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مشترک توانست جان تازه ای به روابط ایران و اتحادیه اروپا ببخشد. 
در این مدت شاهد سفرهای متعدد مقام های اروپایی به ایران بوده ایم 
که س��فر هیأت بلندپایه سوئدی با ریاست نخس��ت وزیر این کشور 
استفان لوون، س��فر ژان اسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ و 
ایگور دودون رئی��س جمهوری مولداوی در بهم��ن ماه از آخرین 
نمونه های آن به حس��اب می آید. اخیراً نی��ز محمدجواد ظریف که 
برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان حضور یافت، طی 
میزگرد اقتصادی با حضور رؤسای اتحادیه ها و شرکت های بزرگ 
آلمان عنوان کرد: »اروپا هیچ گاه از همکاری اقتصادی و تجاری با 
ایران متضرر نشده و حتی در زمان تحریم هم ایران به تمام تعهدات 
خود در قبال ش��رکت های خصوصی و دولتی اروپایی عمل کرده و 
در واقع یک ش��ریک تجاری مطمئن برای اروپا به طور عام و برای 
آلمان ب��ه صورت خاص بوده و خواهد ب��ود«. دکتر ظریف در این 
میزگرد تأکید کرد که همکاری اقتصادی ایران و اروپا به نفع هر دو 
طرف است و اروپا هم باید رویکرد مستقلی در مقابل ایران در پیش 
گیرد و تحت تأثیر رویکردها و سیاست هایی که حتی منافع اروپا را 

تحت شعاع قرار می دهد، قرار نگیرد. 
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اصلی نوشتار پیش رو را تشکیل می دهد. 
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مقدمه
بررس��ی و مطالعه مناس��بات ایران و اتحادیه 
اروپا طی س��ال های گذش��ته بر این واقعیت 
صحه می گذارد که اساس��اً جهت گیری ها و 
تعام��ات اتحادیه اروپا با ای��ران تحت تأثیر 
اهداف و سیاس��ت های آمریکا قرار داش��ته 
اس��ت. ب��ه عقی��ده برخ��ی از صاحب نظران 
سیاس��ی، اتحادی��ه اروپا نخواهد توانس��ت 
خ��ود را با یک ایران مس��تقل وفق دهد و از 
سیاست آمریکا در قبال ایران دوری گزیند. 
به همی��ن دلیل مناس��بات دوطرف طی چند 
دهه گذش��ته دوس��تانه نبوده و ش��اهد افت 
و خیزه��ای متع��ددی بوده اس��ت. یکی از 
آخرین این افول و صعودها به تنش هسته ای 
و توافق جامع مربوط به آن برمی گردد. پس 
از یک دوره تقریباً طوالنی مدت افول روابط 
در نتیجه  بحران هس��ته ای، توافق جامع اقدام 
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این س��خنان دکتر ظریف در فضایی مطرح می ش��ود که رئیس 
جمه��ور جدید ای��االت متحده کار خ��ود را از اول بهمن ماه آغاز 
کرده است و نه تنها توافق هس��ته ای را بدترین توافق و یک فاجعه 
می دان��د، بلک��ه یکی از اولویت ه��ای خود را کنت��رل و مهار نفوذ 
ق��درت منطقه ای ایران عنوان نموده اس��ت. در چنین ش��رایطی، به 
گفته مقامات کشور بانک ها و شرکت های بزرگ اروپایي با وجود 
تعه��دات ایران در اجراي برجام در هم��کاري با ایران دچار تردید 
هس��تند. در واقع، مش��کل اصلي همکاري نکردن برخي بانک ها و 
ش��رکت های اروپایي با ایران، مس��ئله آمریکا اس��ت. سرعت عمل 
ترام��پ در اعم��ال تحریم ه��ای جدید به علت آزمایش موش��کی 
اخیر ایران، رفتار گذشته آمریکا در جریمه کردن برخي بانک هاي 
ب��زرگ اروپایي به دلیل همکاري با ایران در س��ال هاي اخیر و البته 
»ترس از بازگش��ت پذیري احتمالي تحریم ها« در دوره ترامپ، این 
پرسش و تردیدها را پیش روی همگان قرار داده است که رویکرد 
دولت ترامپ چه تأثیری بر روابط رو به رش��د اتحادیه اروپا با ایران 
خواهد داش��ت؛ تا چه میزان می توان به توسعه روابط با اروپا در این 
دوره امیدوار بود و جمهوری اسامی ایران چگونه می تواند در این 
فض��ای جدید به همکاری خود با اروپا تداوم بخشد؟نوش��تار پیش 
رو، با هدف پاس��خ به این پرس��ش ها ابتدا به بررسی روابط ایران با 
اروپا در پس��ابرجام پرداخته و ضمن نگاهی اجمالی به چش��م انداز 
روابط فراآتانتی��ک در دوره ترامپ، تمرکز خود را بر تأثیر روی 

کار آمدن وی در روابط اروپا با ایران قرار داده است.

روابط ایران و اروپا در پسابرجام
نشانه های بهبود روابط ایران و اروپا از همان روزهای نخست روی 
کار آمدن دول��ت دکتر روحانی و به ویژه پس از توافق موقت ژنو 
خود را نمایان س��اخت به طوری که اروپایی ه��ا بدون اینکه منتظر 
نتیجه  نهایی مذاکرات هس��ته ای بمانند، هیئت ه��ای اقتصادی خود 
را ب��رای ارزیابی بازار ایران روانه کش��ور نمودند. به این حال، این 
برجام بود که با رفع تحریم های هس��ته ای، موانع موجود را از س��ر 
راه بهبود و توس��عه روابط ایران و اتحادیه اروپا کنار زد. به طوری 
ک��ه از ژوئیه 2015 )زمان انعقاد برجام( تاکنون قریب به بیش از دو 
سوم س��فرهای مقامات و شرکت های خارجی به ایران را اروپاییان 
تش��کیل داده اند. بنابراین، برجام را باید نقش��ه راه و راهبرد اجرایی 
اتحادی��ه اروپا در تدوین و اجرای مناس��بات جدی��د این اتحادیه و 

اعضای آن ب��رای تنظیم روابط و همکاری  
با جمهوری اس��امی ایران دانست. به دنبال 
توافق هس��ته ای، اتحادیه اروپا و دولت های 
عض��و آن، از دی��دگاه جدی��دی در تنظیم 
روابط با جمهوری اسامی ایران برخوردار 
شده اند. توافق هس��ته ای از دیدگاه اتحادیه 
اروپا نقطه عطفی در مناس��بات آن با ایران 
اس��ت و می تواند به منزله نقش��ه راه آینده 
نمای��د.  مناس��بات طرفی��ن، نقش آفرین��ی 
انعکاس این دیدگاه را می توان در تصویب 
قطعنام��ه پارلمان اروپ��ا در م��ورد راهبرد 
عادی س��ازی روابط با ایران و صدور بیانیه 
10 بندی ش��ورای اروپ��ا در زمینه پایبندی 
ای��ن اتحادیه به توافق هس��ته ای و ضرورت 
افزای��ش روابط با جمهوری اس��امی ایران 

پس از اجرایی شدن برجام مشاهده نمود. 
اتحادیه اروپ��ا در قطعنامه پارلمان خود 
که با عنوان »نقش��ه راه، عادی سازی روابط 
اتحادی��ه اروپا ب��ا ای��ران در دوران پس از 
برجام« به تصویب رسید، تأکید کرده است: 
»ما بر این باور هس��تیم که برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( که از آن به عنوان توافق 
هس��ته ای ایران یاد می ش��ود، یک دستاورد 
برجس��ته ب��رای دیپلماس��ی اروپا به ش��مار 
م��ی رود و اتحادی��ه اروپا در ح��ال حاضر 
این مس��ئولیت را دارد که ب��ا توجه به روح 
مذاکرات و در راس��تای مناف��ع مردم ایران 
و ای��ن اتحادی��ه، بر اجرای کام��ل آن پای 
فشارد«. این س��ند همچنین در همین رابطه 
می افزاید: »گس��ترش رواب��ط اتحادیه اروپا 
و ای��ران بایس��تی از طری��ق گفت وگوهای 
چندالی��ه ش��امل مذاکرات سیاس��ی، فنی، 
ارتباطات مس��تقیم مردم با مردم و بر مبنای 
منافع دو طرف و بر اس��اس ی��ک ارزیابی 
واقع بینان��ه از مناف��ع مش��ترک و تفاوت ها، 

ترامپ و الزامات روابط ایران 
و اروپا 
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گام ب��ه گام ص��ورت پذی��رد«. همچنی��ن 
شورای اروپا در نشستی که با هدف بررسی 
چش��م انداز روابط اتحادیه اروپ��ا با دونالد 
ترامپ رئی��س جمهوری منتخ��ب آمریکا 
برگزار شد، برای نشان دادن جدیت راهبرد 
خود ب��ه رئیس جمهور جدی��د آمریکا در 
زمینه توس��عه روابط با ایران پس از برجام، 
ی��ک بیانیه 10 بندی در م��ورد روابط خود 
با ایران صادر کرد که در آن آمده اس��ت: 
»اتحادی��ه اروپا متعهد اس��ت ت��ا از اجرای 
کامل و مؤثر برجام ش��امل لغو تحریم های 
اقتصادی و تحریم های مالی مرتبط با مسئله 
هس��ته ای و تعامل ب��ا بخش های خصوصی 
و بنگاه ه��ای اقتص��ادی ب��ه وی��ژه بانک ها 
به منظور رش��د تجارت و س��رمایه گذاری 
پش��تیبانی کند«. این بیانیه در بند ششم خود 
تأکید می کند: »ش��ورای اتحادی��ه اروپا بر 
حمای��ت خ��ود از توس��عه رواب��ط ایران- 
اتحادیه اروپا در زمینه ه��ای مرتبط با منافع 
مش��ترک از جمله گفت وگوهای سیاسی، 
حقوق بش��ر، همکاری اقتص��ادی، تجارت 
و سرمایه گذاری، کشاورزی، حمل و نقل، 
انرژی و تغیی��رات آب و هوایی،  همکاری 
در زمینه انرژی هس��ته ای صلح آمیز، محیط 
زیس��ت، حفاظت مدنی، علوم، تحقیقات و 
ن��وآوری، تبادالت دانش��گاهی، فرهنگی، 
مواد مخدر، مهاجرت، مس��ائل منطقه  ای و 
بشردوستانه همان گونه که در بیانیه مشترک 
مورد توافق میان نماینده عالی اتحادیه اروپا 
و جواد ظریف در نشس��ت آن ها در آوریل 
آم��ده اس��ت، تأکید می کند. این ش��ورا از 
راهبرد هماهنگ اتحادیه اروپا در خصوص 
تعام��ل تدریجی با ایران به ش��کل جامع و 
مشارکتی در زمینه منافع مشترک و حساس 
در ش��رایطی که اختافاتی وجود دارد و به 

عاوه سازنده در عمل حمایت می کند«. همچنین، این بیانیه در بند 
هفتم خود آورده اس��ت: »ش��ورای اتحادیه اروپا از توس��عه روابط 
اقتصادی این اتحادیه با ایران به عنوان نتیجه اجرای برجام اس��تقبال 
و بر حمایت خود از پیوس��تن ایران به س��ازمان تج��ارت جهانی به 
عنوان راهی برای پیشبرد اصاحات مرتبط با بازار و حصول پیوستن 

مجدد به اقتصاد جهانی و نظام تجارت قانونمند تأکید دارد«.
آغاز دور جدی��دی از گفتگوهای میان ای��ران و اتحادیه اروپا 
موس��وم به گفتگوهای »جامع« و یا »س��طح باال«که تاکنون دو دور 
آن برگزار ش��ده و طیف وسیعی از مسائل دوجانبه از حقوق بشر تا 
حوزه تجارت را در برمی گیرد و همچنین تش��کیل »کارگروه ویژه 
ایران« در سرویس اقدام خارجی اروپا که به صورت مستقیم به هلگا 
اش��مید دبیر این س��رویس و معاون نماینده عالی سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا گ��زارش می دهد، از مهمتری��ن اقدامات دیپلماتیک 
اتحادیه اروپا در مسیر تقویت روابط خود با ایران در پسابرجام بوده 
است. این کارگروه متش��کل از هفت عضو و تحت ریاست هوگو 
س��وبرال - دیپلمات پرتغالی و مشاور دیپلماتیک سابق ژوزه مانوئل 
باروس��و رئیس کّمیسیون اروپا- است. هدف کارگروه ویژه ایران، 
هماهنگ کردن مجاری مختلف اقدام در همه مسائل مرتبط با ایران 
و ترتیب دادن هماهنگی با س��رویس های وابس��ته به کّمیسیون و نیز 
دیگر نهادها، کش��ورهای ثالث و جامعه مدنی است. این کارگروه 
سه هدف اصلی دارد: نخس��تین هدف، تسهیل اجرای برجام است. 
برای تحقق این هدف نشس��ت هایی در س��طح کارشناس��ی برگزار 
ش��ده و خواهد شد تا به موگرینی در ایفای مسئولیت خود به عنوان 
هماهنگ کننده نظارت کمیس��یون مشترک بر اجرای توافق کمک 
کند؛ دوم، توس��عه روابط دوجانبه با تهران اس��ت و س��وم، بررسی 
راه ه��ای ایجاد ی��ک چارچوب منطقه ای مبتنی بر همکاری بیش��تر 
اس��ت. به عنوان نمونه، در چارچوب هدف س��وم، سه نشست میان 
موگرینی و ظریف در چهار ماه گذش��ته برگزار شده است که طی 
آنها مس��ائلی مانند لزوم پایان بخشیدن به جنگ در سوریه از مسائل 

اصلی این نشست ها بوده است. 
ام��ا مهمترین تحول در روابط ای��ران و اتحادیه اروپا در بخش 
اقتصادی نمایان شده است. بررسی نمودارها و شاخص های تجاری 
س��ه س��ال اخیر ایران و اتحادیه اروپا نش��ان می دهد ک��ه از اوایل 
س��ال 2014 به بع��د روند مبادالت تج��اری ای��ران و اتحادیه اروپا 
س��یر صعودی داشته اس��ت. بر این اس��اس، مبادالت تجاری ایران 
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و اتحادیه اروپا در نه ماهه نخس��ت س��ال 2015 با رش��د 6درصدی 
نس��بت به مدت مشابه س��ال 2014 مواجه ش��د و به 597/5 میلیارد 
یورو رسید. ارزش تجارت دو طرف در نه ماهه نخست سال 2014 
بالغ بر 5/296 میلیارد یورو اعام ش��ده بود. این در حالی است که 
تحت تأثیر تش��دید تحریم ها، مبادالت ایران و کشورهای اروپایی 
در سال 2013 با افت 47درصدی مواجه شده بود. با این حال، روند 
مناسبات تجاری دو طرف یک س��ال پس از اجرای برجام خیزش 
خیره کننده ای داش��ته اس��ت. جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی 
پایگاه آماری کّمیس��یون اروپا یورواس��تات نشان می دهد مبادالت 
تجاری ایران و اتحادیه اروپا در نه ماهه نخست سال 2016 میادی 
رش��د 63درصدی داشته است و به 9.11 میلیارد یورو رسیده است. 
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نه ماهه نخس��ت س��ال 2016 نیز 
با رش��د 20درصدی به 5.63 میلیارد یورو رسیده است. کشورهای 
اروپایی در نه ماهه نخست س��ال 2015 بالغ بر 4.679 میلیارد یورو 
کاال ب��ه ایران صادر کرده بودند. در نه ماهه نخس��ت س��ال 2016 
میادی واردات اتحادیه اروپا از ایران 827 میلیون یورو و صادرات 
به ایران 778 میلیون یورو اعام ش��ده است. واردات اتحادیه اروپا 
از ایران در سپتامبر سال 2015 بالغ بر 84 میلیون یورو و صادرات به 

ایران در این ماه 511 میلیون یورو بوده است. 
ب��ه طور کلی بای��د گفت، اتحادی��ه اروپا برج��ام را بزرگترین 
دس��تاورد دیپلماتیک قرن حاضر خود می داند و روابط جدید خود 
ب��ا ایران را بر مبنای آن بنیان نهاده اس��ت. یکی از اهداف اساس��ی 
اتحادیه اروپا در فضای پس��ابرجام این اس��ت که ب��ا وجود رقبایی 
همانند چین و روس��یه، اولین و بزرگترین برنده امتیازات اقتصادی 
بازار ایران باش��د. از این رو، حفظ برجام  ن��زد اتحادیه اروپا صرفاً 
به معنای حفظ توافق هس��ته ای با ای��ران نخواهد بود، بلکه مهم تر از 
آن به معنای تضمین تداوم توس��عه روابط اقتصادی رو به رشد این 

اتحادیه با ایران است.

روابط اتحادیه اروپا و آمریکا در دوره ترامپ
پیروزی دونالد ترامپ را با توجه به مواضع ناهمسوی انتخاباتی وی 
با راهبردهای اتحاد دیرین فراآتانتیک، می توان دومین ش��وک به 
اتحادی��ه اروپا به فاصل��ه چندماه پس از برگزیت دانس��ت. نگرانی 
مقامات اروپایی از چش��م انداز رواب��ط اتحادیه اروپا با آمریکا پس 
از روی کارآمدن ترامپ تا جایی اس��ت که مارتین ش��ولتز، رئیس 

پارلم��ان اروپا در اظهارنظری گفته اس��ت: 
»ای��ن انتخابات ش��رایط را ب��رای همکاری 
اتحادی��ه اروپا ب��ا آمریکا دش��واتر خواهد 
کرد. شرایط سخت  خواهد شد. همکاری با 
دولت جدید آمریکا دشوارتر از دولت های 
پیش��ین خواهد شد«. در همین زمینه، جرمی 
ش��اپیرو، مدیر تحقیقات ش��ورای اروپا در 
روابط خارجی و مقام ارش��د سابق وزارت 
امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا 
معتق��د اس��ت ریاس��ت  جمه��وری ترامپ 
بدون ش��ک به چالش در روابط آمریکا با 
کش��ورهای حوزه آتانتیک منجر خواهد 
ش��د و بر وحدت داخلی اتحادیه اروپا تأثیر 
می گذارد. وی معتقد است پیروزی ترامپ 
می تواند یک فاجعه در مناس��بات دو سوی 

آتانتیک به وجود آورد.
دونال��د ترامپ که در گذش��ته چندین 
مرتب��ه س��از و کار اتحادی��ه اروپ��ا را زیر 
س��ؤال برده و از آن انتقاد کرده اس��ت، در 
گفت وگوی خود ب��ا روزنامه تایمز، ضمن 
اس��تقبال از رأی مردم انگلیس به برگزیت، 
پیش بین��ی کرد که ب��ه دنبال بریتانیا س��ایر 
کش��ورهای اروپای��ی نی��ز از اتحادیه اروپا 
خارج خواهند ش��د. وی رأی انگلیس��ی ها 
ب��رای ت��رک اتحادی��ه اروپ��ا را »اقدام��ی 
بزرگ و هوشمندانه« توصیف کرده است. 
رئیس جمهور منتخب آمریکا شرکت های 
بزرگ خودروسازی آلمان را مورد خطاب 
قرار داده و گفته اس��ت اگر این شرکت ها 
بخواهن��د محصوالت خ��ود را در آمریکا 
به ف��روش برس��انند و کارخانه های خود را 
در کش��ور دیگری چون مکزیک مس��تقر 
کنن��د، مالیات 35درص��دی به محصوالت 
آنها تعلق خواهد گرف��ت. ترامپ همچنین 
در گفت وگو ب��ا روزنامه آلمانی بار دیگر 
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از سیاس��ت های مهاجرت��ی آن��گا مرکل 
و همچنی��ن نات��و، انتقاد کرده اس��ت. وی 
سیاست مرکل در مورد پذیرش پناهجویان 
را »اش��تباه وحشتناکی« توصیف کرده و در 
مورد ناتو نیز مجدداً گفته است: »من خیلی 
وقت پیش نیز گفته بودم که ناتو مشکاتی 
دارد و ای��ن یک س��ازمان کهنه و منس��وخ 
است. اینها کامًا درست است. یکی اینکه 
این س��اختار خیلی وقت پیش طراحی شده 
و قدیم��ی اس��ت و دیگر اینکه کش��ورها 

هزینه ای که باید بپردازند را نمی پردازند«.
ه��ر چند بس��یاری بر ای��ن اعتقادند که 
بین سیاس��ت های اعان��ی و اعمالی ترامپ 
فاصل��ه زی��ادی وج��ود خواهد داش��ت و 
س��اختار نظام سیاسی ایاالت متحده آمریکا 
اج��ازه ساختارش��کنی م��ورد نظ��ر ترامپ 
را نخواه��د داد اما به نظر می رس��د روابط 
فراآتانتی��ک در ای��ن دوره در زمینه هایی 
همچ��ون هزینه ه��ای نات��و؛ روش و هزینه  
اداره پایگاه ه��ای نظامی آمری��کا در اروپا؛ 
حمای��ت از اح��زاب و جریان های راس��ت 
افراط��ی اروپایی، کنارگ��ذاردن توافق نامه 
تجارت آزاد فراآتانتی��ک، روابط ترامپ 
با روس��یه و سرنوش��ت مناقش��ه اوکراین و 
تحریم ه��ای روس��یه و نحوه اجرایی ش��دن 
برجام و پایبندی به توافق هس��ته ای با ایران 
با چالش های��ی جدی مواج��ه خواهد بود. 
هم��ه  اینه��ا دوره  بی س��ابقه ای از واگرایی 
میان اروپ��ا و آمریکا را متبادر می کند. البته 
این واگرایی  مختص دوره ترامپ نیس��ت و 
سال هاس��ت که اروپا و آمری��کا، از دوران 
طایی روابط فراآتانتیک فاصله گرفته اند. 
تحلیل گ��ران و ناظ��ران بین المللی معتقدند 
اتح��اد فراآتانتی��ک، در ش��رایط فعل��ی، 
ضعیف تر و بی رمق تر از همیش��ه است زیرا 

ای��االت متحده دیگ��ر نقش مهم و تعیین کنن��ده ای در هیچ یک از 
اولویت ها و مش��کات اصلی اروپا ندارد و چالش های اروپا نیز در 

هیچ یک از اولویت های راهبردی آمریکا نمی گنجد. 

ب��ه هر حال، حتی اگر همه  مواضع ترامپ به ش��کلی که از آنها 
س��خن گفته، در عمل اتفاق نیفتد، یک چیز روشن است و آن هم 
اینکه رواب��ط فراآتانتیک در دوره ترام��پ در قیاس با دوره های 
پیشین با چالش های بیشتری مواجه بوده و کمتر همگرا خواهد بود. 
در همین رابطه باید افزود اگرچه انتخاب کلینتون می توانست تعهد 
بیش��تر آمریکا به امنیت اروپا را حتی در نسبت با دوران اوباما برای 
اروپایی��ان به ارمغان آورد، اما به نظر می رس��د در این امر اتفاق نظر 
وج��ود دارد که انتخاب ترامپ وضعیت را برای اروپا دش��وارتر از 
دوران اوباما خواهد ساخت. اگر انتخاب خانم کلینتون، می توانست 
اروپایی ه��ا را همچنان امی��دوار نگه دارد ک��ه می توانند آمریکا را 
همچون گذش��ته در قبال امنیت خود مسئولیت پذیرتر نمایند و یا از 
محور همگرایی فراآتانتیک به پاسخگویی به چالش های فراروی 
خود بپردازند، انتخاب ترامپ و ش��عارهایش فعًا همین اندک امید 
را نی��ز ن��زد محافل تصمیم گی��ر اروپایی از میان برده اس��ت. به هر 
حال، س��مت و س��وی روابط آمریکا و اروپ��ا در دوره پیش رو، به 
عملکرد ترامپ و نقش تأثیرگذار مشاوران و کابینه به ویژه وزاری 

 اتحادی�ه اروپا تنها زمانی حمایت های خود از 
اجرای برجام را تداوم و تش�دید خواهد نمود 
ک�ه نس�بت به رواب�ط با ای�ران و مناف�ع متقابل 
ناش�ی از آن در دوران پس�ابرجام چش�م انداز 

روشنی داشته باشد.

ل
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امور خارجه و دفاع در تش��ویق ب��ه پایبندماندن وی به اصول اتحاد 
راهبردی با اروپا بستگی خواهد داشت. 

تأثیر ترامپ بر روابط ایران و اروپا
هرگاه س��خن از تأثیر متغیر آمریکا در روابط میان جمهوری اسامی 
ای��ران به میان می آید عمدتاً با دو نگاه متضاد در میان نخبگان ایرانی 
برخ��ورد می کنیم که به نظر می رس��د هیچ کدام تصویر درس��تی از 
واقعیت روابط فراآتانتیک و تأثیر آن بر روابط اروپا با ایران را پیش 
روی ما ق��رار نمی دهد. یک گروه با بدبین��ی، اروپا را فرزندخوانده 
آمریکا تلقی می کنند که از خود سیاس��ت مستقلی در قبال جمهوری 
اس��امی ایران ندارد و پیرو تام و تمام سیاست های ایاالت متحده در 
این رابطه اس��ت. گ��روه دوم نیز با اعتقاد به اس��تقال کامل اروپا از 
آمریکا با خوش بینی معتقد اس��ت که ای��ران می تواند در چارچوب 
راهبرد غرب منهای آمریکا و با اس��تفاده از دیپلماسی اقتصادی میان 
اروپ��ا و آمریکا در نحوه مواجهه با ایران جدایی بیندازد و اروپا را به 
س��مت خود بکش��د. در نقد این دو دیدگاه باید گفت در عین حال 
ک��ه نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخش قابل توجهی از 
منافع، سرمایه ها، سیاست ها و راهبردهای اروپا و آمریکا در چارچوب 
جهان س��رمایه داری، مشترک و درهم تنیده است و جدایی این دو از 
یکدیگر عمًا امکان پذیر نیس��ت، اما اروپای امروز اگرچه به واسطه 
همین منافع و راهبردهای مشترک با ایاالت متحده هماهنگ و همسو 
است، اما به هیچ روی تابع صرف و یا فرزندخوانده  مطیع و بی اختیار 
آن نیز به حس��اب نمی آید. بنابراین، از یک س��و، نباید روابط ایران 
و اروپا را با بدبینی، تابعی تام و تمام از ش��کل پیش��برد روابط ایران 
و آمریکا نگریس��ت و از س��وی دیگر نیز نباید رابطه ایران و اروپا را 
رابطه ای صرفاً مس��تقل بین ایران و اروپا تلقی نمود و این گونه تصور 
ک��رد که می توان به راحتی نقش تأثیرگ��ذار متغیر آمریکا را در این 

روابط نادیده گرفت. 
نباید از این واقعیت غفلت نمود که در طول این سال ها مانع اصلی 
روابط ایران و اروپا، آمریکا و تحریم هایی بوده که این کش��ور علیه 
ایران وضع کرده است. آمریکا در اغلب شرکت های بزرگ اروپایی 
سهام دار است و زمانی که این شرکت ها بخواهند بدون موافقت این 
کش��ور با ایران وارد معامله شوند، تمام منافعی را که در روابط خود 
با ایاالت متحده دارند، از دس��ت خواهند داد. همان گونه که بانک 
ب ان پ��ی ب��ه دلیل مراوداتی که با ایران داش��ت از س��وی آمریکا نه 

میلیارد دالر جریمه ش��د و این جریمه را نیز 
پرداخت نمود. بنابراین، با در نظرگرفتن این 
متغیر و نوع نقش آن است که می توان تحلیل 
درس��تی از روابط ایران با اروپ��ا ارائه نمود. 
واقعیت این اس��ت که اگر ایاالت متحده در 
روابط بروکس��ل و تهران مانع تراشی نکند، 
اروپایی ه��ا به هیچ یک از مواضع جمهوری 
اس��امی ای��ران آن گونه ک��ه آمریکایی ها 
نش��ان می دهند، حساسیت چندانی  واکنش 
ندارند. به جز مس��ئله برنامه اتمی و آزمایش 
موشک های دوربرد که اتحادیه اروپا آن را 
تهدیدی مس��تقیم علیه امنیت خود می داند، 
مسئله فلس��طین و اسرائیل، مسئله حقوق بشر 
و حت��ی نفوذ منطقه ای ایران همگی در وهله 
اول چالش های آمریکایی در روابط ایران و 
اروپا هستند. اگرچه اروپا همواره در موضوع 
حقوق بش��ر خود را مس��ئول و حساس نشان 
داده اس��ت، اما همزمان مش��اهده می شود با 
کشورهایی همچون چین و عربستان سعودی 
ک��ه در این زمین��ه کارنامه مناس��بی ندارند، 
روابطی مطل��وب و از جنس راهبردی دارد. 
با ای��ن حال، دیدگاه فوق بدین معنا نیس��ت 
ک��ه آمریکا تعیین کننده مطل��ق روابط اروپا 
با جمهوری اسامی ایران بوده و اروپایی ها 
هیچ گاه دوره هایی از بهبود و توسعه روابط 
ب��ا ای��ران را تجرب��ه نکرده ان��د. در حقیقت 
در دوره های��ی هر چند محدود ب��ا توجه به 
تحوالت داخلی و بین المللی و کاسته ش��دن 
از  نقش مخرب آمریکا در روابط دوجانبه، 
شاهد توس��عه روابط میان جمهوری اسامی 
ایران و اتحادیه اروپا و دس��تاوردهای خوبی 
در این زمینه بوده ایم. از این رو، برای تنظیم 
صحی��ح روابط ب��ا اتحادیه اروپ��ا در دوره  
جدید و کاس��تن از نقش مخرب آمریکا در 
این رواب��ط، نیازمند در پیش گرفتن رویکرد 
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واقع نگ��ری در هر دو زمین��ه  روابط اروپا و 
آمری��کا و رواب��ط ایران و اروپا ب��ا توجه به 

نقش آمریکا هستیم. 
مبتن��ی بر یک ن��گاه واقع بینانه و برآمده 
از تج��ارب رواب��ط پیش��ین فراآتانتی��ک 
بای��د گفت، دو س��وی آتانتیک در عرصه 
امنیت�ی  به ویژه مسائل  سیاست های راهبردي 
از همگرایی بس��یار باالیی برخوردارن�د، اما 
در حوزه هاي اقتصادي و تجاری و روش هاي 
نیل به آنها، گاه��اً دارای اختاف نظر بوده، 
با یکدیگ��ر به رقاب��ت پرداخته و ب��ه دنبال 
تصاح��ب بازاره��ای جهانی هس��تند؛ ضمن 
اینک��ه عائمی از واگرای��ی را میان خود در 
این حوزه به ظهور رسانده اند. اتحادیه اروپا 
و آمری��کا با وج��ود برخ��ورداري از برخی 
منافع مشترک و موازي در صحنه بین المللی 
از دو منط��ق متف��اوت پی��روي می نماین��د. 
اتحادی��ه اروپا در برخ��ی از زمینه ها مکمل 
و ش��ریک و در پ��اره اي دیگر توازن بخش، 
چالش گر و رقیب آمریکا ب�ه شمار می رود. 
راب��رت کگان در کت��اب مع��روف خ��ود 
»بهشت و قدرت« معتقد است اراده اروپا در 
س��ال های پس از جنگ جهان��ی دوم بر این 
تعلق داشته است که فراتر از قدرت به سوی 
جهانی خودبس��نده از قوانی��ن و قواعد و نیز 
مذاکرات و همکاری ه��ای فراملی حرکت 
نماید. این در حالی اس��ت که ایاالت متحده 
با به کارگیری قدرت در یک جهان هرج و 
مرج گونه هابزی که در آن قوانین بین المللی 
و قواعد قاب��ل اتکا نیس��تند و امنیت و دفاع 
حقیقی و تروی��ج یک نظم آزادانه )لیبرالی( 
هنوز بس��ته به مالکیت و به کارگیری قدرت 
نظام��ی اس��ت، راهبردهای خ��ود را تدوین 
می کن��د. کگان اینه��ا را ش��واهدی ب��ر آن 
می داند که گویی آمریکایی ها و اروپایی ها 

از دو دنی��ای متفاوتند؛ آمریکایی از مریخ ان��د و اروپایی ها از ناهید. 
بنابراین، جدایی و ش��کاف فراآتانتیکی ی��ک پدیده گذرا و نتیجه  
یک انتخابات در آمریکا یا یک رخداد فاجعه آمیز نیست و هنگامی 
که این ش��کاف به تعیین اولویت های ملی، مشخص کردن تهدیدها، 
تعریف چالش و ش��کل دادن و اجرای سیاس��ت خارج��ی و دفاعی 

می رسد، ایاالت متحده و اروپا راه های جدا از هم دارند. 
اغل��ب متفکران دو س��وی آتانتیک به ویژه متفک��ران اروپایی 
معتقدند امروزه آمریکا و اروپا اگرچه از یک زاویه راهبردی مشترک 
به مس��ائل جهان��ی می نگرند، ام��ا دارای یک فرهنگ اس��تراتژیک 
مشترک نیس��تند و همین تفاوت در فرهنگ استراتژیک، روش های 
حل مسائل جهانی را در نزد آنان متفاوت کرده است. این تفاوت در 
فرهنگ اس��تراتژیک از دو تفاوت »م��ادی« و »ایدئولوژیک« که در 
نتیج��ه  تحوالت پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، نش��ئت می گیرد. 
اروپایی های تضعیف شده  پس از جنگ های جهانی اول و دوم، امروز 
به دنی��ا از زاویه قدرت های »ضعیف ت��ر«  می نگرند و ایاالت متحده 
قدرتمند برآمده از دل هم��ان جنگ ها به جهان از زاویه ابرقدرت و 
به متحد آن سوی آتانتیک خود از زاویه »قوی تر« می نگرد. این دو 
نقط��ه نظر »قوی« در برابر »ضعیف« به ایج��اد قضاوت های راهبردی 
متفاوت از تهدیدات و ابزار مواجهه با آن ها و حتی محاسبات متفاوتی 
درب��اره منافع آنان می انجامد. در کنار این پیامدهای طبیعی مربوط به 
ش��کاف قدرت فراآتانتیکی، یک ش��کاف ایدئولوژیک گسترده 
نیز باز ش��ده اس��ت. اتحادیه اروپا به واس��طه تجربه تاریخی منحصر 
به فرد خود در نیمه دوم قرن بیس��تم که با تأس��یس اتحادیه اروپا در 
س��ال های پایانی این قرن به اوج خود رسید، مجموعه ای از آرمان ها 
و اصول را در ارتباط با سودمندی و اخاق قدرت توسعه داده اند که 
متفاوت از آرمان ها و اصول آمریکایی هایی اس��ت که این تجربیات 
را از س��ر نگذرانده اند. فرهنگ استراتژیک اتحادیه اروپا مبتنی بر به 
حاشیه بردن سیاس��ت قدرت و جایگزینی همگرایی و فراملی گرایی 
با یک قدرت هنجاری ش��ده و مدنی و با ابزار دیپلماس��ی و مذاکره 
اس��ت که متف��اوت از فرهنگ اس��تراتژیک قدرت محور آمریکایی 
اس��ت. این تفاوت در فرهنگ اس��تراتژیک را به خوبی می توان در 
جریان مذاکرات هس��ته ای با ایران مش��اهده نمود. با توجه به دشمنی 
میان جمهوری اس��امی ایران و ایاالت متح��ده و نگاه قدرت محور 
آمریکا به ایران، این اتحادیه اروپا و س��ه قدرت اصلی آن - فرانسه، 
آلمان و انگلس��تان - بودند که از س��ال 2003 به این س��و، مدیریت 
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دیپلماتیک و میانجی گری چالش هس��ته ای را برعهده گرفتند و مانع 
حرکت چالش هس��ته ای به سمت جنگ شدند. در دوره قریب به 12 
ساله مذاکرات هسته ای و حتی پس از آنکه پرونده هسته ای ایران در 
اوایل س��ال 2006 به ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد، با 
وجود تنزل س��طح مناسبات سیاس��ی ایران و اتحادیه اروپا و کاهش 
چش��م گیر مناسبات اقتصادی به واس��طه تحریم های هسته ای، اعتقاد 
به دیپلماس��ی در حل مسئله  هس��ته ای مهمترین امری بود که به حفظ 
ارتباط اروپا با ایران کمک نمود. اغراق نیست اگر بگوییم اروپایی ها 
تحول ش��کلی مذاکرات از مذاکره ایران ب��ا تروئیکای اروپایی را به 
مذاک��ره با محوریت گ��روه 1+5 رقم زدند و آنه��ا بودند که چین، 
روس��یه و آمریکا را به مسیر دیپلماسی کش��اندند و راهگشای ایجاد 
وضعیت کنونی در مس��ئله  هس��ته ای ش��دند. اوج نقش آفرینی و هنر 
دیپلماتیک اتحادیه اروپا در نزدیک س��اختن دیدگاه های به ش��دت 
متضاد ایران و آمریکا، خود را نشان داد. اروپایی ها در متقاعدساختن 
دولت واش��ینگتن و تغییر لح��ن جنگ طلبانه و نشس��تن آن پای میز 

مذاکره نقش بسزایی داشتند.

ج��ان کام اینکه، ابعاد همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه 
اروپا با آمریکا بیشتر بس��تگی ب�ه ح�وزه منافع و نقش هاي متفاوت 
هر کدام از آنها در روابط بین المللی دارد. در حوزه هایی که داراي 

منافع مشترک یا م�وازي هس�تند و ی�ا داراي 
نق�ش جهانی- بین المللی می باشند، ما بیشتر 
شاهد همگرایی و همکاري بین آنها با وجود 
روش ها و ابزارهای خاص خودشان در حل 
مسئله هس��تیم. در عین حال، در حوزه هایی 
که منافع آنها با هم تعارض دارد و ی�ا دارای 
نقش ملی می باشند، بیش��تر شاهد واگرایی 
و رقاب��ت می��ان ای��ن دو بوده ا ی��م. آمریکا 
و اتحادی��ه اروپ��ا در عرصه سیاس��ت هاي 
راهبردی از جمله مس��ائل امنیتی و سیاسی 
که براس��اس نقش بین المللی- جهانی آنها 
تعری��ف می ش��ود، ب�ا هم همکاري داش��ته 
و ب��ه همگرای��ی آتانتیکی می اندیش��ند و 
من�اف��ع و مس��ئولیت های مش��ترک آنها را 
به س��وي اتخاذ مواضع یکس��ان و نزدیک 
س��وق می ده��د، هرچند ممکن اس��ت بین 
آنها درخصوص ابزار و ش��یوه هاي رسیدن 
به اهداف تفاوت هایی وجود داش��ته باشد. 
ام��ا آمری��کا و اتحادی��ه اروپ��ا در ح��وزه 
سیاس��ت هاي ن��رم )اقتص���ادي، فرهنگی( 
که بیش��تر براس��اس نقش ملی آنها تعریف 
می شود و نس��بت به سیاست های راهبردي 
از حساس��یت و اهمیت کمت��ري برخوردار 
اس��ت، ب�ه رقاب���ت با همدیگ��ر پرداخته و 
به دنب��ال تقویت همگرای��ی منطقه ای خود 

هستند. 
متعاق��ب این اص��ل کلی بای��د گفت، 
آن زم��ان ک��ه مس��ائل امنیت��ی )ب��ه عنوان 
مث��ال جن��گ تحمیلی یا پرونده هس��ته ای( 
در رواب��ط ایران با غ��رب در اولویت قرار 
گرفت، شاهد همگرایی بسیار باالی حوزه 
یوروآتانتی��ک در قبال ای��ران بوده ایم به 
گونه ای ک��ه چالش های امنیت��ی کیفیت و 
کّمیت روابط اقتصادی را نیز تحت ش��عاع 
خود قرار داده اس��ت. اما زمانی که در یک 

پایبن�دی کام�ل ای�ران ب�ه هم�ه  تعه�دات 
هس�ته ای خود، حفظ سیاست تنش زدایی و 
تعامل س�ازنده با اروپا و دوری از اقدامات 
ماجراجویانه به ویژه در مسائلی که ظرفیت 
تبدیل شدن به چالش های سیاسی و امنیتی 
حاد را دارند، مهمترین راهبردهایی هستند 
ک�ه مان�ع از آس�یب دیدن رواب�ط ایران و 

اروپا در دوره ترامپ خواهد شد.

ترامپ و الزامات روابط ایران 
و اروپا 
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دوره تنش زدایی مس��ائل امنیتی در حاش��یه 
ق��رار گرفته و مس��ائل اقتص��ادی و تجاری 
در محوری��ت رواب��ط بوده اس��ت به همان 
می��زان از نقش متغیر آمری��کا نیز در روابط 
ایران و اروپا کاس��ته شده و حتی نمودهایی 
رواب��ط  در  اختاف نظ��ر  و  واگرای��ی  از 
فراآتانتی��ک در قب��ال ای��ران ب��ه ویژه در 
زمینه س��رمایه گذاری اروپایی ها در ایران و 
همچنین اعمال تحریم های اقتصادی جدید 
مش��اهده ش��ده اس��ت. در همین زمینه باید 
افزود، در حالی که یکی از مهمترین موارد 
واگرای��ی در روابط اقتصادی فراآتانتیکی 
در دروه روابط رو به رشد ایران و اروپا در 
زمان دولت اصاحات به مخالفت اروپاییان 
با اعمال صاحیت هاي فراسرزمینی آمریکا 
در چارچوب تحریم های یکجانبه موس��وم 
به »قانون داماتو« در قبال جمهوری اسامی 
ایران در س��ال 1996 بازمی گردد که تا آن 
زمان در روابط جمهوری اس��امی ایران با 
اروپا بی سابقه بود1، سیاست تهاجمی ایران 
در قبال برنامه هس��ته ای خود در دولت های 
نه��م و ده��م، اروپ��ا و آمری��کا را در قبال 
تهدی��د امنیتی ایران به ش��دت با هم همگرا 
س��اخت به گون��ه ای که اتحادی��ه اروپا که 
در ابت��دای ورود به برنامه هس��ته ای ایران و 
در نتیجه  تعامل ای��ران با تروئیکای اروپایی 
برای حل مس��ئله هسته ای تا زمان روی کار 
آمدن احمدی نژاد مخال��ف ارجاع پرونده 
هس��ته ای کشورمان به ش��ورای امنیت بود، 
در دوره  احمدی ن��ژاد پس از ارجاع پرونده 
ایران به شورای امنیت، ضمن حفظ مجاری 
داماتو  ق�انون  براس�اس  آمریک�ا  تحریم هاي  وجود  با   .1 
درخصوص منابع نفت و گاز ایران، شرکت نفتی توتال فرانسه 
به انعقاد قرارداد توسعۀ میدان گازي پ�ارس جنوبی ب�ه ارزش 
ی�ک میلی�ارد و ص�د میلی�ون دالر با شرکت نفت ملی ایران 
پرداخت که اقدامی جسورانه و غیرقابل انتظار در زمان خود 

به حساب می آمد..  

دیپلماتیک با ایران، سیاس��ت تحریم را جایگزین جنگ نمود و در 
ای��ن راه حتی تحریم های��ی فراتر از قطعنامه های ش��ورای امنیت و 

سخت تر از آمریکا بر ضد ایران به تصویب رساند. 
ام��روز اتحادیه اروپا از دریچه برجام به دور جدید روابط خود 
ب��ا ایران می نگرد. برجام از دی��د اروپایی ها ایران را از یک »تهدید 
فوری و مستقیم امنیتی« به یک »پتانسیل اقتصادی و تجاری« تبدیل 
کرده اس��ت و اتحادیه اروپا این تحول را نتیجه  دیپلماس��ی و نقش 
میانجی گرانه  سیاس��ت خارج��ی خود می داند. در واق��ع، در نتیجه  
توافق هس��ته ای نگاه اروپا به ایران معکوس ش��ده اس��ت. این بدان 
معناس��ت که تهدید هسته ای جمهوری اس��امی ایران که پیش از 
ای��ن محل اتفاق نظر و همگرایی آمریکا و اروپا بود، در حال حاضر 
موضوعیت خود را از دس��ت داده اس��ت. بنابراین، در شرایطی که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا توافق هسته ای به شکل 
فعلی را هنوز تهدیدی اساس��ی برای منافع ایاالت متحده و متحدان 
منطقه ای آن می داند، اما اروپایی ها که خود نقش��ی تعیین کننده در 
این توافق داش��ته اند، این گونه نمی اندیشند و با آن مخالف هستند. 
در همی��ن رابطه، موگرینی در پایان نشس��ت ش��ورای اروپا که در 
مورد نحوه تعامل با ترامپ پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا برگزار ش��د، عن��وان می کند: »بگذارید بس��یار 
ش��فاف و صریح بگوی��م که این یک توافق دوجانبه نیس��ت، بلکه 
توافقی چندجانبه اس��ت که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین، این به نفع ما و به نفع سازمان 
ملل اس��ت که تضمین کند این توافق به طور کامل و در تمام طول 
مدت این توافق که 10 س��ال است، اجرا می ش��ود«. او افزود: »من 
ش��خصا یک وظیفه مش��خص دارم تا تضمین کنم توافق از س��وی 
تمام طرف ها اجرا می ش��ود و ب��ه طور قطع این مس��ئله به نفع اروپا 
است. بنابراین، ما آن را یکی از عناصر کلیدی قلمداد می کنیم ک��ه 
تغییر نخواهد کرد«. موگرینی همچنین گفته اس��ت: »توافق هسته ای 
با ایران یکی از چندین مس��ئله کلیدی اس��ت که منافع اروپا در آن 

بس��یار روشن است و برای ما اهمیت دارد«. 
موگرین��ی در عین حال که ب��ه نمایندگی از اتحادی��ه اروپا بر 
مواضع پیشین اروپا درباره توافقاتی که یک سر آن ب��ه آمریکا باز 
می گردد، پای فشرده است، بر لزوم همکاری آمریکای دوره ترامپ 
در نظام چندجانبه بین المللی هم تأکید کرده است. موگرینی تأکید 
کرده عاوه بر توافق هس��ته ای، اجرای توافق تغییرات آب و هوایی 
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و تجارت، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و همچنین بحران هایی 
که مش��ارکت همه قدرت های بزرگ جه��ان را طلب می کند، نیز 
باید مورد توج��ه دولت مردان جدید آمریکا قرار گیرد. بر اس��اس 
پیش بین��ی خود اروپایی ها روابط اتحادی��ه اروپا و آمریکا در دوره 
جدید نه تنها در حوزه های اقتصادی و تجاری به سبب سیاست های 
حمایت گرایان��ه  ترامپ واگرایانه تر خواهد ش��د، بلکه در ش��کلی 
کم س��ابقه با چالش هایی در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی نیز مواجه 
خواهد بود. بدون اینکه با دمی��دن بر کوس خوش بینی بخواهیم از 
این مس��ائل به نفع فروپاشی اتحاد فراآتانتیک و یا جدایی اروپا از 
آمریکا استدالل نماییم، اما معتقدیم که اروپا و آمریکا در صورت 
پایایی چنی��ن فضایی، اوالً اولویت های خودش��ان را در برخورد با 
موضوعات مش��ترک مدنظر قرار خواهند داد و دوماً؛ آن اجماع و 
اتفاق نظ��ری که در دوره  اوباما ش��اهد آن بودیم در این دوره کمتر 
دیده خواهد ش��د. این مسئله س��بب خواهد شد که از نقش مخرب 

آمریکا در روابط اروپا با ایران نسبت به گذشته کاسته شود. 
در این ش��رایط، دونالد ترامپ و به ویژه حلقه  مش��اوران و تیم 
سیاس��ت خارجی وی ت��اش خواهد نمود تا با معتبرس��ازی مجدد 
تهدید ایران، شکاف ایجادش��ده میان خود با اروپاییان را در نتیجه  
برجام ترمیم نمایند و در این دوره  جدید نیز همگرایی فراآتانتیک 
را در قب��ال ای��ران حفظ کنن��د. آن گونه ک��ه از کنش های دولت 
جدید آمریکا برمی آید آنها به دنبال بازمعتبرس��ازی تهدید ایران از 
طریق دو مس��ئله  آزمایش های موش��کی و قدرت و نفوذ منطقه ای 
رو به گسترش آن هستند. جنجال سازی در زمینه  آزمایش موشکی 
ایران و اعتق��اد آنها مبنی بر نقض قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت و 
همچنی��ن لفاظی های متعدد ترام��پ و تیم وی در مورد تهدید نفوذ 
رو به گس��ترش ایران در منطقه، گویای پیش��برد این سیاست است. 
فض��ای کلی حاکم بر کنفرانس امنیت��ی مونیخ و ذوق زدگی رقبای 
منطقه ای ایران در استقبال از این سیاست های ترامپ، این گزاره را 
به یقین نزدیک می س��ازد. اگرچه این مس��ائل از آن سطح از برد و 
قدرت اجماع سازی نظیر آنچه در مس��ئله هسته ای شاهد آن بودیم 
برخوردار نیس��تند، ولی نباید فراموش کرد که مس��ئله  موشکی در 
کنار مس��ئله  هس��ته ای همواره یکی از دغدغه های اصلی اروپاییان 
بوده و آمریکایی ها با این استدالل که جنوب و جنوب شرقی اروپا 
در تیررس موش��ک های بالس��تیک ایرانی قرار دارند، اروپایی ها را 
همواره نس��بت به خطر موشکی ایران حس��اس کرده اند. در همین 

زمین��ه و در واکنش به انتقادهای آمریکا از 
اتحادی��ه اروپا که آزمایش موش��کی اخیر 
ای��ران را نق��ض قطعنامه 2231 ندانس��ت و 
ب��ا آمریکا همراه��ی الزم را نکرد، فدریکا 
موگرینی در شورای آتانتیک اظهار داشته 
است: »سایر موضوعاتی هم وجود دارد که 
ما به همراه آمریکا و بس��یاری دیگر در دنیا 
نسبت به آنها نگرانی داریم. این موضوعات 
به برنامه هس��ته ای ایران ارتب��اط ندارند، به 
توافقنامه هسته ای)برجام( ارتباط ندارند که 
ش��امل نقش ایران در منطقه و آزمایش های 
موشکی و مس��ائل این چنینی می شود ... ما 
به عنوان اروپا تحریم های خود]علیه ایران[ 
را درب��اره موضوعات غیرهس��ته ای پابرجا 
می داری��م. در برخ��ی م��وارد تحریم های 
ما ش��دید تر از تحریم های آمریکا هس��تند. 
پس ما نیز نگران برخی چیزها هس��تیم، اما 
چیزی که برای ما روشن است این است که 
اروپا احساس می کند که در تماس با ایران 

منافع و مسئولیت دارد«. 
در چنین فضای��ی، نوع کنش جمهوری 
اس��امی ای��ران بس��یار مه��م و تعیین کننده 
خواهد ب��ود. برجام حلقه  واس��ط و زنجیره  
ارتباط میان ایران و اتحادیه  اروپاس��ت و دو 
طرف در حف��ظ آن دارای منافع مش��ترک 
بس��یار زی��ادی هس��تند. اتحادیه اروپ��ا تنها 
زمان��ی حمایت های خود از اج��رای برجام 
را تداوم و تش��دید خواهد نمود که نسبت به 
روابط ب��ا ایران و منافع متقابل ناش��ی از آن 
در دوران پسابرجام چشم انداز روشنی داشته 
باش��د. پایبندی کامل ایران به همه  تعهدات 
هس��ته ای خود، حفظ سیاست تنش زدایی و 
تعامل س��ازنده با اروپ��ا و دوری از اقدامات 
ماجراجویانه به ویژه در مس��ائلی که ظرفیت 
تبدیل ش��دن به چالش های سیاس��ی و امنیتی 
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حاد را دارند، مهمترین راهبردهایی هس��تند که مانع از آس��یب دیدن 
روابط ایران و اروپا در دوره ترامپ خواهد ش��د. واقعیت این اس��ت 
که رکود اقتص��ادی در مناطق جنوبی اروپا، بحران اوکراین، چالش 
پناهجویان، تروریس��م و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مشکات 
متع��ددی را پی��ش روی این اتحادیه قرار داده اس��ت و اروپایی ها به 
خوب��ی دریافته اند که همگی این چالش ها صرفاً از طریق همکاری با 
آمریکا قابل حل نیستند، آن هم درست در زمانی که دولتی در ایاالت 
متحده بر سرکار آمده است که اتحادیه اروپا و ساز و کارهای آن را 
قبول ندارد. نیاز مبرم اتحادیه اروپا و اعضای آن به رش��د اقتصادی و 
خروج قطعی از رکود و از سوی دیگر، بحران پناهجویان و تروریسم 
ک��ه ریش��ه آن در بحران های امنیتی محیط پیرامونی به ویژه مس��ائل 
منطقه خاورمیانه اس��ت، اتحادیه اروپا را به سمت راه حل ها و ساز و 
کارهای منطقه ای و بین المللی از طریق همکاری با بازیگران کلیدی 
این منطقه کشانده است. به سبب همین نیاز و ضرورت است که حتی 
با وجود اینک��ه دولت ترامپ ایران را بزرگ ترین حامی تروریس��م 
در منطق��ه و دنیا معرفی می نماید، اروپایی ها از طریق رایزنی  با ایران 
درخصوص مس��ائل منطقه ای و نش��ان دادن تمایل خ��ود به افزایش 
همکاری ه��ا با تهران در این زمینه، ب��ه نوعی ضمنی مخالفت و عدم 
موافقت خود را با این گون��ه مواضع ترامپ در خصوص ایران ابراز 
می نمایند. از این رو، اتخاذ سیاست تهاجمی از سوی ایران، به پروژه  
بازمعتبرسازی تهدید ایران از سوی آمریکا کمک بسیار زیادی نموده 
و ضمن ترمیم شکاف میان اروپا و آمریکا در نحوه  مواجهه و ارتباط 
با ایران پس��ابرجام، روابط دوجانبه را مجدداً گرفتار فضایی از تهدید 
و تحریم خواهد ساخت. اگرچه دکتر ظریف در میزگردی اقتصادی 
که با حضور رؤسای اتحادیه ها و شرکت های بزرگ آلمان در حاشیه 
کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار ش��د، در پاسخ به سئوال مطروحه در 
مورد میزان ریس��ک برای س��رمایه گذاری خارجی در ایران، اعام 
ک��رد که ای��ران در امنیت و اقتصاد، فقط متکی به مردم خود اس��ت 
و توس��عه و امنیت خود را خارج از مرزهایش دریافت نمی کند و از 
پایین ترین درجه ریس��ک برای هرگونه همکاری اقتصادی نسبت به 
س��ایر کشورهای منطقه برخوردار اس��ت، اما این یک واقعیت است 
که ش��رکت ها و بانک های بزرگ اروپایی به واسطه  روی کار آمدن 
ترامپ در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت در ایران دچار تردید هستند 
و به انتظار رخدادهای ماه ها و س��ال های آتی برای س��رمایه گذاری 

مطمئن در ایران نشسته اند.  

بس��ط و افزایش تماس های رسمی میان 
ایران و اتحادیه اروپا از لحاظ کّمی و کیفی 
پس از برجام، اعتماد دوجانبه را تقویت کرده 
و ضمن ایجاد چارچوبی ب��رای پرداختن به 
مس��ائل مورد اختاف عمیق تر، فرصت را از 
نقش آفرینی مخرب آمریکا خواهد گرفت. 
ضرورت دارد که در فضای مثبت ایجادشده 
در نتیجه  برجام، تعامات اقتصادی دو طرف 
و به ویژه نگرش اقتصادی اروپاییان در نحوه 
کیفی��ت و می��زان س��رمایه گذاری در ایران 
بازاندیشی ش��ود. نگرش اقتصادی اروپاییان 
در دوره  جدید چندان تفاوتی با نگرش آنان 
در دوره  اصاحات ندارد؛ روابط عمدتاً جنبه 
تجاری داش��ته و سرمایه گذاری ها نیز عمدتاً 
حول تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اروپا 
از قبیل اس��تخراج نفت می چرخد. تحول در 
زمینه  مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری در 
سایر بخش های اقتصادی می تواند به رابطه ای 
پای��دار کم��ک نمای��د. سیاس��ت خارجی 
جمه��وری اس��امی ایران در قب��ال اتحادیه 
اروپا و دولت های بزرگ عضو آن همچنان 
از فق��دان یک راهبرد مش��خص و کارآمد 
رنج ب��رده و صرفاً بر مدار یک »دیپلماس��ی 
قراردادمح��ور تج��اری« دور می زند. مطابق 
با تجارب تاریخی روابط دوجانبه در دوران 
پس از انقاب، ارتقاء روابط بدون داش��تن 
نگاه��ی راهب��ردی و با هدف ایجاد س��از و 
کارهایی نهادمند و پایا، در ش��رایط بحرانی، 
بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده و دو طرف 
را مج��دداً ب��ه نقطه نزدیک ب��ه صفر روابط 
بازخواه��د گردان��د. واقعیت این اس��ت که 
تحوالت ام��روز عرصه بین الملل، اختافات 
سنتی اروپا و ایران را یا تغییر داده و یا شانس 
بهت��ری را برای تفاهم بر س��ر آنها به وجود 
آورده اس��ت. امروز تهدی��د اول برای اروپا 
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دیگر نه ایران انقابی یا هس��ته ای، بلکه واگرایی درونی، ملی گرایی 
افراطی، تروریس��م، بحران های امنیتی و بی ثباتی فزاینده در مرزهای 
جنوبی  و ش��رقی آن و نحوه  مواجهه با سیاس��ت های ترامپ اس��ت. 
دستگاه دیپلماسی سیاس��ت خارجی جمهوری اسامی ایران می باید 
فرصت فعلی پیش آمده در روابط خود و اروپا را مغتنم ش��مرده و با 
تدوین یک راهبرد مش��خص در قبال اتحادیه اروپا ضمن بنیان نهادن 
رابطه ای پای��دار از نقش مخرب آمریکا در ای��ن روابط بکاهد. این 

راهبرد می تواند شامل عناصر و سیاست های محوری زیر باشد: 
• حرکت در مسیر غیرامنیتی کردن روابط دوجانبه؛

• تفکیک مسائل سیاسی- امنیتی از مسائل اقتصادی- تجاری؛
• به حاش��یهبردن چالش های سیاسی فی مابین از طریق باالبردن 

سطح مناسبات اقتصادی؛
• نهاد سازی و ساختارمندکردن روابط دوجانبه؛

• توجه به نقش کلیدی س��ه قدرت بزرگ اروپایی در ساختار 
تصمیم گیری اتحادیه اروپا؛

• پیگی��ری همزم��ان رواب��ط دوجانبه با هم��ه دولت های عضو 
اتحادیه اروپا؛ و

• بهره گیری از رقابت های تاکتیکی اتحادیه اروپا و آمریکا در 
قبال ایران. 

نتیجه گیری
ای��االت متحده آمریکا همواره نقش مخرب��ی در روابط میان ایران 
و اتحادی��ه اروپا ایفا نموده اس��ت. اما این نق��ش مخرب با توجه به 
تح��والت داخلی در ایران، اروپ��ا و آمریکا و همچنین فضای کلی 
نظ��ام بین المللی در نوس��ان بوده و با فزونی و کاس��تی مواجه بوده 
اس��ت. با این حال، ف��ارغ از اینکه چه دولت هایی در کش��ورهای 
اروپایی و آمریکا بر س��ر کار بوده، این دو غالباً در مس��ائل سیاسی 
و امنیت��ی همگرا و در مس��ائل اقتص��ادی و تجاری ب��ا آمیزه ای از 
همگرایی و واگرایی به روابط میان خود ش��کل داده اند. این منطق 
کل��ی، تأثیر خود را نیز به خوبی در روابط اروپا با ایران نش��ان داده 
اس��ت؛ بدین ش��کل که هر زمان ایران در نتیجه  ی��ک رخداد و یا 
سلسله رخدادهایی به عنوان یک تهدید امنیتی جدی و فوری برای 
غرب رخ نموده اس��ت، همگرایی و همسویی فراآتانتیکی در قبال 
آن به حدی رس��یده که اروپا از تم��ام منافع خود در روابط با ایران 
چشم پوشی کرده و کامًا در مدار آمریکا قرار گرفته است. اتحادیه 

اروپا پس از برجام ایران را نه تنها به عنوان 
یک تهدید امنیتی فوری و جدی نمی بیند، 
بلکه با تدوین راهبردهایی به دنبال استفاده 
از ظرفیت ه��ای اقتصادی و سیاس��ی آن در 
منطقه است. بنابراین، ترامپ زمانی خواهد 
توانست بر روابط میان اروپا و ایران تأثیری 
مخرب بگ��ذارد که بتواند ای��ن دیدگاه را 
ن��زد اروپاییان تغیی��ر داده و تهدید ایران را 
مجدداً ن��زد آنان معتبرس��ازی نماید. با این 
حال، وقوع این مسئله با توجه به چالش های 
قاب��ل پیش بین��ی می��ان اروپ��ا و آمریکا در 
دوران ترام��پ و نیاز اروپا ب��ه کار با ایران 
پس از ی��ک دوره طوالنی تنش به خودی 
خ��ود از احتمال ضعیفی برخوردار اس��ت. 
در ای��ن زمین��ه باید اف��زود، اگرچه قدرت 
تخریب گری آمریکا به واس��طه  مکانیس��م 
بازدارنده  تحریم های یکجانبه به قوت خود 
باق��ی خواهد بود، ام��ا تا زمانی ک��ه ایران 
تعهدات برجامی خ��ود را زیر پا نگذارد و 
با ماجراجویی و اقدامات جنجالی، خود را 
به عنوان تهدیدی برای اروپا معرفی ننماید، 
اروپایی��ان به توس��عه روابط خود ب��ا ایران 
حتی با وجود کارش��کنی ها و مخالفت های 
آمری��کا ادام��ه خواهن��د داد. از ای��ن رو، 
جمهوری اس��امی ای��ران می باید از طریق 
تداوم سیاس��ت تنش زدایی و تعامل سازنده 
ضمن غیرامنیتی س��ازی روابط دوجانبه و به 
با  حاشیه بردن چالش های سیاسی فی مابین، 
نهادسازی به تعمیق و گسترش روابط خود 
با اروپا از طریق کانال های دوگانه روابط با 
مجموعه اتحادی��ه اروپا و روابط دوجانبه با 

تک تک اعضای آن اقدام نماید.
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