بررسی مسؤلیت ایاالت متحده آمریکا ناشی از تحریم های
اقتصادی ایران
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چکیده
در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانهای وبا
هدف «بررسی مسولیت ایاالت متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران به انجام
رسیده بر این اصل حقوقی استوار بوده که اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به
دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گردد یا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان
نادیده انگاشته وموجب نقض یک تعهد بین المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتارمی
توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکشند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحریم های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران به طور یک
جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین
حقوق بین المللی و حقوق بشری است ،همچنین ناقض توافقات وتعهدات دوجانبه از جمله:
عهدنامه مودت  ،1955بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام  2016که موجب ورود خسارت
های مادی و معنوی بر جمهوری اسالمی ایران شده و حق حیات و سالمت و بهداشت مردم و
بیمارانی که در کشور ایران را نقض نموده و طبق اصول حقوقی ایاالت متحده آمریکا مسئول
جبران خسارات وارده میباشد.
واژگان کلیدی :رژیم تحریم ،مسئولیت بین المللی،ایاالت متحده ،ایران
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مقدمه
در پی تحریم های اقتصادی ،ابعاد مختلف حقوق مندرج در میثااق باین المللای حقاوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات مورد تضییع قرار میگیرند و عملکارد
نظام های رفاهی ،آموزشی و بهداشتی در زمینه هایی از قبیل حق کار ،غذا ،استانداردهای
مناسب زندگی و ...به شدت تحت الشعاع قرار گرفته و مختل گردید و دشوار شدن نقال
و انتقاالت مالی به کاهش واردات دارو در ایران انجامیده است .عالوه بر ایان ،باه علات
محدودیت شدید دسترسی دولت ایران به منابع ارزی مسئله تأمین ارز بارای خریاد دارو
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دشوار گردید و بطور جدی بر قابلیت و ظرفیت هاای کشاور ایاران بارای دسترسای باه
خدمات بهداشت و درمان ،دارو و ملزومات پزشکی تأثیرگذار باوده اسات .تحاریم باه
معنی اعمال محدودیت های یک دولت یا جامعة بین المللی علیه یک کشور یا یک گروه
است که مهم ترین نوع آن ها تحریم اقتصادی است .در حقیقات ،تحاریم هاای ماذکور
تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند دولت به منظور ایجاد تغییر در سیاست هاای آن
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کشور یا حداقل بازگو کنندة نظر یک دولت دربارة این قبیال سیاسات هاا مای باشادآآل
کجباف؛ انصاریان )12 : 1393 ،منظاور از تحاریم هاای یاک جانباه ،محادویت هاا و
ممنوعیت هایی است که یک دولت بر دولت یا دولت هایی وضع می کند .در این فرآیند،
دولت ها جدا از قطعنامه های شورای امنیت به محدودیت یا قطع روابط با دیگار دولات
ها مبادرت میورزند .منظور از تحریم های چندجانبه آبین المللی)تحریم هایی است کاه
دولت ها در قالب تصمیم جمعی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساا

مااده 41

منشور یا مانند اتحادیة اروپا بر دولت یا دولت هایی وضع می کنند .مطلب مهمی کاه باه
این پژوهش مرتبط میشود آن است که «تحریم های اقتصادی به طور مسالم فشاارها و
ساااختی هااااای قاباااال توجااااه بااار شااااهروندان عااااادی کشااااور هاااادف وارد
میکند»آ)Tzanakopoulos,2011 : 82

 .1رژیم تحریم
شناخت درست و کامل از مفاهیم یک پژوهش ،در درک صحیح و تجزیه و تحلیل دقیاق
موضوع ،نقشی حیاتی دارد؛ لذا در این فصل برآنیم تا با تعریف و تبیاین مفااهیم اصالی
پژوهش ،به این مهم دست یابیم.در این راستا ،کلید واژگان اصلی تحقیق مورد برررسای
مفمهومی قرار گرفته و منظور نگارنده از بکاربردن ایان واژگاان و اصاطالحات تبیاین و
تشریح خواهد شد.
مفهوم تحریم
اصطالح تحریم1عبارت است از نوعی امتناع نظاام یافتاه از برقاراری رواباط اجتمااعی،
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سیاسی ،اقتصادی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجااد
رفتار مورد قبول با وجود این ،کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین المللی رایج است
و کاالها و خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت میشود.تحریم ممکن اسات عاام،
یعنی شامل همه کاالهاو خدمات و یا خاص و محدود به یک ناوع یاا دساته خاصای از
کاالها باشد آایوانز و نونام)96 : 1386 ،

بررسططی مسطط ل ت
ایطططاالت متحططط ه
آمریکططا ناشططی از

ذکر این نکته مهم است که اگرچه در تحریمها عنصری از تنبیه وجود دارد ،اما صارفاً باه

تحططططری هططططای

منظور ایجاد شرایط دشواری برای مردم کشور مورد تحریم نباوده و در واقاع هادف آن

اقتصادی ایران

ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور اسات .عاده ای نیاز مهمتارین کاارکرد
تحریم را بازدارندگی میدانندآظریف)92 : 1376 ،
تعاریف دیگری نیز از سوی نظریه پردازان حقوق بین الملل ارائه شده است .بارای مثاال
از نظر « کارتر» از موسسه اقتصاد بین الملل ،تحریم به معنای « تدابیر قهر آمیز علیه یاک
یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاستهای آن کشور است و یا دستکم بازگو کننده
نظریات یک کشاور دربااره ایان قبیال سیاسات هاای دیگاران اسات» آ Carter and

 .)Barrely,1989 : 19یا تعریف دیگری که «هافبوئر» در این خصوص ارائه داده مبنای
بر این است که تحریم های اقتصادی به معنای بازپس گیری عمدی یا تهدید باه باازپس
گیری روابط معمول تجاری یا مالی یک دولت مورد استفاده قرار گرفته اند ،که باا تغییار
در رفتار سیاسی کشور هدف همراه است .به نظار وی «تحاریم هاا دنادان دیالماسای را
1 Sanctions

-

تیزتر میکند ،مثل عوعو کردن که بدتر از گااز گارفتن اسات» آ Haufbauer, 2000 :

 .)17تحریم ها به عنوان ابزار ارتقای مناافع سیاسای یاک کشاور ،در میاان طیفای قارار
میگیرد که در یک سوی آن سخت ترین اقدامات قهرآمیز اعم از نیروی نظامی ،اقدامات
قهری و یا تهدید توسل به نیروی نظامی است و در سوی دیگر سیاسی اسات .در واقاع
تحریم ،میان طیفی از اقدامات نظامی سیاسی قرار میگیرد .بنابراین هنگامی که از طرفای
تدابیر نظامی افراطی به نظر میرسد و از طرف دیگر اقدامات سیاسی چندان کاه بایاد و
شاید کارا و مؤثر نیستند ،از ابزار تحریم استفاده میشود آسمیعی.) 14: 1389 ،
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در انتهای بحث الزم است بیاان شاود کاه مفهاوم تحاریم از منظار نگارناده ممانعات و
خودداری یک یا چند کشور از برقراری رواباط اقتصاادی ،سیاسای و اجتمااعی باا یاک
دولت یا کشور خاص ،به منظور اعمال فشار و حصول نتیجه دلخاواهآاعم از سیاسای یاا
غیر سیاسی) است .این مفهوم در نوشتار حاضر به طور اخص در نظر گرفته شده اسات.
یعنی تحریم های یک جانبه ایاالت متحده آمریکا و پیاروی برخای کشاورهای دیگار را
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دربرمیگیرد.
انواع تحریم
تحریم های اقتصادی را با توجه به معیارهای مختلفی تقسیم بندی میکنند.اعمال تحریم
با توجه به تعداد شرکتکنندگان به سه نوع :یکجانبه ،چندجانبه و جامع آفراگیر) طبقاه-
بندی میشود .در تحریم یکجانبه اغلب تحریم را تنها فقط یک کشور در مقابال کشاور
دیگر انجام میدهد .در حالت چندجانبه ،تحریمها از سوی بیش از یک کشاور صاورت
میپذیرد؛ در این صورت ،ممکن است که دیگر کشاورها از کشاور پایشرو در تحاریم
پیروی کنند و سرانجام همة کشورها در آن درگیر خواهند شاد آمخلاص االئماه: 1393 ،
 )71نوع دیگری از تحریم ها که بر مبنای اشخاص مورد هدف تحاریم هاا طبقاه بنادی
شدهاند تحریم های هوشمند هستند .تحریم های هوشمند یا هدفمند ،اشخاص حقیقی یا
حقوقی دولتی و غیر دولتی را که تغییر رفتارشان مورد نظار اسات ،هادف تحاریم قارار
میگیرند آسمیعی.)23 : 1389 ،

در طبقه بندی دیگر که دامنه شمول تحریم ها مالک آن است ،تحریم به دو ناوع تحاریم
های اولیه و ثانویه تقسیم بندی میشوند .در صورتی که تحریم تنهاا باه رواباط باین دو

کشور مربوط شود ،به طوری که کشوری اتبااع خاود را از برقاراری تجاارت یاا تباادل
خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگاری ممناوع کناد ،ایان تحاریم
اصطالحاً « تحریم اولیه یا ابتدایی » نامیده میشود .اما گاهی ممکن اسات کشاور اعماال
کننده تحریم ،دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگاانی ماالی و ساایر
ارتباطات با کشور هدف تحریم نیز جلوگیری نماید ،که به ایان ناوع تحاریم اصاطالحاً
«تحریم ثانویه» گفته میشود.آ سمیعی) 23 : 1389 ،
تحریم ها بر مبنای موضوع محدودیت های ایجاد شده ،به تحریم های اقتصادی ،تحاریم
های نظامی ،تحریم های مسافرتی ،تحریم سیاسی و تحاریم هاای فرهنگای نیاز تقسایم
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شدهاندآسمیعی) 23 : 1389 ،
موضوع تحریم ها اگر چه عمدتاً اقتصادی است اما تحریم های اقتصاادی نیاز خاود باه
انواع مختلف تحریم های بازرگاانی -تجااری ،تحاریم هاای ماالی ،محادودیت انتقاال
تکنولوژی طبقه بندی شدهاند .تحریم بازرگانی شامل محدود کاردن واردات و صاادرات

بررسططی مسطط ل ت

به کشور مورد نظر است .تحریم مالی ،به موضاوعات پاولی میپاردازد و عمادتاً شاامل

ایطططاالت متحططط ه

مواردی همچون مسدود کردن دارایی های دولت و ایجااد محادودیت در دسترسای باه

آمریکططا ناشططی از
تحططططری هططططای

بازارهای مالی خارجی ،محدودیت یا ممنوع کردن اعتباارات و وام هاا و مسادود کاردن

اقتصادی ایران

پرداخت های انتقالی بین المللی و فروش و تجارت خارجی کاال است.
 .2تحریم های یک جانبه آمریکا
این تحریم ها در سال  1394و با امضای برجام بین ایران و کشاورهای موساوم باه 1+5
وارد مرحله جدیدی شد .برنامه جامع اقدام مشترک آبرجام) یکی از اتفاقاات حقاوقی و
بین المللی مهم در تاریخ روابط بین الملل در حوزه علوم و فنااوری هساتهای محساو
میشود .در پی امضای این سند ،قطعنامه  2231شورای امنیت به تصویب رساید کاه بار
اسا

آن ،تحریمهای قبلی شورای امنیات لغاو شاد و کشاورهای امضاا کنناده برجاام،

موظف به اجرای کامل تعهادات منادرج در آن شادند .اماا طاولی نکشاید کاه ریاسات
جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ علی رغم پایبندی اروپاییها به برجاام ناساازگاری
خود با توافق چند جانبه بین المللی هستهای ایران را آشکار سااخت و در نهایات در 18

اردیبهشت ماه  1397دولت ایاالت متحاده آمریکاا رساماً از برجاام خاارج و بازگشات
تحریمها به صورت گذشته را اعالم نمود.

در این میان الزم به یادآوری است که صاادرات و واردات در اقتصااد کشاور جمهاوری
اسالمی ایران نقش بسیار مهمی دارد .بسیاری از کاالها و مواد اولیاه مصارفی از واردات
تأمین میگردند .همچنین پاالیشگاهها و شرکتهای نفتای در صاادرات نفات و گااز باه
صورت فعال عمل میکنند .این واردات و صادرات باعث ارتباط گسترده ایران باا ساایر
کشورها گردیده و چون تمامی این تبادالت و معامالت بینالمللای باا واحاد پاولی دالر
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صورت میگیرد ،انتظار میرود نوسانات این واحد پولی ،به شدت بازارسارمایه را متاأثر
کند .از سوی دیگر دالر یکی از بازارهای موازی بازارسرمایه در ایران میباشد که قاعادتاً
بازارهای موازی بر یکدیگر تأثیر گذارند و روند حرکتی یکدیگر را تعیین مایکنناد ،لاذا
میتوان به دو دلیال قااطع و منطقای انتظاار سارایت تالطام از نوساانات نار دالر بار
بازارسرمایه داشت ،نخست واردات و صاادرات و دوم جنباهی سارمایهگاذاری دالر در
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ایران.آساجدی)134 : 1398 ،
نتایج آماری یک پژوهش صورت گرفتاه پیراماون تااثیرات اقتصاادی خاروج آمریکاا از
برجام نشان میدهد که سرایت تالطم از قیمت دالر بر شاخص بور
همچنین شدت سرایت تالطم از قیمت دالر بر شااخص باور

تهران وجود دارد.

تهاران پایش و پاس از

انتخا

شدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا متفاوت بوده ،این شدت بعاد از

انتخا

شدن ترامپ به وضوح قابل مشاهده است ،خصوصاً که بالفاصاله بعاد از اعاالم

ترامپ به عنوان برندهی انتخابات ریاست جمهوری امریکا ،شاهد ریزش شاخص بور
تهران بودیم .سرایت تالطم از قیمت دالر به بور

تهران پیش از پیروزی ترامپ حادود

 9.65واحد بوده که این عدد بعد از پیروز شدن ترامپ در انتخابات به  23واحد رسایده
است .همچنین درصد سارایت تالطام در مجماوع باین دو ساری زماانی قیمات دالر و
شاخص بور
در شاخص بور

تهران حدود  6٪افزایش پیدا کرده است .این بررسی ها نشان میدهد که
تهران تغییر اساسی ر داده و تالطم آن به شدت افزایش پیدا کرده و

این تالطم از سری زمانی دیگری که قیمات ارز اسات ،ناشای شاده اسات .باا بررسای

صورت گرفته میتوان دریافت که در این بازه تغییر اساسی مدنظردر اقتصاد ایران ناشای
از انتخابات آمریکا بوده است آساجدی.)136 : 1398 ،

در یک جمعبندی کلی این مقاله نشان میدهد که گفتگوها و تئوریهاای سیاسای فقاط
تحلیل و بحث نیستند ،بلکه دلیل و مدرک علمی و آماری نیز دارناد .سیاساتماداران و
دولتمردان که از وابستگی نفتی ایران بخوبی آگاهناد بایاد هماواره ایان نتاایج را ماورد
بررسی قرار دهند .با توجه به نتایج بدست آمده بر اثر تحوالت سیاسای ایاران و امریکاا
بعد از برجام ،میتوان گفت در سال  1397اقتصاد ایران تحت تااثیر تحریمهاای جدیاد
امریکا آبخصوص تحریم نفتی) شدیداُ دچاار تالطام شاده کاه سارایت ایان تالطام در
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بخشهای بازرار مالی و بازار سهام بیشتر از سایر بخشهای دیگر نمایان است.
این تحریم ها عالوه بر فعالیت های اقتصادی ،ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مردم ایاران
را نیز تحت تأثیر قرار داد .از جمله وضعیت دارویی ،بهداشتی ،فرهنگای و ..و مهمتارین
این آثار را باید در ارائه کمک ها بشردوستانه در بحث وقوع بالیای طبیعی برشمرد.
 .3حقوق مسئولیت
از آنجا که دولتها دارای حاکمیت و صالحیت میباشند ،لذا میتوانند آزادانه امور خاود را
اداره نمایند و از آنجا که آنها در جامعه بینالمللای زنادگی میکنناد بایادحقوق یکادیگر
رعایت را بنمایند و اگر دولتی در اثر رفتار خود سابب ورود خساارت باه دیگار تابعاان
فعال حقوق بینالملل گاردد ،ایان تابعاان باا مطارح نماودن آن رفتاار میتوانناد ،مسائله
مساائولیت دولاات وارد کننااده خسااارت را پاایش بکشااندآبیگ زاده) 264: 1385 ،پااس
مسئولیت بینالمللی یک اصل بنیادین حقاوق بینالملال و بیاانگر رفتاار خاالف دولتهاا
میباشاادآراعی) 17: 1393 ،و بااه عنااوان مهمتاارین و اساساایترین نهادهااای حقااوقی
بینالمللی زمانی ر میدهد که یک تعهد بینالمللی از سوی یکی از تابعان فعاال حقاوق
بینالملل نادیده انگاشته و نقض یک تعهاد بینالمللای شاود؛ یعنای هار فعال متخلفاناه
بینالمللی دولت موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت میشودآابراهیم گل )3: 1389 ،کاه
در آن صورت موضوع مسئولیت بینالمللی آنها یعنی؛ وارد کننده خسارت پایش میآیاد
در چنین حالتی اگر مسئولیت آن کشور ثابات گاردد بایاد خساارت وارده را بار اساا
حقوق بینالملل جبران نماید .بنابراین همیشه میان عمل ،خسارت و تعهد باه جباران آن
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رابطه وجود دارد ،پس اهمیت و جایگاه مسئولیت در جامعه بینالمللی به مراتب بیش از
جامعه داخلی است؛ چرا که جامعاه بینالمللای محیطای اسات کاه کشاورها بار اساا
حاکمیتشااان آزادانااه تصاامیم میگیرنااد و ایاان اماار بااه طریااق اولاای بااه آزادی براباار بااا
سایرکشورها برخورد پیدا میکناد .چنانکاه پروفساور شاارل دویشار دربااره مسائولیت
بینالمللی دولتها میگوید کاه مسائولیت نتیجاه ضاروری ،مسالم و مسااوات دولتهاا یاا
کشورهاستآضیائی بیگادلی) 465: 1387 ،بایاد متاذکر گردیاد کاه باه غیار از دولتهاا،
سازمانهای بینالمللی نیز به استنتاج شخصایت حقاوقی خاود از نظار قواعاد حااکم بار
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مسئولیت بینالمللی برخوردار میباشند .در این خصوص دیوان بینالمللی دادگساتری در
نظر مشورتی خود در  11آوریل  1949در قضیه خسارات وارده به ساازمان ملال متحاد
اعالم نمود که به نظر دیوان سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک دولت اعم از عضو یاا
غیر عضو که با نقض تعهدات بینالمللی خود خساراتی را بر سازمان یا مامورین آن وارد
کرده باشد .در زمینه بینالمللی مبادرت به اقامه دعوای حقوقی نماید .باید گفت کاه اگار
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سازمانهای بینالمللی بتوانند اقامه دعوی کنند به طریق اولی به عناوان مادعی علیاه هام
میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند.این مسئله در مورد سازمانهای منطقهای نیز صدق میکند.
بنابراین مسئولیت بینالمللی نهادی نیست که فقط ناظر بر رواباط باین دول باشاد ،بلکاه
دیگر تابعان حقوق بینالمللی که دارای شخصیت حقاوقی بینالمللای هساتند ،را در بار
میگیرد و آنهاا هام میتوانناد در رواباط بینالمللای خاود موضاوع و مسائولیت حقاوقی
بینالمللی قرار گیرند .بنابراین امروزه هرقدر به نهااد مسائولیت بینالمللای ارج نهااده و
قواعد و فنون آن بهتر شناسانده شود و در راه توساعه و تحاول نظاام حقاوق مسائولیت
بینالمللی گام برداشته شود زمینه اجرای بهتر و موثرتر مقررات حقوق بینالملال فاراهم
میگردد.

 .4بررسی تطبیقی(موضوعی) تأثیر تحریم بر موضوعات حقوق بشر
مطالعه شرایط حاصل از تحریم های اعمال شده ،بر اسا

اسناد و گزارشاتی کاه وجاود

دارد ،نشان میدهد که تحریمها با زیر پا گذاشاتن اصال تماایزگزاری و تفکیاک ،اصاول
متعدد حقوق بشر و بشردوستانه را نقض میکنند.

حق حیات
حق حیات به عنوان مهم ترین وعالیترین حقی که سایر حقوق نیز از آن ناشای شاده ،در
ماااده  3اعالمیااه جهااانی حقااوق بشاار ،ماااده  6میثاااق بااین المللاای حقااوق ماادنی و
سیاسیآ ) Brownlie, 1995 : 276ماده  6کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اساناد
بینالمللی دیگربر آن تأکیاد شاده و توساط هماه کشاورها باه عناوان یاک حاق ذاتای
انسانهامورد حمایت قرار گرفته است
همانگونه که می دانیم ،انسان از نظر اخالقی موجودی غایت بالذات است که نباید ماورد
استفاده ابزاری قرارگیرد و حیات انسان در حیات بیولوژیک وی متجلی است .بار هماین
اسا

حق حیات را می توان هم حقی مثبت و هم حقی منفی تلقای کارد ،زیارا اوالً بار

اسا

بند  1ماده 6میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،حق حیات مورد حمایات قاانونی قارار
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گرفته و سلب حق حیات منع شده است .بنابراین در خصوص حق حیات می توان گفت
که ذینفع حق تک تک افراد بشری هستند که در مقابل آنها سه دسته مکلف و متعهد مای
توان تصور کرد که عبارتند از خود فرد ،افراد دیگر و دولت ها که باید این حق را تضمین
و محترم شمارند  .ثانیاً ،تحلیل حق حیات به عنوان حقی منفی نتیجه حاداقلی باه دنباال
خواهد داشت ،زیرا اگر حق حیات را فقط حقی منفی تلقی کنیم ،به این نتیجه می رسایم
که دولت ها ،خود فرد و دیگر افراد جامعه ،تکلیفی و تعهدی بر ارائه اقادامات حماایتی
رفاهی و بهداشتی برای حمایت از حق حیات ندارند .در حالی که تحلیل حق حیاات باه
عنوان حقی" مثبت" ،توجیه بهره مندی افراد از حداقل های معیشتی ،بهداشتی و آموزشی
را به دنبال خواهد داشت آشیرمحمدی و دیگران.)175 : 1396 ،
مسئله مهم دیگر در خصوص حق حیات به عنوان اولین و بنیادی ترین حق بشاری ایان
است که دیگر حق های حقوق بشری در پرتو این حق اهمیت و نمود پیدا مای کنناد .از
طرفی بر اسا

تفسیر موسعی که کمیته حقوق بشر از حق حیات ارائه داده  ،حق حیاات

دارای هر دو بعد منفی و مثبت است ،که عالوه بر الزام به ترک و اجتناا

از محرومیات

خودسرانه انسان از حق حیاتش ،بر تمام اقدامات مناساب بارای کااهش مار

و میار و

افزایش امید به زندگی ،به ویژه اتخاذ اقداماتی برای امحاای ساوتتغذیه و بیمااری هاای

بررسططی مسطط ل ت
ایطططاالت متحططط ه
آمریکططا ناشططی از
تحططططری هططططای
اقتصادی ایران

واگیردار تأکید شده است .بنابراین،به عنوان مثال می توان گفات کاه حاق دسترسای باه
داروهای اساسی یکی از استحقاقات اصلی حق حیات است.

به رغم این واقعیت،آثار فاجعه آمیز تحریمها بر حق حیات که به یقین از قواعده آماره و
تخطی ناپذیر است ،در بسیاری از تحریمها باه ویاژه در تحریمهاای جاامع ،انکارناپاذیر
است؛ چرا که فقر فراگیر ،وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود غذا و دارو در نتیجاه
تحریمها ،گسترش بیماری و افزایش میزان مر و میر را به دنبال دارد .بر اسا
نهادهای مختلف سازمان ملل ،اثرات تحریم در عراق از جمله کمبود آ
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گزارش

آشامیدنی سالم،

غذا ،دارو و امکانات اولیه زندگی ،منجر به از بین رفتن صدها هزار نفار از اقشاار آسایب
پذیر این کشور شد .در این بین زنان وکودکاان بیشاترین اثارات زیانباار و فاجعاه آمیاز
تحریمها را متحمل شدندآابراهیمی.)149 : 1384 ،
حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی
بر اسا
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اعالمیه حقوق بشر هر فردی حق دارد ،سطح زندگی ،ساالمتی و رفااه خاود و

خانوادهاش را از حیث خوراک ،مسکن ،مراقبتهای طبی و خدمات الزم اجتماعی تاأمین
کند .حق امنیت اجتماعی و برخورداری از شرایط آبرومندانه زنادگی حتای در شارایطی
مثل بیکاری و بیماری باید مورد احترام باشد .این حق در مواد  11و  12میثاق بینالمللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به صاورت مفصالتر مطارح شاده و اعضاای ایان
معاهده ،حق فرد و خانواده اش را در دارا بودن سطح مناسب زندگی و ارتقای مداوم این
شرایط ،به رسمیت شناخته و تعهد خود را بر اتخاذ تدابیر مقتضی در این خصوص اعالم
نمودهاند .تحریمها با تأثیر منفی بار تولیاد ،اشاتغال و درآماد ملای؛ باعاث باازدهی کام
اقتصادی ،توزیع کم و غیر عادالنه کاال و خدمات و ایجااد بینظمای و شاکاف اجتمااعی
گردیاده و در مجماوع ساطح زنادگی و معیشات ماردم را تنازل و آنهاا را از داشاتن
استانداردهای مناسب زندگی محروم میکند .گزارشهای آماری در مورد عراق و هاائیتی
نیز این نکته را تأیید میکند.

حق سالمت و بهداشت
حق سالمت و بهداشت و برخورداری از امکانات و خدمات پزشکی و درمانی از حقوقی
است که مورد تأکید ویژه اسناد حقوق بشر قرار دارد .میثاق حقوق اقتصادی ،اجتمااعی و

فرهنگی ،حق همه انسانها را در برخورداری از بهترین حال سالمت جسمی و روحای باه
رسمیت شناختهاندآزمانی؛ زنگنه )39 : 1392 ،و برای تأمین کامل این حاق ،کشاورها را
متعهد مینماید به منظور کاهش سقط جنین ،کااهش میازان مار

ومیار کودکاان ،بهباود

شرایط رشد سالم کودکان ،بهبود خدمات بهداشتی ،پیشگیری ،معالجه و مبارزه با بیماری
ها به خصوص بیماریهای واگیردار و شایع ،ایجاد شرایط مناساب بارای تاأمین مراکاز و
کمک های پزشکی برای عموم ،اقدامات الزم را انجام دهند .برخورداری از ایان حقاوق
در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قارار گرفتاه اسات .در گزارشاات نهادهاای
بینالمللی در مورد عراق ،تحریمها با بارهم زدن زیار سااخت هاای الزم بارای خادمات
بهداشتی و درمانی ،مر
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و میرها را به شدت افزایش داد .در این گزارشها تصاریح شاد

تحریم های اقتصادی شدید باعث کمبود مواد غذایی و تخریاب و ناابودی سیساتم آ
آشامیدنی سالم و در نتیجه سوت تغذیه و افازایش بیماریهاا ،منجار باه مشاکالت شادید
بهداشتی و فقدان اقالم دارویی گردیده است .از این رو درخواست هاای زیاادی مطارح

بررسططی مسطط ل ت

شد تا به منظور پایان دادن به رنجها و آالم بشری تحریم های عراق برچیده شود آزمانی؛

ایطططاالت متحططط ه

زنگنه.)39 : 1392 ،

آمریکططا ناشططی از

حق آموزش
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی را در دسترسی باه آماوزش و
پرورش به رسمیت میشناسد آموزش و پرورشی که هدف آن نُموِ کامل شخصیت انساان
و تقویت احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر باشد .به این منظور کشاورهای عضاو
این میثاق متعهد شدهاند آموزش و پرورش ابتدایی را اجباری نموده و به صورت رایگان
در دستر

عموم قرار دهند .تعمیم آموزش و پرورش متوسطه و همچنین آموزش عالی

به کلیه وسایل مقتضی برای عموم نیز از جملاه تعهادات اعضاای ایان میثااق میباشاد.
ساختار آموزشی کشوری که تحت تحریم های شدید قرار می گیرد ،به دلیال مشاکالت
اقتصادی و نبود بودجه الزم ،دچار اختالل جدی میشود و حق طیف گستردهای از مردم
به ویژه کودکان ،نوجوانان و جوانان در دسترسی به آموزش و پرورش و خادمات کاافی
در این زمینه تضییع میگردد آ زمانی؛ زنگنه.)40: 1392 ،

تحططططری هططططای
اقتصادی ایران

حق توسعه
حق توسعه تضمین کننده آزادی و پیشرفت و بهرهمندی عادالنه هر انسان از امکاناات و
منابع مادی و معنوی است که جامعه جهانی در اختیاار دارد و شاامل تغذیاه ،آماوزش و
بهداشت ،مسکن ،تأمین اجتماعی،هنر ،ارتباطات ،آزادی ،امنیت و کلیه لاوازم و مقادماتی
است که تداوم حیات انسان و رشد مادی و معنوی وی را تضمین می نمایاد .بار اساا
اسناد بین المللی ،حق توسعه ،حقی جهان شمول ،غیر قابال انتقاال و بخاش الینفاک از
حقوق اساسی انسانها از جمله حق حیات است و جامعه بینالمللی و دولتهاا بایاد در راه
276

برخورداری از حق توسعه از مانعتراشی پرهیز نموده و همکاری مؤثر برای تحقاق حاق
توسعه و رفع موانع آن را مبذول دارند .وضع تحریمهاى اقتصادى در جهت عکس چناین
وظیفهای بودهآراعی )27 : 1380 ،و باتضعیف نظام اقتصادی کشورها ،توسعه آنهاا را در
زمینههای مختلف فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،متوقف و در برخی موارد نوعی عقبگرد
ایجاد میکند .با تأمل در کشورهایی که مورد تحریم نسبتاً جامع قرار گرفتهاند ،درمییابیم
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که حق توسعه به واقع از آسیب پذیرترین معیارهای حقوق بشری در تحریمهاست.

در مجموع ،نقض حقوق بشر تحریم های اقتصادی امری مسلم اسات و نموناه باارز آن،
تأثیرات زیانبار تحریمها بر حقوق مردم عراق در زمان رژیم بعاث صادام اسات .دههاا
گزارش و تحقیق توسط آژانسهای سازمان ملل متحد ،سازمانهای غیر دولتی و گروههای
مستقل ،به صراحت مردم غیر نظامی عراق را قربانی اولیه تحریمها معرفی نموده و نقاش
تحریم را در نقاض همهجانباه حقاوق اساسای بشار در عاراق انکاار ناپاذیر میداناد آ
.)Arnove,2000 : 137
البته آثار زیانبار تحریم بر حقوق بشرتنها به عراق اختصاص ندارد و مطالعات متعددی که
در مورد تحریم های هائیتی ،افغانستان ،کوبا و ...انجام شده است ،نشان میدهد تحریمها
آثار بسیار زیانباری بر حقوق مردم این کشورها برجای گذاشاتهاند .همینطاور آثااری کاه
تحریم بر مردم کشور ایران داشته غیر قابل انکار است .از آنجا که قربانی شدن شهروندان
بی گناه در مجازاتهای بین المللی ،به دلیل رفتار دولتمردان ،در قالب هیچ مکتب اخالقای
و حقوقی ،عادالنه تلقی نمیشود ،اثرات زیانبار و فاجعهآمیز تحریمها بر معیارهای حقاوق
بشر ،انتقادات گسترده ای را به دنبال داشته است.بیشاتر ایان انتقاادات از طریاق مجماع

عمومی سازمان ملل ،کمیسیون حقوق بشر و دیگار نهادهاای حقاوق بشاری ،در قالاب
قطعنامهها و بیانیههای متعدد ابراز شده است.
حق آزادی و امنیت شخصی
آزادی و امنیت شخصی پساز حق حیاات در شامار دغدغاههای خطیار انساان قارار
میگیرند .اهمیت این دو ،موجاب شناساایی حاق آزادی و امنیات شخصای در اساناد
بینالمللی و منطقاهای حقاوق بشار گردیاده اسات .حاق آزادی و امنیات شخصای از
قدیمیترین و بنیادیترین حقهای بشری است که در حوزه عادالت کیفاری در زماره
مباحث بسیار مهم قرار دارد .تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اساناد
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حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این
حقها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقاوق بشار نقاش بسازایی در
شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
تردیدی در مطلق نبودن حق آزادی و امنیت شخصی نیست .در اسناد بین المللی حقوق
بشر ،حق آزادی و امنیت شخصی در پی لغو کامل اقدامات سلب کننده آزادی شخصی
از سوی دولت نیست ،بلکه درصدد است سلب آزادی شخصی را به نظام درآورد .باه
دیگر سخن ،حق آزادی و امنیت شخصی می کوشاد تاا ضامانت هاای شاکلی آزادی
شخصی را به زباان قاانون درآورد و شاخص در پرتاو عنصار امنیات در ایان حاق ،از
تضمینات الزم در برابر سلب خودسرانه و یا غیرقانونی آزادی بهره مند گردد .از طارف
دیگر ،عنصر امنیت ،تضمین و حمایت مؤثر از این حق را در زمره تعهدات مثبت دولت
ها قرار داده است .عنصر امنیت در حق آزادی و امنیات شخصای موجاب گردیاده تاا
گستره این حق از شرایط شکلی آزادی فیزیکی فراتر رفته و شئون دیگری را دربرگیرد،
در این خصوص می توان به ماده  10میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی یعنی حق
بر رفتار انسانی اشاره نمود آاسماعیل پور؛ شریعت باقری.)30 : 1393 ،
دو رویکرد کلی نسبت به مفهوم امنیت وجود دارد .اول این که امنیات برآیناد تاأمین و
حمایت از سایر ارزش ها ،مصلحت ها و حق های ماهوی دیگر است .به عبارت دیگر،
امنیت شخصی روی دیگر سکه تأمین و تضمین شرایط آزادی شخصی و یا دیگر آزادی
هاست .در رویکرد دوم ،امنیت مفهومی است که خود می تواند تأمین یا تضمین شاود .

بررسططی مسطط ل ت
ایطططاالت متحططط ه
آمریکططا ناشططی از
تحططططری هططططای
اقتصادی ایران

امنیت خود مفهومی ماهوی است که قابل کسب است و مورد هادف قارار مای گیارد.
آنچه مسلم است سیر تطور حق آزادی و امنیت شخصی در سازوکار های بین المللی و
منطقه ای حقوق بشر نشان از افزایش توجه و اهمیت حق امنیت دارد .پیش تر ،امنیات
در حق آزادی و امنیت شخصی به مثابه وجه دیگر آزادی شخصی بود و تضمین شرایط
آزادی فیزیکی به شمار می رفت .در حال حاضر ،امنیت در مفهومی فراتر تمامی حقوق
و آزادی های مندرج در اسناد بین المللی را تضمین می کند و حتی خود به مثابه ارزش
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است آ اسماعیل پور؛ شریعت باقری.)31: 1393 ،
در اینجا الزم است به مفهوم جدیدی از امنیت باه ناام «امنیات انساانی» 1اشااره شاود.
مفهوم اخیر رهیافتی صرفاً انسان محور از مقاوالت مختلاف بشاری اسات کاه امنیات
شخص انسان و نیازهای او بر تمامی مقوالت حقوق بین الملل و حقوق بشار رحجاان
دارد .تحلیل مفاهیم مختلف حقوق بین الملل و حقوق بشر در چارچو

مفهوم جدید

امنیت انسانی جای تأمل دارد که ضروری اسات باا نظرداشات زمیناه هاای فلسافی و
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تأثیرگذاری بر حقوق بین الملل در آن بیاندیشیم.

اما آنچه مسلم است این است که تحریم های بینالمللی جنبه هاای مختلاف امنیات و
آزادی شخصی را اعم از مفاهیم بنیادین سانتی و مفااهیم جدیاد را تحات تاأثیر قارار
میدهد و عمدتاً این تاثیرات ،دربردارنده آثاری منفی و ضد «امنیت انسانی» است.
نقض حق بر سالمتی ایرانیان
طبق حق بر ساالمت و باهطور اخاص حاق دسترسای باه داروهاای اساسای ،دولتهاا
موظفاند که دسترسی و امکان تهیاه داروهاا را بارای هماه تضامین کنناد و از وجاود
محدودیتها یا موانع در دسترسی به داروهای اساسی پیشگیری کنند.
در مقطع کنونی که همهگیری ویرو

کرونای جدید در جهان ،سالمت و اقتصاد تماامی

مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است ،تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی برای درماان
بیماران کرونایی از سوی ایران ،با دشواریهای بسیاری روبرو شده است.
درواقع دولت آمریکا هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادلاه کاالهاای
پزشکی و درمانی با ایران بزند را مورد هدف تحریمهای ثانویه خود قرار میدهد و عمالً
1 Human security.

-

مانع صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است ،اقادامی کاه نقاض حاق بار
سالمتی ایرانیان تلقی میشود ،گرچه گفته میشود که دولت آمریکاا معافیتهاایی بارای
واردات بشردوستانه در نظام تحریمهایش علیه ایران در نظر گرفته است.
ولی آنچه مشخص است تحریمهای گسترده علیه بانکهای ایرانی ،تواناایی ایاران را در
پرداخت هزینه واردات بشردوستانه محدود نموده است و ایران را با مشاکالتی درزمیناه
تهیه دارو و کمکهای بهداشتیای که برای مقابله با کرونا به آنها نیاز مبارم و ضاروری
دارد ،مواجه نموده است.
اقدامی که حق بهبودی سریع و بیشتر را از مردم ایران را گرفته و آنها را در معرض رنج
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و درد قابلمالحظه قرار داده است ،موضوعی که میتوان نشانهای واضاح از نقاض حاق
سالمتی ایرانیان در شرایط اپیدمی کرونا نامید و ادامه یافتن آن در شارایط فراگیاری ایان
ویرو

را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بینالملل دانست.

 .5درخواستهای تعلیق تحریمها و عدم اجابت دولت آمریکا
دیدهبان حقوق بشر از آمریکا خواست تا هرچه فوری دست به اقدامی مؤثر برای کاهش
تحریمهای ایران بزند و امکان صادرات اقالم موردنیاز ایران برای مقابله با بیماری کروناا
را فراهم و تضمین کند که تهران در شرایط شیوع ویرو

کرونا به کاالهای بشردوساتانه

دسترسی دارد .کنت روث مدیر اجرایی دیدهبان حقوق بشر اظهار داشات :اینکاه دولات
ترامپ سبب میشود رنج مردم ایران به دلیال دسترسای نداشاتن باه تجهیازات پزشاکی
ضروری که فوراً به آنها احتیاج دارند ،تشدید شود کامالً اشتباه و سنگدالنه است.
این سازمان بینالمللی در ادامه گزارش خود آورده اسات :اگرچاه آمریکاا میگویاد کاه
صادرات کاالهای بشردوستانه به ایران را از تحریمها مستثنی کارده اسات اماا تحقیقاات
دیده بان حقوق بشر در اکتبر  2019نشان میدهد که شرکتهای آمریکایی و اروپاایی و
بانکها در عمل مایل به تجارت با ایران نیستند چراکه نمیخواهند خطر صادرات اقاالم
بشردوستانه به ایران را به دلیل وجود تحریمها باذیرند.
دیدهبان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود همچنین تأکید کارد :طباق قاوانین
بینالمللی یک کشور یا ائتالفای از کشاورها کاه تحریمهاای اقتصاادی وضاع میکنناد،
میبایست تأثیر آن را بر وضعیت حقوق بشار مردمای کاه هادف تحاریم قرارگرفتهاناد،
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تحططططری هططططای
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بهویژه درزمینه دسترسی آنها به کاالهای ضاروری زنادگی شاامل غاذا و دارو در نظار
بگیرند.کنت روث در ادامه خاطرنشان کرد :دولت آمریکا باید تضمین کند که تحریمهای
اقتصادی علیه ایران بهگونهای است کاه ماانع از دسترسای ماردم ایان کشاور باه اقاالم
موردنیازشان برای محافظت از خود در برابر ویرو

کرونا نمیشود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیهای با موضوع تحریمها و ویرو

کرونا

در ایران ،به چالشهای ایجادشده توسط تحریمهای ایاالتمتحاده و تاأثیر تحریمهاا بار
دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری ،ازجمله دستگاههای تنفس مصنوعی
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و تجهیزات محافظتی برای کارمندان بخشهای بهداشتی ایران ،اشاره و دراینارتباط گفته
است که ضروریست تحریمهای تحمیلشده علیه کشورهایی مانند ایران که با هماهگیری
ویرو

کرونا مواجه است ،مورد ارزیابی مجدد قرار گیرناد تاا باه سیساتم بهداشاتی و

پزشکی این کشورها فشار وارد نشود و باعث سقوط نظاام بهداشاتی آن نشاود .ساازمان
غیردولتی حقوق بشری نیز در نامهای به دبیار کال ساازمان ملال ضامن خواساتار رفاع
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تحریمها علیه ایران تأکید کردند که سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است باه وظاایف
قانونی خود در الزام دولت آمریکا به رعایت مقررات حقاوق بشاری عمال کناد .عاالوه
براین در داخل آمریکا نیز فشار برای رفع تحریمهاای ایاران در شارایط بحرانای مباارزه
کشورها با ویرو

کرونا ،افزایشیافته است.

گروهی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات کنگره و نیز برخی گروههای حقوق بشاری
و مؤسسات خیریه و اندیشکده های آمریکایی با امضای یک توماار ،از تراماپ و وزرای
خارجه و خزانهداری او خواستهاند تا تحریمهای ایران را بارای یاک مادت موقات 120
روزه لغو کنند .شورای سردبیری دو روزنامه آمریکاایی نیویورکتاایمز و واشنگتنپسات
نیز در اقدامی هماهنگ با نگارش یک سرمقاله به قلم شاورای ساردبیری خواساتار رفاع
تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران در بحبوحه بحران کرونا بهطور موقت شدند.
امااا علیاارغم افاازایش درخواسااتهای داخلاای و بینالمللاای از دولاات دونالااد ترامااپ
رئیسجمهور آمریکا برای کاهش و تعلیق تحریمهای ایران  ،بهمنظور کمک به این کشور
در دستیابی به تجهیزات پزشکی و درمانی موردنیاز دولت ترامپ همچنان مقاومت کارده

و تمایلی به تغییر شرایط تحریمی علیه ایران نشان نداده است و کماکان به نقض آشاکار
حق بر سالمتی ایرانیان ادامه میدهد.
 .6بررسی امکان جبران خسارت بر اثر اعمال تحریم های آمریکا
موضوعی کاه بایسات حاداقل از نظار علمای باه آن توجاه نماود و فاارل از مساائل و
موضوعات سیاسی ،امکان آن را از دیدگاه حقوقی بررسی نمود این مهم است که مطاابق
آنچه که گفته شد و آثاری که اعمال تحریمهای بین المللی بار تعهادات حقاوق بشاری
دولت ایران نسبت به اتباع خود برجای گذاشته آیا اساساً برابر موازین حقوق بین الملال
امکان جبران خسارت از دولتهایی که میتوانند مسئول این خسارات و اثار نااگوار تلقای
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شوند؛ وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که بررسی مسئله جبران خسارات در چارچو
مسئولیت بین المللی ،مستلزم بررسی نحوه تحقق یافتن مسئولیت بین المللی دولت ها به
طور عام و نحوه تحقق یافتن مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص خسارات ناشی
از پاندومی کرونا به طور خاص میباشد .زیرا جبران خسارت زمانی به لحاظ بین المللی

ایطططاالت متحططط ه
آمریکططا ناشططی از

الزامی است که مسئولیت دولت ها تحقق یابد.

تحططططری هططططای

ماده  1مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها آ ،)2001مقرر نموده اسات کاه «هار
عمل متخلفانه بین المللی دولت ،مسئولیت بین المللی دولت مربوط را به دنباال خواهاد
داشت» .ماده مزبور بیانگر این اصل است که نقض حقوق بین الملل توساط هار دولات،
موجب مسئولیت بین المللی آن دولت مای گاردد .از ساوی دیگار ،دیاوان باین المللای
دادگستری نیز ،اصل مندرج در ماده ماذکور را در آرات و نظارات مشاورتی خاود ،بارهاا
مورد تأکید قرار داده است که به نمونههایی از آن نیز اشاره شد.
در ارتباط با مسئولیت قاراردادی ایااالت متحاده و باا وجاود پیماان ماودت ،1958اماا
صرفنظر از ابهامات حقوقی که در ارتباط با خروج ایاالت متحاده از ایان پیماان وجاود
دارد؛ اگر بخواهیم به این موضوع بی توجه باشیم .استناد به مسئولیت عام دولتها چنانکاه
گفته شد در این خصوص قابل بررسی است.
عمل متخلفانه بین المللی یک دولت ،زمانی محقاق مای گاردد کاه فعال یاا تارک فعال
ارتکابی؛ اوالً ،وفق حقوق بین الملل ،قابل انتسا
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به آن دولت باشد ،ثانیاً ،موجب نقاض

اقتصادی ایران

یک تعهد بین المللی گردد .دیوان بین المللی دادگستری در قضایای متعددی ،وجاود دو
عنصر مزبور را مورد تأکید قرار داده است.
پیش از این نیز گفته شد کاه هرچناد ر ی خاصای در زمیناه جباران خساارت ناشای از
پاندومی کرونا در بین آرات و تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری وجاود نادارد ،ولای
مجامع قضایی بین الملل در آرات و نظرات مشورتی خود ،رعایت اصول و قواعد حقاوق
بشر را تعهدی تلقی نموده است که شامل همه دولتها میگردد.
در این راستا همانطور که مورد اشاره قرار گرفت اعمال تحریم های بین المللای ایااالت
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متحده طی وقوع سیل در ایران و همراهی دولتهای دیگری که مسئولیت خود را در قباال
ارائه کمک های بشردوستانه به قربانیان این باالی طبیعای را باه انجاام نرسااندند؛ آثاار
انسانی  ،اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای مردم سانحه دیده از این فاجعه طبیعی را باه
دنبال داشت.
از این رو میتوان گفت ،عدم حمایت و حفاظت از حقاوق اساسای ناوع بشار در برابار
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بیماری های فراگیر و عدم رعایت آنها در زمان وقوع چنین بالیایی و آبه طور مشخص
کارشکنی و ممانعت از ارسال اقالم بهداشتی و ارز و ...که در ماورد ایاران اتفااق افتااد)
وحقوق بین الملل عام ،موجب مسئولیت بین المللای اسات و باا تحقاق مسائولیت باین
المللی به جبران خسارات ناشی از بالیای طبیعی امری ضروری است.
نتیجهگیری
با قطعیت میتوان بیان داشت که تحریمهای آمریکا علیه ایران حوزه سالمت مردم ایاران
را نیز در برگرفته است ،در مغایرت کامل با حق بار ساالمت شاهروندان ایرانای باوده و
ازنظر مفهومی به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت شباهت بسیاری دارد .دولات
ترامپ در بدترین شرایط سالمت مردم جهان  ،بجاای افازایش اقادامات بشردوساتانه و
کمک به کاهش پیشرفت این بیماری فراگیار در ایاران و باالطبع در جهاان ،تحریمهاای
بیشتری علیه ایران را وضع نمود و موجب گردید کاه دولتهاا ،بانکهاا و شارکتهای
دارویی خارجی از معامله دارویای و تجهیازات پزشاکی ،درماانی باا ایاران ،وحشات و
نگرانی پیدا نمایند ،رفتاری که اخالل در نظام بهداشاتی درماانی ایاران محساو

شاده،

تبعات متعددی علیه حقوق مسلم انسانی داشته و مصداق بارز جنایت علیه بشریت باوده

و مسئولیت بینالمللی برای دولت آمریکا میآورد که ایاران میتواناد باا اساتناد باه ایان
جرائم ،از دولت آمریکا و همراهانش ،به مراجع مربوطه شکایت نماید .درواقع باا اساتناد
به این جرائم ،حق شکایت به شورای امنیت و حق پیگرد مجازات و جبران برای عامالن
آن برای دستگاه دیالماسی ایران ،در دیوانهاای کیفاری بینالمللای و دادگساتری الهاه،
محفوظ خواهد ماند .از جهت دیگر ،وزارت خارجه ایاران و دفااتر نماینادگی ایاران در
سازمانهای بینالمللی میتوانند با یک دیالماسی همهجانبه حقوقی-سیاسی متناسب ،هم
از حق بر سالمتی ملت ایران دفاع نمایند و هم شرایطی را در کنوانسایونهای بینالمللای
حقوق بشری برای حمایت از قربانیان حق بر سالمتی در ایران ،ایجاد نمایند.
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