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چکیده
با تأسیس شورای حقوق بشر ،مکانیسمهای جدیدی بهمنظور افزایش ا حترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت.
یکی از این مکانیسمها ،آیین «ارزیابی ادواری جهانی» موسوم به یو .پی .آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را
در یک بازه زمانی  4تا  4.5ساله بررسی می کند .سازوکار مزبور ،یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل ،گفتگو
و همکاری کشورها بوده که هدف از آن ،تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست .مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ
تحلیلی ،به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین
دولتها میپردازد و بهدنبال پاسخگویی ب ه این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر ،چه تأثیری
بر مسائل حقوق بشری دولتها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح میکند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای
حقوق بشر ،افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولتها را بهدنبال داشته است .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که
ویژگیهای منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛
از جمله افزایش همکاری دولتها و مشارکت سازمان های مردم نهاد ،ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری ،افزایش تعامالت
بینالمللی ،برابری کشورها در بررسی های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل ،توانسته است
پاسخگویی دولتها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
واژههای کلیدی :حقوق بشر ،شورای حقوق بشر ،ویژگیها ،آیین ارزیابی ادواری جهانی ،دولتها

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا
( .2نویسنده مسؤول) ،استادیار هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا ایران mhemmat@iaush.com
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مقدمه

موضوع حقوق بشر و توجه به کرامت و حیثیت ذاتی انسانها ،یکی از مهمترین
موضوعهای مورد توجه حقوق بینالملل در جهان امروز است .اعتقاد به وجود حقوق اولیه
برای همه انسانها صرفنظر از نژاد ،زبان ،رنگ ،جنسیت و مواردی از این دست ،امروزه
حد و مرز ملی را درنوردیده و بهصورت قواعد فراگیر جهانی جلوهگر شده است و حقوق
بشر در کنار توسعه اقتصادی و امنیت ،محورهای اصلی توسعهیافتگی کشورها به شمار
میروند .در جهان امروز دولتهایی در صحنه بینالمللی نفوذ بیشتری دارند که به لحاظ
موازین حقوق بشری ،کارنامه درخشانی از خود ارائه دهند .پس از جنگ جهانی دوم ،نیاز
به حقوق بشر مدون ،بیش از پیش احساس شد و بشریت عواقب کمبود قوانین حقوق
بشری را بهخوبی احساس نمود .اکنون دولتها در حفظ ،حمایت و یافتن حقوق بشر،
نقش اصلی را ایفا میکنند و حقوق بشر موجب تقویت بنیانهای نظری جهانی شده است.
منشور ملل متحد ،سازوکارها و نهادهایی را در راستای پایان بخشیدن به فجایع ضد بشری
و در راستای حفظ ،حمایت ،ترویج و ارتقای حقوق بشر ایجاد نمود که یکی از آنها آیین
ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
کمیسیون حقوق بشر

موضوع حمایت جدی از حقوق بشر ،از زمانی آغاز شد که حقوق بشر بهتدریج پا به
عرصه مجامع جهانی و بینالمللی گذاشت .در سال  ،1918وظایف دولتها در برابر مردم و
احترام به حقوق افراد در داخل کشورها مورد توجه قرار گرفت و جامعه ملل برای نخستین
بار اقدامات محدودی در ارتباط با حقوق اقلیتها ،حق کار و حقوق افراد در سرزمینهای
تحت قیمومیت انجام داد(شایگان.)16:1382،
با وقوع جنگ جهانی دوم و نقض فاحش حقوق انسانها در خالل جنگ مزبور،
اهمیت احترام به حقوق بشر و حمایت از کرامت انسانی ،در نقطه مرکزی توجه مؤسسان
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سازمان ملل قرارگرفت؛ بهطوری که ماده  1منشور ملل متحد مقرر نمود که پیشبرد و
تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان ،فارغ از نژاد ،جنسیت ،زبان
و یا مذهب ،از اهداف اساسی ملل متحد بهشمار رفته و حقوق بشر به همه افراد بشر بدون
هیچ تفاوتی تعلق دارد ( .)Ayton,1995:25مواد  56 ،55و  76منشور ،بهطور مبسوط به
موضوع حقوق بشر و تعهدات کشورها مبنی بر احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی
پرداختهاند .تاکید مضاعف منشور ملل متحد بر ارتقا و حمایت از حقوق بشر و ضرورت
ساماندهی و مدیریت مباحث حقوق بشری در یک نهاد تخصصی بینالمللی ،موجب شد تا
اعضای سازمان ملل ،بالفاصله پس از تشکیل سازمان ملل ،طرح ایجاد سازوکاری مناسب
برای اجرایی کردن اهداف حقوق بشری منشور را در دستور کار قرار داده و کمیسیونی را
با عنوان کمیسیون حقوق بشر در سال  1946تأسیس نمایند(تقی زاده انصاری.)71:1387،
فعالیتهای کمیسیون حقوق بشر را میتوان به سه دوره تقسیم نمود :سالهای
 1947تا  ، 1966که کمیسیون به تدوین استانداردهای حقوق بشر در قالب کنوانسیونها
میپرداخت؛ مانند :کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی .در دوره دوم از  ،1967کمیسیون به بررسی نقض حقوق بشر در کشورهای جهان
میپرداخت که برای انجام این کار ،اقدام به ایجاد گزارشهای موضوعی و نیز گروههای
کاری مینمود .در دوره سوم از  ،1990کمیسیون بر ارائه خدمات مشاورهای و فنی به
کشورهای جهان در مسائل مربوط به حقوق بشر و ارتقای حقوق فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و همچنین ،حق توسعه و برخورداری از استانداردهای اولیه زندگی تاکید می-
نمود(تقیزاده )70:1383،و در کنار این اقدامات مثبت ،دارای ضعفهایی هم بود که
موجب طرح انتقادات شدیدی بر ضد آن گردید.
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شورای حقوق بشر

چنانکه عنوان شد ،کمیسیون حقوق بشر سازمانملل متحد ،بهمدت شصت سال بهعنوان
مرکز اصلی فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد فعالیت نمود که علیرغم
فعالیت های مثبت بسیار ،انتقادات فراوانی از جمله ،اختالف سیاسی و ایدئولوژیک ،عدم
تخصص ،مسأله ضعف بودجه ،محدودیت حوزه عملیاتی و زمان برگزاری نشستها نیز بر
عملکرد آن وارد بود(مهرپور)111:1387،؛ تا این که در پرتو فرایند اصالح ساختار سازمان
ملل متحد ،و به دنبال طرح پیشنهاد تشکیل شورای حقوق بشر بهجای کمیسیون حقوق
بشر ،بهعنوان نهادی مؤثرتر و کارآمدتر ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،در تاریخ 24
اسفندماه  15/1384مارس  2006تشکیل شورای حقوق بشر را با  170رأی مثبت 4 ،رأی
منفی (آمریکا ،اسرائیل ،جزایر مارشال و پاالئو) و  3رأی ممتنع (ایران ،ونزوئال و بالروس)
تصویب نمود .با تصویب قطعنامه مذکور ،روند عملیاتی شدن تشکیل شورای حقوق بشر
نیز آغاز شد .این روند با انتصاب  47عضو شورا در انتخابات  19اردیبهشت  9/1385می
 ، 2006از سوی مجمع عمومی و اعالم انحالل کمیسیون حقوق بشر در تاریخ  26خردادماه
 16/1385ژوئن  2006از سوی شورای اقتصادی – اجتماعی1تحقق عینی یافت(بهمنی،
.)105 :1389
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،مسؤول اصلی ارتقای احترام جهانی برای
حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه افراد شناخته میشود .شورای حقوق
بشر باید کلیه موارد نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی و اقدامات الزم را اتخاذ نماید.
همچنین ،بهمنظور حرکت در کنار دولت ها برای کمک به ارتقای حقوق بشر ،به ارائه
خدمات مشورتی و کمکهای فنی ،مبادرت و در اجرای تعهدات حقوق بشری دولتها،
آنها را یاری مینماید .عالوه بر آن ،وظیفه تهیه گزارش دورهای از وضعیت مسائل حقوق

1. ECOSOC.
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بشری کشورها به عهده این نهاد گذاشته شده و برای این منظور ،سازوکارهای متعددی
درنظر گرفته شده است(تاموشات .)178:1388 ،شورای مذکور باید بر اساس اصول
جهانشمولی ،بیطرفی ،عینیبودن ،غیرگزینشی ،گفتگو و همکاری سازنده بینالمللی در
راستای تقویت ارتقا و حمایت از همه ابعاد حقوق بشر؛ اعم از مدنی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی هدایت شود.
رسیدگی در شورای حقوق بشر بر اساس مکانیزمهای مختلفی بهعمل میآید .برخی
از این مکانیزمها در چارچوب شورای حقوق بشر بهوجود آمده و برخی دیگر به کمیسیون
حقوق بشر مربوط می شوند که پس از انحالل آن به شورای حقوق بشر منتقل شدند.
ویژگی مشترک همه این مکانیزم ها در محرمانه بودن پرونده تا قبل از ارجاع به مجمع
عمومی سازمان ملل است .یکی از این مکانیزمها ،آیین ارزیابی ادواری جهانی است که
مبتنی بر تعامل ،گفتگو ،مشارکت و همکاری بین کشورها بوده و وضعیت حقوق بشر کلیه
کشورها را بهصورت دورهای و فراگیر بررسی میکند .اولین دوره ارزیابی ادواری جهانی،
از می  2008آغاز شد و در ماه اکتبر  ،2011متعاقب بررسی وضعیت کلیه کشورها پایان
یافت و دومین دوره بررسی آن از سال  2012شروع شده و تا سال  2016ادامه داشته است.
گزارش هایی که در آیین ارزیابی ادواری جهانی بر مبنای آنها بررسی وضعیت
مسائل حقوق بشری هر کشور انجام میشود ،عبارتند از -1 :اطالعات ارائه شده از سوی
کشور مورد بررسی ،که اصطالحاً «گزارش ملی» خوانده میشود؛  -2اطالعات گردآوری
شده در گزارشهای کارشناسان و گروههای حقوق بشری مستقل و دیگر نهادهای سازمان
ملل ،که اصطالحاً «گزارش رسیدگی ویژه» خوانده میشود؛  -3اطالعات سایر طرفهای
ذینفع،
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ر سیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها در آیین ارزیابی ادواری جهانی ،در یک
گروه کاری که متشکل از  47عضو شورای حقوق بشر است ،صورت میگیرد .شورا هر
سال سه جلسه دو هفتهای تشکیل میدهد که در هر جلسه وضعیت  16کشور و در مجموع
 48کشور را در سال ارزیابی میکند .در این جلسات ،گفتگوی متقابل میان کشور مورد
رسیدگی و سایر کشورهای عضو سازمان ملل ،با حضور اعضای کارگروه مربوطه ،طی
فرصتی حدوداً سه ساعته که تا چهار ساعت نیز قابل تمدید است ،صورت میگیرد.
در طی این گفتگوها ،هر کشور عضو سازمان ملل متحد میتواند سؤال یا دیدگاهها
و توصیه هایش را خطاب به کشور مورد بررسی عرضه نماید و محتوای هر سه گزارش
مذکور ،مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان کشور تحت ارزیابی ،کشورهای عضو شورای
حقوق بشر و کشورهای ناظر قرار میگیرد و کشور تحت بررسی فرصت دارد تا هم
اطالعاتی درباره خود به گروه کاری ارائه دهد و هم به سؤالها و توصیههایی که کشورها
در طول و پیش از گفتگوی تعاملی مطرح کردهاند ،پاسخ دهد .پس از گفتگوهای تعاملی،
شورای حقوق بشر مبادرت به تهیه گزارش مربوط به کشور تحت بررسی مینماید و این
گزارش

مهمترین

سند

ارزیابی

ادواری

جهانی

است

).(Charlesworth&Larking,2015:106
با توجه به عملکرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی ،ویژگیهای منحصربهفردی در
آن وجود دارد که توانسته است موجب افزایش احترام به حقوق بشر در میان دولتها شود.
این ویژگیها در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ،نظیر رویههای ویژه و
نهادهای معاهدهای مشاهده نمیشوند(میرعباسی .)87:1389،در ادامه ،به بررسی مهمترین
ویژگی های آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر که موجب افزایش احترام به
مسائل حقوق بشری توسط کشورها شده است ،پرداخته میشود.
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مشارکت تعاملی کشورها
سازوکار ارزیابی ادواری جهانی براساس همکاری و مشارکت کشورها در یک گفتگوی
تعاملی با کشور تحت بررسی شکل گرفته و بهعنوان تکمیل کننده فعالیت نهادهای
معاهدهای و نه موازی با آنها عمل خواهد کرد .مطابق با پاراگراف 3سند نهادسازی شورای
حقوق بشر ،سازوکار ارزیابی ادواری جهانی بر سیزده اصل؛ از جمله فراگیری ،ارتقایی
بودن ،مبتنی بودن بر همکاری و گفتگوی تعاملی ،رفتار برابر با همه کشورها و بررسی
همهجانبه مسائل حقوق بشری کشورها تاکید می نماید(سند شماره A/HRC/RES/5/1
شورای حقوق بشر).
بهموجب این اصول ،همه کشورها بدون ترس و نگرانی ،وارد فرایند بررسیهای
حقوق بشری شده و خود را در معرض نظارت فراگیر جامعه جهانی قرار میدهند و با
توجه به استمرار این فرایند ،کوشش میکنند تا درجهت ارتقای وضعیت حقوق بشر خود
گام بردارند .این امر با برگزاری نخستین دوره ارزیابی ادواری جهانی که وضعیت مسائل
حقوق بشری در همه کشورهای عضو سازمان ملل را مورد رسیدگی قرار داد ،جنبه عملی
بهخود گرفت .درواقع ،با این نحوه بررسی در چارچوب سازوکار مزبور ،وضعیت حقوق
بشر همه کشورهای عضوسازمان ملل ،رسیدگی میشود ()Smith,2010:198؛ برای
مثال ،وضعیت حقوق بشر کشورهایی؛ چون :مالزی ،برونئی ،باهاماس ،تونگا و وانائاتو که
به عضویت هیچ یک از دو میثاق بینالمللی سیاسی ،مدنی و اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
درنیامدهاند ،بررسی میشود .این درحالی است که این کشورها تحت نظارت نهادهای ناظر
بر معاهدات مزبور قرار نداشتهاند(.)Sen,2011:46
بررسیهای حقوق بشری در چارچوب «رویههای ویژه» نیز تا اندازه زیادی با
سازوکار ارزیابی ادواری جهانی متفاوت است؛ زیرا اساساً «رویههای ویژه » شامل
گزارشگران ویژه ،نمایندگان ویژه ،کارشناسان مستقل و گروههای کاری است که توسط
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دبیرکل سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر ایجاد میشوند و به صورت موردی به بررسی
وضعیت حقوق بشر در کشورها یا بررسی موضوعهای حقوق بشری میپردازند .از طریق
رویههای ویژه ،میزان تعهدات کشورها به معاهدات حقوق بشری ،ارزیابی شده و گزارش-
های تهیه شده توسـط آنهـا نوعـاً بهعنوان منابع قابل استناد از سوی سایر سازوکارها مورد
بهره برداری قرار مـیگیـرد(گلشن پژوه.)92:1388،
از طرفی ،به هنگام وقوع نقضهای فاحش حقوق بشر ،این رویههای ویژه هستند
کـه به کمک شورای حقوق بشر آمـده و در گـزارشهای خـود بـه مـوارد نقـضهـای
حقوق بشری مـیپردازند .بنابراین ،ماموریت این رویهها نوعاً موقـت بـوده و بـا رفـع
موضوع مورد بحث ،خاتمـه پیـدا مـیکنـد .ایـن درحـالی اسـت کـه بررسـیهـای حقوق
بشری در چارچوب ارزیابی ادواری جهانی ،دورهای و مستمر اسـت .البتـه ،نهادهای
معاهدهای و رویههای ویژه میتوانند بـه کمـک سـازوکار ارزیابی ادواری جهانی آمده ،به
تقویت آن بپردازند .بدیهی است کارکرد ارزیابی ادواری جهانی ،تنها زمانی قرین موفقیت
خواهد بود که از یافتهها و توصیههـای رویـههـای ویـژه و نهادهای معاهدهای در فرایند
بررسیهای سازوکار مزبور بهرهبرداری شود و این امـر بر مزیت فرایند مزبور خواهد افزود
(.)Alfredsson,2009:187-188
افزایش همکاری دولتها

همکاری کشورها در فرایند ارزیابی ادواری جهانی ،اعم از گزارشدهی و شـرکت در
نشستها و حضور در مباحث حقوق بشری سایر کشورها ،از ویژگیهـای مثبـت این
فرایند به حساب میآید .این درحالی است که اساساً روند همکاری کشـورها و
گزارشدهی آنها در سازوکارهای نظارتی و معاهدهای ،همواره بـا مشـکالتی مواجـه بوده
است؛ زیرا با آنکه تهیه گـزارشهـای حقـوق بشـری و ارسـال آن بـرای نهادهای
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معاهدهای از وظایف دولتها به شمار میرود؛ اما کشـورها نوعـاً در ارائـه گزارشهای
دورهای به نهادهای معاهدهای ،با تاخیر عمل کرده و این تأخیرهـا (کـه گاهی چندین سال
طول میکشد) از بازدهی مناسب گزارشهای تهیه شده (به دلیـل بهروز نبودن) خواهد
کاست( .)Meghna,2007:213درنهایت این که علیرغم صرف وقـت و انـرژی زیـاد
در ارائه گزارشهای دورهای به نهادهای معاهدهای ،ایـن نـوع سیسـتم گـزارشدهـی
نقـش بایسـتهای در افزایش احترام به حقوق بشر ایفا نمیکند.
اما سازوکار ارزیابی ادواری جهانی ،بـا اتکا بر تهیه و ارائه سه گزارش توسط
کشورها و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشـر ،این روند را تغییر داده است .بررسیها از
رونـد اجرای سـازوکار ارزیابی ادواری جهانی در دوره چهارساله اول نشان میدهد که در
طول برگزاری دوازده نشسـت گروه کاری شورا ،تقریباً همه کشورها گزارشهای ملی خود
را در زمان مقرر آمـاده و به دبیرخانه شورا ارسال نمودهاند(.)Alfredsson,po.cit:121
تهیه بهنگام این گزارشها بیشتر از این جهت مهم است که آخرین وضعیتهای حقوق
بشری کشورها را به تصویر کشیده و این امکان را فراهم مینماید که قضاوت واقعیتری از
وضعیت مسائل حقوق بشری کشورها انجام شود.
درهمین حال ،مشارکت دولتها در این فرایند ،مهمترین دستاورد سازوکار ارزیابی
ادواری جهانی محسوب میشود .براساس آمارهای موجود ،در نخستین دوره چهارساله
سازوکار ارزیابی ادواری جهانی ،بیش از  9000بار دولتها در مباحث شورا مشارکت
نموده و به ایراد سخنرانی و اعالم دیدگاههای خود درخصوص وضعیت حقوق بشر سایر
دولتها پرداختهاند()www.oper-info.org:2014/4/24؛ یعنی بهطور متوسط در
مباحث و گفتگوهای تعاملی برای بررسی وضعیت حقوق بشر هر کشور 46 ،کشور مواضع
خود را درخصوص وضعیت حقوق بشر یک کشور اعالم نمودهاند.
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این حجم از مشارکت کشورها نشان میدهد که ارزیابی ادواری جهانی ،از ظرفیت
باالیی در تشویق کشورها برای یک همکاری بینالمللی بهمنظور جریان سازی حقوق
بشری برخوردار است .همچنین ،این سازوکار اثبات نمود که شرایط الزم برای تبدیل
مفهوم همزیستی به یک مفهوم همکاری ،آماده بوده و میتوان با قراردادن حق انتقاد کردن
و تعهد به همکاری در کنار یکدیگر ،وضعیت بهتری را برای بررسیهای حقوق بشری
ایجاد نمود .ایجاد چنین وضعیتی در دستگاه حقوق بشری سازمان ملل ،درحالی است که
در سایر سازوکارها ،کشورها غالباً در مواضع حقوق بشری خود رویکردی مقابلهجویانه را
دنبال میکنند(.)Sen,op.cit:6
ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری در توصیه های ارائه شده

اصولی که سازوکار ارزیابی ادواری جهانی بر آن استوار است ،همه بر جهانی بودن و
فراگیری این سازوکار در بررسیهای حقوق بشری حکایت دارند .درواقع ،در ارزیابی
ادواری جهانی ،کلیه سازوکارهای نظارتی و حمایتی حقوق بشری سازمان ملل و سازمانها
و نهادهای حقوق بشری ملی و غیردولتی و حتی کشورها در یک گفتگوی مشارکتی و
جهانی،

درگیر

مباحث

حقوق

بشری

کشور

تحت

بررسی

هستند( .)Rothwell,2011:459اجرای فرایند ارزیابی ادواری جهانی و بررسی عملکرد
حقوق بشری کشورها در دوره اول ارزیابی ادواری جهانی ،نشان میدهد که ارزیابی
ادواری جهانی قادر است همه ابعاد حقوق بشری کشورها را در حضور جامعه جهانی مورد
توجه و کنکاش قرار دهد؛ برای مثال ،در گزارش ملی تهیه شده تایلند که در دوازدهمین
نشست ارزیابی ادواری جهانی(آخرین نشست دوره چهارساله اول) در اکتبر  ،2011به
گروه کاری شورای حقوق بشر ارائه شد ،توجه به همه ابعاد حقوق بشر مبذول شده است.
در گزارش مزبور ،همان طور که در پاراگرافهای  21-38به کوششهای این کشور در
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حمایت و ارتقای حقوق سیاسی و مدنی اشاره دارد ،در پارگرافهای  39-59به حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در پاراگرافهای بعدی به حقوق کودکان ،زنان ،ناتوانان
جسمی و افراد سالمند و اقلیتهای نژادی پرداخته شده است).(Frazier,2011:39
همچنین ،در توصیه کشورها به فرانسه مشاهده میشود که این توصیهها در تمامی ابعاد
حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است.
با وجود این ،تفاوت آشکاری بین نگرش و توجه کشورهای گروه شمال ،با
کشورهای جنوب در نوع توصیههای حقوق بشری دیده میشود؛ برای مثال ،در اکثر
توصیههای ارائه شده توسط کشورهای گروه جنوب؛ نظیر الجزایر ،کوبا ،ویتنام و  ...به
کشور روسیه ،توصیهها تنها در محدوده حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بوده و
متقابالً در اکثر توصیههای ارائه شده توسط کشورهای غربی و گروه شمال؛ نظیر سوئد،
کانادا ،انگلیس و  ...به کشورهای دیگر ،فقط حقوق مدنی و سیاسی ،آزادی بیان و
مطبوعات ،و حمایت از مدافعان حقوق بشر بهچشم میخورد(بابایی مهر .)1390:22،از نظر
محتوایی ،مهمترین محورهای طرح شده در توصیهها یا تذکرات کشورها را میتوان به
صورت زیر دستهبندی نمود:
 .1توصیه های مربوط به پذیرش ،تصویب و اجرای تعهدات ناشی از معاهدههای
بینالمللی ،پروتکلهای اختیاری آنها و توصیههای نهادهای مبتنی بر معاهده :این دسته از
توصیهها سهم بزرگی در اظهارنظر کشورها هم بهصورت شفاهی و هم در قالب سؤالها و
پیشنهاد های کتبی ارسال شده برای تروئیکای هر کشور دارند(میرعباسی.)96:1390،
از پیشنهادهای متعلق به این گروه ،برای نمونه میتوان به پیشنهاد کشورهای
مختلف برای پذیرش معاهده بینالمللیِ حقوق مدنی و سیاسی و معاهده بینالمللیِ حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به عربستان ،پیشنهاد پذیرش پروتکل اختیاریِ معاهده علیه
شکنجه و تصویب معاهده مبارزه با ناپدید شدن اجباری افراد به روسیه ،و پیشنهادهای
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پذیرش پروتکل اختیاریِ معاهده علیه شکنجه ،معاهده حقوق افراد دارای معلولیت به رژیم
اشغالگر قدس اشاره نمود.
 .2توصیههای مربوط به برنامهها ،چارچوبهای قانونی ،اقدامات ،رویهها ،نهادها و
سازوکارهای ملی حقوق بشری :اظهارنظر کشورها درباره جایگاه حقوق بشر در
چارچوبهای قانونی کشور مورد بررسی ،رویههای قضایی و اجراییِ مرتبط و وضعیت
کلی سازمانها ،گروهها و افراد مدافع حقوق بشر ،در این دسته از توصیهها مطرح میشوند
( .)Rothwell,po.cit:251از مهمترین توصیههای متعلق به این گروه ،میتوان به
پیشنهاد موردِ حمایت قرار دادن روزنامهنگاران خارجی به کشور چین ،پیشنهاد اصالح
سیستم قضایی بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشری به روسیه ،و پیشنهاد ایجاد
یک نهاد ملی حقوق بشری بر اساس اصول پاریس به ژاپن اشاره کرد.
 .3توصیههای مربوط به نحوه همکاریها با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل
متحد؛ به ویژه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و همچنین ،رویههای کمیساریای عالی
حقوق بشر سازمان ملل متحد :این گروه از توصیهها معموالً در میان توصیههای مطرح
شده ،از تکرار و فراوانی زیادی برخوردارند و از مهمترین محورهای پیشنهادی بهشمار
میروند .این امر بهخصوص در مواردی پررنگتر میشود که کشور مورد بررسی ،سابقه
همکاری نکردن با یک گزارشگر ویژه خاص و یا تعلل در پاسخگویی به مکاتبات رویه-
های ویژه شورا و یا درخواستهای دفتر کمیساریا را داشته باشد (بابایی مهر،پیشین.)35:
برای نمونه ،میتوان به پیشنهاد ادامه همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر و فراهم
نمودن شرایط بازدید برای کمیسر عالی حقوق بشر به چین ،پیشنهاد افزایش همکاری با
نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به کوبا ،و پیشنهاد دعوت از همه گزارشگران ویژه
سازمان ملل متحد؛ بهویژه گزارشگران شورای حقوق بشر به روسیه اشاره نمود.
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 .4توصیههای مربوط به نهادهای منطقهای حقوق بشر و اجرای تعهدات ناشی از
آنها :این دسته از توصیهها قاعدتاً از سوی کشورهای همسایه یا هممنطقه کشور مورد
بررسی مطرح میشوند .پیشنهاد تعدادی از کشورهای قاره آمریکا برای پیوستن کانادا به
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را میتوان از نمونه توصیههای متعلق به این گروه قلمداد
کرد .این بخش از توصیهها به دلیل نبود سازوکار منطقهای حقوق بشر در آسیا ،معموال به
کشورهای واقع در این منطقه ارائه نمیشود؛ هرچند با تصویب یک نهاد حقوق بشری برای
کشورهای گروه آ.سه.آن( 1اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا) در اکتبر سال  2009امکان ورود
توصیههای مرتبط با این سازوکار به کشورهای تحت پوشش اتحادیه آ.سه.آن ،فراهم
خواهد بود(.)Gordon,2011:192
 .5توصیههای موردی :گاهی اقدامات کشور مورد بررسی درباره نمونه خاصی از
نقض حقوق بشر یا نمونههایی از برخورد قضایی یا خشونت بار با مخالفان سیاسی،
روزنامهنگاران یا م دافعان حقوق بشر ،در اظهارنظرهای کشورهای دیگر منعکس میشوند؛
برای مثال ،می توان به اظهارنظر کشورهای مختلف درباره تبعیض علیه روماها ( کولیهای
محلی) در جمهوری چک و اسلواکی ،پیشنهاد برای توجه بیشتر به حفظ سنتهای
اقلیتهای بومی در شیلی ،توصیههایی مانند پایان دادن به اشغال همه سرزمینهایی که پس
از سال  1967اشغال شدهاند ،پذیرش و اجرای نظر مشورتی دادگاه کیفری بینالمللی در
مورد دیوار حائل ،و توقف شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و
اظهارنظرهای مربوط به حفظ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بومیان کانادا اشاره
نمود(سوری.)71:1389 ،

1. Association of Southeast Asia Nation (ASEAN).
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برابری کشورها در بررسیهای حقوق بشری

یکی از اصول سازوکار ارزیابی ادواری جهانی ،بررسی برابر وضعیت حقوق بشر تمامی
کشورها براساس تعهدات حقوق بشری آنهاست .طبق پاراگراف  14سند نهادسازی شورا،
وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در یک دوره چهار ساله 1بررسی خواهد شد؛ بهطوری
مطابق با یک برنامه منظم دورهای میتوان تعهدات و پایبندیهای حقوق بشری تمام
کشورهای جهان را در هر چهار سال یک بار بررسی و ارزیابی نمود .این بررسیها با یک
رفتار برابر و فارغ از برخوردهای گزینشی و براساس مسؤولیتپذیری کشورها در مقابل
کاستیهای خود ،و بر مبنای اطالعات قابل اتکا صورت گرفته و با مشارکت همه
کشورهای عضو سازمان ملل انجام میپذیرد( .)Sen,op.cit:viiاز طرفی ،باید توجه
داشت که تعهدات حقوق بشری همه کشورها به صورت برابر در سازوکار ارزیابی ادواری
جهانی بررسی میشود و از این جهت ،هیچ یک از کشورها مستثنا نخواهند بود.
با چنین روندی در سازوکار ارزیابی ادواری جهانی ،کشورهایی که بهواسطه قدرت
و نفوذ خود ،حاضر به پاسخگویی در برابر دستگاه حقوق بشری سازمان ملل و سایر
سازوکارهای نظارتی حقوق بشری نبودند و در مقابل ،همواره وضعیت حقوق بشر دیگران
را به چالش میکشیدند ،باید در مورد وضعیت حقوق بشر خود پاسخگو باشند .بدین
ترتیب ،همه کشورها ملزم هستند در برابر سایر کشورها به سؤالهایی پاسخ دهند که هیچ-
گاه در گذشته حاضر به رویارویی با چنین وضعیتی نبودهاند(.)Ibid:6
بر این اساس ،مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی میتواند بهعنوان یک فرایند ارزیابی
جهانی ،میزان تعهدات ملی هریک از کشورهای جهان نسبت به نظام بینالمللی حقوق بشر
را با روش واحد و معیار یکسان بررسی و ارزیابی کند .بدیهی است این روند به جلب
اعتماد کشورها نسبت به مشارکت هرچه بیشتر در سازوکار ارزیابی ادواری جهانی کمک
 .1این دوره در نشست اصالحی شورای حقوق بشر در سال  2011به چهار سال و نیم افزایش یافته است.
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خواهد نمود( .)Kemileva,2010:201این درحالی است که یکی از دالیل اصلی
کشورها برای انحالل کمیسیون حقوق بشر ،اعمال روشهای دوگانه آن در رسیدگی به
وضعیتهای حقوق بشر در کشورهای مختلف بود.
افزایش تعامالت بینالمللی

براساس بند  Eپاراگراف  5سند تأسیسی شورای حقوق بشر ،سازوکار ارزیابی ادواری
جهانی ،یک سازوکار مشارکتی و مبتنی بر گفتگوی تعاملی خواهد بود .پاراگراف  4اجرایی
سند مزبور ،عملکرد شورا را مبتنی بر اصول جهانشمولی ،...گفتگوی بینالمللی سازنده و
همکاری با هدف ارتقا و حمایت از حقوق بشر عنوان میکند .بند  Hپاراگراف  5سند
تأسیسی شورا عنوان میکند که فعالیت شورا در زمینه حقوق بشر ،با یک همکاری نزدیک
بین دولتها ،سازمانهای بینالمللی ،نهادهای ملی حقوق بشری و جامعه مدنی صورت
میپذیرد(خرازی.)49:1386،
در سند نهادسازی شورا نیز دومین اصلی که درخصوص مکانیسم ارزیابی ادواری
جهانی مورد تاکید قرار میگیرد ،مبتنی بودن این سازوکار بر اطالعات هدفمند و قابل اتکا
و انجام گفتگوی تعاملی است .ظرفیت تعاملی مکانیسم یو .پی .آر .از این جهت مهم است
که میتواند راه انتقال از فرایند تقابل در عرصه رسیدگیهای حقوق بشری را به سمت یک
فرایند تعامل ،هموار نماید(همان.)61:
درواقع ،سازوکار یو .پی .آر به کشورها این حق را میدهد که از یکدیگر انتقاد کنند
و درهمان حال ،یک تعهد مبتنی بر همکاری را برای انجام اقدامات عملی درجهت ایجاد
وضعیت حقوق بشری بهتر در کشور تحت بررسی ،مورد توجه قرار دهند .بنابراین،
تعامالت بینالمللی ،بهعنوان یک ویژگی دائمی در سازوکار ارزیابی ادواری جهانی همواره
مورد توجه قرار میگیرد .از طرفی ،تأکید بر ویژگی مبتنی بر تشریک مساعی کشورها و
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همکاری و گفتگوی طرفینی بین آنها سبب میشود که سیاستها و عملکرد حقوق بشری
هریک از کشورها توسط کشورهای دیگر ،در یک فضای همکاری ،بررسی و ارزیابی
شود( .)De Alba,2008:22بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها بهنحوی انجام میگیرد
که کشور تحت بررسی در یک گفتگوی جهانی متقابل ،بهطور کامل درگیر مباحث حقوق
بشری میشود .کشورها قادر خواهند بود به وضعیت حقوق بشر کشورهای تحت بررسی
انتقادها ،راهکارها و توصیههای خود را برای رفع مشکالت حقوق بشری آن کشورها ارائه
نمایند(.)Ibid:31
باید توجه داشت که فراگیر نمودن احترام به حقوق بشر در سایه تقویت تعامالت
بینالمللی انجام خواهد پذیرفت و این از جمله ویژگیهای آشکار بررسیهای حقوق
بشری در چارچوب ارزیابی ادواری جهانی است .تفاوت این ارزیابی با سایر ارزیابیها ،از
سوی سازوکارهای نظارتی سازمان ملل ،از جمله رویههای ویژه ،در این است که بررسی
مبتنی بر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توسط کشورهای عضو سازمان ملل در قالب گروه
کاری شورای حقوق بشر و براساس گزارشهای مختلف؛ از جمله اظهارات و گزارشهای
کارشناسان حقوق بشر ،گزارش رویههای ویژه و اطالعات سازمانهای غیردولتی انجام
میشود(گلشن پژوه .)75:1388،این امر به خودی خود افزایش تعامالت بینالمللی در
چارچوب شورای حقوق بشر را بهدنبال خواهد داشت .تحقق اهداف ارتقایی و حمایتی
ارزیابی ادواری جهانی ،مستلزم مشارکت و حضور فعال سایر کشورها در این فرایند است.
مشارکت و تعامل کشورها در این رسیدگیها موجب میشود که کشورها خود را در برابر
جامعه جهانی مسؤول و پاسخگو بدانند .این ظرفیت ضمن افزایش تعامالت بینالمللی،
بستر الزم برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سطوح داخلی و بینالمللی را فراهم
خواهد نمود.
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افزایش مشارکت سازمانهای مردم نهاد
 .1جایگاه سازمانهای مردم نهاد

یکی از نکات مهم و قابل توجه در مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی ،نقش سازمانهای
غیردولتی بینالمللی و نمایندگان جوامع مدنی است .این سازمانها مطابق بند  Cپاراگراف
 18قطعنامه  5/1شورای حقوق بشر ،میتوانند بدون امکان اظهارنظر و ورود به مباحث ،در
جلسات بررسیهای ادواری حضور یابند .بنابراین ،مشارکت سازمانهای مردم نهاد (بهویژه
سازمان هایی که دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد هستند) در جلسات ارزیابی ادواری
حقوق بشری کشورها فزاینده است؛ بهطوری که بهتدریج به یکی از مهمترین ابزارهای
نظارتی در زمینه حقوق بشر تبدیل میشوند ( .)www.ohchr.org:2014/12/30این
سازمانها با ویژگیهای خاص خود که امکان فعالیت گسترده و منعطف را به آنها
می بخشد ،ضمن حساس نمودن افکار عمومی جهان ،به موارد نقض حقوق بشر در گوشه
و کنار جهان ،با تهیه گزارشهای ساالنه و موردی و حضور فعال و پرشور در سازمانهای
بین المللی حقوق بشری؛ از جمله شورای حقوق بشر ،بر تصمیمات این سازمانها تأثیر
میگذارند .بدیهی است دولتهای قدرتمند جهان نیز میکوشند که از این ظرفیت بزرگ،
به نفع خود بهره ببرند(میرعباسی ،پیشین.)85 :
 .2حیطه وظایف سازمانهای مردم نهاد
الف .قلمرو تأثیرگذاری

هرچند نقش سازمانهای مردم نهاد در سه دهه اخیر ،در همه حوزههای موضوعی بین-
المللی ،روند رو به رشدی داشته است؛ اما در حوزه حقوق بشر ،این امر از اواسط دهه 90
و پس از تصویب قطعنامه شماره 96/31شورای اقتصادی و اجتماعی ،شکل منسجمتری به-
خود گرفته است .پس از تشکیل شورای حقوق بشر و تنظیم و تدوین فرایند بررسی
ادواری جهانی ،شیوه و حوزه تأثیرگذاری سازمانهای غیردولتی در موضوعهای حقوق
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بشری ،بهیکباره با جهش عمدهای روبهرو شد .این امر از آنجا سرچشمه میگرفت که
اغلب تا پیش از آن ،سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی عام یا خاص بودهاند؛ اما در
دوران جدید همه سازمانهای غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی که در حوزهای دارای نظر
یا عالقه هستند(بدون توجه به اینکه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد،
مقام مشورتی داشته باشند یا خیر) میتوانند دیدگاههای خود را درخصوص موارد ادعایی
نقض حقوق بشر در یک کشور ،برای دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال نمایند و
انتظار درج این نظر را در گزارش نهایی ده صفحهای دفتر کمیساریا داشته باشند(گلشن
پژوه،پیشین .)21:این امر سبب شده تا درهنگام تهیه گزارش دورهای یک کشور ،طیف
وسیعی از گزارشهای سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد در اختیار دفتر کمیساریای عالی
حقوق بشر قرار گیرد و جامعیت بیشتری بر گزارشها مستولی گردد.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها سه دوره دوهفتهای در طول سال
جلسه دارد که در هر دوره ،گزارشهای  16کشور بررسی میشود و در نتیجه ،هر سال 48
کشور بررسیهای دورهای خود را به شورا ارائه داده و شورا آنها را بررسی میکند .تمامی
دیدگاه ها ،انتقادها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی سایر کشورها و همچنین ،نمایندگان
سازمان های غیردولتی ،در جریان بررسی گزارش یک کشور ،برای تدوین گزارش نهایی
شورا ،توسط اعضای سه نفره گردآوری شده و در گزارش نهایی خواهند آمد( Mc
.)Mahan,2010:210
ب .شیوه تأثیرگذاری

نظرها و دیدگاههای سازمان های مردم نهاد و سایر جوامع مدنی درخصوص وضعیت
حقوق بشر در یک کشور که به آن اشاره شد ،از طریق ایمیل برای کمیساریای عالی حقوق
بشر فرستاده میشود .این گزارشها باید کتبی ،حداکثر  5صفحه (در صورت اقدام انفرادی)
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و یا  10صفحه (در صورت گردهم آمدن تعداد زیادی از سازمانهای غیردولتی و انجام
اقدام جمعی درخصوص یک کشور) باشد(گلشن پژوه ،پیشین.)25،
همچنین ،الزم است نظرها پنج ماه پیش از جلسه بررسی گزارشهای دورهای کشور
مد نظر برای کمیساریا ارسال گردد .سازمانهای غیردولتی و نمایندگان جوامع مدنی در
جلسه بررسی گزارش یک کشور میتوانند با ارائه مطالب کتبی برای نمایندگان سایر
کشورها ،برگزاری کارگروههای اطالعرسانی درباره وضعیت حقوق بشر در یک کشور
خاص برای نمایندگان کشورهای دیگر ،البیهای پیش از اجالس گروه کاری برای تحت-
تأثیر قرار دادن کشورها و بسیاری از ابزارهای دیگر ،استفاده کنند .این محدودیتها در
اجالس مربوط به تصویب نهایی گزارش یک کشور وجود نداشته و سازمانهای غیردولتی
یا نهادهای ملی حقوق بشری میتوانند در مدت زمانی خاص به ارائه گزارش شفاهی خود،
له یا علیه کشو ری که در انتظار تایید نهایی گزارش یو .پی .آر خود است ،بپردازند و فضا
را تحتتأثیر مفاد بیانیههای خود قرار دهند(.)Mc Mahan,po.cit:225
ج .روشهای ایفای نقش سازمانهای مردم نهاد

سازمانهای غیردولتی درمجموع به پنج صورت میتوانند در جریان بررسیهای دورهای
حضور داشته ،ایفای نقش نمایند(میرعباسی،پیشین:)91:
.1

ارائه مشورتهای الزم به کشور تحت بررسی ،هنگام تهیه گزارش ملی؛

.2

ارائه اطالعات به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر برای تهیه اطالعات قابل

اعتماد در ارتباط با کشور مورد بررسی؛
.3

ارائه مشورت و تأثیرگذاری در نظرهای برخی کشورها ،بهمنظور طرح دیدگاههای

مورد نظر آنها درخصوص مسائل حقوق بشری کشور تحت بررسی ،بههنگام بررسی
وضعیت آن کشور در گروه کاری؛
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.4

انتشار گزارش نهایی در سطوح مورد نظر؛

.5

ارائه مشورت به کشورها بههنگام بررسی و تصویب نهایی گزارش کشور مورد

بررسی در اجالس شورای حقوق بشر.
 .3مراحل مشارکت سازمانهای مردم نهاد

مشارکت سازمانهای مردم نهاد در پنج مرحله ذیل قابل بررسی است(میرعباسی ،پیشین:
:)71
الف .پیش از گروه کاری بررسیکننده وضعیت کشورها :در این مرحله سازمانهای
مردمنهاد بهطور مشخص در دو زمینه ذیل میتوانند مشارکت داشته باشند:
 مشارکت در تهیه گزارش ملی نهادهای مبتنی بر معاهدات شورای حقوق بشر کهکشورها را تشویق و ترغیب میکند تا گزارش ملی خود به سازوکار ارزیابی ادواری جهانی
را از طریق مشارکت گسترده با دیگر طرفهای ذیربط؛ از جمله سازمانهای غیردولتی تهیه
کنند .لذا سازمانهای مردمنهاد میتوانند در امر تهیه گزارش ملی به دولتها کمک نمایند.
 ارائه گزارش مربوط به سازمانهای مردمنهاد.ب .درخالل بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها :سازمانهای غیردولتی هنگام
بررسی وضعیت کشورها ،تنها میتوانند حضور داشته باشند؛ ولی حق گرفتن میکروفون و
صحبت را نخواهند داشت.
ج .پس از بررسی کشورها و درخالل نشست گروه کاری :پس از رسیدگی به
وضعیت حقوق بشر کشورها ،سازمانهای غیردولتی میتوانند نشستهای ارزیابی برگزار و
چگونگی رسیدگی به وضعیت کشورها را بررسی کنند.
د .مشارکت در جلسه عمومی(تصویبکننده گزارش وضعیت کشورها) :بر اساس
قطعنامه  ، 5/1پیش از تصویب گزارش مربوط به وضعیت کشور مورد نظر توسط جلسه
عمومی ،سازمانهای غیردولتی میتوانند بیانیههای شفاهی خود را ارائه دهند .شایان ذکر
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است که پیش از تصویب گزارش کشورها 20 ،دقیقه به سخنرانی کشور مورد نظر و دیگر
کشورها تخصیص یافته و پس از آن 20 ،دقیقه به سخنرانی سازمانهای غیردولتی
اختصاص داده میشود .سازمانهای یادشده باید بیانیه کتبی خود را در کاغذ آرمدار سازمان
ملل متحد چاپ و بهصورت سند ارائه دهند .البته ،تأثیرگذاری این گونه بیانیهها از
بیانیههای شفاهی کمتر خواهد بود(گلشن پژوه،پیشین.)22:
هـ  .مشارکت سازمانهای مردمنهاد در مدت چهارسال زمان بین دو مرحله از
رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها :از آنجا که هدف از ارزیابی ادواری جهانی ،بهبود
وضعیت مسائل حقوق بشری کشورهاست ،قاعدتاً گزارش کشورها شامل توصیهها،
مشورتهای فنی ،و نی ز تعیین اهداف مورد نظر ،تا اجالس دوره بعدی ارزیابی ادواری
جهانی همان کشور است .در طی این دوران (که حدوداً  4سال است) نیز سازمانهای
غیردولتی در کمک به اجرای توصیههای مذکور و نیل به اهداف درنظر گرفته شده ،نقش
تعیین کنندهای خواهند داشت(.)Mc Mahan,po.cit:235
چنانکه گفته شد ،همه سازمانهای مردم نهاد؛ اعم از آنکه دارای صالحیت مشورتی
نزد شورای اقتصادی و اجتماعی بوده یا فاقد آن باشند ،میتوانند گزارشهای خود را به
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال نمایند و به روش مذکور ،پیش ،هنگام و پس از
اجالس ارزیابی ادواری کشورها حضوری فعال داشته باشند که این امر میتواند تأثیر
بسزایی بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولتها داشته باشد.
نتیجهگیری

همانگونه که در قطعنامه تشکیل شورای حقوق بشر ذکر شده ،فعالیتهای این شورا باید
در چارچوب اصول جهان شمولی ،بیطرفی ،انصاف ،برخورد غیرگزینشی ،گفتگوها و
همکاری سازنده بینالمللی درجهت ارتقا و حمایت از همه ابعاد حقوق بشر؛ از جمله حق
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توسعه انجام گیرد .بههمین منظور ،شورا سازوکارهای جدید حمایتی و ارتقایی را در درون
خود به وجود آورده است .از جمله این سازوکارها میتوان به مکانیسم «ارزیابی ادواری
جهانی» اشاره نمود که بهعنـوان عامـلی کلیدی در شورا بهحساب میآید .هدف از این
سازوکار ،ارتقا و احترام عمیق به حقـوق بشـر از طریق نظارت و بررسی عملکرد حقوق
بشری همه کشـورهاسـت.
برخالف کمیسیون سابق حقوق بشر ،در این سازوکار وضعیت حقوق بشر همه
کشورها ی جهان رسیدگی شده و از طرفی ،همه کشـورها قادر خواهند بود به وضعیت
حقوق بشر کشورهای تحت بررسـی ،انتقـادها ،راهکارها و توصـیههایی را برای رفع
مشکالت حقوق بشری آنها ارائه نمایند .از طرف دیگر ،نظارت و ارتقای حقوق بشری
مبتنی بر همکاری و تعامل ،افزایش مشارکت دولتها ،افزایش مشارکت سازمانهای مردم-
نهاد ،فراگیری ابعاد مختلف حقوق بشری در بررسیها ،ارتقای همکاریهای بینالمللی و
برابری کشورها در ارزیابی مسائل حقوق بشری ،بهخـودی خـود افـزایش مشارکت و
همکاریهای بینالمللی را بهمنظور احترام به ارتقای حقوق بشر و حمایـت از آن در
چارچوب شورای حقوق بشر ،بهدنبال داشته است.
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عوامل مؤثر در رویکرد روسیه به برنامه هستهای ایران؛
از نیروگاه بوشهر تا برجام
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الهه کوالیی ،1هادی زرگری

2

تاریخ دریافت1396 .11 .03:
تاریخ پذیرش1397 .04 .20 :
چکیده
روسیه یکی از بازیگران مؤثر در روند فنی و سیاسی برنامه هستهای ایران بوده است؛ اما دیدگاههای یکسانی نسبت به
رویکرد آن وجود ندارد .بهمنظور ارزیابی این دیدگاهها ،پرسش این پژوهش این است که عامل یا عوامل مؤثر در
شکل دهی به رویکرد و رفتارهای فنی و سیاسی روسیه به برنامه هستهای کشورمان چیست؟ در پاسخ به پرسش فوق ،این
فرضیه مطرح است که رویکرد مسکو را باید در قالب کالن سیاست خارجی آن و در رابطه با نقشهای جهانی ،منطقهای و
هستهای سیاست خارجی روسیه ،متأثر از گفتمان های هویتی این کشور ارزیابی کرد .در این زمینه ،کوشش مسکو برای
ایفای نقشهای جهانی و منطقهای و آیین هستهای این کشور ،در کنار عوامل اقتصادی و بینالمللی در دورههای زمانی
مختلف در کنار هم ،تأثیرگذاری متفاوتی در چارچوب گفتمانهای هویتی در گذر زمان ،در شکلدهی به رویکرد روسیه
به برنامه هسته ای ایران و سطح همکاری یا همسویی فنی و سیاسی با آن داشتهاند .لذا تاکید صرف بر عوامل اقتصادی یا
بینالمللی ،نهتنها به تقلیلگرایی منجر می شود؛ بلکه تغییر در مواضع و رفتارهای روسیه را نیز تبیین نمیکند .این پژوهش
برای بررسی فرضیه خود از روش توصیفی -تحلیلی و نیز استفاده از منابع کتابخانهای و مصاحبه بهره برده است.
واژههای کلیدی :سیاست خارجی روسیه ،برنامه هستهای ایران ،گفتمانهای هویتی روسیه ،عوامل اقتصادی ،عوامل
بینالمللی ،نقش سیاست خارجی

مقدمه

برنامه هستهای ایران و روندهای فنی و سیاسی آن ،یکی از مهمترین موضوعهای سیاست
خارجی کشورمان در  15سال گذشته بوده است .آنچه بر حساسیت این موضوع افزوده،
این نکته است که اهمیت این موضوع به سیاست خارجی ایران محدود نشده و پرونده
هستهای ایران به یکی از موضوعهای مورد توجه سیاست خارجی قدرتهای بزرگ تبدیل
شده است .عالوه بر این ،نحوه عملکرد و مواضع این قدرتها نیز بر سرنوشت برنامه
هستهای کشورمان تاثیرگذار بوده است .لذا شناخت و درک سیاست خارجی این قدرتها،
 .1استاد دانشگاه تهران
( .2نویسنده مسؤول) ،دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران zargari_hadi@ut.ac.ir
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اهمیت قابل توجهی در بررسی روند پرونده هستهای ایران و سرنوشت این برنامه دارد.
روسیه یکی از بازیگران مهم در این رابطه محسوب میشود که به واسطه عضویت در
شورای امنیت و حضور در مذاکرات هستهای ،تأثیراتی در روند برنامه هستهای کشورمان
داشته است؛ اما آنچه ضرورت درک مواضع روسیه و عوامل مؤثر در شکلدهی به رویکرد
آن را مهمتر کرده است ،به همکاریهای فنی این کشور با جمهوری اسالمی ایران در حوزه
هستهای برمی گردد .با توجه به اهمیت شناخت رویکرد روسیه و عوامل مؤثر در شکلدهی
به آن ،تاکنون پژوهش های مختلفی در این مورد صورت گرفته و هر یک بر عوامل متفاوتی
در رابطه با رویکرد روسیه نسبت به برنامه هستهای ایران از آغاز دهه  1990میالدی تا زمان
کسب توافق هستهای (برجام) در سال  )1394( 2015تاکید داشتهاند .عوامل اقتصادی و
عناصر موجود در سطح بینالمللی یا کنشگران ثالث ،مهمترین عوامل مورد تاکید اغلب
پژوهشهای صورت گرفته در این رابطه بودهاند.
با آنکه هر یک از این آثار بر یکی از عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه در
موضوع هستهای ایران تاکید داشتهاند ،از دیدگاه نگارندگان این نوشتار ،تأکید صرف بر
یکی از این عوامل نه تنها شناخت جامعی از عوامل شکلدهنده به رویکرد روسیه در قبال
برنامه هسته ای ایران ارائه نداده است؛ بلکه توان تبیین تغییرات در مواضع و رفتارهای
روسیه نسبت به این موضوع را نیز نداشته است .لذا این پژوهش با هدف درنظرداشتن همه
عوامل مادی و غیرمادی در سطوح مختلف داخلی روسیه ،منطقهای و بینالمللی مؤثر بر
رویکرد روسیه و با تکیه بر چارچوب نظری سازهانگاری در پی شناخت عوامل مؤثر در
رویکرد روسیه بر مبنای گفتمانهای هویتی غالب در این کشور و تأثیر این گفتمانها بر
سیاست خارجی این کشور است؛ بهطوری که هر یک از گفتمانهای هویتی غالب در
روسیه در گذر زمان با تعریف نقشهایی برای سیاست خارجی روسیه و متعاقب آن
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تعریف منافع این کشور ،چارچوبهای سیاست این کشور در قبال ایران و موضوعهای
مرتبط با آن را شکل دادهاند.
شایان ذکر است در این پژوهش از گردآوری دادهها با منابع کتابخانهای و اینترنتی
همراه با مصاحبه استفاده شده و پس از جمعآوری دادهها نیز از روش توصیفی -تحلیلی
برای تجزیه و تحلیل آنها بهرهبرداری شده است.
چارچوب نظری

سه مشخصه اصلی نظریه سازهانگاری که به ایجاد رویکردی میانی بین رهیافتهای نظری
تبیینگرا 1و انعکاسی 2در تحلیل موضوعهای سیاست بینالملل و سیاست خارجی منجر
شده ،عبارتند از :تاکید بر اهمیت ساختارهای هنجاری و معنایی در کنار عوامل مادی ،توجه
به نقش هویت در شکل دادن به کنش سیاسی و در نهایت ،توجه به رابطه متقابل ساختار و
کارگزار (برچیل و دیگران .)273 :1391 ،سازهانگاران بهمنظور پرهیز از تقلیلگرایی در
تحلیل و فهم مسائل بر این مشخصهها تاکید دارند و بهخصوص با درنظرگرفتن عنصر
هویتی توانستهاند مسائلی نظیر علل تغییر در سیاست خارجی کشورها در طول زمان را
نسبتاً تبیین و تحلیل کنند.
اصل نخست نظریهپردازان سازهانگار در تحلیل سیاست خارجی ،تاکید بر عدم
یکپارچگی دولت بهعنوان یک بازیگر است .این رویکرد نظری برای تحلیل سیاست
خارجی معتقد است که دولتها همواره هویت منسجم و ثابتی ندارند و هویت آنها تحت
تأثیر مؤلفههای متعدد داخلی و خارجی نظیر ساخت اجتماعی داخل ،ماهیت گروههای
داخلی ،ارتباط جامعه و دولت و بازیگران خارجی در کنار ماهیت نوع نظام بینالمللی

1. Explanatory
2. Reflective
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متحول می شود .با توجه به این تاکید بر سیالیت هویت بازیگران دولتی ،میتوان گفت با
تغییر عناصر هویتی دولتها ،ممکن است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی آنها نیز
باشیم؛ چون هویت دولتها را الهامبخش چگونگی تعیین منافع ملی و در نهایت ،رفتار
سیاست خارجی آنها میدانند(.)Borozna, 2008: 7
هرچند عواملی مانند تاریخ یک کشور ،جغرافیا ،قومیت ،مذهب و نوع نظام سیاسی
را عناصر اصلی شکلدهنده به هویت دولتها معرفی میکنند؛ اما عوامل دیگری نظیر
متغیرهای فردی حاکمان و گفتمانهای سیاسی حاکم در جامعه و گروههای سیاسی نیز در
شکلگیری نوع هویت تأثیرگذارند .همانطور که «الکساندر ونت» معتقد است« ،هویتها
بنیان منافع هستند» ؛ پس برای تحلیل منافع یک کشور در راستای ارائه شناختی کلی از
سیاست خارجی آن ،توجه به نوع گفتمان هویتی غالب در نتیجه فرایند و عوامل فوق امری
حیاتی است؛ زیرا با توجه به عوامل تاثیرگذار در شکلگیری یک هویت غالب و آگاهی از
ابعاد آن ،میتوان منافع آن دولت و اولویتهای سیاست خارجی آن را درک کرد .عالوه بر
این ،تغییرات احتمالی در سیاست خارجی آن دولت و یا رفتارهای متناقض آن نیز قابل فهم
خواهد بود (مشیرزاده.)353-352 :1386 ،
با وجود شناسایی انواع مختلفی از هویت در نظر سازهانگاران؛ از جمله هویتهای
نوعی ،حقوقی ،جمعی و نقشی ،آنچه در این نوشتار بیشتر مورد توجه قرار دارد ،هویت
نقشی بازیگران است .هر دولت دارای یک هویت نقشی است که نه تنها ذاتی نبوده؛ بلکه
در تعامل با بازیگران دیگر در سطح داخلی و بیرونی مطرح میشود؛ بدین شکل که تحت
تاثیر نوع هویت یا گفتمان هویتی غالب ،هر کشور نقش یا نقشهایی برای سیاست خارجی
خود ترسیم میکند که ملهم از مؤلفه های هویتی ،به وضعیتی اشاره دارد که در آن قرار دارد
یا در پی کسب آن وضعیت و نقش است .در این رابطه ونت نیز معتقد است هر دولت در
ساختار اجتماعی و در تعامل با دیگر بازیگران ،دارای یک نقش یا هویت نقشی است و با
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تکیه بر این هویت نقشی است که میتوان رابطه میان هویت ملی و منافع ملی (و متعاقب
آن رفتار سیاست خارجی) را تحلیل کرد؛ بهطوری که نوع گفتمان هویتی غالب ،نقشهایی
برای سیاست خارجی یک بازیگر تعریف میکند و این نقشها منافع ،اولویتها و در
نهایت ،رفتار بازیگران را در قبال دیگران تعیین میکند (شجاع و دیگران.)27-19 :1392 ،
سیاست خارجی روسیه در قبال ایران

سیاست خارجی روسیه در قبال ایران همانند چارچوب و محورهای کلی سیاست خارجی
این کشور تحت تاثیر تغییرات در گفتمانهای هویتی غالب در روسیه و برداشتهای
نخبگان این کشور از ایران قرار داشته است .هرچند به دالیلی نظیر نزدیکی جغرافیایی یا
موضوعهای سیاسی ،عنصر ژئوپلیتیک همواره عامل مهمی در شکلدهی به روابط روسیه و
ایران بوده است؛ اما با توجه به روند تعامالت دو کشور طی چند دهه اخیر مشاهده میکنیم
که غالب شدن هر ی ک از رویکردهای هویتی در روسیه ،با پیامدهایی در روابط این کشور
با ایران همراه شده است .درحالی که در دوران گفتمان آتالنتیکگرایی ایران جایگاه مهمی
در سیاست خارجی روسیه نداشت ،در دوره اوراسیاگرایان نوع نگاه به ایران تغییر کرد و
با افزایش اهمیت ایران در سیاست خارجی این کشور ،شاهد گسترش روابط روسیه با
ایران بودهایم (کوالیی.)75-73 :1385 ،
محورهای اصلی شکلدهنده به سیاست خارجی روسیه در قبال ایران ،عالوه بر
تاثیرگذاری مؤلفه های هویتی به مسائلی نظیر عامل جغرافیا ،برتری مسائل سیاسی و امنیتی
نسبت به مسائل اقتصادی و در نهایت ،دخالت و تاثیرگذاری بازیگر ثالث
برمیگردد(جعفری و میرجاللی .)17-13 :1389 ،نزدیکی جغرافیایی روسیه و ایران در
مسائلی مانند تحوالت آسیای مرکزی و قفقاز یا خطر نفوذ افراطگرایی از خاورمیانه به
روسیه ،دغدغه های امنیتی دو کشور را به هم پیوند داده و این موضوع عنصر مهمی در
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کیفیت روابط دو طرف بهخصوص تغییر نگاه روسیه به ایران بوده است؛ اما محور دیگر در
شکلدهی به سیاستهای روسیه در مورد ایران ،دخالت و تاثیرگذاری کشور ثالث یا
قدرتهای بزرگ دیگر است .این امر هم به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم و بهواسطه
تغییرات در برداشتهای هویتی در روسیه در جریان تعامل با غرب خود را نشان داده
است؛ بهگونه ای که در شرایطی که روسیه روابط مناسبی با غرب داشته ،از اهمیت جایگاه
ایران در سیاست خارجی این کشور کاسته شده است .در شرایطی نیز روسیه ناچار به
کاستن از روابط خود با ایران در پی فشار غرب شده است(.)Белоглазов, 2016
با وجود روابط اندک روسیه با ایران در دهه  90میالدی متأثر از سلطه غربگرایان،
با به قدرت رسیدن اوراسیاگرایان ،روابط روسیه و ایران افزایش یافت .در این دوره ،ضمن
همکاری طرفین در موضوعهایی مانند مقابله با نفوذ غرب در منطقه ،روسیه به افزایش
همکاری در حوزه هستهای با ایران متمایل شد و در مقابل اتهامات امریکا در این رابطه
اعالم کرد ،فعالیت های ایران و همکاری با آن در چارچوب پیمان منع گسترش سالحهای
هستهای قرار دارد .در این دوره زمانی ،برداشتهای روسیه از برنامه هستهای ایران با ادراک
و مواضع امریکا متفاوت بود (کوالیی و سلطانینژاد.)112 :1393 ،
در دهه اخیر ،سیاست خارجی روسیه در قبال ایران را میتوان کوششی برای ایجاد
تعادل میان دو وضعیت همکاری با ایران و تامین نیازهای تسلیحاتی و استراتژیک آن و
همچنین ،همکاری با غرب در کنترل قدرت ایران و فشار بر آن توصیف کرد .روسیه با
اتخاذ رویکرد دوگانه «کنترلی و تعدیلی» کوشیده است ضمن کنترل هرگونه افزایش قدرت
ایران ،فشارهای غرب علیه تهران را نیز در جهت منافع خود تعدیل نماید (موالیی و
زرگری .)109 :1395 :سیاست خارجی روسیه تحت تأثیر عوامل مختلفی در پی ایجاد
توازن میان دو وضعیت فوق قرار دارد؛ بهطوری که از یک طرف ضمن همکاری با ایران با
درخواست های آن برای تسلیحات پیشرفته و فناوری نظامی مخالفت کرده و مانند مورد
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اس 300-اگر تعهدی نیز در این رابطه به ایران داشت ،آن را به شکل مطلوب اجرایی
نکرده اند؛ از طرف دیگر و بر خالف فشارهای غرب خواستار حفظ تعامالت با ایران در
حوزههای مختلف؛ از جمله تداوم همکاری هستهای بودهاند .همچنین ،درحالی که با
نگرانی از تبدیل شدن ایران به یک رقیب منطقهای یا هستهای مخالف افزایش قدرت آن؛
بهخصوص در حوزه هستهای بودهاند ،حمله نظامی غرب علیه ایران را نیز به دالیل نتایج
آن مخالف من افع خود تصور کرده و سعی بر تعدیل فشارهای غرب داشتهاند ( &Trenin

.)Malashenko, 2010: 21-22
این امر به خوبی در دیدگاه «دیمیتری ترنین» 1محقق روس نمایان است .وی معتقد
است:
«دیدگاه مسکو این است که یک ایران پرقدرت میتواند روسیه را با تهدیدهایی مواجه کند.
ایران بهعنوان دومین دارنده ذخایر گاز پس از روسیه ،یک رقیب بالقوه برای بازار انرژی
روسیه است و یک ایران هستهای نیز میتواند سلطه روسها بر آسیای مرکزی و قفقاز را
دچار مشکالتی کند . ...با وجود این نگرانیها در میان نخبگان سیاسی روسیه در مورد
افزایش قدرت ایران ،روسیه تمایلی به تضعیف ایران نیز ندارد؛ زیرا یک ایران ضعیف با
پیامدهای امنیتی برای روسیه مانند بیثباتی در منطقه همراه خواهدبود .به همین دلیل است
که روسیه همواره مخالف هرگونه حمله یا عملیات نظامی علیه ایران است» ( &Trenin

.)Malashenko, 2010: 7-8
طی چند سال اخیر و با تشدید بحران در اوکراین و بهخصوص سوریه ،رویکرد مسکو به
تهران پیچیده تر شده است؛ زیرا در شرایطی که روسیه تحت تحریم غرب قرار دارد و
نگران از دست رفتن حوزه نفوذ سنتی خود در سوریه است ،اشتراک منافع مسکو با تهران،
به نزدیکی بیشتر دو طرف منجر شده است؛ زیرا مسکو ضمن کوشش برای نقشآفرینی در

1. Dmitri Trenin
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بحرانهای مختلف بهعنوان قدرتی جهانی ،میکوشد با همکاری با بازیگرانی مانند ایران به
پیشبرد منافع و نقشهای خود بپردازد .لذا با توجه به چنین شرایطی و درنظر داشتن
مشکالت اقتصادی روسیه در دوران تحریم ،شاهد افزایش تعامالت روسیه با ایران در
حوزههای اقتصادی ،سیاسی و منطقهای بودهایم(.)Белоглазов, 2016
همانطور که مؤلفههای فوق نشان میدهد ،تحلیل رفتارهای روسیه در قبال ایران بر
مبنای انگیزههای اقتصادی ،تاثیرگذاری عنصر خارجی یا ژئواستراتژیک ناکافی است؛ چون
به تاثیر عوامل غیرمادی؛ بهخصوص برداشتهای نخبگان روسی از ایران توجه ندارد؛ زیرا
رفتارهای سیاست خارجی روسیه تحت تأثیر نقشهای ترسیم شده برای سیاست خارجی
این کشور؛ از جمله نقشهای قدرت بزرگ جهانی ،ابرقدرت منطقهای و ابرقدرت هستهای
که برآمده از برداشتهای نخبگان سیاسی و فکری آن در مورد جایگاه روسیه در جهان و
منطقه هستند ،قراردارد؛ بهطوریکه روسیه میکوشد سیاستی در قبال ایران و مسائل آن
اتخاذ کند که همسو با ایفای چنین نقشهایی باشد .درواقع ،تصور نخبگان سیاسی روسیه
از جایگاه و نقش این کشور و تاثیر تقویت یا تضعیف قدرت ایران بر کیفیت ایفای این
نقش های روسیه به رویکرد دو وجهی آنها نسبت به ایران شکل داده است( Omelicheva,

.)2012: 341-342
با توجه به شمای کلی سیاست خارجی روسیه در قبال ایران ،اولویتها و نگرانی-
های نخبگان حاکم در مسکو در رابطه با موضوع هستهای ایران و چگونگی مدیریت آن را
باید در قالب این محورها ارزیابی کرد :دکترین هستهای روسیه و برنامه هستهای ایران ،تاثیر
سرنوشت برنامه هستهای ایران بر هژمونی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز ،غربگرایی
احتمالی ایران و تعدیل فشارها علیه ایران(موالیی و زرگری.)115-112 :1395 ،
روند همکاری هستهای روسیه با ایران
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اساس تعامل ایران و روسیه در حوزه هستهای به قرار زیر بوده است:
 توافق در استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلح آمیز در  17اوت 1992؛ قرارداد برای اتمام ساخت نیروگاه بوشهر برای اولین بار که توسط نمایندگان انرژی اتمیدر سال  1995دو کشور به امضا رسید؛
 پروتکلی از مذاکرات «میخایلف» 1وزیر انرژی اتمی فدراسیون روسیه ،و معاون رئیسجمهور ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ،دکتر رضا امراللهی در  8ژانویه 1995؛
 امضای توافقنامه تکمیلی در بهار  1998طی سفر «والدیمیر بولگانف» ،2معاون نخست وزیرروسیه به ایران ()Санаи, 2007؛
 توافقنامه بین دولتی در زمینه همکاری تجارت و اقتصاد در  14آوریل 1997؛ پیمان همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران در  12مارس 2001(.)Шкваря, 2014
از آغاز برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران در دهه  ،1990به دلیل امتناع کشورهای
اروپایی و غربی در همکاری هستهای با ایران ،مقامات وقت کشورمان برای پیشبرد برنامه
هستهای ،همکاریهایی را با روسیه آغاز کردند که عمدتاً به ساخت نیروگاه اختصاص
داشت .روسیه نخست ین توافقنامه ساخت نیروگاه اتمی و همکاری در عرصه استفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای را در سال  1992با ایران امضا کرد .متعاقب این همکاری ،در
سال  1995نیز قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به ارزش  800میلیون دالر بین دو
کشور به امضا رسید(کرمی.)147 :1388 ،
در ادامه روند همکاریها ،در نوامبر سال « ،1998یوگنی آدامف» ،3وزیر انرژی اتمی
وقت روسیه با سفر به ایران و پس از دیدار از پروژه بوشهر موافقتنامه همکاری تخصصی
1. Mikhailov
2. Vladimir Bolganov
3. Yevgeny Adamov
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روسیه با ایران را به امضا رساند و طبق آن قرار شد طرح بوشهر تا سال  2003تکمیل شود.
بهمنظور اجرای همکاری های فنی میان طرفین نیز حدود دو هزار کارشناس روس حضور
داشتند و حدود  300شرکت فنی مختلف از این کشور نیز در مراحل مختلف تکمیل این
نیروگاه مشارکت کردهاند .هرچند این طرح در موعد مقرر از سوی روسها اجرایی نشد؛
اما زمینه پیوند روسیه با برنامه هستهای ایران را فراهم کرد و با گذشت بیش از دو دهه،
همکاری دو طرف در این زمینه همچنان ادامه دارد(.)Гришин, 2016
اسناد ،تفاهمنامهها و قراردادهایی در رابطه با جزئیات تکمیل و نحوه آغاز فعالیت
نیروگاه بوشهر مانند توافقنامه در مورد چگونگی تامین سوخت از طرف روسیه و تبادل آن
برای نیروگاه بوشهر میان طرفین به امضا رسیده است؛ اما سه توافق فوق در دهه 1990
اسناد پایهای و آغازین همکاریهای هستهای روسیه با ایران هستند که سنگ بنای این
همکاریها نیز محسوب میشوند(سنایی .)16 :1387 ،طی سالهای اخیر نیز اسناد مهم
دیگری در مورد همکاریهای جدید برای ساخت نیروگاههای دیگر میان طرفین امضا شده
است که واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر از جمله آنها محسوب میشود.
تصمیم دولت وقت روسیه برای آغاز همکاری هستهای با ایران با مخالفتهای
جدی در روسیه مواجه شد و مخالفان همکاری هستهای با ایران ،که عمدتاً از نخبگان
غربگرا بودند ،همکاری هستهای با ایران را با منافع روسیه مغایر میدانستند؛ ولی موافقان
این امر عالوه بر منافع اقتصادی حاصل از این همکاری ،بر کنترل برنامه هستهای ایران از
سوی روسیه و «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» 1در صورت همکاری مسکو و تهران تاکید
داشتند .موافقان این امر برخی نگرانیها در مورد احتمال هستهای شدن ایران و دستیابی آن
به سالح اتمی با توجه به پیامدهای آن برای مسکو را بیمورد توصیف میکردند؛ زیرا
معتقد بودند درصورت تداوم همکاریهای فنی روسیه ،احتمال نظارت بیشتری بر فعالیت-
1. International Atomic Energy Agency
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های ایران وجود خواهد داشت .عالوه بر منافع اقتصادی و نظارت بر فعالیتهای هستهای
ایران ،اجرای چنین قراردادی در بهبود چهره قدرت هستهای روسیه که با انفجار هستهای
چرنوبیل ضربه شدیدی دیده بود ،کمک میکرد(کوالیی.)82 :1385 ،
با انتشار گزارشهایی درخصوص برنامه هستهای ایران در سال 2002م1381/ش .و
تشدید تبلیغات علیه تهران ،فشار بر دولت روسیه در داخل و خارج از این کشور افزایش
یافت .مخالفان همکاری هستهای با ایران نیز از این فرصت استفاده کرده ،از رویکرد دولت
پوتین در همکاری با ایران انتقاد کردند .همچنین ،پس از رفع تعلیق از سوی ایران در
اجالس شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،قطعنامه شدیداللحنی علیه کشورمان
تصویب شد که روسیه نیز با آن همراه شد .در این راستا ،هرچند روسیه منافع زیادی در
نتیجه همکاری هستهای با ایران کسب میکرد؛ اما مجموعهای از عوامل نظیر فشار غرب،
محیط داخلی ایران و روسیه و رویکرد کلی سیاست خارجی روسیه در رابطه با نگرانی آن
از نقشهای مدنظر رهبران و نخبگان روسی؛ از جمله ابرقدرت هستهای و منطقهای ،به
همراهی نسبی روسیه با فشارها علیه ایران و کاستن از سطح و سرعت همکاری با ایران در
حوزه هستهای منجر شد(کوالیی)84-83 :1385 ،؛ بهطوری که تعهدات خود در قبال ایران
را در موعد مقرر اجرا نکرد .دالیل تأخیر در ساخت نیروگاه هستهای بوشهر بهطورکلی به
سه دسته علل فنی ،علل اقتصادی و علل سیاسی قابل تقسیم است(شوری.)77 :1388 ،
موضوع مهم دیگر در مورد همکاریهای فنی دو طرف به طرحهای پیشنهادی
روسیه برای تداوم همکاریها و یافتن راهحل برای پایان دادن به اختالفات در مورد برنامه
هستهای ایران برمیگردد .از آنجا که غنیسازی و پسماند سوخت از مهمترین ابعاد
اختالفات میان طرفین بود ،در این شرایط روسیه پیشنهاد غنیسازی اورانیوم در خاک
روسیه در قالب یک شرکت سهامی ایران و روسیه را به ایران اعالم کرد؛ اما ایران به دلیل
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عدم تامین اهداف و منافع خود ،با این طرح روسیه موافقت نکرد و این واکنش تهران،
نارضایتی مسکو و کندتر شدن همکاریها را درپی داشت(پریماکوف.)193 :1391 ،
با آغاز دور جدید مذاکرات هستهای و متعاقب آن ،افزایش امیدها نسبت به احتمال
موفقیت آن در سال  ،2014شاهد مجموعه اقدامات و تعامالتی میان مقامات روسی و
ایرانی بودیم که به آغاز گفتگوها برای افزایش سطح همکاریها و طرحهای جدید در
حوزه هستهای مانند مذاکرات ساخت نیروگاههای جدید از سوی روسیه برای ایران منجر
شد .این همکاریها در زمینه ساخت نیروگاه و خرید و فروش تولیدات و تجهیزات
هستهای در دوره پس از برجام وارد مرحله اجرایی شدند(.)Kozhanov, 2015: 14-15
تأثیر و جایگاه عوامل اقتصادی

وابستگی اقتصادی متقابل ،یکی از مهمترین عواملی است که میتواند در میزان همکاری
کشورها نقش قابل توجهی ایفا کند .همکاریها و تعامالت اقتصادی روسیه با ایران در
بخش های مختلفی نظیر روابط بازرگانی و تجاری ،همکاری در حوزه انرژی؛ اعم از نفت و
گاز و هسته ای و فروش تسلیحات طی چند دهه اخیر در سطوح مختلف نوسان داشته
است .درحالی که در سال  1991و پیش از سقوط شوروی ،حجم روابط بازرگانی شوروی
با ایران به میزان یک میلیارد و  400میلیون دالر رسیده بود ،با سقوط شوروی و به قدرت
رسیدن آتالنتیک گرایان حجم روابط تجاری دو طرف به شدت کاهش یافت .با به قدرت
رسیدن اوراسیاگرایان و کاهش غربگرایی در سیاست خارجی روسیه ،بار دیگر روابط
اقتصادی روسیه با ایران رشد کرد .این افزایش حجم روابط بازرگانی در دوران پوتین نیز
تداوم داشت و در سال  2000از حدود  700میلیون دالر ،به مرز یک میلیارد دالر در سال
 2001رسید .پس از قرارداد همکاریهای  10ساله میان دو کشور ،حجم روابط تجاری نیز
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گسترش یافت و در سال  2005روسیه به هفتمین شریک تجاری ایران تبدیل شد که حدود
 5درصد از واردات به ایران را تامین میکرد (کرمی.)115 :1389 ،
جدول  .1روابط تجاری روسیه با ایران از سال  1991تا (2005ارزش به میلیون دالر)
سال

1991

1992

1995

2000

2001

2005

حجم روابط تجاری

1400

723

200

700

1000

1950
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در دوره دوم ریاستجمهوری پوتین ،تعامالت تجاری مسکو با تهران رشد بیشتری
داشت؛ اما دوران اوج همکاریهای اقتصادی روسیه با ایران از سال  2008تا  2011را
شامل میشود که به بیش از  3میلیارد و  700میلیون دالر رسید .این میزان تجارت بین دو
کشور هر چند در سال  2012نیز نسبتاً پایدار ماند ()Kozhanov, 2012: 20؛ اما پس از
سال  2012بهدلیل اجرایی شدن همه تحریمها علیه تهران ،شاهد افت حجم تجارت بین دو
کشور به کمتر از یک میلیارد در سال  2015بودهایم.
جدول .2روابط تجاری روسیه با ایران طی یک دهه اخیر (ارزش به میلیون دالر)
سال

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

حجم

2145

3315

3690

3060

3651

3753

2097

1183

953

772

2023

روابط
تجاری
صادرات

1905

2965

3288

2846

3279

3401

1902

688

669

560

1723

روسیه به
ایران
واردات
روسیه از
ایران

240

349

401

213

271

352

428

396

284

212

300
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توازن

1665

2616

2886

2633

3108

3050

1474

391

385

348

1423

تجاری
برای
روسیه
منبع :سازمان توسعه تجارت و گمرک ج .ا .ایران

همانطور که جدول آمار روابط تجاری دو طرف نشان میدهد ،با بهبود روابط
سیاسی ،زمینه برای همکاری اقتصادی فراهم شد .در تحلیل روابط تجاری روسیه با ایران،
همچنین باید توجه داشت که ایران در اجناس و موضوعهای راهبردی نظیر صنعت هسته-
ای و تسلیحات نظامی ،به واردات از روسیه وابسته است و این امر پیامدهای اقتصادی و
سیاسی مثبتی برای روسیه داشته است .موضوع دیگر ،اهمیت اندک ایران در تجارت
خارجی روسیه است .درحالی که روسیه در بین سالهای  2010تا  2015بهطور میانگین
حدود  270میلیارد دالر واردات داشته است (عسگریان ،)113 :1394 ،ایران در بهترین
زمان کمتر از نیم میلیارد دالر به روسیه صادرات داشته است؛ برای مثال ،سهم ایران در
حجم بازرگانی خارجی روسیه در سال  2012میالدی  0/47درصد؛ یعنی کمتر از 0/5
درصد بود .این امر از این نظر که پیامدهای منفی کاستن روابط با ایران را برای مسکو
کاهش میدهد ،دارای اهمیت است(.)Ivanov and others, 2014: 13
بحث انرژی ،مسأله مهم دیگر روابط روسیه و ایران است .روابط دو کشور در حوزه
نفت و گاز شامل ابعاد رقابتی ،همسویی منافع و همکاری میشود .با وجود ظرفیتهای
متعدد در گسترش روابط تجاری میان روسیه و ایران ،این مبادالت هنوز به میزانی که به
وابستگی متقابل دو طرف منجر شود ،نرسیده است.
با توجه به آمارهای روابط تجاری دو کشور در گذر زمان ،میتوان گفت عنصر
اقتصاد در یک دوره عامل مهمی در شکلدهی به گسترش روابط روسیه با ایران بهطور کلی
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و آغاز همکاری هستهای بهطور خاص بوده است .در مورد اهمیت مباحث اقتصادی در
رابطه با رویکرد کلی مسکو نسبت به برنامه هستهای تهران ،باید اشاره کرد که این موضوع
صرف نظر از مسائل سیاسی یا امنیتی ،با مزایای اقتصادی برای روسیه همراه بوده و هدف و
انگیزه اصلی روسیه در آغاز همکایها با ایران علیرغم فشارهای غربی نیز پیامدهای
اقتصادی این موضوع برای روسیه بوده است؛ برای مثال ،این همکاری با درآمدها و
پیامدهای مالی قابل توجهی برای روسیه در حوزههای ساخت زیرساختها و نیروگاههای
هستهای در ایران ،درگیر کردن شرکتهای تخصصی روسی در این پروژهها و کسب درآمد
ارزی ،استفاده از توان متخصصان هستهای روسیه ،و مبادله سوخت و پسماندهای سوخت
هستهای همراه بوده است.
با وجود نقش عنصر اقتصاد در شکلگیری رویکرد سیاست خارجی روسیه در قبال
ایران و در موضوع هستهای بهطور اخص طی  25سال اخیر ،این عنصر تنها در مراحل
آغازین شکلگیری همکاریها در این حوزه؛ یعنی دهه  1990نقش تعیین کننده را داشته و
انگیزه اصلی نخبگان روسیه بوده است و در دورههای بعد از اهمیت و وزن آن کاسته شده
است .هرچند همانطور که نوسان در آمارهای تجاری نشان داد ،در این دوره ابتدایی نیز
عنصر اقتصاد در چارچوب تغییر گفتمانها امکان ایفای نقش و تأثیرگذاری یافته و تغییر
گفتمانها و چرخش رویکرد غالب در سیاست خارجی روسیه باعث افزایش اهمیت
اقتصادی یا سیاسی همکاری با ایران برای روسیه شده است .درواقع ،همکاریهای
اقتصادی مسکو با تهران همانند و همزمان با همکاری هستهای تغییر کرده و علل این امر
نبوده است؛ بلکه هر دو معلول مسائل دیگر بودهاند .در اوایل دهه  1990غربگرایی به
کاهش شدید روابط اقتصادی منجر شد؛ اما از اواخر دهه  1990و تأثیرگذاری
اوراسیاگرایی ،شاهد تغییر این روند بودهایم( .)Kolaee, 2008: 6این نکته نیز شایان توجه
است که توسعه برنامه هستهای ایران ،عالوه بر اینکه ایران را در این زمینه به روسیه وابسته
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کرده ،سبب کسب پرستیژ سیاسی در سطح بینالملل برای روسیه و ورود این کشور به بازار
هستهای جهان شده است(.)Aras & ozbay,2008: 52
ارزیابی نقش عناصر بینالملل یا عامل سوم

یکی از گزارههای مفهومی که با بررسی تاریخ طوالنی روابط روسیه و ایران بهدست میآید،
این مسأ له است که این روابط ،تعاملی فراتر از روابط دوجانبه و مستقیم است؛ زیرا روابط
روسیه و ایران هیچگاه منحصر به روابط تهران و مسکو نبوده و بهخصوص در برخی
موضوعها مانند هستهای یا نظامی ،پیوسته از عنصر خارجی یا بینالمللی متأثر بوده
است(سجادپور.)175-174 :1387 ،
عالوه بر این ،موضوعهایی دیگر همانند چندجانبهگرایی و ایجاد نظام چندقطبی که
از اصول سیاست خارجی روسیه نیز محسوب میشوند ،باعث تاثیر مسائل بینالملل بر
روابط دوجانبه شدهاند .دو کشور روسیه و ایران با نظام بینالملل تکقطبی ،هژمونی امریکا
و یکجانبه گرایی آن مخالفت جدی دارند .جلوگیری از فشارهای امریکا برای انزوای
روسیه و ایران ،دستیابی به قدرت مانور بیشتر و ممانعت از گسترش ناتو ،از مهمترین
موضوعهای بینالمللی در روابط مسکو و تهران است .بعالوه ،موضع مشترک روسیه و
ایران از برخورد دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر و رای منفی روسیه از سال 1996
تاکنون به قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران ،از دیگر مسائل بینالمللی تاثیرگذار در
روابط دوجانبه بوده است(کرمی .)171-170 :1388 ،داشتن مواضع همسو در برخی
بحرانهای بینالمللی نظیر سوریه نیز از موضوعهای مهم و جدید در روابط دو کشور
است.
برخالف برخی ارزیابیها درباره تأثیرگذاری عنصر خارجی و بینالمللی در شکل-
دهی به رویکرد مسکو ،این تاثیرگذاری به ابعاد مثبت و یا منفی محدود نبوده و پیامدهای

تأثیر ویژگیهای آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر ،بر211 /...

دوگانهای داشته است؛ برای مثال ،امتناع ایران از تبلیغ اسالمگرایی در آسیای مرکزی و
قفقاز در دهه  1990و همکاری با روسیه در موضوعهای این مناطق ،باعث افزایش اعتماد
مسکو به تهران شد؛ اما فراتر از سطح منطقهای ،مواضع مشترک دو کشور در موضوعهای
جهانی مانند مخالفت با نظام تکقطبی نیز از عوامل بینالمللی مثبت در روابط دوجانبه
محسوب میشود( .)Kozhanov, 2015: 8با وجود این ،مسائل دیگری در این سطوح،
تأثیراتی منفی بر رویکرد روسیه در قبال ایران داشتهاند .طی دو دهه اخیر ،روسیه به شدت
توجه داشته است روابط با ایران تا جایی گسترش نیابد که تعامل مسکو با دیگر کنشگران
را تهدید کند .مسکو تالش داشته است تعادلی میان روابط با ایران و دشمنان یا رقبای
سیاسی آن؛ از جمله امریکا ،اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس در سیاست خارجی
خود اعمال کنند؛ زیرا رهبران روسیه معتقدند هرگونه اتحاد یا مشارکت راهبردی با ایران،
روابط آن با این کنشگران را تخریب خواهد کرد(.)Mamedova, 2016
با وجود تاثیرگذاری پایدار عنصر بینالمللی یا خارجی بر سیاست خارجی روسیه
در رویارویی با موضوعهای مرتبط با ایران ،سطح این تأثیرگذاری وابسته به نوع گفتمان
حاکم بر روسیه متفاوت بوده است؛ بهطوری که در دهه  1990و در دوران تسلط
غربگرایان بر روسیه ،تاثیرگذاری عامل غرب و بهخصوص امریکا برجسته است .در نتیجه،
در سالهای نخست این دهه ،متعاقب روابط نزدیک مسکو با غرب ،از سطح همکاریها و
روابط روسیه با ایران بهشدت کاسته شد .همچنین ،در طول دهه  1990فشارهای غرب به
رهبری امریکا بر روسیه ،باعث تغییر برخی مواضع روسیه در مورد ایران شد( Pieper,

.)2017: 70
تاثیرگذاری عوامل بینالمللی طی چند سال اخیر ،تحتتأثیر عوامل دیگر تداوم
داشته است .متعاقب تحوالت خاورمیانه ،مسکو بهشدت نگران وضعیت خود پس از این
تحوالت بود و با توجه به نفود تهران در منطقه ،شاهد گسترش تماسهای مقامات روسی
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با رهبران ایران بودهایم .تحوالت در این منطقه به پیامدهایی در سیاست خاورمیانهای مسکو
منجر شد و رویکرد روسیه به این منطقه را دچار تحوالتی کرد .هرچند همه این تغییرات،
متأثر از مسائل خاورمیانه نیست و موضوعهایی مانند بحران اوکراین و کوششهای روسیه
برای ایفای نقش در قالب یک قدرت بزرگ جهانی نیز در سالهای اخیر در این روند
تاثیرگذار بودهاند (کوالیی .)139 :1395 ،از دیدگاه روسیه ،پس از این تحوالت ،تهران یکی
از آخرین عناصر برای تقویت همکاری و ایفای نقش در منطقه بود .موضوع دوم بحران
اوکراین و افول شدید روابط روسیه با غرب بود که باعث توجه بیشتر سیاست خارجی
روسیه به همکاری با ایران شد؛ زیرا عالوه بر تالش برای فرار از انزوا ،ایران کنشگر مهمی
در سطح منطقه و مواضع ضدغربی آن همسو با رویکرد روسیه بود ( Kozhanov, 2015:

.)11
از آنجا که امریکا جایگاه ویژهای در سیاست خارجی روسیه دارد ،کرملین میکوشد
از همه ابزارها و ظرفیتها برای تنظیم روابط با آن بهره ببرد .در این رابطه ،نوع روابط
خاص مسکو با تهران ،با توجه به اختالفات امریکا و ایران چنین فرصتی را برای روسیه
فراهم کرده است .درحالی که نمودهایی از تأثیرگذاری این چنین امریکا در سیاست
خارجی روسیه در مواجهه با ایران ،همانند همراهی با تحریمها علیه ایران در دوران
«دیمیتری مدودف» 1وجود دارد ،باید اذعان داشت که معتقدان به چنین فرضیهای ،به
چگونگی و علل تاثیرگذار در بهبود و یا ایجاد تنش در روابط روسیه با غرب بهعنوان علت
اصلی تکوین و تغییرات در سیاست خارجی روسیه توجه نداشته و عنصر امریکا را بهعنوان
عامل شکلدهنده به چگونگی شکلگیری مواضع مسکو پنداشتهاند(.)Zargari, 2016
عنصر خارجی دیگر در سطح منطقهای در شکلدهی به سیاست خارجی مسکو در
قبال تهران ،وضعیت دریای خزر است که برخالف شرایط کنونی خاورمیانه ،تأثیرات منفی
1 - Dmitry Medvedev
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در این عرصه داشته است .هرچند روسیه تا اواخر دهه  1990مواضعی مشابه ایران و در
مخالفت با ورود کنشگران فرامنطقهای و اقدامات یکجانبه اتخاذ کرد؛ اما کشف منابع
انرژی و اهمیت این عنصر در راهبرد سیاست خارجی روسیه در قالب نقش «ابرقدرت
انرژی» باعث چرخش مواضع روسیه گشت و این کشور با اتخاذ اقداماتی مانند قراردادهای
دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان در بهرهبرداری از منابع دریای خزر ،مواضعی متفاوت با
ایران درپیش گرفت که به ظهور اختالف عمیق و مهمی در روابط دوجانبه منجر
شد(زرگری .) 77-76 :1387 ،این موضوع با پیامدهایی در روابط دو کشور همراه شد که
بر شکلدهی به رویکرد مسکو به برنامه هستهای ایران نیز تاثیرگذار بوده است؛ زیرا با
ایجاد فضای بیاعتمادی و اختالفزا در روابط دوجانبه ،باعث شکلگیری نگرش رقابتی از
سوی مسکو علیه تهران شده است  .همچنین ،علت دیگر چنین اختالفاتی میان دو کشور در
موضوع خزر ،وجود منابع انرژی و نگرانی روسیه از احتمال تبدیل شدن ایران به رقیبی
برای صادرات انرژی است(کوالیی.)1393 ،
در ارزیابی فرضیه تاثیرگذاری عامل خارجی یا عنصر بینالملل بر سیاست خارجی
روسیه در قبال برنامه هستهای ایران ،نمیتوان تاثیرات این عامل را در این موضوع نادیده
انگاشت؛ اما در این خصوص باید به چهار نکته توجه داشت :نخست ،عناصر بینالملل
برخالف فرضیههای دیگر تأ ثیرات متفاوتی در هر دو بعد مثبت و منفی در روابط روسیه و
ایران؛ بهویژه در موضوع هستهای داشته است و این تاثیرگذاری تنها عامل شکلدهنده به
مواضع ،رفتارها و رویکرد سیاست خارجی روسیه در این حوزه نبوده است .دوم ،پیامدها و
محورهای تأثیرگذاری عناصر و عوامل سطح بینالملل بهطور کامل در روابط روسیه با
ایران محقق نشدهاند؛ برای مثال ،درحالی که کنشگران بینالمللی تأثیرگذار بر سیاست
خارجی روسیه در پی توقف همکاریهای هستهای روسیه با ایران و ایجاد محدودیت در
فروش تسلیحات از سوی روسیه به ایران بودهاند ،این اهداف از سوی روسیه بهطور کامل
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محقق و اجرایی نشدهاند .سوم ،تاثیرگذاری عناصر بینالملل در همه برهههای زمانی
یکسان نبوده و در دوره تسلط گفتمان هویتی غربگرایی بیشتر بوده است .چهارم ،در دوران
تشدید تنشها میان روسیه و غرب نیز علیرغم تمایل تهران ،روابط روسیه با ایران
راهبردی نشده است .پس علیرغم برخی تحلیلها در ارزیابی رویکرد روسیه در برنامه
هستهای ایران بهعنوان «کارت بازی مسکو» در روابط با غرب ،میتوان گفت عوامل موجود
در سطح بینالملل در همه برهههای زمانی تاثیرگذاری یکسان و مشابهی نداشته و
همچنین ،تنها عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه در موضوعهای مرتبط با ایران
نبودهاند و باید به عوامل کالنتری توجه داشت.
گفتمانهای هویتی زمینهساز عوامل متعدد تأثیرگذار

تاکید صرف بر فرضیه تاثیرگذاری عناصر اقتصادی و محیط بینالملل بهعنوان پاسخی به
چرایی و چگونگی رفتار و رویکردهای روسیه در موضوع هستهای ایران طی  25سال
گذشته تحلیلی تقلیلگرایانه خواهد بود؛ زیرا همان طور که در ارزیابی عامل اقتصادی و
بینالمللی نیز بیان شد ،مؤلفههای متعددی در این روند تاثیرگذار بودهاند .سیاست خارجی
و تعامالت دیپلماتیک تابعی از شرایط و عناصر مختلف در سه سطح داخلی ،منطقهای و
بینالمللی است و ارزیابی سهم و وزن هر یک از این عوامل به شرایط هر کشور و موضوع
مورد مطالعه بستگی دارد .لذا نمیتوان با درنظرگرفتن عامل اقتصاد در یک سطح و یا
عناصر سطح بینالملل و یا اختالفات یا مواضع مشترک در سطح منطقهای در پی پاسخ به
پرسشها در مورد رویکرد روسیه در قبال برنامه هستهای ایران بود.
با وجود نشانه ها و نمودهای تأثیرگذاری عناصر اقتصادی و عوامل موجود در سطح
بینالملل بر رویکرد روسیه به برنامه هستهای ایران و با توجه به کاستیهای هر یک از
فرضیههای اقتصادی یا بینالمللی در تبیین و تحلیل این امر ،بهنظر میرسد بهمنظور اجتناب
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از تقلیل گرایی در فهم مساله باید به همه عوامل مؤثر در سطوح سهگانه داخلی ،منطقهای و
بینالمللی در شکل دهی و تغییر یا تداوم رویکرد روسیه توجه داشت .در این راستا ،ضمن
پذیرش تاثیرگذاری عوامل اقتصادی و بینالمللی در شکلدهی به رویکرد روسیه در برخی
برهههای زمانی ،با تکیه به مؤلفههای هویتی غالب در روسیه و تحوالت هویتی در این
کشور در کنار اصول کالن سیاست خارجی این کشور ،میتوان ضمن ارزیابی کیفیت
تاثیرگذاری این عوامل در رویکرد مسکو به برنامه هستهای ایران ،به دیگر عوامل مؤثر نظیر
دکترین هستهای روسیه توجه کرد و عل ل تغییرات در رویکرد روسیه در این موضوع را در
گذر زمان تببین نمود.
در رابطه با تأثیر گفتمانهای هویتی غالب در روسیه بر رویکرد این کشور به برنامه
هستهای تهران میتوان مدعی شد ،همانطور که در دوره غربگرایان عوامل اقتصادی زمینه
آغاز همکاری با ایران شد و انگیزههای اقتصادی و سیاسی کالنتر کاهش همکاری با ایران
را در پی داشت ،حاکم شدن گفتمانهای اوراسیاگرایی و عملگرایی در نیمه دوم دهه
 1990و دوران پوتین باعث اتخاذ رویکردی پیچیده و چندوجهی در قبال موضوع هستهای
ایران متاثر از عوامل اقتصادی ،بینالمللی ،مالحظات هستهای و جایگاه منطقهای و جهانی
روسیه شد؛ بهطوری که رفتارهای روسیه در همکاری هستهای با ایران و یا همراهی با
غرب در اعمال تحریم علیه ایران را باید در قالب مؤلفههایی نظیر کسب درآمد ارزی،
مدیریت روابط با غرب ،دکترین هستهای روسیه و تاکید بر «ان .پی .تی ،1».نگرانی از ظهور
یک رقیب منطقه ای ،نگرانی از اقدام یکجانبه امریکا علیه ایران ،نگرانی از تسلیم شدن ایران
در برابر فشارهای غرب و قطع همکاری هستهای با روسیه تحلیل کرد تا از تقلیلگرایی در
فهم موضوع اجتناب شود(موالیی و زرگری.)115 -111 :1395 ،

1- NPT
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ذکر این نکته نیز قابل توجه است که دلیل اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از این
مؤلفهها نیز به اصول و نقشهای کالن سیاست خارجی روسیه برمیگردد که متأثر از
گفتمانهایی نظیر غربگرایی و اوراسیاگرایی در کنار عملگرایی در دورههای مختلف بر
سیاست خارجی این کشور حاکم شدهاست و در اسناد سیاست خارجی این کشور نظیر
«مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه» 1در دورههای مختلف مورد تاکید قرار گرفتهاند.
مخالفت با یکجانبهگرایی و تعقیب چندجانبهگرایی ،کوشش برای ایفای نقش قدرت بزرگ
جهانی و ابرقدرت منطقهای ،حفظ جایگاه ابرقدرت هستهای و مخالفت با گسترش
تسلیحات هستهای؛ از جمله مهمترین اصول و نقشهای مدنظر رهبران روسیه برای
سیاست خارجی این کشور هستند ( The Ministry of Foreign Affairs of Russian

.)Federation, 2016
در این راستا ،دالیلی نظیر پذیرش روسیه بهعنوان یک قدرت جهانی در روند
مذاکرات هستهای ،تقویت چندجانبهگرایی ،کنترل پیشرفت برنامه هستهای ایران و رفع
نگرانیهای هستهای و منطقهای روسیه و مشروعیتبخشی به همکاریهای هستهای روسیه
با ایران ،بهعنوان یک محرک اقتصادی؛ از جمله عوامل شکلدهنده به رویکرد روسیه در
پذیرش «توافق هستهای» و همکاری با ایران در روند اجرای آن محسوب میشوند که در
چارچوب نقش های سیاست خارجی این کشور ملهم از گفتمان اوراسیاگرایی و عملگرایی
قرار دارند .مواضع مسکو در دوران اجرایی شدن برجام در قبال این موضوع نیز متأثر از
همین فرض و رویکرد قرار دارد؛ بهطوری که طی دوران اجرایی شدن برجام ،مسکو
همواره بر ضرورت حفظ و اجرای این توافق هستهای تأکید داشته و حتی نقض این توافق
و و عدم تعهد به آن را خطر بزرگی معرفی کرده است( International Crisis Group,

.)2017
1- Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation

تأثیر ویژگیهای آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر ،بر217 /...

جمعبندی

چنانکه در این نوشتار بیان شد ،هرچند انگیزههای اقتصادی در آغاز دهه  1990عامل مؤثر
همکاری هسته ای روسیه با ایران در ساخت نیروگاه بود؛ اما پس از چند سال و متأثر از
دیگر عوامل از سطح همکاریهای روسیه با ایران کاسته شد؛ عوامل بینالمللی و کنشگران
ثالث نیز همواره تأثیر یکسان و مداومی در شکلدهی به رویکرد روسیه در این موضوع
نداشتهاند .همچن ین ،این عوامل دارای تأثیرات مثبت و منفی در رویکرد روسیه به موضوع
هستهای ایران در گذر زمان بوده و در همه دورهها نیز روسیه اولویتهای کشورهای ثالث
را اعمال نکرده است .لذا میتوان بیان داشت عوامل اقتصادی و بینالمللی نه تنها عوامل
مؤثر در شکلدهی به رویکرد روسیه در قبال برنامه هستهای ایران نبوده و در همه دورهها
از جمله ادوار نهایی مذاکرات و کسب توافق هستهای تاثیرگذاری یکسانی نداشتهاند؛ بلکه
تاثیرگذاری آنها همسو با مؤلفههای دیگر دچار نوسان شده است و خود معلول عوامل
دیگری در چارچوب کالن سیاست خارجی روسیه بودهاند؛ بهطوری که برای درک و فهم
رویکرد مسکو در قبال موضوع هستهای ایران ،این موضوع را باید در قالب چارچوب کالن
سیاست خارجی روسیه و نقش های مدنظر رهبران این کشور و جایگاه ایران در رابطه با
این نقشها ارزیابی کرد .نکته شایان توجه این مسأله است که نقشهای سیاست خارجی
روسیه نیز متأثر از نوع گفتمانهای هویتی غالب در این کشور تبیین و منافع این کشور را
در قبال موضوعهایی مانند برنامه هستهای ایران تعریف کردهاند.
با گسترش نفوذ اوراسیاگرایایی از نیمه دوم دهه 1990و همراهی عملگرایی با آن،
نقشهایی مانند قدرت بزرگ جهانی در کنار سایرقدرتها ،ابرقدرت منطقهای و حفظ
هژمونی در خارج نزدیک و ابرقدرت هستهای برای سیاست خارجی روسیه تعریف شده-
اند .با توجه به چنین نقشهایی و درنظر داشتن انگیزهها و منافع روسیه میتوان بیان داشت
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عوامل اقتصادی و کسب درآمد ارزی ،کوشش برای ایفای نقش قدرت بزرگ جهانی در
موضوع هستهای ایران بهعنوان یک اختالف بینالمللی ،کنترل افزایش احتمالی یا کاهش
شدید قدرت و ثبات ایران در چارچوب رویکرد منطقهای ،کنترل و نظارت بر فعالیتهای
هستهای ایران در قالب دکترین منع اشاعه هستهای روسیه و فشارهای دیگر بازیگران و
کوشش مسکو برای مدیریت روابط با غرب در کنار هم و در برهههای زمانی مختلف روند
برنامه هسته ای ایران ،مجموعه عواملی هستند که به رفتارها و رویکرد روسیه نسبت به
برنامه هستهای ایران شکلدادهاند و تاکید صرف بر یکی از این عوامل به تقلیلگرایی و
نادیدهان گاشتن ابعاد دیگر سیاست خارجی روسیه منجر خواهد شد؛ همچنانکه در تبیین
مواضع مسکو در قبال توافق هستهای و رویکرد کنونی آن در همراهی با اجرای برجام نیز
باید به عوامل مختلف نظیر انگیزه کسب درآمد ارزی ،تقویت چندجانبهگرایی در سطح
بینالمللی ،کوشش برای منع اشاره تسلیحات هستهای و تعدیل فشارهایی نظیر احتمال
حمله نظامی علیه ایران و بیثباتی احتمالی در مرزهای جنوبی روسیه اشاره داشت.
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