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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 trans-
regional 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
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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 می توانــد بــه ثبــات و امنیــت محیــط اطــراف ایــران 

کمــک کــرده و شــرایط مناســب توســعه و پیشــرفت اقتصــادی را فراهــم کنــد. باوجودایــن، بــا 

ــرد  ــوان رویک ــران، نمی ت ــی ای ــت خارج ــای سیاس ــا و فرصت ه ــه از چالش ه درک واقع بینان

بازیگــران فرامنطقــه ای، همچــون اتحادیــۀ اروپــا را نســبت بــه جایــگاه و نقــش ایــران در تعامــل 

بــا همســایگان نادیــده گرفتــه و کم اهمیــت شــمرد. در بخشــی از اســتراتژی جهانــی اتحادیــۀ 

ــوص  ــود، به خص ــراف خ ــط اط ــران در محی ــگاه ای ــش و جای ــه نق ــبت ب ــوان نس ــا می ت اروپ

خاورمیانــه، اشــاره کــرد. ســؤالی کــه در ایــن پژوهــش بــه بحــث گذاشــته می شــود ایــن اســت 

کــه اروپــا چــه سیاســت و نقشــی را بــرای ایــران در ســطح منطقــه، به خصــوص در چهارچــوب 

ــن  ــا مهم تری ــرای اروپ ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه، ب ــت؟ در فرضی ــل اس ــایگی، قائ ــت همس سیاس

نکتــه حفــظ ثبــات و نظــم در منطقــۀ خاورمیانــه در چهارچــوب سیاســت همســایگی اتحادیــۀ 

اروپاســت. امــا درمــورد نــوع و چگونگــی پذیــرش ایــن نقــش از ســوی ایــران هنــوز بــه یــک 

اجمــاع کامــل دســت نیافتــه و همچنــان مترصــد سیاســت های کالن آمریــکا در منطقــه اســت. 

ــی  ــا کم ــع اروپ ــیا، موض ــمت آس ــکا به س ــِی آمری ــت خارج ــت سیاس ــر جه ــا تغیی ــد ب هرچن

ــورد  ــود درم ــی خ ــد، نگران ــالش می کن ــان ت ــا هم زم ــد. اروپ ــد ش ــر خواه ــفاف و واضح ت ش
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ــی و  ــرکای بین الملل ــکا و ش ــا آمری ــکاری ب ــق هم ــه را از طری ــران در منطق ــوذ ای ــترش نف گس

ــرد  ــش، رویک ــن پژوه ــد. در ای ــری کن ــی پیگی ــر چندجانبه گرای ــتر ب ــد بیش کی ــه ای و تأ منطق

ــوب  ــوع در چهارچ ــی موض ــود و بررس ــث می ش ــی بح ــر چندجانبه گرای ــز ب ــا تمرک ــا ب اروپ

ــه  ــد ک ــخص ش ــش مش ــای پژوه ــرد. در یافته ه ــورت می گی ــی ص ــی و تحلیل روش توصیف

ــا کشــورهای  سیاســت همســایگی ایــران می توانــد شــرایط جدیــدی بــرای همــکاری ایــران ب

همســایه فراهــم کنــد. در رویکــرد اتحادیــۀ اروپــا نیــز سیاســت همســایگی مفهومی باســابقه و 

آشــنا اســت. لــذا درک متقابــل میــان طرفیــن در جهــت کمــک بــه ایــران بــرای توســعۀ همکاری 

بــا کشــورهای همســایه و هم زمــان بهره گیــری از ظرفیت هــای موجــود اتحادیــۀ اروپــا 

ــت. ــر اس امکان پذی

ــایگی  ــت همس ــت، سیاس ــات و امنی ــا، ثب ــۀ اروپ ــی اتحادی ــرد جهان ــدی: راهب واژگان کلی

چندجانبه گرایــی.  ایــران، 

مقدمه
ــه اســت. پیدایــش یــک جهــان  ــرار گرفت نظــام بین الملــل در دوران مهــم و سرنوشت ســازی ق

ــان  ــر جه ــی در سرتاس ــررات بین الملل ــد و مق ــه قواع ــی ب ــیخته و بی توجه ــده و از هم گس پراکن

ــام  ــد نظ ــل معتقدن ــط بین المل ــوزۀ رواب ــران ح ــی از صاحب نظ ــت. برخ ــش اس ــه افزای رو ب

ــی  ــگ جهان ــکل گرفته از جن ــی ش ــم جهان ــرد و نظ ــر می ب ــه س ــذار ب ــل در دوران گ بین المل

دوم به بعــد در حــال پوســت اندازی اســت. چیــن به طــور شــتابان رونــِد توســعۀ خــود را طــی 

ــن،  ــان چی ــادی شــاهد برگــزاری رزمایــش مشــترک می ــد. در ســطح آســیا در مــوارد زی می کن

ــارۀ  ــوالت در ق ــان، تح ــِی جه ــرۀ غرب ــتیم. در نیم ک ــا هس ــوی آن ه ــورهای هم س ــیه و کش روس

آمریــکا نیــز درخــور توجــه اســت. وضعیــت خاورمیانــه پــس از تحــوالت سیاســی و امنیتــی 

ســال 2011 و افزایــش تنــش بیــن ایــران و عربســتان، بیــش از دیگــر نقــاط جهــان نگران کننــده 

اســت. برخــی از کشــورهای منطقــه، همچــون ســوریه و عــراق، بــه کشــورهای از هم پاشــیده 

و شــکننده تبدیــل شــده اند. ناامنــی فــوق در خاورمیانــه و برخــی کشــورهای همســایۀ ایــران، 

ــر امنیــت بین الملــل گذاشــته اســت.  همچــون عــراق و افغانســتان، تأثیــر زیــادی ب

در ایــن وضعیــت، اتحادیــۀ اروپــا نه تنهــا در اطــراف خــود بــا چالش هــای زیــادی 

ــا از  ــروج بریتانی ــت. خ ــی اس ــوالت مهم ــاهد تح ــز ش ــود نی ــه در درون خ ــت، بلک روبه روس
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ــه،  ــان، فرانس ــون آلم ــورها همچ ــی کش ــرا در برخ ــای ملی گ ــدرت گروه ــترش ق ــا، گس اروپ

ایتالیــا، اتریــش و مجارســتان، بــرای اتحادیــه بیش از پیــش نگران کننــده اســت. از طــرف دیگــر، 

ــور نظامــی کشــورهای  ــا در حــال افزایــش اســت و برگــزاری مان ــن روســیه و اروپ شــکاف بی

اروپایــی بــا آمریــکا در نــروژ و نگرانــی از حملــۀ روســیه بــه اوکرایــن و چالش هــای مرتبــط بــا 

کشــور بــالروس، وضعیــت را پیچیــده  کــرده اســت.

ــان و مهاجریــن  یکــی از مقوله هــای مهــم و تأثیرگــذار دیگــر نیــز مســئلۀ افزایــش پناه جوی

ــا حفــظ و  ــۀ اروپ ــرای اتحادی ــا وجــود چالش هــای فــوق، ب ــه کشــورهای اروپایــی اســت. ب ب

دســتیابی بــه ثبــات در منطقــه، در چهارچــوب چندجانبه گرایــی، از اهمیــت زیــادی برخــوردار 

ــوع  ــد موض ــیم می کن ــه ترس ــران در منطق ــرای ای ــا ب ــه اروپ ــی ک ــوع نقش ــن، ن ــت. در این بی اس

ــش  ــا، نق ــۀ اروپ ــر اتحادی ــود از منظ ــالش می ش ــق ت ــن تحقی ــت. در ای ــی اس ــیار مهم بس

ایــران در نحــوۀ رابطــۀ خــود بــا کشــورهای منطقــه بــه بحــث گذاشــته شــود. اروپــا بــا توجــه 

ــه  ــت در خاورمیان ــات و امنی ــش ثب ــت کاه ــد اس ــه ای، معتق ــی و منطق ــای جهان ــه نگرانی ه ب

مشــکالت امنیتــی بیشــتری بــرای اروپــا فراهــم خواهــد کــرد و اروپــا بایــد از مکانیســم های 

کنتــرل ناامنــی در منطقــه حمایــت کنــد. در ایــن میــان، یکــی از موضوعــات مهــم در سیاســت 

ــا جمهــوری اســالمی  ــات ب ــت اختالف ــا »چگونگــی تعامــل و مدیری ــۀ اروپ خارجــِی اتحادی

ایــران« و هم زمــان »توجــه بــه بــروز تنــش بیشــتر بیــن ایــران و آمریــکا« و »پاســخ بــه نگرانــی 

ــی  ــریح دیپلماس ــن تش ــش ضم ــن پژوه ــت. در ای ــه« اس ــران در خاورمیان ــوذ ای ــورد نف درم

ــت  ــه سیاس ــای موردتوج ــی از مؤلفه ه ــه، برخ ــی اتحادی ــت خارج ــر در سیاس ــۀ مؤث چندجانب

خارجــی اتحادیــۀ اروپــا درمــورد نقــش ایــران در روابــط خــود بــا کشــورهای همســایه و منطقــه 

ــود.  ــته می ش ــث گذاش ــه بح ب

1. چهارچوب تجزیه وتحلیل: چند جانبه گرایی 

 
ً
ــوال ــی، معم ــت خارج ــی در سیاس ــداف مل ــع و اه ــن مناف ــق و تأمی ــرای تحق ــورها ب کش

به صــورت یک جانبــه و چندجانبــه اقــدام می کننــد. یک جانبه گرایــی به معنــای تعقیــب 

ــایر  ــا س ــکاری ب ــی و هم ــدون هماهنگ ــی و ب ــۀ بین الملل ــی در عرص ــع مل ــداف و مناف اه

ــی  ــل، چند جانبه گرای ــت. در مقاب ــی اس ــای مل ــا و ظرفیت ه ــر قابلیت ه ــکا ب ــورها و ات کش

مســتلزم هماهنگــی و همــکاری بــا کشــورها و بازیگــران دیگــر و اقــدام مشــترک و هماهنــگ در 

سیاســت خارجــی اســت. ایــن الگــوی رفتــار سیاســت خارجــی مبتنــی بــر اصــول و قواعــدی 

ــمی در  ــمی و غیررس ــای رس ــترک، نهاده ــای مش ــا، هویت ه ــن هنجاره ــه متضم ــت ک اس
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زمینــۀ همــکاری و تشــریک مســاعی در مدیریــت امــور سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی اســت. 

در واقــع، چندجانبه گرایــی نوعــی ارتقابخشــِی همــکاری و هم گرایــی بــرای گســترش قلمــرو 

 Dehghani Firooz Abadi,(و دامنــۀ آن هــا بــه ســطوح باالتــر در حوزه هــای تعاملــی اســت

.)2008: 250
ــم  ــاختاری مه ــای س ــی از ویژگی ه ــان یک ــت همچن ــا دول ــت ب ــۀ دول ــی دوجانب دیپلماس

ــا  ــه ب ــی چندجانب ــه و دیپلماس ــه تکامل یافت ــوم در ادام ــن مفه ــا ای ــت؛ ام ــل اس ــام بین المل نظ

ــلی  ــازمان های بین المل ــت. س ــده اس ــر ش ــی کامل ت ــی و غیردولت ــران دولت ــی از بازیگ ترکیب

ــران در  ــیاری از بازیگ ــد. بس ــدام کنن ــیوه اق ــان ش ــه هم ــک ب ــر دیپلماتی ــد از نظ ــل دارن تمای

مقایســه بــا دولت هــای کوچک تــر، توانایــی زیــادی در نفــوذ بــه فراینــد دیپلماتیــک در 

ســطح جهانــی دارنــد. در ایــن مــورد می تــوان بــه اروپــا اشــاره کــرد کــه بــه بهتریــن شــکل در 

قالــب اتحادیــه، توســعه یافتــه اســت. اتحادیــۀ اروپــا در سیاســت جهانــی یکــی از بازیگــران 

چندجانبــه و منحصر به فــرد اســت؛ به گونــه ای کــه بازیگــران دولتــی و غیردولتــی در محــدودۀ 

ــا به طــور دیپلماتیــک در عرصــۀ  ــا هــم ادغــام شــده ت ــه شــیوه های مختلــف ب ــه ب ایــن اتحادی

ــت، 1383: 739(. ــوند )وای ــل ش ــل وارد عم بین المل

مفهــوم چندجانبه گرایــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم موردتوجــه قــرار گرفتــه و در کنــار مفهــوم 

ــل  ــت بین المل ــورها در سیاس ــان کش ــار می ــدی در رفت ــوب جدی ــه چهارچ ــی ب ــنتی دیپلماس س

اشــاره می کنــد. چندجانبه گرایــی را می تــوان بــه مجموعــه ای از اقدامــات در ایجــاد هماهنگــی 

ــاِت  ــوب ترتیب ــه در چهارچ ــت ک ــت دانس ــه دول ــتر از س ــا بیش ــه ی ــن س ــی بی ــت های مل سیاس

.)Keohen, 1990: 731( ــال می شــود ــزار و نقــش نهادهــا دنب ــا اب ــا ب موقــت ی

اتحادیــۀ اروپــا در فراینــد تکامــل خــود، بازیگــری چندجانبه گــرا تلقــی می شــود. در ایــن 

ــتیژ  ــرام و پرس ــه احت ــود ک ــوب می ش ــاری محس ــری هنج ــوان بازیگ ــه به عن ــت، اتحادی برداش

ــود  ــوۀ خ ــی بالق ــی و نظام ــای مال ــی و مزای ــای جهان ــطۀ ارزش ه ــودش را به واس ــی خ جهان

جســت وجو می کنــد. در همیــن ارتبــاط، قــدرت نــرم اتحادیــۀ اروپــا موردتوجــه تحلیل گــران 

ــکالت  ــل مش ــرای ح ــت ب ــی مثب ــوان نیروی ــه به عن ــن اتحادی ــی، از ای ــه و به طورکل ــرار گرفت ق

ــال  ــا در س ــورای اروپ ــه، ش ــن رابط ــود. در همی ــرده می ش ــام ب ــان ن ــود در جه ــائل موج و مس

2003، راهبــرد خــود را »اروپــای امــن در جهــان بهتــر« معرفــی کــرد. در ایــن چهارچــوب، 

ــوب  ــی را در چهارچ ــائل جهان ــکالت و مس ــت مش ــد اس ــا متعه ــه اروپ ــود ک ــده ب ــد ش کی تأ

چندجانبه گرایــی حــل کــرده و کشــورها و دولت هــای منزوی شــده را از ایــن طریــق بــا 
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 .)Jessen, 2017: 2( ــد ــام کن ــل ادغ ــۀ بین المل جامع

ــالش  ــرد، ت ــرار می گی ــا ق ــِی اروپ ــت چندجانبه گرای ــل سیاس ــه در ذی ــی ک ــی از اقدامات یک

ایــن بازیگــر بــرای میانجیگــری در اختالفــات و تنش هــای میــان دولت هــا در ســطح 

ــودی آن  ــفۀ وج ــه فلس ــد ک ــی می دان ــک میانج ــود را ی ــا خ ــۀ اروپ ــت. اتحادی ــل اس بین المل

توجــه بــه چالش هــای ایجادشــده در ســطح بین الملــل و مدیریــت آن هاســت. در ایــن راســتا، 

میانجیگــری بــرای ایــن اتحادیــه هرگونــه تــالش اعضــا به صــورت مجــزا یــا گروهــی محســوب 

ــای  ــان طرف ه ــۀ می ــد مناقش ــالش می کن ــا ت ــۀ اروپ ــی از اتحادی ــه نمایندگ ــه ب ــود ک می ش

درگیــر را مدیریــت کــرده و درنهایــت، بــه طرفیــن کمــک کنــد بــه مصالحــه دســت پیــدا کنــد 

.)Bergmann, Haastrup, Niemann, & Whitman, 2018: 7(

ــی از  ــی، یک ــر چندجانبه گرای ــی ب ــم مبتن ــعۀ نظ ــت و توس ــا حمای ــۀ اروپ ــرای اتحادی ب

بــا  واقــع، چند جانبه گرایــی  در  اســت.  رویکــرد سیاســت خارجــی  مهــم  هدف هــای 

ــش  ــدن نق ــه کم رنگ ش ــبت ب ــوان نس ــر آن، نمی ت ــده و از منظ ــن ش ــه عجی ــت اتحادی هوی

ــۀ  ــرد اتحادی ــوق، در راهب ــت ف ــتای سیاس ــود. در راس ــه ب ــه بی توج ــی اتحادی چندجانبه گرای

ــی  ــوب دیپلماس ــازوکارهایی در چهارچ ــد س ــه بای ــود ک ــاره می ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــا ب اروپ

چندجانبــه به عنــوان مســیر و نقشــۀ راه اتحادیــه در تعامــل بــا دیگــر کشــورها موردتوجــه قــرار 

.)Lazarou, 2020:2( گیــرد 

ــب  ــه، در قال ــرای اتحادی ــی ب ــوب چندجانبه گرای ــده در چهارچ ــازمانی تعریف ش ــش س نق

ــی  ــق سیاســت خارجــی و امنیت ــا از طری ــۀ اروپ ــت از فعالیت هــای میانجیگــری اتحادی حمای

ــدۀ  ــط نماین ــا توس ــۀ اروپ ــری اتحادی ــای میانجیگ ــود. تالش ه ــال می ش ــا دنب ــترک اروپ مش

ــه در حــوزۀ سیاســت خارجــی انجــام می شــود. در واقــع، نماینــدگان سیاســت  عالــی اتحادی

خارجــی و امنیــت مشــترک در خــط مقــدم فعالیت هــای میانجیگــری اتحادیــۀ اروپــا اســتنباط 

می شــود. بــرای مثــال، خاویــر ســوالنا، کاتریــن اشــتون، فدریــکا موگرینــی و جــوزف بــورل، 

ــا  ــه ت ــد ک ــه بوده ان ــی اتحادی ــت خارج ــور سیاس ــا در ام ــۀ اروپ ــی اتحادی ــدۀ عال ــار نماین چه

بــه امــروز رهبــری تعــدادی از تالش هــای میانجیگــری برجســتۀ اتحادیــۀ اروپــا را بــر عهــده 

 .)Bergmann, Haastrup, Niemann, & Whitman, 2018: 7( داشــته اند

ارتبــاط مبحــث نظــری فــوق در ایــن مقالــه، ایــن اســت کــه شــناخت نــوع رفتــار اتحادیــۀ 

اروپــا نســبت بــه نقــش و جایــگاه ایــران در ارتبــاط بــا دیگــر بازیگــران، به خصــوص 

ــرار داد.  ــل ق ــورد تجزیه و تحلی ــی م ــر چندجانبه گرای ــوان از منظ ــایه را می ت ــورهای همس کش



14

ــی  ــازمان های جهان ــا س ــا ی ــش دولت ه ــب نق ــی در قال ــای چندجانبه گرای ــع، محوره در واق

و منطقــه ای می توانــد زمینــۀ حضــور و همــکاری ایــران را بــا اتحادیــه فراهــم کــرده و در ایــن 

راســتا، هم ســویی منافــع خــود و اتحادیــه را در ایــن شــیوه از همــکاری بــا کشــورهای منطقــه 

ــۀ  ــی اتحادی ــرد جهان ــن موضــوع، در ادامــه اصــول و چهارچــوب راهب ــرای تبیی ــال کــرد. ب دنب

ــود. ــته می ش ــث گذاش ــه بح ــی ب ــوع چندجانبه گرای ــر موض ــز ب ــا تمرک ــا ب اروپ

2. اصول و اهداف راهبرد جهانی اتحادیۀ اروپا

ــری سیاســت  ــد جهت گی ــا الزم اســت فراین ــۀ اروپ ــی اتحادی ــرد جهان ــرای شــناخت راهب ب

خارجــی آن موردتوجــه قــرار گیــرد. مراحــل تکامــل راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا را می تــوان 

ــیم  ــا 2016 تقس ــال های 2003 ت ــۀ س ــی در فاصل ــه دو دورۀ کل ــیم بندی کالن ب ــک تقس در ی

کــرد. نکتــۀ مهــم و کلیــدِی فراینــد تدویــن راهبــرد جهانــی اتحادیــه را می تــوان گــذار از نــگاه 

ــت. ــل دانس ــوالت بین المل ــی تح ــی در ارزیاب ــمت واقع گرای ــه به س خوش بینان

ــود. در  ــان ب ــه جه ــه ب  خوش بینان
ً
ــال ــردی کام ــال 2003 راهب ــا در س ــی اروپ ــرد جهان راهب

ــالش  ــود و ت ــد ب کی ــورد تأ ــی م ــون و دموکراس ــت قان ــدۀ حاکمی ــترش فزاین ــزارش گس ــن گ ای

می شــد کــه دیگــر کشــورها و نظام هــای سیاســی را به ســمت دموکراســی های پویــا و باثبــات 

جهــت دهنــد. در اســتراتژی جهانــی اروپــا در ســال 2003، ایــن انتظــار از دســتگاه سیاســت 

ــر  ــه در سراس ــی چندجانب ــه نظم ــه ب ــت ک ــود داش ــه وج ــترک اتحادی ــت مش ــی و امنی خارج

جهــان توجــه کنــد. البتــه بــرای اروپــا شــریک کلیــدی در ایــن زمینــه و ســایر زمینه هــا ایــاالت 

متحــده بــوده اســت. به طــور مثــال، در نظــِر اروپــا، هرکجــا توانســته بــا همــکاری آمریــکا و 

در چهارچــوب ســازمان ملــل همــکاری کنــد، به خوبــی توانســته اســت بــا مشــکالت متعــدد 

 .)Council of the European Union, 2009: 24( ــود ــه رو ش ــی روب جهان

در ادامــه، راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا به ســمت توجــه بــه افزایــش پیچیدگــی و 

ــول را  ــن تح ــت. ای ــت داده اس ــر جه ــل تغیی ــط بین المل ــطح محی ــود در س ــای موج چالش ه

ــال  ــزارش س ــا در گ ــت. اروپ ــا دانس ــی اروپ ــت خارج ــی در سیاس ــری پارادایم ــوان تغیی می ت

ــن  ــت اعضــای خــود اختصــاص می دهــد. در ای ــع و امنی ــاع از مناف ــه دف ــت را ب 2016 اولوی

ــی  ــگاه جهان ــعۀ جای ــب توس ــود در قال ــناختی خ ــت هستی ش ــمت امنی ــا به س ــه، اروپ مرحل

ــۀ دو  ــتن تجرب ــا داش ــا ب ــه اروپ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــع، ب ــت. در واق ــرده اس ــت ک ــا حرک اروپ

دهــۀ قبــل، از رویکــرد آرمانــِی امیــد بــه گســترش ثبــات و رفــاِه جهانــی براســاس ارزش هــای 

ــز  ــوص تمرک ــتی و به خص ــرد پراگماتیس ــق رویک ــت از طری ــمت امنی ــه، به س ــترک اتحادی مش
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بــر امنیــت داخلــی گرایــش پیــدا کــرده اســت. در همیــن چهارچــوب، ایــدۀ راهبــرد جهانــی 

اروپــا تکامــل یافتــه و در دورۀ موگرینــی و ســپس جــوزف بــورل به ســمت حوزه هــای دفاعــی 

ــر دو  ــه در ه ــت )Rabinovych & Reptova, 2019: 2(. البت ــرده اس ــت ک ــی حرک و امنیت

دورۀ فــوق، دیپلماســی چندجانبــه همچنــان جایــگاه خــود را در راهبــرد جهانــی اتحادیــۀ اروپــا 

حفــظ کــرده اســت. 

اتحادیــۀ اروپــا تــالش می کنــد از طریــق همــکاری بــا دیگــر بازیگــران در قالــب دیپلماســی 

ــه ای و  ــای منطق ــر نهاده ــا دیگ ــد ی ــل متح ــازمان مل ــا س ــکاری ب ــون هم ــه، همچ چندجانب

جهانــی بــرای حــل بحران هــای بین المللــی اقــدام کنــد )Jørgensen, 2009: 193(. در نــگاه 

ــا  ــق همــکاری ب ــا چالش هــای بین المللــی از طری ــه ب ــرای مقابل ــا الزم اســت ب ــۀ اروپ اتحادی

ــرد.  ــورد ک ــوع برخ ــن موض ــا ای ــنتی ب ــورت س ــوان به ص ــرد و نمی ت ــدام ک ــه اق ــرکای اتحادی ش

ــای  ــق همکاری ه ــداف از طری ــد اه ــت و بای ــرورت اس ــک ض ــی ی ــکاری بین الملل ــذا هم ل

چندجانبــه در ســطح بین المللــی در همــکاری بــا ســازمان ها و از طریــق مشــارکت بــا 

.)Council of the European Union, 2003: 13( ــود ــال ش ــدی دنب ــران کلی بازیگ

ــه در  ــی ک ــام بین الملل ــی، نظ ــای چند جانبه گرای ــۀ تالش ه ــود هم ــا وج ــا، ب ــر اروپ از منظ

پایــان جنــگ جهانــی دوم ایجــاد شــد، در چنــد جبهــه بــا فشــار مواجــه اســت. لذا مشــروعیت 

ــر  ــه کارآمدت ــای چندجانب ــه و نهاده ــود یافت ــد بهب ــه بای ــازوکارهای چندجانب ــی س و اثربخش

ــرای دیگــران و  ــای به اشتراک گذاشــتِن تصمیمــات و ایجــاد ســهم بیشــتر ب ــن به معن شــوند. ای

مواجهــه بــا مشــکالت مشــترک اســت. از منظــر اتحادیــه، در ایــن راه هیــچ جایگزینــی بــرای 

ــه  ــه کار گرفت ــد ب ــه می توان ــی چندجانب ــازوکار دیپلماس ــدارد و س ــود ن ــج وج ــای رای راه حل ه

.)Council of the European Union, 2009: 25( ــود ش

اتحادیــۀ اروپــا بــا تکیــه بــر اصولــی همچــون اتحــاد، تعهــد، مســئولیت و مشــارکت، توجــه 

ــرد  ــه؛ رویک ــی اتحادی ــرقی و جنوب ــایگان ش ــا همس ــکاری ب ــا؛ هم ــۀ اروپ ــت اتحادی ــه امنی ب

کیــد بــر نظم هــای منطقــه ای، حکمرانــی جهانــی  جامــع نســبت بــه بحران هــا و منازعــات؛ تأ

ــه  ــن اتحادی ــت. ای ــرار داده اس ــه ق ــی موردتوج ــت خارج ــت و یکم را در سیاس ــرن بیس ــرای ق ب

بــا افزایــش ســطح انعطاف پذیــری خــود کــه ریشــه در قــدرت آن دارد، تــالش می کنــد خــود 

ــا  ــت از دولت ه ــا حمای ــا دارد ب ــه بن ــد. اتحادی ــی کن ــخ گو معرف ــه ای پاس ــوان اتحادی را به عن

ــی مطلــوب، نهادهــای مســئول و همــکاری نزدیــک  ــق حمایــت از حکمران و جوامــع از طری

ــه  ــه بیشــتر ب ــه اینکــه اتحادی ــد؛ ازجمل ــدا کن ــه اهــداف خــود دســت پی ــی، ب ــا جامعــۀ مدن ب
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ــد. ــه کرده ان ــرق آن را احاط ــوب و ش ــه در جن ــه دارد ک ــی توج مناطق

در همیــن راســتا، کمــک بــه مــردم از طریــق مداخــالت انسان دوســتانه، ســرمایه گذاری در 

ایجــاد کســب و کار، دسترســی بــه آمــوزش مناســب و بهداشــت و تغییــرات آب وهــوا در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت. حتــی حمایــت از ســرمایه گذاری خصوصــی در مناطــق شــکننده بــرای 

ــا1 در زمــرۀ  ــۀ اروپ ــا مهــم اســت. به طــور مثــال، برنامــۀ ســرمایه گذاری خارجــی اتحادی اروپ

ــا و  ــب بحران ه ــی جوان ــد تمام ــت بای ــد اس ــا معتق ــود. اروپ ــوب می ش ــات محس ــن اقدام ای

ــی  ــر منازعــات را شناســایی و حــل کــرد و حت ــب تأثیرگــذار ب ــد و همــۀ جوان منازعــات را دی

ــه، برخــی از  ــگاه اتحادی ــر مدیریــت تنش هــای پیــش رو الزم اســت. در ن توجــه بلندمــدت ب

ــه  ــا برنام ــرای آن ه ــایی و ب ــل شناس ــد از قب ــوند بای ــوب می ش ــدار محس ــه هش ــی را ک مناطق

 .)Council of the European Union, 2016: 19-35( ــود ــزی نم ری

ــده ای  ــای عم ــا چالش ه ــروزه ب ــه ام ــد ک ــا معتقدن ــه، اروپایی ه ــت اتحادی ــۀ امنی در زمین

ــه، ابهامــات مالــی و تهدیداتــی  ــد درمــورد چشــم انداز اتحادی مواجــه شــده اند. افزایــش تردی

ــورد  ــز درم ــات بحث برانگی ــه موضوع ــرد، ازجمل ــورت می گی ــت آن ص ــه امنی ــبت ب ــه نس ک

ــا، براســاس یــک نظرســنجی2  ــه اســت. براســاس گــزارش آژانــس دفاعــی اروپ ــدۀ اتحادی آین

ــه  ــا ب ــتر اروپ ــه بیش ــه هرچ ــت و توج ــان دخال ــردم خواه ــا، 82% از م ــۀ اروپ ــردم اتحادی از م

ــه  ــی اتحادی ــه وضعیــت دفاعــی و امنیت ــا ب ــز خواهــان توجــه بیشــتر اروپ تروریســم و 66% نی

ــون  ــرمایه گذاری 90 میلی ــنهاد س ــا پیش ــۀ اروپ ــیون اتحادی ــه کمیس ــن زمین ــتند. در همی هس

ــود.  ــه نم ــا 2019 ارائ ــال های 2017 ت ــی س ــۀ زمان ــی در فاصل ــات دفاع ــر تحقیق ــی ب یوروی

هرچنــد در مقابــِل برنامــۀ ابتــکار نوآورانــۀ دفاعــی آمریــکا3 بــا بودجــۀ 18 میلیــارد دالری یــا 

برنامــۀ گالیلــه4 بــا بودجــۀ 5 میلیــارد یورویــی، ناچیــز اســت؛ امــا از منظــر اتحادیــه می توانــد 

.)Domecq, 2016: 29( ــا تلقــی شــود ــرای رشــد دفاعــی اروپ ــی ب شــروع خوب

ــای  ــت. در مرزه ــی روبه روس ــی از بی ثبات ــا هالل ــه ب ــن اتحادی ــت ای ــد اس ــا معتق اروپ

ــری مرزهــا مــورد بی احترامــی  ــل تغییرناپذی ــل، از قبی ــی حقــوق بین المل ــی اصل شــرقی، مبان

قــرار گرفتــه اســت. در خاورمیانــه شــرایط در هم پیچیــدۀ نظــم منطقــه ای موجــب شــکل گیری 

ــکنندگی  ــزان ش ــش می ــت. افزای ــده اس ــانی ش ــران انس ــش بح ــاوب و افزای ــای متن جنگ ه

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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کشــورهای موجــود در جغرافیــای نزدیــک اروپــا، احتمــال شــکل گیری شــبکه ای تروریســتی 

 .)Missiroli,2016: 10( ــد ــم می کن ــا را فراه ــا و اروپ ــه، آفریق در خاورمیان

ــرد،  ــتنباط ک ــا اس ــۀ اروپ ــی اتحادی ــرد جهان ــوان از راهب ــه می ت ــی ک ــی از موضوعات یک

ــه، به خصــوص جمهــوری  ــه کشــورهای منطقــۀ خاورمیان ــه ب ــوع نگاهــی اســت کــه اتحادی ن

ــد  ــا نیازمن ــه نه تنه ــگاه و نقــش خــود در منطق ــرای تعریــف جای ــران ب ــران دارد. ای اســالمی ای

ایــن اســت کــه بــه انتظــارات و رویکردهــای کشــورهای همســایه و منطقــه توجــه کنــد، بلکــه 

هم زمــان توجــه بــه سیاســت ها و انتظــارات قدرت هــای جهانــی می توانــد بــه ترســیم 

ــش آن  ــوان نق ــه نمی ت ــت ک ــری اس ــا بازیگ ــۀ اروپ ــد. اتحادی ــک کن ــوق کم ــگاه ف ــر جای بهت

ــرای ایــران مهــم  ــد ب ــا آن می توان در تحــوالت منطقــه را نادیــده گرفــت و چگونگــی تعامــل ب

ــود. ــته می ش ــث گذاش ــه بح ــه ب ــوق در ادام ــۀ ف ــد. نکت باش

3. از سیاست همسایگی اتحادیۀ اروپا تا سیاست همسایگی ایران
با بررسی راهبرد جهانی اتحادیۀ اروپا می توان به گزینه هایی درمورد شیوۀ رویکرد اروپا دربارۀ 

جایگاه ایران و سیاست همسایگی آن در منطقه دست پیدا کرد.

1-3. حفظ ثبات هدفمند ایران و خاورمیانه در چهارچوب سیاست همسایگی
یکــی از اولویت هــای مهــم اروپــا توجــه بــه مســئلۀ ثبــات و امنیــت در درون مرزهــای اتحادیــه و 

به خصــوص مرزهــای هم جــوار و نزدیــک خــود دانســت. در همیــن راســتا، سیاســت اروپــا در 

قالــب سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا مطــرح شــد. براســاس ایــن سیاســت، اروپــا تــالش 

کــرد بــا همــکاری بــا کشــورهای هم جــوار خــود در بخش هــای جنوبــی و شــرقی و کشــورهای 

ــا کمــک بازیگــران تأثیرگــذار، نظــم  ــه چالش هــای پیــش رو پاســخ داده و ب تأثیرگــذار در آن، ب

و ثبــات الزم را بــرای اتحادیــه فراهــم نمایــد. بــا طــرح اولیــۀ ایــن سیاســت از ســوی بریتانیــا و 

تالش هــای دولــت گرجســتان در ســال 2004، ایــن طــرح تصویــب شــد. متأثــر از طــرح فــوق، 

اتحادیــه سیاســت تشــکیل حلقــه ای از دوســتان را در اطــراف مرزهــای خــود بــا هــدف تضمین و 

 .)Smith, 2005: 757-760( ثبــات کشــورهای عضــو در دســتور کار قــرار داد

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 

می دانــد و مدعــی اســت در طــی ایــن فراینــد بــا اتخــاذ رویکردهــا و کمک هــای مختلــف، تالش 
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ــر  ــذارد. از منظ ــرا بگ ــه اج ــکاری ب ــوع هم ــن ن ــعۀ ای ــرای توس ــی ب ــای متنوع ــد کمک ه می کن

اتحادیــۀ اروپــا، بــرای رســیدن بــه ایــن ســطح از امنیــت و ثبــات موردنیــاز، الزم اســت ضمــن 

ــا نهادهــای دولتــی و غیردولتــی، بــه چالش هایــی کــه ممکــن اســت منبــع ایجــاد  همــکاری ب

بی ثباتــی در منطقــه شــوند نیــز توجــه شــود. در ایــن میــان، فقــر، نابرابــری، حــس بی عدالتــی، 

ــوص  ــای الزم، به خص ــوِد فرصت ه ــا نب ــراه ب ــی هم ــعۀ اجتماع ــف و توس ــاد ضعی ــاد، اقتص فس

بــرای جوان هــا، برخــی از مهم تریــن عواملــی اســت کــه در سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا 

موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت )European commission, 2015: 1-3(. برخی از کشــورهایی 

کــه اتحادیــۀ اروپــا در قالــب سیاســت همســایگی اروپــا بــا آن هــا بــه همــکاری پرداختــه اســت 

ــور  ــش و حض ــتقیم نق ــه ای غیرمس ــود به گون ــه خ ــد ک ــرار دارن ــران ق ــوار ای ــورهای هم ج در کش

محتمــل ایــران در همــکاری طرفیــن را ضــروری می ســازد.

2-3. اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی مؤثر نسبت به ایران 
اروپــا در چهارچــوب راهبــرد جهانــی خــود، همــواره شــعار حمایــت از دیپلماســی چندجانبــه 

بــرای تعییــن نــوع رابطــه و تعامــل بــا ایــران را در دســتور کار قــرار داده اســت. در ایــن مــورد 

ــۀ  ــه اتحادی ــن موافقت نام ــرد. در ای ــاره ک ــام اش ــهوِر برج ــه مش ــم و البت ــورد مه ــه م ــوان ب می ت

ــدا  ــراردادی دســت پی ــه ق ــران ب ــا ای ــا دیگــر کشــورهای طــرِف مذاکــرات هســته ای ب ــا ب اروپ

ــرده  ــیم ک ــران ترس ــا و ای ــن آن ه ــش رو بی ــال های پی ــرای س ــخصی را ب ــیر مش ــه مس ــد ک کردن

بــود. امــا بــا گذشــت دو ســال از امضــای موافقت نامــه و بــا آمــدن ترامــپ، ایــن مســیر و الگــو 

ــپ  ــکنی های ترام ــا و کارش ــۀ مخالفت ه ــود هم ــا وج ــا ب ــد. اروپ ــل ش ــران تبدی ــک بح ــه ی ب

تــالش کــرده کمــاکان الگــوی دیپلماســی چندجانبــۀ مؤثــر را نســبت بــه ایــران در پیــش بگیــرد 

ــوان  ــران را می ت ــه ای ــبت ب ــا نس ــت اروپ ــیوه از سیاس ــن ش )Cronberg, 2017: 243(. ای

ــران در  ــرد ای ــایگی و عملک ــت همس ــه سیاس ــا هرگون ــرای اروپ ــه ب ــرد ک ــل ک ــه تحلی این گون

ــه ایــن  ــران ب ــد در قالــب رویکــرد چندجانبه گرایــی ارزیابــی شــود. ترغیــب ای منطقــه می توان

ــود. ــوب می ش ــا محس ــۀ اروپ ــم اتحادی ــتورکارهای مه ــه دس ــرد، از جمل رویک

در همیــن رابطــه، بــا اینکــه اروپاییــان درمــورد چگونگــی تعامــل بــا ایــران بــر دیپلماســِی 

مؤثــر پافشــاری می کردنــد، آمریکایی هــا دیپلماســی قاطعانــه را در مقابــل ایــران دنبــال 

ــی  ــط فراآتالنتیک ــی در رواب ــی مهم ــش و نگران ــه چال ــه ب ــه در ادام ــی ک ــد. تفاوت می کردن

ــوان  ــی به عن ــکا چندجانبه گرای ــرای آمری ــد. ب ــدل ش ــپ مب ــکا در دورۀ ترام ــا و آمری ــان اروپ می
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ــود.  ــی ب ــوِد چندجانبه گرای ــی خ ــدف اصل ــان ه ــرای اروپایی ــی ب ــد، ول ــف می ش ــزار تعری اب

ــت  ــزاری در دس ــالح و اب ــون س ــان را همچ ــه اروپایی ــِی موردتوج ــا چندجانبه گرای آمریکایی ه

ــه  ــبت ب ــا نس ــل راه حل ه ــرای تحمی ــی ب ــی کاف ــه از قدرت ــد ک ــف می دانن ــِر ضعی ــک بازیگ ی

بحران هــای بین المللــی برخــوردار نیســت )Cronberg, 2017: 244-245(. اروپــا بــا وجــود 

ــی  ــر چندجانبه گرای ــران، کمــاکان ب ــا ای ــکا درمــورد شــیوۀ تعامــل ب ــا آمری ــدگاه ب اختــالف دی

ــد. ــگاه می کن ــران ن ــورد ای ــی درم ــم و غای ــی مه ــوان هدف به عن

ــران و  ــن ای ــر، تعامــل و دیالــوگ بی ــا دارد در قالــب یــک بازیگــر دیپلماتیــک مؤث ــا بن اروپ

گــروه طــرف مذاکــرات هســته ای ایــران را نگــه دارد و به تعبیــر بهتــر، بــاب گفت وگــو بــا ایــران 

را کمــاکان حفــظ نمایــد )Jessen, 2017: 3(. اتحادیــۀ اروپــا از زمــان قطــع روابــط سیاســی 

ایــران و آمریــکا در اوایــل دهــۀ 1980 تــالش کــرده اســت از خــأ روابــط میــان ایــران و آمریــکا 

اســتفاده کنــد. ایــن اتحادیــه، به ویــژه از دهــۀ 1990 به بعــد، همــواره کوشــش کــرده اســت از 

طریــق توجــه بــه همــکاری بــا ایــران، روابــط خــود بــا جمهــوری اســالمی و برخــی دیگــر از 

کشــورهای منطقــه، حضــور و نفــوذ خــود را در کل خاورمیانــه افزایــش دهــد. بنابرایــن، نحــوه 

و چگونگــی رابطــه بــا ایــران همــواره بــرای اتحادیــۀ اروپــا از اهمیــت اساســی برخــوردار بــوده 

است.

ــس از 11  ــال های پ ــا در س ــۀ اروپ ــران و اتحادی ــالمی ای ــوری اس ــط جمه ــی رواب ارزیاب

ــی  ــت، حاک ــوده اس ــراه ب ــی هم ــطح بین الملل ــده در س ــاالت متح ــا ای ــه ب ــپتامبر 2001 ک س

ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــود ب ــط خ ــی رواب ــی یک جانبه گرای ــه بازبین ــا ب ــۀ اروپ ــل اتحادی از تمای

ایــران اســت. در ایــن رابطــه بــه نظــر می رســد اتحادیــۀ اروپــا بــرای کاهــش تعریــف اثــرات 

ــوالت  ــر در تح ــش مؤثرت ــای نق ــز ایف ــه و نی ــن اتحادی ــر ای ــکا ب ــی آمری ــی یک جانبه گرای منف

Abasi ash- ــد  ــته باش ــران داش ــه ای ــژه ای ب ــه وی ــه، توج ــۀ خاورمیان ــی و منطق )بین الملل

.)laghi,2009:239

3-3. مواجهه با چالش نفوذ ایران در منطقه
ــه  ــد موردتوج ــه بای ــت ک ــی اس ــه موضوع ــران در منطق ــوذ ای ــئلۀ نف ــا مس ــۀ اروپ ــرای اتحادی ب

قــرار گیــرد. در ایــن نــگاه، اروپــا بــا وجــود همــۀ تالشــی کــه از طریــق برجــام در چهارچــوب 

ــه  ــبت ب ــود نس ــداف خ ــه اه ــاد ب ــۀ ابع ــت در هم ــام داد، نتوانس ــکا انج ــا آمری ــکاری ب هم

ایــران دســت پیــدا کنــد. بــرای اروپایی هــا مســئلۀ نفــوذ ایــران در منطقــه از اهمیــت زیــادی 
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برخــوردار اســت. اروپــا به واســطۀ اینکــه بیشــتر بــر مســئلۀ هســته ای تمرکــز کــرده، نتوانســته 

 Adebahr,( اســت از جایــگاه نهــادی و چندجانبه گرایــی خــود در مقابلــه بــا ایــران بهــره ببــرد

.)2020: 3-4
ــال  ــارس را دنب ــورهای خلیج ف ــان کش ــوازن در می ــکاری مت ــت هم ــا سیاس ــۀ اروپ اتحادی

می کنــد. در ایــن زمینــه، اروپــا معتقــد اســت می تــوان بــا ایــران در زمینــۀ مذاکــرات 

ــی  ــۀ راه ــه نقش ــان از آن ب ــت و هم زم ــت یاف ــخص دس ــیر مش ــک گام و مس ــه ی ــته ای ب هس

بــرای دســتیابی بــه چهارچــوب همــکاری بــا ایــران در موضوعــات تجــاری، تحقیــق و توســعه، 

محیط زیســت، انــرژی، مبــارزه بــا قاچــاق و مهاجــرت رســید. در واقــع، اروپــا امیــدوار اســت 

ــرای  ــخصی ب ــوب مش ــه چهارچ ــه ب ــع در منطق ــورهای واق ــران و کش ــه ای ــک ب ــق کم از طری

Council of the Euro- )گســترش همــکاری میــان کشــورهای همســایۀ ایــران دســت یابــد 

.)pean Union, 2016: 35
ــت  ــِی قراب ــل کل ــه عام ــر س  تحت تأثی

ً
ــا ــه اساس ــا در خاورمیان ــۀ اروپ ــت اتحادی سیاس

ــه  ــه ب ــن اتحادی ــن رو، ای ــرار دارد. از همی ــی ق ــۀ تاریخ ــرژی و حافظ ــت ان ــی، امنی جغرافیای

ــالح های  ــاعۀ س ــم، اش ــون تروریس ــه، همچ ــۀ خاورمیان ــود در منطق ــِر موج ــات دیگ موضوع

کشــتارجمعی و رقابــت تســلیحاتی در چهارچــوب عوامــل یادشــده کــه تأثیــرات متقابــل بــر 

یکدیگــر دارنــد، توجــه می کنــد. عوامــل ســه گانۀ فــوق موجــب شــده اتحادیــۀ اروپــا، تأمیــن 

ــه از  ــد؛ چراک ــل کن ــه تبدی ــن منطق ــود در ای ــی خ ــتراتژی اصل ــه اس ــه را ب ــات در خاورمیان ثب

ــا مدیریــت  ــد رابطــه ای مســتقیم و بســیار مهــم ب ــه می توان ســویی، ثبــات و امنیــت خاورمیان

ــتراتژیک  ــع اس ــو، مناب ــر س ــد و از دیگ ــته باش ــی، داش ــژه اروپای ــی، به وی ــت بین الملل امنی

ــطح  ــده در س ــدرت آین ــع ق ــی توزی ــده ای در چگونگ ــش تعیین کنن ــه نق ــن منطق ــود در ای موج

ــای  ــت هزینه ه ــری از پرداخ ــرای جلوگی ــتا و ب ــن راس ــت. در همی ــد داش ــل خواهن بین المل

ــون  ــی تاکن ــای اروپای ــا و قدرت ه ــۀ اروپ ــه، اتحادی ــی در خاورمیان ــی و امنیت ــتِر سیاس بیش

تعقیــب و اجــرای چنــد راهبــرد امنیتــی، ازجملــه حمایــت از دموکراســی و توســعۀ آن و تــالش 

در جهــت ایجــاد نظــم بین المللــی مبتنــی بــر چندجانبه گرایــی و مقابلــه بــا تهدیــدات ســنتی 

.)2020:315,Ekhtiari Amiri; Salehi & Arefi(و نویــن را در دســتور کار قــرار داده انــد

ــران و  ــن ای ــه بی ــی ک ــه اختالف ــوان ب ــران می ت ــوذ ای ــئلۀ نف ــورد مس ــال، درم ــور مث به ط

ــه به وجــود آمــده اســت، اشــاره کــرد.  عربســتان متأثــر از نگرانــی از نفــوذ ایــران در خاورمیان

عربســتان ســعودی بــر ایــن تصــور اســت کــه ایــران در حــال گســترش نفــوذش در خاورمیانــه 

http://jpir.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=28330&_au=Mokhtar++Salehi&lang=en
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اســت. در نــگاه عربســتان، ایــران بــر نفــوذ خــود در ســوریه و عــراق می افزایــد و در بلندمــدت 

ممکــن اســت بــه محاصــرۀ عربســتان از طریــق نیروهــای شــبه نظامی وابســته بــه ایــران منجــر 

ــی  ــورت نیابت ــر داده و به ص ــرد را تغیی ــۀ نب ــن صحن ــدام از طرفی ــتا، هرک ــن راس ــود. در همی ش

ــا، موضــوع فــوق ممکــن  ــذا از منظــر اروپ ــد. ل ــدام کرده ان ــا نفــوذ دیگــری اق ــه ب ــرای مقابل ب

اســت بیــش از حــد گســترش پیــدا کــرده و از کنتــرل خــارج شــود و ایــن بــرای امنیــت اروپــا 

.)Saïfi, 2017:38( ــه مناســب نیســت در منطق

اروپــا در تــالش اســت بــا همــکاری بــا کشــورهای همســایۀ خــود در جنــوب بــرای مبــارزه 

ــون  ــد. افزایــش ظرفیــت و قــدرت دولــت، تقویــت حاکمیــت قان ــا تروریســم همــکاری کن ب

ــای منطقــه ای و همچنیــن جلوگیــری و  و احتــرام بــه حقــوق بشــر، گســترش همکاری ه

 Gaub and Pauwels,( ــت ــای اروپاس ــه از اولویت ه ــم در منطق ــد تروریس ــا رش ــارزه ب مب

7 :2017(. بــرای اتحادیــۀ اروپــا گســترش ناامنــی در منطقــۀ خاورمیانــه نگران کننــده اســت. 
ایــن اتحادیــه تــالش می کنــد از طریــق فشــارهای دیپلماتیــک بــرای دســتیابی بــه آتش بــس و 

تــداوم مذاکــرات در منطقــه اقــدام کنــد. به طــور مثــال، اروپــا تــالش کــرده بــا ایــران در ایــن 

ــه یــک توافــق جامــع در ســوریه  ــرای دســتیابی ب ــران ب ــه وارد مذاکــره شــود و از نفــوذ ای زمین

اســتفاده کنــد. از منظــر اتحادیــۀ اروپــا، گســترش مــوج فرقه گرایــی در منطقــه و افزایــش تنــش 

در منطقــه، ناشــی از رقابت هــای مختلفــی اســت کــه در بیــن کشــورهای مختلــِف منطقــه در 

 .)Matthiesen et al, 2018 : 7-10( ــت ــوع اس ــال وق ح

بــه  تبدیــل  به بعــد،   2011 ســال  از  به خصــوص  اخیــر،  ســال های  در  خاورمیانــه 

ــت  ــا وضعی ــی ب ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــرایط داخل ــر از ش ــه متأث ــت ک ــده اس ــه ای ش منطق

ــم  ــیک حاک ــت آنارش ــه ای از وضعی ــوان آن را نمون ــه می ت ــت ک ــه اس ــه ای مواج هرج و مرج گون

ــر  ــش به ناگزی ــت، دولت های ــیک اس ــه ای آنارش ــتم منطق ــه سیس ــت. ازآنجاک ــه دانس ــر منطق ب

ــار،  ــد. در یــک سیســتم آنارشــیک و خودی ــوی افزایــش قدرت ان ــن امنیــت در تکاپ ــرای تأمی ب

دولت هــا تنهــا بــا توســل بــه قدرتشــان می تواننــد نســبت بــه بقــای خــود خاطرجمــع شــوند. 

افزایــش قــدرت دولت هــا یــا بــا توســل بــه منابــع درونــی یــا از طریــق پیوســتن بــه متحدیــن 

ــرای افزایــش قــدرت ممکــن  ــدام یــک دولــت ب ــا اق ــرد. ام ــی اســت کــه انجــام می پذی بیرون

ــز  ــا هرگ ــد و دولت ه ــته باش ــا داش ــر دولت ه ــت دیگ ــرای امنی ــته ب ــی ناخواس ــت تبعات اس

نمی تواننــد نســبت بــه نیــات و مقاصــد یکدیگــر مطمئــن شــوند. عــالوه بــر شــرایط آنارشــیک، 

خاورمیانــه به دلیــل موقعیــت ژئوپلیتیــک و همچنیــن وجــود ذخایــر و منابــع عمــدۀ معدنــی و 
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نفتــی، بــه مکانــی بــرای منازعــه و رقابــت بیــن قدرت هــای جهانــی و منطقــه ای تبدیــل شــده 

ــالش  ــل، ت ــطح بین المل ــه در س ــه و چ ــطح منطق ــه در س ــا چ ــدام از قدرت ه ــه هرک ــت ک اس

ــد کــه منافــع حداکثــری خــود  ــه ای ســازمان دهی کن ــازی را به گون ــد محیــط و قواعــد ب می کن

.)Salehi and Zare, 2018:94( ــد ــن کن را تأمی

ــه رفتــار ایــران در منطقــه، معتقــد اســت  در همیــن راســتا، کشــور عربســتان در واکنــش ب

کــه ایــران قصــد تغییــر موازنــه به نفــع خــود را دارد. ایــران تــالش می کنــد از طریــق گســترش 

محــور مقاومــت در منطقــه، نفــوذ خــود را هرچــه بیشــتر بــر کشــورهای منطقــه گســترش داده و 

سیســتم امنیتــی کشــورهای عــراق، ســوریه و لبنــان را بــه خــود وابســته کنــد. عربســتان از طریق 

ــارس و همــکاری  ــۀ عــرب، شــورای همــکاری خلیج ف نهادهــای منطقــه ای، همچــون اتحادی

ــد.  ــرل کن ــه را کنت ــران در منطق ــگاه رو به گســترش ای ــکا، درصــدد اســت نقــش و جای ــا آمری ب

در همیــن راســتا، جلســۀ اضطــراری وزیــران امــور خارجــۀ کشــورهای عضــو اتحادیــۀ عــرب 

بــا درخواســت عربســتان ســعودی در قاهــره بــرای مقابلــه بــا افزایــش قــدرت ایــران در منطقــه 

.)Salehi and Zare, 2018:110(برگــزار شــد

4-3. ترسیم نقشه راه همکاری چندجانبه با ایران در قالب برجام
ــل در  ــت بین المل ــال 2021، امنی ــخ در س ــی مونی ــس امنیت ــزارش کنفران ــن گ ــاس آخری براس

ــائل  ــا مس ــط ب ــوالت مرتب ــان، تح ــت و در این می ــد اس ــال تهدی ــف در ح ــای مختل زمینه ه

هســته ای در زمــرۀ مهم تریــن آن هــا قــرار دارد. ســیر تحــوالت مرتبــط بــا توانایی هــای هســته ای 

ــی از دورۀ  ــن نگران ــد. ای در ســطح جهــان به ســمت ابهــام و پیچیدگــی بیشــتر حرکــت می کن

ــدۀ ســالح های  ــزرگ دارن ــان قدرت هــای ب ــت می ــدا کــرد. در آن دوره، رقاب ترامــپ تشــدید پی

هســته ای تشــدید شــد و توجــه بــه نقــش نهادهــا و ســازوکارهای چندجانبــه کاهــش پیــدا کــرد. 

البتــه بــا رســیدِن بایــدن بــه ریاســت جمهوری آمریــکا ایــن امیــدواری به وجودآمــده اســت کــه 

ــل و  ــی تعدی ــته ای کم ــای هس ــش توانایی ه ــرای افزای ــورها ب ــت کش ــدۀ رقاب ــیر نگران کنن مس

 .)Munich security conference, 2021: 86-89( ــود ــرل ش کنت

بــا وجــود تمــام تالش هایــی کــه بــرای کنتــرل رقابــت تســلیحاتی در ســطح جهــان وجــود 

ــه  ــرعت هرچ ــا س ــته ای ب ــری هس ــب برت ــزرگ در کس ــورهای ب ــان کش ــت می ــد رقاب دارد، رون

تمــام پیــش مــی رود. بــا وجــود نگرانی هــای فــوق، اتحادیــۀ اروپــا تــالش می کنــد در 

زمینه هــای مرتبــط بــا موضوعــات اشــاعۀ هســته ای نگرانی هــای خــود را دنبــال کنــد. در ایــن 
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ــوان موضوعــی  ــه برجــام، را به عن ــران، معــروف ب ــدۀ هســته ای ای ــا موضــوع پرون مســیر، اروپ

مهــم در دســتور کار قــرار دارد. رویکــرد اروپــا در حــوزۀ برجــام در چهــار مرحلــۀ گفت وگــو 

بــا طرفیــن پرونــده، تســهیل مذاکــرات، تعییــن دســتورالعمل بــرای دیدارهــا و اعمــال نفــوذ در 

مذاکــرات میــان طرفیــن، پیگیــری شــده اســت )Jessen, 2017: 6(. اروپــا تغییــر در سیاســت 

ــد.  ــام می دان ــه برج ــور ب ــگاه آن کش ــوع ن ــورد ن ــخص درم ــور مش ــان را به ط ــکا در جه آمری

متعاقــب اعــالم ترامــپ مبنــی بــر خــروج از برجــام و برگشــت تحریــم علیــه ایــران، اروپــا در 

کنــار روســیه، چیــن و بریتانیــا تــالش کرده انــد از توافــق حمایــت کننــد و دولــت آمریــکا را بــه 

باقی مانــدن در توافــق راضــی کننــد. 27 کشــور عضــو اتحادیــۀ اروپــا تعهــد خــود را نســبت 

بــه پایبنــدی درمــورد تعهــدات برجــام اعــالم کردنــد و اعــالم شــد کــه اتحادیــۀ اروپــا، آمریــکا 

ــد  ــز می دان ــکا نی ــت آمری ــتای امنی ــد و آن را در راس ــب می کن ــام ترغی ــدن در برج ــه مان را ب

ــل  ــطح بین المل ــته در س ــالح های هس ــاعۀ س ــع اش ــت من ــن سیاس ــاری نوی ــام را معم و برج

 .)Fiott and Bund, 2018: 47( می دانــد

ــی و  ــش هم گرای ــم در افزای ــوری مه ــوان فاکت ــا به عن ــۀ اروپ ــرای اتحادی ــام ب ــوع برج موض

نمایــش قــدرت چندجانبه گرایــی اروپــا محســوب می شــود. هرچنــد اتحادیــۀ اروپــا از نقــش 

ایــران بــرای مقابلــه بــا داعــش در خاورمیانــه در جهــت حفــظ ثبــات در منطقــه حمایــت بــه 

 ،)Tocci, 2014:25( عمــل آورد و تــا حــدودی زمینه ســاز نزدیکــی بروکســل بــه تهــران شــد

از منظــر اتحادیــه، توافــق هســته ای بــا ایــران بیــان واضحــی از حمایــت اروپــا از نظــم جهانــی 

ــل  ــوق بین المل ــه در حق ــه ریش ــم چندجانب ــا، نظ ــر اروپ ــه به نظ ــت؛ چراک ــور اس ــون مح قان

دارد کــه خــود در اصــول منشــور ســازمان ملــل متحــد و بیانیــۀ حقــوق بشــر ریشــه دارد و تنهــا 

 Council of the( راه ممکــن بــرای دســتیابی بــه صلــح و امنیــت در داخــل و خــارج اســت

 .)European union, 2016: 16
ــد  ــن تهدی ــوه بزرگ تری ــا معتقــد اســت اشــاعۀ ســالح های کشــتارجمعی به طــور بالق اروپ

بــرای امنیــت آن اســت. از منظــر اروپــا، جهــان هم اکنــون وارد دورۀ جدیــد و خطرناکــی شــده 

ــه  ــژه در خاورمیان ــتارجمعی را به وی ــالح های کش ــلیحاتی س ــابقۀ تس ــال مس ــه احتم ــت ک اس

ــالح های  ــدرت س ــش ق ــت و افزای ــن اس ــتی ممک ــوم زیس ــرفت در عل ــد. پیش ــش می ده افزای

بیولوژیکــی در آینــده و حمــالت بــا مــواد شــیمیایی و رادیولوژیکــی نیــز یــک احتمــال جــدی 

ــا را  ــد اروپ ــد و می توان ــاوری موشــکی عنصــر بی ثباتــی را بیشــتر می افزای اســت. گســترش فن

در معــرض خطــر فزاینــده ای قــرار دهــد. از منظــر اروپــا، ترســناک ترین احتمــال، ســناریویی 
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ــن  ــد. در ای ــت یابن ــتارجمعی دس ــالح های کش ــه س ــتی ب ــای تروریس ــه در آن گروه ه ــت ک اس

 فقــط بــرای دولت هــا و ارتش هــا 
ً
رویــداد، یــک گــروه کوچــک می توانــد در مقیاســی کــه قبــال

 .)Council of the European Union, 2003: 13( ممکــن بــود، آســیب وارد کنــد

از منظــر اروپایی هــا، اتحادیــه در مجامــع چندجانبــه بســیار فعــال بــوده اســت. اســتراتژی 

خط مقــدم  در  و  رســید  تصویــب  بــه   2003 ســال  در  کــه  کشــتارجمعی  ســالح های 

ــیدگی  ــت رس ــد اس ــا معتق ــت، اروپ ــش اس ــا چال ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــای بین الملل تالش ه

بــه برنامــۀ هســته ای ایــران از طریــق ســازمان ملــل و مکانیســم های چندجانبــه امــکان پذیــر 

اســت )Council of the european union, 2009: 11(. در راهبــرد اروپــا در ســال 2009 

بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه ایــران عامــل نگرانــی فزاینــده ای بــرای اتحادیــه اســت. 

ــۀ  ــه اســت؛ لــذا اتحادی برنامــۀ هســته ای ایــران در معــرض قطعنامه هــای پی در پــی قــرار گرفت

ــوب آن،  ــرده و در چهارچ ــری ک ــه را رهب ــردی دوگان ــرده رویک ــالش ک ــود ت ــم خ ــا به زع اروپ

ــه راهبــرد مشــخصی  ــا سیاســت فشــار ترکیــب کنــد و درمــورد ایــران ب راه حــل گفت وگــو را ب

 .)Council of the European union, 2009: 18( ــد ــدا کن ــت پی دس

5-3. توجه به نقش ایران در مقابله با بحران مهاجرین و پناهندگان

مســئلۀ مهاجــرت و پناهندگــی بــرای اتحادیــۀ اروپــا بــه دغدغــۀ اصلــی ایــن اتحادیــه تبدیــل 

شــده اســت. بحــران فــوق متأثــر از عوامــل مختلفــی، همچــون بحران هــای اقتصــادی، سیاســی، 

امنیتــی، تغییــرات آب وهواســت کــه بیشــتر در کشــورهای فقیــر تشــدید یافته اســت. ایــن اتحادیه 

ــا اعضــای خــود،  ــار اتخــاذ برخــی از سیاســت های درون اتحادیــه در قالــب همــکاری ب در کن

بــه همــکاری بــا کشــورهای دیگــر بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران پرداختــه اســت. بــرای اتحادیــۀ 

ــا، کشــورهای  ــرد ســه طرفه محســوب شــود. به زعــم اروپ ــد یــک ب ــا ایــن رویکــرد می توان اروپ

مبــدأ مهاجریــن و پناهنــدگان، کشــورهای مقصــد و خــود پناهنــدگان و مهاجریــن بایــد در یــک 

چهارچــوب ســه طرفه بــرای دســتیابی بــه راه حــل مناســب موردتوجــه قــرار گیــرد. بدیــن منظــور، 

اتحادیــۀ اروپــا تــالش کــرده بــا ایجــاد مکانیســمی تحت عنــوان »طــرح مهاجرتــی« بــه مدیریت 

تحــوالت مرتبــط بــا آن بپــردازد. در ایــن زمینــه نیــز صندوقــی بــرای اتخاذ پشــتوانۀ مالی تأســیس 

ــوع از همــکاری طرفیــن در  ــوان در زمــرۀ ایــن ن ــه را می ت ــا ترکی ــه ب شــده اســت. تعامــل اتحادی

زمینــۀ مســئلۀ فــوق دانســت )Tagliapietra, 2019: 15-17(. طــرح فــوق پاســخی بــه بحــران 

مهاجــرت در اتحادیــۀ اروپــا در ســال 2015 بــود. اتحادیــۀ اروپــا متعاقــب فشــارهای سیاســی و 

اجتماعــی کــه از طــرف افــکار عمومــی اروپــا و دولت هــای عضــو وارد شــد، بــه فکــر ایجــاد 
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.)Castillejo, 2017: 6( مکانیســمی بــرای مدیریــت بحــران فــوق افتــاد

در طــرح فــوق کــه در ســال 2016 ایجــاد شــد، برنامه هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت بــرای 

مقابلــه بــا بحــران مهاجریــن و پناهنــدگان در دســتور کار قــرار گرفــت. همــکاری بــا کشــورهای 

ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــی موردتوج ــف مهاجرت ــای مختل ــب طرح ه ــه در قال ــۀ خاورمیان منطق

ــا  ــۀ اروپ )European commission, 2017: 16(. در گزارشــی کــه از ســوی پارلمــان اتحادی

ــرح  ــی مط ــی از نگرانی های ــوان یک ــدگان به عن ــن و پناهن ــوع مهاجری ــت، موض ــده اس ــر ش منتش

شــده کــه بــرای اروپــا بــا گســترش ســیل مهاجریــن از افغانســتان بیشــتر خواهــد شــد. لــذا ایــران 

Im- )نقــش مهمــی در مدیریــت و کنتــرل رونــد گســیل مهاجــران به ســمت اروپــا ایفــا می کنــد 

ــۀ  ــه زمین menkamp, 2020: 11(. در واقــع، پذیــرش نقــش ایــران در ایــن مســئله می توانــد ب
ــوان در  ــال، می ت ــور مث ــد. به ط ــک کن ــی کم ــوب چندجانبه گرای ــن در چهارچ ــکاری طرفی هم

نمــودار ذیــل مناطــق مختلــف ارســال پناهنــده بــه اروپــا را مشــاهده کــرد. بخشــی از مناطــق در 

محــدودۀ جغرافیایــی قــرار دارنــد کــه در چهارچــوب سیاســت همســایگی ایــران قــرار می گیرنــد.

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

6-3. توجه به نقش ایران در حوزۀ انرژی و زنجیرۀ اقتصادی منطقه
براســاس گــزارش کمیســیون اروپــا، ایــران رتبــۀ 56 را در همــکاری تجــاری بــا اتحادیــۀ اروپــا 
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ــت و در  ــۀ اروپاس ــران از اتحادی ــد واردات ای ــدود 18 درص ــده، ح ــالم ش ــار اع ــق آم دارد. طب

ــا  ــۀ اروپ ــا کمــی بیــش از 5 درصــد اســت. اتحادی ــه اروپ مقابــل، ســهم ایــران از صــادرات ب

ــران و  ــه تعامــالت تجــاری ای ــران محســوب می شــود. البت ــزرگ تجــاری ای ــن شــریک ب دومی

اروپــا در حــال گســترش بــود تــا اینکــه بــا برگشــت تحریم هــا در دورۀ ترامــپ، رونــد افزایشــی 

تعامــالت تجــاری متوقــف شــد.

ــد  ــه، رون ــک ده ــی ی ــم، ط ــاهده می کنی ــودار مش ــه در نم ــه در ادام ــور ک ــان ط هم

ــد  ــدا، رون ــت. در ابت ــده اس ــادی ش ــرات زی ــتخوش تغیی ــا دس پ ــا ارو ــران ب ــاری ای تج

ــه،  ــا در ادام ــت؛ ام ــی داش ــد افزایش ــران رون ــا ای ــا ب پ ــۀ ارو ــادرات و واردات اتحادی ص

 
ً
به خصــوص از ســال 2012 به بعــد، کاهــش پیــدا کــرد. ســپس تعامــالت جــاری مجــددا

ــت؛  ــش یاف ــر کاه ــار دیگ ــد ب ــن رون ــال 2018 ای ــر س ــا در اواخ ــرد. ام ــدا ک ــش پی افزای

ــارد و 170  ــدود 4 میلی ــران از ح ــا ای ــا ب پ ــۀ ارو ــارت اتحادی ــم تج ــه حج ــه ای ک به گون

میلیــون یــورو در ســال ۲019 بــه 3 میلیــارد و ۶00 میلیــون یــورو در ســال ۲0۲0 رســید. 

ــی  ــالت سیاس ــان در تعام ــت از نوس ــران حکای ــا و ای پ ــاری ارو ــالت تج ــان در تعام نوس

ــن دارد. طرفی

یورو(    )به میلیون   2020 تا   2010 بین سال های  ایران  با  اروپا  اتحادیۀ  نمودار شمارۀ 2 میزان مبادالت تجاری 

)Eur opean Commission, 2021:3(
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7-3. توجه به نقش ایران در حوزۀ چالش های مرتبط با تغییرات آب و هوایی 
ــا،  ــوص اروپ ــزرگ، به خص ــای ب ــی قدرت ه ــت خارج ــه در سیاس ــم ک ــات مه ــی از موضوع یک

بــه اولویتــی مهــم تبدیــل شــده اســت، موضــوع چگونگــی همــکاری بــا کشــورها بــرای مبــارزه 

بــا چالش هــای مرتبــط بــا تغییــرات آب وهوایــی اســت. بااینکــه شــیوع بیمــاری کرونــا طــی دو 

ســال اخیــر، رونــد مصــرف منابــع تجدیدناپذیــر همچــون زغــال ســنگ، گاز و نفــت را کاهــش 

داده اســت، امــا انرژی هــای فســیلی همچنــان حــدود بیــش از 75 درصــد در تشــکیل گازهــای 

ــکار را  ــا ابت ــا ایــن حــوزه، اروپ ــرای مدیریــت چالش هــای مرتبــط ب ــد. ب ــه ای نقــش دارن گلخان

به دســت گرفتــه و در جریــان اجالس هــای کپنهــاگ، توافق نامــۀ پاریــس و گالســکو در بریتانیــا، 

ــای  ــت. تالش ه ــرده اس ــب ک ــی جل ــرات آب وهوای ــوع تغیی ــه موض ــی را ب ــۀ جهان ــه جامع توج

ــه ســاعت اصلــی1 بــرای  ــا ب ــه ایــن ایــده رســاند کــه اروپ ــا حتــی برخــی را ب ــۀ اروپ بلندپروازان

.)Munich security conference, 2021: 100( ــود ــل ش ــی تبدی ــرات آب وهوای تغیی

ــا  ــکاری ب ــا هم ــت ب ــدد اس ــی درص ــی آب وهوای ــاذ دیپلماس ــا اتخ ــه ب ــن زمین ــا در ای اروپ

ــاذ  ــد. اتخ ــکاری کن ــوا هم ــرات آب وه ــای تغیی ــا چالش ه ــارزه ب ــرای مب ــر، ب ــورهای دیگ کش

رویکــرد همــکاری با کشــورها و نهادهــای بین المللــِی تأثیرگــذار در قالــب دیپلماســی چندجانبه 

.)Schrader & Dröge, 2021: 1-2( ــت ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــۀ اروپ ــتور کار اتحادی در دس

ــش  ــا چال ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــت چندجانبه گرای ــه ماهی ــا2 ب ــبز اروپ ــان س ــن پیم در مت

تغییــرات آب وهوایــی اشــاره شــده اســت. اتحادیــۀ اروپــا معتقــد اســت ایــن هــدف به تنهایــی 

ــورهای  ــوص کش ــورها، به خص ــۀ کش ــکاری همه جانب ــد هم ــت و نیازمن ــتیابی نیس قابل دس

هم جــوار و همســایه در اروپاســت. بــرای اروپــا دســتیابی بــه مســیری پایــدار بــرای 

European commis- )همکاری هــای بلندمــدت، موضوعــی مهــم محســوب می شــود 

sion, 2019: 2(. در زمینــۀ توجــه بــه همــکاری ایــران و اروپــا می تــوان بــه یادداشــت تفاهــم 
ــه  ــف ب ــواد ظری ــی و محمدج ــه در دورۀ موگرین ــرد ک ــاره ک ــال 2017 اش ــن در س ــان طرفی می

امضــا رســید. در یادداشــت تفاهــم مزبــور، مــوارد مختلفــی پذیرفتــه شــد کــه میــان اعضــای 

ــرمایه گذاری در  ــا س ــتیبانی ت ــی و پش ــای فن ــب همکاری ه ــران، در قال ــا و ای ــۀ اروپ اتحادی

کیــد شــد. امــا  بخش هــای مختلــف، در چهارچــوب همکاری هــای دوجانبــه و چندجانبــه تأ

کیــد قــرار گرفــت و در راســتای سیاســت  نکتــۀ مهمــی کــه در ایــن یادداشــت تفاهــم مــورد تأ

1. Master Clock,
2. Europe green deal,
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همســایگی ایــران نیــز قــرار دارد، توجــه بــه نقــش ایــران در میــان همســایگان خــود و توســعۀ 

 Council of the European( همکاری هــای منطقــه ای به واســطۀ نقــش ایــران اســت

.)Union ,2017: 1-4

4. نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش رویکــرد اتحادیــۀ اروپــا در قبــال سیاســِت همســایگی ایــران بررســی شــد. برای 

ــران چنــدان مفهومــی غریــب و ناآشــنا  ــا طــرح سیاســت همســایگی از ســوی ای ــۀ اروپ اتحادی

نخواهــد بــود؛ چراکــه ایــن اتحادیــه در ســال 2004 در راهبــرد خــود همــکاری بــا کشــورهای 

مجــاور و همســایۀ مرزهــای اتحادیــۀ اروپــا بــرای داشــتن یــک اروپــای امــن را در دســتور کار 

ــا  ــی و سیاســی ب ــن راســتا، همــکاری اقتصــادی، زیســت محیطی، امنیت ــرار داده اســت. در ای ق

ــان اســت. ــا در جری ــۀ اروپ کشــورهای هم جــوار در چهارچــوب سیاســت همســایگی اتحادی

جمهــوری اســالمی ایــران در حــوزۀ دیپلماســی منطقــه ای و تنظیــم روابــط بــا کشــورهای 

ــوب  ــه در چهارچ ــد ک ــت یاب ــداری دس ــی پای ــه دیپلماس ــت ب ــته اس ــود نتوانس ــوار خ هم ج

ــر از عــدم   متأث
ً
ــا ــران لزوم ــه عوامــل ناکامــی ای ــن شــود. البت ــن تأمی ــع مشــترک طرفی آن، مناف

ــف  ــِی مخال ــه ای و بین الملل ــاختارهای منطق ــه س ــت، بلک ــی نیس ــت مداران ایران ــه سیاس توج

ــرد.  ــم نک ــران را فراه ــه ای ای ــی منطق ــرای دیپلماس ــب ب ــرایط مناس ــردی، ش ــن رویک چنی

بااین همــه، ارائــۀ یــک راهبــرد منطقــه ای و کالن نگــر زمانــی اهمیــت پیــدا می کنــد کــه بتوانــد 

چالش هــای موجــود را شناســایی و بــا کشــورهای منطقــه بــرای آن چــاره کنــد. لــذا پیشــنهاد 

ــا، گســترش و تعمیــق همکاری هــای خــود  ــران اولویــت احی می شــود جمهــوری اســالمی ای

ــد. ــرار ده ــر ق ــوار را مدنظ ــورهای هم ج ــا کش ب

ــۀ اروپاســت کــه  ــع اعضــای اتحادی ــی در راســتای مناف ــا همســایگان زمان ــران ب ــط ای رواب

ــات و نظــم مــورد نظــر  ــه، به خصــوص ثب اهــداف و راهبردهــای سیاســِت همســایگی اتحادی

اروپــا، در آن دیــده شــود. البتــه بــرای اتحادیــۀ اروپــا ثبــات داخلــی ایــران و امنیــت منطقــه ای 

مهــم اســت؛ امــا درمــورد شــیوۀ دســتیابی بــه ثبــات و چگونگــِی دســتیابی بــه آن بــرای طرفین، 

در برخــی مــوارد اختــالف اســت و در برخــی مــوارد اشــتراکاتی وجــود دارد. در کل، اتحادیــۀ 

ــا  ــی خــود را ب ــط آت ــر، رواب ــۀ مؤث ــدوار اســت در چهارچــوب دیپلماســی چندجانب ــا امی اروپ

ــدۀ  ــی برهم زنن ــه ای و بین الملل ــای منطق ــر متغیره ــان دیگ ــد هم زم ــد. هرچن ــم کن ــران تنظی ای

همــکاری میــان ایــران و اروپــا نبایــد از نظــر دور باشــد.
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