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چکیده
دس چند دهه اجیر ،بخش مهمی ا س ح حاکم بر س ابط میران اتحادیره اس پرا
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با اایر کشوسها سا مسائ

اس پا ،با انعقاد پیمان مااتریخا (اال  ،)1992شرط احترام به حقوق بشرر
سا دس س ابط جود با کشوسهای هان اوم ،بره عنروان عنصرر ضرر سی ،اسد
نموده نسبا به مسائ حقوق بشری حساایا فرا انی نشان میدهد .ای
امر دس جصوص س ابط اتحادیه اس پا با مهوسی ااامی ایرران کشروسهای
حاشیه نوبی جلیج فاسس نیز صادق بوده ااا .مقاله حاضر ،دس پی برسای
تطبیقی ایااا حقوق بشری اتحادیه اس پا دس قبال مهوسی ااامی ایران
پادشاهی بحری ااا .ای مقاله دس تاش ااا به شیوهای تطبیقی نقض
ااتانداسدهای حقوق بشری موسدنظر تعریف شده ،ا اروی اتحادیره اس پرا
دس قبال مهوسی ااامی ایرران بحرری سا تحلیر

تراثیر سفتراس آن برر

ایااا جاس ی ای اتحادیه دس قبال ای د کشوس سا برسای نماید.

واژه های کلیدی :اتحادیه اس پا ،ایااا حقوق بشری ،مهروسی اارامی
ایران ،بحری
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مباحد حقوق بشری تشالی میدهرد .اتحادیره

مقدمه
ات اردییه ارودییا موفییقتییود الگییوی همگواد ی منطهییهای و دک ی از دییو افییوذتود
سازمانهای بی الملل به شیمار می رور رر روران جنیگ سیور ،ات اردیه ارودیا رر
مسائل اهوق بشیوی را اییز مییاوو راشیته اسیت ات اردیه ارودیا بیواالف سیادو
قیر ها ،میع است از قیر

ایو بیه جیای قییر

سیوت رر ردپلماسی ایور

استفار م کنی و همچنی جهاا سیازی اهیوق بشیو را مبنیای اًیل ادییئولوژدک
سیاست اارج اور قواررار است اد امو تا ایی اسیت کیه ااتیوا بیه اهیوق
بشو ،به شوط اساس عضودت رر ات ارده ارودیا بیید شیی اسیت تیییر اهارهیا و
میاهیات رر ارودا که رر آن مفاهیم ،مهورا

و ابزارهای اهوق بشوی میورر توجیه

واقع م شوای و رشی کم و کیف بنییهای اهیوق بشیوی رر میاهییا

اقتصیاری

ات ارده ارودا با ردگو شوکای تجاری اور ،شاهیی بو اد میعا اسیت همچنیی رر
اسنار موبوط به سیاست اارج  ،امنیت و رفاع ات ارده ارودا ایز مسئله اهوق بشو
مورر تادیی قوارگوفته است دیمان ماستودوت و میاهی آمستورا  ،توسییه و ت کییم
رموکواس و اکومت قااون و ااتیوا بیه اهیوق بشیو و آزاریهیای اساسی را از
اهیاف سیاست اارج و امنیت مشتوک ات ارده (داراگواف  ،5بنی  ،1مار  ،1دیمیان
ماستودوت و میاهی آمستورا ذکو م کننی عالو بو آن ،مار  6میاهیی آمسیتورا
تصودح م کنی که ات ارده ارودا بو داده اًود مسلم از جمله ااتوا به اهوق بشیو
بنا شی و کشورهای عضو رر ًورت که به طور مستمو ادی اًیود را رر سیاسیت

اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین :تحلیل مقایسهای  محمودرضا گلشنپژوه و زهرا الوندی

سیاست اارج اور عالو بو دیگیوی اهیاف چون امنیت مل و توسیه اقتصیاری،

راال و روابط اارج اور اهض امادنی ،از بوا اهوق اور رر ات ارده م وو
اواهنی شی از آاجا که مبااث اهوق بشیو رر جهیان امیووز و تبییدل آن بیه دیک

65

رغیغه عموم  ،میان اوبگان سیاس  ،فکوی و اجواد جامیه بشیوی رر کشیورهای
اوز الی فارس با اص جمهوری اسالم ادوان ،عوبستان سییوری و دارشیاه
ب ود ایز تاایوگنار بور و با توجه به ادنکه دژوهشهای ز رر ارتباط بیا بورسی
تطبیه الگوی رفتاری ات ارده ارودا رر قبیاد جمهیوری اسیالم ادیوان و عوبسیتان
سیوری از منوو اهوق بشو قبال ًور

گوفته است ،لنا واکاوی و بورس تطبیهی

سیاست اهوق بشوی ات ارده ارودا رر قباد جمهیوری اسیالم ادیوان و ب یود رر
عوًه روابط بی الملل عووری به اوو م رسی همچنیی بیا توجیه بیه گسیتورگ
موعوع و همچنی رقت دژوهش ،باز زماا  2008میالری تا  2014رر اویو گوفتیه
شی است رر اد مهاله تالش م شور به سئواد اًل مبن بو بورس تطبیه اهیش
اهض استاایاررهای اهوق بشوی تیودف شی از سیوی ات اردیه ارودیا ،بیه عنیوان
متغیو مستهل بو سیاست اارج اد ات ارده ،رر قبیاد جمهیوری اسیالم ادیوان و
ب ود  ،به عنوان متغیوهای وابسته ،به ب ث بپیورازر رر راسیتای داسیخ بیه سیئواد
اًل  ،اد فوعیه مطوح م شور که اهض (ارعیاد

اسیتاایاررهای اهیوق بشیوی

تیودف شی از سوی ات ارده ارودا توسط جمهوری اسالم ادیوان ،موجیا کیاهش
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سطح روابط سیاس و اقتصاری و ایز قطع روابیط اویام مییان جمهیوری اسیالم
ادوان و ات ارده ارودا شی است ،ااد آاکه اهض همان اسیتاایاررها توسیط ب یود
تاایوی بو سطح روابط سیاس  ،اقتصاری و اوام ات ارده ارودا با اد کشور ایاشیته
است رودکور اووی مهاله ااعو ،بواساس چهیارچوب اویوی اهیارگواد ایولیبواد
مورر بورس قوارگوفته و اد ت هیق به روش توًیف -ت لیل ااجا شی است
رودکور اووی مهاله ااعو متک بو اووده اهیارگواد ایولیبواد اسیت چوادی
ااتواب اد اووده به عنوان چهارچوب اووی ،به آن رلیل است که مهالیه قصیی رارر
سیاست اارج دک سازمان ماانی ات ارده ارودا را رر قباد جمهوری اسالم ادیوان
و ب ود را از منوو اهوق بشو بورس امادی اد اووده اگا ودژ ای به سازمانها و
اهارهای بی الملل رارر و به اهش آن رر بی کشورها و هم ررون کشیورها اهمییت
ودژ ای م رهی تاکیی بو مولفههای منفیت ،عهالایت ،همکیاری رر ابییار گوایاگون
سیاست اارج ات ارده ارودا و ازردک اد مولفه هیا بیا گیزار اًیل اهیارگواد
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اولیبواد و قوابت هوچه بیشتو مولفههای فوق با اهیار قیرتمنییی همچیون ات اردیه

ارودا ،رلیل عمی بوگزدین اد اووده به عنوان چهارچوب اووی رر مهاله دییشروی
است اووده اهارگواد اولیبوالیسم ،توکیب از اورئالیسم و اوکارکورگواد اسیت رر
اد راستا ،فود م شور کشورهای اروداد اًو ر لیبواد بور و هموار به همکاری
و ارزشهای اهوق بشوی اهمیت زداری م رهنی از طوف  ،ات ارده ارودا به عنیوان
کنشگو عهالا ررم دابی که بادی به همکاری روی آورر و سور و منیافع ایور را از
طودق آن افزادش رهی ،اما از منفیت به مفهیو رئالیسیت آن بهیو بیوراری می کنیی
همچنی از آاجاد که تیهیا

و استاایاررهای بی الملل اهوق بشیوی ،عناًیوی

ارزش هستنی ،از اد رو ات اردیه ارودیا بیه شییو ای هوشیمنیااه سیی می کنیی از
رموکواس و ارزشهاد که بو طبق اد چهارچوب بور است ،رر جهت رسیین بیه

 .1ترتیبات اتحادیه اروپایی موثر در عرصه حقوق بشر
ارودا رارای دک از منسجمتود توتیبا

منطهیهای اهیوق بشیو رر سواسیو جهیان

است رر اسنار و منابع قااوا داده تشیکیل ات اردیه ارودیا ،دادبنییی بیه مییارهیای
اهوق بشو از جمله مباا وجوری اد شکلگیوی عنیوان شیی اسیت ادی منیابع
قااوا شامل کنوااسیون اروداد اهوق بشو ،منشور اهوق اساسی ات اردیه ارودیا،
منشییور اجتمییاع ارودییا ،کنوااسیییون چهییارچوب امادییت از اقلیییتهییای مل ی و
کنوااسیون اروداد منع شکنجه و رفتارها دا مجازا هیای غیوااسیاا دیا ت هیوآمییز
است عالو بو اد اسنار ،ات ارده ارودا با استفار از اهارهیاد اوییو شیورای ارودیا،
کمیسیون ارودا ،دارلمیان ارودیا ،رارگیا ارودیاد اهیوق بشیو و سیازمان امنییت و
همکاری ارودا ،اوا ودژ ای را رر جهت ارتها اهوق بشو رر میان اعضیای ات اردیه
ارودا و رر راستای تاکیی اهوق بشیوی رر تییامال

رو دیا چنیجاابیه دیدیی آورر

است رر اد راستا ،به طور موتصو به بوا از مهمتیود اهارهیای ارودیاد اشیار
م شور
شورای ارودا اولی سازمان سیاس میان رولتهای اروداد است کیه بیا هییف
مساعی

بوای دیشوفت اقتصاری و اجتماع کشورهای عضو و به منویور افیب و

توود ادی ها و اًود موتبط با میواث مشتوک آاها ،تاسیس شی است افزونبیو آن،
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منافع اور استفار ابزاری امادی
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تییی اطمش و سیاستگناریها و تصمیمگیوی رربار ابتکارهیای عمیی ارودیاد
بوعهی شورای ارودا و وفیفه اجوای اد سیاستها و تصمیمها بوعهی ارگیانهیای
میدودت و اجواد (کمیسیون ارودیا و شیورای وزدیوان قوارگوفتیه اسیت شیورای
ارودا بوای ادجار ات ار و همبستگ بیشتو ،آزاری را تضمی م کنی ،رر اتیجه ااتوا
به اهوق بشو شوط عضودت رر شیورا شیی و بیدنوسییله سیسیتم بیوای بیسیت
آوررن عمااتهای جمی اهوق بشو رر ارودا سازمان رار شی
دارلمان ارودا ،دک اهار قااواگناری بسیار فیاد ات ارده ارودا است که از طودیق
ًیور قطینامه ،تیود گزارشا  ،طوح سئوا

و مسائل که رر کمیسیون اروداد

عنوان م کنی ،اهش قابل توجه رر شکلگیوی افکار عموم رر عوًه بیی المللی
ادفا م امادی دارلمان ارودا رارای  20کمیسیون است کیه کمیسییون امیور ایارج ،
اهوق بشو و سیاست اارج و امنیت مشتوک دک از مهمتود کمیسییونهیای آن
به شمار م رور و مبااث اهوق بشوی هموار از اولودتهای آن به اساب م آدی
رر همی راستا کمیته فوع اهوق بشو دارلمان ارودا ایز رر ساد  2004میالری بودیا
شیی ادی کمیتییه فوعی  ،مبااییث و جلسییا
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

موعوعا

رسییییگ رر اصییوص همییه ااییواع

اهوق بشوی را بوگزار م امادی و دس از اتیجه مناکوا  ،گیزارشهیا و

قطینامههاد تنویم و تصودا م امادی گزارش سا اه اهوق بشوی 1رر اصیوص
وعییت اهوق بشو رر سواسو جهان توسط اد کمیته فوع دییشایودس و تنوییم
م شور مسئولیت های اًیل کمیتیه فوعی اهیوق بشیو دارلمیان ارودیاد شیامل
موعوعات رر اصوص اهوق بشو ،امادت از اقلییتهیا ،امادیت از ارزشهیای
رموکواتیک رر کشورهای جهان سو است که رر اد زمینیه کمیتیه امیور ایارج

2

توسط کمیته فوع اهوق بشو 3هموا می شیور بوای کارشناسیان اعتهیار رارایی
اقیاما

دارلمان ارودا ،بوای متیاود امورن امادت از اهوق بشو رر ات اردیه ارودیا

به طورفزادنی ای با ردیگا گفتمان اهوق بشو جهیاا قیااوا شیی اایی (

Balducci,

2008: 61

1. The Annual Human Rights Report.
2. Committee on Foreign Affairs.
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3. Subcommittee on Human Rights.

کمیسیون ارودا اهار ردگوی است که میمو ر بیه عنیوان سیازمان اراری دیا قیو
مجوده ات ارده ارودا ردی م شور و رر واقع مجوی سیاستهای شیورا و مصیوبا
دارلمان ارودیا اسیت همچنیی رر مییان اهارهیای ات اردیه ارودیا ،کمیسییون بیوای
میااج گوی و مصال هجود  ،موقییت ممتازی را راراست دک از ر دل اد اسیت
که از کمیسیون به عنوان دک عضو ب طوف دار م شور لنا به اووا

آن با سواف

و توردی کمتوی اگودسته م شور ،به همی رلیل ارعا م شور کمیسییون رر بهتیود
موقییت ارزداب بوای قضاو

افکار عموم و کشورهای عضو رربار دک طوح دیا

دیشنهار قواررارر (ایوجنت320 :1393 ،
 .2الگوی رفتار حقوق بشری اتحادیه اروپا درباره ایران
اارج کشورها را ااچار م سازر که به منوور تیهییا منیافع ملی ایور ،ارزدیاب
مستمو و میاوم از جادگا کشور اور رر اوا بی الملل به عمل آورای و راهبورهیا
و راهکارهای مناسب را تیبیو کننی اهشآفودن ات ارده ارودا رر ً نه بیی المللی
از مهمتود ت ودهاست و جمهوری اسالم ادوان بیه عنیوان دکی از عمیی تیود
بازدگوان منطهه الیی فیارس ،از ادی ت یو

تیاایو می دیندور و هماانیی سیادو

بازدگوان ،به راباد جلا منافع اور از رهگینر ااوگیناری بیو سیااتارهای اویا رر
ااد تکود است (االوزار 37 :1382 ،
از زمان دیووزی ااهالب اسالم ادوان ،رفتار ات ارده ارودا رر قباد ادوان با فیواز
و اشیاهاد هموا بور است رر ارتباط با روابط اهوق بشیوی ات اردیه ارودیا بیا
ادوان ،م توان چهار رور اویو رور تهابل ایاموش ،رور گفیتوگوهیای ااتهیاری،
رور گفتوگوهای جامع و رور تیلییق گفیتوگوهیای جیامع را رر اویو گوفیت
جمهوری اسالم ادوان و ات ارده ارودا به علیت قوارگیوفت رر رو ایوز ارزشی ،
فوهنگ و تمیا متفاو  ،فاقی مباا دیک رابطیه اسیتواتژدک هسیتنی ،امیا جادگیا
ات ارده رر اوا بی الملل و همچنی اهش و جادگا منطههای و راهبوری جمهوری
اسالم ادوان ،عوور های متهابل را بوای بوقیواری دیک رابطیه تهودیت شیی بیا
ات ارده اروداد به وجور م آورر جمهوری اسالم ادوان از اوو راهبوری رر موکیز
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سوعت و رامنه ت و

اساس رر عوًیه بیی المللی  ،بیازدگوان اًیل سیاسیت
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ذاادو ااوژی جهان واقع است و طو ا تود سواال را بیا ایوز منیابع اایوژی رر
رردای ازر رارر همچنی از اوو موقییت موکزی ،به رلییل واقیع شیین رر بیی رو
قار آسیا و ارودا و ایز قوارگوفت رر میان کشورهای آسیای موکزی و ایوز قفهیاز
رر شماد و کشورهای اوز الیی فیارس رر جنیوب و واقیع شیین رر قلیا 75
ررًی مجموع ذاادو افت و گاز و ااوژی ،موقییت ب اویوی رر امل و اهل کا و
تواازدت ااوژی رارر (ًارق 160 :1392 ،
ات ارده ارودا هموار تالش کور است که از طودق تیمق روابط اور با ادوان و
بوا ردگو از کشورهای منطهه ،اضور و افوذ اور را رر کل منطهه افزادش رهیی
بنابواد تنویم روابط با ادوان از اهمیت اساسی بیوای ات اردیه بوایوررار اسیت از
ابتیای رهه اور ،با توجه به متغیوا

وت و

بیی المللی  ،اوییو فووداشی بلیوک

شوق ،انف دیمان ورشو ،دادان جنگ سیور ،دیوسیت کشیورهای بلیوک شیوق بیه
ات ارده ارودا و ااتو ،رکتود اوم اود جهاا امودکا و ت و

بیی از  11سیپتامبو،

ات ارده ارودا مادل است روابط اور را با جمهوری اسالم ادوان از او تیودف کنیی
البته رر اد روای عوامل بازرارای و م یوردتزاد میااع از گسیتوش روابیط مییان
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جمهوری اسالم ادوان و ات ارده ارودا شی است بواامه هسیتهای ادیوان ،اایتالف
اووهای ات ارده ارودا و ادوان رر اصیوص موعیوعات ماانیی تووردسیم ،رودکیور
غوب رر ت و

بی روطوف بور و لنا م توان گفت روابط جمهوری اسالم ادوان و ات ارده ارودا
بواساس دک آهنگ منوم ،بواامهردزی و زمانبنیی شی دیشیوفت اکیور و ااتمیاد
کنیی دا توقف آن وجور رارر با توجه به ااتالف اووی که بی جمهوری اسیالم
ادوان و ات ارده ارودا بو سو بوا مسائل ماانی اهوق بشوً ،یلح ااورمیاایه ،ایق
بواورراری از ااوژی هستهای و غیو وجور رارر ،هودک از اد ااتالفها م تواایی
مااع دیشوفت رر روابط شور رر واقع عی ررک متهابیل ،اهیش تیییی کننیی ای رر
اهاردنه اشین روابط میان ادوان و ات ارده ارودا رارر به بیان ردگو ،توجه بیه اهمییت
بهسازی تصودوها و بوراشتهیا رر روابیط ادیوان و ات اردیه ارودیا کیه ت یتتیاایو
موعوعا
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ااورمیااه و اهوق بشو از جمله موااع بسیط و گسیتوش روابیط

سینت موجیور رر رسیتورکار گفیتوگوهیای فیمیابی قیواررارر ،بیوای

فضاسازی مجیر و اعتمارسیازی متهابیل بیی روطیوف از اهمییت تیییی کننیی ای

بواوررار است ز به ذکو است ،رر سادهای اایو ات اردیه ارودیا همکیاریهیای
تجاری با ادوان را به مسائل سیاس دیوای زر است قبالر رفتار کشورهای اروداد رر
قباد ادوان رر مورر مسائل اقتصاری بیا امودکیا متفیاو

بیور و کشیورهای ارودیاد

ت ودمهای اقتصاری امودکا را ااردی م گوفتنی و شووع به سومادهگناری رر ًینادع
افت و گاز ادوان م کورای ،اما اکنون رفتار ات اردیه ارودیا رر مسیائل اقتصیاری اییز
تغییو کور است به عنوان مثاد ات ارده ارودا امضای موافهتنامه همکیاری و تجیار
با ادوان را موکود به تغییو رفتار ادوان اسبت به مسائل دار شی (اهیوق بشیو ،الیع
سالح ،تووردسم و بوا مسائل منطههای از قبیل ًیلح ااورمیاایه امیور اسیت
اایهار موافهتنامه تجار

و همکاری با ات ارده اروداد رر ارتباط مستهیم با مناکوا

چنااچه گفتوگوهای اقتصاری بوواهی منجو به تیمیق روابط با ادوان بشور ،بادی رر
ارتباط ازردک ،موازی و همزمان با گفتوگوهای سیاس دیش بوور و مسائل ماانیی
موعوعا

ااکمیت قااون ،اهوق بشو اویو اهوق اقلیتها ،آزاری بییان و رارای

اهمیت و اولودت وافوی بوای ات ارده ارودا بور و بیون دیشیوفت رر ادی مسیائل،
اایهار موافهتنامه اقتصاری عمل اوواهی بور بادی توجه راشت که گستوش روابط با
ات ارده ارودا آسان اوواهی بور و دک روای زمانبو و دوفوازواشیا است که رر ادی
راستا اعتمارسازی ،اهمییت بسیزاد رر بهبیوری و گسیتوش روابیط رارر متاسیفااه
اگو چه اعضیای ات اردیه ارودیا رر بسییاری از میوارر بیه اصیوص رر موعیوعا
سیاست اارج و امنیت مشتوک با دکیدگو اجماع ایارای ،اما رر اصوص ادوان بیا
توجه به تهارن منافع رر بی اعضا دکپارچگ و اشتواک اوو ردی م شور
به منوور ارزداب سیاسیت اهیوق بشیوی ات اردیه ارودیا رر قبیاد جمهیوری
اسالم ادوان ،مجموعهای از اسنار ًارر از سوی ات اردیه ارودیا (قطینامیه ،بیااییه،
اعالمیه و گزارشا

وجور رارر که مشوصار توسط دارلمان و کمیسیون ارودا ًیارر

شی اای و مورر مطالیه قوارگوفته است
دارلمان ارودا ،دک از اهارهای فییاد رر زمینیه ااتهیارا

اهیوق بشیوی علییه

اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین :تحلیل مقایسهای  محمودرضا گلشنپژوه و زهرا الوندی

سیاس است و ات ارده ارودا بوصوص رر رهه اایو هموار بییان راشیته اسیت کیه

جمهوری اسالم ادوان بور و هموار از طودق ًیور قطینامه و تیود گزارشیا
اهش مهم رر منف امورن افکار عموم رر عوًه بی الملل ادفا امور و همچنی
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به طور غیومستهیم بو قطینامههای سازمان ملل تاایوگنار بور است مهاله ااعیو رر
ارامه به بورس قطینامههاد که از ساد  2008تا  2014از سوی اهار دارلمیان ارودیا،
رر رابطه با موعوعا

اهوق بشوی علیه جمهوری اسالم ادوان تصودا و منتشیو

شی است ،م دورازر با توجه به ادنکه بورس تک تک قطینامههیا و شیوح آاهیا رر
اد مهاد ام گنجی ،لنا رر مجموع قطینامههای ًارر از سوی اهار دارلمیان ارودیا
ط سادهای  2008-2014رر قالا جییود ذدیل تهییه و میورر مطالییه قوارگوفتیه
است رر مجمیوع  14قطینامیه از سیوی دارلمیان ارودیا علییه ادیوان رر ارتبیاط بیا
موعوعا

اهوق بشوی منتشو شی است
جدول  -1فهرست قطعنامه های پارلمان اروپا در مورد موضوعات حقوق بشر در ایران

شماره
قطعنامه

تاریخ
قطعنامه

عنوان

موضوعات اصلی و مالحظات

1

P6-TA20080031

 31ژانویه
2008

وضعیت ایران

وضعیت حقوق بشر در ایران مجازات مرگ و اعدام ،سنگسار ،ممنوعیت
آزادی بیان ،ممنوعیت آزادی عقیده و ممنوعیت آزادی مذهم خصوصا
بهائیان و صوفیان
مسئله هستهای
روابط ایران و اتحادیه اروپا

2

P6_TA(2
008)018
5

 24آوریل
2008

وضعیت حقوق زنان
در ایران

نقض حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ایران
تبعیضهای جنسیتی و مجازات سنگسار
تبعیض علیه زنان باالخک در ارتباط با عدم برابری حقوق در ازدواج،
طالق ،ارث و عدم انتصاب زنان به عنوان قاضی

B620080327
P6-TA20080412
P6-TA20090029

 19ژوئن
2008

اعدام متخلفان
نوجوان در ایران

مرتبط با رویه محکومیت و مجازات اعدام متخلفان نوجوان

 4سپتامبر
2008

مجازات اعدام در
ایران

رویه محکومیت قانونی و مجازات اعدام در کشور ایران

 15ژانویه
2009

پرونده شیرین
عبادی

خواستار آزادی زندانیان سیاسی ،عقیدتی و اقلیتهای جامعه بهایی

6

P7-TA20100016

 10فوریه
2010

وضعیت ایران

موضوع هستهای
روابط ایران-اتحادیه اروپا
مباحث حقوق بشر ،بیشترین بند شامل 12بند از قطعنامه را در
برمی گیرد آزادی زندانیان ،فعاالن سیاسی ،مدافعان حقوق زنان،
روزنامهنگاران ،وبالگنویسان بعد از انتخابات 2009

7

P7-TA20100310

 8سپتامبر
2010

پرونده زهرا بهرامی
و سکینه محمدی
آشتیانی

8

P7-TA20110021

 20ژانویه
2011

پرونده نسرین
ستوده

#
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3
4
5

وضعیت این دو فرد خار زهرا بهرامی و سکینه محمدی آشتیانی
موارد نقض حقوق بشر نظیر مجازات اعدام ،سنگسار ،ممنوعیت آزادی
بیان ،ممنوعیت آزادی عقیده و ممنوعیت آزادی مطبوعات
نظیر آزادی بیان ،عقیده و آزادی مطبوعات
آزادی زندانیان سیاسی ،روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر از جمله
نسرین ستوده

10

P7-TA20110517

17
نوامبر
2011

نقض حقوق بشر در
ایران

تاکید بر آزادی زندانیان فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر

11

P7_TA(2
012)002
4

 2فوریه
2012

وضعیت و برنامه
هستهای ایران

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

12

B720120311

 14ژوئن
2012

وضعیت اقلیتهای
قومی

نقض حقوق بشر از قبیل منع آزادی بیان ،عقیده و اجتماعات و منع
برخورداری از حقوق اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را در بین اقلیتهای
بهایی و صوفی

13

B720122877

22
نوامبر
2012

وضعیت حقوق بشر
در ایران تاکید بر
موضوع اعدام
گروهی و مرگ
وبالگنویس
ایرانی ،ستار
بهشتی

آزادی زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر
استقبال از آزادی نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه 2012
ساخارف

14

B70279/20
14

 31آوریل
2014

استراتژی اتحادیه
اروپا نسبت به
جمهوری اسالمی
ایران

مسائل منطقه ای و حوزه حقوق بشر نقض های حقوق بشری در ایران
نظیر ممنوعیت آزادی بیان و عقیده ،ممنوعیت آزادی اطالعات،
ممنوعیت آزادی اجتماعات ،ممنوعیت آزادی جنبشهای مدنی ،نقض
حقوق زنان ،مجازات اعدام ،محاکمات ناعادالنه و قوانین کیفری،
تبعیضهای جنسیتی و گرایش های جنسی
مسئله هستهای
چشمانداز روابط ایران با اتحادیه اروپا

رر ارامه با توجه به ادنکه بواساس میاهی لیسبون ،امادنی ارشیی سیاسیت ایارج
ات ارده ارودا همزمان میاون رداست کمیسیون ات ارده ارودا است ،لنا رر ادی مهالیه
مجموعه اسنار ًارر اهوق بشوی از سوی امادنی عال سیاست اارج ات اردیه
ارودا رر ذدل اسینار کمیسییون ارودیا میورر توجیه قوارگوفتیه اسیت بیا توجیه بیه
دژوهشهای ااجا شی  22مورر اعالمیه و  45مورر بیااییه اهیوق بشیوی از سیوی
اد رفتو ،علیه جمهوری اسالم ادوان از سیاد  2008تیا  2014منتشیو شیی اسیت
مهمتود موعوعا
ااتوابا

بیااییه ،اعالمییه و گزارشیا  ،میوارری اوییو ایوارث بییی از

 2009رداست جمهوری ،مجازا

اعیا  ،سنگسار ،اًالح قواای کیفوی و

قضاد  ،اهوق زاان ،اهوق کورک ،آزاری بیان و عهییی  ،آزاری اطالعیا
اقلیتها (جامیه بهاد و ًوف

و آزاری

را رر بوم گیور اگوچه گزارشها ،بیاایه ،اعالمیه و
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9

P7-TA20110096

10
مارس
2011

رویکرد اتحادیه
اروپا نسبت به ایران

وضعیت داخلی ایران
پرونده هستهای ایران
حقوق بشر بیشترین بند آن شامل  27بند
تبعیض شدید حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مجازات اعدام
اعدام اقلیت های جامعه بهایی ،مدافعان حقوق بشر ،وکال ،دانشجویان و
روزنامهنگاران
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قطینامههای منتشو شی از سوی اد دارلمان فاقی عماات اجواد بور و ز ا جوا
ایست ،اما بیااگو ردیگا های امادنیگان کشورهای عضو ات ارده اسبت به جمهیوری
اسالم ادوان م باشی و از طوف تاایو اور را بو ادوان رر عوًه بی الملل به جیای
اواهی گناشت
 .3الگوی حقوق بشری اتحادیه اروپا در رابطه با بحرین
کشورهای اروداد و منطهه ااورمیااه اصوًار کشورهای ااشییه الیی فیارس از
گنشته دیوایهای عمیق اقتصاری ،سیاس و جغوافیاد با دکیدگو راشتهاایی هوچنیی
ارودا اسبت به بیازدگوی رر زمینیه امنییت رر ااورمیاایه شییدیار م ییور شیی امیا
م تواای به ل ار اقتصاری و عمیتا استواتژی امنیت  ،افوذ گستور ای را رر منطهه به
رست آورر؛ گوچه اد افوذ اور موکود به ابا

است

(Saleh, 1999: 89

رر ساد  ،1988جامیه ارودا و کشورهای عضو شورای همکاری الی فیارس،

1

به منوور گستوش همکاریها ،وارر مناکوات شیای که اد گفیتوگوهیا منجیو بیه
توافهنامه همکاری بی ات ارده ارودیا و شیورای همکیاری الیی فیارس شیی ادی
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توافهنامه رر  25فورده  1989امضا و رر ساد  ،1990وارر مواله عمل شی بواساس
توافهنامه ات ارده ارودا و کشورهای شورای همکاری الیی فیارس ،همکیاریهیای
روجاابه رر زمینه اایوژیً ،ینیت ،تجیار  ،سیومادهگیناری ،کشیاورزی ،علیو و
فناوری ًور

م دندور

(Colombo and Committeri, 2013: 5

عالو بو آن ،ات ارده ارودا با بنیان اهارن بواامه مشتوک ارودا-میدتواایه رر سیاد
 1995موفق به گور هم آوررن کشورهای منطهه ااورمیااه اود سیاستهیای ایور
شی هیف اًل اد ابتکار بنیانگناری دک منطهه اقتصاری ارودا میدتوااهای بور بو
مبنای اد طوح که به فوادنی بارسلون میووف است 27 ،کشور واقیع رر ادی منطهیه
رر جهت ادجیار دیک منطهیه آزار تجیاری و منطهیهای بیا ابیا
رموکواس  ،اهوق بشو ،ااکمیت قااون و توسیه مبار

بیو مبنیای اًیود

فوهنگی -ااسیاا تیالش

اواهنی کور به اوو م رسی اگواا ارودیا رر ادی منطهیه بیشیتو بیو روی سیااتار
اقتصاری متموکز م شور

(Echague, 2007: 39

1. Gulf Cooperation Council (GCC).

کشورهای ااشیه جنوب الی فارس از جمله ب ود  ،عالو بو همکیاریهیای
سیاس  ،اقتصاری و تجاری از اهطه اوو اوام ایز با کشورهای عضو ات اردیه ارودیا
همکاری روجاابه و گستور ای رارر ب ود به عنیوان دکی از کشیورهای کوچیک
اوز جنوب الی فارس بور که روسو از جمییت مسلمان اد کشور را شییییان
تشکیل م رهنی ،با اد ااد مسئولیتهای اساسی سیاسی رر رسیت اقلییت اهیل
تسن است اد کشور همچون سادو کشورهای عوب اد اااییه ،بیا وجیور میوارر
اهض آشکار اهوق بشو و ااتهارهیای سیازمانهیا و اهارهیای بیی المللی  ،همیوار
توااسته از بار مسئولیت آاها رر قباد م افیل راالی و بیی المللی رهیاد دابیی از
مهمتود موارر اهض اهوق بشو رر اد کشور م توان به بازراشتهای غیوقااوا و
سیاس  ،ممنوعیت آزاری بیان ،م یوردت آزاریهای میا  ،فهیان استهالد قضیاد ،
قاچاق و اشوات علیه زاان اشار امور (گلش دژو 389 :1388 ،
دک از موارر اهض اهوق بشو ،رر ارتباط بیا اشیوات و تبیییض علییه زایان
اسییت عییی امادییت رولییت و قییواای تبییییضآمیییز زاییان را رر میییود رفتییار
اشوات آمیز رر ب ود قوارمی رهیی رر میوارری کیه زایان میورر عیوب و شیتم
قوارم گیوای و از شوهوااشان جیا م شوای ،هیچ قااوا از آاها رر بوابو شوهوااشان
امادت ام کنی دک ردگو از موار اهض اهوق بشوی رر ب ود  ،ممنوعیت آزاری
اجتماعا

و اشستها م باشی تاکنون هیچ ازب سیاس رر کشور ب ود به علت

ممنوعیت اازاب سیاس تشکیل اشی و اد اایزاب رر قالیا ااجمی هیا فیالییت
م امادنی از جمله اقیاما

رولت ب ود م یور کورن فیالیت ااجم های سیاسی

است مها های بلنیداده ب ودن ات با طوح اًالاا

سیاس مورر اوو امودکا ایز

موالفت کور و بو اد اعتهار بورای که هو طوا بوای اًالاا
بادی با هماهنگ و همکاری کشورهای منطهه ًور

سیاس رر منطهه

گیور و ت میل دکجاابیه هیو

ردیگا اارج بو کشورهای اد منطهه ،به افع کشورهای ادی ایوز ایسیت ادی
ااتهارها رر اال است که ب ود مهو ااوگان دنجم ادا

مت ی و دک از مت ییان

اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین :تحلیل مقایسهای  محمودرضا گلشنپژوه و زهرا الوندی

طو ا مونواان ،قیواای تبیییضآمییز رر میورر زایان ،ممنوعییت فیالییت اایزاب

ازردک اد کشور و غوب به شمار م رور (گلش دژو 390 :1388 ،
از موارر ردگو اهض اهوق بشو رر کشورهای ااشیه جنیوب الیی فیارس از
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جمله کشور ب ود  ،اهض اهوق کارگوان مهاجو است قواای اسپااسیوی رواردیی

1

که رر کشورهای ااشیه جنوب الیی فیارس بیه عنیوان سیسیتم کفالیت 2شینااته
م شور ،بید مین است که کارگوان مهاجو ایارج امی تواانیی بییون رعیادت
کارفوما ،شغل اور را تغییو رهنی و بیون اجاز و مهو اوو  ،توسط کارفومادشیان،
ام تواانی کشور را توک امادنی و بید گواه کارفومادان از طودیق قیااون کفالیت ،بیا
اورراری از رارن رستمزر و داسپور

به کارگوان ،اهوق آاها را استثمار می کننیی

طبق قااون اسپااسوی رواردی ،کارگوان مهیاجو بیا دوراایت مبلیغ  3500ر ر بابیت
رواردی ،زدو بار بیه کارفومادان م روای (قطینامه  21ایوامبو  2013دارلمیان ارودیا
علیه قطو وعییت بسیار اامطلوب کارگوان مهاجو از جمله سیاعا

طیو ا کیار،

ایاشت بیمه ،شوادط کاری دومواطو از ل ار غنا و م ل ایواب ،اتی رستوسی
ایاشت به اوشیین آب رر گومای شیدی منطهه به هموا عبط رسیتمزر و داسیپور
توسط کارفومادان ،از جمله موارر اهض اهوق بشو رر ب ود است منع آزاری بیان
دک ردگو از موارر اهض اهوق بشو رر اد کشور است رر اد راستا م تیوان بیه
بازراشت عبیالهاری الوواجه اشار امور عبیالهاری الوواجیه رئییس موکیز اهیوق
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بشو ب ود بور که روز قبل از بازراشیتش از اوسیتوزدیو ب یود ااتهیار کیور و
همچنی ااتهارهای تنیی را اسبت به گزارش های اقتصاری و گیزارشهیای اهیوق
بشو بیان امور بور اکته قابل توجه اد است که قااون اساس ب ود  ،دارشیا ادی
کشور را رئییس قیو مجودیه ،قیااونگیناری و قضیاد می راایی همچنیی دسیت
اوست وزدوی و ایم از وزارتوااههای ب ود را ااایان سلطنت کنتود می کنیی و
رر واقع کشور ب ود ت ت قیر

و سلطه همهجاابه ااایان سلطنت است کشیور

ب ود هم ماانی سادو کشورهای ااشیه جنوب الی فیارس رر میوارر مشیابه از
اهضهای اهوق بشوی ،همیوار میورر ااتهیار اهارهیا و سیازمانهیای بیی المللی
قوارگوفته است رر اد مهاله به بوای از مهمتیود میوارر رر ارتبیاط بیا وعیییت
اهوق بشو رر ب ود  ،ط سادهای  2008-2014اشار م شور ابتیا قطینامههیاد
را که دارلمان ارودا رر ارتباط با وعییت اهیوق بشیو علییه کشیور ب یود منتشیو
1. Visa sponsorship rules.
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2. Kafala – system.

امور  ،مورر توجه قوارم گیور
جدول  -2فهرست قطعنامه های اتحادیه اروپا درباره بحرین
#

شماره قطعنامه

تاریخ
قطعنامه

عنوان

موضوعات اصلی و مالحظات

1

P7_TA(201
1)0475

 27اکتبر
2011

وضعیت بحرین

محکوم نمودن خشونت ،سرکوبی ،کشتار مخالفین سیاسی بحرین
متوقف نمودن سالح های جنگی علیه مردم
احترام به تعهدات بینالمللی در مورد حقوق بشر و آزادیهای اساسی

2

P7_TA(201
1)0109

 24مارس
2011

3

P7_TA(201
1)0333

 7جوالی
2011

4

P7_TA(201
1)0148

 7آوریل
2011

وضعیت سوریه ،بحرین و
یمن

5

P7_TA(201
2)0094

15
مارس
2012

نقض حقوق بشر در
بحرین

6

P7_TA(201
3)0390

12
سپتامبر
2013

وضعیت حقوق بشر در
بحرین

7

P7_TA(201
1)0032

 17ژانویه
2013

وضعیت حقوق بشر در
بحرین

8

P7_TA(201
4)0109

 5فوریه
2014

پرونده افراد خار از
جمله نبیل رجم،
عبدالهادی الخواجه و
ابراهیم شریف

ارتباط اتحادیه اروپا با
شورای همکاری خلیج
فارس
وضعیت سوریه ،بحرین و
یمن در ارتباط با وضعیت
جهان عرب و شمال
افریقا

محکوم نمودن خشونت ،سرکوبی ،کشتار مخالفین سیاسی بحرین
متوقف نمودن سالح های جنگی علیه مردم
آزادی فوری و بی قید و شرط تظاهرکنندگان نظیر فعاالن سیاسی،
روزنامهنگاران ،مدافعان حقوق بشر و  47تن از پزشکان و پرستاران
بحرینی
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محکوم نمودن نیروهای امنیتی سوریه ،یمن و بحرین را به استفاده
مفرط از سالح های جنگی علیه اعتراض کنندگان ،مخالفان و
غیرنظامیان
احترام به تعهدات بین المللی نسبت به حقوق بشر و آزادیهای
اساسی ،به ویژه آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و گردهمایی
ارتقای حمایت حقوق بشر در راستای استانداردهای بینالمللی
آزادی بی قید و شرط معترضان صلح طلم ،فعاالن سیاسی ،مدافعان
حقوق بشر ،وبالگنویسان و روزنامهنگاران بهویژه عبدالهادی
الخواجه و مهدی ابودهیم
احترام به حقوق بشر ،آزادی های اساسی ،از جمله آزادی بیان ،آزادی
اجتما عات ،آزادی مذهم ،حقوق زنان و برابری جنسیتی
 احترام به آزادی های اساسی بهویژه آزادی بیان ،آزادی مذهم،آزادی گردهمایی و اجتماعات ،برابری جنسیتی ،حقوق زنان و مبارزه
با نژادپرستی و مجازات اعدام
 تاکید برآزادی بی قید و شرط زندانیان عقیدتی ،فعاالن سیاسی،روزنامهنگاران ،وبالگ نویسان ،پزشکان و مدافعان حقوق بشر از
جمله عبدالهادی الخواجه ،نبیل رجم ،ابراهیم شریف ،ناجی فتیل،
زینم الخواجه ،مهدی ابودهیم و جلیل السلمان
 تاکید بر آزادی زندانیان عقیدتی ،فعاالن سیاسی ،روزنامه نگاران،معلمان ،پزشکان و مدافعان حقوق بشر از جمله عبدالهادی الخواجه،
نبیل رجم و سید یوسف المهفدا
 لغو هرگونه محدودیت های ورود به کشور بحرین برایروزنامهنگاران خارجی و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری
 تاکید بر آزادی مدافعان و فعاالن حقوق بشر ،روزنامهنگاران،زندانیان عقیدتی و سیاسی
 احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی شامل آزادی بیان،آزادی مذهم ،آزادی اجتماعات ،آزادی فناوری دیجیتال ،حقوق زنان،
حقوق کودک و مبارزه با هرگونه نژادپرستی
 -اصالح قوانین کیفری و رویه قضایی
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رر ارامه ،م توان به بوا از بیااییه و اعالمییههیای منتشیو شیی از سیوی امادنیی
عال رتبه ات ارده ارودا ،رر ارتباط با وعییت اهوق بشو علیه ب ود اشار امور:
ت و

سیاس رر ب ود ( 16ژااوده  ، 2014تصمیم رارگا ب ود رر ارتباط

با م کومیت  11ت از فیا ن سیاس ( 7ژااودیه  ، 2013گفتمیان ملی ( 11فوردیه
 ، 2013ردیار امادنی عال رتبه ات ارده ارودا رر اشست شورای وزراا 1( GCC-EU
جو ی  ، 2013توسیههای اایو رر ب یود ( 19سیپتامبو  ، 2013گیزارش رومیی
سالگور کمیسیون مستهل بازرس ب ود ( 25اوامبو  ، 2013اشواتها و سیوکوب
موییالفی ( 7اییوامبو  ، 2012اشییواتهییا و کشییتار موییالفی ( 24اکتبییو ، 2012
فوجا اواه رارگا ب ودن رر اصوص دووای های آقای الوواجه و  19ت ردگیو
( 5سپتامبو  ، 2012م کومیت آقای ابیل رجا ( 16آگوست  ، 2012وعییت آقای
عبیالهاری الوواجه ( 10آوردل  ، 2012وعییت ب ود  ،سورده ،مصیو و دمی (12
اکتبو  ، 2011م اکمههای اورسوااه ( 30سپتامبو  ، 2011م اکمه رارگا های امنییت
مل رر ب ود ( 31آگوسیت  ، 2011م اکمیههیای اورسیوااه ( 29ژوئی ، 2011
اعیا  4افو از موالفیان ( 28آوردیل ، 2011
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مجازا

اعیا ( 3م  ، 2011مجازا

مجازا

موگ رو افو از فیا ن جامیه مییا ب یود ( 12آوردیل  ، 2011وعیییت

عبیالهاری الوواجه رر ب ود ( 10آوردل  ( 2011ز به ذکو است فهط رو میورر
فوق با عنوان م کومیت آقای ابیل رجیا رر ب یود میور  16آگوسیت  2012و
وعییت آقیای عبییالهاری الوواجیه رر ب یود میور  17آوردیل  2012رر قالیا
اعالمیه منتشو شی و سادو موارر بیاایه هستنی
همچنی رر د اتاد جلسه شورای ات ارده ارودا رر تاردخ  12آوردل  2011رر
زمینه اهوق بشو رر ب ود  ،آمی است« :شورا روبار به طور جیی اگواا ایور را
رر مورر وعییت اهوق بشو کشور ب ود ابواز راشیته و همچنیی عیی دیشیوفت
قابل مالاوهای را رر گفتمان ،متنکو م شور همچنیی شیورا عمیهیا رر ارتبیاط بیا
رستگیوی تییاری از افوار به رلیل اق آزاری بیان ،که اق قااوا آاهیا اسیت ،ابیواز
اگواا م امادی اکومت و ایووهای امنیت وفیفه مشوص رارای و بادی تمامیار بیه
اهوق بشو و آزاریهای اساس همه افوار ااتوا بگنارای رر ارامه ،شورای ات ارده
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ارودا از همه اازاب و گوو ها م اواهیی کیه گیا هیای هیفییار و م کمی را رر

ارتباط با گفت وگوهاد سازای بورارایی کیه منجیو بیه اًیالاا

واقیی بشیور»

همچنی اتاد جلسه شورای ات ارده ارودا رر اصوص وعییت ب یود رر تیاردخ
 23م  2011چنی بیان شی است« :ات ارده ارودا رر اصوص اعیا قودیاالوقیوع
رو ب ودن اگوان بور و به طور جیی با مجازا
م کنی و از مهاما

میوگ رر همیه شیوادط موالفیت

رولت ب ود م اواهی که هوچه سودعتو به سیوکوب  ،کشیتار

موالفی  ،بیرفتاری و شکنجه زایاایان و اعیا های اورسیوااه دادیان رهیی ات اردیه
ارودا ،رولت ب ود را رر زمینه ااتوا به اهیوق بشیو و آزاریهیای اساسی ماانیی
آزاری بیان ،عهییی و همچنیی شیفافیت رر رارگسیتوی و م یاکم قضیاد تشیودق
م کنی و رر اصوص ارعای گزارش شی مبن بو اهض اهوق بشو ماانی شیکنجه و
ات ارده ارودا2014 ،
شادان ذکو است رر گزارش سا اه اهوق بشیو و رموکواسی رر جهیان اییز (
ساد  ، 2012از سوی ات اردیه ارودیا رربیار ب یود آمیی اسیت« :از آغیاز تجمیع
ب ودن ها رر فورده  ،2011ات ارده ارودیا بیه رولیت ب یود اعیال می کنیی کیه از
هوگواه اشوات ااتواز امادنی و بیه گفیتوگیو و ب یث سیازای و ًیلحآمییز رر
اصوص ااتالف اووهای طوفی بپورازای رر اد گزارش آمی « :بییی از سیوکوب
شیدی اعتواد کننیگان ،فوستار ارشی امادنی عال ات ارده ارودا ،کاتود اشتون بیه
سوی منامه جهت گفت وگو با طوفهای مهابل عاز شی امادنی عال ات ارده ارودا
همچنی دیامش را به طور مستهیم به وزدو اارجه ب ود و شا امی اعیال امیور»
(گزارش سا اه  2012اهوق بشو و رموکواس رر جهان ات ارده ارودا160 ،
رر گزارش سا اه اهوق بشو و رموکواس ( 2011ات اردیه ارودیا اییز اشیار
م شور که مو فواگیوی از اعالمیهها رر طود سیاد  2011رر ارتبیاط بیا وعیییت
اهوق بشو علیه ب ود ًارر شی و امادنی عال ات ارده ارودا ایاطو اشیان کیور
بور که ز است رر وقت میی  ،رفتو کمیسییواو عیال سیازمان ملیل ،مالقیات بیه
منوور بهبور و ارتها تطبیق و بوابوسازی واقی جامیه ب ود  ،تنویم امادیی ات اردیه

اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین :تحلیل مقایسهای  محمودرضا گلشنپژوه و زهرا الوندی

بیرفتاری با زایاایان هشیار م رهی» (اتیاد اشسیت شیورای امیور ایارج 2011

ارودا رر اد گزارش ،تاسیس کمیسیون مستهل بازرس ب ود را گا مثبت از سوی
رولت ب ود رااست و عنوان راشت ااتوار رارر مهامیا

ب یود اسیبت بیه ااجیا
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اًالاا

قااوا و میا متیهی باشنی ات اردیه همچنیی اواهیان آزاری زاییاایان

سیاس  ،عهییت  ،روزاامهاگاران ،میافیان اهوق بشو و فیا ن سیاس ایز شی است
(گزارش سا اه  2011اهوق بشو و رموکواس رر جهیان ات اردیه ارودیا 230 ،رر
گزارش سا اه  2010اهوق بشو و رموکواس ات ارده ارودا ،فهط به دووایی جاسیم
عبیالمنان ،شهووای بنگالرش اشار رارر که به جو قتل رر تاردخ  8جیو ی 2010
م کو به اعیا شی بور ات ارده ارودا اعال م رارر عبیالمنان تنها شوصی اسیت
که رر ساد  2010رر ب ود م کو به اعییا شیی اسیت (گیزارش سیا اه 2010
اهوق بشو و رموکواسی رر جهیان ات اردیه ارودیا135 ،

ز بیه ذکیو اسیت رر

گزارش سا اه اهوق بشو و رموکواس رر جهان ،رر ارتباط با اهض میوارر اهیوق
بشو رر ب ود رر ساد  2008و  ،2009به هیچ مورری اشار اشی و بوای اواانیی
چنی به اوو م رسی که با توجه به تموکز گزارش اهوق بشوی ات اردیه ارودیا بیه
اقص اهاط جهان ،هیچگواه موارر اهیض اهیوق بشیو رر کشیور ب یود ًیور
اگوفته است! (گیزارش سیا اه  2008-2009اهیوق بشیو و رموکواسی رر جهیان
ات ارده ارودا
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بوا کارشناسان میتهیای با فشارهای ات ارده ارودا و سازمانهای بیی المللی
غیورولت  ،بوا ارگانهای جامیه میا اویو کمیسیون مستهل بازرس ب یود  1رر
ما ژوئ  2011تاسیس شی که به بورس اهض اهوق بشو و م اکمهها دورااتیه و
همچنی قضاو

زدواوو رارگیا هیای امنییت ملی ب یود  2روبیار میورر بورسی

قوارم گیوای از سود ردگو ،تاسییس وزار

اهیوق بشیو و توسییه اجتمیاع رر

ب ود  3رر ساد  ،2012دلیس راررس زدو اویو وزار

راالی ب یود رر جیو ی

 2013و همچنی تاسیس کمیسیون مسیتهل بازرسی ب یود  4رر ژوئی  ،2011بیه
منوور بورس اهض اهوق بشو و م اکمهها ( البته فاقی عماات اجواد  ،از ردگیو
ت و

رر اد زمینه بور است با اد ااد به اوو م رسی که عل رغم اهضهیای
1. Bahrain Independance Commission of Inquiry (BICI).
2. Courts of National Safety .
3. Ministry for Human Rights and Social Development in Bahrain.
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4. Bahrain Independance Commission of Inquiry (BICI).

آشکار اهوق بشوی رر کشور ب ود  ،ات ارده ارودا رر اد اصیوص رفتیاری ایو
اشان م رهی و ااتهارا

و گزارشهای فوق ،مبن بیو اهیض اهیوق بشیو رر قالیا

گزارشا  ،بیاایهها ،اعالمیهها و قطینامهها علیه اد کشور بیشتو جنبه ًوری رارر و
رر سادو ارتباطا

و تیامال

ات ارده ارودا بیا ادی کشیور اللی وارر امی سیازر

همچنی ات ارده ارودا با وجور ب وان ب ود و کشتار و سوکوب شیدی مویالفی و
غیواوامیان ب ود توسیط ارتیش ب یود  ،تغیییو و اوسیاا رر مناسیبا

ایور بیا

کشورهای اد منطهه ادجار اکور و اولودت اهوق بشو رر روابط ایارج ات اردیه
ارودا و کشورهای اد منطهه بسیار کمراگ م شور
 .٤بررسی تطبیقی
شی از سوی ات ارده ارودا علیه جمهوری اسالم ادوان و ب ود تهودبار مشابه است
اما از ل ار تییار ،کیفیت و شی

عبارا

متفاو

هستنی ااتهارا

اهیوق بشیوی

ات ارده ارودا را رر قالا گزارش ،اعالمیه و قطینامه علیه جمهوری اسالم ادیوان و
کشور ب ود را م توان از چنی بیی بورس امور :رر ابتیا م توان ااتهیارا

اهیوق

بشوی ات ارده ارودا را رر تییار قطینامهها بورس امور دارلمان ارودا رر ارتبیاط بیا
وعییت اهوق بشو ،از ساد  2008تا  14 ،2014قطینامیه علییه جمهیوری اسیالم
ادوان و  8قطینامه علیه ب ود تصودا امور است؛ از سوی ردگو م توان ااتهیارا
اهوق بشوی ات ارده ارودا را رر تییر اوز ها مورر توجه قواررار بیه عنیوان مثیاد
رر ارتباط با موارر اهیض اهیوق بشیو ،ات اردیه ارودیا رر کشیور ادیوان بیشیتو بیو
مولفههاد اویو مجازا

اعیا و سنگسار ،ااکمیت قااون ،اًیالح قیواای کیفیوی،

اهوق زاان ،اهوق کورک ،آزاری بیان و عهیی  ،آزاری مطبوعیا  ،آزاری اقلییتهیا
(به ودژ بهائیان تاکیی رارر ،اما رر ب ود بیشتو بو مولفههاد اویو مجازا

اعییا ،

اهوق کارگوان مهاجو ،آزاری بیان و اًیالح قیواای کیفیوی-قضیاد اًیوار رارر؛
کمیته روابط اارج ات ارده ارودا از ساد  2008تا  ،2014بالغ بو  67مورر بیااییه و
اعالمیه فهط رر ارتباط با وعییت اهوق بشو جمهوری اسالم ادوان منتشیو امیور
و اد رر اال است که اد کمیته 19 ،مورر بیااییه و اعالمییه رر ارتبیاط بیا اهیض

اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین :تحلیل مقایسهای  محمودرضا گلشنپژوه و زهرا الوندی

رر اگاه تطبیه م توان اذعان راشت که ل

کلییه قطینامیه و بیااییههیای منتشیو
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اهوق بشو علیه ب ود منتشو امور است؛ ات ارده ارودا رر مناسبا
با رولت ب ود  ،تیهیا

بیی المللی تیودیف شیی از سیوی ایور را رر اولودیت

قوارام رهی ،اما رر کلیه مناسبا
کلیه تیهیا

سیاسی ایور

سیاس اور با جمهوری اسیالم ادیوان ،رعادیت

بی الملل تیودف شی از سوی ات اردیه را رر ررجیه اهمییت بیا د

قواررار؛ دارلمان ارودا رر قطینامههای اهوق بشوی اور علیه ادوان و ب ود  ،هو رو
را به دک میزان به اهض اهوق زاان م کو م کنی؛ شی

کلما

و عبیارا

بکیار

رفته رر قطینامههای اهوق بشوی علیه جمهوری اسالم ادیوان و ب یود متفیاو
است ات ارده ارودا رر قطینامههای اهوق بشوی علیه جمهوری اسالم ادوان بیشتو
از کلمات ماانی "اهیض فیااش" و "اهیض سیسیتماتیک" اهیوق بشیوی اسیتفار

م امادی ،اما رر قطینامههای اهوق بشوی اور علیه ب ود عبار

"اهض جییی"

را به کار بور و رر موارری هم که از "اهض فااش" استفار م امادی ،تییارش بیه

مواتا کمتو است؛ ات ارده ارودا رر ارتباط با همکیاری اویام ایور بیا جمهیوری
اسالم ادوان ،آن را منوط به رعادت استاایاررهای بی الملل از سوی ادوان م راایی،
اما رر مناسبا

اوام اور با ب ود  ،عل رغیم میوارر اهیض اهیوق بشیو رر ادی
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کشور ،الل به روابط روجاابه شان وارر ام آورر ز به ذکو است طبق گزارشی
از اشپیگل ،ات ارده ارودا بزرگتیود ًیاررکننی اسیل ه بیه کشیورهای ااورمیاایه
با اص کشورهای شورای همکاری الی فارس بیور و تجیار

جنیگافزارهیای

ات ارده ارودا به کشورهای اد منطهه رر ساد  2012اسبت به  5ساد گنشته افزادش
اجم  24ررًیی راشیته اسیت

(Leser, 2012: 124

آوردل  2014علیه ادوان ،بیان کور است که ااتوابا

؛ دارلمیان ارودیا رر قطینامیه 31
ژوئ  2013جمهوری اسالم

ادوان بو طبق استاایارهای بی الملل بوگزار اشی است اد رر اال است که میور
رر ب ود از ابتیاد تود اهوق اجتماع که دک ااتوابا

سار است ،بازماای اایی؛

ات ارده ارودا رر هیچدک از قطینامهها ،بیااییههیا و دیا گزارشیا

ارامیه همکیاری و

توسیه روابط سیاس  ،اقتصاری -تجاری بیا کشیور ب یود را منیوط بیه ااتیوا بیه
تیهیا

بی الملل و رعادت اًود و استاایاررهای بی الملل ام راای اما از طوفی

ردگو ات ارده ارودا رر اکثو قطینامههای اهوق بشوی اور علیه جمهیوری اسیالم
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ادوان ،رر کلیه روابطش اعم از سیاس  ،اقتصاری-تجیاری و اویام  ،مسیئله اهیوق

بشو را رر اولودت قواررار و تاکیی می کنیی هیو رو بیه میوازا

دکییدگو اوکیت

اواهنی کور
نتیجهگیری
رر کلیت امو م توان دندوفت ااتالفا

ات ارده ارودا با جمهوری اسالم ادیوان رر

زمینه اهوق بشو ،تاایوی بو روابط اقتصاری-تجاری روطوف ط رهههیای گنشیته
ایاشته است ،کما ادنکه تا قبل از ت ودم بااک موکزی و ًنیت افت رر ساد ،2012
ات ارده ارودا بزرگتود طوف شودک تجاری ادوان بیور اسیت بیه اویو می رسیی
بیشتود تاایو مسائل اهوق بشوی و روابط ات ارده ارودا و ادوان رر اوز سیاس و
اوام است که اد تاایو اور را رر کیاهش سیطح روابیط سیاسی و ردپلماتییک و
ارودا با ادوان رر زمینه اهوق بشیو تنهیا رلییل کیاهش مناسیبا

سیاسی و توقیف

همکاریهای اوام میان طوفی ایست ات ارده ارودا عل رغیم اهیضهیای آشیکار
اهوق بشوی رر ب ود رفتاری سوت ،هموا با قطع مناسبا
ااجا ام رهی و با ًیور بیاایه ،قطینامه و گزارشا
ااتهارا

سیاس و ردپلماتیک

که بیشتو جنبیه تصینی رارر،

اور را اسبت به اد کشور ابواز م رارر رر مهابل رولیت ب یود هیم بیا

تاسیس مواکز اهوق بشوی رر کشور ،که هیچگواه عماات اجوادی ایارایی و فاقیی
استهالد رأی م باشنی ،از داسخ به اد موارر اهض اهوق بشو رر کشور شااه ایال
امور و آنرا با گنر زمان دا ادجار اهارهای ااکارآمی ،به بوته فواموش م سپارر

اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین :تحلیل مقایسهای  محمودرضا گلشنپژوه و زهرا الوندی

توقف همکاریهای اوام بی طوفی اشان م رهی گیو ادنکیه ااتالفیا

ات اردیه
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