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و اقدامات زورمدارانه ییگراکجانبهی یحقوق بشر در پرتو  
 

   *دکتر بهروز مختاری

 :4.0sa/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by(This is an open access article under the CC BY NC SA license/( چکیده

اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که  تأثیربه  این مقاله   

مند با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام هادولتتوسط  گرایییکجانبهاعمال 

کامل اقتصادی  ی ساده به حصرهاتحریمبا گذر از اعمال  گرایییکجانبهاست.   حقوق بشر شده

این  از ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است. منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوء

اساسی بر حقوق  ناپذیریجبرانات تأثیردامن زدن به رکوداقتصادی،   از نظراقدامات صرف

این مقاله ضمن تبیین این  ی است.المللبینکه در تعارض بنیادین با قواعدآمره شهروندان گذاشته 

مفاهیم،  این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای 

لیلی حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تح

هدف مقاله فهم آوری اطالعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. گردو 

های های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافتهو کشف ریشه

 ادیاقتص هایتحریم سازیانباشته و اقدامات زورمدارانه در پرتو تشدید دهدپژوهش نشان می

زیانباری بر حقوق بشر  آثار و عواقب های حقوق بشریو بدون معافیت قانونی هایمجوز از خارج

 ها بر جای گذاشته است. انسانو آزادی های اساسی
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 مقدمه
اقدامات  مفهوم به  المللبینعلوم سیاسی و حقوق  ادبیات از رشد به رو ایمجموعه

اختصاص  و نفوذ بر کشورها اجبار برای المللبین سیاست در ابزاری عنوان به 1زورمدارانه یکجانبه
در یک  المللبینبرده نشده و هنوز در حقوق  کاربهدارد. این اصطالح در منشور سازمان ملل 

طور بهته و تعریف جهانی مشخصی از آن حاصل نشده است. سنجه حقوقی و علمی قرار نگرف
بر سایر  تأثیری در پی المللبینواسطه و یا از طریق ساختار های ی بیالمللبینکنشگران معمول، 

ی غیر قابل المللبینی اند؛ با اینحال ابزارهای خاص نفوذ، برابر با قوانین موضوعه المللبینبازیگران 
خود معترف  المللبینی به اقدامات مغایر حقوق المللبیناست که کنشگران  پذیرش بوده و آشکار

 ترمینولوژی نیز اقدامات زورمدارانه یکجانبه با ابهام مفهومی مواجه است.   نقطه نظر نیستند. از
 همحاصر ،تحریم مانند های حقوقی ناظر بر اصطالحاتیاقدامات زورمدارانه )قهری( در تحلیل

ات بر این اقدام أثیرتدر خصوص  است الزم است؛ بنابراینمتقابل اقدامات فشار، اجبار واقتصادی، 
ه ولتها بددقیقا چه اقدامات حقوقی و سیاسی مورد نظر است و چرا  حقوق بشر مشخص شودکه

ق و مفهوم حقو گرایییکجانبهند. این مقاله ضمن تبیین حقوقی شومیچنین اقداماتی متوسل 
م لت عدعامات زور مدارانه یکجانبه، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که بشری آن، اقد

 ؟ فرضیهچیست اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه
م به و احترا گرایییکجانبهدر حل تعارض  المللبینکلیدی بر آن است که کنشگران عمده نظام 

اساس  نه بره بخشی سیاسی به حقوق بشر و اتخاذ رهیافت تقلیل گرایاحقوق بشر با تسری نگا
 تخاذ سیاستهای قومی، فرهنگی یا مذهبی( و همچنین اژگیوی) هاملتویژگی  خاص فرهنگی 

ام و ای احتری برالمللبیناستثناگرایانه، مانع از اجرای تصمیمات و ساز وکار ساختارهای ذیصالح 
فی، قاله توصی. روش پژوهش در این مانددهیاست های گزینشی( شترویج حقوق )بدون اعمال س
ط های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسکشف ریشه تحلیلی و هدف مقاله فهم و

 بازیگران دولتی است.
 

                 پیشینه -1
در  توانمی ارهای بررسی اولیه آنزورمدارانه سابقه طوالنی ندارد. زمینه واکاوی اقدامات

 در گرایییکجانبه تأثیر مورد در بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر 2بررسی مطالعه موضوعی
مشاهده کرد. اما تحقیقات منسجم پس از انتصاب  2012بشر در سال  حقوق ازمندی بهره

 شتاب گرفت. 2016گزارشگر ویژه در سپتامبر 

                                                           
1. Unilateral Coercive Measures (UCM) 
2. Thematic Study 
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گزارشگران ویژه شورای حقوق سالهای اخیر،گزارششده تولید  هایادبیاتاز برجسته ترین  
 دوهان به عنوان خانم. ) ,2020https://www.ohchr.org(است 1«النا دوهان»و « ادریس جزایری»بشر 

استاد حقوق دانشگاه بالروس با استفاده از این گزارش ها ضمن نگارش چند مقاله، دستاوردهای 
. (Douhan, 2017) را تببین نموده است اقدامات زورمدارانه یکجانبهحقوق بشری گزارشگر ویژه 

( است. نویسنده به 2016) رستکریب توماس« ی هوشمندهاتحریم»قابل ذکر، کتاب  آثاراز دیگر 
علیه دولت با هدف تغییر سیاست دولت هدف پرداخته و  2های هدفمندتحریمبار ائتالف آثار زیان

ریزی شده است، ها با هدف کاهش مخاصمات مسلحانه پیاشاره می کند که اگر چه این تحریم
های پارادوکس سیاست»پژوهش برجسته دیگر  یت بر خطر مخاصمات می افزاید.لیکن در نها

های ین چالشترمهمکه معتقد است یکی از  کیاندرو موراوساثر « حقوق بشری ایاالت متحده
فراروی نظام حقوق بشری، اتخاذ سیاست های گزینشی و استثناگرایانه آمریکا است. موراوسیک 

 از تریدقیق درک آمریکا نیازمند گرایییکجانبهیابی سیاست ارز اظهار می دارد که برای
 را 3آمریکا سیاست استثناگرایانه زمینه ساز در آمریکا هستیم کهخصوصیات نهادهای تصمیم

 کرده است. فراهم
انه استثناگرای کشورهای گروه غرب و سیاست گرایییکجانبهاز پژوهشگران ایرانی که به 

ب دو کتا و« حقوق بشر نقد و تاملی بر مطالعات» ی ذاکریان است. مقاله ، مهداندتهآمریکا پرداخ
شاره اضوعات پیش گفته به مو« همه حقوق بشر برای همه»و « یالمللبینکلیدی حقوق بشر مفاهیم»

با  وگرایانه کند که موضع آمریکا در اتخاذ سیاست  استثنادارد. این استاد دانشگاه استدالل می
رزشهای ویج ار بینی در اسناد و معاهدات حقوق بشری، تبعات زیانباری بر تررویکرد خود برت

 به خاطر ینان، آمریکابه ادعای بسیاری از باخترنش» ی برجای گذاشته است والمللبینحقوق بشر 
وق ای حقکامیابی های حقوق بشری داخلی خویش مستثنای از دیگران و نیز از کنوانسیون ه

 .(Zakeriyan, 2015: 9)«بشری است
 

 مبانی نظری -2
محصور شده است.  المللبینای از نظریات روابط حقوق بشر کامالً در نظریه و عمل در شبکه

نقش این حقوق را به طرز قابل توجهی متفاوت توضیح  المللبیننظریه های غالب روابط »
دهد که ی را نشان میابرونداد  عمده آنها ادله قانع کننده گرایییکجانبهند و در موضوع دهمی

 Donnelly, 2003:62).)«های نظم اخالقی جهانی استنشانگر اثرات تضییعی اقدامات قهری با ایده

                                                           
1. Alena Douhan 
2. Targeted Sanction Consortium  
3. American Exceptionalism 
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به بهانه  گرایییکجانبهبشر و لیبرالیسم بود، اما ظهور  پایان جنگ سرد منادی نوزائی برای حقوق
است دوباره اسیر سیر  جنگ علیه تروریسم همچنان نشان داد که هنجارهای حقوق بشر ممکن

در مواجه با نقض  هادولت عملکرد به راجع مهمی پرسش های تحوالت قهقرائی گردد. این
 .کرده است ایجاد بشر حقوق

 و مبانی هنجاری   گرایییکجانبه -1-2
 ،صاحبنظران  نمیا ها نظری آن دریی و بررسی جنبهگرایکجانبه مباحث حقوقی شدن برجسته

ی است. یکی از المللبیندر مباحث  مستمر مطالعاتی موضوع یک به شدن آن  بدیلت از هایی نشانه
ه در کبوده است  همواره این ییگرایکجانبه علیه المللبینبنیادین متخصصان حقوق  استدالل های

 ه بمنجر  نموده و یفتضع را یالمللبین نظم مشروعیتاقدمات زورمدارانه یکجانبه مباحث نظری، 
وابط دانش رشته تحقیقی ر در استدالل این»است.  ها برای دو طرف درگیر شدهینههز افزایش

 و اجتماعی مبانی که دشومی ناشی یانگارسازه مکتب ادبیات از یکپارچه طور به المللبین
(. Wohlforth, 2005: 516)«کرده است برجسته را قدرت با حقوق اساسی بشر رابطه روانشناختی

 وعیت بخش به عوامل مشر ترین اصلی نهادها که ندکنمی استدالل رگرایانهنجا» کلی، طور به
 را نقش ینا آن طریق از نهادها که دقیقی (. ساز وکارCronin, 2001: 103«)هستند جهانی سیاست

 لتشکی را محیطی ادهانه» که است این انگاریسازه استدالل نامشخص است؛ اما ایفا کنند همیشه
 و هنجارها ازیس درونی باعث و ندشومی موجود اجتماعی نظم با ازیگرانب آن در که نددهمی

ش این نهادها مانع اصلی در راه گستر (.Johnston, 2001: 497)«ندشومیقواعد آمره 
 که مرجعی چارچوب جادای واقعیت، های نظریه القای با را وظیفه این نهادها اند.گرایییکجانبه

 وسیعی طیف به دادن شکل و کنندمی تعریف را خود روی پیش مشکالت آن طریق از بازیگران
 ند. دهمینظر آنهاست، انجام ها که مدحل راه از
  ی و اقدامات زورمدارانهانگارسازه -2-2

تأثیر آن بر آمریکایی و  ییگرایکجانبه بررسی در موارد مطالعاتی خود به انانگارسازه 
اقدامات زورمدارانه  این اند که اگرشی را مطرح کردهو پرس پرداخته ی حقوق بشر نیزنهادگرای
 چگونه د؛شومی ی و تضعیف حقوق بشرالمللبین نظم مشروعیت کاهش باعث تنهایی بهیکجانبه 

 تبیین کرد؟ دانش نظری آنها هادولت گذارانسیاست برای را ییگرایکجانبهآثار زیانبار  توانمی
 ادبیات منطقی توسعه علمی و د: اول اینکهدهمی به این پرسش به دست احتمالی پاسخ دو

کشورهای  گذارانسیاست یی بیان کننده این مهم است کهگرایکجانبهدر مورد  گرائیسازه
 منفی خطرات رو این از و گرفته کم دست را فعلی نهادین نظم ارزش کلیدی گروه غرب

 اگر که کنند می تأکید گرایان ازهس» . دوم،اندتهگرایی بر حقوق بشر را نادیده انگاشیکجانبه
 پایدارتر را نهادی نظم احتماالً کنند، غفلت قدرت اجتماعی منابع از متحده ایاالت گذارانسیاست
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گیرند می کم دست را ییگرایکجانبه خطرات رو این از و کنند می تلقی هست واقع در آنچه از
آن بر نقض  تأثیریاالت متحده محرز و که در هر دو مورد سوء برداشت این کشورها و به ویژه ا

 برای ویژه به هژمونیک مشروعیت بحران البته شبح (Lebow, 2017: 314).«حقوق بشر فاحش است
. بزرگ به نظر می آید عقالنی بسیار انتخاب مفروضات از شدن جدا هایراه دلیل به گرایانسازه

. دشومین حفظ صی و منفعت محورانهشخ فایده هزینه محاسبه با فقط موجود نظم آنها، نظر از
در مجموع  .است شده هیچ تردیدی پذیرفته بدون اجتماعی واقعیت یک عنوان به بلکه
ها و هنجارها  و تقویت گفتمان های بیناذهنی حقوق بشری را ان، درونی کردن ارزشانگارسازه

 کنند. لمداد میق گرایییکجانبهدر راستای اقدامات مفهومی بازدارنده و در جهت تضعیف 
 

 مبانی حقوقی و معیارهای قانونی -3
 ناظر بر مفهوم» این گرایییکجانبه مورد در بشر، حقوق عالی بر اساس تعریف کمیساریای

دارای موقعیت کلیدی در  که افرادی است ها ودولت بر گذاریتأثیر منظور به هدفمند اقدامات
مفهوم  (. این(http://www.ohchr.org.A/HRC/19/33, 2012«هستندامر تصمیم سازی دولت هدف 

عمدتا ( 2بازیگران دولتی  توسط شده اقدامات اعمال( 1 :تبیین می کند را اصلی مشخصه چهار
 هدف با( 4افرادکلیدی دولت هدف و  کشورها یا به شده ( اعمال3های اقتصادی مشتمل بر تحریم

 عنوان مجموعه ای از اقدامات به گراییجانبهیک»هدف. با توجه به این معیارها  دولت سیاست تغییر
 شامل اقداماتی دتوانمیشود که درک می امنیت از شورای مناسب بدون اخذ مجوز شده اتخاذ
 «دشومییکار برده  ایمنطقهی هاسازمانانفرادی یا گروهی یا  طوربهها دولت توسط که شود

(68 :2017Douhan,  .)اقدامات زورمدارانه یکجانبهوان ابزار اصلی نیز به عن 1هدفمند یهاتحریم، 
 اتحادیه هدفمند یهاتحریم»ند. شومی اعمال کشور یک بر خط مشی سیاسی گذاریتأثیر برای
 و قانون حاکمیت دموکراسی، تقویت منظور به کشور یک رفتار و سیاست تغییر برای اروپا

اند و  از ی دولت هدف منتفع شدهکه از رژیم سیاس نهادهایی یا اشخاص علیه مطلوب، حکمرانی
 ذیل نیز که هدفمند یهاتحریم. (Douhan, 2017: 70)«شده است اعمال کنند؛ می آن حمایت

 نهایتا با نیت اعمال است ممکن نیز اندشده اعمال فراملی جنایات سایر یا تروریسم با مبارزه شعار
های احتمالی به شهروندان ه دلیل آسیبگیری از این اقدامات ببهره»باشد؛ اما  دولت یک بر فشار

 (. (Gutmann, 2016: 3«ی حقوق بشر استالمللبینو غیر نظامیان، در تناقض آشکار با قواعد 
 بر حقوق یگسترده ا اتتأثیرد توانمید شومیاعمال  برکشورها که اییکجانبه اقدامات

با هدف به حداقل رساندن  نیز هدفمند یهاتحریمکشور هدف داشته باشد.  اتباع بشر اساسی
 مورد نظرافراد  یاز حقوق بشر برا مندیبهرهبر  یترمیمستق تأثیرجامع،  یهامیتحر یمنف اتتأثیر

                                                           
1. Targeted Sanctions 
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د شومیشناخته  2حرکت یبه عنوان نقض حق آزاد 1تردد یها تی، ممنوعنمونهدارد. به عنوان 
(ECHR3،  42ماده ICCPR 12، ماده)، یادگخانو یو زندگ یخصوص میحق حر (ICCPR،  ماده

17، ECHR یپزشکهای فوری به کمک  ی، دسترسیزندگبر حق «( و 8، ماده (ICCPR،  6ماده، 
ECHR 2016: 184) «(2، ماده Biersteker,(. «ی، خصوص میبه منزله نقض حر یمال یهاتحریم

 Scheinin).  «1، ماده4پروتکل ، 8، ماده ECHRد )شومی یتلق یی افرادو دارا یخانوادگ یزندگ
(A/HRC/4/26), 2007, par 38) «دولتی و غیردولتی  پیشگیری از نقض حقوق بشر توسط بازیگران

« و تعقیب قانونی اشخاصی که ناقض قواعد بشری هستند بر مبانی قواعد حقوقی وظیفه دولت است
((Rahimi, 2017: 67  قرار گیرد.  اقدامات زورمدارانه یکجانبهد تحت الشعاع توانمیکه این نظارت 

اعمال  یافراد یبرا شتریهدفمند ب یهامیتحربر اساس اسناد حقوق بشری اتحادیه اروپا، 
 یسرکوب جامعه مدنو  حقوق بشر دینقض شد ی مانندجد مید که متهم به ارتکاب جراشومی

نهادین و مستقر از موارد جرم انگاری برای نظم  و یارض تیتمام، تیحاکم فیتضع. هستند
 1) 1ماده  ،CFSP/  2017/173 ی اتحادیه اروپام شورای)تصمهاستاین نوع تحریم برقراری

ی هدفمند در خصوص جرایم جدی پیش گفته ) جرائم تروریستی، تامین هاتحریم. اعمال الف((
 و یا برگزاری دادگاه تحقیق، د که در واقع هیچشومیزمانی اعمال  مالی تروریسم و امثال آن(،

 ذکر حقوق اساسی نقض گیرد؛ بنابراین نمی صورت رسیدگی مستقل یا حقیقت برای تالش حتی
در  انجام دادرسی عادالنه و رسیدگی عدم صورت در این، بر عالوه. توجیه بردار نیست شده

 ، جبران خسارت، حمایت قانونی و5حق بر دادرسی عادالنه هدفمند، هایها و تحریممجازات
 و همچنین ( 26 ،(2) 14 ماده ،ICCPR ؛14 ،13 ،6 مواد ،HREC) شده نقض 6ای رویه هایضمانت

 ماده ،ECHR) دشومینیز نقض  خود از دفاع برای ،7اتهام علت و ماهیت مورد در سریع اطالع حق
6 (3.)) 

اقدامات زورمدارانه و در موضوع اقدام متقابل و  2001در سال  المللبینکمیسیون حقوق 
را که  طیاز شرا یمجموعه ا (،8یالمللبینقبال اقدامات نادرست  در هادولت)مسئولیت   یکجانبه

                                                           
1. Bans on Admission 
2. Freedom of Movement 
3. European Convention on Human Rights  
4. International Covenant on Civil and Political Rights 
5. Right to a Fair Trail 
6. Right to Procedural Guarantees 
7. The Right to be Informed Promptly 
8. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 
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این سند که به تایید مجمع عمومی   احصاء نمود. است راعمل  نیا تلقی نمودناز اشتباه  مانع
مورد عالقه جامعه  ینقض هنجارهاو استفاده از اقدامات متقابل  (.A/56/49(Vol. I)/Corr.4رسیده )

معرفی شده  گرایییکجانبهکاربران  یبرا هیتوج نیادترکل، قابل استن کیبه عنوان  یالمللبین
 یدر موارد صرفااقدامات متقابل  استفاده ازکه  ددهمینشان  یبه درست یمطالعه موضوعاست. این 
 یاز حقوق اساس تیاستفاده از زور، تعهدات مربوط به حما یبرا یاست که منع و استناد قابل قبول

 حترا ت المللبینحقوق  آمره یهنجارها ذیلتعهدات  ریبشردوستانه و سا یژگیوبشر، تعهدات با 
مطابق با سند(.   23)بند  رعایت گردد اقدامات مجرمانه نیزبا  اصل تناسب عملقرار ندهند و  تأثیر
در  است که با تاسی به اصل اقدام متقابل  دهید بیدولت آسصرفا  این ، ( این سند1)بند  49 ماده

تواند کشور را وادار به یکشور خاص م کیتوسط  مشخص یالمللبینتعهد  کیبه نقض پاسخ 
 کند. ات خودانجام تعهد

، این سند( 1) 49، 22ماده مطابق با  حق اعمال اقدامات متقابل ینمشمولهمچنین در خصوص 
فاده از انجام شود. است مرتکبو دولت  دهید بیدولت آس نیدر رابطه ب ماً یاقدامات متقابل مستق

 در خصوص ( فقط یالمللبین یهاسازمان قیکشورها )از جمله از طر ریاقدامات متقابل توسط سا
 ergaکل اختصاص داده شده است )تعهدات  کیبه عنوان  یالمللبین عهکه به جام یتعهدات جمع

omnes در غیر اینصورت مشمول انجام اقدامات  است شناخته ( مجازمانند حق تعیین سرنوشت
(.  48، 42 مواد، و سند پیش گفته( 2) 60 ماده، 1969 نیو ونی)کنوانسیانه خواهد بود. گرایکجانبه

ممکن پیچیده کنونی،  المللبیننظام وجود ندارد. در  erga omnesاز تعهدات  یقیدق فهرست چیه
از این فاده است ءسو یباال لیپتانس لیحال، به دل نیگسترده باشد. با ا اریبس فهرست این حقوق است

ی که از کشور ریغ ییتوسط کشورها زوردر حوزه حقوق بشر، استفاده از  ژهی، به ومفاهیم بنیادین
این محدود خواهد بود.  اریبس erga omnesتعهدات  لیبه دلاست  دهید بیآسبه طور مستقیم 

 یر بر روکادر کانون توجهات و مباحث مسئله  نیا قاًیقابل توجه است که دقموضوع از آن حیث 
 نیبوده است. بنابرا  گرایییکجانبهاسناد حقوق بشری و اقدامات غیرقانونی دولتها در موضوع 

به منظور استفاده از اقدامات متقابل توسط  erga omnesدامنه تعهدات »که  گفت توانمی
 jus cogens یهنجارها ستیبا ل کسانیو  مضیق صورت گیرد ریتفسدر یک  دیثالث با یکشورها

 (.Crawford, 2010:418)«باشد
 

 ی اقتصادی هاتحریمرویه کشورها و  -4
 المللبین روابط در اقتصادی هایتحریم از استفاده اختیارات تمرکز سمت به معاصر روند

و  2016در سپتامبر  گرایییکجانبهحقوق بشر با درک اهمیت موضوع اعمال زیانبار  شورای. است
این موضوع با انتصاب گزارشگر ویژه اقدامات زورمدارانه سبت بهن 27/ 21با تصویب قطعنامه 
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 )واکنش حقوقی نشان داد و وظایف مشخص گزارشگر را احصاء نمود) 1یکجانبه
A/HRC/RES/27/21مجمع گفتگوهای در دائمی طور . منازعه حقوقی  موافقان و مخالفان به 

 و بشر حقوق موضوع به بوطمر های قطعنامه درباره یالمللبینمجامع  و دیگر عمومی
 و ترینبرجسته آمریکا از گرایییکجانبه مورد کوبا و»عموما در جریان است.  گرایییکجانبه
 المللبینبه شکل گسترده با عدم پذیرش جامعه  یکجانبه است که یهاتحریم موارد ترینطوالنی

 اجماع ، اگرچه بدون2018مبر در نوا یالمللبین (. جامعهJazairy, 2020: 293) «مواجه بوده است
های  قطعنامه ین ترمهمدر مجمع عمومی رسید؛ این مهم، یکی از  نظر قاطع به یک ،2نظر کامل

رای مخالف و 2رای مثبت،  189ی اقتصادی با هاتحریم اجماعی از این دست ودر محکومیت
 (.Undocs.org/en/A/RES/73/8بدون رای ممتنع در مجمع عمومی بود)

 مخالفان و طرفداران بین بست موجودی بر آن بوده است تا بنالمللبینالین حقوق بشر تالش فع
 .ندهد قرار الشعاع تحت را گرایییکجانبهنتایج اجماع در حال ظهور علیه  جانبه، یک هایتحریم

 سال در متحد ملل سازمان نظارت تحت 3تجاری جامع هایآشکار شدن نتایج تحریم از پس
 انسانی و اقتصادی ناگوار هایآسیب که منجر به سابق  یوگسالوی و عراق ئیتی،ها علیه 1990

وضع  هنگام در تا عهده دار شد را متعددی اصالحات نظام ملل متحد بود، شده ای گسترده
مد نظر  را قانون حاکمیت و بشر حقوق اساسی هاینگرانی آنها، و اجرای های اقتصادیتحریم

 متحد ملل سازمان شد که بود که باعث هانگرانی همین .ا بکوشدقرار داده و در رفع آنه
موسوم به  هدفمند، هایتحریم به عوض در و بگذارد کنار را فراگیر و جامع هایتحریم
 که شده مشخص نهادهای و افراد یا فعالیت خاص یک هایبخش علیه 4هوشمند هایتحریم

های گسترده و در نتیجه آثار وضعی تحریم بپردازد هستند شرورانه  رفتار یا تهدید مسئول مستقیماً
 ابزاری هوشمند هایاست که تحریم نموده ثابت مطالعات تجربی»حتی  کاهش یابد. با اینحال

 زنند و کشور هدف بسادگیدامن می جانبی به خسارات حتم طور به تقریباً و نیستند کارا و موثر
 دیگران به مستقیم غیر یا مستقیم را، آن های هزینه و کرده  گذر هدفمند یهاتحریم از دتوانمی

 . Jones: 2015,184))« منتقل کند
به  گروه غرب مستاصل هایدولت گرایش کارآمد است با هوشمند هایتحریم که ادعا این

ی هاتحریمو همچنین  UCM به مبتنی بر اشخاص هدفمند هایتبدیل، افزایش و ارتقای تحریم

                                                           
1. Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of 
human rights  
2. Consensus 
3. Comprehensive Trade Embargoes 
4. Smart Sanctions 
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دولت هدف  در ایگسترده عواقب حتم طور به و د را دیگر از دست دادهفراگیر، موضوعیت خو
 متنوع هایموارد، تحمیل سهمگین تحریم از بسیاری در واقع، در .گذاشت خواهد بر جای
 به. است دیگر نام و عنوان با جامع ولی یهاتحریم همان نهایت در هدف، کشور علیه هوشمند

 بر اینها همه و شد اعمال سوریه علیه هوشمند یهاتحریم لفمخت بسته دو و پنجاه نمونه، عنوان
 اروپا اتحادیه 2018ماه مه  در زمانی که قضا، سوریه افزود. از مردم شدید شده اعمال مصائب
 بشر حقوق نقض را تصمیم این دلیل گرفت؛ دیگر یکسال خود برای هایتحریم به تمدید تصمیم
 تأثیر تحریم اقتصادی همچنان هایرژیم (consilium.europa.eu) .«کرد عنوان سوریه دولت توسط
حق  جمله از( .undocs.org/A/HRC/28/74دارند ) بشر اشکال حقوق اساسی کلیه خود را بر منفی

 های مراقبت مناسب و زندگی سطح بر داشتن تحصیل، حق حق بر بر سالمتی، حق حیات، بر
های حقوق بشر بشر بر این باورند که ارزش طرفدران حقوق(. »/345/70undocs.org/A)1 پزشکی

جهانشمول اند و مصادیق آن همانند حق زندگی، ازدواج، کار، بیمه، نبود شکنجه و بردگی و 
مانند اینها ویژگی و  مفاهیمی هستند که برانسان فارغ از جغرافیای زیست و زادوبوم او دارای 

 (.Zakeriyan, 2018:10)« ارزش است
 ارانه و نسل های حقوق بشررمداقدامات زو -4-1

 ) نسل اول حقوق بشر( که 2سرنوشت تعیین ها، حقو استفاده ابزاری از  تحریم UCMدر پرتو 
 هایتحریم تأثیر تحت دتوانمیاست؛  فردی بشر حقوق رعایت و تضمین اساسی شرط آن تحقق

 هم حق ن(. ایCCPR Comment No. 12: Article 1 گیرد قرار فراگیر آن مورد ویژه به جانبه، یک
 و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالمللبین میثاق در هم و سیاسی و مدنی حقوق یالمللبین میثاق در

 آن موجب به.. .ندکنمی بیان یک خود در ماده دو هر که است، شده شناخته رسمیت به فرهنگی
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه و تعیین کرده را خود سیاسی وضعیت آزادانه[ مردم] حق

 عنوان هیچ به که کندمی بینی پیش پیمان نامه دو هر 1 ماده دوم بند. کنندمی دنبال آزادانه را خود
 این مورد در که است آشکار نظر این کرد. از محروم خود زندگی وسایل از را مردم توانمین

 فاقد و نیستند هدفمند و نشده طراحیکافی باز  میزان به که جهانی، تحریم های رژیم معین،
 قابل هایبخش کردن بر محرومای فزاینده اثرات ندتوانمی اند، کافی بشردوستانه هایمعافیت

 به از لحاظ حقوقی منطقی همچنین.  باشند و وضعیت معاش داشته زندگی توجه جمعیت از وسایل
 هفتم ذیل فصل ،ملل سازمان چندجانبه اقدامات مقابل در) یکجانبه هایکه تحریم رسدمی نظر

 کردن وادار برای» دیگر، کشور بر کشورها از گروهی یا کشور یک توسط شده اعمال( منشور
انکار  و ممنوع مداخله یک به عنوان  دتوانمی اقتصادی، یا سیاسی خاص سیاست تغییر به کشور

                                                           
1. Right to an Adequate Standard of living, including Food, Clothing, Housing, and Medical Care 
2. Right of People to Self-Determination 
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 .Kinley, and Mowbray, 2014:107) )  «رود شماربه سرنوشت تعیین حق
 به 128/41 ، ) نسل سوم حقوق بشر( در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 1وسعهبر ت حق 
 پذیرتر اقتصادی یکجانبه آسیب هایتحریم برابر در ویژه و این حق به شده شناخته کلی طور

 موانع جانبه یک قهری اقدامات که کرد تصریح مجدداً 2017 سال در بشر حقوق شورای. است
 (. بدیهی (http://www.undocs.org/A/HRC/RES/34/13است بر توسعهحق  اعالمیه اجرای اصلی
ناپذیری بر  اجتناب طور به تقریباً کشور هدف علیه شده اعمال اقتصادی هایتحریم که است

و همچنین  یالمللبین پولی و مالی موسسات و خارجی های خارجی، بانک گذاران سرمایه جذب
این . دارد جدی و بازدارنده تأثیر جهانی بانک گروه ی مانندالمللبینگیری ساختارهای بر تصمیم

 به بشر، حقوق اساسی بر خود نوبه به کند کهوارد می کشور اقتصاد های جدی بهآسیب موضوع
 ایران، در نمونه عنوان به .گذارد می تأثیر جامعه اقشار پذیرترین آسیب و فقیرترین ویژه

 قرار خود تأثیر تحت را ایرانی میلیون هاده زندگی عادی همتحد ایاالت اخیر اقتصادی هایتحریم
 متحده ایاالت که هنگامی. است نمود مختل دارو و غذا مشاغل مناسب، به آنها را دسترسی و داده
 وزیر خارجه آمریکا، پمپئو، مایک کرد؛ اعمال مجدداً 2018 سال در را اقتصادی هایتحریم این

خواهد  خود اقتصاد داشتن نگه زنده برای ایران ها،تحریم از دیجدی موج از پس» که کرد افتخار
 دهدمی نشان وضوح به این اظهارات (http://www.state.gov/secretary/remarks/2018).«جنگید

جمعیت غیر نظامی  و اقتصاد ای برفزاینده و گسترده اتتأثیر UCM آمریکایی مقامات گفته به که»
 نظر زیانبار این اقدامات بر شهروندان ایرانی از پیامدهای مورد تأثیرقع وا در ایران داشته است که

 متناقض ادعای این پیشین یاالت متحده دولت حالاین با (. (Dashti 2020:119«ها استنظام تحریم
 نیست. افراد غیر نظامی به شهروندان و رساندن آسیب برای هاتحریم این که کردمی مطرح را

 )نسل سوم حقوق بشر( تاکنون به عنوان بخشی از  2سالمزیستحق بر محیط سرانجام اینکه،
erga  omnus  هیاعالممحسوب نشده و رویه قضایی واحدی برای آن شکل نگرفته است. در 

سالم مطلبی نیامده و به عنوان زیستبر محیطق در خصوص ح( آن ثاقیدو مو حقوق بشر ) یجهان
ست. سند استکهلم رابطه میان حقوق اشخاص را به حق دسترسی کلی حق بر سالمتی اکتفا شده ا

 یط(. Stockholm Declaration 1972 , part 2. Principleسالم تبیین کرده است )زیستبه محیط
ی به خصوص در میان ا ندهی، عالقه و جنبش فزایالمللبینو  ایمنطقه، ی، در سطح ملریاخ یسالها
ها، منابع طبیعی و ی حمایت از زیست بومبرا 3زیستبشری محیطهای سبز و مدافعان حقوق گروه

                                                           
1. Right to Development 
2. Right to a Healthy and Sustainable Environment 
3. Environmental Human Rights Defenders (EHRDs) 
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و  زیست در حوزه محیطاقدامات زورمدارانه یکجانبه زیستی کشورهای آسیب دیده از محیط
 بسیاری از. اکنون ایجاد شده است داریپاک، سالم و پا طیمح کی داشتن برآنان حق شناسایی 

حق را به  نیحقوق بشر ا یامنطقه یهانامهموافقتاز  یاریو بس یمل ی در سطحاساس وانینق
 سازمان ژهی، گزارشگر وهای حقوق بشری آنو مکانیزم شناسند. در سطح سازمان مللیم تیرسم

 حقوق بشر از کشورها یعال یایساریکمبا همیاری  1ستیزطیملل در امور حقوق بشر و مح
ا، ترتیباتی اتخاذ نمایند تا موجب تضییع خواهد در صورت اعمال مقررات تنبیهی علیه کشورهمی
 کشورها نگردد.  سالم ستیز طیمح بر حق

 19اقدامات زورمدارانه و همه گیری کووید  -2-4
 . این حق، بخشدارد 2بر حق بر سالمتیقدامات زورمدارانه یکجانبه تأثیرات انکارناپذیری ا

 یجهان هیدر اعالممت بشری است. بهتر انسانها از کرادرک باعث بشر و اساسی از حقوق  اصلی 
 یکاف سطح استاندارد برخورداری ازاز حق  یبه عنوان بخش یاز سالمت زین 1948حقوق بشر سال 

، یحقوق اقتصاد یالمللبین ثاقیمجدداً در م یسالمت (. حق25شده است )ماده  ادی یزندگ
حق مشتمل بر این  .ه استشناخته شد یبشر حق کیبه عنوان  1966 یو فرهنگ یاجتماع

ی است. عدم تحقق این و روان یسالمت جسم حصولقابل های استاندارد نیاز باالتر یبرخوردار
ویژه در را  برفاه مردم ، اجتماعیو اقتصادی کامل توسعه حق اساسی، ضمن ایجاد اختالل در 
در همچنین،  د.دهمیویژه قرار  تأثیرتحت  یاب راافراد توانرابطه با زنان، کودکان، سالمندان و 

خاص موجب تضعیف حق  طوربهکه این اقدامات ی حقوق بشر تصریح شده است المللبیناسناد 
 شوندپزشکی می دارو، درمان و دسترسی، چرا که مانع از دسترسی به شدهبهداشت بر سالمتی و 

(WHO, Fact Sheet 2020, Para 2). 
مراقبت  بر مانند حقرا آن  هایمولفه ای، حق بهداشت نیزحقوق بشر  یالمللبینمعاهدات  ریسا
توجه روزافزون به حق  ،ریاخ ی. در سال هاانددهبه آنها ارجاع دا و اندتهشناخ تیبه رسم 3یپزشک

، به ی مورد مداقه فعالین حقوق بشر قرار گرفته استاستاندارد بهداشت نیباالتر برخورداری از
کمیسیون و  سازمان بهداشت جهانی، یحقوق بشر هایمانیبر پ اظرن یتوسط نهادها نمونهعنوان 
 افراد جهت دسترسی بهدر مورد حق  ژهیگزارشگر و تیمأمور 2002حقوق بشر در سال  پیشین
حقوق  تهیکمفراهم گردید.  4یو روان یسالمت جسمنظر از  یابیقابل دستهای  استاندارد نیباالتر

و  ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالمللبین ثاقی، نهاد مسئول نظارت بر میو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

                                                           
1. UN Special Rapporteur for Human Rights and Environment 
2. Right to Health 
3. Right to Medical Care 
4. Special Rapporteur on the Right of Everyone to the highest attainable standard of Physical and Mental 
Health. 
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سالم و  یدنیآشامآبدسترسی به  است: را چنین احصا کرده یکننده سالمتنییتع عوامل، یفرهنگ
، کار سالم یطیمح طیشرا، و مسکن مناسب هیتغذسالم،   یغذاپاکیزه و سیستم تخلیه فاضالب، 

(. WHO, Fact Sheet 2020, Introductionی )تیجنس یبرابرو اطالعات سالمت محور و  آموزش
اقدامات زورمدارانه ات زیانبار تأثیرمستقیم تحت د به طور غیرتوانمیکننده این عوامل تعیین

 قرار گیرد.   یکجانبه
حقوق  مندی ازآثار منفی اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر بهرهانتصاب گزارشگر موضوعی  
 زمینه ن ملل بوده که گزارشات اختصاصی خود را دراز سازکارهای حقوق بشری سازمابشر 

   نتشر کرده است.بر آنها را م  اقدامات زورمدارانه یکجانبه تأثیرو حق بر سالمتی و  19کووید 
تحریم های  به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأثیر گزارشگر 2020اکتبر  16گزارش 

لی که ماکنش وویی به کرونا و اجرای برنامه های یکجانبه بر توانایی کشورهای هدف در پاسخگ
امنه دتا کل  هه شدی بین المللی و سایر بازیگران مرتبط خواستهاسازماندر آن از کشورها، 

 دوستانههای بشرتضمین نمایند که معافیت وهای یکجانبه را بازنگری و به حداقل رسانده تحریم
 ندنمایظت ز جمعیت خود در برابر کرونا محافکشورهای تحت تحریم بتوانند او ، اعمال شود

(Genaral Assembly, 2020: A/75/209). ر هایی را که د، شرکتبر اساس این گزارش، آمریکا
ی یکجانبه هافهرست تحریمبه   را  به ایران بودندمصنوعی  های تنفسبرای ارسال دستگاه تالش
ی امع مدنکوبا از دریافت کمک از جو همچنین، اقدامات یکجانبه سبب شده که دولت. افزود

ایی ان اروپد کنندگرا از تولیبیماران  های تنفس مورد نیازدستگاهگردد و این کشور نتواند محروم 
ل لت اعماعنی به اسمورد نیاز برای برنامه های ان نفت از فروش ئالونزودولت تهیه کند. همچنین 

خامت های حقوق بشری از و. سازمانستبازمانده ا کشتیرانی خودها بر شرکت های تحریم
و  هداف پزشکیتهیه مواد شوینده برای احتی  کردند که گزارش  ونزوئالوضعیت بیمارستان های 

 ، کمک های بانکی یکجانبهشست و شوی دست ها ناممکن شده است. به علت تحریم ها
 93 متحده ایاالت ،مواردبر این  عالوه ست.، کوبا و سودان توقیف شده اونزوئالجهانی به ایران، 

 اقالمانع امکان تهیه قرار داد که مثانویه  های در فهرست تحریم2020 بانک ایرانی را در ماه اکتبر
 یی که بویژهداروها .(A/HRC/39/54, para. 34)شده است  پزشکی توسط شرکت های اروپایی

 .(A/HRC/42/46) ایران حیاتی است دیابتی در برای بیماران 
های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عناوین پاسخ متحد در برابر  قطعنامه

 و ، پاسخ جامع(A/RES/74/307)2020سپتامبر11مورخ تهدیدهای بهداشتی جهانی: مبارزه با کرونا
همکاری بین  ،(A/74/L.92)2020سپتامبر  11کرونا مورخ هماهنگ به پاندمی بیماری ویروس

سترسی جهانی به داروها، واکسن ها و تجهیزات پزشکی برای مقابله با کرونا المللی برای تضمین د
و همبستگی جهانی برای مبارزه با بیماری کرونا ( A/74/L.56/Add.1) (2020) یلآور 20مورخ 
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 2020می  18مورخ  1/73و همچنین قطعنامه  (A/74/L.52) 2020آوریل  2مورخ  2019ویروس 
 گرایییکجانبه( ناظر بر نفی A73/CONF./1 Rev.1) پاسخ به کرونا در مورد مجمع جهانی بهداشت

در ها گیری است. این قطعنامهو تشویق کشورها به تشریک مساعی مشترک برای مبارزه با همه
یافته، و توسعه و کمتر توسعهمورد خطرات جدی برای همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال

ای کوچک در حال توسعه ابراز نگرانی عمیق رهای جزیرهکشورهای آفریقایی و کشو مشخصاً
گیری کرونا نیاز به یک پاسخ جهانی مبتنی بر وحدت، همهکنند که و تصریح می می کنند

بر ضرورت اقدامات کوتاه مدت فوری برای و همبستگی و همکاری تجدید شده چندجانبه دارد؛ 
یصی، درمانی، داروها و واکسن ها تأکید تحویل سریع تجهیزات پزشکی، به ویژه ابزارهای تشخ

قویا از کشورها می خواهند از اِعمال و کاربرد هرگونه اقدامات یکجانبه اقتصادی،  شده است و
مالی یا تجاری مغایر با حقوق بین المللی و منشور ملل متحد که مانع دستیابی کامل به توسعه 

. از زمان سعه می شود، خودداری کننداقتصادی و اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال تو
گیری، کشورهای در حال توسعه ای که عموما هدف اقدامات یکجانبه گروه غرب قرار شیوع همه

هایی طی بیانیه انددهگیری محروم شگرفته و از دسترسی های پزشکی الزم برای غلبه بر همه
فوری اقدامات زورمدارانه یکجانبه به  خواستار لغو کامل وو چین(   77متعددی ) مانند بیانیه گروه 

و تصریح  انددهشمنظور تضمین به پاسخ کامل، موثر و کارآمد تمامی اعضای جامعه بین المللی 
در مبارزه و غلبه بر کرونا  سالحترین همبستگی جهانی و همکاری بین المللی، قویکه  انددهنمو
 د.باشنمی

 
 گیرینتیجه
باعث وخامت  میتحراقدامات زورمدارانه با استفاده از ابزار که  ودمقاله آن ب نیا اصلیزاره گ

های پژوهش، فرضیه اصلی مقاله را یافته .شده استهدف  یحقوق بشر در کشورها وضعیت شتریب
 هایمجوز از خارج اقتصادی هایتحریم سازیانباشته و تشدید دهد پدیدهکند و نشان میتایید می

 با قانون حاکمیت برای نشینی عقب بزرگ گام یک های حقوق بشریتو بدون معافی ملل سازمان
 .افراد است پذیرترین آسیب در ویژه به گناه، بی جمعیت برای ناخواسته، اغلب البته آثار زیانبار،

 که است شده با هدف نجات آن توصیف کشور نابودی برای با استداللی تناقض آمیز تحریم،
ی در تجرب جی، نتامی. از نظر اهداف تحراست خارجی سیاست از غیراخالقی و غیرانسانی شکلی

باالترین حقوق بشر و منجر به دهنده آثار زیانبار خارج از انتظار بر موضوع نشان کشورهای هدف 
 یابیها نه تنها در دستمیرسد که تحر یه نظر مب احتمال نقض حق بر کرامت و برابری انسانی است.

ایجاد آثار زیانبار حقوق بشری منجر به  عموماً بلکهناکام مانده خود مورد نظر  یاسیبه اهداف س
است؛ ایجاد از حقوق بشر  تیحما ترویج و مانعی برای گرایییکجانبه. از آنجا که  انددهش

سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، خصوصاً انتصاب گزارشگر ویژه در موضوع پیامدهای 
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UCMلغو نهایت در و تحدید برای مداوم هایبرای تالش متحد ملل نظام از قوی سیگنال ، یک 
د با انتصاب گزارشگر ویژه در توانمیرود. سازمان ملل همچنین شمار مییکجانبه به یهاتحریم

مسئول و همچنین  ای مهم برای احترام به حکمرانیهای یکجانبه به عنوان نشانهخصوص تحریم
واهداف منشور می اعتمادساز در جهت تقویت اصولاعمال حاکمیت قانون بر دول عضو، گا

 در المللبین حقوق به و احترام د مشتمل بر حمایتتوانمیویژه بردارد. ماموریت نماینده
و رایزنی با دول ذیصالح در  مذاکره ها،در اعمال تحریم یکجانبه اقدامات به مربوط موضوعات

 های انسانی از قِبلی و تخفیف آالم و رنججبرانی و ترمیم خصوص امور بشردوستانه، اقدامات
بکوشد. اقدامات  هاتحریمآمیز باشد و مورد به مورد در رفع رویه و تبعیضبی اقدامات شدیدترین

حقوق خواهی، یدموکراسذیل عنوان اغلب زورمدارانه یکجانبه برای تغییر سیاست دولت هدف 
اقدامات ایران و سوریه(. این در حالی است که ) به ویژه مورد  دشومیاجرا و حاکمیت قانون  بشر

 انیرا که بن قانون تیحاکم حقوق اساسی بشر و آزادی های اساسی، نقض  اب زورمدارانه یکجانبه
و ساز وکار های  المللبیناز دیدگاه حقوق . نموده است فیتضعاست؛ و حقوق بشر  یدموکراس

وق بشر برای ارتقاء و ترویج بخش های حقوق بشری سازمان ملل، نقض بخش های اساسی از حق
 ی اقتصادیهامی، تحرنیعالوه بر اد. شومیدیگر حقوق بشر امری غیر معتبر و نامناسب تلقی 

معاهده حقوق بشر ذکر نشده  چیدر ه ابزار نیاستفاده از ا که است یخارج استیس یبرا یابزار
 نتیجه نظرگرفته شده ممکن استدر آمیزعنوان یک امرتنبیهی صلحبه که . این اقداماتاست

 فزاید.بر مخاصمات مسلحانه بیا و داشته معکوس
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