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 سياست حقوق بشري اتحاديه اروپا 

 تا کنون( 2008عربستان سعودي )از  در قبال جمهوري اسالمي ايران و

 زهرا الوندی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات قم 

 1داوود کیانی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

 (26/9/93تاریخ تصویب  -2/7/93دریافت )تاریخ  

 

 چکيده

در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری 

شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با  (1992سال با انعقاد پیمان ماستریخت ) اتحادیه اروپا، دهد.تشکیل می

. دهد و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می وارد نموده ،عنصر ضروری به عنوان ،کشورهای جهان سوم

 این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است.

مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 

ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی باشد. این مقاله در تالش است به شیوهمی

ربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران و ع

 قبال این دو کشور را بررسی نماید.

 

 عربستان سعودی. اتحادیه اروپا، سیاست حقوق بشری، جمهوری اسالمی ایران، هاي کليدي:واژه
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 مقدمه

رود. در دوران المللی به شمار میهای بیننفوذترین سازمانو یکی از پرای ترین الگوی همگرایی منطقهاتحادیه اروپا موفق 

، اتحادیه اروپا در سیاست خارجی خود عالوه بر پیگیری اهدافی چون امنیت ملی و توسعه اقتصادی، مسائل حقوق جنگ سرد

جای قدرت سخت در دیپلماسی خود ها، از قدرت نرم به بشری را نیز مد نظر داشته است. اتحادیه اروپا برخالف سایر قدرت

سازی حقوق بشر را مبنای اصل ایدئولوژیک سیاست خارجی خود قرار داده و احترام به کند و همچنین جهانیاستفاده می

 حقوق بشر، به شرط اساسی عضویت در اتحادیه اروپا بدل گشته است. 

شوند و رشد کمی و بزارهای حقوق بشری مورد توجه واقع میتعدد نهادها و معاهداتی در اروپا که در آن مفاهیم، مقررات و ا 

معاهدات اقتصادی اتحادیه اروپا با دیگر شرکای تجاری خود، شاهدی بر این مدعاست. همچنین  بشری درکیفی بندهای حقوق

گرفته است. پیمان در اسناد مربوط به سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا نیز مسئله حقوق بشر مورد تایید قرار

های اساسی را از ماستریخت و معاهده آمستردام، توسعه و تحکیم دموکراسی و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی

-، پیمان ماستریخت و معاهده آمستردام( ذکر می1، ماده1، بند5اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه )پاراگراف 

کند که اتحادیه اروپا بر پایه اصول مسلمی از جمله احترام به حقوق بشر معاهده آمستردام تصریح می 6اده کنند. عالوه بر آن، م

بنا شده و کشورهای عضو در صورتی که به طور مستمر این اصول را در سیاست داخلی و روابط خارجی خود نقض نمایند، از 

ق بشر در جهان امروز و تبدیل آن به یک دغدغه عمومی، میان برخی حقوق خود در اتحادیه محروم خواهند شد. مباحث حقو

نخبگان سیاسی، فکری و اجرایی جامعه بشری در حوزه خلیج فارس از جمله بر کشورهای جمهوری اسالمی ایران و عربستان 

فتاری اتحادیه اروپا در های الزم در ارتباط با بررسی تطبیقی الگوی رهمانا نظر به اینکه پژوهش گذار بوده است.سعودی تاثیر

 تطبیقی واکاوی و بررسی، لذا قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی از منظر حقوق بشر تا کنون صورت نگرفته

الملل ضروری به در عرصه روابط بین سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی

میالدی تا کنون در نظر گرفته شده  2008به گستردگی موضوع و اهمیت به دقت پژوهش، بازه زمانی  و با توجه رسدنظر می

شود سوال اصلی، مبنی بر بررسی تطبیقی نقش نقض استانداردهای حقوق بشری تعریف شده از است. در این مقاله تالش می

، در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان ادیهسوی اتحادیه اروپا، به عنوان متغیر مستقل بر سیاست خارجی این اتح

گردد که ، این فرضیه مطرح میدر راستای پاسخ به سوال اصلی سعودی، به عنوان متغیرهای وابسته، را مورد بررسی قرار دهد.

ب کاهش نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسالمی ایران موج

سطح روابط سیاسی و اقتصادی و نیز قطع روابط نظامی میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا شده است، حال آنکه نقض 

همان استانداردها توسط عربستان سعودی تاثیری بر سطح روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی اتحادیه اروپا با این کشور نداشته 

که به توضیح پیرامون ر بر اساس چارچوب نظری نهادگرایی نو لیبرال مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد نظری مقاله حاض

  آن می پردازیم.

 چارچوب نظري: نهادگرايي نو ليبرال -1

چرایی انتخاب این نظریه به عنوان چارچوب نظری، به . باشد یم نهادگرایی نو لیبرال یهبر نظر یحاضر متک مقاله ینظر یکردرو  

اسالمی ایران و عربستان  است که مقاله قصد دارد سیاست خارجی یک سازمان مانند اتحادیه اروپا در قبال جمهوری آن دلیل

المللی دارد و به نقش آن در ها و نهادهای بینای به سازمان. این نظریه نگاه ویژهسعودی را از منظر حقوق بشر بررسی نماید

های منفعت، عقالنیت، همکاری در ابعاد گوناگون دهد. تاکید بر مولفهای مییژهبین کشورها و هم درون کشورها اهمیت و

های فوق با اصلی نهادگرایی نو لیبرال و قرابت هر چه بیشتر مولفه ها با گزارهسیاست خارجی اتحادیه اروپا و نزدیکی این مولفه

باشد. به عنوان چارچوب نظری در مقاله پیش روی می نهاد قدرتمندی همچون اتحادیه اروپا، دلیل عمده برگزیدن این نظریه

باشد. در این راستا، کشورهای اروپایی اصوالً لیبرال بوده نظریه نهادگرایی نولیبرالیسم، ترکیبی از نورئالیسم و نوکارکردگرایی می

-میه عنوان کنشگر عقالنی دردهند. از طرفی، اتحادیه اروپا بهای حقوق بشری اهمیت زیادی میو همواره به همکاری و ارزش

یابد که باید به همکاری روی آورد و سود و منافع خود را از طریق آن افزایش دهد، اما منفعت به مفهوم رئالیستی آن، مورد 
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باشند، از این ، عناصری ارزشی میالمللی حقوق بشریکه تعهدات و استانداردهای بین گیرد. همچنین از آنجاییاهمیت قرار می

هایی که بر طبق این چارچوب بوده، در جهت نماید بر اساس دموکراسی، ارزشای هوشمندانه سعی میرو اتحادیه اروپا به شیوه

 رسیدن به منافع خود استفاده ابزاری نماید. در این راستا، شرحی کوتاه بر نظریه نهادگرایی لیبرال خواهیم داشت.   

گرایی است. کانون این نظریه آن است که چگونه نهادهای واقعتلفیقی از نوکارکردگرایی و نونظریه نهادگرایی نولیبرال سنتز و 

گذارند. نهادگرایی نو لیبرال از یک سو ها و منافع کشورهای سودجو و عاقل تاثیر میها، ارجحیتای بر انگیزهالمللی و منطقهبین

هایی برخوردار است که با گاری دارد و از طرف دیگر از قضایا و گزارهگرایی سازهایی است که با نوواقعدارای اصول و مفروض

المللی است که در صدد تلفیق سه ای در مورد نهادها و همکاری بینلیبرال نظریهخوانی دارد. نهادگرایی نونوکارکردگرایی هم

-که کشورها در همگرایی اروپایی ایفا می گرایی و نوکارکردگرایی است. اول: این نظریه نقش مهمی رااصل و عنصر از نو واقع

المللی ایجاد ای و بینهای قوی و قاطعی را که برای همکاری به وسیله وابستگی منطقهشناسد. دوم: انگیزهکنند، به رسمیت می

ز های کشورها، اهای تاثیر نهادهای فراملی بر ادراک منافع ملی و ارجحیتدهند. سوم: راه و روششود را مورد توجه قرار میمی

 (67، 1390 ،. )مشیرزادهدهندهای مختلف آنها را مورد تاکید قرار میطریق تاثیرگذاری بر محاسبات سود و زیان کنش

گرایی نیز یابند که باید به همکاری روی آورند و از طرفی، فاصله خود را با واقعها بر اساس عقالنیت و منافع خود در میدولت

رسمی اداره امور به پذیرد. بر وجود عناصر غیرالمللی را نمیکنندگی آنارشی بینگرایان بر تعیینن تاکید واقعکند. کوهحفظ می

کنند و ها برای فائق آمدن بر مشکل کنش جمعی و شکست بازار کمک میها و نهادهایی تاکید دارد که به دولتشکل رژیم

آورند و ها دگرگونی به وجود میدهند و از این طریق در راهبرد دولتییر میدهند که نهادها عمالً محیط نظام را تغنشان می

اند، اما ها کنشگران مستقلکنند. به بیان لیپسن، درست است که دولتامکان تداوم حفظ منافع از طریق همکاری را فراهم می

الملل توجه داشت. های روابط بیند به هر دو ویژگیاند و بایهای آنها به شکلی متقابل و حداقل در پیامدها به هم وابستهانتخاب

داند، تکامل و تعمیق ها مینهادگرایی نولیبرال، برخالف نوکارکردگرایی که توسعه همگرایی را خودکار و خارج از کنترل دولت

اساس منافع ملی خود مسیر، های ملی بر داند. دولتها و مصالحه آنها میزنی حکومتهمگرایی اروپا را مستلزم مذاکرات و چانه

کنند. از این رو، سرنوشت های نهادهای اروپایی را تعریف و تعیین میعمق و گستره همگرایی، حوزه اختیارات و صالحیت

-فایده اعضای آن است. همگرایی در قالب اتحادیه اروپا تا زمانی که تامین-همگرایی و اتحادیه اروپا وابسته به محاسبه هزینه

کند ، استدالل میگراییافع ملی اعضا باشد تداوم، توسعه و تعمیق خواهد شد. اما از طرف دیگر، برعکس نوواقعکننده من

گذارند که نقش اساسی در تداوم نهادهای اروپایی بر چگونگی ادراک و تعریف منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاثیر می

-ن، کارکردهای مثبت نهادهای اروپایی در تامین منافع کشورها عامل استمرار آنها میکند. فراتر از ایو توسعه همگرایی ایفا می

 (41، 1389 ،. )دهقانی فیروزآبادیباشد

 ترتيبات )اتحاديه( اروپايي موثر در عرصه حقوق بشر -2

-است و سیاست بینای برخوردار توان گسترش جهانی حقوق بشر را نام برد که از اهمیت ویژهاز تاثیرات جهانی شدن، می   

ساز تحوالت عمده داخلی و تواند زمینهالمللی میالمللی ناظر بر حقوق بشر در گستره ارتباطات جهانی و فعالیت نهادهای بین

المللی باشد و در روند تکامل تدریجی تواند جدا از بافت بینهمچنین ارتقاء حقوق بشر اتحادیه اروپا نمی المللی شود.بین

المللی در های جدیدی را به منظور توسعه بازیگران بینپا در ارتباط با حمایت از حقوق بشر، تاثیر گذاشته و فرصتاتحادیه ارو

 ( 735، 1999 ،زمینه حقوق بشر فراهم آورده است. )کرکودال

رم، اتحادیه اروپا است. سه دهه بعد از معاهده جهان  سراسر ای حقوق بشر درترین ترتیبات منطقهاروپا دارای یکی از منسجم

در زمینه گنجاندن حقوق بشر در سیاست خارجی خود، اقدامی مهم انجام داد و این موضوع با امضای معاهده اتحادیه اروپا در 

وارد مرحله اجرایی گردید. معاهده مذکور توسعه وتحکیم مردم ساالری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و  1993نوامبر 

رسد حقوق بشر در هر دو سیاست ی را هدف اصلی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا قرار داد. به نظر میهای اساسآزادی

  (156، 2000 ،نماید. )آلستونخارجی و داخلی اتحادیه اروپا نقش مهمی را ایفا می
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گیری مله مبانی وجودی این شکلدر اسناد و منابع قانونی پایه تشکیل اتحادیه اروپا، پایبندی به معیارهای حقوق بشر از ج

باشد. این منابع قانونی عنوان شده است. وجود یک نظم حقوقی در اتحادیه اروپا شرط الزم برای ادامه حیات این اتحادیه می

کنوانسیون چارچوب حمایت از ، منشور اجتماعی اروپا، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشرشامل 

. عالوه بر این باشندمی انسانی یا تحقیرآمیزهای غیرکنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتارها یا مجازاتو  های ملیلیتاق

سازمان ر و دادگاه اروپایی حقوق بش ،شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا نظیربا استفاده از نهادهایی اسناد، اتحادیه اروپا 

حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا و در راستای تاکید حقوق  ءای را در جهت ارتقانظام ویژه ،وپاامنیت و همکاری ار

 گردد.، اشاره میالذکر، که به طور مختصر به نهادهای اروپایی فوقاست بشری در تعامالت دو یا چند جانبه پدید آورده

و اوایل  1960بینی نشده بود، اما در دهه ها پیشروسای دولتهای های تاسیس جامعه اروپا، تشکیل نشستدر معاهده

، در جریان اجالس پاریس، مقرر شد که جلسات، حالت نهادین 1974چند نشست از این نوع برگزار گردید. در سال  1970دهه

گیری کلی ی و جهتتشکیل شود. از زمان معاهده ماستریخت ، نقش هدایت اصول 1به خود گرفته و نهادی به نام شورای اروپا

های سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا بر عهده شورای اروپا گذاشته شده است. به عالوه، شورای اروپا همواره بیانیه

شورای اروپا اولین المللی مهم از جمله مباحث حقوق بشری و تروریسم را صادر کرده است. های بینمختلفی در مورد موضوع

های اروپایی است که با هدف مساعدت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و به دولتسازمان سیاسی میان 

مشی و افزون بر آن، تعیین خط ها و اصول مرتبط با میراث مشترک آنها، تاسیس شده است.ترویج ایده همچنین منظور حفظ و

ها بر و تصمیم هده شورای اروپا و وظیفه اجرای این سیاستگیری درباره ابتکارهای عمده اروپایی بر عها و تصمیمسیاستگذاری

و  شورای اروپا برای ایجاد اتحادکمیسیون اروپا و شورای وزیران( قرار گرفته است. های مدیریتی و اجرایی )عهده ارگان

و بدینوسیله  گردیدشرط عضویت در شورا  ،در نتیجه احترام به حقوق بشر ،کندبیشتر، آزادی را تضمین می همبستگی

-هنبه منظور نهادی ی اروپا همچنینشورا .دهی گردیدهای جمعی حقوق بشر در اروپا سازمانضمانت در جهت کسبسیستمی 

کردن دموکراسی و حمایت کامل از حقوق بشر، همکاری نزدیکی با اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپایی غربی، سازمان امنیت و 

ای فعال در زمینه حقوق بشر، المللی و منطقهدولتی بینهای غیرهای تخصصی آن و سازمانانسهمکاری اروپا، سازمان ملل و آژ

 (405، 1393 ،)نیوجنت برقرار کرده است.

ای در بین نهادهای اروپایی برخوردار از موقعیت برجسته، (1997، نهاد دیگری است که پس از معاهده آمستردام )پارلمان اروپا 

که از طریق صدور قطعنامه، تدوین گزارشات، طرح سواالت و  گذاری بسیار فعال استیک نهاد قانونپارلمان اروپا،  است.بوده 

-المللی ایفاد میگیری افکار عمومی در عرصه بینکند، نقش قابل توجهی در شکلمسائلی که در کمیسیون اروپایی عنوان می

 ( 518، 1389 ،)عبدخدایی. نماید

حقوق بشر و سیاست خارجی و امنیتی مشترک یکی از  ،که کمیسیون امور خارجی باشدمی کمیسیون 20دارای  ،پارلمان اروپا

آید. شایان ذکر است های آن به حساب میهمواره از اولویت یمباحث حقوق بشر و رودهای آن به شمار میمهمترین کمیسیون

یی که در راه دستیابی هاباشد که به افراد یا سازمانمی2اندیشه آزادیبخش برجسته این قسمت، جایزه ساالنه ساخاروف برای 

همچنین  (2014)کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا،  .گرددکنند، اهدا میهای اساسی مبارزه میبه حقوق بشر و آزادی

، مباحث و جلسات رسیدگی در این کمیته فرعیگردید.  میالدی برپا 2004کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا در سال 

هایی تنظیم و قطعنامه و هانماید و پس از نتیجه مذاکرات، گزارشبرگزار می را خصوص همه انواع موضوعات حقوق بشری

-در خصوص وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان توسط این کمیته فرعی پیش 3گردد. گزارش ساالنه حقوق بشریتصویب می

پارلمان اروپایی شامل موضوعاتی در خصوص حقوق بشر،  های اصلی کمیته فرعی حقوق بشرسئولیتگردد. ممیو تنظیم نویس 

 4باشد، که در این زمینه کمیته امور خارجیهای دموکراتیک در کشورهای جهان سوم میها، حمایت از ارزشحمایت از اقلیت

                                                 
1 . Council of Europe 

2. Sakharov Prize for Freedom of Thought 

3. The Annual Human Rights Report 
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و نهادها با  باید همه اعضا کمیته ،ا تعصبیگونه تبعیض یشود و بدون هیچهمراه می 1توسط کمیته فرعی حقوق بشر

اقدامات پارلمان اروپا، برای  های این کمیته فرعی دعوت شوند.برای شرکت در نشست ،هایشان در این خصوصمسئولیت

. دانای با دیدگاه گفتمان حقوق بشر جهانی قانونی شدهمتداول نمودن حمایت از حقوق بشر در اتحادیه اروپا به طورفزاینده

 (61، 2008 ،)بالدوچی

شود و در واقع مجری کمیسیون اروپا، نهاد دیگری است که معموالً به عنوان سازمان اداری یا قوه مجریه اتحادیه اروپا دیده می

جویی از موقعیت ممتازی برخوردار است و گری و مصالحههای شورا و مصوبات پارلمان اروپا می باشد و از لحاظ میانجیسیاست

ظن و تردید شود. لذا به نظرات آن با سوءطرف یاد میهمچنین یکی از دالیلی است که این کمیسیون، به عنوان یک عضو بی

یک طرح  شود و کمیسیون در بهترین موقعیت ارزیابی برای قضاوت افکار عمومی و کشورهای عضو دربارهکمتری نگریسته می

 (320، 1393 ،نیوجنتیا پیشنهاد قرار دارد. )

های اتحادیه و کشورهای عضو در خصوص حقوق بشر ثبات در فعالیت ءکمیسیون اروپا در این زمینه، نقش منحصر به فرد ارتقا

های شورا و نظارت بر های تعیین شده برای آن، از طریق مشارکت در بحثرا بر عهده دارد. کمیسیون بر اساس دستورالعمل

های سیاسی اتحادیه و همچنین تا اولویت نمایداطمینان حاصل میالمللی، بینهای حقوق بشری در عرصه توسعه وضعیت

ریزی گزارش توسط جامعه اروپا منعکس گردد و نقطه نظرات جامعه اروپا نیز در طرح 2آن مشترک سیاست خارجی و امنیتی

سازی متغیر الش برای برجستهت . همچنینکندآغاز شده است، لحاظ می 1999ساالنه شورا در مورد حقوق بشر که از سال 

-اتخاذ راهبردی متمرکز ازسوی اتحادیه اروپا )با  2007حقوق بشر در روابط سیاسی و تجاری با سایر کشورها، دراول ژانویه 

در این ابتکار  تکامل بیشتری یافت. 3ابتکار اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا( تحت عنوان

های مالی به نهادهای مدنی جوامع طرف مقابل به میان آورده، ارتقای حقوق بشر و مفاهیم حادیه اروپا، حتی سخن از کمکات

ها و تعامالت سیاسی خویش به تشویق سایر بازیگران جهانی شمرد و در بیانیهآن در دولت مقابل را از اهداف اصلی خود برمی

و استفاده از نفوذ  نموده ای نقش در جهت ارتقا احترام به حقوق بشر در سراسر جهانهای چند ملیتی، برای ایفمانند شرکت

  (1:378، 1391 ،)گلشن پژوه نمایند.نها به توسعه پایدار میآمنظور حمایت از رسیدن ه خود در کشورهای در حال توسعه، ب

ها یا افراد مورد رسیدگی شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را از طرف دولت نهاد دیگری است که دادگاه اروپایی حقوق بشر

 (362، 1391 ،. )تاموشاتدولتی نیز اجازه طرح دعوی در این دادگاه را دارندهای غیرسازمانالبته دهد. قرار می

شود ک نهاد حقوق بشری شناخته نمیبا عنوان ی نام برد، اگرچه سازمان امنیت و همکاری اروپاتوان از افزون بر موارد فوق می

ای مذاکره، وساطت، کشف اما یک راهکار اجرایی حقوق بشر در این سازمان وجود دارد که عبارت از یک روند چند مرحله

 باشد.گران سازمان امنیت و همکاری اروپا میچند جانبه و انجام وظایف کارشناسان و گزارش-حقیقت، مذاکرات دو جانبه

 (130، 1382 ،نقش مهم در نظارت بر انتخابات در اروپا دارد. )ممتاز همچنین یک

 الگوي رفتاري اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسالمي ايران از منظر حقوق بشر -3

سازد که به منظور المللی، بازیگران اصلی سیاست خارجی کشورها را ناچار میسرعت و دامنه تحوالت اساسی در عرصه بین

الملل به عمل آورند و راهبردها و راهکارهای ملی خود، ارزیابی مستمر و مداومی از جایگاه کشور خود در نظام بینتعقیب منافع 

هاست و جمهوری اسالمی ایران به المللی از مهمترین تحولآفرینی اتحادیه اروپا در صحنه بینمناسبی را تدبیر کنند. نقش

پذیرد و همانند سایر بازیگران، به دنبال جلب خلیج فارس، از این تحوالت تاثیر میترین بازیگران منطقه عنوان یکی از عمده

منافع خود از رهگذر اثر گذاری بر ساختارهای نظام در حال تکوین است. ترکیب کشورهای اتحادیه اروپا، تشکیل دهنده یک 

گذار درسطح کشورهای ثروتمند و تاثیر بلوک قدرتمند سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی، علمی و صنعتی است که به عنوان

                                                 
1
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، 1382 ،باشد. )خالوزادهالملل میالملل مطرح هستند. لذا این اتحادیه دارای یک پتانسیل قوی جهت رایزنی در عرصه بینبین

37) 

ست. در ارتباط با روابط هایی همراه بوده ااز زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران، رفتار اتحادیه اروپا در قبال ایران با فراز و نشیب

توان چهار دوره نظیر دوره تقابل خاموش، دوره گفتگوهای انتقادی، دوره گفتگوهای حقوق بشری اتحادیه اروپا با ایران، می

گرفتن در دو حوزه جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا به علت قرار را در نظر گرفت. جامع و دوره تعلیق گفتگوهای جامع

المللی و همچنین ی استراتژیک هستند، اما جایگاه اتحادیه در نظام بینفرهنگی و تمدنی متفاوت، فاقد مبانی یک رابطهارزشی، 

های متقابلی را برای برقراری یک رابطه تقویت شده با ای و راهبردی جمهوری اسالمی ایران، ضرورتنقش و جایگاه منطقه

ترین ی اسالمی ایران از نظر راهبردی در مرکز ذخایر انرژی جهان واقع است و طوالنیآورد. جمهوراتحادیه اروپایی به وجود می

شدن در بین دو قاره آسیا و سواحل را با حوزه منابع انرژی در دریای خزر دارد. همچنین از نظر موقعیت مرکزی، به دلیل واقع

در شمال و کشورهای حوزه خلیج فارس در جنوب و واقع  گرفتن در میان کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقازاروپا و نیز قرار

نظیری در حمل و نقل کاال و ترانزیت انرژی دارد. درصد مجموع ذخایر نفت و گاز و انرژی، موقعیتی بی 75شدن در قلب 

 ( 160، 1392 ،)صادقی

گر از کشورهای منطقه، حضور و نفوذ اتحادیه اروپا همواره تالش کرده است که از طریق تعمیق روابط خود با ایران و برخی دی

باشد. از ابتدای خود را در کل منطقه افزایش دهد. بنابراین تنظیم روابط با ایران از اهمیت اساسی برای اتحادیه برخوردار می

تن المللی، نظیر فروپاشی بلوک شرق، حذف پیمان ورشو، پایان جنگ سرد، پیوس، با توجه به متغیرات و تحوالت بین90دهه 

سپتامبر، اتحادیه اروپا مایل  11کشورهای بلوک شرق به اتحادیه اروپا و ناتو، دکترین نظم نوین جهانی آمریکا و تحوالت بعد از 

زایی مانع از است روابط خود را با جمهوری اسالمی ایران از نو تعریف کند. البته در این روند عوامل بازدارنده و محدودیت

ای ایران، اختالف نظرهای اتحادیه اروپا و ایران در ری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا شده است. هستهگسترش روابط میان جمهو

خصوص موضوعاتی مانند تروریسم، رویکرد غرب در تحوالت خاورمیانه و حقوق بشر از جمله موانع بسط و گسترش روابط بین 

بندی شده ریزی و زمانروپا بر اساس یک آهنگ منظم، برنامهدو طرف بوده است. روابط جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه ا

پیشرفت نکرده است و احتمال کندی یا توقف آن وجود دارد. با توجه به اختالف نظری که بین جمهوری اسالمی ایران و 

ره وجود دارد، هریک ای و غیاتحادیه اروپا بر سر برخی مسائل مانند حقوق بشر، صلح خاورمیانه، حق برخورداری از انرژی هسته

ای در عدم نهادینه شدن تواند مانع پیشرفت در روابط گردد. در واقع عدم درک متقابل، نقش تعیین کنندهها میاز این اختالف

ها در روابط ایران و اتحادیه روابط میان ایران و اتحادیه اروپا را دارد. به بیان دیگر، توجه به اهمیت بهسازی تصویرها و برداشت

سازی سازی مجدد و اعتماداروپا که تحت تاثیر موضوعات سنتی موجود در دستور کار گفتگوهای فیمابین قرار دارد، برای فضا

های تجاری با ایران را به ای برخوردار است. الزم به ذکر است، اتحادیه اروپا همکاریکنندهمتقابل بین دو طرف از اهمیت تعیین

است. قبالً رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران در مورد مسائل اقتصادی با آمریکا متفاوت بود و مسائل سیاسی پیوند زده 

-گذاری در صنایع نفت و گاز ایران میگرفتند و شروع به سرمایههای اقتصادی آمریکا را نادیده میکشورهای اروپایی تحریم

نامه ی نیز تغییر کرده است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا امضای موافقتکردند. اما اکنون رفتار اتحادیه اروپا در مسائل اقتصاد

همکاری و تجارت با ایران را موکول به بهبود و تغییر رفتار ایران نسبت به مسائل یاد شده، )حقوق بشر، خلع سالح، تروریسم و 

تجارت و همکاری با اتحادیه اروپایی در ارتباط  نامهای از قبیل صلح خاورمیانه( نموده است. انعقاد موافقتبرخی مسائل منطقه

مستقیم با مذاکرات سیاسی است و اتحادیه اروپا بخصوص در دهه اخیر همواره بیان داشته است، که چنانچه گفتگوهای 

ش برود اقتصادی بخواهد منجر به تعمیق روابط با ایران بشود، باید در ارتباط نزدیک، موازی و همزمان با گفتگوهای سیاسی پی

ها، آزادی بیان و... دارای اهمیت و اولویت وافری برای و مسائلی مانند موضوعات حاکمیت قانون، حقوق بشر نظیر حقوق اقلیت

تجاری است و بدون پیشرفت در این مسائل، انعقاد  -اتحادیه اروپا بوده و پیشرفت آن، درارتباط با پیشرفت مذاکرات اقتصادی

-لی نخواهد بود. باید توجه داشت که گسترش روابط با اتحادیه اروپا آسان نخواهد بود و یک روند زماننامه اقتصادی عمموافقت

با تغییر جامعه  باشد که در این راستا اعتمادسازی، اهمیت بسزایی در بهبودی و گسترش روابط دارد.بر و پرفرازونشیب می
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ند شدن و تقویت ساختارهای داخلی خود بود. اگر چه اعضای اتحادیه اروپا اروپایی به اتحادیه اروپایی، این اتحادیه در حال توانم

در بسیاری از موارد به خصوص در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک با دیگر اجماع نداشتند، اما در خصوص ایران با 

ابی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا شود. به منظور ارزیتوجه به تقارن منافع در بین اعضا یکپارچگی و اشتراک نظر دیده می

ای از اسناد صادره از سوی اتحادیه اروپا شامل ) قطعنامه، بیانیه، اعالمیه و گزارشات( در قبال جمهوری اسالمی ایران، مجموعه

 اند و در ادامه مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود دارد که مشخصاً توسط پارلمان و کمیسیون اروپا صادر شده

 پارلمان اروپا و حقوق بشر در ايران -3-1

پارلمان اروپا، یکی از نهادهای فعال در زمینه انتقادات حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران بوده و همواره از طریق صدور 

غیر  المللی ایفا نموده و همچنین به طورقطعنامه و تدوین گزارشات نقش مهمی در منفی نمودن افکار عمومی در عرصه بین

تا  2008هایی که از سال در ادامه به بررسی قطعنامه . مقاله حاضرهای سازمان ملل تاثیر گذار بوده استمستقیم بر قطعنامه

کنون از سوی نهاد پارلمان اروپا، در رابطه با موضوعات حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران تصویب و منتشر گشته است، 

های صادره گنجد، لذا در مجموع قطعنامهها و شرح آنها، در این مقال نمینکه بررسی تک تک قطعنامهپردازد. با توجه به ایمی

تا کنون در قالب جدول ذیل تهیه و مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با  2008های از سوی نهاد پارلمان اروپا طی سال

قطعنامه از  14، شودشود. همانطور که مشاهده میآنها اشاره میتوجه به گستردگی اسناد صادره، به چند مورد از مهمترین 

 سوی پارلمان اروپا علیه ایران در ارتباط با موضوعات حقوق بشری منتشر شده است.

 
 

 

تاريخ  شماره قطعنامه

 قطعنامه

 موضوعات اصلي و مالحظات عنوان

 

1 

 

 
P6-TA-

2008-0031 

 

 

ژانویه  31

2008 

 

 وضعیت ایران

حقوق بشر در ایران )مجازات مرگ و اعدام، سنگسار، ممنوعیت آزادی بیان، وضعیت 

 خصوصاً بهائیان و صوفیان (ممنوعیت آزادی عقیده و ممنوعیت آزادی مذهب )

 ایمسئله هسته

 روابط ایران و اتحادیه اروپا

 

2 

 

 

 

 
P6_TA(2008

)0185 

 

آوریل  24

2008 

 

وضعیت حقوق زنان 

 در ایران

 سیاسی و اجتماعی زنان در ایراننقض حقوق 

 های جنسیتی و مجازات سنگسارتبعیض

تبعیض علیه زنان باالخص در ارتباط با عدم برابری حقوق در ازدواج، طالق، ارث و عدم 

 انتصاب زنان به عنوان قاضی

3 

 
B6-2008-

0327 

 

 

 

ژوئن  19

2008 

 

اعدام متخلفان نوجوان 

 در ایران

 

 و مجازات اعدام متخلفان نوجوانمرتبط با رویه محکومیت 

4 
 

P6-TA-

2008-0412 

 

سپتامبر  4

2008 

 رویه محکومیت قانونی و مجازات اعدام در کشور ایران در ایران مجازات اعدام

5 P6-TA-

2009-0029 
ژانویه   15

2009 
 های جامعه بهایی، عقیدتی و اقلیتخواستار آزادی زندانیان سیاسی پرونده شیرین عبادی
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6 P7-TA-

2010-0016 

 

 

فوریه  10

2010 

 

 وضعیت ایران

 ایموضوع هسته

 اتحادیه اروپا-روابط ایران

. )آزادی گیردبند( از قطعنامه را در برمی 12، بیشترین بند )شاملمباحث حقوق بشر

نویسان بعد از نگاران، وبالگزندانیان، فعاالن سیاسی، مدافعان حقوق زنان، روزنامه

 ( 2009انتخابات 

  

7 P7-TA-

2010-0310 

سپتامبر  8

2010 

پرونده زهرا بهرامی و 

سکینه محمدی 

 آشتیانی

 وضعیت این دو فرد خاص ) زهرا بهرامی و سکینه محمدی آشتیانی(

بشر نظیر مجازات اعدام، سنگسار، ممنوعیت آزادی بیان، ممنوعیت موارد نقض حقوق

 آزادی عقیده و ممنوعیت آزادی مطبوعات

8 P7-TA-

2011-0021 
ژانویه  20

2011 
 پرونده نسرین ستوده

 نظیر آزادی بیان، عقیده و آزادی مطبوعات

 نگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله نسرین ستودهآزادی زندانیان سیاسی، روزنامه

9 P7-TA-

2011-0096 

 

 

10 

 2011مارس

 

 

رویکرد اتحادیه اروپا 

 نسبت به ایران

 وضعیت داخلی ایران

 ای ایرانپرونده هسته

 بند( 27حقوق بشر بیشترین بند آن ) شامل 

 تبعیض شدید حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مجازات اعدام

 نگاراندانشجویان و روزنامه وکال،   ی جامعه بهایی، مدافعان حقوق بشر،هااعدام اقلیت

10 P7-TA-

2011-0517 

17 

 2011نوامبر

نقض حقوق بشر در 

 ایران

 بر آزادی زندانیان فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر تاکید

11 P7_TA(2012

)0024 

  2012فوریه  2

وضعیت و برنامه 

 ای ایرانهسته

 نقض حقوق بشر در ایران به ویژه آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات و مجازات اعدام

 ای ایرانمباحث هسته

12 B7- 2012-

0311 
ژوئن  14

2012 

های وضعیت اقلیت

 قومی

نقض حقوق بشر از قبیل منع آزادی بیان، عقیده و اجتماعات و منع برخورداری از 

 های بهایی و صوفیحقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بین اقلیت

13 B7- 2012-

2877 
22 

 2012نوامبر

وضعیت حقوق بشر در 

ایران )تاکید بر موضوع 

اعدام گروهی و مرگ 

نویس ایرانی، وبالگ

 ستار بهشتی(

 آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر

 ساخارف( 2012استقبال از آزادی نسرین ستوده و جعفر پناهی )برندگان جایزه 

14 
B7-

0279/2014 

 

آوریل  31

2014 

استراتژی اتحادیه 

اروپا نسبت به 

جمهوری اسالمی 

 ایران

در ایران نظیر ممنوعیت  بشریهای حقوقای و حوزه حقوق بشر )نقضمسائل منطقه

آزادی بیان وعقیده، ممنوعیت آزادی اطالعات، ممنوعیت آزادی اجتماعات، ممنوعیت 

های مدنی، نقض حقوق زنان، مجازات اعدام، محاکمات ناعادالنه و قوانین آزادی جنبش

 های جنسی(های جنسیتی و گرایشکیفری، تبعیض

 ایمسئله هسته

 اتحادیه اروپاانداز روابط ایران با چشم

 

، علیه جمهوری اسالمی ایران "مجازات اعدام"ای از سوی پارلمان اروپا با عنوان قطعنامه 2008سپتامبر 4به طور مثال،  در 

بند بوده و حول محورهایی مرتبط با رویه محکومیت قانونی و مجازات اعدام  12مورد تصویب قرار گرفت. این قطعنامه شامل 

از دفتر ریاست اتحادیه اروپا را مورد تاکید  2008های منتشره در سال ، بیانیه و اعالمیهباشد. این قطعنامهان میدر کشور ایر

نفر( اظهار نگرانی عمیقی نموده است. همچنین مجازات اعدام  191در ایران )تعداد  2008ها در سال قرار داده و از میزان اعدام

المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودک ممنوع دانسته ( میثاق بین5)بند 6لل، ماده المکودکان را بر طبق قوانین بین

-گزارش شده، که برخالف تعهدات بین 2008مورد محکومیت به اعدام در ایران در سال  130است. قطعنامه ادعا کرده حداقل

ای از سوی پارلمان همچنین قطعنامه (2014ایران، پارلمان اروپا علیه  2008سپتامبر  4 باشد. )قطعنامهالمللی دولت ایران می
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منتشرگشت. این قطعنامه  "های قومیوضعیت اقلیت"با عنوان  2012ژوئن  14اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران، در تاریخ 

اجتماعی، بند بوده و موارد نقض حقوق بشر از قبیل منع آزادی بیان، عقیده و اجتماعات و منع برخورداری از حقوق  10شامل

 2012ژوئن 14های بهایی و صوفی را بیان نموده و آن را محکوم کرده است. )قطعنامه سیاسی و فرهنگی را در بین اقلیت

 ( 2014پارلمان اروپا علیه ایران، 

در تاریخ "استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسالمی ایران"ای تحت عنوان افزون بر موارد فوق، پارلمان اروپا قطعنامه

های اروپایی ابالغ نمود. این قطعنامه ها و دولتصادر و پس از تصویب نهایی به نهادهای اتحادیه اروپا، پارلمان 2014آوریل  31

باشد ای و حوزه حقوق بشر میانداز مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، مسائل منطقهای، چشمحول محورهایی شامل مسئله هسته

بشری در ایران نظیر ممنوعیت آزادی های حقوقتنظیم گردیده است. اتحادیه اروپا در این قطعنامه موارد نقض بند 23که در 

های مدنی، نقض حقوق زنان، بیان وعقیده، ممنوعیت آزادی اطالعات، ممنوعیت آزادی اجتماعات، ممنوعیت آزادی جنبش

های جنسی اظهار نگرانی شدید کرده و از های جنسیتی و گرایشضمجازات اعدام، محاکمات ناعادالنه و قوانین کیفری، تبعی

خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعاالن اتحادیه صنفی و کارگری و دستگیرشدگان انتخابات مقامات ایرانی می

و  2013)به ویژه بهائیان( در سال ها در ایران را آزاد نماید و همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام 2009ریاست جمهوری سال 

ریاست جمهوری ایران مطابق با استانداردهای  2013دهد. افزون بر آن، اتحادیه اروپا معتقد است انتخابات هشدار می 2014

 1994مارس  26در تاریخ  1ای مصوب در مورد معیار انتخابات آزاد و سالمدموکراتیک، مد نظر آنان برگزار نگردیده و به اعالمیه

نماید. پارلمان اروپا در این قطعنامه، تاکید باشد، اشاره میکه دولت ایران نیز یکی از اعضاء آن می 2المجالسدر اتحادیه بین

خواهد گفتگو نماید در کلیه روابطش با ایران مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار خواهد داد و همچنین از اتحادیه اروپا میمی

با جمهوری اسالمی ایران را در ارتباط با مسائل قضایی و امنیتی آغاز نماید. از نکات مثبت این قطعنامه، درباره حقوق بشر 

و استقبال از آمادگی دولت ایران برای برقراری روابط  3استقبال از طرح دکتر روحانی برای تنظیم منشور حقوق شهروندی

المللی ایران به شود که حقوق شهروندی باید کامالً با تعهدات بینذکر میتوان برشمرد. البته متتر با غرب را میشفاف وسازنده

ویژه عدم تبعیض و حق حیات، ترویج ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذاهب و تضمین آزادی بیان منطبق باشد و 

 2014آوریل  31محدود شده است. )قطعنامه  4معتقد است هم اکنون این حقوق با تعریف مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی

 (2014پارلمان اروپا علیه ایران، 

 کميسيون اروپا و حقوق بشر در ايران -3-2

با توجه به اینکه بر اساس معاهده لیسبون، نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا همزمان معاون ریاست کمیسیون 

مجموعه اسناد صادره حقوق بشری از سوی نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشد، لذا در این مقاله اتحادیه اروپا می

مورد اعالمیه،  22های انجام شده در این مقاله، در ذیل اسناد کمیسیون اروپا مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پژوهش

تا کنون منتشر گردیده است.  2008ن از سال مورد بیانیه حقوق بشری از سوی این دفتر، علیه جمهوری اسالمی ایرا 45

، مجازات اعدام، ریاست جمهوری 2009و گزارشات، مواردی نظیر حوادث بعد از انتخابات  مهمترین موضوعات بیانیه، اعالمیه

ها لیتی اطالعات و آزادی اقو عقیده، آزاد سنگسار، اصالح قوانین کیفری و قضایی، حقوق زنان، حقوق کودک، آزادی بیان

گیرد. اتحادیه اروپا اکثر مواقع از بانیان صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران بوده می)جامعه بهایی و صوفی( را در بر

االجرا های منتشر شده از سوی این پارلمان فاقد ضمانت اجرایی بوده و الزمها، بیانیه، اعالمیه، قطعنامهاست. اگر چه گزارش

باشد و از طرفی تاثیر خود های نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه نسبت به جمهوری اسالمی ایران میدیدگاه نیست اما بیانگر

                                                 
1 . Declaration on Criteria for Free and Fair Elections 
2 . Inter-Parliamentary Union 
3 . Charter of Citizens' Rights 
4 .National-security related offence. 
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المللی به جای خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا همواره رفتاری همراه با یک سیری نوسانی، شکننده و را بر ایران در عرصه بین

 هوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن متغیر حقوق بشر داشته است. ، اقتصادی با جمناپایدار در خصوص همکاری سیاسی

 الگوي رفتاري اتحاديه اروپا در قبال عربستان سعودي از منظر حقوق بشر-4
کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه خصوصاً کشورهای حاشیه خلیج فارس از گذشته پیوندهای عمیق اقتصادی، سیاسی و 

-اند. هر چند، اروپا نسبت به بازیگری در زمینه امنیت در خاورمیانه شدیداً محدود گردیده اما میشتهجغرافیایی با یکدیگر دا

ای را در منطقه به دست آورد، گرچه این نفوذ خود موکول به تواند به لحاظ اقتصادی و عمدتاً استراتژی امنیتی، نفوذ گسترده

ای به صدور محصوالت ساخته شده باشد که به شکل گستردهر تنوع میثبات است. از سویی اتحادیه اروپا یک بلوک تجاری پ

وابسته است، در حالی که اقتصاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت سلطه بخش انرژی است. در واقع، نفت و نفت 

 (89، 1999 ،دهد. )صالحدرصد از صادرات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را تشکیل می 95خام 

ها، وارد مذاکراتی ، به منظور گسترش همکاری1، جامعه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس1988 در سال

 25شدند و این گفتگوها منجر به توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس شد که این توافقنامه در 

عملی گردید. بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری ، وارد مرحله 1990امضاء و در سال  1989فوریه 

پذیرد. گذاری، کشاورزی، علوم و فناوری صورت میهای دوجانبه در زمینه انرژی، صنعت، تجارت، سرمایهخلیج فارس، همکاری

موفق به گرد هم  1995مدیترانه در سال -ا( عالوه بر آن، اتحادیه اروپا با بنیاد نهادن مشترک اروپ5، 2013 ،)کلمبو و کمیتری

ای بود. بر مبنای گذاری یک منطقه اقتصادی اروپا مدیترانهآمدن کشورهای منطقه خاورمیانه شد. هدف اصلی این ابتکار بنیان

ای با قهکشور واقع دراین منطقه در جهت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و منط 27این طرح که به فرایند بارسلون معروف است، 

انسانی تالش خواهند کرد. به نظر  -ثبات بر مبنای اصول دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و توسعه مبادالت فرهنگی

 (39، 2007 ،. )اچاگوشودرسد نگرانی اروپا در این منطقه بیشتر بر روی ساختار اقتصادی متمرکز میمی

تجاری از نقطه نظر  -های سیاسی، اقتصادیسعودی، عالوه بر همکاری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان

ای دارند. در این مقاله سیاست حقوق بشری اتحادیه نظامی نیز با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همکاری دو جانبه و گسترده

 شورهایی است که با وجود نقضگیرد. عربستان سعودی جزء آن دسته از کاروپا در قبال عربستان سعودی مورد بررسی قرار می

المللی المللی تا کنون توانسته است از بررسی دقیق نقض حقوق بشر توسط نهادهای بینآشکار حقوق بشر و استانداردهای بین

باشد. به رغم فشارهای حقوق بشر در عربستان که یک نظام سلطنت مطلقه است، بسیار رایج و فراگیر می نجات یابد. نقض

ها در این زمینه، کند و ناکافی بوده است. بسیاری از حقوق اولیه تحت لی و داخلی برای اجرای اصالحات، پیشرفتالملبین

اند، احزاب سیاسی اجازه فعایت نداشته و آزادی بیان به شدت محدود است. قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده

های ناعادالنه، وضعیت نامطلوب اعدام، نظام حقوقی و محاکمه مهمترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان شامل مجازات

-ها و تبعیض علیه زنان میکارگران مهاجر، ممنوعیت آزادی بیان و عقیده، ممنوعیت آزادی مطبوعات، ممنوعیت آزادی اقلیت

کشور است. اکثر باشد. یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت عربستان، نقض حقوق کارگران مهاجر خارجی در این 

مهاجرین خارجی از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا مانند هند، سریالنکا، بنگالدش، اندونزی و فیلیپین هستند اما تعداد 

اند. اغلب این کارگران مهاجر، با شرایط سخت ای هم از این کارگران از کشورهای مصر و سودان مهاجرت کردهقابل مالحظه

ها ساعت کار روزانه که بدون دسترسی به غذا و نوشیدنی بوده و گاهی اوقات تا ماه 16الی  12یعنی  شوند،کاری روبه رو می

 ( 239، 1388  ،کنند. )گلشن پژوهدستمزدی هم دریافت نمی

های شدیدی رنج باشد، که از محدودیتاز دیگر موارد مهم نقض حقوق بشر در این کشور، نقض و تبعیض آشکار علیه زنان می

، زنان در عربستان مورد تبعیض بوده و در خانواده به نحو المللی معتقدندهای غیردولتی بینبرند. بسیاری از سازمانمی

های زیادی مواجه هستند شود. از لحاظ شغلی نیز، زنان، برای کار در خارج از خانه با محدودیتآمیزی با آنها رفتار میخشونت

                                                 
1
 . Gulf Cooperation Council (GCC) 
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، 1388و دولت نیز اعالم کرده تنها زمانی به شمار نیروهای شاغل زن افزوده خواهد شد که به کار آنان نیاز باشد. )گلشن پژوه 

162) 

کشور عربستان سعودی تنها کشوری است در جهان که به زنان اجازه رانندگی داده نشده است، اگر چه قانون رسمی جهت منع 

رسمی و قانونی شده و زنانی که قصد رانندگی داشته  1990توسط وزراء در عربستان در سال رانندگی وجود ندارد و تنها 

های مذهبی شود و پیروان اقلیتشوند. آزادی مذهب از موارد دیگری است که در عربستان سعودی نقض میباشند، دستگیر می

شهروندان سعودی و تبعه خارجی به طور یکسان های مذهبی در این کشور بر برند. محدودیتمیدر وضعیت نامطلوبی به سر

های حنبلی اهل شود و هر گونه ابراز وابستگی یا تعلق به ادیان دیگر ممنوع است، به غیر از فرقه وهابیون که از شاخهاعمال می

ری و وهابی گتسنن است. الزم به ذکر است از یک طرف عربستان سعودی نقش مهمی را در اشاعه و ارتقاء تفسیر شدید سلفی

باشند. )قطعنامه گران و وهابیون میهای تروریستی مانند القاعده از گروه سلفیکند و از طرف دیگر بسیاری از سازمانبازی می

 ( 2014پارلمان اروپا علیه عربستان،  2014مارس  11

برند و این تبعیض به رنج میدر این میان، جمعیت شیعه این کشور از تبعیض علیه مسائل مربوط به مذهب و فرهنگ خود  

های دیگر نیز مانند اشتغال در بخش خصوصی، آموزش و عدم دسترسی به مناصب قضایی، نیروهای امنیتی و نظامی حوزه

المللی حق پژوهش یا درخواست اطالعات در زمینه حقوق سرایت پیدا کرده است. در این کشور هیچ سازمان حقوق بشر بین

ها داشته و دسترسی به اینترنت، ماهواره تلویزیونی و سایر ر این کشور کنترل شدیدی بر همه ابزار رسانهبشر را ندارد. دولت د

های ارتباط با دنیای خارج را سانسور کرده و تحت کنترل خود دارد. همچنین آزادی بیان، آزادی فضای مجازی و اینترنتی، راه

توان نام برد. در رابطه با اعدام، عربستان یکی از باالترین ر در عربستان میها و مطبوعات از موارد نقض حقوق بشآزادی رسانه

های جهانی در زمینه مجازات اعدام بوده است. اعدام در عربستان عبارت از قطع سر در مال عام برای مردان و آمارها در گزارش

اشد. همچنین افراد متهم به زنای محصنه نیز تا حد ببستن به جوخه اعدام یا قطع سر در برخی موارد در مال عام برای زنان می

 (240، 1388 ،شوند. )گلشن پژوهمرگ سنگسار شده و در برخی موارد پس از مرگ نیز، مصلوب می

شود. به گزارش سال هم در لیست افراد اعدامی مشاهده می 18افزون برآن، در خصوص مجازات اعدام، نوجوانان مجرم زیر 

شود، تعداد اعدام شدگان در ازات اعدام در عربستان سعودی در خصوص محکومین با جرمهای مختلف اجرا می، مجاتحادیه اروپا

( بوده که  2012تقریبا سه برابر )نسبت به سال  2010نفر،  80حداقل  2012و  2011نفر، سال  24حداقل  2013سال 

ین کشور یکی از نادرترین کشورهایی است که مجازات اعدام را باشد. به عالوه اها و افراد خارجی میبیشترین آمار شامل اقلیت

هایی هم از اعدام زنان از طریق سنگسار شدن رسیده که این نوع شکل از شکنجه و مرگ، دهد و گزارشدر مالعام انجام می

 (2014پارلمان اروپا علیه عربستان،  2014مارس  11باشد. )قطعنامه کننده زمان بربریت میتداعی

باشد. قطع عضو، شکنجه، شالق ی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در عربستان شکنجه و سوء رفتار نسبت به زندانیان مییک

شود. نظام قضایی و کیفری های کیفری عربستان محسوب میرحمانه روال عادی در نظام مجازاتانسانی و بیزدن، رفتار غیر

فقدان نظارت قضایی بر مراحل مختلف بازداشت و محاکمه و منع ارتباط متهمان با کند. عربستان اعمال شکنجه را تسهیل می

های رایج آزار و اذیت و سوء ، پزشک و وکیل، آنها را به شدت مورد شکنجه و سوء رفتار قرار داده است. از نمونهاعضای خانواده

باشد. یکی، سوزاندن با سیگار و کشیدن ناخن می، ضرب و شتم با ترکه، محرومیت از خواب، شوک الکتررفتار در این کشور

باشد. های مستحق مجازات شالق در عربستان میجرائم مرتبط با مشروبات الکلی، شکستن هنجارهای اخالقی از نمونه

 شود. )گزارش عفوهمچنین بریدن دست و پا در مواردی مانند دزدی و سرقت از موارد دیگری است که به سوء رفتار منتهی می

 (2014، 2008 ،بین الملل

از موارد دیگر نقض حقوق بشر در عربستان، وضعیت نامطلوب کارگران مهاجر خارجی و همچنین زنان به عنوان کارگران 

گیرند. اتحادیه اروپا از مقامات های جنسی قرار میهای فیزیکی و سوءاستفادهباشد، که درمعرض خطر خشونتخانگی می

ر چه سریعتر اصالحات قوانین کار صورت پذیرد و سیستم کفالت )ضبط گذرنامه و کلیه اسناد خواهد که هعربستان می

های حقوق بشری در عربستان سعودی توسط مقامات به مسافرتی کارگران مهاجر( کال منسوخ گردد. کار و فعالیت سازمان
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تان هستند که اجازه فعالیت دارند. با فشارهای های مدنی در عربستنها شکلی از سازمان شدت محدود شده و فقط مراکز خیریه

تا کنون در عربستان  2000دولتی در حوزه فعالیت حقوق بشر از سال المللی حقوق بشری، سه سازمان غیرهای بینسازمان

و اولین  2، انجمن حقوق سیاسی، مدنی سعود1: انجمن ملی حقوق بشر سعودیاند که عبارت است ازسعودی تاسیس شده

ها اجازه کار و . تنها انجمن ملی حقوق بشر سعودی دارای اساسنامه قانونی است. دولت سعودی به سازمان3جمن حقوق بشران

دهد، در واقع هیچ از مراکز حقوق بشری دارای ضمانت اجرایی نبوده و فاقد استقالل فعالیت را به طور کاربردی و عملیاتی نمی

 ( 7، 2012 ،باشند. )الهرگانرای می

الزم به ذکراست کشورعربستان سعودی، مانند سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری، میان 

المللی حقوق بشر، عدم توسعه ساختار دموکراتیک و عدم رشد سریع اقتصادی و متقابالً عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین

المللی، کنوانسیون که عربستان سعودی بر اثر فشارهای بسیار زیاد محافل بین ارتقای حقوق بشر بوده است. این در حالی است

المللی رفع تمامی اشکال و کنوانسیون بین 2004اکتبر  7هایی در تاریخ را با حق شرط 4رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

انده و همچنین به عنوان یک عضو را به تصویب رس 7و کنوانسیون حقوق کودک 6، کنوانسیون منع شکنجه5تبعیض نژادی

انتخاب گردیده است. به منظور ارزیابی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در  2006شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 

قطعنامه، بیانیه، اعالمیه و گزارشات( وجود دارد که قبال عربستان سعودی، انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا در قالب )

توسط پارلمان و کمیسیون اروپا صادر شده اند و در ادامه مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر در ادامه، به مشخصاً 

تا کنون از سوی نهاد پارلمان اروپا در رابطه با موضوعات حقوق بشری علیه عربستان  2008هایی که از سال بررسی قطعنامه

 سعودی منتشر گشته است، می پردازد.

 رلمان اروپا و حقوق بشر در عربستان سعوديپا -4-1

تصویب  2011مارس  24در تاریخ  "روابط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس "، با عنوان ایپارلمان اروپا قطعنامه

اتحادیه نمود. این قطعنامه اهمیت ژئوپلتیکی منطقه خلیج فارس را مورد تاکید قرار داده و همچنین به تداوم همکاری میان 

اروپا و کشورهای شورای خلیج فارس در زمینه اقتصادی، آموزشی و تجارت آزاد تاکید دارد. در ضمن مباحثی نظیر وضعیت 

عربستان  کیفری و اصالح قوانین کار را در زمینه وضعیت حقوق بشر در-کارگران مهاجر، کارگران خانگی، اصالح قوانین قضایی

 اتحادیه اروپا علیه عربستان(  2011مارس 24طعنامهشود. )قآور میسعودی را یاد

ارتباط عربستان "ای را علیه عربستان سعودی تحت عنوان قطعنامه 2014مارس11همچنین پارلمان اتحادیه اروپا در تاریخ 

ل توافقنامه تجارت تصویب نمود. این قطعنامه موضوعاتی از قبی "سعودی با اتحادیه اروپا و نقش آن در خاورمیانه و شمال آفریقا

گیرد. قطعنامه مذکور شورای همکاری خلیج فارس و مباحث حقوق بشری را در بر می-آزاد، توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا

باشد، که مباحث و موضوعات حقوق بشری بیشترین موارد آن را دربرگرفته است. پارلمان اروپا بند می 49دارای یک مقدمه و 

های خودسرانه، حبس زندانیان عقیدتی ر ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی نظیر بازداشتدر این قطعنامه د

شدگان، محاکمه سال، شکنجه زندانیان و بازداشت18و مدافعان حقوق بشر، مجازات اعدام، سنگسار، اعدام متخلفان نوجوان زیر 

ها، مطبوعات و شبکه اجتماعی ازدواج(، منع آزادی بیان، منع آزادی رسانهغیرعادالنه قضایی، منع ازدواج کودکان )حداقل سن 

خواهد که به عنوان عضوی از شورای کند. اتحادیه اروپا، از مقامات حکومت عربستان میمجازی به شدت احساس نگرانی می

مهم حقوق بشر مانند منشور حقوق بشر سازمان ملل به اصول حقوق بشر و دموکراسی احترام و ارزش نهاده و چندین سند 

حقوق بشر عرب، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را محترم 

                                                 
1 .Saudi National society for Human Rights (NSHR) 
2 .Saudi Civil, Political Rights Associations (ACPRA) 
3 .Human Rights First Society (HRFS) 
4 . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 
5 . International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD). 
6 . Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT, 1997). 
7 . Convention on the Rights of the Child 
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شان را را امضا و تصویب نماید. همچنین سیستم قضایی بر مبنای قوانین شریعت 1المللی کیفریاساسنامه دادگاه بین بشمارند و

 المللی از جمله فرایند دستگیری، حبس، محاکمه و حقوق زندانیان، بهبود و ارتقا بخشند.یی با استانداردهای بیناز طریق آشنا

در عربستان  2001در این قطعنامه اتحادیه اروپا به این نکته اشاره دارد که با توجه به اصالحات تدریجی و متوسطی که از سال 

-توانند به حالت قبل بازگردند. ضمناً بیان میاند، به آسانی میاصالحات هنوز نهادینه نشدهانجام پذیرفته، اما از آنجایی که آن 

المللی و اجرایی شدن آنها در عربستان کند سابقه حقوق بشر در این کشور تاریک بوده و یک شکاف اساسی بین تعهدات بین

ها مبنی بر تمدید دعوتنامه سازمان ملل، به همه دولتعلیرغم اینکه از دفتر کمیسیونرعالی حقوق بشر همچنین وجود دارد. 

رسمی به گزارشگران ویژه ابالغ شده بود، مقامات عربستان سعودی دعوتنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با موضوع 

 (2014 پارلمان اروپا علیه عربستان، 2014مارس  11اند. )قطعنامه شکنجه و مدافعان حقوق بشر را ارسال ننموده

با توجه به تمرکز بازه زمانی در این مقاله،  2010الی   2008ای از سوی پارلمان اروپا در طی سال شایان ذکر است قطعنامه

ای ، پارلمان اروپا قطعنامه2007دسامبر  13، اما در علیه عربستان سعودی در ارتباط با موضوع حقوق بشر منتشر نگردیده است

 زنان درعربستان سعودی، در هشت بند تصویب گشت. تحت عنوان وضعیت حقوق

 کميسيون اروپا  و حقوق بشر در عربستان سعودي -4-2

، انتقادات اتحادیه اروپا عالوه بر قطعنامه، در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی در قالب گزارشات ساالنه

مورد بیانیه از سوی نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا، در ارتباط با  7به  توانشود. در اینجا مینیز منتشر می و اعالمیه بیانیه

-می24: مجازات اعدام )تا کنون اشاره نمود که عبارت است از 2008وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی طی سالهای 

-10مهاجر سریالنکایی، ریزانا نافیک )(، اعدام کارگر 2013مارس 13)جوان سعودی به جرم سرقت مسلحانه 7، اعدام (2013

 11(، مجازات مرگ و اعدام )2011ژوئن 23(، اعتراض رانندگان زن ) 2011سپتامبر26(، شرکت سیاسی زنان )2013ژانویه 

 (. 2009نوامبر 6) شهروند خارجی 3اعدام ، (2009دسامبر

کند. در این را تدوین می "النه حقوق بشر و دموکراسی در جهانگزارش سا"، تحت عنوان اتحادیه اروپا به طور سالیانه گزارشی

ها و اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینه را بشری در سراسر جهان و همچنین فعالیتگزارش کلیه مباحث و موارد نقض حقوق

تا کنون  2008، از سال عودینماید. در این مقاله نکات مهم و برجسته این گزارشات در ارتباط با کشور عربستان سمنتشر می

حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در  2012گیرد. در گزارش ساالنه مورد توجه قرار می

عربستان سعودی، اتحادیه نقض موارد حقوق بشر در عربستان اعم از مجازات اعدام، تبعیض آشکار حقوق زنان، عدم آزادی بیان 

کند و طبق این گزارش کشور عربستان یکی از کشورهایی است که باالترین میزان اعدام را در سراسر ات را محکوم میو مطبوع

، واجد شرایط به منظور 2012برای اولین بار زنان در سال "جهان در طی این سال دارد. همچنین در این گزارش آمده است: 

، نیز به آنان اختصاص داده شد. همچنین به 150کرسی از مجموع  30عربستان شناخته شدند و 2شرکت در شورای مشورتی

عربستان سعودی، نیمی  2015با این وجود در انتخابات شهرداری  "داده شد. 2015زنان، اجازه حق رای در انتخابات شهرداری 

شوند. ادشاه سعودی منصوب میاز اعضا، توسط فرایند انتخاباتی از طریق آراء انتخاب خواهند شد و نیمی دیگر صرفاً توسط پ

 (171حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا،  2012)گزارش ساالنه 

در عربستان  2011ها در سال حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا آمده است: میزان اعدام 2011همچنین در گزارش ساالنه 

هایی در ارتباط با مواد مخدر و جادوگری نیز مشاهده جرمسعودی افزیش یافته و حتی در میان آمار اعدام شدگان، افرادی با 

های اساسی حقوق بشر به ویژه آزادی بیان، آزادی شده است. از مقامات دولت عربستان خواسته شده تا در ارتقاء آزادی

رام بگذارد و مطبوعات، آزادی مذهب و عقیده، آزادی اجتماعات  بکوشد و همچنین به حقوق زنان و حقوق کودک در کشور احت

حقوق بشر و دموکراسی  2011اصالحاتی را در ارتباط با قانون کار و بهبود وضعیت کارگران مهاجر انجام دهد. )گزارش ساالنه 

 (228در جهان اتحادیه اروپا، 

                                                 
1 . International Criminal Court (ICC) 
2 . Consultative Shura Council 
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ه عنوان ، اتحادیه اروپا سه مورد نقض حقوق بشر را ب2010در گزارش ساالنه حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه اروپا در سال 

شمارد. اتحادیه در این میمهمترین موارد نقض در عربستان سعودی اعم از مجازات اعدام، حقوق زنان و اصالحات قضایی بر

کند اگر چه شروع کند و عنوان میگزارش از اصالحاتی از سوی حکومت در ارتباط با حقوق زنان و حقوق کودکان استقبال می

برخوردار است اما نسبت به چند سال گذشته به این موارد از سوی حکومت توجه شده است. اصالحات از سطح بسیار پایینی 

 (136حقوق بشر و دموکراسی در جهان اتحادیه اروپا،  2010)گزارش ساالنه 

اتحادیه، نگرانی خود را به وضعیت حقوق بشر در عربستان  2008-2009همچنین در گزارش ساالنه حقوق بشر و دموکراسی 

خواهد کند و مجازات اعدام، نقض حقوق زنان و ممنوعیت آزادی مطبوعات را محکوم کرده و از مقامات سعودی میمی اعالم

های طوالنی است که بر کند که مجازات اعدام سالسال را متوقف سازند و اشاره می 18فوراً مجازات اعدام متخلفان زیر 

های جنسی نیز امین، افرادی با جرمهای قاچاق موارد مخدر و گرایششود و در میان اعدمجرمین در عربستان اعمال می

 2008-2009باشد. )گزارش ساالنه الملل میالمللی و قوانین حقوق بینشود که برخالف تعهدات، استانداردهای بینمشاهده می

 (150حقوق بشر و دموکراسی در جهان اتحادیه اروپا، 

های مختلف از سوی کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا، کمیسیون و پارلمان اروپا در قطعنامه، بیانیه، اعالمیه و با وجود گزارش

-ای میان اتحادیه اروپا وعربستان سعودی در زمینهارتباط با نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، همچنان همکاری دوجانبه

وپا، دولت عربستان سعودی را شریک اصلی تجاری خود های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی وجود دارد و اتحادیه ار

گذاران، به ویژه در زمینه صنعت های اتحادیه اروپا، از بزرگترین سرمایهداند. همچنین تعداد زیادی از شرکتدر این منطقه می

پا در زمینه دفاعی، باشند و این کشور مهمترین بازار برای صادرات کاالهای صنعتی اتحادیه ارونفت در عربستان سعودی می

ریزی در جهت تشدید وابستگی متقابل باشد. همچنین اتحادیه اروپا اقدام به برنامهحمل و نقل، پزشکی و صنعت خودرو می

اقتصادی با منطقه خاورمیانه باالخص حاشیه خلیج فارس نموده است تا به این ترتیب هیچ دولتی در منطقه، روابط خوب خود 

  (8، 1999ای به خطر نیندازد. ) وون لئوون بر سر یک منازعه منطقهرا با جامعه اروپا 

رسد، نقض آشکار حقوق بشر درعربستان سعودی، خللی در روابط اتحادیه اروپا با این کشور در زمینه مسائل سیاسی، به نظر می

ستان سعودی در اولویت سیاست تجاری و نظامی وارد ننموده و همچنین موضوع حقوق بشر در ادامه همکاری با عرب-اقتصادی

دهد. از یک طرف، گیرد و به عنوان متغیر اصلی، کلیه روابط را دستخوش سیر تغییرات قرار نمیخارجی اتحادیه اروپا قرار نمی

-های استانداردهای حقوق بشری رعایت نمیاتحادیه اروپا، در عربستان سعودی، حداقل 2011طبق گزارش ساالنه حقوق بشر 

، دموکراسی، برابری، قوانین پیمان اتحادیه اروپا، این اتحادیه بر اساس احترام به شان، آزادی 2طرفی دیگر، طبق ماده  شود. از

ها در روابط خارجی گذاری شده است و عالوه بر این، اتحادیه مایل به پیاده نمودن این ارزشحقوقی و احترام به حقوق بشر پایه

توان مشاهده نمود، که اتحادیه اروپا با کشوری که اتحادیه اروپا( در اینجا این تناقض آشکار را می پیمان 21باشد. )مادهخود می

ترین استانداردهای حقوق بشری است، باالترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی را برقرار نموده است و دارای نازل

وجانبه قرار دارد. همچنین اتحادیه اروپا با وجود کشتار و تر از سطح تعامالت دارزشهای حقوق بشری در جایگاهی پایین

سعودی، تغییر و نوسانی در مناسبات خود با کشور  سرکوبی شدید مخالفین و غیرنظامیان توسط ارتش بحرین و عربستان

رسد. طبق عربستان ایجاد ننمود و اولویت حقوق بشر در روابط خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای این منطقه کم رنگ بنظر می

ر نظر گرفتن افزارها را با دبیشترین میزان صادرات اسلحه و جنگ 2012گزارش مجله اشپیگل آلمان، اتحادیه اروپا در سال 

( از این 123، 2012اهداف و منافع خود، به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی داشته است. )لیسر 

های یک جانبه یا چند جانبه اقتصادی، تجاری و نظامی علیه این کشورها رو، واکنش و عکس العمل خاصی مبنی بر تحریم

المللی در زمینه دموکراسی و ت که کشورهای این منطقه تا سطح مطلوب استانداردهای بینشود و این در حالی اسدیده نمی

 حقوق بشر فاصله زیادی دارد. 

 ارزيابي سياست حقوق بشري اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي -5
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قوق بشر، ارتقاء دموکراسی و برقرای حاکمیت قانون به طور کلی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اهمیت زیادی به مبحث ح

تجاری اتحادیه با -های همکاری اقتصادیدهند. در واقع در کلیه موافقت نامهدر تنظیم روابط خود با کشورهای ثالث می

قدم بر ارتقاء ، اهداف راهبردی خود را مکشورهای ثالث بند رعایت حقوق بشر وجود دارد. اتحادیه اروپا بر طبق این سند مصوب

توان اذعان داشت که لحن کلیه ( می244، 1389دهد. )خالوزاده حقوق بشر و دموکراتیزه کردن آن در کشورهای ثالث قرار می

و گزارشات منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی تقریباً  قطعنامه، اعالمیه، بیانیه

باشند. انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در قالب گزارش، ز لحاظ تعداد، کیفیت و شدت عبارات متفاوت میمشابه است اما ا

 نمود:توان از چند بعد بررسی اعالمیه و قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران و کشور عربستان سعودی را می

o ها بررسی نمود. پارلمان اروپا در ارتباط با عداد قطعنامهتوان انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در تدر ابتدا می

قطعنامه علیه عربستان  2قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران و  14، تا کنون 2008وضعیت حقوق بشر، از سال 

 سعودی منتشر نموده است.

o عنوان مثال در ارتباط با موارد نقض ها مورد توجه قرار داد. به انتقادات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در تعدد حوزه

هایی نظیر مجازات اعدام و سنگسار، حاکمیت قانون، اصالح حقوق بشر، اتحادیه اروپا در کشور ایران بیشتر بر مولفه

ها )بهائیان( تاکید دارد قوانین کیفری، حقوق زنان، حقوق کودک، آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی اقلیت

بستان سعودی، بیشتر بر مجازات اعدام و سنگسار، اصالح قوانین کیفری، حقوق زنان و آزادی مطبوعات اما در عر

 بیشتر اصرار دارد.

o 67تا کنون بالغ بر  2008های مقاله فوق، کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا  از سال طبق آمار بدست آمده از یافته 

ضعیت حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی ایران منتشر نموده و این در حالی مورد بیانیه و اعالمیه فقط در ارتباط با و

 بیانیه در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه عربستان سعودی منتشر نموده است. 7است که این کمیته، 

o های زیادی علیه ایران در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران از سوی اتحادیه اروپا قطعنامه

داری مدرن استفاده نشده است. مفهوم ها، از کلمه بربریت و بردهصویب گردیده اما در هیچ یک از بندهای قطعنامهت

ای از سوی توان آن را در قطعنامهاصطالحات مذکور، به طور واضح نقض فاحش حقوق بشر را به دنبال دارد و می

عام در رابطه با اعدام زنان توسط سنگسار شدن را در مال 2014مارس  11اتحادیه اروپا علیه عربستان سعودی، مورخ 

داند. با این حال اتحادیه اروپا در مناسبات سیاسی خود با ای از زمان بربریت میمشاهده نمود، که این عمل را نشانه

 دهد. دولت عربستان، تعهدات بین المللی مورد نظر وتعریف شده از سوی خود را در اولویت قرار نمی

o حقوق بشری خود علیه ایران و عربستان سعودی، هر دو را به یک میزان به نقض حقوق  هایلمان اروپا در قطعنامهپار

. به عالوه  بانک کند. الزم به توضیح است، در عربستان سعودی حقوق زنان به شدت محدود استزنان محکوم می

ها به منظور ارتقای برابری رفع محدودیتبمنظور  2014زنان، تجارت و قانون "جهانی نیز گزارشی را با عنوان 

های زیادی را برای اعالم کرد که عربستان سعودی در لیست اولین کشورهایی قرار دارد که محدودیت "جنسیتی

 (2014نماید. )بانک جهانی، پتانسیل اقتصادی زنان اعمال می

o یه جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی، های حقوق بشری علشدت کلمات و عبارات بکار رفته در قطعنامه

های حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران بیشتر از کلماتی مانند باشد. اتحادیه اروپا در قطعنامهمتفاوت می

های حقوق بشری خود علیه نماید اما در قطعنامهحقوق بشری استفاده می "نقض سیستماتیک"و  "نقض فاحش"

را استفاده نماید،  "نقض فاحش"را به کار برده و در مواردی هم که از  "نقض جدی "عربستان سعودی عبارت

 تعدادش به مراتب کمتر است.

o اش با کشور جمهوری اسالمی ایران، آن را منوط به رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا در ارتباط با همکاری نظامی

در مناسبات نظامی خود با عربستان سعودی، علیرغم موارد داند اما المللی از سوی جمهوری اسالمی ایران میبین

توان اذعان داشت طبق شود. در اینجا میشان وارد نمینقض حقوق بشر در این کشور، خللی در روابط دوجانبه
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-دهد که اتحادیه اروپا بزرگترین کشور صادرکننده اسلحه به کشورهای خاورمیانه میگزارشی از اشپیگل، نشان می

 میلیارد یورو تجهیزات نظامی 3/3کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل به ارزش 2010به عنوان مثال در سال  باشد.

المللی ( همچنین به گزارشی از موسسه تحقیقاتی بین123، 2012به عربستان سعودی، ریاض صادر نمودند. )لیسر

رهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ، حجم تجارت جنگ افزارها بین اتحادیه اروپا و کشو1صلح استکهلم

 9درصد افزایش داشته است. کشور آلمان از نظر فروش اسلحه در جایگاه سوم ) 24سال گذشته،  5نسبت به  2012

میالدی اروپاییان  2009( از طرفی، در سال 214، 2011درصد فروش از کل( در سراسر جهان قرار دارد. )گریمیت 

اسلحه و مهمات بمنظور کنترل تجارت تجهیزات نظامی اتخاذ نمودند. این قوانین حاکی از قوانینی را برای صادرات 

المللی باید های جنگی به منظور اهداف نامطلوب نظیر سرکوبی داخلی و تجاوزهای بینآن است که از صادرات سالح

های جنگی را به کشورهای ته و سالحاجتناب گردد. اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این قانون را نادیده گرف

فارس باالخص عربستان سعودی که به عنوان یک بازیگر اقتصادی، سیاسی موثر در منطقه حاشیه منطقه خلیج

 (1، 2012، نمایند. )لوسکوخلیج فارس بوده، صادر میجنوبی

o  2013بیان نمود که انتخابات ژوئن ، علیه ایران 2014آوریل 31افزون بر موارد فوق، پارلمان اروپا در قطعنامه 

-المللی برگزار نشده است. این در حالی که در عربستان، از ابتداییجمهوری اسالمی ایران بر طبق استاندادهای بین

 اند.باشد، باز ماندهترین حقوق اجتماعی که یک انتخابات ساده می

o رشات ادامه همکاری و توسعه روابط سیاسی، اقتصادیها و یا گزاها، بیانیهاتحادیه اروپا در هیچ یک از قطعنامه--

داند. این المللی نمیالمللی و رعایت اصول و استانداردهای بینتجاری با عربستان را منوط به احترام به تعهدات بین

 اند. اما از طرفی دیگرترین حقوق اجتماعی باز ماندهدر حالی است که مردمان کشورهای این منطقه، از بدیهی

تجاری و -های حقوق بشری خود علیه ایران، در کلیه روابطش اعم از سیاسی، اقتصادیاتحادیه اروپا در اکثر قطعنامه

المللی مد نظر و تعریف شده خود را در اولویت قرار داده و تاکید نظامی، مسئله رعایت تعهدات و استانداردهای بین

 رد.کند هر دو به موازات یکدیگر حرکت خواهند کمی

 

-توان پذیرفت اختالفات اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی ایران در زمینه حقوق بشر، تاثیری بر روابط اقتصادیدر کلیت امر می

، 2012های گذشته نداشته است، کما اینکه تا قبل از تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت در سال تجاری دو طرف طی دهه

رسد بیشترین تاثیر مسائل حقوق بشری و روابط تجاری ایران بوده است. به نظر می اتحادیه اروپا بزرگترین طرف شریک

باشد که این تاثیر خود را در کاهش سطح روابط سیاسی و دیپلماتیک و اتحادیه اروپا و ایران در حوزه سیاسی و نظامی می

اروپا با ایران در زمینه حقوق بشر تنها دلیل دهد. گو اینکه اختالفات اتحادیه های نظامی بین طرفین نشان میتوقف همکاری

توان چنین بیان نمود که اختالفات های نظامی میان طرفین نیست. از طرف دیگر میکاهش مناسبات سیاسی و توقف همکاری

رفین ، سیاسی و نظامی میان طاقتصادی–حقوق بشری اتحادیه اروپا با عربستان سعودی هیچ گونه تاثیری برسطح روابط تجاری

، عربستان یکی از شرکای اصلی تجاری اتحادیه در منطقه خلیج فارس بوده و تعداد های گذشتهنداشته است. زیرا  در دهه

 -های دفاعیباشند و همچنین اتحادیه اروپا در حوزهگذاری عربستان در زمینه نفت، اروپایی میهای سرمایهزیادی از شرکت

افزارها را با در نظر گرفتن اهداف خود، به کشورهای حاشیه ان صادرات اسلحه و جنگ، بیشترین میز2012نظامی در سال 

تالش کرده هم در جنوبی منطقه باالخص عربستان داشته است. لذا باید این نکته را در نظر داشت که اتحادیه اروپا همواره 

حادیه اروپا در زمان نیاز به نفت وارداتی عربستان حرف و هم در عمل تا حدی خود را متعهد به حقوق بشر نشان دهد و یقیناً ات

گوید. اما نباید تصور کرد که اتحادیه اروپا انتقادات حقوق بشری خود را با استفاده با همان شدت از نقض حقوق بشر سخن نمی

 های نهادهای مدنی خود انجام نخواهد داد. ها و اعالمیههای پارلمان، گزارشات، بیانیهاز قطعنامه
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