
 المللیفصلنامه مطالعات بین
 1401بهار (، 72) 4ه ، شمار18سال 

  10/8/1400 تاریخ دریافت:
 13/1/1401تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 277-308صفحات: 

 

 
 
 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 18, No. 4 (72), Spring 2022 

Reseived Date: 2021/11/1 
Accept Date: 2022/4/2 

Article Type: Original Research 
PP: 277-308 

های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری حق بر سالمت و تحریم
 های دارویی و تجهیزات پزشکیاسالمی ایران؛ با تاکید بر تحریم
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 چکیده
، سوق هاهمکاریپس از پایان جنگ جهانی دوّم، قالب تغییرات، جهان را به سمت گسترش 

به واژه  ایدهداد. منشور ملل متحد ضمن تعیین راهکارهای مختلف برای ایجاد صلح، اشاره گستر
تواند به عنوان حقوق بشر کرد و آن را تبدیل به گفتمانی نمود، که در جامعه جهانی، رعایت آن می

مل مهّمی در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شده و تا بدان جا اهمیت یافت که تمامی عا
ها در قوانین سازمان بایست مطابق آن باشد. در این بین چارچوب تحریمی میالمللبینسازوکارهای 

هایی را که موجب نقض حقوق بشر ملل مشخص شده و منشور ملل متحد به صراحت تحریم
جانبه علیه های یکند. در حالیکه بر خالف این موضوع، آمریکا با ایجاد تحریمکشود، نقض میمی

های سیاسی و اقتصادی، خرید دارو، مواد اوّلیه دارویی و تجهیزات ایران، موجب بسته شدن راه
های آمریکا در نقض سالمتی مردم ایران پزشکی شده است. هدف مقاله آن است که به نقش تحریم

تحلیلی به دنبال دستیابی به این پرسش است که  -پژوهش با رویکردی توصیفیبپردازد. این 
تجهیزات پزشکی چه پیامدهایی بر سالمت مردم ایران داشته های آمریکا در حوزه دارویی و تحریم

های پژوهش حاکی از آن است که، هر چند بر روی کاغذ، اقالم دارویی و تجهیزات است؟ یافته
اما آمریکا با اتخاذ  ،ها قرار گیرندبایست در ردیف تحریمردوستانه بوده و نمیپزشکی جزو اقالم بش

جانبه موجبات تحریم دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کرده و از این طریق به های یکتحریم
و قواعد حقوق بشری مبادرت نموده و بدین شکل موجب تضییع حق بر  المللبیننقض حقوق 

 ه است.سالمت مردم ایران شد
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 مقدمه
بر خالف پیش بینی تعداد زیادی از موسسات نظرسنجی و نیز نشریات  1زمانی که دونالد ترامپ

میالدی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، اعالم کرد  2016نوامبر  8ایاالت متحده، در مورخ 
 با مغایر را وی )ترامپ( این توافق چونباشد. های آمریکا خروج از برجام میکه یکی از سیاست

 علیه فرسایشی فشارهای اش نیز جمهوری ریاست دوره شروع از پس عمل در و دانسته آمریکا منافع
این توافق با شدت و صراحت مورد انتقاد قرار  کهطوریبهنمود  آغاز را ایهسته توافق و ایران

های خود به خارج شد تا هم وعده آناز  میالدی 2018می  8در ترامپ  گرفت. توافقی که سرانجام
را از  2(باراک اوباما)ای و البته مخالف ایران را عملی سازد، هم میراث سلف خود متحدان منطقه

تا جمهوری اسالمی به گفته مشاورش  .علیه ایران به راه اندازد 3بین ببرد و هم کارزار فشار حداکثری
 که برخالف واشنگتن .( 24France ,2019 :1)«یندچهلمین سالگرد پیروزی خود را نب» 4جان بولتون

 یکجانبه بازگرداندن به نسبت بود شده خارج توافق این از یکجانبه صورت به المللبین جامعه اراده
منشور، با توجه به اینکه  41نمود. آمریکا بر خالف ماده  نیز مبادرت ایران علیهای برهسته هایتحریم

کشورهای عضو برجام مانند چین و روسیه و اتحادیه اروپا را راضی کند، نتوانست شورای امنیت و 
اقدام به تحریم یکجانبه ایران کرد و اعالم نمود که هر شرکت دولتی و غیردولتی که با ایران ارتباط 

 داشته باشد مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
ی ایاالت متحده بر حق بر سالمت مردم ایران است. در هاتحریمهدف این پژوهش بررسی 

 درآمدی منابع اعظم بخش گفت از آنجایی که توانمیخصوص ضرورت و اهمیت بررسی موضوع 
 از طریق کشور هایهزینه درصد 80و در حدود  دهدتشکیل می نفت فروش ایران را اقتصاد

 بیماران میان این در .کرد بینیپیش را هاتحریم مخرب اثرات توانآید، مینفت به دست می صادرات
شوند. می متحمل را ضربه بیشترین دارند، وارداتی داروهای به فوری نیاز که 5خاص بیماران ویژه به و

 مستهلک دارو، کمتر بدان پرداخته شده است. در واقع، کمبود هاتحریممساله ای که در پیامدهای 
پیامدهای  از ها،بیماری افزایش آن تبع به و مردم خرید قدرت کاهش پزشکی، تجهیزات شدن

  .است شده بشر حقوق فاحش نقض به منجر متحده است که ایاالت جانبهیک هایتحریم
کا با هدف ی یکجانبه آمریهاتحریمبا این توصیف این پژوهش، پاسخ به این سوال است که 

یران داشته مدهایی برسالمت مردم افشار حداکثری به ملّت و دولت جمهوری اسالمی ایران چه پیا
 حلیلی است.ت -است؟ روش پژوهش نیز توصیفی

                                                           
1. Donald Trump 
2. Barack Obama 
3. Maximum Pressure 
4. John Bolton 
5. Special patients 
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 پیشینه  -1
. است شده نوشته زیادی کتب و علمی مقاالت کنونتا ایران در هاتحریم مقوله خصوص در      
 مقاله در .است محدود بسیار بپردازند تحریم پیامدهای از مختلف هایجنبه به که مقاالتی البته

 «متحد ملل منشور اساس بر برجام از پس آمریکا یکجانبه یهاتحریم مشروعیت بررسی»
 سعی نویسندگان (Seyedtaghizadeh et.al., 2019: 39-70؛)(3۹-70: 13۹8 و دیگران، زاده تقیسید)

 به که آنچه که دارند تاکید و داده نشان نامشروع ملل منشور مطابق را برجام از آمریکا خروج دارند
 در .است عهد به وفای یا قول حفظ هنجارها و رعایت بخشدمی مشروعیت المللیبین عرصه در نظم

 ارتقاء مشترک؛ اقدام جامع برنامه در ایران در دارو کمبود بر اقتصادی یهاتحریم تاثیر بررسی» مقاله
 نویسندگان تاکید(  ,2016Setayesh and Mackey :1-14)1«سالمت دیپلماسی و دارو به دسترسی

 ایفا دارو کمبود حالت ایجاد در را کلیدی نقش ایران علیه اقتصادی یهاتحریم گسترش که دارند
 مساله این معتقدند نویسندگان. گذارد می تاثیر ایرانی عادی شهروندان بر مستقیم طور به و کرده
  .دکنمی انکار سالمتی زمینه در را ایران مردم انسانی حق یقین، بطور

 مسئول که است فردی تالیف( Nephew ,2018 :1)»2میدان درون از نگاهی ها؛تحریم هنر» کتاب     
 در کننده مذاکره تیم اصلی پشتیبان و اوباما دوره در ایران علیه متحده ایاالت یهاتحریم طراحی

 شورای در ایران امور مسئول سال 10 مدت به هم این از قبل وی البته. است بوده هاتحریم آموز
 متحده ایاالت خارجه امور وزارت در تحریم سیاست هماهنگی مقام قائم و سفید کاخ ملی امنیت

 وی کهطوریبه شناسدمی نزدیک از را ایران علیه هاتحریم به مربوط مسائل تمام وی لذا. است بوده
 در مولف. دانند می ایران علیه آمریکا تحریمی های جنگ شلواری و کت های چریک فرمانده را

 اینطور لذا پرداخته ایران تحریم جهت متحده ایاالت علمی و فکری چارچوب تشریح به کتاب این
 مقوله به عملگرایانه کامال دیدی با بلکه دانشگاهی و نظری بعد از نه کتاب این که گفت توانمی

 به مربوط یهاتحریم نظری مبنای» عنوان با ای مقاله در .پردازد می ایران خصوص در هاتحریم
 (؛75-100: 13۹7قنبرلو، «)اوباما و ترامپ های دولت دیپلماسی مقایسه ایران؛ ایتههس برنامه

(Ghanbarloo, 2018: 75-100 )آمریکا سابق جمهور رئیس دو های دیدگاه تفاوت مقوله مولف به 
 این به نسبت را اوباما دولت های سیاست وی. پردازد می ایران علیه شده وضع یهاتحریم به نسبت
 منطق به را مقوله این به ترامپ نگاه و لیبرالیستی منطق به ،(ایران علیه بر شده وضع یهاتحریم) مقوله

 .داند می ترنزدیک رئالیستی
های ایاالت متحده بر سالمت مردم در این مقاله ما با سعی داریم به اثرات و پیامدهای تحریم

  شود.د سعی بر آنست تا بر حق بر سالمت مردم ایران تاکی ایران بپردازیم. لذا

                                                           
1. Addressing the impact of economic sanctions on Iranian drug shortages in the joint comprehensive plan 
of action: promoting access to medicines and health diplomacy 
2. The Art of Sanctions; A View from the Field 
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 چارچوب مفهومی و نظری -2
 هومیچارچوب مف -2-1

ل به زور یک مجموعه اقدامات برای تهدید و یا امور تنبیهی است که بدون توس هاتحریم
ز ا)جنگ(، توسط یک فرد، یک حزب یا یک دولت یا به صورت مشارکتی با هماهنگی تعدادی 

شخص شده اتخاذ این مجموعه ها مانند چند نفر، چند دولت و ... بر علیه یک یا تعدادی از اهداف م
 یا( ملل سازمان) چندجانبه المللی،بین سازمان یک توسط تواندها میحریمت»د. شومیو اعمال 

 یک( مستقل) یکجانبه اماقد یک قالب در تواندمی اما شود، اعمال( اروپا اتحادیه مانند) ایمنطقه
 .(Ilieva et.al., 2018: 202)«شود ظاهر دولت

 بشر  با توجه به گستردگی موضوع تحریم، بطور قطع این مساله به پیدایش آدمی و خلقت
د در سال شومیی از آن یاد المللبینی هاتحریمد. اما آنچه در ذهن ماست و تحت عنوان رسمی

ها ها به دلیل ماهیت تمامیت خواه جنگمیالدی گسترش یافته است. گسترش تحریم 1۹00های سده 
 هایروش از استفاده با خواستندمی دولتمردان بعدها و داد نشان را خود اوّل از جنگ جهانیبود که 

 خشونت و ویرانگرتر هاجنگ که اندازه همان به حال هر به. کنند اجتناب خونریزی از جایگزین
. دادندمی دست از را خود جان نیز مردم و رفتمی تحلیل نیز کشورها اقتصادی قدرت شدندمی بارتر

 و رقبا بر را دخو اراده بتوانند تا بودند جدیدتری های راه دنبال به ها استراتژیست زمان این در
 همه با نآ در که بود، ایدهنش تجربه جاده اقتصادی قدرت بین این در. کنند دیکته حریفان

 همان نییع نبود، مستقیم تقابل قیمت قدرت گرفتن کار به داشت وجود که جانبی هایخشونت
ها برای ه اینکه تحریمدر نهایت با توجه ب .(Nephew, 2018: 2)«ترسیدندمی آن از بسیاری که تقابلی

ک پیروزی یآن را راهی  برای دستیابی به  توانمیجلوگیری از جنگ ها ایجاد شده اند لذ 
 دیپلماتیک یاد کرد.

 از مانعتم برای تالش است و نکرده تزلزل زمان طول در هاتحریم اصلی هدف»در این بین 
 اقتصادی هایانزی که طوری به شده،تحریم کشور برای مالی تامین و تجارت بازارها، به دسترسی

اهداف  (. این مباحث هنوز جزوForrer, 2017: 6)«کند ایجاد سیاست در تغییر ایجاد برای کافی
 هستند.  هاتحریماصلی 

 چارچوب نظری -2-2
 تحلیل هاتحریم مورد در دارند، المللبین روابط منطق و چیستی از که فهمی به بسته ها نظریه

 1لیبرالیسم یعنی المللبین روابط های نظریه اصلی جریان کلیدی نظریه دو به اینجا در. دهندمی ارائه
از زمان شکل گیری حکومت های ملّی و به تبع آن پیدایش روابط ». شودمی اشاره 2گراییواقع و

                                                           
1. Liberalism 
2. Realism 
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مدرن در قرن هفدهم میالدی، دو دیدگاه بدبینانه و خوش بینانه در مورد ماهیت و محتوای  المللبین
و  1وجود داشته لذا بر همین اساس، دو مکتب فکری یا نمونه عالی آرمان گرایی المللبینروابط 

متعارض  ازش نظریاتشکل گرفته که به نوبه خود به پرد المللبینواقع گرایی در ادبیات روابط 
 (. هردویDehghani Firoozabadi, 1998: 567(؛)567: 1382آبادی، فیروزدهقانی)«منجر شده است

 نگاهی هالیبرال حالیکه در اما. است المللبین روابط در ضروری ابزاری تحریم که پذیرندمی آنها
 مقررات ناقضان علیه قانونی و بازدارنده ابزاری مثابه به را آن و داشته تحریم موضوع به تجویزی

 که دانندمی المللبین روابط عادی هایواقعیت از یکی را تحریم هارئالیست دانند،می المللیبین
 .کنندمی استفاده خویش ملّی منافع پیگیری برای قدرت سیاست چارچوب در آن از هادولت

 در گراییواقع نظریه ترامپ، مقوم دوره طی برجام موضوع مباحث پیش آمده در خصوص
 دیگر کشورهای تشویق»به  توانمیاز مصادیق و نشانه های واقع گرایی ترامپ . هاستتحریم مورد
 کشورها با تعامل ،2فارس خلیج شرقی و شمال آسیای اروپا، در درحال ظهور قدرت های مهار برای
 هایسیاست خارجی، سیاست حوزۀ زور در کاربرد به تهدید آنها، طبیعت و درونی ماهیت از فارغ

 نهادها به توجه عدم و خارجی روابط در حقوق بشر و دموکراسی به توجهیبی خارجی، اقتصادی
فرد، کریمی)«وداشاره نم... و  پاریس ناتو، توافقنامۀ اروپا، اتحادیۀ مثل یالمللبین هایسازمان و

ایانه تفکر ترامپ اینست که (. یکی دیگر از مناظر واقع گرKarimi Fard, 2018: 288(؛)288: 13۹7
 هم و سیاست منظر از هم که بود خواهند آمیزترموفقیت زمانی اقتصادی هایوی معتقد بود تحریم»

از  هاتحریمدر حالیکه تک بعدی بودن  .(Forrer, 2017: 10« )شوند گرفته نظر در تجاری منظر از
 اثرات آن خواهد کاست.

 عمومی گفتمان چه اگر» گوید:می 3مرشایمر آنچنانکه در خصوص چارچوب نظری پژوهش،
 عمل حوزه در کشور این اما شود،می ادا لیبرالیسم زبان به همواره آمریکا خارجی سیاست پیرامون

: 13۹8)درج و بصیری، « گویدمی سخن قدرت زبان به و دکنمی رفتار رئالیسم منطق با مطابق غالباً
( هر چند در ظاهر سیاست خارجی آمریکا بر مینای رهیافت Darj and Basiri, 2019: 95(؛)۹5

د اما در واقع و در عرصه عمل، منطق رفتاری آمریکا، به خصوص در دوره ترامپ باشمیلیبرالیسم 
 د.باشمی ترنزدیکبه منطق رئالیسم 

 است، المللبین روابط ادبیات در مفاهیم ترین شده شناخته از یکی که امنیت در واقع معمای
 یک که اقداماتی که است این معما ماهیت». است 4تهاجمی رئالیسم اساسی منطق کنندهمنعکس

« دهد می کاهش را کشورها سایر امنیت معموالً دهد می انجام خود امنیت افزایش برای دولت
                                                           

1. Idealism 
2. Persian Gulf  
3. John Joseph Mearsheimer 
4.  Offensive realism 
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(Mearsheimer, 2001: 36).  نکاتی که در سیاست ایاالت متحده برای افزایش امنیت خود و
 د. شومیاش دیده  ایمنطقهان همپیمان
و به دنبال  برجام از ترامپ خروج پیامدهای و آمریکا تهاجمی های سیاست به توجه با نهایت در

 که چرا کرد تاکید تهاجمی رئالیسم نظریه بر توانمی آن اتخاذ سیاست های تحریمی یکجانبه،
 به ردنآو فشار با روسیه، و چین مقابل در آمریکا هژمونی قدرت حفظ برای نمود تالش ترامپ
 «دهد افزایش ومرجهرج پر ایمنطقه در را خود امنیت و گذاشته نمایش به را خود هژمونی» ایران،

 (.Naghshbandi et.al., 2021: 162)(؛162: 13۹۹)نقشبندی و دیگران، 
 
 تاریخچه   -3

یک اتحاد و دوستی به ( روابط آمریکا با ایران از 1357/1۹7۹پس از انقالب اسالمی ایران )
 مراحل طی ایران اسالمی انقالب از پس متحده ایاالت»دشمنی و خصومت تغییر وضعیت داد. 

 دهه از روند این اما. است نموده تهران به نسبت یکجانبه تحریم به اقدام متعدد دالیل به و مختلف
 Seyed(؛)40: 13۹8و دیگران،  زاده تقی)سید« یافت شدت ایهسته موضوع حول بعد به 1380

Seyedtaghizadeh et.al., 2019: 40).  رئیس توسط ایران، علیه متحده ایاالت هایتحریم نخستینالبته 
 از گروهی آنکه از پس 12170 دستورالعمل شماره با میالدی 1۹7۹ نوامبر در 1کارتر جمهور

گرفتند،  را به گروگانتسخیر کرده و کارکنان آن  را تهران در آمریکا سفارت ایرانی دانشجویان
محمدرضا  پزشکی به درمان برای متحده ایاالت اجازه این اقدام دانشجویان در پی صادر شد.

فوق  اجرایی صورت گرفت. دستورالعمل متحده، ایاالت به ورود برای رانایدهتبعید ش ، شاه2پهلوی
 مسدود امالک سایر و طال بانکی، هایسپرده جمله از ایران، هایدارایی از دالر میلیارد 8.1 حدود

 برای ای نامه توافق که الجزایر، توافق از بخشی عنوان میالدی به 1۹81 ژانویه در هاتحریم این». کرد
البته روند دشمنی ایران و آمریکا  (.Brower and Jason, 1998: 7)« شد لغو بود، ها گروگان آزادی

 را فراهم کرد. هاتحریمتشدید  در سال های بعد موجبات
 ،3رفسنجانی هاشمی اکبر جمهوری ریاست دوران در ایران علیه هاتحریم ترینسخت از یکی

 کلینتون است. شده اعمال فلسطین اسالمی جهاد و حماس اهلل، حزب از ایران حمایت به واکنش در
 منع برای را 12۹57 فرمان اجرایی شمارهمیالدی  1۹۹5 مارس جمهور وقت آمریکا( در )رئیس
 میالدی فرمان اجرایی شماره 1۹۹5 مه ماه در و کرد صادر ایران نفت صنعت در آمریکا تجارت
 اواخر از که متحده ایاالت با تجارت. کرد صادر ایران با آمریکا تجارت کلیه منع برای را 12۹5۹

                                                           
1. Jimmy Carter 
2. Mohammad Reza Pahlavi 
3. Akbar Hashemi Rafsanjani 
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کلینتون، تحت عنوان فرمان اجرایی »یافت. این  پایان ناگهانی بود، رشد حال در عراق و ایران جنگ
 با»البته  .(Katzman ,2020 :1)«شد امضا میالدی 1۹۹6 آگوست 5 در 1لیبی و ایران یهاتحریم قانون

 یهاتحریم قانون میالدی، به 2006 سال دری ایران و لیبی هاتحریمقانون  لیبی، علیه هاتحریم خاتمه
 .(Zengerle ,2016 :1)«داد نام تغییر 2ایران

 میالدی، 1۹۹7 سال در ایران طلب اصالح جمهور رئیس 3خاتمی سید محمّد انتخاب از پس
 برخی تحریم میالدی، 2000 سال در. داد کاهش را ایران یهاتحریم ،4بیل کلینتون جمهور رئیس

 2004 فوریه در .یافت کاهش ایرانی هایفرش و خاویار پزشکی، تجهیزات دارو، مانند اقالم از
 درباره متحده، ایاالت داری خزانه وزارت خاتمی، جمهوری ریاست سال آخرین در میالدی،
 دانشمندان که داشت اظهار و کرد صادر حکم ایران از علمی خطی هاینسخه انتشار یا ویرایش

 مهندسان موسسه پاسخ، در. هستند قانونی پیگرد قابل ندکنمی همکاری هاایرانی با که آمریکایی
 برای و کرد متوقف را ایرانی محققان خطی هاینسخه ویرایش موقت طور به 5الکترونیک و برق

 و انتشار هایفعالیت مورد در 6،های خارجیدفتر کنترل دارایی هایدستورالعمل کردن روشن
دفتر کنترل از  موسسه مهندسان برق و الکترونیک پاسخی ،2004درآوریل. برداشت گام آن ویرایش

 کرد. در این پاسخ اشاره شده بود که حل کامالً که این مساله را کرد دریافتهای خارجی دارایی
انتشار موسسه مهندسان برق و الکترونیک  فرایند کل و نیست الزم مجوزی ایران از آثار انتشار برای»

 .(2004Scientist,  The :1)«است مستثنی هامحدودیت از همکاران ویرایش و بررسی جمله از
 سازی غنی تعلیق میالدی، 2005 سال در انتخاب از پس ،7نژاد محمود احمدی جمهور رئیس

 و کرد لغو بود، شده توافق ا،بریتانی و آلمان فرانسه، یعنی 8با سه کشور اروپایی که را اورانیوم
 سازمان امنیت شورای به را خود پادمان نامه توافق از ایران پیروی عدم اتمی انرژی یالمللبین آژانس

 برنامه دلیل به را ایران علیه ملل سازمان هایتحریم بر فشار آمریکا دولت» سپس. داد گزارش ملل
 صورت به را ایران بر فشار نمود تالش آمریکا همچنین .(Al Jazeera ,2010 :1)« کرد آغاز ایتههس

 ایران، ایهسته برنامه بودن خطرناک خصوص در کشورها سایر نمودن متقاعد طریق از توجهی قابل
 از استفاده سمت به ایران که بیندازد جا را نکته این و دهد افزایش المللیبین قوانین نقض جهت در

 هاآمریکایی برای را خوبی بسیار بهانه نیز ایران خود خصوص این در». رودمی ایهسته هایسالح

                                                           
1. ILSA 
2. ISA 
3. Mohammad Khatami 
4. Bill Clinton 
5 . IEEE 
6. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
7. Mahmoud Ahmadinejad 
8. EU3  
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 در اورانیوم سازی غنی سرگیری از برای ایران تصمیم زمینه، این در کار ینترمهم که نموده فراهم
 متوقف مسأله واضح صورت به تا داد اجازه آمریکا به تصمیم این. بود نطنز زیرزمینی تاسیسات

 در آمریکا که استداللی. نماید اعالم جهانیان به بشود دیر آنکه از قبل را ایران ایهسته برنامه کردن
 پس هر از سر بگیرد، را سازی خودکار غنیایرانیان  اگر بود، ساده بسیار کردمی مطرح زمینه این
 ترنزدیک ایهسته سالح به آنها دهد می گسترش را اشبرنامه و کندمی غنی اورانیوم ایران ماه
 (.Nephew, 2018: 63)«شوندمی

 مارس در را 1747قطعنامه  ،2006 دسامبر در را 1737قطعنامه  متحد ملل سازمان امنیت شورای»
 ماه در .کرد تصویب 2010 ژوئن در را 1۹2۹قطعنامه  و 2008 مارس در را 1803قطعنامه  ،2007
 اجرایی شماره فرمان صدور با بوش)رییس جمهور وقت آمریکا( دبلیو جورج ،2005 سال ژوئن

Treasury ,)« ایران را داد ایتههس برنامه با ارتباط در افراد هایدارایی کردن مسدود سفارش 13382
 جامع قانون نمایندگان مجلس و متحده ایاالت سنای مجلس میالدی، 2010 ژوئن 24 در .(1 :2005

 1 اوباما در که کردند تصویب را میالدی 2010 سال در 1ایران واگذاری و پاسخگویی ،هاتحریم
 این». داد افزایش بسیار ایران در را هاکرد. این قانون محدودیت امضا را میالدی آن 2010 ژوئیه

 پسته قالیچه، مانند کاالهایی برای االصل محصوالت ایرانی واردات مجوز لغو شامل هامحدودیت
 کرد در دوره دوم ریاست جمهوری خود سعی البته اوباما .( ,2013The Hindu :1)«بود خاویار و

 آمریکا ملی منافع علیه چین و روسیه توسط که را دشمنان با درگیری سیاست از ناشی هایشکاف
از سیاست  را نظامی گزینه در این دوره آمریکا» نتیجه، ببندد. در اند،گرفته قرار استفاده سوء مورد

کرد. نمونه این  باز آمریکا دشمنان با را مذاکره و گفتگو هایکانال و گذاشته خارجی خود کنار
 (. Khalaf, 2019: 5-6« )است ایران ایهسته پرونده سر بر مذاکره برای فضا کردن باز کار،

 روحانی دولت آغاز با ها،آن چندجانبه ماهیت همچنین و هاتحریم گسترده در ایران نیز پوشش
 2مشترک اقدام جامع برنامه میالدی، 2015 سال ایهسته توافق برای را راه میالدی، 2013 سال در

 موارد این از برخی کاهش به منجر که کرد هموار شد، میالی اجرا 2016 ژانویه در که( برجام)
 مزایای» اما. شد ایران علیه اروپا اتحادیه و ملل سازمان هایتحریم لغو و آمریکا هایتحریم همچون

 برای غیرآمریکایی جهانی هایبانک و هاشرکت از بسیاری زیرا بود، محدود ایران برای برجام
 عدم مورد در هانگرانی همچنین و آمریکا متحده االتای دهمانباقی هایتحریم دلیل به ایران با معامله

« داشتند تردید 3مالی اقدام ویژه گروه به این کشور پیوستنن دلیله ب ایران با معامالت شفافیت
(Laudati and Pesaran, 2021: 8). 

                                                           
1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA) 
2. Joint Comprehensive Plan of Action 
3. The Financial Action Task Force (FATF) 
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که به ضرر  با روی کار آمدن دونالد ترامپ، وی ابراز داشت که از این توافق نامه )برجام(
 اب متحده ایاالت روابط تحکیم برای سرعت خواهد شد. همچنین ترامپ بهآمریکاست خارج 

 بنیامین وضوح به او». کرد اقدام ایران، دشمنان ترین سرسخت از تن دو سعودی، عربستان و اسرائیل
 در لیدیک شرکای عنوان به را سعودی ولیعهد سلمان، بن محمد و اسرائیل وزیر نخست نتانیاهو،

  .(Barnes & Barron, 2018: 3-4)«بیندمی ایران با مقابله برای خود استراتژی
 که کسی هر که داد هشدار و کرد اعمال مجدداً را هاتحریم ترامپ دولت 2018 آگوست در

 از برخی به حدهمت ایاالت حال، این با. بود نخواهد آمریکا با تجارت به قادر کند تجارت ایران با
 غذایی مواد و رژیان گاز، خرید شد داده معافیت به عراق» مثال، عنوان به. دهدمی معافیت کشورها

 ndependent, IThe)« نشود پرداخت آمریکا دالر به خریدها که شرطی به دهد، ادامه ایران از را
یکا با عربستان و اسرائیل خواهان برخورد تهاجمی آمر»در منطقه کشورهایی همچون  .(2018 :1

های آمریکا به دنبال آنجا که این امر به راحتی امکان پذیر نیست با کمکایران هستند و لیکن از 
« هستند تقویت جبهه ضدایرانی در منطقه برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جمهوری اسالمی ایران

 (.Abbasi and Hamidfar, 2020: 21(؛)21: 13۹۹)عباسی و حمیدفر، 
بعد از توافق  که را ایران علیه هاتحریم همه اًرسم متحده ایاالت میالدی، 2018 نوامبر در»لذا  

این دوره )ترامپ(  هایتحریم .( & 2019Gaouette, Borak :1)« بازگرداند برجام تعلیق کرده بود،
 اقع تبدیلودر » .بود بسیار موثرتر داشت، بیشتری هماهنگی خارجی سیاست اهداف با بدلیل اینکه

 و هدفمندتر تر،دقیق استفاده امکان تیزتر، هایلبه با خارجی سیاست ابزار به اقتصادی هایتحریم
 .(Forrer, 2017: 9« )دهدمی را آنها از آمیزترموفقیت
 را هاتحریم متحده، ایاالت که داد دستور 1دادگستری یالمللبین دیوان» میالدی، 2018 سال در

 متحده و ایران منعقد شده، متوقفمیالدی ما بین ایاالت  1۹55بر اساس معاهده دوستی که در سال 
 .( ,2018Reuters :1)« شد خارج یالمللبین نامه توافق دو از متحده ایاالت پاسخ، در. کند

 هاتحریماکنون که دوره ترامپ تمام شده است نگاه ها به بایدن است تا عملکرد وی را نسبت به 
وی در طول مبارزات انتخاباتی خود  کهطوریبهاست.  ترنزدیکببینند. چرا که نگاه وی به اوباما 

خوانده و گفت که این تصمیم منجر به انزوای  مالحظهبیترامپ را بدلیل کنار گذاشتن توافق برجام 
وی در طول مبارزات انتخاباتی خود ترامپ را بدلیل کنار  کهطوریبهایاالت متحده شد نه ایران )

ده و گفت که این تصمیم منجر به انزوای ایاالت متحده شد خوان 2مالحظهبیگذاشتن توافق برجام 
گذرد ولی هنوز سال می (. البته هر چند از انتخاب بایدن بیش از یکErlanger, 2020: 1نه ایران )
 د.شومیای از تعامل بین دو کشور و احیای برجام دیده نهیچ نشانه

                                                           
1. International Court of Justice (ICJ) 
2. Reckless 



 

 

 

286   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 اسالمی ایرانهای آمریکا علیه جمهوری ق بر سالمت و تحریمح -4
 در کممح طور به( سالمت حق یا) سالمت استانداردهای باالترین داشتن حق» حاضر حال در
 -اجتماعی قوقح طیف از این حق .(Toebes et.al., 2014: 12)«است شده گنجانده المللیبین قوانین

چند وضعیت  هر. پذیرند می آن برای را تعهدی یالمللبین قوانین طبق ها دولت که است اقتصادی
 مرتبط لیبرال های آزادی جایگاه همان ندرت هب اقتصادی -اجتماعی حقوق به به گونه ای است که

اما به قوانین دولت آمریکا در دوره اوب .(Evans, 2002: 197)«دشومی داده سیاسی و مدنی حقوق با
عهدسازی ایران به این متی احترام گذاشته و در واقع دولت اوباما، با انگیزه المللبینو هنجارهای 

 ترامپ دولت یاصل انگیزه» هنجارها دست به اتخاذ سیاست های تحریمی بر علیه ایران زد. در مقابل
 برجام منظر این از. است المللیبین حقوقی هایمحدودیت از فارغ آمریکا منافع حداکثری پیشبرد

 (؛75: 13۹7و، قنبرل)«است شده تلقی ناکارآمد ترامپ دولت برای و کارآمد توافق اوباما دولت برای
(Ghanbarloo, 2018: 75).  بات تضییع د که چگونه ترامپ با نقض برجام، موجشومیدر ادامه بیان

 حقوق مردم به ویژه حق بر سالمت مردم ایران را فراهم کرده است.
 مواجه چالش با ایران برای را آن از ناشی منافع برجام، کردن متزلزل با ابتدا همان از» ترامپ

 علیه مشخص برنامه یک عنوان به را 1حداکثری فشار کمپین عمالً برجام از خروج با بود، کرده
 2018 نوامبر در آمریکا .(Alikhani, 2020: 72(؛)72: 13۹۹)علیخانی، « داد قرار کار دستور در ایران

 مشترک اقدام جامع برنامه از رژیم اسرائیل، وزیر نخست نتانیاهو سازی مقدمه از پس میالدی و
 این». کرد اعالم را ایران اسالمی جمهوری هایتحریم جدید دور رسماً و شد خارج( برجام)

رحمانی و )«شد آغاز سازیکشتی صنایع و نقل و حمل بانکی، انرژی، هایزمینه در هاتحریم
 .(Rahmani and Jafari, 2019: 60(؛)60: 13۹8جعفری، 
 در آمریکا یسو از حداکثری فشار سیاست اتخاذ و هاتحریم تشدید دالیل ینترمهم از یکی

 این. ودب مذاکرات از جدیدی دور برگزاری به ایران کردن وادار ایران، اسالمی جمهوری برابر
 در یرانا اسالمی جمهوری نفوذ قدرت واقع، در. داشت اذعان سخنانش در ترامپ بارها را مسأله
 ویژه به ألهمس این. است آشکار همگان بر ایران نظامی بازدارندگی و موشکی قدرت توسعه و منطقه

. است شده ترملموس بسیار یمن جنگ و داعش سقوط و ظهور اسالمی، بیداری به منتهی دوران در
 اسالمی انقالب ارانپاسد سپاه دادن قرار نیز و اقتصادی هایتحریم شدیدترین اعمال» دلیل، همین به

 احساس ایران منیتیا و نظامی نفوذ و قدرت از پیش از بیش یالمللبین تروریستی هایگروه ذیل
 (.Alishahi and Forouzan, 2019: 103)(؛103: 13۹8علیشاهی و فروزش، )«است کرده خطر

 ایتههس بمب از توانیمنمی ما که است واضح من برای»: میالدی گفت 2018 مه ماه در ترامپ

                                                           
1.  Maximum Pressure Campaign 
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 هسته در ایران با ایتههس کنیم. توافق جلوگیری فعلی، توافق پوسیده و فاسد ساختار تحت ایران،
« افتاد خواهد اتفاق چیزی چه دانیممی دقیقاً  ندهیم انجام کاری هیچ اگر. است معیوب خود

(Haltiwanger, 2021: 1به .) این که کردمی دیگران استدالل میان ترامپ در تری،گسترده طور 
 کند.نمی عمل کافی اندازه به آن موشکی برنامه یا ایران ایمنطقه رفتار به رسیدگی برای توافق

 منطقه در خود اصلی متحد سوی از ایران با تعامل از جلوگیری از سویی دیگر ترامپ برای
 سرسخت مخالفان از رژیم اسرائیل، وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین. است شده روبرو فشار )اسرائیل( با

وی پس از امضای برجام، در روز  .خروج آمریکا از این توافق شده است خواستار و بوده توافق این
شورای امنیت در راستای اجرای  2231با محکوم کردن تصویب قطعنامه شماره  13۹4تیر ماه  2۹

های شورای برجام، این قطعنامه، را نشانگر تزویر دانست. نتانیاهیو بیان کرد که ایران بارها قطعنامه
توانست خشم خود را در زمینه امنیت را نقض کرده و قصد نابودی اسرائیل را دارد. وی که نمی

تاریخ نشان داده است که حتی زمانی »اجماع جهانی در استقبال از توافق با ایران مخفی کند، افزود: 
است و کنگره آمریکا،  ای متحد شده باشد، لزوماً تصمیم درستی اتخاذ نکرده مسألهکه دنیا نیز در 

: 13۹4)میرطاهر، « های ایران را حفظ کندعلیرغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، باید تحریم
(. در نهایت ایاالت متحده از برجام خارج شد و نتانیاهو این اقدام ترامپ را Mirtaher, 2015: 3)(؛3

رسمی  تلویزیون میالدی از 2018جوالی  16 روز که ویدئویی های خود بیان کرد و درنتیجه تالش
 جمهور رئیس ترامپ، دونالد تصمیم مسئول اسرائیل که با افتخار گفت شد، پخش اسرائیل رژیم

 ارشد اعضای و فعاالن با نتانیاهو ویدئو، این است. در ایران ایتههس توافق از خروج برای آمریکا
 متقاعد را آمریکا جمهور رئیس ما»: گویدمی ویدئو این در وی .کندمی صحبت خود لیکود حزب

 بایستم و توافق این علیه و بایستم جهان همه برابر در شدم مجبور من و شود خارج توافق از کردیم
 .(Fulbright, 2018: 1)«نشدیم تسلیم ما

 تسلط کرده محدود بیشتر را ایران قدرت که بود توافقی ترامپ دولت در این بین، مطلوب
 این رو، این از. کند جلب را آمریکا ایمنطقه متحدان خاطر رضایت و تسهیل را منطقه بر آمریکا

 شدتی با را سنگین هایتحریم و کشانده شکست به را برجام کرد تالش مختلف هایروش به دولت»
اما در خصوص سیاست   .(Ghanbarloo, 2018: 98(؛)۹8: 13۹7قنبرلو، )«بازگرداند گذشته از بیشتر

 حوزه پنج در داروها که است آن از حاکی مطالعاتگفت که  توانمیهای تحریمی دولت ترامپ 
 تحت دارو توزیع و سازی ذخیره داخلی، محصوالت ساخت واردات، و خرید مالی، اصلی، تامین

بیماران بوجود  و به خصوص مردم برای هایی چالش گرفته و قرار اقتصادی-سیاسی یهاتحریم تاثیر
به عنوان نمونه فقط در یک مورد در خصوص تامین مالی خرید (. Bastani et.al., 2022: 159آورند )

دارو و تجهیزات پزشکی همچنانکه گفته شد با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابسته به نفت است این 
 ( نفت کمتری فروخته است. 1۹80از سال اول انقالب ) 2020کاری کرد که ایران در  هاتحریم
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Year 1980 1981 1982-2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Crude Oil Exports 911 931 ........ 1921 2125 1849 651 404 
  2020تا  1980از  صادراتنمودار  :رانینفت ا نگاهی به: 1شماره جدول

Table1: View Iran`s Crude Oil: Exports from 1980 to 2020 in the chart 
Source: https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-exports 

 
 ی دارویی و تجهیزات پزشکی بر سالمت مردم ایرانهاتحریممشکالت  -4-1

شود.  کشور شهروندان یک بنیادین حقوق نقض باعث دتوانمی با هر شکل و مدل، هاتحریم
 زندگی، مناسب استاندارد از برخورداری انسان، ذاتی حیثیت حیات، حق نقض»جمله  از

 مقویخوراک  به دسترسی پاک، زیست محیط از مندی مندبهره اساسی، به داروهای دسترسی

 ,Zamani and Mazaheri(؛)115-116: 13۹0زمانی و مظاهری، )...«سالمت و  بر حق کافی، و
های مختلف در ایران، آنچه بیشتر موجب تضییع سالمت ایرانیان با توجه به تحریم (.115-116 :2011

شده است، کمبود داروهای حیاتی برای حدود شش میلیون نفر است. در کنار کمبود داروهای 
ها صنعت داروسازی ایران را فلج کرده و منجر به اختالل در تولید تحریم»تخصصی وارداتی، 

فیت پایین تر یا و کشور را مجبور به واردات داروها و مواد اولیه با کیداروهای ژنریک شده 
 واردات کاهش جبران در واقع برای (.Setayesh and Mackey, 2016: 2)«مشکوک کرده است

 هند و چین از را خود پزشکی تجهیزات و دارو خرید ایران اروپا، اتحادیه و متحده ایاالت از داروها
 اثربخشی و پایین کیفیت معموالً جایگزین داروهای» حال، این با. داد افزایش برابر 5 و 2 ترتیب به

 .(Massoumi and Koduri, 2015: 1)«دارند متحده ایاالت یا اروپا از آن معادل به نسبت محدودتری
قلم دارو در  600درصد داروهای موجود در بازار کشور، تولید داخل هستند. حدود  ۹0بیش از 

درصد مواد اولیه این داروها وارداتی بوده و از خارج از کشور  50شود که حدود ولید میایران ت
قلم دارو نیز وجود دارد که  35در این بین »شود. )اغلب از کشورهای آمریکایی و اروپایی( تهیه می

بیشتر  شوند.های معتبر آمریکایی و اروپایی وارد میکامال خارجی بوده و این داروها نیز از شرکت
این مواد وارداتی اقالمی مانند انسولین قلمی، فاکتورهای خونی و یا داروهای بیماران خاص و صعب 

شرکت برتر دارویی جهان در سال  10در جدول زیر نام (. Syndipharma, 2021: 1« )العالج است
روپایی شرکت آمریکایی هستند و چهار شرکت دیگر نیز ا 10آمده است. شش شرکت از این  201۹

ی موجود و ترس از آمریکا به ایران، داروها و نیز مواد هاتحریمبا توجه به  هاشرکتاین  هستند.
 اولیه برای ساخت داروها را نمی دهند.
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R&D spend* Rx Sales* Company Name Row 
$7.962 $45.302 Pfizer- USA- PHIZER.COM 1 

$9.803 $44.552 Roche- SWITZERLAND- ROCHE.COM 2 

$8.154 $43.481 Novartis- SWITZERLAND- NOVARTIS.COM 3 
$8.446 $38.815 Johnson & Johnson- USA- JNJ.COM 4 

$7.908 $37.353 Merck & Co.- USA- MERCK.COM 5 

$6.227 $35.121 Sanofi- FRANCE- SANOFI.COM 6 
$5.093 $32.067 AbbVie- USA- ABBVIE.COM 7 

$4.987 $30.645 GlaxoSmithKline- ENGLAND- GSK.COM 8 

$3.657 $22.533 Amgen- USA- AMGEN.COM 9 
$3.897 $21.677 Gilead Sciences- USA- GILEAD.COM 10 

 یجهان وفارمایب گرانیباز نیفهرست ساالنه برتر :2جدول 
Table2: Pharm Exec’s Annual Listing of the Top Global Biopharma Players 

Source: https://www.pharmexec.com- June 2019.  *Numbers USD in Billions 
 

 پول، دریافت شکالتم و ثانویه یهاتحریم دلیل به ها بانک و یالمللبین دارویی یهاشرکت
 مجبور دولت ی،المللنبی بانکی شبکه رابطه ایران با شدن قطع پس از. ندارند ایران با معامله به تمایلی

 غیرممکن بلکه ،دشوار کار را بسیار دارو انبوه واردات برای که کند پرداخت پیش را نقدی پول بود
 شدن گران باعث پول کشور، ارزش نیز کاهش و خارجی ارز کمبود»این،  بر عالوه. کرده است

 .(Rosenberg et.al., 2016: 6)«است و نیز مواد اوّلیه دارویی شده داروها
 متحده باشند و ایاالتاینکه داروها و تجهیزات پزشکی جزو موارد بشردوستانه می با توجه به

 هایبانک با تجارت ممنوعیت عمل در اما است، کرده معاف هاتحریم از را این موارد ظاهر نیز به
 داریخزانه وزارت اجرای آژانس توسط خاص پزشکی صادرات مجوزهای صدور کاهش و ایرانی

 قطعات اساسی کمبود با ایران مثال، عنوان به. استشده ایران در مشکالت ایجاد باعث متحده ایاالت
 مورد دوگانه استفاده تجهیزات تعمیر برای که است در تجهیزات تخصصی پزشکی روبرو یدکی

 الزم اوّلیه یا مواد موثر مواد تهیه از مانع همچنین هاتحریم». است نیاز مورد دارو تولید در استفاده
 مولتیپل و 2سرطان ،1آسم درمان به عنوان مثال داروهایی برای داخل تولید داروهای تولید رایب

                                                           
1.  Asthma 
2. Cancer 
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در  هاتحریمقبل از  کهطوریبه .( 24France ,2020 :1)«است شده ایران در )ام اس( 1اسکلروزیس
 خصوص تولید این داروها مشکلی وجود نداشت.

 مانند زندگی کننده تهدید هایبیماری به مبتال بیماران دسترسی» که داد نشان مطالعه چندین
 به 2ایدز و اسکلروزیس مولتیپل خونی، اختالالت مزمن، هایبیماری هموفیلی، تاالسمی، آسم،

 و سرطان بر موارد فوق، برای عالوه .(Gorji ,2014 :382)« است شده محدود آنها داروهای
 باال، درمان هایهزینه»همچنین . است آمده وجود به بیماران برای مشابهی وضعیت هم 3پارکینسون

 کشورها، سایر از وارداتی تجهیزات نقص دولتی، هایکمک تکافوی عدم سالم، تجهیزات کمبود
 مشکالت از همه آنها، به بیماران مراجعه عدم خاطر به درمان خصوصی مراکز شدن تعطیل نیمه

« است آمریکا متحده ایاالت جانبهیک  هایتحریم آن اصلی عامل که است ایران سالمت حوزه
ها علیه ایران، گسترش این تحریم .(Mousavi et.al., 2014: 158(؛)158: 13۹3)موسوی و دیگران، 

گذارد نقش کلیدی در کمبود دارو ایفا کرده که به طور مستقیم بر شهروندان عادی ایرانی تاثیر می
(. در واقع Setayesh and Mackey, 2016: 13کند )و مسلماً حق انسانی آنها را برای سالمتی انکار می

ها مانند بهداشت و ندگی شده و در برخی زمینههمه این مباحث موجبات کاهش سطح استاندارد ز
 گردد.ها میدرمان، سبب نقض حقوق انسان

 تخصصی اتتجهیز نیز دارو کمبود به مربوط مشکالت اینکه به توجه با موضوع بهتر درک برای
 همه گیر )پاندمیک( هایبیماری یا نادر بیماران نیز و العالج صعب و خاص بیماران حوزه در پزشکی

 هاماریبی این از هریک به مربوط مشکالت خالصه طور به شد خواهد سعی ادامه در است، بیشتر
 .قرار گیرد مورد بررسی

 بر بیماران خاص هاتحریمالت مشک -4-1-1
اینگونه بیماران، با توجه به  .ندارد تعریفی وجود خاص در علم پزشکی هایبیماری برای

به این نام شناخته  کشور در بیماری کم شیوع و درمان باالی درمان، هزینه سختی چون هاییویژگی
ایران  اما در. شودمی شناخته نیز نادر هایبیماری نام با هابیماریها این برخی کشور در .ندشومی

در این » .شوندخاص نامیده می هایبیماری 6دیالیز و 5هموفیلی ،4تاالسمی هایبیماری صرفا
درمان این  و شودانجام می رایگان هابیماری خصوص مطابق مصوبه نهادهای ذیربط، درمان این

البته  .(Hosseini et.al., 2020: 3)«گیردصورت می خاص هایبیماری امور بنیاد پوشش بیماران تحت
                                                           

1 . Multiple Sclerosis (MS) 
2. HIV / AIDS 
3. Parkinson’s Disease 
4. Thalassemia 
5. Haemophilia 
6. Dialysis 
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 آموزش درمانی، خدمات و نموده حمایت نیز ام اس وسرطان  هایبیماری خاص از هایبیماری بنیاد
هزار بیمار تاالسمی،  20در ایران حدود »طبق اعالم رییس این بنیاد،   .کندمی ارائه آنان به را... و 

هزار بیمار  50هزار بیمار دیالیزی وجود دارد. همچنین نزدیک به  45هفت هزار بیمار هموفیلی و 
« باشدبه ام اس جزو آمار بیماران خاص میهزار بیمار مبتال  70پیوندی اعم از پیوند کلیه، قلب و ... و 

(Yjc, 2021: 1.) 
 بیماران دیالیزی -4-1-1-1

 با و پیشرونده، ناپذیر، برگشت ،(جمعیت از ٪10-13) است شایع بسیار کلیوی مزمن بیماری
 عالمت بدون اوقات اکثر آسیب این به مبتال بیماران. است همراه عروقی قلبی هایبیماری خطر

. دهندمی نشان تر پیشرفته مراحل در تنها خود را کلیه عملکرد اختالل معمول عوارض و مانندمی
 که آنهایی معموالً دیالیز، اندیکاسیون بدون بیماران) کارانه محافظه تواندمی این بیماری نیز درمان»

 دیالیز همودیالیز،) جایگزین درمان یا( دارند دقیقه در لیتر میلی 15 باالی گلومرولی فیلتراسیون میزان
 .(Ammirati, 2020: 3)«باشد( کلیه پیوند و صفاقی

 زمانی این درمان .شودمی استفاده کلیه نارسایی دچار بیماران برای که است درمان نوعی دیالیز
 مواد دیالیز». دارد نگه سالم را شما تا نکند کار خوب کافی اندازه به شما های کلیه که است الزم
 سطح حفظ به. کند جلوگیری بدن در آنها تجمع از تا کندمی حذف را اضافی آب و نمک زائد،
 کلسیم کربنات، بی سدیم، پتاسیم، مانند کند،می کمک شما خون در شیمیایی مواد از برخی ایمن

 خونی کم اصالح برای قرمز های گلبول تولید به و کندمی کمک خون فشار کنترل به فسفر و
 .دارد صفاقی و خونی نوع دو دیالیز .(Corr, 2007: 7)«کندمی کمک

در روند درمانی بیماران دیالیزی با مشکالت متعددی همچون افسردگی، اضطراب و مشکالت 
داد که انجام شده نشان می 2003در یکی از مطالعاتی که در سال » کهطوریبهشخصیتی مواجه اند. 

درصد اضطراب خفیف تا شدید 54شدید،  درصد از بیماران همودیالیزی، افسردگی خفیف تا64
)نویدیان و دیگران، « درصد آنان از کیفیت زندگی خوب و باالیی برخوردار بودند6داشته و تنها 

(. در کنار تمام مشکالت روحی و روانی که در حین درمان Navidian et.al., 2006: 64)(؛64: 1385
تخصصی نیز موجب عدم دریافت درمان  آید مستهلک بودن تجهیزاتبرای این بیماران پیش می

 این از که دارد دیالیز دستگاه 15 کرج خمینی امام بیمارستان دیالیز بخش»مناسب است. بطور مثال 
همچنین در  .(YJc, 2012: 1)«است جدید نسبتا های دستگاه آن مورد  4 و قدیمی دستگاه 11 تعداد
ها، هم داروهای بیماران دیالیزی کمیاب شده یا بهای سال گذشته و با روند گسترش تحریم 4طول 

در  زنجان استان کلیوی بیماران از حمایت خیریه انجمن مدیر»آن بسیار گران شد است. بطور مثال: 
 بودن نایاب و کلیوی بیماران نیاز مورد داروهای گرانی حاضر زمان در مصاحبه ای گفته است که

 گاهی»همچنین (.  ,2021Irna :1)«است دیالیزی بیماران اساسی مشکالت از خارجی، داروهای
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 شودبرای آنان میتامین دارو به عنوان یک دغدغه  ها کمیاب ودر داروخانه داروهای این بیماری
« ستآنها باالهای هزینه نوچمجبور به مصرف دارو به صورت جیره بندی شده  کهطوریبه
(1: 2018Mehrnews, .) 
 بیماران تاالسمی -4-1-1-2

 تاالسمی بیماری ژن حامل) ناقل والدین از که است ارثی خونی بیماری یک تاالسمی بیماری
 و شکل تغییر ،1خونی کم عالئم با بیماری این. درسمی  ارث به کودک به( نهفته صورت به

 به منجر و بوده العالج صعب اغلب که است همراه نمو و زود تاخیر و ضعف و استخوان مشکالت
 زنجیره تولید مسئول ژن جفت بودن معیوب بیماری، علت». شودمی مبتال فرد عمر کوتاهی و ناتوانی

 به مداوم نیاز و شدید خونی کم باعث که باشدمی خون قرمز های گلبول در هموگلوبین بتا های
 فرد در بتا های زنجیره تولید برای الزم ژن جفت از ژن یک چنانچه. شودمی بیمار در خون تزریق

 این. دهد انتقال خود فرزند به را معیوب ژن است قادر لیکن بود. خواهد سالم فرد این باشد، معیوب
 درصد25 نماید ازدواج دیگری ناقل با تاالسمی ناقل یک چنانچه و هستند تاالسمی ناقل افراد

 خواهد وجود حاملگی هر در فرزند به ناقل مادر و ناقل پدر جانب از معیوب ژن انتقال احتمال
 بطور کامل بتا های زنجیره تولید شده، معیوب ژن جفت یک دارای فرزند شرایط این در. داشت

 بیماری .(Ghaneei, 1998: 30)(؛30: 1377قانعی، )«شودمی تاالسمی بیماری دچار و مختل وی در
 درمان برای .دارند خونی هایفراورده دریافت به احتیاج بیماران این. دارد بتا و آلفا نوع دو تاالسمی

 و استخوان مغز رویه بی رشد از پیشگیری جهت هموگلوبین کافی سطح حفظ این بیماران،
 طبیعی جسمی فعالیت و رشد از حمایت برای کافی قرمز گلبول تولید و استخوانی های دفورمیتی

 خون مکرر تزریق بالقوه عوارض از یکی البته است. طبیعی درمان اساس خون، تزریق» الزم است.
در کنار  تاالسمی بیماران علمی، های پیشرفت وجود با (.Wong, 2007: 776) «است آهن بار ازدیاد

 آمپول بیماران این نیاز مورد داروی و. دارند خود درمان عنوان به زدایی آهن به تزریق خون، نیاز
 گران داروهای جمله از که دباشمیدسفوناک  و دفروکسیر دسفرال، تجاری هاینام با 2دفروکسامین

  .است و وارداتی قیمت
 40 حدود که دسفرال مثل بیماران استراتژیک داروی تاالسمی، انجمن عامل مدیر یگفته طبق

 هفت سال در» :کهطوریبه است روبرو جدی چالش با االن بود، تاالسمی بیماران اختیار در سال
 برآورد و است بهداشت وزارت برآورد طبق موضوع این که داریم نیاز تزریقی داروی ویال میلیون

 400 که شده کشور وارد ویال هزار 800 حدود امروز حال هر در اما دهد،می نشان را این از بیش ما
 داخل تولید ویال میلیون دو الی نیم و یک حدود چیزی و است نشده توزیع هنوز ویالش هزار

                                                           
1. Anemie 
2. Deferoxamine 
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نکته مهم اینست که  .شودمی مشخص بیماران این سخت شرایط داروها، کم تعداد همین از داشتیم،
 که صورتی در برسد، سال 30 به بیماران عمر میانگین تا شده باعث بیماران این مناسب درمان عدم

 .(Ilna ,2021 :1« )است جامعه آن افراد دیگر همچون تاالسمی بیماران سن میانگین کشورها بقیه در
 بیماران هموفیلی -4-1-1-3

 وفیلیهم مدرن توصیف گردد،برمی میالد از پس دوم قرن به هموفیلی تاریخچه که حالی در
 برای را اهر بیستم قرن اواسط در هموفیل ضد گلوبولین کشف». شد ظاهر نوزدهم قرن آغاز در تنها

اما  .(Franchini and Mannucci, 2014: 571)«نمود هموار ها کنسانتره سپس و رسوبات کرایو تولید
هنده اطالق گفت، هموفیلی به گروهی از اختالالت خونریزی د توانمیدر تعریف این بیماری 

اگر چه عالئم »شود. شود که به دلیل کمبود مادرزادی پروتئین های مختص انعقاد خون ایجاد میمی
کتور خاص، آنها صرفا از نظر نوع کمبود فاکتورهای انعقادی یکسان است با تعیین کمبود یک فا

اقع (. در وWong, 2007: 777)«شودینی آن عامل انجام میدرمان اختصاصی به صورت جایگز
 .است بیماران این مشکالت ینترمهم از مفصلی اختالالت

 انعقادی اکتورهایف و هموفیلی داروهای اکثر»گوید: می ایران هموفیلی کانون مدیرعامل
 یتهیه بر تاثیراتی کرونا یبازه این در خصوص به و هاتحریم به مربوط مسائل قطعا و است وارداتی

 ۹د فاکتوریکی از موارد حاد و کمبود داروای انعقادی، کمبو .(Ilna ,2021 :1)«است گذاشته دارو
نیازمند به این  بیماران هموفیلی»است که با توجه به کمبود آن سازمان غذا و دارو پیشنهاد داده، 

« یق نمایندل قبل، پالسما تزراس 50فاکتور در صورت پیدا نکردن این فراآورده مانند روش های 
(Farsnews, 2021: 1  .) 
 بر بیماران نادر هاتحریمشکالت م -1-2 -4

 تدریج به اغلب که هستند حادشونده و پیشرونده مزمن، یهابیماری جزو 1نادر یهابیماری
 آماری تعاریف مختلف کشورهای در هابیماری این .شوندمی ها فعالیت انجام در فرد ناتوانی باعث

 در نفر 5 از کمتر فراوانی دارای که شودمی گفته اختاللی به نادر بیماری ایران در. دارند متفاوتی
 در و جمعیت کل از نفر هزار 200 از کمتر ها،بیماری این فراوانی آمریکا در» .باشد نفر هزار 10 هر

 هایبیماری از جهان در نفر میلیون 300 حدود حاضر حال در. است شده تعیین نفر هزار 2 در 1 اروپا
 یهابیماری انواع از یکی با خود زندگی در نوعی به نفر 20 هر از نفر یک در واقع. برندمی رنج نادر
 تشابه دلیل به آنها از بسیاری و هستند قطعی درمان بدون اغلب هابیماری این .شودمی مواجه نادر

 .(Radoir, 2021: 1)«مانندمی باقی تشخیص بدون طوالنی هایسال برای دیگر یهابیماری با عالئم
 همین به و است آن عوارض و عالئم بیماری، بودن ناشناخته نادر، بیماران اصلی مشکالت از یکی
 این، بر عالوه». داشت خواهد همراه به را ناپذیری جبران عواقب بیماری، دیرهنگام تشخیص دلیل

                                                           
1. Rare Disease 
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 افزوده نادر بیماران مشکالت بر نیز هاآن بودن کمیاب و داروها آور سرسام و سنگین هایهزینه
« گیرند قرار بیمه و درمانی خدمات پوشش تحت همواره باید بیماران این که است رو همین از. است

(1: 2020Medpip, ). 2، مرد درختی1، جذامایپروانهبه بیماری  توانمیهای نادر از جمله بیماری ،
 و ... اشاره نمود. 3فیل پایی

 ایپروانهبیماران  -4-1-2-1
 پوست در که باشدمی پوستی هایبافت ارثی بیماری 4بولوسا اپیدرمولیزیس یا ایپروانه بیماری

 در یک بیماری این شیوع. کندمی دردناک دهنده ی ریزیخون هایتاول ایجاد مخاطی غشای و
 و است افزاینده و پیشرونده مبتالیان در بیماری شدت. ندارد واگیر بیماری این. است پنجاه هزار

 یکپارچگی برای ضروری های پروتئین که هنگامی واقع، در. شود منتهی مرگ به است ممکن حتی
 توانمی را پوست .شودمی شکننده پوست باشد، غیرطبیعی یا یابد کاهش باشد، نداشته وجود پوست

 داربست یک در( آجر) پوست های سلول که جایی کرد، توصیف آجری دیوار یک عنوان به
 داربست است ممکن غیرطبیعی پروتئین یک حتی. دارند )مالت( قرار هاپروتئین از شده ساخته
 مایع تجمع و پوست های الیه شدن جدا به منجر شده ضعیف داربست سپس. کند ضعیف را پوست

 این بیماری انواع همه در اصلی پوستی یافته». گویندمی تاول آن به که شودمی پوست داخل در
 سایر برخالف(. متر سانتی 1 از بیش اندازه به تاولی) است تاول یا خون یا مایع از پر تاول یک

 بیماری ،(غیره و عفونت سوختگی، مثال، عنوان به) شوندمی تاول ایجاد باعث که پوستی هایبیماری
 هایتاول این .(Pope et.al., 2004: 5« )شودمی العمرمادام پوستی هایتاول و شکنندگی باعث

 حتی یا عضو قطع به که گسترش یابد کرده و تواند آنقدر پیشرویپوست، می بر حساس و دردناک
 . شود منتهی بیمار مرگ

 آن گسترش از توانمی خاص پانسمانی از استفاده با اما ندارد قطعی درمان هنوز بیماری این
 و کندمی تولید سوئدی شرکت یک تنها را ایپروانه بیماران مخصوص پانسمان». نمود جلوگیری

 ممنوع ایران هب را محصول این صادرات آمریکا هایتحریم خاطر میالدی به 2018 می از شرکت این
 بروز و ایپروانه بیماران از نفر 15 فوت سبب گذشته، یکسال طول  در که تحریمی. است کرده

 و پا یا ستد قطع انگشتان، شدن خورده ها،زخم ازدیاد و گسترش مانند جبرانی غیرقابل صدمات
 موسسه تنها نعنوا به بی، ای البته خانه .(Farsnews, 2021: 1« )است شده دیگر بیمار صدها برای... 

 ایپروانه بیماران ناساییش به اقدام -کشور سطح در فعالیت مجوز با- داوطلبانه و نهاد مردم حمایتی
 نماید. می آنها دادن قرار پوشش تحت و

                                                           
1. Leprosy 
2. Epidermodysplasia Verruciformis 
3. Elephantiasis 
4. Epidermolysis Bullosa 
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 خیریه عنوان موسسه شمسی با 13۹6 سال در شمسی آغاز و 13۹4 سال این مجموعه از فعالیت
 ناشناخته به جهتو با. شد ثبت مستقل و نهاد مردم سازمانی عنوان به خاص، پوستی بیماران از حمایت

 یماری،ب معرفی رسانی، اطالع زمینه در این مجموعه فعالیت کشور، سطح در بیماری این بودن
 کهطوریبه بوده، متمرکز بیماران برای صحیح هایمراقبت آموزش و آن عوارض گستردگی تشریح

 مسئولین و جامعه حساسیت حدودی تا توانسته رسانیاطالع و گروهی هایرسانه همکاری جلب با
 هایراقبتم آموزش با است شده موفق بی ایخوشبختانه خانه. دهد افزایش بیماری این به نسبت را

 هایهزینه به جهتو با» و بخشد ارتقاء آنان در را زندگی به امید و زندگی کیفیت بیماران، از صحیح
 و نهادها اب ارتباط و کشور از خارج و داخل خیرین و نیکوکاران کمک جذب با بیماری این باالی

  .(Ebhome, 2021: 1)«کند تأمین را بیماران درمانی هایهزینه از بخشی مسئول، هایسازمان
 ی فراگیرهابیماریبر بیماران  هاتحریمالت مشک -4-1-3

 شیوع جهان نقاط همه در هابیماریتوان گفت که این قبیل می 1گیر همه هایدر تعریف بیماری
 قرار تاثیر تحت را هاانسان زندگی ابعاد همه و کنندمی وارد هاملّت به فراوانی هایآسیب و یابندمی
 این از کند.می فلج را زندگی و کشانده تعطیلی به را پذیر تجمع مراکز همه کهطوریبه. دهندمی
. آن هستند مهار دنبال به همگان و داشته بشری جوامع همه مسئوالن و مردم برای زیادی اهمیت رو

 برابر در مردم سوی از بهداشت رعایت عدمها اینست که نکته مهّم در خصوص این دسته از بیماری
 فراوانی و بزرگ هایآسیب ...و 5کرونا 4،ایدز 3،آنفوالنزا 2،ها همچون بیماری طاعوناین بیماری

 تحمیل دارند نزدیک ارتباط در آنها با که کسانی خصوص به جامعه اعضای سایر و شخص خود به
 (.Mahmoodi, 2020: 198)(؛1۹8: 13۹۹، محمودی)«نمایدمی

 19-کووید -4-1-3-1
 افراد اکثر» .شودمی ایجاد 6سارس ویروس توسط که است عفونی بیماری یک کرونا بیماری

 خاصی درمان به نیاز بدون و ندکنمی تجربه را متوسط تا خفیف تنفسی بیماری ویروس، این به آلوده
 مسن افراد. دارند پزشکی مراقبت به نیاز و شوندمی بیمار شدت به برخی حال، این با. یابندمی بهبود

 سرطان، یا تنفسی مزمن هایبیماری دیابت، قلبی، هایبیماری مانند ایزمینه هایبیماری به مبتالیان و
 مبتال 1۹-کووید به سنی هر در است ممکن البته هرکسی. هستند این بیماری به ابتال معرض در بیشتر
 .(Who, 2021: 1)«بمیرد یا شود بیمار شدت به و شود

                                                           
1. Epidemic Diseases 
2. Plague 
3. Influenza Virus (Flu) 
4. Human Immunodeficiency Virus (HIV/AIDS) 
5. Coronavirues (Covid-19) 
6. SARS-CoV-2 
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ها ولتداز زمان پیدایش ویروس کرونا تا زمان ساخت واکسن )در غیاب واکسن( بسیاری از 
ذاشتند. این گقوانین فاصله گذاری اجتماعی را در تالش برای جلوگیری از انتشار ویروس به اجرا 

ردن رفت کمحدود مداخالت که شامل قرنطینه ملّی، تعطیلی اماکن اداری و تجاری، مدارس و نیز 
های روزمره را مختل کرده است. در این و آمدهای روزانه و اجتماعات است، زندگی و فعالیت

 گزارش ار خانوار درآمد کاهش که افرادی میان در زندگی از کلی رضایت توجه قابل بین، کاهش
 کمک برای را مشاغل و خانوارها از اقتصادی حمایت که دهدمی نشان را اقداماتی اهمیت کنند،می
 دهدمی نشان یافته ها» البته. کندمی ارائه 1۹-بحران کووید از ناشی اقتصادی هایچالش با مقابله به

 و رفاه زا حمایت برای روانی و بهداشتی مداخالت گسترش و معرفی با باید اقتصادی اقدامات که
 تواندمی ت(. این اختالالCheng et.al., 2020: 11-13« )باشد همراه روان سالمت خطرات کاهش

 کرونا کشو» .باشد داشته خدماتی مختلف هایبخش برای خصوص به مهّمی مدت میان پیامدهای
 آن تأثیرات و داده رارق تأثیر تحت مختلف درجات با را کشور 200 تقریباً کهطوریبه بوده جهانی

 1۹-وویدک اقتصادی کامل تأثیر البته. است شده تشدید مالی پیوندهای و جهانی تجارت طریق از
 (.Laudati and Pesaran, 2021: 43)«دارد بیشتر بررسی به نیاز و است ناشناخته ایران اقتصاد بر

در خصوص خرید واکسن جهت ایمن ساختن جامعه ایران نیز کشور با مشکالت متعدد تحریمی 
رای رفع این مشکالت طراحی نموده مواجه گردید. هر چند سازمان جهانی بهداشت ساختارهایی را ب

 واکسن تولید و توسعه تسریع هدف با جهانی هایاین تالش از بخشی 1است. ساختار کوواکس
 امان در کرونا بیماری از کشوری هیچ. است کشورها همه برابر و منصفانه دسترسی تضمین و کرونا

 کوواکس سازوکار در قلمرو و کشور 1۹0 .شوند محافظت کشورها همه اینکه مگر بود نخواهد
 ائتالف با همکاری در 2یونیسف». شودمی جهانی جمعیت درصد ۹0 از بیش شامل که هستند درگیر

 دیگر و 5بهداشت جهانی سازمان ،4واکسن ائتالف ،3گیریهمه برای آمادگی هاینوآوری
« کندمی رهبری کوواکس از نیابت به را کرونا واکسن ارائه و خرید برای هاتالش شرکایش،

(Unicef, 2021: 1.) ها و دسترسی عادالنه کشورها به هر چند این ساختارها برای مقابله با تحریم
مورد نیاز خود واکسن   واکسن طراحی شده بود، اما ایران از طریق این ساختار نتوانست به میزان

بلوکه شده در حساب های تهیه کرده، لذا قسمت اعظم واکسن خود را از طریق مبادله با پول های 
 خود یعنی چین و روسیه تهیه نمود.  ایمنطقهکشورهایی چون هند و کره و یا از طریق شرکای 

                                                           
1. COVAX 
2. UNICEF 
3. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) 
4. GAVI 
5. World Health Organization (WHO) 



 

 

 

297  ... حق بر سالمت و تحریمهای آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسالمی ایران؛ 

 

 گیرینتیجه
شود بطور قطع ها از سوی کشورهای قدرتمند مانند آمریکا اعمال میدر واقع زمانی که تحریم

های همانند تحریم-ها فراگیر باشد تحریمگذارد. اگر این بر روی معیشت و زندگی مردم تاثیر می
 گناه را نقض نماید. حقتواند حق حیات شهروندان بیها میاین تحریم -یکجانبه آمریکا علیه ایران

 برای زمال ابزارهای تمام مستلزم بلکه نیست نباتی یا حیوانی بودن زنده معنای به تنها حیات
 هایمجازات که است تفکری چنین واسطه به. است شایسته و انسانی زندگی از برخورداری

 است. ممنوع تحقیرکننده و غیرانسانی
 درصد 80 حدود چیزی. است نفت به وابسته ایران درآمد عمده واقعیت آن است که بخش

 کاهش و ایران نفت صنعت تحریم. آیدمی بدست نفت فروش محل از رانایدهاستفا قابل ارزهای
های گسترده در غالب سیاست خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمبه خصوص پس از  آن، فروش

 کهطوریبهکاهش داده  شدت به را کشور فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران، درآمدهای
 .اند یافته تقلیل شدت به عمالً  پزشکی تجهیزات و دارو خرید به اختصاص قابل ارزهای

 کاالهای صادرات ایران، دولت علیه شده اعمال هایمجازات از یک هیچ نکته مهّم این که
 غیرمستقیم مخرب تأثیر اما کند،نمی ممنوع بطور مستقیم را کشور این به داروها مانند بشردوستانه

بر هر  هاتحریمدر واقع . است توجه قابل خدمات این به عادی افراد دسترسی و رفاه بهداشت، بر آن
 توزیع و سازی ذخیره داخلی، محصوالت ساخت واردات، و خرید مالی، اصلی، تامین حوزه پنج

مخرب خود را گذاشته است. در این خصوص هر چند ایاالت متحده، به ظاهر دارو را از  تاثیر دارو
ها معاف کرده اند اما در حقیقت، اوالً از فروش داروها و اقالم پزشکی که دارای کاربرد تحریم

ها و موانع ند و ثانیاً برای ورود سایر اقالم نیز عمالً به دلیل محدودیتکنمیدوگانه هستند جلوگیری 
 مالی امکان ورود نیست.

باشد اما نقص در وضع ایران می ایتهجلوگیری از گسترش برنامه هس ها،تحریم فلسفه وضع این
ترده در معیشت ها موجب شده تا ضمن ایجاد مشکالت گسقوانین، نحوه اجرا و نظارت بر این تحریم

 به مبتالیان از بسیاری که ایگونه به گیرد. قرار آنان نیز در معرض خطر مردم، وضع سالمت
 درمان برای ضروری پزشکی تجهیزات و داروها از بسیاری به خاص، نادر و فراگیر هایبیماری

فراوانی نداشته یا برای دسترسی به این قبیل داروها و خدمات خاص، مشقت و مشکالت  دسترسی
 اتخاذ باب از چه ی،المللبین مختلف قوانین نقض و برجام از ترامپ خروج کنند.را تحمل می

 تهاجمی، رئالیسم راهبرد قالب در حداکثری و فشار سیاست واسطه به چه و جانبه یک یهاتحریم
 مسلم آنچه نهایت در. است شده آنان سالمت تهدید و ایران مردم بر حد از بیش فشار موجبات

 ظرفیت کنونی، جهانی نظم نهادهای اینکه مگر دشومین محقق سالمت بر حق که است این است
 خود قدرت و ثروت افزایش برای خود آزادی از حاضر حال در که را کسانی فعالیت در مداخله
 .باشند داشته ندکنمی استفاده
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