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ســال ۱۳۹۸ بــا تمــام فــراز و فرودهــای خــود بــه پایــان رســید و جــای خــود را بــه ســالی مملــو از بیم هــا و 
امیدهــا داد. آنچــه در ایــن ســال بیــش از هــر چیــز رخ نمایــی می کــرد، تشــدید تنش هــا، چالش هــا، تضادهــا 
و شــکاف ها در اطــراف  و اکنــاف جهــان بــود. نکتــه مهــم آن کــه بخــش عمــده ای از هــر تحــول و نقــض حقــوق 
بشــر در حــال انجــام در ســال ۹۷، همچــون بحــران پناهنــدگان، افزایــش قربانیــان نقــض حقــوق بشــر در یمــن، 
میانمــار، ســوریه و گوشــه و کنــار آفریقــا و بســیاری حوزه هــای موضوعــی همچــون محیــط زیســت، ســالمت، 
توســعه، آب و تغذیــه ســالم و ... در بســیاری مــوارد وخیم تــر نیــز شــدند و در انتهــای ســال بیمــاری همه گیــر 

کرونــا هــم بــه ایــن فهرســت افــزوده شــد.
از ســویی دیگــر تــداوم و اعمــال شــدیدتر تحریم هــای یکجانبــه و غیرمشــروع آمریــکا علیــه شــهروندان ایرانــی، 
ــرای هیچ کــدام از اســناد، معاهــدات و قراردادهــای حقــوق بشــری  ــت ایــن کشــور ب ــار دیگــر نشــان داد دول ب

ارزشــی قائــل نیســت.
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در تمامــی روزهــای ســال ۱۳۹۸ تــالش کــرد تــا ضمــن انعــکاس صحیــح 
و علمــی تحــوالت حقــوق بشــری در خــارج از کشــور بــرای مخاطبــان داخلــی خــود، نمایشــی دقیــق و منصفانــه 
بــه مقولــه حقــوق بشــر در ســطح بین الملــل، تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری داخــل کشــور و همچنیــن نقــد 

فشــارهای غیرانســانی تحریم هــا بــه شــهروندان ایرانــی را نیــز بــه مخاطبــان خارجــی خــود انتقــال دهــد. 
ــر  ــده و ذک ــزار ش ــت های برگ ــا و نشس ــریات، کارگاه ه ــا، نش ــا ، پژوهش ه ــی فعالیت ه ــتا، تمام ــن راس در ای
شــده در ایــن گــزارش، حاصــل همراهــی فکــری هیــأت مدیــره ارزشــمند ســازمان و در همــان حــال، زحمــات و 
تالش هــای صمیمانــه مدیــران، پژوهشــگران، کارشناســان و کارمنــدان ســازمان اســت کــه بصــورت تمام وقــت 
ــان:  ــد. خانم هــا و آقای ــوان علمــی، پژوهشــی و اجرایــی ســازمان بودن و پاره وقــت در تمامــی روزهــای ســال، ت
هــاروط آزاریــان، حمیــده ابوترابــی، اســماعیل اویســی، ســارا بلــخ، نــگار پایــدار، لطــف ا... پروانــه، معصومــه تقوی، 
ــان، لیــال عنایتــی،  ــم عرضــی، مرضیــه عزیزی ــری، مری احمد رضــا ســالمتی، الهــام شوشــتری زاده، ایمــان ضیاب
رضــا عالمــه، حســن فرطوســی، مجیــد فیضی خــواه، منصــوره محمــدی، ســمیه مصباحــی، فرزانــه مســتوفی فر، 
ــاوره  ــز مش ــت توانبخشــی )مرک ــان معاون ــاتید و کارشناس ــن اس ــروزه میررضــوی و همچنی ــززی، فی ــاناز مع س
ــری،  ــم جهانگی ــری، مری ــعید جعف ــوی، میر س ــن تق ــاری منفرد، سید حس ــه افش ــان ژال ــا و آقای ــا(، خانم ه ره
ــی،  ــد صادق ــعید، محم ــورا س ــبز آبادی، لی ــم س ــی، مری ــلیمه دارم ــواه، س ــه حقیقت خ ــاز، طیب ــروغ چیت س ف

ــم نمایشــی. ــه محســنی کبیر و مری ــی، معصوم ــور، منصــوره فضیلت ــم صابری پ مری

همانند همیشه، امیدواریم روزهای پیش رو، دنیایی را شکل دهد که امن تر، بهتر و باثبات تر باشد. 

محمودرضا گلشن پژوه
مدیرعامل

سخن آغازین
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پيشينه
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت تشــکلي غیردولتــي، غیرسیاســي و غیر انتفاعــي داراي مقــام مشــورتي 
خــاص بــا شــوراي اقتصــادي و اجتماعــي ســازمان ملــل متحــد اســت کــه فعالیــت خــود را در ســال ۱۳۶۷ 
ــي  ــات حقوق ــه خدم ــه ارای ــوان ب ــازمان مي ت ــن س ــاله ای ــرد ۳۱ س ــاي عملک ــوده اســت. از بهره ه ــاز نم آغ
ــتفاده از  ــا اس ــوردي ب ــا م ــي ی ــاي کل ــام پژوهش ه ــي، انج ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــتانه، برگ و بشر دوس
مجموعه هــاي کارشناســي و مجــرب در حیطه هــاي مــورد نیــاز جامعــه، تولیــد و انتشــار، انتقــال تجربیــات 
ــونت  ــان خش ــاع از قربانی ــازمان دف ــرد. س ــاره ک ــي اش ــع بین الملل ــذار در مجام ــر و تأثیر گ ــوري مؤث و حض
از ســال ۱۳۷۷ دارای مقــام مشــورتی خــاص نــزد شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل و از ســال 

ــت دارد: ــر عضوی ــی زی ــو ســوییس اســت و در ســازمان ها و انجمن هــای بین الملل ــر نمایندگــی در شــهر ژن ــز دارای دفت ۱۳۹۳ نی

)CICC( شبکه سازمان هاي غیردولتي براي تشکیل دیوان کیفري بین المللي ■ 
 )IRCT( شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه ■ 

 )CONGO(کنفرانس سازمان هاي غیردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل متحد ■ 
)JUST( جنبش بین المللي براي جهاني عادالنه ■ 

ــه دفــاع از حقــوق بشــر و قربانیــان شــکنجه در منطقــه MENA و معــاون  ــوط ب  ■ شــبکه امــان )AMAN Network(، مرب
اولــی شــبکه

 )UNDPI( اداره اطالعات همگانی سازمان ملل متحد ■ 
 ■ شبکه جوانان آسیا
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بيانيه مأموریت

ساختار 

سازمان دفاع از قربانيان خشونت مأموریت دارد با تعهد به ميثاق اخالقي خود که عبارتند از:
■ احترام به ارزش هاي واالي بشري؛

■ احترام به حاکمیت قانون و پایبندي به ارزش ها، اصول اخالقي و قوانین کشور؛
■ احترام به منافع ملي و پرهیز از ورود به دسته بندي هاي سیاسي؛

■ احترام به مقام و شأن انسان و به رسمیت شناختن حقوق فردي و احترام به منافع عموم جامعه؛
■ اعتقاد به عدالت، برابري و رعایت حقوق همگان )به ویژه زنان و کودکان(؛

■ اعتقاد به مسئولیت پذیري، شفافیت، پاسخگویي، صداقت و تقوي؛
■ پذیرش تکثر و ترویج خالقیت؛

■ احترام به دانش، صالحیت و تجربه افراد؛
■ پذیرش ایده ها، افکار، پیشنهادات و انتقادات سازنده؛

■ تعهد به وحدت و همکاري جمعي؛
■ ترویج روحیه خدمت گذاري و فعالیت داوطلبانه؛

■ ترویج و توسعه فرهنگ نفي خشونت؛

در راه رسيدن به هدف خود که تالش و گسترش فرهنگ حقوق بشري و دفاع از قربانيان خشونت است، تالش نماید. 
در این راستا سازمان از روش هاي زیر استفاده می نماید:

 ■ برگـزاري سـمینارها، سـخنراني ها و کارگاه هـاي آموزشـي، بـا هـدف آگاه سـازي و ارتقای سـطح فرهنگ جامعـه، تدوین مقاالت 
و پژوهـش و تحقیـق در ایـن زمینه؛

 ■ حمایت و دفاع از حقوق قربانیان خشونت و آسیب دیدگان اجتماعي؛
 ■ ترویج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اشکال مختلف؛

 ■ ارایـه خدمـات مشـورتي در خصـوص توانبخشـي آسـیب دیدگان اجتماعـي حاصـل از اعمال خشـونت و در صورت لـزوم معرفي 
آن هـا بـه مراکـز ذیربط جهـت برخـورداري از این نـوع خدمات؛

 ■ برقراري و تسهیل ارتباط با سازمان هاي هم هدف ملي، منطقه اي و بین المللي و فراهم نمودن امکان تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیات.

 
سازمان دفاع از قربانيان خشونت در قالب ارکان زیر به فعاليت مي پردازد:

 ■ معاونت پژوهش  ■ معاونت آموزش   ■ معاونت ارتباطات  ■ معاونت توانبخشي  ■ مدیریت اداری و مالی
ایـن سـازمان بـا بهره منـدی از اسـاتید مجـرب در سـاختار هیأت  مدیره خـود و همچنین اسـتفاده از تـوان کارشناسـی  نزدیک به 
ده هـا نفـر کارشـناس و داوطلـب رشـته های حقوق بشـر، حقوق بین الملـل، روابـط بین الملـل و ... تالش دارد تـا با آمیختـن دو فضای 

علـم و کاربـرد، بهتریـن تأثیرگـذاری ممکـن را در حوزه فعالیت های غیردولتی حقوق بشـر در کشـور داشـته باشـد.
در ادامه به مختصری از فعالیت های صورت گرفته این سازمان که نتیجه تالش  معاونت های فوق طی سال ۱۳۹۸ است، اشاره می شود.
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کارگاه و دوره های 
آموزشی

طرح های آموزشی  گرامیداشت 
1روزهای بین المللی 1 1
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آمـــوزش
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کارگاه ها و دوره های آموزشی
برگزاری کارگاه » ازدواج موفق در پرتو دانش حقوقی و روان شناختی«

کارگاه آموزشــی » ازدواج موفــق در پرتــو دانــش حقوقــی و روان شــناختی« توســط معاونــت توانبخشــی ســازمان دفــاع از قربانیــان 
خشــونت در تاریــخ ۳۱ شــهریور ۹۸ برگــزار شــد.

در ایــن کارگاه ۴ ســاعته، خانــم فاطمــه ثنایــی نســب، وکیــل دادگســتری، بــا تشــریح شــروط ضمــن عقــد و آثــار حقوقــی مترتــب 
بــر آن، بــه بیــان ایده هایــی در خصــوص جایگزینــی مهریــه و کاهــش دعــاوی مربــوط بــه آن پرداختــه و بــا مطــرح کــردن قوانیــن 

موجــود در ایــن زمینــه، کاســتی ها و خالء هــای قانونــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار داد. 
در بخــش روان شــناختی ایــن کارگاه نیــز، خانــم ســلیمه دارمــی روان شــناس، ضمــن بیــان اهمیــت خانــواده در جامعــه امــروزی 
ــن  ــای تضمی ــوان یکــی از راه ه ــه عن ــش از ازدواج ب ــاع، از مشــاوره پی ــی اجتم ــوان هســته اصل ــه عن ــواده ب ــزوم تشــکیل خان و ل
ــه انتخــاب همســر،  ــوط ب ــن مالحظــات مرب ــن راســتا ضمــن برشــمردن مهم تری ــاد کــرد. در ای ازدواج موفــق و کاهــش طــالق ی

ــد.  ــته ش ــی گذاش ــث و بررس ــه بح ــترک ب ــی مش ــکیل زندگ ــرای ازدواج و تش ــای الزم ب ــی ترین مهارت ه اساس
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گرامی داشت روزهای بين المللی
بزرگداشت روز بين المللی حمایت از قربانيان شکنجه

ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت هماننــد ســال های گذشــته بــه 
مناســبت روز بین المللــی حمایــت از قربانیــان شــکنجه، نشســت تخصصــی  
ــکنجه و بررســی  ــازی ش ــا موضــوع مستندس ــر ۱۳۹۸ ب ــخ ۵ تی را در تاری
ــا حضــور  ــکنجه ب ــان ش ــی قربانی ــرای بازتوان ــدرن ب ــای پســت م درمان ه
ــور،  ــل مح ــاه راه ح ــان کوت ــان درم ــاوران و متخصص ــان، مش روان شناس
برگــزار کــرد. هــدف از برگــزاری ایــن نشســت بســط و گســترش حمایــت 

از قربانیــان شــکنجه، بررســی تخصصــی شــکنجه، تبــادل نظــر و دیــدگاه در خصــوص چگونگــی مستندســازی شــکنجه، روش هــای 
ــاه مــدت و نیــز  ــا بهره گیــری از متخصصــان درمان هــای کوت ــه زندگــی عــادی ب ــرای بازگشــت ب ــه قربانیــان شــکنجه ب کمــک ب

ــود. دیگــر کارشناســان ایــن حــوزه ب
دکتــر میرســعید جعفــری، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه و سرپرســت باشــگاه درمــان کوتــاه راه حــل محــور ســخنران ایــن نشســت 
ــه دلیــل وضعیــت قربانیــان شــکنجه کــه تمایــل  ــا قربانیــان خشــونت و شــکنجه بیــان داشــت کــه ب ــه تجربــه کار ب ــا توجــه ب ب
ــم  ــکان را فراه ــن ام ــور ای ــل مح ــاه راه ح ــان کوت ــد، درم ــدت ندارن ــاوره بلندم ــی و مش ــات درمان ــور در جلس ــرای حض ــادی ب زی
می کنــد تــا بــه آن هــا بــرای بازتوانــی و بازیابــی ســالمت روان شــان و در نتیجــه بازگشــت بــه جامعــه کمــک کــرد. در ایــن نشســت 
تخصصــی همچنیــن راه کارهــای پســت مــدرن بــه عنــوان بخشــی از مستندســازی خشــونت های صــورت گرفتــه و نیــز رویکردهــای 
روان شــناختی بــه منظــور کمــک بــه قربانیــان شــکنجه بــرای بازگشــت بــه زندگــی عــادی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 
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طرح »مداخله محله-محور در پيشگيری از خشونت«
ــی  ــارکت های مدن ــی و مش ــگیری های مردم ــط اداره کل پیش ــونت« توس ــگیری از خش ــور در پیش ــه محله-مح ــرح »مداخل ط
معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه و بــا همــکاری تســهیلگران و روان شناســان ســازمان دفــاع از قربانیــان 
خشــونت بــا حضــور مســووالن قــوه قضائیــه، اعضــای تیــم محلــی و گــروه هــدف در تاریــخ ۳۱ تیر مــاه ۱۳۹۸، در منطقــه باقر آبــاد 

قرچــک برگــزار شــد.
ایــن طــرح بــا هــدف و موضــوع پیشــگیری از خشــونت و آمــوزش مهارت هــای زندگــی انجــام شــد. از جملــه فعالیت هــای انجــام 
ــدف،  ــروه ه ــازماندهی گ ــی، س ــم محل ــکاری تی ــی و هم ــرح، هماهنگ ــن ط ــف و تدوی ــه تعری ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــه در ای گرفت

ــرد. ــاره ک ــده اش ــام ش ــای انج ــا و فعالیت ه آموزش ه
 طــرح مداخلــه محله-محــور در پیشــگیری از خشــونت بــا حضــور ۶۰ نفــر از پســران و دختــران نوجــوان منطقــه باقرآبــاد قرچــک 

از زمســتان ســال ۹۷ شــروع و تــا پایــان تیرمــاه ۹۸ ادامــه داشــت. 
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فعاليت های بين المللی
تهيه بولتن تحوالت مثبت حقوق بشری 

ــی  ــژه و موضوع ــگران وی ــر گزارش ــی نظی ــان بین الملل ــه مخاطب ــانی ب ــور اطالع رس ــه منظ ــان خشــونت ب ــاع از قربانی ــازمان دف س
ــل و  ــف در داخ ــورهای مختل ــی و کش ــای بین الملل ــان نهاد ه ــفرا و کارکن ــان، س ــا، کارشناس ــد، دیپلمات ه ــل متح ــازمان مل س

ــرار داد.  خــارج از کشــور، تهیــه بولتــن تحــوالت مثبــت حقــوق بشــری را در دســتور کار خــود ق
ــان انگلیســی )شــماره ۵ در اردیبهشــت، شــماره ۶ در خــرداد، شــماره ۷ در تیــر، شــماره ۸ در  ــه زب در ســال ۱۳۹۸، ۷ بولتــن ب
شــهریور، شــماره ۹ در آبــان، شــماره ۱۰ در آذر و شــماره ۱۱ در دی ( و بــا محتــوای حقــوق بشــر، حقــوق معلــوالن، حقــوق زنــان 
ــرای  ــک ب ــق پســت الکترونی ــل از طری ــران و حــق تحصی ــوق کارگ ــه ســالمت، حــق زندگــی، حق ــودکان، حــق دسترســی ب و ک

مخاطبــان فــوق ارســال شــده اســت.  
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■ دکتر اینکه وان در والک محقق دانشکده 
و  لیدن  دانشگاه  جهانی  امور  و  حاکمیت 
پژوهشگر در حوزه روابط بین مسلمانان هلندی 
و جامعه گسترده تر با موضوع پوشش مطبوعاتی 

مسلمانان در هلند منفی تر شده است؛

■ دکتـر امينـه عـزت داس مسـئول 
دانشـگاه  در  اسالم هراسـی  ضـد  پـروژه 
لیـدز بـا موضوع دولـت فرانسـه تنش های 

کنـد؛ مـی  برافروختـه  را  اسالم هراسـی 

مورخ  اسکات  واالچ  جوآن  پروفسور   ■
دانشکده  بازنشسته  استاد  و  آمریکایی  برجسته 
علوم اجتماعی در انستیتوی مطالعات پیشرفته در 
پرینستون نیوجرسی با موضوع هدف از تحریم ها 

ایجاد هرج و مرج و آشفتگی در ایران است؛

برجسته  محقق  و  مورخ  بوزانکو  رابرت   ■
و  ایاالت متحده  تاریخ  بیستم در حوزه  قرن 
تاریخ دیپلماتیک و استاد دانشگاه هیوستون با 
موضوع حمایت اندکی از تجاوز ترامپ به ایران 

در داخل ایاالت متحده یا درمیان متحدان؛

■ نوئـل ایگناتيف مـورخ و نویسـنده 
برجسـته آمریکایـی بـا موضـوع جهـان، 
یـک بدهـی اخالقی بـه مردم فلسـطین 

دارد؛

■ دکتـر هانلـی بویســـون مـــدرس 
دانشـکده مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی 
در دانشـگاه ویکتوریـا ولینگتـون با موضوع 
تشـدید اسالم هراسـی، نیوزلنـد را کـه در 
فراینـد صلـح پیشـتاز بوده تهدیـد می کند؛

■ دکتـر مزمـل قریشـی اسـتاد ارشـد 
جرم شناسـی و عدالـت کیفـری دانشـگاه 
سالفورد در منچسـتر با موضوع روایت های 
پوپولیسـتی کـه جـرم و مذهـب را درهـم 

اسالم هراسـی؛ محرک هـای  می آمیزنـد: 

اقتصاد و  بازنشسته  استاد  ■ساسان فياض منش 
مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی 
کالیفرنیا در فرزنو با موضوع تحریم های ایاالت متحده 
بر همه جنبه های زندگی بشر در ایران تأثیر می گذارد؛ 

■ دکتر رضوان صابر استاد جرم شناسی در دانشکده 
علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاه جان مورز 
لیورپول با موضوع اسالم هراسی در بریتانیا از طریق 

رویدادهایی مانند برگزیت پررنگ تر شده است؛

در  معلم  و  نگار  مردم  کازی  نازیا  دکتر   ■
فیالدلفیا و استادیار گروه مردم شناسی دانشگاه 
استاکتون در نیوجرسی با موضوع این احمقانه 
آمریکا  دولت  باشیم  داشته  انتظار  که  است 

نسبت به اسالم هراسی پاسخ دهد؛

انجام مصاحبه های اختصاصی
از جمله فعالیت های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در حوزه بین الملل طی سال ۱۳۹۸ انجام ۲۲ مصاحبه   اختصاصی با کارشناسان 
برجسته بین المللی و به  ویژه غربی در موضوعات حقوق بشری با هدف بررسی و شفاف سازی وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف 
جهان بود. وضعیت حقوق بشر در امارات، عربستان، آمریکا، سرزمین های اشغالی، اسالم هراسی، اوضاع بحرین و میانمار و تأثیرات ضد 

حقوق بشری تحریم های یکجانبه علیه ایران از موضوعات مورد بحث و بررسی در این مصاحبه ها هستند.
مصاحبه های انجام شده به شرح زیر هستند:
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■ استاد نادر انتصار استاد بازنشسته و رئیس 
سابق گروه علوم سیاسی و عدالت کیفری در 
دانشگاه آالبامای جنوبی با موضوع تحریم  ها اگر 
گسترده باشند و در مدت زمان طوالنی اعمال 

شوند، ابزار جنگی به حساب می آیند؛

■ گرگ شوپاک دکترای مطالعات ادبی و مدریس 
مطالعات انگلیسی و رسانه در دانشگاه گوئلف تورنتو 
تغییر رویکرد  تنها درصورتی  اسرائیل  با موضوع 

خواهد داد که مجبور به انجام چنین کاری شود؛

■ نسرین رحيميه استاد علوم انسانی هوارد 
باسکرویل و مدیر بخش علوم انسانی در دانشگاه 
کالیفرنیا با موضوع تالش برای افزایش تنش بین 

آمریکا و ایران کوته نظرانه است؛ 

■ کياران تيرنی روزنامه نگار آنالین، وبالگ نویس، 
مدیر رسانه های اجتماعی و داستان نویس دیجیتال 
با موضوع مردم فلسطین احساس می کنند جامعه 

جهانی آن ها را رها کرده است؛

دانشگاه  در  مردم شناسی  استادیار  ضيا  آثر   ■
کلرادو شمالی با موضوع کشمیری ها از تصور تغییر 

بافت جمعیتی در منطقه می ترسند؛

■ مایکل لينک گزارشگر ویژه سازمان ملل 
درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی 
فلسطین با موضوع اسرائیل اشغال بدون هزینه 

را در سرزمین های فلسطین ادامه می دهد؛

سیاسی  فعال  المحافظه  یوسف  سيد    ■
برجسته بحرین و عضو مرکز حقوق بشر بحرین 
سال  در  بحرین  بشر  حقوق  سابقه  موضوع  با 

۲۰۱۹ به سرعت دچار پس رفت شد؛

جامعه  رئیس  و  دانشیار  الو  اریک   ■
شناسی در کالج دیکینسون در پنسیلوانیا 
با موضوع سیاست ترامپ مبنی بر اعمال 
ممنوعیت و تحریم علیه مسلمانان، هیچ 

هدف واقعی امنیت ملی ندارد؛

■ اویـل السـلطانی پژوهشـگر برجسـته 
حوزه نژادپرسـتی علیه مسـلمان و استادیار 
گروه قومیت و مطالعات آمریکا در دانشـگاه 
کالیفرنیـای جنوبـی بـا موضـوع بـه چالش 
کشـیدن اسالم هراسـی مسـتلزم یادگیری 

دربـاره اسالم هراسـی بـه عنوان یک سـاختار سیاسـی اسـت؛

مـورخ  نویسـنده،  پراشـاد  ویجـای   ■
موسسـه  مدیـر  هنـدی.  روزنامه نـگار  و 
تری کانتیننتـال  اجتماعـی  تحقیقـات 
)Tri-Continental( بـا موضـوع تأثیـرات 
مطالعـه  مـورد  بایـد  تحریم هـا  انسـانی 

شـود؛ منتشـر  و  قرارگرفتـه 

دموکـرات  عضـو  تيرنـی  اف  جـان.   ■
سـابق مجلـس نمایندگان ایـاالت متحده از 
ماساچوسـت بـا موضوع سیاسـت ترامپ در 

رابطـه بـا ایـران، شکسـت خـورده اسـت؛

■ دکتـر لنه کول اسـتاد گـروه مطالعات 
موضـوع  بـا  آرهـوس  دانشـگاه  در  دیـن 
دانمـارک  در  مسـلمانان  علیـه  نفـرت 

نیسـت. افزایـش  درحـال 

گفتنی است متن کامل مصاحبه های انجام شده در سایت 
فارسی  سایت  در  آن ها  شده  تلخيص  متن  و  انگليسی 
سازمان دفاع از قربانيان خشونت قابل دسترسی هستند.
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ارسال نامه برای کميساریای عالی حقوق بشر و 66 نفر از گزارشگران ویژه و کارشناسان شورای حقوق بشر و 
اعضای کميته های موضوعی 

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در انتقـاد از تحریم هـای یکجانبه آمریکا نامه ای را در اردیبهشـت ۹۸ برای کمیسـاریای عالی حقوق بشـر و ۶۶ 
نفر از گزارشـگران ویژه، کارشناسـان شـورای حقوق بشـر و اعضای کمیته های موضوعی ارسـال کرد.  اثبات تعارض تحریم ها با اصول اولیه حقوق 
بشـر و درخواسـت از مکانیسـم های شـورای حقـوق بشـر جهت برخورد جـدی با پدیده ضد حقوق بشـر تحریم ازجملـه محورهای ایـن نامه بودند.

ارسال نامه در خصوص تأثير تحریم ها بر سيستم بانکی ایران
سـازمان در اردیبهشـت ۹۸  نامـه ای را دربـاره تأثیـر تحریم ها بر حسـاب بانکـی هالل احمر در موضوع سـیل ایران تهیـه و تنظیم کرد. 

این نامه به ۶۰ نفر از گزارشـگران و اعضای کمیته های شـورای حقوق بشـر ارسـال شـد.
اعتـراض بـه تأثیـر تحریـم بانکی بر مسـدود شـدن حسـاب بین المللی هـالل احمر ایـران، عـدم انتقال منابـع مالی کمک بشردوسـتانه 

خارجـی بـه داخـل ایـران از جمله محورهـای این نامـه بودند.

مکاتبه در پاسخ به فراخوان گزارشگر ویژه منع شکنجه
سـازمان در نامـه ای بـه فراخـوان گزارشـگر ویژه منع شـکنجه سـازمان ملل متحـد در خصوص قوانین منع شـکنجه و خشـونت خانگی 

در ایران در اردیبهشـت ۹۸ پاسـخ داده و نامه ای را برای ایشـان ارسـال نمود. 
سـازمان در ایـن نامـه بـه طـور مفصـل درمـورد اقدامـات و گام هـای مثبـت ایـران در خصوص کاهـش خشـونت خانگـی و قوانین منع 
شـکنجه توضیحاتی را ارائه کرد، از جمله مشـخص کردن ریشـه های خشـونت و اقدامات ایران در جهت پیشـگیری از خشـونت مانند: 

تصویـب الیحـه حمایـت از حقـوق کـودکان و نوجوانان و همچنین سـند ملـی مبارزه با کـودک آزاری.

نامه به ریيس کارگروه بين دولتی حق توسعه
سـازمان در تیـر ۹۸ بـا ارسـال نامـه ای بـه رییـس کارگـروه بیـن دولتی حق توسـعه به ارائـه دیدگاه هـا و پیشـنهادات خود بـرای تهیه 

پیش نویـس ابـزار حقوقـی حـق توسـعه پرداخـت. برخـی از نـکات این نامه به شـرح زیر اسـت:
■ وارد کردن موضوع تحریم های یکجانبه به ابزار حقوقی حق توسعه که در درست تدوین است

■ کمک به ایجاد یک ساز و کار بین المللی برای پیشگیری از اعمال تحریم یکجانبه علیه کشورها

مشارکت در تهيه گزارش مربوط به تأثير قوانين مبارزه با تروریسم بر نقض حقوق بشر
سـازمان در تیـر ۹۸ بـه درخواسـت گزارشـگر ویژه تروریسـم بـرای مشـارکت سـازمان های غیردولتی در تهیـه گزارش مربـوط به تأثیر 

قوانیـن مبـارزه بـا تروریسـم بـر نقض حقوق بشـر پاسـخ مثبـت داده و در تهیه ایـن گزارش مشـارکت کرد. 
گفتنی اسـت گزارشـگر ویژه تروریسـم پس از دریافت گزارش از سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت برای مشـارکت در این فرایند تشـکر 

کـرد. برخی از نکات قید شـده در این گـزارش عبارتند از:
■ اطالع رسانی به بخش های مختلف رویه های ویژه در جهت آگاهی آن ها نسبت به تحریم های آمریکا

■ کذب بودن ادعای مستثنی بودن دارو از تحریم
■ و اینکه تحمیل تحریم به بهانه مبارزه با تروریسم به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای تحت تحریم منجر می شود

پاسخ به سؤاالت دفتر کميساریای سازمان ملل
 ۳۷/۲۲ HRC سـازمان در تیـر ۹۸ به برخی از سـؤاالت ارسـال شـده توسـط دفتر کمیسـاریای سـازمان ملل در ارتبـاط با قطعنامـه
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و حقـوق معلولیـن از جملـه تأثیـر تحریم هـای یکجانبـه آمریـکا بـر نقـض همـه جانبه حقـوق معلولیـن در ایران پاسـخ داد. پاسـخ 
ایـن سـؤاالت در پژوهـش مربـوط بـه مـاده ۸ کنوانسـیون حقوق معلویـن مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. همچنین مشـاور معاونت 
حقـوق بشـر و معلولیـن دفتـر کمیسـاریای حقوق بشـر سـازمان ملـل خانـم ویکتوریا لی بـرای کمک سـازمان به پژوهـش مربوطه 

بـه معلولین تشـکر کرد. 

استفاده از مکانيسم اقدام فوری
سـازمان در تیـر ۹۸ از مکانیسـم اقـدام فوری روندهای ویژه شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل برای مطـرح کردن تأثیر تحریـم بر ایران 

و تأکیـد بـر اینکه این مسـئله نیازمند اقدام فوری اسـت، اسـتفاده کـرد. از جمله: 
■ مطرح کردن هر چه بیشتر موضوع تحریم در شورا 

■ استفاده از مکانیسم های مختلف شورای حقوق بشر برای شنیده شدن صدای مردم و  اعتراض آن ها به اثرات تحریم.
■ تأکید بر نقض جدی حقوق بشر، حقوق بین الملل و قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا در نتیجه تحریم های یکجانبه

ارسال نامه به گزارشگر ویژه حق سالمت
سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت در تیر۹۸ با ارسـال نامه ای به گزارشـگر ویژه حق سـالمت بر تضییع حق سـالمت مردم ایران دراثر 

تحریم هـای یکجانبـه آمریـکا، محدودیت های یکجانبه آمریکا و محدودیت دسترسـی بـه دارو و درمان تأکید کرد.

نامه به گزارشگر ایران و ارسال دو پژوهش درباره تحریم به ایشان
سـازمان در مهـر ۹۸ طـی یـک مکاتبـه با گزارشـگر ویـژه ایران و ارسـال دو گـزارش بـه وی تاثیرمنفی تحریـم بر حقـوق »مهاجران« و 

حـق دسترسـی بـه »دارو و درمـان« را کـه پیـش از ایـن نیز بـه اطالع او رسـیده بود، مجـددا خاطر نشـان کرد. 

ارسال نامه به ریيس کميته مشورتی درباره ابزار الزام آور حق توسعه
سـازمان در آبـان ۹۸ ضمـن مکاتبـه بـا رییـس کمیتـه مشـورتی بـه وی تاکید کرد که الزمسـت موضـوع تحریـم در متن ابزار الـزام آور 
حق توسـعه که در دسـت تهیه اسـت گنجانده شـود تا دسترسـی همه کشـورها به حق توسـعه یکسـان باشـد و برای دولت های خاطی 

کـه بـا تحریـم یکجانبـه این حـق را نقض می کننـد مجازات هایـی در نظر گرفته شـود. 

ارسال  ده نامه به گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر
در آبـا ن  ۹۸ سـازمان ضمـن ارسـال ۱۰ نامـه بـه گزارشـگران ویژه ایـران، مهاجـران، سـالمت، فقرمطلق، سـالمندان، غـذا، معلولین، 
توسـعه، نظم بین المللـی و همکاری هـای بین المللـی، توجـه آن هـا را به تحریم هـای ایران، منع دسترسـی ایران به حقوق بشردوسـتانه 
و تاثیـر آن بـر یک یـک ماموریت هـای ایـن افـراد جلـب کـرده، اعتـراض علنـی ایـن کارشناسـان را بـه تحریم هـای یکجانبـه آمریکا 

خواسـتار شد. 

ارسال نامه به 36 عضو کميته های حقوق  اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حقوق مدنی و سياسی
سـازمان در آبـان  ۹۸ ضمـن ارسـال نامـه بـه اعضـای دو کمیته فـوق، تاثیـر تحریم بر حقـوق  اقتصـادی، اجتماعی فرهنگـی و حقوق 
مدنـی سیاسـی از جملـه حـق حیـات را تشـریح کرده، بـر ممانعـت تحریم از دسترسـی بر حقـوق بشردوسـتانه تاکید کرد. سـازمان 
در ایـن نامـه ضمـن ارائـه شـش توصیـه بـه این کارشناسـان، همـکاری آن ها بـا گزارشـگر تحریـم و توجه آن ها بـه تحریـم یکجانبه 

هنگام بررسـی گزارشـات دوره ای کشـورهای تحریم کننده را خواسـتار شـد.
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اجالس های بين المللی
اجالس 43اجالس 42اجالس 41عناوین

۶ بیانیه ۱۲ بیانیه ۱۱ بیانیه بیانیه های کتبی

۶ بیانیه ۸ بیانیه ۹ بیانیه بیانیه های شفاهی

Spring نشریه مدافعان
2019

Summer 2019
Autumn 2019

Winter 2020

ــــــــــپژوهشنامه

پژوهشنامه شماره ۵ با عنوان تأثیر تحریم ها بر 
پناهندگان و مهاجران در ایران

پژوهشنامه شماره ۶ با عنوان تحریم ها و دارو: 
افسانه و واقعیت

 پژوهشنامه شماره ۷ با عنوان تحریم ها 
و افراد معلول

نمایشگاه فصل هایی از  زندگی ۱۰ فرشتهــــــــــــــــــــنمایشگاه

مالقات 

مالقات با گزارشگر نظم بین المللی
مالقات و گفتگو با نماینده عفو بین الملل

مالقات با قائم مقام کمیته مشورتی، ژان زیگلر
مالقات با آلن دوهان، سخنران پنل تحریم

مالقات با نماینده دیده بان حقوق بشر

مالقات با گزارشگر محیط زیست

اینفوگراف

و پژوهش
پژوهش با عنوان: شهادت سردار سلیمانی از یک اینفوگراف با موضوع تحریم های یکجانبهــــــــــ

منظر حقوق بین الملل

ــــــــــــــــــــکتاب
تهیه  و تدوین کتابچه وضعیت حقوق بشر در ایران
تهیه و تدوین کتاب ایران سرزمین غرور و افتخار

یک لوح فشرده در خصوص قطعنامه های ــــــــــلوح فشرده
شورای حقوق بشر درباره تحریم

ــــــــــنشست تخصصی
یک نشست در حوزه تحریم با موضوع:

اقدامات یکجانبه قهری و نقض حقوق بشر

نامه به کمیسر عالی حقوق بشر در خصوص ــــــــــــــــــــارسال نامه
مقابله با ویروس کرونا در شرایط تحریم
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حضور در چهل و یکمين اجالس شورای حقوق بشر
ــی  ــر اروپای ــاه ۱۳۹۸(  در مق ــا ۲۱ تیرم ــوالی ۲۰۱۹ )۳ ت ــا ۱۲ ج ــون ت ــر از ۲۴ ج ــوق بش ــورای حق ــم ش ــل و یک ــالس چه اج
ســازمان ملــل متحــد طــی ۱۰ آیتــم کــه همــواره در دســتور کار شــورا قــرار دارنــد، برگــزار شــد. نماینــدگان دفتــر ســازمان دفــاع 
از قربانیــان خشــونت در ژنــو نیــز همچــون گذشــته بــا تــالش گســترده و مؤثــر از تمامــی امکانــات خــود اســتفاده نمــوده تــا بــه 

اهــداف مــورد نظــر خــود در حــوزه بین الملــل دســت یابنــد. 
فعالیت هــای ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در ایــن دوره از اجــالس ۱۱ بیانیــه کتبــی، ۹ بیانیــه شــفاهی و همچنیــن توزیــع 

محصــوالت ســازمان در شــورا بــود.

بيانيه های کتبی
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در ایــن دوره از اجــالس ۱۱ بیانیــه کتبــی را بــا موضوعــات زیــر تهیــه، تدویــن و بــه دایرکتوری 

شــورا ارســال نمــود. برخــی از موضوعــات ایــن بیانیه هــا عبارتنــد از:
■ بیانیه کتبی تحت آیتم  ۲  با موضوع وضعیت حقوق بشر در عربستان، بحرین و امارات؛

■ بیانیــه کتبــی تحــت آیتــم ۳ بــا موضــوع تأثیــر اقدامــات اجبــاری یکجانبــه بــر فقــر شــدید، تأثیــر اقدامــات اجبــاری یکجانبــه 
بــر حضــور پناهنــدگان افغانســتانی در ایــران؛

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۴ با موضوع پیامدهای جنگ یمن بر غیرنظامیان و یکجانبه گرایی ایاالت متحده آمریکا؛
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۶ با موضوع بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر یمن؛

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۷ با موضوع وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سرزمین های اشغالی؛
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۹ با موضوع اسالم هراسی.

 
بيانيه های شفاهی

ســازمان همچنیــن ۹ بیانیــه شــفاهی را بــا موضوعــات زیــر تهیــه و در صحــن علنــی شــورا قرائــت نمــود کــه برخــی از موضوعــات 
آن هــا عبارتنــد از:

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۲ با موضوع  وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی؛
■ بیانیــه شــفاهی تحــت آیتــم ۳ بــا موضــوع تأثیــرات اقدامــات اجبــاری یکجانبــه بــر حــق ســالمت، تأثیــر تحریم هــای یکجانبــه 

بــر پناهنــدگان افغانســتانی و مهاجــران در ایــران، ایــران و اقدامــات اجبــاری یکجانبــه؛
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع یکجانبه گرایی آمریکا و فاجعه یمن؛

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۶ با موضوع بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر یمن؛
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۷ با موضوع نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی و فلسطین.

حضور در چهل و دومين اجالس شورای حقوق بشر
اجــالس چهــل و دوم شــورای حقــوق بشــر از ۹ تــا ۲۷ ســپتامبر ۲۰۱۹ )شــهریور و مهــر ۱۳۹۸( در مقــر اروپایــی ســازمان ملــل 
ــا ادامــه و تشــدید تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران و تحــوالت  بین المللــی  ــو ســوییس و همزمــان ب متحــد در شــهر ژن
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همچــون وضعیــت پیچیــده و تبعــات حقــوق بشــری جنــگ یمــن، وضعیــت حقــوق بشــر در برخــی کشــورهای غربــی و عربــی، 
ــه یمــن و ...  برگــزار شــد. از همیــن رو ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در تمامــی  موضــوع کمک هــای تســلیحاتی غــرب ب
فعالیت هــای خــود در ایــن اجــالس اعــم از تدویــن بیانیه هــای کتبــی و شــفاهی، برگــزاری پنل هــای جانبــی، تدویــن گزارشــات 
موضوعــی، قرائــت بیانیه  هــای شــفاهی در صحــن شــورا، مذاکــرات و نشســت بــا ســایر کارشناســان و ســازمان های غیردولتــی و ... 
از توجــه بــه ایــن مباحــث مغفــول نمانــد. گــزارش تمامــی فعالیت هــای ســازمان در ایــن دوره از شــورای حقــوق بشــر  بــه صــورت 

خالصــه و بــه صــورت موضوعــی دســته بندی شــده و بــه شــرح ذیــل اســت:

تحریم
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در راســتای نیــل بــه اهــداف خــود، همــواره تــالش کــرده اســت تــا در شــورای حقوق بشــر 
ســازمان ملــل دربــاره تدابیــر قهــری یکجانبــه آمریــکا و تاثیــر آن بــر حقــوق بشــر تمــام کشــورهای تحــت تحریــم، بــا تاکیــد ویــژه 

بــر جمهــوری اســالمی ایــران اطــالع رســانی کنــد.  

اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های  کتبی
برخی از موضوعات این بیانیه ها عبارتند از:

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع منع تحریم های یکجانبه
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع تحریم های یکجانبه و حق توسعه 

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع ارتقاء نظم دموکراتیک و  بین المللی عادالنه 
■ بیانیه کتبی تحت آیتم۳ با موضوع حقوق بشر و اقدامات قهری یکجانبه 

■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع حقوق بشر افراد سالمند
■ بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع نقض حقوق بشر در کشورهای جهان سوم از طریق پدیده بیوتروریسم 

اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های شفاهی
برخی از موضوعات این بیانیه ها عبارتند از:

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳  با موضوع گفتگوی عمومی 
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگوی عمومی 

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگوی تعاملی با گزارشگر نظم بین المللی 
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع مباحث عمومی 

■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع گفتگوی تعاملی با گزارشگر نظم بین المللی 
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۳ با موضوع اقدامات قهری یک جانبه و نظم بین الملل
■ بیانیه شفاهی تحت آیتم ۴ با موضوع شامل نقض حقوق بشر با اقدامات قهری 

یک جانبه
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اشاره به موضوع تحریم و محتواهای توليد شده
ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت در ادامــه تولیــد محتواهــای تخصصــی در موضــوع تحریــم، در ایــن اجــالس نیز دو پژوهشــنامه، 
یــک لــوح فشــرده، یــک اینفوگــراف، یــک شــماره از نشــریه مدافعــان، یــک جلــد کتــاب بــا عنــوان انــکار حقــوق بشــر و ۴ جلــد از 

پژوهشــنامه های قبلــی ســازمان تهیــه، تدویــن، تکثیــر و در اجــالس توزیــع کــرد.

الف(  پژوهشنامه ها:
علــت  بــه  ایــران،  علیــه  یکجانبــه  تحریم هــای  مســاله 
گســتره نقــض حقــوق بشــر، همــواره مــورد توجــه ســازمان 
ــس از  ــت. پ ــوده اس ــی ب ــی و اجرای ــای پژوهش در فعالیت ه
انتشــار جلد هــای اول، دوم، ســوم و چهــارم پژوهشــنامه های 
ــم  در اجالس هــای گذشــته، جلد هــای پنجــم و ششــم  تحری
ایــن پژوهشــنامه بــا عناویــن: "تاثیــر تحریم هــا بــر مهاجــران 
و پناهنــدگان " و " تحریم هــا و دارو : افســانه و واقعیــت" 

ــع شــد.  ــه و در اجــالس توزی ــکاران تهی توســط هم

ب( نشریه 
■ نشریه مدافعان تابستان 2019

نشــریه مدافعــان، فصلنامــه تخصصــی ســازمان دفــاع از قربانیــان خشــونت بــا موضــوع حقــوق بشــر اســت کــه شــماره تابســتان 
۲۰۱۹ خــود را بــه صــورت ویــژه نامــه بــه موضــوع »حقــوق بشــر دوســتانه در شــرایط بالیــای طبیعــی« اختصــاص داده اســت. ایــن 
نشــریه بــه زبــان انگلیســی در  اجالس هــای شــورای حقــوق بشــر منتشــر و پخــش می شــود. در ایــن ویــژه نامــه کــه در اجــالس 

۴۲ بــرای عالقمنــدان در صحــن شــورای حقــوق بشــر منتشــر شــد، مقاالتــی بــا موضوعــات زیــر 
ــد: در یــک مجلــد گردهــم آمده ان

- مروری بر چالش های پیش روی کمک های بشردوستانه
- نگاهی بر کمک های بشردوستانه در سیل اخیر ایران

ــازمان های  ــتانه س ــای بشردوس ــر فعالیت ه ــه ب ــز یکجانب ــات قهرآمی ــج اقدام ــی نتای - بررس
ــر( ــالل احم ــت ه ــرخ و جمعی ــب س ــی صلی ــه بین الملل ــران )کمیت ــی در ای بین الملل

- بررســی تطبیقــی تاثیــر کمک هــای بشردوســتانه بــا کمک هــای توســعه ای در حفــظ کرامــت 
نی نسا ا

- تاثیر تحریم ها بر کمک های بشردوستانه در سیل اخیر ایران
- مصاحبــه اختصاصــی بــا صاحــب نظــران بین المللــی درخصــوص ممنوعیــت تحریــم )مصاحبــه 

بــا مدیــا بنجامیــن(
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■ نشریه مدافعان پایيز 2019
ــز  ــی و نقــض حقــوق بشــر« پایی ــوان »یکجانبه گرای ــا عن ــان ب ــن شــماره از نشــریه مدافع آخری
ــان  ــاع از قربانی ــا موضوعــات و مقــاالت گوناگــون توســط ســازمان دف ۲۰۱۹ در ۵۶ صفحــه و ب
ــر در  ــوق بش ــورای حق ــالس ۴۳ ش ــریه در اج ــماره از نش ــن ش ــید. ای ــاپ رس ــه چ ــونت ب خش

ــت. ــرار گرف ــورا ق ــر در ش ــان حاض ــگران و کارشناس ــار مخاطبان، گزارش اختی
نگاهــی بــه تأثیــر سیاســت  های یکجانبــه آمریــکا در ســطح بین المللــی، یکجانبه گرایــی ایــاالت 
متحــده: تأثیــر آن بــر حقــوق بشــر، دامنــه نقــض حقوق بشــر ناشــی از اقدامــات اجبــاری یکجانبه 
مطالعــه مــوردی: جمهــوری اســالمی ایــران نقــش بازیگــران غیر دولتــی در چنــد جانبه گرایــی 
و یکجانبه گرایــی برخــی از عناویــن مقاالتــی هســتند کــه در ایــن شــماره از نشــریه بــه چــاپ 

رســیده اســت. 

ج( اینفوگراف:
ایـن متـن بـا اسـتناد بـه هفـده حق بشـری همچون حـق حیات، حـق برخـورداری از سـالمت، حـق تحصیل و حـق برخـورداری از 
اسـتاندارد مناسـب زندگـی، بصورتـی کامـال مسـتند ثابـت می کند کـه تحریم های یکجانبـه مخالف اصول اولیه حقوق بشـر هسـتند. 

ایـن متـن در طـول اجالس در شـورا پخـش و مورد اسـتفاده کارشناسـان حاضر قـرار گرفت.

د( لوح فشرده: 
همزمـان بـا افزایـش تحریم هـای یکجانبـه آمریـکا و فعالیت هـای سـازمان در حـوزه تهیـه محتـوا، 
سـازمان تمامـی قطعنامه هـای کمیسـیون، مجمـع عمومـی و شـورای حقـوق بشـر درخصـوص منع 
اقدامـات یکجانبـه را بـه همـراه تمامی گزارش های گزارشـگر ویـژه مربوطه در یک لوح فشـرده جمع 

آوری و در شـورا توزیـع کرد. 
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اشاره به موضوع تحریم در قالب نشست تخصصی با عنوان 
»اقدامات یکجانبه قهری و نقض حقوق بشر«

نشسـت جانبـی »اقدامـات یکجانبه قهـری و نقض حقوق بشـر« در تاریخ 
۱۱ سـپتامبر و در اتـاق ۲۴ برگـزار شـد. سـخنرانان ایـن نشسـت دکتـر 
اریـکا مـورت و دکتـر فـرزان ثابـت از پژوهشـگران ارشـد دانشـگاه ژنـو 
بودنـد. نـکات محـوری ذکر شـده در سـخنان سـخنرانان این نشسـت به 

شـرح زیر اسـت:

■ دکتراریکا مورت
- تحریم هـای قهـری آمریـکا علیـه ایـران یکـی از گسـترده ترین و پیچیده تریـن تحریم هـا در جهان اسـت، عدم 
توجهـه ترامـپ بـا مسـائل حقـوق بشـری بـا شـعار تحریم هـا دارنـد می آینـد، تحریم هـای ایـران در حـوزه دارو، 

تجهیـزات پزشـکی و تأثیـر منفـی بر سـالمت مردم.    

■ دکتر فرزان ثابت
تبدیـل تحریم هـای هدفمنـد بـه تحریـم جامـع، چنـد بعـدی بـودن رژیـم فعلـی تحریـم و هژمونیک بـودن آن 
بواسـطه حضـور آمریـکا، کم رنـگ شـدن تبعـات انسان دوسـتانه تحریـم بـه واسـطه آمریـکا، اختـالل در ورود 
داروهـای پیشـرفته کـه امـکان تولیـد آن بـرای ایـران وجود نـدارد به دلیل ریسـک بـاال معامالت بـرای بانک ها.  

موضوع تحریم و مالقات ها
■ مالقات با گزارشگر نظم  بين المللی 

اعضـای سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت  ، مؤسسـه حمایت از آسـیب دیـدگان اجتماعی، انجمن پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی 
و ایلیـا در تاریـخ ۱۱ سـپتامبر در کاخ ملـل بـا گزارشـگر ویـژه نظـم  بین المللـی دیـدار و گفتگـو کردنـد. خالصـه ای از ایـن دیـدار به 

شـرح زیر اسـت:
تحریـم تمـام ابعـاد زندگـی مـردم را تحـت تأثیـر قـرار داده و دسترسـی بـه دارو و درمـان را محـدود کـرده اسـت. در سـیل اخیـر ایران 
صلیـب سـرخ و هـالل احمـر نتوانسـتند مبالـغ نقـدی کمک های بشـر دوسـتانه  بین المللـی را به مـردم سـیل زده انتقال دهنـد. به دلیل 

عـدم اطـالع گزارشـگر از دلیـل تحریم هـای ایـران، موضـوع برجـام و نقـض 
قطعنامـه ۲۲۳۱ شـورای امنیـت توسـط امریـکا به اطالع گزارشـگر رسـید. 
همچنیـن درباره حمایت کمیسـرعالی، گزارشـگر تحریم، گزارشـگر پیشـین 
نظـم  بین المللـی و کمیتـه مشـورتی از مـردم تحـت تحریم و مـردم ایران با 
ایشـان صحبت شـد. در این جلسـه به گزارشـگر توضیح داده شـد که ایاالت 
متحـده پـس از سـال ها مذاکره درباره موضـوع برجام، به صـورت یکجانبه از 
یـک توافـق چنـد جانبه خارج شـد و با نقـض قطعنامه شـورای امنیت ایران 

را تحریـم کـرده اسـت و ایـن تصمیـم مغایر با مواضع سـازمان ملل اسـت.
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■ گفتگو با نماینده عفو  بين الملل
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت طـی دیـدار بـا نماینـده عفـو  بین الملل به تشـریح نقض حقوق بشـر در کشـورهای تحـت تحریم 
به ویـژه جمهـوری اسـالمی ایـران پرداخـت. در ایـن دیـدار سـازمان متذکـر شـد کـه از عفـو  بین الملـل انتظار مـی رود درباره مسـئله 
تدابیـر قهـری اجبـاری سـکوت اختیـار نکنـد و بـه آن بپـردازد. نماینـدگان سـازمان در این گفتگـو توضیح دادنـد که تحریـم، ارتباط 
بانکـی، حـق دسترسـی بـه دارو و درمـان را نقـض می کنـد، بـه طـوری کـه نقض حق دسترسـی بـه دارو و درمـان اقدامی غیرانسـانی 
اسـت و بایـد مـورد اعتـراض قـرار گیـرد. همچنیـن بـه این موضوع اشـاره شـد کـه حتـی در طول زمان سـیل ایـران علی رغـم اعالم 
امریـکا کـه بـه ایـران کمک بشردوسـتانه خواهد کرد، از ارسـال تمـام کمک های نقدی بشردوسـتانه به ایـران جلوگیری بـه عمل آمد. 
در ایـن گفتگـو نماینـده عفـو  بین الملـل توضیـح داد کـه بـه این موضـوع خواهـد پرداخت و اشـاره کرد که این سـازمان در سـطحی 

محـدود بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت و تاکیـد کرد کـه در این باره بررسـی خواهـد کرد. 

■ مالقات با پروفسور ژان زیگلر
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا قائـم مقام کمیتـه مشـورتی، آقای ژان 
زیگلـر، دیـدار کـرد. نماینـدگان سـازمان در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه مسـئله 
تحریـم و اثـرات منفـی آن بر مـردم به لـزوم پرداختن مجدد کمیته مشـورتی 
بـه ایـن موضـوع در قالـب ابـزار الـزام آور حقوقـی حـق توسـعه کـه کمیتـه 

مشـورتی در حـال حاضـر آنـرا در دسـت دارد، اشـاره کـرد.
ژان زیگلرنیـز بـا تاییـد تاثیـر منفـی تحریـم بـر مـردم  بـر اینکـه الزم اسـت 
موضـوع وارد کـردن تحریـم بـه ابـزار الـزام آور حقوقـی حق توسـعه بـا رییس 
کمیتـه مشـورتی مطـرح شـود، تأکید کـرد. همچنین ایشـان بیان داشـت که 

سـازمان می توانـد بـه رییـس کمیتـه مشـورتی اطـالع دهـد کـه پروفسـور ژان زیگلـر سـازمان را تاییـد می کند. 

■ مالقات با پروفسور آلن دوهان
در حاشـیه پنـل تخصصـی تحریـم در شـورای حقـوق بشـر نماینـده گان سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا خانـم آلـن دوهـان 
پروفسـور حقوق بین الملـل و از سـخنرانان پنـل تخصصـی تحریـم در شـورا از بالروس دیـدار و گفتگو کردنـد.در این دیـدار خانم آلن 
دوهـان تاکیـد کـرد کـه تحریم هـای اقتصـادی را بـا هـر واژه و عبارتی کـه درباره آن صحبـت کنیم ناقـض حقوق بین الملل هسـتند. 
همچنیـن نماینـدگان سـازمان در انتهـای این مالقات ضمن تبادل نظر با ایشـان کتابچه های منتشـر شـده توسـط سـازمان در زمینه 

تحریـم را به ایشـان ارائـه کردند.

■ مالقات و گفتگو با نماینده دیده بان حقوق بشر
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در حاشـیه بحـث عمومـی آیتـم چهـار شـورای حقوق بشـر بـا نماینده رییـس دفتر ژنو سـازمان 

دیده بـان حقوق بشـر دیـدار کـرد. طـی ایـن دیـدار نـکات زیر بـه اطالع ایـن مسـئول دیده بان رسـید:
• سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت از تأثیـرات مخـرب اقدامـات اجبـاری یکجانبه یـا تحریم های اقتصـادی علیه مـردم غیرنظامی 

کشـورها و مناطـق هـدف تحریـم از جملـه ایـران ، کوبا، ونزوئـال ، غزه ، یمن و سـوریه نگران اسـت.
• سـازمان دفـاع، در مـاه مـارس گذشـته بـا آقـای ادریـس جزایـری، گزارشـگر ویـژه تحریـم گفتگو کـرده اسـت. گزارشـگر طی این 
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گفتگـو از سـکوت سـازمان های غیردولتـی بیـن المللی درمـورد تحریم ابراز نگرانـی کرده، در حالـی که به گفته گزارشـگر ۲۵ درصد 
از مـردم جهـان تحـت تحریـم زندگـی می کننـد و از اثـرات منفی آن رنـج می برند.

• سازمان دفاع از دیده بان حقوق بشر می خواهد تا در مورد اثرات منفی تحریم اقتصادی بر غیرنظامیان سخن بگوید. 

اشاره به موضوع تحریم، در جریان برگزاری پنل دوساالنه تخصصی شورای حقوق بشر با موضوع اقدامات 
یکجانبه قهری 

پنـل تخصصـی شـورای حقـوق بشـر بـا موضوع اقدامـات یکجانبه قهری و حقوق بشـر روز ۱۲ سـپتامبر و از سـاعت ۱۰ صبـح برگزار 
شـد. ایـن پنـل مقدمـه ای بـرای بررسـی شـیوه های تصویـب اعالمیه جهانـی تاثیـر تحریم بر حقوق بشـر و حق توسـعه اسـت که در 

صحـن اصلی شـورا برگزار شـد. 
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در فرصـت موجـود بـرای سـازمان های غیردولتـی جهت اظهـار نظـر در این خصوص، بـه قرائت 

بیانیـه ای پرداخـت. محورهـای ذکـر شـده در ایـن بیانیه  به شـرح زیر اسـت:
- تاکید بر اینکه تحریم یکجانبه "تنبیه جمعی" است، در برخی موارد "جنایت علیه بشریت" است و باید فوراً متوقف شود. 

- هـدف تحریـم نقـض همـه حقـوق مـردم از جملـه حـق حیات، حق سـالمت و حق توسـعه اسـت، آن هم در کشـورهایی کـه برای 
دسـتیابی بـه اهداف توسـعه نیـاز به حمایـت دارند.

- تاکیـد سـازمان بـر اینکـه الزمسـت ایـن اعالمیـه سـاز و کار جبـران خسـارت قربانیـان تحریـم را تعریـف کنـد، تـا کشـورهای 
تحریم کننـده را وادار کنـد کـه پیـش از اعمـال تحریم هـای متعـدد بـر کشـورهای دیگـر کمـی تامـل کننـد. 

- تاکید سازمان بر توصیه گزارشگر تحریم مبنی بر لزوم انتصاب نماینده دبیرکل در موضوع تحریم.

سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در ایـن دوره از اجـالس عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده در بـاال بیانیه هـای دیگـری را نیـز تحـت 
آیتم هـای شـورای حقـوق بشـر بـه شـرح ذیـل قرائـت نمـود.

■ بيانيه های شفاهی
قرائـت بیانیه هـای شـفاهی تحـت آیتم هـای ۲/ ۳/ ۴/ ۷ و ۱۰ بـا موضوعـات تحوالت کشـمیر، شـیعیان نیجریه، نقض حقوق بشـر در 

کشـورهایی ماننـد سـوریه، بحریـن، یمن و میانمار، اقدامات ضد حقوق بشـری توسـط عربسـتان و اسـرائیل.
■ بيانيه های کتبی

تدویـن و تألیـف بیانیه هـای کتبـی تحـت آیتم هـای۲/ ۵ و ۷ بـا موضوعاتـی نظیـر نقـد وضعیت حقـوق بشـر و ارزیابـی اقدامات ضد 
حقـوق بشـری کانـادا، آمریکا،  انگلیس، فرانسـه، عربسـتان، امـارات، بحرین و اسـرائیل.

حضور در چهل و سومين اجالس شورای حقوق بشر
اجـالس چهـل و سـوم شـورای حقوق بشـر از تاریـخ ۲۴ فوریه تا ۱۳ مـارس ۲۰۲۰ )۵ تا ۲۳ اسـفند ۱۳۹۸( در مقر اروپایی سـازمان 
ملـل متحـد در شـهر ژنـو سـوییس برگزار شـد. سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در این دوره از شـورا با هـدف نشـان دادن تأثیر 
تحریم هـا بـر عـدم ارتقـای حقـوق بشـر، نشـان دادن اثـر تحریم هـای یکجانبه بر سـالمت و زندگـی مردم و شـهروندان عـادی، تأثیر 
منفـی تحریم هـا بـر امـکان اجـرای توصیه هـای بررسـی دوره ای،  محکومیـت سیاسـت های حقـوق بشـری آمریـکا، رژیـم اشـغالگر 



ODVV
1398گزارش ساالنه

27

اسـرائیل، عربسـتان، وضعیـت نامناسـب مـردم مظلوم یمن و ارائه گزارشـی متعادل از تالش هـا و چالش های پیـش روی ایران در دور 
سـوم بررسـی وضعیـت حقوق بشـر شـرکت کـرد. خالصـه ای از فعالیت هـای انجام شـده در ایـن دوره از اجالس به شـرح زیر اسـت:

تحریم
نقطـه اصلـی فعالیـت سـازمان در ایـن اجـالس، تمرکـز هوشـمندانه بـر موضـوع تحریـم و تأثیـر منفـی آن بـر حقوق بشـر مـردم و 

ممانعـت آن از اجـرای توصیه هـای بررسـی دوره ای بـود. در همیـن راسـتا فعالیت هـای زیـر انجـام شـد.

■ اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های کتبی
برخی از موضوعات این بیانیه ها عبارتند از:

- بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع جنگ اقتصادی حق غذا را نقض می کند
- بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع تأثیر منفی تدابیر قهری یکجانبه بر محیط زیست

- بیانیه کتبی تحت آیتم ۵ با موضوع تأثیر اقدامات قهری یکجانبه بر همکاری های  بین المللی

■ اشاره به موضوع تحریم در قالب بيانيه های شفاهی
برخی از موضوعات این بیانیه ها عبارتند از:

- بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع تحریم به مثابه جنگ اقتصادی
- بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع جنگ اقتصادی که منجر به محرومیت مردم از دسترسی به اقالم اساسی از جمله غذا و دارو می شود

- بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع تأثیر تحریم ها بر انجام تعهدات کنوانسیون حقوق معلوالن
- بیانیه کتبی تحت آیتم ۳ با موضوع تأثیر ویروس کرونا بر مردم کشورهای تحت تحریم 

- بیانیه کتبی تحت آیتم ۴ با موضوع گفتگو با جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران
- بیانیه کتبی تحت آیتم ۴ با موضوع گفتگو با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران

- بیانیه کتبی تحت آیتم ۶ با موضوع جنگ اقتصادی و ایران 

■ اشاره به موضوع تحریم و محتواهای توليد شده
الف( پژوهشنامه

موضـوع تحریم هـای یکجانبـه علیـه ایـران، به علت گسـتره نقـض حقوق بشـر، همواره 
در فعالیت هـای پژوهشـی و اجرایـی مـورد توجـه سـازمان بـوده اسـت. پـس از انتشـار 
جلد هـای یکـم تـا ششـم پژوهشـنامه های تحریـم  در اجالس های گذشـته، جلـد  هفتم 
ایـن پژوهشـنامه بـا عنـوان: تحریـم  و معلولیـن توسـط سـازمان تهیـه و در اجـالس 
چهـل و سـوم توزیـع شـد. همچنیـن ایـن پژوهشـنامه در راسـتای ارائـه جزئیـات و 
شفافیت سـازی دربـاره تأثیـر تحریم هـای جامـع یکجانبه امریـکا علیه ایران بر سـالمت 

معلولیـن تهیه شـده اسـت.
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ب( نشریه مدافعان
نشـریه مدافعـان، فصلنامـه تخصصـی سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا موضوع حقوق بشـر 
اسـت که شـماره زمسـتان ۲۰۲۰ آن برای توزیع در چهل و سـومین اجالس شـورای حقوق بشـر 
برنامه ریـزی، تألیـف و چـاپ شـد. در ایـن شـماره، مقاالتـی بـا موضوعات زیـر در یـک مجلد گرد 

آمده اند:             هـم 
- مروری بر عملکرد سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات قهرآمیز یکجانبه

- نگاهی بر نقض حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه 
-  تأثیر تجارت اسلحه در سال اخیر بر نقض حقوق بشر

- بررسی نقض حقوق بشر در امریکا در ۳ سطح داخلی، سایر کشورها و جامعه  بین المللی
- مروری بر اقدامات جمهوری اسالمی ایران در زمینه حقوق بشر

- مصاحبه با تنی چند از صاحب نظران  بین المللی در خصوص اقدامات قهرآمیز  بین المللی

■ تحریم و نمایشگاه فصل هایی از زندگی 10 فرشته
نمایشـگاه فصل هایـی از زندگـی ۱۰ فرشـته کـه نگاهـی بـه رنـج و امیـد شـهروندان و کـودکان بیمـار ایرانـی دارد از دیگـر اقدامات 
مهـم سـازمان در چهـل و سـومین اجـالس شـورای حقـوق بشـر بود کـه با بازتـاب مناسـبی در فضای رسـانه ای کشـور همراه شـد. 
موضـوع ایـن نمایشـگاه، ارائـه تصویـری واقعـی از محدودیت هـای دسترسـی بـه دارو و تجهیـزات پزشـکی در دوران تحریـم باهدف 
آگاهـی  بین المللـی در مـورد اثـرات تحریـم بـر حقـوق بشـر  مـردم به ویـژه کـودکان بـود. ایـن نمایشـگاه کـه بـا تـالش چنـد ماهه 
همـه همـکاران سـازمان بـه نتیجه رسـید، شـامل ۱۰تصویر از کـودکان بیمـار ایرانی مبتال بـه بیماری های قلبی،تاالسـمی، اوتیسـم، 

معلولیـت، سـرطان، ای بـی، هموفیلـی، ام اس و ... بـود.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن نمایشـگاه از دوم تـا ۱۲ مـاه مـارس سـال ۲۰۲۰ در حاشـیه اجـالس چهـل و سـوم شـورای حقوق بشـر و 
مقابـل سـالن اصلـی برگـزاری اجـالس  برگزار شـد. ایـن مکان که بهتریـن فضای ممکن برگزاری نمایشـگاه اسـت با تـالش دفتر ژنو 
سـازمان دفـاع بـه نمایشـگاه ۱۰ فرشـته اختصـاص یافـت. گفتنی اسـت در این مـکان که بسـیار نزدیک بـه در سـالن اصلی اجالس 

اسـت پیش ازایـن نمایشـگاهی برگزار نشـده بود. 
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مالقات  با گزارشگر ویژه محيط زیست
نمایندگان سـازمان در تاریخ سـوم مارس ۲۰۲۰ در کاخ ملل با گزارشـگر محیط زیسـت آقای دیوید 
بویـد و دسـتیار ایشـان خانم سـویونگ دیدار کردنـد. در این مالقـات مدیرعامل سـازمان درباره تأثیر 
تحریـم بـر همـه حقـوق ملـت ایـران و همچنیـن تأثیر آن بـر محیط زیسـت صحبت کـرد. همچنین 
بـه ایشـان توضیـح داده شـد کـه تحریـم همـه راه های تبـادل مالـی قانونی را مسـدود کرده اسـت و 
امـکان واردات تکنولـوژی الزم بـرای حفاظـت از محیط زیسـت مثـاًل ماشـین آالت بازیافـت و قطعات 
یدکـی آنهـا و تکنولـوژی سـبز و غیره را از بین برده که به محیط زیسـت آسـیب جـدی وارد می کند. 

 نامه به کميسر عالی حقوق بشر در خصوص مقابله با ویروس کرونا در شرایط تحریم
در پـی صـدور بیانیـه کمیسـر عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملل متحـد در خصـوص همـکاری همه کشـورها بـرای مقابله بـا ویروس 
کرونـا هم زمـان بـا اجـالس چهـل و سـوم شـورای حقـوق بشـر، سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در نامـه ای بـه ایشـان بـر لغـو 

تحریم هـای همـه جانبـه علیـه ایـران در راسـتای امـکان ایجـاد مقابلـه بـرای ایـن وضعیـت در داخـل کشـور تأکیـد کرد. 
برخی از نکات مورد توجه در این نامه به شرح زیر است:

- عدم امکان دسترسی شهروندان کشورهای تحت تحریم های اقتصادی به مراقبت های بهداشتی به شکل برابر با سایر کشورها؛ 
- چالش های ایجاد شده توسط تحریم های ایاالت متحده و شکل گیری نوعی از تروریسم پزشکی برای مردم ایران؛ 

- ممنوعیـت معامـالت بانکـی، عـدم دسترسـی به درمان های اساسـی پزشـکی و خرید تجهیزات پزشـکی مانند دسـتگاه های اسـکن 
اشـعه ایکـس و سی تی اسـکن یـا بهینه سـازی و تعمیـر تجهیـزات موجود در اثـر تحریم هـای اقتصادی؛

- اشــاره بــه ارتبــاط مــداوم ایــن ســازمان بــا کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر و همچنیــن گزارشــگر ویــژه حــق ســالمت و ابــراز 
ــری  ــر قه ــژه تدابی ــگر وی ــه گزارش ــردم، ک ــر م ــع ب ــای جام ــی تحریم ه ــرات منف ــورد اث ــازمان در م ــن س ــدی ای ــای ج نگرانی ه

ــده؛ ــگ اقتصــادی نامی ــه )UCM( آن را جن یکجانب
- اشـاره بـه بنـد ۱۰ تـا ۱۲ گـزارش اخیـر گزارشـگر ویـژه وضعیـت حقـوق بشـر در ایـران درخصـوص تأثیر فشـارهای اقتصـادی بر 
سـالمتی مـردم و لـزوم همبسـتگی جهانـی بـرای نابـودی ویروس کرونـا و لغـو تحریم ها در کشـورهای تحـت تحریم ازجملـه ایران؛

- درخواست از کمیسرعالی برای محکومیت علنی تدابیر قهری یکجانبه به ویژه در موقعیت های اورژانسی و فوری.

بررسی دوره ای وضعيت حقوق بشر ایران )دور سوم(
از دیگـر برنامه هـای مهـم اجـالس چهـل و سـوم شـورای حقـوق بشـر برگـزاری دور سـوم بررسـی دوره ای وضعیـت حقـوق بشـر 
جمهـوری اسـالمی ایـران )یـو پـی آر( بـود. سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در طـول برگزاری نشسـت رسـمی بررسـی دوره ای 
وضعیـت حقـوق بشـر ایـران و تصویـب گـزارش نیز مشـارکتی فعال داشـت، از جمله قرائـت بیانیه های شـفاهی و همچنیـن تألیف و 

چـاپ دو کتـاب بـا هـدف ارائـه تصویـری واقعـی و متعـادل از ایران.
خالصه ای از فعالیت های صورت گرفته به شرح زیر است:

■ قرائت بيانيه  شفاهی
نکات محوری بیانیه شفاهی برای بررسی دوره ای ایران 
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- اشـاره بـه ۱۳ مـورد توصیـه بـه ایـران در مـورد ابعـاد مختلف توسـعه به ویـژه بهبود »توسـعه اقتصـادی کشـور«، ادامـه »آموزش، 
خدمات بهداشـتی و اجتماعی در مناطق روسـتایی«، »گسـترش بیمه درمانی تا شـمولیت همه شـهروندان«، » توسعه زیرساخت ها«، 

» حفـظ حقـوق معلولیـن« و » نیل بـه اهداف توسـعه هزاره«؛
- تأکید بر ایجاد موانع متعدد در راه نیل به اهداف توسعه هزاره در اثر تدابیر قهری یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران؛

- اعتـراض بـه تدابیـر قهـری یکجانبـه کـه جنگ اقتصادی به شـمار می آیـد و کشـور را از درآمد، معامـالت بانکی بین المللـی و کلیه 
واردات و صـادرات محروم کرده اسـت؛

- درخواسـت سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت از دولـت بـرای تـالش در جهت رفـع موانع و بهره گیری از مشـورت اعضـای جامعه 
مدنـی به ویـژه سـازمان های مـردم نهـاد برای اجـرای کامـل توصیه ها؛

انتشار کتابچه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران
ایـن کتابچـه، در راسـتای ارائـه توضیحاتـی تکمیلی و شفافیت سـاز نسـبت بـه برخـی از حوزه های 
حقـوق بشـری در جمهـوری اسـالمی ایـران تدویـن یافته کـه غالباً مورد نقـد ناظـران خارجی قرار 
دارنـد. بـر ایـن اسـاس، توضیحاتـی علمـی و غیرجانبدارانـه )بـا ادبیـات یـک سـازمان غیردولتـی( 
درخصـوص موضوعاتـی همچـون وضعیـت زندگـی و معیشـت مهاجـران در ایران، مقایسـه ای میان 
متـن قدیـم و جدیـد قانون مجازات مـواد مخدر، آمـار و اطالعاتی مثبت درخصـوص بهبود وضعیت 
معلـوالن در کشـور، انتخابـی از تعـدادی از زنـان موفـق و پیشـرو در کشـور، توضیحاتـی حقوقـی 
درخصـوص موضـوع قصـاص و حـق خانـواده مقتول بـر اجـرای آن و همچنین محورهایـی در قالب 
واقعیاتـی از تحریم هـای یکجانبـه و غیرقانونـی آمریـکا علیـه کشـورمان در ایـن کتاب آورده شـده 

است.  

 تهيه کتاب ایران سرزمين غرور و افتخار
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت تالش کرده اسـت تـا در این کتاب مصـور با مدنظر قـرار دادن 
هشـت حـوزه مهـم در سـرفصل های حقـوق بشـری همچـون مهاجـران، عدالـت جنسـیتی، حقوق 
معلـوالن، وضعیـت اقلیت هـا، حـق آموزش، عدالت ورزشـی، حـق بر سـالمت و ... با عباراتـی کوتاه 
و موجـز شـناختی گـذرا و در عیـن حال صحیـح و مسـتند از وضعیت این حوزه های حقوق بشـری 

در کشـور را بـه خواننده نشـان دهد. 

پرداختن به موضوع شهادت سردار سليمانی از منظر حقوق  بين الملل
اقـدام ناجوانمردانـه، غیرانسـانی و برخـالف عـرف  بین الملـل دولـت آمریـکا در تـرور سـردار سـلیمانی در فـرودگاه  بین المللـی بغداد 
فصـل جدیـدی از اقدامـات ایـن کشـور علیه جمهوری اسـالمی ایران بـود. این اقـدام آمریکا موجب تأثر شـدید مردم ایـران گردید و 
بـا واکنش هـای زیـادی در فضـای  بین المللـی همراه بود. بـه همین منظور و در راسـتای مطرح کـردن ادبیات این موضـوع در مجامع 
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 بین المللـی و در جهـت ادای دیـن بـه ایـن شـهید بزرگـوار سـازمان متنـی را تألیـف و هم زمـان با 
برگـزاری اجـالس توزیع کرد. 

ایـن متـن کـه در چهارچـوب یـک مقالـه و در شـکل یـک کتابچـه ۱۲ صفحـه ای ارائه شـد، ضمن 
نقـد مبانـی حمـالت پیش دسـتانه و پیشـگیرانه در حقوق بین الملـل، به بررسـی ممنوعیت حقوقی 
اقـدام یـک دولـت در قتل هدفمند شـهروندان دولـت دیگر پرداختـه و تالش می کند تا مسـتندات 
ممنوعیـت ایـن اقـدام از سـوی حقوق بین الملـل و همچنین حقوق بشـر را به خواننده نشـان دهد.

ایـن متـن در طـول حضـور تیـم کارشناسـی سـازمان در شـورای حقـوق بشـر، به صـورت روزانـه 
در دسـترس کارشناسـان و اعضـای حاضـر در اجـالس قـرار می گرفـت.  گفتنـی اسـت توزیـع این 
کتابچـه در شـورا بـا برگـزاری جلسـه بررسـی  ابعـاد حقوقی حملـه پهبادی به سـردار سـلیمانی و 

همراهـان وی در دانشـگاه ژنـو هم زمـان بـود. 

 
وضعيت حقوق بشر در جهان اسالم

الف( نقد اقدامات ائتالف عربی به رهبری عربستان در جنگ یمن 
جنـگ یمـن بعـد از ۵ سـال و فـراز و نشـیب های متعـدد همچنان ادامه داشـته و تبعـات آن زندگی و حقوق بشـر مـردم مظلوم یمن 
را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. بـه همین منظـور و در ادامه فعالیت های سـازمان در سـال های گذشـته در این اجالس نیـز اقداماتی 

ازجملـه ارائـه بیانیه کتبی در دسـتور کار سـازمان قرار گرفت.
- تهیه و تدوین بیانیه کتبی تحت آیتم ۲ با موضوع وضعیت نقض حقوق بشر در یمن

ب( نقد وضعيت حقوق بشر ميانمار
موضـوع نسل کشـی مسـلمانان توسـط دولـت میانمـار نیز مسـاله مهم دیگری اسـت که در سـال های اخیر مـورد توجه سـازمان قرار 

داشـته اسـت و در ایـن اجـالس نیز در قالـب بیانیه به آن پرداخته شـد.
- تهیه و تدوین بیانیه کتبی تحت آیتم ۲  با موضوع جلوگیری از جرم تجاوز بر اساس ماده ۲ کنوانسیون نسل کشی

ج( اشاره به نقض حقوق بشر توسط رژیم اسرایيل در سرزمين های اشغالی
از دیگر اقدامات و فعالیت های مهم سـازمان در حوزه جهان اسـالم مسـاله سـرزمین های اشـغالی و مردم فلسـطین اسـت که همواره 
مدنظـر سـازمان قـرار دارد. در ایـن اجـالس نیـز موضوعاتـی نظیـر کمبود آب سـالم، شهرک سـازی، مهاجـرت اجباری، انـکار حقوق 

اساسـی و نقـض حـق تعیین سرنوشـت فلسـطینیان در قالـب بیانیه های کتبـی مورد توجه قـرار گرفت.
- بیانیـه کتبـی تحـت آیتـم ۲  بـا موضوع گفتگوی متقابـل با کمیسـرعالی در خصوص نقض قوانین  بین المللی در فلسـطین اشـغالی 

و شـرق بیت المقدس
- بیانیه کتبی تحت آیتم ۷ با موضوع نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین

- بیانیـه کتبـی تحـت آیتـم ۲ بـا موضوع نگرانی از شـرایط فلسـطین اشـغالی از جمله شهرک سـازی، مهاجرت اجبـاری، انکار حقوق 
اساسـی و نقض حق تعیین سرنوشـت فلسـطینیان
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مرکز مشاوره رها )معاونت توانبخشی( 
مرکـز مشـاوره رهـا )معاونـت توانبخشـی سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت ( بـا آرزوي التیام دادن بـه رنج هاي 
بشـري و گسـترش فعالیت هـاي بشردوسـتانه بر آن اسـت تـا با ارایـه خدمات مشـاوره اي و درمانـي، گره کوچکي 
از مسـایل و مشـکالت انسـاني بگشـاید.  ایـن مرکـز در راسـتاي حمایـت از آسـیب دیدگان اجتماعـي و قربانیـان 
خشـونت هاي خانگـي بـا همـکاري ۴۰ کارشـناس بهداشـت روان و حقـوق دان بـه ارایـه خدمـات مشـاوره اي و 
درمانـي در حیطه هـاي حقوقـي، خانوادگـي، ازدواج، روانپزشـکي، روان درمانـي، خانواده درمانـي، مشـاوره پیش از 
ازدواج، تحصیلـي و حقوقـي و... در قالـب مشـاوره حضـوري و تلفنی مي پـردازد. آمار مراجعان حضـوري، ماهانه با 
در نظر گرفتن متغیرهایي چون جنسـیت، شـغل، سـن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و علت مراجعه، محاسـبه 

شـده و تحلیـل مي شـود. از ایـن تحلیـل سـازمان در برنامه ریزي هـاي آموزشـي پژوهشـی خود اسـتفاده مي کند. 
در سـال ۱۳۹۸، ۳۴۶۴ نفـر از خدمـات مرکـز مشـاوره حضـوري سـازمان بهره مند شـدند. از این تعـداد ۱۹۲۵ 
نفـر زن و ۱۵۳۹ نفـر مـرد بودنـد. مطابـق آمـار، متأهلیـن بیشـترین مراجعـه بـه مرکـز را داشـتند و عمده تریـن علـت مراجعـه بـه 
مرکـز مشـکالت زناشـویی بـوده اسـت. گفتنی اسـت در مجمـوع به شـکل تقریبی نزدیک به ۲۵۹۸ سـاعت مشـاوره در سـال ۹۸ به 

مراجعه کننـدگان مرکز داده شـده اسـت.
از سـویی دیگـر معاونـت توانبخشـی سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت به عنوان یکـی از اعضای فعال کمیتـه کار و آموزش در تدوین 

"سـند پیشـگیری از خشـونت خانگی" همواره در راستای پیشـگیری از خشونت تالش می کند. 

بـه منظـور تحقـق اهـداف این کمیته، معاونت توانبخشـی بـا تعریف فعالیت هـای عملی در این خصـوص اقدامات مهمی را در دسـت 
دارد کـه مهمترین آن هـا عبارتند از:

۱. شناسایی مراجعین قربانی خشونت در مرکز مشاوره رها 
۲. بررسی رویکردهای مؤثر مشاوره و روان شناختی در پیشگیری از خشونت

۳. شناسایی عناوین مناسب برای کارگاه های تخصصی پیشگیری از خشونت و درمان خشونت دیده ها جهت برگزاری در مرکز مشاوره رها
۴. تدوین روش تحقیق مناسب برای بررسی رابطه خشونت با طرح واره های ناکارآمد، افسردگی و اضطراب در مراجعین قربانی خشونت

۵. طـرح شناسـایی مشـکالت مشـاوره ای کارکنـان نهادهـای دولتـی مرتبـط بـا مرکـز مشـاوره رها بـرای انجـام مداخـالت درمانی و 
مشـاوره ای در راسـتای افزایـش سـالمت روان جامعـه هدف.

همچنين مرکز مشاوره رها در سالی که گذشت اقدامات و فعاليت های زیر را نيز در دستور کار خود داشته است:
- رساندن مخاطبان کانال تلگرام مرکز مشاوره رها از ۴۳۰ به ۱۱۵۰ نفر و درج مطالب روزانه در آن

- افزایش کادر مشاوران، روان شناسان، روانکاوان و روان پزشکان مرکز در حوزه های مختلف 
- تهیه بسته محصوالت و معرفی رها 

- رایزنی با مراکز خدماتی جهت همکاری با مرکز مشاوره رها

- درج فعالیت های مرکز مشاوره رها روی سایت

- قرارداد همکاری رسمی با سازمان های غیردولتی دیگر )مراکز توانبخشی عراق(
- سازماندهی و آموزش ۱۹۹ روانشناس مداخله در بحران برای کمک به سیل زدگان ایران 

- برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه روانشناسی از قبیل کارگاه آموزشی مدیریت استرس، مشاوره پیش از ازدواج و .... .



وب سایت

توییترتلگرام

مقاله

فیسبوک

خبر

3

534776
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595
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ارتباطات و 
 شـبکه های
اجتــماعــی
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ارتباطات  و روابط عمومی
■ هماهنگی و انتشار محتوای سایت ها و شبکه های اجتماعی

اطالع رسـاني از دیگـر فعالیت هـاي سـازمان در راسـتاي اهداف خود اسـت. سـازمان از ابزارهـاي متفاوتي در دسـتیابي به این امر اسـتفاده 
مي نماید:

■  وب سایت فارسی، عربی و انگليسی
روابـط عمومـی سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا بهره گیـری از 
وب سـایتی بـه سـه زبـان فارسـی، انگلیسـی و عربـی توانسـته اسـت 
مخاطبـان خـود را از اخبار و تحوالت حقوق بشـری، فعالیت ها و مواضع 
سـازمان نسـبت به مسـایل مختلف، پیشـرفت های سـازمان در سـال، 
اهـداف، برنامه هـا و ... بـه صورت روزانه مطلع سـازد. به گونـه ای که در 
سـال ۱۳۹۸ در مجمـوع ۲۲۳ مقالـه و ۱۸۱ خبر بـا موضوعات مختلف 
حقوق بشـری از طریـق این سـه وب سـایت در اختیار عالقمنـدان قرار 

گرفت. 

■ شناسه سازمان در شبکه های اجتماعی
بـا  قربانیـان خشـونت  از  ارتباطـات سـازمان دفـاع  تقویـت  بـه منظـور 
سـازمان  های مشـابه بین المللـی و سـایر مخاطبـان، صفحـات فیس بـوک 
و توییتـر سـازمان فعـال می باشـد. ایـن اقـدام بـا هدف بـه کارگیـری ابزار 
ارتباطـی نویـن، شناسـایی و ایجاد شـبکه مؤسسـات و فعاالن حقوق بشـر 
بـه منظـور نشـان  دادن وجـود صداهـای متکثـر در زمینـه حقوق بشـر از 
ایران و اطالع رسـانی فعالیت ها و جلب مشـارکت بیشـتر توسـط سـازمان 
انجـام شـده اسـت. این صفحات در سـال ۱۳۹۸ بیـش از ۲۳۰۹ مطلب در 

حوزه هـای مختلـف حقوق بشـری منتشـر کرده انـد.        
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■ کانال رسمی سازمان در تلگرام با عنوان مطالعات حقوق بشر
توسـط  حقوق بشـر  مطالعـات  تلگرامـی  کانـال 
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت و بـا هـدف 
ارتقـای آگاهـی مخاطبـان از فرایند هـای علمی و 

تحـوالت حقوق بشـر راه انـدازی شـده اسـت. 
کانـال حاضر تا پایان سـال ۱۳۹۸ بـا ۵۳۴ مطلب 
و ۱۹۲۲ عضـو بـا درج روزانـه مطالـب مرتبـط بـا 
از  دفـاع  سـازمان  ارتباطـی  بـازوی  حقوق بشـر 
و  داوطلبیـن  مخاطبیـن،  بـا  خشـونت  قربانیـان 

اعضـای افتخـاری و دارای رویکـردی کاربـردی اسـت. 

■ بانک اطالعاتی اسناد و گزارش های وضعيت حقوق بشر در ج.ا. ایران
 سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت بـا تنظیـم یـک بانـک اطالعاتـی از فایل های اسـناد، قطعنامه هـا، گزارش هـا و تمامی معاهـدات مهم 
حقوق بشـری، امـکان جسـتجو و تهیـه تمامـی بیانیه هـای کتبی و شـفاهی سـازمان از اجالس نخسـت شـورا تا بـه  حال را شـامل بیش از 

۳۰۰ بیانیـه شـفاهی وکتبی فراهم آورده اسـت.
■ دسترسی به بیانیه های شفاهی از طریق لینک زیر:

http://www.odvv.org/page-category-18-oral-statements
■ دسترسی به بیانیه های کتبی از طریق لینک زیر:

http://www.odvv.org/page/category-17-written-statements
 

ارتباط با اعضای افتخاري
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در راسـتاي تحقـق اهـداف و اجـراي فعالیت هاي خـود از اعضاء افتخـاري و نیروهاي داوطلـب با توجه 
بـه تخصـص  آن هـا، بهـره مي گیـرد. در همین راسـتا گـروه داوطلبـان سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت در فضـای مجازی با حـدود ۹۵ 
عضـو بـا تسـهیل و تبـادل ارتباطات و اطالعات بـه روز در حوزه های حقوق بشـری بین اعضای این گـروه عرصه را برای فعالیت، شـکوفایی، 

توانمندی و اسـتعداد ایشـان فراهم کرده اسـت.

 
نمایشگاه

■ برگزاری نمایشگاه اقدامات یکجانبه قهری به مثابه تروریسم  اقتصادی
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت در در حاشـیه همایـش بین المللـی یکجانبه گرایـی و حقـوق بین الملـل در جهـان معاصـر، نمایشـگاه 
اقدامـات یکجانبـه قهـری بـه مثابـه تروریسـم اقتصـادی را در تاریـخ ۱۵ اردیبهشـت ۱۳۹۸ بـا حضـور سـفرا و دیپلمات هـای خارجـی و 
همچنین کارشناسـان و اسـاتید دانشـگاهی در محل مرکز مطالعات سیاسـی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار کرد. در این نمایشـگاه 
۱۸ متـن مصـور آموزشـی و پژوهشـی بـا موضـوع آثـار اقدامـات یکجانبـه قهری و  تحریـم بر مـردم ایران و کشـورهای مختلف بـه نمایش 
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درآمـد. تحریم هـای دارویـی، مالـی، آموزشـی، نفـت و آی تـی از مضامین اصلـی این تابلوهـا بودند.
همچنیـن در ایـن نمایشـگاه مجموعـه ای از آثار چاپی سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت در حـوزه تحریم ها  با موضوعاتـی نظیر پیامدهای 

انسـانی تحریـم، آثـار اقتصـادی تحریـم، تحریم؛ تخریب گـر حقوق بشـر و تحریم حقوق بشـر در اختیار عالقه مندان قـرار گرفت.

■ نمایشگاه فصل هایی از زندگی و رنج 10 فرشته
نمایشـگاه فصل هایی از زندگی و رنج ۱۰ فرشـته توسـط سـازمان دفاع از قربانیان خشـونت و در حاشـیه اجالس ۴۳ شـورای حقوق بشـر 
برگـزار شـد. در ایـن نمایشـگاه رنج و امید کودکان بیمار ایرانی به تصویر کشـیده شـده اسـت. توضیحـات تفصیلی در مورد این نمایشـگاه 

در صفحه ۲۸ آمده اسـت.
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ساماندهی و بروز رسانی کتابخانه
سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت داراي کتابخانـه ای تخصصـي و بـه روز در زمینـه حقـوق  بشـر بـه دو زبان فارسـی و انگلیسـی اسـت. 
همچنیـن در سـال ۱۳۹۸ بـا خریـد کتـب جدید در حوزه حقوق  بشـر، امکان اسـتفاده از جـزوات، تحقیقات و مقاالت موجود شـرایط الزم 

جهـت اسـتفاده اعضـاي افتخـاري، داوطلبین سـازمان، مراجعان، محققـان، دانشـجویان و ... را فراهم آورده اسـت.
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