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         چکیده

در اشکال مختلف  یالمللبینابزار اعمال فشار در نظام  نیتر یکاربرد عنوانبه هامیامروزه تحر
از  یریو جلوگ سمیاز حقوق بشر، مبارزه با ترور تی، با هدف حمادولت نیچند ای کی لهیبه وس

 اتو اثر یو نقض مسائل حقوق بشر میمسئله تحر ی.  بررسندیآیوضع و به اجرا در م رهیجنگ وغ
 نیمقاله پاسخ به ا نیبوده است. هدف از ا زیهمواره بحث برانگ ینقض حق بر سالمت ویژهبهآن 

چگونه  هاتحریماز  یناش یدر قبال نقض حق بر سالمت هادولت یالمللبین تیسوال است که مسئول
 جبمو ،یاقتصاد ویژهبه یاز جوانب مختلف هاتحریماست که  نیفرض بر ا یبررس نیدر ا د؟باشمی

بر  هیطرح شده و با تک هی. با توجه به فرضدگردمی ینقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سالمت
 یحقوق بشر، اسناد حقوق نیبر مواز هاتحریمو آثار وضع  یمبنای حقوق ،یحقوق لیاسناد و دال

و  ،المللبین حقوق در هادولت یالمللبین تیمفهوم مسئول ،یالمللبین یهاتحریممنع  ،یالمللبین
 قرار گرفته است. ی( مورد بررسمیاز تحر ناشی) هادولت یالمللبین تیمسئول جادیا یمبان

 
 کلیدواژگان
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 مقدمه
ی هاارزشن تریعالیی بشری است. هایو آزادبزرگترین دستاورد بشردر زمینه انسانیت، حقوق 

 هاارزشو با این  انددهیی هستند که در زمینه حقوق بشر فهرست شهاارزشجهان معاصر، همان 
پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان  ،«حقوق بشر» اصطالح ند.شومیارزیابی دیگر پدیده ها 

 اسناد در گردید. «حقوق انسانی» و« یعیطب حقوق» جایگزین اصطالح1945ملل متحد در سال 
 حقوق و یاسیس و یمدن حقوق ونیکنوانس دو و بشر حقوق یجهان هیاعالم هویژبه یبشر حقوق
که از میان مصادیق اندده( مصادیقی ازحقوق بشر مشخص ش1966اجتماعی و فرهنگی) ،یاقتصاد

از جمله: حق حیات،کرامت و حق آزادی و حق حیات  انددهسه حق بنیادی ترین حقوق شناخته ش
  ی آن است.هامؤلفهاز د که حق بر سالمتی یکی باشمیدارای چندین مؤلفه 

 هادولت و است شده شناخته تیرسم به یناشدن قیتعل یحق عنوانبه اتیح حق قانون بر اساس
 آن دیبا بلکه کنند، محدود را اتیح حق آن، مانندی لیدال ای یمل تیامن حفظ خاطربه ندارند حق

 عدم بری منف تعهد: دارند عهده بر فهیوظ دو اتیح حق از تیحما قبال در هادولت. کنند نیتضم را
، تخطی از اصول جهان المللبیندر معادالت  .اتیح حق از حفاظت یبرا مثبت تعهد ات؛یح سلب

باشد. باتوجه به اینکه یکی از و حقوق بشر به هیچ وجه مجاز نمی المللبینشمول و مقبول حقوق 
آن   41و   39 مواداما  ،باشداختالفات مابین دول می آمیزمسالمتاهداف  منشور سازمان ملل، حل 

حقیقت مبنای حقوقی  را تحریم دانسته است. در المللبیننقض حقوق  ییاجرا یهاضمانتیکی از 
تواند که شورای امنیت می استگردد که در برگیرنده این موضوع منشور بازمی 41به ماده  هاتحریم

برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که شامل بکارگیری نیروهای مسلح نباشد اعمال کرده و 
همچون قطع کامل یا بخشی از روابط ی از اقدامات نحود به این خواهمیل متحد همچنین از اعضای مل

 مبادرت نمایند.  و غیره اقتصادی، ارتباطات دریایی
ی در اختیار شورای المللبینمثابه اهرم فشار برکشورها جهت رعایت قوانین ه ب هاتحریماین 

بر یط خاصی باشد و وضع آنها  استفاده ازآن تحت شرا ستبایمیکه  است امنیت گذاشته شده
وضع  صورتاینکه در غیر  ی و حقوق بشر صورت گیردالمللبینقواعد آمره و اصول عام  اساس

است. با این وجود برخی کشورها دست به تحریم یک یا چند  المللبینتحریم مغایر با روح حقوق 
-بنابراین صدور قطعنامه .نندککشور هدف یاد می عنوانبهزنند که ازآنها جانبه علیه کشورهایی می

دارد و با توجه به کمبود  مردم این کشورها های تحریمی در عمل بیشترین تأثیر منفی را بر زندگی
های ناقض حقوق بشر وعلی منابع حقوقی در این زمینه، بررسی مشروعیت و مسئولیت حقوقی تحریم

از  هاتحریمبر این است که  . در این بررسی فرضدباشمیالخصوص نقض حق بر سالمتی ضروری 
بشر از جمله نقض حق بر سالمتی ه جنبه اقتصادی، موجب نقض حقوق ویژبهجوانب مختلفی 

ی دولت و یا نهاد المللبینها، موجب تحقق مسئولیت گردد و وضع و اعمال این گونه تحریممی
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تکیه بر اسناد و دالیل حقوقی؛ باشد. در این مطالعه با توجه به فرضیه طرح شده و با کننده آن میوضع
ی، منع المللبینها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی ها، آثار تحریممبنای حقوقی وضع تحریم

، و مبانی ایجاد للالمبینها در حقوق ی دولتالمللبینالمللی، مفهوم مسئولیت های بینتحریم
یل و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به ها )ناشی از تحریم( مورد تحلی دولتالمللبینمسئولیت 

موارد مطرح شده و کمبود منابع حقوقی مناسب در این زمینه، هدف از این مطالعه بررسی مشروعیت 
 د.باشمیهای ناقض حقوق بشر، علی الخصوص نقض حق بر سالمتی و مسئولیت حقوقی تحریم

 
 شپیشینه پژوه -1

 خصوص در جهانی بهداشت سازمان و هادولت یالمللبین مسئولیت حقوقی ابعاد»در مقاله 

(؛ 49: 1400 ،زادهامین)« یالمللبین یهاتحریم و فراگیر یهابیماری شرایط سالمت در بر حق
(Aminzadeh, 2021: 49)  مسئولیت احساس عدم یا سهل انگاری هرگونه صورت درعنوان شده که 

 حیات حق و سالمت حق دتوانمی بیماری یک شیوع ی،المللبینی هاسازمان و هادولت سوی از

 سالمت حق با رابطه در که حقوقی جمله بیاندازد. از به خطر را جهان مختلف نقاط در مردم

 داروهای به دسترسی حق اطالعات بهداشتی، آزاد به دسترسی حق گردند تضمین ستبایمی

 ابداعی جدید درمانی و پیشگیری یهاروشو  داروها از یمندبهره حق صرفه، به مقرون اساسی

 .ندباشمی در کشورها بحران مهار برای مالی و مبادالت تجارت بر حق و
 ,Bagheri(؛ )61: 1399)باقری،  «یو بهداشت عموم بر سالمتآموزش حقوق بشر و حق » مقاله

نقطه دارد، اشاره  هاانسان یآموزش حقوق بشر درتمام ابعاد زندگ تیاشاره  به حاکم( 61 :2020
 یو بهداشت عموم بر سالمتآموزش حقوق بشر و حق  انیم یمقاله، ارتباط ناگسستن نیقوت ا

مقاله حاضر  ید. نوآورباشمیحق  نیدر قبال ا هادولت تیمسئول یونقطه ضعف آن عدم بررس
سالمت وبهداشت به  نهیآموزش حقوق بشر در زم یاثر، استفاده از اصول و راهکارها نینسبت به ا

 است. داریبه توسعه پا دنیمثبت و رس راتییغجهت ت
 یپزشک زاتیدارو و تجه نیدر تأم یبر تعهد به همکار کایآمر ینیفراسرزم میآثار تحر»در مقاله 

 ,.Habibzadeh et.al(؛ )21: 1401و همکاران،  زادهحبیب)(« 19 دی)کوو ریفراگ یهابیماریدر زمان 
به  یسبب کاهش دسترس ران،یا هیمتحده عل االتاییکجانبه یهاتحریمکه  ( عنوان گردیده21 :2020

در  تیمحدود جادی( و ا19دیکرونا )کوو ریفراگ یماریدر طول ب یپزشک زاتیداروها و تجه
موارد مذکور مشخص  یمذکور شده است. از رهگذر بررس یماریدر مقابله با ب یالمللبین یهمکار

 زاتیتجارت دارو، تجه تیموارد ناظر بر محدود هویژبهمتحده،  االتاییکجانبه یهاتحریمشد 
عدم  هیتوج رت،یمغا نیاست و نظر به ا المللبینبا حقوق  ریابشردوستانه مغ یو کمک ها یپزشک

 قبول است. رقابلیثالث غ یتوسط کشورها یپزشک زاتیدارو و تجه نیدر تأم یهمکار
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 زاتیاگرچه داروها و تجه (Abdoli, 2020: 5)«19-دیو بحران کوو هاتحریم ران،یا»در مقاله 
 ها،میتحر میرمستقیو غ میمستق راتیاند، اما تأثشده یمستثن یاقتصاد یهامیاز تحر یپزشک هیاول

 د،یبخش تول جارت،در ت یاگسترده یهاتیرا محدود کرده و به تبع آن محدود رانیا ینظام بانک
محدود به ارائه  رانیمعناست که ا نیبه ا طیشرا نیکرده است. همه ا جادیا یگذارهیو سرما مهیب

است. اگرچه  19-دیاز کوو یریشگیدرمان و پ ص،یتشخ یبرا یضرور یپزشک هیاول زاتیتجه
اما اثرات  ست،یو عوارض در مدت زمان کوتاه ن ریمرگ و م یباال زانیم نیا لیتنها دل هاتحریم

 حاد آنها ملموس باشد. ریاز تأث شتریممکن است ب هاتحریممزمن و بلندمدت 
ازکتاب ها ومقاالت  یاریدر بس تیامن یشورا یهاتحریم یحقوق یهرچند موضوع چالش ها

 یبر سالمتبرحق  هاتحریممورد بحث بوده، اما به طور مشخص آثار  هاسال یو بعضا فارس یخارج
اعمال شده برکشورها در  یهاتحریم یشد تاکنون به بررس یبتوان مدع دیاست که شا یموضوع

و نو  عیموضوع مقاله حاضر بد بیترت نیمقابله با آن پرداخته نشده است. بد یاهکارهاو ر نهیزم نیا
وتحت  یبر سالمتبه حق  یحقوق بشر کردیحفظ رو ادشدهیاثر ازآثار  نیا زی. وجه تمادیآ یبنظر م

 ست.هاتحریماعمال  هیحق در سا نیقرارگرفتن ا ریتأث
 

 وب مفهومی و مبانی نظریچارچ -2
د، بلکه در ارتباط شومیصرفا به حوزه پزشکی وبهداشت عمومی مربوط ن بر سالمتامروزه حق 

نزدیک با حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق محیط زیست، و طیف گسترده ای از رشته های مربوط 
ربردی سالمت به اقتصاد، فرهنگ و جامعه شناسی قرار دارد. همچنین در حوزه مباحث نظری وکا

و ارتباط آن  بر سالمتد به مبانی حقوقی حق بایمیپیش از آنکه به موضوعات سیاسی توجه شود، 
ی هاتحریمبا سایر موضوعات چون حق دسترسی به اقالم دارویی، حق امنیت بهداشتی درمقابل 

د که کنمیو چند جانبه توجه داشت. صیانت از بهداشت جهانی اقتضا  یکجانبه اولیه و ثانویه و 
ی در نظر گرفته شود. به همین جهت المللبینیک هدف مشترک  عنوانبهسالمت عموم افراد 

ی حائز اهمیت المللبینی هاسازمانو هادولتپاسخگوئی بازیگران دارای مسئولیت اعم از 
و  العالجصعبی هابیماری ویژهبه هابیماری(. برای مدیریت بحران Toebes, 2015:299-328است)

د. باشمیی و بازیگران غیردولتی المللبینی هاسازمانفراگیر نیاز به مسئولیت عینی کشورها، 
برخالف تأکید صاحب نظران بر جنبه های حقوق بشری حوزه سالمت که در صالحیت سازمان 

اقدامات و مأموریت های حقوق بشری نقش موثری را ایفا  بهداشت جهانی است، این سازمان در
ند، این سازمان کنمید و زمانی که مسائل حقوق بشری با تمام حساسیت های خود ظهور کنمین

 المللبیند تا اینکه به راه حل های پیش بینی شده در حقوق باشمیبیشتر به دنبال راه حل های سیاسی 
 د با تغییرتوانمیی بر سالمتتنها سازمان تخصصی مرتبط با حق  عنوانبهمتوسل گردد. این سازمان 
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ی ناعادالنه و اعمال هاتحریمگیری از ابزارهای حقوقی به از اعمال در ساختار خود و بهره
 ؛(12-13: 1400 ،زادهامین) ی بهداشتی یکسان در تأمین سالمت مردم مؤثر واقع گرددهاسیاست

(Aminzadeh, 2021: 12-13 .) 
 مفهوم تحریم  -2-1

اقدامی میانی بین دیپلماسی واقدام نظامی است. تحریم مجموعه اقداماتی است که یک  1تحریم
ی بریک یاچند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا مجموعه ای از اهداف المللبینیاچند بازیگر 

کننده ارزش  میتحر یکه برا یاز اعمال یریجلوگ یطرف مقابل برا هیآورند؛ تنب خود به عمل می
 یطرف اقدام کننده مهم است )موسو یاز هنجارها که برا یبعض تیاجبار طرف مقابل به رعا ایدارد 

به  یاز نظر موضوع ابزار هاتحریم(.Mousavie & Dolatabadi ,2021: 6)(؛6: 1400،یودولت آباد
 رینظ یاقتصاد ریغ یهاتحریمند؛ شومی یطبقه بند یاقتصاد ریو غ یاقتصاد یهاتحریمدو دسته 

مهم  عیدولت هدف در وقا یزبانیمخالفت با م ایمقامات دولت هدف  یبرا زایصادر نکردن و
 ،یکننده از انجام معامالت مال میتحر ،یاقتصاد یهاتحریمد و اما درباشمی گریو انواع د یالمللبین

شکل  نیدتریآورد. شد یممانعت بعمل م ینینچنیا یو صادرات و واردات و موارد یارگذ هیسرما
 ید )عبداللهباشمیرهبران آن ها  ایکشور هدف  یها ییمصادره دارا ایانسداد  ،یمال یهاتحریم

ها، اصوال علیه کشورهای ناقض تحریم (.Abdolahi & Shirazi, 2021: 5)(؛5: 1400 ،یرازیوش
گردند. اعمال می)فرامنشوری(  یکجانبه ی )منشوری( و المللبین صورتبهی و المللبینتعهدات 

، است ی نبودهالمللبیناختالفات  وفصلحلگاه بهترین روش های منشوری و فرامنشوری هیچتحریم
 & Akhavan)؛(2: 1396 ،خانیو اصغراخوان ) دباشمیاما آخرین روش قبل از توسل به زور 

Asgarkhani, 2017: 2.) 
 هاتحریممبنای حقوقی وضع  -2-2

ی، از صالحیت وضع تحریم در قالب المللبینراستای حفظ صلح و امنیت شورای امنیت در 
ی، باید وجود المللبینفصل هفتم منشور برخوردار است. این شورا در مقام حافظ صلح و امنیت 

را با جدیت احراز نماید و سپس اقدام به توصیه یا « تجاوز»و یا « نقض صلح»و « تهدید علیه صلح»
اهداف و انگیزه های سیاسی اعضا  بر این اساس،. 2نماید آمیز ر اقدامات قهرتدابیری موقت و درآخ

منشور مبنای اصلی  41نباید نقشی در این احراز داشته باشد. اقدامات غیرنظامی مطرح شده در ماده 
تواند از اعضا سازمان بخواهد اقدامات تحریمی مورد نظر این ست و شورای امنیت میا هاتحریم

موسوی و )3باشدیه کشور یا کشورهای متخلف اعمال نمایند و این اقدامات الزام آور میشورا را عل
ثانویه  و یکجانبه های در معتبر بودن اعمال تحریم .(Mousavi et.al., 2014: 4) ؛(4: 1393 ،دیگران

                                                           
anctionS .1  

2. Charter of the UN, Art, 39. 
3. Charter of the UN, Art.41 
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درآنها مشهود  المللبینتا آنجا که بطور آشکار نقض حقوق  ،لحاظ حقوقی تردید وجود دارد از
نموده ی حیطه استفاده از این اختیارات را صرفا به سازمان ملل متحد واگذار المللبیناست. جامعه 

 مجمع بارها آن نداشته و المللبینحقوق  هیچ مبنایی در هادولتجانبه و از نظر اقدامات یکاست 
 اجبار اقتصادی در»لییچ معتقد است وی به اهداف سیاسی عنوان نموده است. را ابزاری جهت دستیاب

« ی اعمال گرددالمللبینباشد که منطبق با اقدامات مجاز ترین حالت آن تنها زمانی روا میخصمانه
های بودن تحریم مجاز (. غیرAkhavan & Asgarkhani, 2017: 7)؛(7: 1396 ،خانیو اصغر)اخوان 

 های یکجانبه یا چندکه تحریم چرا ،پرتو اصل عدم مداخله نیز قابل رؤیت است فرا منشوری در
 که در رویه دول مقبول است باشد و این اصلجانبه ناقض اصل عدم مداخله درامور داخلی دول می

 ییو در اسناد دیگری چون منشور سازمان دول آمریکا 8در ماده  1993کنوانسیون مونته ویدئو  در
منشور حقوق  32(. با توجه به ماده Willisch, 2016: 2مورد اشاره قرار گرفته است ) 15ماده  1948

د از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هر توانمیهیچ دولتی ن ؛هادولتو وظایف و تکالیف اقتصادی 
به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود  هادولتبرای مجبورکردن  اقدامینوع 
 & Akhavan)؛(4: 1396 ،خانیو اصغراخوان )نماید ده نماید یا این اقدامات را تشویق استفا

Asgarkhani, 2017: 4 .) 
 المللبینهای مطابق با مقررات حقوق تحریم -2-2-1
ابزاری در  عنوانبههای اقتصادی ی، علی الخصوص تحریمالمللبینهای حال حاضر تحریم در

نی دارد. شورای ی اهمیت فراواالمللبینصلح، قواعد و امنیت  جهت تضمین اجرای، حفظ و اعاده
 المللبینچارچوب فصل هفت منشور، ملزم به رعایت، اصول حقوق  امنیت زمان اعمال تحریم در

زم رعایت سه باشد. این التزام مستلعام، قواعد آمره، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر می
-37: 1388 ،فرخ سیریاصل تناسب( است ) و ریتاصل )اصل انسانی بودن، اصل ضرو

 (. Farrokhsirii, 2009: 36-37)؛(36
مایت ازحق توسعه ح اصلی کلی مبتنی بر رعایت حقوق فردی و عنوانبهاصل انسانی بودن:  ،لوا
 عادی باشد و درحد متعارف، متضمن حداکثر تفکیک میان افراد مسئول و افراد ستبایمیها ملت

ی افراد مخصوصا سالمت که باعث به خطر افتادن حیات وحق بر هاتحریماز اینگونه نباید درجه ایی 
 .(Farrokhi, 2016: 233-237)؛(233-237: 1395 ،فرخیاعمال گردد ) است پذیرآسیبقشر 

ی دادگستری در قضیه المللبیندیوان  1997سپتامبر  25اصل ضرورت: باتوجه به رأی  ،مود
عرفی  المللبینشود که حالت ضرورت مبنایی شناخته شده در حقوق یبیان م  1های گابچیکوپروژه

                                                           
 یرو بر بندها آب از یا مجموعه یقرارداد تعهدات یاجرا خصوص در یچکسلواک و مجارستان نیب ما اختالف .1

 سال در تینها در و دگردی  فسخ  و آمد در یقتعل حالت به یطیمح ستیز یموارد لیدل هب که بود  دانوب رودخانه
 .شد وانید از یرا صدور به منجر 1997
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گردد. باشد زائل میی منطبق نمیالمللبینموجب وصف متخلفانه عملی که با یک تعهد ه است که ب
متخلفانه طرف  در قبال رفتار ضروری و ثانیاا اوالا  ستبایمیی المللبینهای طبق این اصل، تحریم

 ب به شمار آید.مقابل واکنشی مناس
دولت  ارمتضمن واکنش مناسب درقبال رفت هاتحریماصل تناسب: مستلزم آن است که  م،وس

 ،فرخ سیری) باشد منافع حاصل از تحریم در چنین مواقعی بیشتر از زیان آن ستبایمیهدف باشند و 
 ،ی دولتالمللبینطرح مواد مسئولیت  51. طبق ماده (Farrokhsirii, 2009: 36-37)؛(37-36: 1388

ارده با توجه به عمل وبایست با زیان (  اقدام متقابل می2001) المللبینشرح مواد کمیسیون حقوق 
 ,Ibrahim Gol)(؛303: 1400)ابراهیم گل، حقوق مورد بحث متناسب باشد  ی والمللبینمتخلفانه 

معیارهای اخالقی،  بر اساس ستبایمی، هاتحریممؤثر واقع شدن  (. بنابراین برای مشروع و2020:303
در چارچوب سازمان  بنابراین توسل به تحریم فقط از طریق و .ی وحقوق بشری باشندالمللبینحقوق 

   (.Ziyaee bigdelli, 2009: 22)؛(22: 1388 ،ضیایی بیگدلیملل متحد مشروعیت دارد )
 المللبینی مغایر با  مقررات حقوق هاتحریم -2-2-2

منشور سازمان  هدفمند، مبتنی برمعیارهای جهانی مندرج در ستبایمیتصادی ی اقهاتحریم 
، اعالمیه جهانی راجع به 1948، اعالمیه جهانی حقوق بشر 1989ملل،کنوانسیون حقوق کودک 

 اعمال. حتی ی باشندالمللبینی مبین اصول پذیرفته شده المللبین( و دیگر اسناد 1992)  1تغذیه و غذا
د باشمی سازمان نیا منشور ناقض ملل سازمان عضو یهادولت توسط ،یکجانبه  یهاتحریم یجمع

ی المللبینهای اگر تحریم بنابراین .(Heydarigholizadeh, 2013: 6) ؛(6: 1392 ،زادهقلیحیدر)
توجیه منطقی از منظر  تأثیرات سوء برزندگی افراد وارد آورد، مغایر مقررات حقوق بشر بوده و

 :Zamani & Gharibabadi, 2018)؛(114-116: 1397 ،زمانی وغریب آبادیندارند ) المللبینحقوق 
مثال  ،ی اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران بوده استهاتحریمکه طرح  2(. قانون داماتو116-114

قانونی  عنوانبهو اصل تساوی و اصول منشور که  هادولتبارزی است از تجاوز به حق حاکمیت 
، 3منشور سازمان ملل 1ماده  3و تناقضی آشکار با بند  المللبینغیرمتعارف و مغایر مقررات حقوق 

دوستانه بوده  ی که دارای جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یا بشرالمللبیندرجهت همکاری 
 2ماده  4ی عدیده و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و همچنین بند هاقطعنامهاست و ناقض 

 ,Heydarigholizadeh & Ghaempanah)؛(11: 1397 ،وقائم پناه زادهقلیحیدر منشور بوده است )

                                                           
 یکاف یغذا به یدسترس که میکنمی اذعان ما» :است  آمدهی سازمان بهداشت جهانی وفائو المللبین کنفرانس نیا در .1

  د.اشبمیو بعنوان ابزار فشار سیاسی ن فرد هر حق«  سالم و
2. Damuto 

  ،است یدوست بشر ای یاجتماع و یاقتصاد یها جنبه یدارا که یالمللبین مسائل حل در یالمللبین یهمکار اصول .3
 (.1387،87... باید باشد )دولت شاه،و مذهب ای و زبان نژاد، ثیح از زیتما بدون همگان یبرا
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امراعالم نمود که اعمال  نیهم دییدر تأ قا،یوآفر ایآس یحقوق یمشورت تهیکم رکلیدب .(11 :2018
 دول در حال توسعه است. یو رشد اقتصاد یالمللبین نیاز قوان یاریداماتو ناقض بس یفرامرز نیقوان

 
 یالمللبینی هاتحریمتاریخچه آغاز -3

تاریخ  ش دررواینه از ، اما استفادندباشمی بیشتر به سیاست کنونی جهان مربوط هاتحریمهرچند 
 ورد قابل استنادمقبل میالد در یونان باستان اولین  432. فرمان مگارین دراستقه طوالنی بسادارای 

 1919ل سا ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا طی یک سخنرانی در .(Hufbauer, 2007:9) دباشمی
ه گر نیازی بدی گردد،مرگبار استفاده  آرام و صلح آمیز،، اگر این درمان اقتصادی بیان داشت که

ت معاصری هیچ مل برای کهید نمامیدگرگون به نحوی تحریم زندگی ملل را  زور نخواهد بود.
(. دوره مهم درتاریخ Mokhtari hashi, 2015: 6)؛(6: 1394 ،یهشیمختار)ست قابل تحمل نی

توسل به  موضوع. لذا باشدجنگ جهانی اول می تشکیل جامعه ملل بعد از ی اقتصادی،هاتحریم
رقراری صلح بمتن میثاق جامعه ملل برای  سالحی غیرنظامی در عنوانبهرا  «سالح اقتصادی»

تالش  وژاپن  محاصره دریایی اروپا و.(Behrozifar, 2004: 199)؛(199: 1383،بهروزیفر) گنجاندند
متحد  جبهه شکست آلمان و قطع ارسال کاالهای استراتژیک ازکشورهای بی طرف، در متفقین در

لل شورای ایجاد سازمان م جنگ جهانی دوم با . پس ازواقع شداما مؤثر  بود، آن هرچند محدود
 ی کازرونی وتدین) گیری نمایدتصمیم  هاتحریممورد  درختیار یافت تا اامنیت از طرف کشورها 

 تنها دوکشور زیمباوه و (.Tadayoni Kazeruni & Tavakoli, 2011: 100)؛(100: 1390،توکلی
ی امنیت چراکه حق وتو و عدم به اجماع رسیدن شورا ،تحریم شدند سال1990آفریقای جنوبی تا 
لی واست، عنامه سازمان ملل ی مستلزم صدور قطالمللبینی هاتحریم .یدگردمیها مانع اعمال تحریم

تحریم را فراهم  جانبه مستلزم قطعنامه شورا نیست وتوافق کشورهای زمینه وچند یکجانبه های تحریم
 . (Ashrafi, 2012: 15)؛(21: 1391 ،اشرفی)ید نمامی

 
 در نظام حقوق بشر بر سالمتدر حیطه حق  هادولتتعهد  -4

بشر بمنزله حقی قلمداد  1یکی از حق های حقوق اقتصادی و اجتماعی عنوانبهحق بر سالمتی 
د و این مداخله در حقوق اقتصادی و اجتماعی باشمید که ضرورتا نیازمند به مداخله دولت شومی

 صورتبهو فرهنگی نمود بیشتری دارد، اما در این حال حقوق مدنی سیاسی مستلزم توجه دولت 
را برنمی تابد. حتی  هادولتست. برخالف حقوق اقتصادی واجتماعی که مداخله تدیدی ایجابی ا

در شرایط اضطراری دارند باید برمبنای مقررات حقوق بشر، مخصوصا میثاق  هادولتاختیاراتی که 
در مقابله با بحران پاندمی بیان نمودکه  توانمیباشد. مثال بارزرا  و سیاسیی حقوق مدنی المللبین

                                                           
1 The International Covenant on Economic. Social. and Cultural Rights )ICESCR(   
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بعضی از مقررات حقوق بشری را به تعلیق درآورد اما این محدودیت ها باید الزامات قانونی، 
برطبق اساسنامه  هادولتضرورت وتناسب را برآورده سازد وتبعیض آمیز نباشد. واضح است که 

برای شهروندان  بر سالمتی مکلف به فراهم نمودن حق المللبینو مقررات  1سازمان بهداشت جهانی
به طور یکسان  هادولتی برای همه المللبیند بر اساس استانداردهای بایمیند و این حق باشمی خود

با استانداردهای قابل قبول نیازمند به  بر سالمتو بدون تبعیض اعمال شود. هرچند تدارک حق 
بر حق بتوانند  هادولتاز یک سطح قابل قبول از توسعه سیاسی واقتصادی بوده تا  هادولتدسترسی 

عه نیافته به جهت فقدان ی بهداشتی را به مردم خود ارائه بدهند. جوامع توسهابتمراقو  سالمت
 انددههای بهداشتی مناسب درارائه حق بر سالمت با استاندارد مناسب ناتوان بوساختزیر

، ی اقتصادی جامعهاتحریماعمال .و اما در این حین (Hasanzadeh,2021:4)؛(4 :1400 ،هزادحسن)
را  هادولتشود، اما نمی هادولتی و میان المللبینهرچند موجب ایجاد وضعیت جنگی در روابط 

وضعیتی دوگانه ازجنگ و حالت  هاتحریمسازد. در واقع اعمال این از حالت روابط عادی دور می
 ،و همکاران زادهحبیب) کندهدف وکشور تحریم کننده ایجاد می عادی در روابط میان کشور

  (.Habibzadeh, 2018:816)؛(816: 1401
 یالمللبیندراسناد  بر سالمتجایگاه حق  -4-1

ی ازماهیت جهانشمولی حق سالمت دارند، و با توجه به اینکه المللبینبا استداللی که حقوقدانان 
این حق از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی است و به صیانت نفس افراد یک جامعه مرتبط است، 

حق غیر قابل نقض وتخطی دانسته شده است و در خصوص ارزش قواعد آمره و در عرصه این 
و منافع اساسی جامعه  هاارزشقواعد آمره غلبه ناپذیرند و دربرگیرنده » گفت: توانمی المللبین

یی هاارزشی المللبیندرجامعه . «ندباشمیی هستند و تحت هیچ عنوان قابل تخطی نالمللبینمشترک 
با عقد معاهده ای خاص مورد معامله  توانمیرا ن هاارزشی وجود دارد که این بر سالمتند حق مان

تشخیص داد.تا  توانمی المللبینقرار داد. مصالح و منافع عمومی را از ساختار و ماهیت حقوق 
نظم کننده اشد به این علت باطل است که مختلمعارض با قاعده آمره ب ایامهموافقتن جایی که اگر

.در نتیجه حق سالمت با نظم عمومی، (Aminzadeh, 2021:4)؛(4:1400،زادهامین) د بودخواهمیعمو
و هنجارهایی که خود مبانی قاعده آمره هستند ارتباط مستقیم دارد.احقاق حق سالمت که  هاارزش

د، تحت باشمیدر جهت صیانت از نفس یک ارزش محسوب شده و از مقوالت حوزه نظم عمومی 
اعمال تحریم یا حمایت ازحقوق معنوی مخترعین داروهای اساسی قابل اسقاط  عنوانبهیچ شرایطی ه

بر های فوق حق (. با توجه به تحلیلFalsafi,(27-2001:26 ؛(26-27: 1380،فلسفی)دباشمیو تقلیل ن
جزو حقوق بنیادین بوده ودر  هاانسانزندگی همراه با کرامت  برای تضمین حق حیات و سالمت

خدشه نیست و حتی حق بر سالمت  ی قابل نقض والمللبینای اهده، توافق یا مقررهسایه هیچ مع
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 د.باشمیتوسط مردم قابل مطالبه است که چگونگی مطالبه آن خارج از مبحث مقاله 
دیگر حقوق  اولویت  از آن جایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق حیات بر

که مابقی حقوق نیز ازآن نشأت  باشدن و مهمترین حقی میتریعالی عنوانبهدارد. حق حیات 
ی حقوق المللبینمیثاق  6. در ماده دباشمیی این حق هامؤلفهاز ی نیز یکی بر سالمتوحق  گیرندمی

کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد  6اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  3مدنی و سیاسی و ماده 
مورد حمایت و  هادولتهمه  جانباز حقی ذاتی  عنوانبهو  1ه گذارده شدهی برآن صحالمللبین

 :Zamani & Zanganeh Shahraki, 2014)؛(6: 1393،شهرکی و زنگنهزمانی تأکید قرار گرفته است )
( اعالمیه جهانی 1) 25و ماده  2ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیالمللبینمیثاق 12در ماده (.6

 روانی را جسمانی و بر سالمتحق هرشخص  تا خواسته شده استی عضو هادولتحقوق بشر از
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و رسمیت بشناسند.ه دارد ب بر حیاتکه ارتباط تنگاتنگی با حق 

 تعیین داروهای حیاتی و اساسی را که دسترسی به آنها در زمرۀ حقوق بنیادین حق سالمت 3فرهنگی
هر بر همین اساس اضافه نموده و  4ای اساسی سازمان بهداشت جهانیبه لیست داروهرا  د،باشمی

 خواهد و فوری به آن جزء تکالیف کشورها دسترس سریع ،دارویی که در این لیست قرار بگیرد
 و یهنجار یمحتوا مورد در یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد تهیکم 14 شماره یعموم نظر .بود

 دکنمی فیتعر جامع صورت به را حق نیا ،یسالمت بر حق خصوص در هادولت یالمللبین تعهدات
 تیامن همچون سالمت در موثر یاصل عامل به بلکه ،یبهداشت یهامراقبت به فقط نه را آن واقع در و

 کردیرواین البته که ددهمی میتعم یسالمت به مربوط اطالعات و مسکن شرب، قابل آب ،ییغذا
 موارد نیتام گر،ید یسو از. دشومی شامل زین را یپزشک زاتیتجه و دارو ارسال ته،یکم جامع

 و یکیزیف یدسترس در زیآم ضیتبع تیمحدود جادیا بدون یسالمت بر حق نیتام یراستا در مذکور
 ؛(13: 1401 ،و دیگران زادهحبیب) شود گرفته نظر در ییدارو و یبهداشت اقالم به یاقتصاد

(Habibzadeh et.al., 2022: 13.)  

 و یفرد حق کی عنوانبه یالمللبین و یمل سطح در که است یحقوق از یبر سالمت حق لذا
 و آموزش مانند حقوق ریسا از یمندبهره ساز نهیزم آن از یبرخوردار و دشومی شناخته یاجتماع

 افراد هیکل( 1966) یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق یالمللبین ثاقیم بر اساس و است کار
 مذهب، نژاد، ت،یمل سن، پوست، رنگ جنس، نظر از یضیتبع گونههیچ بدون حق نیا از ستبایمی

                                                           
پروتکل اختیاری حقوق مدنی وسیاسی ، ماده یک 6،2،1برخی دیگر از اسناد ناظر برحق حیات عبارتند از: موارد  .1

 .و..کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر4اعالمیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسانی، ماده 
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). General Comment 12, para. 
37. 
2. Committee on Economic, Social and Cultural Rights )CESCR(. 
3. WHO Model List of Essential Drugs 
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 Dastafkan)؛(21: 1399 ،و دیگراندست افکن )گردند  مندبهره مشابه موارد و یاسیس دگاهید هر با
et.al., 2020: 44.) 

 (19 کوویدی و اثرآن برحق بر سالمتی )المللبینی هاتحریمدامنه  -4-2
بر دارای اثری مستقیم و منفی برحقوق بشر مخصوصا حقوقی مانند حق  هاتحریماز  برخی

، حق بربهداشت، حق بر دسترسی به غذا ونظایرآن دارند. در همین زمینه بر سالمت، حق حیات
در تحلیل دامنه اعمال  المللبینقواعد مهم حقوق  عنوانبه، تبعیضعدمو اصول تناسب، ضرورت 

علیه یک کشور نقش بسزائی دارند، تا مانع از نقض حقوق بشر دوستانه و  ی اقتصادیهاتحریم
اصل ضرورت بیان می دارد که کشور jerg et.al.., 2018: 5).حقوق بشر درکشور هدف شوند )

یی است که جهت دستیابی به اهداف هاتحریمصرفا قادر به اعمال آن دسته  هاتحریماعمال کننده 
ند واما معیار تناسب جهت اعمال محدودیت برمیزان آسیب باشمیی ضروری المللبینمشروع 

د.این اصل محدود کننده ابعاد باشمید که ذیل اصل ضرورت، اعمال آن ضروری باشمیوخسارتی 
د. چراکه در مواردی که اعمال تحریم ضروری باشمیخسارت ضروری درجهت رسیدن به هدف 

اگوئه ی دادگستری در پرونده نیکارالمللبینسب باشد.دیوان است، این اعمال نباید فراتر از میزان تنا
خوبی بیان کرده است مطابق نظر های اتمی، معنی اصل تناسب را بهو مشروعیت استفاده از سالح

دیوان اصل تناسب آن است که مانع از وارد کردن خسارتی  بیش ازآنچه که به جهت دستیابی به 
 . ((ICJ Rep, 1986: para.194هدف مشروع نظامی الزم است، باشد

د؛ باشمی هادولتاساسا تحریم خارج از چارچوب ملل متحد، در مغایرت با اصل همکاری بین 
شورای حقوق بشر نیز به آن پرداخته شده  2014اکتبر  13و این نکته ایی است که در قطعنامه مورخ 

یکجانبه(، مغایر منشور ملل متحد  )تحریمهادولتاست. مطابق این قطعنامه، اعمال وقوانین یکجانبه 
د رسمید و بنظر باشمیاصل همکاری  از جمله هادولتمیان  آمیزمسالمتو اصول حاکم بر روابط 

ی یکجانبه جدید، در زمان هاتحریمیا تدوین  انددهکه از قبل وضع ش اییکجانبهی هاتحریمتداوم 
د. مثال بارزآن، باشمی هابیماریمقابله با این نوع  در هادولتدر تضاد با تعهد  هابیماریشیوع اپیدمی 

 بر اساسد. باشمی هابیماریی یکجانبه آمریکا با تعهد به همکاری درکنترل اپیدمی هاتحریممغایرت 
مجمع عمومی، مقابله با آثار بیماری کرونا از جمله آثار اقتصادی آن، نیازمند  270/74قظعنامه 

است. برا ین همکاری در قطعنامه  پذیرآسیبکشورهای  ویژهبه همکاری تمامی کشورها باهم و
ی از حق های بر سالمتدر مورد بیماری ابوال نیز تأکید شده بود. حق 2014شورای امنیت سال 2177

 2د. در راستای ماده باشمیاز عوامل تحقق این حق  هادولتمهم بشری بوده که توانایی اقتصادی 
د که سعی خود را از طریق گردمیهرکشور طرف این میثاق متعهد »میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی

ی اقتصادی وقنی با حداکثر منابع موجود خود به منظور هاطرحه در ویژهبی المللبینهمکاری 
ی یکجانبه آمریکا هاتحریمیکی ازاهداف «. دستیابی به حقوق شناخته شده در این میثاق بکار بندد
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جهانی است. از این جهت راه  با جامعهی ایران المللبینی اقتصادی هاهمکاریعلیه ایران قطع 
ی اقتصادی ایران که یکی از مهمترین آنها فروش نفت است، با مشکالت متعدد روبه هاهمکاری

با مشکل  هاماریبیی در اپیدمی بر سالمتمسائل اقتصادی تحقق حق  دلیلبه ،رواینرو شده و از 
اهمیتی دو چندان  هابیماریدارو و تجهیزات پزشکی در زمان اپیدمی روبرو خواهد شد. عدم تحریم 

خود اعالم کرد،که مسائل  2020مارس  31دارد. هرچند که وزیر امورخارجه امریکا در سخنرانی 
بشر دوستانه باید معاف از تحریم باشند، این موضوع که چه مقدار ایاالت متحده آمریکا به موضع 

مسائل بشردوستانه پایبند است، از بررسی قوانین این کشور در خصوص  خود در زمینه عدم تحریم
د. نهادهای صادرکننده اقالم بشردوستانه به ایران شومیمشخص  هاتحریممعافیت اقالم پزشکی از

ی تأیید یه کتبی از وزارت خزانه داری آمریکا مال اقدام گروه شده خواسته ملزومات بر عالوه باید
نمایند. با وجود این ساز وکارهای پیچیده و زمان بر در جهت صادرات دارو و اقالم پزشکی به  خذا

 زادهحبیب) ایران عمال از رعایت حقوق بشر نسبت به مردم ایران بطور صریح چشم پوشی شده است
 (. Habibzadeh et.al.,  2022: 9-10)؛(10-9: 1401 ،و دیگران

 المللبیندرحقوق  هادولتی المللبینمفهوم مسئولیت  -4-3
ی المللبینجامعه  عضو عنوانبهو  بوده ، آزادمستقل هستنددارای حاکمیت  هادولتازآنجا که 

ضرر و زیانی به دیگر  ایجاداگر رفتار دولتی باعث . رعایت نمایند را هادولت حقوق سایرست بایمی
مطرح نمودن آن اقدام مسئله مسئولیت دولت توانند با گردد، تابعان می المللبینتابعان فعال حقوق 

و است  المللبینحقوق  ی اصلی بنیادین درالمللبینواردکننده خسارت را پیش بکشند. مسئولیت 
 :Raee, 2014) ؛(17: 1393،راعیی است )المللبینبیانگر رفتار خالف رویه عرفی موجود در جامعه 

)ابراهیم گل، ی آن دولت را در پی دارد المللبین مسئولیت ،ی دولتالمللبینمتخلفانه  هر فعل. (17
جبران رابطه ه (. بنابراین همیشه میان عمل، خسارت و تعهد بIbrahim Gol, 2020:303)(؛ 303: 1400

و  استمراتب بیش از جامعه داخلی ه ی بالمللبینجایگاه مسئولیت در جامعه  .وجود داردمستقیمی 
هم که دارای شخصیت  را المللبینباشد، بلکه دیگر تابعان حقوق روابط بین دول نمی ناظر بر صرفاا

ی ارج نهاده و المللبینبنابراین امروزه هرقدر به نهاد مسئول . گیرددر بر می هستند یالمللبینحقوقی 
ی گام المللبینقواعد و فنون آن بهتر شناسانده شود و در راه توسعه و تحول نظام حقوق مسئولیت 

 ،ضیائی بیگدلیگردد )فراهم می المللبینزمینه اجرای بهتر و موثرتر مقررات حقوق  ،دبرداشته شو
 .(Ziyaee bigdeli, 2008: 16-19) ؛(19-16: 1389
 )ناشی از تحریم( هادولتی المللبینمبانی ایجاد مسئولیت  -4-4

دارند، اما تالش ی بیشتر جنبه حقوقی عرفی المللبینباتوجه به اینکه قواعد مربوط به مسئولیت 
 ؛(17: 1393 ،شهرکی و زنگنهزمانی است ) گردیدهزیادی جهت تدوین این مقررات انجام 

(Zamani & Zanganeh Shahraki, 2014: 17.)  بررسی در هاسالپی  در المللبینکمیسیون حقوق 
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ی المللبینطرح نهایی خود را پیرامون مسئولیت  2001در سال  ،یالمللبینقواعد مسئولیت  ارتباط با
است که همه اشخاص حقوقی  لالملبینارائه نمود. این طرح برگرفته از قواعد عرفی حقوق  هادولت

اعم از  المللبینی را به تمام تابعان حقوق المللبینتوان حقوق مسئولیت شود و میرا شامل می
  (.Heydargholizadeh, 2018: 8) ؛(8: 1397 ،زادهقلیحیدر) داد میمتع هاسازمانو  هادولت

ی و المللبینوجود دو عنصر نقض تعهد  ،(2001)  هادولتطرح مسئولیت  2ماده  بر اساس
طرح کمیسیون حقوق  1ماده  بر اساسو  ی الزم استالمللبینقابلیت انتساب برای تحقق مسئولیت 

ی المللبینهر فعل متخلفانه  2001مصوب سال 2هادولتی المللبینمسئولیت  در خصوص 1المللبین
آنها موجب از جمله تعهداتی که تخطی از  .دشومی هاتدولی المللبینموجب مسئولیت  هادولت

اشاره کرد، همکاری 3منشور ملل متحد 1ماده  3به بند  توانمید گردمیی المللبینفعل متخلفانه 
ی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشر دوستی المللبینا با یکدیگر در حل مسائل کشوره

شوند و در  مندبهرهی اساسی بدون تبعیض هایو آزادبتوانند از حقوق بشر  هاملتند تا همه باشمی
ی اولیه و ثانویه، دسترسی مردم کشورهای هدف را به اقالم پیشگیر یکجانبه ی هاتحریمشرایطی که 

ند، عالوه بر نقض کنمییا فراگیر مسدود  و العالجصعبی هابیماری ویژهبه هابیماریو درمانی 
اصل همکاری، حق سالمت و حیات افراد یک جامعه نقض شده وکلیه کشورهای مشارکت کننده 

ی اولیه و ثانویه، به میزان مشارکت در ورود آسیب های جسمی، روانی و مالی مسئولیت هاتحریمدر 
 2001در سال  هادولتی المللبینند. در طرح نهایی مسئولیت باشمیداشته و ملزم به جبران خسارت 

ی گردید. در حقیقت تعهدات اساسی المللبین، عبارت نقض شدید جایگزین جرم 41و40 در مواد
کر قاعده آمره ذ عنوانبه، موردی که درکنوانسیون وین المللبینبه موجب حقوق  هادولتو مبنایی 

هرآنچه که مربوط به منافع اساسی ابناء بشری  شده است، تحت هیچ شرایطی قابل نقض نیست و
 ند. شومیاست هم جزء این قواعدآمره محسوب 

ی مربوط به حق حیات، المللبینی اولیه و ثانویه و نقض قواعد هاتحریمحلیل دیگری که از ت
ارائه نمود این است که در صورت  توانمی( هابیماریدرشرایط اپیدیمی  ویژهبهسالمت و بهدشت )

مصداق جرائم علیه بشریت بوده و قابل رسیدگی  عنوانبهیی با ویژگی های انسدادی هاتحریماعمال 
ی ناقض حق بر سالمت هاتحریمند. کشور هدف برای مقابله با باشمیی کیفری المللبینتوسط دیوان 

ی شهروندانش بر سالمتا غیرقضایی احترام به حق قضایی ی وفصلحلی هاروشند از طریق توانمی
 توانمیرا مطالبه نماید. مراجعی که جهت مطالبه رعایت حق سالمت شهروندان در طول تحریم 

ی دادگستری، دیوان دادگستری المللبینطرح دعوی نمود با شرط وجود شرایط صالحیتی، دیوان 
ی بارز خروج هانمونه از جملهند. اع تحریماتحادیه اروپا و نهادهای قضایی داخلی کشورهای واض
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ملی  های صادرات وصنعتی شریف، بانک ی خروج دانشگاهطرح دعو واسطهبهاز لیست تحریمی 
 یالمللبین یهاسازمان تیسئولاما م (.Aminzadeh, 2021: 8-9)؛(8-9: 1400،زادهامین) ندباشمی و...

 در یاساس داروهای و زاتیتجه اطالعات، انتقال و نقل تیریمد در یجهان بهداشت سازمان هویژبه
 قابل و مهم مسئله میتحر تحت کشورهای هویژبه کشورها همه مورد در ریفراگ های مارییب طیشرا
 هر جبران دنبال به یالمللبین یهاسازمان و هادولت یالمللبین تیمسئول حقوق اساسا. است یتأمل

 یعنی است آمده وجودبه یالمللبین تعهدات نقض دنبال به که است یفعل ترک ای فعل آثار گونه
 مورد در یتیمسئول نیچن. دشومی وارد هاملت به که یجینتا و آثار خصوص در بودن پاسخگو

 شده نییتب هم یالمللبین یهاسازمان مورد در تیمسئول بحث امروزه. است شده تیتثب هادولت
 به ملزم و مشخص فعل انجام در ریتأخ ای فعل  ترک ای فعل مسئول توانمی را سازمان کی و است

  (.Habibzadeh et.al., 2022: 296 ) ؛(296: 1401،دیگران و زادهحبیب) دانست خسارت جبران
 

 گیرینتیجه
ملزم بوده  المللبیندر راستای تعهدی کلی به تعامل و همکاری در چارچوب حقوق  هادولت

ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا المللبینمیثاق و با توجه به اسناد حقوق بشری مانند 
مقررات حقوق بشری سازمان جهانی بهداشت نه تنها متعهد به اتخاذ تصمیمات معقوالنه در تأمین 

کلی به برداشته  صورتبهد بایمیند، بلکه باشمی هادولتاقالم دارو و تجهیزات پزشکی برای سایر 
وانمندتر شدن برای رویارویی با ابعاد اقتصادی ناشی شدن موانع اقتصادی کشورها جهت ت

ی المللبینی هاتحریماز   کی چیه اساساباتوجه به بررسی های انجام شده  کمک کنند. هاتحریماز
 هاتحریمفرضی هم این  صورتبهند. چنانچه باشمیذکرشده در متن مقاله از عوامل رافع مسئولیت ن

ی هادولت، تعهدات هاتحریمقانونی بودن اصل ، به جهت غیرعامل اجبار تلقی نماییم صورتبهرا 
ی دولت المللبینطرح مسئولیت  نویسپیش بر اساسد رسمیبه نظر  رواینثالث استوارخواهد بود. از 

ه ویژبهی، عدم تطابق کشورهای ثالث با تعهداتشان در برابر کشورهای هدف المللبینو عرف 
ی را فراهم المللبینیرقابل پذیرش است و موجبات مسئولیت ی یکجانبه، غهاتحریمدرمقوله 

د باشمیی یکی از حقوق اساسی مطرح در مباحث حقوق بشری بر سالمتبی تردید حق  .دسازمی
 ند. باشمیموظف به حفظ وکمک به تأمین آن  هادولتی و تمامی المللبینکه جامعه 

ی اقتصادی هاتحریمق بشری در اعمال بنابراین کشورها موظف به رعایت استانداردهای حقو
ی المللبینند. همچنین اسناد باشمیبر حقوق مردم کشور هدف  هاتحریمعلیه کشور هدف وتأثیر آن 

د هرچه بیشتر به سمت به رسمیت شناختن وظایف و تکالیف حقوق بشری برای بایمیحقوق بشری 
ی اقتصادی فراگیر علیه دیگرکشورها هاتحریماقدام به اعمال  یکجانبه کشورهایی که به صورت 

 تیمسئول در خصوص المللبین حقوق ونیسیکم طرح 1 ماده بر اساس و ند، حرکت نمودهکنمی
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 تیمسئول موجب هادولت یالمللبین متخلفانه هر فعل 2001سال مصوب هادولت یالمللبین
 یالمللبین متخلفانه فعل موجب ازآنها یتخط که یتعهدات از جمله. دشومی هادولت یالمللبین
 حل در گریکدی با کشورها یهمکار .کرد اشاره متحد منشورملل 1 ماده 3 بند به توانمی دگردمی

 بتوانند هاملت همه تا ندباشمی یدوست وبشر یاقتصاد یها جنبه یدارا که هستند یالمللبین مسائل
  .شوند مندبهره ضیتبع بدون یاساس یهایو آزاد بشر حقوق از

 دیشد نقض عبارت ،41و 40درمواد 2001 سال در هادولت یالمللبین تیمسئول یینها طرح در
 حقوق موجب به هادولت ییمبنا و یاساس تعهدات قتیحق در .دیگرد یالمللبین جرم نیگزیجا
 یطیشرا چیه تحت است، شده ذکر آمره قاعده عنوانبه نیو ونیدرکنوانس که یمورد ،المللبین

 قواعدآمره نیا جزء هم است یبشر ابناء یاساس منافع به مربوط که وهرآنچه ستین نقض قابل
 جرائم مصداق عنوانبه یانسداد یها یژگیو با ییهاتحریم اعمال صورت در .ندشومی محسوب

 مقابله یبرا هدف کشور. ندباشمی یفریک یالمللبین وانید توسط یدگیرس قابل و بوده تیبشر هیعل
 ییرقضایغ ای ییقضا وفصلحل یهاوشر  قیطر از ندتوانمی سالمت بر حق ناقض یهاتحریم با

 .دینما مطالبه را شهروندانش یسالمت بر حق به احترام

 
 منابع فارسی

ی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق المللبین(. مسئولیت 1400ابراهیم گل، ع. ) .1
 .انتشارات شهر دانش :نارهت. المللبین

در پرتو  یمنشور یهاتحریم تیمشروع یحقوق ی(. بررس1396ع. ) ،یاصغرخان ،.اخوان، ح .2
، از جرم و قانون یریشگینامه پ ژهیو ؛یمجله علوم اجتماع ران،یا هیعل یالمللبینو  یقواعد داخل

 .1396، زمستان 11جلد 
 .1391تا  1381از سال  رانیآن بر تعامل ا ریو تأث هاتحریمها و (. مجازات1391ن. )اشرفی،  .3

 مدرس تهران. تی، دانشگاه تربارشدکارشناسی نامهپایان
در  یو سازمان بهداشت جهان هادولت یالمللبین تیمسئول یابعاد حقوق (.1400، ا. )زادهامین .4

مجله حقوق ی. المللبین یهاتحریمو  ریفراگ یهابیماری طیخصوص حق بر سالمت در شرا
 .725-740، (56)15، یپزشک

فصلنامه مطالعات  ی.(. آموزش حقوق بشر و حق بر سالمت و بهداشت عموم1399ح. ) ،یباقر .5
 .73-53 ،(1)16 ،یالمللبین

جانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایاالت متحده و های یک(. اثر تحریم 1383) .فر، میبهروز .6
 .195-239، 9(33) ،مجله تجارتبازارهای جهانی انرژی. 

 یبا توجه به تحوالت اساس هاتحریم(. تحوالت 1390ن. ) ،یتوکل ،ع. ،یکازرون ینیتدا .7
 . 114-91، یالمللبینو  یاسیس یکردهایرو. ریاخ یهادهه
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بر تعهد به  کایآمر ینیفراسرزم میآثار تحر(. 1401یکتافر، م. ) ،، ت.، پیری، م.زادهحبیب .8
فصلنامه . (19دی)کوو ریفراگ یهابیماریدر زمان  یپزشک زاتیدارو و تجه نیدر تأم یهمکار

 .296-275(، 1)52، مطالعات حقوقی عمومی دانشگاه تهران
 دیکوو یماریبر ب دیبا تأک یالمللبینمعاهدات  دگاهیحق بر سالمت از د (.1400) .ه،زادحسن .9

 (.15)56. مجله حقوق پزشکی. 19
 یمتحده برا االتیدولت ا یالمللبین تی(. مسئول1397، ج. و قائم پناه، س )زادهقلی دریح .10

-219(، 43)14 ،یاسیمجله علوم س. رانیا یاسالم یجمهور هیعل کجانبهی یهاتحریماعمال 
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 نامهپایان. المللبیندر حقوق  سمیتحول مفهوم ترور ریس ی(. بررس1393، ج. )زادهقلی دریح .11
 . . دانشگاه مراغهیدانشگاه آزاد اسالم ،المللبینحقوق  ارشدسیکارشنا

 یجمهور هیهمه جانبه عل یهاتحریماعمال  یبرا کای(. راهبرد آمر1392) .، جزادهقلی دریح .12
کنفرانس  نیمجموعه مقاالت چهارم. المللبینمنطقه از منظر حقوق  یو کشورها رانیا یاسالم

 .نیقزو ینیامام خم یالمللبیندانشگاه  :نیوزق ،و جهان رانیا نیتحوالت نو یمجاز یالمللبین
قم: . هییها در قوه قضادولت در قبال رفتار افراد و گروه یالمللبین تیمسئول(. 1393م. ) ،یراع .13

 .ینیامام خم یو پژوهش یانتشارات مؤسسه آموزش
ناقض حقوق بشر: از چالش  یالمللبین یهاتحریم(. 1393) .س ،یزنگنه شهرک ،.س.ق ،یزمان .14

-61و دوم:  ستی. سال ب67شماره  ،یفصلنامه استراتژ. یالمللبین تیتا مسئول یقانون تیمشروع
33. 

 یهادولتنقض تعهدات  عنوانبه هاتحریم(. 1397ک. ) ،یآباد بیس.غ. و غر ،یزمان .15
 .40 . شماره11. جلد یفصلنامه حقوق پزشکاز حقوق بشر.  تیحما یبرا یللالمبین

و  ی. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ سیعموم المللبین(. حقوق 1387م.) ،یگدلیب ییایض .16
 . کمی

بر بهداشت، سالمت جسم  هامیتحر میمستق ری(. تأث1390ح. ) ،یرازیشم.، ابوالحسن ،یعبدالله .17
 .245-229(:3)28 ،یراز یمجله علوم پزشکو روان. 

ی. اقتصاد یهاتحریمدر اعمال  تیامن یشورا یحقوق یهاتیمحدود(. 1388سیری، م. )فرخ .18
المللی معاونت حقوقی و امور مجلس  نشریة مرکز امور حقوقی بین .المللی مجلة حقوقی بین
 .58ـ29، 39،1387سال بیست و پنجم، شمارۀ ، ریاست جمهوری

 یبررس. هاتحریم یساز یانسان یبه سو یگامزمان و دامنه: تیمحدود(. 1395فرخی، م. ) .19
 .25-233(، 53)32، المللبینحقوق 

بر  دیبا تاک یبر عوامل قدرت مل یالمللبین یهاتحریم ری(. تاث1394ح. ) ،یهشیمختار .20
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 ،کیتیفصلنامه ژئوپل. رانیا یاسالم یجمهور هیسازمان ملل متحد عل تیامن یشورا یهاتحریم
11(2)، 1-19. 

ی؛ تاملی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخالقی انسان حق صلح و منزلت(. 1380) ه. ی،فلسف .21
 .121-63(:27-26) ،رانیا یاسالم یجمهور المللبیندفتر خدمات حقوق . و بشریت

: تضاد رانیا هیعل کایآمر کجانبهی یهاتحریم(. 1393ا. ) ،یمحمد ،ف.، جوکار، ف. ،یموسو .22
 .19-1 ،(14)16 ،یحقوق عموم قاتیفصلنامه تحق .حقوق بشر استیدر گفتار و س

-یاسیبر حقوق س یاقتصاد یهاتحریم ری(. تأث1400ع. ) ،یس. و دولت آباد ،یموسو .23
 ،(1)10 ،یجهان استیس یفصلنامه علم ی.سالمت شهروندان کره شمال تیو وضع یاقتصاد

221-254. 
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