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بررسي روابط ايران و اروپا قبل و بعد از خروج آمريكا از برجام
تاريخ دريافت مقاله ١٤٠٠/٠٧/١٤ :تاريخ پذيرش مقاله١٤٠٠/١٢/١١ :

ياسر كهرازه
ابوالفضل آراسته

١

٢

چكيده
امروزه در عرصه روابط بينالملل ،كشورهاي جهان جهت كاهش نزاع و اختﻼف و همچنين تقويت
مبادﻻت و مراودات فيمابين ،اقدام به ايجاد توافقنامههاي بينالمللي در زمينههاي مختلف سياسي،
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي مينمايند .برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( كه ميان ايران و كشورهاي
گروه ) ٥+١آمريكا ،روسيه ،چين ،فرانسه ،انگليس و آلمان( در شهر وين صورت گرفت ،نمونهاي از اين
توافق است .پژوهش ﺣاﺿر كه با روش توصيفي  -تحليلي به آن پرداختهشده ،درصدد پاسﺦگويي به اين
سؤال است كه روابط جمهوري اسﻼمي ايران و اروپا قبل و بعد از خروج آمريكا از برجام چگونه بوده است؟
پژوهش ﺣاﺿر اين فرﺿيه را به آزمون گذاشته است كه پس از تصويب برجام ،روابط سياسي و اقتصادي
ج.ا.ايران با كشورهاي اروپايي از بهبود نسبي برخوردار شده است ليكن به دليل كارشكنيهاي
اياﻻتمتحده آمريكا ،از همان ابتدا روابط كشورهاي اروپايي با ايران بر مبناي محافﻈهكاري و ترس بوده
و پس از خروج كشور آمريكا از توافق برجام ،كشورهاي اروپايي نيز با خروج سرمايه و شركتهاي اقتصادي
خود از ايران و همچنين اعمال تحريمهاي ﻇالمانه ،پيروي از سياستهاي آمريكا را بر پايبندي به توافق
برجام ترجيح دادهاند.
كلمات كليدي
اروپا ،اياﻻتمتحده آمريكا ،ايران ،برجام ،روابط بينالملل.

-١گروه علوم سياسي ،واﺣد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،زاهدان ،ايران) .نويسنده مسئول( yaser.kahrazeh@yahoo.com
-٢دانشجوي دكتري گروه علوم سياسي ،واﺣد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،زاهدان ،ايران.
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مقدمه
تاريخچه روابط ايران و اروپا پس از انقﻼب اسﻼمي ايران همواره با فراز و نشيب همراه بوده است.
كشورهاي اروپايي با جمهوري اسﻼمي ايران كه داراي يك ايـدئولوژي ﺣـكومتي تـازه متولدشده بود
چندان اﺣساس انس نميكردند ،اما روابط آنها با ايران بـسيار ﺣـسنهتر از آمـريكا بود .اين روابط چندان
هم مطلوب و بادوام نبوده و شايد بتوان اولين جرقه تنش ايران و اروپا پس از تشكيل اتحاديه اروپا در
سال  ١٩٩١را به واقعه ميكونوس كه در تاريﺦ  ١٧سﭙتامبر  ١٩٩٢در برلين آلمان اتفاق افتاد ،مربوط
دانست .پس از ميكونوس آلمان در گـام اول و در پي آن ساير دولتهاي اروپايي ،روابط ديﭙلماتيك خود
را با ايران قطع كردند ،اما متعاقب ايـن قـضيه ،تـحريمي عليه ايران وﺿع نگرديد )موسويان : ٢٠٠٨ ،
 .(١٠٧اين شرايط خيلي طوﻻني نبود و پس از مدت كوتاهي دولتهاي اروپايي بار ديـگر بـه ايران نماينده
فرستادند و تنش در روابط تا ﺣدودي كاسته شد.
كشورهاي اروپايي همواره به بهانههاي مختلف سعي كردهاند مخالفت خود با وﺿعيت ايران پس از
انقﻼب اسﻼمي ايران را نشان دهند و بهعنوانمثال بر مباﺣثي چون وﺿعيت ﺣقوق بشر در ج.ا.ايران
همواره اعتراض داشته و منتقد وﺿعيت موجود بودهاند اما هيچچيز مانند قـضيه هـستهاي ﺣـساسيت
آنها را برانگيخته نساخت .به دنبال اين ﺣساسيتها ،كشورهاي اروپايي )تروئيكا( تﻼش كردند تا در
دولت سيد محمد خاتمي مذاكرات فشردهاي را ترتيب داده و در خصوص مباﺣث هستهاي تصميمات
مهمي را اتخاذ نموده و باعث توقف فعاليت ايران در اين زمينه شوند .بر همين اساس مذاكرات اروپا و
ايران درزمينه هستهاي آغاز و از جمله مهمترين نتايج آن بيانيه تـهران و قـبول تعليق غنيسازي از جانب
ايران بـود .البـته پسازاين پذيـرش ،تـروئيكا در درخـواستي طمعكارانه خواستار توقف كليه فعاليتهاي
هـستهاي شـد و اين نشان داد كه استراتژي تدافعي ابزار مناسبي براي رسيدن به ﺣقوق ايـران نـيست
)شمسآبادي.(٥ : ١٣٩٦ ،
با روي كار آمدن محمود اﺣمدينژاد و اتخاذ سياست تهاجمي در ﺣوزه انرژي هستهاي مشخﺺ شد
كه لحن كشورهاي عضو با ايـران مﻼيمتر شده و كشورهاي اروپايي به دنبال ترغيب ايران جهت تﻐيير
سياستهايش گام برداشتند.
اروپاييها براي اثبات ادعاهاي خود مبني بر تﻐيير استراتژيك در خصوص ايران و بهنوعي نرمش نشان
دادن در زمينه فعاليتهاي هستهاي ج.ا.ايران ،نهتنها ﺣـق غنيسازي را براي ايران به رسميت شـناختند
بـلكه ﺣـاﺿر به تعهد سـاخت نـيروگاه آب سبك براي ايران هـم شـدند؛ اما تهران توجهي به اين
پيشنهادها و فعاليتهاي هستهاي خود را گسترش داد .اروپاييها كه همچنان نسبت به فعاليتهاي
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هستهاي جمهوري اسﻼمي ايران نگران بوده و ﺣساسيت بيشتري نسبت به ساير موﺿوعات به آن نشان
ميدادند ،با روي كار آمدن دولت نهم و اتخاذ سياست تهاجمي در ﺣوزههاي هستهاي ،مذاكرات را گزينه
مناسبي جهت توقف سير صعودي ايران در زمينه هستهاي ارزيابي نكرده و همراستا با تحريمهاي مصوب
شوراي امنيت در سالهاي  ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦و  ٢٠١٠اقدام نموده و ﺣتي خود نـيز مـستقﻼً
تـحريمهايي براي فشار مضاعف بر ايران تصويب كردند.
اروپا تحريمهاي خود عليه ج.ا.ايران را استمرار داده و در سال  ٢٠١٢تحريمهاي نفتي را عليه ايران
اعمال كرد )كورتوگ  .(٢٠١٣ ،ميتوان گفت تحريمهاي نفتي سـنگينترين فشارها را بر ايران وارد آمـد
چراكه بزرگترين شريك تجاري ايران ،همين نهاد بود و عمده صادرات ايران هم نفت بود ،پسازاين
تـحريمها ٨٦ ،درصـد ﺣجم واردات از ايران و  ٢٦درصد ﺣـجم صـادرات به اين كشور افت كرد.
با شروع به كار دولت يازدهم ،مذاكرات هستهاي با جديت بيشتري پيگيري شد و درنهايت توافق
هستهاي برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( ﺣـاصل شد و اتحاديه اروپا همزمان با روز اجرا شـدن
عـهدنامه تـوسط ايران ،تحريمهاي اقتصادي و مالي مربوط به مسئله هستهاي را برداشت؛ اما از همان
روز توافق ،آمـريكا موانع بسياري بر سر راه پيوند دوباره ميان ايران و اروپا تراشيده و كاري كرده كـه
شـركتها و بـانكهاي اروپايي ميان معامله با ايران يا همكاري با آمريكا يكي را انتخاب كنند .آمريكا
كارشكني¬هاي خود را ادامه داد و پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ پسازاينكه نتوانست تﻐييراتي را
در توافق برجام ايجاد نمايد ،از توافق مذكور خارج شد و از اروپاييها خواست تا آمريكا را در اين زمينه
ﺣمايت نمايند.
در چنين شرايطي هدف اين پژوهش ،بررسي تأثير برجام بر روابط ايران و اروپا بوده و اينكه خروج
آمريكا از برجام چه تأثيري بر روابط ايران و اروپا گذاشته است؟ پژوهش ﺣاﺿر در راستاي اين هدف ،با
استفاده از روش توصيفي -تحليلي به بررسي شرايط پسابرجام پرداخته و اين فرﺿيه را به آزمون گذاشته
است كه پس از تصويب برجام و قبل از خروج آمريكا از اين توافق ،روابط سياسي-اقتصادي ايران و اروپا
بهبود نسبي يافته ليكن با خروج آمريكا از برجام ،كشورهاي اروپايي به تعهدات برجامي پايبند نبوده و
پيروي از سياستهاي آمريكا را بر پايبندي به توافق برجام ترجيح دادهاند.
چارچوب نظري
در اوايل دهه  ١٩٨٠شاهد طرﺣي نو براي مطالعه واقعيتها ،پديدهها و رفتارهاي بينالمللي هستيم
كه ﺣدفاصل ميان نﻈريات تبييني و تأسيسي قرار ميگيرد؛ از اين طرح نو با عنوان سازهانگاري ياد
ميشود )كرمي .(٢٧ :١٣٨٤،سازه انگاري به عوامل فكري همچون فرهنگ و هنجارها در سياست بين
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الملل بها مي دهد و سياست بين الملل را بر اساس يك هستي شناسي رابطهاي مي بيند .كانون توجه
سازهانگاري آگاهي بشري است ،درعينﺣال آنها از آرمانگرايي )ايدئاليسم( نيز اجتناب ميكنند و
تأكيددارند كه همهچيز را به زبان و گفتمان تقليل نميدهند .بدين لحاظ نﻈريه سازهانگاري بين نﻈريات
روابط بينالملل بهمنﻈور راهي ميانه محسوب ميشود )بيليس و اسميت.(٥٤ : ١٣٨٤ ،
تبيينExplanation :

تفهم Understanding :

راه ميانــــــــــه:
پسا اثباتگراييPost :

The Middle
Ground

Positivism

بازانديشه گرايي يا انعكاس گرايي:

سازه انگاري ونت

اثباتگرايي :
Positivism

عقلگرايي :
Rationalism

Reflectivism

شكل -١
منبع )ويكت٣٦ : ٢٠٠٢ ،١؛ دانش نيا(٢٢ : ١٣٩٤ ،
به نﻈر الكساندر ونت ،سازهانگاري ،يك نﻈريه ساختار نﻈام بينالملل ،با اين ادعاهاي محوري است:
 (١دولتها واﺣدهاي اصلي تحليل در نﻈريه روابط بينالملل هستند (٢ .ساختار كليدي نﻈام دولتمحور،
بينا ذهني هستند نه مادي و عيني (٣ .هويت و منافع دولتها ،عمدتاً توسط ساختارهاي اجتماعي ساخته
ميشوند نه اينكه از بيرون توسط ماهيت انسان يا سياست داخلي به سيستم داده شوند .سازهانگاري از
ﺣيث هستيشناسي از »معناگرايي« در مقابل »مادهگرايي« و از »ذهنيت گرايي« در مقابل
»عينيتگرايي« دفاع ميكند )متقي و كاﻇمي.(٢١٠ : ١٣٨٦ ،
هويت كنشگران ،در كانون نﻈريه سازهانگاري قرار دارد .اگرچه طيف مختلف سازه انگاران اعم از مدرن
و پسا مدرن نيز در درون خود شقوق مختلف دارند ولي همگي با اين ديدگاه واقعگرايان و ليبرالها
مخالفاند كه هويت و منافع دولتها از پيش تعيينشده است )استين (٣٠٣ : ٢٠٠٥ ،٢ازنﻈر سازه انگاران
هويتها اموري مسلم و قطعي نيستند ،بلكه اموري هستند كه ما آنها را ايجاد كردهايم و به همين دليل
كه ما آنها را ايجاد كردهايم ميتوانستيم آنها را بهگونهاي ديگر تشكيل دهيم.
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سازندهگرايان برخﻼف واقعگرايان و نهادگرايان ميگويند آنچه رفتار دولتها را در عرصه بينالمللي
هدايت ميكند ،هنجارها و هويت آنهاست و منافع مادي و فيزيكي در اولويت بعدي قرار ميگيرند .متﻐير
كليدي در درك رفتار خارجي دولتها در نﻈام بينالملل ،هويت دولت است كه خود برگرفته از هنجارهاي
داخلي بوده و بهواسطه مباﺣثات عمومي در رسانهها و فرايند شكلگيري هويت مسلط صورتبندي
ميشود .اگر دولتي هويت خود را با ﺣقوق بشر و ارزشهاي جهانشمول تعريف كند ،ناگزير براي ﺣفظ
اين هويت بايد كارهايي انجام داده و سياستهايي اتخاذ كند كه الزام ًا ازنﻈر واقعگرايان مبتني بر منافع
مادي نباشد ليكن از آنجائيكه كارهاي دولت برگرفته از هنجارهاي داخلي ميباشد ،قابل قبول و ارزشمند
تلقي ميشود.
درنتيجه سياست خارجي كشورها همواره تابعي از شرايط ﺣاكم بر محيط داخلي و بينالمللي است.
بررسي سياست خارجي ايران در دورههاي مختلف ،نشان ميدهد كه چگونه نوع هنجارهاي ﺣاكم بر
روابط بينالملل ميتواند با تحت تأثير قرار دادن فضاي هنجاري داخلي ،سياست خارجي كشورها را به
سمت تعريف جديدي از منافع سوق دهد )محمدنيا.(١٧٦: ١٣٩٤ ،
پس از پايان دولت نهم و دهم ،به دليل تشديد تحريمهاي هستهاي و اقتصادي توسط آمريكا و اتحاديه
اروپا ،هنجارهاي داخلي به سمت و سوي تمايل به تﻐيير گرايش پيدا نمود .در چنين شرايطي آقاي
روﺣاني در شعارهاي انتخاباتي خود از تﻐيير رويكرد با غرب و آمريكا سخن گفت و بر پايه نﻈريه سازه-
انگاري عنوان داشت هويت و منافع ج.ا.ايران در قبال غرب از پيش تعيين شده نيست و ايران ميتواند بر
اساس مفروضهاي زير به وسيله مشاركت و تعامل با غرب ،در قالب ايجاد توافق هستهاي ،تﻐييرات مثبتي
را ايجاد نموده و ﺿمن مرتفع نمودن موانع تحريمي ج.ا.ايران ،رونق اقتصادي را ايجاد نمايد.
دشمني ايران با غرب بيشتر از آنكه ذاتي هويت جمهوري اسﻼمي ايران باشد ،محصول سوءتفاهم و
رفتارهايي است كه درگذشته از هر دو طرف سر زده است ،هرچند سهم غرب در اين ميان بيشتر است؛
بنابراين جمهوري اسﻼمي ايران ميتواند در عين ﺣفظ ارزشهاي بنيادين خود با غرب وارد تعامل و
همكاري با آن شود؛
چه بخواهيم و چه نخواهيم غرب و بهطور مشخﺺ آمريكا قدرت مسلط نﻈام بينالمللي كنوني است.
اين يك واقعيت است .هرچند نميتوان هر واقعيتي را پذيرفت اما عقل ﺣكم ميكند كه نبايد نسبت به
آن بيتفاوت بود .اقدامات ﺿد ايراني واشنگتن در سالهاي اخير محدوديتهايي را براي ج.ا.ايران فراهم
كرده است و قدرت مانور ما را در نﻈام بينالملل و ﺣتي منطقه كاهش داده است .پس عقﻼنيت و محاسبه
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سود و زيان ايجاب ميكند ج.ا.ايران براي كاستن از اين محدوديتها و هزينههاي ناشي از آن ،وارد
تنشزدايي با غرب و آمريكا شود؛
اگر ج.ا.ايران بخواهد به يك قدرت منطقه اي تبديل شود ،اين كار در صورت مخالفت و دشمني غرب،
اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار و هزينهبر خواهد بود .اگر ايران بخواهد يك بازيگر اصلي در محيط
خاورميانه باشد ،نبايد منزوي شود )لطفيان (١٧٧ : ١٣٨٤ ،و اين در ﺣالي است كه تداوم تنش ميان
ايران و غرب ميتواند به انزواي آن منجر شود.
يكي از ابعاد مهم امنيت در دوران پس از جنگ سرد ،امنيت اقتصادي است و اين امر مستلزم تقويت
بنيانها و قدرت اقتصادي ايران است كه جز از راه تعامل با اقتصاد جهاني و بهرهگيري از فرصتهاي
موجود اقتصادي و تجاري در دنيا ميسر نيست اما وارد شدن در اقتصاد جهاني و ﺣتي ادغام در آن در
صورت تداوم تنش با غرب بهعنوان قدرت اصلي اقتصاد جهاني ممكن نيست .ﻻزمه افزايش قدرت اقتصادي
و به تبع آن تأمين امنيت ملي جمهوري اسﻼمي ايران آن است كه تنش در روابط ايران و غرب كمتر شود
و غرب مانع از ﺣضور مؤثر ايران در سازمانها و ائتﻼفهاي اقتصادي نشود.
بر اساس مفروضهاي فوق ،مذاكرات هستهاي دوساله ايران و گروه  ٥+١منجر به امضاي توافق
هستهاي در وين در تير  ١٣٩٤شد و اين اميدواري را ايجاد كرد كه ممكن است ايران و غرب به سمت
بهبود بيشتر روابط ﺣركت كنند.
تجزيه و تحليل يافتهﻫا
آمريكا و اروپا پيش از توافق برجام براي مهار برنامههاي هستهاي ،موشكي و فضايي ايران ،تحركات
منطقهاي ايران براي مبارزه با تروريسم تكفيري و مواردي از اين قبيل به سمت تصويب تحريمهاي جامع
گام برداشتند) .دهقاني فيروزآبادي و دﻻورپور اقدم (١٣٩٧ ،اما پس از پيروزي آقاي روﺣاني در انتخابات
رياست جمهوري سال  ١٣٩٢بار ديگر تنشزدايي با غرب بهويژه از طريق نيل به يك توافق هستهاي
جامع در دستور كار قرار گرفت و مهم ترين اولويت جمهوري اسﻼمي ايران در اين دوره ،ترميم اقتصاد و
معيشت كشور و كاهش بار ايران هراسي از دريچه تعديل تحريمها بود .اروپا نيز به دليل شرايط بينالمللي
خاصي كه در آن قرار داشت ،از انگيزه بسيار باﻻيي براي تقويت روابط با ج.ا.ايران برخوردار بوده و تﻼش
كرده است تا از ﻇرفيت ج.ا.ايران بيشترين بهرهبرداري را بنمايد .ازجمله مهمترين دﻻيلي كه كشورهاي
اروپايي را مجاب نمود تا به دنبال تقويت و ارتقاء سطح همكاريهاي سياسي و تجاري با ايران باشند،
ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
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نياز اقتصادي
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل شرايط نابسامان اقتصادي ،انگيزهاي براي تداوم عضويت در اين
اتحاديه نداشته و خواستار رونق اقتصادي هستند .در چنين شرايطي توجه به ج.ا.ايران با دارا بودن
جمعيتي بيش از  ٨٥ميليون نفر ميتواند فرصت مناسبي براي اتحاديه اروپا باشد .بازاري كه هنوز
اروپاييها در آن ورود نكرده و در صورت ورود به اين بازار بكر ميتوانند شرايط رفاه و اشتﻐال خود را
ﻼ مطلوبي بهبود بخشند .اقتصاد ايران ﺣـتي در دوره تـحريم نـيز جزء اقتصادهاي ميانه و
بهصورت كام ً
از جهاتي با اقتصاد گروه جي  ٢٠قابلمقايسه بوده است )بﻼك منز (٢٣ : ٢٠١٦ ،٣بعﻼوه ايران مـتنوعترين
اقـتصاد را در منطقه دارد و پتانسيل خروج آن از اقتصاد تكمحصولي بسيار باﻻست )استراتژي اروپا براي
روابط(١٤ : ٢٠١٦ ،٤
اروپا انتﻈار دارد با رونق اقتصادي ايجادشده با ج.ا.ايران ،شرايطي فراهم خواهد شد تا تنشهاي
سياسي خود را با اين كشور به ﺣداقل برساند لذا در چنين شرايطي اروپاييها از تﻐيير رويكرد ج.ا.ايران
در قبال تعامل با غرب استقبال كردند.
امـنيت انـرژي و نگرانيﻫاي زيستمحيطي
جمهوري اسﻼمي ايران افزايش همكاريهاي اقتصادي با اتحاديه اروپا را در جهت كمك به ثبات
منطقه و در راستاي منافع و اهداف ملي خود و ديگر كشورهاي منطقه ارزيابي ميكند .از طرف ديگر،
ايران به لحاظ قرار گرفتن در مركزيت منابع گاز و نفت جهان از اهميت استراتژيكي در سطح جهان
برخوردار است )خرازي .(١٣٨٢ ،موقعيت استراتژيك ايران در مركز خليجفارس و تنگه هرمز ازيكطرف
و قرار گرفتن در ﺣدفاصل آسياي ميانه و آبهاي گرم خليجفارس از طرف ديگر ،اين اهميت را مضاعف
ميسازد .با توجه به كاهش ذخاير انرژي جهاني در دهههاي آينده و از طرفي افزايش نياز كشورهاي
پيشرفته صنعتي به استفاده از نفت و گاز در سالهاي آتي ،به نﻈر ميرسد بر اهميت منطقه خليجفارس
و درياي خزر در تأمين نيازهاي انرژي جهان افزوده شود )خالوزاده.(١٠ : ١٣٩٣ ،
از طرفي وﺿعيت كشورهاي اروپايي در زمينه انرژي به شيوهاي مطلوب و مديريتشده نبوده و از
همين رو پراكندگي اعضاء و نبود برنامه منسجم انرژي ،نميتواند چـندان ادامـه يابد )پرويزي: ٢٠١٢ ،٥
 .(٧٦همچنين كشورهاي اروپايي از جمله مهمترين واردكنندگان گاز از روسيه هستند .اين در ﺣالي است
كه تيره شدن روابط اروپا و روسيه در خصوص موﺿوع اوكراين شرايطي را براي اروپا فراهم آورد تا به
دنبال كشور ديگري جهت تأمين منابع گازي خود باشد و در اين زمينه ج.ا.ايران ميتواند يكي از بهترين
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و مقرونبهصرفه ترين گزينههاي موجود باشد چراكه در صورت تشديد روابط اروپا و روسيه ،ديگر امكان
واردات گاز از روسيه امكانپذير نبوده و ايران ميتواند در اين زمينه نقش چشمگيري را براي اروپا ايفا
نمايد .لذا جهت اينكه اروپا در زمينه مراودات و تعامﻼت خود با روسيه نقشي وابسته را ايفا نمايد ،ميتواند
از طريق گسترش همكاريهاي تجاري با ايران ،نيازمنديهاي خود در زمينه گاز را تأمين و با موﺿع
اقتدار با روسيه برخورد نمايد نه موﺿعي تدافعي با نيازمندي در ﺣوزه گاز.
با توجه به موارد مذكور و تمايل دو طرف براي نيل به يك توافق ،برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(
در  ٢٣تيرماه سال  ١٣٩٤مورد توافق وزراي خارجه ايران و  ٦كشور )آلمان ،آمريكا ،فرانسه ،روسيه ،چين
و انگليس( و فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار گرفت .توافق ژنو نقطه عطفي
درصحنه سياست خارجي ايران بهطور عام و در مورد مناقشه بر سر برنامه هستهاي ايران بهطور خاص
بوده است) .قائم پناه ،دشتي ورمزاني .(٦-٥: ١٣٩٥ ،اين توافق ،فضاي بينالمللي در قبال ايران را تﻐيير
داده و عزم سياسي دولت جديد براي تعامل فزاينده با دنيا را در مصداقي ملي به تصوير كشيده است.
بر اساس اين توافق تمامي تحريمهاي يكجانبه مرتبط با هستهاي آمريكا و اتحاديه اروپا و همچنين
 ٦قطعنامه تحريم شوراي امنيت و  ١٢قطعنامه شوراي ﺣكام عليه ايران بعد از اعﻼم آغاز اجراي برجام يا
روز اجرا ٦لﻐو و برداشته ميشوند .لﻐو تحريمها موجب ميشود تا ميزان مبادﻻت تجاري ايران و اروپا پس
از تصويب برجام افزايش يابد .در سال  ٢٠١٤با اجراي توافق ژنو و برجام ،گشايشهاي نسبي در مبادﻻت
تجاري ايران با اتحاديه اروپا به وجود آمد .ارزش صادرات ايران به اروپا به كمي بيشتر از يك ميليارد يورو
رسيد و ارزش كل مبادﻻت تجاري نيز به رقم  ٧ميليارد و  ٥٠٠ميليون يورو افزايش يافت .در سال ٢٠١٥
نيز كمابيش مبادﻻت با همان ارقام مشابه سال  ٢٠١٤ادامه يافت و همچنان ﺣجم مبادﻻت در مقايسه
با سالهاي قبل از تحريم بسيار اندك بود.
اما در سال  ٢٠١٦ورق تا ﺣدود زيادي به نفع ايران برگشت و مبادﻻت تجاري ايران با  ٢٨عضو
اتحاديه اروپا در مدار صعودي قرار گرفت .در اين سال ارزش تجارت ميان ايران و اروپا با رشد  ٧٨درصدي
نسبت به سال قبل ،به  ١٣ميليارد و  ٧٤٤ميليون يورو رسيد .در سال  ٢٠١٧نيز با ادامه همان روند
صعودي ارزش مبادﻻت تجاري ايران و اتحاديه اروپا با رشد  ٥٣درصدي نسبت به سال قبل از آن به ٢١
ميليارد يورو رسيد .واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال  ٢٠١٧با رشد  ٨٥درصدي نسبت به سال قبل
از آن به ١٠ميليارد و  ٢٠٠ميليون يورو افزايش يافت .صادرات اتحاديه اروپا به ايران نيز در اين سال ٣١
درصد رشد داشت و به ١٠ميليارد و  ٨٠٠ميليون يورو رسيد.
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تجارت با اروپا در نيمه اول سال  ٢٠١٨نيز روند مثبت خود را ﺣفظ كرد و مبادﻻت تجاري ايران و
اروپا باوجود سنگاندازيهاي دونالد ترامپ -رئيسجمهور آمريكا -و اعمال تحريمهاي جديد ،با رشد ٨
درصدي همراه بود .كشورهاي اتحاديه اروپا در نيمه اول  ٢٠١٨ميﻼدي  ٦ميليارد و  ١١٠ميليون يورو از
ايران كاﻻ وارد و در همين بازه زماني  ٤ميليارد و  ٥٧٠ميليون يورو كاﻻ به ايران صادر كردهاند .كشورهاي
اسﭙانيا و فرانسه بزرگترين واردكنندگان كاﻻ از ايران هستند و آلمان و اسﭙانيا بيشترين صادرات را ميان
اروپاييها به ايران دارند )جﻼلي .(١٣٩٧ ،آمار و ارقام ارائه شده به خوبي بيانگر اين مطلب است كه برنامه
جامع اقدام مشترك توانسته است موجب رونق اقتصادي و افزايش سطح مبادﻻت تجاري با كشورهاي
اروپايي گردد .هرچند كه كارشكنيهاي آمريكا تا ﺣدي مانع افزايش سطح همكاري تجاري ايران و اروپا
بوده است ليكن به تناسب قبل از توافق برجام ،شاهد رشد چشمگيري در سطح روابط ايران و اروپا مي
باشيم.
همانطور كه مطرح شد باوجود همكاري كشورهاي اروپايي با ج.ا.ايران و بهبود نسبي مراودات سياسي
و اقتصادي ،كارشكنيهاي اياﻻتمتحده آمريكا در ﺣين اجراي برجام را نبايد ناديده گرفت .عليرغم اينكه
دو طرف در تﻼش بودند تا روابط و مناسبات سياسي و اقتصادي را بهبود بخشند ،جنبههاي واگرا مانند
نگرش به تﻐيير در جهان عرب يا نقﺾ ﺣقوق بشر در ايران شرايطي را فراهم ميآورد كه ايرانيان نبايد
ﻼ مطمئن باشند اتحاديه اروپا هرگز موﺿع خود را درباره برجام تﻐيير نخواهد داد )اوسيويكز.(٢٠١٨ ،٧
كام ً
در همين راستا برخي از اقدامات و فعاليتهاي اتحاديه اروپا قبل از خروج اياﻻتمتحده آمريكا از برجام
نشان داد تعهد كشورهاي اروپايي به سياستهاي آمريكا بيش از پايبندي به توافق برجام است.
به عنوان مثال پس از گذشت يك سال از تصويب برجام ،سرمايهگذاران اروپايي هنوز هم براي آغاز
فعاليتهايشان در ايران ،بيميل بودند .يكي از عمده دﻻيل اين بيميلي ،محدوديت فعاليت بانكها و
محدوديت در تأمين مالي پروژهها است .تحريمهاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد در بخشهاي بانك
و انرژي ايران لﻐو شده است اما تحريمهاي يكجانبه اياﻻتمتحده آمريكا عليه اقتصاد ايران همچنان باقي
است .اين تحريمها شركتهاي آمريكايي را از انجام معامﻼت تجاري با ايران منع ميكند .همچنين
بانكهاي ايراني و خارجي نميتوانند براي انجام معامﻼت مرتبط با ايران ،از دﻻر آمريكا استفاده كنند.
طي  ١٠سال اخير مؤسسات بزرگ مالي همچون گروه بانكداري فرانسوي »بي ان پي پاريبا« ،بانك
بريتانيايي »اچ اس بي سي« و همچنين دويچه بانك به علت همكاري با ايران و فعاليتهاي مالي در اين
زمينه ،ميلياردها دﻻر جريمهشدهاند .اين موﺿوع باعث شده كه بانكهاي خارجي همچنان از اعمال
تحريمهاي اياﻻتمتحده آمريكا هراس داشته باشند) .خبرگزاري يورو نيوز(٢٠١٦ ،
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بيانيه  ٢٥٦نماينده پارلمان اروپا عليه ج.ا.ايران و تقاﺿا براي افزوده شدن نام سﭙاه پاسداران انقﻼب
اسﻼمي به فهرست سياه و همچنين تمديد تحريمها عليه ايران به بهانه نقﺾ ﺣقوق بشر ازجمله مواردي
بود كه تيرگي روابط ايران و اروپا را در دوران پسابرجام تشديد كرد.
اقدام فرانسه و همكاري رسمي كاخ سفيد و كاخ اليزه بر سر تﻐيير برجام ،همزمان با برگزاري مجمع
عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك در سال  ٩٦نشان داد تيرگي روابط فيمابين ايران و اروپا ،ﺣداقل
در آيندهاي نزديك بهبود يافتني نخواهد بود .ماكرون در دو ديدار جداگانه با دونالد ترامپ و بنيامين
نتانياهو نخستوزير رژيم اشﻐالگر قدس به آنها تعهد داد كه تمامي تﻼش خود را براي گنجاندن موﺿوع
توان موشكي ايران در برجام يا تحديد همزمان توان موشكي و هستهاي ايران به كار خواهد گرفت.
همچنين ماكرون به اياﻻتمتحده آمريكا و رژيم صهيونيستي در خصوص اعمال فشار بر ايران بابت موﺿوع
بازرسي از اماكن نﻈامي ايران تضمينهايي داد )ثمره و برجي .(٦: ١٣٩٧ ،به عبارت بهتر ،ماكرون از سوي
ترامپ و نتانياهو مأمور شد تا ﺿمن متقاعد كردن آلمان )ديگر عضو  (٥+١براي تﻐيير برجام ،ايران را بابت
تن دادن به مذاكره بر سر توان موشكي خود تحتفشار قرار دهد و اين شرايط به خوبي نشان داد كه
اروپاييها با وجود نيازمندي ارتباط با ايران در ﺣوزههاي تأمين انرژي و امنيت ،گرايش به سمت آمريكا
و رژيم اشﻐالگر قدس داشته و از سياستهاي آنها پيروي مينمايند.
خروج آمريكا از برجام و تغيير رويكرد اروپا :
شعارهاي تند ﺿد ايران و برجام در دوره كانديداتوري دونالد ترامپ )كانديداي جمهوري خواهان( در
انتخابات  ٢٠١٦نشان از آن داشت كه چنانچه او در آمريكا قدرت را در دست گيرد دولت ﺣسن روﺣاني
با مشكﻼت اقتصادي در داخل و انزواي سياسي در ناﺣيه مواجه خواهد شد .ورود او به كاخ سفيد و كنار
گذاشتن سياست مباشات اوباما )با نﻈام جمهوري اسﻼمي ايران( ،باعث خشنودي برخي از جناحهاي
اصولگرا در داخل و شادي برخي از ﺣكام منطقه گرديد )ساجدي.(٢٥١ : ١٣٩٧ ،
در شرايط پسا برجام رويكرد اياﻻتمتحده آمريكا در قبال جمهوري اسﻼمي ايران تﻐيير قابلتوجهي
نكرده و دو كشور هنوز نتوانستهاند در جهت اعتمادسازي گام مؤثري بردارند )اسﻼمي و نقدي١٣٩٥ ،
 .(٢٤:از يكسو بياعتمادي دو كشور نسبت به يكديگر و از سوي ديگر چالشهاي پسا برجام ،محيط
سياستگذاري نخبگان اياﻻتمتحده را با نقاط تاريك و ابهاماتي مواجه ميسازد كه تداوم سياست تحريم
را به نفع منافع ملي خود تشخيﺺ ميدهند .برخي از مهمترين چالشهاي آمريكا در اين زمينه عبارتاند
از -١ :ﺣصول اطمينان از اجراي صحيح تعهدات هستهاي جمهوري اسﻼمي در برجام و نگراني از عدم
همراهي نهادهاي بين المللي در صورت بازگشت تحريمها  -٢افزايش قدرت موشكي جمهوري اسﻼمي و
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ﺿرورت افزايش ﺣمايت اياﻻتمتحده آمريكا از امنيت اسرائيل در منطقه  -٣پاسﺦگويي به نگراني
كشورهاي ﺣاشيه خليجفارس )متحدان منطقهاي اياﻻتمتحده( در خصوص افزايش توان موشكي ،دريايي
و هوايي ج.ا.ايران  -٤افزايش نفوذ جمهوري اسﻼمي ايران در چهار كشور كليدي منطقه خاورميانه؛ لبنان،
سوريه ،عراق و يمن و گسترش روابط با شيعيان كشورهاي عربي خليجفارس )كوردسمن(٢٠١٦ ،٨
موارد مذكور موجب شد تا ترامپ ،رئيسجمهور آمريكا ،در تاريﺦ  ١٨ارديبهشت  ١٣٩٧خروج آمريكا
از برجام را اعﻼم نمايد )ساجدي (١٨ : ١٣٩٨ ،از توافق برجام خارج شود .در همين راستا وزير خارجه
آمريكا ،مايك پمﭙئو در سفر به بروكسل براي شركت در نشست سران كشورهاي عضو ناتو ،از متحدان
اروپايي اين كشور درخواست كرد تا در جهت اعمال تحريمهاي اقتصادي بر ايران با اياﻻتمتحده آمريكا
همراهي كنند.
بعد از خروج آمريكا از برجام اروپاييها به پيشگامي فرانسه ،انگلستان و آلمان تﻼش ميكنند تا ارتباط
مالي و تجاري خود را از طريق سازوكار ويژه مالي با ايران ﺣفظ كنند تا از اين طريق به ﻇاهر بتوانند
برجام را ﺣفظ كنند .هدف از اين سازوكار ايجاد يك چارچوب مستقل از سيستم مالي اياﻻتمتحده
آمريكا براي ﺣفظ تبادﻻت مالي ايران با اروپا است .سازوكار ويژه مالي مبتني بر يك »نهاد قانوني« منطبق
بر قوانين اتحاديه اروپا خواهد بود .اين نهاد وﻇيفه تبادﻻت مالي ميان ايران و اروپا را بر عهده خواهد
داشت .در مرﺣله اول به شركتها و كمﭙانيهاي اروپايي اجازه خواهد داد تا تجارت خود با ايران را ﺣفظ
كنند .در مرﺣله دوم پيشبينيشده است كه ساير شركتهاي خارج از اتحاديه نيز بتوانند براي نقل و
انتقاﻻت مالي خود از اين نهاد بهرهگيري كنند )نامدار وندائي .(١٣٩٧ ،با وجود اينكه در تاريﺦ  ٢٨ژوئن
 ،٢٠١٩اروپا اعﻼم كرد كه ابزار پشتيباني از صرافي ها ) (INSTEXعملياتي شده است و اميد جديدي
را براي پس انداز معامله تزريق كرد ،بعيد است كه در دراز مدت دامنه محدود  INSTEXپاسخگوي
خواسته هاي تهران باشد )ديوساﻻر ٩و اوته .(٢٠١٩ ،١٠هرچه كه زمان بيشتري ميگذرد ،اروپاييها در
اين زمينه از خود تعلل نشان ميدهند .عمﻼً مشخﺺشده اروپاييها خود به تكهاي از پازل ﺿد ايراني
دونالد ترامپ تبديل شدهاند و صحبت از اعمال تحريمهاي جديد توسط آنها مطرح است و بهانه ﺣمايت
از منافقين و گروهك تروريستي اﻻﺣوازيه و مقابله با برنامه موشكي و قدرت منطقهاي ايران است.
راهبرد اصلي اروپا؛ مهار ،كاهش و از بين بردن گامبهگام مؤلفههاي قدرت راهبردي ايران است و
درزمينه مسائل منطقهاي و برنامههاي دفاعي ﺣتي با جرات ميتوان گفت كه اروپاييها نسبت به
آمريكاييها ﺣساسيت بيشتري دارند )صادقي نقدعلي.(١٧٢ : ١٣٩٨ ،
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ميتوان گفت اروپاييها در قبال سازوكار نهچندان مشخﺺ اس پي وي ) (SPVخواهان تحميل
تعهدات جديد به ايران در زمينه موشكي و مسائل منطقهاي ميباشند .اين در صورتي است كه با خروج
آمريكا از برجام قرار بود به دليل پايبندي ايران به تعهداتش راههاي جبراني براي تضمين منافع اقتصادي
تهران در نﻈر گرفته شود .اروپا به اقتصاد آمريكا وابستگي خاصي دارد در واقع اقتصاد اين دو از هم جدا
نيست .از طرف ديگر بزرگترين بانكهاي اروپايي وابسته به آمريكا هستند و هرگونه تبادل بانكي از سوي
بانكهاي اروپايي توسط آمريكا رهگيري ميشود.
در بحث چرايي اين تأخير و اينكه چه اهدافي در پشت پرده اين مسئله وجود دارد ،چند نكته
قابلتأمل است:
 -١صرفنﻈر از وابستگي اروپا به آمريكا و ذكر مسائل فوق ،اروپا اهداف مختلفي را در سر ميپروراند؛
بهگونهاي كه اروپا به دنبال همان اهداف آمريكا در تسري مذاكرات چندجانبه به مسائل موشكي و
منطقهاي است .يعني اروپا در ازاي تأسيس كانال مالي ،امتيازهاي مختلفي از ايران ميخواهد كه يكي از
آنها مذاكره در رابطه با مسائل موشكي و منطقهاي و تصويب ﻻيحه  FATFبهطور كامل در ايران است.
سند اين موﺿوع نيز در سخنان ماكرون است» .امانوئل ماكرون« رئيسجمهور فرانسه ،مهر  ،٩٧در
مصاﺣبه با فرانس  ٢٤گفته بود» :اﺣاطه كردن ايران با يك سياست الزامآور ،همان چيزي است كه من
همواره بر آن تأكيد دارم .براي من راهبرد با ايران بر چهار مبنا است؛ ﺣفظ توافق هستهاي ،توان مديريت
فعاليت هستهاي ايران پس از سال ) ٢٠٢٥پايان برجام( ،كنترل فعاليت موشكهاي بالستيكي ايران و
توان مقابله بانفوذ ايران در منطقه .من هيچگاه در برابر ايران سادهلوح و زودباور نبودم اختﻼفنﻈر ما با
آمريكا بر سر شيوه رفتاري ماست«.
 -٢اتحاديه اروپا به دنبال سياست وقتكشي و گرفتن امتياز از ايران است .سياست اروپا در اين مقطع،
پيگيري همان سياست آمريكا است .يعني كانال مالي و ايجاد سازوكار مالي به بعد از تحريمها موكول
شد ،بهگونهاي كه ايران در قبال فشارهاي تحريمي آمريكا ،مجبور به ﺣداقل امتيازها شود .اين ﺣداقل
امتيازها نيز برخواسته از تحميل اراده اروپا بر ايران خواهد بود .بهگونهاي كه در برخي از منابع خبري از
ﺣذف نفت از مبادﻻت تجاري ايران و اروپا در كانال مالي خبر دادند .اين در ﺣالي است كه بنياد و ريشه
اين سازوكار مالي براي فروش نفت ايران اعﻼمشده است.
 -٣با توجه به معافيت تحريمي  ٨كشور از خريد نفت ايران ،اتحاديه اروپا بهخوبي پي برده كه در
شرايط فعلي تبيين سازوكار مالي ،بهمنزله سوختن برگهاي برنده بازي در مقابل ايران خواهد بود .دليل
اين ادعا نيز عدم تقبل كشوري خاص در ميزباني از كانال مالي است .درنتيجه اروپا به دنبال كِش دادن
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تأسيس سازوكار و مالي بعد از معافيتهاي تحريمي  ٦ماهه آمريكا به  ٨كشور است.؛ زيرا ازنﻈر اروپاييها
در اين مقطع ،با توجه به فشارهاي اقتصادي به ايران ،تهران رويكردي بر اساس دادن امتيازهاي بيشتر
در قبال كسب ﺣداقل امتيازها خواهد داشت.
 -٤اكنونكه نه ميزبان كارگروه مشخﺺشده و نه سازوكار خاصي براي آن تبيين شده ،اروپاييها به
دنبال فشار بر ايران براي تصويب قوانيني همچون  FATFهستند .كشورهاي اتحاديه اروپا اينگونه اذعان
كردهاند كه با توجه بهقرار گرفتن ايران در ليست سياه كشورهاي موسوم به پولشويي ،بانكهاي اروپايي
به ريسك مبادله با ايران تن نخواهند داد و براي تسهيل در اين ماجرا بايد قوانين چهارگانه مبارزه با
پولشويي كه قوانين تروريسم هم زيرمجموعه آن است ،در ايران تصويب شود .درنتيجه اروپا در اين
مقطع با امتياز گيري از ايران ،شرايط را براي تحريمهاي گستردهتر به هر بهانه شفافيت در تبادﻻت بانكي
ايران اتخاذ كرده است )فرهادي(١٣٩٧ ،
اين نتايج همه بيانگر زيادي خواهي و زياد طلبي اتحاديه اروپا است كه در يك گام مشترك با آمريكا
سعي در تثبيت استعمار و استثمار نوين عليه ايران دارند .اين جنگ نابرابر قدرت نﻈامي ايران را نيز نشان
رفته است و در بسياري از موارد سعي در تضعيف همهجانبه ايران دارد .اصرار رژيم اشﻐالگر قدس ،آمريكا
و عربستان در مورد دائمي كردن محدوديتهاي نﻈامي عليه ايران بهعنوان اقداماتي داوطلبانه براي
اعتمادسازي و براي دورهاي مشخﺺ پذيرفتني نيست ،نيز هيچ وجاهت بينالمللي ندارد زيرا دائمي شدن
اين محدوديتها به معني يك كنوانسيون جديد هستهاي آنهم براي يك عضو آژانس بينالمللي است
كه ايران نبايد چنين تبعيضي را بﭙذيرد .اروپاييان با اصرار بر تضعيف نيروي نﻈامي تنها هدفي كه دارند
اين است كه آستانه قدرت دفاعي ايران را در مقابل رژيم اشﻐالگر قدس و عربستان كاهش بدهند؛ و ايران
را در يك جنگ نابرابر در مقابل كشورهاي زيادهخواه قرار دهند )ثمره و برجي.(٨: ١٣٩٧ ،
درنتيجه ميتوان راهبرد و سياست كشورهاي اروپايي در زمان خروج آمريكا از برجام را بدين گونه
تشريح كرد كه آنها به دنبال اجرايي نمودن سياست »نرماليزاسيون« در ج.ا.ايران ميباشند كه مسائلي
چون :برجام ، CFT ،FATF ،پالرمو  ،سند فرهنگي  ، ٢٠٣٠معاهده  MTCRو ...ذيل آن تعريف ميشود.
هدف نرماليزاسيون ،فقط ايدئولوژيزدايي نيست .نرماليزاسيون يعني به تحليل بردن اركان اقتدار و تبديل
ايران به طعمهاي آماده بلعيدن براي قدرتها )ايماني(١٣٩٧ ،
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نتيجهگيري
پس از انقﻼب اسﻼمي ،روابط ايران و اروپا همواره با فراز و نشيبهايي همراه بوده است .در اوايل انقﻼب
روابط سياسي و تجاري با اروپا در ﺣال رونق گرفتن بود كه پس از واقعه ميكونوس ،اروپاييها روابط
ديﭙلماتيك خود را با ايران قطع كردند ليكن پس از مدت كوتاهي دولتهاي اروپايي بار ديـگر بـه ايران
نماينده فرستادند و تنش در روابط تا ﺣدودي كاسته شد .در دولت سيد محمد خاتمي به دليل فعاليتهاي
هستهاي ج.ا.ايران ،مذاكرات فشردهاي في مابين ايران و اروپا انجام شد و از نتايج مهم آن بيانيه تـهران و
قـبول تعليق غنيسازي از جانب ايران بـود ،البـته پسازاين پذيـرش ،اروپا در درخـواستي طمعكارانه
خواستار توقف كليه فعاليتهاي هـستهاي ايران شـد.
با روي كار آمدي آقاي اﺣمدي نژاد موﺿع تهاجمي در قـضيه هستهاي اتخاذ گرديد و كشورهاي اروپايي
به دنبال ترغيب ايران جهت تﻐيير سياستهايش گام برداشتند ليكن اروپاييها در اين زمينه موفق نشدند.
لذا اتحاديه اروپا ،همراستا با تحريمهاي مصوب شوراي امنيت در سالهاي  ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٦و ٢٠١٠
اقدام نموده و ﺣتي خود نـيز مـستقﻼً تـحريمهايي براي فشار مضاعف بر ايران تصويب نمودند .اين شرايط
موجب شد سطح مراودات سياسي و مبادﻻت تجاري ايران و اروپا به پايينترين ﺣد خود در چند سال
گذشته برسد.
پس از پيروزي آقاي روﺣاني در انتخابات رياست جمهوري سال  ١٣٩٢بار ديگر تنشزدايي با غرب
بهويژه از طريق نيل به يك توافق هستهاي جامع در دستور كار قرار گرفت و مهم ترين اولويت جمهوري
اسﻼمي ايران در اين دوره ،ترميم اقتصاد و معيشت كشور و كاهش بار ايران هراسي از دريچه تعديل تحريمها
بود .اروپا نيز به دليل شرايط بينالمللي خاصي كه در آن قرار داشت )نياز اقتصادي ،امنيت انرژي و نگرانيهاي
زيست محيطي ،رشد فزاينده قدرت اردوغان در منطقه و ،(...از انگيزه بسيار باﻻيي براي تقويت روابط با
ج.ا.ايران برخوردار بود و از اين تﻐيير رويكرد ج.ا.ايران در سياست خارجي استقبال نمود.
با توجه به موارد مذكور و تمايل دو طرف براي نيل به يك توافق ،برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(
در  ٢٣تيرماه سال  ١٣٩٤مورد توافق وزراي خارجه ايران و  ٦كشور )آلمان ،آمريكا ،فرانسه ،روسيه ،چين و
انگليس( و فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار گرفت .توافق برجام موجب رونق
سطح مراودات سياسي و مبادﻻت تجاري ايران و اروپا گرديد و عليرغم كارشكنيهاي آمريكا ،سطح مبادﻻت
تجاري في مابين بيش از  ٥٠درصد افزايش مييابد .اما با روي كار آمدن دونالد ترامپ ،كارشكنيها تشديد
شد و آمريكاييها به دنبال تﻐيير توافق برجام و گنجاندن مسائل موشكي ج.ا.ايران در آن بودند .فرانسه به
عنوان نماينده اروپا در اين زمينه تﻼش كرد تا بتواند ايران را متقاعد نمايد ليكن ايران پايبندي خود را به
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توافق برجام اعﻼم نمود و هرگونه تﻐييري در آن را نﭙذيرفت .لذا آمريكا كه تﻼش در اين زمينه را بي فايده
مي دانست از برجام خارج شد و از متحدان اروپايي خواست وي را در اين زمينه ﺣمايت نمايند.
بعد از خروج آمريكا از برجام ،اروپاييها به پيشگامي فرانسه ،انگلستان و آلمان ﺣمايت خود را از برجام
اعﻼم نموده و تﻼش كردند تا ارتباط مالي و تجاري خود را از طريق سازوكار ويژه مالي با ايران ﺣفظ كنند.
رهبر انقﻼب اسﻼمي ايران نيز شروطي را براي باقي ماندن ايران در برجام اعﻼم كردند كه بر اين اساس،
اروپاييها بايد »سكوت خود در برابر نقﺾ برجام توسط آمريكا را جبران كنند«» ،قطعنامهاي عليه آمريكا
در شوراي امنيت ببرند كه آمريكا ناقﺾ قطعنامه  ٢٢٣١است«» ،بحث موشكي و ﺣضور جمهوري اسﻼمي
در منطقه را مطرح نكنند«» ،با هرگونه تحريمي عليه جمهوري اسﻼمي مقابله كنند«» ،نفت ايران بهقدري
كه جمهوري اسﻼمي ميخواهد به فروش برسد« و »بانكهاي اروپايي انتقال وجوه مربوط به تجارت با
جمهوري اسﻼمي را انجام دهند« .ليكن هرچه زمان بيشتري از خروج آمريكا از برجام ميگذرد ،بدعهدي
اروپا در پايبندي به برجام بيشتر نمايان ميشود .اروپاييها در عمل با خروج شركتهاي تجاري خود از بازار
ايران و همچنين تمديد تحريمهاي ﻇالمانه نشان دادند كه تعهد و التزام عملي به توافق برجام ندارند.
درنتيجه ميتوان راهبرد و سياست كشورهاي اروپايي در زمان خروج آمريكا از برجام را بدين گونه
تشريح كرد كه آنها به دنبال اجرايي نمودن سياست »نرماليزاسيون« در ج.ا.ايران ميباشند .بدين معنا كه
به دنبال تحليل بردن اركان اقتدار ج.ا.ايران بوده و قصد دارند اين كشور را به طعمهاي آماده بلعيدن براي
قدرتها تبديل نمايند .ج.ا.ايران نيز بدعهديهاي طرف اروپايي را بدون پاسﺦ نگذاشته و در پنج مرﺣله
كاهش تعهدات برجامي را انجام داده است .بدعهدي اروپا و اقدامات ايران مبني بر كاهش تعهدات برجامي
مجدد ًا باعث تيره شدن روابط فيمابين شده و پس از گذشت پنج سال از توافق برجام ،همچنان فراز و
نشيبهاي مراودات سياسي و مبادﻻت تجاري ادامه داشته و رونق اقتصادي باثباتي در ج.ا.ايران ايجاد نشده
است.
در چنين شرايطي براي برونرفت از شرايط فعلي و مديريت مطلوب توافق برجام ،پيشنهادات زير ارائه
ميگردد.
-

ج.ا.ايران سياست كاهش تعهدات برجامي را با جديت دنبال نموده و براي بهبود و تقويت شرايط

اقتصادي كشور ،به توليدات داخلي توجه ويژهاي داشته باشد و در راستاي تحقق شعار سال ) ١٣٩٩جهش
توليد( اقدامات موثر و مثمرثمري را در دستور كار خود قرار دهد .در اين زمينه دولتمردان جمهوري اسﻼمي
ايران در عين پايبندي به منافع ملي و خطوط قرمز نﻈام ،از جمله عزت و اعتبار ملي ،بايد با تأكيد بر
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ديﭙلماسي هوشمندانه مانع از ﺣاكم شدن مجدد فضاي ايرانهراسي ناشي از پيشبرد برنامه صلحآميز هسته-
اي در سطوح منطقهاي و بينالمللي شوند.
-

با ايجاد بحران اوكراين و تيره شدن روابط اروپا و روسيه ،اروپا بخش اعﻈمي از انرژي خود را

ميبايست از خليج فارس تأمين نمايد لذا تأمين امنيت خليج فارس براي اروپاييها از اهميت شاياني
برخوردار است و از آنجائيكه ايران در اين تأمين امنيت نقش برجستهاي دارد ،ايران بايد نقش و چهرهاي
مسئوﻻنه از خود در قبال تأمين امنيت خليج فارس ايفا نموده و تﻼش نمايد ارتباط خود را با اروپا ادامه
داده و از ﻇرفيت اروپاييها در رونق اقتصادي كشور بيشترين بهرهبرداري را بنمايد.
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