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مطالعه نظري سیاست خارجي دوجانبه اتحادیه اروپا و      

جمهوري اسالمي ایران   

دكتر مجيد عباسي اشلقي* 1

چكيده
اتحاديه اروپايی با انگيزه های مختلف نظير توسعه روابط اقتصادی و انرژی و افزايش حجم سرمايه 
گذاری اقتصادی در ايران، توسعه نفوذ در خاورميانه از طريق جمهوری اسالمی ايران، اثرگذاری برروند صلح 
خاور ميانه با استفاده از نفوذ سياسی و معنوی جمهوری اسالمی ايران بر گروه های فلسطينی، مقابله و 
مبارزه با تروريسم و بنيادگرايی، جلوگيری از اشاعه سالح های كشتار جمعی و ايجاد نظام چند جانبه گرايی 
به جای يكجانبه گرايی آمريكا در منطقه خاورميانه و نظام بين الملل و هم زمان با آن ايفای نقش يك 
قدرت بين المللی اثرگذار در كنار اياالت متحده بويژه در پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ايران تالش 

داشته است تا روابط سياسی خود را با تهران گسترش دهد. 

در برابر اروپا بازيگر مقابل يعنی جمهوری اسالمی ايران نيز در راستای بهره گيری از نفوذ اقتصادی 
اتحاديه اروپا در اقتصاد و تجارت بين الملل، استفاده از قدرت سياسی و بين المللی اتحاديه اروپا در حل 
از  استفاده  نيازهای كشور،  به  توجه  با  اروپا  گذاری های خارجی  المللی، جذب سرمايه  بين  بحران های 
تكنولوژی های جديد و دانش نوين اعضای اتحاديه اروپا درمسائل گوناگون، بهره گيری از قدرت سياسی 
- اقتصادی اروپا در مقابل آمريكا و كم اثر نمودن فشارهای سياسی واقتصادی واشنگتن بويژه در زمينه 

* عضوهيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
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پرونده هسته ای، همواره سعی نموده است كه روابط خويش با اين اتحاديه را گسترش دهد. 
ما  فيمابين  روابط  تقويت وگسترش  به  ايران  اسالمی  و جمهوری  اروپا  اتحاديه  تمايل  رغم  اما علی 
تاكنون شاهد واهمگرايی دراين رابطه بوده ايم. واهمگرايی بدين معنا است كه بازيگران مذكور از درجه 
منافع در  به گرايش های موجود و  با توجه  از طرف ديگر  باشند،  برخوردار نمی  با هم  بااليی  همگرايی 
وضعيت واگرايی نيز به سر نمی برند، لذا با يكديگر در حالت واهمگرايی يعنی وضعيت بين همگرايی و 

واگرايی قرار دارند.
در راستای مطالب فوق الذكر و جهت شناخت علل واهمگرايی در روابط ميان اتحاديه اروپايی و جمهوری 
اسالمی ايران فرضيه اصلی نگارنده عبارت از اين است كه تعارضات هويتی – ايدئولوژيك مهمترين علت 
واهمگرايی سياست خارجی اتحاديه اروپايی در قبال جمهوری اسالمی ايران می باشد. لذا اصول تئوريك 

پژوهش حاضر نيز در جهت تبيين فرضيه مذكور و براساس تئوری سازنده گرايی قرار داده شده است. 
در اين راستا هدف اصلی نگارنده، مطالعه تحوالت سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه 
اروپا از ابتدای انقالب اسالمی ايران تاكنون می باشد. اين مطالعه می تواند در شناخت علل واگرايی سياست 

خارجی دو جانبه ايران و اروپا مؤثر بوده و برای تنظيم روابط آنها مهم باشد. 

كليد واژه ها 
سياست خارجی، تروريسم، حقوق بشر، تسليحات كشتارجمعی، دموكراسی.
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مقدمه
سرعت و دامنه تحوالت در عرصه نظام بين الملل، دست اندركاران سياست خارجی كشورها را ناچار 
می سازد كه به منظور تعقيب منافع ملی خود، ارزيابی مستمر و مداومی از جايگاه كشور خويش در نظام بين 
الملل به عمل آورند و راهبردها و راه كارهای مناسبی را تدبير و تدوين كنند. در اين رابطه يكی از تحوالت 
مهم به ويژه از دهه 1990 به اين طرف، افزايش نقش آفرينی و اتخاذ سياست مشترك از جانب اتحاديه 

اروپايی در صحنه بين المللی و از جمله در منطقه خاورميانه می باشد. 
اين امر موجب شده است كه جمهوری اسالمی ايران به عنوان يكی از مهمترين بازيگران منطقه خاورميانه 
از اين تحوالت تأثير پذيرفته و بر آن تأثير گذارد و البته همچون ساير بازيگران عرصه بين المللی، بدنبال كسب 
و توسعه منافع خود از رهگذر اثرگذاری بر ساختارهای نظام در حال تكوين باشد. در اين راستا جمهوری اسالمی 
ايران و اتحاديه اروپا حفظ و توسعه روابط با يكديگر را بر اساس نيازها، برنامه ريزی و طراحی نموده اند، اما 

علی رغم اين فعاليت ها هنوز با برخی چالش ها در عرصه روابط دو جانبه مواجه هستند.
در اين خصوص اين امر حائز اهميت است كه جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپايی به علت قرار گرفتن 
در دو حوزه ارزشی، فرهنگی و تمدنی متفاوت، با برخی مشكالت در توسعه روابط در حوزه های راهبردی مواجه 
هستند، اما جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين الملل و همچنين نقش و جايگاه منطقه ای و راهبردی جمهوری 

اسالمی ايران، ضرورت های متقابلی برای برقراری يك رابطه مناسب و همه جانبه بوجود آورده است. 
اتحاديه اروپا بخش مهمی از مجموعه ارزشی – فرهنگی جهان غرب محسوب می شود كه علی رغم پاره 

ای رقابت های تجاری و تاكتيك های متفاوت سياسی در اصول با اياالت متحده آمريكا اشتراك نظر دارد ولی 
در روش اجرای اين اصول با آمريكا متفاوت است و علی رغم پذيرش تفوق آمريكا در نظام بين المللی از ايجاد 

نظامی چند جانبه گرا كه در آن نقش و اهميت ساز و كارهای بين المللی تقويت شوند، حمايت می كند.
در اين راستا شناخت موقعيت و جايگاهی كه اتحاديه اروپا برای جمهوری اسالمی ايران قائل است، 
موضوع بسيار مهمی محسوب می شود، زيرا شناخت مناسب از سياست خارجی اتحاديه اروپا و جايگاه منطقه 
ای ايران، در تدوين و چگونگی تنظيم روابط بسيار مؤثر می باشد. به دليل جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين 
الملل و همچنين نقش و جايگاه ژئواستراتژيك ايران و نفوذ سياسی و فرهنگی در منطقه و منابع گسترده 
انرژی، ضرورت های متقابلی برای حفظ و گسترش روابط در يك مسير و چارچوب مناسب بين دو طرف 

وجود دارد. 
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اما اين رابطه در دهه های گذشته، پرفراز و نشيب و همراه با چالش های متناوبی بويژه در سال های 
اخير بوده است. در اين راستا هدف اصلی نگارنده، مطالعه روابط جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپايی 
در دوره پس از انقالب اسالمی ايران و نيز دوران پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 می باشد و سعی 
گرديده كه شرايط كنونی روابط دو طرف، اهداف مناسبات فی مابين و منافع اين روابط برای هر يك از آنها 

مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

1. اهداف و تعامالت اتحاديه اروپا و جمهوری اسالمی ايران 
اتحاديه اروپا عالقمند به معرفی خود به عنوان يك بازيگر مهم در تحوالت منطقه ای است و در پی 
آن است كه جايگاه خود را در بين كشورهای منطقه به عنوان يك همسايه قدرتمند تقويت كند. پذيرش 
پول واحد اروپايی )يورو( از سال 1999 و گردش رسمی اقتصادی آن از اول ژانويه سال 2002، سياست 
مشترك كشاورزی، سياست مشترك مهاجرت و پناهندگی، پيمان شنگن، سياست دفاعی مشترك و تشكيل 
ارتش اروپايی، و سياست اجتماعی مشترك، سياست خارجی و امنيتی مشترك و سياست مالياتی مشترك 
مهمترين طرحهای اتحاديه اروپا برای تبديل شدن به يك بازيگر مؤثر و قدرتمند در نظام بين المللی است 

كه سير تكاملی آن همچنان ادامه دارد. 
اعضای اتحاديه اروپا به دنبال تبديل خود به عنوان يك بازيگر درجه اول سياسی در سطح جهانی و 
منطقه ای در كنار قدرتهای ديگر، خصوصا آمريكا بوده و به دنبال كسب و توسعه نفوذ در ميان كشورهای منطقه 

می باشند. بنابراين در اين راستا است كه تنظيم روابط با جمهوری اسالمی ايران اهميت پيدا می كند. )1(
و  داخلی  بازار های  به  بعد دسترسی  دو  در  اين كشور  اقتصادی  اهميت  و  ايران  جغرافيايی  موقعيت 
همچنين تامين انرژی برای اروپا، نقش ايران در تامين امنيت در خليج فارس، اهميت ايران در روند صلح 
خاورميانه، نفوذ سياسی ايران در منطقه موسوم به هالل شيعی در خاورميانه )ايران، عراق، سوريه و لبنان(، 
نقش با اهميت ايران در برقراری صلح و ثبات در دو كشور افغانستان و عراق، تأثير و نفوذ ايران در منطقه 
آسيای مركزی و قفقاز همگی برای ورود اتحاديه اروپا در اين مناطق و نفوذ بيشتر سياسی و اقتصادی 

دارای اهميت زيادی است. 
اتحاديه اروپايی از زمان قطع روابط سياسی ايران و آمريكا در اوايل دهه 1980 ميالدی تالش نموده 
است تا از خالء روابط ميان ايران و آمريكا استفاده كند. در اين راستا اين اتحاديه به ويژه از دهه 1990 
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به بعد همواره كوشش كرده است از طريق تعميق روابط خود با جمهوری اسالمی ايران و برخی ديگر از 
كشورهای منطقه، حضور و نفوذ خود را در كل خاورميانه افزايش دهد. بنابراين نحوه و چگونگی رابطه با 

ايران همواره برای اتحاديه اروپا از اهميت اساسی برخوردار بوده است. 
ارزيابی روابط جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا در سالهای پس از 11 سپتامبر سال 2001 كه با 
يكجانبه گرايی1 اياالت متحده در سطح بين المللی همراه بوده است، حاكی از تمايل اتحاديه اروپا به باز 
تعريف2 روابط خود با جمهوری اسالمی ايران است. در اين رابطه به نظر می رسد اتحاديه اروپا برای كاهش 
اثرات منفی يكجانبه گرايی آمريكا بر اين اتحاديه و نيز ايفای نقش مؤثرتر در تحوالت بين المللی و منطقه 

خاورميانه توجه ويژه ای به جمهوری اسالمی ايران داشته است. 
در اين خصوص كميسيون اروپا )به عنوان بازوی اجرايی اتحاديه( در گزارش ماه فوريه سال 2003 خود 
به طور واضح خواستار همكاری جمهوری اسالمی ايران به عنوان يك شريك با ثبات تر در منطقه برای 

اتحاديه شده و ارتقای سطح دموكراسی و احترام بيشتر به حقوق بشر را الزمه اين امر دانسته است. )2( 
از ديدگاه راهبردی، اتحاديه اروپا از توسعه بيش از اندازه نفوذ آمريكا در منطقه نگران است. آمريكا 
بعد از جنگ 100 ساعته كويت )حداقل دربعد عمليات زمينی( و در چارچوب نظم نوين جهانی3 بوش پدر و 
متعاقب آن بعد از جنگ عراق و ساقط كردن حكومت بعثی صدام حسين در آوريل سال 2003 و سپس ارائه 
طرح خاورميانه بزرگ4، از موقعيت بالمنازع و غير قابل رقابتی در منطقه خليج فارس و خاورميانه برخوردار 
شده و اين وضعيت عمال جايگاه اتحاديه اروپايی را تقليل داده است. لذا اتحاديه اروپا در پی كسب جايگاه 

خود است و تالش می كند، حضور و نفوذ خود را در منطقه افزايش دهد. )3(
موقعيت سياسی، راهبردی، جغرافيايی و جمعيتی كشورهای منطقه نشان می دهد كه هيچ كشوری از 
موقعيت مناسب ايران برخوردار نيست. تركيه به علت مشكالت پديد آمده جهت عضويت در اتحاديه اروپا 
به آمريكا گرايش پيدا كرده است، پاكستان به متحد آمريكا در جنگ عليه تروريسم مبدل شده، عراق بعد از 
اشغال و تغيير حكومت بعثی، تحت مديريت آمريكا است و كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس5 
عالوه بر اينكه تحت نفوذ واشنگتن هستند، بسيار ضعيف و ناتوان می باشند. بنابراين تنها قدرت باقيمانده 

1. Unilateralism 
2. Redefine 
3. New Global Order 
4.The greater middle east 
1- Gulf Cooperation Council (GCC) 
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مهم منطقه، ايران است كه می تواند جايگاه مناسبی برای اتحاديه اروپا باشد.
ايران در مركزيت منابع انرژی و نفت و گاز جهانی قرار دارد و با برخورداری از 17 درصد مجموع ذخاير 
گاز جهان، دومين كشور دارای ذخاير گاز در جهان محسوب می گردد. به لحاظ موقعيت ژئوپليتيك تمامی 
مناطق ساحلی شمال خليج فارس در اختيار ايران است. اين كشور با منطقه امنيتی جنوب آسيا و آسيای 

مركزی و قفقاز همسايه بوده و از طريق تركيه همجوار اتحاديه اروپا می باشد. 
يكی از مناسب ترين راه ها برای انتقال انرژی منطقه آسيای مركزی و قفقاز از طريق ايران به تركيه 
و اتحاديه اروپا می باشد. منابع گازی ايران می توانند بخش مهمی از نياز اروپا به انرژی گاز را پاسخگو 
باشند. جمهوری اسالمی ايران به لحاظ جمعيتی و اقتصادی بازار مناسبی برای كاالهای اروپايی می باشد. 
افزون براين، ايران قوی ترين قدرت نظامی منطقه و پر نفوذترين كشور در تحوالت فلسطين، لبنان، عراق 
و افغانستان محسوب می شود. بنابراين، تقويت رابطه با جمهوری اسالمی ايران می تواند بخش اعظمی از 

ضعف های اروپا در منطقه خاورميانه و خليج فارس را كاهش دهد. 
در اين رابطه گزارش ماه فوريه سال 2004 كميسيون اروپايی كه كامل ترين و مفصل ترين گزارش 
اتحاديه اروپا طی دو دهه گذشته در خصوص همكاری با جمهوری اسالمی ايران است، برای توسعه مناسبات 
با ايران هم داليل سياسی و هم داليل اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد. در اين گزارش آمده است كه: 
»ايران منبع مهم نفت و گاز در يك منطقه مهم استراتژيك است و منافع عمده ای در مناطق همجوار و 
از جمله آسيای مركزی و قفقاز دارد. ايران به عنوان يك شريك اقتصادی منطقه ای از پتانسيل های قوی 
برخوردار می باشد و می تواند فرصت های مهمی را برای تجارت وسرمايه گذاری در اختيار اروپا قرار دهد 
و.... اين پتانسيل در صورتی توسعه خواهد يافت كه سياست های اقتصادی وتجاری ايران به طور كلی مورد 
بازنگری و تجديد نظر قرار گيرد. عالوه برآن ارتقای سطح دموكراسی و احترام بيشتر به حقوق بشر به ايران 

كمك خواهد كرد تا شريك با ثبات تری برای اتحاديه اروپا در منطقه باشد.« )4(
اقتصادی  و  سياسی  موقعيت  اروپا  اتحاديه  اينكه  نخست  است.  مهم  نكته  دو  حاوی  فوق  گزارش 
جمهوری اسالمی ايران را بسيار مهم می داند. دوم معتقد است كه ارتقای سطح دموكراسی و احترام بيشتر 
به حقوق بشر كه به برداشت های ذهنی و ويژگی های فرهنگی، مذهبی و هويتی جمهوری اسالمی ايران 
در مقابل اتحاديه اروپا باز می گردد، می تواند مقدمه مناسبی جهت رشد وگسترش پيوندهای سياسی و 
اتحاديه  ميان  ارتباط  در  ايدئولوژيكی   – هويتی  تضادهای  نقش  تداوم  از  حاكی  امر  اين  باشد.  اقتصادی 
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اروپايی و جمهوری اسالمی ايران است. 
در اين خصوص حائز اهميت است كه »كريس پاتن1« كميسر سابق روابط خارجی اتحاديه اروپا در 
برخی  به  ايران  اقتصادی جمهوری اسالمی  و  اهميت سياسی  به  اذعان  ايران ضمن  با  روابط  خصوص 
دغدغه های فرهنگی، سياسی و ايدئولوژيك اروپا نيز اشاره می كند و اهداف اتحاديه اروپا از گسترش 

روابط با جمهوری اسالمی ايران را بدين صورت ترسيم می كند:
های  همكاری  و  سياسی  گفتگوهای  كنار  در  بشر  حقوق  و  تروريسم  خصوص  در  نظر  تبادل   .1

اقتصادی.
2. توجه به روند اصالحات سياسی در قالب دموكراتيزه شدن.

3. فراهم شدن زمينه های مشاركت مردم درزندگی سياسی، حكومت قانون، آزادی مطبوعات و رعايت 
حقوق بشر.

4. ورود چهره ای جديد و سازگار با تحوالت بين المللی از ايران.
5. كنترل موج اسالم گرايی در اروپا. )5(

2. جايگاه و اهميت اتحاديه اروپا برای جمهوری اسالمی ايران 
كشورهای عضو اتحاديه اروپا در ميان كشورهای ثروتمند، صنعتی و پيشرفته جهان قرار دارند. فرانسه، 
انگلستان، آلمان و ايتاليا عضو گروه 8 بوده و فرانسه و انگلستان از اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل 
متحد هستند. كشورهای عضو اتحاديه اروپا در سازمان های اقتصادی و پولی بين المللی نظير صندوق بين 
المللی پول2، بانك جهانی3، سازمان تجارت جهانی4 وسازمان همكاری اقتصادی و توسعه، حضوری فعال و 

نفوذ فوق العاده ای دارند و لذا از توان اعطای اعتبارات مالی بااليی برخوردار می باشند. 
انتقال تكنولوژی با توجه به توان صنعتی اتحاديه اروپا و سرمايه گذاری كشورهای عضو اين اتحاديه با 
توجه به توان مشاركت مالی و اعتباری آنها در برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ايران 
بسيار حائز اهميت است. عالوه بر آن، اين اتحاديه می تواند با توجه به كشمكش و خصومت سياسی ميان ايران 

و اياالت متحده آمريكا، نقش مهمی در تعديل فشارهای بين المللی به جمهوری اسالمی ايران داشته باشد. 

 1- Chris Patten 
 2- International monetary fund (IMF) 
 3- World bank 
 4- World trade organization (WTO) 
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در اين راستا سياست اتحاديه اروپا از طريق انجام گفتگو با جمهوری اسالمی ايران و مخالفت آن با 
سياست های انزواء تحريم اقتصادی و مهار دو جانبه1، كه از سوی آمريكا اعمال می شود، موضوع قابل 

توجهی است.
از ديدگاه جمهوری اسالمی ايران، اتحاديه اروپا در موارد زير می تواند در تامين منافع ملی نقش عنصر 

تسهيل كننده را ايفا نمايد:
برابر  در  تعادل2  عامل  عنوان  به  اروپا  اتحاديه  به  خود  خارجی  روابط  در  ايران  اسالمی  1. جمهوری 
فشارهای آمريكا می نگرد. از نظام تك قطبی و نگاه به اتحاديه اروپا به عنوان مجموعه ای كه بتواند نقش 
منعطف تری در قبال سياست خارجی تهران داشته باشد، از جمله رويكردهای عمومی سالهای اخير بوده 
است. نياز اساسی به اروپا در اين زمينه براين محور استوار بوده است كه بتوان از اين اتحاديه جهت تعديل 

رويكرد افراطی واشنگتن بهره برد.
2. رهبران سياسی ايران كوشيده اند تا آثار تحريم های اقتصادی آمريكا را با حفظ روابط با اتحاديه 
اروپا در ابعاد گوناگون جبران نمايند و از اين طريق حتی از حمايت اتحاديه اروپا برای عضويت در سازمان 
تجارت جهانی و تأثير آراء آن در تصميمات جمعی پيرامون موضوعات مورد عالقه در سازمانها و مجامع 

بين المللی بهره مند شوند.
3. اتحاديه اروپا مهمترين و قدرتمند ترين اتحاديه سياسی و اقتصادی جهان است كه توان اقتصادی، 

سياسی و نظامی باالی آن می تواند، ضعف های بين المللی جمهوری اسالمی ايران را جبران كند. )6(
گسترش  و  اقتصادی  وتوسعه  رشد  به  درايران  گذاری  سرمايه  طريق  از  تواند  می  اروپا  اتحاديه   .4
همكاری های تجاری و بازرگانی كمك كند. سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز علی رغم تحريم های 

آمريكا، مويد اين نكته است.
5. كشورهای اروپايی دارای مطلوبيت تكنولوژيك هستند. روسيه و چين كه جمهوری اسالمی ايران 
در سالهای اخير تكيه زيادی بر آنان داشته است، فاقد مطلوبيت تكنولوژی مورد نياز ايران بوده اند، اين در 

حالی است كه ايران نيازمند تكنولوژی مدرن است و اتحاديه اروپا می تواند اين نيازها را برطرف كند.
6. كشورهای عضو اتحاديه اروپا در موضوعات سياسی و بين المللی مربوط به جمهوری اسالمی ايران و 
به خصوص موضوع هسته ای می توانند در مجامع و نهادهای بين المللی مؤثر باشند. آغاز گفتگوهای هسته ای 
 1- Dual containment 
 2- Balancer 
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با اتحاديه اروپا از سال 2003 و تداوم آن حاكی از اهميت اين نگرش در سياست خارجی ايران است.
ايران در سخنرانی خود در  امور خارجه سابق جمهوری اسالمی  اين خصوص كمال خرازی وزير  در 
كميسيون سياست خارجی پارلمان اروپا در ماه فوريه سال 2003 اعالم داشت: »به اعتقاد ما جمهوری اسالمی 
ايران و اتحاديه اروپا هم به داليل سياسی و هم به داليل اقتصادی می توانند شركای با ثباتی برای يكديگر 
باشند. دو طرف از ظرفيت های فراوانی برای ارتقای اين روابط برخوردار می باشند و جمهوری اسالمی ايران 
در تنظيم روابط خود با اتحاديه اروپا همواره احترام و اعتقاد به ارزشهای مشترك بشری از قبيل آزادی، حقوق 

بشر، صلح و ثبات بين المللی و مبارزه مشترك و بين المللی با تروريسم را در نظر داشته است. 
كنونی  وضعيت  است.  داده  پيوند  يكديگر  به  را  طرف  دو  استراتژيك  عناصر  برخی  اين،  بر  افزون 
بين المللی و تحوالت جهانی پس از 11 سپتامبر ابعاد مهم و مثبت به روابط و همكاری دو جانبه در زمينه 
و  زدايی  تنش  راهبردی  راستای سياست  در  ايران  اسالمی  است. دولت جمهوری  بخشيده  های مختلف 
گسترش همكاری های بين المللی مصمم به افزايش مناسبات خود با كشورهای اروپايی می باشد و.... ايران 
و اتحاديه اروپا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سياسی در موقعيتی قرار دارند كه می توانند يك همكاری 

و دوستی محكم و ماندگار را پايه ريزی نمايند.« )7(
در اين رابطه علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی نيز در مالقات ماه ژوئن سال 2006 خود 
اولويت های  از  داشت: »يكی  اظهار  تهران  در  اروپا  اتحاديه  با »خاوير سوالنا« مسئول سياست خارجی 
مهم سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران، توسعه همكاری ها با اتحاديه اروپا در حوزه عالئق مشترك 
می باشد، وی همچنين اشاره نمود كه جمهوری اسالمی ايران و اروپا می توانند حوزه های همكاری خود را 

در عرصه های مختلف گسترش دهند و شركای مطمئنی برای يكديگر باشند«.
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3. مطالعه سير تحوالت روابط اتحاديه اروپا و جمهوری اسالمی ايران 
3-1. روابط ايران و اروپا پيش از پيروزی انقالب اسالمی ايران

اقتصادی جريان داشت  قالب  بيشتر در  انقالب اسالمی،  پيروزی  از  اروپا پيش  با جامعه  ايران  روابط 
را  فيمابين  اقتصادی  روابط   1963 سال  در  اقتصادی  های  همكاری  نامه  موافقت  امضای  با  طرفين  و 
سازماندهی كردند. اعتبار اين قرارداد در سال 1973 منقضی شد و از آن پس، طرف اروپايی با توجه به 

تحوالت ايران، تمايلی به تمديد آن از خود نشان نداد. 
طی اين سالها روابط سياسی دو طرف شكل نهادينه نداشت و در چارچوب سنتی خود )مذاكره با تك 
تك كشورهای اروپايی( دنبال می شد. در اين زمان چيزی به نام اتحاديه اروپا وجود نداشت بلكه جامعه 
اتحاد شوروی و  به رقابت ميان  با توجه  اينكه  بود. ضمن  از موجوديت خارجی برخوردار  اروپا1  اقتصادی 
اياالت متحده و حاكميت جنگ سرد در روابط بين الملل، جامعه اروپا نمی توانست نقش فعالی را در نظام 
ايران  زمان  اين  در  كرد.  آمريكا عمل می  رهبری  به  اردوگاه غرب  قالب  در  بيشتر  و  كند  ايفا  بين الملل 

شاهنشاهی نيز نظير جامعه اروپا در اردوگاه غرب تعريف می شد. )9( 
حكومت پهلوی در سال 1963 تمايل خود به توسعه روابط سياسی با جامعه اروپا و انعقاد يك موافقتنامه 
بازرگانی با آن را ابراز داشت. به دليل روابط نزديك ايران در دوران پهلوی با بلوك غرب و عدم وجود موانع 
سياسی، مذاكرات ظرف حدود يك سال به نتيجه رسيد و در 14 اكتبر سال 1963 موافقت نامه تجاری بين 
طرفين به امضا رسيد كه در نوع خود از نخستين موافقت نامه هايی به شمار می رفت كه بازار مشترك اروپا 

با يك كشور در حال توسعه منعقد می نمود. 
نكات مهم در موافقت نامه شامل اخذ مقادير جزئی تخفيف در تعرفه های خارجی بازار مشترك برای 
واردات فرش و برخی اقالم خشكبار از ايران و نيز ايجاد يك كميته مشترك برای نظارت بر اجرای موافقت 
نامه و بررسی شيوه های توسعه مبادالت بازرگانی فيمابين بود. بر خالف انتظارات، كار كميته دوام چندانی 
پيدا نكرد و اعمال تخفيف در تعرفه برای صادرات كاالی سنتی ايران از جمله فرش نيز موجب افزايش 

صادرات به جامعه اروپايی نگرديد. 
به هر حال موافقت نامه مذكور ابتدا به مدت سه سال و سپس به مدت ساالنه تا سال 1973 تمديد 
گرديد. امتيازات داده شده به صادرات غير نفتی ايران در واقع به علت پاداش به رژيم شاه برای ايفای نقش 

 1- European economic community 
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مؤثرتر در منطقه و اهميت تداوم صادرات نفت به اروپا بود كه نمايندگان ايران نيز در مذاكرات خود با بازار 
مشترك بدان اشاره می كردند. )10( 

به رغم اينكه ايران در سال 1974 مذاكرات جديدی را برای امضای موافقت نامه بازرگانی با جامعه 
اروپايی در بروكسل آغاز نمود، اين مذاكرات تا سال 1978 به نتيجه ای نرسيد. در سال 1973 كشورهای 
عضو جامعه اروپايی به دليل افزايش در آمد نفتی ايران كه بازتاب افزايش بهای نفت به دليل شوك نفتی 
به شمار می آمد، خواستار پايان دادن به حذف تعرفه ها از كاالهای نام برده شدند. اين در حالی بود كه 
ايران خواهان افزايش كاالهای مشمول حذف تعرفه ها گرديد. اين امر باعث شد تا موافقت نامه از سال 

1973 تمديد نشود. )11(
بنابراين در زمان وقوع انقالب اسالمی، ايران و اروپا از سطح مبادالت اقتصادی بااليی برخوردار نبودند 
و روابط دو طرف نيز به صورت كشور به كشور وبا اروپا ی غربی وجود داشت در اين زمان ايران با اروپا به 

عنوان يك كل يكپارچه مواجه نبود.

3-2. روابط جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا از ابتدای پيروزی انقالب اسالمی تا 
پايان جنگ تحميلی )1369 – 1357(

ارزشهای اسالمی  اساس  بر  انقالب اسالمی عمدتا  از  ايران پس  سياست خارجی جمهوری اسالمی 
شكل گرفت و بر اساس رهنمودهای رهبر انقالب تغيير ماهيت داد و بر مبنای اسالم استوار گرديد. تحت 
اين شرايط بديهی بود كه سياست خارجی ايران نمی توانست صرفا در چارچوب مباحث رايج و جاری مبتنی 
بر نظام دولت ملی توضيح داده شود، بلكه عالوه بر لحاظ كردن اين نظام به عنوان يك واقعيت موجود، 

ويژگی مربوط به دولت اسالمی نيز بايد در آن لحاظ می گرديد. 
چنين نظامی در سياست خارجی ايران سازگاری محدودی با قواعد و هنجارهای بين المللی داشت و 
در برخی موارد نيز با آن تعارض پيدا می كرد. به طوری كه به اعتقاد كارشناسان روابط بين الملل، لحن 
تهران در اين دوره به واسطه شرايط انقالبی تند شد و لذا باعث دور شدن و بيگانگی تقريبا تمامی متحدين 

بالقوه گرديد.
روابط  تا  خواستند  نمی  ابتدا  در  اروپا  جامعه  ايران، كشورهای عضو  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 
ديپلماتيك خود را با جمهوری اسالمی ايران قطع كنند. زيرا اميد داشتند تا با حفظ روابط ديپلماتيك بتوانند 
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پيوندهای اقتصادی خود را با ايران انقالبی ادامه دهند. چهار ماه پس از پيروزی انقالب اسالمی هياتی از 
سوی دولت موقت با اعضای جامعه اروپايی ديدار كردند كه طی اين مالقات، موافقت به عمل آمد به منظور 

تعيين حوزه های عالئق ايران و جامعه اروپايی، مذاكرات جديدی صورت گيرد. 
متعاقب سفر مذكور، هياتی از جانب كميسيون اروپا در اكتبر سال 1979 به تهران آمد كه دستاورد 
چندانی به همراه نداشت. به دنبال عدم موفقيت اين ديدار، جامعه اروپا امتيازات واگذار شده به برخی از 
اقالم صادراتی ايران را محدود و يا لغو نمود و برقراری آن را موكول به درخواست رسمی ايران و انجام 

مذاكرات مجدد دانست. 
در اين زمان به داليل پاره ای مسائل سياسی داخلی در ايران و همچنين شرايط جنگ تحميلی و اختالف 
ديدگاه های طرفين )ايدئولوژی انقالب اسالمی در برابر ايدئولوژی ليبراليسم( پيشنهاد و خواسته های ايران 
در اين زمينه به نتيجه ملموسی نرسيد. اما در اوايل دهه 1980، يك ياداشت تفاهم بين طرفين مبادله شد كه 

چارچوب موافقت نامه بين المللی منسوجات به منظور برخوردار شدن ايران از برخی تسهيالت بود. 
بر اين اساس ايران با سهميه ای معادل 269 تن برای فرش صادراتی خود به جامعه اروپا، بدون تعرفه 
اساس  بر  گرفت.  قرار  اروپا  جامعه  ترجيهی  تعرفه های  از  كننده  استفاده  فهرست كشورهای  در  گمركی 
موافقت نامه مزبور ساير محصوالت نساجی ايران نيز در حد معينی از تعرفه های ترجيهی برای صادرات به 

اروپا برخوردار می گرديد. )12(
در اين دوران اگر چه آرمان ها و اهداف انقالب ايران كشورهای اروپايی را به طور مستقيم مورد خطاب 
قرار نداده بود و منافع آمريكا بيش از منافع اروپا مورد تهديد قرار گرفته بود، لكن نظر آمريكا، از ديدگاه 
اروپا انقالب ايران در پی استقرار نظامی بود كه می توانست منافع كشورهای اروپايی را بويژه در جهان در 

حال توسعه مورد تهديد قرار دهد. 
از سوی ديگر، با توجه به سهم ايران در تامين انرژی جهانی و تجربه تلخ بحران نفتی نيمه نخست دهه 
1970، نگرانی عميق كشورهای اروپايی قابل درك بود. خروج ايران از حوزه نفوذ سياسی – امنيتی غرب و 

طرح شعارهای ضد ليبراليستی و غربی از دستاوردهای ناخوشايند انقالب اسالمی برای اروپا بود.
مشخصه بارز اين دوره از ديدگاه جمهوری اسالمی ايران، تقابل كشورهای اروپايی با انقالب اسالمی و 
همسويی كامل آنان با سياست های آمريكا در برخورد با جمهوری اسالمی ايران است. حمايت كشورهای 

اروپايی از عراق در جنگ با ايران شاهدی براين مدعا است.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


مطالعه نظری سیاست خارجی دوجانبه اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران

          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            247

به نحوی كه ايران در اين مقطع نه تنها تفاوت چندانی ميان اروپا و آمريكا نمی بيند بلكه همراهی 
اروپا با عراق در تحت فشار قرار دادن ايران راعملی خصومت آميز تلقی می كند. از ديدگاه اروپا نيز برخی 
اقدامات نظير گروگان گيری اعضای سفارت آمريكا در نوامبر سال 1979 و پيامدهای آن يعنی سقوط دولت 
موقت و نيز صدور حكم ارتداد سلمان رشدی نويسنده انگليسی بر ابهام كشورهای اروپايی نسبت به اهداف 

و سياست های جمهوری اسالمی ايران افزود. 
به عبارت بهتر دهه نخست انقالب اسالمی ايران را نمی توان دوره سكوت و خاموشی سياست خارجی 
جامعه اروپا در قبال ايران توصيف كرد. اين سكوت و خاموشی و عدم وجود راهبردی مشخص در قبال ايران 
بيشتر به علت ترديدها و تضادهای سياسی – هويتی می باشد. البته اين گفته بدان معنا نيست كه دراين 
دوره كشورهای اروپايی، سياستی در قبال ايران نداشته اند بلكه در اين مدت بيانيه هايی را در خصوص 

جنگ ايران و عراق و حقوق بشر در ايران صادر كردند. 
مساله سلمان رشدی و متعاقب آن فتوای امام خمينی )ره( و فراخوانی سفرای كشورهای اروپايی از 
تهران )ناشی از تضادهای ايدئولوژيك( مهمترين بحران روابط اتحاديه اروپا و جمهوری اسالمی ايران در 

اين دوره محسوب می شود.
عوامل تأثير گذار بر مناسبات ايران و جامعه اروپا در اين دوران را می توان به صورت زير بررسی كرد: 

1. شرايط انقالبی حاكم بر سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران
التهاب های برآمده از شرايط انقالبی در قبال سياستهای حمايت گرايانه اياالت متحده آمريكا از رژيم 
پهلوی و بويژه موضع گيری مداخله جويانه آمريكايی ها در مواردی چون اعدام سران رژيم و كسانی كه 
طبق دادگاههای انقالب خائن به ملت تشخيص داده شدند و همچنين تأثير شعارهايی از قبيل »صدور 
انقالب« به ديگر كشورها و بهره برداری های سياسی آنان از اين شعار جهت دخالت در امور ايران باعث 

بروز حساسيت هايی در ميان رهبران و افكار عمومی ايران گرديد. 
طبيعی بود كه ملت ايران بدليل كارنامه سياه انگليسی ها در قضايای امتيازات نفتی و سابقه منفی عملكرد 
آمريكايی ها در كودتای 28 مرداد 1332 و سرنگون ساختن دولت ملی مصدق، قضايای كاپيتوالسيون و 
سركوب قيام 15 خردا 1342 و تبعيد حضرت امام خمينی )ره(، كمتر تحمل پذيرفتن غربی ها را داشتند و 

برخی سياستهای مداخله جويانه را توطئه جدی عليه انقالب اسالمی تصور می كردند.
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لذا نوع برخورد آمريكا و اروپا در خصوص قضايای داخلی ايران باعث بروز حساسيت هايی در ميان 
نخبگان فكری و اجرائی و افكار عمومی ايران می گرديد و همين امر نوع نگاه به برخورد جمهوری اسالمی 

ايران با اين كشورها را شكل می داد. 

2. بحران گروگانگيري
اقدامات و سياستهای  بعنوان واكنش به  امام )ره(  اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط 
مداخله جويانه آمريكا كه به اعمال تحريم اقتصادی و تجاری اياالت متحده عليه جمهوری اسالمی ايران 
منجر گرديد، باعث شد تا جامعه اروپايی نيز در حمايت از اياالت متحده، سفرای خود را از تهران فرا خوانده، 
خريد نفت را از ايران كاهش دهد و برای ايرانيانی كه قصد عزيمت به كشورهای اروپايی را داشتند اقدام 

به برقراری محدوديت هايی نمايد. 
اروپايی  جامعه  عضو  كشورهای  گروهی  های  رسانه  تبليغاتی  و  روانی  جنگ  راستا  اين  در  همچنين 
بخصوص فرانسه، آلمان و انگليس عليه ايران شدت گرفت. اما در مجموع جامعه اروپايی در برخورد با ايران 
جانب احتياط را رعايت كرد و اقدام به تحريم اقتصادی و تجاری ايران، همسو با اياالت متحده نكرد چرا 
كه اروپا ئيان اعتقاد داشتند كه تحريم ها باعث قدرت گرفتن افراطيون در ايران می شود و اقتصاد ايران به 

سوی شوروی و شريكان كومكون آن متمايل خواهد شد. )14(

3. جنگ تحميلی عراق عليه ايران
از ديگر عوامل سردی روابط كشورهای عضو جامعه اروپايی با ايران، موضع گيری و برخورد كشورهای 
جامعه اروپايی در قبال جنگ تحميلی عراق عليه ايران بود. تجاوز آشكار وگسترده عراق به خاك جمهوری 
اسالمی ايران به فاصله كوتاهی از گذشت پيروزی انقالب اسالمی، عالوه بر ايجاد برخی مسائل داخلی 
مانند صف بنديهای گروههای سياسی در قبال نوع برخورد و روابط با كشورهای غربی و اتحاد جماهير 
شوروی و بخصوص قرار گرفتن جريان ليبرالی غرب گرا در مقابل مكتبيون، در چنين شرايط حساسی و 
سلسله اقدامات و كوتادی طراحی شده توسط بازماندگان رژيم گذشته )كودتای نوژه(، به محك جديدی 

برای سنجش رفتار كشورهای غربی از جمله جامعه اروپايی در قبال رژيم عراق تبديل شد. 
اين تجاوز كه در دوره گروگانگيری اتفاق افتاد، باعث شد تا كشورهای اروپای غربی تمايل كمتری به 
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حمايت از ايران داشته باشند. حتی پس از پايان بحران گروگانگيری، كشورهای عضو جامعه اروپا از جمله 
انگليس، آلمان و فرانسه به طرفداری از رژيم عراق پرداختند.

حمايتهای سياسی و به خصوص تغذيه ماشين جنگی عراق بويژه توسط فرانسويها و سياست حمايت 
گرايانه جامعه اروپايی از عراق كه با هدف تضعيف به اصطالح حكومت بنياد گرای جمهوری اسالمی ايران 
به جامعه  ايران نسبت  اعتمادی جمهوری اسالمی  از مهمترين عوامل بی  صورت می گرفت، خود يكی 

اروپايی محسوب می شد. 
تنها پس از قبول قطعنامه 598 از جانب ايران بود كه كشورهای اروپای غربی از موضع گيری ضد 
پارلمان  اقدام چرخشی،  از عراق دست كشيدند و در 15 سپتامبر سال 1988 در يك  ايرانی و طرفداری 
اروپايی عراق را به استفاده از سالحهای شيميايی متهم كرد و از كشورهای عضو جامعه خواست تا فروش 

سالحها و مواد شيميايی را به عراق متوقف سازند. )15(

4. پناهندگی برخی از اعضای رژيم پهلوی به خاك برخی كشورهای عضو جامعه اروپايی
پناه گرفتن برخی از مخالفان نظام همچون بنی صدر، رجوی و بختيار و عوامل آنها در خاك برخی از 
كشورهای عضو جامعه اروپايی از دو جهت تأثير منفی بر روابط ايران با جامعه اروپا داشت، از يك سو بر 
التهاب موجود ضد غربی در داخل ايران می افزود و از سوی ديگر عوامل مزبور با ارائه اطالعات نادرست به 
افكار عمومی اين كشورها هم زمينه را برای فشار افكار عمومی بر دولتهايشان جهت اتخاذ سياستی انعطاف 
ناپذير در قبال جمهوری اسالمی ايران فراهم می نمودند و هم نسبت به اسالم و اصول گرائی اسالمی 

ديدگاهی منفی ايجاد می كردند و اصول گرائی اسالمی را معادل تروريسم قرار می دادند.

5. ماجرای سلمان رشدی
پس از پايان جنگ ايران و عراق، تمايل كشورهای عضو جامعه اروپا برای افزايش سطح روابط سياسی 
و اقتصادی با ايران افزايش يافت كه از جمله می توان به سفر»گنشر« وزير خارجه آلمان به تهران در 
آگوست سال 1988 اشاره كرد. وی در اين سفر تالش كرد تا با مقامات ايرانی در مورد موضوعات حقوق 

بشر و بحران گروگانگيری در جنوب لبنان مذاكره نمايد. 
وی همچنين تالش كرد تا بازار ايران را برای سرمايه گذاران اروپايی و بخصوص آلمانی بازگشايی 
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)ره( در مورد سلمان  امام خمينی  به دليل صدور حكم  آلمانها  به خصوص  اروپاييان  اما تالشهای  نمايد. 
رشدی عقيم ماند.

به چالش كشيده شدن ارزشها و اصول فرهنگی و اسالمی توسط سلمان رشدی، نويسنده هندی االصل 
انگليسی در كتاب آيات شيطانی، باعث شد تا در 25 بهمن ماه 1367 )14 فوريه 1989(، امام خمينی فتوای 
خود را بر عليه سلمان رشدی صادر نمايد. اين حكم كه خشم جامعه اروپايی را در پی داشت باعث شد تا 

جامعه اروپا اقدامات زير را انجام دهد:
1. احضار سفرای كشورهای عضو از تهران و كاهش سطح روابط سياسی كه مالقاتهای سطوح عالی 

را ممنوع ساخته بود.
2. تقليل همكاريهای اقتصادی و كاهش واردات از ايران.

3. قطع روابط تهران و لندن در 5 مارس 1989.
4. صدور بيانيه مشترك وزرای امور خارجه جامعه اروپا در 20 فوريه سال 1989 كه در آن تهديد به قتل 
سلمان رشدی را غير قابل قبول دانسته و آن را اقدامی مغاير با منشور ملل متحد و بی احترامی به اصول 

و مقررات بين المللی اعالم كردند.
در اين مقطع، قضيه سلمان رشدی، مهمترين عامل بحران در روابط جمهوری اسالمی ايران و انگليس 
به شمار می آمد كه بيشترين تأثيرات خود را بر روابط ايران و جامعه اروپايی نشان داد. پس از گذشت 
يكسال از قطع روابط تهران و لندن، مقامات انگليسی كه خالء روابط ديپلماتيك را موجب خدشه دار شدن 
منافع تجاری شان می دانستند، خواستار از سرگيری روابط شدند و البته شروطی را مطرح كردند كه آزادی 
بدون قيد و شرط »راجرز كوپر« )جاسوس انگليسی در ايران(، لغو فتوای قتل سلمان رشدی و استفاده از 

نفوذ ايران برای آزادی گروگانهای انگليسی در لبنان عمده ترين آنها بود. 
متعاقب آزادی دو تن از گروگانهای انگليسی در لبنان، تنش بين تهران و لندن تا حدودی كاهش يافت. 
پس از مصاحبه »مارگارت تاچر« نخست وزير انگليس با راديو بی بی سی و اذعان به اين نكته كه »ما 
حساسيت مسلمانان را نسبت به توهين به اسالم درك می كنيم و...« و اينكه »... ما بيشترين احترام ممكن 
را برای اسالم قائل هستيم و من نگرانی مسلمانان را درباره آنچه كفرگوئی تلقی می كنند، درك می كنم و 
ما از انجام هيچ كاری فروگذاری نخواهيم كرد.« شورای امنيت ملی كشور تشكيل جلسه داد و پوزش مقامات 
انگليسی و اعتراف آنها مبنی بر احترام به دين اسالم را كافی دانست. متعاقب اين امر، اعالميه هائی در تاريخ 
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5 مهر ماه سال 1369 در تهران و لندن از سوی وزارت خارجه دو كشور منتشر شد و برقراری مجدد روابط 
سياسی بين دو كشور اعالم گرديد. )16(

سياست خارجی انقالبی ايران در ابعاد گوناگون همراه با طرح شعارهايی نظير نه شرقی – نه غربی، 
ايدئولوژی  در  استكبار ستيزی و غيره كه ريشه  از مستضعفين،  از جنبش های اسالمی، حمايت  حمايت 
نيز  و  خاورميانه  منطقه  كشورهای  برخی  با  ايدئولوژيك  تضادهای  موجب  داشت  ايران  انقالب  اسالمی 

كشورهای عضو جامعه اروپا گرديد. 
حمايت ايران از شيعيان در بحرين و لبنان و نيز پشتيبانی از فلسطينی ها، قطع رابطه با رژيم اسرائيل 
و حتی خواستار محو شدن اين رژيم از صحنه منطقه اياالت متحده و جهانی همگی در قالب تضادهای 

هويتی – ايدئولوژيك جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا در اين مقطع قابل مطالعه می باشند.

3-3. روابط جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا از سال 1369 تا 1376 )1997 – 
 )1990

پايان جنگ ايران در عراق و روی كار آمدن دولت سازندگی به رياست آقای هاشمی رفسنجانی در 
ايران، نقطه عطفی در روابط ايران با اتحاديه اروپا بود. دولت جديد توجه خود را به بازسازی اقتصادی و 
دفاعی كشور كه در جريان هشت ساله جنگ تخريب و تضعيف شده بود، معطوف كرد. اين امر با توجه به 
اوضاع نا بسامان اقتصادی ايران و خصومت جمهوری اسالمی ايران با آمريكا، نياز به همكاری با كشورهای 

اروپايی داشت. 
صنايع ايران از نظر تجهيزات، لوازم يدكی و قطعات به اروپايی ها احتياج داشت و از همه مهمتر صنايع 
فرسوده نفت و گاز ايران نيازمند سرمايه، دانش فنی و تكنولوژی بود. در اين زمينه، پس از آمريكا، اروپا 
می توانست نياز ايران را تامين كند. از سوی ديگر اياالت متحده آمريكا با اعالم دكترين »نظم نوين جهانی« 
در سال 1991، درصدد بود هژمونی خود را به عنوان ابرقدرت جهانی تثبيت كند. در اين راستا، آمريكا عمال 

نفوذ اتحاديه اروپا را در خاورميانه محدود كرده بود. 
بحران كويت در سال 1991 كه به »جنگ نفت«1 معروف شد، سبب گرديد كه آمريكا نيروهای خود را 
در حوزه های نفتی خليج فارس مستقر كند. در اين خصوص »يورديس فون لوهازن« می نويسد: »جنگ 
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خليج فارس، جنگی بر ضد اروپا ونتيجه آن يك كاميابی بزرگ برای سياست آمريكا و ناكامی و شكستی 
بزرگ برای اروپا بود.« )17( از آنجا كه ايران و عراق از دايره نفوذ آمريكا بيرون مانده بودند، اتحاديه اروپا 

در صدد گسترش روابط با اين دو كشور بويژه ايران برآمد.
در اين دوران مهمترين موضوع به ارث مانده از دوره گذشته كه در قالب هويتی – ايدئولوژيك به 
سردی روابط دو طرف می انجاميد، صدور فتوای مهدورالدم بودن سلمان رشدی بود كه در 25 بهمن 1367 
)14 فوريه 1989( صادرگرديده بود. پيامدهای منفی اين مساله در دوران آقای هاشمی رفسنجانی همچنان 

بر سياست خارجی اروپا در قبال جمهوری اسالمی ايران سايه افكنده بود. 
در اين خصوص آقای هاشمی رفسنجانی در يكی از مصاحبه های خود اعالم نمود: »فتوا يك مقوله 
مذهبی است نه سياسی« وی از اين طريق به صورت تلويحی به طرف اروپايی فهماند كه حكومت نمی تواند 

آن را تغيير دهد، ولی هيچ ارگان دولتی رسمی فتوای قتل نويسنده انگليسی را انجام نخواهد داد. )18( 
با وصف فوق هر چند سياست آشتی جويانه از سوی ايران در پيش گرفته شد ولی تغييرات عميقی در 
روابط سياسی دو طرف ايجاد نشد. زيرا برخی عوامل تنش همچنان باقی بودند. مهمترين اختالفات ايران 

و كشورهای اروپايی تحت تأثير عوامل زير بود: 
1. باقی ماندن حكم ارتداد و قتل سلمان رشدی.

2. اعتراض مكرر كشورهای اروپايی به دولت ايران مبنی بر تعقيب مخالفان و انجام قتل های سياسی 
در كشورهای عضو اتحاديه اروپايی.

3. مخالفت فعاالنه ايران با روند صلح اعراب و اسرائيل.
4. نگرانی اروپا از دست يابی ايران به فناوری هسته ای از طريق همكاری با روسيه. 

مشخصه بارز اين دوره، تثبيت نظام جمهوری اسالمی ايران پس از خاتمه جنگ با عراق و تحوالت 
پس از فروپاشی اتحاد شوری است. از ديدگاه ايران، تداوم تنش با آمريكا و لزوم انتخاب جايگزين مناسب 
برای روابط با آمريكا، نياز به بازسازی كشور پس از جنگ و الزام ورود دوباره به صحنه تحوالت جهان 
ايجاب می كرد تا رويكرد همكاری با اروپا اتخاذ گردد. اتحاديه اروپا نيز با علم به تثبيت نظام جمهوری 
اسالمی و اهميت استراتژيك ايران همراه با برخورداری از موقعيت ايده آل ژئوپلتيك و ذخاير نفتی، طراحی 

روابط جديد با ايران را در دستور كار خود قرار داد. 
فروپاشی شوروی، سياست  از  ايران پس  موقعيت  درك  نظير  اساسی  عامل  چند  از  ناشی  تحول  اين 
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بودن  اثر  بی  و  اروپايی  كشورهای  نزد  ايران  جانب  از  تهديد  تصور  تر شدن  رنگ  كم  ايران،  عملگرايانه 
تحريم های اقتصادی و دشمنی های آمريكا بود. در چنين شرايطی، زمينه تحول در روابط ايران و كشورهای 

اروپايی فراهم شد. 
در اين راستا رهبران اروپايی تمايل داشتند كه ضمن توسعه روابط دوجانبه، مذاكره با جمهوری اسالمی 
با طرح برخی سياست ها و نگرانی های خود در مذاكرات ديپلماتيك دنبال كنند. حاصل چنين  را  ايران 

نگرشی، آغاز مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا تحت عنوان »گفتگوهای انتقادی« بود. )19(
ريشه آغاز گفتگو با ايران به پس از اشغال كويت توسط عراق باز می گردد. بدنبال اتخاذ مواضع مناسب 
از سوی جمهوری اسالمی ايران، اتحاديه اروپا لزوم عادی سازی روابط با تهران را احساس نمود. مهمترين 
دليل اين امر موقعيت ژئوپليتيك ايران در منطقه، ذخاير نفتی و تالش اتحاديه اروپا برای يافتن پايگاهی 

مناسب در منطقه بود. 
كشورهای اروپايی درخالل اجالس چهل و پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آبان ماه سال 
عنوان  به  ايرلند  خارجه  وزير  آن  بدنبال  و  كردند  ابراز  ايران  مقامات  با  به مالقات  را  تمايل خود   ،1369
نخستين مقام عالی رتبه اروپايی به تهران سفر كرد و تمايل اروپا برای فعالتر نمودن مناسبات با ايران را 

اعالم نمود. )20( 
بدنبال آن در سال 1370 )1991( وزرای خارجه هلند، لوكزامبورگ و ايتاليا )تروئيكا( به ايران سفر كرده 
و آمادگی اتحاديه اروپايی در پايان اجالس »ادينبورگ«1 در 11 و 12 دسامبر سال 1992 طی بيانيه ای بر 
لزوم گفتگوهای انتقادی با ايران با محوريت فتوای قتل سلمان رشدی، تروريسم، سالح های كشتار جمعی، 

صلح خاورميانه و حقوق بشر تأكيد كردند. )21(
ابراز رضايت اعالم نمود: »اكنون مسائل و  بيانيه ضمن  آقای هاشمی رفسنجانی در واكنش به اين 
مشكالت عمده در روابط با كشورهای اروپا ی غربی مرتفع شده و مانعی برای توسعه اين روابط وجود ندارد. 
ايشان همچنين با ارسال پيامی برای سران اتحاديه اروپا، آمادگی ايران را برای بحث و تبادل نظر جدی و 

صريح و انتقادی با اتحاديه اروپا و اعضای آن اعالم كردند.« 
متعاقب آن سران اتحاديه اروپا در نامه ای با امضای نخست وزير دانمارك به عنوان رئيس دوره ای 
اتحاديه اروپا در 17 فروردين ماه سال 1372 )6 آوريل 1993( طی نامه ای به معاون اول رئيس جمهوری 
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بر لزوم گفتگوی طرفين تأكيد نمودند. )23( بدين ترتيب گفتگوهای انتقادی ايران و اتحاديه اروپا پايه ريزی 
شد و از سال 1372 تا سال 1376 در هفت دور به ترتيب در تهران، آتن، كپنهاگ، بن، پاريس و مادريد انجام 
شد و نتايج مثبت را نيز به بار آورد. مذاكرات انتقادی اتحاديه اروپا و جمهوری اسالمی ايران با مخالفت 

آمريكا كه خواهان منزوی ساختن ايران بود، روبه رو شد.
در دوران رياست جمهوری آقای هاشمی تالش های زيادی جهت ايجاد همگرايی مجدد ايران با جامعه 
بين المللی در پيش گرفته شد. در اين راستا ايران اميدوار بود بعد از سال 1992 اتحاديه اروپا در موقعيتی 
قرار بگيرد كه وزنه برابری را در مقابل اياالت متحده ايجاد نمايد. اروپا نيز اميدوار بود كه بتواند خالء حضور 

خود در خاورميانه را از طريق ايران جبران كند. 
به همين دليل پس از اعالم سياست مهار دو جانبه كلينتون، اتحاديه اروپا از درخواست آمريكا مبنی بر 

مهار و انزوای ايران استقبال نكرد، زيرا اتحاديه اروپا برخالف آمريكا خواستار انزوای ايران نبود. )24(
مذاكرات دوجانبه تا آوريل سال 1997 به خوبی برگزار گرديد، به گونه ای كه در فوريه سال 1997 
ادامه می  با جديت  اروپا  اتحاديه  ايران و  بيانيه ای اعالم كرد: »گفتگوهای  ايتاليا در  وزارت امور خارجه 
يابد.« )25( اما از آوريل سال 1997 به بعد روابط ايران و اتحاديه اروپا به شدت تحت تأثير جنجال دادگاه 
ميكونوس در مورد محكوميت برخی مقامات عالی جمهوری اسالمی ايران به اتهام مشاركت در ترور چهار 
تن از رهبران كرد ايرانی در رستوران ميكونوس در سال 1992 و تحت تعقيب قرار دادن آنها قرار گرفت. 
رای اين دادگاه در آلمان باعث شد تا بدترين بحران در روابط ايران و اتحاديه اروپا پس از فتوای قتل سلمان 

رشدی در سال 1989 بوجود آيد. 
اين موضوع موجب گرديد كه اوال فضای كامال خصمانه ای بر روابط ايران و آلمان و در نتيجه مناسبات 
جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپايی پديد آيد و ثانيا گفتگوهای انتقادی با بن بست مواجه گردد. در پی 

اين امر، شورای وزيران اتحاديه اروپايی در29 آوريل سال 1997 در بيانيه ای اعالم نمود كه: 
1. دليلی برای ادامه گفتگوهای انتقادی با ايران وجود ندارد.

2. تماس ها در سطح وزرای امور خارجه قطع شود.
3. به ماموران مظنون ايرانی رواديد ارائه نگردد.

4. سفرای اتحاديه اروپا برای پاره ای مشورتها تهران را ترك كنند. )26(
در پاسخ به بيانيه شورای وزيران اتحاديه اروپا، وزارت امور خارجه ايران نيز بيانيه ای شديد الحن صادر 
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نمود كه از جمله مهمترين بخشهای آن عبارت بودند از اينكه: »جمهوری اسالمی ايران درخواست اتحاديه 
رفتار  تغيير  و  با هدف اصالح  را  مذاكره  برای شروع  ادينبورگ، درسال 1371  در اجالس سران  اروپايی 

كشورهای اروپايی در موارد زير پذيرفت:
1. برخورد توهين آميز آنها با دنيای اسالم.

2. پناه دادن اين كشورها به تروريستها.
3. استانداردهای دوگانه و نقض حقوق بشر از سوی اين كشورها. 

4. بيگانه ستيزی. 
5. حمايت از رژيم صهيونيستی. 

6. تضييع حقوق اقليت های مسلمان.
7. اشاعه و ارائه تسليحات كشتار جمعی.

جمهوری اسالمی ايران بر اساس اصول و مبانی ارزشی خود، عدول هيچ كشوری از موازين بين المللی 
و اصول احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی را نپذيرفته و پاسخ مناسب و متقابل خواهد داد. نحوه 
برخورد دولتها با جنجال های تبليغاتی اخير به دقت بررسی و ثبت خواهد شد و در تنظيم روابط آتی در ابعاد 

مختلف لحاظ خواهد گرديد. 
همانطور كه قبال نيز به صورت رسمی اعالم شد، با توجه به برخورد فاقد حسن نيت و استقالل سياسی 
اتحاديه اروپايی در تداوم گفتگوهای انتقادی، همزمان جمهوری اسالمی ايران نيز از هر گونه مذاكره با 
اتحاديه اروپا پيرامون موضوعات حقوق بشر، تروريسم و تسليحات شيميايی، هسته ای و متعارف خودداری 

خواهد كرد.« )27( 
متعاقب اين موضوع، جمهوری اسالمی ايران نيز سفرای خود را از كشورهای عضو اتحاديه اروپايی 
فراخواند و فضای شديد تبليغات منفی رسانه ای در روابط طرفين حاكم گرديد و روابط سياسی با ركورد 

دوباره مواجه گرديد و روابط به تيرگی گذاشت.

3-4. روابط جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا از سال 1376 تا 1381 )2001 – 
 )1997

همانگونه كه ذكر شد، تبعات اقدام دادگاه آلمانی موجب تنش در روابط جمهوری اسالمی ايران با آلمان 
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و ديگر كشورهای اروپايی شد ولی پس از يك وقفه هفت ماهه و بدنبال پيروزی سيد محمد خاتمی در 
انتخابات دوم خرداد سال 1376 )23 می 1997(، سفرای اروپايی در نوامبر سال 1997 به تهران مراجعت 
نموده و دور ديگری از تنش بين ايران و اتحاديه اروپا به پايان رسيد. ويژگی مهم اين دوره اتخاذ سياست 
تنش زدايی و گفتگوی تمدن ها به عنوان هسته اصلی سياست خارجی خاتمی بود كه موجب تحول سياست 

خارجی جمهوری اسالمی ايران بويژه درقبال كشورهای اروپايی و همسايگان گرديد. 
ايشان در مناسبت ها و مقاطع مختلف ابعاد و زوايای اين مفهوم را تشريح كردند. وی در جمع سفرای 
خارجی مقيم تهران اظهار داشت: »درعرصه بين المللی ملت ايران خواستار تشنج زدايی و صلح است. ما 
خواستار ايجاد رابطه بر اساس احترام متقابل و البته براساس منافع خودمان با همه جهان هستيم. اصل 
تنش زدايی و صلح بين المللی برای ما يك اصل جدی است و نظام ديپلماسی ما بر اين اساس فعال بوده 

و فعالتر هم خواهد شد.« )28(
ايشان در جايی ديگر هدف خود از اتخاذ سياست تنش زدايی را اينگونه تشريح كردند: »هر چه ما تنش 
ميان كشورها را كاهش دهيم، زمينه برای پيشرفت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی اين جامعه را بيشتر 
فراهم آورده ايم. جوامعی كه در تنش به سر برده و خود را در معرض تهديد قرار می دهند، به جای اينكه 
توان انسانی، انرژی مادی و درآمدهای خود را صرف پيشرفت و ارتقای سطح زندگی جامعه كنند، صرف 

مقابله با دشمن خواهند كرد... 
سياست تنش زدايی پايه استوار امنيت و ثبات است، راهبردی سنجيده است و جمهوری اسالمی ايران 
از مواضع اقتدار بر آن تأكيد می كند... ما امروز بهترين وضعيت را داريم و از پيشرفت روابط با اتحاديه اروپا 

استقبال می كنيم و اميدواريم در آينده شتاب بيشتری بگيرد.« )29( 
محمد خاتمی سياست تنش زدايی را مقدمه گفتگوی تمدن ها می دانست. سياستی كه بر اين پايه استوار 

گرديده بود كه می توان از طريق گفتگو و نه جنگ، مشكالت بشريت و جهان كنونی را حل و فصل نمود. 
در مجموع سياست تنش زدايی، تغيير در فضای سياسی و تحول در ادبيات سياسی مقامات ايرانی منجر 
به دگرگونی در روابط شد كه از آن جمله تبادل هيات های متعدد در سطوح مختلف، شكل گيری مذاكرات 
نامه همكاری و تجارت«، مذاكرات حقوق بشری و  به »موافقت  آغاز مذاكرات مربوط  فراگير و سازنده، 

رايزنی در خصوص تحوالت منطقه بويژه در خصوص افغانستان، عراق و روند صلح خاورميانه است.
در همين راستا »در يك فاچت« معاون وزير امور خارجه انگليس در ژانويه سال 1998، اعالم كرد، 
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اتحاديه اروپا آماده است موضوع سفر مقام های اروپايی در سطح معاون وزير به ايران را با خوش بينی و 
تمايل بررسی كند. سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز گفت: »اينكه تالش های ايران و اتحاديه اروپايی در 
دوره رياست انگليس منجر به ارتقای درك دو طرف از مواضع يكديگر شده و زمينه الزم برای آغاز مذاكرات 

همه جانبه ميان ايران و اتحاديه اروپا فراهم شده، موجب خرسندی است.« )30(
مذاكرات فراگير پس از آن شكل گرفت كه جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا اوال با توجه به 
اين  گسترش  خواستار  انتقادی  گفتگوهای  نتايج  از  نارضايتی  به  توجه  با  ثانيا  و  گرفته  صورت  تحوالت 
گفتگوها شدند. در همين خصوص »المبرتودينی« وزير خارجه وقت ايتاليا اعالم كرد: »گفتگوهای انتقادی 

با ايران موفقيت آميز نبوده و اتحاديه اكنون بدنبال گفتگوهای باز با ايران است.« )31(
در ادامه شورای اتحاديه اروپا دراجالس 14 مارس سال 1998 خود در اسكاتلند، تداوم روند مثبت روابط 
و از سرگيری ديدار مقامات دو طرف را مورد تأكيد قرار داد و در اجالس 31 مارس همان سال، شورا از 
رئيس دوره ای اتحاديه اروپايی خواست تمهيد برگزاری نخستين دور گفتگوهای فراگير با ايران را فراهم 
كند. متعاقبا در بيانيه شورای وزيران اتحاديه اروپا در تاريخ 9 ژوئن سال 1998 در لوكزامبورگ اعالم شد 
كه گفتگوهای فراگير با ايران به زودی آغاز می گردد. اين مذاكرات از 30 ژوئن سال 1998 حول محورهای 
دو جانبه، منطقه ای و بين المللی آغاز شد. طی 9 دور گفتگوهای فراگير در تهران و پايتخت های اروپايی 

محورهای زير مورد بررسی قرار گرفتند:
1. همكاری های دوجانبه در زمينه انرژی، مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت، محيط زيست، گروه های 

كاری مشترك، تجارت و سرمايه گذاری، حمل و نقل و موافقت نامه تجارت و همكاری.
2. موضوعات منطقه ای در زمينه مسائل مربوط به افغانستان، لبنان، صلح خاورميانه، آسيای مركزی 

و قفقاز، خليج فارس و بالكان.
3. موضوعات بين المللی شامل حقوق بشر، خلع سالح، سالح های كشتار جمعی، گفتگوی تمدن ها 

و مبارزه با تروريسم. )32(
عالوه بر انجام گفتگوهای فراگير، مقامات اتحاديه اروپا نيز طی سفر به ايران به رايزنی در خصوص 
مهمترين مسائل دوجانبه پرداختند. سفرهای متعدد. وزرای اروپايی، خاوير سوالنا مسئوليت سياست خارجی 
اتحاديه اروپا، كريس پاتن كميسيونر سياست خارجی اتحاديه و نمايندگان پارلمان اروپا بيانگر اهميتی است 

كه نهادهای مرتبط با سياست خارجی اروپا برای روابط با ايران قائل هستند.
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در حقيقت چند عامل در اين برهه زمانی در تصميم اروپا نقش داشت كه عبارتند بودند از: 
1. نگرانی اروپا به خاطر از دست دادن يك شريك تجاری و سياسی در منطقه و نيز واكنش در برابر 

قوانين فرامرزی آمريكا نظير قانون داماتو.
2. جو شفاف سياست خارجی ايران و تأكيد بر اصل همزيستی مسالمت آميز و تنش زدايی در روابط 

خارجی.
3. قدرتی كه اتحاديه اروپا بعد از بهبود روابط با ايران می توانست در خليج فارس و آسيای مركزی 

بدست آورد.
4. گفتگو درحوزه ها و دغدغه های مشترك سياسی، امنيتی و هويتی اروپا و ايران. )33(

در اين دوران اعضای اتحاديه اروپا در مقابل استراتژی مهار ايران كه توسط اياالت متحده دنبال می شد، 
با برقراری تماس و ارتباط با ايران سعی در آگاهی دقيق تر از نيت های ايران، تعديل رفتار اين كشور از طريق 
گفتگو، مذاكره و درگير كردن آن در فرآيند عادی سازی مناسبات منطقه ای و بين المللی داشتند. اين سياست 
كه به سياست »درگير سازی«1 مرسوم بوده و عمدتا توسط دولتهای اروپايی دنبال شده است، در عين داشتن 
نگرانی در مورد نيت ها، توانايی ها و رفتار ايران در مجموع در خصوص ميزان خطر و تهديد ايران تفاوت 

آشكاری با سياست كشورهايی داشت كه تهديد ايران را گسترده می ديدند. 
لذا طی سالهای 1376 تا 1380 روابط با اروپا به مرور توسعه يافته و بعد از حل مشكالت گذشته در 
يك سير صعودی قرار گرفت. رياست جمهوری اسالمی ايران برای نخستين بار از سه كشور ايتاليا، فرانسه 
و آلمان رسما ديدار كرد و در سطح ديگر، تعامالت سياسی ميان وزرای امور خارجه كشورهای اروپايی و 

ايران گسترش يافت. )34(
روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا حتی در نيمه دوم سال 1380 كه بدنبال وقايع 11 سپتامبر سال 2001 
موجب آشفتگی فضای نظام بين المللی شده و ايران نيز به عنوان كشور حامی تروريسم توسط آمريكا مطرح 
و توسط جورج دبليو بوش در »محور شرارت2« قرار گرفت، چندان متشنج نگرديد و اين امر حاكی از روابط 

دو جانبه مطلوب ميان طرفين در اين مقطع زمانی بود.

 1- Engagement 
 2- Axis of evil 
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3-5. روابط جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا از سال 1381 تا 1386 )2007 – 
)2002

اروپا معتقد بود كه ايران پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 عملكرد مناسب و قابل دفاعی داشته 
است. در اين رابطه معاون وزير امور خارجه انگلستان در واكنش به اتهامات بوش بر عليه ايران اعالم كرد: 
»ما شريك دغدغه های آمريكا هستيم ليكن بر اين باوريم كه بهترين راه برای حل و فصل مشكالت با 

ايران گفتگو است.« )35(
در اين زمان دولتهای اروپايی از ادعاهای آمريكا مبنی بر پناه دادن ايران به اعضای القاعده حمايت 

نمی كردند و با اتهام های آمريكا به ايران در حمايت از تروريسم موافق نبودند. 
روند روابط رو به رشد طرفين در سال 1381 نيز علی رغم تبليغات شديد آمريكا عليه ايران ادامه يافت. 
از مهمترين پيشرفت ها در روابط سياسی ايران و اتحاديه اروپا در اين مقطع گنجاندن نام سازمان مجاهدين 
خلق در فهرست گروه های تروريستی از سوی اتحاديه اروپا بود. در اين رابطه معاون وزارت خارجه ايتاليا 
ضمن تأكيد بر ديدگاه اتحاديه اروپا مبنی بر هويت وعملكرد تروريستی مجاهدين گفت: »بر اساس اسناد 
و مدارك موجود، اين گروه با استفاده از فعاليت های مسلحانه، خشونت آميز و سوء قصد عليه اهداف غير 
نظامی، عمليات تروريستی انجام می دهند. دليل اصلی موضع اتحاديه اروپا، عمليات مسلحانه و تروريستی 

اين گروه است.« )36(
اتحاديه اروپا همچنين در گزارش فوريه سال 2002 كميسيون اروپايی، ادامه گفتگوها با ايران درباره 

موضوعات زير را ضروری دانست:
1. موضوعات جهانی )تروريسم، حقوق بشر و اشاعه تسليحات كشتار جمعی(

2. موضوعات منطقه ای )عراق، افغانستان، لبنان و صلح خاورميانه(
3. زمينه های همكاری )مواد مخدر، پناهندگان، انرژی، سرمايه گذاری و تجارت( )37(

با تصويب  اروپا  ادامه روند بهبود مناسبات تهران و بروكسل، در 17 ژوئن سال 2002 كميسيون  در 
بيانيه ای كه در اجالس ماه می سال 2001 به تصويب شورای وزيران رسيده بود، چشم انداز و شرايط توسعه 
روابط با ايران را مشخص نمود. اين اقدام زمينه ساز آغاز مذاكرات مربوط به سند »توافق نامه همكاری و 
تجارت« بود. گزارش كميسيون اروپا در واقع بيانگر چارچوب ديدگاه های اتحاديه نسبت به حدود و امكانات 

روابط با جمهوری اسالمی ايران بود. در اين متن موارد زير مورد توجه قرار گرفته بودند:
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1. پس از رويداد 11 سپتامبر تفاهم بهتر ميان جهان اسالم و غرب به يك مولفه اساسی در نبرد با 
تروريسم و ايجاد يك صلح با ثبات و دراز مدت درآمده است. لذا می بايستی به صورت جدی از گفتگوی 

نزديك ميان اتحاديه اروپا و ايران در جهت كمك به اين روند مورد نظر وگسترده پشتيبانی نمود.
2. تأكيد بر تشويق و تقويت اصالحات سياسی و اقتصادی در ايران. بر اين اساس برای حصول اين امر 

می بايد اصول دموكراسی و حاكميت قانون مورد تاييد ايران قرار گيرد. 
3. استقبال از پذيرش آيين نامه 4/14 در ژوئيه سال 2000 پيرامون آزاد سازی بيشتر اقتصادی و آغاز 

گفتگو و مذاكره بر سر عضويت در سازمان تجارت جهانی.
4. استقبال از تصويب اليحه سرمايه گذاری خارجی از سوی مجلس ايران.

5. باور به اينكه حركت به سمت و سوی اين توافق نامه می بايد تدريجی و بر اساس پيشرفت های 
حاصله از سوی ايران در حيطه های مورد عالقه اتحاديه اروپا باشد و ديگر آنكه كميسيون و شورا می بايد 
به صورت مرتب پيشرفت های مزبور را با توجه به شاخص ها در حوزه های حاكميت قانون، حقوق اقليت ها، 

آزادی مطبوعات و سياست امنيتی و خارجی مورد بررسی قرار دهد. )38(
در  الملل  بين  نظام  تحوالت  از  متاثر  اروپا  اتحاديه  و  ايران  ميان  مسائل  ترين  عمده  زمان  اين  در 
محورهای مبارزه با تروريسم، مساله حقوق بشر، مساله اشغال افغانستان )2002( و عراق )2003( و مقوله 
فعاليتهای هسته ای ايران بود. اتحاديه اروپا بر سر رعايت حقوق بشر در ايران مذاكره می كرد و انتقاداتی 
بتدريج حقوق بشر در مذاكرات كمرنگ شد و  نهايتا  ادامه دارد. هر چند  را مطرح می نمود كه كماكان 
فعاليتهای هسته ای ايران در گفتگوهای تهران و بروكسل تمامی مسائل گذشته را تحت تأثير قرار داد و 
می توان گفت كه روند روابط به رشد روابط ايران و اتحاديه اروپا در سال 2003 و بدليل مخالفت گسترده 

اتحاديه اروپايی با برنامه صلح آميز هسته ای ايران متوقف شد. 
در اين زمان مقامات اتحاديه اروپا در مناسبت های مختلف خواستار توقف و انصراف ايران از برنامه های 
هسته ای بودند. در اين باره »خاوير سوالنا« مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در مصاحبه ای در مورخ 
24 آوريل سال 2004 اظهار داشت: »اتحاديه اروپا آماده است تا با ايران روابط بنيادينی برقرار كند و بر اساس 
آن قرار دادهای اقتصادی و بازرگانی منعقد نمايد. اما اين آمادگی مشروط به اين خواهد بود كه ايران در مورد 
شرايط حقوق بشر در كشور، مبارزه با تروريسم و روند صلح خاورميانه گام هايی بردارد و فعاليتهای هسته ای 

خود را نيز به صورت دائمی به حالت تعليق درآورد.« )39(
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در اين دوران از سال 2003 به بعد گفتگوهای تهران با نمايندگان اتحاديه اروپا يعنی انگلستان، فرانسه و 
آلمان )تروئيكای اتحاديه اروپا( در خصوص برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ايران تمامی ابعاد روابط را 
تحت تأثير قرار داده است.جمهوری اسالمی ايران خواستار برخورداری از حقوق هسته ای خويش برای استفاده 
از فناوری صلح آميز هسته ای در علوم مختلف است اما اتحاديه اروپايی در كنار اياالت متحده بدليل برخی 
مسائل سياسی، فرهنگی و ايدئولوژيك با اين موضوع به شدت مخالفت كرده و خواستار توقف برنامه های 
هسته ای جمهوری اسالمی ايران می باشد. زيرا اروپاييان معتقدند كه اوال دست يابی ايران مجهز به ايدئولوژی 
انقالب اسالمی و مذهب تشيع به فناوری هسته ای اين كشور را به قدرت برتر منطقه خاورميانه مبدل خواهد 
كرد و بر روند صلح خاورميانه تأثير منفی خواهد داشت و ثانيا ايران هسته ای موقعيت گروه هايی نظير حزب 

اهلل لبنان كه به زعم آنها در زمره گروه های تروريستی قرار دارند را تقويت خواهد كرد. 
اين عوامل حاكی از تداوم نقش سوء برداشت ها و ذهنيت های منفی گذشته از جمهوری اسالمی ايران 

و ادامه تضادهای هويتی – ايدئولوژيك دو جانبه در موضوع هسته ای می باشد.
اين تضادها با تغيير دولت سيد محمد خاتمی و انتخاب محمود احمدی نژاد در انتخابات سوم تير سال 
1384 )ژوئن سال 2005( تشديد گرديد و در مقاطعی به قطع گفتگو با اتحاديه اروپا انجاميد. با روی كار 
آمدن دولت نهم جمهوری اسالمی ايران، تيم مذاكره كننده هسته ای تغيير كرد و با ورود علی الريجانی 
به عنوان مسئول پرونده هسته ای، اعالم گرديد كه جمهوری اسالمی ايران سياست فعالتری را در اين 

خصوص اتخاذ خواهد نمود و بيشتر با آژانس بين المللی انرژی اتمی كار خواهد كرد.
نخستين اقدام تيم جديد مخالفت با بسته مشوق های اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا در قبال تعليق 
فعاليت های غنی سازی اورانيوم بود. همچنين اعالم شد كه ايران با قدرت و جديت فعاليت های هسته ای 
خود را دوباره آغاز و تداوم خواهد بخشيد. در همين راستا فعاليتهای غنی سازی اورانيوم كه در اواخر دولت 
آقای خاتمی به صورت محدود شروع شده بود، گسترش پيدا كرد و با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای 

امنيت نقش اتحاديه اروپا كمرنگ تر از گذشته گرديد. 
در اين دوران موضع گيری های دولت جديد در خصوص اسرائيل و هولوكاست نيز موجب انتقاد اتحاديه 

اروپا از سياست های ايران گرديده است.
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نتيجه
به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت كه پس از 11 سپتامبر سال 2001 نگرانی های امنيتی كه عموما 
ناشی از تضاد های هويتی – ايدئولوژيك می باشند، در روابط ايران و اتحاديه اروپا از نقش مهمی برخوردار 
شده اند. در اين رابطه »عباس عراقچی« معاون حقوقی و بين المللی وزارت امور خارجه ضمن توجه به 
ايدئولوژيك در ميزگرد   – نيز تضادها و سوء برداشتهای هويتی  امنيتی دو جانبه و  نگرانی های مشروع 

مشترك با بنياد علم و سياست آلمان اظهار داشته است كه: 
»برخی چالش های نظری نظير »سوء برداشت1«، »سوء تفاهم2« و »قضاوت ناعادالنه3« همچنان بر 
روابط ايران و اروپا حكمفرماست. وی معتقد است دو عامل ديگر يعنی »نقش آمريكا« در روابط جمهوری 
اسالمی ايران و اتحاديه اروپا و »آثار نه چندان مطلوب گسترش اتحاديه و اعضای آن« نيز در اين زمينه 

نقش بازدارنده داشته اند.« )40(
به چالشهای فوق می بايستی برخی گاليه های ايران نظير برخی حمايت های اتحاديه اروپا از سازمان 
مجاهدين خلق و تروريستهای مخالف حكومت جمهوری اسالمی ايران، اعمال تبعيض در روابط تجاری 
با  اروپا  اتحاديه  ايران، عدم همراهی و مساعدت كافی  به  نوين  بويژه عدم صدور تكنولوژی  اقتصادی  و 
با ترانزيت مواد مخدر و تضييع حقوق مسلمانان در برخی كشورهای  ايران در مبارزه  جمهوری اسالمی 

اروپايی را نيز افزود. 
آنچه بوضوح در سياست خارجی دولت دكتر احمدی نژاد قابل مشاهده است، پر رنگ تر شدن نقش 
هويت انقالبی و اسالمی در سياست خارجی و بازگشت به ادبيات سياسی ابتدای انقالب در سياست خارجی 
می باشد. در اين سياست منافع ملی دارای ماهيت مادی نمی باشد، بلكه منافع ملی به صورت غير مادی و 
در حوزه گسترده ای به نام منافع جهان اسالم و منافع ملتهای مظلوم تعريف می شود. اين سياست موجب 
ارتقای مجدد نقش عوامل هويتی – ايدئولوژيكی در سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران شده و در 
نتيجه به تضادهای هويتی – ايدئولوژيكی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و اتحاديه اروپا كه در حال 

كمرنگ تر شدن تدريجی بود، مجددا دامن زده است.

 1- Misperception 
 2- Misunderstanding 
 3- Misjudgment 
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