اعترافهای دیرهنگام «دبیر کل» خندهرو

«بان کیمون» با افشای فشار مالی عربستان به سازمان ملل درصدد سلب مسئولیت از خود بود

جنگــی از ســال  2011بودنــد ،در ســالهای اخیر متحمــل رنجهای
بیشــتری شــدهاند .جنگ یمــن و مداخله نظامی در کشــور یمن در
سالهای گذشــته فاجعه انسانی شــرم آوری را برای انسانیت رقم
زده اســت .بمبارانهــای هوایــی پیاپــی نیروهای ائتــاف در یمن و
کشــته شــدن هزاران نیــروی غیــر نظامــی .بیتوجهی بــه واقعیت
بحــران یمــن و ســازو کارهایــی کــه میتوانســت واقعیــات را بــرای
جامعهجهانــی آشــکارتر ســازد .اســتفاده از بمبهــای خوشــهای
توسط نیروهای ائتالف ،خود جرایم جنگی محسوب میشود.
بیتفاوتــی در جلــب توجه جهانیــان و دولتها یــا حتی اعمال
فشــار بــه شــورای امنیــت در جهــت توجــه بــه وضعیــت بحرانــی
پناهنــدگان از دیگــر کاســتیهای ســازمان ملــل تحــت دبیرکلــی
بانکیمون بود.
بیتفاوتی به رشد و شــکلگیری گروههای تروریستی در منطقه
از ســال  .2011ایــن کــم توجهــی را میتــوان در تأخیــر چنــد ســاله
شناســایی داعش بهعنوان گروهی تروریستی از سوی سازمان ملل

همــکاریواعتمــاداســاسوبنیــانجامعهبحرینیاســتوتســاوی
امکانــاتبــرایمــردمازوظایفدولــتدرقبــالمردماســت.ایندر
حالیاســتکهشــیعیانبحرینهموارهازنبودعدالتومســاواتدر
جامعهبحرینشکایتکردهاند.همچنینبراساسماده17اینقانون
تابعیتحقمســلمواولیهکلیهاتباعبحرینیاســتونمیتوانآنرا
ســلبکردمگردرصورتخیانتبــزرگوآنهمباصالحدیدقانون.
بنددوماینمادهقانونینیزتصریحمیکند،نمیتواناتباعبحرینرااز
کشورتبعیدکردیامانعازبازگشتآنانازورودبهکشورشد.بااینحال
درچندســالاخیرکهمردمبحریندســتبهقیامــیعمومیزدهاند،
تابعیتبسیاریازآنانلغوشدهاست.
ماده 18قانوناساســیبحریننیزمیگوید:قانونبرایهمهاتباع
یکساناســتوبراساسکرامتانسانیتعریفمیشودونبایدمیان
افرادبهدلیلجنسیت،اصلیت،دینیاعقیدهتمایزقائلشد.
اینســهمادهازقانوناساســیبحریــنبههمراهمــواد 18تا 29این
قانوناساسیبهحقوقاجتماعیافراداختصاصداردودرجایجای
آنهــابهصیانتوحفاظــتازکرامتانســانتأکیدمیشــود.ماده17
قانوناساسیبحریناختصاصاًبهمسألهسلبتابعیتاشارهداشته
وآنرامنوطبهخیانتبزرگ،میدارد.
حــال،اینســؤالازسیســتمقانونگــذاریبحرینبهذهــنمیآید
کــهآیاتمامی 250نفرمرتکبخیانتبزرگشــدهاندیااینکهتمامی
افرادی که در تمامی این ســالها از آنان بدون رجوع به محاکم قضایی
سلبتابعیتشدهاستدرزمرهاینخیانتکارانند.براساسدیگرمواد
قانوناساســیبحرینآیامیتوانانتقادبهعملکرددولتدرسرکوب

اعتراضاتمردمیراخیانتبهمنافعملییککشورتلقیکرد؟
سخنآخر
ســاختارسیاســیوحقوقیبحرینبهگونهایاســتکــهبهصورت
نهادیــنتبعیضعلیهاکثریتشــیعهمذهــباینکشــورراممکنو
استمرارمیبخشدوهمینامرسببشدهطیسالهایگذشتهبارها
مــردماینکشــوربهتبعیضهــاونقضحقوقبشــرازســویرژیمآل
خلیفهاعتراضکردهوهزینههایمختلفیرامتحملشوند.
بــاوجــودگزارشهایتدوینشــدهدرمــوردنقضحقوقبشــردر
بحریندرطولسالهایاخیرواذعانشورایحقوقبشربهایننقض
کامالًروشناستکهجامعهجهانی،مخصوصاًامریکادرعینآگاهی

Reformdesa

زهرا میرابیان /ســازمان ملل متحد در شرح وظایف خود ،چهار
محور در نظر گرفته اســت .صلح و امنیت ،حمایت از حقوق بشــر،
کمک در امور بشــر دوســتانه ،ارتقای توســعه پایدار بنابر آرمانها و
اهداف هفده گانه مدون سازمان ملل و تدوین حقوق بینالملل.
در این میان دبیر کل سازمان ملل با وجود تمامی محدودیتها
و موانــع ،میتوانــد در اجرایــی کــردن محورهــای ذکــر شــده ،تأثیر
بســزایی داشــته باشــد .نقش فعال برخــی از دبیرکلهای پیشــین
سازمان ملل در حل برخی مسائل روز و ابداع شیوههای جدید آنان
در تعدیلســازی برخی اقدامات سیاسی شــورای امنیت ،میتواند
حساســیت و نقش بسیار مهم و اساسی این جایگاه در تأمین صلح
را برای ما روشــن سازد .دبیر کل سابق ســازمان ملل متحد در طول
دوره ریاستش بر این سازمان با چالشها و انتقاداتی فراوان روبهرو
بود ،انتقاداتی که بیشترین آن متوجه ادامهدار شدن بحران سوریه
و عــراق ،ناتوانی وی در رســیدگی بــه بحران پناهندگی و تروریســم
اســت .یکــی از وظایف سیاســی دبیرکل ســازمان ملل متحــد بنابر
اصــل  99منشــور ملل متحــد جلب کــردن توجه شــورای امنیت به
مســائلی اســت که صلح و امنیت را به مخاطره میاندازد .دبیر کل
میتواند نفوذ قابل توجهی بر فعالیتهای کشــف حقیقت اعمال
کند .بان کی مون که در طول ریاســتش مســئولیت اجرای سیاســت
ســازمان ملل در خصوص حفــظ صلح را بر عهده داشــت در ارتقا
و توســعه راهکارهایــی کــه بدیــل سیســتم امنیــت دســته جمعــی
شورایامنیت باشد ،کارآمدی الزم را از خود نشان نداد.
در طــول مــدت دبیرکلــی او جهــان بــا بحرانهــای جدیــدی
مواجه شــد که اقدامات زودهنگام وی میتوانســت بر روند سیاسی
کاریهای ســازمان ملل متحد مؤثر باشد .اقداماتی که میتوانست
در اجــرای اصــل  99منشــور ملل متحد سیاســی کاریهای شــورای
امنیــت را تعدیل و توجــه جهانیان را بیشــتر به مســائل جلب کند.
دبیــر کل همچنیــن میتواند با درخواســت نیروهــای حافظ صلح
در مناطقــی که دچــار بحران شــدهاند ،از شــورای امنیت خواســتار
حضــور نیروهــای حافظ صلح شــود .راهــکاری که شــاید حداقل از
شــدت برخی جنایــات ارتکابــی در مناطق بحرانی نیز میکاســت.
نمونههای زیــر اصلیترین بحرانهایی بودند که شــاید در صورت
تعهــد نهادهــای بینالمللــی از جملــه ســازمان ملل و دبیــر کل از
شدت آنان کاسته میشد:
وخامت اوضاع انســانی در میانمار .اقلیت مسلمانان روهینگیا
کــه در معــرض پاکســازی قومــی ،جنایــت علیــه بشــریت و جرایم

براحتــی مشــاهده کــرد .قطعنامههایی که ایــن گروه را تروریســتی
معرفــی میکند در اواخر ســال  2014و اوایل ســال  2015یعنی ســه
ســال پس از آغــاز فعالیت این گــروه و انجام جنایات فــراوان علیه
بشریت ،به تصویب رسید.
دبیــر کل ســابق ســازمان ملــل متحد با حــذف نام عربســتان و
ائتالف به رهبری این کشــور از فهرســت ســیاه و افشــای فشــارهای
این کشــور در قطع کمک مالی به ســازمان ملل تنها درصدد شــانه
خالــی کــردن از مســئولیت ســنگین خــود بــود؛ زیــرا که بســیاری از
دبیرکلهای سابق ســازمان ملل باوجود تمامی فشارهای سیاسی
دولتهــای قدرتمند و صاحب حق وتو در شــورای امنیت ،در طول
تاریخ ســازمان ملل ســعی در به وجود آوردن راهکارهایی داشتند
که بتوانند وضعیت مناســبتری را از جهت اهداف اولیه ســازمان
ملل متحد برای جهانیان رقم زنند .افرادی نظیر خاویر پرز دکوئیار
و کوفی عنــان در شــکلگیری اقدامات موازی شــورای امنیت برای
برقراری صلح یاد و خاطرهای نیکو از خود بر جای گذاردند.
امضــای تعهــد و توافــق پاریــس در راســتای تغییــرات آب و
هوا برجســتهتریــن اقدام دبیرکل ســابق ســازمان ملــل متحد بود
کــه در گــزارش ســاالنه و آخریــن گــزارش آقای بــان کی مــون از آن
بهعنــوان بزرگترین دســتاورد ایشــان در طول مدت ریاســتش بر
ســازمان ملــل متحد مطرح میشــود .دســتاوردی که متأســفانه با
وســعت اتفاقات دردناک و تأثر برانگیز ســالهای گذشته در زمینه
حقوقبشــر و بشردوســتانه و صلح در سراســر جهان بعید است در
خاطره جهانیان باقی بماند.
سخنآخر
جهــان در حالی ســال  2017را شــروع کــرد که متأســفانه فجایع
و اقدامــات غیرانســانی ،نقــض قواعــد آمــره حقــوق بینالملــل و
گسترش بحران تروریسم ،بشر را با چالشی دشوار روبهرو میسازد.
ســازو کارهایــی کــه بعد از جنــگ جهانــی دوم و با منشــور ملل
متحــد امید میرفت ،بتوانــد صلح و امنیت را در جهان به ارمغان
بیــاورد ،بارهــا و بارها ناقــص و بدون اســتفاده ،دســتخوش منافع
و سیاســتبازی میشــوند و مطابق روال گذشــته همچــون فجایع
روانــدا ،بوســنی و اینک ســوریه و عــراق هــر روز قربانیان بیشــتری
میگیرند.
با تصویب آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد
در مورد آتشبس همه جانبه در ســوریه شاید امیدهایی تازه در راه
صلح ایجاد شــود .امــا نگرانیهای موجود در مورد ریشــه دوانیدن
اندیشههای افراطگرایانه که عامل اصلی بحران امروزی تروریسم
هســتند ،با شــدت و قوت آینــده را با چالــش جدی تروریســم باقی
خواهنــد گــذارد .تــا زمانــی که عزمــی جدی بــرای برقــراری صلح
از ســوی دولتهایــی که مطابق منشــور مســئول صیانــت از صلح
هســتند ،وجود نداشته باشد ،تروریســم و بحرانهای ناشی از آن از
میان نخواهند رفت.
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ازعواقبانســانیســرکوبمردمبحرین،ترجیحدادهانددرراســتای
منافع سیاســی ،تعهدات حقوقی بینالمللی خود را نادیده بگیرند و
برخالفوجدانعمومیدرسراســرجهانعملکننــد.تأثیراتکوتاه
مدتمنافعقدرتهادرمناطقتحتنفوذخودشایددرکوتاهمدتبه
سودسیاستخارجیآنانباشد،اماواقعیاتدنیایامروزوبحرانهای
پیاپیدرجهاننتیجهایننگاهمنفعتطلبانهوکوتاهمدتقدرتهاو
همپیمانانشاندرجهاناست.بیاعتناییبهاعمالقوانینموضوعه
حقوقبشــرمیتواندمقدمهایبرشــکلگیریبحرانهــایمتعددو
پایمالســاختنتالشهایجامعهبشریدررسیدنبهجهانیآکنده
ازصلحباشد.
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