
  
  

  
  

  ي اروپا نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی جمهوري اسالمی ایران و اتحادیه
  

  dr.majidabbasi@gmail.comمجید عباسی        
  الملل دانشگاه عالمه طباطبائی یار روابط بیناستاد
  

  28/11/92:تاریخ پذیرش                        6/8/90: تاریخ دریافت

  
  چکیده

  
حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که از نقش حائز اهمیتی در روابط میان جمهوري اسالمی ایران و 

ي اروپا، حقوق بشر سنگ بناي سیاست خارجی هبر اساس منشور اتحادی. ي اروپا برخوردار استاتحادیه
ي اروپا همواره در مذاکرات سیاسی در این راستا، اعضاي اتحادیه. شودمشترك این اتحادیه محسوب می

آنها . اندبا مقامات ایرانی، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده، خواستار بهبود این وضعیت شده
االرث زنان با مردان، عدم احراز برخی مشاغل گسار، عدم تساوي سهممواردي نظیر اعدام، شالق، سن

هاي حقوق بشري توسط زنان، نقض آزادي بیان و حقوق مطبوعات و مسائلی از این قبیل را مبناي دغدغه
در . نمایند، بدون اینکه به شرایط فرهنگی، تاریخی، مذهبی و سنّتی ملّت ایران توجه کنندخود مطرح می

مهوري اسالمی ایران بر این اعتقاد است که اجراي بسیاري از هنجارهاي حقوق بشري؛ بسته به مقابل، ج
براي مثال جمهوري . ي دیگر متفاوت استشرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی از یک جامعه به جامعه

اسالمی ایران مجازات قصاص را در راستاي اجراي عدالت و حقوق بشر ارزیابی کرده و آن را 
االذهانی موجب شده که تاکنون وجود اختالفات نظري و بین. داندگرفته از احکام قانونی اسالم میتنشأ

ي اروپا بارها اقدام به اعضاي اتحادیه. دو طرف با چالشی به نام حقوق بشر در روابط دوجانبه مواجه باشند
ی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران المللهاي مختلف و سخنرانی در مجامع بینها و اعالمیهانتشار بیانیه

در مقابل، جمهوري اسالمی ایران نیز با ابزارهاي مختلف نظیر گفتگوهاي حقوق بشري با . اندکرده
ي اروپا تالش کرده است تا عامل هاي اتحادیهاروپاییان جهت رفع سوء تفاهمات و پاسخگویی به اعالمیه
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در این پژوهش نقش عامل حقوق بشر در . کند حقوق بشر را در واگرایی روابط دو طرف تضعیف

  .ي اروپا و جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته استواگرایی سیاسی اتحادیه
  

  .حقوق بشر، سیاست خارجی، واگرایی، فرهنگ، هویت :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
اي کــه از یــت و ســابقهشـاید بــراي بســیاري از اندیشــمندان در شـرایط فعلــی و بــا توجــه بـه ذهن   

دارنـد، بـه سـختی قابـل پـذیرش باشـد کـه        ) تـر از غـرب  و یا به شکل کلـی (کشورهاي اروپایی 
ي اروپا، که برخی از آنها از استعمارگران قدیم هستند، در دوران کنونی جهـان  اعضاي اتحادیه

قـوق بشـري   هاي انسـانی و ح شرطبراي ارتباطات اقتصادي و سیاسی خود با سایر کشورها، پیش
اما واقعیت این است که مباحثی چون حقوق بشر و دموکراسی براي ایجاد و . نمایندرا مطرح می

ي اروپا در حال حاضر داراي اهمیت باالیی ي سیاسی و اقتصادي با اتحادیهتعمیق هرگونه رابطه
ت علیـرغم  در حقیق. ي اروپا نیز حاکی از تأیید این موضوع استعملکرد اعضاي اتحادیه. است

ي اروپا، اعضاي این اتحادیـه اکنـون نـداي    رفتارهاي متناقض در عملکرد گذشته و حال اتحادیه
ي روابـط بـا   هـاي اصـلی توسـعه   شـرط آنها یکی از پـیش . اندحقوق بشر و دموکراسی را سرداده

 کشورهایی نظیر ایران را رعایت ضوابط و استانداردهاي حقوق بشري قرار داده و در مـذاکرات 
این در حالی اسـت کـه در بسـیاري    . پردازندالمللی به انتقاد از آن میدیپلماتیک و در مجامع بین

شـود و آزادي بیـان در   ویـژه مسـلمانان نقـض مـی    ههـا و بـ  از کشورهاي اروپایی، حقـوق اقلیـت  
ي اروپـا،  در این شرایط؛ اتحادیـه . مواردي نظیر اظهار نظر در خصوص هولوکاست ممنوع است

  .ي حقوق بشر را به عاملی سیاسی براي فشار بر برخی کشورها قرار داده استمسأله
ي نظام اروپایی حقوق بشـر، جایگـاه حقـوق بشـر در سیاسـت      در این پژوهش، ضمن مطالعه

الملـل و  ي فرهنگ، هویت و حقوق بشـر در روابـط بـین   ي اروپا، رابطهخارجی مشترك اتحادیه
ي اروپا و نیـز جایگـاه   ان جمهوري اسالمی ایران و اتحادیهنقش حقوق بشر در چالش سیاسی می
 11ي پـس از  ي اروپـا و جمهـوري اسـالمی ایـران در دوره    حقوق بشر در روابـط میـان اتحادیـه   

بررسـی خواهـد شـد تـا جایگـاه حقـوق بشـر در واگرایـی سیاسـت خـارجی            2001سپتامبر سال 
: د و به این پرسش اصلی پاسخ داده شـود کـه  ي اروپا و ایران در قبال یکدیگر تبیین گرداتحادیه

ي اروپـا و جمهـوري اسـالمی ایـران     حقوق بشر چه نقشی در واگرایی سیاست خارجی اتحادیه«
  »دارد؟
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  المللي فرهنگ، هویت و حقوق بشر در روابط بینرابطه) الف
از  هاي حقوق بشر، دو رهیافت کالن وجود دارد؛ نخسـت آن دسـته  در خصوص جهانی شدن ارزش

هاي مختلـف، متفـاوت نخواهنـد    ها و تمدنارزشهایی که مبنا و منشأ واحدي دارند و به اعتبار فرهنگ
. هایی و کراهت از عمل برضـد آنها،کـامالً بـدیهی و طبیعـی اسـت     عشق و عالقه به چنین ارزش. بود

جـاوز، حـق   داري و تبعیض نژادي، مصونیت از تعـرّض و ت موضوع حرمت قتل، منع شکنجه، منع برده
ي ، برخــورداري از یــک نظــام قضــایی عادالنــه و مســائلی از ایــن قبیــل، در زمــره امنیــتزنــدگی در 

هـا بـوده   ارزشهاي عام و فرافرهنگی حقوق بشر هستند که مورد اقبال و تأکید و ترویج تمامی فرهنگ
مصـلحان و   تـوان گفـت در تمـامی ادوار تـاریخ بشـري نیـز مـورد نظـر پیـامبران،         و خواهد بـود و مـی  

 2، با طبیعـت بشـري  1ي ارزشهاي عام که به تعبیر مکتب حقوق طبیعیدر حوزه. روشنگران بوده است
  ).1379:529صفایی،(سر و کار دارد، هیچ مناقشه و جدالی نیست 

ي جهـانی حقـوق بشـر بـا     در حقیقت تا زمانی که تقدم حیثیت ذاتی انسان مورد نظر اعالمیـه 
ها معنایی نـدارد و  ع انسانی سر و کار دارد، مناقشه و جدال میان فرهنگهاي عام موافق طبارزش

. پـذیرد الملـل صـورت مـی   تقریباً فرآیند جهانی بودن حقوق بشر بدون هیچ تنشی در روابط بـین 
هاي خاص؛ آن دسـته  ارزش. هاي خاص حقوق بشر استي ارزشولی مشکل در حیطه و حوزه

بحـث و  . هایی هستند که در جوامع مختلف، متفاوت هسـتند یها و طرز تلقها، نگرشاز رهیافت
توان گفت به عبارت بهتر می. ي حقوق بشر میان اندیشمندان نیز در این حوزه وجود داردمجادله

توانیم فرهنگی یکپارچه و جهانی در ما نمی. در موضوع حقوق بشر اجماع فرهنگی وجود ندارد
ا کـه باورهـاي فرهنگـی و هـویتی از یـک جامعـه بـه        هنجارهاي حقوق بشري مشاهده کنیم، چر

  . ي دیگر متفاوت استجامعه
الملل، بایـد بـه نکـات زیـر     رسد در رابطه میان حقوق بشر و فرهنگ در روابط بینبه نظر می

  :توجه داشت
  هاي فرهنگی،تفاوت*
فرهنگی بودن حقوق بشر،میان*
گرایی حقوق بشر،نسبیت*
  .ها مشترك استي فرهنگر که جهانی بوده و در همهقواعد بنیادین حقوق بش*

                                                                                                                                                     
1. Natural Law
2. Human Nature
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ي جهانی بودن حقوق بشـر قـرار   گرایی فرهنگی در مقابل نظریهي نسبیتدر این رابطه نظریه
گرایان به جهانی بودن تمـامی هنجارهـاي حقـوق بشـر، فـارغ از      با توجه به اینکه جهان. گیردمی

رایـان نیـز هنجارهـاي حقـوق بشـر را در قالـب       گکننـد و نسـبیت  هاي مختلف، تأکید میفرهنگ
دو رهیافـت بتوانـد در   رسـد تلفیقـی از ایـن   بـه نظـر مـی   . نماینـد هاي فرهنگی تعریف مـی تفاوت

ي حقـوق بشـر در رابطـه بـا     ي اروپـا در حـوزه  سیاسـت خـارجی اتحادیـه    واگراییشناخت علل 
را در ارتبـاط میـان فرهنـگ و     لـذا در ادامـه ایـن دو دیـدگاه    . جمهوري اسالمی ایران مفید باشد

  .دهیمهویت و حقوق بشر مورد مطالعه قرار می
  

1-گرایی فرهنگیتنسبی  
هـایی متفـاوت در   هـا و فلسـفه  هـا، فرهنـگ  گرایی فرهنگی بر وجود مذاهب، سنّتتمفهوم نسبی

طرفداران ایـن نظریـه بـر ایـن اعتقادنـد کـه       . جوامع مختلف در خصوص حقوق بشر مبتنی است
ي فرهنگ در این مفهوم به طور بسیار واژه. وق بشر وابسته به چارچوب فرهنگی جوامع استحق

هـاي عرفـی و   گیـرد و در بسـیاري از مـوارد از آداب سـنّتی و رویـه     موسع مورد استفاده قرار می
ي هسته.)59:1380پارسا،(گیردهاي سیاسی را نیز در برمیرود و ایدئولوژيمذهبی جوامع فراتر می

  .دهدهاي فرهنگی تشکیل میگرایی فرهنگی را احترام متقابل به تفاوتصلی نسبیتا
ي  قواعـد اخالقـی و   کنند که عوامل خارجی نباید دربارهگرایان فرهنگی استدالل مینسبیت

نهادهاي اجتماعی دیگر جوامع به داوري بنشینند و محکوم شدن یـک فرهنـگ توسـط اعضـاي     
المللی حقـوق بشـر و ادعـاي    از دیدگاه آنها، منشور بین. داننده باطل مینفسي دیگر را فیجامعه

گر امپریالیسم فرهنگی غرب و تمایل آن به جهانی پنداشتن اعتقـادات و  جهانی بودن آن، نمایان
گرایـان  افـزون بـر ایـن، نسـبیت    . کـردن آن اسـت  ارزشهاي خود و در نتیجه تالش بـراي جهـانی  

برد و فقط ها را از میان میمودن هنجارهاي حقوق بشر، تنوع فرهنگنمعتقدند که جنبش جهانی
  .)60:همان (ها در جهان مدرن استدر حکم گشودن مسیر دیگري براي یکدست نمودن فرهنگ

گرایــان در خصــوص بررســی گرایــان در مقابــل دیــدگاه جهــان در حقیقــت دیــدگاه نســبی
کـه نگـرش   (گرایـان  زیـرا جهـان  . گیـرد یي آن با فرهنگ قرار مـ هنجارهاي حقوق بشر و رابطه

ي جهـانی  ، بر این اعتقادند که اعالمیه)گیرداروپا در قالب این نظریه جاي می ي اعضاي اتحادیه
آنها قواعدي . شمولی هستندالمللی حقوق بشري داراي ویژگی جهانهاي بینحقوق بشر و میثاق

ي افـراد  ثیت و کرامـت انسـانی دارد و همـه   دهند که ریشه در مفهوم حیعام و فراگیر را ارائه می
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گرایـان فرهنگـی کـه    کـه نسـبیت  (ایـن در حـالی اسـت    . گیـرد ي جوامـع را دربرمـی  بشر و همـه 
، بر این اعتقادند که اصول )هاي جمهوري اسالمی ایران نیز در این قالب قابل تفسیراستدیدگاه

اي بـه  و متفـاوت از یـک جامعـه   گرایـی فرهنگـی   و موازین حقوق بشري را باید بر اساس نسـبی 
  .ي دیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار داردجامعه
  

  گرایی فرهنگی حقوق بشرگرایی و نسبیتهاي جهانتلفیق دیدگاه-2
آنها معتقدنـد کـه بـین ایـن دو     . کنندگرایی افراطی را رد میگرایی و نسبیتگرایان، جهانتلفیق

ت 1ومندگرایی نیرتنهایت، دو موضع نسبیي مفهوم بر پایه. گیرندقرار می 2گرایی ضعیفو نسبی
گـردد،  نخست؛ حقوق بشر تا حد زیادي توسط فرهنگ و دیگر شرایط اجتمـاعی مشـخص مـی   

هـاي  ولی بر اساس مفهوم دوم؛ اولویت با حقوق بشـر جهـانی اسـت، امـا اجـراي آن بـه تفـاوت       
هایی قابل دفاع در جهان معاصر توان استداللیاز دیدگاه آنها به سختی م. فرهنگی بستگی دارد

فردي، منع بردگی، تبعیض نژادي و شـکنجه را مجـاز    امنیتتصور کرد که حق حیات، آزادي، 
عالوه بر آن حقوقی نظیر تأمین اجتماعی، اشـتغال، حـق خـوراك و پوشـاك، تحصـیل و      . دارد

مراتبی متشکل از سـه طبقـه بـراي    لهآنها سلس. بهداشت نیز تصوري معقول به لحاظ انسانی هستند
در رأس ایـن سلسـله مراتـب،    . کننـد گرایی در ماهیت حقوق بشر تعیین میاجازه دادن به نسبیت

نـژادي و  داري، منـع تبعـیض  مفاهیم بنیادین حقوق بشر نظیر حق حیات، منـع شـکنجه، منـع بـرده    
یان، آزادي عقیده، آزادي مذهب در بخش میانی، حقوقی نظیرِ آزادي ب. گیرندنظایر آن قرار می

تر، حقوقی نظیرِ نوع پوشش، برخورداري از حق تحصـیل،  ي پایینو امثالهم قرار دارند و در رده
هـا قابـل تبیـین و تفسیراسـت     خوراك، پوشاك و غیـره قـرار دارنـد کـه کـامالً توسـط فرهنـگ       

)Donelly,1992 :259.(  

  
  

                                                                                                                                                     
1. Strong Relativism
2. Weak Relativism
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  مفاهیم بنیادین حقوق بشر     
  
  
  
  خش میانی مفاهیم حقوق بشرب
  
  

  مفاهیم قابل تفسیر حقوق بشر
  
  

ي اروپایی و جمهوري اسالمی ایران در مفـاهیم بنیـادین   رسد اتحادیهدر این راستا به نظر می
ي دیگـر  اما در دیگر مفاهیمی که از یک جامعه به جامعه. حقوق بشر اختالفی با یکدیگر ندارند

ي فرهنگی، تاریخی، هویتی، مذهبی و ایـدئولوژیک ارتبـاط دارد بـا    متفاوت است و به ویژگیها
هاي توان به مغایرت برخی مجازاتباره میبراي نمونه در این. نظرهستندیکدیگر دچار اختالف

باره از دیدگاه قواعد حقوق بشـري، مجـازات   در این. اسالمی با قواعد حقوقی بشري اشاره کرد
می و از جمله جمهوري اسالمی ایران، پذیرفته شده نیست و یا قصاص اعدام در کشورهاي اسال

ي اروپایی اجراي حد شالق در کشورهاي اسالمی به مثابه شکنجه تلقی اینکه از دیدگاه اتحادیه
که مطابق قوانین اسالمی نیز شکنجه حرام و مغایر با حقوق انسانی اسـت، امـا   گردد، در حالیمی

نـه تنهـا حـرام نیسـت بلکـه اجـراي ایـن حـدود بـراي ایجـاد نظـم            شالق زدن در مواردي معـین  
گونـه  مردم و مجازات مجرمین الزم دانسته شده است و به هیچ وجه اجراي این امنیتاجتماعی، 

به باور اکثر کشورهاي اسالمی و از . شودمثابه شکنجه و نقض حقوق بشر محسوب نمیحدود به
هـاي  ي بدنی نظیر قطع عضو به معنـاي انجـام مجـازات   هاجمله جمهوري اسالمی ایران، مجازات

غیرانسانی و تحقیرآمیز حقـوق بشـري نیسـت، بلکـه اجـراي مجـازات و حـدود الهـی در مقابـل          
ي اروپـا چنـین نگرشــی را   مجرمـان اسـت، ولـی کشـورهاي غربـی و از جملــه اعضـاي اتحادیـه       

اي سیاسی میان طرفین شـده و  هاین تضادها در بسیاري موارد موجب ایجاد اختالف. پذیرندنمی
  .بر روابط آنها تأثیر منفی گذاشته است

حق حیات، منع شکنجه، منع 
...نژادي و داري، منع تبعیضبرده

  آزادي عقیده، آزادي بیان، 
...آزادي مذهبی و 

نوع  نوع پوشش، حق اشتغال،
  ...پوشاك، آزادي اجتماعی و 
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  ي اروپاابزارهاي اصلی حقوق بشر اتحادیه) ب
ي متنی اسـت  این نخستین جمله» .ي اروپا استحقوق بشر سنگ بناي سیاست خارجی اتحادیه«

نترنتـی ایـن   ي حقوق بشر در سایت ایي اروپا در زمینههاي کلی اتحادیهکه در خصوص سیاست
هـاي  ي یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولـت همچنین طبق ماده. اتحادیه نگاشته شده است
هاي به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمـام افـراد تحـت    عضو باید حقوق و آزادي

.)1388:233سادات اخوي و حسینی، (صالحیت خود، تضمین نمایند
ي حقوق ي پارلمان اروپا آغاز به کار کرد، مسألهنخستین دوره که 1979در حقیقت از سال 

پارلمان . هاي آن مطرح شده استها و فعالیتها، بیانیهبشر به طور گسترده در گزارشات، قطعنامه
هاي زیادي که بین نامههاي حقوق بشري، از تأیید موافقتاروپا حتی در مقاطعی با توجه به نگرانی

با کشورهایی نظیـرِ ترکیـه، سـوریه، مـراکش و رژیـم اسـرائیل امضـا شـده بـود،          ي اروپا اتحادیه
در واقع، اصلی که بر طبق آن حقوق بشر باید فاکتور اصلی روابط خارجی . خودداري کرده است

ي وزراي امـور  در ایـن راسـتا در بیانیـه   . ي اروپا باشد، مورد توجه اعضاي آن قـرار دارد اتحادیه
هاي با توجه به اینکه حقوق بشر یکی از پایه«: آمده است که 1996وپا در سال ي ارخارجه اتحادیه

ي جهانی و هـر  ي قانونی و مداوم جامعهي اروپا است، رعایت آن وظیفهاصلی همکاري اتحادیه
تواند به عنوان مداخله در امور بنابراین، اظهار نگرانی در مورد نقض این حقوق، نمی. ملّت است

لذا پس از این بیانیه، شاهد هستیم که  ).European Bulletin,1996(».لت محسوب شودداخلی یک دو
هـاي  نامـه ي اروپا با صراحت بیشتري جهت ارتقاي مداوم سطح حقوق بشر، در موافقـت اتحادیه

همکاري و اقتصادي با کشورهاي در حال توسعه، بندهایی را نیز به حقـوق بشـر اختصـاص داده    
بـه  » حقوق بشر، دموکراسـی و توسـعه  «اي تحت عنوان ي اروپا در قطعنامهیهچنانچه اتحاد. است

ي اروپا، به صراحت رعایت حقوق بشر را بـه عنـوان   اعضاي اتحادیه«: دارد کهروشنی اعالم می
کنند و بندهاي مربوط به حقوق بشر بخشی از روابط خویش با کشورهاي در حال توسعه اعالم می

  ).1385:252موسویان، (».کاري آتی قید خواهد شدهاي همنامهدر موافقت
  

  ي اروپاادغام حقوق بشر و اصول دموکراتیک در اتحادیه-1
هـایی  هـا و ایـده  هـا، اندیشـه  هـا و تمـدن  ي اروپایی حقوق بشر، بسیاري از فرهنـگ بر طبق نظریه

هـا داراي حقـوقی   نسانا«اند، اما این نظریه که ي ارزش ذاتی شأن و منزلت بشر ارائه کردهدرباره
این نظریه که در قرون وسطی ریشه دارد در قـوانین تعـداد   . ها دارداختصاص به اروپایی» .هستند
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) ایـاالت متحـده   1791ي حقـوق مصـوب   مانند الیحـه (اندکی از کشورها در اوایل عصر مدرن 
ي شـر را بـا بیانیـه   ي حقـوق ب ، انقالب فرانسه دامنـه  1789البته پیش از آن در سال . گنجانیده شد

مکاتب فکـري و سیاسـتمداران در عصـر انقالبـی قـرن      . گسترش داد» حقوق افراد و شهروندان«
هجدهم به شکلی محتاطانه تعریف افراد را با به رسمیت شناختن حقوق زنان توسـعه دادنـد و از   

دهم مواضـع  ، در قـرن نـوز  )شـد ها انجام مـی که بوسیله غیراروپایی(طریق مبارزه با تجارت برده 
شدن حقوق هاي مقدماتی زمینه را براي آغاز روند جهانیاین اقدام. خویش را مستحکم ساختند

  ).116: 1388پژوه، گلشن(فراهم ساخت 1945ي پس از بشر در دوره
ي اي دربـاره هـاي جهـانی و منطقـه   ي معاهـدات و اعالمیـه  گیري مجموعهدر اینجا ما شاهد شکل

که خود را وقف اجراي معاهـدات  (1المللزمانهاي غیردولتی از قبیل عفو بینحقوق بشر و پیدایش سا
ي پیشـبرد  المللـی بـه مقولـه   عالوه بر آن، نهادهـاي بـین  . ایمبوده) اندهاي حقوق بشري نمودهو اعالمیه

گیـري  تمـامی ایـن مـوارد بـه شـکل     . شـان نگریسـتند  هـاي حقوق بشـر بـه عنـوان بخشـی از مسـئولیت     
ي المللی و عرف دیپلماتیک منتهی گردیده که این مسـأله بـه نوبـه   رگذار از قوانین بینثیاي تأمجموعه

بـدین ترتیـب از آنجـا کـه ایـن      . ي حقوق بشـر منجـر شـد   خود به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر ایده
گیـري و حمایـت از آن بـه بخشـی از دسـتور کـار سیاسـت خـارجی         حقوق منشأ اروپایی داشته، پـی 

اي که این کشورها رعایت و پایبندي به حقوق بشـر را از  گونهبه. پایی تبدیل شده استکشورهاي ارو
  .)117: پیشین(اندي روابط تجاري و دیپلماتیک قرار دادهسوي سایر کشورها مالکی براي توسعه

یکی از اقدامات آغازین شوراي اروپا، تهیه و تنظیم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بـود کـه   
بــه  1953ایتالیـا بــه امضــاي کشـورهاي عضــو رسـید و از ســال    » رم«در شــهر  1950بر نـوام  4در 

کنوانســیون اروپــایی حقــوق بشــر نخســتین گــام در  .)1379:257بیگــدلی،(ي اجــرا درآمــدمرحلــه
هـاي اروپـایی بـا    در حقیقـت دولـت  . ي جهانی حقـوق بشـر اسـت   کردن مقررات اعالمیهاجرایی

ي بشر، هرچه زودتر حقـوق انسـانی اعـالم شـده در اعالمیـه      تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق
مذکور را در قالب قرارداد بین خود درآوردند و نشان دادند که حقوق بشر از جایگاه مهمـی در  

  .)1383:205عباسی اشلقی،(این اتحادیه برخوردار است
ــده  ــان امضــاي معاه ــر اصــول جهانشــمول آزادي  از زم ــی ب ــا مبتن ــارچگی اروپ و  ي رم، یکپ

اما با این حال چهار دهـه پـس از   . دموکراسی، احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بوده است
سـاالري در  ي گنجاندن حقوق بشر و اصـول مـردم  ي اروپا در زمینهي رم بود که اتحادیهمعاهده

                                                                                                                                                     
1. Amnesty International
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ي اروپـا در  ي اتحادیـه سیاست خارجی اقدام مهمی انجام داد و این موضـوع بـا امضـاي معاهـده    
سـاالري،  ي مذکور؛ توسعه و تحکـیم مـردم  معاهده. ي اجرایی شدوارد مرحله 1993وامبر سال ن

حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهـاي اساسـی را هـدف اصـلی سیاسـت مشـترك       
ی اتحادیه اروپـا قـرار داده و تصـریح نمـوده اسـت کـه سیاسـت جـامع اروپـا در          امنیتخارجی و 

سـاالري و حاکمیـت قـانون و نیـز     ادي نیز باید به توسـعه و تقویـت مـردم   ي همکاري اقتصحوزه
کـه از  » آمسـتردام «يافزون بر این، معاهـده . احترام به حقوق بشر و آزادیهاي اساسی کمک کند

کاري را براي تحریم کشورهایی که مرتکب نقـض  واجرایی شده است، ساز 1997اول میِ سال 
ي اروپـایی برقـرار کـرده    توسط کشـورهاي عضـو اتحادیـه    شوند،جدي و مستمر حقوق بشر می

منعقد شـد، بـیش از پـیش     2000،که در دسامبر سال »نیس«ي این سازوکار توسط معاهده. است
  .)45-1386:44پژوه،گلشن(مستحکم گردید

ي اروپا، با تصویب منشور حقوق اساسـی  روند ادغام حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه
تـري  ي اساسـی وارد مرحلـه  2002دسـامبر سـال    9در تـاریخ  » نـیس «پا در نشسـت  ي ارواتحادیه
ي اروپا و در یک متن واحد، انواع حقـوق  این منشور براي نخستین بار در تاریخ اتحادیه. گردید

مدنی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی شهروندان اروپایی و تمامی افراد ساکن در اتحادیه اروپـا را  
ي روابط خارجی با توجه به حقوق و ین هرگونه اقدام کمیسیون اروپا در زمینههمچن. تعیین کرد

  .)1382:201دهقانی،(شود اصول مذکور در منشور، انجام می
ساالري در روابط خارجی، از ي اروپا به منظور پیشبرد اهداف حقوق بشر و روند مردماتحادیه

زارها همان ابزارهاي دیپلماسی و سیاست خارجی برخی از این اب. کندابزارهاي مختلفی استفاده می
ها و مداخالت در چـارچوب سـازمان ملـل متحـد     ها، اقدامات سیاسی و نیز قطعنامهمانند اعالمیه

هـاي مختلـف همکـاري و کمـک کـه در      ي اروپـا از طریـق برنامـه   عالوه بر این، اتحادیـه . است
دهـد، بـه پیشـبرد    ه با آنها انجـام مـی  کند و از طریق گفتگوي سیاسی ککشورهاي ثالث اجرا می

ي اروپا از مبناي حقوقی خاصـی  براي این کار اتحادیه. پردازدحقوق بشر و روند دموکراسی می
هـاي  نامـه شـود و تقریبـاً در تمـامی موافقـت    شناخته می» بند حقوق بشر«کند که به نام پیروي می

  .شودهاي اساسی گنجانده میها و مؤلفهرطي اروپا با کشورهاي ثالث، به عنوان یکی از شاتحادیه
. ي حقوق بشر در کشورهاي ثالث اسـت ي اروپا داراي ابزارهاي متنوعی براي توسعهاتحادیه

بـه   1998ي اروپا در رابطه با حقوق بشر است که از سال این ابزارها شامل شش رهنمود اتحادیه
  :اند و عبارتند ازبعد تصویب شده
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  ؛)1998مصوب سال (معطوف به مسائلی مانند مجازات مرگ رهنمودهاي  -اول
؛)2001مصوب سال (ي اروپا در مورد گفتگوهاي حقوق بشري رهنمودهاي اتحادیه -دوم

هــاي ي اروپــا در مــورد شــکنجه و ســایر رفتارهــا یــا مجــازات رهنمودهــاي اتحادیــه -ســوم
؛)2001مصوب سال (رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بی

مصـوب  (هـاي مسـلحانه   ي اروپا در مورد کودکـان و درگیـري  رهنمودهاي اتحادیه -مچهار
؛)2003سال 

؛)2004مصوب سال (ي اروپا در مورد مدافعین حقوق بشر رهنمودهاي اتحادیه -پنجم
مصـوب  (المللـی  ي اروپا در مورد پیشبرد قـانون بشردوسـتانه بـین   رهنمودهاي اتحادیه -ششم

).2005سال 
(Promotion of Human Rights and Democratization in the European Union's 

External Relation, http://www.ec. Europa.eu)

  
  هاي مربوط به حقوق بشرگفتگوها و مشورت -2

لث یا ي اروپا با کشورهاي ثاي گفتگوهاي سیاسی که اتحادیهبرخورد با حقوق بشر در محدوده
دهـد، صـورت   ی مشـترك انجـام مـی   امنیتـ اي در چارچوب سیاست خـارجی و  هاي منطقهگروه

ي حقوق بشر با برخی کشورها بـوده  ي اروپا درگیر گفتگوهاي ویژهبه عالوه، اتحادیه. گیردمی
براي نمونه گفتگوهاي حقوق بشر با چین بـا سـاختار کـامالً مشخصـی در سـطح مقامـات       . است

در مـورد برخـی دیگـر از کشـورها نظیـر      . گیردراً در مورد حقوق بشر صورت میارشد و منحص
هایی که با آن کشورها منعقد کرده است نامهایران گفتگوهاي حقوق بشر در چارچوب موافقت

  .شودیا در قالب گفتگوهاي سیاسی انجام می
طـرف، حقـوق   از زمان وقوع انقالب اسالمی ایران تاکنون در گفتگوهـاي سیاسـی میـان دو    

و متأثر از شـرایط انقالبـی    1989تا  1979بین سالهاي . بشر از جایگاه مهمی برخوردار بوده است
ي جامعـه . نمودنـد ایران و جنگ تحمیلی هشت ساله؛ دو طرف از یکدیگر انتقادهایی مطرح مـی 

یـون و  اروپا از شرایط نخستین سالهاي انقالب اسالمی، کـه بـه دسـتگیري تعـدادي از ضـد انقالب     
در مقابل جمهوري اسالمی ایران نیز در طول جنگ . اعدام تعدادي از آنها انجامید، انتقاد داشت

ي از کمک کشورهاي اروپایی به رژیم صدام و عدم محکومیت اقدامات این رژیـم در شـکنجه  
هـاي شـیمیایی و میکروبـی انتقـاد     اسراي ایرانی، بمباران مناطق غیرنظامی و بـه کـارگیري سـالح   
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ي وضعیت حقوق بشر در ایـران را  ي اروپا دربارههاي اتحادیهدر این دوران اوج نگرانی. اشتد
صـدور فتـواي   . ي سلمان رشدي مشاهده کـرد ي آزادي بیان، اعدام و نیز مسألهتوان در زمینهمی

ي کتـاب  ، در مهدورالدم بودن سلمان رشـدي نویسـنده  )ره(تاریخی توسط حضرت امام خمینی 
تـر از گذشـته در کنـار سـایر     ي حقوق بشر را پررنـگ انی باعث گردید تا اروپا مسألهآیات شیط

ي نقض حقـوق بشـر نـه بـه عنـوان نقـض       این بار مسأله. انتقادات خود نسبت به ایران مطرح کند
المللی داشته باشد، مطـرح  تواند تأثیرات بینحقوق شهروندان ایرانی بلکه به عنوان عاملی که می

  . گردید
و بدنبال فروکش کردن احساسات مسلمانان و مردم ایـران جهـت قتـل     1990ي اوایل دهه از

سلمان رشدي و روي کار آمدن دولت سازندگی در ایـران، هفـت دور گفتگوهـاي انتقـادي در     
سطح معاونین وزیر امور خارجه برگزار گردید که در تمامی این گفتگوها حقـوق بشـر یکـی از    

کـه بـا   (با انتخاب آقاي سیدمحمد خـاتمی بـه ریاسـت جمهـوري     . موضوعات مهم مطروحه بود
و تبدیل گفتگوهاي انتقادي به گفتگوهاي سازنده و فراگیر، ) ي اروپا مواجه شداستقبال اتحادیه

ي اروپا را به رعایت هرچه ها به طور صریح، گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و اتحادیهاروپایی
  .هت دموکراتیک کردن ایران مشروط کردندبیشتر حقوق بشر و تالش در ج

هــاي کــاري دولــت ایــران در طــی دوران ریاســت ایـن در حــالی بــود کــه یکــی از اولویــت 
ي حقوق بشر بود و طرح آن تا پایان ریاسـت جمهـوري ایشـان بـر     جمهوري آقاي خاتمی مسأله

سـخ بـه اهمیـت    جمهوري اسـالمی ایـران بـا اعتقـاد را    . ها و مساعی ایران غالب شده بودسیاست
گفتمان به عنوان مؤثرترین طریق تعامل، نه تنها به تقویت زیربناي مـردم سـاالري و حقـوق بشـر     

هـا و  ي حقوق بشر را نیـز بـا مشـارکت سـازمان    خود پرداخت، بلکه گفتگو و همکاري در زمینه
حقوق  از جمله این موارد آغاز همکاري گفتمان. المللی حقوق بشر ایجاد کردسازوکارهاي بین

  .)2003:7یزدي و دیگران،دانش(ي اروپا بوده استبشر با اتحادیه
به طور کلّی، هدف گفتگوهاي حقوق بشري کسب اطالعات مربوط به وضعیت حقوق بشر 

ي حقوق بشر آن کشـور و  ي اروپا نسبت به سابقهدادن نگرانی اتحادیهدر کشور مورد نظر، نشان
هاي همکاري، بحـث در مـورد   ن، به خصوص از طریق پروژهتعیین اقدامات عملی براي بهبود آ

عـالوه بـر ایـن،    . ي دو طرف و تقویت همکاري در رابطه با حقوق بشر اسـت مسائل مورد عالقه
توان مشکالتی را کـه ممکـن اسـت منجـر بـه چـالش میـان دو        طی گفتگوهاي حقوق بشري می

  .طرف گردد، شناسایی کرد
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  ي اروپا و جمهوري اسالمی ایرانمیان اتحادیه نقش حقوق بشر در چالش سیاسی) پ
چنانچه اشاره شد، رعایت حقوق بشر در کشورهاي دیگر نظیر جمهوري اسالمی ایـران همـواره   

ي اروپـا در جریـان گفتگوهـاي انتقـادي و گفتگوهـاي      یکی از موضوعات مورد توجه اتحادیـه 
فوریـه سـال    7سیون اروپا در تـاریخ  باره در گزارشی که کمیدر این. فراگیر و سازنده بوده است

ي اروپا با جمهـوري اسـالمی ایـران منتشـر کـرد، آمـده       در خصوص تنظیم روابط اتحادیه 2001
ي مناسبات با ایران هم دالیل سیاسی و هـم دالیـل اقتصـادي    ي اروپا براي توسعهاتحادیه«: است
باشد، زیرا بر این شري نیز میهاي حقوق بدر کنار دالیل سیاسی و اقتصادي داراي دغدغه. دارد

اعتقاد است که ارتقاي سطح دموکراسی و احترام بیشتر به حقوق بشر بـه ایـران کمـک خواهـد     
  (Van de pas,2002:42).».ي اروپا باشدتري در منطقه براي اتحادیهکرد تا شریک باثبات

ر خـاص از زمـان   ي اروپا بـه طـو  ي روابط خارجی ایران و اتحادیهورود حقوق بشر به حوزه
ي حقوق بشر را به صورت جزئی گفتگوهاي انتقادي مؤلفه. آغاز گفتگوهاي انتقادي بوده است

رئیس جمهـور سـابق   » ژاك شیراك«. ي اروپا در قبال ایران درآورداز سیاست خارجی اتحادیه
دیگـر  گفتگوي انتقـادي آنچنـان کـه در روابـط طبیعـی اروپـا بـا        «: گویدفرانسه در این زمینه می

یافتـه  بلکه گفتگویی محـدود و سـازمان  . پذیرد، گفتگویی باز و دوستانه نیستکشورها انجام می
هرچنـد  . است که عمدتاً در قالب حقوق بشر تمرکز یافته است و لزوماً همواره خوشـایند نیسـت  

  ).Simon,1998:5(».کندکه توانایی گفتگو با ایران را حفظ می
ــه تهــران بفهمانــد، اتحادیــه   هــدف اروپــا از رونــد گفتگوهــاي  ــا انتقــادي ایــن بــود کــه ب ي اروپ

، حقـوق بشـر   1990ي تا قبل از دهـه  ).Law,1993:3(کند هاي حقوق بشري ایران را تحمل نمیسیاست
 1990ي توان گفـت کـه از اوایـل دهـه    ي اروپا داشت و مینقش کمرنگی در روابط خارجی اتحادیه
اصلی که بـر طبـق آن   . ي اروپا به ظهور رسیدگ در اتحادیهبود که یک سیاست حقوق بشري هماهن

ي زیـرا پـس از انعقـاد معاهـده    . ي اروپـا باشـد  حقوق بشر باید معیـار اصـلی روابـط خـارجی اتحادیـه     
اهـداف ایـن اتحادیـه     1»ی مشـترك اروپـا  امنیتـ سیاست خارجی و «و مطابق  1993ماستریخت در سال 

المللـی،  هـاي بـین  المللـی، ارتقـاي سـطح همکـاري    بـین  نیتامحفظ صلح و تقویت «: عبارت است از
  .»توسعه و تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاي اساسی

ي اروپا عالوه بر انتقاد مستمر از وضعیت حقوق بشر در ایران ، از نقشی در این رابطه اتحادیه
بشري علیه جمهوري اسالمی ایران برخوردار بـوده  هاي حقوق فعال در تنظیم و تصویب قطعنامه

                                                                                                                                                     
1. European Common Foreign and Security Policy (ECFSP)
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ي اروپا در خصـوص مسـائل حقـوق بشـر در جمهـوري اسـالمی       ي رفتار اتحادیهبا مطالعه. است
  :بندي کردتوان آنها را در دو بخش کلّی دستهایران، می

  بشر؛ هاي حقوقکنوانسیون نقض مواد قانونی و لزوم الحاق جمهوري اسالمی ایران به همه - اول
  .المللی حقوق بشرضعف و یا عدم اجراي کامل برخی از موازین بین -دوم

ي در مذاکرات با جمهوري اسالمی ایران، این دو بخش به طور همزمان مورد توجه اتحادیـه 
شناسـی  بینـی و انسـان  ها و بعضاً تعارضـات مـاهوي در جهـان   البته نظر به تفاوت. اروپا بوده است

هـاي موجـود بـین سـازوکارهاي     ي غربی، بایـد تفـاوت  می با تفکر و فلسفهي اسالتفکر و فلسفه
ي جمهوري اسالمی ایران را به عنوان یک واقعیت مورد المللی حقوق بشر با قوانین موضوعهبین

بینـی، فرهنگـی، هـویتی و    با توجه به عواملی چون تفاوتهـاي فلسـفی، جهـان   . پذیرش قرار دهیم
تی که موجب چالش سیاسی میان طرفین در مورد حقـوق بشـر شـده    ایدئولوژیک، اهم موضوعا

    :است، عبارتند از
  تبعیض قانونی و عملی نسبت به زنان -1

آمیـز   ي حقوق زنان، تبعیضي جمهوري اسالمی ایران را دربارهي اروپا، قوانین موضوعهاتحادیه
ي اروپـا بـه عنـوان    ه اتحادیـه آنچـ . کنـد هاي اجرایی این قوانین تأکید میدانسته و بر رفع کاستی

هـاي کمیسـیون حقـوق    کنـد در قطعنامـه  نقض حقوق زنان در جمهوري اسالمی ایران مطرح می
بـه عنـوان مثـال در بنـد دوم     . گرفـت علیه جمهوري اسالمی ایران نیز مورد تأکید قـرار مـی   1بشر

اجـالس پنجـاه و   ي اروپـا بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در      ي پیشنهادي اتحادیهنویس قطعنامهپیش
ششم، تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل و رد شدن الیحه مربوط بـه بـاال بـردن سـن ازدواج     

ي حقـوق بشـر   همچنین آقـاي کـاپیتورن گزارشـگر ویـژه    . دختران مورد تأکید قرار گرفته است
خـود بـه کمیسـیون حقـوق بشـر در مـورد وضـعیت زنـان          2002ایران، در گزارش مکتوب سال 

هاي زنان و طرفـداران آنهـا آشـکارا    وضعیت زنان فقط در این حد که درخواست«: استآورده 
هاي آمیز همچنان وجود دارد و تالشقوانین و مقررات تبعیض. شود، بهبود یافته استمطرح می

).1382:144یـاري، (».شودکار متوقف میي مقننه براي تغییر این وضع از سوي نخبگان محافظهقوه
ي اروپا به طور مستمر الحاق جمهوري اسالمی ایـران بـه   مایت از حقوق زنان، اتحادیهدر خصوص ح

نظر به اختالفـات موجـود بـین مقـررات ایـن      . را خواستار است» کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان«
کنوانسیون و قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران، در صـورت الحـاق بـه ایـن کنوانسـیون، طبـق       
                                                                                                                                                     

  .به شوراي حقوق بشر تغییر نام داد 2005این کمیسیون در سال .1
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ي خـود را  ، دولت جمهوري اسالمی ایران مکلـف خواهـد بـود تـا برخـی قـوانین موضـوعه       2يماده
  :ترین آنها به شرح ذیل است، که مهم)389- 1374:239مهرپور،(اصالح یا تغییر دهد 

قانون مجـازات اسـالمی، اگـر     258و  209طبق ماده :عدم تساوي زن و مرد در اجراي قصاص*
ي مـرد را  شود که اولیاي مقتوله، نصف دیهل برساند، در صورتی قصاص میمردي، عمداً زنی را به قت

  .شودکه اگر زنی عمداً مردي را به قتل برساند، بدون قید قصاص میدر حالی. به او بپردازد
ي قتـل زن  قـانون مجـازات اسـالمی، دیـه     300ي طبـق مـاده   :ي زن و مردعدم تساوي دیه*

.ي مرد مسلمان استدي، نصف دیهمسلمان، خواه عمدي خواه غیرعم
 920و  907، 906، 901، 900، 809طبـق مفـاد مـواد     :االرث زن و مـرد عدم تساوي سـهم *

قـانون مـدنی، شـوهر از تمـام امـوال       946ي طبـق مـاده  . بـرد قانون مدنی، زن نصف مرد ارث می
ابنیـه و اشـجار    برد، در حالی که زن فقط از اموال منقول و قیمـت ي متوفاي خود ارث میزوجه

.بردباقیمانده از شوهر خود نه عین آنها، ارث می
قانون مدنی، دختر باکره هرچند به حد بلوغ و رشد رسیده  1043ي طبق ماده :حق ازدواج*

ي باشد و در امور مالی و سایر امور مربوطه داراي اهلیت کامل باشـد، بـراي ازدواج بایـد اجـازه    
.گیردپدر یا جد پدري خود را ب

قانون مـدنی، والیـت بـر کـودك بـا پـدر و جـد         1180ي بر اساس ماده :والیت بر کودك*
.پدري است و مادر والیت ندارد

در نگهـداري  «: داردقـانون مـدنی مقـرر مـی     1169ي مـاده  :فرزندان) نگهداري(حضانت *
ایـن مـدت    طفل، مادر تا دو سال از تاریخ والدت او اولویـت خواهـد داشـت، پـس از انقضـاي     

سالگی حضانت آنها بـا مـادر خواهـد    حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا هفت
ایـن حــق کـه مــادر بـراي حضـانت خــود دارد، در صـورت ازدواج مجــدد وي، بـر طبــق       » .بـود 
.رسدرود و به پدر میقانون مدنی از بین می 1170يماده

بر طبق اصول یکصد و هفتم تـا یکصـد و نهـم     :عدم تساوي در احراز برخی مناصب و مشاغل*
کند و اصـل یکصـد و   ي انتخاب، شرایط و صفات رهبري را مشخص میقانون اساسی ایران که نحوه

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشـند،  «: گویدپانزدهم که می
بـر  . )1380:454شـریفیان، (سـت جمهـوري را ندارنـد   زنان حق احراز مقـام رهبـري و ریا  » ...انتخاب شود

: گویـد کـه مـی   14/12/1361ي قانون شرایط انتخاب قضـات دادگسـتري مصـوب    اساس ماده واحده
. توانند منصب قضـات را احـراز کننـد   زنان نمی» .شوندقضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می«
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قانون الحاق پنج تبصـره بـه شـرایط انتخـاب قضـات،      5ي ي واحده قانون اصالح تبصرهالبته طبق ماده
توانـد بـانوانی را هـم    ي قضاییه میرئیس قوه«مجلس شوراي اسالمی  1374فروردین ماه  29ي مصوبه

ي قضـایی جهـت   هسـتند، بـا پایـه    14/12/1361که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستري مصـوب  
هـاي مـدنی خـاص، قاضـی تحقیـق و دفـاتر       هاي مشاورت دیوان عدالت اداري، دادگـاه تصدي پست

ي حقـوقی و  ي سرپرستی صغار و مستشاري ادارهمطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستري و اداره
ولی شغل قضاوت به معناي خـاص بـراي   » .سایر اداراتی که داراي پست قضایی هستند، استخدام کند

  .)1374:272مهرپور،(آنها تاکنون مجاز نشده است
قـانون مـدنی، در روابـط     1105ي طبـق مـاده   :ست خانواده و انتخاب محل سـکونت ریا*

قـانون مـدنی    1114يتعیین مسکن مشترك نیز طبق ماده. زوجین، ریاست خانواده با شوهر است
  .توان در ضمن عقد شرط کرد که اختیار منزل با زن باشدجا میبا شوهر است، البته در این

طبـق مـواد   . نکاح، مـرد از اختیـارات بیشـتري برخـوردار اسـت     در مورد فسخ  :فسخ نکاح*
قانون مدنی، برخی عیوبی که به طور طبیعـی در زن و مـرد مشـترك اسـت ماننـد       1123تا  1121

گیري و نابینایی، اگر در زن وجود داشته باشد، مرد حق فسخ نکـاح را دارد،  جذام، برص، زمین
.اح را نداردولی اگر در مرد موجود باشد، زن حق فسخ نک

تواند هر وقت که بخواهـد زن  مرد می«: داردقانون مدنی مقرر می 1123يماده :حق طالق*
هرچند دائمی بودن این ماده با وضع قانون اصالح مقررات مربوط به طـالق  » .خود را طالق دهد

قـانون مـدنی کـه     1130ي مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز طبق مـاده  1371مصوب آبان ماه 
توانـد بـه   در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشـد، زن مـی  «: داردقرر میم

از بین رفته است ولی باید پذیرفت که اختیارات مرد » .حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طالق کند
.در ارتباط با حق طالق بیشتر از زن است

ایـن مـاده مقـرر    . ت داردقانون مدنی بر تعدد زوجـات داللـ   942مفاد اصل  :تعدد زوجات*
ي آنهـا  در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه، که تعلق به زوجه دارد، بـین همـه  «: داردمی

  ».شودبالسویه تقسیم می
  

  هاي خشنشکنجه و مجازات -2
هـایی اسـت   شود و توقف اجراي برخی مجازاتي اروپا خواهان آنچه منع شکنجه خوانده میاتحادیه

هـاي  انـد، در حـالی کـه کنوانسـیون    ین جمهـوري اسـالمی ایـران مجـاز شـناخته شـده      که از نظـر قـوان  
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آمیـز  هاي اروپایی حقـوق بشـر آنهـا را خشـن، غیرانسـانی و تحقیـر      المللی حقوق بشر و کنوانسیونبین
ي پیشــنهادي قطعنامـه  4هـاي خشـن از جملــه سنگسـار در بنـد       اعمـال شــکنجه و مجـازات  . داننـد مـی 

  .)1382:148یاري،(کمیسیون حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است 56به اجالس  ي اروپااتحادیه
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به صراحت مورد تأکیـد قـرار    38منع شکنجه در اصل 
هـایی از قبیـل سنگسـار، شـالق، قطـع      مجـازات » قانون مجازات اسالمی«گرفته، ولی برخی مواد 

قـانون   83ي بـه عنـوان مثـال، مـاده    . مقام قصاص مجاز دانسـته اسـت   دست و پا و انگشتان را در
. دانسـته اسـت  ) سنگسـار (مجازات اسالمی، حد زناي مرد محصـن و زنـاي زن محصـنه را رجـم     

حد زناي زن یا مردي که واجـد شـرایط احصـان نباشـند،     «: داردهمین قانون مقرر می 88ي ماده
االرض را، اول قطـع دسـت   ود محاربـه و افسـاد فـی   یکـی از حـد   190ي ماده» .صد تازیانه است

ي اول قطـع چهـار   حـد سـرقت را در مرتبـه    201ي مـاده . کنـد راست و سپس پاي چپ ذکر می
. طوري که انگشت شست و کف دست او باقی بماندانگشت دست راست سارق از انتهاي آن به

کـه نصـف قـدم و مقـداري از      ي دوم قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی به نحـوي در مرتبه
  .محل مسح او باقی بماند

مجازات اسالمی کـه در خصـوص قصـاص عضـو اسـت نیـز در معـرض         293تا  269ي ماده
  .هاي خشن قرار داردانتقادات مربوط به مجازات

  
  آزادي بیان، وضعیت مطبوعات، روشنفکران و فعاالن سیاسی-3

کمیسـیون حقـوق بشـر از بـدتر شـدن       56بـه اجـالس   ي اروپا ي پیشنهادي اتحادیهقطعنامه 5بند 
نگـاران،  وضعیت آزادي بیان، به خصوص حمله به آزادي مطبوعـات و زنـدانی کـردن روزنامـه    

مـذهبی ابـراز نگرانـی     -هـاي ملـی   روشنفکران، فعاالن سیاسی، اعضاي نهضـت آزادي و گـروه  
است احترام بـه آزادي بیـان   قطعنامه از دولت جمهوري اسالمی ایران خواسته  6بند . کرده است

را تضمین کند و هرچه زودتر قانون مناسبی به منظور جلوگیري از مجازات کسانی کـه در مقـام   
  .آیند تصویب کندهاي سیاسی خود برمیاعمال آزادي

  
  هاحقوق اقلیت-4

هاي نخستین استقرار نظام جمهـوري اسـالمی ایـران    هاي مذهبی از همان سالنقض حقوق اقلیت
کمیسیون فرعی جلـوگیري از تبعـیض و ارتقـاي حقـوق     «يدر قطعنامه 1980در سال . رح شدمط
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 1983و  1982هـاي  هاي عقیدتی ابراز نگرانی شده و در سـال از وضعیت حقوق بشري فرقه» بشر
تر مطرح و از دبیرکل سازمان ملل خواسته شد در این زمینه با دولت این اتهام به صورت پررنگ

  .ي ویژه، چگونگی امور را روشن کندرقرار کند و با تعیین و اعزام نمایندهایران تماس ب
هـاي دینـی یهـودي،    ها، عالوه بر طـرح مسـائل مربـوط بـه اقلیـت     ي اقلیتدر ارتباط با مسئله

ها هاي قومی و نژادي نیز توجه کرده و تركهاي غیررسمی، به اقلیتمسیحی و زرتشتی و اقلیت
شـود،  ک اقلیت قومی زبانی بزرگ که گاه برخی حقوقشـان رعایـت نمـی   وکردها را به عنوان ی

  .)150:پیشین (دهندمورد بحث قرار می
  

  حقوق کودك-5
هاي کنوانسیون حقوق کودك و نیز عدم اجراي مجازات اعـدام بـراي افـراد زیـر     اجراي توصیه

  .ه استسال موضوعاتی است که در ارتباط با حقوق کودکان مورد تأکید قرار گرفت18
  

  ي اروپا در قبال جمهوري اسالمی ایرانحقوق بشر و واگرایی سیاسی اتحادیه) ت
ي استقرار نظام جمهوري اسـالمی ایـران، موضـوع حقـوق بشـر در ایـران،       در همان سالهاي اولیه

ي ویژه در دستور کار کمیسیون حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد     صدور قطعنامه و تعیین نماینده
ر این فرآیند غالباً کشورهاي اروپایی نقـش معتـرض، مـدعی و یـا حـامی صـدور       د. قرار گرفت

یعنـی کمتـر از    1358عنـوان مثـال در اردیبهشـت سـال     ه بـ . کردندقطعنامه را علیه ایران بازي می
گیـري نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران، سـفیر فرانسـه در اجـالس شـوراي          ماه پس از شـکل یک

ي اقتصـادي اروپـا،   کشور عضو جامعه 9متحد به نمایندگی از اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل 
هاي انجام شده در ایران مطرح ساخته و لزوم هاي عضو این جامعه را از اعدامابراز تأسف دولت

  . )8: 1389عبدخدایی،(دارد التزام ایران به رعایت استانداردهاي حقوق بشري را عنوان می
هـایی در مـورد وضـعیت حقـوق بشـر در      قطعنامـه  1983و  1982هاي در این راستا، طی سال

 1984بـار در سـال   بـراي نخسـتین  . ایران صادر شد که حاکی از ابراز نگرانی در این مورد بودنـد 
اي را بـه تصـویب   کمیسیون حقوق بشر شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطعنامـه 

رسـی وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران تعیـین       اي ویژه براي بررساند که طی آن مقرر شد نماینده
تـی کـه   جمهوري اسالمی ایران از پـذیرش هیئ این قطعنامه با اظهار تأسف از امتناع دولت .گردد

دبیرکل تعیین کرده بود و تشویق دولت ایران به همکاري با کمیسیون حقوق بشر، نگرانی خـود  
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ران، کـه در گـزارش دبیرکـل    هـاي اساسـی در ایـ   ي نقض جدي حقوق بشـر و آزادي را از ادامه
هـاي عجوالنـه و   ویـژه نگرانـی خـود را از اعـدام    هسازمان ملل متحد منعکس شده بود، ابراز و بـ 

خودسرانه، شکنجه، بازداشت بدون محاکمه، نابردباري مذهبی و فقدان تأمینات الزم براي یـک  
خواست که یسیون میي مزبور همچنین از رئیس کمقطعنامه. داشتي عادالنه اظهار میمحاکمه

اش برقــراري ارتبــاط بــا دولــت اي را تعیــین کنــد کــه وظیفــهي ویــژهپــس از مشــورت، نماینــده
ي کامل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور، بـر  جمهوري اسالمی ایران و انجام دادن مطالعه

هادهاي ي پیشـن بنـدي و ارائـه  مبناي اطالعات واصله، از جمله نظرها و توضیحات ایـران، و جمـع  
متقابالً از دولت جمهوري اسالمی ایران نیز خواسته شد کـه همکـاري   .مناسب به کمیسیون باشد

گذار روندي بود کـه از سـال   این فرایند پایه. ي کمیسیون گسترش دهدي ویژهخود را با نماینده
ایـن  ساله در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تکـرار شـد و تنهـا مفـاد     همه 2002تا  1984

ي نکتـه . شـد ها با اندکی تعدیل به مناسبت وقایع و حوادث جدید تغییر یافته و ارائـه مـی  قطعنامه
دهی بـه فضـاي   ي اروپایی نقش مهمی را در شکلمهم این است که در تمام این موارد، اتحادیه

ران با المللی علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران و به تبع آن تیرگی روابط ایبین
ضمن اینکه در آن مقطع، حمایت هاي غرب از صدام در طول جنگ نیز .خود را بر عهده داشت

ي اروپـا  بـا ایـن وجـود، نگرانـی اتحادیـه     . از جمله علل تیرگی و سردي روابط ایران با اروپا بود
هـا تنهـا وقتـی شـکلی کـامالً علنـی و حـالتی        ي وضعیت حقوق بشر در ایران در این سـال درباره

صـدور  . ي سلمان رشدي و آزادي بیان در ایران مطرح گردیدصمانه به خود گرفت که مسألهخ
باعـث شـد اروپـا کـه تـا آن مقطـع       ) ره(فتواي ارتداد سلمان رشدي توسط حضرت امام خمینـی 

ي حقوق بشر را فقط بعنوان اهرمی در کنـار سـایر انتقـادات خـود نسـبت بـه ایـران مطـرح         مسأله
تر در روابط خود با ایران مدنظر قرار دهد و ن را با اهمیت بیشتري و برجستهساخت، این بار آمی

المللی داشـته  رات بینعنوان عاملی که می تواند تأثی به ي موارد اتهامی نقض حقوق بشر،به مسأله
از تهـران   1989لذا این اتحادیه در یـک اقـدام هماهنـگ سـفراي خـود را در سـال       . باشد بنگرد

هـاي مختلـف در   هـا و بیانیـه  اي را براي لغو این حکم و صدور قطعنامهوقفهش بیفراخواند و تال
هـا بـه   هاي اروپا با ایران در طول این سالبدین ترتیب حداقل تماس. المللی آغاز نمودمجامع بین

  .)67-66: 1390پژوه، گلشن(طور موقّت قطع گردید
در سیاسـت خـارجی ایـن اتحادیـه در قبـال       ي اروپا در رابطه با نقش حقـوق بشـر  مقامات اتحادیه

برخـی از مقامـات سـابق کمیسـیون و شـوراي      . هـاي متفـاوتی دارنـد   جمهوري اسالمی ایران، دیدگاه
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ضمن انتقـاد از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران و      » خاویرسوالنا«و » کریس پاتن«ي اروپا نظیر اتحادیه
اند که مالحظات حقـوق  شور، بر این عقیدهاذعان به روند رو به رشد وضعیت حقوق بشري در این ک

. ي اروپـا باشـد  ي وجود مانعی الینحل در گسترش روابط ایران و اتحادیهتواند نشان دهندهبشري نمی
هـاي دوجانبـه رفـع نمـود و بـه گسـترش       وفصل سوء تفاهمتوان از طریق گفتگو و حلاین مانع را می

اسـت کـه مقامـات برخـی کشـورهاي بـا نفـوذ در         ایـن در حـالی  . روابط سیاسی و اقتصادي پرداخت
ي اروپا نظیر انگلستان، فرانسه، هلند و برخـی از کشـورهاي شـمال اروپـا بـر ارتقـاي موقعیـت        اتحادیه

حقوق بشر در ایران و ضرورت پیونـد مالحظـات حقـوق بشـري بـا موضـوعات سیاسـی و اقتصـادي         
ید پارلمان اتحادیه اروپا بـر ضـرورت اعمـال فشـار     در این رابطه، تأک. )65: 1383اسکندریان،(تأکید دارند

المللـی و اروپـایی حقـوق بشـر، بسـیار حـائز       بر کشورهایی نظیر ایران جهت احترام به هنجارهـاي بـین  
این نهـاد اروپـایی از تمـامی اختیـارات خـود در ایـن زمینـه اسـتفاده نمـوده و تصـویب           . اهمیت است

بـراي نمونـه   . دانـد ا منوط به بهبود وضعیت حقوق بشـر مـی  با ایران ر 1نامه تجارت و همکاريموافقت
ي اروپـا در  اي، ضمن تشویق کشـورهاي عضـو اتحادیـه   طی اعالمیه 2004این نهاد در ماه نوامبر سال 

کـه  محکوم کردن ایران در نشست کمیسیون حقوق بشر سـازمان ملـل متحـد، تأکیـد نمـود تـا زمـانی       
ي تجارت و همکاري با ایـران  نامهنباشد، از تصویب موافقتشاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران 

  .(http://www.europe.eu.int/28/November/2004)سرباز خواهد زد
بیش در سالهاي اخیر به طور سازمان یافته ادامه داشته است وي اروپا کماین سیاست اتحادیه

دي و فرهنگـی بـا دیگـر کشـورها     هاي سیاسی، اقتصـا نامهو بند مربوط به حقوق بشر در موافقت
و در زمـان سـفر آقـاي کمـال      2001در این رابطه پارلمان اروپا در نوامبر سال . منظور شده است

اي صادر کرد کـه  ي وقت جمهوري اسالمی ایران به بروکسل قطعنامهخرازي وزیر امور خارجه
همکـاري بـا ایـران را     به موجب آن، کمیسیون اروپا مأمور گردید تا هرگونه قـرارداد تجـاري و  

ي اجـرا درآیـد مگـر    تواند به مرحلهاي در باب حقوق بشر نماید و هیچ قراردادي نمیشامل ماده
در این قطعنامه مسائلی از جمله آزادي بیان، حق دفاع براي . اینکه به تصویب پارلمان اروپا برسد

تبعیضـات مختلـف    ها وهاي خشن، حذف خشونت، اصالح نظام زندانمتهمان، حذف مجازات
  .)1383:58خبیري،(اند مورد بحث قرار گرفته

خــود، بــه طــور واضــح خواســتار  2001ي ســال همچنــین کمیســیون اروپــایی در گــزارش فوریــه
ي خاورمیانـه بـراي   تـر در منطقـه  همکاري جمهوري اسالمی ایـران بـه عنـوان یـک شـریک بـا ثبـات       

                                                                                                                                                     
1. Trade and Cooperation Agreement (TCA)
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ي ایـن امـر   احتـرام بیشـتر بـه حقـوق بشـر را الزمـه      ي اروپا شده و ارتقاي سطح دموکراسی و اتحادیه
ي اروپـا در سـالهاي گذشـته    هـاي اتحادیـه  ترین گزارشاین گزارش که از جمله مفصل. دانسته است

تـرین  گیرد که از مهمهاي متعددي را دربرمینسبت به همکاري با جمهوري اسالمی ایران است، جنبه
ارتقـاي سـطح دموکراسـی و احتـرام     «: رش آمده است کـه در این گزا. آنها توجه به حقوق بشر است

. تري براي اتحادیـه در منطقـه باشـد   بیشتر به حقوق بشر، به ایران کمک خواهد کرد تا شریک مطمئن
توانـد  ي اروپا و ایـران مـی  تر بین اتحادیهي روابط نزدیکدر شرایط و اوضاع و احوال مناسب، توسعه

ایـران اعـالم کـرده کـه     . ن و ثبات بیشتر و بهتر در منطقه کمک کندبه پیشبرد روند اصالحات در ایرا
اي مثبت است، زیرا هر نوع روابط قـراردادي  حاضر است راجع به حقوق بشر گفتگو کند و این نشانه

  آینده با ایران، بحث راجع به موضوعات حقوق بشري را نیز شامل خواهد شد
.(Report of European Commission to the European Council and European Parliament, 7 February, 2001)  

ي اروپایی معتقد است که اگرچه طی سالهاي اخیر ایران تغییـرات مثبتـی   در حقیقت اتحادیه
بنـابراین  . ي حقوق بشـري ایـن کشـور هنـوز موجـب نگرانـی اسـت       را بوجود آورده، ولی سابقه

تـر بـا ایـران، در    ي روابط نزدیکتالش خود براي توسعهي اروپا باید به عنوان بخشی از اتحادیه
  .گفتگوهاي منظّم با این کشور، موضوع حقوق بشر را نیز مطرح نماید

ي اروپـا  هـاي انجـام گرفتـه، اتحادیـه    دنبال بررسیهو ب 2002در این رابطه در ماه اکتبر سال 
ي مـذاکرات بـا   ار دادن نحـوه تصمیم گرفت تا بر اساس معیارهاي مورد نظر و بر مبناي الگـو قـر  

توافق طرفین بر این بود که مذاکرات مطابق . چین، مذاکرات حقوق بشري را با ایران آغاز نماید
ي اروپـا ایـن   از دیـدگاه اتحادیـه  . شـرطی آغـاز گـردد   مالحظات طرفین و بـدون هرگونـه پـیش   

سترسی هرچه بیشـتر بـه   المللی، شفافیت و دگفتگوها موجب ارتقاي همکاري ایران با مجامع بین
روند تحوالت حقوق بشري در ایران و درنهایت بهبود وضعیت حقـوق بشـر در ایـران بـویژه در     

از دیـدگاه جمهـوري اســالمی ایـران نیـز آغــاز     . )Belen,2004:18(رابطـه بـا زنـدانیان خواهــد شـد    
صوص ي سوم مجمع عمومی ملل متحد در خگفتگوها به معناي توقف صدور قطعنامه در کمیته

لذا بر اساس عالئـق دو طـرف، گفتگوهـاي    . وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران بود
طـور عمـده بـه    گفتگوهـا بـه  . آغاز گردیـد  2002دوجانبه با محوریت حقوق بشر از دسامبر سال 

ــوه   ــدگانی از ق ــی، نماین ــوده و در هیئــت ایران ــه و قضــائیه، دانشــگاهها،  شــکل میزگــرد ب ي مقنن
انـد و در مـورد مباحـث حقـوق     اعضاي نهادهاي مدنی حقوق بشري حضور داشتهکارشناسان و 

  .اندبشري به گفتگو و مذاکره پرداخته
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ي اروپـا  گران ایرانی و اروپایی، توجه اتحادیـه الزم به ذکر است که از دیدگاه برخی تحلیل
ي اروپـا  اتحادیههاي حقوق بشري ي حقوق بشر در ایران، بیش از آنکه ناشی از نگرانیبه مسأله

باشد، ابزاري سیاسی براي تحت فشار قـرار دادن تهـران اسـت و در قیـاس بـا دیگـر موضـوعات        
» چـارلز گرانـت  «بـراي مثـال   . مابین از اهمیت و اولویـت برخـوردار نیسـت   موجود در روابط فی

  : گویدي اروپا میهاي اتحادیهگر سیاستکارشناس ارشد و تحلیل
ي اروپـا، ایـن مسـأله در روابـط بـا ایـران       ي حقوق بشر براي اتحادیـه هرغم اهمیت مسألعلی«

تر آن است که ایران در موضوعات سیاست خارجی نظیر تروریسم، داراي اولویت نیست و ساده
  . )Ibid:20(».اي و همکاري در افغانستان و عراق، تحت تأثیر قرار گیردي هستهبنیادگرایی، برنامه

ي اروپا در قبال ي شرایط و اوضاع حاکم بر سیاست خارجی اتحادیهعهولی با این همه، مطال
جمهوري اسالمی ایران حاکی از تداوم عامل حقوق بشر در روابط طرفین است، خواه این عامل 

  .ي اروپا باشدهاي واقعی اتحادیهبراي فشارهاي سیاسی بر ایران مطرح شود و یا ناشی از دغدغه
  

سـپتامبر سـال    11ي اروپـا پـس از   بشر در روابط ایران و اتحادیـه نقش و جایگاه حقوق )  ث
2001  

. ي نقـض حقـوق بشـر در ایـران صـادر کـرده اسـت       هاي متعددي را دربارهپارلمان اروپا قطعنامه
هـاي نماینـدگان عضـو پارلمـان اروپـا      االجرا نیستند، اما بیانگر دیدگاهها الزماگرچه این قطعنامه
عـالوه بـر آن برخـی کشـورهاي     . الیی بر افکـار عمـومی جهـان برخوردارنـد    هستند و از تأثیر با

اروپایی نیز هر یک به طور جداگانه با انتشار گزارشـی از وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران انتقـاد       
از توقیـف   2002ي انگلـیس در اکتبـر سـال    براي مثال در گزارش وزارت امور خارجه. کنندمی

نگاران، صدور حکم زندان یان و زندانی شدن شماري از روزنامهنشریات در ایران، نبود آزادي ب
مذهبی، صدور احکام سنگین براي شرکت کنندگان در کنفرانس  -براي تعدادي از فعاالن ملی 

تیـر دسـتگیر    18ي برلین، بازداشت اکبر گنجی و نیز تعدادي از دانشجویانی کـه پـس از حادثـه   
  .)1382:79جعفري ولدانی،(شدند، انتقاد شده است

ي حقـوق بشـر در طـی ریاسـت     ها براي برقراري گفتمان بین ایران و اروپا در زمینهنخستین تالش
ي اروپـا و ایـران از   در این مقطـع روابـط اتحادیـه   . ي اروپا صورت گرفتکشور دانمارك بر اتحادیه

اي بـه  وافقتنامـه طرفین تصمیم گرفتند که مذاکراتی را جهت م. نظر کیفی گام بزرگی به جلو برداشت
ي اروپـا و ایـران بـه    به عالوه تصمیم بر آن شد که اتحادیـه . هاي سیاسی برگزار کنندمنظور همکاري
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. ي حقوق بشر ایجـاد کننـد  گفتمان رسمی را در زمینه» جزء طبیعی و اصلی روابط تقویت شده«عنوان 
سـپتامبر تـا یکـم     30هـاي  تـاریخ  ي اروپـا در در این زمان به ابتکار دانمارك هیئت کارشناسی اتحادیه

  . از ایران بازدید کرد 2002اکتبر سال 
ي ي وزارت امـور خارجـه  رئـیس دایـره  » الرس فابورگ آندرسـن «يمنظور از این بازدید به گفته

بـه  . ي حقـوق بشـر بـود   ي اروپـا و ایـران در زمینـه   دانمارك، بررسی امکان ایجاد گفتمان بین اتحادیه
هیئت مزبور گزارش خود را ارائه نمود و توصـیه کـرد کـه گفتمـان حقـوق بشـر بـا        دنبال این بازدید، 

در این گزارش همچنـین توصـیه شـده بـود کـه نماینـدگان دولـت، ایـن گفتمـان را          . ایران آغاز شود
ها و همچنـین اسـاتید   ي مدنی، نهادهاي حقوق بشر، دادگاههدایت کنند، ولی شامل نمایندگان جامعه

– Eu ).ددانشگاه نیز باش Iran Human Rights Dialouge,2006, http://www.Humanrights. dk)  
اکتبـر سـال    22و  21هـاي  ي اروپـا در تـاریخ  ها، شوراي وزیران اتحادیـه بر مبناي این توصیه

ي اولین دور گفتمـان اتحادیـه  . تصمیم گرفت که گفتمان حقوق بشر را با ایران آغاز کند 2002
 2002دسامبر سـال   17و  16هاي وت دولت جمهوري اسالمی ایران در تاریخاروپا و ایران به دع
هـاي نماینـدگی دو طـرف هـر یـک      بینی شده بود، هیأتطور که پیشهمان. در تهران انجام شد

هـاي  ي مـدنی و همچنـین مقـام   عضو و مرکب از کارشناسـان، نماینـدگان جامعـه    15متشکل از 
. ي اروپـا انجـام شـد   دنبال ریاسـت کشـور یونـان بـر اتحادیـه     دور دوم این گفتمان ب.دولتی بودند

ي ي بازرگانی و همکـاري در زمینـه  ي اروپا در این مقطع گفتمان حقوق بشر، موافقتنامهاتحادیه
آورد و انتظـار داشـت کـه روابـط عمیـق      ي کامـل بـه شـمار مـی    را یک مجموعه» ضدتروریسم«

هـاي دیگـر روابـط آن بـا ایـران،      مشـابهی در زمینـه  هاي اقتصادي آن با ایران متناسب با پیشرفت
  .)2003:11یزدي،دانش(ازجمله حقوق بشر باشد 

اکتبـر   9و  8هـاي  ي اروپا در تـاریخ وگوهاي حقوق بشري ایران و اتحادیهسومین دور گفت
هـاي حاصـل   موفقیت. در بروکسل و با موضوع آزادي بیان و دموکراسی برگزار شد 2003سال 

دور (وگوهـا  این دور از گفت. وگوها گردیدن دور منجر به تشکیل دور چهارم گفتشده در ای
ي اجراي عـدالت در نظـام قضـائی و تقویـت     انجام شد، به نحوه 2004که در ژوئن سال ) چهارم

  .ي حقوق بشر توجه کردالمللی در زمینههمکاري و همبستگی بین
ر از برگزاري انتخابات مجلس هفتم وگوها در زمانی صورت گرفت که چندماهی بیشتگفت

این .وگو در مطبوعات جریان داشتي برگزاري آن بحث و گفتنگذشته بود و هنوز بر سر نحوه
ي ایـن رونـد،   در ادامـه . ي اروپا را تحت تـأثیر قـرار داد  وگوهاي ایران و اتحادیهموضوع؛ گفت
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و موضـع   2004ر ژوئـن سـال   المللـی انـرژي اتمـی علیـه ایـران د     صدور قطعنامه در آژانـس بـین  
اي ایران، باعث گردید تا مجلس شـوراي اسـالمی و   ي هستهکشورهاي اروپایی در مورد پرونده

رغـم  ي تعامل خـود بـا کشـورهاي اروپـایی تجدیـدنظر و علـی      دولت جدید ایران نسبت به نحوه
. نماینـد وگوهاي حقوق بشـري خـود را بـا اروپـا متوقـف      ي اروپا، گفتهاي اتحادیهدرخواست

هاي متعددي که ها و قطعنامهاتحادیه اروپا همواره کوشیده است تا با فشارهاي دیپلماتیک و بیانیه
وگوهـا  ي وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر نموده است، ایران را به میز مذاکره و گفـت درباره

 2005دسامبر سال  12ي اروپا در تاریخاي که اتحادیهعنوان مثال در گزارش ساالنهبه. بازگرداند
ي اروپا از اینکه دولت ي اتحادیهدر رابطه با وضعیت حقوق بشر منتشر کرده، وزیران امور خارجه

وگوهاي حقوق بشري پاسخ منفی داده است ابراز ي گفتایران به خواست این اتحادیه براي ادامه
ر ثابت نکند که به رعایت حقوق اگ«ي اروپا به ایران هشدار داده است که اتحادیه. اندتأسف کرده

صورت کشورهاي اروپایی تالش خواهند کرد که سازمان ملـل متحـد بـا    بشر متعهد است در آن
  ). http://ec.europa.eu/12/12/2005(».اي جمهوري اسالمی را محکوم کندصدور قطعنامه

شـار بـه   زمـان و بـراي ف  ي اروپـا بـه صـورت هـم    در کنار گفتگوهاي حقوق بشـري، اتحادیـه  
هـایی را نیـز صـادر    جمهوري اسالمی ایران در رعایت هنجارها و قواعد حقوق بشـري، قطعنامـه  

  :ترین آنها عبارتند ازنمود که مهم
  

  2002ي اروپا سال ي پارلمان اروپا پیرامون روابط جمهوري اسالمی ایران و اتحادیهقطعنامه - 1
ل مبتنی بر مصوبات کمیسیون حقوق بشـر سـازمان   در این قطعنامه پارلمان اروپا با برشمردن دالی

و تروریسـم و نیـز    2001سـپتامبر سـال    11مردان ایران در مورد وقـایع  ملل متحد؛ واکنش دولت
ي وقـت ایـران و مؤسسـات    گرفته میان کمـال خـرازي، وزیـر امـور خارجـه     هاي صورتمالقات

گرفتـه در ایـران، مواضـع و    صـورت  اي از وقـایع و رویـدادهاي  گانه 21اروپایی و تأکید بر مواد 
بند به منظور مبنا قرارگرفتن بـراي آغـاز دور جدیـدي از مـذاکرات و      30هاي خود را در توصیه

در اولـین بنـد ایـن    . ي تجارت و همکاري متقابل بـا ایـران اعـالم کـرده اسـت     نامهانعقاد موافقت
بـر  » ي اروپـا و ایـران  ین اتحادیـه تحکیم همکاري بـ «قطعنامه، پارلمان اروپا ضمن اعالم تمایل به 

وگـوي انتقـادي، کـه    از یـک طـرف گفـت   «: گرفتن سیاستی با دو بخش تأکید کرده استپیشی
بـودن اصـالحات   اي و مسـأله ضـرورت و مبـرم   هـاي هسـته  ي سـالح وضعیت حقوق بشر، مسـأله 

مختلفـی  هـاي  هاي همکاري در زمینـه کند و از سوي دیگر شکلاقتصادي در ایران را مطرح می
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پارلمان اروپا در بندهاي ) 1بند(» .که بتواند به تقویت حاکمیت قانون و دموکراسی خدمت کنند
  .بعدي قطعنامه عمدتاً بر حقوق بشر تأکید کرده است

ي مـردم ایـران و نماینـدگان آنـان نسـبت بـه       عالقـه «در این رابطه پارلمان اروپا با نگاهی مثبت بـه  
جتمـاعی، کـه آن را بـه طـور دموکراتیـک بـا شـرکت در انتخابـات         اصالحات سیاسی، اقتصـادي و ا 

و اعالم حمایت از ایـن   .)6بند (»انداي شهري، به خوبی نشان دادهمجلس، ریاست جمهوري و شوراه
انداز عادي سـازي روابـط بـین ایـن     ي حقوق بشر را در چشمقدم شدن ایران در حل مسألهروند، پیش

مثبت ارزیابی کرده و در عین حال انتظار پارلمان اروپا از ایـران جهـت   ي اروپا گامی کشور و اتحادیه
ي آن را هـا در ادامـه  نادیده گرفته نشدن حقوق افراد در محاکمات جنـایی و همچنـین حقـوق اقلیـت    

المللـی از سـوي ایـران    دهد و آرزوي خود را بهبود اوضاع و رعایت مـوازین بـین  مورد تأکید قرار می
هـا  آزادي آیـین ... دادگاه هاي عادالنه و عدم استفاده از شکنجه، مجازات مرگ و نسبت به برگزاري 

ي حقـوق بشـر، پارلمـان اروپـا در     ي مسئلهدر ادامه .)7بند (کندو ادیان و محدود نشدن آنها اعالم می
ي کمیسیون حقـوق بشـر اسـالمی در مـوارد     طرفانهقطعنامه با درخواست اجازه براي تحقیق بی 18بند 

هاي مطبوعات و اصـالح سیسـتم قضـایی و    هاي ایران در زمینهانتظار تحقق وعده«، 7کر شده در بند ذ
بـا تأکیـد بـر     20و در بنـد  ) 19بند (را مطرح می سازد،» بینی شده و مدونجایگزینی یک سیستم پیش

فضـاي   تعمیق بخشیدن به تشکیالت و ساختار دموکراتیک و داشتن یک جامعه با جو دموکراتیک و«
هاي قانونی و مردمی که بـه  ي راه خواستهطلب مجلس و جامعه را به ادامهباز سیاسی، نیروهاي اصالح

ــان رأي داده ــدآن ــت » ان  European Parliament Resolution about Eu and IR).تشــویق کــرده اس

Relations,2002, http://www.europarl.europa.eu/news/en)

  
  2004ژانویه  13ن اروپا مورخ ي پارلماقطعنامه- 2

از سـوي   2004ژانویـه سـال    13رأي موافق، دو مخالف و پنج غایـب در روز   104این قطعنامه با 
صدور این قطعنامه در حالی صورت گرفت که در چنـد  . اعضاي پارلمان اروپا به تصویب رسید

ن و همچنین احضار خانم نویساي وبالگهفته قبل از آن با اوج گرفتن ادعاهاي مرتبط با پرونده
ي آمریکا در این خصـوص،  گیري وزارت امور خارجهشیرین عبادي به دادگاه انقالب و موضع

ي ابزاري از آن جهت اعمال فشـار علیـه جمهـوري اسـالمی ایـران      موضوع حقوق بشر و استفاده
  .اي به خود گرفته بودابعاد گسترده

(http://www.europarl.europa.eu/committees/en/iran+human+rights/13/1/2004)
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  2004ژوئن سال  20ي اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران مورخ ي اتحادیهبیانیه- 3
. ي نقض حقوق بشر انتقاد کـرد ي اروپا از ایران به خاطر ادامه، اتحادیه2004ژوئن سال  20روز 

ي اتحادیـه «تشر شـد، آمـده اسـت کـه     ي اروپا مناي که از سوي ریاست شوراي اتحادیهدر بیانیه
اروپا به شدت نسبت به تداوم و شـمار بسـیار زیـاد مـوارد نقـض حقـوق بشـر در ایـران احسـاس          

در این بیانیه، که توسط سفارت ایرلند در تهران منتشر شد، گفته شده است که » .کندنگرانی می
» دن عامالن نقض حقوق بشرمجازات مانفرهنگ بی«به ویژه تبعیض علیه زنان، اعمال شکنجه و 

ي اروپا همچنین از به کارگیري مجـازات اعـدام در ایـران    ي اتحادیهبیانیه. باشدپذیر مینکوهش
نگاران و دیگر منتقدان انتقاد نموده و ادعا کرده که در ایران حق آزادي عقیده و بیان از روزنامه

http://europa.eu/eu-life/index_en.htm(.دولت گرفته شده است /20/6/2004(  
  

  2004مارس سال  25ي پارلمان اروپا مورخ بیانیه- 4
در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران،  2004مارس سال  25ي پارلمان اروپا در تاریخ صدور بیانیه

وگو با ایـران را منـوط بـه اصـالح     ین بیانیه، گفتي اروپا در ااتحادیه. روابط دو طرف را تیره ساخت
هـا و  شدن مطبوعات، نـوع بازداشـت  ترین موضوعات و اختالفات؛ بستهمهم. وضع حقوق بشر دانست

اي بر انتقاد از وضعیت حقوق بشر پارلمان کانادا در این رابطه با صدور بیانیه. موضوع زهرا کاظمی بود
  ).1385:90میناوند،(پا نیز از موضع دولت کانادا حمایت کردي ارودر ایران پرداخت و اتحادیه

  
  2004نوامبر سال  24گرفته در ایران مورخ هاي صورتاروپا در مورد بازداشت ۀي اتحادیاعالمیه- 5

به عنوان دفتر نمایندگی دولتی که ریاست  2004نوامبر سال  24سفارت هلند در تهران در تاریخ 
آمیز از جانب ایـن اتحادیـه بـه وزارت    اي اعتراضرا بر عهده داشت، بیانیهاي اتحادیه اروپا دوره

  .ي ایران تسلیم نمودامور خارجه
هـاي  انـدرکاران سـایت  نگـاران، دسـت  در این بیانیه نسبت بـه بازداشـت شـماري از روزنامـه    

وان هـاي امـور اجتمـاعی و حقـوق بشـر و پیـر      هاي مستقل فعـال در زمینـه  اینترنتی، فعاالن تشکل
در ایـن  . این افراد خوانده شد، اعتراض شـده اسـت  » ارعاب«هاي مذهبی در ایران و آنچه اقلیت

بیانیه آمده است که در ایران اماکن مقدس بهائیان تخریب شده و پیروان بهائیـت مـورد تبعـیض    
 جلوگیري از تحصیل بهائیان در دانشـگاه بـارزترین نـوع تبعـیض نسـبت بـه آنـان       . گیرندقرار می

در پایان، توجه دولت ایـران بـه ابـزار نگرانـی اخیـر پارلمـان اروپـا نسـبت بـه          . قلمداد شده است
http://europa.eu/eu-life/index_en.htm(.وضعیت حقوق بشر جلب شده است /24/11/2004  (  
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  2005نوامبر سال  23ضع آزادي بیان در ایران مورخ و اروپا دربارة ياتحادیه ۀبیانی- 6
ي اروپـا در ایـران در   اي اتحادیهسفارت انگلستان در تهران به عنوان دفتر نمایندگی رئیس دوره

اي منتشــر نمــود و در آن، از آنچــه نقــض آزادي بیــان و حــق  بیانیــه 2005نــوامبر ســال  23روز 
این بیانیه با اشاره بـه  . دانست، ابراز نگرانی کرد برگزاري تجمعات اعتراضی در آرامش در ایران

ي ایـن  المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ایـران را، کـه امضـاء کننـده    اصل نوزدهم میثاق بین
میثاق است، از تفتیش عقاید شهروندان و نقض آزادي بیان آنان منع کرده و از مواردي همچون 

عبـدالفتاح سـلطانی بـه عنـوان شـواهدي دالّ بـر       نگـار و  هاي حبس اکبر گنجـی روزنامـه  پرونده
http://europa.eu/eu-life/index_en.htmسرپیچی ایران از این میثاق یاد کرد /23/11/2005)(.  

  
  2005مبر سال دسا 13وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ اروپا درباره اتحادیۀ ۀگزارش ساالن- 7

ي وضـعیت حقـوق بشـر    ي خود دربارهي اروپا در گزارش ساالنهي اتحادیهوزیران امور خارجه
اعالم کردند که اگر حکومت ایران خواهـان روابـط بهتـري بـا      2005دسامبر سال  13در دنیا در 

کـه  گیـري را اعـالم کردنـد    آنهـا زمـانی ایـن موضـع    . اروپا است باید حقوق بشر را رعایت کند
نـژاد، رئـیس   ي پیش از آن در اقدام دیگري اظهارات ضد اسرائیلی دکتـر محمـود احمـدي   هفته

ي اروپا از اینکه ایـران در  ي اتحادیهوزراي امور خارجه. جمهوري ایران را محکوم نموده بودند
وگـو بـر سـر موضـوع     گفت» هاي مکرر و مجدانه اتحادیه اروپابا وجود درخواست«سال جاري 

  . بشر را متوقف نموده بود، ابراز تأسف کردند حقوق
ي اروپا آماده است در مورد حقوق بشر بـا ایـران بـه بحـث     کند که اتحادیهاین گزارش تأکید می

ي سـازمان ملـل متحـد در مـورد وضـعیت      بپردازد و افزوده است که در غیر ایـن صـورت از قطعنامـه   
http://europa.eu/eu-life/index_en.htm(حقوق بشر در ایران پشتیبانی خواهد کرد  /14/12/2005 .(

  
  2005دسامبر سال  20اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ  ۀاتحادی بیانیۀ- 8

از اینکه وضعیت صادر نمود،  2005دسامبر  20ي دیگري، که آن را در ي اروپا در بیانیهاتحادیه
هاي اخیر در ایران نه تنها بهبود چشمگیري پیدا نکرده بلکه از بسیاري جهات حقوق بشر طی سال

بدتر هم شده، ابراز نگرانی عمیق کرد و بار دیگر از دولت ایران درخواست نمود تا اگر به دنبال 
  .ی را رعایت کندهاي اساسي اروپا است حقوق بشر و آزاديپیشبرد روابط خود با اتحادیه

هـاي  ي اروپا آمده است کـه ایـن اتحادیـه طـی یکسـال گذشـته تـالش       ي اتحادیهدر اعالمیه
وگوهاي خود بـا ایـران را در مـورد وضـعیت حقـوق بشـر       زیادي کرده است تا دور پنجم گفت
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در ادامه اشاره شده است که این مذاکرات از سه سال پیش آغاز گردیده، ولی دولت . آغاز کند
  .وگوها نشده استي گفتهوري اسالمی ایران حاضر به ادامهجم

ي دیگري کـه کمیسـیون روابـط خـارجی     اي است بر بیانیهاین اعالمیه در واقع تأکید دوباره
در مورد وضعیت حقوق بشر ) 2005دسامبر  12(ي اروپا، هشت روز پیش از این اعالمیه اتحادیه

ي مجازات اعـدام، حتـی بـراي جرائمـی کـه اتحادیـه       درپیاجراي پی.در ایران صادر کرده بود
اي اسـت کـه   ها در مالء عام، نخستین نکتـه اروپا آنها را سبک شمرده، به ویژه اجراي این اعدام

. این اتحادیه به عنـوان مصـداق نامناسـب بـودن وضـعیت حقـوق بشـر در ایـران برشـمرده اسـت          
ایران در مورد حقوق بشر اعالم آمـادگی و   وگو باي خود براي گفتي اروپا در اعالمیهاتحادیه

هاي دیپلماتیک و استفاده از سازوکارهاي سازمان ملـل  تأکید کرده که این اتحادیه عالوه بر راه
هاي خود در مورد وضـعیت  متحد، از طریق باال بردن آگاهی عمومی نیز به مطرح کردن نگرانی

http://europa.eu/eu-life/index_en.htm(حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد /21/12/2005 (.  
  

  2006نوامبر سال  16اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر ایران مورخ  ۀي پارلمان اتحادیقطعنامه- 9
  :در این قطعنامه در موارد زیر از جمهوري اسالمی ایران انتقاد شده است

و سـال را  ویـژه در مـورد افـراد کـم سـن       ؛ اعمال ایـن مجـازات بـه   مورد مجازات اعدامدر *
 18ها حاکی از آن هستند کـه همچنـان افـراد زیـر     محکوم کرده و مدعی شده آمارها و گزارش

  .شوندسال در ایران اعدام می
در  به اصـل پـانزدهم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران        ها؛ي حقوق اقلیتدر زمینه*

هـا،  ي دولتی به آذري زبـان هاي قومی،  مواردي همچون توهین یک روزنامهمورد تدریس زبان
گذاران اهوازي به عنوان مصادیق نقـض  تبعیض نسبت به کُردها و صدور حکم اعدام براي بمب

.حقوق بشر در ایران اشاره شده است
ها، که مـذهب آنـان   قلیتاز تبعیض مذهبی و سرکوب پیروان ا ي آزادي مذهب؛در زمینه*

ي بهائیـان  ي ضالهدر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشده از جمله فرقه
.و اهل تصوف، سخن به میان آمده است

نویسان، مسدود کـردن  نگاران و وبالگبه بازداشت روزنامه ؛ي آزادي مطبوعاتدر زمینه*
هـاي  آوري آنـتن نگـاران و جمـع  ردن برخـی از روزنامـه  الخـروج کـ  هاي اینترنتـی، ممنـوع  سایت

. ماهواره اشاره شده است



92تابستان  ،5شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  فصلنامه پژوهش  36

ي از ایران خواسته شـده کـه بـه عضـویت کنوانسـیون محـو کلیـه        ي حقوق زنان؛در زمینه*
).4-1385:3خرازي،(اشکال تبعیض علیه زنان درآید 

ریاست جمهـوري دهـم    ز انتخاباتحقوق بشر در ایران پس ا ياروپا درباره ياتحادیه يبیانیه- 10
  2009اکتبر  27مورخ 

هاي پس از انتخابات و ادامه بازداشت شـماري  در ناآرامیهاي انجام شده  در این بیانیه بازداشت
بـا  "اروپـا   يو اتحادیـه اسـت  محکـوم شـده    یوننگاران، مدافعان حقوق بشـر و سیاسـ  از روزنامه

هـاي سیاسـی در   که براي جرمرا افرادينگاران و امهخواهد روزناز مقامات ایرانی می "پافشاري
هـاي گروهـی   از دادگاه ،اروپا ياتحادیه يدر بخش دیگري از بیانیه.بازداشت هستند آزاد کند

هـاي آن بـا اسـتانداردهاي    و حکـم  هـا ایـن دادگـاه  ي  آمده اسـت کـه رویـه   ابراز نگرانی شده و
http://europa.eu/eu-life/index_en.htm(المللی سازگار نیستبین /27/10/2009 .(  

  
  2011فوریه  2ي پارلمان اروپا در مورد تحریم علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر، بیانیه - 11

مـورد   جدیـدي در  راهبـرد وقت آن رسـیده   اعالم کردند که؛در این بیانیه اعضاي پارلمان اروپا
دنبـال دارد،  هاي است و حفظ حقوق بشر در جمهوري اسالمی را بـ ایران که فراتر از برنامه هسته

 یمسـئول سیاسـت خـارج    »کـاترین اشـتون  «بیانیـه در ایـن  اروپـا  اعضـاي پارلمـان   .تدوین شـود 
ها علیـه مقامـات ایرانـی مسـئول در برابـر نقـض شـدید        به وضع تحریمموظف اروپا را  ياتحادیه

و  اروپـا هاي مأموران دولتی ایران در ها شامل مسدود شدن داراییاین تحریم .کردند وق بشرحق
http://europa.eu/eu-life/index_en.htm(منع صدور روادید براي آنها است /2/2/2011 .(

  
مـدیران  لغو حکم اعدام  در مورداروپا  ياتحادیه یت خارجکاترین اشتون مسئول سیاس يبیانیه- 12

  2012فوریه  1هاي مستهجن، سایت
اروپا از دولـت ایـران خواسـت حکـم      ياتحادیه یمسئول سیاست خارج »کاترین اشتون«در این بیانیه 

نم اشـتون  خا.لغو کنداند، هاي مستهجن اقدام کردهاندازي و مدیریت سایتافرادي را که به راهاعدام 
بشر است و ایـران نیـز تعهـد     يحقوق اساسی و اولیهانواع که آزادي بیان یکی از  نمودکید أهمچنین ت

سانسـور و ایجـاد محـدودیت در     يوي همچنـین از ادامـه  . المللی بـراي پاسداشـت ایـن حـق دارد     بین
.(http://www.hra-news.org/1-11250/00/51.html)دسترسی به اینترنت به شدت ابراز نگرانی کرد
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ي اروپا غیر از برخـی  ، تاکنون ایران و اتحادیه2004پس از قطع گفتگوهاي سازنده در سال 
که اواخـر  (ابتکارات دوجانبه مانند فراهم آوردن مقدمات گفتگوهاي حقوق بشري با دانمارك 

، گفتگو یا تعامـل مسـتقیمی در خصـوص موضـوع حقـوق بشـر بـا        )در حال اجرا بود 2010سال 
در این مدت نهادهاي مختلف اروپایی به صدور قطعنامه و بیانیـه علیـه ایـران    . اندکدیگر نداشتهی

ادامه داده و در همان حال نیز تمایل خود را براي از سرگیري گفتگوهـاي حقـوق بشـري اعـالم     
پارلمـان اروپـایی    2010و  2008،2009این تمایل به شکل روشنی در گزارش سالهاي . اندنموده
  . )76: 1390پژوه، گلشن(شده استذکر 

ي حقـوق بشـر، صـرفاً رفتـاري     ي اروپـا را در مسـأله  جمهوري اسالمی ایـران رفتـار اتحادیـه   
ایران از زمان روي کار آمدن دولت نهم، سیاسـتی  . داندطلبانه میزده، متناقض و فرصتسیاست

احضار سفراي اروپایی جهـت   .ي حقوق بشر اتخاذ نمودنسبتاً فعال، تهاجمی و منتقدانه در حوزه
ي توضیح در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشورها، انتشـار گـزارش و انتقـاد از    ارائه

ي اروپایی از مواردي است کـه در جمهـوري اسـالمی ایـران بـراي      نقض حقوق بشر در اتحادیه
.ي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته استي اروپا در زمینهمقابله با اتحادیه

  گیرينتیجه
ي جمهـوري  ي نگرش نظام اروپـایی حمایـت از حقـوق بشـر و قـوانین موضـوعه      آنچه از مطالعه

باشد، این است که دو نظام حقوقی مذکور از حیث مبانی اسالمی ایران به روشنی قابل درك می
روپـا  ي ااعضـاي اتحادیـه  . هایی را دارا هسـتند ارزشی و نیز از حیث مواد قانونی تفاوت –فکري 

. هاي حقوق بشري خـود بـه ایـران هسـتند    بدون توجه به اصول یاد شده در صدد تحمیل خواسته
این در حالی است که، جمهوري اسالمی ایران هیچ تردیدي در رعایت اصـول و مبـانی حقـوق    

اند که حقوق انسانها را محترم هم اسالم و هم قانون اساسی حکومت را موظف کرده. بشر ندارد
» تعزیـري «و » حـدي «هـاي قـانونی و نیـز قـوانین     لـیکن برخـی مجـازات   . رعایت کننـد شمرده و 

. مواردي است که شرع مقدس آنهـا را بـراي حفـظ نظـم و آرامـش جامعـه ایجـاد کـرده اسـت         
هاي فرهنگی و مـذهبی  ي اروپایی از ویژگیبیشترین نکات چالش برانگیز به عدم درك اتحادیه

کسـی کـه   : مطـابق قـوانین اسـالمی   . گـردد ه با حقوق بشر بـازمی جمهوري اسالمی ایران در رابط
مرتکب قتل شده باید قصاص و اعدام شـود، شخصـی کـه مرتکـب عمـل زنـا شـده اسـت بایـد          
سنگسار گردد، فردي که مرتکب دزدي شده اسـت در شـرایطی ممکـن اسـت عضـوي از بـدن       
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ي شده است باید حد خویش را از دست بدهد، فردي که مرتکب کار حرام نظیر مشروب خوار
هـا و  مـوارد مـذکور از جملـه انتقـاداتی هسـتند کـه در بسـیاري از بیانیـه        . الهی بر او جاري شـود 

ایـن در حـالی   . انـد ي اروپایی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران تکرار شـده هاي اتحادیهقطعنامه
تی، تـاریخی و حتـی   هاي فرهنگی، هـویتی، مـذهبی، سـّن   ي اروپا باید به تفاوتاست که اتحادیه

  . ي مهم را مورد توجه قرار دهدایدئولوژیک توجه کافی را داشته باشد و این نکته
ي اروپـا  غیر از استثنائاتی خاص از زمـان پیـروزي انقـالب اسـالمی ایـران تـاکنون، اتحادیـه       

ي امکانـات جهـت   نـویس، گـردآوري امضـا و بسـیج کلیـه     ي پیشي تهیههمواره موتور محرکه
سـو  به این 2006هاي حقوق بشري علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر و از سال ب قطعنامهتصوی

مـارس   22ي این رویکرد بویژه در قطعنامه. هاي شوراي حقوق بشر بوده استدر تمامی اجالس
ي ي ویـژه دار نمایندهاجالس شوراي حقوق بشر با حمایت از گزارش جهت) 1391فروردین 3(

  .داشته است این شورا ادامه
انـد، ضـمن   طرفی را نداشـته ي اروپا در مورد حقوق بشر رعایت انصاف و بیاعضاي اتحادیه

اینکه اعضاي آن خودشان متهم به سکوت در مقابل نقض حقوق بشـر و نیـز عـدم رعایـت حـق      
اوضاع حقوق بشري در فلسطین اشغالی بسیار وخـیم اسـت و جنایـات رژیـم     . آزادي بیان هستند

ي اروپا چشمان خویش این در حالی است که اتحادیه. کس پوشیده نیستقدس بر هیچاشغالگر 
را بر این واقعیـت بسـته اسـت و از طـرف دیگـر در بسـیاري از کشـورهاي عضـو ایـن اتحادیـه،           

شود و هر کسی در ایـن رابطـه   ي اظهارنظر در خصوص مسائلی نظیر هولوکاست داده نمیاجازه
گیـرد کـه ایـن امـر مصـداق بـارز نقـض آزادي بیـان در         زات قرار میاظهار نظر نماید مورد مجا

هـاي مخفـی آمریکـا در خـاك برخـی از      ضمن اینکه نبایـد از زنـدان  . شوداتحادیه محسوب می
که براي شکنجه افـراد بـه اصـطالح مظنـون بـه تروریسـم بـا همکـاري         (ي اروپا اعضاي اتحادیه

رسد ابزار حقوق بشر بیشتر براي مصارف سیاسی می لذا به نظر. غافل بود) اروپاییان تشکیل شده
ي کنند تا از این طریق منافع ویژهآنها تالش می. گیردي اروپایی قرار میي اتحادیهمورد استفاده

هـاي حقـوق بشـري از سـوي     در این رابطه، انتشـار بیانیـه  . گیري کنندخود را در امور جهانی پی
مثـل در  مثابه مقابله بـه تواند بهقوق بشر در اروپا میجمهوري اسالمی ایران در خصوص نقض ح

  .تر شدن دیپلماسی کشور کمک نمایدبرابر اعضاي این اتحادیه باشد و به فعال
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