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Abstract
U.S unilateral sanctions against Iran, have reduced access to medicines and
equipment during the COVID-19 pandemic and its detrimental outcomes in Iran.
Such difficult health conditions require the international community to assist the
affected communities such as Iran to be able to stand against such unilateral
sanctions. This article aims to study the legality of unilateral sanction during
COVID-19 pandemic and its impacts on states international obligations to cooperate
during such a pandemic. To this end, the international obligation of states at the time
of the outbreak of pandemics in order to control the disease were first examined.
Then, the nature and legality of the U.S unilateral sanctions against Iran and its
coverage in humanitarian aids such as medicine and medical equipment were
examined. In doing so, efforts were made to review international documents and
some relevant I.C.J cases. Furthermore, by looking at the U.S sanctions laws it was
been concluded that U.S unilateral sanctions is contrary to the rules of international
law, in particular those which relate to restriction of trade on medical equipment.
And also there is no legal basis to comply with these sanctions and non-cooperation
in the provision of medical equipment by third states.
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چکیده
تحریمهای یکجانبة ایاالت متحده علیه ایران ،سبب کااه سسترسای باه ساوههاا ه تجهیازات
پزشکی سو طول بیماوی فراگیر کرهنا (کوهید )19ه ایجاس محدهسیت سو همکااوی بی المللای سو
مقابله با بیماوی مذکوو شاده اسات سو ایا مقالاه تدهادات بی المللای سهلتهاا سو صواو
همکاوی بی المللی سو زمان بیماویهای فراگیار بروسای ه سادا سامشاة شامول تحریمهاا بار
کمکهای بشرسهستانه مانشد ساوه ه تجهیازات پزشاکی نیاز تحلیاش شاد سو نهایات میا ولیت
احتمالی سهلتهای ثالث سو صووت عدم همکاوی با سهلت ایران ه سو ای چاوچوب امکان استشاس
شاد
ای کشووها به عوامش وافع می ولیت بروسی شد از وهگذو بروسی مواوس ماذکوو مشا
تحریمهای یکجانبة ایاالت متحده ،باههیژه ماواوس ناا ر بار محادهسیت تجااوت ساوه ،تجهیازات
پزشکی ه کمکهای بشرسهستانه مغایر با حقوق بی الملش است ه نظر به ایا مغاایرت ،توییاه
عدم همکاوی سو تأمی ساوه ه تجهیزات پزشکی توسط کشووهای ثالث غیرقابش قبول است
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مقدمه
اصیراً بیشتر کشووها با مدضش فراگیر بیماویای به اسم هیرهس کرهنا (کوهید  1)19وهباهوه شادهاند
از ای وهگذو مجمع عمومی سازمان ملش متحد سه قطدشامه سو صوو ای بیماوی تواویب کارس
که براساس آنها ،شیوع هیرهس کرهنا بحران بی المللای تلقای شاده ه واه مقابلاه باا آن ،همکااوی
با کشووهایی که از نظر اقتواسی شکششدهترند ،اعالم شد 2
همهیانبة کشووها ،بهصوو
سو ای نوشتاو با تویه به ایشکه یمهووی اسالمی ایاران یکای از کشاووهای متاأثر از هیارهس
کرهنا ه تبدات آن است ،همچشی تدهداتی که کشووهای م تلف یهان براساس قواعاد بی المللای
نا ر بر همکاویهای اقتواسی ه ایتماعی ،بهصوو سو شرایط شیوع بیماویهای فراگیار ساوناد،
سو پی بروسی هضدیت ای تدهدات ه تأثیر تحریمهای یکجانبة ایاالت متحادة آمریکاا بار تدهادات
بی المللی سهلتها هیتیم بهنظر میوسد حتی با چشمپوشی از عدم مشرهعیت ذاتای تحریمهاای
یکجانبة آمریکا ،عدم مشرهعیت ای تحریمها سو شرایط شیوع هیرهس کرهناا میالم اسات ه عادم
ایجاس موانع اقتواسی سو یهت مقابله با ای بیماوی ه همچشی تیاهیش سو تاأمی اقاالم ضارهوی
همچون ساوه ه تجهیزات پزشکی از یمله تدهدات کشاووها سو ایا شارایط بهحیااب میآیاد سو
گذشته پژهه هایی سو مووس تحریمها ه همچشی برصی ابدااس حقاوقی سو صواو بیماویهاای
فراگیر صووت پذیرفته است 3،اما با تویه به یدید بوسن موضوع شیوع هیارهس کرهناا ه سا تتر ه
گیترسهتر شدن وهزبهوهز تحریمهای یکجانبة آمریکا علیه یمهووی اسالمی ایران ،انجام پژههشای
سو صوو ای موضوع الزم بهنظر میآید سو ای مقاله ابتدا تکالیف بی المللی سهلتها سو یهات
همکاوی برای کشترل ه مقابله با بیمااوی کوهیاد  ،19سادا تحریمپاذیری مبااسالت ساوه ه اقاالم
بهداشتی ه قانونی بوسن تحریمهای یکجانبة آمریکا سو ای صوو بروسی میشوس ه پا از آن به
موضوع آثاو تحریمهای مذکوو بر تکالیف سیگر سهلتها میپرسازیم

تکالیف دولتها به همکاری در مقابله با بیماریهای فراگیر
 .1منشور ملل متحد
بشد  3ماسة  1مششوو ،بر حوول «همکاوی بی المللی» وا سو حش میائش بی المللای کاه ساوای یشباة
اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی یا بشرسهستی است ه سو پیشبرس ه تشاوی احتارام باه حقاوق بشار ه
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
 3و ک:
-Sonia E .Rolland,2007: 483-552
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آزاسیهای اساسی برای همگان بدهن تمایز از حیث نژاس ،یشا ،زباان یاا ماذهب ه نقا اساسای
ساوس ،تأکید میکشد بشد  1ماسة  13نیز سو قیامت «الاف» ،تارهی «همکااوی بی المللای» سو اماوو
سیاسی ه ایجاس زمیشههای مشاسب برای توسدة تدویجی حقوق بی الملش ه تدهی آن وا مادنظر قاراو
میسهد ه بشد  1قیمت «ب» ،سو پی تارهی «همکااوی بی المللای» سو اماوو اقتوااسی ،ایتمااعی،
فرهشگی ،آموزشی ه بهداشتی ه کمک به تحق حقوق بشر ه آزاسیهای اساسای بارای هماه بایهیچ
تبدیض از حیث نژاس ،یشا ،زبان ه مذهب است فوش نهم مششوو ،با عشاوان «همکااوی اقتوااسی ه
ایتماعی بی المللی» ،سو ماسة  55بیان میساوس که «با تویه به ضرهوت ایجااس شارایط ثباات ه وفااه
برای تأمی وهابط میاالمتآمیز ه سهساتانة بی الملاش براسااس احتارام باه اصاش تیااهی حقاوق ه
صوسم تاوی ملش» ،سازمان ملش متحد امووی همچون حش میاائش بی المللای اقتوااسی ،ایتمااعی،
بهداشتی ه میائش مربوط به آنها ه «همکاوی بی المللی» فرهشگی ه آموزشی ه وا تشوی میکشاد ه
سو ماسة  56بیان میکشد که تمامی اعضا متدهد میشوند که «برای نیش به اهداف مذکوو سو مااسة 55
سو همکاوی با سازمان ملش متحد ،اقدامات فرسی یا سستهیمدی مدمول ساوند» اگرچه اصش همکااوی
از ابتدا بهصووت یک اصش مطرح نبوسه ،سو حال حاضر سهلتها براساس مششاوو ساازمان ملاش متحاد
ملزم به همکاوی با یکدیگرند بشابرای  ،اصش مذکوو ،الزامآهو است ه از اصول الیشفک مششاوو ساازمان
ملش متحد محیوب میشوس (زاوعی ه پووهاشمی)64 :1392 ،
1
پی از ای  ،بههشگام شیوع بیماوی ابوال ،شووای امشیت قطدشامة  2177وا سو صواو همکااوی
کشووها سو مقابله با آن صاسو کرسه بوس با بروسی قطدشامة  2177سو ماووس اباوال ه قطدشاماة 74/270
مجمع عمومی سو مووس کرهنا ،مالحظه میشوس که از نظر فراگیر بوسن ،شباهتهای بییاو زیاسی بای
ای سه بیماوی هیوس ساوس براساس قطدشامة  74/270مجمع عمومی ،تأثیرات بیماویهاای فراگیاری
همچون کرهنا شامش ایجاس اصالل سو وهابط ایتماعی ه اقتواسی بیشتر سهلتهاست ه ای امر بهصووت
یدی مداش مرسم وا تحت تأثیر قراو میسهد بر مبشای بشد  1ای قطدشامه ،کشووهای تواویبکششده،
بر تدهد صوس به همکاوی بی المللی ه چشدیانبه سو مقابله با بیماویهای فراگیر تأیید کرسه ه سو بشد 2
نیز بر نیاز به احترام کامش به حقوق بشر بدهن تبدیض بای مارسم کشاووها سو شارایط بیماویهاای
فراگیر تأکید شده است سو نهایت براساس بشاد  ،5همکاویهاای بی المللای فشارسه بارای شکیات
بیماویهای فراگیر ،سو امر تباسل اطالعات ه ایرای مقروات بهداشتی سازمان یهانی بهداشت ضرهوی
است همچشی براساس قطدشامة 2 74/274مجمع عمومی سازمان ملش متحد ،هماة انیاانها بادهن
هیچگونه تبدیضی از ح سسترسی به باالتری استانداوس سالمتی ییمی ه وهحی برصووساوند عالههبر
آن ،ای قطدشامه تأکید ساوس که سسترسی مشوفانه به محووالت بهداشتی ،اهلویت یهانی بوسه ه ایا
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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سسترسی شرط اساسی شکیت بیماویهای فراگیر است با تویه به مطالب مذکوو ،اساساً سهلتها سو
زمیشة تأمی ه تضمی ح بر سالمتی که حقی بشیاسی است ،مکلف به همکاوی باا یکدیگرناد ایا
همکاوی گیترة هسیدی از اقدامات مانشد اوائة صدمات سومانی ه اوسال اقالم پزشکی ،تیهیش صااسوات
ه انتقال اقالم ساوهیی ه سومانی وا شامش میشوس از سوی سیگر ،میتاوان باه پی ناویا طارح ساال
 2016کمیییون حقوق بی الملش سازمان ملش متحد سو مووس حمایت از افراس سو زمان هقاوع فجاایع
ایجاسشده بههاسطة انیان ه طبیدت اشاوه کرس 1ماسة  7طرح نیاز باه تدهاد باه همکااوی سهلتهاا باا
یکدیگر ،بهصوو با سهلت آسیبسیده از فایده ،بهمشظوو کاه آثاو فایده بر مرسم اشااوه میکشاد
باألصره ماسة  8هم انواع اقداماتی وا که سو چاوچوب همکاوی مووس انتظاو است ،بیان میساوس که از آن
یمله میتوان به تأمی مشابع ساوهیی ه پزشکی ،اطالعاات علمای ه اشااوه کارس سو نتیجاه باهنظر
میوسد تدهد سهلتها به همکاوی سو صوو مدیریت ه کشترل بیماویهای فراگیر سو یهات تاأمی
حقوق بشر ،حفا ت از محیط زییت ه تأمی صلح ه امشیت انکاوناپذیر باشد

 .2تعهد دولتها به همکاری در چارچوب اسناد حقوق بشر
بار ایا

کمیتة حقوق بشر سازمان ملش ه همچشی سیوان اوهپایی حقوق بشر سو ایا صواو
نظرند که وعایت مفاس اسشاس حقوق بشری محدهس به سطح ملای نییات ((Skogly, 2007: 343
از سوی سیگر ،ح بر سالمتی سو اسشاس م تلف حقوق بشری بهصووت میتقیم یاا غیرمیاتقیم
مووس اشاوه قراو گرفته است ،همچون اعالمیة یهانی حقوق بشر (ماسة  ،)25مششوو ملاش متحاد
(بشد «الف» ماسة  ،)55اساسشامة سازمان بهداشت یهانی ،کشوانییون محو کلیة اشکال تبدایض
نژاسی (ماسة  )5ه ماسة  23مششوو حقوق کوسک 2سو ای قیمت پا از بروسی تدهد سهلتها باه
همکاوی براساس اسشاس ه مقروات م تلف حقوق بشری ،به تدهد سهلتها به همکاوی سو تحقا
ه تضمی ح بر سالمت بهعشوان یکی از مهمتری موااسی حقاوق بشاری سو شارایط شایوع
بیماویهای فراگیر همچون کرهنا ،صواهیم پرساصت
سو مقدمه ه همچشی مواس  22ه  28اعالمیة یهانی حقوق بشر تدهد سهلتهاا باه همکااوی
سو یهت ترهی ه وعایت یهانی حقوق بشر مووس تویه قراو گرفته است همچشی اعالمیة حا
بر توسده3که سو سال  1986به توویب مجمع عمومی سازمان ملش وسید ،با اشااوه باه اعالمیاة
یهانی حقوق بشر ه سایر اسشاس حقوق بشری سو مقدمة صوس بار ضارهوت همکااوی بی المللای
1. UNILC, Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters (2016), available at
آصری بازسید https://www.legal.un.org1399/02/15

 2برای مطالدة بیشتر سو مووس یایگاه ح بر سالمتی سو اسشاس م تلف حقوق بشری و ک :یاهید43-27 :1389 ،
3. Declaration on the Right to Development, Adopted by General Assembly resolution41/128 of 4
December 1986
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برای ترهی ه وعایت ای حقوق تأکید کرسه است همچشی سو مااسة  3ایا اعالمیاه ،تدهاد باه
همکاوی سهلتها با یکدیگر برای ترهی ح بر توسده بهعشوان یک ح بشری ه اعمال آن ذکار
شده است 1بهنظر میآید کشووها سو یهت ترهی ه وعایت حقاوق بشار ،تدهاد باه همکااوی باا
یکدیگر ساوند ه بیشک یکی از اساسیتری اسشاس حقوق بشاری ،اعالمیاة یهاانی حقاوق بشار
است که همة سهلتها به مویب آن ،متدهد به همکاوی با یکدیگرند
مواس م تلفی از میثاق بی المللی حقوق اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی ،باههیژه مااسة  ،2باه
تدهد کشووها به همکاوی یمدی ه «بدهن تبدیض» سو ایرای مفاس ای سشد حقوق بشری اشاوه
ساوس 2همچشی سو مواس سیگری از میثااق همچاون مااسة  15باه اصاش همکااوی بی المللای سو
وعایت مفاس م تلف میثاق اشاوه شده است
طب ماسة  12میثاق« ،کشووهای طرف ای میثاق حا هار کاا وا باه تمتاع از بهتاری حاال
سالمت ییمی ه وهحی ممک الحوول به وسمیت میششاسشد» از میان حقوق اقتواسی ،ایتمااعی
ه فرهشگی ،ح بر سالمتی یکی از ح های بشیاسی بشری ششاصتهشاده سو نظاام بی المللای حقاوق
بشر است (الکجباف )141 :1392 ،هرچشد مفهوم ح بر سالمتی حا بار مراقبتهاای سوماانی ه
بهداشتی وا به ذه متباسو میکشد ،اما ح بر سالمتی مفهوم ه گیترهای فراتر از ای موضاوع ساوس ه
سطح هسیدی از عوامش مرتبط با برصاووساوی از زنادگی ساالم وا شاامش میشاوس سو بشاد  2مااسة 2
میثاق ،کشووهای عضو برای تأمی استیفای کامش ح بر سالمتی ،ملزماند اقادامات مدیشای وا انجاام
سهشد سو یزء سوم ای بشد بهصراحت بر «پیشگیری ه مدالجة بیماویهای فراگیر ،باومی ،حرفاهای ه
سایر بیماویها ،همچشی مباوزه علیه ای بیماویهاا» تأکیاد شاده اسات نظار عماومی شاماوة 14
کمیتة اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی سو مووس محتاوای هشجااوی ه تدهادات بی المللای سهلتهاا سو
صوو ح بر سالمتی ،ای حا وا بهصاووت یاامع تدریاف میکشاد ه سو هاقاع آن وا ناهفقط باه
مراقبتهای بهداشتی ،بلکه به عوامش اصلی مؤثر سو سالمت همچون امشیت غاذایی ،آب قاباش شارب،
میک ه اطالعات مربوط به سالمتی ه تدمیم میسهد ه آشکاو است که ای وهیکرس یاامع کمیتاه،
اوسال ساوه ه تجهیزات پزشکی وا نیز شامش میشوس 3از سوی سیگر ،تأمی ماواوس ماذکوو سو واساتای
 1بشد  3ماسة  3اعالمیة ح بر توسده« :کشووها ه یفه ساوند برای تضمی تحقا توساده ه حاذف مواناع آن باا
یکدیگر همکاوی کششد »
 2بشد  1ماسة  2میثاق« :هر کشوو طرف ای میثاق متدهد میگرسس به سدی ه اهتماام صاوس ه از طریا همکااوی
بی المللی ه تداهن بی المللی بههیژه سو طرحهای اقتواسی ه فشی ،با اساتفاسه از حاداکثر مشاابع مویاوس صاوس
بهمشظوو تأمی تدویجی اعمال کامش حقوق ششاصتهشده سو ای میثاق با کلیة هساائش مقتضای بهصواو باا
اقدامات قانونگذاوی اقدام نماید» بشد  2ماسة  2میثاق« :کشووهای طرف ای میثاق متدهد میشوند که اعماال
حقوق مذکوو سو ای میثاق وا بدهن هیچ نوع تبدیض از حیث یا هر هضدیت سیگری تضمی نمایشد »
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
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تأمی ح بر سالمتی باید بدهن ایجاس محدهسیت تبدیضآمیز سو سسترسای فیزیکای ه اقتوااسی باه
اقالم بهداشتی ه ساوهیی سو نظر گرفته شوس بهطوو کلی حا بار ساالمتی همچاون سیگار ح هاای
بشری سه نوع تدهد وا بر سهلتها تحمیش میکشد:
 1احترام به ح سالمتی؛
 2حمایت از ح بر سالمتی؛
 3وعایت ملزهمات ح بر سالمتی ))Lawrence & Archer, 2007: 528
با تویه به تکلیف سهلتهاا سو همکااوی باهمشظوو اعماال حا بار ساالمتی باهنظر میوساد
سهلتهای عضو میثاق سو یهت تأمی ملزهمات ح بر سالمتی تدهد بر همکاوی صواهشد ساشت

 .3تعهد دولتها به همکاری در چارچوب سازمان جهانی بهداشت
اساسشامة سازمان اشداو میساوس که سالمت همة مرسم ،عشور اساسی سو بههیوس آمادن صالح ه
امشیت بی المللی است ه ای نکته نیز بیتگی کامش باه همکااوی سهلتهاا ساوس مطااب بشاد 7
ماسة  2اساسشامة سازمان ،یکی از ه ایف سازمان برای تحق ای هدف ویشاهکشی بیماویهاای
فراگیر است که مطاب بشد  11اساسشامه ،اوائة مقروات ه ضوابط بهداشتی به کشووها ،از اقدامات
سازمان برای نیش به ای هدف محیوب میشوس
1
یکی از اهداف هضع مقروات بهداشتی بی المللای ،یلاوگیری از انتشااو بیماویهاای هاگیار
بااهمیت بی المللی است مطاب ماسة  44مقروات بهداشتی سازمان ،کشووهای عضاو متدهدناد
سو حد امکان با یکدیگر همکاوی کششد که از یمله مواوس ای همکاوی ،میتاوان باه تاداوک یاا
تیهیش همکاویهای فشی ه پشتیبانی بهصوو سو زمیشة ایجاس ،تقویات ه حفاظ رفیتهاای
بهداشتی توریح شده سو مقروات ه تأمی یا تیهیش ایرای آنها اشاوه کارس طبا ایا مقاروات
کشووهای عضو باید به مشظوو تأمی مشابع مالی مووس نیاز برای تحقا هادف ایا مقاروات کاه
سالمتی برای مرسم است ،اهتمام هوزند ).)Lawrence & Archer, 2007: 528

عدم مشروعیت تحریمهای یکجانبه در زمان بیماریهای فراگیر و آثاار
آن بر تعهدات دولتها
 .1مروری بر تحریمهای یکجانبة آمریکا علیه ایران
ایاالت متحدة آمریکا از ابتدای پیرهزی انقالب اسالمی ایران به سالیش م تلفی سسات باه هضاع
)1. International Health Regulations (IHR
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تحریمهای یکجانبه علیه ایران زسه است بهطوو کلی تحریمهای آمریکا وا میتوان باه سه سساته
تحریمهای صاسوه از کشگره ه سستووهای ایرایای وئیایمهاوو تقیایم کارس تحریمهاایی کاه
براساس سستوو ایرایی وئیایمهاوو هضاع شادهاند ،برحیاب اصتیااواتی هیاتشد کاه قاانون
اصتیاوات اضطراوی به وئیایمهوو میسهد از یملة ای فرمانهای ایرایی میتوان باه فرماان
تحریم بانک مرکزی ایران وا هدف گرفته ه همچشای فرماان
شماوة ،13599که بهطوو مش
شماوة  12190که براساس آن تمام ساواییهاا ه مشاافع تحات مالکیات سهلات ایران،تشاکیالت
هابیته ه مجموعههای تحت کشترل ان میدهس میشوس ،اشاوه کرس 1
سو یوالی  2015پا از مذاکرات طوالنی ه س ت بای یمهاووی اساالمی ایاران ه شا
قدوت یهانی از یمله ایاالت متحدة آمریکا ،برنامة اقدام یامع مشاترک (بریاام)2تشظایم شاد
بهمشظوو تحکیم پایههای عملی ه ضمانت ایرایی ای تواف  ،شووای امشیت سازمان ملاش متحاد
قطدشامة 32231وا سو  20یاوالی  2015باه تواویب وساانید براسااس ایا قطدشاماه تماامی
تحریم های شووای امشیت سازمان ملش متحد که همگی سو واستای برنامة هیتهای ایاران هضاع
شده بوسند ،لغو شد از یمله قطدشامة  1929شووای امشیت که پشتوانة بیایاوی از تحریمهاای
یکجانبه علیه ایران بوس
براساس بریام ،ایاالت متحدة آمریکا بییاوی از تحریمهای ثانویه وا که ب های م تلفای
از اقتواس ایران وا مووس هدف قراو میساس ه بهسلیش گیترة فراسارزمیشی ،اشا ا غیرآمریکاایی
همچون شرکتهای اوهپایی وا نیز سو برمیگرفات ،لغاو یاا مدلا کارس (وضاوی ه زی الادیشی،
 )38 :1397اگرچه بریام تواف یامع سیاسی است ،به مویب قطدشامة  2231شاووای امشیات
هاید ضمانت ایرای بی المللی شده است ه ای قطدشامه ضم استقبال از بریام ،تمامی اعضای
متدهد ای سشد وا نیبت به ایرای صحیح ه با حی نیت ای تواف ترغیاب ه باه آنهاا توصایه
مؤکد میکشد (سل وش )64 :1396 ،با هیوس مراتب مذکوو وئیایمهوو یدید آمریکا صاوج از
مییر قانون ایشاوا سو  8می  ،2018کشاوهگیری ای کشوو از تواف بریام وا اعاالم کارس سادا
توسط اساوة کشترل ساواییهای صاویی آمریکا (اهفک) سستووالدمش یدیدی مشتشر شاد کاه باه
مویب آن ،تحریمهای اقتواسی ثانویه علیه ایران ،سهبااوه باهطوو کاماش برقاراو شاد (وضاوی ه
زی الدیشی)39-41 :1397 ،
سو سال  ،2017ه سوحالیکه آمریکا از تواف بریام صاوج نشده بوس ،تحریمی سیگر با عشاوان
(کاتیا)4یا همان قانون مقابله با سشمشان آمریکا از طریا تحریمهاا باه تواویب کشگاره ه ساشا
آصری بازسید

1. Available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/eolinks1399/02/18
)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
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وسید از یدیادتری تحریمهاای آمریکاا میتاوان باه سساتوو ایرایای 113902صااسوه توساط
وئیایمهوو آمریکا سو  10ژانویة  2020اشاوه کرس براساس ای سستوو ایرایی ،هر شارکت یاا
نهاسی که سوگیر سو صرید ،فرهش یا انتقال کاالها ه صدمات مووس اساتفاسه سو ب هاای ماووس
تحریم از اقتواس ایران باشد ،هدف تحریم ایاالت متحده قراو صواهد گرفت با بروسی تحریمهای
یکجانبة آمریکا ،از سیرباز تاکشون ،علیه یمهووی اسالمی ایران ،به ای نتیجه میوسیم که بیشتر
ای تحریمها با هر بهانهای که بوسه باششد ،سو یهت تضدیف بی از پی اقتواس ایران طراحی ه
اعمال شدهاند یدای از بحث سو مووس مشرهعیت یا عدم مشرهعیت تحریمهای یکجانبة آمریکاا
براساس حقوق بی الملش که مواوسی از آن بیان شد ،به تطبی ای تحریمها با تدهد به همکاوی
که کشووها سو زمان شیوع بیماویهای فراگیر با یکدیگر ساوند ،پرساصته صواهد شد

 .2دامنة تحریمهای یکجانبة آمریکا و شمول آن بر تأمین اقالم دارویی و بهداشتی
برصی تحریمها بهطوو میتقیم بر حقوق بشر تأثیر مشفی میگذاوس ه بههیژه حقوقی نظیر ح بار حیاات،
ح بر سالمت ،ح سسترسی به غذا ،ح بر توسده ه نظایر آنها وا تحت تأثیر یدی قراو میسهد
سو همی زمیشه اصول تشاسب ،ضرهوت ه عدم تبدیض ،بهعشوان قواعد مهم حقوق بی الملش،
سو تحلیش سامشة اعمال تحریمهای اقتواسی علیه یک کشوو نق مهمی ساوند ،تا ماانع از نقاض
حقوق بشر ه بشرسهستانه سو کشوو تحریمشده شوند ) .(jerg, et al., 2018: 5اصش ضرهوت بیان
میساوس که کشوو اعمالکششدة تحاریم تشهاا قااسو باه اعماال آن سساته تحریمهاایی اسات کاه
بهصووت مدقوالنه ،بهمشظوو سستیابی به اهداف مشرهع بی المللای ضارهوی هیاتشد سو نتیجاه
تحریم اقتواسی سو صووتی مجاز صواهد بوس که به تأثیراتی بر وهی گرهههای سیاسایای مشجار
شوس که میتوانشد سو وهند تغییر سیاستهای سهلت مؤثر باششد مدیاو تشاساب باهمشظوو اعماال
محدهسیت بر میزان آسیب ه صیاوتی است که ذیش اصش ضرهوت ،اعمال آن ضرهوی است ایا
اصش ابداس صیاوت ضرهوی برای نیش به هدف وا محدهس میسازس ،چراکه حتای سو ماواوسی کاه
اعمال تحریم ضرهوی باشد ،اعمال تحریم نباید از میزان متشاسب باهمشظوو سساتیابی باه هادف
فراتر وهس سیوان بی المللی ساسگیتری سو پرهندة نیکاواگوئه ه مشرهعیت اساتفاسه از ساالحهای
اتمی ،مدشی اصش تشاسب وا بهصوبی بیان کرسه است مطاب نظر سیوان ،اصاش تشاساب آن اسات
که مانع از هاوس کرسن صیاوتی بی از میزان صیاوتی باشد کاه باهمشظوو سساتیابی باه هادف
مشرهع نظامی ،ضارهوی اسات ) )ICJ Rep, 1986: para.194باا هیاوس ایا وعایات تشاساب ه
ضاارهوت نیااز مویااب مشاارهعیت نمیشااوس ) ( ICJ Rep, 1996: para.78از ایاا وهگااذو
1. Federal Register/Vol.85. No.9/Tuesday, January 14,2020/Presidential Documents. available at:
آصری بازسید www.treasury.gov1399/02/021
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پژهه هایی که به بروسی آثاو تحریمها بر نقض حقوق بشر پرساصتهاند ،بار ایا نتیجهاناد کاه
تحریمهای اقتواسی بهطوو انکاوناپذیری به نقض گیترسة حقوق بشر مشجار شادهاند (Jerg et
) al. , 2018: 5سو نتیجه تحریمهای یکجانبة اقتواسی که بهطوو میتقیم اهداف اقتواسی وا سو
نظر گرفتهاند ،با تویه به تدهدات بی المللی سهلتها نباید به نقاض حقاوق بشار مشجار شاوند
بدی مشظوو ه برای ایتشاب از نقض حقوق بشر گزاوشگر هیژة شووای حقاوق بشار سو صواو
تحریمهای یکجانبه پیششهاس میسهد:
 1اوزیابی سقیقی توسط مجامع بی المللی ه بیطرف قباش از اعماال تحاریم اقتوااسی سو
صوو آثاو احتمالی آن بر نقض حقوق بشر انجام گیرس؛
 2سهلت تحریمکششده باید تضمی کشد که ح سسترسی عاسالنه ه یبران صیاوات به افراس
ه گرهههایی وا که بههسیلة تحریم متأثر میشوند ،اوائه کشد؛
 3تمامی مواوس مربوط به کمکهای بشرسهستانه ه مباسالت آن ه تبااسالت ماالی آن مانشاد
استفاسه از سوئیفت بهصاراحت مدااف از تحریمهاای یکجانباه شاوس ) )jazairy, 2019: 299سو
نتیجه آنچه سو سکتاری ه وهیاة قضاایی بی المللای ماووس تأکیاد قاراو گرفتاه اسات ،مدافیات
تحریمهای یکجانبه سو صوو کمکهای بشرسهستانه بههیژه سو حوزة تأمی غذا ،ساوه ه اقاالم
بهداشتی ه سومانی از هرگونه تحریم است

 .3آثار تحریمها بار تعهادات دولتهاا باه همکااری در تاأمین اقاالم دارویای و
بهداشتی در قضیة کووید 19
اساساً تحریم (صاوج از چاوچوب ملش متحد) ،سو مغایرت با اصش همکاوی بی سهلتهاست؛ ایا
نکتهای است که سو قطدشامة مووخ  13اکتبر  2014شووای حقوق بشر ذکر شده اسات مطااب
ای قطدشامه ،اعمال ه قوانی یکجانبة سهلتها (همانشاد تحاریم یکجانباه) ،مغاایر مششاوو ملاش
متحد ه اصول حاکم بر وهاباط میاالمتآمیز میاان سهلتهاا (از یملاه اصاش همکااوی) اسات 1
همچشی بهصووت صا بهنظر میوسد ،تداهم تمامی تحریمهای یکجانبهای کاه از قباش هضاع
شدهاند یا تدهی تحریمهای یکجانبة یدید ،سو زمان شیوع بیماویهای فراگیر سو تضاس با تدهاد
به همکاوی سهلتها سو واستای مقابله با ای نوع بیماویهاست
با تویه به مواوس مذکوو مغایرت تحریمهاای یکجانباة آمریکاا باا تدهاد باه همکااوی سو کشتارل
بیماویهای فراگیر بروسی میشوس سو ای صوو ابتدا اعمال تحریم اقتواسی یکجانبه بهطوو کلای
ه آثاو آن بر کشترل بیماویهای فراگیر بروسای میشاوس همانطووکاه سو قطدشاماة  74/270مجماع
at:

available

HRC
Resolution,
A/HRS/RES/27/21,3
October
2014,
آصری بازسید www.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/179/07 1399/02/23
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عمومی ذکر شده است ،هیرهس کرهنا آثاو م رب بییاو یدی بر اقتوااس کشاووها ساوس ه کشاووهایی
که از نظر اقتواسی آسیبپذیرترند ،بیشتر تحت تأثیر ای آثاو م رب قاراو میگیرناد؛ عالههبار ایشکاه
مقابله با آن نیز بییاو پرهزیشه است براساس قطدشامة مذکوو ،مقابله با آثاو بیماوی کرهنا از یمله آثااو
اقتواسی آن ،نیازمشد همکااوی تماامی کشاووها باا یکادیگر ه بهصواو باا کشاووهای باا اقتوااس
آسیبپذیرتر است ای نکته سو قطدشامة  2177شووای امشیت که سو ماووس بیمااوی فراگیار سیگاری
همچون ابوال سو سال  2014توویب شده بوس نیز بهگونهای سیگر تکراو شده است
ح بر سالمتی از ح های مهم بشری است یکی از عوامش تحق ای ح توانایی اقتواسی
سهلتهاست سو واستای ماسة  2میثاق حقوق اقتواسی ،ایتماعی «هر کشوو طارف ایا میثااق
متدهد میگرسس که سدی ه اهتمام صوس وا از طریا همکااوی بی المللای باههیژه سو طرحهاای
اقتواسی ه فشی ه با استفاسه از حداکثر مشابع مویوس صوس بهمشظوو تأمی تدویجی اعمال کاماش
حقوق ششاصتهشده سو ای میثاق با کلیه هسایش مقتضی بهکاو بشدس »
یکی از اهداف تحریمهای یکجانبة آمریکا علیه یمهووی اسالمی ایاران قطاع همکاویهاای
اقتواااسی بی المللاای ایااران ه سااایر سهلتهاساات باارای مثااال مطاااب سسااتووالدمش ایرایاای
وئیایمهوو آمریکا بالفاصله پا از صرهج از بریام ،تمامی شارکتها ه نهاسهاایی کاه قاراوساس
صرید نفت با یمهووی اسالمی ایران امضا کششد ،مشمول تحریم ایاالت متحده قاراو مایگیرناد
ازای وه عمالً مییر همکاویهای اقتواسی ایران که یکی از مهمتری آنها فرهش نفات اسات ،باا
مشکالت عدیدهای وهبهوه شده ه ازای وه تحق ح بر سالمتی که سو زمان شیوع بیماویهاای
فراگیر اهمیت سهچشدان پیدا میکشد ،بهسلیش میائش اقتواسی سچاو مشکش میشوس
از سوی سیگر ،ای تحریمها نهتشها اصش همکاوی بی سهلتها وا باه شاکش کلای صدشاهساو
میکشد ،بلکه تدهد به همکاوی سهلتها باا یکادیگر وا نیاز سو یهات مقابلاه باا بیمااوی کرهناا
م دهش میسازس همچشی تحریمهای یکجانبة آمریکا می لة بییاو مهم سسترسی افراس به ساوه
ه تجهیزات پزشکی وا نیز تحتالشداع قراو ساسه است همانطووکاه سو مااسة  12میثااق حقاوق
اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی ذکر شده است ،یکی از مواسی ح بار ساالمتی ،سسترسای باه
ساوه ه تجهیزات پزشکی است تحریمها نمیتوانشد سو تضاس با حقاوق بشار باشاشد (Couzigou,
) 2016: 279همانطووکه سو قطدشامة 12379شووای امشیت سو مووس تحریمهاای کاره شامالی
بیان شده است ،ای تحریمها باید سو تطاب با سستووالدمشهای کمیتاة تحاریم شاووای امشیات
صووت پذیرس ای کمیته سو اگوست  2018براساس سساتووالدمش صاوس ،تحاریم ماواوس حقاوق
بشری ه بشرسهستانه (از یمله ساوه) وا مشع کرسه است ازای وه اساسااً تحاریم ساوه ه تجهیازات
پزشکی سو حقوق بی الملش بهسلیش تضاس با حقوق بشر غیرقانونی است
1. UN Security Council Resolution: S/RES/2397(2017), Non-Proliferation 22 December 2017
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عدم تحریم ساوه ه تجهیزات پزشکی سو زمان شیوع بیماویهای فراگیار اهمیتای سهچشادان
ساوس یکی از مواوسی که کشووها تدهاد باه همکااوی باا یکادیگر ،بهصواو سو زماان شایوع
بیماویهای فراگیر ساوند ،همکاوی سو زمیشههای پزشکی است
هزیر صاویة آمریکا نیز با هیوس اصراو بر اعمال تحریمهای گیترسه علیه ایران ،سو سا شرانی
 31ماوس  2020صوس ،بر ای نکته تأکید کرس که میائش بشرسهساتانه بایاد مدااف از تحریمهاا
باششد 1ای موضوع که چه مقداو ایاالت متحدة آمریکا باه موضاع صاوس سو زمیشاة عادم تحاریم
میائش بشرسهستانه ،بهصوو سو زمان شیوع هیرهس کرهنا پایبشد است ،از بروسی قاوانی ایا
میشوس اساساً تحریمهاای ایااالت
کشوو سو صوو مدافیت اقالم پزشکی از تحریمها مش
متحدة آمریکا علیه کشووهای سیگر از یمله یمهووی اسالمی ایران یا براساس مووبات کشگارة
آمریکا یا سستووهای ایرایی وئیایمهاوو ایا کشاوو اسات مهمتاری نهااس ایراکششادة ایا
تحریمها که سو هاقع چاوچوبها ه یزئیات اعمال تحریمهای صاسوشده وا ترسیم میکشد ،هزاوت
صزانهساوی آمریکاست ای هزاوت انه نیز متشکش از ب هایی ،از یمله اساوة کشترل ساواییهای
مربوط به اعمال تحریمهاست
صاویی آمریکا (اهفک) ،بهعشوان ب
ایاالت متحدة آمریکا اقدام به هضع تحریمهای م تلفی علیه یمهووی اسالمی ایران کرسه کاه
ای موضوع میائش حقوق بشری چون تأمی اقالم پزشکی وا نیز تحتالشاداع قاراو ساسه اسات سو
ای زمیشه هزاوت صزانهساوی آمریکا سو  25اکتبر 22019به صدهو اعالمیاهای سو صواو تجااوت
اقالم بشرسهستانه با ایران مباسوت کرسه است براساس ای اعالمیه صااسوات غاذا ه ساوه باه ایاران
مشمول مدافیت از تحریمهاست ه تمام کشووها ه مؤسیات ه نهاسها ،آمریکاایی یاا غیرآمریکاایی،
مجاز به ای ساسهستدند ه سایر ساسهستدها مشمول تحریم میشوند اما بالفاصله ذکار شاده اسات
که تجاوتهای بشرسهستانه بههیچهیه نمیتوانشد شامش انتقال پول به ایاران شاوند ه بایاد مطااب
فاکتووهااایی صااووت گیرنااد؛ از یملااه ایشکااه تمااامی نهاسهااای مااذکوو بااهمشظوو صاااسوات اقااالم
بشرسهستانه به ایران باید اساتانداوسهای گارهه هیاژة اقادام ماالی3وا سو صواو (تویاه مقتضای
مضاعف) وعایت کششد با ای حال سو ای اعالمیه ذکر شده است که باناک مرکازی ایاران تحاریم
بوسه ه مباسلة مالی با ای نهاس ممک است طرف سیگار وا سو فهرسات تحریمهاا قاراو سهاد البتاه
مراهسات مالی ناشی از تجاوت اقالم بشرسهستانه مداف شده ،هلی توصایه شاده اسات بارای ایشکاه
نهاسهای صاسوکششدة اقالم بشرسهستانه به ایران از بابت ای ساسهستد نگران نباششد ،تأییدیاة کتبای
1. Secretary Michael R. Pompeo Remarks to the Press, March 31.2020. available at:
آصری بازسید https://www.state.gov/secretary-michel-r-pompeo-remarks-to-the-press-7/1399/02/24
2. U.S Department of the Treasury, Financial channels to Facilitate Humanitarian Trade with Iran and Related Due
آصااری بازسیااد Diligence and Reporting,25 October 2019. available at: https://www.trasury.gov/resource-

1399/02/24center/sanctions/programs/pages/iran.aspx
)3. Financial Action Task Force (FATF
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هزاوت صزانهساوی آمریکا وا اصذ کششد که البته اصذ ای تأییدیه میتلزم وعایت اقاداماتی یادای از
ملزهمات صواستهشده توسط گرهه اقدام مالی است برصای اقادامات الزم باهمشظوو تحقا (تویاه
مقتضی مضاعف) از مشظر گرهه اقدام مالی شامش مواوس ذیش میشوس:
 کیب اطالعات مضاعف سو مووس مشتری (شغش ،حجم ساوایی ،اطالعات مویاوس از طریاساسههای عمومی ه ایشترنت ه ) ،سو مووس ماهیت وابطة تجاوی قود شده ،مشباع ثارهت
مشتری ،سالیش انجام تجاوت قودشده؛
 اعمال نظاوت مضاعف بر وابطة تجاوی از طری افزای تدداس ه زمان کشترلهاای صواستهشادهه انت اب الگوهایی از ساسهستد که نیازمشد بروسی ه کشترل هرچه بیشتر است؛
 الزام ایشکه اهلی پرساصت مشتری از طری حیاب به اسم صوس ه توسط بانک مووس تأیید باشد 1پا از اعمال ای اقدامات ،بهمشظوو کیب تأییدیة هزاوت صزانهساوی آمریکا بارای صااسوات
ساوه ه تجهیزات پزشکی به ایران اقدامات ذیش باید صووت پذیرس:
 مؤسیات مالی ،سهلتها ه سایر نهاسها مو فاناد کاه هرگوناه اطالعاات افشااکششدهای وایمعآهوی ه ماهانه به هزاوت صزانهساوی گزاوش کششد؛
 ا وائة اطالعات یزئی نا ر بر عشاصر ساسهستد بی فرهششده ه صریداو اقاالم بشرسهساتانه ازیمله اطالعات صریداو شامش هویت تمام گیرنادهها ه هاساطههای سوگیار سو ساسهساتد،
اطالعات سو مووس سفاوش پرساصت طرف ایرانی ه قراوساس ساسهستد ،اوزش ،هاحاد پاول ه
تاویخ تدامش ه هویت ذینفدان ه بانک مووس استفاسه؛
 تدهد کتبی طرف ایرانی سال بر ایشکه ای اقالم به سسات افاراس ه نهاسهاای ماووس تحاریمآمریکا نرسد؛
 مشتری ایرانی نباید از افراس ه نهاسهای مووس تحریم آمریکا باشد ه اگر طارف صااسوکششدهمتویه شوس که طرف ایرانی سو طول پش سال گذشته با افراس یا نهاسهای ماووس تحاریم
اوتباط ساشته است ،باید اطالعات سقیقی سال بر تغییر سو همکاوی طرف ایرانی باا نهااس
مووس تحریم کیب ه گزاوش سهد
با تویه به مطالب مذکوو بهغیر از فضای هحشت از تحریمی که ایاالت متحدة آمریکاا بارای
کشووهای یهان بهسلیش تجاوت با ایران (حتی سو زمیشة اقالم بشرسهستانه) ایجااس کارسه اسات،
بهنظر میوسد ای نوع سازهکاوها با تدهدات سهلتهاا (از یملاه آمریکاا) سو همکااوی باا سیگار
سهلتها ،بهصوو سو زمان شیوع بیماویهای فراگیری همچون کرهنا سو تبای باشد باهعشوان
اهلی مغایرت سازهکاو اوائهشده توسط آمریکا با تدهد ای کشوو به عدم تحریم ساوه ه تجهیازات
پزشکی ،میتوان به زمانبر بوسن طی تشاریفات ماذکوو سو مکاانیزم اشااوه کارس همانطووکاه
1. Available at: https://www.cfatf-gafic.org/document/fatf-40r/376-fatf-recommendation-10-customersآصری بازسید due-diligence 1399/02/25
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سیدبان حقوق بشر سازمان ملش نیز سو گزاوش صوس سو صوو تحریمهاای یکجانباة آمریکاا ه
ناسیده گرفت حقوق بشر بههیژه حقوق بشر مرسم1ایران ذکار کارسه اسات ،ساازهکاو اشاوهشاده
زمانبر است ه اساساً میتواند سبب تضییع ح بر سالمتی مارسم ایاران شاوس همچشای لازهم
پاسخ فووی بهمشظوو مقابله با هیرهس کرهنا ،توسط سازمان بهداشت یهانی ه همچشی اتحاسیاة
اوهپا 2یاسآهوی شده است
عالهه بر مطالب مذکوو ،میثاق حقوق اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگای موضاوع سسترسای باه
ساوههای حیاتی وا بهمشزلة بشیاسیتری  ،اساسیتری ه حداقش مفهوم از ح بر سالمت ششاسایی
کرسه است کمیتة حقوق اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی ،تدیی ساوههای حیاتی ه اساسی وا کاه
سسترسی به آنها سو زمرة حقوق بشیاسی ح سالمت قراو میگیرس ،به «سیاهة ساوههای اساسای
سازمان بهداشت یهانی» اویاع ساسه است ،ازای وه هر ساوهیی که سو ایا فهرسات قاراو گیارس،
تحق سسترسی سریع ه فاووی باه آن یاز تکاالیف کشاووها قاراو صواهاد گرفات (وضاوی ه
زی الدیشی ،)11-17 :1397 ،هلی متأسفانه ایاالت متحدة آمریکا بدهن تویه باه ایا فهرسات،
صاسوات تمامی ساوهها وا مشوط به سازهکاو پیچیدة صوس کرسه است
با تویه به مطالب مذکوو ،سازهکاوهای بییاو پیچیده ه زمانبر سازهکاو بشرسهستانة آمریکاا،
سو تبای با قید فوویت مویوس سو اقدامات بشرسهستانه برای مقابله با هیرهس کرهناست براساس
سازهکاو بشرسهستانة آمریکا ،هر نهاسی که تمایش به صاسوات ساوه ه تجهیزات پزشکی باه ایاران
ساشته باشد ،مو ف به افشای گیترسة تمامی اطالعات ساسهساتد صاوس اسات کاه ایا موضاوع
شرکتها ه سایر نهاسها وا از صاسوات اقالم مذکوو مشورف میسازس
همانطووکه بیان شد ،مطاب میثاق بی المللای حقاوق اقتوااسی ،ایتمااعی ه فرهشگای ه
همچشی قطدشامة  74/274مجمع عمومی ساازمان ملاش ،تحقا حقاوق بشار افاراس از یملاه
سسترسی به ساوه ه تجهیزات پزشکی باید بدهن هیچگونه تبدیضی باشد ای سو حالی اسات کاه
آمریکا به سالیش اثباتنشاده ه هاهای گیاترة هسایدی از افاراس حقیقای ه حقاوقی ایرانای وا سو
فهرست تحریمی صوس قراو ساسه است ،ازای وه ای افراس براساس سازهکاو بشرسهستانة آمریکاا از
سویافت اقالم بشرسهستانه محرهماند ازای وه سازهکاو بشرسهستانة آمریکا سو مغایرت با تدهد ای
کشوو ذیش میثاق حقوق اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی است؛ بههیژه آنکه با اعمال ایا شارایط
عمالً نهتشها تیهیش برای انتقال ساوه ه ملزهمات پزشکی صووت نگرفته ،بلکه مواندی گیترسه نیز
هضع شده است تا آنجا که کمتر ش وی ممک است صوس وا ای گوناه سو مدار مجازاتهاای
سهلت آمریکا قراو سهد از سوی سیگر ،سو اعالمیهای که سازهکاو بشرسهستانة آمریکا سو آن بیاان
1. HRW Report, (Maximum Pressure) US Economic Sanctions Harm Iranian Right to Health (2019),
آصری بازسید available at: https://www.hrw.org1399/02/25

آصری بازسید

2. Available at: https://www.europarl.europea.eu 1399/02/25
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اسات 1

شده است ،فهرست مدافیتهای بشرسهستانه به سازهکاوهای اهفک ( )2013اویااع شاده
براساس ای سازهکاو (سازهکاو اهفک) صاسوات غذا ه ساوه به ایران نیازمشد مجوز صاصی از هزاوت
صزانهساوی آمریکا نبوسه ه اساساً مدااف از هرگوناه محادهسیت باوسه اسات همچشای براسااس
سازهکاو مذکوو سایر اقالم بشرسهستانهای هم که نیازمشد مجوز ه طای ساازهکاوهایی بوسناد ،سو
شرایط بحرانای همچاون زلزلاة  1391ایاران ،مشامول مدافیتهاای مضااعفی سو ساسن مجاوز
صاسوات میگشتشد سهلت ایاالت متحدة آمریکا بر مبشای سالیلی اثباتنشده ه هاهای ه بارصالف
مقروات قبلی صوس (اهفک )2013 ،با ایجاس سازهکاوی پیچیده ه زمانبر سو یهت صاسوات ساوه ه
اقالم پزشکی به ایران (حتی پا از شیوع هیرهس کرهنا) عمالً از اهمیت ه اهلویت وعایت حقوق
بشر از یمله حقوق بشر مرسم ایران چشمپوشی کرسه است
با هیوس اهمیت سسترسای افاراس باه اقاالم بشرسهساتانهای همچاون ساوه ه تجهیازات پزشاکی،
بهصوو سو زمان شیوع بیماویهای فراگیر ،اما ای سازهکاو با تویه به ایراسات گفتهشده سو عمش به
تحریم بوسن اقالم مذکوو مشجر شده ه ای امر صالف تدهدات ایاالت متحدة آمریکا سو یهات میاائش
حقوق بشری ه همکاوی با سیگر کشووها (از یمله ایران) سو مقابله با بیماویهای فراگیر است

تکلیف دولتهای ثالث به همکاری در زمان شیوع بیماریهای فراگیر
کشووهای یهان سو واستای مقابله با ببیماویهای فراگیر ه آثاو مشت از آن ،متدهد به همکااوی
با یکدیگرند همچشی پیره مطالب پیشی  ،اعمال هرگونه تحریم اعم از تحریمهای ذیش مششاوو
ملش متحد یا تحریمهای یکجانبه که مؤثر بر تدهد به همکاوی ماذکوو بارای مقابلاه باا بیمااوی
فراگیر باشد ،بهسلیش مغایرت با حقاوق بشیااسی بشاری از هیاهات قاانونی برصاووساو نییاتشد
ازای وه بهنظر میوسد سهلتهای ثالث سو برابر یمهووی اسالمی ایران متدهد به تکالیف ماذکوو
اهل هیتشد ه عدم ایفای ای تدهدات موضاوع میا ولیت بی المللای آناان وا سو برابار
سو ب
یمهووی اسالمی ایران مطرح میسازس که سو ای قیمت به آن پرساصته صواهد شد
براساس عرف بی المللی ه پی نویا طرح می ولیت بی المللای سهلات ( ،)2001چشانچاه
فدش یا ترک فدش سهلت مشطب با تدهد بی المللی آن سهلت نباشد ،نقاض تدهاد بی المللای آن
سهلت محیوب شده ه هرگونه نقض تدهد بی المللای یاک سهلات باه میا ولیت بی المللای آن
مشجر میشوس 2
سو پی نویا اهلیة طرح می ولیت بی المللی سهلت ،ضم تقیایم تدهادات باه تدهاد باه
هسیله ه تدهد به نتیجه ،تدریفی از آن به شرح ذیش ابراز شد تدهد به هسیله به مدشاای تدهادی
1. OFAC Clarifying Guidance, Humanitarian Assistance and Related Exports to the Iranian People,
آخرین بازدید February 20131399/02/28
2. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), arts. 1-2.
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باه هسایله تدهاد
است که بههاسطة یک عمش محق میشاوس ،عملای کاه بهصاووت مشا
بی المللی تدیی میگرسس تدهد به نتیجه تدهدی است که سهلت وا مکلف به تحقا نتیجاه یاا
هضدیت صاصی میکشد ) ( Crawford, 1999: 451تمایز ای سه نوع تدهد بیتگی باه ایا ساوس
که آیا تدهد بی المللی نا ر بر فدش یا ترک فداش عملای صاا اسات یاا شاامش تحوایش یاک
هضدیت ه یا نتیجهای صا میشوس با تویه به تداویف مذکوو ،بهنظر میوسد تدهد به همکاوی
از نوع تدهد به هسیله محیوب میشوس
براساس ماسة  12پی ناویا طارح میا ولیت بی المللای سهلات« :هشگاامی نقاض تدهاد
بی المللی سهلت محق میشوس که فدش سهلت مشطب با آنچه تدهد مقرو میکشد نباشد ،فاوغ از
ایشکه مششأ یا ماهیت تدهد چییت» بهنظر میآید عباوت آصر مذکوو سو مااسه «فااوغ از ایشکاه
مششأ یا ماهیت تدهد چییت» ،سوبرگیرندة اقیام م تلفی از تدهادات باشاد ،همانشاد تدهاد باه
هسیله ه تدهد به نتیجه سو عمش تمایز ای سه نوع تدهد سو تدیی زمان نقض تدهد مؤثر است ه
سو اصش الزامآهو بوسن هر سه نوع تدهد تأثیری نداوس (کمیییون حقاوق بی الملاش)90 :1396 ،
براساس نظریة تفییری کمیتة حقوق اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی ،تدهادات مشادوج سو مااسة
 12ای میثاق ،تدهدات به هسیله وا نیز شامش هیتشد که نقض آنها ممک اسات باه میا ولیت
بی المللی سهلتها مشجر شوس 1
سو برصی پرهندههای بی المللی هم به طرق م تلف به موضوع تدهد به هسیله پرساصته شده
است؛ همانشد پرهندة  Arzte fur das Leben2که سو سیوان اوهپایی حقوق بشار مطارح شاد سو
ای پرهنده ساسگاه از ماسة  11کشوانییون اوهپایی حقوق بشر تفییر ذیش وا اوائه کرسه است:
اگرچااه سهلتهااای عضااو متدهااد بااه ات اااذ اقاادامات مشاسااب ه متداااوف یهاات برگاازاوی
میالمتآمیز تجمدات ه اعتراضات قانونیاند ،آنها نمیتوانشد ای امر وا کامالً تضمی کششاد ه سو
انت اب شیوههای مووس استفاسه از حاشیة صالحدید هسیدی برصووساوند تدهد آنهاا باه مویاب
ماسة  ،11تدهد به ات اذ یک سری تدابیر است ه نه تدهد به یک سری نتای
سیوان بی المللی ساسگیتری سو پرهندة گابوچیکوه-ناگیماوهس ضام تفکیاک تدهادات باه
هسیله ه تدهدات به نتیجاه ،تلویحااً هار سه ناوع تدهاد وا الازامآهو قلماداس کارسه اسات ) ICJ
 ) Rep,1997:para.35بهنظر میوسد از مشظر الزامآهو باوسن ،هیچگوناه تفااهتی بای تدهادات
هیوس نداوس ه تدهدات به هسیله نیز همانشد سیگر تدهدات تابدان حقوق بی الملش الزامآهوند
همکاوی سهلت ها سو چاوچوب تدهد به هسیله سه امر وا الزم می گرساند؛ اهل ایشکه ماانع
از همکاوی ه کمک سایری نشوند ه سدا ،به اقاداماتی کاه سو یهات کماک ه همکااوی
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

آصری بازسید 1399/06/07
)2. Arzte fur das Leben v. Austria ,E.C.H.R, Series A,No.139,(1988
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است ،مباسوت هوزند به نظر می وسد عدم تطاب با هریک از مواوس ماذکوو ،می تواناد نقاض
تدهد تلقی شوس
همانطووکه ذکر شد ،برصی از کشووهای یهان بهسلیش تحریمهای اعمالشده توساط آمریکاا
اهل نوشتاو حاضر سو قبال ایران ایتشاب میهوزند براساس فوش
از ایفای تدهدات مشدوج سو ب
پشجم طرح پی نویا می ولیت بی المللی سهلت ،عواملی هیوس ساوند کاه میتوانشاد وافاع هصاف
مت لفانه بوسن وفتاوی محیوب شوند که سو غیر ای صووت مغاایر باا تدهادات بی المللای سهلات
محیوب شده ه به می ولیت بی المللی مشجر میشوند ای عوامش عباوتاند از وضایت (مااسة،)20
سفاع مشرهع (ماسة ،)21اقدامات متقابش (مااسة ،)22قاوة قهریاه (مااسة  ،)23اضاطراو (مااسة  )24ه
ضرهوت (ماسة  )25از ایباو (ماسة  )18نیز میتوان بهعشوان یکی از عوامش وافع می ولیت نام برس
یایگاه تحریمهای بی المللی بهمشزلة یکی از عوامش وافع هصف مت لفانه بوسن وفتاو سهلت ،بحاث
طوالنی است که صاوج از حوصلة نوشتاو حاضار اسات ازایا وه سو ایا قیامت اوتبااط تحریمهاای
یکجانبة آمریکا با عوامش وافع هصف مت لفانه بوسن وفتاو سهلت ،بهعشوان میتمیکی بارای کشاووهای
ثالث سو واستای عدم ایفای تدهادات ماووس اشااوه سو ب ا اهل ایا نوشاته بروسای صواهاد شاد
همانطووکه ذکر شد ،تحریمهای یکجانبة آمریکا سو شرایط شیوع بیمااوی فراگیاری همچاون کرهناا
غیرقانونی است ایشکه آیا ای تحریمهای غیرقانونی میتوانشد عامش وافع هصف مت لفاناه باوسن وفتااو
برای کشووهای ثالث محیوب شوند یا صیر ،به شرایط اعمال هریک از ای عوامش بیتگی ساوس
یکی از مهمتری عوامش وافع می ولیت بی المللی سهلتها ،اقدامات متقابش است کاه شارط
اساسی اعمال آن ،پاسخ به یک عمش غیرقانونی صاووتگرفته اسات چاون سهلات ایاران اقادام
غیرقانونی سو صوو کشووهای ثالث انجام نداسه است ،مشمول اقدامات متقابش ن واهد شد
قوة قاهره از عو املی است که ممک است مووس استشاس قراو گیرس از شرایط ایرای قوة قاهره
مواوس زیر وا میتوان نام برس :حاسثه 1 :ایتشابناپذیر باشاد؛  2پی بیشیناپاذیر باشاد؛  3بایاد
صاویی باشد؛  4ناشی از عمش صوس سهلت استشاسکششده نباشد؛  5سهلات اساتشاسکششده قابالً یاا
قوة قهریاه باه اساماة تدهاد باا شارایط مزباوو وضاایت ناداسه باشاد 1
ضم ایجاس شرایط صا
همچشی عامش قهریه اساساً انجاام تدهاد وا غیارممک ساازس سو صواو سهل ثالاث ه ایفاای
تدهداتشان نیبت به سهلت هدف ،تحریم صرفاً سو صووت هیوس مجموعه شرایطی سو مقاام قاوة
قاهره عمش میکشد که مهمتری آنها عباوت است از ایشکاه تحاریم مبتشای بار توامیم شاووای
امشیت باشد فقط ای نوع تحریم است که بهصووت قاانونی ه طبا مششاوو میتواناد باهعشوان
نیرهی قاهر صاویی عمش کشد ضم ایشکه تحریم سو مقام قوة قاهره باید اساسااً انجاام تدهاد وا
غیرممک سازس؛ به ای مدشی که مطلقاً مانع انجام تدهد باشد صرف سشواوی ایرای تدهد بارای
 1ماسة  23پی نویا طرح می ولیت بی المللی سهلت2001 ،
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تحق قوة قاهره کافی نییت ازای وه تمیک سهلتهای ثالاث باه تحریمهاای یکجانباة آمریکاا
بهعشوان قوة قاهره ،غیرقابش قبول است
اضطراو یکی سیگر از عوامش وافع می ولیت است براساس ماسة  24پی نویا طرح میا ولیت
سهلت ،هصف مت لفانه بوسن فدش مغایر تدهد بی المللی سهلت سو صووتی زائش میشاوس کاه (فاعاش
آن فدش سو هضدیتی اضطراوی برای نجات یان صوی یا سیگار اشا ا تحات مراقبات صاوی
اهل نوشاتة حاضار ،ایا
هیچ واه مدقول سیگری نداشته باشد) با تویه به تدهدات مذکوو سو ب
تدهدات سقیقاً سو واستای حفظ سالمت ه یان انیان است ،ازای وه ای عامش نیز محلای از اعاراب
نداوس همچشی از شارایط اساسای اعماال عاماش ضارهوت باهعشوان ابازاو ازبی برنادة میا ولیت
بی المللی سهلت ،عدم تأثیر شدید بر مشافع سهلتی است که تدهد سو قبال آن هیوس ساوس
اما شاید مهمتری عامش وافع هصف مت لفانه بوسن وفتاو که میتواناد باا شارایط ماذکوو سو
ای نوشتاو مرتبط باشد ،عامش ایباو باشد براساس ماسة  18پی نویا طرح می ولیت (سهلتای
که سهلت سیگر وا به اوتکاب فدلی مجبوو کشد ،می ولیت بی المللی ساوس سوصووتیکه آن فدش:
 1میتقش از آن ایباو ،فدش مت لفانة بی المللی اوتکابی سهلت تحت ایباو تلقی شوس؛
 2سهلت ایباوکششده با آگاهی از شرایط فدش مت لفانه به ای کاو اقدام کشد )
سو ای زمیشه سه فر قابش تووو است؛ اهل ایشکه اساساً تحریمهای یکجانبة آمریکا مویاب
ایباو برای سایری نشده است که سو ای حالت می ولیت سهلتهای ثالث پابریا صواهد ماناد ه
سهم بروسی ای تحریمها بهعشوان عامش ایجاسکششدة ایباو برای سهلتهای ثالث است
سو ای زمیشه تحریم سو سه صووت میتواند سو قالب ایباو گشجانده شوس؛ ن یات ،آنجاا کاه
سهلت ثالثی (ایران) مووس تحریم سهلت «الف» قراو میگیرس ه بههاساطة آن تحاریم سهلات «ب»
مووس ایباو قراو میگیرس که اگر وهابط صوس وا با سهلت ثالث (ایران) قطع نکشد ،مووس تحریم هاقع
میشوس؛ سهم ،مووسی که سهلت «الف» با هر وهشی (قانونی یا غیرقانونی) باه سهلات «ب» ایبااو
میکشد که سهلت ثالثی وا مووس تحریم قراو سهد (براسوان وحمانی )126 :1395 ،بهنظر میوسد
سو شرایط فدلی ،مووس ن یت سو صوو کشووهای ثالث صاسق است
از ای وهگذو چشانچه سهلت «ب» بههاسطة آنکه از اعماال تحاریم از ناحیاة سهلات «الاف»،
متضرو صواهد شد ،از تدهدات صوی سو قبال سهلت ثالث (ایران) سر باز زند ،از می ولیت ناشی
از نقض تدهد مبرا ن واهد شد از شرایط اعمال ماسة  ،18قوة قهریاه تلقای شادن ایبااو اسات؛
یدشی به صووت مطل واه وا برای ایرا تدهد بیته ه سهلت «ب» نتواند از پاا تدهادات صاوی
برآید (براسوان وحمانی ،)126 :1395 ،سوحالیکه سو شرایط فدلی بهنظر میآیاد کاه سهلتهاای
ثالث تشها تهدید به تحریم یا قطع وابطه شدهاند ،به بیان سیگر ،شرایط قوة قهریه باید حال شوس،
یدشی وخ ساسه باشد تا مششأ اثر شوس بشابرای چشانچه سهلتهای ثالث بههاسطة تحریمهای ثانویه
از ایرای تدهد صوی سو قبال سهلت هدف تحریم سر باز زنشد ،ش واً می ول یباران صیااوت
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صواهشد بوس (براسوان وحمانی )83 :1395 ،عالههبر ای با تویه به ایشکه اساساً تدهادات مشادوج
اهل نوشتة حاضر ،تدهدات حقوق بشری بوسه ه بهصواو سو یهات تحقا حا بار
سو ب
سالمتی که از بشیاسیتری ح های بشری اسات ،ایجااس شادهاند ه باا تویاه باه قطدشاماههای
 74/270ه  74/274مجمع عمومی که کرهنا وا بیماوی فراگیر اعالم کرسه ه ایجاس همکاویهاای
بی المللی بی سهلتها وا از ملزهمات مباوزه با ایا بیمااوی سانیاته اسات ،اساسااً تحریمهاای
یکجانبة ایاالت متحدة آمریکا فاقد هیاهت قانونی است ه متداقباً تمیک باه آن باهعشوان عاماش
وافع هصف مت لفانه بوسن وفتاو سهلتهای ثالث قابش پذیرش نییت

نتیجهگیری
با شیوع هیرهس کرهنا بهغیر از تدهد کلی سهلتها به همکاوی سو چاوچوب حقوق بی الملاش ،سو
شرایط هیژة شیوع بیماوی ،سهلتها سو چاوچوب اسشاس حقوق بشری همچون میثااق بی المللای
حقوق اقتواسی ،ایتماعی ه فرهشگی یا مقروات حقوق بشری سازمان یهانی بهداشات ،متدهاد
به ات اذ اقداماتیاند که نهتشها تأمی اقالم بشرسهستانهای چون ساوه ه تجهیزات پزشکی وا برای
سایر سهلتها تیهیش میکشد ،بلکه بهصووت کلی به برساشته شدن مواناع اقتوااسی کشاووهای
سوگیر با بیماوی از حیث هرچه توانمشدتر شدن آنها برای موایهاه باا ابدااس اقتوااسی ناشای از
بیماوی مشجر میشوس
یمهووی اسالمی ایران بهعشوان یکی از کشووهایی که تحت تأثیر شیوع هیرهس کرهنا قاراو
گرفته است ،هم از نظر اقتواسی ه هم تأمی اقالم پزشکی مووس نیاز برای مقابله با ای هیارهس
با مواندی وهبهوهست ازای وه سایر کشووهای یهان مطاب با تدهدات بی المللی صوس ،متدهد به
همکاوی با یمهووی اسالمی ایران سو مقابله با ای هیرهس هیتشد
گیترسگی قلمره ه شدت تحریمهای یکجانبة ایاالت متحدة آمریکا علیه یمهاووی اساالمی
ایران ،ای کشوو وا با مشکالت متددس اقتواسی وهبهوه ساصته است صرفنظر از عدم مشرهعیت
ذاتی تحریمهای یکجانبة آمریکا ،مشرهعیت ایا تحریمهاا سو شارایط شایوع هیارهس کرهناا ه
سازهکاو بشرسهستانة آمریکا برای صاسوات ساوه ه تجهیزات پزشاکی باه ایاران بروسای شاد کاه
مغایرت آنها با تدهدات بی المللی ای کشوو سو زمان شایوع بیمااوی فراگیاری همچاون کرهناا
آشکاو شد با تویه به تدهد سهلتها به همکاوی با یکدیگر برای مقابله با بیماویهاای فراگیاری
همچون کرهنا ه ایشکاه براسااس قطدشاماة  2231شاووای امشیات ،یمهاووی اساالمی ایاران از
چاوچوب تحریمهای اقتواسی شووای امشیت صاوج شده است ،بهنظر میوسد سایر کشووها هام
از حیث وفع موانع اقتواسی سو چاوچوب مقابله با ابداس اقتوااسی هیارهس کرهناا ه هام از نظار
تیهیش تأمی اقالم ضرهوی چون ساوه ه تجهیزات پزشاکی ،سو برابار یمهاووی اساالمی ایاران
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ساوای تکلیفاند تمیک ایا سهلتهاا باه تحریمهاای یکجانباة آمریکاا باهعشوان عاماش وافاع
می ولیت ناشی از عدم تطاب با تدهداتشان ،بهسلیش ذیش قابش قبول نییت
با تویه به بروسیهای صووتگرفته اساساً تحریمهای آمریکا ذیاش هیچیاک از عواماش وافاع
می ولیت یای نمیگیرند اگر هم فرضاً ای تحریمها وا سو قالب عامش ایباو تلقی کشیم ،بهسلیش
غیرقانونی بوسن اصش تحریمهای آمریکا ،تدهدات سهلتهای ثالث همچشان پابریاا صواهاد ماناد
ازای وه بهنظر میوسد براساس پی نویا طرح می ولیت بی المللی سهلت ه عارف بی المللای،
عدم تطاب سهلتهای ثالث با تدهدات مذکوو سو برابر ایران بهسلیش تحریمهای یکجانباة آمریکاا
غیرقابش پذیرش است ه مویباات میا ولیت بی المللای آناان وا فاراهم میکشاد تحلیاش ایا
می ولیت به پژهه های آتی محول میشوس
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