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  مطالعه حقوق بشر؛ يو اجرا ها عملكرد دولت 
   رانيا.ا.ج ازدهميدولت  يمورد

 
 

  * دكتر احمد محقر

  **يميدكتر رئوف رح

  
  ديباچه. 1

مانند حق زندگي، ازدواج،  ي حقوق بشرها جهان شمول گرايان بر اين باورند كه ارزش
در ). 51: 1392ذاكريـان، (كار، بيمه، نبود شكنجه و بردگي و مانند اينها جهاني و همه گيرند

جهان شمول گرايان دو فاكتو  - 1:شوند مياين ميان جهان شمول گرايان به سه دسته تقسيم 
شمول گرايان  جهان - 2. حقوق بشر به عنوان يك ارزش جهاني پذيرفته شده است: معتقدند

طبيعتـاً آن را   ها حقوق بشر يك دارايي طبيعي جهاني است كه همه انسان: واقع گرا معتقدند

                                                                                                                                        
   رانيمشهد، ا يدانشگاه فردوس يالملل نيو روابط ب ياسيسگروه علوم  ارياستاد. *

a-mohaghar@um.ac.ir  

  رانيا ،يدانشگاه بجنورد ، خراسان شمال ياسيعلوم س ارگروهياستاد **
rahimirauf.phd@gmail.com  

  
  49 - 69ص  ، ص1396 زمستان ،3 ، شمارهچهاردهمسال  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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جهان شمول گرايان  - 3و . آن را به عنوان يك واقعيت نپذيرند اي دارا هستند ولو اينكه عده
ي حقوق بشر به عنوان يك حقيقت مطرح نمي باشـند و  ها هر چند ارزش: دوژوره معتقدند

 ها به باور آن. ؛ اما بايستي مورد پذيرش جهاني قرار گيرنداند مورد پذيرش جهاني نبوده ها آن
بـا ايـن   . ندديگر و از زماني به زمان ديگـر، متفـاوت هسـت    فرهنگي از فرهنگي به ها ارزش
ي مهمي وجود دارند كه درسـت يـا برتـر هسـتند و     ها بر اين باورند كه ارزش ها آن، وجود

امـا جهـان شـمولي    .اين هر سه دسته مخالف نسبي گرايي هستند. را بپذيريم ها مابايستي آن
ي اعتقادات مذهبي و قومي و مانند اينهـا بـه   ها حقوق بشر از سوي نسبي گرايان و با مولفه

نسبي گرايان تعريف ديگري از حقوق بشر و ). 92: 1395ذاكريان،(كشيده شده استچالش 
بـراين باورنـد كـه مـردم بـا       نسـبي گرايـان از ديـد اخالقـي و ارزشـي     . فراگيري آن دارند

حقوق بشر ارزشمند اسـت و   ها به باور آن. ي متفاوتي دارندها ي گوناگون ارزشها فرهنگ
گ هستند، پس حقوق بشر نيز خاص هر فرهنگ اسـت  خاص هر فرهن ها از آنجا كه ارزش

با اين همه،اينكه آيا حقوق بشر جهان شـمول اسـت يـا    . و حقوق بشر جهاني وجود ندارد
ي ملل ديگر است، يا اينكـه تمـام   ها ريشه در فرهنگ و تمدن غرب دارد و عاري از ارزش

اشـتراك دارنـد،   ملل به نوعي تاريخي و فرهنگي با اصول مطروحه حقوق بشري تفـاهم و  
پايان يافتني نيست ولي روندها  ها اين گفتمان.ي زيادي ايجاد كرده استها مباحث و گفتمان

از تصـويب اعالميـه   . ي گوناگون نشان از تقويت جهان شمولي حقوق بشر دارنـد ها و ادله
ي متعدد حقوق ها و كنوانسيون ها تا تصويب فراگير پيمان 1948 چهاني حقوق بشر در سال

رويكرد ). 52- 56: 1392ذاكريان، ( ي نشان دهنده فرآيند جهانشمولي حقوق بشر استبشر
كلي به حقوق بشر و توسعه در شناسايي قوانين حقوق بشر معاصر انعكاس يافته است كـه  

در حالي كه تعهـد احتـرام شـامل    . تعهدات دولت شامل وظيفه احترام، حمايت و اجراست
، تعهد اجراي حقوق بشر در ليست تعهدات مثبت نقض نكردن حقوق است تعهدات منفي
وظيفه حمايت به عنوان وظيفه جلـوگيري از نقـض حقـوق    . گيرد ميقرار  ها اجرايي دولت

تعهد بعدي در ليست وظيفه كوشش مسئوالنه . بشر توسط طرف سوم تفسير شده است
  دولت براي جلـوگيري از نقـض حقـوق بشـر توسـط بـازيگران خصوصـي قـرار دارد        

 ). (Henry,2009: 4-6  بنابراين بخش خصوصي و شركتي را به درون حوزه حقوق بشر و
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 اين بعد اخير به طور خاص در فضـاي تغييـر شـكل اقتصـادي و رشـد     . اند توسعه كشانده

ه بـه  با توجـ  1.شود ميدر توسعه، كار مهم محسوب  ي بخش خصوصي و شركتيها فعاليت
از جمله دولت يازدهم  ها عملكرد دولت اصلي مقاله اين است كه سؤال ي مذكورها واقعيت

اصلي اين فرضـيه مطـرح    در پاسخ سؤال ايران چه ارتباطي با اجراي حقوق بشر دارد؟.ا.ج
ايـران موجـب اجـراي    .ا.از جمله دولت يازدهم ج ، ها روزانه دولت يها عملكرد شود كه مي

موجـب اجـراي    ، بنابراين واضح است كه عملكـرد مثبـت  . شود ميآن  حقوق بشر يا نقض
 از اين رو با مشـاهده . شود ميروزانه موجب نقض حقوق بشر  حقوق بشر و عملكرد منفي
توان ميزان اجراي حقوق بشر را در هركشوري مورد ارزيابي  مي ها و ارزيابي عملكرد دولت

ر، مقالـه در دو بخـش بـه بررسـي موضـوع      به منظور پاسخگويي به فرضيه مذكو. قرار داد
و  هـا  اعتدال گرايي به عنوان چارچوب مفهـومي مقالـه و چـالش    پردازد، در بخش اول، مي

در بخش دوم نيـز  . گيرد مورد بررسي قرار مياجراي حقوق بشر در سطح ملي  يها مكانيزم
- توصـيفي  ايـران بـه روش   .ا.ي دولت يـازدهم ج ها عملكرد برخي از و ارزيابي به بررسي
  . آيد ميو در نهايت نتيجه گيري در پي  شود رداخته ميتحليلي پ

  
  گرايي به عنوان چارچوب مفهومي اعتدال -1- 1

در  هـا  با توجه به اينكه مقاله حاضر اجراي حقوق بشـر را در عملكـرد روزانـه دولـت     
كند تا فهـم دقيقـي از ميـزان اجـراي حقـوق بشـر توسـط         ميمختلف جستجو  يها عرصه

در اين مقاله اعتدال گرايي به عنوان چارجوب مفهومي مد نظر قـرار   حاصل شود؛ ها لتدو
از اين رو ديدگاه برخي كارشناسان داخلـي در همـايش ملـي اعتـدال مطـرح      . گرفته است

ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي در تبيين مفهوم اعتدال دولت يـازدهم در  . 2شود مي
ي مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك مجمـع     هـا  ال در مركـز همـايش  همايش تبيين مفهوم اعتد
اعتدال در عرصه سياستگذاري تالش براي كنار هـم  : دارد ميبيان  ، تشخيص مصلحت نظام

ايـران  .ا.ي گذشـته در دوره ج هـا  آوردن توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و عـدالت دولـت  
                                                                                                                                        
1 J. Symonides ed. Human Rights Concepts and Standards UNESCO 2000,  

 1392شهريورماه  6و  5همايش تبيين مفهوم اعتدال در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تسخيص مصلحت نظام . 2
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همچنـين  . داند مي ر شدن مردمبالغ تر شده بر مطالبه محو اي وي اعتدال را مرحله. باشد مي
وي معتقد اسـت، در  . كند مياعتدال را كم كم حركت كردن به سوي اهداف بزرگ تعريف 

صورتي كه فايده مندي اعتدال بروز كند، مردم و نيروهاي سياسي انگيزه الزم براي حمايت 
ل از نظر نهاونديان رئـيس دفتـر رئـيس جمهـور، ريشـه او     . از اين روش را خواهند داشت

نبايد به خود جرأت دهد كه براي تصـميمي   ي بر همين اساس هيچ وزير. اعتدال علم است
از اين . دومين ريشه اعتدال از نطر وي، اخالق است. گيرد توجيه علمي نداشته باشد ميكه 

سياسـت  . دانـد  ميريشه سوم را عقالنيت . داند ميمبتني بر اعتدال  را رو وي اخالق صحيح
وي معتقـد اسـت، اقتصـاد    . شـود  مـي مفهوم اعتدال نيز توسط وي تبيين اقتصادي براساس 

 ، چرخد و رويكرد اعتدال در اقتصاد مياعتدالي بر اساس سه مفهوم تعامل، تعادل و عدالت 
اعتدال به نظـر وي  . كند ميبخشد و آن را نهادينه  ميمنافع فردي و مصالح جمعي را تحقق 
از اين رو مسير اعتـدال را  . باشد ميمتانت در تصميم شور مبتني بر شعور است و به معناي 

غـالم رضـا كاشـي در همـايش     . داند كه جامعه ما بايد دراين مسير حركت كند ميمسيري 
كار دولت اين اسـت كـه فضـا بـراي     . دارد، اعتدال روش است و نه گفتمان ميمذكور بيان 
از نظـر  . ن است نه دولتمـردان فراهم كند؛ زيرا گفتمان سازي كار روشنفكرا ها ظهور گفتمان
تواند فضايي را فراهم كند كه تعارضات گفتماني موجود در جامعه به جاي  ميايشان اعتدال 

نفي خشونت طلبانه يكديگر، امكان تعامل مدني با يكديگر بيابنـد و تنهـا در ايـن صـورت     
ر همـايش  علمي دانشگاه تهران نيز د هيأتداود فيرحي عضو . است كه تداوم خواهد يافت

در جـايي كـه معيـار    . عمل بايد مبتني بر معيار باشـد :ملي تبيين مفهوم اعتدال، معتقد است 
عمـل كـرد و درجـايي كـه معيـار       شريعت وجود دارد بايد در جامعه اسالمي بر اساس آن

ي افراد جامعه بايستي بر اساس قـانون  ها شريعت نيست براي برآورده شدن حقوق و آزادي
علمي دانشگاه باقرالعلوم نيز در همايش مذكور بيـان   هيأتالويري عضو محسن . عمل شود
اعتدال به مفهـوم قـرار داشـتن و قـرار گـرفتن در وضـع بهينـه و مطلـوب و         : داشته است

. يابـد  مـي وي معتقد است اعتـدال فقـط در رفتارهـا معنـي     . داند ميبرخورداري از تناسب 
محمد حسين ماليري  .بايد از اعتدال سخن گفتنمي توان و ن ها بنابراين در باورها و ارزش

ريشه  :علمي مركز تحقيقات استراتژيك نيز در همايش مذكور بيان داشته است هيأتعضو 
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اعتدال نخستين بار در طب يونان مطرح شد كه بر اساس آن اجزا جسماني بايـد در تعـادل   

علمـي   هيـأت عضو  ابوالفضل دالوري. باشند و نظر ارسطو تحت تاثير آن تفكر طبي است
در حوزه اقتصاد، رويكرد دولت محور و مداخلـه  : دارد ميدانشگاه عالمه طباطبايي نيز بيان 

گرايي شديد در مقابل رويكرد بازارگرايي ناب، در حوزه سياست خـارجي رويكـر سـتيزه    
در حـوزه فرهنـگ    ، جويي و مبارزه طلبي در مقابل رويكرد ادغام در نظم موجـود جهـاني  

كنترل شديد و قيموميت گرايي در مقابل رويكـرد آزادي سـازي كامـل؛ در حـوزه     رويكرد 
سياست داخلي، رويكرد سياست زدايي و امنيتـي كـردن امـور سياسـي در مقابـل رويكـرد       

و يـافتن نقـاط    ها شناسايي دقيق اين قطب بندي .قرار دارند ...سياست زدگي و آنارشيسم و
ي رويكرد اعتـدالي در هـر   ها و مشخصه ها و تبيين مولفه تواند به شناسايي مي ها ميانه در آن

الهه كواليي استاد دانشگاه تهران نيـز، اعتـدال گرايـي را در    .ياري رساند ها يك از اين حوزه
. دانسته است ها ايران نويد بخش پايان دوره تحميل آرزوها بر واقعيت.ا.سياست خارجي ج

ه عالمه طباطبايي نيز، به تبيـين مفهـوم اعتـدال    سيد جالل دهقاني فيروزآبادي، استاد دانشگا
گفتمـان اعتـدال گرايـي دولـت     : وي معتقد است. خارجي پرداخته استگرايي در سياست 

در تعريـف سـلبي اعتـدال بـه     . شود مييازدهم در قالب گفتمان كالن اسالم گرايي تعريف 
اعتـدال بـر اسـاس    دانـد و در تعريـف ايجـابي و مثبـت      ميمعناي پرهيز از افراط و تفريط 

گردد كه دال متعالي آن توازن  مي،دال متعالي و عناصر مقوم آن تعريف ها مختصات، شاخص
علمي دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه  هيأتكاظم سجادپور عضو . و تعادل است

سياست خارجي مانند انسان روح و جسم دارد كه جسم آن ساختارها  :نيز بيان داشته است
. ي انساني و زماني استها دهد و روح آن را متشكل از مجموعه ميياي آن تشكيل و جغراف

ايران هر وقت نتوانسته است تصميمات درست اتخاذ كند، جسمش در عذاب بوده است و 
بـه نظـر   . ده اسـت، تنومنـد شـده اسـت    هر زمان تصميمات درست و به جايي اتخـاذ كـر  

مان بـه جغرافيـا و انقـالب اسـالمي     أاه تواعتدال گرايي در سياست خارجي مستلزم نگوي،
محمـد فاضـلي   . مبذول گردد تارهاي معنايي و مادياست؛ يعني بايد توجه يكساني به ساخ

رضايت داشتن يا نداشتن از : است قيقات استراتژيك، بيان داشتهعلمي مركز تح هيأتعضو 
ولـت اعتـدالي   از ايـن رو بـراي د  . بـه نيازهاسـت   ها يك دولت در ميزان پاسخگويي دولت
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و  هـا  از سياسـت  اي وي اعتدال را بسـته . حائز اهميت است اي اولويت دادن به نيازها مسأله
تواند توانايي كشورها را براي پاسخگويي به نيازها  ميداند كه به طور ساختاري  مياقدامات 

. باشـد  ي جامعه تعريفي كامل داشتهها اين بسته به نظر وي بايد از نيازمندي. به وجود آورد
افـزايش ظرفيـت   : مجتبي مقصودي رئيس انجمن علوم سياسي ايران نيز بيان داشـته اسـت  

سعيد معيد . كند ميمشكالتي را براي كشور ايجاد  ها و عدم پاسخگويي به آن مطالباتي مردم
فرهنگ و  در عمل چهار رويكرد كالن به: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است فر

تجربه شده است كه قطعاً گفتمان اعتدال اگر  ها در جهان توسط دولت نگيبرنامه ريزي فره
بخواهد اصل واقع بيني، خرد و علم محوري را وجه همت خـود قـرار دهـد، نمـي توانـد      

اتخـاذ يـك   : رويكـرد ايـدئولوژيك   - 1:خارج از يكي يا تركيبـي از ايـن رويكردهـا باشـد    
ابتناء بر كتـاب  : رويكرد بنيادگرايانه - 2 ايدئولوژي گروهي و سعي در تحميل آن به جامعه،

رويكـرد نخبـه   - 3مقدس و اتخاذ تفسيري ارتدوكس از آن و سعي در اعمال آن بر جامعـه، 
ي انديشمندانه از جامعه و فرهنگ توسط اصحاب دانش و اهـالي  ها اتكا بر دريافت: گرايانه

گي و ازين طريق سـعي  فرهنگ و هنر در يك جامعه و تبديل آن به نهادها و بنيادهاي فرهن
فرو كاستن فرهنگ به آنچه در زندگي : رويكرد واقع گرايانه - 4در ترويج فرهنگ در جامعه،

كنترل بر فرهنگ از نظر وي بدون در . روزمره جريان دارد و سعي در بازنمايي و بازتوليد آن
راد منجـر  نظر گرفتن واقعيات موجود و پيشينه تاريخي آن تنها به مقاومت فرهنگي ميان افـ 

از اين رو برنامه ريزي فرهنگي بايد مبتني بر شناخت علمي از فرهنگ، تحوالت و . شود مي
فرشاد مومني اعتدال را ناظر به نفي تجـاوز بـه حقـوق ديگـران و     . تنوع آن در جامعه باشد

ي اعتدالي به مساله اقتصاد در بـاالترين  ها وي كليد بحث در رويكرد. داند ميمبتني بر عدل 
هم راستاسازي منافع فردي با مصالح جمعي و مالحظات كوتاه مدت بـا مالحظـات    ،حسط

وي معتقد است بايد در جامعه اشتغال به جاي اعانـه و توليـد بـه جـاي     . داند ميبلند مدت 
ترويج مصرف و مالحظات بلند مدت به جاي رويكردهاي كوتاه مدت مـورد توجـه قـرار    

  . باشد مين اقتصاد در دولت يازدهم قابل فهم و پذيرش به نظر وي، اولويت قرارگرفت. گيرد
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  در سطح مليي اجراي حقوق بشر ها و مكانيزم ها چالش -2- 1

ي معنوي در زمينه مباحث نظـري حقـوق   ها ي فكري و سرمايهها خاورميانه از دستمايه
نطقـه  كند كه ايـن م  مياما تاريخ حيات خاورميانه، حكايت از آن . بشر برخوردار بوده است

به همين . يي داشته استها در عرصه اجرا و عمل، همواره در پشتيباني از حقوق بشر چالش
ي معنوي در زمينه حقوق بشر به حوزه اجرا و ها ي فكري و سرمايهها دليل هيچ گاه دستمايه
اين مسئله ريشه در تعامل ميان نظريه و عمل در منطقـه خاورميانـه   . عرصه عمل راه نيافتند

ي هـا  گيـري  همچنين حقوق بشر در ارتباط مسـتقيم بـا تصـميم   ). 62: 1395ذاكريان،(  دارد
به همين دليل وضعيت حقوق بشر شهروندان خاورميانه مانند . گيرد ميگذاران قرار  سياست

ي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تحت تأثير و در دسـتان  ها در عرصه ها وضعيت آن
از ايـن رو بـا توجـه بـه     ). 62- 63: 1395ذاكريـان،  (ارد حكمرانان منطقه خاورميانه قـرار د 

كميته مشورتي شوراي حقوق بشر  2012ر سال حقوق بشر، د در قبال ها مسئوليت حكومت
جهت توجه  يك طرح تحقيقاتي در مورد حكومت ملي و حقوق بشر به شوراي حقوق بشر

اي حقوق بشر بر عهده تعهداتي براي احترام، حمايت و اجر ها دولت. ارائه كرد  و تصويب
ي ها گزارش اند متعهد شده ها تنها دولت Amnesty International report,2012).(اند گرفته

 ها و جهاني ارائه كنند و تنها دولت اي ي حقوق بشر منطقهها مورد نياز براي احترام به پيمان
باشـند  يـي   هـا  توانند موضوع شكايات فـردي و ميـان دولتـي بـر اسـاس چنـين پيمـان        مي

(Clauton,2002:1-3) .وظيفه احترام به حقوق بشر . ايران نيز از اين شرايط استثنا نيست.ا.ج
بدان معناست كه دولت و بخش خصوصي حقوق بشر را با رفتارشان نقض نكنند كه همان 

است كه دولت و بخش خصوصي  ستلزم آناين امر م. به حقوق بشر است ها تعهد منفي آن
در چـارچوب   هـا  افراد به منظـور برخـورداري از حقـوق و آزادي   براي از ايحاد مزاحمت 

دولت و بخش خصوصي براي ميزان زيادي از مسائل حقوق . خوداري كنند شان صالحيت
بشر در كار روزانه شان، مسئول هستند در حالي كه به ندرت اين كارهاي روزانـه ازسـوي   

در نتيجـه، ايـن   . درك شده است صاحبان قدرت و عموم مردم به عنوان اجراي حقوق بشر
در سـطح   ها و فعاليت ها ي روزانه از چارچوب داوري يا تحليل در بيشتر سياستها فعاليت
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حقـوق بشـر    اجـرا يـا نقـض    ها ملي دور مانده است، در حالي كه ممكن است در عمل آن
  1باشند

و ي سـوم حقـوق   هـا  وظيفه حمايت به ابزارهايي نياز دارد تا تضـمين كنـد كـه طـرف    
ي شـهري امـن تـري    هـا  تواند محيط ميوظيفه حمايت . ي افراد را نقض نمي كنندها آزادي

وظيفه اجراي حقـوق بشـر   Neill,1986: 1-3). ( دهد ميخطر نقض را كاهش  ايجاد كند كه
 ها بدان معناست كه حكومت بايستي عمل مثبت اتخاذ كند تا برخورداري از حقوق و آزادي

 حق آموزش را اجـرا كننـد، از ايـن رو    اند متعهد شده ها حكومت براي مثال. را تسهيل كند
براي برآوردن وظيفـه  . (Donnelly,2003: 4-6)بايستي يك نظام آموزشي خوب ايجاد كنند

عـالوه بـر ايـن،    . ي حقوق بشر ملي باشدها اجراي حقوق افراد، نبايد تبعيض عليه مكانيزم
افراد در چارچوب صـالحيت شـان از    همه حكومت بايستي فهم و احترام نسبت به حقوق

حكومت بايستي اساس سيستماتيك آموزش حقـوق  . طريق آموز ش و پرورش ارتقاء دهد
بشر را براي نمايندگان انتخاب شده و كارمندان اجرايي دولت ايجـاد كنـد و زمينـه انتشـار     

ء حقوق از طريق ارتقا. اطالعات مناسب در ميان شهروندان درباره حقوق شان فراهم نمايد
حكومت بايسـتي  . تواند به ايجاد فرهنگ حقوق بشر در جامعه كمك كند مي بشر حكومت

از قبيـل اشـخاص بـا     ، ي آسـيب پـذير و محـروم   ها توجه خاصي به ارتقاء و حمايت گروه
در ايـن  . ي محلي و كودكان و سالمندان داشـته باشـد  ها ي قومي، انجمنها ، اقليتها ناتواني

كند، درجه احترام دولت بـه   ميارائه  ييها كه دولت براي چنين گروهرابطه كيفيت خدماتي 
  2دهد  ميحقوق بشر را در عمل نشان 

 يي براي هدايت درست حقوق بشر در جريـان ها در شماري از كشورهاي جهان تالش
بنابراين ابزارهايي اتخـاذ شـده تـا نظـارت     . ي اولياي امور محلي انجام شده استها فعايت

  ي مـوثر، تشـويق شـود   هـا  ي اجراي حقوق بشر مبتني بر رسيدگي و ارزيـابي مشاركتي برا
).(Holtman,2004: 6-9 و قوانين  ها يي براي تاييد سازگاري سياستها از اين رو ايجاد رويه

                                                                                                                                        
1- Congress of Local and Regional Authorities (Council of Europe), Strasbourg, 25–27 March 

2014, 26th session, CG(26)5FINAL, “Best practices of implementation of human rights at 
local and regional level in member states of the Council of Europe and other countries” 
(Rapporteur: O. Molin), Resolution 365 (2014),  

2- Ibid.  
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ملي با حقوق بشر، فراهم كردن آموزش سيستماتيك حقوق بشر براي خدمات مدني محلي، 

 Act). (مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     ... .  افزايش دادن آگاهي عمومي حقـوق بشـر و  

Aliance,2001,3-6        در اين راستا، تهيه پـيش نـويس منشـور حقـوق بشـر محلـي در ايـن
ي پـيش روي  هـا  چـالش  .ي حقوق بشر خاصـي ايجـاد كـرده اسـت    ها كشورها، مسئوليت

در  هـا  ي ملي در حمايت و ارتقاء حقوق بشر، اصلي ترين موانع پيش روي دولـت ها دولت
در  ها بزرگترين چالش پيش روي حكومت. است ...اي حقوق بشر سياسي، اقتصادي و اجر

حقوق بشر، فقدان اراده سياسي به ويزه در كشورهايي است كه فاقد نظام دموكراتيك  اجراي
سياسي در كشورها  يها و تنش ها اين امر از طريق منازعه. يا داراي دموكراسي ابتدايي هستند

يي از فقـدان  هـا  در چنـين دولـت   هـا  حكومـت ). Anthony,1999: 6-9(تسريع شده اسـت 
فقدان برنامه بلندمدت و يـا سرسـپردگي   ، براستقالل اقتصادى و سياسى تنيحاكميت ملى مب

خيلي باال ممكن است دشـوار باشـد    ي ساختار تمركزگرا با ها در برخي دولت. برند ميرنج 
ي متمركـز و  هـا  سياست. سعه دادتالش سياسي زيادي براي حقوق بشر در سطح محلي تو

. ابزارهاي تعدي ساختاري ممكن است غالباً مانع رعايت حقوق بشر در سطح محلي شـود 
شـود،كمبود ظرفيـت    مـي  مانع ارتقاء و اجراي حقوق بشر كه ها چالش ديگر براي حكومت

تمركز زدايي به طور بـالقوه بـراي دموكراسـي مشـاركتي، تعهـدات      . نهادي و يا منابع است
 ها اين اشكال مثبت مبتني بر وجود مكانيزم. شهروندي، شفافيت و پاسخگويي مناسب است

 ).Cohen,2010: 8-10(حكومت دموكراسي را تحقق بخشند و اراده سياسي موجود، احتماالً
و خـدمات در   هـا  الزم براي سرمايه گذاري به منظـور اجـراي پـروژه    فقدان منابع و بودجه

برد و مشروعيت آن را در اجتماعات محلي كـاهش   ميتحليل  سطح ملي، توان حكومت را
ايـن  . چالش سوم، فقدان هماهنگي كافي بين نهادهـاي مختلـف حكـومتي اسـت    . دهد مي

دهد كه قوانين راجع به حوزه صالحيت هربخش، شفاف، سـاده و در   ميمشكل زماني رخ 
ط تحقـق  ي مختلـف حكومـت پـيش شـر    هـا  تفكيك قواي روشن بين رده. دسترس نباشد

بنابراين اين خودفهمي بايستي باشد كه هـر  . شود ميپاسخگويي و اجراي حقوق بشر تلقي 
مقامي كه قدرت عمومي را در اختيار دارد، مجبور است به حقوق بشر احترام بگـذارد و آن  

و رعايت حقوق بشر غالباً يا گاهي اوقات  قدرت پيوند بين اعمال. را حمايت و اجرا نمايد



  

  

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
55  /

58  

چالش بيشتر، فقدان اطالعـات دربـاره ملزومـات ناشـي از     . شود ميي فراموش در سطح مل
هر شخص متصدي حكومت بايستي از تعهـدات تحميـل   . حقوق بشر در سطح ملي است

غالباً اين آگاهي اگر هم باشد، فاقـد شـناخت مناسـب    . ناشي از حقوق بشر، آگاه باشد شده
نمي توانند حقـوق   ها بسياري از حكومتدر نتيجه . درباره محتوا و حوزه حقوق بشر است

بـراي افـزايش همـاهنگي     هـا  تـالش . وارد سياست و عمل كننـد  بشر را درك كنند و آن را
 ها چالش بعدي براي حكومت 1.حقوق بشر به واسطه فقدان شفافيت خدشه دار شده است

حقـوق   اين امر معموالً با فقدان آگـاهي از . عدم شناخت از نقش و سهم جامعه مدني است
ي هـا  ناتواني در شناسايي و كار با جامعه ملي تـالش . بشر در سطح دولت ملي همراه است

چـالش ديگـر   . حكومت را براي رسيدگي به جوامع به حاشيه رانده شده، كاهش داده است
نهادهاي اعطا كننـده و نهادهـاي    ، فقدان تعهدات حقوق بشري در اولويتها براي حكومت

براي مثال در اندونزي، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني،بانك . توسعه بين المللي است
توسعه آسيا، برنامه توسعه ملل متحد و ديگر نهادهاي اعطا كننده، تمركـز زدايـي را ارتقـاء    

ي حقوق ها حمايت از حقوق بشر نيازمند مكانيزم 2 .اند حقوق بشر را ناديده گرفته اما ، دادند
يي ممكن است اشكال مختلفي در جوامع مختلـف بـه   ها نيزمچنين مكا. بشري مستقل است

وجود دارنـد  ... ي مختلفي مانند بازرسان محلي، نهادهاي ضد تبغيض وها نمونه. خود بگيرد
ساختار . عمل كنند محلي يا عنوان مدلي براي اجراي حقوق بشر در سطح ملي توانند به ميكه 

بايسـتي بـه عنـوان ابزارهـاي مهـم       ها شند، اما آنتوانند متنوع با مي ها و كارايي اين مكانيزم
  .حفاظت از حقوق بشر و رسيدگي به شكايات شهروندان در مرحله اول ديده شوند

ايجاد مكانيز حقوق بشر، نقش اولياي امور ملي را در حمايت از حقوق بشر گسـترش   
مالي و انساني كـافي   بايستي با منابع ، كاركردشان را خوب ادا كنند ها براي اينكه آن. دهد مي

. ي حمايت از حقوق بشر را دارنـد ها تنها چند دولت در سطح جهان، مكانيزم. مجهز شوند
ايـن دفـاتر   . براي مثال در سوئيس در شهرهاي مختلف دفاتر بازرسـي، ايجـاد شـده اسـت    

                                                                                                                                        
1- Human Rights Institute, Columbia Law School. 
2- Christopher Silver, “Do the donors have it right? Decentralization and changing local 

governance in Indonesia”, in Globalization and Urban Development, Harry W. Richardson 
and Chang-Hee Christine Bae, eds. (Berlin, Springer, 2005). Quoted in Report of the 
Special Rapporteur on Adequate Housing, para. 25.  
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نهادهاي مستقلي هستند كه در منازعات بين افـراد خصوصـي و اوليـاي امـور ميـانجيگري      

از . صالحيت اتخاذ تصميم گيري الزم االجرا به جز توصيه را ندارنـد  ها اگر چه آنكنند؛  مي
ابزارهاي موفقي براي حل منازعـات در سـطح    ها اين رو هم اكنون مشخص شده است، آن

توانـد توسـط بـازرس     ميدر سوئيس شكايات در رابطه با نقض حقوق بشر  .جامعه هستند
در دانمارك مشاور شهروندان كپنهاگ اولـين  . شود محلي يا مكانيزم شكايت شهرداري ثبت

  نهاد مشاوره محلي كشور است كه توسط شوراي شهرداري ايجاد 
 21امـروزه در كشـور مـذكور    . در كپنهاگ به انجام رساند شد تا كار بازرسي مستقل را

ص، ، براي مناطق اداري مشخها در نروژ شهرداري. مشاوره تابعه را دارند شهرداري، نهادهاي
ي هـا  ي محلي،كميسـيون هـا  در بوسني و هرزگوين شماري از حكومـت . بازرساني را دارند

ي مشورتي بـراي شـوراهاي شـهري    ها كه به عنوان موجوديت اند را ايجاد كرده حقوق بشر
 Carlos(في نفسه مكانيزمي براي حمايت از حقوق بشر نيستند ها كنند؛ اگر چه آن ميعمل 

and Poonce,2010:5-10 .(مربوط به زمان سلطنت ملكه ويكتوريافرصت برابر  در استراليا 
و كميسيون حقوق بشر، ايجاد محاكم حكومت محلي را تسـهيل كـرده اسـت و ابـزاري را     

ي حكومت محلـي را بـراي تـامين    ها و فعاليت ها برنامه براي حكومت محلي ايجاد كرده تا
مربوط به زمان سلطنت ويكتوريـا   ياه سازگار با منشور حقوق بشر و مسئوليت ها اينكه آن

در آذربايجـان  . هستند يا خير، بررسي نمايد و زمينه آموزش شوراي محلـي را فـراهم كنـد   
كه در آن اعضاي  ايجاد شده 2003در آوريل  شوراي مستقل كارشناسان در موسسه بازرسي

 ، كار دارنـد كه با حمايت از حقوق بشر سـرو  ي غير دولتي با نفوذ و جامعه مدنيها سازمان
 هـا  مباحث ميزگـردي و ديگـر فعاليـت    ، ها كميسيونر اجرايي كنفرانس. مشخص شده است

در شـماري از كشـورها ماننـد     1. دهـد  مـي ي غيـر دولتـي را آمـوزش    هـا  مرتبط با سازمان
را نـه تنهـا    هـا  آذربايجان، ايرلند و اسلوني دفتر بازرسي ملي صاحب اختيار شده تا شكايت

دسـتورالعمل شـهرداري   . ولتي بلكه عليه اولياي امور محلي نيز بررسي كنـد عليه نهادهاي د
شـهرداري   ي اجتماعي مختلـف ها گواتماال تعهد حكومت محلي را براي جمع شدن بخش

ي توسعه ها عمومي شهري و طرحي ها است تا در توسعه و نهادينه شدن سياست شكل داده
                                                                                                                                        
1- Azerbaijan, Institute of the Commissioner for Human Rights 
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بـراي   يي راهـا  ين ايجـاد كميسـيون  دسـتورالعمل همچنـ  . شهري و روستايي مشاركت كنند
ايران نيز مفيد باشـد تـا در ايـن    .ا.تواند براي ج مي ها اين تجربه. شكايت، مجاز نموده است

  . ي كشور داير نمايدها و شهرستان ها ي اجراي حقوق بشر را در استانها راستا مكانيزم
  
  عملكرد دولت يازدهم و اجراي حقوق بشر -2
  ولت يازدهم در پرتو تبيين مفهوم اعتدالارزيابي عملكرد د -2-1 

اجراي حقوق  در اين مقاله يك اصل اساسي مورد توجه است و آن اين است كه ميزان
ات و نه شـعار  زيرا اقدام جستجو گردد؛ ها دامات روزانه دولتو اق ها بشر را بايد در فعاليت

در  را... ، فرهنگي و ميزان اجراي حقوق سياسي، مدني،اقتصادي، اجتماعي و نظريه است كه
از اين رو الزم است ارزيابي از ديدگاه صاحب نظـران همـايش ملـي    . دهد مينشان  جامعه

انطبـاق   ي مذكور چقدر با واقعيتها اعتدال در اين مقاله ارائه شود تا مشخص شود ديدگاه
كشور  آيا دولت يازدهم كه هنوز نتوانسته است:شود ميمطرح  در اين راستا اين سؤال. دارند

را به حالت رونق اقتصادي برگرداند و با مشكالت مهمـي چـون ركـود و بيكـاري مواجـه      
تواند اهداف سه گانه توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و عدالت سه دولت قبـل از   مياست، 

مذكور كه توسـط وزيـر كـار     هدف: تواند گفت ميخود را، يكجا برآورده سازد؟ در پاسخ 
دولت يازدهم است نه ) و آرزوهاي  ها آرمان( ها ست جزو تالشدولت يازدهم مطرح شده ا

همچنين تعادل، عدالت و تعامل معنـاي  . اينكه در توان دولت باشد و يا واقعيت داشته باشد
ذكر شده، اما هـر چنـد    ديگر مفهوم اعتدال توسط رئيس دفتر رئيس جمهور دولت يازدهم

ت در جامعـه هنـوز تحقـق نيافتـه و جـزو      هدف تعامل تحقق پيدا كرده، ولي تعادل و عدال
حاكميت قانون شـرعي و قـانون موضـوعه    . ي دولت باقي مانده استها و يا آرمان ها تالش

توان گفت دولت يازدهم در تحقق اين  مي. معناي ديگر اعتدال در همايش مذكور مطرح شد
ش اعتـدال، بيـان   در تفسير ديگر در هماي. تفسير از اعتدال از عملكرد مثبتي برخوردار است

ميان مسئولين  توان گفت، اعتدال در عمل هنوز در مي. يابد ميشد اعتدال صرفاً درعمل معنا 
ي دولت يـازدهم اسـت و   ها و يا آرمان ها ايران نهادينه نشده و جزو تالش.ا.نظام و مردم ج
دم مستلزم پاسخگويي دولت به نيازهاي مر رضايت داشتن از عملكرد دولت. واقعيت ندارد
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يك جامعه است كه يكي ديگر از تفسيرهاي ارائه شده از مفهوم اعتـدال در همـايش ملـي    

دولت يازدهم هنوز به اكثر نيازهاي مردم ايران پاسخ مناسب نداده است و . تبيين اعتدال بود
. آورد مـي اگر نتواند به موقع به نيازهاي مذكور پاسخ دهد،نارضايتي عمـومي را بـه وجـود    

از . ر شعارهاي انتخاباتي خود ظرفيت مطالبات مردم را افـزايش داده اسـت  رئيس جمهور د
اين رو عدم پاسحگويي به مطالبات مردم، موجب تأخير در اجراي حقوق بشر و حتي اگـر  

گردد؛ زيرا ملـت بـه    ميمطالبات برحقي باشد موجب نقض حقوق بشر و مسئوليت دولت 
دولـت يـازدهم در حـوزه فرهنگـي نيـز،      . انـد  به روحاني رأي داده ها اميد تحقق اين وعده

دهد دولت يازدهم اتكاي خاصي به  ميشواهد نشان . رويكرد نخبه گرايانه اتخاذ كرده است
ايـران دارد  .ا.ي انديشمندانه از جامعه، اصحاب دانش و اهالي فرهنگ و هنر در جها دريافت
  . را در جامعه ترويج كندي فرهنگي سازد و آن ها را تبديل به نهادها و بنيان ها تا آن
  

  عرصه سياست خارجيعملكرد دولت در  -2- 2
كـه در   هدر سه سال گذشته در سياست خـارجي بـود   يازدهمبزرگترين موفقيت دولت 

 گفته انتخاباتي تبليغات در كه روحاني بارها همانطور .واقع بزرگترين اولويت دولت نيز بود
در مبـارزه بـا    دولـت يـازدهم  . 1سـانتريفيوژها  هم و بچرخد اقتصاد چرخ بايد هم «: بودند

ايفـا نمـوده    اي داعش و كمك به كشورهاي درگير در بحران جنگ با داعش نقش برجسـته 
ايـران در  .ا.اعتراف مقامات مختلف سياسي در سطح جهان گوياي نقـش برجسـته ج   .است

جمهـور  رئيس  .مبارزه با داعش و كمك به كشورهاي درگير جنگ با اين پديده شوم است
غيـر   آتش بس ميان دولت سوريه و معارضان 1395دي ماه  28در كنفرانس خبري خود در

ي هـا  وي معتقد است، اجـالس آسـتانه بـين گـروه    . كند ميتروريست را قدم مثبت ارزيابي 
رسـد و   مـي سوري با نظارت ايران، تركيه و روسـيه بـه انجـام    - سوري براي مذاكره سوري
ستي قدم پاياني نباشد و روند مذاكرات بايستي تـا حـل نهـايي    معتقد است اين قدم اول باي

روابط نزديك با را  رئس جمهور اساس سياست ايران. مسائل پيچيده سوريه تداوم پيدا كند

                                                                                                                                        
  24/3/95پايگاه خبري اميد / ، تابناكعملكرد سه ساله دولت روحاني -1
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داند و شوراي همكاري خلـيج فـارس را از ايـن اصـل      ميي اسالمي ها همسايگان و دولت
خودش  عربستان مشكالت را :عتقد استجمهور م رئيس ، در مورد عربستان. استثنا نمي داند

با كشور همسايه و مسلمان شروع كرده است  عربستان يك جنگ بي مبنا. ايجاد كرده است
خواهـد حملـه بـه يمـن را      ميكه نه به نفع عربستان و نه به نفع منطقه است و از عربستان 

را نـدارد و  ايران قصد مداخلـه در امـور عربسـتان    : رئيس جمهورمعتقد است . متوقف كند
توصيه رئيس جمهور بـه  . ايران در صدد حذف نقش عربستان در منطقه و جهان نيست.ا.ج

 اگر عربستان تصميم درست اتخـاذ كنـد،  : دارد ميعربستان انتخاب راه درست است و بيان 
ي مختلـف  هـا  كند و رابطـه را در عرصـه   ميدر مسائل مختلف به عربستان كمك  ايران.ا.ج

تالش براي برقراري  ي تنش زدا وها اتخاذ سياست :هستند ارندگان معتقدنگ. كند ميتقويت 
در راستاي اجراي حقوق بشر سازنده با كشورهاي منطقه و جهان، عملكردي مثبت و تعامل 

و زمينـه را بـراي جـذب سـرمايه      ارتقاء امنيت و ثبات داخلي شدهبوده است؛ زيرا موجب 
مناسبي را در سطح بين المللي به  اقتصادي ي وكند و فضاي سياس ميخارجي فراهم گذاري 
  .گشايد ميايران . ا.روي ج

  
  عرصه اقتصاد علكرد دولت در -3- 2

ايران در دوره دولت يازدهم تالش خاصي را براي همكـاري اقتصـادي بـا كشـورهاي     
ي گاز و نفت مورد توجه قرار گرفتـه و  ها كشف و توسعه ميدان. مختلف شروع كرده است

 18پروژه گازي و  52ايران .ا.ج. ي خارجي منعقد شده استها زيادي با شركت قراردادهاي
براي مثـال چـين موافقـت    . پروژه نفتي و گازي را براي كشف و توسعه واگذار كرده است

كرده است يك پايانه نفتي مشترك در جزيره قشم در پايين ترين قسمت خليج فارس ايجاد 
در آينده . م، مركزي براي توليد و دخيره نفت خواهد شدبا ساختن اين پايانه جزيره قش. كند

ميليـون بشـكه نفـت را     30پايانه قادر خواهد بود تانكرهايي را در خود جا دهـد و تقريبـاً   
. ي ايران استها اين يكي از بزرگترين معامالت صنعت نفت پس از رفع تحريم. ذخيره كند

دولـت يـازدهم   . ايران افزايش دهد چين همچنين در صد است ميزان خريد نفت خود را از
از ايـن رو عـالوه بـر    . تالش نموده است مشتريان نفتي سابق خود را دوباره به دست آورد



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
55 / 

63  
بـه كشـورهاي اروپـايي ماننـد اسـپانيا،      ... كشورهاي آسيايي مانند چين، هند، كره جنوبي و

ندرگاه چابهار ايران در همچنين هند براي نوسازي ب. كند مينيز نفت صادر ... ايتاليا و ، يونان
از اين رو جـذب سـرمايه گـذاري    . ميليارد دالر سرمايه گذاري كرده است 20خليج عمان 

ايجاد ثروت ملي و توزيـع  . باشد ميخارجي اولويت باالي سياست اقتصادي دولت يازدهم 
رهبر معظم انقـالب نيـز در ديـدارهاي    . برابر، هدف سياست اقتصادي دولت روحاني است

رهبـر  . كنـد  مـي ا هيأت دولت، عملكرد دولت را در سه سال گذشته، مثبت ارزيـابي  خود ب
طـرح تحـول سـالمت و     ، معظم انقالب كنترل تورم، تثبيت نرخ ارز، ايجاد نشاط در جامعه

رهبر معظم انقالب هـر سـال در ديـدار    . دانند ميبرجام را دستاورد ارزشمند دولت يازدهم 
مشـخص   هـا  كه با بررسي آن اند يي را ارائه كردهها توصيه خودشان با هيأت دولت يازدهم،

مربوط به  ها با توجه به اينكه برخي توصيه. شود ميديده  ها شود تداوم و تغيير در توصيه مي
نيز ثابت مانده  ها برخي توصيه. شده است ها مسائل جديد كشور است، موجب تغيير در آن

كار و فعاليت و خدمات مستمر . ه كشور استي انقالب و توسعها كه مربوط به ارزش است
به مردم، حفظ انسجام و شنيده شدن يك صدا از دولت ؛ تا جـايي كـه بـه زيبـايي فلسـفه      

دانند تا در سخنان مسـئوالن تعـارض ديـده     ميسخنگو دولت را نيز، شنيده شدن يك صدا 
جمله دولت يازدهم  ، ازها جلوگيري از دو قطبي شدن جامعه، انتقاد منصفانه از دولت. نشود

الزم نيست بـه همـه انتقادهـا    : فرمايند ميو پاسخ منطقي و با صعه صدر به انتقادها و حتي 
پاسخ داده شود؛ زيرا در برخي موارد سكوت بهتر است و مردم خود توان تشخيص مسائل 

زوده، حمايت از توليد داخلي، ايجاد صنايع تبديلي در روستاها براي ايجاد ارزش اف. را دارند
بـه سـوي توليـد و     هـا  ي دانش بنياد، جهت دادن به بانـك ها رشد علمي و توجه به شركت

از وضعيت بنگاه داري، توجه به بخش كشاورزي و ايجاد آبياري تحت  ها خارج ساختن آن
در اشتغال، اعمال قدرت در وارادت  ها فشار، تكميل مسكن مهر، توجه به معادن و نقش آن

و سخت گيري در اين زمينه؛ زيرا مشكل از طريق تعرفه صرف حـل  كاالهاي غير ضروري 
 1.شـوند  مـي محسوب 1393ي ارزشمند ايشان به دولت يازدهم در سال ها نمي شود، توصيه

                                                                                                                                        
  5/6/1393ديدار هيأت دولت با مقام معظم رهبري، خبرگزاري ايرنا، 1-
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مقام معظم رهبري در ديدار خودشان با رئـيس حمهـور و    يها با بررسي توصيه نگارندگان
مجدداً  1393ي ها ياري از توصيهمشاهده نمودند، بس 1395و 1394هيأت دولت در شهريور 
ي ثابت بوده و مربـوط بـه   ها جزو توصيه ها دهد كه اين توصيه ميتكرار شده است و نشان 

  . ي انقالب اسالمي و توسعه پايدار كشور استها ارزش
 1393ي سـال  هـا  مقام معظم رهبري در موارد ذيل نيز با توصـيه  1394ي سال ها توصيه

وجه كامل به تداوم دشمني دشمنان، هوشياري در مقابل رخنه و براي مثال، ت. متفاوت است
سازي، توجه به بخش فرهنگ و توليـد فرهنگـي مناسـب و     نفوذ بيگانگان، پرهيز از حاشيه

ي رهبر معظم انقـالب بـراي در   ها جلوگيري از توليد فرهنگي مضر، بيانگر تغيير در توصيه
ديدار رهبر معظم انقالب با هيأت دولت  در. 1دستور كار قرار دادن مسائل روز كشور است

برنامه  ، ، اقتصاد مقاومتي، سياست خارجي، علم و فناوري، امنيت، فرهنگ1395در شهريور 
ي فضـاي مجـازي و رفـع    ها تالش براي استفاده از فرصت( ششم توسعه و فضاي مجازي

ه، گزارش دولت ي گذشتها مانند سال 1395در سال . گيرد ميمورد تاكيد قرار ) تهديدات آن
يي ها توصيه، ي گذشتهها كنند، اما در عين حال مانند سال ميو عملكرد آن را خوب توصيف 

ي ايشان براي تحقق اهداف مذكور، ها كنند كه باز ويژگي ثبات و تغيير در توصيه مينيز بيان 
  .2شود  ميمشاهده 

رهبـري بيـانگر اراده   از سوي مقام معظم  ي دقيقها ارزيابي علكرد دولت و ارائه توصيه
سياسي اولين مقام كشور براي اجراي حقوق بشر است؛ زيرا بر اساس فرض نگارندگان اين 

. شـود  ميمقاله، تقويت عملكرد مثبت دولت موجب اجراي بهتر حقوق بشر در هركشوري 
 توانـد  مـي و آنچـه  ) آرمـان و آرزو ( كند انجام دهـد  ميبنابراين بايد بين آنچه دولت تالش 

حاميان دولت، دسـتاوردهاي اقتصـادي دولـت، تـنش     . انجام دهد، فرق گذاشت) عيتواق(
از طريـق برجـام    اي ي هسـته هـا  و لغو تحريم ها زدايي سياسي،متوقف كردن افزايش تحريم

دهند در مورد عملكرد دولت در حـوزه اجتمـاعي و سياسـي     ميكنند و ترجيح  ميبرجسته 

                                                                                                                                        
   4/6/1394رساني مقام معظم رهبري  ه اطالعديدار هيأت دولت با مفام مظم رهبر، پايگا -1
  3/6/1395ديدار هيأت دولت با مقام معظم رهبري، پايگاه اطالع رساني رهبر معظم انقالب،  -2
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مره بااليي به رئيس جمهور دولت يـازدهم و كابينـه   حاميان منتقد دولت نيز، ن. بحث نكنند

دهنـد؛ امـا از عملكـرد بـي رمـق وي در حـوزه        ميوي در زمينه سياست حارجي و اقصاد 
ي مخالف، اصول گرايان ها در ميان گروه. كنند مياجتماعي و سياسي در سطح داخلي، انتقاد 

نه  ها از اين رو آن. اند رد نموده و ارزيابي عملكرد دولت يازدهم را اند ميانه رو ساكت مانده
اصول گرايـان ميانـه رو طـوري    . گشايند و نه به انتقاد از آن ميلب به تمجيد دولت يازدهم 

. كننـد  مـي كنند كه انگار روحاني و تيم وي بر كشور ديگري غير از ايران حكومت  ميعمل 
دادن بـه دشـمنان و    دولت جز سازش و امتياز: نيز معتقد هستند راديكال ي مخالفها گروه

بدخواهان نظام در سطح داخلي و خارجي، كار خاصي انجام نداده است و برجام را عقـب  
دولت يازدهم حل هر مسـئله را  : دارند ميبيان  ها آن. دانند مينشيني و تسليم در برابر غرب 

. بماند ي كشور بدون استفاده باقيها به توافق هسته پيوند زده بود؛ اين امر باعث شد ظرفيت
ي راديكال مخالف دولت يـازدهم، فقـدان همـاهنگي ميـان بعضـي وزراء و      ها به نظر گروه

اعضاي تيم اقتصادي در دولت مذكور موجب شده است بهبود محسوسي در استانداردهاي 
شـود   ميمطرح  با توجه به انتقادهاي مذكور، حال اين سؤال. زندگي مردم ايران ايجاد نشود

كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز هست از دولت  اي ارزيابي منصفانهتوان  ميكه چگونه 
به منظور ارائـه ارزيـابي واقـع بينانـه و     : توان گفت مي يازدهم ارائه داد؟ در پاسخ اين سؤال

وضعيت كشـور در زمـان بـه سـركار      نخست،. منصفانه دو نكته بايستي در نظر گرفته شود
بـدون شـك دولـت يـازدهم دگرگـوني      . حكومـت  مقدورات آمدن دولت روحاني و دوم،

عظيمي در سياست خارجي به وجود آورده است و تصوير مثبتي از ايران ارائه داده و تالش 
ارائه تصوير مطلوب براي جلـب  . نموده تصوير كشور را در جامعه بين المللي بهبود بخشد

كنـد تـا    مـي ا تسهيل اعتماد بين المللي بسيار ضروري است و همكاري جامعه بين المللي ر
 يك سـرمايه عظـيم   در سطح بين المللي، جايي كه داشتن تصوير مطلوب براي هر كشوري

عالوه بر اين، دولت يازدهم توانست به مناقشه غيـر ضـروري   . شود مياجتماعي محسوب 
 ايـران  اي و به تاريخ سپردن مناقشـه هسـته   پايان دهد و را ه را براي بايگاني كردن اي هسته
حق يـا نـاحق عمـالً     دولت نهم و دهم به مدت هشت سال، سياست خارجي. سازد فراهم

وقتي روحاني زمـام امـور را   . ي عمده جهان قرار دادها كشور را در مواجه مستقيم با قدرت
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بـراي مثـال   . نامناسبي قـرار داشـت   ايران در وضعيت اقتصادي. ا.به دست گرفت، كشور ج
 40تورم حدود . حداقل منهاي سه درصد قرار داشت نتوليد ناخالص داخلي در ركورد پايي

كارگران زيادي اخـراج  . ديگر چندان كار نمي كردند ها ي كارخانهها ماشين. درصد شده بود
ي معاصر عليه ايران آسيب جـدي  ها شده بودند و سيستم بانكي توسط سخت ترين تحريم

ـ   . ديده بودند ي را مجبـور كـرده بـود؛    وضعيت وخيم اقتصادي برخي سـرمايه گـذاران ايران
... چـين و  ، يي را در ديگر كشورها مانند تركيه، مالزي، امـارات، آفريقـاي جنـوبي   ها فرصت

بـا وجـود   . ايران ارائه نمـود .ا.البته دولت نهم و دهم نيز خدمات شاياني به ج. جستجو كنند
ن بـه  فشارهاي سخت بين المللي و داخلي، مسكن مهر،طرح تحول اقتصادي، دستيابي ايـرا 

. ايران در اين دوران عملـي شـد  .ا.شدن ج اي و درواقع هسته اي چرخه كامل سوخت هسته
براي انجام نقد منصفانه از دولت يازدهم نيز، احياي اقتصادي يك شبه در شرايط مذكور، نه 

بنابراين، عملكرد اقتصـادي دولـت يـازدهم بايسـتي در پرتـو چنـين       . ممكن و نه آسان بود
بايد به  اي تغيير در سياست خارجي كشور و دستيابي به توافق هسته. ودمشكالتي تحليل ش

عنوان دستاورد مهم دولت يازدهم در سه سال گذشته تلقي نمود؛ يعني دولت نهـم و دهـم   
ايـران   ي برا اي كرد و دولت يازدهم نيز، حق داشتن انرژي صلح آميز هسته اي ايران را هسته

عملكرد ضـعيف  . ي بزرگ، شناساند و آن را تثبيت نموداه را در سطح بين المللي به قدرت
ي دولـت  هـا  اجتماعي در سطح داخلي نيز، بايد به عنوان ضـعف  دولت در حوزه سياسي و
در حوزه اقتصادي انتظار از دولت يازدهم اين است كه اقدامات . يازدهم در نظر گرفته شود

رژي،صنعت،كشـاورزي،خدمات،  ايران پتانسـيل زيـادي در حـوزه ان   .ا.ج.بيشتري انجام دهد
جذب سرمايه گذاري خارجي كه مورد تاكيد دولـت يـازدهم   . دارد... انرژي،بيوتكنولوژي و

ي دانش بنيـان و تقويـت و گسـترش    ها استفاده از شركت. است الزم است، اما كافي نيست
به عنوان بخش جدايي ناپذير اقتصاد مقاومتي، تقويت بخش خصوصي و در يك كالم  ها آن
تواند روند رشد و رونـق اقتصـادي را شـتاب     ميي كلي اقتصاد مقاومتي، ها جراي سياستا

   .بيشتري بخشد
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  دستاورد

 ها باشد؛ يعني عملكرد دولت ميخأل موجود در دنياي امروز ضمانت اجراي حقوق بشر 
در چنين شرايط نياز به ضـمانت   .و بخش خصوصي ممكن موجب نقض حقوق بشر شود

جامعه مدني بايد به طور فعال درگير در برنامه ريـزي  . شود مير احساس اجراي حقوق بش
توانـد بـر صـاحبان     مـي جامعه مدني . حقوق بشر و اجراي آن در سطح ملي و محلي باشد

. را متعهـد تـر سـازد    هـا  فشار آورد و آن قدرت براي پذيرش رويكرد مبتني بر حقوق بشر
تواند اطالعات مستقل را فراهم كنـد و   مي جامعه مدني همچنين نقش نظارتي مهمي دارد و

ي جامعه مدني همچنين ممكن اسـت بـه طـور    ها سازمان. عملكرد حكومت را ارزيابي كند
. مستقل با حكومت كار كنند تا مهارت و آگـاهي حقـوق بشـري خـود را تقويـت نماينـد      

بايـد  . دهند ادامه  مداوم شان را با شهروندان و با جامعه مدني مقامات رسمي بايد گفتگوي
 ابزارهـاي ملـي و  . ي توسعه يافته براي ارتباطات و همكـاري وجـود داشـته باشـد    ها كانال
 نظارت نماينـد  بر دولت المللي بايد اتخاذ شود تا ظرفيت جامعه مدني را تقويت كنند و بين

ايران شعار خوبي ارائـه كـرده   .ا.دولت يازدهم ج. به اجراي حقوق بشر متعهد كنند  و آن را
توانست مفهوم اعتدال را تا حدودي تبيـين كنـد،    هر چند اجراي همايش ملي اعتدال. تاس

اما دولت تالش نكرد تا روشنفكران را تشويق كند، گفتمان اعتـدال را تئـوريزه كننـد و بـه     
ي مختلـف  ها در عرصه در واقع عملكرد روزانه دولت. گفتمان هژمونيك جامعه تبديل كنند

. شـود  مـي محسوب  اي يزان اجراي حقوق بشر در هر جامعهشاخص مهمي براي سنجش م
ي هـا  نقض حقوق بشر و هر عملكـرد مثبـت در عرصـه    اي هر عملكرد منفي در هر عرصه

آنچه تا اكنون مشخص شده است اين اسـت  . شود ميمختلف اجراي حقوق بشر محسوب 
ي مختلف ها كه عملكرد دولت يازدهم تا حدود زيادي مثبت بوده است؛ هر چند در عرصه

ايران به طور كلي و در دولت يازدهم به طور خاص .ا.بنابراين در ج. نواقصي نيز وجود دارد
ايران دموكراسي نهادينه شـده  .ا.اراده سياسي براي اجراي حقوق بشر وجود داراد؛ زيرا درج

 ايران چالش.ا.بنابراين در ج. است و مسئوالن در مقابل مردم و قانون اساسي مسئول هستند
امـا  . فقدان اراده سياسي كه يكي از مهمترين موانع اجراي حقوق بشر اسـت وجـود نـدارد   

هـر  . ايران و دولت يـازدهم وجـود دارد  .ا.ي ديگري براي اجراي حقوق بشر در جها چالش
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ايران مورد توجه قرار گرفته است؛اما در مراحل ابتدايي .ا.چند تمركز زدايي تا حدودي در ج
اين ميان شوراي شهر و روستا و بـومي گزينـي درانتخـاب مقامـات رده     در . خود قرار دارد

تواند عملكرد  ميدر دولت يازدهم كارساز بوده و  ها باالي استاني و افزايش اختيارات استان
چالش مهم در اتخـاذ عملكـرد   . مثبت دولت را در راستاي اجراي حقوق بشر تقويت نمايد

زدهم كمبود منابع است؛ بـه طـوري كـه رئـيس     مثبت براي اجراي حقوق بشر در دولت يا
از اين رو كمبود منـابع  . كند ميبه آن اشاره  1395دي ماه 28جمهور در كنفرانس خبري در 

ي بين المليي عليه ايران، فقدان نظام مالياتي دقيق ها محدوديت ، كه ناشي از افت قيمت نفت
اسـت؛ عملكـرد   ... ت پـذير پـايين و  قدرت توليد رقاب ، و منطبق با استانداردهاي بين المللي

همـاهنگي دولـت يـازدهم بـا     . به تحليل برده است براي اجراي حقوق بشر مثبت دولت را
. شود كه در راستاي اجراي حقوق بشر بوده است ميقواي ديگر، عملكرد مثبت دولت تلقي 

دي وجـود  ايران نهادهاي با نفوذ زيـا .ا.در دولت يازدهم، وجو دارد، اما در ج فقدان تحزب
ي ها جاي خالي تحزب را تا حدودي پر كرده است و به خوبي مشكالت و ناراسايي دارد كه

چالش مهم ديگر كه در كنار كمبود منابع مهمترين چالش اجـراي  . كنند ميدولت را گوشزد 
ي اجـراي حقـوق بشـر    هـا  شود؛ فقدان مكـانيزم  ميحقوق بشر در دولت يازدهم محسوب 

ي اجـراي حقـوق بشـر    ها مكانيزم... و انند سوئيس، دانمارك، نروژدر جوامع مدرن م. است
وجود دارد كه مستقل هستند و منابع انسـاني  .. مانند بازرسان محلي، نهادهاي ضد تبعيض و

و مالي كافي نيز در اختيار دارند و ميزان اجراي حقـوق بشـر را در سـطح محلـي رصـد و      
. شكايات خود را در اين نهادهـا ثبـت كننـد    توانند ميهمچنين مردم محلي . كنند مينظارت 

رسد، دولت يازدهم  ميتوانند در اجراي حقوق بشر موثر باشند كه به نظر  مي ها اين مكانيزم
ي اجراي حقوق بشر را در سطح محلـي ايجـاد كنـد؛ زيـرا ايجـاد      ها مناسب است مكانيزم

و اجراي حقـوق   ي اجراي حقوق بشر نقش صاحبان قدرت محلي را در حمايتها مكانيزم
  . دهد ميبشر گسترش 
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  مĤخذ منابع و

  خرسندي: ي حقوق بشر در خاورميانه، تهرانها سياست گذاري) 1395( ذاكريان، مهدي .1
  .ميزان: بشر براي همه، تهران قوقهمه ح) 1392(ذاكريان، مهدي .2
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