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مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت  با خانم آلنا 
دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تحریم

 تحریم های یک جانبه؛ 
 تبعات منفی حقوق بشری 

و راهکارهای مقابله ای
درآمد

متـن حاضـر، مصاحبـه مفصـل یک سـاعته و ویدئویی سـازمان 
دفـاع از قربانیـان خشـونت با پروفسـور آلنا دوهان، گزارشـگر 
ویـژه شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل در زمینـه تحریم در 
دی مـاه ۱۴۰۰ اسـت. مـرور دقیق ایـن مصاحبه، نکات ارزشـمند 
بسـیاری را فـراروی کارشناسـان، دانشـگاهیان، دیپلمات هـا و 
تصمیم سـازان کشـور در حـوزه مبـارزه بـا تحریم هـای ظالمانه 

می دهد. قـرار  آمریـکا 
گفتنـی اسـت ایـن مصاحبـه در بسـتر فعالیت های پژوهشـی و 
ارتباطـی متعـدد سـازمان دفـاع از قربانیان خشـونت در زمینه 
تقابـل بـا تحریم هـای یکجانبـه علیه شـهروندان کشـورمان و 
کمـک بـه تولیـد ادبیات کمـی و کیفـی بهتـر در ایـن زمینه و 
بین المللـی  تصمیم گیـران  و  نهادهـا  آگاهی بخشـی  همچنیـن 
از تبعـات منفـی تحریـم بـر بهره منـدی شـهروندان دولت های 

تحـت تحریـم از حقـوق اولیـه و مسـلم بشـر قـرار می گیرد.
بـا ذکر ایـن توصیفـات، متن کامـل ایـن مصاحبه به شـرح زیر 

تنظیـم و ارائـه می گردد:

پرسـش: اجـازه بدهیـد گفتگوی خـود را بـا مباحثـه در زمینه 
بیانیـه عمومی کـه جنابعالـی به همـراه ۵ کارشـناس عالی رتبه 
دیگـر سـازمان ملل، در ماه اکتبر سـال 2۰2۱ میـادی، در رابطه 
بـا فراپایبنـدی۱ کشـورها و نهادهـای تجـاری بـه تحریم هـای 
ایـاالت متحـده علیـه ایـران و پیامدهـای حقـوق بشـری آن، 
منتشـر نمودیـد، آغـاز کنیـم. آیـا می تـوان گفـت کـه ایـن 
از کشـورها بـه  حقیقـت کـه شـرکت های تجـاری در برخـی 
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دلیـل هـراس از مجازات هـای احتمالـی، از هـر گونـه تعامـل با 
ایـران صرف نظـر می کننـد، حاکـی از تأثیر سیاسـی و اقتصادی 
گسـترده ایـاالت متحـده بـر متحـدان خود اسـت و یـا گواهی 
بـر وجـود شـکاف هایی در اجـرای حقـوق بین الملـل و قانـون 

بشردوسـتانه؟ بین المللـی 

پاسـخ: در واقـع می تـوان گفـت کـه معضـل فراپایبنـدی )بـه تحریـم( امروزه 
یکی از مسـائل بسـیار مهم و حتی متأسـفانه یکی از معضالت بسـیار پرمخاطره 
در عرصـه کاربـرد تحریـم یک جانبـه از سـوی کشـورهای مختلـف در سراسـر 
جهـان اسـت و مقصـود مـن در ایـن جـا تنهـا تأثیـر تحریم هـای یک جانبـه و 
فراپایبنـدی بـه ایـن تحریم هـا بـر ایران نیسـت، بلکـه این یک معضـل عمومی 
اسـت کـه شـماری از مردم سراسـر جهـان را تحت تأثیـر خود قرار داده اسـت.

متأسـفانه، در حـال حاضر، تعـداد تحریم های 
کشـورهای  سـوی  از  شـده  اِعمـال  یک جانبـه 
مختلـف بـه طـور گسـترده ای در حـال افزایش 
اسـت کـه ایـن افزایـش را بـه سـهولت می توان 
هـم در تعـداد و هـم در انـواع ایـن تحریم هـا 
مشـاهده کـرد. از ایـن رو می تـوان گفـت کـه 
شناسـایی رژیـم  تحریم  که از سـوی یک کشـور 
یـا کشـورهای دیگـر بر کشـور، فرد یـا وضعیتی 
خـاص اِعمـال می شـوند، در اغلـب مـوارد برای 
کسـب و کارهـای تجاری امـری بسـیار پیچیده 
هسـتند و در نتیجـه نهادهـای تجـاری از هـر 
بانک هـا  همچنیـن  و  بازرگانـی  فعالیـت  گونـه 
از هـر گونـه نقـل و انتقـال مالـی هـراس دارنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
تأثیـر تحریم هـای یک جانبـه بـه طـور گسـترده ای رو بـه وخامـت می نهـد - 
تحریم هایـی کـه بـه خـودی خـود از نـگاه حقـوق بین الملـل بسـیار ابهام آمیـز 

بـه شـمار می آینـد؛
بـه عبـارت دیگـر می تـوان گفت کـه هنگامی کـه صحبـت از فراپایبندی )به 
تحریـم ( می شـود، بایـد در نظر داشـته باشـیم کـه این امـر به دالیـل مختلفی 
بـه وقـوع می پیونـدد کـه از جملـه می تـوان بـه این مـوارد اشـاره کـرد: کثرت 
و چندگانگـی رژیـم  تحریـم ، اِعمـال تحریم هـای ثانویـه در قبـال شـهروندان 
کشـورهای سـوم بـه دلیـل دور زدن تحریم  یا تلقی کشـورها از دور زده شـدن 
آن هـا و اِعمـال مجازات هـای مدنـی و کیفـری در قبـال ملت هـا و شـهروندان 
کشـور سـوم بـه دلیـل دور زدن رژیـم  تحریـم کـه در ایـن شـرایط جریمه هـا 

وقتی صحبت از فراپایبندی به 
میان می آید، عمدتًا مقصود 

وضعیت هایی است که در آن نقل 
و انتقال های بانکی جایز نبوده و یا 

شرکت ها در همکاری های تجاری 
مشارکت نمی کنند، حتی چنانچه 

این شرکت ها یا افراد به عنوان 
نهادها یا اشخاِص تحت تحریم 

تعیین نشده باشند
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می تواننـد بـه شـدت غیرمنطقی باشـند -  مانند مـورد بانک پی.ان.بـی پاری با۲ 
کـه بـه میـزان ۹ میلیـارد دالر آمریـکا جریمه شـد و برخی بانک هـای دیگر که 
بـه میـزان ۸۰ میلیـون دالر یـا ۵۰ میلیـون دالر آمریکا جریمه شـدند. بنابراین 
ایـن جریمه هـا می تواننـد بـه ورشکسـتگی بسـیاری از بانک هـا بیانجامنـد. از 
ایـن رو، بانک هـا ترجیـح می دهنـد کـه از هـر گونـه تعامـل بـا شـرکت ها یـا 

شـهروندان کشـورهایی کـه تحـت تحریـم قراردارند، اجتنـاب ورزند.
از ایـن رو وقتـی صحبـت از فراپایبنـدی بـه میـان می آیـد، عمدتـاً مقصـود 
وضعیت هایـی اسـت کـه در آن نقـل و انتقال هـای بانکـی جایـز نبـوده و یـا 
شـرکت ها در همکاری هـای تجـاری مشـارکت نمی کننـد، حتـی چنانچـه ایـن 
شـرکت ها یـا افـراد بـه عنـوان نهادهـا یـا اشـخاِص تحـت تحریم تعیین نشـده 
باشـند. از ایـن رو، نتیجـه ایـن می شـود کـه پیامدهـای تحریـم بـدون آن کـه 
افـراد و شـرکت ها، تحـت تحریـم  واقعـی قـرار گیرند، آن هـا را تحـت تأثیر قرار 

می دهنـد.
هنگامـی کـه بـا برخـی از سـازمان های مردم نهـاد فعـال در ارائـه کمک های 
بشردوسـتانه صحبـت می کنـم، آن هـا پیشـاپیش از این امـر شـکایت دارند که 
تأثیـر فراپایبنـدی بـه تحریـم، یـا آن گونـه کـه آن هـا می گوینـد »هـراس از 
تحریم«۳ ، بسـیار بیشـتر از خود تحریم اسـت. بنابراین واقعیت این اسـت که به 
دلیـل این فراپایبندی، تمامی شـهروندان یک کشـور از انجـام معامالت تجاری 
انتقال هـای  و  نقـل  سـاده ترین  نمی تواننـد  و شـرکت ها  افـراد  و  بازمی ماننـد 
بانکـی را بـه ثمـر برسـانند، بلیـط بخرنـد، شـهریه دانشـگاه ها را بپردازنـد و یـا 



ODVV

ای
نه
سا
یر
ضا
رف
ند

را
ای
به
ط
بو
مر
ی
شر
قب
قو
تح

وال
تح
ی
رخ
بب

زتا
با
به
ی
اه
نگ

4

کمی پس از اعالم توافق برجام، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان 
»نوبتی هم باش��د، نوبت حقوق بش��ر ایران است«، تالش نمود توجهات را به موضوع حقوق بشر در ایران 
جلب نماید. وی در این گزارش که در 15 ژوئیه 2015 منتشر شد،پس از تبریک به تمام اعضای توافق، 
از دولت ایران و نیزجامعه بین الملل درخواست کرد که با استفاده از توافق به دست آمده برای بهبود شرایط 
حقوق بشر ایران تالش کنند. از نظر شهید، لغو تحریم های اقتصادی به خودی خود به شرایط حقوق بشر 
در کش��ور کمک خواهد کرد؛زیرا مس��ائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شیوه زندگی افراد در جامعه 

تأثیر خواهند گذاشت.
احمد شهید در این بیانیه از آقای روحانی خواسته است که از این پس با دقت بیشتری مشکالت حقوق 
بشری ایران، به ویژه مواردی را که در سال اخیر بیشتر از همیشه توسط خود وی و سازمان ملل متحد به 
ایران گوشزد شده اند بررسی کند؛ مسائلی همچون: افزایش اعدام ها، محدودیت های آزادی بیان و تجمعات 
مسالمت آمیز، و حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی. وی در پایان مجدداً درخواست خود را مبنی بر 

صدور ویزا برای اجازه ورود به ایران عنوان نمود.
گفتنی اس��ت که سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بش��ر هم از این فرصت استفاده کرد و در 14 ژوئیه 
2015 در گزارشی مدعی شد:»روزانه هزاران مورد تجاوز به حقوق شهروندان ایرانی توسط مأموران امنیتی 
و مقامات قضایی ای صورت می گیرد که هیچ زمانی برای کارهایش��ان پاس��خگو نبوده اند«. فراز صانعی، 
نویسنده این گزارش اضافه کرده است: »این توافق زمانی به دست آمد که مقامات ایران بیشتر از هر زمانی 
650 نفر)ازجمله: کودکان زیر سن قانونی در هنگام ارتکاب جرم( را اعدام کرده است«. در این گزارش به 
نقل از س��ازمان »خبرنگاران بدون مرز« نیز ادعا شده است که از آوریل 2015 تاکنون،حدود 46 فعال و 

وکیل حقوق بشر دستگیر و زندانی شده اند. 
دیده بان حقوق بش��ر در ادامه بیان نموده اس��ت: گرچه بس��یاری از مردم به دلیل دستیابی به توافق و لغو 
تحریم ها خوش��حال به نظر می رس��ند، زندانیان سیاسی، و اقلیت های مذهبی همچنان شرایط سختی را 

سپری می کنند و امیدشان برای زندگی بهتر همچنان دست نیافتنی است. 
شیرین عبادی نیز به همراه هشت تن از دیگر فعاالن حقوق بشر در بیانیه ای در 15 ژوئیه 2015 از توافق 
برجام ابراز خوشحالی کردند و اظهار داشتند: »این توافق نشان داد که تغییر ممکن است... مشکالت حقوق 
بش��ر ایران هم از مشکالت جدی این کشور است و باید با جدیت تمام مانند:»مذاکرات هسته ای توسط 

جامعه بین الملل و دولت ایران دنبال شود؛ زیرا این مسائل جدا از قوانین بین الملی نیستند«.  

 واکنش های حقوق بشری
پس از توافق برجام
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تجهیـزات پزشـکی خریـداری کننـد - کـه ایـن یکـی از اضطراری تریـن ارکان 
ایـن موضـوع اسـت. از ایـن رو، حقـوق تمامـی مردم یـک کشـور، همچون کل 

آن کشـور تحـت تأثیـر قـرار می گیرد.

پرسـش: در ایـن صورت، حقـوق بین الملـل و قانـون بین المللی 
بشردوسـتانه، در ایـن میـان از چـه جایگاهـی برخوردارند؟ آیا 
مبنایـی بـرای تبیین فراپایبنـدی به عنوان عاملـی غیرضروری، 
زائـد یـا نیازمنـِد اصـاح وجـود دارد یـا ایـن کـه مـا در قبال 
کشـورها یـا کسـب و کارهایی کـه از معامات تجـاری، از جمله 
تجـارت بشردوسـتانه بـا کشـورهای تحـت تحریـم اجتنـاب 

می ورزنـد، بـا خـاء قانونـی مواجه هسـتیم؟

پاسـخ: متأسـفانه بایـد گفـت کـه جایـگاه مـا در ایـن زمینه بسـیار شـکننده 
اسـت، چـرا کـه ایـن معضـل تـا کنـون در پژوهش هـای حقوقـی دقیـق مطرح 
نشـده و تنهـا اقدامـات بسـیار پراکنـده ای در این 
رابطـه انجـام پذیرفتـه اسـت. معتقـدم کـه بیانیه 
بـه  از نخسـتین مـواردی  مطبوعاتـی مـن یکـی 
شـمار می آیـد که بـه موضوع اِعمـال فراپایبندی و 
همچنیـن تحریم هـای ثانویـه پرداخته اسـت، چرا 
کـه بـه طـور معمـول تنهـا قانونـی یـا غیرقانونـی 
بـودن تحریـم مـورد مباحثـه قـرار می گیـرد. در 
اینجـا، بـه طـور مثـال، بـه بازدیـد اخیـر خـود از 
کشـور زیمبابـوه اشـاره می کنـم کـه در خصـوص 
حقیقـت  ایـن  بـه  تحریم کننـده  کشـورهای  آن، 
اشـاره می کننـد که فهرسـت افراد و شـرکت هایی 
کـه بـه طـور مسـتقیم مشـخص و مـورد تحریـم 
قـرار گرفته انـد، بسـیار کوتـاه اسـت، امـا در عمل 
مشـاهده می کنیـم کـه بـه دلیـل موضـوع فراپایبنـدی، کل ایـن کشـور تحـت 
تأثیـر قـرار گرفتـه  و بـه همین دلیل اسـت کـه نمی توانـم بگویم که مـا در این 

زمینـه دقیقـاً و صرفـاً بـا خـالء قانونـی مواجه هسـتیم.
چـرا کـه ایـن معضل مـورد توجـه الزم قـرار نگرفته اسـت. من کوشـش های 
بسـیاری در زمینـه جلـب توجـه جامعـه جهانـی بـه معضـالت تحریم هـای 
ثانویـه و فراپایبنـدی کـرده ام، بـا توجـه بـه ایـن که ایـن موضوع را در نشسـت 
دوسـاالنه ای کـه در مـاه سـپتامبر سـال ۲۰۲۱ میـالدی برگـزار شـد، مطـرح 
کـرده ام و همچنیـن قصـد دارم کـه تمرکـز گـزارش خـود در سـال ۲۰۲۲ 

به طور مثال، به بازدید اخیر خود 
از کشور زیمبابوه اشاره می کنم 

که در خصوص آن، کشورهای 
تحریم کننده به این حقیقت 

اشاره می کنند که فهرست افراد 
و شرکت هایی که به طور مستقیم 

مشخص و مورد تحریم قرار 
گرفته اند، بسیار کوتاه است، اما در 
عمل مشاهده می کنیم که به دلیل 

موضوع فراپایبندی، کل این کشور 
تحت تأثیر قرار گرفته 
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کمی پس از اعالم توافق برجام، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان 
»نوبتی هم باش��د، نوبت حقوق بش��ر ایران است«، تالش نمود توجهات را به موضوع حقوق بشر در ایران 
جلب نماید. وی در این گزارش که در 15 ژوئیه 2015 منتشر شد،پس از تبریک به تمام اعضای توافق، 
از دولت ایران و نیزجامعه بین الملل درخواست کرد که با استفاده از توافق به دست آمده برای بهبود شرایط 
حقوق بشر ایران تالش کنند. از نظر شهید، لغو تحریم های اقتصادی به خودی خود به شرایط حقوق بشر 
در کش��ور کمک خواهد کرد؛زیرا مس��ائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شیوه زندگی افراد در جامعه 

تأثیر خواهند گذاشت.
احمد شهید در این بیانیه از آقای روحانی خواسته است که از این پس با دقت بیشتری مشکالت حقوق 
بش��ری ایران،به ویژه مواردیرا که در س��ال اخیر بیشتر از همیشه توسط خود وی و سازمان ملل متحد به 
ایران گوشزد شده اند بررسی کند؛ مسائلی همچون: افزایش اعدام ها، محدودیت های آزادی بیان و تجمعات 
مسالمت آمیز، و حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی. وی در پایان مجدداًدرخواست خود را مبنی بر 

صدور ویزا برای اجازه ورود به ایرانعنوان نمود.
گفتنی اس��ت که سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بش��ر هم از این فرصت استفاده کرد و در 14 ژوئیه 
2015 در گزارشیمدعی شد:»روزانه هزاران مورد تجاوز به حقوق شهروندان ایرانی توسط مأموران امنیتی 
و مقامات قضایی ای صورت می گیرد که هیچ زمانی برای کارهایش��ان پاس��خگو نبوده اند«. فراز صانعی، 
نویسنده این گزارش اضافه کرده است: »این توافق زمانی به دست آمد که مقامات ایران بیشتر از هر زمانی 
650 نفر)ازجمله: کودکان زیر س��ن قانونی در هنگام ارتکاب جرم( را اعدام کرده اس��ت«. در این گزارش 
به نقل از سازمان »خبرنگاران بدون مرز«نیز ادعا شده است که از آوریل 2015 تاکنون،حدود 46 فعال و 

وکیل حقوق بشر دستگیر و زندانی شده اند. 
دیده بان حقوق بش��ر در ادامه بیان نموده اس��ت: گرچه بس��یاری از مردم به دلیل دستیابی به توافق و لغو 
تحریم ها خوش��حال به نظر می رس��ند، زندانیان سیاسی، و اقلیت های مذهبی همچنان شرایط سختی را 

سپری می کنند و امیدشان برای زندگی بهتر همچنان دست نیافتنی است. 
شیرین عبادی نیز به همراه هشت تن از دیگر فعاالن حقوق بشر در بیانیه ای در 15 ژوئیه 2015 از توافق 
برجام ابراز خوشحالی کردند و اظهار داشتند: »این توافق نشان داد که تغییر ممکن است... مشکالت حقوق 
بش��ر ایران هم از مشکالت جدی این کشور است و باید با جدیت تمام مانند:»مذاکرات هسته ای توسط 

جامعه بین الملل و دولت ایران دنبال شود؛ زیرا این مسائل جدا از قوانین بین الملی نیستند«.  

 واکنش های حقوق بشر
یپس از توافق برجام

7

میـالدی را نیـز بـر معضـل فراپایبندی قـرار دهم. متأسـفانه آنچه کـه امروز در 
ایـن زمینه شـاهد آن هسـتیم این اسـت که برخـی قواعد در ایـن رابطه موجود 

اسـت، امـا ایـن قواعـد بـه اجـراء درنمی آیند.
حـال کمـی بیشـتر به شـرح و بسـط ایـن موضـوع می پـردازم. من اقـدام به 
ارسـال مکاتباتـی در رابطـه بـا این معضـل، با بانک ها یا شـرکت هایی کـه انواع 
خاصـی از تجهیـزات، بـه ویـژه تجهیـزات پزشـکی را بـه فـروش می رسـانند، 
نمـودم، آنهـم بـا توجـه بـه این کـه ایـن تجهیـزات در غالـب مـوارد می توانند 
بـه واقـع منحصـر بـه فـرد و حیات بخش باشـند. پاسـخ هایی که در ایـن زمینه 
دریافـت کـردم بـه طور معمـول متمرکز بـر این نکتـه بودند که این شـرکت ها 
تمایـل وافـری بـه انجام معامـالت اقتصادی دارنـد، چرا که در غیـر این صورت، 
دچـار زیان هـای مالـی می شـوند. امـا از تحریـم می هراسـند و اظهـار می دارند 

کـه ایـن بر عهـده دولت ها اسـت کـه چگونـه به ایـن معضـل بپردازند.
بـه همیـن منـوال، هنگامـی کـه بـا کشـورهای تحریم کننـده ارتبـاط برقرار 
می کنـم، آن هـا نیـز اظهـار می دارنـد کـه کسـب و کارهـای تجـاری را بـرای 
فراپایبنـدی بـه ایـن تحریم ها تحت فشـار قـرار نداده انـد. بلکه تنهـا اقدامی که 
کرده انـد ایـن اسـت کـه تحریم هایـی را علیه فهرسـتی از افراد مشـخص اِعمال 
نموده انـد و در ایـن زمینـه، مقصـر خـود کسـب و کارهـا هسـتند. متأسـفانه 
مـا شـاهد ایـن هسـتیم کـه دولت هـا و کسـب و کارهـا هـر یـک مسـئولیت را 
بـر عهـده دیگـری می نهنـد و در نتیجـه بـا معضـل عظیـم فراپایبنـدی مواجه 

می شـویم.
نکتـه دومـی کـه بایـد بـه آن اشـاره کنـم معضـل اِعمـال فرامـرزی۴ تدابیـر 
تحریمـی اسـت کـه بـه موضـوع فراپایبنـدی می انجامـد. بـر اسـاس حقـوق 
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کمی پس از اعالم توافق برجام، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان 
»نوبتی هم باش��د، نوبت حقوق بش��ر ایران است«، تالش نمود توجهات را به موضوع حقوق بشر در ایران 
جلب نماید. وی در این گزارش که در 15 ژوئیه 2015 منتشر شد،پس از تبریک به تمام اعضای توافق، 
از دولت ایران و نیزجامعه بین الملل درخواست کرد که با استفاده از توافق به دست آمده برای بهبود شرایط 
حقوق بشر ایران تالش کنند. از نظر شهید، لغو تحریم های اقتصادی به خودی خود به شرایط حقوق بشر 
در کش��ور کمک خواهد کرد؛زیرا مس��ائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شیوه زندگی افراد در جامعه 

تأثیر خواهند گذاشت.
احمد شهید در این بیانیه از آقای روحانی خواسته است که از این پس با دقت بیشتری مشکالت حقوق 
بشری ایران، به ویژه مواردی را که در سال اخیر بیشتر از همیشه توسط خود وی و سازمان ملل متحد به 
ایران گوشزد شده اند بررسی کند؛ مسائلی همچون: افزایش اعدام ها، محدودیت های آزادی بیان و تجمعات 
مسالمت آمیز، و حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی. وی در پایان مجدداً درخواست خود را مبنی بر 

صدور ویزا برای اجازه ورود به ایران عنوان نمود.
گفتنی اس��ت که سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بش��ر هم از این فرصت استفاده کرد و در 14 ژوئیه 
2015 در گزارشی مدعی شد:»روزانه هزاران مورد تجاوز به حقوق شهروندان ایرانی توسط مأموران امنیتی 
و مقامات قضایی ای صورت می گیرد که هیچ زمانی برای کارهایش��ان پاس��خگو نبوده اند«. فراز صانعی، 
نویسنده این گزارش اضافه کرده است: »این توافق زمانی به دست آمد که مقامات ایران بیشتر از هر زمانی 
650 نفر)ازجمله: کودکان زیر سن قانونی در هنگام ارتکاب جرم( را اعدام کرده است«. در این گزارش به 
نقل از س��ازمان »خبرنگاران بدون مرز« نیز ادعا شده است که از آوریل 2015 تاکنون،حدود 46 فعال و 

وکیل حقوق بشر دستگیر و زندانی شده اند. 
دیده بان حقوق بش��ر در ادامه بیان نموده اس��ت: گرچه بس��یاری از مردم به دلیل دستیابی به توافق و لغو 
تحریم ها خوش��حال به نظر می رس��ند، زندانیان سیاسی، و اقلیت های مذهبی همچنان شرایط سختی را 

سپری می کنند و امیدشان برای زندگی بهتر همچنان دست نیافتنی است. 
شیرین عبادی نیز به همراه هشت تن از دیگر فعاالن حقوق بشر در بیانیه ای در 15 ژوئیه 2015 از توافق 
برجام ابراز خوشحالی کردند و اظهار داشتند: »این توافق نشان داد که تغییر ممکن است... مشکالت حقوق 
بش��ر ایران هم از مشکالت جدی این کشور است و باید با جدیت تمام مانند:»مذاکرات هسته ای توسط 

جامعه بین الملل و دولت ایران دنبال شود؛ زیرا این مسائل جدا از قوانین بین الملی نیستند«.  

 واکنش های حقوق بشری
پس از توافق برجام

8

بین الملـل، اِعمـال فرامـرزی تحریم هـای یک جانبـه به شـدت ممنوع به شـمار 
می آیـد. در ایـن رابطـه بیانیه های متعددی از سـوی اتحادیه اروپا انتشـار یافته 
و بـا نـگاه بـه ایـن اسـناد مشـاهده خواهید کـرد که ایـن نهـاد همواره بـر این 
نکتـه پافشـاری می کنـد که تدابیـر محدود کننـده آن، فرامرزی نبوده انـد. البته 
می تـوان ایـن مباحثـه را بـه چالش کشـید، اما آنچه کـه من بـر آن تأکید دارم 

درک ایـن نکته اسـت کـه ایـن مـوارد غیرقانونی خواهنـد بود.
اتحادیـه اروپـا از قاعده ای ممانعت برانگیز برخوردار اسـت که قصد آن حمایت 
از کسـب و کارهـای ایـن اتحادیـه در قبـال اِعمـال فرامـرزی تحریم هـای دیگر 
کشـورها اسـت؛ بنابرایـن ما به لحـاظ نظری، از یـک قاعده قانونـی برخورداریم 
و غیرقانونـی بـودن اِعمـال فرامـرزی تحریم بر اسـاس حقـوق بین الملـل را نیز 
بـه رسـمیت می شناسـیم، امـا ایـن امر بـه زودی 
تحقـق نمی یابـد و ایـن یکـی از معضالتـی اسـت 

کـه بایـد در نظر داشـته و بـه آن بپردازیم.
موضـوع دیگـری کـه تـا کنـون بـه تفصیـل به 
آن پرداختـه نشـده، تعهـدات دولت هـا و کسـب و 
کارهـا در حیطـه مقـررات ارزیابی بایسـته۵ اسـت. 
سـازمان ملـل توجه زیـادی را بر معضـل همکاری 
و هماهنگـی میـان کسـب و کارهـا و حقوق بشـر 
و رفتـار مسـئوالنه کسـب و کارهـا در قبال حقوق 
ایـن میـان  بشـر مبـذول داشـته اسـت، کـه در 
و  کار  و  کسـب  کارگـروه  تشـکیل  بـه  می تـوان 
حقـوق بشـر و همچنیـن انتشـار »اصـول راهنمـا 
در زمینـه کسـب و کار و حقوق بشـر« اشـاره کرد.
بر اسـاس ایـن اصول راهنما، هـم دولت ها و هم 
کسـب و کارهـا بایـد در اجـرای کامل ترین شـکل 
اصـول ارزیابـی بایسـته در صـدد تضمیـن ایـن امـر باشـند کـه فعالیـت تحت 
حیطـه اختیـارات  و تسـلط دولت هـا، از جملـه مواردی که توسـط شـرکت های 
تجـاری و بانک هـا انجـام می پذیـرد و همچنیـن فعالیت های خود شـرکت ها در 
تناقـض بـا حقوق بشـر نباشـد. آنچـه که امـروز در رابطه بـا اِعمـال تحریم های 
ثانویـه و فراپایبنـدی شـاهد آن هسـتیم نقض فاحـش مقررات ارزیابی بایسـته 

در ایـن زمینه اسـت.
تـا بـه اینجـا، تنهـا می توانـم درباره ایـن عوامل صحبـت کنم. امـا قصدم این 
اسـت کـه بـه هنگام آمـاده کـردن گزارش خـود بـرای مجمع عمومی سـازمان 
ملـل در سـال ۲۰۲۲ میـالدی، بـه تفصیـل بـه آن ها بپـردازم و بایـد بگویم که 
در حـال حاضـر از تمامـی کشـورها و تمامـی نهادهـای دانشـگاهی، بانک هـا و 

به لحاظ نظری، تمامی و یا تقریبًا 
تمامی رژیم  تحریم   امکان اقدام 

بشردوستانه و معافیت های 
بشردوستانه را فراهم می آورند. 

اما متأسفانه در عمل، هنگامی 
که با سازمان های بشردوستانه 
فعال در زمینه ارائه کمک های 

بشردوستانه تعامل می کنم، آن ها 
به مشکالت عظیمی در زمینه 

دریافت مجوزهای بشردوستانه 
و مواجهه با مشکالت گسترده در 

خصوص حتی امکان ِاعمال این 
مجوزها در صورت دستیابی به 

آن ها اشاره می کنند
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کمی پس از اعالم توافق برجام، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان 
»نوبتی هم باش��د، نوبت حقوق بش��ر ایران است«، تالش نمود توجهات را به موضوع حقوق بشر در ایران 
جلب نماید. وی در این گزارش که در 15 ژوئیه 2015 منتشر شد،پس از تبریک به تمام اعضای توافق، 
از دولت ایران و نیزجامعه بین الملل درخواست کرد که با استفاده از توافق به دست آمده برای بهبود شرایط 
حقوق بشر ایران تالش کنند. از نظر شهید، لغو تحریم های اقتصادی به خودی خود به شرایط حقوق بشر 
در کش��ور کمک خواهد کرد؛زیرا مس��ائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شیوه زندگی افراد در جامعه 

تأثیر خواهند گذاشت.
احمد شهید در این بیانیه از آقای روحانی خواسته است که از این پس با دقت بیشتری مشکالت حقوق 
بش��ری ایران،به ویژه مواردیرا که در س��ال اخیر بیشتر از همیشه توسط خود وی و سازمان ملل متحد به 
ایران گوشزد شده اند بررسی کند؛ مسائلی همچون: افزایش اعدام ها، محدودیت های آزادی بیان و تجمعات 
مسالمت آمیز، و حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی. وی در پایان مجدداًدرخواست خود را مبنی بر 

صدور ویزا برای اجازه ورود به ایرانعنوان نمود.
گفتنی اس��ت که سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بش��ر هم از این فرصت استفاده کرد و در 14 ژوئیه 
2015 در گزارشیمدعی شد:»روزانه هزاران مورد تجاوز به حقوق شهروندان ایرانی توسط مأموران امنیتی 
و مقامات قضایی ای صورت می گیرد که هیچ زمانی برای کارهایش��ان پاس��خگو نبوده اند«. فراز صانعی، 
نویسنده این گزارش اضافه کرده است: »این توافق زمانی به دست آمد که مقامات ایران بیشتر از هر زمانی 
650 نفر)ازجمله: کودکان زیر س��ن قانونی در هنگام ارتکاب جرم( را اعدام کرده اس��ت«. در این گزارش 
به نقل از سازمان »خبرنگاران بدون مرز«نیز ادعا شده است که از آوریل 2015 تاکنون،حدود 46 فعال و 

وکیل حقوق بشر دستگیر و زندانی شده اند. 
دیده بان حقوق بش��ر در ادامه بیان نموده اس��ت: گرچه بس��یاری از مردم به دلیل دستیابی به توافق و لغو 
تحریم ها خوش��حال به نظر می رس��ند، زندانیان سیاسی، و اقلیت های مذهبی همچنان شرایط سختی را 

سپری می کنند و امیدشان برای زندگی بهتر همچنان دست نیافتنی است. 
شیرین عبادی نیز به همراه هشت تن از دیگر فعاالن حقوق بشر در بیانیه ای در 15 ژوئیه 2015 از توافق 
برجام ابراز خوشحالی کردند و اظهار داشتند: »این توافق نشان داد که تغییر ممکن است... مشکالت حقوق 
بش��ر ایران هم از مشکالت جدی این کشور است و باید با جدیت تمام مانند:»مذاکرات هسته ای توسط 

جامعه بین الملل و دولت ایران دنبال شود؛ زیرا این مسائل جدا از قوانین بین الملی نیستند«.  

 واکنش های حقوق بشر
یپس از توافق برجام

تمامـی کسـب و کارهـا و سـازمان های مردم نهـاد خواسـته ام که در ایـن زمینه 
مشـارکت و پاسـخ خود را ارسـال نمایند.

پرسـش: شـما به اصول راهنمای سـازمان ملل در زمینه کسـب 
و کارهـا و حقـوق بشـر اشـاره نمودید. ایـن اصول شـرکت ها را 
متعهـد می کنـد کـه از اقداماتـی کـه متناقـض با حقـوق مردم 
و جوامـع هسـتند، اجتنـاب ورزنـد. امـا اقـدام یـک کمپانـی 
سـوئدی بـه امتنـاع از فـروش پانسـمان های حیات بخـش بـه 
ایـران بـرای درمان بیمـاران پروانـه ای، گواهی آشـکار بر وقوع 
نقـض حقـوق بشـر اسـت. بنـا بـر گزارش هـا، در سـال 2۰2۰ 

میـادی، دسـت کـم ۱۵ کـودک 
مبتـاء بـه بیمـاری پروانـه ای در 
ایـران، به دلیـل عدم دسترسـی 
بـه ایـن پانسـمان های حفاظتـی 
جـان خـود را از دسـت دادند. آیا 
راهـکاری حقوقی  کـه  معتقدیـد 
ایـن  وقـوع  از  ممانعـت  بـرای 
مـوارد نقـض وجـود دارد؟ آیـا تا 
کنـون موفق بـه برقـراری تماس 
بـا دولـت سـوئد یـا آن شـرکت 
سـوئدی مـورد نظـر، بـه منظـور 
ایـن  تغییـر  جهـت  درخواسـت 

شـده اید؟ سیاسـت 

همـان  دقیقـاً  ایـن  مـن،  نـگاه  از  پاسـخ: 
موضوعـی اسـت کـه تـا کنـون در رابطـه بـا 

اِعمـال ارزیابـی بایسـته، هـم از جانب این شـرکت و هم از سـوی دولت سـوئد، 
در خصـوص آن بـه مباحثـه پرداختـم. هنگامـی کـه ایـن اطالعـات را دریافت 
نمـودم، آن هـا را بـا ایـن شـرکت و دولـت سـوئد در میـان گذاشـتم و در حال 
حاضـر، همچنـان در انتظـار دریافـت پاسـخ از جانـب آن هـا هسـتم. مطابـق با 
مقـررات سـازمان ملـل تمامـی ارتباطـات و هـر گونـه پاسـخ دریافتـی در ایـن 
زمینـه در یـک محـدوده زمانـی ۶۰ روزه از هنگامـی کـه ایـن ارتبـاط انجـام 
پذیرفتـه اسـت، در فضـای مجـازی انتشـار می یابـد. بنابراین بسـیار امیـد دارم 

کـه بـا توضیحـات مـن در ایـن مکاتبـات، تغییـری بـه وقـوع بپیونـدد.

حتی آن دسته از سازمان هایی 
که موفق به دریافت مجوزهای 

بشردوستانه برای نقل و انقال 
دارو یا کمک های بشردوستانه 

می شوند، همچنان به وجود 
معضالت گسترده در زمینه تالش 

برای به اجراء گذاردن این مجوزها 
اشاره می کنند، چرا که بانک ها و 

شرکت های تجاری از ارائه خدمات 
به آن ها هراس دارند. شرکت های 

حمل و نقل از انجام نقل و 
انتقال ها هراس داشته و بانک ها 

نیز تمایلی به انجام مبادالت مالی 
ندارند، حتی چنانچه مجوز ها را 

دیده باشند.
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پرسـش: در ادامـه بایـد بگویـم کـه وزارت خزانـه داری ایاالت 
متحـده به صراحـت تأکید نمـوده که تجـارت بشردوسـتانه، از 
جملـه مبـادالت مربـوط به صـادرات مـواد غذایـی، محصوالت 
کشـاورزی، دارو و تجهیـزات پزشـکی بـه ایـران، بـرای افـراد 
در  و  آمـده  شـمار  بـه  مجـاز  آمریکایـی  غیـر  و  آمریکایـی 
صـورت وجود هر گونـه ابهـام، دریافـت مجوزهـای معافیتی از 
دفتـر نظـارت بـر دارایی هـای خارجـی امکان پذیـر اسـت. اما 
بانک هـای بین المللی آشـکارا تمایلی بـه انجام مبـادالت مزبور 
نداشـته و شـرکت های تجـاری نیـز این مبـادالت را به شـدت 
هزینه بـر می داننـد. در چنیـن شـرایطی، ایران چـه گزینه هایی 
جهـت برآورده سـاختن نیازهـای حیاتی خـود در زمینه تجارت 
بشردوسـتانه در اختیـار دارد و در ایـن میـان نهادهایـی، چون 
سـازمان ملل و دفتر کمیسـاریای عالی حقوق بشـر در راسـتای 
کاهـش ایـن پیچیدگی هـا چـه تدابیـری می تواننـد اتخـاذ کنند؟ 

پاسـخ: در واقـع باید اذعان داشـت کـه امروزه ارائـه کمک های بشردوسـتانه و 
همچنیـن موجودیـت معافیت هـای بشردوسـتانه یکـی از عظیم تریـن معضالت 
شـمار  بـه  تحریـم  رژیم هـای  اِعمـال  زمینـه  در 
می آیـد. بـه لحـاظ نظـری، تمامـی و یـا تقریبـاً 
تمامـی رژیـم  تحریـم   امکان اقـدام بشردوسـتانه و 

فراهـم می آورنـد. را  معافیت هـای بشردوسـتانه 
بـا  کـه  هنگامـی  عمـل،  در  متأسـفانه  امـا 
سـازمان های بشردوسـتانه فعـال در زمینـه ارائـه 
کمک هـای بشردوسـتانه تعامـل می کنـم، آن ها به 
مشـکالت عظیمـی در زمینـه دریافـت مجوزهای 
بشردوسـتانه و مواجهـه بـا مشـکالت گسـترده در 
خصـوص حتـی امـکان اِعمـال ایـن مجوزهـا در 

صـورت دسـتیابی بـه آن هـا اشـاره می کننـد.
ایـن  اظهـارات  اسـاس  بـر  کـه،  آن  نخسـت 
سـازمان ها فرآینـد کاربـرد ایـن مجوزهـا بسـیار 
سـازمان های  تنهـا  و  بـوده  دیوان سـاالرانه 
بسـیار بـزرگ کـه از کارکنـان آمـوزش دیـده در 
زمینه هـای حقوقـی برخوردارنـد، قـادر بـه اجرای 
آن هسـتند. عـالوه بـر ایـن، دریافت مجوزهـای بشردوسـتانه، در اغلـب موارد، 
بسـیار هزینه بـر اسـت. معضـل سـومی کـه سـازمان های بشردوسـتانه همـواره 

من بسیار مشتاق فرا رسیدن زمانی 
هستم که افراد خاص اقدام به 
ارجاع شکایت های فردی خود 

به نهادهای معاهداتی سازمان 
ملل کنند، چرا که در آن صورت 
می توانیم آشکارا درباره نقض 

منع تبعیض، نقض حقوق زنان، 
نقض حقوق کودکان، نقض حقوق 
بنیادین بشر، از جمله حقوق مدنی 
و به طور مثال، نقض حق بر حیات، 

هنگامی که داروهای حیات بخش 
در دسترس نیستند یا نقض حقوق 

اجتماعی و کارگری مطابق با 
کنوانسیون بین المللی حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
صحبت کنیم
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بـا آن مواجـه بوده انـد، ایـن حقیقـت اسـت کـه حتـی چنانچـه آن هـا موفق به 
دریافـت مجـوز شـوند، این مجوزها از گسـتره پوششـی محدود برخـوردار بوده 
و تنهـا شـامل نیازهـای حیات بخش واقعـاً بشردوسـتانه شـده و کاالهایی فراتر 

از دارو یـا نیازهـای حداقلـی غذایـی را پوشـش نمی دهنـد.
امـا همانطـور کـه می دانیم، چنانچـه کشـوری از توانایی الزم جهـت حمایت 
بـه عنـوان مثـال، سـطح  یـا  نهادهـای سـالمت،  از سـطح معمـول کارکـرد 
معمـول کارکـرد تأسیسـات تأمیـن آب تمیز برخوردار نباشـد، بـا موقعیت های 
تهدید آمیـز حیاتـی نیز مواجـه خواهد شـد و حمایت از پروژه هـای این چنینی 
بـر اسـاس مجوزهـای بشردوسـتانه مجـاز نبـوده، چـرا کـه اکثـر سـازمان های 

مردم نهـاد قـادر بـه دسـتیابی به آن نیسـتند.
از سـازمان هایی کـه موفـق بـه دریافـت مجوزهـای  امـا حتـی آن دسـته 
بشردوسـتانه بـرای نقـل و انقـال دارو یـا کمک هـای بشردوسـتانه می شـوند، 
همچنـان بـه وجـود معضالت گسـترده در زمینه تـالش برای به اجـراء گذاردن 
ایـن مجوزهـا اشـاره می کننـد، چرا کـه بانک هـا و شـرکت های تجـاری از ارائه 
خدمـات بـه آن هـا هـراس دارنـد. شـرکت های حمـل و نقـل از انجـام نقـل و 
انتقال هـا هـراس داشـته و بانک هـا نیـز تمایلی به انجـام مبادالت مالـی ندارند، 

حتـی چنانچـه مجوز هـا را دیده باشـند.
کـه  می کننـد  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  بشردوسـتانه  سـازمان های  از  برخـی 
حسـاب های بانکـی و حتـی حسـاب های کارکنان شـان، از جملـه حسـاب های 
مربـوط بـه دسـتمزدها، تنهـا بـه دلیـل انجـام فعالیت هـای بشردوسـتانه یـا 
همـکاری بـا کشـورهایی کـه بـه نحـوی تحـت تحریـم قـرار گرفته انـد، مکـرراً 
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مسـدود شـده اسـت.
در اینجـا بـه شـماری از ایـن معضـالت اشـاره می کنـم. نخسـت، معضـل 
مجوزهـای  اِعمـال  معضـل  دوم،  بشردوسـتانه،  معافیـت  مجوزهـای  دریافـت 
معافیـت بشردوسـتانه بـا توجـه به موضـوع فراپایبندی و سـوم، که بـه نظر من 
معضلـی بنیادیـن بـه شـمار می آیـد، ایـن اسـت کـه از نـگاه حقـوق بین الملل 
اکثـر تحریم هـای یک جانبـه غیرقانونـی هسـتند و مـا همـواره در تـالش برای 
رفـع پیامدهـا تـا زمینه های بروز ایـن معضل بوده ایـم  _ اما این معضلی اسـت 
کـه بایـد بـه آن پرداخته شـود. نخسـتین چالش در ایـن میان مداخلـه محدود 

از سـوی سـازمان ملل اسـت.
شـما به درسـتی اشـاره کردید که یکی از سـاز 
و کارهایـی کـه می توانـد در ایـن شـرایط بـه کار 
بـرده شـود و به عقیـده من باید به کار برده شـود، 
سـطح باالیی از مداخله نهادهای مختلف سـازمان 
ملـل در ایـن امـر اسـت. یکـی از توصیه هـای من، 
پـس از بازدیـد از کشـورهای مختلـف، بـه عنـوان 
در  مـن  توصیه هـای  از  یکـی  و  ونزوئـال  مثـال 
گـزارش به شـورای حقوق بشـر و مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل در سـال جـاری )۲۰۲۱(، ضـرورت 
سـطح باالیـی از مداخلـه نهادهـای سـازمان ملـل 

در ابعـاد مختلـف بوده اسـت.
بـه عنـوان نخسـتین توصیـه، پیشـنهاد کـردم 
کـه تمامـی آژانس هـای سـازمان ملـل در حیطـه 
مسـئولیت های خـود اقـدام بـه نظـارت بـر تأثیـر 
و  نماینـد  یک جانبـه  تحریم هـای  بشردوسـتانه 
در اینجـا مقصـودم، بـه عنـوان مثـال، گروه هـای 
ایـن  کشـوری سـازمان ملـل هسـتند. آن هـا در 
کشـورها حضـور دارنـد، ناظـر بر تحوالت هسـتند 
و بـه سـهولت می تواننـد پیامدهـای بشردوسـتانه را مورد مشـاهده قـرار دهند.
همچنیـن مقصـودم سـازمان بین المللـی کار اسـت، چـرا کـه حقـوق کاری 
و اجتماعـی در ایـن میـان بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار می گیرنـد. بـه عـالوه، 
سـازمان بهداشـت جهانـی را مـد نظـر دارم، چـرا کـه حـق بـر سـالمت نیـز 
در اغلـب مـوارد، بـه طـور گسـترده تأثیـر می پذیـرد و همچنیـن بسـیاری از 
سـازمان های دیگـر. متأسـفانه معضـل تأثیـر تحریم هـای یک جانبـه یـا به طور 
کامـل و یـا تـا حـدی در گزارش های این سـازمان مـورد بی اعتنایی واقع شـده 

در رابطه با دیوان بین المللی 
دادگستری، معتقدم که در حال 

حاضر تنها با یک پرونده مواجه 
هستیم و من بسیار امیدوارم که 

پرونده های بیشتری از این دست 
در اختیار داشته باشیم. چرا که 
چنانچه شما یک پرونده را )به 

مجامع بین المللی( ارائه دهید، 
به سهولت می توانید در این 

رابطه گام های سیاسی بردارید، 
اما اگر ده ها پرونده از این دست 

را در اختیار داشته باشید، به 
سوابق گسترده تری دست یافته و 
می توانید فشارها از سوی داوری 
بین المللی را نیز افزایش دهید و 

این آن عاملی است که وضعیت را 
تغییر می دهد
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اسـت. همچنیـن، طبیعتـاً، بـر لزوم مداخله کمیسـر عالی حقوق بشـر سـازمان 
ملـل و برنامـه توسـعه سـازمان ملـل در زمینـه نظـارت بـر اجـرای رژیم هـای 
معافیت هـای بشردوسـتانه و انتقـال کمک هـای بشردوسـتانه، تأکیـد می کنـم 

کـه متأسـفانه امـروزه امـری ضـروری بـه شـمار می آید.
آخریـن نکتـه ای کـه بایـد به آن اشـاره کنـم، ایجاد سـامانه نظارت بـر تأثیر 
امـور  هماهنگـی  دفتـر  نظـارت  تحـت  یک جانبـه  تحریم هـای  بشردوسـتانه 
بشردوسـتانه سـازمان ملل اسـت. ایـن سـاز و کار در دهه ۱۹۹۰ میـالدی و به 
منظـور کنتـرل تأثیر تحریم های اعمال شـده از سـوی شـورای امنیت سـازمان 
ملـل ایجـاد شـد، توسـط گروهـی از سـازمان های مردم نهـاد بشردوسـتانه بـه 
اجـرا در آمـد و تحـت نظـارت دفتر هماهنگـی امور بشردوسـتانه سـازمان ملل 
قـرار داشـت. امـا متأسـفانه امـروزه چنیـن سـاز و کاری وجود نـدارد و ضروری 
اسـت کـه ایـن سـاز و کار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و امـکان ضمانـت عـدم 

نقـض حقوق بشـر فراهـم آید.

پرسـش: بنابرایـن بـر اسـاس اظهـارات شـما، می تـوان ایـن 
گونـه اسـتنتاج کرد کـه برخـی از ایـن معافیت هـا و مجوزهای 
بشردوسـتانه، تنهـا مقرراتی رسـمی بـدون کارایـی ملموس در 
راسـتای تسـهیل تجـارت بـا کشـورهای تحـت تحریـم و تنها 

تـدارکات تشـریفاتی روی کاغذ هسـتند؟ 

پاسـخ: در کل می تـوان گفـت که ایـن معافیت هـا و مجوزها به لحـاظ حقوقی 
وجـود داشـته و بایـد بپذیریـم کـه در اکثـر اسـناد تحریمـی نیـز پیش بینـی 
شـده اند، امـا زمانـی کـه سـخن از اجـرای عملـی معافیت هـای بشردوسـتانه 
بـه میـان می آیـد ، بایـد بگویـم کـه آن هـا ناکارآمـد و بی تأثیـر بـوده و اجرایی 

کردنشـان بسـیار دشـوار است.

پرسـش: سـال گذشته، شـما در کنفرانسـی مجازی، در خصوص 
آثـار زیان بـار تحریم هـای ایـاالت متحده بـر توانایی ایـران در 
راسـتای مدیریت بیمـاری همه گیـر کووید - ۱۹ هشـدار دادید. 
در نتیجـه ایـن تحریم ها که به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بر 
بخـش سـامت ایران تحمیل شـده، چـه مواردی از حقوق بشـر 
مـورد نقـض قـرار گرفته انـد و چـرا کشـورهای تحریم  کننـده 

تمایـل بـه نادیده گرفتـن این آثـار دارند؟
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پاسـخ: هنگامـی کـه دربـاره تأثیـر تحریم هـای یک جانبـه بـر بخش سـالمت 
صحبـت می کنیـم، می توانیـم بگوییـم کـه ایـن تأثیـر بسـیار گسـترده و در 
اغلـب مـوارد بـرای حیـات انسـان ها تهدیدآمیـز اسـت. بنابرایـن زمانـی کـه 
بحـث عرصـه حقوق بشـر بـه میان می آیـد، متأسـفانه بایـد بگوییم کـه اجرای 
حیطـه گسـترده تحریم هـای یک جانبـه، کـه بـر اثـر اِعمـال تحریم هـای ثانویه 
و فراپایبنـدی رو بـه وخامـت نهاده انـد، منجـر بـه بـروز این حقیقت می شـوند 
کـه کشـورها توانایـی خریـد تجهیـزات پزشـکی الزم یـا لـوازم جانبـی آن را از 
دسـت می دهنـد، نخسـت به ایـن دلیل که احتمـال دارد آن کشـور درآمد الزم 
جهـت خریـد ایـن تجهیـزات را از دسـت بدهـد و دوم، به این خاطر که کشـور 
مزبـور بـه دلیـل امتنـاع بانک هـا از نقـل و انتقال هـای مالـی، از مبـادالت مالی 

می ماند. بـاز 
در شـرایط حاضـر تمامـی بانک هـای ایـران در فهرسـت تحریم هـای ایـاالت 
متحـده قـرار دارنـد کـه ایـن بـدان معنـا اسـت کـه تمامـی طرف هـای تعامل 
بانک هـای ایرانـی ترجیـح می دهنـد کـه در هیـچ گونـه نقـل و انتقـال مالی با 
آن هـا، چـه بانک هـای دولتی و چه خصوصی، مشـارکت نداشـته باشـند. حدود 
یـک سـال پیش، معضالت گسـترده ای در رابطه بـا امکان خرید انسـولین برای 
بیمـاران دیابتـی در ایـران پدید آمد و انتشـار چندین گـزارش در این خصوص 
را بـه خاطـر دارم، مبنـی بـر ایـن که بهـای انسـولین در بازار سـیاه ده هـا برابر 
شـده بـود، چـرا کـه فقـدان انسـولین بـرای بیمـاران دیابتـی بـه منزلـه مـورد 
تهدیـد قـرار گرفتـن حیـات آن ها بـوده و طبیعتاً موجـب رو به وخامـت نهادن 
گسـترده شـیوه زندگی شـان می شـود، حتـی در شـرایطی کـه بتواننـد بـدون 

وجـود انسـولین و یـا دریافـت دزهـای کمتر بقـاء یابند.
همچنیـن برنامـه نرم افـزاری در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه غالبـاً از خـارج 
خریـداری می شـود، امـا تجهیـزات مربوط بـه آن از فعالیـت بـاز می مانند، چرا 
کـه حتی در شـرایطی که آن کشـور ایـن تجهیزات را در اختیار داشـته باشـد، 
بـه دلیـل امکان ناپذیری خریـد نرم افـزار آن، کارایی خود را از دسـت می دهند. 
معضـل سـوم ایـن اسـت که شـرکت های حمـل و نقـل ترجیـح می دهند که 
بـا یـک کشـور تحت تحریـم تعاملی نداشـته باشـند و از این رو، حتـی چنانچه 
تجهیـزات و لـوازم جانبـی مـورد نظـر خریـداری شـوند، در اغلب مـوارد امکان 
نقـل و انتقال شـان بـه آن کشـور وجـود نـدارد. ایـن چالـش شـامل داروهـای 
ضـروری نیـز می شـود، هنگامـی کـه کشـورهای تولیدکننـدة انـواع خاصـی از 
داروهـا از فـروش آن هـا امتنـاع می ورزنـد کـه کمپانـی سـوئدی تولید کننـده 
پانسـمان  )بـرای بیماران پروانه ای( یـک نمونه از آن اسـت. در اینجا می توان به 
برخـی مثال هـای دیگـر در کشـورهای مختلـف در رابطه بـا نقل و انتقـال انواع 
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داروهـا اشـاره کـرد کـه ایـن اساسـاً بدین معنا اسـت کـه دارو در اختیـار مردم 
کشـورهای تحـت تحریـم قـرار نمی گیـرد و در ایـن صـورت حتـی سـاده ترین 
نـوع بیماری هـا کـه بـه سـهولت قابـل درمان هسـتند، تبدیـل بـه بیماری های 

تهدید آمیـز بـرای حیـات مـردم آن کشـورها می شـوند.
متأسـفانه ایـن امـر در ابعـاد گسـترده تر نیـز بـه وقـوع می پیونـدد، از جملـه 
کشـورهایی کـه در زمینـه تهیـه واکسـن بـا مشـکل مواجـه هسـتند. در اینجا 
مقصـود مـن تنهـا واکسـن بیمـاری کوویـد - ۱۹ نیسـت، هـر چند کـه برخی 
از کشـورها از موانعـی بـر سـر راه مبـادالت بانکـی بـه منظـور پرداخـت هزینه 
مشـارکت در برنامـه کووکـس۶ خبـر داده انـد و بـا معضالتـی در زمینـه نقـل و 
انتقـال واکسـن های کوویـد بـه کشورشـان مواجهنـد، چـرا کـه شـرکت های 

حمـل و نقـل تمایلـی بـه تعامـل بـا آن هـا 
ندارند.

داده  گـزارش  همچنیـن  ونزوئـال  کشـور 
فلـج  واکسـن های  خریـد  بـرای  کـه  اسـت 
اطفـال، تـب زرد و برخـی دیگـر از بیماری ها 
بـا معضـل گسـترده ای مواجه اسـت و این در 
حالی اسـت کـه بیـش از ۲.۵ میلیـون تن از 
کـودکان ایـن کشـور به مـدت چندین سـال 
واکسـینه نشـده اند. خوشـبختانه بایـد گفـت 
کـه گـر چه ایـن معضـل بـا مداخلـه فعاالنه 
صنـدوق  و  ملـل  سـازمان  توسـعه  برنامـه 
حمایـت از کودکان سـازمان ملل )یونیسـف( 
رفـع شـد، امـا این هـا نمونه هایـی از نقـض 
شـدید حـق بـر سـالمت را آشـکارا نمایـان 

می سـازند.
بـه عـالوه اگـر بخواهم بـه تفصیـل در رابطه بـا تأثیـر بیماری کوویـد  - ۱۹ 
صحبـت کنـم، بایـد اشـاره کنـم کـه به دلیـل شـیوع ایـن بیمـاری جا به جایی 
مـردم کاهـش یافتـه و معضالتـی در زمینـه ارتباط مسـتقیم میـان آن ها پدید 
آمـده اسـت. بـه عنـوان مثـال، می توانـم از مـواردی صحبـت کنـم کـه اِعمـال 
تحریـم موجـب کاهش امـکان اسـتفاده از پلت فورم های مجـازی جهت دریافت 
مـداوای از راه دور در کشـورهایی شـده اسـت کـه دسترسـی  بـه کمک هـای 
پزشـکی بـه سـهولت در آن هـا انجـام نمی پذیرد. در کشـورهایی کـه معضالتی 
در زمینـه دسترسـی بـه بیمارسـتان وجـود دارد، مـداوای از راه دور می توانـد 
دیگـری  مـردم چـاره  بنابرایـن  نیسـت،  امکان پذیـر  امـا  باشـد،  حیات بخـش 
ندارنـد، نـه می تواننـد به بیمارسـتان دسترسـی پیدا کننـد و نـه از توصیه های 

متأسفانه تأثیر تحریم های 
یک جانبه بر مردمی که از نزدیک 

با این معضل دست و پنجه نرم 
نمی کنند چندان آشکار نیست، 

از این رو نشان دادن نمونه های 
منفرد از اهمیت باالیی برخوردار 

است. به همین دلیل است که من 
توجه زیادی را به ارتباطات فردی 

در این زمینه معطوف داشته ام، 
مانند موردی که شما درباره 

احتمال خرید پانسمان ها به آن 
اشاره کردید که برای تداوم حیات 

کودکان پروانه ای و افراد مبتال به 
این نوع از بیماری های ژنتیکی 

ضروری است
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پزشـکی در فضـای مجـازی برخوردار شـوند.
بـه عنـوان مثـال، معضالتـی نیـز در زمینـه دسترسـی بـه  پاب ِمـد - پایـگاه 
داده هـای پزشـکی تخصصـی جهـت بـه اشـتراک گـذاردن نظـرات در زمینـه 
درمـان بیماری هـای مختلـف۷_ مجـدداً بـه دلیـل اِعمـال تحریـم وجـود دارد. 
همچنیـن می تـوان به معضالت موجود بر سـر راه اسـتفاده از سـایر پلت فورم ها 
بـه منظـور مباحثـه در زمینـه سـاز و کارهـای درمـان بیمار هـای خاص اشـاره 
کـرد کـه تمامـی این ها به شـدت بـر حق بر سـالمت تأثیرگذار اسـت، بـه ویژه 
حقـوق آسـیب پذیرترین افـراد، بـه عنـوان مثـال افـراد مبتـال بـه معلولیـت، یا 
مبتـال بـه بیماری هـای شـدید و مزمـن، افـراد مبتـال بـه بیماری هـای ژنتیکی، 

افـراد نیازمنـد پیونـد اعضـا، زنان بـاردار، نـوزادان و زنـان در مجموع. 
متأسـفانه هنگامـی که بحث بخش سـالمت به میـان می آید، بایـد به خطاها 
و کمبودهـای متعـدد اشـاره کـرد کـه به دلیـل تأثیـر تحریم هـای یک جانبه به 
وقـوع می پیوندنـد و در ایـن میـان فراپایبنـدی نیـز منجـر بـه مرگ شـده و از 

ایـن رو حـق بر حیـات را نقـض می کند.

پرسـش: آیـا شـما در مـورد ایـران و بحـران آن در مواجهـه با 
بیمـاری کوویـد - ۱۹، به طور خـاص، از جمله در زمینـه توانایی 
مصنوعـی،  تنفـس  دسـتگاه های  واردات  جهـت  کشـور  ایـن 
واکسـن و سـایر ملزومات درمانـی موانعی را شناسـایی کرده اید 
کـه در نتیجـه تحریـم، از جمله امـکان آن برای انجـام مبادالت 
بانکـی و همـکاری با نهـاد کووکس پدیـد آمده باشـد؟ پیش تر 
اشـاره  مختصـری بـه ایـن موضـوع کردیـد، امـا مایلـم کمـی 

بیشـتر آن را بسـط دهید.

پاسـخ: هنگامـی کـه گـزارش خـود در زمینـه تأثیـر تحریم هـای یک جانبـه 
در زمـان همه گیـری، جهـت ارائـه بـه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل در سـال 
۲۰۲۰ میـالدی را آمـاده می کـردم، ایـران از جملـه کشـورهایی بـود کـه اقدام 
بـه مشـارکتی قابـل تحسـین در زمینه شناسـایی تأثیـر تحریم هـای یک جانبه 
بـر وضعیـت سـالمت و همچنیـن وضعیت ایـن کشـور در زمان شـیوع بیماری 

کوویـد - ۱۹ نمـود.
بیمـاری همه گیـر کوویـد - ۱۹ وضعیـت سـالمت و  بـا شـیوع  متأسـفانه 
دسترسـی بـه کمک های پزشـکی در سراسـر جهـان رو به وخامت نهـاد و ایران 
نیـز بـه عنـوان یکی از کشـورهای تحت تحریـم از جمله کشـورهایی بود که به 

طـور گسـترده ای تأثیـر پذیرفت.
چندیـن مـاه پیـش، مـن همچنیـن اقـدام بـه ارائـه بیانیـه ای مطبوعاتـی در 
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رابطـه بـا ایـن حقیقـت کردم کـه ناکارآمدی در رفـع و تعلیق تحریـم در عمل، 
بـه دلیـل همه گیـری، موجـب اِعمال تبعیـض علیه مردم کشـورهایی می شـود 
کـه تحـت تحریـم قـرار دارند. بـه عالوه ایـن بیانیـه در چندیـن بیانیـه مجمع 
عمومـی سـازمان ملـل و دفتـر کمیسـاریای عالی حقوق بشـر مـورد تأکید قرار 

گرفت.
در مـورد ایـران بـه طـور خـاص، در حـال حاضـر نمی توانـم از تأثیـر ویـژه 
)تحریـم( صحبـت کنم، چرا کـه همچنان در حال تحقیق در این زمینه هسـتم 
- یکـی از عرصه هایـی کـه اکنـون بـر آن تمرکـز دارم تـالش جهت شناسـایی 
دسـترس پذیری واکسـن ها در کشـورهای تحـت تحریـم در جریـان شـیوع این 

همه گیـری اسـت، بنابرایـن ارائـه آن کمـی بیشـتر بـه طـول می انجامد.

پرسـش: ایـران میزبان جامعه بزرگـی از پناهندگان افغانسـتانی 
اسـت و گـزارش شـده که در پـی بروز خشـونت در افغانسـتان 
در مـاه اوت )سـال 2۰2۱( روزانـه حـدود ۴ الی ۵ هزار شـهروند 
افغانـی از مـرز ایـران گـذر کرده انـد. مقام هـای ایـران شـکِوه 
خدمـات  ارائـه  متحـده  ایـاالت  تحریم هـای  کـه  می کننـد 
افغـان  پناهجویـان  بـه  بشردوسـتانه  کمک هـای  و  اجتماعـی 
در ایـن کشـور را کنـد کـرده و سـازمان های بین المللـی نیـز 
تحریـم را بـه عنـوان دلیـل امکان ناپذیـری تخصیـص بودجـه 
بـه این کشـور جهـت کمـک بـه پناهنـدگان مطـرح می کنند. 
آیـا دغدغـه  مقام هـای ایـران در این رابطـه موجه اسـت و این 
کـه چـه اقدامـی می تـوان در ایـن زمینه، دسـت کـم از طریق 
آژانـس پناهندگان سـازمان ملـل و دیگر نهادهای این سـازمان 

داد؟ انجام 

پاسـخ: نخسـت ایـن کـه، الزم اسـت در نظـر داشـته باشـیم کـه مـن تنهـا 
گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل هسـتم و نـه کمیسـر عالـی حقـوق بشـر. کاری 
کـه می توانـم انجـام دهـم این اسـت که توجـه دفتر کمیسـاریا را بـه معضالت 
ویـژه معطـوف کـرده و جهـت همـکاری با سـایر مأموریـت داران در ایـن حوزه 

کنم. کوشـش 
معضلـی کـه شـما بـه آن اشـاره کردیـد، اساسـاً بسـیار در ارتباط بـا یکی از 
عواملـی اسـت کـه پیش تـر در خصـوص آن توضیـح داده شـد. بـه اعتقـاد من 
زمـان آن فـرا رسـیده کـه نهادهای سـازمان ملـل مداخلـه فعاالنه بیشـتری را 
در ایـن زمینـه در پیـش بگیرنـد و مشـارکت در رفـع معضل تأثیـر تحریم های 
یک جانبـه بـر مهاجـرت و حقوق پناهجویـان یکی از مهمترین این موارد اسـت. 
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مـن مکـرراً تمایـل وافـر خـود را جهـت همکاری بـا کمیسـر عالـی پناهندگان 
سـازمان ملـل و سـازمان بین المللـی مهاجـرت بیان کـرده ام.

مـا چندیـن بـار نیـز در ایـن رابطـه گفتگـو کرده ایـم، امـا معتقدم کـه هنوز 
گام هـای نخسـت را در راه طوالنـی پیـش رو برداشـته ایم. بنابرایـن از نـگاه 
مـن، نهادهـای سـازمان ملـل و نـه تنهـا نهادهـای حقـوق بشـری، بلکه سـایر 
سـازمان ها نیـز بایـد در راسـتای کنتـرل ایـن وضعیـت و حصـول اطمینـان از 
دسترسـی مهاجـران بـه ضمانت هـای اجتماعـی و کمک هـای حقـوق بشـری، 
فعالیـت نماینـد، چـرا کـه طبیعتـاً درک می کنم که مسـئولیت امـروز ایران در 

قبـال مهاجران بسـیار سـنگین اسـت.

پرسـش: و کمـی هـم در مـورد موضوعـی متفـاوت صحبـت 
کنیـم. آیـا فکـر می کنید کـه نهادهـای حقوقـی چـون، دیوان 
دسـتورکار  کارآمـد  اجـرای  توانایـی  دادگسـتری  بین المللـی 
خـود در قبـال تدابیـر قهـری یک جانبـه را دارنـد، هنگامی که 
دریابنـد کـه اِعمـال ایـن سـاختارهای تنبیهـی منجر بـه نقض 
حقوق بشـر شـده اسـت؟ دیوان بین المللی دادگسـتری در سال 
2۰۱۸ میـادی حکمـی مبنی بـر ضـرورت اقدام ایـاالت متحده 
بـه فراهـم آوردن امـکان صـدور معافیت هایـی برای صـادرات 
کاالهـای بشردوسـتانه و تجهیـزات هواپیمایـی غیرنظامـی بـه 
ایـران صـادر نمـود، امـا دولـت آمریـکا ایـن حکـم را نادیـده 
گرفـت. آیـا رجـوع بـه دادگاه بین المللـی و سـایر نهادهـای 

سـازمان ملـل گزینـه ای قابـل اتـکا بـه شـمار می آید؟

پاسـخ: مـن به عنـوان یک اسـتاد حقـوق بین الملـل، همـواره بسـیار موافق با 
اسـتفاده از سـاز و کارهـای داوری بین المللـی هسـتم، چرا که این اقـدام امکان 

ارزیابـی بی طرفانه از شـرایط را فراهـم می آورد.
طبیعـی اسـت که هر یـک از نهادهای قضایی در حوزه اختیـارات و کارآمدی 
خـود بـا محدودیت هایـی مواجـه هسـتند، امـا بسـیار مایه مسـرت مـن خواهد 
بـود کـه شـاهد افزایـش شـمار پرونده هایـی باشـم که جهـت داوری بـه دیوان 
بین المللـی دادگسـتری ارجـاع داده می شـوند، از جملـه در مـورد ایـران، در 
رابطـه بـا تفسـیر عهدنامـه مـودت بـا ایـاالت متحـده، همچنیـن پرونده هایـی 
کـه در رابطـه بـا آزادی تجـارت یـا اِعمـال فرامـرزی تحریم هـای یک جانبـه، 
بـه نهـاد حـل و فصل مناقشـات در سـازمان تجـارت جهانـی ارجاع داده شـده 
و پرونده هایـی کـه بـه منظـور بررسـی رعایـت یـا عـدم رعایـت کنوانسـیون 
شـیکاگو۸ بـه سـازمان بین المللـی هوانـوردی غیرنظامـی ارائـه شـده اند. این هـا 
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گام هـای نخسـت بـه شـمار می آینـد و امیـدوارم کـه این رونـد گسـترش یابد.
بـه اعتقـاد مـن، چنانچـه کشـورها در روابط بـا یکدیگـر با معضالتـی مواجه 
می شـوند، بایـد به جـای اِعمال تحریم از سـاز و کارهای قضایی اسـتفاده کنند. 
حقـوق بین الملـل بر اصـل حل و فصـل صلح آمیز مناقشـات بین المللی اسـتوار 
اسـت و بـه همیـن دلیل کشـورها باید تـا آن جا که برایشـان امکان پذیر اسـت 
هـر اقدامـی را در راسـتای ارجـاع پرونده هـا به حکمیـت بین المللی یا هر سـاز 
و کار دیگـر مبتنـی بـر حـل و فصـل صلح آمیـز مناقشـات انجـام دهنـد، تا این 

کـه تصمیـم به اِعمـال تحریم هـای یک جانبـه بگیرند.
معتقـدم هنگامـی کـه دربـاره ارزیابـی تأثیـر بشردوسـتانه تحریـم صحبـت 
می کنیـم، نبایـد خـود را محـدود بـه امکان اسـتفاده از سـاز و کارهـای قضایی 
جهانـی، چـون دیـوان بین المللـی دادگسـتری، دیـوان بین المللـی کیفـری یـا 

نهـاد حـل و فصـل مناقشـات در سـازمان تجـارت جهانـی کنیم. 
من بسـیار مشـتاق فرا رسـیدن زمانی هسـتم که افراد خاص اقدام به ارجاع 
شـکایت های فـردی خـود بـه نهادهـای معاهداتی سـازمان ملل کننـد، چرا که 
در آن صـورت می توانیـم آشـکارا درباره نقـض منع تبعیض، نقـض حقوق زنان، 
نقـض حقـوق کـودکان، نقـض حقـوق بنیادیـن بشـر، از جملـه حقـوق مدنی و 
بـه طـور مثـال، نقـض حق بـر حیـات، هنگامـی کـه داروهـای حیات بخش در 
دسـترس نیسـتند یـا نقض حقـوق اجتماعـی و کارگـری مطابق با کنوانسـیون 

بین المللـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی صحبت کنیم. 
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بنابرایـن، مـن در مـورد نقـش نهادهـای معاهداتـی قضایـی و حقوق بشـری 
در راسـتای ارتقـاء و حمایـت از حقـوق بشـر در قبـال تحریم هـای یک جانبـه 
و همچنیـن راه بازگردانـدن روابـط بین المللـی بـه حیطـه حاکمیـت قانـون در 

تمامـی نقـاط جهـان، نگاهـی خوش بینانـه دارم. 

پرسـش: امـا در ایـن مورد خـاص، نتیجه این شـد کـه قضاوتی 
حقوقـی توسـط دیـوان بین المللی دادگسـتری انجـام پذیرفت، 
تصمیمی سیاسـی از سـوی دولت ایـاالت متحده جهـت نادیده 
گرفتـن ایـن حکم اتخـاذ شـد و این کشـور همچنین اقـدام به 
تـرک معاهـده مودت نمـود. بنابرایـن در عمـل، اعتبـار دادگاه 
جهانـی خدشـه دار شـد. شـما در این بـاره چه فکـر می کنید؟

پاسـخ: متأسـفانه باید بگویم که این پرسـش ورای حیطه مأموریت من اسـت. 
امـا می توانـم بگویـم کـه وقوع ایـن تحول مایه تأسـف اسـت و به همیـن دلیل 
اسـت کـه همواره کشـورها را تحت فشـار قـرار می دهم کـه موازیـن حقوقی را 
دنبـال کننـد و قانـون را قربانی منافع سیاسـی خود ننمایند. بنابراین دسـتیابی 
بـه مقاصـد خـوب یـا انگیزه های سیاسـی هیـچ یـک نمی توانند توجیهـی برای 

عـدم رعایـت حقـوق بین الملل یـا نقض حقوق بشـر به شـمار آیند.
حقـوق بشـر را تنهـا می توان بـا ابزارهای حقوقی مـورد حمایت قـرار داد. در 
رابطـه بـا دیـوان بین المللـی دادگسـتری، معتقـدم کـه در حـال حاضـر تنها با 
یـک پرونـده مواجـه هسـتیم و من بسـیار امیدوارم کـه پرونده های بیشـتری از 
ایـن دسـت در اختیار داشـته باشـیم. چرا کـه چنانچه شـما یک پرونـده را )به 
مجامـع بین المللـی( ارائـه دهیـد، به سـهولت می توانیـد در این رابطـه گام های 
سیاسـی بردارید، اما اگر ده ها پرونده از این دسـت را در اختیار داشـته باشـید، 
بـه سـوابق گسـترده تری دسـت یافتـه و می توانیـد فشـارها از سـوی داوری 
بین المللـی را نیـز افزایـش دهیـد و ایـن آن عاملی اسـت که وضعیـت را تغییر 

می دهـد. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از کشـورها درخواسـت می کنـم کـه از سـاز و 
کار داوری بین المللـی اسـتفاده کننـد. مـن همچنیـن در تـالش بـرای تعامـل 
بـا، بـه عنـوان مثـال، نهادهـای حقـوق بشـری ملـی، همچـون کمیسـیون ها و 
کمیته هـا هسـتم تـا بدیـن وسـیله آن هـا را وارد گفتگـو کـرده، بـا ایـن هـدف 
کـه امـکان رجـوع به نهادهـای معاهداتـی را برای مـردم تبیین کننـد. معتقدم 
کـه هنگامـی کـه تعـداد پرونده های ارجـاع شـده بـه دادگاه هـای بین المللی و 
نهادهـای معاهداتـی و حجم ارتباطات انجام شـده از طریق نظام حقوق بشـری 

سـازمان ملـل قابـل مالحظـه باشـد، در ایـن وضعیـت تغییـر ایجاد می شـود.
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پرسـش: چـه سـاز و کارهـای بین المللـی جهـت ممانعـت بـه 
عمـل آوردن از اقـدام کشـورهای تحریم کننده بـه اِعمال تدابیر 
قهـری یک جانبـه بـر دیگـر کشـورها وجـود دارد؟ و مأموریت 

شـما چگونـه توانسـته این سـاز و کارهـا را تحکیـم نماید؟

پاسـخ: همانطـور کـه پیـش از ایـن نیـز گفتـم، مـا همچنـان در آغـاز راهیـم 
و مأموریـت مـا یکـی از جدیدتریـن مأموریت هـا اسـت کـه در سـال ۲۰۱۵ 
میـالدی ایجـاد شـده اسـت. به عـالوه ایـن مأموریت نه بـدون رای گیـری بلکه 
مبتنـی بـر رأی گیـری ایجـاد شـده، چرا کـه اختالفات سیاسـی میان کشـورها 
بـه قـدری گسـترده اسـت کـه کشـورهایی کـه بـه طـور معمـول اِعمال کننده 

چنیـن  تشـکیل  نفـع  بـه  هسـتند،  تحریـم 
بنابرایـن  دسـتور کارهایـی رأی نمی دهنـد. 
آن هـا از ایـن عقیـده حمایـت می کننـد کـه 
ایـن مأموریت ایجاد نشـود و معضلـی نیز در 
رابطـه بـا تأثیر تحریم هـای یک جانبـه وجود 

ندارد.
کـه  بگویـم  می توانـم  حـال،  ایـن  بـا 
آن  از  حاکـی  آشـکارا  اخیـر  گزارش هـای 
هسـتند کـه حتی شـهروندان و شـرکت های 

کشـورهای اِعمال کننـده تحریـم  یک جانبـه نیـز بـه دلیـل موضـوع فراپایبندی 
بـا تحریـم  اِعمـال شـده از سـوی برخـی از دیگـر کشـورها تحـت تأثیـر قـرار 
گرفته انـد. بنابرایـن امیـدوارم که درک این کشـورها از این مسـئله زمانی تغییر 
یابـد. مأموریـت من به طور اسـمی بنیان نهاده شـد، چرا که کشـورها سـرانجام 
بـه ایـن درک دسـت یافتنـد کـه ایـن معضـل وجـود دارد، تعـداد تحریم هـای 
یک جانبـه در حـال گسـترش اسـت و تأثیر بشردوسـتانه تحریم هـای یک جانبه 

نیـز بـه شـدت افزایـش یافته اسـت. 
بـه عـالوه، ابـزار جدیـدی چـون تحریم هـای بخشـی، تحریم هـای ثانویـه، 
مجازات هـای مدنـی یـا کیفـری بـرای دور زدن رژیـم  تحریـم  و فراپایبندی در 
حـال ظهـور بـوده و دسـت کم یک نفـر باید مسـئولیت پرداختن به ایـن موارد 

را بـر عهـده گیرد.
متأسـفانه امـروز، مأموریـت مـن تنها ابـزار اختصـاص یافته به ایـن معضل و 
تأثیـر تحریم هـای یک جانبـه اسـت و بـه عـالوه با معضـالت گسـترده ای چون، 
عـدم درک کافـی یـا سوء برداشـت از مفهوم آن مواجه اسـت، چرا که متأسـفانه 
آراء عمومـی و گفتمان هـای شـبکه های اجتماعـی بـه نحوی شـکل یافته اند که 

معتقدم که هنگامی که تعداد 
پرونده های ارجاع شده به 

دادگاه های بین المللی و نهادهای 
معاهداتی و حجم ارتباطات انجام 

شده از طریق نظام حقوق بشری 
سازمان ملل قابل مالحظه باشد، 

در این وضعیت تغییر ایجاد می شود
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تلقـی می شـود، ایـن مأموریـت تنها بـرای تحقـق مقاصد سیاسـی ایجاد شـده 
و در اغلـب مـوارد نیـز گفتـه می شـود کـه توسـط حاکمـان خودکامـه جهـت 

حمایـت از خودکامـگان بنا نهاده شـده اسـت.
مـن همـواره در تـالش بـرای تبیین ایـن امر هسـتم که ایـن مأموریت، حتی 
برخـی مواقـع بیش از سـایر مأموریت ها، در صدد حمایت از حقوق بشـر اسـت، 
چـرا کـه تعـداد افـرادی کـه تحـت تأثیـر اِعمـال تحریم هـای یک جانبـه قـرار 
گرفتـه، گسـترده بـوده و ایـن دسـتور کار تنها برای افـراد خاص تحـت تحریم 
بنـا نهاده نشـده اسـت، بلکـه تمامی مردم یک کشـور کـه در حـال تحمل درد 

و رنـج هسـتند را مـد نظر قـرار می دهد.
آنچـه کـه در حـال حاضر مشـاهده می کنم این اسـت کـه نهادهای سـازمان 
ملـل - البتـه بسـیار بـه کندی - در حـال بروز تمایل بیشـتر خود بـه پرداختن 
بـه ایـن معضـل هسـتند، کـه از جملـه می توانـم بـه ایـن مـوارد اشـاره کنـم: 
بیانیه هـای آغازیـن گزارشـگران ویژه و کمیسـر عالی حقوق بشـر سـازمان ملل 
در زمینـه درخواسـت جهـت رفـع یـا تعلیـق تحریم با شـیوع بیمـاری همه گیر 
)کوویـد - ۱۹(، برگـزاری اجـالس )موسـوم بـه( »آریـا فرموال« - اجـالس غیر 
رسـمی شـورای امنیـت سـازمان ملـل - در سـال گذشـته که بـر تأثیـر تدابیر 
قهـری یک جانبـه بـر حفـظ صلـح و امنیـت بین المللـی تمرکـز نمـود، اقـدام 
کمیسـر عالـی حقوق بشـر به مشـتمل کـردن بیانیـه خـود در رابطه بـا بازدید  
از کشـورهای خـاص، بـر ارزیابی تأثیـر تحریم هـای یک جانبه، به عنـوان مثال، 
در رابطـه بـا ونزوئـال و اقـدام کمیسـر عالـی بـه اختصـاص دادن بیانیـه آغازین 
خـود در نشسـت دو سـاالنه بـه معضـل فراپایبنـدی بـه تحریم هـای یک جانبه.
بنابرایـن بـار دیگـر متذکـر می شـوم و معتقدم کـه فرآیند حمایـت از حقوق 
بشـر در رابطـه بـا تحریم هـای یک جانبـه همچنـان در آغاز شـکل گیری اسـت، 
مـا در حـال برداشـتن گام هـای نخسـت هسـتیم و راه پیـش روی مـان بسـیار 
طوالنـی اسـت. امـا از سـوی دیگـر، شـاهد افزایش سـطح همکاری کشـورها و 
سـازمان ها و نهادهـای بین المللـی هسـتم و بـر ایـن بـاورم کـه به رغـم تمامی 

معضـالت کنونـی ایـن گفتگـو به آرامـی در حال آغاز شـدن اسـت. 

پرسـش: شـما در سـال های گذشـته فعاالنـه در زمینـه آثـار 
منفـی تدابیر قهـری یک جانبـه کوشـش کردید، از کشـورهای 
قطـر، ونزوئـا و زیمبابوه بازدید بـه عمل آوردیـد و گزارش های 
تفصیلـی در زمینـه چالش هـای پیـش روی ایـن کشـورها بـه 
شـورای حقـوق بشـر و مجمـع عمومـی ارائـه نمودیـد. فکـر 
می کنیـد کـه کشـورهای تحت تحریـم چـه اقدامـی می توانند 
بـه صـورت منفرد و جمعـی انجام دهنـد، چنانچه اصـًا بتوانند، 
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تـا بـا بهره گیری از سـاز و کارهـای حقوق بشـری، آثـار تدابیر 
قهـری یک جانبـه را رفـع نمـوده یـا کاهـش دهند؟

پاسـخ: فکـر می کنم پیش تر درباره چندین سـاز و کار توضیـح دادم. همانگونه 
کـه گفتـم، همـکاری منطقه ای از اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت، بنابراین، در 
آغـاز، کمـک بـه یکدیگـر در ایـن زمینـه حائـز اهمیـت اسـت. دوم، بیانیه های 
سیاسـی دسـته جمعی هسـتند کـه نقش مهمـی را ایفاء می کنند. سـپس، باید 
از سـاز و کارهـای قضایـی و سـاز و کارهـای نهادهـای معاهداتی سـازمان ملل 
اسـتفاده کـرد. چهارمین سـاز و کار، برقـراری ارتباط با نهادهای سـازمان ملل، 
از جملـه سـازمان بهداشـت جهانی، سـازمان بین المللی کار، کمیسـاریای عالی 
پناهنـدگان سـازمان ملـل، سـازمان بین المللـی مهاجـرت و بسـیاری دیگـر از 
سـازمان ها جهـت ارائـه ارزیابی هـا در زمینه تأثیـر تحریم های یک جانبه اسـت. 
نبایـد تصـور کـرد کـه کمیسـیاری عالـی حقوق بشـر و یـا مأموریـت من در 
ایـن زمینـه، تنهـا نهادهـای فعـال در رابطـه بـا ارزیابـی تحریـم هسـتند. ایـن 
معضـل بـه موضـوغ دغدغـه کل نظـام سـازمان ملـل تبدیـل خواهد شـد، چرا 
کـه تحریـم طبیعتـاً هرگز تنها دلیـل بروز معضالت در کشـورها نیسـتند، بلکه 
الیـه ای اساسـی به مشـکالت وضعیـت بشردوسـتانه می افزاینـد. بنابرایـن، این 
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تأثیـر را قطعـاً بایـد در بخش هـای کار، سـالمت، تحصیـل و بسـیاری دیگـر از 
عرصه هـا مـورد ارزیابـی قـرار داد.

مـن همچنیـن معتقدم و در برخی از بیانیه های خود نیز به آن اشـاره کرده ام 
کـه اِعمـال تحریم هـای یک جانبـه به طـور گسـترده ای در حال تأثیرگـذاری بر 
حـق توسـعه مـردم اسـت و از آن جـا که سـازمان ملـل راهبری فرآینـد تحقق 
اهـداف توسـعه پایـدار را بـر عهـده دارد، بـر ایـن باورم کـه جهت دسـتیابی به 
ایـن اهـداف، ارزیابـی تأثیـر تحریـم و گام هـای اتخـاذ شـده در راسـتای حذف 
کاربـرد تحریم هـای یک جانبـه و همچنیـن آثـار منفـی بشردوسـتانه بایـد بـه 

صـورت درون سـازمانی )سـازمان ملل( انجـام پذیرد.
از ایـن رو، معتقـدم کـه آشـکارترین گام  در ایـن میان مداخله هر چه بیشـتر 
نهادهـای سـازمان ملـل در قبـول مسـئولیت ارزیابـی و پرداختـن بـه معضـل 
مقام هـای  یابـد،  تحقـق  چنانچـه  کـه  اسـت  یک جانبـه  تحریم هـای  اِعمـال 
سیاسـی نهادهـای سـازمان ملـل بـه ابزار کمـک به تغییـر رویکرد کشـورها در 

قبـال ایـن معضـل تبدیـل خواهند شـد.
بـه عـالوه، چنانچـه نهادهای سـازمان ملل در زمینـه گـردآوری اطالعات در 
رابطـه بـا تأثیـر واقعی تحریم کوشـش بیشـتری نمایند، آرا عمومـی نیز در این 
زمینـه تغییـر خواهـد کـرد. متأسـفانه تأثیـر تحریم هـای یک جانبه بـر مردمی 
کـه از نزدیـک بـا ایـن معضـل دسـت و پنجـه نـرم نمی کننـد چنـدان آشـکار 
نیسـت، از ایـن رو نشـان دادن نمونه هـای منفـرد از اهمیـت باالیـی برخـوردار 
اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت که مـن توجه زیـادی را بـه ارتباطات فـردی در 
ایـن زمینـه معطـوف داشـته ام، ماننـد مـوردی که شـما دربـاره احتمـال خرید 
پانسـمان ها بـه آن اشـاره کردیـد کـه بـرای تـداوم حیـات کـودکان پروانه ای و 

افـراد مبتـال بـه ایـن نـوع از بیماری هـای ژنتیکی ضروری اسـت.
سـاز و کار دیگـری که بـه اعتقاد من حائز اهمیت اسـت، انجـام پژوهش های 
دقیـق حقوقـی و تعییـن شـرایط و ویژگی هـای حقوقـی هر یک از انـواع خاص 
تدابیـر یک جانبـه اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـه عنـوان یـک فـرد 
دانشـگاهی، از ورود نهادهـای علمـی به ارزیابـی تحریم های یک جانبـه از منظر 

حقوقـی، اقتصـادی و سیاسـی بسـیار اسـتقبال می کنم. 
مـن در صـدد اجـرا راهـکاری بـه منظـور ایجـاد پلت فورمـی موسـوم بـه 
»پلت فورم پژوهشـی تحریم « هسـتم تا بدین وسـیله اسـنادی را که پیشـاپیش 
و  مردم نهـاد  سـازمان های  بیانیه هـای  یافتـه،  انتشـار  ملـل  سـازمان  توسـط 
همچنیـن اقدامـات دانشـگاهی انجـام پذیرفته در ایـن زمینـه را در چهارچوبی 
منفـرد گـرد آورده، تـا امـکان پژوهـش در ایـن عرصـه را سـهولت بخشـیده و 
بـه نوعـی برخـی حقایـق و ارزیابی هـای  حقوقـی کـه می توانـد هـم از سـوی 
نهادهـای سـازمان ملـل و هـم کشـورها مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، را فراهـم 
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آورم. بنابرایـن از ایـن حقیقـت کـه رویدادهـای دانشـگاهی و کنفرانس هـای 
دیپلماتیک بیشـتر و بیشـتری در این رابطه در یک سـال و نیم گذشـته برگزار 

شـده اند، بسـیار اسـتقبال می کنـم. 

پرسـش: در پایان این سـؤال را مطـرح می کنم که سـازمان های 
مردم نهـادی چـون، سـازمان دفـاع از قربانیـان خشـونت، کـه 
بـه ارتقـاء مباحثـه و جلـب حمایـت پیرامـون تدابیـر قهـری 
یک جانبـه می پردازنـد، چگونـه می تواننـد از مأموریـت شـما 

پشـتیبانی بـه عمـل آورده و در آن مشـارکت نماینـد؟

پاسـخ: این پرسـش خوبی اسـت و مـن از همکاری بـا سـازمان های مردم نهاد، 
بـه ویـژه سـازمان هایی کـه بـه حقیقت یابـی یـا انجـام تحقیـق در عرصه هـای 
خـاص مرتبـط بـا ایـن مأموریـت می پردازنـد، بسـیار اسـتقبال می کنـم. هـر 
سـال کـه آغـاز بـه آمـاده کـردن گزارش هـای موضوعـی بـرای شـورای حقوق 
بشـر و مجمـع عمومـی سـازمان ملـل می کنم، درخواسـتی برای مشـارکت این 
سـازمان ها ارائـه می دهـم. گزارش هـای موضوعـی من در سـال آتی بـر جایگاه 
متمرکـز  فراپایبنـدی  معضـل  و  سـایبری  جهـان  در  یک جانبـه  تحریم هـای 
خواهـد بـود. درخواسـت برای مشـارکت پیشـاپیش در وبگاه نهـاد تدابیر قهری 
یک جانبـه قـرار گرفتـه و من از مشـارکت سـازمان های مردم نهـاد در این رابطه 

بسـیار اسـتقبال می کنم.
حـوزه دوم در ایـن رابطـه، بازدید هـای کشـوری اسـت. هنگامـی کـه اقـدام 
بـه اعـالم بازدیـد کشـوری می کنـم، مجدداً درخواسـت برای مشـارکت انتشـار 
یافتـه و از اقـدام سـازمان های مردم نهـاد جهـت تشـریک اطالعات شـان بسـیار 

اسـتقبال خواهد شـد.
حیطـه سـوم، ایـن اسـت کـه مـن مکـرراً اقـدام بـه سـازماندهی جلسـات 
ارزیابـی  منظـور  بـه  نهـاد  مـردم  سـازمان های  بـا  کارشناسـی  مشـاوره های  
عرصه هـای خـاص آثـار تحریم هـای یک جانبـه بـر بهره منـدی از حقـوق بشـر 
می کنـم. مشـارکت در این جلسـات و تشـریک دیدگاه ها در آن  نیـز امکان پذیر 
اسـت.  پیـش از ایـن در مـورد ایـده ایجـاد یـک پلت فـورم پژوهشـی در رابطه 
بـا تحریـم توضیـح دادم. هـر گزارشـی، از جمله گزارش های پیشـاپیش انتشـار 
یافتـه می تواننـد در ایـن پلت فـورم بـه اشـتراک گـذارده شـوند تا در دسـترس 

افـرادی کـه در حـال تحقیـق در ایـن زمینـه هسـتند، قـرار گیرند.
و آخریـن رکـن بسـیار حائز اهمیـت در این زمینـه امکان گـردآوری مطالب 
و ارسـال اطالعـات بـه مـن اسـت تـا بتوانـم تصمیـم بگیـرم کـه آیـا تهیه یک 
مکاتبـه ویـژه خطـاب به کشـورها، یا سـازمان ملل یا کسـب و کارهـا به منظور 
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جلـب توجـه آن هـا به معضـل اِعمـال تحریم هـای یک جانبه امکان پذیـر خواهد 
بـود یـا خیر؟ ایـن امر دقیقـاً در مـورد امکان ناپذیـری خرید پانسـمان ها )برای 
کـودکان پروانـه ای( و مـوارد مربـوط بـه ونزوئـال بـه هنـگام عـدم دسترسـی 

کـودکان ایـن کشـور بـه پیوندهـای الزم به وقوع پیوسـت.

پرسـش: آیا در آینـده نزدیک احتمـاالً قصد بازدیـد از ایران را 
نیـز دارید؟

پاسـخ: ایـن موضـوع در جریـان مباحثـه قـرار دارد. بـر اسـاس مقـررات، من 
بایـد در سـال از دو کشـور بازدیـد بـه عمـل آورم و طبیعتاً برنامه ریـزی در این 
زمینـه در مذاکـره بـا سـازمان ملل، کشـورهای مورد نظـر و سـایر نهادها انجام 

می پذیـرد. بنابرایـن احتمـال آن منتفی نیسـت.

overcompliance .۱
Bank PNB Paribas .۲

fear of sanctions .۳
extraterritorial application .۴

due diligence rules .۵
۶. دسترسی جهانی به واکسن های کووید - ۱۹

۷. پاب ِمـد یـک موتـور جسـتجوی تحـت وب رایـگان اسـت که دسترسـی بـه چندیـن پایگاه 
داده اصلی در گسـتره وسـیعی از رشـته های علوم پزشـکی و زیست شناسـی را فراهم می کند. 
 )National Library of Medicine - NLM( پاب ِمـد توسـط کتابخانـه ملـی پزشـکی
 National Institute of Health-( بـه مرکـز ملـی اطالعـات زیسـت فناوری وابسـته 

NIH( ایـاالت متحـده آمریـکا نگهداری و بروزرسـانی می شـود.
۸. معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی
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سازمان دفاع از قربانیان خشونت 

 تهران - خیابان فلسطین شمالی، کوچه میرسرابی پالک 1
صندوق پستی: 141555957

تلفن : 88954928   -   88964943   -   88963091
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