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چکیده
موضوع حقوق بشر ب عنوان یکی از هنجارهای مورد پذیر

نزد اتحادیت

اروپا ب شمار رفه ک رعایت آن ب عنوان یکی از پیششرط های اتحادیت
برای تعمی روابط با طرف ثالث مورد تاکیتد قرارمتیگیترد از ایتن منظتر
اتحادی اروپا رعایت حقوق بشر را ب عنوان پتیششترط تعمیت روابتط و
انعقاد قرارداد  TCAبا ایران قرارداد است ب عبارتی اتحادی اروپا خواسهار
آن است ک میان رعایت حقوق بشر در ایران و افزایش روابتط تجتاری بتا
این کشور ،ی

رابو مسهقیم برقرار کنتد لتذا ایتن پتژوهش ستعی دارد

رابو میان این دو مهغیر (حقوق بشتر و روابتط تجتاری) در روابتط میتان
ایران و اتحادی اروپا را در س دور تتاریخی ریاستت جمهتوری هاشتمی،
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خاتمی و احمدینژاد بررسی کند سئوال اصلی پژوهش این است مستئل
حقوق بشر در ایران چ تاثیری بر روابط تجاری میان ایران و اتحادی اروپا
دارد؟ با توج ب آمتار تجتارت میتان ایتران و اتحادیت اروپتا در ست دور
تاریخی مورد بررسی ،فرضی اصلی چنین است مستئل حقتوق بشتر نتزد
اتحادی اروپا بیشهر ب عنوان ابتزاری جهتت رستیدن بت اهتداف سیاستی
دربار ایران مور است بت عبتارتی بترخالف آنچت اتحادیت اروپتا ادعتا
میکند ،حقوق بشر رابو ای مسهقیم با روابط اقهصادی برای این اتحادیت
ندارد یافه های پژوهش نشان میدهد در برخی دور ها ک حقوق بشتر از
دیدگا اتحادی اروپا نقض شد است ،اتفاقا روابتط تجتاری میتان ایتران و
اتحادی اروپا افزایش یافه و برعکس

واژههای کلیدی ایتران ،اتحادیت اروپتا ،حقتوق بشتر ،روابتط اقهصتادی،
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واردات ،صادرات

مقدمه
به اعتقاد بسیاری از کارشناسا  ،اتحادیه اروپاا بار پایاه اصال آزادی ،دموکراسا ،
احتراه به حقوق بشر و حاکمیت قانو بنا شد است .سه دهه بعاد از معاهاد ره،
اتحادیه اروپا در زمینه گنجاند حقوق بشر در سیاست خارج خاود نیاا اقادام
مهم انجاه داد و این موضوع با امضای معاهد اتحادیه اروپا در ناوامبر  ،1993وارد
مرحله اجرای شد .این معاهد یک از اهداف سیاست خارج و امنیتا مشاترک
را توسااعه و تحکاایم دموکراس ا  ،حاکمیاات قااانو و احتااراه بااه حقااوق بشاار و
آزادیهای اساس م داند .لاا به نظار ما رساد حقاوق بشار در هار دو سیاسات
همچنین از اوایل دهه  90میالدی ،جامعه (اتحادیه) اروپاای در موافقاتناماههاای
همکاری و تجار

دوجانبهاش با کشورهای ثالث و موافقاتناماههاای مشاارکت،

بندهای حقوق بشری را نیا گنجاند اسات (

Declaration Concerning Human Rights,

 .)28/29 June 1991براساس الگوی ارایه شد از سوی شورای وزیارا مصاوب ماا
م  ،1995رعایت حقوق بشر و اصول دموکراتیک ،محور سیاستهاای داخلا و
خارج طرفهای قرارداد و بخش اساس هار موافقاتناماه باا کشاورهای ثالاث
خواهد بود .عالو بر این ،معاهد آمسترداه که از اول م سال  1997اجرای شاد
است ،سازوکاری را برای تحریم کشورهای کاه مرتکاب نقاض جادی و مساتمر
حقوق بشر م شوند ،توس کشورهای عضو اتحادیه اروپای برقارار کارد اسات.
این سازوکار توس معاهد نی

که در دساامبر  2000منعقاد شاد ،بایش از پایش

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

خارج و داخل اتحادیه اروپا نقش مهم را ایذاا ما نمایاد

(2000: 156

.)Alston,

مستحکم شد (گلشنپژو و خطیب .)45-44 :1386 ،
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از سوی دیگر ،پ

از روی کار آمد هاشام رفسانجان باه عناوا ریای

جمهور ایرا و پایا جنگ اول خلیج فارس ،رواب ایرا و اتحادیاه اروپاا رو باه
بهبودی گااشت .در این بین گذتوگوهاای باین دوطارف شاکل گرفات کاه باه
گذتوگوهای انتقادی مشهور است .در این گذتوگوهاا موضاوع رعایات حقاوق
بشر هموار به عنوا یک از موضوعا

اساس مورد بحث بود است .حت پا

از روی کار آمد خاتم و تبدیل گذتوگوهای انتقادی به گذتوگوهاای ساازند
و فراگیر ،موضوع حقوق بشر و رعایت آ از سوی ایرا هموار از مسایل چاالش
برانگیا میاا دوطارف باود ،تاا جاای کاه در ایان مقطاع ،اتحادیاه اروپاا تاداوه
گذت وگوها و تعمیق رواب اقتصادی میا اتحادیه و ایرا را مناو باه رعایات و
حذظ حقوق بشر از سوی ایرا کرد.
با روی کار آمد احمدینژاد و چرخش سیاست خاارج ایارا از اروپاا باه
امریکای التین ،رواب سیاس میا ایرا و اتحادیه اروپا کاهش یافت .با این حاال
در این دور نیا مسئله حقوق بشر در ایرا هموار مورد تاکید و اعترا

اتحادیاه

اروپا بود .این که متغیر حقوق بشر چه تاثیری در رواب تجااری ایارا و اتحادیاه
اروپا داشته است ،موضوع این پژوهش را شکل م دهاد .لااا سائوال اصال ایان
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پژوهش این است :مسئله حقوق بشر در ایرا چه تاثیری بر روابا تجااری میاا
ایرا و اتحادیه اروپا دارد با توجه به آمار تجار

میا ایرا و اتحادیاه اروپاا در

سه دور تاریخ مورد بررس  ،فرضیه اصل چنین است :مسئله حقاوق بشار نااد
اتحادیه اروپا بیشتر به عنوا ابااری جهت رسید به اهداف سیاس درباار ایارا
مطر است .به عبارت مسئله حقوق بشر ناد اتحادیه اروپا بیش از آنکاه مسائلهای
هنجاری باشد ،ابااری جهت رسید به اهداف سیاس است .تاکنو پاژوهشهاای
مختلذ دربار رواب ایرا و اتحادیه اروپا صور

گرفته است که به طور خااص

به نقش متغیر حقوق بشر در رواب ایرا و اتحادیه اروپا پرداختهاند .برخ از آنهاا
قایل به محوریت منافع اقتصادی و سیاس اتحادیه اروپا نسبت به حقوق بشر باود
و معتقدند حقوق بشر در سیاست های اتحادیه اروپا عمدتا نقش اباااری و حاشایه
ای دارد )( ،(Struwe, 1998: 31-32عباس  ،1392 ،الوندی و کیان  .)1393 ،اما برخا
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دیگر به محوریت حقوق بشر در سیاست های اتحادیه اروپا امعا کرد و معتقدناد
از دهه نود میالدی ،سیاست هماهنگ حقوق بشری در اروپاا ظهاور یافات و ایان
اصل چنا که در بیانیه وزرای خارجه در  1996مطر شد ،به عنوا فاکتور اصال
رواب خارج اتحادیه اروپا درآمد است

(2016: 53

 .)Velluti,با این حال هیچیاک

از پژوهشهای که از آنها ناه برد شد ،به طور خاص به موضوع پاژوهش حاضار
نم پردازند .به جا تحقیق استرو که به صور
طرفین به صور

حاشیهای به مسئله رواب اقتصاادی

کم م پردازد ،سایر پژوهش ها عمدتا کیذ هستند .لاا پژوهش

حاضر از این منظر که میا مسئله حقوق بشر و رواب تجاری میا ایرا و اتحادیه
اروپا پیوند برقرار کرد و ایان نسابت را باا آماار و ارقااه کما سانجید اسات،
پژوهش بکر و جدید شمرد م شود .رویکرد این پاژوهش توصایذ  -تحلیلا ،
روش آ مقایسهای و شیو گردآوری داد ها کتابخانهای است .سازمانده پژوهش
چنین است که ابتدا به اهمیت رواب طرفین م پاردازیم ،ساپ

باه سایر تااریخ

رواب ایرا و اتحادیه اروپا اشار و تاثیر حقوق بشر بر رواب تجاری دوطارف در
دور ریاست جمهوری هاشم  ،خاتم و احمدینژاد را بررس خواهیم کرد.

جمهوری اسالم ایرا و اتحادیه اروپا به علت قرارگارفتن در دو حاوز ارزشا ،
فرهنگ و تمدن متذاو  ،فاقد مبان یک رابطه اساتراتژیک هساتند ،اماا جایگاا
اتحادیااه در نظاااه بااینالملل ا و نقااش و جایگااا منطقااهای و راهبااردی ایاارا ،
ضرور های متقابل را برای برقراری یک رابطه تقویت شد میا طرفین به وجود
م آورد .جمهوری اسالم ایرا از نظر راهبردی در مرکا مخایر انرژی جها واقع
است و طوالن ترین سواحل را با حوز منابع انرژی در دریای خار دارد .همچناین
از نظر موقعیت مرکای ،به دلیل واقع شاد در باین دو قاار آسایا و اروپاا و نیاا
قرارگرفتن در میا کشورهای آسیای مرکای و حوز قذقاز در شمال و کشاورهای
حوز خلیج فارس در جنوب و واقع شد در قلب  75درصد مجموع مخایر نذات
و گاز و انرژی ،موقعیت ب نظیاری در حمالونقال کااال و ترانایات انارژی دارد.
اتحادیه اروپا هموار تالش کرد است که از طریق تعمیق رواب خاود باا ایارا و
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 .1اهمیت رابطه ایران و اتحادیه اروپا
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برخ دیگر از کشورهای منطقه ،حضور و نذوم خود را در کل منطقه افاایش دهد.
بنابراین تنظیم رواب با ایرا اهمیت اساس برای اتحادیه دارد .در مقابل رابطاه باا
اتحادیه اروپا نیا همیشه برای ایرا دارای اهمیات باود اسات .کشاورهای عضاو
اتحادیه اروپا در میا کشورهای ثروتمند ،صنعت و پیشرفته جهاا قراردارناد و از
نذوم بااالی در برخا مجاامع سیاسا همچاو شاورای امنیات و ساازما هاای
اقتصادی و پول همچو صندوق بینالملل پول ،بانک جهان و ساازما تجاار
جهان برخوردار هستند .همچنین اتحادیه اروپا هموار به لحاظ انتقال تکنولاوژی،
ساارمایهگااااری خااارج و دادوسااتد بازرگااان از جایگااا مهما در ناااد ایاارا
برخوردار بود است .همچنین ایان اتحادیاه ما تواناد باا توجاه باه کشامکش و
خصومت سیاس میا ایرا و امریکا ،نقش مهم در تعدیل فشارهای باینالمللا
علیه ایرا داشته باشد (عباس اشلق .)243-235 :1388 ،
 .2روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوره ریاست جمهوری هاشمی
با رحلت اماه خمین (ر ) و انتخاب ریی
دور انتخابا

جمهور وقت به سمت رهبری ،پنجماین

ریاست جمهوری ایرا یک ما و نیم زودتر از موعد مقرر برگاار و
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اکبر هاشم رفسنجان به عنوا ریی

جمهور جدید انتخاب شد .با آغاز ریاسات

جمهوری هاشم  ،تالش برای نوسازی سیاست خارج ایرا آغااز شاد .در ایان
دور اگرچه جمهوری اسالم از جنبشهای اسالم حمایت م کرد؛ اماا اولویات
اصل آ صدور انقالب نبود« .هاشم با توجه به مقتضیا

پا

از جناگ ،چهاار

هاادف ویااژ را دنبااال م ا کاارد -1 :بااه اناااوای سیاس ا ایاارا پایااا دهااد-2 ،
سرمایهگااری خارج به ایرا جاب کند -3 ،نگا غرب به ایرا را تغییار دهاد و
 -4تسلیحا
ضرور

مدر نظام بدست آورد» (سامان .)40 :1383 ،
بازسازی ویرانه هاای ناشا از جناگ ،ایارا را مجباور سااخت تاا

رویکرد خود به نظاه بینالملال را از تقابالگرایا باه تعامالگرایا تغییار دهاد.
بدین ترتیب پ

از بهبود رواب در اول آمر  ،1369وزیر اماور خارجاه ایرلناد باه

عنوا اولین مقاه بلندپایه جامعه اروپا از ایرا بازدید رسام باه عمال آورد .ایان
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سذر آغازگر تبادلنظر مقاما

دو طرف تلقا شاد ،اماا توساعه مناسابا

باا ساذر

وزیرا امور خارجه سه کشور هلناد ،لوکاامباور

و ایتالیاا باه تهارا باه عناوا

روسای گاشته ،حال و آیند جامعه اروپا (تروییکا) ،در  15فروردین  1370شاروع
شد که ط آ آمادگ اتحادیه برای گسترش رواب سیاسا و اقتصاادی اروپاا باا
ایرا اعاله شد (.)Hatamzadeh and Samoudi, 2012: 155
باید توجه داشت که پ

از آزادساازی کویات در جناگ اول خلایج فاارس،

کشورهای عضو اتحادیه اروپا که نقش زیادی در آزادسازی کویت به آنهاا واگااار
نشد بود و به خوب از فقدا پایگا الزه در کشورهای حوز خلیج فارس پ
جنگ و مشکال

از

تامین انرژی مورد نیاز خود آگا بودند ،لاوه عادیسازی روابا

خود با ایرا که به عنوا تنها کشور مهم صادرکنند نذت در منطقاه توانساته باود
خارج از سیطر کنترل امریکا باق بماند را احسااس کردناد .بادین لحااظ سارا
دوازد کشور اتحادیه اروپا در پایا اجالس ادینبور

در انگلساتا کاه در تااریخ

 11و  12دسامبر  1992برگاار شد ،بیانیهای دربار رواب با ایرا صادر کردناد کاه
در آ شورای اروپا با توجه به اهمیت فراوا رواب  ،اعتقاد خود را به لااوه حذاظ
گذتوگو با دولت ایرا تایید کرد .این گذتوگو از دیدگا اتحادیه اروپاا ،انتقاادی
از سوی دیگر ،با پایا جنگ تحمیلا دولات هاشام کوشاید باا توجاه باه
نیازهای داخل و همچنین در جهت بازسازی خراب های ناشا از جناگ ،توساعه
اقتصادی ایرا را در قالب برنامههای پنج ساله تداوه دهد .هدف ایان سیاساتهاا،
بازسازی اقتصاد درهم ریخته ،گسترش حوز مشارکت خارج و خصوص ساازی
اقتصاد بود .لاا در راستای خصوص سازی و در جهات گساترش تاوا اقتصاادی
کشور ،نیاز بود که زمینه همواری برای مشارکت سرمایههای خارج فاراهم شاود.
این امر باعث شد که ایرا به سوی اتحادیه اروپا گرایش یابد زیرا اقتصاد ایارا از
دیرباز به اروپا گر خورد بود .اروپا از مهمتارین شارکای تجااری ایارا باود و
صنایع ایرا از نظر تجهیاا  ،لوازه یدک و قطعا

به اروپا وابسته باود .همچناین

صنایع فرسود نذت و گاز ایرا نیاز فوری به سرمایه ،دانش فن و فناوری داشت.
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و در برگیرند نگران های اتحادیه از رفتار ایرا بود (.)European Council, 1992: 96

بدین لحاظ هاشم در پاسخ به بیانیه اتحادیه اروپا که اولین تقاضاای رسام
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برای انجاه گذتوگوهای انتقادی بین ایرا و اروپا بود ،پیام خطاب باه تاکتاک
سرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تاریخ  21فوریه  1993صادر کرد که در آ
بر آمادگ ایرا و تمایل به بحث و تبادلنظر جدی ،صریح و انتقاادی باا اتحادیاه
اروپا تاکید شد بود .بدینترتیب گذتوگوهای انتقادی میا طرفین آغااز شاد کاه
شامل حقوق بشر ،مجازا

مر

سلما رشادی ،مساایل مرباو باه تروریسام و

رفتار سازند در قبال صلح غرب آسیا م شد.
اگرچه از نظر غرب ها دور اول ریاست جمهوری هاشم باه لحااظ رعایات
حقوق بشر یک از تاریکترین دور ها محسوب ما شاد (،)Afshari, 2001, Preface
اما آمارها حاک از آ است که رواب تجاری ایرا و جامعه اقتصادی اروپا در این
دور نسبت به گاشته روند صعودی پیدا کرد است .در حال کاه در ساال 1367
میاا واردا

ایرا از جامعه اقتصادی اروپا  3606میلیو دالر باود ،ایان رقام در

اولین سال ریاست جمهوری هاشام باا  40درصاد رشاد باه  5046میلیاو دالر
افاایش یافت (بانک مرکای ایرا  .)1370 ،این روند صعودی در سالهای بعد نیاا
تداوه یافت .همچنین میاا صادرا

ایرا به جامعه اقتصاادی اروپاا در ایان دور

نیا سیر صعودی داشت ،به طوری که از رقم  532میلیاو دالر در ساال  ،1367باه
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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 1215میلیو دالر در سال  1371ارتقا یافت (بانک مرکای ایارا  .)1378 ،در ایان
دور صادرا

نذت ایرا به اروپا نیا افاایش یافت و در مقابل نیا اروپا جاایگاین

مناسب برای تامین نیازهای صنایع ایرا شد.
میزان واردات ایران ام جامعه اقتصادی اروپا (میلیون دالر)

سال

1368

1369

1370

1371

می ان

5046

8289

14143

14640

منبع :بانک مرکای ایرا  1370 ،و 1378
میزان صادرات ایران به جامعه اقتصادی اروپا (میلیون دالر)

سال

1368

1369

1370

1371

می ان

580.2

690.7

1258.1

1215

منبع :بانک مرکای ایرا  1370 ،و 1378

اما با آغاز دور دوه ریاست جمهاوری هاشام  ،باروز برخا حاوادث واگرایاناه
موجب تیرگ رواب ایرا و اتحادیاه اروپاا شاد« .پیامادهای حکام قتال سالما
رشدی (پافشاری ایرا به اجرای حکم) ،ترور ایرانیا خارج از کشور ،حمایات از
نظام گری در کشورهای عرب و چندین حرکت سرد دیپلماتیک دیگر باا اعضاای
اتحادیه اروپا ،این رواب را رو به بحارا ساوق داد» ( )Halliday, 1994 : 310کاه بار
رواب تجاری میا دو کشور نیا تاثیر گااشت و میااا روابا تجااری را کااهش
داد.
یک از حوادث مهم که بروز آ منجر به قطع رواب ایرا و اتحادیاه اروپاا
شد ،حادثه رستورا میکونوس در سال  1371باود کاه باعاث شاد میااا واردا
ایرا از جامعه اقتصادی اروپا در سال  1372با افت  34درصادی نسابت باه ساال
قبل به  9631میلیو دالر برسد .این میاا در سالهای بعد نیا مرتبا کااهش یافات
به طوری که در آخرین سال ریاست جمهوری هاشم به  5830میلیو دالر رسید.
صادرا

ایرا به جامعه اقتصادی اروپا در این دور نیاا وضاعیت مشاابه داشات.

اگرچه در سال  1373میاا صادرا

ایرا به جامعه اقتصادی اروپا نسبت به ساال

از  1477میلیو دالر در سال  ،1372باه  1053میلیاو دالر در ساال  1375تقلیال
یافته است (بانک مرکای ایرا .)1380 ،
میزان واردات ایران ام جامعه اقتصادی اروپا (میلیون دالر)

سال

1372

1373

1374

1375

می ان

9631

5791

5017

5830

منبع :بانک مرکای ایرا 1380 ،
میزان صادرات ایران به جامعه اقتصادی اروپا (میلیون دالر)

سال

1372

1373

1374

1375

می ان

1477

2054

1287

1053

منبع :بانک مرکای ایرا 1380 ،

با این حال ،در این دور نیا شاهد اقدامات به کل واگرایانه میا ایارا و اتحادیاه

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

قبلش رشدی  39درصدی را تجربه کرد ،اما روند کل کاهش بود به طاوری کاه
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اروپا نیستیم .به طور مثال در حال کاه امریکاا در  18ماه  1372( 1993شمسا )،
سیاست مهار دوجانبه که توس مارتین ایندایک ارایه شد بود را به عنوا سیاست
جدید آ کشور در قبال ایرا و عراق اعاله داشات و از اتحادیاه اروپاا خواسات
برای بهتر اجرا شد این سیاست ،امریکا را همراه نماید ،اما اتحادیه اروپا با ایان
سیاست مخالذت نمود .این در حال است که یک سال پیش از آ  ،حادثه رستورا
میکونوس ایرا را در معر

اتهااه نقاض حقاوق بشار قارارداد باود .همچناین

اتحادیه اروپا مخالذت خود را با تحریم داماتو علیه ایارا کاه در ساال  1996و از
سوی امریکا ارایه شد بود ،اعاله داشت

(2008: 75-78

« .)Drenou,وزیارا اتحادیاه

اروپااا در واکاانش بااه سیاسااتهااای امریکااا علیااه ایارا  ،از امریکااا خواسااتند تااا
سیاست های تجاری خود را که هدفش جلوگیری از سرمایه گااری در ایرا و لیب
است (قانو داماتو یاا ایلساا) ،کناار بگااارد .آنهاا همچناین از مقاماا
خواستار شکایت رسم به سازما تجار
ایاال

اروپاای

جهاان از ساوی اتحادیاه اروپاا علیاه

متحد شدند» (آقای  .)49 :1386 ،لاا این تحریم نه تنهاا باه انااوای ایارا

منجر نشد بلکه بسیاری از کشورهای اروپای روابا اقتصاادی خاود را باا تهارا
افاایش دادند ( .)Bergenäs, 2010: 501سذیر وقت ایرا در آلما معتقد است در ایان
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

دور مسئله حقوق بشر نتوانست باعث رکود فاوقالعااد روابا تجااری ایارا و
اتحادیه اروپا شود؛ چراکه از یکسو مناافع اقتصاادی برخا کشاورهای اروپاای
همچو آلما و فرانسه اهمیت بیشتری از حقوق بشار داشات و از ساوی دیگار،
اتحادیه هموار با وضع تحریمهای تجاری به اساتثنای تحاریمهاای کاه از ساوی
سازما ملل وضع م شد ،مخالذت م کرد

(2008: 197-202

 .)Mousavian,باه هماین

دلیل در سال  ،1995اتحادیه اروپاا باار تارین شاریک تجااری ایارا محساوب
م شد؛ به طوری که  40درصد از کل واردا
بیش از  36درصد از کل صادرا

ایرا از اتحادیه اروپا تاامین شاد و

غیرنذت ایارا نیاا باه مقصاد کشاورهای ایان

اتحادیه بود ( .)Moshaver, 2003: 295البته باید توجه داشت که در این ماوارد اروپاا،
ایرا را به امریکا ترجیح نداد بود ،بلکه براساس آنچه که قبال توضیح دادیم ،پا
از پایا جنگ خلیج فارس و ساقو شاوروی ،اتحادیاه اروپاا مناافع خاود را در
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رقابت با امریکا در بعض موارد م دانست ،هرچند که در اصاول ،اساتراتژیهاا و
سیاستهای کل بین دوطرف اختالف وجود نداشت.
همچنین به نظر م رسید اتحادیه اروپا از تحریمهاای اقتصاادی امریکاا علیاه
ایرا خیل هم ناراض نباشد ،چرا که فشار مضااعف امریکاا ،ایارا را بیشاتر باه
سوی اتحادیه اروپا سوق م داد و در این شرای اتحادیاه اروپاا ما توانسات هام
خواستههای سیاس خود را (که تذاو

زیادی با خواستههای امریکاا نداشات) بار

ایرا تحمیل کند و هم منافع اقتصادی بسیاری را در نباود رقیبا تواناا در حاوز
نذت و بازار ایرا کسب نماید.
به هر روی پ

از صدور حکم دادگا میکونوس در فروردین  ،1376تماام

کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جا یونا ) سذرای خود را از ایارا فراخواندناد.
بدینترتیب گذتوگوهای انتقادی که در هذات دور و از ساال  1372تاا  1375باه
انجاه رسید بود ،قطع و رواب ایرا و اتحادیه اروپا رو به بحرا و تیرگ گاارد.
 .٣روابط ایران و اتحایه اروپا در دوره ریاست جمهوری خاتمی
با پیروزی محمد خاتم در انتخابا

ریاست جمهوری هذتم در دوه خرداد  1376و

وی ،رواب ایرا با اتحادیه اروپا (و در مقیاس وسیعتار باا تماام کشاورهای دنیاا)
وارد مرحله جدیدی شد .سذرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایارا بازگشاتند و
رواب ایرا و اتحادیه اروپا در این زما به بهترین سطح خود در طول سالهای پ
از انقالب رسید .دید و بازدیدهای سیاسا باین ایارا و کشاورهای عضاو اتحادیاه
گرفت و خاتم از آلما  ،ایتالیاا و فرانساه بازدیاد کارد

اروپا در سطو باال صور

( .)Sabet-Saeidi, 2008: 63-65گذتوگوهای انتقادی جای خاود را باه گذاتوگوهاای
سااازند و فراگیاار داد« .گذااتوگوهااای فراگیاار از سااال  1377انجاااه شااد و در آ
عل رغم گسترش موضوعا

مااکر و گذتوگو به موضوعا

غیرسیاس از جملاه

موضوعا

اقتصادی و اجتماع همچو مواد مخدر و مسئله پناهندگا  ،اما همچناا

موضوعا

چهارگانه حقوق بشر ،تروریسم ،سال های کشتار جمع و روناد صالح

غرب آسیا بر موضوعا

دیگر سایه انداخته بود» (.)Posch, 2006: 100

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

انتخاب سیاست تنش زدای به عنوا اصل اول سیاست خارج دولت ایرا از طرف
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در این بین اروپای ها اعاله م کردند که رعایت حقوق بشار از ساوی ایارا
خود با طرفهای ایران ،

برای آنها اهمیت دارد« .خاویر سوالنا در جریا مااکرا

بهبود وضعیت حقوق بشر در ایرا در شکل آزادی بیاا را در کناار ساایر ماوارد،
شر اصل گسترش رواب اتحادیاه اروپاا باا تهارا مکار کارد باود» (موسساه
تحقیقات تدبیر اقتصاد .)74 :1382 ،عل رغم رواب بسیار خوب ایارا و اتحادیاه
اروپا در این دور  ،ما شاهد کاهش سطح رواب تجاری میا طرفین هستیم .عماد
دلیل در اینبار اعترا

اتحادیه دربار نقض حقوق بشر در ایارا باود .براسااس

آمار بانک مرکای ایرا  ،در سال  1376واردا

ایرا از اتحادیه اروپا  5666میلیو

دالر بود کاه در پایاا دور اول ریاسات جمهاوری خااتم ( ،)1379باه 5321
میلیو دالر کاهش پیدا م کند .همچنین صادرا

به اتحادیه اروپاا در ساال 1376

معادل  906میلیو دالر بود که در سال  1379باه  842میلیاو دالر کااهش یافتاه
است (بانک مرکای ایرا  .)1384 ،لاا مشاهد م شاود باا وجاود روابا سیاسا
بهتر ایرا با اتحادیه اروپا در زماا خااتم نسابت باه دور هاشام  ،اماا روابا
تجاری میا طرفین کاهش یافته است.
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397
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میزان واردات ایران ام اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1376

1377

1378

1379

می ان

5666

6233

5147

5321

منبع :بانک مرکای ایرا 1384 ،
میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1376

1377

1378

1379

می ان

906

889

888

842

منبع :بانک مرکای ایرا 1384 ،

اما این شرای در دور دوه ریاست جمهوری خاتم تغییر م کناد .اتحادیاه اروپاا
همکاریهای اقتصادی خود را که تا قبل از آ بدو هیچگونه پیششرط صاور
گرفته بود ،با مسایل سیاسا ماورد نظار خاویش پیوناد زد .ایان موضاوع ناوع
همراه سیاست خارج اتحادیه اروپا با سیاستهاای محدودکنناد امریکاا علیاه

ایرا را به مهن متبادر م سازد .پیشتر رفتار کشورهای اروپاای در برابار ایارا در
حوز اقتصادی با امریکا متذاو

بود .به طوری که تحریمهای اقتصاادی امریکاا را

نادید گرفته و به سرمایهگااری در صنایع نذت و گاز ایرا دست زد بودند.
این چرخش اتحادیه اروپا تا انداز بسیار زیادی ناش از آموز جدید امریکاا
پ

از حادثه  11سپتامبر  2001و نگران اروپاییا از این بابت باود .در ایان میاا

مسئله حقوق بشر از دیدگا اتحادیه اروپا به انداز ای مهم بود که «باه گذتاه آقاای
هاستراپ ،مسئول امور ایرا در کمیسیو اروپا ،شاورای اروپاا از کمیسایو اروپاا
خواسته بود متن تنظیم شد دربار موافقتنامه همکاریهاای اقتصاادی و تجااری
بین ایرا و اتحادیه اروپا با مسایل حقوق بشر در ایارا هماهناگ باشاد» (یااری،
 .)125 :1382کمیسیو اروپا در تاریخ  7فوریه  ،2001در خصوص تنظایم روابا
اتحادیه اروپا با جمهوری اسالم ایرا گاارش منتشار کارد کاه در بخشا از آ
آمد است« :اتحادیه اروپا برای توسعه مناسبا

با ایرا هم دالیال سیاسا و هام

دالیل اقتصادی دارد .در کنار اینها دارای دغدغههای حقوق بشاری نیاا ما باشاد؛
زیرا بر این اعتقاد است که ارتقای سطح دموکراس و احتاراه باه حقاوق بشار باه
(of The European Communities 2001: 6

 .)Commissionدر ایاان دور ماار

زهاارا

کاظم خبرنگار کانادای ایران االصل ،موضوع بود که باعث شاد حاوز حقاوق
بشر در میا موضوعا

چهارگانه موردنظر اروپا تشدید شود و مورد توجه جادی

قرارگیرد.
بدینترتیب گذتوگو دربار حقوق بشر در ایارا  ،در جلساه سارا پارلماا
اروپا در فوریه  ،2001در شهر نی

فرانسه آغاز شد .از سوی دیگر دعو

شورای

وزیارا از کمیساایو باه عنااوا یااک نهااد اجرایا جهاات بررسا پاایشنااوی
دستورالعمل مااکرا
صور

برای یک توافق تجار

و همکاری ( )TCAدر ناوامبر 2001

پایرفت .توافقنامه  ،TCAیک قرارداد غیرترجیح است که کانو توجه آ

بر همکاری مال و اقتصادی و در حوز های مناافع متقابال و آزادساازی تجااری

1

1. Trade Liberlization

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

ایرا کمک خواهد کرد تا شریک باثبا تری در منطقه برای اتحادیاه اروپاا باشاد»
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قراردارد (زاهد طالبیا و حسین  .)68 :1386 ،در  17ژوین  ،2002شورای وزیارا
اتحادیه اروپا موافقت کرد تاا دساتورالعمل کمیسایو بارای انعقااد  TCAرا ماورد
پایرش قراردهاد« ،درحاال کاه در مقدماه توافقناماه  TCAموضاوع حقاوق بشار
گنجاند شد» (فالح  .)104 :1382 ،همچناین شاورا در  21اکتبار  ،2002تصامیم
گرفت که اقداه به پیگیری یک رشته گذتوگو در زمینه حقوق بشر با ایارا کناد.
« بدین ترتیب اتحادیه اروپا با مشرو نمود توافق بر سر گسترش همکااریهاای
اقتصادی و تجاری با ایرا باا موضاوع بهباود وضاعیت حقاوق بشار ،چهاار دور
گذتوگو (از مهر  1381تا خرداد  )1383در ایان زمیناه در تهارا و بروکسال باا
همکاری دولت ایرا تدارک و سامانده نمود .در پایا چهاارمین نشسات بیانیاه
شدیدالحن در رابطه با ادامه نقض حقوق بشر در ایرا صادر شد که نشا م دهد
اتحادیه اروپا پ

از تقریبا دو سال گذتوگو با ایرا دربار وضعیت حقوق بشار،

به این نتیجه رسید که هایچگوناه پیشارفت در ایان زمیناه حاصال نشاد اسات»
(سامان  .)140 :1383 ،شاایا مکار اسات کاه بعاد از حادثاه  11ساپتانبر ،2001
سیاست اتحادیه اروپا به تدریج در زمینه مسایل مانند کنترل برنامه هستهای ایارا ،
ضرور

رعایت حقوق بشر ،عده کارشکن در روند صلح مااکرا

فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

عده حمایت از تروریسم ،با سیاست امریکا هماهنگ شد باود (جعذاری ولادان ،
 .)45 :1382بدین لحاظ «پارلما اتحادیه اروپای در قطعنامه خود مورخ  16نوامبر
 ،2002ضمن لاوه حاف مجازا

اعاداه در ایارا و نگرانا از وضاعیت حقاوق

بشر ،به ایرا هشدار داد که هرگونه موافقتنامه تجاری با ایرا مساتلاه پیشارفت
مسایل حقوق بشری در این کشور است» (اسکندریا .)198 :1383 ،
اما از سال  ،2003مسئله رعایت حقوق بشر به عناوا شار اداماه ماااکرا
اقتصادی ،جای خود را به مسئله پروناد هساتهای داد

( Kaussler, 2008: 269, Posch,

 )2007: 537و در یک حرکت ب سابقه ،وزرای خارجه اتحادیاه اروپاا در  16ژویان
 2003با صدور بیانیهای ،هشدار شدیدی به ایارا دادناد مبنا بار اینکاه انعقااد و
تکمیل معامله قرارداد تجاری ایرا  -اتحادیه اروپاا بساتگ باه تصامیم ایارا در
اجرای فوری و بدو قید و شار پروتکال الحااق دارد
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غرب آسایا و

( Council of the European

 .)Union, 16 June 2003: 24در  21جوالی ،وزرای خارجه اتحادیاه اروپاا بادین امار
اشار داشتند که آنها ممکن است در صورت که ایرا پروتکل الحااق را تاا پااییا
امضا نکند ،گذتوگوهای خود را پیرامو توافقنامه تجاری ،متوقف کنند (

Council

 .)of the European Union, 21 July 2003: 9سرانجاه شورای وزیرا اتحادیه در دسامبر
 ،2003در بروکسل بیانیهای مبن بر توقف مااکرا

مربو به موافقتنامه تجاار

و همکاری تا روشن شد کامل وضعیت اتم ایرا صادر کردند» (ثقذا عاامری،
.)205 :1383
دربار موضع اتحادیه اروپا در قبال ایرا پ
م توا سه دلیل ابراز داشت :نخست آنکه پ

از حاوادث  11ساپتامبر ،2001
از حاوادث  11ساپتامبر ،مسائوال

امریکا به صاراحت باه تهدیاد آ دساته از کشاورهای اروپاای پرداختناد کاه باا
سیاستهای امریکا همراه نم کردند و لاا آنها را محور شارار
بااا تهدیاادا

دوه خواندناد.

و اسااتداللهااای امریکااا ،کشااورهای اروپااای بااه تاادریج نقااش

یکجانبه گرای این کشور را جدی گرفته و منافع خاود را در همساوی و تعقیاب
سیاستهای بینالملل امریکا تعریف کردند .در این راستا در تنظیم رابطه خاود باا
موضوع حقوق بشر ،سال های کشتارجمع  ،تروریسم و صلح غرب آسیا مواضاع
خود را بیش از پیش به امریکاا نادیاک نمودناد (عبدخادای .)528-527 :1389 ،
دوه آنکه اتحادیه اروپا که به علت عده همراه امریکاا در جناگ علیاه عاراق در
سال  ،2003از منافع حاصله پ

از جنگ محروه ماناد باود ،ساع ما نماود باا

همراه و همسوی امریکا در سیاستهای تنبیه علیه ایرا  ،باه ناوع از امریکاا
دلجوی نماید .اما از سوی دیگر ،اتحادیه اروپا مخالف برخورد سخت و نظاام از
سوی امریکا علیه ایرا بود .در حال که تمام کشورهای منطقه تقریباا زیار نذاوم
مستقیم یا غیرمستقیم امریکا بودند (همچو اعراب ،عراق ،افغانساتا و پاکساتا )،
قرارگرفتن ایرا زیر نذوم امریکا ،در راستای منافع اتحادیه اروپا نبود.
بدین لحاظ اتحادیه اروپا با اتخام سیاستهای دوپهلو و کجدار و مریا ،ضمن
راض نگا داشتن امریکا ،از اقداما

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

ایرا  ،مالحظا

امریکا را شدیدا مورد لحااظ قارارداد و باه خصاوص در چهاار

شدید علیه ایرا خودداری کارد و حتا باا
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اعطای مشوق های (که عمدتا اقتصادی باود) ،ساع داشات کماکاا ایارا را در
جانب خود حذظ نماید .از اینرو از یک طرف با قرارداد ایرا در محور شارار
از سوی امریکا مخالذت کرد اما از سوی دیگر ادامه گذتوگوها و تعمیاق روابا
خود با ایرا را مشرو به انجاه تعهدا

از سوی ایرا ما نماود .از یاکساو باا

تعیین ضرب االجل جهت پیوستن ایرا باه کنوانسایو الحااق  ،در جبهاه امریکاا
قرارم گرفت ،اما از سوی دیگر بستههای تشویق مختلف به ایرا پیشانهاد داد و
رواب اقتصادی خود را با ایرا افاایش م داد (الزه به مکر اسات کاه طباق آماار،
رواب اقتصادی ایرا و اتحادیه اروپا در دو سال پایان دولت دوه خااتم نسابت
به سالهای قبل از آ به شد

افاایش یافته است).

به نوع م توا از این رفتار اتحادیه اروپا با عنوا سیاست «چماق و هاویج»
ناه برد

(2012: 71

 )Kaussler,و حت اگر امریکا را هم وارد ایان باازی کنایم ،از آ

م توا به عنوا سیاست «پلی

خوب ،پلی

بد» یاد کارد .اتحادیاه اروپاا ساع

م نمود هم امریکا (که متحد اول و استراتژیکش است) را برای خود حذاظ نمایاد
و هم ایرا را .البته این امر کامال بدیه است که جایگا امریکا نسبت به ایرا ناد
اتحادیااه اروپااا غیرقاباال مقایسااه اساات ،امااا سیاسااتمدار زیاارک آ اساات کااه از
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

کوچکترین فرصتها ،بیشترین بهر ها را برد و در معادال

بینالملل به صور

فعال نقش داشته باشد.
لاا روابا تجااری ایارا و اتحادیاه اروپاا در دور دوه ریاسات جمهاوری
خاتم سیر صعودی به خود م گیارد (باناک مرکاای ایارا  .)1384 ،ایان امار را
م توا ناش از چند عامل دانست -1 :افاایش قیمت نذت و نیا افاایش صاادرا
نذت به اتحادیه از سوی ایرا در سالهای  1383و  1384که باعث افاایش درآماد
ارزی ایرا و در نتیجه افاایش واردا

شد است .البته باید در نظر داشت با اینکاه

قیمت نذت از سال  1380روند صعودی به خود م گیرد ،اما صاادرا

نذات خااه

ایرا به اتحادیه اروپا تا سال  1382که به  10.5درصد م رسد ،روند ناولا خاود
را ادامه م دهد .اما این رقم در سال  ،1383به  25.8درصد افااایش ما یاباد و باا
توجه به افاایش قیمت نذت به  34.61دالر تاثیر بسیار عمد ای در افاایش واردا
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ایرا در این سال داشت .اما این عامل را نما تاوا در  2ساال ابتادای ایان دور
آنچنا دخیل دانست -2 .افاایش تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از  15کشور
به  25کشور در سال  -3 .)1383( 2004افااایش حساسایت در پروناد هساتهای
از حاوادث  11ساپتامبر

ایرا که در نتیجه همگرای بیشتر اتحادیه با امریکاا پا

روی داد .اتحادیه اروپا سع م کرد با در پیش گرفتن سیاست چمااق و هاویج و
داد امتیازهای اقتصادی و پیشنهادهای مختلف (همچو حمایت از پیوستن ایارا
به  WTOو ،)...موضع ایرا را در پروند هستهای معتادلتار نمایاد .چراکاه اروپاا
مخالف برخورد سخت از سوی امریکا با ایرا بود و این امر را به زیا منافع خود
در منطقه م دانست .به همین دلیل ما شاهد افااایش میااا صاادرا

و واردا

و

نیا صدور نذت خاه ایرا به اتحادیاه اروپاا در ساالهاای  1383و  1384هساتیم.
بدینترتیب م توا گذت میاا رواب تجاری ایارا و اتحادیاه اروپاا در ایان دو
سال بیشتر از آنکه ناش از وضاعیت حقاوق بشار در کشاورما باشاد ،ناشا از
معادال

بین الملل و افاایش فشار امریکا بر ایرا دربار موضاوع هساتهای باود

است.
سال

1380

1381

1382

1383

می ان

6558

9097

10837

14649

(منبع :بانک مرکای ایرا )1384 ،
میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1380

1381

1382

1383

می ان

760

701

817

1162

(منبع :بانک مرکای ایرا )1384 ،

 .4روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد
در حال که موضوع هستهای باعث سردی رواب میا ایرا و اتحادیه اروپاا شاد

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

میزان واردات ایران ام اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

بود ،با روی کار آمد احمدینژاد ،سطح رواب میا طرفین بیش از پایش کااهش

یافت .دولت نهم در برابر غرب سیاست تقابل در پیش گرفت؛ چراکه معتقاد باود 95

غرب در پ تنشزدای و همزیست با جمهوری اساالم نیسات ،بلکاه در صادد
تسلیم و تحکیم خواستههای خود به ایرا است .احمدیناژاد مناسابا

حااکم بار

نظاه بینالملل را ناعادالنه و نابرابر م دانست و به دنبال بار هام زد آ باود .باه
همین دلیل سیاست خارج ایرا در این دور به سمت رادیکالیسم اساالم دهاه
 1980سوق یافت .این نوع سیاسات خاارج باه افااایش تانشهاای منطقاهای و
بینالملل انجامید ) .(Gasiorowski, 2007: 125-130همچنین سیاست خاارج دولات
نهم عمدتا به کشورهای امریکای التین توجه داشت و از گسترش رابطه با اتحادیه
اروپا استقبال نم کرد .به همین دلیل تباادل و رفاتوآمادهای دیپلماتیاک در ایان
دور به حداقل خود رسید .از سوی دیگر مواضاع هساتهای دولات جدیاد عماال
باعث اعترا

و دوری سردمدارا اتحادیه از ایرا شد؛ چنانکه اتحادیاه اروپاا در

ژوین  ،2008اعاله کرد تا زمان که ایارا باه شاذافیت و اعتمادساازی در برناماه
هستهای خود دست ناند ،از برقراری رواب گسترد با آ خودداری خواهاد کارد
(خالوزاد و افضل .)21 -20 :1390 ،
همچنین در این دور مناسبا

ایرا و اتحادیه در زمینه حقوق بشر تیر و تار

بود .اتحادیه معتقد بود ایرا به میثاقنامهها و کنوانسیو های حقوق بشری احتاراه
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

نم گاارد .لاا اتحادیه در موقعیت های مختلف ،نظرا

خود در ایان خصاوص را

به ویژ از طریق پارلما اروپا ابراز م کرد .اتحادیه اروپا در قطعنامههاای مختلاف
مدع نقض حقوق بشر در ایرا شد و اقدامات از جمله تحریم برخ از مقاماا
و مسئولین را به همین دلیل در پیش گرفت (گلشنپژو .)61-60 :1390 ،
اما با آنکه اتحادیه اروپا در این دور نسبت باه نقاض حقاوق بشار در ایارا
اعتراضا

زیادی داشت ،اما ما شاهد هستیم رواب تجااری میاا طارفین ناه تنهاا

کاهش نیافته بلکه به لحاظ ارزش افاایش نیا یافته است .طبق آماار باناک مرکاای
ایرا  ،میاا واردا

(غیرنذت ) ایرا از اتحادیاه اروپاا در نخساتین ساال ریاسات

جمهوری احمدی نژاد ( ،)1384نسبت به ساال قبال بایش از هذات درصاد رشاد
داشته و میاا صادرا

(غیرنذت ) باه اتحادیاه اروپاا در هماین ماد

درصد افاایش یافته است (بانک مرکای ایارا  .)1388 ،اگرچاه مباادال
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حادود 12
تجااری

ایرا با اتحادیه اروپاا در ایان دور (باه خصاوص واردا

ایارا از اتحادیاه) باا

نوسانات همرا است ،اما در مجموع میاا آ نسبت به دور های قبل بیشتر است.
میزان واردات ایران ام اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1384

1385

1386

1387

می ان

15752

14534

15184

16216

منبع :بانک مرکای ایرا 1388 ،
میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1384

1385

1386

1387

می ان

1301

1726

1921

1845

منبع :بانک مرکای ایرا 1388 ،

حت اگر میاا مبادال

تجاری ایرا و اتحادیه اروپا را باا احتسااب نذات مادنظر

قااراردهیم )1(،باااز هاام شاااهد رونااد افاایشاا در دور اول ریاساات جمهااوری
احمدینژاد نسبت به دور های قبل خواهیم باود (.)International Trade Centre, 2016
البته تردیدی نیست که مهم ترین علت این موضوع را م تاوا در افااایش قیمات
دولت سازندگ  16.5دالر و در دورا اصالحا

 22دالر باود؛ باا آغااز ریاسات

جمهوری احمدی نژاد قیمت نذت رشد صعودی خود را با شیب زیادی ادامه داد و
تا  110دالر هم پیش رفت .متوس قیمت نذت ایرا در این دورا  78دالر بود که
مسلما در میاا مبادال

تجاری ایرا (چاه باه لحااظ صاادرا

کاه عماد تارین

محصول صادرات ایرا نذت محسوب م شود و چه به لحاظ واردا

که با توجاه

به انبو دالرهای نذت دست دولت را باز کرد بود) ،تاثیرگاار باود .هماانطور کاه
مالحظه م شود ،در دور نخست ریاست جمهاوری احمادیناژاد میااا مباادال
تجاری نذت و غیرنذت ایرا با اتحادیه اروپا نسبت به دور دوه ریاست جمهاوری
خاتم با افاایش مواجه شد است.

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

نذت در این سال ها دانست .در حال کاه متوسا قیمات نذات در زماا فعالیات
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میزان مبادالت (نفتی و غیرنفتی) ایران و اتحادیه اروپا (هزار دالر) (دوره خاتمی)

سال

2001

2002

2003

2004

صادرات به اتحادیه

6.043.762

4.999.258

7.080.536

9.101.189

واردات از اتحادیه

6.871.521

8.278.019

11.380.149

14.765.809

)(International Trade Centre, 2016

میزان مبادالت (نفتی و غیرنفتی) ایران و اتحادیه اروپا (هزار دالر) (دوره احمدی نژاد)

سال

2005

2006

2007

2008

صادرات به اتحادیه

12.758.258

15.907.517

17.158.071

20.499.999

واردات از اتحادیه

15.913.843

14.152.541

13.798.933

16.550.561

)(International Trade Centre, 2016

اما دور دوه ریاست جمهوری احمادیناژاد و باه خصاوص دو ساال پایاان کاه
مصادف با تشدید تحریمهای هستهای علیه ایرا بود ،میاا مبادال

تجااری میاا

ایرا و اتحادیه اروپا رو به کاهش م گاارد؛ به طاوری کاه در پایاا ساال 1391
میاا صادرا

ایرا به اتحادیه اروپا با حدود  17درصد کاهش نسابت باه اولاین

سال ریاست جمهوری احمدیناژاد ،باه رقام  1081میلیاو دالر و میااا واردا
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ایرا از اتحادیه اروپا با  35درصد کاهش نسبت باه ساال  ،1384باه رقام 10113
میلیو دالر م رسد (بانک مرکای ایرا  .)1392 ،این کاهش مباادال
اتحادیه اروپا بلکه در کل مبادال

ناه تنهاا باا

تجاری ایرا در این دور رخ داد که هماانطور

که گذته شد ،علت اصل آ تشادید تحاریمهاای شاورای امنیات و تحاریمهاای
یکجانبه امریکا علیه ایرا به دلیل برنامه هستهای کشورما بود است.
میزان واردات ایران ام اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1388

1389

1390

1391

می ان

14220

13868

12435

10113

منبع :بانک مرکای ایرا 1392 ،

میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا (میلیون دالر)

سال

1388

1389

1390

1391

می ان

2024

1954

1611

1081

منبع :بانک مرکای ایرا 1392 ،

در آمار خارج که نذت نیاا لحااظ شاد اسات ،در دور دوه ریاسات جمهاوری
احمدینژاد ،میاا مبادال

با اتحادیه اروپا از سال آخر رو به کاهش م گاارد کاه

همانطور که گذته شد به دلیل آغاز تشدید تحریمهای هستهای علیه ایارا از ساال
 91بود .همچنین در سال  2009نیا باه دلیال بحارا ماال و رکاود اقتصاادی در
جها  ،به طور طبیع از سطح مباالد

تجاری طرفین کاسته شد بود.

میزان مبادالت (نفتی و غیرنفتی) ایران و اتحادیه اروپا (هزار دالر)

سال

2009

2010

2011

2012

صادرات به اتحادیه

11.947.327

18.073.307

22.776.312

7.378.740

واردات از اتحادیه

14.379.974

14.926.153

14.603.487

9.454.154

)(International Trade Centre, 2016

عل رغم نقض حقوق بشر از دیدگا اروپا اما رواب تجاری دوطرف رو به افاایش
م رود و در دور دوه ریاست جمهوری ایشا  ،نه به دلیل متغیر حقوق بشر ،بلکاه
به دلیل تحریمهای فلاجکنناد هساتهای از ساطح روابا تجااری طارفین کاساته
م شود.
نتیجهگیری
مسئله حقوق بشر هموار به عنوا یک از مسایل چالشبرانگیا در رواب ایارا و
اتحادیه اروپا در طول سه دهه گاشته مطر باود اسات .اتحادیاه اروپاا هماوار
خواستار رعایت حقوق بشر از سوی ایرا بود و تعمیق رواب خود با این کشاور
را منو به این امر دانسته است .در مقاطع که بهزعم غرب ها نقض حقاوق بشار
در ایرا صور

گرفته ،اتحادیه اروپا با صدور بیانیههای به این امر اعترا

است .با این حال باید امعا کرد مسئله حقوق بشر با آنکه در اظهارا

کارد

اروپای هاا

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

این آمار و ارقاه حاک از آ است که در دور اول ریاست جمهوری احمادیناژاد،
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مهم جلو م کند ،اما بیش از آنکه عنصری هنجاری باشاد اباااری سیاسا اسات.
گوا این مدعا رفتار اتحادیه با کشورهای است که در زمینه رعایات حقاوق بشار
سابقه خوب ندارند .بهترین مثاال در ایان باار کشاور چاین اسات کاه باا آنکاه
شاخصه ها و مولذه های حقوق بشر در آ کمتر رعایت م شود ،اما اولاین شاریک
اقتصادی اتحادیه م باشد (کیوا حسین و دیگرا  .)38 :1392 ،همچنین با وجاود
گاارش ،بیانیه ،اعالمیه و قطعنامه هاای مختلاف از ساوی کمیتاه روابا خاارج
اتحادیه اروپا ،کمیسیو و پارلما اروپا در ارتبا با نقض حقوق بشر در عربساتا
سعودی ،همچنا همکاری دوجانبه ای میا اتحادیه اروپاا و عربساتا ساعودی در
زمینه های مختلف سیاس  ،اقتصادی ،تجاری و نظام وجود دارد و اتحادیه اروپاا،
دولت عربستا سعودی را شریک اصال تجااری خاود در ایان منطقاه ما داناد
(الوندی و کیان  .)66-65 :1393 :طبق گاارش مجله اشپیگل آلما  ،اتحادیه اروپاا
در سال  ،2012بیشترین میاا صادرا

اسلحه و جنگافااار را باا در نظار گارفتن

اهداف و منافع خود ،به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باه ویاژ عربساتا
سعودی داشته است ( .)Leser, 2012: 123دربار ایرا نیا ایان مسائله کاامال صادق
م کند .اتحادیه اروپا هرگا خواسته ،مسئله حقوق بشار را بهاناه ای بارای کااهش
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

رواب اقتصادی قرارداد و هرگا که منافعش اقتضا کرد حتا در صاور

نقاض

حقوق بشر بر طبق تعاریف خود ،ساطح روابا را ناه تنهاا کااهش ناداد  ،بلکاه
افاایش داد است؛ چنانکه تا قبل از تحریم بانک مرکای و صنعت نذات ایارا در
سال  2012و عل رغم همه ادعاهاای حقاوق بشاری علیاه ایارا  ،اتحادیاه اروپاا
بار ترین شریک تجاری ایرا بود است .به عبار

دیگر ،علا رغام شاعارهای

اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق بشر و دموکراس  ،در تحلیل نهای منافع و مصاالح
اتحادیه در اولویت باالتری قرارم گیرد ( .)Dadandish, 2012: 58در اوایال دهاه ،70
عل رغم ترور چناد ایرانا در خاارج از کشاور و باا آنکاه بسایاری از مخاالذین
جمهوری اسالم آ اقداما

را به ایرا نسبت داد بودند؛ اما ماا شااهد افااایش

سطح رواب تجاری میا ایرا و اتحادیه هستیم .همانطور که گذتیم علت ایان امار
نیاز اروپا به ایرا و رقابت با امریکا در منطقه بود .اتحادیاه در ایان دور حتا باا
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تحریم های نذت ایرا که از سوی امریکا اعمال شد باود نیاا مخالذات کارد .اماا
هنگام که شرای برای اتحادیه اروپا تغییر کرد ،رویکرد آنها به مسئله حقوق بشار
نیا تغییر یافت؛ باه طاوری کاه در دور اول ریاسات جمهاوری خااتم کاه اوج
مناسبا

میا ایرا و اروپا را شاهد بودیم ،اما سطح روابا تجااری میاا طارفین

کاهش یافت .علت این امر بهانهگیریهای اروپا دربار نقض حقوق بشار در ایارا
بود .این در حال است که با روی کار آمد احمدی نژاد و با وجاود آنکاه روابا
سیاس میا طرفین به سردی گرایید بود و اتحادیه اروپا نسبت باه نقاض حقاوق
بشر در ایرا در این دور معتر
صادرا

بود ،اماا روابا تجااری آسایب ندیاد و حتا

ایرا به اتحادیه افاایش نیا یافت .البته باید امعا داشت در برهه هاای از

زما  ،اتحادیه برای آنکه صداقت خود در مسئله حقوق بشر را نشا دهد ،با باروز
مسایل حقوق بشری اقداه به کاهش رواب اقتصادی خود با ایرا کارد اسات .باه
طور مثال با فتوای اماه خمینا (ر ) در  25بهمان  1367مبنا بار ارتاداد سالما
رشدی ،رابطه ایرا و جامعه (اتحادیه) اروپا رو باه تیرگا نهااد و در کناار باروز
بحرا در رواب سیاس طرفین ،همکاری های اقتصاادی تقلیال و واردا

اروپاا از

مشکل ایرا و اتحادیه اروپا به مسایل تجااری و بازرگاان نیاا کشاید شاد .ایان
جنجال منجر به توقف واردا
تعدادی از کارخانجا

کاالهای تجاری مورد نیاز صنایع کشاور و تعطیلا

و نیا وارد شد ضربا

فرش و خاویار ایرا شد .اما پ

شدید باه صاادرا

پساته ،قاال ،

از حوادث  11سپتامبر  ،2001مسئله حقوق بشار

در رواب طرفین کمتار لحااظ شاد ،تاا اینکاه از ساال  2003و بناا باه معاادال
بینالملل و مواضع امریکا در قبال ایرا  ،پروند هستهای جایگاین مسائله حقاوق
بشر به عنوا محور اساس در رابطه ایرا و اتحادیه اروپا شد.

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا  جلیل بیات

ایرا کاهش یافت .همچنین به دنبال اعاله رأی دادگا میکونوس در آوریل ،1997
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یادداشتها:
 .1قابل مکر است که آمارهای صادرا و واردا بانک مرکای ایرا بدو احتساب نذت
و محصوال نذت است ،اما آمار خارج همچو مرکا تجار بینالملل  ،نذات
و محصوال نذت را نیا حساب م کنند.
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