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تأثیر برجام بر همکاریهای امنیتی اتحادی ه اروپا و ایران

نسا زاهدی ،1سعید امینی
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چکیده
مباحث امنیتی به یکی از دغدغههای اصلی بازیگران در عرصه روابط بینالملل و در پیشگیری روابطشان
با سایر بازیگرانی که احساس تهدید در مقابل آن میکنند تبدیل شده است .احساس امنیت یا عدم احساس
امنیت باعث میشود تا دولتها به سمت همکاری و اتحاد با سایر بازیگران منطقهای و فرامنطقهای پیش
بروند .اتحادیه اروپا به دلیل همجوار بودن با منطقهی نا امن خاورمیانه ،بهشدت از بحرانهای به وجود آمده
در این منطقه ،مورد تهدید واقع میگردد .و این مسئله موجب گردیده تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا
خود مستقیماً برای غلبه بر بحران وارد بشوند و یا اینکه با کشورهای قدرتمند منطقه همکاریهای امنیتی
خود را برای فائق آمدن بر این بحرانها توسعه بخشند .بعد از برجام ،اعضای اتحادیه اروپا تمایل بیشتری به
افزایش سطح همکاریهای فیمابین در حوزههای امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و انرژی از خود نشان دادهاند.
و این میتواند مرحلهی تازهای در روابط اتحادیهی اروپا و ایران بهحساب آید .پرسش اصلی مقاله چنین
طرح خواهد شد ،برجام چه تأثیری در حوزهی همکاریهای امنیتی اتحادیه اروپا و ایران خواهد گذاشت؟
همچنین در این مقاله ،مجموع ه امنیتی منطقهای بهعنوان چارچوب نظری انتخاب شده است .و فرضیه
مقاله حاضر این است که :برجام باعث بهبود مناسبات امنیتی اتحادیه اروپا با ایران خواهد شد .همچنین
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی خواهد بود.
واژگانکلیدی :همکاریهای امنیتی ،منطقه خاورمیانه ،جمهوری اسالمی ایران ،اتحادیه اروپا ،برجام،
روابط خارجی ،سیاست خارجی ،روابط منطقهای و فرامنطقهای ،انرژی
مقدمه
امنیت پدیدهای است که به دغدغهی اصلیکنشگران سیاسی برای هر واحد سیاسی تبدیل شده
ت شان ،بهصورت انفرادی و یا در چارچوب یک تفاهم
است .و این سبب شده تا دولتها برای حفظ امنی 
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امنیتی ،اقداماتی را انجام میدهند .درواقع کنشگران سیاسی میتوانند موضوعی را امنیتی یا غیرامنیتی
جلوه دهند ،و این موضوع به چگونه تلقیکردن خطر از سوی این کنشگران بازمیگردد.
از مهمترین پیامدهای فروپاشی نظام دوقطبی ،اهمیت نقش مناطق در مباحث امنیتی است ،تحولی
که پیـش از آن در سـاختار متصلب دوران جنگ سرد امکـان پذیر نبود .پیدایش زمیـنههای مختلف
درگیری ،مناقشه و جنگ از یکسو و شـکلگیری روندهای جدید همکاری جویانه در قالب سازمانهای
منطـقهای از سـویی دیگر ،وضعـیت جدیدی را در فضـای پس از جـنگ سـرد به نمایشگذاشت.
(واعظی و داداشاندیش)74:1390 ،
اتحادیه اروپا بهعنوان بزرگترین اتحادیه سیاسی و اقتصادی در جهان امروز مطرح میباشد .این اتحادیه
از قابلیتهای صنعتی ،اقتصادی و سیاسی مهمی بهره میبرد .این اتحادیه در مقابل تهدیدات امنیتی
متنوعی در حوزههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی احساس خطر میکند و برای مقابله با این تهدیدات به
همکاری با قدرتهای عضو اتحادیه اروپا در کنار بسط و توسعه روابط امنیتی باسایر قدرتهای فرامنطقهای
تمایل دارد.
جمهوری اسالمی ایران از قابلیت باالیی برای همکاری با اتحادیه اروپا در مقابله با تهدیدات امنیتی
پیشرو برخورداراست .اما روابط اتحادیه اروپا و با ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر پروندهسازی اتمی
علیه ایران بوده است که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است .درواقع با پیروی این اتحادیه از تحریمهای
ایاالتمتحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد و درکنار آن اقدامات خصمانهی این اتحادیه علیه جمهوری
اسالمی ایران نتیجهای جزء ،خصومت و تنش در روابط در پی نداشته است.
برجام ماحصل سـالها مذاکره میان ایران با قـدرتهای جهانی (ایاالتمتحده ،انگلستان ،فرانسه،
روسیه ،چین و آلمان) بوده است .این توافق ،فصل نوینی در روابط اتحادیه اروپا با ایران بعد از انقالب
اسالمی 1357گشود که توان تأثیرگذاری بر مناسبات اقتصادی ،سیاسی و امنیتی هر دو طرف را افزایش
میدهد .درصورتیکه اتحادیه اروپا در روابط خود با ایران حسن نیت نشان دهد ،این توافق میتواند مثبت
ارزیابی گردد در غیر این صورت نباید انتظار تغییرات جدی در مناسبات تهران و اعضای اتحادیه اروپا
داشته باشیم.
مسائل امنیتی همیشه تحت شعاع توافقات میان کشورها و اتحادها و ائتالفهای امنیتی و سیاسی
بوده است .اتحادیه اروپا نسبت به تحوالت اخیر خاورمیانه ،از آسیبهای آن در امان نیست و پرتو تحوالت
اخیر منطقه ،امنیت اتحادیه اروپا را مورد تهدید قرار داده است .جمهوری اسالمی ایران هم همانند این
اتحادیه و یا بهتر است بگوییم این مجموعه امنیتی بزرگ ،با منابع تهدیدکنندهی متنوعی در مجموعهی
امنیتی خاورمیانه مواجه میباشد .جمهوری اسالمی ایران هرگز از جانب همسایگان خود احساس امنیت
نداشته و از رقابتهای تسلیحاتی عظیم در منطقه و دخالتهای مکرر همسایگان خود در امور داخلی
ایران احساس ناامنی شدید میکرده است .درواقع ایران و اتحادیه اروپا ازلحاظ تهدیدات امنیتی همچون
تهدیدات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی اشتراکات مشابهای دارند .بنابراین برجام میتواند بهعنوان نقطهی
آغاز بهبود و توسعه در روابط میان هر دو طرف به شمار آید.
-1تمﻬید نﻈری
نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای 3بهعنوان چارچوب نظری این مقاله انتخاب شده است ،زیرا در
عصر جهانیشدن 4اهمیت مناطق بسیار بیشتر از گذشته شده است .در عصر حاضر دولتها برای تأمین
3- Regional Security complex Theory
4- Globalization

5-Geographical Proximity
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امنیت خود به سمت همکاری با سایر دولتها متمایل میشوند .درواقع دولتها این اقدام را بهصورت
تشکیل یک مجموعهی امنیتی میسر میسازند .اما برخی از مجموعههای امنیتی منطقهای شکلگرفته
به دلیل ضعف در توان دفاعی آنها قادر به دفع تهدیدات احتمالی و تبدیلشدن به یک مجموعهی
امنیتی قدرتمند را ندارد و باوجود چنین شرایطی است که مجموعهی امنیتی منطقهای به سمت تعامل و
همکاری با مجموعهی امنیتی منطقهای مجاور روی میآورند .و یا ممکن است یک قدرت منطقهای برای
تأمین امنیت خود به سمت همکاری با مجموعهی امنیتی دیگر روی آورد.
تعامل منطقه با مناطق همسایه ،زمانی اتفاق میافتد که یک مجموعه فاقد قدرت جهانی است ولی
همسـایه یک قـدرت جهانی است و میتواند در یک جـهت اتصاالت بین منطـقهای قـوی برقرار کند.
(بوزان و ویور )62 :1388 ،ازجمله وظایف مجموعه امنیتی ،داوری درباره توانمندی کشورهای منطقه در
زمینه وابستگی متقابل امنیتی است .منظور از وابستگی متقابل امنیتی آن است که تغییر و تحوالت در
هریک از واحدهای مجموعه بر دیگر واحدها نیز تأثیر می گذارد .همچنین وابستگی متقابل امنیتی می
تواند مثبت (ایجابی) و یا منفی(سلبی) باشد .یعنی اندرون آن همکاری امنیتی یا منازعه امنیتی وجود
داشته باشد و بهبیاندیگر ناامنی در یک مجموعه موجب ناامنی در مجموعههای دیگر گردد (منفی) و
یا ازدیاد قدرت در یک واحد ،تأثیر مثبت برروی امنیت واحد دیگر داشته باشد (مثبت) .معموالً شدت
وابستگی متقابل امنیتی در بین اعضای مجموعه در مقایسه با شدت این رابطه میان آنها و دول خارج از
مجموعه بیشتر است(.داداش اندیش و کوزهگرکالجی)1389 ،
به عقیده بوزان و ویور« ،مجاورت جغرافیایی »5دو یا چند کشور ،سیاست امنیتی خاصی را الزامی
میسازد .مناطق و کشورهایی که با هممرز مشترک دارند و بهواسطه پیوستگی مرزی ،در زمینه امنیت
اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و زیست محیطی مالحظات خاصی دارند .بوزان و ویور ،فقط اقتصاد و مسائل
اقتصادی را متأثر از مجاورت جغرافیایی نمی دانند و درخصوص بقیه وجوه امنیت ملّی نقش خاصی را برای
اصل مجاورت قائلاند .آن دو بدین ترتیب از اعتبار و موقعیت «مناطق استراتژیک» دفاع میکنند و معتقدند
که فنﺂوری هرگز نمیتواند اعتبار مناطق خاص را از بین ببرد .گفتمان غالب پس از انقالب در امور نظامی و
نیز دانایی محور شدن قدرت ،این بوده که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک مناطق ،ویژه دوران جنگ سرد
و رقابت مسلحانه ابرقدرتها بود و امروزه که وابستگی متقابل جایگزین ناسیونالیسم و جنگ ایدئولوژیهای
شرق – غرب شده از آن مناطق اعتبار زدایی شده است .طراحان نظریه بافتار منطقه ای امنیت برعکس
این گرایش ،از اعتبار ماندگار مناطق دفاع کرده و اصل مجاورت را از اصول شاخص در مطالعه و سنجش
موقعیت امنیتی کشورها میدانند(.نصری)1384 ،
منطقه خاورمیانه بیشتر از هرچیز ،یادآور بحران و منازعه است .چهار جنگ گسترده بین اعراب و
اسرائیل ،سه جنگ عظیم در خلیج فارس ،وقوع انقالب اسالمی در ایران ،جنگهای داخلی متمادی و
متعدد ،پیدایش و پدیداری جنبشهای اسالمی مختلف و مخالف و باالخره رشد چشمگیر بنیادگرایی
اسـالمی باعث شـدهاند تا منطـقه خاورمیانه تداعـیکننده خـونریزی و درگیـری باشـد .به خاطـر چنـین
پیشینه ای است که اغلب تئوریهایی که ثبات ،صلح و امنیت را در خاورمیانه ،مورد بررسی قرار داده اند،
«منازعه محور» بوده اند تا «توسعه گرا» .برای این محققین ،حکومت در خاورمیانه ،مقوله ای است لبریز از
ناامنی ،استیال و دگرگونی(.نصری)1382 ،
یکی از موانع مهم عدم کارکرد مناسب یک مجموعهی امنیتی منطقه ای در خاورمیانه این می باشد،
که این منطقه فاقد یک قدرت بزرگ جـهانی بومی است و آن دسته از کشورهایی که در منطقه از قدرت و
تأثیرگذاری هم برخوردار هستند بیشتر در قطب بندی محلَی به حساب می آیند(.قاسمی )1389 ،عالوه بر
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مشکل نبود یک قدرت سطح جهانی در منطقه که بومی خاورمیانه باشد ،ما در خاورمیانه بهوضوح شاهد
عدم اعتماد میان کشورها هستیم .درصورتیکه اگر بخواهیم یک مجموعهی امنیتی کارکرد مناسبی
داشته و بتواند دغدغه های امنیتی کشورها را برطرف سازد نیاز به بودن ایجاد اعتماد میان بازیگران
است .واقعیت این است که امنیت خاورمیانه از طریق استفاده از نیروي نظامي تأمین نخواهد شد؛ چرا
که شرایط کنوني منطقه با گذشته تفاوت قابلمالحظهای نموده است و صرف تقویت نیروهاي نظامي
نميتواند ضامن امنیت کشورهاي منطقه باشد .امروزه کشورهاي منطقه باید عالوه بر قدرت نظامی از
طریق افزایش امنیت در منطقه ي خاورمیانه ،بتوانند امنیت خود را بر پایهی اعتماد متقابل ،گسترش
منافع و همکاري مشترک تأمین نمایند(.بیلیس)57 :1379 ،
در مجموعهی امنیتی منطقهای ما اقداماتی همچون ائتالف میان عضوی از یک مجموعهی امنیتی
منطقهای با مجموعهی امنیتی دیگر را بهعین میبینیم .در تحلیل بوزان ،همه گرایشهای ائتالف جویانه،
ریشه منطقهای دارند ،یعنی قدرت های منطقه ای صرفاً از بیم همسایگان خود به همگرایی و ائتالف با قدرت
های بزرگ فرامنطقه ای روی میآورند(.نصری )1390 ،در خاورمیانه ائتالف با قدرت های بزرگ امری بدیهی
است .و هرزمانی که کشورهای منطقه از جانب همسایگان خود و یا از یک بحران منطقه ای احساس ناامنی
میکنند یک ائتالفی را با حمایت قدرت های بزرگ و یا یک ابرقدرت شکل می دهند.
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نقﻄه اتﺼال چارچوب نﻈری با موﺿوع مقاﻟه
خاورمیانه امروز  ،خاورمیانهای است ناامن و پرالتهاب .این منطقه باوجود ذخایر عظیم انرژی و مهم
ازنظر ژئواستراتژی ،ژئواکونومی و ژئوپولیتیک ،صحنه رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است.
در خاورمیانه به دلیل وجود مسائل امنیتی متعدد ،پژوهشگران و تحلیلگران حوزهی روابط بینالملل و
مطالعات منطقهای به تحلیل و بررسی هرکدام از آنها پرداختهاند .و بر همین اساس یکی از تئوریهاییکه
این دسته از اندیشمندان و تحلیلگران برای تحلیل رخدادهای خاورمیانه از آن بهره میجویند ،نظریه
مجموعه امنیتی منطقهای میباشد.
درواقع ما اگر خاورمیانه را بهعنوان یک مجموعه امینی منطقهای در نظر بگیریم ،این امکان وجود دارد
تا بحرانهای جاری در این مجموعه امنیتی به دیگر مجموعههای امنیتی تسری یابد .اتحادیه اروپا یکی از
مجموعههای امنیتی مهم و تأثیرگذار در نظام بینالملل به شمار میرود ،و مهمتر آنکه این مجموعه امنیتی
قدرتهای بزرگ جهانی را در خود جای داده است.
هرچند کشورهای مهم و تأثیرگذار اتحادیه اروپا عضو ناتو به شمار می آیند .اما اعضای این اتحادیه به
دنبال کاهش وابستگیهایشان در حوزه های امنیتی – دفاعی به آمریکا می باشند .درواقع همراهی اتحادیه
اروپا با تصمیمات و اقدامات نظامی آمریکا در بحرانهای به وجود آمده در غرب آسیا زیر چتر ناتو ،در طول
این مدت خواسته های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا را در برابر تهدیدات احتمالی مناطق پیرامونی خود
برآورده نکرده است .به همین دلیل این اوضاع باعث شده است تا اعضای اتحادیه اروپا بهویژه فرانسه و آلمان
بعد از خروج بریتانیا از این اتحادیه طرحی را تحت عنوان ارتش اتحادیه و یا یک مرکز متمرکز نظامی در
بروکسل ارائه دهند که این طرح بخشی از نشستهای گستردهای بود که در «براتیسالوا» پایتخت اسلواکی
و با موضوع نحوه مقـابله با تردیدهای فزاینده عمومی درباره ارزشهای اتحادیه اروپا مطرح گردید.
(عباسی )1395 ،چنین اقداماتی از سوی رهبران اتحادیه اروپا مبین خواست عموی رهبران این اتحادیه
برای استقالل بیشتر در حوزه های اقدامات دفاعی و امنیتی از ایاالتمتحده آمریکا و بهطوری کلی ناتو
میباشند .اما نباید نادیده گرفت که اعضای اتحادیه اروپا همچنان در حوزه های امنیتی به آمریکا وابسته
هستند و بهیکباره نمیتوان مستقل از امریکا رفتار کرد اما در سالهای آتی میتوان شاهد اقدامات

عملیکشورهای عضو برای کاهش وابستگی به آمریکا و ناتو بود .زیرا در حاشیه نشست «براتیسالوا
«فرانسوا اوالند» رئیسجمهوری فرانسه گفت :همه باید بدانند اگر آمریکا تصمیم بگیرد از همکاری نظامی
عقبنشینی کند ما در اروپا باید بتوانیم از خود دفاع کنیم(.همان) بنابراین گسترش همکاری های دفاعی–
امنیتی این اتحادیه با کشورهای نزدیک به خود مانند کشورهای موجود در غرب آسیا میتواند در این قالب
مورد بررسی قرار گیرد.
اتحادیه ی اروپا به دلیل نزدیکی و همجوار بودن با خاورمیانه ،از اتفاقات امنیتی و بحرانهای جاری در این
منطقه تأثیرپذیر میباشد .و بر اساس نظریهی مجموعه امنیتی منطقهای ،یک مجموعهی امنیتی زمانیکه در
شرایط بحرانی قرار بگیرد ممکن است برای مهار آن بحران امنیتی به سمت همکاری با دیگر مجموعههای
امنیتی روی آورد .به همین دلیل است که نظریه مجموعه امنیتی منطقهای را بهعنوان چارچوب چوب نظری
این مقاله انتخاب کردهایم زیرا بر اساس این نظریه میتوانیم به تحلیل موضوع این مقاله بپردازیم.

-3اوﻟویتﻫای امﻨیتی اتﺤادیه اروﭘا
اﻟﻒ( مقابله با تروریﺴﻢ
عليرغم وجود اختالفنظر در خصوص ارائه تعریف واحدي از تروریسم و ورود واژگان جدیدي نظیر
تروریسم دولتي و یا تروریسم هستهاي در ادبیات مرتبط با موضوع ،بایستي گفت که وجود این وضعیت
باعث نگردیده تا کشورها و سازمانهای منطقهای و بینالمللي از انجام اقدامات پیشگیرانه و یا تقابلي
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-2تﺄملی در روابﻂ امﻨیتی میان اتﺤادیهی اروﭘا و ایران
روابط اتحادیه اروپا و ایران با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است .اتحادیه اروپا از زمان تأسیس
خود به دلیل موضع یکجانبه و یا موضع جمعی اعضای این اتحادیه نتوانسته ارتباط سازنده و مثبتی که باید
میان این اتحادیه با جمهوری اسالمی ایران وجود داشته باشد را به خود ببیند .در روابط فیمابین اتحادیه
اروپا و جمهوری اسالمی ایران ،حوادث تاریخی و تجربیات تاریخی ،باعث شده است تا هر دو طرف برای
توسعه همکاریهای امنیتی و سیاسی محتاطانه عمل کنند .و حاکم بودن فضای تردید و سوءظن نسبت
به یکدیگر مانع گسترش و تعمیق این همکاریها گردیده است.
متغیرهایی همچون نفوذ و فشار ایاالتمتحده آمریکا و عدم هماهنگی در مواضع اعضای اتحادیهی
اروپا نسبت به ایران ،و همچنین عدم ذهنیت مثبت ایران نسبت به بعضی از کشورهای قدرتمند اتحادیه
اروپا که سابقه استعمارگری ،اشغال و مداخله در امور داخلی ایران را در برهههای تاریخی و زمانی مختلف
در عملکردشان نسبت به ایران را دارند ،یک مانع مهم در پیگیری این همکاریها به شمار میآیند.
نقطه برجسته توسعه همکاریهای امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپا با ایران به دوران ریاست جمهوری
حجتاالسالم و المسلمین آقای خاتمی بازمیگردد ،که در آن دوران بهواسطهی سیاست خارجی تعاملی
دولت وقت با اتحادیه اروپا ،توسعه همکاریهای سیاسی ،سایر حوزههای اقتصادی و امنیتی را تحت
تأثیر خود قرار داده بود .اما این روند با وقوع حادثه  11سپتامبر و نامیده شدن و قرار گرفتن نام ایران
بهعنوان محور شرارت از سوی بوش پسر و همچنین اتحادیه اروپا تحت تأثیر فشارهای آمریکا و تقدم
رابطه با آمریکا نسبت به رابطه با ایران ،در روابطشان با جمهوری اسالمی ایران از سیاستهای آمریکا
پیروی میکردند.
عالوه بر مطالب فوق ،باید ذکر کرد که موضوعاتی مانند مناقشهی اتمی ایران ،مطرح ساختن نقﺾ
حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه اروپا ،متهم کردن ایران به حمایت از تروریست ،باعث شده است تا
در طول سالهای گذشته روابط اتحادیه اروپا با ایران دستخوش اختالف و تنش گردد.
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درخصوص این مسئله سرباز زنند (.آیرم)574 :1388 ،
قبل از وقـوع حمالت تروریستی  11سپتامبر علیه آمریکا ابتکارات متعددی در رابطه با مبارزه با تروریسم
در درون مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا مطرح و در جریان بود .نقطه آغازین این همکاریها به توافقات به
عمل آمده در اجـالس سران در تامپر 6در اکتبر سال  1999بازمیگردد .در این اجالس بود که کشورهای
عضو اتحادیه اروپا بهصورت رسمی در رابطه با افزایش همکاری قضایی بهمنظور مبارزه با جرم و جنایات
ازجمله تروریسم توافق نمودند .تأکید بر این توافق درواقع نتیجه تجربهای بود که کشورهای عضو درگذر و
تحمل سالهای سختی از ناحیه گروههای تروریستی داخلی از قبیل  ETA 7و  IRA8به دست آورده بودند.
(آیرم)578 :1388 ،

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﯾﺮان
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ب( امﻨیت اﻗتﺼادی و سرمایهگﺬاری
امنیت اقتصادی از اولویتهای مهم دول اتحادیه اروپا میباشد .حفظ و توسعهی سرمایهگذاری در
بخشهای اقتصادی ارتباط تنگاتنگی در راستای اهداف امنیت اقتصادی اعضای این اتحادیه دارد .امروزه
اتحادیه اروپا نماد همکاریهای اقتصادی و بهرهمندی از قوانین مدون اقتصادی حاکم میان اعضای این
اتحادیه میباشد .امنیت اقتصادی و توسعه در سرمایهگذاریهای خارجی ،موضوعی است که بر سایر ابعاد
امنیتی این اتحادیه تأثیرگذار میباشد .و به همین دلیل حفظ رونق اقتصادی برای رهبران سیاسی اتحادیه
اروپا امری مهم به حساب میآید.
این اتحادیه با  28کشور عضو (که با خروج احتمالی بریتانیا از این اتحادیه تعداد اعضای آن به  27عضو
تقلیل مییابد) ،یکچهارم ثروت و درآمد و بیش از یکپنجم تجارت جهانی را در اختیار دارد و اعطای
بیش از نیمی از کمکهای توسعهی جهانی را عهدهدار میباشد .تبدیل یورو به دومین ارز مهم ذخیره و
تجارت جهانی ،به افزایش نفوذ بینالمللی اتحادیه مدد رسانده است .اتحادیه پس از نفتا در آمریکای شمالی
بزرگترین قطب تجاری جهان میباشد و 30درصد از مبادالت تجاری بینالمللی را به خود اختصاص داده
است(.واعظی)29 :1387 ،
اتحادیه در سیاستگذاری نهادهای اقتصادی ،مالی و تجاری مهم بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول،
بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش خاصی بر عهده دارد .اقتصاد عرصه قدرتنمایی اروپا محسوب
میشود .اتحادیه اروپا در غیاب قدرت ژئوپلیتیک ،تجارت و اقتصاد را به محور و مدار اصلی قدرتنمایی خود
در عرصه نظام بینالملل تبدیل ساخته است .در حال حاضر ،مزیت نسبی اتحادیه در بهرهگیری از ابزارهای
مدنی مانند تجارت ،کمک خارجی و دیپلماسی ،مبتنی بر منطق اقتصادی قرار دارد .ابزارهای سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه از دیپلماسی اقتصادی( کمک اقتصادی و تحریم اقتصادی) تا انجام
عملیات نظامی صلحسازانه نوسان دارد .اتحادیه اروپا قدرت مؤثر در تجارت بوده و به قدرت جهانی خود از
رهگذر ارائه مدل اروپایی همگرایی منطقهای میاندیشد(.واعظی)30-29 :1387 ،
بنابراین با استناد به این توضیحات میتوان ادعا کرد امنیت اقتصادی در برنامهریزیهای امنیتی
کشورهای عضو اتحـادیه از امنیت باالیی برخوردار میباشـد و جایگاه ویژهای در سیاسـتهای کالن این
اتحادیه دارد .و رشد و شکوفایی همکاریها اقتصادی فیمابین ایران و اتحادیه اروپا در دورهی بعد از برجام
میتواند همکاریهای امنیتی را در حوزههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و تسهیلکنندهی آن باشد.

6-Tampere
یک سازمان مسلح اسپانیایی که در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد7-Euskadita Askatasuna .
ارتش جمهوریخواه ایرلند8-Irish Republican Army: .

ج( تﺄمین امﻨیت انرژی اتﺤادیه
مسئله تأمین امنیت انرژی سالهاست به دغدغهی اصلی کشورهای قدرتمند تبدیلشده است .اتحادیه
اروپا برای غلبه بر این مشکل اساسی امنیتی و وابستگی روزافزون بر واردات انرژی اقدامات گستردهای
به عملآورده است .طیف گستردهی این اقدامات از صرفهجویی در مصرف انرژی ،یافتن منابع جایگزین
نفت و گاز ،یافتن تأمینکنندگان نفت و گاز جایگزین ،سازوکارهای سیاسی و حقوقی تا تدابیر نظامی و
امنیتی را در برمیگیرد(.امینیان)97 :1392 ،
در طول سالهای گذشته ،اتحادیه اروپا کوشیده است تا با تدوین یک استراتژی امنیتی انرژی جامع بر
آسیبپذیری خود غلبه کند و اجازهی تکرار تجارب تلخی همانند بحران نفتی  1973و قطع گاز روسیه
در  2009را ندهد .در طول سالهای گذشته اتحادیه اروپا طرحها و پروژههای بلندپروازانهی بسیاری
را دنبال مشارکت کرده است که نمونهای از آنها عبارتند از :خط لوله باکو – جیهان ،خط لوله جریان
شمالی ،خط لوله ناباکو ،خط آگری(متشکل از آذربایجان ،گرجستان و رومانی) ،خط لوله ساوت استریم 9و
خط لوله ترانس خزر  .که البته به باور اغلب تحلیلگران ،بسیاری از آنها قابلیت اجرایی ندارد و یا اینکه
ظرفیت حل قطعی این مشکل امنیتی را دارا نمیباشد(.امنیان ،همان)98-97 :
در سالهای اخیر موضوع تشکیل اتحادیه انرژی در نزد رهبران اتحادیه اروپا اهمیت بسیاری یافته است.
درواقع ارزش اتحادیه انرژی میتواند آغازگر گردهم آوردن جنبههای متفاوت سیاستهای اتحادیه انرژی
زیر یک چتر باشد .پنج بعدی که اتحادیه انرژی مدنظر قرار داده است عبارتند از )1 :تضمین امنیت عرضه
 )2تکمیل بازار انرژی داخلی  )3کاهش تقاضای انرژی اروپا  )4کربنزدایی از ترکیبات انرژی و  )5ترویج
تحقیق و نوآوری در حوزه انرژی( )Hedberg, 2015با بیان توضیحات مطرح شده امنیت انرژی برای
اتحادیه اروپا اهمیت حیاتی دارد و میتوان گفت که قدرت ،جایگاه و نفوذ این اتحادیه در عرصه نظام
بینالملل تأثیرپذیر از مباحث انرژی میباشد.

9-South Stream
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 -4برﺟام و اﻓﻖ روشن ﻫمکاریﻫای میان اتﺤادیه اروﭘا و ایران
بحران اتمی ایران سالیان طوالنی ،باعث تشدید تنش در روابط ایران با اتحادیه اروپا شده است .اتحادیه
اروپا به تبعیت از سیاستهای ایاالتمتحده آمریکا از اقدامات خصمانه برای مقابله با حقوق هستهای
ایران متضرر شده است .این اتحادیه با اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی ،مانع بزرگی را در فرایند
سرمایهگذاری در بازار داخلی ایران و مراودات اقتصادی ،سیاسی و امنیتی با ایران ایجاد کرده است.
برنامه جامع اقدام مشترک و بهاختصار برجام ،توافقی حاصل شده بر سر موضوع پروندهسازی علیه برنامه
اتمی ایران میباشد که گروه موسوم به پنج بهعالوه یک( )5+1با انجام مذاکرات طوالنی با ایران آن را به
ثمر رساندند .درواقع با آغاز ریاست جمهوری حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی در سال  1392این
مذاکرات بهطور جدی پیگیری شد و با تمایل دو طرف به سرانجام رسید.
برجام بستر مناسبی را برای همکاریهای بیشتر و دوطرفه میان اعضای اتحادیه اروپا و ایران فراهم
ساخت .درواقع با تشدید بحران در خاورمیانه و احتمال تسری این بحران در تمام ابعاد آن به اتحادیه اروپا،
انگیزه اعضای این اتحادیه بهویژه قدرتهای بزرگ واقع در این مجموعه بزرگ امنیتی منطقهای را برای
افزایش همکاریهای امنیتی با ایران را افزایش داده است .بنا بر دیدگاههای متفکرانی چون بوزان و سایر
نظریهپردازان حوزه مجموعه امنیتی منطقهای ،در صورت وجود بحرانها و تهدیدهای مشترک بازیگران
واقع در دو مجموعه امنیتی منطقهای متفاوت ،به سمت همکاریهای مشترک برای مهار بحران روی
میآورند .بابیان این مطالب هدف بر این است تا در ادامه مقاله همکاریهای امنیتی اتحادیه اروپا با ایران
را در ابعاد مختلف آن ،در دوران پسابرجام مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم.

41

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﯾﺮان

42

 .1-4بﻌد اﺟتماعی
امنیت اجتماعی یکی از ابعاد پنجگانه مدنظر بوزان و سایر اندیشمندان حوزهی نظریه مجموعه امنیتی
منطقهای میباشد .امنیت اجتماعی یکی از مهمترین پنج بعد امنیتی مدنظر میباشد و جدا کردن امنیت
اجتماعی از بخشهای سیاسیکاری دشوار خواهد بود .تهدیدات اجتماعی عمدتاً در مورد هویت و تعادل
و یا عدم وجود این دو میباشد ،که ممکن است در درون هر دولت یافت شود .امنیت اجتماعی عمیقاً با
امنیت سیاسی و حتی امنیت نظامی مرتبط است .و اغلب نزاعهایی که امروزه شایع هستند ،هرکدام از
آنها از یک عامل اجتماعی نشأت میگیرند .ازاینرو زمانیکه مطالعات امنیتی را در سطح کالن مورد
مطالعه قرار میدهیم این بخش مهم به حساب میآید)Stone, 2009: 5(.
از دید بوزان تهدیداتی که امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد ،زمانی روی می دهد که جامعه ی ما
به این استنتاج دست یابد که در یک شرایط خاص هویت آنها (یعنی«ما») مورد تعرض و خطر واقع شده
است(.میرزایی ،عبداللهی و کمربیگی )88 :1390 ،تعریفی که ویور از امنیت اجتماعی به دست میدهد
همسو با تعریف بوزان می باشد .ویور امنیت اجتماعی را چنین تعریف می کند:
« امنیت اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ ویژگیهای اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات
واقعی یا احتمالی مربوط است .این نوع امنیت بر قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای الگوهای
سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هویت ملی و رسوم متکی است .و امنیت اجتماعی مربوط به وضعیتی است که
جوامع تهدیدی نسبت به مقوله های هویت خود احساس می کنند(» .همان)89 :1390 ،
نکته برجستهای که در مطالب فوق قابل تأمل است و بحث اصلی ما را در این قسمت پوشش خواهد
داد ،بحث هویت است .درواقع هویت ارکان اجتماعی یک جامعه را شکل میدهد .جوامع به دنبال حفظ
هویت واحد خود هستند و در مواجهه با تهدیدات بیرونی از هویت خود دفاع میکنند .هویت آنها
تعاریفی است که از ملیت ،مذهب ،زبان و فرهنگ خود دارند.
اتحادیه اروپا با شامل شدن  27کشور امروزه بزرگترین مجموعه امنیتی به شمار میرود .این اتحادیه
بهواسطهی گرد همآوردن شمار کثیری از کشورها ،شاهد اهمیت یافتن بحث هویت در میان این کشورها
میباشیم .اهداف مشترک ،منافع مشترک ،تهدیدات مشترک و اروپایی بودن ازجمله متغیرهایی میباشند،
که نوعی احساس تعلق را در میان اعضای این اتحادیه به وجود میآورد ،تا در مواجهه با تهدیدات بیرونی
از جانب هویتهای مختلف با هم متحد شوند تا به مقابله با آن بپردازند.
تحوالت اخیر غرب آسیا ،شرایطی را در سطح منطقهای و فرامنطقهای فراهم کرده است که مجموعههای
امنیتی مجاور را با چالشی جدی روبرو ساخته است و با تدوام چنین وضعیتی ،مجموعههای امنیتی مجاور
نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند .درواقع مجموعه امنیتی اتحادیه اروپا ،با قرارگیری در مجاورت
خاورمیانه از تحوالت اخیر منطقه در امنیت کامل نمیباشد .و بنابراین این اتحادیه برای مهار آسیبهای
اجتماعی احتمالی ناشی از تحوالت منطقه به سمت همکاری با قدرتهای منطقهای روی آورده است.
ایران با مـوقعیت ژئوپلـتیک و ژئواسـتراتژیک خاصخود ،برای اتحـادیه اروپا حائز اهمیت میباشد.
همانطور که در مطالب فوق مطرح گردیده است ،وجود تحریمها علیه ایران و پیروی کردن اتحادیه اروپا از
سیاستهای آمریکا باعث شده است تا اتحادیه اروپا قادر نباشد تا همکاریهای امنیتی سطح باالیی با ایران
داشته باشد .اما با توافق اتمی اخیر تحت عنوان برجام ،فرصت مهمی را برای همکاریهای امنیتی میان
اتحادیه اروپا و ایران فراهم ساخته است.
امنیت اجتماعی و مباحث پیرامون آن برای ایران و اتحادیه اروپا غیرقابلاغماض میباشند .تحوالت
اخیر خاورمیانه و بحران به وجود آمده از قبال آن ،باعث شده است تا امنیت ملی اعضای اتحادیه اروپا در
بعد اجتماعی با تهدیدات بالقوه روبرو گردد .عالوه بر آن تهدیدات مشابهای برای امنیت ملی ایران وجود

دارد .و بنابراین برجام را میتوانیم آغازگر فصل نوینی در همکاریهای امنیتی اتحادیه اروپا و جمهوری
اسالمی ایران در بعد اجتماعی بدانیم.
مهاجرت و تروریسم ،از مهمترین تهدیداتی به شمار میروند که قابلیت تأثیرگذاری بر امنیت اجتماعی
اتحادیه اروپا را در سطح باالیی دارند .همچنین جمهوری اسالمی ایران ،تجربه تلخی از حوادث تروریستی
در سالیان گذشته تجربه کرده است و بهگونهای میتوان گفت که جمهوری اسالمی ایران خود قربانی
تروریست میباشد .و عالوه بر این ،مهـاجرت پدیدهای است که جمهوری اسالمی ایران هم با آن مواجه
میباشد .بنابراین پدیده مهاجرت و تروریسم و تشدید آن ،بهعنوان تهدیدات مشترک میان اروپا و
جمهوری اسالمی ایران به شمار میروند که میتوانند همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا را در حوزههای
امنیتی افزایش دهند .در ادامه مـباحث مهاجرتی و تروریستی به عنوان دو معضل اصلی اجتـماعی در
اتحادیه اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
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 .2-4مﻬاﺟرت
عامل دیگـری که میتواند امنیت اجتـماعی را تهدید کند پدیده ی مهاجـرت میباشد .مهاجـرت
پدیدهای است که می توان با دید مثبت و منفی به آن بنگریم .جنبه ی مثبت آن شامل مهاجرت مبتکران،
دانشمندان ،صاحبان سرمایه می باشد که اکثراً مقصد اینگونه مهاجران کشورهای توسعه یافته است و
کشورهای در حال توسعه اغلب نمیتوانند پذیرای اینگونه مهاجران باشند .اما نگاه منفی هم به پدیده ی
مهاجرت وجود دارد ،درواقع آن دسته از مردمانی که برای داشتن یک زندگی راحت و فرار از محدودیتها،
فقر،تهدیدات و پیدا کردن شغل مناسب به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند ،مشکالتی را برای کشور
میزبان به وجود میآورند مشکالتی از قبیل فرهنگی ،اقتصادی و در سطح کالن منجر به ناامنی اجتماعی
میگردد .تعداد قابل توجه ای از مهاجران فاقد تحصیالت ،سرمایه و تخصص الزم می باشند که هزینههای
سنگینی را بر دولت و جامعه تحمیل میکنند.هرچند در بعضی از این کشورها این مهاجران میتوانند
بهعنوان نیروی کار مناسب برای این کشورها محسوب شوند که کارهای سطح پائین و سخت را با حداقل
دستمزدها انجام میدهند اما باید توجه داشته باشیم که در اتحادیه اروپا به دلیل افزایش انتقادات شدید
اجتماعی نسبت به حضور بیش از حد مهاجران و همچنین رشد احساسات ملیگرایانه بهویژه در کشورهای
دچار بحران اقتصادی باعث خواهد شد تا دولت های عضو اتحادیه با معضل امنیتی در قالب اعتراضات
مدنی مواجه شوند.
امروزه دولت های کشورهای توسعه بافته قوانین سختی را برای قبول مهاجرین وضع کرده اند که
باعث شده است راه ورود قانونی مهاجران دشوار شود و به سمت مهاجرت از طرق ناامن و غیرقانونی روی
بیاورند .و در اکثر کشورها ،مهاجرینی وجود دارند که حضور آنها ثبتنشده است و همین باعث شده
است تا جرایم اجتماعی رشد یابد و فرصتهای اقتصادی را برای شهروندان کشورها به بار آورند مثل به
کارگرفتن اینگونه مهاجرین با دستمزد کمتر بهجای شهروندان کشور میزبان.
مهاجرت بهعنوان پدیدهای اجتماعی دارای پیامدها و بازتاب های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
زیست محیطی و سیاسی و امنیتی می باشد .یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت ،ارتباط آن با امنیت
در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیست محیطی و غیره میباشد .به عبارت دقیقتر مهاجرت
های بین المللی بهخصوص مهاجرت های غیرقانونی دارای بازتاب ها و پیامدهای مختلف سیاسی– امنیتی
اند .از بین رفتن یکپارچگی ملی و برهم خوردن ترکیب قومی– مذهبی کشور میزبان ،جاسوسی و
فعالیتهای ضد امنیتی ،افزایش شورشها و نزاع ها میان مهاجرین با جمعیت بومیکشور مقصد ،اجبار
مهاجرین غیرقانونی به فعالیت در باندهای تبهکار و مافیایی و مانند آنها ،بخشی از مهمترین پیامدهای
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سیاسی– امنیتی مهاجـرتها ،بهخصوص مهاجـرت های غیرقانونی در عرصهی بین المللی هستند.
(زرقانی و موسوی)8 :1392 ،
اروپا به دلیل امنیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی باالی خود ،جذابیت باالیی برای مهاجران دارد و
به همین دلیل به مهمترین مقصد مردمان خاورمیانه برای مهاجرت تبدیل شده است .اکثر مهاجران
خاورمیانه در سالهای اخیر به دلیل فرار از جنگ ،و اثرات تخـریب پذیر آن از کشـور خود گریختهاند
و اتحادیه اروپا را بهعنوان مکانی امن برای سکـونت و دور ماندن از بحرانها انتخاب کردهاند .اکثر این
مهاجران فاقد هرگونه سرمایه ،دانش تجربه و فرهـنگ مناسب اتحادیه اروپا هستند .همچنین اکثر این
مهاجران زبان و فرهنگ و قوانین کشـور میـزبان را نمیدانند و به همین دلیل باعـث شده تا معضالت
اجتماعی فراوانی برای اعضای اتحادیه اروپا به وجـود آورند .همچنین اشغال فرصتهای شغلی توسط
مهاجرین ،اشتغال این مهاجران به شغلهای کاذب و یا جذب این مهاجـران در باندهای تبهکاری و
آشنا نبودن آنها به قوانین حقوقی کشورهای عضو که منجر به نقﺾ قوانین کشورهای اتحادیه از سوی
مهاجران میشود.
مهاجرانی که با هدف یافتن مکان جدید راهی این اتحادیه میشوند ،غالباً مسلمان میباشند؛ امروزه با
تشدید اسالم هراسی در جوامع اروپا و ذهنیت منفی مردمان ساکن اتحادیه اروپا نسبت به مسلمانان باعث
میشود تا کمپینهایی برای مقابله با مسلمانان مهاجر شکل بگیرد و برای اخراج آنها از کشور خود از
اقداماتی همچون فشار بر دولتها ،فشار بر وکالی سیاسی خود  ،تظاهرات و درنهایت برخورد خشونتآمیز
با مهاجران صرفنظر نکنند .که این وضعیت ازیکطرف برای مهاجران مشکلساز خواهد بود و از طرف
دیگر هم مشکالت امنیتی برای دولت و حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه در پی خواهد داشت .درواقع
عدم پذیرش مهاجران از سوی شهروندان بومی کشورهای عضو اتحادیه باعث تشدید حس سرخوردگی
در میان مهاجرین میگردد و این شرایط باعث خواهد شد تا مهاجرین به سمت اقدامات خشونتآمیز
مانند عضویت در گروهکهای تروریستی و سایر اقدامات خصومتآمیز با مخالفین رویآورند.
مسئله دیگر در مورد امنیت اجتماعی ،بحث هویت است .درواقع تصور دولتها و گروهای مردمی و
سایر مردمان بومی کشورهای اتحادیه چنین است ،که این مهاجران تهدیدی جدی برای هویت اروپا
میباشند .هویتی اروپایی که اشتراکات فرهنگی بسیاری با هم دارند مانند اشتراکات مذهبی .درواقع
مخالفان حضور مهاجرین در اتحادیه اروپا از این بیم دارند که هویت ملی ،هویت فرهنگی و مذهبی
شهـروندان کشورهای اتحادیه اروپا از سوی این مهاجران بهوسیله تبلیﻎ و جذب اعضای جدید با خطر
روبرو شود.
جمهوری اسالمی ایران ،همانند اتحادیه اروپا با چالش مهاجران غیرقانونی سالیان سال است که روبرو
میباشد .این مهاجران مشکالت اقتصادی را برای جمهوری اسالمی ایران به وجود آوردهاند و باعث شده
است تا رهبران سیاسی ایران برای مهار این بحران هزینههای بسیاری را متقبل شوند .همچنین با تشدید
بحرانهای اخیر منطقه ،آمار مهاجرت به ایران افزایش یافته است .اکثر این مهاجران از عراق میباشند.
و جمهوری اسالمی خواهان مهاجرت اینگونه مهاجران به ایران نبوده است .درواقع با توافق اخیر اتمی
این احتمال وجود دارد تا فضای مناسب برای بهبود همکاریهای امنیتی میان ایران و اتحادیه اروپا برای
مقابله با مسئله مهاجرت و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن و همچنین همکاری در حوزهی تحوالت
منطقه خاورمیانه فراهم شود.
اتحادیه اروپا به دنبال جلوگیری از گسترش دامنه بحرانهای اجتماعی میباشد بنابراین به جمهوری
اسالمی ایران به دید یک کشوری که میتواند از توانمندهای نظامی ،و اجتماعی خود بهویژه در حوزههای
 44فرهنگی و مذهبی برای مهار بحرانهای به وجود آمده در خاورمیانه استفاده کند ،مینگرد .بهعنوان مثال

یکی از اقداماتی که جمهوری اسالمی ایران در این راستا میتواند انجام دهد این میباشد که به مذاکره
با گروههای شیعه در عراق و سوریه و یا رهبران سنی میانهرو در این کشورها بپردازد .تا برای برون رفت
از بحران کنونی به نتیجه مطلوب دست یابد .درواقع اتحادیه اروپا و ایران هر دو نیاز شدیدی به همکاری
امنیتی با یکدیگر در حوزهی مهاجرتی احساس میکنند .درواقع همانند اتحادیه اروپا ،جمهوری اسالمی
ایران هم در منطقهای واقع شده است که هم از جانب کشورهای شرقی خود مانند افغانستان و پاکستان و
هم از جانب مرزهای غربی خود مانند عراق با چالش ورود مهاجران روبرو میباشد .که مقصد این مهاجران
پس از تحمل خطرات و تهدیدات فراوان غالباً اتحادیه اروپا میباشد .پس فائق آمدن بر این مشکل نیازمند
جدیت تمام پیگیری همکاریهای امنیتی میان ایران و اتحادیه اروپا در دوره پسابرجام میباشد.
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 .3-4تروریﺴﻢ
تروریسم واژهای است که هر موقع نام آن مطرح میگردد ،رعب و وحشت عمومی و القای حس ناامنی
بینالمللی را همراه خود دارد .تروریسم پدیدهای است که تمامی دولتها برای مقابله با آن تصمیمات
جدیای را اتخاذ کردهاند .برای ریشـهکن کردن آن اتفـاق نظر دارند .اما نظرات دولـتها در تروریستی
خواندن یا نخواندن یک گروه یا سازمان با هم متفاوت است و زمانیکه این اختالفنظر مطرح میگردد،
نمیتوان کار چندانی برای نابودی گروههای تروریستی انجام داد .مث ً
ال در خاورمیانه کشورهایی مانند
عربستان و ترکیه به طوری پنهـانی یا آشکار از گروه تروریستی دولت اسالمی یا داعش حمـایت کردهاند
و اقدامات جدیای را برای نابودی آن انجام ندادهاند .و به همین دلیل است که امروزه داعش به معضل
امنیتی کشورهایی همچون ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
ایران خود قربانیتروریسم میباشد و بارها این اتفاق را تجربه کرده است و امروزه هم با تهدیدات
تروریستی روبرو میباشد .کشورهای عربی منطقه به دلیل نداشتن اتحاد در مبارزه با تروریسم باعث
تشدید بحران شده اند و دامنه آن به فراتر از مرزهای خاورمیانه تسری یافته است .بهعنوان مثال در مورد
عدم همکاری کشورهای منطقه برای مهار بحران تروریسم میتوان ترکیه را مثال زد .ترکیه بهعنوان یک
دولت عایق در مجموعهی امنیتی منطقهای مطرح میباشد و عالوه بر آن یک بازیگر مهم در منطقه
به شمار میرود .ترکیه برای کمک به حل بحران و مهار تروریسم در منطقه برای کشورهای اروپایی
پیششرط تعیین کرده و نگاه ابزاری به این بحرانها دارد .درواقع ترکیه به دنبال این است تا برای مقابله
با بحرانهای موجود با اتحادیه اروپا معامله کند .یعنی اعضای اتحادیه اروپا روند پیوستن این کشور را به
این اتحادیه تسهیل کنند در مقابل ترکیه ورود مهاجران که اغلب تروریستها در میان آنها هستند را
کنترل خواهد کرد .که میتوان گفت که ترکیه با استفاده از این شرایط به دنبال تحقق آرزوی دیرینه
خود یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا میباشد.
با تو جه به مطالب فوق ،رفتارهای کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند مانند ایاالتمتحده باعث
شده تا تحوالت منطقه وارد دورانی پر از تنش و خطرآفرین شود که این احتمال وجود دارد تا دامنه آن به
سایر مجموعههای امنیتی دیگر تسری یابد .تروریسم باعث شده است تا حوادث ناگواری مانند ،حمالت
تروریستی نوامبر  2015پاریس رخ دهد.در واقع وقوع چنین حادثهای ،اعضای اتحادیه اروپا را مجبور
کرد تا تدابیر امنیتی شدیدی را در سطح اتحـادیه دنبال کنند  .اغلـب این کشورها کنترل شدیدی را
برای ورود مهاجرین از خاورمیانه به این اتحادیه اعمال کردند زیرا در میان مهاجرانی که عازم اتحادیه
اروپا میباشند افراد وابسته به گروههای تروریستی هستند که برای انجام تبلیﻎ و جذب نیرو و یا برای
انجام عملیات انتحاری وارد اتحادیه اروپا میشوند .و همچنین حوادث تروریستی نوامبر  2015پاریس
باعث شده است تا کشورهای قدرتمند این اتحادیه مانند فرانسه ،برای مبارزه با داعش ،مجبور به مداخله 45

نظامیگردد.
اتحادیه اروپا و ایران ،تهدیدات مشترکی را از جانب تروریسم احساس میکنند .و بنابراین احتمال
آنکه اتحادیه اروپا همکاریهایش را با ایران در حوزه مبارزه با تروریسم ،کمک به ایجاد صلح و آرامش
در عراق و سوریه توسعه بخشد بسیار زیاد میباشد .در اینجا باید به این واقعیت اشاره داشت که از نگاه
ایران و اتحادیه اروپایی تروریسم و مصادیق آن در مورد شناسایی گروههای تروریستی با هم متفاوت
است مانند موضوع مبارزه با داعش و گروههای تکفیری دیگر بنابراین ایجاد زمینه همکاری بسیار دشوار
اما شدنی است .
انگیزه مشترک باعث توسعه و تعمیق روابط خواهد شد .درواقع یکی از چند انگیزه مشترک ،همین
مبارزه با تروریسم میباشد .درواقع برای ارتقای سطوح همکاری ها در مبارزه با گروهای تروریستی باید
ایران و اتحادیه اروپا به دنبال بازتعریفی از نحوه ی چگونگی مقابله یا رفتار با نا امنیها در سوریه و عراق
مبادرت بورزند .همچنین اتحادیه اروپا باید مدنظر داشته باشد که دخالت مستقیم در تضعیف ساختار
سیاسی کشـورهای دستخوش بحران در منطقه ،عکـس العمل ایران را به دنبال خـواهد داشت .درواقع
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از ستونهای ایجاد امنیت در منطقه به شمار می رود و برای آنکه
اتحادیه اروپا شاهد امنیت در مناطق همجوار خود باشد ،باید منافع ایران را هم مدنظر داشته باشد نه
اینکه با نادیده گرفتن آنها به موضع گیری و اقدام جدی علیه تهران دست بزند .یکی دیگر از راههایی که
میتوان انتظار داشت تا ایران و اتحادیه اروپا به فهم مشترک در نوع مبارزه با تروریسم برسند عالوه بر
مدنظر قرار دادن منافع یکدیگر از طرف هر دو بازیگر باید مذاکرات پیوسته در این زمینه مداومت داشته
باشد .همچنین اتحادیه اروپا برای تسهیل همکاری با ایران در این حوزه باید توانایی اتخاذ تصمیمات
سیاسی و دیپلماتیک به دور از فشارهای ایاالت متحده را داشته باشد.
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 .4-4امﻨیت سیاسی
تفکیک امنیت سیاسي امري پیچیدهی است .گستره امنیت سیاسي از امنیت یک نظام سیاسي،
حاکمیت ،دولت تا وجوهي از مسائل سیاسي دریک جامعه گسترده خواهد بود .تهدید سیاسي زمینهساز
سایر تهدیدها خواهد بود .پس تهدید سیاسي به معني تهدید کل سازمانهای دولتي است .باري بوزان
امنیت سیاسي را اینگونه تعریف میکند« :ثبات سازماني دولتها ،سیستمهای حکومتي و ایدئولوژیهایی
است که به آنها مشروعیت میبخشد» .درتهدید سیاسي نظام سیاسي ،ثبات سیاسي و ارزشهای حاکم
در نظام سیاسي مستقر ،مورد تهدید قرار میگیرد .بنابراین ،تهدید سیاسی یکي از مهمترین تهدیدهای
امنیت ملي است که سایر حوزهها را هم تحت پوشش قرار خواهد داد .همان گونه که قب ً
ال اشاره گردید،
امروزه تهدید نظامی و مداخله نظامی کشوری در کشور دیگر بعید به نظر میرسد ،اما مداخالت سیاسی
به صورت گسترده شایع بوده وصورت میگیرد(فهیمی.)1382 ،
جمهوری اسالمی ایران از جانب همسایگان خود و سایر قدرتهای فرامنطقهای ،با مداخالت سیاسی
در امور داخلی ایران مواجه میباشد .و بنابراین جمهوری اسالمی در روابط خود با همسایگان و سایر
قدرتهای فرامنطقهای موضوع امنیت سیاسی و تأکید بر عدم مداخله در امور داخلی ایران را مدنظر قرار
داده است .اتحادیه اروپا در سالهای گذشته در امور سیاسی ایران مداخالت بسیاری انجام داده است و
برای تضعیف جایگاه و موقعیت جمهوری اسالمی ایران از گروهها معاند نظام و از ایدئولوژیهای متضاد با
ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران حمایت کرده است.
با توافق اخـیر اتمی میان ایران با قدرتهای جـهانی میتوان انتظار داشت که اتحادیه اروپا برای
پیگیری روابط بهتر با جمهوری اسالمی ایران در حوزههای امنیتی و اقتصادی ،رفتارهای پیشین خود را
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در حوزهی مداخله در امور داخلی ایران و حمایت از سازمانها و گروههای مخالف نظام حاکم ایران تغییر
دهد و تا حدودی از این مداخالت بکاهد .زیرا اتحادیه اروپا برای برخورداری از روابط امنیتی مثبت با
ایران در حوزههای اجتماعی نیازمند پایبندی بر تضمین امنیت سیاسی ایران میباشد .بنابراین پیشبینی
میشود اتحادیه اروپا برای بهرهمندی از مزایای حاصله از توافق اتمی با ایران بر رفتارهای پیشین خود در
حوزه مسائل سیاسی و داخلی ایران بکاهد.
جمهوری اسالمی ایران به دلیل دخالتهای کشورهای همسایه خود ،بهوسیله توافق اتمی با یک
مجموعهی امنیتی قدرتمند و وسیعتر میتواند قدرت سیاسی خود را در مقابل همسایگان خود بهبود
ببخشد البته ایران باید بکوشد همزمان با بهبود مناسباتش با اروپا با همسایگان خودش نیز بهصورت
دوجانبه مشکالتش را حل و فصل کند و در مقابل اتحادیه اروپا میتواند از دستاوردهای این توافق برای
ارتقای امنیت سیاسی اعضای اتحادیه استفاده کند .زیرا این اتحادیه در کنار حفظ روابط با سایر کشورهای
منطقه مانند عربستان سعودی ،قطر و ترکیه با توسعه و بسط همکاری ها با ایران میتواند ،اثرات منفی
ناشی از بحرانهای اخیر خاورمیانه را کنترل کند و تا حد امکان تأثیرات این بحرانها را بر امنیت سیاسی
اتحادیه کاهش دهد.
امروزه در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا گروهها و جریانات مخالف اتحادیه شکلگرفته است و
خواستهی آنها خروج کشورشان از اتحادیه میباشد .که خروج بریتانیا از این اتحادیه به دنبال برگزاری
همهپرسی در این کشور نمونه ای برجسته از آن میباشد .خروج تدریجی این کشورها از اتحادیه ،تأثیر
مخربی بر قدرت اتحادیه و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن خواهد داشت .بنابراین در دوران پسابرجام
ضمن پایبندی اتحادیه اروپا بر امنیت سیاسی ایران ،این مجموعهی امنیتی منطقهای میتواند با همکاری
جمهوری اسالمی ایران ،اثرات منفی بحرانهای اخیر خاورمیانه بر اتحادیه اروپا را تا حدی مهار سازد .و
این مهم بهشدت تحت تأثیر مبارزه با گروههای تروریستی و کاهش موج مهاجرت به اروپا میباشد .زیرا
امروزه اعتراضاتی که به سیاستهای دولتهای اتحادیه اروپا صورت میگیرد به دلیل حضور مهاجران
غیرقانونی در این کشورهاست .که امنیت سیاسی این اتحادیه را با چالشی جدی مواجه ساخته است.

نتیﺠهگیری
امروزه با توجه به حاکم بودن فضای آنارشیک در سطح بینالمللی ،همکاریهای منطقهای در قالب
مجموعه امنیتی منطقهای جلوه بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکند .مجموعهی امنیتی منطقهای با
دستهبندی ابعادی امنیت ملی به پنج بعد امنیتی ،تأثیرات هرکدام از این ابعاد امنیتی را بر روی امنیت
ملی کشورها مهم میشمارد .و اگر نیاز باشد بازیگران برای تأمین امنیت ملی خود به سمت همکاری با
مجموعههای امنیتی مجاور روی خواهند آورد.یعنی تهدیدات مشترک و بالقوه میتواند منجر به شکل
همکاریهای مشترک میان مجموعههای امنیتی مختلف گردد.
برجام یک توافق مهم در تاریخ مناسبات میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا بهحساب میآید
که قابلیت تأثیرگذاری در بخشهای مختلف روابط ایران با این اتحادیه را دارا میباشد .در صورت عملی
شدن موارد برجام و پایبندی اعضای آن به این توافق ،میتوانیم شاهد تحول در سیر روابط اتحادیه اروپا
با ایران باشیم.
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در طول سالهای گذشته یعنی قبل از به سرانجام رسیدن
مذاکرات هسته ای میان ایران و  ،5 +1روابط اقتصادی ایران با اتحـادیه اروپا به پایین ترین میزان خود
رسیده بود .اما برجام باعث شـد تا ایران بتواند در حوزههای نفتی و گازی تولـیدات خود را افزایش دهد
تا
و صـادرات خود را نسبت به سـالهای گذشته بهبود بخشد .همچـنین برجام باعث خواهـد شد
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سرمایهگذاریهای کشورهای عضو اتحادیه در ایران تسهیل یابد زیرا شرایط نقل و انتقال اعتبارات
بینالمللی بانکی آسانتر خواهد شد و به دنبال آن شرکتهای بین المللی و خارجی میتوانند در بخش
های مهم و مختلف اقتصادی ،صنعتی ،علمی و تحقیقاتی جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری کنند.
همچنین ایران به دلیل نیازی که به سرمایه گذاریهای خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی ،علمی
و تحقیقاتیاش دارد ،برجام این امکان را به جمهوری اسالمی ایران میدهد تا با برنامهریزی های دقیق
و مدون به جذب سرمایه گذارهای کشورهای اتحادیه اروپا بپردازد تا بتواند به مرور زمان جان تازهای
به تولیدات صنعتی ،علمی و تحقیقاتی ،صنعت بیمه ،کشتیرانی ،هواپیمایی کشور بدهد و با تأثیرپذیری
از بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور می توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت نامطلوب اشتغال
افراد جویایکار سـامان یابد .همچنین یکی دیگر از مزایای برجام برای ایران رفـع تحریم سوئیفت برای
بانکهای داخلی می باشد .که بهوسیلهی آن بانک های داخلی می توانند با سایر مؤسسات اعتباری
بین المللی تبادل مالی داشته باشند که در تثبیت نرخ ارز و بازار سرمایه تأثیرگذار میباشد .اما ایران برای
آنکه بتواند از مزایای برجام بهرهمند شود متضمن این می باشد که دولت باید اعتماد سرمایه گذاران
خارجی را جلـب نماید و این کار در صورتی عملی خواهـد شد که ایران بتواند فسادهای داخلی را در
بخشهای اقتصادی کاهش دهد و بخشهای صنعتی ،اقتصادی و علمی خصوصی را در مقابل بخشهای
دولتی تقویت سازد .و درنهایت اقتصادی شفاف و رقابتی سالم را برای کشور به ارمغان آورد.
همچنین برجام در حوزه امنیتی مانند امنیت انرژی ،اجتماعی و سیاسی دستاوردهای مثبتی در
برخواهد داشت .درواقع اتحادیه اروپا نیاز شدیدی به انرژی دارد مانند تأمین امنیت واردات گاز طبیعی و
نفت .اتحادیه اروپا به دلیل مشکالتی که با روسیه دارد ،واردات گاز از این کشور را با تنش و مشکل روبرو
خواهد ساخت .چون روسیه از انرژی گاز طبیعی خود بهعنوان ابزاری مهم و تأثیرگذار در تعامالتش با
اتحادیه اروپا و همچنین فشار بر آن استفاده میکند .بنابراین اتحادیه اروپا به دنبال متنوع ساختن منابع
جایگزین واردات انرژی می باشد .و به همین دلیل ایران بهعنوان کشوری مهم و دارای منابع عظیم نفت
و گاز میتواند در تأمین انرژی اتحادیه اروپا نقشی مهم بازیکند.
تهدیدات متنوع اجتماعی مانند افزایش مهاجرت به اتحادیه اروپا و ایران ،رشد و تقویت گروههای
تروریستی از عواملی هستند که امنیت اجتماعی ایران و اتحادیه اروپا را مورد تهدید قرار داده است .با توافق
اخیر هسته ای می توانیم امیدوار باشیم همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا در حوزه های امنیت اجتماعی
ارتقا یابد و دو بازیگر مهم منطقهای و جهانی همکاریهای خودشان را برای مقابله با گروه های تروریستی
و همچنین حل و فصل بحرانهای عراق و سوریه افزایش دهند .زیرا افزایش بحران های اجتماعی بر روی
امنیت سیاسی بازیگران هم تأثیرگذار خواهد بود .درواقع برای عملی شدن اهداف آنها باید دوکشور درک
درستی از منافع ملی و امنیت یکدیگر داشته باشند و به دنبال تحمیل خواسته هایشان به یکدیگر نباشند.
بهویژه اینکه اتحادیه اروپا در طول سالهای گذشته با پیروی از سیاستهای آمریکا به دنبال تهدید،
تحمیل و همچنین منزوی کردن جمهوری اسالمی ایران برآمده است .همچنین ایران در کنار افزایش
همکاریها با اتحادیه اروپا در حوزه های امنیت اجتماعی باید به دنبال کاهش تنش و رفع مشکالتش
بهگونهای دوجانبه با همسایگانش اقدام کند.
ایران و اتحادیه هر دو تهدیدات مشترک فراوانی را در حوزههای مختلف را دارا میباشند .توافق برجام
و کاهش فشارهای ناشی از تحریمها و حسن نیت اتحادیه اروپا در اجرای صحیح این توافق ،باعث میشود
تا این امکان فراهم شود تا این دو بازیگر مهم منطقهای و جهانی برای حذف تهدیدات مشترک به سمت
همکاری با یکدیگر روی بیاورند .بنابراین انتظار میروند تا مسائلی همچون اقتصاد ،انرژی مهاجرت و
 48هویت به فرصتی تبدیل شود در راستای ارتقای سطح همکاریهای میان دو بازیگر مهم منطقهای و

جهانی اما عکس آن اگر جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا نتوانند از آنها در راستای تنظیم و بهبود
سطح همکاری هایشان استفاده کنند مسائل اشاره شده می توانند در مدتزمان کوتاهی به تهدیدی
جدی در روابط ایران و اتحادیه اروپایی بدل گردند و به تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی
ایران و اتحادیه به حساب آیند .و این دو بازیگران برای کاهش اثرات تهدیدات و مهار آنها به سمت
همکاری امنیتی و توسعه آن رویآورند .بنابراین برجام فرصتی مهم به حساب میآید البته تا زمانی که
این اتحادیه بدون هرگونه نگرش خاص سیاسی اعم از مداخله در امور داخلی ایران ،،حمایت از گروههای
مخالف و معاند جمهوری اسالمی ایران و همراه نشدن با اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران به این توافق
پایند باشد.
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