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نقض حقوقبشر در محدودیتهای دارویی ناشی از تحریمهای واشنگتن علیه
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چکیده
تحریمهای ایاالتمتحده آمریکا ،حوزه دارو ،درمان و سالمت ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است .بنابراین ،مطالعه
ابعاد نقض حقوق بینالملل بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران از منظر قواعد حقوقبشری و تعهدات
بین المللی حائز اهمیت است .بر این اساس ،این مقاله به سؤاالتی از قبیل مشروعیت حقوقی -بینالمللی ایجاد
محدودیت دارویی در ایران و ابعاد نقض حقوق بینالملل بشر در ایجاد این محدودیت ،پاسخ داده است .روش
پژوهش در بررسی قواعد حقوق بینالملل بشر ،گزارشهای نهادهای حقوقبشری در ایران و رسانههای بینالمللی
آمریکایی ،توصیفی -تحلیلی بوده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که تحریمهای ایاالتمتحده آمریکا علیه
ایران ،بر حق دسترسی ایرانیان به دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی و نیز حق بر سالمتی بهویژه در زمان مقابله با
کرونا ،تأثیرات منفی قابلمالحظهای گذاشته است .گزارشهای اندیشکدهها و رسانههای بینالمللی آمریکا نیز
نقش تحریمهای این کشور در محدودیت دارویی در ایران و ایجاد اخالل در روند ارسال دارو و تجهیزات درمانی
به ایران را تائید میکنند که حاکی از تروریسم دارویی واشنگتن علیه تهران است.
واژههای کلیدی :تحریم ،حقوق بینالملل بشر ،حق بر دسترسی به دارو ،رسانههای بینالمللـی
آمریکا.
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 .1مقدمه

سال ششم /شماره هفتم /بهار و تابستان 1400

با خروج دولت ایاالتمتحده آمریکا از توافقنامه برجام در تاریخ  18اردیبهشت  8( 1397می
 )2018تحریمهای شدیدی از سوی این دولت علیه ایران ،وضع گردید و تالش گستردهای نیز
برای همراه کردن کشورهای دیگر با این سیاست تحریمی علیه دولت و ملت ایران بهکار گرفته
شد .در مقابل این تحریمها ،جمهوری اسالمی ایران از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست
کرد که قرار موقتی را با توجه به آثار مخرب ،زیانبار و جبرانناپذیر این تحریمها که نقض صریح
مفاد و ترتیبات عهدنامه مودت سال  1955بین دو کشور ایران و آمریکا نیز بهشمار میرفت،
صادر کند؛ بر این اساس ،قضات دیوان الهه نیز بهاتفاق آراء با اعالم اینکه صالحیت رسیدگی به
شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال
 1955بین دو کشور را دارند ،در قرار موقتی به لغو تحریمهای دارویی ،غذایی ،بشردوستانه و
هوایی آمریکا علیه ایران رأی دادند که بر مبنای آن ایاالتمتحده آمریکا ملزم شد که به نحو
مقتضی ،هر مانع برآمده از دستور  8می  2018بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی،
محصوالت کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی ازجمله تعمیرات و
تضمین و بازرسی الزم برای ایمنی هوانوردی را رفع و در صدور مجوز مبادالت مالی و انتقال
پول مرتبط با اقالم فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد کند .دیوان در قرار دستور موقت خود توضیح
داده که محدودیتها بر واردات و خرید کاالهای الزم برای نیازهای بشردوستانه مثل مواد غذایی
و دارو ،ازجمله داروهای نجاتبخش ،درمان بیماریهای مزمن یا مراقبت پیشگیرانه و تجهیزات
پزشکی ،اثر زیانبار جدی بر سالمتی و زندگی ملت ایران خواهد داشت .بنابراین ،در قرار دستور
موقت صریحاً از آمریکا خواسته است که تمامی موانع ناشی از تحریمها در مورد صدور دارو،
وسایل پزشکی و مواد غذایی به ایران را برداشته و تضمین دهد تا تراکنشهای مالی مربوط به
این رأی امکانپذیر باشد .طبق این حکم ،دیگر کشورها نیز باید از همکاری یا کمک به آمریکا
در اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران در حوزههایی که در مورد آنها قرار صادر شده،
خودداری نمایند( ICJ, Islamic Republic of Iran v. United States of America,
1
.)2018, para. 102
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قسمت اجرایی دستور موقت (پاراگراف  ،)102سه بند دارد که دو بند ،تعهداتی را برای آمریکا و یکبند ،تعهداتی برای
هر دو طرف اختالف ایجاد میکند .بر اساس بند نخست ،آمریکا ملزم است در اجرای تعهداتش در معاهده مودت ،کلیه
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موانع ناشی از تدابیر اتخاذشده در  8مِه  2018در خصوص صادرات آزاد به ایران را با شیوههایی که خود برمیگزیند ،در
خصوص اقالم زیر از میان بردارد :دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی ،محصوالت کشاورزی و غذایی ،قطعات یدکی،
تجهیزات و خدمات مرتبط ازجمله بازدید و ارائه خدمات تعمیر ،نگهداری و گارانتی که برای ایمنی هواپیمایی کشوری
ضروری است؛ همچنین مطابق بند دوم ،آمریکا باید تضمین کند که کلیه مجوزهای ضروری صادر خواهد شد و اینکه
پرداختها و انتقال وجوهی که مربوط به کاالها و خدمات مذکور در بند نخست هستند ،مشمول هیچگونه محدودیتی
نخواهند بود .در بند سوم دستور نیز طرفهای اختالف از هرگونه اقدامی که ممکن است اختالف مطروح نزد دیوان را
تشدید کند یا گسترش دهد یا حل وفصل آن را مشکل سازد ،منع شدهاند.
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در مقابل این قرار دستور موقت ،ایاالتمتحده اعالم نمود که کاالهای بشردوستانه بهویژه دارو
و تجهیزات پزشکی را از تحریمهای خود استثناء کرده است ،ادعایی که البته مورد پذیرش ایران و
نهادهای حقوقبشری بینالمللی قرار نگرفت ،اما مقامات آمریکا در واکنش به انتقادهای گسترده و
جهانی در مورد تأثیر تحریمها در ایجاد اخالل در نظام درمانی ایران ،مدعی شدند که تحریمها
شامل تجهیزات درمانی و دارویی نبوده و مانع ارسال کمک به ایران در زمینه پزشکی نیست ،اما
واقعیت اینجاست که ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان کشوری که سابقه اجرا نکردن چند رأی قطعی
دیوان از جمله قضیه نیکاراگوئه ( )1986را در کارنامه خود دارد ،در موضوع اجرای قرار دستور موقت
دیوان در خصوص ایران نشان داده که هیچ پایبندی به این دستور موقت دیوان بینالمللی
دادگستری ندارد و گزارش نهادهای داخل ایران و نهادهای حقوقبشری بینالمللی ،از نقش
تحریمهای آمریکا در ایجاد اخالل در روند و سیستم درمانی ایران حکایت دارد.
با اینکه دولت آمریکا تأکید کرده که کاالهای بشردوستانه مانند داروها ،معاف از تحریم
هستند ،اما تاکنون در عمل و در واقعیت اینطور نبوده است .بنابراین ،بررسی وضعیت نقض
حقوق بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران در اثر تحریمها حائز اهمیت است .بر این اساس،
سؤاالت پژوهش را میتوان اینگونه تدوین کرد:
 ابعاد نقض حقوق بینالملل بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران در اثر تحریمهای آمریکا چیست؟ واکنش رسانههای بینالمللی آمریکایی به مسئله محدودیت دارویی در ایران چگونه است؟ چه راهکارها و پیشنهادهای حقوقی و رسانهای برای مقابله با تحریمهای دارویی آمریکامیتوان ارائه کرد؟
روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است و شیوه و ابزار گردآوری اطالعات ،استفاده از مدارک
معتبر و مؤثق کتابخانهای و اسنادی و همچنین میثاقهای بینالمللی حقوق بشری ،گزارشهای
حقوقبشری قابل استناد و نیز گزارشهای رسانههای بینالمللی آمریکا خواهد بود.
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با توجه به بدیع بودن موضوع و مسئله مقاله ،پیشینه پژوهش محدود است .فیروزمند ( )1394در
پایاننامهای با عنوان «نقش تحریم بر بهداشت عمومی از دیدگاه حقوق بینالملل» به حق
دسترسی به دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی پرداخته و اینگونه اشاره کرده است که نقض این
حقوق بر هر مبنایی که باشند ،نقض حقوق اولیه بشر تلقی میگردند .این پژوهش در ادامه به
بررسی آثار تحریمها در حوزه درمان و بهداشت در نتیجه اعمال تحریمهای بینالمللی و
مسئولیت دولتها در قبال آن میپردازد .ساداتاخوی و ملکیعزینآبادی ( )1396در مقالهای با
عنوان «محدودیتهای دارویی ناشی از تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه جمهوری اسالمی
ایران و نقض استانداردهای حقوق بشر بینالمللی» معتقدند محدودیتهای ناشی از تحریم در
انجام فعالیتهای بانکی ،حملونقل ،بیمه ،تجارت ،معامالت و سرمایهگذاریهای بینالمللی برای
ایران دشواری های بسیاری را ایجاد کرده و تأثیر عمدهای بر روی اقتصاد کشور گذاشته است.
انصاریان و کجباف ( )1393در مقالهای با عنوان «تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر
ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایرانی» ،به این نتیجه رسیدهاند که هرچند دولتها
درباره شهروندان دیگر دولتها در خصوص حق بر سالمتی مسئولیتی ندارند اما نباید با
اقداماتشان موجبات زیان بر شهروندان دیگر دولتها شوند .تحریمها عالوه بر اثرات منفی فراوان
بر سیاستها و برنامههای کالن دولتی ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی و
حق آنان در برخورداری از سالمتی تأثیر منفی داشته که این امر مغایر با اصول و ارزشهای عام
و جهان شمول حقوق بشر است .منتظران در یادداشت علمی با عنوان «تحریمهای آمریکا و
اخالل در نظام بهداشت و درمان ایران» به بررسی چگونگی اثرگذاری تحریمها بر نظام درمانی
ایران ازجمله تحریم دارو و تجهیزات پزشکی ،درمانی و نیز تمرّد آشکار آمریکا از اجرای دستور
موقت دیوان بینالمللی دادگستری پرداخته است.
پژوهشهای اشاره شده ،عمدتاً معطوف به تحریمهای سالهای پیشین (پیش از خروج دولت
آمریکا از برجام) بوده است و مستقیماً به موضوع ابعاد نقض حقوق بشر در محدودیتهای دارویی
ناشی از تحریمهای پسابرجامی نپرداختهاند .همچنین تاکنون به تبعات محدودیت دارویی در
ایران بهویژه در زمان اپیدمی کرونا و رویکردهای رسانهای شبکههای برونمرزی صداوسیما
پرداخته نشده است .بر این اساس نوآوری پژوهش پیشِ رو در بررسی ابعاد نقض حقوق بشر
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تحریم و حق بر دسترسی دارو ،دو کلید واژه اصلی در این مقاله هستند .اصطالح تحریم ،عبـارت
است از :امتناعی نظام یافته از برقراری روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی یا نظامی یک دولت یـا
گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول .با این وجود ،کـاربرد آن بیشـتر در
روابط اقتصادی بین المللی رایج است و حسب مورد خریداری یا فروش کاالها و خـدمات تولیـدی
یا مورد تقاضای یک دولت خاص از او دریغ میشود .تحریم ،ممکن است عام یعنی شـامل همـه
کاالها و خدمات یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کاالهـا باشـد (ایـوانز و نونـام،
 .)96 :1381حق بر دسترسی به دارو صرف نظر از اینکه در اسناد بینالمللی حقوق بشری بهطـور
مستقل و صریح مورد اشاره قرار نگرفته است ،حقی بنیادین و یکی از عناصر اصلی در تحقق حق
بر سالمت قلمداد می شود که بر اساس آن ،هر فردی حق دارد در مواقـع ابـتال بـه بیمـاری ،بـه
داروهای اساسی از قبیل واکسنها ،آنتیبیوتیکها ،کپسولها و محلولهای تزریقی و خوراکی در
هر زمان و مکان دسترسی داشته باشد (نیاورانی و جاوید.)30 :1395 ،
حق بر سالمت نیز یکی از حقوقی است که در سطح ملی و بینالمللی بـهعنـوان یـک حــق
فردی و اجتماعی شناختهشده است .بر اساس میثـاق بـینالمللـی حقـوق اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی ( 1966م) کلیه افراد بـایستی از این حق بدون هیچگونه تبعیض ازنظر جنس ،سن ،رنگ
پوسـت ،مـلیت ،نـژاد ،زبان ،مذهب ،دیدگاه سیاسی و مـوارد مشـابه بهـرهمنـد شـوند ( United
 .)Nations, 1966برای سالمت تعاریف متعددی ارائه شده است که تـعریف مـندرج در منشور
سازمان جهانی بهداشت در سال  1946میالدی از پرکاربردترین آنها است .این منشـور سـالمت
را «سـالمت جـسمانی ،روانـی و اجتماعی کامل و نهفقط نبود بیماری و نـاتوانی» تعریـف کـرده
است (.)World Health Organization, 1960
در راستای ارائه تعریفی قابلدستیابی از این حـق ،در میثاقنامه حقوق اقتصادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی ،حق بر سالمت ،حق برخورداری از «باالترین سـطح قابلدستیابی سالمت جــسمانی و
روانـی» تعیین شده است ( .)United Nations, 1966این حق در اعالمیه جهانی حقـوق بشـر
 1948میالدی بهعنوان یکی از الزامات زندگی استاندارد تعیینشده است .بر اساس این اعالمیـه،
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ایرانیان در موضوع محدودیتهای دارویی ایجاد شده توسط آمریکا و نیز ارائه پیشنهادهای
کارآمد حقوقی-رسانهای برای مقابله با این وضعیت است.
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هر انسانی »حق برخورداری از یک زندگی استاندارد متناسب با سـطح سالمت خود و خانوادهاش
شامل غذا ،لباس ،مسکن ،مراقبت پزشکی و امنیت اجتماعی در زمان بیکاری ،بیماری ،معلولیـت،
بیــوگی ،ســالخــوردگی و ســایر شــرایطی را کــه در کنتــرل او نیســت ،دارد» ( Universal
.)Declaration of Human Rights, 1948

حق حیات نیز به مثابه مفهومی راهبردی ،نقـش مهمـی در ترسـیم هندسـه مفهـومی اسـناد
بین المللی حقوق بشر ،نظیر اعالمیه جهانی حقوق بشر ،ایفا میکند .نقش بنیادین حـق حیـات در
اسناد بین الملل مذکور این است که با ایفا و صیانت این حق در دایره معادالت ملی و بینالمللـی،
دسترسی به سایر حقوق انسانی میسر خواهد شد (محمدی و همکاران .)149 :1396 ،ازنظر کمیته
حقوق بشر ،حق حیات ،حق اساسی و بارزی است که حتـی در شـرایط اضـطرار غیرقابـل تعلیـق
است .کمیته همچنین مقرر می دارد که حق حیات ،اساس تمـام حقـوق بشـر اسـت .حـق حیـات
بهمنزله بارزترین حق ،خاستگاه حقوق و حق غیرقابل تجاوز ،از بارزترین درجة اهمیـت برخـوردار
است و به عنوان هسته مرکزی حقوق بشر و هنجار ضروری حقوق بـینالملـل تلقـی شـده اسـت
).)Human Rights Committee, General Comment No 14. ,1984, para 1
 .4تحریمهای آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام
تحریمهای اقتصادی معموالً ابزاری در پیگیری سیاست خارجی هستند .اینگونه استدالل
می شود که هدف این است که تا حد امکان به اقتصاد رقیب خسارت وارد کند (زایدل و دیگران،
 .)350 :1379پس از انقالب اسالمی در ایران؛ یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای بهزانو
درآوردن ایران از سوی ایاالتمتحده آمریکا استفاده از تحریم بوده است (منتظران 1397 ،الف).
تحریمهایی که همواره بخشهای مختلف اقتصاد ایران را در زمینههای انرژی ،حملونقل و
شبکه بانکی هدف قرار دادهاند (منصوریان .)100 :1399 ،دولت وقت ایاالتمتحده آمریکا ،در
تاریخ  18اردیبهشت  8( 1397می  ،)2018ضمن اعالم خروج از برجام که موجب توقف
تحریمهای هستهای ایران شده بود؛ ضمن بازگرداندن تحریمهای قبلی که بهموجب توافقنامه
متوقف شده بودند ،تحریمهای شدیدتری نیز علیه ایران وضع کرد .مهمترین وصف تحریمهای
یکجانبه آمریکا که اثربخشی آنها را دوچندان میکند ،ثانویه بودن آنهاست .تحریمهایی که
با امضای دونالد ترامپ رئیسجمهور وقت این کشور در قالب فرمان اجرایی رئیسجمهور ،آغاز و
بهتمامی سازمانهای فدرال این کشور ابالغ شد (منتظران1397 ،ب) .در خصوص وضعیت
قانونی بودن این تحریمها میتوان گفت که امروزه تردیدی در عدممشروعیت وضع تحریمهای
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یکجانبه نیست و این نظریه از اعالمیه اصول حقوق بینالملل در خصوص روابط دوستانه و
همکاری میان ملل مورخ ( 1970قطعنامه شماره  )2625که اصل مبنایی عدممداخله را مطرح
میکند ناشی میشود .اصلی که بیان میکند هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی ،سیاسی
یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را
ندارد (فیروزمند .)81 :1394 ،در فرایند تحریمهای بینالمللی باید بر جنبههایی چون مشروعیت،
ضرورت و تناسب آنها و همچنین اثر این تحریمها بر غیرنظامیان بیگناه ،توجه ویژه داشت
(آرایی و قاسمی.)83 :1396 ،
از سوی دیگر ،حتی اگر تحریم اقتصادی تحت عنوان اقدام متقابل جلوه یابد تا مشروع تلقی
شود ،این مشروعیت باید بر پایه طرح کمیسیون حقوق بینالملل تنظیم گردد و در این زمینه،
رعایت قواعد آمره از نکتههای مهمی است که در اقدامات متقابل کشورها باید لحاظ شود .بر
همین مبنا هیچ کشوری نمیتواند برای جلوگیری از نقض شدن حقوق خود در زمینه بینالملل به
نقض قواعد آمره حقوق بینالملل دست زند .طبق ماده  53کنوانسیون حقوق معاهدات 1969وین
قاعده آمره ،قاعدهای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل بهعنوان یک اصل ،پذیرفته و
بهرسمیت شناخته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نیست و تغییر آن تنها توسط قاعده
بینالملل دیگر با همان مشخصه آمریت امکانپذیر است (حدادی .)116 :1382 ،شورای امنیت،
کاربرد تحریمهای اقتصادی را ملزم به رعایت منشور سازمان ملل ،اصول حقوق بینالملل ازجمله
رعایت قواعد آمره در حوزه حقوق بینالملل بشر و حقوقبشردوستانه دانسته است .گرچه همین
اعمال تحریمهای اقتصادی همهجانبه از سوی شورای امنیت نیز تردیدهای زیادی پیرامون
مشروعیت این اقدام و همخوانی آن با اصول حقوق بینالملل عام ،قواعد آمره و حقوق بشر
برانگیخته است (همان.)76 :
آلنا دوهان 1گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه پیامدهای ضدانسانی اقـدامات
یکجانبه قهری بههمـراه «کارشـناس مسـتقل مربـوط بـه موضـوع حقـوق بشـر و همبسـتگی
بینالمللی» در بیانیه ای عمومی بر این مهم تأکید کردند کـه دولـت آمریکـا بـا اعـالم وضـعیت
فوق العاده در روابط با برخی کشورها ازجمله ایران همین موضوع را بهانـهای قـرار داده تـا انـواع
تحریمها را علیه آن کشورها برای سالها اِعمال نماید؛ حالآنکه این قبیل اعالمها ،هیچتـوجیهی
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برای تحریمهای یکجانبه ایجاد نمیکند .دیگر گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل نیز بر این
مهم تأکید کردهاند که تحریمهای یکجانبه بهویژه تحریمهای ثانویه که دیگر کشورها را تحـت
فشار قرار می دهد تا موارد موردنظر آمریکا را علیه برخـی کشـورها اجرایـی نمایـد ،هـیچ مبنـای
حقوقی ندارد .این گزارشگران همواره از دولتمردان آمریکا خواستهاند که بـه تعهـدات خـود برابـر
موازین بینالمللی عمل کرده و از اقدامات ضدانسانی دست بردارنـد ( .)Ohchr, 2021بنـابراین،
میتوان گفت که تحریم های آمریکا علیه ایران بر مبنای حقـوق بـینالملـل بشـر ،غیرقـانونی و
نامشروع است .تحریمهایی که واضعان آن تا حدی پیش رفتهاند که حتی تجـارت و فـروش دارو
را نیز به ایران بهطور غیرمستقیم ممنوع کردهاند (منتظران 1397 ،ب).

 .5تبعات استنکاف آمریکا از اجرای قرار دستور موقت دیوان بـین المللـی
دادگستری
بهطورکلی طبق قواعد حقوقی بین المللی ،تعهدات ناشی از دستورات دیوان ،تعهدات حقوقی ناشی
از منشور نیز قلمداد میشوند و متعاقب آن عدمتبعیت از دستورات دیوان بهمثابهی نقـض منشـور
سازمان ملل نیز تلقی می شود ،بر این اساس دولتی که دستور دیوان و تعهد خود را انجـام ندهـد،
میتواند تحت رژیم مسئولیت بینالمللی قرار گیرد .تصریح خود دیوان بینالمللی دادگسـتری نیـز
این است که دستور موقت این نهاد ،تعهدات حقـوقی بـین المللـی را بـرای مخاطبـان آن ایجـاد
میکند و عدم اجرای دستور این نهاد بهمنزله نقض تعهدات منـدرج دربنـد  1مـاد  94منشـور و
ماده  59اساسنامه دیوان است (منتظران 1399 ،الف).
دیوان ،نخستین بار در قضـیه الگرانـد (آلمـان علیـه ایـاالتمتحـده) و پـس از آن در دیگـر
دستورهای موقت تأکید کرد که این دستورات الزماالجرا بوده و نقض آن ،مسـئولیت بـینالمللـی
دولت ناقض را بههمراه خواهد داشت ( .)ICJ, 1999به عبارت دیگر ،از منظر دیوان ،قرار موقـت
همان ارزش حقوقی و الزم االجرای رأی قطعی را دارد .طبق ماده  78آیین دادرسی دیـوان ،ایـن
مرجع می تواند در خصوص اجرای هر دستور موقتی که صادر نموده ،از طرفین اختالف درخواست
اطالعات کند .همچنین طبق ماده  ،76دیوان میتواند رأساً یا بنا بر درخواست یکی از طـرفین در
صورت احراز هرگونه تغییر در وضعیت ،دستور صادره را لغو یا اصالح نمایـد .در نهایـت ،هرگونـه
نقض دستورهای موقت در رسیدگی ماهوی مورد توجه دیوان قرارگرفته و حتی در مواردی ماننـد
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تأثیر تحریمهای اقتصادی ،صرفاً بر رشد اقتصادی و شاخصهای آن ازجمله تولید ناخالص ملی
نیست .تأثیر دوفاکتوی این تحریمها ،خصوصاً بر بخشهای اجتماعی و مرتبط با حقوقبشر،
اهمیت مضاعفی دارد .مهمترین محور ضد حقوقبشری تحریمها علیه ایران را میتوان در حوزه
درمان و پزشکی مشاهده کرد (نبیزاده اربابی و احمدحکیم .)10-12 :1399 ،آنچه مشخص است
تحریمهای گسترده علیه بانکهای ایرانی ،توانایی ایران را در پرداخت هزینه واردات بشردوستانه
محدود و ایران را با مشکالتی در زمینه تهیه دارو و کمکهای بهداشتی که برای مقابله با کرونا
به آنها نیاز مبرم و ضروری دارد ،مواجه کرده است.
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قضیه اقدامات مسلحانه در سرزمین کنگو (کنگو علیه اوگاندا) ( ،)ICJ, 2005در رأی نهایی اعالم
میشود (.)rules of international court of justice, 1978
از آنجا که دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص قضایای برخی نقضهای ادعایی عهدنامه
مودت ایران علیه آمریکا تائید میکند که دستور در خصوص اقدامات موقتی بهموجب ماده 85
اساسنامه الزامآور هستند و در نتیجه ،برای هر طرفی که اقدامات موقتی خطاب به آن است
تعهدات حقوقی بینالمللی ایجاد میکند ،لذا ،اجرا نکردن دستور موقت دیوان از سوی آمریکا
آثاری را در ماهیت دعوای ایران علیه این کشور در موضوع تحریمها بهدنبال داشته است،
چنانچه عدمتوجه به دستور موقت دیوان و عدمتعلیق تحریمها ،اخالل جدی را متوجه نظام
بهداشت و درمان ایران کرده است و افراد مبتال به بیماریهای نادر که نیازمند داروهای وارداتی
برای درمانشان هستند ،با سختی فزایندهای در تکمیل درمانشان روبهرو هستند .ازاینرو ،نقض
دستور موقت دیوان میتواند بهعنوان مبنایی حقوقی برای مسئولیت ایاالتمتحده بهعنوان ناقض
رأی الزام آور دیوان ،مورد استناد قرار گیرد؛ و بر این اساس ایران میتواند در مرحله رسیدگی
ماهیتی به موضوع شکایت ،این عدماجرای دستور دیوان را بهعنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت
بینالمللی آمریکا و نیز اتخاذ خسارتهای مادی و معنوی و دریافت غرامت را برای آسیب
دیدگان مطرح کند (منتظران 1399 ،الف) .در صورت اثبات اخالل در دسترسی ایران به امکانات
بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا ،ایران میتواند یکبار دیگر و این بار با نام «نقض
مفاد دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری» در الهه اقامه دعوا نماید (ساعد.)1399 ،
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بنابراین ،بررسی ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در ایجاد محدودیت دارویی در ایران با
ارزیابی تأثیر تحریمهای سال های اخیر آمریکا بر حوزه بهداشت ،درمان و سالمت ایرانیان،
مهم است.
 .1-6نقض حق بر سالمت و دسترسی ایرانیان به دارو
واقعیت این است که به دنبال اعمال تحریم های آمریکا علیـه ایـران ،کمبـود دارو گریبـانگیـر
بیماران مختلف ایرانی شده است .بیشترین تأثیر این تحریم ها را مـی تـوان در بیمـاران دارای
بیماری های خاص دید که برای درمان یا کنترل بیماری ،نیازمند دسترسی به امکانات دارویی و
تجهیزات درمانی و پزشکی تولید خارج کشـور هسـتند .در ایـن میـان ،یکـی از اقشـاری کـه
تحریم ها به آن ها صدمات واضحی وارد کرده است بیماران پروانـه ای هسـتند .تحـریم بـانکی
ایران و محدودیت های ارزی یکی از عوامل نرسیدن یا دشواری در رسیدن مکملهای دارویـی
بیماران پروانه ای است .یکـی از پمادهـای بسـیار تأثیرگـذار بیمـاران پروانـه ای بـرای تـرمیم
بافت های پوستی ،در ایران یافت نمی شود که در صو رت دسترسـی بیمـاران پروانـه ای فرآینـد
ترمیم زخمها و تاول هایشان را تسریع می کند .موارد زیادی از این مکمل هایی دارویی و پمادها
وجود دارد که به دلیل تحریم های اقتصادی و تحریم بانکی امکان واردات آن بـه ایـران وجـود
ندارد .مؤثرترین پانسمان ها را یک شرکت دارویی سوئدی به نـام «مونلیکـه» تولیـد مـی کنـد.
برآورد می شود که بیماران پروانه ای در ایران بین  800تا  1200نفر باشند .این در حـالی اسـت
که با وجود تحریم ها ،دسترسی آن ها طی دو سال گذشته به محصوالت این شـرکت سـوئدی
تقریباً غیرممکن شده است .چنانچه شرکت «مونلیکه» 1سوئد در طی یک نامه نگاری رسمی با
«خانه ای بی» ایران 2اعالم کرده به دلیل تحریم ،از صادرات پانسمان های مخصوص به ایران
منع شده است (تسنیم.)1399 ،
در واقع دولت آمریکا ،هر کشور و نهاد و شرکتی را که به معامله و مبادله کاالهای پزشکی و
درمانی با ایران بپردازد هدف تحریمهای ثانویه خود قرار میدهـد و عمـالً مـانع صـادرات دارو و
تجهیزات پزشکی به ایران شده است .اقدامی که نقض حق بر سالمتی ایرانیان تلقـی مـیشـود.
مهمترین سـند بـین المللـی در زمینه حـق بـر سـالمتی ،میثـاق حقـوق اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی ( )1966است .مهمترین سـند بــینالمللــی در ایـن زمینـه ،میثـاق حقـوق اقتصـادی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجتماعی و فرهنگی ( )1966است .میثـاق در مـاده  12خـود به موضوع حق بر سالمتی پرداختـه
و اشعار میدارد که:
 -1کـشورهای عـضو این میثاق حق هر فرد را به بهـرهمنـدی از عـالیتـرین سـطح قابـل
حصـول سالمتی جسمی و روانی به رسمیت میشناسند.
 -2اقداماتی که دولتهای عضو این میثاق باید برای حصــول کامــل ایــن حــق اتخــاذ
کننـد.
ماده  12میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بند  1راجع به حق بهرهمندی
از باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی جسمی و روانی  1و بخش  aبند  2راجع به کاهش
نرخ مرگ جنین و نوزاد  ،2بخش  cبند  2راجع به حق پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر و
فراگیر  3و بخش  dبند  2راجع به حق دسترسی به دارو ،تجهیزات پزشکی و درمانی ( icescr,
 ،)1966: 12بنابراین ،در بند  1این ماده به حق بر سالمتی پرداخته شده و بند  2آن نیز اقدامات
ضروری برای نیل به این حق میباشد.
لذا ،ازآنجاکه حق بر دارو ضامن بقای حیـات انسـان قلمـداد مـیشـود ،محرومیـت شـهروندان از
دسترسی به دارو موجب مرگومیرهای وسیع در کشور هدف تحریم شده ،در نتیجه ،حق حیـات افـراد
را سلب میکند .حق حیاتی که میتوان آن را بهصورت مضیق و موسع تفسیر کرد .مطـابق بـا تفسـیر
مضیق ،حق حیات به حیات جمادی و نباتی محدود میشود و معنای آن زندهبـودن اسـت؛ امـا کمیتـه
حقوقبشر بهصراحت تفسیر مضیق از حق حیات را نفی کرده است .مطابق با نظر کمیتـه حقـوقبشـر،
حق حیات در سیاق ماد  6میثـاق حقـوق مـدنی و سیاسـی بـه معنـای بهـرهمنـدی فـرد از زنـدگی
شرافتمندانه است و نمیتوان آن را به حیات جمادی و نباتی محدود کرد (.)Human rights, 2018
دالیل قاطعی وجود دارد که تحریمهای آمریکا بر حق دسترسی شهروندان به دارو ،درمـان و
تجهیزات پزشکی تأثیرات آشکار منفی داشته است .این تحریمها ،تـأثیراتی مخـرب و منفـی بـر
طیف های وسیعی از ایرانیان اثر گذاشته و موجب شده که زنـدگی و معیشـت شـهروندان ایرانـی
عمیقاً تحت تأثیر قرار گیرد .تحریمهای آمریکا غالباً با محرومیت شهروندان ایرانی از دسترسی به
داروهای حیاتی موجب نقض حق بر حیات و سالمت آنها شده اسـت (منصـوریان-96 :1399 ،
 .)95حقی که بهمثابه بنیادیترین حقوق انسانی است ،چنانچه دیگر حقهای پـیشبینـیشـده در
اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز متوقف بر حق حیات اسـت کـه حتـی در شـرایط اضـطراری نیـز
نمیتوان آن را نادیده گرفت.
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در حالی که مواد و اسناد متعدد در متون حقوقی بینالمللی ،تالش برای ایجاد تأثیرات منفـی
بر فرایندهای درمانی و دسترسی دارویی و پزشکی حاصل از جنگ یا تحریم و یا شـرایط خـاص
بحرانی را بهشدت محکوم میکنند .به هر صورت ،اثرات تحریمهای آمریکا بـر حـوزههـایی کـه
بهشکلی مستقیمتر به حوزه سالمت نیز مربوط میشوند قابلتوجـه اسـت .ایـن اثـرات در زمینـه
قیمت خدمات بهداشتی و درمانی ،اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی و شاخصهای کلـی سـالمت
قابل بیان هستند .بهویژه در حوزه درمان ،آثار تحریمهای اقتصادی به نحو قابلمالحظهای در دو
حوزه پیشگیری و درمان مشهود است .در حوزه پیشگیری ،ازآنجاییکه قیمتهای همه کاالهـا و
خدمات طی دوره چندساله اخیر افزایش چشمگیری داشته است ،موجب کاهش قدرت خرید افراد
شده و لذا ،آثار ناگواری را در حال حاضر و چه بسا در آینده به حوزه بهداشت و درمان وارد میکند
و در حوزه درمان نیز با افزایش هزینههای درمانی ،بیماریها به سهولت بیماران را بهکـام مـرگ
میکشد (زمانی و همکاران.)102 :1395 ،
 .2-6نقض حق دسترسی ایرانیان به دارو در دوران شیوع کرونا
دارو ،ماسک و تجهیزات پزشکی در پیشگیری ،درمان و کنترل بیماری فراگیر کرونا نقش
چشمگیری دارد و از این حیث ،عاملی مهم در تحقق حق بر سالمت در مبتالیان بهشمار میرود،
اما متأسفانه دولت آمریکا در شرایط شیوع کرونا در ایران ،هیچ توجهی بهحق بر سالمت ایرانیان
نداشته و روند تحریم دارویی ایرانیان را سختتر نیز کرده است .لذا ،با قطعیت میتوان بیان داشت
که تحریمهای آمریکا علیه ایران که در شرایط فراگیری کرونا ،حوزه سالمت مردم ایران را نیز در
برگرفته است ،در مغایرت کامل با حق بر سالمت شهروندان ایرانی بوده و بهعبارتی میتوان آن را
نشانهای واضح از نقض حق سالمتی ایرانیان در شرایط شیوع کرونا نامید (منتظران 1399 ،ب).
در این میان ،اقدام تحریمی وزارت دارایی آمریکا در تحریم اولـین نهـاد تولیدکننـده واکسـن
ایرانی کرونا ( ،)home.treasury.gov, 2021در مغایرت کامل با حـق بـر سـالمت شـهروندان
ایرانی بوده و حکایت از عدمتوجه به »حق بر حیات ایرانیان» دارد .این اقـدام آمریکـا در تحـریم
نهاد تولید کننده واکسن ایرانی ،بدون شک تأثیرات منفی خود را بر روند تولیـد واکسـن و نهایتـاً
سالمت ایرانیان خواهد گذاشت.
در این میان بیش از  40نهاد غیردولتی آمریکایی فعـال در زمینـه صـلح و انسـاندوسـتی در
نامهای به سه وزیر خارجه ،دارایی و بازرگانی این کشور خواستهاند که دولت ،تحریمهـایی را کـه
برای کنترل کووید  19در ایران مانع شده است لغو کند .در نامه این گروه به اظهارات جو بایـدن
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ایرانیان
اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر در گزارشها و مقالههای متعدد اذعان کردهاند که تحریمهـای
اقتصادی بر تعداد بسیاری از شهروندان بی گناه در کشورهای هدف از طریق محدودیت دسترسی
به غذا و دارو ،اختالل در کل اقتصاد ،محروم کردن شهروندان از درآمد ضروری و کاهش ظرفیت
ملی برای آب ،سیستمهای الکتریکی برق و دیگر زیرساختهای حیاتی بـرای حیـات و بهداشـت
صدمه وارد میکنند ).(Baek, 2008: 22-59
ادریس جزایری 1اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه «تأثیر منفی اقـدامات یـکجانبـه
قهری» در گزارش خود اظهار داشت که تحریمهای یکجانبه آمریکا ،نامشروع و مغایر حقوق بشر
است .وی با نامشروع دانستن تحریمهای یکجانبه اقتصادی آمریکـا علیـه ایـران ،در مـورد یـک
جنگ گسترده و تمامعیار اقتصادی اخطار داده و از نقض حقوقبشر ملت ایران بر اثر تحـریمهـا،
ابراز نگرانی کرده بـود .وی در بیانیـه خـود از آمریکـا تقاضـا کـرد کـه بـا مجـاز کـردن واردات
محصوالت کشاورزی ،غذا ،دارو و وسائل پزشکی بـه ایـران ،برداشـتن قـدمهـای محکـم بـرای
دسترسی بانکها و مؤسسات مالی به سیستم مالی بینالمللی بـرای پرداخـت پـول ایـن واردات،
تعهد خود را نشان دهد (.)ohchr, 2018
آلنا دوهان جانشین ادریس جزایری نیز ،در  3آوریل  ،2020در گزارش مکتوب خود بـه شـورای
حقوق بشر یکی از شکلهای غیرانسانی تحریمهای یکجانبه را مواردی دانسته که با تحریم نظـام
بانکی کشور مورد هدف سعی میشود امکان مراودات اقتصادی با جهان محدود یا تحت فشار شدید
قرار گیرد تا کشور تحت تحریم نتواند نیازهای انسانی خود را بهراحتی تـأمین کنـد و از ایـن طریـق
درد و رنج زیادی بر مردم وارد شود و حاضر به پذیرش شروط کشور تحریمکننـده شـوند ( ohchr,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Idriss Jazairy
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در دوران کارزارهای انتخاباتی اشاره شده و از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده که اکنـون بـه
وعده خود در ارتباط با تحریمهای ایران و اولویت مبارزه با کرونا عمل کند.در پایان این نامـه بـه
دولت آمریکا پیشنهاد شده است که با آزاد کردن دسترسی دولت ایران به داراییهای ایـن کشـور
در بانکهای خارجی ،به تهران فرصت خرید غذا و دارو را بدهد (.(niacouncil, 2021
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 .)2020وی همچنین مشخصاً در مورد تحریمها علیه ایران اینگونه گفته اسـت« :شـاهد اقـداماتی
چندجانبه علیه ایران هستیم که نهتنها صنعت نفت این کشور بلکه سیستمهای بـانکی و شـرکتی را
نیز شامل میشود .پس از قرار گرفتن اسامی  18بانک ایرانی در فهرست تحریمها در هشتم اکتبـر،
ایران دیگر نمیتواند از مکانیزم معامالت بینالمللی استفاده کند .امـروزه شـرایط وخیمـی در حـوزه
خرید دارو در ایران حاکم است که این کشور نمیتواند داروهای مورد نیـاز خـود را بـرای مقابلـه بـا
بیماری کرونا و بیماریهای مزمن مثل دیابت خریداری کند .در بعضی مـوارد ،اِعمـال تحـریمهـای
ثانویه از منظر حقوقی بسیار مضحک است .بسیاری از مؤلفههای حقوقبشر در تحریمهای یکجانبـه
نادیده گرفته میشود (.)UN Special Rapporteur, 2020
جاوید رحمان 1از گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران 2است
که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را برعهـده دارد ،در گـزارش خـود بـه
شورای حقوقبشرسازمان ملل متحد در نشسـت  46ایـن شـورا در فوریـه  2021و در بخـش (د)
گزارش ،به تبیین آثار بحرانهای اقتصادی و تحریم ها پرداخته است .گزارشگر ویژه نگرانیهـای
دبیرکل در مورد تأثیر منفی تحریمها و محدودیتهای بانکی بر بخش سـالمت را ابـراز کـرد .در
این گزارش ،گفته شده که تحریم دسترسی دولت را به ذخایر ارزی خود برای خرید لوازم پزشکی
و مواد اولیه مورد نیاز محدود کرده است .داروهای تولید شده در خارج از کشور برای درمان ،مورد
نیاز اما کمیاب است .تقریباً  4.5میلیون بیمار دیابتی با کمبود انسولین مواجـه هسـتند کـه گفتـه
میشود  600000نفر از آنها نیـاز بـه تزریـق روزانـه دارنـد .معافیـتهـای بشردوسـتانه موجـود
کمکهای محدودی ارائه کرده است (.)HRC, 2021
جاوید رحمان در گزارش خود به نشست هفتادوششم مجمع عمومی سـازمان ملـل در سـپتامبر
 ،2021در بخش مربوط به پیامدهای تحریمها و بحران اقتصادی بار دیگر نگرانیهای قبلی خـود را
در مورد آثار تحریمها بر نقض حقوق مردم از جمله در عرصه سالمت اعالم کرده و دادههـایی را از
رسانههای ایران در مورد مشکالت موجود برشمرد ( .)Javaid Rehman, 2021دبیر کـل سـازمان
ملل نیز در شروع اجالس هفتادوششم مجمع عمومی سازمان ملل در سال  2021به تأثیر نـامطلوب
تحریمها و محدودیتهای بانکی بر بخش بهداشت ،از جملـه کمبـود اقـالم دارویـی و پزشـکی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بینالمللی آمریکایی
فارین پالیسی( 1سیاست خارجی)
فارین پالیسی در مقالهای به قلم نگار مرتضـوی بـا عنـوان «کـادر درمـانی ایـران ،شـهدای فشـار
حداکثری ترامپ هستند» ،اینگونه به مسئله پرداخته است« :تاکنون چنـد ده نفـر از اعضـای کـادر
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مقابله با همهگیری کووید  19در مورد ایران اشاره داشت که چـالشهـای نظـام بهداشـتی ایـران را
تشدید کرده است (.)Report of the Secretary-Genera General Assembly, 2021
همچنین سازمان غیردولتی بینالمللی دیدهبان حقـوقبشـر در یـک گـزارش مفصـل بـه ابعـاد
ضدانسانی تحریمهای دولت آمریکا علیه حق بر سالمت ایرانیان اشارهکرده است .در بخشهـایی از
این گزارش که بسیار مبسوط بود ،آمده است« :درحالی که دولت آمریکا معافیتهـایی بـرای واردات
بشردوستانه در نظام تحریمهایش در نظر گرفته است ،تحریمهای گسترده آمریکا علیه بانـکهـای
ایران ،همراه با مواضع تهاجمی از سوی مقامات آمریکایی بهشدت توانایی ایـران در پرداخـت بـرای
چنین واردات بشردوستانهای را محدود کرده اسـت .پیامـدهای تحـریمهـای مضـاعف ،عمـدی یـا
غیرعمدی ،تهدیدی جدی متوجه حق ایرانیان بر سالمتی و دسترسی به داروهای حیـاتی مـیکنـد.
عامل اصلی آثار آسیبزننده تحریمهای مجدد آمریکا علیه ایران این واقعیت است که این تحریمهـا
در عمل تا حد زیادی بانکها و شرکتهای بینالمللی نگران از اعمال تحـریمهـای ثانویـه آمریکـا
علیه خود را از مشارکت در تعامالت تجاری و مالی با ایران ،از جمله تعامالت بشردوسـتانه معـاف از
تحریمها ،بازداشتهاند .در نتیجه ،این تحریمها به دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی و حـق آنهـا
بر سالمت اثری منفی وارد کرده اند و اگر وضعیت تغییر نکند این امر احتماالً تشـدید خواهـد شـد و
سالمت میلیونها ایرانی را تهدید خواهد کرد .دولت آمریکا باید فوراً گامهـایی بـرای تضـمین کـارا
بودن معافیت های بشردوستانه برای تسهیل دسترسی ایرانیان به دارو و تجهیـزات پزشـکی بـردارد.
مهمتر از همه دولت آمریکا باید بهشکل عمومی در باالترین سطوح مشخص کنـد کـه بانـکهـا و
شرکتها در صادرات یا ت أمین مـالی کاالهـای بشردوسـتانه مشـمول معافیـت بـه ایـران متحمـل
ریسکهای حقوقی یا مالی نخواهند شد (.)HRW, 2019
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درمانی ایران در اثر ابتال به کرونا درگذشتهاند و این موضوع باعث شد ،آیتاهلل خامنهای رهبر ایـران
در ماه مارس  2020اعالم کند کادر درمانی که در نتیجه ،این بیماری جان خود را از دست میدهنـد
بهعنوان شهید شناخته شوند .این افتخار به سربازانی داده میشود که در جنگ جـان خـود را فـدای
میهن کنند .در حالی که گفته میشود مواد غذایی و دارو از مجـازاتهـای تحریمـی ایـاالتمتحـده
معاف هستند ،اما در عمل تجهیزات پزشکی و انواع خاصی از داروها را شامل نمیشـود .شـرکتهـا
برای فروش برخی از اقالم پزشکی بـه ایـران ،از جملـه ماسـک صـورت و برخـی از سیسـتمهـای
ضدعفونی که برای استریل کردن آنها استفاده میشود ،نیاز بـه مجـوز ویـژه از وزارت خزانـهداری
ایاالتمتحده دارند .تحریمهای ایاالتمتحده با مختل کـردن راههـای دیگـر در ارائـه کمـکهـای
بشردوستانه به ایران وضعیت را پیچیدهتر کرده است .ایران بهدلیل تحریمها ،منابع مـالی بـهمراتـب
کمتری برای خرید لوازم موردنیاز در اختیار دارد» (.)Mortazavi, 2020
فارین پالیسی همچنین در مقالهای دیگر به قلم عباس کبریاییزاده با موضوع «تحـریمهـای
آمریکا علیه ایران مبتالیـان بـه سـرطان را پـا در مـیآورد» آورده اسـت« :گرچـه تحـریمهـای
ایاالتمتحده بهگونهای طراحیشده است که ممکن است دسترسی بشردوستانه بـه غـذا و دارو را
هدف قرار ندهد ،اما در عمل بهعنوان ابزاری برای جنگ اقتصـادی عمـل مـیکنـد .مقامـات در
واشنگتن همچنان اصرار دارند که آنها به «معافیت» تحریمهای خود برای محافظت از تجـارت
بشردوستانه ،پس از دیوان بینالمللی دادگستری حکـم دادهانـد کـه ایـن معافیـت کـافی نیسـت
(.)Kebriaeezadeh, 2019
1

فارین پالیسی اینفوکوس
سایت آمریکایی فارین پالیسی اینفوکوس در مقالهای به قلم مدیا بنیامین و آریل گلد  ،با عنـوان
«برای کمک به کنترل کرونا ،تحریمها علیه ایران را بردارید» 4مینویسد« :پیش از شیوع کرونـا
در ایران ،اقتصاد این کشور از جمله نظام سالمت آن از قبل توسـط تحـریمهـای آمریکـا آسـیب
چشمگیری دیده بود و دولت اکنون برای پوشش هزینه های هنگفـت مقابلـه بـا کرونـا ویـروس
ازجمله درمان مبتالیان ،منابع ناچیزی در اختیار دارد (.)Benjamin and Gold, 2020
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واشنگتنپست
فیلیپ اچ گوردون 2و آرین طباطبایی 3در مقاله ای در واشنگتن پست با عنوان «فاجعه انسـانی در
صورت تداوم تحریمهای ایران» 4نوشتهاند« :متأسفانه تشدید این رویکرد به جای تسـلیم کـردن
ایران ،افزایش مرگ ایرانیان ،شیوع بیشتر ویـروس بـه کشـورهای همسـایه و معرفـی چهـرهای
شرورانه از ایاالت متحده در ایران و سایر مناطق جهان و سرانجام؛ فراهم کردن این امکان برای
چین را بههمراه خواهد داشت که در حالی که تا حد زیادی در ایـن جریـان مقصـر اسـت ،نقـش
بازیگر پرسشگر را بازی کند .ایاالت متحده باید به ایران پیشنهاد کمک بدهـد؛ فهرسـت معافیـت
کاالهای بشردوستانه و داروها از تحریم های آمریکا را گسترش دهد و درخواست کنـد کـه هـیچ
بانک ،شرکت یا سازمان غیردولتی فعال در ارائه پشتیبانیهای پزشکی تحریم نشود» ( Gordon
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اندیشکده شورای آتالنتیک
اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک در مقالهای به قلم سینا عضـدی بـا عنـوان «تحـریمهـای
آمریکا مانع دسترسی ایرانیان به دارو میشود» 1نوشته است« :تحریمهای یکجانبه با محرومیت
مردم ایران از دسترسی کافی و قابلاطمینان به دارو ،آنها را مجـازات مـیکنـد .گرچـه آمریکـا
کاالهای بشردوستانه را از تحریمهای اقتصادی خود معاف کرده است ،با این حال محدودیتهای
تجاری ،عـدم تمایـل مؤسسـات مـالی بـرای پـردازش معـامالت مربـوط بـه ایـران و همچنـین
سیاستهای غلط دولت ایران ،منجر به قیمتهای سرسامآور و کمبود دارو شده اسـت ( Azodi,
 .)2019شورای آتالنتیک همچنین در مقاله ای دیگر به قلم شهناز کرمالی ،بـا موضـوع کودکـان
پروانهای ایران به واکاوی تبعات این تحریمها بر بیماران خاص پرداخته است .در این مقاله گفتـه
شده است که تحریم بانک هـای ایرانـی توانـایی تهـران در تـأمین مـالی واردات بشردوسـتانه را
به شدت محدود کرده است و بر بیمارانی که از بیماریهـای حـاد یـا نـادر رنـج مـیبرنـد ،تـأثیر
میگذارد .زیرا قمیت داروهای این بیماران از جمله بیماران پروانهای بسـیار افـزایش یافتـه اسـت
(.)Kermalli, 2020
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مرکز پژوهشهای اقتصادی و سیاستگذاری آمریکا
دو تحلیل گر آمریکایی بهنامهای کوین کَشمن 2و کاوان خرازیان  ،با عنوان «تحریمهای آمریکـا
برای مرگ طراحی شدهاند» 4نوشتهاند« :تحریمها مسائل اجتماعی را تشدید مـیکننـد ،بـهدلیـل
کاهش درآمد نفتی ،ایران نمیتواند مواد غذایی و دارو هم وارد کند .همچنین ایران از نظام مـالی
بینالمللی که تحت سلطه ایاالت متحده است ،محروم شـده اسـت .یکـی از روشهـای کنتـرل
آمریکا از طریق سویفت 5و چیپس 6است که بخش اعظمی از این پرداختها را به عهـده دارنـد.
تأثیر تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران به این معنی است که ایران نه تنها نمیتواند به راحتی در
بازار آزاد نفت بفروشد ،بلکه مواد غذایی و دارو را نیز به راحتی نمیتواند بخرد .قابل توجـه اسـت
که در اکتبر  ،2018دیوان بین الملل دادگستری به آمریکا دستور «برداشتن تمام موانعی» که بـر
تجهیزات دارو ،مواد غذایی و حملو نقل هوایی غیرنظامی تأثیر دارد را داد .در جواب این دسـتور،
آمریکا ،به جای پیروی کردن ،از پیمان مؤدت که اساس این حکم را تشکیل مـیداد ،صـرفنظـر
کرد .بهنظر میرسد که این معافیتها بهجای این که به واردات دارو و غـذا کمـک کننـد ،بیشـتر
برای رفع انتقاد از تحریمها است» (.)Cashman and Kharrazian, 2019
3

7

ایبیسی نیوز
در خصوص بازنمایی تأثیر تحریم ها در ایجاد محدودیت دارویی در ایران در رسانههای تصـویری
آمریکا نیز میتوان به دو گزارش مستند تصویری خبری ایبیسی نیوز آمریکا کـه بازتـابهـای
مختلفی در سطح جهانی داشت ،اشاره کرد .در این دو گزارش اذعـان ایـن رسـانه آمریکـایی بـه
هدفگیری ضد انسانی دولت آمریکا علیه ملت ایران قابـلتوجـه اسـت کـه در آن بـه پیامـدهای
غیرانسانی تحریم های ظالمانه دولت ترامپ بر بیماران سرطانی در ایران و تأثیر مستقیم تحریمها
بر دارو اشاره شده است .از جمله اینکه تولیدکنندگان دارو در ایران بـهدلیـل تحـریمهـای دیگـر
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 .9نتیجهگیری
تمرکز تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران فقط در حوزه اقتصاد خالصه نشده ،بلکـه ایـن
تحریمها ،حوزه درمان و سالمت ایرانیان را نیز هدف قرار داده است .همانگونـه کـه اشـاره شـد
آنچه تحریمهای اقتصادی را با محدودیتها مواجه میسازد ،مالحظات انساندوستانه مبتنـی بـر
اصول و قواعد حقوق بینالمللی بشر است .گزارشها و توصیههـای گونـاگون افـراد و نهادهـای
بینالمللی از جمله توصیههای دبیرکل سازمان ملل ،توصیههای کمیسر عـالی حقـوقبشـر و نیـز
گزارش های گزارشگران مختلف تابعه شورای حقوق بشر ،مصوبات مجمع عمومی سـازمان ملـل
متحد و تعهدات بین المللی برآمده از قواعد آمـره بـین المللـی ،همگـی حکایـت از ایـن دارد کـه
تحریمهای آمریکا مغایر با حقوق بشر است.
دالیل و گزارشهای نهادهای حقوقبشری و رسانههای بینالمللـی حکایـت از ایـن واقعیـت
دارد که تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران ،بر حق دسترسی شهروندان ایرانـی بـه دارو،
درمان ،تجهیزات پزشکی و نیز حق بر سالمتی و حیات بهویژه در زمان مقابله با کرونـا ،تـأثیرات
منفی فراوانی گذاشته است .در زمان حاضر که جهان با بیماری فراگیر کرونا و تهدیدات برآمده از
آن درگیر شده ،باید حق بر دسترسی به دارو و درمان ازجمله واکسن و داروهای مختلف در مقابله
با کرونا به نحو عادالنه در سراسر جهان تأمین شود و هیچگونه تبعیضی در روند دسترسی مـردم
جهان به دارو شکل نگیرد ،ایران با وضعیت کامل تحریم دارویی ،بهواسطه تحریمهـای بـانکی و
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درمجموع درحالیکه اکثر رسانههـا و اندیشـکدههـای آمریکـایی معتقـد و معتـرف بـه تـأثیر
تحریم های دولت آمریکا علیه ایران ،بر حق بر سالمت و حق بر دسترسی ایرانیان به دارو هستند،
نکته اینجاست که برخی از رسانه های آمریکـایی و برخـی نهادهـای دولـت سـاختهی بـهظـاهر
غیردولتی در آمریکا ،از قبیل ایران فوکوس ) )iranfocus, 2019و بنیاد دفـاع از دموکراسـیهـا
) ،(fdd, 2019منکر تأثیرگذاری این تحریمها بر حق سالمت و نیـز دسترسـی ایرانیـان بـه دارو
هستند .چنانچه بنیاد دفاع از دموکراسیها ،صریحاً در پاسخ به گزارش منتشره دیـده بـان حقـوق
بشر راجع به ابعاد ضدانسانی تحریم ها علیه سالمت مردم ایـران ،اعـالم کـرده اسـت کـه هـیچ
مشکلی در زمینه ارسال دارو به ایران وجود ندارد و اتفاقاً بعد از تحریمها واردات داروهـای مـورد
نیاز از اروپا به ایران افزایش داشته است.



ازجمله محدودیتهای بانکی و معامالت با چالشهای زیادی روبرو هسـتند ( Abcnews, 2019
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ارزی خود مواجه است .هر چند دارو و تجهیزات درمانی ،مستقیماً از سوی ایاالت متحـده آمریکـا
تحریم نشده است ،اما واقعیت اینجاست که دولت آمریکا با تحریم شرکتهای ایرانی ،بانکهـای
دولتی و خصوصی ایرانی ،هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست بـه معاملـه و مبادلـه کاالهـای
پزشکی و درمانی با ایران بزند ،هدف تحریمهای ثانویه خود قرار میدهد و اینگونه عمالً مانع از
صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است .در این میان بانکها و شرکتهای دارویـی
خارجی نیز از ترس تحریم ،از تجارت با ایران پرهیز میکنند .گزارشهای حقوقبشری نیز حاکی
از آن است که در اثر تحریمهای ایران و بهخصوص تحریم بانکهای ایران و همچنین مجـازات
برخی بانک ها و مؤسسات مالی از سوی خزانـهداری آمریکـا ،شـبکه دارویـی ایـران در وضـعیت
نابسامانی قرارگرفته است.
در این میان گزارشهای متعدد اندیشکدهها و رسانههـای بـینالمللـی آمریکـایی نیـز نقـش
تحریمهای ایاالت متحده آمریکا در ایجاد اخالل و محـدودیت در رونـد ارسـال دارو و تجهیـزات
پزشکی و درمانی به ایران را تأیید کردهاند .نتایج اکثر این رسانهها مؤید این موضوع است که بـا
وجود صدور برخی معافیتهای بشردوستانه از سوی خزانهداری آمریکا ،بانـکهـا و شـرکتهـای
بینالمللی تولید دارو از ترس تحریم ها ،با مشکل معامله با ایران ،محـدودیت در پرداخـت هزینـه
دارو و تجهیزات و نیز مشکالت حملونقل کاال به ایران مواجه هستند .موضوعی که باعث نوعی
تروریسم دارویی از سوی آمریکا علیه ایران شده و دسترسی تهران بـه اقـالم حیـاتی مـورد نیـاز
شهروندان و بیماران خود را از طریق خارج از مرزها ،بسیار سخت و یا عمالً ناممکن کرده است.

 .10پیشنهادهای حقوقی -رسانهای
 افزایش مستندسازی رسانهای آثار تحریمها در حوزه دارو و درمان ،بهصورت نظاممند ضـروریاست .بنابراین ،الزم است رسانههای برونمرزی (و داخلی) موارد اخالل و محدودیت دارویـی
علیه ایران را مستندسازی کرده و آثار سوء تحریمهای ایاالت متحده را بهصـورت خـاص در
حوزه دارو ،درمان و سالمت جامعه ایرانی را تبیین کنند.
 به رسانههای برونمرزی بهویژه پرستیوی ،هیسپانتیوی و العـالم پیشـنهاد مـیشـود ،کمـافیالسابق با دعوت از کارشناسان و خبرگان حقوق بینالملل و حقوق سالمت ،روشنگریهای
حقوقی الزم را در خصوص تبعات تحریم دارویی ایران تبیین کنند.
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 ایاالتمتحده آمریکا همواره مدعی است که تحریمهای دارویی را اعمال نمیکند .رسـانههـایبرونمرزی کشور می توانند با مصاحبه با مقامات ذیربط در سازمان جهانی بهداشت و شـورای
حقوق بشر سازمان ملل و نیز آسیب دیدگان تحریمهای دارویی و ساخت و پخش مکرر ایـن
قبیل برنامه های خبری ویژه ،به ردّ اظهارات ناصحیح آمریکایی از جمله امکان خرید و ارسال
آسان دارو به ایران بپردازند .اقدامی که در افشای ادعـای دروغـین آمریکـاییهـا و وضـعیت
نامشروع تحریم های دارویی ایران به افکار عمومی دنیا ،مفید خواهد بـود .در ایـن خصـوص،
مستند مربوط به مشکالت بیماران پروانهای نمونه مناسبی محسوب میشود.
 پیشنهاد میشود شبکههای برونمرزی ازجمله پرستیوی ،العـالم و هیسـپانتـیوی در قالـبمستنداتی ویژه با استفاده از حقوقدانان برجسته داخلی و خارجی و گزارشگران حقـوقبشـری
سازمان ملل ازجمله آلنا دوهان ،ابعاد نقض جدی حقوق بینالملـل بشـر در محـدودیتهـای
دارویی در ایران را هر چه بیشتر تبیین نمایند.
 اهمیت دارد که واکنشهای منفی تعداد قابل توجهی از اندیشکدهها و رسـانههـای بـینالمللـیآمریکا به تحریمهای این کشـور را کـه نشـاندهنـده بـروز و ظهـور بحـران در مشـروعیت
تحریمهای زورگویانه آمریکا است ،بهطور مناسب انعکاس یابد.
 پیشنهاد میشود که سایتها و صفحات اجتماعی شبکههـای بـرونمـرزی بـا انتشـار متـون وتحلیلهای حقوقی اندیشکدهها و رسانههای بین المللی آمریکا با محوریت نقض قواعد حقوق
بینالملل و بشر ،در قالبهایی مانند عکسنوشت ،اقدام مغایر با اصول حقوق بینالملـل بشـر
دولت آمریکا در محدودیت دارویی ایرانیان را برای افکار عمومی جهان تبیین و تشریح کننـد
تا به نوعی مسیر پیگیری حقوقی این موضوع و روند محکومیت این اقـدام ،توسـط نهادهـای
دیگر تسهیل شود.
 پیشنهاد میشود که با ساخت و پخش مستندهای مربوط به نقضهای گسترده حقوق بینالمللتوسط دولتهای آمریکایی ،آگاهیبخشی عمومی در خصوص اقدامات یکجانبه ،نامشـروع و
ناقض حقوق بینالملل توسط دولت آمریکا تقویت شود.
 اهمیت دارد رسانههای برونمرزی ،ابعاد نقض قرار موقت دیوان در خصوص عدم تحریمهـایدارویی توسط آمریکا را از زبان کارشناسان بیان و لزوم طرح شکایت جدید درباره نقض قـرار
موقت دیوان علیه آمریکا را مطرح نمایند.
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 برونمرزی صداوسیمای ایران میتواند اقدام به هنجارسازی و گفتمانسازی در حوزه حقـوق تحـریمکند .این هنجارسازی باید ناظر به اثبات «جنایت علیه بشریت بودن» تحـریمهـای آمریکـا باشـد.
بنابراین ،پیشنهاد میشود تا با برگزاری کرسیهای نظریهپردازی ،سمینارها و کنفرانسهای ملـی و
بینالمللی در کنار حمایت مالی و معنوی از انجام پژوهشهای علمـی و انتشـار یافتـههـای آن در
سطح بینالمللی ،در مورد استقرار نظریه «جنایت علیه بشریت بودن تحریمها» و ایجاد محـدودیت
در حوزه دارو و درمان در نظام هنجاری حقوق بینالملل اقدام شود.
 با تبیین تبعات تحریم دارویی ایران توسط آمریکا ،ایـن اقـدام بـه عنـوان مصـداق «تروریسـمدارویی» واشنگتن از زبان کارشناسان قلمداد گردد.
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