
جای خالی حقوق بشر در مذاکرات احتمالی ایران و غرب

معین خزائلی

ادامه صدور و اجرای مجازات مرگ به ویژه در جرایمی مانند افساد فی االرض و محاربه، ادامه صدور و اجرای•

این مجازات برای کودک مجرمان، عدم دسترسی به دادگاه و روند قضایی عادالنه، بازداشت های غیر قانونی،

ناعادالنه و طوالنی مدت به ویژه بازداشت هشت فعال محیط زیست، ادامه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی افراد دو

.تابعیتی و ادامه سانسور و سرکوب آزادی مطبوعات و آزادی بیان

اینها تنها بخشی از گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان در مورد

.وضعیت حقوق بشر در ایران است

گوترش در این گزارش که اوایل ماه گذشته میالدی منتشر شد، از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرد

و از حکومت این کشور خواست به قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی

حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ایران نیز آنها را امضاء کرده،

پایبند باشد.

نقض حریم خصوصی شهروندان، ادامه فشار و سرکوب»دبیر کل سازمان ملل در این گزارش همچنین با اشاره به 

بر فعاالن مدنی و صنفی به ویژه فعاالن کارگری، سانسور اینترنت و اعمال محدودیت در دسترسی آزادانه به آن،

اعمال فشار بر روزنامه نگاران و بازداشت و زندانی کردن آنان، اعمال فشار و بازداشت و زندانی کردن وکالی

دادگستری به ویژه مدافعان حقوق بشر، اعمال فشار مضاعف بر زنان به ویژه فعاالن حقوق زنان، ادامه اعمال

، خواستار همکاری بیشتر دولت ایران با«تبعیض و فشار بر گروه های اقلیت به ویژه اقلیت های مذهبی و قومی

.سازمان های حقوق بشری بین المللی شد

از سوی دیگر پارلمان اروپا نیز کمتر از یک هفته پیش با تصویب قطع نامه ای با اکثریت آرا از نقض حقوق بشر در

در این قطع نامه رویکرد نظام جمهوری اسالمی در برخورد با مدافعان حقوق زنان. ایران انتقاد و آن را محکوم کرد

در این قطع نامه همچنین از حکومت ایران خواسته شده شرایط را برای. به شدت مورد انتقاد قرار گرفت

.سفارتخانه های اروپایی در تهران به منظور دسترسی به فهرست اسامی افراد دو تابعیتی بازداشت شده، فراهم کند

در این میان اگرچه رعایت، حفظ و احترام به حقوق بشر همواره یکی از اصلی ترین موضوعاتی بوده که دست کم در

حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و هر ساله گروه های حقوق بشری با حضور

در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک از رهبران کشورهایی مانند ایران می خواستند در حفظ و رعایت این حقوق
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بکوشند؛ اما خطر جنگ در سایه افزایش بی سابقه تنش ها در خلیج فارس به ویژه پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات

نفتی آرامکو در عربستان بر تمامی این خواسته ها سایه افکنده و به نظر می رسد در شرایط فعلی موضوع نقض

.کامال به حاشیه رفته است حقوق بشر در ایران 

این مساله، به عالوه احتمال از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا همزمان با حضور حسن روحانی در

نیویورک و افزایش گمانه زنی ها در مورد یک توافق دیگر بین این دو کشور، نگرانی ها در مورد قربانی شدن حقوق

نگرانی هایی که اساس آن. بشر و تحت الشعاع قرار گرفتن آن به واسطه یک توافق امنیتی را افزایش داده است

.بی توجهی به دغدغه های حقوق بشری و خالی ماندن جای آن در مذاکرات احتمالی در شرایط فعلی است

اینکه اساسا نقش دغدغه ها و موضوعات حقوق بشری در مذاکرات احتمالی ایران و غرب کجاست و این مذاکرات تا

چه میزان پتانسیل تاکید بر لزوم حفظ و رعایت حقوق بشر از سوی نظام جمهوری اسالمی و تغییر رفتار حکومت

.ایران را خواهد داشت، موضوعی قابل توجه در این روزهاست

حقوق بشر قربانی توافقات دولت ها

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه اوایل فروردین ماه امسال در واکنش به صدور حکم دادگاه نسرین

برجام چک» ضربه شالق با اعالم اینکه ۱۴۸ سال زندان و ۳۸ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر مبنی بر 

:گفته بود« سفید امضاء برای نقض حقوق بشر در ایران نیست

ما برجام را حفظ می کنیم چون برای امضای خود احترام قائلیم اما ایران نیز باید به تعهدات خود پایبند باشد، به»

.«ویژه درباره میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

همین اظهار نظر وزیر امور خارجه فرانسه کافی ست تا نشان دهد دست کم از دید کشورهای غربی، برای نظام

جمهوری اسالمی توافق هسته ای به معنی توافق برای رفع توجه است؛ حال چه در موضوع هسته ای یا موضوعات

.دیگر از جمله موضوعات حقوق بشری

از طرف دیگر از آنجا که اساسا در هیچ بخشی از مذاکرات مربوط به برجام میان ایران و طرف های غربی سخنی

آزادی جیسون رضاییان را باید مستثنی دانست چرا که او تبعه آمریکا)از موضوعات حقوق بشری در میان نبوده 

، می توان تصور مقامات جمهوری اسالمی را درباره(بود و آزادی اش برای دولت این کشور وظیفه محسوب می شد

.ضمانت برجام به عنوان راه فرار از پاسخ گویی در مورد موضوعات حقوق بشری، تا حدودی توجیه پذیر دانست

رویکرد دولت باراک اوباما به ادامه مذاکرات هسته ای با وجود کمک های مالی ایران به حزب هللا لبنان و چشم پوشی

از آن علی رغم شناسایی حزب هللا به عنوان یک گروه تروریستی از سوی آمریکا در این زمینه نشان می دهد برای

کشورهای طرف مذاکره برجام، آنچه جلوگیری ایران از دستیابی به جنگ افزار اتمی خوانده می شد، نه تنها از نقض

.حقوق بشر در ایران که از نارضایتی دولت اسرائیل و هر چه بیشتر قدرت گرفتن حزب هللا نیز مهم تر بود

عدم لغو تحریم های حقوق بشری وضع شده علیه برخی مقامات ایران پس از دستیابی به توافق هسته ای و همچنین

بی تاثیر بودن آنها در عمل یا دست کم بی اهمیت بودن آنها برای نظام جمهوری اسالمی خود دلیل دیگری از در

.حاشیه بودن موضوعات حقوق بشری در توافق هسته ای موسوم به برجام است



امضایی از سوی غرب بدانند که به« چک سفید»از این رو بی جهت نیست که مقامات جمهوری اسالمی برجام را 

واسطه آن هر گونه انتقاد مضاعف به ویژه در موضوعات حقوق بشری تلویحا ممنوع یا دست کم کم اهمیت و بی تاثیر

.باشد

!هدف کاهش تنش ها در خلیج فارس است، نه رعایت حقوق بشر

.ایران باید تنش ها را کاهش دهد– 

این درخواستی است که این روزها اکثریت قریب به اتفاق رهبران کشورهای غربی در مورد آن سخن می گویند، به

ویژه اینکه فرصت پیش آمده در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دیدار رهبران این کشورها با

.رییس جمهوری ایران نیز تالش ها برای تمرکز بر این خواسته را بیشتر کرده است

در همین زمینه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه ای گفته است امانوئل مکرون، رییس جمهوری این

.کشور در دیدار اخیرش با حسن روحانی در نیویورک به او گفته زمان آن فرارسیده که ایران تنش ها را کاهش دهد

ترس از یک رویارویی نظامی در خلیج فارس که در صورت وقوع، ایران یکی از طرف های اصلی آن خواهد بود

به حدی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت در سخنرانی افتتاحیه هفتاد و

:چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آن را به جهان گوشزد کند

.«جهان نمی تواند پیامدهای یک درگیری نظامی در خلیج فارس را تحمل کند»

کاهش تنش ها در خلیج فارس و فرار از یک درگیری نظامی همچنین موضوع اصلی صحبت آبه شینزو، نخست

.وزیر ژاپن با حسن روحانی هم بوده است

تمرکز بر چالش فعلی در خلیج فارس و اختصاص موضوعات اصلی دیدارها به کاهش تنش ها در حالی است که

نقض حقوق بشر در ایران همواره دست کم یکی از موضوعات حاشیه صحبت های مقامات غربی با مقامات جمهوری

اسالمی بود، اما امروز این موضوع حتی در حاشیه مذاکرات نیز نبوده و به نظر می رسد اصال اهمیتی ندارد، چرا

 سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان۲۴که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا حتی در سخنان روز سه شنبه 

ملل متحد اشاره ای به موضوعات حقوق بشری در ایران نداشت و تقریبا تمامی صحبت های خود در مورد ایران را

.به تنش های فعلی و رفتار خارجی ایران به ویژه در یمن و سوریه اختصاص داد

میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در گفت وگو با زمانه با تاکید بر بی اهمیت بودن موضوعات حقوق بشری

:در چالش فعلی ایران با غرب در این باره می گوید

حقوق بشر در ایران و نحوه برخورد حکومت با فعاالن داخلی در توافق یا مذاکرات بر سر برنامه هسته ای و»

موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران به تحقیق برای دولت های غربی به ویژه دولت کنونی آمریکا چندان محلی از

.«اعراب ندارد

به گفته بهروش این مساله حتی در شروطی که دولت آمریکا سال گذشته برای از سرگیری مذاکرات با ایران تعیین

:کرد نیز به وضوح مشخص است



در این زمینه حتی اثری از حقوق بشر در شروط دوازده گانه مایک پمپئو برای مصالحه با ایران نبود و بعدها به»

.«خاطر اعتراضات و انتقادات گسترده گنجانده شد

:این پژوهشگر روابط بین الملل البته موضوع بازداشت افراد دوتابعیتی را استثنا بر این اصل می داند و می گوید

البته جریان “گروگان گیری” شهروندان دوتابعیتی یا شهروندان غربی از این قاعده مستثنی ست، چون باعث ایجاد»

.«هزینه سیاسی داخلی برای دولت های متبوع آن ها شده و به این دلیل است که از سوی این کشورها پیگیری می شود

از این رو بی جهت نیست که در چند مالقات روحانی در حضور دو روزه اش در سازمان ملل در نیویورک با

مقامات کشورهای غربی، موضوعات حقوق بشری به ویژه از جنبه داخلی آن اساسا از سوی غربی ها مطرح نشده

.است

قربانی شدن حقوق بشر نسبت به منافع کالن تر طرفین در روابط»از طرف دیگر جدای از آنچه بهروش آن را 

می خواند، به اعتقاد او رویکرد چندگانه کشورهای اروپایی به مسائل حقوق« اقتصادی و مسائل امنیتی و نظامی

بشری در خاورمیانه به ویژه در رابطه با عربستان سعودی سبب شده است که این کشورها نتوانند بر موضوعات

:حقوق بشری در مذاکره با ایران تاکید ورزند

قدرت های غربی خودشان به واسطه برخی سیاست های ضد حقوق  بشری مانند حمایت از ائتالف نظامی به رهبری»

عربستان در جنگ یمن یا حمایت غیرمستقیم از شبه نظامیان افراطی در سوریه، در جایگاه اخالقی محکمی برای

.«اصرار بر مطالبات حقوق بشری قرار ندارند

نمونه بارز چنین رویکردی در مذاکرات اخیر آمریکا و طالبان دیده»به گفته این پژوهشگر روابط بین الملل همچنین 

.«می شود که حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت ها عمال مورد توجه و محل مناقشه نبوده است

رئالیسم)با وجود این باید دانست اگرچه مناسبات امروز جهان میان دولت ها بیشتر بر پایه مفاهیم واقع گرایی سیاسی 

استوار است، اما گستردگی موضوعات حقوق بشری نیز فراتر از مرزهای داخلی کشورها بوده و مطالبه( سیاسی

.آن باید موضوعی جهانی و به دور از مناسبات مقطعی و منافع صرف اقتصادی یا نظامی دولت ها باشد

تاکید اعالمیه جهانی حقوق بشر بر جهانی بودن آن و لزوم پایبندی دولت ها به آن در روابط خود نشان می دهد مطالبه

این خواسته نباید محدود به مرزهای جغرافیایی باشد، اگرچه به اعتقاد میثم بهروش، در شرایط فعلی فعاالن حقوق

.«بعید است غیر از خودشان بتوانند روی دولت یا نهاد دیگری حساب باز کنند»بشر داخل ایران 
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