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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
با پیشرفت فناوری و درهمتنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر ،تحرریمهرای یجاانةر
اقتصادی بهعنوان حربهای کارا و رایج ،توسط کشورهای قدرتمند دنیا ،بررای تحرت فشرار قررار
دادن کشور هدف ،مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفراو ا دوران گشترته یافتره اسرت برا
دگرگون تدن ماهیت و قدر تحریمهای اقتصادی ،کشورهای قدرتمند تالش کرردهانرد ترا برا
بهرهگیری حداکثری ا این اهرم فشار ،برهصرور یجاانةه یا با همراه کردن سایر کشرورها ،بره
وضع این نوع مقررا محدودکننده علیره کشورها و دولتهایی که تابع سیاسرت ارارجی ایرن
کشورها نیستند ،بپردا ند بیشترین آثار یانةار ایرن تحرریمهرای یجاانةره برر حقروی بنیرادین
تهروندان عادی سر مین های هدف ا جمله حق سالمتی و حق دسترسی بر غشا قابل مشراهده
است که به برو پرسشها و ابهام هایی در تعیین دامن مسئولیت کشور تحرریمکننرده در برابرر
آثار یانةار این اقدام های تحریمی ،منار تده است مقال حاضر ،ضمن بررسی عوامل مرثثر برر
تشدید آثار تحریمهای اقتصادی بر کشور تحریمتده ،درصدد پاسخگویی به ایرن پرسرش اسرت
که کشورهای تحریم کننده ،تا چه حد نسةت به حقوی بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم ،مطابق
با موا ین حقوی بشری و قواعد حقوی بینالملل ،دارای مسئولیت و تجلیف هستند

کلیدواژگان
تحریم اقتصادی ،تحریمهای چندجانةه ،تحریمهای فراسرر مینی ،تحرریمهرای فراگیرر ،حقروی
بنیادین بشر ،حق غشا و دارو
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مقدمه
تحریمهای یجاانة اقتصادی ( ،)Walde, 2001: 380بهعنروان اثرگرشارترین و قرویتررین ابراار
سیاست اارجی کشورهای قدرتمند بهطور معمول در پاسرخ بره عمرل متخلفانر
ادعایی یک دولت وضع میتود؛ رفتار غلطی که نقض تعهدا عامالشمول دولرتهرا ( Ilieva et
 )al., 2018: 201و مواردی مانند تااو به حریم آبی و ااکی سر مینهای دیگر ،نقض سرا مان
یافته قواعد پولشویی ،حمایت ا تروریسم ،2حمایت ا جرائم سا مانیافته مانند قاچرای انسران و
مواد مخدر ،3تاار غیرقرانونی المرا  ،درگیرری و تررکت در جنر هرای داالری 4را ترامل
میتود (.)Wallensteen, 2000: 2
تحریم های اقتصادی به منظور اعمال فشار توسط کشورهای قدرتمند و تغییرر رفترار دولرت
متخلف ( )Pomeranz, 2017:181وضع میتوند و در این وضعیت ،کشور تحریمکننده بهمنظور
تسلیم کردن کشور تحریمتده جهت پشیرش اواستههای اود ،برهدنةرال اعمرال تحرریمهرای
اقتصررادی گسررترده ،فراگیررر ،فراسررر مینی و همررهجانةرره حرکررت مریکنررد ایررن اقرردام کشررور
تحریم کننده ،اثر تحریم را دوچنردان کررده و صردما سرنگین و جةررانناپرشیری برر اقتصراد
کشورهای تحریمتده وارد میکند  5در نتیاه ،تحریمها که اغلر در ظراهر بررای جلروگیری ا
نقض حقوی مدنی و سیاسی تهروندان کشورهای متخاصم و متخلف طراحی تدهانرد ،در عمرل
به افاایررش آمار مرگومیر ،بیماریهرررای واگیرردار و فراگیرر ،عردم دسترسری ترهروندان بره
ادما بهداتتی و درمانی ،فقر و گرسررنگی و سرروء تغشیررره مرردم عرادی و غیرنظامررری ا
جمله کودکان و سالمندان و نان ،آتوب و جن های داالی و ا بین رفتن یرسرراات ترممین
نیا هررای اساسرری مانند دارو و غشا منار میتود کره نتیار آن تیرعیف حقروی اقتصرادی و
اجتماعی مردم کشور تحریمتده است
بررسی آثار مخرب تحریم های اقتصادی بر مردم کشور هدف ،این ادعا را تقویت میکند کره
هرچه دامنه و تد تحریمهای اقتصادی ،قدرتمندتر تود ،دولت یا نهاد واضع تحریم نسةت به
التاام به رعایت حقوی بشر بنیادین مردم کشور تحریمتده ،مسئولیت و تعهد بیشرتری اواهرد
داتت و سطح این تعهدا  ،فراتر ا تعهدا و مقررا کتةی و قانونی وضعتده ،نظارتی عملری،

برینالمللری1

___________________________________________________________________
1. Internationlly Wrongful Act

 2تحریم اقتصادی علیه لیةی در اواار ده  1980و اوایل ده .1990

 3تحریمهای جنةش مسلحانه موسوم به تورتیان فارک در کلمةیا
 4تحریمهای اقتصادی علیه جن های داالی در سومالی ،لیةریا ،آنگوال ،رواندا ،سیرالئون و جمهوری فدرال
یوگسالوی (کو وو)
 5تحریم های اقتصادی علیه کشور یوگسالوی ،تا  50درصد به کاهش فعالیتهرای اقتصرادی ایرن کشرور در سرال
 1994منار تد برای مطالع بیشتر تحریمها علیه یوگسالوی
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مثثر و اطمینان بخش ا رعایت قواعد حقوی بشری نسةت به مردم تحت تحریم ،ا سوی کشرور
واضع تحریم است

تحریمهای اقتصادی :ابزار متداول تحمیل سیاست خارجی
تحریمهای اقتصادی بهمثاب اباار سیاسی مطلوب و محةوب در دورة پس ا جن سرد ،با وجود
مقةولیتی که در ماامع عمومی صلحطلةانه بهدست آورد ،به جایگاینی مناس  ،ولی مخربتر ا
جن تسلیحاتی برای مهرار کشرورها تةردیل ترده اسرت ( )Gordon,1999: 387تحرریمهرای
اقتصادی در دو قال تحریمهای همهجانة ترورای امنیت سا مان ملرل متحرد ،و تحرریمهرای
یجاانة دولت بر دولت قابل مشاهده است تحریم های تورای امنیت به موج مادة  41منشور
(ذیل فصل هفتم) و بنا به تشخیص تورای امنیت هنگام در اطر بودن صرلح و امنیرت اعمرال
میتود این نهاد تا پیش ا پایان جن سرد تنها علیه رود یای جنروبی 1در  19۶۶و آفریقرای
جنوبی در  19۷۷به وضع تحریمهای اقتصادی پرداات ،ولیجن پس ا آن بارها علیه دولتها برا
صدور قطعنامههایی و در قال های مختلف به این اباار متوسل تده است و تنها در طرول دهر
 13 ،1990بار به وضع تحریمهای اقتصادی پردااته است ،2که تحرریمهرای اعمرالترده علیره
ایران ،کره تمالی و عرای ا جمله مهمترین این تحریم است  3در میران تحرریمهرای یجاانةره،
ایاال متحدة آمریجا بهعنروان تنهرا کشروری کره ایرنگونره تحرریمهرا را برهصرور فراگیرر و
فراسر مینی وضع و اعمال می کند ،تهر یافته است و قویترین برنامههای تحریمری را وضرع
میکند ،بهطوریکه طی سالهای  1993ترا  ،199۶ایرن کشرور برا وضرع  ۶1برنامر تحریمری
یجاانةرررره علیرررره  35کشررررور جهرررران ،رکرروردی جدیررد ا اررود بررهجررای گشاتررته اسررت
( )Kaempfer & Lowenberg, 1999: 37این سیر تجاملی ،تحرریمهرای اقتصرادی را ا ابرااری
___________________________________________________________________
 1قطعنام  232تورای امنیت سا مان ملل متحد که در  1۶دسامةر  19۶۶تصوی تد ،سندی بینالمللی دربارة
تحریم اقتصادی رود یای جنوبی بهااطر سرکوب تورشهای ایاادتده در آن منطقه (مستعمرة بریتانیا)
است مطابق این قطعنامه تمامی کشورهای عیو سا مان ملل ا واردا سن آهن ،کروم ،آهن ،تجر ،تنةاکو،
مس ،یا محصوال دامی جنوب رود یا منع تدند و صادرا اسلحه ،مهما ا همه نوع ،هواپیماهای نظامی،
اودروهای نظامی و تاهیاا و مواد برای تولید و نگهداری سالح و مهما  ،نفت و محصوال نفتی به این
مستعمره ممنوع تد .این منطقه در سال  19۶5استقالل یافت و در سال  1980این کشور به دست اکثریت
آفریقاییتةارش افتاد و به یمةابوه تغییر نام داد
 2تورای امنیت سا مان ملل ،تاکنون تحریمهایی را علیه افغانستان ،آنگوال ،ساحل عاج ،جمهوری دموکراتیک
کنگو ،اتیوپی و اریتره ،هائیتی ،عرای ،لیةریا ،لیةی ،رواندا ،سیرالئون ،سومالی ،سودان ،یوگسالوی سابق ،کره
تمالی و ایران اعمال کرده است
3. SELECT COMMITTEE ON ECONOMIC AFFAIRS, THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS,
2006–7, HL 96-I, 17 (UK).
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برای جلوگیری ا حوادث اضطراری و دفاع مشروع در راستای حفاظت ا منافع امنیتی اساسری
در امور اارجه به اباار متداول در سیاست امنیت ارارجی و ملری آمریجرا تةردیل کررده اسرت
( )Pape, 1997: 90که آثار منفی فراوانی در روابط و تةرادال تاراری کشرورهای هردف ایاراد
کرده و آثار مستقیمی بر با ار ار و تاار برینالملرل و ترااصهرای کرالن اقتصرادی کشرور
تحریمتده داتته است
تحریمها با هدف کاهش مةادال تااری ،افت تدید سرمایهگشاریهرای داالری و ارارجی،
محدود تدن تسهیال ار ی و اعتةاری کشور تحریمتده اعمال میتوند که به افت تدید رتد
اقتصادی ،افاایش رتد تورم و قیمت کاالهای اساسی و ادما اولیه تهری ماننرد حامرلهرای
انرژی در کشور هدف تحریم منار میتود این آثار موج مریترود کاالهرای اساسری ،نایراب
توند و در نتیاه اثر منفی یادی بر دسترسی مردم به کاالهرای بشردوسرتانه بگرشارد کراهش
ار ش پول ملی و ذاایر ار ی دولت تحریمتده ،کاهش نقدینگی بهدلیل برگشتناپشیر بودن یرا
عدم انتقال درآمدهای دولتی و محدود کردن دسترسی به بودج مورد نیا برای ارید کاالهرای
بشردوستانه ا آثار واضح و قابل ار یابی تحریمهای اقتصادی است
ا دیگر آثار منفی و بهتد اثرگشار تحریمهای اقتصادی در اقتصراد کرالن ،اثرر سروء ترهر
برای تاار ،ترکتها و مثسسا مالی در همجاری با اقتصاد تحریمی است آسری وارد تردن بره
تهر اقتصادی تاجران و مثسسا مالی بینالمللی ،مطرح تدن نام آنها در رسانههای بینالمللری
بهعنوان همجار کشور تحریمتده ،ایااد دتواریهای یاد برهمنظرور انارام پرداارتهرای برانجی،
بهاصوص در معامال غیرتحریمی و الاام به ااش ماو های موردی حتی برای تاار و دادوسرتد
کاالهای بشردوستانه ،به احتیاط و عدم تمایل ترکتهای تاراری بره تعرامال تاراری برا دولرت
تحریمتده منار میتود ) (Razavi & Zeynodini, 2019: 310برای نمونه ،قررار دادن نرام اغلر
مثسسا مالی کشور تحریم تده و کلیرت آن منطقر برانجی در فهرسرت منراطق پراطرر ا نظرر
پولشویی ،سة میتود هر تخص یا نهادی که وارد تاار با این کشور تود ،برهعنروان ترخص
مظنون به پولشویی تلقی تود در نتیاه ترکتهرای تاراری و اترخاص تراجر ا ارائر اردما ،
تممین مالی و پردااتهای بانجی بره کشرور تحرریمترده حتری در حرو ة معرامال بشردوسرتانه
اودداری میکنند و تحریمهای اقتصادی وضعترده ،ولرو آنجره دارای مارو و معافیرت تحریمری
بهمنظور معامال کاالهای بشردوستانه باتند ،آثار منفی اجتنابناپشیر اود را بر جای میگشارند
اقدامهای دولت تحریمکننده برای متقاعد کردن سرایر کشرورها در جهرت اجررای اقردامهرای
محدودکنندة مشابه ،علیه دولت تحریمتده و انحصار دولت تحرریمکننرده برر یجری ا مثلفرههرا و
نایرههای ال م برای تجلگیری معامال و ارتةاطا تااری ،مانند انحصار ایاال متحده بر تةج
بانجی و مثسسا مالی و انحصار کشورهای اروپایی بر مثسسا بیمهگر ،ا دیگر عوامل افاایش اثرر
تحریمی است افاونبر این ،وجود عواملی مانند ابهامها و تغییر مداوم مقررا تحریمی و فشارهای
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سیاسی و رسانهای میتواند سطح احتیاط ترکتهای بینالمللی در معامال و تعامال تاراری برا
کشور تحریمی را تشدید کند ،همچنین دسترسی محدود به ادما بانجی و مشرجال در مینر
تیمین بیمهنامه و اطرهای مرتةط با آن برای کشورها ،هاین معامال را افراایش مریدهرد و برا
کاهش حام کلی تاار و عدم امجان تفجیک معامال بشردوستانه ،دسترسی بره مرواد غرشایی و
دارویی با سختیهای فراوان روبهرو میتود که در نهایت به افت ادما بهداتتی و سرطح تغشیره
در کشور تحریمتده منار میتود آثار مخرب و ویرانگر تحریمهای فراگیر اقتصرادی برهگونرهای
است که برای پژوهشگران آن را بهمثاب ماا ا دستهجمعی مردم تحریمتده دانسرته و آن را برا
منفار کردن هواپیمای مسافربری بههمراه تمام مسافران بیگناه آن در جهت کشتن یک تروریست
( )Howlett, 2004: 1217یا کشتار نامحسو سلولهای سالم کالةد انسان مةتال به سرطان ،بررای
نابود کردن یک سلول سرطانی مقایسه کردهاند

تأثیرات تحریمهای اقتصادی بر حق غذا و دارو
مطالع تاریخی تحریمهای اقتصادی ،بیانگر آن است که کشورهای تحریمکننده رفترار متفراوتی
در برنامههای تحریمی و تنةیهی اود نسةت به صادرا و تاار کاالهای حیراتی (غرشا و دارو)
ا اود نشان دادهاند این رفتارها اغل ناتی ا دیردگاههرای متفراو در مرورد تحرریمهاسرت،
چراکه برای تحریمهای اقتصادی را بهمثاب جایگاین کامل و کارامرد بررای مداالر نظرامی در
نظر گرفتهاند و برای دیگر آن را صرفاً ابرااری در جهرت منرافع سیاسرت ارارجی و بخشری ا
منحنی تشدید فشار تحلیل کردهاند ( )Carter 1988: 1159-1169تدیدترین نوع این رفتارهرا،
تحریم صریح تاار مواد غشایی و دارو به کشور تحت تحریم اسرت ،بررای نمونره قطرع ارسرال
کمکهای غشایی (مانند اقدام دولت آمریجا علیه دولت ساندینیستی نیجاراگوئه) یرا ارودداری ا
اعطای اعتةار برای ارید مواد غشایی و دارویری (ماننرد امتنراع ایراال متحرده ا اعطرای ۷40
میلیون دالر اعتةار به لهستان بررای اریرد ذر ا ایراال متحرده) ا جملره مروارد ایرن نروع
تحریمهاست در پی امتناع ایالت متحده ا اعطای تسهیال بره لهسرتان و برهدلیرل وابسرتگی
صنعت طیور لهستان به ذر اوراکی وارداتی ا آمریجا ،تولید صنعتی طیور در لهسرتان دچرار
بحران تد و به کمةود مرواد غرشایی در لهسرتان دامرن د ( )Howlett, 2004: 1218ایرن نروع
تحریمها تمثیر بسیار مخربی بر کشورهایی دارد که تا حرد یرادی در صرنعت غرشایی و دارویری
اود به منابع اارجی و بینالمللری متجریانرد و در عرین حرال بره جریران واردا کمرکهرای
بشردوستانه به سر مین اود وابستهاند
مقررا تحریمی ،بهتدریج ا تحریم صریح یا سجو در مورد تمول یرا عردم ترمول تارار
کاالهای بشردوستانه ،به سمت گنااندن و درج معافیت صریح مجتروب بررای تارار و معرامال
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مربوط به این نوع کاالها در متن مقررا تحریمی حرکت کرد برای نمونه تورای امنیرت سرا مان
ملل متحد معافیت صریحی برای مواد غشایی و تاهیاا پاتجی هنگام تحرریم جمهروری فردرال
یوگسالوی (صربستان و مونتهنگرو) صادر کرد ،همچنین نیجاراگوئه و هائیتی مشمول معافیتهرای
مشابهی در تحریمهای اعمالتده توسط ایاال متحده تردند () Garfield et al., 1995: 458–62
در نتیاه تمامی برنامههای تحریمی وضعتده ،مشمول معافیتهای صریحی برهمنظرور معرامال
کاالهای بشردوستانه تدند ،اما این تحریمهای اقتصادی اگرچه دارای مارو و معافیرت مجتروب و
صریح کاالهای بشردوستانه بودند و قطعنامههای تورای امنیرت سرا مان ملرل معافیرت صرریح و
آتجاری برای تاهیاا پاتجی ضروری ،مواد غشایی و دارویی در نظر گرفته بود ،آثرار تردید آنهرا
بر حق غشا و بهداتت مردم تحریمتده ،مانی مشخص تد که تورای امنیت سا مان ملرل متحرد
تحریمهای همهجانةه و فراگیری علیه کشور عررای در سرال  1991وضرع کررد ماهیرت فراگیرر و
همهجانةه بودن تحریمهای عرای با وجود معافیتهای صریح در موارد ذکرتده ،کلیه یرسراات و
یربناهای صنعتی و اداری عرای را نابود کرد و اقتصاد عرای را با وجود منابع سرتار معدنی و نفتی
و مایت ممتا کشاور ی ،به هولناکترین تصویر فقر در ااورمیانه تةدیل ساات

پیامدهای انسانی تحریمهای اقتصادی و سطح مسئولیت دولت تحریمکننده
تاایهوتحلیل آثار مخرب تحریمهای اقتصادی ،این پرسش را ایااد کرده اسرت کره آیرا کشرور
تحریمکننرده ،مسرئولیت و تجلیفری در قةرال پیامردهای غیرمسرتقیم حقروی بشرری مقرررا
منعکننده و تحریمی اود برر مرردم کشرور تحرریمترده دارد یرا ایرر ()Jazairy, 2019: 291
پژوهشگران و نویسندگان حقوی بینالملل ،در قیا تحلیلی بین قوانین تحریمهای اقتصرادی و
قوانینی که در ترایط جن بر مردم اعمال میتود ،معتقدند که تمثیرا تحریمهرای اقتصرادی
که بر مردمان یک سر مین تحمیل تده است با قوانین حاکم بر مخاصما مسلحانه و محاصرة
جنگی قابل مقایسه است ،این قیا  ،آنان را به سمت یافتن تةاهتهایی بین ترایط ایاادتده
ناتی ا تحریمهای اقتصادی با اصول و قواعد حقروی بشردوسرتان برینالمللری کره در تررایط
درگیری مسلحانه اعمال می تود ،سوی داده است اصولی مانند «اصل ممنوعیرت گرسرنگی بره
غیرنظامیان و یا لاوم آ ادی گشرگاههای نقل و انتقال و تممین مواد غشایی و داروهای ضرروری و
حیاتی به داال کشور جن ده» در ُمره این تةاهتها هستند ()Gasser, 1996: 901
گاارتگر ویژة بررسی آثار منفی اقدامهای قهری یجاانةه بر تمتع ا حقوی بشر ،در گراارش
سال  2018اذعان کرده است که ترکی اِعمال تحریمهای اقتصادی یجاانةره ،جرامع ،فراگیرر و
فرا سر مینی علیه اتخاصی که ارتةاطی با رفتارهای متخلفانه ادعایی ندارنرد ،معرادل محاصررة
مردم غیرنظامی است که براسا قطعنامههای حقوی بشری ،در مرة توسل به ور و گونهای ا
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جن اقتصادی تنااته میتود  1در این مینه کمیت حقوی اقتصرادی ،اجتمراعی و فرهنگری
سا مان ملل متحد اقدام تایان توجهی برای محدود کردن آثار تحریمهای اقتصادی برر حقروی
بشر اناام داده و مقرراتی برای کشورهای تحریمکننده وضع کرده است ،این مقررا دولتها را
ا اِعمال تحریم بر مواد غشایی و اقدامهایی که مستقیماً تولید یرا عرضر غرشا ،دارو و تاهیراا
پاتجی مورد نیا  2را محدود یا ممنوع میکند ،برحشر مریدارد 3و مسرئولیت مسرتقیمی بررای
دولتها در قةال عواق تحریمهای مواد غشایی و دارویی ،در نظر گرفته است ( Macrae & Zwi,
 )1992: 299این کمیته معتقد است اعمال تحریمهرای اقتصرادی موجر لغرو و بریاثرر تردن
تعهدا دولت تحرریمترده ،در حمایرت ا حقروی بشرر ترهروندان ارود نمریترود 4و ا دول
تحریمکننده اواسته است تا بین اهداف اصلی مقررا تحریمی و اِعمال فشار به مردم بهعنروان
آسی پشیرترین بخش ا کشور تحریمتده تمایا قائل توند
افاونبر آن پیشنویس طررح مسرئولیت برینالمللری دولرتهرا در قةرال اعمرال متخلفانر
بینالمللی مصوب کمیسیون حقوی بینالملل سا مان ملل متحد مورخ  ،2001برهعنروان گرامی
مهم در جهت توسع نقش حقروی بشرر در اتخراذ و اجررای اقردامهرای متقابرل و تحرریمهرای
اقتصادی تلقی میتود که با هدف ایااد مقررا برینالمللری در حرو ة مسرئولیت برینالمللری
دولتها و بهعنوان ابااری کنشگر نسةت به اعمال متخلفانه بینالمللی ،اتخاذ اقدامهای متقابل و
جةران اسار دولت آسی دیده ایااد تده است طةق مادة  49پیشنویس ،اقدامهای متقابل
با هدف با گرداندن کشور متخلف به رعایت تعهدا برینالمللریاش اسرت و مرادة  )1( 50بنرد
«ب» نیا مقرر میدارد اقدام متقابل اتخاذتده نةاید متیمن استفاده ا ور ،تهدید بره ور و یرا
ناقض قواعد آمره باتد ،و فارغ ا نقض تعهد صور گرفته توسط دولت متخلف ،نةاید بر تعهدا
مربوط به حمایت ا حقوی بنیادین بشر اثر بگشارد این تعهدا  ،چارچوب قانونی محجم و قابرل
قةولی برای دولت تحریمکننده ( ) Borelli & Olleson, 2010: 1187–88و دولرت تحرریمترده
( )Haugen, 2007: 365در نظر مریگیررد و محردودیتهرای مشخصری را جهرت آثرار یانةرار
تحریمهای اقتصادی ایااد میکند اما سثالی که در ادامه مطررح مریترود ایرن اسرت کره آیرا
تعهدا دولت تحریمکننده نسةت به آثار اقدامهای تحریمی اود ،تنها تعهد منفری و با دارنرده
است یا آنجه این تعهد ،ا تعهد به ترک فعل فراتر میرود و کشور تحریمکننرده را در برابرر آثرار
فراسر مینی اقداما یجاانة اود نیا مسئول قلمداد میکند
___________________________________________________________________
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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 .1ارزیابی آثار حقوق بشری در مرحلة وضع تحریمها
کمیت حقوی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سا مان ملل ،دولتها و سا مانهایی را که مسرئول
اعمال یا اجرای تحریمها هستند ،متعهد میکند تا حقوی اجتماعی و اقتصادی پیشبینریترده
در «میثای بینالمللی حقوی اقتصرادی ،اجتمراعی و فرهنگری» را هنگرام طراحری برنامرههرای
تحریمی بهطور کامل در نظر بگیرند ،و بر این عقیده است که مفاد اصلی منشور سا مان ملل در
مورد حقوی بشرر ،ترامل مرواد  55 ،1و  ،5۶و مقرررا میثرای برینالمللری حقروی اقتصرادی،
اجتماعی و فرهنگی در هنگام وضع تحریمهای اقتصادی توسط کشورها ،باید بهطور کامرل و در
هر ترایطی رعایت توند ،1تورای حقوی بشر نیا با انتشرار سرندی برا عنروان «ار یرابی اثررا
حقوی بشری تحریمهای اقتصادی» با هدف تناسایی ،بررسی و پایش آثار تحریمهرا برر حقروی
بشر ،رویجرد سا مانیافتهتری نسةت به این تعهدا ارائه میدهد ،و معتقد است «بررای اعمرال
تحریمهرای جمعری توسرط کشرورها یرا سرا مانهرای منطقرهای ،بایرد اسرتانداردی قطعری و
انجارناپشیری ایااد کرد ،بهنحوی که پیش ا اعمال تحریمهرا توسرط نهراد واضرع تحرریم ،آثرار
احتمالی و پیشِرو تحریمها بر حقوی بشر ار یابی تود» ()Jazairy, 2019: 296

 .2ارزیابی آثار زیانبار حقوق بشری در مرحله اجرای تحریمها
تورای حقوی بشر در سال  2013طی بیانیرهای مةنری برر ار یرابی آثرار بشردوسرتانه ناتری ا
اقدامهای تحریمی ،بیان میکند آثار تحریمها نةاید محدود به مرحل طراحری و مقردماتی آنهرا
باتد ،بلجه پس ا وضع مقررا تحریمی ،باید دائماً آثار تحریمها برر مرردم کنتررل تروند و برا
بررسی «تمثیرا حقیقی و واقعی آنها ا طریق مقایس برین وضرعیت فعلری و وضرعیت قةرل ا
اعمال تحریمها» و با استفاده ا دادههای این پایش ار یابی ترود ایرن ار یرابیهرا بایرد ترامل
احتماال تهدیدکنندة حقوی بشر ،تمثیرا پیشبینینشرده و غیرمنتظررة تحرریمهرا ،محردودة
اتخاص متمثر ا آنها 2و اقداما کاهندهای در جهت تقلیل تمثیرا منفی تحریمهرا ،باترد  3در
همین مینه کمیت حقوی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سرا مان ملرل متحرد ،بیران کررد ترا
«سا وکاری جهت پیشبینی و کنترل اثرا تحریمها» ذیرل سرا مان ملرل ایاراد ترود ترا برر
پیامدهای بشردوستان تحریمهای اقتصادی بر مردمان عادی کشور تحریمتده نظار مثثر کند
___________________________________________________________________
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.

 2برای نمونه جامع اقوام تاجیک یا ا بکتةار مشغول کار در ایران مورد توجه دولت کابل و گاارتگران حقوی بشرر
بوده و تةصرههای متعددی در حمایت ا آنان در تورای حقوی بشر در سا مان ملل مصوب تده است
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-WPPUBLIC-HRIAWeb.pdf.
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و پس ا پایش تمثیرا منفی تحریمها ،کشور تحریمکننده ملام به پاسخگویی به هر گونه فشرار
نامتناسةی است که بهواسط تحریمها به اقشار آسی پشیر کشور هدف وارد تده است

دستور موقت دی وان ب ینالملل ی دادگس تری :تح ولی ن وین در تعی ین
مسئولیت بینالمللی کشور تحریمکننده
در  1۶ژوئی  2015توافق هستها ی میان ایران و تش کشور عیو دائم تورای امنیت موسوم به
«برنام جامع اقداما مشترک» (برجام) تصوی تد و بهعنوان ضمیم قطعنام  2231تورای
امنیت سا مان ملل متحد مورد حمایت قرار گرفت به موج این قطعنامه هفت قطعنام قةلری
تورای امنیت در اصوص ایران و اجرای تحریمهای هستهای تورای امنیت سا مان ملل ،ایاال
متحدة آمریجا و اتحادی اروپا علیه ایران که تقریةاً کل اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود ،تعلیق
تد با تغییر دولت ایاال متحده و روی کار آمدن دولت جدیرد ،دونالرد ترامرر رئریسجمهرور
آمریجررا در  8مرره  2018بررا صرردور سررندی بررا عنرروان «یادداتررت امنیررت ملرری ریاسررت
جمهوری» (NSPM)1ا توافق هستهای برجام کناره گرفت و با ة مانی  90و  180رو های جهت
با گشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران تعیین کرد 2که به موج آن ،تحریمهای جامع ،ثانویه و
فراسر مینی ایاال متحده بهطور یجاانةه و فراگیر ،ماردد برر ایرران اعمرال ترد و اترخاص و
نهادهای جدیدی در بخشهای انرژی ا جمله صنعت نفرت ،گرا و محصروال و فرراوردههرای
پتروتیمی ،و بخشهای معادن و نساجی ایران را هدف تحریمهای اود قرار داد ،و تحریمهایی را
بهطور ااص در معامال مالی ،کارگااری و حوالاا  ،ارید و فروش دالر آمریجا ،تاار فلاا ،
مواد غشایی ایرانی ،صادرا هواپیماهای مسافربری تااری و تاهیاا آنها و ریال ایرانری و را
در دستور کار قرار داد ،که به کاهش سریع  ۷0درصد ا ار ش واحد پول ایران ،3و پایان روابرط
مالی میان بانکهای ایرانی و سایر بانکها و مثسسا غیرایرانی منار ترد ،و برهدنةرال کراهش
چشمگیر واردا  ،قیمت داروهای وارداتی و کاالهای ضروری که برای تولید داروهرای اراص در
ایران استفاده میتد ،تحت تمثیر قرار گرفت و بسیار کمیاب تد
با گشت مادد تحریمهای ثانوی ایراال متحرده و اتحادیر اروپرا برر ایرران ،و ترمثیر سروء
بشردوستان این اقدامهای تحریمی بر مردم ایران مانند افاایش مرگومیر بیماران ااص بهعلرت
___________________________________________________________________
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
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کمةود داروها و وابسته بودن روند درمان بیماریهایی مانند انواع سرطان ،بیمراریهرایی ماننرد
ای بی و صرع به واردا داروها و تاهیاا پاتجی ااص به کشور ،به آغا رسریدگی قیرایی در
تاریخ  1۶ژوئیه  2018در دیوان بین المللی دادگستری ،براسا نقض عهدنامره مرود (روابرط
اقتصادی و حقوی کنسولی بین ایران و آمریجا سال  1)1955منار تد ،و دولت ایران طی ثةرت
داداواستی علیه ایاال متحده اواهان رسیدگی و صدور دستور موقتی ا جان دیروان ترد و
طی آن دراواست کرد ایاال متحده متعهد تود «بالفاصله تمام اقرداما تحریمری را متوقرف
کرده ،و با روش منتخ اود اجرای کلیه تحریمهای  8مه (ا جمله تحرریمهرای فرامرر ی) را
فوراً متوقف کند» 2
در ااتالف مطرحتده ایاال متحده ادعا میکند ،تحریمها بهمنظور هدف قرار دادن اقتصاد
ایران وضع تده است ،ولی دولت آمریجا ماو هرا و اسرتثنائا گسرتردهای «در جهرت تسرهیل
معامال کاالهای بشردوستانه ا جمله ارید و فروش کاالهای کشراور ی ،مرواد غرشایی ،دارو و
تاهیاا پاتجی به ایران» قائل تده است  3ولی ایران تمکید میکند با وجود ایرن اسرتثنائا و
معافیتهای کاالهای بشردوستانه که در ماو های قانونی و استثنائا تحریمها مقرر تده است،
اقدامهای عملی اناامگرفته توسط ایاال متحده (مانند انحصار بر تةجههای بانجی و ممنوعیرت
تةادل مالی ایران با سایر کشورها) ،واردا کاالهرای بشردوسرتانه را عمرالً غیررممجن سرااته و
آسی های جةرانناپشیری بر صادرا و سرهولت دسترسری بره داروهرای ضرروری و تاهیراا
پاتجی بر مردم ایران اعمال تده است 4
ایران در ادعای اود مةنی بر تمثیرا یانآور و چشرمگیر تحرریمهرای ایراال متحرده برر
حقوی مردم ایران ،به عناصر ااصی در تحریمهای ایاال متحده اتراره کررده اسرت کره ترمثیر
تحریمها را وسعت بخشیده و بهطور فاایندهای آنها را تقویرت و تشردید کررده اسرت ایرران بره
اظهارا علنی مقاما آمریجا علیه ایران مةنی بر «سیاست اتخاذتده در افاایش فشار و لطما
بر مردم ایران» اتاره میکند ،که این اقردامهرای برنامرهریرایترده موجر پیچیردهترر تردن
مشجال میان ایران و ایاال متحده تده اسرت ایرران ادعرا مریکنرد ،اِعمرال سیاسرت فشرار
حداکثری و وضع تحریمهای گسترده و تمثیرا فاایندة آنها ،موجد اطر واقعی و قری الوقروعی
است که آسی های جةرانناپشیری به حقوی مردم ایران پیش ا صدور رأی نهایی وارد میکند 5
در نهایت در  3اکتةر  ،2018دیوان بینالمللی دادگستری ،برا توجره بره دالیرل ارائرهترده،
___________________________________________________________________
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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ضروری میداند که تا مان صدور حجم نهایی ،ترایط ال م برهمنظرور اتخراذ اقردامهرای موقرت
وجود دارد ،اگرچه حجم دیوان مةتنی بر مفاد عهدنام مود  1955میان ایران و آمریجرا صرادر
تد ،این امر بیانگر تحولی نوین در راستای دامنه و سطح مسئولیت دولت تحریمکننده در قةرال
کشور تحریمتده و حقوی اساسی و بنیادین مردم غیرنظامی کشور تحریمتده است

 .1آثار و پیامدهای حقوق بشری مقررات تحریمی و مسئولیت دولت واضع تحریم
بنابر اصل کلی دولتها صرفاً مسئول اتفاقاتی هستند که در قلمرو سر مینی آنها رخ میدهرد ،امرا
این اصل ،دارای استثنای مهمی است که مطابق آن ،اگر اتفاقی متمثر ا عملجرد دولتری و ارارج ا
قلمرو سر مین آن دولت ،واقع تود و آن دولت قابلیت کنترل و پیشگیری ا آسی هرای ناتری ا
آن واقعه را داتته باتد ،برای آن دولت مسئولیت بینالمللی ایاراد اواهرد ترد ،بنرابراین دیروان
بینالمللی دادگستری در دستور موقت صادره ،با توجه به تمثیرا تحرریمهرای وضرعترده توسرط
آمریجا ،اهمیت مسئولیت تعهدا مربوط به حقوی بنیادین بشر را بره طررفین گوتراد کررده و در
جمعبندی اود به این نتیاه رسیده است که واردا و ارید کاالهای بشردوستانه ،عنصر ضروری
در مقررههای تحریمی اسرت کره اقردامهرای ضرروری جهرت حفاظرت ا منرافع امنیتری کشرور
تحریمکننده نیا نمیتواند عامل موجه جهت نقض این نوع تعهدا بشردوسرتانه ترود  1افراونبرر
این ،دیوان بهجای بررسی قوانین مجتروب تحریمری کشرور تحرریمکننرده و توجره بره ماو هرای
کاالهای بشردوستانه ،توجه اود را بر تمثیرا و عواق اقدامهای تحریمی متمرکا میکند و اظهرار
میدارد که اعالم معافیتهای تحریمی در قروانین مجتروب و ذکرر اسرتثنائاتی کره صررفاً در مرتن
تعیین تده است ،کافی نیست و کشور تحریمکننرده را ا مسرئولیتِ حفاظرت ا حقروی بنیرادین
مردم کشور تحریمتده و آسی های جدی به حقوی موردنظر معاف نمیکند
طةق مادة  41اساسنام دیوان بینالمللی دادگستری ،دیوان ااتیار و حق اتخراذ اقردامهرا و
تدابیر موقتی را دارد ،هنگامیکه تشخیص دهد اطر آسی های جةرانناپشیری بر حقروی مرورد
دادرسی وجود دارد ،یا بیتوجهی به این حقوی ،عواق فوری و جةررانناپرشیری در پری داترته
باتد ،2طةق ادعای ایران ،اقدامهای ایاال متحده در لغو ماو ها و عدم امجران اریرد و فرروش
هواپیماهای مسافربری و ارید تاهیاا و ادما آنها ،واردا مرواد غرشایی و ممنوعیرتهرای
کلی در نقل و انتقال مالی با ایران ،به آسی های جدی و جةرانناپشیر به حقوی مرردم ایرران در
حو ة ایمنی و امنیت هوانوردی منار تده است ،و تحریمهای غشا و دارو سالمت ایرانیران را در
معرض اطر جدی و فوری قرار داده است
___________________________________________________________________
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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ایاال متحده مدعی میتود ادل ایران در برابر ترط «آسی هرای جةررانناپرشیر» کرافی نیسرت و
عوامل متعددی ا جمله «سوء مدیریت دولت ایران» بره رکرود اقتصرادی و مشرجال موجرود در ایرران
منار تده است ،و به همین دلیل بر این عقیده است که اثةا تمثیر اقدامهای ایاال متحردة آمریجرا برر
مشجال ایران امری قطعی نیست این ادعا بهدلیل دتوار بودن ار یابی دقیرق ترمثیر منفری اقردامهرای
دولت ایران بر مشجال اقتصادی ،ا طرف دیوان رد تد  1در مقابل ،دیروان برر ترمثیرا منفری و نتیار
عینی تحریمها بر مردم ایران تمکیرد و اظهرار مریکنرد برا وجرود مسرتثنا برودن واردا مرواد غرشایی،
تاهیاا و ادما پاتجی ا تحریمهای ایاال متحده ،ا مان اعمرال اقردامهرای تحریمری اقتصرادی
ایاال متحدة علیه ایران ،ترکتها و اتةاع ایرانی برای واردا مواد غشایی ،لوا م و تاهیراا پاترجی در
عمل با دتواریهای فراوانی مواجه تدهاند ،بهطوریکه اینگونه واردا عمالً غیرممجن ترده و بره بررو
مشجال فراوانی در ایران منار تده است  2دیوان در تشخیص وجود «اطرر واقعری و قریر الوقروع» و
«ورود آسی های جةرانناپشیر» ،3جهرت اتخراذ اقردامهرای موقرت ،فراترر ا مقرررا تحریمری کشرور
تحریمکننده میرود و عواق و آسی های جةرانناپشیری را که اعمال تحریمها برر حقروی مرردم کشرور
تحریمتده وارد میکند ،مورد توجه قرار میدهد همچنین دیوان ضمن اتاره به تحریمهای ضد حقروی
بشری مانند محدودیتهای تحریمی ترکتهای ارائرهدهنردة اردما تعمیررا  -نگهرداری و ترممین
قطعا هواپیما که طرف قرارداد با ترکتهای حملونقل هوایی ایران هستند ،اعالم میکنرد کره نحروة
اعمال اقداما تحریمی ،فارغ ا متن مقررا تحریمی را بهعنوان مالک و مةنا در نظر اواهد گرفت 4

 .2رویة صدور مجوزها
یجی ا مهمترین عناصر هنگام طراحی و نگارش معافیتهای تحریمی بشردوستانه ،نحوة صردور
ماو و مستثنا کردن تعداد گستردهای ا کاالها و ادما ا گسترة تحریمهاست بهطور مثرال
ممنوعیت واردا تاهیاا پاتجی ضروری ،مانند دسرتگاههرای نگهرداری اطفرال ودر  ،یرا
سوند نو ادان ( )Hufbauer et al., 1990: 603سة تده است که تولید ،ساات و در دسرتر
بودن داروهای این بیماریها با مشجال و آسی های جدی در کشور تحریمترده مواجره ترود
( )Petrescu, 2016: 210ترمثیر منفری ایرن کمةودهرا و ناکارامردی الاامرا حقروی بشرری در
تحرریمهرای هدفمنرد عررای ،5یوگسرالوی ( ) Scharf & Dorosin, 1993: 784–86و بورونردی
( )Grauvogel, 2014: 10قابل 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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در مقررههای تحریمی ایاال متحردة آمریجرا ،معافیرتهرای تحریمری بشردوسرتانه ،اغلر
نیا مند ااش تمیید و ماو قةلی ا دولت آمریجا هستند ،برهگونرهای کره پریش ا هرر معاملره و
تةادل بانجی ال م است ماو های مربوطه ا و ار ااانهداری آمریجا مةنی بر معافیت ا تحریم
صادر تود ابهام در حدود ،تفاسیر گاینشی ،متناقض و متفاو ا این معافیرتهرا سرة ایاراد
تعلل و سردرگمی در میان ترکتهای فعال در تارار کاالهرای بشردوسرتانه ترده اسرت در
اغل موارد و ار ااانهدار ی ا صدور ماو بردون ذکرر دلیرل ارودداری کررده و دراواسرت
صادرا کاالهای بشردوستانه ،به کشرور تحرریمترده را رد مریکنرد  1عرالوهبرر دترواریهرا و
مشجالتی که در روند ااش ماو های مربوط به معافیتهرای تحریمری ا ایراال متحرده وجرود
دارد ،تر ا تعقی قیایی و کیفری و قرار گرفتن در فهرست اتخاص تحریمی ایاال متحرده
به دلیل ایااد روابط و تعامال اقتصادی با دولت تحریمتده ،مانع ا ادما رسانی سا مانهرای
امدادی و بشردوستانه ( )Minear et al., 1998: 58و اودداری بسیاری ا ترکتها ،بنگراههرا و
مثسسا بینالمللی ا فروش کاالهای بشردوستانه به کشورهای تحریم تده مانند ایران ترده و
دسترسی به کاالها و داروهای ضروری و حیاتی و مواد غشایی را هدفِ آسری هرای جردی قررار
داده است ()Garfield et al., 1995: 454,60
در مقابررل اتحادیرر اروپررا در اجرررای اقرردامهررای تحریمرری علی ره ایررران در سررال ،2010
انعطافپشیری باالتری را نسةت به تحریم های ایاال متحده ،بررای صردور ماو هرای کاالهرای
بشردوستانه اعمال کررد در  15اکتةرر ،2010مقرررا اتحادیر اروپرا ،2مشرمول معافیرتهرای
بشردوستانه محدود و ضعیفی بود با وجود این تورای اتحادی اروپا به مرور ،به سمت سختترر
کردن تحریمها علیه ایران حرکت کرد و در همین مینه مقررا  2012/2۶۷را تصروی کررد،
که در ضمیم آن سا وکار جدیدی جهت اعطای ماو هایی بهمنظور سهولت در سرمایهگرشاری
و تاار کاالها و مواد غشایی ،کشاور ی ،تاهیاا پاتجی ،یا سایر اهداف بشردوسرتانه معرفری
تده است 3
با توجه به رویههای متفاو در روند اعطای ماو های بشردوستانه در مقررههرای تحریمری،
مهمترین عامل اثرگشار معافیتهای بشردوستان مجتوب ،نظار بر رونرد اعطرای ایرن ماو هرا
است تعیین معیارها و تعاریف یجسان و متحدالشجل برای ایرن معافیرتهرا ،و همچنرین وضرع
معیارهای قابل استفاده و مثثر توسط کارگروههای تحریمی اهمیت یادی دارد
در همین مینه کمیت حقوی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگری سرا مان ملرل متحرد ،تمکیرد
میکند اقدامهای تحریمی بایرد دارای «ماموعرهای ترفاف ا اصرول و رویرههرای توافرقترده
___________________________________________________________________
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, 5.
2. EU Council Regulation 961/2010, 2010 O.J. (L 281) 1.
3. EU Council Regulation 267/2012, art. 19, 2012 O.J. (L 88) 1, 9
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براسا احترام به حقوی بشر» و «سااتارهایی با قابلیت انعطراف بیشرتر و همگرانی» باترند و
پیشنهاد ایااد «استثنائا و معافیت طیف وسیعتری ا کاالها و اردما  ،برهمنظرور سرا گاری
بیشتر با تعهدا مربوط به حقوی بشر» در اقدامهای تحریمی را مورد توجه قرار میدهد  1نمون
بار آن «کاالها و ادماتی است که بهمنظور ایمنی حملونقل هواپیمای مسافربری مورد نیرا و
ضروری میباتد »2و در داداواست ایران به دیوان ،مورد اسرتناد قررار نگرفرت ،ولری دیروان در
دستور موقت صادره ،بهعنوان یجی ا مصادیق کاالهای بشردوستان آن اتاره میکند
دستور موقت دیوان که در پی داداواست دولت ایران صادر تد ،الااماتی مةنی بر چگونگی
اجرا تدن استثنائا قواعد حقوی بشری مجتوب در مقررههای تحریمی ،ارائه میدهد دیوان در
رأی صادرة اود میپشیرد ،صرف درج استثنائا بشردوستانه که صریحاً در متن مقررة تحریمی
مندرج تده است ،ولی در عمل قابلیت ال م برای اجرا ندارد ،کفایت نمیکند و موج پایةنردی
عملی کشور تحریمکننده به تعهدا بشردوستانهاش نیست و ایاال متحده را ملام به تیرمین
صدور «ماو های ال م و ضروری کاال ،ادما و امور حقوی بشردوستانه » 3میکند

 .3دستور موقت دیوان مبنی بر حذف موانع در پرداخ ته ای ب انکی کااله ا و
خدمات حقوق بشری
یجی ا اصلیتررین مثلفرههرای افراایش ترمثیر اقردامهرای تحریمری ،کنتررل و انحصرار کشرور
تحریمکننده بر روی نایرهها و سامانههای انتقال پرول و اعتةرار در معرامال و تارار اسرت
انحصار ایاال متحده بر تةج بانجی جهانی و نقش برجسته آن در با ارهرای مرالی و وابسرتگی
ترکتها و مثسسا به ادما پرداات بانجی ،اثر برنامههای تحریمی این کشور را چنرد برابرر
کرده است تحریمهای بانجی مانند مسدود کردن سامانههای ادماتی بانجی در پیامرسرانهرایی
مشابه سوئیفت و ممانعت بانکهای غیرتحریمی ا ایااد حسابهرای کرارگااری برا بانرکهرای
تحریمی ا جمله مواردی است که در دستور کار و فهرست تحریمی و ار ااانرهداری ایراال
متحده قرار گرفته است
ایران در ادل تقدیمی اود به دیوان ،با استناد به بند  1مادة  4عهدنامر مرود  1955کره
«رفتار عادالنه و منصفانه با ترکتها و افراد ایرانی و همچنین بنگاههرای مرالی ایرانری را مقررر
کرده است و طی آن طرفین را ا اقداما غیرمعقول و تةعیضآمیرای کره بره حقروی مجتسرة
قانونی آنها لطمه وارد میکند بر حشر میدارد» ،ادعا میکند کره اقردامهرای ایراال متحرده در
___________________________________________________________________
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, (1997). 12
2. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 98
3. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 86.
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اعمال تحریمهای تدید و صدور فرمان اجرایی مورخ  ۶او  2018با حقوی ایران طةرق بنرد 1
مادة  4این عهدنامه در تیاد است همچنین ایران با استناد به بند  1مادة  ۷عهدنامر مرود و
ممنوعیت هر نوع محدودیت در پرداات ،حواله و سایر انتقال وجوه به ایران یرا ا اراک ایرران،
اظهار میکند آثار تدید تحریمهای بانجی ایاال متحده مةنی بر ممنوعیت اریرد و دسترسری
به دالر آمریجا و همچنین محدودیت های مربوط به ارید و فروش ریال ایران ،با توجه به اینجره
معامال عمده و تایان توجهی ا اقتصاد ایران ،مةتنی بر تةادال مرالی ا طریرق ریرال ایرانری
صور میگیرد ،سة برو مشجال فراوان جهت پرداات وجروه ،صردور انرواع حوالره و سرایر
تةادال و نقل و انتقاال بانجی دوطرف ایران با کشورهای دیگر تده اسرت  1در نتیاره دیروان
بینالمللی دادگستری تمیید میکند که برای حقوی مورد ادعای ایران به موج عهدنام مود
 1955باورپشیر بوده و اقدامهای ایاال متحده بهوضوح موج محدودیتها در پرداارت و نقرل
و انتقال وجوه در ایران تده و نقض آتجار بند  1مادة  ۷عهدنامه مود است با توجه به مروارد
مشکور دیوان نتیاه میگیرد که براری ا مروارد ادعاترده توسرط ایرران ماننرد محردودیت برر
مةادال مالی و ممنوعیت تةادال تااری به موج عهدنام مود  1955موج نقض حقروی
ایران تده است و با اتاره به وضعیت موجود در ایران و با توجه به اینجه اگرچه تةرادال مرالی
برای ایران غیرممجن نیست ،ولی با دتواریهای بسیار یادی همراه تده که در عمرل تةرادال
مالی بین المللی را برای اتةاع و ترکتهای ایرانی جهت اریرد اقرالم بشردوسرتانه ماننرد مرواد
غشایی ،ادما و تاهیاا پاتجی غیرممجن سااته است 2
دیوان در دستور موقت صادره متشکر مریترود «اعطرای ماو هرای گسرترده و اسرتثنائا
تحریمی وضعتده بهمنظور فعالیتهای انسان دوستانه» ترایط حرداقلی ال م بررای حمایرت ا
حقوی بشر را برآورده نمی کند و موج سل مسئولیت و تعهدا دولت تحریمکننرده نخواهرد
تد  3همچنین دیوان ،ایاال متحده را ملام میکند تا «موانع ناتی ا تحریمهای اعالمترده در
 8مه  2018در مسیر صادرا ضروری کاالهای بشردوستانه به قلمرو جمهوری اسالمی ایران ا
جمله موارد  1دارو و تاهیاا پاتجی 2 ،اقالم غرشایی و کشراور ی 3 ،قطعرا  ،تاهیراا و
ادما هواپیما (ا جمله گارانتی ،تعمیر و نگهداری ضروری جهت ایمنی و امنیت هواپیماهرای
مسافربری) را برطرف نماید» 4
دستور موقت دیوان بهمنال تعهدی عمومی است که به موج مرادة  41اساسرنام دیروان
الاامآور و موجد تعهدا حقوقی بینالمللی است و مشمول هر گونه موانع قانونی یا اداری اسرت
که برر تارار کاالهرای بشردوسرتانه ترمثیر منفری مریگرشارد ،ا جملره موانرع گرشرگاههرای
___________________________________________________________________
1. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 57.
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, 98.
4. Iranian Provisional Measures, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, 86.
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پردااتهای بانجی و مالی برای کاالها و ادما بشردوستانه ،که طی آن ایراال متحرده ملرام
میتود که اطمینان حاصل کند که «پردااتها و سایر نقل و انتقال وجوه تا جایی کره مربروط
به کاالها و ادما بشردوستانه باتند ،مشمول هیچ ممنوعیت و محردودیت تحریمری نخواهرد
بود » صدور دستور موقت و حسن توجه دیوان به ناکارایی ماو های صادره ا سوی کشور واضع
تحریم در عمل و اجرا ،آغا گر تحولی نوین و پایهگرشار رویرهای قیرایی در محراکم برینالمللری
جهت ایفاد حقوی بنیادین مردمان آسی دیده ا تحریمهای هدفمند و جن اقتصادی دولتهرا
بوده که سطح باالتری ا مسئولیت دولت واضع تحریم را مقرر کرده است

نتیجهگیری
رویجرد دولت تحریمکننده در اعمال فشار حداکثری بر دولت تحریمتده ،و ماهیت جرامع ،فراگیرر
و فراسر مینی مقررههای تحریمی ،و عواملی مانند نةود فرایندهای تفاف ،کلیگرویی و ابهرامهرای
موجود در متن قانونی و مجتوب معافیتهای تحریمی ،وجود ممنوعیتهرای فرامتنری در سرا وکار
گشرگاههای مالی ،انحصار کشور تحریمکننده بر یجی ا نایرههای اساسی تارار ماننرد انحصرار
تةجههای بانجی بینالمللی و اعمال جریمههای سنگین بر مثسسا مهم مالی بینالمللی برهعلرت
تسهیل پردااتها و تةادال مالی مربوط به اقتصادهای تحرریمترده ،نقرش اساسری و مهمری در
تقویت و تد اثرگشاری اقدامهای تحریمی داتته که پیامدهای منفی وارد بر اقتصراد تحریمری ا
جمله آسی های کالن اقتصادی ،افاایش تایان توجه هاینههای تةادال تااری ،واردا کاالهرای
بشردوستانه به کشور تحریمتده را دچار آسی های فراوانی کرده است تمثیر مخررب تحرریمهرای
اقتصادی بر الااما حقوی بشری و دادوستد اقالم بشردوستانه به کشور تحریمترده در تنراقض برا
قواعد و اصول حقوی بشری ،دولت واضع تحریم را به سمت گناانردن اسرتثنائا و معافیرتهرایی
جهت امور و ادما بشردوستانه در مقررا تحریمی ،سروی داده اسرت ،ترا ماو هرای مربروط را
بهمنظور معافیت تحریمی این قةیل موارد صادر کند ،لیجن بررسی اوضاع و احوال کشورهای تحت
تحریمهای هدفمند مانند عرای ،ایران ،و کره تمالی و همچنین پایش آسی هرای وارد بره حقروی
اساسی و انسانی مردم تحت تحریم و ناکارامدی ماو های مربوط به اقالم و کاالهرای بشردوسرتانه
در عمل و اجرا ،به تقویت این دیدگاه منار ترده اسرت کره معافیرتهرای متنری و قرانونی اقرالم
بشردوستانه در برنامههای تحریمی ،دولت تحریمکننده را ا مسرئولیت و تعهردا حقروی بشرری
اود معاف نمیکند و این دولتها دارای مسئولیتی فرامتنیاند ،بهگونهای که به هر میاان دامنره و
تد تحریم اقتصادی اعمالتده قدرتمندتر باتد ،تعهد و التاام دولت تحریمکننرده یرا نهادهرای
واضع تحریمها ،در برابر الااما حقوی بشری کشرور تحرریمترده نیرا براالتر اواهرد برود دیروان
بینالمللی دادگستری در داداواست جمهوری اسالمی ایران علیه ایاال متحدة آمریجا به موجر
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نقض عهدنام مود  1955و اعادة تحریمهای هدفمند ،یجاانةه و فراسر مینی علیره ایرران در 8
مه  ،2018برا صردور دسرتور مروقتی الاامرا حقروقی جدیردی جهرت سرا گاری بیشرتر اعمرال
تحریمهای اقتصادی با تعهدا حقوی بشری کشور تحریمکننده ایااد کرده ،و برا تعیرین الاامرا
جدیدی برای کشور واضع تحریمهای اقتصادی در برابر تعهدا حقوی بشری کشور تحرریمکننرده
گامی رو به جلو در تقویت این دیدگاه برداتته است
دیوان در دستور موقت صادره کشور تحریمکننده را ملام میکند تا اطمینران حاصرل کنرد
ماو های ال م در قةال تممین کاالهای بشردوستانه «بهطور مثثر» اعطا میتوند افاونبرر ایرن،
دیوان اعالم میکند صرف اعطای ماو و معافیتهای مجتوبِ امور بشردوستانه ،کفایت نمیکند
و کشور تحریم کننده ملام به رفع تمامی موانع موجود بر واردا و تاار کاالهای بشردوسرتانه
به کشور تحت تحریم است
دیوان با توجه به تسلط و انحصار ایاال متحده بر سیستمهای مالی بینالمللری ،در دسرتور
موقت اود ایاال متحده را ملام میکند تا اطمینان حاصرل کنرد کره نقرل و انتقراال برانجی
مربوط به کاالها و ادما بشردوستانه بدون هیچ محدودیت و ممنروعیتی انارام مریگیررد در
واقع دستور موقت دیوان گامی رو به جلو در پایهگشاری و ایااد رویهای قیرایی در مسرئولیت و
الااما حقوقی کشور تحریمکننده در «حمایت ا حقوی اساسی بشر» در مینر حقروی مرردم
غیرنظامی کشور تحت تحرریم بروده ،و صردور ماو هرای صررفاً متنری و مجتروب در قروانین و
مقررههای تحریمی را کافی ندانسته ،و با الاام دولت تحریمکننده به سرطح مسرئولیتی فراترر ا
تعهدا متنی و قانونی ،و حصول اطمینان مثثر ا رفع موانرع و محردودیتهرا ،مرالک تعهردا
دولت واضع تحریم را تعهداتی ناظر به نتیاه قرار داده است
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