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مقدمه
برجام نقشه راه و راهبرد اجرایی اتحادیه اروپا 
در تدوین و اجرای مناسبات جدید این اتحادیه 
و اعضای آن برای تنظیم روابط و همکاری  با 
جمهوری اس��امی ایران است. به دنبال توافق 
هس��ته ای، اتحادی��ه اروپ��ا و دولت های عضو 
آن، از دی��دگاه جدی��دی در تنظی��م روابط با 
جمهوری اسامی ایران برخوردار شده اند که 
می تواند رواب��ط فیمابین را به میزان زیادی در 
آینده متحول س��ازد. در واقع، توافق هسته ای 
از دی��دگاه اتحادی��ه اروپ��ا نقط��ه عطفی در 
مناس��بات آن با ایران است و می تواند به منزله 
نقش��ه راه آینده مناسبات طرفین، نقش آفرینی 
نماید. در همی��ن رابطه، کمیته روابط خارجی 
پارلمان اتحادیه اروپا، پیش نویس سند راهبرد 
هم��کاری اتحادیه اروپا و ای��ران که از آن به 
عنوان »نقش��ه راه، عادی سازی روابط اتحادیه 
اروپا ب��ا ای��ران در دوران پ��س از برجام« نیز 
نام برده اس��ت را ب��ا 37 رأی موافق و 15 رای 

مخالف به تصویب رسانده اس��ت که به زودی در صحن پارلمان اروپا 
به رأی گذاش��ته خواهد ش��د. پیش نویس این سند راهبردی که توسط 
»ریچارد هوییت« از اعضای ش��اخه قانونگذاری اتحادیه اروپا از حزب 
کارگر انگلیس تهیه شده، از س��ه بخش کلیدی »گفتگوهای سیاسی«، 
»همکاری در حوزه های اقتصادی، تجاری، انرژی و زیس��ت محیطی« و 

»همکاری های منطقه ای« تشکیل شده است.
در بخش گفت وگوهای سیاسی این سند، با اشاره به قطعنامه های شورای 
امنیت س��ازمان ملل در م��ورد برنامه هس��ته ای ایران و نی��ز مذاکرات و 
توافق های صورت گرفته میان تهران و بروکس��ل در این خصوص، عنوان 
ش��ده است: »ما بر این باور هستیم که برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
که از آن به عنوان توافق هسته ای ایران یاد می شود، یک دستاورد برجسته 
برای دیپلماس��ی اروپا به شمار می رود و اتحادیه اروپا در حال حاضر این 
مس��ئولیت را دارد که با توجه به روح مذاکرات و در راستای منافع مردم 
ایران و این اتحادیه، بر اجرای کامل آن پای فشارد«. این سند همچنین در 
همین رابطه می افزاید: »ما بر این باور هس��تیم که گسترش روابط اتحادیه 
اروپا و ایران بایس��تی از طریق گفت وگوهای چندالیه ش��امل مذاکرات 
سیاسی، فنی، ارتباطات مس��تقیم مردم با مردم و بر مبنای منافع دو طرف 
و بر اس��اس یک ارزیاب��ی واقع بینانه از منافع مش��ترک و تفاوت ها، گام 
به گام صورت پذیرد«. در این س��ند راهب��ردی همچنین ضمن تأکید بر 

کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا پیش نویس س�ند راهبرد این اتحادیه در قبال جمهوری اسالمی 
ایران پس از توافق هسته ای را بعد از تصویب برای رأی گیری به صحن پارلمان ارائه کرده است. این سند، 
اصول کلی، نقش�ه راه، حوزه های همکاری و س�ازوکارهای پیش�نهادی جهت پیشبرد روابط را پیش روی 
مقام های اروپایی قرار داده اس�ت. اما در این س�وی میدان، با وجود جایگاه مهم اتحادیه اروپا در سیاس�ت 
خارجی دولت یازدهم و رشد قابل توجه مناسبات در ماه های اخیر، ایران همچون ادوار گذشته فاقد راهبردی 
مش�خص برای توس�عه روابط با اروپاست. نوشتار پیش رو ضمن اشاره به الزامات نگاه راهبردی به اتحادیه 
اروپا در دوره پسابرجام، با نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی اتحادیه اروپا در عرصه داخلی و بین المللی، به 

چگونگی راهبرد ایران در قبال این اتحادیه پرداخته است. 
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اهمیت نقش گفت وگوهای سیاسی در عادی سازی کامل روابط، ضمن 
احت��رام متقابل و ع��دم مداخله در امور یکدیگر، بر ضرورت گس��ترش 
روابط پارلمانی اتحادیه اروپا و ایران در پیش��برد منافع دو طرف، اش��اره 
ش��ده و عنوان شده است که گفت وگوی دو طرف می تواند دربرگیرنده 
مس��ائل مختلفی از جمله مبارزه با تروریس��م و حقوق بشر باشد. در این 
س��ند همچنین با اش��اره به تفاوت دیدگاه های میان ایران و اتحادیه اروپا 
در مورد مجازات اعدام، عنوان شده است: »که حذف مجازات اعدام در 
ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر می تواند شمار موارد اعدام در ایران 
را تا ۰8 درصد کاهش دهد«. در همین زمینه بیان شده است که گسترش 
همکاری های اتحادیه اروپا با ای��ران برای مبارزه با مواد مخدر، می تواند 
یکی از راه های پرداختن به این مسئله باشد. در ادامه این سند، از سرویس 
اقدام خارجی اروپایی  خواسته شده است که امکان ایجاد یک چارچوب 
نهادی برای همکاری با ایران همانند یک »توافقنامه شراکت و همکاری 
« یا یک چارچوب همکاری برای پیشبرد گفت وگوهای سیاسی میان دو 

طرف را بررسی نماید. 
در بخش دوم این سند بر گس��ترش مناسبات و روابط اقتصادی، تجاری 
و ان��رژی و همچنی��ن حوزه ه��ای عمومی تری همچون محیط زیس��ت 
تأکید شده اس��ت. در خصوص تعامات تجاری و اقتصادی بروکسل و 
تهران عنوان ش��ده اس��ت که دولت ایران یک رشد ساالنه 8درصدی را 
هدف گذاری کرده است و »ما بر این باور هستم که سرمایه گذاری اروپا 
در این کش��ور، می تواند یک عامل کلیدی در تحقق این هدف باش��د«. 
این س��ند در ادامه با اش��اره به لغو تحریم های اتحادیه اروپا بعد از برجام 
می افزاید: »ما خواهان گس��ترس توس��عه همکاری های اقتصادی اتحادیه 
اروپا با ایران که در حال حاضر بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا در خارج 
از سازمان تجارت جهانی است، هستیم و لغو تحریم ها یک عنصر مهم در 
تحقق این مسئله به شمار می آید«. همچنین در این سند تصریح شده است 
که همکاری اتحادیه اروپا با ایران در حوزه انرژی، نقش بسیار مهمی در 
متنوع س��اختن منابع انرژی و تأمین امنیت انرژی این اتحادیه ایفا می کند. 
در بخش��ی از این سند عنوان شده که ایران دارای امکانات بالقوه عظیمی 
در ح��وزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک اس��ت و اتحادی��ه اروپا در این 
خصوص می تواند با تهران همکاری کند. در همین زمینه، با اشاره به اینکه 
ایران به طور میانگین در س��ال دارای ۰۰3 روز آفتابی است، آمده است: 
»میزان تولید بالقوه برق از انرژی خورشیدی در ایران معادل 31 برابر کل 
مصرف انرژی در این کشور اس��ت«. این سند همچنین خواستار بررسی 
همکاری ه��ا میان اتحادیه اروپا و ایران با توجه به برجام، در حوزه انرژی 
هس��ته ای غیرنظامی از سوی بروکسل شده اس��ت. در این سند راهبردی 
عاوه بر حوزه های تجاری و اقتصادی بر افزایش همکاری ها میان اتحادیه 
اروپا و ایران در حوزه مسائل زیست محیطی نیز تأکید شده است. مدیریت 

مصرف آب، مقابله با بایای طبیعی همچون زلزله، 
آلودگی ه��وا و مدیریت بازیافت زباله ها از جمله 
حوزه های مورد اش��اره هم��کاری در این بخش 

هستند. 
در نهایت، بخش س��وم و پایانی این سند راهبردی 
به نقش ایران در منطقه خاورمیانه و همکاری های 
منطقه ای میان ایران و اتحادیه اروپا اختصاص یافته 
است. این س��ند راهبردی، ایران را بازیگری مهم 
در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به شمار آورده 
است. در این س��ند راهبردی، تصریح شده است: 
»م��ا بر این باور هس��تیم که توافق هس��ته ای ایران 
راه را برای همکاری ه��ا به منظور حل بحران های 
امنیتی در منطقه خاورمیانه باز کرده اس��ت«. و در 
ادامه تأکی��د می کند: »ایران قادر اس��ت در ایجاد 
ثب��ات در منطق��ه خاورمیانه نقش مهم��ی را بازی 
کن��د و در همین حال به نفع تمامی منطقه اس��ت 
که به عادی س��ازی روابط با تهران اق��دام کنند«. 
همچنی��ن در ادامه آورده اس��ت: »ب��اور داریم در 
گفت وگوهای سیاسی بروکسل و تهران، از ایران 
بایستی خواسته شود که نقش سازنده ای را در حل 
بحران های سیاس��ی در عراق، یمن، سوریه، لبنان، 
افغانستان در چارچوب احترام به حقوق بین الملل و 
حق حاکمیت تمامی این کشورها، ایفا نماید«. این 
سند می افزاید: »ما بر این باور هستیم که اختافات 
در منطق��ه خاورمیان��ه، ش��مال آفریق��ا و خلی��ج 
فارس بدون حضور تمام��ی بازیگران در دور میز 
مذاکرات امکان پذیر نیست«. در این سند از نقش 
مثبت ایران در پیشبرد مذاکرات صلح در سوریه و 
مشارکت آن در گروه بین المللی حمایت از سوریه 
و نیز حمای��ت از تاش های جاری در ایجاد ثبات 
در عراق اس��تقبال شده است. همچنین این سند از 
اتحادیه اروپا خواسته است که دیپلماسی فعال تری 
را در کاه��ش تنش ها میان تهران و ریاض و ایجاد 
اعتماد و عادی سازی روابط آنها در پیش بگیرد.

اتحادیه اروپا بر پایه این س��ند، راهبرد روشنی 
را پیش روی مقام های سیاسی و اقتصادی خود در 
مذاکرات دوجانبه با ایران قرار داده اس��ت. اما در 
این سوی معادله، اگرچه اتحادیه اروپا در سیاست 
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خارجی دولت یازده��م از نقش و جایگاه مهمی 
برخوردار گشته اس��ت و جمهوری اسامی ایران 
و اتحادیه پس از توافق هس��ته ای ب��ا رفت و آمد 
هیئت ه��ای دیپلماتیک و اقتص��ادی متعدد عمًا 
وارد گفت وگوهای سازنده، جامع و فراگیر شده  
و س��طح مناس��بات اقتصادی و تجاری میان خود 
را در شش ماهه نخست س��ال 2۰16 از رشد قابل 
توجه ۴3درصدی برخودار س��اخته اند، اما به نظر 
می رسد که سیاس��ت خارجی جمهوری اسامی 
ای��ران در قبال اتحادیه اروپ��ا و دولت های بزرگ 
عضو آن همچنان از فقدان یک راهبرد مشخص و 
کارآمد رنج برده و صرفاً بر مدار یک دیپلماس��ی 
قراردادمحور تجاری دور می زند. مطابق با تجارب 
تاریخی روابط دوجانبه در دوران پس از انقاب، 
ارتقاء روابط بدون داش��تن نگاه��ی راهبردی و با 
ه��دف ایجاد س��ازوکارهایی نهادمن��د و پایا، در 
شرایط بحرانی، بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده و 
دو طرف را مجدداً به نقطه نزدیک به صفر روابط 
بازخواه��د گرداند. از این رو، به نظر می رس��د با 
توجه به تجارب گذش��ته و الزامات امروز، داشتن 
یک نگاه راهبردی و هدفمند در قبال اتحادیه اروپا 

یک ضرورت به شمار می آید.

الزام�ات ن�گاه راهب�ردی ب�ه رواب�ط ب�ا 
اتحادیه اروپا

به نظر می رس��د که پس از نزدیک به چهار دهه 
کش و قوس در روابط میان جمهوری اس��امی 
ایران و اتحادیه اروپا، زمان آن فرا رس��یده است 
ک��ه جمهوری اس��امی ای��ران به اروپ��ا نگاهی 
راهبردی داش��ته و جایگاه آن را در چش��م انداز 
کان سیاس��ت خارجی خود تعریف و مناسبات 
خود با اروپا را بر مبنای آن تنظیم نماید. ضرورت 
و اهمیت این نگاه راهبردی را می توان در دالیل 

زیر جستجو نمود:
نخس�ت، راهبردمحورنبودن سیاس�ت 
تنش زدای�ی: جمه��وری اس��امی ای��ران در 
دوره های مختلف برای پایین آوردن سطح تنش 
با اروپ��ا رویکرد تنش زدای��ی را در پیش گرفته 

اس��ت. در دوره های تنش زدایی س��ابق میان جمهوری اسامی ایران و 
اتحادی��ه همانند آنچه که امروز یکبار دیگر در جریان اس��ت، در کنار 
توسعه روابط اقتصادی و تجاری، گفت و گوها در سه حوزه موضوعات 
سیاس��ی- امنیت��ی )تروریس��م، حقوق بش��ر و من��ع تکثیر س��اح های 
هس��ته ای(، موضوعات منطقه ای )عراق، خلیج فارس، آسیای مرکزی و 
فرآین��د صلح خاورمیانه( و حوزه همکاری ه��ای عمومی )مواد مخدر، 
پناهندگان و محیط زیس��ت( نیز دنبال شده است. با وجود این، اگرچه 
تعامات سیاس��ی و اقتصادی و گفت و گوهای دوجانبه موجبات بهبود 
نسبی روابط دو طرف را فراهم می کرد، اما از آنجایی که راهبرد کان 
تنش زدایی در سیاس��ت خارجی کشور ممزوج با یک راهبرد مشخص 
و نهادمن��د در قبال اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن نبوده اس��ت، با 
کوچکترین بحرانی در روابط دوجانبه، روابط به پایین ترین سطح خود 

بازگشته است. 
دوم، حف�ظ برج�ام و بهره ب�رداری از فرصت ه�ای آن: 
اتحادیه اروپا برجام را بزرگترین دس��تاورد دیپلماتیک بین المللی خود 
می داند و در تاش اس��ت تا اولین و برترین بازیگر منتفع از فرصت های 
پسابرجام نیز باشد. در همین رابطه، در پیش نویس قطعنامه کمیته روابط 
خارجی پارلمان اروپا آمده است: »ما بر این باور هستیم که برنامه جامع 
اقدام مشترک که از آن به عنوان توافق هسته ای ایران یاد می شود، یک 
دس��تاورد برجسته برای دیپلماسی اروپا به شمار می رود و اتحادیه اروپا 
در حال حاضر این مس��ئولیت را دارد که ب��ا توجه به روح مذاکرات و 
در راس��تای منافع م��ردم ایران و این اتحادیه، بر اج��رای کامل آن پای 
فش��ارد«. از این رو، در ش��رایطی که آمریکا به س��بب عدم پایبندی به 
اج��رای تعهدات برجام مورد انتقاد اس��ت، اتحادیه اروپا مهمترین اهرم 
و ضامن فش��ار بر آمریکا برای اجرای کامل برجام به شمار می آید. در 
همی��ن رابطه، موگرینی در دومین س��فرش به ایران ک��ه با هدف ایجاد 
همکاری س��اختارمند بین تهران و بروکسل صورت پذیرفت،  مواضعی 
را اع��ام کرد که به دقت سیاس��ت های آمریکا درباره برجام را نش��انه 
رفته بود. وی  در حالی که همکاری بخش های بانکی و اقتصادی ایران 
و اروپا را در راس��تای منافع دو طرف تلقی می کرد،  با طرح هش��داری 
ک��ه بیش از هر چیز دولتمردان آمری��کا را مخاطب قرار می داد،  گفت: 
»آنهایی که در پی شکس��ت برجام هس��تند؛ بدانند که شکس��ت برجام 

شکست همه است و همه کشورها از این رهگذر متضرر می شوند«. 
موگرین��ی همچنین در قب��ال موضعگیری های تبلیغات��ی نامزدهای 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا که بعضی چهره های تندروش��ان 
حت��ی از پاره کردن برجام س��خن گفتند، موضع گرف��ت که »تعهدات 
برجام در س��طح دولت ها از جمله دولت آمریکا انجام ش��ده اس��ت و 
اش��خاص نمی توانند آن را نفی کنند«. این مواضع قاطع مسئول سیاست 
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خارجی اروپا حکایت از آن داشت که نه تنها ایران در برابر آمریکا در 
مسیر اجرای برجام تنها نیست که در سطحی باالتر، این خود اروپا است 
که در منازعه رو در رو  با آمریکا بر س��ر اجرای درست برجام ایستاده 
اس��ت. به هر حال، موضع صریح مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در حمایت از اجرای برجام و بر حذرداشتن آمریکایی ها از خلف وعده 
در اجرای تعهدات شان، تا حدودی تأثیراتش را در مواضع آمریکا نشان 
داد. موضع توضیح دهنده جان کری که تأکید داش��ت »سیاست دولت 
آمری��کا، ایجاد مانع در اس��تفاده دالری بانک ها ب��رای روابط با ایران 
نیس��ت« و »بانک ها نباید از تنظیم قراردادها با ایران ترس داشته باشند«، 
تا دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری این کشور مبنی بر آنکه برخی 
داد و س��تدهای ممنوعه بر پایه  دالر توسط مؤسسات بانکی برون مرزی، 
با ایران، تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نش��وند، آزاد هستند، نشان 
دهنده آن اس��ت که انتقاد جدی اروپا  نسبت به مانع تراشی های آمریکا 

چندان بی تأثیر نبوده است. 
واقعیت این اس��ت ک��ه جمهوری اس��امی ایران به ای��ن رویکرد 
حمایت��ی اتحادیه اروپا در قبال اجرایی ش��دن دقیق مفاد برجام نیاز دارد 
و نباید فراموش کرد ک��ه اتحادیه اروپا تنها زمانی حمایت های خود از 
اجرای برجام را تداوم و تشدید خواهد نمود که نسبت به روابط با ایران 
و منافع متقابل ناشی از آن در دوران پسابرجام چشم انداز روشنی داشته 
باش��د. بنابراین، توس��عه روابط با اتحادیه اروپا و نگه داشتن آن در مدار 
خود برای حفظ برجام و منتفع ش��دن از دس��تاوردهای آن دست کم در 
ده سالی که قرار است برجام راستی آزمایی و اجرا شود، نیازمند داشتن 

نگاهی راهبردی به روابط با آن است. 
س�وم، توازن بخشی اروپا در سیاس�ت خارجي پسابرجام: 
اتحادیه اروپا ب��ا قابلیت اقتصادی باال و ت��وان دیپلماتیک تأثیرگذار به 
عنوان اهرمی قابل اعتنا در نظام بین الملل می تواند نقش��ی متوازن کننده 
در سیاس��ت خارجی ایران در قبال ایاالت متحده آمریکا، روسیه، چین 
و رقبای منطقه ای ایفا نماید. درک این اهرم متوازن کننده و بهره برداری 
مناس��ب از آن به خوبی می تواند تأمین کننده منافع و امنیت ملی کشور 
باش��د. بهره گیری از نفوذ اقتصادی اتحادی��ه اروپا در اقتصاد و تجارت 
بین الملل، اس��تفاده از قدرت سیاس��ی و بین الملل��ی آن در حل و فصل 
بحران های بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی اروپا با توجه 
به نیازهای کشور، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش نوین اعضای 
اتحادیه اروپا در حوزه های گوناگون از جمله پتانسیل های توازن بخش 
اتحادیه اروپا برای سیاس��ت خارجی جمهوری اس��امی ایران در برابر 

سایر بازیگران و رقبای بین المللی است.
چهارم، ارائه راهبردی مش�خص در قب�ال راهبرد طرف 
مقابل: در شرایطی که اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه با 28 دولت 

عضو که غالباً نیز از منافع و اولویت های متفاوتی 
برخوردار هستند، دست به تدوین راهبردی واحد 
و تنظی��م س��ند راهبردی در روابط خ��ود با ایران 
می زند، متقابًا این ضرورت احس��اس می ش��ود 
که جمهوری اس��امی ایران نیز برای مجموعه ای 
ک��ه 28 کش��ور را در خ��ود گنجانده اس��ت، از 
راهبردی با دیدگاه ها، ارزش ها و هدفگذاری های 
مش��خص برخوردار باش��د. این از اصول بدیهی 
فنون دیپلماسی است که زمانی که طرف مقابل با 
راهبرد و چشم اندازی مشخص پشت میز مذاکره 
می نش��یند، اگر ش��ما نیز از یک راهب��رد اعامی 
مشخص با چشم اندازی روش��ن برخودار نباشید، 
نخواهید توانس��ت به خوب��ی دیدگاه های خود را 
به ط��رف مقابل تفهیم کرده و امتی��ازات الزم را 

برداشت نمایید.

راهبرد ایران در قبال اتحادیه اروپا
تدوین راهبرد در قبال کش��ورها و بازیگران نظام 
بین المل��ل نیازمند درک صحیح و دقیقی از میزان 
مح��ذورات و مقدورات خ��ودی و طرف مقابل 
اس��ت. اتحادیه اروپا در ادوار گذش��ته با توجه به 
موفقیت روزافزون پروژه همگرایی و رش��د قابل 
توج��ه اقتص��ادی از چنان قدرتی در س��طح نظام 
بین المل��ل برخ��وردار ش��ده بود ک��ه از آن برای 
اعم��ال هنجاره��ا و ارزش های بنیادی��ن اتحادیه 
اروپا در سطوح اقتصادی )تحریم ها و مشوق های 
اقتصادی، اس��تانداردهای تج��اری اروپایی و ...( 
و سیاسی )مس��ائل حقوق بش��ری و تروریسم( با 
طرف های مقابل بهره می ب��رد. اما امروزه برآورد 
راهب��ردی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل نش��ان 
می ده��د که ای��ن اتحادیه به واس��طه چالش های 
متعددی که پی��ش روی آن قرار گرفته و ضعف 
نس��بی که به واس��طه این چالش ها بر آن عارض 
گش��ته، تا حدود زیادی از قدرت تعیین کنندگی 
یک طرفه س��ابق در روابط خود با سایر بازیگران 
دور ش��ده و به همان میزان پافشاری بر هنجارها و 
ارزش های بنیادین خود را به س��ود منافع عینی به 

کناری نهاده است. 
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با نگاه��ی اجمالی به چالش ه��ای پیش روی 
اتحادیه اروپا مش��اهده می کنیم که از یک س��و، 
مناس��بات و ارتباطات میان روسیه و اروپا هم چنان 
بغرنج و پیچیده است و چشم انداز مثبتی نه تنها برای 
پایان تنش های اتحادیه اروپا و روسیه بر سر بحران 
اوکراین و بحران سوریه دیده نمی شود، بلکه میان 
کش��ورهای اروپایی در مورد تحریم روس��یه نیز 
اختاف ه��ا عیان ت��ر از پیش می ش��ود ب��ه طوری 
که فرانسه و کش��ورهای جنوب اروپا از مخالفان 
تشدید تحریم ها علیه روسیه هستند ولی در مقابل 
کشورهایی مانند لهستان، آلمان و انگلیس از تمدید 
و تشدید تحریم ها حمایت می کنند. از سوی دیگر، 
بحران اقتصادی اخیر و بحران پناهجویان به شدت 
کارآمدی اتحادیه اروپا را زیر س��وال برده است. 
در همین خصوص، مشکات اقتصادی و سیاسی 
عمیق در اروپا و همچنین اختاف نظرهای بنیادین 
کش��ورهای اروپایی در قبال مسأله پذیرش یا عدم 
پذیرش مهاجران، به عمیق ترین چالش های ممکن 
میان این کشورها و حتی شهروندان آن ها انجامیده 
اس��ت. با پذیرش احتمال بس��یار باالی ادامه روند 
مهاجرت های پناهجویان ب��ه اروپا، قابل پیش بینی 
اس��ت که اختاف های کنونی میان کش��ورهای 
آم��اده پذی��رش پناهن��دگان )از جمل��ه آلمان( و 
کش��ورهای مخال��ف پذی��رش آن ه��ا )از جمله 
مجارس��تان( تشدید ش��ود. هم چنین تاش برخی 
کش��ورهای اروپایی برای ایجاد تغیی��ر در قوانین 
مهاج��رت و قوانین حفاظت از مرزها و س��واحل 
اروپایی، نه تنها س��ازوکارهای نمادین همگرایی 
اتحادیه همچون پیمان ش��نگن را نشانه رفته است، 
بلکه این تاش ها به اقدام هایی برخاف خواست و 
منافع دیگر کشورها تعبیر و حتی به مثابه دخالت در 
حاکمیت و استقال کشورهای عضو این اتحادیه 

تفسیر شده و به واگرایی بیشتر دامن زده است.
عاوه ب��ر این، بح��ران اقتص��ادی و بحران 
پناهجوی��ان، تلفات جدی دیگ��ری را هم برای 
اروپای آس��یب خ��ورده در پی داش��ته اس��ت. 
رأی به خ��روج انگلس��تان از اتحادی��ه اروپا در 
همه پرس��ی 23 ژوئن به صورتی مشخص، ریشه 

در اختاف نظره��ای ج��دی درباره ن��وع رویارویی با بح��ران یورو و 
مس��ئله مهاجران دارد. این خروج به شدت بر جایگاه بین المللی اتحادیه 
اروپا و توان راهبردی آن تاثیر گذاش��ته و خواهد گذاش��ت. همچنین، 
انفجارهای تروریس��تی پاریس، بروکس��ل و نیس نش��ان داد که اروپا، 
ع��اوه بر پیامدهای اجتماعی )بح��ران پناهجویان( بحران در خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا، باید با پیامدهای امنیتی آن نظیر تروریس��م نیز دست و 
پنجه نرم نماید. بحران اوکراین، چالش پناهجویان، تروریس��م و خروج 
انگلستان از اتحادیه، تنها مشکات جدی فراروی اتحادیه اروپا نیست و 
این اتحادیه از ناحیه کشورها و مسائل دیگر هم دچار مشکاتی اساسی 
اس��ت. از یک س��و، بحران های مالی در یونان همچن��ان این اتحادیه را 
آزار می دهد؛ و از س��وی دیگر، پیروزی احزاب راس��ت گرای افراطی 
در انتخابات مختلف اروپایی سرمنش��أ مشکاتی جدی برای همگرایی 

اتحادیه اروپا در سال های پیش رو خواهد بود. 
به نظر می رس��د اروپا در کنار همه مش��کات پیش گفت��ه، از دوران 
طای��ی روابط فراآتانتیک که همواره قدرت مضاعفی به آن در روابط 
بین المللی می داد نیز فاصله گرفته اس��ت. تحلیل گران و ناظران بین المللی 
معتقدند اتحاد فراآتانتیک، در ش��رایط فعل��ی، ضعیف تر و بی رمق تر از 
همیش��ه اس��ت؛ چرا که ایاالت متحده دیگر نقش مهم و تعیین کننده ای 
در هیچ یک از اولویت ها و مش��کات اصلی اروپ��ا ندارد و چالش های 
اروپ��ا نیز در هیچ ی��ک از اولویت های راهب��ردی آمریکا نمی گنجد. به 
تعبی��ری، ایاالت متحده، اروپا را در میانه بحران ها و چالش های اساس��ی 
رها کرده اس��ت. مجموعه این چالش ه��ا، اروپایی به مراتب ضعیف تر از 
اروپای مقتدر دهه های گذش��ته پیش روی سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسامی ایران قرار داده اس��ت. چالش های فوق الذکر اروپای امروز را به 
ش��دت از دو ناحیه اقتصاد و امنیت آسیب پذیر ساخته و این اتحادیه را به 
سمت همکاری های بین المللی برای جبران ضعف ها و آسیب پذیری های 
خود سوق داده اس��ت. شاید به جرأت بتوان گفت که اروپا در هیچ یک 
از دوره های گذشته روابط خود با جمهوری اسامی ایران، این چنین در 
موضع ضعف و نیازمندی های متقابل اقتصادی و امنیتی نبوده است. از یک 
سو، نیاز مبرم اتحادیه اروپا و اعضای آن به رشد اقتصادی و خروج قطعی 
از رکود و از س��وی دیگر، بحران پناهجویان و تروریسم که ریشه آن در 
بحران های امنیتی محیط پیرامونی به ویژه مس��ائل منطقه خاورمیانه است، 
اتحادیه اروپا را به سمت راه حل ها و سازوکارهای منطقه ای و بین المللی 

از طریق همکاری با بازیگران کلیدی این منطقه کشانده است. 
در نقط��ه مقاب��ل، جمهوری اس��امی ایران ب��ا توافق هس��ته ای نه 
تنه��ا بر وجه��ه و اعتبار بین المللی خ��ود افزود، بلکه ب��ا امنیتی زدایی و 
ایران هراسی زدایی و از پیش رو برداشتن موانع گسترش روابط با جهان 
خارج توانس��ته است پویایی خاص و کم نظیری به روابط خارجی خود 



38

ایران و اروپا؛ الزامات و راهبردها

بدهد. داش��تن بازاری بکر برای سرمایه گذاری پس از حدود یک دهه 
تنش و تحریم، بازگشت پرقدرت به بازار انرژی جهانی و داشتن نفوذ و 
نق��ش تأثیرگذار در بحران های منطقه ای، نقش غیرقابل انکاری به ایران 
در پاس��خگویی به نیازمندی های اقتصادی و امنیت��ی اتحادیه اروپا داده 
اس��ت. در چنین فضایی است که برجام در راهبرد پارلمان اروپا در قبال 

ایران به عنوان یک فرصت و نقشه راه نگریسته می شود. 
وضعیت درون��ی اتحادیه اروپا در کنار تغیی��ر موقعیت بین المللی 
ایران پس از توافق هس��ته ای، در نحوه نگرش و مواجهه این اتحادیه با 
ایران تأثیر گذارده است و موجب تغییر محسوس مواضع آن نسبت به 
ایران شده است. تغییر مواضع اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسامی 
ایران را می توان از مقایس��ه قطعنامه فعلی با قطعنامه های پیشین پارلمان 
اروپایی مش��اهده نمود. پارلمان اروپا در س��ال 2۰۰1 یعنی زمان اوج 
روابط اروپ��ا با ای��ران در دوره اصاحات، پیش��رفت در گفتگوهای 
سیاس��ی را پیش شرط پیشرفت در مذاکرات اقتصادی می داند و عنوان 
می کند: »هرگونه پیش��رفت در گفتگوهای اقتصادی می باید متناسب با 
پیش��رفت در گفتگوهای سیاسی باش��د و برای حصول اطمینان از این 
ام��ر می باید اص��ول دموکراتیک و حاکمیت قانون م��ورد تأیید ایران 
ق��رار گیرد«. همچنین، پارلم��ان اروپا در قطعنام��ه فروردین ۹3 یعنی 
ماه های نخست روی کارآمدن دولت یازدهم، در یک رویکرد از باال 
ب��ه پایین و از موضعی برتری جویانه ضمن اش��اره به وضعیت زندانیان 
سیاس��ی و دیدار مقام های اروپایی با این زندانیان به عنوان پیش شرط 
س��فر آنان ب��ه ایران، بخش مفصلی را به مس��ئله حقوق بش��ر در ایران 
اختصاص داده و هرگونه پیشرفت در روابط دوجانبه را منوط به بهبود 

وضعیت حقوق بش��ر در ایران قرار داده بود. 
این در حالی اس��ت که قطعنام��ه فعلی، تنها به مج��ازات اعدام در 
ای��ران و آن هم اعدام های مربوط به مواد مخدر اش��اره کرده اس��ت و 
بدون منوط کردن پیشرفت مناسبات اقتصادی به پیشرفت در گفتگوهای 
سیاسی، بخش عمده ای از متن قطعنامه را به راه های گسترش همکاری 
و روابط با ایران در حوزه مس��ائل مربوط به مبارزه با مواد مخدر، حوزه 
انرژی فس��یلی و انرژی هسته ای غیرنظامی، تعامات تجاری و اقتصادی 
بروکس��ل و ته��ران، همکاری ها می��ان اتحادیه اروپا و ای��ران در زمینه 
مدیریت مصرف آب، مقابله ب��ا بایای طبیعی همچون زلزله، آلودگی 
هوا و مدیریت بازیاف��ت زباله ها و همکاری ها به منظور حل بحران های 
امنیت��ی در منطقه خاورمیانه اختصاص داده اس��ت. ب��ه عنوان نمونه، در 
خصوص حل بحران های امنیتی در خاورمیانه و نقش ایران در این سند 
آمده است: »ما بر این باور هستیم که ایران قادر است در ایجاد ثبات در 
منطقه خاورمیانه نقش مهمی را بازی کند و در همین حال به نفع تمامی 

منطقه است که اقدام به عادی سازی روابط با تهران کنند«.
واقعیت این اس��ت که تحوالت امروز عرص��ه بین الملل، اختافات 

س��نتی اروپ��ا و ایران را ی��ا تغییر داده و یا ش��انس 
بهتری را برای تفاهم بر س��ر آنه��ا به وجود آورده 
اس��ت. امروز تهدید اول ب��رای اروپا دیگر نه ایران 
انقاب��ی یا هس��ته ای، بلکه تروریس��م، بحران های 
امنیت��ی و بی ثبات��ی فزاینده در مرزه��ای جنوبی  و 
ش��رقی آن است. اختاف اروپا و ایران در موضوع 
هس��ته ای حل ش��ده و برجام می توان��د مدلی برای 
همکاری طرفین در سایر چالش های فی مابین باشد. 
زمینه های گفتگوی مؤثر در مورد مسئله حقوق بشر 
فراهم ش��ده و ضمن اینکه اروپا درک کرده است 
که دس��ت کم در حال حاضر پیامدهای اقتصادی، 
اجتماع��ی و امنیت��ی بحران های امنیت��ی و بی ثباتی 
فزاین��ده در محی��ط پیرامونی اش بس��یار مهم تر از 
چالش حقوق بش��ر با ایران اس��ت، به این نتیجه نیز 
رسیده است که حقوق بشر در ایران قابل مقایسه با 

کشورهای عربی همچون عربستان نیست. 
نتیج��ه ای که از بح��ث فوق حاصل می ش��ود 
این اس��ت که دستگاه دیپلماس��ی سیاست خارجی 
جمه��وری اس��امی ای��ران می باید فرص��ت فعلی 
پیش آمده در روابط خود و اروپا را مغتنم شمرده و 
به تدوین یک راهبرد مشخص در قبال اتحادیه اروپا 
بپردازد. تجارب پیش��ین و مطالعات صورت گرفته 
نشان می دهد که هر راهبردی از سوی ایران می باید 

ویژگی ها و شاخص های ذیل را در خود ببیند:
1. غیرامنیتی کردن روابط دوجانبه: یکی 
از چالش های موجود در روابط ایران و اروپا، اولویت 
نگاه امنیتی اروپا به ایران اس��ت. این ن��گاه اروپاییان 
بی��ش از آنکه ناش��ی از هراس از ایران هس��ته ای و یا 
توانمندی های نظامی و موش��کی آن باشد، ریشه در 
انقاب اس��امی و منتج از ماهیت ایدئولوژیک نظام 
جمهوری اسامی ایران است. از این رو، راهبرد ایران 
در قبال اتحادیه اروپا می باید بر این امر استوار باشد که 
نظام جمهوری اسامی ایران با وجود برخورداری از 
یک ایدئولوژی اسامی و انتقاد به وضع موجود نظام 
بین المل��ل، هرگز یک تهدید امنیتی برای موجودیت 
دولت ه��ای اروپایی نبوده و نخواه��د بود و اروپاییان 
می بای��د نگاه امنیتی خود به ای��ران را اصاح نموده و 
نگاه سیاسی- امنیتی خود را با نگاهی فنی- اقتصادی 

جایگزین نماید. 
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2. تفکیک مس�ائل سیاس�ی- امنیتی از 
مس�ائل اقتصادی- تجاری: نهاد اتحادیه اروپا 
در چارچوب منطق کارکردگرایی خود محصول 
تفکیک هوشمندانه مسائل فنی از مسائل سیاسی- 
امنیتی و شروع فرایند همکاری در حوزه های فنی 
اس��ت؛ به گونه ای ک��ه در چارچوب این منطق، با 
ش��روع همکاری در حوزه سیاست پایین1 )مسائل 
اقتصادی و فنی( و چشیدن س��ود حاصل از منافع 
متقاب��ل همکاری در این حوزه ها، این همکاری را 
می توان به تدریج به حوزه سیاس��ت واال2 )مسائل 
سیاسی- امنیتی( نیز تسری داد. با این حال، اتحادیه 
اروپا در ادوار گذشته روابط خود با ایران، پیشرفت 
در همکاری ه��ای اقتصادی-تج��اری را منوط به 
پیش��رفت در مذاکرات سیاس��ی دانس��ته و با این 
رویکرد خود همواره به ارتقاء سطح روابط دوجانبه 
آس��یب زده اس��ت. از این رو، راهب��رد جمهوری 
اسامی ایران در قبال اتحادیه اروپا می باید منطبق 
بر همان منطقی باشد که اتحادیه اروپا از طریق آن 
میان اعضای خود همگرایی ایجاد کرده است. اگر 
بخواهیم در اینجا از توفیق مذاکرات هسته ای الگو 
بگیریم، مشاهده می کنیم که این مذاکرات زمانی 
با پیش��رفت همراه شد که ایران به درستی رویکرد 
غیرامنیتی کردن این پرونده و حاکم کردن نگاهی 

فنی به آن را در پیش گرفت.
سیاس�ی  چالش ه�ای  از  کاس�تن   .3
فی مابین از طریق باالبردن سطح مناسبات 
اقتص�ادی: در ای��ن زمین��ه می ت��وان از الگوی 
روابط چین و عربس��تان با اتحادی��ه اروپا کمک 
گرف��ت. چین و عربس��تان نی��ز همانند جمهوری 
اس��امی ایران در زمینه مس��ائل حقوق بشری و 
بحث اعدام ها مورد انتقاد اتحادیه اروپا هس��تند، 
اما مش��اهده می کنیم که با وج��ود چنین چالش 
مشابهی، از سطح روابط راهبردی با اتحادیه اروپا 
برخوردارند. در واقع، سطح مناسبات اقتصادی و 
تجاری چین )دومین ش��ریک اقتصادی اتحادیه 
اروپا بعد از آمریکا( و عربس��تان با اتحادیه اروپا 
به میزانی اس��ت ک��ه اتحادیه اروپ��ا هرگز تمایل 
ن��دارد آن را فدای چالش های سیاس��ی فی مابین 

1. Low Politics
2. High Politics

نمای��د. از این رو، در راهبرد جمهوری اس��امی ای��ران در قبال اتحادیه 
اروپا، حجم مناس��بات اقتصادی می باید به حدی برسد که از سوی طرف 
اروپایی قابل چشم پوشی نبوده و نتواند به راحتی عوامل سیاسی را در آن 
مداخله دهد. همچنین، در کنار اولویت دادن به مناسبات اقتصادی می توان 
از گفتگوهای س��طح باالی سیاس��ی به عنوان ابزاری برای درک هر چه 
بهتر یکدیگر و نزدیک س��اختن دیدگاه ها و مشوقی برای مناسبات رو به 

پیشرفت اقتصادی بهره گرفت.
4. نهاد سازی و س�اختارمندکردن روابط دوجانبه: یکی از 
ضعف های اساس��ی روابط ایران و اتحادیه اروپا، فقدان چارچوب های 
س��اختاری و نهادی در تنظیم روابط است. در واقع، روابط میان ایران و 
اتحادیه در گذشته صرفاً بر اساس یک سری تفاهم نامه ها و قراردادهای 
فی مابی��ن بوده و از س��ازوکاری نه��ادی پیروی نکرده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که روابط خارجی اتحادیه اروپا به جهان خارج بر اس��اس 
س��ازوکارهای تعریف شده و خاصی تنظیم می ش��ود. اتحادیه اروپا در 
روابط تجاری و اقتصادی خود با کش��ورهای ثالثی که عضو سازمان 
جهانی تجارت نیستند از موافقت نامه های تجاری غیرترجیحی همچون 
موافقتنام��ه تج��ارت و هم��کاری3 و موافقتنامه ش��راکت و همکاری۴ 
بهره می گیرد. چارچ��وب کلی این موافقت نامه ها ش��امل اصول کلی، 
گفت وگ��وی سیاس��ی، تج��ارت کاال، حمای��ت از حق��وق مالکی��ت 
فکری، صنعت��ی و بازرگانی، همکاری ه��ای قانون گذاری، اقتصادی و 
همکاری های مالی در زمینه کمک های فنی است. از این رو، جمهوری 
اسامی ایران برای نهادمندس��ازی روابط با اروپا و ثبات بخشیدن به آن 
می باید به س��مت انعقاد چنین موافقتنامه هایی حرکت نماید، مس��ئله ای 
که در سند راهبردی پارلمان اروپا نیز تصریح شده است. عاوه بر این، 
موافقت با تأس��یس دفت��ر نمایندگی اتحادیه اروپ��ا در تهران نیز به فهم 

مشترک و تسهیل هر چه بهتر ارتباطات دوجانبه کمک خواهد نمود. 
5. توج�ه به نقش کلیدی س�ه ق�درت ب�زرگ اروپایی در 
س�اختار تصمیم گیری اتحادیه اروپا: ب��ا وجود این که اتحادیه اروپا 
یک بلوک 28 کشوری است و عمده تصمیم ها نیز بر مبنای آراء اکثریت 
اعضا اتخاذ می ش��ود، ام��ا برآوردهای راهبردی و تجارب موجود نش��ان 
می دهد که سه قدرت بزرگ اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان هستند 
که مس��ئول اصلی تدوی��ن و تنظیم روابط خارجی اتحادی��ه اروپا )همانند 
روابط اقتصادی با کش��ورهای ثالث( بوده و تربیت کادر اجرایی سرویس 
اقدام خارجی اروپایی5 -که در حال حاضر، خانم فدریکا موگرینی مسئول 
آن است- را بر عهده دارند. این سه قدرت اروپایی از اتحادیه اروپا به عنوان 
ابزار گسترش دهنده قدرت ملی خود سود می جویند و سمت و سوی کلی 
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا را در راستای حداکثرسازی 
منافع ملی خود تنظیم می نمایند. در واقع، این س��ه کش��ور به طور دائم بر 
3. Trade and Cooperation Agreements (TCA)
4. Partnership and Cooperation Agreements (PCA)
5. European External Action Service
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فعالیت نهاده��ای اتحادیه اروپا به ویژه س��رویس اق��دام خارجی نظارت 
و مدیری��ت دارند تا از این طریق با هزینه سیاس��ی کمتر، بتوانند اهداف و 

اولویت های ملی، منطقه ای و بین المللی خود را تحقق بخشند.
نمونه بارز چنین رویکردی، تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری 
اس��امی ایران است. در حالی که در پی گس��ترش برنامه هسته ای ایران، 
انگلس��تان به شدت دنبال محدودسازی منابع درآمدی جمهوری اسامی 
بود، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند یونان )که نیاز مبرمی به 
منابع انرژی داشتند(، در آغاز امر با تحریم های جدید علیه ایران مخالفت 
نمودند. با این حال، انگلس��تان در چارچوب سیاس��ت خارجی و امنیتی 
مش��ترک اتحادیه اروپا توانس��ت نظر مثبت یونان ب��ه اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران را جلب نماید. از این رو، در راهبرد جمهوری اس��امی 
ایران در قبال اتحادیه اروپا، کش��ورهای آلمان، فرانسه و انگلیس می باید 
از جایگاه��ی ویژه و کلیدی برخوردار باش��ند؛ چرا ک��ه هدف گذاری 
توس��عه روابط با اتحادیه اروپا بدون توجه به اعضای اصلی آن، دستاورد 
چش��م گیری برای ایران نخواهد داشت. بنابراین، ضروری به نظر می رسد 
که جمهوری اس��امی ایران همزم��ان با آغاز گفتگوهای س��طح باال با 
اتحادیه اروپا، گفتگوهای خود را با اعضای اصلی اتحادیه نیز آغاز نماید 

و تنش با این کشورها را به مثابه تنش با اتحادیه اروپا تلقی نماید. 
6. پیگی�ری همزم�ان روابط دوجانبه ب�ا همه دولت های 
عضو اتحادیه اروپ�ا: با وجود مجموعه واحدی به نام اتحادیه اروپا، 
هن��وز هم دولت های عضو ای��ن اتحادیه حاکمیت مل��ی خود را حفظ 
نموده و کشورهای ثالث در روابطشان با اروپا، همزمان با دو موجودیت 
سیاسی اتحادیه اروپا و دولت های ملی عضو آن مواجه هستند. بنابراین، 
راهبرد جمهوری اسامی ایران در قبال اروپا می باید به صورت مشخص 
بر دو روند موازی استوار باشد. روند اول مسیر موجود تعامل با اتحادیه 
و سازوکارهای آن به ویژه تعامل با قدرت های اصلی اروپاست و روند 
دوم تعامل با تک تک کش��ورهای اروپایی بر اس��اس منافع مجزای آن 
کش��ور و فارغ از تعامل با اتحادیه اروپاس��ت. دولت های عضو اتحادیه 
اروپا در ش��رایط بحرانی معموالً رو به سوی سیاس��ت های ملی گرایانه 
می آورن��د و در چنین ش��رایطی کیفی��ت روابط دوجانبه ب��ا آنان برای 

بهره برداری از فرصت های پیش آمده بسیار حائز اهمیت خواهد بود. 
7. بهره گیری از رقابت های تاکتیکی اتحادیه اروپا و آمریکا 
در قب�ال ایران: اگرچه آمریکا و اروپا در مورد نحوه تعامل با جمهوری 
اس��امی ایران به یک ارزیابی مشترک و توافق راهبردی رسیده اند، اما این 
اتحاد راهبردی به معنای آن نیس��ت که ای��ن دو، اهداف و منافع تاکتیکی 
متمایزی در قبال ایران نداشته باشند. چرا که بارها مشاهده شده است که اروپا 
و آمریکا در عین اشتراک در منافع راهبردی، در مورد چگونگی تعقیب و 
تأمین منافعش��ان در موارد مختلف اختاف نظر داشته اند. واقعیت این است 
که در چهارچوب راهبردها و منافع راهبردی کان، رقابت برای تأمین منافع 

یکجانبه تاکتیکی بین آنها همواره وجود داشته است. 
اروپا تاش می کند ت��ا در چهارچوب راهبرد کان 
تعام��ل غرب با ایران، منافع متوازن و متناس��بی را در 
مقایسه با آمریکا کسب نماید. این مسئله به ویژه پس 
از آشکارشدن مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا پیش 
از توافق هسته ای ایران و 1+5، کشورهای اروپایی را 
بر آن داشته است تا در پی تأمین منافع اروپایی بیشتری 
باش��ند. بنابراین، جمهوری اس��امی ایران می تواند 
در راهبرد خود در قبال اتحادیه اروپا بر اس��اس یک 
دیپلماسی هوشمندانه و حذفی از رقابت های تاکتیکی 
اروپا و آمریکا برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی 

خود استفاده بهینه نماید.

نتیجه گیری
به نظر می رسد حال که روابط جمهوری اسامی ایران 
و اتحادیه اروپا به واسطه توافق هسته ای یک بار دیگر 
در مس��یر بهبود و پیش��رفت قرار گرفته، زمان آن فرا 
رسیده است که برای اولین بار پس از انقاب اسامی 
با حفظ اصول و ارزش های کان حاکم بر سیاس��ت 
خارجی کشور، چارچوبی راهبردی را در روابط خود 
با اروپا تنظیم نماییم. تحول مثبت در سیاست خارجی 
دولت یازدهم و جایگاه بین المللی جمهوری اسامی 
ایران پس از توافق هسته ای از یک سو و نیازمندی های 
اقتصادی و امنیتی اتحادیه اروپا به س��بب چالش های 
متعددی که گریبان گیر آن شده است از سوی دیگر، 
اهمیت درک این دوره بی سابقه برای تحولی تاریخی 
در روابط با اروپا را نزد دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور 
دوچندان می نماید. پیشنهاد مشخص نوشتار حاضر این 
است که نهادهای مسئول در سیاست خارجی کشور 
بر اس��اس اصول راهنم��ای کلی که در این نوش��تار 
مورد اش��اره قرار گرفت و اصول ضروری دیگر و با 
همفکری نخبگان حوزه دیپلماسی برای نخستین بار 
به تنظیم یک سند راهبردی در زمینه روابط با اتحادیه 
اروپا پس از برج��ام مبادرت ورزند. این اقدام، ضمن 
نش��ان دادن عزم جدی و نگاه راهبردی ایران به اروپا، 
اروپایی��ان را در مقابل راهبردی مش��خص در زمینه 

چشم انداز روابط از دیدگاه ایران قرار می دهد.




