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 چکيده
در  ییهتا میححتر  لیت بته حح   جانبته یت  طتور  بته های شورای امنیت   خارج از قطعنامه کایآمر ۀمتحد االتیا
ده کتر  اقتدا   رانیت ا یمسالا یازج له ج هور از کشورها یاریبس هیعل یهوانورد ۀمختلف، خاصه حوز یهاحوزه

 دهتد یار مصنع  را مورد چالش قر نیمبر  ا ازیعنصتر و ن نیحریاساس ی نیا ،یدر صنع  هوانورد میاس . ححر
 ؛هتم مطترش شتده است      . در نوشتتار حارتر دو پرستش م   گذاردیم یامنطقه  یتیر ژئوپلب یدجحبع آن آثار و به

بشتر چوونته    یال للت نیحقتو  بت   نیدر پرحو متواز  رانیا هیحتده علمت االتیا یهوانورد یهامیححر نکهینخس  ا
اسخ بته  پ ی؟ برادارند ایدر غرب آس یهوانورد  یتیبر ژئوپول یریچه حأث هامیححر نیا نکهیدو  ا شوند؟یم یابیارز
 ه در متورد کردنتد کت   دایت دست  پ  هتا افتته ی نیبتد  یلت یححل -یفیها نوارندگان با استفاده از روش حوصپرسش نیا

ق و حت  یمتحق بر سال  ،یحق امن ات،یبا حق ح یهوانورد ی نیا میمستق باطبا حوجه به ارح یهوانورد هایمیححر
طور قطتع نقت    به رانیر اب کایامر یهوانورد یهامیاع ال ححر ۀواسطکه به یبشر نیادیبن قو ح ۀمثاببر حوسعه به

حفت    دارهیت بشتر محتور کته داع    ال لتل نیقو  بت وجود دارد و ح هامیححر  ینسب  به مشروع یجد دیحرد دهش
د از نت وانت رانیت ستب  شتدند حتا ا    هتا میححر نی. افزون بر آن ادکنیمواجه م یاس  را با چالش جد یاننسحقو  ا
 .مند شودبهره یخوبمنطقه اس  به یهوانورد  یتیژئوپل  یاز موقع یکه ناش ییهافرص 
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 مقدمه
علیته   حتر قیت دقو بته حعبیتر    -های هوانوردی آمریکا علیه ج هوری اسالمی ایرانححریم

حتق  »نفتر کشتته شتوند.     2000 کمدس حا  اندشدهسب   حاکنون 1979از سال  -مرد  ایران

جهتانی   ۀاعالمیت ی ۀ دو حق بنیتادین حقتو  بشتری است     مثاببه« حق بر سالمتی»و « حیات

ی هوانوردی دارند. هامیححری را در قبال ریپذ یآسکه بیشترین  (22و  3حقو  بشر، ماده 

جانبۀ آمریکا علیه های هوانوردی ی ۀ ححریمواسطبهدر این مقاله نشان داده خواهد شد که 

قطع این سه حق بنیادین نقت  شتده است . الز  بته حورتی  است  کته         طوربهکشورمان 

و مخفی است  کته حشتخین آن برختی      زنقشیری اگونهبههالک در صنع  هوانوردی است

هتای هوانتوردی بترای    اوقات برای کارشناسان هوانوردی نیز کار دشواری اس ؛ لذا ححریم

به صنع  هوانتوردی غربتی    -ه انند دیور کشورها -نظا  هوانوردی و هواپی ایی ایران که

ححتریم ایتن صتنع  از ستوی      جته یدرنتباشتد و   حوانتد بستیار خطرنتاک   وابسته اس  متی 

ی به نق  راحتبهاین سه حق بنیادین را  کمدس  حواندیم -ویژه آمریکابه-کشورهای غربی

 بکشاند.

رتیایی  یال للتی جدیتد است     که سرآغاز حکامل جامعتۀ بتین  پس از معاهدات وستفتالی

بنتابراین  ؛ هتا شتکل گرفت    ال لل کالسی  بتا محوریت  دولت    حقو  بین( 43  1388، بیودلی

؛ بتر ه تین   (36  1386، کلیتار یرا پیدا کرد « قدرت نامحدود»حاک ی  مفهو  جدید و خطرناک 

، حوحیتدی یشناسندمی« محوردول ال لل حقو  بین»ال لل را اساس اس  که برخی حقو  بین

 ال لتل حقتو  بتین  »ال لتل ایتن است  کته     اما ححول مهتم در نظتا  حقتو  بتین    ؛ (22  1393

ال لتل  حقتو  بتین  »ی ستو بته ی زیت انوشتوف  و بتا شتتاب    سترع  بهصرف « محوردول 

؛ لتذا امتروزه حردیتدی نیست  غایت  حقتو        (37  1391زاده، گبیت یسو  داده شتد  « بشرمحور

ال لتل در کشتاکش نقتد    اس ؛ بدین معنا که هر آنچه قواعتد حقتو  بتین   « بشر»ال لل، بین

نهد بایستی از کنه نظرات ایشتان، بشتر و   حکامل مینظرات عل ا و فیلسوفان حقو  روی به 

ی اگونتتهبتتهامتتروزه رتترورت دارد  .(132  1390، فلستتفیی ابتتدییمتتهتتای بشتتر، حجتتتلی حتتق

گذاری و ع ل شود که حقو  بشر ابنای بشر را حف  کنتد؛ در غیتر ایتن صتورت،     سیاس 
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ق فعالیت  آزاد  ح» ای شورف به خود دیده اس .ال لل روز، خدشهمسیر صحی  حقو  بین

کتته  (18، 15، 14، 13، 12، 11، 7، متتواد 1966، ال للتتی اقتصتتادی، اجت تتاعی و فرهنوتتیمیثتتا  بتتینی« اقتصتتادی

 است  ۀ صتنع  هوانتوردی   نیدرزمهای هواپی ایی و حولید شامل بازرگانی شرک  وروشبه

واد ال للتی اقتصتادی، اجت تاعی و فرهنوتی در مت     حقو  اساسی اس  که میثا  بین ازج له

. حق برخورداری از شرایط عادالنتۀ کتار در   (38  1390، مهرپوریمختلف خود به آن اشاره دارد 

ال للی هوانوردی و حق برخورداری از پیشترف  علتو  و فنتون هتوایی و     سیستم بازار بین

از دیور حقو  اساسی بشر است   « حق بر حوسعه» این حقو  اس . ازج لههوانوردی و... 

 طتور بته ال للی اقتصادی، اجت اعی و فرهنوتی کته   میثا  بین 15، 14، 13د که عالوه بر موا

وین در حعریف حتق بتر    1993. اعالمیه (86  1386امیرارج ند، ینسبی به حق حوسعه اشاره دارد 

نشتدنی حقتو  اساستی    ناپذیر و جزء جداییحقی جهانی و جدایی»  داردیمحوسعه، اشعار 

حتق انستانی   »کنتد   حعریتف متی   گونته نیت ار حوستعه  ؛ ه چنین اعالمیتۀ حتق بت   «بشر اس 

آن هر انسانی حق دارد در حوسعۀ اقتصادی، اجت اعی، فرهنوی و  موج بهناپذیر که جدایی

، ابتد ییمت کامتل ححقتق    طتور بته های اساستی  سیاسی که در آن کلیۀ حقو  انسانی و آزادی

ر در لیس  اعال  موارد شورای حقو  بش «.مند شودمشارک  و ه کاری کرده و از آن بهره

کند  ایجاد محدودی  حجاری، ایجاد م نوعی  معاملته، انستداد   نق  به این موارد اشاره می

اصتولی است  کته     ازج لهمعیارهای اخالقی مشروع  های فردی و یا ج عی و... .در دارایی

ی  ها رعای  گردد، چه از سوی سازمان ملل متحد و چه از سوی بایستی در اع ال ححریم

حوان ادعتا ن ود که ی که میاگونهبه؛ (Riesman and Stevick, 1998:104)یا چند دول  باشد 

ها حتوجیهی از  های اقتصادی منجر به رنج و مشق  بشر گردیدند این ححریمچنانچه ححریم

مبتنی « ال لل بشر محورحقو  بین»(؛ چراکه 52  1385فی، یماال لل ندارند منظر حقو  بین

گنتاه  های واالی انسانی باید از ورود رنج و آزار به مترد  بتی  ام ، شخصی  و ارزشبر کر

 .(408  1374شاو، یها جلوگیری کند اهداف سیاسی از طرف دول  منظوربه

آمریکا کشوری اس  که ح ایل بسیار به ورع ححریم علیه کشورهای هدف در راستتای  

نبۀ ایتاالت متحتده امریکتا بته ختاطر      جاهای ی اهداف سیاس  خارجی خود دارد، ححریم
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معتقدنتد   نظتران صاح برانویز مبدل شده که بسیاری ی بودن به موروعی مجادلهنیفراسرزم

 نیحتر مهم. (94  1394یزمانی و دیوران،  کندها در حقو  حاک یتی کشورها دخال  میاین ححریم

ه ایتران در ورتعی    هتا و م نوعیت  حجتاری علیت    راهبرد آمریکا برای کارآمد کردن ححریم

اقتصاد جهانی حبدیل کردن گزینۀ نظامی از جایوزینی برای ححریم و محدودی  حجتاری بته   

ۀ آمریکتا بتا   متحتد  االتیا. در ورعی  کنونی که (43  1395یبیات، مک لی برای آن بوده اس  

متن و روش برنامۀ جتامع اقتدا  مشتترک یبرجتا (      برخالفال لل و نق  قواعد حقو  بین

رسد اقدا  ج هوری اسالمی ایتران مبنتی   به نظر میجانبه از این سند خارج شد؛ ی  طوربه

هایی است  کته   ها و فرص دادگستری یکی از ظرفی  ال للیبینبر طرش شکای  در دیوان 

را  جانبته یت  هتای  حواند در معرض چشم جهانیان موروع عد  مشروعی  ایتن ححتریم  می

 1،ال للتی دادگستتری    صادرشتده از ستوی دیتوان بتین    مطرش کند و بر اساس دستور موقت 

هوانوردی های دارویی، غذایی، بشردوستانه و باید در مورد لغو ححریمایاالت متحدۀ امریکا 

 .اقدا  کند

حخصصتی مورتوع مشتروعی      طتور هبت  -ی  مورتوع جدیتد   عنوانبه -رومقالۀ پیش

ت حقتو   را با حوجته بته ححتوال    حوسط آمریکا علیه ایران شدهاع الهای هوانوردی ححریم

 دهد.ار میآن بر ژئوپلیتی  هوانوردی غرب آسیا مورد واکاوی قر ریحأثال لل و ه چنین بین

 شناسي تحقيقمباني نظری و پيشينه

 پيشينۀ تحقيـق

 ازنظتر  هتا آنآثار آن و ه چنین مشروعی  و قانونی بودن  هامیححردر خصوص  اگرچه

تعددی در داخل و خارج از کشور انجا  شده اس ؛ اما در رابطه ی کارهای مال للنیبحقو  

ی هوانوردی ایاالت متحتدۀ آمریکتا علیته ج هتوری استالمی ایتران       هامیححربا مشروعی  

                                        
1. Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and consular 

Rights, (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Request for the 

Indication of Provisional Measures, order of 3 October, 2018. 
 متن در لین  زیر قابل دسترسی اس  

https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf(last 

visit 3/17/20) 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf(last
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بر ای نی هوانتوردی در غترب آستی  ححقیقتی      هامیححراین  ریحأثخاص و ه چنین  طوربه

 زیر اشاره کرد  شدهانجا ی به کارهای عل  حوانیم حالنیبااصورت نورفته اس ؛ 

ی حقتو  قاتایی در ستال    هتا دگاهیدآبادی در فصلنامۀ سید قاسم زمانی و کاظم غری 

جانبتۀ اقتصتادی   ی ی هامیححرواکاوی قانونی بودن و مشروعی  »به بحث در مورد  1394

در ایتن مقالته قتانونی بتودن و مشتروعی        هرچنتد . اندپرداخته« ال للنیبحقو   موج به

مشتخن   طتور بهکار شده اس ؛ اما  ال للنیبجانبۀ اقتصادی از منظر حقو  ی ی هامیحرح

های هوانوردی که آمریکا علیه ایران حح یل کرده اس  و ه چنتین ارزیتابی   در مورد ححریم

 ال لل بشر پرداخته نشده اس .ها از منظر حقو  بیناین ححریم

ی بر ححریم اقتصتادی امریکتا علیته ایتران از     ملحأ»ی با عنوان امقالهه ایون مافی نیز در 

ارزیابی  1385در فصلنامۀ پژوهشنامۀ حقو  و علو  سیاسی در سال « ال للمنظر حقو  بین

ی کرده اس . در حقیق  بحث اصلی بررسال لل های اقتصادی را از منظر حقو  بینححریم

 حواندیم لل، دول  آمریکا الدر این مقاله این اس  که آیا در چارچوب مقررات حقو  بین

های اقتصادی را علیه ایران ورع کند؟ در این مقاله از زاویۀ حقتو   جانبه ححریمی  طوربه

حتی اگتر   حرقیدقها پرداخته نشده اس ؛ به عبارت بشر به مشروعی  و قانونی بودن ححریم

ورتوع از منظتر   را منع نکرده باشتد بررستی م   جانبه های یال لل اع ال ححریمحقو  بین

 ال لل بشر وجود دارد.حقو  بین
 . مفهوم ژئوپولتيک هوانوردی1

شتود عبتارت است  از مطالعتۀ     ژئوپلیتی  که از آن به سیاس  جغرافیایی نیز حعبیر متی 

خصتوص جغرافیتای طبیعتی آن    عوامتل جغرافیتایی بته    بر اساسحعیین سیاس  ی  کشور 

بتا برقتراری رابطتۀ علت  و معلتولی بتین        غالباًکشور. در مطالعات ژئوپلیتی  جغرافیدانان 

کند به حفسیر وقایع حتاریخی  بعای عوامل جغرافیایی طبیعی و سیاس  ی  کشور سعی می

  یحرحنیابهی سیاسی کشور را حعیین ن اید و مشخطبینی وقایع آینده پرداخته و ر ن پیش

هتتا یاستتی ملتت ۀ سرنوشتت  سکننتتدنیتتیحععوامتتل جغرافیتتایی را حتتاکم بتتر مقتتدرات و  

. هوانوردی عبارت اس  از علم طراحی و حوسعۀ اجسا  پرنده که (129  1345یمیرحیتدر،  داندمی

هواپی ا شناخته  عنوانبههای اس  که پرنده ه ان دستواه ای منظور از اجسا ویژه صورتبه
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بیعتی و  عوامل جغرافیایی یاعتم از ط  ریحأثبررسی  حوانیمشوند. ژئوپلیتی  هوانوردی را می

شتود  متی  گفتته  «غترب آستیا  » بخش از جهان کته  انسانی( بر صنع  هوانوردی دانس . آن

 شتامات،  ،فتارس جیجداگانه و مت ایز ه انند خل  یتیژئوپل ۀاس  از چند منطق یامج وعه»

 ۀهای محیطی ختود، یت  منطقت   ش ال آفریقا که هر ی  به دلیل ه اهنوی موجود در پدیده

 .(334  1379یمجتهدزاده،  «مناطق اس  مشخن و مستقل از دیور
 . مفهـوم تحریم2

یافته از برقراری روابط اجت اعی، اقتصادی، سیاستی  ححریم عبارت اس  از امتناعی نظا 

؛ موردقبتول هتا بترای حنبیته یتا ایجتاد رفتتار       یا نظامی ی  دول  یا گروه ختاص از دولت   

ل للی رایج است  و کاالهتا و ختدمات    اکاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین نیباوجودا

شود. ححریم م کن اس  عا  یعنی شامل ه ۀ کاالهتا  حولیدی ی  دول  خاص بایکوت می

و خدمات و یا خاص و محدود به ی  نوع یا دستۀ خاصی از کاالها باشد. هدف از ححتریم  

کتارکرد   نیحتر مهتم ای ایجاد حغییراحی در رفتار سیاسی دول  مورد ححریم اس  و البته عده

. ححریم سلسله اقتداماحی است  کته بتدون     (110  1382یحتدادی،  دانند ححریم را بازدارندگی می

اع تتال  متتوردنظرهتتای هتتدف یتتا فتترد  استتتفاده از قتتوای مستتلحانه حهدیتتد علیتته دولتت  

داند کته در  ال للی را حنبیهاحی میهای بینداکسی ححریممارگارت . (Malloy, 1990:7)شودمی

ال للتتی اع تتال اکتتامی اهتتداف در حبعیتت  از استتتانداردها یتتا الزامتتات بتتینقالتت  حبعتتات ن

ی بنتد طبقته موروع به دو دستۀ اقتصادی و غیتر آن   ازنظر. ححریم (Doxey, 1996:9)شودمی

شتونده در  ی مانند عد  صدور ویزا برای مقامتات دولت  ححتریم   راقتصادیغشود، ححریم می

شتونده بترای میزبتانی    با پیشنهاد دولت  ححتریم   ال للی و ه چنین مخالف ی  سازمان بین

هتای اقتصتادی قابتل    ۀ ابزارهتایی جتز حح یتل هزینته    لیوست بهال للی و... که وقایع مهم بین

بته   صرفاً. برخی ححریم اقتصادی را (Hufbauer, Schott, Kimberly, 2001:32)دستیابی هستند

آگاهانه حوسط ی  دولت  و یتا    در حقیق  حذف آن ران ایند و ابعتاد ع لیاحی محدود می

داننتد. مزیت  ایتن حعریتف آن است  کته       حهدید به حذف روابط حجاری و مالی مع ول می

هتا حستری   شود و نه آنکته بته حفستیر انویتزه    ححریم اقتصادی به حقایق مشهود محتدود می

یز اقتصتادی  ححریم اقتصادی را حدابیر قهرآم (Carter, 1989:11)کارحر .(351  1390زاده، یولییابد
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هتای آن کشتور یتا کشتورها     ی  یتا چنتد کشتور بترای ایجتتاد حغییتر در سیاست         رد

بازگوکننتدۀ نظتر یت  کشتور دربتارۀ       کتم دس که  (65  1393نژاد، یباقری، مهدوی و شریفداندمی

جنبۀ حجتاری و  دو ححریم اقتصادی از . (127  1385فر و کوکبی، یبهروزیهاس  سیاس  گونهنیا

ۀ صتادرات و  نت یدرزمحجتاری م نوعیت  و محتدودی      ردار اس ، در ححتریم مالی برخو

کننتده از انجتا  معتامالت متالی،     شود لتیکن در ححتریم متالی، ححتریم    واردات اع ال می

 مؤسستات گذاری خودداری و حتی با استفاده از نفوذ ختود در  پول و سرمایه وانتقالنقل

ی رست ی و انعقتاد قترارداد وا  جلتوگیری     گذارال للی از ه کاری فنی، سرمایهمالی بین

شتونده یتا   کند. شدیدحرین شکل ححریم مالی، انسداد یا مصادرۀ دارایی دولت  ححتریم  می

اند ححریم یت  ح،توری است  کته     برخی نیز گفته. (3  1397یآقایی و دیوران،  هاس آنرهبران 

هتا  نی و ححتریم اصول حتاکم بتر ستازمان حجتارت جهتا      نیمابیفکارکردهای متفاوحی دارد 

های اقتصتادی ایجتاد   ححریم اقتصادی حنش وجود دارد؛ چراکه هدف اصلی ححریم باألخن

آنکه سازمان حجارت جهتانی  محدودی  در حجارت آن هم به دالیل غیترحجاری اس ؛ حال 

ال للی آزادسازی حجارت را مورد هتدف  ۀ ی  سازمان جهانی در مدیری  حجارت بینمثاببه

هتای اقتصتادی کته از    به این معنی هستند کته کشتورها را از پیشترف     قاًیدقها دارد. ححریم

 .(Smeets, 2018:3)شود محرو  ن ایند و حجارت حاصل می دادوستدطریق 

ححریم، سل ، محرومی  وسیلۀ اع ال فشار بر دول ، جامعه، شرک  یا دیور بتازیوران  

ودی  یا م نوعیت  متواد اولیتۀ    برای انجا  خواستۀ مشخن و معین اس  که از طریق محد

شود، هر یت   های فرهنوی اع ال میبرخی کاالها، اقدامات مالی یا دیپل احی  حتی فعالی 

کنتد.  های مذکور با اقدامات متفاوت و مت تایز بتر بتازیوران اع تال فشتار متی      از استراحژی

شتود  حح یل می ال للیهای بینها و سازمانطور ویژه از طرف دول های اقتصادی بهححریم

آورد. بترای مثتال در آفریقتای جنتوبی بترای مبتارزه بتا نژادپرستتی و         و اثراحی را به بار می

آپارحاید، بخش خصوصتی و ع تومی هتر دو بتر رژیتم نژادپرست  اع تال فشتار کردنتد.          

گتذاری، یت  روش مستتقیم است  بترای دستتیابی بته عتد          های قانونی بر سترمایه ححریم

ی  معنتی و مفهتو     شود. از ححریمها انجا  میکه با مداخلۀ دول  گذاری حکومتیسرمایه
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کرافورد کته   ازج لهدهند؛ استاندارد وجود ندارد و برخی ی  معنای موسعی از آن ارائه می

ها جه  نفی و رد اقدامات سنتی اس  که با هدف ارحقتای اجت تاعی،   ححریم»دارد  بیان می

 بعاتاً ی است  کته   در حتال ایتن  «. شتود  یتل متی  سیاسی، اقتصادی بر کشورهای هدف حح

کننتده بتا هتدف    شود اگرچه دول  ححتریم ها حهدیدی برای ی  جامعه محسوب میححریم

کنتد. در صتورت   های هدف حح یل متی ایجاد حغییر و ارحقای آن کشور، ححریم را بر دول 

های گستترده  میابد اما ححریگذاری، ثروت و رفاه کاهش میهای رد سرمایهاست رار ححریم

ی طتورکل بته دهتد و  هتای بیشتتر از دست  متی    ظرفی  اع ال زور را با حهدیتد بتر ححتریم   

هتای هتدف اجتازه    های بخشی و جزئی اثرگذارحر خواهنتد بتود؛ چراکته بته دولت      ححریم

هتا  دهند با حغییر رفتار ه چنان وابستۀ روابط اقتصادی ب انند؛ بنابراین نسب  بته ححتریم  می

عالوه حهدید به اع ال فشار بترای برگردانتدن ححتریم م کتن است  در      و به پذیرحرندآسی 

 . (Unger, 2015: 29-30) باشد مؤثرهای هدف رروری و برابر این دول 
 کننـدهاز حيث موجودیت تحميـل هامیتحر. انـواع 3

شتوند.  حح یتل متی  « جانبته یت  »و « سازمانی»ها امروزه در دو قال  ی، ححریمطورکلبه

ای یتا جهتانی،   ال للی، اعتم از منطقته  ظور از قال  سازمانی این اس  که ی  سازمان بینمن

 نکته یاجانبه یا دولتی عبارت اس  از ن اید. قال  ی ها میحص یم به ورع و اع ال ححریم

هتایی را علیته یت  یتا     ال للی ححریمی  کشور یا گروهی از کشورها خارج از سازمان بین

هتایی کته علیته    ن ایند. بر این اساس، دو دسته از ححریمو اع ال می چند کشور دیور ورع

ج هوری اسالمی ایران حوسط شورای امنی  و ایاالت متحده آمریکا ورتع و اع تال شتده    

 گیرند.اس ، مورد بحث قرار می
 هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحـد. تحريم1-3

، مستلم است  شتورا در اع تال     های اع تالی از ستوی شتورای امنیت     در مورد ححریم

هتا از مفتاد منشتور ملتل متحتد      ها با محدودی  مواجه اس  که البته این محدودی ححریم

منشور اختیارات گستردۀ شورا را در احختاذ اقتدامات اجرایتی     24ماده  2شود. بند ناشی می

ا اهتداف  شورای امنی  در اجرای وظایف خود باید مطابق ب»دارد  کند و بیان میمحدود می

منشور به مقاصد و اهداف سازمان ملل پرداختته و   1فصل «. و اصول ملل متحد اقدا  ن اید
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نظران این هتدف را مقتد    ال للی اس . برخی صاح اولین هدف، حف  صل  و امنی  بین

دستتیابی بته   »منشور حصری  کرده اس    1از فصل  1عالوه ماده دانند. بهبر اهداف دیور می

ال للتی بتا ماهیت  اقتصتادی، اجت تاعی،      مشتکالت بتین   وفصلحلال للی در ه کاری بین

هتدف ستو  ملتل متحتد     « فرهنوی یا بشردوستانه و حرویج و حرغی  احترا  به حقو  بشتر 

کنند که حصت ی ات شتورای امنیت     اعاا موافق  می»منشور   25اس ؛ ه چنین طبق ماده 

نابراین روشتن است  کته مطابقت  حصت ی ات      ؛ ب«مطابق با منشور را پذیرفته و اجرا ن ایند

شورای امنی  با منشور ملل متحد شرط پذیرش و اجرای آن حص ی ات حوسط اعاای ملل 

استتانداردهای  »منشور اذعتان شده سازمان ملل باید  55حح  متاده   یدرنهامتحد اس  و 

هد و به حقتو   را ارحقا د« باالی زندگی، اشتغال کامل و شرایط حوسعۀ اقتصادی و اجت اعی

 .(99-100یزمانی و دیوران، پیشین بشر احترا  بوذارد 

ال للی روشن و ۀ قانون اساسی جامعۀ بینمثاببهبه متن و روش منشور ملل متحد  با حوجه

حواند افسارگستیخته و مطتابق امیتال و    مبرهن اس  که اختیارات شورای امنی  نباید و ن ی

حصت ی ات و هنجارهتای حح یلتی شتورا بایتد در      منافع شخصی اعاای آن اع ال شتود و  

االشعار در متن منشور لحتا   های مصرش فو جه  اهداف سازمان ملل متحد و محدودی 

حوان مصوبات شورا را مشروع و قانونی دانست  و  ن ی صورت نیاو مراعات شود؛ در غیر 

امه حوری  داده شتده  که در اد گونهه انه چنین  و لذا اعاا الزامی در حبعی  از آن ندارند

قائل بته  « غیرقابل مصالحه»و « قابل مصالحه»حقو  بشر  نیمابیفها باید حین اع ال ححریم

 حفکی  شد و بر مبنای آن حص یم احخاذ کرد.

ال للی حقو  مدنی و سیاستی کته شتامل حقتو  بشتر      میثا  بین 4ماده  2به استناد بند 

که حتی در مواقع ارطراری  اس داری برده غیرقابل عدول مانند حق حیات، منع شکنجه و

ها رعای  شوند. این حقو  اکنون از قواعد آمتره بتوده و شتورای امنیت      باید حوسط دول 

حواند آن را نادیتده انوتارد. حتق    حتی در صورت عد  حصوی  میثا  حوسط برخی اعاامی

حستوب  حتق برحتر و استاس ح تا  حقتو  بشتر م       اخیرالتذکر  میثتا   6حیات برابتر متاده   

 .(Dewet, 2001:287)شودمی
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 جانبههاي يک. تحريم2-3

ال للی مثل سازمان ملل متحتد، ححتریم   هر ححری ی خارج از چارچوب ی  سازمان بین

های مختلفی ازج له حوستط یت  کشتور یتا گروهتی از      شود و در قال جانبه حلقی میی 

عتالوه گتاهی بترای حات ین     ؛ بته شتوند یمال للی اع ال کشورها خارج از ی  سازمان بین

هتای ثانویته   شتود کته بته ححتریم    های دیوری نیز ورع متی های اولیه ححریماجرای ححریم

شود و به ی ورع مینیفرا سرزمها قوانینی داخلی با اثر شوند. در این نوع ححریمشناخته می

ی بینت این طریق برای اجرای آن حوسط کشورها و کنشوران غیتردولتی رت ان  اجترا پتیش   

ال لتل هستتند و آن را   ها با حقو  بتین شود. برخی قائل به مغایرت کامل این نوع ححریممی

ال للی، منشور ملل متحد و اصول ال للی، حقو  بشردوستانۀ بینچالشی بر نظم حقوقی بین

؛ بتر ایتن   (101-102یزمانی و دیوتران، پیشتین    دانند ها میآمیز میان دول حاکم بر روابط مسال  

هایی که به شکل ثانویه و یا مغایر با موازین حقو  بشری یا ی  حعهد از قبتل  اس ححریماس

-برخی دیور از صتاح   شوند؛ از سوی دیورموجودند، غیرقانونی و نامشروع محسوب می

صتالحی  دارنتد هتر حصت ی ی را     ها معتقدند دول  طبق اصل حاک ی  کشورها برنظران 

بتا حوجته بته     و نندک ذاو روابط خود با دیور کشورها احخ دانند در مورد ع لکردمقتای می

 ،ال لتل است   گرایانته در حقتو  بتین   این مکت  فکری که خود برخاسته از نوترش اثبتات  

هتا یتا پیامتدهای    نظتر از انویتزه  صترف  خودداری ی  کشور از حجارت با کشتوری دیوتر  

منشتور   2ماده  3چه در بند چنان، حواند غیرقانونی باشداقتصادی آن برای دیور کشورها ن ی

 ۀسازمان بر مبنای اصل حساوی حاک یت  کلیت  »  شده اس  که دأییح صورتنیاین مطل  بد

نظتر از جایوتاه و   جهتانی صترف   ۀها در جامعت پس هر ی  از دول ؛ «آن قرار دارد یاعاا

ال للتی ازلحتا  حقتوقی دارای ایتن صتالحی       بتین  ۀها در جامعت آن یرگذاریقدرت و حأث

خود حنظیم ن اینتد و نبایتد    شند که روابط خود را با دیور کشورها بر اساس صالحدیدبامی

. در مقابل، مخالفان این ح،وری با (4  1393یکوشا،  ای بر کشورها گرفته شوددر این زمینه خرده

 عنتوان بته ها پردازند؛ اصل حساوی حاک ی  دول استفاده از ه ین اصل به رد این نظریه می

هتا  ال لل مظهر دکترین قانون اساسی راجع به حقتو  ملت   ول مسلم حقو  بینیکی از اص
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 ,Brownlie)باشتد ها با هوی  واحد میحاکم بر ی  جامعه متشکل از دول  اصوالًاس  که 

حاتعیف ایتن حقتو      منظتور بته ها نباید اختیارات خود را بنابراین سایر دول ؛ (1990:187

ی  اصل مسلم نظا  اقتصتادی آزاد، حستاوی    عنوانبهها . منظور از حساوی دول اع ال کنند

های حاکم اس . نتیجۀ طبیعی ه زیستی دول  هادول در حقو  و حعهدات اس . حساوی 

منشور ملل متحد اصل حساوی کشورهای عاو را در راستتای   2ماده  1به ه ین منظور بند 

بینتی کترده   پتیش  حاًیصرد، اساس ه بستوی ملل متح عنوانبهپایداری نظم نوین جهانی و 

بتا استتناد بته اصتل عتد  مداخلته،        نظرانصاح  مااف اینکه این .(134یفلسفی، پیشین  اس  

دانند؛ چراکه جانبه را به سب  مغایرت با اصل مذکور غیرقانونی و غیرمشروع میححریم ی 

قیم در امور ها از مداخلۀ مستقیم یا غیرمستاین اصل هر دول  یا گروهی از دول  موج به

متورد   آیترس نسیکنفرانس بتو اند. این اصل در های دیور منع شدهداخلی یا خارجی دول 

ال للی دادگستری در دعتوای نیکاراگوئته   یوان بینال للی قرار گرفته و ه چنین داج اع بین

نشتور  م 15ه متاد  ازج لته قرار داده اس . ایتن در معاهتدات دیوتر     حأیید مورداین اصل را 

منشتور ستازمان وحتدت     3منشور اححادیۀ عرب، ماده  8، ماده ییمریکااکشورهای  سازمان

 .(5یکوشا، پیشین  آفریقا و... حصری  گردیده اس  

کند مند میال لل حاکم بوده و آن را قاعدهبا عنای  به اینکه اصول بنیادینی بر روابط بین

هتا حصتری    ری میتان دولت   روابط دوستتانه و ه کتا   1970در منشور ملل متحد و اعالمیه 

نیز برخی از آنان مورد اشتاره قترار گرفت ( شتامل برابتری       حرشیپاند. این اصول یکه شده

ی زور، حعیین سرنوش  مرد ، عد  مداخله در امور داخلی ریکارگبهها، عد  حاک ی  دول 

هتا و  ال للی، ه کاری میان دول آمیز اختالفات بینمسال   وفصلحلها، و خارجی دول 

جانبته  های ی ال لل هستند. ححریمحح  حقو  بین شدهرفتهیپذنی  حکالیف انجا  با حسن

اصول برابری حاک ی  و ح امی  سترزمینی،   ژهیوبهش  اصول اساسی منشور ملل متحد بی

عنوان یت   . به(108یزمانی و دیوران، پیشتین   کنند اصل عد  مداخله و اصل ه کاری را نق  می

م کن اس  غیرقانونی نباشتند   خودیخودبهها ححریم هرچندحوان گف  ی کلی میبندج ع

ال للی و مغایرت با موازین مغایرت با ی  حعهد بین ازج لهاما در مواردی و حح  شرایطی 



 ...هتای هوانوردی ایاالت متحدۀ آمریکا علیته ج هوری اسالمی ایران وارزیابی مشروعی  ححریتممقالۀ پژوهشی                  108

 

مشخن به ارزیتابی   طوربهحقو  بشری م کن اس  غیرقانونی و نامشروع باشند. در ادامه 

هتای ایتاالت متحتدۀ امریکتا در حتوزۀ صتنع        که آیا ححریم این نکته پرداخته خواهد شد

 هوانوردی کشورمان از مشروعی  و قانونی بودن برخوردار اس ؟
 های هـوانوردی. تحریم4

حوانند از سوی کشور یا کشورهای مختلتف و در چتارچوب یت  ستازمان     ها میححریم

ا حتتی علیته هتر کنشتور     علیته کشتور دیوتری یت     زمانهمجداگانه یا  صورتبهال للی بین

حواننتد در  هتا متی  اع ال شوند؛ ه چنتین ایتن ححتریم    -اعم از دولتی یا غیردولتی -دیوری

هایی کته ایتاالت متحتدۀ    های مختلف زیس  ی  کشور حح یل شوند. یکی از حوزهحوزه

. است  جدی در کشورمان مورد ححریم قترار داده است  صتنع  هوانتوردی      طوربهامریکا 

دارد؛ اما  سروکاری در وهلۀ اول با جابجایی ای ن، سریع و مط ،ن مسافران صنع  هوانورد

حوانتد موجت  نقت     ، ای تن و کارآمتد متی   روزبته در حقیق  نبود ی  صنع  هوانوردی 

حتق حیتات بشتود. در ایتن قست   بته بررستی         ازج لته بسیاری از حقو  بنیتادین بشتر   

 شود.وری اسالمی ایران پرداخته میهای هوانوردی ایاالت متحدۀ امریکا علیه ج هححریم

ححریم هوانوردی در حعریفی ساده عبارت اس  از م نوعی  هرگونه ه کاری کشتورها  

ی صنع  هوانوردی ی  کشور. ایتن  روزرسانبههای دیور در حوسعه، حع یر و یا موجودی 

ی روزرستان بته حواند شامل خرید هواپی ای نو، حجهیزات رروری هوانتوردی،  م نوعی  می

الزمۀ صنع  هوانوردی اس  بشود. ححریم هوانتوردی و   آنچهۀ خدمات و هر ارائقطعات، 

کنوانستیون بتا عنتوان     4شیکاگو در حااد قطعی با یکدیور هستتند. متاده    1944کنوانسیون 

هیچ دولتی حق ندارد »کند که حصری  می« ستوءاستفاده از هواپی ایی کشوری یغیترنظامی(»

می برای اهدافی استفاده کند که با مقررات این کنوانستیون در مغتایرت   از هواپی ایی غیرنظا

، به سادۀ سخن آنکه هیچ دولتی حتق نتدارد   (Chicago Convention, 1994: Article 4) «باشد

اختالفات سیاسی استفاده کند؛ بته   وفصلحلاز هواپی ایی غیرنظامی برای اهداف سیاسی و 

ند بترای دستتیابی بته مقاصتد سیاستی ختود هوانتوردی        حواحر هیچ دولتی ن یعبارت دقیق

از فصتل هفتتم کنوانستیون     44کشوری را مورد ححریم و فشار قترار دهتد. ه چنتین متاده     

ۀ خود،کشتورهای متعهتد   گاننهشود در ح امی بندهای آغاز می« مقاصد»شیکاگو که با عنوان 
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 ونقلح لای سط  ای نی در کند که ح ا  حالش خود را بهکار گیرند حا به ارحقرا مکلف می

 Chicago) هوایی غیرنظامی اهت ا  و از هر نوع ع لتی کته مغتایر آن است  دوری گزیننتد     

Convention 1944, Article 44).  شیکاگو، ححت  عنتوان    1944کنوانسیون  19ر ی ۀ ش اره

نتی  های مدیری  ای شامل برنامۀ جهانی ای نی هوانوردی و آموزش« سامانۀ مدیری  ای نی»

ی اگونته بته  دانتد؛ ای نی می نیحأمهای عاو را مس،ول ارحقا و ایکائو اس  که دول سازمان 

و  «برنامۀ دولتی ای نی» سیحأسناگزیر به  قبولقابلها برای دستیابی به سط  ای نی که دول 

رت ی ۀ اخیرالتذکر و ستند شت اره      بتر استاس  هستند. « سامتانۀ مدیری  ای نی»سازی پیاده

دارند که ها دارد اشعار میآور برای دول سایر اسناد باالدستی ایتکائو که جنبۀ الزا و  9859

 .2هتا؛  مشتی گذاری و حعیین ختط هدف .1های ای نی دولتی دارای چهار عنصر اس   برنامه

متذکور   ستم یمکانی ای نی که هتر چهتار   ارحقا .4ای نی؛  نیحا  .3ریس  ای نی؛   یریمد

کنوانستیون   بتر استاس  آشتکار است     ورتوش بته بنابراین ؛ نجا  پذیردها باید احوسط دول 

ححریم هوانوردی مغایر با حقتو    مسل اًآور الحاقی به آن و سایر اسناد الزا  1944شیکاگو 

کشتور اماتاکنندۀ کنوانستیون     53ایاالت متحتدۀ امریکتا کته جتزء      چراکهال لل اس ؛ بین

داف سیاسی خویش، حعهدات حقوقی ختود را  بوده اس  به دنبال اه 1944شیکاگو در سال 

جانبۀ ایتاالت متحتدۀ امریکتا علیته ایتران بتا       های ی ححریم»زیر پا گذاشته اس ؛ ه چنین 

طور مشتخن بتر اقتصتاد ایتران و برختی      به که هدف حغییر رفتار ایران اعال  گردیده اس 

 (Congressional Research, Service: 2) .«حص ی ات اصلی استراحژی  آن اثرگذار اس 

 تحقيق يشناسروش

ی آن در ع تل  هتا افتته این ححقیق بر مبنای نتایج از نوع کاربردی اس  به این دلیل که ی

ال للتی متورد   سازی حوسط کنشوران این حوزه در سط  داخلی و بینبرای حص یم حواندیم

آن استناد   در چراکته ححلیلی است    -استفاده قرار گیرد. از حیث هدف، این ححقیق حوصیفی

ال للتی  ال للی و ه چنتین رویتۀ نهادهتای بتین    ی بینهاسازمانو  هادول ال للی، رویۀ بین

از نوع کیفی اس . جامعۀ آماری آن مشت ل بر  هادادهحوصیف و ححلیل شده اس . از حیث 

 مج وعه اسناد، قواعد و مقرراحی اس  که با استفاده از اسناد در دسترس فراهم شده اس .
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 هایافته ليوتحلهیتجز

 هـااصول حـاکم بر اعمال تحريم

ال للتی اع تال   کننده به دو صورت رایتج در عرصتۀ بتین   حریم از حیث وارع و حح یل

ال للتی یتا در چتارچوب یت  ستازمان      شود  صورت نخس  از سوی ی  سازمان بتین می

لتل متحتد   ال للی ه چتون شورای امنی  سازمان ملل متحد وفق فصل هفتتم منشتور م  بین

جانبته یت  یتا    های یت  ال للی و صورت دیور آن ححریممبتنی بر حف  صل  و امنی  بین

ستنتی علیته    طتور بته های اع الی شورای امنیت   . ححریماس چند دول  علیه دول  دیور 

شود و هدف از اقدامات قهری غیرنظامی فصل هفتم اع ال فشار بر دولت   دول  اع ال می

دن آن از برخی امتیازات و منزوی ساختن آن به لحتا  سیاستی و   هدف از طریق محرو  کر

هتای  وادار کردن آن به گردن نهتادن بته خواست     منظوربهال للی یا اقتصادی در جامعۀ بین

شورای امنی  اس . ایجاد محرومی  و انزوا متوجه دول  با ح ا  عناصر ستازندۀ آن یعنتی   

ای بترای کتاهش   این نورش هیچ راه چتاره با  ظاهراًشود. سرزمین، ج عی  و حکوم  می

ها آسی  خواهند دید ارائه نکترده است .   رنج و آال  مردمی که بدون حردید از اع ال ححریم

حتوان آثتار ناخواستته و    های اقتصتادی بتر مترد  کشتور هتدف را ن تی      آثار ویرانور ححریم

اطتالع  ر ستوء بتی  کننده از این آثتا حوان مدعی شد که کشور ححریمغیرع دی دانس  و ن ی

هتا  ال للی که به حح یل و اع ال ححریمبنابراین هر نهادی اعم از کشور یا سازمان بین؛ اس 

ال للی و ح ای  ن اید باید بتواند بین اقدامات حا ینی جه  اجرای حقو  بینمبادرت می

 نکته یااز  ها صترف نظتر  ؛ بنابراین ححریم(343  1387یم تاز، از حقو  بشر سازش برقرار ن اید 

کنند مطابق رویه حتابع اصتولی   را ورع و اع ال می هاآنای، چه موجودیتی و در چه حوزه

هتا  القاعده باید حابع شتاخن ها علیهستند. مقتاای حاک ی  قانون نیز این اس  که ححریم

مجازات موجتودیتی بتدانیم کته     عنوانبهها را باید حر ححریمو اصولی باشند؛ به عبارت دقیق

ال للی را نق  کرده اس . بر این استاس اگتر   حقو  بین موج بهال للی خود عهدات بینح

ال للی باشتند نقت  غترض    ها نیز ناق  حعهدات ناشی از حقو  بینقرار باشد خود ححریم

شتود کته   بوده و خود نیز فاقد مشروعیتند؛ برای مثال اگر کشوری به این دلیتل ححتریم متی   
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خود ححریم نیز نقت    حالنیدرع  بشر را نق  کرده اس  و حعهدات خود در حوزۀ حقو

حواند حا ین اجترای حقتو  بشتر و ح تایتور آن     حقو  بشر باشد پس چوونه ححریم می

هتا نیتز بایتد حتابع اصتول و معیارهتایی       باشد. به ه ین دلیل اس  که ورع و اع ال ححریم

جانبته. در  یت   طتور بهدول   کند یا ی شورای امنی  اع ال می نکهیاباشند، صرف نظر از 

 گیرند.ادامه برخی از این اصول مهم مورد بحث و بررسی قرار می
 های اقتصادی. اصل انساني بودن تحریم1

ال لل، انسانی شدن آن اس . منظور از یکی از ححوالت مهم معاصر در حوزۀ حقو  بین

حتر  ؛ به عبارت وار انسانی شدن این اس  که این حقو  در خدم  بشری  و انسان باشد

انسان باید خط قرمز این حقو  باشد. به ه ین منظور برخی از قواعد حقتو  بشتری ذیتل    

اند. اثر مهم این وصف این اس  که در سط  حوصیف شده( Jus Cogensیعنوان قواعد آمتره 

ای بترخالف ایتن قواعتد ورتع     حتوان حعهتدی یتا قاعتده    ال للی و در سط  ملتی ن تی  بین

حوانتد  بنابراین نه شورای امنی  و نه ی  کشور خاص ن تی ؛ (53، ماده 1969نسیون وین یکنوان ود

با رعای  ح ا  مراحل و شرایط قانونی اقدامی انجا  دهد که نق  این قواعد باشتد.   هرچند

حفت  کرامت  انستانی مفهتو  دیوتری در حقتو         منظوربهافزون بر آن به ه ین منظور و 

؛ شتود یمت حعبیتر   (Erga omnes)الشت ول  که از آن به حعهد عتا  ال للی شکل گرفته اس بین

ال لل عتا  دارد و مفهتو  کلتی آن ایتن     حوان گف  این اصل ریشه در حقو  بینبنابراین می

 -در حوزۀ حقنینی، اجرایی و قاتایی -ها اس  که ه ۀ اقدامات کشورها و دیور موجودی 

حفت  کرامت  انستانی شتود؛ لتتذا        یهادرنمنجر به ح ای  از حقو  بشر و حرویج آن و 

های مزبتور را علیته ج هتوری استالمی ایتران     ایاالت متحتدۀ امریکا با هر هدفی که ححریم

حقتو    موجت  بته ال للتی وی  کند باید مراقت  باشتد کته حعهتدات بتین     ورع و اع ال می

نیتز در   راًیاخامر دار نشود. این در رابطه با حقو  بنیادین بشر خدشه ژهیوبهال للی بشر، بین

ال للی دادگستری در دعوای ج هوری اسالمی ایران علیه امریکا بتا  دستور موق  دیوان بین

 قرار گرفته شده اس . حأییدمورد « موارد نق  ادعایی معاهده مودت»عنوان 
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 . اصل ضرورت2

شده در هر موردی که به ی  مرجع ع ومی اختیارات صالحدیدی و حشخیصی حفوی 

ال للتی ایتن اصتل از جایوتاه و     ورت کاربرد دارد. در حقو  ع ومی و حقو  بیناصل رر

خواهتد  کارکرد مه ی برخوردار اس . چنین مرجعی باید احراز کند که اقداماحی را کته متی  

و « اهداف»اع ال کند برای نیل به اهداف اساسی ررورت دارد. نکتۀ مهم این اس  که هم 

اع تال اصتل    حتال نیبتاا مشخن شده باشند؛  گذارانونقباید از قبل حوسط « ررورت»هم 

ررورت نباید به حعهدات ناشی از قواعد آمره و حقو  بنیادین افراد لط ه بزند؛ برای ن ونه 

الوقتوع مواجته شتود و بتوانتد از     م کن اس  کشوری با ی  خطر شتدید و قریت    اگرچه

زدایتی یتا شتکنجه اقتدا      ه نستل بت  -مثالً -حواندال للی خود حخطی کند اما ن یحعهدات بین

 ن اید.

متوارد ادعتایی نقت     »ال للی دادگستری در دستور موقت  ختود در دعتوای    دیوان بین

بین ایران و آمریکا، ادعای دول  امریکتا مبنتی بتر رترورت احختاذ      « 1955عهدنامۀ مودت 

و  در خصوص حق»اش را نپذیرف  و یادآور شد که اقدامات برای ح ای  از منافع اساسی

حتا جتایی کته بته واردات و خریتد کاالهتای الز  بترای نیازهتای انستان دوستتانه از            ایران

یسو ( قطعات یدکی، حجهیزات و خدمات مترحبط کته بترای هواپی تایی کشتوری      ]...[قبیل

 Alleged Violations of the 1955) گیترد ادعای ایران مورد پذیرش قرار متی « ررورت دارند

Treaty of Amity,, Para. 75) ای را در بنابراین حتی اگتر دولت  امریکتا ایتن حتق معاهتده      ؛

حشخین اقدامات رروری برای ح ای  از منتافع اساستی ختود داشتته باشتد لتیکن ایتن        

ها حتی اگر اع ال ححریم وریدعبارتبهاقدامات نباید به نیازهای انسان دوستانه لط ه بزنند؛ 

ها نباید به حقو  داشته باشند این ححریم برای ح ای  از منافع اساسی ی  کشور ررورت

 بنیادین و نیازهای انسان دوستانه خدشه وارد کنند.
 . اصل تنـاسب3

با ررورت حناس  داشته باشد و یا متناست  بتا منفعت      قاًیدقمیزان هر محدودیتی باید 

است   ۀ آن محدودی  مورد ح ای  قرار گیرد. ذکر این نکتته الز   لیوسبهباالحری باشد که 

بنتابراین  است ؛  در رابطه با اقدامات مشروع و رروری قابتل استتناد    صرفاًکه اصل حناس  
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اقدامی با رعای  اصول انسانی  رروری حشخین داده شد باید واجتد شترط    کهیدرصورح

متات ن   هتا کند که ححریمها نیز، اصل حناس  اقتاا میحناس  نیز باشد. در رابطه با ححریم

واکنشی مناس  در قبال رفتار کشور مورد ححریم باشد. حناست  هرگتز بته معنتای حشتابه و      

حساوی نیس  زیرا در این صورت برای ن ونه نق  شتدید حقتو  بشتر در طتول اع تال      

مقابله با نق  شدید حقو  بشر در ی  کشور مجاز خواهتد بتود    منظوربهححریم اقتصادی 

طقی اس ؛ ه چنین الز  به ذکر اس  که طوالنی شتدن ححتریم   که این خود نیز امری غیرمن

؛ (142  1396یفشندی و قادری، اقتصادی در شرایطی م کن اس  معیار حناس  را دچار حغییر کند 

 بنابراین حناس  اقدامات ححری ی با نفع حاصل از احخاذ این اقدامات امری رروری اس .

 حقـوق بشريي هامؤلفههاي هوانـوردي بر تحريم ريتأث

ها بودند یتا هستتند بیتانور ایتن     های کشورهای مختلفی که قربانی ححریمبررسی حجربه

حواند بر حق حیتات، حتق بتر ستالمتی، حتق بتر       ها در حوزۀ هوانوردی میاس  که ححریم

 جابجتایی یا مسافرت ای ن و امثال آن داشته باشند.
 های هوانوردی بر حـق حياتتحریم ريتأث. 1

حق حیات  اس حرین حق بشری که هر فرد انسانی از آن برخوردار مسلم بنیادین طوربه

هتای مختلتف   های مختلفی نق  شتود. ححتریم در حتوزه   حواند به روشاس . این حق می

منفتی داشتته باشتد و     ریحأثحواند بر حق حیات دارو و درمان و حوزۀ هوانوردی می ازج له

حوانتد گتاهی   ححریم متی  ق  این حق بنیادین باشد.حواند به شدیدحرین شکل نگاه حتی می

منفی داشتته   ریحأثمستقیم و بدون واسطه و گاه با واسطه بر ححقق و اجرای ی  حق  طوربه

کننتدگان  کنند که در ظتاهر حح یتل  ی را نیز ایجاد مینیخطرآفرها آثار باشد؛ ه چنین ححریم

گبتار نستب  بته ورتع و یتا حشتدید و       ها با علم و اطالع دقیق نسب  به این آثار مرححریم

هتا  به اثر ححریم 2012در گزارش کنورۀ آمریکا در سال  ازج لهکنند. اقتدا  می هاآناجرای 

ایتاالت متحتدۀ   هتای  بر ورعی  انسانی ایران اشاره شده اس . این گزارش نتیجتۀ ححتریم  

 1700شتدن  ، کشتته  1995امریکا بر صنع  هوانوردی ج هوری اسالمی ایتران را از ستال   

بتدون   .(Katz man, 2016: 58) کندمسافر و ه چنین کاهش سفرهای هوایی در ایران ذکر می
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با جلتوگیری از خطتوط هتوایی ایتران از نوستازی حجهیتزات       »حردید ایاالت متحدۀ امریکا 

هتا بتا   قدی ی، خرید قطعتات یتدکی و دیوتر حجهیتزات و ختدمات الز ، آمتوزش خلبتان       

یا استفاده از خدمات هواپی ایی خارجی، جان مسافران و خدمۀ ایرانتی  ال للی معیارهای بین

 Alleged Violations of the)«.ندو دیور مشتریان خطوط هوایی ایرانی در معرض خطر هست

1955 Treaty of Amity, Para.81) هتای  گزارش و بررستی  بنا برحوان گف  بر این اساس می

مستقیم سب  نق  حق حیات افتراد   طوربهنوردی های حوزۀ هواخود دول  امریکا ححریم

کنتد کته چنتین آثتاری از     متی  دیحأکانسانی شده اس ؛ ه چنین گزارش مزبور بر این نکته 

شود که . مالحظه می(.Katz man, op.cit)حیث ایجاد جو روانی علیه ایران مدنظر بوده اس  

ها بتر نقت    ر ستوء این ححریمها نسب  به اثکنندگان و مجریان این ححریمطراحان، حح یل

حر از رابطۀ سببی  میتان ایتن ححتریم و    اطالع نبودند؛ به عبارت دقیتقفاحش حق حیات بی

ستوء عامدانته بته دنبتال      ریحتأث آگاه بودند. در عتین آگتاهی از ایتن     کامالًنق  حق حیات 

اقدامتات »ری ال للی دادگستدیوان بین ازنظردستیابی به اهداف و منافع سیاسی خود بودند. 

ایاالت متحدۀ امریکا از پتانسیل به خطر انداختن ای نی هوانتوردی کشتوری یغیرنظتامی( و    

جان مسافران و حیات کاربران حوزۀ هوانوردی در ایران برخوردار اس ؛ البته حا حدی کته  

این اقدامات، خطوط هوایی ایران را از ححصتیل قطعتات یتدکی و دیوتر حجهیتزات الز  و      

باشتند بتاز   سترسی به خدمات مربوطه که برای هواپی ایی کشوری رتروری متی  ه چنین د

؛ بنتابراین ایتن اقتدا     (Violations of the 1955 Treaty of Amity, Para. 9, Alleged) «داردمی

هتا در حتوزۀ هوانتوردی کشتوری نقت       دول  امریکا در طراحی، حح یل و اجرای ححریم

؛ از ه ین روس  که دیتوان  اس انسانی در ایران  شدید و فاحش و جدی حق حیات افراد

دارد که آمریکا باید با حوجه به ابزارهتایی کته در اختیتار دارد    در دستور موق  خود بیان می

بترای آزادی صتادرات کاالهتای     2018متی   8هرگونه موانتع ناشتی از اقتداماحی را کته در     

جهیزات و ختدمات هواپی تایی بته    قطعات و ح ازج لهدوستانه موردنیاز برای نیازهای انسان

شوند های الز  اعطا میایران را بردارد و بدین منظور باید حا ین دهد که مجوزها و پروانه
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بته ختدمات و حجهیتزات و     ازج لهوجوهات حا جایی که  وانتقالنقلها و دیور و پرداخ 

 . (Ibid, Para: 98) شوند با هیچ محدودیتی مواجه نشوندقطعات هواپی ایی می

 های هوانوردی بر حـق توسعهتحریم ريتأث. 2

. است  موروعات اسناد نسل سو  حقو  بشر  نیحریمحورحرین و حق حوسعه از اصلی

( و ه چنین در 1966ال للی حقو  اقتصادی، اجت اعی و فرهنوی یحق مزبور در میثا  بین

اکنون ته شده اس  و هم( با اج اع پذیرف1974ها یحقو  و حکالیف اقتصادی دول  ۀاعالمی

مفهتو   نخستتین بتار،   . (101  1392یغ تامی،  شود ال لل عا  قل داد میاز موروعات حقو  بین

گروه کارى سازمان ملل متقاعد شد  1981د. در سال تمطرش ش 1972در سال « حق حوسعه»

روه بایتد یت  گت    رونیند و ازاشومند باید سازمانى و نظا مربوط به حق حوسعه که مباحث 

ها در ارحباط با حق حوسعه به وجود آید. پنج ستال پتس از   کارى جدید از کارشناسان دول 

اى در متورد حتق حوستعه حصتوی  کترد و بته       حشکیل این گروه جدید سازمان ملل اعالمیه

 1993در ستال  د. هاى ع لى کردن قطعنامه را دنبتال کنت  ک یسیون مزبور مأموری  داد حا راه

را مشتخن و  « حوستعه »ی  گروه کارى دیورى حعیین کرد حا مفهتو   ک یسیون حقو  بشر 

هیچ پیشترف  مه تى بته     1995هاى ایجاد آن را پیشنهاد کنند. آن گروه حا حاریخ جوالى راه

 شتده انجتا  ححقیقتات   بنتا بتر  . (Steiner, Alston and Goodman, 2008:1118) دس  نیتاورد 

وسعه حاین اسناد د. در انا مدنظر قرار دادهحوسعه رحوان گف  ح ا  اسناد حقو  بشری، می

 در این اسناد حوسعه در ح ا  ابعاد مدنظر بودهحلقی شده اس ؛ ه چنین « حق»ی  ۀ مثاببه

کشتورها  ،  یت درنها. است   حأکیتد آن بیشتر مورد بعد اقتصادى و اجت اعى  هرچنداس ؛ 

؛ (27  1380راعتی،  ی انتد شتده یتا متح تل حکلیتف    « حتق »طرف  یابراى حأمین چنین حوسعه

یت  حتق    عنتوان بته مثابۀ ی  حق اس . بر این اساس وقتی حوستعه را  بنابراین حوسعه به

ایتن  حتق بتودن حوستعه    مقتاتای   نخستکنیم دو مطل  باید مدنظر قرار گیرد؛ حلقی می

حوستتعه از حتتق ستتاز نباشتتند؛ بنتابراین اگتتر کشتتورهاى درحتتال کتته دیوتتران متتانع است  

آنتان، متانع ایجتاد     ۀرند، سایر کشورها وظیفه دارنتد در راه حوستع  برخوردا یافتویحوسعه

حوانتد متانع ع تده و    مربوط به صتنع  هوانتوردی متی   هاى ایجاد ححریم جهیدرنت ؛نکنند
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بزرگی برای ححقق حق حوسعه باشد. بدیهی است  کته بستیاری از ححتوالت اقتصتادی و      

حتق  » دوموانتوردی باشتد؛   حوانند وابسته و منوط به حوستعۀ صتنع  ه  حتی اجت اعی می

ی کشتتورهاه چنتین مستتلز  آن استت  کته     ؛حوستعه عتتالوه بتر مورتوع مزبتتور   « بتودن 

حوسعه اختصتاص  کشورهاى درحال ۀرا براى حوسعبخشی از درآمد خود  باید افتهیحوسعه

« حتداقلی »دو حعهد  کمدس ۀ حق، مثاببهشود که حلقی حوسعه بنابراین مالحظه میدهند؛ 

ایجتاد   افتهیحوسعهبرای کشورهای صنعتی و « ایجابی»و « سلبی»یا دو حعهد « حداکثری»و 

سازی برای ححقق حوسعه؛ این حداقل حعهدی اس  کته  حعهد به عد  مانع نخستکند؛ می

هتا در صتنع    بنابراین بدیهی است  کته ححتریم   ؛ رودانتظار می افتهیحوسعهاز کشورهای 

حعهتد بته ک ت  و     دومحعهتد حداقلی اس ؛ هوانوردی کشوری نق  بارز و آشکار این 

؛ این ی  حعهد حداکثری و یا حعهتد ایجتابی   حوسعهدرحالمشارک  در حوسعۀ کشورهای 

 کتم دست  رونتد لتیکن   ک تر زیر بار ایتن حعهتد متی    افتهیحوسعهکشورهای  اگرچهاس . 

ترا  مکلفند که هم از باب اقتاائات حق بودن حوسعه و هم از باب عد  مداخله و هم اح

 به اصل حسن نی  مانع ححقق حق حوسعه نشوند.
 های هوانوردی بر حـق سالمتـيتحریم ريتأث. 3

 ژهیت وبته در این قس   دو پرسش مهتم نیاز به بررسی دارد؛ نخست  آنکته ستالمتی و    

به خاطر این اس  که نقتن و   نجایابر بعد روانی سالم  در  دیحأکسالم  روانی چیس ؟ 

حتر از آن  کنتد بلکته مهتم   وردی لزوماً سالم  جس انی را حهدید ن تی عی  در صنع  هوان

سازد؛ لذا بررسی این پرستش حتائز اه یت     سالم  روانی را نیز دچار حهدید و خدشه می

حوانتد حتق بتر    علیه صنع  هوانوردی متی  شدهلیحح های اس ؛ دو  آنتکه چوونه ححریم

 سالمتی افراد را نق  کند؟

از سالمتی جس انی و روانی و گاهی نیتز ستالمتی معنتوی و     ع وماًال للی در اسناد بین

اجت اعی صحب  شده اس . شاید در خصوص سالم  جس انی حتا حتدودی حوافتق نظتر     

ای نیست .  ساده سؤال« سالم  روانی چیس ؟»این پرسش که  واقعاًوجود داشته باشد؛ اما 

وص پرسش نخس  باید گف  ی زیادی وجود دارد. در خصنظرهااختالفدر این مورد نیز 
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برختی از   ازنظتر معیار واحد و مشخصتی در متورد حعیتین ستالم  روانتی وجتود نتدارد.        

روانی سالم اس  که کارکرد و رفتار منطقی خوبی داشتته   ازنظرنویسندگان در صورحی فرد، 

باشد. برخی نیز بر این باورند که از حیث روانی فرد سالم کسی اس  کته رفتتار او ه اننتد    

 نکهیاحوان گف  سالم  روانی یعنی بنابراین می؛ (544  1390 اس. ربر،یثر ه ونان خود باشد اک

افتراد از چنتین    نکته یافرد بتواند ه انند دیور افراد جامعه به طرز معقولی رفتار کند. بترای  

 ای از شرایط نیز وجود داشته باشند.  سالمتی برخوردار باشند الز  اس  حا مج وعه

های بسیار متنوعی در ححقق و حداو  این ورعی  و حوزه»کی از پژوهشوران به حعبیر ی

ایتن ورتعی     اوالًساختن و حهدید آن از ستوی دیوتر دخیلنتد؛     متأثرحوانایی از ی  سو و 

ستالم، آب ستالم    ست  یزطیهایی برای حف  و حداو  اس . محت شرطانسانی وابسته به پیش

های بشری قای، نظاف  و بهداش ، با حو حرفه یرسالم کا سالم، شرایط ۀآشامیدنی، حغذی

حق حیات، حق بر غذا، مسکن و پوشتاک، حتق آزادی   ؛ ه چون ندکدیوری ارحباط پیدا می

ثانیتاً ستالمتی   ؛ وپترورش به اطالعات، حق بر شغل و حق بر آمتوزش  آزاد بیان و دسترسی

ستی  است . ایتن    ورعیتی بسیار شکننده و لرزان اس  که ه تواره در معترض حهدیتد و آ   

 یطت یمحست  یمس،له خود مستلز  جلوگیری یا کاستن از عوامل حهدیدکننده مثل آلتودگی ز 

از سوی دیور نیاز به بازگرداندن سالمتی پس از ابتال به عوامتل حهدیدکننتده، وجتود     ؛اس 

بنتابراین حعریتف حتق بتر ستالمتی       ؛ستازد های پزشکی را رروری متی امکانات و مراقب 

هتایی را کته مستتقی اً بته     جوار و مرحبط مت ایز گتردد و حتوزه  های هماز حق که یاگونهبه

 . (146  1392یآل کجباف، « ودحر خواهد ببرگیرد مشکل شود درسالمتی مربوط می

هتا گذاشتته   ال للی بشر در راستای ححقق این حق حعهداحی را بر عهدۀ دولت  حقو  بین

بنتابراین  ؛ (159-166یه تان،  افراد را نق  ن ایتد   حواند حق بر سالمتیمی هاآناس  که نق  

های کرام  انسانی اس ؛ اعم از جس انی و روانی یکی از شاخصه« سالم »حوان گف  می

یکتی از حقتو  بنیتادین بشتری در نظتا  حقتو         عنتوان بته به ه ین دلیل حق بر سالمتی 

هتر حتق بشتری     ال للی بشر مورد پذیرش قرار گرفته اس . در ایتن خصتوص ه اننتد   بین

دیوری هر دولتی سه حعهد را در قبال سالم  افراد به عهده دارد؛ حعهد به احترا ، حعهتد بته   
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بنابراین هر اقدامی از سوی هر دولتتی کته نقت  هتر یت  از ایتن       ؛ ح ای  و حعهد به ایفا

حواند نق  حق بتر ستالمتی باشتتد؛ در حقیقت      حعهدات در قبال حق بر سالمتی باشد می

حواند حق حیات را نیتز بته خطتر انتدازد. حردیتدی نیست  کته        حق بر سالمتی میلط ه به 

مستتقیم و هتم غیرمستتقیم ستالم       طتور بته حوانتد  ها در صنع  هوانوردی هم متی ححریم

 جس انی و روانی افراد جامعه را حهدید و نق  کند.

 بر جايگاه ژئوپليتيک ايران در منطقۀ غرب آسيا هاميتحر ريتأث

ای از طول و عرض جغرافیایی بوده که طی ران در گذشته شامل پهنۀ گستردهسرزمین ای

قل رو فرهنگ و ح دن کهن ایرانی اسالمی شناخته شده اس . وستع  ایتن    عنوانبهها قرن

هتای داختل فتالت وستیع     سرزمین بسیار پهناورحر از سرزمین کنونی ایران و شامل سرزمین

 . (4  1386یذوالفقاری، وده اس  های حاشیه فالت بایران و یا سرزمین

ای حائتل است  کته بتدان     های این سرزمین استقرار آن در منطقهحرین ویژگیاز مهم»

های بزرگ جهان، میتان چنتد   نقش برجسته گذرگاهی بخشیده اس ، گذرگاهی میان قاره

از حیتث  ( 52  1384یحیتدری،  « قل رو بزرگ جغرافیایی و میان چند حتوزۀ دیرینتۀ فرهنوتی   

. پیشینۀ فرهنوتی ایتران در مقایسته بتا     اس غرافیایی و فرهنوی، ایران قل  غرب آسیا ج

هتای اقتصتادی و اجرایتی    دیور کشورهای منطقه و هوی  مذهبی آن و ه چنین قابلیت  

ی بالقوۀ هر چه بیشتر در منطقه و حتی ححوالت جهانی شده است .  رگذاریحأثایران سب  

شر  و غترب جهتان از دیربتاز متورد حوجته کشتورها و       پل ارحباطی میان  عنوانبهایران 

 فتارس جیخلی و مجاورت با اقارهانیمهای بزرگ دنیا بوده اس . این نقش ارحباطی ح دن

بته  ایران در دیدگاه نتاظران ختارجی افتزوده است .      مؤثرو حنوۀ هرمز بر اه ی  و نقش 

های کهن جهان یچه ارهها، مسیرهای ارحباطی میان قخاطر ه ین نقش در حعامالت دول 

ناپذیر از داخل و فتراز  اجتناب طوربهاز طریق زمینی، دریایی و در دوران معاصر هوایی( 

 کرده اس .این سرزمین عبور می

شتر  و غترب جهتان     ازیموردنجادۀ ابریشم و حجارت ادویه و دیور اقال  و کاالهایی که  

هتای دور نقتش   ن تود از گذشتته  متی  هنتد را بته اروپتا وصتل     قتاره شبهکهن بوده که چین و 
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صتنع  هوانتوردی و نیتز     روزافزونای به این سرزمین داده اس . امروزه با گسترش برجسته

مسیر هوایی مستتقیم و   عنوانبه« عبتور پروازها از فراز آس ان ایران»مبادالت هوایی و اه ی  

ان کتاهش نیافتته بلکته بیشتتر نیتز      نقش ژئوپلیتی  ایر حنهانهی، اقارهانیمحرین راه هوایی کوحاه

کته    یت پراه موقعی  گذرگاهی ایران به سب  نقش » رونیازا ؛(5  1386یذوالفقاری،  شده اس 

سیاستی اقتصتادی    بر ححوالتکند و ه چنین اثرات ع یقی که ای ایفا میدر مبادالت منطقه

النهترین و آنتاحولی   و اقیانوس هند، بین قارهشبههای وسیعی هم چون آسیای مرکزی، حوزه

 .(54  1384یحیدری، « کند حبدیل به ی  موقعی  حساس ژئوپلیتیکی گردیده اس وارد می

هوایی دنیتا واقتع شتده است  و ه تین امتر باعتث         چهارراهبدون حردید ایران در مرکز 

ی داشتته باشتد. ایتن موقعیت      رگتذار یحأثشود حا در ژئوپلیتی  غرب آسیا نقش مهتم و  می

دهد حا بتوانتد از ایتن طریتق در    ای را به ج هوری اسالمی ایران میرص  ویژهجغرافیایی ف

های ایتاالت  ححریم نیبنیدرادستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتی  استفاده کند. 

متحده علیه ایران موج  شده اس  که نتواند از این فرص  و موقعی  بته نحتتو مطلتوب    

ران در عداد کشورهای پیشرو این صنع  در دنیا بوده لیکن بته  بهره ببرد و علیرغم آنتکه ای

کشورهای دیوری ه چون حرکیه و امارات متحتدۀ  »دلیل عد  حاور فعال در این موقعی  

غترب  [عربی به دلیل استفاده نکردن ما از این موقعی ، به هاب یکانون هوانتوردی( منطقته   

   1«.اندحبدیل شده ]آسیا

ها صرفتًا موجت  خستارت بترای ایتران نشتده است  بلکته        یمنکتۀ پراه ی  آنکه ححر

از این موروع کرده اس . موقعی  خاص  متأثرخطوط هوایی متعددی از کشورهای دنیا را 

داشتته بتود حتا بتا      بتر آن های گوناگون را های هواپی ایی با حابعی ژئوپلیتی  ایران شرک 

های احتیاطی در مسیر ایی و فرودگاههای موجود ایران بهترین مسیر هوگیری از فرص بهره

های اقتصادی و هوانتوردی ایتاالت متحتده علیته     را برای خود حعبیه کنند؛ اما پس از ححریم

ایتران را از   حنهتا نته مجبتتور بته جتایوزین کتردن مستیرهایی شتدند کته         هاآنایران، بعااً 
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محترو   برخورداری حوان مطلوب بترای حجهیتز و حوستعۀ زیرستاخ  هوانتوردی ختویش       

ی راحتت بته ستازد کته بعاتاً    سازد بلکته خطوط هواپی ایی مزبور را متح ل خسارحی میمی

ی بترای ایفتای نقتش    ریحتأث ها چته  که ححریم مس،لهامکان جبران آن را ندارند؛ بنابراین این 

 صنع  هوانوردی در این منطقه دارند بسیار حائز اه ی  اس .  

حبط بتا نتوع هواپی اهتا بته ایتران، جلتوگیری از       عد  ارائۀ اسناد و مدارک هوانوردی مر

هتای دنیتا، ختودداری از فتروش     رسانی به هواپی اهای ایرانتی در برختی فرودگتاه   سوخ 

مستقیم هواپی ا و قطعات آن به ایران، جلوگیری از ارائۀ خدمات بته هواپی اهتای ایرانتی و    

ان بخشتتی از هتتای ایتترحجهیتتزات ک تت  نتتاوبری فرودگتتاه نیحتتأمه چنتتین جلتتوگیری از 

هتا بتدون   هایی اس  که علیه صنع  هوانوردی ایران ورع شده اس ؛ ایتن ححتریم  ححریم

حردید، منجر به کاهش خدمات حجاری و بازرگانی، افزایش ع تر ناوگتان هتوایی کشتور و     

گف  بتر   حوانیمعد  رقاب  ایران با کشورهای منطقه در این بخش شدند و به ه ین دلیل 

اع تال   جته یدرنتبتوده است ؛    متؤثر ر بستر ژئوپلیتی  غرب آسیا بستیار  ایفای نقش ایران د

ایتران نتوانتد هواپی تای نتو      طترف  یت ازهای اقتصادی آمریکا باعث شده است  حتا   ححریم

بسنده کند و از هواپی اهایی استتفاده   دو دس به خرید هواپی اهای  ع دحاًخریداری کند و 

استاندارد استفاده از ی  هواپی تا   کهیدرحالند ساع  پرواز کرد 20000شود که بیش از می

استقبال ک تتری در میتان مستافران     جهیدرنت؛ (27  1388ررابی و دیوران، ی ساع  اس  50000

ها، ج هوری شود و از سوی دیور اع ال ححریمبرای پرواز با چنین هواپی اهایی دیده می

 متتأثر  شتدت بته ردی ختود  هتای هوانتو  اسالمی ایران را در حجهیز و حوستعۀ زیرستاخ   

هتای  سازد؛ لتذا شرایط جتاری در غترب آستیا یخاورمیانته( ناشتی از وجتود ححتریم       می

ای را در کاهش نقش ژئوپولتوحیکی ایتران یتاری    رقبای منطقه وروشبههوانوردی آمریکا 

 رساند.می
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 گيری و پيشنهادنتيجه

حتدۀ امریکتا علیته    هتای ایتاالت مت  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی مشروعی  ححتریم 

. حقتو   است  ال لتل بشتر   ج هوری اسالمی ایران در حوزۀ هوانوردی از منظر حقو  بتین 

ال للی نیس  بلکته ح ایت  از   ال للی دیور حنها به دنبال حنظیم روابط میان کنشوران بینبین

حقو  بشر افراد را در سرلوحۀ کار خود قرار داده اس  و به ه ین خاطر در دوران معاصتر  

حعبیتر  « ال للتی انستانی شتدن حقتو  بتین    »ارد در مرحلۀ جدیدی شده اس  که از آن بته  و

ای به حقو  بشر کترده و در حتالش بتوده    شود. در این مرحله حقو  مزبور حوجه ع دهمی

هتای  اس  حا با ورع معیارهای الز  نظم حقوقی را ایجتاد ن ایتد حتا کشتورها و سازمتتان    

تردولتی در انجا  رفتار و در حعقی  مقاصتد ختویش حقتو     ال للی و حتی کنشوران غیبین

ایتن حقتو     ازج لته بنیادین بشر را خط قرمزی بدانند که حخطی از آن پتذیرفتنی نیست .   

اشتاره  « حق بر حعیین سرنوش »و « حق بر سالمتی»، «حق حوسعه»، «حق حیات»حوان به می

برابتری  » ازج لهوجود دارد  ال للی اصول حاک ی  محوری نیزکرد؛ ه چنین در حقو  بین

 «. عد  مداخله در امور کشورهای دیور»و « کشورها

آزادانته در متورد امتور داخلتی و      طوربهبر اساس اصول مزبور هر کشوری حق دارد حا 

حق دارد حا مشخن کنتد بتا چته کشتور یتا      نکهیا ازج لهگیری کند؛ خارجی خود حص یم

این دو  حالنیبااهتای مختلف( داشته باشتد؛ زهرابطه یدر حو خواهدیمموجودی  دیوری 

گیتری در هتر یت  از    حوان دو حوزۀ جدا از هم حلقی کرد؛ در حقیق  حصت یم مقوله را ن ی

حر برابری کشتورها و یتا   نکته مهم عنوانبهعالوه اس ؛ به رگذاریحأثاین دو حوزه بر دیوری 

حر برابتری کشتورها   به عبارت روشنال لل اس . عد  مداخله، حابع انسانی شدن حقو  بین

اصتل   حواند دلیلی برای لط ه زدن به حقو  بنیادین بشر بشود. درس  اس  که در پرحون ی

برابری م کن اس  ی  کشور این حق را داشته باشد حا روابط اقتصادی، حجاری و سیاستی  

ی هتا ؤلفته مخود را با کشور دیوری قطع کند لیکن این در حالی اس  که دیوتر متوازین و   

دار نشوند؛ برای ن ونته حصت یم ایتاالت    ال للی خدشهال لل و زیس  بیناساسی حقو  بین

هتا در صنع  هوانتوردی ج هتوری استالمی    متحدۀ امریکا مبنی بر حح یل و اع ال ححریم
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حتق ایتن کشتور     اصتالً قابل حوجیه و  -ییحنهابه -ایران شاید در پرحو اصل برابری کشورها

ال لتل مج وعته اصتول و    متا واقعی  مهم این اس  که دیور حقتو  بتین  محسوب شود؛ ا

ی  شبکه مبتنی بر اصول و قواعد بته هتم وابستته     عنوانبهقواعد جدای از هم نیس  بلکه 

وجود دارد که هتر کشتور در   « قاعدۀ آمره»که گاهی خط قرمزهایی با عنوان  بساچهاس  و 

اخلی باید حابتع این قواعد باشتد. بتر ایتن    پذیرش حعهدات خود و ه چنین ورع مقررات د

، «حق حیات»ای نق  آشکار های آمریکا در حوزۀ هوانوردی در بخش ع دهاساس ححریم

غیرقتانونی و نامشتروعند.    رونیت ازاافراد انستانی است  و   « حق بر سالمتی»و « حق حوسعه»

افزون بر آن ندارند؛  ی ررورت، حناس  و قانونی بودن نیز ه خوانیهامؤلفهافزون بر آن با 

منجر بته   حواندیممنفی بر ژئوپلیتی  خاورمیانه نیز دارد. این امر  ریحأث موردبحثی هامیححر

ی و ه چنین ایجاد حغییرات جدی از حیث ژئوپلیتیت   ثباحیبکاهش پرواز هواپی اها، نوعی 

ی از منتد رهبهت ها باعث شده اس  حا ححقق حق بر حوسعه و ه چنتین  عالوه ححریمبشود؛ به

حتا   رودیمت فرص  ناشی از موقعی  ژئوپلیتی  ایران در منطقه با مشکل مواجه شود. انتظار 

ی حاصتل از موقعیت  ژئوپلیتیت     ها یظرفها بر استفاده از ححریم ریحأثپژوهشوران بعدی 

قترار دهنتد حتا رت ن شناستایی مشتکالت و        حرقیع ی را مورد مطالعۀ حخصصی و امنطقه

   .دشویم ارائهپایان پیشنهادهای زیر  در ی مناس  را پیشنهاد کنند.هاحلراهانند بتو ها یآس

 هاشنهاديپ

هتای  مورد راهکارهای مقابله بتا ححتریم  در ی نوارندگان مقاله هاشنهادیپدر خاح ۀ مقاله 

 شود می ارائهال للی به شرش ذیل هوانوردی و احقا  حقو  کشور در عرصۀ بین

یکتی از ایتن    :(ICJالمللـي دادسسـتري    به ديـوان بـين   طرح موضوع شکايت .1

اِع تال مجتدد   ال للتی دادگستتری بتا مورتوع     بتین  اقدامات طرش شکای  در دیوان

مِتی   8ی 1398اردیبهشت    18های اقتصادی حوسط ایاالت متحده طی حص یم ححریم

ا که در حقیق  با حص یم امریکاس   هاححریم حشدید و آمریکا ج هورسی( رئ2018

های خود به ایران، ایتران شتکای    مبنی بر خروج از برجا  و اعال  بازگش  ححریم

زمتان بتا ثبت  ایتن     دول  ج هوری اسالمی ایتران هتم  خود از آمریکا را آغاز کرد. 
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ال للی دادگستری درخواس  کترد بتا حوجته بته آثتار مخترب،       شکای  از دیوان بین

ولت  آمریکتا در اع تال و حشتدید     د 2018متی   8ناپتذیر حصت یم   بار و جبتران زیان

بته شت ار    1955 ۀجانبه که نقت  صتری  مفتاد و حرحیبتات عهدنامت     های ی ححریم

 .  مقدمه(1398یمنتظران، آیند قرار موقتی را در این رابطه صادر کند می

دانتیم  که می طوره ان: طرح موضوع شکايت در شوراي امنيت سازمان ملل متحد .2

هتای اصتلی شتورای امنیت      نشور ملل متحد یکی از نقشم 1بند  24مستند به ماده 

 استاس  بتر  ال للی اس ؛ بدین معنا کته شتورای امنیت    فیصله دادن به اختالفات بین

 زیت آموفصل مستال   حل بر ، حوصیهمنشور  38 حا 33 مواد یعنی منشور ششم فصل

ایتران و   مرد  حواند به جر  نق  حق بر سالم . ایران میدارد ال للیبین اختالفات

به شورای امنی   و ه راهانش در ححریم ایران ایاالت متحدهجنای  علیه بشری  از 

مورتوع   وفصتل حتل شکای  کند و شورای امنی  مکلف به بررسی و حالش بترای  

 اختالفی اس .

حترین  از مهتم : (ICAO Councilطرح موضوع شکايت در شوراي ايکائو   .3

وفصل اختالفات هوایی اس  حل هدافش،در راستای نیل به ا های ایکائوفعالی 

 ۀنیال للی، نق  کنوانسیون و اختالف کشورها درزمموانع هوانوردی بینرفع که 

شتیکاگو،   1944 کنوانستیون  54گیرد. طبق متاده  ها را در برمینامهدیور موافق 

اختالفتی بتا کشتوری یعاتوی(     خواهد که مورتوع  میکشور از سازمان ایکائو 

ی در شتورای ایکتائو مطترش    نوردایکائو در رابطه با صنع  هوا دیور از سازمان

طبق ه چنین گیرد. بررسی قرار می ای که وجود دارد موردنامهشود که طبق آیین

نکه ی  موروع مورد اختالف دو کشور آ لیبه دل؛ ایران باید کنوانسیون 84ماده 

دهتد  ارائته   ای حح  عنتوان شتاکی  الیحهو کند اس  به شورای ایکائو شکای  

طرف مقابل هتم بایتد    د.افتقاایی احفا  میی  کار شبه 88ۀ نامطبق آیینسپس 

عنتوان کتار   پاسخ این موروع را به ایکائو بدهد و هتر دو ایتن لتوای  بته     ۀالیح

شتود  ای که از آن صادر مید و نتیجهشوقاایی در شورای ایکائو بررسی میشبه
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هر طرف نسب  به آن اعتراض داشته  کهیدرصورح؛ لیکن قاایی اس  ۀی  نتیج

کترده   بینتی پتیش  را دادگستتری ال للی دادگاه بین استیناف درکنوانسیون   باشند

 .اس 

های با حوجه به آثاری که ححریم :شکايت به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد .4

ستازمان ملتل    کتل  ریدبهوانوردی آمریکا بر حقو  بشر گذاشته اس  و در گزارش 

ی ن ایندگان و گزارشوران ویژۀ شورای حقو  بشر هم به هاگزارش بر اساس متحد

بازماندگان قربانیان سوان  هتوایی کته    خصوصبهآن پرداخته شده اس ، مرد  ایران 

به دالیلی مانند نقن فنی هواپی ا و فرسودگی ناوگان هوانوردی رخ داده است  کته   

ی و یتا در بستیاری از   روزرستان بته ان های اع الی آمریکا امکۀ مستقیم ححریمجیدرنت

بته شتورای    حواننتد یمموارد امکان نوسازی و حع یر هواپی ا مقدور و میسور نیس ، 

کننتدۀ  حقو  بشر سازمان ملل متحد به طرفیت  ایتاالت متحتدۀ امریکتا کته اع تال      

 های هوانوردی رد حقو  بشری اس  شکای  و دادخواهی کنند.ححریم

ححقق  منظوربه :شر مجمع عمومي سازمان ملل متحدشکايت به کميتۀ حقوق ب .5

-یکتم دارد   چهار مس،ولی  ع تده  ک یتهآن  ،حقو  بشر ۀع لکرد نظارحی ک یت

 -ستو  ؛ میثتا   ۀحفاسیر ع تومی دربتار   ۀارائ -دو ؛ هادول رسیدگی به گزارش 

رسیدگی به شکای   -؛ چهار عاو علیه یکدیور یهارسیدگی به شکای  دول 

 ۀوظیفشود؛ که مشاهده می گونهه انبنابراین های عاو میثا ؛ دول افراد علیه 

حقو  بشر گذاشتته رستیدگی بته شتکای  یت        ۀک یت ۀمه ی که میثا  به عهد

دول  عاو علیه عاو دیور میثا  به دلیل عد  رعای  و اجرای مقررات میثتا   

 اس .

 ری؛ال للی دادگستالف  پیویری روند اجرای دستور موق  دیوان بین

 اساسنامۀ دیوان؛ 12ماده  3ال للی کیفری بر اساس بند ب  ارجاع ورعی  به دیوان بین

 ج  طرش دعوا در محاکم داخلی یایران و آمریکا(.
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