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شماره 5347

حقوق بشر

اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در استفاده حداکثری
از ظرفیت حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران
تا آثار منفی تحریم های یکجانبه بر حقوق بشر مردم را بررسی و
گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش کند؛ در
جریان این سفر ،گزارشگر ویژه با مسئولین و نمایندگان  ۳۰وزارت
خانه و دستگاه اجرایی شامل دبیر ستاد حقوق بشر ،وزیر امور خارجه،
وزیر کشور ،وزیر دادگستری ،معاون زنان و خانواده رئیس جمهور
دیدار و در مورد آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از
حقوق بشر در ایران گفتوگو کرد».
«غریب آبادی» ،افــزود« :وی عالوه بر بازدیــد از برخی مراکز
درمانی و دارویی ،با نمایندگان دستگاه های متولی در حوزه های
بهداشــت ،دارو ،غذا ،هوائی ،بیمه ،بانک ،حمل و نقل ،مســکن،
انرژی ،کشــاورزی ،اقتصــاد ،میراث فرهنگی و گردشــگری،
پناهندگان ،مدیریت بحران ،کار و تامین اجتماعی ،زنان ،کودکان،
بهزیستی ،هالل احمر ،ورزش و همچنین اساتید دانشگاه ،سازمان
های مردم نهاد ،بخش خصوصی ،بیماران تاالسمی ،بیماران پروانه
ای و جانبازان شــیمیایی نیز دیدار و از نزدیک با آنان گفتوگو و
جنبه های مختلف آثار و تبعات تحریم های یکجانبه علیه حقوق
ملت ایران را بررسی کرد».

خبر

نگاهی به کشتارسیاهپوستانبدست
پلیسآمریکا

شمار افرادی که در آمریکا به دست پلیس این کشور کشته میشوند روندی
افزایشی داشته و از مرز هزار نفر در سال فراتر رفته است.
پلیس در آمریکا بیش از پلیس هر کشور دیگری مردم را میکشد؛ عالوه بر
این ،به نظر میرســد این روند رو به افزایش است و در سال  ۲۰۲۱بیشترین
تعداد قتلهای پلیس (هزار و ۱۴۴نفر) ثبت شده است.
به گزارش « ،»worldpopulationreviewآمارهای منتشر شده
حاکی از آن است که در سال  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸ساالنه بیش از  ۹۰۰نفر به دست
پلیس آمریکا کشته شدهاند .این رقم برای سال  ۲۰۱۹از مرز هزار نفر فراتر
رفته و در سال  ۲۰۲۱به هزار و  ۱۴۴نفر رسیده است .در سال جاری میالدی
نیز تاکنون حدود ۵۰۰نفر به دست پلیس آمریکا کشته شدهاند.
اگرچه از سال ۲۰۱۷تا ،۲۰۲۱پلیس در آمریکا تعداد بیشتری از سفیدپوستان
را نسبت به سیاهپوســتان ،اسپانیاییها یا هر اقلیت دیگری کشته است اما
سفیدپوستان همچنین درصد بسیار بیشــتری از کل جمعیت این کشور را
نسبت به افراد از هر نژاد یا قوم دیگری تشکیل میدهند.
وقتیتعدادقتلهاباتعدادکلیآمریکاییهاازهرنژادیاقومیمقایسهمیشود،
مشخص میشود که احتمال کشته شدن سفیدپوستان در جریان برخورد
پلیسنسبتبهسیاهپوستان،اسپانیاییتبارهاوسایراقلیتهابسیارکمتراست.
در نهایت ،سیاهپوســتان تقریب ًا  ۱۳درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل
میدهند ،اما ۲۵تا ۲۷درصد از افرادی که توسط پلیس کشته میشوند از این
گروه اقلیتی هستند .این موضوع باعث میشود سیاهپوستان ۲.۹برابر بیشتر
از سفیدپوستان در دست پلیس جان خود را از دست بدهند.
یکی از نگران کنندهترین مسائلی که پس از تیراندازی به «مایکل براون» در
میسوری طی سال  ۲۰۱۴آشکار شد ،فقدان یک پایگاه داده ملی جامع برای
ردیابیتیراندازیهایپلیسبود.پلیسآمریکادرنیمدههگذشتهساالنه۴۰۰
تا ۵۰۰آمریکایی سفیدپوست را کشته است؛ در مورد سیاهپوستان آمریکایی،
میانگین ساالنه بین ۲۵۰تا ۲۸۰کشته در سال است.
به نسبت جمعیت ،سیاهپوستانی که از سوی پلیس آمریکا کشته میشوند
بسیاربیشترازسفیدپوستانهستند.

غرب ،اوکراین را قربانی
جنگ نیابتی خود با روسیه کرده است

کارشناسان امور دفاعی معتقدند که اوکراین درگیر یک جنگ نیابتی از سمت
آمریکا و غرب علیه روسیه است.
خبرگزاری میزان – در فوریه ،روســیه پس از درخواســت کمک از سوی
جمهوریهای دونتسک و لوهانســک ،عملیات نظامی خود را در اوکراین
آغاز کرد .به گزارش «اســپوتنیک» ،در پی این عملیات ،کشورهای غربی
تحریمهای جامعی را علیه روسیه وضع کرده و در عین حال حمایت نظامی از
اوکراین را گسترش دادهاند .نیروهای مسلح روسیه و نیروهای دونباس در
حال پیشروی هستند و طی هفتههای گذشته چندین شهر را در جمهوریها
دونتسک و لوهانسک آزاد کردهاند.
همزمان نیروهای اوکراینی شهرهای دونباس را با آتش توپخانه هدف قرار
میدهند«.والدیمیرپوتین»،رئیسجمهورروسیهتاکیدکردکهاوکراینباید
غیرنظامی و نازی زدایی شود.
خمپارهباران دونتسک توسط نیروهای اوکراینی
مقامات جمهوری دونتسک اعالم کردند که نیروهای اوکراینی طی ساعات
گذشته ۲۰راکت را به شهرهای دونتسک شلیک کردهاند.
کمک  ۱۲.۲۸میلیون دالری انگلیس برای تعمیر راه آهن
اوکراین
دفتر «بوریس جانسون» ،نخســت وزیر انگلیس اعالم کرد که این کشور
حدود  ۱۲.۲۸میلیون دالر برای تعمیر زیرساختهای راه آهن اوکراین که
برای اطمینان از تامین غالت الزم است ،اختصاص خواهد داد.
اوکراین ،قربانی جنگ نیابتی غرب علیه روسیه
کارشناسان امور دفاعی عنوان کردهاند که حضور افسران CIAو کماندوهای
آمریکاییدراوکرایناینموضوعراثابتمیکندکهاوکرایندرگیریکجنگ
نیابتی از سمت آمریکا و غرب علیه روسیه است.
حمایت گروه  ۷از اوکراین تا هر زمان که طول بکشد
گروه  ۷بر اساس پیش نویس بیانیه نشست جاری خود که توسط بلومبرگ
مشاهده شده است ،متعهد خواهد شد که از اوکراین به هر شکل ممکن «تا
زمانی که طول بکشد» حمایت کند.

کانادا ،قتلگاه زنان بومی

بحران مرگ و قتل زنان بومی ،ضرورت تامین مسکن و امنیت برای آنها را
بیش از هر زمان دیگری تشدید کرده است.
کشف بقایای جسد یک زن  ۵۳ساله در استان «مانیتوبا» در خارج از مزرعه
ای در شهر «وینیپگ» ،شمار زنان بومی را که در یک ماه گذشته در شرایط
نامناســبی مرده یا به قتل رسیدند ،به رقم پنج رساند .دلیل مرگ این زن بی
خانمان هنوز مشخص نشده است.به گزارش سی بی سی ،در یک ماه گذشته
پنج زن بومی در استان مانیتوبا کانادا جان خود را از دست دادند که سه مورد از
آنها بر اثر قتل بود .براساس تحلیلی که « »The Canadian Press
از قتلهای گزارش شده توسط پلیس کانادا انجام داد ،از ژوئن– ۲۰۱۹زمانی
کهتحقیقاتملیزنانودخترانبومیمفقود وکشتهشدهگزارشنهاییخود
را منتشر کرد – دستکم ۱۱زن و دختر بومی در «وینیپگ» به قتل رسیدند.
کارشناســان خواهان اقدامهای فوری برای تامین امنیت و مسکن زنان و
دختران بومی در شهر «وینیپگ» هستند .در حالی که درخواستها از «اتاوا»
برای بررسی و مبارزه خشونت علیه زنان و دختران بومی در پی کشف جسد
دختر بومی  ۱۵ساله در یک رودخانه در سال  ،۲۰۱۴افزایش یافت ،آن چه در
عمل رخ داده ،خطر بیشتر برای زنان و دختران بومی است« .اتاوا» تاکنون
بودجههای ادعایی در نظر گرفته شده برای این موضوع را ارائه نکرده است.

زجرکش کردن اعدامیها در آمریکا

موضوع اعدام با تزریق کشنده در آمریکا به دلیل رنج و دردی که محکومین به
اعدامبااینروشبایدتحملکنند،بهکانونبحثدراینبارهتبدیلشدهاست.
اعدام با تزریق کشنده که در شماری از ایالتهای آمریکا به عنوان تنها روش
اجرای حکم اعدام شناخته شده  ،از سوی محکومین به اعدام ،وکالی آنها و
سازمانها و گروههای حقوق بشری مورد انتقاد شدید بوده است و این روزها
با چالشهای قانونی و حقوقی مواجه شده است .به گزارش « verdict.
 ،»justiaروش اعدام با تزریق کشنده که تصور میشد انسانی ترین روش
اعدام در آمریکا باشد ،به مشکل سازترین نوع اجرای حکم اعدام مبدل شده
است.بههمیندلیلمحکومانبهاعدامدرسراسر آمریکا قانوناعدامباتزریق
کشندهرابهچالشمیکشندودرصورتوجودگزینهجایگزینیمانندصندلی
الکتریکی یا جوخه تیراندازی ،آنها را انتخاب میکنند.
دربرخیازایالتها،شواهدیمبنیبرمرگدردناکناشیازتزریقموادکشنده
بهتعطیلیاتاقهایاعداممنجرشدهاست؛بهعنوانمثال،ایالت«کالیفرنیا»از
سال ۲۰۰۶تاکنون اعدام با تزریق کشنده را اجرا نکرده است.
دلیل این امر ،شکایتی علیه این نوع اعدام بود که حقایق نگران کننده ای را در
مورد اعدام با تزریق کشنده در این ایالت افشا کرد.

اســتفاده از ظرفیت حضور گزارشگر ویژه ســازمان ملل در امور
تحریمها را میتوان از اقدامات مهــم معاونت امور بین الملل قوه
قضاییه و ستاد حقوق بشر طی یک سال گذشته عنوان کرد.
خبرگزاری میزان – «آلنا دوهان» ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در
امور اقدامات قهری یکجانبه ســفری  ۱۱روزه به ایران داشت و به
واسطه دیدارهایی که در این سفر با نمایندگان دستگاههای دولتی،
بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی مختلف داشت ،از تاثیر
تحریمها مطلع شد.
«دوهان» در پایان ســفر خود در یک نشســت خبــری با حضور
رســانههای داخلی و بینالمللی حضور پیدا کرد و به تشــریح سفر
خود به ایران پرداخت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین بیانیهای را در پایان سفر خود
منتشــر و در این بیانیه بر آثار زیانبار تحریمهای یکجانبه آمریکا
اشاره کرد.
این سفر و استفاده حداکثری از ظرفیت آن از جنبههای مختلف قابل
بررسی است و بار دیگر نشــان داد که با وجود ادعاهای بیاساس
مقامهــای آمریکا مبنی بر اینکه دارو ،تجهیزات پزشــکی و دیگر
وسایل از تحریم مستثنی هستند ،اما عمال واردات این اقالم به دلیل
تحریم غیر ممکن شده و بیماران بسیاری به همین دلیل جان خود
را از دست دادند.
مصوبه شورای حقوق بشــر سازمان ملل در سال
۲۰۱۴
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال  ۲۰۱۴سازوکار گزارشگر
ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد
از حقوق بشر را طی قطعنامه به تصویب رساند؛ کشورهای غربی هر
سال به این قطعنامه رای مخالفت میدهند.
اهداف سفر دوهان به ایران
نماینده ویژه سازمان ملل طی سخنانی در مورد سفر خود به ایران،
تاکید کرد که تمام تالش خود را برای پوشش دادن همه طبقات و
بخشهای جامعه که تحت تاثیر اقدامهای قهری یکجانبه شامل
تحریمهــای ثانویه و پیروی بیش از حد از تحریمها قرار گرفتهاند،
به کار میگیرد.
بیانیه سازمان ملل درباره سفر دوهان به ایران
اوایل اردیبهشت بیانیهای در وبسایت سازمان ملل مبنی بر سفر
گزارشگر ویژه امور تحریمها به ایران منتشر شد؛ در این بیانیه اشاره
شــد که وی ســفری  ۱۱روزه از  ۱۷تا  ۲۸اردیبهشت ماه به ایران
خواهد داشت.
بیانیه ســازمان ملل هدف سفر گزارشــگر ویژه را تحقیق درباره
آثار تحریمهای یکجانبه بر حقوق انســانی شهروندان در ایران
اعالم کرد.
در همین حال «دوهان» نیز در صفحه توییتری خود از سفر به ایران
خبر داد و نوشــت که بازدید از ایران برای ارزیابی تأثیر تحریمهای
یکجانبه بر حقوق بشر از تاریخ  ۷تا  ۱۸می  ۲۰۲۲انجام خواهد شد.
تشریح سفر گزارشــگر ویژه سازمان ملل از زبان
معاون امو بینالملل قوه قضاییه
«کاظم غریب آبادی» ،معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد
حقوق بشر همچنین اواسط اردیبهشت ماه برنامههای سفر گزارشگر

ویژه سازمان ملل به ایران را تشریح کرد.
«غریب آبادی» ،گفت« :ســفر گزارشگر ویژه فرصتی است برای
آشنایی وی با تاثیر مخرب تحریمها بر مردم ایران».
وی اظهار داشــت« :پیرو درخواست گزارشــگر ویژه برای سفر به
ایران و پذیرش این درخواست از ســوی ما ،خانم دوهان از تاریخ
 ۱۸اردیبهشت ،سفری  ۱۱روزه به جمهوری اسالمی ایران خواهد
داشت».
معاون امور بیــن الملل قوه قضاییه همچنین بیان کرد« :ماموریت
اصلی خانم دوهان ،بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره
مندی مردم از حقوق بشر است و در این راستا ،دیدارهای مختلفی
را با نمایندگاه دستگاه های دولتی ،بخش خصوصی و سازمان های
غیردولتی انجام خواهد داد؛ گزارشگر ویژه همچنین از برخی مراکز
نیز بازدید به عمل خواهد آورد».
واکنش حامیان تحریم به سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران
حامیان تحریمها علیه ایران در پی انتشار خبر سفر نماینده سازمان
ملل به کشــورمان ،به این موضوع واکنش نشــان داده و به تکرار
اظهارات نخ نما شده پرداختند.
همچنین مقامهای سابق و فعلی آمریکا از جمله افرادی بودند که به
این تحریمها واکنش نشان دادند.
سفر دوهان به ایران به منظور بررسی آثار تحریمهای ظالمانه آمریکا
علیه مردم ایــران با واکنش منفی و عصبانیت عناصر ضدانقالب و
ضدایرانی مستقر در کشورهای غربی همراه شد؛ در واقع این عناصر
که نفع خود را در اعمال هر چه بیشــتر تحریمهــا به مردم ایران
میبینند و به نوعی کاسبان تحریم مردم ایران و کارگزاران تروریسم
اقتصادی آمریکا علیه ایرانیان هستند ،از زمان اعالم خبر سفر خانم
دوهان به ایران با دستپاچگی تمام به تخطئه این سفر پرداختند.
یکی از این عناصرضدایرانی که طی مدت اخیر نسبت به سفر خانم
دوهان به ایران واکنش هیستریک نشان دا د «شیرین عبادی» بود؛
از او با عنوان حامی حقوق تروریســتها یاد میشود و سالهاست
در ظاهر به اســم دفاع از حقوق بشر و در اصل به عنوان یک عنصر
سیاسیکار تحت حمایتهای مالی کانونهای مشخص غربی قرار
دارد؛ این چهره ضدایرانی در نامهای به «میشــل باچله» ،کمیسر
حقوق بشر سازمان ملل ،خواهان آن شــد که سفر «آلنا دوهان»،
گزارشــگر ویژ ه در امور تحریمهای یکجانبه به ایران لغو شود تا
مبادا جهانیان نسبت به تروریســم اقتصادی اعمال شده از ناحیه
اربابانش به مردم ایران آگاه شوند.
اما عالوه بر عناصری ضدایرانی نظیر شــیرین عبادی ،شبکههای
رسانهای ضدانقالب نظیر «بیبیسی فارسی» و «اینترنشنال» نیز
در مواجهه با سفر«آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر
بررســی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه به ایران به استیصال و
هذیان گویی افتادند.
شبکههای رسانهای مزبور که تحت حمایت مالی و لجستیکی دربار
ســعودی و کانونهای صهیونیســتی قرار دارند و عمده هدفشان
تهدید امنیت روانی و فیزیکی مردم ایران است ،طی سالهای اخیر
به بازوان اصلی عملیات روانی علیه مردم ایران تبدیل شدهاند و در
پمپاژ اخبار دروغ برای تســهیل اعمال تحریمها علیه مردم ایران،
اهتمامی تمام داشــتند؛ به عنوان مثال مسئوالن و دستاندرکارن
تحریم ایران در هیئت حاکمه آمریکا برای توجیه تروریسم اقتصادی
خود علیه مردم ایران و وضع تحریمهایی که دســتیابی ایرانیان به
دارو و مواد غذایــی را مختل میکند از بنگاههای خبرپراکنی نظیر
«بیبیسی فارسی» و «اینترنشنال» بهره میگیرند.
نشست خبری «دوهان» با حضور رسانههای داخلی و بینالمللی

«آلنا دوهان» در پایان ســفر خود به ایران در یک نشســت خبری
حاضر شد و ضمن تشریح ابعاد سفر خود به پرسشهای خبرنگاران
پاسخ داد.
«دوهان» ،بــا بیان اینکه با تحریمها موضــوع تحصیل فرزندان
پناهندگان و تامین ســامت آنها نیز تحت تاثیــر قرار می گیرد،
اظهار داشت« :وقتی درآمد دولت بر اثر تحریمها کم شده و نتواند
صادرات انجام بدهد ،موضوع های وابسته به این درآمدها متاسفانه
آسیب میبینند».
وی ادامه داد« :برخی از خدماتی که به اتباع خارجی ارائه میشد بر
اثر تحریمها دچار مشکل شده ،صنعت گردشگری دچار مشکل شده
و فعالیت بانکها به مشکل خورده است».
گزارشگر ســازمان ملل در بخش دیگری با اشــاره به اینکه تاثیر
تحریمها بــر اقتصاد و همه مردم خواهد بــود ،بیان کرد« :من در
گزارش کتبی ،جزئیات را گفتهام و جزئیات بیشتر در گزارش نهایی
به شورای حقوق بشر آمده است».
گزارش آلنا دوهان در پی سفر به ایران
وب سایت رسمی ســازمان ملل در پی این سفر ،گزارش گزارشگر
ویژه سازمان ملل را درباره تحریمهای یکجانبه و ثانویه علیه ایران
منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است :به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان
ملل متحد ،مجموعه پیچیده تحریمهــای یکجانبه علیه ایران،
همراه بــا تحریمهای ثانویه علیه افــراد و نهادهای ثالث ،رعایت
افراطی تحریمها و اتخاذ سیاســتهای به صفر رساندن ریسک
توســط برخی شرکتها و مؤسســات مالی ،چالشهای انسانی و
اقتصادی موجود را تشــدید کرده و بر زندگی مردم ،به ویژه آسیب
پذیرترین اقشار جامعه ،تأثیر منفی گذاشته است.
این بیانیه میافزاید :آلنا دوهان ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از
حقوق بشر ،در پایان سفر  ۱۲روزه خود به ایران گفت که از بیماران
مبتال به بیماریهای خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکالتی
که در دسترســی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن
روبرو هستند ،روایتهای غم انگیزی شنیده است.
او اظهار داشــت« :من به شــدت نگران عواقب تهدیدکننده جان
انسانها هستم که ناشی از هزینههای سرسامآور دارو و تجهیزات
پزشــکی تخصصی و در موارد خاص ،موجــود نبودن آنها به دلیل
محدودیتهــای تجاری و مالی ناشــی از تحریمها اســت .بنا به
گزارشهایی که دریافت کــردم ،این وضعیت به علت عدم تمایل
شرکتهای خارجی به عرضه این کاالها است ،که دلیل آن نیز بیم
آنها از عواقب احتمالی این کار از جمله تعقیب کیفری و مجازاتهای
مالی است».
«دوهان» ،افزود« :تحریمهای اعمال شــده بر بخشهای حیاتی
اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکتهای ملی ایران،
منجر به کاهش شــدید درآمدهای دولت ،افزایش تورم ،گسترش
فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساســی نیازمندان در این
کشور شده است».
تشریح سفر دوهان از زبان دبیر ستاد حقوق بشر
«کاظم غریب آبادی» ،معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد
حقوق بشر ،طی مصاحبه ای درخصوص بازدید گزارشگر ویژه آثار
منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر از ایران ،گفت« :خانم
النا دوهان به دعوت ستاد حقوق بشر بازدیدی  ۱۱روزه از ایران داشت

نتایج سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران
گزارشگر ویژه ســازمان ملل نزدیک به دو هفته در ایران بود و با
مراکز گوناگونی آشنا شــد که تحت تاثیر تحریمهای یکجانبه و
ظالمانه آمریکا و غرب قرار گرفتهاند.
آمریکا با وجودی که ســازمان ملل تحریمها علیــه ایران را به
واسطه برجام برداشته اما با خروج از آن سعی کرد تا به تحریمهای
اقتصادی که شامل تحریمهای پزشکی و دارویی نیز میشود ،ادامه
دهد و به اصطالح به فشارهای حداکثری خود علیه ایران بیفزاید.
گزارشگر ویژه ســازمان ملل ،تحریمهای آمریکا را نقض قوانین
بینالمللی توصیف کرد و این اتفاق برای آمریکا خوشــایند نبود
به همین خاطر ســعی کرد تا در رسانههای خود خط تخریب او و
گزارشها و بیانیه منتشر شده را در پیش بگیرد.
اما آنچه عیان است با حضور نماینده سازمان ملل همه آنها برای
افکار عمومی جهان آشکارتر شد تا دنیا متوجه شود که آمریکا علیه
ایران چه جنایاتی را مرتکب شده است.
تاکید مجدد دوهان بــر تاثیر تحریمها بر مردم ایران؛ «تحریمها
باعث مرگ مردم شده است ،قانع کننده ترین دلیل ،عدم دسترسی
به دارو است»
«دوهان» اخیــرا در مصاحبه اختصاصی هفته نامه فرانســوی
ی ُکشند» بار
«لوپوئن» تحت عنوان «آری ،در ایران تحریمها م 
دیگر تاکید کرد« :تاثیر این تحریم ها در ایران با سایر کشورهای
دیگر تحت تحریم که من از آنها بازدید کردم ،همچون زیمبابوه یا
ونزوئال ،متفاوت بود؛ برای مثال ،ایران دارای یک سیستم بهداشتی
و آموزشی نسبت ًا توسعه یافته است؛ به همین دلیل است که در این
زمینه این کشور مانند ونزوئال متحمل تاثیر بسیار زیاد تحریم ها
نشده اســت؛ ازســویی ایران از نظر تولید داخلی مواد غذایی نیز
خودکفا است ،به همین دلیل است که من بعنوان مثال افرادی را در
ایران ندیدم که مث ً
ال فقط یک بار در روز غذا بخورندغ با این حال
تاثیرات فراوانی را بواسطه تحریم ها بر زندگی ایرانیان ،از جهات
مختلف مشاهده کردم».
وی افزود« :تحریمها باعث مرگ مردم شده است و چندین مورد
در گزارش من آمده است؛ قانع کننده ترین دلیل ،عدم دسترسی
به دارو اســت؛ بله ،ایران بیش از  ۹۰درصد داروهای خود را تولید
میکند ،اما متأســفانه برای این کار نیاز به تهیه کردن مواد اولیه
از خارج است».
نظر کارشناسان درباره سفر دوهان به ایران
کارشناسان داخلی و خارجی سفر دوهان به ایران را مثبت ارزیابی
و استفاده از ظرفیتهای این سفر را از سوی معاون امور بین الملل
قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر مهم ارزیابی کردند.
«محسن پاک آیین» ،کارشناس مســائل بینالملل و دیپلمات
پیشین کشورمان ،در مصاحبه با خبرگزاری میزان ،میگوید« :در
ارتباط با موضوع گزارش خانم آلنا دوهان ،گزارشگر سازمان ملل
در امور تحریمها که به ایران سفر کرد باالخره برخی از گزارشگرها
نمیتوانند حقایق را پنهان بکننــد و برخی هم که دارای انصاف
بیشتری هستند سعی میکنند که راجع به تأثیرات منفی اقدامات
یکجانبــه قهرآمیز آمریکا و تحریم ایــران به خصوص در حوزه
پزشکی و دارویی و غذایی مسائلی را ارائه دهند و در واقع از حقوق
مردم ایران به عنوان دفاع از حقوق بشر حمایت کنند».
«محسن پاک آیین» ،ادامه داد« :دوهان در جریان تأثیرات منفی
تحریمها قرار گرفت و اعالم کرد که تحریمهای یکجانبه اولیه و
ثانویه و همچنین تهدید بر اعمال تحریمها وضعیت حقوق بشــر
را به خطر انداخته و به خصوص عدم ورود دارو به ایران مشکالت
جدی برای مردم ایران ایجاد کرده است».
«امیر علی ابوالفتح» ،کارشناس مسائل بین الملل نیز با اشاره به
سفر «دوهان» به ایران ،به خبرگزاری میزان گفت« :بررسی آثار
مخرب تحریمها بر زندگی شــهروندان و بیماران بخش برجسته
گزارش وی هستند؛ تاثیر سوء تحریمها بر وضعیت بیماران نوعی
جنایت است که از لحاظ حقوق بشری نکته قابل توجهی محسوب
میشود».

رئیس یک تشکل مردم نهاد حقوق بشری:

دلگرمی ایرانیان خارج از کشور ازپیگیری پروندههای ایشان در خارج ،از سوی قوه قضاییه

رئیس یک تشکل مردم نهاد حقوق بشری میگوید که ســفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور
تحریمها به ایران را میتوان یکی از اقدامهای ارزنده معاونت بینالملل قوه قضاییه و ســتاد حقوق
بشر توصیف کرد.

«محمد واحدی» ،رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا در گفتگو با خبرگزاری میزان ضمن اشاره
به اقدامات معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر درباره تسهیل روند ورود ایرانیان خارج از
کشور ،گفت« :طی سالهای گذشته رسانههای معاند با ایجاد فضای منفی نسبت به موضوع ایرانیان و
اتباع دیگر کشورها ،در تالش برای ایجاد هراس افکنی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور بودهاند؛
این فضاســازی میتواند با پیگیری و اصالح برخی امور در تعامل بین معاونت امور بین الملل قوه
قضاییه و شورای عالی امنیت ملی با شکست همراه شود؛ ارائه برخی حمایتهای حقوقی به ایرانیانی
که وارد کشور میشوند و حل برخی موضوعات حقوقی که گریبانگیر برخی ایرانیان است و دیپلماسی
عمومی فعال در این زمینه میتواند تسهیل کننده امر ورود و حتی بازگشت ایرانیان به کشور باشد».
این کارشناس حقوق بشــری ،بیان کرد« :دغدغهها و پیگیریهای ریاست محترم قوه قضاییه و
همچنین معاونت امور بین الملل در این زمینه باعث دلگرمی ایرانیان خارج از کشور بوده و امید است
با ادامه همین روند شاهد حضور این عزیزان در میهن خویش باشیم».
«واحدی» ،در بخش دیگری درباره سفر «آلنا دوهان» ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قهری
یکجانبه به ایران ،با بیان اینکه دعوت از خانم دوهان برای ســفر به ایران و ترتیبات این ســفر امر
بسیار حائز اهمیت است ،اظهار داشت« :سفر گزارشگر ســازمان ملل به ایران و بررسی آثار منفی
اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی مردم از حقوق بشر فرصتی برای گزارش حقوق بشر ایران بر
اثر تحریمهای یکجانبه آمریکایی است؛ اهمیت این سفر و دستاورد خوبی که حضور گزارشگر ویژه
سازمان ملل در ایران میتواند به همراه داشته باشد منجر به این شده بود که کشورهای تحریم کننده
نسبت به این سفر رای منفی داشته و انجام این سفر را در این برهه زمانی مناسب ندانند که البته امری

طبیعی بود زیرا این سفر همانگونه که در گزارش خانم دوهان نیز به بخشی از آن اشاره شد ،تحریمها
آثار منفی بســیاری بر حقوق بشر ،امنیت غذایی و دارویی در کشور داشته است که یقینا کشورهای
تحریم کننده تمایلی به مطرح شدن این موضوعات ندارند».
به گفته وی« ،مخالفتهای گســترده از جریانهای معاند تا کشورهای تحریم کننده با این سفر،
نشــان از اهمیت این گزارش دارند که تالشهای معاونت بین الملل قوه قضاییه در این راستا قابل
تقدیر بوده و می تواند به عنوان بستری برای مقابله با اقدامات ضد حقوق بشری برخی کشورها علیه
جمهوری اسالمی ایران باشد».
رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا در ادامه به موضوع پیگیری جنایات مستکبران در کشورهایی
مانند یمن از سوی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پرداخت ،و گفت« :استفاده از
همه ظرفیتهای ممکن برای مقابله با جبهه استکبار به ویژه در منطقه و جبهه مقاومت امری ضروری
است؛ یکی از بسترهای مقابله ،قوه قضاییه و پیگیری جنایاتی است که در کشورها خصوصا کشورهای
منطقه از جمله یمن در حال انجام اســت؛ این امر نیازمند همکاری بین دستگاهها در داخل کشور
مانند وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه است؛ دیپلماسی فعال و همکاریهای
سیاسی ،حقوقی و قضایی می تواند تسهیل کننده این امر و پیشبرد نقش حمایت از جبهه مظلومان
در منطقه برای کشورمان را داشته باشد».
وی تاکید کرد« :نقش آشکار قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بستر کافی و البته الزم برای
ورود دستگاه قضا و دستگاه دیپلماسی به این زمینه را فراهم آورده ا».
رئیس موسســه بین المللی صلح زیبا در ادامه گفت« :یکی دیگر از موارد ،پیگیری پرونده ایرانیان
خارج از کشــور که در برخی موارد ظالمانه و بر خالف قوانین در زندان و یا در حال محاکمه در دیگر
کشورها هستند ،است که نشان از پیگیری فعال از سوی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و روند
رو به جلویی است که قوه قضاییه در این چند سال با سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ پیگیری
پرونده اسداهلل اسدی ،که بازداشت وی ناقض حقوق بین الملل بوده و تعامل با کمیسرعالی حقوق

بشر نیز از دیگر نکات قابل ذکر است».
وی افزود« :تعامل با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه حقوق بشر و استفاده از آنها در مقام مشورت
که توسط معاونت بینالملل قوه قضاییه و البته دیگر بخشهای قوه قضاییه صورت میگیرد میتواند
راهگشا بوده و برکات بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد».
یحقوقیقضاییجمهوری اسالمیایران
رئیسموسسهبینالمللیصلحزیبادرپایانگفت«:همکار 
با دیگر کشورها و همچنین امضای یادداشت تفاهم از جمله با تأکید بر موضوعاتی همچون انتقال
تجربیات و دستاوردها در زمینههای حمایت از حقوق بشر و عدالت قضایی ،همکاری با کمیساریای
عالی در زمینه افزایش ظرفیت فنی و علمی در ارتباط با کارکرد مکانیسم حقوق بشر ،توجه به حقوق
اقلیت های دینی و تعامل با آنها و … از اقدامات مثبت معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ســتاد
حقوق بشر در سالیان گذشته است».

