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مقدمه
در هفته ه��ای اخیر آق��ای الریجانی رئیس 
ق��وه قضائیه ایران در مراس��م بزرگداش��ت 
روز حقوق بش��ر اسالمی و کرامت انسانی، 
پیش��نهاد آغ��از گفتگوهای حقوق بش��ری 
را ب��ا اروپ��ا مطرح ک��رد. وی خط��اب به 
س��تاد حقوق بش��ر قوه قضائیه پیشنهاد کرد 
ب��ا هم��کاری وزارت خارجه زمین��ه آغاز 
گفتگوهای حقوق بش��ری را با اروپا فراهم 
آورن��د. این اولین بار نیس��ت ک��ه ایران و 
اروپ��ا اقدام ب��ه گفتگو درباره حقوق بش��ر 
می کنن��د، پیش از این نی��ز در دهه 1990 و 
۲000 میالدی دوطرف گفتگوهای مفصلی 
را در ای��ن زمینه با یکدیگر انجام دادند. اما 
در سال ۲00۴ این گفتگوها قطع شد و پس 
از آن نی��ز متأثر از برنامه هس��ته ای و فضای 
تنش آلود بین ای��ران و اتحادیه اروپا دیگر 
از س��ر گرفته نش��د و اختالفات و انتقادات 

دوط��رف در این زمینه نس��بت به یکدیگر افزای��ش یافت. با توجه 
به اینکه در ش��رایط کنونی حساس��یت ها از موضوع هسته ای ایران 
برداش��ته ش��ده اس��ت و ایران و اروپا برای توس��عه روابط مصمم 
هس��تند، همچنین با توج��ه به قطع گفتگوهای حقوق بش��ری برای 
مدت بیش از یک دهه، به نظر می رس��د که هم ایران و هم اتحادیه 
اروپا برای ادامه این گفتگوها مایل و مش��تاق باش��ند به ویژه آنکه 
فرصت ه��ای قابل توجهی در پی این گفتگوها، در برابرکش��ورمان 

قرار خواهد گرفت.

اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا
برای پرداختن به مس��ئله حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا، 
پی��ش از هرچیز بای��د جایگاه و اهمیت حقوق بش��ر را برای اتحادیه 
اروپ��ا درک کرد و قوانی��ن و قواعد اتحادیه در ای��ن زمینه را مورد 
توجه قرار داد. درک این مس��ئله به فهم چرایی و میزان حساس��یت 
اتحادیه اروپا نس��بت به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک خواهد 
کرد. اگرچه کشورهای اروپایی تاریخی طوالنی از استشمار ملت ها 
و نقض حقوق آنان دارند اما به دالیل مختلف در حال حاضر، مسئله 

حقوق بشر در سیاست خارجی آنان نقش بسزایی دارد.

حقوق بش�ر و موضع انتقادی اروپا نس�بت به جمهوری اس�المی ایران در این زمینه، یکی از محورهای 
اصل�ی و دائمی در روابط دو طرف بوده اس�ت. از اواس�ط دهه 199۰ می�الدی گفتگوهایی بین ایران و 
اتحادیه اروپا درباره این موضوع آغاز ش�د که با نوس�اناتی تا حدود یک دهه بعد ادامه داشت و پس از 
آن متوقف شد. اخیراً پیشنهاد ازسرگیری این گفتگوها یک بار دیگر مطرح شده است. در این نوشتار، 
ضمن بررس�ی مبانی و ابع�اد تاریخی موضوع، فرصت ها و چالش های پی�ش روی ایران در این زمینه، 

بررسی و راهبرد پیشنهادی ارائه خواهد شد.
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جهانی ش��دن و تحوالت ناش��ی از آن در اواخر قرن بیستم، تأثیر 
مهمی بر رونق حقوق بش��ر در سطح بین المللی داشت. اتحادیه اروپا 
به عنوان بازیگری نوپا در عرصه بین المللی با توجه به مبانی فرهنگی 
و نظام های سیاس��ی کشورهای عضو تبدیل به منادی و مدعی اصلی 
حقوق بشر ش��د. اگرچه از همان آغاز ش��کل گیری جامعه اروپایی 
مس��ائل مربوط به حقوق بش��ر مورد تأکید نهادها و مقامات آن قرار 
می گرف��ت، ام��ا تا قبل از ده��ه 19۸0 میالدی نقش حقوق بش��ر در 
رواب��ط خارجی اتحادیه اروپا چن��دان پررنگ نبود تا اینکه از اواخر 
این دهه و اوای��ل دهه 1990 این موضوع تبدیل به یک محور اصلی 
در سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ش��د. بیانیه 1991 جامعه اروپایی، 
با جدیت بیش��تری به این مس��ئله پرداخت و ضم��ن تأکید بر حقوق 
بش��ر به عنوان یک عنصر مهم در سیاس��ت خارجی جامعه اروپایی، 
نق��ض سیس��تماتیک آن را در هر کش��وری تهدیدی ب��رای صلح و 
امنی��ت بین الملل��ی معرفی کرد. در این بیانیه همچنین اعالم ش��د که 
اروپ��ا در موافقتنامه های همکاری و گس��ترش روابط اقتصادی خود 
با کش��ورهای جهان س��وم مسئله حقوق بش��ر را لحاظ خواهد کرد. 
کش��ورهای اروپایی همچنین اعالم کردند که آماده »گفتگوی باز و 
سازنده« با سایر کش��ورهای جهان برای ارتقای حقوق بشر در سطح 
بین المللی هستند. در بند J معاهده ماستریخت1 نیز از تقویت و توسعه 
احترام بین المللی به حقوق بش��ر و آزادی های بنیادین، به عنوان یکی 
از اهداف چهارگانه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا۲ 

نام برده شده است.
نهاده��ای مختل��ف اتحادی��ه اروپا س��ازوکار مس��تحکمی را 
ب��رای نظارت و کنترل حقوق بش��ر در داخل اتحادی��ه و همچنین 
کش��ورهای دیگ��ر ایج��اد کرده اند. در می��ان نهاده��ای مختلف 
اتحادی��ه اروپا، پارلمان اروپا بیش��ترین توجه را به مس��ئله حقوق 
بش��ر دارد. این نهاد از زمان تأس��یس خود )1979( در مصوبات، 
گزارش ها، قطعنامه ها و فعالیت های مختلف مس��ئله حقوق بشر را 
به طور ویژه م��ورد توجه قرار داده و به عنوان مثال در اوایل دهه 
1990 موافقتنامه ه��ای اتحادی��ه اروپا با کش��ورهایی مانند ترکیه، 
س��وریه، مراک��ش و اس��رائیل را به خاطر مس��ائل حقوق بش��ری 
تصوی��ب نکرد. کمیس��یون اروپایی و ش��ورای وزی��ران نیز نقش 

تعیین کننده ای در این زمینه دارند.

1. Maastricht Treaty
2. Common Foreign and Security Policy 

در مجم��وع، می ت��وان گف��ت اگرچه 
اتحادیه اروپ��ا و کش��ورهای عضو ممکن 
اس��ت در برخی موارد رویک��رد دوگانه و 
تبعیض آمیز نس��بت به مس��ئله حقوق بش��ر 
داشته باشند )ایران و عربستان(، اما واقعیت 
این اس��ت که این مس��ئله از اهمیت باالیی 
برای ای��ن اتحادیه و نهاده��ای مختلف آن 
برخوردار است، به گونه ای که اصلی ترین 
متح��د آن )آمریکا( نی��ز از گزند انتقادات 
تن��د حقوق بش��ری توس��ط اتحادی��ه اروپا 
مصون نبوده است. معیارهایی مانند رعایت 
حقوق بش��ر و حقوق اقلیت ه��ا از مهمترین 
معیاره��ای اتحادیه برای پذی��رش اعضای 
جدید است و توس��عه روابط با کشورهای 
جهان سوم منوط و مشروط به مسئله حقوق 

بشر می باشد.

حقوق بش�ر چالش�ی دائمی در روابط 
اروپا با ایران

با پایان جنگ س��رد، ای��ران و اتحادیه اروپا 
به دنبال احس��اس نیاز برای تقویت روابط با 
یکدیگ��ر، تالش کردن��د اختالفات خود را 
حل کرده و روابط خود را گس��ترش دهند. 
ایران اگرچه از عملکرد برخی کش��ورهای 
اروپایی در حمایت از عراق در زمان جنگ 
رضایت نداش��ت اما برای توس��عه روابط با 
اروپا مصمم و خوش بین بود. اروپا نیز متأثر 
از تحوالت منطق��ه ای و بین المللی، ایران را 
به عنوان بازیگری مهم در منطقه می دانست 
که می تواند تبدیل به ش��ریکی مطمئن برای 
اروپا ش��ود با این ح��ال همچن��ان رویکرد 
انتقادی به ایران در سیاست های این اتحادیه 
در اولوی��ت قرار داش��ت. با وج��ود این که 
اتحادیه اروپ��ا در برخی نگرانی های ادعایی 
مانن��د حمایت از تروریس��م، ت��الش برای 
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کسب سالح های کشتار جمعی و مخالفت با 
فرایند صلح اعراب و اس��رائیل توسط ایران، 
با آمری��کا هم عقیده بود، اما موضوع حقوق 
بش��ر در صدر اولویت ه��ای آن در رابطه با 

ایران قرار داشت.
در ای��ن مقط��ع، از یک س��و همانطور 
ک��ه گفت��ه ش��د موض��وع حقوق بش��ر در 
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا برجس��ته 
ش��د و از س��وی دیگر مس��ائلی در رابطه با 
ایران و کش��ورهای اروپای��ی پیش آمد که 
حقوق بش��ر را به دغدغه اصلی کشورهای 
اروپای��ی تبدی��ل ک��رد. بنابرای��ن، اتحادیه 
اروپا گفتگوهای انتق��ادی1 را با ایران آغاز 
کرد تا به نوع��ی اعتراض و نارضایتی خود 
را از وضعیت حقوق بش��ر در ایران نش��ان 
دهد. موضوع فتوای قتل س��لمان رشدی و 
ادعای قتل مخالفان نظام جمهوری اسالمی 
در کش��ورهای اروپای��ی توس��ط نیروهای 
امنیتی ایران، از اصلی ترین محورهای مورد 
اعت��راض اتحادیه اروپا در ای��ن مقطع بود. 
در این چارچوب گفتگ��وی انتقادی اروپا 
ب��ا ایران در قال��ب نشس��ت های تروئیکا۲ با 
نمایندگان ایران به صورت دوبار در س��ال 
برگ��زار می ش��د و همزمان پارلم��ان اروپا 
قطعنامه های��ی را در محکومی��ت وضعی��ت 

حقوق بشر در ایران تصویب می کرد.
طی س��الهای 199۲ تا 199۶ هفت دور 
گفتگ��وی انتق��ادی بین ای��ران و تروئیکای 
اتحادی��ه اروپا برگزار ش��د و اگرچه حقوق 
بش��ر تنه��ا مح��ور این مذاک��رات نب��ود اما 
مهمتری��ن محور به ش��مار می آمد. موضوع 
س��لمان رشدی مهترین مس��ئله ای بود که بر 
این مذاکرات س��ایه انداخت. پس از آن در 
1. critical dialogue

۲. ترکیبی از سه رئیس دوره ای گذشته، فعلی و آینده اتحادیه 
اروپا که در سازوکارهای کنونی اتحادیه دیگر وجود ندارد.

ل
حلی

ت

سال 1997 با صدور حکمی توسط دادگاه میکونوس در محکومیت 
ایران، کش��ورهای اروپایی این مذاکرات را قطع و س��فرای خود را 
از ای��ران فراخواندند؛ ایران نیز در اقدامی متقابل، س��فرای خود را از 

کشورهای اروپایی فراخوند.
ب��ا روی کارآمدن دولت هفتم در ایران و بازگش��ت س��فرای 
دوطرف، گفتگوها در سطحی باالتر تحت عنوان گفتگوی فراگیر3 
از سر گرفته شد. اروپا در این گفتگوها بیش از پیش بر مسئله حقوق 
بش��ر تأکید کرد و توسعه روابط با ایران را منوط به وضعیت حقوق 
بش��ر در این کشور دانست. این در حالی بود که دولت جدید ایران 
نیز توجه و تأکید به مس��ائل حقوق بش��ری در سیاست های داخلی 
و خارجی خ��ود را اعالم کرد. در راس��تای گفتگوهای س��ازنده، 
ش��ورای وزیران اتحادیه اروپا در اکتبر سال ۲00۲ طرح گفتگوی 
حقوق بش��ری با ایران را مطرح کرد که با استقبال ایران مواجه شد. 
اولی��ن دور این مذاکرات نیز در تاریخ 15 و 1۶ دس��امبر ۲00۲ در 
تهران برگزار ش��د و نمایندگان دوطرف متش��کل از کارشناس��ان، 
نماین��دگان جامع��ه مدنی و مقام��ات دولتی به گفتگ��و با یکدیگر 
پرداختند. پس از چهار دور گفتگوی حقوق بش��ری، اتحادیه اروپا 
در س��ال ۲00۴ بیانیه ش��دیدی را در انتقاد از وضعیت حقوق بش��ر 
در ایران صادر کرد و ادعا نم��ود به رغم گفتگوهای صورت گرفته 
هیچ گونه پیش��رفتی در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت نگرفته 
اس��ت. دولت ایران نیز در اعتراض به این اقدام اتحادیه اروپا، اقدام 

به قطع گفتگوها کرد.
از این پس، بار دیگر انتقادات شدید و صدور قطعنامه های متعدد 
توسط اتحادیه اروپا و عمدتاً پارلمان اروپایی درباره وضعیت حقوق 
بش��ر در ایران تشدید شد. پارلمان اروپا در ده سال گذشته حدود ۲0 
قطعنامه در رابطه با موضوعات حقوق بش��ری در ایران تصویب کرد 
و ع��الوه بر این، بر تالش و حمایت خود برای تصویب قطعنامه های 
ضدایران��ی در زمینه حقوق بش��ر در نهاده��ای بین المللی افزود. این 
رویکرد اروپا ضمن کمک به اعمال تحریم های حقوق بشری بر ضد 
ایران، باعث تقویت ایران هراسی شده و در طول این سالها تصویری 
خش��ن و غیرواقعی از ایران به ویژه برای ش��هروندان اروپایی ایجاد 
کرده اس��ت. مسئله هس��ته ای ایران و کاهش سطح روابط با اروپا در 
دولت قبل، بر حساس��یت های این اتحادیه در مورد حقوق بشر افزود 
و هزینه های زیادی را از جنبه های مختلف به جمهوری اسالمی ایران 

3. compressive dialogue
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تحمیل کرد. اگرچه موضوع حقوق بش��ر توس��ط اروپ��ا در رابطه با 
ایران در برخی مواقع، به عنوان ابزار و اهرمی برای فشار و تغییر رفتار 
ایران به کار برده ش��ده، اما واقعیت این اس��ت که به هر صورت این 
مس��ئله برای اتحادیه اروپا به ویژه در رابطه با ایران همواره از اهمیت 
باالی��ی برخوردار ب��وده و تأثیر زیادی در رویک��رد اتحادیه به ایران 

داشته است. 

استفاده از فضای پسابرجامی برای حل مشکل حقوق بشر
ب��ا روی کار آم��دن دولت یازده��م و رویکرد مثبت آن نس��بت به 
گس��ترش تعامل با اتحادیه اروپ��ا و مهمتر از همه حل ش��دن بحران 
هس��ته ای، فرصت مناسبی برای ازسرگیری گفتگوهای حقوق بشری 
فراهم ش��ده اس��ت. اگرچه گفتگوهای حقوق بشری با اروپا همواره 
با چالش هایی مواجه بوده اس��ت که نتیجه بخش بودن آن را دشوار و 
یا حداقل به تأخیر انداخته اس��ت، به نظر می رسد در شرایط کنونی، 
آغاز و پیگیری این گفتگوها، فرصت ها و دس��تاوردهای بیشتری را 

نصیب کشورمان می کند. مهمترین این فرصت ها عبارتند از:

کاهش فشارها و غیرامنیتی کردن مسئله حقوق بشر
گفتگو اساس��ا فرصت س��از اس��ت. از طریق گفتگو، حتی می توان 
تهدیده��ا را به فرص��ت تبدیل کرد. تجربه گذش��ته نش��ان داده که 
گفتگوهای حقوق بشری با اروپا مثبت بوده است؛ بر عکس، هنگامی 
که این گفتگوها قطع شده، فشارها بر ایران افزایش پیدا کرده است. 
همانطور که گفته ش��د، در یک دهه گذش��ته که گفتگوهای حقوق 
بش��ری ایران با اروپ��ا در تعلیق بوده، تع��داد قطعنامه های ضدایرانی 
در زمینه حقوق بش��ر که توس��ط نهادهای اروپایی تصویب شده اند، 
افزایش ش��دیدی یافته اس��ت تا جایی که اروپ��ا تحریم های حقوق 
بش��ری را علیه افراد و نهادهای ایرانی نیز وضع کرده است. بنابراین، 
ص��رف نفس گفتگو در ای��ن زمینه مثبت بوده و بر س��کوت و قطع 
گفتگو ارجحیت دارد. این مس��ئله هنگامی اهمیت دوچندان می یابد 
که تصویر ارائه ش��ده از ای��ران در یک دهه اخیر در جهان و به ویژه 
نزد ش��هروندان اروپایی مورد توجه قرار داده ش��ود. تصویری که بر 
اس��اس آن، ایران به هیچ عنوان اهل گفتگو و تعامل با جامعه جهانی 
نیس��ت. با توجه ب��ه روند گفتگوهای هس��ته ای و ارائه تصویر واقعی 
ای��ران در این مذاکرات به جامعه جهانی، ت��داوم این روند در قالب 
گفتگوهای حقوق بشری با اروپا ضمن مخدوش کردن بیش از پیش 

تصویر نادرس��ت ایران، می تواند به تثبیت و 
تقوی��ت تصویر مثبت از کش��ورمان )که در 
جریان مذاکرات هسته ای به جهان ارائه شد( 

کمک نماید.
دس��تاورد مهم دیگر در صورت پیشبرد 
این زمین��ه، غیرامنیتی ش��دن  گفتگوه��ا در 
مباحث حقوق بش��ری ای��ران خواهد بود. با 
اینکه حقوق بش��ر اساساً یک مسئله فرهنگی 
و حقوق��ی اس��ت، ب��ا تبلیغات و فش��ارهای 
مختل��ف اروپا و آمری��کا در این س��الها به 
نوعی تبدیل به یک موضوع سیاسی و امنیتی 
در رابطه با کش��ورمان ش��ده، به گونه ای که 
تحریم ه��ای اقتصادی را نیز به دنبال داش��ته 
است. گفتگو این فرصت را برای جمهوری 
اسالمی ایران فراهم می کند تا مسائل حقوق 
بش��ری را از قالب سیاسی خارج کرده و آن 
را در چارچوب حقوقی و فرهنگی قرار دهد 
و بدی��ن ترتیب گفتگ��وی متقابل حقوقی- 
فرهنگی با اروپا را جایگزین جریان سیاسی 

و یک طرفه کنونی سازد.

تسریع در توسعه روابط با اروپا
جمهوری اس��المی ای��ران و اتحادیه اروپا 
ب��رای گس��ترش رواب��ط، تمایل  هم��واره 
و تالش داش��ته اند ام��ا موان��ع مختلفی در 
مقاطع گوناگون بر س��ر راه گس��ترش این 
روابط وجود داشته است. یکی از مهمترین 
موانعی که همیش��ه بر رواب��ط ایران و اروپا 
س��ایه افکنده، موضوع حقوق بش��ر است. 
این در حالی است که دولت فعلی از همان 
آغ��از، توجه ویژه ای به گس��ترش روابط با 
اروپا داشته و اتحادیه اروپا نیز به ویژه پس 
از برجام خواس��تار تقوی��ت روابط با ایران 
بوده اس��ت و تالش ها و اقدامات زیادی نیز 
در ای��ن زمینه صورت گرفته اس��ت. با این 

گفتگوهای حقوق بشری با 
اروپا و فرصت های پیش رو
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حال مس��ئله حقوق بش��ر با توجه به فضای 
موجود در سال های گذشته و انتقادات تند 
و تحریم های اتحادیه اروپا در این زمینه، به 
مثابه مانع مهمی در این راه به شمار می آید 
که روند گس��ترش رواب��ط را کند کرده و 
مؤثربودن این روابط را تحت الش��عاع قرار 
داده اس��ت به گونه ای ک��ه نمی توان بدون 
پرداختن به مسئله حقوق بشر به توسعه سطح 
روابط ای��ران و اروپا امی��دوار بود. در این 
میان نکته مهم آن اس��ت که برخالف دهه 
1990 موضوعات حقوق بشری مطرح شده 
از س��وی اتحادیه اروپا بیش��تر از قبل، قابل 
گفتگو بوده و عمدتاً ناش��ی از س��وء تفاهم 
و یا اطالعات غلط و بی اساس��ی اس��ت که 
گفتگو درباره آنها، امکان رفع نگرانی ها و 
حساس��یت های اروپا در این زمینه را تسهیل 
می کن��د. ب��ه طور کل��ی، در ح��ال حاضر 
انتق��ادات اتحادیه اروپا نس��بت به وضعیت 
حقوق بشر در ایران در چند محور متمرکز 
است: ش��کنجه و مجازات هایی مانند اعدام 
و سنگس��ار، نقض حقوق ک��ودکان، نقض 
حق��وق اقلیت ه��ا و نبود آزادی سیاس��ی و 
اجتماعی برای شهروندان و فعاالن سیاسی. 
بر این اس��اس آنچه حقوق بشر را تبدیل به 
مس��ئله در روابط ایران و اروپا کرده اس��ت 
بیش از هم��ه به تف��اوت ادراک دو طرف 
از موضوع��ات بازمی گردد. اگرچه این امر 
در ذات خود، مشکل س��از بوده اما گفتگو 
می تواند فرصت مناس��بی برای نزدیکی این 
ادراک ه��ای متف��اوت برای طرفی��ن ایجاد 
کن��د. همچنین تجربه چه��ار دور گفتگوی 
حقوق بش��ری در گذش��ته به کارشناسان و 
مقامات زیربط دوط��رف این امکان را داد 
تا با دیدگاه های طرف مقابل آش��نا شوند و 
متغیرهای فرهنگ��ی و حقوقی تأثیرگذار بر 

این اختالفات را شناس��ایی کنند. از ای��ن رو تداوم گفتگو می تواند 
به تقویت درک متقابل و رفع س��وء تفاهمات کمک کند.

تضعیف و بی اعتبارکردن تبلیغات جریان های معاند نظام 
بخ��ش زیادی از گروه ه��ای معاند جمهوری اس��المی ایران چه به 
صورت فردی و چه س��ازمانی در اروپا مستقر هستند و با استفاده از 
فضای مساعد کشورهای اروپایی و در پوشش قوانین و آزادی های 
موجود در این کش��ورها به فعالیت و تبلیغ علیه جمهوری اس��المی 
ای��ران ادام��ه می دهند. ای��ن در حالی اس��ت که گروه ه��ا، افراد و 
رس��انه های منتس��ب به آنان از مهمترین بازیگ��ران در زمینه اعمال 
فش��ارهای حقوق بش��ری ب��ه ایران و در س��طحی کالن ت��ر پروژه 
ایران هراس��ی بوده اند. در ش��رایط فقدان رابطه و گفتگوی مستقیم 
حقوق بش��ری بین ای��ران و اتحادیه اروپا، این گروه ه��ا و اخبار و 
اطالع��ات ادعایی آن��ان، منبع و مبن��ای رویکرد اتحادی��ه اروپا به 
وضعیت حقوق بش��ر در ایران قرار می گیرد. در حالیکه اگر گفتگو 
و ارتباط حقوق بشری بین ایران و اتحادیه اروپا در سطوح مختلف 
سیاس��ی، علمی، دانش��گاهی و حتی نهادهای مذهبی افزایش یابد، 
می��زان نفوذ و تأثیرگ��ذاری این گروه ها در مواضع حقوق بش��ری 
نس��بت به ایران کاه��ش یافته و جایگاه آنها در ن��زد اتحادیه اروپا، 

تنزل آشکاری پیدا خواهد کرد.

گفتمان حقوق بشری فقه اسالمی- شیعی و پویایی های آن
یکی از انتقادات دائمی اروپایی ها نس��بت به ایران این اس��ت که با 
وجود مذاکرات و گفتگوهای فراوان، جمهوری اسالمی در عمل، 
اقدام خاصی در زمینه حقوق بش��ر انجام نداده اس��ت. بر این اساس 
در س��ال ۲00۴ در حالیکه دور چهارم گفتگوهای حقوق بشری در 
جری��ان بود، اتحادیه اروپ��ا در یک بیانیه ش��دیدالحن، ایران را به 
نقض گس��ترده حقوق بشر و عدم پیشرفت در این زمینه متهم کرد. 
این در حالی است که واقعیت موجود خالف این ادعا بوده است و 
جمهوری اسالمی ایران می تواند از طریق گفتگو، تحوالت حقوقی 
و نهادی خود را در زمینه حقوق بش��ر طی این س��الها اثبات نماید؛ 
تحوالتی که بیش از آنکه نتیجه فش��ار بیرونی باش��د، عمدتاً ناشی 
از مس��ائل داخلی بوده که پویایی های فقه ش��یعی و نظام حکومتی 
جمهوری اس��المی آن را امکان پذیر س��اخته است. به عنوان مثال، 
ش��کل گیری کمیس��یون حقوق بشر اس��المی، کمیته حقوق بشر در 
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مجلس ش��ورای اسالمی، دپارتمان حقوق بشر در وزارت خارجه و 
ستاد حقوق بش��ر قوه قضائیه در دو دهه گذشته از مهترین مصادیق 
پیش��رفت ایران در زمینه حقوق بشر بوده است. عالوه بر این، مواد 
و قواعد حقوقی و عرفی در ایران طی این س��الها روزبه روز انطباق 
بیشتری با معیارهایی حقوق بشری پیدا کرده است و قوانین موجود 
در کش��ور حاکی از این اس��ت که اش��تراکات زیادی بین رویکرد 
ای��ران و رویکرد اروپایی به حقوق بش��ر وجود دارد ) اصول 3، ۶، 
7، 19، 1۴، ۲3، ۲۶،3۲، ۲7،37 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی 
ای��ران(. با وجود اصالح��ات و تحوالت س��ازنده در نظام حقوقی 
کش��ور، هجمه ها و تبلیغات گسترده باعث ش��ده تا نظام حقوقی و 
سیاس��ی- اجتماعی ایران به عنوان یک نظام ایس��تا و خشن معرفی 
ش��ود که هیچ گونه تناسبی با واقعیت های امروز داخلی و بین المللی 
ندارد. گفتگو با اروپا این امکان را فراهم می س��ازد تا ضمن ارائه و 
توضیح موارد این تغییرات، درک روشنی در بین مقامات نهادهای 
اروپایی درباره فقه ش��یعی- اسالمی و گفتمان حقوق بشری مندرج 
در آن ایج��اد کرد و نش��ان داد که نظام فقهی جمهوری اس��المی 
در ذات خ��ود تضادی با حقوق بش��ر ندارد، هرچند ممکن اس��ت 
در برخ��ی معیارها و مصادی��ق، تفاوت هایی با مدل غربی و اروپایی 

حقوق بشر داشته باشد. 

نتیجه گیری
نفس گفتگوی حقوق بشری با اروپا مطلوب است و حداقل به محض 
ش��روع این گفتگوها فش��ار بر ایران در این زمینه کاهش می یابد اما 
دستاوردها و دورنمای بلندمدت آن بستگی به عزم جدی و آمادگی 
ای��ران برای این گفتگوها دارد. از این رو درباره راهبرد ایران در این 

زمینه چند نکته حائز اهمیت است. 
نخس��ت اینکه ای��ن گفتگوها باید با مدیری��ت و هدایت وزارت 
خارج��ه و دیپلمات های مجرب در این حوزه صورت بگیرد. بدیهی 
اس��ت که کارشناس��ان قوه قضائیه الزاماً بای��د در ترکیب تیم ایرانی 
حضور داشته باش��ند، اما هدایت این روند باید به عهده نهاد وزارت 
خارجه باش��د. این الگ��وی مذاکراتی امروزه تبدی��ل به یک الگوی 
جهانی ش��ده است و کش��ورهای مختلف حتی مذاکرات بین المللی 
مربوط به محیط زیست خود را با مدیریت و هدایت وزارت خارجه 
و با اس��تفاده از کارشناسان محیط زیس��ت تحت هدایت دیپلمات ها 
انجام می دهند. جمهوری اسالمی این الگو را درباره برجام پیاده کرد 

که نقش زیادی در به ثمر رسیدن مذاکرات 
داشت. در این مذاکرات کارشناسان سازمان 
ان��رژی اتم��ی تح��ت هدای��ت و مدیریت 
وزارت خارج��ه مباحث فنی را مطرح کرده 
و از مناف��ع ایران دف��اع می کردند. این الگو 
می توان��د درباره مذاکرات حقوق بش��ری با 
اروپا نیز نتیجه بخش باش��د، به ویژه با توجه 
به رویکرد مثبت و مس��اعدی که کشورهای 
اروپایی در فضای کنونی نس��بت به وزارت 

خارجه دارند.
نکت��ه دوم اینک��ه عنوان ای��ن روند باید 
گفتگو1 باش��د نه مذاک��ره۲؛ زیرا هرکدام از 
این مفاهیم بار سیاس��ی و حقوقی مختص به 
خود را دارد. پذیرش عنوان مذاکره از سوی 
ایران به معنای پذیرش دخالت اروپا در امور 
داخلی ایران و مس��ائل حقوق بشری است، 
ام��ا گفتگو ضمن اینکه مان��ع از این مداخله 
می ش��ود، جریان یک طرفه را تبدیل به یک 
روند متقابل کرده که در ضمن آن ایران نیز 
می تواند مواضع و انتقادات خود را نسبت به 
اروپا بیان کند. از این رو تفهیم وترسیم مرز 
حقوق بش��ر و مداخله در امور داخلی ایران 
باید یک��ی از پایه های اساس��ی گفتگوهای 

حقوق بشری با اتحادیه اروپا به شمار آید.

1. Dialogue
2. Negotiation
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