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Abstract
Introduction: Prioritizing cooperation and interaction with neighbors
could contribute to the stability and security of Iran’s environment
and provide suitable conditions for its economic development and
progress. Nevertheless, with a realistic understanding of Iran’s
foreign policy challenges and opportunities, the approach of transregional actors, such as the European Union, to Iran’s position and
role in dealing with its neighbors cannot be underestimated. As
part of the EU’s global strategy, we can focus on Iran’s role and
position in its surroundings, especially in the Middle East.
Question and hypothesis: The question discussed in this study
is what policy and role does Europe play for Iran in the region,
especially in the context of neighborhood policy?. In the hypothesis,
it seems that the most important thing for Europe is to maintain
stability and order in the Middle East within the framework of
the European Union’s neighborhood policy. However, a full
consensus has not yet been reached on the nature and manner of
acceptance of this role by Iran, and it continues to monitor major
US policies in the region, so as US foreign policy is shifting to
Asia, Europe’s policy will become clearer. At the same time,
Europe is trying to mitigate its concerns about expanding Iran’s
influence in the region through cooperation with the United States
and its international and regional partners, with an emphasis on

multilateralism diplomacy.
Conclusion: In this study, the European approach is discussed
with a focus on multilateralism and the issue is examined in the
framework of descriptive and analytical methods. The research
findings showed that Iran’s neighborhood policy can provide
new conditions for Iran’s cooperation with neighboring countries.
In the EU approach, neighborhood policy is also a well-known
and familiar concept. Therefore, mutual understanding between
the parties is possible to help Iran to develop cooperation with
neighboring countries and at the same time use the existing
capacities of the European Union.
By studying the EU’s global strategy, the following can be
mentioned in the EU’s approach to Iran’s role and position in the
region and relations with its neighbors:
- Maintaining the targeted stability of Iran and the Middle East
in the framework of neighborhood policy
- Adopting an effective multilateralism approach to Iran
- Facing the challenge of Iran’s influence in the region
- Drawing a roadmap for multilateral cooperation with Iran in
the form of JCPA
- Paying attention to Iran’s role in dealing with the refugees and
refugees crisis
- Paying attention to Iran’s role in the energy sector and the
economic chain of the region
- Paying attention to Iran’s role in the field of challenges related
to climate change
Key words: EU’s Global Strategy, Stability and Security, Iran’s
Neighborhood Policy, Multilateralism.
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چکیده
اولویــت همــکاری و تعامــل بــا همســایگان میتوانــد بــه ثبــات و امنیــت محیــط اطـراف ایـران
کمــک کــرده و شـرایط مناســب توســعه و پیشــرفت اقتصــادی را فراهــم کنــد .باوجودایــن ،بــا
درک واقعبینانــه از چالشهــا و فرصتهــای سیاســت خارجــی ایــران ،نمیتــوان رویکــرد
بازیگـران فرامنطقـهای ،همچــون اتحادیــۀ اروپــا را نســبت بــه جایــگاه و نقــش ایـران در تعامــل
بــا همســایگان نادیــده گرفتــه و کماهمیــت شــمرد .در بخشــی از اســتراتژی جهانــی اتحادیــۀ
اروپــا میتــوان نســبت بــه نقــش و جایــگاه ایــران در محیــط اطــراف خــود ،بهخصــوص
خاورمیانــه ،اشــاره کــرد .ســؤالی کــه در ایــن پژوهــش بــه بحــث گذاشــته میشــود ایــن اســت
کــه اروپــا چــه سیاســت و نقشــی را بـرای ایـران در ســطح منطقــه ،بهخصــوص در چهارچــوب
سیاســت همســایگی ،قائــل اســت؟ در فرضیــه ،بــه نظــر میرســد بــرای اروپــا مهمتریــن
نکتــه حفــظ ثبــات و نظــم در منطقــۀ خاورمیانــه در چهارچــوب سیاســت همســایگی اتحادیــۀ
اروپاســت .امــا درمــورد نــوع و چگونگــی پذیــرش ایــن نقــش از ســوی ایـران هنــوز بــه یــک
اجمــاع کامــل دســت نیافتــه و همچنــان مترصــد سیاسـتهای کالن آمریــکا در منطقــه اســت.
خارجــی آمریــکا بهســمت آســیا ،موضــع اروپــا کمــی
هرچنــد بــا تغییــر جهــت سیاســت
ِ
شــفاف و واضحتــر خواهــد شــد .اروپــا همزمــان تــاش میکنــد ،نگرانــی خــود درمــورد
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گســترش نفــوذ ایــران در منطقــه را از طریــق همــکاری بــا آمریــکا و شــرکای بینالمللــی و
منطقــهای و تأکیــد بیشــتر بــر چندجانبهگرایــی پیگیــری کنــد .در ایــن پژوهــش ،رویکــرد
اروپــا بــا تمرکــز بــر چندجانبهگرایــی بحــث میشــود و بررســی موضــوع در چهارچــوب
روش توصیفــی و تحلیلــی صــورت میگیــرد .در یافتههــای پژوهــش مشــخص شــد کــه
سیاســت همســایگی ای ـران میتوانــد ش ـرایط جدیــدی ب ـرای همــکاری ای ـران بــا کشــورهای
همســایه فراهــم کنــد .در رویکــرد اتحادیــۀ اروپــا نیــز سیاســت همســایگی مفهومی باســابقه و
آشــنا اســت .لــذا درک متقابــل میــان طرفیــن در جهــت کمــک بــه ایـران بـرای توســعۀ همکاری
بــا کشــورهای همســایه و همزمــان بهرهگیــری از ظرفیتهــای موجــود اتحادیــۀ اروپــا
امکانپذیــر اســت.
واژگان کلیــدی :راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا ،ثبــات و امنیــت ،سیاســت همســایگی
ایــران ،چندجانبهگرایــی.
مقدمه
نظــام بینالملــل در دوران مهــم و سرنوشتســازی ق ـرار گرفتــه اســت .پیدایــش یــک جهــان
پراکنــده و ازهمگســیخته و بیتوجهــی بــه قواعــد و مقــررات بینالمللــی در سرتاســر جهــان
رو بــه افزایــش اســت .برخــی از صاحبنظــران حــوزۀ روابــط بینالملــل معتقدنــد نظــام
بینالملــل در دوران گــذار بــه ســر میبــرد و نظــم جهانــی شــکلگرفته از جنــگ جهانــی
ـد توســعۀ خــود را طــی
دوم بهبعــد در حــال پوس ـتاندازی اســت .چیــن بهطــور شــتابان رونـ ِ
میکنــد .در ســطح آســیا در مــوارد زیــادی شــاهد برگ ـزاری رزمایــش مشــترک میــان چیــن،
ـی جهــان ،تحــوالت در قــارۀ
روســیه و کشــورهای همســوی آنهــا هســتیم .در نیمکــرۀ غربـ ِ
آمریــکا نیــز درخــور توجــه اســت .وضعیــت خاورمیانــه پــس از تحــوالت سیاســی و امنیتــی
ســال  2011و افزایــش تنــش بیــن ایـران و عربســتان ،بیــش از دیگــر نقــاط جهــان نگرانکننــده
اســت .برخــی از کشــورهای منطقــه ،همچــون ســوریه و ع ـراق ،بــه کشــورهای ازهمپاشــیده
و شــکننده تبدیــل شــدهاند .ناامنــی فــوق در خاورمیانــه و برخــی کشــورهای همســایۀ ای ـران،
همچــون ع ـراق و افغانســتان ،تأثیــر زیــادی بــر امنیــت بینالملــل گذاشــته اســت.
در ای��ن وضعی��ت ،اتحادی��ۀ اروپ��ا نهتنهاــ در اط��راف خوــد ب�اـ چالشهـ�ای زیــادی
روبهروســت ،بلکــه در درون خــود نیــز شــاهد تحــوالت مهمــی اســت .خــروج بریتانیــا از
10
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اروپ��ا ،گستــرش ق�دـرت گروه��ای ملیگــرا در برخــی کشــورها همچــون آلمــان ،فرانســه،
ایتالیــا ،اتریــش و مجارســتان ،بـرای اتحادیــه بیشازپیــش نگرانکننــده اســت .از طــرف دیگــر،
شــکاف بیــن روســیه و اروپــا در حــال افزایــش اســت و برگ ـزاری مانــور نظامــی کشــورهای
اروپای��ی ب��ا آمری��کا در نرــوژ و نگرانــی از حملــۀ روســیه بــه اوکرایــن و چالشهــای مرتبــط بــا
کش��ور ب�لاروس ،وضعی��ت را پیچیــده کــرده اســت.
یک��ی از مقولههــای مهــم و تأثیرگــذار دیگــر نیــز مســئلۀ افزایــش پناهجویــان و مهاجریــن
ب��ه کش��ورهای اروپای��ی اس��ت .ب��ا وج��ود چالشهــای فــوق ،ب ـرای اتحادیــۀ اروپــا حفــظ و
دســتیابی بــه ثبــات در منطقــه ،در چهارچــوب چندجانبهگرایــی ،از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اسـ�ت .دراینبیـ�ن ،ن��وع نقش��ی ک��ه اروپ��ا ب��رای ای��ران در منطق�هـ ترس�یـم میکنــد موضــوع
بس��یار مهم��ی استــ .در اینــ تحقیقــ ت�لاش میشــود از منظــر اتحادیــۀ اروپــا ،نقــش
ایـران در نحــوۀ رابطــۀ خــود بــا کشــورهای منطقــه بــه بحــث گذاشــته شــود .اروپــا بــا توجــه
ب��ه نگرانیهــای جهانــی و منطق ـهای ،معتقــد اســت کاهــش ثبــات و امنیــت در خاورمیانــه
مش��کالت امنیت�یـ بیش�تـری ب��رای اروپ��ا فراه��م خواهــد ک��رد و اروپ�اـ بای��د از مکانیس��مهای
کنتــرل ناامنــی در منطقــه حمایــت کنــد .در ایــن میــان ،یکــی از موضوعــات مهــم در سیاســت
ـی اتحادیــۀ اروپــا «چگونگــی تعامــل و مدیریــت اختالفــات بــا جمهــوری اســامی
خارجـ ِ
ای��ران» و همزمــان «توجــه بــه بــروز تنــش بیشــتر بیــن ایـران و آمریــکا» و «پاســخ بــه نگرانــی
درمــورد نفــوذ ایــران در خاورمیانــه» اســت .در ایــن پژوهــش ضمــن تشــریح دیپلماســی
چندجانبــۀ مؤث��ر در سیاســت خارج��ی اتحادی��ه ،برخــی از مؤلفههاــی موردتوجــه سیاســت
خارجــی اتحادیــۀ اروپــا درمــورد نقــش ایـران در روابــط خــود بــا کشــورهای همســایه و منطقــه
ب��ه بحــث گذاشتــه میشــود.
 .1چهارچوب تجزیهوتحلیل :چندجانبهگرایی
ً
کشــورها بــرای تحقــق و تأمیــن منافــع و اهــداف ملــی در سیاســت خارجــی ،معمــوال
بهصــورت یکجانبــه و چندجانبــه اقــدام میکننــد .یکجانبهگرایــی بهمعنــای تعقیــب
اهــداف و منافــع ملــی در عرصــۀ بینالمللــی و بــدون هماهنگــی و همــکاری بــا ســایر
کشــورها و اتــکا بــر قابلیتهــا و ظرفیتهــای ملــی اســت .در مقابــل ،چندجانبهگرایــی
مســتلزم هماهنگــی و همــکاری بــا کشــورها و بازیگـران دیگــر و اقــدام مشــترک و هماهنــگ در
سیاســت خارجــی اســت .ایــن الگــوی رفتــار سیاســت خارجــی مبتنــی بــر اصــول و قواعــدی
اســت کــه متضمــن هنجارهــا ،هویتهــای مشــترک ،نهادهــای رســمی و غیررســمی در
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زمینــۀ همــکاری و تشــریک مســاعی در مدیریــت امــور سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی اســت.
ـی همــکاری و همگرایــی ب ـرای گســترش قلمــرو
در واقــع ،چندجانبهگرایــی نوعــی ارتقابخشـ ِ
و دامنــۀ آنهــا بــه ســطوح باالتــر در حوزههــای تعاملــی اســت(Dehghani Firooz Abadi,
.)2008: 250
دیپلماسـ�ی دوجانب��ۀ دول��ت بـ�ا دول��ت همچن��ان یک��ی از ویژگیهــای ســاختاری مهــم
نظاــم بینالملـ�ل اســت؛ امــا ایــن مفهــوم در ادامــه تکاملیافتــه و دیپلماســی چندجانبــه بــا
ترکیبـ�ی از بازیگ��ران دولتــی و غیردولت�یـ کاملتـ�ر شــده اس��ت .س��ازمانهای بینالمل��لی
تمایـ�ل دارن��د از نظ�رـ دیپلماتیـ�ک بهــ هم��ان ش��یوه اق��دام کنن��د .بســیاری از بازیگــران در
مقایســه بــا دولتهــای کوچکتــر ،توانایــی زیــادی در نفــوذ بــه فراینــد دیپلماتیــک در
ســطح جهانــی دارنــد .در ایــن مــورد میتــوان بــه اروپــا اشــاره کــرد کــه بــه بهتریــن شــکل در
قال��ب اتحادی��ه ،توس�عـه یافت��ه اسـ�ت .اتحادی��ۀ اروپ��ا در سیاســت جهانــی یکــی از بازیگ ـران
چندجانبــه و منحصربهفــرد اســت؛ بهگون ـهای کــه بازیگ ـران دولتــی و غیردولتــی در محــدودۀ
ای��ن اتحادیهــ ب��ه شیــوههای مختلــف بــا هــم ادغــام شــده تــا بهطــور دیپلماتیــک در عرصــۀ
بینالمل��ل وارد عمــل شــوند (وایــت.)739 :1383 ،
مفهــوم چندجانبهگرایــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم موردتوجــه قـرار گرفتــه و در کنــار مفهــوم
سنــتی دیپلماس�یـ ب��ه چهارچ��وب جدیـ�دی در رفت�اـر می��ان کش�وـرها در سیاســت بینالملـ�ل
اش��اره میکندــ .چندجانبهگرای��ی را میت��وان ب��ه مجموعـ�های از اقدامــات در ایجــاد هماهنگــی
ترتیبــات
سیاس��تهای ملــی بیــن ســه یــا بیشــتر از ســه دولــت دانســت کــه در چهارچــوب
ِ
موقــت یــا بــا اب ـزار و نقــش نهادهــا دنبــال میشــود (.)Keohen, 1990: 731
اتحادی��ۀ اروپـ�ا در فراینــد تکامــل خــود ،بازیگــری چندجانبهگ ـرا تلقــی میشــود .در ایــن
برداشـ�ت ،اتحادی��ه بهعن��وان بازیگــری هنجـ�اری محسوــب میشــود کــه احتــرام و پرســتیژ
جهانــی خــودش را بهواســطۀ ارزشهــای جهانــی و مزایــای مالــی و نظامــی بالقــوۀ خــود
جس��توجو میکن�دـ .در همیـ�ن ارتب�اـط ،ق��درت نـ�رم اتحادی��ۀ اروپ��ا موردتوج��ه تحلیلگ ـران
قــرار گرفتــه و بهطورکلــی ،از ایــن اتحادیــه بهعنــوان نیرویــی مثبــت بــرای حــل مشــکالت
و مساــئل موجــود در جه��ان ناــم ب��رده میشــود .در همیــن رابطــه ،شــورای اروپــا در ســال
 ،2003راهبــرد خــود را «اروپــای امــن در جهــان بهتــر» معرفــی کــرد .در ایــن چهارچــوب،
تأکی��د شــده بــود کــه اروپــا متعهــد اســت مشــکالت و مســائل جهانــی را در چهارچــوب
چندجانبهگرایــی حــل کــرده و کشــورها و دولتهــای منزویشــده را از ایــن طریــق بــا
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جامعـ�ۀ بینالمل��ل ادغــام کنــد (.)Jessen, 2017: 2
ایـ�ی اروپاــ ق��رار میگیــرد ،تــاش
یکـ�ی از اقداماتـ�ی ک�هـ در ذی��ل سیاس�تـ چندجانبهگر ِ
ای��ن بازیگ��ر ب��رای میانجیگـ�ری در اختالف��ات و تنشهــای میــان دولتهــا در ســطح
بینالمل��ل اس��ت .اتحادی�ۀـ اروپ��ا خــود را یــک میانجــی میدانــد کــه فلســفۀ وجــودی آن
توجــه ب�هـ چالشهـ�ای ایجادشدــه در سـ�طح بینالمل��ل و مدیری��ت آنهاســت .در ایــن راســتا،
میانجیگ�رـی ب��رای ای�نـ اتحادیــه هرگون��ه تــاش اعضــا بهصــورت مجـزا یــا گروهــی محســوب
میشـ�ود ک�هـ ب��ه نمایندگ�یـ از اتحادی��ۀ اروپ��ا ت�لاش میکنــد مناقشــۀ میــان طرفهــای
درگیــر را مدیریــت کــرده و درنهایــت ،بــه طرفیــن کمــک کنــد بــه مصالحــه دســت پیــدا کنــد
(.)Bergmann, Haastrup, Niemann, & Whitman, 2018: 7
بـ�رای اتحادی��ۀ اروپ��ا حمایــت و توســعۀ نظــم مبتنــی بــر چندجانبهگرایــی ،یکــی از
هدفهــای مهــم رویکــرد سیاســت خارجــی اســت .در واقــع ،چندجانبهگرایــی بــا
هوی��ت اتحادیـ�ه عجیــن شدــه و از منظــر آن ،نمیتــوان نســبت بــه کمرنگشــدن نقــش
چندجانبهگراییــ اتحادی�هـ بیتوج��ه ب�وـد .در راســتای سیاس��ت ف��وق ،در راهبرــد اتحادیــۀ
اروپـ�ا ب��ه ای��ن موضـ�وع اش��اره میشــود کــه بایــد ســازوکارهایی در چهارچــوب دیپلماســی
چندجانبــه بهعنــوان مســیر و نقشــۀ راه اتحادیــه در تعامــل بــا دیگــر کشــورها موردتوجــه قـرار
گیــرد (.)Lazarou, 2020:2
نق��ش س��ازمانی تعریفشـ�ده در چهارچ��وب چندجانبهگرایــی بــرای اتحادیــه ،در قالــب
حمای��ت از فعالیته�اـی میانجیگرــی اتحادی��ۀ اروپـ�ا از طریــق سیاســت خارجــی و امنیتــی
مش��ترک اروپــا دنب�اـل میش��ود .تالشه��ای میانجیگــری اتحادی��ۀ اروپ��ا توســط نماینــدۀ
عال��ی اتحادی��ه در ح��وزۀ سیاس��ت خارجـ�ی انج��ام میشــود .در واقــع ،نماینــدگان سیاســت
خارج��ی و امنی��ت مشتــرک در خ��ط مق��دم فعالیته��ای میانجیگ��ری اتحادی��ۀ اروپ��ا اســتنباط
میشـ�ود .ب��رای مث��ال ،خاویــر سوــالنا ،کاتریـ�ن اش��تون ،فدریــکا موگرین��ی و جــوزف بــورل،
چه��ار نماین��دۀ عالــی اتحادی�ۀـ اروپـ�ا در امــور سیاســت خارجــی اتحادیــه بودهانــد کــه تــا
ب��ه ام�رـوز رهبرــی تع�دـادی از تالشهـ�ای میانجیگ��ری برجســتۀ اتحادیــۀ اروپ��ا را بــر عهــده
داشــتهاند (.)Bergmann, Haastrup, Niemann, & Whitman, 2018: 7
ارتب��اط مبح�ثـ نظ��ری فــوق در ای��ن مقال��ه ،اینــ اســت ک��ه ش��ناخت ن��وع رفتاــر اتحادیــۀ
اروپ��ا نســبت بــه نقــش و جایــگاه ایــران در ارتبــاط بــا دیگــر بازیگــران ،بهخصــوص
کشــورهای همســایه را میتــوان از منظــر چندجانبهگرایــی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار داد.
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در واقــع ،محورهــای چندجانبهگرایــی در قالــب نقــش دولتهــا یــا ســازمانهای جهانــی
و منطق�هـای میتوانــد زمینــۀ حضــور و همــکاری ای ـران را بــا اتحادیــه فراهــم کــرده و در ایــن
راســتا ،همســویی منافــع خــود و اتحادیــه را در ایــن شــیوه از همــکاری بــا کشــورهای منطقــه
دنب��ال ک��رد .ب ـرای تبیی��ن موض��وع ،در ادام��ه اص�وـل و چهارچـ�وب راهبـ�رد جهانــی اتحادیــۀ
اروپ��ا بــا تمرک��ز ب��ر موضـ�وع چندجانبهگراییــ ب��ه بح��ث گذاشـ�ته میشــود.
 .2اصول و اهداف راهبرد جهانی اتحادیۀ اروپا
ب ـرای شــناخت راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا الزم اســت فراینــد جهتگیــری سیاســت
خارجــی آن موردتوجــه قـرار گیــرد .مراحــل تکامــل راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا را میتــوان
در یــک تقســیمبندی کالن بــه دو دورۀ کلــی در فاصلــۀ ســالهای  2003تــا  2016تقســیم
ـدی فراینــد تدویــن راهبــرد جهانــی اتحادیــه را میتــوان گــذار از نــگاه
کــرد .نکتــۀ مهــم و کلیـ ِ
خوشبینانــه بهســمت واقعگرایــی در ارزیابــی تحــوالت بینالملــل دانســت.
ً
راهبــرد جهانــی اروپــا در ســال  2003راهبــردی کامــا خوشبینانــه بــه جهــان بــود .در
ایــن گــزارش گســترش فزاینــدۀ حاکمیــت قانــون و دموکراســی مــورد تأکیــد بــود و تــاش
میشــد کــه دیگــر کشــورها و نظامهــای سیاســی را بهســمت دموکراس ـیهای پویــا و باثبــات
جهــت دهنــد .در اســتراتژی جهانــی اروپــا در ســال  ،2003ایــن انتظــار از دســتگاه سیاســت
خارجــی و امنیــت مشــترک اتحادیــه وجــود داشــت کــه بــه نظمــی چندجانبــه در سراســر
جهــان توجــه کنــد .البتــه بـرای اروپــا شــریک کلیــدی در ایــن زمینــه و ســایر زمینههــا ایــاالت
متحــده بــوده اســت .بهطــور مثــال ،در نظـ ِـر اروپــا ،هرکجــا توانســته بــا همــکاری آمریــکا و
در چهارچــوب ســازمان ملــل همــکاری کنــد ،بهخوبــی توانســته اســت بــا مشــکالت متعــدد
جهانــی روبــهرو شــود (.)Council of the European Union, 2009: 24
در ادامــه ،راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا بهســمت توجــه بــه افزایــش پیچیدگــی و
چالشهــای موجــود در ســطح محیــط بینالملــل تغییــر جهــت داده اســت .ایــن تحــول را
میتــوان تغییــری پارادایمــی در سیاســت خارجــی اروپــا دانســت .اروپــا در گــزارش ســال
 2016اولویــت را بــه دفــاع از منافــع و امنیــت اعضــای خــود اختصــاص میدهــد .در ایــن
مرحلــه ،اروپــا بهســمت امنیــت هستیشــناختی خــود در قالــب توســعۀ جایــگاه جهانــی
اروپــا حرکــت کــرده اســت .در واقــع ،بــه نظــر میرســد کــه اروپــا بــا داشــتن تجربــۀ دو
ـاه جهانــی براســاس ارزشهــای
ـی امیــد بــه گســترش ثبــات و رفـ ِ
دهــۀ قبــل ،از رویکــرد آرمانـ ِ
مشــترک اتحادیــه ،بهســمت امنیــت از طریــق رویکــرد پراگماتیســتی و بهخصــوص تمرکــز
14

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ دهم ،زمستان 1400

بــر امنیــت داخلــی گرایــش پیــدا کــرده اســت .در همیــن چهارچــوب ،ایــدۀ راهبــرد جهانــی
اروپــا تکامــل یافتــه و در دورۀ موگرینــی و ســپس جــوزف بــورل بهســمت حوزههــای دفاعــی
و امنیتــی حرکــت کــرده اســت ( .)Rabinovych & Reptova, 2019: 2البتــه در هــر دو
دورۀ فــوق ،دیپلماســی چندجانبــه همچنــان جایــگاه خــود را در راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا
حفــظ کــرده اســت.
اتحادیــۀ اروپــا تــاش میکنــد از طریــق همــکاری بــا دیگــر بازیگـران در قالــب دیپلماســی
چندجانبــه ،همچــون همــکاری بــا ســازمان ملــل متحــد یــا دیگــر نهادهــای منطقــهای و
جهانــی بـرای حــل بحرانهــای بینالمللــی اقــدام کنــد ( .)Jørgensen, 2009: 193در نــگاه
اتحادیــۀ اروپــا الزم اســت ب ـرای مقابلــه بــا چالشهــای بینالمللــی از طریــق همــکاری بــا
شــرکای اتحادیــه اقــدام کــرد و نمیتــوان بهصــورت ســنتی بــا ایــن موضــوع برخــورد کــرد.
لــذا همــکاری بینالمللــی یــک ضــرورت اســت و بایــد اهــداف از طریــق همکاریهــای
چندجانبــه در ســطح بینالمللــی در همــکاری بــا ســازمانها و از طریــق مشــارکت بــا
بازیگــران کلیــدی دنبــال شــود (.)Council of the European Union, 2003: 13
از منظــر اروپــا ،بــا وجــود همــۀ تالشهــای چندجانبهگرایــی ،نظــام بینالمللــی کــه در
پایــان جنــگ جهانــی دوم ایجــاد شــد ،در چنــد جبهــه بــا فشــار مواجــه اســت .لذا مشــروعیت
و اثربخشــی ســازوکارهای چندجانبــه بایــد بهبــود یافتــه و نهادهــای چندجانبــه کارآمدتــر
شــوند .ایــن بهمعنــای بهاشتراکگذاشــتن تصمیمــات و ایجــاد ســهم بیشــتر ب ـرای دیگ ـران و
ِ
مواجهــه بــا مشــکالت مشــترک اســت .از منظــر اتحادیــه ،در ایــن راه هیــچ جایگزینــی بـرای
راهحلهــای رایــج وجــود نــدارد و ســازوکار دیپلماســی چندجانبــه میتوانــد بــهکار گرفتــه
شــود (.)Council of the European Union, 2009: 25
اتحادیــۀ اروپــا بــا تکیــه بــر اصولــی همچــون اتحــاد ،تعهــد ،مســئولیت و مشــارکت ،توجــه
بــه امنیــت اتحادیــۀ اروپــا؛ همــکاری بــا همســایگان شــرقی و جنوبــی اتحادیــه؛ رویکــرد
جامــع نســبت بــه بحرانهــا و منازعــات؛ تأکیــد بــر نظمهــای منطق ـهای ،حکمرانــی جهانــی
تویکم را در سیاســت خارجــی موردتوجــه ق ـرار داده اســت .ایــن اتحادیــه
ب ـرای قــرن بیس ـ 
بــا افزایــش ســطح انعطافپذیــری خــود کــه ریشــه در قــدرت آن دارد ،تــاش میکنــد خــود
را بهعنــوان اتحادیــهای پاســخگو معرفــی کنــد .اتحادیــه بنــا دارد بــا حمایــت از دولتهــا
و جوامــع از طریــق حمایــت از حکمرانــی مطلــوب ،نهادهــای مســئول و همــکاری نزدیــک
بــا جامعــۀ مدنــی ،بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد؛ ازجملــه اینکــه اتحادیــه بیشــتر بــه
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مناطقــی توجــه دارد کــه در جنــوب و شــرق آن را احاطــه کردهانــد.
در همیــن راســتا ،کمــک بــه مــردم از طریــق مداخــات انساندوســتانه ،ســرمایهگذاری در
بوکار ،دسترســی بــه آمــوزش مناســب و بهداشــت و تغییـرات آبوهــوا در دســتور
ایجــاد کسـ 
کار قـرار گرفتــه اســت .حتــی حمایــت از ســرمایهگذاری خصوصــی در مناطــق شــکننده بـرای
اروپــا مهــم اســت .بهطــور مثــال ،برنامــۀ ســرمایهگذاری خارجــی اتحادیــۀ اروپــا 1در زمــرۀ
ایــن اقدامــات محســوب میشــود .اروپــا معتقــد اســت بایــد تمامــی جوانــب بحرانهــا و
منازعــات را دیــد و همــۀ جوانــب تأثیرگــذار بــر منازعــات را شناســایی و حــل کــرد و حتــی
توجــه بلندمــدت بــر مدیریــت تنشهــای پیــش رو الزم اســت .در نــگاه اتحادیــه ،برخــی از
مناطقــی را کــه هشــدار محســوب میشــوند بایــد از قبــل شناســایی و بــرای آنهــا برنامــه
ریــزی نمــود (.)Council of the European Union, 2016: 19-35
در زمینــۀ امنیــت اتحادیــه ،اروپاییهــا معتقدنــد کــه امــروزه بــا چالشهــای عمــدهای
مواجــه شــدهاند .افزایــش تردیــد درمــورد چش ـمانداز اتحادیــه ،ابهامــات مالــی و تهدیداتــی
کــه نســبت بــه امنیــت آن صــورت میگیــرد ،ازجملــه موضوعــات بحثبرانگیــز درمــورد
2
آینــدۀ اتحادیــه اســت .براســاس گ ـزارش آژانــس دفاعــی اروپــا ،براســاس یــک نظرســنجی
از مــردم اتحادیــۀ اروپــا %82 ،از مــردم خواهــان دخالــت و توجــه هرچــه بیشــتر اروپــا بــه
تروریســم و  %66نیــز خواهــان توجــه بیشــتر اروپــا بــه وضعیــت دفاعــی و امنیتــی اتحادیــه
هســتند .در همیــن زمینــه کمیســیون اتحادیــۀ اروپــا پیشــنهاد ســرمایهگذاری  90میلیــون
یورویــی بــر تحقیقــات دفاعــی در فاصلــۀ زمانــی ســالهای  2017تــا  2019ارائــه نمــود.
هرچنــد در مقابــل برنامــۀ ابتــکار نوآورانــۀ دفاعــی آمریــکا 3بــا بودجــۀ  18میلیــارد دالری یــا
ِ
برنامــۀ گالیلــه 4بــا بودجــۀ  5میلیــارد یورویــی ،ناچیــز اســت؛ امــا از منظــر اتحادیــه میتوانــد
شــروع خوبــی ب ـرای رشــد دفاعــی اروپــا تلقــی شــود (.)Domecq, 2016: 29
اروپــا معتقــد اســت ایــن اتحادیــه بــا هاللــی از بیثباتــی روبهروســت .در مرزهــای
شــرقی ،مبانــی اصلــی حقــوق بینالملــل ،از قبیــل تغییرناپذیــری مرزهــا مــورد بیاحترامــی
ق ـرار گرفتــه اســت .در خاورمیانــه ش ـرایط درهمپیچیــدۀ نظــم منطق ـهای موجــب شــکلگیری
جنگهــای متنــاوب و افزایــش بحــران انســانی شــده اســت .افزایــش میــزان شــکنندگی
1. European External Investment Plan.
2. Respondents to a Europe-wide survey.
3. US defense innovation initiative.
4. the Galileo program.
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 .3از سیاست همسایگی اتحادیۀ اروپا تا سیاست همسایگی ایران
با بررسی راهبرد جهانی اتحادیۀ اروپا میتوان به گزینههایی درمورد شیوۀ رویکرد اروپا دربارۀ
جایگاه ایران و سیاست همسایگی آن در منطقه دست پیدا کرد.
.3-1حفظثباتهدفمندایرانوخاورمیانهدرچهارچوبسیاستهمسایگی
یکــی از اولویتهــای مهــم اروپــا توجــه بــه مســئلۀ ثبــات و امنیــت در درون مرزهــای اتحادیــه و
بهخصــوص مرزهــای همجــوار و نزدیــک خــود دانســت .در همیــن راســتا ،سیاســت اروپــا در
قالــب سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا مطــرح شــد .براســاس ایــن سیاســت ،اروپــا تــاش
کــرد بــا همــکاری بــا کشــورهای همجــوار خــود در بخشهــای جنوبــی و شــرقی و کشــورهای
تأثیرگــذار در آن ،بــه چالشهــای پیــش رو پاســخ داده و بــا کمــک بازیگ ـران تأثیرگــذار ،نظــم
و ثبــات الزم را ب ـرای اتحادیــه فراهــم نمایــد .بــا طــرح اولیــۀ ایــن سیاســت از ســوی بریتانیــا و
تالشهــای دولــت گرجســتان در ســال  ،2004ایــن طــرح تصویــب شــد .متأثــر از طــرح فــوق،
اتحادیــه سیاســت تشــکیل حلقـهای از دوســتان را در اطـراف مرزهــای خــود بــا هــدف تضمین و
ثبــات کشــورهای عضــو در دســتور کار قـرار داد (.)Smith, 2005: 757-760
در سیاســت همســایگی اروپــا بــه حمایــت و گســترش ثبــات ،رفــاه و امنیــت در کشــورهای
مجــاور اتحادیــۀ اروپــا اشــاره شــده اســت .اروپــا خــود را متعهد بــه کمک بــه کشــورهای همکار
میدانــد و مدعــی اســت در طــی ایــن فراینــد بــا اتخــاذ رویکردهــا و کمکهــای مختلــف ،تالش
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کشــورهای موجــود در جغرافیــای نزدیــک اروپــا ،احتمــال شــکلگیری شــبکهای تروریســتی
در خاورمیانــه ،آفریقــا و اروپــا را فراهــم میکنــد (.)Missiroli,2016: 10
یکــی از موضوعاتــی کــه میتــوان از راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا اســتنباط کــرد،
نــوع نگاهــی اســت کــه اتحادیــه بــه کشــورهای منطقــۀ خاورمیانــه ،بهخصــوص جمهــوری
اســامی ای ـران دارد .ای ـران ب ـرای تعریــف جایــگاه و نقــش خــود در منطقــه نهتنهــا نیازمنــد
ایــن اســت کــه بــه انتظــارات و رویکردهــای کشــورهای همســایه و منطقــه توجــه کنــد ،بلکــه
همزمــان توجــه بــه سیاســتها و انتظــارات قدرتهــای جهانــی میتوانــد بــه ترســیم
بهتــر جایــگاه فــوق کمــک کنــد .اتحادیــۀ اروپــا بازیگــری اســت کــه نمیتــوان نقــش آن
در تحــوالت منطقــه را نادیــده گرفــت و چگونگــی تعامــل بــا آن میتوانــد ب ـرای ای ـران مهــم
باشــد .نکتــۀ فــوق در ادامــه بــه بحــث گذاشــته میشــود.
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میکنــد کمکهــای متنوعــی بــرای توســعۀ ایــن نــوع همــکاری بــه اجــرا بگــذارد .از منظــر
اتحادیــۀ اروپــا ،ب ـرای رســیدن بــه ایــن ســطح از امنیــت و ثبــات موردنیــاز ،الزم اســت ضمــن
همــکاری بــا نهادهــای دولتــی و غیردولتــی ،بــه چالشهایــی کــه ممکــن اســت منبــع ایجــاد
بیثباتــی در منطقــه شــوند نیــز توجــه شــود .در ایــن میــان ،فقــر ،نابرابــری ،حــس بیعدالتــی،
ـود فرصتهــای الزم ،بهخصــوص
فســاد ،اقتصــاد ضعیــف و توســعۀ اجتماعــی هم ـراه بــا نبـ ِ
بـرای جوانهــا ،برخــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه در سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا
موردتوجــه قـرار گرفتــه اســت ( .)European commission, 2015: 1-3برخی از کشــورهایی
کــه اتحادیــۀ اروپــا در قالــب سیاســت همســایگی اروپــا بــا آنهــا بــه همــکاری پرداختــه اســت
در کشــورهای همجــوار ای ـران ق ـرار دارنــد کــه خــود بهگون ـهای غیرمســتقیم نقــش و حضــور
محتمــل ای ـران در همــکاری طرفیــن را ضــروری میســازد.
 .3-2اتخاذ رویکرد چندجانبهگرایی مؤثر نسبت به ایران
اروپــا در چهارچــوب راهبــرد جهانــی خــود ،همــواره شــعار حمایــت از دیپلماســی چندجانبــه
ب ـرای تعییــن نــوع رابطــه و تعامــل بــا ای ـران را در دســتور کار ق ـرار داده اســت .در ایــن مــورد
ـهور برجــام اشــاره کــرد .در ایــن موافقتنامــه اتحادیــۀ
میتــوان بــه مــورد مهــم و البتــه مشـ ِ
ـرف مذاک ـرات هســتهای بــا ای ـران بــه ق ـراردادی دســت پیــدا
اروپــا بــا دیگــر کشــورهای طـ ِ
کردنــد کــه مســیر مشــخصی را ب ـرای ســالهای پیــش رو بیــن آنهــا و ای ـران ترســیم کــرده
بــود .امــا بــا گذشــت دو ســال از امضــای موافقتنامــه و بــا آمــدن ترامــپ ،ایــن مســیر و الگــو
بــه یــک بحــران تبدیــل شــد .اروپــا بــا وجــود همــۀ مخالفتهــا و کارشــکنیهای ترامــپ
تــاش کــرده کمــاکان الگــوی دیپلماســی چندجانبــۀ مؤثــر را نســبت بــه ایـران در پیــش بگیــرد
( .)Cronberg, 2017: 243ایــن شــیوه از سیاســت اروپــا نســبت بــه ایــران را میتــوان
اینگونــه تحلیــل کــرد کــه بــرای اروپــا هرگونــه سیاســت همســایگی و عملکــرد ایــران در
منطقــه میتوانــد در قالــب رویکــرد چندجانبهگرایــی ارزیابــی شــود .ترغیــب ای ـران بــه ایــن
رویکــرد ،از جملــه دســتورکارهای مهــم اتحادیــۀ اروپــا محســوب میشــود.
ـی
در همیــن رابطــه ،بــا اینکــه اروپاییــان درمــورد چگونگــی تعامــل بــا ای ـران بــر دیپلماسـ ِ
مؤثــر پافشــاری میکردنــد ،آمریکاییهــا دیپلماســی قاطعانــه را در مقابــل ایــران دنبــال
میکردنــد .تفاوتــی کــه در ادامــه بــه چالــش و نگرانــی مهمــی در روابــط فراآتالنتیکــی
میــان اروپــا و آمریــکا در دورۀ ترامــپ مبــدل شــد .ب ـرای آمریــکا چندجانبهگرایــی بهعنــوان
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خــود چندجانبهگرایــی بــود.
ابــزار تعریــف میشــد ،ولــی بــرای اروپاییــان هــدف اصلــی
ِ
ایــی موردتوجــه اروپاییــان را همچــون ســاح و ابــزاری در دســت
آمریکاییهــا چندجانبهگر ِ
بازیگــر ضعیــف میداننــد کــه از قدرتــی کافــی بــرای تحمیــل راهحلهــا نســبت بــه
یــک
ِ
بحرانهــای بینالمللــی برخــوردار نیســت ( .)Cronberg, 2017: 244-245اروپــا بــا وجــود
اختــاف دیــدگاه بــا آمریــکا درمــورد شــیوۀ تعامــل بــا ای ـران ،کمــاکان بــر چندجانبهگرایــی
بهعنــوان هدفــی مهــم و غایــی درمــورد ایــران نــگاه میکنــد.
اروپــا بنــا دارد در قالــب یــک بازیگــر دیپلماتیــک مؤثــر ،تعامــل و دیالــوگ بیــن ای ـران و
گــروه طــرف مذاکـرات هســتهای ایـران را نگــه دارد و بهتعبیــر بهتــر ،بــاب گفتوگــو بــا ایـران
را کمــاکان حفــظ نمایــد ( .)Jessen, 2017: 3اتحادیــۀ اروپــا از زمــان قطــع روابــط سیاســی
ای��ران و آمریــکا در اوایــل دهــۀ  1980ت�لاش کـ�رده اسـ�ت از خـلأ رواب��ط می��ان ای��ران و آمریـ�کا
اســتفاده کنــد .ایــن اتحادیــه ،بهویــژه از دهــۀ  1990بهبعــد ،همــواره کوشــش کــرده اســت از
طریــق توجــه بــه همــکاری بــا ایـران ،روابــط خــود بــا جمهــوری اســامی و برخــی دیگــر از
کشــورهای منطقــه ،حضــور و نفــوذ خــود را در کل خاورمیانــه افزایــش دهــد .بنابرایــن ،نحــوه
و چگونگــی رابطــه بــا ایـران همــواره بـرای اتحادیــۀ اروپــا از اهمیــت اساســی برخــوردار بــوده
است.
ارزیابــی روابــط جمهــوری اســامی ایــران و اتحادیــۀ اروپــا در ســالهای پــس از 11
ســپتامبر  2001کــه بــا ایــاالت متحــده در ســطح بینالمللــی همــراه بــوده اســت ،حاکــی
از تمایــل اتحادیــۀ اروپــا بــه بازبینــی یکجانبهگرایــی روابــط خــود بــا جمهــوری اســامی
ای ـران اســت .در ایــن رابطــه بــه نظــر میرســد اتحادیــۀ اروپــا ب ـرای کاهــش تعریــف اث ـرات
منف��ی یکجانبهگرای��ی آمری��کا بــر ایــن اتحادیــه و نیــز ایفــای نقــش مؤثرتــر در تحــوالت
بینالمللـ�ی و منطقـ�ۀ خاورمیانـ�ه ،توجـ�ه ویـ�ژهای بـ�ه ایـ�ران داشـ�ته باشـ�د( (�Abasi ash
.)laghi,2009:239
 .3-3مواجهه با چالش نفوذ ایران در منطقه
ب ـرای اتحادیــۀ اروپــا مســئلۀ نفــوذ ای ـران در منطقــه موضوعــی اســت کــه بایــد موردتوجــه
قـرار گیــرد .در ایــن نــگاه ،اروپــا بــا وجــود همــۀ تالشــی کــه از طریــق برجــام در چهارچــوب
همــکاری بــا آمریــکا انجــام داد ،نتوانســت در همــۀ ابعــاد بــه اهــداف خــود نســبت بــه
ای ـران دســت پیــدا کنــد .ب ـرای اروپاییهــا مســئلۀ نفــوذ ای ـران در منطقــه از اهمیــت زیــادی
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برخــوردار اســت .اروپــا بهواســطۀ اینکــه بیشــتر بــر مســئلۀ هســتهای تمرکــز کــرده ،نتوانســته
اســت از جایــگاه نهــادی و چندجانبهگرایــی خــود در مقابلــه بــا ایـران بهــره ببــرد (Adebahr,
.)2020: 3-4
اتحادیــۀ اروپــا سیاســت همــکاری متــوازن در میــان کشــورهای خلیجفــارس را دنبــال
میکنــد .در ایــن زمینــه ،اروپــا معتقــد اســت میتــوان بــا ایــران در زمینــۀ مذاکــرات
هســتهای بــه یــک گام و مســیر مشــخص دســت یافــت و همزمــان از آن بــه نقشــۀ راهــی
بـرای دســتیابی بــه چهارچــوب همــکاری بــا ایـران در موضوعــات تجــاری ،تحقیــق و توســعه،
محیطزیســت ،انــرژی ،مبــارزه بــا قاچــاق و مهاجــرت رســید .در واقــع ،اروپــا امیــدوار اســت
از طریــق کمــک بــه ایــران و کشــورهای واقــع در منطقــه بــه چهارچــوب مشــخصی بــرای
گسـ�ترش همـ�کاری میـ�ان کشـ�ورهای همسـ�ایۀ ایـ�ران دسـ�ت یابـ�د( (�Council of the Euro
.)pean Union, 2016: 35
ً
کلــی قرابــت
سیاســت اتحادیــۀ اروپــا در خاورمیانــه اساســا تحتتأثیــر ســه عامــل
ِ
جغرافیایــی ،امنیــت انــرژی و حافظــۀ تاریخــی قــرار دارد .از همیــن رو ،ایــن اتحادیــه بــه
دیگــر موجــود در منطقــۀ خاورمیانــه ،همچــون تروریســم ،اشــاعۀ ســاحهای
موضوعــات
ِ
کشــتارجمعی و رقابــت تســلیحاتی در چهارچــوب عوامــل یادشــده کــه تأثی ـرات متقابــل بــر
یکدیگــر دارنــد ،توجــه میکنــد .عوامــل س ـهگانۀ فــوق موجــب شــده اتحادیــۀ اروپــا ،تأمیــن
ثبــات در خاورمیانــه را بــه اســتراتژی اصلــی خــود در ایــن منطقــه تبدیــل کنــد؛ چراکــه از
ســویی ،ثبــات و امنیــت خاورمیانــه میتوانــد رابط ـهای مســتقیم و بســیار مهــم بــا مدیریــت
امنیــت بینالمللــی ،بهویــژه اروپایــی ،داشــته باشــد و از دیگــر ســو ،منابــع اســتراتژیک
موجــود در ایــن منطقــه نقــش تعیینکننــدهای در چگونگــی توزیــع قــدرت آینــده در ســطح
بینالملــل خواهنــد داشــت .در همیــن راســتا و بــرای جلوگیــری از پرداخــت هزینههــای
بیشــتر سیاســی و امنیتــی در خاورمیانــه ،اتحادیــۀ اروپــا و قدرتهــای اروپایــی تاکنــون
ِ
تعقیــب و اجـرای چنــد راهبــرد امنیتــی ،ازجملــه حمایــت از دموکراســی و توســعۀ آن و تــاش
در جهــت ایجــاد نظــم بینالمللــی مبتنــی بــر چندجانبهگرایــی و مقابلــه بــا تهدیــدات ســنتی
و نویــن را در دســتور کار ق ـرار دادهانــد(.)2020:315,Ekhtiari Amiri; Salehi & Arefi
بهط�وـر مثاــل ،درم��ورد مس��ئلۀ نفــوذ ایــران میتــوان بــه اختالفــی کــه بیــن ایــران و
عربســتان متأثــر از نگرانــی از نفــوذ ای ـران در خاورمیانــه بهوجــود آمــده اســت ،اشــاره کــرد.
عربســتان ســعودی بــر ایــن تصــور اســت کــه ایـران در حــال گســترش نفــوذش در خاورمیانــه
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اســت .در نــگاه عربســتان ،ایـران بــر نفــوذ خــود در ســوریه و عـراق میافزایــد و در بلندمــدت
ممکــن اســت بــه محاصــرۀ عربســتان از طریــق نیروهــای شــبهنظامی وابســته بــه ایـران منجــر
شــود .در همیــن راســتا ،هرکــدام از طرفیــن صحنــۀ نبــرد را تغییــر داده و بهصــورت نیابتــی
ب ـرای مقابلــه بــا نفــوذ دیگــری اقــدام کردهانــد .لــذا از منظــر اروپــا ،موضــوع فــوق ممکــن
اســت بیــش از حــد گســترش پیــدا کــرده و از کنتــرل خــارج شــود و ایــن بـرای امنیــت اروپــا
در منطقــه مناســب نیســت (.)Saïfi, 2017:38
اروپــا در تــاش اســت بــا همــکاری بــا کشــورهای همســایۀ خــود در جنــوب بـرای مبــارزه
بــا تروریســم همــکاری کنــد .افزایــش ظرفیــت و قــدرت دولــت ،تقویــت حاکمیــت قانــون
و احتــرام بــه حقــوق بشــر ،گســترش همکاریهــای منطقــهای و همچنیــن جلوگیــری و
مب��ارزه ب��ا رش��د تروریس��م در منطق��ه از اولویته��ای اروپاس��ت (Gaub and Pauwels,
 .)2017: 7ب ـرای اتحادیــۀ اروپــا گســترش ناامنــی در منطقــۀ خاورمیانــه نگرانکننــده اســت.
ایــن اتحادیــه تــاش میکنــد از طریــق فشــارهای دیپلماتیــک ب ـرای دســتیابی بــه آتشبــس و
تــداوم مذاک ـرات در منطقــه اقــدام کنــد .بهطــور مثــال ،اروپــا تــاش کــرده بــا ای ـران در ایــن
زمینــه وارد مذاکــره شــود و از نفــوذ ای ـران ب ـرای دســتیابی بــه یــک توافــق جامــع در ســوریه
اســتفاده کنــد .از منظــر اتحادیــۀ اروپــا ،گســترش مــوج فرقهگرایــی در منطقــه و افزایــش تنــش
ـف منطقــه در
در منطقــه ،ناشــی از رقابتهــای مختلفــی اســت کــه در بیــن کشــورهای مختلـ ِ
حــال وقــوع اســت (.)Matthiesen et al, 2018 : 7-10
خاورمیانــه در ســالهای اخیــر ،بهخصــوص از ســال  2011بهبعــد ،تبدیــل بــه
منطقــهای شــده اســت کــه متأثــر از شــرایط داخلــی ،منطقــهای و بینالمللــی بــا وضعیــت
جومرجگون ـهای مواجــه اســت کــه میتــوان آن را نمون ـهای از وضعیــت آنارشــیک حاکــم
هر 
بــر منطقــه دانســت .ازآنجاکــه سیســتم منطق ـهای آنارشــیک اســت ،دولتهایــش بهناگزیــر
ب ـرای تأمیــن امنیــت در تکاپــوی افزایــش قدرتانــد .در یــک سیســتم آنارشــیک و خودیــار،
دولتهــا تنهــا بــا توســل بــه قدرتشــان میتواننــد نســبت بــه بقــای خــود خاطرجمــع شــوند.
افزایــش قــدرت دولتهــا یــا بــا توســل بــه منابــع درونــی یــا از طریــق پیوســتن بــه متحدیــن
بیرونــی اســت کــه انجــام میپذیــرد .امــا اقــدام یــک دولــت ب ـرای افزایــش قــدرت ممکــن
اســت تبعاتــی ناخواســته بــرای امنیــت دیگــر دولتهــا داشــته باشــد و دولتهــا هرگــز
نمیتواننــد نســبت بــه نیــات و مقاصــد یکدیگــر مطمئــن شــوند .عــاوه بــر شـرایط آنارشــیک،
خاورمیانــه بهدلیــل موقعیــت ژئوپلیتیــک و همچنیــن وجــود ذخایــر و منابــع عمــدۀ معدنــی و
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نفتــی ،بــه مکانــی بـرای منازعــه و رقابــت بیــن قدرتهــای جهانــی و منطقـهای تبدیــل شــده
اســت کــه هرکــدام از قدرتهــا چــه در ســطح منطقــه و چــه در ســطح بینالملــل ،تــاش
میکنــد محیــط و قواعــد بــازی را بهگون ـهای ســازماندهی کنــد کــه منافــع حداکثــری خــود
را تأمیــن کنــد (.)Salehi and Zare, 2018:94
در همیــن راســتا ،کشــور عربســتان در واکنــش بــه رفتــار ای ـران در منطقــه ،معتقــد اســت
کــه ای ـران قصــد تغییــر موازنــه بهنفــع خــود را دارد .ای ـران تــاش میکنــد از طریــق گســترش
محــور مقاومــت در منطقــه ،نفــوذ خــود را هرچــه بیشــتر بــر کشــورهای منطقــه گســترش داده و
سیســتم امنیتــی کشــورهای عـراق ،ســوریه و لبنــان را بــه خــود وابســته کنــد .عربســتان از طریق
نهادهــای منطق ـهای ،همچــون اتحادیــۀ عــرب ،شــورای همــکاری خلیجفــارس و همــکاری
بـ�ا آمریــکا ،درصــدد اســت نقــش و جایــگاه روبهگســترش ای ـران در منطقــه را کنتــرل کنــد.
در همیــن راســتا ،جلســۀ اضطـراری وزیـران امــور خارجــۀ کشــورهای عضــو اتحادیــۀ عــرب
بــا درخواســت عربســتان ســعودی در قاهــره بـرای مقابلــه بــا افزایــش قــدرت ایـران در منطقــه
برگـ�زار شـ�د(.)Salehi and Zare, 2018:110
 .3-4ترسیم نقشه راه همکاری چندجانبه با ایران در قالب برجام
براســاس آخریــن گــزارش کنفرانــس امنیتــی مونیــخ در ســال  ،2021امنیــت بینالملــل در
زمینههــای مختلــف در حــال تهدیــد اســت و در اینمیــان ،تحــوالت مرتبــط بــا مســائل
هســتهای در زمــرۀ مهمتریــن آنهــا قـرار دارد .ســیر تحــوالت مرتبــط بــا تواناییهــای هســتهای
در ســطح جهــان بهســمت ابهــام و پیچیدگــی بیشــتر حرکــت میکنــد .ایــن نگرانــی از دورۀ
ترامــپ تشــدید پیــدا کــرد .در آن دوره ،رقابــت میــان قدرتهــای بــزرگ دارنــدۀ ســاحهای
هســتهای تشــدید شــد و توجــه بــه نقــش نهادهــا و ســازوکارهای چندجانبــه کاهــش پیــدا کــرد.
ـیدن بایــدن بــه ریاسـتجمهوری آمریــکا ایــن امیــدواری بهوجودآمــده اســت کــه
البتــه بــا رسـ ِ
مســیر نگرانکننــدۀ رقابــت کشــورها بــرای افزایــش تواناییهــای هســتهای کمــی تعدیــل و
کنتــرل شــود (.)Munich security conference, 2021: 86-89
بــا وجــود تمــام تالشهایــی کــه بـرای کنتــرل رقابــت تســلیحاتی در ســطح جهــان وجــود
دارد ،روندــ رقاب��ت می��ان کش��ورهای ب��زرگ در کسـ�ب برترــی هس��تهای بــا ســرعت هرچــه
تمــام پیــش مــیرود .بــا وجــود نگرانیهــای فــوق ،اتحادیــۀ اروپــا تــاش میکنــد در
زمینهه��ای مرتب��ط باــ موضوعـ�ات اش�اـعۀ هس��تهای نگرانیهــای خــود را دنبــال کنــد .در ایــن
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مس�یـر ،اروپ��ا موضـ�وع پروندــۀ هس��تهای ای ـران ،معــروف بــه برجــام ،را بهعنــوان موضوعــی
مهــم در دســتور کار ق ـرار دارد .رویکــرد اروپــا در حــوزۀ برجــام در چهــار مرحلــۀ گفتوگــو
بــا طرفیــن پرونــده ،تســهیل مذاکـرات ،تعییــن دســتورالعمل بـرای دیدارهــا و اعمــال نفــوذ در
مذاکـرات میــان طرفیــن ،پیگیــری شــده اســت ( .)Jessen, 2017: 6اروپــا تغییــر در سیاســت
آمریـ�کا در جهــان را بهط��ور مشـ�خص درموــرد نــوع نــگاه آن کشــور بــه برجــام میدانــد.
متعاقــب اعــام ترامــپ مبنــی بــر خــروج از برجــام و برگشــت تحریــم علیــه ایـران ،اروپــا در
کنـ�ار روس��یه ،چینــ و بریتانیــا ت�لاش کردهان�دـ از تواف��ق حمایـ�ت کننــد و دولــت آمریــکا را بــه
باقیمانــدن در توافــق راضــی کننــد 27 .کشــور عضــو اتحادیــۀ اروپــا تعهــد خــود را نســبت
بـ�ه پایبنـ�دی درموــرد تعهــدات برج��ام اعــام کردنـ�د و اع�لام ش��د کهــ اتحادیـ�ۀ اروپــا ،آمریـ�کا
را ب�هـ مان��دن در برج��ام ترغی�بـ میکن��د و آن را در راســتای امنیــت آمریــکا نیــز میدانــد
و برجــام را معمــاری نویــن سیاســت منــع اشــاعۀ ســاحهای هســته در ســطح بینالملــل
میدانــد (.)Fiott and Bund, 2018: 47
موضــوع برجــام بــرای اتحادیــۀ اروپــا بهعنــوان فاکتــوری مهــم در افزایــش همگرایــی و
نمایــش قــدرت چندجانبهگرایــی اروپــا محســوب میشــود .هرچنــد اتحادیــۀ اروپــا از نقــش
ای ـران ب ـرای مقابلــه بــا داعــش در خاورمیانــه در جهــت حفــظ ثبــات در منطقــه حمایــت بــه
عمــل آورد و تــا حــدودی زمینهســاز نزدیکــی بروکســل بــه ته ـران شــد (،)Tocci, 2014:25
از منظ�رـ اتحادیهــ ،توافــق هس��تهای بــا ایـران بیــان واضحــی از حمایــت اروپــا از نظــم جهانــی
قانــون محــور اســت؛ چراکــه بهنظــر اروپــا ،نظــم چندجانبــه ریشــه در حقــوق بینالملــل
دارد کــه خــود در اصــول منشــور ســازمان ملــل متحــد و بیانیــۀ حقــوق بشــر ریشــه دارد و تنهــا
راه ممکــن ب ـرای دســتیابی بــه صلــح و امنیــت در داخــل و خــارج اســت (Council of the
.)European union, 2016: 16
اروپــا معتقــد اســت اشــاعۀ ســاحهای کشــتارجمعی بهطــور بالقــوه بزرگتریــن تهدیــد
بـرای امنیــت آن اســت .از منظــر اروپــا ،جهــان هماکنــون وارد دورۀ جدیــد و خطرناکــی شــده
اســت کــه احتمــال مســابقۀ تســلیحاتی ســاحهای کشــتارجمعی را بهویــژه در خاورمیانــه
افزایــش میدهــد .پیشــرفت در علــوم زیســتی ممکــن اســت و افزایــش قــدرت ســاحهای
بیولوژیکــی در آینــده و حمــات بــا مــواد شــیمیایی و رادیولوژیکــی نیــز یــک احتمــال جــدی
اســت .گســترش فنــاوری موشــکی عنصــر بیثباتــی را بیشــتر میافزایــد و میتوانــد اروپــا را
در معــرض خطــر فزاینــدهای ق ـرار دهــد .از منظــر اروپــا ،ترســناکترین احتمــال ،ســناریویی
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اســت کــه در آن گروههــای تروریســتی بــه ســاحهای کشــتارجمعی دســت یابنــد .در ایــن
ً
رویــداد ،یــک گــروه کوچــک میتوانــد در مقیاســی کــه قبــا فقــط بـرای دولتهــا و ارتشهــا
ممکــن بــود ،آســیب وارد کنــد (.)Council of the European Union, 2003: 13
از منظــر اروپاییهــا ،اتحادیــه در مجامــع چندجانبــه بســیار فعــال بــوده اســت .اســتراتژی
س�لاحهای کش��تارجمعی کــه در ســال  2003بــه تصویــب رســید و در خطمقــدم
تالشهــای بینالمللــی بــرای مواجهــه بــا چالــش اســت ،اروپــا معتقــد اســت رســیدگی
بــه برنامــۀ هســتهای ای ـران از طریــق ســازمان ملــل و مکانیس ـمهای چندجانبــه امــکان پذیــر
اســت ( .)Council of the european union, 2009: 11در راهبــرد اروپــا در ســال 2009
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه ای ـران عامــل نگرانــی فزاینــدهای ب ـرای اتحادیــه اســت.
برنامــۀ هس��تهای ای ـران در معــرض قطعنامههــای پیدرپــی ق ـرار گرفتــه اســت؛ لــذا اتحادیــۀ
اروپــا بهزعــم خــود تــاش کــرده رویکــردی دوگانــه را رهبــری کــرده و در چهارچــوب آن،
راهحلــ گفتوگ��و را ب��ا سیاس��ت فشـ�ار ترکی��ب کنـ�د و درمــورد ای ـران بــه راهبــرد مشــخصی
دســت پیــدا کنــد (.)Council of the European union, 2009: 18
 .3-5توجه به نقش ایران در مقابله با بحران مهاجرین و پناهندگان

مســئلۀ مهاجــرت و پناهندگــی بـرای اتحادیــۀ اروپــا بــه دغدغــۀ اصلــی ایــن اتحادیــه تبدیــل
شــده اســت .بحـران فــوق متأثــر از عوامــل مختلفــی ،همچــون بحرانهــای اقتصــادی ،سیاســی،
امنیتــی ،تغییـرات آبوهواســت کــه بیشــتر در کشــورهای فقیــر تشــدید یافته اســت .ایــن اتحادیه
در کنــار اتخــاذ برخــی از سیاس ـتهای درون اتحادیــه در قالــب همــکاری بــا اعضــای خــود،
بــه همــکاری بــا کشــورهای دیگــر بـرای مقابلــه بــا ایــن بحـران پرداختــه اســت .بـرای اتحادیــۀ
اروپــا ایــن رویکــرد میتوانــد یــک بــرد س ـهطرفه محســوب شــود .بهزعــم اروپــا ،کشــورهای
مبــدأ مهاجریــن و پناهنــدگان ،کشــورهای مقصــد و خــود پناهنــدگان و مهاجریــن بایــد در یــک
چهارچــوب سـهطرفه بـرای دســتیابی بــه راهحــل مناســب موردتوجــه قـرار گیــرد .بدیــن منظــور،
اتحادیــۀ اروپــا تــاش کــرده بــا ایجــاد مکانیســمی تحت عنــوان «طــرح مهاجرتــی» بــه مدیریت
تحــوالت مرتبــط بــا آن بپــردازد .در ایــن زمینــه نیــز صندوقــی بـرای اتخاذ پشــتوانۀ مالی تأســیس
شــده اســت .تعامــل اتحادیــه بــا ترکیــه را میتــوان در زمــرۀ ایــن نــوع از همــکاری طرفیــن در
زمینــۀ مســئلۀ فــوق دانســت ( .)Tagliapietra, 2019: 15-17طــرح فــوق پاســخی بــه بحـران
مهاجــرت در اتحادیــۀ اروپــا در ســال  2015بــود .اتحادیــۀ اروپــا متعاقــب فشــارهای سیاســی و
اجتماعــی کــه از طــرف افــکار عمومــی اروپــا و دولتهــای عضــو وارد شــد ،بــه فکــر ایجــاد
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مکانیســمی بـرای مدیریــت بحـران فــوق افتــاد (.)Castillejo, 2017: 6
در طــرح فــوق کــه در ســال  2016ایجــاد شــد ،برنامههــای کوتاهمــدت و بلندمــدت ب ـرای
مقابلــه بــا بحـران مهاجریــن و پناهنــدگان در دســتور کار قـرار گرفــت .همــکاری بــا کشــورهای
منطقــۀ خاورمیانــه در قالــب طرحهــای مختلــف مهاجرتــی موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت
( .)European commission, 2017: 16در گزارشــی کــه از ســوی پارلمــان اتحادیــۀ اروپــا
منتشــر شــده اســت ،موضــوع مهاجریــن و پناهنــدگان بهعنــوان یکــی از نگرانیهایــی مطــرح
شــده کــه بـرای اروپــا بــا گســترش ســیل مهاجریــن از افغانســتان بیشــتر خواهــد شــد .لــذا ایـران
نقـ�ش مهمـ�ی در مدیریـ�ت و کنتـ�رل رونـ�د گسـ�یل مهاجـ�ران بهسـ�مت اروپـ�ا ایفـ�ا میکنـ�د( (�Im
 .)menkamp, 2020: 11در واقــع ،پذی��رش نق��ش ای��ران در ایــن مسئــله میتوانــد بــه زمینــۀ
همــکاری طرفیــن در چهارچــوب چندجانبهگرایــی کمــک کنــد .بهطــور مثــال ،میتــوان در
نمــودار ذیــل مناطــق مختلــف ارســال پناهنــده بــه اروپــا را مشــاهده کــرد .بخشــی از مناطــق در
محــدودۀ جغرافیایــی قـرار دارنــد کــه در چهارچــوب سیاســت همســایگی ایـران قـرار میگیرنــد.

نمودار شمارۀ 1درخواست پناهندگی در اروپا برحسب منطقه در سال ( 2020به درصد) ()Eurostat, 2020

 .3-6توجه به نقش ایران در حوزۀ انرژی و زنجیرۀ اقتصادی منطقه
براســاس گـزارش کمیســیون اروپــا ،ایـران رتبــۀ  56را در همــکاری تجــاری بــا اتحادیــۀ اروپــا
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دارد .طبــق آمــار اعــام شــده ،حــدود  18درصــد واردات ای ـران از اتحادیــۀ اروپاســت و در
مقابــل ،ســهم ای ـران از صــادرات بــه اروپــا کمــی بیــش از  5درصــد اســت .اتحادیــۀ اروپــا
دومیــن شــریک بــزرگ تجــاری ای ـران محســوب میشــود .البتــه تعامــات تجــاری ای ـران و
اروپــا در حــال گســترش بــود تــا اینکــه بــا برگشــت تحریمهــا در دورۀ ترامــپ ،رونــد افزایشــی
تعامــات تجــاری متوقــف شــد.
همــان طــور کــه در ادامــه در نمــودار مشــاهده میکنیــم ،طــی یــک دهــه ،رونــد
تجــاری ایــران بــا اروپــا دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده اســت .در ابتــدا ،رونــد
صــادرات و واردات اتحادیــۀ اروپــا بــا ایــران رونــد افزایشــی داشــت؛ امــا در ادامــه،
ً
بهخصــوص از ســال  2012بهبعــد ،کاهــش پیــدا کــرد .ســپس تعامــات جــاری مجــددا
افزایــش پیــدا کــرد .امــا در اواخــر ســال  2018ایــن رونــد بــار دیگــر کاهــش یافــت؛
بهگونــهای کــه حجــم تجــارت اتحادیــۀ اروپــا بــا ایــران از حــدود  ۴میلیــارد و ۱۷۰
میلیــون یــورو در ســال  ۲۰۱۹بــه  ۳میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون یــورو در ســال  ۲۰۲۰رســید.
نوســان در تعامــات تجــاری اروپــا و ایــران حکایــت از نوســان در تعامــات سیاســی
طرفیــن دارد.

نمودار شمارۀ  2میزان مبادالت تجاری اتحادیۀ اروپا با ایران بین سالهای  2010تا ( 2020به میلیون یورو)
()Eur opean Commission, 2021:3
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بوهوایی
 .3-7توجه به نقش ایران در حوزۀ چالشهای مرتبط با تغییرات آ 
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یکــی از موضوعــات مهــم کــه در سیاســت خارجــی قدرتهــای بــزرگ ،بهخصــوص اروپــا،
بــه اولویتــی مهــم تبدیــل شــده اســت ،موضــوع چگونگــی همــکاری بــا کشــورها بـرای مبــارزه
بــا چالشهــای مرتبــط بــا تغیی ـرات آبوهوایــی اســت .بااینکــه شــیوع بیمــاری کرونــا طــی دو
ســال اخیــر ،رونــد مصــرف منابــع تجدیدناپذیــر همچــون زغــال ســنگ ،گاز و نفــت را کاهــش
داده اســت ،امــا انرژیهــای فســیلی همچنــان حــدود بیــش از  75درصــد در تشــکیل گازهــای
گلخان ـهای نقــش دارنــد .ب ـرای مدیریــت چالشهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه ،اروپــا ابتــکار را
بهدســت گرفتــه و در جریــان اجالسهــای کپنهــاگ ،توافقنامــۀ پاریــس و گالســکو در بریتانیــا،
توجــه جامعــۀ جهانــی را بــه موضــوع تغیی ـرات آبوهوایــی جلــب کــرده اســت .تالشهــای
بلندپروازانــۀ اروپــا حتــی برخــی را بــه ایــن ایــده رســاند کــه اروپــا بــه ســاعت اصلــی 1ب ـرای
تغیی ـرات آبوهوایــی تبدیــل شــود (.)Munich security conference, 2021: 100
اروپــا در ایــن زمینــه بــا اتخــاذ دیپلماســی آبوهوایــی درصــدد اســت بــا همــکاری بــا
کشــورهای دیگــر ،بــرای مبــارزه بــا چالشهــای تغییــرات آبوهــوا همــکاری کنــد .اتخــاذ
ـی تأثیرگــذار در قالــب دیپلماســی چندجانبه
رویکــرد همــکاری با کشــورها و نهادهــای بینالمللـ ِ
در دســتور کار اتحادیــۀ اروپــا قــرار گرفتــه اســت (.)Schrader & Dröge, 2021: 1-2
در متــن پیمــان ســبز اروپــا 2بــه ماهیــت چندجانبهگرایــی بــرای مقابلــه بــا چالــش
تغیی�رـات آبوهوایــی اشــاره شــده اســت .اتحادیــۀ اروپــا معتقــد اســت ایــن هــدف بهتنهایــی
قابلدســتیابی نیســت و نیازمنــد همــکاری همهجانبــۀ کشــورها ،بهخصــوص کشــورهای
همجــوار و همســایه در اروپاســت .بــرای اروپــا دســتیابی بــه مســیری پایــدار بــرای
همکاریهـ�ای بلندمـ�دت ،موضوعـ�ی مهـ�م محسـ�وب میشـ�ود( (�European commis
 .)sion, 2019: 2در زمینــۀ توجــه بــه همــکاری ایـران و اروپــا میتــوان بــه یادداشــت تفاهــم
میــان طرفیــن در ســال  2017اشــاره کــرد کــه در دورۀ موگرینــی و محمدجــواد ظریــف بــه
امضــا رســید .در یادداشــت تفاهــم مزبــور ،مــوارد مختلفــی پذیرفتــه شــد کــه میــان اعضــای
اتحادیــۀ اروپــا و ایــران ،در قالــب همکاریهــای فنــی و پشــتیبانی تــا ســرمایهگذاری در
بخشهــای مختلــف ،در چهارچــوب همکاریهــای دوجانبــه و چندجانبــه تأکیــد شــد .امــا
نکتــۀ مهمــی کــه در ایــن یادداشــت تفاهــم مــورد تأکیــد قـرار گرفــت و در راســتای سیاســت
1. Master Clock,
2. Europe green deal,
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همســایگی ای ـران نیــز ق ـرار دارد ،توجــه بــه نقــش ای ـران در میــان همســایگان خــود و توســعۀ
همکاریهــای منطقــهای بهواســطۀ نقــش ایــران اســت (Council of the European
.)Union ,2017: 1-4
 .4نتیجهگیری
ـت همســایگی ایـران بررســی شــد .برای
در ایــن پژوهــش رویکــرد اتحادیــۀ اروپــا در قبــال سیاسـ ِ
اتحادیــۀ اروپــا طــرح سیاســت همســایگی از ســوی ای ـران چنــدان مفهومــی غریــب و ناآشــنا
نخواهــد بــود؛ چراکــه ایــن اتحادیــه در ســال  2004در راهبــرد خــود همــکاری بــا کشــورهای
مجــاور و همســایۀ مرزهــای اتحادیــۀ اروپــا ب ـرای داشــتن یــک اروپــای امــن را در دســتور کار
ق ـرار داده اســت .در ایــن راســتا ،همــکاری اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،امنیتــی و سیاســی بــا
کشــورهای همجــوار در چهارچــوب سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا در جریــان اســت.
جمهــوری اســامی ای ـران در حــوزۀ دیپلماســی منطق ـهای و تنظیــم روابــط بــا کشــورهای
همجــوار خــود نتوانســته اســت بــه دیپلماســی پایــداری دســت یابــد کــه در چهارچــوب
ً
آن ،منافــع مشــترک طرفیــن تأمیــن شــود .البتــه عوامــل ناکامــی ای ـران لزومــا متأثــر از عــدم
ـی مخالــف
توجــه سیاس ـتمداران ایرانــی نیســت ،بلکــه ســاختارهای منطق ـهای و بینالمللـ ِ
چنیــن رویکــردی ،شــرایط مناســب بــرای دیپلماســی منطقــهای ایــران را فراهــم نکــرد.
بااینهمــه ،ارائــۀ یــک راهبــرد منطقـهای و کالننگــر زمانــی اهمیــت پیــدا میکنــد کــه بتوانــد
چالشهــای موجــود را شناســایی و بــا کشــورهای منطقــه ب ـرای آن چــاره کنــد .لــذا پیشــنهاد
میشــود جمهــوری اســامی ای ـران اولویــت احیــا ،گســترش و تعمیــق همکاریهــای خــود
بــا کشــورهای همجــوار را مدنظــر قــرار دهــد.
روابــط ای ـران بــا همســایگان زمانــی در راســتای منافــع اعضــای اتحادیــۀ اروپاســت کــه
ـت همســایگی اتحادیــه ،بهخصــوص ثبــات و نظــم مــورد نظــر
اهــداف و راهبردهــای سیاسـ ِ
اروپــا ،در آن دیــده شــود .البتــه بـرای اتحادیــۀ اروپــا ثبــات داخلــی ایـران و امنیــت منطقـهای
ـی دســتیابی بــه آن بـرای طرفین،
مه��م اس��ت؛ ام��ا درم��ورد شــیوۀ دســتیابی بــه ثبــات و چگونگـ ِ
در برخــی مــوارد اختــاف اســت و در برخــی مــوارد اشــتراکاتی وجــود دارد .در کل ،اتحادیــۀ
اروپــا امیــدوار اســت در چهارچــوب دیپلماســی چندجانبــۀ مؤثــر ،روابــط آتــی خــود را بــا
ای ـران تنظیــم کنــد .هرچنــد همزمــان دیگــر متغیرهــای منطق ـهای و بینالمللــی برهمزننــدۀ
همــکاری میــان ایـران و اروپــا نبایــد از نظــر دور باشــد.
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