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اشاره:
با اجرایی ش�دن برجام و به دنبال آن س�فرهای متعدد مقامهای اروپایی به ایران و همچنین سفر تاریخی
رئیسجمهور کشورمان به ایتالیا و فرانسه فصل نوینی در روابط جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا
آغاز ش�ده اس�ت .این نوش�تار به دنبال بررسی آن است که نخس�ت چه الزامی در توسعه روابط با اروپا
در ش�رایط پس�ابرجام وجود دارد و دوم ،این روابط در دو س�طح اقتصادی و سیاس�ی -دیپلماتیک چه
دستاوردها و نتایجی برای کشور و امنیت ملی آن به ارمغان خواهد آورد؟

مقدمه
روابط جمهوری اس�لامی ای��ران و اتحادیه
اروپا هم��واره با فراز و ف��رود و چالشهای
بس��یاری همراه بوده اس��ت .یکی از آخرین
و در واق��ع مهمترین چالشه��ای میان این
دو ،تنش پیشآمده در نتیجه برنامه هستهای
ایران بود که روابط فیمابین را به پایینترین
حد خود دستکم در یک دهه اخیر رساند.
دولت یازدهم با اولویت دادن به حل پرونده
هستهای و برداش��تن مانعی به نام تحریمهای
همه جانبه بینالمللی ،تنشزدایی و توس��عه
رواب��ط خارج��ی ب��ه عن��وان محوریترین
مس��یر ح��ل مش��کالت اقتص��ادی و احیای
منزلت بینالمللی کش��ور را در دس��تور کار
قرار داد .از این رو ،حل پرونده هس��تهای و
شکلگیری فضای پسابرجام ،شرایطی را به
وجود آورده است که ایران و اتحادیه اروپا
بر اس��اس نیازهای متقابل و نوین خود یکبار
دیگر در جهت احی��ای روابط گام بردارند.

حجم بسیار باالی سفرهای مقامات دو طرف و سفر اخیر دکتر حسن
روحانی به ایتالیا و فرانس��ه پس از توافق برجام و اجرایی ش��دن آن،
حاک��ی از ضرورت و جدی��ت طرفین برای جبران هر چه س��ریعتر
گذش��ته است .این نوشتار با نگاهی به ضرورت احیای روابط با اروپا
در چارچوب سیاس��ت توازنبخشی به سیاست خارجی ،ضمن مرور
کلی س��فرها و دیدارهای صورت پذیرفت��ه در ماههای پس از توافق
جام��ع ،به نتایج این س��فرها و نیز ظرفیته��ا و چالشهای موجود در
روابط ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است.
ض�رورت توازنبخش�ي ب�ه سياس�ت خارج�ي در دوره
پسابرجام
وضعیت کلی سیاس��ت خارجی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم،
به گونهای بود که به ش��دت ضرورت اتخاذ يك سياس��ت خارجي
متعادل و توازنبخش در وجوه مختلف آن احساس ميشد .در چنین
وضعیت��ی ،دولت آقای روحاني با درك اين ضرورت و با محوريت
ق��رار دادن اعتدالگرايي ،توس��عهگرايي و تعامل س��ازنده مبتني بر
ش��اخصهايي نظير توازن ميان آرمان و واقعيت ،توازن و تعادل ميان
اهداف و ابزارها ،توازن ميان مصالح اس�لامي و منافع ملي ،برقراري
* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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تعادل و توازن در مناسبات و روابط با كشورها و مناطق جغرافيايي به
ترمیم سیاست خارجی کشور پرداخت.

48

دولت مس��ئله هستهاي و تحريمهاي وابسته به آن را مانعي مهم و
جدي بر س��ر راه برنامههاي توسعهاي خود در ابعاد داخلي و خارجي
ميدانست كه هر چه زودتربايد كنار زده میشد .در اين چارچوب،
اگرچ��ه احقاق حق��وق جمهوري اس�لامي اي��ران در زمينه فناوري
هس��تهاي ،اصل محوري به شمار میآمد ،اما مسئلهاي كه اهميت آن
كمتر از مس��ئله نخس��ت نبود ،پيامدها و نتايج حاصل از حل پرونده
هستهاي در قالب گشايش فضا براي امكان تحرك سياست خارجي
و ارتب��اط آزاد ب��ا جهان خارج به منظور توس��عه و حل مش��كالت
اقتصادي و سياسي كشور بود .بنابراين ،حل پرونده هستهاي و اجراي
برجام نهايتا ميبايد اين فضا را در اختيار جمهوري اسالمي ايران قرار
دهد ت��ا به صورت متوازن و متعادل بتواند با همه كش��ورها و مناطق
مختلف روابط خود را برقرار س��اخته و توس��عه دهد .استلزام منطقي
خروج كش��ور از دوران تحريم ،ايجاد امكان براي توازنبخش��ي در
نگاه به مناطق جغرافيايي مختلف اعم از غرب ،شرق ،جنوب و شمال
با هدف تعمیق منافع ملی کش��ور است .در اين راستا ،بر اساس برنامه
وزارت امور خارجه (مرداد « ،)1392روابط سازنده و مؤثر بر اساس
تعام��ل و گفتگ��و از جايگاه برابر ،احترام و منافع متقابل ،كاس��تن از
خصومته��ا و تنشزدايي و اعتمادس��ازي متقابل» در صدر اهداف
عملياتي سياس��ت خارجي جمهوري اسالمي ايران در اين دوره قرار
دارد .اهمیت این مهم از آن روس��ت ک��ه «دوران انزواجويي ارادي
و داوطلبانه در روابط بينالملل س��پري شده و عدم نقشآفريني و يا
غياب در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي نه يك امتياز كه نوعي نقطه
ضعف و كاستي محسوب ميشود» .بنابراين ،در سطح عملياتي يكي
از مهمترين شاخصههاي تعاملگرايي ،توسعهگرايي و اعتدالگرايي
در سياس��ت خارجي ،برقراري تعادل و توازن در مناس��بات و روابط
با كش��ورها و مناط��ق جغرافيايي مختلف براس��اس تأثير و وزن آنها
در نظام بينالملل عنوان ش��ده اس��ت .از اینرو چون همه كش��ورها
در نظام بينالملل از تأثير و وزن يكس��اني برخوردار نيس��تند؛ تعامل
ب��ا آنها نيز در تأمين منافع مل��ي از ارزش و اهميت برابري برخوردار
نميباش��د .همچنين در سياس��ت خارجي اعتدالگرا ،امنيت ملي به
ص��ورت همكاريجويانه ،چندجانبه و مبتن��ي بر جايگزيني رويكرد
«هم��كاري و رقابت» به جاي «تقابل يا همكاري بي قيد و ش��رط» و
الگوي برد -برد به جاي برد -باخت در چارچوب توس��عه همهجانبه

و متوازن روابط خارجی تعريف ميشود .بر
این اس��اس ارتقاء امنیت ،توس��عه اقتصادي،
معيش��ت مل��ي و تعمی��ق منزل��ت و جايگاه
بينالمللي اي��ران در گرو روابط همهجانبه و
متوازن با مناطق و كشورهاي مختلف جهان
به وی��ژه مناط��ق دارای ظرفیته��ای باالی
اقتص��ادی و سیاس��ی خواهد ب��ود .اتحاديه
اروپا و دولتهاي عضو آن با توجه به پيشينه
روابط با ايران و نقش ميانجيگرانه آنها در
روابط ای��ران -آمريكا نق��ش مهمي در اين
توازنبخشي ايفا ميكنند كه در ادامه به آن
خواهيم پرداخت.
نقش و جاي�گاه توازنبخش اروپا در
سياست خارجي پسابرجام
اتحادیه اروپا و دولتهای عضو آن به عنوان
یک مجموعه  28عضوی با قابلیت اقتصادی
باال و توان دیپلماتی��ک تأثیرگذار به عنوان
اهرمی قابلاعتنا در نظ��ام بینالملل میتواند
نقش متوازنکنندهای در سیاس��ت خارجی
ایران در قبال ایاالت متحده آمریکا ،روسیه،
چین و رقبای منطقهای ایفا نماید .درک این
وزنه متوازنکننده و بهرهبرداری مناس��ب از
آن در تأمی��ن منافع و امنیت ملی کش��ور از
نقش وی��ژهای برخوردار اس��ت .بهرهگیری
از نف��وذ اقتصادی اتحادیه اروپا در اقتصاد و
تجارت بینالملل ،استفاده از قدرت سیاسی
آن در ح��ل و فصل بحرانه��ای بینالمللی،
ج��ذب س��رمایهگذاریهای خارج��ی این
منطقه با توجه به نیازهای کش��ور ،اس��تفاده
از تکنولوژیه��ای جدی��د و دان��ش نوی��ن
اعضای اتحادی��ه در حوزهه��ای گوناگون
از جمله پتانس��یلهای توازنبخش آن برای
سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی ایران
در برابر س��ایر بازیگ��ران و رقبای بینالمللی
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به شمار میآید .از این رو جمهوری اسالمی
ای��ران میتواند در صورت افزایش تعامالت
دیپلماتیک و اقتصادی خود با اتحادیه اروپا
از آن ه��م ب��ه عن��وان وزنه تع��ادل در برابر
فش��ارهای آمریکا و تعدیل رویکرد افراطی
واش��نگتن نس��بت به خ��ود و هم ب��ه عنوان
ی��ک میانجی در مس��ائل فیمابین اس��تفاده
کند .تجربه نش��ان داده اس��ت که مواضع و
دیدگاهه��ای کش��ورهای اروپای��ی در قبال
ایران در مقایس��ه با ایاالت متح��ده آمریکا
انعطاف بیش��تری دارد .کش��ورهای اروپایی
به طور عم��ده مقوله اقتص��ادی را در صدر
اهداف خ��ود در قبال ایران ق��رار دادهاند و
بیشتر از شیوه دیپلماتیک و مشروع درصدد
نی��ل به منافع و اهداف خود هس��تند .این در
حالی اس��ت که نگاه سیاس��ی و خصمانه در
ایاالت متحده آمریکا در قبال ایران همواره
یک اولویت بوده اس��ت .با وجود پیوندهای
ق��وی موج��ود در رواب��ط فراآتالنتی��ک و
اتحاد اس��تراتژیک آنها در برخورد با مسائل
جهانی ،میان اولویتهای این دو در قبال نوع
رابطه با ای��ران همواره در دورههای مختلف
تفاوتهایی وجود داشته است که چگونگی
اس��تفاده و بهرهبرداری از ای��ن اختالفات از
سوی ایران ،به س��طح هوشمندی دیپلماسی
کشور و همچنین کیفیت و سطح رابطه ما با
اروپا بستگی داش��ته و دارد .بنابراين ،درک
تفاوت اروپا و آمریکا در مورد دغدغههای
امنیت��ی و برداش��تی که هر ک��دام از آنها از
تهدیدات امنیتی دارند ،در فضای پس��اتوافق
برای سياس��ت توازنبخش��ي ایران ضروری
است.
اتحادی��ه اروپا یک��ی از مناطق ذینفع در
حل بحرانه��ای خاورمیانه و ایجاد ثبات در
این منطقه به ویژه پس از شکلگیری بحران

پناهجویان و حمالت تروریستی پاریس است .تالشهای این اتحادیه
در همکاری با ترکیه و عربس��تان برای حل بحران س��وریه و مبارزه
ب��ا داعش نه تنها تاکنون به هیچ نتیجه مش��خصی دس��ت نیافته ،بلکه
گس��یل پناهجویان از س��وی ترکیه به اروپا به عنوان یک اهرم فشار
و حمایت عربس��تان از گروههای تروریس��تی و تکفیرگرایان وهابی
که عامل بس��یاری از حمالت تروریس��تی در اروپا هس��تند ،مقامات
و نخبگان اروپایی را بیش از گذش��ته به تعامل با ایران پس��ابرجام به
عنوان یک جایگزین کارامد امیدوار ساخته است .این در حالی است
که نفوذ و توان ب��االی کنشگری ایران در منطقه خاورمیانه و نقش
بیبدی��ل آن در حل بحرانهای این منطقه ،بیش از گذش��ته اهمیت
نقش متوازنکننده ایران در منطقه را برای این اتحادیه روشن ساخته
است .بهرهبرداری ایران از این فرصت و تعامل و همکاری با اتحادیه
اروپ��ا در حل بحرانهای منطق��ه خاورمیانه که هر دوی آنها در حل
و فصل و ثباتس��ازی آن ذینفع میباشند ،مطلوب و خوشایند رقبای
منطقهای ایران از جمله ترکیه و عربستان نیست .از این رو ،همکاری
با اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر جهانی صاحب نفوذ و منافع در
ای��ن منطقه ،ن��ه تنها وزن و جایگاه ای��ران را در قبال رقبای منطقهای
خود بیش از گذش��ته افزایش میدهد ،بلکه هم س��رعت دستیابی به
تفاه��م در حل منازع��ات منطقهای را باال خواهد ب��رد و هم زمینه را
برای حل دیگر چالشهای سیاس��ی فی مابین ای��ران و اتحادیه اروپا
فراهم خواهد ساخت.
نکته مه��م توازنبخش دیگر اروپا برای سیاس��ت خارجی ایران
در تنظیم مجدد روابط آن با ش��رق خواهد بود .همانگونه که روابط
ایران و غرب در دوره پس��ابرجام با از س��رگیری مجدد ،مواجه شده
اس��ت ،روابط با ش��رق نیز مطابق با شرایط و اس��تلزامات نوین دوره
پسابرجام نیازمند یک بازبینی مجدد است .واقعیت این است که اگر
چه کشورهای روس��یه و چین در دوران تحریم با حفظ روابط خود
با ایران به اقتصاد تحریمش��ده ایران کمک کردن��د ،اما در مقابل از
فضای انحصاری ایجادش��ده ناشی از تحریمها ،با تعریف یک رابطه
نابرابر و یکس��ویه بیش��ترین بهره اقتصادی و سیاس��ی را از آن خود
س��اختند .باز شدن پای کش��ورها و ش��رکتهای بزرگ اروپایی به
ایران و ایجاد فضای رقابتی ،این پیام را به چین و روس��یه خواهد داد
که برای باقی ماندن در بازار اقتصاد و سیاس��ت ایران ،ضمن تعریف
یک رابطه دوسویه مبتنی بر برآورده ساختن منافع متقابل حداکثری،
میباید تالش و تحرک بیش��تر و دامنهدارتری را برای حضور باثبات
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و مطمئن در ایران از خود نش��ان دهند؛ چ��را که در غیر اینصورت
عرصه را به رقیب تازه نفس و توانمند اروپایی خود واگذار خواهند
کرد .بخش زیادی از انگیزههای س��فر پوتین و رئیسجمهوری چین
به ایران که با انعقاد یک توافقنامه اس��تراتژیک  25ساله همراه بود را
در همین چارچوب میباید ارزیابی کرد.
بنابرای��ن ،ورود عملی اروپا به عرصه سیاس��ت خارجی ایران نه
تنها دارای آورده اقتصادی و تجاری برای کش��ور خواهد بود ،بلکه
به ی��ک موازنه مثبت در قبال همه این بازیگ��ران خواهد انجامید .به
هر حال موازنه میان غرب و ش��رق ،گمش��ده سیاست خارجی ایران
در دهههای اخیر بوده اس��ت .دولت یازدهم در چارچوب سیاس��ت
تعامل س��ازنده و توس��عه متوازن در عرصه سیاست خارجی ،با وارد
س��اختن مجدد اروپا به دایره روابط خارجی خ��ود و همزمان حفظ
همکاری و حتی ارتقاء روابط با ش��رق در دوره پس��ابرجام به دنبال
روابطی بر پايه براب��ري و در چارچوب برد -برد با قريب به اکثريت
کش��ورهاي بزرگ دنيا است .خودتحریمی و حذف غرب و به ویژه
اروپا از معادالت سیاس��ت خارجی ،ت��داوم همان فضای تحریمهای
دوران هستهای است که ما را از حصول دستاوردهای توافق هستهای
و پسابرجام در عرصه سیاست خارجی بازخواهد داشت و نتایج مفید
آن را برای ما به حداقل خواهد رساند.
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امنیتی ش��دن پرونده هس��تهای بر تم��ام همکاریه��ا در حوزههای
متفاوت همچون ان��رژی ،امنیت خاورمیان��ه ،گفتوگوهای حقوق
بش��ری و همکاریهای سیاس��ی و اقتصادی ایران و اروپا سایه افکند
و در یک روند تدریجی تمام دس��تاوردهای دوران طالیی ماقبل آن
را از می��ان برد .رویک��رد تهاجمی دولتهای نه��م و دهم در برنامه
هس��تهای و عدم اعتقاد آن به غرب ،سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا
در قبال ایران را به تدریج به دیدگاههای آمریکا نزدیکتر س��اخت
تا اینکه به قول بسیاری از کارشناسان غربی صدور قطعنامه  1929در
ژوئن  2010پایانی بر اس��تقالل نس��بی سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در قب��ال ایران و همراهی تام و تمام اروپا با آمریکا در نحوه مواجهه
با ایران بود .در فاصله س��الهای  ٢٠١٠تا  ٢٠١٣همزمان با سیاس��ت
افزایش فش��ار همهجانبه آمریکا بر ای��ران ،اروپاییها نیز تحریمهای
متع��ددی را علیه ایران تصوی��ب و اجرایی کردن��د .اگرچه ایران و
اروپا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به تدریج به هم نزدیک

ش��دند ،اما این برجام و توافق جامع هستهای
بود ک��ه موانع موجود را برای از س��رگیری
روابط کنار زد .به طوری که از ژوئیه 2015
(زمان انعقاد برجام) تاکن��ون قریب به بیش
از دو سوم س��فرهای مقامات و شرکتهای
خارجی به ایران را اروپاییان تشکیل دادهاند
که مهمترين آنها در جدول ذیل آمده است.
سفرها و دیدارهای مسئوالن ایران و اروپا
پس از توافق جامع هستهای

 28تیر 94

سفر گابریل زیگمار ،معاون

 6مرداد 94

سفر فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست

 7مرداد 94

سفر لوران فابیوس ،وزیر امورخارجه

 12مرداد 94

سفر ایوتسا داوچیچ ،وزیر امورخارجه

 13مرداد 94

سفر پائولو جنتیلونی ،وزیر امورخارجه

 1شهریور 94

سفر فیلیپ هاموند وزیر امورخارجه

 15شهریور 94

سفر لوبو میررائورالک وزیر

 16شهریور 94

سفر خوزه مانوئل گارسیا مارگالو

صدراعظم و وزیر انرژی آلمان
خارجی اتحادیه اروپا
فرانسه

صربستان

ایتالیا به همراه وزیر اقتصاد
انگلیس

امورخارجه چک

وزیر امورخارجه اسپانیا به همراه

وزرای عمران ،صنعت و گردشگری
 17شهریور 94

سفر هاینس فیشر رئیسجمهور اتریش

 29شهریور 94

سفر برت کوندرس وزیر امورخارجه

 4مهر 94

سفر هیات  100نفره تجاری لهستانی

 10مهر 94

سفر هیئت تجاری انگلستان به ریاست

 19مهر 94

سفر بوگدان بروسویچ رئیس مجلس

هلند

به همراه وزیر اقتصاد این کشور
رئیس اتاق بازرگانی این کشور

سنای لهستان

تحلیل

 25مهر 94

سفر فرانک والتر اشتاینمایر ،وزیر

 25مهر 94

سفر هلگا اشمید ،معاون مسئول

 4آبان 94

سفر ماتی آنتونن معاون اقتصاد

امورخارجه آلمان

سیاست خارجی اتحادیه اروپا

خارجی وزارت امور خارجه فنالند در

راس یک هیئت اقتصادی-تجاری
 16آبان 94

سفر مارتین شولتز رئیس پارلمان

 8آذر 94

سفر کنفدراسیون صنایع ایتالیا به همراه

 8آذر 94

سفر نیکوس کوتزیاس وزیر امور

 9آذر 94

سفر ویکتور اوربان نخستوزیر

اتحادیه اروپا

نمایندگان  ۳۰۰بنگاه اقتصادی ایتالیایی
خارجه یونان

مجارستان به همراه  5تن از وزرای

کابینه و یک هیئت اقتصادی  100نفره
 29آذر 94

سفر دانیل میتف وزیر امور خارجه

 5بهمن 94

سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه

 13بهمن 94

سفر فرانک والتر اشتاین مایر وزیر

 15بهمن 94

سفر وزیر امور خارجه به لندن

 18بهمن 94

سفر الکسیس سیپراس ،نخست وزیر

 19بهمن 94

سفر هلگا اشمید معاون مسئول سیاست

بلغارستان

امور خارجه آلمان

یونان

خارجی اتحادیه اروپا برای آغاز
گفتگوهای سطح باال

 22بهمن 94

سفر وزیر امور خارجه به مونیخ آلمان

 26بهمن 94

سفر وزیر امور خارجه به بروکسل

به منظور دیدار با مقامات بلژیک و

اتحادیه اروپا
 26بهمن 94

سفر مجید تختروانچی معاون اروپا

و آمریکا وزارت امورخارجه در راس

یک هیئت اقتصادی تجاری به نروژ

عالوه بر جدول فوق ،از جمله س��فرهای مه��م پیشرو میتوان
به س��فر احتمال��ي رئیسجمهور به اتریش تا تابس��تان س��ال آينده و
س��فر موگرینی به تهران در رأس هیئتی از اعضای کمیس��یون اروپا
برای مذاکره در خصوص روابط دوجانبه در بهار آینده اش��اره کرد.
ب��ه هر حال ،این حج��م از دیدار مقامات دو ط��رف در ظرف  7ماه
گذش��ته ،نش��ان از اهمیت روابط در دوره جدید و جدیت دو طرف
برای اس��تفاده از ظرفیتهای سیاس��ی و اقتصادی همدیگر است که
نویدبخش آغاز فصل نوین��ی از همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا
است .به طور كلي ،روابط دوجانبه ،پرونده سوريه و بحرانهاي منطقه
خاورميانه ،همكاري پس��ابرجام و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي،
س��رفصلهاي مشترك تمام س��فرهاي مقامات اروپايي به ايران بوده
اس��ت .از این رو ،محورهای کالن این مذاک��رات را میتوان به دو
حوزه اقتصادی و سیاسی -دیپلماتیک تقسیم کرد.
حوزه اقتصادی
در مقالهای که توس��ط فرانچسکو جیوملی (استاد دانشگاه گرونیگن
هلند) و پل ایوان (تحلیلگر مرکز سیاس��ت اروپایی) منتش��ر ش��ده از
مش��کالت اقتصاد ایران مانند کاهش رشد اقتصادی ،کاهش ارزش
ریال و افزایش تورم به عنوان اثرات کلی تحریمها یاد ش��ده اس��ت.
اقتصاد ايران براي رفع اثرات نامطلوب دوره تحريم ،نيازمند گشودن
درهاي خود به س��وي اقتصاد جهان ،جذب س��رمايههاي بينالمللي،
بازس��ازي و تقويت زيرس��اختها بر اس��اس فناوري روز جهان است
ك��ه اتحاديه اروپا و دولتهاي عضو آن از اين پتانس��يلها به خوبي
برخوردارن��د .ضمن اينكه زيرس��اختهاي ايران ب��ر مبناي فناوري
اروپايي بنيان نهاده ش��دهاند .در مقاب��ل اتحاديه اروپا نيز پس از يك
دوره بحران شديد اقتصادي ،براي بهبود شاخصهاي اقتصادي خود
و خروج كامل از بحران ،به ش��دت نيازمن��د بازار بزرگي نظير ايران
اس��ت .بازاري كه به سبب دورماندن از فضاي اقتصادي بينالمللي به
سبب تحريمها ،فضاي كار و همكاري بسياري را در اختيار آنها قرار
ميده��د .از این رو نیازهای متقابل در ح��وزه اقتصادي ،میتواند به
عنوان بستر مناسبی برای نزدیکی ایران و اتحادیه اروپا به شمار آید.
رواب��ط تجاری ای��ران و اروپا در دهه اخیر دو بار با افت ش��دید
مواجه ش��ده است .نخستین بار بحران مالی جهان باعث شد که میزان
کاالهای صادر ش��ده از ایران به اتحادیه اروپا از  16میلیارد یورو در
س��ال  2008به کمتر از  10میلیارد یورو در س��ال  2009برسد .بهبود
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اقتصاد جهان در س��الهای پس از بح��ران به بهبود روابط تجاری دو
منطقه انجامید تا جایی که بار دیگر در س��ال  2011ارزش کاالهای
صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا از مرز  16میلیارد یورو گذشت و
این بار پرونده هستهای ایران بود که باعث شکلگیری تحریمها علیه
ایران و کاهش شدید روابط تجاری دو منطقه شد تا جایی که ارزش
کاالهای صادر ش��ده از ایران به اتحادیه اروپا در سال  2012به کمتر
از  6میلیارد یورو رس��ید .نمودارهاي زير به خوبي نمايانگر وضعيت
مبادالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا در س��الهاي اخير و ضرورت
احي��اي آن به عنوان يك اولويت در روابط دوجانبه اس��ت (ارقام به
ميليون يورو ميباشند).
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توافق ایران و ش��ش قدرت جهانی بر سر پرونده هستهای ،روابط
سیاس��ی و البته اقتص��ادی ایران و اروپ��ا را وارد مرحله تازهای کرد.
نش��انههای کاه��ش تحریمه��ای اقتص��ادی در دادهه��ای مربوط به
س��ال  2014میالدی قابل مش��اهده اس��ت و انتظار ميرود با توجه به
توافقهاي انجام ش��ده در س��فرهاي اخير مقامات ايران و اروپا پس
از برجام ،اين آمار در سال  2015شيب صعوديتري به خود گيرد.
در مي��ان رفت و آمدهايي ك��ه تاكنون انج��ام گرفته ،مهمترين
ديدار ،سفر آقای روحاني رئیسجمهور کشورمان به ايتاليا و فرانسه
بود ك��ه نتايج عمل��ي قابلتوجهي را براي سياس��ت خارجي دولت

يازدهم به همراه داش��ت .در اين س��فر و در
جریان دیدارهای مقامات ایران و ایتالیا14 ،
س��ند همکاری در زمینههای��ی چون انرژی،
زیرساخت ،فوالد ،کشتیسازی ،بازرگانی،
همکاریهای بندری ،حفظ نباتات ،پزشکی
و داروی��ی امض��ا ش��د .حج��م تفاهمهاي
ص��ورت گرفته مع��ادل  ۱۸میلی��ارد و ۴۰۰
میلی��ون دالر به ص��ورت  8توافق بیندولتی
و  9تواف��ق بخش خصوصی با ش��رکتهای
ایتالیایی ش��امل سایپم ،فیکانتیری و آنسالدو
انرژی��ا اس��ت .ضم��ن اینک��ه توافقهایی با
ش��رکت مخاب��رات ایتالیا و صنعت��ی گاویو
در دس��ت بررسی اس��ت .همچنین شرکت
فوالد دانیلی ایتالیا ق��راردادی به ارزش 7.5
میلیارد یورو و در حوزه زیرساخت هم یک
شرکت دیگر ایتالیایی 1قراردادی به ارزش 4
میلی��ارد دالر با ایران منعقد کردند .همچنين
بزرگترین شرکت بیمه ایتالیا با عنوان ساچه،
اعالم کرده اس��ت که یک خ��ط اعتباری 5
میلیارد یورویی را ب��رای صادرات به مقصد
ایران در نظ��ر میگیرد که این امر به محض
اتص��ال س��وئیفت و برق��راری روابط بانکی
عملی میشود .گذش��ته از این ،زمزمههایی
درباره بازگش��ت ش��رکت «ان��ی» ایتالیا در
برخ��ی از طرحهای توس��عهای صنعت نفت
و گاز ایران همچون فاز س��وم توسعه میدان
نفتی دارخوین و اجرای یک فاز اس��تاندارد
در پ��ارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 50
میلیون متر مکع��ب گاز کلید خورد .این در
حالی است که روابط اقتصادی ایران و ایتالیا
در اوج خود در س��ال  2011به رقم بیش از
 7میلیارد دالر رس��یده بود ،اما از سال 2012
به بعد تحریمهای هستهای سبب افت شدید
مبادلهه��ای تج��اری ش��د .در نتیج��ه حجم
1. Condotte d’Acqua

تحلیل

مبادلهه��ا از  7میلی��ارد دالر ب��ه حدود یک
میلیارد و  200میلیون دالر کاهش یافت كه
ميتوان گف��ت قراردادهاي فوق خيز مهمي
ب��راي جب��ران كاه��ش حجم مب��ادالت در
سالهاي اخير به شمار میآید.
در دي��دار مقام��ات ایران و فرانس��ه نيز
قراردادهای��ی ب��ه ارزش  33میلی��ارد دالر
ش��امل توافق با ش��رکتهای پژو سیتروئن،
ایرباس و توتال به امضا رس��ید .پژو سیتروئن
با ایرانخودرو برای تولید س��االنه  200هزار
خ��ودرو در ایران قرارداد امضا کرد و ارزش
این قرارداد را که تحت آن نخستین خودرو
در س��ال  2017به تولید خواهد رس��ید436 ،
میلی��ون دالر اعالم ک��رد .با توج��ه به پیوند
صنع��ت خودورس��ازي با دیگ��ر بخشهای
اقتصادی كش��ور ،این قراردادها میتوانند به
مثابه محرکی برای کل اقتصاد به حساب آیند.
امضای ق��رارداد خرید  118فروند هواپیما از
کمپانی ایرباس از دیگر قراردادهای تجاری
بین ایران و فرانسه بود که ارزش این قرارداد،
 25میلی��ارد ارزیابی ش��ده اس��ت .نوس��ازی
ن��اوگان هواپیمای��ی ،پیشش��رطی ضروری
برای توسعه رشته فعالیتهای مهمی همچون
گردشگری به ش��مار میرود که در صورت
فرصتیاب��ی و مدیری��ت درس��ت ،در روند
آتی تحوالت توس��عه کش��ور نق��ش مهمی
ایف��ا خواهد کرد .ش��رکت نفتی توتال نیز از
امضای قرارداد برای خرید نفت خام از ایران
بین  150تا  200هزار بشکه در روز خبر داده
است .این ش��رکت تفاهمنامهای برای خرید
نفت از ای��ران به ویژه برای پاالیش��گاههای
فرانس��وی و اروپای��ی امض��ا کرده اس��ت و
همچنین قرار اس��ت به بررس��ی پتانسیلهای
صنعت نف��ت ایران ب��رای ارزیاب��ی حضور
گس��تردهتر بپردازد .ش��رکت مل��ی راهآهن

فرانس��ه نیز با امضای پروتکل همکاری با مقامات کشور ،برای توسعه
و بهرهبرداری از ایس��تگاههای قطار و گس��ترش خط آهن در ایران،
وارد عمل خواهد ش��د .همچنين شرکت خط کانتینر فرانسوی 1برای
همکاری در زمینه کشتیرانی و توس��عه پایانههای بندری توافق کرده
اس��ت .عالوه بر اين ،شرکت سوئز که در زمینه محیط زیست فعالیت
دارد ،برای تصفیه آب و شرکت سانوفی برای محصوالت پزشکی با
ایران قرارداد امضا کرده است.
به طور كلي دو کش��ور ایتالیا و فرانس��ه به ترتیب از سال ٢٠٠٦
به این س��و بیش��ترین حجم واردات را در مقایسه با آلمان و انگلیس
از ایران داش��تهاند .همچنین از آن س��ال تاکنون ایتالیا و فرانسه بعد
از آلمان بیش��ترین صادرات را ب��ه ایران انجام دادهان��د که البته در
س��الهای  2012و  2013به کمترین میزان خ��ود در یک دهه اخیر
رس��یده اس��ت .موضوعی که احیای آن در فضای پس��ابرجام و در
چارچ��وب قرارداده��اي ف��وق از هدفهای مهم دو طرف اس��ت.
نموداره��اي زير به خوب��ي بيانگر حجم ص��ادرات و واردات چهار
كش��ور مهم اروپايي با ايران در یک دهه اخیر است (ارقام بر حسب
ميليون يورو ميباشد).

1. CMA CGM
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بنابراين ،اگر بهبود روابط سیاسی ایران و اروپا به شیوه فعلی ادامه
یابد ،آنگاه میتوان انتظار داش��ت در آیندهای نه چندان دور س��طح
روابط اقتصادی و تجاری طرفین بار دیگر نه تنها به س��طح گذش��ته
بازگ��ردد ،بلكه با توجه به رقم قرادادهاي جديد دوران بیس��ابقهای
از روابط آغاز شود.

اگر جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی
خود یک اروپای مستقل از ایاالت متحده آمریکا
را ترجیح میدهد ،بهترین و عملیترین راه
برای این مطلوب ،سیاست درگیرسازی هر چه
بیشتر اتحادیه اروپا در روابط دوجانبه اقتصادی
و سیاسی با خود به منظور باال بردن هزینههای
ستیز و تنش احتمالی در روابط آتی برای طرف
اروپایی است.
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يك��ي از جهتگيريهاي مهم روابط در اين دوره كه آن را با
دورههاي قبل متمايز ميس��ازد ،توس��عه روابط اقتصادی با اروپا با
هدف توانبخش��ی به صنعت داخلی ایران و روابط تجاری همتراز
بین طرفین اس��ت و نه تبديل ايران به بازاري براي فروش كاالهاي
اروپايي .این امر در فرصتهای مختلف مورد توجه مقامات ارشد
دولت قرار داش��ته اس��ت .بر ای��ن مبنا دکتر محم��د جواد ظریف
وزیر امور خارجه در حاش��یه نشست پسابرجام در وزارت کشور،
در پاس��خ به س��ؤالی در م��ورد برخی انتقادها در خصوص س��فر
رئیسجمهور به ایتالیا و فرانسه و قراردادهای اقتصادی منعقدشده
در این س��فرها با تأكيد ضمن��ي بر ضرورت برق��راري توازن در
سياس��ت خارجي ،با بیان اینکه «ما کسانی را که در دوران تحریم
هم��راه ای��ران بودند ،فرام��وش نمیکنیم و ارتباطات گس��ترده با
روس��یه و چین را حفظ و تقویت کردهایم» ،خاطرنش��ان کرد« :ما

معتقدی��م ب��رای روابط پای��دار ،روابط باید
همهجانبه و چندوجهی باشد» .وي همچنين
افزود« :م��ا به همه کش��ورهای غربی اعالم
کردهایم که قرار نیست ایران به بازار جدید
صادرات ش��ما و صرف��اً ب��ه مصرفکننده
تبدیل ش��ود ،بلکه ما یک شریک اقتصادی
در چرخه تولید و توزیع ش��ما خواهیم بود و
با همین ه��دف و دیدگاه ،کلیه قراردادها و
یادداشتهای تفاهم سفر اخیر رئیسجمهور
به دو کش��ور ایتالیا و فرانس��ه منعقد ش��د».
ظری��ف همچنین چند روز بع��د و در جمع
صاحبان و رؤسای ارشد مهمترین بنگاههای
صنعتی ،تج��اری ،بانکی و اقتصادی اروپا به
وی��ژه آلمان که در حاش��یه اج�لاس امنیتی
مونیخ صحبت میک��رد ،یکبار دیگر بر این
امر تأکید ک��رد که ای��ران در تنظیم روابط
نوین تج��اری ،صنعتی و اقتص��ادی خود با
اروپا ،بازار مصرف نخواهد بود.
نكت��ه قاب��ل توج��ه ديگ��ر اينك��ه بخش
خصوص��ي در اي��ن موافقتنامهه��ا س��هم 30
درصدي را به خود اختصاص داده اس��ت كه
حاكي از س��متگيري و هدفگذاري درست
اقتصادی دولت در روابط جديد اس��ت .به هر
حال ،آنچه به عنوان دس��تاوردهای اقتصادی
این س��فر برش��مرده میش��ود ،مجموعهای از
توافقهایی اس��ت که تا حد زی��ادی به رونق
بخشه��ای مختل��ف اقتصاد کش��ور کمک
خواهد کرد و میتواند چ��ارهای برای رکود
تورمی باش��د که گریب��ان اقتصاد کش��ور را
گرفته است.
حوزه سیاسی -دیپلماتیک
ش��رایط امروز منطقه و جهان ب��ا وجود همه
چالشه��ا ،فرصته��ای مناس��بی را ب��رای
هم��کاری ای��ران و اروپا در حوزه سیاس��ی

تحلیل

و دیپلماتیک فراهم کرده اس��ت .بررس��ي
سفرهای مقامات اروپا و ایران و مذاكرات
صورتگرفت��ه در آنه��ا نش��ان ميدهد كه
براي اروپ��ا در دوره جديد احياي روابط با
ايران ،همكاريهاي سياس��ي و ديپلماتيك
به هم��ان ان��دازه داراي اهميت اس��ت كه
رواب��ط اقتصادي و فرهنگي به طور س��نتي
همواره مهم بوده اس��ت .اين مس��ئله ناشي
از فض��اي بحراني منطق��ه پيراموني اتحاديه
اروپا در حوزه دري��اي مديترانه ،خاورميانه
و شمال آفريقا است .اتحاديه اروپا دريافته
اس��ت كه حل بحران فراگي��ر پناهجويان و
كنترل تح��ركات تروريس��تي در اروپا در
گ��رو ايجاد صلح و ثبات مج��دد در منطقه
خاورميانه است كه اين مهم در شرايطي كه
آمريكا و ناتو در اي��ن منطقه منفعالنه عمل
ميكنند ،بدون ابتكار خود اتحاديه اروپا و
همكاري با ايران ب��ه عنوان قدرت صاحب
نف��وذ و تأثیرگذار منطقه ،ام��كان موفقيت
پايين��ي دارد .اگرچ��ه جمهوري اس�لامي
اي��ران و اتحاديه اروپا در حوزه سياس��ي و
مس��ائل منطق��های دارای اختالفنظرهای
متع��ددی در باب مس��ائلی نظي��ر تحوالت
عراق ،س��وریه ،لبنان ،یمن ،مس��ئله فلسطین
و ت�لاش اروپ��ا ب��راي نف��وذ در منطق��ه
خليجف��ارس هس��تند که به اي��ن اختالفات
باي��د نقش متغيرهاي تأثيرگذار اس��رائيل و
آمریکا را نيز افزود ،اما مسائل مشتركي نيز
برای همکاری در زمینههايي نظير مبارزه با
داعش ،افراطگرایی و تروریس��م تکفیری،
مب��ارزه ب��ا مواد مخ��در و همچنی��ن امنیت
ان��رژی و ایج��اد ثب��ات سیاس��ی در منطقه
دارند ك��ه ميتواند براي ش��روع تعامالت
ديپلماتيك و سياس��ي مبنا قرار گيرد.

در ای��ن چارچوب ،در جریان س��فرهای دکت��ر محمد جواد
ظري��ف وزیر ام��ور خارجه کش��ور ب��ه لندن (اج�لاس كمك
كنن��دگان به س��وريه) و موني��خ (چهارمین اج�لاس حل بحران
س��وریه و همچنی��ن پنج��اه و دومی��ن اج�لاس امنیت��ی مونیخ)
گفتگوهای مهم��ی در مورد روابط دوجانب��ه و چگونگی حل و
فص��ل بحرانهای منطق��ه صورت پذیرفت .ضم��ن اينكه نباید از
این نکته مهم گذش��ت که دعوت ايران به اين دو نشست لندن و
مونیخ خود گوياي اعتقاد اروپاييان به نقش غيرقابل چشمپوش��ي
اي��ران در حل مس��ائل امنيت��ي منطق��هاي و جهاني بوده اس��ت.
بنابراین ،یکی از دس��تاوردهای مهم ای��ران در حوزه دیپلماتیک،
تمایل کشورهای مختلف برای برقراری و توسعه روابط ،اقرار به
اهمیت نقش ایران در منطقه و حتی مس��ائل جهانی ،ارتقاء منزلت
بینالملل��ی ای��ران و از میان رفت��ن فضای ایرانهراس��ی در نظام
بینالملل پس از برجام اس��ت .به عنوان مث��ال ،دیدارهای متعدد
ظریف با مقامهای کش��ورهای مختلف به ویژه مقامهای اروپایی
از جمله برت کویندرز وزیر خارج��ه هلند ،پاول کلیمکین وزیر
خارج��ه اوکراین ،بروت پاهور رئیسجمهور اس��لونی ،الزارکو
مانس��کو وزیرخارجه رومانی ،جورجه ایوان��وف رئیس جمهور
مقدونی��ه ،والدیمی��ر ماکی وزیرخارجه ب�لاروس و بورگه برِنده
وزیر امور خارجه نروژ در حاش��یه اجالس امنیتی مونیخ به خوبی
گویای این مس��ئله اس��ت .از جمله نتایج و نقاط عطف مهم ديگر
دوره جديد روابط ايران و اروپا ،شروع دور مذاكرات موسوم به
«گفتگوهاي سطح باال» است که در جريان سفر مرداد ماه فدريكا
موگريني به تهران پ��س از حصول برجام و در گفتگو با ظريف،
دو ط��رف برای نخس��تینبار از آغاز این گفتگوها از آن س��خن
گفتند .گفتگوهای س��طح باال با هدف رفع اختالفات موجود در
مباني ايدئولوژيك و گفتماني سياس��ت خارج��ي ايران و اروپا،
برنامهریزی شده است .گسترش همکاریهای اقتصادی در قالب
ايجاد يك توافقنامه آزاد تجاري ،نزديك كردن ديدگاهها بر سر
مس��ائل حقوق بشر و همکاریهای سیاس��ی با ایران ،براي ايجاد
ي��ك تعامل و تفاهم مش��ترك ب��ه عنوان مبنايي ب��راي همكاري
اس��تراتژيك در آينده ،مبنای ای��ن گفتوگوهای چارچوبمند
اس��ت .همچنین موضوعات این گفتگوها مسائل متنوعی در زمینه
رواب��ط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا از جمل��ه در زمینه انرژی،
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تج��ارت ،همکاریهای مال��ی و بانکی ،محیط زیس��ت و مبارزه
با مواد مخدر ،مس��ائل انساندوس��تانه و البته بحرانهای منطقهای
و چالشهاي حقوق بش��ري و ايجاد مبنايي ب��راي همكاريهاي
سياسي بلندمدت است كه اهميت بسياري در هدفگذاري براي
يك ش��راكت راهبردي در آينده خواهد داش��ت.
زمانبن��دی آغاز و انجام اين گفتوگوه��ا که به ترتیب هر 6
ماه يكبار و به صورت رفت و برگش��تي در س��طح وزرا و معاونان
در تهران و بروكسل ،خواهد بود ،در حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل نهايي ش��د و نخستين دور آن در س��فر  19بهمن هلگا اشمید
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سطح معاونان ،در
تهران برگزار ش��د .این گفتگوها در سطح وزرا با سفر محمدجواد
ظریف به بروکس��ل در  26بهمن دنبال ش��ده اس��ت که در جریان
این س��فر وی عالوه بر دی��دار و گفتگو با موگرین��ی ،دیدارهایی
نیز با ش��ارل میشل نخس��توزیر بلژیک و ژان کلود یونکر رئیس
کمیسیون اتحادیه اروپا به منظور راههای تقویت مناسبات دوجانبه
انجام داد.
نتیجهگیری
تأمی��ن منافع و امنیت ملی جمهوری اس�لامی ایران در دوران
پس��ابرجام به بهترین ش��کل از راه توازنبخش��ی به سیاس��ت
خارج��ی و ن��گاه به همه مناط��ق جهان برآورده میش��ود .در
ای��ن میان ،اتحادیه اروپا به س��بب توانمندیه��ای اقتصادی و
دیپلماتیک و همچنین پیش��ینه روابطش با کشورمان ،مهمترین
بازیگ��ر توازنبخش در محیط سیاس��ت خارج��ی جمهوری
اس�لامی ایران در شرایط جدید به حس��اب میآید .بیگمان
اتحادی��ه اروپا زمانی میتواند به خوب��ی این نقش توازنگر را
ایفا نماید که در قبال ایران به یک اس��تقالل نس��بی از ایاالت
متحده دست یابد .از سوی دیگر ،اگر جمهوری اسالمی ایران
در سیاست خارجی خود یک اروپای مستقل از ایاالت متحده
آمریکا را ترجیح میده��د ،بهترین و عملیترین راه برای این
مطلوب ،سیاست درگیرس��ازی هر چه بیشتر اتحادیه اروپا در
روابط دوجانبه اقتصادی و سیاس��ی با خود به منظور باال بردن
هزینههای س��تیز و تنش احتمالی در رواب��ط آتی برای طرف
اروپایی است.
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تجربه بیش از س��ه دهه روابط ایران با
اروپا نش��ان میدهد که با برطرف کردن
چالشهای سیاس��ی قابل حل و همچنین
جلوگی��ری از تأثی��ر اخت�لاف نظرهای
سیاس��ی -گفتمان��ی بر رواب��ط اقتصادی
از طری��ق مذاکره و دیپلماس��ی ،میتوان
ش��رایط را ب��رای ایجاد رابط��های باثبات
فراهم کرد .افزون بر آن ،تفکیک مسائل
سیاس��ی -ایدئولوژی��ک و اقتص��ادی از
یکدیگر و به حداقل رساندن تأثیرپذیری
ح��وزه اقتص��ادی از اختالفنظره��ای
گفتمانی و ایدئولوژیک و در مقابل تسری
توس��عه رواب��ط اقتصادی ب��ه بخشهای
سیاسی راهی اس��ت که ایران و مجموعه
اتحادیه اروپا باید در مس��یر توسعه روابط
برای گس��ترش و تعمیق مناسبات خود و
دس��تیابی به یک ش��راکت راهبردی در
پیش گیرند.

