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Abstract 
United States unilateral sanctions against Iran reduced Iran’s access to medicine and 

medical equipment during the COVID-19 pandemic and limited Iran’s cooperation 

with the international community for combating this pandemic. This article aims to 

study the legality of unilateral sanctions during a pandemic. More to the point, the 

nature and legality of the United States unilateral sanctions against Iran and their 

effects  on trading medicine and medical equipment will be examined. By reviewing 

US sanctions laws and regulations, it will be argued that such unilateral sanctions 

are contrary to international law, in particular those which relate to the restriction of 

trade in medicine and medical equipment. Also, it will be argued that there is no 

legal basis to comply with these sanctions and non-cooperation in the provision of 

medicine and medical equipment by third states is inconsistent with their 

international obligations.  
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دارو  آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین
 (19های فراگیر )کوویدو تجهیزات پزشکی در زمان بیماری

 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 
 3مصطفی یکتافر، *2، مهدی پیری1زادهتوکل حبیب

 چکیده

 زاتیا روهاا و تج  باه سا  یکااه  سسترسا   سبب، رانیا هیمتحده عل االتیا یکجانبةهای تحریم
المللای سر  و ایجاس محدوسیت سر همکاری بای   (19کرونا )کووید ریگفرا یماریسر طول بپزشکی 

هاا سر صواو    المللای سولات  سر ایا  مقالاه تد ادات بای     است. مقابله با بیماری مذکور شده 
کمکها بر های فراگیر بررسی و سپس سامنة شمول تحریمالمللی سر زمان بیماریهمکاری بی 

ی نیز تحلیل شد. سر ن ایات مئالولیت امتماالی    پزشک زاتیبشرسوستانه مانند سارو و تج  یها
های ثالث سر صورت عدم همکاری با سولت ایران و سر ایا  اااراوا امکاان اساتناس ایا       سولت

کشورها به عوامل رافع مئلولیت بررسی شاد. از رهذاذر بررسای ماوارس ماذکور مشا   شاد        
ویاهه ماوارس ناابر بار محادوسیت تجاارت سارو، تج یازات        ایاالت متحده، به های یکجانبةتحریم

الملل است و نظر به ایا  مغاایرت، توهیاه    های بشرسوستانه مغایر با مقوق بی پزشکی و کمک
 عدم همکاری سر تأمی  سارو و تج یزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.
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 مقدمه
اناد.  رو شده( روبه191)کووید  ای به اسم ویروس کرونااصیراً بیشتر کشورها با مدضل فراگیر بیماری

یب کارس  از ای  رهذذر مجمع عمومی سازمان ملل متحد سو قطدنامه سر صوو  ای  بیماری تواو 
المللای تلقای شاده و راه مقابلاه باا آن، همکااری       که براساس آن ا، شیوع ویروس کرونا بحران بی 

   2ترند، اعالم شد.صوو  با کشورهایی که از نظر اقتواسی شکنندههانبة کشورها، بههمه
سر ای  نوشتار با توهه به اینکه هم وری اسالمی ایاران یکای از کشاورهای متاأثر از ویاروس      

المللای  رونا و تبدات آن است، همچنی  تد داتی که کشورهای م تلف ه ان براساس قواعد بای  ک
های فراگیار سارناد،   صوو  سر شرایط شیوع بیماریهای اقتواسی و اهتماعی، بهنابر بر همکاری

های یکجانبة ایاالت متحادة آمریکاا بار تد ادات     سر پی بررسی وضدیت ای  تد دات و تأثیر تحریم
هاای  پوشی از عدم مشروعیت ذاتی تحاریم رسد متی با اشمنظر میها هئتیم. بهالمللی سولتبی 

ها سر شرایط شیوع ویروس کروناا مئالم اسات و عادم     ، عدم مشروعیت ای  تحریمیکجانبة آمریکا
ایجاس موانع اقتواسی سر ه ت مقابله با ای  بیماری و همچنی  تئا یل سر تاأمی  اقاالم ضاروری     

آیاد. سر  مئااا مای  ارو و تج یزات پزشکی از همله تد دات کشورها سر ای  شارایط باه  همچون س
هاای  ها و همچنی  برصی ابداس مقاوقی سر صواو  بیمااری   هایی سر مورس تحریمگذشته پهوه 

تار و  ، اما با توهه به هدید بوسن موضوع شیوع ویروس کرونا و سا ت 3فراگیر صورت پذیرفته است
های یکجانبة آمریکا علیه هم وری اسالمی ایران، انجام پهوهشای  روز تحریمهتر شدن روزبگئترسه

ها سر ه ات  المللی سولتآید. سر ای  مقاله ابتدا تکالیف بی نظر میسر صوو  ای  موضوع الزم به
پاذیری مبااسالت سارو و اقاالم    ، ساپس تحاریم  19همکاری برای کنترل و مقابله با بیماری کوویاد  

شاوس و پاس از آن   های یکجانبة آمریکا سر ای  صوو  بررسی مای نونی بوسن تحریمب داشتی و قا
 پرسازیم.ها میهای مذکور بر تکالیف سیذر سولتبه موضوع آثار تحریم

 

 های فراگیرها به همکاری در مقابله با بیماریتکالیف دولت
 منشور ملل متحد. 1

المللای کاه سارای هنباة    سر مل مئائل بی  را «یالمللهمکاری بی »منشور، بر موول  1ماسة  3بند 
بشار و  مقاوق  سوستی است و سر پیشبرس و تشاوی  امتارام باه    اقتواسی، اهتماعی و فرهنذی یا بشر

                                                           
1. COVID19 
2. UNGA Re.74/270.Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease 2019.2 April 2020.at 

https://www.undocs.org/en/A/RES/74/270 ;UNGA Re.74/274. International Cooperation to Ensure 
Global Access to Medicines, Vaccines and Medical Equipment to Face Covid-19,2 April 2020.at 
https://undocs.org/en/A/RES/74/274 

 -Jennifer M .Kline, 2011: 219 . ر.ک:3

-Sonia E .Rolland,2007: 483-552 

https://www.undocs.org/en/A/RES/74/270
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نقا  اساسای   های اساسی برای همذان بدون تمایز از میث نهاس، هنس، زباان یاا ماذهب و ...    آزاسی
سر اماور  « المللای همکااری بای   »، تاروی   «الاف »ت نیز سر قئم 13ماسة  1کند. بند تأکید می سارس،

الملل و تدوی  آن را مادنظر قارار   های مناسب برای توسدة تدریجی مقوق بی سیاسی و ایجاس زمینه
سر اماور اقتوااسی، اهتمااعی،    « المللای همکااری بای   »، سر پی تروی  «ا»قئمت  1سهد و بند می

های   های اساسی بارای هماه بای   ق بشر و آزاسیفرهنذی، آموزشی و ب داشتی و کمک به تحق  مقو
همکااری اقتوااسی و   »تبدیض از میث نهاس، هنس، زبان و مذهب است. فول ن م منشور، با عناوان  

با توهه به ضرورت ایجااس شارایط ثباات و رفااه     »سارس که بیان می 55، سر ماسة «المللیاهتماعی بی 
الملال براسااس امتارام باه اصال تئااوی مقاوق و        آمیز و سوساتانة بای   برای تأمی  روابط مئالمت

، اهتمااعی،  المللای اقتوااسی  ، سازمان ملل متحد اموری همچون مل مئائل بای  «صوسم تاری ملل
کناد و  فرهنذی و آموزشی و... را تشوی  می« المللیهمکاری بی »ب داشتی و مئائل مربوط به آن ا و 

 55 برای نیل به اهداف مذکور سر مااسة »شوند که  د میکند که تمامی اعضا متدبیان می 56 سر ماسة
اگراه اصل همکااری  «. همدی مدمول سارندسر همکاری با سازمان ملل متحد، اقدامات فرسی یا سسته

ها براساس منشاور ساازمان ملال متحاد     صورت یک اصل مطرح نبوسه، سر مال ماضر سولتاز ابتدا به
آور است و از اصول الینفک منشاور ساازمان   ای ، اصل مذکور، الزامملزم به همکاری با یکدیذرند. بنابر

 (.64 :1392شوس )زارعی و پورهاشمی، ملل متحد محئوا می
را سر صوو  همکااری   21771هنذام شیوع بیماری ابوال، شورای امنیت قطدنامة پی  از ای ، به

 270/74سر ماورس اباوال و قطدناماة     2177کشورها سر مقابله با آن صاسر کرسه بوس. با بررسی قطدنامة 
های بئیار زیاسی بای   شوس که از نظر فراگیر بوسن، شباهتمجمع عمومی سر مورس کرونا، مالمظه می

هاای فراگیاری   مجمع عمومی، تأثیرات بیماری 270/74ای  سو بیماری وهوس سارس. براساس قطدنامة 
صورت هاست و ای  امر بهتواسی بیشتر سولتهمچون کرونا شامل ایجاس اصالل سر روابط اهتماعی و اق

، کنناده ای  قطدنامه، کشورهای توویب 1سهد. بر مبنای بند هدی مداش مرسم را تحت تأثیر قرار می
 2های فراگیر تأیید کرسه و سر بند المللی و اندهانبه سر مقابله با بیماریتد د صوس به همکاری بی بر 

هاای  تبدیض بی  مارسم کشاورها سر شارایط بیمااری     بدونمقوق بشر نیز بر نیاز به امترام کامل به 
المللای فشارسه بارای شکئات     هاای بای   ، همکاری5فراگیر تأکید شده است. سر ن ایت براساس بند 

های فراگیر، سر امر تباسل اطالعات و اهرای مقررات ب داشتی سازمان ه انی ب داشت ضروری بیماری
هاا بادون   مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همة انئان 2 742/74است. همچنی  براساس قطدنامة 

بر . عالوهندگونه تبدیضی از م  سسترسی به باالتری  استاندارس سالمتی هئمی و رومی برصورسارهی 
و ایا    بوسهآن، ای  قطدنامه تأکید سارس که سسترسی منوفانه به محووالت ب داشتی، اولویت ه انی 

                                                           
1. UNSC Re.2177.Peace and Security in Africa.18 September 2014.avalible at https://undocs.org/en/S 

/RES/2177 

2. UNGA Re.74/274.  
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ها سر های فراگیر است. با توهه به مطالب مذکور، اساساً سولتبیماریسسترسی شرط اساسی شکئت 
زمینة تأمی  و تضمی  م  بر سالمتی که مقی بنیاسی  است، مکلف به همکاری باا یکدیذرناد. ایا     

و ارسال اقالم پزشکی، تئ یل صااسرات   سرمانیهمکاری گئترة وسیدی از اقدامات مانند ارائة صدمات 
ناویس طارح ساال    توان باه پای   شوس. از سوی سیذر، میرویی و سرمانی را شامل میو انتقال اقالم سا

الملل سازمان ملل متحد سر مورس ممایت از افراس سر زمان وقاوع فجاایع   کمیئیون مقوق بی  2016
هاا باا   طرح نیز به تد اد باه همکااری سولات     7ماسة  1واسطة انئان و طبیدت اشاره کرس.ایجاسشده به
کناد.  منظور کاه  آثار فاهده بر مرسم اشاره مای سیده از فاهده، بهصوو  با سولت آسیبیکدیذر، به

سارس که از آن هم انواع اقداماتی را که سر ااراوا همکاری مورس انتظار است، بیان می 8باألصره ماسة 
نظار  ه باه سر نتیجا  توان به تأمی  منابع سارویی و پزشکی، اطالعات علمای و ... اشااره کارس.   همله می

های فراگیر سر ه ات تاأمی    مدیریت و کنترل بیماریصوو  ها به همکاری سر رسد تد د سولتمی
 مقوق بشر، مفابت از محیط زیئت و تأمی  صلح و امنیت انکارناپذیر باشد.

 

 ها به همکاری در چارچوب اسناد حقوق بشرتعهد دولت. 2

پایی مقوق بشر سر ایا  صواو  بار ایا      کمیتة مقوق بشر سازمان ملل و همچنی  سیوان ارو
. Skogly, 2007: 343)نظرند که رعایت مفاس اسناس مقوق بشری محدوس به سطح ملای نیئات )  

صورت مئتقیم یاا غیرمئاتقیم   از سوی سیذر، م  بر سالمتی سر اسناس م تلف مقوق بشری به
، منشور ملال متحاد   (25مورس اشاره قرار گرفته است، همچون اعالمیة ه انی مقوق بشر )ماسة 

(، اساسنامة سازمان ب داشت ه انی، کنوانئیون محو کلیة اشکال تبدایض  55ماسة « الف»)بند 
هاا  سر ای  قئمت پس از بررسی تد اد سولات   2منشور مقوق کوسک. 23( و ماسة 5نهاسی )ماسة 

 هاا باه همکااری سر   به همکاری براساس اسناس و مقررات م تلف مقوق بشری، به تد اد سولات  
تاری  موااسی  مقاوق بشاری سر شارایط      عنوان یکی از م متحق  و تضمی  م  بر سالمت به

 صواهیم پرساصت. ،های فراگیر همچون کروناشیوع بیماری

هاا باه همکااری    اعالمیة ه انی مقوق بشر تد د سولت 28و  22سر مقدمه و همچنی  مواس 
گرفته است. همچنی  اعالمیة ما   سر ه ت تروی  و رعایت ه انی مقوق بشر مورس توهه قرار 

به توویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، با اشاره باه اعالمیاة    1986که سر سال  3بر توسده
المللای  ه انی مقوق بشر و سایر اسناس مقوق بشری سر مقدمة صوس بر ضارورت همکااری بای    

                                                           
1. UNILC, Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters (2016), available  at 

https://www.legal.un.org 15/20/1399صری  بازسید آ   

 . 27-43: 1389 : هاوید،ر.کشری بر سالمتی سر اسناس م تلف مقوق ب برای مطالدة بیشتر سر مورس هایذاه م  .2
3. Declaration on the Right to Development, Adopted by General Assembly resolution41/128 of 4 

December 1986 

https://www.legal.un.org/
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المیاه، تد اد باه    ایا  اع  3. همچنی  سر مااسة  ه استبرای تروی  و رعایت ای  مقوق تأکید کرس
عنوان یک م  بشری و اعمال آن ذکار  ها با یکدیذر برای تروی  م  بر توسده بههمکاری سولت

آید کشورها سر ه ت تروی  و رعایت مقوق بشار، تد اد باه همکااری باا      نظر میبه 1شده است.
 تری  اسناس مقوق بشاری، اعالمیاة ه اانی مقاوق بشار     شک یکی از اساسییکدیذر سارند و بی

 .ندها به موهب آن، متد د به همکاری با یکدیذرکه همة سولت است

، باه  2ویاهه مااسة   به ،یو فرهنذ یاهتماع ،یمقوق اقتواس یالملل یب مواس م تلفی از میثاق
سر اهرای مفاس ای  سند مقوق بشری اشاره  «ضیبدون تبد»تد د کشورها به همکاری همدی و 

المللای سر  باه اصال همکااری بای      15یثاق همچون مااسة  همچنی  سر مواس سیذری از م 2سارس.
  رعایت مفاس م تلف میثاق اشاره شده است.

کاس را باه تمتاع از ب تاری  ماال       کشورهای طرف ای  میثاق ما  هار  »میثاق،  12طب  ماسة 
از میان مقوق اقتواسی، اهتمااعی  «. شناسندسالمت هئمی و رومی ممک  الحوول به رسمیت می

المللای مقاوق   شده سر نظاام بای   های بنیاسی  بشری شناصتهبر سالمتی یکی از م و فرهنذی، م  
هاای سرماانی و   (. هراند مف وم م  بر سالمتی م  بار مراقبات  141: 1392کجباف، بشر است )ال

ای فراتر از ای  موضاوع سارس و  کند، اما م  بر سالمتی مف وم و گئترهب داشتی را به ذه  متباسر می
 2مااسة   2شاوس. سر بناد   از عوامل مرتبط با برصورساری از زنادگی ساالم را شاامل مای     سطح وسیدی
اند اقادامات مدینای را انجاام    های عضو برای تأمی  استیفای کامل م  بر سالمتی، ملزمرمیثاق، کشو

ای و های فراگیر، باومی، مرفاه  پیشذیری و مدالجة بیماری»صرامت بر سهند. سر هزء سوم ای  بند به
 14تأکیاد شاده اسات. نظار عماومی شامارة       « هاا ها، همچنی  مبارزه علیه ای  بیمارییر بیماریسا

هاا سر  المللای سولات  ، اهتماعی و فرهنذی سر مورس محتوای هنجاری و تد ادات بای   کمیتة اقتواسی
به مراقبات  فقطنهکند و سر واقع آن را می فیصورت هامع تدررا بهای  م   ی،بر سالمتصوو  م  

آا قابل شرا، مئاک  و   ،ییغذا تیثر سر سالمت همچون امنؤم یبلکه به عوامل اصل ،یب داشت یها
ارساال   ،تاه یهاامع کم  کارس یرو  یسهد و آشکار است که امی میو ... تدم یاطالعات مربوط به سالمت

أمی  از سوی سیذر، تأمی  موارس ماذکور سر راساتای تا    3.شوسیشامل م زیرا ن یپزشک زاتیو تج  سارو

                                                           
کشورها وبیفه سارند برای تضمی  تحقا  توساده و ماذف مواناع آن باا      »اعالمیة م  بر توسده:  3ماسة   3. بند 1

 «یکدیذر همکاری کنند.
گرسس به سدی و اهتماام صاوس و از طریا  همکااری     هر کشور طرف ای  میثاق متد د می»میثاق:  2ماسة  1بند  .2

های اقتواسی و فنی، با اساتفاسه از ماداکثر مناابع موهاوس صاوس      ویهه سر طرحالمللی بهالمللی و تداون بی بی 
صواو  باا   یثاق با کلیة وسائل مقتضای باه  شده سر ای  ممنظور تأمی  تدریجی اعمال کامل مقوق شناصتهبه

شوند که اعماال  کشورهای طرف ای  میثاق متد د می»میثاق:  2ماسة  2بند «. اقدامات قانونذذاری اقدام نماید
 «مقوق مذکور سر ای  میثاق را بدون هی  نوع تبدیض از میث...یا هر وضدیت سیذری تضمی  نمایند.

3. U.N. Economic and Social Council, General Comment 14, The Right to the Highest Attainable 

Standard of Health, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 



 1401بهار  ،1، شمارۀ 52ۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دور   280

 

آمیز سر سسترسای فیزیکای و اقتوااسی باه اقاالم      م  بر سالمتی باید بدون ایجاس محدوسیت تبدیض
های بشری ساه  طور کلی م  بر سالمتی همچون سیذر م ب داشتی و سارویی سر نظر گرفته شوس. به

 کند:ها تحمیل مینوع تد د را بر سولت
 . امترام به م  سالمتی؛1
 سالمتی؛. ممایت از م  بر 2
 .((Lawrence & Archer, 2007: 528. رعایت ملزومات م  بر سالمتی 3

رساد  نظار مای  اعماال ما  بار ساالمتی باه     منظاور  بهها سر همکاری با توهه به تکلیف سولت
 های عضو میثاق سر ه ت تأمی  ملزومات م  بر سالمتی تد د بر همکاری صواهند ساشت.سولت

 

 ر چارچوب سازمان جهانی بهداشتها به همکاری د. تعهد دولت3
وهوس آمادن صالح و   سارس که سالمت همة مرسم، عنور اساسی سر بهاساسنامة سازمان اشدار می

 7هاا سارس. مطااب  بناد    المللی است و ای  نکته نیز بئتذی کامل به همکااری سولات  امنیت بی 
هاای  کنی بیمااری ریشهاساسنامة سازمان، یکی از وبایف سازمان برای تحق  ای  هدف  2ماسة 

اساسنامه، ارائة مقررات و ضوابط ب داشتی به کشورها، از اقدامات  11فراگیر است که مطاب  بند 
 شوس. سازمان برای نیل به ای  هدف محئوا می

هاای واگیار   ، هلوگیری از انتشاار بیمااری  1المللییکی از اهداف وضع مقررات ب داشتی بی 
مقررات ب داشتی سازمان، کشورهای عضاو متد دناد    44اب  ماسة . مطاستالمللی بااهمیت بی 

تاوان باه تادارک یاا     می ،سر مد امکان با یکدیذر همکاری کنند که از همله موارس ای  همکاری
هاای  صوو  سر زمینة ایجاس، تقویت و مفا  برفیات  های فنی و پشتیبانی بهتئ یل همکاری
ئ یل اهرای آن ا اشاره کارس. طبا  ایا  مقاررات     شده سر مقررات و تأمی  یا تب داشتی توریح

منظور تأمی  منابع مالی مورس نیاز برای تحقا  هادف ایا  مقاررات کاه      کشورهای عضو باید به
 .((Lawrence & Archer, 2007: 528سالمتی برای مرسم است، اهتمام ورزند 

 

و آثاار   های فراگیرهای یکجانبه در زمان بیماریعدم مشروعیت تحریم
 هابر تعهدات دولت آن

 های یکجانبة آمریکا علیه ایران. مروری بر تحریم1
ایاالت متحدة آمریکا از ابتدای پیروزی انقالا اسالمی ایران به سالیل م تلفی سسات باه وضاع    

                                                           
1. International Health Regulations (IHR) 
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توان باه سو سساته   های آمریکا را میطور کلی تحریمهای یکجانبه علیه ایران زسه است. بهتحریم
هاایی کاه   هم اور تقئایم کارس. تحاریم    ز کنذره و سستورهای اهرایی رئیسهای صاسره اتحریم

اناد، برمئاب اصتیااراتی هئاتند کاه قاانون       شاده هم ور وضاع  براساس سستور اهرایی رئیس
توان باه فرماان   های اهرایی میسهد. از هملة ای  فرمانهم ور میاصتیارات اضطراری به رئیس

بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و همچنای  فرماان   طور مش   تحریم ،که به13599شمارة 
هاا و مناافع تحات مالکیات سولات ایران،تشاکیالت       که براساس آن تمام سارایی 12190شمارة 

 1شوس، اشاره کرس.های تحت کنترل ان مئدوس میوابئته و مجموعه
پس از مذاکرات طوالنی و س ت بای  هم اوری اساالمی ایاران و شا        2015هوالی سر 
تنظایم شاد.    2ه انی از همله ایاالت متحدة آمریکا، برنامة اقدام هامع مشترک )برهاام(  قدرت

های عملی و ضمانت اهرایی ای  تواف ، شورای امنیت سازمان ملال متحاد   منظور تحکیم پایهبه
باه تواویب رساانید. براسااس ایا  قطدناماه تماامی         2015هوالی  20را سر  22313قطدنامة 

ای ایاران وضاع   نیت سازمان ملل متحد که همذی سر راستای برنامة هئتههای شورای امتحریم
هاای  شورای امنیت که پشتوانة بئیاری از تحاریم  1929شده بوسند، لغو شد. از همله قطدنامة 

 یکجانبه علیه ایران بوس. 
های م تلفای  های ثانویه را که ب  براساس برهام، ایاالت متحدة آمریکا بئیاری از تحریم

سلیل گئترة فراسارزمینی، اشا ا  غیرآمریکاایی    ساس و بهاقتواس ایران را مورس هدف قرار میاز 
الادینی،  گرفت، لغاو یاا مدلا  کارس )رضاوی و زیا       های اروپایی را نیز سر برمیهمچون شرکت

شاورای امنیات    2231(. اگراه برهام تواف  هامع سیاسی است، به موهب قطدنامة 38: 1397
المللی شده است و ای  قطدنامه ضم  استقبال از برهام، تمامی اعضای ی بی واهد ضمانت اهرا

متد د ای  سند را نئبت به اهرای صحیح و با مئ  نیت ای  تواف  ترغیاب و باه آن اا توصایه     
 هم ور هدید آمریکا صارج از(. با وهوس مراتب مذکور رئیس64: 1396کند )سل وش، مؤکد می

گیری ای  کشور از تواف  برهام را اعاالم کارس. ساپس    ، کناره2018ی م 8مئیر قانون اینارا سر 
سستورالدمل هدیدی منتشر شاد کاه باه     آمریکا )اوفک( یصاره یهاییکنترل سارا ةتوسط اسار

رضاوی و  )شاد   طاور کامال برقارار   های اقتواسی ثانویه علیه ایران، سوباره باه موهب آن، تحریم
 .(39-41: 1397 ،الدینیزی 

که آمریکا از تواف  برهام صارج نشاده باوس، تحریمای سیذار باا      ، و سرمالی2017 سر سال
ها به توویب کنذره و یا همان قانون مقابله با سشمنان آمریکا از طری  تحریم 4عنوان )کاتئا(

                                                           
1. Available at:  https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/eolinks 18/20/1399بازسید  صری آ   
2. Joint Comprehensive Plan of Action (2015) 

3. UN Security Council Resolution : S/RES/2231(2015), Non-Proliferation 20 July 2015 

4. Available at: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/eolinks
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صاسره توساط   139021توان به سستور اهرایی های آمریکا میسنا رسید. از هدیدتری  تحریم
اشاره کرس. براساس ای  سستور اهرایی، هر شرکت یا  2020ژانویة  10سر  هم ور آمریکارئیس

مورس  هاین اسی که سرگیر سر صرید، فروش یا انتقال کاالها و صدمات مورس استفاسه سر ب  
باا بررسای    از اقتواس ایران باشد، هادف تحاریم ایااالت متحاده قارار صواهاد گرفات.        تحریم
یرباز تاکنون، علیه هم وری اساالمی ایاران، باه ایا  نتیجاه      های یکجانبة آمریکا، از ستحریم

ای که بوسه باشند، سر ه ت تضدیف بی  از پی  ها با هر ب انهرسیم که بیشتر ای  تحریممی
. هدای از بحث سر مورس مشروعیت یاا عادم مشاروعیت    اندشدهاقتواس ایران طرامی و اعمال 

الملل که موارسی از آن بیان شاد، باه تطبیا     های یکجانبة آمریکا براساس مقوق بی تحریم
هاای فراگیار باا یکادیذر     ها با تد د به همکاری که کشورها سر زمان شیوع بیماریای  تحریم

 .پرساصته صواهد شدسارند، 
 

 های یکجانبة آمریکا و شمول آن بر تأمین اقالم دارویی و بهداشتی  . دامنة تحریم2

ویهه مقوقی نظیر م  بار میاات،   و به گذارسمیمقوق بشر تأثیر منفی  طور مئتقیم برها بهبرصی تحریم
 سهد.  نظایر آن ا را تحت تأثیر هدی قرار می م  بر سالمت، م  سسترسی به غذا، م  بر توسده و

 الملل، یقواعد م م مقوق ب عنوانبه، و عدم تبدیض ضرورت ،تناسباصول  سر همی  زمینه
سارند، تا ماانع از نقاض    یکشور نق  م م کی هیعل یاقتواس یهامیاعمال تحر تحلیل سامنة سر

 انیاصل ضرورت ب(jerg, et al., 2018: 5).  شده شوندمقوق بشر و بشرسوستانه سر کشور تحریم
اسات کاه    ییهاا میقااسر باه اعماال آن سساته تحار      تن اا  میتحر ةکنندکه کشور اعمال سارسیم
هئاتند. سر نتیجاه    یضارور  المللای مشروع بی  اهدافبه  یابیسست منظوربهمدقوالنه،  صورتبه

منجار   یایاسا یس هایگروه یبر رو تأثیراتیبه  تحریم اقتواسی سر صورتی مجاز صواهد بوس که
اعماال   منظاور باه تناسب  اریمد .ثر باشندؤسولت م هایسیاست رییسر روند تغ توانندمیس که شو

  یا . ااست یاصل ضرورت، اعمال آن ضرور لیاست که ذ یو صئارت بیآس زانیبر م تیمحدوس
کاه   یسر ماوارس  یمتا  اراکه سازس،میبه هدف را محدوس  لین برای یاصل ابداس صئارت ضرور

باه هادف    یابیسسات  منظاور بهمتناسب  زانیاز م دینبا میباشد، اعمال تحر یضرور میاعمال تحر
هاای  و مشروعیت استفاسه از ساالح  کاراگوئهین ةسر پروند یساسگئتر یالملل یب وانیس .فراتر روس

اسات   آناصال تناساب    وان،یکرسه است. مطاب  نظر س انیب یصوباصل تناسب را به یمدن ،اتمی
باه هادف    یابیسسات  منظاور باه که  باشد یارتصئ زانیاز م  یب یکه مانع از وارس کرسن صئارت

یات تناساب و   باا وهاوس ایا  رعا    .((ICJ Rep, 1986: para.194 اسات  یضارور  ،یمشروع نظام

                                                           
1. Federal Register/Vol.85. No.9/Tuesday, January 14,2020/Presidential Documents. available at: 

www.treasury.gov 210/20/1399صری  بازسید آ   
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. از ایاا  رهذااذر ) (ICJ Rep, 1996: para.78شااوس ضاارورت نیااز موهااب مشااروعیت نماای 
اناد کاه   اند، بر ایا  نتیجاه  ها بر نقض مقوق بشر پرساصتههایی که به بررسی آثار تحریمپهوه 
 Jerg et) اناد طور  انکارناپذیری به نقض گئترسة مقوق بشر منجر شاده های اقتواسی بهتحریم

al. , 2018: 5) طور مئتقیم اهداف اقتواسی را سر های یکجانبة اقتواسی که بهسر نتیجه تحریم
ها نباید به نقاض مقاوق بشار منجار شاوند.      المللی سولتاند، با توهه به تد دات بی نظر گرفته

منظور و برای اهتناا از نقض مقوق بشر گزارشذر ویهة شورای مقاوق بشار سر صواو     بدی 
 سهد:کجانبه پیشن اس میهای یتحریم
طرف قبال از اعماال تحاریم اقتوااسی سر     المللی و بی. ارزیابی سقیقی توسط مجامع بی 1 

 صوو  آثار امتمالی آن بر نقض مقوق بشر انجام گیرس؛
کننده باید تضمی  کند که م  سسترسی عاسالنه و هبران صئارات به افراس . سولت تحریم2 

 شوند، ارائه کند؛لة تحریم متأثر میوسیهایی را که بهو گروه
های بشرسوستانه و مباسالت آن و تبااسالت ماالی آن مانناد    . تمامی موارس مربوط به کمک3

. سر ((jazairy, 2019: 299هاای یکجانباه شاوس    صرامت مدااف از تحاریم  به تاستفاسه از سوئیف
ر گرفتاه اسات، مدافیات    المللای ماورس تأکیاد قارا    نتیجه آنچه سر سکتری  و رویاة قضاایی بای    

ویهه سر موزة تأمی  غذا، سارو و اقاالم  های بشرسوستانه بههای یکجانبه سر صوو  کمکتحریم
 ب داشتی و سرمانی از هرگونه تحریم است.

 

هاا باه همکااری در تاأمین اقاالم دارویای و       تعهادات دولات   ها بر. آثار تحریم3
 19بهداشتی در قضیة کووید 

هاست؛ ایا   از ااراوا ملل متحد(، سر مغایرت با اصل همکاری بی  سولت اساساً تحریم )صارج
شورای مقوق بشر ذکر شده اسات. مطااب     2014اکتبر  13ای است که سر قطدنامة مورخ نکته

ها )همانناد تحاریم یکجانباه(، مغاایر منشاور ملال       ای  قطدنامه، اعمال و قوانی  یکجانبة سولت
 1هاا )از هملاه اصال همکااری( اسات.     آمیز میاان سولات  المتمتحد و اصول ماکم بر روابط مئ

ای کاه از قبال وضاع    های یکجانبهرسد، تداوم تمامی تحریمنظر میصورت صا  بههمچنی  به
های فراگیر سر تضاس با تد اد  های یکجانبة هدید، سر زمان شیوع بیماریاند یا تدوی  تحریمشده

 هاست.  ای  نوع بیماری ها سر راستای مقابله بابه همکاری سولت
هاای یکجانباة آمریکاا باا تد اد باه همکااری سر کنتارل         با توهه به موارس مذکور مغایرت تحریم

طور کلای  شوس. سر ای  صوو  ابتدا اعمال تحریم اقتواسی یکجانبه بههای فراگیر بررسی میبیماری

                                                           
1. HRC Resolution, A/HRS/RES/27/21,3 October 2014, available at: 

www.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/179/07  23/20/1399صری  بازسید آ  
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مجماع   270/74سر قطدناماة  طورکاه  شاوس. هماان  های فراگیر بررسی میو آثار آن بر کنترل بیماری
عمومی ذکر شده است، ویروس کرونا آثار م را بئیار هدی بر اقتوااس کشاورها سارس و کشاورهایی    

بار اینکاه   گیرناد؛ عاالوه  پذیرترند، بیشتر تحت تأثیر ای  آثار م را قرار میکه از نظر اقتواسی آسیب
، مقابله با آثار بیماری کرونا از همله آثاار  مقابله با آن نیز بئیار پرهزینه است. براساس قطدنامة مذکور

صواو  باا کشاورهای باا اقتوااس      اقتواسی آن، نیازمند همکاری تماامی کشاورها باا یکادیذر و باه     
شورای امنیت که سر ماورس بیمااری فراگیار سیذاری      2177پذیرتر است. ای  نکته سر قطدنامة آسیب

 ای سیذر تکرار شده است.نهگوتوویب شده بوس نیز به 2014همچون ابوال سر سال 
های م م بشری است. یکی از عوامل تحق  ای  م  توانایی اقتواسی م  بر سالمتی از م 

هر کشور طارف ایا  میثااق    » یاهتماع ،یمقوق اقتواسمیثاق  2هاست. سر راستای ماسة سولت
هاای  طارح  ویاهه سر المللای باه  گرسس که سدی و اهتمام صوس را از طری  همکاری بی متد د می

منظور تأمی  تدریجی اعمال کامال  اقتواسی و فنی و با استفاسه از مداکثر منابع موهوس صوس به
 «  کار بندس.شده سر ای  میثاق با کلیه وسایل مقتضی ...بهمقوق شناصته

هااای یکجانبااة آمریکااا علیااه هم ااوری اسااالمی ایااران قطااع یکاای از اهااداف تحااریم
هاست. برای مثال مطاب  سستورالدمل لی ایران و سایر سولتالملهای اقتواسی بی همکاری

هاا و ن اسهاایی   هم ور آمریکا بالفاصله پس از صروج از برهام، تمامی شرکتاهرایی رئیس
که قرارساس صرید نفت با هم وری اسالمی ایران امضا کنند، مشمول تحریم ایاالت متحاده  

تاری  آن اا   ای اقتواسی ایران که یکی از م ام هرو عمالً مئیر همکاریگیرند. ازای قرار می
رو تحق  م  بر سالمتی که سر رو شده و ازای ای روبهفروش نفت است، با مشکالت عدیده

سلیال مئاائل اقتوااسی    کند، باه های فراگیر اهمیت سواندان پیدا میزمان شیوع بیماری
 شوس.ساار مشکل می

سار ها را باه شاکل کلای صدشاه    کاری بی  سولتتن ا اصل همها نهاز سوی سیذر، ای  تحریم
ها باا یکادیذر را نیاز سر ه ات مقابلاه باا بیمااری کروناا         کند، بلکه تد د به همکاری سولتمی

های یکجانبة آمریکا مئللة بئیار م م سسترسی افراس به سارو سازس. همچنی  تحریمم دوش می
میثااق مقاوق    12طورکاه سر مااسة   همانالشداع قرار ساسه است. و تج یزات پزشکی را نیز تحت

اهتماعی و فرهنذی ذکر شده است، یکی از مواسی  م  بار ساالمتی، سسترسای باه      اقتواسی،
 ,Couzigou)توانند سر تضاس با مقاوق بشار باشاند    ها نمیسارو و تج یزات پزشکی است. تحریم

های کاره شامالی   یمشورای امنیت سر مورس تحر 23791طورکه سر قطدنامة . همان(279 :2016
های کمیتاة تحاریم شاورای امنیات     ها باید سر تطاب  با سستورالدملبیان شده است، ای  تحریم

براساس سساتورالدمل صاوس، تحاریم ماوارس مقاوق       2018صورت پذیرس. ای  کمیته سر اگوست 

                                                           
1. UN Security Council Resolution: S/RES/2397(2017), Non-Proliferation 22 December 2017 
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ج یازات  رو اساسااً تحاریم سارو و ت  بشری و بشرسوستانه )از همله سارو( را منع کرسه است. ازای 
 سلیل تضاس با مقوق بشر غیرقانونی است.الملل بهپزشکی سر مقوق بی 

های فراگیار اهمیتای سوانادان    عدم تحریم سارو و تج یزات پزشکی سر زمان شیوع بیماری
صواو  سر زماان شایوع    تد د باه همکااری باا یکادیذر، باه      سارس. یکی از موارسی که کشورها

 های پزشکی است. سر زمینه های فراگیر سارند، همکاریبیماری
های گئترسه علیه ایران، سر سا نرانی  وزیر صارهة آمریکا نیز با وهوس اصرار بر اعمال تحریم

هاا  صوس، بر ای  نکته تأکید کرس که مئائل بشرسوستانه بایاد مدااف از تحاریم    2020مارس  31
ر زمیناة عادم تحاریم    ای  موضوع که اه مقدار ایاالت متحدة آمریکا به موضاع صاوس س   1باشند.

صوو  سر زمان شیوع ویروس کرونا پایبند است، از بررسی قاوانی  ایا    مئائل بشرسوستانه، به
هاای ایااالت   شوس. اساساً تحریمها مش   میکشور سر صوو  مدافیت اقالم پزشکی از تحریم

ت کنذارة  متحدة آمریکا علیه کشورهای سیذر از همله هم وری اسالمی ایران یا براساس مووبا
تاری  ن ااس اهراکننادة ایا      هم ور ایا  کشاور اسات. م ام    آمریکا یا سستورهای اهرایی رئیس

کند، وزارت های صاسرشده را ترسیم میها و هزئیات اعمال تحریمها که سر واقع ااراواتحریم
های یاز همله اسارة کنترل سارای هایی،ب   ساری آمریکاست. ای  وزارت انه نیز متشکل ازصزانه

 هاست.عنوان ب   مربوط به اعمال تحریمصارهی آمریکا )اوفک(، به
های م تلفی علیه هم وری اسالمی ایران کرسه کاه  ایاالت متحدة آمریکا اقدام به وضع تحریم

الشاداع قارار ساسه اسات. سر    ای  موضوع مئائل مقوق بشری اون تأمی  اقالم پزشکی را نیز تحت
ای سر صواو  تجاارت   به صدور اعالمیه 20192اکتبر  25ساری آمریکا سر ای  زمینه وزارت صزانه

اقالم بشرسوستانه با ایران مباسرت کرسه است. براساس ای  اعالمیه صااسرات غاذا و سارو باه ایاران     
آمریکاایی یاا غیرآمریکاایی،     هاست و تمام کشورها و مؤسئات و ن اسها،مشمول مدافیت از تحریم

شوند. اما بالفاصله ذکار شاده اسات    ند و سایر ساسوستدها مشمول تحریم میمجاز به ای  ساسوستد
توانند شامل انتقال پول به ایاران شاوند و بایاد مطااب      وهه نمیهی های بشرسوستانه بهکه تجارت

منظاور صااسرات اقاالم    فاکتورهایی صاورت گیرناد؛ از هملاه اینکاه تماامی ن اسهاای ماذکور باه        
را سر صواو  )توهاه مقتضای     3ید استاندارسهای گاروه ویاهة اقادام ماالی    بشرسوستانه به ایران با

مضاعف( رعایت کنند. با ای  مال سر ای  اعالمیه ذکر شده است که باناک مرکازی ایاران تحاریم     
هاا قارار سهاد. البتاه     بوسه و مباسلة مالی با ای  ن اس ممک  است طرف سیذر را سر ف رسات تحاریم  

                                                           
1. Secretary Michael R. Pompeo Remarks to the Press, March 31.2020. available at: 

https://www.state.gov/secretary-michel-r-pompeo-remarks-to-the-press-7/ 24/20/1399صری  بازسید آ   

2. U.S Department of the Treasury, Financial channels to Facilitate Humanitarian Trade with Iran and Related Due 

Diligence and Reporting,25 October 2019. available at: https://www.trasury.gov/resource- یااد صااری  بازسآ 
24/20/1399 center/sanctions/programs/pages/iran.aspx 

3. Financial Action Task Force (FATF) 
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شاده اسات بارای اینکاه      اقالم بشرسوستانه مداف شده، ولی توصایه  مراوسات مالی ناشی از تجارت
ن اسهای صاسرکنندة اقالم بشرسوستانه به ایران از بابت ای  ساسوستد نذران نباشند، تأییدیاة کتبای   

ساری آمریکا را اصذ کنند که البته اصذ ای  تأییدیه مئتلزم رعایت اقاداماتی هادای از   وزارت صزانه
منظاور تحقا  )توهاه    ده توسط گروه اقدام مالی است. برصی اقادامات الزم باه  شملزومات صواسته

 شوس:مقتضی مضاعف( از منظر گروه اقدام مالی شامل موارس ذیل می
کئب اطالعات مضاعف سر مورس مشتری )شغل، مجم سارایی، اطالعات موهاوس از طریا     -

اری قود شده، منباع ثاروت   های عمومی و اینترنت و ...(، سر مورس ماهیت رابطة تجساسه
 مشتری، سالیل انجام تجارت قودشده؛

شاده  های صواساته اعمال نظارت مضاعف بر رابطة تجاری از طری  افزای  تدداس و زمان کنترل -
 و انت اا الذوهایی از ساسوستد که نیازمند بررسی و کنترل هراه بیشتر است؛

 1به اسم صوس و توسط بانک مورس تأیید باشد.الزام اینکه اولی  پرساصت مشتری از طری  مئاا  -
ساری آمریکا بارای صااسرات   منظور کئب تأییدیة وزارت صزانهپس از اعمال ای  اقدامات، به

 سارو و تج یزات پزشکی به ایران اقدامات ذیل باید صورت پذیرس:
ای را اناد کاه هرگوناه اطالعاات افشااکننده     ها و سایر ن اسها موبفمؤسئات مالی، سولت -

 ساری گزارش کنند؛آوری و ماهانه به وزارت صزانههمع
ارائة اطالعات هزئی نابر بر عناصر ساسوستد بی  فروشنده و صریدار اقاالم بشرسوساتانه از    -

هاای سرگیار سر ساسوساتد،    ها و واساطه همله اطالعات صریدار شامل هویت تمام گیرنده
واماد پاول و    ارزش،قرارساس ساسوستد،  اطالعات سر مورس سفارش پرساصت طرف ایرانی و

 نفدان و بانک مورس استفاسه؛و هویت ذیتدامل  خیتار
تد د کتبی طرف ایرانی سال بر اینکه ای  اقالم به سسات افاراس و ن اسهاای ماورس تحاریم       -

 آمریکا نرسد؛
نده و اگر طارف صااسرکن   آمریکا باشد میمورس تحر یاز افراس و ن اسها دینبا یرانیا یمشتر -

متوهه شوس که طرف ایرانی سر طول پن  سال گذشته با افراس یا ن اسهای ماورس تحاریم   
ارتباط ساشته است، باید اطالعات سقیقی سال بر تغییر سر همکاری طرف ایرانی باا ن ااس   

 مورس تحریم کئب و گزارش سهد.
آمریکاا بارای   غیر از فضای ومشت از تحریمی که ایاالت متحدة با توهه به مطالب مذکور به

سلیل تجارت با ایران )متی سر زمینة اقالم بشرسوستانه( ایجااس کارسه اسات،    کشورهای ه ان به
هاا )از هملاه آمریکاا( سر همکااری باا سیذار       رسد ای  نوع سازوکارها با تد دات سولتنظر میبه

عناوان  به های فراگیری همچون کرونا سر تبای  باشد.صوو  سر زمان شیوع بیماریها، بهسولت

                                                           
1. Available at: https://www.cfatf-gafic.org/document/fatf-40r/376-fatf-recommendation-10-customers-

due-diligence 25/20/1399صری  بازسید آ  
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شده توسط آمریکا با تد د ای  کشور به عدم تحریم سارو و تج یازات  اولی  مغایرت سازوکار ارائه
طورکاه  بر بوسن طی تشریفات ماذکور سر مکاانیزم اشااره کارس. هماان     توان به زمانپزشکی، می

و هاای یکجانباة آمریکاا    سیدبان مقوق بشر سازمان ملل نیز سر گزارش صوس سر صوو  تحریم
شاده  ایران ذکر کرسه اسات، ساازوکار اشااره    1ویهه مقوق بشر مرسمناسیده گرفت  مقوق بشر به

تواند سبب تضییع م  بر سالمتی مارسم ایاران شاوس. همچنای  لازوم      بر است و اساساً میزمان
منظور مقابله با ویروس کرونا، توسط سازمان ب داشت ه انی و همچنی  اتحاسیاة  پاسخ فوری به

 یاسآوری شده است.  2اروپا 
بر مطالب مذکور، میثاق مقوق اقتواسی، اهتماعی و فرهنذای موضاوع سسترسای باه     عالوه

تری  و مداقل مف وم از م  بر سالمت شناسایی تری ، اساسیمنزلة بنیاسیساروهای میاتی را به
ی را کاه  کرسه است. کمیتة مقوق اقتواسی، اهتماعی و فرهنذی، تدیی  ساروهای میاتی و اساس

سیاهة ساروهای اساسای  »گیرس، به سسترسی به آن ا سر زمرة مقوق بنیاسی  م  سالمت قرار می
رو هر سارویی که سر ایا  ف رسات قارار گیارس،     ارهاع ساسه است، ازای « سازمان ب داشت ه انی

رضاوی و  )تحق  سسترسی سریع و فاوری باه آن هاز تکاالیف کشاورها قارار صواهاد گرفات          
(، ولی متأسفانه ایاالت متحدة آمریکا بدون توهه باه ایا  ف رسات،    11-17: 1397 ،الدینیزی 

 صاسرات تمامی ساروها را منوط به سازوکار پیچیدة صوس کرسه است.
بر سازوکار بشرسوستانة آمریکاا،  با توهه به مطالب مذکور، سازوکارهای بئیار پیچیده و زمان

بشرسوستانه برای مقابله با ویروس کروناست. براساس  سر تبای  با قید فوریت موهوس سر اقدامات
اسرات سارو و تج یزات پزشکی باه ایاران   سازوکار بشرسوستانة آمریکا، هر ن اسی که تمایل به ص

ساشته باشد، موبف به افشای گئترسة تمامی اطالعات ساسوساتد صاوس اسات کاه ایا  موضاوع       
 سازس.ها و سایر ن اسها را از صاسرات اقالم مذکور منورف میشرکت

المللای مقاوق اقتوااسی، اهتمااعی و فرهنذای و      طورکه بیان شد، مطاب  میثاق بی همان
مجمع عمومی ساازمان ملال، تحقا  مقاوق بشار افاراس از هملاه         274/74قطدنامة  همچنی 

گونه تبدیضی باشد. ای  سر مالی اسات کاه   سسترسی به سارو و تج یزات پزشکی باید بدون هی 
نشاده و واهای گئاترة وسایدی از افاراس مقیقای و مقاوقی ایرانای را سر         آمریکا به سالیل اثبات

رو ای  افراس براساس سازوکار بشرسوستانة آمریکاا از  ه است، ازای ف رست تحریمی صوس قرار ساس
رو سازوکار بشرسوستانة آمریکا سر مغایرت با تد د ای  اند. ازای سریافت اقالم بشرسوستانه محروم

 طیشارا   یا نکه با اعمال اآ ویههکشور ذیل میثاق مقوق اقتواسی، اهتماعی و فرهنذی است؛ به
 زیگئترسه ن یبلکه مواند ،صورت نذرفته یملزومات پزشک رو وانتقال سا یبرا لیتئ  تن انه عمالً

                                                           
1. HRW Report, (Maximum Pressure) US Economic Sanctions Harm Iranian Right to Health (2019), 

available at: https://www.hrw.org 25/20/1399صری  بازسید آ   

2. Available at: https://www.europarl.europea.eu 25/20/1399صری  بازسید آ  
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 هاای مجاازات سر مدار    گونهای ممک  است صوس را  یجا که کمتر ش وآنوضع شده است تا 
ای که سازوکار بشرسوستانة آمریکا سر آن بیاان  از سوی سیذر، سر اعالمیه سولت آمریکا قرار سهد.

 1( ارهاع شاده اسات.  2013های بشرسوستانه به سازوکارهای اوفک )تشده است، ف رست مدافی
براساس ای  سازوکار )سازوکار اوفک( صاسرات غذا و سارو به ایران نیازمند مجوز صاصی از وزارت 

ساری آمریکا نبوسه و اساسًا مدااف از هرگوناه محادوسیت باوسه اسات. همچنای  براسااس        صزانه
ای هم که نیازمند مجوز و طای ساازوکارهایی بوسناد، سر    وستانهسازوکار مذکور سایر اقالم بشرس
هاای مضااعفی سر ساسن مجاوز    ایاران، مشامول مدافیات    1391شرایط بحرانی همچاون زلزلاة   

نشده و واهای و بارصالف   گشتند. سولت ایاالت متحدة آمریکا بر مبنای سالیلی اثباتصاسرات می
بر سر ه ت صاسرات سارو و وکاری پیچیده و زمان( با ایجاس ساز2013مقررات قبلی صوس )اوفک، 

اقالم پزشکی به ایران )متی پس از شیوع ویروس کرونا( عمالً از اهمیت و اولویت رعایت مقوق 
 پوشی کرسه است.بشر از همله مقوق بشر مرسم ایران اشم

، ای همچاون سارو و تج یازات پزشاکی   با وهوس اهمیت سسترسای افاراس باه اقاالم بشرسوساتانه     
شده سر عمل به های فراگیر، اما ای  سازوکار با توهه به ایراسات گفتهصوو  سر زمان شیوع بیماریبه

تحریم بوسن اقالم مذکور منجر شده و ای  امر صالف تد دات ایاالت متحدة آمریکا سر ه ات مئاائل   
 فراگیر است. هایمقوق بشری و همکاری با سیذر کشورها )از همله ایران( سر مقابله با بیماری

 

 های فراگیرهای ثالث به همکاری در زمان شیوع بیماریتکلیف دولت
های فراگیر و آثار منت  از آن، متد د به همکااری  کشورهای ه ان سر راستای مقابله با ببیماری

های ذیل منشاور  با یکدیذرند. همچنی  پیرو مطالب پیشی ، اعمال هرگونه تحریم اعم از تحریم
های یکجانبه که مؤثر بر تد د به همکاری ماذکور بارای مقابلاه باا بیمااری      ا تحریمملل متحد ی

سلیل مغایرت با مقاوق بنیااسی  بشاری از وهاهات قاانونی برصاورسار نیئاتند.        فراگیر باشد، به
های ثالث سر برابر هم وری اسالمی ایران متد د به تکالیف ماذکور  رسد سولتنظر میرو بهازای 

المللای آناان را سر برابار    ئتند و عدم ایفای ای  تد دات موضوع مئالولیت بای   سر ب   اول ه
 سازس که سر ای  قئمت به آن پرساصته صواهد شد.هم وری اسالمی ایران مطرح می

(، انانچاه  2001المللای سولات )  نویس طرح مئلولیت بی المللی و پی براساس عرف بی 
المللای آن  المللی آن سولت نباشد، نقض تد اد بای   فدل یا ترک فدل سولت منطب  با تد د بی 

المللای آن  المللی یاک سولات باه مئالولیت بای      سولت محئوا شده و هرگونه نقض تد د بی 
 2شوس.می منجر

                                                           
1. OFAC Clarifying Guidance, Humanitarian Assistance and Related Exports to the Iranian People, 

February 2013 28/20/1399خرین بازدید آ   
2. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), arts. 1-2. 
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المللی سولت، ضم  تقئایم تد ادات باه تد اد باه      نویس اولیة طرح مئلولیت بی سر پی 
ل ابراز شد. تد د به وسیله به مدناای تد ادی   وسیله و تد د به نتیجه، تدریفی از آن به شرح ذی

صاورت مشا   باه وسایله تد اد      شوس، عملای کاه باه   واسطة یک عمل محق  میاست که به
گرسس. تد د به نتیجه تد دی است که سولت را مکلف به تحقا  نتیجاه یاا    المللی تدیی  میبی 

 د بئتذی باه ایا  سارس   . تمایز ای  سو نوع تد) (Crawford, 1999: 451کند وضدیت صاصی می
المللی نابر بر فدل یا ترک فدال عملای صاا  اسات یاا شاامل تحوایل یاک         که آیا تد د بی 

رسد تد د به همکاری نظر میشوس. با توهه به تداریف مذکور، بهای صا  میوضدیت و یا نتیجه
 شوس. از نوع تد د به وسیله محئوا می

هنذاامی نقاض تد اد    »المللای سولات:   ی نویس طارح مئالولیت با   پی  12براساس ماسة 
کند نباشد، فارغ از شوس که فدل سولت منطب  با آنچه تد د مقرر میالمللی سولت محق  میبی 

فاارغ از اینکاه   »آید عبارت آصر مذکور سر مااسه  نظر میبه«. اینکه منشأ یا ماهیت تد د ایئت
تد ادات باشاد، همانناد تد اد باه       ، سربرگیرندة اقئام م تلفی از«منشأ یا ماهیت تد د ایئت

وسیله و تد د به نتیجه. سر عمل تمایز ای  سو نوع تد د سر تدیی  زمان نقض تد د مؤثر است و 
(. 90: 1396الملال،  آور بوسن هر سو نوع تد د تأثیری ندارس )کمیئیون مقوق بای  سر اصل الزام

ی، تد ادات منادرج سر مااسة    براساس نظریة تفئیری کمیتة مقوق اقتواسی، اهتماعی و فرهنذ
ای  میثاق، تد دات به وسیله را نیز شامل هئتند که نقض آن ا ممک  اسات باه مئالولیت     12
 1ها منجر شوس.المللی سولتبی 

المللی هم به طرق م تلف به موضوع تد د به وسیله پرساصته شده های بی سر برصی پرونده
که سر سیوان اروپایی مقوق بشر مطارح شاد. سر      2Arzte fur das Lebenاست؛ همانند پروندة 

 کنوانئیون اروپایی مقوق بشر تفئیر ذیل را ارائه کرسه است: 11ای  پرونده ساسگاه از ماسة 
 یعضااو متد اد باه ات ااذ اقاادامات مناساب و متداارف ه ات برگاازار       هاای سولات  اگرااه 

 سر و کنناد   یتضم کامالً را امر  یا توانندینم آن ا ند،ایقانون اعتراضات و تجمدات آمیزمئالمت
 موهاب  باه  آن اا تد د  ...برصورسارند یدیوس دیصالمد یةماش ازمورس استفاسه  یهاوهیش انت اا

 تد د به ات اذ یک سری تدابیر است و نه تد د به یک سری نتای . ،11 ماسة
باه   ناگیماروس ضام  تفکیاک تد ادات   -المللی ساسگئتری سر پروندة گابوایکووسیوان بی 

 ICJ (آور قلماداس کارسه اسات    وسیله و تد دات به نتیجاه، تلویحااً هار سو ناوع تد اد را الازام      

Rep,1997:para.35 )گوناه تفااوتی بای  تد ادات     آور بوسن، های  رسد از منظر الزامنظر می. به
 د.آورنالملل الزاموهوس ندارس و تد دات به وسیله نیز همانند سیذر تد دات تابدان مقوق بی 

                                                           
1. General Comment No.22 (2016) on the right to sexual and reproductive health (article12 of the 

international covenant on economic, social and cultural rights. available at: https://tbinternrt.orchr.org 

07/60/1399صری  بازسید آ  

2. Arzte fur das Leben v. Austria ,E.C.H.R, Series A,No.139,(1988) 
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گرساند؛ اول اینکه ماانع  ها سر ااراوا تد د به وسیله سو امر را الزم میهمکاری سولت
از همکاری و کمک سایری  نشوند و سپس، به اقاداماتی کاه سر ه ات کماک و همکااری      

تواناد نقاض   رسد عدم تطاب  با هریک از موارس مذکور، مای نظر میاست، مباسرت ورزند. به
 تد د تلقی شوس.

شاده توساط   هاای اعماال  سلیل تحریمرکه ذکر شد، برصی از کشورهای ه ان بهطوهمان
ورزناد.  آمریکا از ایفای تد دات مندرج سر ب   اول نوشتار ماضر سر قبال ایران اهتناا مای 

المللی سولات، عاواملی وهاوس سارناد کاه      نویس مئلولیت بی براساس فول پنجم طرح پی 
رفتاری محئوا شوند که سر غیر ایا  صاورت مغاایر باا      توانند رافع وصف مت لفانه بوسنمی

شوند. ای  عوامال  المللی منجر میالمللی سولت محئوا شده و به مئلولیت بی تد دات بی 
(، قاوة ق ریاه   22(، اقدامات متقابل )ماسة21(، سفاع مشروع )ماسة20اند از رضایت )ماسةعبارت
عناوان  توان به( نیز می18(. از اهبار )ماسة 25( و ضرورت )ماسة 24(، اضطرار )ماسة 23)ماسة 

 یکی از عوامل رافع مئلولیت نام برس.
منزلة یکی از عوامل رافاع وصاف مت لفاناه باوسن رفتاار      المللی بههای بی هایذاه تحریم

رو سر ایا  قئامت   سولت، بحث طوالنی است که صارج از موصلة نوشتار ماضار اسات. ازایا    
عناوان  بة آمریکا با عوامل رافع وصف مت لفانه بوسن رفتار سولت، باه های یکجانارتباط تحریم

مئتمئکی برای کشورهای ثالث سر راستای عدم ایفای تد دات مورس اشاره سر ب   اول ای  
های یکجانبة آمریکا سر شرایط شایوع  طورکه ذکر شد، تحریمنوشته بررسی صواهد شد. همان

توانند قانونی میهای غیرنی است. اینکه آیا ای  تحریمبیماری فراگیری همچون کرونا غیرقانو
عامل رافع وصف مت لفانه بوسن رفتار برای کشورهای ثالث محئوا شوند یا صیر، به شارایط  

 اعمال هریک از ای  عوامل بئتذی سارس. 
ها، اقدامات متقابال اسات کاه    المللی سولتتری  عوامل رافع مئلولیت بی یکی از م م

گرفته است. اون سولت ایاران  اعمال آن، پاسخ به یک عمل غیرقانونی صورت شرط اساسی
اقدام غیرقانونی سر صوو  کشورهای ثالث انجام ناداسه اسات، مشامول اقادامات متقابال      

 ن واهد شد.
قوة قاهره از عواملی است که ممک  است مورس استناس قرار گیرس. از شرایط اهرای قوة قاهره 

. بایاد  3ناپاذیر باشاد؛   بینای . پی 2ناپذیر باشد؛ .  اهتناا1ن نام برس: ماسثه: تواموارس زیر را می
. سولات اساتناسکننده قابالً یاا     5. ناشی از عمل صوس سولت استناسکننده نباشد؛ 4صارهی باشد؛ 

 1ضم  ایجاس شرایط صا  قوة ق ریه باه اساماة تد اد باا شارایط مزباور رضاایت ناداسه باشاد.         
ساسًا انجاام تد اد را غیارممک  ساازس. سر صواو  سول ثالاث و ایفاای        همچنی  عامل ق ریه ا

                                                           
 .2001ی سولت، المللنویس طرح مئلولیت بی پی  23. ماسة 1
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تد داتشان نئبت به سولت هدف، تحریم صرفاً سر صورت وهوس مجموعه شرایطی سر مقاام قاوة   
تری  آن ا عبارت است از اینکاه تحاریم مبتنای بار توامیم شاورای       کند که م مقاهره عمل می

عناوان  تواناد باه  صورت قانونی و طب  منشاور مای  هامنیت باشد. فقط ای  نوع تحریم است که ب
نیروی قاهر صارهی عمل کند. ضم  اینکه تحریم سر مقام قوة قاهره باید اساسااً انجاام تد اد را    
غیرممک  سازس؛ به ای  مدنی که مطلقاً مانع انجام تد د باشد. صرف سشواری اهرای تد د بارای  

هاای یکجانباة آمریکاا    های ثالث باه تحاریم  ولترو تمئک ستحق  قوة قاهره کافی نیئت. ازای 
 عنوان قوة قاهره، غیرقابل قبول است.به

ناویس طارح   پای   24اضطرار یکی سیذر از عوامل رافع مئلولیت اسات. براسااس مااسة    
المللای سولات سر صاورتی زائال     مئلولیت سولت، وصف مت لفانه بوسن فدل مغایر تد د بای  

یتی اضطراری برای نجات هان صوی  یاا سیذار اشا ا     شوس که )فاعل آن فدل سر وضدمی
تحت مراقبت صوی  هی  راه مدقول سیذری نداشته باشد( باا توهاه باه تد ادات ماذکور سر      

اسات،   ب   اول نوشتة ماضر، ای  تد دات سقیقاً سر راستای مفا  ساالمت و هاان انئاان    
اساسی اعمال عامال ضارورت   رو ای  عامل نیز محلی از اعراا ندارس. همچنی  از شرایط ازای 

المللی سولت، عدم تأثیر شدید بر منافع سولتی است که برندة مئلولیت بی عنوان ابزار ازبی به
 تد د سر قبال آن وهوس سارس. 

تواند با شارایط ماذکور   تری  عامل رافع وصف مت لفانه بوسن رفتار که میاما شاید م م
نویس طرح مئلولیت پی  18باشد. براساس ماسة سر ای  نوشتار مرتبط باشد، عامل اهبار 

المللای سارس  )سولتی کاه سولات سیذار را باه ارتکااا فدلای مجباور کناد، مئالولیت بای           
 که آن فدل:سرصورتی

 المللی ارتکابی سولت تحت اهبار تلقی شوس؛. مئتقل از آن اهبار، فدل مت لفانة بی 1
  لفانه به ای  کار اقدام کند.(. سولت اهبارکننده با آگاهی از شرایط فدل مت2

موهاب   های یکجانبة آمریکاسر ای  زمینه سو فر  قابل توور است؛ اول اینکه اساساً تحریم
های ثالث پابرها صواهد ماناد و  اهبار برای سایری  نشده است که سر ای  مالت مئلولیت سولت

 های ثالث است.ولتعنوان عامل ایجاسکنندة اهبار برای سها بهسوم بررسی ای  تحریم
تواند سر قالب اهبار گنجانده شوس؛ ن ئات، آنجاا کاه    سر ای  زمینه تحریم سر سو صورت می

« ا»واساطة آن تحاریم سولات    گیرس و بهقرار می« الف»سولت ثالثی )ایران( مورس تحریم سولت 
مورس تحریم واقع گیرس که اگر روابط صوس را با سولت ثالث )ایران( قطع نکند، مورس اهبار قرار می

اهباار  « ا»با هر روشی )قانونی یا غیرقانونی( باه سولات   « الف»شوس؛ سوم، مورسی که سولت می
رسد نظر می(. به126: 1395کند که سولت ثالثی را مورس تحریم قرار سهد )براسران رممانی، می

 سر شرایط فدلی، مورس ن ئت سر صوو  کشورهای ثالث صاسق است.
، «الاف »واسطة آنکه از اعماال تحاریم از نامیاة سولات     به« ا»انانچه سولت از ای  رهذذر 
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از تد دات صوی  سر قبال سولت ثالث )ایران( سر باز زند، از مئلولیت ناشی  متضرر صواهد شد،
، قوة ق ریاه تلقای شادن اهباار اسات؛      18از نقض تد د مبرا ن واهد شد. از شرایط اعمال ماسة 

نتواند از پاس تد ادات صاوی     « ا»ا برای اهرا تد د بئته و سولت صورت مطل  راه ریدنی به
هاای  آید کاه سولات  نظر میکه سر شرایط فدلی به(، سرمالی126: 1395برآید )براسران رممانی، 

اند، به بیان سیذر، شرایط قوة ق ریه باید مال شوس، ثالث تن ا ت دید به تحریم یا قطع رابطه شده
های ثانویه واسطة تحریمهای ثالث بهنشأ اثر شوس. بنابرای  انانچه سولتیدنی رخ ساسه باشد تا م

از اهرای تد د صوی  سر قبال سولت هدف تحریم سر باز زنند، ش واً مئلول هباران صئاارت   
بر ای  با توهه به اینکه اساساً تد ادات منادرج   (. عالوه83: 1395صواهند بوس )براسران رممانی، 

صواو  سر ه ات تحقا  ما  بار      ضر، تد دات مقوق بشری بوسه و بهسر ب   اول نوشتة ما
هاای  اناد و باا توهاه باه قطدناماه     های بشری است، ایجاس شاده تری  م سالمتی که از بنیاسی

هاای  مجمع عمومی که کرونا را بیماری فراگیر اعالم کرسه و ایجاس همکاری 274/74و  270/74
هاای  بارزه با ای  بیمااری سانئاته اسات، اساسااً تحاریم     ها را از ملزومات مالمللی بی  سولتبی 

عناوان عامال   یکجانبة ایاالت متحدة آمریکا فاقد وهاهت قانونی است و متداقباً تمئک به آن باه 
 های ثالث قابل پذیرش نیئت.رافع وصف مت لفانه بوسن رفتار سولت

 

 گیرینتیجه
الملال، سر  همکاری سر ااراوا مقوق بی  ها بهغیر از تد د کلی سولتبا شیوع ویروس کرونا به

المللای  ها سر ااراوا اسناس مقوق بشری همچون میثاق بای  شرایط ویهة شیوع بیماری، سولت
مقوق اقتواسی، اهتماعی و فرهنذی یا مقررات مقوق بشری سازمان ه انی ب داشات، متد اد   

ون سارو و تج یزات پزشکی را برای ای اتن ا تأمی  اقالم بشرسوستانهاند که نهبه ات اذ اقداماتی
صورت کلی به برساشته شدن مواناع اقتوااسی کشاورهای    کند، بلکه بهها تئ یل میسایر سولت

سرگیر با بیماری از میث هراه توانمندتر شدن آن ا برای مواه اه باا ابدااس اقتوااسی ناشای از      
 شوس.  بیماری منجر می

ورهایی که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قارار  عنوان یکی از کشهم وری اسالمی ایران به
گرفته است، هم از نظر اقتواسی و هم تأمی  اقالم پزشکی مورس نیاز برای مقابله با ای  ویاروس  

المللی صوس، متد د به رو سایر کشورهای ه ان مطاب  با تد دات بی روست. ازای با مواندی روبه
 ه با ای  ویروس هئتند.همکاری با هم وری اسالمی ایران سر مقابل

های یکجانبة ایاالت متحدة آمریکا علیه هم اوری اساالمی   گئترسگی قلمرو و شدت تحریم
نظر از عدم مشروعیت رو ساصته است. صرفایران، ای  کشور را با مشکالت متددس اقتواسی روبه

کروناا و  هاا سر شارایط شایوع ویاروس     های یکجانبة آمریکا، مشروعیت ای  تحاریم ذاتی تحریم
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سازوکار بشرسوستانة آمریکا برای صاسرات سارو و تج یزات پزشاکی باه ایاران بررسای شاد کاه       
المللی ای  کشور سر زمان شایوع بیمااری فراگیاری همچاون کروناا      مغایرت آن ا با تد دات بی 

ی هاای فراگیار  ها به همکاری با یکدیذر برای مقابله با بیماریشد. با توهه به تد د سولت آشکار
شاورای امنیات، هم اوری اساالمی ایاران از       2231همچون کرونا و اینکاه براسااس قطدناماة    

رسد سایر کشورها هام  نظر میهای اقتواسی شورای امنیت صارج شده است، بهااراوا تحریم
ااراوا مقابله با ابداس اقتوااسی ویاروس کروناا و هام از نظار       از میث رفع موانع اقتواسی سر

م ضروری اون سارو و تج یزات پزشاکی، سر برابار هم اوری اساالمی ایاران      تئ یل تأمی  اقال
عناوان عامال رافاع    هاای یکجانباة آمریکاا باه    ها باه تحاریم  اند. تمئک ای  سولتسارای تکلیف

 سلیل ذیل قابل قبول نیئت.مئلولیت ناشی از عدم تطاب  با تد داتشان، به
یاک از عوامال رافاع    های آمریکا ذیل های  مگرفته اساساً تحریهای صورتبا توهه به بررسی
سلیل ها را سر قالب عامل اهبار تلقی کنیم، بهگیرند. اگر هم فرضاً ای  تحریممئلولیت های نمی

های ثالث همچنان پابرهاا صواهاد ماناد.    های آمریکا، تد دات سولتغیرقانونی بوسن اصل تحریم
المللای،  المللی سولت و عرف بای  ئلولیت بی نویس طرح مرسد براساس پی نظر میرو بهازای 

های یکجانباة آمریکاا   سلیل تحریمهای ثالث با تد دات مذکور سر برابر ایران بهعدم تطاب  سولت
کناد. تحلیال ایا     المللای آناان را فاراهم مای    غیرقابل پذیرش است و موهبات مئلولیت بای  

 شوس.های آتی محول میمئلولیت به پهوه 
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