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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه: نیره انصاری، رضا حاجی حسینی، علی اصغر فریدی، شهرزاد کریمی، جواد عباسی 
توللی 

نویسنده میهمان: محمدرضا نیکفر
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

* واکسن کرونا و اختیارات ولی فقیه

* کرونا، عّلمگی و استبداد

* حسن یوسفی اشکوری: تصمیم گیری برای خرید واکسن کرونا در شأن فقیه نیست

* حق بر سلمت و ممنوعیت ورود واکسن بریتانیایی و آمریکایی 

*دستور نخریدن واکسن کرونا، مشارکت در قتل محسوب می شود

* مخالفت با ورود واکسن، نقض اصل منفعت عمومی شهروندان و حق حیات

* محمد مقیمی: منع واردات واکسن، مغایر قانون اساسی

در این شماره می خوانید:
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رضا حاجی حسینی
کشورهای مختلف به یکدیگر در  کمک های انسان دوستانه 
از  غیرمترقبه  طبیعی  حوادث  جمله  از  بحران ها  بروز  مواقع 
پذیرفته شده  از جمله مکانیزم های  و …  زلزله، سیل  جمله 
کمک ها  و ثابت در نظام بین المللی ست و خبر ارسال این 
)شامل بسته های پزشکی و دارویی( از ایران یا به ایران بارها 
برای  دولت ها  مواقعی  چنین  در  است.  شده  منتشر  بارها  و 
یا  کنار می گذارند  را  یاری رسانی معموال اختالفات سیاسی 
دست کم با سازمان های غیردولتی برای ارائه کمک های بهتر 

و بیشتر همراهی می کنند.
چند  طول  در  اسالمی  جمهوری  رایج،  الگوی  این  وجود  با 
سال اخیر معموال دست رد به سینه خارجی ها زده و با اعالم 
پایی  ارو دولت های  کمک   به  نسبت  به خصوص  بی نیازی 
که در ادبیات سیاسی جمهوری اسالمی از آنان با  و آمریکا 
یاری دولت ها و حتی  یاد می شود، پیشنهاد  عنوان »غرب« 
نهادها و سازمان های بین المللی و غیردولتی را نیز در مواقع 

کرده است.  بروز حوادث غیرمنتظره رد 
باال  با  و  کرونا  ویروس  شیوع  دنبال  به  سیاسی  یکرد  رو این 
را  آن  آغاز  در  اسالمی  جمهوری  سران  که  بحرانی  گرفتن 
چندان جدی نگرفته بودند نیز تکرار شد و به دنبال اظهارنظر 
کسن های  رهبر جمهوری اسالمی در مورد ممنوعیت ورود »وا

آمریکایی و انگلیسی« به ایران به اوج خود رسید.
توطئه«  »توهم  قرص  پا  و  پر  طرفداران  از  که  خامنه ای  علی 
جوهر  »دشمن انگاری«  که  داد  نشان  دیگر  بار  است، 
هیچ  به  نیست  حاضر  و  اوست  تصمیم گیری های  اصلی 
بر اساس  که  برای حفظ سالمت عموم مردم  قیمتی -حتی 
پیمان نامه های جهانی و نیز قانون اساسی جمهوری اسالمی 
از  دست  است-  شهروندان  اساسی  و  اولیه  حقوق  جزء 

یکرد بردارد.  رو
اجتماعی   اقتصادی ،  حقوق   بین المللی   میثاق    ۱۲ ماده 
مجمع   در  میالدی    ۱۹۶۶ دسامبر   ۱۶ مصوب   فرهنگی ،  و 
میثاق   این   طرف   کشورهای   می گوید  ملل   سازمان   عمومی  
کس  را برای بهره مندی از بهترین  حال  و سالمت   باید حق  هر 

جسمی  و روحی  به  رسمیت  بشناسند.
می گوید:  هم  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   ۲۹ اصل 
»برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، 
کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث  پیری، از 
و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های 

پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی.«

بستر ممنوعیت و ویروس ساخته دست آمریکا
کسن های غربی« به ایران اما بستری  اعالم ممنوعیت ورود »وا

واکسن کرونا و اختیارات ولی فقیه

که قابل توجه است:  دارد 
تلویحًا  نوروزی اش  سخنرانی  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
متحده  ایاالت  کرد،  متهم  کرونا  ویروس  تولید  به  را  آمریکا 
گفت:  و  خواند  اسالمی«  جمهوری  دشمن  »خبیث ترین  را 
کرده، بنابراین  کرونا را تولید  که ویروس  »آمریکا متهم است 

کمک بخواهد.« کشور  ایران حاضر نیست از این 
که ممکن است آمریکا در قالب  گفت  خامنه ای همچنین 
اعزام تیم های امدادی بخواهد به جمع آوری اطالعات درباره 

بیماران ایرانی بپردازد.
به دنبال این اظهارات فعالیت سازمان »پزشکان بدون مرز« 

در ایران متوقف شد. 
کرد ایران در مقابله  وزارت بهداشت جمهوری اسالمی اعالم 
دولت های  »جز  نهادی  و  کشور  هر  کمک های  از  کرونا  با 
آمریکا و اسرائیل« استقبال می کند، اما: »فهرست موارد مورد 
بر  که منطبق  مواردی  قاعدتا  و  اعالم شده  این  از  نیاز پیش 

نیازهای فعلی نباشد، عملی نخواهند شد.«
ایجاد مرکز درمانی سازمان پزشکان بدون مرز در اصفهان هم 
از جمله همین موارد دانسته و اعالم شد مرکز درمانی پزشکان 

بدون مرز جزو نیازهای از پیش اعالم شده ایران نیست.
کل سپاه  هفتم فروردین ماه ۹۹ هم حسین سالمی، فرمانده 
گفت اظهارات آمریکایی ها برای کمک به ملت ایران »چیزی 
گر  گفت: »به آنها می گویم ا جز یک فریب و دروغ« نیست. او 
کار هستیم اما ما  کمک دارد آماده این  ملت آمریکا نیازی به 

یم.« کمک آنها ندار نیازی به 
سخنرانی  یک  در  اسالمی  جمهوری  رهبر  بستر  همین  بر 

گفت: تلویزیونی در روز جمعه ۱۹ دی ۹۹ 
گر  کسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. ا »ورود وا
وضعیت  بکنند  درست  کسن  وا بودند  توانسته  آمریکایی ها 
هم  اطمینان  و  اعتماد  این  ها  به   .… نبود  اینگونه  خودشان 
دیگر  ملت های  ی  رو می خواهند  این ها  گاهی  نیست. 
کنند. البته من به فرانسه هم خوش بین نیستم چون  امتحان 

یم.« سابقه ورود خون های آلوده را دار
۱۰ ماه پیش از این اظهارات )۲۷ اسفند ۹۸( اما خبرگزاری 
کمک های  بسته  ارسال  خبر  )ایسنا(  ایران  دانشجویان 
»پزشکی و مالی« بریتانیا با همراهی فرانسه و آلمان به ایران 

کرونا. کرد. بسته هایی برای مقابله با شیوع ویروس  را منتشر 
کشورهای دیگر از جمله چین و قطر نیز  کمک هایی از  ایران 
امارات  را  کمک ها  بیشترین  می شود  گفته  و  است  پذیرفته 

کرده است. متحده عربی به ایران 

اختیارات »ولی فقیه« نامحدود نیست
• اختیارات ولی فقیه بسیار وسیع است اما بر خالف تصور 

آقای خامنه ای، نامحدود نیست.
نوبل  صلح  جایزه  برنده  و  حقوقدان  عبادی،  شیرین  را  این 
کسن  کردن ورود وا درباره اظهارات علی خامنه ای در ممنوع 

کرونا از آمریکا و بریتانیا می گوید.
ما«  »حقوق  به  اظهارات  این  حقوقی  جایگاه  درباره  عبادی 

می گوید: 
مطلق  رهبری  اختیارات  که  نشده  قید  اساسی  قانون  »در 
است. اینکه عده ای رهبری جمهوری اسالمی را ولی مطلقه 

فقیه می دانند، خالف قانون اساسی است.«
کید می کند که هدفش از طرح موضوع از این  این حقوقدان تأ
یه حمایت از علی خامنه ای نیست و منظورش این است  زاو
که اختیارات او بیش از اندازه است اما در عین حال نامحدود 
دستور  باشیم  معتقد  که  می شود  باعث  امر  »همین  نیست: 
بهداشت  سازمان  تأیید  مورد  کسن های  وا ورود  منع  برای  او 
جهانی بر خالف اختیاراتی است که قانون اساسی به او اعطا 
از اینکه خامنه ای صالحیت علمی  کرده است؛ صرف نظر 
چنین اظهار نظری را حتی به  عنوان شهروند عادی هم ندارد 

تی در این زمینه ندارد.« که تحصیال چرا 
به  اسالمی  جمهوری  رهبر  اظهارات  این  اما  ترتیب  هر  به 
عنوان عالی ترین مقام نظام مستقر در ایران بر حق سالمت و 
درمان شهروندان به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان بسیار 
این  طرح  به  عمومی  افکار  دلیل  همین  به  و  بوده  تأثیرگذار 

گسترده ای نشان داده است. کنش انتقادی  نظرات وا
شیرین عبادی درباره تأثیر این اظهارات بر تعهد دولت برای 
تأمین بهداشت و سالمت و حق درمان شهروندان می گوید: 
»در زمینه نقض حقوق بشر باید ببینیم وظایف حکومت ها 
کنوانسیون ها  در این زمینه چیست؟ دولت ایران به برخی از 
اقتصادی- کنوانسیون   ۱۲ ماده  در  است.  شده  ملحق 
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اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  )میثاق  اجتماعی 
سالمت  موظفند  حکومت ها  که  شده  قید  فرهنگی(  و 
باید  حکومت ها  همچنین  کنند.  تأمین  را  خود  شهروندان 
اقدامات  و  کرده  مبارزه  همه گیری  و  بومی  بیماری های  با 
سالمت  طریق  این  از  و  دهند  انجام  به موقع  را  پیشگیری 

کنند.«  شهروندان را تضمین 
)میثاق  اقتصادی-اجتماعی  کنوانسیون   ۱۲ ماده  متن  در 
کید  تأ فرهنگی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی 
همه  گیر  بیماری های   معالجه   و  پیشگیری   که  است  شده 
بومی ، حرفه ای  و سایر بیماری ها و همچنین  پیکار علیه  این  

بیماری ها از وظایف دولت هاست.
ایجاد شرایط  مناسب  برای  تأمین  مراجع  پزشکی  و کمک های  
طور  به  نیز  بیماری  به   ابتال  صورت   در  عموم   برای   پزشکی  

کید این ماده از میثاق مورد نظر است. مشخص مورد تأ
عبادی به قانون اساسی جمهوری اسالمی هم اشاره می کند 
فعلی  اساسی  قانون  در  مفهوم  و  معنا  همین  که  می گوید  و 
تضمین  اساسی،  قانون   ۲۹ ماده  »در  است:  شده  قید  هم 
سالمت شهروندان و برخورداری همگان از درمان و معالجه 
بیماری ها از جمله بیماری های همه گیر جزو وظایف دولت 

شناخته شده است.«
دولت  حقوقدان،  این  گفته های  اساس  بر  و  ترتیب  این  به 
از  -اعم  مجریه  قوه  مشخص  طور  به  و  اسالمی  جمهوری 
و  آن  مجموعه های  زیر  و  بهداشت  وزارت  جمهوری،  رئیس 

کنند. …- موظفند برابر قانون حقوق شهروندان را تأمین 
به   نباید  دولت  که  می گوید  اساس  همین  بر  عبادی  شیرین 
وارد  با  باید  و  کند  توجه  خامنه ای  علی  غیر قانونی«  »دستور 
فراهم  را  شهروندان  کسیناسیون  وا مقدمات  کسن،  وا کردن 

یشه ای برخورد شود. کند تا با این بیماری به صورت ر
او در ادامه می گوید: »از همه بدتر این است که طبق اسناد به 
کسن هم صادر شده بوده اما  دست آمده، قبال دستور خرید وا

با دخالت غیر قانونی خامنه ای، آن دستور لغو شده است.«

کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض 
دستور  عنوان  به  اسالمی  جمهوری  رهبر  سوی  از  آن چه 
کسن از »آمریکا و انگلیس« مطرح شده  ممنوعیت واردات وا

است، زمینه ساز مجموعه ای اقدامات شده است که شیرین 
خالف  را  آنها  نوبل  صلح  جایزه  برنده  و  حقوقدان  عبادی، 
»به   او می گوید:  قانون و خالف ضوابط حقوق بشر می داند. 
بشر  کانون مدافعان حقوق  از  نمایندگی  به   دلیل من  همین 
با  و  نوشتم  ملل  سازمان  بشر  حقوق  یای  کمیسار به  نامه ای 
خود  امکانات  کلیه  از  کردم  درخواست  مراتب،  این  اعالم 
مورد  کسن های  وا خرید  به  ایران  حکومت  کردن  وادار  برای 

تأیید سازمان بهداشت جهانی، بهره بگیرند.«
کسن های  عبادی اما به شرح مبنای برخی مخالفت ها با وا
»علت  می گوید:  و  می پردازد  نیز  انگلیسی«  و  »آمریکایی 
کسن های تأیید شده ساخت  با وا ایران  مخالفت حکومت 
که  است  این  می کنند-  اعالم  که  -آن طور  بریتانیا  و  آمریکا 
کسن ها ایمن نیستند و سالمت شهروندان ایرانی را به  این وا
توجه  جالب  مبنا،  همین  بر  اما  انداخت.  خواهند  مخاطره 
قرارداد  طبق  که  باشیم  داشته  دقت  نکته  این  به  گر  ا است 

کسن  وا سوم  فاز  آزمایش  با  کوبا،  دولت  با  حکومت  همین 
کوبایی در ایران موافقت شده است.«

شهروندان  قرارداد  این  با  حکومت  عبادی  شیرین  گفته  به  
حالی  در  است  کرده  تبدیل  آزمایشگاهی  موش  به   را  ایران 
کشورهای  به  نمی خواهد  که  کرده  کید  تأ و  گفته  همواره  که 
کنند:  آزمایش  ایران  در  را  خود  کسن  وا بدهد  اجازه  غربی 
کسن های تأیید شده  که حاضر نیستند وا »یعنی در حالتی 
کشوری  کسن های تأیید نشده  کنند اما وا را برای مردم تهیه 
کوبا را حاضرند حتی به صورت آزمایشی  جهان سومی مانند 

کنند.« استفاده 
دخالت  جز  نیست  چیزی  یکرد  رو این  که  می کند  کید  تأ او 
یعنی  شهروندان،  زندگی  اصل  مهم ترین  در  سیاست  دادن 
هر  با  که  است  این  اقدام  این  »پیام  سالمت:  و  بهداشت 
کشوری خوب هستیم می توانیم بدون اندیشیدن به عواقب 
مخاطره  به  را  شهروندان  سالمت  و  ببنیدیم  قرارداد  کارمان 

نمی شویم  حاضر  باشیم،  بد  کشوری  با  گر  ا و  یم  بینداز
اقدامات اصولی آنان را به رسمیت بشناسیم و از امکاناتشان 

کامال غیر انسانی است.« کنیم. این شیوه  استفاده 

شهروندان ایرانی و امکان دادخواهی
رهبر  مقام  در  خامنه ای  علی  اظهارات  اینکه  به  توجه  با 
جمهوری اسالمی در ایران »فصل الخطاب« خوانده می شود 
و نقد آن یا ایستادگی و مقاومت در برابر آن می تواند هزینه ای 
سنگین ایجاد کند، آیا یک شهروند در این وضعیت می تواند 

اقدام حقوقی خاصی صورت دهد؟
شیرین عبادی در پاسخ به این سوال می گوید: »اقدام حقوقی 
کردن از این تصمیم. با توجه  کشور یعنی شکایت  در داخل 
رئیس  و  ندارد  ایران وجود  در  قوه قضاییه مستقلی  اینکه  به 
چنین  که  می شود  تعیین  رهبری  طرف  از  خود  قضاییه  قوه 
کرده،  فرمان غیر قانونی، غیرعادالنه  و غیرعقالنی ای را صادر 
بنابراین امکان اقدام حقوقی در داخل ایران عمال غیر ممکن 

است.«
برخی نهادهای صنفی در داخل ایران اما به این تصمیم رهبر 
بیانیه هایی  صدور  با  و  شده اند  معترض  اسالمی  جمهوری 
کسیناسیون شهروندان  از دولت خواسته اند تا برای انجام وا

اقدامی عاجل صورت دهد. 
و  ایران  کارگران  آزاد  اتحادیه  به  از جمله این نهادها می توان 

کرد. کردستان اشاره  گیالن و  کانون های صنفی معلمان 
اقدامات  است  گفته  خود  بیانیه  در  کارگران  آزاد  اتحادیه 
کرونا، »تعرض به  مقامات حکومتی ایران در زمینه مبارزه با 
جان و زندگی افراد جامعه« است. این بیانیه خواستار انجام 
کارگران و دیگر افراد  کسیناسیون فوری و رایگان برای همه  وا

جامعه ایران شده است. 
در  انجام  قابل  حقوقی  اقدامات  درباره  اما  عبادی  شیرین 
هم  خامنه ای  علی  اظهارات  به  اعتراض  در  کشور  از  خارج 
عالی  یای  کمیسار و  ملل  سازمان  طریق  از  »اقدام  می گوید: 
کانون مدافعان حقوق بشر رفته  که  حقوق بشر -همان  راهی 
است- شاید فعال تنها راه ممکن برای اعتراض حقوقی باشد 
آن  به  ایرانی  که شهروندان  ندارد  دادگاه خاصی وجود  چون 
مراجعه کنند و رأی دادگاه را مبنی بر الزام دولت ایران به تهیه 

کنند.« یافت  کسن در وا
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که می کنند 
صد  و  قفل  صد  بشکند   - را  میر  میِر  صرِف  خواند  که  »هر 

زنجیر را«
مه اند، اما رهبر شأنی فراتر از صیغه مبالغه دارد. از همه 

ّ
همه عال

چیز سردرمی آورد: دین، ادبیات، فلسفه، اقتصاد، سیاست 
و  کروناشناس  ویروس شناسی.   ... و  نظامی گری  جهانی، 
کرده  کسن شناس هم شده است و در این باره حکم صادر  وا

یان هم حمد و ثنایش می گویند. است. دربار
مشکل بنیادی به جایگاه برمی گردد. هرکس بر سریر قدرت در 
مه می شود. 

ّ
یک ساختار استبدادی بنشیند، خودبه خود عال

به  قدرت  انحصار  است.  مه 
ّ

عال کم،  حا دستگاه  اصل،  در 
صورت طبیعی با تصور انحصار دانش همراه می شود.

آنچه نهایت قدرت به نظر می رسد - ترکیب سلطه بر خزانه 
ضعف  اساس   - مطلق  دانش  تصور  و  تفنگ  مملکت، 
شوند،  مواجه  که  جدی  مشکلی  با  هست.  نیز  استبداد 
بحران  ک  ادرا بر  جهلشان  درنمی یابند.  را  لحظه  اقتضای 
توهم   ،)HYSTERESIS( پسماند  این  می گیرد.  پیشی 

تبدیل  استبداد  پای  و  بر دست  زنجیری  به  را  همه چیزدانی 
که می گویند صدای بحران را شنیدیم، دیگر  می کند. آنگاه 

دیر شده است.
کوشش می کند محکم حرف بزند و صدایش نلرزد.  مستبد 
هر جا بیشتر حکم داد و خود را مطمئن نشان داد - در نمونه 
کرونا و قضایای دیگر - به تجربه  سخنرانی ولی فقیه درباره 
که وضع وخیمی  می توان ُالُدُرم ُبلُدُرم  اش را نشانه آن دانست 
دارند و پیشوا دارد تشر می زند تا صف های عواملش را مرتب 

کند.
کردن  خاموش  مستلزم  حماقت،  از  ک  ادرا ماندن  پس 
در  تردید  و  پرسش  زمزمه  شکل  در  حتا  دیگر،  صدایی  هر 

اطرافیان است. 
کامل  مگی در نظام والیی به مرتبه یکدست سازی 

ّ
اینک عال

رو  پیش  دوره  برای  برنامه هایشان  است.  رسیده  دستگاه 
که در آن علم و اراده  انجام تجدید سازمانی در نظام است 
رهبر با مانع کمتری ساری و جاری شود. اثر پسماند نیرومندتر 

می شود. اسکیزوفرنی والیی به مداری باالتر می جهد.

محمدرضا نیکفر
جا،  همه  در  نوعی  به  و  ایران  در  استبداد  شاخص های  از 
که  مگی سلطان است. شاه همه چیز را می داند. در آغاز 

ّ
عال

گاهی نظر اطرافیان  بر تخت می نشیند هنوز نامطمئن است. 
او  از  یان،  دربار می شود.  مه 

ّ
عال شد  که  مستقر  می پرسد.  را 

م و استفتا می کنند و مدام مدحش را می گویند.
ّ

استعال
زمان  از  است.  درس آموز  نظر  این  از  ایران  اخیر  دوره  یخ  تار
ناصرالدین  کار  ابتدای  در  جمهور«  امرای  »مجلس  تشکیل 
سرانجام  و  »دارالشورا«  و  »مصلحت خانه«  ادامه  در  شاه، 
شورای  »مجلس  انقالب  از  پس  و  ملی«  شورای  »مجلس 
کمتر  مضمونی واقعی  و نمایندگی  و نظردهی  اسالمی« شور 
مه پندار 

ّ
یافته، چون آن کس که بر سریر قدرت نشسته خودعال

است، از همه چیز سر درمی آورد و گمان می برد که مصلحت 
کاری  یا ر و  جبن  و  سکوت  می داند.  همه  از  بهتر  را  ملت 

اطرافیان بر توهم مستبد می افزاید.
در  )گلستان،  می کند  نقل  را  حکایتی  باره  این  در  سعدی 
آن  در  حاضر  شخصیت  دو  نظر  از  که  پادشاهان(  سیرت 
دربار  در  داستان  بزرگمهر.  و  انوشیروان  است:  جالب  بسی 
عدل  مظهر  را  او  هم  سعدی  که  می دهد  رخ  انوشیروان 
مگی شاه را باد می کند، خود 

ّ
که خیِک عال کسی  می داند. و 

که  در دانایی و حکمت مثال زدنی بوده است. داستان آنان 

چنین باشد، وای بر حال دیگران:
اندیشه  مملکت  مصالح  از  مهمی  در  نوشیروان  »وزرای 
همی کردند و هر یکی از ایشان دگرگونه رای همی زدند و ملک 
کرد. بزرجمهر را رای ملک اختیار  همچنین تدبیری اندیشه 
گفتند: رای ملک را چه مزّیت دیدی  آمد. وزیران در نهانش 
کارها  انجام  آنکه  به موجب  گفت:  فکر چندین حکیم؟  بر 
که صواب آید  معلوم نیست و رای همگان در مشیت است 
خالف  گر  ا تا  است  تر  اولی  ملک  رای  موافقت  پس  خطا  یا 

صواب آید، به علت متابعت از معاتبت ایمن باشم. 
باشد  خویش  خون  به   - جستن  رای  سلطان  رای  خالف 

دست شستن
گفتن آنک ماه  گوید شب است این - بباید  گر خود روز را  ا

و پروین!«
که به بحران راه برد  در آخر دوره پهلوی، بحران اقتصادی ای 
مگی شاه 

ّ
و از عامل های انقالب شد، مسقیمًا در پیوند با عال

کارشناسان آن بهتر  گمان خود از سازمان برنامه و  بود. او به 
جرأت  تشکیالت  آن  جمع  از  کسی  و  می دانست،  بیشتر  و 

نداشت به رهبر عظیم الشأن بگوید دارد چه پیش می آید.
همه چیزدان  مستبد  مظهر   کنون  ا می شود.  تکرار  داستان 
همه  ژنریک  صورت  به  علما  است.  خامنه  ای  سیدعلی 
باور  طلبگی  زمان  از  سردرمی آورند،  چیز  همه  از  مه اند، 

ّ
عال

کرونا، عّلمگی و استبداد
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با تمام این تفاسیر، در قانون اساسی، به غیر از رهبر سیاسی یک 
سمت و جایگاه دیگر هم تحت عنوان »والیت فقیه« آن هم با قید 

گرفته شده است. »مطلقه« برای رهبر جمهوری اسالمی در نظر 
که در واقع همان  والیت فقیه در واقع دو جزء دارد، یکی »والیت« 
که رهبر  رهبری سیاسی مد نظر است و دوم »فقیه«، بدین معنی 
در  باشد  بنا  گر  ا حال  کند.  عمل  فقه  چارچوب  در  است  قرار 
کند، فقها اصطالحی دارند مبنی بر اینکه  چارچوب فقه هم عمل 
فقط  فقیه  و  نیست«  فقیه  شأن  مصداق،  »تعیین  می گویند  که 
که  سوالی  نوع  اساس  بر  یا  دارد  اختیار  در  که  شواهدی  براساس 
کرده و اعالم  مقلد از او می پرسد، می تواند حکم الهی را استنباط 
دهد  فتوا  یا  کند  حکم  اعالم  می تواند  فقیه  دیگر  به عبارت  کند. 
اما تعیین مصداق نمی کند. »تعیین مصداق، شأن مقلد است« 
که ولی  کنیم، باز هم می بینیم  گر از این منظر هم نگاه  بنابراین ا
فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران، حق دخالت در مصادیق 

و جزییات را ندارد.
یع  گیری برای خرید، تهیه و توز موضوع مورد بحث یعنی تصمیم 
کجا باید خریداری شود و داخلی باشد یا  کرونا و اینکه از  کسن  وا

خارجی و ده ها مسأله مرتبط با آن، همه به قوه مجریه برمی گردد 
ده ها  آنجا  در  که  دارد  درمان  و  بهداشت  وزارت  هم  قوه  این  و 
مسأله  یک  درباره  و  می گذارند  هم  ی  رو را  علم شان  متخصص، 
متخصصین  این  علمی  شورای  نهایت  در  و  می گیرند  تصمیم 
به طور  می کنند.  اعالم  را  نتیجه  آن  و  می رسد  نتیجه ای  یک  به 
کسن، هیچ ارتباطی با ولی  گفت موضوع خرید وا خالصه می توان 
فقیه و رهبر جمهوری اسالمی ندارد. نه از ُبعد رهبری یعنی والیت 

سیاسی و نه از ُبعد فقهی.
از طرف دیگر یک عبارت غلط انداز در اصل ۵۷ قانون اساسی 
کلمه مطلقه، راه  که این  تحت عنوان »والیت مطلقه فقیه« آمده 
را برای سوء استفاده ها یا دخالت رهبر جمهوری اسالمی در تمام 

جزییات امور مملکتی باز می کند.
این مطلقه را هموراه به دو معنا به کار برده اند؛ یکی مافوق قانون، 
که باید دخالت  که ولی فقیه تشخیص دهد  یعنی در هر جایی 
و  ندارد  معیاری  و  قاعده  هیچ  دخالت  این  و  می کند  ورود  کند، 
هم  دومی  و  ندارد  وجود  او  کردن  پاسخگو  برای  هم  قدرتی  هیچ 

والیت مطلقه یعنی مافوق حکم اولیه اسالم.
گرفتن انتقادها از مسئوالن حکومتی در ایران به دلیل  پس از باال 
کشور،  سراسر  در  آن  به موقع  یع  توز و  کرونا  کسن   وا خرید  در  تعلل 
یک  در  دی ماه،   ۱۹ روز  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی 
برنامه تلویزیونی و در اقدامی جنجال برانگیز، با اعالم اینکه »ورود 
کسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است«، ایرانیان را دست کم  وا

کرد. کسن معتبر بین المللی محروم  یافت سه وا از در
که شیوع  به دنبال این اقدام رهبر جمهوری اسالمی و در شرایطی 
همچنان  یک سال  حدود  گذشت  از  پس  ایران  در  کرونا  ویروس 
خارج از کنترل باقی مانده، در روزهای گذشته بسیاری از مقامات 
وزارت  جمله  از  ایران  حکومت  به  نزدیک  نهادهای  و  دولتی 
ایران،  احمر  هالل  سازمان  پرستاری،  نظام  سازمان  بهداشت، 
سازمان نظام پزشکی به همراه صدها تن از نمایندگان مجلس هم 
کسن  وا بر ممنوعیت خرید  مبنی  مواضع خامنه ای  کردند  تالش 
به  اما منجر  این مسأله  را موجه جلوه دهند.  کشورهای غربی  از 
افزایش نگرانی ها درباره حفاظت از سالمت و بهداشت عمومی 

جامعه شده است.
گذشته برخی از چهره ها و سازمان های  از سوی دیگر در روزهای 
گانه از مقامات دولتی ایران  مدافع حقوق بشر نیز در اقداماتی جدا
خواسته اند تا در سریع ترین زمان ممکن و برای حفاظت از جان 
به  و  تهیه  را  کرونا  کسن  وا منابع،  معتبرترین  طریق  از  شهروندان، 

کنند. یع  کشور توز رایگان در سراسر 
ایران  در  کرونا  کسن  وا تأمین  درباره  تصمیم گیری  به راستی  اما 
برعهده چه شخص یا نهادی است؟ آیا طبق قانون اساسی ایران، 
کسن برعهده رهبر جمهوری اسالمی  تعیین تکلیف برای خرید وا

بین رئیس جمهوری چقدر می تواند نقش تعیین  این  است؟ در 
از دیدگاه فقه شیعه می توان حدی بر  آیا  کننده ای داشته باشد؟ 

اختیارات علی خامنه ای، به عنوان ولی فقیه، قایل بود؟
اشکوری،  یوسفی  حسن  سراغ  به  دست  این  از  پرسش هایی  با 

دین پژوه، نویسنده و مترجم رفته ایم.

رهبر  آیا  فقهی،  مبانی  به  رجوع  با  و  اساسی  قانون  طبق  ما:  حقوق 
که در  کرونا  جمهوری اسالمی می تواند درباره موضوع خرید واکسن 

کند؟ پیوند با حق سالمت شهروندان است، تصمیم گیری 
جمهوری  حکومت  حقیقی  و  حقوقی  ساختار  در  اشکوری: 
که  اسالمی، مفاهیم و موضوعات چنان با یکدیگر خلط شده اند 
کرد بلکه امکان داوری  نه تنها به راحتی نمی توان آنها را تفکیک 
دقیق در چارچوب قواعد و ضابطه های متعارف سیاسی، فقهی 

و شرعی هم وجود ندارد.
گر بخواهیم رهبر جمهوری اسالمی را به مثابه »رهبر سیاسی« در  ا
او  نظر بگیریم، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حدود و اختیارات 
که براساس این ماده قانونی، رهبر  مشخص شده و روشن است 
اینکه  یا  دارد  برعهده  را  گانه  سه  قوای  میان  هماهنگی  صرفا 
اختیاراتی در زمان جنگ و مواردی از این دست برای او احصاء 

شده است.
گر این اصل قانونی را معیار قرار دهیم، بالتبع رهبر سیاسی حق  ا
به  کلی مسئولیت های مربوط  به طور  یا  امور اجرایی  دخالت در 
گانه طبق قانون اساسی،  که قوای سه  گانه را ندارد چرا  قوای سه 

مستقل هستند.

حسن یوسفی اشکوری: تصمیم گیری 
برای خرید واکسن کرونا در شأن 

فقیه نیست
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به عنوان دفاع از آمریکا و دیگری به عنوان دشمنی با آمریکا.
دارند  نقش  تصمیم گیری ها  در  عوامل  این  همه  می کنم  فکر  من 
عامل  یک  به  فقط  نمی توان  اجتماعی  مسایل  تحلیل  در  چون 
کنیم و درباره  کرد به ویژه اینکه ما هم نمی توانیم نیت خوانی  تکیه 
در  آن  از  دقیقی  اطالع  و  دارد  وجود  صحنه  پشت  که  چیزهایی 
کنیم اما مجموعه عوامل یاد شده  دست نیست، اظهار نظر قاطع 
و  کرده  ایجاد  ذهنیتی  چنین  اطرافیانش  و  خامنه ای  آقای  برای 
حامیان  از  برخی  و  مجلس  نمایندگان  از  برخی  اخیرا  که  دیدیم 
حرفهای  او،  گفته های  تأیید  در  هم  والیت  در  شدگان  ذوب  و 
تأسف  باید  بابت  این  از  که  زدند  داری  خنده  و  انگیز  شگفت 
که افرادی چنین ساده اندیش، دست اندرکار امور مملکتی  خورد 

هستند.

که درباره مفهوم »والیت مطلقه فقیه« دادید،  سوال: با توضیحاتی 
در  جمهوری  رئیس  جایگاه  که  می شود  مطرح  پرسش  این  کنون  ا
در  میزان  چه  تا  دولت  و  کجاست  اسالمی  جمهوری  حکومت 

تضمین حق سالمت شهروندان مسئولیت و نقش دارد؟
اشکال  حقوقی  ساختار  در  اسالمی  جمهوری  اساسا  اشکوری: 
بازتاب  هم  آن  حقیقی  ساختار  در  اشکال،  این  البته  که  دارد 
که پس  یافته است. یعنی قانون اساسی به ویژه قانون اساسی دوم 
خمینی،  فوت  از  بعد  شد،  مصوب   ۱۳۶۸ سال  در  بازنگری  از 

اصولی را تغییر دادند و چرخش عظیمی در برخی از مفاد قانونی 
گرایش دموکراتیک موجود در قانون  که این تغییرات،  کردند  ایجاد 
اساسی را تقریبا به حداقل رساند و به مراتب بر اقتدار و قدرت نفوذ 

ولی فقیه افزود.
به عنوان مثال تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، قوه 
را  این قوه  بود و شورای عالی قضایی  قضاییه به صورت شورایی 
مجلس  در  دادگستری  وزیر  دوره،  آن  در  همچنین  می کرد.  اداره 
پاسخ گو بود. در حال حاضر اما شورای عالی قضایی حذف شده 
گرچه وزیر هم باقی مانده اما او مسئول نیست و صرفا نامه بر قوه  و 

قضاییه است.
از سوی دیگر در قانون اساسی بازنگری شده، عزل و نصب رئیس 
از  که  شاهدیم  آن  از  پس  شد.  سپرده  فقیه  ولی  به  قضاییه  قوه 
مستقل  قضاییه  قوه  که  شده  نوشته  اساسی  قانون  در  یک طرف 
تعیین  فقیه  ولی  توسط  قوه  این  رئیس  دیگر  طرف  از  و  است 
می شود. چطور ممکن است وقتی رئیس یک دستگاه قضایی را 
یک فرد از باال تعیین می کند، این دستگاه مستقل باقی بماند؟ 
از  بعد  آمدنش  کار  ی  رو اوایل  در  یجانی  الر صادق  نمونه،  برای 
سال ۱۳۸۸، وقتی راجع به مسأله حصر از او پرسیدند، در پاسخ 
به  ما  بگیرد  تصمیم  والیت  هرچه  و  والیتیم«  سرباز  »ما  بود  گفته 

کرد. همان عمل خواهیم 
قید  با  رهبر  یکطرف  از  است.  همین  هم  تناقض ها  از  یکی 
دیگر  طرف  از  و  می کند  دخالت  امری  هر  در  فقیه  مطلقه  والیت 
که با رأی مردم انتخاب می  شود و سوگند  یم  رئیس جمهوری دار
یادی  ز باشد ولی اختیارات  وفادار  قانون اساسی  به  که  می خورد 
برای اجرای قانون اساسی ندارد. طبق نص صریح قانون اساسی، 
اما در عمل  قانون اساسی است  رئیس جمهوری مسئول اجرای 

همه چیز حتی در جزیی ترین موارد در اختیار رهبر است.
سال  هشت  در  روحانی،  حسن  ضعف  نقاط  از  نظر  صرف 
و  گرفته  سوال  زیر  را  دولت  پیوسته  والیی  اصولگراهای  گذشته، 

کارآمد است. که نا اعالم می کردند 
کارآیی  عدم  به خاطر  دولت،  کارآمدی  نا عمده  دلیل  گفت  باید 
مشکل  و  است  اسالمی  جمهوری  حقوقی  و  حقیقی  ساختار 
که بر همه قوا نظارت دارد و مسئول است و  اصلی، فردی است 

خودش مستقیم فرمان می دهد.
که  می کنند  القا  اینگونه  پیروانش  و  خامنه ای  علی  که  زمانی  تا 
کشور اتفاق افتاده به توصیه و اراده رهبر بوده  گر موارد خوبی در  ا
همچنین  و  می شود  مربوط  دولت  به  کارآمدیها  نا و  ضعف ها  و 
دارد،  وجود  اساسی  قانون  در  شده  یاد  تناقضات  که  زمانی  تا 
سرکار  هم  دیگری  جمهوری  رئیس  هر  و  است  همین  وضعیت 

بیاید، تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد.

کرد، ولی فقیه می تواند بنا به  که آقای خمینی مطرح  طبق نظری 
کند. تشخیص خودش حتی احکام اولیه اسالم را هم الغا 

امروز در نظام جمهوری اسالمی، ولی فقیه و مدافعان او با استفاده 
که  می کنند  اعالم  قانونی،  ماده  این  به  استناد  با  و  اصل  این  از 
یا قرنطینه  کسن  که ولی فقیه تشخیص دهد ولو درباره وا هرکجا 
چیست،  او  تشخیص  معیار  باشد  معلوم  اینکه  بدون  شهرها، 
برای  هم  او  نظر  و  کند  دخالت  امور  این  در  که  می گیرد  تصمیم 
به عبارت  است.  نافذ  حکمش  و  آور  الزام  کمیت  حا مجموعه 
ناپیدا  با مرز  از اختیاراتی  برای ولی فقیه یک دایره وسیعی  دیگر 

قایل شده اند.

ممنوعیت  درباره  خامنه ای  نظر  اظهار  منتقدین  از  برخی  سوال: 
جمله  از  دارو  واردات  پرده  پشت  مافیای  به  را  کرونا  واکسن  خرید 
که احتماال قصد خرید واکسن از  دست های پنهان سپاه پاسداران 
کشور چین را دارند، مرتبط می دانند. به نظر شما این احتمال تا چه 

میزان می تواند صحیح باشد؟ ارزیابی شما چیست؟
کرد اما  اشکوری: در این مورد نمی توان به صورت قاطع اظهار نظر 
که از  که در طول این چهار دهه  کامال معقولی است چرا  احتمال 
عمر حکومت جمهوری اسالمی می گذرد، در ماجراهای مختلف 
از جمله برجام و تحریم ها و در حال حاضر هم مساله بازگشت یا 
باندهای  منافع  پای  وقتی  بودیم  شاهد  برجام،  به  بازگشت  عدم 
قدرت  مافیای  که  نیروهایی  یا  پاسداران  سپاه  نظیر  قدرت 
محسوب شده و ثروت، قدرت ، منزلت و همه چیز را در اختیار 
گروه های  و  گهان جناح ها  نا بیاید، ممکن است  میان  به  دارند، 
گاهی  است  ممکن  نحو  به همین  دهند.  موضع  تغییر  حکومتی 
کره باشند. بسته به  گاهی مخالف مذا کره با آمریکا و  طرفدار مذا
که پشت صحنه دارند. به لحاظ تحلیلی  منافع اقتصادی است 

می توان این حرف را زد.
که در این زمینه روشن تر و دقیق تر  اما در عین حال به نظر من آنچه 
که انگیزه آقای خامنه ای به طور خاص،  گفت، این است  می توان 
او در طول این ۳۲ سال  که  همان ذهنیت توطئه محوری است 
از  پیش  البته  است.  کرده  اعمال  اسالمی  جمهوری  در  رهبری 
اما شرایط  بود  منوال  به همین  آقای خمینی هم وضع  در دوره  او 

داخلی و بین المللی در آن دوره به گونه دیگری بود.
حرکتی  هر  و  صدا  هر  خامنه ای  آقای  گذشته،  سال   ۳۲ طی  در 
است.  کرده  تلقی  خود  علیه  خارج،  در  چه  و  داخل  در  چه  را 
یک اش و به  آقای خامنه ای همه چیز را منطبق با دیدگاه ایدئولوژ
در  که  کند  احساس  گر  ا مثال  به عنوان  می کند.  تفسیر  خود  نفع 
امور واهی می شود،  به  کند، متوسل  آمریکا ستیزی  باید  شرایطی 
به  اینکه  بر  مبنی  کرده  اعالم  اخیرا  که  مسأله ای  همین  جمله  از 
پایی اطمینان ندارد و حرفهای بی اساسی  کسن آمریکایی و ارو وا

از این دست.
که آقای خامنه ای نداند حرفهایش درباره  به نظر من اینطور نیست 
کرونا چقدر بی پایه است اما با همه این اوصاف، به خاطر  کسن  وا
که اینها را تا  که دارد، این احتمال می رود  دیدگاه توطئه محوری 
حدودی عامدانه بگوید به خاطر اینکه ضدیت و دشمنی خود را 

با آمریکا و غرب نشان دهد.
در  مثال  به عنوان  نمی شود،  خالصه  موارد  این  به  فقط  مسأله 
ارتباط با برجام، به دالیلی، نرمش قهرمانانه از خود نشان داد، در 
ایران در حال  که مسئوالن دولتی  عین حال در همان لحظه ای 
کره با کشورهای دیگر بودند، او در سخنرانی های عمومی علیه  مذا
می کرد.  کارشکنی  و  می زد  حرف  آمریکا  علیه  و  کرات  مذا این 
با  کره  کننده پشت میز مذا کره  گروه مذا که  یعنی در همان حال 
آمریکا نشسته  بود تا با طرف های غربی به توافق برسد و مجوز این 
این  با همه  بود،  او صادر شده  از طرف خود  توافق هم  و  کره  مذا
کرات  که به این مذا کرد  اوصاف او باز در سخنرانی عمومی اعالم 
)رئیس  ترامپ  اینکه  از  قبل  من  به نظر  ندارد.  اطمینان  و  اعتماد 
آقای  بخواند،  را  برجام  فاتحه  بخواهد  آمریکا(  سابق  جمهوری 
خامنه ای زیر آب برجام را زده بود. به عبارت دیگر، ابتدا خامنه ای 
به  را  خالص  تیر  هم  ترامپ  و  کرد  متزلزل  عمال  را  برجام  ساختار 
این معاهده زد. از آنجایی که ترامپ هم دیدگاهی مشابه دیدگاه 
یکی  می دادند.  انجام  کار  یک  دو  هر  بنابراین  دارد،  خامنه ای 
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پا  ارو اجتماعی  منشور  و  زنان  علیه  تبعیض  محو  کنوانسیون  در 
بر  حق  و  حیات  بر  حق  نیز،  بشر  حقوق  آمریکایی  کنوانسیون  و 
کید این اسناد  سالمت را جزیی اساسی از حقوق بشر دانسته و تأ
که از سالمت جسمی و  که حق جامعه بشری است  براین است 

روانی و اجتماعی برخوردار باشند.  
حق  و  روان  و  روح  سالمت  و  درمان  و  بهداشت  اساس  براین 
شمار  به  شهروندی  مسلم  حقوق  از  سالم،  زندگی  از  برخورداری 
ایده آل،  جامعه  اصلی  شاخصه های  از  که  نحوی  به  می آید، 

داشتن وضعیت بهداشت و درمان و سالمت مطلوب است. 
بنابراین، دولت عالوه بر مسوولیت در تأمین بهداشت عمومی و 
مبنای  بر  اساسی،  قانون  استناد  به  مردمان  درمانی  نیازهای  رفع 
توافقات و تعهدات بین المللی نیز مسوولیت دارد و باید پاسخگو 

باشد.
دارای  حق  این  تضمین  و  تأمین  با  ارتباط  در  دولت ها 
کامل  به طور  نمی توانند  گرچه  و  هستند  معینی  مسئولیت های 
فراهم  را  شرایطی  می توانند  اما  نمایند،  تضمین  را  افراد  سالمتی 
گیرد و دستیابی به  که در آن سالمتی افراد مورد حمایت قرار  آورند 

سالمتی برای افراد ممکن شود. 
 

قوانین داخلی
در خصوص اجرای اصل حیاتِی سالمت، سازمان بیمه سالمت 
ایران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش پزشکی 

تشکیل شد تا حمایت مورد نظر در این اصل از یکایک شهروندان 
محقق شود. 

سالمت  بیمه  اساسنامه   ۳ اصل   ۲۱ بند  به  می توان  باره،  این  در 
»زمینه  در  محرومیت  هرگونه  رفع  بر  که  داشت  توجه  نیز  ایران 
دیگر  اصل های  است.  داشته  کید  تأ بیمه«  تعمیم  و  بهداشت 
ویژه  توجه  بیانگر   ۳۴ اصل   ۱ بند  و   ۱۲ و   ۰۲ اصل های  همچون 

قانون گذار بر حق بر سالمت است. 
اصل ۱۲ به حق بر سالمت در دوره بارداری زنان و اصل ۰۲ نیز به 
گونه تبعیض بین زن و مرد  صراحت به حقوق انسانی بدون هیچ 

و اصل ۳۴ نیز به سیاست های اساسی دولت می پردازد.  
ذیل  حقوقی  منظر  از  که  ساله  بیست  انداز  چشم  سند  در 
کلی نظام قرار می گیرد افقی را برای جامعه ترسیم  سیاست های 
به  اسالمی  جمهوری  رهبر   . است  وثیق  سالمتی  حائز  که  نموده 
موجب بند یک اصل ۰۱۱ قانون اساسی، سندی را تحت عنوان 
سند چشم انداز بیست ساله در سال )۴۸۳۱( به منظور اجرا  ابالغ 
برخوردار  و وجاهت حقوقی  اعتبار  از  زمانی  قانونی  البته هر  کرد. 
که دارای ضمانت اجرا در جامعه باشد! در غیر این صورت  است 
به  توجه  با  می شود،  مطرح  قانون  قالب  در  ظاهرًا  که  موارد  این 

فقدان تضمین اجرایی فاقد وجاهت قانونی است. 
و مسئولیت  تعهدات  و  این حق  و محتوای  مفهوم  این حال،  با 
که  بین المللی  و  ملی  سطح  دو  در  ایران  در  اسالمی  نظام  های 
بیماری های  به  اشخاص  شدن  بیمار  از  پیشگیری  آن  مصداق 

نیره انصاری
بین  و  حقوقی  نظام های  در   ،)htlaeh  ot  thgiR( سالمت  بر  حق 
منابع  در  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بشر  حقوق  المللِی 
چشم  سند  اساسی،  قانون   ۹۲ اصل  از  اعم  ایران  حقوق  داخلی 
قانون  درمان،  و  بهداشت  وزارت  تشکیل  قانون  توسعه،  انداز 
کشوری و منشور حقوق شهروندی بر این حق  مدیریت خدمات 
کید شده است. در منابع بین المللی و نظام های حقوقی مدرن  تٔا
جهان نظیر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت )بند ۲ ماده ۲۱(، 
اعالمیه جهانی حقوق بشر )نسل نخست حقوق بشر( و میثاقین 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی 
)نسل دوم حقوق بشر( و اسناد حقوق بشر منطقه ای، برخورداری 

از حق بر سالمت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. 
و  دارویی  مقررات  بر  استانداردهای جهانی  موارد،  از  بسیاری  در 
کمیت دولت ها در آن زمینه ها  کم است و حق حا کی حا مواد خورا
مناقشات  در  نیز  جهت  همین  به  است.  شده  محدود  بسیار 
کشورها موضوعات مربوط به سالمت عمومی نوع  سیاسی میان 

کرد.    بشر را نمی توان تحریم 
کسن های  این در حالی است که پس از صدور مجوز استفاده از وا
گام  در  اسالمی  جمهوری  مقامات  کسفورد  آ و  بایونتک-فایزر 
که به دلیل تحریم های آمریکا امکان خرید  نخست مدعی شدند 
کید بر »تحریم دارویی« ایران توسط آمریکا از  کسن ندارند. و تا وا
سوی جمهوری اسالمی در شبکه های اجتماعی به شدت تبلیغ 

شده بود. 

که خرید  کرد  اما پس از آنکه دولت آمریکا با صدور مجوزی اعالم 
کسن از تحریم ها معاف است، مقامات گفتند که امکان انتقال  وا

کسن  به دلیل تحریم های بانکی وجود ندارد. پول برای خرید وا
بودن  ممنوع  مورد  در  خامنه ای  علی  اظهارات  پی  در  سرانجام، 
الملل  بین  عفو  سازمان  بریتانیایی،  و  آمریکایی  کسن  وا خرید 

کنش نشان داد و  وا
کسن ها باعث صدمه بسیاری به  گفت: »استفاده نکردن از این وا
شهروندان و مرگ آنها خواهد شد و مسئولیت آن با کسی است که 

چنین حرفی زده است.« 
چه  باره  این  در  بشری  حقوق  بین المللی  اسناد  و  قوانین  اما 

می گویند؟

قوانین و اسناد بین المللِی حقوق بشری
در اسناد حقوق بشری همچون ماده ۵۲ بند اول اعالمیه جهانی 
حقوق بشر مصوب ۸۴۹۱، حق سالمت و رسیدگی های پزشکی 
برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است. همچنین، در قسمتی از 
ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
۶۶۹۱ »پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بومی، حرفه ای 
از وظایف  را  بیماری ها«  این  نیز پیکار علیه  و  بیماری ها  و سایر 

اصلی تمام دولت ها برشمرده است. 
تبعیض  اشکال  همه  رفع  بین المللی  کنوانسیون   ۵ ماده   ۴ بند 
نژادی به حق استفاده از بهداشت عمومی، مراقبت های پزشکی، 

بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد. 

حق بر سلمت و ممنوعیت ورود 
واکسن بریتانیایی و آمریکایی 
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کروناویروس باشد بدرستی مورد بررسی و اجرا قرار  گیر و ایضًا  همه 
نگرفته است! 

 
پاسخ گویی دولت ها

یگران نظام بین الملل به حساب  دولت ها همچنان مهمترین باز
که دولت ها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت  می آیند، زیرا 
کنندگی باالی خود در جایگاه نخست سیاست گذاری و  بسیج 

تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند.  
سایر  و  افراد  تردد  در  محدودیت  ایجاد  مرزها،  بستن  آیا 
تضاد  در  افراد  شخصی  زندگی  در  شده  ایجاد  محدودیت های 
تمام  در  کرونا  سریع  شیوع  آیا  انسان هاست؟  اساسی  حقوق  با 
از دنیای جهانی شده و در هم  را نباید نشانه ای  قاره های جهان 
گرفت؟ این ها پرسش هایی جدی هستند  تنیده امروزی در نظر 

گیرند.  کرونایی بیشتر مورد توجه قرار  که شاید در جهان پسا
مهمترین  همچنان  دولت ها  که  داد  نشان  ویروس  این  شیوع 

یگران نظام بین الملل به حساب می آیند. باز
گرچه نشانه ای  کرونا در سطح جهانی ا شیوع بسیار سریع ویروس 
فیزیکی  مرزهای  شدن  رنگ  کم  و  جهانی  پیوستگی  هم  به  از 
در  محدودیت  ایجاد  و  مرزها  شدن  بسته  اما  کشورهاست  میان 
تردد آزادانه افراد به صورت دستوری از سوی دولت ها و مهمتر از 
آن اتخاذ روش های اختصاصی از سوی دولت ها برای مدیریت 
بحران نتیجه ای جز در مرکز قرار گرفتن دولت ها به عنوان مهمترین 

یگر بین المللی به دست نمی دهد.  باز
در این میان جایگاه سازمان بهداشت جهانی نیز تنها از حد یک 
کننده و ناظر فراتر نرفته و مسئولیت اصلی در این  سازمان تسهیل 

موضوع همچنان بر عهده دولت هاست. 
نظر به اینکه با استناد به قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی 
 ۱ ماده  و  کیفری  و  قوانین حقوقی  و  اساسی  قانون  نظیر اصل ۹۲ 
کم  قانون مسئولیت مدنی حکومت اسالمی و آرای صادره از محا
معروف  پرونده  در  خونی  آلودگی  چون  مشابه  موارد  در  قضایی 
ایران  به  فرانسه  از  وارداتی  ایدز  به  آلوده  خون های  و  هموفیلی ها 
که  بین المللی  اسناد  دیگر  و  محیطی  یست  ز مسائل  و   )۴۶۳۱(
در ِاعمال تصدی و با یاری جستن از نظریه خطا )تقصیر( مطرح 
نظام جمهوری اسالمی  کوتاهی  و  اثبات قصور  بوده، در صورت 
آموزش  تأخیر و عدم  و  نابجا  و درمان  به موقع  در عدم پیشگیری 
ایضًا  و  ایران  جامعه  به  وارده  خسارات  جبران  مسئولیت  و… 
خانواده های قربانیان این بیماری به حیث حقوقی بر عهده دولت 

ایران خواهد بود.
کردن  ممنوع  و  بایکوت  برای  اسالمی  جمهوری  رهبر  تصمیم 
حیاتی  کسن های  وا به  ایران  مردم  از  تن  میلیو ن ها  دسترسی 

انگاشتن حق حیات و حق  نادیده  کرونا،  انگلیسی  و  آمریکایی 
سالمت است. رهبر جمهوری اسالمی در حال بازی کردن با جان 
میلیون ها انسان است. مقامات باید به این بی اعتنایی  شرم آور به 

تعهدات حقوق بشری پایان دهند. 
ویروس  مقابل  در  اقدامات محافظتی  از  که  دارد  انسانی حق  هر 
که امن بودن و موثر بودن آن ها  کسن هایی  کرونا بهره مند شود و وا
کس نباید  کلیدی در تحقق این امر دارد. هیچ  اثبات شده نقش 
به  دسترسی  از  درآمد  سطح  یا  سکونت  محل  هویت،  اساس  بر 

کسن محروم شود.  مراقبت های پزشکی از جمله وا
حیاتی  نیازی  کسن،  وا خرید  و  تهیه  اولویت  امروز  حقیقت  در 
اساس  بر  و  علمی  نگرشی  اساس  بر  صرفًا  باید  که  یست  ضرور و 
در  و  شود  پرداخته  آن  به  سیاسی  مسائل  از  فارغ  و  ملی  مصالح 
و  آسیب پذیر  اقشار  و  مردم  اختیار  در  ممکن  زمان  کوتاه ترین 

گیرد.  کادردرمانی قرار  گروه های پر خطر و 
 

اختیارات ولی فقیه و مخالفت علی خامنه ای با واکسن
به موجب اصل ۰۱۱ قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی فقیه 
تنها در یازده مورد بیان شده است؛ از جمله تعیین  سیاست های 
نظام .  کلی   سیاست های   اجرای   حسن   بر  نظارت   نظام ؛  کلی  
نیروهای   کل   فرماندهی   پرسی ؛  همه   فرمان   صدور  همچنین 
و  نصب  و  عزل  نیروها ؛  بسیج   و  صلح   و  جنگ   اعالن  و  مسلح  
از جمله فقهای شورای نگهبان  از مقام ها  قبول استعفای برخی 
عزل  یا  جمهوری  یاست  ر حکم  تنفیذ  قضاییه؛  قوه  رییس  و 
از  برخی  مجازات   تخفیف   یا  عفو  و  کشور  مصالح  به  توجه  با  او 

محکومین.  
نام  به  به استناد اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد 
را،  مشروع  آزادی های  کشور  ارضی  تمامیت  و  استقالل  حفظ 

کند.  هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب 
همچنین اصل ۹۵ این قانون نیز تصریح نموده که در مسائل بسیار 
مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از 

گیرد. راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت 
جمهوری  اساسی  قانون  اصول  از  یک  هیچ  در  اساس،  بدین 
کسن به ویژه در  اسالمی اختیاری مبنی بر مخالفت با واردات وا

میان یک بیمارِی همه گیر جهانی مشاهده نمی شود. 
در  ایشان   شده،  یاد  اصل  در  ای  خامنه  آقای  اختیارات  از  فراتر 
و  محکومیت  بر  مبنی  حکومتی  حکم  چنین  صدور  جایگاه 
کرونا ویروس برای مردم ایران نبوده  کسن  بایکوت خرید و ورود وا
که اساسا نظام حقوقی در این خصوص ورود پیدا  و نیست زیرا 

نکرده است. 

علی اصغر فریدی
که  با ارزش ترین سرمایه و دارایی هر شخصی حیات او است 
این دارایی بی همتا با سالمتی شخص پیوند خورده است، به 
به عنوان  بر سالمت  کشورها، حق  کثر  ا قوانین  همین دلیل در 
شناخته  رسمیت  به  شخص  هر  حقوق  اصلی ترین  از  یکی 
الزم  امکانات  تمامی  کردن  فراهم  به  موظف  دولت ها  و  شده 
برای سالمتی و بهداشت افراد جامعه شده اند. همچنین حق 
نظام  در  بشری،  بنیادین  حقوق  از  یکی  عنوان  به  سالمت،  بر 

بین المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است.
طریق  از  سالمت  بر  حق  نیز  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
حق  یک  عنوان  به  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی 
شده  شناخته  رسمیت  به  شهروندان  همه  بنیادین  و  اساسی 
است. اصل ٢٩ این قانون به صراحت برخورداری از خدمات 
بهداشتی و درمانی حقی همگانی دانسته و وظیفه تامین این 
گذاشته است. همچنین در اصل ٤٣  بر عهده حکومت  حق 
قانون اساسی، بهداشت و درمان در زمره نیازهای اساسی قرار 
یشه کنی  که تامین بهداشت و درمان برای ر داده و آورده است 

فقر و استقالل اقتصادی ضروری است.
از طرفی دولت  کرونا در سراسر دنیا،  از همه گیری ویروس  پس 
این  کنترل  در  بی برنامگی  و  کارآمدی  نا به  است  متهم  ایران 
ویروس و از سوی دیگر هم به عدم شفافیت در ارائه آمار دقیق 
و  ید-١٩  کوو کسن  وا تولید  از  پس  شدگان.  فوت  و  مبتالیان 

رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  دنیا،  سراسر  در  کسیناسیون  وا آغاز 
که به آمریکایی ها و انگلیسی ها  کرد  جمهوری اسالمی، اعالم 
کشورهای مذکور را ممنوع  کسن از  اعتماد ندارد و خرید این وا
بر  حق  و  همگانی  سالمت  موضوع  بررسی  برای  کرد.  اعالم 
بهداشت و سالمت در قانون اساسی ایران، مجله حقوق ما با 
داده  انجام  مصاحبه ای  حقوق،  دانش آموخته  خزائلی،  معین 

که مشروح آن در ذیل آمده است.

حق  و  جامعه  افراد  سالمت  مورد  در  ایران  قوانین 
برخورداری و بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی 
شده  مهیا  مردم  برای  اندازه  چه  تا  حق  این  و  گفته  چه 

است؟ 
که حق بهره مندی از دسترسی به امکانات بهداشتی و  از آنجا 
این  و  بر سالمت است  الزامات الینفک حق  از جمله  درمانی 
موضوعه  قوانین  در  است،  حیات  حق  تضمین  خود  نیز  حق 
بین  بشری  حقوق  قوانین  و  کشورها  دیگر  مانند  به  نیز  ایران 
گرفته است.  کید قرار  المللی این حق شناسایی شده و مورد تا
به عنوان نمونه قانون اساسی در دست کم سه مورد با اشاره به 
کرده ضرورت آن را به عنوان یک  حق بهداشت و درمان سعی 
حق غیر قابل سلب برای همه شهروندان در ایران به رسمیت 
بشناسد. در بند ١٢ اصل سوم این قانون برطرف ساختن هرگونه 
محرومیت و در حقیقت محدودیت در دسترسی به امکانات 

دستور نخریدن واکسن کرونا، 
مشارکت در قتل محسوب می شود
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از سوی  گیری  ابتدایی همه  ماه  ویژه در یکی دو  به  های الزم 
جمهوری اسالمی وجود دارد مانند عدم تعلیق پروازها به چین، 
عدم تعلیق انتخابات مجلس و حتی تبلیغ در مورد دروغ بودن 

کرونا در ایران.  شیوع 
به  اسالمی  جمهوری  حکومت  می دهد  نشان  عملکرد  این 
با  مبارزه  خود،  سیاسی  منافع  جهت  در  و  عامدانه  صورت 
زمان  از  دیرتر  را  الزم  اقدامات  و  نگرفته  جدی  را  همه گیری 
که به صراحت می تواند بر خالف ماده  کاری  کرد.  ضروری آغاز 
شناخته  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  میثاق   ١٢

شود. 

ابزارهای حقوقی داخلی یا بین المللی وجود  ابزار یا  چه 
که بتوان جمهوری اسالمی را وادار به اقدام جدی  دارد 

کرد؟ کرونا برای همه شهروندان  و به ویژه تهیه واکسن 
جمهوری  رهبر  دستور  اساسا  قانونی  منظر  از  دانست  باید 
ساخت  کرونای  کسن  وا ورود  ممنوعیت  زمینه  در  اسالمی 
نیست؛  االجرا  الزم  ارگانی  و  نهاد  هیچ  برای  اسرائیل  و  آمریکا 
که حق اساسی  حتی مجلس نیز قانونا مجاز به تصویب قانونی 

کند  دسترسی به بهداشت و درمان را برای شهروندان محدود 
نیست. از این رو سازمان های مردم نهاد و حتی مردم می توانند 
به  مجبور  را  دولت  اداری،  عدالت  دیوان  به  شکایت  با  قانونا 

کنند.  کسن مورد نیاز  تامین وا
را مجبور به خرید یک  قانونا نمی توان دولت  اما  در عین حال 
که دیگر  کرد  ثابت  بتوان  اینکه  کرد مگر  کسن  وا از  نوع خاص 

کارایی الزم را ندارند.  انواع آن 
کاغذ و به صورت نظری قابل  ی  البته این اقدامات صرفا بر رو
نیست  قانون  این  ایران  در  فعلی  شرایط  در  که  چرا  انجامند، 
که  است  اسالمی  جمهوری  رهبر  بلکه  می کند  حکمرانی  که 
به نظر نمی رسد  رو  از این  بازی می کند.  را  حرفش نقش قانون 
بتوان جز با اعتراضات مردمی و مدنی و درخواست شهروندان 
این  با  مردم  مخالفت  دادن  نشان  برای  راهی  مطالبه گری  و 
تصمیم غیرقانونی و ضد انسانی رهبر جمهوری اسالمی یافت.

که جمهوری اسالمی می تواند با  از منظر بین المللی نیز از آنجا 
کسن ساخت انگلیس و آمریکا سرباز  انواع ترفندها از خرید وا
را  یا حمل و نقل آن  توان پرداخت  کند  اینکه اعالم  زند مانند 
برای اجبار این حکومت در این  به نظر نمی رسد راهی  ندارد، 
می رسد  نظر  به  بعید  اینکه  ویژه  به  باشد.  داشته  وجود  زمینه 
محصوالت  از  ویژه  نوع  یک  خرید  در  حکومت  یک  اقدام  که 
درمانی یا دارویی به عنوان نقض جدی حقوق بشر در مجامع 
که اقدام جدی در زمینه آن  گونه ای محکوم شود  بین المللی به 
گیرد. نهایت اینکه مانند نقض حق حیات در ایران از  صورت 
سوی جمهوری اسالمی با آن برخورد می شود و قطعنامه ای در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل 

مبنی بر محکومیت آن تصویب می شود. 
اسالمی  جمهوری  اقدام  این  کرد  ثابت  بتوان  اینکه  مگر 
کرونا( جنایت علیه  کسن  )ممنوعیت خرید یک برند ویژه از وا
کسازی  بشریت و به نوعی اقدام به قتل عام عامدانه یا مثال پا
که بسیار بعید است بتوان از منظر حقوقی این را  نژادی است 

کرد. اثبات 
تکرار  و  این موضوع  بشری  بر جنبه حقوق  تمرکز  در عین حال 
بر  اسالمی  جمهوری  تصمیم  این  اینکه  بر  مساله  این  مداوم 
بین  سازمان های  سوی  از  است  انسان  اساسی  حقوق  خالف 
ی  المللی حقوق بشری، می تواند فشارهای حقوق بشری را بر رو

جمهوری اسالمی افزایش دهد.

تعیین  اسالمی  جمهوری  دولت  وظایف  جمله  از  بهداشتی 
شده است. در اصل ٢٩ نیز به صراحت برخورداری از خدمات 
وظیفه  و  شده  شناخته  همگانی  حقی  درمانی  و  بهداشتی 
گذاشته شده. همچنین در  تامین این حق بر عهده حکومت 
اصل ٤٣ بهداشت و درمان در زمره نیازهای اساسی قرار داده 
اقتصادی  استقالل  و  فقر  یشه کنی  ر برای  آنها  تامین  که  شدند 

ضروری است.
جمهوری  اساسی  قانون  در  که  است  روشن  اساس  این  بر 
اسالمی حق بر سالمت از طریق دسترسی به خدمات بهداشتی 
و درمانی به عنوان یک حق اساسی و بنیادین همه شهروندان 
که آن را  به رسمیت شناخته شده و این وظیفه حکومت است 
تامین کند. به ویژه اینکه از آنجا این حق از جمله حقوق اساسی 
است، نه تنها حکومت وظیفه تامین آن را دارد بلکه باید از آن 
که در برابر هرگونه دخالت و  محافظت نیز نماید. به این معنی 
محدودیت در تامین این حق برای شهروندان حکومت موظف 
احقاق  و  محدودیت  و  ممنوعیت  رفع  برای  فوری  دخالت  به 
خود  ها  حکومت  تنها  نه  که  حیات  حق  مانند  است.  حق 
موظف به احترام و رعایت ان هستند بلکه وظیفه پاسداری از 

آن را نیز در برابر تجاوز و تعدی بر عهده دارند.

را  درمانی  خدمات  بر  حق  اساسی،  قانون   ۲۹ اصل 
کرده و از این روی می توان،  مساله ای همگانی توصیف 
این اصل را در جرگه اصول حقوق بشری قرار داد. اصل 
کرده است: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی  ۲۹ مقرر 
و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است 
همگانی. آیا دستور عدم خرید واکسن کرونا از سوی رهبر 
اساسی  قانون  از  اصل  این  ناقض  اسالمی،  جمهوری 

نیست؟
که  بر اساس آموزه های حقوق بشری و قوانین بین المللی آنچه 
شده  شناخته  رسمیت  به  انسان ها  اساسی  حقوق  عنوان  به 
مانند حق حیات قابل محدودیت و ممنوعیت نیستند و هیچ 
این  از  بهره مندی  در  نمی تواند  شرایطی  یا  حکومتی  یا  مقامی 
که به  کند. حق بهداشت و درمان نیز از آنجا  حق مانع ایجاد 
طور مستقیم با حق حیات در ارتباطند و در حقیقت تضمین 

این حق محسوب می شوند، شامل این ممنوعیت هستند.
به عالوه اینکه با توجه به شناسایی حق بهره مندی از امکانات 
بهداشتی و درمانی و به عنوان حق اساسی شهروندان در قانون 

قابل  به هیچ وجه  این حق  نیز  قانون داخلی  از منظر  اساسی، 
یا  عملی  هرگونه  رو  این  از  نیست.  محدودیت  و  ممنوعیت 
که در تضاد با احقاق این حق برای شهروندان باشد  سیاستی 

بر خالف قانون است. 
بر این اساس دستور رهبر جمهوری اسالمی مبنی بر ممنوعیت 
کرونای ساخت آمریکا و انگلیس نه تنها مغایر  کسن  واردات وا
حق  در  تحدید  اعمال  ممنوعیت  زمینه  در  اساسی  قانون  با 
برای  شده  تعیین  وظایف  با  بلکه  است،  درمان  و  بهداشت 
مشکالت  اینکه  ضمن  دارد.  تضاد  نیز  اساسی  قانون  در  رهبر 
مرگ شهروندان ناشی از این دستور نیز خود می تواند به عنوان 
که  فعلی  شرایط  در  که  چرا  شود.  محسوب  قتل  در  مشارکت 
کسیناسیون کرونا تضمین حق حیات شهروندان است،  یکی وا
استنکاف از آن از سوی دولت ها و حکومت ها یا ایجاد مانع 
در آن به معنی تجاوز و تعدی به اساسی ترین حق انسان یعنی 

حق حیات است.

اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق   ١٢ ماده   ٢ بند 
به  ملزم  را  میثاق  کشورهای عضو  فرهنگی،  و  اجتماعی 
پیشگیری و معالجه بیماری های مسری، بومی، حرفه ای 
و سایر بیماری ها، همچنین پیکار علیه این بیماری ها و 
کمک های  ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و 
کرده  بیماری،  به  ابتالء  در صورت  برای عموم  پزشکی 
است. عملکرد جمهوری اسالمی طی یک سال گذشته 
کرونا، در رابطه با مفاد این  و در زمان همه گیری ویروس 

میثاق چگونه بوده است؟
حقوق  اسناد  و  قوانین  در  شده  شناخته  رسمیت  به  حقوق 
و  مدنی  حقوق  المللی  بین  )میثاق  میثاقین  جمله  از  بشری 
فرهنگی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  میثاق  و  سیاسی 
کامل برای همه انسان ها و فارغ  که باید به طور  حقوقی هستند 
که  از هرگونه تبعیض و محدودیت اعمال شوند. روشن است 
این به این معنی است که در صورت نقض حتی یک حق برای 
کامل اجرا  گرفته و به طور  یک انسان این حقوق مورد تعدی قرار 

نشده اند.
کرونا در طول  عملکرد جمهوری اسالمی نیز در زمان همه گیری 
گذشته به دلیل وجود انتقادات جدی به این عملکرد  یکسال 
محسوب  سالمت  و  بهداشت  اساسی  حق  نقض  می تواند 
گزارش های روشنی از عدم اتخاذ سیاست  شود. به ویژه اینکه 
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که حاصل زندگی و تجربه زمینی بشر است، می بندد. حقوق 
رابطه  که  چرا  است  حقوقی  نظام  هر  اصلی  کله  شا عمومی 
متاسفانه  می بخشد.  انتظام  را  شهروندان  و  کمیت  حا نابرابر 
حقوق عمومی و اصول ناظر بر آن هیچ مبنایی در نظام فقاهتی 

و اساسا شهروندان، در قالب  ندارد  و حکومت داری اسالمی 
مفاهیمی نظیر بیعت، صرفا مکلف به تبعیت از امام هستند. 
متعاقب انقالب ۵۷ در ایران، این چنین دکترینی، تبدیل به 

کشور شده است.  نظم حقوقی و اساسی 
کسن کرونا  از جمله اصول بنیادین حقوق عمومی در ارتباط با وا
کمیت بایستی  که حا اصل منفعت عمومی )خیر عام( است 
در مقام برآوردن و نه جلوگیری از آن باشد. در همین راستا مثال 
دیباچه قانون اساسی ۱۹۴۶ فرانسه، حمایت از بهداشت را در 

کرده است.  صدر مقوله منفعت عمومی ذکر 
کسن های  وا ورود  با  خامنه ای  آقای  مخالفت  اخیر  موضوع  در 
آمریکایی و انگلیسی به ایران، نامبرده به غایت، اصل منفعت 
عمومی شهروندان که مرتبط با حق حیات- به عنوان مهمترین 
از دیگر  برخورداری  برای  و اساس  پایه  که  بشر  مصداق حقوق 
مکانیسمی  هیچ  لیکن  کرده،  نقض  را   - است  بشر  حقوق 
یه  رو در  اساسا  و  ندارد  وجود  نامبرده  قضایی  کنترل  جهت 
نظارت ناپذیر  اعمال  جز  رهبر  فرمان های  و  رفتار  نیز  قضایی 
دیوان  عمومی  هیات  مثال  است.  شده  گرفته  نظر  در  قضایی 
عدالت اداری در آراء شماره ۱۸۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ و رای 
شماره۳۵۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ نظامات تقنینی با تنفیذ رهبر 

را از شمول صالحیت خود خارج دانسته است.
 

ورود  با  جمعیت  میلیون  هشتاد  از  بیش  با  کشوری  گر  ا
کند آیا در برابر جامعه  واکسن های تایید شده مخالفت 
و  دارد  مسئولیتی  الملل  بین  حقوق  لحاظ  به  جهانی 

قانونی برای آن تعریف شده است؟ 
نکته  دهم.  پاسخ  کلی تری  بصورت  را  مسئله  این  دارم  تمایل 
بروز  زمان  در  دولت  یک  حقوقی  الزامات  که  این جاست 
گیر مرگبار در قضیه اخیر ویروس کرونا در ارتباط  بیماری های فرا
با حق بر سالمت چیست؟ آیا اساسا در نظام حقوقی جمهوری 
ناظر  مقررات  بویژه  و  سالمت  حقوق  نام  به  مقوله ای  اسالمی، 
وجود  شهروندان  حیات  حق  از  حمایت  برای  بحران،  زمان  بر 

دارد؟ 
ارکان  ناهماهنگی  و  شلختگی  به  ابتدا  بایستی  پاسخ  در 
که خود ناشی از عدم وجود نظم حقوقی  کرد  تصمیم گیر اشاره 

شهرزاد  کریمی
در بند دوم ماده دوازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، مشخصا به بیماری های مسری و وظیفه 
قبیل  این  با  مبارزه  و  معالجه  پیش گیری،  برای  حکومت ها 

بیماری ها اشاره شده است. 
برخی از مردم به دلیل اعتقادات و برداشت های سنتی، دینی 
و یا تفکرات برگرفته از تئوری توطئه، مخالف تزریق هر نوعی از 
کسینه نشدن عده ای هر چند  کسن هستند. از طرف دیگر  وا وا
معدود، می تواند به ابتالی جامعه، تضییع حق سالمتی آن ها 
سواالتی  مسئله  این  شود.  منجر  گیردار  وا بیماری  بازگشت  و 
انجام  جهت  به  فشار  از  استفاده  برای  دولت ها  حق  درباره  را 

کسیناسیون مطرح می کند.  وا
ورود  اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  دیگر،  سوی  از 
کرده است. مجله حقوق ما  کسن های غربی را ممنوع  برخی وا

گفت وگو با فراز فیروزی مندومی، حقوق دان، از او پرسید: در 

این  در  ممنوعیتی  اعمال  حق  اساسا  خامنه ای  علی  آیا 
که مستقیما با جان مردم مرتبط است را دارد؟ در  سطح، 
صورت امکان مشخصا در ارتباط با اختیارات ولی فقیه 

در این رابطه مطابق با قوانین جمهوری اسالمی توضیح 
دهید.

و  اختیارات  حدود  بدوا  که  یست  ضررور بحث،  به  ورود  برای 
کنونی ایران مورد توجه قرار بگیرد.  وظایف رهبر در نظام حقوقی 
کم در جمهوری  اصل پنجاه و هفت اشعار می دارد: »قوای حا
قضائیه  قوه  و  مجریه  قوه  مقننه،  قوه  از  عبارتند  ایران  اسالمی 
که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده 

قانون اعمال می گردند ... «
اختیارات  از  نامحدودی  حجم   ۱۱۰ اصل  در  راستا  همین  در 
نیروهای  کل  فرماندهی  تا  نظام  کلی  سیاست های  تعیین  از 
کشور به شخص رهبر  مسلح و نصب عالی ترین مقام قضایی 
وظایف  این  ناهنجار  و  ناهمگون  ترکیب  است.  شده  گذار  وا
مداخله  حتی  و  اجرایی  تقنینی،  وسیع  اختیارات  مبین  که 
قضایی است، تشخیص حدود و ثغور صالحیت های قانونی 

رهبر را تقریبا غیر ممکن ساخته است. 
و  والیت  بودن  مطلق  نظیر  اوصافی  بردن  کار  به  دیگر  سوی  از 
قانونی  چهارم  اصل  لحاظ  ایضا  و  رهبر  برای  امت  امامت 
راه  است،  امور  کلیه  بر  اسالمی  موازین  کمیت  حا که  اساسی 
عمومی  حقوق  بنیادین  اصول  و  مفاهیم  گونه  هر  یست  ز بر  را 

مخالفت با ورود واکسن، نقض اصل 
منفعت عمومی شهروندان 

و حق حیات



23 شماره 139، ژانویه 2021/ دی 1399شماره 139، ژانویه 2021/ دی 22221399 گفتوگو گفتوگو

سطح بین المللی شود. در این صورت امکان طرح مسئولیت 
وجود  بین المللی  مجامع  در  اسالمی  جمهوری  المللی  بین 

دارد. 

نظام  که  است  این  می شود  مطرح  اینجا  که  نکته ای 
کم بر ایران و شخص رهبر جمهوری اسالمی، حداقل  حا
خودشان  مجاری  از  که  واکسن  از  نوعی  تزریق  به  قائل 
قرار است ارائه بشود هستند. اما از طرفی دیگر گروه هایی 
کلی تزریق هر  که از اساس و بصورت  را حمایت می کند 
نوعی از واکسن را مجاز نمی دانند و استفاده از داروهای 

سنتی و یا سفارش شده از سوی برخی مذهبیون را موثر 
کل  گریبان گیر  تفکر  نوع  این  ضرر  بالشک  که  می دانند 
عادی  مردم  چه  و  کم  حا طبقه  چه  بود،  خواهد  جامعه 

کوچه و بازار.
سوال این است که آیا نباید حکومت مکانیسمی را برای 

گروه ها عملیاتی سازد؟  کنترل این 
اصل  نظیر  نوینی  مفاهیم  کردم  اشاره  هم  پیشتر  که  آن گونه 
مقامات  اختیارات  کنترل  پاسخگویی،  قانون،  کمیت  حا
اعتبار  از  اسالمی،  جمهوری  حقوقی-فقهی  نظام  در  عمومی 
هر  می شود  مشاهده  لذا  نیست.  برخوردار  قاطعی  حقوقی 
کمیتی به تنهایی خود را صالح به مقوالت  سازمان و یا مقام حا

کامال تخصصی نظیر حق بر سالمت می داند. 
از  برخورداری  بدون  خمینی،  آقای  فرمان  اجرایی  ستاد  مثال 
صالحیت در این زمینه، خود را به عنوان متولی تولید و یا خرید 
دلیل  به  عمومی  حقوق  قواعد  می کند.  معرفی  کرونا  کسن  وا
کمیت، ذاتا اصول تفسیری  حمایت از شهروندان در مقابل حا
و  تفسیر  اساس  بر  کس  هر  که  نیست  جاری  اباحه  و  متفاوت 
لیکن  بپردازد.  شهروندان  امورات  تنظیم  به  شخصی  سلیقه 
اختالف  بروز  زمان  در   ۵۷ انقالب  از  برگرفته  فقهی  نظام  در 
نظر در تفسیر حدود صالحیت مقامات عمومی، بازهم اصول 
گرفته و ظرفیت  که عمدتا حول حقوق خصوصی شکل  فقهی 
پاسخگویی به نهادهای حقوقی مدرن را ندارد، اعمال می شود. 
با  ایران،  در  حقوق  آموزشی  نظام  حتی  خصوص  این  در 
که در چارت درسی  تی بنیادین مواجه است به نحوی  اشکال
حقوق  به  درسی  واحدهای  کمترین  حقوق،  رشته  کارشناسی 
یک  فقدان  در  نتیجه  در  است.  یافته  اختصاص  عمومی 
نام  به  عالی  دادگاهی  وجود  عدم  نیز  و  اساسی  حقوقی  نظم 
در  بنیادین شهروندان  پاسدار حقوق  که  اساسی  قانون  دادگاه 
است،  مختلف  کشورهای  در  کمیت  حا خواهی  یاده  ز مقابل 
از  اساسی  قانون  در  مصرح  حقوق  حداقل  از  ایرانی  شهروندان 
جمله دادخواهی در خصوص دسترسی به سالمت و در قضیه 

کرونا نیز محروم هستند. کسن  اخیر، دسترسی به وا

در  علی الخصوص  کشور٬  تصمیم گیری  ساختار  در  اساسی 
مستقل  مقام  نبود  نیز  بعدی  مراتب  در  است.  بحران  زمان 

کشور.    )Regulator( تنظیم کننده تخصصی بخش سالمت
بین  بهداشتی  مقررات  پذیرش  علی رغم  ایران  دولت 
نحوه  خصوص  در  بهداشت،  جهانی  المللی سازمان 
گیردار، هیچ گونه اقدام  کنترل ودرمان بیمارهای وا پیش گیری، 
سالمت  حوزه  به  حقوقی  الزامات  این  کردن  وارد  برای  تقنینی 
ایران،  در  سالمت  بخش  در  حکمرانی  است.  نداده  انجام 
و  سالمت  مدیریت  جهان شمول  استانداردهای  تابع  هیچ گاه 
مقررات  اساس  بر  است.  نبوده  آن  بر  ناظر  جهان شمول  حقوق 
بحران  متعاقب  که  بهداشت  جهانی  سازمان   ۲۰۰۵ سال 
سازمان  عضو  کشورهای  شد،  مصوب  سارس  ویروس  جهانی 
یدادها، وقایع، آمار و اقدمات  مکلفند ظرف ۲۴ ساعت کلیه رو
جهانی  سازمان  به  را  گیر  فرا بیمارهای  خصوص  در  بهداشتی 
بهداشت اعالم دارند. دولت ها مکلفند که نتایج آزمایشگاهی، 
گسترش  منبع، نوع ویروس٬ موارد ابتال و مرگ و آخرین شرایط 

کنند )ماده۶(.  گزارش  ویروس را 
که جمهوری  بدیهی است  بین المللی  تعهدات  این  با لحاظ 
کرونا  اسالمی با بی مسئولیتی تمام٬  ضمن انکار وجود ویروس 
آورد  فراهم  را  آن  یه  بی رو گسترش  موجبات  اول٬  روزهای  در 
جهانی  سازمان  به  هیچ گاه  اوصاف  این  با  گزارشی  این که  و 
بهداشت ارسال نشده بلکه بر اساس اظهارات تیم اعزامی این 
در  واقعی  مبتالیان  پنجم  تنها یک  ایران  اعالمی  آمار  سازمان، 
کشور بوده است. عالوه بر این ایران هیچ یک از استانداردهای 
شیوع  ابتدای  اصلی  کز  مرا قرنطینه  خصوص  در  توصیه ای 
یت های مبادی مرزی و مقررات ویژه مسافرین  ویروس، محدو

را اعمال نکرده است. 
علیرغم  چین  به  ماهان  هواپیمایی  شرکت  متعدد  پروازهای 
کشور،  کرونا در این  وجود اطالعات متقتن دائر بر وجود ویروس 
برگزاری مراسم ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس در دوم اسفند ماه 
سال گذشته، بدون وجود هیچ گونه محدودیت های بهداشتی. 
ایران به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  دولت 
مصوب ۱۹۶۶ ملل متحد ملحق شده و بنابر تعهدات مصرح در 
این معاهده، دولت مکلف به همکاری بین المللی در ارتباط با 

حق بر سالمت است. در جدیدترین سند بین الملل نیز مجمع 
مورخ ۲۰  عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره ۷۴/۲۷۴ 
کلیه  آوریل ۲۰۲۰ با ابتناء بر مفاهیمی نظیر حقوق همبستگی، 
طریق  از  بین المللی  همکاری  هرگونه  به  مکلف  را  دولت ها 
برای  تحقیقاتی  پروژه های  گذاشتن  ک  اشترا به  و  مالی  تامین 

کرونا می داند.  کسن  کلیه انسان ها به وا دستیابی 
برای  کسن  وا فوری  تامین  به  مکلف  دولت ها  اساس  این  بر 
کشور هستند. مخالفت  شهروندان خود براساس وضعیت هر 
کشور، می تواند  رهبر جمهوری اسالمی به عنوان باالترین مقام 
حق بر حیات شهروندان ایران را دچار مخاطره جدی و منجر 
گسترش هر چه بیشتر ویروس با توجه به حجم ارتباطات در  به 
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که طبق این تعهد، دولت ها ملزم به  و سوم  تعهد به ایفاء است 
که افراد را در عمل قادر به برخورداری  انجام اقداماتی هستند 
از جمله این اقدامات، اقدامات تقنینی،  از سالمت می کند، 

اداری، بودجه ای و قضایی است.
کرونا در تمام دنیا و عملکرد بسیار ضعیف دولت  با همه گیری 
و عدم شفافیت  ویروس  این  کنترل  و  قرنطینه  ایجاد  در  ایران 
ید-١٩، اخیرا  کوو در اعالم آمار مبتالیان و جان باختگان توسط 
کسنی برای برای  که چند شرکت بزرگ داروسازی توانسته اند وا
دنیا  کشورهای  بیشتر  و  کنند  تولید  را  ویروس  این  با  مقابله 
ید-١٩  کوو مقابل  در  خود  شهروندان  کسیناسیون  وا حال  در 
و  خرید  اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  هستند، 
با  را  انگلیس  و  آمریکا  کشور های  ساخت  کسن  وا کردن  وارد 
کرد و  کشورها اطمینان ندارد، ممنوع اعالم  بیان اینکه به این 
متعاقب آن وزیر بهداشت و درمان ایران نیز با »پدرانه« خواندن 

کرد. »نصیحت« رهبر نظام، اعالم اطاعت 

و  شهروندان  بهداشت  و  سالمت  مسئله  مورد  در  بحث  برای 
اسالمی،  جمهوری  قوانین  در  بهداشت  بر  حق  از  برخورداری 
مجله حقوق ما مصاحبه ای با محمد مقیمی وکیل دادگستری 

که مشروح آن به شرح ذیل است. انجام داده 

حق  و  جامعه  افراد  سالمت  مورد  در  ایران  قوانین 
برخورداری و بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی 
شده  مهیا  مردم  برای  اندازه  چه  تا  حق  این  و  گفته  چه 

است؟ 
 حق سالمت در بند ۱۲ اصل ۳ و اصول ۲۰، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین پنجساله توسعه 
کشور و ماده ١٢ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
قانون   ۹ ماده  برابر  و  پیوسته  آن  به  نیز  کشورمان  که  فرهنگی  و 
گرفته  مدنی در حکم قوانین داخلی است، مورد شناسایی قرار 
مانند  موارد  برخی  در  ایران  در  سالمت  حق  وضعیت  است. 

علی اصغر فریدی
یکی از حقوق ذاتی انسان ها در هر جامعه ای، حق بر سالمت 
که هر  است. بنابه تعریف، حق بر سالمت به این معنی است 
باالترین استاندارد سالمت جسمی و  به  تا  شخصی حق دارد 
روانی دستیابی داشته باشد. حق بر سالمت، تمامی خدمات 
کافی،  غذای  مناسب،  مسکن  عمومی،  بهداشت  پزشکی، 
کیزه و تمیز و محیط کار سالم را شامل می شود.    یست پا محیط ز
ابعاد  در  کار  نیازمند  انسان ها،  سالمتی  زمینه  کردن  فراهم 
گونی و عوامل  گونا گونی در حوزه های مختلف است و این  گونا
بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده  تأثیرگذار  متنوع 
به  ملزم  زندگی سالم،  امکان یک  تأمین  برای  است. دولت ها 
از این  که برخی  اتخاذ اقداماتی در حوزه های وسیعی هستند 
باید  زمان  برخی دیگر در طول  و  فوری  اقدام  تعهدات مستلزم 

کنند.  تحقق پیدا 
حق بر سالمتی، بخشی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان 
از  عضوی  مثابه  به  شهروند  هر  است.  سیاسی  جامعه  هر  در 
و  سیاسی  دینی،  نژادی،  مالحظات  از  صرف نظر  جامعه، 
و  حق  دارای  شهروندی،  رابطه  وجود  واسطه  به  صرفًا  فرهنگی 

استحقاق الزم جهت بهره مندی از این حق است. 
جمهوری اسالمی ایران با تصویب قوانین و مقررات مختلف در 
کنوانسیون های مختلف  زمینه سالمت و همچنین پیوستن به 
رسمیت  به  را  آن  و  پذیرفته  را  سالمت  بر  حق  بین المللی، 

شناخته و مورد حمایت قرار داده است.
حق   ،٢٣ اصل  جمله  از  ایران  اساسی  قانون  مختلف  اصول 
بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی را برای 
به رسمیت می شناسد. همچنین در سند چشم انداز  همگان 
سالم  جامعه  مشخصات  توصیف  ضمن  که  ساله  بیست 
ایرانی به ذکر موارد مربوط به بخش سالمت می پردازد نیز بر حق 
کید شده است. فصل هفتم برنامه چهارم توسعه  بر سالمت تا
و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی- 
ارتقاء  به  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  سالمت  به  مربوط  بخش 
سالمت و بهبود کیفیت زندگی اختصاص دارد و قوانین مربوط 

به بیمه به تبیین و شناسایی این حق پرداخته است.
حق  هر  نظیر  سالمت  بر  حق  ارتقای  قبال  در  دولت  تعهدات 
بشری دیگر دارای سه بعد است: اول اینکه، تعهد به احترام، 
کرامت  که آزادی عمل فرد و  کند  یعنی دولت به شیوه ای عمل 
او حفظ شود. در رابطه با حق بر سالمت این امر از طریق قوانین 

و سیاست های حکومتی اعمال می شود.
که طبق این تعهد، حقوق افراد محترم  دوم: تعهد به حمایت 
کند بلکه باید از مداخله ی  است و نه تنها دولت نباید مداخله 
یعنی  تعهد  این  آورد.  عمل  به  جلوگیری  هم  ثالث  اشخاص 
را  سالمتی  کننده  تهدید  خطرات  کنند  تالش  باید  دولت ها 
بر  از حق  به حداقل رسانده و اقدامات ضروری برای حمایت 

سالمت مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث را انجام دهند. 

محمد مقیمی

منع واردات واکسن، 
مغایر قانون اساسی
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ی متخصص اعم از پزشک متخصص و پرستار مطلوب  نیرو
ایران  در  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  برخی  عرضه  و  است 
مانند کشورهای توسعه یافته است. اما معایب و نقایصی وجود 
دارد. برای نمونه در برخی موارد در بیمارستان های خصوصی 
حق سالمت و برخورداری از خدمات درمانی با چالش جدی 

روبرو است.

را  درمانی  خدمات  بر  حق  اساسی،  قانون   ۲۹ اصل 
کرده و از این روی می توان،  مساله ای همگانی توصیف 
این اصل را در جرگه اصول حقوق بشری قرار داد. اصل 
کرده است: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی  ۲۹ مقرر 
حقی  غیره،  و  بیمه  صورت  به  پزشکی  مراقبت های  و 
از  کرونا  واکسن  خرید  عدم  دستور  آیا  همگانی.  است 
سوی رهبر جمهوری اسالمی، ناقض این اصل از قانون 

اساسی نیست؟
کسن  دستور رهبر جمهوری اسالمی مبنی بر ممنوعیت خرید وا
که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و جامعه جهانی  کرونا 
است، بطور قطع با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 
خصوص  در  بین المللی  اسناد  و  کشورمان  عادی  قوانین   ،۲۹
حق زندگی و حق سالمت، مغایر است. همچنین، این دستور 

ایشان ناقص آزادی شهروندان ایرانی نیز است.

و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  میثاق   ١٢ ماده   ٢ بند 
و معالجه  به پیشگیری  ملزم  را  میثاق  کشورهای عضو  فرهنگی، 

بیماری های مسری، بومی، حرفه ای و سایر بیماری ها، همچنین 
تأمین  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  و  بیماری ها  این  علیه  پیکار 
به  ابتالء  صورت  در  عموم  برای  پزشکی  کمک های  و  خدمات 
کرده است. عملکرد جمهوری اسالمی طی یک سال  بیماری، 
این  با مفاد  رابطه  کرونا، در  و در زمان همه گیری ویروس  گذشته 

میثاق چگونه بوده است؟
و در مواجهه  گذشته  عملکرد جمهوری اسالمی در یک سال 
میثاق   ۱۲ ماده   ۲ بند  مفاد  با  تنها  نه   ۱۹ ید  کوو گیری  همه  با 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اقتصادی  بین المللی حقوق 
مناسب نبوده است، بلکه ناقص ماده یادشده و دیگر قوانین و 

مقررات داخلی و بین المللی بوده است.

ابزارهای حقوقی داخلی یا بین المللی وجود  ابزار یا  چه 
که بتوان جمهوری اسالمی را وادار به اقدام جدی  دارد 

کرد؟ کرونا برای همه شهروندان  و به ویژه تهیه واکسن 
به  کشور  یک  در  مقررات  و  قوانین  داخلی  اجرای  ضمانت 
مطلوب  حکمرانی  اصول  رعایت  و  دموکراسی  وجود  میزان 
کمیت قانون، شفافیت، مشارکت مردم، دادگستری  مانند حا
وجود  همچنین  و  پاسخگویی  و  پذیری  مسئولیت  مستقل، 
که به عنوان رکن ۴ دموکراسی از آن یاد می شود،  رسانه های آزاد 
بستگی دارد. در خصوص ضمانت اجرای بین المللی نیز باید 
و  بین الملل  حقوق  جدی  چالش های  از  یکی  همواره  گفت؛ 

حقوق بشر، موضوع ضمانت اجرا بوده است.

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر 
ایران/ محمود امیری مقدم

سردبیر این شماره: مریم غفوری
mail@iranhr.net :تماس با مجله


