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بررسی روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران در دوره پسا برجام
صمد قائم پناه
استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد تاکستان ،تاکستان ،ایران.

چکیده

اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در مناسباات هابانی و منه بهای ببویهه بدبد از
هنگ سرد محسوب میگردد .روابط این اتحادیه با هماوری اسالمی ایران با فراز و نشیبهبای
زیادی روبرو بوده و چگونگی این رابهه تحت تاثیر مسائل مامی از همله هنگ تحمیلبی عبرا
علیه ایران ،صدور فتوای قتل سلمان رشدی ،حکم دادگباه میکونبوو و پرونبده هسبتهای قبرار
گرفته است .اتحادیه اروپا در حل فصل پرونده هستهای ایران بویهه بدد از روی کار آمدن دولبت
روحانی در انتخابات سال  1392ن ش مامی بازی کبرده و پب از ببه ثمبر رسبیدن مبذاکرات
هستهای و اند اد قرارداد برهام ،سدی در ترمیم و بااود روابط با ایران نمود و حتی بدبد از خبرو
یکجاناه امریکا از برهام ،ضمن محکوم کردن اقدام امریکا ،تمام تالش آنها برای حفب ایبران
در برهام و رفع مشکالت تجاری و بازرگانی ایران با طراحی مکانیسم ویهه مالی ببرای ببال اثبر
کردن تحریم های یکجاناه امریکا بوده است .سبووال تح یبح حاضبر ایبن اسبت کبه در رواببط
اتحادیه اروپا و هماوری اسالمی ایران در دوره پ از برهام چه تغییراتی بوهبود آمبده اسبت و
عوامل موثر در تغییر این روابط در دوره هدید کدامند؟ م اله به شبیوه توصبیفی – تحلیلبی ایبن
فرضیه را بررسی مینماید که اهمیبت ژئبوپلیتیکی و موقدیبت منه بهای ایبران ،منبابع انبرژی،
ضرورت حل و فصل بحرانهای موهود منه های و رقابتهای ژئبوپلیتیکی نظبام ببینالملبل از
همله عوامل تدیینکننده در هات بااود و توسده روابط طرفین در دوره هدید تل ی میگردد.
واژگان کلیدی :اتحادیه اروپا ،ژئوپلیتیک ،پسابرهام ،انرژی هستهای ،توازن قدرت.
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مقدمه
در روابط ایران و اتحادیه اروپا ن اط عهف تدیین کننبدهای در برقبراری و توسبده رواببط یبا
کاهش و بدضاً قهع این روابط ن ش داشتهاند؛ عواملی که عمدتا در تحوالت سیاسی داخلبی هبر
دو طرف (الاته بیشتر ایران) ریشه داشتهاند .از همله شرایط ان البی و ایدئولوژی حاکم بر سیاست
خارهی ایران بدد از پیروزی ان الب اسالمی ،موضبو گروگبانگیری در سبفارت امریکبا توسبط
دانشجویان خط امام (ره) ،ماهرای صدور فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیهانی
و رای دادگاه میکونوو بر علیه رهاران سیاسی و نظامی ایران ،روی کار آمبدن دولبتهبایی ببا
گفتمانهای متفاوت در ایران بویهه نسات به غرب و ناایتاً موضو هستهای ایران.
به دناال وقو هر کدامیک از تحوالت مذکور ،دو طرف عزم و اراده خویش را برای عابور از
موانع و بازسازی روابط ابراز داشته و تالشهایی ببرای از سبرگیری رواببط و توسبده آن دنابال
کردهاند .ولی هیچ کدام از موضوعات فو بجز موضو هستهای تاثیر منفبی پایبدار و عمیبح در
روا بط طرفین نداشته و طی یک دهه اخیر این موضو ببر رواببط ایبران و اتحادیبه اروپبا سبایه
افکنده بود .از بدو شکلگیری این بحران ،اتحادیه اروپا با توهه به رویکرد متبداول و همیشبگی
خود در قاال هماوری اسالمی ایران سدی کرد با تمرکز بر رویکرد دیپلماسی و مذاکره در حل و
فصل برنامه هستهای ایران ایفای ن ش کند.
به قدرت رسیدن اصولگرایان به دناال انتخابات ریاست همابوری ایبران در سبال  1384و
تدریف مجدد از اهداف سیاست خارهی هماوری اسبالمی ایبران و تدیبین دسبتورکار هدیبد در
برنامه هستهای ایران ،روند ت ابل ایران و اتحادیه اروپا را روز به روز تشدید نمود و بویهه از سبال
 2006میالدی با پیوستن اتحادیه اروپا به تحریمهای سازمان ملل و کمبک ببه شبکلگیبری و
ایجاد این تحریمها ،روابط طرفین به سردی گرائید .تا این م هع زمانی در روابط طرفین تبا حبد
زیادی ،تغییر و تحوالت داخلی ایران ن ش تدیین کنندهای داشته و این موضو در چابار دولتبی
که بدد از پایان هنگ تحمیلی عرا علیه ایران (دولبت هاشبمی ،68-76دولبت خباتمی،76-84
دولت احمدی نهاد 84-92و دولت روحانی از سبال ( 1392تباکنون) در ایبران قبدرت اهرائبی را
بداده گرفتهاند ،صاد است.
بدد از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای ایران ببا گبروه  5+1در سبال  1394ببا امضبای
مواف تنامه برهام ،همزمان با توهه به اینکه در طول سالهای اخیر تحوالت نگران کننبدهای در
منه ه خاورمیانه اتفا افتاده از همله گسترش گروههبای تروریسبتی داعبش ،هاابه النصبره و
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ال اعده دربرخی از دولتهای بحران زده خاورمیانه بویهه در بخشهبای از قلمروهبای سبرزمینی
عرا و سوریه که نظم حاکم سنتی بر منه ه خاورمیانه را مختل کرده و تادات سنگین سیاسی،
امنیتی  ،اهتماعی و اقتصادی بر مرزهای پیرامونی این منه ه بویهه اتحادیبه اروپبا ایجباد کبرده
است ،ن ش و نفوذ ایران در منه ه و تجربه مذاکرات اتحادیبه اروپبا ببا ایبران ببر سبر موضبو
هسته ای و به نتیجه رسیدن آن موهب شد اتحادیه اروپا با درک و شبناخت بیشبتری از حبواد
منه ه و هایگاه ایران در منه ه ،استراتهی بلند مدت هدیدی را برای بازسازی و توسده روابط با
ایران با تصویب قدهنامه عادی سازی روابط در پارلمان اتحادیه اروپا در مورخه  26اکتابر 2016
( 5آبانماه  )1396پایهگذاری کند .قدهنامهای که میخواهد توسده و تدمیح روابط ببا ایبران را در
همه ابداد گسترش دهد و حتی برای موضوعات اختالف برانگیز سلسله نشستها و گفتگوهبایی
را برگزار نماید.
اتحادیه اروپا دوره پسا برهام را باترین فرصت برای بازسازی روابط خود با ایران نسبات ببه
یک دهه گذشته را در دستور کار قرارداده و رفت و آمدهای م امات و مسوولین دو طرف نسبات
به کشورهای همدیگر و گفتگو پیرامون موضبوعات متدبددی در تبدوین ایبن اسبتراتهی ن بش
عمدهای داشته و در شرایط کنونی عوامل متدددی فراتر از مسائل سیاسی داخلی ایران در اتخباذ
این استراتهی اتحادیه اروپا ن ش دارند که این م اله به دنابال بررسبی ن بش و وزن عبواملی از
همله اهمیت ژئوپولتیک ایران در منه ه ،مسائل انبرژی ایبران و ن بش ایبران در حبل و فصبل
بحرانهای منه ه خاورمیانه و رقابتهای ژئوپلیتیکی نظام بینالملبل و سیاسبت موازنبه سبازی
دولت روحانی در سیاست خارهی ایران در قاال بازیگران تاثیرگذار نظبام ببینالملبل ببه عنبوان
عوامل موثر در توسده روابط هماوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا میباشد.
چارچوب نظری:
در تحلیل روابط اتحادیه اروپا و هماوری اسالمی ایران ابتدا بایستی بررسی شود کدامیک از
نظریههای روابط بینالملل قابلیت تحلیل الگوهای رفتاری طرفین را در تحوالت و حبوادثی کبه
در سهوح داخلی و منه های اتفا افتاده ،دارا میباشد.
نظریه رئالیسم 1یا واقع گرائی از مامترین و قدیمیترین نظریههای روابط بینالملل است که
1. Realism
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در تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری ،دولتها را به عنوان برترین بازیگر اصلی نظبام ببینالملبل
مدرفی مینماید .این نظریبه دارای اصبول و قواعبد شبناخته شبدهای از هملبه دولبت گرائبی،1
خودیاری ،2منفدت گرایی 3مادی و مدت د به عدم دخالت شبرایط و محبیط داخلبی دولبتهبا در
سیاستگذاری خارهی آنها ،چه به صورت انفرادی یا در قالب دسته همدی و اتحادیههبا اسبت.
این نظریه با عنایت به مرور تحوالت روابط هماوری اسالمی ایران و اتحادیبه اروپبا نمبیتوانبد
خیلی مورد اتکاء باشد و بررسی متغیرها و عناصر موثر در فراز و فرود و دوری و نزدیکبی رواببط
طرفین طی سه دهه اخیر نشان میدهد که چالشها و ت ابلهای آنها بیشبتر خاسبتگاه داخلبی
داشتهاند تا خارهی .در حالی که از نظر رئالیسم دولتها بدون عنایت به شرایط و محبیط داخلبی
شان و نو ساختار و نظام سیاسی حاکم و توزیع قدرت داخلبی و فرهنبگ سیاسبی و اخالقیبات
حاکم بر هامده ،در سهح نظام بینالملل بایستی برای حفب و توسبده امنیبت و منبافع ملبی در
بیرون از مرزهای ملی سیاستگذاری و آنرا عملیاتی و اهرایی کنند .از نظر رئالیستهبا ،سباختار
نظام بینالملل و قواعد حاکم بر آن که به اعت اد هابز دولتها گبر یکبدیگر هسبتند ،آنهبا را
وادار مببیکنببد بببرای حف ب منببافع و موقدیببت و امنیببت خببود دسببت بببه هببر اقببدامی بزننببد.
(مشیرزاده ،1384،صص)73-110
نظریه لیارالیسم یا آرمانگرایی یکی دیگر از نظریههای روابط بینالملل بویهه بدبد از وقبو
هنگ هاانی اول در 1914میالدی از مرحله اندیشگی ببه مرحلبه اهرایبی و سیاسبتگبذاری در
سهح بینالملل با کمک سیاستمدارانی از همله وودرو ویلسون 4رئی هماور امریکبا ارت با پیبدا
کرد .ویلسون به عنوان رهار فکری و سیاسی این هریان مبدعی ببود کبه دالیبل وقبو هنبگ
هاانی اول را شناسائی کرده و برای هابان بدبد از هنبگ هابانی و ایجباد نظبم آینبده رواببط
بینالملل راهکارها و پیشنااداتی دارند که تحت عنوان اصول چاارده گانه 5ویلسون توسط خبود
ایشان به کنفران های صلح ورسای ارائه و مورد پذیرش اعضای حاضر قرارگرفت .ایبن برنامبه
به اصولی از همله ایجاد هامده ملل ،احترام به ح و بینالملل ،امنیت دسته همدی ،هاانی امبن
1. Statehood
2. Self-Help
3. Pragmatism
4. Woodrow Wilson
5. Fourteen Principles
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برای دموکراسی ،حح تدیین سرنوشت ملل ،دیپلماسی علنی ،آزادی کشبتیرانی در دریاهبای آزاد،
حذف موانع اقتصادی ،برابر شرایط تجاری برای همه کشورهای صلح دوست ،کاهش تسبلیحات
ملی ،اولویت حاکمیت بینالمللی بر حاکمیت ملی و ...را در بر میگیرد( .موسبی زاده ،1388 ،ص
)73-85
2
1
نظریه لیارالیسم بویهه در شاخه کارکردگرائی و نوکارکردگرائی ببر همکباری دولبتهبا در
حوزههای فنی ،اقتصادی و صندتی تاکید دارد .به تدایر ارنست هاو و دیوید میترانبی همکباری
در عرصه سیاست پائین یا مالیم 3در بین دولتها طی یبک فرآینبدی شبکل مبیگیبرد و ایبن
همکاری کارکردی ادامه پیدا میکند و از بستر اقتصادی ،اهتماعی و فنی به حوزه همکاریهبای
سیاسی و امنیتی یا سیاستهای عالی4سو پیدا میکنند.کارکردگرایی بر خبالف برداشبتهبای
اولیه آرمانگرایان بجای هماهنگی منافع و یا منافع مشترک 5بر منفدت طلای ببازیگران تمرکبز
داشته و مدت دند گروههای مشخص اهداف و منافع خاصی را دناال میکنند و زمانی به ابزارهای
فو ملی یا ناادهای فراملی در سهح منه های عالقه نشان میدهند کبه ایبن اقبدام برایشبان
سودی داشته باشد.
ارنست هاو با بکارگیری مفابوم «سبرریزی» 6تاکیبد دارد کبه همگرایبی در یبک بخبش
وضدیتی را ایجاد میکند که همکاری در بخشهای دیگر را فراهم میکنبد و ایبن همگرایبی از
بخشی به بخش دیگر سرریز میشود که به آن همگرایی بخشی 7میگویبد .نمونبه ایبن فرآینبد
همگرایی بین کشورهای اروپایی از دهه  1950آغاز و با پشبت سرگذاشبتن موانبع و مشبکالت،
ناایتا با امضای پیمان ماستریخت در سال  1992به ثمر نشست( .مشیرزاده ،1384 ،صبص -45
)27
پ از پیروزی ان الب اسالمی در ایران در بامن  1357مسائل سیاسی داخلی ،شرایط هنگ
عرا علیه ایران و حمایت اروپایی از عرا  ،حادثه گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در نبوامار
1. Functionalism
2. New functionalism
3. Low politics
4. High politics
5. Common benefit
6. Spill- over
7. Sector integration
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 1979میالدی و صدور حکم ارتبداد سبلمان رشبدی و فراخبوانی سبفرای کشبورهای اروپبایی،
تالشهای کشورهای اروپایی برای نزدیک شدن به هماوری اسالمی ایران ببرای حفب رواببط
اقتصادی و دیپلماتیک ناکام ماند.
پذیرش قهدنامه  598توسط ایران در هنگ با عرا و عاور از سیاست خارهی دوران هنبگ
و پیروزی هاشمی رفسنجانی در انتخابات  1368و تشکیل دولت سازندگی در داخل و آشبتی ببا
هاان خار  ،اتحادیه اروپا با است اال از این رویکرد ،عالقمندیاش را ببرای برقبراری رابهبه ببا
ایران نشان داد و خواستار گفتگو با ایران برای حل و فصل اختالفات فی مابین شدند .به دنابال
این تغییرات اولین مرحله مذاکرات تحت عنوان گفتگوی انت ادی از سال  1372تبا  1376انجبام
شد که نتایج خوبی بامراه داشت .الاته ایاالت متحده امریکا مخالف این گفتگوها بود .در آوریبل
 1997رای دادگاه میکونوو مانی بر محکومیت برخی م امات عالی هماوری اسالمی به اتابام
مشارکت در ترور  4تن از رهاران کرد ایرانی در رستوران میکونوو در سال  ،1992روابط ایبران
و اتحادیه اروپا وارد دوره متشنج شد و گفتگوهای انت ادی ببا ببن بسبت مواهبه شبد و سبفرای
اتحادیه اروپا محل کارشان در تاران را ترک کردند و مت ابال ایران سبفرای خبود از کشبورهای
عضو اتحادیه اروپا فراخواند( .هدفری ولدانی ،1378 ،صص.)237-256
مرحله دوم مذاکرات تحت عنوان گفتگوی باز بدد از پیروزی محمد خاتمی در انتخاببات دوم
خرداد  1376و اتخاذ سیاست تنشزدایی و گفتگوی تمدنها به عنبوان رویکبرد اصبلی سیاسبت
خارهی ایران آغاز شبد و اعضبای شبورای وزیبران اتحادیبه اروپبا در تباریخ  9ژوئبن  1998در
لوکزاماور با صدور بیانیهای آغاز گفتگوهای فراگیبر ببا ایبران را حبول محورهبای دو هانابه،
منه های و بینالمللی خواستار شد.
مامترین نکتهای که با بررسی این تحوالت و فراز و فرودها در روابط ایران و اتحادیه اروپبا
دارای حائز اهمیت است این است که چرا در چارچوب نظریه کارکردگرایی همکاریهای ایران و
اتحادیه اروپا که در سهوح تجاری ،اقتصبادی و فنبی طبی سبالهبای  1372تبا آغباز بحبران
هستهای تداوم داشت نتوانستند مشکالت موهود را حل نمایند و همکاری در سیاستهای پبائین
به همکاری در حوزههای سیاسی و امنیتی منجر نشود و این عدم موف یبت موهبب شبد کبه ببا
کمک اروپایی پرونده ایران از آژان بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل انت ال
پیدا کند .چه عامل یا عواملی بر روابط طرفین در طول این مبدت سبایه افکنبده ببود کبه ایبن
وضدیت شکننده را فراهم کرده بود .بنابراین به نظر میرسد نظریه کارگردگرایی نمیتواند هوابی
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برای این تغییر و تحوالت و بیثااتی در روابط آنها را تحلیل کند.
نظریه دیگر برای بررسی روابط اتحادیه اروپا و هماوری اسالمی ایران سازه انگاری اسبت.
این نظریه یک رویکرد ترکیای از رئالیسم ،لیارالیسم و تووریهبای بازتبابی 2اسبت و ببه همبین
دلیل به نظریه میانه مدروف است .سبازه انگباری ببر روی هامدبه ببینالمللبی تاکیبد دارد و ببه
تدامالت سیاست داخلی و خارهی دولتها میپردازد و دولت را به عنوان بازیگران اصبلی هامدبه
بینالمللی قاول دارد اما در کنار دولتها ،به بازیگران دیگری هم در عرصبه ببینالمللبی مدت بد
است .بر این اساو رفتار دولتها صرفا بر پایه منافع ملی نیست و یا بر مانبای ع النیبت عمبل
نمیکنند بلکه از عوامل متدددی از همله تباریخ ،انگبارههبا ،فرهنبگ و هغرافیبا و غیبره تباثیر
میپذیرد .منافع و هویت دولتها از ابتدا تدیین نشده بلکه دائما در حال شکلگیری است .هویت
زیربنای کار اصلی آنهاست .هویت منافع دولتها و بازیگران و دوستان و دشبمنان آنهبا را در
هامده بینالمللی شکل میدهد( .قوام ،1381 ،هزوه درسی دوره دکتری).
بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا از ابتدای ان الب اسالمی تا سالهای اخیر نشان میدهبد
که نظریههای رئالیسم و لیارالیسم بویهه از نو کارکردگرایی آن و انهاا قواعبد و اصبول ایبن
نظریهها با تحوالت حاد شده در روابط آنها سازگار نیست .در عوض نظریه سبازه انگباری ببا
توهه به اینکه عمده چالشها و مشکالت ایران و اتحادیه اروپبا از ابتبدای ان بالب اسبالمی تبا
سالهای اخیر بیشتر ماتنی بر تدارضات فرهنگی و هویتی بوده و منافع ملی و الگوهای رفتباری
آنها متاثر از منابع هویتی ،فرهنگی و ارزشی بوده اسبت (عااسبی اشبل ی ،1388 ،صبص-266
 .)235و علت ناکامیهای گفتگوهای مرحله اول و دوم بیشتر ناشی از همین عوامل ببوده اسبت
انهاا بیشتری از ارتااط نظریه اخیرالذکر با تحوالت در روابط طرفین پیدا میشود.
بدد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست هماوری  24خرداد  1392ایبران ،و اتخباذ
رویکرد هدید در سیاست خارهی هماوری اسالمی ایران بر پایه تدامل سازنده و تنش زدایبی ببا
هاان ،با است اال کشورهای عضو اتحادیه اروپا این برنامه مواهه شد و طی مالقاتهبای متدبدد
بین م امات دو طرف زمینه برای شکلگیری مذاکرات هدی ایران با ( 5+1پبنج عضبو شبورای
امنیت به عالوه آلمان) به دناال دیدارهایی در حاشیه اهالو مجمبع عمبومی سبازمان ملبل در
1

1. Constructivism
2. Reflective
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شاریور  1392در نیویورک پیرامون پرونده هستهای ایبران از سبر گرفتبه شبد و طبی دو سبال
مذاکرات فشرده در  23تیرماه سال  1394منجر به مواف تنامه برهام شد.
موف یت در مذاکرات هستهای به عنوان یک موضو سخت و از نو سیاستهای عبالی کبه
بر خالف دیدگاه نوکارکردگرایی که شرو همگرایی را از سیاستهبای پبائین توصبیه مبیکنبد،
هماوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا برای اولین بار بدد از ان الب اسالمی ایران ببا تفباهم ببر
موضو سیاسی – امنیتی هستهای ایران زمینه را برای توسده همکاریها همزمان در حوزههبای
سیاسی امنیتی و اقتصادی و اهتماعی بیش از هر زمان دیگری مساعد میدانند و در ایبن راسبتا
اتحادیه اروپا استراتهی هدید توسده همکاریها در همه حوزهها با ایران را ببا تصبویب اکیریبت
اعضای پارلمان اروپایی در  4آبانماه  1395اعالم کرد.
نقش اتحادیه اروپا در فرایند مذاکرات هستهای
از آغاز بحران در پرونده هستهای ایران ،کشورهای اروپایی تالش کردنبد موقدیبت محبوری
برای خود در این بحران و همچنین در روابط ایران و آژان بینالمللی اتمی و رابهبه امریکبا ببا
پروندهای ایران ایجاد کنند .با این حال پ از پیروزی سید محمد خباتمی در انتخاببات ریاسبت
هماوری سال  1376و دیدار رسمی ایشان از سه کشور اروپایی ایتالیبا ،آلمبان و فرانسبه شباهد
بااود نسای در روابط میان هماوری اسالمی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپبا هسبتیم .در
این م هع زمانی علیرغم وقو حادثه  11سپتامار  2011مبیالدی ،امنیتبی شبدن فضبای نظبام
بینالملل و قرار گرفتن نام هماوری اسالمی ایران در فارست سه گانه «محور شرارت» 1توسط
هر بوش (پسر) رئی هماور وقت امریکا و تداوم هوسازیها و نفرت افکنیها علیه همابوری
اسالمی ایران ،اتحادیه اروپا به ادامه گفتگو با ایران راهع ببه موضبوعات مابم از هملبه ح بو
بشر ،2روند صلح خاورمیانه ،3تروریسم 4و تسلیحات کشتار همدی 5ادامه دهند.
روند بااود روابط میان اتحادیه اروپا و هماوری اسالمی ایران مجبدداً تحبت تباثیر مسبائل
1. Axis of Evil
2. Human Rights
3. The Middle East peace process
4. Terrorism
5. Weapons of mass destruction
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هستهای ایران به عمدهترین موضو میان طرفین تادیل شد و این موضو بر دیگر موضبوعات
فی ما بین در گفتگوها سایه انداخت .بهور مشخص از سال  2003میالدی ببه بدبد گفتگوهبای
تاران با اتحادیه اروپا یدنی انگلستان ،فرانسه و آلمان (تروئیکبای اتحادیبه اروپبا) 1در خصبوص
برنامه هستهای ایران تمامی ابداد روابط طرفین را تحتالشدا قرار داده بود؛ ببه طوریکبه در 21
2
ژوئیه  ،2003اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر ایران با بارزسان آژان ببینالمللبی انبرژی اتمبی
همکاری نکند ممکن است بروکسل در مناساات سیاسی و اقتصادی با هماوری اسبالمی ایبران
تجدید نظر نماید .در همین ارتااط خاویر سوالنا 3مسوول پیشین سیاست خارهی اتحادیه اروپا در
مصاحاهای در مورخ  24آوریل  2004اعالم کرد که اتحادیه اروپا آمباده اسبت ببا ایبران رواببط
بنیادینی برقرار کند و براساو آن قراردادهای اقتصادی و بازرگانی مند د نماید ،اما ایبن آمبادگی
منوط به این خواهد بود که ایران در مورد شرایط ح و بشر ،ماارزه ببا تروریسبم و رونبد صبلح
خاورمیانه گامهایی بردارد و فدالیتهای هستهای خود را بصورت دائمی با حالبت تدلیبح در آورد.
(عااسی اشل ی ،1388 ،صص .)235 -266
ایران با است اال طرح خاویر سوالنا و به منظور آرام سازی فضا و همکاری و اعتماد سازی و
هلوگیری از تمایل و نزدیکی شورای حکام و اتحادیه اروپا در مساله هستهای ببه سبمت ایباالت
متحده ،در نشست پاری در نوامار ( 2004آبانماه  )1383با سه کشبور اروپبائی شبرکت کبرد و
پذیرفت که تا ادامه مذاکرات غنی سازی اورانیوم را به حالت تدلیح در آورد و همچنین ببا ادامبه
این نشست در تاران در اکتار  ،2003این توافح عملیاتی شد .امبا ببا پیگیبری امریکبا و همبراه
کردن سه کشور اروپائی با تصویب قهدنامهای ( 5آذر  )1383در شورای حکام آژان بینالمللبی
انرژی اتمی از ایران خواسته شد که به مذاکرات هستهای ببا سبه کشبور اروپبائی ادامبه دهبد و
پروتکل الحاقی را بپذیرد و غنی سازی اورانیوم را متوقف کند .ایران ببا رد ایبن قهدنامبه در 25
بامن  1383اعالم کرد که ساخت راکتور آب سنگین اراک را مدلح نخواهد کرد که این امبر ببا
هشدار اروپائیها مواهه شد.
با به قدرت رسیدن محمود احمدی نهاد در انتخابات ریاست هماوری سال  1384چبرخش و
دگرگونی مامی در سیاست خارهی ایران اتفا افتاد و سیاست واقبعگرایبی و محتاطانبه دولبت
1. The troika of the European
)2. International Atomic Energy Agency(IAEA
3. Javier Solana
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خاتمی های خودش را به سیاست تجدیدنظرطلاانه تااهمی 1داد .نگباه ایبدئولوژیک و رادیکبال
دولت هدید ایران به سیاست خارهی موهب شکلگیری تنشهای منه های و بینالمللی بر علیه
ایران شد .براین اساو در موضو هستهای با تغییر دولت و تیم مذاکره کننده هستهای در ایران
سیاستهای هدیدی در دستور کار قرار گرفت که ایران و اتحادیه اروپبا را ببه سبمت «رویکبرد
ت ابل و دشمنی» 2بیشتر سو داد و از این شرایط ،ایاالت متحده امریکا باترین استفاده را کبرد
و با همراه کردن اتحادیه اروپا ،پرونده هستهای ایران را از آژان ببینالمللبی انبرژی اتمبی ببه
شورای امنیت انت ال داد.
تغییر در رویکرد اتحادیه اروپا در رابهه با هماوری اسالمی ایران در حالی صورت گرفت که
هدف هماوری اسالمی ایران استفاده از امکانبات سبازمان ببینالمللبی انبرژی اتمبی در هابت
دستیابی به انرژی صلح آمیز هستهای و همچنین رعایبت مفباد مداهبده منبع گسبترش سبالح
هستهای (ان .پی .تی)3و به رسمیت شناختن آن توسط هامده ببینالمللبی ،کشبورهای اروپبایی،
ایاالت متحده امریکا و دیگر کشورها بود .این در حالی ببود کبه طبرفهبای م اببل و از هملبه
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا بدون مالحظات ح و بینالمللی و صرفاً از دیدگاه سیاست
قدرت 4و به باانههای دیگری از همله موقدیت ژئوپلیتیک و ماهیت نظام سیاسی ایران و ارتاباط
آن با «هناشهای آزادی بخش اسالمی» 5از همله «حزب اهلل»« ،حمباو» و حتبی «ال اعبده»
با «ح و هستهای ایران» 6مخالفت میکردند.
ت ابل این سیاستها باعث شد که طرفین منازعه با پافشاری بر مواضع و دیدگاههای خویش
روابط سردی را تجربه کنند و ایاالت متحده امریکا با همبراه کبردن اتحادیبه اروپبا شبدیدترین
تحریمها در ابداد اقتصادی ،تجاری ،نظامی بر علیه ناادهای حاکمیتی هماوری اسالمی ایبران،
شرکتها و اشخاص طی دو بیانیه و چاار قهدنامه به شمارههبای  1737 ،1696 ،1929و 1747
را از سال  2006تا ژوئن  2010با مشارکت چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب
کردند و همزمان اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهای یک هاناه و چند هاناه فراتر از قهدنامههبای
1. Aggressive revisionist policy
2. Confrontation and Enemy Approach
3. Nuclear Non-Proliferation Treaty
4. Power politics
5. Islamic Freedom Movement
6. Iran's nuclear rights
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سازمان ملل علیه ایران همانند امریکا ،ایران را در تنگنا قرار داد .ناشبی از ایبن وضبدیت رواببط
اتحادیه اروپا با ایران در سهوح سیاسی ،اقتصادی و تجاری به پائینترین سهح خود طی دو دهه
اخیر رسیده بود.
با برگزاری انتخابات ریاست هماوری در سال  1392و پیروزی حسن روحانی و تغییر دولبت
در ایران دورهای هدید در روابط میان اتحادیه اروپا و هماوری اسالمی ایران پدید آمد .ببا طبرح
سیاست خارهی دولت هدید حول محور «تدامل با دنیا» 1و «تنش زدایی» 2با کشورهای منه به
و هاان ،اروپائیها با صدور بیانیهای ضمن اسبت اال از ایبن سیاسبتهبا آمبادگی خبود را ببرای
همکاری با دولت هدید ایران اعالم کردند« .کاترین اشبتون» 3مسبوول وقبت سیاسبت خبارهی
اتحادیه اروپا با ارسال نامه تاریک به رئی هماور هدید ایران ،از سرگیری مبذاکرات ببا گبروه
 5+1را خواستار شد.
در حاشیه اهالو مجمع عمومی سازمان ملل در شاریور  ،1392دور اول گفتگوهبا و دیبدار
م امات ایرانی با م امات اروپایی و امریکایی با محوریت برنامه هستهای ایبران آغباز شبد و دور
دوم این گفتگوها در ژنو و وین ادامه یافت و ناایتبا در دور سبوم گفتگوهبا در آذر  1392توافبح
شش ماهه بین ایران و اعضای  5+1حاصل شد که طاح آن م رر شد ایران توان غنی سبازی را
به بیش از پنج درصد و تدداد سانتریفیوژهایش را افبزایش ندهبد در م اببل اعضبای  5+1تدابد
کردند برخی از تحریمهای اعمال شده بر علیه ایران را لغو و امبوال و دارائبیهبای بلبوک شبده
ایران در بانکهای خارهی را مسترد کنند.
توافح موقت شش ماهه ژنو برای دو دوره چاار ماهه و هفت ماهه برای رسبیدن ببه توافبح
ناایی تمدید شد و ناایتاً دور چاارم گفتگوها در  23تیرماه  1394در وین «برنامبه هبامع اقبدام
مشترک»(4برهام) بین ایران و  5+1امضاء و بدد از یک دوره شش ماهه در  26دیماه  1395وارد
فرآیند اهرایی شد.
بدد از امضاء قرارداد برهام ،م امات سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگبی اعضبای اتحادیبه
اروپا در سهح رئی هماور ،نخست وزیر ،وزیر و مدیرکل ضمن سفر به ایران و دیدار و مالقات
1. Interacting with the world
2. Détente
3. Catherine Ashton
4. Joint Comprehensive Plan of Action
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با م امات ایرانی ،آغاز فصل هدیدی از روابط ایران و اتحادیه اروپا را بیان داشتند .بدد از اهرائبی
شدن برهام ،اتحادیه اروپا «استراتهی توسبده و همکباری» 1ببا ایبران را در تمبامی حبوزههبای
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگی را با تصویب در پارلمان اتحادیبه در چابار آبانمباه
 1395در دستور کار قرارداده و چرخش سیاست خارهی اتحادیه اروپا در دوران هدید بیانگر ایبن
موضو هست که اتحادیه اروپا پ از برهام به دالیل متدددی به توسده و تدمیح روابط با ایران
به عنوان یک بازیگر مام منه های برای یک دوره بلند مدت اهمیت زیادی قائل است.
اتحادیه اروپا :استراتژی توسعه روابط با ایران
ناباد اتحادیبه اروپبا طبی یبک رونبد تبدریجی و داوطلاانبه کشبورهای مسبت ل ببا هبدف
همکاریهای فنی و اقتصادی با تشکیل اتحادیه زغال و فوالد در سبال  1951ببا حضبور شبش
کشور فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،بلهیک ،هلند و لوکزاماور تشکیل شد .همین اعضبا بدبدها هامدبه
اقتصادی اروپا و انجمن اروپایی انرژی هستهای را در سال  1957ایجاد کردنبد و در سبال 1973
انگلستان ،ایرلند و دانمارک به بازار مشترک اروپا پیوسبتند و در سبال  1981یونبان و اسبپانیا و
پرتغال در سال  1986و اتریش ،سوئد و فنالند در سال  1995به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند
و با وحدت آلمان غربی و آلمان شرقی در  ،1990عضویت همابوری دموکراتیبک آلمبان کامبل
شد .ناایتا در سال  1991با امضای پیمان ماستریخت وحدت اقتصبادی کشبورهای اروپبایی ببه
وحدت سیاسی منجر شد .و همکاریهای سیاسی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپبا تح بح عینبی
یافت .در سال  2004با پیوستن ده کشور شامل قارو ،مالبت ،لاسبتان ،مجارسبتان ،همابوری
چک ،اسلواکی ،اسلوونی ،استونی و لتونی و لیتوانی تدداد اعضبای اتحادیبه ببه  27کشبور رسبید
(ملکی)1395 ،
اتحادیه اروپا این مدل همکاری و همگرایی از حوزههای اقتصادی و فنی ببرای رسبیدن ببه
همکاریهبای سیاسبی و امنیتبی را در قابال همابوری اسبالمی ایبران دنابال نکبرده اسبت و
عمدهترین مسائل و مشکالت ایران و اتحادیه اروپبا بدبد از ان بالب اسبالمی در رواببط آنهبا،
مشکالت سیاسی و فرهنگی و هویتی بوده که موهب ایجاد بحرانها و تنشها در روابط آنها و
بدضا قهع روابط گردیده است .و تاکنون اتحادیه اروپا بر اسباو مدیارهبای ارزشبی ،اهتمباعی و
1. Development strategy and cooperation
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هویتی از قایل تساهل ،مدارا ،ح و بشر ،دخالبت انسباندوسبتانه ،سیسبتم قضبایی و مجبازات
اعدام ....سیاست خارهی خود با هماوری اسالمی ایران را تنظیم کرده است.
به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای با ایران به عنوان یک موضو امنیتی -سیاسی از طریح
دیپلماسی و مذاکره اتحادیه اروپا را به این نتیجه رسانده است که هر نو اختالف نظر و تضاد با
هماوری اسالمی ایران علیرغم شکست و ناکامی دورههای گفتگو انت ادی و فراگیر در سالهای
گذشته ،از طریح مذاکره و دیپلماسی قابل حل اسبت .در واقبع مبذاکرات برهبام از یبک طبرف
شناخت و درک اتحادیه اروپا نسات به سیاستهای ایران در داخل و خار از آن را بیشبتر کبرده
است و از طرف دیگر علیرغم اختالف نظر میان هریانها و گروههای سیاسی داخلبی در ایبران،
دوگانگی آنها در سیاست خارهی را به حداقل رسیده و هر دو گروه روی منبافع و امنیبت ملبی
هماوری اسالمی اتفا نظر دارند و صرفا تاکتیکها و روشهای آنها برای بدسبت آوردن ایبن
اهداف متفاوت است(parsi and esfandiary;2016) .
از این رو اتحادیه اروپا بر خالف گذشته که روابط خود با ایران را براساو تغییرات داخلی در
سیاست ایران هماهنگ میکرده ،دیگر خیلی اعتااری نبدارد و برهبام باتبرین فرصبت را ببرای
بازسازی روابط اتحادیه اروپا با ایران نسات به یک دهه گذشته فراهم کرده و همپنبین اتحادیبه
اروپا به این نتیجه رسیده که نداشتن رابهه با ایبران ببرای اتحادیبه اروپبا ببه لحباس سیاسبی و
اقتصادی خیلی پرهزینه است بویهه در موضوعات و تنازعات منه ه خاورمیانه ایبران ببه عنبوان
یک بازیگر منه های از نفوذ و اعتاار زیادی برخوردار است.
هماوری اسالمی ایران بر خالف برخی دیدگاههای رایج ،حضور خود را در منه ه خاورمیانه
و دیگر مناطح پیرام ونی نه بر پایه تفکرات مذهای ،بلکه بر روی مواضع و تفکرات ضداستدماری
پایهگذاری کرده که در ان الب ایران و بدد از آن از سیاستهای اصولیاش بوده و ن ش فدال آن
در هناش عدم تداد موید این دیدگاه هست .و از این رو اتحادیه اروپبا در منه به خاورمیانبه ببا
ایران نه از موضع برتر ،بلکه بایستی ماتنی بر یک رابهه عمیح و منبافع مشبترک و مت اببل ببا
سازوکارهای هدید باشد .اتحادیه اروپا به دالیلی که در سهور بددی مبیآیبد اسبتراتهی توسبده
روابط با ایران را در دستور کار قرار داده است.
الف -موقعیت برتر و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه
از دیدگاه اتحادیه اروپا موقدیت استراتهیک ایران در منه ه خاورمیانه و برخبورداری ار منبابع
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غنی انرژی ایران را به عنوان یک شریک مهمون و قدرتمند نسات به دیگر کشبورهای منه به
خاورمیانه نشان میدهد .ایران طوالنیترین خهوط ساحلی را در آبهای خلبیج فبارو و تنگبه
هرمز دارد تسلط و کنترل آن بر تنگه استراتهیک هرمز که بزرگترین آببراه نفتبی هابان بشبمار
میرود ،نمی تواند نادیده گرقته شود .فبالت قباره ایبران پبل ارتاباط شبر و غبرب ببه عنبوان
آلترناتیوی برای ترانزیت کاال و انرژی بجای مسیر روسیه و ارتااط با کشبورهای آسبیای شبرقی
دارای اهمیت استراتهیک است.
سیاست پیروی اتحادیه اروپا از ایاالت متحده امریکا در تدریف روابط خود با ایبران ببویهه در
پرونده هستهای ایران سیاست اشتااهی بود .اصول سیاست خبارهی مشبترک اتحادیبه اروپبا در
خاورمیانه بر پایه منافع اقتصادی ،منافع امنیتی و هلوگیری از یک هانابهگرایبی ایباالت متحبده
امریکا در منه ه استوار است ،ایران به لحاس موقدیت ویهه و نفوذ و اعتاار در منه ه میتوانبد در
تح ح منافع اتحادیه اروپا ن ش داشته باشد.
ب -بحرانهای منطقه خاورمیانه
مجاورت هغرافیایی اتحادیه اروپا با کشورهای منه ه خاورمیانه ،وضدیت این منه ه را ببرای
اتحادیه اروپا نگرانکننده کرده بویهه بدد از تحوالت باار عربی یا بیداری اسالمی و هنبگهبای
داخلی در عرا  ،سوریه و یمن به دناال افراط گرایی و خشونت و درگیریهای قومی– مذهای و
آغاز هریان پناهندگان و مااهرت مردمان کشورهای بحران زده به اتحادیبه اروپبا نگرانبیهبای
امنیتی و اقتصادی و اهتماعی دولتمردان اروپایی را ایجاد کرده است .لذا حبل ایبن بحبرانهبا و
ایجاد خاورمیانه با ثاات و عاری از خشونت و هنگ و توسده اهتمباعی و اقتصبادی آن هزیبی از
منافع عمومی اتحادیه اروپاست .حضور ایران در مذاکرات حل و فصل بحران سوریه در اکتابر –
نوامار  2015بدد از مواف تنامه برهام حائز اهمیت است .از دید اتحادیه اروپبا ،ایبران ببا توسبده
ن وذ و حضور در سوریه ،عرا و لانان و غیره علیرغم اهداف متفاوتی که با اتحادیه اروپبا ببویهه
در بحران سوریه دارد ،بایستی در مذاکرات مدیریت بحرانهای منه ه حضور داشته باشد و ایبن
امر به منزله به رسمیت شناختن ن ش یکی از بازیگران اصلی منه ه خاورمیانه هسبت .بنبابراین
اتحادیه اروپا با چالشهایی که در حوزه پیرامونی خود دارد از قایل بحران پناهجویان ،تروریسبم،
بحرانهای سوریه ،اوکراین و بحران امنیت ملی و اقتصادی به ایبن نتیجبه رسبیده کبه در ایبن
شرایط هدید ایران میتواند در حل و فصل بخشی از چالشهای اتحادیه اروپا ن ش داشته باشد.
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اتحادیه اروپا در ترسیم روابط هدید خود با ایبران ببه ایبن نتیجبه واقبف شبده کبه نتیجبه
تحریمهای یک هاناه و چند هاناه بر علیه ایران در موضو هستهای ،اتحادیه اروپا در رقایت ببا
دولتهای دیگر برای حضور در ایران ع ب مانده و دولتهبای میبل چبین ،هنبد و ژاپبن هبای
اتحادیه اروپا را گرفتهاند(Esfandiary;2013) .
اتحادیه اروپا تا سال  2008به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران با  27میلیارد یورو حجم
تجارت با پیگیریهای سیاستهای تحریم علیه ایران حجم تجارت آن با ایبران در سبال 2013
به کمتر از  7میلیارد یورو تنزل کرد .به ثمر رسیدن برهبام را اتحادیبه اروپبا یکبی از مامتبرین
دستاوردهای دیپلماتیک خود میداند و میخواهد در فضای پسابرهام روابط هدیدی را ببا ایبران
شکل بدهد و برای هاران ع ب ماندگیهای قالی از فرصتهای پیش آمده ناایت بابرهببرداری
را بنماید و در این راستا حتی ممکن است با ایاالت متحده امریکا شکافهای تاکتیکی پیدا کنبد
(همشاری دیپلماتیک،1380 ،ص  )5و تصویب قهدنامبه هدیبد در خصبوص اسبتراتهی هدیبد
اتحادیه اروپا برای توسده روابط با ایران در  4آبانماه  1395موید این ادعاست.
اتحادیه اروپا پ از توافح هامع هستهای که ماه ژوئیه  2015به دست آمد و پب از تاییبد
این توافح در شورای امنیت ،رسما برهام را تایید کرد .اندکی پب از آن ،فبدریکا مبوگرینی --
نماینده عالی اتحادیه اروپا  --نخستین سفر رسمی خود را به تاران داشبت .مبوگرینی در یبک
کنفران مهاوعاتی مشترک با محمد هواد ظریف  --وزیر امور خارهبه ایبران  --تاکیبد کبرد:
"توافح هسته ای در طول روند اهرایی خود فصل نوینی را در روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهبد
گشود ".در واقع ،موگرینی در یک م الهای در روزنامه گاردین نوشت" :از طبرف  18وزیبر امبور
خارهه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماموریت دارد به بررسی راههای بپردازد کبه ایبن اتحادیبه
بتواند فداالنه به یک چارچوب منه های ماتنی بر همکاری بیشتر با تاران برسبد .وی همچنبین
به ن ش کلیدی برهام در بسط موضوعات مذاکرات دوهاناه با ایران اشاره کرد؛ رویدادی کبه ببه
گفته وی ،ف ط با سنت دیرینه روابط فرهنگی و اقتصادی اروپا با ایران امکانپذیر شد"( .روزنامبه
دنیای اقتصاد.)1395/2/11،
اتحادیه اروپا در روابط اقتصادی با ایران نااید ایران را به عنوان یک ببازار مصبرف کننبده و
تالش برای تمرکز صادرات اروپا به ایران مد نظر قرار دهد .بلکه بایستی ایران را به عنوان یبک
شریک چند وهای بویهه در بازار انرژی بینالمللی ،انت ال فناوری و تکنولبوژی ،سبرمایهگبذاری
مشترک در پروژههای انرژی ایران و منه ه با نگاه راهاردی برد -برد برای تامین منافع مشترک
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دید.
استراتژی توسعه روابط ایران با اتحادیه اروپا
بدد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست هماوری  24خرداد  ،1392و طرح هدید در
سیاست خارهی هماوری اسالمی ایران در قالب اعتدال و میانهروی ،تنشزدایی و تدامل سازنده
با هاان و عملیاتی کردن این طرح در مذاکرات هستهای به دنیا نشان داد کبه اسبتراتهی هدیبد
ایران در سیاست خارهی برخاسته از واقدیتهای نظام بینالملل ،شرایط محیهی و داخلی ایبران
است .به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای ایران با  5+1و اند اد مواف بتنامبه برهبام ،هایگباه و
منزلت ایران در نظام بینالملل ارت ا پیدا کرد و ایران به هاان نشان داد که اهل مذاکره و تدامل
با قدرتهای بزر نظام بینالملل اسبت .و دولتمبردان هدیبد ایبران ببا درک درسبت از نظبام
بینالملل و شناخت از منابع و مراکز قدرت و چانهزنی ببرای منبافع ملبی ایبران و رفبع موانبع و
مشکالت ایران در نظام بینالملل بویهه رفع تحریمهای فلج کننده شورای امنیبت کبه ببر علیبه
ایران بخاطر پرونده هستهای طی سالهای  2006تا  2010وضع شده بود تالش کردند.
از ابتدای ان الب اسالمی ایران ،دولتمردان همابوری اسبالمی ایبران در رواببط خبارهی ببا
اتحادیه اروپا با انگیزه ایجاد تدادل در م ابل سلهه طلای و ههمونی امریکا نگاه مبیکردنبد و در
مناساتها و م اطع مختلف در دولتهای بدد از ان الب این رویکبرد دنابال شبده اسبت .کمبال
خرازی وزیر امور خارهه سابح ایران در سخنرانی خود در فوریه سال  2003در کمیسیون سیاست
خارهی اروپا اعالم کرد که "به اعت اد ما هماوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا هبم ببه دالیبل
سیاسی و هم به دالیل اقتصادی میتوانند شرکای ببا ثاباتی ببرای یکبدیگر باشبند و دو طبرف
ظرفیتهای فراوانی برای ارت ای روابط برخوردارند .....وضبدیت کنبونی ببینالمللبی و تحبوالت
هاانی پ از  11سپتامار ابداد مام و میات بر همکاری و روابط دوهاناه بخشیده است و ایبران
در راستای سیاست تنشزدایی و گسترش همکاریهای بینالمللی مام به دناال توسده مناساات
خود با کشورهای اروپایی هست( "....عااسی اشل ی ،1388 ،صص.)235 -226
همچنین دولت هاشمی رفسنجانی برای ترمیم روابط ایران و اتحادیه اروپا تالشهای زیادی
داشت و این رویکرد در دولت خاتمی هم ادامه پیدا کرد و گفتگوهای انت ادی و فراگیر ایبران ببا
اتحادیه اروپا در چارچوب همین تالشها شکل گرفت و به همین دلیل پب از اعبالم سیاسبت
ماار دو هاناه کلینتون رئی هماور وقت امریکا ،اتحادیه اروپا از درخواست امریکا مانی بر ماار
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و انزوای ایران است اال نکرد ،همچنین بدد از حادثه  11سپتامار در سال  ،2001ایبران از طبرف
هر بوش رئی هماور امریکا به حمایت از تروریسم و محور شرارت متام شد ،اما ایبن ادعبا
مورد حمایت اتحادیه اروپا قرار نگرفت.
الف -ایجاد توازن قدرت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان کشورهای ثروتمند ،صبندتی و پیشبرفته هابان قبرار
دارند ،فرانسه  ،انگلستان و آلمان و ایتالیا عضو گروه هشت بوده و فرانسه و انگلستان از اعضبای
دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند .کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سبازمانهبای پبولی و
اقتصادی نظیر صندو بینالمللی پول؛ بانک هاانی و سازمان تجارت هاانی و سازمان همکاری
اقتصادی و توسده حضور فدال و نفوذ زیادی دارند .همچنین حف روابط با اتحادیبه اروپبا ببرای
ایران برای خنیی کردن تحریمهای اقتصادی امریکا و حمایت اتحادیه اروپا به عنوان مامترین و
قدرتمندترین اتحادیه سیاسی و اقتصادی در هاان میتواند در توازن قدرت ایران با قبدرتهبای
بزر نفش مامی داشته باشد.
علیرغم پیگیریهای سیاستهای آشتی هویانبه از سبوی ایبران تحبول مامبی در رواببط
سیاسی دو طرف ایجاد نشد و تاثیر برخی از عوامبل تبنشزا از هملبه ح بو بشبر ،تروریسبم و
مامتر از همه فدالیتهای هستهای ایران بویهه بدد از روی کار آمبدن محمبود احمبدی نبهاد در
انتخابات ریاست هماوری خرداد  ،1384روابط طرفین متشنج و به پائینترین سهح روابط رسید.
که موهب آن همگرایی اتحادیه اروپا با ایاالت متحده در انت ال پرونده هستهای از شورای حکام
آژان بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیبد .و در ایبن دوران تحبریمهبای مختلفبی
توسط اتحادیه اروپا بر علیه ایران اعمال شد .وزیران اتحادیه اروپا در بامبن  1385در بروکسبل
اهرای تحریمهای در نظر گرفته شده در شورای امنیبت علیبه ایبران بدبد از تصبویب قهدنامبه
 ،1737تصویب کردند که این مصوبه محدودیتها و تحبریمهبای مبالی ببر علیبه موسسبات و
شخصیتهای ایرانی را به دناال داشبت .پب از قهدنامبه  1929شبورای امنیبت در  16ژوئبن
 ،2010اتحادیه اروپا شدیدترین تحریمها در حوزههای مختلف انرژی ،انت بال فنباوری ،حمبل و
ن ل و کشتیرانی ،بیمه ،بانکداری و انت ال تجایزات تسبلیحات هسبتهای و خبدمات را ببر علیبه
ایران به تصویب رساند( .سنایی ،1394 ،صص .)145-178
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ب -توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی
مذاکرات برهام و امضای آن در  23تیرماه  ،1394فضای هدیبدی در رواببط طبرفین ایجباد
کرده است .ایران تالش دارد از فضای ایجاد شده پ از برهام با توهه به هدفگذاری در تح ح
اقتصاد م اومتی برای رشد هشت درصدی و هذب سرمایهگذاری خارهی بویهه در حبوزه انبرژی
نفت و گاز ،هذابیتهای بازار ایران را برای دولتهای خبارهی ببویهه کشبورهای اتحادیبه اروپبا
نشان دهد تا بتواند سام از دست رفته خود در بازارهای انرژی بواسهه تحریمهبای هسبتهای را
دوباره احیا کند .هیاتهای تجاری ،اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای اروپایی در طول این مبدت
با سفر به ایران طی مالقاتهای متددد برای از سرگیری روابط تجباری و اقتصبادی و گشبایش
دفتر این اتحادیه در تاران رایزنیهایی داشتهاند.
ایران براساو نظریه وایستگی مت ابل و برای کاهش آسیبپذیری تحبریمهبای احتمبالی و
تحکیم و توسده اقتصادی عالقه زیادی برای توسده روابط تجاری و اند اد مواف بتنامبه رسبمی
تجاری با اتحادیه اروپا دارد .اند اد این نو مواف تنامهها ضمن تشو گسبترش تجبارت میبان
طرفین ،محیط امن برای سرمایهگذاری و گسترش روابط تجباری ببا دیگبر شبرکای تجباری را
فراهم میکند و موهب استحکام روابط میان طرفین مبیشبود .و در ایبن راسبتا اتحادیبه اروپبا
حمایت خود را از پیوستن ایران به سازمان تجارت هاانی اعالم کرده است.
ایران برای تح ح سند چشم انداز  2025و تادیل شدن به اولین قدرت منه بهای در توسبده
اقتصادی ،تجاری ،علمی ،نظامی و فناوری بیشترین تمرکز خود را ببرای توسبده بخبش انبرژی
بویهه گاز و محصوالت گازی دارد .ایران به عنوان سومین کشور دارنده گاز برنامهریزی کرده تبا
سال  360 2025میلیارد متر مکدب گاز تولید نماید .تولید این حجم گاز نیاز به فناوری و سرمایه
دارد که ایران برای رسیدن به آن به دناال تنظیم قراردادهای هدید در بخش نفت و گاز (آی پی
سی) برای هذب سرمایهگذاران خارهی هست .شرکتهای اتحادیه اروپبا ببا برخبورداری از ایبن
فناوری و سرمایه میتوانند از این فرصت ناایت استفاده را نمایند.
خروج امریکا از برجام و موضع اتحادیه اروپا
موضو توافح هستهای با ایران که در دولت باراک اوباما در ژوئن  2015مند د شد به یکبی
از موضوعات چالش برانگیز در ماارزات انتخابات ریاست هماوری امریکا بدل شد .دونالد ترامب
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کاندیدای ناائی حزب هماوری خواه در شدارهای انتخاباتی خود از تواف نامه برهام مکرر اعبالم
نارضایتی میکرد و مدت د بود که این تواف نامه به ضرر منافع امریکبا و متحبدین آن و ببه نفبع
ایران شده است .و قول داد که بدد از پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت تواف نامه برهام را ببه
همکاری شرکای اروپائیاش مورد بازبینی قرار دهد .و اصالحات مدنظرخود را اعمال کند.
ترام و نزدیکانش بدد از پیروزی در انتخابات در مناساتهای مختلف انت ادهای تنبدی ببه
برهام وارد میکردند از همله اینکه این تواف نامه تضمین کافی برای توقبف برنامبهی هسبتهای
ایران بهور کامل بدد از پایان دورههای پیشبینی شده در برهام را تدیین نکرده و همچنین راهع
به برنامه موشکی و رفتار منه های ایران در خاورمیانه را تواف ی انجبام نشبده اسبت .از اینبرو از
طرفین مذاکره کننده برهام درخواست داشت که برای اصالح آن مجددا مذاکرات را آغباز کننبد.
درخواست ترام با بیاعتنائی شرکای اعضای اتحادیه اروپا ،روسیه ،چین و ایران تواف نامه برهام
مواهه شد .فدریکا موگرینی مسوول سیاست خبارهی اتحادیبه اروپبا کبه در مبذاکرات هسبتهای
حضور داشت ،به دفا از این تواف نامه اعبالم کبرد "کبه پایبدار مانبدن برهبام و اهبرای آن از
اولویتهای اتحادیه اروپاست"( .روزنامه ایران.)95/9/25 ،
و همچنین در نشست بروکسبل اعضبای اتحادیبه اروپبا در تباریخ  24آبانمباه  ،1395خبانم
موگرینی با حمایت مجدد خود از برهام اعالم کرد "که برهام یک توافح دو هاناه نیسبت بلکبه
توافح چند هاناه است که شورای امنیت سازمان ملل هم بر آن صحه گذاشته اسبت( .همبان) و
م امات فرانسه ،آلمان و انگلی در اظاارات هداگانه بر ضرورت اهرای برهام تبا زمبانی کبه از
سوی ایران مفاد آن اهرا شود ،تاکید داشتند.
از سوی دیگر اختالف نظر در هیات حاکمه امریکا در خصوص خرو یا ادامه برهام ببا عبث
شد که ترام بدد از روی کار آمدن در سه نوبت بدد از گزارش مدیرکل آژان بینالمللی انرژی
اتمی مانی بر پایاندی ایران به برهام ،تائید پایاندی ایران به برهام و تمدید تدلیح تحبریمهبا را
اعالم کند .اما در ناایت ترام با فشار گروه مخالفان برهام دست به تغییر هیات دیپلماتیک خود
زد و رک تیلرسون وزیر امور خارهه و هربرت مک مستر مشاور امنیبت ملبی امریکبا را کبه از
مدافدان تداوم برهام با ای ران بودند را از کار برکنار کرد و با هایگزین کردن هان بولتن و مایبک
پمپو به ترتیب در هایگاه مشاور امنیت ملی و وزیر امورخارهه ،طرح خرو از برهام را کلیبد زد و
در ناایت ترام بدد از ناکامی خود برای از سرگیری مذاکرات برهام برای اصبالح آن ،ببه طبور
یکجاناه در  18اردیااشت ماه  1397به طور رسمی از برهام خار شد و پ از این اتفا دولت
◊ 221

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و پنجم ،زمستان1397

امریکا طی بیانیهای برنامه زماناندی شده برای بازگشت تحریمهای ایبران کبه بواسبهه برهبام
بدضا لغو یا تدلیح شده بودند ،را در دستور کار قرار داد.
خرو امریکا از برهام با واکنش تند متحدین اروپائی امریکا مواهه شد و آنها یکصدا خرو
امریکا از برهام را محکوم کردند .و برای تضمین ادامه حیات برهام و هلوگیری از شکسبت آن و
ایضا نگاداشتن هماوری اسالمی ایران در برهام متداد شدند که با طراحی مکانیسم مالی ویبهه
همکاریهای تجاری و اقتصادی با ایران را هات خنیی کردن تحریمهای ایاالت متحده امریکبا
ادامه خواهند داد و تمام تالششان را برای حف برهام بکار خواهند گرفت.
نتیجهگیری:
روابط اتحادیه اروپا و ایران در طبول چنبد دهبه گذشبته از متغیرهبای داخلبی ،منه بهای و
بینالمللی متاثر بوده است و هر کدامیک از این متغیرهبا در م هدبی ن بش تدیبین کننبدهای در
توسده یا عدم توسده روابط طرفین داشتهاند .بدد از ان الب اسالمی ایران تا شکلگیبری پرونبده
هستهای ایران روابط طرفین بیشتر متاثر از سیاستهای داخلی همابوری اسبالمی ایبران ببوده
است و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولتمردان هدید روابط ایران و اتحادیه اروپا هابتگیبری
هدیدی را پیدا می کرد که الاته اتحادیه اروپا در قاال ایران دارای اسبتراتهی مشخصبی ببود امبا
دولت هماوری اسالمی ایران در طول این مدت استراتهی مشخصی را نداشت .الاته متغیرهبای
سیاسی و فرهنگی و هویتی در ترسیم سیاست خارهی و روابط طرفین ن بش فدبالی داشبت .ببا
روی کار آمدن دولت اعتدال سال  1392و طرح سیاست خارهی هدید بر محور تدامل سازنده ببا
هاان و توسده در داخل به نظر میرسد استراتهی هدید سیاست خارهی ایران ریل گذاری شبده
و هر دولتی که بدد از این دوران به قدرت برسد الزاما بایسبتی ببا پیبروی از ایبن سیاسبتهبای
برنامهها و تاکتیکهای سیاست خارهی ایران را طراحی و هبدایت نمایبد .ایبن تغییبر نگبرش و
رویکرد در استراتهی اتحادیه اروپا در قاال هماوری اسالمی ایران بدد از به نتیجه رسیدن برهام
اتفا افتاده و اتحادیه اروپا خواستار توسده روابط با ایران در همبه حبوزههبا مبیباشبد و توافبح
هسته ای به عنوان یک موضو سیاسی و امنیتی دولتمردان دو طرف را به این نتیجه رسانده که
هر موضو اختالف بر انگیز چه در سهح داخلی و یا منه های از طریح دیپلماسی و مبذاکره ببا
حل است و توافح برهام بویهه برای اتحادیه اروپبا دسبتاورد مامبی در سیاسبت خبارهی تل بی
میشود و برای حف و اهرای آن با اقتدار و صالبت از آن دفا مینمایبد .موقدیبت ژئوپولتیبک
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ایران ،قدرت منه های و ن ش آن در بحرانهای منه به خاورمیانبه و همکباری در حبوزههبای
انرژی و اقتصاد برای اتحادیه اروپا و برقراری توازن قدرت در نظام بینالملل به کمبک اتحادیبه
اروپا در همه ابداد وحوزهها برای هماوری اسالمی ایران حائز اهمیت است.
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