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چکیده
آسهآن و نفتـا برای پیشبرد اهداف معینی انعقاد یافتهاند .آسهآن بنا به دالیل سیاسی شکل گرفت ،اما با
گذشت زمان دامنۀ فعالیتهای خود را به حوزههـای اقتصادی و تجاری ،امنیـتی و فرهنـگی گسترش
داد .نفتا که یـکی از مهمترین موافقـتنامههای امریـکای شمالی شمرده میشود ،توانسته است یک
سیستم ادغام اقتصادی و تجاری ایجاد کند.با توجه به اسنادی که به تصویب رسیده است ،میتوان
دریافت که رعایت اصول و قوانین حقوق بشری همواره مد نظر این دو پیمان بوده است .آنچه در این
مقاله بررسی میشود ،شیوة عملکرد آسهآن و نفتا در بهبود وضعیت حقوق بشر در منطقه است و اینکه
کدامیک از این موافقتنامههای منطقهای در رسیدن به این هدف توانستهاند موفقیت بیشتری کسب
کنند .به همین منظور عملکرد هریک از موافقتنامهها جداگـانه بررسی و نقـاط قوت و ضعف عملـکرد
هر کدام مقایـسه خواهد شد .بر اساس پژوهشها میتوان نتیجه گرفت که عملکرد آسهآن در حفظ و
حمایت از موازین حقوق بشر به دلیل پیچیدگی و مشکالت خاص منطقهای از عملکرد نفتا ضعیفتر
بوده است.

واژگان کلیدی
آسهآن ،حقوق بشر ،رعایت موازین حقوق بشر ،موافقتنامههای تجاری -منطقهای ،نفتا.
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مقدمه
یکی از ویژگیهای نظام بینالملل پس از فروپاشـی شـوروی سـابه ،همکـاری در سـط
منطقهای است «و آن فرایندی است که دولت هـای منطقـه بـا تشـکیل موافقـتنامـه و
عضویت در آن بر همـکاریهای متقابل میافرایند و از ایجاد تـنش جلوگیری میکننـد»
) .)Hetten,2001,p.31بیشتر تالش ها در این زمینه با هدف کاهش یـا حـذف تعرفـههـای
تجاری ،جابه جایی آزاد مردم ،نیروی کار و کاال و سرمایه ،کاهش درگیریهـا و مـدیریت
بحران منطقه ای ،ایجاد هماهنگی میـان کشـورهای منطقـه در ات ـاا مواضـر مشـتر
نسبت به مسائل مورد عالقه ،صورت میگیرد.
در این راستا ،سازمانهای منطقهای را می توان مشاهده نمـود کـه در کنـار پیشـبرد
اهدافی که برشمرده شد ،توجه به رعایت مـوازین حقوق بشـر همواره مد نظرشـان بـوده
است .از میان این سـازمانها میتوان به آسه آن و نفتا اشاره کرد .عملکرد آنهـا پـس از
طــی دنــدین ســال حکایــت از آن دارد کــه بــا بــیاعتنــایی بــه مــوازین حقــوق بشــر و
استاندارهای تعیینشده برای تحقه این حقوق نمیتوان بدون دغدغه و خیالی آسوده بـه
مناسبات تجاری و سیاسی پرداخت .درصورتی که سازمانی به دنبـال کـاهش تـنشهـا و
کنترل بحران در منطقه باشد ،برای مثال اگر در پی احقاق حقوق کارگران ،کودکان کـار
و جلوگیری از قاداق ،از هر نوع و شکل آن باشد ،نمیتواند بدون توجه بـه اسـتاندارهای
حقوق بشری بر حل این مشکالت دیره شود.
«اعتقاد بر این است که آسـه آن نمونـۀ بـارز و موفـه همکـاری منطقـهای در آسـیا
میباشد که با انگیزههای سیاسی شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر به درجات باالیی
از همکاریهای اقتصادی نیز رسیده است» (« )Blomqvist,1993,p.52اتحادیـۀ آسـهآن بـا
نام «اتحادیۀ ملل آسیای جنوب شـرقی» بـا سـابقۀ سـازمان «آسـا» (Association of
 ) South east Asiaتأسـیس شد .در دهـۀ  1112کشـورهای ویتنـام ،الئـوس ،میانمـار و
کامبوج به اتحادیۀ آسهآن پیوستند .این اتحادیه در «سند دشمانداز (ASEAN »7272
 )Vision 2020. 1997و «منشور آسهآن» ) .(ASEAN Charterبه رعایـت مـوازین حقـوق
بشر پرداخته است .همچنین این اتحادیـه بـه دلیـل تهدیـدات امنیتـی از قبیـل جـرائم
فراملی ،تروریسم ،منر گسترش سـال هـای کشـتارجمعی ،بـه دنبـال ایجـاد مکانیــسم
نظارتی منـطقهای در زمینۀ رعایت مـوازین حقـوق بشـر از طریـه صـدور اعالمیـههـای
متعدد میباشد» (.)Mansfield,1999,p.95
نفتا یا همان «موافقتنامۀ تجارت آزاد امریکـای شـمالی» ( NORTH AMERICAN
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 )FREE TRADE AGREEMENTحاصل موافقتنامۀ تجـارت آزاد میـان امریکـا و کانـادا
است .نفتا بیشتر رویکرد اقتصادی و تجاری دارد تا سیاسی و بر اساس موافقتنامـههـای
الحاقی که به تصویب رسیده میتوان دریافت که نفتا بیشتر بـه حقـوق نسـل دوم یعنـی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه دارد.
با توجه به عملکرد آسه آن و نفتا در حمایت از موازین حقوق بشر ،این مقاله درصـدد
است در خصوص پرسشهای اصلی زیر کنکاش کند که کـدامیـک از موافقـتنامـههـای
منطقهای مطر شده در بهبود وضعیت حقوق بشر در منطقه به موفقیـت بیشـتری نائـل
شدهاند؟ و اینکه به ده دلیل نـوع حقـوق بشـر حمایـتشـده از سـوی ایـن دو سـازمان
منطقهای متفاوت است؟
روش بـررسی پرسش های پژوهش به صورت کمی و کیـفی است ،اما تحـلیل کیفـی
بر تحلیل کمی سنگینی می کند .مباحث پـژوهش حاضر در سه قسمت شــامل بررسـی
جایگاه موازین حقوق در موافقتنامه هـای تجـاری منطقـه ای ،بررسـی عملکـرد و تـأ یر
سیاستگذاریهـای حقـوق بشـری نفتـا و آسـهآن اسـت کـه همـراه بـا یـک مقدمـه و
نتیجهگیری نهایی تنظیم شده است .
برای تحلیل موضوع مقاله شایسته است که بـه طور کلی علت ورود مباحـث حقــوق
بشر به حوزة تجارت و اقتـصاد مطر شود .پس در این قسمت تالش شده اسـت ،موفـه
نبودن اسناد بینالمللی حقوق بشر در پیشبرد و اعتالی موازین حقـوق بشـری و جبـران
ب شی از این کاستی از طریه درج شرط حمایـت از حقـوق بشـر در موافقـتنامـههـای
تجاری ،بحث و بررسی شود.

جایگاه موازین حقوق بشر در موافقتنامههای تجاری منطقهای
در عـرصۀ حـقوق بینالـملل ،فارغ از مباحث حـقوق بشر ،با کمی تـأمل میتوان دریافت
که حقوق بشر در حوزة مسائـل تجاری نیز رسـوخ کرده است و باید ادعـا کرد کـه لــزوم
رعـایت حقوق بشراز سوی دولتها ،در مناسبات تجاری نیز تأکیـد مـیشـود« .در حـال
حـاضـر آزادسازی تجاری و دستیابی به اهداف تجارت آزاد جهـانی بـا تیییراتـی همـراه
شده است .فعالیتهای اقتصادی که به کندی پیش میرفت و توأم با دشـواری مـذاکرات
بود ،از طریه موافقتنامههای منطقهای کودکتر و یا دندجانبه درصدد حل ایـن موانـر
است» ) .)DPLA,2009برای دستیابی به این هـدف ،از ایـن جهـت کـه سـازمان تجـارت
جهانی در روند آزادسازی تجاری دستاورد مطلوبی نداشته و در حـد انتظـار در ایـن کـار
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موفه نبوده است ،کشورها تالش کردند تا خودشان برای رسیدن به این هدف دسـت بـه
اقداماتی بزنند .در سال های اخیر با توجه به محتوای موافقتنامههای تجـاری منـطقهای
و دوجانبه ،این مسئله آشـکار می شود که در اغلب این موافقتنامهها قیودی برای تحقه
این امر درنظر گرفته شده است« .قیـد رعایت مـوازین حقـوق بشـری یکـی از بـارزترین
خواستـهها و شرایطی است که کشورهای طرف قرارداد بهطور روزافزونـی بـه اعمـال آن
تمایل دارند و همچنین رو بـه افـزایش اسـت» (مرکـز تحلیـل اطالعـات ایـران،1311 ،
ص.)142
در این راستا توجه به آ ار ناشی از اجرای اسناد بینالمللی و منطقهای حقـوق بشـر و
بررسی آ ار اجرای شروط بینالمللی حائز اهمیـت اسـت .در سـط بـینالمللـی ،وجـود
معاهدات حقوق بشری بینالمللی از جمله کنوانسیونهای م تلـف یـا میثـاقین ،اگردـه
تاحدودی در بهبود وضـعیت حقـوق بشـر مـب ر بـوده ،وضـعیت کنـونی حقـوق بشـر و
مصداق های نقض فاحش و گاه مستمر آن نشان دهندة این واقعیـت اسـت کـه حتـی بـا
تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقهای در این خصوص تیییرات دنـدان محسوسـی در
جهت ارتقای وضعیت حقوق بشر صورت نگرفته است.
مشکلی که همواره در خصوص حقوق بینالمللی بشر وجود داشته ،نــقص و ضــعف
ضمانـت اجرای آن است که مشوقها و تنبیهها را شامل میشـود و علـت ایـن ضـعف را
باید در نبود یک سازوکار متمرکز و منظم جستوجو کرد .موضوع ضعف یا نبود ضـمانت
اجرا از دو زاویه قابل بررسی است که هم در خصوص رفتار خود دولت قابل توجه اسـت،
زیرا به دالیلی عمداً یا سهواً در پیشبرد موازین حقوق بشری ددار ضـعف هسـتند و هـم
در خصوص عکسالعمل سایر دولتها که در قبـال نقـض مـوازین حقـوق بشـر از سـوی
دولتهای دیگر بیتوجهی میکنند .شاید بتوان تمایل نداشتن دولتهای دیگر به نقـض
اصول بنیادین حقوق بشر در کشور الث را دنین توجیه کرد که رعایت نکـردن مـوازین
حقوق بشر آ ار مستقیمی بر کشور نقضکننده دارد و دهبسا این نقض بهطـور مسـتقیم
تهدیدی برای الث محسوب نشود .برای مثال ممکن است نقض حقوق کود یا حقـوق
زنان فقط در کشوری که این حقوق نقض شده دارای آ ار نامطلوبی باشد؛ بنابراین انگیزة
دندانی برای مقابله با این نقض برای کشورهای الث وجود ندارد.
«یکی از نکاتی که در ارزیابی میـزان تأ یرگـذاری معاهـدات حقـوق بشـری همـواره
میبایست مد نظر قرار داد این است که حقوق موضوع این معاهدات ،ماهیتاً جزء حقـوق
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نرم ( )Soft Lawبهشمار میروند .1مفهوم حقوق نرم در مقابل حقـوق سـ
تعریف میشود» (مرکز تحقیقات استراتژیک ،راهبرد شمارة .)1311 ،22
البته می بایست به این نکته توجه داشت که الزام آور نبودن حقوق نرم و نبود ضمانت
اجرای مب ر ،به معنی تأ یر نداشتن این حقوق بهطور مطله نیست و حـداقل در مرحلـۀ
ایجاد عرف می توان به تأ یر آن ااعان داشت .باوجودایـن بـهنظــر مـیرســد «قواعـد و
مقرراتی که در محدودة حقوق نرم قرار دارند باتوجه به فقدان ضمانت اجرا در عمل تأ یر
قابل توجهی نداشتهاند و صرفاً انتظاراتی را بهوجود میآورند ،بدون آنکه تیییر محسوسی
را در قواعدی که ناظر بر آن هستند ایجـاد نماینـد» (.)Trubek & MandCottel,2005,p.2
باتوجه به اینکه معاهدات حقوق بشری عمدتاً دربردارندة ضـمانت اجـرای مـب ری بـرای
کشورهای امضاکننده آن نیست ،لذا بیشتر از طریه ترغیب و تشویه درصدد تأ یرگذاری
بر رفتار دولتها هستند تا از طریه فشار و اجبار .نکتۀ دوم اینکه موافقتنامۀ تجـاری یـا
معاهدات تجاری واجد شرایط حقوق بشر بهگونهای طراحی شدهانـد کـه زمینـه را بـرای
ات اا اقدامات داوطلبانه برای رعایت موازین حقوق بشر فراهم میآورند.
مسئلۀ دیگری که در جهت ارزیابی تأ یر اجرای موافقتنامـه هـای تجـاری بـا شـرط
حمایت از حقوق بشر قابل طر است ،بهکارگیری و اعمال مجازاتهای تجاری به منظور
ارتقای وضعیت حـقوق بشر است .از منظر اخالقی اقـدامات تجـاری ،بـرای مثـال اعـالم
ممنوعیت ورود کاالهایی که ازطریه کار کودکان تولید شـدهانـد ،قابـل توجیـه بـه نظـر
می رسد .این درحالی است که از دیدگاه اقتصادی آ ار اینگونه مجازاتهای تجاری اغلب
موجب آزار و اایت مردم کشور مقصد می شود و تأ یرات منفی که این گونه مجازاتهای
تجاری اغلب برجای میگذارند ،بسیار بیشتر از ا ری است که بر ارتقای وضـعیت حقـوق
بشر دارند .باید خاطرنشان ساخت که این باعث ایجاد اختالفات عمیقی میان کشـورهای
درحال توسعه و توسعهیافته شـده اسـت .درحـالی کـه کشـورهای توسـعهیافتـه مـدعی
ت ()Hard Law

 .1با توجه به تعاریفی که از حقوق نرم ارائه شده ،مجموعۀ تعهـدات و پیمـانهـایی اسـت کـه از سـوی
طرفین مذاکره کننده ایجاد شده است و قانوناً الزامآور نیست .در مقابل ،حقوق س ت مجموعه قواعد و
قوانین الزام آور ،قانونی و مشروع هستند.این حقوق شامل پیمانهایی است که بهطور خودکـار قابلیـت
اعمال و اجرا دارند و یا توافههای بین المللی هستند که به حقوق منسوب به عـرف (عرفـی) شـناخته
میشوند .این مجموعه قوانین نوشتهشده مجموعه قواعدی هستند که قانونـاً الزماالجـرا و الزماالتبـاع
هستند که موضوع آنها در خصوص دولتها و مسائل بینالمللی اسـت .لـذا بـا توجـه بـه توضـیحات
پیشگفته ،حقوق بشر در بیشتر اوقات از حقوق نرم پیروی کرده ،و این به آن معناست که در بسیاری
از زمینهها اصول حقوق بشر دارای ضمانت اجرای مب ر نیست.
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ضرورت وجود یک شرط اجتماعی در موافقتنامههای تجاری بهمنظور حمایت از حقـوق
بشر و ضوابط اجتماعی می باشند ،کشورهای درحال توسعه از این موضوع هراساناند کـه
دنین درخواستهایی صرفاً بهانهای باشد برای حمایت از بازار شیلی داخلی آنها کـه از
جانب دولتهای صنعتی مطر میشود.
ازطرف دیگر میزان تأ یرگذاری حقوق بشـر در موافقـتنامـههـا بسـتگی زیـادی بـه
توانمندی تجاری و منابر اقتصادی طرفین موافقتنامه دارد .نقش مهم موافقتنامـههـای
تجاری با شرط حقوق بشر نیز باید با توجه به این رابطه مورد توجه قـرار گیـرد؛ دراکـه
یکی از اهداف این موافقتنامه ها استفاده از ضمانت اجراهای مب ر تجـاری بـرای تقویـت
نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر است .به همین دلیـل مهـمتـرین عـاملی کـه باعـث
می شود کشورهای درحال توسعه به امضای دنین موافقتنامههایی با پیشنهاددهنـدگان
آن تن دردهند ،حجم قابل توجه مبادالت تجاری ،جمعیت و بازار تقاضای آنهاسـت کـه
مشوق مب ری دراین زمینه شمرده می شـود« .اگـردــه برخـی دولـتهـا نیـز ترجیــ
مـیدهند از این گونه امتیازات صرف نظر نموده وارد دنـین موافقـتنامـههـایی نشـوند.
شواهد فراوانی موجود است که نشان میدهد موافقتنامه های تجاری تأ یراتی را بر رفتار
اعضای خود بهویژه دولتهای ناقض حقوق بشر برجای گذاردهاند .این تأ یرگذاری عمدتاً
از طریـــه بـــهکـــارگیری اجبـــار و یـــا تـ ــهدید بـــه اســـتفاده ازآن بـــوده اســـت»
(.)Fierro,2003,p.102اما انتقاد وارد بر این نگرش آن است که آیـا مـیتـوان آن طـرف از
موافقت نامه را که از قدرت تجاری و اقتصادی برتری برخوردار اسـت و اقـدام بـه اجـرای
ضمانت اجرای نقض شروط حقوق بشر مینماید ،محه در سوءاستفاده از نیاز اقتصادی و
تجاری طرف دیگر موافقتنامه دانست؟ «بهنظر می رسد نتایج حاصل از دنـین اقـدامات
تهدیدآمیزی که بهمنظور اعمال فشار بر کشورهای درحال توسعه است فاصله زیـادی بـا
مفهوم حمایت از حقوق بشر دارد و بعضاً بهکلی با این مفهوم بیگانه است .شاید بتـوان از
دیگر تأ یرات اجرای شرط حمایت از حقوق بشر در موافقـتنامـههـای تجـاری را ایجـاد
انگیزههای تجاری نامید» (.)Gadrun,2005,p.20
اگرده هدف از ارائه و پیشنهاد مزایای تجاری برای ارتقای حقوق بشـر ،برنامـهریـزی
جهتدار برای اعمال جنبههای خاصی از حقوق بشر بوده ،اما آشکار اسـت کـه از طریـه
اقدامات قهری وضعیت حقوق بشر بهبود نمییابد ،بلکه بهصـورت داوطلبانـه و از طریـه
دادن پاداش به شکل مزایای تجاری این موضـوع مـیتوانـد محقـه شـود« .بـرای مثـال
میتوان به برنامۀ نظام عمومی ترجیحات جامعۀ اروپـا اشـاره نمـود کـه در سـال 7224
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توسط هند ،تایلند و برخی دیگراز اعضای سازمان تجارت جهانی به دالش کشـیده شـد.
دراکه بر اساس طر یادشده ،جامعۀ اروپا افزونبـر ترجیحـات عمـومی کـه بـرای تمـام
کشورهای درحال توسعه قابل دسترسی بود ،برخی ترجیحـات را بـرای کشـورهایی کـه
معیارهای کاری و محیط زیستی را رعایت مینمودند و همچنین برای مبـارزه بـا قادـاق
مواد م در اقداماتی انجام میدادند ،پیشنهاد و ارائه داده بود .این طر بـهویـژه از سـوی
هند به دالش کشیده شد ،به این دلیـل که برای تمامی کشورهای درحال توسـعه قابـل
دسترسی نبود ،بلکه تنها برای کشورهایی که از طرف جامعۀ اروپا انت ـاب شـده بودنـد،
قابلیت دسترسی داشت .بنابراین هند شکایتی را با این عـنوان مطر نمـود کـه بــرنامۀ
عمومی تـرجیحات جـوامر اروپـایی میـان کشــورهای درحـال تــوسعه تبعـیض قائـل
میشوند» ).)EnCouncil Regulation 2501,2001,pp.345-347
برنامۀ کمکهای فنی برای ارتقـای قواعـد و خـطمشـیهـای تجـاری یکـی دیگـر از
روشهای ارتقای وضعیت حقوق بشـر بـهشـمار مـیآینـد کـه در عملکـرد دولـتهـا در
موافقتنامه های تجاری با شرط حمایت از حقوق بشر بهدشم میخورد .ایـن بــرنامههـا
مــیتواننــد مالحظــات حقــوق بشــری را در فراینــد شــکلگیــری خــط مشــیهــا و
قانونگذاریهای تجاری داخل کنند.
همچنین از طریه بررسی عملکرد و سیاستهای تجاری کشورها می تـوان مطالعـات
الزم را بــرای بهبــود وضــعیت حقــوق بشــر بــرای کشــورهای خــاص انجــام داد (Doha
« )Mimisteral .Decloration,2001,p.38گفتنی اسـت دو عــامل را مـیتـوان در فــراهم
نـمودن امـکان اعـمـال شـروط حـقوق بــشر در موافــقتنامـههـای تجـاری و میـزان
تأ یرگذاری مطلوب آنها مب ر دانست :ن ست اقدامات و فعالیتهای نـهـادهـای حقـوق
بشری و جامعۀ مدنی؛ و دیگری انجام اقـدامات مـب ر در سـط قـانونگـذاری داخلـی »
(.)Karasman,2010,p.3

زمینهها و اهداف تشکیل پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی
پیمان تجارت آزاد میان دولت های امریکای شمالی موسوم به نفتا در اوایـل دهـۀ 1112
میالدی و میان سه کشور این منطقه یعنی ایاالت متحده ،کانادا و مکزیک منعقد گردید.
«نفتا یکی از مهمترین موافقتنامههای امریکای شمالی محسوب میگـردد کـه توانسـته
یکپاردگی اقتصادی و تجاری ایجاد نماید .این پیمان یکی از فعالترین نهادهـایی اسـت
که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطه آزاد تجاری است .بـرخالف تصـور موجـود
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که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفههای گمرکی میدانند ،این نهـاد یـک
قانون جامر برای یک نوع اقتصاد قارهای بهشمار میرود .هردند پیمـان در سـال 1112
متولد شد ،در نوامبر  1113بـه تصـویب رسـید و از اول وانویـه  1114بـهاجـرا درآمـد»
(پایگاه دانلود رایگان کتاب ،1311 ،وب سایت).
«از شروط اساسی که در این موافقتنامه میتوان به آن اشاره کرد این است که طـی
مدت  12سال محدودیت در زمینۀ سرمایهگذاری و تجارت در بین اعضا بهتدریج بایـد از
میان برود .همچنین حقوق حمایتی از کارگران و محیط زیست در موافقتنامه نفتا مورد
توجه و تصویب قرار گرفت .این معاهده از حقوق مالکیت معنوی نیز حمایت میکنـد .بـا
این حرکت توجه به حقوق همبستگی یا همان حقوق بشر نسل سوم برای اولـین بـار در
موافقت نامه نفتا مورد توجه قرار گرفت» (سیهجانی ،1311 ،ص)61؛ بـاوجوداین ،پیمـان
نفتا دارای ایرادهـای اسـاسی است ،دنانکه حتی می تـوان گفـت بـه تیییـرات بنیـادین
حقوقی نیاز دارد .تاکنون نیز متون قانونی آن دندین بار تجدید نظـر شـده و هربـار نیـز
تیییرات آن درگیریهای سیاسی ایجاد کرده است.
 .0عملکرد نفتا در قبال رعایت موازین حقوق بشری« .ارتبـاط میـان تجـارت و
حقوق بشر در منطقۀ امریکای شمالی با توجه به بازار و اقتصاد قدرتمند ایـاالت متحـده
امریکا ،کانادا و آن منطقه ،ضمانت اجرای مب ری را در خصوص حمایت از حقوق بشر در
این منطقه فراهم آورد .در متن موافقتنامه نفتا بهطور رسمی ارتباطی میان حقوق بشـر
و دموکراسی و تجارت برقرار نشده است .همچنـین مقـررات حمـایتی نفتـا در خصـوص
سط حداقل دستـمزدها ،کار کود  ،مقررات ایمنی ،شـرایط محـیط کـار قابـل توجـه
است ،دـراکه نقض شدید این مقررات حمایتی میتواند تـحریم های تجاری را به موجب
موافقت نامه به همراه داشته باشد» (سیهجانی ،1311 ،ص« .)67،61اعضای پیمان نفتا به
رعایت قوانین زیست محیطی ،حفظ حقوق کارگران توجه خاصی مبذول داشته و در این
راستا موافقتنامههای جانبی به پیمان الحاق شده که قابـل تأمـل اسـت» (بررسـیهـای
بازرگانی ،1312 ،ص 23و .)24
در طول سال 1113م ،در پی فشار داخلی ،دولت امریکا دربارة دو موافقتنامۀ جانبی
با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنیت حقـوق کـارگران و محـیط زیسـت را
تأمین کند (فت الهی ،1311 ،وب سایت)« .بر اساس «موافقتنامۀ همکاری کار امریکای
شمالی» )« (North American Agremment on Labor Cooperationکمیسـیون همکـاری
کار» ) (Commission for Environmental cooperationبرای نظارت بر اجرای قوانین کـار
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و برقراری همکاری در این خصوص ،ایجاد شد« .کمیسیون همکـاری زیسـتمحیطـی»
) (Border Enviromnt Cooperation Commissionبرای مبارزه با آلودگی و تضـمین اینکـه
توسعۀ اقتصادی به محـیط زیسـت آسیــب نمــی رسـاند و نظـارت بـر رعایـت قـوانین
زیست محیطی در سطو نفـتا و ملی ایجـاد شـد .گــروههـای کارشناسـی بـا مشـارکت
نمایندگان هر کشور تشکیل شد تا در صورت نقض بیدلیل حقوق کارگران یا آسیبهای
زیستمحیطی ،قضاوت امر را بهعهده گیرد .این گروهها قدرت مقابله بـا جـرائم و اعمـال
تحریم های تجاری را داشتند ،اما به رعایت قوانین نفتا و مطابقت عملکرد با مـواد نفتـا و
رعایت سیستم های قانونی آن ناگزیر بودند .کمیسیون همکاری زیستمحیطی در فوریـه
 1116برای اولین بار رضایت داد کـه در خصــوص یـک شـکایت مطـر شـده از سـوی
طرفداران محیط زیست مبنی بر رعایت نشدن قـوانین داخـلی زیسـتمحیطـی تحقیـه
کند .طرفداران محیط زیست مکزیک مدعی بودند ،از شرکتی که قرار است یک اســکله
(لنـگرگاه) برای کشتیهای تفریحی -طرحی که ت ریـب یـک جزیـرة مرجـانی را دربـر
داشــت -بـــسازد ،درخواســت مطالعــات تــأ یرات زیســتمحیطــی کــافی نشــده اســت»
(بررسی های بازرگانی ،1312 ،ص  23و .)24کمیسیون همکاری زیستمحیطی در ارائـۀ
یافته هایش در دنین شرایطی محدودیت داشت و فقط مـیتوانسـت حکمـی در صـورت
طر شکایت از سوی یک دولت عضو نفتا در مقابل دیگری صادر کند.
کمیسیون همکاری زیست محیطی ب ش اعظم منابر خود را به تحقیقات انجـامشـده
برای حمایت از رعایت قوانین و توافههای زیستمحیطی اختصاص میدهـد« .در اکتبـر
 ،1117شورای وزرای محیط زیست نفتا در مونترال کانادا مالقات کردند و ساختار جدید
برای فعالیت های کمیسیون همکاری را تصویب کردند .هدف اصلی کمیسـیون همکـاری
محیط زیست تهیۀ توصیههای مربوط به تأ یر زیستمحیطی موضوعهـای تجـاری بـود»
(بررسیهای بازرگانی ،1312 ،ص.)24
با توجه به موافقتنامۀ همکاری کار امریکای شمالی ،ادارات ملـی در هـر سـه کشـور
عضو نفتا برای نظارت بر موضوع های مربوط به کار و رسیدگی به شکایتها در خصـوص
رعایت نشدن قوانین داخلـی کـار ایجـاد شـد« .گردـه اقـدامهـای تنبیهـی بـه صـورت
تحریمهای تجاری یا جرائم (تا سط  72میلیـون دالر امریکـا) در شـرایط خـاص نقـض
قوانین ملی در خصوص کار کودکان نسبت به حداقل دستمزد یا استانداردهای بهداشتی
و ایمنی قابل اعمال بود ،ولی جهت پیشبرد اهداف موافقتنامه کمیسیون همکـاری کـار
تشکیل شد و با شورای وزرای کار سه کشور همکاری میکند .امریکـا و مکزیـک در اوت
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 ،1113با ایـجاد یک «کمیـسیون همکاری زیـستمحیـطی» برای کمک به هــماهن
کردن طر های بهبود زیرساخـتها و نظارت بر تأ یر زیستمحیطی موافقتنامه منطقـۀ
مرزی امریکا -مکزیک که قرار بود در آنجا فعالیتهـای صـنعتی صـورت گیـرد موافقـت
کردند .کمیسیون همکاری مرزی زیستمحیطی در سال  1111هفـت طـر را تصـویب
کرد و مجموع طر های تصویبشده به  76طر و هزینۀ  627میلیون دالر امریکا رسید.
مکزیک و امریکا در اکتبر  1113بر ایجاد یک بانک توسعۀ امریکـایی توافـه کردنـد کـه
قرار بود طر های زیربنایی و زیستمحیطی را در طول مرز امریکا– مکزیک تأمین مـالی
کند .تأسیس بانک توسعۀ امریکای شمالی در فوریه  1111با سـهم مسـاوی دو کشـور و
سرمایه  3میلیارد دالر تصویب شد و هریک از کشورها با پرداخت سهم اولیـه بـه میـزان
 222میلیون دالر موافقت نمودند» (بررسیهای بازرگـانی ،1312 ،ص .)22بـا توجـه بـه
موافقتنامههای الحاق به نفتا ،سه نهاد «کمیسیون همکاری زیستمحیطـی» (در سـال
1114م در کبک کانادا)« ،کمیسیون همکاری کار» و «بانک توسعۀ امریکای شـمالی»
) (North American Development Bankتأسیس شدند که هریک از آنهـا یـک گـزارش
ساالنه از فعالیتهای خود منتشر میکنند.
از مسائلی که در داردوب موافقتنامههای یادشده بررسی و حلوفصل شـده ،تمایـل
امریکا برای ارجاع دعوای ماهی تن دلفین با مکزیک به نفتـا اسـت .بیشـترین اختالفـات
میان مکزیک و امریکا در دو دهۀ اخیر به توافه نداشتن دو کشور بر سـر تجـارت مـاهی
تن و اقدامات امریکا برای جلوگیری از کشتار دلفینها مربوط میشود (دفتـر نماینـدگی
تاماالختیار تجاری جمهوری اسالمی ایران.)1317 ،
«سابقۀ دعوای اخیر به ماه مارس  7221و ارائۀ درخواسـت مکزیـک جهـت تشـکیل
هیئت حل اختالف سازمان جهانی تجارت بهمنظور رسیدگی بـه عـدم توجـه امریکـا بـه
الزامات در تجارت ماهی تن و بردـسبزنی حفاظت دلفیـنها برمـیگردد .امریکا در این
مورد به حه خود برای اقامۀ دعوا در نفتا و بر اسـاس مـادة  7222کمیسـیون همکـاری
زیست محیطی استناد نموده است .در این ماده شرطی وجود دارد کـه در مـورد اخـتالف
در زمینۀ استانداردها یا اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ،اقـدامات مربـوط بـه حفـظ
محیط زیسـت  ،بهداشـت و سـالمت انسـان و حیـوان ،اگـر خوانـده بـه صـورت کتبـی
درخواست خود را مبنی بر بررسی موضوع در نفتا ارائـه دهـد ،طـرف خواهـان منحصـراً
میبایست از رویههای حل اختالف نفتا پیروی کند» (دفتر نمایندگی تاماالختیار تجـاری
جمهوری اسالمی ایران.)1317 ،
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 .1تأثیر سیاست گذاری حقوق بشری نفتا بر کشور های هم پیمان .درحالی کـه
ایاالت متحدة امریکا برای ایجاد موافقتنامۀ تجارت آزاد منطقـه ای بـا مکزیـک و کانـادا
بیش از هر دیز به دنبال رقابت با اتحادیۀ اروپا و روند رو به رشد همگرایی دراین منطقه
و درنتیجه اهداف جهانی خود در رقابـت بـا دیگـر قـدرتهـای جهـان اسـت ،مـیتـوان
ریشه های تالش مکزیک برای ورود به این موافقت نامه را در این راستا بررسی نمـود کـه
این کشور توسعه نیافته بیشتر در پی بهرهمند شدن از منافر همکاری با قدرتهای بزرگ
اقتصاد جهان است« .کانادا نیز به دلیل دسترسی به بازار مکزیک و امریکـا از یـک سـو و
دسترسی به کارگران ارزانقیمت مکزیکی از سوی دیگر و همچنین برای حفظ و رعایـت
قوانین زیست محیطی در منطقۀ خود به دنبال منتفر شدن از پیمـان نفتـا بـوده اسـت»
(سالمی ،1311 ،وب سایت) .هم گرایی میان سه کشور با توجه بـه زیـرسـاختهـا ،نـوع
متفاوت دیدگاهها پیامدهای م تلفی را بر جای گذاشته و موجب رشد اقتصادی و بهبـود
مبادالت بازرگانی به ویژه در کشور مکزیک شده است؛ از جملـه اینکـه مکزیـک توانسـته
است پس از دین و کانادا سومین تأمینکنندة بازار امریکا باشد .بـه کمـک پیمـان نفتـا،
تجارت مکزیک با کانادا نیز رشد قابل توجهی داشته اسـت .امـا مکزیـک بـهعنـوان یـک
کشور توسعهنیافته آسیبپذیری بیشتری نسبت به سیاستهای نفتـا دارد .از مهـمتـرین
ایرادهایی که به حضور مکزیک در این پیمان وارد میشود ،مسئلۀ کشاورزی و گسـترش
فقر است ( ،)George,2012,websiteاما مهمتر از آن مشـکالتی اسـت کـه ایـاالت متحـده
نسبت به حضور مکزیک در این پیمان احـساس میکند.
«یکی از عوامـل هراس امریکایی هـا کــاهش اشــتیال در ایـن کشــور بـه نســبت
افزایـش میـزان اشتـیال در مکزیک ،به دلیـل بهکارگیـری کارخـانجات صنعتی در ایـن
کشور است .از سـوی دیگر ،مکزیک پس از کلمبیا دومین صادرکننــدة مـواد م ـدر بـه
ایاالت مـتحده است» ) .)Aldroom, 2012, websiteدرنهایت باید ااعان داشت که هردنـد
عملکرد کشورهای عضـو در دـاردوب پیمـان نفتـا تـأ یر مثبتـی بـر روی سـاختارهای
اقتصادی سه کشور عضو به خصوص مکزیک داشته است ،ولـی بـاوجود تمـام مالحظـات
حقوق بشری که در پیمان پیشبینی شده ،تصمیمات گرفته شـده بـرای بهبـود شـرایط
اقتصادی منطقه باعث ایجاد مشکالت بسیاری گردیده که میتوان به آزادسـازی تجـارت
زراعی در مکزیک اشاره کرد که به پدید آمدن مسائل زیر منجر شده است:
افزایش فقر روستایی ،سوء تیذیه و گرسنگی ،مهاجرت به خارج از کشور و بی بـاتی،
افزایش کار سنگین خصوصاً برای زنان ،افزایش قیمتها برای مصرفکننـدگان ،افـزایش
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کنترل بازار از سوی تجار فراملی و واسـطه هـا در برابـر ضـرر دهقــانان ،ازدسـت رفـتن
سرمایـههای ملی که میتوانست در برنـامههای توسـعه اسـتفاده شـود و نیـز خطرهـای
جدی برای محیط زیست و تنـوع جـانوری ،آ ـار م ـرب منطقـۀ آزاد تجـاری امریکـای
شمالی بر شهروندان مکزیکی ،که در مجموع به مهـاجرت شـدید ایـن مـردم بـه امریکـا
منجر شده است (فرهمند ،1317 ،ص.)7
در خصوص کانادا باید گفت که هردند این کشور از نفتـا بـهانـدازة مکزیـک آسـیب
ندیده ،بهاندازة این کشور از منـافر آن بهـرهمنـد نشـده اسـت« .کانـاداییهـا همـواره از
رتبه بندی اقتصادی جهانی بین ده کشور اول جهان حضور داشتهاند ،ولـی تـأ یرات ایـن
بازار بزرگ اقتصادی در این کشور غیرقابل کتمان است .حداقل تـأ یری کـه نفتـا بـر آن
داشته آسیبپذیر شدن استانداردهای کارگری این کشوراست» (خـدامرادی ،1311 ،وب
سایت).
در ادامۀ بحث ،نحوة عملکرد اتحادیۀ جنوب شرق آسیا (آسه آن) در حمایت از حقوق
بشر که بهعنوان یکی دیگر از موافقتنامههای منطقـهای کـه بـا اهـداف و رویکـردهـای
متفاوتی تشکیل شده است ،بررسی و تحلیل میشود.

بررسی زمینهها و اهداف تشکیل آسهآن
«آسهآن ) (Asoociation of Southeast Asian Nationدر سـال  1167مـیالدی در شـرایط
متأ ر از فضـای نظـامی– سیاسـی پـس از جنـ جهـانی دوم و نیـز آغـاز رقابـتهـای
بینالمللی جن سرد با عضویت پنج کشور اندونزی ،مالزی ،فیلیپین ،سـنگاپور و تایلنـد
آغاز به کار کرد و با نزدیک شدن به انتهای سدة پیشین با تبدیل رویکردهـای امنیتـی-
سیاسی خود به اقتصادی -تجاری موجبات جذب کشورهایی ماننـد کامــبوج ،الئــوس،
ویتـنام ،برمـه و برونئی را فراهم آورد تا ده کشـور عضو اتحادیۀ کشـورهای جنوب شرق
آسیـا بـا هـدف تبدیل شدن به یک اتحـادیۀ منطقهای موفه ،همـچون اتحــادیۀ اروپـا،
هـزارة جدید را آغاز کنند .در کنار وجود ظرفیتهای باالی اقتصـادی و تجـاری و تـوان
قابل توجه فنی و تکنولوویک در بین اعضای اتحادیـه ،گسـترش و تقویـت ظرفیـتهـای
سیاسی و اجتماعی هریک از کشورهای آسهآن ،بزرگترین ضــرورت امــروزی سـازمان
است تا با متوازن کردن ابعاد رشد و تـوسعه بتواند دالشهای م تلف را از سر بگذرانـد»
(سیهجانی ،1311 ،ص 27و .)21
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 .0اقدامات آسهآن در زمینۀ حقوق بشر .بیشتر اقـدامات آسـهآن بـه سـه دسـته
تقسیم میشود:
 .0.0ایجاد مکانیسم نظارتی منطقه ای در زمینۀ حقوق بشر .متعاقب «اعالمیـه
و برنامـۀ عمـل ویـن» ) (Vianna Diclaration of Human Rights,1993و تأکیـد آن بـر
ضرورت ایجاد ترتیبات منطقـهای ،در همـان سـال «سـازمان بـینالمجـالس آسـهآن»
) (ALPo:Asean Inter-Parlimentary Organizationاعالمیهای صادر و در آن تأسیس یـک
مکانیسم منطقهای متناسب در زمینۀ حقوق بشر را از اهداف مهـم خـود اعـالم کـرد .در
بیستوششمین «اجـالس وزرای آسـهآن» ) ) AMM:Asean Ministeria Meetingکـه در
 77-73جوالی سال  1113در سنگاپور برگزار شد ،وزرای امورخارجۀ شش کشور عضـو
نظر مشتر خود را پیرامون حقوق بشر اعالم کردند و بر یکپاردگی حقوق بشر و لـزوم
احترام به آزادی های اساسی افراد و ایجاد بستری مناسب با درنظر گـرفتن ویژگـیهـای
سیاسی ،اجتمـاعی و فرهنگـی منطقـه بـرای اجـرای حقـوق بشـر و تأسـیس مکانیسـم
منطقهای حقوق بشر تأکید کردند (.(Aseanhrmech,2013,website
 .1.0تدوین سند چشمانداز « .1111سران کشورهای عضو آسهآن در  12دسـامبر
 1117در کواالالمپور مالزی سند دشماندازی را برای سال  7272تهیه و تصویب کردند
که ن ستین برنامۀ عمل پنج ساله بـود کـه در ایـن راسـتا بـه تصـویب رسـید .متعاقبـاً،
سران آسهآن در  17اکتبر  7223در شهر بالی انـدونزی «توافقـتنامـۀ بـالی (Bali »7
 )Concordرا در راستای تحقـه اهـداف سند دشمانداز  7272بـه تصـویب رسـاندند.این
روند بهطور جدیتر از سال  7223پیگیری شد و در همین راستا در نوامبر  7224سران
آســهآن در همــین اجــالس خــود «برنام ـۀ عمــل وینت ــیان» (Vap:Vientiane Action
 )Programmeرا به تصویب رساندند که در حقیقـت ن سـتین بــرنامۀ عمـل  7سالــهای
بهشمار میرود که هدفش ساخت جامعۀ آسهآن بر سر سه محور )1 :امنیت سیاسـی)7 ،
امنیت اقتصادی )3 ،امنیت اجتمـاعی  -فرهنگـی اسـت» (سـیهجـانی ،1311 ،ص 21و
.)62
 .3.0تدوین منشور آسهآن« .در یازدهمین اجالس سران آسـهآن در  17دسـامبر
 7222در کواالالمپور ،اعالمیهای در خصوص خطوط کلـی منشـور آسـهآن بـه تصـویب
رسید و طی آن با تشکیل گروهی موسوم به «گروه اش اص برجسـته» (EPG : Eminet
 ،)Persons Groupبرای ارائۀ پیشنهادها و مشورت در خصوص گنجاندن مسـائل م تلـف
در منشور آسهآن موافقت شد .این گروه متشکل از سران و وزرای دولـتهـای آسـهآن و
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دیگر اش اص عالیرتبه این کشورها بودند .در مقدمۀ منشـور ،نماینـدگان ایـن کشـورها
اعتقاد را به اصول دموکراسی ،حاکمیت قـانون ،حکمرانـی مطلـوب )،(Good Galernarce
احترام و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسـی اعالم کرده ،همچنین تأسـیس یـک
داردوب حقـوقی و سازمانی برای آسهآن را از اهداف این منشور بیان کـردهانـد .مطلـب
قابل توجه در این منشور ،مادة  14آن است که بهصراحت به مسئلۀ تأسـیس یـک نهـاد
حقوق بشر در آسهآن اشاره کرده است .ایـن مـاده تحـت عنـوان «نهـاد حقـوق بشـری
آسهآن» ) ) AHRB:ASEAN Human Rightsa Bodyخوانده میشود» ( .همان منبر)
 .1تأثیر عملکرد آسه آن در بهبود وضعیت حقوق بشر در منطقه .برای بررسی
نحوة عملکرد آسهآن در جهت حفظ بات و امنیـت منطقـه و درنهایـت رعایـت مـوازین
حقوق بشری ،میتوان به اقدامات آسه آن در خصوص جرائم فراملی ،گسترش سال هـای
کشتارجمعی و تروریسم اشاره کرد.
 .0.1جرائم فراملی .درخصوص منطقۀ جنوب شرق آسیا باید گفت که قادـاق مـواد
م در ،تروریسم و قاداق انسان مهمتـرین مصـادیه جـرائم فراملـی در منطقـه هسـتند.
اگرده توجه آسهآن به مسئلۀ قاداق مواد م در و کنتـرل آن ابتـدااز سـوی وزرای امـور
خارجۀ عضو مطر شد ،اما ات اا اصول و رویههایی برای داشتن رفتار همکاریجویانـه از
سوی اعضای آسهآن ،به برگزاری نشسـت بـالی در سـال  1176مربــوط مـیشـود و در
اعالمـیۀ روابط دوستانـۀ آسـهآن به این موضـوع نیز تـوجه شده است.
بنابراین در سال 1166م «دستورالعمل آسه آن در زمینـۀ اسـتفاده از مـواد م ـدر و
کنترل مصرف مـواد م ـدر») (ASEN APlan of Action on Drog Abuse Controlمبنـای
تالش جدیدی برای مبارزه با مواد م ـدر گردیـد .بر اسـاس این سنـد دولـتهای عضـو
خواستار آن شدند که تا سال  7272جنوب شرق آسیا عاری از تولیـد ،قادـاق و مصـرف
موادم در شود .اما شواهد دندانی در میان اسناد آسهآن وجود ندارد که نشان دهد ایـن
مســئله (جــرائم فراملــی) ،اعضــای آســهآن را تشــویه کــرده باشــد کــه پاســخ امنیتــی
همگرایانه ای را در قبال این مسئله ات اا کرده باشد» (سـازمند ،1311 ،ص .)123علـت
ناتوانی آسهآن در برخورد با جرائم فراملی نیز ناشی از موضوعات زیر میباشد:
الف) پیوند میان بی باتی داخلی و جرائم فراملی سبب شـد کـه بیشـتر کشـورها در
منطقۀ جنوب شرق آسیا با فقر و نابرابری اقتصادی روبهرو شوند که این مسئله از توانایی
آسهآن برای مبارزه با جرائم فراملی میکاهد.
ب) موضوع قاداق مواد م در برخی از اعضای آسـهآن را بـهعنـوان تولیـدکننـدگان
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اصلی (میانمار و الئوس) و مصرفکنندگان (بهخصوص تایلنـد و فیلیپـین) درگیـر کـرده
است؛ درنتیجه این کشورها به دنبال حفظ منافر خود در موضوع موردنظر بوده ،رسـیدن
به یک اتفاق نظر در این زمینه مشکل بهنظر میرسد.
ج) دیگر اینکه تالشهای آسه آن در مبارزه با جرائم فراملـی بـه دلیـل وقـوع بحـران
مالی در آسیا در دهۀ  1112بـا مشـکل مواجـه شـد و بیشـتر توجـه آسـهآن بـه حـوزة
اقتصادی معطوف گردید (.)Ralf, 2004, p.16
د) در خصوص قاداق مواد م در که به صورت خاص در آسـهآن بـه آن توجـه شـده
است نیز باید بیان داشت که «همان طور که از اسناد این سازمان در رابطه با این موضوع
برمی آید ،مسائل مربوطه تنها در حد اعالنی باقی مانده و به مرحلۀ عمل نرسیدهاند ،زیـرا
سازوکار اجرای این اصول عنوان نشده است تا بتوان به صورت جدی و در قالب اقـدامات
همکاریجویانه ،به صورت بنیادی با آنها مقابله کرد» (سازمند ،1311 ،ص.)124
 .1.1گسترش سالحهای کشتارجمعی .یکی دیگر از دغدغههـای امنیتـی آسـهآن
در دهۀ  ،1112مسئلۀ گسترش سال های کشتارجمعی در منطقه بود .در همین راستــا
معاهدة منطقۀ عاری از سال های هستـه ای در جنوب شـرق آسیا در دسـامبر  1112به
امضای اعضای آسـهآن رسید و از مـارس  1117الزماالجرا گردید .ایـن معاهـده مـانر از
آن میشود که اوالً دولتهای عضو آسهآن به دنبال کسب و توسعۀ سال های هــستهای
باشند؛ دوم ،اینکه به دنبـال حمل و نــقل ایـن گونـه ســال باشـند؛ سـوم ،دسـت بـه
آزمایش دنین تسلیحاتی بزننـد؛ دهـارم ،از آن اسـتفاده نمایــند و درنهایـت اینکـه بـه
دولت های دیگر اجازه دهند که در داخل سرزمین این کشورها دست بـه دنـین اعمـالی
بزنند .در «سند دشـمانداز  »7272نیز اعضای آسـه آن مطر کردند که تا سال 7272
یک جامعۀ امنیتی شکل بگیرد و در ایـن جامعـه منطقـۀ جنـوب شـرق آسـیا عـاری از
هرگونه سال کشتارجمعی باشد.
 .3.1تروریسممم .آنچــه کــه از بررســی اســناد آســهآن در دهــۀ  1112برمــیآیــد،
نشان دهندة آن است که در این دهه از تروریسم در ردیف جرائم فراملی یاد شـده اسـت.
حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر  7221به تیییر عمـدهای در روشـی منجـر شـد کـه
اعضای آسه آن در خصوص تروریسم ات اا کرده بودند .در سومین نشست وزرای آسـهآن
در زمینۀ جرائم سازمانیافته کـه در  11اکتبـر  7221در سـنگاپور برگـزار شـد ،وزرا در
اعالمیۀ مشتر خود بیان کردند که تالش هـای ایـن نهـاد در زمینـۀ مبـارزه بـا جـرائم
سازمانیافته باید تمرکز ویژهای بر تروریسم داشته باشد .برای مقابله با تهدیـد تروریسـم
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در  2نوامبر سال  ،7221دولت های عضو اعالمیۀ مشـتر «اقـدام مشـتر مبـارزه بـا
تروریسـم» ) (ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism,2001را بـا
هدف افزایش اطالعرسانی سری مشتر و گسترش برنامههای توانمندسـازی منطقـهای
امضا کردند .امضای این اعالمیه بهعنوان ن ستین گامی تلقـی مـیشـود کـه آسـهآن در
زمینۀ مبارزه با تروریسم برداشته است .امـا همانطور که محتوای اعالمیه نشان میدهد،
درآن روش های مبارزه با تروریسم ارائه نشده بـود .درواقـر معلـوم نبـود کـه کشـورهای
منطقه باید از طریه همکاری های دندجانبه با دیگر کشورها ازجمله ایـاالت متحـده بـه
مبارزه با تروریسم بپردازند یا خـود روش جداگانـهای در پـیش گیرنـد .اعضـای آسـهآن
باوجود انتشار اعالمیه هیچ گاه نتوانستند در دگونگی مقابله با تروریسم در سط منطقـه
به توافه جامعی دست یابند .حاد ۀ یازدهم سپتامبر  7221و بمبگذاری بـالی انـدونزی
در سال  7227که  727کشته داشت ،شوکی بزرگ به روابط امنیتی آسیای جنوب شرق
آسیا وارد ساخت و ترس از تروریسم فراملـی و در پـی آن نقـض شـدید مـوازین حقـوق
بشری را در جنوب شرق آسیا افزایش داد (.)Amitav 2004, pp.239-241
آنچه سبب تیییر موضر آشکار در آسهآن در زمینۀ پرداختن بـه تروریسـم بـهعنـوان
یک تهدید امنیتی و حقوق بشری شد ،این بود که بازداشت مظنونان حاد ۀ بمبگـذاری
بالی در دندین کشور جنوب شرق آسیا نشان داد که تروریسم موضوعی فراملی اسـت و
باعث شد که کشورهای عضو آسهآن تقریباً به برداشتی واحد از تهدیـد تروریسـم دسـت
یابند .درواقر دیگر این برداشت وجود نداشت که وقوع تروریسم دریک کشور ،کشورهای
دیگر را تحت تأ یر قرار نمیدهد.
درنهایت باید ااعان داشت که اجرای اعالمیه و برنامههـای نهـاد آسـهآن درعمـل بـا
مشـکالتی روبهرو بوده است« ،زیرا به دلیـل تفـاوت در اولویتهای امنـیتی دولـتهـای
عضو آسهآن ،با گروههای سازمانیافتۀ تروریستی در منطقه همچـون القاعـده و جماعـت
اسالمی ابوسیاف ،برخوردهای متفاوت شد .ابزارهای قانونی که از سوی دولتهـای عضـو
آسهآن بهصورت جداگانه در زمینۀ مبارزه با تروریسم ات اا میشود ،بهشدت بـا یکـدیگر
متفاوت هستند .در یک طرف مالزی و سنگاپور دارای قوانین امنیتی داخلی هسـتند کـه
در این قوانین توقیف نامحدود ،گسترده ،بیحدوحصر و بدون محاکمه و دادرسی هریـک
از افرادی که متهم به دست زدن به عملیات تروریسـتی هسـتند ،درنظـر گرفتـه شـده و
مجاز دانسته شده است و در طرف دیگر اندونزی قرار دارد که دارای نیروی پلیسی اسـت
که خود فاسد می باشد و دارای داردوب قانونی و حقوقی بسیار قدیمی بوده که حتی تـا
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مارس  ،7223به صورت رسمی تروریسم را بهعنوان یک جرم تلقی نکرد و مجـازاتهـای
شدید و س تی را برای آن درنظر نگرفته بود» (سازمند ،1311 ،ص.)113
بنابراین برای اینکه تروریسم یک موضوع ضد حقوق بشری و دغدغهای بـرای تهدیـد
امنیتی قلمداد شـود ،الزم اسـت کـه دولـت هـای عضـو آسـهآن اسـتانداردسـازی قابـل
مالحظــهای را در ســازوکارهای سیاســی و اجتمــاعی خــود انجــام دهنــد و انجــام ایــن
استانداردسازی مستلزم وجود یک برداشت مشـتر از تروریسـم بـهعنـوان یـک عامـل
تهدید امنـیتی است که درنـهایت به نقض شـدید و گسـتردة موازین حقوق بشـر منجـر
میشود.

نتیجه
با مروری بر نحوة علمکرد سازمان آسه آن و نفتا در زمینـۀ رعایـت مـوازین حقـوق بشـر
میتوان دریافت هردند که این دو پیـمان داعیۀ حمـایت از حقـوق بشـر را– در تمـامی
ابعاد آن -دارند ،ولی درعمل تنها به ب شی از اصول و قوانین حقوق بشر توجه داشتهاند.
از جمله عواملی که باعث دنـین عمــلکردی مـیشـود ،شرایــط خـاص منطقـه و نـوع
موافـقت نامۀ منعقده است .بر اساس پژوهش حاضـر بایـد ااعـان داشـت کـه نفتـا یـک
موافقتنامۀ منطقه ای اقتصادی و تجاری است و دندان فعالیـتهای سیاسی کشورهـای
عضو در سط منطقه را دربر نمیگیرد .در متن موافقتنامه بهطور رسمی ارتباطی میـان
حقوق بشر و دموکراسی و تجارت برقرار نشده است .همچنین مقـررات نـاظر بـر حقـوق
کارگران نیز به صورت کلی در مقدمه بیان شده است .مقررات حمایتی نفتا در خصـوص
سط حداقل دستمزد ها ،کار کود  ،مقررات ایمنی ،شرایط محیط کار قابل توجه است،
دراکه نقض شدید مقررات میتواند تحریمهای تجاری را به موجب موافقتنامه بههمـراه
داشته باشد .ازاینرو حقوق بشر حمایتشده در نفتـا ،حقـوق بشـر نسـل دوم یـا همـان
حقوق بشر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .البته باید خاطرنشـان سـاخت ،اولـویتی
که موافقت نامۀ نفتا و در رأس آن ایاالت متحدة امریکا به حقوق بشر نسل دوم میدهـد،
خالی از اشکال نیست .اما آنچه در آغاز کار نگرانیهـا را در خصـوص نقـض حقـوق بشـر
برمیانگیزد و بهنظر میرسد که بیشتر نقض شده و جنجالسازی پیرامون آن نیز بیشـتر
است ،حقوق مدنی و سیاسی است .نکتۀ جالب توجه در این میـان آن اسـت کـه ایـاالت
متحدة امریکا که بهعنوان یکی از اعضای قدرتمند و تعیینکننـدة پیمـان نفتـا بـهشـمار
میرود ،در جایگاه مدعی حمایت از موازین حقوق کار قرار گرفته و این درحالی است که
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قوانین حمایتی در زمینۀ حقوق کار در امریکا با نقض و ایرادهـای جـدی روبـهرو اسـت.
برای مثال برابر گـزارش سازمان دیـده بان حقوق بـشر ،در فاصـله سـالهـای  7222تـا
 ،7221دستکم  43کود برا ر سوانـ ناشی از کار در مزرعـههای امریـکا جـان خـود
خود را از دست دادهاند.
از سـوی دیگر برخالف نفتـا ،آسهآن در آغاز شکلگیری یـک موافقتنامۀ منطقـهای
سیاسی بود که به مـرور زمان جنـبه های اقتصادی و فرهنگـی نیـز در آن لحـاد شـد و
فعالیتهای خود را بنابه ضرورت دراین زمـینهها گسترش داد .کشورهای عضو آسهآن به
لحاد سیاسی و فرهنگی در منطقۀ نسبتاً بحرانخیزی قرار دارند .جن هـای داخلـی در
برخی از کشورهای منطقه ،تروریسم ،قاداق مواد م در و نیز شناسایی بعضی از کشورها
بهعنوان تولیدکننده و برخی بهعنوان مصرفکننده ،خواه نـاخواه سـبب ایجـاد نـاامنی و
نقض حقوق بشر در این منطقه شده اسـت .بـرای مثـال ونـرالهـای برمـه در تظـاهرات
دانشجویی  1111م هـزاران نفـر از طرفـداران دموکراسـی را کشـتند و بـرای مقابلـه بـا
شورش های قومی با اقوام م تلف در برمه درگیر جنـ شـدهانـد .اکنـون بـا کاسـتن از
هزینۀ بهداشت و آموزش و پرورش درصدی از بودجه را بـه ایـن درگیـریهـا اختصـاص
دادهاند .ازاینرو صدها نفر در نتیجۀ ناکارآمدی نظام بهداشت و درمـان کشـته شـدهانـد.
تعداد زندانیان سیاسی در این کشور به حدود  4222نفر مـیرسـد .دادن غـذای ناکـافی
آن هم با کیفیت نازل به زندانیان ،نبود امکانات بهداشتی مناسب ،ضرب و جر زنـدانیان
و دیگر اقدامات ضدانسانی به اصول ابت در زندانهای این کشور تبدیل شـده اسـت .بـا
توجه به این مطالب،اعضای آسهآن می دانند کـه تـا منطقـه بـه بـات و آرامـش نرسـد،
نمیتوان به فعالیتهای اقتصادی و تجاری مب ـر دست زد .بنابراین برای دست یافتن بـه
این هدف تـالش گستـردهای در این زمینه انجام دادهاند؛ از جمله اسناد و اعالمیـههـای
متعددی در این راستا به تصویب رساندهاند .هردند که نفتـا نیـز موافقـتنامـههـایی بـه
موافقتنامۀ اصلی الحاق کرده و برای اعمال استانداردهای حقوق بشری در سط منطقـه
از طریه آنها به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر در داردوب موافقتنامه بوده است ،اما
به دلیل شرایط متفاوت مناطه مورد بحث ،عملکرد آسه آن و نفتا در ایـن زمینـه بسـیار
متفاوت بهنظر می رسد .آنچه از مطالعه و پژوهش حاضر می توان دریافت ایـن اسـت کـه
آسهآن گستـرده تر از نفتا عمل کرده است .هردند باید ااعان داشت عملکرد آسـهآن در
این زمینه دلیل بر موفقیت و کارآمدی سیاستهای این سازمان نبـوده ،از جملـه دالیـل
آن ،پیوند میان بی باتی داخلی و تهدیدهای امنیتی است.
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آسه آن باوجود تصویب اسناد و اعالمیههای متعـدد ،از سـازوکار اجرایـی ایـن اصـول
س نی نگفته است تا بتوان بهصـورت جـدی و در قالـب اقـدامات همکـاریجویانـه و در
داردوب یک نهاد منسجم با آن ها مقابله کرد .بنابراین با بررسی فعالیتهای آسـهآن در
حوزة حمایت و رعایت موازین حقوق بشر می توان دریافت که عملکـرد ایـن سـازمان در
حد اعالنی باقی مانده ،و به مرحلۀ جدی نرسیده است .از سوی دیگر ،فعالیـتهـای نفتـا
در این راستا مب رتر از آسه آن بوده است ،ولی بایـد خاطرنشـان سـاخت کـه پیچیـدگی
مشکالتی که در سط منطقه آسهآن نسبت به نفتا وجـود دارد ،قابـل مقایسـه نیسـت و
این خود دلیلی بر موفقیتآمیز جلوه کردن عملکرد نفتا نسبت به آسهآن است .همچنین
باید یادآور شد که نفتا نیز در تمامی ابعاد فعالیت های خود موفه نبوده ،دون این پیمان
در خصوص حفظ حقوق کارگران و مهاجران با مشکالت بسیاری روبهروست.
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