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مقدمه

مذاکرات پیچیده و فرشده هسته ای ،با رسیدن به
ایستگاه آخر خرب از رشوع تغییرات مهمی می داد .با
توجه به آنچه در مواضع اعالمی دولت دیده میشود،
با حلوفصل پرونده هسته ای ،از دیدگاه دولت برخی از
تحریم های که بهواسطه برنامه ی هسته ای در طول
چندین سال در حال اعمال علیه ایران بود ،لغو شده
است .در این میان لغو تحریم ها به مثابه چراغ سبزی
به کشورهای اروپایی بود که به گفته مقامات کاخ سفید
در صورت تصمیم بر ادامه تحریم ،دیگر قصد همکاری
نداشتند .موضوعات مختلفی سبب رغبت اروپا برای از
رس گیری روابط با جمهوری اسالمی ایران شده بود.
بحران های منطقهای ،سبب تزلزل در ثبات بسیاری
از کشورهای منطقه شده و ایران بهعنوان جزیره ای
امن در منطقه میتوانست در روند ایجاد صلح و ثبات
در منطقه نقش فعالی ایفا کند؛ مخصوصا زمانیکه با
رشوع بحران پناهندگان ،کشورهای اروپایی بحران را
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter
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در مرزهای خود حس می کردند .بحران اوکراین و تیره
شدن روابط اروپا با روسیه بهعنوان اصلی ترین تأمین
کننده گاز کشورهای اتحادیه اروپا ،اهمیت ایران،
بهعنوان دومین کشور دارای ذخایر بزرگ گازی را برای
کشورهای اروپا بیشرت کرده است .بحران اقتصادی
و نیاز به یافنت بازارهای جدید به همراه نیاز به جذب
رسمایه ،ایران را که نیاز به نوآوری و به روزرسانی در
زیرساخت ها و رسمایهگذاری در بخش های مختلف
دارد ،بیش از پیش در نظر کشورهای اروپایی مهم جلوه
می داد .دالیل بسیاری سبب شد تا اتحادیه اروپا با آغاز
برجام ،درخواست ایران مبنی بر افزایش سطح روابط
اقتصادی و سیاسی را بسیار زود پاسخ دهد.اما با توجه
به روند روابط تا کنون ،به نظر میرسد اتحادیه اروپا این
افزایش سطح تعامالت را در راستای سود اقتصادی و
اهداف سیاسی خود پیش برده و به نوعی دیگر گونه
ای از تعامل برد-باخت را در روابط با دولت یازدهم در
دستور کار خود قرار داده است.

اندیشکدهراهربدیتبیین

برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter
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روابطی پر فراز و نشیب

روابط ایران و اروپا همواره شاهد حرکتی سینوسی
و نامتعادل بوده است .گرچه روابط بین این دو تا
پیش از پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357در
سطح قابلقبول و باالیی در حوزه اقتصادی و سیاسی
دنبال میشد ،اما با پیروزی انقالب اسالمی ،اروپایی
که پرچمدار سکوالریسم بود ،در روابط خود با ایران
تجدیدنظر کرد .تا پیش از انقالب نیز همگرایی اروپا
و ایران به دلیل نقش پهلوی در تامین اهداف غرب به
رهربی آمریکا از روند روبه رشدی برخوردار بود .با پایان
جنگ تحمیلی فصل جدیدی در روابط به وجود آمد.
در این دوران شاهد گسرتش روابط اقتصادی هستیم
تا جاییکه کشورهای اتحادیه بین سالهای  1372تا
 ،1375با اعطای وام 18میلیارد دالری به ایران موافقت
میکنند .ترور چند نفر از اپوزیسیون ایرانی در رستوران
میکونوس در سال ،71اتفاقی بود که روابط ایران و اروپا
را با چالش جدی مواجه کرد .صدور رأی دادگاه و مجرم
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter
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دانسنت ایران در این پرونده ،روابط را در فروردین  76به
پایینترین سطح ممکن رساند .با روی کار آمدن دولت
اصالحات در سال  ،76دور تازهای از روابط آغاز شد.

نزدیکی شعارهای اصالحات با ارزشهای غربی و
اشرتاکات این دو در طرح مفاهیمی ازجمله حقوق برش،
آزادی ،دموکراسی و  ...باعث اعتماد دولتمردان غربی
به این جریان و افزایش سطح همکاریها شد با وقوع
حادثه 11سپتامرب ،وزرای امور خارجه اروپا طی بیانیهای
سیاست خارجی جدیدی منبعث از حوادث  11سپتامرب
را اعالم نمودند و هرگونه معاهده و روابط با ایران را به
پیرشفت حقوق برش و بحث سالحهای کشتارجمعی
مرتبطکردند.
با رشوع بحث هستهای ،روند منفی پیگیری شد
و گفتگوهای طوالنیمدت بین این دو نیز نتوانست
پاسخگوی اختالفات باشد .در دوران دولتهای نهم
و دهم نیز شاهد اتفاق مثبت چشمگیری در رابطه
ایران و اروپا نبودیم و برخی حوادث ازجمله تسخیر

برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter
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سفارت انگلیس نیز بر روند منفی روابط افزود .با آغاز
بکار دولت یازدهم ،گفتگوهای هستهای بهطور ویژه
و سیاستهای جدیدی پیگیری شد .گفتگوهای
هستهای بهانهای بود برای تغییر در سیاست خارجی
طرفهای درگیر تا بهانههای موجود برای اختالف را
از طریق مذاکره حلوفصل کنند .با پایان موفقیتآمیز
مذاکرات و رسیدن به نتیجهی مطلوب از دیدگاه دولت
یازدهم و اتحادیه اروپا ،فصل جدیدی از روابط آغاز شد.
فصل نو ،به روایت مسئولین

محمدجواد ظریف در کنفرانس خربی خود با فدریکا
موگرینی در مردادماه امسال بیان کرد« :امروز تصمیم
گرفتیم دور جدیدی از گفتوگو را بین ایران و اتحادیه
اروپا رشوع کنیم و بر اساس روشی که اتحادیه اروپا
دارد به آن گفتوگوهای سطح باال نام مینهیم .این
گفتوگوها در آیندهای نزدیک در سطح معاونین وزارت
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter
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خارجه و معاون موگرینی رشوع میشود و بهتدریج در
سطح وزرا ادامه مییابد .موضوعات مختلفی در این
گفتوگوها مدنظر است که موضوعات همکاری دو
طرف محسوب میشود .این موضوعات شامل انرژی،
حملونقل ،محیطزیست ،حقوق برش و سایر حوزههای
همکاریاست»1.
این سخنان وزیر امور خارجه را میتوان راهربد
اصلی دولت یازدهم در آغاز فصل جدیدی از روابط با
اروپا دانست .راهربدی که از آن با عنوان گفتگوهای
سطح باال نام برده میشود .در این راهربد موضوعات
اقتصادی ،انرژی ،حملونقل ،محیطزیست و حقوق
برش در اولویت قرارگرفتهاند که انتظار میرود این
همکاریهادردیگرحوزههایسیاسیواقتصادیدیگر
نیز ادامه داشته باشد.

1 . http://www.rajanews.com/news/234143
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter

اندیشکده راهربدی تبیین | مجموعه مقاالت  -فروردین ماه 8/ 1395

ظریفهمچنینبهمنماهامسال،دربروکسلنیزبه
ترشیحابعادبیشرتیازفصلنوینهمکاریهاپرداخت:
«درواقع یک همکاری همهجانبه بین ایران و اتحادیه
اروپا در حوزههای مختلف موردعالقه دو طرف رشوع
خواهدشد»2.

مجید تخت روانچی عضو ارشد گروه مذاکرهکننده
ایران نیز با اشاره به این گفتگوها افزوده است:
«قرار است در این مذاکرات که هر  ۶ماه یکبار در
تهران و بروکسل انجام میشود ،موضوعات متنوعی
درزمینه روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا ازجمله
درزمینه انرژی ،تجارت ،همکاریهای مالی و بانکی،
محیطزیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته
شود»3.
بعدازاین گفتگوها ،شاهد افزایش سفر نمایندگان
اتحادیه به ایران بودیم.
2 .http://yon.ir/c8do
3 . http://www.rajanews.com/news/234143
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter

 /9مواضع اعالمی دولت یازدهم در رابطه با اتحادیه اروپا

در همین حال بود که فدریکا موگرینی ،نماینده عالی
اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی با اشاره
به دور جدید همکاریها با ایران اظهار داشت« :همه
کشورهای اروپایی آماده تحکیم و گسرتش روابط با
جمهوریاسالمیایرانهستند».4

هلگااشمیدمعاونمسئولسیاستخارجیاتحادیه
اروپا نیز اظهار داشت« :اکنون فرصت مناسبی ایجاد
شده است تا در زمینه گسرتش و توسعه همکاریهای
دوجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا
صحبتکنیم»5.
در حال حارض شاهد اظهارات مشابهی از جانب
مسئوالن ایرانی هستیم .روحانی در سفر خود به فرانسه
و در فرودگاه پاریس بیان داشت« :فصل تازهای در
روابط ایران و اتحادیه اروپا آغازشده است»6.
4 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/08/902109
5 . http://www.isna.ir/fa/news/94112012744
6 . http://aftabnews.ir/fa/news/345266
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:
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سفر ریاستجمهور به ایتالیا و فرانسه و دیدار با
مقامات این کشور در راستای همین فصل جدید
روابط قابلبررسی است .روحانی در این سفر و در
دیدار با رسجیو ماتارال رئیسجمهور ایتالیا بار دیگر بر
راهربدهای فصل جدید روابط با اروپا تأکید کرد« .برای
جمهوری اسالمی ایران ارتقای روابط با اروپا بهویژه
ایتالیا از اهمیت بسزایی برخوردار است و در فضای
جدید ایجادشده باید سطح این روابط هر چه بیشرت
گسرتش یابد  ...بدون همکاریهای جامع و جدی
نمیتوان تروریسم را ریشهکن کرد و بدون شک اگر
خاورمیانه بیثبات شود ،آثار خسارتبار آن به اروپا هم
میرسد »7.این سخنان نشاندهندهی تأکید روحانی بر
محورهای بیانشده در راهربد فصل جدید روابط است.
«رسجیوماتارال»رییسجمهوریایتالیانیزبابیاننکاتی
ابراز داشت« :ایتالیا مصمم است زمینههای دوستی و
همکاری خود را با جمهوری اسالمی ایران مستحکم
7 . http://www.isna.ir/fa/news/94110503058
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:
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کرده و همکاریهای پایداری با تهران برقرار سازد ...
بیتردید رشایط جدید به ایران این امکان را میدهد که
نقش اصلی و ثباتآفرین خود را در منطقه هر چه بیشرت
و بهرت ایفا کند ».8این سفر توجه بسیاری از رسانههای
جهان را به خود معطوف کرد به شکلی که بسیاری از
آنها به بررسی ابعاد و تحلیل این سفر پرداختند.
روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه در یادداشتی با
اشاره به سفر دکرت حسن روحانی رییسجمهور ایران به
ایتالیا و فرانسه ،نوشت« :غرب حسن روحانی را فردی
معتدل و یکی از افراد خوب میداند .»9پایگاه خربی
و تحلیلی پولیتیکو نیز ضمن مطلبی به این اشاره کرد
که اکنون کشورهای اروپایی برای دسرتسی به بازار
بالقوه ایران در رقابت هستند .خربگزاری رویرتز نیز طی
مطلبی یکی از اهداف سفر روحانی را محکم کردن
مواضع ایران بهعنوان قدرت منطقهای و کلید حل
8 . http://www.isna.ir/fa/news/94110503058
9 . http://www.irna.ir/fa/News/81935642/
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:
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بحران طوالنیمدت سوریه دانست .خربگزاری فرانسه
نیز با انتشار گزارشی عنوان کرد که دکرت روحانی گفته
است که وی با پیام «گشایش تجاری» به دنبال توافق
هستهای تهران با غرب به اروپا آمده است.

آنچهمطرحشدتاکنونراهربددولتیازدهمدرفصل
جدید روابط را بهخوبی نشان میدهد؛ اما درعینحال
هنوز اعتماد کامل بین رسان کشور به اتحادیه اروپا
ال عقالنی و منطقی
وجود ندارد .این عدم اعتماد نیز کام ً
است چراکه اروپا نشان داده است در صورت اقتضای
منافع ،طرف منفعت بیشرت را میگیرد و تاکنون بارها
به اقداماتی علیه مردم ایران روی آورده است .به این
دلیل بهرت است دولت جانب احتیاط در عقد قراردادها و
معاهدات سیاسی را رعایت کند .مقام معظم رهربی نیز
با در دیدار با هاینس فیرش ،با اشاره به اظهارت مقامات
اروپایی برای آغاز دوران جدیدی از روابط خاطرنشان
کردند« :تاکنون صحبتهایی از طرف دولتهایی
اروپایی مطرحشده است ،اما باید منتظر آثار عملی این
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:
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اظهاراتبود».10
موضوعات همکاری ،راهربد دولت در فصل جدید
روابط

همانطور که اشاره شد ،طبق اظهارات مقامات
رسمی ،فصل جدید روابط با رشوع همکاری در برخی
حوزهها کلید خواهد خورد .قرار است دو طرف در این
حوزهها به فصل مشرتک خواستهها پرداخته و زمینه
همکاریبراینیلبهاهدافمشرتکرافراهمآورند.این
حوزهها را میتوان بهطورکلی در سه بخش تقسیمبندی
کرد :الف) حوزه اقتصادی،ب) حوزه سیاسی -امنیتی
و ج) حوزه همکاریهای عمومی .در ادامه به توضیح
بیشرتی در خصوص موضوعات همکاری در فصل
جدید همکاری میان ایران و اروپا خواهیم پرداخت.
10 . http://www.leader.ir/fa/content/13571
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الف) همکاریهای اقتصادی

شاید بتوان اقتصاد را بحث اصلی دوران جدید
همکاری با اروپا دانست .از اظهارات مسئوالن دولتی
اینطوربهدستمیآیدکهدولتدرتالشاستتاتعامل
با غرب را به راهربد دولت یازدهم تبدیل کند .اظهارات
محمدنهاوندیان،رئیسدفرتریاستجمهوری،گواهی
بر این ادعا است« :اگر شما در بحث رقابتپذیری در
اقتصاد تعامل برد -برد را تعریف کنید دیگرکسی به شما
پشت پا نمیزند .اقتصاد مقاومتی اقتصادی تحریم
ناپذیر است یعنی باید مسیر رسمایهگذاری خارجی را
آنچنان هموار کنیم که همانقدر که ما رشد اقتصادی
کشورمان را میخواهیم کشورهای دیگر هم خواهان
رشداقتصادیماباشندوباتحریماقتصادکشورمخالفت
کنند.»11

11 . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940614000596
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وی همچنین در گفتگوی ویژه خربی با اشاره به
قراردادهای اقتصادی اخیر افزوده بود« :این قراردادها
به تولید ملی ما کمک ،برنامه توسعهای ما را تأمین
میکند و در آینده قطع روابط اقتصادی را از آنها
(کشورهای اروپایی) سلب مینمایند .»12محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران نیز در دیدار با رییس
مجلساسلونیدرتهرانبراهمیتاینروابطاقتصادی
تأکید کرده و افزوده بود« :فرصت بزرگی برای همکاری
ایران و اتحادیه اروپا در زمینههای مختلف اقتصادی
وجوددارد.»13ویهمچنیندرحاشیهبرگزاریکنفرانس
امنیتی مونیخ با اشاره به توافق هستهای و فرصتها و
چالشهای فراروی آن گفت« :تمامی زیرساختها در
ایرانآمادهبهکارگیریبرایسامانبخشیدنبههمکاری
بلندمدت با کشورهای مختلف دنیا و اروپا است.»14
12 . http://www.mehrnews.com/news/3037789
13 . http://www.irna.ir/fa/News/81159151
14 .http://www.mfa.gov.ir/index.
aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1
&pageid=176&newsview=379839
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اقتصاد ایران ،نیاز به رسمایهگذاری و جذب رسمایه
در بلندمدت داشته و از دیدگاه دولت توافق هستهای
شاید بتواند زمینه مساعدی را برای این مهم فراهم
آورد .با این توافق و نتیجه آن در رفع برخی تحریمها،
کشورهای اروپایی هماکنون میتوانند بازار پرسود ایران
را در دسرتس خود داشته باشند .ایران نیز با توجه به
آسیبهای چندین دهه تحریم ،روی خوشی به ورود
کشورهای عضو اتحادیه به بازار خود نشان میدهد؛
اما کشورهای عضو اتحادیه نیز از این رهگذر درصدد
دستیابی به سود رسشار بازار بکر و ظرفیتهای اقتصاد
ایران هستند .در جریان بحران اقتصادی و رکود ناشی از
آن ،ایران میتواند به محل خوبی برای ارائه محصوالت
غربی و کسب درآمد تبدیل شود.

فصل اختالف دولت ایران و کشورهای غربی نیز در
همینمرصفگراییبودهودولتیازدهمتلویحاًخواستار
رسمایهگذاری و مشارکت هرچه بیشرت کشورهای
اروپایی هستند .اظهارنظر ظریف در حاشیه کنفرانس
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امنیتی مونیخ را در همین راستا میتوان ارزیابی کرد؛ در
این کنفرانس وی با ترصیح بر این موضوع که ایران در
تنظیمروابطنوینتجاریصنعتیواقتصادیخودبااروپا
بازار مرصف نخواهد بود عنوان نمود کلیه زیرساختها
آماده بهکارگیری برای سامان بخشیدن به همکاری
بلندمدتمیباشد 15.اظهاراتمقاماتغربینیزنشاناز
آن دارد که آنها نیز این دغدغه مسئولین ایرانی را درک
کردهاند یا حداقل اینطور وانمود میکنند که در راستای
همان طرح حرکت خواهند کرد .مارتني شولتس ،رئيس
مجلس اتحاديه اروپا نیز بابیان اینکه سه موضوع برای
فعالیت در ایران مورد تأکید قرار دارد ،گفت«:این موارد
امکانانتقالتکنولوژی،همکاریهایمشرتکدرانجام
کارهای فنی و توسعه زیربنایی و استفاده از فرصتهای
جغرافیایی ایران برای رسمایهگذاری است .»16وی
همچنین در ادامه جلسات با مقامات ایرانی افزود:
15 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/23/999125
16 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/16/909568
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«هدف من از این سفر فراهم آوردن چارچوبی امن
برای مستحکمتر کردن زیربنای روابط پایدار اقتصادی
است»17.
حوزه انرژی

پس از وقوع بحران در روابط اروپا-روسیه در پی تنش
در موضوع اوکراین ،اروپا به دنبال جایگزینی برای تأمین
نیاز کشورهای این حوزه به انرژی است .در همین راستا
ایران بهعنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی
در جهان ،گزینه مناسبی برای این مهم بشمار میآید.
دولت یازدهم نیز درصدد است با استفاده از این فرصت
بازار جدیدی را در اروپا برای خود فراهم کرده و مقادیر
بیشرتی از گاز طبیعی را در کشورهای این حوزه عرضه
کند .به گزارش روزنامه والاسرتیت ژورنال ،کمیسیون
اروپا که شدیداً در پی کاهش وابستگی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا به منابع انرژی روسیه است ،چشم
17 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/16/909568
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به واردات گاز از ایران دارد .در این حوزه میتوان به
اظهارات«میگلآریاسکانته»کمیسیونراتحادیهاروپا
اشاره کرد که بیان داشته :ازجمله حوزههای موردنظر
برایهمکاریباایران،میتوانبهتمامیحوزههایامور
انرژی ازجمله هستهای ،نفت ،گاز و انرژیهای تجدید
پذیر اشاره کرد .وی همچنین به اقدامات اتحادیه اروپا
برای جایگزین کردن گاز کشوری دیگر بهجای گاز
18
روسیه برای جنوب اروپا اشاره کرد.
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در
دیدار با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نیاز
اروپا به استفاده از انرژیهای مختلف ،گفت :اتحادیه
اروپا عالقهمند به استفاده از منابع انرژی ایران بهویژه
گاز طبیعی است 19.عزیز اله رمضانی مدیر امور بینامللل
رشکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه برنامه صادرات گاز
ایران رصفاً نباید به کشورهای همسایه و منطقه محدود
18 . http://www.irna.ir/fa/News/81924242
19 . http://www.shana.ir/fa/newsagency/254867
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شود ،ترصیح کرد :بر این اساس باید صادرات گاز به
کشورهای دوردست بهویژه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا هم در دستور کار قرار بگیرد 20.حوزه صادرات نفت
نیز از دیگر حوزههایی است که موردتوجه کشورهای
اروپاییقرارگرفتهاست.

در این راستا وزارت نفت اعالم کرده که دستور
افزایش تولید  ۵۰۰هزار بشکهای نفت برای دوره بعد از
21
تحریمها صادر شده است.
پیرت سند ،تحلیلگر کشتیرانی بیمکو نیز اظهار
ال مجدداً به
داشت« :مشرتیان سابق ایران احتما ً
فهرست مشرتیان نفت این کشور اضافه خواهند شد...
ایتالیا ،اسپانیا و یونان مشرتیان مهم اروپایی نفت ایران
در سال  2011بودند»22.

20 . http://www.ireconomy.ir/fa/page/23001
21 . http://www.jamaran.ir/fa/n120963
22 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/25/971550
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رشکتهایانیایتالیا،رپسولاسپانیاوتوتالفرانسه
برخی از رشکتهایی بودند که بزرگترین هیئتها را
به کنفرانس ماه نوامرب در تهران فرستادند .در همین
راستا زنگنه در حاشیه اجالس شصت و چهارم اوپک
در وین تأکید کرد« :ما سیگنالهای مثبتی را از سوی
رشکتهای نفتی بیناملللی و دولتهای آنها برای
آغاز مذاکره با ایران داشتهایم »23.معظمی ،معاون
وزیر نفت ،نیز از تمایل رشکتهای نفتی بیناملللی برای
مذاکره با ایران خرب داده و میگوید«:پس از برنامه
اقدام مشرتک ژنو ،مذاکراتی به درخواست رشکتهای
نفتیمعترببیناملللیکهخواهانرسمایهگذاریدرایران
هستندانجامشدهاست»24.
حملونقل

ازجمله همکاریهای بخش اقتصاد میتوان از
همکاری در حوزه حملونقل نام برد .در این بخش
23 . http://www.irna.ir/fa/News/81012357
24 . http://www.irna.ir/fa/News/81012357
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دولتیازدهمبیشرتبهدنبالاستفادهازتکنولوژیومنابع
مالی کشورهای غربی در جهت بهروزرسانی و نوسازی
و همچنین رسمایهگذاری در بخش حملونقل کشور
است .در همین راستا میتوان به سخنان آخوندی در
دیدار با «یان مالدک» وزیر صنعت و تجارت جمهوری
اشاره کرد که در این دیدار اشارهکرده بود« :ایران
برای انجام پروژههای گسرتده زیربنایی حملونقل در
حوزههایجادهای،دریایی،فرودگاهیوریلیازرسمایه
گذریخارجیاستقبالمیکند»25.
وی همچنین در دیداری که با کریستین ینسن وزیر
امور خارجه دانمارک داشت ،افزوده بود« :ما تالش
داریم روابط جدیدی را با دنیا بنا نهیم؛  ...در زمینه
همکاری دو کشور در بخش حملونقل دریایی نیز
فرصتهای زیادی در خصوص واگذاری پروژههای
توسعه بندرها ایران وجود دارد . ...دولت تالش دارد
تا از وضعیت پیمانکاری فاصله بگیرد و به دنبال ایجاد
25 . http://www.irna.ir/fa/News/81927912/
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter

 /23مواضع اعالمی دولت یازدهم در رابطه با اتحادیه اروپا

تسهیالت بیشرت برای رسمایهگذاریهای سودآور در
حوزههایزیربناییحملونقلاست»26.
تعامالتبانکی

حوزه همکاری دیگری که در روابط جدید ایران و
اروپا تعریفشده ،تعامالت پولی و بانکی است .پس
از رشوع تحریمهای جدید به بهانه برنامه هستهای،
تحریم پولی بانکی ایران توسط کشورهای اروپایی
ازجمله سنگینترین تحریمها بود .دولت یازدهم با علم
به اهمیت این موضوع به دنبال ایجاد اعتبار در مراکز
رسمایهگذاری کشورهای اروپایی و ایجاد اعتماد در
رسمایهگذارانورشکتهایخارجیبرایرسمایهگذاری
در ایران است .ایجاد اعتماد دوباره برای بازگشت به بازار
ایران را میتوان بهعنوان هدف دولت در این بخش
عنوان کرد .آخوندی در همین راستا در دیدار با وزیر امور
خارجهدانمارکگفت:
26 . http://www.irna.ir/fa/News/81910004/
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موقعیت خوبی در دانمارک در بخش بانکهای
مشاورهاییاسیستمهایمشاورهبانکیاینکشوررساغ
دارم؛ اگر شما قصد رسمایهگذاری در ایران داشته باشید
پروژهها و بازار خوبی در کشورمان وجود دارد؛ با توجه
به همکاری سیستمهای بانکی دو کشور ،این پروژهها
رسیعاً واگذار میشود؛ رفع تحریمها نیز به این بازار
27
کمک خواهد کرد.
ولی اله سیف در همایش تخصصی فاینانس یورو
در فرانکفورت آملان نیز در سخرنانی خود بیان داشته
بود :در حال حارض ما انتظار داریم روابطی درازمدت و
پیرشو با رشکای بانکی جهانی خود داشته باشیم .اعتقاد
عمیق داریم که رصف تعامالت کوتاهمدت بین ایران
و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت .داشنت
چشماندازی درازمدت عنرصی حیاتی در رسمایهگذاری
27 . http://www.irna.ir/fa/News/81910004/
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دربخشبانکیایرانخواهدبود28.سخنانمارتینشولتز
رئیس مجلس اتحادیه اروپا نیز در راستای همکاری در
این حوزه است :برای انجام کارهای پایدار و قابلاتکا
نیازمند ارتباط بانکی و مالی بین ایران و بخشهای
پولی و بانکی بیناملللی هستیم و در نظر داریم که به
راهکاری جامع و بادوام برای رسیدن به تحقق اهداف
ومواضعطرفینبرسیم 29.دربحثسوئیفتنیزولیالله
سیف رئیسکل بانک مرکزی نیز درباره اتصال دوباره
شبکه بانکی به سامانه بیناملللی سوئیفت با اشاره به
سوئیفتبهعنوانیکیازابزارهایبرقراریارتباطگفت:
«سوئیفت بهزودی میتواند عملیاتش را رشوع کند و ما
میتوانیم از این ابزار برای ارتقای نظام بانکی استفاده
کنیم»30.

28 . http://www.cbi.ir/showitem/13922
29 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/16/909568
30 . http://www.irinn.ir/news/115460
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ب)همکاریسیاسی-امنیتی

از دیگر موضوعات مهم مورد همکاری میتوان به
بحثمبارزهباتروریسماشارهکرد.ظهورگروهتروریستی
داعشدرمنطقه،تاکمیپیشتنهامعضلیبرایمنطقه
غرب آسیا بهحساب میآمد ،اما با گسرتش درگیریها
در سوریه و کشیده شدن بحران پناهندگان به اروپا و
همچنینعملیاتتروریستیدرچندینپایتختاروپایی
ازجمله پاریس ،زنگ خطر برای اتحادیه اروپا نیز به صدا
درآمد.

از اظهارنظرهای مقامات غربی واضح است که
آنها معتقدند حل بحرانهای منطقه بدون حضور
ایران امری محال است .همانطور که نخستوزیر
یونان پس از امضای یادداشت تفاهم در نشست خربی
مشرتک با معاون رئیسجمهور به آن اشارهکرده است:
«نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه بسیار حائز
اهمیت است و میتواند عامل ثبات در منطقهای بی
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ثابتباشدونقشآفرینیکند».31

فرانک والرت اشتان مایر ،وزیر خارجه آملان نیز تأکید
کرده بود که حل بحرانهای منطقهای بدون مشارکت
ایران امکانپذیر نیست .32استفان دی میستورا نماینده
ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه نیز در گفتوگو
با والاسرتیت ژورنال تأکید کرد که بحران سوریه بدون
کمکایرانپایاننمیپذیرد.33

از همین رو کشورهای اروپایی به دنبال همکاری با
ایران در این حوزه هستند .فصل مشرتک همکاریهای
سیاسی امنیتی با ایران از مقابله با گسرتش و نفوذ
افراطیگری رشوع خواهد شد .به نظر میرسد شعار
دولت در این حوزه تحقق امنیت برای همه بازیگران
میباشد.

31 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/19/995126
32 . http://www.irna.ir/fa/News/81758663/
33 . http://www.irna.ir/fa/News/81758663/
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ظریف در سخرنانی در مرکز مطالعات سیاسی
وزارت امور خارجه بلژیک تأکید کرد که «نمیتوان
درصورتیکه دیگران امنیت نداشته باشند انتظار داشته
باشید که شما امنیت داشته باشید .»34وی همچنین
بیان داشت که« :اگر میخواهیم به مسئله داعش و
تروریسم خشونتآمیز بپردازیم باید مسائل را بازتعریف
کنیم و بیش از هر چیز دیگری ما نیازمند یکراه حل
جهانی برای متوقف کردن نفرت هستیم نمیتوانیم
تنها یکراه حل نظامی یا سیاسی داشته باشیم بلکه باید
یکراه حل جامع جهانی باشد.»35
در همین راستا ،کشور سوریه به اولین زمینه
همکاریایرانواروپاتبدیلشدهاست.هلگااشمیتنیز
در دیدار با کاظم جاللی بیان کرد« :ما در اتحادیه اروپا
معتقدیم جمهوری اسالمی ایران در تمامی مذاکرات
مربوط به حل بحران سوریه باید حضورداشته باشد»36.
34 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/26/1002178
35 . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/26/1002178
36 . http://www.isna.ir/fa/news/94112012744
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وی همچنین افزود« :کشورهای اروپایی به دنبال آن
هستند تا پس از حل مشکالت در منطقه بهویژه سوریه
کمکهای بزرگی را به این کشور بنمایند که رسیدن به
اینراهکارهانیازمندگسرتشهمکاریهایباجمهوری
اسالمی ایران است »37.در همین راستا ظریف نیز
در کنفرانس خربی مشرتک با فدریکا موگرینی در
بروکسل افزود« :ما برای رسیدن به راهحل سیاسی در
سوریه و یمن با اتحادیه اروپا گفتگو و مشورت خواهیم
داشت»38.

حسن روحانی نیز در دیدار «آلکسیس چیپراس»
نخستوزیر یونان ،با اشاره به معضل تروریسم در
جهان ،رضورت همکاری بیشرت میان ایران و اتحادیه
اروپا را مورد تأکید قرارداد و گفت :مبارزه با تروریسم
39
نیازمند یک اراده جدی در عرصه جهانی است.
37 . http://www.isna.ir/fa/news/94112012744
38 . http://jamejamonline.ir/online/2283818580086126557
39 . http://www.yjc.ir/fa/news/5492572
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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دیدار
رییس مجلس اسلوونی در تهران با اشاره به گسرتش
افراطگرایی در غرب آسیا ،آن را موضوع مهمی برای
اتحادیه اروپا دانست« 40.ماتئو رنزی» نخستوزیر
ایتالیا نیز در دیدار با حسن روحانی ،تأکید کرد« :ما باید
همگی باهم ،با حضور ایران در میز مذاکرات درصحنه
بیناملللی،باتروریسممقابلهکنیم»41.ماحصلاین نوع
عملکرد را میتوان در اظهارات اخیر ظریف در بروکسل
مشاهدهکرد.

وی با اشاره به موضوع سوریه و رضورت ایجاد یک
جبهه هماهنگ برای مبارزه با داعش و سایر گروههای
افراطی،تأکیدکرد«:مادرجلسهمونیختوانستیمدرباره
رضورت آتشبس همهجانبه و توقف عملیات از سوی
همه طرفها و کمکرسانی انسانی به یک تفاهم
برسیم»42.
40 . http://www.irna.ir/fa/News/81159151
41 . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941106000084
42 .http://www.mfa.gov.ir/index.
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ج) همکاری در حوزههای عمومی

این حوزه شامل همکاریها در حوزه محیطزیست،
مبارزه با مواد مخدر ،مهاجرت و حقوق برش میشود.
طزیست
محی 

در این حوزه نیز ،شاهد شکلگیری همکاریها
با برخی کشورهای اروپایی هستیم .در همین راستا
معصومهابتکار،رئیسسازمانمحیطزیست،دریاسوج
بیانداشت:باتعاملوگشایشیکهباکشورهایایتالیا،
فرانسه ،نروژ و لهستان و سایر کشورها برقرار میشود
بخش عمدهای از چالشهای زیستمحیطی نیز حل
خواهدشد.ویهمچنینخاطرنشانکرد:همکاریاین
چهار کشور اروپایی در زمینه دسرتسی به فناوریهای
پیرشفته بهویژه در حوزه بهینهسازی مرصف انرژی و آب،
تصفیه هوا ،روشها و طرحهای نوین آبیاری کشاورزی
aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1
&pageid=176&newsview=380071
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و گلخانهای خواهد بود.

43

مبارزه با مواد مخدر

مبارزهباقاچاقموادمخدرازمبدأافغانستانبهمقصد
کشورهای اروپایی ،همواره یکی از دالیل نزدیکی برخی
کشورهای اروپایی به جمهوری اسالمی ایران بوده
است .گرچه تا پیش از تصویب برجام ،موانع زیادی بر
رس راه همکاریهای گسرتده در این حوزه وجود داشت،
امابابرداشتهشدنتحریمها،کشورهایاروپاییمایلاند
تا در این زمینه همکاری مؤثرتری را با جمهوری اسالمی
ایران آغاز کنند .در همین راستا ،وزیر كشور بیان داشته
است«:جمهوریاسالمیایرانآمادگیخودرابهمنظور
برگزاری اولین نشست مقامات ارشد مبارزه با موادمخدر
 ٣١كشور واقع در مسیر قاچاق مواد مخدر از مبدأ
افغانستان و از مسیر ایران به مقصد كشورهای اروپای
جنوبرشقی ،اروپای مركزی و اروپای غربی (موسوم
به مسیر بالكان) با دو محور مبارزه با پولشوئی و اجرای
43 . http://www.irna.ir/fa/News/81706494/
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طرحهای مشرتككنرتل دلیوری اعالم کرده است».44
رحمانی فضلی همچنین در دیدار با همتای اتریشی
خود با ترشیح اقدامات جمهوری اسالمی ایران در زمینه
مبارزه با مواد مخدر پرداخته و گفته است« :جلوگیری
ازترانزیت بخش مهمی از محمولههای مواد مخدر با
منشأ تولید در افغانستان به مقصد اروپا و كشف ساالنه
حدود  ٥٠٠تنانواع مخدر ازجمله اقدامات جمهوری
اسالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر بوده است »45.در
اظهارنظریدیگرنیزیانوشلواندوفسکی،رییسهیئت
روابط با ایران در پارملان اروپایی در دیدار با محمدجواد
ظریف بر همکاری در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر
46
تأکیدکرد.

44 . http://www.mehrnews.com/news/3000915
45 . http://www.mehrnews.com/news/3000915
46 . http://www.mfa.gov.ir/index.
aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=176&newsview= 380121
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مهاجرت

تأثیرات جنگ سوریه از ابتدای وقوع بحران در این
کشور بهوضوح در منطقه غرب آسیا نمایان شد؛ اما موج
این بحران با تازگی و بعد از گذشت بیش از  4سال به
مرزهایاروپارسیدهاست.بحرانپناهندگان،مسئلهای
است که اروپا را درگیر چالشهای جدی امنیتی و حقوق
برشی کرده است .به اعتقاد برخی کارشناسان ،ظاهراً
کشورهای غربی بعد از حادث شدن پدیده مهاجرت و
آوارگی جمعی عظیمی از مردم سوریه به سمت مرزهای
اروپا متوجه عمق فاجعه در سوریه شدهاند 47.از طرفی بر
مبنای اصول اخالقی رایج در بین کشورهای اتحادیه،
باید به پناهندگان جنگ سوریه باید بها دادهشده و نادیده
گرفته نشوند و از طرفی دیگر بحران امنیتی و اقتصادی
ناشی از ورود پناهندگان این کشورها را در تنگنای شدید
قرار داده است.
47 . http://www.irna.ir/fa/News/81758663/
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ازاینرو کشورهای اروپایی پس از وقوع بحران
پناهندگان به دنبال راهکاری برای توقف سیل مهاجرت
به اروپا و بازگرداندن جمعیت آواره به کشور خود هستند.
ازاینروایرانکهسالهادرمیزبانپناهندگانمختلفیاز
کشورهای منطقه بوده است با در اختیار داشنت تجارب
مختلف در این حوزه و نقش تأثیرگذار در منطقه میتواند
در حلوفصل این بحران همکاری کند .در همین راستا
ظریف در دیدار با یانوش لواندوفسکی ،رییس هیئت
روابط با ایران در پارملان اروپایی در بروکسل با اشاره به
موضوع مهاجرت بهعنوان یکی از موضوعات مشرتک
بین ایران و اروپا گفت« :ایران میزبان حدود  3میلیون
افغانی است .ایران و اروپا میتوانند همکاری خوبی در
اینزمینهداشتهباشند»48.

48 . http://www.mfa.gov.ir/index.
aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=176&newsview= 380121
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وی همچنین در کنفرانس خربی مشرتک با فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
بروکسلبیانداشتکه«:مادرزمینهمهاجرتمیتوانیم
همکاری خوبی با اتحادیه اروپا داشته باشیم »49.خوزه
مانوئل گارسیا مارگالو وزیر خارجه اسپانیا نیز در نشست
خربی مشرتک با محمدجواد ظریف با اشاره به مسئله
موج پناهندگان در اروپا گفت« :یکی از اهداف سفرم به
تهران عالوه بر گسرتش روابط دوجانبه و بررسی مسائل
منطقهای بحران مهاجرت است که تبدیل به چالشی
جدی برای اروپا شده است»50.
حقوقبرش

بااینکه دامنه همکاریها در حوزههای مختلف پس
از اجرای برجام ،افزایش چشمگیری داشته ،اما حقوق
برشهمچنانیکیازمباحثبحثبرانگیزدرروابطایران
و اتحادیه اروپا است .به نظر میرسد همکاریهای
49 . http://jamejamonline.ir/online/2283818580086126557
50 . http://www.mizanonline.ir/fa/news/74294
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سطح باال هنوز این حوزه را شامل نمیشود و همچنان
مباحث حقوق برشی در ذیل گفتگوهای انتقادی
قابلبررسیاست.براساسمصوبهکمیتهروابطخارجی
پارملان اروپا ،در کنار توافق هستهای ،موضوعات
دیگری شامل حقوق برش و امنیت منطقه باید بین ایران
و اتحادیه اروپا مورد گفتوگو قرار گیرند .51ظریف نیز
چندی پیش در یک نشست در محل پارملان انگلیس
گفت :هیچ كشوری در بحث حقوق برش نمیتواند
مدعی باشد كه كامل است و هیچ نقصی ندارد.52

51 . http://www.yjc.ir/fa/news/4791064
52 . http://www.seratnews.ir/fa/news/284897
برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید:

@Tabyincenter

اندیشکده راهربدی تبیین | مجموعه مقاالت  -فروردین ماه 38/ 1395

سخنپایانی

با توجه به آنچه بیان شد ،به نظر میرسد دولت
یازدهم در حوزه اقتصاد ،در پی همکاری هرچه بیشرت
با کشورهای اروپایی و درنتیجه ،ورود به اقتصاد جهانی
است .دولتمردان این عمل را در راستای اقتصاد
مقاومتی دانسته و تأکیددارند که این اقدام میتواند
خطر تحریم شدن را برای همیشه از بین بربد .آنها
همچنین معتقدند که در حوزه سیاسی-امنیتی ،ایجاد
روابط گسرتده در حوزههای مختلف با اروپا میتواند
زمینهساز ایفای نقش ایران بهعنوان عضوی تأثیرگذار
در جامعه بینامللل باشد .از همین رو سیاست دولت
یازدهم ،افزایش سطح روابط با اروپا در حوزههای
مختلف میباشد .بر مبنای راهربد جدید دولت در
فصل نوین روابط ،آغاز همکاریها در حوزههایی
ازجمله ،اقتصاد ،مبارزه با تروریسم ،محیطزیست و ...
خواهد بود که در باال به آنها اشاره شد و این حوزهها
بهمرورزمان افزایشیافته و سطح همکاریها به میزان
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باالتریافزایشخواهدیافت.
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@Tabyincenter

مذاکرات هسته ای و تصویب واجرای برجام
تأثیر چشمگیری بر سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران و بسیاری از کنشگران منطقهای و
فرامنطقهای گذاشته است .از جمله تاثیرات این
اقدام ،میتوان به بازتعریف روابط ایران و اروپا
اشاره کرد .هم اکنون فصل نوینی از روابط مابین
کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران
در حال شکل گیری است .برای شناخت بیشرت
تحوالت اخیر ،الزم است با نگاهی به نقاط عطف
روابط ایران و اروپا ،نقطه نظر و دیدگاه مسئوالن
و مقامات ارشد هر یک از طرفین در تعریف این
فصل جدید از روابط را مورد بررسی قرار دهیم.

نشانی پایگاه اینرتنتی:
شماره تماس جهت اعزام سخرنان:
شبکه (کانال) اندیشکده راهربدی تبیین در تلگرام:

www.Tabyincenter.ir
021 - 26153239
@Tabyincenter

