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 مقدمه. 1

 با اقدامات مجموعه الملل،بین سیاست و حقوق در هاتحریم

 ها،دولت ساختن وادار آنها هدف اجباری هستند که ماهیت

 حقوق هنجار رعایت به غیرمتعهد افراد یا المللیبین بازیگران

 نهاد نظر مورد ستسیا و خواست از پیروی الملل یابین

 که معتقد هستند، هوفبار و اوگ. باشدمی تحریم کنندهصادر

 تجارت القای به تهدید یا دولتی اجباری القای «تحریم»

 تغییر منظور به شده تحریم کشور یک با مالی روابط و مرسوم

در تعریفی دیگر، . (1) است کشور آن هایسیاست در

 اجتماعی، روابط برقراری از یافتهنظام امتناعی «تحریم»

 از خاص گروهی یا دولت یک نظامی و سیاسی اقتصادی،

 وجود با. باشدقبول می مورد رفتار ایجاد یا بیهتن برای ها،دولت

المللی رایج است در روابط اقتصادی بین کاربرد آن بیشتر این،

شود و کاالها و خدمات تولیدی یک دولت خاص تحریم می

 آن به اما است؛ نشده تعریف تحریم متحد، ملل منشور در .(2)

 هفتم فصل تدابیر برای امنیت شورای که تصمیماتی عنوان به

 حقوقی کرد، استناد شده است. چارچوب خواهد اتخاذ منشور

 طبق بر و شده بیان منشور 41 و 39 مواد در تدابیری چنین

 ماا نیست، نظامی نیروی از استفاده شامل اخیر، ماده

 و اقتصادی روابط گسستن مانند اقداماتی برگیرندهدر

 این با باشد؛می های ارتباطیراه گونهقطع هر و دیپلماتیک

 آن یا به اعاده و امنیت و از صلح تهدید رفع به بتواند که هدف

 که اهدافی به بستگی کلی بطور هاتحریم اثرات. شود منجر

 تاثیر المللیبین هایمتحری موارد، اکثر در. دارد شودمی تعقیب

 آنها سیاسی موفقیت اما اند،داشته ایمالحظه قابل اقتصادی

 مورد کشور که زمانی خصوصا ،(3)است  بوده کمتر خیلی

 کنندهتحریم کشور به کمی وابستگی اقتصادی لحاظ از تحریم

 اجرای در را کنندهتحریم کشور نیز کشورها سایر و داشته

 منفی بشردوستانه آثار این، بر افزون. نکنند همراهی ریمتح

 کشور مردم اقشار پذیرترین آسیب بر المللیبین هایتحریم

 بوده المللیبین جامعه عمده هاینگرانی از یکی همواره هدف،

راق ـالمللی عنـبی هایتحریم آنهای مونهـن از یکی. است

 اسفناک وضعیت رد این کشور مردم گردید باعث که باشدیـم

 اینای ای که عدهگیرند؛ به گونه قرار اجتماعی و اقتصادی

 .(4)گردیدند  آن لغو خواستار و دانسته نامشروع را هاتحریم

 حقوق موازین بودن الشمولعام ویژگی با توجه به لذا

 این که است ملزم امنیت شورای المللی،بین بشردوستانه

 برای. نماید مراعات غیرنظامی راداف از حمایت جهت را موازین

 پیاده ترتیب این به را عملی ترتیبات توانمی هدف این تحقق

 تصویب از قبل هاتحریم بالقوه تاثیر ارزیابی نمود؛ ضرورت

 اعمال بر نظارت سپس و آن اجرای مدت طول در و تحریم

 ضرورت صورت در و به دست آمده اطالعات مبنای بر هاتحریم

 موازین با آنها مطابقت تضمین منظور به هاریمتح تعدیل

وجود آثار منفی  .(5)المللی بین بشردوستانه حقوق به مربوط

شد تا تحریم  سبب ها برای عامه مردم یک کشورمتعدد تحریم

این است که تحریم  گردد. ادعابه اصطالح هوشمند مطرح 

تنها نخبگان دولتی  تمام مردم و تحریم هوشمند، همه جانبه

در  فناوریانتقال  دهد.های مهم را هدف قرار میقسمت در

 جدید و پاک هایفناوری انتقالاصطالح زیست محیطی یعنی 

 معمول هنوز فناوری در آنجا چنین که هاییمکان و کشورها به

اد ـدر شماری از اسن فناوری. امروزه موضوع انتقال نیست

مطرح  حیطیالمللی زیست ماز جمله توافقات بین المللیینـب

نیاز به که برای کشورهای در حال توسعه به دلیل  شده است

حیاتی بوده و به عنوان یک عنصر  در اولویتها فناوریاین 

باشد. از اسناد می گونه شان در اینبرای تامین امنیت مشارکت

جانبه که به چندجمله مهمترین کنوانسیون زیست محیطی 

ساختاری  کنوانسیون ،است نمودهتوجه  فناوریبحث انتقال 

باشد می 1990ی سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوای

 ،اما متفاوت مسئولیت مشترک اصلبا در نظر گرفتن که 

به کشورهای در یافته را متعهد به ارائه کمک کشورهای توسعه

 زیست محیطی نههای نامهموافقتدر  .نموده استحال توسعه 

 بیان شده، بلکه جهانی توجه زیست محیطیتنها به موضوعات 

از  نیازمند انتقال منابع مالی و فنی مسایل توسعه محور که

 ،باشدتوسعه می کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال

 به توجه با ه است.ای مورد توجه قرار گرفتبطور فزاینده

 علیه المللیبین هایتحریم اعمال که بسیاری پیامدهای
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 چه تحریم که شودمی ایجاد مسأله این ارد؛د دنبال به کشورها

 محیطی زیست هایفناوری بر انتقال است ممکن پیامدهایی

 .   باشد داشته ایران نظیر شده تحریم کشور در

 

 مالحظات اخالقی. 2

 اصالت رعایت ضمن حاضر، پژوهش نگارش مراحل تمام در 

  .است شده رعایت داریو امانت صداقت متون،

 

 هاوشمواد و ر. 3

 توصیفی صورت به تحقیق روش بوده، 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

ی هاالهای اعمال شده علیه ایران در سی، تحریمابه باور عده

های اقتصادی و سیاسی کشور بوده ل حوزهتنها شام ،اخیر

 هایها و بررسی چالشاما با اطالع از گستره تحریم است؛

 دتوان به پیامهای گوناگون، میناشی از اعمال آن در بخش

 نهدر زمی مستقیم و غیرمستقیم آنهای گسترده تحریم و آثار 

 .پی بردهای زیست محیطی انتقال فناوری

 

 پیشینه پژوهش. 5

 و پراکنده صورت به اگرچه بحث، مورد موضوع با رابطه در

 تحریم به مربوط هایمقاله و هاکتاب در مختصر بسیار

 بر هایمتحر آثار صِرف تشریح به بیشتر اما دارد، وجود تألیفاتی

 قالانت بر هاتحریم آثار خاص بطور و شده نگریسته بشر حقوق

 الملل موردبین چارچوب حقوق در محیطی زیست هایفناوری

  .است نگرفته قرار بررسی

 

 

 

 

 

 . بحث6

قوق ـیرمستقیم در حـهای مستقیم و غ. تحریم6-1

 المللبین

مستقیم  هایتوان به تحریمها را میبندی تحریمدر یک تقسیم

 از دسته های مستقیم آنتحریم تفکیک نمود: و غیرمستقیم

 اند؛شده عنوان عناوین تحریم فهرست در که هستند هاتحریم

 مشخص هایشرکت نام اقتصادی هایتحریم در مثال عنوان به

 حتی یا ارزی( و مبادالت مثال عنوان موضوع خاص )به یا یک

 هدف کشور فناورانه و علمی اقتصادی، سیاسی، تعامالت کلیه

 ناحیه از کشورها سایر یا کنندهتحریم کشور با رابطه در

 با که است آن هدف و دگیرمی قرار فشار تحت کنندهتحریم

 کند. تغییر هدف شورـک رفتار این مراودات، کامل قطع

 فهرست در که هستند هاییتحریم غیرمستقیم هایحریمـت

 توانند درهستند که ذاتا نمی موضوعاتی ندارند و قرار تحریم

 محیط مثل گیرند، یا جامع قرار هوشمند هایتحریم فهرست

 با زیست محیط تحریم عالوهبه  بشری. حقوق مسایل و زیست

 بازیگران همه حتی و کشورها سایر که است همراه منفی آثار

 دلیل دو به موضوعات این سازد.می متاثر را المللبین عرصه

 گیرند: اول آنکه قرار هاتحریم فهرست در توانندنمی عمده

هدف از تحریم، تغییر رفتار نخبگان سیاسی است نه مردم و 

ها بر این موضوعات، مشروعیت ری آثار تحریمدیگر اینکه تس

 1998 برد. گزارشکننده را زیر سوال میعمل کشور تحریم

 نتیجه در شده کشته مردم از به غیر که داد نشان یونیسف

 عراق بر آمریکا های اعمال شدهتحریم آمریکا، هوایی حمالت

 گرفته را کشور این شهروند 250ن جا روزانه متوسط بطور

این  اند، کهبوده کودک و زن نفر 150 تعداد این از هک است

 تفاوت .(6)برد می سوال زیر را هاتحریم کارآمدی به شدت امر

 هایتحریم که است آن در غیرمستقیم و مستقیم هایتحریم

 در که دهدمی قرار تأثیر تحت را بازیگرانی همه مستقیم،

 هـرتیب کـدین تـدارند؛ ب قرار دهـشونریمـبا تح ارتباط

 با کنندهتعامل کشورهای سایر و شوندهتحریم کننده،حریمـت

 فناورانه و علمی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، منافع از آن،

 هایگستره تحریم اما شوند.می محروم شوندهتحریم با مرتبط



 1400 ،وششمپنجاه شماره ،پانزدهم دوره پزشکی، حقوق مجله صابرپور و همکاران

 

 4 

 

 

 هایتحریم شوند: اولمی تقسیم دسته دو به غیرمستقیم

 با است برابر حداکثر آنها گستره اثرگذاری که غیرمستقیمی

)مانند تحریم غذا و دارو(  مستقیم هایتحریم گستره اثرگذاری

 تحت را المللبین عرصه بازیگران امتم که هاییتحریم و دوم

 این اثرگذاری گستره دیگر، عبارت به دهد.می قرار تاثیر

 تغییرات محیط زیست و است. برای مثال جهانی هاتحریم

 چرا گیرند؛نمی قرار مستقیم هایتحریم دایره در گاههیچ جوی

 شونده،تحریم کشور زیست محیط تخریب از ناشی دود که

گیرد. از می بر در نیز را کشورها سایر و کنندهتحریم دامن

 های مستقیم اقتصادی، بانکی و مالی نیزسویی دیگر، تحریم

 در و باشد اثرگذار شوندهتحریم کشور زیست محیط بر تواندمی

 بنابراین شود.می جهانی تحریم، منفی آثار خطر که اینجاست

حتی  که است غیرمستقیم تحریمی زیست، محیط تحریم

 هایتحریم تشدید اما نیست، موافق آن با نیز کنندهتحریم

 فهرست در اساسی موضوعات برخی ورود یا مستقیم

 قرار تاثیر تحت نیز را زیست محیط هوشمند، هایتحریم

 .(7)گیرد می فرا را همگان دامن و دهدیـم

 

 محورزیست فناوری. مفهوم انتقال 6-2

های کنوانسیوندر مذاکرات  مکررا فناوریانتقال  اصطالح 

ی از دامنه وسیع .(8)است  شدهبکار برده زیست محیطی 

فقط  ارائه شده است، اما فناوریتعاریف مربوط به انتقال 

دارد نزد ـعریف استانـتنوان یک ـبه ع تعاریفاندکی از آن 

های گروهنفعان و یا در سطوح کاربردی پذیرفته شده است. ذی

درک  ،گذاراننفع مخصوصا بازیگران اصلی و سیاستذی

 فناوریقال زیست محیطی و انت متفاوتی از مفهوم فناوری

سازمان همکاری عضو برخی از کشورهای برای مثال دارند. 

از  یشکلعنوان این مفاهیم را به  (OECD) اقتصادی و توسعه

در حالی که اکثر  ،ندارندپمیالمللی بین فناوریاری همک

، زیرا دارند تأکید فناوری اصطالحکشورهای در حال توسعه بر 

 ت را منعکسمساعد همبستگی و این اصطالح، لزوم تعهد

 مصرانه بدنبال ،فناوری انتقال برای المللیبین جامعهسازد. می

 باشدبرای اقدامات موثر میمبنایی جهت تامین نوینی رژیم 

به تعریفی از  مفهومی، سطح در 21دستور کار اگرچه  .(9)

های فناوریدر ارائه مبنایی برای  پردازد، اماانتقال فناوری نمی

 نقش ،در سطح جهانی فناوریزیست محیطی و متعاقباً انتقال 

 فناوریای انتقال سلسلهپروسه  ،دستور کاراین نظیری دارد. بی

دهد را توضیح می طیزیست محیهای براساس تعریف فناوری

بر تسهیل قابلیت  تأکیدکه دربردارنده نکات مهمی از جمله 

باشد. در ارتقای توسعه پایدار می فناوریو انتقال دسترسی 

نسبتًا  ، تعریف2001 المللی تغییرات آب و هواییهیئت بین

انتقال : ارائه نموده است فناوری ای را برای انتقالگسترده

از فرآیندها از جمله دانش  ای استدهمجموعه گستر فناوری

غییرات آب و هوایی سازگاری با تتجهیزات برای و تجربه  ،فنی

 ،بخش خصوصی ها،دولتمثل نفعان مختلف در میان ذی

های مردم نهاد و موسسات آموزشی سازمان ،موسسات مالی

و ها فناوریتحقیقاتی. منظور از اصطالح گسترده انتقال، اشاعه 

. ستدر داخل یا بین کشورها ای تکنولوژیکی هاهمکاری

در  ،بین دو یا چند کشور توسعه یافته فناوریانتقال  پروسه

یند آشامل فر گذار، ممالک دارای اقتصادحال توسعه و 

داشتن  ،فناوریکاربرد و جایگزینی  ،یادگیری برای شناخت

ادغام با سازگاری با شرایط محلی و  و ظرفیت انتخاب

ها حاکی از آن است بررسی .(10) شودبومی میهای ناوریـف

در ابهاماتی  وجود اغلبرغم تعاریف متعدد ارائه شده، که علی

از این  ابهام این .(11)این موضوع به اثبات رسیده است 

یک شکل، کاربردی و قابل  تعریف که گرفته حقیقت نشات

 .داردنوجود  فناوری انتقال از درک

 

 محورفناوری زیستاصول اساسی انتقال . 6-3

د که در هسته نوجود داراصولی  ،المللیبینملی و  در سطح

صول این اقرار دارند.  از محیط زیست های حمایتمرکزی نظام

الملل مورد شناسایی قرار گرفته در حقوق داخلی و حقوق بین

 و به سهم خود با معنا بخشی به مفاهیمی که تا پیش از این

حقوق محیط زیست  ،نشده بودنددرج در اسناد حقوقی رسمی 

 درکه مهمترین اصول زیست محیطی  .(12) را توسعه دادند
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توسعه یافته  فناوریدر بحث انتقال دهه گذشته چند خالل 

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفته استاند، در زیر 

 

 اصل همکاری .6-3-1

 الملل عرفی محیطاصل حقوق بینعنوان یک  هری باصل همکا

 بوده گذارتاثیر فناوریانتقال  پروسهکه بر روی باشد زیست می

اعالمیه  5در اصول عینی منتج به کاهش فقر )اصل  است.

یه اعالم 12های زیست محیطی )اصل سازی هزینهریو(، درونی

 یهاعالم 13المللی )اصل ریو( و توسعه حقوق مسئولیت بین

جه با توشود. جزئیات بیشتری از اصل همکاری دیده می ،ریو(

ر ددیگر به سادگی  ،فراگیر همکاریاصل  ،فناوریبه انتقال 

نمودن خسارت به کشورهای همجوار مورد  از واردگیری شپی

 واجتماعی )در بحث توسعه پایدار  لیکن نگرفته؛توجه قرار 

 در شورهایک مخصوصا برای برای جامعه جهانی (اقتصادی

اصل است. شایان ذکر است که  بوده مدنظر توسعه حال

ی کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوای 4در ماده  همکاری

 ه تنهااست که در مورد اخیر، ن تعبیه شدهنیز  21دستور کار و 

رد مختلف در مونفعان اقدامات ذی برای تریدقیق پیشنهادات

 ین همهمکاری فنی را نیز به بلکه نموده،عنوان  فناوریانتقال 

 مساعدت، (13) داندالزامی می (دولتی و خصوصی)سطوح 

به  ار و آن پنداردنمی صدقهرا به عنوان  فنیتکنولوژیکی و 

از سوی گیرد. عنوان تعهد و مسئولیت مشترک در نظر می

 هانقش دولت ، اذعان به اهمیت21دستور کار  34 فصل یگرد

قابل به درک مت که ملزمنماید می فناوریبر انتقال  تأکیددر 

  . استسطح باال پیشرفتی در برای رسیدن به 

 

 ا متفاوتمسئولیت مشترک اماصل  .6-3-2

-کلـاز رهگذر ش ،ا متفاوتـاممشترک ل مسئولیت ـمفهوم اص

اری منصفانه بین کشورهای توسعه گیری مشارکت و همک

یافته و کشورهای در حال توسعه جهان شکل گرفته است. این 

دارد، ظهور  «میراث مشترک بشریت»در مفهوم ریشه اصل که 

 باشد که عبارتالملل میدر حقوق بین «انصاف»کلی  اصل

از مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط  است

در عین حال  ای و جهانی ومنطقه ،زیست در سطح ملی

اوضاع و احوال  متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و تعهدات

و  مشکالت زیست محیطی در ایجاد متفاوت و خاص کشورها

های فنی و اقتصادی برای برطرف کردن مشکالت توانایی

 انتقال یه ریواعالم ،در اولین مورد .(14)زیست محیطی 

ما متفاوت مقرر امسئولیت مشترک اصل با تعبیه را  فناوری

ها باید با روح است: دولت آمده اعالمیه ریو 7نمود. در اصل 

و بازگردانی سالمت و  مشارکت جهانی جهت حفظ، نگهداری

. برای به حداکثر نمایند همکاری اکوسیستم زمینتمامیت 

م ها، فرض بر این است که هرساندن تالش همه دولت

ال توسعه، ـشورهای در حـو هم ک یافتههـکشورهای توسع

هایی در مسیر حفاظت از آب و هوا بردارند؛ چرا که بخش گام

باشند. با توجه به جدایی ناپذیری از اکوسیستم زمین می

ای که به اعالمیه مسئولیت مشترک، کشورهای در حال توسعه

ضعیت محیط ملحق شدند، نه تنها تعهداتشان را برای بهبود و

های مالی و فنی را دریافت دهند، بلکه حمایتزیست انجام می

نمایند. برای مثال با توجه به نتایج پروتکل مونترال، می

کشورهای در حال توسعه موظفند به تدریج کاربرد مواد 

این کار همان البته برای مخرب الیه ازن را متوقف نمایند. 

ای مالی و فنی را نیز هطور که پیشنهاد گردیده، پشتوانه

که  اما باید به خاطر داشته باشیم .(15)دریافت نمایند 

به منظور توجه به محیط زیست و  صرفا مسئولیت مشترک

به پایبندی  وادار بهآنها را  اما ،باشدهمه اعضا میتوسط  توسعه

. سازددگی نمیخاص جهت کنترل آلوالمللی بیناستانداردهای 

ای از قوانین گستردهمفهوم مسئولیت مشترک از مجموعه 

کنند و به عنوان المللی ناشی شده که منابع را کنترل میبین

عنوان  «گرانی مشترکـن» یا« میراث مشترک بشریت»

اند و در جاهایی که منابع مشترک است و تحت کنترل رفتهـگ

بر اینکه منافع مشروط  ؛دنشوبکار برده مینیست  دولتی

مسئولیت  ،در عمل .(16) مشترک حقوقی داشته باشند

و ر گردیده ـمتفاوت ظاه ،متفاوت در تعهدات حقوقی

شده است؛  های متفاوت برای اجرایی نمودن آن ارائهکنیکـت

برای ) ترمانند تاخیر در اجرای تعهدات و داشتن تعهد نرم

 ،در پروتکل مونترال (. چنانچهکشورهای در حال توسعه
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موقعیت و وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه در نظر 

آنها  ،و بیان شده که با توجه به شرایط خاص است گرفته شده

ان را به همراه تدابیر کنترلی به تاخیر شتوانند اجرای تعهداتمی

زیست های با در نظر گرفتن آلودگی فناورید. انتقال نزبیندا

و هم  زیست محیطی کنترل جهانیاز ی یهامحیطی هم جنبه

شناخته شده  و اصل سازدمیانصاف بین نسلی را منعکس 

فاصله بین دو  کاهشبه منظور  ،مسئولیت مشترک اما متفاوت

در حقوق  اصل به طور وسیع. تاکنون این مورد مذکور است

 با ؛(17)محیط زیست مورد قبول واقع شده است  المللبین

دامنه این آیا ماند این است که که باقی می یسوالحال این 

در واقع بخش خصوصی سهم  ست؟هاشامل دولت صرفا اصل

دهد. نشان می حلجهت پیدا کردن راه تالشبسزایی در ارائه 

را  اما متفاوت مسئولیت مشترک شایسته خواهد بود که اصل

 .(18) ستالزامی دان فناوریدر زمینه توسعه و انتقال 

 

 اصل توسعه پایدار .6-3-3

الملل توسعه در بستر شرایط پارادایم حاکم بر حقوق بین

عمدتا مبتنی بر توسعه ، 1960تاریخی و اقتصادی دهه 

 و المللیبین هایتالش پرتو دراقتصادی بود. اما به تدریج 

 در پایدار توسعه عنوان تحت برونتلند، مفهومی گزارش صدور

مفهومی که در پرتو  الملل مطرح شد.بین حقوق گستره

 هاییندآتوسعه اقتصادی در فر صرفاجتناب از مالحظه 

از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، توسعه و 

الملل توسعه را به سمت اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین

در . (16)الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است حقوق بین

و محیط زیست در سال  سعهگزارش کمیسیون جهانی تو

برآوردن »: توسعه پایدار چنین تعریف شده است 1987

های طر انداختن قابلیتـنیازهای نسل حاضر بدون به خ

ای که نیازهای نسل کنونی به گونه به ،های آیندهسلـن

دو مفهوم کلیدی در این تعریف نهفته است: «. مخاطره نیفتد

های نسل حاضر و محدودیت نیازهای به خصوص ،نیازهامفهوم 

و ساختار اجتماعی در  فناوریتحمیلی از طریق وضعیت 

سازی نیازهای فعلی نسل توانایی زیست محیطی جهت برآورده

که در هم  21کار  به موجب دستور .(19)« حاضر و نسل آینده

در  ها به توسعه بیشتردولت، اد شدخات ریوکنفرانس  همان

های میان نگرانی تعادل برقراری زمینه توسعه پایدار از طریق

بطور کلی به نظر د. ای تشویق شدنو توسعه زیست محیطی

 حوزه توسعه وحدت سه هنوز در حوزه توسعه پایدار رسدمی

اقتصادی، توسعه اجتماعی و حمایت زیست محیطی با چالش 

قابل توجهی در خصوص جایگاه نظری و  مواجه است و خالء

در چارچوب حقوق  المللیعملی توسعه پایدار در سطح بین

 .(20) الملل توسعه وجود داردبین

 

   های زیست محیطیفناوری . مزایای بکارگیری6-4

 یک که محیطی زیست استاندارد بر منطبق پاک هایفناوری

 جای میالدی 1972 سال از است، فناوری از جدیدی فصل

 قرن در اما. است کرده پیدا دنیا صنعت در بیشتر را هرچه خود

 در تعریف این. گرفت خود به جدیدی تعریف فناوری این 21

 دنیا امروز بازار رقابتی فضای در که است تجاری ک مدلی واقع

          به را خوبی بازده محیطی، زیست مشکالت راستای در

 شایان .گرداندمیبر کنندگانمصرف و همچنین گذارانسرمایه

 2000 سال از پاک فناوری در گذاریسرمایه که است توجه

 ارشگز طبق است و داشته ایمیالدی رشد قابل مالحظه

 محیط هایفعالیت و هابرنامه درخصوص" ملل سازمان

 باد، همچون منابعی از این شاخه در فعال هایشرکت "زیستی

 150بر بالغ رقمی پذیر،تجدید هایانرژی و خورشید نور

 توانمی را علت آن که اندداشته سرمایه جذب دالر میلیارد

 و اصلی نگرش .(21)دانست  نفت قیمت مقطعی نوسانات

 اکوسیستمی تغییرات و مشکالت پاک، هایفناوری در علمی

 و مدیریتی تجاری دیدگاه از شاخه این به وقتی اما است؛

 و انرژی سیستمی، مدیریت ساختارهای توانمی بنگریم،

 ساختارها که این کرد مشاهده وضوح به را منابع از وریهرهـب

 حال عین در و ترگسترده بازار یک به تا سازندمی قادر ما را

متفاوت، طیف  نگرش این بالطبع. یابیم دست تراقتصادی

 خواهد خود همراه به را خدمات و محصوالت از متفاوتی

 از محصوالت این در تولید هزینه مدیریت چرا که داشت؛
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 در باشد ومی برخوردار گذارانسرمایه برای جذابیت خاصی

 منابع مصرف مدیریت امن به مهمی فرآیند شاخه، این بطن

 و محقق توسط هزاران که تحقیقاتی .نهفته است طبیعی

 نشان پذیرفته ورتـص گذشته هایهـده طی در هاشرکت

 و تفاوت تنوع فناوری این در اصلی سیاست که دهدیـم

 همچنین و خالق صنعت یک از ناشی خدمات و محصوالت

از  ترمهم و دپذیرتجدی انرژی و بازیافتی منابع از بیشتر استفاده

 متفاوت سیر این که باشدمی طبیعی منابع کمتر مصرف همه،

 و هاشرکت سود افزایش در عطفی نقطه تواندمی تنها نه

 قابل اثر نیز مصرف فرهنگ بر بلکه باشد، کنندگانتولید

پاک  انرژی گروه تحقیق نتیجه گذاشت. طبق خواهد توجهی

(Green Energy Group) اخیر ایـهسال یط آمریکا، در 

 به دنیا در پاک فناوری زمینه در فعال هایبخش ترینمهم

و  نقل و حمل بایو )زنده(، سوخت خورشیدی، انرژی ترتیب

 و %40 با خورشیدی انرژی که شده گفته. اندبوده باد انرژی

 داده نشان خود از را توجهی قابل ، رشد%11 بایو با سوخت

 عنوان به را ایران "آی پناو" تحقیقات مرکز همچنین. است

 به که کرده معرفی خورشید نور بودن در غنی کشور هفدهمین

 مروری. ایمگرفته نادیده را موضوع این ایرانیان ما رسدمی نظر

 هایسال در یافتهتوسعه کشورهای بعضی اقتصادی وضعیت بر

کشورهایی  که بدهد ما به امیدواری را این تواندمی گذشته

 نهادند، قدم پاک فناوری عرصه به این از پیش که فنالند نظیر

 پیش نیز ما. اندمانده مصون خود صنعتی رقبای دیگر از بیشتر

این  است معقول بنگریم، شاخه این به ورود ریسک به از اینکه

 یک با را تریمطلوب بهره توانمی چگونه که بیندیشیم طور

 ایهـرمـس رایـب نسجمـم سیستم کـی و تجاری دلـساختار م

 واقع در. کنیم پیشنهاد و تدبیر فضا این به مندعالقه گذاران

 این نیز ما تا برانگیزد نیز ما را باید در فنالند پاک تفکر این

 فضای در را خوبی بسیار استعداد که" کشورمان در را فرآیند

   .(21)کنیم  شروع "بازار امروز دنیا دارد رقابتی

 

 

های زیست المللی و انتقال فناوریهای بینتحریم. 6-5

 محیطی

 سیاسی، مختلف هایحوزه تواندمی کشور یک فناوری تحریم

 خود تأثیر تحت کشور یک داخل در را اقتصادی و اجتماعی

 که است موضوعاتی از نمونه یک تنها زیست محیط. دهد قرار

 توسعه در را بنیادینی اهمیت و بوده مرتبط سبز هایفناوری با

 ممنوعیت و فناوری موضوع حال این با. نمایدمی ایفا جامعه

 موسع بسیار ایران مورد در هاتحریم وضع با کشور، به آن ورود

 شهروندان حقوق آشکار نقض به منجر امر همین و شده تفسیر

 . است گشته ایرانی

 

یران در زمینه های وضع شده علیه ا. تحریم6-5-1

 انتقال فناوری 

ت فناوری زیس انتقال زمینه در شده وضع هایتحریم همترینم

 لذی موارد در اختصار به توانمی را ایران مورد در محیطی

  :نمود اشاره

 این براساس. 2006 سال در امنیت شورای 1737 قطعنامه .1

 نظورم به را الزم اقدامات تا مکلفند هادولت کلیه قطعنامه،

 لیهک غیرمستقیم یا مستقیم قالانت یا فروش عرضه، از ممانعت

 ازی،سغنی با مرتبط هایفعالیت به تواندمی که هاییفناوری

 رتابپ هایسیستم توسعه به یا آب سنگین ایران، یا بازفرآوری

 کشورها از همچنین. دهند انجام نماید کمک ایهسته سالح

 یاهسته مسائل با علوم مرتبط آموزش مورد در است، خواسته

 با بطمرت هایفناوری ایگونه به قطعنامه متن. نمایند اجتناب

 که است نموده بطور موسع تفسیر را ایهسته هایفعالیت

 و اقتصادی هایحوزه سایر در شماریبی فناوری شامل

 .(22)شود می نیز اجتماعی

 صادرات مصوبه این موجب آمریکا. به 1995 می 6 مصوبه .2

 شد. ممنوع ایران به آمریکا از فناوری نوع هر

 ه،اجار مصوبه، فروش، آمریکا. این 2010 جوالی 10 مصوبه .3

 به نجرم یا نفت پاالیش با مرتبط هایفناوری تأمین یا و ارسال

 .نمایدمی ممنوع را ایران توانایی افزایش
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 وبه،مص این موجب اروپا. به اتحادیه 2007 فوریه 27 همصوب .4

 هاریفناو غیرمستقیم یا مستقیم انتقال و نقل یا فروش تأمین،

 برای یا ایران به مصوبه متن در مندرج تفصیلی افزارهاینرم و

 عضو کشورهای بوسیله ایران، سود به یا ایران در استفاده

 نناوگا کمک به یا این کشورها محدوده طریق از یا اتحادیه

 .(23)شد  ممنوع آنها

 ورتص به مصوبه اروپا. این اتحادیه 2007 آوریل 19 مصوبه .5

 ردمو را ایران توسعه با مرتبط هایفناوری مهمترین موسعی،

ای، تههس تجهیزات بر عالوه هافناوری این. دهدقرار می تحریم

 تباطاـارت و فضا و هوا صنایع کامپیوتر، الکترونیک، شامل

  . شودیـم

 اقعو در مصوبه اروپا. این اتحادیه 2010 جوالی 26 مصوبه .6

 است 2007 آوریل 19 مصوبه جمله از قبلی، مصوبات مکمل

 را نایرا به فناوری نوع هر انتقال موسع، تقریبا صورت به که

 برای فناوری انتقال مصوبه این موجب به. نمایدمی ممنوع

 گاز و اکتشاف پاالیش، جمله از گاز و نفت صنعت به کمک

 .(24)است  شده اعالم عممنو طبیعی

 هر مصوبه دو این موجب .2012مارس  و ژانویه 23 وبهمص .7

 و آموزش و حساس هایفناوری انتقال یا تأمین فروش، گونه

 .(26, 25)شد  ممنوع ایران پتروشیمی صنعت برای فنی کمک

 

ساسی ناقض اصول ا المللی،های بینتحریم .6-5-2

 های زیست محیطیانتقال فناوری

 درباره المللیبین مهم هایبیانیه و اسناد در که گونههمان

 گرفته قرار تأکید مورد نیز ریو بیانیه جمله از زیست محیط

 روی بر بشر دشوار و طوالنی تکامل مراحل در طی است،

 یاری به انسان آن، در که تاس رسیده فرا ایمرحله زمین،

 در و متعدد هایروش به فناوری و علوم سریع پیشرفت

 زیست محیط تغییر قدرت بینی،پیش غیرقابل هایمقیاس

 کنونی نسل تنها نه وضعیت این. است آورده دست به را خود

 نیز را بشر بقای بلکه ساخته، مواجه جدی تهدیدی با را بشر

 منابع ترینمهم از یکی. است دهدا قرار خطر معرض در واضحا

 رفتار تنظیم و تهدیدها و خطرات این با مقابله برای اتکا مورد

است.  زیست محیط المللبین حقوق الملل،بین حقوق تابعان

 هدف تریناصلی عنوان به توانپایدار می از توسعه امروزه

 نام برد؛ تا زیست محیط المللبین حقوق تدوین و توسعه

 شاخه این تحول شاهد جهان سبب اهمیت آن، به که حدی

 و ریو هایبیانیه. باشد پایدار توسعه المللبین حقوق به حقوقی

 از حفاظت مستلزم را پایدار توسعه به دستیابی استکهلم،

 دو این ادغام با نیز 21 کار دستور و نموده عنوان محیط زیست

 ار،پاید توسعه کمیسیون تشکیل پیشنهاد بر عالوه مفهوم،

 راستای در زیست محیط المللبین حقوق گیریخواستار جهت

 این است ذکر به الزم. است گردیده پایدار توسعه مفهوم

 پایدار توسعه ارتقاء مفهوم به توجهی شایان کمیسیون کمک

 در که هاییچارچوب وجود این با .(27)نموده است 

 مختلف هایصورت به است، گرفته قرار مدنظر فوق کنوانسیون

 با همکاری سیاسی و تعامل در که است کشورهایی بر مبتنی

 از. شوندنمی شامل را کشورها همه و گیرندمی قرار یکدیگر

 در های فراوانتالش رغمکه علی ایران اسالمی جمهوری جمله

 در زیست محیط در مسیر حفظ همراهی و همکاری جهت

، هر جامعه جهانی های، به علت تحریمالمللیبین و ملی سطح

امر با  این و شده رانده حاشیه به رقیب روز توسط کشورهای

المللی در اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت جامعه بین نقض

 هایتشدید بحران زمینه راستای حفاظت از محیط زیست

آورده، روند  فراهم توجهی قابل حد تا را کشور محیطی زیست

توسعه پایدار را به تعویق انداخته و موجب تخریب روزافزون 

شک در درازمدت محیط زیست گشته است؛ امری که بی

المللی و باالخص ای برای جامعه بینپیامدهای گسترده

 کشورهای منطقه در پی خواهد داشت. 

 

ها و ی تحریمپدر اروپایی  هایشرکت. خروج 6-5-3

 های زیست محیطی به ایران ابهام در انتقال فناوری

 در برق تولید برای تجدیدپذیر هایانرژی سهم حاضر حال در

آلودگی  به با توجه و است افزایش به رو جهان کشورهای همه

 اهمیت فسیلی، هایسوخت توسط زیستمحیط  فزاینده

 ایران. شودمی مشخص بیشتر روز به روز تجدیدپذیر هایانرژی
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 چهارم برنامه از پیش تا گاز، و نفت عظیم منابع دارا بودن با

 و گذاریسرمایه به زیادی توجه( 1388-1384) توسعه

نداشته است و  تجدیدپذیر هایانرژی از پتانسیل بهینه استفاده

 برق تولید برای فسیلی هایسوخت از ایران هاینیروگاه اکثر

مستقیم  طور که می دانیم، ایران بطورهمان. کنندمی استفاده

 به مبرمی احتیاج و است اقلیمی تغییرات معرض در

دارد و  اقیلمی تغییرات آثار با مقابله برای وسیع ریزیبرنامه

 هایانرژی هایپتانسیل از بیشتر استفاده بدین ترتیب

 تغییرات اثرات تا کرد خواهد فراهم را امکان این تجدیدپذیر،

در  که است داده نشان متعدد یابد. مطالعات تقلیل لیمیاق

 خورشیدی، انرژی مگاوات هزار 60 حدود تولید ایران ظرفیت

 انرژی مگاوات 2500 از بیش و بادی انرژی مگاوات هزار15

 سالپایان  تا دارد در نظر ایران. دارد وجود «بیوزیست»

 از .کند اضافه خود برق تولید حجم به گیگاوات یک ،1400

 خواهد تجدیدپذیر هایانرژی سهم مگاوات 5000 مقدار، این

 دالر میلیارد 60 به ایران هدف، این به دستیابی برای. بود

 دانشگاه محققان. دارد احتیاج خارجی فناوری و سرمایه

 اندرسیده نتیجه این به تحقیقی طی فنالند، در الپنترا صنعتی

 تا الزم فناوری و هسرمای جذب با بود خواهد قادر ایران که

 ایران. یابد دست تجدیدپذیر کامال برق شبکه به ،2030 سال

 این اما. دارد بادی و خورشیدی هایانرژی در باالیی پتانسیل

 دو ازبیش  در آفتابی روز 300 ازبیش  داشتن وجود با کشور،

کیلووات  5/5 تا 4/5 تابش متوسط و کشور مساحت سوم

 در جهان کشورهای مستعدترین از یکی مترمربع، بر ساعت

 فناوری و سرمایه اگر کهبطوری است؛ خورشیدی هایانرژی

 برق تامین برعالوه  شود، فراهم انرژی این از استفاده برای الزم

 صادر برق نیز همسایه کشورهای به تواندمی ایران نیاز، مورد

 انرژی منبع دومین حاضر در حال بادی انرژی .(28)کند 

 نیروگاه ظرفیت ،1392 سال پایان در. است ایران تجدیدپذیر

 ها،بینیپیش براساس. بود مگاوات 106 موجود، بادی های

 میزانبه  کشور، بادی نیروگاهای در استفاده قابل باد انرژی

 دهندهنشان پتانسیل، میزان این. است مگاوات هزار 18

 همچنین و بادی هاینیروگاه ساخت برای شرایط بودنمناسب 

است.  باد انرژی صنعت در گذاریسرمایه اقتصادی قابلیت

 سال پایان در باید ایران توسعه، اندازچشم سند براساس

 مگاوات 20000 حدود در) مصرفی انرژی ده درصد ،1404

 ششم برنامه در. کند تامین تجدیدپذیر هایانرژی از را( ساعت

 تجدیدپذیر هایانرژی از انرژی مگاوات 5000 تولید هم توسعه

 سهم اکنونهم  که است حالی در این. است شده بینیپیش

 درصدنیم  از رکمت کشور، انرژی سبد در تجدیدپذیر هایانرژی

 تعدادی تا آورد فراهم اندکی فرصت ای،هسته است. توافقنامه

 برای ایران، با قرارداد عقد به اقدام اروپایی هایشرکت از

 ازساگا، پس  نروژی شرکت. نمایند خورشیدی نیروگاه احداث

 در خورشیدی نیروگاه احداث برای ایساله 5 قرارداد برجام،

 میلیارد 5/2 قرارداد، این ارزش. نمود ضاام ایران کویری مناطق

. بود شده بینیپیش گیگاوات 2 نیروگاه، ظرفیت و بود یورو

 نیروگاه احداث برای قراردادی هم کوئرکس انگلیسی شرکت

. رساند امضا به ایران بامگاوات  600 ظرفیت به خورشیدی

 این ظرفیت ،2020ل سا تا که بود شده متعهد کوئرکس

 در خورشیدی تاسیسات برساند. این گیگاوات 5 به را نیروگاه

 این تجدیدپذیر هایانرژی پروژه گذاریسرمایه نخستین ایران،

 دست این از بزرگ پروژه ششمین و اروپا از خارج در شرکت

 بزرگترین از یکی قرارداد که این رفتمی شمار به جهان در

 ایران و ایهسته توافق از بعد انگلستان و ایران بین قراردادهای

 هایشرکت همه برجام، از آمریکا خروج با .(29)بود  1+5

 نروژی هایشرکت. شدند خارج ایران انرژی صنعت از خارجی

 شدند تا ایران ترک به مجبور نیز کوئرکس و ساگا انگلیسی و

 هایانرژی سهم افزایش برای خویش هدف به نتواند ایران

 مصرف یابد. رشد دست برق تولید و انرژی سبد در تجدیدپذیر

 صادرات بازار از کشور تدریجی خروج و ایران در انرژی هساالن

 نبود بین، این در. است شده توسعه روند کاهش باعث نفت،

 شده علت مزید بر نیز انرژی مدون سیاست و الزم ریزیبرنامه

 فناوری و سرمایه جذب امکان برجام، از آمریکا خروج. است

 و مدتکوتاه  در را تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده برای الزم

 مروربه  را خود اثرات امر این و است گرفته ایران از مدتمیان 

  کرد.  خواهد مشخص بیشتر زمان
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 حیطیزیست م هایفناوری انتقال بر ها. آثار تحریم6-6

 هایفناوری انتقال رب هاتحریم . آثار غیرمستقیم6-6-1

 زیست محیطی

محیطی و  زیست لمسای بر مستقیم تحریمغیر آثار درباره

 در های زیست محیطی، تا به حالباالخص انتقال فناوری

در این . است صورت نگرفته تحقیق جامعی علمی کشور جامعه

 تاس اثرگذار تدریجی بطور که باشدرخدادی می زمینه تحریم

 رکشو. گرددمنتقل می بعدی هاینسل به آثار ماندگار آن و

 یطـمح دارندـن قصد ندهشوتحریم کشور و کنندهتحریم

ان منفعتی در این زمینه عایدشببیند، چون  یبـآس شانزیست

 بر مستقیم بطور نخواهند شاید طرف دو پس گردد،میـن

مینه زتصمیماتی که در این  با اما باشند؛ زیست اثرگذار محیط

 هایی در این حوزهنمایند، موجب بروز محدودیتمیاتخاذ 

 پردازیم:می تشریح آنها گردند که در ذیل بهیـم

 فشار و گرددمی اقتصادی هایبحران درگیر کشوری وقتی -

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

توجه کمتر یا  ها نظیر محیط زیستبخش برخی به که است

دیگر  از کندمی تالش و نماید پوشیحتی از مواردی چشم

 ها حمایتدر مقابل تحریم ورهای حیاتی و پراهمیت کشبخش

درصدی  20 تا 15توان به کاهش نماید. در این زمینه می

 رصد،د 20 به بیکاری افزایش نرخ ایران و داخلی ناخالص تولید

 اشاره نمود. بدین تاکنون 2010 سال از هاتحریم بواسطه

 کاهش و مالی در منابع با ایجاد کسری هاتحریم صورت که

 حوزه در های الزمهشد از حمایت بسب نفتی، درآمدهای

 اقتصاد" راستای آنکه در بویژه کاسته شود؛ زیست محیط

 به و شده اقتصادی هایمحرک صرف مالی ، منابع"مقاومتی

 .(30)نیافته است  اختصاص زیست محیط مانند اموری

 سال به سال و ماه به ماه هاتحریم عرصه که هاسال این در -

 به واکنشی هایتاثیر سیاست گشت،می ترتنگ ایران بر

ایران در حال افزایش  زیست محیط ها نیز بر فضایتحریم

جامعه جهانی و در راس آن ایاالت متحده  بوده، بطوری که

 برخی کردن مسدود و محدود به شروع مدت، این در آمریکا

 برنامه نظیر المللیبین نهادهای مالی تسهیالت و هاکمک

 زیست محیط جهانی تسهیالت و( UNDP) متحد ملل توسعه

(GEF )نابودی موجب که دنمو زیستی محیط مقاصد برای 

حالی  . این در(31) گردید ایران زیست محیطی منابع بیشتر

 در کشورهای به باید نظری لحاظ مذکور به موسسات است که

 هیچ بدون بهتر زندگی یک آوردن فراهم در توسعه، حال

  .نمایند کمک محدودیتی

و  ایران شده مسدود آزادسازی منابع مالی مانع هاتحریم -

 یخارج گذاریاز جذب سرمایه گردیده و کشور استرداد آن به

های زیست زیست و همچنین انتقال فناوری محیط حوزه در

 اریگذسرمایه برای از تقاضا ممانعت نموده و محیطی به کشور

کاسته  نیزتجاری  و معدنی صنعتی، مختلف هایعرصه در

 است.

وابط ه در راستای کمرنگ شدن رها باعث شده کتحریم -

، ر آنانزوای هرچه بیشت المللی ایران با جامعه جهانی ونـبی

 در عدم انسجام آن، یا محیطی زیست دیپلماسی شاهد فقدان

ست بخشی از این چالش به این دلیل ا متاسفانه .باشیم کشور

 کهآن یا ندارند محیطی زیست اطالعات ما هایدیپلمات یا که

 های مرتبط با محیط زیستکنوانسیون در که کارشناسانی

، رسدبه نظر می لذا ؛(32) نیستند دیپلمات کنند،می شرکت

ی های زیست محیطها و تعامل سازنده با سازمانحذف تحریم

د المللی جهت تربیت افراجهانی و حمایت این نهادهای بین

 باشد.   وری میمتخصص و سفرای زیست محیطی ضر

 ساز از گیریهبهر برای همکاری کشور توانایی عمالً هاتحریم -

 المللیبین و ایمنطقه توافقات توانمندی و ساختاری و کارهای

های زیست محیطی مشترک بین چالش کنترل و مقابله در

 را ریزگردها ایران و کشورهای همسایه از قبیل پدیده نوظهور

ها و حتم تا حد زیادی با رفع آن طور به ساخته است که محدود

 هاشالمللی، این چالبین همکاری حذف موانع موجود در زمینه

 .(33)شد  خواهد فعترم

 به ایران از سوخت قاچاق برای گرایش به افزایشها تحریم  -

 ؛ بدین صورت کهمنتهی گشتهفارس خلیج  مجاور کشورهای

 از ارزش نوسانات بازار ارز، با ، از سوییایران های مالیتحریم

 با دولتی بودن اقتصاد دیگر، سویی است و از کاسته ملی پول
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 تا اشتهد سعی بازار در دخالت با نحوی به دولت ،ایران

 قیمت از ترپایین هایقیمت با را اساسی و عمومی کاالهای

 شرایط این دهد. قرار مردم دسترس در ایران در خود واقعی

 ایران که چرا یابد؛می نمود دوچندان فسیلی هایسوخت برای

. در این راستا بردمی بهره فسیلی هایانرژی عظیم منابع از

 پول ارزش کاهش جهتخود، به  مقبولیت حفظ برای دولت

به  مردم خرید قدرت کاهش و تورم افزایش ملی و نتیجتا

 اقتصادی وارده فشار های مالی و با هدف کاهشدنبال تحریم

 قیمت به را سوخت تا کندمی تالش جامعه، مختلف اقشار بر

باال رفتن ارزش دالر،  این موارد توام با نماید. عرضه پایین

ای از مردم کشور از سوی عدهمنجر به افزایش قاچاق در 

 هایها و حتی لولهها و قایقاز آنجا که کشتی گردیده است.

 نیستند، با برخوردار مناسب کیفیت از قاچاق سوخت عبور

 هایبپسا و فاضالب ورود نشت سوخت، و آنها تردد افزایش

 .(34)کند می تشدید را فارس خلیج آب آلودگی نیز آنها

 ختلفم اشکال را به کشور المللی،بین سیاست که آنجا از -

ا و کااله به محدود منجر به دسترسی و تحریم قرار داده مورد

نموده است؛  های زیست محیطیتجهیزات مرتبط با فناوری

 ی،المللجامعه بین توسط های اتخاذ شدهتحریم گفت توانمی

 هب نیاز بر مبتنی و کیفیتبی کاالهای ورود برای را زمینه

رتبط با ـذا ورود تجهیزات ماست؛ ل آورده کشور فراهم

 یتکیف آنها بیشتر که رسمیهای زیستی از مبادی غیرناوریـف

 ختلف،م هایصورت به باشند،نمی دارا را الزم استانداردهای و

 توسعه افزون محیط زیست و همچنین عدمتخریب روز زمینه

 . سازندفراهم می را محیطی کشور زیست

  

 هایفناوری انتقال رب هاتحریم آثار مستقیم .6-6-2

  زیست محیطی

های زیست انتقـال فنـاوریطور که اشاره گردید، همان

المللـی بـه ویـژه اعالمیـه ریـو، محیطی در اسـناد متعـدد بین

و کنوانسـیون تغییرات آب و هوایی، به عنوان  21 دسـتور کـار

های در حـال یافتـه در برابـر کشـورهای توسعه تعهد کشور

 این در حالیستتوسعه و کمتر توسعه یافته ذکر شده است؛ 

 های سازمان ملل متحد، مصوباتکه بـه موجـب قطعنامه

 فناوریصادرات هـر نـوع  ،ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا

با کاربرد دوگانه بـه ایـران ممنـوع اعـالم شـد. ممنوعیت 

بستگی  ،های دارای کـاربرد دوگانـه یـا حسـاسفناوریانتقال 

 تـخـه سـینـن زمـده دارد. در ایـکننادرـر کشور صـه تفسیـب

مورد زیادی از طرف جامعه جهانی انجام شده های بیریـگی

اند زیست محیطی محروم کردههای است و ایران را از فناوری

 گردد:که در قالب دو مورد ذیل تشریح می

 در ویژه به شدن تجهیزات زیست محیطی، روز به عدم با .1

 ها،نفتکش ایران نظیر دریایی نقل و حمل تاسیسات مورد

 پتروشیمی و پاالیش استخراج، سکوهای و تاسیسات فرسودگی

 و عدم آب درون در در حاشیه خلیج فارس یا ایران نفت

 ایرس و بوشهر اتمی نیروگاه در جدید هایفناوری از استفاده

 ستزی استانداردهای با ایران که کارخانجات و هانیروگاه

 نشر احتمال باشند، داشته بیشتری انطباق نوین محیطی

 .(35) یابدمی افزایش هاآالینده

 نه محیطی زیست هایفناوری واردات ها،دیگر آثار تحریم از .2

 دانیم، دراستاندارد به کشور است. همان طور که می چندان

 آنِ  از استاندارد زیست محیطی هایفناوری حاضر حال

محسوب  متحده ایاالت جزء متحدان که است کشورهایی

 ، متشکل8 جی گروه اعضای سایر به جزء روسیه، گردند.یـم

 متحده امریکا ایاالت اب دنیا، صنعتی بزرگ کشور هشت از

 مواضع از خارجی خود سیاست در دارند و اغلب نزدیکی روابط

نیز از این قاعده  ایران که تحریم کنندمی پیروی متحده ایاالت

 رجوع کشورهایی به است ناچار ایران مستثنی نبوده است. لذا

 ترتیب بدین و برندمی بهره تریپایین بسیار فناوری از که کند

 واردکنندگان به بزرگترین هند و چین مثل یکشورهای

 حال شوند.می مبدل مختلف تاسیسات برای الزم هایدستگاه

 کشور مطلوب استانداردهای از وارداتی هایفناوری این آنکه،

شایان ذکر است  .(36) نیستند برخوردار غربی صنعتی های

 در جمله از مختلف هایزمینه در روسیه و ایران رغم اینکهعلی

 هاییبرنامه و داشته مختلفی تعامالت یکدیگر با انرژی حوزه

 رای اند،کرده تدوین زمینه این در هاهمکاری توسعه برای نیز
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 یک از تهران علیه امنیت شورای هایقطعنامه به مسکو مثبت

 سوی از روسی هایشرکت بر آمریکا وقفهفشارهای بی و سو

در  است. کرده مواجه ابهام با را هاهمکاری این آینده دیگر،

بر موارد مطروحه، به بیان مصادیقی در زمینه  تأکیدادامه با 

های زیست محیطی در ایران ها بر انتقال فناوریآثار تحریم

 پردازیم:  می

 زیست محیط هایبهاز آنجا که بسیاری از جنآلودگی هوا:  -

 برای الزم هایروش و ابزار داشتن اختیار در بدون است، کمّی

 از دقیقی تصویر توانیمنمی آن، دهندهتشکیل اجزای ارزیابی

 خاک و هوا و آب جمله از آن اصلی اجزای کیفیت و وضعیت

توان به در این زمینه می به عنوان مثال .آوریم دست به

 در هکهوا اشاره نمود  معلق ذرات ریگیاندازه هایدستگاه

 نهزمی در متعددی بسیار مشکالت با کشور گذشته، هایسال

 معدود صورت به هم که اگر بوده؛ مواجه هادستگاه این واردات

 از دهاستفا روش یا فناوری موارد، از در خیلی شاید شده، وارد

 شدهن هاستفاد آن از بهینه صورت به حداقل یا نبوده روز به آن

  است.

عالوه بر فقدان تجهیزات الزم جهت سنجش میزان آلودگی 

 نیز های ضروری برای مقابله با این معضلهوا، کمبود فناوری

ر ـهایی از آن ذکونهـر نمـسوس است، که در زیـکامال مح

 گردد:یـم

های سوالر تونل»و « های تیتانیومیکاتالیست»الف. نبود 

 رسانی برای مقابله بای سوختهادر جایگاه« آلومینیومی

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

 و جمهوری چک قرار داشته و لیکن از ارسال آنها به کشور

 .(37) جلوگیری شده است(

های مکانیزه برای ساماندهی و انبار دستگاه»ب. نبود 

در منطقه پتروشیمی جم « گوگردهای حاصل از تصفیه گاز

آوری و به )عسلویه(. در این منطقه گوگرد در کنار جاده جمع

های عبوری پودر و از هایی انبار و به وسیله ماشینصورت توده

دیگر این گوگردها  شود. از سویطریق هوا وارد ریه انسان می

آوری و در بندر ماهشهر با ابزارهای ابتدایی مانند بیل جمع

گردد که در این های چینی حمل میبرای فروش به کشتی

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

 .(38)دهد شهروندان را مورد تهدید قرار می

ر د« های نفتیآوری لکهتجهیزات الزم برای جمع»ج. فقدان 

 لنترـکهای گاهـیاز به دستـفتی نـهای نکهـر. لـاهشهـندر مـب

طح آب ـورت افزایش، باید از سـای دارد که در صکننده

ت؛ میلیون دالر اس 10ها آوری شود. قیمت این دستگاهمعـج

م حریی که ایران برای خریداری یکی از آنها در زمان تدر حال

ه بها از آمریکا میلیون دالر هزینه کرد. این دستگاه 150

بلژیک و از آنجا به هلند رفت و به دلیل طی کردن مسیر 

 .(38) چندین برابر قیمت اصلی برای ایران تمام شد ،طوالنی

با قابلیت کاربرد در  و گاز نفت فیلترهای» د. عدم واردات

 سالمتی تهدید و هوا دلیل آلودگی ترینمهم«. نفت صنایع

و  جنوبی پارس منطقه باالخص هاکارخانه اغلب در ساکنان

 یدکی لوازم عدم دسترسی به قطعات و عسلویه، ویژه منطقه

 با نیز فاضالب و سطحی یهاآب وضعیت خصوص است. در

 هایپروژه به مربوط صنعتی هایفاضالب اینکه به توجه

 دریای وارد ایهیچ تصفیه بدون پتروشیمی، و پاالیشگاهی

 در محیطی زیست هایآلودگی ابعاد شوند،می جنوبی پارس

 پیش، تا مدتی که است؛ بطوری بسیار گسترده عسلویه منطقه

 قرمز هایجلبک ساحلی، یهاآب آلودگی افزایش دلیل به

 را عسلویه فازهای انتهای تا طاهری بندر محدوده تمامی سطح

 نبوددلیل  به ناحیه این آبزیان همه در نتیجه فرا گرفته و

 استمرار اند. شایان توجه است کهشده خفگی دچار اکسیژن

 پاالیش فیلتر فاقد سوز( گاز بلند هایفلرهای )مشعل فعالیت

 عسلویه منطقه شدن هوای آلوده و تحریم لتنفت و گاز، به ع

بست، اوره، آمونیاک و معلق شیمیایی از قبیل آزبا ذرات 

 شیوع به تواندمی S2Hو  2Co،2Soنظیر گازهای سمی 

حتی در  و فلج استفراغ، سرگیجه، خونی، تنفسی، هایماریـبی

شود؛ بطوری که  جرـمن قهـمنط اکنانـس مواردی به مرگ

هوای منطقه عسلویه صد برابر شهر شد آب و توان مدعی یـم

همچنین قابل ذکر است که در حال حاضر،  تهران آلوده است.

کنند ازوت تولید میدرصد م 30های کشور بیش از پاالیشگاه
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های زیست محیطی آنها های مقابله با آلودگیکه اگر سیستم 

 .(33)یابد درصد تقلیل می 15اصالح شود، این مقدار به  

 فارس، خلیج در نفتی سکوهای و تاسیسات آلودگی دریا: -

 فرسوده خارجی هایشرکت توسط هاتحریم دلیل به هاسال

 از یکی نیز نفتی سکوهای و یساتتاس فرسودگی اند کهشده

 شود؛ بدین ترتیب که سکومی محسوب دریا آلودگی عوامل

 تـنف تـنش و بـآسی ارـدچ متوالی طورـب رسودهـف های

شکل م تجهیزات با این ها بازسازیگردند و به دلیل تحریمیـم

 کاهش برای رغم تحریم، ایراناست. لیکن علی مواجه شده

 هاهخانتصفیه احداث جمله از کند؛می شتال نفتی هایآلودگی

 هب تصفیه از فاضالب حاصل آبِ که هاکارخانه و صنایع برای

و  یادر آلودگی عوامل از یکی گردد، چرا که باز تولید فرآیند

 است. اگر صنایع و هاکارخانه پساب و هافاضالب سواحل،

 زا خود تعهدات به تواندمی ایران شوند، برداشته هاتحریم

لل پاریس )کنفرانس تغییر اقلیم سازمان م نامهتوافق جمله

 .(39)نماید  عمل و پایبند باشد متحد(

یکی  های حفاظت از محیط زیست:تجهیزات و دستگاه -

و حفظ  ها در مسیر پیشرفتدیگر از موانع ناشی از تحریم

ها در شهر نصب ماهواره رصدکننده تاالبعدم محیط زیست، 

المللی رامسر بود. ابتدا تصمیم بر آن بود که کنوانسیون بین

ها را در ایران و در شهر رامسر تاالب کنندهرامسر، دستگاه رصد

ها و محدودیت زمانی برای در نصب کند که به دلیل تحریم

یزات این عملیات، این پایگاه در ها و تجهاختیار داشتن ماهواره

رغم نیاز عالوه بر آن، علی .(40)شهر رم در ایتالیا تاسیس شد 

 سـرای عکـی باهای تلهدوربینیل ـهیزاتی از قبـرم به تجـمب

های اطفاء و دستگاه ای آبپاشبرداری از حیات وحش، بالگرده

و... از ورود آنها ممانعت  به منظور خاموش کردن آتش حریق

های موجود، موجب عدم به عمل آمد. همچنین محدودیت

ای، های آبیاری پیشرفته مانند سیستم قطرهورود سیستم

پاش و سایر تجهیزات پیشرفته در زمینه حفاظت بارانی و مه

ذکر است که در پی توافق برجام در محیط زیست گردید. قابل 

ها علیه ایران، کشورهای دانمارک، سوئد و خصوص رفع تحریم

های مدرن مرتبط با آلمان تمایل خود را برای عرضه فناوری

های حفاظت از محیط زیست اعالم نمودند تجهیزات و دستگاه

(38). 

گان ، ایران نتوانسته ناوهابه دلیل تحریم حمل و نقل: -

ها و های شهری را بازسازی و یا در مورد تاکسیاتوبوس

 ریزی نماید تا ازهای برقی هیبریدی برنامهموتورسیکلت

درصد  80افزایش آلودگی هوا جلوگیری شود. در حال حاضر 

 شود و این درآلودگی کالن شهرها، به خودروها مربوط می

 اساس قانون برنامه چهارم توسعه، خودروهایحالیست که بر

را دریافت  4-د استاندارد یوروایرانی تا پایان این برنامه، بای

 رغم پشت سر گذاشتن برنامه پنجمکردند که اکنون علیمی

. (40)دارند  2-توسعه، خودروهای ما همچنان استاندارد یورو

که در  داشتریاست سازمان حفاظت محیط زیست اذعان 

هایی با های فرانسوی، موتورصورت ادامه همکاری با خودروساز

داشتیم که بدین ترتیب مصرف سوخت  5استاندارد یورو 

 یـم اهشـکیتر در روز ـمیلیون ل 60میلیون به  85ه از ـروزان

 این رقم معادل ،های مجلسیافت. به گزارش مرکز پژوهش

تیجه آن هزار بشکه نفت در روز بود که در ن 120جویی صرفه

همچنین طبق  .(37)گردید درصد کربن کمتری تولید می 7

ا، های صورت گرفته در راستای کاهش آلودگی هوریزیبرنامه

و  ها در کالن شهرها، با حملجاییدرصد جابه 75بایست می

 گرفت.با مترو صورت می رقمدرصد از این  30نقل عمومی و 

 دیگر ها و نبود تجهیزات، مانعیهای اخیر، تحریماما طی سال

رو، های خارجی برای توسعه متگذاری شرکتبر سر راه سرمایه

و راز این  .(38) آهن بوده استحمل و نقل بار و توسعه راه

تواند در جهت کاهش آلودگی توسعه حمل و نقل عمومی می

  هوا موثر باشد.

ها زند تحریمدر بخش کشاورزی هم ایران از گ کشاورزی: -

های مختلف مصون نمانده است. تا قبل از اعمال در بخش

 ها، ایران قسمت اعظم واردات سموم مصرفی خود را ازتحریم

که یکی از بهترین تولیدکنندگان  «داوو»شرکت آمریکایی 

نمود. در همین راستا وارد میسموم کشاورزی در جهان است، 

را  ایرانل غیررسمی دیگر نیز به شکمعتبر های برخی شرکت

به طوری که امکان واردات سموم کشاورزی از  ،تحریم کردند
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 95منجر به واردات باالجبار و  آن کشورها نیز وجود نداشت

 گردیدسموم مصرفی مورد نیاز کشور از چین و هند  یدرصد

 ،به دلیل کم اثر بودن سموم هندی و چینی یکه در موارد

ماده  مقدارات مصرف سموم یا تولیدکنندگان ناچار بودند دفع

ادامه این روند در بروز پیامدهای  کهموثره را افزایش دهند 

در حال حاضر اثرگذار بوده است. بهداشتی و زیست محیطی 

در  ،درصد سموم فرموله شده مصرفی 90به طور تقریبی 

 شوددرصد آن از خارج وارد می 10داخل کشور تولید و تنها 

های روز توجه به عدم دسترسی به فناوری که ادامه این روند با

تواند صدمات و دنیا در زمینه تولید با کیفیت این سموم، می

ناپذیری بر محیط زیست کشور و باالخص لطمات جبران

 .(41) هایی در زمینه آب و خاک در پی داشته باشدآلودگی

 به ها،تحریم افزایش با این حوزه درتجهیزات گرمایشی:  -

 فناوری، این با مرتبط قطعات و محصوالت ورود عدم دلیل

 مخرب آثار و محصوالت این پایین بازده و کیفیت افت شاهد

 از استفاده اکنون هم راستا این در هستیم، زیست محیط بر آن

 با هک دارد راندمان درصد 25 تنها مسکونی مناطق در هابخاری

 این مشترک، گذاریسرمایه و خارجی هایشرکت مشارکت

 .(33) داد افزایش درصد 60 به توانمی را راندمان

 

 گیری نتیجه. 7

 انقالب پیروزی ابتدای از که ایران اسالمی جمهوری تحریم

در راستای مواردی همچون  داشته است، وجود تاکنون اسالمی

ای، ساخت موشک، حمایت از تروریسم، های هستهفعالیت

شود، می خاورمیانه و.... عنوان صلح روند با حقوق بشر، مخالفت

نشده است.  ارائه ایکنندهقانع ادله موارد این برای که حالی در

 بوده تهدید همواره مورد سالیان این طول در مختلف صنایع

 صورت غربی به کشورهای ها،تحریم جدید دور در و است

 با شاید اند تاقرار داده هجمه مورد را آن غیرمستقیم و مستقیم

 اقتصاد بدنه به زدن ضمن ضربه مهم، صنایع این کردن متوقف

 که کالنی ارزآوری و آن محصوالت صدور از جلوگیری با ملی،

 نیاز مورد ارز تامین برای را مختلفی دارد، مشکالت کشور برای

های رغم مزایای فراوانی که فناوریآورند. علی بوجود کشور

زیست محیطی در پی دارد، با خروج شرکت های اروپایی از 

های متخذه، ایران از دستیابی به این کشور به دلیل تحریم 

مزایا عمال باز مانده است و با مشکالت عدیده ای در این زمینه 

 نهادهای مالی تسهیالت و هاکمکنظیر محدودیت در دریافت 

 جهانی تسهیالت و متحد ملل توسعه برنامه از جمله المللیبین

 یناورـه روزرسانی و واردات فـ، محدودیت در بزیست طـمحی

های زینهـیل هـها و تحمهای زیست محیطی، ورود واسطه

انتقال تجهیزات زیست محیطی، گزاف بر کشور در راستای 

یه، های زیست محیطی باالخص در منطقه عسلوانواع آلودگی

هایی در زمینه حمل و نقل و کشاورزی و عدم ورود چالش

 نیروی کارشناس و متخصص جهت آموزش نیروهای داخلی،

و گردیده است. اگرچه اصولی نظیر اصل همکاری، روبر

مسئولیت مشترک اما متفاوت و همچنین توسعه پایدار، جزو 

 و بویژه اصولالملل محیط زیست اصول مسلم حقوق بین

های زیست محیطی اساسی مطروحه در بحث انتقال فناوری

باشند. اگر ها عمال ناقض این اصول میباشند، اما تحریممی

المللی در مداران مسئول در عرصه بینران و سیاستگیتصمیم

این زمینه قدری تامل نمایند و قبل از هرگونه تصمیم به آثار و 

پیامدهای آن بیندیشند، شاید در تصمیمات بعدی خود با 

ها مبادرت نمایند. احتیاط بیشتری به اعمال این گونه تحریم

 محیط با سازگار ریفناو انتقال نیازمند ها،فناوری از مندیبهره

 هایطرح اجرای و داخلی تولید در آنها از حمایت زیست،

 در رودمی انتظار که ایگانهسه. است آالینده کمتر صنعتی

 دوره در .گیرد قرار دسترس در سهولت به تحریم پسا دوران

های محدودیت رفع با که دارد وجود امیدواری این پساتحریم

 با و افزون گردد کشور رآمدهاید انرژی، صادرات بر وارده

 و صنایع در گذاریسرمایه امکان تورمی، رکود از خروج

بخش  توسعه با همچنین .یابد افزایش زیست محیطی خدمات

 کشاورزی بخش در موجود اکولوژیک بار مذکور، از اضافه

 و تنظیم باز ایران آبی مالحظات با متناسب و کاسته شود

 به سرمایه انتقال و گذاریسرمایه هایتحریم گردد. لغو تحدید

 توسعه هایطرح و اجرای تعیین برای دولت هایداخل، گزینه

 رعایت با آنها سازگارترین انتخاب امکان و داده افزایش را
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 رهاورد .نمایدمی فراهم را کشور زیست محیط مالحظات

 عدالت گسترش روند، امکان این از ناشی اقتصادی توسعه

 انسانی هایزیستگاه در بویژه که است فقر شکاه و اجتماعی

 طبیعی منابع بر فشار کاهش موجب حساس، مناطق به نزدیک

  .شد خواهد آنها از سوءبرداشت و

 

 قدردانی و تشکر. 8

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 مجله اجرایی

 

 نویسندگان سهم. 9

فرد و علی صابرپور نگارش و تالیف مقاله، مسعود اخوان

 ر غالمحسین مسعود: راهنمایی، مشاور و نظارت بر اجرای کا

 

 منافع تضاد. 10

گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان اعالم نگردیده هیچ

 است.
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implications at national level; this article focuses on international sanctions and 

discusses their impacts on the transfer of environmental technologies in Iran. 

Materials and Methods: This Research is of Theoretical Type, the Research Method 
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sectors, we can understand the wide-ranging consequences of sanctions and their 
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Conclusion: With the economic sanctions imposed by the international community 

and at the top of that, US, insufficient capital is available to transfer and promote new 

technologies, even if imports are allowed. Declining international cooperation and 

interactions lead to restrictions on attracting foreign investment. Restricting and 

blocking some of the funding and facilities of international institutions such as the 

United Nations Development Program and the Global Environment Facility, lack of up-

to-date environmental equipment, import of less standard environmental technologies 

into the country, types of pollution, Lack of environmental protection equipment and 

devices, public transport, agricultural inputs , the lack of high-efficiency heating 

equipment and the lack of external experts to train domestic specialists are all of which 

have violated the fundamental principles of environmental technology transfer in our 

country. 
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