
5
شماره 1276 23موضوع روز24 مرداد 1397 شماره ششصدوهشتاد  بیست مرداد نودوهفت

اعمال  آماج  اخیر  سال های  در  ما  کشور 
محدودیت های مختلف بوده که برآمده از 
فشار قدرت های جهانی در قالب تحریم های 
مساله  این  هستند.  چندجانبه  و  یک جانبه 
تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و روان شناختی دارد و روابط بین فردی را 
تحت تاثیر قرار می دهد. هدف تحریم! تغییر 
رفتار طرف مقابل از طریق اعمال قدرت 
است. در حقیقت زور ابزاری می شود که 
با توسل به سیاست چماق و هویج رفتار 
در قالب مدل قابل انتظار شکل داده شود. 
تبعات روان شناختی چنین سیاستی بر جامعه 
شاید  باشد.  گسترده  و  قابل اعتنا  می تواند 
مهم ترین تبعات تحریم ها بر جامعه را بتوان 

در قالب مقوله های زیر خالصه کرد:

حسناامنیوبیثباتی
تحریم اقتصادی جامعه را از مسیری که تا پیش 
از آن طی می کرده ، منحرف می کند، به شکلی 
که افراد اهدافی را که تا آن زمان قابل حصول 
فرض می  شد ، اکنون در چشم اندازی دور و 
گاهی دست نیافتنی می بینند. این مساله امکان 
برنامه ریزی را از فرد سلب می کند و حس ناامنی 
و بی ثباتی بر او مستولی می شود. اضطراب و 
طرح مکرر این پرسش که باالخره چه می شود، 

از تبعات چنین حسی است. 

حسرتنسبتبهگذشته
به  گذشته  با  فعلی  وضعیت  مقایسه 
خیال پردازی هایی دامن می زند که در آن گذشته 
ایده ال شده و فرد وضعیت قبل از تحریم را 
طلب می کند. هرچند در عمل می دانیم دوران 
گذشته نیز چندان مطلوب نبوده است. گاهی 
این شکل تفکر، فانتزی های خاص در مورد 
تجدید شکوه و عظمت گذشته دور )که وجود 
خارجی ندارد( به خود می گیرد که می تواند 

مورد سوءاستفاده جناح هایی قرار گیرد که مایل 
به سوار شدن بر این موج نارضایتی هستند. 

بدبینینسبتبهآینده
 در صورت تداوم این وضع عالمتی در افراد 
ایجاد می شود که در آن به شکلی وسواس گونه 
منتظر اتفاقی بد در آینده هستند و به قول عوام 
»نفوس بد« می زنند )Omen sign(. افراد 
باور خود به اینکه آینده می تواند خبر خوبی 

نیز دربرداشته باشد از دست می دهند. 

افزایششکافهایاجتماعی
تحریم همه گروه های اجتماعی را یکسان تحت 

تاثیر قرار نمی دهد و حتی گروه هایی هستند که 
از این فضا منتفع می شوند. در حالتی که بسیاری 
از افراد دچار تنزل موقعیت اقتصادی- اجتماعی 
خود شده اند، مشاهده کسانی که با بهره گرفتن 
از شرایط نابسامان در فکر پر کردن جیب خود 
هستند ، حسی از اجحاف، خشم و سرخوردگی را 
بر جامعه مستولی می کند که این خشم می تواند 
گروه هایی از جامعه را هدف قرار دهد و باعث 

تعمیق شکاف های اجتماعی شود. 

ایجادحسناتوانی
از آنجا که تحریم از خارج و از سوی عواملی 
که تحت کنترل فرد نیستند اعمال می شود ، حس 

کنترل فرد بر محیط خود را به چالش می کشد. 
افراد حس می کنند مانند برگی اسیر دست تندباد 
حوادث هستند و به این سو و آن سو می روند. 
این مساله کانون کنترل فرد را از درون به بیرون 
منتقل می کند و باعث تنزل اعتمادبه نفس و القای 

حس ناتوانی در افراد می شود. 

واپسروی
اصطالحی   )regression( واپس روی 
روان شناختی است که به واکنش فرد تحت 
فشار روانی گفته می شود که در آن رفتارهایی 
با  مقابله  برای  زندگی وی  در  زمانی  که  را 
آنها سپری  اکنون زمان  و  بودند  مفید  فشار 

شده، به شکل مجدد تکرار می کند چون راه 
بهتری برای مقابله با رویارویی خود نمی بیند یا 
اینکه فشار روانی ظرفیت های ذهنی او را برای 
مقابله بالغانه به گونه ای تحلیل برده و تضعیف 
کرده که نمی تواند به راهی سازگارانه برای 
مقابله بیندیشد. مثال افزایش حس وابستگی 
در یک فرد بالغ و پناه  آوردن به دیگری که 
به جای فرد تصمیم بگیرد، می تواند نمونه ای 
از واپس روی باشد. مصرف مواد مخدر نوعی 
دیگر از واپس روی است که در آن فرد ماده 
مخدر را به عنوان وسیله ای برای آرام کردن 
ذهن پرتشویش خود به کار می گیرد چراکه 
قادر به رودررویی مستقیم با فشار خارجی 

نیست. مواد مخدر جای آغوشی را می گیرد 
که در زمان کودکی برای او باز می شد و فرد 

در پناه آن آرام می گرفت. 
در شرایط تحریم مجموعه عواملی که در باال 
به آنها اشاره شد، شرایط را برای واپس روی 
جامعه فراهم می کند. در این حالت افراد دنبال 
امنیت از دست رفته هستند. این شرایط زمینه 
مساعدی برای برخی نیروها در جامعه فراهم 
می کند که به افراد نوید آرامش و ثبات بدهند. 
گاهی نقش این نیروهای اجتماعی همان نقش 
آرامشی  کاذب  شکل  به  که  است  مخدری 
موقت به فرد می بخشد. افراد آماده هستند تا 
نیروها تفویض کنند  این  به  قدرت خود را 
که می تواند برای آینده جامعه خطرساز باشد. 
سخن کوتاه، می توان چنین گفت که تحریم در 
مجموع و به تدریج آثار روانی را بر آحاد جامعه 
اعمال می کند و در صورت تداوم سالمت روانی 
افراد را تهدید خواهدکرد و این مساله خود به 
عاملی منفی در جهت تشدید تاثیر تحریم ها 
منجر می شود. به طور مثال در شرایط باال رفتن 
روزافزون قیمت ارز و هجوم افراد برای حفظ 
نقدینگی خود، حس ناامنی و بی اعتمادی به 
آینده تقاضا را برای سکه و ارز به حدی باال 
می برد که از عرضه فزونی می گیرد و خود 

عامل باال رفتن قیمت ها خواهدشد.
در چنین شرایطی ارتباط نزدیک سیاستمداران 
گفته ها  و سخنان  بیان  از  اجتناب  مردم،  با 
متناقض به جامعه و اعمال سیاستی یکدست 
و باثبات نسبت به تحریم ها، سهم بسزایی در 

کاهش تنش ها و التهاب روانی جامعه دارد.

گفت وگو با دکتر احسان شمسی گوشکی، عضو شورای عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت 

تحریم دارو و سالمت، اقدام علیه بشریت است

بررسی عوارض تحریم و مشکالت اقتصادی در رفتار و تعامل افراد 

اثر روانی تحریم بر روان
هدف تحریم! تغییر رفتار طرف 

مقابل از طریق اعمال قدرت است. 
در حقیقت زور ابزاری می شود که 
با توسل به سیاست چماق و هویج 

رفتار در قالب مدل قابل انتظار شکل 
داده شود. تبعات روان شناختی 

چنین سیاستی بر جامعه می تواند 
قابل اعتنا و گسترده باشد

 دکتر علیرضا فیروزآبادی 
روان پزشک، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

همواره این ذهنیت وجود 
دارد که بیماران خاص و 
دارو و درمان آنها بر اساس 
قوانین بین المللی از هرگونه 
تعرض مصون است اما بارها دیده ایم این 
اصل مسلم انسانی زیر پا گذاشته می شود و 
برخی کشورها در اقداماتی مغرضانه راه را 
برای رسیدن دارو که از نیازهای حیاتی این 

بیماران هستند می بندند.
ازاین رو باید همواره این اصل مسلم حقوق 
تحریم و جنگ حوزه  بشری که در زمان 
سالمت باید از تعرض مصون بماند مورد توجه 
جدی قرار گیرد و به باور بسیاری ضمانت 
اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
 برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و نگاه 
اخالق پزشکی به این بخش به گفت وگو با دکتر 
احسان شمسی گوشکی، اولین فارغ التحصیل 
اخالق پزشکی و عضو شورای عالی اخالق 

پزشکی وزارت بهداشت نشسته ایم.
تحریم  به  پزشکی  اخالق  نگاه   :

دارویی چگونه است؟
در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی بحثی 
در خصوص تحریم ها وجود دارد که مبانی 
حقوق بشری جدی دارد و بعد از جنگ جهانی 
دوم در قالب کنوانسیون جهانی ژنو تصویب 
شده و الحاقیه های بعدی نیز به این کنوانسیون 

اضافه شده است.
حقوق بشردوستانه بین المللی چند اصل دارد 
که یک اصل خیلی مهم آن این است که حتی 
اگر جنگ مسلحانه هم بشود، کشورها حق 
ندارند از سالحی استفاده کنند که نتوان بین 
نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شد بنابراین 
حمله های کور به محل هایی که غیرنظامیان در 
آن کشته شوند حتی در جنگ هم ممنوع است.
ازاین رو به نظر می رسد جنس تحریم هایی که 
دولت آمریکا در طول مدت ها علیه ما وضع 
کرده  از نوع سالح هایی است که به هیچ عنوان 
کنند.  اعمال  کشوری  هیچ  علیه  نمی توانند 
ازاین رو می توان به جد گفت تحریم هیچ پایه 

افراد  آسیب پذیرترین  زیرا  ندارد  اخالقی ای 
تاثیر قرار  بیماران هستند را تحت  که همانا 
می دهد. به هیچ عنوان تحریم های یکجانبه در 
قاعده حقوق بین الملل جایی ندارند و مورد 

تایید نهادهای بین المللی نیستند و از سوی 
که  تاثیری  محکوم اند.  نهادها  این 

دارد  مردم  روی  تحریم ها  این 
کشورها  این  ادعاهای  با  حتی 
بنابراین  ندارد  همخوانی  هم 

به هیچ عنوان این تحریم ها از لحاظ 
اخالقی نمی تواند موجه باشد و همه 

دنیا این را می دانند. از سوی دیگر 
این قبیل اقدامات را می توان اقدام علیه 

بشریت هم قلمداد کرد.
: چرا پایبندی به قوانین بین المللی 

در خصوص غیرقانونی بودن اعمال تحریم ها 
برای حوزه دارو و سالمت دیده نمی شود؟

در مورد مثال دولت آمریکا که بیشترین تحریم ها 
از سوی این کشور علیه کشورهای مختلف 
به ویژه علیه ایران اعمال می شود باید گفت این 
کشور هیچ پایبندی به قوانین بین المللی ندارد. 
حتی در مثال توافق هسته ای که بین ایران و 
چند کشور منعقد شده بود دیدیم که دولت این 

کشور به رغم وجود قانون در این خصوص 
به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد 
و حتی ما شاهد بودیم  مردم این کشور و 
سیاستمداران این کشور هم از این اقدام 
دولت آمریکا حمایت نکردند؛ بنابراین به 
جد می توان گفت  هیچ منطق اخالقی ای 

پشت این قبیل اقدامات وجود ندارد.
مانند  بین المللی  مجامع   :
سازمان جهانی بهداشت باید چه 
انجام  این خصوص  در  اقداماتی 

دهند؟
سازمان جهانی بهداشت و یونسکو باید 

واکنش نشان بدهند و من به عنوان عضو 
ستاد اخالقی یونسکو که باالترین مرجع 

حوزه اخالق زیستی است و ما به عنوان نماینده 
ایران در نشست ماه سپتامبر کمیته بین المللی 

اخالق زیستی این سازمان موضوع را مطرح 
خواهیم کرد و از جامعه جهانی می خواهیم 
انجام دهند.  این کشور  برابر  اقداماتی را در 
افراد موثر نهادهای بین المللی باید این اقدامات 
خالف قانون را در مجامع مطرح کنند ولی 
نهادها  این  از  بسیاری  بودجه  اینکه  دلیل  به 
اظهارنظری  می شود  تامین  آمریکا  سوی  از 
در این خصوص نمی کنند. برای مثال شاهد 
بودیم که دولت آمریکا به دلیل محکومیت رژیم 
صهیونیستی و حمایت از فلسطین در سازمان 
یونسکو بودجه آن را قطع کرد و این نهادها 
به دلیل داشتن مالحظات خاص از اقدام علیه 

این کشور خودداری می کنند.
 به نظر می رسد  سازمان جهانی بهداشت باید 
اقدامی عملی و اساسی در این خصوص انجام 
می شوند  تحریم  دولت ها  اگر  حتی  و  دهد 
بتوانند از طریق نهادهای اجتماعی و NGOها 
داروهایی را که در داخل ندارند، تامین کنند. 
البته خوشبختانه در سال های اخیر پیشرفت های 
خوبی در تولید داروها در داخل داشتیم ولی 
همچنان مواد اولیه بسیاری از دارو و داروهای 
خاص از خارج وارد می شود و اگر تحریمی 
این  به  تاثیر قرار دهد  بخش دارو را تحت 
مفهوم است که اقدام علیه بشریت به وقوع 
پیوسته زیرا از منظر اخالق زمانی که اقدامی 
می شود که آسیب پذیرترین افراد تحت تاثیر 
قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند نمی توان 
نامی غیر از اقدام و جنایت علیه بشریت بر 

آن گذاشت.
باید در این مورد به بخش پژوه ها بیشتر 
توجه شود تا بتوانیم در زمینه داروهایی 
که تولید داخل نداریم هم اقداماتی انجام 
دهیم. ضمن اینکه باید کنار این موضوعات 
زمینه های تعامل با دنیا هم  فراهم شود و ما 
قائل به این نباشیم که هر کشوری نیازهای 
شرایط  در  اما  کند  تامین  داخل  در  را  خود 
فعلی باید سرمایه گذاری های جدی در حوزه 
مسائل پژوهشی و دانشمندان بیشتر باشد تا 

این کمبودها برطرف شود.

قانون  جهانی  بهداشت  سازمان   :
مشخصی در خصوص تحریم ها دارد؟

در حال حاضر در عرصه بین الملل قوانین و 
از  دستورالعمل مشخصی در حوزه حمایت 
بخش های مختلف مانند مهاجران وجود دارد 
ولی متاسفانه این ضعف در قوانین بین الملل 
درمورد تحریم ها وجود دارد که دستورالعمل 
یا گایدالین اخالقی  ندارند اما تمامی کشورها 
مدعی هستند به کنوانسیون حقوق بشر پیوسته اند 
و در این کنوانسیون حق برخورداری از سالمت 
به عنوان یکی از حقوق اساسی و پایه شناخته 
شده است و تحریم ها حقوق بشر شناخته شده 
را تهدید می کند و تحت تاثیر قرار می دهد. 
پس به جد می توان گفت تحریم ها به طور قطع 
برخالف حقوق بشر است و با هر نگاه و دیدی 

نمی توان وجاهتی برای آن قائل شد.
: آیا اولویت دادن بیماران خاص 
نسبت به سایر بیماران از لحاظ اخالق پزشکی 

کار درستی است؟
اولویت دادن به افراد هنگام بیماری موضوع 
بسیار پیچیده ای است و به همین راحتی نمی توان 
در خصوص آن صحبت کرد. برای مثال حتی 
زمانی اگر همه بودجه سالمت کشور را هم 
صرف بیماران خاص و داروهای آنها کنیم نتوانیم 
پاسخگوی نیازهای آنها باشیم و بر همین اساس 
اقدامات اساسی دیگر مانند واکسیناسیون های 
سراسری اجرایی نشوند و این مساله خود تعداد 
بیشتری از افراد را در معرض خطر قرار دهد. 
خالصه اینکه اولویت بندی خدمات سالمت با 
رویکرد اخالقی یک اقدام بسیار پیچیده و فنی 
است و باید با دقت خاص و شرایط خاص 

انجام شود.
اگرچه بیماران خاص اولویت دارند و در موارد 
اورژانسی باید مورد توجه جدی قرار گیرند 
ولی به آسانی نمی توان به گزاره مطلق گفت که 
ابتدا باید این بیماران در اولویت قرار گیرند و 
در مرحله بعد به دیگر بیماران پرداخته شود. 
این یک مساله کلیدی است و نمی توان به این 

سوال پاسخ مشخص داد.

 صدرا بنکدار

جنس تحریم هایی 
که دولت آمریکا 

علیه ما وضع 
کرده از نوع 

سالح هایی است 
که به هیچ عنوان 

نمی توان علیه هیچ 
کشوری اعمال 

کرد. سازمان جهانی 
بهداشت و یونسکو 

باید در خصوص 
تحریم های یکجانبه 
واکنش نشان دهند

ت
الم

 س
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ع: 
منب


