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تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق
بر سالمت شهروندان ایرانی
1

حسین آلکجباف

2

مجتبی انصاریان

چکیده
تحریم مجموعه اقداماتی است كه یك یا چند بازیگر بينالمللی بر یك یا چند
بازیگر دیگر به منظور تحقق یك یا چند هدف به عمل میآوردند؛ تنبيه طرف مقابل
برای جلوگيری از اقدام برای مواردی كه برای تحریمكننده ارزش دارد یا وادارساختن
طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها كه برای طرف اقدامكننده مهم است .حق بر
سالمتی به عنوان یکی از حقوق بنيادین بشری در نظام بينالمللی حقوق بشر به
رسميت شناخته شده است .دولتها در ارتباط با اتباعشان به صورت تعهد به وسيله در
جهت تأمين و تضمين این حق ،مسؤوليت دارند .هرچند دولتها نسبت به شهروندان
دیگر دولت ها در خصوص حق بر سالمتی مسؤوليتی ندارند اما نباید با اقداماتشان
موجبات زیان بر شهروندان دیگر دولتها شوند .تحریمها عالوه بر اثرات منفی فراوان بر
سياستها و برنامههای كالن دولتی ،به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر شهروندان
ایرانی و حق آنان در برخورداری از سالمتی تأثير منفی داشته كه این امر مغایر با اصول
و ارزشهای عام و جهان شمول حقوق بشر است .در این تحقيق ،حق بر سالمت،
شاخصگذاری شده و تأثير تحریمهای اعمالی بر ایران بر هر كدام از این شاخصها
تشریح شده است.

واژگان کلیدی:
حق بر سالمت ،تحریمها ،ایران.
 -1استادیار رشتة حقوق دانشگاه پیامنور مرکز تهران جنوب (نویسندة مسؤول).
پست الکترونیکhossein_alekajbaf@yahoo.com :
 -2استادیار رشتة حقوق دانشگاه پیامنور استان قزوین.
نوع مقاله :مروری تاریخ ارسال مقاله 1131/2/11 :تاریخ پذیرش نهایی1131/4/22 :
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مقدمه
تحریم به معنی اعمال محدودیتهای یك دولت یا جامعة بينالمللی عليه
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

یك كشور یا یك گروه است كه مهمترین نوع آنها تحریم اقتصادی است .در
حقيقت ،تحریمهای مذكور تدابير قهرآميز اقتصادی عليه یك یا چند دولت به
منظور ایجاد تغيير در سياستهای آن كشور یا حداقل بازگوكنندة نظر یك دولت
دربارة این قبيل سياستها میباشد .موارد تحریمی میتواند شامل بخشهای
مختلف از روابط ميان دولتها باشد و در حوزة اقتصادی بر روابط مالی ،پولی،
ارتباطهای بانکی ،خرید و فروش كاال و خدمات حاكم شود .همچنين تحریمها
حوزههایی چون سرمایهگذاری ،انتقال دانش و فنآوری ،ورزشی (برگزاری
مسابقههای ورزشی ،شركت ورزشكاران در مسابقههای بينالمللی ،جهانی و
المپيك) سياسی و حاكميتی (ورود و فعاليت در سازمانها و كنفرانسهای
بينالمللی و روابط با اشخاص حقوق بينالملل) ،آموزشی (ثبتنام و پذیرش
دانشجویان ،برگزاری دورههای خاص در حوزههای مختلف) دولت هدف را مورد
ممنوعيت و محدودیت قرار میدهد.

منظور از تحریمهای یكجانبه ،محدویتها و ممنوعيتهایی است كه یك
دولت بر دولت یا دولتهایی وضع میكند .در این فرآیند ،دولتها جدا از
قطعنامههای شورای امنيت به محدودیت یا قطع روابط با دیگر دولتها مبادرت
میورزند نظير «تحریم نفتی ایران توسط انگلستان در دورة مرحوم دكتر مصدق
كه از شاخصترین موارد تحریم اقتصادی در جهان میباشد»( .یزدانفام،7831 ،
ص .)197منظور از تحریمهای چندجانبه (بينالمللی) تحریمهایی است كه
دولتها در قالب تصميم جمعی یا شورای امنيت سازمان ملل متحد بر اساس مادة
 17منشور یا مانند اتحادیة اروپا بر دولت یا دولتهایی وضع میكنند .مطلب مهم
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كه به این پژوهش مرتبط میشود آن است كه «تحریمهای اقتصادی به طور
مسلم فشارها و سختیهای قابل توجه بر شهروندان عادی كشور هدف وارد
میكند» (.)Tzanakopoulos, 2011, p82
فرضية پژوهش حاضر مبنی بر تأثير منفی تحریمها بر حق بر سالمت
شهروندان ایرانی بود كه ثابت شد .هدف این تحقيق شناخت تأثير تحریمها بر
جمعآوری اطالعات از روشهای كمی استفاده از دادههای آماری موجود و از روش
كيفی ابزار مطالعة اسناد و متون استفاده شده است .در روش تحقيق با توجه به
این كه در مقالة حاضر برخی مفاهيم تبيين میشوند روش توصيفی مورد استفاده
قرار گرفته و در عين حال به منظور كشف روابط پدیدهها ،فرآیندها ،موضوعات و
بررسی عوامل بروز آنها از روش تحليلی نيز استفاده شده است.
 -1انواع تحریم
در یك نگاه كلی ،تحریمها از منظر شدت و سطح اعمال تحریمها به
همهجانبه ،هدفمند یا هوشمند ،اوليه یا ابتدایی و ثانویه تقسيم میشود.
-1-1تحریم همهجانبه :در این نوع از تحریمها معافيتهای بشردوستانه در
نظر گرفته نمیشود؛ كلية كاالها و خدمات موردنياز مردم كشور هدف مورد
تحریم قرار میگيرد.
-1-2تحریم هدفمند یا هوشمند 7:در این نوع از تحریم ،اشخاص حقيقی
یا حقوقی دولتی و غيردولتی كه منشا رفتارهای دولتی میباشند موردنظر هستند
كه با مالحظات انساندوستانه مورد تحریم قرار میگيرند« .شورای امنيت میتواند

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان

حق بر سالمت شهروندان ایران بود .این پژوهش كاربردی است و ابزارهای
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با اعمال تحریمهای هوشمند جهت جلوگيری از جریان آزاد منابع مالی ،منابع
طبيعی و تسليحات اقدام نماید» (.)Malonel, 2005, p6
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

-1-3تحریم اولیه یا ابتدایی :این نوع از تحریمها تنها به محدودیت در
روابط بين دو كشور مربوط میشود.
-1-4تحریم ثانویه :در صورتی كه تحریمكننده بر دولتهایی كه با كشور
مورد تحریم به ایجاد رابطه مبادرت ورزیدند محدودیت و ممنوعيت اعمال نماید
تحریم ثانویه صورت میگيرد.
از دیدگاه داخلی و بينالمللی نيز امکان تقسيمبندی تحریمها وجود دارد.
-1-5تحریمهای خصوصی (ملی) :توسط افراد ،گروهها و تشکيالت
غيردولتی به منظور وادار كردن كشور خارجی یا اتباع آنان به انجام رفتار مشخص
یا بيزاری از رفتار یك دولت یا تابع آن صورت میگيرد.
-1-6تحریم دولتها علیه یکدیگر :به عنوان یکی از روشهای
غيردوستانه در سياست خارجی برای تحقق هدفها و تأمين منافع ملی قلمداد
میشود.
-1-7تحریمهای جمعی :شامل شورای امنيت سازمان ملل متحد و اعمالی
از سوی دیگر سازمانها و نهادها نظير اتحادیة اروپا.
تحریمها از منظر حوزههای مختلف به بازرگانی ،مالی و بانکی ،سرمایهگذاری،
آموزشی ،انتقال دانش ،سياسی ،نظامی ،ورزشی ،فرهنگی و افراد تقسيم میشود.
-1-8تحریم بازرگانی :به صورت كلی شامل محدودكردن واردات و
صادرات به كشور هدف است.
-1-9تحریم مالی و بانکی :شامل مسدودكردن داراییهای هدف ،ایجاد
محدودیت در دسترسی دولت مدنظر به بازارهای خارجی ،محدودیت یا ممنوع
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نمودن اعتبارها ،وامها و مسدود كردن پرداختهای انتقالی بينالمللی و بازرگانی
خارجی میباشد.
-1-11تحریم سرمایهگذاری :ایجاد ممنوعيت یا محدودیت در
سرمایهگذاری در كشور مورد هدف می باشد.
-1-11تحریم حملونقل :كلية ممنوعيتها و محدودیتها در حمل بار و
-1-12تحریم افراد :دانشمندان و متخصصان ،بازرگانان ،بانكداران و
ثروتمندان ،افراد مسؤول در پستهای تصدیگری دولتی مانند مسؤوالن
كشتیرانی را شامل میشود.
-1-13تحریم انتقال دانش و فنآوری :در این نوع از تحریمها فنآوری و
دانش كاالها و ابزار و تجهيزات جهت توليد انتقال نمییابد مانند تحریم
فنآوریهای توليد نفت ایران.
-1-14تحریم سیاسی :شامل اقداماتی همچون تعليق یا اخراج كشور از
سازمانهای بينالمللی ،منع حضور و شركت دیپلماتهای هدف تحریم در
كشورهای تحریمكننده یا ميزبان سازمانهای جهانی می باشد.
-1-15تحریم نظامی :واردات و صادرات یا مشاركت در توليد تمامی یا
تعدادی از كاالهای نظامی مورد تحریم قرار میگيرد« .آمریکا از سال  1007تا
 1001بيش از  10شركت در سراسر جهان را به اتهام فروش تسليحات به ایران
مورد تحریم قرار داده است» (.)Jin, 2008, p26
-1-16تحریم ورزشی و فرهنگی :منع شركت ورزشکاران هدف تحریم در
مسابقات بينالمللی ،منع شركت درنمایشگاه های فرهنگی مانند كتاب ،فيلم.

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان

كاال در حوزههای زمينی ،دریایی و هوایی است.

 / 11فصلنامه حقوق پزشكي

سال هشتم ،شماره بیستونهم ،تابستان 3131

-1-17تحریم آموزشی :ممنوعيت برگزاری كالسها و دورههای آموزشی
در كشورهای تحریمكننده و ارائة خدمات به آنها از مصادیق تحریم آموزشی
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

است.
-1-18تحریم مسافرتی :منع یا اعمال محدودیت بر مسافرت افراد حقيقی
و شهروندان كشور هدف تحریم به كشورهای دیگر مانند «نياز به انگشتنگاری
ایرانیها هنگام ورود به ایاالت متحده كه پس از آن دولتهای دیگری مثل
عربستان و امارات متحده عربی از این اقدام پيروی كردند» (احمدخانبيگی،
 ،7890ص.)1
 -2هداف تحریم
تحریمها به طور معمول اهداف زیر را دنبال میكند .الزم به ذكر است امکان
پیگيری یك هدف یا همزمان بيش از آن از سوی تحریمكنندگان وجود دارد.
 -2-1بیثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف« :مارگارت دوكسی»1
بيان میدارد :تحریمها در تغيير اساسی سياست نظامی و خارجی دولت هدف
موفق نخواهند بود» (نژندیمنش ،7837 ،ص )3برخی این نظر را مطرح نمودهاند
كه تحریمها باید به گونهای طراحی شوند كه بر مردم عادی یك كشور آسيب وارد
سازد تا آنان بر رهبران سياسی خود جهت تغيير سياستهایشان اعمال فشار
نمایند .اما این امر در مورد نظامهای غيردموكراتيك تأثيری ندارد؛ زیرا این قبيل
نظامها در معرض چنان فشاری از جانب مردم قرار نمیگيرند و به طور معمول به
هنگام مواجهه با یك مشکل خارجی ،حمایت جمعی قویتری نيز از دولت ،بسيج
مینمایند (.)Paul, 1998, p3
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-2-2تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف یا در مرحلة
خفیفتر تمایل به تأثیرگذاری در سیاستهای یک دولت اعم از داخلی یا
خارجی
-2-3تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاستهای برخالف
توجه به سابقة تجاوز به ایران ،تحت تحریم قرار گرفت»( .احتشامی،7839 ،
ص.)778
 -2-4پیشگیری از دستیابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصة
نظام بینالملل به توانمندیهایی که امکان خطرآفرینی برای صلح و
امنیت بینالمللی داشته باشد.
 -2-5نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاستهای یک کشور.
 -2-6برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاستهای
ناخوشایند تحریم کننده .تحریم ایاالت متحده عليه پرو در سال  7993با هدف
منصرف نمودن آن كشور از خرید هواپيماهای جنگنده از فرانسه از نمونههای آن
میباشد» (زهرانی ،7819 ،ص.)99
 -2-7جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمة جنگ .در
این خصوص «كالين كل» 8معاون مشاور وزیر دفاع آمریکا تا دسامبر  1077در
مقالهای در نشریة روابط خارجی 1در  1071تحت عنوان «زمان حمله به ایران
نيست» نوشته است اعمال تحریمهای سنگين و گستردة اقتصادی به جای اقدام
نظامی باید پی گرفته شود (.)Glaser, 2012, p22
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حقوق بینالملل یا منافع تحریمکنندگان« .عراق به دليل حمله به كویت با
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-2-8مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنة
تهدیدها.
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

-2-9ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن« .گرگوری
ميکس» 7ریيس دموكرات كميتة فرعی سياستگذاری بينالمللی پولی و بازرگانی
مجلس نمایندگان آمریکا از حاميان گفتوگوی مستقيم با ایران بر این باور است
كه گفتوگوی مستقيم با آن به تنهایی كافی نخواهد بود و تحریم میتواند به
عنوان بخشی از یك راهبرد جامع دیپلماتيك در توقف تالشهای ایران برای توليد
جنگافزار هستهای و در روابط دوجانبة ایران و آمریکا مورد استفاده قرار گيرد».
(شهيدی ،7833 ،ص)9
 -2-11مقدمهای جهت بهکارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل
متحد یا دول تحریمکننده .عدهای معتقدند تحریمها راه جلوگيری از بروز
جنگ است« .در تبيين چرایی وضع تحریمها توجه به این اصل مهم است كه اگر
راهحل نظامی كنار گذارده شود راهی جز تحریم باقی نمیماند» ( Zuckerman,

)2010, p16
 -3پیشینة تحریم های بین المللی و یکجانبه بر ایران از سال  1358تاا
1391
-3-1تحریمهای چندجانبه
-3-1-1تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد
-3-1-1-1قطعنامة 1696
این قطعنامه در  87جوالی  1009م 9( .مرداد  )7837تصویب شد .در اولين
پاراگراف قسمت اجرایی قطعنامة  7999آمده است برای ملزم كردن ایران برای
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توقف غنیسازی و الحاق به پروتکل الحاقی موافقتنامههای پادمان راهی جز
ارجاع موضوع به شورای امنيت و توسل به مادة  10منشور وجود ندارد.
-3-1-1-2قطعنامة 1737
قطعنامة  7181كه در  18دسامبر  1009تصویب شد به صورت آشکار به
تحریم انتقال دانش و فنآوری ،بازرگانی ،افراد و آموزشی مبادرت ورزیده است.
ورود و عبور افراد مرتبط با فعاليتهای هستهای مواظبت نمایند .در بند  71از
كلية دولتها میخواهد داراییهای افراد تحریمشده را مسدود كنند .بند  71از
دولتها خواسته از تدریس و آموزش اتباع ایرانی در حوزة هستهای خودداری
كنند.
-3-1-1-3قطعنامة 1747
این قطعنامه در  11مارس 1001م .تصویب شد در بند  1از كلية دولتها
میخواهد كه در مورد افراد مرتبط با فعاليتهای هستهای مراقبت نمایند كه در
حقيقت به تحریم مسافرتی و افراد به خصوص دانشمندان اقدام نمود .در بند،1
افرادی در حوزههای علمی ،سياسی و حاكميتی و شركتهای توليدی و خدماتی
كه به نظر شورای امنيت در فعاليتهای هستهای شركت میكنند را مورد تحریم
قرار میدهد (تحریم افراد و بازرگانی) .در بند  7میخواهد كه ایران به تأمين و
فروش یا انتقال مستقيم و غيرمستقيم سالح اقدام نورزد كه همان تحریم
تسليحاتی ایران میباشد .در بند  1از دولتها می خواهد كه متعهد به كمك مالی
و وام جدید به ایران نشوند (تحریم سرمایهگذاری).
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-3-1-1-4قطعنامة 1813
قطعنامة  7308در بند  8به مانند بند  7قطعنامة  7118از كلية دولتها
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

میخواهد در مورد ورود افراد مرتبط با فعاليتهای هستهای ایران مراقبت به عمل
آورند .شورای امنيت در این بند تحریم افراد و مسافرت را اعمال كرده است .بند
 ،7اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی اشارهشده در پيوست قطعنامه را تحریم
میكند .در حقيقت ،تحریم افراد سياسی و بازرگانی را تحميل نموده است .در بند
 9شورای امنيت از كلية دولتها عدم همکاری مالی ،بانکی و بيمهای در راستای
توليد و تکثير فعاليتهای هستهای ایران را میخواهد كه در حقيقت مجوز تحریم
مالی و بانکی كلی و بدون هدف بر مؤسسهها و بانكهای ایرانی است .بند 70
هوشياری كلية دولتها نسبت به فعاليتهای بانکی و مالی ایرانی به خصوص
بانكهای ملی ،صادرات و شعبههای خارج از ایران آنها را میخواهد .در بند 77
شورا از كلية دولتها بازرسی محمولههای به سمت ایران مظنون به حمل كاالهای
مرتبط با فعاليتهای هستهای را طلب میكند.
-3-1-1-5قطعنامة 1835
قطعنامة  7387تصویبی در  11سپتامبر 1003با یادآوری تعهدات موردنظر
شورای امنيت ،پنجمين قطعنامة رسمی عليه جمهوری اسالمی ایران است .از
ایران خواسته است مفاد قطعنامههای قبلی از جمله تعليق غنیسازی را اجرا
نماید.
-3-1-1-6قطعنامة 1887
قطعنامة  7331تصویبی  11سپتامبر 1009م .بدون نام ایران از تمامی
دولتها میخواهد كه به منع گسترش سالحهای هستهای متعهد و ضوابط و
احتياطهای الزم در خصوص بهرهبرداری از انرژی اتمی را رعایت نمایند .نکتة
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قابل توجه این قطعنامه بند  1آن است كه از تمامی دولتهای برخوردار از انرژی
هستهای میخواهد به معاهدة منع گسترش سالحهای هستهای بپيوندند و در
حقيقت این تکليفی برای همة دولتها اعم از هند ،پاكستان و اسرایيل میباشد.
-3-1-1-7قطعنامة 1929
این قطعنامه در  9ژوئن 1070م .تصویب شد .بند  3قطعنامه به تحریم
 77منشور است .در بند  73قطعنامه از دولتها میخواهد در صورتی كه اطالعاتی
در دست داشته باشند مبنی بر این كه كشتی ها و شناورهایی در حال حمل
كاالهایی هستند كه تأمين و فروش آنها طبق قطعنامههای تحریمی ممنوع است
از ارائة خدمات ذخيرهای مانند تأمين سوخت به كشتیها و شناورهای ایرانی یا
دارای قرارداد با ایران ممانعت به عمل آورند .بند  77و  71قطعنامه به دولتها
اجازه میدهد تا هواپيماها و كشتیهای مظنون را كه از ایران یا به طرف آن در
حال حركت هستند در قلمرو سرزمينی خود بدون اخذ مجوز در صورت وجود
اطالعات موثق 9مبنی بر وجود یکی از اقالم ممنوعشده در قطعنامههای قبلی و
 7919از دولت صاحب پرچم بازرسی كنند .قطعنامة  7919پر اثرترین قطعنامه
بر ایران است و مهمترین اثر آن تشدید تحریمهای یكجانبه میباشد.
-3-1-2تحریمهای اتحادیة اروپا بر ایران
اتحادیة اروپا تحریمهایی مستقل از تحریمهای شورای امنيت و آمریکا بر
ایران تحميل نموده است« .رویة شورای امنيت در مورد اعمال تحریمهای
اقتصادی سازمان كشورهای آمریکایی بر ضد هایيتی در سال  7997و تحریم
اقتصادی جامعة اقتصادی دولتهای افریقای غربی بر ضد ليبریا در سال 7991
كه به شکل سکوت همراه با رضایت بروز نمود حاكی از پذیرش این عقيده است
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كه سازمانهای منطقهای برای اعمال تحریمهای اقتصادی نيازی به كسب مجوز
از شورای امنيت ندارند» (شایگان ،7830 ،ص.)181
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

اتحادیة اروپا در تاریخ  11فوریه  18 ،1001آوریل  1 ،1001اوت 71 ،1003
ژوئن  1070به ترتيب همگام با قطعنامههای ،)1001(7111 ،)1009(7181
 )1070(7919 ،)1003( 7308به اتخاذ مواضع مشترك و همسو با شورای امنيت
سازمان ملل متحد مبادرت ورزید.
فهرست مهمترین تحریمهای اتحادیة اروپا بر ایران
ردیف

تاریخ تحریم

شماره تصميم شورا

7

 79آوریل 1001

118/1001

1

 71نوامبر 1009

(EU)No
1100/2009

8

 11ژوئن1070

-

1

 19ژویيه 1070

7

 17اكتبر1070

9

 11ژانویه 1077

-

1

 71آوریل 1077

(EU)No
359/2011

3

 11ژویيه 1077

-

9

 70اكتبر 1077

(EU)No
15307/2011

موارد كلی تحریم
افراد ،سياسی ،بازرگانی ،مالی و
بانکی
 17فرد دولتی و خصوصی73 ،
شركت و مؤسسة خصوصی و
دولتی -بازرگانی
 70فرد 701 ،شركت و
مؤسسه -مالی و بانکی،
بازرگانی ،حمل و نقل
افراد ،سياسی ،بازرگانی ،مالی و
بانکی
 17فرد 13 ،شركت و مؤسسه-
مالی و بانکی
بازرگانی ،سرمایهگذاری (
پتروشيمی)
 81مقام قضایی و امنيتی-
بازرگانی ،مالی و بانکی
افراد ،حمل و نقل ،مالی و
بانکی
 19مقام قضایی و امنيتی
بازرگانی -مالی و بانکی

70

 11نوامبر 1077

-

 100شخص حقيقی و حقوقی

77

 7دسامبر 1077

-

 73فرد حقيقی و حقوقی717،
شركت و مؤسسه -بازرگانی،

(EU)No
668/2010
(EU)No
961/2010

علت تحریم
فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای
نقض حقوق
بشر
فعاليت
هستهای
نقض حقوق
بشر
فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای
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78

 18مارس
1071

71

 77اكتبر 1071

(EU) No
267/2012

-

مالی و بانکی
بازرگانی (خرید نفت ایران)
مالی و بانکی (تحریم بانك
مركزی ایران)
 779فرد 811 ،شركت
نهاد
مؤسسه،
بازرگانی،
حاكميتی و نظامی ،دانشگاه و
بانك
تحریم خرید گاز ،فروش
فلزات ،كسب مجوز از اروپا
برای هر گونه معامله با
بانكهای ایرانی

فعاليت
هستهای
فعاليت
هستهای

فعاليت
هستهای

الزم به ذكر است اقدامات اتحادیة اروپا عليه بانك مركزی ایران ،نقض
مصونيت دولتهای خارجی بر اساس حقوق بينالملل و به خصوص عهدنامة
مصونيتهای دولتها و اموال آنان تصویبی سال  1001سازمان ملل میباشد كه
به یقين در حقوق بينالملل عرفی وارد شده است .همچنين اقدام مذكور نقض
اصول صندوق بينالملل پول میباشد .تبصرة الف بند  1مادة  3صندوق مذكور
بيان میدارد كه هيچ كدام از دولتهای عضو بدون تصویب صندوق نباید
محدودیتهایی بر پرداختها و انتقال پول در سطح بينالمللی به وجود آورند»
(.)Dupont, 2012, p33
-3-2تحریمهای یکجانبه علیه ایران
-3-2-1تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران از سال 1358
تحریمهای آمریکا جزئی از تحریمهای یكجانبه است .ایاالت متحده،
اقدامات ایران در زمينة هستهای را برای جامعة بينالملل خطرناك میداند و
هدف خود را توقف این برنامهها اعالم كرده است .اما هميشه برای آن دولت توقف
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برنامههای هستهای مهم نبوده چنانچه در دهة  7930به پاكستان كمكهای
اقتصادی مینمود با وجود قوانينی كه چنين كمكهایی به دولتهایی كه درصدد
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

به دست آوردن فنآوری سالحهای هستهای هستند را منع میكرد.
جدول تعدادی از تحریمهای مهم اعمالی از سوی ایاالت متحده علیه ایران و
شرکتهای خارجی پس از 1979م.
تاریخ تحریم
71
نوامبر7919
 71آوریل
7930
 79آوریل
7930
 71نوامبر
7930
7938
 19اكتبر
7931
7998

نام یا نهاد تحریمكننده
دستور اجرایی 71710

مورد تحریم/تحریمشوندگان
توقيف دارایی های ایران در آمریکا

دستور اجرایی 71777

واردات از ایران و نقل و انتقال مالی

دستور اجرایی 71107

صادرات به ایران (غير از غذا و دارو)

بخش  811قانون
گسترش بازرگانی
قطع جریان هرگونه
كمك
قانون كنگره
عدم تکثير تسليحات
ایران – عراق
دستور اجرایی 71917
دستور اجرایی 71979

واردات نفت خام و مشتقات آن
دسترسی ایران به تسليحات یا تجهيزات دارای
استفاده دوگانه
واردات از ایران و صادرات  71نوع كاال با قابليت
استفادة نظامی
تحویل كاالها یا فنآوری مورد استفاده در سالح
های متعارف (شركت های آمریکایی ،ایرانی)
سرمایهگذاری شركتهای آمریکایی
ممنوعيت كامل سرمایهگذاری و داد و ستد
بازرگانی نفت و سرمایهگذاری در ایران (كليه
شركتها)

 19اوت 7991
 9مه 7997
 7آگوست
7999
 71مارس
1000

قانون منع تکثير
تسليحات كشتار جمعی

كلية اشخاص حقيقی و حقوقی

 17ژانویه
1001

قانون توقف تجهيز نظامی
ایران

فروش یا دستیابی ایران به قطعات هواپيماهای
نظامی و موشکی

قانون تحریم بنزین ایران

كلية شركتهای فروشندة بنزین

قانون اختناق سایبری در

كليه شركتهای فروشنده نرم افزار به ایران

 13آوریل
1009
 17جوالی

ایسا (ایلسا) داماتو
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 71دسامبر
1009
 71ژوئن
1070
 18مه 1077

وزارت خزانهداری
دستور اجرایی 78711

وزارت خزانهداری

نوامير 1077

وزارت خزانهداری

 13ژوئن1071

كنگرة آمریکا

 7دسامبر
1071

كنگرة آمریکا

فوریه 1078

كنگرة آمریکا

كليه شركتهای فروشنده نرمافزارهای فيلترینگ
شركتهای فعال در حوزة نفت ،گاز و پتروشيمی
تحریم تعدادی از بانكها (در مجموع  10بانك
ایرانی)
محروميت اخذ مجوز صادرات به آمریکا (شركت
تابعة گروه برادران افر اسرایيل به دليل حمل نفت
ایران)
شركت هواپيمایی ایران ایر -ماهان ،هما ،ایران
ایرتور
دولتهای خریدار نفت ایران غير از چند دولت به
ازای كاهش خرید نفت
ممنوعيت بازرگانی طال ،فوالد ،آلومينيوم با ایران از
طرف كلية دولتها و ارائة ارز و طال در ازای
واردات نفت از ایران
جلوگيری از دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش
نفت .تحریم مشتریان نفتی ایران در صورت عدم
كاهش خرید نفت ایران

«بسياری معتقدند كه اقدام ایاالت متحده در اعمال قوانين خود نسبت به
رفتارهایی كه در سایر كشورها انجام میگيرد بيانگر نوعی مداخلة غير قابل قبول
در حقوق حاكميتی آن كشورها میباشد» (.)Nicholas, 2009, p1426
-3-2-2تحریمهای سایر دولتها علیه ایران
در خصوص تحریمهای سایر دولتها بر ایران باید اشاره كرد كه  701دولت
به عالوة اتحادیه اروپا در خصوص تحریمهای ایران به كميتة تحریمهای شورای
امنيت گزارش ارسال كردهاند .كشورها در راستای تبعيت از تحریمهای سازمان
ملل متحد به اعمال تحریم بر ایران مبادرت نمودند .در جدول زیر مهمترین موارد
تحریمی از سوی تعدادی از دولتها آورده شده است.
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مهمترین تحریمهای یکجانبه از سوی دولتهایی غیر از آمریکا

تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

دولت
آذربایجا
ن
استراليا
آلمان
امارات
م.ع
بریتانيا
بلژیك
تركيه
چين

روسيه

ژاپن

سنگاپور
سویيس

عربستان
فرانسه

كره
جنوبی

تحریم (ممنوعيت ها ،محدودیت ها) و زمان شروع تحریمها
اعمال محدودیت در ارتباطهای ترانزیتی ،تعامالت بانکی و مالی ()1009
بازرسی كشتیهای ایرانی ( ،)1071خودداری از احداث خط لولة گاز طبيعی ایران
به پاكستان و هند ()1071
قطع معامالت ارزی با ایران  ،قطع همکاریهای فنی با بانك مركزی ()1003
توقيف و اعمال مانع بر انتقال محمولههای دارای كاربرد دوگانه به ایران (،)1077
اعمال محدودیتهای در نقل و انتقالهای مالی ()1077
مسدود نمودن حسابهای بانك صادرات و ملی توسط بانك باركليز ،كاهش بيمة
كشتیهای ایرانی ( ،)1003ممنوعيت انتقال سوخت به هواپيماهای ایرانی () 1009
قطع معامالت ارزی با ایران ( ،)1003دستگيری دو ایرانی به اتهام ارسال قاچاق
لوازم و تجهيزات نظامی هوایی ()1077
كاهش خرید نفت از ایران ( ،)1071بازرسی از هواپيماهای ایرانی ()1077
منع افتتاح اسناد اعتباری برای بازرگانان ( ،)1003عدم انتقال پول نفت به ایران و
اجبار آن به دریافت كاالی چينی ( ،)1070عدم ایفای تعهدات در حوزة پتروشيمی
و نفت و گاز ()1070
عدم ایفا تعهدات قراردادی (عدم تحویل سامانة موشکی اس  -1070 )800همراهی
كامل در راستای اجرای قطعنامههای شورای امنيت ( 1003به بعد) ،مسدود نمودن
داراییهای برخی اشخاص حقيقی ایرانی.
كاهش خرید نفت از ایران ( ،)1071ضبط داراییهای شركتهای ایرانی(،)1077
خروج از طرحهای نفتی ایران ( ،)1070قطع همکاری مالی با بانكهای ایرانی
()1077
كاهش خرید نفت از ایران ( ،)1071توقيف كشتیهای ایرانی ()1071
تحریم مالی و بازرگانی در بخشهای پتروشيمی ،تجهيزات ،ارتباطات ،فلزات
( ،)1071قطع واردات نفت از ایران ( ،)1070ممنوعيت انتقال سوخت به
هواپيماهای ایرانی () 1070
اعمال محدودیت در روابط بازرگانی ()1077
اعمال ممنوعيت در همکاریهای علمی ( ،)1003قطع همکاری با شركتهای
خودروسازی ایرانی ( ،)1009قطع خدمات مالی و بيمهای ( )1077صدور احکام
قضایی عليه ایران ناشی از فضای تحریم
محدودیتهای مالی و بازرگانی با ایران ( ،)1070مسدودنمودن داراییهای ایران
( ،)1070كاهش خرید نفت از ایران ( ،)1071قطع همکاری خودرویی با ایران و
كاهش همکاری نفتی و پتروشيمی ()1077
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مجارستا
ن
نروژ

لغو حضور هيأت نمایندگی ایران در نمایشگاه صنایع دفاعی مالزی (،)1003
محدودیت در صادرات (روغن پالم ) به ایران ( ،)1070كاهش خرید نفت از ایران
()1070
اعمال محدودیت در پرواز هواپيمای ایرانی ()1071
عدم ایفا تعهدات قراردادی (عدم ساخت و تحویل قایقهای تندرو در ،)1077
محدودیت در صادرات به ایران
اجرای قطعنامههای شورای امنيت و ممانعت از پذیرش دانشجویان ایرانی ()1003

هند

نظارت بر بانكهای ایرانی ( ،)1003كاهش خرید نفت از ایران ()1077

هنگ
كنگ

اعمال محدودیت جهت شركتهای كشتیرانی ایرانی ()1070

 -4تعریف و مفهوم حق بر سالمت
جهت بحث و بررسی در خصوص حق بر سالمت در ابتدا باید حقوق بشر
تعریف شود زیرا حق بر سالمت از مؤلفههای آن میباشد .حقوق بشر به عنوان
تضمينات بنيادین اخالقی است كه انسانها در هر جایی و با هر فرهنگی
صرفنظر از مذهب ،نژاد ،رنگ ،جنسيت ،عقاید ،افکار سياسی و پایگاه اجتماعی به
این دليل كه انسان میباشند از آن برخوردارند.
حقوق بشر نظر به جسم و تفکر دارد« .جسم» نشانة حق انسانها در
برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی (نسل دوم) و «تفکر» نشانة حق
انسانها در تحقق و به فعل درآوردن حقوق مدنی و سياسی (نسل اول) میباشد.
حق بر سالمت در حوزة اول قرار میگيرد.
«سالمت ،امروزه به عنوان یك حق بشری پایه محسوب میشود از آنجا كه
محافظت از سالمت مردم در حکم یك مسؤوليت عمدة حاكميت تلقی میشود،
بنابراین مراقبتهای بهداشتی یك وجه مهم سياستگذاری و مدیریت مدنی را
تشکيل میدهد»(.)Aneski, 2005, p442

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان

هلند
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سالمتى یك موضوع چندبعدى است -تعریف سازمان بهداشت جهانی با سه
بعد سالمتى -جسمی ،روانى و اجتماعى است ولى ابعاد دیگرى هم مىتوان براى
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

آن تعيين كرد؛ ابعاد روحی ،عاطفى ،شغلی و سياسی .با رشد دانش این فهرست را
مىتوان گسترش داد.
 -5مفهوم حق بر سالمت در اسناد بینالمللی
اولين تجلی ضمنی حق بر سالمتی را در مادة  77منشور سازمان ملل متحد
( )UNC, 1945میتوان مشاهده نمود .در مقدمة اساسنامة سازمان بهداشت
جهانی ( )WHO, 1946بهرهمندی از باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی،
یکی از حقهای بنيادی هر انسانی شناخته شده است .مادة  17اعالمية جهانی
حقوق بشر ( )UDHR, 1948به حق بر سالمتی تأكيد ورزیده است .مادة 71
ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )I.C.E.S.C.R,1966حق
هر فردی را به بهرهمندی از باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی جسمی و
روانی به رسميت میشناسند .مادة  7كنوانسيون محو كلية اشکال تبعيض نژادی
( )CEFSD, 1965دولتهای عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به
سالمتی عمومی ،مراقبت پزشکی ،تأمين اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمين
كنند .مادة  71كنوانسيون محو كلية اشکال تبعيض عليه زنان
( )CEAFDAW,1979دولتهای عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در
جهت تضمين دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سالمتی نموده
است.
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 -6تعهدات دولتها در قبال حق بر سالمتی
تعهدات دولتها در قبال حق بر سالمتی ،نظير هر حق بشری ،دارای سه بعد
است :تعهد به احترام 1،تعهد به حمایت 3،و تعهد به ایفاء 9،تعهد به احترام در
خصوص حق بر سالمتی بدان معنی است كه دولتها در مسير بهرهمندی از این
حق ،موانع و محدودیتهایی برای افراد یا گروههایی از افراد ایجاد ننمایند یا آن
تعهد به حمایت نيز در واقع ناظر به تعهدات دولتها بهه حفهو و حمایهت از
حق بر سالمتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط اركان یا مؤسسات دولتی یا
اشخاص خصوصی است .تعهد به ایفاء حق بر سالمتی نيز به معنی انجام اقهداماتی
ضروری برای برآورده ساختن نيازهای افراد درخصوص سالمتی است .همچنين در
حوزة قلمرو تعهدات دولتها نيز چند تعهد كلهی از جملهه تعههد بهه مسهاعدت و
همکاری بينالمللی
( )CESCR, 1966و تعهد به احترام ( )General Comment No. 14و تعهد
به شناسایی ( )General Comment, Para. 41.را میتوان ذكر نمود كه دولتهها
ملزم به پایبندی به آنها نيز میباشند.
 -7تعهد دولت ایران نسبت به حق بر سالمت
دولت ایران ،ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگهی ()7999
و برخی دیگر از اسناد بينالمللی مهم نظير كنوانسيون حقوق كهودك ( )7939را
نيز مورد تصویب قرار داده است( ،مهرپور ،7838 ،ص )171بها توجهه بهه مهادة 9
قانون مدنی كه تعهدات بينالمللی مهورد نظهر ایهران را هماننهد قهانون موضهوعه
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كه موانع موجود و محدودیتهای جاری را مرتفع سازند.
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دانسته ،بنابراین متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راسهتای تحقهق
حق مزبور است.
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

در خصوص حق بر سالمتی از جمله مهمترین اقدامات تقنينی مهیتهوان بهه
بند  71اصل  8قانون اساسی اشاره نمود كهه در آن پهیریهزی اقتصهاد صهحيح و
عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سهاختن ههر
نوع محروميت در زمينههای تغذیه ،مسکن ،كار و بهداشت و تعمهيم بيمهه جههت
نيل به اهداف حکومت اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .اصل بيستم نيز حقوق
یکسان اقتصهادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی زن و مهرد را بها رعایهت مهوازین اسهالم
شناسایی نموده و بند  1اصل  17نيز تضمين ایجاد بيمهة خهاص بيوگهان و زنهان
سالخورده و بیسرپرست را تکليف دولت دانسته است .اصل  19نيز برخهورداری از
تأمين اجتماعی و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتههای پزشهکی بهه
صورت بيمه و غيره را به عنوان حقی همگانی به رسميت شناخته است و دولتها
را مکلف نموده است كه از محل درآمدهای عمهومی و نيهز درآمهدهای حاصهل از
مشاركتهای مردم ،آن را برای یكیك افراد كشور تأمين كنهد( .هاشهمی،7831،
ص )139همچنين قوانين عادی متعددی نيز نظير قانون تهأمين زنهان و كودكهان
بیسرپرست مصوب  7817/3/11و  ...به تصویب رسيده است تا سالمت جسمی و
روحی افراد جامعه را تأمين و تضمين نماید.
 -8پیشنیازها و زمینههای تحقق حق سالمت
-8-1ترویج هدفگرایی( ،عدم پوچگرایی) ،نهادینهشدن ثروتزایی
برای این كه شهروندان به حق سالمت واقف باشند و برخورداری از زندگی
سالم با وجود رفاه را حق خود بدانند الزم است در طول زندگی برای خود اهدافی
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منظور نمایند كه البته در رأس آن زندگی بر اساس ضوابط علمی و بهداشتی باید
باشد .هدفگرایی و دوری از پوچگرایی و راضی نبودن به شرایط ناسالم و غير
علمی (استاندارد) به نظر نگارندگان از جمله راههای مهم پیگيری و تحقق حق
سالمت شهروندان میباشد .از آنجایی كه اجرای بسياری از طرحهای بهداشتی و
مرتبط با حق سالمت انسانها نياز به تجميع سرمایه دارد بنابراین ثروتزایی و
حق بر سالمت میباشد.
-8-2برطرفکردن عوامل خطرساز داخلی و خارجی
در واقع صحيح است كه مراقبتهای پزشکی میتوانند باعث طول عمر یا
بهبودی از یك بيماری جدی شوند ولی آنچه برای سالمت جمعيت مهم است،
شرایط اجتماعی و اقتصادی است كه باعث میشود مردم بيمار شوند یا نياز به
مراقبت پزشکی داشته باشند .مسایل اجتماعی و مشکالتی نظير فقر ،بيکاری و
بیسوادی ،به طور قطع به عنوان مشکل در تمام كشورهای دنيا با ابعاد مختلفی
وجود دارند .یکی از زمينههای تحقق حق سالمت انسانها برطرفكردن آسيبها
و رفع آسيبپذیریها توسط دولتهای متبوع آنان و دفع تهدیدهای خارجی است
كه به طور كامالً واضح تهدیدات خارجی یا بروز جنگها تأثير مستقيم بیواسطه
مخرب بر حق سالمت انسانها خواهد گذاشت.
-8-3برخورداری از سامانة بهداشتی دفع فضوالت
یکی از پيشزمينههای حق بر سالمت و زندگی با ضابطه كه بهداشت بر آن
حاكم باشد دسترسی به سرویس بهداشتی و برخورداری شهر و روستا به سامانة
دفع فضوالت میباشد« .طبق گزارش برنامة پایش مشترك سازمان بهداشت
جهانی و یونيسف در  1070با عنوان« :پيشرفت در بهداشت و آب آشاميدنی»،
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همچنان حدود  %89از جمعيت جهان یا بيش از  1/9ميليارد نفر به سرویس
بهداشتی ارتقاءیافته دسترسی ندارند» (.)www.unicef.org
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

-8-4محیط زندگی سالم در دوران کودکی
دوران كودكی در رشد جسمی ،روانی و تربيتی انسانها نقش مؤثری دارد.
هرچقدر شاخصهای سالمت در این دوران كاملتر باشد دوران بعدی زندگی
انسانها بهتر میشود .ایجاد محيط آموزشی ،تربيتی در خانواده و وجود هوای
پاك و نبود آلودگیها اعم از صوتی و جسمی باعت تحقق حق سالمت كودكان
میشود .یکی از عوامل مضر سالمت كودكان به خصوص در شهرها آلودگی هوا
میباشد« .پژوهشها نشان میدهند زندگی در مجاورت بزرگراههای پررفت و آمد
با نرخ سرطان در كودكان ارتباط مستقيم دارد ،به طوری كه كودكان ساكن در
منازل مجاور خيابانهایی كه بالغ بر  10هزار خودرو در آن به طور روزانه تردد
میكنند ،حدود  9برابر بيشتر از دیگر كودكان در معرض آسيب هستند .دليل
اصلی سرطان خون در كودكان و بزرگساالن ،تأثير هيدروكربنهای حلقوی از
جمله بنزن است كه منبع عمده انتشار آنها خودروها

هستند.

()http://pr.iauksh.ac.ir
 -9شاخصهای حق بر سالمت
سالمتی را در معنی مضيق میتوان به كاركرد متعارف و صحيح یك عضو به
دور از بيماری یا ناهنجاری اطالق نمود در حالی كه در معنی موسع ،سالمتی به
معنی داشتن وضعيت رفاه كامل جسمانی ،روانی و اجتماعی است كه فقدان
بيماری جزئی از آن محسوب میشود .حوزههای بسيار متنوع و متعددی در تحقق
و تداوم وضعيت سالمتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن دخيل میباشند
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نظير محيط زیست سالم ،آب سالم ،تعذیة سالم ،شرایط كاری و حرفهای نظافت،
بهداشت و  ...كه چنين امری موجب ارتباط تنگاتنگ حق سالمتی با سایر حقوق
بشری نظير حق حيات ،حق بر غذا ،مسکن و  ...بوده و عالوه بر این وضعيت «حق
مزبور را بسيار شکننده و لرزان نموده كه همواره در معرض تهدید و آسيب است و
این امور نيز به دشواری تعریف سالمتی و حق مزبور دامن زده است».
-9-1دسترسی به آب آشامیدنی سالم
با توجه به آن كه دو سوم بدن از آب تشکيل شده است استفاده از آب
آشاميدنی سالم برای ادامة حيات بر هيچكس پوشيده نيست .به گفتة محققان آب
بهتر از هر نوشيدنی دیگر مانند قهوه یا چای است .راز نوشيدن آب در مادهای با
نام «فالونوید» 70نهفته است .این ماده نوعی اكسيدان پولی فنول است كه از
تخریب سلولهای بدن جلوگيری میكند .این ماده از فرسوده و نابود شدن
سلولهای ماهيچهای قلب و بروز و تشکيل تومورها جلوگيری به عمل میآورد.
«آب ناسالم و غيربهداشتی ساالنه موجب مرگ بيش از  7/7ميليون كودك زیر
پنج سال در اثر ابتال به بيماری اسهال میشود».
()http://shahrzadpress.com
آب آلوده عامل بسياری از مرگوميرها در دنيا است .مصرف آب ناسالم عالوه
بر مرگ ومير كودكان میتواند منجر به آسيبهای هميشگی در رشد جسمی و
عقلی آنها شود.
-9-2تأمین دارو و تجهیزات پزشکی
مادة  17اعالميه جهانی حقوق بشر بر حق بهداشت اشاره مهیدارد .هرگونهه
تحریم اقتصادی كه حق حيات را در مفهوم گستردة آن شامل حق برخهورداری از

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان
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استاندارد (ضوابط) مناسب زندگی ،غذا ،دارو ،خدمات درمانی ،پوشهاك ،مسهکن و
سایر ضروریات اوليه برای هر انسان به صورت كلی یا جزئی خدشهدار سازد ناقض
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

این حق محسوب خواهد شد.
دسترسی به انواع دارو و تجهيزات پزشکی برای كشف بيماریها و درمان آن،
جلوگيری از گسترش بيماری در بدن بيمار و سرایت به دیگران یکی از راههای
تحقق حق سالمت انسانها میباشد این مسأله در ایران مهمتر میباشد با توجه به
آنكه طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ،كشور ایران در سال  1071از لحاظ
مصرف دارو در  10كشور نخست دنيا بوده و دومين كشور در آسيا بعد از چين
است ).(www.who.int
-9-3تحقق امنیت غذایی (تغذیة سالم)
تغذیة سالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروههای غذایی مختلف كه
نيازمند برنامهریزی و هدفگذاری برای مصرف گروه های متنوع غذایی است.
تغذیة سالم به دالیل زیر مهم است:
« -7غذاهای سالم تأمينكنندة مواد مغذی موردنياز بدن است .مواد مغذی
عالوه بر تأمين انرژی بدن ،در حفو عملکرد مغز ،قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.
 -1تغذیة سالم خطر ابتال به بيماریها را كاهش میدهد.
الف .مصرف بيشتر ميوهها و سبزیجات خطر ابتال به دیابت ،فشار خون باال و
برخی از انواع سرطان را كاهش میدهد؛ ب .مصرف كمتر چربیهای اشباع
(روغنهای جامد) خطر افزایش كلسترول خون را كاهش میدهد؛ ج .مصرف كافی
كلسيم و ویتأمين دی از پوكی استخوان پيشگيری میكند -8 .تغذیة سالم ،در
كنترل و بهبود عالیم بعضی از بيماریهای مهم نيز كمككننده است .رعایت
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برنامة غذایی متعادل و تغذیة سالم در سالم ماندن افراد نقش اصلی را بازی می
كند (تقدمی)10 :7811 ،
-9-4اشتغال
اشتغال صرفاً بحثی اقتصادی یا از الیههای مدیریت و سياستهای كالن
دولتی نيست .تحقق كار و وجود آن به نحوی كه برای كلية كسانی كه متقاضی
عالوه بر بروز مشکالت اقتصادی ناشی از عدم درآمد ،به وجودآورندة معضالت
اجتماعی و تربيتی و گرایش به ارتکاب جرم میباشد .كار ،فرد را در زندگی تحت
یك برنامة منظم و منسجم قرار میدهد و در ضمن بروز خالقيت و نوآوری موجب
روابط اجتماعی و معاشرت با دیگران میشود.
-9-5محیطزیست سالم
تحقق محيطزیست سالم و تالش برای حفاظت از آن و عدم تخریب و آلوده
نمودن وظيفهای برعهدة كلية اتباع اعم از مسؤوالن و دیگر شهروندان است .قانون
ایران در این خصوص بسيار جدی وارد شده است چنانچه اصل  70قانون اساسی
تأكيد میكند كه در جمهوری اسالمی ،حفاظت محيطزیست ،وظيفة عمومی
تلقی میشود و فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيطزیست یا
تخریب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند ،ممنوع است.
عالوه بر آنكه همگان باید دغدغة برخورداری از محيطزیستی سالم را داشته
باشند قانون در خصوص كسانی كه با اقدام خود زمينة بروز خسارت و ضرر به
محيطزیست را به وجود میآورند سکوت ننموده و امکان برخورد قانونی و
پیگيری قضایی را به وجود آورده است.
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-9-6مسکن مناسب و بهداشتی
از شاخصهای حق سالمت وجود خانههایی است كه از ویژگیهای درحال
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

اشاره برخوردار باشد .ایجادگر فضای خصوصی برای خانوادهها باشد؛ از امکانات
حداقلی اما الزم برای هر خانة مستقلی برخوردار باشد به نحوی كه احتياج ها و
نيازهای اساسی جسمی و روانی افراد را تأمين كند .در صورت بروز بيماریهای
واگيردار در سطح جامعه با وجود مسکن مستقل و مناسب از انتقال آن به
خانوادهها جلوگيری كند و مانع بروز سوانح و حوادث شود.
«یك مسکن بهداشتی ،از نظر موقعيت ساختمان ،وضعيت آب آشاميدنی،
دفع مدفوع و فاضالب ،جمعآوری زباله قابل قبول است و مشخصات ساختمان از
نقطهنظر نور ،تهویه ،حرارت ،رطوبت و سر و صدا آن چنان باید باشد كه سالمت
جسمی و روحی ساكنين را تأمين كند» (نشریة آوای سالمت یزد،7833 ،
ص.)70
-9-7هوای پاک
هوای پاك از شاخصهای مهم حق سالمت میباشد .در بيان اهميت هوای
پاك همين قدر كافی است كه بگویيم اگر به مانند آب آشاميدنی سالم ،هوای
پاك وجود نداشته باشد حيات انسانها كه مهمترین امر در دنيا میباشد از بين
خواهد رفت .از آنجا كه آالیندههای زیستمحيطی ،انسان عصر حاضر را مورد
تهدید قرار داده است ،پرداختن به این موضوع در آستانة آلودگی باال و غيرقابل
تحمل هوا در شهرهای بزرگ از شاخصهای مهم حق سالمت ،مهم میباشد.
شاخصهای مذكور باعث خواهد شد تا زندگی شرافتمندانه و سالم شهروندان
تحقق یاید و در نتيجه شادی بر جریان زندگی مردم حاكم باشد.
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 -11تأثیرتحریمها بر پیشنیازها (زمینهها) و شاخصهای حق بر سالمت
-11 -1بر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی
«در ایران نظام ارائة مراقبتهای بهداشتی اوليه در چند دهة اخير توسعة
قابل توجهی یافته اما الزم است در قالب برنامة اصالحات در نظام سالمت كشور
در جهت كاهش نابرابریهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی قدمهای اساسی
تأمين دارو و تجهيزات پزشکی است اثر منفی گذاشته است .در بسياری از موارد،
مانعی بر ورود داروهای خاص شده و همچنين موجب كندی ورود دارو و
تجهيزات ،ورود داروهای تقلبی و بیكيفيت و افزایش قيمت بقية داروها شده
است .با تشدید تحریمهای مالی بر كشور ،شركتهای خارجی از فروش مواد اوليه
داروها به ایران خودداری نمودند .به فرض درستبودن توليد  91درصد داروها در
داخل كشور اما تا  90درصد مواد اوليه داروهای توليدی از خارج وارد میشود.
()http://ccerci.ac.ir
به خصوص آن كه بسياری از مواد اوليه داروها مواد شيميایی میباشند كه
دارای مصرف دوگانه است از این رو شركتهای خارجی از بيم مصرف آن در
صنایع نظامی آن مواد را به ایران صادر نمیكنند .به عنوان مثال مادة اولية ( P2

 )S5كه یك مادة شيميایی و دارای مصرف دوگانه است .البته به دليل پيشگفته
و تحریمهای مالی و بانکی امکان انتقال مواد اوليه كه صرفا در داروسازی به كار
میرود نيز سخت شده است.
امکان واردات دارو در موارد زیادی به دليل تحریمهای مالی و بانکی وجود
ندارد هرچند كه دارو تحریم نشده است .این امر منجر به نبود و كمبود دارو در
مقاطعی و گرانی دارو شده است .عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس (دورة
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هشتم ،جمشيد زهی) با اشاره به موانع و مشکالت داروسازان و واردكنندگان در
تهية دارو اظهار داشت :ایجاد تحریم عليه ایران موجب بروز تالطم و افزایش
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

قيمت این محصول در بازار شده است)http://www.tabnak.ir( .
تحریمها باعث شده است به دليل عدم ارتباط با شركتهایی كه به فروش
تجهيزات پزشکی با كيفيت اقدام میكنند ،مواد و تجهيزات مورد استفاده توسط
پزشکان از كيفيت باالیی برخوردار نباشد .ریيس جامعة جراحان كشور (ایرج
فاضل) میگوید« :با اشاره به آثار تحریمها در كمبود برخی داروها و تجهيزات
پزشکی اكنون برخی جراحان برای عمل جراحی از نخهای نامرغوب چينی
استفاده میكنند كه فاقد هرگونه كيفيتی است و در بيشتر مواقع پس از جراحی
و دوختن شکم بيمار ،نخ پاره میشود و بيمار باید بار دیگر تحت عمل جراحی
قرار گيرد.)http://www.tebyan.net( .
تحریمها به همراه متغيرهای دیگر موجب شده است تا از به روز نمودن و
هزینه در امور بيمارستانی و تجهيزات خودداری شود .این امر به دليل نياز به
صرف هزینه در امور الزم و واجبتر چون واردات دارو است كه به دليل تحریمها
با افزایش هزینه مواجه شده است« .حدود  10درصد تختهای بيمارستانی كشور
فرسوده هستند .در برخی استانها از جمله تهران این تعداد بيشتر است و به 37
درصد میرسد .بيمارستانهای تهران فقط به جمعيت ساكن در این شهر خدمت
ارائه نمیدهند بلکه بيش از  10درصد كسانی كه در بيمارستانهای تهران بستری
میشوند از شهرستانها مراجعه میكنند .در صورت بروز بالیای طبيعی در تهران،
بيمارستانها ،تخریب شده و پزشکان و پيرانپزشکان شاغل در آنها صدمه
خواهند دید (روزنامة همشهری 17 ،آبان  ،7890ص.)9
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ریيس دانشگاه علوم پزشکی شيراز (محمدهادی ایمانيه) دربارة كمبود و
فرسودگی تجهيزات پزشکی در كشور اعالم داشت« :عالوه بر دارو ،تجهيزات
پزشکی نيز با مشکالتی مواجه است؛ به عنوان مثال گاز هليوم موردنياز برای
دستگاههای ام.آر.آی با كمبود رو به رو میباشد (.)http://www.sinanews.ir
زهرا شریف ،داروساز و دارای تجربة بازرسی از داروخانهها با تأكيد بر ورود
داروها اشاره میكند و میگوید« :كشور در تابستان  7891با موضوع ورود
پنیسيلين چينی كه از شبکة غيرمجاز وارد سامانة دارویی ایران شده بود،
مواجه شد؛ دارویی كه حتی منجر به مرگ یکی از بيماران نيز شد ،این
داروها اغلب قاچاق هستند» .شریف میگوید« :گاهی داروی مشخصی كه
سابقة استفاده در آمریکا نيز دارد به ایران میآید ،غافل از اینكه این دارو
همان مواد اوليه را ندارد ،اغلب داروهای مشکلدار و بیكيفيت از شبکههای
غيررسمی وارد كشور میشود» (.)http://shahrvand-newspaper.ir
 -11 -2بر امنیت غذایی (تغذیة سالم)
در پی مشکالت ناشی از نقل و انتقال پول به دليل تحریمها و عدم واردات
كنجاله كه پس از روغنكشی از دانههای روغنی مثل سویا به دست میآید ،قيمت
گوشت ،مرغ و مواد لبنی به طرز محسوسی افزایش یافت .گرانی كاالهای اساسی و
پروتئينی مثل گوشت مرغ باعث كمبود مواد غذایی موردنياز متابوليسم انسان
میشود كه نتيجة آن ناتوانی فکری و جسمانی نسل حاضر و آینده میشود .مسألة
مذكور موجب حذف تعدادی از مواد غذایی و كاهش مصرف پروتئين شده كه این
امر با توجه به گرانی بسيار زیاد شير ،مرغ و كلية مواد خوراكی بر رشد جنين،
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خردساالن ،كودكان و كهنساالن تأثير منفی بيشتری بر بقية گذاشته و موجب
نقض حق سالمت شهروندان ایرانی شده است.
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

گرانی گوشت قرمز و كاالهای اساسی موجب دقت كمتر در مصرف مواد سالم
میشود .تورم باال (البته با روی كار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ اقدامات توليدی و
شروع مذاكرات جدی ميان ایران و دولتهای تأثيرگذار در نظام بينالملل ،رشد
تورم كاهش یافته است) .به خصوص در مورد كاالهای اساسی با توجه به تأثيری
كه بر خانوادههای قشر ضعيف جامعه دارد موجب تغيير الگوی مصرف آنان شده
است كه در بعضی موارد به ناچار از مواد غذایی مشکوك استفاده میكنند .مانند
مصرف گوشتهای پاكستانی كه بنابرنظر مسؤولين از ضوابط بهداشتی برخوردار
نيستند .در این خصوص ریيس اسبق مركز پژوهشهای مجلس (توكلی) اظهار
داشت :در حال حاضر (تابستان  )7897گوشت زیادی از پاكستان بدون رعایت
اصول بهداشتی وارد كشور میشود (.)http://www.asriran.com/
 -11 -3بر اشتغال
تحریمها عالوه بر آن كه موجب عدم خلق فرصتهای شغلی در حوزههای
مختلفی شده باعث از دست رفتن موقعيتهای شغلی بسياری نيز شده كه برای
ایجاد آن هزینة زیادی صرف شده است .به عنوان مثال وقتی برای ساخت 1
ميليون خودرو در سال ،نيروی انسانی استخدام میشود سپس به دليل تحریمها
امکان توليد بسيار كم می شود در نتيجه فرصتهای شغلی كه با هزینههای بسيار
زیاد ایجاد شده است از بين میرود .ایجاد هر شغل ،سرمایهگذاری زیادی
میطلبد .بنابر اظهار عضو كميسيون صنایع در مجلس دورة نهم (یوسفنژاد) «در
صنعت هزینه ایجاد هر شغل  70تا  10ميليون تومان می باشد»
()www.jomhourieslami.com
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تحریمها موجب بيکاری و عدم افزایش شغل شده ،البته قبل از افزایش فشار
به واسطة تحریمها ،اشتغال در ایران به دالیل ساختاری -فرهنگی از وضعيت
خوبی برخوردار نبوده و تحریمها این مسأله را تشدید كرده است.
وقتی توليدكننده توان تأمين هزینهها را نداشته باشد در نخستين قدم
كاهش هزینهها ،نيروی كار خود را تعدیل میكند .در صورتی كه تعدیل نيرو،
خواهد بود كه این امر خالی بودن ظرفيتهای توليد و در عين حال افزایش قيمت
تمامشدة كاالی توليدشده را به همراه میآورد؛ معضلی كه در نهایت به تعطيلی
واحد توليدی و از بين رفتن فرصت شغلی و توليد ملی منجر میشود.
(.)http://sharghnewspaper.ir
 -11-4بر مسکن مناسب و بهداشتی
تورم ناشی از تحریم و سوق یافتن سرمایههای سرگردان به جای توليد و
بازارهای كارساز سرمایهای به بخش مسکن ،بدون برنامهریزی علمی و مولد
موجب گرانی هزینههای مسکن برای ایرانيان به خصوص طی سالهای  7890تا
 7891شد كه این مسأله تأثير منفی خود را عالوه بر بخش مسکن بر سایر
حوزهها نيز تا سالهای بعد خواهد گذاشت.
این امر عالوه بر سختترشدن تهية خانه ،چه از نظر خرید یا اجارة آن،
موجب كاهش سطح كيفيت توليد آن به دليل گرانی مصالح و هزینههای ساخت
آن شد به طوری كه بنابرنظر بعضی از متخصصان حوزة ساختمان ،بسياری از
خانههای تازهساخت از اصول فنی و مهندسی و ضوابط موجود دربارة مواردی
چون گاز پيروی نکردهاند .به استناد گزارشهای رسمی سازمان پزشکی قانونی
كل كشور ،ساليانه هزاران نفر از هموطنان در ساختمانها قربانی حوادث تلخی

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان
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چون سوختگی ناشی از آتشسوزی و انفجار ،برقگرفتگی ،گازگرفتگی ،سقوط
آسانسور و  ...میشوند .به این آمار ،باید روند روبهرشد و نگرانكنندة قربانيان و
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

مصدومين ناشی از حوادث كار در زمان ساخت ساختمانها در كارگاههای
ساختمانی را نيز اضافه كرد)http://feydus.ir( .
 -11-5بر هوای پاک
هوای پاك برای همة موجودات حياتی است ،به خصوص برای گياهان كه
وجود آنها برای انسانها ضروری است .براساس پژوهشهای كارشناسان
محيطزیست ،آالیندة ازن موجود در هوا میتواند روی ميزان گلدهی ،ميوه و
حساسيت به بيماری درختان و گياهان تأثير داشته باشد.
تحریمهای یكجانبه آمریکا و همراهی دیگر كشورها در عدم فروش بنزین به
ایران موجب نقض حقوق شهروندان ایرانی در حوزه سالمت شد .در حقيقت،
تحریم بنزین به توليد آن منجر شد اما از كيفيت بنزین وارداتی برخوردار نبود.
بنابر گفتههایی جهت توليد بنزین كه در طرحی ضربتی صورت گرفت به ناچار
حداقل دو پاالیشگاه ،فعاليتهای توليدی خود در حوزة پتروشيمی را تعطيل و به
توليد بنزین مبادرت ورزیدند .البته اگر امکان واردات بنزین مرغوب و صادرات
بنزین داخلی وجود داشت بیشك فواید مالی و زیستمحيطی برای كشور به
همراه داشت (براساس نتایج آخرین بررسیهای شركت كنترل كيفيت هوای
تهران ،جایگاههای عرضة بنزین از نظر آالیندههای بنزن و تولوئن در وضعيت
حادی قرار داشته است و غلظت متوسط آالیندة بنزن در جایگاههای بنزین به
 183برابر حد استاندارد میرسد .مدیرعامل شركت كنترل كيفيت هوای تهران
(یوسف رشيدی) اعالم نمود :آالیندة بنزن عالوه بر بروز اختالالت تنفسی بر رشد
كودكان نيز اثر سوء بر جای میگذارد .خانم معصومه ابتکار ریيس كميتة
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محيطزیست شورای اسالمی شهر تهران بيان داشت :آالیندة بنزن عامل قطعی
سرطانزایی است)( .روزنامة همشهری 19 ،مرداد  ،7890ص.)9
به همين دليل است كه در روزهای بسيار آلوده تهران و شهرهای بزرگ،
فوت شهروندان زیاد میشود كه این امر ناشی از آلودگی هوا است كه خود را در
بروز سکتههای قلبی و غيره نشان میدهد)http://www.shahrwandan.ir( .
كودكان از بزرگساالن بيشتر در معرض آسيب هستند و محيط ناسالم یا
مخرب تأثير منفی بيشتری بر آنان برجا خواهد گذاشت .محيط زندگی سالم در
حوزههای مختلفی چون محيط سالم ،امن و پرانرژی خانواده ،وجود هوای پاك،
محيط اجتماعی و تربيتی مطلوب خود را نشان میدهد .یکی از جلوههای بارز
محيط زندگی سالم به غير از تحقق تغذیة مناسب در وجود هوای پاك میباشد
كه به دليل تحریمها و عدم امکان توليد بنزین بر اساس ضوابط علمی و
زیستمحيطی موجب آلودگی بسيار زیاد و مخرب در شهرهای بزرگ شد كه تأثير
منفی آن بر گروههای آسيبپذیر از جمله كودكان بيشتر بوده است (نشریة آوای
سالمت یزد ،7833 ،ص.)1
نتیجه و پیشنهادات
به طور قطع تحریمهای اقتصادی هميشه با آثار ناخواسته همراه بوده است
كه بدون هرگونه تفکيك یا تمایزی ،به نيروهای نظامی و غيرنظامی به خصوص به
گروههای آسيبپذیر كشورها ،صدمه وارد میآورد .به همين جهت شورای امنيت
باید این مسأله را در نظر بگيرد .به موجب ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و
سياسی هيچ ملتی را نمیتوان در هيچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم كرد.

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان

 -11 -6بر محیط زندگی سالم در دوران کودکی
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در مجموع ،تحریمهای اعمالی از سوی شورای امنيت با توجه به گستردگی و
نقض حقوق ایران با اصل تناسب و ضرورت انطباق ندارد و موجب نقض حقوق
تأثیر تحریمهای یک جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سالمت شهروندان ایراني

ایرانيان شده است.
در خصوص تحریمهای شورای امنيت و الزام دولتها به اجرای آن براساس
مادة  17منشور ،دیوان بينالمللی دادگستری حکم نموده كه تعهد به تعليق روابط
قراردادی كه ممکن است ناشی از یك قطعنامة شورای امنيت باشد ،نمیتواند بر
مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر كه در معاهدات با خصلتهای حقوق بشری
و بشردوستانه گنجانده شده است ،تاثير گذارد .زیرا برخی از قواعد حقوق بشر
مانند حق حيات ،امروزه از جایگاه قواعد آمره بينالمللی 77برخوردارند و در هيچ
شرایطی قابل تخطی و نقض نيستند .در نتيجه ،در صورت تعارض بين مقررات
تحریمی شورای امنيت و موازین بنيادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانة
بينالمللی ،نمیتوان جهت اجبار دولتهای عضو به رعایت تصميمهای شورای
امنيت به مادة  708منشور استناد كرد.
با توجه به تأثير مخرب تحریمهای همهجانبه ،غيرهوشمندانه و بی مسؤوالنة
غرب بر حقوق بشر و توسعة انسانی شهروندانی ایران ،شکایت از آمریکا با توجه به
عهدنامة دوستی (مودت) ایران و آمریکا 7977م .برحسب بند  1مادة  17آن كه
دیوان بينالمللی دادگستری صالحيت تفسير و حلوفصل اختالف ميان دو دولت
را دارد در حوزة مراجع بينالمللی مطرح میشود« .تحریمهای اقتصادی یكجانبه،
نقض روح و مفاد عهدنامه مودت به حساب میآید و با مندرجات آن كه مستلزم
برقراری روابط دوستانه و بازرگانی (تجاری) در روابط یکدیگر است ناسازگار به
نظر میرسد» (شهبازی ،7890 ،ص.)71
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همچنين با توجه به صدور احکام مختلفی عليه شهروندان و حتی نهادهای
حاكميتی ایران از سوی دادگاههای آمریکا تا «حدود  70ميليارد دالر» (ویس
كرمی ،7833 ،ص )78كه به عنوان نمونه به آخرین مورد آن در فروردین 7897
عليه شركت لبنيات پاك متعلق به بنياد مستضعفان اشاره میشود باید دادگاههای
ایران در خصوص اشخاص زیاندیده از تحریم در داخل یا خارج از ایران بررسی
شهروندان ایرانی تأثير منفی شدیدی بر جای گذاشته است .این امر كه با تبيين
شاخصهای اقتصادی و ارائة آمارها و اطالعات رسمی بيان شد ناشی از تحریمهای
شورای امنيت و به خصوص تحریمهای یكجانبة دولت ایاالت متحده و
احرازكننده مسؤوليت بينالمللی آنها میباشد.

حسین آلکجباف ،مجتبي انصاریان

قضایی نمایند .تحریمهای بينالمللی و یكجانبه عليه ایران بر حق سالمت
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1 .Smart.
2 .Margaret Deux.
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Impact of unilateral and multilateral sanctions on Iran
Perspective on the health rights of the citizens of Iran
Hossein Alekajbaf
Mojtaba Ansarian
Abstract
Set of proceedings, which one or more international actors on one or
more other actors in order to accomplish target, is called sanction.
Punishment of opposed side to prevent whatever is valuable for
sanctioning or make them observe some norms is important. A health
right has been recognized as fundamental human rights. States are
responsible for their nationals’ rights. Although states aren’t
responsible for health right of other country citizen, they are not
allowed to damage them. Addition to numerous negative impacts of
sanctions on government policies and programs, it has influenced on
Iranian citizen directly and indirectly that is against humans’ right. In
this research, health right is indexed and sanction impact on Iran about
each index is described.
Keywords
Iran, health rights, Iranian citizens, Sanctions, unilateral and
multilateral sanctions
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