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Abstract 
Introduction: Unilateral USA sanctions have had many negative consequences for 
the Islamic Republic of Iran in political, economic, and cultural sectors. Iran's single-
product economy and Iran's trade, banking and financial sanctions have increased 
medicstion cost  and shortage, and banking-financial and transportation barriers the 
supply of medication needed by the country for patients, especially those with 
certain diseases. The harshest sanctions have been imposed since the united states 
withdrew from UNHCR, which has hampered the right to health as a fundamental 
human right. The purpose of this study is to investigate the effect of sanctions on 
patients' health rights from the post joint comprehensive plan of action period. 
Methods: The research method in this research is descriptive-analytical. Due to the 
study's relative novelty, the inferential method has been used to obtain more 
objective data. 
Results: The findings indicate that economic sanctions in the post-barjam period 
have indirectly seriously challenged the right to health, the right to life, the right to 
access to medicine. With the outbreak of the Covid-19 virus, another problem was 
added to the previous ones. That was to limit the scope of action and success of the 
Islamic Republic of Iran to deal effectively and overcome it quickly. 
Conclusions: The United States has imposed unilateral economic sanctions on the 
Islamic Republic of Iran, undermining patients' right to health regarding access to 
essential medicines and medical equipment (under the pretext of dual-use in the 
nuclear and medical industries). 
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 از رانبیما سالمت حق بر آن تأثیر و ازبرجام پس آمریکا متحده ایاالت جانبه یک يهامیتحر
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 چکیده
 اردو فرهنگی و اقتصادي سیاسی، بخشهاي در ایران اسالمی جمهوري بر زیادي منفی پیامدهاي آمریکا جانبه یک يهامیتحر :مقدمه

 موانع زونی آن کمبود و دارو قیمت افزایش باعث ایران، مالی و بانکی تجاري، تحریم همچنین و ایران محصولی تک اقتصاد. است کرده
 اصخ بیماریهاي دچار که شده کسانی وبویژه بیماران براي کشور نیاز مورد داروهاي کردن ووارد تهیه براي ونقل حمل و مالی -بانکی

 ادینبنی اصول از یکی عنوان به سالمت حق که شده اعمال برجام از آمریکا متحده ایاالت خروج از بعد تحریمها شدیدترین. باشندیم
 .است برجام از پس دوره از بیماران سالمت حق بر تحریمها اثر بررسی پژوهش هدف. است کرده مواجه مشکل با را بشر حقوق
 به یبایدست يبرا پژوهش ینسب بودن دیجد به توجه با نیهمچن .است تحلیلی-توصیفی پژوهش نیا در قیتحق روش :کار روش
 .است شده استفاده یاستنباط روش از تر،ینیع يهاداده

 ترسیدس حق حیات، حق سالمت، حق غیرمستقیم طور به پسابرجام دوره در اقتصادي يهامیتحر که آنست از حاکی هاافتهی :هایافته
 محدودکردن هم وآن افزود قبلی مشکالت بر دیگري مشکل 19-کوئید ویروس شیوع با .است کرده مواجه جدي معضل با را دارو به

 .بود برآن سریع غلبه و مؤثر مقابله براي ایران اسالمی جمهوري وموفقیت عمل دامنه
 سترسید حق لحاظ به را بیماران سالمت حق ایران، اسالمی جمهوري علیه یکجانبه اقتصادي يهامیتحر اعمال با آمریکا :گیري نتیجه

 .است کرده مواجه مشکل با) پزشکی و ياهسته صنعت در دوگانه کاربرد بهانه به( یپزشک تجهیزات و ضروري داروهاي به

 :کلیدي واژگان
 تحریم
 اقتصادي تحریم
 بشر حقوق

 سالمت حق
ا

مقدمه
مجموعـه اقدامات بـا ماهیت  به المللیتحریم در حقـوق و سیاسـت بین

سـاختن دولتهـا،  وادار از اعمال، کـه هـدف شودیماطالق اجباري 
المللـی یا افـراد غیر مطیـع بـه رعایـت هنجـار حقـوق بازیگـران بین

یا پیـروي از خواسـت و سیاسـت مورد نظـر نهـاد صـادر  الملـلبین
ها اعم از ااینکه مبتنی برقطعنامه تحریم. ]1[ باشدیمکننـده تحریـم 

شوراي امنیت سازمان ملل متحد یکجانبه ویا تحریم گروهی از کشورها 
ر پی د بیش از هرموردي تاثیرات اقتصادي ومالیکشور باشد علیه یک 

را هدف قرارداده  ی کشورتحت تحریمتسالم و داردکه زندگی مردم
 وناقض حقوق بشر در ابعاد مختلف مانند محرومیت آنها از دسترسی به

منابع مالی ضروري براي  مواد غذایی،، داروتجهیزات پزشکی وحتی
 به طور مشخصد، راین مو در .است تی و..غذایی، بهداش ملزومات نیتأم

که بیشترین  باشدیممنبع صادرات ودرآمد کشورها  تحریم خرید
درحالی است که حـق سالمت و  نیا .کندیم هاملت آسیبها رامتوجه

از امکانـات و خدمـات پزشـکی و درمانـی از  يبهداشـت و برخـوردار
اد حقـوق بشـر قرار دارد. اسـندر حقوقـی اسـت کـه مـورد تأکیـد ویـژه

، اجتماعـی و فرهنگـی، حق همه انسـانها در يمیثـاق حقـوق اقتصـاد

سالمت جسـمی و روحی به رسـمیت  وضعیتاز بهتریـن  يبرخـوردار
یمتأمیـن کامـل ایـن حـق، کشـورها را متعهـد  يشـناخته و بـرا

ـر ه دالنهعا يمنـد و پیشـرفت و بهره يکننـده آزادتضمینکه  دینما
که جامعـه جهانی  باشند يو معنو يانسـان از امکانـات و منابـع ماد

در اختیار دارد و شـامل تغذیـه، آمـوزش و بهداشـت، مسـکن، تأمیـن 
و کلیـه لـوازم و مقدماتـی  ـتیامن ،ياجتماعـی، هنـر، ارتباطـات، آزاد

را  يو يو معنـو ياسـت کـه تـداوم حیـات انسـان و رشـد مـاد
المللـی، حـق توسـعه، نبـر اسـاس اسـناد بی. ]2[ دینمایمتضمیـن 

از حقـوق  الینکف حقـی جهان شـمول، غیر قابل انتقـال و بخش
المللی و اساسـی انسـانها از جملـه حـق حیـات اسـت و جامعـه بین

تراشـی از حـق توسـعه از مانع يدر راه برخـوردار یستیدولتهـا با
رفع موانـع تحقق حق توسـعه و  يمؤثـر بـرا يپرهیـز نمـوده و همـکار

 .]3[آورند آن را بعمل 
همه تحریمهایـی کـه تاکنـون علیـه  اساسـان دیگـر، جوهـره و به بی

بـه  اخالقیاصول  نادیده گرفته شدن، است کشـورها وضـع شـده
سـت کـه در نتیجـه، بـه نقـض حقـوق بشـر منتهـی ا وسـیله تحریمها
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پذیري همچـون  هـاي آسـیباز جملـه تأثیـرات آن در بخشو شودیم
و بـه دلیـل  باشدیمبتهـاي بهداشـتی کـودکان دارو و درمـان و مراق

افـراد عـادي بیشـترین  ،عـدم دسترسـی بـه برخـی از نیازهـاي اولیـه
 اعمـال ،. در واقـعشوندیملطمـه را از ایـن تحریمهـا متحمـل 

و حتـی برخـورداري از حمـل و نقـل و  ياتوسعهتحریمهـاي دارویـی، 
یمجهانی حقوق بشـر نیز  اعالمیه مفادنـاوگان هوایـی موجـب نقض 

کـه در آن بـه صراحـت بـه حـق هریـک از افـراد جامعـه در  باشد
کـه شـامل  کندیماشاره  مناسب ودر شانبرخـورداري از یـک زندگـی 

 ، هدف اصلی مقالهبنابرایـن .بهداشـت، رفـاه، آمـوزش و... اسـت
در ابعاد حقوق ، اسالمی ایرانجمهوري بررسـی پیامـد تحریمهـا بـر 

 .]4[بشر و حق سالمت است 

 کارروش 
تحلیلی بوده و روش جمع آوري -این مقاله مبتنی بر روش توصیفی

 ياکتابخانهاست. در روش  يانهکتابخاو اطالعات بر مبناي روش  هاداده
، و اهفصلنامهبیشتر بررسی و مطالعه کتب داخلی و خارجی، مجالت و 

اینترنتی مورد تأکید قرار گرفته است. پس از گردآوري و  يهاتیسا
به طور عمده از طریق  هاآنطبقه بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل 

 گرفته است.توصیف و مبتنی بر تفکر و منطق و استدالل صورت 

 یک جانبه اقتصادي آمریکا يهامیتحر
گیرد و با محدود کردن یک یا چند کاال را دربر می معموالًتحریم تجاري 

اقتصادي یکی از  میتحر یا قطع روابط وارداتی و صادراتی همراه است.
ابزارهاي کنترل کشورهایی است که در راستاي منافع اقتصادي و 

هاي اقتصادي در . تحریم]5[ کنندسیاسی کشورهاي مسلط رفتار نمی
هاي تجاري، بندي موضوعی به چهار گروه کلی تحریمیک تقسیم

هاي نظامی تقسیم هاي مسافرتی و تحریمهاي مالی، تحریمتحریم
. و به دلیل شودیممالی شامل بانک، بیمه و بورس  يهامیتحرشود. می

وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر تحریم حوزه مالی کشورها 
آنجا که این  از .کندیمدیدترین ضربه را به اقتصاد کشورها وارد ش

هاي و تحریم ]6[قطع روابط بانکی و بورس را به دنبال دارد  هامیتحر
 هاي تجاري و مالی است کهاز تحریم ياعمدهنظامی در واقع بخشی 

واردات و صادرات یا مشارکت در تولید تمامی یا تعدادي از کاالهاي 
) تا 2001(1380. آمریکا از سال ]7[گیرد نظامی مورد تحریم قرار می

 کنون ایران را مورد تحریم گسترده تسلیحاتی قرار داده است.

 تحریم نفت ایران
در مورد تحریم نفت ایران از بانک صادرات و واردات آمریکا خواسته شد 

ایند که بنزین وخدمات اجتناب نم ییهاشرکتکه از دادن اعتبار به 
اقدامات سبب شد که فروش  نیا مرتبط با آن را به ایران فروخته باشند.

هر گونه بنزین توسط شرکت هندي متوقف شود. در مورد تجهیزات 
 13590مرتبط با بخش انرژي، رئیس جمهوري آمریکا دستورالعمل 

راصادر کرد که به موجب آن فروش تجهیزات قابل استفاده در بخش 
 انرژي به ایران مشمول تحریم شد. تحریم از جمله این موارد است:

 5یا بیش از ( دالرکه اقدام به فروش بیش از یک میلون  ییهاشرکت
از  تواندیمدالر در یک سال) از کاالها وخدماتی کنند که ایران  ونیلیم

هزار  250بیش از  فروش براي بهبود نفت وگاز خود استفاده کند. هاآن

براي حفظ یا توسعه  هاآناز  تواندیمدالر از کاالها و خدماتی که ایران 
پتروشیمی خود استفاده کند. دستورالعمل  يهافرآوردهسطح تولید 

بعد از  مجدداً  هامیتحراگر چه به موجب برجام لغو شد اما این  13590
خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به وضعیت قبلی 

 سال ياهسته توافق از ترامپ دونالد خروج از پس زگشت.با
 بیش ایران خام نفت صادرات جهانی، يهاقدرت با ایران )2015(1394

 ایاالت داري خزانه ریوز ماندلکر، گالیس .یافت کاهش درصد 80 از
: تگف خبرنگاران به مالی، اطالعات و تروریسم درموردامور متحده آمریکا

 جمهوري رئیس که همانطور و آورد خواهیم فشار ایران به همچنان ما"
 نخواهد وجود ایران نفت از پوشی چشم گونه هیچ گفته است) ترامپ(

 يادهیچیپ نقل و حمل شبکه براي را ییهامیتحردولت ترامپ ".داشت
 اطالعاتی با و کرد وضع ،کردیم استفاده نفت فروش براي آن از ایران که
کشورهاي  براي دالري میلیون 15 پاداش ،کردیم مختل را طرح این که

 ارفش اعمال براي خود تالش و همراه با ایاالت متحده رانیز پیشنهاد داد
 ياردهگست اقدامات نیترتازه هامیتحر نیا داد.. راافزایش ایران اقتصاد بر

این امید درپیش  وبه ایران ساختن منزوي براي متحده ایاالت که بود
بصورت آنچه که او مورد نظر داشت خواستارمذاکره  گرفت که ایران

شده و طی مذاکرات، شرایطی که خارج از توافق برجام است را تحمیل 
 )2015(1394 سال توافق قرارداد خروج آمریکااز دونالد ترامپ نماید.

 و اعالم کرد را) 2018 می سال (ماه1397دراردیبهشت ماه سال 
 نیا برقرارکرد. مجدداً ایران نفت فروش کردن محدود براي را هامیتحر

 اربه باز که شد آسیا و اروپا کشورهاي با تنش افزایش باعث اقدام وي
 هب پاسخ در اکآمری اعالم از پس روز چند بودند. متکی ایران به انرژي
 (آرامکو)، سعودي عربستان نفتی مهم تأسیسات به ایران مظنون حمله
 به را داري خزانه وزارت هک گفت اکآمری جمهوري رئیس ترامپ دونالد

 هامیتحر .رده استک هدایت ایران علیه هامیتحر "توجه قابل افزایش"
رشدن باعث صف نموده و قطع المللی را بین مالی سیستم از ارتیاط ایران

 هاکبان ترساندن با این اقدام همچنین باعث يو شد. ایران نفت صادرات
) ودار و غذا مانند( ییهابخش در حتی المللی بین کنندگان تأمین و

ترور سردار قاسم  از پس .نیستند مجازات مشمول فنی نظر از که شد
سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی وحمله 
موشکی ایران به پایگاه هوایی عین األسد در عراق، ایاالت متحده 

 ایران دولت مقامات جمله واز ایران علیه دیگري اقتصادي يهامیتحر
مربوط به دوره قبل  مقایسه میزان فروش نفت 1جدول  .]8[کرد  اعمال

 و مابعد برجام است.

 تحریم بانکی ایران
ایاالت متحده  داري خزانه وزارت ،)2008 ماه نوامبر 6(1387درآبان ماه 

 ردنک ممنوع ا راباکآمری مالی به سیستم ایران دسترسی يهاتیمحدود
 نمایندگی به هک خارجی يهابانک با معامالت انجام از اکآمری يهابانک

 اوباماداد.  گسترش هستند، معامالت انجام حال در ایرانی کبان کی از
و مراکز مالی جهانی که  مؤسساتاعالم کرد که  هامیتحربا امضاي این 

یمبا پول ایران معامله یا سپرده گذاري کنند مورد مجازات آمریکا قرار 
. عالوه بر این، قراردادهایی که بر اساس پول ایران معامالت آنها رندیگ

انجام شده باشد و یا حساب بانکی در خارج از ایران داشته باشند 
بخش  )2011نوامبر ماه  21(1390آبانماه درو شدند.  هامیتحرمشمول 
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وزارت  از قانون 311بر اساس بخش را  مالی ایران از جمله بانک مرکزي
مؤسسات داراي خطر باالي پولشویی اعالم  و، جزخرانه داري آمریکا

اقدام موجب شد که نهادهاي مالی آمریکا از هر گونه مبادله با  نیا د.کر
رکزي دلیل معرفی بانک م بانک مرکزي ایران منع شوند. البته پیشتر به

ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزي ایران 
با نهادهاي مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر 

هاي فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی سازي براي تحریمزمینه
و این قانون به طور مجدد در  .]9[ هاي بانک مرکزي نداشتبر فعالیت

) در 2016(1395بعد از برجام علیه بانک مرکزي اعمال شد. در سال 
مجوز  اوباما برجام) دولت( مشتركطول اجراي برنامه جامع اقدام 

براي دستیابی به دالرهایی  معامالت براي مؤسسات مالی خارجی با ایران
تسهیل کند راصادر کرده است و دولت  که ممکن است این معامالت را

خارجی را ترغیب کند که دوباره وارد  يهابانکاین قدم را برداشت که 
ترامپ نه تنها از این  دولت عوض، بعد از برجام در بازار ایران شوند.

 متحده ایاالت يهامیتحر مجدد نکرد بلکه با اعمال حمایت هیالتتس

وانایی ت و تمایل کاهش باعث مانع از دسترسی بیشتر ایران به دالر شد و
ایران شد. در  با معامالت در دالر از استفاده براي خارجی يهاشرکت
-خارجی يهاییدارا کنترل دفتر )،2018 ماه اکتبر 16(1397مهرماه 

 دسترسی متحده آمریکا، ایاالت داري خزانه وزارت) OFAC( -اوفک
 ایرانی موسسه 20 حدود کردن اضافه با را جهانی مالی بازارهاي به ایران

 نیروي از حمایت " براي ویژه جهانی يهاستیترور ویژه فهرست در
قرار داد. در این ارتباط  دهدیمو آموزش  جذب را سربازان که نظامی

 اوضاع" :گفت نیوز سی بی سی به اکآمری خارجه امور وزیر پومپئو، کمای
 متقاعد ما و است بدتر بسیار اکآمری يهامیتحر با ایران ملت براي
 وزارت .کندیم تغییر رژیم رفتار و کنندیم قیام ایران مردم هک میاشده

 تحدهم ایاالت يهااستیس که است کرده بینی پیش آمریکا داري خزانه
 2جدول  در .شودیم "ایران در اقتصادي رکود و مالی انزواي" به منجر

است که با ایران مبادالت مالی  ییهابانکاعمال شده بر  يهامهیجر
 .اندداشته

 
 بشکه در روز) هر حجم متوسط روزانه،( رانیافروش نفت خالص  .1جدول 
میانگین دوره  2011 کشور

)2014-2016( 
خروج آمریکا از برنامه جامع 

 )2018ماه می ( ياهستهاقدام 
از زمان باز گشت 

 )2018 اکتبر( هامیتحر
ماه  هامیتحربعد از 

 )2019( نوامبر
 0 000/100 000/520 ناچیز 000/600 )ونانی .ایاسپان اتحادیه اروپا (ایتالیا.

 000/167 000/838 000/700 000/410 000/550 چین
 0 0 000/133 000/190 000/325 ژاپن
 0 000/354 000/620 000/190 000/320 هند

 0 0 000/100 000/130 000/230 کره جنوبی
 0 000/161 000/160 000/120 000/200 ترکیه

 0  ناچیز ناچیز 000/80 جنوب آفریقا
 0 0 ناچیز ناچیز 000/90 ي). اندونزایتانیبر مالزي.( ایآسدیگر کشورهاي 

 0 0 000/67 000/10 35000 تایوان
 0 33000 ناچیز ناچیز 000/20 سنگاپور

 000/67 000/96 000/33 ناچیز 0 سوریه
 0 000/21 000/100 ناچیز 55,000 عراق و امارات)( کشورهادیگران/ناشناخته 

 0,234 1,60 2,45 1,06 2,5 حاصل جمع
Sources: Bloomberg News, Reuters, and other press articles. Information on actual Iranian exports is often preliminary, incomplete, and 
inaccurate, and this table therefore contains figures from at least one month prior. 

 
 هامیتحرنقض  دلیل به بانکها توسط شده پرداخت يهامهیجر/  عمده يهاحساب تسویه .2جدول 
 مقدار پرداخت زمان بانک

 (دالر)
 موارد نقض

 نقل و انتقال غیر مجاز دالر آمریکا به ایران و دیگران م 100 2004 بانک یو.اس.بی سوئیس
 عدم گزارش کامل معامالت مالی شامل بانک ملی م 80 2005دسامبر  بانک آ.ب.آن امرو هلند

 آمریکا يهابانکپردازش غیرقانونی معامالت ایران با  م 536 2009 دسامبر بانک اعتبارات سوئد
 براي متحده ایاالت مالی سیستم طریق دالر از میلیاردها حرکت کردن پنهان م 619 2012 ژوئن بانک اي.ان جی هلند

 کوبا يهايمشتر ایرانیان و
 شده با ایالتهاي نیویورك بابت پردازش معامالت با ایرانتوافق انجام  م 340 2012آگوست  استاندارد چارترد انگلستان
 امریکا يهابانک يهاتیمحدودکمک به ایران بابت فرار از  م 152 2014 هیژانو کلی یر استریم لوکزامبورگ

 به طور غیر قانونی اجازه به بانک ملی براي دستیابی به سیستم مالی امریکا م 9,5 2014ژانویه  بانک مسکو
 ضبط شد هامیتحرو کوبا به خاطر نقض  سودان مبلغی که براي کمک به ایران، ب 9 2014 ژوئن ملی یا پ.ان بی. پاریسبانک 

 از نیویورك مبادالت مربوط به ایران را پردازش کرد ياشعبهاز دبی و  ياشعبه م 639 2019 لیآور استاندارد چارترد انگلستان
 خط بابت متحده ایاالت مالی طریق سیستم از معامالت پردازش غیرقانونی براي میلیارد 103 2019 لیآور ایتالیا ،شیاتر . جی آلمان،ياياعتباربانک 

 اسالمی ایران جمهوري نقل و حمل
غیرقانونی به ایران براي  يهاکمکاتهامات وزارت دادگستري به هالک بانک جهت  نامشخص 2019 اکتبر هالک بانک

 آمریکا يهامیتحرفرار از 
Source: Various press reports 
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 تحریم نظامی

 پاسداران سپاه )2018آوریل  (ماه 1397دراردیبهشت ماه  ترامپ دولت
 نآ حمایت مانع تا ردک منع خارجی تروریستی سازمان کی عنوان به را
دلیل دیگر آن هم شود.  خاورمیانه نقاط دیگر در شیعه نظامیانشبه از
 انتهر هکاین بود بر مبنی ملی امنیت مقامات برخی يهاینگران خاطر به

 با دبرخور زمان از ترامپ .ندک تالفی منطقه در آمریکایی نیروهاي علیه
تجارت  مجدد تحریم و داده سوق ایران نفع به را آن ،ياهسته توافق

 پذیرش به وادار را تهران نفت ایران را در برنامه خود گنجانده و
 یموشک برنامه مهار ،ياهسته فعالیت در تر سختگیرانه يهاتیمحدود

در  نیابتی نیروهاي از خود پشتیبانی به دادن پایان و خود بالستیک
است. همزمان، مقامات ایرانی در تالش بودند که مقدار  خاورمیانه کرده

ریس گ نفتکش میلیون بشکه در روز برسانند. 5/1فروش نفت خام را به 
 دیهاتحا يهامیتحر شکستن جرم به انگلستان توسط ژوئیه در که 1

 آزاد تاو ماه اواسط در شده بود توفیق انگلیس توسط سوریه علیه اروپا
 داري خزانه با آن وزارت همزمان کرد. بارگیري را خود نفت و شده
 هر ايبر شدید هشدار این. نیست نفتکش به مربوط فقط این": گفت

 بین که کنندیمدرك  هادولت و هاشرکت" ."است جهان در شرکتی
 در"ت،اس فایده بی کار این متحده، ایاالت با کار انجام یا ایران با همکاري

 تهران که گفت روحانی حسن ایران، جمهوري رئیس سپتامبر، 3 تاریخ
 همه اگر اما دهدینم انجام متحده ایاالت با دوجانبه مذاکرات هرگز

 به تواندیم شود، برداشته است، شده اعمال ایران براي که ییهامجازات
 ونددیبپ ياهسته توافق طرفین سایر و ایران بین جانبه چند مذاکرات

)Parisa,2019 (]10[. آنجا که تحریمهاي تسلیحاتی ایران طبق  از
میان جمهوري اسالمی و شش قدرت جهانی وقطعنامه  ياهستهتوافق 
 1398امنیت سازمان ملل متحد قرار بود در آبان ماه  يشورا 2231

 را آغاز کرده ییهاتالشجود، آمریکا از مدتی پیش پایان یابد با این و
از طریق ارجاع پرونده ایران به  هامیتحراست که هدف آن تمدید این 

درحالی است که ترامپ برغم  نیا شوراي امنیت سازمان ملل متحداست.
مخالفت سایرامضاء کنندگان برجاج، از این توافقنامه بین المللی خارج 

ذیل آن اقدامی با وفاق سایراعضاي شوراي امنیت  تواندینمشده است و 
واستدالل جمهوري اسالمی ایران براین  منطق علیه ایران داشته باشد.

اساس است و در همین رابطه با سایرطرفهاي برجام وآقاي گوترس، 
 .باشدیمدبیرکل سازمان ملل متحد در تعامل ومشورت 

 هاافتهی

 در پسابرجامبر حق سالمت  بخشی آنو تأثیر  هامیتحر
شامل حق برخورداري از آب  ياگستردهحق به سالمت، موضوعات 

آشامیدنی سالم، غذاي کافی، محیط زیست سالم و خدمات بهداشتی و 
درمانی اولیه در کنار حق دسترسی به دارو را در بردارد که یکی از 

هر عناصر اصلی تحقق حق بر سالمت قلمداد می شودو بر اساس آن، 
فردي حق دارد در مواقع بیماري، دسترسی به داروهاي اساسی از جمله 

پزشکی، مواد مورد مصرف  زاتیتجه ،هاقرص، هاکپسولانواع 
، در این ارتباط هادولتدندانپزشکی در هر زمان و شرایط راداشته باشد. 

سه دسته تعهد برعهده دارند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد 
ا. منظور این است که دولتها نبایستی در بهره مندي از این حقوق به اجر

با اقدامات حقوقی یا اقتصادي خود دسترسی بیماران به دارو را تحدید 
 میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، 12ماده  . در این زمینه]11[ کنند

 براي که است انسانی اساسی حقوق یک و فرهنگی سالمت یاجتماع
 باالترین از دارد حق انسانی هر است و ضروري بشر حقوق سایر اعمال
 عزت اب زندگی به باشد که منجر برخوردار دستیابی قابل سالمت سطح

یم تأیید بشر حقوق جهانی اعالمیه 25,1 عالوه بر این ماده .شودیم
 و خود سالمتی براي مناسب زندگی دارند سطح حق همه": کند

 خدمات و پزشکی يهامراقبت و مسکن پوشاك، غذا، جمله از خانواده،
 .]12[الزم را فراهم آورند  اجتماعی

 حق حیات
نسل اول از نسلهاي سه گانه حقوق بشري است و در  وحق حیات جز

حق است که سایر حقها از آن  نیتریاساساسناد بین المللی، به عنوان 
محسوب شده و غیرقابل تخطی  ه. حق حیات از قواعد آمرردیگیمنشأت 
حقوقی است که در اعالمیه جهانی  نیترمهمبه زندگی جزء  حق .است

حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون حقوق 
کودك و سایر اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. عدم 
دسترسی به غذاي کافی و سالم، دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی 

یرانی را با خطر مواجه به دارو، پوشاك به دلیل فقر جان هزاران شهروند ا
کرده است. این مسأله در مناطق مرزي و فقیر نشین حاشیه شهرها 

موجب افزایش قیمت مواد  هامیتحرافزایش چند برابري داشته است. 
غذایی و باال رفتن نرخ تورم شده که حق دسترسی به غذا را به عنوان 

ی و سانیک اصل بنیادین بشري به خطر انداخته است. تمامی حقوق ان
تمام حقوق دیگري  مثالً  شودیمبشري به عنوان حق حیات شناخته 
جزو حق حیات محسوب  شودیمکه تحت عنوان حق سالمت شناخته 

. حقوق اقتصادي و اجتماعی به اندازه حقوق مدنی و سیاسی شودیم
زندگی الزمه  معیارهاي مناسببرخورداري از حداقل زیرااهمیت دارد

. این حق حلقه ارتباط بین حقوق رودیمزندگی هر انسانی به شمار 
ه حق کاست اجتماعی و نسل سوم حقوق بشر -سیاسی، اقتصادي-مدنی

. حق حیات شامل تفسیر ]13[ شودیم تلقیهمبستگی و توسعه پایدار 
یمنمحدود و وسیع است، تفسیر محدود منوط به این است که کشورها 

به صورت خودسرانه حق حیات شهروندان خود را سلب کنند و  توانند
بر آن صحه  متحد تفسیر وسیع که کمیته حقوق بشر سازمان ملل

یمحداقل نیازهاي اولیه انسانها محسوب  شامل تأمین گذاشته استف
حق  متوسل شودکهبه اعمالی  تواندینمرو هیچ دولتی  . از اینشود

یماز زمین تهدید شود. به طور کلی  يحیات و توابع آن در نقطه دیگر
از امکانات کافی معیشتی از جمله  يحق برخوردارکه  گفت توان
که خود از انواع مهم حقوق بشر  گرددیمرفاهی محسوب  يهاحق

 .]14[ شودیممحسوب 

 بهداشتبرخورداري ازحق 
بهداشت عمومی، بهداشت محیط کسب و کار و زندگی، بهداشت شامل؛ 

و کودك، سالمندان و اقشار آسیب پذیر، پیشگیري از  بهداشت مادر
و  هاسرطانبیماریهاي واگیر دار بین دام و انسان و غیرواگیردار مانند 
ن و درمان آ امور مرتبط با جمعیت و تنظیم خانواده، تالش براي کنترل

واکسیناسیون که مرتبط با بیماریهایی مثل سیاه  يهاطرحو اجراي 
زیست محیطی که ناشی از  يهایآلودگهمچنین سرفه، فلج اطفال و 

و زیانهاي جبران  يارهستهیغ يهازبالهو یا  ياهسته يهازبالهآلودگی 
که مصرف مواد مخدر صنعتی و قرصهاي اعتیاد آور بر است  ناپذیري

 تواندیمجاي گذاشته است. نظارت بر محصوالت آرایشی و بهداشتی که 



 

74 

 و همکارانهدك  زارعی

از جامعه را با خطر مواجه کند دیگر امور مرتبط  ياعمدهسالمت قشر 
چالشی که در این حوزه وجود دارد عدم  نیترمهمبا بهداشت است. 

چاره  مستلزمضمانت اجراي کافی و مؤثر در حوزه سالمت است که 
تیرماه  در مورد وضعیت ایران در حوزه بهداشت در .استاندیشی جدي 

 متحددر ملل سازمان ویژه رشگرگزا )،2019 سال (ماه ژوئیه1398سال 
 تاس این نگران تنها نه" او که گفت ایران در بشر حقوق وضعیت مورد

 دهید ."برود بین از غیرقانونی بطور بانکی يهاتیمحدود و هامیتحر که
 وجود با کنونی، اقتصادي يهامیتحر که دریافت بشر حقوق بان
 شهروندان براي غیرضروري هاي رنج باعث بشردوستانه، يهاتیمعاف

 شودیم پزشکی شرایط و هايماریب از وسیعی طیف به مبتال ایرانی
حق بهداشت و سالمت روان ایرانیان را در  هامیتحرعالوه بر این  ]15[

شرایط بحران کرونا با خطر مواجه کرده که این بحران به مفهوم دخالت 
 .]15[غیر مستقیم در امور شهروندان ایرانی است 

 ویروس کرونا وتأثیر آن بر ایران در شرایط پسا برجام
 شد،-19 دیکوو کشور بود که درگیربا دومین ازچین پس که ایران

 در شیوع حال در بشدت فرامرزي ویروس این پیدایش ابتداي ازهمان
 هاستفاد موثرباآن مقابله خودبراي موجود امکانات هیازکل سراسرجهان،

و  مالی وانتقال نقل مانع ترامپ دولت یکجانبه وجودتحریمهاي کرداما
از کشورها براي  ياریبس .باشدیم ایران وداروبه پزشکی صدورتجهیزات

 اعالم همکاري ایران در زمینه ماسک، کیت وتجهیزات پزشکی کمک به
نین اقالمی کردند ایرانی نیز اقدام به خریداري چ يهاشرکت کردند.

امامشکل جابجایی مالی بخاطر تحریم بانکی و همچنین انتقال آنها به 
ایران بخاطر تحریم کشتیرانی وحمل ونقل، مانع واردات چنین نیازهایی 

 تحریمهاي از شدن رها براي اسالمی ایران یران يجمهور به ایران شد.
 شده متحد ملل سازمان به متوسل کرونایی شرایط در خصوصاً یکجانبه
 از رسماً  نیویورك در ایران اسالمی جمهوري دائم نمایندگی وازطریق
 الاعم براي المللی بین اقدام جامع خواستاریک متحد سازمان دبیرکل

 .]16[شد  تحریمها لغو جهت ترامپ فشاربردولت
حقوق بشري و دیده بان حقوق بشر نیز با ایران همصدا و  يهاسازمان

همگام شدند. موضوع در مجمع عمومی و شوراي امنیت مطرح شد. 
ند شد هامیتحرعضو کنگره خواستار برداشتن  77حتی در کنگره آمریکا 

دسترسی ایران به دارو  را جهت هامیتحرلیکن دولت ترامپ نه تنها این 
 يهامیتحروتجهیزات الزم کاهش ندادبلکه از این فرصت جهت اعمال 

 خارجه امور وزیر ظریف، جواد . محمد]17[استفاده کرد  ترگسترده
: تنوش و خوانده پزشکی تروریسم را ایران تحریم در آمریکا اقدام ایران

 پترام هستند، کرونا اثر بر باختنجان حال در ما شهروندان که حالی در
 نبی از هدف با آمریکا غیرقانونی هايتحریم تشدید حال در شریرانه

 بیش نبایستی دنیا. کرونااست با مبارزه براي ایران موردنیاز منابع بردن
 اضافه آن به هم پزشکی تروریسم که اقتصادي تروریسم برابر در این از

 نینوهمچ متحد ملل سازمان عمومی درمجمع. ]18[کند  سکوت شده،
 رکلیدب .بردارد را تحریمها که شد نیزخواسته سازمان این امنیت شوراي
 هیاتحاد .داشتند گیري موضع وروسیه نیچ .کرد گیري موضع شخصاً

 الیم کمک یک اختصاص با را اقدام اولین اینستکس طرح زمان از اروپا
 عمومی مجمع در موضوع .ساخت عملی ایران یورویی به ونیلیم 500

 ترامپ هم که نه تنها اقدامی دولت .شد متحدنیزمطرح ملل سازمان
 این دارداز سعی انجام نداده است بلکه لغوتحریمها یا کاستن براي

 کند. استفاد ایران علیه فشارحداکثري براي فرضت

 و دارو تهیه درزمینه مشکالتی با را ایران متحده،ایاالت هايتحریم
 و مبرم نیاز هاآن به کرونا با مقابله براي که ايبهداشتی هايکمک

 آمریکا دولت که شود گفته گرچه است، نموده روروبه دارد، ضروري
 یرانا علیه هایشتحریم نظام در بشردوستانه واردات براي هاییمعافیت

 این گسترده هايتحریم است مشخص آنچه ولی است گرفته نظر در
 هزینه پرداخت در ایران توانایی شدتبه ایران، هايبانک علیه کشور

 مثل اقداماتی با ترامپ دولت و نموده محدود را بشردوستانه واردات
 و دارو غذا، واردات تسهیل در عمالً ایرانی، بانکی نهادهاي تحریم

 وزارت معاون .است کرده ایجاد اساسی مانعی پزشکی، تجهیزات
 ایران هک است گفته پزشکی اقالم تهیه و هاتحریم با ارتباط در بهداشت

 و ونتیالتور ازجمله پزشکی هايدستگاه خرید براي مالی تبادل در
 و است روروبه مشکل با دارو واردات همچنین و یو سی آي هايتخت
 به »دارو قلم 400 کمبود« از نیز ایران احمرهالل جمعیت کل دبیر
جمهوري اسالمی ایران . ]19[است  گفته سخن ایران در هاتحریم دلیل

براي جلب توجه جامعه بین المللی نسبت به تحریمهاي ظالمانه 
از طریق یک فراخوان نه به تحریم توسط  ویکجانبه ایاالت متحده آمریکا

م کرد که مورد حمایت آقاي محمد جواد ظریف. وزیر امورخارجه اقدا
 يانامهمحمد جواد ظریف  نیهمچن بسیاري از کشورها قرار گرفت.

خطاب به آقاي گوترس. دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نموده 
ادي یکجانبه اقتص يهامیتحروخواستار یک اقدام جامع بین المللی علیه 

 .]20[ و تروریسم پزشکی دولت ترامپ شد

 حق دسترسی به دارو
هر چند در اسنادبین المللی در مورد حقوق بشر به حق دسترسی به  

داروهاي اساسی بعنوان حقوقی بشري توجه نشده است اما این حق 
یکی از حقوق اساسی است که در نظام بین المللی حقوق بشر براي 
تحقق حق بر بهره مندي از سالمت جسمی و روانی مطلوب ضرورت 

حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به میثاق  12ماده  2بند  دارد.
موضوع دسترسی به دارو به عنوان ابزاري براي مبارزه با بیماري توجه 

با  توانندیم هادولتیکی از راههاي بسیار مهمی که  زیرا داشته است
 . از این]21[ توسل به آن این تعهد را اجرا کنند، دسترسی به دارو است

یند پیشگیري، درمان و آن، عنصري در فرآرو وجود دارو ودسترسی به 
. کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی حق ستاکنترل بیماریها

دسترسی به داروهاي اساسی را به عنوان حقی بشري توصیف کرده که 
از عناصر اصلی تحقق عالیترین سطح قابل حصول سالمت جسمی و 

نیز مسئولیت بین المللی حمایت  هادولت .]22[ رودیمروانی به شمار 
از حقوق بشر و حق سالمت افراد جهت دسترسی به داروهاي اساسی را 

این حق را به سبب حمایت از اختراعات دارویی خدشه  ستیدارند و نبای
باال بودن قیمت دارو را با افزایش پوشش  توانندیم هادولتکنند.  دار

در  هادولت چونبیمه براي تمام بیماران و اختصاص ارز پوشش دهند
حقوق همه بیماران  تیرعا این راستا تعهد به حمایت تعهد به احترام،

با توجه به قضایی و اجرایی مناسب را دارند.  و تعهد به اجراي قوانین
حق برخورداري از بهداشت و سالمت و حق بر اثر فکري هر دو از  اینکه

تالش نمود بین این دو حق  ستیحقوق اساسی و اولیه بشر است بای
. البته به خاطر نقش ویژه دارو گرددو ارتباط برقرار  دهتعارض ایجاد نش

در زندگی بشر، بایستی عالوه بر منافع خصوصی صاحبان ابداعات، منافع 
نیازهاي بهداشتی و توسعه کشورهاي در حال توسعه و فقیر را جامعه و 

به عالوه، کشورهاي در حال توسعه نیز  .کرد نیتأمو  ههم در نظر داشت
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یکی دیگر از  .)23( سازندرا فراهم  راهکار توزیع مناسب دارو ستیبای
قوانین در مورد حمایت از حق دسترسی به دارو در مورد کشورهاي در 

أي دیوان عالی هند در پرونده نواریتس، مبنی بر عدم حال توسعه، ر
داروسازي  يهاشرکتاعطاي حق اختراع به داروهاي موجود، براي 

ژنریک و دسترسی بیماران در کشورهاي در حال توسعه متکی به تولید 
داروهاي ارزان قیمت در هند اهمیت زیادي دارد. در حقیقت این حکم 

ولید کنندگان عمده داروهاي ژنریک نقش شرکتهاي داخلی به عنوان ت
ارزان قیمت براي کشورهاي در حال توسعه را مستحکم کرده است 

]23[. 
و مسأله حق دسترسی جمهوري اسالمی ایران به دارو ودرمان  هامیتحر

 از به یکی توانیمشده است چنانکه  تربرجستهدر مورد بیماران خاص 
 طرخا به اشاره کرد که میپلکس دارو توزیع زمینه در فعال يهاشرکت
 وزارت تالشهاي با که داده کاهش را بی اي کودکان پانسمان تحریم
 در معصوم کودکان مرگ شده. برطرف حدودي تا مشکل این خارجه
 هايتحریم کنندگان وضع و بشر حقوق مدعیان که است حالی

 دممر به آسیبی هاتحریم این که هستند مدعی ایران، علیه رحمانهبی
 در که بیماریهایی از دیگر یکی. نیست تحریم جزو دارو و زندنمی

 است کرده مواجه باخطر را ایرانی شهروند هزاران جان اخیر روزهاي
 242 روي ایرانی محققان که يامطالعه براساس .باشدیم کرونا ویروس

 داروهاي از که بیمارانی از درصد 72 ،اندداده انجام ایران در صرع بیمار
 زمانی دوره در که اندکرده گزارش ،اندکرده استفاده وارداتی صرع ضد
 در ،)2019 فوریه و 2018 اوت ماه(1397 ماه بهمن تا شهریورماه بین

 .]24[دارند  توجهی قابل مشکل خود داروهاي به دسترسی

 بحث
 ییهامیتحرآنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأثیر 

بود که بطور یکجانبه توسط آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران اعمال 
شد و بخش سالمت و درمان را با بیشترین مخاطرات با توجه به همه 

 يهامیتحرگیري بیماري کرونا مواجه کرد. چنانکه در باال آمده است 
به طور  باشدیمنفتی، بانکی و نظامی  يهامیتحراقتصادي که شامل 

رمستقیم از جمله در حوزه نفتی با کاهش و به صفر رساندن صادرات غی
ایران در خارج از کشور  يهاییدارانفتی و بخش بانکی با مسدود کردن 

که مراودات بانکی و مالی با ایران دارند  ییهاشرکتو  هابانکو تحریم 
مانع از انتقال دارو و تجهیزاتی پزشکی شوند. در این مقاله فرضیه 

چنانکه جدول فروش نفت حاکی از کاهش  رسدیمهش به اثبات پژو
 نیترمهماز آنجا که در حوزه سالمت  و .باشدیممیزان صادرات و فروش 

عامل براي دستیابی به باالترین استانداردهاي زندگی و حق سالمت 
 هب دارویی دسترسی به دارو است. شاهد این مسأله هستیم که اقالم

 بسیاري اما هستند خارج تحریمها شمول از تانه،بشردوس اقالم عنوان
 پزشکی تجهیزات جمله از سرطان درمان يبرا يضرور ازتجهیزات

 و هستند دوگانه کاربرد يدارا يکاالها زمره در رادیوتراپی و ياهسته
 و يداروساز يشرکتها دیگر يسو از .اندگرفته قرار تحریم مشمول

 ضمعر در را خود نیستند حاضر عنوان هیچ به بزرگ پزشکی تجهیزات

از آنجا . دهند اعمالی علیه ایران قرار يهامیتحر از ناشی يهامجازات
که اکنون بیماري ویروسی گریبانگیر جامعه جهانی شده و حق سالمت 
ساکنین تمام کشورها را با خطر مواجه کرده توجه سازمانهاي جهانی از 

یمیم مواجه هستند جمله بهداشت جهانی به کشورهایی که با تحر
 را تأمین کند سالمت کل جامعه جهانی تواند

 نتیجه گیري
 آغاز 1358 سال از مختلف بخشهاي بر آمریکا جانبه یک يهامیتحر
 کلیه بر آن دامنه داماتو قانون اجراي و 1996 از گسترده بطور و شده

شده  اعمال لوله گاز و خطوط خام، نفت خرید جمله از انرژي، بخشهاي
ایران و تحریم  مالی هدفمند يهامیتحر به توانیم دیگر موارد از است،

 فروش منابع مالی و ملزوماتی مانند نفت وگاز وموادخام تا موادغذایی،
مانند فناوري وتجهیزات اعم از فنی وپزشکی  ياتوسعهونیازهاي  ییدارو

داراي تاثیرمتقابل بر زندگی وحیات کلیه افرادجامعه  يارهیزنجبصورت 
تحریمها که همواره به زیان مردم بوده است، با شیوع  نیا اشاره کرد.

دیگري بر مشکالت قبلی افزود وآن هم  مشکل 19-ویروس کوئید
محدودکردن دامنه عمل وموفقیت جمهوري اسالمی ایران براي مقابله 

هم ایران را به لحاظ مالی بخاطر  و غلبه سریع برآن بودچون مؤثر
ایرانیان مقیم خارج وکشورهاي  يهاکمکبانکی ودریافت  يهامیتحر

، ماسک وکیت هاي داروها دیگر دچار مشکل کرد وهم تجهیزات،
خریداري شده از کشورهاي دیگر رانتوانست به ایران منتقل وبه موقع 

 ونقل دریایی نیز برآن، تحریم شبکه حمل عالوه مورد استفاده قراردهد.
مانع حمل مواردپزشکی ودارویی وهمچنین تجهیزات تهیه واهداشده از 

 خارج از طریق کشتیرانی گردید.
 سازمانهاي توجه گیرد کار به راستا این در تواندیم ایران که راهکاري

 برگزاري با تواندیم ایران. است جهانی بهداشت سازمان مثل جهانی
 به را بهداشت جهانی سازمان و جهانیان توجه متعدد، هاي نشست

 کیی عنوان به سالمت حق بر آمریکا یکجانبه تحریمهاي که مخاطراتی
 سازمان از .کند جلب است، گذاشته دوم نسل و اجتماعی حقوق از

 بهداشت حوزه در ندهد اجازه که رودیم انتظار این نیز بهداشت جهانی
 هدف را مردم فقط تحریمها چون شود مردم متوجه آسیبی درمان و

 هرگونه از را شرکتها خود ثانویه تحریمهاي با نیز آمریکا. دهدیم قرار
. یستن پزشکی تجهیزات و دارو بر استثنائی و ترساندیم ایران با تجارت

یم المللی بین سازمان یک عنوان به بهداشت جهانی سازمان و ایران
 حریمت که مخاطراتی به توجه با زمینه این در ياگسترده همکاري توانند
 .باشند داشته دارد

 تشکر و قدردانی
و  همکاران . از همه اساتید،باشدیماین مقاله بخشی از رساله اینجانب 

عزیزانی که در دسترسی اینجانب به منابع پژوهشی همکاري بیدریغ 
 همکاري صمیمانه این بزرگواران نبود، اگر .کنمیم تشکر ،اندداشته
 مسیر پر فراز و نشیب پژوهش را طی کنم. توانستمینم هرگز
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