دسته از تحریماعمال این  که گفت

ه ک« توسعه اجتماعی و اقتصادی اوضاع و کامل اشتغال زندگی،

 (62)« منشور سازمان ملل متحد» 55 ماده (a) براساس بند

 چرا است؛ ناهمخوان کرد، خواهد تشویق را آنها ملل سازمان

 یگرد تحریم شده کشورهای و ایران در آنها همه بر هاتحریم که

   است. گذاشته منفی تأثیر

 هادهایـن هایزارشـگ استناد هـب المللی:های بینهمکاری

 کندی یا توقف ها عاملتحریم جهانی، بانک المللی چونبین

 ایران محیط زیست برای که اندبوده ایران در هاییپروژه اجرای
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 برخوردار ویژه اهمیت از ایران مردم نفر از هامیلیون زندگی و

 سوی از وام پرداخت مسیر در متحده آمریکا ایاالت هستند.

 مربوط یا محیطیزیست عمدتاً که هاییپروژه برای جهانی بانک

است.  کرده اندازیسنگ ایران به اند،بوده حوزه سالمت به

 مدیریت راه سر بر که موانعی با هاتحریم ها،این بر افزون

 هابیسیپی مهمی چون هایآالینده دفع و محیطیزیست

 که هاییطرح پیشرفت و اجرا از جلوگیری با د،انکرده ایجاد

 محیطیزیست هایارزیابی به انجام ایران توانمندی موجب

 هایزارشـگ شدن روز هـب از ریـوگیـجل اـب و ودـشمی

 هایکنوانسیون دافـاه ردنـک و وارد ایران محیطیزیست

 راه سر بر ملی، توسعه و بخشی هایریزیبرنامه در المللیبین

 کنوانسیون»چون  مهمی محیطیزیست هایکنوانسیونرای اج

 تنوع کنوانسیون»، «پایدار اُرگانیک هایآالینده درباره استکهلم

ستیابی و د« هوایی و آب تغییرات کنوانسیون»و « بیولوژیکی

 هایدشواری است، جهانی به اهداف آنها که خواست جامعه

 رفع در مهمی نقش هاکنوانسیون این اند. اجرایآفریده زیادی

 و اُزُن الیه تخریب همانند زمین کنونی محیطیمسائل زیست

 زیستی حفظ تنوع و هوایی و آب تغییرات با سازگاری یا مهار

 دیدگاه اعمال این از که رسدمی نظر به رو این دارد. از آن

 گوید:می که ریو اعالمیه 7 اصل با المللیبین هایتحریم

 و احیای سالمت و حمایت و حفاظت در باید کشورها»

و « کنند همکاری هم با زمین کره زیست بومِ  یکپارچگی

 و کشورها»دارد این اعالمیه که اذعان می 27همچنین اصل 

 در ،مشارکت و همکاری روحیه با و کامل اعتماد با هاانسان

 برای المللیبین قوانین گسترش و بیانیه این اصول اجرای

 است. ، نیز ناسازگار«کنند همکاری تمرمس توسعه

 هایتحریم به که آنجا تا المللی:بین امنیت و حفظ صلح

 با است، مربوط ملل امنیت سازمان شورای سوی از شدهاعمال 

 عملکرد که گفت توانمی ها،تحریم این پیامدهای به توجه

 از پس است، که ناسازگار هم منشور 24 با ماده امنیت شورای

حفظ  اصلی مسئولیت متحد ملل اعضای آن 1 بند در آنکه

 2 بند در گذارند،می شورا عهده بر را المللیبین امنیت و صلح

 اساس بر وظایف این انجام در امنیت که شورای شودمی گفته

نظر،  این از «....کرد خواهد اقدام متحد ملل اصول و اهداف

 از حفاظت و توسعه صلح، که اعالمیه ریو 25 اصل با هاتحریم

 همچنین و داندمی وابستگی متقابل دارای را زیستمحیط 

 در  (63) امنیت شورای عضو کشورهای سران مشترک اعالمیه

 را اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه که 1992 سال

 حاضر دوران رد امنیت جهانی و صلح تهدید هایسرچشمه

 هـک رسدمی بنظر رـدیگ سوی است. از ناسازگار د،ـدانمی

 که دارای هاییتحریم اعمال در امنیت شورای آفرینینقش

 25 اصل با است، محیطیزیست بینیپیش قابل پیامدهایِ

 باید کشورها»گوید: می که است ناسازگار هم استکهلم اعالمیه

 هماهنگ، نقشی مللیالبین هایسازمان که شوند مطمئن

 بازی حیط زیستـم هبودـب و برای حمایت را پویا و کارآمد

 «.کنندمی

 

 گیری نتیجه. 6

ررسی دو فرضیه صورت پذیرفته است. این تحقیق در راستای ب

 ساززمینه ایران مورد در هاتحریم بنا بر فرضیه اول اعمال

 درآمد منابع کاهش نظیر زیست محیط بر منفی پیامدهای

 محدودیت ایجاد نفت، فروش در محدودیت اثر بر دولت رزیا

 اخالل بنزین، واردات در محدودیت فناوری، و دانش انتقال در

... و کشور از خارج در رانیـای دانشجویان وزشیـآم روند در

 هایاولویت شمار از زیست محیط که ایگونه به باشد؛می

 تحریم ر،آثا این از . گذشتهاست شده خارج مردم و دولت

 را زندگی که است کشانده جایی به ایران در را اقتصادی اوضاع

 را کشور اقتصادی رشد و توسعه و دشوار ایران مردم برای

 هیچ معمول در طور به اوضاعی چنین است. در نموده متوقف

 و اولویت در مسائل آن و محیط زیست به توجه ایجامعه

 است ممکن حتی و گیردنمی قرار مردم و دولت توجه کانون

 هم محیط زیست از کتاب و حساببی گیریبهره و تخریب

آثار  از رـدیگ یکی نظر این از برسد. نظر به توجیه دارای

 هایاولویت از آن کردن خارج زیست،محیط  برای هاتحریم

 بر هاحریمـفشار ت تأثیر است. مردم و دولت توجه اصلی

 هدفمندی قانون ایاجر همانند زدهشتاب هایگیریتصمیم

 محیط زیست برای هاتحریم آثار دیگر از توانها را مییارانه

 در شودمی گفته اشاره گردید، که گونههمان که دانست، کشور
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 به بوته و هیزم چوب، از استفاده افزایش به کشور از مناطقی

 برای تواندمی که رویدادی است؛ سوخت انجامیده عنوان

در  ایران آسیب دیده مراتعِ و هاجنگل و شکننده محیط زیستِ

 که آنجا فرضیه دوم ازبنا بر باشد.  فاجعه بار تداوم صورت

 یک کل بر فشار و جمعی دسته تنبیه موجب هاتحریم اعمال

 المللیبین شده پذیرفته اصول و تعهدات با شوند،می جامعه

 حقوق المللیبین میثاق متحد، ملل سازمان منشور در مندرج

 بشر، حقوق جهانی اعالمیه فرهنگی، و اجتماعی صادی،اقت

 ،21 کار دستور توسعه، حق اعالمیه طبیعت، جهانی منشور

 برای ایبرنامه و وین اعالمیه ریو، اعالمیه استکهلم، اعالمیه

 توسعه نظیر ملل سازمان هزاره اعالمیه همچنین و اقدام

 بیعی،ط منابع بر حاکمیت فناوری، و دانش انتقال پایدار،

 بر حق آینده، هاینسل حقوق متفاوت، اما مشترک مسئولیت

 هایهمکاری مناسب، یـزندگ داردـاستان رـب حق سالمت،

 این .است ناسازگار المللیبین امنیت و صلح حفظ و المللیبین

 اطمینانی قابل ابزار هاتحریم تنها نه که دهندمی نشان پیامدها

 با بلکه نیستند، شاندگانکنناعمال اهداف به رسیدن برای

 کشورهای مردم زیست اوضاع و زندگی بر منفی تأثیرگذاری

المللی هم در بین تعهدات و اصول از بسیاری با شده تحریم

های حریمـت منفی محیطیزیست هایپیامد .هستند تضاد

 در شورا اقدام امنیت، های شورایالمللی بخصوص تحریمبین

 وظایف و هاموریتمأ با تضاد در را کشورها علیه تحریم وضع

 پیگیر که دهدمی قرار ملل سازمان از هاییبخش و ارکان آن

 تبعیض، رفع زیست، محیط حفظ فقر، رفع کشورها، توسعه

 همین در. هستند... و هااقلیت کودکان، زنان، حقوق ارتقای

 و فناوری و علمی هایپیشرفت دلیل به آنکه به توجه با ارتباط

 پیامدهای مورد در علمی هایپژوهش نتایج بودن راختیا در

 محیطیزیست منفی پیامدهای بینیِ پیش گذشته، هایتحریم

 با اروپا اتحادیه و آمریکا هایتحریم و امنیت شورای هایتحریم

 شورای که بگوییم توانیممی است؛ ممکن زیادی اطمینان

 نچنی از اروپا اتحادیه و آمریکا متحده ایاالت امنیت،

 پیامدهایی چنین به علم با واقع در و دارند آگاهی پیامدهایی

 چنین. کنندمی اعمال و وضع تحریم دیگر کشورهای علیه

 لزوم و هاانسان بنیادین حقوق حفظ لزوم با گمانبی اقدامی

 را تحریم آنکه فرض بر .است تضاد در زیست محیط از حفاظت

 مقرر از پیش که است الزم بدانیم، مشروعی و کارآمد ابزار

 بر افزون کشوری، هر علیه تحریمی هرگونه اعمال و کردن

 باید آن بشری حقوق آثار درباره که هاییبینیپیش و هاارزیابی

 پیامدهای درباره الزم هایبینیپیش و هاارزیابی گیرد، انجام

 ما همچنین. گیرد انجام هم هاییتحریم چنین محیطیزیست

 در است الزم که کنیم، فشاری پا نکته نای بر توانیممی هم

 محیطیزیست پیامدهای همواره ها،تحریم اجرای زمانی دوره

 شیوه و نوع در لزوم صورت در و شود ارزیابی و رصد آنها

 مورد در .گیرد صورت الزم تعدیل و تجدیدنظر آنها، اعمال

 و منطقه کـی کشورهای امنیت، ورایـش هایحریمـت

 این خصوص در توانندمی نیز شوندهتحریم کشور هایهمسایه

 برای حلیراه یافتن برای منشور، 50 ماده اساس بر موضوع،

 اینکه به توجه با ذالک مع. نمایند مشورت شورا با لهمسأ این

 سوم جهان خصوصا کشورها اغلب اول اولویت سفانهمتأ

 داخلی مشکالت درگیر و باشدنمی زیست محیط از حفاظت

 ناآگاهانه وگاه آگاهانه حتی را زیست محیط و ندباش می خود

 منشور 50 ماده در هـک حقی به عمل در کنند؛می آلوده

 . ندارند توجهی است شده بینیپیش

 

 . تقدیر و تشکر7

اری ا یاز تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله بنده ر

 نمودند، بخصوص اساتید راهنما و مشاور و همچنین مدیر

 ارم.پارسا، کمال تقدیر و تشکر را د الهه دکتر یی مجلهاجرا

 

 نویسندگان سهم. 8

لیف مقاله، مسعود اخوان فرد و علی صابرپور نگارش و تأ

 رغالمحسین مسعود: راهنمایی، مشاور و نظارت بر اجرای کا

  

 منافع تضاد. 9

گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان اعالم نگردیده هیچ

 است.
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Background and Aim: Sanctions in international law are a set of coercive 

measures aimed at forcing governments, international actors or Individuals 

not committed to the norms of international law or to follow the wishes and 

policies of the institution that imposes sanction. The purpose of this study is 

to show the consequences of international sanctions on the environment. 

Considering the importance of environmental protection and its integrity, the 

commitments of various countries and international organizations in the 

preservation and reconstruction of the environment, as well as the 

fundamental human rights recognized in international instruments and taking 

account of the environmental implications of sanctions; Measure their 

compatibility with these obligations and fundamental rights. 
 

Materials and Methods: This Research is of Theoretical Type, the 

Research Method is Descriptive-Analytical, the Method of Data Collection is 

Library and has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles. 
 

Findings: Imposition of sanctions on Iran has negative consequences for the 

environment, such as reducing government foreign exchange earnings due 

to restrictions on oil sales,  transfer of knowledge and technology, gasoline 

imports, disrupting the educational process of Iranian students abroad and..; 

In such a way that the environment is out of the priorities of the government 

and the people. 
 

Ethical considerations: In Order to Organize this Research, While 

Observing the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been 

Observed. 
 

Conclusion: Since sanctions impose collective punishment and pressure on 

an entire society, it is inconsistent with the accepted principles and 

obligations mentioned in international instruments. 
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