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گیری بیماری  کشورها با معضل فرا کثر  اخیرًا ا
مواجه   )19 )کــوویــد  کــرونــا  عــنــوان  تحت  ویــروســی 
کشور چین آغاز  گردیده اند. در ظاهر این ویروس از 
گرفته  شده است و به سرعت سرتاسر جهان را فرا
ــه صـــورت رســمــی ســازمــان  ب ایـــن روی  از  اســـت. 
بــهــداشــت جــهــانــی شــیــوع بــیــمــاری نــاشــی از ایــن 
نمود.  معرفی  گیر  فرا بیماری  عنوان  به  را  ویروس 
متعاقب  و  بیماری  ایــن  به  مبتالیان  ــاد  زی تعداد 
الزم  بیمارستانی  تــجــهــیــزات  و  دارو  بــه  نــیــاز  آن 
احتیاطی  تدابیر  اتخاذ  همچنین  و  درمــان  بــرای 
در  آن  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  بــرای  دولــت هــا 
عدیده ای  مشکالت  با  را  دولــت هــا  خــود،  جوامع 
از  ساخت.  رو  به  رو  اقتصادی  مشکالت  جمله  از 
این رهگذر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به 
اقدام  بیماری  این  پیرامون  قطعنامه  دو  تصویب 
کرونا یک  بر اســاس آن هــا، شیوع ویــروس  که  کرد 
بحران بین المللی تلقی و راه مقابله با این بحران، 
با  خــصــوص  ــه  ب کــشــورهــا،  همه جانبه  هــمــکــاری 
که از نظر اقتصادی شکننده تر هستند،  کشورهایی 

اعالم نمود.
کشورهای  جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از 
که علی رغم  کرونا و تبعات آن است  متأثر از ویروس 
همکاری  ــدم  ع و  آمــریــکــا  یک جانبه  تــحــریــم هــای 
با  مذکور،  تحریم های  نتیجه  در  کشورها  از  برخی 
کنترل این بیماری تالش  تمام توان خود در جهت 
حقوق  چارچوب  در  است  ذکر  به  الزم  می نماید. 
بین المللی  قواعد  اســاس  بر  دولــت هــا  بین الملل 
به  اجتماعی،  و  اقتصادی  همکاری های  بر  ناظر 
گیر  فرا بــیــمــاری هــای  خــصــوص در شــرایــط شــیــوع 
بیماری  کنترل  زمینه  در  همکاری  بــر  تعهداتی 
کــه برخی  ــــد،  کــمــک هــای انــســان دوســتــانــه دارن و 
ایــن  در  هــمــکــاری  از  شــرایــط  ــن  ایـ در  ایــشــان  از 
ــرچــه در بــررســی  گ خــصــوص اجــتــنــاب نــمــودنــد. ا
با  حتی  می رسد  نظر  به  موجود  بین المللی  اسناد 
تحریم های  ذاتی  مشروعیت  عدم  از  چشم پوشی 
تحریم ها  این  مشروعیت  عدم  آمریکا ،  یک جانبه 
کرونا مسلم بوده و عدم  در شرایط شیوع ویروس 
این  بــا  مقابله  جهت  در  اقتصادی  مــوانــع  ایــجــاد 
بیماری و همچنین تسهیل در تأمین اقالم ضروری 
همچون دارو و تجهیزات پزشکی از جمله تعهدات 
به شمار می آید. الزم  این شرایط  در  کشورها  این 
تــعــهــدات دولــت هــا در خصوص  تــوجــه اســـت  ــه  ب
بیماری های  زمـــان  در  ــت هــا  دول دیــگــر  بــه  کمک 

گونه احصا نمود: کلی این  گیر را می توان به طور  فرا
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مقررات سازمان جهانی بهداشت
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و   )2117( امــنــیــت  ــورای  ــ شـ قــطــعــنــامــه هــای 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 74/270 

و 74/274
تحریم های  ــت  اس مشخص  کــه  هــمــان گــونــه 
ــور غــیــرقــابــل انـــکـــاری مــنــجــر به  ــتــصــادی بــه طـ اق
همچنین  گردیده اند.  بشر  حقوق  گسترده  نقض 
و  جامع  تحریم های  اعمال  در  آمریکا  دولــت  رویــه 
ــرارداده  ق هدف  را  ایــران  ملت  تمامی  که  گسترده 
است با اصول تناسب و ضرورت مغایر و همچنین 
بین المللی  دیـــوان  موقت  دســتــور  بــا  مغایرت  در 
سوی  از  می باشد.  خصوص  ایــن  در  دادگــســتــری 
ــورای حــقــوق بشر  ــ ــه مــوجــب مــصــوبــات ش دیــگــر ب
گــزارشــگــر ویـــژه شـــورای حــقــوق بشر در  گـــزارش  و 
خــصــوص تــحــریــم هــای اقــتــصــادی، تــحــریــم هــای 
اهداف  مستقیم  طور  به  که  اقتصادی  یک جانبه 
تعهدات  به  توجه  با  گرفته اند  نظر  در  را  اقتصادی 
حقوق  نقض  به  منجر  نباید  دولت ها  بین المللی 
از  اجتناب  جهت  به  و  منظور  این  به  گردند.  بشر 
حقوق  شـــورای  ویــژه  گــزارشــگــر  بشر  حقوق  نقض 
پیشنهاد  یک جانبه  تحریم های  خصوص  در  بشر 

می دهد:
و  بین المللی  مجامع  توسط  دقیقی  ارزیابی    -1

در  اقتصادی  تحریم  اعمال  از  قبل  بی طرف 
خصوص آثار احتمالی آن بر نقض حقوق بشر 

گیرد. انجام 
که  نماید  تضمین  باید  تحریم کننده  دولــت    -2

به  خسارات  جبران  و  عادالنه  دسترسی  حق 
متأثر  تحریم  وسیله  به  که  گروه هایی  و  افراد 

می شوند را ارایه نماید.
کــمــک هــای  ــه  ــ ــوط ب ــ ــرب ــ 3-  تـــمـــامـــی مـــــــوارد م

مالی  تبادالت  و  آن  مبادالت  و  بشردوستانه 

صــراحــت  ــه  ب ســویــفــت  از  اســتــفــاده  نظیر  آن 
در  گـــردد.  یک جانبه  تــحــریــم هــای  از  مــعــاف 
قضایی  ــه  ــ روی و  ــتــریــن  دک در  ــه  ــچ آن نــتــیــجــه 
اســت  گــرفــتــه  قـــرار  کــیــد  تــأ مـــورد  بین المللی 
خصوص  در  یک جانبه  تحریم های  معافیت 
حــوزه  در  ویـــژه  بــه  بشردوستانه  کــمــک هــای 
درمانی  و  بهداشتی  اقالم  و  دارو  غذا،  تأمین 

می باشد.
ــران بــه عــنــوان یکی از  جــمــهــوری اســالمــی ایـ
کرونا  ویـــروس  شیوع  تأثیر  تحت  کــه  کشورهایی 
گرفت، هم از نظر اقتصادی و هم تأمین اقالم  قرار 
ــروس  وی ــن  ای بــا  مقابله  بـــرای  نــیــاز  مـــورد  پزشکی 
کشورهای  سایر  لــذا  گشت.  روبـــه رو  مشکالتی  با 
به  متعهد  بین المللی  تعهدات  با  مطابق  جهان 
با  مقابله  در  ایــران  اسالمی  جمهوری  با  همکاری 
دولت  فوق  مــوارد  وجــود  با  هستند.  ویــروس  این 
به  اقدام  بین المللی خود  تعهدات  برخالف  آمریکا 
گسترده نموده است و سازکار  تحمیل تحریم های 
گیری بیماری  معافیت از تحریم ها نیز با شرایط فرا
می باشد،  نیازها  تأمین  در  سرعت  متضمن  کــه 
گستردگی قلمرو و شدت  مطابقت ندارد. در نتیجه 
علیه  آمریکا  متحده  ایاالت  یک جانبه  تحریم های 
در  کشور  آن  قاطعیت  و  ایــران  اسالمی  جمهوری 
اعمال این تحریم ها، جمهوری اسالمی ایران را با 
است.  ساخته  روبه رو  اقتصادی  متعدد  مشکالت 
تحریم های  ذاتـــی  مشروعیت  عــدم  از  صــرف نــظــر 
یک جانبه آمریکا، وضعیت این تحریم ها در شرایط 
که  کرونا و مکانیزم بشردوستانه ای  شیوع ویروس 
به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  صــادرات  برای  آمریکا 
با  مغایر  اســت،  کــرده  ایجاد   2019 کتبر  ا در  ایــران 

حقوق بین الملل می باشد.
همکاری  بــه  دولــت هــا  تعهدات  بــه  تــوجــه  بــا 
گیری  فرا بیماری های  با  مقابله  بــرای  یکدیگر  با 
 2231 قطعنامه  اســاس  بر  اینکه  و  کرونا  همچون 
ــوری اســـالمـــی ایـــــران از  ــه ــم ــت، ج ــی ــن شـــــورای ام
امنیت  ــورای  ش اقتصادی  تحریم های  چــارچــوب 
بــودن  غیرقانونی  همچنین  و  اســت  شــده  ج  ــار خ
می رسد  نظر  بــه  آمــریــکــا،  یک جانبه  تحریم های 
اقتصادی  موانع  رفــع  جهت  از  هم  کشورها  سایر 
ویــروس  اقتصادی  ابــعــاد  بــا  مقابله  چــارچــوب  در 
ضروری  اقالم  تأمین  تسهیل  جهت  از  هم  و  کرونا 
برابر جمهوری  در  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  چون 

اسالمی ایران متعهد می باشند.


