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چکيده
اتحاديه اروپا يكي از كنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بینالملل است كه در دوران پس از جنگ

سگرد تواتهگ ه

است با تدوين سیاست خارجي و امنی ي مش رك در پیمان ماس ريخت ( )۲۹۹۱تقش فعالتری در موضوعهای بگین-
المللي ايفا كند .اين اتحاديه با توجه به ضعفهای جدی در حوزه مهگايیل امنی گي و دفگاعي تلگاد كگرده اسگت بگا
اس فاده از قدرت هنجاری خود به دتبال افزايش اثرگذاری خود در حوزههگای موضگوعي و الب گه منگاغر جيرافیگايي
خاص باشد .حقوق بشر وتلاد برای ارتقای دمكراسي در كشورهای مخ لف يكي از ابزارهای اصلي اتحاديه اروپا در
پیشبرد سیاستهای مورد تظر خود است .همچنین اين اتحاديه همگواره يكگي از م گ تگرين شگري هگای تجگاری
جم وری اسلامي ايران در چ ار دهه گذش ه بوده است .با اين حال ،برخي مهايل و تحولات موجگ شگده اسگت تگا
روابط ت ران-بروكهل در برخي مقاغع به شدت دچار تنش شود.تروريه  ،حقگوقبشگر ،سگلا هگای كشگ ارجمعي و
منازعه اعراب و اسرايیل چ ار حوزه موضوعي اخ لافي میان ت ران و بروكهل است .در مقاله پیش رو تلاد ميشگود
به اين پرسش ،پاسخ داده شود كه موضوع حقوق بشر از چه جايگاهي در روابط میان اتحاديگه اروپگا برخگوردار بگوده
است .همچنین اين فرضیه مطر شده است كه اتحاديه اروپا با توجه به رويكرد هنجاری خود به دتبال ارتقای سطح
حقوق بشر و دمكراسي در ايران بوده است ،اما در مقاغع مخ لف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشگر اولويگت داده
شده است.
واژگان كليدي :اتحاديه اروپا؛ قدرت هنجاری؛ حقوق بشر؛ ج ا ايران؛ امنیت.
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Abstract
The European Union (EU) is one of the influential actors in the field
of international relations that have managed to gain a more active role
in international issues by formulating common foreign and security
policy (CFSP) in Maastricht Treaty (1992), in the era after the Cold
War. Considering its serious weaknesses regarding security and
defense issues, the Union has endeavoured to exploit its normative
power to gain more influence in particular thematic fields, and
undoubtedly, specific geographical regions. Human rights and efforts
for the promotion of democracy in different countries are two
important tools in EU's hands that help it advance its desired policies.
Also, the Union has always been one of main commercial allies of
Islamic Republic of Iran in the last four decades. However, several
issues and changes have caused tensions in Tehran-Brussels relations
at several time intervals. Terrorism, human rights, Weapons of Mass
Destruction (WMD), and the disputes between Arab countries and
Israel, are the four thematic fields of discord between Tehran and
Brussels. In this study, our aim is to make an endeavour to answer this
question: what has been the position of human rights issue in the
relations between EU and Iran.
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