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»آلنا دوهان«، گزارشــگر ویژه  حقوق
سازمان ملل درمورد تأثیر منفی بشر

اقدامــات قهــری یکجانبه بر 
برخــورداری افــراد از حقــوق بشــر، در 
اردیبهشت ماه سال جاری به ایران سفر کرد. این 
سفر ۱۱روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت به دعوت ستاد 
حقوق بشر ایران انجام شد و هدف آن بررسی 
آثار تحریم هــای یکجانبه آمریــکا بر مردم 
کشورمان بود. »دوهان« در این سفر از نزدیک در 
جریان برخی از این آثار تحریم های یکجانبه 
آمریکا قرار گرفت. »دوهان« در پایان سفر خود 
با حضور در یک نشســت خبری به سؤاالت 
خبرنگاران درخصوص نتایج این سفر پاسخ داد 
و بیانیه ای نیز در این باره منتشــر کرد. اکنون 
گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی 
اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از 
حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره 

سفر به ایران منتشر کرده است.

براســاساینگــزارشازســال۱۹۷۹،آمریکا
تحریمهــایاقتصــادی،تجــاریومالــیرابا
ممنوعیتهمهجانبــهتجارتازســال۱۹۹۵و
اقدامــاتقابلتوجهیبهمنظورانــزوایایراندر
سیستمتجاریومالیبینالمللی،ازطریقاعمال
تحریمهایثانویهبــرنهادهاومؤسســاتمالی
غیرآمریکاییدرهمهبخشهــایاقتصادیعلیه
ایراناعمالکردهاست.اتحادیهاروپاازسال۲۰۱۰
باممنوعیتفــروش،انتقالیاصــادراتکاالهاو
فناوریباکاربرددوگانهوبااعمالمحدودیتهایی
برسرمایهگذاریومالی،تعاملباصنعتنفتوگاز،
بیمه،حملونقلوصنعتنفتایران،تحریمهای
جامعاقتصادی،تجاریوبرخیدیگرراعلیهایران
تصویبکرد.درســالهایبعدباتحریمنفتیدر
ســال۲۰۱۲وممنوعیتفروش،عرضــه،انتقال
یاصــادراتبرخیکاالهــاازجملــهتجهیزاتبا
فناوریقابلاستفادهدرصنایعنفت،گازطبیعی
وپتروشیمیتشدیدشد.توقیفداراییهایبانک
مرکزی،شرکتکشتیرانیملیایرانوتعدادیاز
اشخاصوسازمانهایدولتیوغیردولتیازجمله

موارددیگربهشمارمیروند.

تأثیر نامطلوب تحریم ها بر حقوق بشر
گزارشــگرویژهگزارشهایمتعــددیازامتناع

تحریمهاییکجانبهمغایربااصولحقوقبینالملل
گزارشجامعگزارشگرویژهسازمانمللازتحریمهایظالمانهعلیهایران

توسعه دیپلماسی؛ اولویت قوه قضاییه
رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهدستگاهقضاییمصمماستبیش
ازگذشتهبهحمایتازتولیدداخلومساعدتدولتدراینعرصه
تالشکند،افزود:قوهقضاییهدرســالهایگذشتهبهحمایتاز
تولیدوکمکبهدولتازاینطریقپرداخته،امادرصدداســت

اینحمایتوکمکرابیشتر،منسجمتروهدفمندتردنبالکند.
غالمحسینمحسنیاژهایدرجلسهشورایعالیقوهقضاییهبا
اشارهبهبرخیمشکالتزائراناربعینگفت:مراسماربعینامسال
مانندسالهایگذشتهپرشورتروباشــکوهتر،درحالبرگزاری
است؛البتهطبیعیاستکهظرفیتهایزمانی،مکانیوامکاناتی
پاسخگویعشــقنامحدودایرانیانبهخاندانعصمتوطهارت
ووجودمقدسامامحسین)ع(نیستوقطعاًآنطورکهشایسته
زائراناباعبداهلل)ع(است،پذیراییبهعملنیامدهامابههرترتیب
همهدستاندرکارانومسئوالندردولت،نیروهایمسلحوسایر
بخشهاازجملهدادگستریهایشهرهایمرزی،حداکثرتالش

خودرابرایرفاهحالزائرانانجامدادند.
رئیسقوهقضاییهبااشــارهبهتدوینسیاســتهایکلیبرنامه
هفتمتوسعه،بااشارهبهمحوراصلیاینسیاستهاکه»پیشرفت
اقتصادیهمراهباعدالت«است،بهزمینههایکمکومساعدت
قوهقضاییهبهدولتاشارهکردوگفت:درراستایاجرایسیاستها
وبرنامههایهفتمتوســعه،همهبخشهاوسازمانهایقضایی
مأموریتدارنددرراستایحمایتازتولیدداخل،جهشتولید،
رفعموانعکسبوکار،اشتغالزایی،جلوگیریازتعطیلیبنگاههای
تولیدیوصنعتــیاقداماتالزمراانجامدهند.رئیسدســتگاه
قضاییافزود:اگربنگاهتولیدیوصنعتیدارایمشکلحقوقیو
قضاییاست،مسئوالنقضاییذیربطبایدبهگونهایتدبیرکنندکه
رسیدگیبهمسائلحقوقیوقضاییواحدوبنگاهمزبور،خللیدر
فرایندتولیدواشتغالآنایجادنکند. محسنیاژهایتاکیدداشت:
ازاینپساگردراینزمینهکسيازمسئوالنقضایي،اینموضوع
رارعایتنکرد،مواجههاداریباویفقطدرحدتوصیهباقینخواهد
ماند.همچنینبایددرمراکــزقضاییمربوطهدرجهتکمکبه
بازگشاییواحدهایتولیدیتعطیلشدهاقداماتمقتضیراانجامو
حتیدرزمینهکمکبهتامینمواداولیهمساعدتهایالزمازسوی
دستگاهقضاییانجامشود.رئیسعدلیهبااشارهبهدیداراخیرخودبا
رئیسدیوانعالیاندونزیکهباالترینمقامقضاییاینکشوراست،
گفت:اندونزیبهعنوانکشوریکهباالترینجمعیتمسلمانرادر
خودجایدادهاستازظرفیتهایباالییبرایتعاملودیپلماسی
قضاییبهرهمنداست،امامادرسالیاناخیربهنسبتظرفیتهای
موجودارتباطقضاییکمیبااینکشورداشتهایم. محسنیاژهای
ادامهداد:برهمیناساسضرورتدارداینارتباطگسترشیابد؛
بنابراینبایدمعاوناموربینالمللقوهقضاییهباهمکاریمعاونت
راهبردیدستگاهقضانسبتبهتدوینبرنامههایگسترشوتوسعه
دیپلماسیقضاییباکشــورهایمسلمانبهخصوصکشورهای
همسایه،اقداماتالزمراترتیبدهندوبرایهرکشوربرنامهای
خاصراتنظیمکنندتاباکمکدولت،ارتباطاتقضاییماباآن

کشورهاتوسعهیابد./میزان

حمیدرضا کاظمی
نماینده مجلس

یکی از اقدامــات مهم دولــت آیت هللا 
رئیســی در جریــان ســفرهای اســتانی 
این بــود کــه طــرح جدیــدی کلنگ زنی 
نشــد و اهتمــام دولت و شــخص آقای 
رئیس جمهــور بــر تکمیــل طرح هــای 
نیمه تمام باقیمانده از دولت های قبلی 
است. امیدواریم در دور دوم سفرهای 
اســتانی شــاهد اجرای کامل مصوبات 

سفرهای دور اول باشیم. / فارس

علی نوری 
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

رویکرد ستاد برگزاری نمازجمعه و جایگاه 
ائمــه جمعــه مطالبه گــری از مســئوالن 
بــرای طرح مشــکالت مــردم و رســیدگی 
به این مشــکالت اســت و در این راســتا، 
تریبون های نمازجمعه وظیفه و ماموريت 
دارند تا مشکالت را طرح و پیگیر برطرف 
شدن آن باشند که این رویکرد با جدیت 

در حال انجام است./مهر

نقلقولخبر

دولت

قضایی

مؤسساتمالیخارجیوشــرکتهایتجاریاز
پرداختهاوارائهکاالهاوخدماتبهدلیلترساز
پیامدهایمالی،اعتباریوسایرموارددریافتکرده
است.حتیپسازامضایبرجام،گزارشهاییمبنی
برعدمتمایلمؤسساتمالیخارجیجهتاحیای
روابطباایرانوسرمایهگذاریدراینکشور،باتوجه
بهسابقهجریمههایمالیســنگینبرایادعای
نقضتحریمهایآمریکا،منتشــرشدهاست.این
امرنهتنهاموجبایجاداختالالتوتأخیرجدیدر
تأمینکاالهایاساسیازجملهغذا،دارو،تجهیزات
پزشکیوسایرتجهیزاتومواداولیهشده،بلکهمانع
جدیمشارکتایراندرهمکاریهایبینالمللی
شدهاست.گزارشــگرنتیجهمیگیرداستفادهاز
تحریمهاییکجانبــه،تحریمهایثانویهوتبعیت
بیشازحد،تأثیرنامطلوبیبرطیفگستردهایاز
حقوقبشر،مدنیوسیاسی،اقتصادی،اجتماعی

وفرهنگیازجملهحقحیاتوحقتوسعهدارد.

تأثیر تحریم ها بر دسترسی به دارو
چالشهایمهمــیدرتهیهوتحویــلداروهاو
تجهیزاتپزشکینجاتدهندهتولیدشدهتوسط

شــرکتهایخارجیوبرایدرمانبیماریهای
نادر،ازجملهانواعخاصیازســرطان،تاالسمی،
هموفیلی،سرطانخون،ماهیاک،اماس،بیماری
پروانهای،اتیســموانواعخاصــیازدیابتوجود
دارد.اگرچــهنــصتحریمهااعــالممیکندکه
داروهاوتجهیزاتپزشــکیبهدلیلمعافیتهای
بشردوســتانهتحتتأثیرقرارنمیگیرند،اماارائه
آنهابهایرانبهدلیلتأثیرتحریمهابرشرکتهای
مالی،تجاری،کشتیرانیوبیمه،محدودیتهای
پرداختهایبینالمللیوکسبوکارهایخارجی
بهشــدتکاهشیافتهاســت.همچنینتبعیت
بیشازحدتامینکنندگانایناقالممانعیجدی
برایبرخورداریهمهایرانیانازحقدســتیابی
بهباالتریــناســتانداردهایســالمتیقلمداد
میشــود.محدودیتهایدسترســیبهتجارت
رســمی،کانالهایپرداختوتحویــلبهدلیل
محدودیتهایمرتبطباتحریمها،یکیازدالیل
افزایشمحصوالتپزشکیتقلبی،قاچاقداروهای
منقضیشــدهباپیامدهایمخرببرایسالمت
عمومی،بهویژهدرمیانجمعیتهایآسیبپذیر
است.گزارشــگرویژهدرتهرانازمرکزتخصصی

درمانبیمارانپروانهایبازدیدکرد.اینرنجتنها
بااســتفادهازبانداژهایتولیدیتوسطتنهایک
شرکتدرســوئدقابلکاهشاســت.نمونههای
متعدددیگریازعدمتمایلشرکتهایخارجی
بهتحویــلداروها،تجهیزاتپزشــکیوقطعات
یدکــیالزم،ازجملــهداروهایمشتقشــدهاز
پالسما،ســانتریفیوژهایبانکخون،تجهیزات
اندازهگیــریوکنتــرلکیفیت،دســتگاههای
تشــخیصیبیماریهایدورانبــارداری،قلبی،
تجهیزاتآندوسکوپی،موادبرایتولیددستکشو
کاتتروحتیآمبوالنسدریافتکرد.عالوهبردارو
وتجهیزاتپزشکی،شرکتهاوتامینکنندگان
بینالمللیازفروشنرمافزارهاییبرایمدیریتو
نظارتبردرمانبیماران،مانندنرمافزارهایمورد
نیازبرایمدیریتدوزدارویبیمارانســرطانی
خودداریمیکنند.اثــراتنامطلوبتحریمهای
یکجانبهبرمراقبتهایبهداشتیباویروسکرونا
تشدیدشدهاســت،بهطوریکهایرانبابیشاز
۱۳۱هزارقربانــیتاپایانســال۲۰۲۱درمیان

کشورهایآسیبدیدهقرارگرفتهاست.
ادامهاینگزارشرادرهمشهریآنالینبخوانید.

تکمیل کریدور ریلی 
شمال – جنوب تا پایان سال

معاوناجراییرئیسجمهورگفت:درصورتتامینمنابع،طرح
راهآهنرشت-آستارابهعنوانبخشیازکریدورریلیشمال-

جنوبتادههفجرامسالبهبهرهبرداریمیرسد.
ســیدصولتمرتضویدرحاشیهنخســتیننشستپیگیری
طرحهایریلیکشورکهباحضور۲۳استانداردرساختمانکوثر
برگزارشد،درگفتوگوباایرناافزود:یکیازطرحهایمهمریلی
کشورراهآهنرشت-آستاراستکهبرایتکمیلاینطرحمنابع
الزمتامینمیشودوامیدواریمتادههفجرامسالبهبهرهبرداری
برسد. ویافزود:درتالشهستیمتادیگرطرحهایریلیکشور
راکهازپیشرفتفیزیکیباالبرخوردارهستندتکمیلکنیموبه
بهرهبرداریبرسانیم.فعالکردنکریدورشمال-جنوبباهدف
توسعهتجارتباهمسایگانازبرنامههایدولتسیزدهمبوده
استکهبهگفته معاونحملونقلوزیرراهبرایتکمیلآننیاز
استراهآهنرشت-آستاراهرچهسریعترتکمیلشود.دراین
ارتباطقراراستباسرمایهگذاریروسیه،جمهوریآذربایجان
وایراناینحلقهمفقودهکاملوشبکهریلیایرانبهجمهوری

آذربایجانمتصلشود./ایرنا
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