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چکیده
تحریــم هــای بین المللــی دولت ایاالت متحــده امریکا علیه دولت ایــران با توجه به میزان گســتردگی و 
شدت مواجهه تنها به دنبال هدف تاثیرگذاری صرف و یا تحت فشار گذاشتن یک کشور توسط یک کشور 
دیگر نیســت اقدامی اســت که کلیت نظام سیاســی یک کشور را هدف گرفته اســت وقتی هدف گزاری یک 
اقدام بین المللی با این نیت و هدف باشد کمیت و کیفیت تحریم ها متفاوت خواهد بود و البته که در این 

میان شاهد آسیب های گسترده و فراوان بر کشور منظور خواهیم بود.
تجربه تحریم های ســازمان ملل متحد بر کشــور عراق موید همین نظر اســت . شــدت این تحریم ها به 
حدی بود که تمامیت و کلیت سیاسی کشور نه تنها در معرض خطر جدی فروپاشی و ناکارآمدی جدی قرار 

گرفت بلکه آحاد ملت در خطر جدی و وحشتناک فقر در کلیه شئون زندگی و معیشت قرارگرفتند. 
مسلما چنین رویکردی با فلسفه وضع موازین و قوانین حقوق بشر و زندگی سعادتمند و بهروزی کلیه 
آحــاد بشــر در تضــاد کامل اســت و نمی تواند امری مورد قبول حقوق بشــر باشــد این تحقیــق به این مهم 
دست یافته است که حتی تحریم های سازمان ملل حسب فصل هفتم اگر در تضاد با وضع عمومی مردم 
و ناقض اصل بهبود کیفیت زندگی آنان باشد و قاطبه مردم را با وضعیت اسفناک اجتماعی مواجهه سازد 
بر خالف موازین حقوق بشــر اســت و نمی توان چنین عملی را دارای مشــروعیت دانســت. فلذا وضع این 

قبیل تحریم ها برخالف اصول حقوق بشر است.
واژگان کلیدی: تحریم؛ حقوق بشر؛ سازمان ملل؛ ایاالت متحده؛ قطعنامه؛ ایران 

بررسی رویکرد حقوق بشری 
تحریم های ایاالت متحده امریکا علیه ایران
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مقدمه
 اعالمیه جهانی حقوق بشــر، ماحصل تجربه گرانبهای بشــری اســت. توافقی اســت که می توان از آن به 
عنــوان امــری واال در بیــان ارزش هــا و حقوق ها و آزادی ها نام برد. ثمره تالش های فکری ســه قرن اخیر و 
جنبش های همگانی و انقالب های گسترده و سپس جنبش عظیم دستور گرایی و تجربه تلخ دو جنگ 

ویرانگر جهانی در اعالمیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته است. 
قریــب ســیصد ســال از شــروع تالش هــای جدی و مســتمر انســان در راه احقــاق حقــوق و امتیازاتی که 
خداوند، طبیعت و کائنات برای او، صرف کرده است می گذرد. این حقوق از حق زیستن که طبیعی ترین 
حق انســان اســت شــروع به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتالی بشر هستند مثل آزادی بیان، آزادی 

قلم و اندیشه ختم  می شود. )مورژئون،۵،۱۳8۰(
حقوق بشر در زمانه ما، آنچنان مقبولیت یافته که می  توان از آن به عنوان معیار و سنجش حکومت ها 

نام برد و معیاری است برای سنجش حقیقت ها و حقانیت ها.
 به جرات می توان اعالمیه جهانی حقوق بشر را دستاورد عقالنیت بشر در زمانه حاضر دانست. بر خالف 
آنانــی کــه معتقدنــد این ادعا به منزله تکامل عقل بشــری اســت پس این ادعا قابل ایراد اســت و بایســتی 
متذکر شــد که این اعالمیه ماحصل تالش بشــری جهت تدوین و پذیرش حق ها و به رســمیت شــناختن 
امری است که از عقالنیت های پایدار فکری حاصل شده است و هیچ امری نمی تواند به منزله تکامل یک 
فرایند عقلی باشــد. به جاســت که بیان شــود صدور و انتشــار و تصویب اســناد حقوق بشری دیگر و وسیع 

شدن حیطه چنین موضوعاتی خود به منزله تکامل روند عقالنی موجود است.
تحریم های بین المللی علیه ایران و نتایچ حاصل از آن با اهدافی که حقوق بشر به عنوان یگانه معیار 
شناســایی حــق های بنیادین و اساســی می باشــد در تضــاد کامل قــرار دارد . چگونه می تــوان آدمی را به 
داشتن زندگی سعادتمند دعوت نمود لکن در زمانه قهر و جبر با تضییق زندگی اجتماعی او را در مخمصه 
حیات قرار دهیم این وضعیت با مفهوم حقوق بشــر ســازگاری ندارد . تجربه تلخ تحریم های بین المللی 
علیه عراق و ســپس ایران مبین آن اســت که هدف تحریم ها هرچه که باشــد نتیجه ای جز پایمال شــدن 
اصول حقوق بشر به دنبال نخواهد داشت. لذا وضع تحریم ها از منظر حقوق بشر و رعایت اصل استقالل 

حاکمیت کشورها در تضاد کامل است و به هیچ وجه نمی تواند امری مشروع و مقبول باشد.
دلیــل این امر بســیار ســاده و عقالنی اســت و آن اینکه تجربــه حکومت های تحریم شــده مبین فاصله 
عمیق طبقه حاکمه و قاطبه مردم می باشــد و شــیوه حکمرانی حکومت ها اینچنین اثبات می کند که با 
اعمال تحریم ها شاهد تضعیف و اعمال فشار فراوان بر افراد خارج از طبقه حاکمیت خواهد بود با تضعیف 
طبقات متوســط و پایین فقر فزاینده و فشــارهای ناشــی از آن صدمات غیر قابل جبرانی را متوجه افرادی 
خواهد ساخت که از مصونیت مالی و اجتماعی طبقه حاکمیت به دور هستند فراموش نکنیم که حقوق 
بشــر در غایــت نهایــی خــود به دنبال کرامت انســانی و بر طرف ســاختن تبیعض ها و نا برابری هاســت و با 
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وجود تحریم های اقتصادی اهداف متعالی حقوق بشر تامین نخواهد شد. ۱
در این مقاله تالش می گردد با بررســی حقوقی اعالمیه جهانی حقوق بشــر و نســبت اهمیت آن با سایر 
موضوعات، به تحریم های بین المللی، اختصاصا تحریم های دولت ایاالت متحده آمریکا علیه دولت ایران 
پرداخته شود و سپس به این سوال پاسخ داده شود که تحریم های یک یا چند دولت از منظر حقوق بشر 
چه جایگاهی می تواند داشــته باشــد؟! آیا تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی اساســا نسبتی با حقوق 
بشــر و الزامــات آن دارد. چــه تاثیراتــی از قبــل ایــن تحریم ها بر وضعیــت و بهبود زندگــی و تحقق حق های 
بنیادین ممکن است پدیدار شود. چنین به نظر می رسد تحریم های یک دولت از منظر قواعد حقوق بشر 
محل ایراد و تردید اساسی است و با توجه به فصل هفتم منشور سازمان ملل وضع آنها با ایرادات حقوقی 
همراه است. حال همین پرسش در خصوص تحریم های همه جانبه سازمان ملل نیز مواجه خواهد بود 
که آیا امکان وضع تحریم های سازمان ملل وجود دارد در حالی که ممکن است این تصمیمات  بر وضعیت 

معیشت و زندگی افراد یک کشور آثار سوء و زیانباری وارد نماید.
پاسخ به این سوال با توجه به پیش فرض وضعیتی است که طی آن ممکن است یک دولت با ارتکاب 
هــر عمــل خــالف قاعده، خــود را در معرض چنین عقوبت ســختی قرار دهــد. لذا با توجه بــه هرگونه عمل 
مخاطــره آمیــز و یــا خالف قاعده یک حکومت چنین به نظر می رســد که وضع تحریم های همه جانبه که 
تمام شــئون و ارکان یک حکومت را دســتخوش تغییر قرار می دهد و زندگی عادی را با ســختی و مخاطره 

همراه می کند یک عمل خالف حقوق بشری است.
در ابتدا پیشــینه حقوق بشــر و ســابقه آن مطرح و ســپس با بررسی همه جانبه تحریم های امریکا علیه 
ایران، تجربه عراق از تحریم ها نیز مورد توجه مختصر قرار می گیرد بدیهی اســت در آخرین قســمت رابطه 

این دو گزاره و نتیجه گیری بحث موید نظریه فوق است.

 پیشینه و فلسفه اعالمیه جهانی حقوق بشر
 اعالمیه جهانی حقوق بشــر متضمن یک مقدمه و ســی ماده می باشــد و در تاریخ دهم دســامبر ۱۹۴8 
مطابق با   ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از مجموع پنجاه و شش دولتی که 
در آن موقــع عضــو ســازمان ملل متحد بودند چهل و هشــت دولــت به این اعالمیه رأی مثبــت دادند. در 
خصوص تصویب این اعالمیه هیچ رأی مخالفی وجود نداشت ولی هفت دولت بدان رأی تمنع دادند که 
عبارتند از اتحاد جماهیر شوروی، بالروس، اوکراین، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، یوگسالوی 

و آفریقای جنوبی)موسوی،۲۶،۱۳۹۶(
 به نظر می رسد با توجه به اینکه در طول سال ها عموم کشورها به این اعالمیه پیوسته اند می توان این 

1.  بررسی مبانی فقهی اعالمیه اسالمی حقوق بشر، تقریرا درس دکتر محمد جواد ارسطا،به کوشش سید عزیز اهلل موسوی،انتشارات 
مکث اندیشه،چاپ اول 1396،قم
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اعالمیه را دارای سند معتبر جهانی و الزام آور دانست.
وضع چنین اعالمیه ای ناشی از یک دغدغه مهم و اساسی تاریخی- بشری است، تجربه تلخ گذراندن 
دو جنگ جهانی و کشته شدن میلیون ها انسان و تضییع حقوق افراد بی شمار، دولت ها را بر آن داشت 
کــه بقــا و حفظ و صیانت از حقوق انســان را به عنوان یک دغدغه اساســی و مهــم در نظر گرفته و از پایمال 
شدن بیشتر این حق ها با توسل به شناسایی آنها جلوگیری نمایند. حقوق بشر مهم ترین اعالمیه مهم 
در این زمینه می باشــد و با به رســمیت شــناختن حق های بنیادین معیار کلی و ارزشــمندی را در اختیار 

عموم افراد قرار می دهد.

تعریف و جایگاه حقوقی تحریم
تحریم اقدامی اســت در راســتای مناســبات تجاری و سیاسی- اقتصادی با وضعیتی تنبیهی به منظور 
قطع و یا محدود کردن یک کشــور که از ســوی ســازمان ملل متحد حســب فصل هفتم منشــور و یا توسط 
یک یا چند کشــور جهت مقابله با یک کشــور  خاص صورت می گیرد. این عمل بدلیل نقض قوانین بین 
المللی علیه آن کشور صورت می گیرد. به طور کلی، شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور 
ملل متحد این اختیار را دارد که به منظور اجرای تصمیمات خود جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین 
المللی، تحریم هایی را علیه کشــورها اعمال کند از ســوی دیگر، برخی کشــورها یا گروهی از کشــورها نیز به 
دالیل مختلف از ابزار تحریم برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.)زمانی،غریب آبادی،۷۲،۱۳۹۴(
منظــور از تحریــم هــای دولت امریکا علیه دولــت ایران تحریم هــای اقتصادی، تجــاری، علمی، حقوق 
بشــری و نظامی اســت که مباشــرتا و یا تحت فشــار ایــاالت متحده بر جامعــه بین المللی از طریق شــورای 
امنیت سازمان ملل اعمال شده اشاره دارد. در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی و پس از ماجرای 
تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵8 توسط دانشجویان پیرو خط امام، حمایت از جنبش های 
مسلح  و برنامه هسته ای، دولت ایران به طور رسمی با تحریم های تجاری و اقتصادی امریکا و متحدان 

اروپایی آن مواجه شد.
 بــا بررســی تحریم هــای وارده علیــه ایران توســط ایاالت متحده آمریــکا در حدود ۲۴ دلیــل برای تحریم 

مواجه می شویم که جمع بندی آنها به موارد ذیل است:
۱- اعمــال تروریســتی و گــروگان گیــری مثل تســخیر ســفارت ایــاالت متحده آمریــکا در آبان ســال ۱۳۵8 

شمسی و حادثه میکونوس در برلین آلمان در سال۱۹۹۲ میالدی.
۲- اعمــال خــالف حقــوق بشــر از جمله قتل های سیاســی دهه ۱۳۷۰ شمســی و کشــتار دســته جمعی 

زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ شمسی.
۳- همکاری با دولت های غاصب و نامشروع از جمله سوریه و یمن. 

۴- برنامه هسته ای، موشکی.
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۵- همکاری با گروه های تروریستی همچون القاعده و طالبان و حزب اهلل لبنان.
. fatf ۶- عدم عضویت در

۷- آزار و اذیت اقلیت های دینی از جمله بهائیان.
تقســیم بنــدی تحریــم ها از جهات مختلفی قابل ارزیابی اســت بر اســاس وضع کننــدگان، تحریم های 

امریکا به چهار دسته تقسیم   می شوند:
 ۱- تحریم هایی که توسط کنگره ایاالت متحده آمریکا وضع شده و تنها کنگره اختیار سلب آنها را دارد.

۲- تحریم هایی که ابتدا توسط قوه مجریه و ریاست جمهوری وضع شده لکن بعد از وضع توسط کنگره 
به صورت “قانون” درآمده و برچیدن آنها از اختیارات کنگره می باشد.

۳- تحریم هایی که قوه مجریه وضع کرده و فقط رئیس جمهور می تواند آنها را سلب کند.
۴- قانون تحریم ایران: قانون واجد اهمیت فراوان که توســط کنگره وضع شــده و در اواخر ســال ۲۰۱۶ 

برای ده سال تمدید گردید.
 در این میان، رئیس جمهور ایاالت متحده معموال اختیار”تعیلق” )و نه برچیدن( برخی از تحریم های 
کنگره را دارد ضمن اینکه می تواند با ارائه گزارش به کمیته مربوطه کنگره و با ادعای اینکه پیش شرط های 
این نهاد برای برچیدن تحریم  ها علیه ایران قانون کافی نیست از سلب آنها  جلوگیری کند. رئیس جمهور 
آمریکا می تواند از تمدید “حق وتو”ی خود در برابر کنگره در زمان تمدید آنها اســتفاده نماید. نکته مهم 
اما اینجاست که در فرهنگ سیاسی امریکا و باالخص افکار عمومی این کشور این ، عمل وتو توسط رئیس 
جمهــور بــه “مفرهای های قانونی” و اقدام علیه خواســت باطنی و اراده کنگره چندان اقدام پســندیده و 

مناسبی محسوب نمی شود.
این حساسیت در حوزه سیاست خارجی که مردم امریکا قویا انتظار دارند تمام نهادهای سیاسی کشور 
به صورت هماهنگ و در ارجاع کامل با یکدیگر اقدام به تصمیم گیری نمایند بیشتر جلوه گر است. در واقع 
 )end-ren around congress ( به چنین اقـــــــداماتی از جـــــانب رئیس جمهور در لغتنامه سیاسی آمــــــــریکا
مــی گوینــد که شــاید بتوان بــه اصطالح عامیانه”دور زدن کنگــره “ ترجمه کرد که از آن یک بار بســیار منفی 

ذهنی و یک ترفند ناپسند سیاسی یاد می کنند.

سابقه  تحریم علیه دولت ایران
 نخســتین تحریم آمریکا علیه دولت ایران پس از واقعه گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی وتســخیر 
سفـــــــارت در تهــران در ســال ۱۹۷۹ میــالدی انجــــــــام گرفت به دنبال ایــن حادثه آمریکا ۱۲ میلیــارد دالر از 

دارایی های دولت ایران را مصادره کرد.
 در سال ۱۹۹۵ کنگره ایاالت متحده الیحه  تحریم ایران- لیبی را تصویب کرد حسب این الیحه که با نام 
قانون )iran and Libya sanction act ۱۹۹۶( نیز شناخته می شود هر شرکتی که با ایران بیش از ۲۰ میلیون 
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دالر تجارت داشته باشد مشمول تحریم خواهد شد.
 ایــن دوران کــه مصــادف با ریاســت جمهــوری آقایان هاشــمی رفســنجانی و خاتمی اســت تحریم های 
مرتبــط بــا موضوعــات بانکی و مالی اســت و بــا ممنوعیت ایران و اعمــال تحریم های صــادرات و واردات از 
)۲۰۱8/www.state.gov ( .ایجاد سازوکارهای بانکی مرتبط با سازمان تجارت جهانی نیز مخالفت گردید

با تعلیق غنی سازی اورانیوم در سال ۱۳8۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای 
امنیت را در سال ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت را در مارس ۲۰۰۷ و قطعنامه ۱8۰۳ شورای امنیت 

را در مارس ۲۰۰8 و قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب کرد.
 در کنــار ایــن قطعنامه هــــــا بصــورت اختصار می تــوان به فرمـــــــــان اجرایی جــرج دبلیو بوش به شــماره 
۱۳۳8۲ در ســـــــال ۲۰۰۶ و یا اخــــــراج ۱۰نفر از فــــــارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شــــــریف در ســـــال ۲۰۰۶  
)www.huffingtonpost.com/akbar-ganji( و تحریــم بانــک ملــت، بانــک ملــی، بانــک صــادرات ایــران 
نیــز اشــاره نمــود )harvardpress.typepad.com/۲۰۱۲( بــه دنبال این تحریم ها، در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ لیســت 
بلند باالیی از بانک های ایرانی و حتی شــعب آنها از جمله بانک کارگشــایی شــعبه خیابان مولوی میدان 
محمدیه،پالک ۵8۷ و نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران و قرارگاه های آن از جمله قرارگاه سازندگی 
کربال و یا خاتم االنبیا و شخصیت های وابسته به سازمان صنایع هوافضا و شخصیت های وابسته به سپاه 

از جمله مرتضی رضایی، جالل سیدی و گروه های صنعتی اشاره نمود. 
نکته حائز اهمیت آنکه در این برهه از زمان شاهد تحریم های پزشکی و آزمایشگاهی هستیم که تحت 
عنــوان اینکه ممکن اســت اســتفاده های چندگانه داشــته باشــند نیاز بــه مجوز دارند و طبیعتا مشــمول 
تحریم می باشند شد.) cnnpressroom.blogs.cnn.com/۲۰۱۲( رویه در عمل چنین برداشت می شود که 
دفتر کنترل سرمایه های خارجی دولت امریکا)۲۰۱۳/۹۷۲mag.com( اساسا با ورود این اقالم که تعدادی 
از آنهــا عبارتنــد از: ژنراتــور اکســیژن، دوربین هــای گاما، تصویربردارهای دارای مفســر حس المســه، بخش 
گرهای فلور، شیشه آالت آزمایشگاهی ساخته شده از بوروسیلیکات و حتی سیستم های ضدعفونی مواد 
 )۲۰۰۱/www.irdiplomacy.ir .شــیمیایی مشــمول تحریم دانســته و از ورود آنها به ایران جلوگیری نمود
اعمال چنین محدودیت هایی فی النفســه موجب بروز لطمات گســترده در یک کشــور خواهد شد. وقتی 
تحریــم هــای پزشــکی و آزمایشــگاهی که حســب قوانین ایــاالت متحده شــامل تحریم نمی باشــند و تنها 
نیازمند اخذ مجوز اســت اساســا همان نتیجه اعمال تحریم ها را به دنبال خواهد داشــت و این وضعیت 
کشور پذیرنده را با مشکالت عدیده درمانی مواجه می کند. اخذ مجوز همان نتیجه تحریم را به دنبال دارد 
و در صورت وجود نظارت چنین به نظر می رسد با سخت گیری همیشگی دولت ناظر همراه خواهد بود.

در دولت روحانی تحریم ها با ابعاد گسترده تری همراه شد و شاهد آن بودیم که تحریم ها شامل اشخاص 
و دولت های ثالث نیز گردید مثال در سال ۲۰۲۰ وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا ۱۳ شهروند و نهاد را 
 )۲۰۲۰/www.dw.com(در چین ، روسیه و عراق و ترکیه به اتهام حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد
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تحریم آی پی های ایرانی و ســپس تحریم های بعد از خروج آمریکا از برجام در تاریخ 8می ۲۰۱8 به صورت 
بسیار گسترده تری در دولت دونالد ترامپ اعمال گردید. به نظر می رسد تحریم های گسترده ای که در طول 
مناسبات سیاسی و بین المللی ایران و ایاالت متحده وضع گردید و با هدف تحت فشار قرار دادن ایران و 
به فراخور تعامالت اعمال می شد در این دوره، بدون ضابطه عقالنی و تنها با هدف سرنگونی نظام سیاسی 
ایران ایجاد شــده اســت. در این برهه هر گونه رفتار و عملی متناســب با اعمال تحریم از ســوی دولت آمریکا 
و به ســختی مورد هدف گذاری تحریم ها قرار گرفت تا به نحو همه جانبه کنش دولت ایران را با مشــکالت 
غیرقابل تصور دچار کنند. لذا همانگونه که آمریکا روز ۵ نوامبر ۲۰۱8 اعالم نمود” از امروز صبح ما تحریم های 
کامل خود علیه ایران را آغاز می کنیم این بخشــی از ماکزیمم فشــار اقتصادی بی ســابقه ای است که ایاالت 
متحده علیه بزرگترین کشــور حامی تروریســم در جهان به راه انداخته اســت. تحریم های امروز بیش از ۷۰۰ 
نفر، موسسه، هواپیما و صنایع موشکی را شامل می شود که در جای خود بخشی از بزرگترین اقداماتی است 
که وزارت خزانه داری در یک روز علیه ایران انجام داده است اقدامات امروز ما همچنین شناسایی ۴۰۰ مورد 
از جمله ۲۰۰ فرد و اشــخاص در بخش انرژی و کشــتی رانی ایران، ایران ایر بیش از ۶۵ هواپیما و شناســایی 
حدود ۲۵۰ نفر در ارتباط با دارایی های بلوکه شده که در لیست ویژه ملی قرار دارند و سازمان انرژی اتمی را 
در برمی گیرند کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان ژاپن،کره جنوبی و تایوان و ترکیه از معافیت موقت تحریم 
نفتی برخوردارند ) این قسمت با فواصل زمانی محدود سه ماهه و شش ماهه اعمال گردید و ایران از پول 
فروش نفت فقط برای داد و ستدهای انسان دوستانه و خرید کاالهایی که به طور دوجانبه تحریم نباشند 
می تواند استفاده کند )www.state.gov/۲۰۱8( پس از این تاریخ شاهد گسترده ترین تحریم هایی هستیم 

که در طول تاریخ علیه یک کشور و اتباع آن اعمال می گردد.
گستردگی این تحریم از جهات مختلف قابل تامل است:

 اوال؛ شــدت این تحریم ها همانگونه که در ارقام اعالمی مشــخص شــد آنقدر گســترده می باشد که تمام 
حاکمیت نظام سیاسی ایران را هدف قرار می دهد. با این تحریم ها دیگر جایی برای اعمال تحریم بیشتر 
در عمــل باقــی نمی مانــد و کلیــت اجزای سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی و اجتماعی ایران تماما مشــمول 

تحریم قرار گرفت.
 ثانیا؛ شــدت تحریم های وارده به حدی بود که عمال حاکمیت سیاســی ایران مورد تهدید قرار گرفت و 

این با اصل شناسایی حاکمیت ها و دولت جهت سازمان ملل متحد در تضاد است.
ثالثا؛ شدت تحریم ها موجب گردید که دولت های مجاز در خرید نفت ایران در کوتاه ترین زمان ممکن 

قید تجارت نفتی با ایران را بزنند و عمال خود بخشی از ساز و کار تحریم بشوند.
رابعا؛ با وجود این تحریم های گسترده، امکان مالی و ساز و کار بانکی و مراوداتی برای تأمین مایحتاج و 

اقالم ضروری از جمله پزشکی و آزمایشگاهی نیز از دولت ایران سلب گردید.
 نگاهــی بــه لیســت افراد و شــرکت های تحریــم شــده )www.treasury.gov/۲۰۱8( نشــان مــی دهد که 
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شــبکه بانکی ســوئیفت که ســتون فقرات تبادالت مالی جهان اســت در ارتباط با ایران روز ۵ نوامبر ۲۰۱8 
بــه حالــت تعلیــق در آمد و این همان وضعیتی اســت کــه ارتباط یک کشــور را با دنیای خــارج دچارقطعی 
کامل مبــــــادالتی می ســــازد.با این وضعیت تحریم دانشگاه ها )www.isna.ir/۱۳۹۷( و قضـــــات ایـــرانی و 
زندان های ایران و سازمان قضایی و بخش عمرانی شرکت های هوایی و کشتیرانی و صنایع فوالد و آهن و 
صنعت پتروشیمی و الباقی بانک های ایرانی و حتی سفرای ایران در سایر کشورها) از جمله سفیر ایران در 
عراق((۲۰۲۰/۰www.radiofarda.com( وضعیت مخابرات و ســپاه پاســداران و ده ها شخصیت و شخص 
و نهاد و شــرکت)www.independentpersian.com/۲۰۲۰( و ســپس تحریم های شامل نهادهای مذهبی  
از جمله آســتان قدس رضوی و... خود مبین وضعیت تیره و تاری اســت که تمام جوانب حکومت را در بر 
گرفته اســت. با این ترتیب مشــخص می شــود که اعمال تحریم ها در وضعیت نظام سیاسی و بالتبع مردم 

ایران چه اثرات مخربی را ایجاد خواهد کرد.
دولــت ایــران از ســال ۱۳۵8 در پی ماجرای تســخیر ســفارت آمریکا از ســوی ایاالت متحــده آمریکا مورد 
تحریم قرار گرفت و تا کنون همواره به نوعی در تحریم به سر برده است.تا کنون هیچ یک از تحریم هایی که 
در طول چهار دهه گذشته و با محوریت امریکا بر ایران تحمیل شده نه تنها لغو نشده یا کاهش نیافته بلکه 
بر شــدت و ابعاد آنها نیز افزوده شــده فلذا می توان به جرأت گفت در حال حاضر ایران با بی ســابقه ترین 

تحریم ها در طول تاریخ خود روبروست. )مانی،غریب آبادی8۰،۱۳۹۴(
تحریم های ایران را می توان از نظر ماهیت به هفت دسته کلی تقسیم بندی کرد:

۱- تحـــــریم های مالی، بانک های تجاری و بانک مرکزی ۲- تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان های 
بیــن المللــی ۳-تحریــم های تجاری)صــــادرات- واردات( و ســــــــرمایه گذاری ۴- تحــــــریم هــای نفتی ۵- 
تحریــم هــای دانــش و تکنولــوژی ۶- تحریم های اموال و دارایی افراد و ســازمان های ایرانــی در خارج ۷- 

تحریم های تعامل و داد و ستد با افراد، ارگان ها و سازمان های دولتی)نادمی،۴۵،۱۳۹8 ( .
هــدف گــذاری تحریــم ها در ظـــــاهر، معموال متوجه دولت هـــــــاست نه مــردم، اما واقعیت آن اســت که 
تحریــم هــا بــا هدف ایجــاد نارضایتی در مردم به علت فشــارهای اقتصادی صورت می گیرد که با ســعی در 
ایجاد شکاف میان مردم و نخبگان سیاسی قصد استفاده از اعتراضات مردمی به عنوان ابزاری برای تغییر 
رفتــار نخبــگان سیاســی را دارد )بغیــری،۷۴،۱۳۹۲( لکن تحقــق چنین تغییری در رفتار نخبگان سیاســی 
کــه خــود از معــرض فشــارهای اقتصای به دور هســتند به ســختی امکان پذیر اســت. تجربــه تحریم های 
اقتصادی فزاینده علیه کشور عراق و کوبا این مهم را به اثبات می رساند که علی القاعده فاصله طبقاتی و 
اجتماعی غیرقابل باوری میان افراد یک ملت و نخبگان سیاسی آن کشور وجود دارد و تحقق این هدف 
با اعمال تحریم ها ، جهت نارضایتی با سرکوب عمدی و ضایع شدن خواست قاطبه مردم مواجه است. 

)منظور،مصطفی پور،۳۶،۱۳۹۳(
با لحاظ اینکه حسب پژوهش های صورت گرفته بایستی اذعان کرد که علی رغم ادعای تحریم کنندگان 
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مبنی بر عدم تاثیرگذاری بر معیشــت مردم )بدلیل مســتثنا کردن تحریم غذا و دارو( این تحریم ها موجب 
افزایش فقر مطلق شده و بر مردم و به خصوص اقشار ضعیف تاثیرات زیادی دارند. )همان،8۰(

تحریم های ایران را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
۱- تحریم چند جانبه هم چون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل؛

۲- تحریم های اتحادیه اروپا ؛
۳- تحریم های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایاالت متحده،کانادا ؛

۴- تحریم های کنگره امریکا ؛
 تحریم های بین المللی علیه دولت عراق 

تحریم های اقتصادی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ عراق، جامع ترین و ویرانگرترین تحریم هایی است که در 
طول تاریخ علیه یک کشور وضع گردید. تحریم ها به همراه بمب هایی که در سال ۱۹۹۱ به عراق فروریخت 
زیر ســاخت های این کشــور را تا مرز نابودی کامل پیش برد و لطمه شدیدی به شرایط اساسی الزم، برای 
ادامه حیات مردم این کشــور وارد نمود. اما در این میان آنچه که حائز اهمیت اســت آن اســت که بدانیم 
تحریم های ســازمان ملل و دولت امریکا از منظر حقوق بشــری چه صدمات وحشــتناکی به دولت و ملت 
عراق وارد کرده اســت. آیا به گفته مادلین آلبرات که اظهار نمود”من بیش از صدام حســین نگران کودکان 
عراقــی ام” بــه راســتی وضــع این تحریم ها و ســازوکارهای پیشــرفته آن در نابودی بنیان های یک کشــور، 
اساســا امری نگران کننده اســت یا آنکه باید بگوئیم با بروز یک فاجعه انســانی، امر فراتر از حد یک نگرانی 

ساده است و ما را با یک بحران انسانی، مواجه خواهد ساخت.
نکته ای که در این میان کمتر بدان توجه شده آن است که بعد از دوران جنگ سرد که میزان ویرانگری 
تحریــم هــا چنــدان زیاد نبود تحریم ها را اساســا یک “شــیوه بنیادین” می دانســتند بر خــالف مداخالت 
نظامی، تحریم هــــــا مشمــــــول اقدامات غیر خشونت آمیز محسوب می گـــــــردید که در عین مقـــــــایسه با 
تــالش هــای دیپلماتیک مؤثرتر واقع می گردید. تا اواخر دهه ۱۹8۰ نگرانی چندانی درباره اخالقی بودن یا 
تأثیر انسانی تحریم های بین المللی وجود نداشت. آن هایی که درباره تحریم ها می نوشتند عمدتا نگران 
این بودند که آیا احتمال دارد تحریم ها موجب تغییر سیاســت های دولت منظور شــود یا آنکه نگاه شــان 
متوجه دشــواری پایبندی به تحریم ها در شــرایطی بود که اعضای یک اتحادیه فرصت های تجاری خود 

را از دست می دادند. )همان،۴۲(
اما بررسی همه جانبه تحریم های عراق از هر جهت امری نامتعارف و تلخ بود. نتیجه مستقیم اعمال 
این تحــــــریم ها، مردمی بود که از هر جهت متضرر شدند و با از بین رفتن زیر ســـــــاخت های کشـــــــور کلیه 
آیتم های یک زندگی مناسب از آنها سلب گردید. شدت این وضعیت نابه سامان در عراق به حدی است 

که افرادی معتقدند اعداد مرتبط با اقتصاد عراق و فجایع ناشی از آن یک مقوله اغراق آمیز است.
متأســفانه ایــن وضعیــت که از آن ، تحت عنوان سیاســت مهار نام می برند با فشــار رســانه ای گســترده 
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همــراه شــد و نهایتــا بــا مداخله نظامی وضعیت عراق در شــرایط بســیار اســفناکی قرار گرفــت. نکته جالب 
آنکــه در جریــان بحــث های صورت گرفتــه در خصوص عراق هیچ گونه انتقادی از تحریم ها به دالیل بشــر 
دوســتانه صورت نگرفت. این تحریم های همه جانبه، کل اقتصاد کشــور را متأثر ساخت. پس می توان با 
ایــن وضعیــت چنین نتیجه گیــری نمود که تحریم ها برای مهار عراق نبــوده بلکه هدف نهایی تغییر رژیم 
عراق و صدام می باشد و همین امر موجب می گردد که در تضاد و تقابل دو کشور، شاهد اثر گذاری بیشتر 

تحریم ها بر عامه مردم باشیم. )جوی،کسمتی،۵۳،۱۳۹۲(
پس از بمباران های شیمیایی گسترده عراق در جنگ خلیج فارس و از بین رفتن نیروی برق و نابودی 
بخش های خدمات اجتماعی آن کشور، تولید صنعتی، کشاورزی، تصفیه آب، مراقبت های بهداشتی و 

نظایر آن به شدت آسیب دید و همین امر باعث گردید که عراق برنامه نفت در برابر غذا را بپذیرد.
نکته حائز اهمیت آن است که دولت ایاالت متحده به شکل ابطال ناپذیری فرض را بر این گذاشته بود 
کــه صــدام هرگز به تعهدات بین المللی خود عمــل نخواهد کرد در مواقعی هم که صدام حتی از تعهداتش 
متابعت می کرد ایاالت متحده آن را صرفا یک ترفند تقلب انگارانه صرف قلمداد می کرد. همین وضعیت 
بر پیچیدگی حل بحران عراق و استمرار تحریم های این کشور و طبیعتا تحمیل هزینه های گزاف به این 
کشــور مــی افــزود. تجربــه عراق و اینکه دولــت های ایاالت متحــده معتقد بودند تبعیــت از قطعنامه های 
شــورای امنیت به تنهایی برای برچیدن تحــــــریم ها کافی نیســت و تنهــــــــا تغییر رژیم منجر به برداشــتن 

تحریم ها خواهد شد. )همان،۴۲( تماما به پیچیدگی موضوع می افزود.
به نظر می رسد همین دیدگاه منجر به بروز دو نتیجه خاص گردید در مورد تجربه تحریم ها علیه ایران 
نیز ردپای آن مشاهده می شود. نتیجه اول آن که چون قصد از تحریم، تغییر نهایی رژیم تعریف می شود 
حد یقف و پایان برای آن متصور نیســت و طبیعتا در طول این وضعیت شــاهد وضع ادامه آن هســتیم و 
این سیاست شامل محدودیت زمانی نخواهد بود و البته بر شدت و وخامت وضعیت تحریم ها می افزاید. 
نتیجه دوم آن که بدلیل تحت فشار گذاشتن کشور تحریمی، شاهد افزایش کمی و کیفی تحریم ها و فشار 
بیــش از انــدازه بر مردم و جمعیت آن کشــور خواهیم بود. تحریمی که به قصد تغییر رژیم یک کشــور باشــد 
مسلما در وهله نخست با جمعیت آن کشور نیز ارتباط تنگاتنگ و مستقیم خواهد داشت و کمترین اثرات 
ایــن تحریــم هــا، ایجاد یک وضعیت ناپایدار و دائمی برای جامعه خواهد بود لذا با نادیده گرفتن وضعیت 

معیشت و کیفیت زندگی، شاهد تضییع حق های بنیادین دیگر نیز خواهیم بود.
بــا بررســی تحریــم های عــراق و نتیجه غیرقابــل اجتناب آن ها شــاهد بمباران و حملــه نظامی به عراق 
هســتیم بدینوســیله بیشــتر ابــزار زندگــی مــدرن، در ایــن کشــور از میان رفتــه و یا غیرقابل اســتفاده شــده 
اســت. هزینه کل خرابی ها در عراق از جنگ اول خلیج فارس حدود ۱۹۰ میلیارد دالر برآورد شــده اســت. 
)همان،۴8( با آســیب کارخانه های تصفیه آب و شــبکه آب رســانی به میزان ۷۵ درصد و افزایش غیرقابل 
باور ۴۰۰درصدی مواد غذایی و از بین رفتن خطوط تلفن و خرابی ۹۰درصدی شــبکه برق رســانی داخلی 
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مــی تــوان عراقــی را دیــد که زیر بار تلنباری از مشــکالت غرق شــده اســت. تحریم ناشــی از قطعنامــه ۶۶۱ و 
قطعنامــه ۹8۶ و اعمــال تحریــم نفت در برابر غذا تیر آخر به وضعیت حقوق بشــری عــراق و کیفیت زندگی 
مردم بود. با اعمال این دو تحریم حکومت عراق دیگر کنترل مســتقیمی بر امور اقتصادی خود نداشــت و 
هرگونه تصمیم گیری اقتصادی مستلزم تصویب کمیته ۶۶۱ و سازمان ملل بود قطعنامه ۹8۶ هم مبین 

ساختار پیچیده برای نظارت این فرایند به حساب می آمد.

آثار و عواقب تحریم ها بر حوزه های مختلف حقوق بشر
 تحریــم هــا عالوه بر اثرات غیرقابل اجتناب بر زندگی افراد در کشــور هــدف بر حق های بنیادین آنان نیز 
تاثیرگذار است. بهره مندی از حقوق بهداشت یا تأمین غذای متناسب در کشور هدف که تقریبا در سطح 
جهانی به عنوان حقوق بنیادین پذیرفته شده اند، مورد تضییع جدی قرار می گیرند. کلیه تحریم ها حتی 
محدود نیز بر ضد اصول حقوق بشــر عمل می کنند. در برخی موارد تأثیر تحریم ها مســتقیم اســت مانند 
محدودیــت های مســافرتی یا ممنوعیت های پروازی که می تواند حــق آزادی جابه جایی و ورود و خروج 
از کشور خود را برای افراد تحت تحریم مختل نماید یا ایجاد محدودیت در ارائه موثر خدمات پزشکی و یا 

ممکن است در مواردی تأثیر تحریم ها غیرمستقیم باشد. 
در هر صورت، رژیم تحریم ها علی رغم بهره مندی از طراحی خوب نیز بر حقوق بشر تأثیر بسیار خواهند 
داشت. اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر درگزارش ها و مقاله های متعدد اذعان کرده اند که تحریم های 
اقتصادی بر تعداد بسیاری از شهروندان بی گناه در کشورهای هدف از طریق محدودیت دسترسی به غذا 
و دارو، اختالل در کل اقتصاد، محدود کردن شــهروندان از درآمد ضروری و کاهش ظرفیت ملی برای آب، 
سیستم های الکتریکی )برق( و دیگر زیرساخت های حیاتی برای حیات و بهداشت صدمه وارد می کنند. 
)همان،۵۳( مطالعه شــرایط حاصل از تحریم های شــورای امنیت، بر اســاس اســناد و گزارشــاتی که وجود 
دارد، نشان می دهد که تحریم ها با زیر پا گذاشتن اصل تمایزگذاری و تفکیک، اصول متعدد حقوق بشر و 

بشردوستانه را نقض می کنند.
حق حیات:

 حق حیات به عنوان مهمترین و عالی ترین حقی که ســایر حقوق نیز از آن ناشــی می شــود در ماده ۳ 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق 
کودک و بسیاری از اسناد بین المللی دیگر بر آن تأکید شده و توسط همه کشورها به عنوان یک حق ذاتی 
انســان ها، مورد حمایت قرار گرفته اســت. آثار فاجعه آمیز تحریم ها بر حق حیات که به یقین از قواعد آمره 
و تخطی ناپذیر اســت، در بســیاری از تحریم ها به ویژه در تحریم های همه جانبه، امکان ناپذیر اســت چرا 
کــه فقــر فراگیر وقفــه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود غذا و دارو و در نتیجه تحریم ها، گســترش بیماری 
و افزایش میزان مرگ و میر را به دنبال دارد. بر اســاس گزارش های نهادهای مختلف ســازمان ملل، اثرات 
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تحریم در عراق از جمله کمبود آب آشامیدنی سالم، غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی، منجر به از بین رفتن 
صدها هزار نفر از اقشار آسیب پذیر این کشور شد. در این بین زنان و کودکان بیشترین اثرات زیانبار و فاجعه 

آمیز تحریم ها را متحمل شدند.
حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی:

 بر اســاس اعالمیه جهانی حقوق بشــر هر فردی حق دارد ســطح زندگی، ســالمت و رفاه خود و خانواده 
اش را از حیــث خــوراک، مســکن، مراقبت هــای طبــی و خدمــات الزم اجتماعــی تامیــن کند. ایــن حق در 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مفصل تری مطرح شده و اعضای این 
میثاق، حق فرد و خانواده اش را در دارا بودن سطح مناسب زندگی و ارتقای مداوم این شرایط به رسمیت 
شناخته و تعهد خود را به اتخاذ تدابیری مقتضی در این خصوص اعالم کرده اند. تحریم ها با تأثیر منفی 
بر تولید، اشــتغال و درآمد ملی باعث بازدهی کم اقتصادی، توزیع کم و غیرعادالنه کاال و خدمات و ایجاد 
بی نظمی و شکاف اجتماعی گردیده و در مجموع، سطح زندگی و معیشت مردم را کنترل و آنها را از داشتن 
استانداردهای مناسب زندگی محروم می کند.اعمال تحریم می تواند به طرز بسیار فزاینده ای این حق را 

مورد تضییع قرار دهد.
حق سالمت و بهداشت:

حق ســالمت و بهداشــت و برخورداری از امکانات و خدمات پزشــکی و درمانی از حقوقی است که مورد 
تأکید ویژه  اســناد حقوق بشــر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار  گرفته است و حق همه 
انسانها را در برخورداری از بهترین حال سالمت جسمی و روحی به رسمیت شناخته و برای تامین کامل 
ایــن حق،کشــورها را متعهــد می نماید به منظور کاهش ســقط جنین، کاهش میزان مــرگ و میر کودکان، 
بهبود شــرایط رشــد سالم کودکان، بهبود خدمات بهداشتی، پیشگیری،معالجه و مبارزه با بیماری ها به 
خصوص بیماری های واگیردار و شایع، ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراکز و کمک های پزشکی برای 
عموم، اقدامات الزم را انجام دهند. برخورداری از این حقوق در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. در گزارشــات نهادهای بین المللی در مورد عراق، تحریم ها با برهم زدن زیرســاخت های 
الزم بــرای خدمــات بهداشــتی و درمانــی، مرگ و میرها را به شــدت افزایش داد. در ایــن گزارش ها تصریح 
شــده اســت تحریم هــای اقتصــادی شــدید ، باعــث کمبــود مواد غذایــی و تخریــب و نابودی سیســتم آب 
آشامیدنی سالم و در نتیجه سوء تغذیه و افزایش بیماری ها منجر به مشکالت شدید بهداشتی و فقدان 

اقالم دارویی گردیده است.
حق آموزش:

میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی، حق هر فردی در دسترســی به آموزش و پــرورش را به 
رســمیت مــی شناســد. آمــوزش و پرورشــی که هــدف آن نمو کامل شــخصیت انســان و تقویت احتــرام به 
حقوق و آزادی های اساسی بشر باشد به این منظور کشورهای عضو این میثاق متعهد شده اند آموزش 
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و پــرورش ابتدایــی را اجبــاری نمــوده و بــه صورت رایگان در دســترس عمــوم قرار دهند. تعمیــم آموزش و 
پرورش متوسطه و همچنین آموزش عالی به کلی وسایل مقتضی برای عموم نیز از جمله تعهدات اعضای 
این میثاق می باشد. ساختار آموزشی کشوری که تحت تحریم های شدید قرار می گیرد به دلیل مشکالت 
اقتصادی و نبود بودجه الزم، دچار اختالل جدی می شود و حق طیف گسترده ای از مردم به ویژه کودکان، 

نوجوانان و جوانان در دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات کافی در این زمینه تضییع می گردد. 
حق توسعه:

حق توسعه تضمین کننده آزادی و پیشرفت و بهره مندی عادالنه هر انسان از امکانات و منابع مادی 
و معنــوی اســت کــه جامعه جهانــی در اختیــار دارد و شــامل تغذیه، آموزش و بهداشــت، مســکن، تأمین 
اجتماعــی، هنــر، ارتباطــات، آزادی، امنیــت و کلیه لوازم و مقدماتی اســت که تداوم حیات انســان و رشــد 
مادی و معنوی وی را تضمین می نماید. بر اساس اسناد بین المللی، حق توسعه، حقی جهان شمول، 
غیرقابل انتقال و بخش الینفک از حقوق اساسی انسان ها از جمله حق حیات است و جامعه بین المللی 
و دولت ها باید در راه برخورداری از حق توسعه از مانع تراشی پرهیز نموده و همکاری مؤثر برای تحقق حق 

توسعه و رفع موانع آن را مبذول دارند. 
وضع تحریم های اقتصادی در جهت عکس چنین وظیفه ای بوده و با تضعیف نظام اقتصادی کشورها، 
توســعه آن هــا را در زمینه هــای مختلــف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعــی، متوقف و در برخــی موارد نوعی 
عقب گرد ایجاد می کند. با تأمل در کشــورهایی که مورد تحریم نســبتا جامع قرار گرفته اند، در می یابیم که 
حق توسعه به واقع از آسیب پذیرترین معیارهای حقوق بشری در تحریم هاست. در مجموع، نقض حقوق 
بشر تحریم های اقتصادی امری مسلم است و نمونه بارز آن، تأثیرات زیانبار تحریم ها بر حقوق مردم عراق 
و در زمان رژیم بعث صدام است. دهها گزارش و تحقیق توسط آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان 
هــای غیردولتــی و گروه های مســتقل، به صراحت مردم غیرنظامــی عراق را قربانی اولیــه تحریم ها معرفی 
نموده و نقش تحریم را در نقض همه جانبه حقوق اساســی بشــر در عراق، انکارناپذیر می داند. البته آثار 
زیانبار تحریم  بر حقوق بشر تنها به عراق اختصاص ندارد و مطالعات متعددی که در مورد تحـــــــریم های 
هائیتی، افغانستان، کـــــــوبا و... انجـــام شده است، نشان می دهد تحریم ها آثار بسیار زیانباری بر حقوق 

مردم این کشور برجای گذاشته اند. 
از آنجــا کــه قربانی شــدن شــهروندان بــی گنــاه در مجازات هــای بین المللی، بــه دلیل رفتــار دولتمردان 
در قالــب هیــچ مکتــب اخالقی و حقوقی، عادالنه تلقی نمی شــود اثــرات زیانبار و فاجعه آمیــز تحریم ها بر 
معیارهای حقوق بشــر، انتقادات گســترده ای را به دنبال داشــته اســت. بیشــترین این انتقادات از طریق 
مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری، در قالب قطعنامه ها 

و بیانیه های متعدد ابراز شده است. 
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آثار حقوقی وضع تحریم های ناقض حقوق بشر:
حقــوق بشــر مقــرر می دارد که هر دولتی به حقوق بشــر شــهروندان خــود احترام بگــذارد و دیگر ملت ها 
نیــز حــق و مســئولیت دارند که تضمین نمایند این تعهد رعایت شــود. نظر غالب و اکثریتــی وجود دارد که 
تحریم های همه جانبه ســازمان ملل مغایر منشــور ملل متحد بوده و استانداردهای حقوق بشر را نقض 
می  نمایند. منشــور ملل متحد اختیارات الزم را به مجمع عمومی و شــورای امنیت واگذار نموده اســت. 
فصــل پنجــم منشــور ملل متحد نیز اختیــارات و محدودیت های شــورای امنیت را تبییــن می کند. به هر 
حال منشــور ملل متحد به هیچ ارگان سیاســی یا قضایی مســتقل بین المللی این اختیار را نمی دهد که 

تصمیمات شورای امنیت را مورد بررسی قضایی قرار دهند.
 از ســوی دیگر وضع و اعمال تحریم های ناقض حقوق بشــر فاقد مشــروعیت حقوقی می باشــد. عدم 
مشروعیت حقوقی این گونه تحریم ها دو نتیجه را در پی دارد: عدم الزام کشورها به رعایت این تحریم ها و 
ایجاد مســئولیت بین المللی برای ســازمان ملل و شورای امنیت و دولت ها در قبال نقض حقوق بشر. در 
ماده ۲۵ منشور مقرر شده است »اعضا موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور را 
قبول و اجرا نمایند.« مفهوم این ماده این است در صورتی که تصمیمات شورای امنیت از جمله تحریم ها 
بر طبق منشور نباشد، مثال اهداف و اصول سازمان ملل را نقض کند کشورها الزام قانونی به منظور اجرای 
آن تصمیمــات نــدارد. اثــر حقوقی قطعنامه یــک رکن بین المللی، منوط به صالحیت آن رکن می باشــد و 
در صورت اتخاذ تصمیم در تعارض با معاهده مؤســس و صالحیت های مقرر در آن، عمل خارج از حیطه 

وظایف و اختیارات قلمداد شده و اثر بر آن مترتب نمی باشد.
 سازمان های بین المللی به لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف در سطح بین المللی دارای شخصیت 
حقوقــی مســتقل از اعضا بــوده و از اهلیت حقوقی برای انجام وظایف خود برخوردارند. وجود شــخصیت 
حقوقی برای ســازمان های بین المللی صالحیت برخورداری از حقوق و وظایف را به دنبال دارد. از ســوی 
دیگــر وقتــی یک ســازمان شــخصیت حقوقی مســتقل از اعضا دارد باید از مســئولیت بین المللــی در قبال 

تخلف از وظایفش نیز برخوردار باشد.
بر اساس ماده ۲ طرح مسئولیت دولت ها برای تحقق مسئولیت بین المللی  وجود دو عنصر نقض تعهد 
بین المللی و قابلیت انتساب الزم است. در بحث نقض حقوق بشر در اثر تحریم ها، هر دو رکن مسئولیت 
بین المللــی وجــود دارد. بــا وضع و اعمال تحریم هایی که نقض حقوق بشــر از طریق آنها مســلم اســت، با 
توجــه بــه مقــررات و الزاماتی که در زمینه رعایت حقوق بشــر وجود دارد، عنصر اول مســئولیت بین المللی 
یعنی نقض تعهد، تحقق می یابد. شورای امنیت به لحاظ مقررات منشور ، نمی تواند تحریم هایی وضع 
کند که اصول و اهداف ســازمان ملل را نقض کند. در عنصر دوم یعنی قابلیت انتســاب تخلف از تعهدات 
بین المللی در موضوع تحریم های ناقض حقوق بشر، سازمان های بین المللی همانند دولت ها، اشخاص 
طبیعــی و حقیقــی نیســتند بلکه در عالم واقــع ارگان ها و کارمندان یک ســازمان از طرف آن انجام وظیفه 
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مــی کننــد و بر این اســاس، اعمال یک ســازمان بین المللی که در مقام انجام مســئولیت قــرار می گیرد، به 
آن ســازمان منتســب است. بنابراین مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشــر در تحریم ها که توسط اعضای 
شــورای امنیت اعمال می شــود، به شــورای امنیت و سازمان ملل منتسب است و این سازمان در وضع و 
اعمال این تحریم ها، دارای مسئولیت بین المللی بوده و ملزم است نتایج ناشی از این مسئولیت از جمله 
لزوم پایان این نوع تحریم ها و اعاده وضع به حالت سابق، لزوم جبران خسارت ناشی از نقض حقوق بشر 

و سایر نتایج را به عهده گیرد.

نتیجه گیری
غایت و وظیفه نهایی حقوق بشــر احترام به انســان و حمایت و ایفای حقوق بنیادین انســانی اســت و 
هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد که تحریم های بین المللی گسترده و ساختارگرایانه می تواند این حقوق 
را به میزان زیادی دستخوش تهدید قـــــرار دهد. فـــــارغ از مبــــاحث حقوقی، نتایج حــــاصله از تحریم های 
گسترده سازمان ملل متحد و سپس دولت ایاالت متحده امریکا علیه عراق و سپس ایران مؤید آن است 
که حق حیات و حق برخورداری از کیفیت مناسب زندگی و بهره مندی از آن دچـــار تضییقات فراوان قرار 
می گیرد و این امر، آن چیزی نیســت که از منظر حقوق بشــری بتوان آن را نادیده گرفت. وظیفه انســانی 
ایجاب می کند که در بستر سیاست ورزی دولت ها و مطامع سیاسی آنان، انسان هدف چنین کینه ورزی 

قرار نگیرد و بتوان سیاست را فارغ از ایجاد بستر مناسب آسیب رسانی پیش برد. 
اعمـــــــال تحریم های همه جانبه و گسترده و از کــــــار انداختن تمــــــام جــــــوانب پیش برد یک حکومت 
علی رغم آن که صدمات غیرقابل جبرانی را در کوتاه مدت و دراز مدت متوجه کشور مقصود می نماید لکن 
خطر اصلی این فشار ها را متوجه جمعیت آن کشور می نماید و مشخص نیست که میزان این لطمــــــات 
و آسیب ها تا چه اندازه است. لذا حقوق بشر، تحت هیچ امر و قاعده ای نمی تواند با اعمال تحریم های 

بین المللی حتی تحت لوای فصول منشور سازمان ملل متحد موافق باشد.

منابع
۱.ژان،مورژئون،دو دولت،۱۳8۰،چاپ اول،دانشگاه تهران

۲. رجوع شــود به نظام حقوق بشــر اسالمی،بررســی مبانی فقهی اعالمیه اسالمی حقوق بشر،تقریرات 
درس دکتــر محمدجــواد ارســطا،به کوشــش ســید عزیــزاهلل موسوی،انتشــارات مکــث اندیشــه،چاپ اول 

۱۳۹۶،قم
۳.سید قاسم زمانی/کاظم غریب آبادی-فصلنامه علمی-پژوهشی دیدگاه های اقتصادی شماره ۷۲ 

زمستان ۹۴ 
htm.۲8۷۱۳۲/۱۱/۲۰۱8/www.state.gov/secretary/remarks .۴
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کووید19( مسئوولیت حقوقی سازمان های حکومتی در ایران در تامین حق بر سالمت )ویروس 
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-http://www.huffingtonpost.com/akbar-ganji/us-crippling-sanctions .۵
html?utm_hp_ref=world.۳8۶۰۹۳۳_ag_b 

the-most-crippling- sanc-/۱۰/۲۰۱۲/http://harvardpress.typepad.com/hup_publicity.۶
tions-in-the-history-of-sanctions.html

pres-obama-rep-on-iran-red-/۲۶/۰۹/۲۰۱۲/http://cnnpressroom.blogs.cnn.com.۷
line-.has-been-laid-out

۷۴۹۰۷/۹۷۲mag.com/the-myth-of-benign-sanctions-against-iran//:http .8
 www.irdiplomacy.ir/fa/news۱۹۱۷۷۲۷ .۹

www.dw.com/fa-ira۵۲۵۳۹۲۱۶ .۱۰
htm.۲8۷۱۳۲/۱۱/۲۰۱8/www.state.gov/secretary/remarks .۱۱

_۲۰۱8۱۱۰۵/www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages.۱۲
names.aspx

۹۷۱۱۲8۱۴88۶/www.isna.ir/news .۱۳
۳۰۹۰۷۷۰۶/www.radiofarda.com/a/us-sanctioned-iran-amabssador-iraq .۱۴

۱۰۳۲۰۱/www.independentpersian.com/node .۱۵
  ۱۳۹8Sspp.iranjournals.ir،۱۶.مقاله علمی،یونس نادمی،داریوش حسنوند

۱۷. علی بغیری ۱۳۹۲ تاثیر تحریم ایران بر محیط زیست خلیج فارس،خاورمیانه ،سال ۱۳۹۲ ،ش ۷۴
۱8. داود منظــور و منوچهــر مصطفــی پور-فصلنامه سیاســت های مالی و اقتصادی شــماره ۱۳۹۳۰۲- 

سال یکم
۱۹. گوردن،جوی،جنگ پنهان،ترجمه دکتر زهرا کسمتی،نشر نی،۹۲ چاپ اول
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