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Abstract 
With the development of technology and the interconnection of economies, the use 

of unilateral sanctions by powerful states, as a tool to exert pressure on the target 

country, has both increased and acquired a different function compared to the past. 

The most detrimental effects of unilateral sanctions can be seen on the fundamental 

rights of ordinary citizens of the target countries, including the right to health and 

the right to access food.  Thus, the question arises as to the extent of the sanctioning 

state’s responsibility for the violation of such rights. This paper will study the 

factors influencing the increase in the impact of economic sanctions on the 

sanctioned country, and will examine how, under international and human rights 

law, the sanctioning state can be held responsible with respect to the fundamental 

human rights of the sanctioned country’s people. 
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 چکیده  
هرای یجاانةر    یمتحرر تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، ی و درهمورافنبا پیشرفت 
کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، بررای تحرت فشرار قررار      یاحربهعنوان اقتصادی به

مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفراو  ا  دوران گشترته یافتره اسرت  برا       دادن کشور هدف،
برا   ترا  انرد دهکشورهای قدرتمند تالش کرر  های اقتصادی،یمتحردگرگون تدن ماهیت و قدر  

بره   ها،رکشرو  همراه کردن سایر با یا یجاانةه ر ورصهربیری حداکثری ا  این اهرم فشار، گبهره
ایرن   سیاسرت ارارجی  یی که تابع هادولتکشورها و  هروضع این نوع مقررا  محدودکننده علی
هرای یجاانةره برر حقروی بنیرادین      یمتحرر یانةار ایرن   کشورها نیستند، بپردا ند  بیشترین آثار 

های هدف ا  جمله حق سالمتی و حق دسترسی بر غشا قابل مشراهده  ینسر مروندان عادی ته
کننرده در برابرر   یمتحرر هایی در تعیین دامن  مسئولیت کشور و ابهام هاپرسشکه به برو   است
های تحریمی، منار تده است  مقال  حاضر، ضمن بررسی عوامل مرثثر برر   یانةار این اقدام آثار 

پاسخگویی به ایرن پرسرش اسرت     درصددتده، های اقتصادی بر کشور تحریمتحریم تشدید آثار
کننده، تا چه حد نسةت به حقوی بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق که کشورهای تحریم

 الملل، دارای مسئولیت و تجلیف هستند ینببا موا ین حقوی بشری و قواعد حقوی 
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 مقدمه

ابراار   تررین یقرو و  نیترعنروان اثرگرشار  به، (Walde, 2001: 380)های یجاانة  اقتصادی یمتحر
 1المللری ینبر بره عمرل متخلفانر      پاسرخ معمول در  طوربهی کشورهای قدرتمند رجاا استیس

 Ilieva et) هرا دولرت  الشمولعام تود؛ رفتار غلطی که نقض تعهدا یمادعایی یک دولت وضع 

al., 2018: 201) سرا مان های دیگر، نقض ینسر ممانند تااو  به حریم آبی و ااکی  و مواردی
یافته مانند قاچرای انسران و   سا مان جرائم، حمایت ا  2قواعد پولشویی، حمایت ا  تروریسم هیافت

را ترامل   4ی داالری هرا جنر  یرقرانونی المرا ، درگیرری و تررکت در     غ، تاار  3مواد مخدر
  .(Wallensteen, 2000: 2)تود یم

رفترار دولرت    رییر تغرهای قدرتمند و منظور اعمال فشار توسط کشوهای اقتصادی بهیمتحر
منظور کننده بهیمتحرتوند و در این وضعیت، کشور یموضع  (Pomeranz, 2017:181) متخلف

هرای  یمتحرر دنةرال اعمرال   ی اود، بره هااواستهتده جهت پشیرش تسلیم کردن کشور تحریم
کنررد  ایررن اقرردام کشررور یمررحرکررت  جانةررههمررهاقتصررادی گسررترده، فراگیررر، فراسررر مینی و 

یری برر اقتصراد   ناپرش جةرران گین و کننده، اثر تحریم را دوچنردان کررده و صردما  سرن    یمتحر
جلروگیری ا    یبررا در ظراهر  که اغلر   ها یمتحردر نتیاه،  5کند یمتده وارد کشورهای تحریم
در عمرل   انرد، تده یطراحو متخلف متخاصم  یکشورها ی تهرونداناسیو س ینقض حقوی مدن

سری ترهروندان بره    عردم دستر ، هرررای واگیرردار و فراگیرر   یماریب ،یروممرگ آمار ررشیافاابه 
ی ا  رنظامررر یغمرردم عرادی و    ررره یو سرروء تغش یگرسررنگادما  بهداتتی و درمانی، فقر و 

 ترممین  رسررااتی و ا  بین رفتن  ی داالیهاجن جمله کودکان و سالمندان و  نان، آتوب و 
و  یحقروی اقتصراد  تود کره نتیار  آن تیرعیف    یمی مانند دارو و غشا منار اساسرر یا هرراین

  استتده یمکشور تحرمردم  یاجتماع
کند کره  یمهای اقتصادی بر مردم کشور هدف، این ادعا را تقویت یمتحربررسی آثار مخرب 
ریم نسةت به حواضع ت یا نهاد دولت های اقتصادی، قدرتمندتر تود،یمتحرهرچه دامنه و تد  

 اواهرد بیشرتری  تعهد لیت و تده، مسئوالتاام به رعایت حقوی بشر بنیادین مردم کشور تحریم
تده، نظارتی عملری،  داتت و سطح این تعهدا ، فراتر ا  تعهدا  و مقررا  کتةی و قانونی وضع

___________________________________________________________________ 
1. Internationlly Wrongful Act 

 .1990  ده لیو اوا 1980  در اواار ده یةیل هیعل یاقتصاد میتحر  2
 کلمةیا  های جنةش مسلحانه موسوم به تورتیان فارک دریمتحر  3
 جمهوری فدرال و رالئونی، آنگوال، رواندا، سایةری، لیدر سومال یداال یهاجن  هیعل یاقتصاد هاییمتحر  4

 ( )کو وو یوگسالوی
هرای اقتصرادی ایرن کشرور در سرال      یتفعالدرصد به کاهش  50های اقتصادی علیه کشور یوگسالوی، تا یمتحر  5

 ها علیه یوگسالوی یمتحربیشتر   مطالع برایتد   منار 1994
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بخش ا  رعایت قواعد حقوی بشری نسةت به مردم تحت تحریم، ا  سوی کشرور  یناناطممثثر و 
   استواضع تحریم 

 

 ی اقتصادی: ابزار متداول تحمیل سیاست خارجی  هامیتحر
ا وجود ب ،پس ا  جن  سرد ةمطلوب و محةوب در دور یاسیاباار س  مثاببه یاقتصاد هاییمتحر

ا   ترمخربمناس ، ولی  جایگاینیدست آورد، به طلةانه بهمقةولیتی که در ماامع عمومی صلح
 هرای یمحرر ت  (Gordon,1999: 387) ه اسرت ترد ل یةرد ت کشرورها جن  تسلیحاتی برای مهرار  

هرای  یمتحرر و  ،امنیت سا مان ملرل متحرد   رایور  تجانةهمههای یمتحردر دو قال   دیقتصاا
منشور  41های تورای امنیت به موج  مادة یمتحردولت بر دولت قابل مشاهده است   یجاانة 

)ذیل فصل هفتم( و بنا به تشخیص تورای امنیت هنگام در اطر بودن صرلح و امنیرت اعمرال    
 یقرا یو آفر 19۶۶در  1یجنروب  یایرود  هیعل تنهاجن  سرد  انیا  پا پیشتا    این نهادتودیم

ها برا  دولت هیپس ا  آن بارها عل جنیولهای اقتصادی پرداات، یمتحربه وضع  19۷۷در  یجنوب
  در طرول دهر  و تنها  است اباار متوسل تده نیا بهمختلف  یهاو در قال یی هاصدور قطعنامه

علیره   ترده اعمرال هرای  یمتحرر که  ،2های اقتصادی پردااته استیمتحروضع  ر بهبا 13، 1990
هرای یجاانةره،   یمتحرر در میران   3 استین این تحریم ترمهمایران، کره تمالی و عرای ا  جمله 

صرور  فراگیرر و   هرا را بره  یمتحرر گونره  یرن اعنروان تنهرا کشروری کره     ایاال  متحدة آمریجا به
ی تحریمری را وضرع   هابرنامهترین یقوکند، تهر  یافته است و یم ینی وضع و اعمالفراسر م

برنامر  تحریمری    ۶1، ایرن کشرور برا وضرع     199۶ترا   1993 یهاسال یکه طیطورکند، بهیم
جررای گشاتررته اسررت ، رکرروردی جدیررد ا  اررود بررهکشررررور جهرررران 35یجاانةرررره علیرررره 

(Kaempfer & Lowenberg, 1999: 37)  ا  ابرااری  را  یاقتصراد  هرای یمتحرر  سیر تجاملی، نیا

___________________________________________________________________ 
 ةدربار یالمللنیب یتد، سند  یتصو 19۶۶دسامةر  1۶سا مان ملل متحد که در  تیامن یتورا 232  قطعنام  1

( ایتانیبر ةمستعمرتده در آن منطقه )اادیا یهاسرکوب تورش ااطربه یجنوب یایرود  یاقتصاد متحری
ملل ا  واردا  سن  آهن، کروم، آهن، تجر، تنةاکو،  عیو سا مان یکشورها یقطعنامه تمام نی  مطابق ااست
 ،ینظام یماهایمنع تدند و صادرا  اسلحه، مهما  ا  همه نوع، هواپ ایجنوب رود  یمحصوال  دام ایمس، 

 نیبه ا یسالح و مهما ، نفت و محصوال  نفت یو نگهدار دیتول یو مواد برا اا یو تاه ینظام یاودروها
 تیکشور به دست اکثر نیا 1980و در سال  افتیاستقالل  19۶5منطقه در سال  نیا .تدمستعمره ممنوع 

 نام داد  رییتغ مةابوهیتةارش افتاد و به  ییقایآفر
را علیه افغانستان، آنگوال، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک  هایییمتحرتورای امنیت سا مان ملل، تاکنون   2

کره  سابق، یوگسالوی، سودان، ی، سومالرالئونی، رواندا، سیةی، لایةری، عرای، لیتی، هائترهیو ار یوپیکنگو، ات
  ت عمال کرده اسا رانیو ا یتمال

3. SELECT COMMITTEE ON ECONOMIC AFFAIRS, THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS, 
2006–7, HL 96-I, 17 (UK). 
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 در راستای حفاظت ا  منافع امنیتی اساسری اضطراری و دفاع مشروع حوادث برای جلوگیری ا  
ه اسرت  کررد  لیتةرد  ی آمریجرا و ملر  یارارج  تیامن استیدر س اباار متداولدر امور اارجه به 

(Pape, 1997: 90) ر روابط و تةرادال  تاراری کشرورهای هردف ایاراد      که آثار منفی فراوانی د
کشرور   یکرالن اقتصراد   یهرا ترااص الملرل و  ینبر کرده و آثار مستقیمی بر با ار ار  و تاار  

 تده داتته است  تحریم
 هرای داالری و ارارجی،   گشارییهسرماافت تدید ، یتاارمةادال  هدف کاهش ها با یمتحر
رتد افت تدید توند که به یمتده اعمال یمتحر ورکش یو اعتةار یار  ال یتسهتدن محدود 

ی هرا حامرل افاایش رتد تورم و قیمت کاالهای اساسی و ادما  اولیه تهری ماننرد   اقتصادی،
کاالهرای اساسری، نایراب     ترود یمر تود  این آثار موج  یم منار انرژی در کشور هدف تحریم

بگرشارد  کراهش   بشردوسرتانه   یالهرا کابه مردم دسترسی توند و در نتیاه اثر منفی  یادی بر 
 ایر بودن  ناپشیربرگشت لیدلی بهنگینقدکاهش  تده،میدولت تحر یار  ریذااو  پول ملیار ش 

درآمدهای دولتی و محدود کردن دسترسی به بودج  مورد نیا  برای ارید کاالهرای   عدم انتقال
  تاسهای اقتصادی یمتحرا  آثار واضح و قابل ار یابی  بشردوستانه

های اقتصادی در اقتصراد کرالن، اثرر سروء ترهر       یمتحر اثرگشار تد بها  دیگر آثار منفی و 
وارد تردن بره     یآسر   استو مثسسا  مالی در همجاری با اقتصاد تحریمی  هاترکتبرای تاار، 

المللری  ینبی هارسانهالمللی، مطرح تدن نام آنها در ینبو مثسسا  مالی تاجران  اقتصادی تهر 
ی برانجی،  هرا پرداارت منظرور انارام   های  یاد بره یدتوارتده، ایااد عنوان همجار کشور تحریمهب
ماو های موردی حتی برای تاار  و دادوسرتد  ااش الاام به و اصوص در معامال  غیرتحریمی به

برا دولرت    یتارار  ی تاراری بره تعرامال    هاترکت لیعدم تمابه احتیاط و  ،بشردوستانهکاالهای 
  برای نمونه، قررار دادن نرام اغلر     (Razavi & Zeynodini, 2019: 310) تودیمتده منار تحریم

تده و کلیرت آن منطقر  برانجی در فهرسرت منراطق پراطرر ا  نظرر        ممثسسا  مالی کشور تحری
عنروان ترخص   تود هر تخص یا نهادی که وارد تاار  با این کشور تود، بره پولشویی، سة  می

ی تاراری و اترخاص تراجر ا  ارائر  اردما ،      هرا ترکتمظنون به پولشویی تلقی تود  در نتیاه 
ترده حتری در حرو ة معرامال  بشردوسرتانه      ریمبره کشرور تحر    ی بانجیهاپردااتتممین مالی و 
ترده، ولرو آنجره دارای مارو  و معافیرت تحریمری       های اقتصادی وضعیمتحرکنند و اودداری می

 گشارند   یمناپشیر اود را بر جای معامال  کاالهای بشردوستانه باتند، آثار منفی اجتناب منظوربه

 هرای اقردام  اجررای کشرورها در جهرت    ریسرا  متقاعد کردن یبرا کنندهیمدولت تحر هایاقدام
و  هرا ا  مثلفره  یجر برر ی  کننرده یمتحرر  تده و انحصار دولتمیدولت تحر هیعل ،مشابه ةمحدودکنند

  بر تةجمانند انحصار ایاال  متحده  ،یتاار و ارتةاطا  معامال  یریگتجل یال م برا هاییره نا
گر، ا  دیگر عوامل افاایش اثرر  یمهببر مثسسا  بانجی و مثسسا  مالی و انحصار کشورهای اروپایی 

 یو فشارهاتحریمی مقررا  تغییر مداوم  ها وابهام مانند ی، وجود عواملنیبر ا  افاوناستتحریمی 
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برا   معامال  و تعامال  تاراری در المللی ینب یهاترکت اطیسطح احت تواندیم یاو رسانه یاسیس
  نر یو مشرجال  در  م  یمحدود به ادما  بانج یسترسد، همچنین کند دیتشد را یمیکشور تحر

دهرد و برا   مری  شیمعامال  را افراا   نیهابرای کشورها، مرتةط با آن  هایاطرو  نامهیمهب نیتیم
و  ییغرشا  وادبره مر   یدسترسو عدم امجان تفجیک معامال  بشردوستانه، تاار   یحام کل کاهش
ر نهایت به افت ادما  بهداتتی و سرطح تغشیره   تود که دمی روروبههای فراوان یسختبا  ییدارو

ی اگونره بره های فراگیر اقتصرادی  یمتحرآثار مخرب و ویرانگر   تودیم تده منار یمتحردر کشور 
برا  و آن را  تده دانسرته یمتحری مردم جمعماا ا  دسته  مثاببهاست که برای پژوهشگران آن را 

کشتن یک تروریست  در جهتآن  گناهیب انمسافرام همراه تممسافربری به یمایهواپکردن منفار 
(Howlett, 2004: 1217) یبررا ی سالم کالةد انسان مةتال به سرطان، هاسلول نامحسو  کشتار ای 

  اندکرده سهیمقایک سلول سرطانی  نابود کردن

 

 ی اقتصادی بر حق غذا و دارو هامیتحرتأثیرات 

متفراوتی  رفترار  کننده ی تحریمکشورهار آن است که های اقتصادی، بیانگیمتحرمطالع  تاریخی 
 )غرشا و دارو(  حیراتی  یتاار  کاالهای تحریمی و تنةیهی اود نسةت به صادرا  و هابرنامهدر 

، سرت هایممتفراو  در مرورد تحرر    هرای یردگاه ا  د یناتاغل   هارفتار نیا  انددادها  اود نشان 
در  ینظرام   مداالر  یمرد بررا  اکامل و کار نیگایجا  مثاببههای اقتصادی را یمتحر یبرا چراکه

و بخشری ا    یارارج  اسرت یس ی در جهرت منرافع  صرفاً ابراار آن را  گرید یبراو اند نظر گرفته
نوع این رفتارهرا،   نیدتریتد  (Carter 1988: 1159-1169) انددهفشار تحلیل کر دیتشدمنحنی 
قطرع ارسرال    ، بررای نمونره  اسرت به کشور تحت تحریم  و دارو ییتاار  مواد غشاصریح  تحریم
ا   یاروددار یرا   دولت ساندینیستی نیجاراگوئه(ی غشایی )مانند اقدام دولت آمریجا علیه هاکمک
 ۷40 یمتحرده ا  اعطرا   اال یر امتنراع ا یری )ماننرد   و دارو ییمواد غشا دیار یاعتةار برا یاعطا

( ا  جملره مروارد ایرن نروع     متحرده  اال یر ا ا ذر   دیر ار یدالر اعتةار به لهستان بررا  ونیلیم
 یوابسرتگ  لیر دلبره یال  بره لهسرتان و   در پی امتناع ایالت متحده ا  اعطای تسه  ستهایمتحر

وارداتی ا  آمریجا، تولید صنعتی طیور در لهسرتان دچرار    یلهستان به ذر  اوراک وریصنعت ط
نروع   نیر ا  (Howlett, 2004: 1218)در لهسرتان دامرن  د    ییکمةود مرواد غرشا   بحران تد و به

صرنعت غرشایی و دارویری    ی در ادیر دارد که تا حرد    ییبر کشورها یمخرببسیار  ریتمث هایمتحر
ی هرا کمرک انرد و در عرین حرال بره جریران واردا       المللری متجری  ینباود به منابع اارجی و 

  اندسر مین اود وابستهبه بشردوستانه 
در مورد تمول یرا عردم ترمول تارار      سجو   تحریم صریح یا ا  جیتدربهتحریمی،  مقررا 

افیت صریح مجتروب بررای تارار  و معرامال      و درج معبه سمت گنااندن ، بشردوستانه یکاالها
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سرا مان   تیر امن یتورامربوط به این نوع کاالها در متن مقررا  تحریمی حرکت کرد  برای نمونه 
فردرال   یجمهرور  میهنگام تحرر  یپاتجیی و تاهیاا  مواد غشابرای  یحیصر تیمعاف متحد ملل

 هرای یتمعاف مشمول یتیو هائ گوئهجاراین ، همچنیننگرو( صادر کرد)صربستان و مونته یوگسالوی
  ( Garfield et al., 1995: 458–62)تردند  متحده  اال یا توسط تدهاعمالهای یمتحردر  یمشابه

معرامال    منظرور بره های صریحی یتمعاف، مشمول تدهوضعی تحریمی هاهبرنامدر نتیاه تمامی 
های اقتصادی اگرچه دارای مارو  و معافیرت مجتروب و    یمتحرکاالهای بشردوستانه تدند، اما این 
و  حیصرر  تیر سرا مان ملرل معاف   تیر امن یتورا یهاقطعنامهصریح کاالهای بشردوستانه بودند و 

وری، مواد غشایی و دارویی در نظر گرفته بود، آثرار تردید آنهرا    ی تاهیاا  پاتجی ضربرا آتجاری
سا مان ملرل متحرد    تیامن یکه تورامشخص تد  ی مان تده،بر حق غشا و بهداتت مردم تحریم

فراگیرر و   تیر ماه وضرع کررد    1991در سرال   عررای کشور  هیعل و فراگیری جانةههمه هاییمتحر
و  رسراات ی  هیکل، ذکرتدههای صریح در موارد یتمعاف های عرای با وجودیمتحربودن  جانةههمه

را با وجود منابع سرتار معدنی و نفتی اقتصاد عرای کرد و عرای را نابود  یربناهای صنعتی و اداری 
  ین تصویر فقر در ااورمیانه تةدیل سااتترهولناکو مایت ممتا  کشاور ی، به 

 

   کنندهمیتحردولت  تیئولمسی و سطح اقتصاد یهامیتحری انسان پیامدهای
کشرور   ایر آ کرده اسرت کره   اادیرا ا پرسش نیای، اقتصاد هاییمتحرآثار مخرب  وتحلیلیهتاا
مقرررا   حقروی بشرری    میرمسرتق یغ تجلیفری در قةرال پیامردهای   و  تیمسرئول  کننرده، یمتحر
  (Jazairy, 2019: 291)یرا ایرر    داردترده  برر مرردم کشرور تحرریم    اود  و تحریمی کنندهمنع

 های اقتصرادی و یمتحرقیا  تحلیلی بین قوانین  در الملل،ینحقوی بنویسندگان  و پژوهشگران
ی اقتصراد هرای  یم  تحرتمثیرا ند کهمعتقدتود، یاعمال مبر مردم جن   طیترا درکه  ینیقوان

ة محاصرو  نهمسلحا حاکم بر مخاصما  نیانوقبا   تده است لیتحممردمان یک سر مین که بر 
یاادتده ایی بین ترایط هاتةاهتسمت یافتن به این قیا ، آنان را  ،است سهیل مقاقاب یجنگ

 تررایط در  المللری کره  ینبر   حقروی بشردوسرتان  قواعد  با اصول و یاقتصاد هاییمتحرناتی ا  
بره   یگرسرنگ  تیر ممنوعاصل »ی مانند اصول  تود، سوی داده استیماعمال  مسلحانه یریدرگ
ی و ضررور  یو داروهای نقل و انتقال و تممین مواد غشایی هاگشرگاه ادی لاوم آ او ی انیرنظامیغ

   (Gasser, 1996: 901)هستند  هاتةاهتدر  ُمره این «  دهجن حیاتی به داال کشور 
، در گراارش  بر تمتع ا  حقوی بشر جاانةهی یقهر هایاقدام یآثار منف یبررس ةژیگاارتگر و

و ، فراگیرر  جرامع  ،اقتصادی یجاانةره  هاییمتحراِعمال   یترک اذعان کرده است که 2018سال 
ة محاصرر رفتارهای متخلفانه ادعایی ندارنرد، معرادل   با  یکه ارتةاطی اتخاصفرا سر مینی علیه 

ی ا  اگونه ة توسل به  ور و مردر حقوی بشری،  یهابراسا  قطعنامه که استنظامی مردم غیر
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 یو فرهنگر  ی، اجتمراع یحقوی اقتصراد در این  مینه کمیت   1 تودیجن  اقتصادی تنااته م
حقروی  ی برر  اقتصاد هاییمتحرآثار  محدود کردن اقدام تایان توجهی برای سا مان ملل متحد

را  هادولتاست، این مقررا   کردهکننده وضع یمتحراتی برای کشورهای ه و مقررداداناام بشر 
 اا یر تاهو    غرشا، دارو عرضر  ایر  دیتول ماًیکه مستق یهایو اقدامیی مواد غشاا  اِعمال تحریم بر 

 ی بررای میمسرتق و مسرئولیت   3داردیمر برحشر  کند،یمیا ممنوع را محدود  2مورد نیا  یپاتج
 ,Macrae & Zwi)گرفته است  در نظر یی،و دارو ییمواد غشا هاییمتحر در قةال عواق  هادولت

اثرر تردن   یبر  و موجر  لغرو   یاقتصراد  هرای یماعمال تحراین کمیته معتقد است  (299 :1992
ا  دول و  4ترود یحقروی بشرر ترهروندان ارود نمر      ا  تیر حما، در ترده میدولت تحرر ا  تعهد
 عنروان مردم به بهاِعمال فشار  وصلی مقررا  تحریمی اهداف ا نیاواسته است تا بکننده یمتحر
 د نتو لئقا ایتماتده بخش ا  کشور تحریم پشیرترینی آس

 عمرال متخلفانر   در قةرال ا   هرا دولرت  المللری ینولیت بر ئمسر  طررح  نویسپیشبر آن افاون
عنروان گرامی   بره  ،2001الملل سا مان ملل متحد مورخ کمیسیون حقوی بین مصوب المللیینب

هرای  یمتحرر و متقابرل   هرای اقردام  ینقش حقروی بشرر در اتخراذ و اجررا      توسع مهم در جهت
المللری  ینبر  تیمسرئول حرو ة  در  المللری ینبر  ایااد مقررا که با هدف تود یمی تلقی اقتصاد
و  متقابل هایاتخاذ اقدام المللی،ینببه ا عمال متخلفانه  نسةتکنشگر  یبااراعنوان بهو ها دولت

 متقابل هایاقدام، نویسیشپ 49طةق مادة دیده ایااد تده است  ی آس جةران اسار  دولت

( بنرد  1) 50مرادة  و  اش اسرت المللری تعهدا  برین رعایت با هدف با گرداندن کشور متخلف به 
و یرا  تهدید بره  ور   ، ور استفاده ا  نةاید متیمن اتخاذتدهاقدام متقابل  داردیمقرر منیا « ب»

تعهدا  گرفته توسط دولت متخلف، نةاید بر نقض تعهد صور فارغ ا  و  قواعد آمره باتد،ناقض 
ی محجم و قابرل  چارچوب قانونا ، تعهد نیا  گشارداثر ب بنیادین بشرا  حقوی  تیمربوط به حما

ترده  میدولرت تحرر  و  ( Borelli & Olleson, 2010: 1187–88) کنندهحریمدولت ت برای قةولی
(Haugen, 2007: 365)  یانةرار   آثرار   جهرت ا مشخصری ر  هرای یتو محردود گیررد  در نظر مری

 ایر آترود ایرن اسرت کره     یمطررح مر   در ادامه ی کهسثالاما   کندیمایااد  یاقتصاد هاییمتحر
با دارنرده   ی وتنها تعهد منفر  ،اود یمیتحر هایاقدامآثار نسةت به  کنندهیمتعهدا  دولت تحر

 آثرار در برابرر  را  کننرده یمتحر کشوررود و می فراترا  تعهد به ترک فعل ، تعهد نیا نجهآ ایاست 
 کند یمقلمداد مسئول اود نیا  یجاانة اقداما   ینی مسرفرا

___________________________________________________________________ 
1. U.N. Human Rights Council, Rep. of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral 

Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights, 34, A/HRC/39/54 (2018). 
2. U.N. Comm. on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14: The Right to the 

Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), 41, E/C.12/2000/4 (2000) [hereinafter General 
Comment No. 14]. 

3. U.N. CESCR, General Comment No. 12, 37. 
4. U.N. Comm. on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8 on the Work of Its 

Seventeenth Session, E/C.12/1997/8, at  10 (1997). 
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 هایمتحری در مرحلة وضع حقوق بشر آثار یابیارز .1
مسرئول   یی را کههاها و سا ماندولت، سا مان ملل یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوی اقتصادکمیت  

ترده  بینری یشپ یو اقتصاد یحقوی اجتماعکند تا یمها هستند، متعهد یمتحر یاجرایا  عمالا
 یهرا برنامره  یرا هنگرام طراحر   «یو فرهنگر  یاجتمراع  ،یحقوی اقتصراد  یالمللنیب ثاییم» در

منشور سا مان ملل در  یاست که مفاد اصل دهیعق نیبر اند، و ریطور کامل در نظر بگبهتحریمی 
، یحقروی اقتصراد   المللری ینبر  ثرای یمقرررا  م  و ،5۶و  55، 1ترامل مرواد    ،بشرر  مورد حقوی

طور کامرل و در  به دیبا کشورها، توسط یاقتصاد هاییمتحر وضعدر هنگام  یو فرهنگ یاجتماع
ا  اثرر  یابیر ار » انتشرار سرندی برا عنروان    با نیا  حقوی بشر یتورا، 1توند تیرعا یطیهر ترا

برر حقروی    هرا یمتحر آثار پایشو  ی، بررسییبا هدف تناسا «ادیهای اقتصیمتحری حقوی بشر
اعمرال   بررای » دهد، و معتقد استیارائه م ا تعهد نینسةت به اتری یافتهسا مان جردیبشر، رو

 ی قطعری و اسرتاندارد  دیر اب ی،امنطقره  یهرا سرا مان  اکشرورها یر  توسرط  هرای جمعری   یمتحر
، آثرار  نهراد واضرع تحرریم   توسرط  هرا  یم  اعمال تحرا نحوی که پیشایااد کرد، به ناپشیریانجار

  (Jazairy, 2019: 296)« ار یابی تود بر حقوی بشرها یمتحررو یشِپی و احتمال

 

 هایمتحریانبار حقوق بشری در مرحله اجرای زبی آثار ارزیا .2
ا   ناتری  بشردوسرتانه  آثرار  یابیر ار ای مةنری برر   یانیره بطی  2013سال  بشر دری حقوی تورا
 مقردماتی آنهرا  و  یطراحر   محدود به مرحل دینةاها یمتحرکند آثار بیان می ی،میتحر هایاقدام
 برا کنتررل تروند و    برر مرردم   هایمتحرآثار  دائماً وضع مقررا  تحریمی، بایدپس ا  بلجه  ،باتد
قةرل ا    تیو وضرع  یفعلر  تیوضرع  نیبر   سیمقا قیآنها ا  طر یو واقع یقیحق را یتمث» یبررس
 ترامل  دیر با هرا یرابی ار  نیر اترود    یابیار  شیپا نیا یهاداده ا  ستفادهبا ا و «هایمتحر اعمال

 ةمحردود ، هرا یمتحرر  یرمنتظررة و غ نشرده ینیبیشپ را ی، تمثبشر حقوی یدکنندةتهد  احتماال
در  3 باترد  ،هرا یمتحر یمنف تمثیرا  لیتقل جهت در یاو اقداما  کاهنده 2آنها ا  متمثر اتخاص

 ، بیران کررد ترا   سرا مان ملرل متحرد    یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوی اقتصادهمین  مینه کمیت  
برر  ایاراد ترود ترا    مان ملرل  سرا  ذیرل   «هایماثرا  تحر کنترلو  بینییشپ سا وکاری جهت»
مثثر کند نظار  تده کشور تحریم مردمان عادیبر  یاقتصاد هاییمتحر  بشردوستان یامدهایپ

___________________________________________________________________ 
1. U.N. Comm. on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8 on the Work of Its 

Seventeenth Session, E/C.12/1997/8, at 1. 
تةار مشغول کار در ایران مورد توجه دولت کابل و گاارتگران حقوی بشرر    اقوام تاجیک یا ا بکجامع  برای نمونه 2

 ی متعددی در حمایت ا  آنان در تورای حقوی بشر در سا مان ملل مصوب تده است هاتةصرهبوده و 
3. See Human Rights Impact Assessments: A Review of the Literature, Differences with Other Forms of 

Assessments and Relevance for Development, NORDIC TR. FUND & THE WORLD BANK 30 
(Feb. 2013). http://documents.worldbank.org/curated/en/834611524474505865/pdf/125557-WP-
PUBLIC-HRIAWeb.pdf. 
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فشرار   گونه به هر ییملام به پاسخگو کنندهیم، کشور تحرهایمتحری منف را یتمثپایش پس ا  و 
 وارد تده است  کشور هدف پشیری آس اقشار به هایمتحرواسط  به است کهی نامتناسة

 

تعی ین  در ن وین   ی: تح ولی دادگس تر  یالملل  نیب   وانی  د موقت دستور
 کنندهمیتحرکشور  یالمللنیبمسئولیت 

ی میان ایران و تش کشور عیو دائم تورای امنیت موسوم به اتوافق هسته 2015ژوئی   1۶ در
 یتورا 2231  عنامطعنوان ضمیم  ق)برجام(  تصوی  تد و به« برنام  جامع اقداما  مشترک»
هفت قطعنام  قةلری   مورد حمایت قرار گرفت  به موج  این قطعنامه سا مان ملل متحد تیامن

 اال یملل، ا سا مانتورای امنیت  یاهستههای یمتحر یاجراتورای امنیت در اصوص ایران و 
، تعلیق رار داده بودرا هدف ق رانیکل اقتصاد ا ةاًیکه تقر رانیا هیاروپا عل ی و اتحاد ة آمریجامتحد
 جمهرور یسدونالرد ترامرر رئر   با تغییر دولت ایاال  متحده و روی کار آمدن دولت جدیرد،   تد 
 اسررتیریادداتررت امنیررت ملرری  »سررندی بررا عنرروان  بررا صرردور   2018مرره  8در  جررایآمر

ی جهت ارو ه 180و  90و با ة  مانی  کناره گرفتی برجام اا  توافق هسته (NSPM)1«یجمهور
، ثانویه و جامع هاییمتحرکه به موج  آن،  2های اقتصادی علیه ایران تعیین کردیمتحرت با گش

و اترخاص و   اعمرال ترد  و فراگیر، ماردد برر ایرران     یجاانةهطور متحده به اال یافراسر مینی 
ی هرا وردهافرر ی انرژی ا  جمله صنعت نفرت، گرا  و محصروال  و    هابخشنهادهای جدیدی در 

هایی را یمتحرهای اود قرار داد، و یمتحری معادن و نساجی ایران را هدف هابخشپتروتیمی، و 
ااص در معامال  مالی، کارگااری و حوالاا ، ارید و فروش دالر آمریجا، تاار  فلاا ،  طوربه

مواد غشایی ایرانی، صادرا  هواپیماهای مسافربری تااری و تاهیاا  آنها و ریال ایرانری و     را  
روابرط   انیو پا، 3رانیدرصد ا  ار ش واحد پول ا ۷0سریع کاهش کار قرار داد، که به  در دستور
دنةرال کراهش   ی منار ترد، و بره  رانیاریغو مثسسا   هابانکسایر و  یرانیا یهابانکمالی میان 
در  ی اراص داروهرا  دیتول یکه برای ضروری و کاالها یواردات یداروها متیق، واردا چشمگیر 

   یر قرار گرفت و بسیار کمیاب تدتمثتحت  ،تدیه ماستفاد رانیا
 سروء  ریو ترمث  ،رانیر برر ا و اتحادیر  اروپرا   متحرده   اال یر ا ی ثانوهای یممادد تحر با گشت

علرت  یر بیماران ااص بهوممرگهای تحریمی بر مردم ایران مانند افاایش اقدام نیا  دوستانبشر

___________________________________________________________________ 
1. National Security Presidential Memorandum 
2. Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 

National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), U.S. DEP’T OF TREASURY 1 (May 8, 2018), 
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf. 

3. Mohammad Nasiri, Iranians Say US Sanctions Blocking Access to Needed Medicine, A.P. NEWS 
(July 30, 2019), https://www.apnews.com/23327f44786845dbbecee530664ee5a6 



 1401تابستان ، 2، شمارۀ 52رۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دو   1092

 

هرایی ماننرد   یمراری ب، سرطانهایی مانند انواع ارییمبکمةود داروها و وابسته بودن روند درمان 
در بی و صرع به واردا  داروها و تاهیاا  پاتجی ااص به کشور، به آغا  رسریدگی قیرایی   یا

روابرط  عهدنامره مرود  )  براسا  نقض المللی دادگستری، ینبدر دیوان  2018 هیژوئ 1۶ یختار
منار تد، و دولت ایران طی ثةرت   1(9551سال ی بین ایران و آمریجا کنسول حقویو  یاقتصاد

داداواستی علیه ایاال  متحده اواهان رسیدگی و صدور دستور موقتی ا  جان  دیروان ترد و   
تحریمری را متوقرف   بالفاصله تمام اقرداما   »متعهد تود متحده  اال یاطی آن دراواست کرد 

ی( را مرر  فرا هرای یمحرر ا  جمله ت) مه 8های یمتحر هیکل یاجرابا روش منتخ  اود  وکرده، 
   2« متوقف کند فوراً

هدف قرار دادن اقتصاد  منظوربه هایمتحرکند، یمادعا متحده  اال یا تدهمطرحدر ااتالف 
 لیتسره  در جهرت »ی اماو هرا و اسرتثنائا  گسرترده    وضع تده است، ولی دولت آمریجا رانیا

 و ، دارویی، مرواد غرشا  یکشراور  ی فروش کاالهاارید و ا  جمله  بشردوستانهکاالهای   معامال
و اسرتثنائا    نیر ا کند با وجودیمتمکید  رانیاولی  3 قائل تده است« رانیبه ا یپاتج تاهیاا 

 ها مقرر تده است،یمتحرکه در ماو های قانونی و استثنائا  بشردوستانه های کاالهای یتمعاف
ی بانجی و ممنوعیرت  هاتةجهحصار بر توسط ایاال  متحده )مانند ان هگرفتاناامی عمل هایاقدام

و سرااته   رممجنیر غ عمرالً را  بشردوسرتانه کاالهرای  واردا   تةادل مالی ایران با سایر کشورها(،
 اا یر و تاهی ضرروری  داروهرا ی بره  دسترسر سرهولت  و صادرا  بر یری ناپشجةرانهای ی آس

 4است اعمال تده  رانیمردم ا رب یپاتج
 متحرده برر   اال یر ا هرای یمتحرر آور و چشرمگیر  یان ا  ریتمثبر  یاود مةن یدر ادعا رانیا

 ریکره ترمث   ه اسرت متحده اتراره کررد   اال یاهای یمدر تحر ی، به عناصر ااصرانیاحقوی مردم 
بره   رانیر   او تشردید کررده اسرت    تیر تقوای آنها را یندهفاا طوربهوسعت بخشیده و را  هایمتحر

در افاایش فشار و لطما   اتخاذتدهسیاست »مةنی بر  رانیا هیعل جایمقاما  آمرعلنی  اظهارا 
ترر تردن   یچیرده پترده موجر    یرای ربرنامره هرای  این اقردام  که کند،یاتاره م« بر مردم ایران

فشرار   اسرت یسکنرد، اِعمرال   یمر ایرران ادعرا    و ایاال  متحده تده اسرت   رانیامشجال  میان 
الوقروعی  ی قر، موجد اطر واقعی و آنهافاایندة  را یو تمثهای گسترده یمتحروضع  و ریحداکث

 5کند یمیری به حقوی مردم ایران پیش ا  صدور رأی نهایی وارد ناپشجةرانهای ی آساست که 
 ،ترده ارائره  لیر دال بره  توجره  برا المللی دادگستری، ینبیوان ، د2018اکتةر  3نهایت در  در

___________________________________________________________________ 
1. Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic 

Republic of Iran v. U.S.), Application Instituting Proceedings, 2018 I.C.J. 175 (July 16). 
2. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 77.  
3. Clarifying Guidance on Humanitarial Assistance and Related Exports to the Iranian People, 

TREASURY DEP’T OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (Feb. 6, 2013), 
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/hum_exp_iran.pdf. 

4. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 81.  
5. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 80. 
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 موقرت  هرای اقردام  اتخراذ منظرور  بره  ال م طیترا ،یینها حجم صدور  مان تا که داندیم یضرور
 صرادر  جرا یآمر و رانیا انیم 1955مود    عهدنام مفاد بر یمةتن وانیداگرچه حجم  دارد، وجود
 قةرال  درکننده میدولت تحر تیمسئولو سطح  دامنه یراستا در نینو یانگر تحولبیامر  نیا تد،

 تده است میرکشور تح یرنظامیمردم غ نیادیبن و یتده و حقوی اساسمیتحر کشور

 

 آثار و پیامدهای حقوق بشری مقررات تحریمی و مسئولیت دولت واضع تحریم .1
دهرد، امرا   یمرخ  صرفاً مسئول اتفاقاتی هستند که در قلمرو سر مینی آنها  هادولتبنابر اصل کلی 

رج ا  که مطابق آن، اگر اتفاقی متمثر ا  عملجرد دولتری و ارا   استاین اصل، دارای استثنای مهمی 
هرای ناتری ا    ی آسقلمرو سر مین آن دولت، واقع تود و آن دولت قابلیت کنترل و پیشگیری ا  

المللی ایاراد اواهرد ترد، بنرابراین دیروان      ینببرای آن دولت مسئولیت  آن واقعه را داتته باتد،
وسرط  ترده ت هرای وضرع  یمتحرر با توجه به تمثیرا   المللی دادگستری در دستور موقت صادره،ینب

ده و در کرر  گوتراد  نیبره طررف   را بشربنیادین تعهدا  مربوط به حقوی مسئولیت  تیاهمآمریجا، 
 ینصر ضرورع ،بشردوستانه یکاالها دیواردا  و اری اود به این نتیاه رسیده است که بندجمع
کشرور   یتر یظرت ا  منرافع امن  احفهرای ضرروری جهرت    اقردام کره   اسرت ی تحریمی هامقررهدر 
برر  افراون  1تواند عامل موجه جهت نقض این نوع تعهدا  بشردوسرتانه ترود   ینم نیا کنندهیمتحر

ماو هرای   بره کننرده و توجره   یمتحرر ی قوانین مجتروب تحریمری کشرور    بررس جایبه یوان، دنیا
اظهرار  و  کندیمتمرکا م یمیتحر هایاقداما  و عواق  ریتوجه اود را بر تمث کاالهای بشردوستانه،

در مرتن  صررفاً  قروانین مجتروب و ذکرر اسرتثنائاتی کره       های تحریمی دریتمعافالم اعکه دارد یم
کننرده را ا  مسرئولیتِ حفاظرت ا  حقروی بنیرادین      یمتحریست و کشور نتعیین تده است، کافی 

    کندینممعاف  موردنظرهای جدی به حقوی ی آستده و مردم کشور تحریم
هرا و  دادگستری، دیوان ااتیار و حق اتخراذ اقردام  المللی اساسنام  دیوان بین 41طةق مادة 

ناپشیری بر حقروی مرورد   های جةرانکه تشخیص دهد اطر آسی تدابیر موقتی را دارد، هنگامی
داترته  در پری   ناپرشیری فوری و جةرران عواق   ،حقوی نیبه ا توجهیبی ادادرسی وجود دارد، ی

 فرروش  و دیر ار امجران  عدملغو ماو ها و  درمتحده  اال یا هایاقدام ران،یا یادعا طةق، 2باتد
 هرای ممنوعیرت و  ییواردا  مرواد غرشا   آنها، ادما  و اا یتاه دیار و یمسافربر یماهایهواپ
 در رانیر ا مرردم  حقوی به ناپشیرجةران و یجد هایآسی  به ران،یبا ا یمال انتقال و نقل در یکل

را در  انیر رانیغشا و دارو سالمت ا هایتحریمو  ،منار تده است یهوانورد تیامن و یمنیا ةحو 
   است دادهقرار  یو فور یمعرض اطر جد

___________________________________________________________________ 
1. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 68. 
2. Jadhav (India v. Pakistan), Provisional Measures, Order of 18 May 2017, I.C.J. Reports 2017, p. 243, 

para. 49 
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کرافی نیسرت و   « ناپرشیر هرای جةرران  آسی »تود ادل  ایران در برابر ترط مدعی می متحده اال یا
 رانیر و مشرجال  موجرود در ا   یرکرود اقتصراد  بره  « رانیدولت ا تیریسوء مد» ا  جمله یمتعددوامل ع

های ایاال  متحردة آمریجرا برر    و به همین دلیل بر این عقیده است که اثةا  تمثیر اقدام منار تده است،
هرای  اقردام منفری   ریترمث  قیر دق یابیار بودن  دتواردلیل به این ادعا  مشجال  ایران امری قطعی نیست

  ار ینت ترمثیرا  منفری و  برر   یروان د مقابل،در  1یوان رد تد ا  طرف د ی،اقتصادمشجال  بر  دولت ایران
، ییواردا  مرواد غرشا   مسرتثنا برودن   کنرد برا وجرود   مری و اظهرار    دیر تمکبر مردم ایران  هاتحریم ینیع

 هرای تحریمری اقتصرادی   اقردام  مرال ا   مان اع ،متحده اال یاهای تحریما   یپاتجادما   و اا یتاه
در  پاترجی  اا یر تاهلوا م و ، ییمواد غشا واردا  یبرا یرانیها و اتةاع ا، ترکترانیا یهعل ةمتحد اال یا

یرممجن ترده و بره بررو     غ عمالًگونه واردا  ینا کهیطور، بهاندتدههای فراوانی مواجه یدتواربا عمل 
و  «الوقروع یر  قرواقعری و  اطرر  »وجود تشخیص در دیوان  2مشجال  فراوانی در ایران منار تده است 

کشرور   یمر یتحرمقرررا   فراترر ا   ، موقرت ای هر جهرت اتخراذ اقردام    ،3«یرناپشجةرانهای ی آس ورود»
حقروی مرردم کشرور    برر  ها اعمال تحریمکه ناپشیری را های جةرانو آسی عواق  رود و یمکننده تحریم
های ضد حقروی  یوان ضمن اتاره به تحریمددهد  همچنین کند، مورد توجه قرار میوارد می تدهمیتحر

ی و ترممین  نگهردار  -ا  ریر تعم دهنردة اردما   ارائره  هایترکت های تحریمیمانند محدودیت بشری
کنرد کره نحروة    هستند، اعالم می رانیا ییهوا ونقلحمل هایقطعا  هواپیما که طرف قرارداد با ترکت

 4عنوان مالک و مةنا در نظر اواهد گرفت اعمال اقداما  تحریمی، فارغ ا  متن مقررا  تحریمی را به

 

 مجوزها صدور رویة .2
صردور   ةنحوبشردوستانه، های تحریمی یتمعافی و نگارش عناصر هنگام طراح ینترهما  م یجی

مثرال   طوربه ست هایمتحرا  گسترة ا  کاالها و ادما   یاگستردهکردن تعداد  مستثناماو  و 
 ای نگهرداری اطفرال  ودر ، یر   هرا دسرتگاه  مانند، ضروری یپاتج اا یواردا  تاه تیممنوع

، ساات و در دسرتر   دیتولسة  تده است که  (Hufbauer et al., 1990: 603) سوند نو ادان
ترده مواجره ترود    های جدی در کشور تحریمی آسها با مشجال  و یماریبهای این دارو بودن

(Petrescu, 2016: 210)   کمةودهرا و ناکارامردی الاامرا  حقروی بشرری در       نیر ا یمنفر  ریترمث
ی و بورونرد  ( Scharf & Dorosin, 1993: 784–86)ی وگسرالو ی، 5عررای هرای هدفمنرد   تحرریم 

(Grauvogel, 2014: 10)  قابل مشاهده بوده است 

___________________________________________________________________ 
1. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 85. 
2. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 89. 
3. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 91. 
4. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 88. 

5. Comm. on Econ., Soc. and Cultural Rights, Third Periodic Rep. on the Work of Its Seventeenth 
Session, E/C.12/1/Add.17, 7 (Dec. 12, 1997). 
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اغلر    ،بشردوسرتانه تحریمری   هرای یرت معافی تحریمی ایاال  متحردة آمریجرا،   هامقررهدر 
ی کره پریش ا  هرر معاملره و     اگونره بره هستند،  آمریجا دولتی ا  قةل و ماو  دییتمااش  مندا ین

ی آمریجا مةنی بر معافیت ا  تحریم دارااانهتةادل بانجی ال م است ماو های مربوطه ا  و ار  
 اراد یا سرة   هرا یرت معاف نیا  ا و متفاو  متناقض ی،نشیگاتفاسیر  ،در حدود ابهامصادر تود  

انه ترده اسرت  در   ی فعال در تارار  کاالهرای بشردوسرت   هاترکتی در میان گمرسرد تعلل و
راواسرت  ی ا  صدور ماو  بردون ذکرر دلیرل ارودداری کررده و د     دارااانهاغل  موارد و ار  

و  هرا یدتروار برر  عرالوه  1کنرد  یمر ترده را رد  به کشرور تحرریم   ،بشردوستانه یصادرا  کاالها
هرای تحریمری ا  ایراال  متحرده وجرود      یتمربوط به معاف یماو ها ااشمشجالتی که در روند 

قیایی و کیفری و قرار گرفتن در فهرست اتخاص تحریمی ایاال  متحرده    یتر  ا  تعق ،رددا
 یهرا سا مانی رسانادما ا  مانع  تده،دلیل ایااد روابط و تعامال  اقتصادی با دولت تحریمبه

و  هرا بنگراه ، هاا  ترکت یاریبس یاوددارو  (Minear et al., 1998: 58) بشردوستانهی و امداد
تده مانند ایران ترده و   به کشورهای تحریمبشردوستانه  یکاالهاش ا  فرو المللیینب مثسسا 
هرای جردی قررار    ی آسر یی را هدفِ غشاو مواد  ضروری و حیاتی وهایدارکاالها و به  یدسترس

   (Garfield et al., 1995: 454,60)داده است 
، 2010در سررال  رانیررا هیررعلتحریمرری  هررایاقرردامدر اجرررای اروپررا  یرر اتحاددر مقابررل 

های ایاال  متحده، بررای صردور ماو هرای کاالهرای     یمتحریری باالتری را نسةت به پشانعطاف
 هرای یرت معاف، مشرمول  2روپرا ا یر  اتحاد مقرررا   ،2010اکتةرر  15در اعمال کررد    بشردوستانه

 ترر به سمت سختبه مرور، اروپا  ی اتحاد یتورا نیبا وجود ا بود  یفیبشردوستانه محدود و ضع
کررد،    یرا تصرو  2۶۷/2012در همین  مینه مقررا  حرکت کرد و  رانیا هیعل هایمتحر کردن
گرشاری  یهرمامنظور سهولت در سبه هاییماو  یاعطاجهت  یدیسا وکار جدیم  آن ضمدر که 

 یمعرفر  اهداف بشردوسرتانه  ریسا ای، یپاتجتاهیاا  ، ی، کشاور ییمواد غشاو تاار  کاالها و 
  3 تده است

ی تحریمری،  هرا مقررههای متفاو  در روند اعطای ماو های بشردوستانه در یهروبا توجه به 
ماو هرا   نیر ا یانظار  بر رونرد اعطر   ،های بشردوستان  مجتوبیتمعافاثرگشار عامل ین ترمهم

 وضرع  نیو همچنر  ،هرا یرت معاف نیر ا یو متحدالشجل برا جسانی فیو تعار ارهایمع نییاست  تع
   یادی دارد تیاهم یمیتحر یهاکارگروه توسط مثثر و استفاده قابل یارهایمع

یرد  تمک در همین  مینه کمیت  حقوی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگری سرا مان ملرل متحرد،    
ترده  توافرق  هرای یره ترفاف ا  اصرول و رو   یاماموعره »ی دارا دیر با حریمیهای تکند اقدامیم

___________________________________________________________________ 
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و  باترند  «سااتارهایی با قابلیت انعطراف بیشرتر و همگرانی   »و « حقوی بشر به براسا  احترام
 یسرا گار  منظرور ، بره ا  کاالها و اردما   تریوسیع فیطاستثنائا  و معافیت »ایااد  شنهادیپ
  نمون 1 دهدمی قرار توجه مورد را یمیتحر هایاقدام در «بشر با تعهدا  مربوط به حقوی شتریب

و  ا یر ن مورد یمسافربر یمایهواپ ونقلحمل یمنیا منظوربهکه است  یادماتکاالها و »بار  آن 
 در وانیر د یولر مورد اسرتناد قررار نگرفرت،     وان،ید به رانیاواست ااددر د و «2باتدمی یضرور
 کند می اتاره آن  بشردوستان یکاالها قیا  مصاد یجیعنوان به صادره، موقت دستور
 یچگونگصادر تد، الااماتی مةنی بر  یوان که در پی داداواست دولت ایرانددستور موقت  
در  یوان  ددهدیارائه می تحریمی، هامقررهی مجتوب در حقوی بشرتدن استثنائا  قواعد  اجرا

که صریحاً در متن مقررة تحریمی  بشردوستانه درج استثنائا  صرفپشیرد، یمرأی صادرة اود 
کند و موج  پایةنردی  ینممندرج تده است، ولی در عمل قابلیت ال م برای اجرا ندارد، کفایت 

را ملام به تیرمین   نیست و ایاال  متحدهاش به تعهدا  بشردوستانه کنندهیمتحرعملی کشور 
 کند یم«  3بشردوستانهوی ال م و ضروری کاال، ادما  و امور حق هایماو »صدور 

 

ی کااله ا و  ب انک  یه ا پرداخ ت موانع در حذف دستور موقت دیوان مبنی بر . 3
 خدمات حقوق بشری 

و انحصرار کشرور   ، کنتررل  یمر یتحر هرای اقردام  ریترمث  شیافراا  یهرا مثلفره  تررین یا  اصل یجی
 اسرت     و تارار  مالدر معرا ی انتقال پرول و اعتةرار   هاسامانهها و یره نای بر روکننده یمتحر

ی و وابسرتگ  یمرال  یدر با ارهرا آن نقش برجسته انحصار ایاال  متحده بر تةج  بانجی جهانی و 
ی تحریمی این کشور را چنرد برابرر   هابرنامهی، اثر به ادما  پرداات بانجو مثسسا   هاترکت

هرایی  رسران یامپی ادماتی بانجی در هاسامانه مسدود کردنمانند  یبانج هاییمتحرکرده است  
هرای  هرای کرارگااری برا بانرک    های غیرتحریمی ا  ایااد حسابو ممانعت بانک سوئیفتمشابه 

 اال یر ا یدارو ار  ااانره در دستور کار و فهرست تحریمی  که ی استا  جمله موارد تحریمی
  قرار گرفته است  حدهمت

کره   1955عهدنامر  مرود     4مادة  1در ادل  تقدیمی اود به دیوان، با استناد به بند  ایران
ی مرالی ایرانری را مقررر    هرا بنگاهو افراد ایرانی و همچنین  هاترکترفتار عادالنه و منصفانه با »

آمیرای کره بره حقروی مجتسرة       یضتةعیرمعقول و غکرده است و طی آن طرفین را ا  اقداما  
هرای ایراال  متحرده در    کره اقردام   کندیم ادعا ،«داردیمکند بر حشر یملطمه وارد  قانونی آنها
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 1با حقوی ایران طةرق بنرد    2018او   ۶های تدید و صدور فرمان اجرایی مورخ یمتحراعمال 
عهدنامر  مرود  و    ۷مادة  1این عهدنامه در تیاد است  همچنین ایران با استناد به بند  4مادة 

، رانیر ا  اراک ا  اایران یر انتقال وجوه به  ریدر پرداات، حواله و سا تیمحدود عهر نوممنوعیت 
و دسترسری   دیر ارممنوعیت بر  های بانجی ایاال  متحده مةنییمتحرکند آثار تدید یماظهار 

های مربوط به ارید و فروش ریال ایران، با توجه به اینجره  یتمحدودهمچنین  و جایبه دالر آمر
ی رانر یا الیر رتةادال  مرالی ا  طریرق    ی ا  اقتصاد ایران، مةتنی برتوجه ایانت عمده و معامال 
 ریو سرا  حوالره صردور انرواع   ه، وپرداات وجر  گیرد، سة  برو  مشجال  فراوان جهتیمصور  

در نتیاره دیروان    1ایران با کشورهای دیگر تده اسرت    دوطرفبانجی  نقل و انتقاال تةادال  و 
کند که برای حقوی مورد ادعای ایران به موج  عهدنام  مود  یمیید ی تمدادگستر المللیینب

ها در پرداارت و نقرل   یتمحدودموج   وضوحبههای ایاال  متحده یر بوده و اقدامباورپش 1955
  با توجه به مروارد  استعهدنامه مود   ۷مادة  1و انتقال وجوه در ایران تده و نقض آتجار بند 

توسرط ایرران ماننرد محردودیت برر       ادعاترده رد که براری ا  مروارد   گییممشکور دیوان نتیاه 
موج  نقض حقروی   1955مةادال  مالی و ممنوعیت تةادال  تااری به موج  عهدنام  مود  
چه تةرادال  مرالی   اگرینجه اایران تده است و با اتاره به وضعیت موجود در ایران و با توجه به 

های بسیار  یادی همراه تده که در عمرل تةرادال    یردتواولی با  نیست، رممجنیغ رانیا یبرا
مرواد  ماننرد   بشردوسرتانه ی ایرانی جهت اریرد اقرالم   هاترکتالمللی را برای اتةاع و ینبمالی 
 2یرممجن سااته است غی پاتجو تاهیاا   ادما ، ییغشا

ماو هرای گسرترده و اسرتثنائا     اعطرای  »ترود  یمر دیوان در دستور موقت صادره متشکر 
ال م بررای حمایرت ا     یحرداقل ترایط  «انسان دوستانه هاییتفعال منظوربهتده ریمی وضعتح

کننرده نخواهرد   یمتحرکند و موج  سل  مسئولیت و تعهدا  دولت یحقوی بشر را برآورده نم
ترده در  اعالم هاییما  تحر یموانع نات»کند تا یمرا ملام  متحده اال یاهمچنین دیوان،  3 تد
ا   رانیا یاسالم یبشردوستانه به قلمرو جمهور یکاالهاضروری صادرا  در مسیر  2018مه  8

و  اا یر تاه ،قطعرا    3ی، و کشراور   ییغرشا  اقالم  2ی، پاتج اا یدارو و تاه  1جمله موارد 
هرای  مایهواپامنیت  و یمنیا جهت ی ضرورینگهدار)ا  جمله گارانتی، تعمیر و  مایهواپادما  

 4« ف نمایدمسافربری( را برطر
اساسرنام  دیروان    41ی است که به موج  مرادة  عموم یتعهد منال دستور موقت دیوان به

اسرت  ی ادار ای یگونه موانع قانون هر و مشمول استالمللی ینبو موجد تعهدا  حقوقی  آورالاام
 یهرا موانرع گرشرگاه  گرشارد، ا  جملره   یمر ی منفر  ریبشردوسرتانه ترمث   یکاالهرا  که برر تارار   
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ملرام  متحرده   اال یر ا، که طی آن بشردوستانه و ادما  کاالها یبرا ی و مالیبانج یهاتپرداا
مربروط  تا جایی کره  نقل و انتقال وجوه  ریها و ساپرداات» که حاصل کند نانیاطم تود کهیم

نخواهرد   تحریمری  تیدودمحر ممنوعیت و  چیمشمول ه ،به کاالها و ادما  بشردوستانه باتند
یی ماو های صادره ا  سوی کشور واضع کاراموقت و حسن توجه دیوان به ناصدور دستور  «بود 

المللری  ینبر ای قیرایی در محراکم   یره روگرشار  یهپاتحریم در عمل و اجرا، آغا گر تحولی نوین و 
 هرا دولتهای هدفمند و جن  اقتصادی یمتحردیده ا  ی آسجهت ایفاد حقوی بنیادین مردمان 

 لت واضع تحریم را مقرر کرده است سئولیت دوبوده که سطح باالتری ا  م

 

 یریگجهینت
، فراگیرر  جرامع  تیماهو  ،تدهمیبر دولت تحر یدر اعمال فشار حداکثر کنندهیمدولت تحر جردیرو
هرای  گرویی و ابهرام  یکلتفاف،  فرایندهای ی تحریمی، و عواملی مانند نةودهامقرره ینی مسرفراو 

هرای فرامتنری در سرا وکار    یتممنوعهای تحریمی، وجود یتعافمموجود در متن قانونی و مجتوب 
های اساسی تارار  ماننرد انحصرار    یره ناکننده بر یجی ا  یمتحری مالی، انحصار کشور هاگشرگاه
علرت  بره  المللیینب یمثسسا  مهم مال های سنگین بریمهجرالمللی و اعمال ینبی بانجی هاتةجه
در  اساسری و مهمری   نقرش ، ترده میتحرر  یمربوط به اقتصادهالی و تةادال  ماها پرداات لیتسه
داتته که پیامدهای منفی وارد بر اقتصراد تحریمری ا     یمیتحر هایی اقداماثرگشارو تد   تیتقو

 یواردا  کاالهرا  تةادال  تااری، هایینهتوجه ها تایان شیافاا ی،کالن اقتصاد هایی آسجمله 
 هرای یمتحرر مخررب   ریتمث کرده است  فراوانی هایی آسدچار  را تدهمیبشردوستانه به کشور تحر

ترده در تنراقض برا    به کشور تحریم بشردوستانهاقالم  دادوستدی بر الااما  حقوی بشری و اقتصاد
هرایی  یرت معافقواعد و اصول حقوی بشری، دولت واضع تحریم را به سمت گناانردن اسرتثنائا  و   

را  تحریمی، سروی داده اسرت، ترا ماو هرای مربروط را      جهت امور و ادما  بشردوستانه در مقر
معافیت تحریمی این قةیل موارد صادر کند، لیجن بررسی اوضاع و احوال کشورهای تحت  منظوربه

هرای وارد بره حقروی    ی آسهای هدفمند مانند عرای، ایران، و کره تمالی و همچنین پایش یمتحر
ماو های مربوط به اقالم و کاالهرای بشردوسرتانه    اساسی و انسانی مردم تحت تحریم و ناکارامدی

 ی و قرانونی اقرالم  متنر هرای  یرت معافدر عمل و اجرا، به تقویت این دیدگاه منار ترده اسرت کره    
و تعهردا  حقروی بشرری     تیمسرئول  کننده را ا یمتحردولت  ،تحریمی یهابشردوستانه در برنامه

یاان دامنره و  هر می که به اگونهبهاند، فرامتنیدارای مسئولیتی  هادولتکند و این ینماود معاف 
ی نهادهرا کننرده یرا   یمدولت تحرو التاام تعهد  باتد، قدرتمندترتده تد  تحریم اقتصادی اعمال

یروان  دبرود    براالتر اواهرد  نیرا   ترده ها، در برابر الااما  حقوی بشری کشرور تحرریم  یمتحر واضع
ه موجر   ب جایآمر ةمتحد اال یا هیعل رانیا یاسالم یجمهورالمللی دادگستری در داداواست ینب
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 8در  رانیر ا هیر علو فراسر مینی  جاانةهی ی هدفمند،هامیتحرعادة او  1955عهدنام  مود  نقض 
سرا گاری بیشرتر اعمرال     جدیردی جهرت   ، برا صردور دسرتور مروقتی الاامرا  حقروقی      2018مه 
نده ایااد کرده، و برا تعیرین الاامرا     کنیمتحری کشور با تعهدا  حقوی بشری اقتصاد هاییمتحر

کننرده  یمتحرر ی کشور تعهدا  حقوی بشر ی در برابراقتصاد هاییمتحرجدیدی برای کشور واضع 
 تقویت این دیدگاه برداتته است  گامی رو به جلو در

 دحاصرل کنر   نران یاطمکند تا یمکننده را ملام یمتحردیوان در دستور موقت صادره کشور 
 ،نیر برر ا افاون  توندیاعطا م «طور مثثربه»بشردوستانه در قةال تممین کاالهای  ال م یماو ها

کند ینم، کفایت بشردوستانههای مجتوبِ امور یتمعافکند صرف اعطای ماو  و یمدیوان اعالم 
کننده ملام به رفع تمامی موانع موجود بر واردا  و تاار  کاالهای بشردوسرتانه  یمتحرو کشور 

   استت تحریم به کشور تح
در دسرتور  ، المللری ینب یمال هاییستمبر سو انحصار ایاال  متحده تسلط دیوان با توجه به 

 یحاصرل کنرد کره نقرل و انتقراال  برانج       نانیاطمکند تا یمرا ملام  موقت اود ایاال  متحده
در   گیررد یانارام مر   و ممنروعیتی  تیمحدودبدون هیچ مربوط به کاالها و ادما  بشردوستانه 

ای قیرایی در مسرئولیت و   یهروگشاری و ایااد یهپاواقع دستور موقت دیوان گامی رو به جلو در 
 حقروی مرردم    مینر  در « بشر یا  حقوی اساس تیحما» درکننده یمتحرالااما  حقوقی کشور 

و  نیدر قروان و مجتروب   یصررفاً متنر   یماو هرا صردور   بروده، و  میتحرر تحت کشور  یرنظامیغ
ا  کننده به سرطح مسرئولیتی فراترر    را کافی ندانسته، و با الاام دولت تحریم یمیرتح یهامقرره

هرا، مرالک تعهردا     یتمحردود متنی و قانونی، و حصول اطمینان مثثر ا  رفع موانرع و   تعهدا 
 دولت واضع تحریم را تعهداتی ناظر به نتیاه قرار داده است 
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