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عدمنقضحقوقبشر
حقوق  بین المللی  قانون  از  جــدا  زندگی  حق 
کنوانسیون اروپا و آمریکا نیست.  مدنی و سیاسی، 
حق  که  هستند  واقعیت  این  نشانگر  شواهد  این 
ــا اعــمــال  ــه ب ک ــی حــقــوق اســاســی بــشــر اســـت  ــدگ زن
ایران  هواپیمایی  صنایع  علیه  آمریکا  تحریم های 
نقض می شود. وزارت بازرگانی آمریکا برنامه نظارت 
ضدتروریسم را در تاریخ 30 مارس 1984 علیه ایران 
هواپیما،  ــادرات  ص نتیجه  در  و  رساند  تصویب  به 
کشور ممنوع شد. این  هلیکوپتر و قطعات به این 
باعث  ــران  ایـ هواپیمایی  صنعت  علیه  تحریم ها 
که  شد  ایــران  در  مسافربری  و  فنی  مختلف  نقص 
به صورت مختصر به توضیح درباره آن ها خواهیم 

پرداخت:
ــات مـــنـــتـــشـــر شــــــده از  ــ ــ ــالع ــ ــ ــر اســــــــاس اط ــ بـ
گذشته 17  ایران، در طی 25 سال  خبرگزاری های 
خ داده است و حدود  کشور ر سانحه هوایی در این 
گزارش ها افزودند، افزایش  کشته شده اند.  1500 نفر 
ساییدگی  افــزایــش  قطعات،  و  اولــیــه  ــواد  م قیمت 
ایــران  علیه  تحریم ها  تأثیر  از  نــاامــن  ــای  ــروازه پ و 
 WP-A36 گزارش است. نمونه ی بارز این مدارک 
سازمان  جلسه  ششمین  و  سی  در  که  است   275
گــزارش  )ایکائو(  کشوری  هواپیمایی  بین المللی 
گـــزارش  ایـــن  طــبــق  نتیجه گیری ها  اســـت.  شـــده 
ایــران  علیه  آمریکا  تحریم های  که  می کنند  کید  تأ
کرده  ایجاد  مسافری  پــروازهــای  بــرای  بزرگی  خطر 
برای  و خدمات الزم  به قطعات  ایران  و دسترسی 
پرواز  امنیت  است.  کرده  ممنوع  را  امن  پــرواز  یک 
فراتر  و  زندگی و حقوق بشر بسیار مهم است  برای 
گزارش توسط  از هرگونه اختالف سیاسی است. این 

کارشناسان فنی سازمان شناسایی شده است.

حقپیشرفت
سال  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کرده است. در سال  کید  1979 بر حق توسعه بشر تأ
دیگری  قطعنامه  بر  دیگر  بار  سازمان  این   ،1986
تحت عنوان توسعه وظایف برای دولت ها )وظیفه 
و  توسعه  از  اطمینان  بـــرای  یکدیگر  بــا  هــمــکــاری 

کرد. کید  ارتقای سیاست توسعه بین المللی( تأ
به  می توانند  همچنین  ایــالــتــی  تحریم های 
کــردن توسعه و پیشرفت  بــرای منع  عنوان روشــی 
تلقی شوند. پیشرفت به عنوان یک حق جهانی و 
جدایی ناپذیر از حقوق اساسی بشر در اعالمیه 25 

حقوق  قطعنامه   4 بند  شد.  شناخته   1993 ژوئن 
کارشکنی اقدامات و بشر "حقوق عنوان  به  بشر 
هرگونه  که  می کند  بیان  صراحت  به  یکجانبه" 
محدودیت، محاصره، ممنوعیت تجارت و دارایی 
جرم در برابر حقوق بشر است. )قطعنامه 4 مارس 

)1994

حقمالکیت
حــق مــالــکــیــت بــارهــا بــا اعــمــال تــحــریــم هــای 
اقتصادی علیه ایران نقض شده است. در بسیاری 
از تحریم های ذکر شده شهروندان ایرانی از این حق 
محروم شده اند. این حقوق در مستندات مربوط 
گنجانده شده است و طبق ماده 17  به حقوق بشر 
حق  شخص  هر  الف:  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه 
حق  از  غیره  و  اجتماعی  یا  گانه  جدا طــور  به  دارد 
کس را نمی توان  مالکیت برخوردار باشد. ب: هیچ 
این  در  کــرد.  مــحــروم  مالکیت  حــق  از  خــودســرانــه 
حق  انسان   .1 اســت:  شــده  ح  مطر نکته  دو  مقاله 
یک  هیچ   .2 دارد  را  خــود  دارایــی هــای  بر  مالکیت 
محروم  خود  اموال  از  کاماًل  نمی توانند  انسان ها  از 
علیه  اقتصادی  تحریم های  در  دو  هر  که  شوند، 

ایران نقض شدند.

حقکارومعیشت
جامعه ای  هر  بقای  ادامه  معیشت  و  کار  حق 
توجه  با  حق  این  متأسفانه  اما  می کند  تضمین  را 
که  شده اند  نقض  اقتصادی  مکرر  تحریم های  به 
کید  در بسیاری از معاهدات بین المللی نیز مورد تأ
گرفته است. بند 2 ماده 1 عهدنامه بین المللی  قرار 

حقوق مدنی و سیاسی و بند الف ماده 23 بیانیه 
کید  تأ ــار  ک حــق  مـــورد  در  نیز  بشر  حــقــوق  جهانی 
کرده اند. در بیشتر عهدنامه های بین المللی بدون 
پذیرفته  امــرار معاش  و  کار  بندی حق  و  قید  هیچ 
تحریم های  در  متأسفانه  هــم  بــاز  امــا  اســت  شــده 
ــن قــوانــیــن  ــده عــلــیــه ایــــران مــعــمــواًل ایـ اعــمــال شـ
نقل،  و  حمل  خــدمــات،  هرگونه  می شوند.  نقض 
کمک های مالی به ایران و اتباع ایرانی  بانکداری و 

نمونه هایی از نقض این حقوق است.

حقرفاهوبرخورداریازسالمت
مراقبت های  هزینه  بر  اقتصادی  تحریم های 
کاهش دسترسی به  بهداشت عمومی و خصوصی، 
وخیم  بیماری های  اولیه،  بهداشتی  مراقبت های 
می اندازد.  خطر  به  نیز  را  بشر  سالمتی  و  دارد  تأثیر 
خوبی  به  کشور  یک  اقتصاد  و  سالمت  بین  رابطه 
که این  گرفته و ثابت شده است  مورد مطالعه قرار 
دو لزومًا به هم وابسته هستند. تحریم ها بر توانایی 
خرید  و  اســاســی  کـــاالهـــای  واردات  بـــرای  دولـــت 
مثال،  عنوان  به  گذاشت.  خواهد  تأثیر  خانوار ها 
اغلب باعث اختالل اساسی در توزیع مواد غذایی، 
کیفیت غذا و دسترسی  مواد پزشکی و بهداشتی و 
سیستم های  عملکرد  و  شــده  آشامیدنی  آب  بــه 
کار  بهداشتی و آموزش را به خطر می اندازد و حق 

را نیز تضعیف می کند.

حقوقبرابروعدمتبعیض
به  را  مــورد  ایــن  بشر  حقوق  مـــوارد،  برخی  در 
همه  بــرای  قانون  این  اما  است  شناخته  رسمیت 
افراد به طور یکسان صدق نمی کند و موضوعاتی از 
قبیل شهروندی، ملیت، نژاد، رنگ پوست، مذهب 
که  افراد است  برای برخی  ایــده آل  بهانه ای  و غیره 
نمی توانند از حقوق خود بهره مند شوند. بنابراین، 
در تحریم های اعمال شده علیه ایران اتباع ایرانی 
گرفتن تابعیت خود از مزایا و بهره مند  بدون در نظر 

شدن از حقوق بشر محروم می شوند.

خودمختاری
جنبه های  در  ــد  دارن حق  جوامع  و  انسان ها 
خود  اقــتــصــادی  فرهنگی،  اجــتــمــاعــی،  ســیــاســی، 
مختار باشند و سرنوشت خود را رقم بزنند در اینجا 
تحریم های اقتصادی با ممنوعیت تجارت و معامله 

افراد همراه است.

   تــحــریــم هــای اقــتــصــادی بــر هزینه 
ــت عــمــومــی  ــ ــداش ــ ــه ــ مــــراقــــبــــت هــــای ب
ــی  ــرسـ ــتـ دسـ کــــاهــــش  خــــصــــوصــــی،  و 
ــیـــه،  ــبـــت هـــای بــهــداشــتــی اولـ ــراقـ بـــه مـ
بیماری های وخیم تأثیر دارد و سامتی 
بشر را نیز به خطر می اندازد. رابطه بین 
خوبی  به  کشور  یک  اقتصاد  و  سامت 
شده  ثابت  و  گرفته  قــرار  مطالعه  مــورد 
کــه ایــن دو لــزومــًا بــه هــم وابسته  اســت 
دولــت  تــوانــایــی  ــر  ب تــحــریــم هــا  هستند. 
خرید  و  اساسی  کــاالهــای  واردات  بــرای 

خانوار ها تأثیر خواهد گذاشت. 


