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بررسی راهکارهای حقوقی الزام امریکا به اجرای حکم الهه برای لغو تحریمهای بهداشتی و دارویی ایران با شیوع کرونا

حاشيههاي کرونايي رأي الهه به نفع ايران

گزارش

زهرا چیذری

پاندميویروس کرون�ا در تمام دنیا حالت�ی فوقالعاده برقرار
کرده است .حاال بسیاری از کشورهای اروپایی پیشرفته هم در
مدیریت شرایط پیش آمده درماندهاند و آمار مبتالیان به کووید
 ۱۹و آمار مرگ و میر ناش�ی از این بیماری روز به روز به شکل
افسار گسیختهای افزایش ميیابد و به چالشی جدی برای برخی
کشورهای اروپایی همچون ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه و انگلیس
تبديل شده و اين بحران حتی در امریکا هم چالشبرانگیز شده
است .در ایران هم انتشار کرونا روز به روز بیشتر ميشود اما به
میدان آمدن نیروهای مسلح و جهادگران مردميبرای کمک
به مدیریت این بیماری موجب شده تا به رغم تمام کمبودها و
مشکالت اوضاع کشورمان به اندازه کشورهای مدعی اروپایی
و امریکا بحرانی نباش�د .با این وجود اما تحریمهای امریکا در
حوزه سالمت و دارو سد بزرگی را در مسیر خدمترسانی بهتر
به بیماران ایرانی ایجاد کرده اس�ت .س�دی که ح�اال و با بروز
اپیدميکرونا جدیتر شده و جان و سلامتی بیماران ایرانی
را بیش از پیش تهدید ميکند .ای�ن محدودیتها و تحریمها
در حالی اتفاق ميافتد که دیوان بینالمللی دادگستری پیش
از این در برابر ش�کایت ایران علیه امری�کا ،رأی داد «امریکا
باید تحریمهای مرتب�ط با کاالهای بشردوس�تانه علیه ایران
را متوقف کند ».ای�ن رأی اما همچنان اجرایی نش�ده و حتی
در ش�رایط همهگیری کرونا ه�م ترامپ اعالم ک�رد تحریمها
علیه ایران ادامه دارد .این در حالی اس�ت ک�ه از منظر حقوق
بینالملل ،چنانچه نش�انهای از اخالل در دسترس�ی ایران به
امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا به اثبات
برسد ،ایران میتواند مجددا ً تحت عنوان «نقض مفاد دستور
موقت دیوان بینالمللی دادگستری» در الهه اقامه دعوي کند.

سال  ۹۷بود که ایران دو شکایت علیه امریکا در دیوان بینالمللی
دادگس��تری مطرح کرد .یکی از موارد ش��کایت ای��ران مربوط به
مسدود شدن  1/8میلیارد دالر دارایی ایران در امریکا و مورد دوم
علیه اقدام امریکا در اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران بود .ايران
از دادگاه الهه درخواست كرد با توجه به آثار گسترده و جبرانناپذير
تحريمها روي اقتصاد ايران و محدوديتهاي اعالم شده سختتر
آن كشور در مورد اتباع و شركتهاي ايراني ،نسبت به صدور دستور
اقدامات فوري و پيش از رس��يدگي به ماهيت اصل دعوي ،امريكا
را به رعايت توافق برجام ملزم كند .بر این اساس دیوان بینالمللی
دادگستری س��وم اکتبر  2018با اعالم اینکه صالحیت رسیدگی
به شکایت ایران از امریکا به س��بب نقض عهدنامه مودت و روابط
اقتصادی و حقوق کنسولی سال  1955را بین دو کشور دارد ،رأی
به لغو تحریمه��ای دارویی ،غذایی ،بشردوس��تانه و هوایی امریکا
ضد ایران داد.
«عبدالقوي يوسف» رئيس دادگاه الهه در يازدهم مهر  1397اعالم
كرد« :براس��اس تعهدات مصرح در پيمان مودت ،اياالت متحده
بايد به نح��و مقتضي محدوديتهاي اعمالش��ده در زمينه اقالم
دارويي ،بشردوس��تانه ،هوانوردي و كشاورزي بر اساس تصميم 8
مي( 2018براي خروج برجام) عليه اي��ران را رفع كند ».با وجود
این رأی اما همچنان راههای تبادالت مالی و نقل و انتقاالت مالی
برای ایران به دلیل تحریمهای بانکی بسته است و تحریمهای دارو
و کاالهای سالمتمحور همچنان ادامه دارد .این اقدام امریکاییها
مش��کالت متعددی را برای بیماران ایرانی بهوجود آورده و نادیده
گرفتن حقوق اولیه مردم ایران ،خالف اصول اولیه بشریت و خالف
رأی دیوان بینالمللی دادگس��تری اس��ت ،به خصوص حاال که با
همهگیری ویروس کرونا در دنیا کشور ما هم با چالشهای بیشتری
دس��ت و پنجه نرم ميکند و بیماران ایرانی به دلیل مضیقههای
دارویی ناشی از تحریم در رنجند .در چنین شرایطی از منظر حقوق
بینالمللی چه اقداماتی ميتوان انجام داد؟
مستندسازی موارد تحریم دارو برای شکایت نزد الهه
امیرس��اعد وکیل ،دکترای حقوق و عضو هیئت علمي دانشکده
حقوق دانشگاه تهران در پاس��خ به اقدامات حقوقی برای احقاق
حق ایران در دسترسی به امکانات بهداشتی و دارويي به «جوان»
ميگوید« :امریکا همیشه مدعی بوده که آنها تحریمهای دارویی
را اعمال نميکنند .این وظیفه ایران اس��ت که موارد تحریم دارو
از طرف امریکا را مستندس��ازی کن��د و نزد دی��وان بینالمللی
دادگستری نقض دستور موقت از سوی امریکا مورد شکایت مجدد
قرار گیرد .این شکایت ،هزینه سیاسی خالفهای امریکا را بیشتر

ذرهبین
روزهای پایانی اسفند بود که محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
اس�لامي ایران در نامهای به آنتونی��و گوترش دبیرکل

جمهوری
سازمان ملل متحد بر ضرورت لغو تحریمها علیه ایران در شرایطی
که ایران در حال مبارزه همهجانبه با ویروس کرونا است ،تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ایران در این نامه با تأکید بر تروریسم اقتصادی
تصریح کرد« :تحریمهای ثانویه غیرقانونی ایاالت متحده فعالیت
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و مس��تقر در ایران برای واردات
دارو و تجهیزات پزشکی را تقریباً غیرممکن ميسازد و حتی اگر
یک شرکت خارجی حاضر باشد اقالم مورد نیاز را به ایران بفروشد
و ما بهای آن را از طریق داراییهایمان در خارج از کشور بپردازیم،
باز ه��م تحریمهای درهم تنی��ده امریکا در ح��وزه حمل و نقل و
کشتیرانی ،بیمه و بخشهای مالی و بانکی چنین تجارتی را برای
طرفین امکانناپذیر ميکند .این اقدام نه تنها با قطعنامه 2231
شورای امنیت سازمان ملل ناسازگار است بلکه نقض قوانین کلی

ميکند و دولتهای دیگر
هم کمتر با امریکا در این
شرایط همراهی خواهند
کرد».
وی ميافزاید« :در صورت
اثبات اخالل در دسترسی
ایران به امکانات بهداشتی
و دارویی مورد نیاز از سوی
امریکا ،ایران میتواند یک
ب��ار دیگر و این ب��ار تحت
عنوان «نقض مفاد دس��تور موقت دیوان بینالمللی دادگستری»
در الهه اقامه دعوا نماید».
وکیل درباره «مطالبه ایران از س��ازمان ملل جهت فشار بر امریکا
برای برداشتن تحریمهای یکجانبه علیه ایران در شرایط همهگیری
ویروس کرونا» ،با اشاره به اعالم س��ازمان جهانی بهداشت مبنی
بر اینکه ویروس کرونا وارد مرحله «اپیدمي جهانی» ش��ده است،
ميافزاید« :این امر از نگاه حقوق بینالملل ،چند پیامد چشمگیر
حقوقی را در پی دارد که با خود فرصتهایی را نیز در اختیار ایران
قرار میدهد».
پاندمي کرونا

راهکارهای حقوقی در سایه
بنا به تأکید این استاد دانشگاه نخس��تین راهکار حقوقی در سایه
این واقعیت قابل توجیه است که شناسایی وضعیت «همهگیری
جهانی» به این معناست که مقررات بهداشت بینالمللی سازمان
بهداشت جهانی در س��ال  ،۲۰۰۵س��ازمان بهداش��ت جهانی و
همچنین سایر کشورها را متعهد میسازد که با دولت درگیر بیماری
همکاری کنند تا زمینه شیوع بیماری را به حداقل برسانند.
چنانچه کشوری در این راستا به تعهدات بینالمللی خود عمل نکند
همین مقررات بینالمللی بهداش��تی به سازمان جهانی بهداشت
این اختیار را میدهد که در چارچوب راهکارهای دیپلماتیک و اگر
کارساز نبود از طریق فرآیند حل و فصل اختالف داوری ،دو دولت

بینالمللی بشردوس��تانه -که به مثابه جرم علیه بشریت است -و
نیز قرار صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری مورخ  3اکتبر
 2018محسوب ميشود».
بنا به تأکید وی ب��رای نمونه در زم��ان حاضر -و حت��ی پیش از
همهگیری جهانی کرونا -چ��ه در ح��وزه ضدعفونیکنندههای
بهداشتی ،سرنگ یا لوازم تنفسی و چه در کل در حوزه اقالم دارویی
و تجهیزات پزشکی ،واردات ما از اروپا از لحاظ مقدار و ارزش کمتر
از دوره پیش از اجرای کامل برجام در س��ال  2016است .واردات
لوازم استریلکننده پزش��کی از اتحادیه اروپا به تنهایی به میزان
 75درصد کاهش یافته اس��ت .این اقدامات عالوه بر نقض مکرر
مفاد قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل ،مقررات سازمان
بینالمللی هوانوردی ( )ICAOو قوانین بینالمللی بشردوستانه،
خالف قرار صادره توس��ط دیوان بینالمللی دادگستری مورخ 3
اکتبر  2018نيز محسوب ميشود.

بتوانند اختالفات خود را حل و فصل کنند.
این استاد دانشگاه تهران با اش��اره به حق شرط ایاالت متحده در
مورد این مقررات سازمان بهداش��ت جهانی ،ميافزاید« :با عنایت
به این حق شرط هر چند ایران نمیتواند از این مجرا علیه امریکا
دست به اقدام حقوقی بزند ،اما اگر س��ایر دولتهایی که دنبالهرو
تحریمهای ثانویه امریکا هس��تند ،همچنان تحریمهایی را علیه
ایران اعمال کنند که توان این کشور برای مقابله با گسترش بیش
از پیش این بیماری را تحتالشعاع قرار دهد ،در این صورت ایران
ميتواند علیه این کشورها اقامه دعوای کند».
مسئولیت دولتها در تعهد بینالمللی عامالشمول
از نگاه این عضو هیئت علمي دانش��گاه تهران «با اعالم وارد شدن
علمي و
ویروس کرونا به مرحله همهگیری جهانی بر اساس شواهد 
وقایع ،با یک معضل گسترده جهانی روبهرو هستیم و اینجاست که
دومین مالحظه حقوقی شکل میگیرد چراکه تعهدات بینالمللی

چنانچ�ه بت�وان رابط�ه علی�ت مس�تقیم بین
تحریمهای ثانویه امریکا و ش�مار رو به افزایش
مبتالیان و قربانیان کووید  ۱۹برقرار کرد ،در این
صورت افرادی که دارای تابعیت امریکایی باشند
میتوانند در دادگاهه�ای داخلی ایاالت متحده
علیه دس�تور اجرایی رئیس جمه�ور بر مبنای
مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایاالت متحده و
نقض حقوق بشری از جمله حق بهداشت و حیات
طرح دعوي کنند .این افراد میتوانند خواستار
ابطال دس�تور اجرای�ی و س�ایر قوانین مصوب
کنگره امريکا در مورد تحریمهای امریکا شوند

دولتها در این خص��وص دارای ماهیت عامالش��مول بینالمللی
( )erga omnesخواهن��د بود که نقض آنه��ا میتواند برای تمام
اعضای جامعه بینالمللی زیانبار باشد ».وکیل در این باره با اشاره به
نمونه تاریخی همهگیری ویروس ابوال در تعدادي از کشورهای دنیا
در سال  ۲۰۱۴ميافزاید« :شورای امنیت سازمان ملل پیش از این
در قالب قطعنامه  ۲۱۷۷سال  ،۲۰۱۴شیوع بیماری ابوال را به عنوان
تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی شناسایی کرد که در نتیجه،
همه دولتها متعهد به همکاری با دولت درگیر از جمله کنگو شدند
تا با همکاری این کشور مانع گسترش بیشتر آن شوند».
بنا به تأکید وی یکی از جلوههای همکاری بینالمللی در ش��رایط
مش��ابهی که برای ایران در جهت مقابله با ش��یوع کرونا میتوان
قیاس کرد ،از میان برداش��تن تماميتحریمهایی است که نتیجه
آن محدود کردن قابلیتها و توانمندیهای حاکمیت ایران برای
مقابله با این بیماری است.
وکیل ميافزاید« :همچنین بر اس��اس طرح کمیسیون حقوق
بینالملل درباره مس��ئولیت دولتها مورخ  ۲۰۰۱وقتی با یک
تعهد بینالمللی عامالشمول مواجه هستیم ،سایر دولتها مکلف
هستند اقدام خالف دولت ناقض تعهدات بینالمللی عامالشمول
را به رسمیت نشناسند و همچنین با یکدیگر مساعدت و همکاری
کنند تا آثار عمل خالف دولت ناقض خاتمه پیدا کند که این نیز
مبنای دیگری اس��ت برای اینکه تحریمهای نامشروع یکجانبه
بهعنوان عمل خالف بینالمللی مورد حمایت و پشتیبانی سایر
دولتها قرار نگیرد».
هزینههای سیاسی و حقوقی عدم تمکین به حکم الهه
این استاد دانش��گاه تهران با تأکید بر اینکه حامیان امروز تحریم
ایران ،در براب��ر جامعه جهانی برای خود س��رافکندگی ميخرند،
به رأی دی��وان الهه به نفع ای��ران و علیه امریکا اش��اره ميکند و
ميافزاید« :دیوان بینالمللی دادگس��تری در قضیه نقض برخی
مواد عهدنامه مودت ،طی دستور موقتی که صادر نمود ،تصریح کرد
اقالم بشردوستانه اعم از غذا و دارو در زمره تحریمها نمیگنجد و
در هر حال ایاالت متحده باید ش��رایطی را فراه��م کند که امکان
دسترس��ی ایران به این اقالم فراهم باشد و ممانعتی در این زمینه
بهعمل نیاورد».
وی در پاسخ به این سؤال «جوان» که چرا این حکم اجرایی نشد
و چرا احکام دیوان بینالمللی دادگستری ضمانت اجرایی الزم را
ندارد؟ پاسخ ميدهد« :مسلماً الهه به عنوان رفیعترین نهاد حقوقی
جهان دارای شأن باالیی در نظا م و ترتیبات حقوقی بینالمللی است
ن شورای امنیت است .به عبارت دیگر تصمیمات
اما ابزار اجرایی آ 
الهه تنها با پشتوانه حمایتی شورای امنیت ميتواند به اجرا دربیاید.
در این پرونده خاص ه م متأسفانه به لحاظ اینکه خوانده و به عبارتی
محکوم ،امریکایی اس��ت که یکی از اعضای دائميشورای امنیت
است ،اگر قرار باشد ایران برای الزامامریکا به اجرای مفاد این حکم
به شورای امنیت متوسل شود حتماً امریکا اقدا م به وتو خواهد کرد.
اما این عدم تمکین به حکم دیوان بینالمللی دادگستری برای این
کشور هزینههای سیاسی و حقوقی بسیار زیادی به همراه دارد».
بنا به تأکید دکتر وکیل ،هماکنون هم چنانچه نشانهای از اخالل
در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی
امریکا به اثبات برس��د ،ایران میتواند مجددا ً تحت عنوان «نقض
مفاد دس��تور موقت دیوان بینالمللی دادگستری» در الهه اقامه
دعوي کند.
این وکیل دادگس��تری تصریح ميکند« :عالوه ب��ر اینها چنانچه
بتوان رابطه علیت مستقیم بین تحریمهای ثانویه امریکا و شمار رو
به افزایش مبتالیان و قربانیان کووید  ۱۹برقرار کرد ،در این صورت
افرادی که دارای تابعیت امریکایی باشند میتوانند در دادگاههای
داخلی ایاالت متحده علیه دستور اجرایی رئیس جمهور بر مبنای
مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایاالت متحده و نقض حقوق بشری
از جمله حق بهداشت و حیات طرح دعوي کنند .این افراد میتوانند
خواستار ابطال دستور اجرایی و سایر قوانین مصوب کنگره امريکا
در مورد تحریمهای امریکا شوند.
به گفته این حقوق��دان ،متناظر با همین رویک��رد در دادگاههای
داخلی ایران نیز قانون ماده واحده صالحیت محاکم دادگس��تری
درباره مس��ئولیت مدنی دول خارجی اصالحیه سال  ،۱۳۹۰این
امکان را به قربانیان اعمال خالف حقوق بینالملل ایاالت متحده
میدهد که علیه این دولت و مقامات رسميآن اقامه دعوي کنند و
در آینده احکام صادره از محل اموال احتمالی توقیفی ایاالت متحده
قابل اجرا خواهد بود.
وکیل تأکید ميکند« :ین راهکارها و مبانی استداللی حقوقی غیر از
ساز و کارهای حقوق بشری موجود در نظام ملل متحد و معاهدات
بینالمللی حقوق بشری است که فاقد ابزار ضمانت اجرایی حقوقی
هستند و اساساً به گزارش نهادهای ناظر بینالمللی در مورد نقض
پارهای از حقوق بشری خالصه میشوند».
افزایش انتقادهای جهانی از امریکا
آثار حقوقی و سیاس��ی تمکین نکردن امریکا به رأی دادگاه الهه
برای لغو تحریم کاالهای بشردوس��تانه و دارو و کاالهای پزشکی
با ش��یوع ویروس کرونا و بروز حال��ت فوقالعاده در دنیا بیش��تر
خودنمایی ميکند.
«سیسیتیوی» تلویزیون چین گزارش کرد انتقادهای بینالمللی
از امریکا به دلیل تحریمهای سرس��ختانه علیه ایران و جلوگیری
از معامالت مرتبط با دارو و اقالم پزش��کی با تهران افزایش یافته
است.
انتقادهای شدید از امریکا باعث ش��ده این روزها برخی مقامهای
امریکایی لحن خ��ود را در قبال تحریمهای ای��ران تغییر دهند به
طوری که «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور از احتمال بازنگری
در این تحریمها خبر داده است.
در همین حال س��ختگیریهای بس��یار ش��دید دول��ت امریکا،
بدرفتاریها و عملکرد وزیر خارجه آن کشور بهخصوص در زمینه
«تروریسم پزشکی و دارویی علیه ایران» آنقدر انزجارآمیز بوده که
حتی «جکسون دایهل» سرمقالهنویس واشنگتن پست در وصف او
آورده است« :برخورد پمپئو در جریان همهگیری ویروس ،او را به
بدترین وزیر خارجه طول تاریخ امریکا تبدیل کرده است».
او نوش��ت :حتی نزدیکترین متح��دان امریکا نظیر انگلس��تان
خواستار کاهش تحریمها برای ارسال مواد پزشکی و دارو و دیگر
اقالم برای  ۸۰میلیون ایرانی هستند ولی وزیر خارجه امریکا حتی
کرونا را به ابزاری برای فشار حداکثری بر ایران تبدیل کرده است و
فکر میکند از این کار چه نتیجهای میگیرد.

نشر اکاذیب در روزهای کرونایی

این روزها با گسترش ویروس کرونا شایعات ،گمانهزنیها و خبرهای
دروغین در این خصوص نیز گسترش یافته است به گونهای که به گفته
یکی از مسئوالن وزارت بهداش��ت ،سرعت انتشار شایعات و خبرهای
ناصحیح درباره این ویروس بیشتر از سرعت انتشار خود ویروس بوده
است .گویا هر کس خبری عجیبتر و ناامیدکنندهتر بدهد ،گوی سبقت
را از سایر رقیبان ميرباید.
درخصوص خطرناک بودن ویروس کرونا هیچ شکی نیست ،اما بنا به
گفته پزشکان و برخی مسئوالن وزارت بهداشت ،این ویروس نسبت
به خیلی از ویروسهای شناخته ش��ده و مشابه خطر کمتری دارد و
با رعایت موازین بهداش��تی ميتوان جلوی ابتال به آن را گرفت و در
حال حاضر تعداد زیادی از هموطنان عزیزم��ان بهبود یافتهاند و از
بیمارستان مرخص شدهاند .با این حال ،ترس ناشی از انتشار ویروس
کرونا بر همگان س��ایه افکن��ده و خواب راحت را از چش��مان مردم
ربوده است .برخی سلبریتیها نیز «قوز باال قوز» شدهاند و با انتشار
خبرهایی وحشتناک و آمارهایی فاجعهبار درباره تعداد مبتالیان به
ویروس کرونا و قربانیان ناشی از آن ،بر ترس و واهمه مردم ميافزایند؛
خبرهایی که از بنیان دروغ است و آمارهایی که وزارت بهداشت آن
را تکذیب ميکند.
به نظر ميرسد این دسته از س��لبریتیها به جای آنکه دغدغه حفظ
سالمتی و جان مردم را داشته باش��ند ،ميخواهند با انتشار خبرها و
آمارهایی عجیب ،از کمآوازه شدن خود در این ایام موسوم به «روزهای
کرونایی» جلوگیری کنند؛ آوازه و شهرتی که به قیمت ترس مستمر
عمومي تمام ميشود .به همین

مردم ،سلب آسایش و تشویش اذهان
دلیل نیز برخی مس��ئوالن دستگاه قضا نس��بت به این گونه اقدامات
نابهنجار واکنش نش��ان دادهاند .در این میان برای برخی سؤال پیش
ميآید که مگر انتش��ار اخبار دروغین ،جرم است؟ پاسخ به این سؤال
را باید در قانون مجازات اسالميو قانون جرایم رایانهای جست .ماده
 18قانون جرایم رایانهای مقرر داشته« :هر کس به قصد اضرار به غیر
يیا مقامات رسمی ،به وسیله سامانه رایانهای
یا تشویش اذهان عموم 
یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد،
یا با همان قصد اعمالی را بر خالف حقیقت ،رأساً یا به عنوان نقل قول،
به شخصی حقیقی یا حقوقی به طور صریح يا تلویحی نسبت دهد ،اعم
از این که از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی به دیگری وارد
شود یا نشود ،افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از 91
روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریال تا 40
میلیون ( )40.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
ماده  698بخش تعزیرات قانون مجازات اس�لامي نی��ز مقرر نموده:
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تش��ویش اذه��ان عموميیا مقامات
رسمی ،به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراس�لات یا عرایض یا گزارش یا
توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی ،با امضا ی��ا بدون امضا اکاذیبی را
اظهار نماید یا با همان مقاصد ،اعمالی را بر خالف حقیقت رأس��اً یا به
عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسميتصریحاً
یا تلویحاً نس��بت دهد ،اعم از اینکه از طریق مزبور ب��ه نحوی از انحا
ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ،عالوه بر اعاده حیثیت در
صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شالق تا  74ضربه
محکوم شود».
چنانکه مشاهده ميشود ،جرم نشر اکاذیب بر اساس اینکه از چه طریقی
صورت گرفته ،دارای مجازاتهای متفاوتی است؛ اگر این عمل از طریق
س��امانه رایانهای یا مخابراتی صورت گرفته باشد ،شخص مرتکب ،به
مجازات مندرج در ماده  18قانون جرایم رایانهای محکوم ميشود و اگر
این جرم از طریق نامه ،شکوائیه ،مراسالت ،عرایض ،گزارش و توزیع
اوراق چاپی یا خطی ارتکاب یافته باش��د ،شخص مرتکب ،به مجازات
مندرج در ماده  698قانون مجازات اسالميمحکوم خواهد شد.
الزم به ذکر است سلبریتیهاي مورد اشاره وقتی به جرم نشر اکاذیب
مس��تحق مجازات هس��تند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان
يرا داشته باشند و در صورت فقدان این قصد،
عمومي یا مقامات رسم 

بنا به تصریح صدر دو ماده فوقالذکر ،مجازاتی اعمال نميشود.
از نکات جالب توجه آن است که نشر اکاذیب ،جرم مطلق است؛ یعنی
اگر مث ً
ال سلبریتیهای مورد اش��اره حتی موفق به وارد کردن ضرر به
کسی هم نشوند ،در صورت وجود سایر شرایط مندرج در قانون ،باز هم
قابل مجازات هستند.
انتش��ار اخبار دروغین درباره کرونا و واکنش مس��ئوالن در قبال آن،
اختصاص به کش��ور ما ن��دارد و در برخی کش��ورهای دیگر نیز وضع
مشابهی وجود داشته است؛ به عنوان مثال ،پلیس اندونزی در بیانیهای
از محکومیت پنج تن از اتباع این کشور به شش سال حبس خبر داد.
این افراد در شبکههای اجتماعی دروغها و اخبار جعلی متعددی درباره
شیوع ویروس کرونا منتشر کرده بودند.
*دکترای حقوق عمومی
مدرس دانشگاه و فعال در حقوق رسانه

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب میشوند؟
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب
آن برای بیمهش��ده اتفاق میافتد .مقصود از حین انجام وظیفه ،تمام
اوقاتی است که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها
و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه
کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارس��تان یا ب��رای معالجات درمانی و
توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمهش��ده از منزل به کارگاه جزو
اوقات انجام وظیفه محسوب میشود مشروط بر اینکه حادثه در زمان
عادی رفت و برگش��ت به کارگاه اتفاق افتاده باش��د .حوادثی که برای
بیمهشده حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان
اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.

