در اواخر دسامبر  ،2019نوع جدیدی از کرونا ویروس ( )coronavirusبه نام کووید )COVID-19( 19از ووهان چين گزارش
شد .با گسترش بسيار سریع این بيماری در چين و پس از آن در سایر نقاط جهان ،نگراني و وحشت زیادی در بين مردم جهـان
به وجود آمد .سرعت باالی انتشار ویروس ،عدم وجود واکسن و درمان اختصاصي قطعـي موجـ گردیـد تـا کشـورها بـا ح ـم
وسيعي از افراد مبتال و افزایش مرگ و مير مواجه شوند و چالش هایي در حـوزه هـای ملت ـه بهداشـتي ،اقتصـادی ،سياسـي،
اجتماعي و غيره ای اد شود .به همين دليل سازمان سالمت جهان طي اطالعيه ای در سراسر جهـان وعـعيت اعـطراری اعـالم
کرد].[1
در ایران شيوع این ویروس ،در تاریخ  29بهمن  139۸بهطور رسمي اعالم شد .ناشـااخته بـودن بيمـاری ،نبـود داروی مـورر ،عـدم
استفاده کارآمد از ظرفيت فااوری اطالعات در مدیریت افكار عمومي و فقدان نگاه فرابلشي به مسأله سالمت موج ای اد تـرس و
بروز واکاشهای هي اني در جامعه گردید .از سوی دیگر با ظهور جهاني بحران کرونا بزرگترین دغدغه همـه کشـورها مهـار ایـن
ویروس بوده است ،اما مردم ایران عالوه بر ویروس کرونا باید با ویروس تحریم نيز مبارزه کااد].[2
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در پي تحریمهای اقتصادی ،ابعاد ملت ه حقوق مادرج در ميثاق بينالم ي حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهاگـي از جم ـه حـ حيـات مـورد
تضييع قرار ميگيرند و عم كرد نظامهای رفاهي ،آموزشي و بهداشتي در زمياههایي از قبيل ح کار ،غذا ،استانداردهای مااس زندگي و غيـره
به شدت تحت شعاع قرار گرفته و ملتل گردیده و دشوار شدن نقل و انتقاالت مالي به کاهش واردات دارو در ایـران ان اميـده اسـت .عـالوه بـر
این ،به ع ت محدودیت شدید دسترسي دولت ایران به ماابع ارزی مساله تامين ارز برای خرید دارو دشوار گردیده و بطـور جـدی بـر قاب يـت و
ظرفيت های کشور ایران برای دسترسي به خدمات بهداشت و درمان ،دارو و م زومات پزشكي تارير گذار بوده است ].[3
دسترسي به خدمات پزشكي ،جزء اساسي ح سالمت بوده و این امر در زمره حقوق بايادین بشری است و همه افراد باید از آن بهرهماد شوند.
باابراین تمام کشورها م زم به محترم شمردن و صيانت از این ح و تالش برای تحق آن برای همه افراد هستاد .اقدام آمریكا در تحریم دارو و
ت هيزات پزشكي عد ایران ،مصداق نقض حقوق بشراست .ایران اکاون در وععيت همه گيـری ویـروس کرونـا و عـدم دسترسـي بـه ت هيـزات
پزشكي و دارو است و این وععيت است به نوعي با "تروریسم پزشكي" هم معاا ميشود].[4
آنچه در این برهه از تاریخ شاهد آن هستيم دست کمي از جاگ ندارد؛ جاگي که در آن از سالح استفاده نمي شود ب كه این ویروس اسـت کـه
به جان مردم افتاده است .در بحبوحه جاگ همه فكر و ذکر مسئوالن و فرماندهان چگونگي پيروزی در ميدان نبرد اسـت و مشـكالت و ویرانـي
های ناشي از جاگ ،بعد از آن اررات خود را نشان مي دهاد .شيوع ویروس کرونا نيز دقيقا همان اررات را بـرای کشـور ایـران و جامعـه جهـاني
دارد .ویروس کرونا نشان داد که تحریم ها تا چه اندازه بر بهداشت و سالمتي جامعه ایران تارير گذاشته اند .همچاين دسترسي سلت بـه دارو و
کمك های بهداشتي جهاني و ت هيزات پزشكي به واسطه تحریم ها به خوبي اررات خود را نشان دادند .هيچ مرزی در برابر کرونا وجـود نـدارد،
تاها مرزی که ميتواند از مردم ایران در برابر این ویروس محافظت کاد مرزهای اخالق است .ایاكه حقوق همه انسان ها محترم شمرده شـود و
با تحریمهای ظالمانه حقوق انسانها برای دسترسي به نيازهای دارویي و غذایي محدود نشود].[5
م ت بزرگ ایران در سایه همت ،همكاری و همدلي بيبدی ي که در طول تاریخ به نمایش گذاشته است ،بارها در برابر طوفان حـواد و بالیـای
طبيعي و غيرطبيعي مقاومت کرده و سرفراز بيرون آمده است و این بار نيز تردیدی نيست که به رغم تحریمهـای غيرقـانوني و ناعادالنـهای کـه
دولت آمریكا این روزها حتي در ارسال محمولههای پزشكي و بهداشتي به مردم کشور ایران تحميل و درد و رنج آنها را مضـاعه کـرده اسـت،
م ت شریه ایران در مبارزه با این بالی فراگير و همچاين در مقاب ه با تحریمهای ظالمانه آمریكا ،پيروزمادانه و سرب اد بيرون خواهد آمد ].[6
برای نيل به این هدف باید از تمام ظرفيت های موجود از جم ه ظرفيت های حقوقي ،سازمان های بين الم ي ،ان من ها و سازمان های مـردم
نهاد برای کاهش آسي به سالمت مردم استفاده شود .هار ما این است که تالش کايم با بسيج عوامل ملت ـه بـه اهـداف خـود بـرای تـامين
سالمت مردم دست یابيم .حل کارآمد بحران کرونا در شرایط تحریم از طری اراده و عزم م ي و با اتكای به ایثارگری ها و سرمایه های فكـری و
انساني و مادی دروني در پرتو رویكردهای فن آورانه و جهش در توليد م ي فرآورده های دارویي و ارتقای توانمادی در حوزه تشليص و درمـان
با استفاده از ظرفيت های بومي کشور ،ميسر و مقدور خواهد شد].[7
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