فصلنامه سیاست خارجی
سال سی و دوم ،شماره  ،2تابستان  ،1397صص 103-130

4
سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا
مطالعه تطبیقی جمهوری اسالمی ایران
و عربستان سعودی
دکتر مجید عباسی
احمد عزیزی

 .1دانشیار روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی
2

 .دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل

(تاریخ دریافت1397/4/10 :

Dr.majidabbasi@gmail.com
Ahmadazizi2882@yahoo.com

تاریخ تصویب)1397/5/10:

1

2

چکیده
اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک
هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند:
دموکراسی،حقوق بشر،مردم ساالری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت
در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در
برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال ،در
موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می
گردد .این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت
حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است .برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی
حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی،
حقوق بشر ،حاکمیت قانون و مردم ساالری ،رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که
دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد
بررسی(جمهوری اسالمی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این
است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی
چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه
اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری -اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و
دوگانه است.این مقاله در تالش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر
و تعریف شده ،از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و
تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.
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مقدمه
امروزه مقوله حقوق بشر به یک گفتمان موثر و غالب در سیاست و روابط بین الملل
تبدیل شده است .تا جایی که اکنون و در قرن حاضر می توان ادعا نمود ،بزرگترین
اجماع جهانی ،اعتقاد راسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است .این موضوع در کنار
توسعه،صلح و امنیت به عنوان پایه ها ی فعالیت و عملکرد سازمان ملل متحد در نظر
گرفته شده است.امروزه تاثیرات متقابل مقوله حقوق بشر و مناسبات قدرت در سطح
جهانی امری انکارناپذیر است.در بسیاری از مقاطع تاریخی ،روابط و مناسبات سیاسی و
حتی اقتصادی کشورها ،تحت الشعاع مقوله حقوق بشر قرار گرفته و متقابال حقوق بشر
نیز به کرات تحت تاثیر مناسبات قدرت بوده است .طی دهه های گذشته ،حقوق بشر در
بسیاری از پیمانهای سیاسی،نظامی و امنیتی در سطح منطقه ای و بین المللی نقش
موثر و در برخی مقاطع نقشی تعیین کننده داشته است .از سوی دیگر ،در زمینه
تاثیرات متقابل حوزه حقوق بشر و حوزه سیاست،می توان گفت که حقوق بشر در
بسیاری از مقاطع از جمله فعل و انفعاالت مربوط به نظارت بین المللی حقوق بشر تابعی
از مناسبات مبتنی بر قدرت بوده است(.غائبی)46-45 :1388،
شاید برای بسیاری از اندیشمندان در شرایط فعلی و با توجه به ذهنیت و سابقه ای
که از کشورهای اروپایی(و یا به شکل کلی تر از غرب) دارند ،به سختی قابل پذیرش
باشد که اعضای اتحادیه اروپا،که برخی از آنها از استعمارگران قدیمی هستند،تا این حد
برای حقوق بشر اهمیت قائل باشند ،سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بر
اساس احترام به حقوق بشر ،آزادی های اساسی و حاکمیت قانون می باشد که دولتهای
اروپایی را به پیگیری اهداف تعیین شده موظف می کند ،طی دهه گذشته اتحادیه اروپا
با هدف ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به تصویب تعدادی از
معیارها،ضوابط و دستورالعمل های جمعی در زمینه حقوق بشر اقدام کرده است.برقراری
نظارت بین المللی در باب حقوق بشر،روابط اقتصادی با کشورهای ثالث،افکار عمومی
جهان و مشارکت کشورهای غیر غربی در مدیریت و بدنه سازوکارهای بین المللی از

 /106فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،32تابستان  ،1397شماره 2

جمله موضوعات و بسترهای تحت تاثیر سیاست خارجی حقوق بشری کشورهای عضو
اتحادیه اروپا است.در چهارچوب این سیاست خارجی و امنیتی سه عنصر حقوق
بشر،امنیت و اقتصاد دارای ارتباط تعریف شده ای هستند که زمینه را برای استفاده
ابزاری از حقوق بشر بویژه در صحنه روابط دو جانبه ،منطقه ای و بین المللی آماده کرده
و دست اتحادیه اروپا را برای پیشبرد منافع خود در قالب یک برنامه مدون باز گذاشته
است.در این عامل ،حقوق بشر در مناسبات سیاسی و اقتصادی و در سیاست بین المللی
اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث به درجات مختلف تاثیرگذار و در برخی مقاطع غالب
است(.غائبی) 47-46 :1388،
سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا
در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان
فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط
سیاسی،تجاری -اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه
است.روش بکار برده شده در این مقاله روش تطبیقی -مقایسه ای با کاربست نظریه
نهادگرایی نئولیبرال است.رویکرد نظری مقاله حاضر بر اساس چهارچوب نظری
نهادگرایی نئولیبرال مورد بررسی قرار گرفته که به توضیح پیرامون آن می پردازیم.
 -1چارچوب نظری :نهادگرایی نئولیبرال
نظریه نهادگرایی نئولیبرال شاخه ای از نظریه لیبرالیسم است.در دهه  1980کثرت
گرایی به نهادگرایی نئولیبرال تغییر شکل داد .یکی از اشکاالت به کار بردن عنوان قبلی
این بود که تعداد اندکی از متفکرین واقعا خود را به این جنبش نسبت می دادند.
برعکس نهادگرایی نئولیبرال توانست بسیاری از متفکرین بانفوذ در این رشته را به خود
جلب نماید .اصوال نهادگرایان نئولیبرال دولت را به عنوان نماینده مشروع جامعه مسلم
فرض می کنند و برخی از آنان بازیگران غیردولتی را تابع دولت می دانند .همچنین،
آنان وضعیت ساختاری آنارشی (فقدان اقتدار مرکزی) را در نظام بین الملل می پذیرند
ولی از نظر آنان وجود آنارشی به معنی غیرممکن بودن همکاری میان دولتها نیست .کما
اینکه افزایش رژیم های بین المللی این موضوع را به ثبوت می رساند .به طور کلی باید
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اذعان داشت که بر این اساس رژیم ها و نهادهای بین المللی می توانند وضعیت آنارشی
را ت غییر دهند .نهادگرایی نئولیبرال بر این اعتقاد است که همگرایی در سطوح منطقه
ای و جهانی رو به افزایش است .همچنین بر اساس این رویکرد دولتها تمایل زیادی
دارند تا همکاری خویش را با دیگران توسعه دهند ،حتی اگر احساس کنند که دولت
دیگر از این تعامل و همکاری ،منافع بیشتری نصیبش می گردد .به عبارت دیگر ،برای
نهادگرایان نئولیبرال منافع مطلق مهمتر از منافع نسبی است (که نئورئالیستها به دنبال
آن می باشند)گاهی به نظر می رسد که درروابط بین الملل نهادگرائی نئو لیبرالیسم به
رئالیسم معاصر نزدیکتر باشد تا به سنت تفکر لیبرال(.قوام)352-353 :1388،
نظریه نهادگرایی نئولیبرالیسم ترکیبی از نئولیبرالیسم و نوکارکردگرایی می باشد.در
این راستا،کشورهای اروپایی اصوال لیبرال بوده و همواره به همکاری و ارزش های حقوق
بشری اهمیت زیادی می دهند.از طرفی،اتحادیه اروپا به عنوان کنشگر عقالنی در می
یابد که باید به همکاری رو آورد و سود و منافع خود را از طریق آن افزایش دهد،اما
منفعت به مفهوم رئالیستی آن،مورد اهمیت قرار می گیرد.همچنین از آنجایی که
تعهدات و استانداردهای بین المللی حقوق بشری،عناصری ارزشی می باشند،از این رو
اتحادیه اروپا به شیوه ای هوشمندانه سعی می نماید بر اساس دموکراسی،ارزرش هایی
که بر طبق این چهارچوب بوده،در جهت رسیدن به منافع خود استفاده ابزاری
نماید(.الوندی و کیانی)3-2 :1393،یکی از مسائل مطرح در زمینه نهادگرایی نئولیبرال
بحث رژیم های بین المللی می باشد .به عبارتی تعدادی از کشورها که دارای اشتراکات
در زمینه های مختلف می باشند در چهارچوب سازمانها و نهادهای بین المللی و از
طریق کاهش توقعات و منافع فردی خود در چهارچوب رژیم های بین المللی به
همکاری می پردازند .رژیم های بین المللی در زمینه های مختلف بوجود می آیند که
برای مثال می توان به رژیم های بین المللی حقوق بشری که در چهارچوب نظریه
نهادگرایی نئولیبرال مطرح می شود اشاره کرد.
در رابطه با رژیم های حقوق بشری بین المللی می توان گفت که نظریه نهادگرایی
نولیبرال به رژیم های بین المللی توجه ویژه ای دارد و در چهارچوب لیبرالیسم روابط
بین المللی جای می گیرد ،رژیم های بین المللی در واقع بیان شناسایی اصول ،هنجار و

 /108فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،32تابستان  ،1397شماره 2

قواعد و رویه های تصمیم گیری کنشگران در یک حوزه موضوعی مشخص است .تعریف
معیار فوق توسط استفان کراسنر مورد استفاده قرار گرفته است .در سیاست کاربرد رژیم
ها در چهارچوب رفتار ،روش یا سامانه و قاعده دولت است .به عبارتی رژیم در سیاست،
سامانه یا نهادی است که نفوذ گسترده ای داشته باشد .در زبان فرانسه نیز رژیم در
رابطه با سامانه ی قواعد حقوقی یا تعهدات ،تفسیر می شود .در سیاست بین الملل،
آنارشی یک قاعده است اصوال رژیم های بین المللی ،هنجارها یا قواعد و رویه های
تصمیم گیری در حوزه موضوعی است که عناصر نظم را بوجود می آورند ،این امر برغم
ساختار آنارشیک سامانه بین الملل است .در همین راستا ،رژیم های حقوق بشری با
توجه به ساختار آنارشیک سامانه بین المللی ،همکاری دولت ها در گسترش اصول
حقوق بشر را ایجاد می کنند .مهمترین هنجار های رژیم حقوق بشری ،اعالمیه جهانی
حقوق بشر در  10دسامبر  1948است که توسط مجمع عمومی به تصویب رسید .میثاق
های  1966نیز در برگیرنده هنجارهای حقوق بشر ،به عنوان هنجارهای رژیم مطرح
هستند که به حقوق سیاسی – مدنی و حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تقسیم می
شوند  .در مورد حقوق بشر این نکته اهمیت دارد که رژیم های حقوق بشری بایستی
توسط دولتها و گروهی از آنها مانند عرضه و تقاضا (در اقتصاد) باشد .در همین رابطه
رابرت کوهن معتقد است که رژیم ها وقتی گسترش و افزایش می یابند که تقاضاهای
بین المللی مکفی توسط (دولت یا گروهی از دولت ها) مطرح باشد ،و آنها قادر باشند
بستر این هنجارها را بوجود آورند .هنجارهای بین المللی و رویه ای تصمیم گیری در
حوزه موضوعی حقوق بشر به طور اساسی نوعی سازوکار بین المللی برای حل جمعی
مشکالت ملی به طور اصولی خواهد بود چرا که ما با یک وابستگی متقابل اخالقی
مواجهیم .در کل لیبرالیسم سنتی و نهادگرایی نئولیبرال همگی به نوعی حقوق بشر را
چه به لحاظ فلسفی – فطری یا منزلت انسانی و چه به عنوان ابزار سود و زیان دولتها و
یا بر مبنای عقالنیت مورد توجه قرار داده اند .می توان گفت که حقوق بشر در بطن
گفتمان لیبرالیسم گسترش یافته است(.مصفا و ابراهیمی)267-268: 1387،
چرایی انتخاب این نظریه به عنوان چهارچوب نظری ،به آن دلیل است که مقاله
قصد دارد سیاست خارجی یک سازمان مانند اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی
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ایران و عربستان سعودی را از منظر حقوق بشر بررسی نماید.این نظریه نگاه ویژه ای به
سازمان ها و نهادهای بین المللی دارد و به نقش آن در بین کشورها و هم درون کشورها
اهمیت ویژه ای می دهد.تاکید بر مولفه های منفعت،عقالنیت و همکاری در ابعاد
گوناگون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نزدیکی این مولفه ها با گزاره های اصلی
نهادگرایی نئولیبرال و قرابت هر چه بیشتر مولفه های فوق با نهاد قدرتمندی چون
اتحادیه اروپا دلیل عمده برگزیدن این نظریه به عنوان چهارچوب نظری در مقاله پیش
رو می باشد.
 -2ترتیبات (اتحادیه)اروپایی موثر در عرصه حقوق بشر
حقوق بشر به هیچ فرهنگی بیگانه نیست .این حقوق ،حقوقی جهانی است .همانگونه
که تاریخ خونین این قرن به ما آموخته ،عدم توجه به حقوق بشر ،ریشه در فقر و
خشونت سیاسی دارد که در حال حاضر یکی از موضوعات مبتال به عصر ما تلقی می
گردد .در حال حاضر ،این امر تقریبا در سطح جهانی پذیرفته شده است که احترام به
حقوق بشر و آزادی های اساسی برای دستیابی به سه اولویت شناخته شده جهانی یعنی
صلح ،توسعه و دموکراسی ضروری است .به دیگر سخن ،ایجاد جهانی سرشار از احترام
به حیثیت بشری و عدالت اجتماعی یک وظیفه یا مسئولیت همگانی به حساب می آید.
در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم ،حقوق بشر و آزادی های اساسی محور اصلی
تحوالت سیاسی بوده اند ،شورای اروپا با گستره جغرافیایی وسیع به همین منظور
تاسیس شده است .کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور اجتماعی اروپا ،از ابزارهای
قانونی نظم عمومی اروپا در این دوران به شمار می روند ،با این همه این حرکت عمومی
با واقعیات موجود اجتماعی ناسازگار بوده به گونه ای که هنوز در اغلب کشورهای
اروپایی موارد متعدد از نقض حقوق بشر به چشم می خورد .اتحادیه اروپا در دوران بعد
از جنگ سرد ،جهانی سازی حقوق بشر را به مبنای ایدئولوژیک سیاست خارجی خود
بدل ساخته است و با اجرای پیمان ماستریخت ،احترام به حقوق بشر و آزادی های
اساسی به شرط اساسی عضویت در اتحادیه اروپا مبدل گشته و نقض جدی و دائمی آن
می تواند به تعلیق عضویت کشور مورد نظر منجر شود .به عبارت دیگر حقوق بشر ،یکی
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از اهداف سیاست خارجی و سیاست امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به شمار می رود.اروپا
دارای یکی از منسجم ترین ترتیبات منطقه ای حقوق بشر در سراسر جهان است .سه
دهه بعد از معاهده رم ،اتحادیه اروپا در زمینه گنجاندن حقوق بشر در سیاست خارجی
خود ،اقدامی مهم انجام داد و این موضوع با امضای معاهده اتحادیه اروپایی در نوامبر
 1993وارد مرحله اجرایی گردید .معاهده مذکور توسعه و تحکیم مردم ساالری،
حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را هدف اصلی سیاست
خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا قرار داد .به نظر می رسد حقوق بشر در هر دو سیاست
داخلی و خارجی اتحادیه اروپا نقش مهمی را ایفا می نماید(Alston,2000:156).
ابزارهای اصلی حقوق بشر اتحادیه اروپا
حقوق بشر سنگ بنای سیاست خارجی اتحادیه اروپا است .این نخستین جمله متنی
است که در خصوص سیاستهای کلی اتحادیه اروپا در سایت اینترنتی این اتحادیه ادعا
شده است .همچنین ،طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید
حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد تحت
صالحیت خود تضمین نمایند .در حقیقت از سال  1979که نخستین دوره پارلمان اروپا
آغاز به کار کرد ،مساله حقوق بشر به طور گسترده در گزارشات،قطعنامه ها،بیانیه ها و
فعالیتهای آن مطرح شده است .پارلمان اروپا حتی در مقاطعی با توجه به نگرانی های
حقوق بشری،از تایید موافقت نامه های زیادی که بین اتحادیه اروپا با کشورهایی نظیر
ترکیه،سوریه،مراکش و رژیم صهیونیستی امضا شده بود،خودداری کرده است .در واقع،
اصلی که طبق آن حقوق بشر باید معیار اصلی روابط خارجی اتحادیه اروپا باشد ،مورد
توجه اعضای آن قرار دارد .در این راستا در بیانیه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در
سال  1996آمده است که :با توجه به اینکه حقوق بشر یکی از پایه های اصلی همکاری
اتحادیه ار وپا می باشد ،رعایت آن وظیفه قانونی و مداوم جامعه جهانی و هر ملت است.
بنابراین ،اظهار نگرانی در مورد نقض این حقوق ،نمی تواند به عنوان مداخله در امور
داخلی یک دولت محسوب شود .لذا پس از این بیانیه ،شاهد هستیم که اتحادیه اروپا با
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صراحت بیشتری جهت ارتقای مداوم سطح حقوق بشر ،در موافقتنامه های همکاری و
اقتصادی با کشورهای در حال توسعه ،بندهایی را نیز به حقوق بشر اختصاص داده است.
ادغام حقوق بشر و اصول دموکراتیک در اتحادیه اروپا
بر طبق نظریه اروپایی حقوق بشر ،بسیاری از فرهنگها و تمدنها ،اندیشه ها و ایده
هایی درباره ارزش ذاتی شان و منزلت بشر ارائه کرده اند ،اما این نظریه که انسان ها
دارای حقوقی هستند ،اختصاص به اروپاییها دارد .این نظریه در قرون وسطی ریشه دارد
و در قوانین تعداد اندکی ازکشورها دراوایل عصر مدرن (مانند الیحه حقوق مصوب
 1791ایاالت متحده) گنجانیده شد .البته پیش از آن در سال  ، 1789انقالب فرانسه
دامنه حقوق بشر را با بیانیه حقوق افراد و شهروندان گسترش داد .مکاتب فکری و
سیاستمداران در عصر انقالبی قرن هجدهم به شکلی محتاطانه تعریف افراد را با به
رسمیت شناختن حقوق زنان توسعه دادند و از طریق مبارزه با تجارت برده که بوسیله
غیر اروپایی ها انجام می شد ،در قرن نوزدهم مواضع خویش را مستحکم ساختند .این
اقدام های مقدماتی زمینه را برای آغاز روند جهانی شده حقوق بشر در دوره پس از
 1945فراهم ساخت .در اینجا ما شاهد شکل گیری مجموعه معاهدات و اعالمیه های
جهانی و منطقه ای در باره حقوق بشر و پیدایش سازمان های غیردولتی از قبیل عفو
بین الملل که خود راوقف اجرای معاهدات و اعالمیه های حقوق بشری نموده اند ،بوده
ایم(.عباسی)177-176 :1392،
پیشبرد حقوق بشر و روند مردم ساالری در روابط خارجی
اتحادیه اروپا به منظور پیشبرد اهداف حقوق بشر و روند مردم ساالری در روابط
خارجی از ابزارهای مختلفی استفاده می کند .برخی از این ابزارها همان ابزارهای
دیپلماسی و سیاست خارجی مانند اعالمیه ها ،اقدامات سیاسی و نیز قطعنامه ها و
مداخالت در چارچوب سازمان ملل متحد هستند .عالوه بر این ،اتحادیه اروپا از طریق
برنامه های مختلف همکاری و کمک که در کشورهای ثالث اجرا می کند و از طریق
گفتگوهای سیاسی که با آنها انجام می دهد ،به پیشبرد حقوق بشر و روند دموکراسی
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می پردازد .برای این کار اتحادیه اروپا از مبنای حقوقی خاصی پیروی می کند که به
نام بند حقوق بشر شناخته می شود و تقریبا در تمامی موافقت نامه های اتحادیه اروپا
با کشورهای ثالث ،به عنوان یکی از شرط ها و مولفه های اساسی گنجانده می
شود.اتحادیه اروپا دارای ابزارهای متنوعی برای توسعه حقوق بشر در کشورهای ثالث
است(.عباسی) 180-179 :1392 ،سایر ابزارها شامل مجموعه ای از تحریم ها،
ابزارهای همکاری مالی و گفتگوهای دوجانبه می گردد که تکمیل کننده موارد قبلی
به شمار می آیند .برخی از این ابزارها ،ابتکارات جدیدی هستند که دارای اهداف
حقوق بشری و دموکراسی سازی هستند که از آنها در حوزه های سیاست گذاری
مانند محیط زیست ،تجارت ،اطالع رسانی و مهاجرت استفاده می شود .به همین
منظور کمیسیون اروپا و شورای اروپا یک پیمان الزام آور مشترک را برای تضمین
استمرار فعالیت های خارجی به اجرا می گذارند تا از پیوستگی و کارآمدی ابزارهای
مختلف مورد اشاره مطمئن گردند .این تالش ها ،در درون این دو نهاد و شرکای
سازمانی آنها ،شامل پارلمان اروپا نیز تعقیب می گردد .پارلمان اروپا،در سیاستهایی
که در این حیطه تعقیب می شوند ،از طریق کمک به تضمین مشروعیت دموکراتیک
روزافزون مشارکت کاملی دارد .در این ارتباط ،پارلمان اروپا با طرح سوال و
تحقیقات،بحث و گفتگو ،تصویب قطعنامه های حقوق بشری ،اعزام هیئت های
پارلمانی بین المجالس به کشورهای جهان سوم ،داشتن ارتباط مستمر با سازمان های
حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر ،در این زمینه به فعالیت می پردازد .کمیسیون
اروپا نیز در موارد مقتضی ،با تبادل منظم دید گاه ها با پارلمان اروپا و انعکاس اولویت
های پارلمان در رهیافت کمیسیون ،به بهترین نحو از پیوستگی و ثبات رهیافت در
این زمینه مطمئن می شود .کمیسیون همچنین ،پارلمان را در مباحث مربوط به طرح
ریزی اولویت ها ،به منظور اعطای کمک های خارجی در زمینه حقوق بشر و
دموکر اسی سازی ،مشارکت می دهد .به عالوه ،کمیسیون ،به طور منظم پارلمان را در
جریان آخرین اقدامات به عمل آمده و ارزیابی از میزان دسترسی به اهداف مورد نظر،
قرار می دهد .کمیسیون در این زمینه ،نقش منحصر به فرد ارتقای ثبات در فعالیت
های جامعه اروپا (فعالیت های اتحادیه و کشور های عضو) را بر عهده دارد .کمیسیون
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همچنین ،از طریق مشارکت در بحث های شورا و نظارت بر توسعه وضعیت های
حقوق بشری در عرصه بین المللی ،مطمئن می شود تا اولویت های سیاسی اتحادیه و
سیاست مشترک خارجی و امنیتی توسط جامعه اروپا منعکس گردد و نقطه نظرات
جامعه ار وپا را نیز ،در طرح ریزی گزارش ساالنه شورا در مورد حقوق بشر (که از سال
 1999آغاز شده است) لحاظ می کند( .غائبی)49-51 :1388،
 -3سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران
از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران ،رفتار اتحادیه اروپا در قبال ایران با فراز و
نشیب هایی همراه بوده است .در چند دهه اخیر ،بخش مهمی از روح روابط حاکم
میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل حقوق بشری تشکیل می دهد و این امر
در مورد روابط این اتحادیه با جمهوری اسالمی ایران نیز صادق بوده است .با این حال،
میزان افت و خیز ناشی ا ز تاثیر مسائل و اتهامات حقوق بشری بر نگاه اروپا به رابطه
با جمهوری اسالمی ایران در برخی مقاطع به اندازه ای پر رنگ شده که کل فضای
رابطه را تحت تاثیر قرار داده است ،به گونه ای که بهره های اقتصادی و یا سیاسی
ناشی از روابط ،هر دو به سویی کنار نهاده شده و نقش اول به حقوق بشر داده شده
است(.گلشن پژوه ) 47 :1390،در روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از انقالب اسالمی ،از
یک سو می توان طیفی از محکومیت ها ،قطعنامه ها و بیانیه های نهادهای مختلف
اروپایی همچون پارلمان و اتحادیه را مشاهده نمود و از سوی دیگر ،آغاز و البته افول
گفت گوهای انتقادی و سپس سازنده حقوق بشری را نیز دید .در این راستا ،ارتباط
اتحادیه اروپا ،به خصوص از مسیر پارلمان اروپا با مسئله حقوق بشر در ایران بیشتر
جنبه انتقادی داشته و طی نزدیک به یک دهه می توان بیش از  18قطعنامه پارلمان
علیه ایران را که در خصوص حوزه های متنوع همچون ادعاهای فقدان آزادی
مطبوعات و وضعیت زندانیان سیاسی را مشاهده نمود .در همین مدت ،پارلمان اروپا به
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در مفاد گزارش های سالیانه خود نیز پرداخته
است.
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پارلمان اروپا و حقوق بشر در ایران
پارلمان اروپا ،یکی از نهادهای فعال در زمینه انتقادات حقوق بشری علیه جمهوری
اسالمی ایران بوده و همواره از طریق صدور قطعنامه و تدوین گزارشات نقش مهمی در
منفی نمودن افکار عمومی در عرصه بین المللی ایفا نموده و همچنین به طور
غیرمستقیم بر قطعنامه های سازمان مللل تاثیرگذار بوده است(.الوندی و کیانی:1393،
) 7پارلمان اروپا مایل است که درزمینه تبادل اطالعات وتجربیات حقوقی،تدوین قوانین
شفاف به منظور نظام مند کردن مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر وتطهیر پول (پولشویی)
با ایران همکاری کند.چارلز گرانت(مدیر مرکز اروپایی اصالحات)در سخنان خود
گفت:برغم اهمیت مساله حقوق بشر برای اتحادیه اروپایی این مساله در روابط با ایران
دارای اولویت نیست و ساده تر آن است که ایران در موضوعات سیاست خارجی نظیر
برنامه هسته ای،مبارزه با تروریسم و همکاری در خصوص افغانستان و عراق تحت تاثیر
قرار گیرد و مالحظه شود .این مساله در بیان مسئوالن اتحادیه نیز بیان گردید .تاکنون
چندین بار هیات هایی از پارلمان اروپا و پارلمان ایران با یکدیگر دیدار و درباره مسائل
مربوط به حقوق بشر با یکدیگر مذاکره و گفتگو کرده اند(.ولدانی)47-46 : 1382،در
ادامه ،برای مثال به بررسی یک نمونه از قطعنامه هایی که توسط نهاد پارلمان اروپا در
رابطه با موضوعات حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی ایران تصویب و منتشر گشته
است،می پردازیم:
 قطعنامه پارلمان اروپا مورخ  13ژانویه 2004این قطعنامه با  104رای موافق ،دو مخالف و پنج غایب در روز  13ژانویه سال
 2004از سوی اعضای پارلم ان اروپا به تصویب رسید .صدور این قطعنامه در حالی
صورت گرفت که در چند هفته قبل از آن با اوج گرفتن ادعاهای مرتبط با پرونده وبالک
نویسان و همچنین احضار خانم شیرین عبادی به دادگاه انقالب و موضع گیری وزارت
امور خارجه آمریکا در این خصوص،موضوع حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن جهت
اعمال فشار علیه جمهوری اسالمی ایران ابعاد گسترده ای به خود گرفته
بود(.عباسی)32 :1392،
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 قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر ایران مورخ 16نوامبر سال 2006
در این قطعنامه در موارد زیر از جمهوری اسالمی ایران انتقاد شده است:
در مورد مجازات اعدام :اعمال این مجازات به ویژه در مورد افراد کم سن و سال را
محکوم کرده و مدعی شده آمارها و گزارش ها حاکی از آن هستند که همچنان افراد زیر
 18سال در ایران اعدام می شوند .در زمینه حقوق اقلیت ها :به اصل پانزدهم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد تدریس زبان های قومی ،مواردی همچون
توهین یک روزنامه دولتی به آذری زبان ها ،تبعیض نسبت به کردها و صدور حکم اعدام
برای بمب گذاران اهوازی به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده
است.در زمینه آزادی مذهب :از تبعیض مذهبی و سرکوب پیروان اقلیت ها ،که مذهب
آنان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشده از جمله فرقه
ضاله بهائیان و اهل تصوف ،سخن به میان آمده است.در زمینه آزادی مطبوعات :به
بازداشت روزنامه نگاران و وبالگ نویسان ،مسدود کردن سایت های اینترنتی ،ممنوع
الخروج کردن برخی از روزنامه نگاران و جمع آوری آنتن های ماهواره اشاره شده است.
در زمینه حقوق زنان:از ایران خواسته شده که به عضویت کنوانسیون محو کلیه اشکال
تبعیض علیه زنان درآید(.خرازی)4- 3 : 1385،
 قطعنامه پارلمان اروپا د ر زمینه مجازات اعدام در ایران مورخ  4سپتامبر2008
در  4سپتامبر  2008قطعنامه ای از سوی پارلمان اروپا با عنوان مجازات اعدام علیه
جمهوری اسالمی ایران ،مورد تصویب قرار گرفت .این قطعنامه شامل  12بند بوده و
حول محورهایی مرتبط با رویه محکومیت قانونی و مجازات اعدام در کشور ایران می
باشد .این قطعنامه،بیانیه و اعالمیه های منتشره در سال  2008از دفتر ریاست اتحادیه
اروپا را مورد تاکید قرار داده و از میزان اعدام ها در سال  2008در ایران (تعداد 191
نفر) اظهار نگرانی عمیقی نموده است .همچنین مجازات اعدام کودکان را بر طبق قوانین
بین الملل ،ماده ( 6بند  )5میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودک
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ممنوع دانسته است .قطعنامه ادعا کرده است که حداقل  130مورد محکومیت به اعدام
در ایران در سال  2008گزارش شده ،که برخالف تعهدات بین المللی دولت ایران می
باشد(.قطعنامه  4سپتامبر  2008پارلمان اروپا علیه ایران)2016،
 قطعنامه پارلمان ا روپا در زمینه وضعیت اقلیت های قومی در ایران در مورخ 14ژوئن 2012
همچنین قطعنامه ای از سوی پارلمان اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران ،در تاریخ
 14ژوئن  2012با عنوان وضعیت اقلیت های قومی منتشر گشت .این قطعنامه شامل
 10بند بوده و موارد نقض حقوق بشر از قبیل منع آزادی بیان ،عقیده و اجتماعات و
منع برخورداری از حقوق اجتماعی،سیاسی و فرهنگی را در بین اقلیت های بهایی و
صوفی را بیان نموده و آن را محکوم کرده است(.قطعنامه  14ژوئن  2012پارلمان اروپا
علیه ایران)2016،
 قطعنامه پارلمان اروپا مورخ  31آوریل 2014پارلمان اروپا قطعنامه ای تحت عنوان استراتژی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری
اسالمی ایران در تاریخ  31آوریل  2014صادر و پس از تصویب نهایی به نهادهای
اجتماعی اتحادیه اروپا،پارلمان ها و دولت های اروپایی ابالغ نمود .این قطعنامه حول
محورهایی شامل مسئله هسته ای ،چشم انداز مناسبات ایران با اتحادیه اروپا ،مسائل
منطقه ای و حوزه حقوق بشر می باشد که در  23بند تنظیم گردیده است .اتحادیه
اروپا در این قطعنامه موارد نقض های حقوق بشری در ایران نظیر ممنوعیت آزادی بیان
و عقیده ،ممنوعیت آزادی اطالعات،ممنوعیت آزادی اجتماعات ،ممنوعیت آزادی جنبش
های مدنی نقض حقوق زنان ،مجازات اعدام ،محاکمات ناعادالنه و قوانین کیفری،تبعیض
های جنسیتی و گرایش های جنسیتی اظهار نگرانی شدید کرده واز مقامات ایرانی می
خواهد همه مدافعان حقوق بشر،زندانیان سیاسی،فعاالن اتحادیه صنفی و کارگری و
دستگیرشدگان انتخابات ریاست جمهوری سال  2009در ایران را آزاد نماید و همچنین
در رابطه با شمار زیاد اعدام ها (به ویژه بهائیان) در سال  2013و  2014هشدار می
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دهد .افزون بر آن ،اتحادیه اروپا معتقد است انتخابات  2013ریاست جمهوری ایران
مطابق با استانداردهای دموکراتیک ،مد نظر آنها برگزار نگردیده و به اعالمیه های
مصوب در مورد معیار انتخابات آزاد و سالم در تاریخ  26مارس  1994در اتحادیه بین
المجالس که دولت ایران نیز یکی از اعضای آن می باشد ،اشاره می نماید .پارلمان اروپا
در این قطعنامه ،تاکید می نماید در کلیه روابطش با ایران مسئله حقوق بشر را در
اولوی ت قرار خواهد داد و همچنین از اتحادیه اروپا می خواهد گفتگو درباره حقوق بشر با
جمهوری اسالمی ایران را در ارتباط با مسائل قضایی و امنیتی آغاز نماید .از نکات مثبت
این قطعنامه ،استقبال از طرح دکتر روحانی برای تنظیم منشور حقوق شهروندی و
استقبال از آمادگی دولت ایران برای برقراری روابط شفاف و سازنده تر با غرب را می
توان برشمرد .البته متذکر می شود که حقوق شهروندی باید کامال با تعهدات بین المللی
ایران به ویژه عدم تبعیض و حق حیات،ترویج ممنوعیت شکنجه ،تضمین آزادی کامل
مذاهب و تضمین آزادی بیان منطبق باشد و معتقد است هم اکنون این حقوق با تعریف
مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی محدود شده است(.قطعنامه  31آوریل  2014پارلمان
اروپا علیه ایران)2016،
کمیسیون اروپا و حقوق بشر در ایران
با توجه به اینکه بر اساس معاهده لیسبون ،نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه
اروپا همزمان معاون ریاست ک میسیون اتحادیه اروپا می باشد ،لذا مجموع اسناد صادره
حقوق بشری از سوی نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد
صادره توسط شورای وزیران و سایر نهادها (بجز پارلمان اروپا) در ذیل اسناد کمیسیون
اروپا مورد توجه قرار گرفته است .از جمله این اسناد می توان به بیانیه ،اعالمیه و
گزارشات متعدد در زمینه حقوق بشری علیه ایران اشاره کردکه مواردی نظیر مجازات
اعدام،سنگسار،اصالح قوانین کیفری وقضایی،حقوق زنان،حقوق کودک ،آزادی بیان و
عقیده ،آزادی اطالعات و آزادی اقلیت ها (جامعه بهایی و صوفی) و حوادث بعد از
انتخابات  2009ریاست جمهوری را در بر می گیرد .اتحادیه اروپا اکثر مواقع از بانیان
صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی ایران بوده است .اگر چه گزارش ها ،اعالمیه،
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قطعنامه های منتشر شده فاقد ضمانت اجرا بوده و الزم االجرا نیست اما بیانگر دیدگاه
های نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه نسبت به جمهوری اسالمی ایران می باشدواز
طرفی تاثیر خود را بر ایران درعرصه بین المللی به جای خواهدگذاشت.اتحادیه اروپا
همواره رفتاری همراه با یک سیری نوسانی،شکننده وناپایداردرخصوص همکاری سیاسی،
اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن متغیرحقوق بشر داشته
است(.الوندی و کیانی)9-10 : 1393،در ادامه برای مثال به بررسی چند نمونه از این
بیانیه ها که در رابطه با موضوعات حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی ایران تصویب و
منتشر گشته است،می پردازیم:
اعالم دولت اصالحات مبنی بر رعایت آزادی بیان با اینکه ابتدا با استقبال اتحادیه
مواجه شد ،اما در  16دسامبر  1998این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از ارعاب
نویسندگان و روشنفکران در ایران  ،تاکید کرد که احترام به حقوق بشر و آزادی های
اساسی از جمله آزادی بیان از اه میت برخوردار هستند ؛ و ایران ملزم به رعایت این
موارد است.
کمیسیون در گزارش  7فوریه  2001درباره راههای گسترش روابط با ایران  ،حقوق
بشر ،حقوق زنان و اقلیت ها را جزء چالش های حقوق بشری اعالم کرده است  ،که
برای داشتن روابط نزدیکتر باید حل و فصل شوند .کمیسیون اروپا ) به عنوان بازوی
اجرایی اتحادیه ( در گزارش ماه فوریه سال  2003خود به طور واضح خواستار همکاری
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک شریک با ثبات تر در منطقه برا ی اتحادیه شده
و ارتقای سطح دموکراسی و احترام بیشتر به حقوق بشر ر ا الزمه این امر دانسته
است.
گزارش ماه فوریه سال  2004کمیسیون اروپایی برای توسعه مناسبات با ایران هم
دالیل سیاسی و هم دالیل اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد در این گزارش آمده
است  :ایران منبع مهم نفت و گاز در یک منطقه مهم استراتژیک است و منافع عمده ای
در مناطق همجوار و از جمله آسیای مرکزی و قفقاز دارد  .ایران به عنوان یک شریک
اقتصادی منطقه ای از پتانسیل های قوی برخوردار می باشد و می تواند فرصتهای
مهمی را برای تجارت و سرمایه گذاری در اختیار اروپا قرار دهد و این پتانسیل در
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صورتی توسعه خواهد یافت که سیاستهای اقتصادی و تجاری ایران به طور کلی مورد
بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.عالوه بر آن ارتقای سطح دموکراسی و احترام بیشتر به
حقوق بشر به ایران کمک خواهد کرد تا شریک باثبات تری برای اتحادیه اروپا در منطقه
باشد(.امیدی وخدری)68-67 :1394 ،
اتحادیه اروپا در سال  2010اقدامات صورت گرفته توسط ایران در جلوگیری از
شهروندان خود از مخابره و دریافت اطالعات از طریق تلویزیون،رادیو،ماهواره و اینترنت
را نگران کننده می داند .اتحادیه اروپا از مقامات ایران می خواهند تا پخش پارازیت بر
ماهواره و فیلتر کردن اینترنت را متوقف کند در این بیانیه از ایران خواسته شده که حق
آزادی بیان تنظیم شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،که ایران آن را
امضاء و تصویب کرده است  ،ر ا تامین کند(.امیدی و خدری)72 :1394،
 -4سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال عربستان سعودی
کشورهای اروپایی ومنطقه خاورمیانه خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس از گذشته
پیوندهای عمیق اقتصادی ،سیاسی و جغرافیایی با یکدیگر داشته اند .هر چند ،اروپا نسبت
به بازیگری در زمینه امنیت در خاورمیانه شدیدا محدود گردیده اما می تواند به لحاظ
اقتصادی و عمدتا استراتژی امنیتی ،نفوذ گسترده ای را در منطقه به دست آورد.گرچه این
نفوذ خود موکول به ثبات است،ازسویی اتحادیه اروپا یک بلوک تجاری پرتنوع می باشد که
به شکل گسترده ای به صدور محصوالت ساخته شده وابسته است،درحالی که اقتصاد
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت سلطه بخش انرژی است درواقع ،نفت و نفت
خام  95درصد از صادرات کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را تشکیل می دهد.
)(Saleh,1999:89در سال ،1988جامعه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس،به منظور گسترش همکاریها وارد مذاکراتی شدند و این گفتگوها منجر به توافقنامه
همکاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس شد که این توافقنامه در 25
فوریه  1989امضاء و در سال 1990وارد مرحله عملی گردید(.آقاعلیخانی-53:،1390،
)54کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی عالوه بر همکاری
های سیاسی،اقتصادی -تجاری از نقطه نظر نظامی نیز دارای روابط دو جانبه ای با
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کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند(.گلشن پژوه)239 : 1388،برای مثال :طبق گزارش
اشپیگل اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین صادر کنندگان اسلحه به کشورهای خاورمیانه می
باشد.در سال  2010کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل به ارزش  3/3میلیارد یورو
تجهیزات نظامی به عربستان سعودی صادر نمودند(.الوندی و کیانی)16 :1393،همچنین
بر اساس گزارشی از موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم حجم تجارت جنگ افزارها بین
اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال  2012نسبت به پنج سال
گذشته 24،درصد افزایش داشته است.کشور آلمان از نظر فروش اسلحه در جایگاه
سوم(9درصد فروش کل)در سراسر جهان قرار دارد ( Grimmet, 2011:214).از طرفی در
سال  2009اروپاییان قوانینی را برای صادرات اسلحه و مهمات به منظور کنترل تجارت
تجهیزات نظامی اتخاذ نمودند.این قوانین حاکی از این است که از صادرات سالح های
جنگی به منظور اهداف نامطلوب نظیر سرکوب داخلی و تجاوزهای بین المللی باید
اجتناب گردد.اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این قانون را نادیده گرفته و سالح
های جنگی را به کشورهای منطقه خلیج فارس باالخص عربستان سعودی که به عنوان
یک بازیگر اقتصادی ،سیاسی موثر در منطقه حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده صادر می
نمایند(Levesque,2012:1).
پارلمان اروپا و حقوق بشر در عربستان سعودی
پارلمان اروپا قطعنامه ای با عنوان روابط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج
فارس در تاریخ  24مارس  2011تصویب ن مود .این قطعنامه اهمیت ژئوپلتیک منطقه
خلیج فارس را مورد تاکید قرار داده و همچنین به تداوم همکاری میان اتحادیه اروپا و
کشورهای شورای خلیج فارس در زمینه اقتصادی ،آموزشی و تجارت آزاد تاکید دارد.
در ضمن مباحثی نظیر وضعیت کارگران مهاجر ،کارگ ران خارجی ،اصالح قوانین
قضایی – کیفری و اصالح قوانین کار را در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان
سعودی را یادآ ور می شود(.الوندی و کیانی )12 : 1393،همچنین،پارلمان اتحادیه
اروپا در تاریخ  11مارس  2014قطعنامه ای را علیه عربستان سعودی تحت عنوان
ارتباط عربستان سعودی با اتحادیه اروپا و نقش آن در خاورمیانه و شمال آفریقا
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تصویب نمود .این قطعنامه موضوعاتی از قبیل توافقنامه تجارت آزاد ،توافقنامه همکاری
اتحادیه اروپا –ش ورای همکاری خلیج فارس و مباحث حقوق بشری رادربر می گیرد.
قطعنامه مذکور دارای یک مقدمه و  49بند می باشد،که مباحث و موضوعات حقوق
بشر ی بیشترین مواد آن را در بر گرفته است .پارلمان اروپا در این قطعنامه در ارتباط
با موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی نظیر بازداش ت های خودسرانه ،حبس
زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر ،مجازات اعدام ،سنگسار ،اعدام متخلفان
نوجوان زیر  18سال ،شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان ،محاکمه غیر عادالنه
قضایی ،منع ازدواج کودکان (حداقل سن ازدواج) ،منع آزادی بیان ،منع آزادی رسانه
ها ،مطبوعات و شبکه اجتماعی مجازی به شدت احساس نگرانی می کند .اتحادیه
اروپا ،از مقامات حکومت عربستان می خواهد که به عنوان عضوی از شورای حقوق
بشر سازمان ملل به اصول حقوق بشر و دموکراسی احترام و ارزش نهاده و چندین
سند مهم حقوق بشر مانند منشور حقوق بشر عرب،کنوانسیون حقوق کودک،
کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان را محترم
بشمارند و اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را امضاء و تصویب نماید .همچنین
سیستم قضایی بر مبنای قوانین شریعت شان را از طریق آشنایی با استانداردهای بین
المللی از جمله فرآیند دستگیری ،حبس ،مح اکمه و حقوق زندانیان ،بهبود و ارتقاء
بخشند .در این قطعنامه اتحادیه اروپا به این نکته اشاره دارد که با توجه به اصالحات
تدریجی و متوسطی که از سال 2001درعرب ستان انجام پذیرفته،اما از آنجاکه آن
اصالحات هنوز نهادینه نشده اند،به آسانی می توانند به حالت قبل باز گردند .ضمنا
بیان می کند که سابقه حقوق بشر در این کشور تاریک بوده و یک شکاف اساسی بین
تعهدات بین المللی و اجرایی شدن آنها درعربستان وجود دارد.همچنین برغم اینکه
ازدفترکمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل،به همه دولتها مبتنی برتمدیددعوتنامه
رسمی به گزارش گران ویژه ابالغ شده بود،مقامات عربستان سعودی دعوتنامه
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با موضوع شکنجه و مدافعان حقوق بشر را ارسال
ننموده اند(.قطعنامه  11مارس  2014پ ارلمان اروپا علیه عربستان)2016،
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کمیسیون اروپا و حقوق بشر در عربستان سعودی
انتقادات اتحادیه اروپا عالوه بر قطعنامه ،در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در
عربستان سعودی در قالب گزارش ساالنه ،بیانیه و اعالمیه نیز منتشر می شود .در اینجا
به هفت مورد بیانیه از سوی نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا ،در ارتباط با وضعیت حقوق
بشر در عربستان سعودی اشاره می شود که عبارتند از :مجازات اعدام ( 24می ،)2013
اعدام هفت جوان سعودی به جرم سرقت مسلحانه ( 13مارس  ،)2013اعدام کارگر
خارجی سریالنکایی ،ریزانا نافیک ( 10ژانویه  ،)2013شرکت سیاسی زنان ( 26سپتامبر
 ،)2011اعتراض رانندگان زن (  23ژوئن  ،)2011مجازات مرگ و اعدام (  11دسامبر
 ،)2009اعدام سه شهروند خارجی ( 6نوامبر )2009در گزارش ساالنه  2011حقوق بشر
و دموکراسی اتحادیه اروپا آمده است:میزان اعدامها درسال  2011در عربستان سعودی
افزایش یافته وحتی درمیان آمار اعدام شدگان ،افرادی با جرم هایی در ارتباط با مواد
مخدر و جادوگری نیز مشاهده شده است .از مقامات دولت عربستان خواسته شده تا در
ارتقای آزادی های اساسی حقوق بشر به ویژه آزادی بیان،آزادی مطبوعات،آزادی مذهب
وعقیده،آزادی اجتماعات بکوشدوهمچنین به حقوق زنان وحقوق کودک درکشور احترام
بگذارد و اصالحاتی را در ارتباط با قانون کار و بهبود وضعیت کارگران مهاجر انجام
دهد(.گزارش ساالنه  2011حقوق بشر و دموکراسی در جهان اتحادیه اروپا)228،با وجود
گزارش،بیانیه،اعالمیه و قطعنامه های مختلف ازسوی کمیته روابط خارجی اتحادیه
اروپا،کمیسیون و پارلمان اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در عربستان سعودی،
همچنان همکار ی دوجانبه ای میان اتحادیه اروپا و عربستان سعودی در زمینه های
مختلف سیاسی،اقتصادی و تجاری وجود داردو اتحادیه اروپا،دولت عربستان سعودی را
شریک اصلی تجاری خوددراین منطقه می داند.همچنین تعداد زیادی ازشرکتهای
اتحادیه اروپا،ازبزرگترین سرمایه گذاران،به ویژه در زمینه صنعت نفت درعربستان
سعودی می باشند واین کشور مهمترین بازار برای صادرات کاالهای صنعتی اتحادیه
اروپا درزمینه دفاعی،حمل ونقل،پزشکی وصنعت خودرومی باشد.همچنین اتحادیه اروپا
اقدام به برنامه ریزی درجهت تشدید وابستگی متقابل اقتصادی با منطقه خاورمیانه
باالخص حاش یه خلیج فارس نموده است تا به این ترتیب هیچ دولتی در منطقه ،روابط
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خوب خود را با جامعه اروپا بر سر یک منازعه منطقه ای به خطر نیندازد(.وون
لئوون،1999،ص)8
به نظر می رسد ،نقض آشکار حقوق بشر در عربستان سعودی ،خللی در روابط
اتحادیه اروپا با این کشور در زمینه مسائل سیاسی ،اقتصادی – تجاری وارد ننموده و
همچنین موضوع حقوق بشر در ادامه همکاری با عربستان سعودی در اولویت سیاست
خارجی اتحادیه اروپا قرار نمی گیرد و به عنوان متغیر اصلی ،کلیه روابط را دستخوش
سیر تغییرات قرار نمی دهد .از یک طرف ،طبق گزارش ساالنه حقوق بشر 2011
اتحادیه اروپا ،در عربستان سعودی ،حداقل استانداردهای حقوق بشری رعایت نمی شود.
از طرفی دیگر ،طبق ماده  2پیمان اتحادیه اروپا ،این اتحادیه بر اساس احترام به شان،
آزادی ،دموکراسی ،برابری ،قوانین حقوقی و احترام به حقوق بشر پایه گذاری شده است
و عالوه بر این ،اتح ادیه مایل به پیاده نمودن این ارزش ها در روابط خارجی خود می
باشد .در اینجا این تناقض آشکار را می توان مشاهده نمود ،که اتحادیه اروپا با کشوری
که دارای نازلترین استانداردهای حقوق بشری است ،باالترین سطح روابط سیاسی،
اقتصادی را برقرار نموده است و ارزشهای حقوق بشری در جایگاهی پایین تر از سطح
تعامالت دو جانبه قرار دارد .همچنین اتحادیه اروپا با وجود کشتار و سرکوب شدید
مخالفین و غیر نظامیان توسط ارتش بحرین و عربستان سعودی ،تغییر و نوسانی در
مناسبات خود با کشور عربستان ایجاد ننمود و اولویت حقوق بشر در روابط خارجی
اتحادیه اروپا و کشورهای این منطقه کم رنگ بنظر می رسد(.لیسر2012،ص)123ازاین
رو،واکنش وعکس العمل خاصی مبنی برتحریمهای یک جانبه یاچندجانبه اقتصادی،
تجاری ونظامی علیه این کشورها دیده نمی شود و این درحالی است که کشورهای این
منطقه تا سطح استانداردهای بین المللی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر فاصله
زیادی دارند.
نتیجه گیری
حقوق بشر یکی از مسائل مورد تاکید اتحادیه اروپا در روابط با کشورهاست به گونه
ای که از اوایل دهه  1990و در اسناد مربوط به این اتحادیه حقوق بشر به عنوان
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مبنای ایدئولوژیک سیاست خارجی این اتحادیه معرفی شده است .برقراری روابط با سایر
کشورها منوط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها شده است و همواره در سیاست
خارجی این اتحادیه بر حقوق بشر به عنوان رکن اساسی تاکید گردیده ،اما واقعیت
مسئله این است که سیاست های حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال کشورهای دیگر
تابعی از منافع و نوع روابط این اتحادیه با کشورهای مذکور می باشد به عبارتی ،برقراری
روابط سیاسی ،اقتصادی،نظامی اتحادیه اروپا با کشورها،مبنا و در نتیجه کسب منافع
مورد نظر هدف اصلی این اتحادیه بوده و حقوق بشر به ابزاری در دست این اتحادیه در
جهت دستیابی به اهدافش تبدیل شده است به گونه ای که این اتحادیه به بهانه نقض
حقوق بشر در برخی کشورها به مداخله در امور داخلی این کشورها پرداخته و برقراری
روابط سیاسی،اقتصادی ،نظامی خود را با این کشورها به رعایت حقوق بشر توسط این
کشورها منوط کرده است.
سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا
در قبال جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان
فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط
سیاسی،تجاری -اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه
است .این مقاله در تالش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری
مورد نظر و تعریف شده،از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی ایران و
عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال
آنها را بررسی نماید.
در رابطه با کشورهای مورد بررسی در این پژوهش(جمهوری اسالمی ایران و
عربستان سعودی ) می توان به این نتیجه رسید که اتحادیه اروپا با توجه به نوع روابط با
این کشورها و با توجه به منافع مشترک و یا تعارض منافع خود با این کشورها،برخورد
دو گانه ای را با کشورهای مذکور داشته است به گونه ای که حقوق بشر به ابزاری جهت
مداخله در امور داخلی این کشورها تبدیل شده و نوع روابط اتحادیه با این کشورها را
تحت تاثیر قرار داده است.در رابطه با جمهوری اسالمی ایران می توان به این نتیجه
رسید که به دلیل اینکه سیاست های این کشور هم راستا با سیاست های اتحادیه اروپا
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نبوده و دارای منافع مشترک زیادی نیستند و حتی در برخی موارد در رابطه بین این
اتحادیه و جمهوری اسالمی ایران تعارض منافع و تنش مشاهده می گردد،حقوق بشر
دستاویزی جهت اتخاذ سیاست هایی توسط اتحادیه اروپا در این کشور شده به گونه ای
که در مواردی منجر به دخالت در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران به بهانه عدم
رعایت موازین حقوق بشری گردیده که با واکنش ونارضایتی مقامات جمهوری اسالمی
ایران مواجه شده است.با توجه به ادعای اتحادیه اروپا،عدم رعایت موازین حقوق بشری
در جمهوری اسالمی ایران یکی از عوامل اصلی کاهش روابط بین این اتحادیه و
جمهوری اسالمی ایران می باشد و این عامل باعث شده تا سطح روابط در زمینه های
مختلف کاهش پیدا کرده و در مواردی قطع شود.در زمینه اقتصادی و دستیابی
جمهوری اسالمی ایران به سرمایه گذاری های خارجی و فناوری های جدید و پیشرفته
تحریم ه ایی علیه جمهوری اسالمی ایران وضع گردیده است که برخی از آنها تحریم
های مربوط به نقض موارد حقوق بشر است.این تحریمها باعث کاهش روابط بین طرفین
گردیده است که در مواردی این تحریم ها و مجازات های اقتصادی مورد تایید و حمایت
اتحادیه اروپا قرار گرفته است .البته ،در برخی موارد سرمایه گذاری هایی توسط این
اتحادیه در صنایع نفت و گاز جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته که این قراردادها
سود زیادی را نصیب کشورهای این اتحادیه کرده است و همین سود کالن عامل اصلی
سرمایه گذاری این کشورها بوده است،به گونه ای که قبل از تحریم بانک مرکزی و
صنعت نفت در سال  2012اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین طرف های تجاری ایران بوده
است.البته به نظر می رسد بیشترین تاثیر مسائل حقوق بشری و روابط اتحادیه اروپا و
جمهوری اسالمی ایران در حوزه سیاسی و نظامی باشد که این این امر موجب کاهش
سطح روابط سیاسی و دیپلماتیک و توقف همکاری های نظامی بین طرفین شده است.
این مسئله نشان می دهد که اتحادیه اروپا در هر زمینه که منافع این اتحادیه مدنظر
باشد بدون توجه و بدون در نظر گرفتن مسائل حقوق بشری عمل خواهد نمود.بنا بر
ادعای این اتحادیه ،در مواردی چون حقوق زنان،کودکان،حقوق اقلیت ها،آزادی
بیان،آزادی مطبوعات حقوق بشر در ایران نقض می شود این در حالی است که
جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کشورهایی چون عربستان سعودی این حقوق را تا
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حد بسیار زیادی رعایت کرده و به بسیاری از کنوانسیون های بین المللی مربوط به
حقوق بشر پیوسته است.با وجود این اقدامات و اصالحات صورت گرفته توسط جمهوری
اسالمی ایران،در نهاد های مختلف بین المللی مانند شورای حقوق بشر،مجمع عمومی
سازمان ملل متحد قطعنامه هایی با عناوین مختلف به بهانه نقض حقوق بشر علیه
جمهوری اسالمی ایران صادر شده است که اتحادیه اروپا در برخی از این قطعنامه ها
بانی و در برخی دیگر نقش هم بانی گری را بازی کرده است و سهم بسزایی در تصویب
این قطعنامه ها به عهده داشته است .همچنین این اتحادیه در قالب نهادهای مختلف
خود از جمله پارلمان اروپا وکمیسیون اروپا نیز در مقاطع زمانی مختلف گزارشات،بیانیه
ها و قطعنامه هایی علیه جمهوری اسالمی ایران صادر کرده است.همه این موارد نشان
دهنده این مطلب است که اتحادیه اروپا در جهت دستیابی به اهداف خود و تحت تاثیر
قرار دادن سیاست ها و اقدامات جمهوری اسالمی ایران از حقوق بشر به عنوان ابزاری
جهت دستیابی به منافع و خواسته های خود استفاده کرده است.
در رابطه با عربستان سعودی می توان گفت اتحادیه اروپا به دلیل روابط ویژه ای که
با این کشور دارد از جمله تامین انرژی مورد نظر این اتحادیه و همچنین بازار پرسود این
کشور برای فروش تسلیحات و جنگ افزارهای تولید شده در برخی کشور های قدرتمند
این اتحادیه و به طور کلی باال بودن روابط در کلیه زمینه ها،نقض جدی و مستمر حقوق
بشر توسط این کشور از جانب اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است به گونه ای که
مسئله حقوق بشر در رابطه این اتحادیه با عربستان سعودی در اولویت قرار ندارد این در
حالی است که عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که حقوق بشر به طور جدی و
مستمر در دوران متعدد در آن نقض شده است .برای مثال ،می توان به نقض حقوق
زنان،حقوق کودکان،حقوق اقلیت ها(بویژه شیعیان)،حقوق مهاجران یا حقوق اتباع
خارجی(کارگران خارجی مشغول در عربستان سعودی)،آزادی بیان،آزادی مطبوعات
اشاره کرد.همچنین این کشور از جمله مهمترین کشورهایی است که انتخابات سراسری
آزاد که نماد دموکراسی و مردم ساالری است در آن برگزار نمی شود و تمام مقامات
کشوری و لشکری بدون توجه به نظر و خواست مردم از جانب خاندان حکومتی انتخاب
می شوند.سازمان های حقوق بشری چه داخلی و چه سازمان های بین المللی حق
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فعالیت در عربستان سعودی را ندارند و به آنها مجوز فعالیت داده نمی شود.فعاالن
حقوق بشری نیز در صورت هر گونه اقدام یا فعالیت سریعا تحت پیگرد قرار می
گیرند .اگر چه اتحادیه اروپا در پارلمان و کمیسیون اروپا قطعنامه هایی را علیه نقض
حقوق بشر در عربستان سعودی صادرکرده است اما عملکرد اتحادیه اروپا از حد صدور
قطعنامه،بیانیه و گزارش فراتر نرفته است .به عبارت دیگر ،این اعتراض فقط در حد بیان
بوده است و اقدامات عملی و جدی در راستای برخورد با نقض حقوق بشر در این کشور
صورت نگرفته است.اگ ر چه به دلیل صدور این قطعنامه ها و اعتراضات توسط اتحادیه
اروپا،دولت عربستان یک رشته اقدامات محدودی را صورت داده است ولی این اقدامات
ناکافی بوده و یا در حد بیانیه و حرف باقی مانده است و تبدیل به قانون نشده است.در
رابطه با عربستان سعودی می توان به این نتیجه رسید که اتحادیه اروپا به دلیل اینکه
دارای سیاست ها و منافع مشترک با این کشور است نقض حقوق بشرتاثیر چندانی در
روابط این اتحادیه با عربستان سعودی نداشته است به گونه ای که روابط این کشور در
زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی،نظامی با اتحادیه اروپا پابرجا بوده و در مواردی نیز
گسترش یافته است،برای مثال در دهه های گذشته عربستان یکی از شرکای اصلی
تجاری اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس بوده و تعداد زیادی از شرکتهای سرمایه
گذاری عربستان در زمینه نفت،اروپایی می باشند و همچنین اتحادیه اروپا در حوزه های
دفاعی -نظامی در سال  2012بیشترین میزان صادرات اسلحه و جنگ افزار را با در نظر
گرفتن اهداف خود،به کشورهای حاشیه جنوبی منطقه باالخص عربستان سعودی داشته
است .سیاست های حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال کشورهای مورد مطالعه سیاستی
دو گانه و متعارض است.به گونه ای که در کشورهایی که دارای منافع بوده و در راستای
سیاست های این اتحادیه عمل می کنند مانند عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی
نقض حقوق بشر نادیده گرفته شده است ،ولی در کشورهایی مانند جمهوری اسالمی
ایران که دارای منافع مشترک با اتحادیه اروپا نیستند و اقدامات و عملکردشان موازی با
این ات حادیه نیست و حتی گاهی عملکرد متعارض دارند نقض حقوق بشر دستاویزی
جهت مداخله درامور داخلی آنها می گردد.
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