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ادامه از صفحه اول

تنبیه به دلیل اجرای  وظیفه
یکــی از مهم ترین عواملی که موجب شــده اســت تنبیه  
بدنــی دانش آموزان یا درگیری بین دانش آموزان و دبیران زیاد 
شــود آن است که قوانین جامعی برای تبیین و تعریف وظایف 
دانش آمــوزان و همچنیــن وظایف و اختیــارات دبیر و معلم 

وضع نشده است.
برای مثال قانون، تنبیه  بدنی دانش آموزان را منع کرده، اما 
هیچ جایگزینی برای نوع دیگر تنبیه در نظر نگرفته است. دلیل 
بسیاری از موارد تنبیه  بدنی دانش آموز توسط دبیر، برهم زدن 

نظم کالس توسط دانش آموز است. 
از آنجا کــه در قانون آموزش وپرورش هیــچ تنبیهی برای 
برهم زنندگان نظم کالس پیش بینی نشــده است (طبق قانون 
مدارس، معلم حتی مجاز به اخراج موقت دانش آموز از کالس 
نیست)، عموم دبیران، مدت ها بی انضباطی دانش آموز خاطی 
را تحمــل می کنند و در نهایت زمانی که صبر و حوصله شــان 
به پایان می رســد، ناخواســته اقدام به تنبیه  بدنی دانش آموز 
می کنند که هم شــأن و جایگاه معلم را خدشــه دار می کند و 

هم تأثیر روانی و تربیتی بدی روی روحیه دانش آموزان دارد.
 با این همه تاکنون قانونی برای تنبیه های مجاز وضع نشده 
اســت. در ادامه به دو کلیپ که در شبکه های مجازی فراگیر 

شده است، می پردازیم.
۱- معاونــی بــا قیچــی، بخــش کوچکــی از مــوی بلند 
دانش آمــوزان را کوتــاه می کند و بــا این کار به آنهــا یادآور 

می شود که باید موی بلندشان را اصالح کنند.
انتشار این فیلم، با نارضایتی مخاطبان و خانواده ها همراه 
بــود، چراکه این کار را ورای اختیارات مدرســه ارزیابی کردند؛ 
اما باید دانســت سال هاســت که دانش آموزان پســر موظف  
هســتند موی خود را کوتاه کنند (اصطالحــا با نام مدل موی 
دانش آموزی) حتی دانش آموزان در روز ثبت نام تعهدنامه ای 
را امضــا می کنند که مــوارد انضباطی شــامل محدودیت در 
پوشــش و آرایش موها و رفتار مطلوب در مدرسه، در آن قید 

شده است.
 یکی از بندهای این تعهدنامه «اصالح موی سر متناسب 
بــا شــئون دانش آموزی» اســت. همــه دانش آمــوزان این 
تعهدنامه را امضا می کنند و موظف اند به آن پایبند باشــند و 
معاونان نیز موظف  اند بر حسن انجام این قانون نظارت کنند. 
اما به محض آنکه شــبکه های اجتماعی از کلیپ کوتاه کردن 
موی دانش آموزان پر شد و افکار عمومی جامعه علیه مدیر 
و معاون و مدرســه شد، مســئوالن وزارت آموزش وپرورش 
به جــای آنکه مســئولیت قوانینــی را که وضــع کرده اند، بر 
عهده بگیرند، در چرخشــی ۱۸۰ درجــه ای، می گویند: «رفتار 
فرد خاطی با دانش آموزان، مطابق ماده ۸ قانون رســیدگی 
بــه تخلفات اداری، «اعمــال و رفتار خالف شــئون اداری یا 
شغلی است» که از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری 
و مطابق مجازات و تنبیهات مقرر در قانون مذکور، بررســی و 
پیگیری می شــود». اما باید به این مسئوالن محترم یادآوری 
کرد کوتاه کردن مو، قانونی اســت که خودتان وضع کرده اید 
و در تمام این ســال ها، در تمام مدارس اجرا می شد و یکی از 
مهم ترین وظایف مدیران و معاونان، نظارت بر حســن انجام 
این قانون اســت. به بیان دیگر، آن معاون محترم مدرســه، 
دقیقــا به دلیل انجام کاری که طبــق قانون، وظیفه اش بود، 

مؤاخذه شد.
۲- چندی پیش یکی از همســایگان، با مراجعه به مدرسه 
با معــاون درگیر می شــود. آن چنان که در کلیــپ این ماجرا 
دیده می شود، خویشتن داری معاون مدرسه برای آرام ساختن 
ضــارب نتیجه ای نــدارد و ضارب در حضــور دانش آموزان و 
اولیــا و همکاران معــاون، او را مضروب می کنــد، به گونه ای 
که افــراد حاضر، ناچار به مداخله شــده و فــرد ضارب را از 
معاون دور می سازند. انتشار این کلیپ در فضای مجازی تکدر 
خاطــر جامعه معلمان و فرهنگیان را در پی داشــت. هرچند 
نمونه هــای چنین رفتاری فراوان اســت، اما آموزش وپرورش 
هیچ راهــکاری برای کاهش این درگیری ها یــا برخورد با فرد 
خاطی و اعاده آبــرو و حیثیت فرهنگی گران قدر در این ماجرا 
نداشت و تنها به «دلجویی وزیر از فرهنگی هتک حرمت شده»! 

اکتفا کرد.  
مجموع این رویدادها نشــان می دهد که آموزش وپرورش 
هنوز درک نکرده اســت که شــرایط جامعه تغییر کرده و باید 
خود را با شــرایط جدید سازگار کند، بلکه همچنان بر این باور 
اســت که همه مشــکالت مدیریتی را می تــوان با روش هایی 
مانند «انکار»، «الپوشانی»، «ریش سفیدی»، «پاک کردن صورت 
مســئله» و... حل کرد. اکنون دیگر زمان آن رسیده است که به 
آموزش وپرورش یادآوری کرد باید با تغییر و تحول اساسی در 
قوانین و دستورالعمل ها، خود را برای آینده ای که شأن معلم 

و حرمت دانش آموز محترم است، مهیا کند.

محورها

 ضرورت جمع آوری ادله و مستندات الزم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده  .

 توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، جلب ها و بازجویی ها  .

 باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد  .

 باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می زنند، به سرعت رسیدگی شود  .

 اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند  .

 مساعدت به همکاران قضائی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش  .

 کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد  .

 توجه قاضی اجرای احکام یا دادســتان به انجام اعتراض به موقع و منطبق با ضوابط نســبت به احکامی که خالف شــرع و قانون   .
تشخیص می دهند

 تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک های مختلف.  .

 رئیس قــوه قضائیه گفت: دادســتان ها در زمــان حکم به 
جلب، حکم به بازرســی و در زمان تحقیق و بازجویی، نســبت 
به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشــته باشند تا کاری خالف 

شرع و قانون رخ ندهد.
حجت االسالم محســنی اژه ای، روز گذشته طی سخنانی در 
بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های مراکز استان ها، 
دادســتان ها و مســئوالن دادسرا را در صف نخســت مقابله با 
جرائم و فســاد در ساحت های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم 
و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان 
وی کــه به صورت پویا و دلســوزانه بر مجموعه دادســراهای 

کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.
رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت هایی نظیر «ایجاد امنیت 
و آرامــش در جامعه»، «قطع کردن دســت متجاوزان به اموال 
عمومی و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق 
مــادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالــت اجتماعی و کم کردن 
فاصله دهک های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای 
بهتر کســب وکار» که بر عهده حکومت اســت، به نقش ویژه و 
برجســته دســتگاه قضائی و مشخصا دادســتان ها در تحقق و 
ایفای این مسئولیت ها اشــاره کرد.  رئیس قوه قضائیه در ادامه 
با بیان اینکه دادســتان فقط قاضی نیســت بلکه هم قاضی و 
هم مدیر اســت، گفت: ضرورت دارد که یک دادستان در جهت 
انجام مأموریت های خطیر خود عالوه بر هوش، درایت و تدبیر 
از شــجاعت، صبر و خستگی ناپذیری نیز برخوردار باشد. رئیس 
دســتگاه قضا همچنین الزمه پیشــگیری از وقوع جرم را اتخاذ 
تدابیر ویژه در حوزه های گوناگون از ســوی دادســتان دانست و 
در تحقق این امر شناخت همه جانبه دادستان را امری ضروری 
معرفی کرد. قاضی القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشــف 
جرم و تعقیب مجرم، شــناخت میدان و شناخت شرایط زمانی 
و زمان شناســی از موضوعات حائز اهمیت اســت، خاطرنشان 
کرد: دادســتان برای تأثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات 
پسینی و پیشینی ســنجش کند.  وی این نکته مهم را نیز یادآور 
شــد که چنانچه دادســتان ها و مســئوالن بخش های مختلف 
دادسرا، مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهند، تأثیر 
ایــن امر در اتقان آرای صادره از ناحیــه دادگاه و به موقع بودن، 
اثرگــذاری و بازدارندگــی آن احکام و نتیجتــا رضایت مردم و 
اســتیفای حق آنها، بســیار مشــهود و ملمــوس خواهد بود. 
«قدرت تجزیه و تحلیل و آشــنایی با شــگردهای دشمن» یکی 
دیگر از شــاخصه هایی است که رئیس دستگاه قضا بر ضرورت 
بهره مندی دادستان ها از آن تأکید کرد و مشخصا در این زمینه به 
تالش های سرویس های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع شان 
با به کارگیری و ســاماندهی اشــرار و اراذل و اوباش اشاره کرد. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع اهمیت «علم 
و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و در این زمینه با تشریح 

مفــاد قانون «مجــازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور» 
اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی به ســر می بریم و دشــمن 
درصدد اســت با انواع شرارت ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما 
تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند؛ در چنین شرایطی 
تدبیر، علم و قدرت تشخیص مقام قضائی و دادستان در کشف 
و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می پیوندند 
و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه زدن و مقابله با نظام 

است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
قاضی القضات در ادامه به مجموعه مســئوالن دادسرا اعم 
از دادســتان ها، بازپرس ها، دادیاران و مســئوالن اجرای احکام 
توصیــه کرد پیوســته علم و دانش خــود را بــه روز کنند و به 
اندوخته هــای دوران تحصیل خود اکتفا نکنند و برای پیشــبرد 
امور و رســیدگی به پرونده ها منطبق با موازین قانونی از نظرات 

متخصصان بهره بگیرند.
وی در ادمه سخنانش در بیست ویکمین همایش سراسری 
دادســتان های مراکز اســتان ها به بیان توصیه هایی خطاب به 
دادســتان ها پرداخت و این توصیه ها را بــه منزله بخش نامه 
الزم االجرا معرفی کرد. «رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های 
ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشــکیل می شــوند»، «اعمال 
حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط 
در عیــن توجه به این مهم که ترحم و ارفــاق قانونی به افراد 
شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می زنند ظلم 
بــه دیگران اســت»، «توجه تمام و کمال به موازین شــرعی و 
قانونی در انجام تحقیقات، بازرســی ها، جلب ها و بازجویی ها 
و نظــارت ویژه بــر کار ضابطین در این حوزه هــا»، «تحصیل و 
جمــع آوری ادله قبل از احضار افــراد مگر در موارد ضروری و 
مسائل امنیتی که امکان َصرف زمان برای جمع آوری تحقیقات 
وجود ندارد»، «صدور دســتورات صریح و شــفاف به ضابط و 
کارشــناس و پیگیری انجام این دســتورات در زمان مشــخص 
و همچنیــن ماالُیطاق نبودن دســتورات صادره به کارشــناس 
و ضابــط»، «پیگیری اجرای احکام قطعــی صادره و انعکاس 
دالیــل عدم اجــرای حکم قطعــی»، «اتخــاذ تدابیــر ویژه و 
پیشگیرانه در موضوعات و پرونده هایی که ممکن است شکات 
زیادی پیدا کنند»، «مشــورت و همکاری با مســئوالن اســتانی 
در عین داشتن اســتقالل قضات»، «نظارت و دقت بر احکامی 
که محدودیت ایجــاد می کند، نحوه و مــدت نگهداری اموال 
توقیف و پلمب شده»، «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان 
بــه انجام اعتــراض به موقــع و منطبق با ضوابط نســبت به 
احکامی که خالف شرع و قانون تشخیص می دهند»، «اهتمام 
دادســتان ها به اعمال نظارت مســتمر فیزیکی و سیستمی به 
زیرمجموعه های خود و شــعب دادیاری، بازپرســی و اجرای 
احــکام» و «مســاعدت به همکاران قضائــی و صیانت از آنها 
در جهت پیشــگیری از لغزش» ۱۲ دستوری بود که رئیس قوه 

قضائیه در این نشست خطاب به دادستان های مراکز استان ها 
صادر کرد.  رئیس عدلیه در تشــریح دستورات صادره از ناحیه 
خود به دادســتان های مراکز اســتان ها، مشــخصا بــه پرونده 
افراد شــرور اشــاره کرد و گفت: باید به پرونده افراد شرور که 
امنیت مردم را بر هم می زنند، به سرعت رسیدگی شود. امنیت 
و آرامــش مردم مقوله بســیار مهــم و پراهمیتی اســت، لذا 
دادســتان های سراسر کشــور در صدور قرارها در قبال افرادی 
که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت 
را اعمــال کنند.  قاضی القضات با تأکید بر اینکه باید از موضوع 
ارفاقــات قانونــی در قبال محکومــان واجد شــرایط حداکثر 
اســتفاده را کرد، مشــخصا بر این نکته نیز تأکید کرد که ترحم 
و ارفاق قانونی به افراد شــرور و ســارق کــه امنیت و آرامش 
مردم را بر هم می زنند ظلم به دیگران است. باید توجه داشت 
که وقتی متهمی را چه در مســائل امنیتی و چه غیرامنیتی در 
اختیار ضابط قرار می دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده 
است، لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذی ربط 

قضائی در دادسرا ضرورت دارد. رئیس دستگاه قضا در بخش 
دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع آوری ادله و مستندات 
الزم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تأکید کرد و 
گفت: در بازرســی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی 
رخ داده و... این گونــه نشــود که خدای ناکــرده همه زحمات 
مــا به خاطر یک کار از بین برود. دادســتان ها در زمان حکم به 
جلب، حکم به بازرســی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت 
به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشــته باشند تا کاری خالف 
شــرع و قانون رخ ندهد. وی در ادامه بر توجه تمام و کمال به 
موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، جلب ها 

و بازجویی ها تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقالل قضات 
و دادستان ها، مشورت با مسئوالن استانی را نافی اصل استقالل 
مقام قضائی ندانســت و گفت: در برخــی از پرونده ها از جمله 
پرونده های کثیرالشــاکی، چه بســا کمک و مشــورت مسئوالن 

استانی به دادستان و مقام قضائی، راهگشا و اثرگذار باشد.

برای گسترش موازین عدالت در دستگاه قضا از سوی محسنی اژه ای صادر شد

۱۲ فرمان قاضی القضات

 به بهانه هفته ملی ارتباطات و روابط  عمومی
لزوم تغییر نگرش ارتباطات در دنیای فناوری

 در عصر حاضر با توسعه و پیشرفت بخش های مختلف علمی و ظهور فناوری های 
جدید، به ویژه علوم رایانه، فرصتی فراهم شده که بتوان در بخش ارتباطات گام های مؤثر 
و بلندی برداشــت و در روند ارتباطات، تحولی نوین و شگرف ایجاد کرد. این تحوالت در 
سایه به کارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای متنوع تولیدشده در سطح جهان که هر روز 
بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود، مقوله ای دور از انتظار نبوده و نیست، حال آنکه به 
نظر می رسد با گسترش و توسعه فناوری های امروز، جامعه کنونی به هیچ عنوان حالت 
یکپارچه ای ندارد و آن را می توان به صورت جامعه مجمع الجزایری در نظر گرفت که در 

آن باید به هویت های منفرد با توجه به مدل های ارزیابی شده  پاسخ گفته شود.
بر  اســاس تحوالت دنیای امروز، از دانش و هنــر روابط عمومی به عنوان یک نهاد 
شــبه مدنی در راستای تسهیل ارتباطات دوطرفه بین دولت و آحاد مردم یاد می شود و 
با پیچیده تر شدن نظام اجتماعی بر ضرورت، گسترش و توسعه این علم و حرفه جدید 
بیش  از  پیــش اتفاق نظر حاصل می آید تا آنجا که امروز کمتــر نهادی خود را بی نیاز 
از تشــکیالت روابط عمومی می بیند. این در حالی اســت که در کشورهایی مانند کشور 

ما که اصطالحا با عنوان کشــورهای در حال گذار تعریف می شوند، نقش ها و وظایف 
نهادهای ســنتی کم رنگ تر می شــود و به اعتبار تقسیم کار بیشــتری که در جامعه به 
فراخور آن پیش می آید، نهادها و مناســبات جدید شــکل می گیرند که بعضا در رشد 
فرایند شهرنشــینی، سوادآموزی، گســترش ارتباطات به مفهوم عام یا افزایش سطوح 
مختلف مشــارکت سیاسی و اجتماعی خود را بیشتر نشــان می دهد. در این وضعیت 
قالب های قبلی ارتباطات دیگر پاسخ گو نیســت؛ چرا که نیازهای جدید به وجود آمده 
اســت و برای برآوردن و تأمین این نیازها، ســاختارها، نهادها و مناسبات تازه ای مورد 

مطالبه قرار می گیرد.
در چنین وضعیتی روابط عمومی ها باید تفکر و نگرش خود را با توجه به فناوری های 
نوین دیجیتالی تغییر داده و بر  اســاس قالب های ارتباطی نوظهور در دنیای امروز رفتار 
کنند. در عصــر نوین ارتباطــات روابط عمومی ها باید بدانند تا زمانی کــه خود را تغییر 
نداده و متوجه تغییرات در حوزه جغرافیایی مخاطبان خود نشده اند، نمی توانند به یك 
روابط عمومی دیجیتال تبدیل شوند؛ چراکه در بررسی ویژگی های این نوع روابط عمومی 

باید دقت شود عملکرد این واحد در نهایت موجب تسهیل دسترسی شهروندان، ارتباط 
دوســویه با مخاطبان و نهادهای مد نظر، بهبود خدمات، افزایش کارآمدی و پاسخ گویی، 
کاهش هزینه ها و ساده سازی فرایند ارتباط شود. بر اساس این است که در روابط عمومی 
بهره گیری از ابزار نوین، هدف نیســت، بلکه وسیله ای است که از آن برای ارائه خدمات 
و ســرویس های مورد نیاز مخاطبان مورد اســتفاده قرار گیرد. نباید از مهم ترین مسئله 
روابط عمومــی دیجیتال در دنیای امروز غافل شــد و آن دسترســی بــدون قید زمانی و 
مکانی شهروندان و مخاطبان است. این مسئله تا حد زیادی ضمن دسترسی راحت تر و 
بیشتر شــهروندان به اطالعات و خدمات مورد نیاز به صورت ۲۴ ساعته سبب جلوگیری 
از اتــالف  وقت و نیز کاهــش هزینه هایی از جمله ایاب و  ذهــاب و کاهش آلودگی هوا و 
ترافیک و... می شــود. درواقع روابط عمومی دیجیتال نباید منتظر باشد تا ببیند مخاطب 
چه می خواهد، بلکه باید از پیش فکر همه چیز را کرده و برای برآورده شدن خواست های 

مخاطبان خود تمهیدات الزم را اندیشیده باشد.
به طور ساده تر منظور از روابط عمومی الکترونیک استفاده از تازه ترین تکنولوژی های 

اطالعاتی مبتنی بر IT و ICT به منظور انجام بهینه مأموریت های روابط عمومی است و 
روابط عمومی ها چاره ای جز حرکت به سمت دیجیتالی شدن ندارند. باید پذیرفت که در 
شرایط کنونی جامعه، توسعه روابط عمومی الکترونیک نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام 
انکارناپذیر اســت که خواسته یا ناخواسته باید به سوی آن حرکت کرد. روابط عمومی ها 
بــه دالیل مختلف باید بتوانند گام به گام و در عین حال با ســرعتی قابل قبول، روش های 
سنتی را کنار گذاشته و با استفاده از ابزار روابط عمومی الکترونیک، وظایف خود را انجام 
دهند یا تلفیقی از روابط عمومی ســنتی و الکترونیک را بــه  کار گیرند؛ چراکه مخاطبان 
امروزی، خود به دنبال اطالعات رفته و منتظر دریافت اطالعات از دیگران نیستند؛ بنابراین 
روابط عمومی ها باید بتوانند با اســتفاده از شیوه های نوین، اطالعات الزم مخاطب را در 
سریع ترین زمان ممکن در اختیار او قرار دهند. حال اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر 
ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی در تمام عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده؛ به  
گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوام شان در عرصه ها و فعالیت های 

تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آنها وابسته است.

کارشناس  ارشد علوم اجتماعی
امیرحسین حیدرزاده رضایی

نشســت خبری گزارشگر ویژه ســازمان ملل درباره تأثیر منفی اقدامات یک جانبه 
قهرآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر در تهران برگزار شد. آلنا دوهان در نشست خبری 
خــود با خبرنگاران گفــت: امروز گزارش اولیه از نتایج ســفر ۱۲ روزه خود به ایران را 
منتشر می کنم . وی گفت: گزارش نهایی این سفر و بررسی های انجام شده، در نشست 
ســپتامبر شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ منتشــر می شود. این گزارشگر ویژه گفت: 
در این ســفر با تعدادی از نمایندگان دولت و اعضای آن، نمایندگان بخش بهداشت 
و ســالمت، خیرین، نمایندگان نهادهای مدنی، کنشــگران حقوق بشر، کسب و کار و... 
جلساتی داشــتم. وی افزود: بررسی ها نشان می دهد تحریم ها از سال ۲۰۱۸ تأثیراتی 
بسیار منفی بر اقتصاد ایران داشته است. دوهان تأکید کرد: این تحریم ها مخرب ترین 
تأثیرها را روی قشرهای آســیب پذیر، کم درآمد، افرادی که بیماری خاص دارند، زنان 
سرپرســت خانوار، مهاجران و سالمندان داشته اســت. این گزارشگر ویژه تأکید کرد: 
معتقــدم تحریم هــای یک جانبه، اولیــه و ثانویه و تهدید به اعمــال تحریم ها، همه 
اینهــا بحث وضعیت حقوق بشــر را در ایران به خطر انداخته اســت. ورود دارو به 
ایران به دلیل تحریم های ثانویه با مشــکالتی روبه رو اســت. گزارشــگر ویژه سازمان 
ملل گفت: از کشــورهایی که اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه کرده اند، از جمله 
آمریــکا، می خواهم که این تحریم های اعمال شــده علیه ایــران را بردارند؛ چرا که بر 
اســاس حقوق بین الملل قابل توجیه نیســت؛ به خصوص درباره تجارت، انتقال پول 
و همچنین مســائل مربوط به زیرســاخت ها مانند تهیه غذا، دارو، بهداشت، مسائل 

انسانی و ... .

وی تأکید کــرد: از دولت ها می خواهیم درآمدهای بلوکه شــده ایران را آزاد کنند 
کــه دولت ایران بتواند به تعهدات خود در زمینه حقوق بشــر عمل کند. به دولت ها 
و شــرکت ها توصیه می کنم تبعیت افراطی از تحریم  هــای یک جانبه را متوقف کنند 
و مســائل انســانی را در نظر بگیرند؛ به خصوص در زمینه غذا و دارو. آلنا دوهان در 
بخشــی از صحبت های خود در نشســت خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی تأکید 
کــرد: من با خودم برای پرداخت پــول هتل و هزینه هایم در ایــران، پول نقد آوردم؛ 
چــون کارت های بین المللــی در ایران به خاطر تحریم هــا کار نمی کنند. وی تصریح 
کــرد: غالبا دولت های دیگر نمی دانند اثرات تحریم ها چیســت و اغلب فکر می کنند 
مســائل مربوط بــه آن و صحبت هایی که در این زمینه مطرح می شــود، فقط حرف 
اســت و تنها در رسانه هاســت و تأثیرات حقوق بشــری آن مغفول مانده است. این 
گزارشگر ویژه در بخشی دیگر از صحبت های خود با بیان اینکه تحریم های یک جانبه 
اعمال شــده از ســوی آمریکا علیه ایــران پس از خروج واشــنگتن از برجام بســیار 
گســترده تر از ســال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ بوده است، گفت: حقوق بشــر در ایران تحت 
تأثیر شــدید این تحریم ها قرار گرفته، از جمله در موضوع سالمت. برخی از داروها در 
داخل ایران تولید می شــود، ولی مواد اولیه آنها از خارج تأمین می شود که به خاطر 
مشــکالت موجود در بحث تبادالت بانکی، امکان تهیه آنها وجود ندارد. آلنا دوهان 
افزود: گفته می شــود در زمینه دارو و مواد غذایی معافیت های حقوق بشــری وجود 
دارد، ولــی بر اســاس گزارش هایی که من دریافت کــردم، در ورود این مواد به ایران 
مشــکالت و موانع زیادی وجــود دارد و حتی خود آژانس هایی که زیر نظر ســازمان 

ملل متحد هستند نیز نمی توانند در این زمینه غذا و دارو به ایران بدهند و برای ورود 
آن با مشــکل روبه رو هســتند. به خاطر تحریم ها، درآمد دولت ایران کم شده و آنها 
بودجه کمتری دارند؛ بنابراین بودجه کمتری به حوزه بهداشــت، ســالمت و ساخت 
مدارس می توانند اختصاص دهند. وی بیان کرد: من بر این باور هستم که تحریم های 
هدفمند یک جانبه که در واقع یک اقدام تنبیهی از سوی کشورهای اعمال کننده است، 

تعهدات مربوط به حقوق بشر را نفی می کند.
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل گفت: به خاطر تحریم ها، بســیاری از دیپلمات های 
ایرانی و کارمندان آنها نمی توانند حســاب های بانکی در محل مأموریت خود داشته 
باشــند و این برخالف کنوانســیون وین اســت. این تحریم ها اقدامات ســازمان های 
بین المللی در ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است و آنها در انجام مأموریت های 

خود با مشکالتی روبه رو هستند.
ادامه در صفحه ۳

گزارشگر  ویژه سازمان ملل:
تحریم ها مخرب ترین تأثیر را بر شهروندان عادی داشته است

زان
د، می

یربن
ی ش

س: عل
  عک


