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چكيده:
از ابتداي دهه  ،١٩٨٠ايران در روابط بينالملل خود با بحرانهايي در سطح جهاني روبرو شده است .انقلاب
اسلامي از جناح شرقي و جهان كمونيسم طرفداري نميكرد و منافع جهان غرب با انقلاب در منطقه خاورميانه
ناسازگار بود .درنتيجه افزايش تنشهاي بينالمللي دولت عراق با حمايت برخي از كشورهاي بيگانه به مرزهاي
ايران حمله كرد .قسمت غربي ايران اشغال شد و مناطق نفتي ايران خسارت فراوان ديد و بسياري از شهرهاي
ايران ويران گشت .حاميان منطقهاي و بينالمللي عراق وارد يك جنگ طولاني شدند .اين جنگ بهناچار سياست
خارجي ايران را تحت تأثير قرارداد .تحولات دهه  ١٩٨٠و  ١٩٩٠و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي،
چشماندازهاي جديدي را در زمينه روابط بينالملل فراهم كرد .ايران شرايط جهاني را براي خدمت به منافع ملي
خودارزيابي ميكرد .دولتهاي رفسنجاني و خاتمي با تكيهبر سياستهاي تعاملي با جهان ،درصدد جذب
سرمايهگذاري خارجي و تسهيل توسعه كشور بودند و در اين راستا اتحاديه اروپا ميتوانست شريك مهمي باشد.
اما در دولتهاي بعدي ،تنشهاي ايران با جامعه بينالمللي بار ديگر افزايشيافته و روابط با اتحاديه اروپا و ايران
با مشكلات جدي مواجه شد .ديپلماسي ايران كجا منافع ملي خود را دنبال ميكرد و تا چه اندازه ميتوانست
موفقيت كسب كند؟ پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران از طريق روش
تحليلي  -تفسيري با متد پژوهشهاي تاريخي و مبتني بر اسناد و اخبار منتشرشده انجام پذيرفته است.
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مقدمه
بررسي روابط خارجي كشورها و دولتها در چهارچوب مناسبات و بسترهاي تحولات تاريخي ما را
به درك بيشتر ضرورتها و نيازهاي اين روندها و فرآيندهاي روابط رهنمون ميشود .علاوه بر آن
تحولات تاريخي شرايط شكلگيري مناسبات بين ملتها و دولتها و آسيبشناسي اين روابط مزبور را
بيشتر نمايان ميسازد .دگرگونيهاي سياسي و اقتصادي پس از جنگ اول جهاني و امتداد آن تا پايان
جنگ دوم جهاني منجر به پديد آمدن هژمونيهايي شد كه تا پايان دهه  ٩٠ميلادي ادامه داشت .با
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ظهور اتحاديه اروپا بهعنوان يك قدرت قارهاي بالفعل و يك قدرت
جهاني بالقوه چشمانداز نويني در سياست جهاني پديدار گشت و بستر مناسبي براي برقراري روابط
متفاوت در جهانبين كشورها و دولتها به وجود آورد .اين پديده ميتوانست به تكبعدي بودن روابط
مسلط سياسي در جهان پايان دهد و دريچه ديگري بر روابط بينالمللي بگشايد .ايران كه در تنگناي
روابط با آمريكا قرارگرفته بود به آينده روابط خود با اتحاديه اروپا اميدوار بود.
نقش تعيينكننده آمريكا در شكلگيري روابط خارجي ايران پس از آغاز انقلاب
ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بهمن  ٥٧به لحاظ ايدئولوژيكي نميتوانست با اتحاد جماهير
شوروي كه در مرزهاي شمالي قرار داشت و هزاران طرفدار براي خود كسب كرده بود ،روابط چندان
حسنهاي داشته باشد .براي ايران ،شوروي دنباله امپراتوري تزاريي بود كه همواره به مرزهاي ايران
چشمداشت و در قرن  ١٩بخشهاي عمده آن را در قفقاز و آسياي ميانه متصرف شده بود .وارثان
تزارهاي سفيد شواليههاي سرخي بودند كه در دوران جنگ دوم جهاني با استمرار اشغال مرزهاي شمالي
ايران سوءنيت خودشان را نشان دادند.
دولتهاي اروپايي و آمريكا در ايجاد روابط سياسي با ايران انقلابي در ترديد بودند هرچند به ايجاد
حسن روابط با دولت بازرگان كه از داشتن روابط ديپلماتيك با آمريكا و اروپا حمايت ميكرد اميد بسته
بودند .هنگاميكه بيست نفر از عوامل سازمان سيا در كوههاي شمال شرق ايران به اتهام استراق سمع
از شوروي دستگير شدند ،دولت موقت آنها را بلافاصله آزاد و راهي آمريكا كرد .اما گروههاي چپگرا و
عمدتاٌ ماركسيستي و كمونيستي درحركتهاي طراحيشده افكار عمومي كشور را به سمتوسوي
جهتگيريهاي افراطي ضد غربي با محوريت امريكايي سوق دادند و هر يك از اين گروهها تلاش در
ابراز دشمني سختتر و آشتيناپذيرتر با آمريكا داشتند.
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حركتهاي ضدانقلابي در ايران به دخالت آمريكا نسبت داده ميشد .شرايط سخت سياسي،
نوميدي راديكالها از حركتهاي تند انقلابي ،كوتاهي دست گروههاي چپ از قدرت و سيطره گروههاي
ليبرال سبب شد تا سرانجام دانشجويان پيرو خط امام در  ١٣آبان  ١٣٥٨براي كوتاه كردن دست
ليبرالها از قدرت ،اقدام به تصرف و اشغال سفارت آمريكا كنند .بهانه اين اقدام پذيرش شاه براي
معالجه در آمريكا كه به درخواست ديويد راكفلر رئيس بانك چيس مانهاتان صورت گرفت بود .در آن
زمان ميلياردها دلار ثروت ايران در نزد اين بانك ذخيرهشده بود و خروج آن ميتوانست نظام بانكداري
آمريكا را دچار لطمات شديد نمايد) .سليماني .ص  .(١٧اشغال سفارت آمريكا منجر به قطع روابط
ديپلماتيك بين دو كشور بلوكه شدن داراييهاي ايران در ايالاتمتحده و جهتگيري دو كشور عليه
يكديگر گرديد .در آمريكا كارتر نتوانست بار دوم بر مسند رياست جمهوري قرار گيرد اما رقيب او رونالد
ريگان موفقيت بينظيري را نصيب خود كرد) .گرانويل .ج  ٣ص  .(١٤٨٣ازاينپس ايران بهعنوان يك
تهديد عليه منافع غرب بهحساب ميآمد .اقدامات بعدي ايران در عرصه بينالملل اين نگرانيها را
تشديد كرد(Dominguez, 2007:4) .
بحران گروگانگيري تحريمهاي سختي را عليه ايران سبب شد .جنگ عراق عليه ايران مناسبات
خارجي ايران را با مشكلات تازهاي روبرو كرد .متحدين آمريكا در منطقه از بروز اين جنگ اظهار
رضايت كردند .اسرائيل موقعيتي استثنايي به دست آورد و تأسيسات اتمي عراق را نابود كرد.
بيش از دويست ميليارد دلار كمكهاي متحدين آمريكا نصيب عراق گرديد .در چنين شرايطي
ايران قادر به برقراري روابط با آمريكا نبود .اسلحه ايران از بازار آزاد تهيه ميشد ولي در عوض تمام
كشورهاي غربي و شرقي اسلحههاي خود را به عراق گسيل كردند .پس از پذيرش آتشبس در  ١٣٦٧و
تهاجم عراق به كويت فضاي تازهاي در روابط بينالملل ايجاد شد .عراق با چراغ سبز آمريكا به كويت
حمله كرد و آن منطقه را به خاك خود الحاق نمود .پس از قدرت يافتن بيل كلينتون نيز سياست »مهار
دوگانه« عليه ايران و عراق در منطقه اعمال شد كه تحريمهاي همهجانبه را اعمال ميكرد.
در اكتبر  ١٩٩٢جرج اچ دابليو بوش ) (١٩٩٢-١٩٨٨تحريمهايي را عليه ايران وضع كرد كه
موردحمايت سناتورها الگور و مككين قرار گرفت .اين تحريمها شامل افراد كشورها سلاحهاي
شيميايي بيولوژيكي و تسليحات اتمي ميشد .تحريمها در دوره كلينتون ) (١٩٩٦-١٩٩٢نيز ادامه
يافت .هاشمي رفسنجاني براي نخستين بار پس از بحران گروگانگيري  ١٩٧٩درصدد بود تا با انعقاد
قرارداد نفتي يك ميليارد دلاري با كمپاني آمريكايي كونوكو ) (Conocoبه بهبود روابط كمك كند .اما
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اما كلينتون ايران را به دليل حمايت از تروريسم و مخالفت با صلح اعراب و اسراييل محكوم كرد و
تحريمهايي را عليه حوضههاي نفتي ايران وضع كرد و تلاشهاي هاشمي را براي بهبود روابط خارجي
ايران با جهان را خنثي نمود .اقدامات كلينتون سبب شد تا دلار از  ٢٥٠٠ريال به  ٦٥٠٠ريال جهش كند
و دولت ناچار به ارائه ارزهاي چند نرخي شد كه پيامدهاي زيانباري براي اقتصاد ايران داشت.

روابط خارجي ايران و اروپا

روابط سياسي و اقتصادي و علمي – فرهنگي كشورهاي اروپايي با ايران كمي پيش از عصر
صفويان آغاز شد .انگلستان ،فرانسه ،پرتغال و اسپانيا روابط خود را در يك معاملات و معادلات پاياپاي با
يكديگر قراردادند .پرتغاليها در عصر گسترش استعماري خود مناطقي از جنوب ايران را متصرف شدند.
بعدها در دوران قاجار انگليسيان نيز در امور داخلي ايران مداخله كرده و موجبات جدايي هرات و
بخشهايي از خراسان از ايران شدند .آلمانها پس از تشكيل رايش اول با ايران روابط ديپلماتيك
گسترده و عادلانهاي برقرار كردند .بعدها كشورهايي چون سوئيس و بلژيك با اهداف انسان دوستانه به
ميدان تعاملات با ايران وارد شدند.
طي جنگهاي جهاني اول و دوم روابط برخي از كشورهاي اروپايي چون انگلستان و روسيه با
ايران خصمانه و اشغالگرانه بود .تنها پس از جنگ دوم جهاني بود كه اتحاديههاي مختلف اقتصادي
اروپايي مانند بازار مشتركالمنافع بريتانيا و جامعه اقتصادي اروپا به دليل نياز به نفت ايران روابط
تجاري خود را با اين كشور گسترش دادند .دادوستد ايران با سه قدرت عمده اقتصادي جهان يعني
آمريكا ،انگلستان و آلمان تنظيم ميگرديد .اما پس از انقلاب اسلامي و با تيره شدن روابط ايران و آمريكا
كشورهاي اروپايي شريك اصلي تجاري ايران شدند بهگونهاي كه  ٦٠درصد از مبادلات تجاري ايران با
سه كشور انگلستان ،فرانسه و آلمان صورت ميگرفت.
اروپاي متحد و ايران
از آغاز دهه هشتاد قرن بيستم ميلادي كه نهادهاي اروپايي راه را براي تدوين و تصويب عهدنامه و
و پيمانهاي اتحاد در جامعه اروپا فراهم كردند و توانستند در فاصله كوتاهي كشورهاي متحد را از شش
به  ٩و سپس  ١٢و  ١٥برسانند تحولات بسياري پديد آمد .اين تحولات منجر به در پيش گرفتن
تدريجي سياست خارجي يكساني با دنياي خارج از خود شد .اما از آنجائي كه سازمانها و نهادهاي
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اروپايي هر يك وظايف خاص خود را ايفا ميكردند برخورد با مسائل ايران از زواياي مختلف موردتوجه
آنان قرار گرفت .در آغاز دهه  ٩٠مسائل حقوق بشر ،حقوق زنان ،مبارزه با تروريسم ،آزاديهاي فردي و
مدني و دهها مسئله ديگر مطرح شدند و بر سر برخي از موضوعات تصميمات مشتركي عليه ايران اتخاذ
كردند .سياست كلي اتحاديه اروپا طي دهه  ٨٠و  ٩٠همكاري و همگامي با آمريكا بود .ازاينرو دولت
ايران تلاشهاي آشكار اندكي درراه بهبود روابط سياسي با اتحاديه اروپا برميداشت .اصولاٌ شناخت
عميقي از كاركردها و ساختارهاي اتحاديه مزبور براي امور خارجه ايران وجود نداشت تا بتواند بر اساس
آن در جهت حل و رفع مشكلات و سوء تفاهمات احتمالي گام بردارد.
در دهه پاياني قرن بيستم تحولات شگرفي در داخل اتحاديه اروپا و خارج از آن به وجود آمد .انعقاد
پيمان  ١٩٩٢ماستريش ،پيمان شنگن  ،١٩٩٤اتحاد پولي و پول واحد اروپايي تا  ٢٠٠٠ناتواني اتحاديه
اروپا در مهار بحرانهاي بالكان ،فروپاشي شوروي و بلوك شرق و تكقطبي شدن قدرت جهاني،
سرعت گرفتن فرآيند جهانيشدن و مشكلات ناشي از آن ،شكلگيري سازمان دفاعي اروپا در كنار ناتو،
فرآيند رشد حركتهاي ناسيوناليستي افراطي درون كشورهاي جامعه اروپايي ،تشديد بيكاري و دهها
مسئله ديگر .مجموع اين تحولات اروپا را بهسوي وحدتي بيسابقه و كمنظير پيش برد و در خلأ سياسي
قدرت اروپايي )اعم از روسيه يا ساير كشورهاي اروپايي( در توازن جديد سياسي جهان بدان نقش نسبتاٌ
مؤثري داد كه قادر بود در آسيا ،آفريقا و خاورميانه به ايفاي نقش بپردازد و كشورهايي ازجمله كشور
ايران به داشتن مناسباتي تعيينكننده و در مقياس جهاني ،بدان متوسل گرديدند.
آيا اميدهاي ايران در استفاده از فرآيند قدرت گيري اروپا در مقابله باسياستهاي جهاني و
منطقهاي آمريكا ميتوانست به تحقق پيوندد؟ و آيا در توازن جديد مسائل سياسي و روابط خارجي ايران
در پيوند با اتحاديه اروپا از استحكام خوبي برخوردار ميشد؟ ايران براي بازسازي ويرانيهاي جنگ نياز
به سرمايهگذاريهاي خارجي و بهرهمندي از تكنولوژيهاي غربي داشت .رقابتهاي معمول بين
قدرتهاي سياسي اين امكان را فراهم ميكرد تا كشورهايي نظير ايران بتوانند با ترسيم سياست خارجي
حسابشده و با تكيهبر منافع ملي خود از اين موقعيتها استفاده و به اخذ و كسب تكنولوژي و فنآوري
نائل آيند .گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپا پس از پذيرش آتشبس روند بهتري پيدا كرد .در دوران
سازندگي ،اروپا به اين اميد كه ايران به اصول دمكراسي و حقوق بشر پاي بند باشد ،گفتگوهاي انتقادي
خود را ايران را آغاز كرد.
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اتحاديه اروپا و فرآيند تعاملات با ايران
روابط ايران و اروپا از انقلاب تاكنون به پنج مرحله تقسيم ميشود :سالهاي  ١٩٧٩تا  ١٩٨٩كه با
شعار نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي و با بحران گروگانگيري و جنگ عراق عليه ايران همراه بود.
سالهاي  ١٩٨٩تا  ١٩٩٧كه باسياستهاي اعتدالگرايانه رفسنجاني براي بهبود روابط تلاش ميكرد اما
نتوانست بر بحرانهاي داخلي و خارجي غلبه كند .دوره او به قطع كامل روابط ايران و اروپا انجاميد.
سالهاي  ١٩٩٧تا  ٢٠٠٥كه با رياست جمهوري خاتمي گامهاي اساسي براي بهبود روابط برداشته شد.
سالهاي  ٢٠٠٥تا  ٢٠١٣كه با بحرانهاي اتمي دوران احمدينژاد همراه شد و دوراني از بحران روابط
را ايجاد كرد .از  ٢٠١٣تا  ٢٠١٨كه با حل بحران هستهاي و توافق برجام قرار بود عصر متفاوتي در
روابط ايجاد شود(Fiedler. 2018:13) .
روابط اجزاي اصلي اتحاديه اروپا و ايران

-١فرانسه و ايران انقلابي

فرانسه ميزبان خوبي براي آيتالله خميني در دوران انقلاب بود .امام از اينكه فرانسه امكان رساندن
پيام انقلاب و امنيت ايشان را فراهم نمود از دولت و ملت اين كشور تشكر كرده بود) .صحيفه امام ،ج ،٦
ص  (٦روزنامهنگاراني چون اريك رولو سردبير لوموند و اولين خبرنگار خارجي مصاحبهكننده با آيتالله
خميني و فيلسوفي چون ميشل فوكو نويسنده »ايرانيان چه رؤيايي در سردارند« نيز در نوشتههاي خود
چهرهاي مثبت از ايران و انقلاب آن به تصوير ميكشيدند.
اين دوستي چندان پايدار نماند و با فرار افرادي از حكومت پهلوي و شاپور بختيار و بعداً ابوالحسن
بنيصدر و مسعود رجوي تا سال  ١٩٨١روابط دو كشور تيره شد .در سالهاي جنگ ايران و عراق و
پس از رياست جمهوري فرانسوا ميتران در  ١٩٨١روابط نظامي با عراق گسترش يافت و هواپيماهاي
جنگي سوپر اتاندارد و ميراژ اف يك با خلبانان فرانسوي تأسيسات نفتي ايران را در خارك بمباران
ميكردند (Tarock. 1991:47 ُ) .در زمان محمدرضا شاه ايران يك ميليارد دلار در تأسيسات اتمي
فرانسه سرمايهگذاري كرده بود كه تنها پس از مداخله ايران در رهايي گروگانهاي فرانسوي در ١٩٨٨
از اسارت لبنانيها توانست  ٣٣در صد آن را وصول كند .دولت فرانسه براي بهبود روابط و جلوگيري از
تهديدهاي تروريستي و حمله به كشتي فرانسوي در خليجفارس و حل ماجراي وحيد گرجي سرانجام
مجاهدين خلق و مسعود رجوي را از فرانسه اخراج كرد و سازمان مزبور را در ليست تروريستي قرارداد.
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در سپتامبر  ١٩٩٧توافق نفتي دو ميليارد دلاري بين دو كشور بسته شد .وقتي شركت توتال با تحريم
آمريكا روبرو شد نخستوزير فرانسه ليونل ژوسپن عليه اين اقدام اعتراض كردTarock. -50) .
(1991:48

-٢انگلستان و ايران انقلابي

انگلستان مدتها ) (١٩٧١قبل از انقلاب اسلامي ايران حمايت خود را از شاه برداشته بود و
ايالاتمتحده جاي آن كشور را گرفته بود .اما در انديشه انقلابيون بريتانيا همان پير استعمارگري بود كه
موجبات جدايي سرزمينهاي زيادي از ايران را فراهم آورده بود و در امور داخلي ايران دخالت ميكرد.
اندكي پس از پيروزي انقلاب يك گروه تروريستي شش نفره سفارت ايران در لندن را به تصرف خود
درآورد كه با مداخله نيروهاي ويژه ارتش به پايان رسيد .روابط ديپلماتيك ايران و انگلستان تا ١٩٨٨
قطع بود .نامگذاري خيابان چرچيل به بابي ساندز )مبارز ايرلندي كه براثر اعتصاب غذا مرد( از
جهتگيري خصمانه ايران عليه انگلستان حكايت داشت .يك سال پس از بازگشايي سفارت انگلستان
در تهران سلمان رشدي كتاب آيات شيطاني خود را منتشر كرد كه موجبات اعتراضات گسترده در
جهان اسلام و فتواي قتل نويسنده را در پي داشت .اين ماجرا براي دولت مارگارت تاچر به بحراني جدي
در روابط ايران و انگلستان و متعاقب آن ساير اعضاي اتحاديه اروپا تبديل شد .سطح روابط ديپلماتيك تا
 ١٩٩٠به حد كاردار كنسولي كاهش يافت .از  ١٩٩٨كه خاتمي به رياست جمهوري رسيد روابط بهتدريج
عادي شد و جك استراو وزير امور خارجه انگليس در  ٢٠٠١به تهران آمد(Neville.2013:157) .

-٣آلمان و ايران انقلابي

در ميان كشورهاي اروپايي آلمان از روابط كم تنشتري برخوردار بود .طي جنگهاي جهاني اول
و دوم ايران قرباني حسن روابط خود با آلمان شده بود .پس از انقلاب نيز وزير خارجه آلمان هانس
ديتريش گنشر اولين وزير اروپايي بازديدكننده از تهران بود .اما در حين جنگ عراق عليه ايران آلمان
يكي از مهمترين منابع تأمين سلاحهاي شيميايي به عراق بود .بخشي از روابط ايران و آلمان تحت تأثير
تأثير روابط اين كشور با آمريكا و اسراييل قرار ميگرفت .در شوراي آتلانتيك  ١٩٩٣آلمان با آمريكا بر
سر رابطه با ايران دچار اختلاف شد (Feidler.2018:16) .حادثه ترور رهبران كرد در ميكونوس به
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سال  ١٩٩٢و پسازآن حكم دادگاه آلماني در سال  ١٩٩٧عليه رهبران ايران روابط سياسي دو كشور را
بهشدت تيره كرد .دستگيري چند آلماني در ايران و مبادله آنها حوادثي بودند كه تأثيرگذاريهاي
سياسي اندكي ايجاد كرده ولي روابط اقتصادي را چندان تحت تأثير قرار ندادند .پس از جنگ آلمان به
شريك اصلي تجاري ايران تبديل شد بهگونهاي كه در سال  ٢٠٠٤حدود  ٣/٦ميليارد دلار حجم صادرات
صادرات اين كشور به ايران بود.
روابط ايران و اتحاديه اروپا از هاشمي تا امروز

الف :دوران هاشمي رفسنجاني

اتحاديه اروپا در نشست  ١١و  ١٢دسامبر  ١٩٩٢خود در ادينبورگ در شوراي وزيران اتحاديه
پيشنهاد گفتگوي انتقادي با ايران را مطرح كرد تا بتواند ايران را بر سر موضوعاتي چون مسائل حقوق
بشر لغو فتواي قتل سلمان رشدي و رعايت حقوق بينالملل بر سر ميز مذاكره آورد.
) (Feidler.2018:17مسائل سلمان رشدي ،يهوديان ايران و ميكونوس در كانون توجه اروپاييان
براي روابط با ايران قرار گرفت كه خود بيانگر نوعي بياعتمادي در روابط دو طرف ميباشد .حقوق بشر
هم براي دولتهاي درون اتحاديه اروپا و هم مخالفان حكومتي بهمنظور واردكردن فشار بر دولت ايران
جايگاه مهمي داشت) .شكوائيه جنبش آشتي ملي مرداد (٨٢
اروپا بزرگترين مصرفكننده انرژي در جهان بهحساب ميآيد كه  ٥٠درصد آن را وارد كرده و در
آينده اين ميزان به هفتاد درصد ميرسيد le pétrole en europe) .گزارش سال  ٢٠٠٠ص (١٨
منبع اصلي تهيه اين مواد اعم از نفتي و غيره خاورميانه بود .اگرچه با پيوستن روسيه به اتحاد اروپا تا
حدي بازارهاي نفتي اين كشور براي اروپا گشوده ميشد ،معذالك از نفت و گاز خاورميانه و آسياي
مركزي بينياز نميتوانست باشد و ايران در اين ميانه از جايگاه ويژهاي برخوردار بود.
در سال  ١٩٩٥بهرغم گفتگوهاي انتقادي بين ايران و اتحاديه اروپا ايالاتمتحده بيشتر بر تغيير
رفتارهاي سياسي ايران با وضع تحريمهاي فلجكننده تأكيد داشت تا بر گفتگوي انتقادي لذا آمريكا
درصدد اعمال فشار بر اروپا در پيروي از اين مشي داشت .گفتگوهاي انتقادي در سطح وزيران و در
چارچوب قوانين و مقررات مجمع عمومي سازمان ملل متحد انجام ميپذيرفت) .گزارش پارلمان اروپا
 .(١٩٩٥در گزارش سال  ١٩٩٦شوراي اروپا بر دعوت كميته سياسي شورا براي بررسي راههاي گفتگوي
انتقادي با ايران و پيشرفتهاي آن تكيه دارد ١٩١٥٠) .لوكزامبورگ  (٩٦/٤/٢٢اما در سال بعد با توجه
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به آنچه در ميكونوس گذش ت شوراي اروپا به اين نتيجه رسيد كه نيازي به ادامه گفتگوهاي انتقادي بين
اتحاديه اروپا و ايران كه از  ١٩٩٢آغازشده است ،نيست .آنها اعلام داشتند كه مسئولان اروپايي گفتگو
را از ايران فراخواندهاند و زودتر از نوامبر  ١٩٩٧آنها را به ايران بر نخواهند گرداند) .گزارش پيشرفت
اتحاد اروپا  (١٩٩٧و بدين ترتيب مناقشات جدي بين ايران و اتحاديه اروپا در اين سال دنبال شد.
قطع رابطه ايران و اروپا و خروج ديپلماتها
از همان آغاز جمهوري اسلامي روابط ايران و اروپا رو به تيرگي نهاد و بهانههاي حقوق بشري كه
از سوي مخالفان انقلاب در سطح جهاني تبليغ ميشد زمينه اين تيرگي روابط را به وجود آورد.
دولتهاي اروپايي بارها ايران را به خاطر رفتارهاي خشونتآميز با مخالفان اقليتهاي مذهبي
اقليتهاي قومي و موارد ديگري چون عمليات تروريستي در خارج از ايران موردانتقاد قراردادند .به قتل
رسيدن تعدادي از مخالفان رژيم در كشورهاي اروپايي بر روابط ايران و اين كشورها تأثيراتي نامطلوب
گذاشت .ايستادن برخي از قدرتهاي اروپايي در كنار عراق در جنگ عليه ايران به تيرگي بيشتر روابط
ميانجاميد .بهرغم اتحاد كشورهاي اروپايي كه از ساختار يكساني برخوردار نبودند در قبال ايران
رفتارهاي متفاوتي در پيش گرفتند .فرانسه در آغاز دوست ايران بهحساب ميآمد .اما با پناه دادن به
شاپور بختيار ابوالحسن بنيصدر و مسعود رجوي و بعد ًا به اكثر مخالفان رژيم در صف مخالفان
جمهوري اسلامي قرار گرفت .انگلستان با انتشار آيات شيطاني رشدي در  ١٩٨٩بهسرعت در صف
دشمنان ايران قرار گرفت و خاطرات دوران استعماري را در ذهن دولتمردان ايراني زنده كرد .روابط
ايران و آلمان نيز پس از ترور رهبران كرد در ميكونوس  ١٩٩٧بهشدت تيره شد .بدين ترتيب در اروپا
بهانههاي لازم براي عدم اعتماد به ايران وجود داشت و زماني كه دولت هاشمي بر سركار بود ،اين
بحرانها همچنان لاينحل باقي ماندند .تمامي سفراي اروپايي تهران را ترك كرده و تا انتخاب خاتمي
در نوامبر  ١٩٩٧بازنگشتند.

ب :دوران محمد خاتمي و چشمانداز بهبود روابط

با پيروزي جنبش اصلاحگرايانه دوم خرداد و در پيشگيري سياست تنشزدايي توسط خاتمي
چشماندازهاي تازهاي در روابط بينالمللي خصوص ًا با اروپاييها گشوده شد .خاتمي در مصاحبههاي اوليه
خود از برقراري روابط عادلانه با جهان صحبت ميكرد و در گفتگو با خبرگزاري  CNNاز گفتمان بين
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ملتهاي آمريكا و ايران سخن به ميان آورد .طرح گفتگوي تمدنها نيز در جهت عاديسازي روابط
ايران با جهان خارج مطرح گرديد .تأثير در پيش گرفتن چنين سياستي ،فضاي سياسي جهان را به نفع
ايران تغيير داد و بسياري از كشورها ازجمله ايالاتمتحده به عاديسازي روابط خود با ايران اقدام كردند.
كردند .وزير خارجه آمريكا مادلين البرايت در پيام  ٢٥اسفند  ١٣٧٨خود به مناسبت عيد نوروز بهاشتباه
آمريكا در حمايت از كودتاي عليه مصدق اذعان داشت و اظهار اميدواري كرد كه آمريكا بتواند اين
اشتباهات را جبران كند .اما چالشهاي دروني دو كشور مانع عاديسازي روابط شد.
آثار تحول دوم خرداد  ١٣٧٦خود را در سياست خارجي نشان داد .در گزارش شوراي اروپا بر اين
نكته توجه شده است .اين گزارش مينويسد» :شورا روابط بين اتحاد اروپا و ايران را مجدد ٌا موردبررسي
قرار ميدهد و به دنبال اعزام رؤساي سياسي سفارتهاي خود در نوامبر و با توجه به اهداف دولت جديد
ايران ،تحت رياست رئيسجمهور خاتمي ،اميد بهبود بيشتر مناسبات بين ايران و اتحاد اروپا ميرود.
وزيران بر اين باورند كه منافع اتحاديه و كشورهاي عضو در همكاري بين ايران و اتحاد اروپا است«.
) .٢٠٦٦٠لوكزامبورگ  (٩٨/١/٢٦درواقع شوراي اتحاد اروپا بر اين باور بود كه موقعيت جديد سياسي در
ايران راههاي به توافق رسيدن در اتخاذ سياستهاي مشترك را هموارتر خواهد كرد .بنابراين گفتگوي
مجدد در سطح وزيران جريان يافت .شوراي مزبور از كميته سياسي اتحاديه خواست تا با نظر روابط
عمومي اتحاديه ،مطالعاتي پيرامون اين رابطه انجام دهد.
طي سالهاي دولت خاتمي مسائل حقوق بشر در حاشيه قرار گرفت و با توجه به روند پيشرفت
دموكراسي و اصلاحات ،وضعيت حقوق بشر بهبود يافت .اين شرايط تا پايان سال  ٢٠٠٢تداوم داشت .در
دوره اصلاحات گفتگوهاي انتقادي به گفتگوهاي سازنده تبديل گرديد .تنها در سال  ١٣٨٢بود كه
فشارهايي از جانب آمريكا و اسرائيل در خصوص انرژي اتمي ايران بر اتحاديه اروپا وارد شد و بهصورت
بيانيهاي شديداللحن بيان گرديد.
در دوران دولت اصلاحات لحن گزارشهاي اتحاديه اروپا نيز عوضشده بود .در گزارش فوريه
 ١٩٩٨شورا از گفتگوي سازنده ذكرشده است كه اين خود نشانگر بهبود سطح روابط بين ايران و اروپا
بود .ازاينرو اروپا به گسترش روابط سياسي با ايران اميدوار بود و از كميته سياسي شورا خواست مجدد ٌا
اوضاعواحوال را موردبررسي قرار دهد .در همين حال آنها ميخواهند در مورد اسلحههاي كشتارجمعي،
تروريسم ،حقوق بشر) ،همچنين در مورد فتواي قتل سلمان رشدي( و نظر ايران در مورد روند صلح
خاورميانه را بدانند .اروپا تلاش ميكرد تا بر سر همكاري كامل ايران با  IAEAبه توافق برسد و ايران
علاوه بر آن قرارداد الحاقي را امضا كند و به سازمانهاي نظارتي امكان حضور در ايران بدهد .سرانجام
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اينكه غنيسازي را در حدي كه سازمان انرژي اتمي معلوم ميكند انجام دهد .همه اينها براي بهبود
سطح مناسبات دوجانبه مؤثر و مفيد خواهد بود ٢٠٧٠٠) .بروكسل  .(١٩٩٨/٢/٢٣يك هفته بعد اروپا از
ايران ميخواهد تا براي اولين گردهمايي اقدام نمايد ٢٠٧٨٠) .بروكسل .(١٩٩٨/٣/٣٠
نخستين چرخشها در سياست خارجي ايران با اتحاد اروپا با موضعگيري وزير امور خارجه دولت
خاتمي آغاز شد .اتحاد اروپا از اظهارات كمال خرازي در  ٢٤سپتامبر  ١٩٩٨مبني بر عدممداخله دولت
ايران در اجراي حكم اعدام سلمان رشدي استقبال كرد و آن را گام مثبتي در رابطه با اتحاد اروپا دانست
و همچنين از پيشنهاد خاتمي به مجمع عمومي سازمان ملل كه سال  ٢٠٠١را سال گفتگوي تمدنها
اعلام كرد استقبال و پشتيباني نمود) .بروكسل  .(١٩٩٨/٩/٢٨اگرچه بيانيه اتحاديه اروپا در ماه مي  ٩٨از
»اعمال مجازات عليه ايران – ليبي« هلموت برتون حمايت كرد اما اظهار داشت كه چون نفت اروپا از
ايران ميآيد مادههاي سوم و چهارم بايد با دادن فرصت به ايران اصلاح گردد) .بروكسل.(٩٨/٥/٢٥ .
در سال  ٢٠٠٠گزارشهاي اتحاديه اروپا از بهبود روزافزون روابط ايران و اروپا خبر ميدهند.
اتحاديه اروپا در اين سال پيشنهاد مذاكرات پيرامون توافقهاي بازرگاني و همكاريهاي بيشتر بين
ايران و اروپا را داد ٢٣٠٨٠) .بروكسل ٢٠ .نوامبر  (٢٠٠در فوريه  ٢٠٠١كنفرانسي بهمنظور بررسي روابط
ايران و اتحاديه اروپا و بلژيك در بروكسل بر پا شد .در اين كنفرانس شخصيتهاي اروپايي چون ژاك
دو بوك وزير امور خارجه بلژيك ،صادق خرازي فرستاده وزير امور خارجه ايران ،راؤل دلكرد مشاور وزير
امور خارجه كه فارسي نيز ميدانست شركت داشتند .علاوه بر افراد سياسي تني چند از اساتيد
دانشگاههاي تهران ،بروكسل ،ليژ ،و مؤسسه مطالعات سياسي بينالمللي ) (IPISحضور داشتند.
گزارشهاي سال  ٢٠٠١از پيشرفت سريع روابط ايران و اروپا حكايت دارد .اتحاد اروپا به ايران
توصيه ميكند كه هر چه سريعتر باب مذاكرات همكاريهاي بيشتر و گسترش روابط اقتصادي را
مدنظر قرار دهد ٢٣٤٦) .بروكسل  (٢٢٠١/٥/١٤انعكاس اين گزارش به شوراي اتحاد اروپا سبب شد تا
شوراي مزبور به كميسيون اروپايي كه زمينههاي مساعد را براي فراهم آوردن روابط بهتر بين اتحاديه
اروپا و جمهوري اسلامي فراهم كرده است تبريك بگويد ) ٢٣٤٦بروكسل .(٢٠٠١/٥/١٧
فرآيند تحولات سياسي بهگونهاي بود كه سرانجام در دهم سپتامبر  ٢٠٠١كمال خرازي وزير امور
خارجه از بروكسل ديدار كرد و با خاوير سولانا مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا به گفتگو پرداخت .اين
اين گفتگوها پيرامون چارچوب مناسبات ايران و اتحاد اروپا بود .يك ماه قبل پيامي از جانب سولانا براي
براي خاتمي مبني بر گسترش و تحكيم روابط ارسال شده بود) .بروكسل  (٢٠٠١/٩/٧پروژه
همكاريهاي ايران و اتحاد اروپا در  ١٩سپتامبر  ٢٠٠١از طريق كميسيون صنعت ،تجارت خارجي،
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تحقيقات و انرژي به پارلمان اروپا پيشنهاد گرديد .اين پروژه داراي يك مقدمه تاريخي ،موقعيت
اقتصادي ،روابط موجود فيمابين ،و نهايت ٌا يك نتيجهگيري  ٧بندي است .بر اساس اين گزارش ،اقتصاد
ايران ناتوان بوده و نيازمند اصلاح ساختاري است كه خود نياز به اصلاح ساختارهاي سياسي دارد .اتحاد
اروپا شريك اصلي تجارت ايران است )حدود  ٤٠درصد صادرات و  ٣٦درصد واردات(.
گزارش مزبور در نتيجه گيري خود روابط اتحاد اروپا و ايران را بر پايه همكاري كميسيونهاي
مختلف نظيرصنعت ،تجارت خارجي ،تحقيقات و انرژي ،امور خارجه ،حقوق بشر ،امنيت مشترك و
سياست دفاعي ميداند كه پيرامون مسائل زير بايد صورت پذيرد:
 -١تداوم اصلاحات سياسي و اقتصادي تا با گفتگوهاي اقتصادي و سياسي راه دمكراسي را هموار
نمايد.
 -٢حمايت از ايران در كشف و استخراج منابع نفتي به منظور ثبات بازار و قيمتها.
 -٣حمايت از ايران به منظور آماده كردن زمينههاي بازار آزاد در پيوستن به سازمان تجارت
جهاني.
 -٤حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران با توجه به رعايت داوريهاي بينالمللي.
 -٥درخواست از كميسيون و شوراي اروپايي براي تشديد تلاشها به منظور ايجاد روابط متقابل در
زمينههاي »انرژي ،تجارت ،سرمايه گذاري« و تشويق ايران به انجام اصلاحات ساختاري در سياست و
اقتصاد.
 -٦اين توافق بايد توسط ايران به تحقق بپيوندد و كميسيون و شوراي اروپايي بر پيشرفت و
تحقق آن مداوم ٌا نظارت داشته باشند.
 -٧تمام اين توافقها و احتمال ٌا قراردادها به افزايش ظرفيت ايران در چانه زني براي ورود به
سازمان تجارت جهاني خواهد انجاميد) .پارلمان اروپا .پروژه پيشنهادي  ١٩سپتامبر .(٢٠٠١
در دوازدهم دسامبر  ٢٠٠٢روابط عمومي كميسيون اتحاد اروپا از برگزاري نخستين دور مذاكرات
بين ايران و اتحاد اروپا خبر داد كه عمدتاٌ بر محور تجارت و همكاريهاي سياسي و همكاري عليه
تروريسم بود .اين گفتگوها در بروكسل صورت گرفته بود .افراد حاضر عبارت بودند از پيتر ليشولت
هانسن  .Mr.PeterLysholt Hansenكريستين لفلر  .Mr. Christian Lefflerشمس
الدين خرقاني .كيا طباطبايي) .بروكسل  ١٢دسامبر .(٢٠٠٢
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در سال بعد  ١٧ژوئن  ٢٠٠٣خاوير سولانا و محسن ميردامادي با يكديگر ملاقات كردند و متعاقب
آن از  ٢٩اوت تا  ٣سپتامبر  ٢٠٠٣سولانا به تهران آمد تا با مقامات بلند پايه ايران مذاكره نمايد .اما با
همه اين پيشرفتها چشمانداز آينده روابط ايران و اروپا چندان روشن نبود .در پاييز  ٢٠٠٤سه وزير
خارجه اروپايي به تهران سفر كردند تا اولاً خواستار توقف غني سازي اورانيوم شوند ثاني ًا ايران جزييات
برنامه اتمي خود را اعلام كند ثالث ًا قرار داد الحاقي را امضا كند (Posch.2016) .اين تلاشها منجر
به امضاي توافق پاريس گرديد .عدم حضور آمريكا در موافقت نامه پاريس  ١٤نوامبر  ٢٤ /٢٠٠٤آبان
) ١٣٨٣سرپرست هيات ايراني سيروس ناصري بود( كه به شدت عليه فعاليتهاي اتمي ايران فعال شده
بود و به كمتر از توقف كامل آن رضايت نميداد موجبات شكست آن را فراهم آورد .مذاكره كننده اتمي
ايران تا قبل از اين حسن روحاني بود كه از غير نظامي بودن اهداف هستهاي ايران دفاع ميكرد.
ماحصل كلام اينكه بي ثباتي رأي دولت مردان ،مداخلات آمريكائيان در اعمال فشار بر اروپا در جهت
همراهي با سياست خارجياش ،كارشكنيهايجناحهاي رقيب و دهها عوامل ديگر روابط نه چندان
مستحكم اين دو را به مخاطره ميانداخت.
ادعاهاي سازمانهاي حقوق بشر و طرح شكوائيه عليه ايران در كميسيون حقوق بشر اروپايي از
يكسو و فشارهاي آمريكا براتحاديه از سوي ديگر مناسبات ايران -اروپا را تحت تأثير خود قرار داد.
لوموند ديپلماتيك در مقالهاي با عنوان »جمهوري اسلامي ايران زير فشار« از تحركات گسترده آمريكا
سخن به ميان مي آورد .بر اين اساس تلفات روزانه آمريكائيان در عراق و ترديدهاي واشنگتن در مورد
روحانيون شيعه تندرو عراقي منجر به تهديدهاي آمريكا عليه ايران گرديد .آمريكا فشارهاي خود را در
رابطه با لغو برنامههاي اتمي ايران تشديدكرده و آن را به مجامع بينالمللي منجمله اتحاديه اروپا كشاند
)لوموند ديپلماتيك ژوئيه .(٢٠٠٣
فشارهاي آمريكا بر اتحاديه اروپا در رابطه با برنامههاي تسليحاتي و انرژي اتمي ايران در واقع به
منظور درگيركردن اروپا در مسائل ايران و سرد شدن روابط اين دو با يكديگر است چه در اين صورت
آمريكا قادر خواهد بود به آساني بر ذخاير و منابع انرژي خاورميانه چنگ اندازد .اين نقشه براي اروپائيان
نيز كامل ًا شناخته شده بود.
صداي آلمان در يك گفتگوي راديوئي سازماندهي عملكردهاي سياسي چه در سطح داخلي و چه
در سطح خارجي را مبتني بر روابط اجتماعي و تنظيم آن با مناسبات قدرت ميداند .تعريف منافع ملي و
تبيين فضاي سياسي حاكم بر روابط بينالمللي در محدوده منافع ملي ،منجر به ارائه محدوده مسائلي
چون حقوق بشر ،انرژي اتمي ،دمكراسي ،جهاني سازي ،حفاظت محيط زيست ميگردد .اين امر با
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شناخت و درك موقعيتها از طريق كسب دانش و جريان آزاد اطلاعات و گسترش نهادهاي دمكراتيك
و ايجاد ساختارهاي لازم براي مشاركت جويي مردم امكان پذير است(Dw.World.de) .
اما آنچه دوران خاتمي را با مشكل مواجه كرد رقابتهاي داخلي جناحهاي رقيب بود كه در تقابل با
يكديگر سعي در ناكارامدي سياست خارجي دولت داشتند و عاقبت باقتل خبرنگار ايراني -كانادايي زهرا
كاظمي در زندان اوين بهانه تازهاي به دست دولتهاي خارجي داده و موجب شدند تا دولت خاتمي  -كه
تلاشهاي گستردهاي درترميم چهره ايران داشت -بهعنوان دولتي ناقض حقوق بشر تبديل گردد.
انتخاب بوش در دوره بعدي و رخ دادن حادثه  ١١سپتامبر يكبار ديگر تخاصمات آمريكا با ايران را
افزايش داد .ايران كه خود قرباني اين خشونت گرايي بوده ،در محور شيطاني قرار گرفت و اندكي بعد با
سقوط طالبان و استقرار آمريكا در شرق ايران و سپس با سقوط صدام و اشغال عراق توسط آمريكا،
ايران در محاصره كامل اين قدرت جهاني قرار گرفت و با توجه به اينكه هيچ قدرت ديگري در ايجاد
توازن سياسي در سطح منطقه و جهان وجود نداشت ،آمريكا به ديكته كردن دستورات خود به
سازمانهاي بينالمللي و ساير كشورها عليه ايران ادامه داد .در چنين شرايطي بود كه دولت ايران در
رويكردهاي سياست خارجي خود بيش از پيش از اتحاديه اروپا انتظار دريافت سيگنالهاي مثبت داشت
كه عملاً داده نشد.
ج :روابط اتحاديه و دولت احمدينژاد )اوت /٢٠٠٥مرداد  ١٣٨٤تا اوت
/٢٠١٣مرداد (١٣٩٢
احمدينژاد كه با حمايت جناحهاي اصولگرا به رياست جمهوري رسيد از همان آغاز با طرح
سياستي راديكال در برابر اروپا و آمريكا موجب بر هم خوردن سياستهاي خارجي دولت قبلي گرديد .او
در نامهنگاري با سران دولتهاي غربي از جمله با جرج بوش آنگلا مركل نيكلا ساركوزي و پاپ
بنديكت شانزدهم درصدد تبيين ديدگاههاي انقلابي خود در روابط خارجي برآمد اما طرفي از آن نبست
و با طرح نفي مسائل هلوكاست موجبات اعتراضات اتحاديه اروپا را فراهم كرد .دولت جديد قصد خود
براي غني سازي اورانيوم را اعلام كرد.
گروه سه به علاوه سه ) (٥+١متشكل از سه قدرت محوري اروپا و آمريكا ٬چين و روسيه براي
مذاكره با ايران بر سر مسائل اتمي شكل گرفت .اتحاديه اروپا پذيرفت با مواضع سرسختانه آمريكا در
قبال ايران كه اكنون بدست احمدي نژاد اداره ميشد ٬همراه شود .اروپاييان به زودي دريافتند كه سايت
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غني سازي فردو خارج از نظارت آنان بوده است .سياست خارجي دولت احمدينژاد سبب شد اتحاديه
اروپا هم سخن با ايالاتمتحده آمريكا دست به تحريمهاي گسترده عليه ايران بزند و پس از رايزنيهاي
زياد پرونده ايران را از شوراي آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد .از سال ٢٠١٠
آمريكا نيز تحريمهايي عليه شركتهاي اروپايي طرف حساب ايران وضع كرد .تحريمهاي جديد به بروز
بحرانهاي اقتصادي بيشتر منجر شد و مردم عادي را تحت تأثير قرار داد .علاوه بر نفت ايران بانكها و
و تمام فعاليتهاي تجاري زير تحريم قرار گرفتند (Fiedler. 2018:21) .اولين قطعنامه عليه
ايران در ژوئن  ٢٠١٠صادر شد .بين سالهاي  ٢٠١٠و  ٢٠١٣اتحاديه اروپا بر دامنه تحريمها عليه ايران
افزود و صادرات نفت هم شامل تحريم شد(Posch.2016) .
زماني كه جنگ عراق عليه ايران به پايان رسيده بود اكثر رهبران اروپايي به دنبال مذاكره با ايران
بودند .اما در سال  ٢٠٠٧بر اساس مطالعه مركز German Marshall Fund of United
 Stateايران در افكار عمومي كشورهاي اروپايي و آمريكا به عنوان يك تهديد اتمي كه صلح خاورميانه
را مورد تهديد قرار ميداد تلقي ميشد (Dominguez. 2007:4) .نه تنها آمريكا بلكه شريك
اصلي تجاري ايران آلمان نيز نگاهي خصمانه پيدا كرده بود .آنگلا مركل احمدي نژاد را به خاطر مواضع
مواضع ضد يهودي و هلوكاست محكوم كرده بود .او در فوريه  ٢٠٠٦گفته بود رييس جمهوري كه
موجوديت اسراييل را زير سؤال ميبرد و هلوكاست را انكار ميكند لياقت دريافت هيچ گونه نرمشي از
جانب آلمان را ندارد (Dominguez. 2007:5) .حجم مبادلات تجارت بينالمللي ايران و آلمان در
سال  ٢٠٠٤بالغ بر  ٣/٣و در  ٢٠٠٥حدود  ١/٢ميليارد دلار و در سال  ٢٠٠٤كمپانيهاي آلماني  ٥و در
 ٢٠٠٥حدود  ٥/٧ميليارد دلار مبادله كالا داشتند.
از سال  ٢٠٠٦تا  ٢٠١٢بحران اتمي ايران به يك بحران بينالمللي تبديل شد .انگلستان ٬فرانسه و
آلمان در رابطه با مسائل اتمي ايران راه گفتگوهاي سياسي را در پيش گرفتند .آنها سياست درهاي باز
در گفتگوهاي مستقيم و غير مستقيم را اتخاذ كرده و آمريكا را هم به اين روش توصيه ميكردند.
) (Posch.2016اما سياست خارجي دولت كه بر اساس حق غني سازي اورانيوم براي ايران
جلوگيري از مداخلات قدرتهاي خارجي در غني سازي اورانيوم طرح هلوكاست و نابودي اسراييل اعلام
شده بود موجب فاصله گيري اروپا در وهله نخست و همسويي اين اتحاديه با رفتارهاي آمريكا در وهله
بعدي شد .در اوايل سال  ٢٠٠٦شوراي امنيت سازمان ملل متحد پرونده ايران را به دليل اطلاعات اشتباه
اشتباه از صنايع اتمي خود مورد بررسي قرار داد هر چند هنوز اروپا بر ادامه گفتگوها تاكيد داشت و
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سولانا پيشنهادهاي تشويقي اقتصادي براي ايران داشت .آمريكا و شوراي امنيت با اين روش مخالف
بودند و تهران نيز آن را رد كرد .از سال  ٢٠٠٦تا  ٢٠١٠شوراي امنيت شش قطعنامه عليه ايران صادر
كرد .تحريمهاي گسترده عليه ايران وضع شد(Posch. 2016) .
براي اولين بار آمريكا در گفتگوهاي ژنو در  ٢٠٠٩شركت كرد و راه حل دو مرحلهاي به ايران
پيشنهاد گرديد كه شامل تأمين اساسي سوخت راكتورها و تداوم گفتگو براي حل تمام مسائل اتمي
ايران بود (Posch. 2016) .در گزارش  ٢٣ژانويه  ٢٠١٢شوراي اتحاديه اروپا در خصوص تصميم ٩
دسامبر  ٢٠١١و نتايج شوراي سياستگذاري اول دسامبر تاكيد شده است كه ايران بر اساس گزارش
 IAEAبه تعهدات خود مبني بر غير نظامي بودن فعاليتهاي هستهاي پاي بند است .اين گزارش
ميافزايد اقدام اخير ايران براي غني سازي  ٢٠در صدي اورانيوم در اعماق زمين در فردو نزديك قم به
منظور اهداف نظامي با نگراني همراه است .سرعت بخشيدن به غني سازي اورانيوم توسط ايران شش
قطعنامه شوراي امنيت و يازده مصوبه سازمان بينالمللي انرژي اتمي را ناديده گرفته و بر تنش
منطقهاي افزوده است) .بروكسل ٢٣ .ژانويه  (٢٠١٢مواد بيانيه شوراي اتحاديه عبارتند از-١ :ايران از
همكاري با نهادهاي بينالمللي و آژانس خود داري ميكند و تعهدات خود را زير پا گذاشته است .بر اين
اساس به موجب توافقهاي يكم دسامبر  ٢٠١١اتحاديه اروپا در حوزههاي انرژي و مالي شامل بانك
مركزي ايران مقررات سخت گيرانه تري اجرا ميكند و در حوزه تجاري براي طلا و كالاهاي حساس و
تكنولوژي محدوديت قائل ميشود .براي سپاه و اعضاي آن نيز محدوديت ايجاد ميكند-٢.شورا مجدد ًا
بر پيگيري گفتگوهاي سياسي با ايران تاكيد دارد .محدوديتهاي مالي اعمال شده عليه دولت براي
برنامههاي هستهاي است نه بر عليه مردم ايران و دولت مسئول همه اين محدوديتها ميباشد-٣ .
شورا تاكيد دارد بر ايجاد حسن تفاهم و گفتگو براي رسيدن به يك راه حل پايدار در برنامه هستهاي
ايران و اين كه ايران حق برخورداري از فناوري هستهاي صلح آميز را دارد .شوراي اروپا و متحدانش بر
تداوم گفتگوها پاي فشرده و خواهان حل بحران هستهاي هستند) .بروكسل ٢٣ .ژانويه  (٢٠١٢به رغم
بحرانهاي سياسي موجود بين ايران و اروپا٬مبادلات تجاري گستردهاي بين آلمان و ايران وجود داشت.
در سال  ٢٠١٢حجم اين مبادلات بالغ بر  ٣/١٥ميليارد دلار بود (Fiedler. 2019:16) .شركت توتال
فرانسه نيز در سال  ٢٠٠٧يك قرارداد با شركت نفت ايران منعقد كرد.
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د :روابط با دولت اول روحاني
در ژوئن  ٢٠١٣حسن روحاني به رياست جمهوري انتخاب شد .او قبلاً در تيم مذاكره كننده اتمي
بوده است .وي سياست گفت و گو با  ٥+١را دنبال كرد و پس از مذاكرات طولاني و سخت به توافق
هستهاي دست يافت .بر أساس برجام ) (joint comprehensive plan of actionنه تنها
برنامههاي اتمي تحت نظارت قرار ميگرفت بلكه اطلاعات تكنيكي نيز در اختيار آژانس قرار ميگرفت.
)(Fiedler. 2019:22در سال  ٢٠١٥موگريني تلاش كرد تا از طريق ايران گامهاي اساسي براي
امنيت خاورميانه و مبارزه با داعش بردارد و انگلستان نيز در جهت بهبود روابط خود با ايران كوشش
ميكرد (Posch.2016) .توافق برجام موجب گشايش روابط جديدي با اتحاديه اروپا شد كه با سفر
روحاني به ايتاليا و فرانسه قراردادهايي به ارزش ميلياردها دلار براي بازسازي اقتصاد و صنعت ايران به
امضا رسيد .در  ١٦ژانويه  ٢٠١٦سازمان ملل اتحاديه اروپا و ايالاتمتحده تحريمها عليه ايران را لغو
كردند در حاليكه لابيهاي يهودي و عرب براي بر هم زدن آن فعاليتهاي گسترده خود را شروع كرده
بودند .پس از توافق هستهاي آلمان بزرگترين شريك تجاري ايران به حساب ميآمد .ساير كشورهاي
اروپايي بروابط گسترده تجاري خود را با ايران آغاز كردند .پس از برجام ميزان مبادلات ايران و اروپا
 ١٣/٧ميليارد يورو بود برنامه ريزي براي افزايش آن به  ٢٠ميليارد يورو تا  ٢٠١٧بود .از ژانويه تا
سپتامبر  ٢٠١٨اروپا  ٦/٩ميليارد يورو به ايران كالا صادر كرد .ايران نيز  ٨/٥ميليارد يورو كالا به اروپا
صادر كرده است .اما اين روند پس از خروج آمريكا از برجام در  ٢٠١٨با مشكل مواجه شد.
)(Adebahr.2018:3-4
نتيجه
تحولات گسترده بينالمللي در قرن بيستم و پديد آمدن نظامهاي سياسي متعدد تا پايان قرن روابط
روابط خارجي ايران با دولتهاي بيگانه را تحت تأثير خود قرار داد .در سالهايي كه پيروزمندان جنگ
جهاني ايران را به پل پيروزي خود تبديل كرده بودند در بخشهاي مجاور شوروي بيم تجزيه وجود
داشت كه رقابت دو قدرت آمريكا و شوروي مانع آن شد .بهره گيري آمريكا از شرايط ايران تا پايان
دولت پهلوي ،اين كشور را به دشمن شماره يك مردم تبديل كرده بود و همين مسئله باعث شد تا در
هنگام پيروزي انقلاب اسلامي مواضع خصمانهاي را در پيش گيرد .حمايت آمريكا از جنگ افروزي عراق
عراق عليه ايران؛ و تجاوزگريهاي شوروي در افغانستان و حمايت از احزاب كمونيستي داخل ايران به
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سردي و تيرگي روابط با اين قدرتها منجر گرديد .اما ظهور اتحاديه اروپا كه سعي داشت خود را
جايگزين آن كند سبب شد تا چشمانداز تازهاي در روابط ايران با اتحاديه اروپا ترسيم شود .آغاز اين
روابط در دولت سازندگي با كندي همراه بود اما دولت اصلاحات موفق شد با در پيشگيري سياستهاي
حسن روابط با كشورها به توافقهاي چشمگيري دست يابد .رويكرد اتحاديه اروپا به مسائل خاورميانه و
نياز آن به منابع انرژي منطقه و نيز با توجه به حضور همه جانبه آمريكا در منطقه و سيطره گسترده آن
بر منابع انرژي ميتوانست توازن سياسي جديدي در جهت منافع ملي ايران ايجاد نمايد .اما
وابستگيهاي سياسي و اقتصادي اين اتحاديه به آمريكا چنين فرصتهايي را پيش نياورد.
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