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مقدمه
ب��رای دهه هاس��ت ک��ه سیاس��ت خارجی 
ای��ران چ��ه قبل و چ��ه پ��س از انقالب بر 
روی روابط با اروپ��ای غربی متمرکز بوده 
اس��ت. نگاه یک جانبه و نامتوازن سیاس��ت 
خارجی کشور به مناطق مختلف قاره اروپا 
به میزانی بوده است که گویی اروپا تنها به 
غرب این قاره و چند کش��ور قدرتمند آن 
خالصه می شود. البته این بدان معنی نیست 
که ایران هیچگونه روابطی با س��ایر مناطق 
اروپا نداشته  اس��ت، بلکه روابط موجود با 
س��ایر نقاط اروپا به ویژه اروپای شمالی و 
شرقی، عالوه بر اینکه هرگز از اهمیتی که 

اروپای غربی برای ایران داش��ته برخوردار نبوده اس��ت، دست کم 
در حد توان و ظرفیت های دوجانبه نیز توس��عه نیافته اس��ت. از این 
رو، نگاه به کش��ورهای اروپای شرقی و ش��مالی از سوی دستگاه 
دیپلماسی، نه تنها بیانگر توجه همه جانبه و متوازن سیاست خارجی 
این دولت به مناطق و حوزه های مختلف اس��ت، بلکه نشانگر نگاه 
نوین به اروپا و دوره  جدیدی از جهت گیری و تحرکات دس��تگاه 
دیپلماس��ی کش��ور در قبال این منطقه در دوره پسابرجام است. از 
این رو، بررسی اهداف و دس��تاوردهای این سفرهای مهم نیازمند 
مطالعه و کنکاش اس��ت. برای این منظور، در این نوش��تار، نخست 
در م��ورد جایگاه این کش��ورها در سیاس��ت خارج��ی جمهوری 
اس��المی و س��پس در م��ورد فرصت ها و مزیت ه��ای همکاری در 
روابط دوجانبه بحث خواهد ش��د و در نهایت نیز اهداف، نتایج و 

دس��تاوردهای این س��فرها مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت.  

گسترش روابط با اروپای شمالی و 
شرقی؛ عاملی توازن بخش
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سفرها چگونه ارزیابی می شود؟
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گسترش روابط با اروپای شمالی و شرقی؛ 
عاملی توازن بخش

جای�گاه کش�ورهای ش�رقی و ش�مالی اروپ�ا در سیاس�ت 
خارجی ایران

کشورهای شرقی و شمالی اروپا در مقایسه با حوزه غربی و جنوبی 
ای��ن قاره، در دهه های گذش��ته از جایگاه به مرات��ب پایین تری در 
سیاس��ت خارجی ایران برخوردار بوده اند. کالبدشکافی چرایی این 
مس��ئله ما را به دالیل چندگانه ای رهنمون می س��ازد. به عنوان دلیل 
نخس��ت، پیش از هر دلیل دیگری، باید به رون��د تاریخی روابط و 
تأثی��ر تحوالت نظام بین المللی بر آن نگریس��ت. از ای��ن منظر باید 
گفت، کش��ورهاي شرق اروپا تا پیش از فروپاشي نظام دوقطبی، به 
لحاظ قطب بندي  س��اختار نظام بین المللی در مجموعه بلوک شرق 
و زیر س��یطره شوروی قرار داش��ته و از توان و استقالل کافی برای 
برق��راری روابط دوجانبه با جهان خ��ارج برخوردار نبودند. اگرچه 
این کش��ورها در دهه اول پس از انقالب اسالمي، به دلیل مشابهت  
نظام هاي اقتصادي عمدتاً دولتي، مورد توجه ویژه جمهوري اسالمي 
ایران ق��رار گرفتند، اما رواب��ط دوجانبه با این کش��ورها به دالیلی 
نظیر عدم اراده و توان کافی این کش��ورها، ظرفیت هاي اقتصادي و 
صنعت��ي پایین آنها در آن دوره و تمرکز سیاس��ت خارجی ایران به 

جنگ با عراق، در س��طح محدودی باقی ماند. 
از آنجایی که فروپاش��ي بلوک ش��رق و رهایی این کشورها 
از سلطه کمونیس��م، همزمان با به ثمر نشستن وحدت و همگرایی 
اروپ��ای غربی در قالب تبدی��ل جامعه اروپایی ب��ه اتحادیه اروپا 
)پیمان ماستریخت در سال 1992( بود، کشورهای اروپای شرقی 
ب��ا در نظر گرفتن مالحظات سیاس��ي- امنیت��ي و البته اقتصادی و 
همچنین ترس تاریخي آنها از همس��ایه بزرگ شرقي )روسیه(، به 
شدت تمایل خود را به همگرایی با غرب اروپا نشان دادند. ورود 
آنها ب��ه اتحادیه اروپا، مس��تلزم بازتعریف، دموکراتیک س��ازی، 
کارآمدس��ازی و نهادینه کردن نظام های سیاسي و اقتصادي شان 
ب��ود که بیش از ی��ک دهه به ط��ول انجامید. بنابرای��ن، در طول 
یک دهه بعدی – تا س��ال 2004 که 10 کش��ور اروپای شرقی به 
عضویت اتحادیه اروپا درآمدند- با توجه به اینکه این کش��ورها 
در ت��الش برای تعریف جایگاه خ��ود در نظام و نهادهاي اروپاي 
غربي بودند، فرصت و توان چنداني را براي پرداختن به سیاس��ت 
خارجي فرااروپایي و توس��عه روابط دوجانبه خود با کش��ورهای 
خارج از اتحادیه اروپا نداش��تند و در نتیجه این وضعیت در کنار 
تمرک��ز ایران ب��ر بهبود روابط خود با کش��ورهای اروپای غربی، 

در  محدودکنن��ده  عوام��ل  مهمتری��ن  از 
تح��رکات دیپلماتیک فیمابین و بازدارنده 
در توس��عه و گسترش روابط دوجانبه آنها 
با جمهوری اس��المی ای��ران در دهه دوم 
انقالب محسوب مي ش��ود. متعاقباً در دهه 
سوم انقالب، کش��ورهاي شرق اروپا پس 
از اصالحات در س��اختارهای سیاس��ی و 
اقتصادی خود و دست یافتن به ثبات نسبي 
داخل��ي و الحاق ب��ه نهاده��اي اروپایي و 
یافتن فراغ بال از دل مشغولي هاي داخلي، 
تح��رکات خود را ب��رای توس��عه روابط 
خارجی با جهان خ��ارج آغاز کردند، اما 
با پیش کشیده ش��دن مسئله هسته اي ایران 
و تحریم هاي بین المللي و اروپایي ناشی از 
آن، انتظار چندانی نمی رفت تا کشورهای 
تازه وارد ش��رق اتحادیه اروپا، مس��تقل از 
سیاس��ت خارجی واحد ای��ن اتحادیه در 
قبال چالش هس��ته ای ایران حرکت کرده 
و در راستای توس��عه روابط خود با ایران 

برآین��د. 
دلی��ل دیگر جایگاه ن��ه چندان مطلوب 
ح��وزه اس��کاندیناوی و ش��رق اروپ��ا در 
سیاس��ت خارج��ی ای��ران را بای��د در نگاه 
گذش��ته  در  کش��ور  دیپلماس��ی  دس��تگاه 
جستجو نمود. تجربه روابط گذشته با اروپا 
نشان می دهد که اصوالً کشورهای اروپای 
غربی نظیر آلمان، ایتالیا، فرانس��ه، انگلیس، 
به دالیل چندی همچون س��وابق تاریخي و 
پیون��د آنها با تاریخ معاصر ایران، جایگاه و 
توان سیاس��ی- اقتصادی آنها هم در سطح 
اتحادیه اروپا و هم در سطح نظام بین الملل، 
ت��وان فن��ی و تکنولوژی��ک ب��االی آنها و 
همچنی��ن نیازمندي ه��اي متقاب��ل ایران در 
ابع��اد صنعتي، اقتص��ادي، علمي و فرهنگي 
در مقایس��ه با ش��رق اروپا چ��ه پیش و چه 
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پس از انقالب، از جایگاه برتري برخوردار 
بوده  و کش��ورهای حوزه اس��کاندیناوی و 
شرق اروپا در سیاس��ت خارجی جمهوری 
اس��المی ای��ران در درجات بع��دی اهمیت 

قرار داش��ته اند. 
از غلبه نگاه سیاسی در روابط دوجانبه 
جمهوری اس��المی ایران ب��ا اروپا پس از 
انقالب اسالمی نیز باید به عنوان دلیل سوم 
یاد کرد. به سبب تفاوت های ایدئولوژیک 
در ن��وع ن��گاه جمه��وری اس��المی ایران 
و غ��رب به نظ��ام بین المل��ل و چالش های 
ارجحیت ه��ای  هم��واره  آن،  از  ناش��ی 
سیاس��ی بر روابط دوجانب��ه حاکم بوده و 
نقش��ی تعیین کننده داش��ته اس��ت. در این 
چارچوب، بی��ش از آنکه روابط اقتصادی 
در دوره های تنش زدایی گذشته با اروپای 
غربی منت��ج از یک دیپلماس��ی اقتصادی 
مس��تقل باش��د، ب��ه عن��وان اب��زاری برای 
گشایش روابط سیاس��ی با کشورهای این 
حوزه مورد اس��تفاده قرار گرفته است. در 
واقع، بهت��ر بودن روابط اقتصادی نس��بت 
به روابط سیاس��ی در گذشته، به این دلیل 
ب��وده اس��ت که در ن��گاه کالن سیاس��ت 
خارجی کش��ور، از روابط اقتصادی برای 
شکستن یخ روابط سیاسی با اروپای غربی 
استفاده شده است. در نتیجه در زمانی که 
روابط سیاس��ی در نتیجه یک تنش جدید 
تیره گش��ته، روابط اقتصادی نیز به ش��کل 
معناداری کاهش یافته اس��ت. این نگرش 
سبب شده اس��ت تا به دلیل تعیین کنندگی 
سیاسی محدود کشورهای شمالی و شرقی 
اروپ��ا در مجموع��ه مع��ادالت قدرت در 
این ق��اره، ظرفیت های اقتصادی ش��ان نیز 
مورد غفلت و بی توجهی سیاست خارجی 

کش��ور قرار گیرد.

دلیل بعدی به نوع نگاه ایران به اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 
یکپارچه به ویژه پس از ش��کل گیری اتحادیه اروپا و عدم تفکیک 
حوزه ای میان کش��ورهای عضو آن و عدم توجه به بسترهای روابط 
دوجانبه با یکایک کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه بر می گردد. این 
درس��ت اس��ت که اتحادیه اروپا در نتیجه روند همگرایی توانس��ته 
اس��ت به یک اتحادیه تبدیل شود و سیاست های اعضای خود را در 
قالب آن منسجم سازد، اما کماکان به سبب وجود ظرفیت حاکمیت 
ملی و منافع ملی اعضای آن، باید میان کش��ورهای ش��رقی، غربی، 
ش��مالی و جنوبی به تفکیک ظرفیت های سیاسی و اقتصادی و یا هر 
دوی آنها، در درون این کل به ظاهر یکپارچه تفاوت قائل بود و به 
همان اندازه ای که به روابط با اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه 
اهمیت داده می شود، همچنان برای روابط دوجانبه نیز حساسیت به 
خرج داده شود. این در حالی است که نقش تعیین کننده کشورهای 
غ��رب اروپا در چارچ��وب اتحادیه اروپا و ضعف نس��بی اقتصادی 
و فنی ش��رق اتحادیه در مقایس��ه با غرب آن، س��بب شده است که 
اتحادی��ه اروپا در نگاه کالن سیاس��ت گذاری خارجی کش��ور در 
کشورهای قدرتمند غربی این قاره خالصه شود و روابط با اتحادیه 

اروپا نیز در چارچوب روابط با آنها تنظیم ش��ود. 
به طور کلی مجموعه این عوامل در کنار هم س��بب شده است تا 
جایگاه اروپای شرقی و شمالی در تعامالت اقتصادی دوجانبه با ایران 
در نس��بت با ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی و تجاری ، بسیار کمتر 

از حد انتظار باشد.

فرصت ها و مزیت های توسعه روابط با حوزه اسکاندیناوی 
و شرق اروپا

ب��ا توجه به اینکه کش��ورهای این حوزه از لحاظ سیاس��ی و توان 
تأثیرگذاری بین المللی در جایگاه باالیی قرار ندارند، فرصت های 
توس��عه روابط با آنها را باید در حوزه اقتصادی جس��تجو کرد. از 
این زاویه، کش��ورهای ش��رق اروپا و حوزه اس��کاندیناوی واجد 
ظرفیت ه��ای اقتص��ادی مطل��وب، بهین��ه و قابل اعتنایی هس��تند. 
مزیت ه��ای موجود را می توان از چند جنب��ه مورد توجه قرار داد. 
نخس��ت اینکه، در نتیجه پیوستن این کش��ورها به اتحادیه اروپا نه 
تنه��ا توان فنی، س��طح کیفی محصوالت تولی��دی و به طور کلی 
توانمندی اقتصادی آنها ارتقاء یافته اس��ت، بلکه این کش��ورها در 
چارچوب مقررات سخت گیرانه تولید در اتحادیه اروپا، ناگزیرند 
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اس��تانداردهای کیف��ی را در تولی��دات خ��ود لح��اظ نمایند. این 
کش��ورها برای اینکه بتوانند در مقایسه با تولیدات غرب اروپا، از 
ت��وان رقابتی کافی در عرصه خارجی برخوردار باش��ند، با قیمت 
نازل ت��ری ارائه می ش��وند. از این رو، توس��عه رواب��ط اقتصادی با 
این کش��ورها، این امکان را برای ایران فراهم می کند تا کاالها و 
تولیداتی با کیفیت و اس��تاندارد اروپایی، ولی با قیمت تمام ش��ده 

پایین تر وارد س��ازد.
مزی��ت دوم، فاصله جغرافیایی کمتر آنها با ایران در مقایس��ه با 
کش��ورهای غرب اروپا اس��ت. بعد مس��افت جغرافیایی همواره در 
رواب��ط اقتص��ادی متغیر مه��م و تأثیرگذاری بوده اس��ت. نزدیکی 
جغرافیای��ی این کش��ورها، ام��کان ترانزیت آس��ان تر کاال و حتی 
توس��عه راه های حمل و نقل کاال از ایران به این کش��ورها و سپس 
س��ایر نقاط اروپا و به عکس را فراهم می نماید. همین مسئله، مزیت 
س��وم را پیش روی دستگاه سیاست خارجی کش��ور قرار می دهد. 
نزدیکی جغرافیایی این کش��ورها به ش��رق، سبب شده است تا آنها 
از لحاظ فرهنگی قرابت بیش��تری با ما داش��ته باشند و به همین دلیل 
تمایل و رغبت بیش��تری برای دریافت کاالها و تولیدات داخلی ما 

از خود نش��ان دهند.
ام��ا مس��ئله مهم تری ک��ه از آن باید به عن��وان مزیت و فرصت 
چهارم یاد کرد، این اس��ت که کشورهای شمالی و شرقی اروپا در 
مقایسه با کش��ورهای غرب اروپا، چالش های سیاسی را پیش شرط 
توس��عه روابط نمی دانند و کمتر آن را در روابط خود با ایران پیش 
می کش��ند. از نظر توس��عه، پیوندهای اقتصادی با اروپای ش��رقی و 
ش��مالی برای ایران س��ودمند اس��ت و به نس��بت برقراری ارتباط با 
غرب اروپا مسائل کمتری دارد. اگرچه این کشورها در چارچوب 
اتحادی��ه اروپا مل��زم به رعایت برخ��ی قواعد و مق��ررات اتحادیه 
هس��تند، ام��ا به عنوان مثال، چالش حقوق بش��ر و ی��ا آزمایش های 
موش��کی در مقایس��ه با غرب اروپا کمتر دغدغه آنان بوده و کمتر 
به عنوان مانعی بر س��ر راه توسعه روابط اقتصادی نگریسته می شود. 
ضمن اینکه این کش��ورها در مقایسه با کش��ورهای غرب اروپا، از 
تنش ه��ای موجود در روابط ایران و آمریکا کمت��ر تأثیر پذیرفته و 
تا حدودی از حساس��یت های این چنین��ی در روابط فی مابین به دور 

هس��تند.
مزیت پنجم را باید در ساختار اقتصادی این کشورها دید. ساختار 
اقتصادی این کشورها به گونه ای است که تمایل زیادی برای اقتصاد 

تهات��ری و مبادل��ه پایاپ��ای کاال دارند. این 
مزیت فرصتی را در اختیار جمهوری اسالمی 
ایران قرار می دهد تا با توس��عه روابط خود با 
این کشورها، در صورت اعمال تحریم های 
احتمالی در آینده، از مکانیسم آن بهره الزم 
را ببرد. عالوه بر این، مسئله  دیگری که باید 
با آن به دیده  فرصت شش��م نگریس��ت آن 
اس��ت که این کش��ورها، به ویژه کشورهای 
شرقی اروپا، به دنبال ارتقاء جایگاه سیاسی و 
اقتصادی خود در میان مجموعه کش��ورهای 
اتحادیه اروپا هس��تند. یک��ی از راه هایی که 
آنها ب��رای دس��تیابی به این ه��دف در نظر 
گرفته اند، توس��عه روابط فرااروپایی با جهان 
خارج، یافتن شرکای اقتصادی مطمئن و باال 
بردن توان اقتصادی خ��ود از طریق تجارت 

بین المللی است.
مزیت هفتمی که نباید از آن غافل بود، 
اهمیت توازن نس��بی اقتصادی ایران با این 
کش��ورها )به ویژه کشورهای شرق اروپا( 
در مقایس��ه با قدرت ه��ای اقتصادی غرب 
اروپا اس��ت. در تعامالت اقتصادی، موازنه 
تجاری و توان رقابت��ی کّمی و کیفی میان 
دو طرف��ی که قصد توس��عه روابط دارند، 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. از ای��ن منظر، 
اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای حوزه 
غرب اروپا، از توان موازنه سازی و رقابت 
بیش��تری هم از لحاظ کّم��ی و هم از جنبه 
کیفی با شرق و حتی شمال اروپا برخودار 
اس��ت. این مس��ئله کمک خواهد کرد که 
کش��ور در توسعه روابط خود با این مناطق 
ب��ه یک واردکننده صرف تبدیل نش��ود و 
بتوان��د محصوالت خود را ب��ه آنها عرضه 
ک��رده و موازن��ه تج��اری الزم را ب��ه نفع 
اقتصاد کشور برقرار سازد. اگر کشورهای 
اروپای ش��رقی و شمالی مرکز تولید دارو، 
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تجهیزات  کشاورزی،  مکانیزاسیون  صنایع 
ریلی،  دندان پزش��کی، صنایع  و  پزش��کی 
مواد اولیه ش��یمیایی، کود و بذر و س��موم 
شیمیایی بوده و در زمینه فناوری اطالعات 
نیز دارای  توانمندی هایی هس��تند، ایران نیز 
در زمینه انرژی و محصوالت پتروش��یمی، 
فوالد، س��یمان و صنایع س��نگ ساختمانی 
توجه��ی  درخ��ور  توانمندی ه��ای  دارای 
اس��ت که از ظرفیت فروش باالیی در این 
مناطق برخوردار است. فرصت هشتمی که 
می توان آن را در اروپای ش��رقی جستجو 
ک��رد، ح��وزه انرژی اس��ت. کش��ورهای 
ش��رقی و مرکزی اروپا به س��بب وابستگی 
باال ب��ه تأمین انرژی از روس��یه، ب��ه دنبال 
تنوع بخش��ی به مبادی ورودی انرژی خود 
هس��تند. تجرب��ه بحران اوکرای��ن و امکان 
ب��اال گرفت��ن تنش ها میان ناتو و روس��یه و 
گرایش ش��دید این کش��ورها به ناتو برای 
تأمین امنیت خود در قبال تهدید روس��یه- 
که همی��ن حاال نیز نش��انه های آن خود را 
نش��ان می دهد- ممکن است امنیت انرژی 
ش��رق و کل اروپ��ا را ب��ا مخاط��ره همراه 
سازد. برای این کشورها گزینه مناسب تر و 
بهتری از ایران به ویژه در حوزه تأمین گاز 
مقامات سیاس��ت گذاری  و  ن��دارد  وجود 
کش��ور می باید در بلندم��دت نیم نگاهی به 

این فرصت نیز داش��ته باش��ند.

توسعه روابط در دوره پسابرجام
وزیر ام��ور خارج��ه کش��ورمان در جریان 
سفرهای فشرده خود، دیدارهای متعددی با 
مقامات عالی رتبه کش��ورهای فنالند، سوئد، 
نروژ، لهس��تان و لتونی داش��ت و به بحث و 
تبادل نظ��ر پیرام��ون راه های توس��عه روابط 
اقتصادی و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی 

و چگونگ��ی گس��ترش روابط همه جانبه میان ایران و این کش��ورها 
پرداخ��ت. مهمترین هدف هیئت ایرانی از این س��فر دوره ای را باید 
توس��عه رواب��ط اقتصادی و بازرگان��ی دوجانبه دانس��ت، کما اینکه 
همراهی تیم اقتصادی و بازرگانان با وزیر امور خارجه در این سفرها 

بر این امر صحه می گذارد.
اولین مقصد سفر دوره ای دکتر ظریف، ورشو پایتخت لهستان 
بود. لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که توانست از رکود 
حاصل از بحران مالی جهانی در امان بماند و امروزه هشتمین اقتصاد 
بزرگ اتحادیه اروپا به حساب می آید. در چشم انداز راهبردی این 
کشور، بهبود تجارت با دیگر کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته 
تا از این طریق بتواند روند توسعه خود را سرعت بخشیده و در دهه 
آینده سریع ترین رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را داشته باشد. در 
این چارچوب، توس��عه روابط دوجانبه با جمهوری اس��المی ایران 
در دوره پس��ابرجام برای لهس��تان یک فرصت به حساب می آید. 
در دیدار ظریف با ویتولد واشچیکوفس��کی وزیر خارجه لهستان، 
س��ند یادداشت تفاهم مش��ترک رایزنی های سیاس��ی دو کشور به 
امضا رس��ید. س��ند مذکور در واقع، تمهیدات و زمینه هایی را براي 
همکاری های منظم تر و کامل تر دو کش��ور در عرصه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم مي کند.
همچنین در حاش��یه اجالس مشترک اقتصادی ایران و لهستان، 
اتاق ه��ای بازرگان��ی دو کش��ور ب��ا حض��ور وزیر ام��ور خارجه 
کش��ورمان، تفاهم نام��ه مش��ترک بازرگانی امضا کردن��د. به طور 
کلی، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک کشور، ارزش 
کل صادرات ایران به لهس��تان در سال 90 معادل 16 میلیون و 100 
هزار دالر، در سال 91 معادل 19 میلیون و 800 هزار دالر، در سال 
92 مع��ادل 16 میلی��ون و 400 هزار دالر و در س��ال 93 معادل 20 
میلیون و 600 هزار دالر بوده اس��ت. در س��ال 94 نیز ایران معادل 
19 میلیون و 500 هزار دالر کاال به لهس��تان صادر کرده است. در 
س��ال 94، ارزش کل واردات ایران از لهستان نیز 29 میلیون و 300 
هزار دالر بوده اس��ت که بس��یار پایین تر از ظرفیت ها و پتانسل های 
موجود در روابط دو طرف است. وضعیت یک دهه تجارت ایران 
با لهس��تان که بر اساس آمارهای رس��می گمرک ایران تهیه شده 

اس��ت، به صورت نمودار زیر اس��ت.
فنالند دومین کش��وری بود که ظریف و هیئت همراه ایرانی از آن 
دیدار کردن��د. فنالند یکی از باثبات تری��ن اقتصادهای حوزه یورو به 
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ش��مار می آید. مهم ترین ویژگی اقتصادی این کشور، برخورداری از 
آخرین فناوری روز جهان اس��ت. واقعیت این است که ایران و فنالند 
روابط عمیق و گسترده اقتصادی و تجاری با یکدیگر ندارند. فنالند  در 
س��ال 94، در میان شرکای تجاری ایران در زمینه صادرات به ایران در 
رتبه 32 قرار داش��ته است. بررسی های آماری از تجارت 99  میلیون و 
30  هزار دالری ایران و فنالند روشن می سازد که تراز تجاری ما با این 
کشور بسیار منفی و ناامیدکننده است. آن گونه که آمارهای ارائه شده 
از سوی گمرک جمهوری اس��المی ایران نشان می دهد،  سال گذشته 
10 هزار و 5۷6 تن کاال به ارزش 98  میلیون و 436  هزار دالر از کشور 
فنالند وارد ایران ش��د. این درحالی است که حجم صادرات صورت 
گرفته به این کش��ور تنها 155 تن به ارزش 594  هزار دالر بوده است. 
با وجود این، به نظر می رسد که با سفر هیئت بلندپایه تجاری فنالند به 
ایران در  سال گذشته -که در آن بیش از 100 نفر از گروه های مختلف 
سیاس��ی، تجاری و اقتصادی این کشور حضور داشتند- و به دنبال آن 
س��فر اخیر وزیر امور خارج��ه ایران به این کش��ور، فصل جدیدی از 

روابط اقتصادی در دوران پساتحریم آغاز شود.
سوئد سومین کش��ور مقصد هیئت ایرانی بود. اهمیت دیپلماسی 
اقتصادی در این سفرها برای دستگاه دیپلماسی کشوری در حدی بود 
که ظریف پیش از دیدار با نخست وزیر سوئد، به مالقات و رایزنی با 
»یاکوب والنبرگ« یکی از شخصیت های پرنفوذ اقتصادی سوئد که 

صاحب چند مجموعه سرمایه گذاری است، 
پرداخ��ت. به هر حال، با وجود این س��فر و 
متقاب��اًل حضور هیئت های تجاری س��وئدی 
پس از توافق هسته ای در ایران، در سال های 
گذش��ته حجم تجارت ایران با س��وئد بسیار 
محدود بوده است. چنان که آمارهای موجود 
نش��ان می دهد که حجم واردات از کش��ور 
س��وئد حدود پنج  براب��ر و ارزش آن حدود 
15 برابر صادرات ایران به این کش��ور است. 
به  طوری که در  سال 94، 13 هزار و ۷22 تن 
کاال ب��ه ارزش 208  میلیون و 458  هزار دالر 
از سوئد وارد و در مقابل 2  هزار و ۷64  هزار 
تن به ارزش 13 میلیون و 915  هزار دالر کاال 
به این کشور صادر شده است. گفتنی است 
که در س��ال 2005، جمهوری اسالمی ایران 
از فهرس��ت 30 کشور مهم صادرکننده کاال 
به س��وئد خارج شده اس��ت؛ این جایگاه در 
سال 2003 و 2004 به ترتیب در ردیف های 
21 و 28 بوده است. در دو سه سال گذشته، 
ن��ه تنه��ا اختالف ت��راز تجاری می��ان ایران 
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و س��وئد به بیش��ترین حد خود رسید، بلکه 
مبادالت تجاری دو کشور نیز از بیش از 10 
میلیارد کرون به یک چهارم یعنی حدود دو 

و نیم میلیارد کرون رسیده است. 
چهارمین و آخرین کش��ور مقصد هیئت 
ایرانی در دور نخست س��فرهای خردادماه، 
لتونی بود. این کشور در کنار جمهوری های 
اس��تونی و لیتوانی سه کش��ور حوزه بالتیک 
را تش��کیل می دهند. جمهوری لتونی عضو 
اتحادیه اروپا و س��ازمان آتالنتیک  ش��مالی 
)ناتو( اس��ت و از ابتدای  سال 2014 به حوزه 
یورو هم پیوس��ته است. اگرچه شرکت های 
لتونیایی عالقه بس��یاری ب��رای ورود به بازار 
ای��ران دارند، اما این کش��ور تجارت چندان 
مناسبی با ایران نداشته است زیرا شرکت های 
تج��اری و بازرگانی این کش��ور به صورت 
عملی با بازار ایران آش��نایی ندارند. چنانکه 
حجم تجارت خارجی دو کش��ور در  س��ال 
گذش��ته 123 تن ب��ه ارزش 231 هزار دالر 
بوده که بیش��تر مربوط به ص��ادرات ایران به 

این کشور است.
وزیر امور خارجه کش��ورمان س��فرهای 
خود به حوزه اسکاندیناوی را با سفر به نروژ 
در روزه��ای پایانی خردادم��اه تکمیل کرد. 
اگرچه سفر ظریف به نروژ با هدف شرکت 
در اجالس اس��لو فروم در خصوص مس��ائل 
جهانی و منطقه ای به ویژه بحران س��وریه و 
عراق و وضیعت منطقه بود، اما وی در اولین 
مرحل��ه از برنامه س��فرش با »بورگ��ه برنده« 
همت��ای نروژی خ��ود در خص��وص روابط 
دوجانبه و همکاری های سیاس��ی، اقتصادی 
و بانکی دو کش��ور نیز گفت وگو و رایزنی 
کرد. ج��دول زیر میزان واردات و صادرات 
ای��ران و کش��ورهای فوق الذکر را در س��ال 

گذشته به تصویر می کشد.
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231--123--لتونی

27926849533632534334جمع کل

به طور کلی با توجه به تفاهم نامه ها و قراردادهایی که در این سفرها 
منعقد شده است، انتظار می رود که جهش چشم گیر و مثبتی در حجم 
روابط دوجانبه اقتصادی میان ایران و کش��ورهای مذکور رخ دهد. به 
طوری که به گفته محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران، فعاالن 
بخش خصوصی دو کشور فنالند و لهستان در دیدارهای صورت گرفته 
یادداش��ت تفاهم و قراردادهایی به ارزش ی��ک میلیارد و 200 میلیون 
دالر امض��ا کردند که برخی از این اس��ناد در قالب تفاهم نامه و برخی 
نیز در قالب قرارداد است. همچنین بنا به گفته محمدرضا انصاری نائب 
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این س��فر، بخش خصوصی در حدود 
3 میلیارد دالر با س��ایر شرکت ها توافق کرده اند که البته بخشی از آن 

منوط به تبدیل تفاهم نامه های همکاری به قرارداد است. 
ب��ه عنوان یک جمع بندی در پایان این بخش باید گفت که س��فر 
وزیر امورخارجه ایران به 5 کش��ور حوزه اسکاندیناوی و شرق اروپا 
با اهداف و دستاوردهایی به انجام رسیده است. نخست، همانطور که 
پیش از این نیز عنوان ش��د، س��طح پایین روابط دوجانبه میان ایران و 
کشورهای شرقی و شمالی اروپا در دهه های گذشته سبب شده است 
تا محیط و بازارهای اقتصادی دوطرف برای فعاالن و سرمایه گذاران 
اقتصادی یکدیگر ناشناخته باش��د. از این رو می توان گفت، نخستین 
و زیربنایی ترین هدف این س��فرها از سوی دستگاه دیپلماسی کشور 
معرفی بازارها و فرصت های اقتصادی دو طرف به یکدیگر است که 
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به نظر می رسد به  واسطه نشست های فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
دو طرف، درک و ش��ناخت بهتری از ظرفیت های موجود همکاری 
فی مابین حاصل شده باش��د. دومین هدف مهم این سفرها را می توان 
تالش برای تقویت و بهبود بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست. 
ب��ه طوری که ظریف در بدو ورود خود به ورش��و ب��ر این امر صحه 
می گ��ذارد: »مهمتری��ن برنامه م��ا در حال حاضر حمای��ت از بخش 
خصوصی اس��ت. معتقدیم این بخش موتور اقتصاد کش��ور و روابط 
دوجانبه با دیگر کشورهاس��ت. در این س��فر هم با حضور نمایندگان 
بخ��ش خصوصی ایران این پیام را به کش��ورهایی ک��ه با آنها ارتباط 
وی��ژه داریم منتقل مي کنیم که براي توس��عه روابط، توجه ویژه ما به 
این حوزه بوده و به عنوان یک سیاس��ت اصولی ایران اس��ت«. توافق 
3 میلی��ارد دالری بخش خصوصی ب��ا طرف های مقابل به عنوان یک 

دستاورد قابل توجه، خود نشان از تمرکز جدی بر این هدف دارد.
عالوه بر این، در دیدارهای انجام گرفته، جدا از هدف گذاری برای 
تقویت بخش خصوصی و رایزنی برای امضای توافقنامه همکاری در 
زمینه های مختلف، تالش هایی نیز برای از میان بردن نگرانی شرکت ها 
و بانک های بزرگ اروپایی در زمینه همکاری و شراکت مالی با ایران 
در دوره پسابرجام انجام گرفت؛ بنگاه هایی که برخی از آنها در جریان 
تحریم های هس��ته ای علیه ایران به اته��ام دور زدن تحریم ها با جریمه 
س��نگینی تنبیه شده بودند. صرف نظر از نگرانی بانک ها و شرکت های 
غرب��ی در برق��راری ارتباط مجدد ب��ا ایران، یکی دیگ��ر از مهمترین 
مشکل های پیش روی همکاری خارجی و ارتباط های اقتصادی و مالی 
ایران با جهان، ممنوعیت انجام معامله از طریق دالر اس��ت که در این 

زمینه نیز گفتگوهایی برای چگونگی مرتفع کردن آن انجام گرفت.

نتیجه گیری
سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران نس��بت به اروپای شرقی و 
شمالی پس از سه دهه، شاهد نگاهی نو است که باید آن را به فال نیک 
گرفت و نس��بت به تکوین و تقویت آن اقدام کرد. سیاس��ت خارجی 
جمهوری اس��المی ایران در دوره کوتاه پس��ابرجام، از طریق گسترش 
کم س��ابقه روابط با حوزه های جغرافیایی جدید در اروپا، نشان داد که 
در تنظیم روابط خارجی خود، نه تنها در کل جهان به دنبال توازن سازی 
است، بلکه این توازن سازی را در درون اروپا نیز دنبال می کند و روابط 
ای��ران در دوره جدید تنش زدایی تنها منحصر ب��ه غرب اروپا نخواهد 
بود. عالوه بر این، توجه به کشورهای اروپای شرقی و شمالی و تمرکز 
بر توس��عه روابط اقتصادی با این کش��ورها به معنی فعال کردن بخش 

دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و نقش مهم 
آن در عمل به اقتصاد مقاومتی اس��ت. در واقع، 
جهت گیری دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره 
پس��ابرجام با توجه به تأکید بر اقتصاد مقاومتی، 
گس��ترش روابط اقتص��ادی با جه��ان خارج و 
توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در سطحی است 
که هم با س��رمایه گذاری های ص��ورت گرفته 
پایه های اقتصاد کش��ور مستحکم شود و هم در 
صورت انگیزه برای تحریم احتمالی مجدد در 
آینده، آسیب پذیری متقابل و دوجانبه به میزانی 
باش��د که نقش بازدارنده ای را ایفا نماید. از این 
رو، کشورهای شرقی و شمالی اروپا با توجه به 
مزیت های ذکر ش��ده در بخش دوم این نوشتار 
می تواند نقش مهمی در این جهت گیری داشته 

باشد.

نباید از این نکته غفلت کرد که در شرایط 
کنون��ی که همگرای��ی اروپا به  واس��طه بحران 
اقتصادی اخیر، بحران پناهجویان، رشد احزاب 
افراطی راس��ت گرا و تهدید تروریسم و مسئله 
خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا متزلزل ش��ده 
اس��ت، اعضای اتحادیه اروپا فرصت بیش��تری 
ب��رای بروز گرایش ه��ای ملی گرایان��ه یافته اند 
و سیاس��ت های ملی در قیاس با سیاس��ت های 
فراملی در چارچوب اتحادیه، بیش از گذش��ته 
فرصت ظهور یافته و فضا برای توسعه و تحکیم 
روابط دوجانبه بازتر اس��ت. در این چارچوب، 
جمهوری اسالمی ایران می تواند در نقش یکی 
از کش��ورهای هدف، در جهت توس��عه روابط 
اقتص��ادی خود با آنان گام ب��ردارد. از این رو، 
پیش��نهاد می ش��ود که عالوه بر گس��ترش این 
دیپلماسی اقتصادی به س��ایر کشورهای شرقی 
اروپ��ا، دامنه این تعامالت به حوزه جنوبی اروپا 

نیز کشیده شود.

گسترش روابط با اروپای شمالی و شرقی؛ 
عاملی توازن بخش


