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»فشار حدا ی«
آسيب تحريمهای اقتصادی آمريکا به حق سﻼمت ايرانيان

ديدهبان حقوق بشر از حقوق تمام افراد سراسر جهان دفاع میکند .ما با دقت نقضها را بررسی میکنيم ،واقعيتها را به
شکلی گسترده افشا میکنيم ،و افراد قدرتمند را تحت فشار قرار می دهيد تا به حقوق احترام بگذارند و عدالت را جاری کنند.
ديدهبان حقوق بشر سازمانی مستقل و بينالمللی است که به عنوان بخشی از جنبشی سرزنده برای برقراری کرامت انسانی و
پيشبرد هدف حقوق بشر برای همه فعاليت میکند.
ديدهبان حقوق بشر سازمانی بينالمللی با کارکنانی در بيش از  ۴٠کشور است و دفترهايی در آمستردام ،بيروت ،برلين،
بروکسل ،شيکاگو ،ژنو ،گوما ،ژوهانسبورگ ،لندن  ،لس آنجلس ،مسکو ،نايروبی ،نيويورک ،پاريس ،سان فرانسيسکو،
سيدنی ،توکيو ،تورنتو ،تونس ،واشنگتن دیسی ،و زوريخ دارد.
برای اطﻼعات بيشتر لطفا ً از وبسايت ما بازديد کنيدhttp://www.hrw.org :
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خﻼصه
در ماه مه  ٢٠١٨دولت ترامپ رسما ً از توافق بينالمللی هستهای با ايران ،مشهور به برجام ،که توسط دولت اوباما در
ژوييه  ٢٠١۵مورد موافقت گرفته بود خارج شد .ظرف  ١٢٠روز بعد ،تا  ۵نوامبر  ،٢٠١٨دولت آمريکا تمامی تحريمهای
اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ايران را که پيش از آن برداشته شده بودند ،منجمله »تحريمهای ثانويه« بر بنگاههای
غيرآمريکايی که دست به تعامل مالی يا تجاری با ايران میزنند ،را دوباره اعمال کرد.
در حالی که دولت آمريکا معافيتهايی برای واردات بشردوستانه در نظام تحريمهايش در نظر گرفته است ،تحريمهای
گسترده آمريکا عليه بانک های ايران ،همراه با مواضع تهاجمی از سوی مقامات امريکايی به شدت توانايی ايران در
پرداخت ايران برای چنين واردات بشردوستانهای را محدود کرده است .پيامدهای تحريمهای دوچندان آمريکا ،عمدی يا
غيرعمدی ،تهديدی جدی متوجه حق ايرانيان به سﻼمتی و دسترسی به داروهای حياتی میکند؛ و میشود تقريبا ً مطمئن بود
که منجر به کمبودهای مستند شده ،از نبود داروهای حياتی برای مبتﻼيان به صرع تا کودکان ايرانی سرطانی ناتوان از
يافتن داروهای شيمیدرمانی که فورا ً نياز دارند ،انجاميده است.
عامل اصلی آثار آسيبزننده تحريمهای مجدد آمريکا عليه ايران اين واقعيت است که اين تحريمها در عمل تا حد زيادی
بانکها و شرکتهای بينالمللی نگران از اعمال تحريمهای ثانويه آمريکا عليه خود را از مشارکت در تعامﻼت تجاری و
مالی با ايران ،از جمله تعامﻼت بشردوستانه معاف از تحريمها ،بازداشتهاند .در نتيجه ،اين تحريمها به دسترسی ايرانيان به
داروهای حياتی و حق آنها به سﻼمت اثری منفی وارد کردهاند و اگر وضعيت تغيير نکنند اين امر احتماﻻً تشديد خواهد شد و
سﻼمت ميليونها ايرانی را مورد تهديد قرار خواهد داد.
مقامات آمريکايی به دفعات اشاره کردهاند که رنج ناشی از تحريمهای آمريکا برای ايرانيان عادی و عمدی است و بخشی از
راهبردی است که بناست شهروندان ايرانی را وادار کند از دولت مستبدشان بخواهند تا »تغيير رفتار« دهند؛ اين مجازاتی
دستهجمعی است که حقوق اقتصادی ايرانيان را نقض میکند .برای مثال ،در  ١۴فوريه  ،٢٠١٩مايک پمپئو ،وزير خارجه
آمريکا ،به سیبیاس نيوز گفت »اوضاع ]با تحريم های آمريکا[ برای مردم ايران بسيار بدتر است ،و مطمئنيم که اين باعث
میشود مردم ايران قيام کنند و رفتار رژيم را تغيير دهند« .وزارت خزانهداری آمريکا خود پيشبينی کرد که سياستهای
آمريکا منجر به » انزوای مالی و رکود اقتصادی فزاينده« ايران خواهد شد.
دولت ترامپ ،عﻼوه بر اعمال مجدد تحريمهای اقتصادی تعليقشده تحت برجام بارها نهادهای مالی ايرانی را هدف گرفته
است .در  ١۶اکتبر  ٢٠١٨اداره کنترل سرمايههای خارجی وزارت خزانهداری آمريکا)اوفک( دسترسی ايران به بازارهای
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مالی جهانی را با اضافه کردن حدود  ٢٠نهاد به ليست تروريستهای جهانی ويژه به خاطر »حمايت از نهاد نظامی که
کودکسرباز جذب و آموزش میدهد« بيش از پيش محدود کرد.
سپس با اعمال مجدد کامل تحريمهای تعليقشده تحت برجام ،در نوامبر  ،٢٠١٨وزارت خزانهداری حداقل  ٣٧بانک دولتی
و خصوصی ايرانی ،و همچنين شرکت نفت ايران ،را به ليست اتباع و افراد بلوکهشده ويژه افراد مورد تحريم اضافه کرد.
هر شرکتی که در حوزه صﻼحيت قضايی آمريکا قرار بگيرد ،آمريکايی يا غيرآمريکايی ،که دست به تعامﻼتی با اين افراد
بزنند می ةوانند در آمريکا مشمول پيگرد قرار گيرند .اين ريسکی قابل توجه برای کسب و کارها ،بانکها ،و نهادهای مالی
جهانی ايجاد میکند که برای تسهيل واردات داروهای حياتی و تجهيزات پزشکی به ايران ضروری هستند.
پيش از اين دولت آمريکا در قالب برجام تحريمها روی موجوديتهای غيرآمريکايی را برداشته بود .الزامات جدی مقررات
و ارزيابی بايسته برای رعايت ملزومات قانونی اعمال شده بر شرکتهای بينالمللی در تجارت با ايران تنها تعدادی محدود
از شرکتها و بانک هارا باقی گذاشته است که قابليت پرداخت برای تجارت با ايران دارند و مايل به پذيرش ريسک بيشتر
مالی و حقوقی تحريمهای ثانويه آمريکا در اثر اين تعامﻼت هستند.
اين محدوديت های تأمين مالی ،همراه با سقوط شديد ارزش واحد پول ايران ،﷼ ،منجر به محدوديت جدی برای شرکتها
و بيمارستان های ايران در خريد تجهيزات پزشکی و داروهای حياتی از خارج از ايران شده است که ساکنان برای مراقبت
پزشکی حياتی به آنها وابسته هستند .عﻼوه بر اين ،تحريمهای تمديدشده آمريکا مستقيما ً قدرت خريد خانوادهها را تحت تأثير
قرار داده است و در نرخ تورم حدود  ٣٠درصد در سال گذشته نقش ايفا کرده است .پوشش بيمه سﻼمتی تقريبا ً همگانی
ايران در حال حاضر بخشی قابل توجه از هزينههای مراقبت بهداشتی را جذب میکند اما ناتوانی اين سيستم ،که حاﻻ تحت
فشار جدی مالی است ،احتماﻻً آثاری مخرب بر ميليونها بيمار خواهد گذاشت.
در ژوييه  ٢٠١٩گزارشگر ويژه سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران گفت او »نه تنها نگران اين است که
تحريمها و محدوديت های بانکی بدون توجيهی امنيت غذايی و دسترسی و توزيع داروها ،تجهيزات دارويی ،و ذخاير را
تحت تأثير قرار دهد ،بلکه نگران اثر منفی بالقوه تحريمها روی سازمان ملل و برنامهها و اقدامات ديگر در کشور نيز
هست«.
ديدهبان حقوق بشر به اين نتيجه رسيده است که وضعيت اقتصادی کنونی ،با وجود معافيتهای بشردوستانه ،مسبب
آسيبهايی ناﻻزم برای شهروندان ايرانی مبتﻼ به مجموعهای از بيماریها و شرايط پزشکی است .بعضی از کسانی که بيش
از ديگران تحت تأثير قرار گرفتهاند ايرانيانی هستند که بيماری های نادر و يا شرايطی دارند که نيازمند درمان و مراقبت
ويژه هستند و از دسترسی به داروها و لوازمی ناتوان هستند که پيش از اين در دسترس بودهاند .اين شامل کودکان دارای
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سرطان خون ،بيماری پروانهای )بيماریای که منجر به پوست حساس و تاولزده میشود( ،يا صرع ،يا افرادی میشود که
در اثر قرار گرفتن در معرض سﻼحهای شيميايی در جنگ ايران-عراق دچار جراحتهای چشمی مزمن هستند.
پيامدهای اين وضعيت برای اين افراد میتواند فاجعهبار باشد :افراد مبتﻼ به اشکال شديد بيماری پروانهای حاﻻ ناتوان از
دسترسی به بانداژهای ويژه هستند و در معرض ريسک به شدت افزايش يافته عفونتهای باکتريايی ،سپسيس،
انگشت چسبی ،و انقباض مفاصل شوند .کودکان دارای صرع مقاوم در برابر درمانهای معمول و ناتوان از دسترسی به
داروهای ساخت خارج ممکن است متحمل تشنج های متعدد و غيرقابل کنترلی شوند که آنها را با خطر مجروحيت روبهرو
میکند و و در طول زمان منجر به آسيب مغزی شديد و دائمی میشود .کمبود داروهای حياتی میتواند دامنهای بسيار
گستردهتر از بيماران را تحت تأثير قرار دهد .برای مثال ،روزنامهنگاران ايرانی از مشکﻼت حاد بعد از يک جراحی
سزارين خبر دادهاند که تصور میشود مرتبط با استفاده از داروی بيهوشی »غيراستاندارد« باشد.
پيامدهای آزارنده تحريمهای ثانويه که در پژوهشهای انجامشده توسط سيامک نمازی ،تحليلگر ايرانی-آمريکايی ،درباره
رژيم تحريمها در دوران دولت اوباما پيش از برجام نشان دادهشدهاند ،طبعا ً با اعمال دوباره تحريمها توسط دولت ترامپ
بازگشتهاند .اما اليزابت روزنبرگ ،از مقامات سابق تحريمها در وزارت خزانهداری آمريکا به انپیآر گفته است که تفاوت
با تحريمهای ايران دولت ترامپ اين است که »آمريکا تحريمهايی که پس از توافق هستهای برداشته بود دوباره اعمال کرده
است و ﻻيههای بيشتری هم به اين تحريمها اضافه کرده است ،از جمله با اقداماتی مثل تحريم نهادهای مالی ايرانی که پيش از
اين تحريم نبودند و برای تسهيل واردات غذا ،دارو ،و تجهيزات پزشکی استفاده میشدند« .به گفته روزنبرگ» ،بيشتر
بانکهای بزرگ ايرانی مشمول تحريم هستند« و بانکهای کوچکتر »ظرفيت کمتری برای انجام تعامﻼت مالی فرامرزی
دارند« .ايران در حال حاضر توان انجام معامله از طريق تعداد بسيار کمی از بانکها و نهادهايی مالی دارد که رابطهای
نزديک با کشورهايی مثل چين ،هند ،و ترکيه دارند که در ابتدا معافيتهايی برای ادامه خريد نفت ايران دريافت کردهبودند.
اين بانکها از درآمدهای نفتی ايران ،که در حسابهای سپرده نگهداری میشدند ،استفاده کردند تا برای واردات دارو و
ديگر موارد اولويت دار از نظر دولت ايران به عنوان کاﻻهای اساسی دست به تعامﻼت مالی بزنند.
عﻼوه بر اين ،لحن مقامات دولت آمريکا در عرصه عمومی و خصوصی درباره تعامﻼت اقتصادی با نهادهای ايرانی منجر
به درنگ شرکتها و بانکها در تجارت با ايران شدهاست .بر ای مثال ،ريچارد گرنل ،سفير آمريکا به آلمان ،در  ۶ماه مه
 ٢٠١٩به روزنامهای آلمانی گفت »هر قدر بخواهيد میتوانيد در ايران دست به معامله بزنيد اما ما درباره ويزای شما
تصميم میگيريم« و »زيرا اگر شما کاری بکنيد ،به شما اجازه نمیدهيم به کشور ما وارد شويد«.
احتياط اضافه يا »پايبندی بيش از حد« از سوی بانکها و شرکتهای دارويی نگران از نقض تحريمهای آمريکا عاملی قابل
توجه در محدود کردن دسترسی ايران به پول ﻻزم برای واردات داروها و تجهيزات پزشکی است .ژرار آرو ،سفير سابق
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فرانسه در واشنگتن ،در اکتبر  ٢٠١٨به گردهمايی در مؤسسه هادسن گفت »واقعيت اين است که بانکها آن قدر از
تحريمها وحشت دارند که نمیخواهند هيچ ارتباطی با ايران داشته باشند« .در مورد بانداژهای ويژه ﻻزم برای مبتﻼيان به
بيماری پروانهای ديدهبان حقوق بشر به مدارکی دست پيدا کرد که نشان میدهند شرکتی اروپايی با وجود معافيتهای
بشردوستانه در نتيجه تحريمها از فروش بانداژها امتناع کرده است .در دو مورد ديگر ،ديدهبان حقوق بشر مکاتباتی از
سوی بانکهايی را ديد که پس از تحميل تحريمها اجازه تعامﻼت بشردوستانه با ايران را نمیدهند.
اين ترس حتی موجب مشکﻼتی برای فعاﻻن بشردوستانه حامی هزاران پناهجوی افغانستانی در ايران شده است .شورای
پناهندگان نروژ يکی از پنج انجیاوی بين المللی بزرگ فعال در ايران است .آنها برای بيش از هفت سال برنامههايی در
حوزههايی مثل آموزش اجرا کردهاند .اما حاﻻ در نتيجه تحريمها آنها با موانعی مشابه در تأمين مالی عملياتهايشان مواجه
هستند .يان اگلند ،رييس شورای پناهندگان نروژ در اوت  ٢٠١٩گفت »حاﻻ يک سال است که تﻼش کردهايم بانکهايی بيابيم
که توانا و حاضر باشند پول حاميان مالی ]عمليات بشردوستانه[ را منتقل کنند« .او اضافه کرد »اما از هر سو به ديواری
محکم برخورد میکنيم .بانکهای نروژی و ديگر بانکهای بينالمللی به خاطر تحريمهای آمريکا از انتقال پولی که دولتها
برای فعاليت ياریرسانی حياتی ما دادهاند میترسند«.
به گفته افراد آشنا با تجارت بينالمللی بشردوستانه با ايران ،محدوديتهای گسترده روی تأمين مالی تجارت مرتبط با ايران
شرکت های دارويی ايران را وادار کرده است تا حتی تعامﻼتی که تحت قانون تحريمهای آمريکا کامﻼً مجوز دارند را از
طريق سيستم حواله انجام دهد .حواله شبکه غيررسمی ارسال پولی است که بر روابط خانوادگی و ديگر روابط مطمئن
موجود تکيه می کند تا بدون انتقال پول دست به پرداخت بزند .اما استفاده از سيستم حواله غالبا ً منجر به افزايش هزينه تعامل
میشود و پزشکان و واردکنندگان می گويند به خاطر مقررات بهداشت ايران استفاده از آن دشوار است .اين واردکنندگان را
وادار به انتخاب داروهای جايگزين و تجهيزات با کيفيت پايينتر کرده است .بيماران در مصاحبههايی با ديدهبان حقوق بشر
و همچنين نوشتههايی در شبکههای اجتماعی خبر دادهاند که پس از اين که در اثر نيافتن يا قادر نبودن به خريد داروهای
معمولشان در بازار و اجبار به انتخاب داروهای با عوارض جانبی جدی روبهرو شدهاند .ديدهبان حقوق بشر نمیتواند
مستقﻼً عوارض جانبی گزارش شده ناشی از استفاده از داروها يا تجهيزات با کيفيت کمتر را تأييد کند.
استفاده گسترده دولت ترامپ از برچسب »تروريست« بيش از پيش تجارت بشردوستانه با ايران را تحت تهديد قرار میدهد.
دولت آ مريکا توضيحی درباره تعيين سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمی ،بخشی از نيروی نظامی ايران ،به عنوان سازمان
تروريستی خارجی نداده است .اين میتواند زندگی  ١١ميليون ايرانی را تحت تأثير قرار دهد .ريچارد نفيو ،از مقامات سابق
وزارت خارجه ،به بیبیسی گفت با اين که داروها از تحريمها معاف هستند » اگر ديده شود که به موجوديت يا بازيگری در
ليستهای تحريم میروند ]اين تجارت[ ممنوع میشود«  .يان اگلند از شورای پناهندگان نروژ با اشاره به چنين وضعيتی در
کنفرانسی درباره کمک بشردوستانه به حاضران گفت در حالی که دولتها در واشنگتن ،لندن ،و برن ممکن است عﻼقهای
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به صدمه زدن به کار سازمان او با پناهندگان نداشته باشند» ،هيچکس نمیتواند به من بگويد که اگر به اين شکل ]عملياتت
را[ انجام دهی ،نه تو و نه کارمندانت قوانين ما را نقض نخواهيد کرد«.
تصميم  ٢٠سپتامبر  ٢٠١٩دولت ترامپ برای اعمال تحريمهای بيشتر روی بانک مرکزی ايران تحت »اختيار
ضدتروريسم« آخرين نهادهای مالی باقیمانده ايرانی قادر به دست زدن به تبادﻻت خارجی شامل واردات بشردوستانه را به
شدت محدود میکند ،و »معافيت بشردوستانه« را از معنی تهی میکند .به گفته برايان اوتول ،مشاور ارشد سابق مدير
اوفک ،اثر آن »آسيب بيشتر به انتقال غذا و دارو به مردم ايران خواهد بود« .در  ١۴اکتبر نماينده اتحاديه واردکنندگان دارو
ايران به رسانههای ايرانی گفت که پس از اين که آمريکا اين تحريمها را اعﻼم کرد بانکهای کره جنوبی روابطشان با
ايران را به تعليق درآوردهاند.
در  ٢۵اکتبر  ٢٠١٩وزارتهای خزانهداری و خارجه آمريکا همزمان با اعﻼم سازوکاری جديد برای »افزايش شفافيت
تجارت مجاز« با ايران تشديد بيشتر تحريمهای مالی آمريکا عليه ايران توسط دفتر شبکه مبارزه با جرايم مالی)فينسن( در
وزارت خزانهداری را اعﻼم کردند .هدف از اقدام فينسن محروم کردن دولت ايران از امکان استفاده از »تجارت به
اصطﻼح بشردوستانه برای فرار از تحريمها و تأمين مالی اقدامات نامطلوبش« از راه تعيين ايران به عنوان »حوزه
نگرانی عمده پولشويی تحت ماده  ٣١١قانون ميهنپرستی آمريکا« است .اين برچسب ،به خاطر محدوديتهای شديدی که
روی نهادهای مالی يک کشور اعمال میکند ،در زبان محاوره به عنوان »مجازات اعدام مالی« شناخته میشود.
همزمان ،وزارتهای خزانهداری و خارجه ظاهرا ً نياز به بهبود پيامدهای تحريم بانک مرکزی ايران در سپتامبر  ٢٠١٩را
پذيرفتند و مشترکا ً »سازوکار« بشردوستانهای برای تعامﻼت بشردوستانه در عوض تعهد شرکتها و بانکها به اجرای
»ارزيابی بايسته تقويتشده« ارائه کردند .ارزيابی بايسته تقويتشده شامل اطﻼعات مشتریها از جمله هويت تمام گيرندهها
و واسطههای درگير در معامﻼت و همچنين اعﻼميههای ماهانه موجودی حساب با ارزش ،ارز ،و تاريخ موجودی همه
حسابهای نهاد مالی ايرانی موجود در نهادهای مالی کشور خارجی ميزبان مشارکتکننده میشود که برای تعامﻼت
بشردوستانه مورد استفاده قرار میگيرند .عﻼوه بر اين ،نهادی که تمايل به استفاده از اين سازوکار دارد بايد تعهدی مکتوب
از تمام توزيعکنندگان ايرانی حاضر در اين تعامﻼت ارائه کند که آنها اجازه نخواهند داد که کاﻻها به افراد يا نهادهای ايرانی
تحت تحريم فروخته يا بازفروش شوند و توزيعکننده ايرانی اين تعهد را به مشتريان پاييندست نيز تحميل خواهد کرد .با
وجود اين ،از راهنما مشخص نيست که برآورده کردن اين نيازمندیهای طاقتفرسا برای شرکتها امکانپذير باشد و آيا
ممنوعيت هر گونه تجارت از جمله تجارت بشردوستانه با نهادهای شناسايیشده با قوانين مربوط به تروريسم را لغو میکند
يا خير.

» فشار حداکثری«

بايد منتظر اثر اين بيانيههای سياسی موازی ماند .به نظر بسياری از ناظران جدی سياست تحريمهای آمريکا احتمال زيادی
نمی رود که اين سازوکار بشردوستانه واقعا ً صادرات بشردوستانه به ايران را افزايش دهد .در عوض ،به نظر میرسد که
ترکيب نيازمندی های دشوار و کارکرد نه چندان مخفی گردآوری اطﻼعات بيشتر با هدف تبليغات ،و نه مواجهه واقعگرايانه
با مشکﻼت بشردوستانه ناشی از تحريمهای آمريکا عليه ايران باشد .برای مثال ،يک وکيل تحريمها و آشنا با موضوع به
ديدهبان حقوق بشر گفت که الزام بانکهای خارجی به ارائه گزارشهای ماهانه جزيی و گسترده به وزارت خزانهداری
آمريکا درباره هر معامله بشردوستانه با حضور ايران در عوض نامههايی اطمينانبخش از جانب اوفک درباره در معرض
تحريم بودن بانکها » مانع بوروکراتيک جديدی برای تجارت بشردوستانه با ايران« است
دو مقام سابق وزارتهای خارجه و خزانهداری آمريکا با اطﻼع دقيق از رژيم تحريم های آمريکا عليه ايران با ابراز ترديد
درباره اثرهای اين اعﻼميه به آن واکنش نشان دادند .برايان اوتول در توييتر نوشت »اين کمکی نمیکند و در واقع احتماﻻً
وضعيت را بدتر میکند« .ريچارد نفيو هم توييت کرد »با توجه به يافتههای ]٣١١مقررات پولشويی قانون ميهنپرستی
آمريکا[ و جو کلی ،به نظرم اغلب به اين سازوکار نه به عنوان کانالی بشردوستانه که به چشم کارکردی برای گردآوری
اطﻼعات برای کمک کردن به تحريم های بيشتر آمريکا نگاه خواهند کرد .برای مايی که به دنبال کانالی واقعی هستيم ،اين
آن نيست«.
کشور يا ائتﻼفی از کشورها که دست به اعمال تحريم اقتصادی میزند بايد اثر اين تحريمها روی حقوق بشر جمعيت تحت
تأثير ،مخصوصا ً درباره دسترسی آنها به کاﻻهای حياتی برای زندگی از جمله دارو و غذا ،را مد نظر داشته باشد.
تحريمهای بیانتها و جامع مثل تحريمهای اعمالشده بر ايران در دولت آمريکا نيازهای بشردوستانه و برخورداری از حقوق
بشر عموم جامعه ايران را تحت تأثير قرار داده است .ديدهبان حقوق بشر با تحريمهايی که اثر منفی نامتناسبی روی
برخورداری جمعيت غيرنظامی دارند يا آسيبهايی ناﻻزم مخصوصا ً برای گروههای آسيبپذير ايجاد میکنند مخالفت
میکند.
با توجه به اثرات مشابه مشاهدهشده در ديگر رژيمهای تحريمی اثر زيانبار تحريمهای آمريکا روی دسترسی ايرانيان به غذا
و دارو نبايد تعجبآور باشد .مثالهای زيادی برای اين امر وجود دارند .تحريمهای چندجانبه روی عراق در دهه  ١٩٩٠به
خاطر نابود کردن اقتصاد شهرت دارند و بنا به چندين پژوهشگر حوزه سﻼمت »اثری خسارتبار روی سﻼمت جامعه
داشتند«.
دولت آمريکا بايد فورا ً گامهايی برای تضمين کارا بودن معافيتهای بشردوستانه برای تسهيل دسترسی ايرانيان به دارو و
تجهيزات پزشکی بردارد .مهمتر از همه دولت آمريکا بايد به شکل عمومی در باﻻترين سطوح مشخص کند که بانکها و
شرکت ها در صادرات يا تأمين مالی کاﻻهای بشردوستانه مشمول معافيت به ايران متحمل ريسکهای حقوقی يا مالی
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نخواهند شد .در  ۶اوت  ٢٠١٩اوفک » راهنمای مرتبط با شرايط حمايت و ياری بشردوستانه از مردم ونزوئﻼ« را منتشر
کرد و اعﻼم کرد اوفک »به تضمين جريان داشتن حمايت بشردوستانه به ونزوئﻼ متعهد است« و »آمريکايیها را تشويق
میکند تا از اين مجوزها از جمله ارسال پول بهره ببرند« .اوفک بايد »راهنمای« عمومی برابری در مورد ايران منتشر کند
و آن را به عنوان سياست اجرايی کند.
تحميل تحريمها تعهدات حقوق بشری کشور مورد هدف را کاهش نمیدهد .حکومت ايران بايد گامهايی »برای بيشينهسازی
منابع در دسترسش« بردارد تا بيشترين حفاظت ممکن از حقوق افراد در حوزه صﻼحيتش را فراهم کند .در حالی که
تحريمها قطعا ً توان ايران را برای برآوردهکردن نيازهای ساکنانش کاهش میدهد دولت موظف است تضمين کند که
شهروندان و ساکنان بتواند از حق سﻼمتشان بدون تبعيض بهره مند شوند و بايد تمام معيارهای ممکن از جمله مذاکره با ديگر
دولتها ،را انجام دهد تا اثر منفی تحريمها روی گروههای آسيبپذير را به حداقل برساند .اين شامل تعهد دولت به بازداشتن
از فساد و سوء استفاده از منابع میشود .برای کاهش موانع ديگر دولتها در برقراری سازوکارهای تجارت بشردوستانه با
نهادهای مالی ايران اين کشور بايد طرحهای شفافيت مالی ضدتروريسم سازمان ملل را تصويب کند.

» فشار حداکثری«

پيشنهادات
برای دولت آم ا




به شکل عمومی در باﻻترين سطوحش توضيح دهد که بانکها يا شرکتها به خاطر صادرات يا تأمين مالی
کاﻻهای بشردوستانه به ايران با ريسک حقوقی يا مالی مواجه نخواهند شد.
سازوکاری برای پيشبرد تأمين مالی صادرات بشردوستانه به ايران برقرار کند.
ديگر کشورها را تشويق ک ند تا سازوکارهايی برای تأمين مالی واردات بشردوستانه به ايران ،شبيه سازوکار
اينستکس پيشنهادشده از سوی چندين کشور اروپايی ،برقرار کنند.
 oآمريکا بايد تﻼش های ديپلماتيک از جمله مذاکرات مستقيم با ايران را آغاز کند تا تضمين کند که
کانالهای بشردوستانه باز میمانند تا ايران بتواند تجهيزات پزشکی و داروهای حياتی را برای
حراست از حق سﻼمت ايرانيان وارد کند.

برای وزارت خزانهداری آم ا ،اداره کن ل









ما ه خار

برقرار کردن برنامه ياریرسانی برای ارزيابی بايسته برای شرکتهای خواهان صدور کاﻻهای بشردوستانه
به ايران
اجازه دادن به کانالی مالی برای تجارت بشردوستانه ،چه مستقيم و چه از مسير دولتهايی مثل سوييس که
ابراز عﻼقه کردهاند.
انتشار راهنمای واضح درباره حفاظت از تجارت بشردوستانه با ايران در ارتباط با تعيين بانک مرکزی ايران
به عنوان سازمان تحت تحريم).(SDN
انتشار فهرست مجوزهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه و ديگر گامهای برداشته برای رسيدگی به
نيازهای بشردوستانه ايرانيان از اوت  ، ٢٠١٨و از اين پس انتشار ماهانه اطﻼعات درباره مجوزهای تجارت
بشردوستانه.
اختصاص منابعی برای دسترسی مستقيم به شرکتها و نهادهای برای روشن کردن معافيتهای بشردوستانه.
توضيح علنی اين که شرکتها و بانک های آمريکايی و غيرآمريکايی در صورت اين که تعامﻼتشان با ايران
تنها شامل کاﻻهای بشردوستانه دارای معافيت بشود با ريسک حقوقی مواجه نخواهند شد.
وضع و انتشار عمومی شرايط معافيت بشردوستانه برای بانک مرکزی ايران و ديگر بانکهای ايرانی
حاضر در تأمين مالی واردات داروها و ديگر کاﻻهای بشردوستانه.

برای وزارت خارجه آم ا



توضيح و صدور راهنما درباره پيامدهای تجارت بشردوستانه تعيين سپاه پاسداران به عنوان سازمان
تروريستی خارجی از سوی وزارت خارجه و صدور راهنمايی آشکار درباره تسهيل تجارت بشردوستانه.
منصوب کردن گروهی با اختيار تضمين تداوم تجارت بشردوستانه با ايران.
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برای کنگره آم ا








از اداره مسئوليتپذيری دولت بخواهد مطالعهای درباره اثر تحريمهای اقتصادی دولت آمريکا بر وضعيت
بشردوستانه در ايران انجام دهد
قانونی تصويب کند که وزارت خزانه داری آمريکا را ملزم کند سازوکاری برای تأمين مالی صادرات
بشردوستانه به ايران برقرار کند.
قانونی تصويب کند که وزارت خزانه داری آمريکا را ملزم کند شرايط معافيت بشردوستانه برای بانک
مرکزی ايران و ديگر بانکهای ايرانی حاضر در تأمين مالی واردات داروها و ديگر کاﻻهای بشردوستانه
وضع کنند.
از اوفک بخواهد فهرست مجوزهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه و ديگر گامهای برداشتهشده برای
رسيدگی به نيازهای بشردوستانه ايرانيان از اوت  ٢٠١٨را منتشر کند و به صورت ماهانه اطﻼعات مرتبط با
مجوزها و معافيتهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه و ديگر گامهای برداشته شده برای بهبود اثر منفی
تحريمهای روی حق ايرانيان به سﻼمتی را منتشر کند.
جلسات عمومی درباره اثر تحريم های آمريکا روی سﻼمتی ايرانيان و دسترسی آنها به داروها برگزار کند.

برای اتحاد ه ارو ا و کشورهای ﻋﻀو



سازوکار تجارتی قابل اکا برای پشتيبانی از تجارت بشردوستانه با ايران عملياتی کند.
به دولت آمريکا فشار بياورد تا کانالی قابل اتکا برای تعامﻼت مالی برای تجارت بشردوستانه ايجاد کند يا از
ايجادش حمايت کند.

برای دولت ایران






به تخصيص منابع برای واردات دارو ،مواد خام برای توليد دارو ،و تجهيزات پزشکی اولويت دهد.
بهبود برنامههای حمايتی از آسيبپذيرترين گروهها ،از جمله افراد دارای معلوليت.
مقابله با فساد و سوء استفاده از بودجههای دولتی در تطابق با معيارهای حقوق بشری بينالمللی
اتخاذ تمامی معيارهای ممکن از جمله مذاکره با ديگر کشورها و تصويب طرحهای شفافيت ضدتروريستی
مثل  FATFبا هدف کاهش موانع برقراری سازوکارهای تجارت بشردوستانه از سوی ديگر کشورها .
اجازه دادن به سازمانهای مستقل بينالمللی برای دسترسی به ايران و تحقيق درباره نگرانیهای کليدی
سﻼمتی و حقوق بشری از جمله ارزيابیهای کامل و متعاقب از اثر تحريمهای روی جامعه ايرانی.

» فشار حداکثری«

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ
دولت ايران به ندرت به سازمانهای حقوق بشری نظير ديدهبان حقوق بشر اجازه میدهد وارد کشور شوند تا دست به
تحقيقات مستقل بپردازند .شهروندان ايران غالبا ً درباره مکالمات طوﻻنی درباره مسائل حقوق بشری به شکل تلفنی يا ايميلی
احتياط میکنند زيرا نگران شنود حکومت هستند که در شبکههای اجتماعی مثل فيسبوک ،توييتر ،و تلگرام به شکلی
گسترده انجام می شود .مقامات غالبا ً منتقدان داخل ايران ،از جمله فعاﻻن حقوق بشر ،را متهم میکنند که مأمور کشورهای
خارجی هستند و آنها را با اتهام های مبهم امنيت ملی در قانون جزايی کشور تحت پيگرد قرار میدهند.
در جريان مﻼقاتهای متعدد با مقامات ايرانی در نيويورک و همچنين از طريق نامهای رسمی در  ٢۵آوريل  ٢٠١٩ديدهبان
حقوق بشر برای سفر به ايران برای انجام اي ن پژوهش درخواست مجوز کرد .مقامات ايرانی به تقاضای ديدهبان حقوق بشر
برای سفر به ايران يا تقاضاهای بعدی برای اطﻼعات پاسخ ندادند.
بين نوامبر  ٢٠١٨و اکتبر  ٢٠١٩ديده بان حقوق بشر شش شاغل بخش پزشکی ايرانی ،چهار کارمند فعلی يا سابق
شرکتهای دارويی ايرانی يا بين آلمللی ،دو واردکننده دارو ،دو وکيل و چهار متخصص تجارت آشنا به تجارت بشردوستانه
با ايران ،سه فعال انجیاو با اطﻼعات دست اول درباره چالش های عمليات بشردوستانه در ايران ،دو متخصص قانون
تحريمهای بينالمللی ،و چهار متخصص سياستگذاری آمريکا و سياست تحريمهای آمريکا مصاحبه کرد .بعضی از
مصاحبهشوندگان در ايران زندگی میکنند ،و بيشتر کسانی که با آنها مصاحبه شد يا پيش از اين در ايران زندگی میکردند و
يا همچنان به ايران سفر میکنند اما خارج از ايران زندگی میکنند .ديدهبان حقوق بشر با متخصصان سياست دولت آمريکا
با تجربه مستقيم يا غيرمستقيم کار روی موضوعات ايران مصاحبه کرد .يک محقق ديدهبان حقوق بشر هم با ايرانيان
متعددی صحبت کرد که در شبکههای اجتماعی درباره دسترسیناپذيری داروهای مورد نياز خود يا اعضای خانوادهشان
نوشته بودند.
ديدهبان حقوق بشر با  ٢٧شرکت دارويی و تجهيزات پزشکی تماس گرفت که در بازار ايران فروش محصوﻻت داشتهاند و
خواهان اطﻼعاتی درباره اثر تحريمهای دوباره اعمالشده روی صادراتشان به بازار ايران شد .در زمان انتشار ،سه شرکت
حاضر به ارائه هيچ اطﻼعاتی نشدند و بقيه شرکتها اساسا ً پاسخ ندادند.
به همه مصاحبهشوندگان درباره هدف مصاحبه و شيوه های استفاده از اطﻼعات اطﻼع داده شد ،و در صورت درخواست
آنها فاش نشدن نامشان تضمين شد .اين گزارش از نام مستعار برای تمام مصاحبهشوندگان استفاده میکند و با هدف حفظ
حريم خصوصی و امنيت افراد و شرکتها از ارائه اطﻼعاتی خودداری میکند که هويت آنها را معلوم کند .به هيچکدام از
مصاحبهشوندگان پرداخت مالی يا مشوق ديگری برای صحبت با ديدهبان حقوق بشر تعلق نگرفت.

 ١٣٩٨مهر

ديدهبان حقوق بشر بر بيانيههای رسمی قابل دسترسی دولت ايران و آمريکا اتکا کرد و دادههای اقتصادی و تجاری توليدشده
توسط بانک مرکزی ايران ،سازمان غذا و دارو ايران ،و يورواستتس ،اداره آمار اتحاديه اروپا مستقر در لوکزامبورگ ،را
تحليل کرد.
در  ٣٠مه  ٢٠١٩ديدهبان حقوق بشر از اوفک درخواست کرد درباره گامهای برداشتهشده توسط آمريکا برای بهبود آسيب
تحريمهای آمريکا بر مردم ا يران توضيح دهد .اين دفتر دريافت اين نامه را تأييد کرد اما تا تاريخ انتشار گزارش پاسخی
نداده است .نسخه ای از اين نامه در ضميمه  IIموجود است .در  ١۶اکتبر  ٢٠١٩ديدهبان حقوق بشر نامهای مشابه به معاون
دستيار وزير برای تحريمها و تأمين مالی تهديد متقابل در اداره امور اقتصادی و کسب و کار وزارت خارجه نوشت.
نسخهای از اين نامه در ضميمه  IIIموجود است .به عﻼوه آن نامه ارسال شده به محمد جواد ظريف ،وزير امورخارجه
ايران ،در پيوست  IVموجود است.

» فشار حداکثری«

جدول زمﺎنﯽ تحريمهﺎی اقتصﺎدی آمريکﺎ عليه ايران
تحريمهای اقتصادی آمريکا عليه ايران به سالهای ابتدايی روابط آمريکا با جمهوری اسﻼمی و مشخصا ً بحران
گروگانگيری  ١٩٨١-١٩٧٩برمیگردند .واشنگتن پس از بمبگذاری اکتبر  ١٩٨٣عليه مقر تفنگداران دريايی آمريکا در
بيروت ايران را با عنوان »دولت حامی تروريسم« معرفی کرد و فروش سﻼحها و ابزارهای با استفاده دوگانه و کمک
هزينه به کشورهای فراهم کننده کاﻻهای نظامی برای ايران را ممنوع کرد .قوانين و دستورهای اجرايی مختلفی انتقال
سﻼحهای متعارف و انتقال فناوری با امکان کاربرد نظامی ،و تعامل با موجوديتهای ايرانی متهم به حمايت از گروههای
تروريستی را ممنوع میکنند .اين تحريمها با برجام تعليق نشدند .عﻼوه بر اين ،آمريکا تحريمهايی عليه افراد و نهادهای
تعيين شده به دﻻيل مشخص ،از جمله نقض حقوق بشر ،اعمال کرده است که تحت برجام تعليق نشدند .در نهايت،
موجوديتهايی که به خاطر صادرات به ايران يا انجام تعامﻼت مالی با ايران دست به نقض تحريمهای آمريکا بزنند در
معرض قرار گرفتن تحت تحريمهای اصطﻼحا ً ثانويه خواهند بود.
در سال  ١٩٩۵دولت کلينتون تجارت آمريکايی با ايران و سرمايهگذاری آمريکايیها در اين کشور را ممنوع کرد و در سال
 ١٩٩٧صادرات کاﻻها به کش ورهايی را ممنوع کرد که کاﻻ در آنها برای ساخت محصوﻻتی استفاده شود که ايران وارد
میکند .قانون تحريمهای ايران و ليبی سال  ١٩٩۶مجوز وضع جريمههايی عليه شرکتها يا ديگر کشورهای مشغول در
بخش نفت ايران را صادر کرد .در سال  ٢٠١٢قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه و دستور اجرايی ١٣۶٢٢
اين محدوديت ها را به خريد نفت از ايران ،بيمه مرتبط با صادرات ايران ،و تعامﻼت مالی مرتبط به نظام مالی آمريکا
گسترش داد .کنگره شرايطی را به قانون اجازه دفاع ملی سال  ٢٠١٢اضافه کرد که بانکهای خارجی انجامدهنده »تعامل
مالی قابل مﻼحظه« با بانک مرکزی ايران يا هر بانک ايرانی ديگری را تحت تحريمهای آمريکا قرار میداد .از آنجا که
دﻻر آمريکا واحد پولی غالب بينالمللی است اين تحريمها توان ايران در بازگرداندن ارزهای معتبر به ايران را مختل کرد.
دستوری اجرايی در سال  ٢٠١٣تحريمها را به صنايع خودروسازی ايران گسترش داد.

جدا از مکانهايی که ذکر شده است،برای جزييات در اين مورد و بندهای بعدی به
بازبينی  ٢٢آوريل ٢٠١٩
مراجعه کنيد دسترسی  ٣ژوييه ٢٠١٩
منبع مفيد ديگر:
 ٢۵فوريه ٢٠١٣
دسترسی  ٢ژوييه ٢٠١٩
در سال  ٢٠٠۶پس از کنار گذاشتن ليبی بدل به قانون تحريمهای ايران شد
در نوامبر » ٢٠٠٨وزارت خزانه داری با وضع ممنوعيت انجام هرگونه تعاملی با بانکهای خارجی از طرف بانکهای
ايرانی برای بانکهای آمريکايی محدوديتهای دسترسی ايران به نظام مالی آمريکا را توسعه داد
صفحه ٣٠
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پس از تصويب قطعنامه  ١٩٢٩شورای امنيت سازمان ملل در ژوئن  ٢٠١٠که به فعاليتهای هستهای ايران میپرداخت
اتحاديه اروپا تحريمهايی »تقريبا ً به همان گستردگی« تحريمهای آمريکا وضع کرد .به عنوان بخشی از برجام اتحاديه
اروپا اين تحريمها را تعليق کرد و تا زمان نگارش اين متن آنها همچنان در تعليق هستند.
اوفک مجوزهايی عمومی صادر کرده است که اجازه صادرات »موارد مشخص غذايی ،دارو ،و تجهيزات پزشکی پايهای
به ايران« بدون نياز به مجوز خاصی را میدهد .اين شرايط همچنين تعامﻼت مالی برای حمايت از واردات اين گروههای
کاﻻ از آمريکا يا کشور ثالث به ايران را میدهد .اما مجوزهای عمومی با سقف  ۵٠٠هزار دﻻر روبهرو هستند .بنا به
راهنمای  ٢۵ژوييه  ٢٠١٣اوفک » تأمين مالی يا تسهيل چنين فروشی از سوی افراد غيرآمريکايی مشمول تحريم نمیشود،
تا جايی که اي ن تعامﻼت با اشخاص تحت تحريم آمريکا)نظير سپاه پاسداران يا بانکی ايرانی تحت تحريم( نباشد يا شامل
اقدامی ممنوع نشود«.
تعريف دارو تحت مقررات صادرات آمريکا شامل داروهای نسخهای و داروخانهای و دستگاههای پزشکی میشود اما
بعضی واکسنها ،محصوﻻت بيولوژيکی و شيميايی ،و دستگاههای پزشکی)مثل تدارکات پزشکی ،ابزارها ،تجهيزات،
آمبوﻻنسهای مجهز ،ماشينهای شستشوی انستيتويی برای گندزدايی ،و وسايل حمل تجهيزات آزمايشهای پزشکی( تحت
پوشش مجوز عمومی برای تجارت بشردوستانه نيستند .استفاده دوگانه بالقوه از اين مواد و کاﻻها در صنايع ديگر مثل توليد
سﻼح دليل اعﻼمشده برای اين استثنا است.

در ژوييه  ٢٠١۵شورای امنيت سازمان ملل از برجام حمايت کرد و تحريمهای مرتبط با پرونده هستهای را نقض کرد .در
ژانويه  ،٢٠١۶تحت مواد برجام ،اتحاديه اروپا تمامی تحريمهای اقتصادی و مالی مرتبط با پرونده هستهای عليه ايران را
برداشت .آمريکا محدوديتهايش را کاهش داد تا به واردات آمريکا از کاﻻهای لوکس از ايران مثل فرش اجازه دهد اما
ممنوعيت تجارت عمومی از جمله نفت پابرجا ماند .به طرزی قابل توجه معافيتهای برجام به زيرمجموعههای خارجی
شرکتهای آمريکايی اجازه می داد تا به تجارت غيرنظامی با ايران دست بزنند و وزارت خزانهداری تﻼشهای پيشينش
برای متقاعد کردن بانک های خارجی به خودداری از تعامﻼت مالی با بانکهای ايرانی را تعليق کرد.

صفحه ۴٧
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» فشار حداکثری«

در پی اين صادرات نفت ايران تقريبا ً به سطوح سال  ٢٠١١بازگشت اما بانکهای بينالمللی به دليل عدم اطمينان از
محدوديتهای ناشی از تحريمهای غيرهستهای که تحت برجام به تعليق در نيامده بودند »به کندی دوباره وارد بازار ايران
شدند« .بانک هايی که به ايران بازگشتند از زمان خروج آمريکا از برجام تا حد زيادی تعامﻼتشان با ايران را کاهش
دادهاند.
اعﻼم خروج آمريکا از برجام توسط رييسجمهور ترامپ در  ٨ماه مه » ٢٠١٨دورههای کاهش تدريجی«  ٩٠روزه و ١٢٠
روزه تحريمهای تعليقشده آمريکا را آغاز کرد .در  ٧اوت  ٢٠١٨در پايان دوره کاهش  ٩٠روزه دولت آمريکا تحريمهای
عليه بخش خودروسازی ،تجارت طﻼ و ف لزات قيمتی ،و واردات کاﻻهای لوکس ايرانی را دوباره اعمال کرد.
در حکم موقت صادرشده در  ٣اکتبر  ٢٠١٨در دعوايی مرتبط با پيمانی از سال  ١٩۵۵بين ايران و آمريکا درباره حقوق
کنسولی و روابط اقتصادی ،ديوان بينالمللی دادگستری در پاسخ به شکايت ايران تصميم گرفت که آمريکا بايد به عنوان
معياری موقتی »هر گونه مانع ناشی از اقدامات اعﻼمشده در  ٨مه  «٢٠١٨برای صدور »داروها و دستگاههای پزشکی،
مواد غذايی و کاﻻهای کشاوزی« و تجهيزات و بخشهای يدکی ﻻزم برای امنيت هوانوردی غيرنظامی را بردارد .اين
حکم همچنين تعيين کرد که آمريکا بايد تضمين کند که »پرداختها و انتقاﻻت پول]برای اين کاﻻها و خدمات[ با هيچ
محدوديتی مواجه نباشد«.
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ديوان در حکمش توضيح داد که »محدوديت های روی واردات و خريد کاﻻهای ﻻزم برای نيازهای بشردوستانه مثل مواد
غذايی و دارو ،از جمله داروهای نجاتبخش حيات ،درمان بيماریهای مزمن يا مراقبت پيشگيرانه ،و تجهيزات پزشکی،
اثر زيانباری جدی روی سﻼمتی و زندگی ساکنان ايران خواهد داشت«.

آمريکا در همان روز با خروج از پيمان به حکم ديوان بينالمللی دادگستری واکنش نشان داد.
طی سال گذشته آمريکا چندين تحريم غيرهستهای ديگر عليه ايران تحميل کرده است و از شروع دولت ترامپ مجموعا ً
 ١٠٠٠شخص و موجوديت را تحت تحريم قرار داده است.

برای مثال در  ١۶اکتبر  ٢٠١٨در حرکتی به ظاهر

غيرمرتبط با تحريمهای هستهای وزارت خزانهداری بنياد تعاون بسيج ،شبکهای از  ٢٠شرکت و نهاد مالی ،را به عنوان
تروريست های جهانی ويژه و به خاطر حمايت از نيرويی شبه نظامی که کودکسربازان را به خدمت میگيرد و »ديگر
فعاليتهای مخرب« تحت تحريم قرار داد.
در  ۵نوامبر  ٢٠١٨در پايان دوره کاهش  ١٢٠روزه ،تحريمهای هستهای باقیمانده آمريکا از جمله تعامﻼت مرتبط با نفت
و همچنين تعامﻼت نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ايران يا بانکهای ايرانی »دوباره فهرستشده« بازگشتند.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن بود که پس از نوامبر  ٢٠١٨شرکتها تجارت غذا ،دارو ،و کشاورزی با ايران را
متوقف کردند زيرا بانکها نمیتوانستند تعامﻼت با مشتریهای ايرانی حتی تعامﻼت مجاز را عملی کنند.

دولت

همان

» فشار حداکثری«

معافيتهايی شش ماههای صادر کرد که به نه کشور اجازه می داد به خريد نفت ايران ادامه دهند :هند ،چين ،ترکيه ،يونان،
ايتاليا ،ژاپن ،کره جنوبی ،تايوان ،و عراق .جدا از عراق ،اين معافيتها پس از انقضا در ماه مه  ٢٠١٩تمديد نشدند.
در  ١۵آوريل  ٢٠١٩وزارت خارجه سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمی ،بخشی رسمی از نيروی نظامی ايران ،را به عنوان
سازمان تروريستی خارجی تعيين کرد.

در نتيجه اين حرکت » ،برای افراد در آمريکا يا مشمول حوزه صﻼحيت قضايی

آمريکا غيرقانونی است که به ش کل آگاهانه منابع يا حمايتی مادی برای سازمان تروريستی خارجی فراهم کنند«.

دولت

هيچ راهنمايی درباره دامنه اين تحريم گسترده فراهم نکرد .اين تحريم به شکل بالقوه زندگی يازده ميليون نفر از اعضای
سپاه و سازمانهای مرتبط را پوشش میدهد.

ريچارد نفيو ،که در دولت اوباما روی پيادهسازی تحريمهای ايران کار

میکرد ،به بیبیسی گفت که در حالی که اين تحريمها بر داروها اعمال نمیشوند » اگر ديده شود که به موجوديت يا
بازيگری در ليستهای تحريم میروند ]اين تجارت[ ممنوع میشود«.
در  ٨ماه مه  ٢٠١٩دولت ترامپ تحريمهايی عليه بخش فلزات صنعتی ايران ،ده درصد درآمد صادرات ايران ،اعﻼم
کرد .در  ٢٣ماه مه ،هند و ترکيه به شکل جداگانه اعﻼم کردند که در نتيجه پايان معافيتهای آمريکا به خريد نفت ايران
پايان دادهاند .متخصصان به ديدهبان حقوق بشر گفتند که بانکهای هر دو کشور نقشی مهم در تسهيل تعامﻼت دارويی بازی
کرده بودند.
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مقامات چينی به شکل علنی با تحريمهای »يکجانبه« روی ايران مخالفت کردهاند و تا پايان ژوييه چين به واردات نفت خام
ايران و گاز مايع از ايران ادامه میداد .در  ٢٢ژوييه آمريکا شرکتی چينی و يک مقام ارشد را به خاطر انتقال نفت ايران
تحريم کرد.
پس از اين که دادگاهی در جبل الطارق نفتکش ضبط شده ايران را در اوت  ٢٠١٩رها کرد برايان هوک ،نماينده ويژه
وزارت خارجه آمريکا برای ايران ،اعﻼم کرد که »آمريکا پاداشی تا  ١۵ميليون دﻻر برای اطﻼعات مختلکننده عمليات
مالی سپاه و بازوی خارجیاش ،سپاه قدس ،تخصيص میدهد و جامعه دريانوردی را تشويق میکند که اطﻼعاتی درباره نقل
و انتقاﻻت غيرقانونی نفت ايران به دولت آمريکا ارائه کنند«.
در  ٢٠سپتامبر  ٢٠١٩در پاسخ به حمله ای به تأسيسات نفتی عربستان سعودی که دولت آمريکا به ايران نسبت داد وزارت
خارجه »تحت اختيار ضدتروريستیاش« تحريمهای بيشتری عليه بانک مرکزی ايران وضع کرد.

برايان اوتول ،مقام

سابق اوفک ،نوشت »از اين به بعد هيچ تجارت بشردوستانهای با ايران نمیتواند به بانک مرکزی ايران ارتباط پيدا کند .با
توجه به نقش بانک مرکزی ايران در اقتصاد و در بازارهای تبادﻻت خارجی اين مانعی بزرگ برای چنين تجارتی
است«.
اوفک تعداد مجوزهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه با ايران پس از اعمال مجدد تحريمها در نوامبر  ٢٠١٨را منتشر
نکرده است .دادههای در دسترس عموم نشان میدهند که در دوره بين اکتبر  ٢٠١۴و سپتامبر  ٢٠١۶از  ١۵٩۵درخواست
ثبتشده توسط موجوديتهای آمريکايی برای مجوز تجارت بشردوستانه با ايران اوفک  ۵۵۶مجوز مشخص صادر کرده
است .از  ١٩٩۵درخواست ثبتشده ١٠٨ ،درخواست) ٢٨مجوز( برای صدور دارو و  ۴٩٩)١٢۴۶مجوز( برای تجهيزات
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پزشکی بودند.

مطالعهای انجامشده توسط دفتر مسئوليتپذيری دولت آمريکا در اکتبر  ٢٠١٩درباره اثربخشی تحريمها به

عنوان ابزار سياستگذاری پذيرفت که تحريم ها پيامدهايی ناخواسته برای کشورهای هدف دارند ،و اثرات منفی روی حقوق
بشر و سﻼمت عمومی نمونهای از اين پيامدهاست.

 ١٣٩٨مهر

بازار دارويی ايران و پاسخها به تسهيل واردات دارويی
به گفته رييس سازمان غذا و دارو ايران اين کشور  ٩٧درصد داروهای مصرفی در ايران را توليد میکند .اما اين آمار
ريسک جدی واردشده از سوی تحريم های خارجی در محدود کردن دسترسی به داروهای حياتی و مراقبت پزشکی را مخفی
میکند .يک سوم داروه ای توليدشده در ايران در واقع وابسته به مواد وارداتی و داروهای وارداتی هستند ،در حالی که تنها
سه درصد از کل بازار حدود  ٣٠درصد از ارزش بازار دارويی ايران در فاصله بين مارس و نوامبر  ٢٠١٨را تشکيل داد.
به شکلی محسوس اکثر اين داروهای وارداتی داروهای مورد نياز بيماریهای نادر و شکلهای مختلف سرطان هستند.
چندين متخصص بازار دارويی ايران به ديدهبان حقوق بشر درباره ماهيت حياتی تضمين توان ايران در کسب داروهای
وارداتی تأکيد کردند ،زيرا بيماران مبتﻼ به بيماریهای نادر يا پيچيده به اين داروها وابسته هستند و جايگزينهای محدود يا
ناموجودی دارند .ديدهبان حقوق بشر با تحليل فهرست داروهای وارداتی در دوره بين مارس و نوامبر  ٢٠١٨منتشرشده
توسط سازمان غذا و دارو ايران حداقل  ٢۴٠داروی وارداتی)از  (۴٣٣را تشخيص داد که در فهرست داروهای حياتی
سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.
با زار تجهيزات پزشکی ايران حتی از اين هم به واردات وابستهتر است .به گفته مديرکل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت
 ٧٠درصد تجهيزات پزشکی کشور وارداتی هستند.
دستگاههای اسکن و همچنين تختهای بيمارستانی هستند.

» فشار حداکثری«

تجهيزات وارداتی شامل دستگاههای الکترونيک مثل امآرآی و

پس از شروع کاهش محسوس ارزش ﷼ در پی اظهارات اوليه رييسجمهور ترامپ مبنی بر قصد آمريکا برای خروج از
برجام ،بانک مرکزی ايران چند گام برای تسهيل توان شرکتهای بومی در خريد کاﻻهای وارداتی حياتی از جمله داروها و
تجهيزات پزشکی برداشت .در آوريل  ٢٠١٨بانک مرکزی نرخ يارانهای  ۴٢٠٠٠﷼ برای هر دﻻر از ذخاير ارزی
کشور را برای شرکتهای ايرانی واردکننده »کاﻻهای حياتی« تعيين کرد.
در  ٢٠ژوئن کابينه رييسجمهور روحانی در مشورت با بانک مرکزی فهرستی سهدرجهای از اولويتهای واجد شرايط
دريافت نرخهای يارانهای منتشر کرد .به گفته مقامات دولتی داروها و تجهيزات پزشکی با باﻻترين اولويت دريافت ارز
يارانهای در اين فهرست قرار دارند.

در  ۶اوت  ، ٢٠١٨يک روز پيش از انتشار فهرست کاﻻهای حياتی واجد شرايط

نرخ  ۴٢٠٠٠﷼ ،حسن قاضیزاده هاشمی ،وزير وقت بهداشت ،به رسانهها گفت که فهرست شامل بيش از  ۵٠٠٠مورد
دارو و  ٢٢٠٠٠مورد تجهيزات پزشکی است.

در  ٧اوت  ٢٠١٨کابينه ايران فهرستی از  ٢۵گروه واجد شرايط نرخ

يارانه ای دولتی ،عمدتا ً دارو و محصوﻻت کشاورزی ،منتشر کرد.

در سپتامبر  ٢٠١٨وزارت صنعت فهرستی گستردهتر

از  ٧۵مورد شامل ويتامينها ،آنزيمهای رنت و ﻻکتوز ،تجهيزات و مواد بستهبندی ،و ماشينآﻻت کشاورزی منتشر کرد.
اما اظهارات ديگر مقامات دولتی اشاره داشت که بعضی از تجهيزات پزشکی وارداتی احتماﻻً واجد شرايط خريد با ارز
يارانهای نيستند .در  ١٢اوت مديرکل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت گفت تنها تجهيزات پزشکی حياتی نرخ يارانهای را

اعﻼم-ليست-نهايی-کاﻻهای-گروه-اول-سﻼمت-به-وزارت-صنعت-فردا
بخش-
بازرگانی/ -

-فهرست-کاﻻهای-مشمول-ارز-تومانی-منتشر-شد-کاﻻ-ارز-دولتی-می-گيرند
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دريافت خواهند کرد.

در  ٢٧اوت معاون رييس کميسيون بهداشت مجلس ايران گفت از  ٢٠٠٠محصول وارداتی مرتبط

با دندان و تجهيزات دندانپزشکی استفادهشده در ايران تنها  ٣٩٢مورد نرخ يارانهای دولتی  ۴٢٠٠٠﷼ را دريافت خواهند
کرد.

پزشکی که صاحب بيمارستان تخصصی خصوصی در تهران است گفت يکی از بزرگترين مشکﻼت واردات

تجهيزات پزشکی قيمتهای رو به رشد است .او گفت »بيشتر تجهيزات ]پزشکی وارداتی[ ما واجد شرايط نرخ يارانهای
دولتی ] ۴٢٠٠٠﷼[ نيستند و وارد کردن مدلهای جديد تجهيزات به ايران خارج از وسع ما است«.
برای واردکنندگانی که دولت به عنوان بهرهمند از نرخ تبادل يارانهای  ۴٢٠٠٠ريالی تشخيص نمیدهد)از جمله بعضی
واردکنندگان محصوﻻت سﻼمتی( بانک مرکزی » سامانه نظام يکپارچه معامﻼت ارزی)نيما(« را برقرار کرد .اين شبکه
صرافیهای ثبتشده قادر به کسب نرخهايی بين نرخ يارانهای دولتی) ۴٢٠٠٠﷼( و نرخ بازار حدود  ١١۶٠٠٠ريالی
است.

برای کاهش بيشتر آثار تحريمها ايران همچنين از ارزهايی غير از دﻻر استفاده کرده است و ارز مبنا را از دﻻر

آمريکا به يورو تغيير داده است.

سياستهای ايران برای کاهش آثار تحريمها روی شهروندانش با اتهامات فساد دولتی همراه بوده است.
خبر از ادعاهای سوء استفاده از دﻻرهای يارانهای دولتی توسط قدرتمندان اقتصادی ايران دادهاند.

گيرند بخش-طﻼ-ارز/ -

رسانههای ايرانی
سيزده مدير صنعت

-فقط-تجهيزات-پزشکی-ضروری-ارز-تومانی-می-

چرا-برای-واردات-تجهيزات-دندانپزشکی-ارز-دولتی-تعلق-نگرفت؟-شايد-اين-
تجهيزات-هم-در-آينده-ارز-دولتی-بگيرند
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پتروشيمی در حال حاضر به اتهام اختﻼس درآمدها از طريق ايجاد شرکتهای صوری برای دور زدن تحريمهای پيش از
برجام تحت محاکمه هستند.
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محدودﺳﺎزی تأمين مﺎﻟﯽ واردات بشردوﺳتﺎنه
ايران به دﺳت تحريمهﺎی آمريکﺎ
تحليلگران تجارت ايران و شاغﻼن صنعت دارويی مصاحبهشده برای اين گزارش به ديدهبان حقوق بشر گفتند که مانع اصلی
برای واردات مواد بشردوستانه رسما ً معافشده از تحريمهای آمريکا به ايران اين است که تحريمهای آمريکا خود ابزارهای
تأمين مالی اين خريدها را محدود میکنند .بانک ها و نهادهای مالی در ديگر کشورها به نظر نگران ريسک صدور مجوز
کسب و کار با ايران و قرار دادن خود در معرض تحريمهای آمريکا هستند .اين امر با وجود معافيتها برای تجارت
بشردوستانه اتفاق میافتد و همان مسئله »پايبندی بيش از حد« مشابه دوران قبلی تحريمهای آمريکا پيش از برجام است.
در دور قبلی اعمال تحريمهای وسيع آمريکا و ديگر کشورها عليه ايران پژوهشگران اختﻼل گسترده در توزيع و عدم
دسترسی به داروهای حياتی برای بيماران ايرانی مبتﻼ به انواع مختلف سرطان و اختﻼﻻت خونی از جمله هموفيلی را نشان
دادند.
پايبندی بيش از حد به بانک ها و نهادهای مالی آمريکايی محدود نيست .چندين متخصص به ديدهبان حقوق بشر گفتند که
بانکهای اروپايی هم از زمان تحميل دوباره تحريمها از سوی دولت ترامپ از صدور مجوز تعامﻼت با شرکتهای ايرانی
امتناع کردهاند.
يک وکيل تحريمها که وکالت شرکت های اروپايی مشغول تجارت با ايران را به عهده داشته است توضيح داد »در انگليس
برای هر تعامل با شرکتهای ايرانی ،حتی تعامﻼت بشردوستانه که از تحريمها معاف هستند ،بايد از طرف موکﻼنم که
خواهان کار با ايران هستند بايد مشغول دعوی قضايی شوم« .او اضافه کرد »اغلب وقتی بانک را تهديد به شکايت میکنيم
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معامله پيش میرود اما گاهی بايد فرايند پيش-دادخواهی را شروع کنيم .اين فرايند زمانبر است و گهگاه منجر به اين
میشود که شرکتهای ]خارجی[ تصميم بگيرند با ايران تجارت نکنند.
بنا به گزارشهای رسانهای در دوران بين خروج آمريکا از برجام در ماه مه  ٢٠١٨و بازگشت کامل تحريمها در نوامبر
 ٢٠١٨حداقل دو بانک آلمانی ،دو بانک ژاپنی ،يک بانک تايوانی ،و يک بانک اتريشی اعﻼم کردند که به تعامﻼتشان با
ايران پايان میدهند.
محمدجواد ظريف ،وزير خارجه ايران ،در نوامبر  ٢٠١٨تصاوير چهار ايميل ارسالشده از شرکتهای دارويی منتشر کرد
که پايان پيشگيرانه قراردادهايشان با ايران به خاطر تحريمها را اعﻼم میکردند.
در  ١٨مه  ٢٠١٨روکت ،توليدکننده فرانسوی نشاسته برای استفادههای پزشکی در نامهای به همتايان ايرانیاش خبر داد که
تصميم به پايان دادن تمامی تجارت و فروشش با ايران گرفته است و اشاره کرد »اين تصميم نتيجه اعﻼميههای اخير اياﻻت
مت حده آمريکا است که اگر ناديده بگيريم روی فعاليتمان در آمريکا اثر منفی میگذارد« .در پيام  ٢٧ژوئن  ٢٠١٨شاخه
آلمانی جیآراس فارما اعﻼم کرد که »بنا به شرايط سياسی خارج از دستانمان بانکهای ما ديگر نمیتوانند پرداختی مرتبط
با کسب و کار ايران بپذيرند« .يتينگه ،توليدکننده سوئدی تجهيزات بيمارستانی در  ٢٨اوت  ٢٠١٨نوشت که »بنا به
تحريم های گسترده عليه جمهوری ]اسﻼمی[ ايران دپارتمان پايبندی ما اطﻼع داده است که اجازه دست زدن به هيچ کسب و
کاری با مشتريان مستقر در ايران نداريم« .رکورداتی ،شرکت دارويی ايتاليايی ،در  ١١ژوئن  ٢٠١٨نوشت »بسيار متأسفيم
که به شما اطﻼع دهيم که در نتيجه محدوديتهای اخير و شديد روی فعاليتها با کشور شما از  ١اوت  ٢٠١٨امکان ادامه
تجارت محصوﻻتمان را نداريم«.
در  ۵اوت  ، ٢٠١٩شورای پناهندگان نروژ ،سازمان مردم نهاد بشردوستانه که پروژههايی در ايران اجرا میکند که شامل
فراهم کردن آموزش و سرپناه برای هزاران مهاجر و پناهنده افغانستانی در ايران میشود گفت امتناع بانکها از انتقال پول
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به نهادهای امداد از ترس تحريمها عمليات آنها را با ريسک مواجه کرده است .يان اگلند ،دبير کل اين شورا در بيانيهای
گفت »سازمانهای بشردوستانه با تحريمهای با انگيزه سياسی که حاﻻ فقيرترينها را مجازات میکند به مشکل خوردهاند«.
از آنجا که هيچ بانک نروژی رابطه مستقيمی با بانکها در ايران ندارد نه تنها آنها بايد برای صدور مجوز انتقال توافق کنند
بلکه بايد ضمنا ً بانکی واسطه پيدا کنند که توان و اراده انتقال پولها به بانکی ايرانی را داشته باشد .اگلند گفت » حاﻻ يک
سال است که تﻼش کردهايم بانکهايی بيابيم که توانا و حاضر باشند پول حاميان مالی برای حمايت از کارمان با پناهندههای
افغانستانی و قربانيان فجايع در ايران را منتقل کنند اما از هر سو به سدی محکم برخورد میکنيم«.
در  ١٩سپتامبر  ٢٠١٩اگلند به گروهی از متخصصان بشردوستانه در کنفرانسی در واشنگتن دیسی گفت »ما صدها هزار
يورو اضافه برای مشاوره و مطالعات حقوقی خرج کردهايم تا به بانکها توضيح دهيم که انتقال پول ]به ايران[ کامﻼً بدون
مشکل است و هنوز هيچ بانکی ريسک انتقال را نمیپذيرد زيرا از تحريمهای آمريکا بسيار میترسند«.
ديدهبان حقوق بشر دو مسير اصلی را تشخيص داد که شرکتهای ايرانی برای واردات دارو و ديگر کاﻻهای بشردوستانه
استفاده کردهاند .همزمان با گسترش تحريمها از سوی آمريکا شرکتها استفاده از هر دوی اين راهها برای تأمين مالی
واردات تجهيزات پزشکی و داروهای حياتی را سختتر میيابند«.
يک مسير شامل تعداد محدودی از بانکهای مستقر يا دارای شاخههايی در کشورهايی مثل کره جنوبی ،چين ،هند ،و ترکيه
است که تا ماه مه  ٢٠١٩معافيتهايی برای تداوم خريد نفت ايران دريافت کردهاند .اين بانکها درآمدهای نفتی ايران را در
حسابهای سپرده نگاه می داشتند تا مجوز تأمين مالی واردات کاﻻهای حياتی از نظر دولت ايران را صادر کنند .افراد شاغل
در صنعت دارويی ايران ابراز نگرانی کردند که حتی اين حسابها به زودی از عمل کردن باز خواهند ماند .حتی پيش از
تصميم آمريکا در ماه مه  ٢٠١٩برای پايان دادن به اکثر معافيتها ديدهبان حقوق بشر دو مورد از امتناع بانکهای حاضر
در اين کش ورها برای صدور مجوز تعامﻼت برای واردات مواد خام برای استفاده دارويی را ثبت کرد.

همان

» فشار حداکثری«

در موردی ديگر ،کارمندی در يک توزيعکننده بينالمللی برجسته يک ماده شيميايی اختصاصی به ديدهبان حقوق بشر گفت
که در ژوييه  ٢٠١٨يک شرکت اروپايی قراردادی برای فروش ﻻکتوز پزشکی به ايران را به خاطر »فشار« بانکهای
اروپايی امتناعکننده از انجام تعامل لغو کرد.
اين فرد اضافه کرد »پس از اين که نتوانستيم ﻻکتوز پزشکی به شرکتهای ايرانی برسانيم آنها وادار به خريد آن از ديگر
کشورها با کيفيت پايينتر شدند« .به همين شکل در مارس  ٢٠١٩بانکی مستقر در يکی از کشورهای دريافتکننده معافيت
برای خريد نفت ايران در ايميلی به مشتريانش با نقل قول از راهنمای اوفک گفت »مواد خامی که برای توليد دارو استفاده
میشوند دارو نيستند« .اين ايميل اضافه میکرد »بنابراين میتوانيم واسطهگری چنين کاﻻهايی را تنها در حالتی بررسی
میکنيم که آنها اصالتا ً از کشور ما باشند« .اين بر خﻼف راهنمای اوفک است که انتقال مواد خام برای اهداف بشردوستانه
را بدون توجه به کشور اصلی اجازه میدهد.
در  ١۴اکتبر اميرحسين معينی زندی ،نايبرييس اتحاديه واردکنندگان دارو به روزنامه شرق گفت که » تقريبا چند روز پس
از تحريم بانک مرکزی ،يعنی حدودا نزديک به دو هفته میشود که بانکهای کرهای ديگر با ايرانیها کار نمیکنند و از
همان زمان شرکتهای کرهای يکبهيک به طرفهای ايرانیشان اعﻼم کردهاند به دليل اينکه بانکهای کرهای نمیتوانند
مراودات مالی با ايران داشته باشند ،ديگر قادر به فروش دارو به ايران نيستند .هرچند شرکتها همچنان تمايل به همکاری با
ما را دارند اما محدوديتهای بانکی اين کشور به آنها اجازه اين کار را نمیدهد«.

در  ١۵اکتبر غﻼمحسين مهرعليان،

مديرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به خبرگزاری فارس گفت که میتواند تأييد کند که کره جنوبی
جلوی فروش دارو و مواد خام به ايران را گرفته است.
کارکنان صنعت دارويی ايران به ديدهبان حقوق بشر گفتند که ديگر مسير تأمين مالی خريدهای واردات پزشکی نظام
غيررسمی واسطههای پولی مشهور به حواله است اما اين گزينه هزينه تعامل را باﻻ میبرد و شامل تأخيرهای عمده میشود

.
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که بسياری از کسب و کارها از عهدهاش برنمیآيند .همچنين بنا به سياستهای پولی و کنترل کيفيت دولت ايران اين مسير
برای واردات دارو مسير سادهای نيست.
وقتی تعامﻼت شامل موجوديتی آمريکايی با مجوز اوفک باشد استفاده از سيستم حواله تقريبا غيرقابل اجتناب است زيرا
بسياری از بانک های آمريکايی اجازه تعامﻼت با ايران ،حتی تعامﻼت بشردوستانه ،را نمیدهد.

فردی که در سازمانی

امدادی مستقر در آمريکا با مجوز اوفک کار کرده است توضيح داد که پول کسبشده برای کمکرسانی بعد از سيلهای
مخرب ايران در مارس  ٢٠١٩بايد از طريق سيستم حواله و از راه کانادا منتقل میشد.
شرکتهای دارويی و ديگر شرکت های بخش سﻼمت ايران گزينه تأسيس دفتری خارج از ايران برای دسترسی به
اعتبارنامه از تعداد محدودی بانک خارج از ايران دارند اما اين هزينههايی اضافه به همراه دارد که قيمت داروها را افزايش
میدهد.

دو نفر که روی واردات دارو به ايران کار کردهاند گفتند که هزينههای اضافه اين مسير را برای آنان میبندد.

» فشار حداکثری«

دﺳترﺳﯽ ﮐﻨﻮنﯽ به دارو در ايران
برر

اجما

فهرست بانک مرکزی ايران از موجوديتهايی که ارز يارانهای دريافت میکنند نشان میدهد که در دوره بين آوريل
 ،٢٠١٨که دولت سياست جديد نرخ تبادلش را اعﻼم کرد ،و آوريل  ،٢٠١٩دولت بيش از  ٣ميليارد دﻻر ارز خارجی را به
موجوديتهای دارويی و تجهيزات پزشکی تخصيص داده است.

بخش اعظم اين مقدار) ١ميليارد و هفتصد ميليون دﻻر(

به شکل يورو توزيع شده است و ديگر ارزهای تشکيلدهنده بخشی قابل توجه از اين پول به يوان چين) ۵۶٠ميليون دﻻر(،
روپيه هند) ۵٣٠ميليون دﻻر( و لير ترکيه) ٢۴٣ميليون دﻻر( هستند.

دﻻر آمريکا

مبلغ کل ارز

تعداد تعامﻼت

ارز
دينار عراق
روبل روسيه
روپيه هند
﷼ عمان
فرانک
سوييس
کرون
دانمارک
لير ترکيه
وون کره
جنوبی
ين ژپن
يوان چين
يورو
مجموع

جدول  .١منابع تخصيصيافته به شرکتهای دارويی و پزشکی در دوره بين آوريل  ٢٠١٨تا آوريل .٢٠١٩
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يک واردکننده ايرانی دارو و يک کارمند سابق يکی از بزرگترين شرکتهای واردکننده دارويی در ايران به ديدهبان
حقوق بشر گفتند که در حالی که شرکت های دارويی ايرانی پيش از اين بيشتر داروهای بيماریهای نادر را از شرکتهای
اروپايی میخريدند و همچنان تﻼش میکنند بخرند ،احتياط بيشتر اين بانکها به خاطر تحريمهای جديد ،همراه با افزايش
قيمتها ،شرکتهای ايرانی را به جستجوی منابع جايگزين مواد خام از شرکتهای چينی و هندی سوق داده است .مواد
ارزانتر هستند و تأمين مالی سادهتر است .متخصصان دارويی که با ديدهبان حقوق بشر صحبت کردند ابراز نگرانی کردند
که اين تغيير در منبع مواد خام میتواند کيفيت داروهای موجود در ايران برای بيماریهای نادر را کاهش دهد.
بنا به داده های يورواستتس ،نهادی که آمار اقتصادی و تجاری رسمی اتحاديه اروپا را منتشر میکند ،کشورهای اروپايی در
سال  ٢٠١٨داروهايی به ارزش حدود  ٨٠٧ميليون دﻻر و تجهيزات پزشکی به ارزش حدود  ١۵٠ميليون دﻻر به ايران
صادر کردند .اين نشاندهنده کاهش  ۴٠ميليون دﻻری در هر دو حوزه در سال  ٢٠١٨در مقايسه با  ٢٠١۶و  ٢٠١٧است
که تعليق تحريمهای برجام ادامه داشت.
با وجو د اين ،به دشواری بتوان ارتباطی واضح بين توزيع ارز از سوی ايران و ثبت تجارت در سيستم مشخص کرد .به
گفته يک کارشناس شرکت های دارويی پس از دريافت ارز شش تا نه ماه زمان دارند تا داروها را وارد کنند .تحليل آماری
انجامشده توسط اسفنديار باتمانقليچ ،مؤسس بورس و بازار ،شرکتی رسانهای که حامی ديپلماسی کسب و کار بين ايران و
اروپاست ،نشان می دهد که هزينه صادرات پزشکی اروپا به ايران به طرز محسوسی باﻻتر از کشورهای مشابه نظير
پاکستان است که در اندازه اقتصاد قابل مقايسه است اما تحت تحريمهای يکجانبه نيست.

تأث روی ب ماران
مصاحبه با متخصصان دارويی و پزشکان در ايران نشان میدهد که در حالی که در حال حاضر کمبود داروی سرتاسری
حادی وجود ندارد ،افراد مبتﻼ به بيماری های نادر که نيازمند داروهای وارداتی برای درمانشان هستند با سختی فزايندهای
در دسترسی يا تکميل درمانشان روبهرو هستند.

» فشار حداکثری«

يک پزشک و يک پژوهشگر به شکل جداگانه خبر از مشکﻼت فزاينده

در پيدا کردن برندهای وارداتی قطره چشم در بازار ايران خبر دادند که موجب رنج تعداد زيادی از بييماران متأثر از
تسليحات شيميايی در جريان جنگ ايران و عراق میشود.

يک واردکننده دارويی گفت »پيش از اعمال تحريمها شرکتها

میتوانستند موجودیشان را افزايش دهند اما اين وضعيت نمیتواند برای مدت زيادی دوام بياورد«.

يک پزشک اضافه

کرد » اگر ظرف يک سال چيزی عوض نشود بيماران ايرانی چالشهای عمدهای برای دسترسی به درمانهای مورد
نيازشان خواهند داشت«.
جدا از توان محدود واردات داروها ،بحث توان مالی هم مطرح است .صندوق بينالمللی پول تخمين میزند که تورم در
ايران در سال  ٢٠١٨به  ٣١درصد رسيد و پيشبينی میکند که در صورت تداوم کاهش درآمدهای نفتی در سال  ٢٠١٩به
 ٣٧درصد خواهد رسيد.

ارزش در حال سقوط ﷼ توان مالی برای خريد کاﻻهای بومی و همين طور کاﻻهای وارداتی

را کاهش داده است .بنا به گزارش مرکز آمار ايران در  ١٢ماه هزينه مراقبت پزشکی برای خانوادهها در سراسر کشور
 ٨/١٨درصد افزايش پيدا کرده است.
پزشکی مقيم تهران به ديدهبان حقوق بشر گفت »داروهای اوليه همچنان در بازار موجود هستند اما مکملها و ويتامينهای
ساخت خارج از فهرست داروهای تحت پوشش بيمه دولتی خارج شدهاند .اين امر میتواند به ويژه افراد مبتﻼ به بيماریهای
نادر مثل اماس و سرطان را تحت تأثير قرار دهد که در طرحهای درمانشان نيازمند مکملهای دارويی هستند«.
پرستاری که در بيمارستانی دولتی در تهران کار میکند به ديده بان حقوق بشر گفت که کمبودهايی هست ،اما اين کمبودها تا
حاﻻ موقت بودهاند .او گفت »اخيرا ً نمیتوانستيم پتاسيم پيدا کنيم ،بعد داروی اسکن هستهای ،و بعد تزريقهای
امآرآی...دوتای آخر وارداتی هستند«.
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بعضی از بيماران خبر دادهاند که کيفيت کمتر مواد خام موارداتی يا جايگزينهای بومی عوارض جانبی جدی دارند .در ماه
مه  ٢٠١٨احسان بداغی ،روزنامهنگاری از روزنامه ايران ،رسانه خبری رسمی دولت ،توييت کرد که همسرش پس از
جراحی سزارين با عوارض شديد روبهرو شده است و يکی از اعضای خانواده که پزشک است به او گفته است »تاثير
داروهای غيراستانداردی است که به دليل تحريم و عدم ورود داروی مناسب ،مصرف ميشوند« .ديدهبان حقوق بشر راهی
برای تعيين گستردگی چنين مواردی ندارد.

ب ماران دچار ب ماری پروانهای
ديدهبان حقوق بشر پرونده ای را ثبت کرد که در آن شرکتی اروپايی حاضر به فروش داروهای مورد نياز برای بيماران
مبتﻼ به بيماری پروانهای به ايران نشد .بيماری پروانه ای بيماری ارثی نادری است که منجر به تاول زدن پوست و غشای
مخاطی میشود و بيش از  ٨٠٠نفر در ايران به آن مبتﻼ هستند .دولت ايران از طريق انجیاويی به نام »خانه ایبی« به
شکل مجانی پانسمان ﻻزم برای تاولها را برای اين بيماران فراهم میکند .پس از اعمال مجدد تحريمها شرکت مزبور
فروش نوعی ويژه از پانسمان فومی ،که تاولها را کوچک و از آنها محافظت میکند ،به ايران را متوقف کرد .در مارس
 ٢٠١٩اين شرکت به مدير خانه ایبی نوشت که بنا به تحريمهای اقتصادی آمريکا »تصميم گرفتهايم تا اطﻼع ثانوی ارتباط
اقتصادی با ايران نداشته باشيم .اين شامل ارتباطات مشمول معافيت از تحريمهای اقتصادی آمريکا نيز میشود«.

وکيل

خانه ایبی به ديدهبان حقوق بشر گفت جايگزينهای بومی برای پانسمان »اغلب به تاولها میچسبند و سبب درد شديد
اضافهای برای اين بيماران میشوند«.

ب ماران

طا

در نوامبر  ٢٠١٨پژوهشگران مرتبط با مرکز تحقيقات و درمان سرطان کودکان محک ،سازمان مردم نهادی که از کودکان
مبتﻼ به سرطان حمايت میکند ،فهرستی از داروهای مورد نياز درمان سرطان خون را منتشر کرد.

اسناد بازبينیشده

توسط ديدهبان حقوق بشر نشان میدهد که در ماه مه  ٢٠١٩اين سازمان با کمبود پگاسپارگاس ،مرکاتوپورين ،و وينبﻼستين
مواجه بود .اين سه داروهای شيمیدرمانی هستند و هر سه در فهرست داروهای حياتی سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.

» فشار حداکثری«

در  ٣٠ژوييه آراسب احمديان ،مديرعامل بيمارستان محک به سرويس فارسی يورونيوز گفت » در موضوع سرطان بخش
عمدهای از داروهايی که کودکان ما استفاده میکنند جزو همان  ۵درصد داروهای وارداتی است که کمياب و ناياب و بسيار
گران هستند«.

چندين رسانه خارجی خبر از رنجهای بيماران ،به ويژه کودکان مبتﻼ به سرطان ،از عم دسترسی به

داروهای حياتی دادهاند.
احمديان گفت »تحريم کنندگان به طور مشخص عنوان میکنند که مسايل بشردوستانه و زندگی بيماران در ايران را هدف
قرار ندادهاند« .او افزود »آثارش بر زندگی کودکان مبتﻼ به سرطان مشهود است«.

ب ماران مبتﻼ ه

ع

در  ۵ژانويه  ٢٠١٩شبکه خبر جمهوری اسﻼمی از نسبی طهرانی ،مديرعامل انجمن صرع ايران ،نقل قول کرد که بيماران
مبتﻼ به صرع در نتيجه تحريمها با کمبود دارو مواجه هستند.

او گفت »برخی از بيماران مبتﻼ به صرع مقاوم به درمان

هستند و بايد داروهای جديد و خارجی که مشابه ايرانی ندارد استفاده کنند ولی متاسفانه تحريمها سبب کمبود داروی آنها شده
است« .بنا به مطالعهای انجام شده توسط پژوهشگران ايرانی روی  ٢۴٢بيمار مبتﻼ به صرع در ايران  ٧٢درصد بيمارانی
که از داروهای ضدصرع وارداتی استفاده میکردند خبر از دشواری محسوس در دسترسی به داروهايشان در دوره بين
اوت  ٢٠١٨و فوريه  ٢٠١٩دادهاند .در مقايسه ٣٠ ،درصد از بيماران که از داروهای توليد بومی استفاده میکردهاند خبر از
دشواری محسوس در دسترسی به داروهای حياتیشان در دوره مشابه دادهاند.

پوشش ب مه ﻋمو
تا سال  ٢٠١۵حدود  ٩٠درصد شهروندان ايران با نوعی بيمه سﻼمتی پايهای پوشش داده میشدند و نظام بيمه سﻼمت ايران
داروهايی يارانهای برای بيشتر بيماریها ارائه میکند و بيشتر هزينههای درمان بيماران مبتﻼ به بيماریهای نادر را پوشش
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میدهد.

در سال  ٢٠١۴دولت روحانی طرح تحول سﻼمت را پياده کرد تا به پوشش سﻼمت همگانی برسد و هزينههای

شخصی را کاهش دهد .چندين کارشناس و مقامات دولتی ايرانی درباره بار مالی فزاينده بخش پزشکی ايران و در نتيجه
نارضايتی جامعه پزشکی هشدار دادهاند .در ميان پزشکانی که با ديدهبان حقوق بشر گفتگو کردند نگرانی رو به رشدی
هست از اين که کاهش درآمدهای دولتی در نتيجه تحريمها منجر به کاهش پوشش خواهد شد .يک پزشک به ديدهبان حقوق
بشر گفت »يکی از بيمارستانهای دولتی شمال تهران همين حاﻻ بيماران را وادار میکند مواد ﻻزم مثل بانداژ و ماسک را
خود از داروخانههای بيرون بيمارستان بخرند« .او اضافه کرد »بنا به مقررات بيمارستان ،اين بيمارستان است که بايد همه
مواد ﻻزم برای درمان را فراهم کند«.
سه نفر که در صنايع دارويی ايران کار میکنند و پزشکی که رييس بيمارستانی خصوصی در تهران است به ديدهبان حقوق
بشر گفتند که از زمان تحميل دوباره تحريمها فهرست داروهای تحت پوشش بيمه کوچک شده است .در ژوئن باشگاه
خبرنگاران جوان فهرست  ٧٩دارويی را منتشر کرد که سازمان غذا و دارو ايران اخيرا ً به عنوان »بدون نسخه« تعريف
کرده است و بنابراين ديگر تحت پوشش بيمه نيستند.
طرح بودجه ايران برای سال کنونی ايرانی)مارس  ٢٠١٩تا مارس  (٢٠٢٠پيشنهاد میکند هزينههای دولت نسبت به سال
قبل ١٢ ۶درصد افزايش داشته باشند ،و بيمه سﻼمتی  ١١درصد و هزينههای پزشکی و پژوهشی بيمارستانهای دولتی ١٣
درصد افزايش داشته باشند ،که همه به شکلی محسوس کمتر از نرخ تورم پيشبينیشده  ٣٧درصد هستند .طبق طرح

١۵٢-١
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پيشنهادی ،در مقايسه با  ٢٣.۶درصد بودجه سال گذشته ،بودجه سﻼمتی امسال  ١٩ .۶درصد از هزينههای پيشبينیشده
را شامل خواهد شد.
پزشکی که صاحب بيمارستانی خصوصی است به ديدهبان حقوق بشر گفت در نتيجه اين کاهش ارزش شديد واحد پول ايران
و امتناع دولت از استفاده از نرخ دﻻر يارانه ای برای بعضی از اين خريدها دسترسی ايرانيان به تجهيزات درمانی ظاهرا ً
محدودتر است .اين دو عامل واردات تجهيزات پزشکی به روز را برای تأسيسات بهداشتی تقريبا ً غيرممکن کرده است.
اعضای خانواده يک بيمار بيمارستانی به ديدهبان حقوق بشر توضيح دادند که چگونه نبود واحد مراقبتهای ويژه مجهز در
بيمارستانی در غرب ايران در فوريه  ٢٠١٩منجر به تأخيرهای زياد در پذيرش بيمار به واحد مراقبتهای ويژه و مرگ
فرد مزبور شد.
پرستاری که پيش از اين در بيمارستانی ديگر در غرب ايران کار میکرد به ديدهبان حقوق بشر گفت که پس از اعمال
دوباره تحريمها بيمارستانهای شهر او تاريخ انقضای سرمها ،فيلتر اکسيژن ،و ديگر تجهيزات پزشکی را بيش از مدت
مجاز قبلی تمديد میدادند.

پرستار ديگری که در بيمارستانی در تهران شاغل است گفت »وضعيت تجهيزات پزشکی بدتر

از دارو است .همکار خود من نتوانست رابطی که برای جراحی قلب نياز داشت پيدا کند«.

ی-فقر؛-دليل-کاهش-ب

ها-و-توسعه

تحريم
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تعهدات حقوقی بينالمللی
تح مهای اقتصادی و حق سﻼمت
ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی-که ايران به آن پيوسته و آمريکا آن را امضا کرده است -کشورها را
ملزم میکند حق » برخورداری از باﻻترين استانداردهای قابل دسترسی سﻼمت فيزيکی و روانی« و همچنين حق »استاندارد
زندگی« متناسب که شامل »غذای کافی« میشود را محترم بشمارند ،حفاظت کنند ،و آن را محقق کنند.
اعضای اين ميثاق ملزم هستند که »با تمام ابزارهای مناسب« و »حداکثر منابع در دسترس« به سمت تحقق پيشرو اين حقوق
در طول زمان حرکت کنند.
در سال  ٢٠١٣گزارشگر ويژه سازمان ملل برای باﻻترين استانداردهای قابل دسترسی سﻼمت فيزيکی و روانی اشاره کرد
که »در حالی که چندين جنبه حق سﻼمت به نظر به شکلی پيشرو قابل تحقق میآيند ،بعضی از تعهدات اصلی از جمله فراهم
کردن داروهای حياتی به تمام افراد به شکلی غيرتبعيضآميز تعهداتی فوری متوجه کشورها میکنند«.

اين داروهای

حياتی ،در تعريف سازمان جهانی بهداشت ،شامل مسکنها ،ضدعفونیکنندگان ،ضدباکتریها ،ضد سل ،ضدويروس،
محصلوات خونی ،داروهای قلب ،واکسنها ،و ويتامينها میشوند.
کشور يا ائتﻼفی که تحريمهای اقتصادی اعمال میکند بايد اثر آن روی حقوق بشر جمعيت تحت تأثير از جمله حق سﻼمت
را در نظر داشته باشند .کميته سازمان مل ل برای حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،نهادی مختار از کارشناسان مستقل
که تعهدات کشورهای عضو ميثاق را تفسير میکنند ،در اظهارنظر درباره تحريمهای اقتصادی بيان میکند که »در زمان
طراحی تحريمها اين حقوق بايد کامﻼً در نظر گرفته شوند« و »به هيچ شکلی با اين ادعا که رهبران کشوری هنجارهای
مرتبط با امنيت و صلح جهانی را نقض کردهاند ساکنان آن کشور حقوق پايهای اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگیشان را از
دست نمیدهند«.

همان

» فشار حداکثری«

کميته در اظهارنظر عمومی شماره  ١۴خود درباره حق سﻼمت گفت »کشورهای عضو بايد در هر لحظه از اعمال
محاصره اقتصادی يا معيارهای مشابه محدودکننده ذخاير تجهيزات پزشکی و داروهای مناسب کشوری ديگر بپرهيزند« و
اضافه کرد »محدوديت های روی چنين کاﻻهايی نبايد هرگز به عنوان ابزار فشار سياسی و اقتصادی استفاده شود«.
بنابراين کشورها تعهد دارند که تضمين کنند که هر تحريمی که اعمال میکنند ناقض حق سﻼمت ايرانيان از جمله دسترسی
به داروهای حياتی نباشد.
کميته در اظهارنظر درباره تحريمهای اقتصادی میگويد »وقتی موجودييت خارجی مسئوليتی هر قدر جزيی درباره
وضعيت در يک کشور بپذيرد به ناچار اين مسئوليت را هم میپذيرد که تمام توانش را خرج کند تا از حقوق اقتصادی،
اجتماعی ،و فرهنگی جامعه تحت تأثير حفاظت کند«.
کميته همچنين اضافه میکند که » شرايط ميثاق ...صرفا ُ به خاطر اين که تصميم گرفته شده است که مﻼحظات امنيت و صلح
بينالمللی تحميل تحريمها را ايجاب میکنند نمیتوانند غيرعملی ،يا غيرقابل پيادهسازی ديده شوند«.
اظهارنظر کميته به نياز نظارت اثربخش در طی دوران اعمال تحريمها اشره میکند .کشور يا کشورهای اعمالکننده تعهد
دارند که »گامهايی ،به شکل منفرد يا از طريق همکاری و ياریرسانی بينالمللی مخصوصا ً اقتصادی و فنی ،بردارند« که
به هر گونه »آسيب غيرمتناسب برای گروههای آسيبپذير در کشور مورد هدف« پاسخ دهند.
تحت اصول ماستريخت درباره تعهدات فرامرزی کشورها در حوزه حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،که تشکيلدهنده
نظر کارشناسی بينالمللی در اين مورد است »کشورها بايد از معيارهايی مثل محاصره اقتصادی يا ديگر تحريمهای
اقتصادی منجر به نقض يا آسيب زدن به بهرهمندی از حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی خودداری کنند«.

حتی

»وقتی تحريمها برای تحقق ديگر تعهدات حقوقی بينالمللی اجرا میشوند کشورها بايد تضمين کنند که تعهدات حقوق بشری
در طراحی ،پيادهسازی ،و پايان هر رژيم تحريمی کامﻼً محترم شمرده شوند«.

همان
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کشور مورد هدف تحريمهای اقتصادی ،در اين مورد ايران ،هم به عنوان عضو اين ميثاق بينالمللی تعهداتی دارد که »در
زمان سختی ويژه اهميت عملی بيشتری پيدا میکنند« .ايران به شکل مشخص متعهد است گامهايی »به ميزان حداکثر منابع
در دسترساش« بردارد تا »بيشترين حفاظت ممکن« حق سﻼمت افراد در حوزه اختياراتش را فراهم کند« .در حالی که
تحريمها به شکلی اجتنابناپذير ظرفيت کشور تحت تأثير برای تأمين مالی يا حمايت از بعضی معيارهای ﻻزم را کاهش
میدهد کشور همچنان به تضمين نبود تبعيض در ارتباط با بهرهمندی از اين حقوق متعهد میماند«.

» فشار حداکثری«

سپاسگزاری
تارا سپهریفر ،پژوهشگر ديده بان حقوق بشر ،تحقيقات اين گزارش را انجام داده و آن را نوشته است .جو استورک ،دبير
ارشد ،و مايکل پيج ،معاون مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا ،آرويند گانسان ،مدير بخش کسب و کار و حقوق بشر،
آندره آ پراسو ،سرپرست مديريت واشنگتن ،لويی شاربونو ،مدير سازمان ملل ،و کﻼوديو فرانکاويﻼ ،افيسر اتحاديه اروپا،
اين گزارش را بازبينی کردند .جو آمون ،استاد کلينيک دانشکده سﻼمت عمومی درکسل دورنسيف دانشگاه درکسل گزارش
را بازبينی کر د و نظرات کارشناسانه درباره اثرات بالقوه روی سﻼمت ارائه کرد .بو بارنز از شرکت حقوقی کوبره و کيم
بخش مربوط به قانون تحريم های آمريکا در گزارش را بازبينی کرد و پيشنهادهای حقوقی و عملی ارائه کرد .کﻼيو بالدوين،
مشاور ارشد حقوقی ،بازبينی حقوقی را انجام داد .تام پورتوس ،معاون مدير برنامه ،گزارش را بازبينی کرد .از تمامی
افراد و سازمان هايی که از پژوهش و تحليل برای اين گزارش حمايت کردند تشکر میکنيم .همچنين سپاسگزار همه کسانی
هستيم که در طی اين پژوهش با ما گفتگو کردند.
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پيوست اول نامه به شرکت های دارويی و داروسازی
که با ايران مبادله داشته اند
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پيوست دوم نامه به اداره کنترل سرمايه خارجی اوفک
وزارت امور خزانه داری امريکا
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پيوست چهارم نامه به جواد ظريف ،وزير امور خارجه ايران
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