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وظایف حقوق بشری شرکتهای فناوری ارتباطات که با رژیمهای سرکوبگر رابطه تجاری دارند  -پروندۀ ایتالتل و ایران
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در سپتامبر سال  ،2017سه سازمان مردم نهاد (فدراسیون بین المللی
حقوق بشر ( ،)FIDHسازمان حقوق بشری ِرد ِرس ( )REDRESSو
سازمان عدالت برای ایران ( )JFIبر مبنای اصول راهنمای ،OECD
شکایتی علیه شرکت مخابراتی ایتالتل به دلیل ارائۀ خدمات
مخابراتی به کشور ایران ،به نقطۀ تماس ملی ( )NCPدر ایتالیا تسلیم
کردند 1.در این شکایت ادعا شده بود که شرکت مخابراتی ایتالتل که
در سطح جهانی فعالیت میکند و پایگاه مرکزی آن در ایتالیا واقع
است 2،وظایفش را برای انجام پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر در
زمان تنظیم تفاهمنامه ( )MoUبا شرکت مخابرات ایران در تاریخ 13
آوریل  2016انجام نداده و مرتکب نقض اصول راهنمای  OECDبرای
3
شرکتهای چندملیتی شده است.
شرکت مخابرات ایران ارائه دهندۀ اصلی خدمات اینترنت و تلفن سیار در ایران
است 4.بخش عمدۀ سهام این شرکت از سال  2009در دست شرکتهای
متعلق به کنسرسیو ِم تحت نظارت سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
یعنی قدرتمندترین نهاد نظامی و امنیتی ایران قرار داشته است 5.در نتیجه
6
سپاه پاسداران کنترل کاملی بر مخابرات و ترافیک اینترنتی ایران دارد.

در گزارشی که سازمان حقوق بشری آرتیکل  19در سال  2017منتشر
کرد ،به رابطۀ نزدیک سپاه پاسداران و ارتش سایبری ایران اشاره شده
است .اعضای ارتش سایبری ایران برای حمالت سایبری ،هک کردن و رصد
کاربران اینترنتی آموزش دیدهاند 7.سپاه پاسداران همچنین «نقش عمدهای
در سرکوب اعتراضات سیاسی و آزادی های مدنی در سراسر کشور و اخیرا ً در
8
فضای مجازی داشته است».
گزارش حاضر میکوشد با تحلیل شکایتی که توسط این سازمان های مردم
نهاد از شرکت ایتالتل به دلیل نقض اصول راهنمای  OECDشده است،
نکات و پیشنهادهایی برای بهبود اجرای پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر
توسط شرکتهای چندملیتی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات که با
رژیمهای استبدادی و سرکوبگر مبادالت تجاری دارند ،ارائه دهد .این گزارش
توصیههایی نیز برای NCPها ،دولتهای ملی و سازمان همکاری و توسعۀ
اقتصادی ( )OECDدارد.

فروش فناوری به رژیمهای سرکوبگر

شکایت از ایتالتل به دلیل نقض اصول راهنمای OECD

گروهی از سازمان های جامعۀ مدنی در تاریخ  9ژوئن  2020از کمیسیون
اروپا خواستند مقررات خود را برای بازداشتن شرکتهای اروپایی از فروش
فناوری نظارت بر فضای مجازی به دولتهای سرکوبگر ،تشدید کند 9.این
سازمان های مردم نهاد متذکر شدند:

بر اساس این شکایت ،ایتالتل مطابق بخشی از تفاهمنامۀ منعقد شده با شرکت
مخابرات ایران ( ،)TCIکتباً موافقت کرد که «با  TCIبرای توسعۀ بخش
مخابرات ایران» به خصوص در انجام «پروژههای  BB-IP ،NOC-IPو تامین
تجهیزات برای راهاندازی شبکۀ مخابرات ایران »...همکاری کندNOC-IP 15.
(مرکز کنترل شبکه آی پی) ،جایی است که از آنجا میتوان شبکۀ مخابراتی
را مستقیماً کنترل ،رصد و پشتیبانی کرد ،بدون آنکه کاربران نهایی (مث ً
ال
شهروندان ایرانی) از حضور  NOC-IPآگاه باشند( BB-IP 16.پهنباند آی پی
یا ستون فقرات اینترنت) زیرساختی است که یک کشور را به اینترنت جهانی
متصل میکند .پروژۀ  BB-IPمیتواند تاثیر مخربی بر حقوق بشر داشته باشد
چرا که در این سطح از زیرساخت اینترنت است که محدودیتهای دولتی
برای کنترل جریان اطالعات میتوانند اعمال شوند و بر دسترسی ایرانیان به
17
اینترنت اثر بگذارند.

«[از سال  ]2011شاهد وضعیت هشدارآمیز رونق لجام
گسیخته و تصاعدی بازار فناوری دیجیتال نظارت بر
فضای مجازی هستیم .استفادۀ رژیمهای سرکوبگر از
ابزارهای جاسوسی نفوذ و رهگیری به مثابۀ سالح که
موجب رشد قیمت این کاالها شده است ،نیاز مبرم به
حفاظت از حقوق بشر را افزایش داده است .ما همچنین
شاهد ظهور نظارت بیومتریک بدون اجازه و افزایش
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نظارت غیرقانونی و سرکوب هستیم».
این فناوری ها غالباً دومنظوره هستند ،یعنی هم کاربردهای مدنی و هم
کاربردهای نظامی دارند .آنها امکان نقض بسیاری از حقوق از جمله حق حریم
خصوصی ،حق آزادی بیان ،حق آزادی تجمع و تشکل ،و حق عدم تبعیض
را فراهم کردهاند 11.سازمان های مردم نهاد از کمیسیون اروپا خواستند با
تصویب قانون ،شرکتها را ملزم به اجرای پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر
کند ،و از دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا بخواهد از صدور مجوزهای الزم برای
صادرات فناوری های نظارت بر فضای مجازی ،در صورت وجود خطر جدی
استفاده از آنها در جهت نقض حقوق بشر ،خودداری کنند.
در تاریخ  10نوامبر  2020پارلمان و شورای اروپا با به روزرسانی قوانین
صادراتی که فروش کاالهای نظارت سایبری به رژیمهای سرکوبگر را محدود
میکنند موافقت کردند 12.فناوری های نظارت پنهان بر فضای مجازی از
جمله رصد ،جمع آوری و تحلیل اطالعات اشخاص مشمول محدودیتهای
13
جدید وضع شده خواهند بود.
گزارش حاضر به اختصار به بررسی شکایت علیه شرکتی میپردازد که طبق
توافقی با ایران قصد داشت فناوری های دومنظورۀ مخابراتی را در اختیار این
کشور قرار بدهد .این فناوری ها مشمول مقررات شورای اتحادیۀ اروپا در
خصوص صادرات کاالهای دو منظوره بوده است 14.اساس شکایت بر این ادعا
استوار بود که چنین فناوری هایی به ویژه هنگامی که در اختیار دولتهای
سرکوبگر و استبدادی قرار میگیرند ،پتانسیل زیادی برای تاثیر نامطلوب و
آسیب رساندن به حقوق مدنی و سیاسی کاربران خود دارند.
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حکومت ایران به طور فزاینده از محدودسازی و ایجاد اختالل در شبکۀ
اینترنت به عنوان سالحی برای سرکوب اعتراض و مخالفت استفاده کرده
است .این حکومت تالش زیادی کرده است تا توان خود را در سانسور ،رصد
فضای مجازی و محدود کردن دسترسی به اطالعات و ارتباطات آنالین
افزایش دهد و از این توانمندی به طور مرتب هر زمان که اراده کرده برای
مختل کردن دسترسی به اینترنت استفاده کرده است .قطع اینترنت و مسدود
کردن شبکههای اجتماعی محبوب در برخی مناطق ایران در جریان تظاهرات
ضددولتی در سالهای  2017و  2018توانمندی ایران را در این عرصه نشان
داده است 18.این رفتار با سرکوب خونین معترضان در نوامبر  2019با قطع
تقریباً کامل دسترسی به اینترنت جهانی به مدت حدودا ً یک هفته به اوج
خود رسید .قطع اینترنت در جریان این اعتراضات مانع از اطالع یافتن جامعۀ
بینالمللی از سرکوب دولتی در ایران شد زیرا ایرانیان نمیتوانستند خبری
دربارۀ آنچه در حال وقوع بود به خارج از کشور مخابره کنند 19.در ژانویۀ
 2020نیز به دنبال اعتراضات بیشتر ،دسترسی به اینترنت جهانی بار دیگر به
20
مدت کوتاهی در ایران قطع شد.
شکایت علیه ایتالتل به دلیل نقض اصول راهنمای  ،OECDشرح مفصلی
از مداخلۀ گستردۀ دولت ایران در فعالیت آنالین شهروندان خود ارائه کرد
(شامل :کنترل و سانسور محتوای اینترنت ،حمالت سایبری و هک کردن
مخالفان سیاسی ،و همینطور رصد و شناسایی مخالفان که گاه به دستگیری
و بازداشتهای فراقضایی ،شکنجه و بدرفتاری با آنان میانجامد) ،که بر انواع
مختلف حقوق بشر به ویژه حق دسترسی آزاد به اطالعات ،حق آزادی بیان و
21
حق حریم خصوصی اثر میگذارد.
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انتظارات از ایتالتل مطابق اصول راهنمای OECD
برای اجرای پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر
مطابق بند  10فصل  2یعنی سیاستگذاریهای کلی اصول راهنمای
 ،OECD22از شرکتها انتظار میرود برای جلوگیری از آثار نامطلوب بر
حقوق بشر به واسطۀ فعالیتهایشان ،اقدام به اجرای پیگیری بایستۀ حقوق
بشر کنند .در بند ب 1فصل  ،2اصول راهنما توجه ویژهای به ضرورت تالش
شرکتها برای جلوگیری از آثار نامطلوب بر حقوق بشر در حوزه ارتباطات
نشان داده است 23.نکتۀ مهم آن که حتی در صورتیکه شرکت مسبب و
ایجادکنندۀ اثر نامطلوب نبوده باشد ،همچنان در این زمینه مسئول است.
اگر این خطر وجود دارد که اثر نامطلوب مورد نظر به واسطۀ رابطۀ تجاری
مستقیماً به محصوالت یا خدمات شرکت مرتبط شود ،از شرکت انتظار میرود
تالش کند جلوی آثار نامطلوبی را که به وسیلۀ نهاد دیگر ایجاد میشود بگیرد
حتی اگر آن نهاد یک دولت باشد .در مورد ایتالتل نیز آثار نامطلوب حقوق
بشری ایجاد شده بوسیلۀ سپاه پاسداران در ایران ،به واسطۀ رابطه تجاری
شرکت ایتالتل با شرکت مخابرات ایران ،مستقیماً به خدمات این شرکت
ایتالیایی ارتباط مییافت.
نکتۀ مهم دیگر این است که اصول راهنمای  OECDتصریح کرده که پیگیری
بایسته باید روندی مستمر ،و دربرگیرندۀ مشورت معنادار با ذینفعان باشد 24.از
شرکتها انتظار میرود که کار مشورتی را خیلی زود و از مراحل برنامهریزی،
حتی پیش از انعقاد قرارداد یا شروع پروژه آغاز کنند ،و در طول اجرای پروژه
تا زمان پایان آن نیز به طور مستمر به آن ادامه دهند .اصول راهنمای OECD
از شرکتهایی که در کشورهای پرخطر مثل کشورهایی با رژیم استبدادی
نظیر ایران فعالیت تجاری میکنند (یا در نظر دارند فعالیت تجاری کنند)،
انتظار دارد که خطرات موجود را در اولویت قرار دهند و پیگیری بایستۀ
سختگیرانهتری انجام دهند ،بدین معنی که اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه
بیشتری اتخاذ کنند ،بررسی های بیشتری (مث ً
ال با ذینفعان) انجام دهند و
دربارۀ فعالیتها و روابط تجاری خود شفاف باشند 25.این پیگیری بایستۀ
سختگیرانه مخصوصاً باید «پیش از شکلگیری روابط تجاری پرخطر اولیه»
26
انجام شود.
در شکایت مطرح شده ،برخی از انتظارات راجع به پیگیری بایستۀ رعایت
حقوق بشر که بنا به ادعای سازمان های طرحکننده شکایت ،ایتالتل در تامین
27
آنها قصور ورزیده شرح داده شدهاند .مطابق این شکایت:
 .1ایتالتل در هنگام بررسی روابط تجاری احتمالی با رژیمهای
استبدادی پرخطر ،سیاستی برای اجرای پیگیری بایستۀ حقوق
بشر (به طور سختگیرانه) نداشته است .این امر در تناقض با گام
نخست پیگیری بایسته به شرح قید شده در بند  10فصل دوم
(سیاستگذاریهای کلی) و فصل چهارم (حقوق بشر) اصول راهنمای
 OECDاست.
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 .2با وجود نمونههای فراوان و مستند شدۀ نقض حق آزادی بیان
(در فضای مجازی) ،آزادی تجمع و تشکل در ایران ،ایتالتل خطر
ارتباط مستقیم و حتی سببیت و مشارکت در ایجاد اثرات نامطلوب
حقوق بشری در نتیجۀ ارتباط تجاریاش با شرکت مخابرات ایران
(و سپاه پاسداران) را تشخیص نداده است 28.قصور در شناسایی
این خطرات ،ناقض گام دوم پیگیری بایسته ،و بند ب 1فصل دوم
(سیاستگذاریهای کلی) است که مخصوصاً بر حقوق بشر و حوزه
ارتباطات تمرکز دارد.
 .3ایتالتل از اطالعرسانی عمومی یا ارائۀ اطالعات به ذینفعان دربارۀ
میزان فعالیتهای تجاری این شرکت در ایران ،یا اقدامات پیگیری
بایسته که پیش از عقد تفاهمنامه با شرکت مخابرات ایران ،برای
جلوگیری از آثار نامطلوب ،انجام داده (اگر اصال چنین اقداماتی انجام
داده باشد) خودداری کرده و به این ترتیب گام پنجم پیگیری بایسته
29
و فصل سوم اصول راهنما (اطالعرسانی) را نقض کرده است.
 .4ایتالتل قبل یا پس از امضای تفاهمنامه با شرکت مخابرات ایران،
ارتباطی با ذینفعان به طور موثر برقرار نکرده بود ،که این امر نقض
یکی از مفاهیم اساسی پیگیری بایسته ،و بند  14فصل دو ِم اصول
30
راهنمای ( OECDسیاستگذاریهای کلی) است.
این شکایت تاکید کرد که هدفش جلوگیری از فعالیت تجاری ایتالتل در
ایران یا منع این شرکت از مشارکت در توسعه بخش مخابرات ایران نیست.
بلکه هدف از طرح شکایت ،اطمینان یافتن از این است که ایتالتل به تعهدات
خویش (شامل انتظارات راجع به پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر) مطابق
اصول راهنمای  OECDعمل کرده است ،از قدرت نفوذ خود استفاده کرده
تا تضمین کند که فناوری ارائه شده به ایران در جهت تسهیل نقض حقوق
بشر به کار گرفته نمیشود ،و همچنین مطابق با اصول راهنمای OECD
سیاستهای حقوق بشری و حفظ حریم خصوصی اتخاذ کرده است تا از اثرات
نامطلوب بر مردم ایران جلوگیری کند.

پاسخ ایتالتل به شکایت مطرح شده
ایتالتل به جای اینکه از موقعیت ایجاد شده استفاده کند و مطابق اصول
راهنمای  OECDبا ذینفعان مربوطه در خصوص سیاستها و رویههای اجرای
پیگیری بایستۀ خویش گفتگو کند ،موضعی دفاعی اتخاذ کرد و خواستار آن
شد که  NCPشکایت را بیدرنگ رد کند 31.دفاعیۀ ایتالتل بر چهار استدالل
اصلی استوار بود.
نخست آنکه ایتالتل تاکید داشت که تفاهمنامۀ منعقد شده با شرکت مخابرات
ایران « یک قرارداد حقوقی تعهدآور نبوده است» و بنابراین به زعم این شرکت
ایجاد رابطهای تجاری که مشمول اصول راهنمای  OECDبشود و آن شرکت را
متعهد به انجام پیگیری بایسته در ارتباط با خطرات حقوق بشری بکند ،نمیکرده
زیر ذره بین

3

است (استداللی که تلویحاً بدین معناست که ایتالتل تنها در صورت امضای یک
32
قرارداد حقوقی تعهدآور اقدام به پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر میکند).
استدالل دوم ایتالتل این بود که نهادهای دیگری شرایط را بررسی و تائید
کرده بودند ،و به این ترتیب پیگیری بایستۀ کافی اجرا شده بوده و نیازی
به انجام اقدامات بیشتر از سوی ایتالتل نبوده است .ایتالتل مدعی است که
دو موسسۀ حقوقی را برای بررسی جنبههای انطباق قوانین ایتالیا ،امریکا و
اتحادیۀ اروپا به کار گرفته ،و همچنین پیگیری بایستۀ تعریف شده در اصول
راهنمای «مشتریات را بشناس» را برای شرکت مخابرات ایران اجرا کرده
است ،تا معلوم کند که آیا تحریم های اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا
33
شامل شرکت مخابرات ایران میشود یا نه.
سوم ،ایتالتل ادعا کرد که پروژۀ آن هیچ ارتباطی با خطر اثر بالقوه بر آزادی
اینترنت نداشته است .این استدالل مبتنی بر تصمیم ایتالتل برای عدم
همکاری با مخابرات ایران در پروژۀ  BB-IPاست ،تصمیمی که پس از شکایت
از این شرکت به  NCPایتالیا اتخاذ شد.
در چهارمین استدالل خود ایتالتل به تائید پروژه از سوی دولت ایتالیا اشاره
کرد .ادعای ایتالتل این بود که تفاهمنامه با شرکت مخابرات ایران در شرایطی
منعقد شد که تحریم های اقتصادی تحمیل شده به ایران رفع شده و روابط
سیاسی نزدیکتر بین دولتهای ایران و ایتالیا برقرار شده بود 34.ایتالتل
اظهار داشته است که تفاهمنامۀ مزبور با حمایت دولت ایتالیا و با هدف
بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی در ایران از طریق تامین خدمات پیشرفتۀ
مخابراتی برای ایرانیان به امضا رسیده است 35.وزارت توسعۀ اقتصادی ایتالیا
نیز مطابقت پروژۀ پیشنهادی را با مقررات اتحادیۀ اروپا تائید کرده بوده و
ایتالتل مجوزهای الزم برای صادر کردن فناوری هایی خاص به ایران را از
اتحادیۀ اروپا و ایتالیا اخذ کرده بوده است 36.ایتالتل همچنین بر عضویتش
در معاهدۀ جهانی سازمان ملل و دریافت جوایز مسئولیت اجتماعی شرکتها
( )CSRکه نشانگر رفتار مسئوالنهاش بوده تاکید کرد ،و اظهار داشت که این
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شرکت «مشارکت فعالی در مباحث بینالمللی حقوق بشر» داشته است.
پاسخ ایتالتل نشان میدهد که این شرکت درک صحیحی از پیگیری بایسته
که باید به تناسب خطرات موجود مطابق اصول راهنمای  OECDانجام
گیرد ندارد .به نظر میرسد ایتالتل قویاً به آنچه آن را «پیگیری بایسته»
نامیده یعنی ارزیابی انجام شده توسط موسسهای حقوقی برای بررسی وجود
تحریم یا محدودیتی برای شرکت مخابرات ایران یا پروژه پیشنهادی ،اتکا
کرده است .نتیجهی این به اصطالح «پیگیری بایسته» این بوده است که
هیچ تحریم یا محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و ظاهرا ً ایتالتل این
نتیجهگیری را به منزلۀ چراغ سبزی برای انجام پروژه قلمداد کرده است.
تمرکز صرف بر مطابقت پروژه با تحریم های اقتصادی و تجاری بینالمللی و
تحریم های اعمال شده از سوی دولتهای خاص علیه ایران ،به طرز خطرناکی
موجب نادیده گرفته شدن خطرات عمدۀ بالقوهای میشود که این عملیات و
فعالیتها میتوانند بر حقوق بشر داشته باشند .اصول راهنمای  OECDبه
طور واضح عنوان کرده است که مسئولیت شرکتها از الزامات حقوقی فراتر
میرود و آنها موظفند پیگیری بایسته را با جدیت اجرا نمایند و به خطرات
اثرات نامطلوب حقوق بشری که به طور بالقوه از طریق رابطههای تجاری به
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محصوالت و خدماتشان مربوط میشود رسیدگی کنند .با امضای تفاهمنامه با
شرکت مخابرات ایران ،ایتالتل وارد رابطهای تجاری شده است که به واسطۀ
آن محصوالت و خدمات مخابراتیاش مستقیماً به سپاه پاسداران ایران یعنی
یکی از نقضکنندگان عمدۀ حقوق بشر ،حق آزادی اینترنت و آزادی بیان
در ایران ،مرتبط میشوند .اجرا نکردن پیگیری بایسته به شیوۀ مقتضی و
عدم مشورت موثر با ذینفعان دربارۀ خطرات احتمالی ،به معنی نقض اصول
راهنمای  OECDاز سوی ایتالتل است و ربطی به رعایت کردن یا نکردن
تحریم های آمریکا و اتحادیۀ اروپا ندارد.
در خصوص استدالل مربوط به همکاری دوجانبۀ ایران و ایتالیا ،الزم به
یادآوری است که در سال  2018کمیتۀ سرمایهگذاری  OECDبا تاکید
بر آنچه که پیشتر هم در اصول راهنمای  OECDو هم در اصول راهنمای
تجارت و حقوق بشر سازمان ملل ( )UNGPsعنوان شده بود تصریح کرد
که مسئولیت شرکتها در احترام گذاشتن به حقوق بشر و اجرای پیگیری
بایسته برای جلوگیری از عاملیت در نقض حقوق بشر یا ارتباط یافتن با
نقض حقوق بشر ،مستقل از هرگونه اقدام یا قراردادی است که دولتها انجام
داده یا امضا کردهاند 38.همکاری دوجانبۀ دولتهای ایران و ایتالیا ممکن
است به فعالیتهای ایتالتل مربوط باشد ،اما جایگزینی برای پیگیری بایسته
نخواهد بود .جوایز اخذ شده به خاطر تالش های ایتالتل در رابطه با مسئولیت
اجتماعی شرکتها نیز تضمین و یا جایگزینی برای پیگیری بایستۀ موثر و
واقعی و متابعت از اصول راهنمای  OECDمحسوب نمیشوند.

ارزیابی اولیۀ شکایت توسط نقطۀ تماس ملی ایتالیا
در تاریخ  7می  ،2018نقطۀ تماس ملی ( )NCPایتالیا ،پیشنویس نسخۀ
ارزیابی اولیه ( )IAرا در اختیار طرفین قرار داد .یک ماه بعد ،به دنبال آنچه
هر دو طرف در پاسخ به ارزیابی اولیه ارائه کرده بودند NCP ،نسخۀ نهایی
ارزیابی اولیه را صادر کرد.

معیارهایی که در ارزیابیهای اولیه NCPها در نظر گرفته
میشود
راهنمای آیین رسیدگی اصول راهنمای  OECDمقرر داشته که در ارزیابی
اولیه درباره اینکه مسئلۀ مطرح شده ارزش رسیدگی بیشتر را دارد یا خیر،
 NCPباید اصالت موضوع (یعنی واقعی یا معتبر بودن )39و مرتبط بودن آن به
اجرای اصول راهنما را مشخص کند .در انجام این ارزیابی NCP ،باید شش
معیار را در نظر بگیرد از جمله اینکه آیا مسئله مطرح شده واجد اهمیت و
مستدل است ،و آیا رابطهای بین فعالیتهای شرکت و مسئلۀ طرح شده در
شکایت وجود دارد 40.این دو معیار اهمیت ویژهای در شکایت طرح شده علیه
ایتالتل دارند.
راهنمایی که  OECDدر خصوص چگونگی ارزیابی اولیۀ شکایتها توسط
نقاط تماس ملی (راهنمای  )OECDمنتشر کرده است ،انتظارات از NCPها
زیر ذره بین

را در خصوص معیارهایی که در ارزیابی اولیه در نظر گرفته میشوند به دقت
شرح میدهد .مطابق این راهنما «واجد اهمیت و مستدل بودن» به ترتیب
به اهمیت مسئلۀ مطرح شده در شکایت و میزان راستی آزمایی و صحت آن
اشاره دارد 41.راهنمای  OECDتاکید میکند که ارزیابیهای اولیه ،ابتدایی یا
مقدماتی هستند یعنی الزم نیست که  NCPدر این مرحلۀ ابتدایی اقدام به
حقیقتیابی کرده یا به ارزیابی جامع تمام مسائل بپردازد 42.در رابطه با ارتباط
بین فعالیتهای شرکت و مسئلۀ مطرح شده در شکایت ،راهنمای OECD
توضیح میدهد که منظور از این ارتباط ،صرفاً رابطۀ بین شرکت (یا نهادهای
وابسته به گروه شرکتی ،یا فعالیتهای مستقیماً مرتبط با آنها) و مسئلۀ مطرح
شده در شکایت است .تنها چیزی که برای صدق این معیار الزم است وجود
رابطه بین شرکت (ایتالتل) و مسئلۀ مطرح شده (اثرات نامطلوب احتمالی
حاصل از فروش فناوری به شرکت مخابرات ایران مطابق تفاهمنامه) است.
واضح است که این معیارها در سطح خیلی باالیی نیستند و تامین آنها برای
شکایتکننده در جریان ارزیابی اولیه دشوار نیست.

تصمیم نقطه تماس ملی ایتالیا
پس از صرف مدتی طوالنی برای انجام ارزیابی اولیه NCP ،ایتالیا با این
استدالل که موضوع مطرح شده واجد اهمیت و مستدل نبوده است ،و نیز
رابطهای بین ایتاتل و امکان نقض راهنمای  OECDوجود نداشته ،شکایت
را رد کرد .از نظر ما ،به ویژه با در نظر گرفتن راهنمای  OECDدر خصوص
ارزیابیهای اولیه ،این تصمیم حاوی چندین اشتباه از جمله فهم نادرست
راهنمای آیین رسیدگی NCPها و مفهوم پیگیری بایسته است .برخی از این
اشتباهات در ادامه توضیح داده میشوند.

با وجود اینکه  NCPاذعان داشته که «رابطه تجاری کنونی» به موجب
تفاهمنامه موجودیت دارد ،اما این رابطۀ تجاری را مشمول اصول راهنمای
 OECDندانسته است .به نظر میرسد که  NCPایتالیا ،با بیان ضمنی اینکه
تنها یک قرارداد «نهاییشده» مشمول اصول راهنمای  OECDمیشود،
استدالل اشتباه شرکت ایتالتل را پذیرفته است .چنین نتیجهگیریای
بیسابقه است .اصول راهنمای « OECDرابطۀ تجاری» را در معنایی گسترده
تعریف کرده است که «روابط با شرکای تجاری ،نهادهای موجود در زنجیرۀ
ارزشی شرکت و هر نهاد دولتی یا غیردولتی که مستقیماً به فعالیتهای
تجاری ،محصوالت و خدمات آن مرتبط میشود» 44را در بر می گیرد .تمامی
روابط تجاری به طور بالقوه به اصول راهنمای  OECDمربوط میشوند و
بنابراین تحت شمول این اصول و انتظارات پیگیری بایسته میشوند .وجود
چنین رابطهای منوط به اجرای قرارداد نهایی نیست .در واقع اصول راهنمای
 OECDبه طور واضح قید کرده است که پیگیری بایسته و مشاوره موثر
با ذینفعان باید در مرحله «برنامهریزی و تصمیمگیری» 45و «در زمان
شکلگیری رابطۀ تجاری» 46یعنی قبل از امضای قرارداد انجام گیرد .اصول
راهنما اذعان داشته که دقیقاً در مرحلۀ برنامهریزی و پیش از انعقاد قرارداد
است که شرکتها توانایی اعمال نفوذ دارند و میتوانند شرکای تجاری بالقوۀ
خود را وادار به احترام گذاشتن به حقوق بشر کنند .این قدرت نفوذ غالباً پس
از نهایی شدن قراردادها از بین میرود .اصول  OECDدر اینجا به طور واضح
توضیح میدهد که «بهتر است ارتباطگیری با ذینفعان [به عنوان بخشی از
فرآیند پیگیری بایسته] در زمان طراحی پروژه یا مرحله برنامهریزی انجام
شود» 47.اینکه طرح نهایی یا شرایط دقیق یک پروژه ممکن است در نتیجه
مذاکراتِ پیش از قرارداد تغییر کند بدین معنی نیست که اصول راهنمای
 OECDدر مورد آن مذاکرات قابل اعمال نیست.

نخست اینکه به گمان ما حدی که  NCPبرای معیار «مهم و موثق بودن»
یک شکایت قائل شده است نامناسب و بیش از اندازه باال است .با توجه به
اینکه شکایت مستقیماً به روند پیگیری بایسته توسط ایتالتل و ریسکهای
حقوق بشری پرداخته که دو مورد از آنها آشکارا به راهنمای  OECDمرتبط
میشوند ،نمیتوان گفت این شکایت «واجد اهمیت» نیست NCP .در
تفسیر این دو معیار در ارزیابی «رابطه تجاری طرفین» ،و پیگیری وابسته
«پیشگیرانۀ» انجام شده توسط ایتالتل دچار سوء برداشت شده است.

در ارزیابی واجد اهمیت و مستدل بودن شکایت نیز به نظر میرسد که
 NCPبرداشت درستی از پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر که در اصول
راهنمای  OECDآمده نداشته است NCP .به «پیگیری بایستۀ پیشگیرانه»
انجامشده توسط ایتالتل اشاره میکند که «خطرات مربوط به عملیات در
ایران را شناسایی کرده و تصمیم گرفته برای جلوگیری از اثرات نامطلوب
تالش کند» .48از نظر  ،NCPاین «پیگیری بایستۀ پیشگیرانه» «به گونهای
بوده که از خطرات حاصل از استفادۀ نادرست احتمالی از ابزار ارتباطاتی
فروخته شده به شرکت مخابرات ایران جلوگیری کرده و همچنین الزامات
تعیین شده در مقررات ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا را مد نظر قرار داده
است» NCP 49.متذکر شده است که در مقررات مذکور به خطر نقض حقوق
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بشر در ایران توجه شده است.

«ارزیابی اولیه مشخص کرده است که پس از تفاهمنامه
هیچ قراردادی با شرکت مخابرات ایران امضا نشده
است .بنابراین در حال حاضر ،محتویات و جزئیات
قرارداد آتی نهایی نشده است و ممکن است در طول
زمان تغییر کند .این امر حاکی از آن است که رابطۀ
تجاری کنونی را نمیتوان به منزلۀ نقض بالقوه یا
43
بالفعل راهنمای  OECDتلقی کرد».

به باور ما ،در این ارزیابی  NCPچندین خطای فاحش وجود دارد .نخست
آنکه صرف شناسایی و جلوگیری از خطر به معنای انجام شایسته پیگیری
بایسته مورد نظر اصول راهنمای  OECDنیست .همچنان که در راهنمای
پیگیری بایسته  OECDبرای رفتار تجاری مسئوالنه (راهنمای  )OECDقید
شده است ،مشارکت موثر ذینفعان و ارتباط مستمر با آنها دربارۀ چگونگی
رسیدگی به اثرات ،از عناصر اصلی پیگیری بایستۀ حقوق بشر هستند 51که در
فرآیندهای انجام شده توسط ایتالتل نشانی از آنها وجود ندارد.

 NCPنتیجه گرفته است که هیچ «رابطه تجاری» بین دو طرف وجود نداشته
زیرا:
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عالوه بر این ،انطباق با مقررات تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و
اتحادیۀ اروپا و صادرات اقالم دومنظوره ،به معنی برآوردن الزامات پیگیری
بایسته مد نظر اصول راهنمای ( OECDکه  NCPایتالیا تنها اشاره مختصری
به آن در توجیه ارزیابی اولیه کرده است) و راهنمای ( OECDکه هیچ
اشارهای به آن در ارزیابی اولیه  NCPنشده است) نیست .هدف مشخص
تحریم ها و مقررات مربوط به صادرات ،تنظیم مسئولیت کشور در عرصۀ
بینالمللی است ،نه تنظیم رفتار شرکتها مطابق با آنچه در اصول راهنمای
 OECDآمده است .بر خالف پیگیری بایستۀ حقوق بشر ،هدف اولیۀ مقررات
نظارت بر صادرات که از سوی آمریکا و اتحادیۀ اروپا تعیین شده ،احترام به
حقوق بشر نیست .مالحظات حقوق بشری تنها یکی از عواملی است که در
تنظیم این مقررات مد نظر قرار می گیرد و عوامل دیگر نظیر امنیت ملی،
منافع اقتصادی و سیاست خارجی معموالً بر عامل حقوق بشری رجحان
دارند 52.عالوه بر این ،دولتها در تصمیمگیری برای دادن یا ندادن مجوز
صادرات اختیارات گستردهای دارند و در صورت وجود خطر نقض حقوق بشر
هیچ تعهدی برای صدور مجوز ندارند .بنابراین هدف تحریم ها و مقررات با
هدف پیگیری وابسته کام ً
ال متفاوت است و این دو روند را نباید بر هم منطبق
دانست .درخواست و دریافت مجوز برای صادرات کاالها و خدمات دومنظوره
نه به معنی برطرف شدن تعهد انجام پیگیری وابسته و نه به معنی «اجازۀ»
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اجرا نکردن پیگیری وابسته از سوی شرکتهای دارندۀ این مجوز است.
به این ترتیب ،استدالل ایتالتل و  NCPایتالیا مبنی بر اینکه این مقررات،
مالحظات حقوق بشری را به قدر کافی در نظر گرفتهاند نادرست است 54.از
نظر ما ،مطابق اصول راهنمای  OECDشرکت ایتالتل موظف بوده است که
به طور مستقل به ارزیابی اثرات حقوق بشری بالقوه و بالفعل پروژۀ پیشنهادی
بین ایتالتل و شرکت مخابرات ایران بپردازد ،نه اینکه صرفاً به نظامهای
حقوقی خارجی تکیه کند.
 NCPایتالیا با رد شکایتی مشروع ،دارای اصالت و واجد اهمیت بسیار زیاد
در مرحله ارزیابی ،آنچه میتوانست به گفتگویی مفید بین ایتالتل و برخی از
ذینفعان اصلی ،در خصوص مسئلهای بسیار مهم و مرتبط با احترام به حقوق
بشر و فعالیتهای تجاری ایتالتل تبدیل شود ،به طور نابهنگام خاتمه داد .به
این ترتیب NCP ،ایتالیا یکی از نقش های اصلی خود را که ترویج و اجرای
اصول راهنمای  OECDتوسط شرکتهای تجاری ایتالیایی و حل اختالفات
مرتبط با آنهاست انجام نداده است .با این تصمیم NCP ،فرصتی را که برای
اجرای نقش خود به مثابۀ مکانیسمی بیطرف و قابل دسترسی که تحت اصول
راهنمای  OECDعمل میکند ،از دست داد.

سایر مسائل :تاخیر قابل توجه  NCPو عدم شفافیتش در
ارزیابی اولیه
مطابق اصول راهنمای  ،OECDارزیابی اولیه باید ظرف سه ماه انجام شود،
هرچند ممکن است برای جمعآوری اطالعات ضروری به زمان بیشتری نیاز
باشد 55.در شکایت از ایتالتل NCP ،ایتالیا ارزیابی اولیۀ خود را تقریباً هشت
ماه پس از ارائۀ شکایت صادر کرد .بر اساس مکاتبات ارسالی به طرفین
شکایت از سوی  ،NCPدو دلیل برای این تاخیر وجود داشته است .نخست
اینکه چون کشور ایران عضو  OECDنیست NCP ،به زمان بیشتری برای
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فهم مسائل مربوطه نیاز داشته است 56.دلیل دوم و مهمتر این بوده است که
وزارت توسعۀ اقتصادی ایتالیا ،که  NCPاین کشور زیرمجموعۀ آن است،57
مشغول بررسی ارائۀ مجوز صادرات کاالها و فناوری های دومنظوره بود و در
نهایت این مجوز را صادر کرد .در این خصوص باید توجه داشت که اصول
راهنمای  OECDقید کرده است که روندهای اجرایی یا حقوقی موازی ،مثل
روند صادرات کاالهای دومنظوره ،باید در نظر گرفته شوند ،اما لزوماً نباید
بر روند رسیدگی به شکایت ارائه شده به  NCPمقدم شمرده شوند 58.در
چنین مواردیNCP ،ها فارغ از نتیجۀ فرآیند موازی اعطای مجوز به صادرات
کاالهای دومنظوره ،باید بسنجند که آیا دخیل کردن این فرآیند در ارزیابی،
کمک مثبتی به حل مسائل مطرح شده میکند یا نه 59.خالصه آنکه ارزیابی
اولیۀ  NCPنباید تا زمان پایان این فرآیند موازی به تاخیر میافتاد و به نتیجۀ
آن وابسته میشد.
سازمان های طرح کننده شکایت ابراز نگرانی کردهاند که با پیوند دادن
شکایت به فرآیند مجوزدهی به صادرات کاالهای دومنظوره NCP ،احتماالً
میزان فعالیتهای تجاری ایتالتل در ایران را به تمامی در نظر نگرفته است.
همچنین جزئیات مربوط به درخواست ایتالتل برای صادرات محصوالت
دومنظوره که مشمول فرایند اعطای مجوز بوده ،در اختیار سازمانها قرار
نگرفته است .عالوه بر این مشخص نشده است که آیا ایتالتل این درخواست
را قبل از تماس سازمانها با این شرکت و شکایت به  ،NCPارائه دادهاست
یا بعد از آن.

اثرات مستقیم و غیرمستقیم پروندۀ ایتالتل
با وجود رد شدن شکایت در مرحلۀ ارزیابی اولیه NCP ،ایتالیا امکان تبادل
نظر میان دو طرف درگیر را تسهیل کرد .پیش از مداخلۀ  ،NCPایتالتل از
پاسخگویی به سواالت مطرح شده از سوی شاکیان ،پیوسته اجتناب میکرد،
اما در روند ارزیابی اولیه ،در موارد متعدد اطالعات مورد درخواست  NCPرا
در اختیار آن قرار داد .نقش مهم  NCPو فایدۀ اقدامات رسمی مطابق اصول
راهنمای  OECDزمانی بیشتر نمودار شد که به دنبال تصمیم  NCPو رد
شکایت ،ایتالتل مجددا ً از پاسخدهی به پیگیریهای بعدی سازمان های طرح
کننده شکایت که دربارۀ تحوالت در رابطۀ ایتالتل با شرکت مخابرات ایران
پرسش میکردند امتناع ورزید .این رفتار ایتالتل با آنچه  NCPاز طرفین
شکایت میخواهد یعنی انجام گفتگوهای بیشتر «در صورت ادامۀ پروژۀ
تجاری مورد نظر در آینده» 60مغایرت داشت.
 NCPهمچنین اطالعات جدید و لوایح ارائه شده توسط شاکیانها را پذیرفت
که این رفتار با در نظر گرفتن فضای متغیر سیاسی و اقتصادی ایران بسیار
اهمیت داشت .در جریان جلسهای با  ،NCPشاکیان اعالم کردند که تمایل
دارند اطالعات بیشتری در رابطه با تغییرات اخیر ایجاد شده در هیأت مدیرۀ
شرکت مخابرات ایران ارائه دهند NCP .از دریافت این اطالعات جدید که
رابطۀ نزدیک هیأت مدیره شرکت مخابرات و سپاه پاسداران را نشان میداد
و ثابت میکرد که سپاه پاسداران کنترل کامل خود را بر شرکت مخابرات به
زیر ذره بین

ویژه بر انتصاب مدیران آن اعمال میکند ،استقبال کرد.
با وجود رد شدن شکایت ،این پرونده اثرات قابل توجهی داشت و بعضی از
اهدافی که از مداخلۀ جامعه مدنی در چنین پروندههایی انتظار میرود محقق
شد .پس از شکایت سازمانها از ایتالتل ،و احتماالً در نتیجۀ مستقیم آن
شکایت ،بهبودهای متعددی در رابطۀ تجاری ایتالتل و شرکت مخابرات ایجاد
شد .برای مثال بعد از آنکه شاکیان ،رابطۀ بین اعضای جدید هیات مدیرۀ
شرکت مخابرات و سپاه پاسداران را به اطالع ایتالتل و  NCPرساندند ،ایتالتل
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ریسکهای مبادلۀ تجاری با شرکت مخابرات را مجددا ً ارزیابی کرد.
مهمتر از همه آنکه در جریان شکایت ،ایتالتل از فروش برخی از اقالمی
که قب ً
ال وعده فروششان را به شرکت مخابرات داده بود منصرف شد .در
تفاهمنامۀ اولیۀ امضاء شده مابین ایتالتل و شرکت مخابرات ،فناوری ستون
فقرات اینترنت «  » BB-IPنیز جزو فناوری ها و خدمات ارائه شده به شرکت
مخابرات بود .اطالعیۀ رسمی منتشر شده از سوی شرکت مخابرات صراحتاً
تائید کرد که مطابق تفاهمنامه ،شرکت ایتالتل فناوری ها و محصوالت مورد
نیاز «پروژۀ  »BB-IPرا تامین خواهد کرد .اما پس از طرح شکایت ،میتوان
گفت که ایتالتل ،در یک تغییر موضع ،نظر خود را تغییر داد و به  NCPاعالم
کرد که «هیچ فعالیتی مرتبط با ستون فقرات شبکۀ اینترنت انجام نخواهد
داد و هیچ سیستمی مرتبط با آن را تحویل نمیدهد (خدمات تلفن سیار
یا خدمات داده در چارچوب این پروژه قرار ندارند) 62».با توجه به احتمال
سواستفادۀ شرکت مخابرات ایران از محصوالت «ستون فقرات اینترنت»
ایتالتل ،این یک دستاورد مهم برای این پرونده محسوب میشود ،اما ایتالتل
دالیل خود را برای این تصمیم اعالم نکرد و توضیح نداده است که آیا این
تصمیم به نحوی به پیگیری بایستۀ حقوق بشر مربوط میشود یا خیر.
به طور کلی ،تصمیم ایتالتل در این زمینه شاهد دیگری است در تائید نقش
مهم جامعۀ مدنی در واداشتن شرکتها به مسئوالنهتر رفتار کردن در روابط
تجاریشان با رژیمهای استبدادی به ویژه در حوزههای حساس.

نتیجهگیری و توصیههای مهم
با وجود اشتباهات موجود در تصمیم  NCPایتالیا و عدم موافقت ایتالتل برای
برقراری ارتباط با ذینفعان در این خصوص ،از شکایت انجام شده و فرآیند
رسیدگی به آن درسها و توصیههای مهمی برای شرکتها ،سازمان های مردم
ِ
نهاد ،دولتها و سازمان  OECDبه دست میآید.

توصیههایی برای شرکتهای فناوری
 .1شرکتهای فناوری باید بدانند که فناوری های اطالعات و
ارتباطات نقش مهمی برای دولتهای سرکوبگر دارد و این دولتها
به طور گسترده (و معموالً موثر) از آنها برای تداوم بخشیدن به
سرکوب استفاده میکنند .بنابراین انتظار میرود که شرکتهای
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فناوری در هنگام برنامهریزی برای انجام فعالیتهای تجاری در یک
محیط استبدادی ،بررسی و تحقیق بیشتری انجام دهند.
 .2شرکتها باید آگاه باشند که «رابطۀ تجاری» صرفاً با اجرای شکل
نهایی یک قرارداد حقوقی تعهدآور آغاز نمیشود ،بلکه مطابق تعریف
اصول راهنمای « ،OECDروابط تجاری» محدودۀ گستردهای دارند،
تا آنجا که میتواند جلسات پیش از عقد قرارداد ،مذاکرات ،تفاهمنامه/
و بیانیۀ اهداف را نیز در برگیرد .تعهد به اصول راهنمای OECD
باید از زمان شروع فعالیتهای تجاری وجود داشته باشد .در واقع
در مرحلۀ طراحی و برنامهریزی پروژه است که شرکتها میتوانند
به موثرترین نحو ،از قدرت نفوذ خود برای واداشتن شرکای تجاری
بالقوۀ خود به محترم شمردن حقوق بشر استفاده کنند .صرف اینکه
شرایط پروژه ممکن است در ادامه مذاکرات پیش از عقد قرارداد
تغییر کند ،دلیلی برای اجرا نکردن اصول راهنمای  OECDنیست.
 .3پیگیری بایستۀ حقوق بشر مطابق اصول راهنمای  ،OECDاقدامی
برای رفع تکلیف نیست .پیگیری بایسته فرایندی شش مرحلهای
است که مطابق آن شرکتها باید .1 :رفتار تجاری مسئوالنه را در
سیستمهای مدیریتی و سیاستگذاریهای خود نهادینه کنند.2 ،
اثرات نامطلوب بالقوه و بالفعل بر مسائل رفتار تجاری مسئوالنه را
شناسایی کنند .3 ،این اثرات را متوقف کنند ،از بروزشان جلوگیری
کنند یا آنها را کاهش دهند .4 ،بر اجرا و نتایج پیگیری بایسته نظارت
کنند .5 ،دربارۀ نحوه رسیدگی به اثرات شناسایی شده اطالعرسانی
کنند .6 ،در موارد مقتضی خسارت وارد شده را جبران کرده یا در
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جبران آن مشارکت کنند.
 .4در صورتی که پس از انجام پیگیری بایسته ،شرکتها دریافتند که
نمیتوانند موارد نقض حقوق بشر توسط شرکای تجاری خود را کاهش
داده یا از بروز آنها جلوگیری کنند ،باید مسئوالنه رفتار کنند و به رابطۀ
تجاری پایان دهند (یا از ابتدا وارد چنین رابطهای نشوند) 64.خاتمه دادن
مسئوالنه به رابطۀ تجاری ممکن است در مواردی که شرکتهای فناوری
به تامین فناوری های دومنظوره و حساس برای رژیمهای سرکوبگر
میپردازند و هیچ راهی ندارند تا اطمینان یابند که این فناوری ها در
جهت تسهیل نقض حقوق بشر استفاده نخواهد شد ،ضروری باشد.
 .5شرکتها در اجرای پیگیری بایستۀ حقوق بشر نباید برای ارزیابی
اثرات حقوق بشری تنها به رژیمهای حقوقیای تکیه کنند که هدف
اصلیشان به طور خاص پیگیری بایسته نیست .پیگیری بایستۀ رعایت
حقوق بشر باید دستکم با نظر به اصول راهنمای  OECDو راهنمای
 OECDاجرا شود.
 .6همچنین شرکتها نمیتوانند بر سیاستهای (حقوق بشری) داخلی
شرکت ،یا تائید خارجی آن سیاستها و رویهها تکیه کرده و به این ترتیب
استدالل کنند که رفتارشان با مسئولیتهایی که طبق اصولراهنمای
 OECDبه آن متعهد شدهاند منطبق بوده است .از نظر ما ،سیاستهای
داخلی شرکتها و تائیدات خارجی نه ضمانتی بر اجرای پیگیری بایستۀ
زیر ذره بین
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حقوق بشر مطابق اصول راهنمای  OECDاست و نه جایگزینی برای آن
محسوب میشود.
 .7مسئلۀ مهمی که با تحلیل شکایت مطرح شده علیه ایتالتل آشکار
میشود این است که این شرکت دربارۀ رابطه تجاری خود با شرکت
مخابرات ایران ،اطالعات اندکی در اختیار عموم قرار داده بوده است.
برقراری رابطۀ تجاری با کشوری مانند ایران که سابقۀ کام ً
ال مستندی
در نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر دارد ،بسیار پرخطر است
و با احتمال زیاد درگیر شدن شرکت در نقض حقوق بشر همراه
است .بنابراین بسیار اهمیت دارد که شرکتها در اجرای پیگیری
بایسته رعایت حقوق بشر بسیار شفاف عمل کنند و دربارۀ این روابط
تجاری اطالعاتِ به موقع ،صحیح ،روشن و کاملی در اختیار ذینفعان
قرار دهند ،به خصوص هنگامی که محصوالت یا خدمات ارائه شده
مناقشه برانگیز هستند (یا مانند پروندۀ حاضر کاربردی دوگانه
دارند) .اطالعرسانی کامل و شفاف یکی از اجزای اساسی مسئولیت
شرکتها تحت اصول راهنمای  OECDمحسوب میشود« :برای
افزایش آگاهی عمومی نسبت به شرکتها و تعامل آنها با جامعه و
محیط زیست ،شرکتها باید در انجام اقدامات خود شفافیت داشته
باشند و پاسخگوی درخواستهای آگاهانه و روزافزون مردم برای
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دریافت اطالعات باشند».
 .8شرکتها باید آگاه باشند که تالش های سیاسی و قانونگذاری
برای اجباری کردن پیگیری بایستۀ رعایت حقوق بشر و محیط
زیست در سراسر اروپا در حال افزایش است 66.با در نظر گرفتن
شتابی که برای تصویب قانون اجباری شدن پیگیری بایسته وجود
دارد ،منطقی است که شرکتها از تطابق پروسههای پیگیری بایستۀ
خود با اصول راهنمای  OECDاطمینان حاصل کنند تا به این طریق
پس از تصویب قانون اجرای اجباری پیگیری بایسته ،بتوانند در این
زمینه پیشرو باشند.

توصیههایی برای نقاط تماس ملی (NCPها)
 .1بر طبق اصول راهنمای  ،OECDنقاط تماس ملی نباید در مرحلۀ
ارزیابی مقدماتی ،الزامات بیش از اندازه سنگینی مقرر کنند و یا حد
باالیی برای برخوردار بودن شکایت از معیار «واجد اهمیت و مستدل
بودن» در نظر بگیرند .مسئله «باورپذیر بودن» است و ارزیابی اولیه
تنها یک بررسی بسیار مقدماتی برای اطمینان از اصالت داشتن
شکایت طرح شده و امکان گشودن باب گفتگو است .ارزیابی اولیه
به معنی تصمیم نهایی در خصوص واقعیت یا نقض اصول راهنمای
 OECDنیست .شرط قابل دسترسی بودن (به عنوان یکی از چهار
معیار اصلی NCPها) این است که مطابق آنچه در راهنمای آیین
رسیدگی اصول راهنمای  OECDآمده استNCP ،ها تضمین کنند
که تمام شکایتهایی که اصالت آنها احراز شده در مرحلۀ ارزیابی
اولیه پذیرفته میشوند.
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 .2مبنای استداللهای NCPها در تصمیمگیری باید اصول راهنمای
 OECDو راهنمای پیگیری بایستۀ  OECDباشد 67.مهم است که
NCPها در تصمیمات خود به اصول موجود در اصول راهنمای
 OECDارجاع داده و از آنها استفاده کنند .همچنین در رسیدگی
به پروندههای نقض احتمالی حقوق بشر ،این پروندهها باید به دقت
بررسی شوند ،به مستندات ارائه شده از سوی دو طرف دعوی توجه
شود ،و شرایط پیرامونی شکایت (از جمله قوانین ملی و بینالمللی)
نیز در نظر گرفته شود .مهم است که تصمیمات NCPها عالوه بر
حقایق پرونده ،به منابع دست اول راهنمای  OECDنیز استناد کند.
NCP .3ها هنگام رسیدگی به پروندههای مربوط به شرکتهایی
که با کشورهای سرکوبگر رابطۀ تجاری دارند یا در این کشورها
مشغول فعالیتاند ،باید در برنامههای مشارکتی یادگیری از تجربیات
سایر NCPها شرکت کنند 68.یادگیری مشارکتی میتواند از طریق
جلساتی در  OECDیا با همکاری مستقیم بین NCPها انجام شود.

 .3توصیههایی برای دولتها
 .1دولتها باید از راهنمای آیین رسیدگی اصول راهنمای OECD

در ارتباط با NCPها تبعیت کنند .آنها به خصوص باید اطمینان
یابند که NCPها به شکلی قابل رویت ،قابل دسترس ،شفاف و
مسئوالنه به ایفای نقش خود میپردازند .در پروندۀ ایتالتل ،قابل
دسترسی بودن  NCPمشکل اساسی بود ،به این معنی که رد
نابهنگام شکایت در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی از سوی  NCPمنجر
به بسته شدن درب گفتگو میان ایتالتل و برخی از ذینفعان این
شکایت شد .اصل بیطرفی اقتضا میکند که NCPها و کارکنانشان
هیچ وابستگی به طرفین شکایت نداشته باشند و همچنین اطمینان
حاصل کنند که تضمینهای الزم برای جلوگیری از برداشتهای
جانبدارانه یا تضاد منافع با وزارتخانهای که زیرمجموعۀ آن هستند و
دولتهای ملیشان وجود دارد.
 .2قانون اجباری شدن پیگیری بایسته را تصویب کنید تا به این
ترتیب انتظار انجام پیگیری بایسته تنها به واسطۀ تعهد داوطلبانه به
مکانیسمهایی که برای شرکتها الزام قانونی برای رعایت حقوق بشر
ایجاد نمیکنند نباشد .چندین شرکت چند ملیتی بزرگ از جمله
یونیلیور ،نستله ،مارس ،موندلیز ،اچ اند ام ،ایندیتکس و آدیداس
حمایت خود را از تشکیل یک چارچوب اروپایی برای پیگیری بایسته
اجباری در زمینۀ مسائل حقوق بشر و محیط زیست اعالم کردهاند تا
از این طریق استاندارد رفتاری واحدی برای تمام حوزههای تجاری
ایجاد شود 69.در سطح ملی نیز قانون مشابهی در خصوص پیگیری
بایستۀ اجباری در برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه ،آلمان و
70
هلند تصویب شده یا مذاکره برای تصویب آن در جریان است.

زیر ذره بین

 .3کمیتۀ سرمایهگذاری  OECDو کارگروه رفتار تجاری مسئوالنه
را تشویق کنید که اصول راهنمای  OECDرا بازبینی کنند و
توصیههای بیشتری در زمینۀ پیگیری بایستۀ رفتار تجاری مسئوالنه
در حوزۀ فناوری /فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه دهند.

توصیههایی برای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
OECD
 .1اصول راهنمای  OECDرا بازبینی کنید تا در زمینۀ مسائل
فناوری /فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه موضوع پیگیری بایسته
و شرکتهای تامینکنندۀ فناوری به رژیمهای استبدادی بهروزتر
باشد.
 .2اصول راهنمای  OECDرا بازبینی کنید و لزوم اجرای پیگیری
بایسته توسط شرکتها ،مد نظر قرار دادن اسناد راهنمای پیگیری
بایستۀ حقوق بشر مطابق اصول راهنمای  OECDدر رسیدگی به
پروندهها ،انجام ارزیابی اولیه با توجه به معیارهای رویتپذیری ،قابل
دسترس بودن ،شفافیت و پاسخگویی و همچنین با نظر به اصول
راهنما برای رسیدگی به شکایتها یعنی بیطرفی ،پیشبینیپذیری،
عدالت و انطباق با اصول راهنمای  OECDرا به طور واضح اعالم
کنید.
 .3آموزشهایی برای NCPها در خصوص استفاده از اصول راهنما
در ارزیابی اولیه و رسیدگی به شکایتها در نظر بگیرید و آنها را در
این زمینه پشتیبانی کنید .این آموزش و پشتیبانی باید با این هدف
انجام شود که NCPها بتوانند اصول راهنما را در فعالیتهای خود
به طور موثر به کار بندند.
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سرکوبگر را محدود کند »،یوراکتیو 10 ،نوامبر ،2020
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مشخصات نشر
صفحه آرایی :فرانس شوپ
عکس :گریگورف والدیمیر ،سایت عکس آی استوک :یزد ،ایران2-
اردیبهشت  :1396مردی جوان که در یک دکان مسگری بر روی
صندلی نشسته و سرگرم تلفن همراه هوشمندش است.
این گزارش تحلیلی توسط  FIDH ،SOMOو  JFIمنتشر شده
است.

سارفاتیسترات 30
هلند ،آمستردام 1018 GL
تلفن+31 )0(20 639 12 91 :
info@somo.nl - www.somo.nl
 SOMOسازمانی است مستقل که با اتکا به دادههای واقعی و
با رویکردی انتقادی به تحقیق دربارۀ شرکت های چندملیتی
میپردازد و یک هدف مشخص دارد :جهانی عادالنه و پایدار که
در آن منافع عمومی بر منافع شرکتهای رجحان داشته باشند.
این سازمان با انجام تحقیقات عملگرایانه ،تاثیر و قدرت بی سابقۀ
ی سازد .ما در  SOMOاز
شرکت های چندملیتی را آشکار م 
طریق همکاری با صدها سازمان در سرتاسر جهان اطمینان حاصل
میکنیم که اطالعات و یافته هایمان در اختیار افراد و نهادهایی
قرار بگیرد که بیشترین تاثیر را داشته باشد ،از جمله گروه
های اجتماعی ،دادگاه ها ،سازمان های جامعۀ مدنی ،رسانه ها و
سیاستمداران.

contact@fidh.org - www.fidh.org

( FIDHفدراسیون بینالمللی حقوق بشر) یک سازمان مرد م نهاد
حقوق بشری بینالمللی است که  192سازمان از  117کشور جهان
در آن عضویت دارند .این فدراسیون از سال  1922در جهت دفاع
از کلیۀ حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تبیین
شده در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر فعالیت داشته است.

info@justiceforiran.org - www.justice4iran.org

عدالت برای ایران ( )JFIیک سازمان مردم نهاد حقوق بشری است
که مرکز آن در لندن قرار دارد .این سازمان تالش میکند به مصونیت
مرتکبان نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران پایان دهد و آنان
را پاسخگو کند .برای دستیابی به این هدف ،عدالت برای ایران به
تحقیق ،مستندسازی ،گزارشگری و طرح دعاوی حقوقی و همچنین
آگاه سازی افکار عمومی و دفاع از حقوق بشر میپردازد .این سازمان
همچنین دارای یک برنامۀ تجارت و حقوق بشر است که هدف آن
افزایش دادن مسئولیت پذیری شرکتی و احترام به حقوق بشر در
میان شرکتهای بازرگانی و فعاالن اقتصادی است که در ایران به
تجارت مشغولند.
سپاسگزاری FIDH ،SOMO :و  JFIمراتب قدردانی خود را از
کمک های کاترین بوث در تهیۀ این گزارش تحلیلی ابراز میدارند.
نویسندگان همچنین مایلند از ماریت فون هوستی (موسسۀ راتنو)،
کارن کرامر (مرکز حقوق بشر در ایران) و مارلنا ویسنیاک (مرکز
حقوقی غیرانتفاعی اروپا) به خاطر مرور پیشنویس این سند و ارائۀ
نظرات و پیشنهاداتشان تشکر کنند .هرچند نویسندگان از اید ه های
این افراد بسیار سود جستند اما مسئولیت کامل محتویات این مقاله
س کنندۀ نظرات
تنها بر عهدۀ نویسندگان است و این سند لزوماً منعک 
افراد نامبرده یا سازمان هایشان نیست.

