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در عرصه ی روابط بین الملل، کشورهای اصلی 
برای رسیدن به هدف خود از روش های مختلفی 
که دولت ها همیشه اهداف  استفاده می کنند چرا 
عدم موفقیت  بــا  و  نمی کنند  بیان  صریح  را  خــود 
سیاست  اهـــداف  به  دستیابی  ــرای  ب دیپلماسی، 
خـــارجـــی خـــود بـــه ســمــت اعـــمـــال تــحــریــم حرکت 
منازعه  و  جــنــگ  ــه  ب مــی تــوان  جمله  از  می کنند 
این  در  کــرد.  اشــاره  بین المللی  فضای  در  سیاسی 
به  می شود  مواجه  شکست  با  که  کشوری  زمینه 
این  از  یکی  بــرمــی دارد.  قــدم  تحریم  اعمال  سمت 
کــه بــرخــی از  مــجــازات هــا تحریم اقــتــصــادی اســت 
یاد  اقتصادی  ســالح  عنوان  به  آن  از  پژوهشگران 
شده  تحریم  کشور  بر  همیشه  تحریم ها  می کنند. 
کشور  مــوارد  از  بسیاری  در  گذاشت.  نخواهد  تأثیر 
کننده هستند با مشکالت  که تحریم  کشورهایی  یا 

اقتصادی رو به رو می شوند. جمهوری اسالمی ایران 
و تحریم های اقتصادی بین المللی را می توان به سه 

کرد: بخش تقسیم 
تحریم های سازمان ملل متحد 	●

تحریم های جامع و چندجانبه اتحادیه اروپا 	●
تحریم های یک جانبه ایاالت متحده آمریکا 	●

که اولین تحریم ها در  در اینجا الزم به ذکر است 
14 نوامبر 1979 توسط آمریکا علیه ایران اعمال شد. 
این روند علیه ایران ادامه یافت و ابعاد بیشتری به 
توسط  تحریم ها  از  برخی  شد  باعث  و  گرفت  خود 
گسترش  نیز  ملل  ســازمــان  امنیت  شــورای  و  اروپــا 

یابد.
کرد  اروپــا تالش  اتحادیه  در 27 جوالی 2010، 
ایــران  علیه  را  هماهنگی  اقتصادی  تحریم های  تا 
خارجی،  تجارت  ممنوعیت  شامل  که  کند  اعمال 
ممنوعیت  و  فـــنـــاوری  و  انــــرژی  مــالــی،  خــدمــات 
دولت  به  متعلق  اتکایی  بیمه  و  بیمه  شرکت های 
اروپا  بیمه  شرکت های  توسط  که  ایرانیان  و  ایــران 
تأیید شده اند. بار دیگر وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
قــراردادهــای  گرفتند  تصمیم   2012 ژانــویــه   23 در 
از  نفتی  فــرآورده هــای  و  خــام  نفت  واردات  جدید 
که از 1 جوالی  ایران و همچنین قراردادهای جاری 
به  ذیــل  در  کنند.  تحریم  را  شــده انــد  بسته   2012
تحریم  اعمال  طریق  از  که  می کنیم  اشــاره  نقاطی 
ایــران  مــردم  انسانی  و  اساسی  حقوق  یک جانبه، 

گرفته است. مورد نقض قرار 

سهنسلازحقوقبشر
نسل اول: حقوق و آزادی مدنی و سیاسی: به 
اصطالح حقوق بشر نسل اول تحت هیچ شرایطی 
که ماهیت ضــروری دارنــد و  محدود نمی شود چرا 
حقوق  عبارتی  به  گذاشت  کنار  را  آن هــا  نمی توان 
که شامل حقوق زندگی، حق  اساسی بشر هستند 
رفتارهای  از  جلوگیری  آزادی،  حق  عدم تبعیض، 
ــه، شــکــنــجــه، رفـــتـــارهـــای غــیــرانــســانــی یا  ــمــان ظــال

توهین آمیز و غیره می شود.
اجتماعی:  و  اقــتــصــادی  حــقــوق  دوم:  نــســل 
دوم  نسل  عنوان  به  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق 
طبقه بندی می شوند. حقوقی مانند حق تحصیل، 
بهره مندی از مسکن مقرون به صرفه، مراقبت های 
ــار و داشــتــن حــداقــل حق  کـ بــهــداشــتــی، حــقــوق 
معیشت نمونه هایی از این نسل حقوق بشر است.

نسل سوم: حق داشتن محیط زیست، صلح و 

حق پیشرفت: این حقوق در فطرت و سرشت بشر 
سالم،  محیط  داشتن  حق  مانند  می شود  محقق 
صلح و توسعه.)حقوق متعلق به نسل سوم متعلق 
فــرد محسوب  به  و منحصر  اســت  افــراد  به همه ی 

نمی شود(

حقزندگی
مهم ترین حقوق برای بشر داشتن حق زندگی 
که قانون آن را تضمین و پشتیبانی  است همان طور 
می کند. زندگی حق اساسی بشر است و نسبت به 
که در  سایر حقوق از اهمیت باالتری برخوردار است 
کید و  ح زیر تأ معاهدات و اسناد بین المللی به شر

تأیید شده است:
حق  ــراد  اف جهانی:  بشر  حقوق   3 مــاده  طبق  	●

زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند.
حقوق  بین المللی  عهدنامه   6 مـــاده   1 بند  	●
مدنی و سیاسی می گوید: زندگی حق طبیعی 
محافظت  قانون  توسط  که  است  انسانی  هر 
از  خودسرانه  نمی توان  را  کس  هیچ  می شود. 
کرد. در بند الف و ج ماده 6  این حق محروم 
که خدای متعال سرچشمه زندگی  آمده است 
است و حفظ زندگی به عنوان وظیفه ذکر شده 
اســـت. عـــالوه بــر ایــن حــق ارثـــی نیز محسوب 
که دیگران حق ندارند  می شود به این معنی 
از  را  آن  نــمــی تــوان  و  کنند  تــجــاوز  آن  بــرابــر  در 
گرفت مگر اینکه توجیه قانونی وجود  شخص 

داشته باشد.

اتحادیه  خــارجــه  وزرای  دیگر  بــار     
گرفتند  ژانویه 2012 تصمیم  در 23  اروپا 
و  خــام  نفت  واردات  جدید  قــراردادهــای 
همچنین  و  ایــران  از  نفتی  فــرآورده هــای 
1 جـــوالی  از  کـــه  قــــراردادهــــای جــــاری 
در  کنند.  تحریم  را  شده اند  بسته   2012
از  کــه  ــاره می کنیم  اشــ نــقــاطــی  بــه  ذیـــل 
حقوق  یک جانبه،  تحریم  اعمال  طریق 
اساسی و انسانی مردم ایران مورد نقض 

قرار گرفته است. 


