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  مقدمه.1
يبرقرارموجباتکهمستحکماستیستونیانسانکرامتوبشریاساسحقوقبهاحترام

روحعنوان بهمتحدمللنهاد. دینمامی نیتضموتأمینرايبرابراصلبریمبتنیالملل بینعدالت
کهاستالملل بینحقوقاصولیتجلداریپاصلحوعدالتتحققدرجهانمللیجمعآرمان

حقوق.استدادهقرارخودهدفوکارکردرابزرگوکوچکمللزیآممسالمتیستیزهم
گاههیتکتنهاودولارتباطاتبخشنتظامارغم وجود انتقاداتی به ساختار آن،  علیالملل بین

عنوان بهچه. استزیآممسالمتیستیزهموعدالتيواالهدفحصولجهتاتکاقابل
الملل، بینمعادالتدراثرکموياذرهيکشورعنوان بهچهوجهانادارهدار هیداعيکشور

شمردهمجازيزیآودستچیهبهبشرحقوقوالملل بینحقوقمقبولوعاماصولازیتخط
  .شودینم

منافعحصولوتحققیپدريکشورهر،یالمللبینتعامالتدرکهتیواقعنیاکناردر
حصولويریگیپطرقومنافعنیاسالمتاریمعوارتباطاتنیاضابطهباشد،می خودیمل

عظیم انسانی و اثبات  پس از جنگ دوم جهانی و بروز فجایع .استالملل بینحقوقهماناهابدان
ویژه کشورهاي برنده جنگ جهانی بر آن شدند  ناکارامدي جامعه ملل، کشورهاي مختلف و به

ساختار و . گیري نمایند هاي بزرگی پیش که با تأسیس سازمان ملل متحد از بروز چنین مصیبت
حداقل  اي تنظیم شده که بروز جنگ بهگونه هاي شوراي امنیت بر اساس منشور به صالحیت

الملل  مطابق منشور سازمان ملل شرایطی نیز براي وادار کردن کشورهاي ناقض حقوق بین. برسد
فصل هفتم منشور سازمان ملل به استفاده . بینی شده استبه بازگشت به مسیر صلح و امنیت پیش

ازمان در ظاهر با مداقه در منشور س. از ابزارهاي قهرآمیز علیه کشور خاطی اختصاص یافته است
گیري کرد که منشور در تالش است که اختالفات توان چنبن نتیجهملل، به ویژه اهداف آن می

آمیز المللی که خواه ناخواه مابین کشورها امري گریزناپذیر است را از طرق مسالمتبین
منشور سازمان ملل یکی از ضمانت اجراهاي نقض حقوق  41و  39ماده . وفصل نمایدحل
در . هاي اقتصادي دانسته است المللی شود را تحریمه منجر به نقض صلح و امنیت بینالملل کبین

کهگرددباز میمنشور41مادهبهمللسازماندراقتصاديهاي  تحریمحقوقیمبنايواقع 
رااقداماتیخود،تصمیماتاجرايبرايتواندمی امنیتکننده این موضوع است که شوراي بیان
متحدمللاعضايازتواندمیوبگیردپیشدرنباشد،مسلحنیرويارگیريک بهمتضمنکه

ساختنمتوقفشاملاستممکناقداماتاین. ورزندمبادرتاقداماتقبیلاینبهکهبخواهد
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رادیوییتلگرافی،پستی،هوایی،دریایی،آهن،راهارتباطاتواقتصاديروابطازبخشییاتمام
هاي اقتصادي گردد توسل به استفاده از تحریمکه مشاهده می چنان .باشدیسیاسروابطقطعیا و

عنوان یک اهرم براي فشار به کشورها براي احترام و رعایت قوانین و هنجارهاي  به... و 
المللی در اختیار شوراي امنیت سازمان ملل گذاشته شده است که آن نیز تحت شرایط  بین

رغم اختصاص وضع تحریم به شوراي  علی 1.گردداعمال می خاصی که در منشور گنجانده شده
المللی، الملل، قواعد آمره بینبایست با رعایت اصول عام حقوق بینامنیت که آن نیز می

در غیر این صورت (2مقررات منشور سازمان ملل و حقوق بشر و بشردوستانه صادر شود
الملل بوده و  ر با روح ذاتی حقوق بینهاي شوراي امنیت نیز به دور از انصاف و مغای تحریم

هاي یکجانبه علیه کشورهایی ، برخی کشورها، دست به اعمال تحریم)اثر گردد بایست بی می
هایی هاي یکجانبه توسط کشورها با پرسشمشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم. زننددیگر می

جانبه خالف حقوق هاي یکرسد که به کارگیري تحریمرو بوده و به نظر می جدي روبه
جانبهکیيهامیتحر. شودالمللی محسوب میالملل بوده و عملی نامشروع در جامعه بینبین

طرقثیحازچهويوجودثیحازچهآن،نیطرفزیآمرمسالمتیغرفتارازينمادعنوان به
مشروعیت  جا که بحث ما بررسی از آن  3.استگرفتهقراریفراوانیعلميهامناقشهمورداجرا

  .شودباشد به ذکر همین نکته در این مورد بسنده میاي نمیچنین اقدامات خصمانه
هاي یکجانبه اقتصادي را از سوي  به هر حال متأسفانه یکی از کشورهایی که تحریم

ترین کشوري  ترین و اصلی مهم. کند جمهوري اسالمی ایران است کشورهاي دیگر تجربه می
یکجانبه را علیه کشورمان وضع کرده است ایاالت متحده آمریکا  هاي که بیشترین تحریم

اي ایران و بیم از  هاي هسته ها، فعالیت ها، بر اساس ادعاي آن دلیل اصلی این تحریم. باشد می
اي از سوي ایران است که تا به امروز این ادعا بدون اثبات باقی مانده  یابی به سالح هسته دست

                                                                                                                                                                                                                     
عدم رعایت  مثًال. الملل نیستندهاي اقتصادي شوراي امنیت منصفانه و مطابق با قواعد بینالزم به ذکر است همه تحریم.1

اي هها، قطعنامهاز جمله این قطعنامه. خوردراحتی به چشم میها شوراي امنیت بهحقوق بشر در اجراي برخی از قطعنامه
  :رك به. باشدصادره علیه عراق و بوسنی می

Aminzade, Elham, (2007), “The Fundamental Human Rights in the Situations of 
Occupation and Economic Sanction”, International Journal of Humanity, vol.15, p.15.

، )1389(، فرخ سیري، منصور: ك به.هاي اقتصادي رمیتحر هاي حقوقی شوراي امنیت در اعمالبراي مشاهده محدودیت .2
، 39، شماره 25المللی، سال ، مجله حقوقی بین»هاي اقتصاديهاي حقوقی شوراي امنیت در اعمال تحریممحدودیت«

.58-29صص
زهره، محسنی فرد،  چی،پوستین: ك به.الملل ر هاي اقتصادي در روابط بینبراي اطالعات بیشتر در ماهیت و معناي تحریم .3

هاي روابط  ، فصلنامه پژوهش»المللمنزله ابزار دیپلماسی اجبار در سیاست بینهاي اقتصادي بهتحریم«، )1392(، فرزانه
  .171-137، تابستان، صص 8الملل، سال سوم، شماره  بین
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هاي مختلف علیه ایران از  هاي یکجانبه بسیار گسترده در زمینه ریمبه هر حال وجود تح. است
هاي آید این است که اعمال تحریمحال پرسشی که پیش می. سوي ایاالت متحده وجود دارد

یکجانبه از سوي ایاالت متحده علیه جمهوري اسالمی ایران چه حقوق بشري و بنیادینی را از 
ض ما در این مقاله بر این است که ایاالت متحده به واسطه نماید؟ فر شهروندان ایرانی نقض می

شود و حقوق هاي یکجانبه، مرتکب نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی میاعمال تحریم
مختلفی مثل حق حیات، حق آزادي عبور و مرور، نسل سوم حقوق بشر من جمله حق بر صلح و 

طروحه و رد یا اثبات فرضیه، به بررسی حقوقی به منظور پاسخ به پرسش م. باشدمی... توسعه و 
گردد با تأکید بر اسناد هاي یکجانبه آمریکا علیه کشورمان نقض میکه به واسطه تحریم

  .شودها پرداخته میالمللی حقوق بشري و ذکر مستندات این تحریم بین
  

هاي یکجانبه آمریکا ناقض حق حیات شهروندان ایرانی تحریم .2
جایی  از آن. کردن داردبراي زندگی نبنیادی که انسان حقّ است از این حق حیات عبارت

که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا 
حق حیات حتی . Kondoch, 2001: 273)(کاربرد ندارد  بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا

کاهش مفاهیم ب است و هسته اساسی و غیرقابلسلهاي اضطراري هم غیرقابلدر وضعیت
مفهوم حق حیات در مرکز مباحث راجع به  .(Jayawickrama, 2002: 243)حقوق بشري است 

فاطمی، قاري سید(رد مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنین و جنگ قرار دا
یک تفسیر مضیق : ستشود به دوگونه احال تفاسیري که از حق حیات ارائه می). 87: 1379

. باشدحق حیات که دال بر این است که این حق صرفاً ناظر بر عدم سلب حیات شهروندان می
توانند دست به شکنجه شهروندان زده و به صورت خودسرانه حیات از همین رو کشورها نمی

را  نماید و حق حیاتطور موسع تفسیر می رویکر دیگر، حق حیات را به. ها را سلب کنند آن
از . شمرد داند بلکه توابعی را نیز براي این حق بر میبه حمایت از حیات افراد نمیمحدود 

... جمله این فروع و توابع، حق بر غذا، حق بر مسکن، حق بر بهداشت و حق بر دارو و  
الزم به ذکر است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر مضیق حق حیات را رد . باشدمی
دربردارندهبشر، حق بر حیاتحقوقکمیتۀتفسیراساسبر. (Kondoch, 2001: 288)کند می

بهداشتیاولیۀامکاناتوضروريخدماتوکاالهاحداقلتأمینشاملواستوسیعیمفهوم
  .شودمینیزپزشکیهايمراقبتو
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ی و فرهنگی میثاق حقوق اقتصادي، اجتماع 11توان به ماده چنین براي اثبات این ادعا می هم
یابی به  هاي عضو، حق هر شخصی بر دستدولت«: باشداشاره کرد که متضمن این موضوع می

  .»دهند را مورد شناسایی قرار می... استانداردهاي زندگی از جمله غذا و 
ها و جلوگیري از  ها در احترام به حق زندگی به صیانت و حمایت از جان آنامروزه وظیفه دولت

اي از بلکه این حق در بردارنده مجموعهشودها و تأمین نظم عمومی محدود نمیاريجرایم و تبهک
توان به حق تغذیه، حق مسکن، حق بهداشت و حق از جمله این حقوق می. باشدحقوق فرعی نیز می

این حقوق از این جهت از توابع و ). 1388:31، موتمنی طباطبایی(بر آموزش و پرورش اشاره کرد 
تواند است نمی... سرپناه، بیمار و شوند زیرا شخصی که گرسنه، بیق حیات محسوب میفرعیات ح

هاي حق حیات استفاده کند و حق حیات صرفاً محدود به نفس کشیدن و تپیدن قلب از همه موهبت
شرط اساسی تمتع ... که برخورداري از غذا، مسکن، دارو، بهداشت عمومی و  به دلیل این. باشدنمی

باشد و هیچ دولتی ها میوظیفه دولت... وق انسانی است، لذا تأمین غذا، مسکن، دارو و از حق
جا که حق حیات یک حق ذاتی و مطلق  چنین از آن تواند از زیر این بار شانه خالی کرده و همنمی

تواند دست به اعمالی بزند که حق حیات و لذا هیچ دولتی نمی).Jayawickrama, 2002: 257(است 
توان گفت حق برخورداري از طور کلی حتی می به. توابع آن در نقطه دیگري از زمین تهدید شود

گردد که حود از انواع مهم حقوق بشر هاي رفاهی محسوب میاز جمله حق 1امکانات کافی معیشتی
دارد که هر اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم می). 1389:292،قاري سید فاطمی (شودمحسوب می

هاي پزشکی و خدمات اجتماعی برخوردار شود و این فرد باید بتواند از خوراك، مسکن، و مراقبت
المللی هداف، در جامعه بینامنظور تحقق این  به. ها به رسمیت شناخته استحق را براي همه انسان

، سازمان بهداشت )FAO(چندین سازمان مشغول فعالیت هستند، سازمان خواربار و کشاورزي 
. ها قرار دارندو یونسکو در جرگه این سازمان) WHO(هانی ج

حال با توجه به ذکر مطالب فوق به این موضوع پرداخته خواهد شد که چگونه وضع 
تواند بر حق حیات شهروندان آن هاي یکجانبه از سوي کشوري علیه کشور دیگر میتحریم

شود را المللی نیز محسوب می آمره بین کشور تأثیر بگذارد و این حق بنیادین که از جمله قواعد
.به مخاطره بیندازد

که گفته شد این حق از سوي اسناد حقوق بشري و جامعه جهانی به رسمیت شناخته  چنان
هاي یکجانبه از سوي یک کشور قدرتمند با اقتصادي بزرگ و هنگامی که تحریم. شده است

                                                                                                                                                                                                                     
1. Adequate Standard of Living
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شود خواه ناخواه بر روي معیشت و عمال میتأثیرگذار به مانند ایاالت متحده علیه یک کشور ا
ها فراگیر بوده در صورتی که تحریمبه ویژه . زندگی روزمره شهروندان آن کشور نیز تأثیر دارد

اعمال این و  باشداي ناگزیر میو همه امور یک کشور را هدف قرار دهد، وقوع چنین نتیجه
هایی که ایاالت متحده با مداقه در نمونه.کندگناه را نقض می ها حق حیات شهروندان بیتحریم

ها متوجه توان پی برد که فشار این تحریمکشورها را مورد تحریم قرار داده است به راحتی می
هاي اقتصادیی که از سوي شوراي امنیت و توان به تحریمبراي نمونه می. شودمردم عادي می

هاي اقتصادي یکجانبه آمریکا و شوراي تحریم. آمریکا علیه کشور عراق اعمال شد اشاره کرد
در دوره . زدگی نبوده است امنیت علیه عراق مطلقًا متضمن اصل ممانعت از ایجاد قحطی

هاي اقتصادي براي اقتصاد عراق از اصطالحی تحت عنوان حکومت صدام بر عراق و تحریم
. ا بر این کشور بوده استهشد که نشان دهنده تأثیر عمیق تحریماستفاده می»نفت در مقابل غذا«

اي دچار فقر عمومی شده و شهروندان آن از کمترین طور گسترده در این دوره کشور عراق به
هاي ایاالت متحده علیه عراق تحریم .(Kondoch, 2001: 291)اندمند نبودهامکانات رفاهی بهره

ازم حق حیات محروم کرده ها را از برخورداري از لو مردم این کشور را به قحطی کشانده و آن
حق برخورداري از غذاي کافی از شقوق حق حیات است که دولت در مقبال آن وظیفه . بود

  ).Jayawickrama, 2002: 571(احترام، حمایت و اجرا را دارد 
هاي زمانی کوتاه از سوي ایاالت متحده اي که در فاصلههاي یکجانبهحال با توجه به تحریم

شود در واقع از رفاه شهروندان ایرانی کاسته و باعث افزایش گسترش فقر می علیه ایران اعمال
هاي یکجانبه آمریکا و  توان تحریمبزرگترین ضربه به اقتصاد و کشور ایران را می. گرددمی

کشور ما نیز به مانند بسیاري از کشورهاي درحال توسعه . اتحادیه اروپا بر بخش انرژي دانست
هاي شدید علیه صنعت نفت، با کاهش در صورت اعمال تحریم. نفت دارداقتصادي مبتنی بر 

. دهدصدور و فروش نفت از درآمد کشور کاسته شده و سهم هر ایرانی از نفت را کاهش می
. تمام معنا علیه کشور است در واقع نشانه روي صنعت نفت و پتروشیمی ایران به معناي جنگی به

اي اعمال شوند که بیم نقض بایست در حوزهها میتحریم حال این در حالی است که منطقًا
اي  یابی به فناوري هسته مثالً اگر اتهام کشوري دست. رودالمللی در آن حوزه میهنجارهاي بین

هاي فنی و مهندسی و بایست حوزهو وجود ظن حرکت به سوي تولید سالح است می
ین رابطه در مورد لوازم و تجهیزاتی که حتی در ا. ابزارآالت الزم، مورد تحریم قرار گیرد

مثالً یک فناوري یا ابزاراالت . باشند نیز باید با احتیاط رفتار شودداراي کارکردهاي دوگانه می



155  زدگی حقوق بشرتناقض در گفتار و کردار و سیاست: هاي یکجانبه آمریکا علیه ایرانتحریم

هایی که مشکوك بوده و به صنایع نظامی و تجهیزاتی که هم در زمینه پزشکی و هم دیگر حوزه
  .د تحریم قرار دادشود را نباید در زمره کاالهاي مورنیز مربوط می

از سوي دیگر، حق حیات تنها به معناي زنده بودن حیوانی یا نباتی نیست بلکه مستلزم تمام 
به واسطه چنین تفکري است .ابزارهاي الزم براي برخورداري از زندگی انسانی و شایسته است

. (Jayawickrama, 2002: 571)هاي غیرانسانی و تحقیرکننده ممنوع است که مجازات
گردد، دولتی که هاي یکجانبه علیه عراق و ایران مانع دولت براي اجراي این تعهدات میتحریم

. تواند حق شهروندان بر حیات یا شقوق آن را رعایت نمایدهاي خارجی نمیبه واسطه تحریم
هاي یکجانبه علیه دولت ایران و عراق، مستقیمًا در نقض ایاالت متحده آمریکا با وضع تحریم

وظیفه حمایت از چنین حقوقی تنها بر عهده . نمایدقوق شهروندان این دو کشور دخالت میح
دولت متبوع افراد نیست بلکه دولتی که با اعمال تحریم توانایی دولت متبوع افراد را براي 

هاي  هنگامی که تحریم. گرددکند هم ناقض این حق تلقی میاجراي این حق محدود می
هاي شوراي امنیت قرار گرفت، ساختار و بنیان اقتصاد ایران به هم  حریمیکجانبه در کنار ت

وجود رکود و تورم به معناي کاهش . ریخت و رکود و تورم بر اقتصاد کشور مستولی گشت
این . باشد قدرت خرید مردم و افزایش فقر عمومی و عدم توانایی بر رفع مایحتاج زندگی می

طور قطع با  رود و این امر به وندان ایرانی را نشانه میموضوعات مستقیمًا حق بر حیات شهر
تأثیر . عنوان بزرگترین اقتصاد جهان ارتباط نزدیکی دارد هاي یکجانبه ایاالت متحده به تحریم

فزاینده این موضوع در جایی است که این کشور با استفاده از نفوذ و قدرت اقتصادي خود 
ها  هاي آن ي و جرایم سنگین مجبور به تبعیت از تحریمدیگر کشورها را نیز با فشارهاي اقتصاد

که گفته شد حق حیات مستلزم تحقق حقوق دیگري همچون حق بر غذا، مسکن،  چنان. کند می
گردد که  بنابراین، این گزاره شامل حق بر سالمت افراد هم می. باشد می... بهداشت و دارو و 

زم پزشکی مستقیماً در نقض چنین حقی مشارکت دولت ایاالت متحده با تحریم دارو و سایر لوا
  .شود طور جداگانه به آن پرداخته می بنا به اهمیتی که حق بر بهداشت و دارو دارد به. نمایدمی

  
  هاي یکجانبه آمریکا و حق بر بهداشت و دارو تحریم.3

توان از آن ذیل مباحث حق  در خصوص مسائل مربوط به حق بر بهداشت و سالمتی، که می
با تدقیق در آمارهاي جهانی و . باري بر جاي گذاشته است ها آثار فاجعهات بحث کرد نیز تحریمحی

توان به راحتی به محاق رفتن بهداشت عمومی و نقض حق بر سالمتی شهروندان ایرانی را  ملی می
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زمینه هاي کشورهاي با قدرت اقتصادي باال در  هاي اقتصادي و به ویژه تحریم تأثیر تحریم. دریافت
عراق، کوبا، . حق بر بهداشت و سالمت، امري است که در موارد مختلفی به اثبات رسیده است

طور اساسی مورد نقض این حق،  المللی به هاي بین مواردي هستند که بر اساس گزارش... سودان و 
از وضع در رابطه با ایران نیز وضعیت سالمت و بهداشت پس  1.اندها قرار گرفتهبه واسطه تحریم

  . اي تحت تأثیر منفی قرار گرفته است طور گسترده ها بهتحریم
هاي قابل استفاده زار) درصد 80حدود (اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است که بخش عمده 

سیدمشهدي ، قلم باز، اسفندیاري، (گردد  ایران از درآمدهاي حاصل از فروش نفت تحصیل می
روش آن، درآمدهاي قابل اختصاص به خرید دارو و با تحریم نفت و کاهش ف. )1390:2

شدت وضعیت بهداشت و  هاي اقتصادي به تحریم2.تجهیزات پزشکی به شدت کم شده است
هاي اي که بسیاري از مبتالیان به بیماري گونه سالمت ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است به

  .ن دسترسی ندارندیک از داروها و تجهیزات ضروري براي درما خاص به هیچ
المللی در ایران به وجود آمده است  هاي یکجانبه و بین مشکالتی که در اثر افزایش تحریم

شدت در حال رشد  آمار سرطان در ایران به. هاي مختلفی را تحت تأثیر قرار داده است حوزه
رو  روبه با سونامی سرطان 2015است و به گفته متخصصان انجمن سرطان امریکا، ایران در سال 

هاي سنگینی براي حل این معضل  بخش سالمت در ایران، دولتی است و دولت یارانه 3.گردد می
با توجه به این واقعیت و تحریم بودن دولت ایران براي تأمین دارو و از سوي . کند پرداخت می

و از ) بخاطر دارا بودن تکنولوژي باال(ها دیگر عدم امکان ورود تجهیزات درمان برخی بیماري
هاي دولت هم اثر خاصی بر  هاي اقتصادي، کمک سوي دیگر، افزایش تورم به دلیل تحریم

ها به سرعت جان خود را از دست درمان این بیماران نداشته و نیمی از مبتالیان به این بیماري
ل که اقالم وارداتی از سایر کشورها هم به دالیل نقایص فنی نه تنها قاب در عین این. دهند می

 2006بر طبق آمار، تا سال  4.آورند استفاده نیستند که خود خطر جانی براي بیماران به بار می
کردند اما پس از  ها تقبل می هاي مربوط به دارو و درمان بیماران سرطانی را بیمارستان تمام هزینه

                                                                                                                                                                                                                     
  :ثیرات بنگرید بهأبراي مطالعه دقیق این ت .1

Garfield, Richard, the Impact of Economic Sanctions on Health and Well-being, 
Overseas Development Institute, UK, Relief and Rehabilitation Network, 1999.
2 .http://fdo.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=114&pageid=35858
3. http://www.globalresearch.ca/the-impact-of-sanctions-on-the-iranian- peoples -healthcare -
system/5354773.
4 .for mor Information see in: Zali, Alireza, Assistant Director of Medical Council of 
Iran, Annual Cancer Conference, 2012, cited at: http://www.globalresearch.ca/the-
impact-of-sanctions-on-the-iranian-peoples-healthcare-system/5354773.
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شدت  هاي بهدهی این هزینه ها براي پوشش ها، توانایی دولت و بیمارستان و تشدید تحریم 2006
و در کنار آن، تحریم سایر اقالم از جمله (ها  سابقه تحریم با شدت بی 2012کم شد و در سال 

، توانایی دولت جهت حمایت از )بنزین، که نوع نامرغوب آن خود عامل سرطانزایی شده است
د و دهن ها را پوشش نمی ها هم تمام این هزینه شدت کاهش یافته است و بیمه این بیماران به

در ادامه خواهیم  1.هاي درمان را خود بیماران باید تأمین نمایند درصد هزینه 30تا  20حداقل 
ها از اکثر انانش، قدرت تأمین این هزینهپیم هاي ایاالت متحده و سایر هم واسطه تحریم دید که به

  . ها به وجود آورده است بیماران سلب شده است و مشکالت زیادي را براي آن
ها خارج هستند عنوان اقالم بشردوستانه، از شمول تحریم طور که ذکر شد، اقالم دارویی بههمان

هاي وضع شده از سوي ایاالت متحده داخل در اقالم  اما اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی در تحریم
بسیاري از تجهیزات ضروري براي درمان سرطان از جمله تجهیزات پزشکی  2.دوستانه بشر نیستند

اند اي و رادیوتراپی در زمره کاالهاي داراي کاربرد دوگانه هستند و مشمول تحریم قرار گرفته ستهه
که بر اساس واقعیات مستهلک و بعضًا ناکارآمد (و لوازم یدکی براي تجهیزات قدیمی موجود 

ل در ها نیز به علت همین کاربري دوگانه داخ اندازي آنافزارهاي راه در کشور و نرم) باشند می
هاي داروسازي و تجهیزات پزشکی بزرگ به هیچ عنوان  از سوي دیگر شرکت. تحریم قرار دارند

اي که گونه ها قرار دهند به هاي ناشی از تخلف از تحریم راغب نیستند که خود را در معرض مجازات
  3.نوع از داروهاي ضروري از دسترس ایرانیان خارج شده است 1269در حال حاضر 

                                                                                                                                                                                                                     
1 .Data provided by Social work section of the Tehran Cancer Treatment Center, cited at: 
http://www.globalresearch.ca/the-impact-of-sanctions-on-the-iranian-peoples-healthcare-
system/5354773.

الزم . اند منوط به اخذ مجوز استهاي مربوط به داروهایی که مجوز دولت را اخذ کردهرد هم، انجام پرداختدر این مو. 2
در همه اسناد مربوط  دوستانه مورد تحریم قرار نگرفته است و تقریباًعنوان اقالم انسانهبه ذکر است که در حال حاضر دارو ب

ز صدور و مجوز وصول مطالبات آن، آزاد است اما علت کمبود دارو و به تحریم ایران استثنا شده است و با اخذ مجو
بسیاري از تجهیزات پزشکی در زمره کاالهاي با تکنولوژي باال هستند که از اقالم  تجهیزات پزشکی این است که اوًال

ر عداد مسائل تجاري گردد بلکه ددوستانه تلقی نمیالواقع یک کاالي انسانتحریم شده هستند و از سوي دیگر، دارو فی
کنند چرا که زایی خودداري میهاي دارویی عامدانه از درگیرشدن با رویه هاي اخذ مجوز و حساسیتاست و اغلب شرکت

ها دستاویزي دیگر علت این مسئله در این است که همین عامل تحریم. شدت سنگین استهها بهاي تخلف از تحریممجازات
ها به چند برابر راحتی در دسترس بود با دستاویز قرار دادن تحریمهب اقالم دارویی را که سابقاًبراي سودجویان شده است تا 

ارزهاي قابل استفاده براي پرداخت خریدها دیگر علت این امر این است که با تحریم مراودات مالی، اوًال. قیمت عرضه کنند
هاي خارجی اداره کنترل دارایی. در تحریم قرار دارد کند که کًالیعموم نظام سالمت ایران را دولت اداره م کم است و ثانیًا

داري ایاالت متحده لیست تجهیزات پزشکی قابل صدور به ایران را اعالم کرده است که البته تنها شامل تجهیزات خزانه
  :رك به. ستها بوده اعلت تکنولوژي باالي آنهعدم ذکر بسیاري از تجهیزات پزشکی ب ظاهرًا. اي استپایه

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/ 20130724_33 .aspx
3 . http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/ Pages/ 20130724
_33. aspx.
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سرطان، در خصوص آسم، ام اس و پارکینسون هم وضعیت مشابهی براي بیماران  عالوه بر
هاي  هاي درمان باال، کمبود تجهیزات سالم، عدم تکافوي کمک هزینه. بوجود آمده است

دولتی، نقص تجهیزات وارداتی از سایر کشورها، نیمه تعطیل شدن مراکز خصوصی درمان به 
ها همه و همه از  و در نتیجه عدم دسترسی بیماران متمکن بدانها  خاطر عدم مراجعه بیماران بدان

  .هاي کشورهاي غربی است مشکالت حوزه سالمت ایرانیان است که عامل اصلی آن تحریم
المللی  هاي اقتصادي یکجانبه و بین توان گفت به مانند دیگر مواردي که تحریم بنابراین می

را تحت تأثیر قرار داده است، در ایران نیز بر حق بر بهداشت و دارو در کشورهاي مختلف 
رنگ  کمبود دارو، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیماري و کم. وضع به همان منوال است

هاي یکجانبه ایاالت متحده و شوراي امنیت باشد  تواند پیامدهاي تحریممی... شدن بهداشت و 
  .شودکه منجر به نقض فاحش حقوق بشر می

  
یکجانبه اقتصادي و حق بر توسعههاي  تحریم .4

مللسازمانکارىگروه1981سالدر. شدمطرح1972سالدرابتدا»توسعهحق«مفهوم
کارىگروهیکبایدرو،اینازوگردندمندنظاموسازمانىبایدمباحثاینکهشدمتقاعد
اینتشکیلازپسسالپنج. آیدوجودبهتوسعهحقباارتباطدرهادولتکارشناسانازجدید
مزبورکمیسیونبهوکردتصویبتوسعهحقمورددراىاعالمیهمللسازمانجدید،گروه

بشرحقوقکمیسیون1993سالدر.کنددنبالراقطعنامهکردنعملىهاىراهتادادمأموریت
راآنجادایهاىراهونمایندمشخصرا»توسعه«مفهومتاکردتعییندیگرىکارىگروهیک

رغم  علی1.نیاورددستبهمهمىپیشرفتهیچگروهآن1995جوالىتاریختا. کنندپیشنهاد
توان در مقدمه منشور مطالب معنونه الزم به ذکر است که ریشه طرح حق بر توسعه را می

کند تصریح می» ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادي بیشتر«سازمان ملل یافت که به 
  . )1382:52شایگان، دیگران، (

اي  سازي حق توسعه دارد اما اسناد پایه الملل ابزارهاي اندکی براي پیاده اگرچه حقوق بین 
ها  المللی و دولت هاي بین اند و سازمان حقوق بشر مبنایی براي مطالبه این حق ایجاد کرده

ان ملل عبارت است از یکی از اهداف سازم. متعهدند لوازم تحقق این حق را فراهم آورند
ویاجتماعوياقتصاديها جنبهيداراکهیالملل نیبمسائلحلدریالملل نیبيهمکارحصول

                                                                                                                                                                                                                     
1 . https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_at_a_glance.pdf
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دارد که حقوق اقتصادي  اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم می. استیبشردوستاییفرهنگ
دارد که چنین مقرر می ناپذیر کرامت انسانی هستند و هم اجتماعی و فرهنگی از حقوق جدایی

المللی  هاي بین هر کس محق است که تحقق این حقوق را از طریق اقدامات ملی و همکاري
. مطالبه نماید

دارد که اعضا موظفند به منظور تحقق حق بر سالمتی و  کنوانسیون حقوق کودك مقرر می
 این. المللی را ترویج و تشویق نمایندهاي بین هاي بهداشتی و آموزشی، همکاري حداقل

. کنند مجموعه اسناد، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت کشورهاي در حال توسعه را گوشزد می
دارد که باید به نیازهاي کشورهاي در حال توسعه جهت  کنوانسیون حقوق کودك مقرر می

میثاق حقوق اقتصادي، . پیاده سازي حقوق موجود در این کنوانسیون توجه ویژه مبذول گردد
المللی،  هاي بین کند که اعضا باید منفردًا یا از طریق همکاري م اعالم میاجتماعی و فرهنگی ه

این الزامات و مقررات . هاي خاصی جهت افزایش تولید مواد غذایی تهیه و اجرا نمایند برنامه
حقهرکسکند؛  اعالم می 28تر در ماده  پراکنده را اعالمیه جهانی حقوق بشر به شکلی منسجم

کهراهاییآزاديوحقوقالمللی،بینواجتماعیلحاظازکهبخواهدرانظمیبرقراريدارد
این مقررات  .بگذاردعملموردبهراهاآنوکندتأمیناستگردیدهذکراعالمیهدراین

محتوا  حاکی از آن است که حقوق اقتصادي منجمله حق توسعه اقتصادي، حقوقی ناقص و بی
حق توسعه اقتصادي حقی بشري است و . نداشته باشند حق مشخصی نیستند که متعهد و ذي

هاي الزم براي تحقق این حق را فراهم  المللی است تا زمینه حاوي تعهدات مثبت براي جامعه بین
هاي یکجانبه ایاالت متحده،  تحریم. (Gordon, 2010: 256)آورد یا حداقل مانع تحقق آن نشود 

نایع کلیدي ایران همه و همه موانع جدي جهت تحقق هاي ایران، تحریم ص بلوکه نمودن دارایی
  .هاي مذکور هستند حق توسعه ایران و ناقض کنوانسیون

حق و مسئول  داند و فرد را ذي اعالمیه حق بر توسعه، این حق را از حقوق فردي می 2ماده 
ند و کند که افراد حق و مسئولیت پیگیري این حق را دار نماید و اعالم می این حق معرفی می

در . هاي تجلی و اجراي این حق را بر عهده دارندسازي زمینهها مسئولیت اولیه فراهمتمام دولت
  1.این اعالمیه حق بر توسعه یک حق جمعی و در عین حال فردي است

توان یکی از مصادیق حقوق همبستگی و یا نسل سوم حقوق بشر دانست حق بر توسعه را می
ربردانده حقوقی مثل حق بر صلح و حق بر محیط زیست سالم که عالوه بر حق بر توسعه د

                                                                                                                                                                                                                     
1. For more information see; De Schutter, Olivier, (2010), International Human Rights Law; 
Cases, Materials, Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 181-188.
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در واقع نسل . هاي مردم سروکار داردکه مشخص است حقوق نسل سوم با توده چنان 1.باشد می
نیازهاي یک زندگی مطلوب سوم حقوق بشر بدون تعیین تمامی مصادیق خود به دنبال تحقق پیش

به دلیل تغییر و تحوالت جوانب . شبختی دارندها احساس کامیابی و خواست که در آن انسان
).1381:50موالیی، (رود پاي این تغییرات پیش می زندگی انسان، نسل سوم حقوق بشر نیز پابه

توزیعشرکت،استحقاقجامعهوافرادآن،اساسبرکهباشدمىبشرىالینفکحقتوسعه
حقوقهمهکهدارندقالبىدررااسىسیوفرهنگىاجتماعى،اقتصادى،توسعهازبردنبهرهو

تاتوانمىبشر،حقوقبهمربوطاسنادبرمرورىبا.کندتأمینبتواندرااساسىهاىآزادىوبشر
وصریحطور بهچهآمده،بشرحقوقاسناددرچه آن. ساختروشنرامفهوماینجایگاهحدى

.استدادهقرارشناسایىموردبشرقحقومفاهیمازیکىعنوان بهراتوسعهغیرمستقیم،یا
درراحقوقىها  آن براىودارندنظرافرادبهکههستندویژگىاینداراىبشرحقوقمفاهیم

نامبهحقىازبشرافرادکهاستواقعیتاینمبین»حیاتحق«مثال،براى. گیرندمىنظر
این. استدادهقرارشناسایىوردمراحقاینرسمىطور بهرو،اینازوبرخوردارند»حیات«

.کندمىبحثانسانىهرالینفکحقوقازوهستندارزشىبارداراىمفاهیم
شدهپرداختهبه مفهوم حق توسعهتهرانبشرحقوقالمللبینحقوقکنفرانساعالمیهدر

شکاف«: داردمىاعالمخود12مادهدرشد،تصویب1968سالدرکهاعالمیهاین. است
حقوقتحققمانعاقتصادى،نظرازتوسعهحالدرویافته توسعهکشورهاىبینموجودروزافزون

بهداشته،کهمحدودىاهدافبهنیلدرتوسعهدههدوناکامى. شودمىالمللىبینجامعهدربشر
راممکنکوششاعالىحدخودامکاناتتناسببهکشورىهرکهامراینضرورتبرمراتب،

چون«: کندمىبیان13مادهدرچنین هم».افزایدمىدارد،مبذولفاصلهاینبرداشتنمیانازبراى
بدونسیاسىومدنىحقوقکاملتحققاند،تفکیکغیرقابلبشراساسىهاىآزادىوحقوق

درپایدارپیشرفتتأمین. نیستپذیرامکانفرهنگىواجتماعىاقتصادى،حقوقازمندىبهره
واقتصادىتوسعهزمینهدرمؤثرالمللىبینوملىهاىسیاستاتخاذبهتامبستگىبشرحقوقزمینه

».دارداجتماعى
هاي یکجانبه معنوان بستر تحقق سایر انواع حقوق بشر، تحری با توجه به اهمیت حق توسعه به

ر این زمینه کشورهاي قدرتمند در عرصه اقتصاد و سیاست که راه را براي کشور مورد تحریم د
از سوي دیگر اگر حق توسعه را یکی از حقوق . بندد قطعاً ناقض حقوق افراد بر توسعه استمی

                                                                                                                                                                                                                     
نسل سوم ، )1384(، ل، امیرساعد، عسکري، پوریاوکی: ك به.براي اطالعات بیشتر در رابطه با نسل سوم حقوق بشر ر.1

.تهران، مجد ،اول اپ، چ)حقوق همبستگی(حقوق بشر
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بشري بنامیم نه مبناي تحقق سایر حقوق بشري، حق توسعه از آن دسته از حقوق است که تحقق 
در حق بشري . گذاردآن مستلزم دخالت دولت است و تکالیف ایجابی بر دوش دولت می

. دهده، تکلیف دولت محدود به حدودي است که ابزار و لوازم موجود به آن اجازه میتوسع
توان از تمام کشورها تأمین سطح خاصی از توسعه را مطالبه کرد بلکه هر بدان معنا که نمی

هاي اقتصادي از سوي حال اعمال تحریم. کشور به اندازه توانایی خود متعهد به تأمین آن است
کند ناقض  گ که توان دولت مورد تحریم را جهت تحقق این حق محدود میهاي بزرقدرت

ها وجود دارد؛ چندین روش براي اعمال تحریماقتصادي،تحریمزمینهدر. این حق است
نظیر(مالیآزادهاي  جریانادامهازواردات، ممانعتکردنمحدودصادرات،کردنمحدود

از) دوجانبههاي  کمکوپولالمللیبینصندوقویجهانبانکاعتباراتتجارت،مالیتأمین
گردد  که مشاهده می چنان... . تحریم و تحتکشورهاي  سرمایهمصادرهیاکردنبلوکهجمله

که در باال  چنان .زند جانبه هر کشوري می ها تیشه به ریشه توسعه پایدار و همهتمامی این تحریم
بنابراین نقض این حق توسط هر دولتی در واقع . باشدا میهاشاره شد حق بر توسعه متعلق به توده

هاي یکجانبه آمریکا که بر ملت و دولت ایران تحمیل تحریم. هاي مردم استنقض حقوق توده
طور کلی  به. باشد اي کاري بر توسعه کشور ایران میضربه هر هدفی که انجام گیردشود بهمی
ها فقط بر باشد و حتی این تحریمد فرد ایرانیان میها، ناقض حق فرتوان گفت این تحریم می

بار آن بر توسعه ها و آثار زیانآورد بلکه با وجود این تحریماقشار ضعیف جامعه فشار وارد نمی
هاي آینده آن کشور نیز متضرر گشته و فرایند توسعه هر کشوري را به تعویق هر کشور، نسل

مطالب بیان شده توسعه و رعایت حقوق بشر؛ داراي  توان گفت تمامیدر ضمن می. اندازدمی
اي به سوي یابی به توسعه هر جامعه بدین شکل که در صورت دست. اي دوسویه هستند رابطه

عنوان  تواند بهنهد و در مقابل احترام و تضمین حقوق بشر خود میاحترام به حقوق بشر گام می
توان گفت دولت با این استدالل می Dan , Pincus, 2008: 405).(مبنایی براي توسعه قلمداد شود 

جانبه، تا حدودي مانع از تحقق طور همه هاي یکجانبه بر کشور ما بهآمریکا با اعمال تحریم
حقوق بشر، چه بر اساس گفتمان غربی و چه بر اساس گفتمان اسالمی و فرهنگ ملی هر کشور 

سنگ دوران استعمار کشورهاي  ها، همین تحریمبنابراین تأثیر اعمال ا. باشدو توسعه پایدار می
و مانع از اند کردههاي خود را پایمال میباشد که به انحاي مختلف حقوق مستعمرهغربی می

  1.شدندها می تحقق حق بر تعیین سرنوشت و باقی حقوق مسلم آن
                                                                                                                                                                                                                     

،الهام ،آجیلی، هادي، کشاورز مقدم: ك به.ها بر توسعه اقتصادي ایران رثیر تحریمأبراي اطالعات بیشتر در رابطه با ت .1
  .88- 54، زمستان، صص 36، نشریه راهبرد توسعه، شماره »یرانالمللی بر توسعه اقتصادي اهاي بینثیر تحریمأت«، )1392(
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ي انتقال هاي بزرگ برادر کنار این واقعیت که حق بر توسعه دربردارنده مفهوم تعهد دولت
 :De Schutter, 2010)باشد دانش و منابع به کشورهاي در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته نمی

هاي یکجانبه مفهوم اما کشورهاي بزرگ و باالخص ایاالت متحده با وضع تحریم. )191
یابی کشورهاي در حال توسعه به  حداقلی حق بر توسعه را هم به رسمیت نشناخته و مانع دست

توسعه و گذار از توسعه به توسعه پایدار، مرکز ثقل تمام . باشنددسته از حقوق حقه خود می این
توسعه و توسعه پایدار با رویکرد زیست محیطی در . الملل محیط زیست است قواعد حقوق بین

هاي اجرایی آن به توانایی  حال حاضر هسته سخت حقوق محیط زیست است که تنها شیوه
در عین . )150: 1391، گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی(رد کشورها بستگی دا

حول مسائل . حال، حداقل تعهداتی هم بدون عطف توجه به توانایی یک کشور وجود دارد
زیست محیطی، پروتکل کیوتو هم الزاماتی براي کشورهاي صنعتی از جمله ایاالت متحده 

این کشورها باید هر ساله منابع مالی مشخصی را ها، موجب آن آمریکا تدوین کرده است که به
در کشورهاي در حال توسعه جهت نیل به اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست 

هاي ایاالت متحده باعث  در حوزه توسعه پایدار با رویکرد زیست محیطی، تحریم 1.هزینه نمایند
جمله بنزین، چندین برابر حد هاي رایج و از  هاي موجود در سوخت شده است که آالینده

استاندارد جهانی باشد و همین امر جدا از نقض تعهدات زیست محیطی، آمار ابتال به سرطان را 
  .این مسئله در بحث مربوط به حق سالمت هم مطرح گردید 2.شدت باال برده است به

آن بر توسعه و کند و آثار مخرب  هاي یکجانبه براي اقتصاد ایران ایجاد می نتایجی که تحریم
ها میتحرعمومًا. یابی به توسعه، حوزه شمول وسیعی دارد در نتیجه نقض حقوق ایران جهت دست

يها سکیرومبادلهيها نهیهزیولکنند،ینممتوقفاقتصادبهراخدماتوکاالیکلانیجر
نقل،وحملشاملیخارجمبادالتيها نهیهزيجدشیافزا. دهندیمشیافزاراآنبهمربوط

يها تیمحدودبهنسبتیآگاهلیدلبهیخارجفروشندگانتوسطیفروش گران،آنمانندومهیب
ي، تجاريها طرفسوءاستفادهومحدودکشورچندبايتهاترمبادالتسمتبهحرکت، رانیا

نامکاعدم، ها میتحرزدندوريبرامتعدديها واسطهازاستفادهودهایخردرتیشفافکاهش
يها طرفسوءاستفادهوصادراتووارداتيبرایضمانتويا مهیب،یبانکيابزارهاازاستفاده

                                                                                                                                                                                                                     
هاي اقتصادي در کشورهاي مین مالی طرحأپروتکل کیوتو و ت«، )1390(، شیروي، عبدالحسین: براي اطالعات بیشتر رك .1

  .32نامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره ل، فص»در حال توسعه
  :به عنوان نمونه رك .2

http://www.salamatnews.com/news/111911/
http://phys.org/news/2013-01-tehran-air-pollution-dead-health.html                                چنینهم
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کاهشهیسادردولتبودجهدیشدمشکالتی و رانیاتجاربهتجارتسکیرانتقالويتجار
ها بر دولت ایران و تجار ایرانی وارد  واسطه تحریم همه از مشکالتی است که به 1نفتدرآمد

دهد و از سوي دیگر  شدت توان دولت جهت تحقق حق بر توسعه را کاهش می دد که بهگر می
همه آثار مخرب مذکور عالوه . دهد توان دولت جهت تحقق حقوق رفاهی ملت را هم کاهش می

ذیًال وضعیت فروش . بر آثاري است که بر سطح اشتغال و تضییع حق بر کار کردن ایرانیان دارد
دهد که قدرت فروش نفت از  نشان می 2جدول ذیل. شود نمایش داده می نفت ایران و کاهش آن

سوي دولت ایران تا چه حد کاهش یافته است که مستقیماً تأثیر منفی بر قدرت دولت جهت تهیه 
و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و رفاه مردم و کاهش ارزهاي خارجی و در نتیجه کاهش 

  . همه جانبه کشور داردو توسعه گیر وضعیت رفاهی مردم چشم
  

  ها بر فروش نفت ایران؛ تأثیر تحریم1جدول شماره 
  

  در زمان توافق ژنو  2011  کشور
  -  بشکه در روز 600000  اتحادیه اروپا

  بشکه در روز 410000  بشکه در روز 550000  چین
  بشکه در روز 190000  بشکه در روز 325000  ژاپن
  ه در روزبشک 190000  بشکه در روز 320000  هند

  بشکه در روز 130000  بشکه در روز 230000  کره جنوبی
  بشکه در روز 120000  بشکه در روز 200000  ترکیه

  -  بشکه در روز 80000  آفریقاي جنوبی
  -  بشکه در روز 55000  مالزي

  -  بشکه در روز 35000  سریالنکا
  بشکه در روز 10000  بشکه در روز 35000  تایوان

  -  که در روزبش 20000  سنگاپور
  -  بشکه در روز 55000  سایر کشورها

  

                                                                                                                                                                                                                     
نظر ه ب. 47نامه تجارت فردا، شماره ، هفته»ها گام با تحریمبهگام«، )1392(، هادي، چی کوزه: براي اطالعات بیشتر رك.1

توان آن را  به نحوي است که می هاي جدید ایالت متحده علیه ایرانمجامعیت و گستردگی تحری: این مقاله گانرندنگا
  .شده از تحریم عراق در دوران صدام و بعد از جنگ اول خلیج فارس دانست ویرایشی سبک

2. Katzman, Kenneth(2014), Iran Sanctions, Congressional Research Service, p. 23, 
available at: https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf. Information Cited in this 
Article Provided by International Energy Agency.
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المللی آن تنها به معناي حق کشورها و تک تک حق بر توسعه در معناي پذیرفته شده بین
  . یابی به توسعه است افراد آن براي دست

هاي یکجانبه ایاالت متحده آمریکا موانعی را براي  توان چنین گفت که تحریم بنابراین می
ان به حق توسعه ایجاد گرده است و از این حیث نیز مرکتب نقض یکی از انحاء دسترسی ایر

.حقوق بشر ایران شده است
  

1حق دسترسی به اطالعات و آزادي بیان .5

این حق، بیانگر آن است که هر . حق دسترسی به اطالعات، از حقوق اساسی هر انسان است
سازد، دسترسی  رتباط است و زندگی او را متأثر میانسان حق دارد به اطالعاتی که به شکلی با او در ا

در دین مبین اسالم و سیره معصومین نیز بر یادگیري و افزایش معلومات همواره تأکید شده  .پیدا کند
در این نشست . گردد و اولین نشست مجمع عمومی برمی 1946سابقه تاریخی این حق به سال . است

طالعات یک حق اساسی بشري است و پایه تمام حقوقی مجمع عمومی اعالم کرد که حق آزادي ا
  (Mendel, 2008: 8). هاست است که ملل متحد در پی تضمین احترام بدان

حق دسترسی به اطالعات از جمله حقوقی است که در اسناد حقوق بشري به رسمیت 
حق بر «تواند مبنایی اساسی براي تحقق حق دیگري که به تحقق این حق می. شناخته شده است

مجمع 1948اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، مصوب 19مادة . شود، باشدخوانده می 3-2»دانستن
هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور «: کند عمومی سازمان ملل متحد، تصریح می

شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و 
در همین  .»اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشدافکار و در 

مجمع عمومی سازمان 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مادة نوزدهم میثاق بینراستا 
این حق شامل آزادي تفحص و تحصیل و  .هرکس حق آزادي بیان دارد«:گوید ملل متحد می

صورت نوشته ز هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهی و یا بهاشاعه اطالعات و افکار ا
.»باشد دیگر، به انتخاب خود شخص می هیا چاپ یا به صورت هنري، یا به هر وسیل

                                                                                                                                                                                                                     
 اپ، چآزادي اطالعات، )1387(، انصاري، باقر: براي اطالعات بیشتر در رابطه با حق دسترسی به اطالعات رجوع شود به . 1
مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و «، )1388(، جواد، احمدي، یحییزاده، محمدنشر دادگستر و رضائی ل، تهران،او

  .232- 213، صص4، شماره 39، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره »اطالعات دولتی
2.  Right to know

بررسی «، )1382(، حبیبی، محمدحسن: ك به.تن یا حق بر آگاهی ربراي کسب اطالعات بیشتر در رابطه با حق بر دانس. 3
  .96- 65، نشریه حقوق اساسی، سال اول، شماره اول، پاییز، صص »حق بر آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی
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هاي خاص است؛ لذا اعمال حقوقی مذکور در بند دوم این ماده، مستلزم حقوق و مسؤلیت
قانون تصریح شده و براي امور ذیل  در«هاي معینی گردد که  ممکن است تابع محدودیت

حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی ) باحترام حقوق یا حیثیت دیگران) لفا. ضرورت داشته باشد
  .»یا اخالق عمومی

المللی و حقوق بشري مرتبط با حق بر آزادي اطالعات و آزادي بیان،  با ذکر مفاد اسناد بین
ه به وسیله جامعه جهانی بر اساس حقوق مشخص گردید که این حق از جمله حقوقی است ک

حال به بررسی تضمین و احترام به این حق که همه . ها تضمین شده است بشر با گفتمان غربی
ابناء بشر من جمله تمامی شهروندان ایرانی مستحق برخورداي از آن هستند را در پرتوي 

  . کنیمی میهاي یکجانبه دولت آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران بررستحریم
اي و هاي ماهوارههاي مختلف در زمینه ارتباطات از جمله افزایش شبکهبا گسترش فناوري

گیر شدن اینترنت در جهان، حق آزادي بیان تا حدود زیادي به مقوله فناوري اطالعات و  همه
با  ابزارهاي برخورداري و استفاده از فضاي سایبر هم جزء کاالهاي. شودارتباطات مربوط می

رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا از سال  13059تکنولوژي باال هستند که بر طبق دستور 
هاي نامه  بسیاري از سرویس. در عداد کاالهاي تحریمی براي صدور به ایران قرار دارند 19971

هاي اشتراك  هاي تلفن همراه مثل اپل، سرویس هاي برخط، سیستم عامل رسانالکترونیکی، پیام
هاي تصویري همه در زمره کاالهاي با تکنولوژي باال  هاي اشتراك و پخش فایل ل، سرویسفای

قرار دارند که براي ایرانیان غیرقابل دسترس است و حتی دسترسی به سایت اینترنتی دل 
)DELL (تمام این موارد از مصادیق نقض حق آزادي بیان  2.پذیر نیستهم از داخل ایران امکان

  . باشند ه اطالعات میو حق دسترسی ب
اي  عنوان بلندگوهاي هر کشور و جامعه توان بهاي را میهاي ماهوارهاز سوي دیگر شبکه

وندان آن زنند، هم براي شهرها دست به معرفی و اثبات حقانیت خود می واسطه آن دانست که به
هاي شبکه بنابراین حق مسلم هر کشوري است که با استفاده از. و هم براي جامعه جهانی

اي دست به بیان عقاید و افکار خود زده و در مقابل، هر شهروندي این حق را دارد که  ماهواره
اما دولت آمریکا با در دست داشتن . اطالعات مورد نیاز خود را از منابع مختلف دریافت کند

اسالمی  اي متعلق به جمهوريهاي ماهوارهتکنولوژهاي ارتباطی و مخابراتی دست به قطع شبکه
                                                                                                                                                                                                                     
1 .http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/13059.pdf
2. http://www.globalresearch.ca/electronic-sanctions-targeting-irans-media-preventing-iranians
- from-using-the-internet/5319110
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ایران زده و با این کار از یک سو حق کشورمان مبنی بر آزادي بیان و رساندن پیام دوستی به 
هاي مختلف را نقض کرده و از سویی نیز دست به نقض حقوق شهروندان  کشورها و ملت

عنوان  اي بههاي ماهوارهایرانی در جهت دسترسی به اطالعات مورد نیاز خود از طریق شبکه
رغم تمامی ادعاي بنابراین دولت آمریکا علی. منابع اصلی کسب اطالعات زده است یکی از

هاي دوگانه این حق خود مبنی بر احترام به آزادي بیان و دسترسی به اطالعات با اتخاذ سیاست
بر کسی پوشیده نیست که کشور آمریکا در زمینه فناوري اطالعات و . دارد را از ما دریغ می

یگاه مناسبی برخوردار است اما این برخورداري از یک فناوري به معناي سوء اطالعات از جا
  . باشداستفاده از آن به ضرر کشورهاي دیگر نمی

تواند حق بر طور کلی هر شخص یا دولتی، نمی در واقع در این بحث دولت آمریکا، و به
. بجا نقض نمایدهاي غیرضروري و نادانستن و آموزش افراد را به وسیله اعمال محدودیت

اي متعلق به جمهوري اسالمی ایران و یا هر کشور دیگري هاي ماهوارهبنابراین قطع شبکه
شود و این موضوع نیز ماهیت نقض حق بر دسترسی به اطالعات و آزادي بیان محسوب می

ها و راهبردهاي آمریکا در جهت رسیدن به اهداف سیاسی و فرهنگی خود را با سیاست
ها به  اي، ولو نقض فاحش حقوق یک ملت بر مبناي گفتمان خود آنز هر وسیلهاستفاده ا

اي که در این زمینه جالب توجه است این که ایاالت  نکته. دهدهاي واهی، نشان میبهانه
اي اعمال  هاي خود علیه ایران را به بهانه حرکت به سوي تولید بمب هسته متحده تحریم

اي دارد که  هاي هسته اي چه ارتباطی با فعالیتهاي ماهواره کهاما اینکه فعالیت شب. کند می
توان موید این مسئله باشد  بایست در عداد تحریم قرار گیرد جاي بسی تعجب است و می می

هاي مبناي حقوقی نداشته و بدون توجه به واقعیات علیه کشورمان وضع  که بسیاري از تحریم
.گردیده است

  
  یکا نقض حق بر مالکیت و حق بر آزادي کسب و کارهاي یکجانبه آمرتحریم .6

هاي یکجانبه آمریکا عالوه بر موارد فوق منجر به نقض برخی دیگر از حقوق بشر نیز تحریم
ترین حقوقی که حق بر یکی از مهم. شودها پرداخته می ترین آنگردد که در ادامه به مهممی

لی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میالملمالکیت را به رسمیت شناخته است میثاق بین
اي نیز دست به تضمین حق مالکیت عالوه بر این میثاق برخی از اسناد حقوق بشري منطقه. باشد
.)1384:5امیرارجمند، حبیبی مجنده، (اند و به آن رنگ و بوي حقوق بشري داده اند  زده
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محرومیت . شوند سرانه حمایت میتمامی اموال از هر نوع که باشد در مقابل محروم کردن خود
از برخورداري از اموال عبارت است از منع دارنده این اموال از استفاده و برخورداري کامل از اموال 

:Jayawickrama, 2002)خود  برداري از اموال خود تنها شامل محروم کردن یک فرد از بهره. (914
تواند اشکال گوناگونی  گردد که می مصادره رسمی نیست بلکه شامل مصادره غیررسمی هم می

برداري یا ممنوع کردن نقل و انتقال آن یا داشته باشد از جمله خودداري از اعطاي مجوز جهت بهره
:Jayawickrama, 2002)هاي نامتعارف یا انتقال اجباري اموال وضع مالیات 914).  

اسناد حقوق بشري به حال با ذکر این نکته که حق بر مالکیت یکی از حقوقی است که در 
شود که دولت آمریکا با مصادره رسمیت شناخته شده است به بررسی این موضوع پرداخته می

هاي  ها را چهره هاي بانکی برخی از اشخاص که یا آنکردن اموال و مسدود نموده حساب
ر، اي ایران و یا به ادعاي این دولت مبنی بر نقض حقوق بشهاي هستهتأثیرگذار بر سیاست

توان نقض حق مالکیت این اشخاص این موضوع را می. گرددمرتکب نقض حقوق بشر می
هاي برخی عالوه بر این دولت آمریکا عالوه بر مسدود و بلوکه نمودن حساب و دارایی. دانست

هاي نماید که به هر نحوي با دولت یا شرکت هایی میاشخاص، اقدام به مجازات شرکت
این موضوع نیز نشان دهنده خصومت دولت آمریکا و نادیده . شوندخصوصی وارد معامله می

در این . هاي فعال چه در خاك آمریکا و چه در کشورهاي ثالث استگرفتن حقوق شرکت
زمینه عالوه بر ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز اقدام به نقض حق بر مالکیت شهروندان 

عرصه کنترل تجارت خارجی عمومًا پذیرفته شده است که از سوي دیگر، در . نمایدایرانی می
جانبه اقتصادي در خارج از مرزهاي سرزمینی و به شکل فراملی نقض  هاي یکاعمال تحریم

  . (Alexander, 2009: 81)گردد حاکمیت سایر کشورها تلقی می
دهششناختهیالملل بینیقانونسندنیچنددرکهاستیاتیححقکیکردن،کارحق

جامعشده،انیب6مادهدرکهیفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقیالملل بینونیکنوانس. است
اشکالویانسانحقوقي احرازبراکارحق. پردازدمی حقوقنیابهيگریدسندهرازتر

وقاربایزندگاجازهکه بهداردراکارحقيفردهر. استسایر حقوقویذاتوریناپذییجدا
صورتبهکارکهییجاتاوشودیمزینيوخانوادهوفرديبقاباعثکارحق. دهدیمرا

نیچند.شودمی مربوطجامعهدرانسانشناختورشدبهاست،شدهرفتهیپذایانتخابآزادانه
اروپایاجتماعمنشورشاملکهاندشناختهتیرسمبهیکلبعددرراکارحقهميامنطقهسند

یالحاقپروتکلوبشرحقوقییقایفرآمنشورو1996یاجتماعقانونیاصالحمنشورو1961



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  168

نیاوباشندمی یفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقنهیزمدربشرحقوقییکایمرآونیکنوانس
باشندمجبورعضويهادولتشودیمباعثکارحقيبرااحترامکهکنندمی دأییترااصل
سازمانیعموممجمعتوسطهمکارحقحال،نیعدر. کننداتخاذکاملاشتغاليبرايریتداب
دهیرسبیتصوبه1969دسامبر11درکهشدهانیبتوسعهویاجتماعشرفتیپهیاعالمدرملل

  .است
الزاماتوشودیمنیتضممیثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیتوسطکهکارحق

راکاررفتنیپذایآزادانهانتخابحقافرادشوندمطمئندیباهککندیتأیید مراعضويهادولت
کهپردازدیمقتیحقنیایبررسبهفیتعرنیا. گرددنیز میکارازنشدنمحرومشاملکهدارند

کهی حالدرشودیمانیبکارانتخاببهتوجهباافراديآزادقیطرازها  آن وقاروافراديبرااحترام
سازمانونیکنوانس. کندیمتأکیديفردویاجتماعمشارکتزینویشخصرشديبراکارتیاهمبر

باوپرثمردائماشتغالمورددر) 1964(اشتغالهاي  استیسمورددر122شمارهکاریالملل بین
بهتعهدوکاملاشتغالطیشراجادیايبرارانیطرفالزاماتوکندمی صحبتانتخابيآزاد
استفادهجهانسرراسدرانسانهاونیلیميبراحالنیابا. دهدمی ارتباطراکاريروینبودنازنانیاطم

مسائلریساويساختارموانعوجودتهیکمنیا. استدورهدفکیکارآزادانتخابحقازکامل
مادهازکامليوربهرهکهشناسدمی تیرسمبهراهادولتکنترلازخارجیالملل بینعواملازیناش

  1.سازدمی مختلراکشورهاازياریبسدر6
حق کار را شامل حق  18کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره 

هاي هر کشور در این باره اذعان  داند و در این باره به محدودیت محروم نشدن از کار نیز می
حال . موانع بسیاري وجود دارد جهت حصول هدف اشتغال کامل در یک کشور. نماید می

جانبه، باعث  هاي یکایاالت متحده آمریکا با وارد آوردن فشارهاي اقتصادي از طریق تحریم
ممنوعیت خرید و . تعطیلی بسیاري از صنایع کشور مورد تحریم و از جمله ایران شده است

ایع مهم به کشور فروش برخی کاالهاي تولید ایران و ممنوعیت فروش ابزارآالت برخی از صن
عنوان مثال، عدم  به. ها شده است تعطیل شدن آن ها و یا نیمهباعث از کارافتادن برخی کارخانه

 2.تمکن مردم جهت مراجعه به مراکز خصوصی درمان، باعث تعطیل شدن این مراکز شده است
یی است ها نقض مستقیم حق کار شهروندان ایرانی و شهروندان سایر کشورهاگونه تحریم این

                                                                                                                                                                                                                     
1. http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=E/C.12/GC/18
2 .http://www.globalresearch.ca/the-impact-of-sanctions-on-the-iranian-peoples-
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بیکاري و گسترش فقر نتیجه . جانبه ایاالت متحده آمریکا هستند هاي یککه هدف تحریم
  .باشد باشد که گسترش آن در شرایط کنونی کامالً مشهود می هایی می روشن چنین تحریم

  
  نتیجه.7

الملل دانست که  توان گفتمان غالب حقوق بین المللی را می امروزه گفتمان حقوق بشر بین
در این میان کشورهاي غربی . روندها با استناد به آن انگشت اتهام را به سوي هم نشانه میکشور

داند و  و به ویژه ایاالت متحده آمریکا خود را سرآمد کشورهاي رعایت کننده حقوق بشر می
در این رابطه ایاالت متحده آمریکا بیشتر از هر کشوري، دیگران را به نقض حقوق بشر متهم 

  .کند می
یکی از کشورهایی که سالیان درازي است اختالفات زیادي با آمریکا دارد جمهوري 

اي ایران  هاي هسته ترین مسئله بین ایران و آمریکا فعالیت در این برهه  اصلی. اسالمی ایران است
اي ایران وجود دارد سلسله  به واسطه سوءظنی که از سوي کشورهاي غربی به برنامه هسته. است

عالوه . از سوي شوراي امنیت علیه ایران وضع گردیده است... اي اقتصادي، سیاسی و ه تحریم
المللی  هاي بین اي در کنار تحریم جانبه هاي یک بر شوراي امنیت، آمریکا نیز به وضع تحریم

هاي بسیاري را شامل  جانبه آمریکا بسیار گسترده بوده و حوزه هاي یک تحریم. دست زده است
باشد یک موضوع همواره و در هر  می... هاي اقتصادي و  می که بحث از تحریمهنگا. شود می

هایی که شوراي  حتی تحریم. شرایطی باید مد نظر قرار گیرد و آن رعایت حقوق بشر است
کنند نباید مغایر با حقوق بشر و بشردوستانه بوده و در هر صورت نباید  امنیت نیز وضع می

  .ي را تحمل کنندغیرنظامیان از این باب فشار
عنوان یکی از  هاي اقتصادي آمریکا به ها و به ویژه تحریم گونه تحریم اما وقتی به آثار این

توان به راحتی نقض گسترده حقوق بشري و  شود می بزرگترین اقتصادها بر کشور ایران دقت می
آمریکا علیه ایران به هاي  تحریم. ها مشاهده کرد واسطه این تحریم بنیادین شهروندان ایرانی را به

اي بر ارتباطات اقتصادي  طور گسترده اي است که عالوه بر ارتباط اقتصادي دو کشور، به گونه
چرا که در صورت عدم توجه . آورد اي اساسی وارد می ایران و دیگر کشورهاي جهان نیز لطمه

  . شود ها بار می ها، مجازات سنگینی از سوي آمریکا بر آن یک کشور به آن
جانبه آمریکا حقوق بشري مختلفی از شهروندان و ملت ایران را نقض  هاي یک تحریم

ها با توجه به تأثیر بر کاهش فروش نفت و در نتیجه درآمدهاي کشور، بر  این تحریم. سازد می



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  170

چرا که حق حیات صرفًا به زنده بودن افراد . حیات شهروندان ایرانی نیز تأثیر مستقیمی دارد
المللی  مند است که مورد نظر مراجع حقوق بشر بین ي از حیاتی عزتربلکه برخوردااشاره ندارد 

ها عمیقًا در ایران  عالوه بر این، حق بر بهداشت و دسترسی به دارو به واسطه تحریم. باشد می
این . دشوار شده است... آسیب دیده است و دسترسی به داروها براي بیماران سرطانی، ام اس و 

تواند مورد تحریم واقع شود اما به واسطه  ت که اقالم پزشکی و دارویی نمیدر حالی اس
حق بر توسعه و محیط زیست از دیگر . هاي بانکی و ارزي عمالً این اتفاق افتاده است تحریم

اي که فرایند توسعه کشور ایران در این  گونه ها نقض گردیده به واسطه تحریم حقوقی است به
اي است که گونه اند به ها بر اقتصاد ایران گذاشته تأثیراتی که تحریم. است ها بسیار کند شده سال

حق مالکیت و آزادي کسب و کار نیز . چنان باقی خواهد بود هاي زیادي آثار آن هم تا سال
این حق هم در . اي نقض گردیده است جانبه ایران به شکل گسترده هاي یک واسطه تحریم به

هاي ایرانی و حتی غیرایرانی و از سویی با ایجاد رکود  و شرکتنتیجه مسدود کردن اشخاص 
حق دیگر، حق تعیین سرنوشت جامعه . دار شده است گسترده و بیکاري فراگیر در کشور خدشه

ها براي مقابله با آن وضع شده است و این امر در واقع دخالت در امور  ایران است که تحریم
اي  آمیز هسته حق به نام حق استفاده از فناوري صلحداخلی کشور براي عدم استفاده از یک 

المللی داراي سازوکارهاي مؤثر و ضمانت اجراهاي کافی براي  در صورتی که نظام بین. باشد می
هایی که منجر به نقض گسترده  بود، امکان محاکمه عاملین وضع تحریم احقاق حقوق بشري می

ها به وضوح بر  چرا که آثار این تحریم. اشتحقوق شهروندان و مردم ایران شده است، وجود د
  . شودهاي آینده دیده می هاي درگیر آن و چه نسل زندگی در ایران چه براي نسل

توان یک تعارض و  بنابراین در رفتار دولت آمریکا در مواجهه با گفتمان حقوق بشر می
ه نقض حقوق بشر در تناقض بزرگ را مشاهده کرد که از یک سو پیوسته در حال ایراد اتهام ب

. هاي این کشور بر حقوق بشر کامًال برتري دارد سراسر جهان است اما در عمل منافع و سیاست
کند و در  هاي این کشور موارد نقض یا رعایت حقوق بشر را تعیین می به دیگر سخن، سیاست

  .شود خواه آنان تفسیر می هر مورد حقوق بشر به دل
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