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همچنین در این شماره می خوانید

 
مهمترین بیانات رهبر انقالب در دیدار با روسای کشورهای اروپایی در 5 سال گذشته    
مفاهیم کلیدی پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی    

توصیه های سیاست خارجی رهبر انقالب در دیدار با سفرا و وزیران خارجه در 20 سال گذشته    
همه وزرای امور خارجه ایران و مهمترین اتفاقات دوران تصدی    

درسها و آزمون ها روابط ایران و اروپاي متحد    
بررسی اصول سه گانه سیاست خارجی ایران    
چشم انداز مثبت روابط ایران و اتحادیه اروپا    

مناسبات پارلمانی با نمایندگان اروپا  

 اصول سیاست خارجی

 گزارشی از اولین نشست تخصصی واکاوی روابط ایران
و اتحادیه اروپا

فصل نوین همکاری های ایران و اروپا

 همکاری ایران و کشورهای اروپایی در نگاه مردان
دیپلماسی

عصر جدید روابط ایران و اروپا پس از توافق

بررسی دالیل نزدیک تر شدن اروپا به ایران

الزامات دیپلماسی موفق

رویش آرام جوانان، نامه رهبر به جوانان کشورهای غربی

روابط اتحادیه اروپا و دولتهای بعد از انقالب

  دومینوی خطای راهبردی اروپا

ویژه نامه نشست روابط ایران و اتحادیه اروپا

دکتر ظریف

رهبر معظم انقالب

امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب

دکتر خالوزاده رهبر معظم انقالب

دهقانی فیروز آبادی

ماهنامه سیاسی فرهنگی با مجوز 22375 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سال چهارم/شماره 22/ تیـر1395

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ماندانا شاه ویسی
زیر نظر شورای سردبیری

ــت  ــان سرپرس ــی، خیاب ــی غرب ــان طالقان ــطین، خیاب ــدان فلس ــران، می آدرس: ته
ــتی: 1416884181  ــد پس ــالک 18، ک ــی، پ جنوب

www.andisheh-rahbourdi.com - andisheh rahbourdi@gmail.com

آرا و نظرات چاپ شده در ماهنامه لزوما نظر ماهنامه اندیشه و راهبرد نمی باشد.
ماهنامه اندیشه و راهبرد در ویرایش و تلخیص کلیه مطالب دریافتی آزاد است.

مطالب و تصاویر دریافت شده از نویسندگان قابل برگشت نمی باشد.
نقل مطلب و تصاویر ماهنامه اندیشه و تدبیر با ذکر ماخذ آزاد می باشد.

ماهنامه اندیشه و راهبرد از کلیه متخصصان، اساتید ومدیران در زمینه موضوع های 
مجله به زبان فارسی و انگلیسی مقاله، نقد و ترجمه می پذیرد.
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ـــا  ـــاب و نهایت ـــن کت ـــا حضـــور خـــود ایشـــان برجســـتگی هـــای ای شـــود و هـــم ب
ـــه  ـــدی ک ـــان جدی ـــا گفتم ـــده ی ـــدرن ش ـــس م ـــط  از جن ـــاد رواب ـــان ایج گفتم
ـــای  ـــت ه ـــود و ظرفی ـــته ش ـــد گذاش ـــه نق ـــت ب ـــم اس ـــت یازده ـــب دول در قال
ـــکا  ـــه آمری ـــا  و چ ـــه اروپ ـــدف چ ـــه ه ـــا جامع ـــرد و نهایت ـــرار گی ـــی ق آن ارزیاب
ـــا  ـــم ت ـــی کنی ـــرار م ـــا برق ـــا آنه ـــدی را ب ـــان جدی ـــا گفتم ـــه م ـــورهایی ک و کش
ـــی  ـــوزه نخبگان ـــم. از ح ـــرار دهی ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــان را م ـــای خودم ـــت ه ظرفی
ـــد  ـــه نق ـــا را ب ـــود فض ـــد بش ـــت نق ـــرار اس ـــر ق ـــم و اگ ـــی کنی ـــتقبال م ـــم اس ه
ـــت صـــورت  ـــن حمای ـــرد ای ـــی صـــورت بگی ـــت نخبگان ـــرار حمای ـــر ق بکشـــیم اگ
ـــاره  ـــه آن اش ـــالب ب ـــه انق ـــر فرزان ـــه رهب ـــی ک ـــچ تاریخ ـــا در پی ـــرد. نهایت بگی
ـــا در  ـــه م ـــت ک ـــم اون وق ـــدا کنی ـــان را پی ـــش خودم ـــگاه و نق ـــا جای ـــد م کردن
ـــو  ـــم درســـت گفتگ ـــی توانی ـــا نم ـــم ی ـــرار بگیری ـــی ق ـــن المل ـــات بی ـــن تعارض ای
ـــت  ـــا از ظرفی ـــم و ی ـــی کنی ـــدا نم ـــت پی ـــان را درس ـــش خودم ـــا نق ـــم ی کنی

ـــم . ـــی کنی ـــتفاده نم ـــت اس ـــم درس ـــه داری ـــی ک های
ـــتند  ـــر هس ـــه حاظ ـــاتیدی ک ـــد اس ـــتان کردن ـــه دوس ـــی ک ـــا تالش ـــدهلل ب  الحم
ـــور  ـــا حض ـــران و اروپ ـــن ای ـــی بی ـــای گفتمان ـــادی در فض ـــدام دوره متم ـــر ک ه
ـــن آن در حـــوزه هســـته  داشـــتند. چـــه در گفتمـــان چالشـــی کـــه برجســـته تری
ـــا و نشســـت  ـــه ای و ضـــرورت ه ـــای منطق ـــان ه ـــوده اســـت چـــه در گفتم ای ب
ـــد  ـــه ای اش اســـتفاده کن ـــوذ منطق ـــران بایســـتی از نف ـــه ای ـــه ای ک هـــای منطق
ـــم  ـــت یازده ـــه در دول ـــخاصی ک ـــش و اش ـــا از نق ـــه اروپ ـــتقابلی ک ـــا اس و نهایت
ـــا  ـــن ه ـــی ای ـــه همگ ـــی رســـد ک ـــه نظـــر م ـــرد  و ب ـــی گی ـــد صـــورت م پذیرفتن

ـــی آن.  ـــوذ گفتمان ـــالمی و نف ـــالب اس ـــالی انق ـــه اعت ـــه ب ـــک کن ـــه کم میتون
ـــه  ـــران و اتحادی ـــالمی ای ـــوری اس ـــط جمه ـــاب واکاوی رواب ـــه کت ـــل از اینک قب
اروپـــا رونمایـــی شـــود تعـــداد زیـــادی را بـــه دوســـتان در دولـــت تقدیـــم 
ـــه  ـــی ک ـــا و ظرفیت ـــا فض ـــد ب ـــی رس ـــان م ـــه نظرم ـــا ب ـــم م ـــم وگفتی نمودی
ـــی  ـــر تابوی ـــویم، اگ ـــا بش ـــن فضاه ـــریعتر وارد ای ـــی س ـــد خیل ـــی آی ـــود م بوج
ـــن دانشـــکده  ـــا در همی ـــک ســـال گذشـــته م ـــو شکســـته شـــود. ی اســـت اون تاب
ـــی  ـــت م ـــدی صحب ـــش 99 درص ـــا جنب ـــاط ب ـــتریت و ارتب ـــا والس ـــه ب در رابط
ـــده دیپلماســـی  ـــک و آین ـــی رســـد در حـــوزه دیپلماتی ـــه نظـــر م ـــا ب ـــم. ام کردی
ـــم،  ـــرار دهی ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــده را م ـــم ســـناریوهای این ـــه بتوانی ضـــرورت دارد ک
ظرفیـــت هـــا و قابلیـــت هـــای خودمـــان رو مـــورد شـــمارش قـــرار دهیـــم، 
ـــویم  ـــث ش ـــای بح ـــت وارد فض ـــر درس ـــا وعناص ـــا ابزاره ـــنجیم و ب ـــت بس درس
ـــوده  ـــای آزم ـــر داده ه ـــد ب ـــی باش ـــم مبتن ـــی گیری ـــه م ـــی ک ـــا خروج و نهایت

ـــده. ش
ـــوده مـــا داده هایـــی را اســـتفاده   متاســـف هســـتم بگوئیـــم در بعضـــی مقاطـــع ب
ـــدازه  ـــتیم ان ـــی توانس ـــان را نم ـــذا خروجیم ـــدن و ل ـــوده نش ـــه آزم ـــم ک کردی
ـــدیم و  ـــزرگ ش ـــران ب ـــک بح ـــار ی ـــنجیم و دچ ـــت بس ـــا درس ـــم ی ـــری کنی گی
ـــی  ـــای مبتن ـــان ه ـــایر گفتم ـــتیم س ـــا خواس ـــر م ـــد. اگ ـــی مان ـــم م ـــا عقی نهایت
بـــر دیپلماســـی را مـــورد ارزیابـــی و ســـنجش قـــرار بدهیـــم چـــه مقـــدار توانســـته 
ایـــم ایـــن را در وحلـــه اول در جامعـــه نخبگانـــی و بیـــن دانـــش پژوهـــان خودمـــان 
ـــرار دهیـــم. ماننـــد بســـیاری از کشـــورهای جهـــان اگـــر امـــروز  ـــی ق مـــورد ارزیاب
ـــی  ـــه حت ـــاد چ ـــوزه اقتص ـــه در ح ـــت چ ـــوزه امنی ـــه در ح ـــتند چ ـــد هس نوپدی
ـــر  ـــه نظ ـــوم ب ـــزاره س ـــای ه ـــم ه ـــد. در تزاح ـــازی کنن ـــگ س ـــد فرهن ـــی توانن م
مـــی رســـد کـــه نقـــش نخبـــگان جامعـــه خودشـــان را محتـــرم شـــمردن و 
تونســـتند از دســـتاوردهای ایـــن احتـــرام حداکثـــر منافـــع ملـــی را حاصـــل 
ـــی  ـــه، تغیرات ـــورت گرفت ـــوم ص ـــزاره س ـــه در ه ـــی ک ـــر و تحوالت ـــد. تغیی کنن
ـــود  و  ـــی ش ـــاد م ـــل ی ـــن المل ـــاد بی ـــن در اقتص ـــم نوی ـــوان نظ ـــه بعن ـــت ک اس
آرام آرام یکســـری تعارضـــات جدیـــد منطقـــه ای و فرامنطقـــه ای را بوجـــود مـــی 
ـــا 2014  ـــد از 1950  ت ـــم از بع ـــگاه مـــی کنی ـــا ن ـــن صـــورت  کـــه م ـــه ای آورد. ب
ـــی شـــاید  ـــکا در تغییـــر و تحـــوالت جهان ـــاالت متحـــده امری ـــدازه اقتصـــادی ای ان
ـــدازه اقتصـــاد  ـــزرگ شـــدن ان ـــر از ب ـــرده صـــرف نظ ـــدا ک ـــه نصـــف کاهـــش پی ب
ـــد  ـــوص  بع ـــران  بخص ـــور ای ـــه کش ـــی ک ـــوده؟ تغیرات ـــه ب ـــا چ ـــش م ـــان نق جه
ـــی  ـــط، مبتن ـــر رواب ـــی ب ـــرد، مبتن ـــود ک ـــی ش ـــی م ـــالمی ارزیاب ـــالب اس از انق
ـــاد  ـــردن اقتص ـــد ک ـــت من ـــر قابلی ـــی ب ـــران، مبتن ـــاد ای ـــدن اقتص ـــزرگ ش ـــر ب ب
ـــت  ـــاس ظرفی ـــر اس ـــاد ب ـــن اقتص ـــی از ای ـــه بخش ـــوده؟ چ ـــه ب ـــران، چگون ای

ــت  ــی سیاس ــت »بررس ــن نشس ــی از اولی گزارش
هــای اتحادیــه اروپــا« بــا تاکید بــر مناســبات ایران 
و اتحادیــه اروپــا   و سیاســت داخلــی اتحادیــه اروپا

ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــا« ب ـــه اروپ ـــای اتحادی ـــت ه ـــی سیاس ـــت »بررس ـــن نشس اولی
مناســـبات ایـــران و اتحادیـــه اروپـــا و سیاســـت داخلـــی اتحادیـــه اروپـــا روز 
ـــد. ـــزار گردی ـــان برگ ـــات جه یکشـــنبه ســـوم خـــرداد 1394 در دانشـــکده مطالع

در ایـــن نشســـت مناســـبات ایـــران و اتحادیـــه اروپـــا و سیاســـت داخلـــی 
ایـــن اتحادیـــه بـــا حضـــور صاحـــب نظـــران: آقایـــان دکتـــر ساســـان 
ـــر  ـــی اصغ ـــر عل ـــدزاده، دکت ـــروز مجته ـــر پی ـــی، دکت ـــاه ویس ش
ســـلطانیه، دکتـــر مهـــدی مطهرنیـــا، دکتـــر ســـعید خالـــوزاده، 
ـــی  ـــث و بررس ـــورد بح ـــی م ـــین طالب ـــافع و حس ـــهبیز ش ـــر میرش دکت

قـــرار گرفـــت.

ــای  ــداف فعالیتهـ ــی و اهـ ــس از معرفـ ــاه ویســـی پـ ــان شـ دکتـــر ساسـ
موسســـه اندیشـــه و تدبیـــر انقـــالب اســـالمی ، بـــه بررســـی فرصـــت هـــای 
اقتصـــادی در روابـــط ایـــران و اروپـــا پرداختنـــد و بـــا توصیـــف راهبردهـــا و 
ـــریح  ـــط را تش ـــن رواب ـــود در ای ـــای موج ـــت ه ـــف، ظرفی ـــاط ضع ـــمردن نق برش

ـــد.  کردن
در ادامه سخنان آقای دکتر شاه ویسی تقدیم می گردد:

ـــه و  ـــی اندیش ـــه فرهنگ ـــدم ، موسس ـــر مق ـــرض خی ـــالم و ع ـــا س ـــدا، ب ـــام خ  بن
ـــام معظـــم  ـــات مق ـــه مطالب ـــرد پاســـخگویی ب ـــا رویک ـــالب اســـالمی ب ـــر انق تدبی
ـــان را  ـــای دوره زم ـــت ه ـــا و ظرفی ـــرورت ه ـــت. ض ـــه اس ـــکل گرفت ـــری ش رهب
ـــه در  ـــی چ ـــای داخل ـــت ه ـــوزه سیاس ـــه در ح ـــد چ ـــرار میده ـــی ق ـــورد ارزیاب م
ـــد ظرفیـــت هـــای موجـــود را  حـــوزه سیاســـت هـــای خارجـــی و ســـعی مـــی کن
بـــه نقـــد بکشـــد و قابلیـــت هـــا را برجســـته و از آن یـــک خروجـــی بخصـــوص در 
جامعـــه نخبگانـــی برقـــرار ســـازد. یکـــی از مهمتریـــن مولفـــه هایـــی کـــه بعـــد از 
ـــی  ـــرد گفتمان ـــد رویک ـــه وجـــود آم ـــم ب ـــت یازده ـــم و در دول ـــت ده ـــر دول تغیی
ـــم از  ـــتدعا کردی ـــتا اس ـــن راس ـــه در همی ـــود ک ـــو ب ـــی گفتگ ـــوزه دیپلماس در ح
ـــا  ـــتاری ب ـــک نوش ـــه ی ـــوزاده ک ـــر خال ـــای دکت ـــاب آق ـــز جن ـــتاد عزی محضـــر اس
ـــت  ـــوزه امنی ـــک، ح ـــوزه ژئوپلتی ـــا در ح ـــران و اروپ ـــط ای ـــوع واکاوی رواب موض
ـــی  ـــا ارتباط ـــا ب ـــد. و نهایت ـــه نماین ـــت ارائ ـــی اس ـــات مل ـــوزه مطالب ـــی و ح مل
ـــتدعا  ـــد اس ـــرار ش ـــی برق ـــن ایران ـــان و انجم ـــات جه ـــکده مطالع ـــا دانش ـــه ب ک
ـــا  ـــد ب ـــر در آوردن ـــه رشـــته تحری ـــد ب ـــی  را کـــه اســـتاد ارجمن ـــم کـــه کتاب کردی
ـــی  ـــالح معرف ـــه اصط ـــالمی ب ـــالب اس ـــر انق ـــه و تدبی ـــه اندیش ـــت موسس حمای
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بـر اسـاس یکـی از روشـهای آینـده پژوهانـه می شـود خیلـی راحـت گفت که 
مـا خواهیـم توانسـت تغییراتی را که در 35 سـال گذشـته اتفاق افتـاده و اندازه 
اقتصـاد ایـران را چیـزی حـدود 7 برابـر کرده اسـت، حتما خواهیم توانسـت در 
35 سـال آینـده ایـن ظرفیـت را بوجـود بیاوریـم. اما بعضـی از آمار و شـاخص 
هـای اقتصـادی ایـن اطمینـان را بـه مـا نمـی دهد نـه به ما نـه به کشـورهای 
پیشـرو اقتصـادی کـه به عنـوان کشـورهای جهان اول قلمـداد می شـوند. باید 
یکسـری از تغییـرات را در رفتارهـای جدیـد نظـام اقتصـاد بیـن الملـل بوجود 
بیاوریـم. اگـر توانسـتیم آن رفتارسـازی هـا را بـرای خودمـان نهادینـه کنیم و 
مبتنـی بـر رفتارسـازی هـای جدیـد گفتمـان هـا و دیالـوگ هایـی از جنـس 
جدیـد را برقـرار کنیـم بـه نظر می رسـد کـه آن وقت مـا خواهیم توانسـت در 
رنگهـای بیـن المللـی نقـش آفرینـی های جدیـدی را با اسـتناد بـه اقتصادمان 
داشـته باشـیم. درسـت اسـت کـه مـا هرجـا صحبت مـی کنیـم اولیـن فرصت 
و قابلیـت مـا ایـن اسـت کـه مـا بـه عنـوان یـک کشـور نفتـی – گازی حداقل 
بـاری یکصـد سـال آینـده از سـلطه انـرژی خودمـان اسـتفاده کنیـم. امـا اگـر 
قـرار شـد قیمـت نفـت بـه نصـف کاهـش پیـدا کنـد اگـر قـرار شـد بـه خاطر 
یـک دوران رکـود نسـبت مصـرف جهانـی کاهـش پیـدا کنـد و بـا توجـه بـه 
وابسـتگی کـه مـا بـه درآمدهای ارضـی داریـم به خاطر شـوک هـای اقتصادی 
ارزش ان ارضـی کـه مـا حاصـل میکنیـم کاهش یابـد آن وقت ما کجـای دوره 
ایـن اقتصـاد جهـان مـی توانیم نقـش آفرین باشـیم به نظر می رسـد بایسـتی 
یـک بازنگـری در دیدگاههـا و برنامـه ریـزی هایمـان صـورت پذیـرد. مثـال اگر 
امـروز برنامـه ریزی میکنیم برای برنامه ششـم پیشـرفت کشـور ضروری اسـت 
یـک نـگاه منطقی تـری به جهـان اقتصادی داشـته باشـیم قرار نیسـت ما وارد 
کننـده نظـام سـرمایه داری باشـیم اما قرار اسـت با نظـام سـرمایه داری اگر در 
حـوزه امنیـت ملـی اگر در حوزه سیاسـت خارجـه وارد گفتگوی بردبرد بشـویم 

ضـروری اسـت که ایـن قابلیـت را پیـدا کنیم. 
در حـوزه اقتصـاد بیـن الملـل هـم وارد گفتگوهـای بـرد برد بشـویم امـروز این 
فضـا وجـود نـدارد و بـه نظر می رسـد تا زمانـی که مـا رویکردهامان بر اسـاس 
بسـته بـودن دیوارهـای اقتصادیمـان باشـد اینکه اگر تـراز بازرگانیمـان کاهش 
پیـدا کـرد یـا افزایش پیدا کـرد کمی تـراز صادرات غیـر نفتیمـان افزایش پیدا 
کـرد فکـر کنیم که فتـح الفتوح کردیم مـا اینجوری به ظرفیتهـای اقتصادیمان 
دسـت پیـدا نکردیـم .آخرین گزارشـی که خـود کشـورهای اتحادیه اروپـا ارائه 
مـی کننـد تمامی کشـورها دارای بدهـی ملی در انـدازه 70 درصد نرخ جی دی 
پـی اسـت. مـا چقـدر نـرخ بدهی ملـی داریم؟ نسـبتش با جـی دی پـی ما چه 
مقـدار اسـت و اگـر مـا نتوانسـتیم از ظرفیـت اعتمـاد برانگیز در فضـای اقتصاد 

ـــده؟ ـــف ش ـــان تعری ـــف جه ـــورهای مخت ـــا کش ـــرد ب ـــرد ب ـــای ب ه
ـــف  ـــدی رو تعری ـــای جدی ـــی رویکرده ـــاد جهان ـــه اقتص ـــد هرچ ـــتحضار داری اس
مـــی کنـــد گفتمـــان هـــا بـــه مـــدد قابلیـــت هـــای اقتصـــادی مـــی آینـــد. 
ـــود را از  ـــهم خ ـــد س ـــدا کنن ـــت پی ـــروز فرص ـــر ام ـــادی اگ ـــای اقتص نوپدیده
ـــان  ـــر گفتم ـــی ب ـــش اول آن مبتن ـــد. بخ ـــی دهن ـــا م ـــل ارتق ـــن المل ـــاد بی اقتص
ـــا  ـــر شناســـایی واقعـــی از ظرفیـــت هـــا و نهایت هـــا اســـت. بخـــش دوم مبتنـــی ب
ـــب  ـــور رقی ـــه کش ـــورها از جمل ـــایر کش ـــای س ـــت ه ـــی از ظرفی ـــتفاده منطق اس

ـــت.  اس
بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه تحـــوالت جدیـــد بـــه خصـــوص از ســـال 2008 
ـــان  ـــای جه ـــرای اقتصاده ـــد ب ـــی جدی ـــره جهان ـــه ذخی ـــان داده ک ـــد نش ـــه بع ب
ـــعی  ـــون س ـــای هژم ـــدرت ه ـــه ق ـــر از اینک ـــرف نظ ـــت. ص ـــده اس ـــف ش تعری
ـــته  ـــوالت داش ـــر و تح ـــن تغیی ـــا ای ـــرم را ب ـــو ن ـــه ول ـــک مقابل ـــد ی ـــی کنن م
ـــان  ـــی ترکم ـــای دین ـــاب آق ـــی جن ـــت گرام ـــاس دوس ـــن اس ـــر همی ـــند. ب باش
یـــک چهارچـــوب نظـــری را پیشـــنهاد کردنـــد کـــه قالـــب هایـــی را بـــرای 
چالـــش انـــدازی آینـــده پژوهانـــه در رفتارســـازی هـــای جدیـــد در نظـــام 
ـــه چـــه بســـا  ـــا ک ـــن آنه ـــی باشـــد. یکـــی از مهمتری ـــل دارا م ـــن المل اقتصـــاد بی
ـــش  ـــن چرخ ـــم. ای ـــی بینی ـــار آن را م ـــری آث ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق در فرمایش
ـــت  ـــه اس ـــا آن مواجه ـــان ب ـــاد جه ـــروز اقتص ـــه ام ـــتند ک ـــی هس ـــا و گلوگاهای ه
یـــک ســـری از ســـهم خواهـــی هـــا و ظرفیـــت هـــای جدیـــد و یکســـری از 
ـــان دارد  ـــش و جایگاهش ـــا نق ـــه تقریب ـــروز را دارد ک ـــزرگ دی ـــای ب ـــه ه تکان
ـــی  ـــت های ـــدد ظرفی ـــه م ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــود. جمه ـــی ش ـــگ م کمرن
ـــدرت  ـــا ق ـــه ب ـــی رو در مواج ـــه قابلیت ـــروز چ ـــا ام ـــت ه ـــود دارد و فرص ـــه وج ک

ـــا دارد. ـــه اروپ ـــای اتحادی ـــت ه ـــخصا سیاس ـــا و مش ـــزرگ اروپ ـــادی ب اقتص
ـــه  ـــاور میان ـــه خ ـــادی منطق ـــای اقتص ـــا از رخداده ـــی اروپ ـــش بین ـــروز پی  ام
و نقـــش یـــک لیبـــروی بـــزرگ  در ایـــن منطقـــه بـــه عنـــوان جمهـــوری 
ـــران چـــه مقـــدار  ـــران را چـــه مـــی پنـــدارد؟ و جمهـــوری اســـالمی ای اســـالمی ای
ـــک  ـــرو و ی ـــوان لیب ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــا و نقش ـــت ه ـــن فرص ـــرده از ای ـــعی ک س
ـــی  ـــدرت را واقع ـــن ق ـــدار توانســـته ای ـــه مق ـــرده، چ ـــدا ک ـــه ای پی ـــدرت منطق ق
ـــدی را در  ـــای جدی ـــدرت بازیه ـــن ق ـــا ای ـــد ب ـــی توان ـــدار م ـــه مق ـــد؟ و چ کن
ـــه  ـــهایی ک ـــر در گزارش ـــه اگ ـــا اینک ـــد؟ و نهایت ـــرار کن ـــه برق ـــه و فرامنطق منطق
ـــده  ـــرح ش ـــا مط ـــه اروپ ـــارس 2015 در اتحادی ـــرای م ـــت ب ـــود گف ـــاید میش ش
اســـت، یکســـری از نقائـــص در دفـــرم اقتصـــادی اتحادیـــه اروپـــا مشـــاهده 
ـــی  ـــه های ـــر از تکان ـــرف نظ ـــا ص ـــت؟ ای ـــا هس ـــا کج ـــش م ـــم، نق ـــی کینی م
ـــی  ـــا ط ـــه م ـــزاری ک ـــود دارد دوران گ ـــور وج ـــادی کش ـــت اقتص ـــه در وضعی ک
مـــی کنیـــم، مثـــال براســـاس سیاســـت هـــای اصـــل 44 ، یـــا بـــر اســـاس 
ـــت  ـــه دول ـــی ک ـــش آفرین ـــاس نق ـــا براس ـــی ،ی ـــاد مقاومت ـــای اقتص ـــت ه سیاس
ـــتیم  ـــه توانس ـــا چگون ـــد، م ـــر بیای ـــده آن ب ـــد از عه ـــی کن ـــعی م ـــم س یازده
ـــه  ـــت ک ـــواالت اس ـــری از س ـــا یکس ـــن ه ـــم؟ ای ـــدا کنی ـــان را پی ـــش خودم نق
ـــا  ـــادی م ـــای اقتص ـــه قابلیته ـــن ک ـــه ای ـــردد ب ـــی گ ـــر م ـــن آن ب ـــاید مهمتری ش
ـــت  ـــم داش ـــان خواهی ـــده خودم ـــرکا ی آین ـــه از ش ـــادی ک ـــارات اقتص و انتظ
ـــی  ـــا یک ـــت ه ـــا را دول ـــش ه ـــی نق ـــرح و خیل ـــواالت مط ـــی س ـــت؟ خیل چیس
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــد، ام ـــی کنن ـــول م ـــان قب ـــرای خودش ـــری ب ـــد از دیگ بع
ـــم  ـــی ه ـــزرگ جهان ـــای ب ـــت قدرته ـــتی خواس ـــا بایس ـــی جاه ـــد در بعض رس
ـــا  ـــود. م ـــوش داده ش ـــه آن گ ـــد ب ـــل بای ـــرد.  حداق ـــرار بگی ـــی ق ـــورد ارزیاب م
ـــد  ـــرق نمـــی کن ـــای اقتصـــادی را ف ـــم و قدرته ـــم گوشـــمان را ببندی نمـــی توانی
ـــزرگ اقتصـــادی را  ـــد و ایـــن ظرفیـــت ب ـــا دیـــروز قـــدرت نبودن قدرتهایـــی کـــه ت
ـــر اقتصـــاد  ـــت پذی ـــد نشـــنویم و در فضـــای رقاب ـــدا کردن ـــد پی ـــوان نوپدی ـــه عن ب
ـــان را  ـــهم خودم ـــم س ـــه بخواهی ـــیم ک ـــت برس ـــن ممارس ـــه ای ـــم ب ـــزاره بروی ه
ـــی  ـــه حـــدود ســـهم واقع ـــال ب ـــی مث ـــم درصـــد اقتصـــاد جهان ـــال از حـــدود نی مث
ـــا  ـــر م ـــا اگ ـــود؟ آی ـــی ش ـــع م ـــا واق ـــانیم آی ـــی برس ـــاد جهان ـــد اقتص 1/1 درص
ـــا را  ـــای آنه ـــت ه ـــیم ظرفی ـــته باش ـــا نداش ـــی از رقب ـــق و واقع ـــناخت دقی ش
ندانیـــم، قابلیـــت هـــای خودمـــان را ندانیـــم، مـــی توانیـــم ایـــن فرصـــت را 

ـــرا ؟  ـــم؟ چ ـــود بیاوری بوج
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بیـن الملـل ایـن فرصـت را بوجـود بیاوریـم کـه انـدازه اقتصادیمـان را واقعـی 
کنیـم تـا ثریـا مـی رود دیـوار کـج. پـی پـی ما یـا قـدرت خریـد مـا از خانواده 
تـا بسـتر ملـی مـا همیشـه کاهـش دارد و لذا نـگاه می کنیـم بهترین بسـتر را 
بوجـود بیاوریـم بـرای سـرمایه گـذاری هـای خارجی بـا پایین تریـن قیمت اما 
وقتـی کـه خودمـان می خواهیم در مهندسـی تنازلـی رفاه و آرامش و سـکنای 
اقتصـادی قـرار بگیریم همیشـه با یـک بیماری به عنـوان تورم مواجه هسـتیم. 
بـه نظـر مـی رسـد بایـد یـک گفتمـان جدیـد اقتصـادی را قالـب کـرد بعـد از 
ظرفیـت هایـی که حـاال فعال امروز در حوزه هسـته ای وجـود دارد و نهایتا یک 
دفرمـه بـرد بـرد را برقـرار کنیـم. امروز نه کسـی از ما مـی برد و نه ما از کسـی 
میتوانیـم ببریـم ایـن به نفع کسـی نیسـت. قرارم نیسـت مـا از کسـی ببازیم و 
کسـی یکطرفـه بیایـد از مـا ببـرد. متاسـفانه باید بگوئیـم بعضی از کشـورهایی 
کـه امنیتشـان بـه هوشـیاری و قـدرت امنیتـی جمهـوری اسـالمی ایـران در 
منطقـه خاورمیانـه هسـت عمومـاً بـه خاطر منافـع خودشـان به راحتـی منافع 
ملـی مـا را زیـر پا مـی گذارند. ضـرورت دارد که با یـک گفتمان جدیـد قابلیت 

هـای جدیـدی از جنـس بـرد بـرد در حوزه اقتصـادی برقـرار کنیم. 
آخرین گزارشـی که کمیسـیون نظارت بر روابط اقتصادی کمیسـیونر اقتصادی 
اروپـا اعـالم کـرده کـه این گزارش در بیسـت و هشـت حوزه تهیه شـده اسـت. 
چالشـهای اقتصـادی که بخشـی از آن بـا گفتگو و بوجود آوردن شـرکای جدید 
اقتصـادی بـرای اتحادیـه اروپا اسـت و به بخصوص سـطح انتظارشـان این بوده 
کـه شراکتشـان را از منطقه خاورمیانه و مشـخصا از حوزه خلیـج فارس انتخاب 
کننـد. بـه نظـر می رسـد که مـا در بردار مشـکالتی کـه اقتصـاد اروپا امـروز با 
آن مواجـه اسـت بـا توجـه به قابلیـت هایی کـه در حـوزه صـادرات تکنولوژی، 
اروپـا بـا آن مواجـه اسـت و ایـن قابلیـت را توانستندکشـورهای چیـن و هند از 
آن بهـره بگیرنـد. بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای دیرینـه ای کـه در روابط سـنتی 
اروپـا و ایـاالت متحـده و روابـط جدیـدی کـه ایـران امروز مـی تواند بـا اروپا و 
بعـد بـا ایـالت متحده امریـکا برقرار کنـد ما می توانیـم این فرصـت را خواهیم 
داشـت کـه بر اسـاس یـک گفتمان اقتصـادی ظرفیت هـای اقتصـادی خودمان 

را ارتقـاء بدهیم.

 
دومین سخنران این نشست، دکتر پیروز مجتهدزاده

بــا اشــاره بــه پیامدهــای پیــروزی حــزب محافظــه کار در انتخابــات پارلمــان 
ــن کشــور از  ــی ای ــه تشــریح جدای ــا ب ــه اروپ ــر اتحادی ــر آن ب ــس و تاثی انگلی
اتحادیــه اروپــا و تاثیــر آن در مناســبات منطقــه ای و بیــن المللــی پرداخــت.

 

دکتر علی اصغر سلطانیه، دیگر سخنران این نشست، 

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال موضوع خلع سالح را مورد بحث و بررسی قرار 
داد. او استقرار سالح های اتمی در برخی کشورهای اروپایی را با موضع خلع 

سالح اتحادیه اروپا در تضاد دانست با این باور که کشورهای عضو این اتحادیه 
مجموعه همگن نیستند و در حوزه خلع سالح دیدگاه های متفاوت و گاه 

متقابلی دارند.

 

مهــدی  دکتــر  ســخنرانی  عنــوان  نامتعــادل  جنــگ  تئــوری 
ــود کــه طــی آن جایــگاه اســالم هراســی و ایــران هراســی در  مطهرنیــا ب
ــه بحــث و بررســی گذاشــت. ــران را ب ــه ای ــا علی ســپهر کنــش سیاســی اروپ
دیگــر ســخنرانان ایــن نشســت دکتــر ســعید خالــوزاده و دکتــر 
ــران و  ــط ای ــه واکاوی رواب ــب ب ــه ترتی ــه ب ــد ک ــافع بودن ــهبیز ش میرش
ــد. ــا پرداختن ــه اروپ ــی در اتحادی ــای غیرقانون ــرت ه ــا و مهاج ــه اروپ اتحادی
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آقــای حســین طالبــی آخریــن ســخنران ایــن نشســت علمــی 
ــال  ــا در قب ــه اروپ ــرد اتحادی ــوع رویک ــر موض ــود را ب ــث خ ــه بح ــود ک ب
خاورمیانــه بــه ویــژه مســائل مربــوط بــه داعــش و یمــن متمرکــز کــرد. پایــان 
بخــش ایــن نشســت کــه بــا اســتقبال گســترده عالقــه منــدان و طوالنــی تــر 
از زمــان اعــالم شــده بــود، پرشــس هــای حاضــران و پاســخ هــای گاه متفــاوت 

ــود. ســخنرانان بــه یــک پرســش واحــد ب

 
نشســت بررســی مناســبات ایــران و اتحادیــه اروپا توســط دانشــکده مطالعــات جهان 
بــا همــکاری انجمــن مطالعــات جهــان و حمایت موسســه فرهنگــی اندیشــه و تدبیر 

انقــالب اســالمی برگزار شــد. 
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مکتـب دیپلماسـی در گفتمان انقالب
سیاسـت خارجـی همـواره از مناقشـه برانگیزترین حوزه هـای سیاسـت گذاری 
بـوده اسـت. مـروری بـر اصـول و شـاخص های جهت گیـری سیاسـت خارجی 
از نـگاه حضـرت امـام خمینـی )ره( و رهبـر معظـم انقـالب می توانـد مـا را با 

اندیشـه ژرف و عمـق نـگاه هـای ایشـان در این حوزه بیشـتر آشـنا سـازد.
نـگاه  از  خارجـی  سیاسـت  شـاخص های جهت گیـری  و  اصـول  بـر  مـروری 
حضـرت امـام خمینـی )ره( و رهبـر معظـم انقـالب می توانـد مـا را با اندیشـه 
هـای ژرف و عمـق نـگاه های ایشـان در این حوزه بیشـتر آشـنا مـی کند. در 
آسـتانه انتخابـات ریاسـت جمهـوری برنامـه هـای کاندید هـای در این عرصه 
قابـل اهمیـت اسـت و مـروری بـر برنامـه هـای ایـن افـراد در ایـن عرصـه و 
نزدیکـی راهبردهـای آنهـا بـه اصـول و گفتمـان انقالب اسـالمی مـی تواند ما 

را در انتخـاب اصلـح یـاری کند.
امـام خمینـی )ره( بنیانگـذار نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران بر اسـاس دین 
و شـریعت اسـالم، بسـیاری از اصـول و مبانـی حاکـم بـر سیاسـت خارجـی و 

روابـط ایـران را بنیـان نهادند.
آزادی،  »اسـتقالل،  اسـتراتژیک  شـعار  دو  اسـالمی،  انقـالب  بحبوحـه  در 
جمهـوری اسـالمی« و »نـه شـرقی، نه غربـی، جمهوری اسـالمی« بـا الهام از 
انگاره هـا و نظریـات امـام خمینی)ره( و بر اسـاس دین مبین اسـالم، بسـیاری 
از اصـول و مبانـی حاکـم بـر سیاسـت خارجی و روابـط ایران را بنیـان نهادند.
در واقـع آنچـه در میـان اصـول، مبانـی و اهداف گفته شـده از دیدگاه ایشـان 
بـارز بـود و شـاکله سیاسـت خارجـی ایران را ترسـیم می کـرد، عبـارت بود از 
»اسـتقالل، صـدور انقـالب، اتحـاد امـت اسـالمی، احتـرام بـه حقـوق متقابل، 
نفـی ظلـم، اصـل نفی سـبیل، روابط حسـنه و مسـالمت آمیز با دیگـران، دفاع 
از کیان اسـالم و مسـلمین، سیاسـت نه شـرقی، نه غربی، گسـترش روابط بنا 
بـر مبانی اسـالمی و انسـانی و کمـک به نهضت هـای آزادی بخـش.« همچنین 
در زمینـه اصـول سیاسـت خارجـی تـالش شـد تـا تقـدم و تاخـر اصـول نیـز 

رعایت شـود.
مـورد  در  را  )ره(  امـام  مبانـی  عقـل،  و  اخالقـی  ارزشـی های  ایـن  بـر  بنـا 
سیاسـت خارجـی شـکل می دهند؛امـام خمینی )ره( بـا تاکید بر 
انسـانی و اخالقـی بودن محتـوای انقـالب می فرماید: 
محتـوای این انقالب، اسـالم و اخالق اسـالمی و اخالق 
انسـانی و تربیت انسـان ها بـر موازین انسـانیت بوده 

. ست ا
نیز  را  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  اهداف  روند،  این  واقع  در 
ترسیم می کند که به ایجاد یک جامعه اسالمی بر اساس اسالم ناب محمدی، 
از  دفاع  و  مسلمانان  از  دفاع  آمریکا،  ویژه  به  غرب  و  اسرائیل  با  تعارض 
ایشان در جای دیگری  ... منجر می شود.  و  آزادی بخش  نهضت های 
می فرمایند: معنا ندارد که دولت اسالمی ایران با دولتی 
ندارد،  بشریت  اخالق  به  و  اسالم  به  اعتقادی  هیچ  که 

سر میز اصالح بنشیند.
اما اگر بخواهیم به صورت مدون، اصول سیاست خارجی را از نگاه امام خمینی 

)ره( بدانیم می توانیم این اصول را در سرفصل های ذیل خالصه کنیم.

1. صـدور انقـالب: امـام )ره( دربـاره صـدور انقـالب می فرماینـد: مـا بایـد 
بـا شـدت هـر چـه بیشـتر انقالب خـود را بـه جهـان صـادر کنیم و ایـن طرز 
فکـر را کـه قـادر بـه صـدور انقـالب نیسـتیم، کنـار بگذاریـم زیرا اسـالم بین 

کشـورهای اسـالمی تمایـز قائـل نیسـت. مـا حامـی تمـام محرومان هسـتیم. 
همـه ابرقدرت هـا و همـه قدرت هـا بـرای از بیـن بـردن مـا برخاسـته اند. اگـر 

مـا در محیـط محـدودی باقـی بمانیـم، قطعـا بـا شکسـت روبه رو می شـویم.
از  سوءاسـتفاده  از  جلوگیـری  بـرای  ایشـان  البتـه 
معنـای صـدور انقـالب و برداشـت های منفـی از آن 
یـادآور می شـوند کـه: اینکـه می گوییم بایـد انقالب 
مـا بـه همـه جا صـادر شـود، ایـن معنـی غلـط را از 
آن برداشـت نکننـد که مـا می خواهیم کشورگشـایی 
کنیـم. همه کشـورها باید در محل خودشـان باشـند. 
مـا می خواهیـم ایـن چیزی کـه در ایـران واقع شـد و خودشـان از ابرقدرت ها 
فاصلـه گرفتنـد، دسـت آنهـا را از مخـازن کوتـاه کردنـد، این در همـه ملت ها 
و در همـه دولت هـا بشـود. معنـی صـدور انقـالب ایـن اسـت که همـه ملت ها 
و همـه دولت هـا بیـدار شـوند و خودشـان را از ایـن گرفتاری کـه دارند نجات 

. هند بد

2. نفـی سـبیل: از دیگـر اصـول سیاسـت خارجی امام خمینـی )ره(، نفی 
سـلطه گری و سـلطه  پذیری اسـت و در ایـن ارتبـاط فرموده اند: مـا منطقمان، 
منطـق اسـالم، ایـن اسـت کـه سـلطه نبایـد از غیر بر شـما باشـد. نباید شـما 

تحـت سـلطه غیـر برویـد. ما هـم می خواهیـم نرویم زیر سـلطه.

سیاسـت  برنامـه  ایشـان  مسـلمانان:  و  اسـالم  کیـان  از  دفـاع   .3
خارجـی ایـران را برنامـه اسـالم ذکـر می کننـد و می فرماینـد: مـا بـرای دفاع 
از اسـالم و ممالـک اسـالمی و اسـتقالل ممالـک اسـالمی در هـر حـال مهیـا 

هسـتیم.ما دفـاع از همـه مسـلمین را الزم می دانیـم.

4. احتـرام متقابـل و عـدم دخالـت در امـور یکدیگـر: امام )ره( 
در ایـن مـورد قائـل بـه ایـن اسـت مـا همه تابـع اسـالم و دلسـوز برای بشـر 
هسـتیم. حضـرت امـام )ره( در مـوارد متعـدد بـه ایـن مسـاله یعنـی روابـط 
حسـنه و متقابـل در سیاسـت خارجـی اشـاره کرده انـد. وقتی خبرنـگار مجله 
آمریکایـی تایـم از ایشـان می پرسـد »در جمهـوری اسـالمی بـه طـور کلـی 
سیاسـت خارجـی شـما چگونـه خواهـد بـود؟«، امـام )ره( پاسـخ می دهنـد: 
جمهـوری اسـالمی مـا بـا تمـام ممالـک روابـط حسـنه دارد و بـه احتـرام 
متقابـل، قائـل اسـت؛ در صورتـی که آنها هـم به احتـرام متقابل قائل باشـند.

5. نفـی ظلـم و حمایـت از مظلـوم: امـام خمینـی )ره( بـا اسـتناد 
بـه سـیره انبیـاء، ملت اسـالم را پیـرو مکتبی می دانسـت که برنامـه آن در دو 
کلمـه »نه سـتم کنیـد، نه مورد سـتم قرار گیریـد؛ ال تَظلمـون و ال تُظلمون« 

می شـود. خالصه 

6. نـه شـرقی ـ نـه غربـی: ایـن اصـل در واقع یکی از شـعارهای اساسـی 
مـردم در دوران انقـالب و برگرفتـه از سـخنان امـام خمینـی )ره( بـود که در 
مـوارد متعـددی بـه ایـن مسـئله اشـاره کرده انـد: ملـت ایـران بـدون اتـکا به 
غـرب و شـرق می خواهـد روی پـای خـود بایسـتد و بـر سـرمایه های مذهبی 

و ملـی خود اسـتوار باشـد.
7ـ کمـک بـه نهضت هـای آزادی بخـش: از دیـدگاه امـام خمینـی )ره( بـرای 
رهایـی مسـتضعفان از شـر فسـاد و برخـورداری از یـک زندگـی شـرافتمندانه 
انسـانی، باید مسـتضعفان دسـت در دسـت یکدیگـر داده و قدرت مسـتکبران 
را محـدود کننـد و در این راه سیاسـت ایران بر حمایت از آنهاسـت: جمهوری 
اسـالمی ایـران هـم در کنار شـما و هم در کنـار همه مسـلمانان، بلکه در کنار 

همـه مسـتضعفان جهـان خواهد بود.
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اهداف  باشد:  دیپلمات ها  ذهن  در  باید  که  اصلی  نکته ای   
راهبردی و قواره کلی سیاست خارجی امروز ما با ساعت 
اول انقالب هیچ تفاوتی نکرده؛ این، آن نکته اساسی و اصلی است که 

در ذهن همه کارگزاران سیاست خارجی ما بایستی وجود داشته باشد.

دیپلماسی یک جنگ است: دیپلماسی یک جنگ است. در 
کرد،  اگر کسی غفلت  و دعوا هست؛  و خورد  زد  جنگ، 
کتک می خورد. ما هیچ خالف انتظارمان نبود که در یک ماجرای جنگ 

دیپلماسی، به خاطر غفلت خودمان ضربه ای بخوریم.

قابل  دوستان  اسالمی  جمهوری  چنانچه  اگر  امروز  ایران:  برای  دوستیابی 
اطمینانی پیدا نکند در دنیای سیاست قطعا سیاستمداران دنیا با ضربات سخت 
سیاسی جمهوری اسالمی را زیر فشار قرار خواهند داد و او را خواهند شکست، در 
این شکی نیست و هیچ چیزی نمی تواند مانع بشود، ما مجبوریم که این را داشته 

باشیم. 

ما  برای  اساسی  از کارهای  یکی  مجموعه سازی در سیاست خارجی: 
مجموعه سازی است. کار سختی هم هست؛ لیکن بسیار کار موفقی است. ایجاد 
مجموعه  یک  که  ـ  اکو  قبیل  از  گوناگون؛  بهانه های  به  متناسب  های  مجموعه 

اقتصادی استـ  و از این قبیل چندتای دیگر هم به وجود آمده بود. 

آسیب پذیری در صورت عدم تعمیق جبهه سیاسی در جهان 
اسالم و منطقه: ما با ارتباط با کشورهای این منطقه، منطقه عربی و اسالمی 
خودمان را در مقابل ضربات جهانی مصونیت می توانیم ببخشیم. اگر فکر کنیم 
ما یک دو سال دیگر، پنج سال دیگر، پانزده سال دیگر، به 
وضعی خواهیم رسید که دیگر علیه ما توطئه ای در دنیا 
نخواهد شد و استکبار جهانی علیه چیزی به نام انقالب 
اسالمی با همان هویت در حقیقت انقالبی معارضه نخواهد 

داشت این حرف تصور ساده لوحانه ای است. 

استفاده از ظرفیت های جهان اسالم: یکی از راهکارهای استفاده ظرفیت 
باالی جهان اسالم، این است که ما دنیای اسالم را به اتحاد ممکن اسالمی ـ همان 

مقدار که ممکن استـ  دعوت کنیم. 
نقش آفرینی برای اسالم: نقش اسالم را در دنیا هر چه می توانید، پررنگتر کنید. 
بگردید با ابتکار، ببینید کجاها می توان برای اسالم نقش آفرینی کرد؛ نه فقط برای 

ایران اسالمی، بلکه برای اسالم. 

توجه به معنای بیداری اسالمی: بیداری اسالمی به معنی این نیست که 
همه ملت ها و همه آحادی که در این بیداری سهیم اند، به صورت منطقی و استداللی 
مبانی فکری یک نظام اسالمی را شناخته اند، بلکه به این معناست که احساس 

هویت اسالمی در میان توده های مسلمان، در همه جا، به وجود آمده است. 
ارتباط با کشورهای آفریقایی: از روابط اقتصادی برای کیفیت دادن به روابط سیاسی 

باید استفاده بشود. 

اصول سیاست خارجی از نگاه رهبر معظم انقالب
 

کارداران  و  سفرا  جمع  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از  برگرفته  زیر  مطالب 
با راهبردها و اصول  از کشور است که ما را  ایران در خارج  جمهوری اسالمی 

سیاست خارجی ایشان بیش از پیش آشنا می سازد.

با اسرائیل هرگز معامله نمی کنیم : شاخصه عمده این است که ما 
الگوهای تحمیلی دنیا ـ که باید گفت الگوهای تحمیلی غرب ـ را در مورد نظام 
سیاسی، در مورد نوع ارتباطات دیپلماییک، در مورد نوع تعامل با مسائل جاری 
عالم حاضر نشدیم قبول کنیم. چند تا شاخص اصلی دارد: مسأله ی اسرائیل 

است؛ مسأله ملتها و بعضی نهضتهاست؛ خوِد مسأله آمریکاست.

خط امام )ره( در سیاست خارجی: خط امام )ره( در سیاست خارجی 
ما عبارت است از روابط سالم و منطقی به خصوص با کشورهای مسلمان، به 

خصوص با کشورهای جهان سوم، به خصوص با کشورهای همسایه. 

در  است.  مهم  بسیار  عمل  سرعت  جهان:  مسائل  در  عمل  سرعت 
توقف،  باشد.  با سرعت عمل  باید  مسائل جهانی هر تصمیمی گرفته می شود، 

تردید و درنگ بی دلیل به هیچ وجه جایز نیست. 

اصل نه شرقی و نه غربی غیر قابل خدشه و تغییر است: بر 
اساس این اصل، سیاست ما تابع هیچ رکنی ـ نه شرق و نه غرب ـ نخواهد شد 
و این جزو اصول و مبانی ماست و هیچ شکی هم در این نیست و تغییرپذیر 
نیست. این، اصاًل سیاست نیست؛ بلکه مبنا و پایه نظام است و منافاتی هم با 

ارتباط ندارد.

نمی توانیم از مواضع نظام عدول کنیم: ما به عنوان یک نظام، 
فرق های عنصری و جوهری با تقریباً همه نظام های دنیا داریم که کاریش هم 
نمی شود کرد. ما نباید از حرفهای مان عدول کنیم در غیر این 
صورت آن زمان، جمهوری اسالمی فقط یک اسم خواهد 

بود. 

به  وابستگی  عدم  است:  انقالب  الغزل  بیت  غرب  و  شرق  نفی 
قدرت های بزرگ شرق و غرب. این انگیزه سیاسی و اعتقاد سیاسی در ما در این 
جا افتادگی سیاست خارجی ما مؤثر بوده، اگر این را ما از دست بدهیم خیلی 

چیزها را از دست خواهیم داد.
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آنچه باعث دشمنی با ما شده است:  همان چیزی که موجب دشمنیها 
با ماست، همان چیز موجب پیشرفت دیپلماسی ماست. یعنی همین روحیه اسالمی، 
تمسک اسالمی، توسل و تمسک به اصول اسالمی و طراحی یک راه و فرهنگ و 
تمدن نو برای بشریت که این کشور و این انقالب و این نظام، این کارها را انجام داده 

است، موجب دشمنیها با ماست. 

خط درست دیپلماسی: اگر ما برای جامعه انقالبی و اسالمی، به دیپلماسی 
انقالبی و اسالمی قائل هستیم، باید در درجه اول جهت گیری اسالمی حفظ شد و 
گستاخی و شجاعت در مقابل تهدیدهای دشمنان و قدرتهای بزرگ و نیز حاکمیت 
عقل و منطق بر تصمیم گیریها و حرکات، مورد توجه قرار بگیرد. این، خط درست 

دیپلماسی است.

معنای درست انقالبی گری در دیپلماسی: انقالبی گری به آن است که ما 
مواضع اسالمی و انقالبی را قاطعانه و بدون رودربایستی و مرعوب شدن و خام شدن 

درمقابل برخی از چهره های امیدبخش کاذب، حفظ کنیم. 

لزوم بیان صریح مواضع: مواضعتان را در عرصه های دیپلماسی، صراحتاً 
بگویید؛ البته در مکان و زمان مناسب. خجالت نکشید از این که بگویید »جمهوری 

اسالمی، یک نظام مترقی و پیشرفته است« که البته هم هست. 

عقل دیپلماسی: همیشه باید یک عقل دیپلماسی بر کارهای دیپلماسی ما 
حکومت کند. عقل دیپلماسی یعنی همان چیزی که بین این هدف و این مبارزه 

اصولی و ظرافت های دیپلماسی که نیاز ما را برآورده خواهد کرد، جمع می کند. 

ایران اسالمی؛ یکی از قویترین کشورها در دیپلماسی: ایران در 
صحنه دیپلماسی، امروز یکی از قویترین کشورهای دنیاست. چه قبول بکنند و چه 
نکنند، واقعیت قضیه این است. ایران کشوری است که این اقتدار و این توانایی و 
جوهر را در درون خودش دارد که در مقابل بزرگترین قدرت جهانـ  که کشورهای 
اروپایی حتی با احتیاط در مقابلش حرف می زنند ـ بایستد و صریحاً حرف های او 

را رد کند. 

بدترین نوع دیپلماسی: ابتکار عمل در مسأله ارتباطات خارجی، بسیار مهم 
است. این که کشوری با دیپلماسی منفعل منتظر باشد دیگران چه می گویند و چه 
می کنند و بر اساس آن و به مقتضای ضرورت و موقعیت تصمیم بگیرد، بدترین 
شکل دیپلماسی است؛ باید از این به شدت پرهیز کنیم مراقب باشیم این طور پیش 

نیاید. 

کیفیت مهم تر از کمیت: اگر چه کمیت در کار دیپلماسی 
مهم است ـ سفرهای زیاد، مالقاتهای زیاد، گفت وگوهای 
زیاد ـ اما کیفیت، اهمیتش بیشتر است. هر مالقات دیپلماسی، 
هر حرکت دیپلماسی، هر جوله دیپلماسی به کشورها، اینجا، آنجا، بایستی سنجیده، 
حساب شده و متکی بر پیش بینی های درست باشد تا بتواند اثر خودش را ببخشد؛ 
یعنی دیپلماسی کیفی. روابط با اروپا: روابط را با اروپا، هر چه می توانیم، به آن 

صورت و آن قیمتی که برایمان می ارزدـ  نه به هر قیمتی تعمیق کنیم. 

که یک  این  امروز  دلیل تاثیرگذاری جمهوری اسالمی در جهان: 
دولت، صریح و آشکار و بدون هیچ مالحظه ای اعالن کندـ  و همه بدانند این اعالن 

درست استـ  که برای ارتباطاتش، برای قبول فالن صلح منطقه ای، برای قبول فالن 
قرار بین المللی نادرست به نظر او، هیچ فشاری را قبول نمی کند، غیر از شما کسی 

نیست. این در دنیا احترام برانگیز است؛ این نکته خیلی مهمی است. 

استقرار مخالفت با سلطه پذیری در سطوح دولت ها و ملت ها: 
ما با نظام اربابـ  رعیتی در سطح جهان مخالفیم؛ ما با نظام سلطه مخالفیم. اساس 
سیاست خارجی ما این است که ما این ایده مخالفت با سلطه گری و سلطه پذیری 
را، به عنوان یک ستون مستحکم، در فضای سیاست بین المللی در سطح دولت ها 

و ملت ها استقرار دهیم. 

میدان سیاست خارجی میدان تالش طلبی: نباید این طور باشد 
که اگر ما در مسأله ای یا در منطقه ای از خودمان ناتوانایی 
نشان دادیم و ناتوانی اثر نامطلوبی برای ما به وجودآورد، آن 
را به حساب تفکرات و آرمانها و اصول خودمان بگذاریم؛ نه، 

بلکه باید آن را به حساب ناتوانی خودمان بگذاریم. 

جدی گرفتن تهدیدات: تهدید را کامال جدی بگیرید؛ یعنی 
به هیچ وجه در محاسبات خودتان از جدیت تهدید پایین 
نیایید. منتها تهدید جدی، معنایش تهدید حتمی نیست؛ 

هیچ حتمیتی وجود ندارد اما در جدی بودنش تردید نباید کرد. 

اگر  دیپلماسی   با مهارت  به فرصت ها  تبدیل شدن تهدیدها 
مهارت دیپلماتیک به کار گرفته شود، بسیاری از تهدیدها می تواند به فرصت ها 

تبدیل گردد. 

گشایش و راحتی باید به بهایش بیرزد: یک دیپلماسی قوی و کامل و 
کارآمد و مسلط بر خود و غیر منفعل، دیپلماسی ای است که می نشیند محاسبه 
می کند؛ می گوید در مقابل این گشایش که برای من خواهد شد، 
من چه بهایی باید بپردازم؛ و آن گشایش را مشخص کند 

که چقدر گشایش است. 

ذلت و مرگ ملت در صورت پذیرش رابطه استکباری آمریکا: 
سیاست آنها بر این متکی است که نگذراند این کشور از لحاظ اقتصادی پیشرفت 

کند؛ البته تا آن جا که بتوانند. 

بنده معتقدم آن روزی که ایران بگوید خیلی خوب، آقای 
همان  آن  کنیم؛  برقرار  رابطه  شما  با  حاضریم  ما  آمریکا 
روزی است که آمریکا بگوید نه، متأسفانه نمی شود؛ شما 
بایستی این کارها را بکنید، این شرطها را عمل کنید تا 
ببینیم چه می شود. یعنی بعد از آن که شما یک بار خودتان 
را شکستید و رابطه را قبول کردید، آن وقت دست می 
گذارد پشت گردنتان، صورتتان را هم توی خاک می مالد، 
خوب نابودتان می کند، بعد رهایتان می سازد، رابطه هم 
برقرار نمی شود! در آن شرایط، رابطه برای هر ملتی که 
چنین رابطه ای را قبول کند، مرگ است. هیچ کس حق ندارد مرگ 
این ملت را، ذلت این ملت را قبول کند، هر که می خواهد باشد؛ من هم حق ندارم، 

مسؤولین دیگر هم حق ندارند، وزارت امور خارجه هم حق ندارد. 
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الزامات دیپلماسی موفق از نگاه رهبر انقالب

اهداف در همه ی سطوح باید دقیقًا مشخص باشد تا 
همه ی عناصر فعال در دیپلماسی در ستاد و صف، 

وظایف خود را به خوبی بدانند. 1393/05/22
تعیین دقیق و صریح هدفها

سازماندهی باید با نگاه به اهداف و با توجه به قابلیت ها 
انجام شود.1393/05/22

سازماندهی مناسب
با توجه به اهداف دیپلماسی

این ویژگی انسان را قادر می سازد اهداف و حرکات 
طرف های مقابل را در مذاکرات و تعامالت پیش بینی 
کند و حرکات خود را با توجه به آن ها، برنامه ریزی و 

عملیاتی سازد. 1393/05/22

هوش دیپلماتیک

 برخورداری از صالحیت های
دیپلماتیک

اگر مهارت دیپلماتیک به کار گرفته شود، بسیاری 
از تهدیدها می تواند به فرصتها تبدیل گردد. 

1393/05/22

مهارت دیپلماتیک

هرچه  بر پایبندی به  اصول  اسالمی و روشهای آن  بیشتر 
تأکید بورزید، موفقتر خواهید بود.  31/05/1368

 پایبندی  عمیق و
صادقانه

به آرمان ها و اهداف

ا هر چه در زمینه ی دیپلماسی تحرکمان بیشتر باشد، 
بهتر است... هر چه حجم و کیفیت این تحرکات را باال 

ببرید، بهتر است. 1385/06/06
تحرک باال

آن دولتی میتواند در پشت میز مذاکره ی دیپلماسی 
حرف خودش را سبز بکند و به مقصود و نتایج مورد نظر 

خودش دست پیدا بکند که مّتکی باشد به یک اقتدار 
درونی، تواناییهای درونی؛ حساب میبرند از یک چنین 

دولتی. 1392/08/12

اتکا به نیروی درون زا

دستگاه دیپلماسی هم میتواند روحیه ی بسیجی داشته 
باشد. اگر این شد، پیروزی حتمی و سریع خواهد شد. 

1390/07/22

برخورداری از روحیه بسیجی
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 الزامات دیپلماسی موفق از نگاه رهبر انقالب
 

  تعیین دقیق و صریح هدفها
تعیین دقیق و صریح هدف ها از شروط و لوازم یک دیپلماسی موفق است. برخی اهداف 
آرمان های بزرگ و ملی هستند، برخی راهبردی و منطقه ای به شمار می روند و بعضی 
دیگر مقطعی و موضعی هستند که این اهداف در همه ی سطوح باید دقیقاً مشخص 
باشد تا همه ی عناصر فعال در دیپلماسی در ستاد و صف، وظایف خود را به خوبی بدانند. 

سازماندهی مناسب با توجه به اهداف دیپلماسی
شرط دوم دیپلماسی موفق »سازماندهی مناسب« است. این سازماندهی باید با نگاه به 

اهداف و با توجه به قابلیت ها انجام شود. 

  برخورداری از صالحیت های دیپلماتیک
شرط دیگر یک دیپلماسی موفق برخورداری از عناصر با صالحیت است. »هوش و 
مهارت دیپلماتیک«، »انعطاف در جای الزم«، »نفوذ ناپذیری در مواقع ضروری«، و 

»پایبندی صادقانه و عمیق به اهداف« از عناصر »صالحیت های دیپلماتیک« است. 

برخورداری از صالحیت های دیپلماتیک

هوش دیپلماتیک
هوش دیپلماتیک انسان را قادر می سازد اهداف و حرکات طرف های مقابل را در 
مذاکرات و تعامالت پیش بینی کند و حرکات خود را با توجه به آن ها، برنامه ریزی 

و عملیاتی سازد.

 
برخورداری از صالحیت های دیپلماتیک

مهارت دیپلماتیک
معنای »مهارت دیپلماتیک« استفاده به موقع و به جا از انعطاف و اقتدار است. معنای دیگر 
این ویژگی نرمش قهرمانانه است که صلح امام حسن مجتبی علیه السالم پرشکوه ترین 
نمونه ی تاریخی آن به شمار می رود. نرمش قهرمانانه برخالف برخی تفاسیر، معنای 
واضحی دارد که نمونه ی آن در مسابقه ی کشتی نمایان است در این مسابقه که هدف 
آن شکست دادن حریف است اگر کسی قدرت داشته باشد اما انعطاف الزم را در جای 
خود به کار نگیرد قطعاً شکست می خورد اما اگر انعطاف و قدرت را به موقع مورد 

استفاده قرار دهد پشت حریف را به خاک می نشاند. 
بنده معتقد به همان چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد »نرمش قهرمانانه«؛ 
این  اما  ندارد،  بسیار خوب است؛ عیبی  بسیار الزم است،  نرمش در یک جاهایی 
کشتیگیری که دارد با حریف خودش کشتی میگیرد و یک جاهایی به دلیل فّنی 
نرمشی نشان میدهد، فراموش نکند که طرفش کیست؛ فراموش نکند که مشغول چه 
کاری است؛ این شرط اصلی است؛ بفهمند که دارند چه کار میکنند، بدانند که با چه 
کسی مواجهند، با چه کسی طرفند، آماج حمله ی طرف آنها کجای مسئله است؛ این 

را توّجه داشته باشند. 
اگر مهارت دیپلماتیک به کار گرفته شود، بسیاری از تهدیدها می تواند به فرصتها تبدیل 
گردد. نه فقط تهدید، تحّقق پیدا نکند، بلکه حتی همان چیزی که نقطه ی اساسی 
تهدید محسوب می شود، درست صد و هشتاد درجه عکس، به نقطه ی فرصت تبدیل 

شود.
  

برخورداری از صالحیت های دیپلماتیک
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پایبندی عمیق و صادقانه به آرمان ها و اهداف
اگر کسی بدون ایمان و باور عمیق به اهداف، در عرصه ی دیپلماسی فعال باشد قطعاً 
نمی تواند موفق شود.عرصه ی دیپلماسی مانند میدان جنگ است. واقعیت این است که 
میدان دیپلماسی عرصه ی پنجه انداختن است و اگر کسی بدون اعتقاد راسخ به هدف، 

به این کار اقدام کند یا در همان موقعیت و یا در نهایت شکست خواهد خورد. 
هرچه  بر پایبندی به  اصول  اسالمی و روشهای آن  بیشتر تأکید بورزید، موفقتر خواهید 
بود. موفقیت  امروز دیپلماسی ما که  دنیا، و حتی مخالفان  ما، بدان  اذعان  دارند، در 

درجه ی اول  مدیون  تقید و پایبندی شما دست اندرکاران  است . این  را حفظ کنید. 
حرکت ما در جبهه ی ظریِف خطیِر بسیار مؤثِر دیپلماسی باید حرکتی باشد با این دید 
و با این نگاه و با توجه به این آرمانها. این خطاست که ما خیال کنیم اگر به مبانی ارزشی 
خودمان پابند بمانیم، در عالم دیپلماسی عقب میمانیم؛ ابداً. در این دوره های مختلف، 
بوده اند کسانی در عرصه ی دولتی خودمان، در بخشهائی از دیپلماسی و غیر دیپلماسی 
و حّتی در بخشهائی از روحانیت خودمان، که در این مسائل تردید پیدا کردند که حاال 
پابندی های ارزشی ما چقدر اجازه میدهد که ما در زمینه ی دیپلماسی موفق باشیم. 
نه، ما تجربه کردیم، دیدیم هرچه پابندی ما بیشتر باشد، هیبت جمهوری اسالمی در 
چشم طرف مقابل بیشتر خواهد شد؛ احترام جمهوری اسالمی در نظر طرف مقابل 

بیشتر خواهد شد. 

تحرک باال
تحرک فراوان و بی وقفه شرط دیگر دیپلماسی موفق است. تحرک باال الزمه ی الینفک 

دیپلماسی است و باید مورد توجه جدی قرار داشته باشد. 
ما هر چه در زمینه ی دیپلماسی تحرکمان بیشتر باشد، بهتر است. این سفرهای 
خارجی، مالقاتهای خوب و گفتگوهای تلفنی، همه اش کارهای الزم امروز ماست؛ هر 

چه حجم و کیفیت اینها را باال ببرید، بهتر است. مسئله ی دیپلماسی مهم است. 

اتکا به نیروی درون زا
ما از تحّرک دیپلماسی هم حمایت میکنیم. وقتی میگوییم از درون بایستی کارها اصالح 
بشود، معنایش این نیست که چشممان را ببندیم، تحّرک دیپلماسی نداشته باشیم، 
با دنیا کار نکنیم؛ چرا، تحّرک دیپلماسی، حضور دیپلماسی کار بسیار الزمی است - 
مسئولینی که این کارها را میکنند، بخشی از کارهایند - لکن تکیه بایست بر روی 
مسائل داخلی باشد. در عرصه ی دیپلماسی هم آن کشوری موّفق است که مّتکی باشد 
به نیروی درون زا؛ آن دولتی میتواند در پشت میز مذاکره ی دیپلماسی حرف خودش را 
سبز بکند و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکند که مّتکی باشد به یک 

اقتدار درونی، تواناییهای درونی؛ حساب میبرند از یک چنین دولتی. 
نظام جمهوری اسالمی اتکالش به خداست - دستگاه دیپلماسی ما، فعالیتهای گوناگون 
دولتهای مادر دنیا در محدوده ی ارتباطات بین المللی و فعالیتهای متعارف سیاسی طبق 
ارزیابی های خود آنها، جزو کشورهای فعال به حساب می آید و فعالیتهای ما موفق به 

حساب می آید- در عین حال به هیچ قدرتی، به هیچ دوستی اتکال و اتکاء نمیکنیم.
اتکاء ما به نیروی درونی خود ماست که همان ارتباط با خداست، اتکال به خداست؛ 
متمرکز کردن موهبتهای الهی است در وجود انسانها، تا بتوان کارآئی آنها را چند برابر 

کرد؛ این کاری است که امروز بر عهده ی نظام جمهوری اسالمی است. 

برخورداری از روحیه بسیجی
در عرصه ی دیپلماسی هوشمندی الزم است، ابتکار عمل الزم است، نوع برخورد 
مبتکرانه الزم است؛ اینها ناشی از همین روحیه ی انقالبی ای است که ما از آن تعبیر 
میکنیم به روحیه ی بسیجی، روحیه ی جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس... 
دستگاه دیپلماسی هم میتواند روحیه ی بسیجی داشته باشد. اگر این شد، پیروزی 

حتمی و سریع خواهد شد. 
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ــا  ــدار ب ــالب در دی ــر انق ــات رهب ــن بیان مهمتری
رئســای کشــورهای اروپایــی در 5 ســال گذشــته

دیـدار رئیس جمهـور ترکیـه 

یمـن  بحـران  راه حـل  ترکیـه:  رئیـس جمهـور  دیـدار  در  انقـالب  رهبـر 
توقـف حمـالت و دخالـت خارجـی اسـت. ایـن یمنی هـا هسـتند کـه باید 
پنهـان  دسـت  کسـی  اگـر  بگیرنـد.  تصمیـم  کشورشـان  آینـده ی  بـرای 

اسـت. داده  فریـب  را  نبیند،خـود  منطقـه  قضایـای  در  را  دشـمن 
 

رییس جمهـور ترکیـه: داعـش را مسـلمان نمی دانـم و علیـه آن 
موضع گیـری کـرده ام. مشـکالت زیـادی در منطقـه وجـود دارد کـه بایـد 
مسـائل  ایـن  بـرای حـل  نبایـد  و  کنیـم  راحـل  آنهـا  یکدیگـر  بـا کمـک 

منتظـر غـرب مانـد.

دیـدار نخسـت وزیـر ترکیـه 

اخیر،بـی  قرنهـای  در  را  کشـور  دو  کنونـی  دوسـتی  و  محبـت  بـرادری، 
نظیـر خواندنـد و افزودند:ظرفیتهـای گسـترده دو طرف،زمینـه مسـاعدی 

بـرای گسـترش و تعمیـق هرچـه بیشـتر روابـط اسـت.
رهبـر انقـالب بـا اشـاره بـه شـرایط حسـاس منطقـه تأکیـد کردنـد: بـه 
لطـف خداونـد، تحـوالت منطقـه تاکنون بـه نفع اسـالم و مسـلمانان بوده 
در  مسـئله  مهم تریـن  بـود.  خواهـد  این گونـه  نیـز  پـس  ایـن  از  و  اسـت 
شـرایط حسـاس منطقـه ایـن اسـت کـه کشـورهای مسـتقل، تصمیم هـای 

بگیرنـد. صحیحـی 
 ایشـان بـا اشـاره به نـگاه ابـزاری قدرت های مسـلط دنیـا به ویـژه آمریکا 
را  ملتـی  هیـچ  آمریکایی هـا  کردنـد:  خاطرنشـان  منطقـه  کشـورهای  بـه 
بـه عنـوان ملـت مسـتقل قبـول ندارنـد. آمریکایی هـا بـا همـه ی کشـورها 
تصمیم گیری هـا  در  بایـد  همـواره  بنابرایـن  و  می کننـد  رفتـار  این گونـه 

مصالـح کشـورهای اسـالمی در نظـر گرفتـه شـود.
رهبـر فرزانـه انقـالب بـا اشـاره بـه حضـور سیاسـتمداران بـا گرایش هـای 
اسـالمی در رأس قـدرت ترکیـه تأکیـد کردند: چنیـن شـرایطی در ترکیه 
بـه هیـچ  وجـه مطلـوب آمریـکا و غـرب نیسـت و همـان مقـدار کـه آن ها 
از  ایـران  اسـالمی  هسـتند، جمهـوری  ناخرسـند  ترکیـه  شـرایط  ایـن  از 

حضـور بـرادران مسـلمان در رأس قـدرِت ترکیـه بسـیار خرسـند اسـت.
رهبـر انقـالب در خصـوص اوضـاع سـوریه بـا اشـاره بـه این کـه جمهوری 
اسـالمی ایـران قویـاً با هـر طرحـی کـه آمریکایی هـا در ارتباط با مسـائل 

سـوریه مبـدع آن باشـند مخالـف اسـت، خاطرنشـان کردند: 

مـا از اصالحـات در سـوریه همـواره حمایـت می کنیـم و اصالحاتـی کـه 
در سـوریه شـروع شـده، بایـد ادامـه یابد.

دیدار رئیس جمهور قرقیزستان 

ــن  ــه بیـ ــاط همه جانبـ ــش ارتبـ ــران، افزایـ ــی ایـ ــت خارجـ ــاس سیاسـ اسـ
کشـــورهای بـــرادر اســـالمی اســـت.تنها راه دفـــع شـــر قدرت هـــای 
ســـلطه گر، ایســـتادگی و تقویـــت ارتباطـــات کشـــورهای اســـالمی اســـت.

 

ــه  ــوریه ب ــران از س ــالمی ای ــوری اس جمه
ــت در  ــط مقاوم ــت از خ ــل حمای دلی
ــاع  ــتی دف ــم صهیونیس ــر رژی براب
خواهــد کــرد و بــا هــر گونــه دخالت 
نیروهــای خارجــی در امــور داخلــی 

ــت. ــف اس ــدت مخال ــوریه به ش س



14

دیدار رئیس جمهور اتریش 

پیــروی برخــی کشــورهای اروپایــی از سیاســت های خصمانــه ی آمریــکا علیــه 
ــن کشــورها نیســت و الزم اســت  ــش جــزء ای ــران غیرمنطقــی اســت. اتری ای

ــزی کننــد . ــط برنامه ری ــرای تقویــت رواب مقامــات دو کشــور ب

 

دیدار رئیس جمهوری روســیه 

رهبــر انقــالب: آمریــکا از دیپلماســی شــرافتمندانه ای برخــوردار نیســت؛ بــه 
همیــن دلیــل، مــا جــز مســئله ی هســته ای )کــه آن هــم دالیــل خــاص دارد( 
ــا  ــه ب ــه هیــچ موضــوع دیگــری مذاکــره ی دوجانب ــاره ی ســوریه و ن ــه درب ن

آمریــکا نداریــم و نخواهیــم داشــت.
رهبرمعظــم انقــالب در دیــدار رئیس جمهــور روســیه بــا تشــکر از تالش هــای 
روســیه در موضــوع هســته ای: ایــن مســئله بــه یــک ســرانجامی رســیده امــا 
ــاز، عملکــرد آمریــکا را  ــا چشــم ب مــا اعتمــادی بــه آمریکایی هــا نداریــم و ب

در ایــن قضیــه تحــت نظــر داریــم.
ــوریه و  ــر س ــلط ب ــدد تس ــدت، درص ــه ای بلندم ــکا در نقش آمری
منطقــه اســت.آمریکا دنبــال تحقــق اهــداف نــاکام خــود در ســوریه از راه 

ــت.  ــوی آن را گرف ــد جل ــره اســت. بای مذاک
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه: ایــران، متحــدی 
مطمئــن و قابــل تکیــه اســت. هیچ کــس حــق نــدارد به جــای مــردم 

ــرد. ــم بگی ــوریه تصمی س

دیدار نخست وزیر مجارستان 

یک  اکنون  مجارستان:  نخست وزیر  دیدار  در  انقالب  رهبر 
رویش معنوی آرام و نامحسوس، هم در اروپا و هم در آمریکا با محوریت جوانان 
در حال شکل گیری است و در آینده نیز احتمال دارد اروپا بتواند بین پیشرفتهای 

»مادی، علمی و فناوری« با »معنویت« همگامی به وجود آورد.
البته  است،  ملت ها  و  انسان ها  همه ی  با  همکاری  اسالمی،  جمهوری  منطق   
استثناهایی با دالیل مشخص وجود دارد اما به جز آن موارد خاص، ما عواطف و 

سیاست های شرافتمندانه را با عواطف صادقانه پاسخ می دهیم.

مناسبات  انقالب:  رهبر  دیدار  در  مجارستان  نخست وزیر   
و  غرب  که  تصویری  به  سریع،  تغییرات  این  است؛  »تغییر«  حال  در  جهانی 
قدرت های جهانی از خود ایجاد کرده اند، صدمه زده و آنان را در شرایط نامساعد 
روحی قرار داده است. »کاهش جمعیت«، »از دست رفتن ارزش خانواده«، 
»بحران های اقتصادی«، »تضعیف توان دفاعی« و »حضور تروریست ها« 
غرب را وادار کرده که رویکرد خود را به شرق نزدیک کند تا با یافتن ارزش های 

معنوی بتواند به راه حل هایی دست یابد.

دیدار نخست وزیر یونان 

این انتقاد به اروپا وارد است که برخالف گذشته، اراده ی مستقلی در قبال آمریکا 
با تروریسم  ندارد. اروپایی ها باید این نقطه ضعف را اصالح کنند. اگر همه جداً 
مقابله کنند، بیماری تروریسم کنترل می شود اما متأسفانه برخی در سوریه به 

تروریست ها کمک می کنند.
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رئیس جمهوری سوئیس 
نامتــوازن اســت و  ایــران و ســوئیس کــم و  حجــم مبــادالت تجــاری 
ــد  ــی توانن ــران م ــراوان ای ــای ف ــی از ظرفیته ســرمایه گذاران سوئیســی باآگاه
ایــن تــراز را بهبــود بخشــند. از گذشــته، ســوئیس را به عنــوان مرکــز صلــح و 

ــیم. ــی شناس ــکاری م هم
 

دیدار رئیس جمهوری قزاقســـتان 

حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای کمـــک آمریکایی هـــا بـــه داعـــش در عـــراق 
گوناگـــون  ائتالف هـــای  غیرصادقانـــه ی  برخوردهـــای  از  نمونـــه ای  را 
ـــه  ـــرای توجی ـــا ب ـــد: آنه ـــمردند و گفتن ـــزم برش ـــا تروری ـــارزه ب ـــی مب مدع
برخوردهـــای دوگانـــه ی خـــود، تروریـــزم را بـــه دو نـــوع خـــوب و بـــد 

تقســـیم می کننـــد.
ـــوادث  ـــالن ح ـــی عام ـــت اروپای ـــه ملی ـــاره ب ـــا اش ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ رهب
تروریســـتی در اروپـــا و همچنیـــن حضـــور پـــر رنـــگ افـــرادی از ایـــن 
کشـــورها در گروه هـــای تروریســـتی در ســـوریه و عـــراق، افزودنـــد: 
ایـــن واقعیت هـــا نشـــان دهنده ی جـــدی نبـــودن غـــرب و به ویـــژه 

ــت. ــزم اسـ ــا تروریـ ــارزه بـ ــا در مبـ آمریکایی هـ
ـــد:  ـــد و افزودن ـــف کردن ـــم توصی ـــی متالط ـــروز را دنیای ـــای ام ـــان دنی  ایش
کشـــورهای اســـالمی امـــروز از ســـویی بـــا خطـــر گروه هـــای تروریســـتی 
ــت  ــلمانان فعالیـ ــالم و مسـ ــه اسـ ــع علیـ ــالم و در واقـ ــام اسـ ــه به نـ کـ
می کننـــد، مواجهنـــد و از ســـوی دیگـــر برخـــی قدرت هـــای غربـــی 
تمایـــل ندارنـــد کـــه کشـــورهای مســـلمان، متحـــد و در کنـــار یکدیگـــر 

باشـــند.
ـــای  ـــزم و برخورده ـــر تروری ـــا خط ـــه ب ـــه ای، مقابل ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ـــالمی  ـــورهای اس ـــکاری کش ـــش هم ـــد افزای ـــا را نیازمن ـــه ی قدرت ه دوگان
در چارچـــوب سیاســـت های عقالنـــی و منطقـــی دانســـتند و گفتنـــد: مـــا 
ـــران و  ـــع ای ـــم و مواض ـــرادری می کنی ـــاس ب ـــلمان احس ـــورهای مس ـــا کش ب

ـــت. ـــان اس ـــی یکس ـــائل جهان ـــیاری از مس ـــز در بس ـــتان نی قزاقس
ــران  ــا ایـ ــتان بـ ــای قزاقسـ ــه همکاری هـ ــاره بـ ــا اشـ ــالب بـ ــر انقـ رهبـ
ــخ  ــن، تاریـ ــود »دیـ ــا وجـ ــد: بـ ــد کردنـ ــی تأکیـ ــع بین المللـ در مجامـ
و فرهنـــگ مشـــترک« و »ظرفیت هـــای فـــراوان دو کشـــور«، روابـــط 
ــش  ــا از افزایـ ــرار دارد و مـ ــی قـ ــطح نازلـ ــادی در سـ ــاری و اقتصـ تجـ
همکاری هـــا در ابعـــاد مختلـــف سیاســـی، اقتصـــادی، تجـــاری، حمـــل و 
ـــی  ـــوزه ی دریای ـــی ح ـــم حقوق ـــوع رژی ـــکاری در موض ـــن هم ـــل و همچنی نق

مشـــترک اســـتقبال می کنیـــم.

دیدار نخســـت وزیر ایتالیا 

ـــان  ـــته ای آن چن ـــرات هس ـــود در مذاک ـــدات خ ـــرای تعه ـــا در اج آمریکایی ه
کـــه بایـــد، عمـــل نمی کننـــد و بـــا اظهـــارات و اقداماتشـــان، طرف هـــای 
ـــی  ـــای مال ـــانند. کمک ه ـــران می ترس ـــا ای ـــکاری ب ـــل را از هم مقاب
ـــتی  ـــای تروریس ـــه گروه ه ـــکا ب ـــلیحاتی آمری و تس
از موانـــع حـــل مســـئله تروریســـم اســـت؛ اخبـــار 

مســـتند و دقیقـــی از کمک هـــای آمریـــکا بـــه داعـــش وجـــود دارد.
ـــران،  ـــه ای ـــی ب ـــای اروپای ـــر هیأت ه ـــای اخی ـــف رفت وآمده ـــکل و ضع  مش
ـــکاری  ـــا در هم ـــگاه م ـــت. ن ـــرات اس ـــی مذاک ـــج عمل ـــودن نتای ـــوس نب محس
ـــم  ـــت و امیدواری ـــت اس ـــاوت و مثب ـــی متف ـــما، نگاه ـــت ش ـــا و دول ـــا ایتالی ب

ـــد. ـــدگاه باش ـــن دی ـــت همی ـــت تقوی ـــز در جه ـــفر نی ـــن س ای

دیدار رئیـــس جمهوری آذربایجان

ــان  ــران وآذربایجـ ــط ایـ ــتی از روابـ ــم صهیونیسـ ــه رژیـ ــی از جملـ برخـ
خشـــنود نیســـتند و دائمـــا در ایـــن مســـیر اخـــالل مـــی کننـــد امـــا بـــا 

اراده سیاســـی میتـــوان بـــر کارشـــکنی آنهـــا فائـــق آمـــد.
 نبایـــد اجـــازه داد برخـــی جریانهـــا بـــا ترویـــج 
ـــان  ـــی می ـــالف افکن ـــی و اخت ـــی مذهب ـــراط گرای اف
ــدم  ــی را منهـ ــدت ملـ ــالمی، وحـ ــب اسـ مذاهـ
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دولت هـــا، گروه هـــای مخالـــف دولـــت ســـوریه را بـــه جنگـــی نیابتـــی 
از طـــرف خودشـــان بـــا دولـــت ســـوریه وادار کرده انـــد و ایـــن جنـــگ 
نیابتـــی، واقعیـــت امـــروز بحـــران ســـوریه اســـت. همیـــن دولت هایـــی 
ـــرای  ـــع از اج ـــد، مان ـــه راه انداخته ان ـــوریه ب ـــی را در س ـــگ نیابت ـــه جن ک
طـــرح آقـــای کوفـــی عنـــان نیـــز شـــدند و نگذاشـــتند ایـــن طـــرح بـــه 
ـــرف  ـــاک از ط ـــیار خطرن ـــه ی بس ـــن نقش ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ـــد. ت ـــه برس نتیج
برخـــی دولت هـــا  در ســـوریه ادامـــه داشـــته باشـــد، وضعیـــت ســـوریه 

تغییـــری نخواهـــد کـــرد.
ــه  ــود بـ ــخنان خـ ــری از سـ ــش دیگـ ــالمی در بخـ ــالب اسـ ــر انقـ رهبـ
صحبت هـــای دبیـــرکل ســـازمان ملـــل متحـــد در مـــورد موضـــوع 

ــد: ــد و افزودنـ ــاره کردنـ ــران اشـ ــته ای ایـ هسـ

ـــران  ـــه ای ـــد ک ـــل دارن ـــالع کام ـــا اط  امریکایی ه
بـــه دنبـــال ســـالح هســـته ای نیســـت و فقـــط 

بـــه دنبـــال بهانه جویـــی هســـتند.

بـا  ایـران  وسـیع  همکاری هـای  بـه  اشـاره  بـا  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
اسـاس  بـر  آژانـس  کردنـد:  خاطرنشـان  اتمـی  انـرژی  بین المللـی  آژانـس 
مقـررات خـود موظـف اسـت از لحـاظ علمـی و فنـی بـه جمهوری اسـالمی 
ایـران کمـک کنـد، امـا آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی نه تنهـا ایـن کار را 

دائمـاً کارشـکنی می کنـد. بلکـه  نکـرده، 
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا اشـاره بـه اعتـراف غربی هـا مبنـی بر تـالش برای 
جملـه  از  بدافزارهـا  برخـی  طریـق  از  فنـی  و  اینترنتـی  خرابـکاری  ایجـاد 
اسـتاکس نت افزودنـد: چـرا آژانـس بین المللی انـرژی اتمـی در این خصوص 

نکـرد؟ موضع گیـری 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای همچنیـن بـا اشـاره به تهدیـد هسـته ای ایران از 
جانـب مقـام درجـه اول دولـت آمریـکا،  به آقـای بان کی مـون گفتنـد: توقع 

ایـن بـود کـه سـازمان ملل سـریعاً بـا این تهدیـد مقابلـه کند.
ایشـان بـا تأکیـد مجـدد در خصوص موضـع جمهوری اسـالمی ایـران مبنی 
بـر »ممنوعیـت سـاخت و به کارگیـری سـالح اتمـی« افزودنـد: ایـن موضـع 
بـر اسـاس اعتقـادات دینـی و نـه بـرای خوشـامد امریـکا و کشـورهای غربی 

ست. ا
بـه  خیرخواهانـه  انـدرز  یـک  بـا  را  خـود  اسـالمی سـخنان  انقـالب  رهبـر 

گفتنـد و  دادنـد  پایـان  ملـل  سـازمان  دبیـرکل 

ــی«  ــالح اتمـ ــع سـ ــوع »خلـ ــورد موضـ : در مـ
ـــی  ـــد و از فرصت ـــی را نکنی ـــچ قدرت ـــه ی هی مالحظ
ـــت،  ـــده اس ـــم ش ـــما فراه ـــرای ش ـــون ب ـــه اکن ک

ــد. ــتفاده کنیـ ــتی اسـ به درسـ

کننـــد. بایـــد بـــا اراده سیاســـی و بـــا جدیـــت در پیگیـــری توافقـــات، 
بـــر کارشـــکنی ها فائـــق آمـــد و ارتباطـــات بیـــن دو ملـــت و دو دولـــت را 

روز بـــروز مســـتحکم تـــر کـــرد.

دیـــدار بان کی مـــون دبیرکل ســـازمان ملـــل متحد 

ـــتی  ـــم صهیونیس ـــز رژی ـــه تجهی ـــاره ب ـــا اش ـــه ای ب ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ــر  ــای دیگـ ــی قدرت هـ ــکا و برخـ ــب آمریـ ــی از جانـ ــالح اتمـ ــه سـ بـ
ـــت  ـــه اس ـــرای منطق ـــی ب ـــر بزرگ ـــوع، خط ـــن موض ـــد: ای ـــان کردن خاطرنش
ـــی  ـــوص اقدام ـــن خص ـــه در ای ـــت ک ـــار اس ـــد انتظ ـــل متح ـــازمان مل و از س

ـــد. ـــام ده انج
ایشـــان افزودنـــد: متأســـفانه ترکیـــب ســـازمان ملـــل متحـــد معیـــوب 
ــی و  ــالح اتمـ ــه دارای سـ ــا کـ ــای دنیـ ــن قدرت هـ ــت و زورگوتریـ اسـ
ســـابقه ی اســـتفاده از آن نیـــز هســـتند، بـــر شـــورای امنیـــت مســـلط 

ند. شـــده ا
ـــل  ـــازمان مل ـــرکل س ـــخنان دبی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــالب اس ـــر انق رهب
ـــرای کمـــک  ـــران ب ـــاره ی ســـوریه و درخواســـت از جمهـــوری اســـالمی ای درب
ـــئله ی  ـــوریه مس ـــئله ی س ـــد: مس ـــن بحـــران افزودن ـــه حـــل ای ب
ـــی  ـــه ی آن، قربان ـــه نتیج ـــت ک ـــی اس ـــیار تلخ بس
ــت.  ــور اسـ ــن کشـ ــاه ایـ ــردم بی گنـ ــدن مـ شـ
جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــر اســـاس اعتقـــادات و آموزه هـــای دینـــی 
خـــود، آمـــاده ی هرگونـــه تـــالش بـــرای حـــل بحـــران ســـوریه اســـت. 
ـــی  ـــرط طبیع ـــک ش ـــوریه ی ـــران س ـــل بح ـــا ح ام
ـــال  ـــری از ارس ـــت از جلوگی ـــارت اس ـــه عب دارد ک
ــل  ــئولیت داخـ ــای بی مسـ ــه گروه هـ ــالح بـ سـ
ســـوریه. وضعیـــت کنونـــی ســـوریه نتیجـــه ی ارســـال ســـیل گونه ی 
ســـالح از بیشـــتر مرزهـــای ســـوریه بـــه داخـــل ایـــن کشـــور و بـــرای 
ــت  ــت دولـ ــالح در دسـ ــود سـ ــد و وجـ ــی باشـ ــف مـ ــای مخالـ گروه هـ
ـــش  ـــی ارت ـــر دولت ـــد ه ـــوریه مانن ـــت س ـــرا دول ـــت، زی ـــی اس ـــوریه طبیع س

دارد.
ــه ای از  ــه مجموعـ ــت کـ ــن اسـ ــوریه ایـ ــورد سـ ــخ در مـ ــت تلـ  حقیقـ



17



18

استعمار غرب
کشورهای زیادی با ملتهای بسیار انبوهی در شرق و غرب عالم- در آفریقا، در آسیا- به 
واسطه ی دانش کشورهای غربی سرکوب شدند؛ به استعمار کشیده شدند؛ نسلهای انسانی 
به اسارت گرفته شدند. سیاهان امروز آمریکا، فرزندان همان مستمندانی هستند که به 
وسیله ی استعمارگران غربی از کشورهای آفریقائی به اسارت گرفته شدند؛ از میان خانه 
و زندگی و مزرعه و زیستگاه خودشان این ها را مثل حیوانات صید کردند و به کار سخت 
گماشتند و آواره کردند. این کار در سرتاسر دنیا، در شبه قاره ی هند، در منتهاالیه آسیا، 
در دورانهای سیاه هم اتفاق افتاد. با علم خود، با دانشی که به دست آورده بودند و موهبت 
الهی بود، بندگان خدا و خلق خدا را به ذلت کشیدند؛ به ستم دچار کردند؛ زندگی های 

آن ها را برای دورانهای طوالنی تباه کردند.
بعد هم از همین دانش هائی که در اختیار گرفتند با باال رفتن از پلکان علم، بمب اتم ساخته 
شد؛ سالحهای شیمیائی ساخته شد؛ نسل هائی نابود شدند؛ انسان هائی به ماتم عزیزان 
خود نشستند؛ و دنیا آن چیزی شد که شما در جغرافیای سیاسی عالم مشاهده می کنید: 
تقسیم عالم به دو جناح زورگو و زورپذیر؛ ستمگر و ستم پذیر؛ آن هم با فاصله ی بسیار زیاد. 

برنامه  قدرتهای بزرگ    

سیاست قدرتهای مداخله گر در همه ی کشورها ایجاد ناامنی است؛ ناامنی سیاسی، ناامنی 
اخالقی و فرهنگی. این سیاستی است که امروز و از دیرباز از سوی قدرتهای متجاوز و 
مداخله گر در همه جای دنیا اعمال میشود. آنها چه بخواهند، چه نخواهند، وجودشان 
و حضورشان موجب ناامنی است. شما ببینید امروز کجاست که نیروهای مداخله گر و 
فضوِل قدرتهای بزرگ حضور دارند و آن جا ناامنی نیست؟ هرجا که امتداد نفوذ قدرتهای 
مداخله گر جهانی است، در کشورهای گوناگون عالم، نشانه های ناامنی مدنی و فرهنگی و 

اخالقی و عدم آرامش عمومی در آن جاها محسوس است. 

تروریسم   

هرکس که در گوشه ای از دنیا؛ در شهری، در روستایی، در خیابانی، در هرجایی بمب گذاری 
کند و مردم بی پناه، مردم بی گناه، زن و مرد و غیر نظامیان را از بین ببرد، تروریست است. 

ما از چنین کسانی هرگز حمایت نکرده ایم و نمی کنیم. 

 قرآن

مشکالت هر جامعه ای با قرآن حل خواهد شد. با معارف قرآنی، مشکالت حل میشود. 
قرآن راه حل معضالت زندگی بشر را به فرزندان آدم هدیه میکند؛ این وعده ی قرآنی است 

و تجربه ی دوران اسالم هم این را نشان داده. 31/04/1391
 

زندگی پیامبر اسالم)صّلی اهلل علیه وآله(

پیامبر اسالم رفتارش با مردم، رفتار خوش بود. در جمع مردم، همیشه بشاش بود. تنها که 
می شد، آن وقت غمها و حزنها و همومی که داشت، آنجا ظاهر می شد. هموم و غمهای 
خودش را در چهره ی خودش جلو مردم آشکار نمی کرد. بشاش بود. به همه سالم می کرد. 
اگر کسی او را آزرده می کرد، در چهره اش آزردگی دیده می شد؛ اما زبان به شکوه باز 
نمی کرد. اجازه نمی داد در حضور او به کسی دشنام دهند و از کسی بدگویی کنند. خود او 
هم به هیچ کس دشنام نمی داد و از کسی بدگویی نمی کرد. کودکان را مورد مالطفت قرار 

می داد؛ با زنان مهربانی می کرد؛ با ضعفا کمال خوش رفتاری را داشت. 

تمدن اسالمی

کتاب »تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری«، نوشته ی »آدام متز«، نشان می دهد که 
تمام محیط اسالمی، اصال بازار علم دنیاست. قرن چهارم هجری، قرن شکوفایی علم و 
فلسفه در دنیای اسالم است؛ قرن ابن سینا؛ قرن فارابی؛ قرن رازی؛ قرن حکمای بزرگ 
الهی؛ قرن شخصیتهایی که بعضی از آثار علمی آنها دنیا را تا همین روزهایی که من و شما 

زندگی میکنیم، هنوز در تسخیر خود دارد.

پیام  کلیدی  مفاهیم 
اسالمی   انقالب  معظم  رهبر 

آمریکای شمالی و  اروپا  به جوانان 
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی را به همراه 

برگزیده ای از بیانات آیت اهلل خامنه ای درباره آن مفاهیم تقدیم می کنیم:

سیاستمداران غربی    

مجموعه ی سیاستمداران غربی متأسفانه - یعنی همان مجموعه ی مؤثر که بیشتر 
هم تحت تأثیر صهیونیستها هستند - شده کارشان این: گمراه کردن افکار عمومی، 
رؤسای  این  از  میخواهیم  ما  ساختن.  دروغین  شعارهای  کردن،  دروغ پردازی 
کشورها؛ اینقدر دروغ نگویند. این دولتهای غربی، دولت آمریکا، دولت انگلیس، 

بعضی دیگر از دولتهای اروپائی، اینقدر افکار عمومی دنیا را گمراه نکنند. 

اسالم هراسی    

امروز یکی از کارهای اساسی و مهمی که در شرکتهای هنری معروف دنیا مورد 
اسالم  اگر  چرا؟  اسالم.  از  مردم  ترساندن  از  است  عبارت  میگیرد  قرار  استفاده 
منافع جهان خواران را تهدید نکرده بود، در مقابل آن، این واکنشها نشان داده 
نمیشد. اینکه می بینید گروه هایی را به نام اسالم و به نام حکومت اسالمی میسازند، 
میتراشند، مسلّح میکنند، پشتیبانی میکنند، به جان انسانها می اندازند و کشورها 
را به وسیله ی آنها ناامن میکنند، این نشان دهنده ی نفوذ پیام اسالم است. از اسالم 

حقیقی میترسند. 
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رویش آرام جوانان
ــت اهلل  ــرت آیـ ــه حضـ ــن نامـ ــا و فرامتـ پیامدهـ
خامنـــه ای )مدظلـــه( بـــه جوانـــان کشـــورهای 

غربـــی

انتشـــار  از  مـــاه  ده  1394، درحالی کـــه حـــدود  آذرمـــاه  هشـــتم 
نخســـتین نامـــه ی رهبـــر معظـــم انقـــالب بـــه جوانـــان اروپـــا و 
آمریـــکای شـــمالی می گذشـــت، دومیـــن نامـــه ی ایشـــان بـــه جوانـــان 
ـــل  ـــه ی قب ـــون نام ـــه همچ ـــه ای ک ـــد. نام ـــر ش ـــی منتش ـــورهای غرب کش
درصـــدد دعـــوت جـــوان غربـــی بـــه اندیشـــیدن پیرامـــون حقایـــق و 
ـــی  ـــاء اله ـــیره ی انبی ـــه س ـــی ب ـــت. نگاه ـــن اس ـــده ای روش ـــاختن آین س
ــیوه ها در  ــن شـ ــی از مهم تریـ ــوت«، یکـ ــه »دعـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
تبلیـــغ حـــق و حقیقـــت می باشـــد: کار مهـــم پیامبـــر خـــدا، دعـــوت 
ـــول  ـــی از اص ـــوت بود.یک ـــن دع ـــاد در راه ای ـــت، و جه ـــق و حقیق ـــه ح ب
ـــه  ـــترک« و ب ـــای مش ـــر »نقطه ه ـــاری ب ـــد و پافش ـــوت، تأکی ـــم در دع مه
تعبیـــر قـــرآن، »َکلَِمـــة َســـواٍء« اســـت:«ُقل یـــا أَهـــَل الِکتـــاِب تَعالَـــوا 
إِلـــی َکلَِمـــة َســـواٍء بَیَننـــا َوبَیَنُکـــم« »ای اهـــل کتـــاب! بیاییـــد بـــه 
ـــت.«)آل عمران:64( ـــان اس ـــما یکس ـــا و ش ـــان م ـــه می ـــخنی ک ـــوی س س

ـــدرت  ـــی از دو ابرق ـــه یک ـــه ب ـــی رحمة اهلل علی ـــام خمین ـــم ام ـــه ی مه نام
ــوت  ــل دعـ ــن اصـ ــر همیـ ــی بـ ــز مبتنـ ــوروی( نیـ ــود )شـ ــان خـ زمـ
بـــود؛ آنجـــا کـــه خطـــاب بـــه گورباچـــف، مشـــکل اصلـــی شـــوروی را 
ـــد  ـــف! بای ـــای گورباچ ـــاب آق ـــد: »جن ـــت« می دانن ـــی از »حقیق رویگردان
ـــت  ـــأله ی مالکی ـــما مس ـــور ش ـــی کش ـــکل اصل ـــت رو آورد؛ مش ـــه حقیق ب
و اقتصـــاد و آزادی نیســـت. مشـــکل شـــما عـــدم اعتقـــاد واقعـــی بـــه 
ـــت  ـــذال و بن بس ـــه ابت ـــم ب ـــرب را ه ـــه غ ـــکلی ک ـــان مش ـــت، هم خداس
ــی  ــام خمینـ ــز، امـ ــه نیـ ــید.« در آن نامـ ــد کشـ ــا خواهـ ــیده و یـ کشـ
بـــر موضوعـــات »فطـــری« و »وجدانـــی«، به عنـــوان »َکلَِمـــة َســـواٍء«   

تأکیـــد می کننـــد.

ترویـــج اسالم هراســـی بـــرای مهـــار تمدن اســـالمی

ـــا  ـــه ی نگاه ه ـــد، هم ـــیده ش ـــه فروپاش ـــوروی ک ـــر ش ـــاد جماهی ـــا اتح ام
ــون«  ــاموئل هانتیگتـ ــد. »سـ ــه شـ ــالم دوختـ ــان اسـ ــه ســـمت جهـ بـ

استراتژیســـت آمریکایـــی، در ابتـــدای دهـــه ی نـــود میـــالدی، ســـخن 
تمدن هـــای  میـــان  در  اینکـــه  و  گفـــت  تمدن هـــا«  »برخـــورد  از 
ـــی رو  ـــتعداد و توانای ـــه اس ـــت ک ـــالمی« اس ـــدن اس ـــن »تم ـــود، ای موج
در رویـــی بـــا تمـــدن غـــرب را دارد و بنابرایـــن می بایســـت هرطـــور 
ـــش  ـــای نق ـــس از آن و باایف ـــال پ ـــرد. ده س ـــار ک ـــده آن را مه ـــه ش ک
مؤثـــر »امریـــکا در ایجـــاد یـــا تقویـــت و تســـلیح القاعـــده، طالبـــان 
و دنباله هـــای شـــوم آنـــان« پـــس از وقـــوع حادثـــه ی 11 ســـپتامبر، 
ــاز  ــالم آغـ ــکا، اعـ ــت امریـ ــور وقـ ــر، رئیس جمهـ ــوش پسـ ــورج بـ جـ
»جنـــگ صلیبـــی« کـــرد و لشگرکشـــی های گســـترده بـــه کشـــورهای 
ــد.  ــام شـ ــم« انجـ ــا تروریسـ ــارزه بـ ــه ی »مبـ ــه بهانـ ــیا بـ ــرب آسـ غـ
ــد  ــه ی جدیـ ــام وارد مرحلـ ــن ایـ ــی« از همیـ ــت »اسالم هراسـ سیاسـ

خـــود شـــد و تـــا بـــه امـــروز همچنـــان ادامـــه یافـــت.
دی مـــاه ســـال 93، نشـــریه ی »شـــارلی ابـــدو«، تصویـــر موهنـــی از 
بـــه  کـــه  کـــرد  منتشـــر  اســـالم صلی اهلل علیه وآله وســـلم  پیامبـــر 
دنبـــال آن، بـــه دفتـــر ایـــن نشـــریه حملـــه شـــد و افـــکار عمومـــی 
غـــرب، مســـلمانان را عامـــل ایـــن حادثـــه ی تروریســـتی تلقـــی کـــرد. 
ــب  ــتی به مراتـ ــاق تروریسـ ــال، اتفـ ــک سـ ــر از یـ ــه ی کمتـ ــه فاصلـ بـ
ـــه  ـــه رخ داد ک ـــال در فرانس ـــاه امس ـــان م ـــی، در 22 آب ـــر از اول بزرگ ت
حداقـــل160 کشـــته و 200 زخمـــی بـــر جـــای گذاشـــت. گروهـــک 
ــده  ــر عهـ ــه را بـ ــن حادثـ ــئولیت ایـ ــز مسـ ــش نیـ ــتی داعـ تروریسـ
ـــدی از  ـــاز دور جدی ـــرای آغ ـــد ب ـــی ش ـــه، عامل ـــن دو حادث ـــت و ای گرف

غـــرب. در  اسالم هراســـانه  فعالیت هـــای 

نامـــه ی رهبـــر انقـــالب؛ تبدیـــل تهدیـــد بـــه فرصـــت

اقـــدام پیش روانـــه ی رهبـــر انقـــالب در مخاطـــب قـــرار دادن جوانـــان 
ـــوده  ـــل نم ـــت تبدی ـــه فرص ـــدات را ب ـــه تهدی ـــت ک ـــی اس ـــرب، دعوت غ
اســـت. در برابـــر پدیـــده ی اسالم هراســـی مطلقـــاً نبایـــد منفعـــل 
شـــد... ایـــن خـــود زمینـــه ی یـــک پرســـش اســـت و ایـــن پرســـش 
بـــه نظـــر مـــا برکاتـــی دارد  و می توانـــد ایـــن تهدیـــد را تبدیـــل بـــه 

فرصـــت کنـــد.
ـــارلی  ـــتی ش ـــاق تروریس ـــد از اتف ـــه بع ـــا دو هفت ـــه تنه ـــه ی اول ک در نام
ــرح  ــی را مطـ ــته« ی اصلـ ــان دو »خواسـ ــد، ایشـ ــر شـ ــدو منتشـ ابـ
کردنـــد: اول، کاوش دربـــاره ی »انگیزه هـــای ســـیاه نمایی گســـترده 
ـــت آوردن  ـــه  دس ـــته، و دوم، ب ـــه ی گذش ـــول دو ده ـــالم« در ط ـــه اس علی
»شـــناخت مســـتقیم و بی واســـطه از اســـالم« و از جوانـــان خواســـتند 
کـــه »اجـــازه ندهیـــد شـــما را در مرزهـــای ســـاختگی و ذهنـــی 
ــه ی  ــد نامـ ــز ماننـ ــر انقـــالب نیـ ــه ی دوم رهبـ ــد.« نامـ ــور کننـ محصـ
ـــر  ـــه منتش ـــتی فرانس ـــه تروریس ـــس از حادث ـــه پ ـــدود دو هفت اول در ح
شـــد. در ایـــن نامـــه  امـــا در ابتـــدا بـــا بیـــان ناراحتـــی از حادثـــه ی 
پاریـــس، بـــر موضـــوع »تروریســـم« به عنـــوان »َکلَِمـــٍة َســـواٍء« 
میـــان مردمـــان ایـــن روزگار تأکیـــد کردنـــد: »امـــروز تروریســـم درد 
ـــای  ـــه رفتاره ـــز، ب ـــه نی ـــه ی نام ـــت.« در ادام ـــما اس ـــا و ش ـــترک م مش
حـــوادث  و  اتفاقـــات  قبـــال  در  غربـــی  سیاســـتمداران  متناقـــض 
ــتی،  ــای تروریسـ ــی از گروه هـ ــورهای غربـ ــت کشـ ــی، حمایـ بین المللـ
ــازی های  ــه همانندسـ ــا توجیـ ــی بـ ــای ملـ ــردن فرهنگ هـ ــن بـ از بیـ
ــون  ــی چـ ــه گروه هایـ ــی بـ ــان غربـ ــل گرایـــش جوانـ ــی، دالیـ فرهنگـ
داعـــش، اشـــتباهات سیاســـتمداران غربـــی در نحـــوه ی مواجهـــه بـــا 

حوادثـــی چـــون پاریـــس و... اشـــاره کردنـــد.
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حضـرت  دارم  »اعتقـاد  اسـت:  معتقـد  آمریکایـی  برجسـته ی  تحلیلگـر 
آیـت اهلل خامنـه ای بـه بهتریـن نحـو توانسـته اند حقیقـت را بـه گونـه ای 
انقـالب  رهبـر  وی،  عقیـده ی  بـه  سـازند.«  بیـان  همدردانـه  و  مهربانانـه 
تصمیـم گرفتـه پیـام خـود را بـرای افـراد جوان بفرسـتد نـه روشـنفکرها 
یـا سیاسـتمداران زیـرا افـراد جوان بیشـتر پذیـرای اطالعـات جدید بوده 
از رسـانه های جایگزیـن و اجتماعـی بـرای اشـاعه ی  و می داننـد چگونـه 
پیام هایـی کـه در رسـانه های اصلـی منتشـر نمی شـوند، اسـتفاده کننـد.

و  اربعیـن  پیـاده روی  ایـام  در  نامـه،  ایـن  انتشـار  دیگـر،  مهـم  نکتـه ی 
انتشـار  و  تبلیـغ  بـرای  انسـانی  تجمـع  بزرگ تریـن  ظرفیـت  از  اسـتفاده 
نامـه در فضـای حقیقـی و عینـی اسـت. آن هـم در حالی کـه می دانیـم از 
جمعیـت بیـش از 20 میلیونـی ای کـه در ایـن مراسـم شـرکت می کننـد، 
جوانـان زیـادی از آمریـکا و اروپـا نیـز حضـور دارند Letter4uنـام یکی 
از ایـن موکب هـا اسـت کـه جوان هـای غربـی را بـرای دریافت نامـه  رهبر 
انقـالب بـه سـوی خـود فـرا می خوانـد. یکـی از جوان هایـی کـه نامـه ی 
انقـالب بـه  انقـالب را دریافـت کـرده بـود گفـت: »نامـه ی رهبـر  رهبـر 
دسـت آزادی خواهـان جهـان خواهـد رسـید. رسـانه های غربـی همان طور 
نخواهنـد  کننـد،  پنهـان  را  اربعیـن  عظیـم  راهپیمایـی  نمی تواننـد  کـه 

توانسـت ایـن نامـه را نیـز بایکـوت رسـانه ای کننـد. 

دروازه ی ورود بـــه نظـــم نویـــن جهانـــی

نـــگاه کالن بـــه جهـــان نشـــان می دهـــد کـــه نظـــم مســـتقر حاکـــم 
قبلـــی دنیـــا در حـــال تغییـــر و تبدیـــل اســـت... قـــدرت غربـــی بـــر 
ایـــن دو پایـــه بـــود  پایه هـــای اخالقـــی و معنـــوی و ارزشـــی، و 
ــا  ــر دوی اینهـ ــی  هـ ــی و عملـ ــی و امنیتـ ــی و سیاسـ ــه ی نظامـ پایـ
ـــتان  ـــت وزیر مجارس ـــه نخس ـــه ای ک ـــان نکت ـــت. هم ـــده اس ـــزل ش متزل
ـــرب را  ـــا غ ـــن بحران ه ـــت: »ای ـــالب گف ـــر انق ـــا رهب ـــود ب ـــدار خ در دی
ـــک  ـــرق نزدی ـــه ش ـــود را ب ـــگاه خ ـــرد و ن ـــه رویک ـــت ک ـــرده اس وادار ک
کنـــد تـــا بـــا یافتـــن ارزش هـــای معنـــوی بتوانـــد بـــه راه حل هایـــی 
ـــی  ـــه »برخ ـــه ک ـــن جمل ـــان ای ـــا بی ـــز ب ـــالب نی ـــر انق ـــد.« رهب ـــت یاب دس
متفکریـــن دلســـوز غربـــی ســـال ها اســـت کـــه ایـــن خطـــر را متوجـــه 
ـــون  ـــه اکن ـــد: »البت ـــد«، فرمودن ـــدار داده ان ـــوص آن هش ـــده و درخص ش
یـــک رویـــش معنـــوی آرام و نامحســـوس، هـــم در اروپـــا و هـــم در 
ــت و در  ــکل گیری اسـ ــال شـ ــان در حـ ــت جوانـ ــا محوریـ ــکا بـ آمریـ
آینـــده نیـــز احتمـــال دارد اروپـــا بتوانـــد بیـــن پیشـــرفت های مـــادی، 
ـــه   ـــاید نام ـــود آورد. ش ـــی به وج ـــت همگام ـــا معنوی ـــاوری ب ـــی و فن علم
رهبـــر انقـــالب بـــه جوانـــان غربـــی، مقدمـــه و تلنگـــری باشـــد بـــرای 
ـــای  ـــر مبن ـــه ی آن ب ـــه پای ـــی ک ـــی«، نظم ـــن جهان ـــم نوی ـــه »نظ ورود ب
ـــه  ـــده ای ب ـــاهد آین ـــخ ش ـــد. تاری ـــت« باش ـــت و عدال ـــت، عقالنی »معنوی

مراتـــب بهتـــر از حـــال خواهـــد بـــود.

ـــرب  ـــه غ ـــای جامع ـــکالت و نیازه ـــائل، مش ـــتی از مس ـــکات، فهرس ـــن ن ای
ــان  ــه جوانـ ــا را بـ ــفقانه آنهـ ــم انقـــالب مشـ ــر معظـ ــه رهبـ اســـت کـ
ـــدور  ـــس از ص ـــا دو روز پ ـــه تنه ـــی ک ـــد. مطالب ـــزد می کنن ـــی گوش غرب
نامـــه دوم از آقـــای »ویکتـــور اوربـــان«، نخســـت وزیر مجارســـتان در 
دیـــدار بـــا رهبـــر انقـــالب شـــنیده شـــد. او بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط 
نامســـاعد غـــرب در بخش هـــای مختلـــف اقتصـــادی، وجـــود بحـــران  
ـــعه،  ـــن توس ـــرار گرفت ـــا ق ـــت: »مبن ـــی گف ـــکالت فرهنگ ـــت و مش معنوی
ــت و  ــالق، سیاسـ ــای اخـ ــرب را در حوزه هـ ــته ی غـ ــای گذشـ معیارهـ
ـــی  ـــخت و حساس ـــرایط س ـــرار داده و ش ـــی ق ـــرض فروپاش ـــن در مع دی

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک را ایج

  دعوتـــی فراتـــر از قواعـــد دیپلماســـی عمومـــی

امـا چـرا رهبـر معظـم انقـالب در هـر دو نامـه »جوانـان غربـی« را مورد 
کـه  غربـی  سیاسـتمداران  و  دولتمـردان  چـرا  و  داده انـد؟  قـرار  خطـاب 
قـرار  خطـاب  مـورد  هسـتند  حوادثـی  چنیـن  عامـالن  از  یکـی  اتفاقـا 
در  را  سـرزمین تان  و  ملّـت  آینـده ی  کـه  سـبب  ایـن  »بـه  نگرفته انـد؟ 
نیـز حـّس حقیقت جویـی را در قلب هـای شـما  دسـتان شـما می بینـم و 
دولتمـردان  و  سیاسـتمداران  »بـه  امـا  می یابـم«.  هوشـیارتر  و  زنده تـر 
شـما خطـاب نمی کنـم، چـون معتقـدم کـه آنـان آگاهانـه راه سیاسـت را 
از مسـیر صداقـت و درسـتی جـدا کرده انـد.« در حقیقـت، رهبـر انقـالب 
بـا رویکـرد تأکیـد بـر نقـاط مشـترک و بـا اسـتفاده از دو ابـزار »اخالق« 
و »حقیقت جویـی« اقـدام بـه نـگارش ایـن دو نامـه کرده انـد؛ موضوعاتـی 
کـه اتفاقـا گمشـده ی جهـان سیاسـت و دیپلماسـی امروزیـن اسـت. ایـن 
کنونـی  دپیلماسـی  و  دنیـای سیاسـت  از عـرف  در ظاهـر، خـارج  اقـدام 
اسـت و بـه همیـن علـت می تـوان چنین اقدامـی را »فراتـر از دیپلماسـی 
عمومـی« ارزیابـی نمـود؛ چـرا کـه اساسـا دعـوت بـه فطـرت و حقیقـت، 

فراتـر از دیپلماسـی و جهـان سیاسـت اسـت.
دنیـای  دنیـا،  »امـروز  متفـاوت  مخاطبـان  بـرای  متفـاوت  رسـانه های 
امپراتـوری  شـما  مقابـل  در  امـروز  اسـت.  تبییـن  و  تبلیـغ  و  رسـانه ها 
کنتـرل  در  غالبـاً  کـه  دارد  قـرار  اسـالم  دنیـای  دشـمنان  خبـری 
از  تحلیـل  و  خبـر  یک طرفـه  اتوبـان  یـک  امـروز  صهیونیست هاسـت. 
جملـه  از  دنیـا   عمومـی  افـکار  سـمت  بـه  خبـری  رسـانه های  طـرف 
افـکار عمومـی کشـورهای عربـی و اسـالمی و خـود مسـلمانان - جـاری 
اسـت.از همیـن رو در زمانـه ی »دیکتاتـوری رسـانه های رسـمی غـرب« 
نویـن  رسـانه های  توسـط  عمدتـاً  دوم،  نامـه ی  هـم  و  اول  نامـه ی  هـم 
بهتـر  تـا  اسـت  شـده  منتشـر  مجـازی(  فضـای  و  اجتماعـی  )شـبکه های 
بـارت«،  کویـن  »دکتـر  شـود.  دریافـت  مخاطبینـش  توسـط  سـریع تر  و 



23

 

 

ِ

 



24

سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی بـا ایـن راهبردهـا و مختصات، سیاسـت 
خارجـی انقالبـی اسـت و اگـر در اجـرا بـا راهکارهای هوشـمندانه همراه شـود، 
از  مهمـی  بخـش  و ظرفیـت حـل  مـی آورد  همـراه  بـه  آثـار شـگفت انگیزی 

مشـکالت جهـان اسـالم را داراسـت.
بـا »اسـتحکام و اقتـدار و افتخـار«، ادامـه ی اصـول انقالبـی و 
راهبردهـای ثابـت سیاسـت خارجـی را تکـرار کنیـد تـا بیگانـگان و دنباله های 
داخلـی آنـان، بـه تغییـر در سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی دل خـوش 
نکننـد. اهـداف آمریـکا در منطقـه، 180 درجه با اهـداف ایران، متفاوت اسـت.

دیدار در سال 1393

دوران فعلـی دوران گـذر بـه یـک نظم جدیـد جهانی 
فعـال،  بتوانـد حضـور  دیپلماسـی  فعلـی دسـتگاه  اگـر در مقطـع  اسـت. 
هوشـمندانه و مقتدرانـه داشـته باشـد، جایـگاه جمهـوری اسـالمی در چندیـن 
ده سـال آینـده و در نظـم جدیـد جهانی بـه عنـوان جایگاهی برجسـته تثبیت 

می شـود.
در زمینـه ی ادامـه ی مذاکرات هسـته ای، )مذاکره بـا آمریکا را( منـع نمی کنیم 
و کاری کـه دکتـر ظریـف و دوستانشـان شـروع کردنـد و تا امـروز خوب پیش 
رفتنـد، دنبـال می شـود امـا این، یـک تجربـه ذی قیمت بـود که متوجه شـویم 
مذاکـره بـا آمریـکا، مطلقـا تأثیـری در کـم کـردن دشـمنی نـدارد و بی فایـده 

است.
در یـک سـال اخیـر بـه خاطـر مسـائل هسـته ای بنـا شـد مسـئوالن تا سـطح 
وزارت خارجـه مذاکراتـی بـا آمریـکا داشـته باشـند امـا ایـن ارتبـاط فایـده ای 
نداشـت و لحـن آمریکایی هـا اهانت آمیزتـر شـد و تحریم هـا را هـم افزایـش 

دادند.

گزیده بیانات رهبر انقالب در دیدار با وزرای امور 
خارجه سفیران و مسئوالن نمایندگی های ایران در 

خارج از کشور در بیست سال گذشته
دیدار در سال 1394

مسـئوالن وزارت خارجـه و سـفرا و کارداران در حقیقـت »نماینـدگان، 
آرمان هـا«  و  اصـول  ایـن  خدمتگـزاران  و  سـربازان 
هسـتند. سیاسـت خارجـی کشـور ماننـد همـه ی کشـورهای جهـان بـر منافع 
بلندمـدت و اصـول و ارزش هـا اسـتوار اسـت و بـا رفت وآمـد دولت ها با سـالیق 
سیاسـی گوناگـون، تغییـر نمی کنـد؛ دولت هـا فقـط در تاکتیک هـا و ابتـکارات 
اجرایـِی راهبردهـای سیاسـت خارجی تأثیرگـذار و دخیلند. همـه  تاکتیک های 
دیپلماسـی در دولت هـای مختلـف بایـد در خدمـت پیشـبرد اصـول سیاسـت 
خارجـی در قانـون اساسـی باشـد و نمایندگان سیاسـی ایران در خـارج، خود را 

نماینـده و مدافـع جـدی و منطقـی سیاسـت های نظـام بداننـد.
دیگـر اصـول سیاسـت خارجـی در قانـون اساسـی از جملـه تعهـدات برادرانـه 
بـه همـه ی مسـلمانان جهـان، حمایـت بی دریغ از مسـتضعفان 
نفـوذ  از  و جلوگیـری  اسـتعمار  کامـل  جهـان، طـرد 
اجانـب در همـه ی زمینه هـا، حفـظ اسـتقالل همه جانبـه، دفـاع از حقـوق 
همـه ی مسـلمانان، عـدم تعهـد بـه قدرت هـای سـلطه گر، روابـط صلح آمیـز 
متقابـل بـا دولت هـای غیرمحارب، خـودداری از هرگونه دخالـت در امور داخلی 
ملت هـا و حمایـت از مبـارزات حق طلبانـه ی مسـتضعفان در مقابل مسـتکبران 
در هـر نقطـه از جهـان اسـت و ایـن اصـول جـذاب، نـو و واال، ذهـن ملت هـا 

به خصـوص نخبـگان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت.
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دیدار در سال 1390
دسـتگاه دیپلماسـی کشـور در ایـن اوضـاع پیچیـده و حسـاس، بایـد بـا تبیین 
حـرف نـو نظـام اسـالمی یعنـی حضـور توأمـان مـردم و ارزش هـای الهـی در 
جامعـه، بـه نقش آفرینـی مؤثـر بپـردازد. دیپلماسـی، بـه علت اصطـکاک منافع 
کشـورها، عرصـه مقابلـه و چالـش اسـت امـا فعالیـت در دسـتگاه دیپلماسـی 
جمهـوری اسـالمی، فراتـر از فعالیـت متعـارف دیپلماسـی در جهان اسـت چرا 
کـه سـفیران ایـران، نماینـده نظامـی هسـتند کـه ذات مسـتکبران بـا ماهیـت 

اسـالمی آن در تضـاد عمیـق اسـت.
در پرتـو ایمـاِن تـوأم بـا تـالش و مجاهـدت ملـت و مسـئوالن، تهـی دسـتی و 
غربـت اوایـل انقالب اکنون به سـربلندی و عزت تبدیل شـده اسـت بـه گونه ای 
کـه شـعارهای ملـت ایران اکنون در کشـورهایی شـنیده می شـود که 30 سـال 
بـا ایـن ملـت دشـمنی کرده انـد و این، معنـای حقیقی پیشـرفت و اسـتحکام و 

قدرت اسـت.
 در برخـی دوره هـا، بعضـی افـراد در عرصـه دیپلماسـی و غیردیپلماسـی، تصور 
می کردنـد پایبنـدی بـه ارزش هـا اجـازه و امـکان موفقیـت نخواهـد داد امـا 
تجربـه نشـان داد کـه هـر قـدر پایبنـدی بـه اصـول و آرمان هـا بیشـتر باشـد 
هیبـت و احتـرام جمهـوری اسـالمی در نظـر طـرف مقابل بیشـتر خواهد شـد. 
پیـروزی در میز مذاکـره، نیازمند هوشـمندی، ظرافت، 
اعتمـاد به نفس، اسـتحکام عقالنی و تحمیل اسـتدالل 
برطـرف مقابـل اسـت کـه دسـت یابی حقیقـی بـه ایـن عوامـل، بـا 

اخـالص و تـوکل و معنویـت امـکان پذیر اسـت.
بایـد حـوادث بی سـابقه و عمیـق منطقـه و جهـان را بـا هوشـیاری رصـد و بـا 
تصمیمـات و اقدامـات هوشـمندانه و حکمـت آمیـز، در ایـن عرصـه نقش مؤثر 

کرد. ایفـا 

دیدار در سال 1388
 وظیفـه ی سـفیر و نماینـده ی جمهوری اسـالمی ایران، به کارگیری دیپلماسـی 
کیفـی، قـوی و کارآمد برای پیشـبرد »سیاسـت ضد نظام سـلطه« 
اسـت کـه الزمـه ی آن نیز ایسـتادگی منطقی بر اصـول انقالب و مبانی شـرعی 

و رودربایسـتی نداشـتن نسـبت به این اصول و مبانی اسـت.
در نظـام سـلطه دو طـرف وجـود دارند که یکی سـلطه گر و دیگری سـلطه پذیر 
اسـت، امـا جمهوری اسـالمی ایـران از همان ابتـدا صراحتاً اعالم کرد سـلطه گر 
نیسـت و سـلطه ی هیـچ کشـوری را هـم نمی پذیرد. سیاسـت ضد نظام سـلطه 
دارای عقبـه و پشـتوانه های مسـتحکم اسـتراتژیکی اسـت کـه یکـی از آن هـا 

پشـتوانه ی عظیـم مردمی انقالب اسـالمی اسـت.
قـدرت و تأثیرگـذاری دیپلماسـی از قـدرت نظامـی، 
مـوارد  در  حتـی  و  نیسـت  کمتـر  پـول  و  تبلیغاتـی 
متعـددی بیشـتر اسـت. بنابرایـن بایـد بـرای اجـرای سیاسـت ضد 
نظـام سـلطه از دیپلماسـی قـوی و کارآمدی کـه مبتنی بر منطـق، عقل و روح 

اعتمـاد بـه نفـس اسـت، اسـتفاده کـرد.
در عرصـه ی دیپلماسـی بایـد بـا اعتمـاد بـه نفـس ملـی و بـدون هیچ گونـه 
کـرد.  عمـل  دینـی  مبانـی  و  انقالبـی  اصـوِل  بـر  پافشـاری  در  رودربایسـتی 
ایسـتادگی بـر اصـول انقالبـی و مبانی شـرعی نقطه ی 
قوت دسـتگاه دیپلماسـی جمهوری اسـالمی است و این 
ایسـتادگی همـراه بـا منطق، نشـان دهنده ی اسـتحکام اسـت و طـرف مقابل را 

وادار بـه احتـرام و خضـوع خواهـد کـرد.
اسـاس کار در وزارت امـور خارجـه، پیشـبرد سیاسـِت ضـد نظـام سـلطه و 
تأثیرگـذاری بـر روابـط بین المللـی بـا اسـتفاده از دیپلماسـی قوی اسـت و باید 
دیپلماسـی کیفـی بیـش از پیـش مـورد توجـه قـرار گیـرد و هـر دیـدار و یـا 

سـخن در عرصـه ی دیپلماسـی، کامـاًل سـنجیده و مبتنـی بـر پیش بینی هـای 
صحیـح باشـد آشـنایی بـا ظرایـف فـنِّ پیچیـده ی دیپلماسـی و مذاکـره بـرای 
جمهـوری  ابتـکارات  از  عمومـی  دیپلماسـی  و  مهـم   کشـور،  دیپلمات هـای 

اسـالمی ایـران اسـت و بایـد توجـه بیشـتری بـه آن شـود.

دیدار در سال 1387
وزارت امـور خارجـه ی کشـور بایـد ضمـن انعـکاس صحیـح عـزت و اقتـدار 
روزافـزون نظـام اسـالمی، از آن بـرای منافـع کشـور نیـز بهره بـرداری کند. این 
تفکـر کـه نبـود چالـش بـه معنـای آرامـش و بهره منـدی از منافع تصور شـود، 
تفکـر صحیحـی نیسـت، زیرا در یـک عرصه ی همـاوردی عظیم جهانـی مبتنی 
بـر منطـق زور، وجـود چالـش بـرای نظـام اسـالمی و ملـت ایـران کـه خواهان 
اسـتقالل رأی و حرکـت بـر اسـاس اصـول اسـت، طبیعـی و نشـان دهنده ی 
پیشـروی نظـام اسـالمی اسـت. نظام اسـالمی در سـی سـال گذشـته بـا وجود 
چالش هـای سـنگین و فـراوان، پیشـرفت های بسـیار و حتـی تصورناپذیـری 

است. داشـته 
ابرقـدرت  یـا  و  قـدرت منطقـه ای  تعابیـری همچـون  ایـران  امـروز دربـاره ی 
منطقـه ای بـه کار مـی رود کـه همـه ی این مـوارد نشـان می دهد نظام اسـالمی 
بـه برکـت پایبنـدی بـه اصـول، حرکـت رو به جلو داشـته اسـت. عمل بـه این 
مسـئولیت مهـم نیازمنـد حرکـت هوشـمندانه، شـجاعانه و متعهدانـه ی وزارت 
امـور خارجه اسـت و سـفرا به عنوان نیروهـای خط مقدِم صحنه ی دیپلماسـی، 

وظیفـه ی بسـیار سـنگینی بـر عهـده دارند.
نیروهـای انقالبی، متعهـد و باتجربـه در وزارت خارجه 
در اکثریتنـد، و نماینـده ی جمهـوری اسـالمی ایـران بایـد بـدون هیـچ 
مالحظـه ای  بیانگـر عظمـت و شـکوه امـام خمینـی رحمة اهلل علیـه، نماینـده ی 

نظـام اسـالمی و پایبنـد بـه اصـوِل ملـت ایران باشـد.

دیدار در سال 1386
 شـاخص سیاسـت خارجـی ایـران، نفـی رابطـه ی سـلطه گر و سـلطه پذیر و 
مقابلـه عاقالنـه و هوشـمندانه بـا نظـام سـلطه ی جهانی اسـت و تجربیات سـه 
دهـه ی اخیـر، پیـروزی ملـت ایـران را در ایـن چالـش اثبـات می کنـد. وزارت 
امـور خارجـه بایـد بر اسـاس منافع ملی کشـور یعنـی تحقق بلندمـدت اهداف 
سـاله،   20 چشـم انداز  سـند  اهـداف  میان مـدت  تحقـق  و  اسـالمی  انقـالب 

برنامه ریـزی و فعالیـت کنـد.
داعیـه ی  البتـه  نمی کنیـم.  قبـول  به هیچ وجـه  را  سـلطه  نظـام  رفتـار  مـا 
سـلطه گری نداریـم، امـا در هیـچ موضوعی، زیر بار سـلطه نمی رویم و شـاخص 
دیپلماسـی خـود را مقابلـه بـا رفتـار جهانـی نظـام سـلطه و خـروج از قاعده ی 

می دانیـم. »سلطه گر-سـلطه پذیر« 
بـا  و  اسـت  جهانـی  دیکتاتـوری  ایجـاد  صـدد  در  امریـکا،  بـزرگ،  شـیطان 
پایمال کـردن حقـوق طبیعـی ملت هـا در واقـع بـر جامعـه ی بشـری طغیـان 
کـرده و یاغـی شـده اسـت، امـا ملـت نجیـب ایـران را یاغـی می خوانـد. البتـه 
اگـر مقابلـه بـا سـتمگران و زورگویان جهانـی و حمایت از مظلومـان، یاغی گری 

اسـت، مـا بـه آن افتخـار می کنیـم.

دیدار در سال 1384
 در سیاسـت خارجی باید با شـناخت صحیح سـرمایه ها و قدرت کشـور از آن ها 
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دیدار در سال 1382
و  تحمیل شـده  دنیـا  در  کنونـی  بین المللـی  ارزش هـای  و  قواعـد  از  بخشـی 
نتیجـه ی سـلطه ی برخـی قدرت هـا اسـت و قبـول ایـن قواعـد به بهای دسـت 
کشـیدن از هویـت ملـی و اصـول ارزش هـای نظام اسـالمی افتخار نیسـت و ما 
نمی توانیـم بـرای رضایـتِ  بخشـی از دنیـا -کـه تجسـم آن در غـرب و در رأس 
آن دولـت متکبـر آمریـکا اسـت- از اصـول خود عقب نشـینی نماییم. امـروز نیز 
بیشـترین حجـم تبلیغـات برای القـای عقب نشـینی جمهوری اسـالمی ایران از 
اصـول خـود اسـت تـا بدیـن وسـیله از تأثیرگـذاری و محبوبیت نظام اسـالمی 

. هند بکا
مهم تریـن مؤلفـه ی اقتـدار ملی، تمسـک بـه اصول و 
ارزش های اسـالم و انقالب اسـت. لـذا پافشـاری و ایسـتادگی بر 

اصـول، موجـب تقویـت اقتـدار، مصونیـت و منافع ملی خواهد شـد.
مقبولیـت جهانـی بسـیار خـوب اسـت، امـا نـه بـه بهـای دسـت برداشـتن از 
اصـول جمهـوری اسـالمی ایـران کـه هویت ملی و جمعی ماسـت. در شـرایطی 
کـه برخـورد رژیـم ایـاالت متحـده بـا همـه ی دنیـا برخـوردی طلبکارانـه و 
فزون خواهانـه می باشـد، هرگونـه ضعـف و تسـلیم شـدن بزرگ تریـن خطـای 

اسـتراتژیک اسـت.

دیدار در سال 1379
تهدیـدات  اصلـی  رویاروی  نظام  اسـالمی  ناشـی  از پایـداری  ملت  ایـران  در برابر 
الگوهـای  تحمیلـی  غـرب  اسـت  و ما با تکیـه  بر همیـن  پایداری  و ایمـان  مردم ، 
ایـن  تهدیـدات  را بـه  فرصتی  بـرای  افزایش  عـزت  و اقتدار ملت  و کشـور تبدیل  

خواهیـم  کرد.
دولـت  آمریـکا صالحیـت  فکـری ، اخالقـی  و سیاسـی  رهبـری  جهـان  را نـدارد 
نیـز  آمریکاییهـا  از  وبسـیاری   اروپایـی   مهـم   کشـورهای   را  واقعیـت   ایـن   و 
قبـول  دارنـد. در مسـایل  جهانـی  میـان  ما و آمریـکا نقطه  
مشـترکی  وجود ندارد و جمع بنـدی  مطالعـات  دسـتگاههای  مختلف  
نظـام  اسـالمی  و تأمـل  در نتایج  برخی  گرایشـهای  ذلت بار در ماجرای  فلسـطین  
و نیـز اوضـاع  بعضی  کشـورهای  دیگـر این  واقعیـت  را مورد تأکید قـرار می دهد 
کـه  از مذاکـره  و رابطـه  بـا آمریـکا هیـچ  مشـکلی  حل  
نمی شـود و هـدف  واقعـی  آمریـکا از پیشـنهاد مذاکـره ، ایجاد زمینـه  برای  

تحمیـل  مواضـع  و تحقـق  خواسـتهای  دولت  آمریکاسـت .
دسـتگاه  سیاسـت  خارجـی  اداره کننده  نیمـی  از نظام  
سیاسـی  و زمینه سـاز تحقـق  امنیـت  و منافـع  ملـی  
اسـت . تـالش  برای  برجسـته تر شـدن  نقش  اسـالم  در رونـد جامعـه  جهانی ، 

بیشـترین اسـتفاده بـرای تأمیـن منافع کشـور و ملـت انجام گیـرد. ایمان و 
خودبـاوری، هوشـمندی و شـجاعت، تحـرک و امانـت 
و ابتـکار و نـوآوری در چهارچـوب اصـول و اهـداف از 
جمهـوری  نظـام  دیپلمات هـای  اصلـی  ویژگی هـای 
اسـالمی می باشـد و نماینـده ی جمهوری اسـالمی ایـران در خـارج از 
کشـور بایـد، ضمـن تأمین منافع ملـی نماینـده ی واقعی نظام اسـالمی و عزت، 

ایسـتادگی و تدبیـر ملـت ایران باشـد.
منافـع ملـی در چهارچـوب اصـول، اهـداف و ارزش هـای نظـام اسـالمی قابـل 
تعریـف اسـت . احسـاس هویـت و عـزت اسـالمی کـه امروز بـه برکـت پیروزی 
از مهم تریـن  یکـی  اسـت،  نمـودار شـده  اسـالم  اسـالمی در جهـان  انقـالب 
مؤلفه هـای قـدرت ملـت ایـران اسـت کـه بایـد در مناسـبات بین المللـی حتماً 

بـه آن توجه شـود.
اسـالمی کـه امـروز در ایـران ارائه شـده، برخـالف اسـالم طالبانـی و همچنین 
اسـالم آمریکایـی یـا هضم شـده در فرهنـگ غربـی، اسـالمی اسـت کـه دارای 
روشـنفکری، پایبنـدی بـه عقاید اسـالمی، نـوآوری و پویایی اسـت و بر اسـاس 
آن، یـک نظـام و دولـت متکـی بر مردم شـکل گرفته و در 27 سـال گذشـته با 
وجـود همـه ی فشـارها، از مسـیر اصلـی خـود نیز خـارج نشـده. بنابرایـن برای 
مسـلمانان جهـان بسـیار جـذاب و قابـل الگوبـرداری اسـت و ایـن بـر خـالف 

خواسـته ی قدرت منـدان عالَـم به ویـژه آمریـکا اسـت.
در تعامـل و مناسـبات دوجانبـه همـواره بایـد تنظیـم روابـط مـد نظـر باشـد و 
بـه گونـه ای عمـل شـود که طـرف مقابل احسـاس کنـد هرگونه رفتـار مثبت و 
یـا منفـی، دارای واکنـش و نتیجه ی متناسـب بـا آن خواهد بـود. جمهوری 
اسـالمی ایران، عقب نشـینی از مسـأله  ی هسـته ای را 
کـه خواسـته ی عظیـم ملی و حـق طبیعی ملـت ایران 
اسـت، به معنای شکسـتن اسـتقالل کشـور می داند که 

هزینـه ی بسـیار گزافی بـرای ملـت ایران خواهد داشـت.

 دیدار در سال 1383
 اهـداف راهبـردی و چهارچـوب کلـی سیاسـت خارجـی ایـران، همـان اهدافی 
اسـت کـه 25 سـال پیـش از درون پدیـده ی عظیـم، عمیـق و مانـدگار انقالب 
اسـالمی پدیـدار شـد و تا به امـروز در عرصه ی دیپلماسـی جهانـی و منطقه ای 
دنبـال شـده اسـت. امـروز لیبرال دموکراسـی غـرب در افـکار عمومـی ملت هـا 
بـا مخالفت هـای روزافـزون مواجـه شـده اسـت و بـا افزایـش نفـرت جهانـی از 
امریـکا، دولـت ایـن کشـور در حضیـض شکسـت سیاسـی قـرار دارد و در دنیـا 

عمـاًل منزوی شـده اسـت.
اسـالمی کـه مـا طرفـدار و مروج آن هسـتیم، بر سـه 
اصـل معنویـت، عقالنیـت و عدالـت اسـتوار اسـت و با 
اسـالم متحجـر و یـا لیبـرال، کامـاًل متفـاوت اسـت. اسـالم ما  اسـالمی اسـت 
کـه حکمـت و تدبیـر را مبنـای کارهـا می دانـد و بر پیگیـری عدالت بـه عنوان 

اساسـی ترین هـدف تأکیـد می کنـد.
مـا معـادالت جهانـی را کاًل نفـی نمی کنیـم و آن ها را 
به طـور کامل نیـز قبول نداریـم، بلکـه معتقدیـم این معـادالت 
تجزیه پذیـر اسـت و می تـوان بـدون کوتاه آمـدن از اصـول سیاسـت خارجـی، 
اهـداف نظـام را بـه پیـش بـرد. باید انضبـاط و نظمی قـوی در محیط سیاسـت 

خارجـی حاکم باشـد.
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پیگیری  حق  کشـورهای  اسـالمی  برای  داشـتن  یـک  نماینده  دائـم  دارای  حق  و 
تـو در شـورای  امنیـت ، مجموعه سـازی  با دیگر کشـورهای  اسـالمی  ، گسـترش  
روابـط با کشـورهای  آسـیایی ، توسـعه  تـوأم  با دقت  و هوشـیاری  روابط بـا اروپا، 
ایسـتادگی  کامـل  در برابر »رژیم  صهیونیسـتی  و سیاسـتهای  آمریکا در حمایت  
از ایـن  رژیـم » و تبییـن  مواضـع  روشـن  جمهـوری  اسـالمی  در قبـال  مسـأله  

فلسـطین  باید از اولویتهای  دسـتور کار دسـتگاه  دیپلماسـی  کشـور باشـد.

دیدار در سال 1375
برخـی  سـخنگویان  خبرگزاریهـا،  کـه  دنیـا  در  قـدرت  نمایه هـای  و  نمادهـا 
از دولتهـا، دولـت آمریـکا و بخصـوص اسـرائیل در زمـره آن هسـتند، جنجـال 
علیـه ایـران اسـالمی را در چنـد روز گذشـته به اوج خود رسـاندند امـا اینگونه 
جنجالهـا و خصومتهـا در عمـل هیـچ تأثیـری بـه جـز مسـموم کـردن افـکار 
عمومـی ملتهـای بی خبر ندارد. مبارزه قدرتهای اسـتکباری و در 
راس آنهـا آمریکا با جمهوری اسـالمی ایـران مبارزه با 
قـدرت گیـری اسـالم در جهان اسـت و بـا اسـتناد بـه دالیل 
روشـن می تـوان گفـت که خصومت دسـتگاه اسـتکباری دنیـا با ایران اسـالمی 

از نـوع دشـمنی بـا رقیبـی اسـت کـه از آن می ترسـند.
قدرتهـای مسـلط جهانـی بـا وجـود اختـالف نظرهایی که بـا هم دارنـد در این 
احسـاس مشـترک هسـتند کـه حرکـت اسـالمی دارد بـه تدریج رشـد می کند 
و توسـعه می یابـد و ایـن جریـان جدیـد حاکمیـت روان و آسـان غـرب بـر دنیا 
را تهدیـد می کنـد، بنـا بـر ایـن آنهـا از ناحیـه چنیـن رقیبـی کـه در شـرف به 
وجـود آمـدن اسـت خطـری را در دنیا برای آینـده خود احسـاس می کنند. زیرا 
نفـس حضـور، اقتدار، عزت و گسـترش جمهوری اسـالمی ایران و توسـعه منابع 
انسـانی و مـادی در ایـران اسـالمی و نیـز ارتبـاط و اتصـال مسـتحکم مـردم با 
مسـؤوالن نظـام، موجـب درخشـش انقـالب و نظام اسـالمی در جهان می شـود 

و ایـن همـان چیزی اسـت کـه آنهـا را ناراحت کرده اسـت.
از هنگامـی کـه وزارت امـور خارجـه در اختیـار تفکـر اسـالمی و منطـق دینی 
و تدیـن قـرار گرفـت، دیپلماسـی جمهوری اسـالمی ایـران به صـورت واضحی 
روز بـه روز پیشـرفت کـرده اسـت و ایـن پیشـرفت نتیجـه تکیه بر یـک جوهر 
ذاتـی یعنـی روحیه اسـتقالل خواهی شـجاعانه ایـن ملت اسـت که 
از پایبنـدی اسـالمی و حکومت اسـالمی سرچشـمه می گیرد. سیاسـت خارجی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـا این جوهر ذاتی اسـت کـه می توانـد راه را باز کند، 
موجـب پیشـرفتهای هـر چه بیشـتر شـود و احتـرام به ملـت ایران را اسـتمرار 

. بخشد

دیدار در سال 1374
امـروز نظـام  اسـالمی ، هویـت ، هـدف  و توانایـی  نظام  غربـی  را مورد سـؤال  قرار 
داده  اسـت  و برتریـن  متفکـران  غربـی  به  تدریج ، کسـل کننده  بـودن  نظام  غربی  
را ابـراز می کننـد و آن  را بـر زبـان  می آورنـد و بـر همین  اسـاس ، تمدنـی  که  با 
رنسـانس  آغـاز شـد، امـروز بـه  نقطـه  پایانی  خـود نزدیک  می شـود. بشـر امروز 
در پـی  یافتـن  یـک  جایگزیـن  برای  نظام  غربی  اسـت  و گرایش  به  سـوی  اسـالم  

در ایـاالت  متحـده  آمریـکا، اروپـا و آفریقا از همین  امر، ناشـی  می شـود.

دیدار در سال 1373
نماینـدگان  سیاسـی  مـا بـه  عنـوان  عناصـر خـط مقـدم  اصطـکاک  و تمـاس  
جمهـوری  اسـالمی  ایـران  بـا جهـان  خـارج ، بایـد تفاوتهـای  اساسـی  و اصولـی  
نظـام  اسـالمی  را بـا نظامهـای  دیگـر بیابنـد و پـس  از مطالعه  و سـنجش  دقیق  
آنهـا در جهـت  آشـنا کـردن  هر چه  بیشـتر دنیـا بـا درخشـندگیها و ویژگیهای  
برجسـته  نظـام  اسـالمی  تـالش  کننـد. تخطـی  از مبانی  و ارزشـها 

بـرای  نظام  اسـالمی  بـه  هیچ  وجـه  امکان پذیر نیسـت  
زیـرا در جهـت  تحقـق  معنـا و مفهـوم  این  نظام  معجـزه  بزرگی  صـورت  گرفته  و 
یـک  ذخیـره  بزرگ  الهـی  یعنی  حضـرت  امام  خمینـی )رض ( نیز بـرای  به  وجود 

آمـدن  ایـن  نظـام  مردمـی  و الهی  خرج  شـده  اسـت .

دیدار در سال 1372
مبنـا و قـوام  جوهـری  جمهـوری  اسـالمی  ایـران  بگونـه ای  شـکل  گرفته  اسـت  
اینـرو بـه   از  کـه  در مقابـل  تهدیدهـا و زورگویی هـا تسـلیم  نخواهـد شـد و 
دشـمن  میـدان  نخواهـد داد تـا دربـاره  او تصمیـم  بگیـرد. نظام  جمهوری  
اسـالمی  ایـران  اگـر بـه  اقتضـای  مصلحت  و سیاسـت  
خـود با کشـوری  رابطـه  برقـرار می کنـد بـدان  معنی  
نیسـت  کـه  حـرف  زوری  را بپذیرد. لـذا مـا ارتبـاط با کشـوری  
را کـه  خـود را قیـم  دیگـران  می دانـد نمیپذیریـم  و اینگونـه  ارتباطهـا را به  نفع  

کشـورهای  ضعیـف  هـم  نمی دانیـم .
آمریـکا بـا ابـزار و تکنولـوژی  گسـترده  تبلیغاتـی ای  کـه  در اختیـار دارد، افـکار 
عمومـی  مـردم  دنیـا را نسـبت  بـه  تجـاوز بـه  ملتهـای  تحـت  سـتم  و غـارت  
ثـروت  آنـان ، فریـب  داده  و فجایـع  خـود را بگونه ای  موجـه  جلوه  می دهـد. و به  
همیـن  دلیـل  آمریـکا نـزد ملت  ایـران  و مـردم  آگاه  جهان  
منفورترین  کشـور اسـت  و لـذا سیاسـت  قطعـی  جمهوری  اسـالمی  

ایـران  عـدم  رابطـه  و مذاکـره  با آمریکاسـت .
سیاسـت  نظام  سـرمایه داری  آمریکا بگونه ای  اسـت  که  به  کسـی  رحم  نمی کند. 
آمریـکا همیشـه  در پـی  برقـراری  روابـط یکجانبه  و اسـتعماری  با کشورهاسـت  
و هرگـز اجـازه  صـدور دانـش  و تکنولـوژی  اساسـی  خـود را بـه  کشـور مقابـل  
نخواهـد داد. از اینـرو کشـورهای  مقابـل  آمریـکا بایـد بداننـد که  بـدون  آمریکا 
هـم  می شـود زندگـی  کـرد، آرامش  داشـت  و پیشـرفت  کـرد. و مـا در این چند 

سـال  قطـع  رابطـه  با آمریـکا ایـن  حقیقـت  را تجربـه  کرده ایم .

دیدار در سال 1370
دسـتگاه سیاسـی و تبلیغاتـی دشـمنان مـا در تـالش اسـت کـه بـا سیاسـتی 
زیرکانـه و موذیانـه در صحنـه هـای گوناگـون بـه ملتهـای مسـلمان و جهـان 
سـوم اینگونـه القـاء و تفهیـم کنـد که جمهوری اسـالمی ایـران با رفتـار،  گفتار 
و منـش خـود بـه تخطئـه و مخـدوش کـردن دوران نورانـی و پربرکـت حیـات 
امـام پرداختـه اسـت.آنها بـا طرح ایـن ادعای دروغیـن،  شـخصیتهای انقالبی را 
بـه بازنگـری در آرمانهـای انقـالب و امام زدایـی متهم کرده و سـعی دارند برای 
افـکار عمومـی دنیـا اثبـات کنند کـه ایران، خود درحـال تخطئه دوران گذشـته 
مـی باشـد. هـدف از این سیاسـت خباثت آلـود و تبلیغ گسـترده آن قانع کردن 
مخاطبـان انقـالب اسـالمی بـه عـدم تقلیـد از راه امام،انقـالب و نظام اسـالمی 
ایـران اسـت. هیـچ کـس حـق نـدارد در برخورد بـا دیگـران کمتریـن اهانت به 
ملـت سـرفراز و بـزرگ ایـران را تحمـل کند. ملت ما ذلت پذیر نیسـت و نشـان 

داده کـه دارای قـدرت حضـور در تمامـی صحنـه هـای مختلف جهانی اسـت.
جمهـوری اسـالمی ایـران در زمینه ی مسـائل جهانی 
قـادر به انجـام ابتکارات سیاسـی فراوانی اسـت. مـا می 
توانیـم در آسـیا، خاورمیانـه، مجموعـه کشـورهای اسـالمی و دیگـر مجموعـه 
هـای جهانـی بصورتـی فعـال حضـور داشـته باشـیم و در هدایت ایـن مجموعه 
هـا بـه سـمت صحیـح و منطقـی مؤثـر بـوده و ایـده هـا و ابتکارهـای نوینی را 

درمجامـع جهانـی مطـرح کنیم. 
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انقالب 1357 تا جنگ ایران و عراق
بعـد از وقـوع انقـالب اسـالمی ایـران اتحادیـه اروپایـی بـا احتیـاط اقـدام بـه 
ایـران نمـود. در زمـان نخسـت وزیری  بـا حکومـت جدیـد  ارتبـاط  برقـراری 
مهنـدس بـازرگان روابـط دوجانبـه چنـدان تغییـری نکـرد. امـا ایـن روابط بعد 
از سـقوط دولـت بـازرگان دچـار تغییـر شـد و و تفـاوت در دیگاه ها به سـرعت 
موجـب اختـالف و ایجـاد فاصلـه میـان دو طـرف گردیـد. بـه دنبـال حادثـه 
گروگانگیـری دیپلمات هـای آمریکایـی در تهران، آمریکا از هـم پیمانان اروپایی 
خـود خواسـت کـه دولـت آمریـکا را در اعمـال فشـارها علیـه ایـران همراهـی 
کننـد. اتحادیـه اروپـا نیز اشـغال سـفارت آمریـکا را محکـوم نموده و بـه اتفاق 

آمریـکا مجادلـه را بـا ایـران آغـاز کرد.
 

جنگ ایران و عراق
بـا حملـه عـراق بـه ایـران و وقوع جنـگ ایـران و عـراق، کشـورهای اروپایی به 
حمایـت از عـراق پرداختنـد و به این کشـورهای کمک های تسـلیحاتی نمودند. 
همچنیـن تحریـم تسـلیحاتی را علیـه ایران آغـاز کردنـد. در 1360 یونان و در 
1364 اسـپانیا و پرتغـال بـه ایـن اتحادیـه پیوسـتند و هماننـد دیگـر متحـدان 
آمریـکا تحریـم شـدیدی علیـه حکومـت ایـران وضـع و از عـراق در ایـن جنگ 

حمایـت کردند. 
 

بعد از جنگ ایران و عراق

دوران هاشمی رفسنجانی

بـا پذیـرش قطعنامـه 598 شـورای امنیـت از جانب ایـران و برقـراری آتش بس 
میـان ایـران وعـراق، فرصـت مناسـبی بـرای بهبـود و توسـعه روابـط سیاسـی 
ایـران و اتحادیـه  اروپایـی فراهم شـد اما وقوع حادثه  سـلمان رشـدی و صدور 
فتـوای امـام خمینـی )ره( در14 فوریـه 1989 مبنی بر ارتداد سـلمان رشـدی، 
موجـب واکنـش تنـد اتحادیـه اروپایـی در مقابل ایـران گردید که نمـود آن در 
فراخوانـی سـفرای کشـورهای اروپایـی از تهـران بـود. امـا پـس از یـک مـاه بـا 
چرخـش موضـع اتحادیـه اروپایـی در این رخـداد، سـفرای کشـورهای اروپایی 

روابط اتحادیه اروپا و ایران از آغاز تا کنون
 

روابـط اتحادیـه اروپـا و ایـران بـه مجموعـه روابـط سیاسـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی میـان ایـران و اتحادیـه اروپایـی، از زمـان تأسـیس ایـن 
اتحادیـه گفتـه می شـود. ایـن روابـط همـواره تحـت تأثیـر تحوالت سیاسـی و 
اجتماعـی ایـران و یـا سـایر کشـورهای خاورمیانـه بوده اسـت. کشـور ایـران بـا 
توجـه بـه نفـوذش در خاورمیانـه و همچنیـن منابـع متعـدد و متنـوع انـرژی و 
همچنیـن بـازار خوبی کـه برای کاالهـای اروپایی می باشـد، برای ایـن اتحادیه، 
دارای اهمیـت بوده اسـت. موضوعاتـی نظیـر حقوق بشـر، تروریسـم و همچنین 
برنامـه اتمـی ایـن کشـور، از جملـه موضوعـات مناقشـه انگیز بیـن دو طرف در 

سـالهای اخیـر بوده اسـت.

از ایجاد اتحادیه تا انقالب 1357
سـنگ بنـای اتحادیـه اروپـا با امضـای پیمـان مربوط به تشـکیل جامعـه ذغال 
سـنگ و فـوالد اروپـا در 1331 کـه منجـر بـه تشـکیل ایـن جامعـه در 1332 
گردیـد گذاشـته شـد. دولت محمـد مصدق وقت که گرایشـهای ملی داشـت از 
تشـکیل ایـن جمعیـت ناخرسـند شـد. جامعه سـنگ و فـوالد اروپا نیـز همگام 
بـا آمریـکا و شـوروی دولت مصـدق را تحریم کـرد. در 1336 جامعـه اقتصادی 
اروپـا و همین طـور جامعـه انـرژی اتمـی اروپا تشـکیل شـد. شاهنشـاهی ایران 
در آن زمـان بـا ایـن سـه جامعـه روابط دوسـتانه داشـت و قردادهـای متعددی 
از جملـه برنامه هـای متعـدد هسـته ای زیـادی بـا آنـان بسـته بـود. در 1344 
زمزمه هـای تشـکیل جامعـه اروپـا بـه گـوش می رسـید امـا عملی شـدن ایـن 
طـرح تـا 1347 بـه طـول انجامیـد. دولـت امیرعباس هویـدا از تشـکیل جامعه 
اروپـا اسـتقبال کـرد و روابـط خوبـی برقـرار کرد کـه همزمان با تشـکیل حزب 
رسـتاخیز و ادغـام دیگـر در احـزاب بـه رسـتاخیز ایـران و پیوسـتن انگسـتان، 
ایرلنـد و دانمـارک بـه کشـورهای نـام بـرده در 1354 این روابط بسـیار بهتر از 
قبل شـد و سـیر صعـودی پیـدا کـرد. در دوران دولت هـای موقت شاهنشـاهی 
)آمـوزگار/ شـریف امامی/ ازهـاری/ بختیار(روابـط ایران با اتحادیـه اروپا بصورت 

تعلیـق درآمـده بود.
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بـه تهران برگشـتند. 
 گرچـه علی اکبـر هاشـمی رفسـنجانی تـالش داشـت روابـط دوجانبـه بهبـود 
یابـد، ولـی بـه دلیـل برقرار مانـدن عوامـل تنش زا بیـن دو طرف، ایـن تالش ها 
چنـدان مؤثـر واقـع نشـد. اصـرار برابقـای حکـم ارتـداد سـلمان رشـدی، قتـل 
مخالفـان حکومـت ایـران در خـاک دول اروپایـی، مخالفـت ایران بـا روند صلح 
اسـراییل واعـراب، نگرانـی اروپـا از دسـت یابی ایـران بـه سـالح اتمـی، نگرانـی 
آمریـکا از همـکاری ایـران بـا روسـیه و ... . پـس از تجـاوز عـراق بـه کویت و به 
دنبـال اتخـاذ مواضـع بـی طرفانه از سـوی ایـران در این جنـگ، اتحادیـه اروپا 
بـه عادی سـازی مجـدد روابـط امیـدوار شـد. پـس از اعـالم آمادگـی دو طـرف 
بـرای انجـام گفتگوهـای انتقادی، تبـادل نظر بیـن مقامات سیاسـی واقتصادی 
ایـران واتحادیـه اروپایـی در تهـران، کپنهـاگ، بـن، پاریـس و مادریـد ادامـه 
یافـت ونتایـج مثبتـی نیـز به بـار آورد. ولی بـا رخ دادن تـرور میکونـوس، تمام 
تالش هـا از بیـن رفـت و روابـط دوجانبه به بدتریـن وضع ممکـن از زمان اعالم 
حکـم ارتـداد سـلمان رشـدی درآمـد. ایـران ایـن تـرور را دسیسـه ای از جانب 
مخالفـان نزدیکـی روابـط دوجانبـه خواند و ایـاالت متحده آمریکا آن را سـتود. 
در پـی محکومیـت مقامـات ایرانـی در دادگاه میکونوس، ایران و آلمان سـفرای 
خـود را فراخواندنـد و سـایر دول اروپایـی نیـز بـه تابعیـت، سـفیران خـود را از 
تهـران فراخواندنـد و ایـن وضـع تا زمان روی کار آمدن سـید محمـد خاتمی به 

عنـوان پنجمیـن رئیـس جمهور ایـران ادامه داشـت. 

دولت هفتم 

بـه طـور کلـی تـا زمـان روی کار آمـدن دولـت اصالحـات ، روابـط دو طرف به 
همـان صـورت خصمانـه ادامـه داشـت. بـا توجه بـه تغییر رویـه ایـران مبنی بر 
تنش زدایـی در روابطـش بـا غـرب و مطـرح نمـودن موضوع گفتگـوی تمدن ها 
و ارتبـاط بـا دیگرکشـورها ، ایـن اقدامـات از جانـب کشـورهای اروپایـی نیـز با 
اسـتقبال روبرو شـد و از اسفند 1376، گفتگوهای سـازنده جایگزین گفتگوهای 
انتقـادی گردید. همچنین سـفرای کشـورهای اروپایی که به دنبـال رای دادگاه 
میکونـوس از ایـران خـارج شـده بودنـد، بـه ایـران بازگشـتند کـه سـفیران دو 

کشـور آلمـان و فرانسـه با چنـد روز فاصله اینـکار را انجـام دادند.
  نخسـتین مذاکـرات ایـران و اتحادیـه اروپـا پیرامـون برنامـه هسـته ای ایران و 
در سـال 2003 انجام گرفت. در این سـال سـه کشـور بریتانیا، فرانسـه و آلمان 
بـا پیش قـدم شـدن در برقـراری رابطه، اقـدام به فرسـتادن نماینـدگان خود به 
ایـران و بحـث پیرامـون برنامـه اتمـی ایـن کشـور نمودند. ایـن نماینـدگان در 
ایـن سـفر ایـران را بـه امضـای پروتکل الحاقـی آژانـس بین المللی انـرژی اتمی 
واداشـتند. بعـد از این اقدام، کشـورهای ایـن اتحادیه خاویر سـوالنا را به عنوان 

مذاکره کننـده اصلـی بیـن ایـران و اتحادیـه اروپا انتخـاب کردند.
از ایـن زمـان بـه بعـد بـود کـه برنامـه اتمـی ایـران موضـوع غالـب روابـط بین 
ایـران و اتحادیـه اروپایـی شـد و موضاعـت دیگـر مثـل حقـوق بشـر و مسـائل 
امنیتـی منطقـه ای در حاشـیه قـرار گرفت. در طی ایـن مذاکرات ایـران بر حق 
مشـروع خـود در غنی سـازی اورانیـوم تأکید داشـت و مذاکره کننـدگان اروپایی 
نیز نسـبت بـه اهداف غنی سـازی اورانیوم ابـراز تردید داشـتند و خواهان توقف 

برنامـه اتمـی ایـران بودنـد. از ایـن رو مذاکـرات به نتیجـه ای دسـت نمی یافت.
از ایـن زمـان بـه بعـد بـود کـه مذاکـرات مبهـم، خسـته کننده و پایان ناپذیـر 
میـان طرفیـن ادامـه یافـت و پیشـنهادهای اتحادیـه اروپـا بـرای ایـران جالـب 
توجـه نبـود و ایـران خواسـتار ارائـه تضمین هایـی از جانب واشـنگتن بـود. این 
اقـدام بـا ناخرسـندی ایـن اتحادیـه روبـرو شـد و انتظار ایـاالت متحـده آمریکا 
از ایـن اتحادیـه بـه عنـوان واسـطه گفتگـو پیرامـون برنامـه اتمـی ایـن کشـور 

نشـد. برآورده 

دوران احمدی نژاد

بـا انتخـاب محمـود احمدی نژاد بـه عنوان رئیـس دولت نهم جمهوری اسـالمی 
ایـران و اظهـار نظـر پیرامـون انـکار هولوکاسـت، بـه روابـط دو جانبـه شـوک 
جدیـدی وارد شـد. اتحادیـه اروپـا از طریـق قطـع روابـط فرهنگی و آموزشـی، 
اقـدام بـه مقابلـه کـرد. بـا ایـن حـال ایـن اتحادیـه اصلی تریـن ابـزار جامعـه 
بین المللـی بـرای مذاکـره بـا برنامـه اتمی ایـران بـود و آمریـکا نیز مدامـاً آنها را 

ترغیـب بـه ادامـه گفتگوهـا می نمود.
 

در سـال 2006 میـالدی اتحادیـه اروپـا مذاکـرات را بی نتیجه دانسـت و پرونده 
هسـته ای ایـران بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد ارجـاع داده شـد. از 
ایـن زمـان بـه بعـد مذاکـرات پیرامون پرونـده اتمی ایران توسـط گـروه پنج به 
عـالوه یـک انجـام می گرفـت کـه 3 عضو این گـروه )فرانسـه، آلمـان و بریتانیا( 

را کشـورهای عضـو ایـن اتحادیـه تشـکیل می دادند.
فعالیت هـای  توقـف  منظـور  بـه  ایـران  علیـه  تحریم هـای  تشـدید  پـی  در 
هسـته ای اش، اعضـای اتحادیـه اروپـا در روز 23 ژانویه 2012 اقـدام به تصویب 
قانـون تحریـم تدریجـی صنعت نفت ایـران و بانـک مرکزی جمهوری اسـالمی 
ایـران کردنـد. بر اسـاس ایـن قانون اعضای ایـن اتحادیه نه تنهـا از واردات نفت 
ایـران منـع می شـوند، بلکه شـرکت های ایـن کشـورها از ترابری، خریـد و بیمه 

محموله هـای نفتـی ایـران بـه هـر مقصـدی در جهـان منع شـده اند. 
در پـی اقـدام اتحادیـه اروپـا در وضـع قانـون منـع خریـد نفـت ایـران از ژوئیه 
2012، مجلـس شـورای اسـالمی نیـز در اقدامی پیش دسـتانه در بهمن 1390، 
طـرح دو فوریتـی را تصویـب کـرد کـه بـه موجـب آن تـا زمـان پابرجـا بـودن 
قانـون تحریم هـای نفتـی علیـه ایـران، ایـران از فـروش نفـت بـه اعضـای ایـن 

اتحادیـه خـودداری می کنـد.

دولت روحانی

کاتریـن اشـتون در نخسـتین روزهـای ریاسـت جمهـوری حسـن روحانـی بـا 
ارسـال نامـه تبریک به حسـن روحانـی، رئیس جمهـور ایـران از وی دعوت کرد 
تـا در اسـرع وقـت مذاکرات با گروه موسـوم به 1+5 را از سـر بگیـرد. همچنین 
وزیـران خارجـه آلمان، روسـیه و فرانسـه از بیانات حسـن روحانـی در خصوص 

حـل مسـالمت آمیز هسـته ای اسـتقبال کردند.
 

اروپایـی و کشـورهای 1+5 در  اتحادیـه  ایـران و  بـا مذاکـرات مسـتمر بیـن 
خصـوص مسـئله هسـته ای ایـران، چندیـن توافق صـورت گرفت کـه در نهایت 
منجـر بـه توافق نهایی هسـته ای شـد که برجام نـام گرفت. در خـالل مذاکرات 
هسـته ای، نماینـده اتحادیه اروپا سـعی داشـت بـا نزدیکتر کـردن مواضع ایران 
و آمریـکا کـه سـابقه تخاصـم درازمدتـی بـا یکدیگر داشـتند، حصـول توافق را 
تسـهیل نمایـد. همچنیـن اتحادیـه اروپـا در خصـوص فیصلـه دادن بـه ابعـاد 
احتمالـی نظامـی در برنامـه هسـته ای ایـران، پیش قـدم شـد و بـا ارائـه یـک 
قطعنامـه در شـورای حـکام آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی کـه در نهایـت به 

تصویـب اعضا رسـید، شـروع فـاز عملیاتـی برجـام را پایـه نهاد.. 
 

)مذاکـرات سـه جانبه ایـران، اتحادیـه اروپـا و آمریـکا بـر سـر برنامـه هسـته ای 
ایران(

اتحادیـه اروپایـی بر اسـاس چهارچوب توافق برجام، سـعی دارد روابط سیاسـی 
و تجـاری خـود را بـا ایـران بازسـازی نمایـد.. لغو تحریم هـای یک جانبـه ای که 
اتحادیـه اروپـا در زمـان تنـش هسـته ای علیـه ایران وضـع کرده بـود، کمک به 
ایـران بـرای پیوسـتن به سـازمان تجـارت جهانی وگشـایش دفتر ایـن اتحادیه 
در تهـران، از جملـه اقدامـات عملی می باشـد کـه در دوران پسـابرجام از جانب 

ایـن اتحادیه در دسـتور کار قـرار گرفت.



31

1- انتخـاب دکتـر کریـم سـنجابی بـه عنـوان اولیـن وزیر امـور خارجـه پس از 
انقـالب از ایـن نظـر حایـز اهمیـت بـود کـه او دبیـر کل جبهـه ملی بـود و نزد 
غـرب و خاصـه آمریکایـی هـا انقـالب ایـران را از شـائبه هـر اقـدام افراطی دور 

نشـان می داد.
در دوران وزارت او گروه های چپ مارکسیسـتی درصدد اشـغال سـفارت امریکا 
در تهـران و نیـز کنسـولگری آمریـکا در تبریـز برآمدنـد. در هـر دو مـورد اما با 

اشـغال کننـدگان برخورد شـد و آنـان به بیرون از سـاختمان رانده شـدند.
بـا ایـن حـال سـنجابی بـا دولـت اختـالف پیـدا کرد،بـه ایـن خاطـر کـه داماد 
دکتـر یـزدی در آمریـکا نقـش ممتـاز را در سـفارت ایـران در واشـنگتن ایفـا 
مـی کـرد و نیـز دولـت، انتصاب احمد سـالمتیان بـه معاونت وزارتخانـه را نمی 
پذیرفـت ولـی چـون سـنجابی مختـار بـودن در انتخـاب همکارانـش را شـرط 

کـرده بـود، دولـت ایـن انتصـاب را پذیرفت.
برخـی روزنامـه هـا در آن زمـان نوشـتند سـنجابی  چنـد روز از عیـد 1358 را 
در آمریـکا بـه سـر بـرد و بـه ایـن خاطر بـر وزیـر خارجه دولـت انقالبـی خرده 
گرفتنـد . )احمـد سـالمتیان اما این خبر و سـفر را تکذیب می کند( . سـنجابی 
در اعتراض به اداره سـفارت ایران  توسـط شـهریار روحانی و حایری و خارج از 
اراده وزارت خارجـه در تهـران - و  پـاره ای اختالفات کهنـه با مهندس بازرگان 
کـه در خاطـرات او نمود دارد  اسـتعفا کرد اما به سـبب بیماری بسـتری شـد و 
ایـن بـار ) باز آن گونه که در خاطرات خود نوشـته اسـت( هاشـمی رفسـنجانی 
بـه عیـادت او مـی رود و از جانـب امـام ایـن پیـام را مـی بـرد که کنـاره گیری 
خـود را تـا برگـزاری همـه پرسـی جمهوری اسـالمی به تاخیـر بینـدازد. او می 

پذیـرد  و سـه هفتـه بعـد از رفراندوم کنـار می رود. 
25 مـاه بعـد و در 25 خـرداد 1360 امـام خمینی در واکنش بـه اطالعیه جبهه 
ملـی دربـاره الیحـه قصـاص آنـان را محکـوم بـه ارتداد معرفـی کردنـد و بدین 

ترتیـب بـه طـور کامـل از حاکمیت جمهوری اسـالمی حذف شـدند.
چنـدی بعـد کریـم سـنجابی، ایـران را مخفیانـه تـرک کـرد و پـس از سـال ها 
اقامـت در آمریـکا درگذشـت. در مجموعـه تاریـخ شـفاهی دانشـگاه هـاروارد 
خاطـرات او نیـز ثبـت و ضبط شـده که در قالب کتاب مسـتقلی انتشـار یافته و 

بـه رغـم پـاره ای مدعاهـای تاییـد نشـده مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.
سـنجابی در دولـت دکتـر مصدق نیـز یک چند وزیـر فرهنگ بـود و جالب این 
کـه  مهنـدس بـازرگان -کـه 25 سـال بعد خـود رییس دولت شـد- معـاون او 

بوده اسـت.
سـنجابی کـه در هیـات همـراه دکتـر مصـدق در دیـوان داوری الهـه همـراه 
نخسـت وزیـر ملـی ایـران بـود پـس از کودتـای 28 مـرداد  نتوانسـت یـاران 

مصـدق را متحـد نـگاه دارد.
2- دومیـن وزیـر خارجـه جمهوری اسـالمی 
و دولـت موقـت ابراهیـم یزدی اسـت که هم 

اینـک در تهـران زندگی مـی کند.
  مهـم ترین و بحث انگیـز ترین اتفاق دوران 
زیبگنیـو  بـا  مذاکـره  یـزدی  دکتـر  وزارت 
برژیسـنکی مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید 
در دوران ریاسـت جمهـوری جیمـی کارتـر 
و در حاشـیه جشـن های سـالگرد اسـتقالل 

بود. الجزایـر 
اعضـای هیـات اعزامی از ایران به سرپرسـتی 
مهـدی بازرگان )نخسـت وزیـر( و با عضویت 
مصطفـی چمـران ) معـاون نخسـت وزیـر ( و ابراهیـم یـزدی وزیر امـور خارجه 

با مقـام آمریکایی دیـدار کردند.
ایــن مالقــات درحالــی صــورت پذیرفــت کــه زمزمــه ســفر شــاه از مکزیــک بــه 

همـه وزرای امـور خارجه جمهوری اسـالمی ایران
از ابتـدای تاسـیس جمهـوری اسـالمی تـا کنـون 11 نفـر در بـاغ ملـی )محـل 
اسـتقرار وزارت امـور خارجـه( سـکان دار دسـتگاه دیپلماسـی ایـران بـوده اند.
در ایـن فهرسـت البتـه در یـک مقطـع یـک سـاله  از نیمـه سـال 1359 تا تیر 
1360 ، نخسـت وزیـر وقـت ) شـهید رجایـی ( سرپرسـت وزارت امـور خارجـه 
بـوده و بـه ایـن اعتبار می تـوان گفت تعـداد وزرای خارجه 10 نفر بـوده اند اما 
با احتسـاب شـهید رجایی - که سرپرسـت بود - فهرسـت سـکانداران دسـتگاه 

سیاسـت خارجـی را مـی توان شـامل 11 نفر دانسـت:
  

کریم سنجابی و ابراهیم یزدی ) در دولت موقت(
ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده ) در دولت شورای 

انقالب(
خودش  وزیری  نخست  با  )همزمان  رجایی  علی  محمد 

سرپرست بود(
میرحسین موسوی )در پایان دولت شهید رجایی و دولت 

های مهدوی کنی و شهید باهنر(
علی اکبر والیتی ) از سال 60 تا 76 و در هر چهار دولت 

موسوی و هاشمی رفسنجانی(
سید کمال خرازی )دو دولت خاتمی(

و  اول  ) دولت های  اکبر صالحی  و علی  متکی  منوچهر 
دوم احمدی نژاد(.

محمد جواد ظریف )دولت حسن روحانی(
در دوران وزارت هـر یـک از ایـن افـراد اتفاقـات مهمـی  رخ داده کـه در تاریـخ 

جمهـوری اسـالمی اهمیـت دارند:
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ــه شــدت  ــران ب ــود و نیروهــای سیاســی مختلــف در ای ــکا درگرفتــه ب آمری
علیــه امریــکا موضــع مــی گرفتنــد.

ــلمان  ــجویان مس ــای دانش ــزه ه ــن انگی ــم تری ــی از مه ــات یک ــن مالق  ای
پیــرو خــط امــام بــرای اشــغال ســفارت آمریــکا در تهــران بــود. بــا واقعــه 
13 آبــان 1358 دولــت بــازرگان اســتعفا کــرد و وزارت دکتــر یــزدی نیــز 
طبعــا خاتمــه یافتــه تلقــی شــد. البتــه رهبــران نهضــت آزادی بارهــا گفتــه 
ــه در  ــود بلک ــان نب ــه 13 آب ــر واقع ــه خاط ــت ب ــت موق ــتعفای دول ــد اس ان

ــت پذیرفتــه شــد ــخ  اســتعفای دول ــن تاری ای

.
ــور اداره  ــالب را مام ــورای انق ــام ش ــت ، ام ــت موق ــتعفای دول ــا اس 3- ب
دولــت کــرد و ابوالحســن بنــی صــدر کــه بــرای ریاســت جمهــوری آمــاده 

ــت. ــه را پذیرف ــد وزارت خارج ــی ش م
ــرای  ــن انگیــزه کــه بحــران گــروگان هــا را حــل کنــد و ب ــا ای  احتمــاال ب
ــه  ــد وب ــا کاری نتوانســت انجــام ده ــه کارش بیاید.ام ــوری ب ریاســت جمه
همــان یــک مــاه بســنده کــرد و ترجیــح داد پــروژه انتخاباتــی خــود را بــا 

وزارت اقتصــاد و حــذف بهــره هــای بانکــی دنبــال کنــد.

4- دومیــن وزیــر خارجــه دولــت شــورای انقــالب، صــادق قطــب زاده بــود. 
ــه شــوروی از  ــده ک ــران آم ــک افســر کا.گ.ب در ای ــاب خاطــرات ی در کت
ــهرت  ــی ش ــد روس ــع ض ــه مواض ــه ب ــرا ک ــرد چ ــتقبال نک ــاب او اس انتص

داشــت.

 
در دوران مســوولیت او روابــط ایــران و شــوروی قــدری بــه ســردی گراییــد 
خصوصــا ایــن کــه در اجــالس ســازمان کنفرانــس اســالمی در اســالم آبــاد 
ــران، اشــغال افغانســتان  ــد ای ــر چن ــود. ه ــه ب ــه مســکو تاخت ــدی ب ــه تن ب
ــد  ــش از برآین ــب زاده بی ــا قط ــود ام ــرده ب ــوم ک ــوروی را محک ــط ش توس

سیاســت هــای رســمی از مســکو انتقــاد مــی کــرد.
 مهــم تریــن اقــدام دوران وزارت او شــایعه بــاز پــس گرفتــن شــاه از پانامــا 
ــتن  ــگاه داش ــه و ن ــل قضی ــود. اص ــا ب ــروگان ه ــرای گ ــان ماج ــرای پای ب
ــا قطــب زاده  ــود ام ــرای چنــد ســاعت درســت ب هواپیمــای حامــل شــاه ب
ــد.  ــه کار او بیای ــات ب ــا در کارزار انتخاب ــی داشــت ت قصــد اســتفاده تبلیغات
ــدول  ــر ج ــوری در قع ــت جمه ــات ریاس ــداد و در انتخاب ــه ن ــه نتیج البت

ــت. ــرار گرف ق
ــی  ــهید رجای ــت ش ــد و در دول ــی مان ــه باق ــر خارج ــال وزی ــن ح ــا ای ب
ــن  ــن عضــو شــورای انقــالب، اولی ــت. سرنوشــت ای ــان یاف ــت او پای ماموری
رییــس رادیــو و تلویزیــون بعــد از انقــالب و وزیــر خارجــه دولــت شــورای 
ــا  ــا اتهــام طراحــی کودت ــود . چــرا کــه دو ســال بعــد ب انقــالب تراژیــک ب
ــم حجــت االســالم  ــا حک ــام ب ــان ام ــوری اســالمی و قصــد ج ــه جمه علی
محمــدی ری شــهری رئیــس دادگاه انقــالب ارتــش ، در 24 شــهریور 

ــد. ــدام ش 1361 اع

 
قطــب زاده در دادگاه ؛ او یــک مــاه بعــد از گرفتــن ایــن عکــس اعــدام شــد. 

)نفــر وســط بــا پیراهــن خاکســتری(
محاکمــه قطــب زاده از 21 مــرداد 1361 بــا ایــن اتهامــات آغــاز شــد: قیــام 
ــام  ــه ن ــدازی ب علیــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، رهبــری شــبکه بران
نجــات انقــالب اســالمی ، همــکاری بــا ضــد انقالبیــون و مفســدین جنــگل 
هــای شــمال و مطلــع بــودن از وقایــع آمــل ، درخواســت کمــک از قشــقایی 
ــت اســلحه ،  ــرای دریاف ــه خــارج ب ــده ب ــزام نماین ــدازی، اع ــرای بران ــا ب ه

گرفتــن کمــک مالــی و اطالعاتــی از دشــمنان جمهــوری اســالمی.
عــالوه بــر ایــن هــا در حکــم اعــدام بــه اتهــام »طــرح توطئــه بــرای تــرور 
حضــرت امــام« هــم اشــاره شــده اســت. او تنهــا وزیــر جمهــوری اســالمی 
بــود و هســت کــه اعــدام شــده اســت و ســومین وزیــر خارجــه ایــران کــه 
ــین  ــید حس ــری و س ــی خلعتب ــاس عل ــش از او عب ــد. پی ــی ش ــدام م اع
فاطمــی چنیــن سرنوشــتی داشــتند. در اردیبهشــت 59 و در دوران همیــن 
ــس  ــه طب ــا و واقع ــروگان ه ــرای آزادی گ ــکا ب ــاکام امری ــه ن ــر حمل وزی
ــور ســبز«  ــوان » ن ــه  آن عن ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــی ک ــاد. عملیات ــاق افت اتف

ــدل شــد. ــق ب ــک تاریکــی مطل ــه ی ــد و در عمــل ب داده بودن
در پــی آن روابــط ایــران و آمریــکا بــه خواســت جیمــی کارتــر قطــع شــد. 

قطــع رابطــه ای کــه تــا امــروز ادامــه یافتــه اســت.
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و مهـم تریـن رخداد  دوران کوتاه وزارت او را می توان تشـکیل جبهه مشـترک 
میـان ایـران و سـه کشـور عربـی سـوریه، لیبـی و الجزایـر دانسـت کـه مانع از 
آن شـد کـه صـدام حسـین مدعـی شـود در جنگ بـا ایـران از حمایـت تمامی 

اعـراب برخوردار اسـت.

7- بـا ریاسـت جمهوری آیـت اهلل خامنه ای در مهر ماه 60 ودر پی آن نخسـت 
وزیـری موسـوی ، دکتـر علی اکبـر والیتی که پیـش از آن موفق بـه جلب رای 
اعتمـاد نماینـدگان بـرای تشـکیل دولـت نشـده بـود بـه عنـوان وزیـر خارجـه 

معرفـی شـد و بـه عضویت دولـت درآمد.
او 16 سـال در ایـن مسـند باقـی مانـد و عضویـت در چهار دولـت و همکاری با  
دو رییـس دولـت و دو رییـس جمهـور را تجربـه کـرد. طبعـا در ایـن 16 سـال 
اتفاقـات مهـم و متنوعـی رخ داد. اشـاره به همـه آنها گفتار مسـتقلی می طلبد 
امـا مـی تـوان سـه مـورد را مهم تر دانسـت: یکی سـفر روبـرت مـک فارلین از 
طـرف کاخ سـفید بـه تهـران در سـال  1365کـه واکنـش هـای بسـیار در پی 
داشـت و امـام قـول دولـت و وزارت خارجـه را پذیرفتند و 8 نماینـده مجلس را 

بـه خاطـر طـرح سـوال از وزیر شـماتت کردند.
دیگـری قبـول قطعنامـه 598شـورای امنیـت سـازمان ملـل و پایـان جنـگ 
ایـران وعـراق و سـومی ماجرای رسـتوران میکونوس کـه روابط ایـران و اروپا را 
دسـتخوش بحـران بـی سـابقه ای کرد به گونـه ای که روزی کـه والیتی وزارت 

خارجـه را تـرک مـی کرد سـفیران 15 کشـور اروپایـی در تهـران نبودند.

ــرای وزارت خارجــه ، کمــال خــرازی را در نظــر  8- ســید محمــد خاتمــی ب
ــود. ــت اصالحــات در ایــن مقــام باقــی ب گرفــت و تمــام هشــت ســال دول

سیاســت خارجــی در ایــن دوران بــا تنــش زدایــی، گســترش ارتبــاط بــا اروپــا 
ــرات  ــان و مذاک ــد آلم ــه بع ــا و در مرتب ــه و ایتالی ــور فرانس ــا دو کش خصوص
فشــرده مربــو ط بــه پرونــده هســته ای در دو ســال آخــر شــناخته مــی شــود.

5- محمـد علـی رجایـی در دولـت خـود قصـد داشـت میـر حسـین موسـوی 
،سـردبیر وقـت روزنامـه جمهوری اسـالمی را به عنـوان وزیر خارجـه به مجلس 
معرفـی کنـد ؛ بنـی صدر)رئیـس جمهور وقت( امـا زیر بار نرفت. شـهید رجایی 
نیـز گزینـه دیگری پیشـنهاد نکـرد و تا روز آخر ریاسـت جمهـوری بنی صدر و 
در گرماگـرم جنـگ ایـران و عـراق کرسـی وزیـر خارجـه در دولت خالـی بود و 
رجایـی خـود سرپرسـتی وزارت خارجـه را بـر عهده گرفـت و به نیابـت از خود 

بهـزاد نبوی را گماشـت.
 در مهـر مـاه 59 نیـز بـه همیـن خاطـر همـراه بهـزاد نبـوی بـه سـازمان ملل 
رفـت. مهـم تریـن اتفـاق این دوران غیـر از در جریـان بودن جنـگ، توافق نامه 
الجزایـر بـرای آزادی گـروگان هـا بـود. ایـن بـار بـه جای بـازرگان و چمـران و 
یـزدی ، بهـزاد نبـوی و احمـد عزیـزی رهسـپار الجزایـر شـدند و اصـل موضوع 
اسـتخالص از دردسـر گـروگان هـا آن قـدر اهمیـت داشـت کـه بحـث بر سـر 

مفـاد بیانیـه در مرتبـه بعـد قـرار گرفت.

6- بالفاصلـه پـس از برکنـاری بنـی صـدر، شـورای موقـت ریاسـت جمهوری ) 
مرکـب از روسـای دو قـوه و نخسـت وزیـر( میـر حسـین موسـوی را بـه عنوان 
وزیـر خارجـه بـه مجلـس معرفـی کـرد تـا کشـور بیـش از آن از نبـود رییـس 
دسـتگاه دیپلماسـی آسـیب نبینـد.  هـر چند ایـن معرفـی بهانه ای بـرای تازه 
شـدن اختالفـات کهنه حسـن آیت با موسـوی از بدو تاسـیس حـزب جمهوری 
اسـالمی شـد امـا اسـتناد بـه تاییـدات و حمایـت های آیت اهلل شـهید بهشـتی  
و دیگـر رهبـران حـزب ، موسـوی را سـرانجام بـه باغ ملی رسـاند. اگر نخسـت 
وزیـر بعـدی )دکتـر باهنـر ( بـه شـهادت نمـی رسـید چـه بسـا دوران طوالنی 
وزارت خارجـه بـه نـام او ثبـت مـی شـد اما اقامـت او در بـاغ ملـی 4 ماهه بود 

چـون بایـد روانـه پاسـتور و نخسـت وزیری می شـد. 
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ــت  ــه وق ــر خارج ــف وزی ــراز تأس ــاید اب ــن دوره ش ــتاورد ای ــن دس ــم تری  مه
آمریــکا- مادلیــن آلبرایــت- بــه خاطــر دخالــت در کودتــای 28 مــرداد باشــد 
ــه ای  )دو  ــای منطق ــگ ه ــش جن ــران را از آت ــه ای ــی ک ــت های ــا سیاس ی
حملــه آمریــکا بــه عــراق و افغانســتان( دور نــگاه داشــت.خرازی پــس از دولــت 
اصالحــات و طــی حکمــی از جانــب مقــام معظــم رهبــری بــه ریاســت شــورای 
ــا  ــن شــورا ام ــط خارجــی منصــوب شــد. رییــس و اعضــای ای راهبــردی رواب
ــر  ــرده منتش ــاذ ک ــه اتخ ــی ک ــای آن و تمیمات ــت ه ــاره فعالی ــی درب اطالعات

نکــرده انــد.

9- در دولــت نهــم و دهــم منوچهــر متکــی وزیــر خارجــه شــد. تمــام 6 ســال 
ــان ســفر  ــک جری ــاری در ســنگال و در ی ــک طــرف و نحــوه برکن وزارت او ی
رســمی بــه ایــن کشــور افریقایــی یــک طــرف. ایــن عــزل چنــان ناشایســت و 
تعجــب آور بــود کــه در ایــام انتخابــات کــه متکــی کاندیــدا شــده بــود هــر جــا 

کــه پــا مــی گذاشــت در ایــن بــاره مــورد ســوال قــرار مــی گرفــت.
ــی در  ــه متک ــد ک ــر ش ــم ت ــاری او مصم ــرای برکن ــی ب ــژاد وقت ــدی ن  احم
برابــر مــوازی کاری هایــی کــه او و مشــایی مــی خواســتند بــر وزارت خارجــه 
تحمیــل کننــد ، موضــع گرفــت و مقابــل ایشــان ایســتاد. او قــول داده اســت 
پــس از اتمــام ریاســت جمهــوری محمــود احمــدی نــژاد و هنگامــی کــه بــه 
یــک شــهروند عــادی بــدل شــد ابعــاد ناگفتــه ایــن ماجــرا را فــاش کنــد. تنهــا 
یــک هفتــه دیگــر احمــدی نــژاد دولــت را بــه حســن روحانــی تحویــل خواهــد 
ــا«  ــه مصــداق» الوعــده وف ــگاران ب ــل پیــش بینــی اســت کــه خبرن داد و قاب

ســراغ آقــای متکــی برونــد.

10- در پـی عـزل منوچهـر متکی، احمدی نژاد، رییس سـازمان انـرژی اتمی را 
بـرای وزارت خارجـه در نظـر گرفت. علی اکبـر صالحی دانش آموخته دانشـگاه 
بیـروت بـود و  از حیـث تبـار خانوادگـی و شـخصیت علمـی از دیگـر وزیـران 
دولـت احمـدی نـژاد قابـل تمایـز اسـت. با ایـن حـال شـماری از کارشناسـان 
سیاسـت خارجـی بـر ایـن باورنـد کـه دسـتگاه دیپلماسـی در قبـال تحـوالت 
شـمال آفریقـا و خاورمیانـه منفعالنـه عمل کرده اسـت. صالحی بعـد از پیروزی 
روحانـی ، کوشـید بخشـی از ضعـف دوران وزارت را بـا تحـرک و فعالیـت در 
انتقـال پیـام هـای تبریـک رهبـران خارجـی پـس از انتخـاب حسـن روحانـی 
و تـدارک میزبانـی از میهمانـان ویـژه مراسـم تحلیـف رییـس جمهـور منتخب 

کند. جبـران 
 

11- در دولـت یازدهـم محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجه شـد. او متولد 
1338 در تهـران اسـت و در دوران دولـت اصالحـات مدتـی معـاون حقوقـی و 
امـور بین الملـل وزارت خارجـه بـود. پس از آن بـه نمایندگی ایران در سـازمان 
ملـل منصـوب شـد و تـا سـال 1386 در ایـن سـمت باقـی بـود. وی پـس از 
بازگشـت بـه تهران در دانشـکده روابـط بین الملـل وزارت خارجه مشـغول کار 
بـوده اسـت. ظریف همچنیـن بین سـال های 82 ـ 84 در کنار سـیروس ناصری 

ریاسـت تیـم مذاکـره کننـده هسـته ای را به عهده داشـته اسـت. 
 وی سـابقه تحصیـل در دانشـگاه های دنـور و سانفرانسیسـکو در رشـته های 
روابـط بین الملـل و مطالعـه بین المللـی ، سـابقه معاونـت بین الملـل دانشـگاه 
آزاد اسـالمی، دسـتیار ارشـد وزیر در وزارت امور خارجه در سـال های 1386  ـ 
1389، سـفیر و نماینـده دائـم ایـران در سـازمان ملل  ـ نیویورک در سـال های 
1381 ـ 1386، معـاون حقوقـی و بیـن المللـی وزارت امور خارجه در سـال های 
1371 ـ 1381، سـفیر و معـاون نماینـده دایـم نمایندگـی در سـازمان ملـل  ـ 
نیویـورک در سـال های 1368 ـ 1371، مشـاور وزیـر وزارت امـور خارجـه در 
سـال های 1367 ـ 1368، مشـاور سیاسـی، رایزن، کاردار نمایندگی در سـازمان 
در  سرکنسـولگری  مشـاور  و   1367 1361 ـ  سـال های  در  نیویـورک  ملـل  ـ 

سانفرانسیسـکو در سـال های 1357 ـ 1359 را در کارنامـه دارد. 

مهمتریـن اتفاقـات صورت گرفته در زمان تصدی وزارت خارجه توسـط ایشـان 
عبـارت انـد از : نخسـتین دیـدار وزرای خارجـه ایـران و آمریـکا پـس از انقالب 
اسـالمی/ مذاکره کننـده ارشـد هسـته ای/ توافق هسـته ای ژنو/ گفتگـوی تلفنی 
بـا جـان کـری، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا/ تفاهـم هسـته ای لـوزان/ برجـام / 

دیـدار کوتـاه و دسـت دادن بـا رئیس جمهـور آمریکا.
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همـکاری ایـران و اتحادیـه اروپـا در نـگاه مردان 
دیپلماسـی

علـــی الریجانـــی: نقـــش سیاســـی و اقتصـــادی اتحادیـــه اروپـــا در 
رابطـــه بـــا ایـــران 

بـه  اروپایـی  رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی: سـفر مسـئوالن کشـورهای 
ایـران بیشـتر در جهـت گسـترش همـکاری هـای اقتصـادی اسـت کـه برای 
اجرایـی شـدن، ایـن امـر نیازمنـد مـراودات بانکـی میـان کشورهاسـت امـا 
هنـوز ایـن مشـکل در برخـی کشـورها برطـرف نشـده اسـت. ظرفیت هـای 
فـراوان اقتصـادی و تجـاری در ایـران وجـود دارد و اتحادیـه اروپـا می توانـد 
نقـش مفیـدی در توسـعه مـراودات سیاسـی و اقتصادی با جمهوری اسـالمی 

نماید. ایفـا  ایـران 
در کنـار تمامـی مـراودات و همـکاری هـای سیاسـی و اقتصـادی، رفـت و 
آمدهـای پارلمانـی می توانـد بـه افزایـش روابـط ملت هـا و توسـعه مـراودات 

فرهنگـی منجـر گـردد.
ایشـان بـا توجـه بـه اهمیـت برقـراری امنیـت در منطقـه خاورمیانـه بـرای 
ثبـات در کشـورهای منطقـه تاکیـد کردنـد کـه، ایـن امنیـت بـرای اتحادیـه 
اروپـا حائـز اهمیـت اسـت چـون نتیجـه مخاطـرات در منطقـه گریبانگیـر 
کشـورهای اروپایـی هـم مـی شـود کـه مهمتریـن آن حمـالت تروریسـتی 
صـورت گرفتـه در فرانسـه و افزایـش مهاجـرت بـه ایـن کشـورها می باشـد.

بـه ویـژه  تاریخـی طوالنـی در زمینه هـای مختلـف  اروپـا سـابقه   ایـران و   
از  تـا پـس  اقتصـادی دارنـد، همیـن زمینـه مناسـبی اسـت  همکاری هـای 
مذاکراتـی کـه بیـن ایـران و 1+5 در خصوص مسـائل هسـته ای انجـام گرفت 
، همکاری هایمـان را گسـترش دهیـم. عـالوه بر ایـن در مسـاله  منطقه ای نیز 
رایزنی هـای ایـران و اروپـا الزم اسـت. نقـش اروپـا در حـل و فصـل  مسـائل 

منطقـه بخصـوص سـوریه و عـراق، مهـم و مثبـت مـی باشـد. 

ـــا بـــرای  ـــا اتحادیـــه اروپ دکتـــر والیتـــی: اهمیـــت همـــکاری ایـــران ب
دســـتیابی بـــه صلـــح 

ـــام:  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــتراتژیک مجم ـــات اس ـــز تحقیق ـــس مرک رئی
ـــه تروریســـم و دســـتیابی  ـــک علی ـــا و بلژی ـــه اروپ ـــا اتحادی ـــران ب همـــکاری ای

ـــت.  ـــت اس ـــه ای دارای اهمی ـــات منطق ـــح و ثب ـــه صل ب
متاســـفانه برخـــی کشـــورهای غربـــی بـــا همـــکاری کشـــورهای مرتجـــع 
ــوریه را بیـــش از 5  ــی سـ ــت قانونـ ــی دولـ ــای واهـ ــا بهانه هـ ــه بـ منطقـ
ســـال مـــورد حملـــه قـــرار دادنـــد و امـــروز حـــدود 80 کشـــور دنیـــا و 
حتـــی بعضـــی کشـــورهای اروپایـــی در منطقـــه بـــه عنـــوان تروریســـم 

حضـــور دارنـــد. 
ـــی  ـــورهای حام ـــد کش ـــه می توان ـــداد ک ـــن روی ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــد ب بای

ـــرد.  ـــالش ک ـــد، ت ـــرار ده ـــد ق ـــورد تهدی ـــز م ـــم را نی تروریس
 مـــا و اروپـــا می توانیـــم بـــا هـــر گونـــه تروریســـم در منطقـــه بـــدون 
ـــارزه  ـــدرو مب ـــه رو و تن ـــت میان ـــک تروریس ـــاص و مضح ـــدی خ ـــته بن دس

کنیم.رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات اســـتراتژیک اضافـــه کـــرد: 
مـــا می توانیـــم علیـــه هـــر کـــس کـــه اســـلحه 
ـــوم  ـــردم مظل ـــه م ـــر علی ـــه و ب ـــت گرفت ـــه دس ب
منطقـــه و از جملـــه ســـوریه جنایـــت می کنـــد 

ـــم.  ـــارزه کنی مب
ـــزار  ـــوریه برگ ـــوری س ـــت جمه ـــات ریاس ـــش انتخاب ـــال پی ـــت: دو س وی گف
شـــد و بشـــار اســـد رئیس جمهـــور قانونـــی ایـــن کشـــور بـــا رای مـــردم 
ـــده  ـــال باقیمان ـــاله وی 5 س ـــان دوره 7س ـــا پای ـــد و ت ـــاب ش ـــاره انتخ دوب
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــز جمه ـــط قرم ـــد خ ـــار اس ـــزود: بش ـــت.والیتی اف اس
اســـت و هـــر زمـــان اروپایی هـــا ایـــن موضـــوع را پذیرفتنـــد می تـــوان 

ـــرد.  ـــو ک ـــایل گفتگ ـــر مس ـــورد دیگ در م
ـــش  ـــه پی ـــد هفت ـــد: چن ـــادآور ش ـــتراتژیک ی ـــات اس ـــز تحقیق ـــس مرک رئی
ـــدگان  ـــردم نماین ـــا رای م ـــد و ب ـــزار ش ـــوریه برگ ـــی در س ـــات پارلمان انتخاب
انتخـــاب شـــدند و اینهـــا موضوعـــات مهمـــی اســـت کـــه بایـــد مـــورد 

ـــرد.  ـــرار گی ـــه ق توج

علی شمخانی : ضرورت تغیر نگاه غرب به ایران 
ـــت  ـــی امنی ـــورای عال ـــر ش ـــالمی و دبی ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ ـــده رهب نماین
ملـــی : اســـتقالل رای و عـــدم تاثیرپذیـــری از البـــی هـــای ضـــد ثبـــات، 
شـــرط الزم بـــرای حرکـــت در مســـیر دســـتیابی بـــه توافقـــات ســـازنده 
بیـــن ایـــران و کشـــورهای اروپایـــی اســـت.اتحادیه اروپـــا در راه رســـیدن 
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بـــه اهـــداف فـــی مـــا بیـــن بایـــد نـــگاه خـــود را بـــه ایـــران بـــزرگ و 
قدرتمنـــد تغییـــر دهـــد. ایـــران و اتحادیـــه اروپـــا همکاری هـــای خوبـــی 
ــط  ــل، محیـ ــل و نقـ ــرژی، حمـ ــی، انـ ــادی، سیاسـ ــای اقتصـ در زمینه هـ
زیســـت و مقابلـــه بـــا تروریســـم آغـــاز کـــرده اســـت کـــه بـــا حســـن 
نیـــت و گســـترش تعامـــالت می تواننـــد موجـــب افزایـــش بهره گیـــری از 
ظرفیت هـــا و بـــه ثمـــر رســـاندن توافقـــات و تفاهم هـــای فـــی مابیـــن از 

جملـــه ســـند همـــکاری انـــرژی هســـته ای شـــود.
ــذاری  ــه گـ ــرای پایـ ــی بـ ــون بزرگـ ــته ای آزمـ ــرات هسـ ــام مذاکـ  فرجـ
روابـــط جدیـــد بـــا اتحادیـــه اروپـــا اســـت. مذاکـــره و گفـــت و گـــو بـــر 
ـــل و تامیـــن منافـــع در تمامـــی ادوار، راهبـــرد  اســـاس منطـــق، احتـــرام متقاب
ـــوده اســـت و در ایـــن چارچـــوب آمـــاده همـــکاری و تعامـــل  ـــران ب ـــی ای اصول
ـــی  ـــش مهم ـــا نق ـــه اروپ ـــتیم. اتحادی ـــف هس ـــروهای مختل ـــا کش ـــازنده ب س
ـــارت  ـــتاورد و نظ ـــن دس ـــظ ای ـــزوم حف ـــر ل ـــام ب ـــاندن برج ـــر رس ـــه ثم در ب
ـــا و  ـــه اروپ ـــکاری اتحادی ـــداوم هم ـــا ت ـــح آن ب ـــرای صحی ـــر اج ـــت ب و مراقب

ـــته و دارد. ـــترک داش ـــیون مش ـــال کمیس ـــش فع ـــای نق ایف
ـــدت  ـــه حضـــور بلندم ـــرد ک ـــد ک ـــد تاکی ـــا تروریســـت بای ـــارزه ب ـــورد مب در م
عناصـــر تکفیـــری موجـــب توســـعه ناامنـــی و بی ثباتـــی در ســـطح 
بین الملـــل خواهـــد شـــد و جلوگیـــری از تـــداوم ایـــن رونـــد نیازمنـــد 
ــم  ــا تروریسـ ــه بـ ــد مقابلـ ــا رونـ ــا بـ ــه اروپـ ــر اتحادیـ ــی بیش تـ هم گرایـ
ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــراق و لیب ـــوریه، ع ـــران س ـــترده ای از بح ـــش گس ـــت. بخ اس
ــی از  ــورهای اروپایـ ــه کشـ ــت کـ ــی اسـ ــالح ها و حمایت هایـ ــال سـ ارسـ
معارضـــان و گروه هـــای مســـلح بـــه عمـــل آورده انـــد و اکنـــون بایســـتی 

ــد. ــود را بپذیرنـ ــت های خـ ــه سیاسـ ــوولیت و نتیجـ مسـ

خرازی : غرب چاره ای جز کنار آمدن با ایران ندارد
امـــروز غـــرب بـــه جمهـــوری اســـالمی نیـــاز دارد. ایـــران یـــک کشـــور 
ـــک و  ـــتراتژیک، ژئوپلتی ـــت ژئواس ـــک موقعی ـــت، ی ـــه ای نیس ـــادی منطق ع

ژئواکونومیـــک داریـــم.
دکتـر خـرازی بـا بیـان اینکـه اگر نظریـه هـا و ابزارهـای ابداعی غـرب برای 
مواجهـه بـا تحـوالت منطقـه کفایـت می کرد، خـود آنهـا بهتر می توانسـتند 
تحوالتـی همچـون ظهـور داعـش را تحلیـل و تبییـن کننـد، گفـت: صـرف 
یادگیـری نظریـه هـا و ادبیـات سیاسـی روابـط بین الملـل، حتی اگـر نظریه 
هـای بومـی هم داشـته باشـیم، کافـی نیسـت. آنچه مـی تواند عامـل تحلیل 
و پیـش بینی درسـت باشـد، اسـتعداد و هوشـمندی خاصی اسـت کـه برخی 
افـراد از آن بهـره منـد هسـتند. بـرای نمونـه، برخـی چهـره هـای سیاسـی 
موفـق کشـورها را سـراغ داریـم کـه الزاما علـوم سیاسـی نخوانده بودنـد، اما 
در ایـن حـوزه بـرای کشـور خـود موفق عمـل کردند. یکـی دیگـر از نیازهای 
کشـور در حـوزه روابـط خارجـی آینـده پژوهـی اسـت . البتـه مبنـای آینده 
پژوهـی هـم بایـد بنیـه بومـی قـوی بـرای تحلیل مسـایل داشـته باشـد تا با 
آن بتوانیـم آینـده نزدیـک و دور را درسـت پیـش بینـی و بـرای آن برنامـه 

کنیم. ریـزی 
ـــوری  ـــای جمه ـــی ه ـــان داد توانای ـــا نش ـــته ای م ـــرات هس ـــد مذاک  فرآین
ـــد  ـــدی را پدی ـــدرت جدی ـــه ق ـــت موازن ـــه توانس ـــت ک ـــیار باالس ـــالمی بس اس
ـــی  ـــای امنیت ـــب ه ـــد ضری ـــوان بای ـــی ت ـــه م ـــی ک ـــرات در جای آورد. در مذاک
ـــول  ـــا قب ـــل رد ی ـــت کام ـــوان گف ـــی ت ـــرد. نم ـــاال ب ـــن را ب ـــاد آفری و اعتم
مـــی کنیـــم. مهـــم ایـــن اســـت کـــه بتواننـــد در چارچوبـــی کـــه مقـــام 
ـــم.  ـــل کنی ـــت عم ـــی اس ـــاع مل ـــورد اجم ـــد و م ـــه کردن ـــری ارائ ـــم رهب معظ
ـــته  ـــتاوردهای هس ـــظ دس ـــی حف ـــت؟ یک ـــز چیس ـــط قرم ـــوب  و خ چارچ
ـــظ  ـــت،  حف ـــران اس ـــته ای ای ـــاوران هس ـــای فن ـــدت ه ـــخ مجاه ای و تاری
ـــروز  ـــر ام ـــه مهمت ـــق. از هم ـــعه و تحقی ـــداوم توس ـــی ت ـــازی و یک ـــی س غن

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــز شکس ـــم نی ـــین تحری ماش

منوچهـــر متکـــی: تدویـــن نقشـــه راه تعامالت ایران و اروپا 
رصـد کـردن روابـط و مناسـبات با اروپـا یکی از مباحث مسـتمر در دسـتگاه 
دیپلماسـی اسـت و نـگاه آسـیب شناسـانه بـه مناسـبات حاکـم بیـن اروپا به 
معنـای تک تـک کشـورها و مجموعـه آنهـا یعنـی اتحادیـه اروپـا بـا دیگـران 

یکـی از اولویت هـای جدی اسـت.
اگـر مـا بتوانیـم هـر حرکـت و کنشـی را در جای خود درسـت تحلیـل کنیم 
می توانیـم واکنـش مناسـب را نسـبت بـه آن داشـته باشـیم و اگـر حرکـت 
ابتـدا بـه سـاکنی الزم باشـد آن را بـه درسـتی تدویـن کنیـم. روابـط ایـران 
و اروپـا در 150 سـال اخیـر فـراز و نشـیب های فراوانـی داشـته اسـت شـاید 
یکـی از مهمتریـن محورهـای اساسـی در جنـس و نـوع روابـط ایران بـا اروپا 

بـه تصـور مقامـات از نحـوه برخـورد با سـایر کشـورها بوده اسـت.
 منفعـل بـودن سیاسـت خارجـی اروپـا در 8 سـال دوران حکومـت جمهوری 
خواهـان در آمریـکا کـه برخـی از آن تعبیر اساسـا نداشـتن سیاسـت  خارجی 
را بـکار بردنـد اتحادیـه اروپـا را در پایین تریـن سـطح تاثیرگذاری قـرار داده 
اسـت. در عیـن حـال لجـام گسـیختگی، از دسـت دادن عنـان و بی محابـا و 
غیـر منطقـی عمـل کـردن غرب در برخـی از حوزه هـا از جمله حقوق مسـلم 
دیگـر ملت هـا شـکنندگی را در سیاسـت های غـرب بـرای تبییـن در جامعـه 

بین المللـی بیشـتر و بیشـتر کرده اسـت.
امیـــد اســـت بـــا مشـــارکت همیشـــه فعـــال و جامـــع االطـــراف روســـای 
نمایندگی هـــا و همکارانشـــان در مرکـــز در نـــگاه نخســـت بتوانیـــم 
تصویـــری دقیـــق، واقعـــی و مبتنـــی بـــر آخریـــن تحـــوالت از مناســـبات 
ـــن  ـــاس ای ـــم و براس ـــتخراج کنی ـــی را اس ـــورهای اروپای ـــران و کش ـــان ای می
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اروپا ایران و  فصل نوین همکاری های 
ـــوری  ـــرم جمه ـــس محت ـــی، ریی ـــر روحان ـــای دکت ـــاب آق  ســـفر تاریخـــی جن
ـــکاری  ـــی از هم ـــل نوین ـــاز فص ـــه، آغ ـــا و فرانس ـــه ایتالی ـــران ب ـــالمی ای اس
ـــد از  ـــی بع ـــی و فرهنگ ـــادی، سیاس ـــه اقتص ـــودمند دو و چندجانب ـــای س ه

ـــود. ـــی ش ـــوب م ـــه محس ـــه وقف ـــک ده ـــدود ی ح
ــه  ــذاران اتحادیـ ــی و بنیانگـ ــوان ارکان اصلـ ــه عنـ ــه بـ ــا و فرانسـ ایتالیـ
ـــه،  ـــا خاورمیان ـــرب ب ـــان غ ـــاط می ـــنتی ارتب ـــل س ـــن پ ـــم چنی ـــی و ه اروپای
ـــی  ـــد در مقاطع ـــر چن ـــد. ه ـــته ان ـــران داش ـــا ای ـــازنده ای ب ـــط س ـــب رواب اغل
ایـــن رابطـــه دچـــار نشـــیب و فـــراز و بحـــران هـــای مقطعـــی شـــده 
ـــت  ـــا و پش ـــواری ه ـــع دش ـــرای رف ـــرف ب ـــر دو ط ـــل ه ـــی تمای ـــت، ول اس
ـــل  ـــق متقاب ـــای عمی ـــده پیونده ـــان دهن ـــکالت، نش ـــن مش ـــتن ای سرگذاش
دو طـــرف اســـت. هرچنـــد بحـــران غیرضـــروری هســـته ای و فشـــارهای 
ــنتی  ــط سـ ــته در روابـ ــه ای ناخواسـ ــاد وقفـ ــث ایجـ ــث باعـ ــرف ثالـ طـ
ـــیار  ـــات بس ـــا و توافق ـــرم و دیداره ـــتقبال گ ـــی اس ـــد، ول ـــا ش ـــران و اروپ ای
ـــزم جـــدی دو  ـــده ع ـــت، نشـــان دهن ـــام گرف ـــفر انج ـــن س ـــه در ای ـــی ک خوب
ـــای  ـــه ه ـــی زمین ـــط در تمام ـــریع رواب ـــدد و س ـــاده مج ـــرای اع ـــرف ب ط
اقتصـــادی، همـــکاری هـــای انـــرژی، فـــن آوری، سیاســـی، فرهنگـــی و 

حتـــی امنیتـــی اســـت.

ـــیس،  ـــاپ فرانس ـــا پ ـــی ب ـــر روحان ـــای دکت ـــاب آق ـــدار جن ـــن دی ـــم چنی ه
ـــا  ـــالش ه ـــه ت ـــتن ب ـــرای پیوس ـــه ب ـــد دو جانب ـــر تعه ـــددی ب ـــد مج تاکی
 )WAVE( بـــرای ایجـــاد جهانـــی عـــاری از خشـــونت و افراطـــی گـــری
محســـوب مـــی شـــود. ابتـــکاری کـــه جنـــاب آقـــای روحانـــی، آن را در 
ســـپتامبر 2013 در مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل بـــه عنـــوان یکـــی 
ـــد و در  ـــنهاد دادن ـــران پیش ـــی ای ـــت خارج ـــی سیاس ـــای اصل ـــت ه از اولوی
همـــان ســـال بـــا اجمـــاع کشـــورهای عضـــو مجمـــع عمومـــی ســـازمان 

تصویـــر، نقشـــه  راه ادامـــه تعامـــالت بـــا حـــوزه اروپـــا را تدویـــن و در 
دســـتور کار عملیاتـــی دســـتگاه دیپلماســـی قـــرار دهیـــم.

علی اکبرصالحی: آغازهمکاری های هسته ای ایران و اروپا
زمینـه  در   : جمهـور  رئیـس  معـاون  و  اتمـی  انـرژی  سـازمان  رئیـس 
همکاری هـای هسـته ای میـان ایـران و اروپـا گفت وگـوی خوبـی بـا هیـات 
اتحادیـه اروپـا داشـته ایـم کـه می تواند از سـایت فردو آغاز شـود. بر اسـاس 
فصـل سـوم برجـام همـکاری هـای علمـی و تحقیقاتـی هسـته ای ایـران بـا 
کشـورهای طـرف مقابـل دیـده شـده اسـت. سـازمان انـرژی اتمـی مصمـم 
اسـت تـا برنامه هـای کالن خـود را بـه منظور تثبیـت جایگاه ایـران به عنوان 

قطـب تامیـن رادیـو داروهـا در منطقـه خاورمیانـه پیگیـری کنـد. 
در جریـان مذاکرات هسـته ای زمینه ای فراهم شـد تا ضمـن رفع تحریم های 
ظالمانـه و رفـع موانـع موجـود در مسـیر تعامل سـازنده با جهان دسـتاوردها 
و زیرسـاخت هـای صنعـت هسـته ای بـه تمامـی حفـظ شـود و بـار دیگـر 
اعـالم می کنـم فعالیت هـای مـا در زمینـه غنـی سـازی، تحقیـق و توسـعه و 
بهسـازی و نوسـازی راکتور آب سـنگین اراک، اکتشـاف و اسـتخراج و احداث 
نیـروگاه جدیـد ادامـه خواهـد داشـت. هم چنیـن بـر اسـاس برنامـه ریـزی 
انجـام شـده مقرر اسـت تـا خدمات و دسـتاوردهای این صنعـت راهبردی در 

حجـم وسـیعی در اختیـار بخـش صنعت، کشـاورزی و سـالمت قـرار گیرد.
 دکتـر صالحـی بـا اشـاره به رونـد رو به رشـد همکاری هـای سـازمان انرژی 
اتمـی بـا بسـیاری از کشـورها از جملـه کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا بـا 
بیـان ظرفیت هـای موجـود در جمهـوری اسـالمی ایـران ، از تبـادل تجـارب 
فعالیـت علمـی و تحقیقاتـی میـان ایـران و کشـورهای عضـو اسـتقبال مـی 

. کنیم
ایشـان تاکیـد کردنـد کـه جمهـوری اسـالمی ایـران توانمندی هـای فراوانی 
در ابعـاد مختلـف دارد پـس بهتـر اسـت کـه غـرب دسـت بـه کاری نبرد که 
همـگان متضـرر شـوند. همان طـور که رهبـر معظم انقـالب فرمودنـد ما آغاز 
کننـده نقـض برجـام نخواهیـم بـود پـس امیدواریـم آنـان نیـز عاقل باشـند 
و آن را نقـض نکننـد. برجـام تـا امـروز گشـایش های زیـادی بـرای مـا ایجاد 
کـرده اسـت؛ اگرچـه آنـان راه را کامـل بـاز نکرده انـد امـا راهـی کـه کامـاًل 
بسـته بـود اکنـون حداقـل نیمـه بـاز اسـت ماننـد رودخانـه ای کـه سـدی 

مقابلـش بـود و اکنـون بـا ایجـاد کانـال آب جریـان یافته اسـت.
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ـــک  ـــاد ی ـــرای ایج ـــدی را ب ـــید و امی ـــب رس ـــه تصوی ـــکار ب ـــن ابت ـــل ای مل
کارزار جهانـــی دور اندیشـــانه تـــر بـــرای مبـــارزه بـــا تروریســـم ایجـــاد 

ـــرد. ک
ـــایه  ـــتان، همس ـــا از دوران باس ـــران و اروپ ـــر، ای ـــیع ت ـــدگاه وس ـــک دی در ی
ـــق  ـــرای تواف ـــروع اج ـــد از ش ـــد. بع ـــده ان ـــوب ش ـــر محس ـــی یکدیگ تمدن
برجـــام بـــرای خاتمـــه دادن بـــه یـــک تنـــش جهانـــی غیرضـــروری و 
ـــت  ـــری اس ـــم ت ـــای مه ـــه کاره ـــن ب ـــان پرداخت ـــک زم ـــاله، این دوازده س
ـــران  ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــوی راهکارهای ـــت وج ـــا جس ـــه در راس آن ه ک
ـــترش  ـــای گس ـــه ه ـــا زمین ـــد ت ـــک کن ـــذار کم ـــورهای تاثیرگ ـــر کش و دیگ
ــدات  ــا تهدیـ ــه بـ ــترک و مقابلـ ــو منافـــع مشـ ــا را در پرتـ ــکاری هـ همـ

ـــد. ـــم کنن ـــی فراه جمع
حـوزه هـای متعـددی وجـود دارد کـه ایـران و اروپا در 
آن منافـع مشـترکی دارنـد. عـالوه بـر روابـط تاریخی 
و سـنتی دوجانبـه، نقـاط مثبـت دیگـری چـون وجود 
اقتصادهـای مکمل، زمینـه های همکاری های سـودمند 
در حـوزه هـای انـرژی و فـن آوری، فرهنگ هـای کم و 
بیـش نزدیـک هندواروپایـی و همیـن طـور ارتباطـات 
فرهنگـی دیرپـای دوسـویه می توانـد افزایـش و تداوم 
همکاری هـا را تضمین کند. به عـالوه، هـم در قالب سـازوکارهای 
دسـته جمعـی و هـم در چارچـوب روابـط دوجانبـه مـی تـوان مبـارزه بـا 
تهدیـدات مهمـی مثل گسـترش تروریسـم، افراطـی گری، خشـونت، قاچاق 

مـواد مخـدر و نظایـر آن را تعریـف و پیگیـری کـرد.

ـــن آوری  ـــادی و ف ـــای اقتص ـــکاری ه ـــار هم ـــه در کن ـــوده ای ک ـــه مفق حلق
ـــای دو  ـــکاری ه ـــش هم ـــرورت افزای ـــود، ض ـــی بش ـــه کاف ـــه آن توج ـــد ب بای
ـــریع  ـــاده س ـــرای اع ـــالش ب ـــراط و ت ـــونت و اف ـــا خش ـــارزه ب ـــرف در مب ط
ـــردن  ـــی نک ـــه کاف ـــه توج ـــت ک ـــه اس ـــه خاورمیان ـــات در منطق ـــح و ثب صل
ـــه  ـــران ب ـــود. ای ـــی ش ـــوب م ـــا محس ـــر دوی م ـــرای ه ـــدی ب ـــه آن تهدی ب
عنـــوان کشـــوری کـــه در قلـــب خاورمیانـــه واقـــع اســـت و اروپـــا بـــه 
عنـــوان همســـایه بالفصـــل ایـــن منطقـــه، هـــر دو نگرانـــی هـــای بـــه 
ــران آوارگان در  ــزی و بحـ ــگ و خونریـ ــه جنـ ــروعی از ادامـ ــا و مشـ جـ

ـــد. ـــن دارن ـــراق و یم ـــوریه، ع ـــور س ـــه کش ـــژه در س ـــه وی ـــه ب خاورمیان
ایـــران از مـــدت هـــا قبـــل دو طـــرح چهـــار مـــاده ای و بـــه روز شـــده 
ـــت  ـــه داده اس ـــن ارائ ـــوریه و یم ـــی در س ـــای فعل ـــران ه ـــل بح ـــرای ح ب
کـــه بخـــش بزرگـــی از آن در قطعنامـــه 2254 شـــورای امنیـــت نیـــز 
ـــش  ـــامل آت ـــا ش ـــرح ه ـــن ط ـــترک ای ـــکات مش ـــت. ن ـــده اس ـــوظ ش ملح
ــان،  ــرای غیرنظامیـ ــتانه بـ ــان دوسـ ــای انسـ ــک هـ ــوری، کمـ ــس فـ بـ
ــرانجام  ــور و سـ ــل کشـ ــای داخـ ــروه هـ ــای گـ ــت وگوهـ ــهیل گفـ تسـ

هدایـــت آن هـــا بـــه ســـمت تشـــکیل یـــک دولـــت فراگیـــر گســـترده 
ـــه دارد.  ـــه منطق ـــات را ب ـــح و ثب ـــدن صل ـــت بازگردان ـــی قابلی ـــدت مل وح
بـــه ویـــژه پـــس از برگـــزاری اجـــالس ویـــن 1 و 2 و نیویـــورک دربـــاره 
ـــرای  ـــبی ب ـــگ مناس ـــد و ضرباهن ـــه 2254، رون ـــدور قطعنام ـــوریه و ص س
رســـیدن بـــه یـــک راه حـــل سیاســـی عادالنـــه در ســـوریه بـــه وجـــود 
آمـــده اســـت کـــه کشـــورهای بـــزرگ اروپایـــی در ایـــن زمینـــه مـــی 
ـــد. ـــا کنن ـــد ایف ـــن رون ـــداوم ای ـــت و ت ـــرای تقوی ـــری ب ـــش موث ـــد نق توان

هـــم چنیـــن بـــرای مقابلـــه بـــا ریشـــه هـــا و جلـــوه هـــای خشـــونت 
ســـاختاری و افـــراط شـــامل مبـــارزه بـــا فقـــر و نابرابـــری اقتصـــادی، 
ترویـــج ســـازوکارهای مـــردم ســـاالرانه، پرهیـــز از دامـــن زدن بـــه 
ــه  ــات یکجانبـ ــا اقدامـ ــت بـ ــی و مخالفـ ــه یـ ــی و فرقـ ــونت هویتـ خشـ
ـــاده  ـــد در اع ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــت های ـــزو اولوی ـــی ج ـــی خارج نظام
ثبـــات در خاورمیانـــه کمـــک کنـــد و اتحادیـــه اروپایـــی مـــی توانـــد در 

ایـــن چارچـــوب نقـــش مثبتـــی را ایفـــا کنـــد.
ـــردن  ـــن ک ـــا ام ـــه ن ـــه هزین ـــد ب ـــی توان ـــت نم امنی
ـــی  ـــی نم ـــچ ملت ـــت هی ـــد. در حقیق ـــت آی ـــه دس ـــران ب دیگ
ــع  ــه منافـ ــن کـ ــدون ایـ ــد، بـ ــت یابـ ــود دسـ ــع خـ ــه منافـ ــد بـ توانـ
ـــده و  ـــا القاع ـــد ب ـــی توان ـــس نم ـــچ ک ـــرد. هی ـــر گی ـــز در نظ ـــران را نی دیگ
ـــه  ـــه ن ـــالمی - ک ـــت اس ـــالح دول ـــه اصط ـــر ب ـــری اش نظی ـــاوندان فک خویش
ـــه  ـــی ک ـــد، در حال ـــارزه کن ـــراق مب ـــالمی- در ع ـــه اس ـــت و ن ـــت اس دول
ـــد.  ـــی ده ـــترش م ـــری گس ـــکل موث ـــه ش ـــوریه ب ـــن و س ـــا را در یم آن ه
در ایـــن راســـتا کشـــورهای اروپایـــی مـــی تواننـــد در تشـــویق دیگـــر 
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــای سیاس ـــل ه ـــول راه ح ـــه قب ـــه ب ـــورهای خاورمیان کش

بحـــران هـــای منطقـــه یـــی نقـــش مثبتـــی ایفـــا کننـــد.
ســـخن پایانـــی ایـــن کـــه، جهـــان شـــامل ایـــران و اروپـــا نمـــی توانـــد 
ــه  ــی در منطقـ ــای ناآرامـ ــه هـ ــه ریشـ ــن بـ ــن از پرداختـ ــش از ایـ بیـ
خاورمیانـــه طفـــره بـــرود. در عیـــن حـــال ایـــن فرصتـــی یگانـــه بـــرای 
تعامـــل اســـت کـــه نبایـــد هـــدر بـــرود. صلـــح و ثبـــات نیـــاز اساســـی 
منطقـــه خاورمیانـــه، اروپـــا و جهـــان اســـت. در یـــک جهـــان بـــه هـــم 
ـــی  ـــکاری واقع ـــه هم ـــاز ب ـــزون، نی ـــل روزاف ـــتگی متقاب ـــا وابس ـــته و ب پیوس
در مبـــارزه بـــا خشـــونت و افـــراط یـــک انتخـــاب نیســـت، بلکـــه یـــک 

ضـــرورت غیرقابـــل انـــکار اســـت.
                                         محمدجـــواد ظریـــف

                                       وزیر امور خارجه جمهوری اســـالمی ایران
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ایران مستقل و اروپاي متحد
درسها و آزمون ها

  عباس ملکي
ــن  ــد اســت. ای ــوع جدی ــي یــک ســاختار ژئوپلیتیکــي از ن 1( جامعــه اروپای
ــا هــدف  ــه کشــورهاي مســتقل ب ــي تدریجــي و داوطلبان ــه از همگرای جامع
ــدگاه  ــاس دی ــي براس ــه سیاس ــک اتحادی ــا ی ــیون و ی ــک فدراس ــکیل ی تش
ــي  ــه او م ــا ب ــدر اروپ ــه پ ــه ک ــه فرانس ــور خارج ــر ام ــومان وزی ــرت ش روب
گوینــد تشــکیل شــده اســت. او در 1950 گفتــه بــود کــه بنیانگــذاري یــک 
ــن  ــا و تامی ــم بق ــي و مه ــل اصل ــي از عوام ــد یک ــد و متح ــاي نیرومن اروپ
ــي شــده  ــا چنــد ســال قبــل عمل ــي اســت و اگــر وحــدت اروپ ــح جهان صل
بــود، بــدون شــک بشــر بــا جنــگ خانمانســوز دوم روبــرو نمــي شــد. بــراي 
اینکــه وحــدت اروپــا جامــه عمــل بپوشــد، بایــد دوگانگــي آلمــان و فرانســه 

ــرود. از بیــن ب
ــي در گذشــته و حــال نشــان  ــه اروپای ــي پیشــرفت کار اتحادی 2( مــرور کل
ــان و ضــرورت نظــم  ــک آرم ــوان ی ــا بعن ــه نفــس اتحــاد اروپ ــي دهــد ک م
ــردد،  ــي گ ــرح م ــته مط ــتر از گذش ــان بیش ــي جه ــد اقتصادي-سیاس جدی
ــن  ــت. مهمتری ــده اس ــرف نش ــا برط ــام ه ــت آن ابه ــورد کیفی ــي در م ول
ــاي متحــد در بخــش  ــي کــه اکنــون مــد نظــر اســت، گســترش اروپ عوامل
هــاي مرکــزي و شــرقي اروپاســت. تــداوم پیشــرفت کار اتحادیــه در زمینــه 
حــذف موانــــع فنــي، فیزیکــي، مالــي و امنیتــي، حرکــت آزادنــه تــر کاال، 
ســرمایه، نیــروي کار و خدمــات نیــز مطمــح نظــر اســت. اتحــاد کامــل بــه 
نظــر مــي رســد بــه عوامــل مهمتــري نیــاز داشــته باشــد کــه همانــا عوامــل 
سیاســي و اجتماعــي اســت، در ایــن زمینــه نقــاط افتــراق و تفــاوت نظــرگاه 
هــاي بخــش هــاي مختلــف اروپــا مــد نظــر مــي بایــد قــرار گیــرد. بعنــوان 
ــه از لحــاظ اقتصــادي یکــي از اعضــاي  ــن حــال ک ــال انگلســتان در عی مث
موثــر اروپــاي متحــد اســت، امــا تحفــظ هــاي متعــددي در مــورد وحــدت 

ــا دارد. ــي و سیاســي اروپ پول
ــا، ده  ــر اروپ ــي در سراس ــن های ــا جش ــان ب ــه 2004، همزم 3( در اول م
ــاي متحــد پیوســتند. توســعه  ــه اروپ ــاي مرکــزي و شــرقي ب کشــور از اروپ
اتحادیــه اروپایــي امــري اســت کــه از ابتــدا مــد نظــر رهبــران اروپایــي بــوده 
ــد  ــکیل گردی ــا در 1951 تش ــوالد اروپ ــنگ و ف ــال س ــه ذغ ــت. اتحادی اس
ــد  ــک، هلن ــا، بلژی ــان، ایتالی ــه، آلم ــور فرانس ــش کش ــان آن ش ــه موسس ک
ــن  ــا و انجم ــه اقتصــادي اروپ ــن اعضــاء، جامع ــد. همی ــورک بودن و لوکزامب
اروپایــي انــرژي هســته اي را تــا 1957 بوجــود آوردنــد. در 1973 ایرلنــد، 
ــتند و در 1981،  ــا پیوس ــترک اروپ ــازار مش ــه ب ــارک ب ــتان و دانم انگلس
یونــان و در 1986، اســپانیا و پرتقــال، و در 1995، اتریــش، ســوئد و فنالنــد 
ــک  ــوري دمکراتی ــد. در 1990، جمه ــي درآمدن ــت باشــگاه اروپای ــه عضوی ب
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ــه وجــود  ــان را ب ــوري آلم ــام و جمه ــم ادغ ــي در ه ــا بخــش غرب ــان ب آلم
ــن  ــت، کشــور گری ــرون رف ــا بی ــه اروپ ــد. تنهــا کشــوري کــه از جامع آوردن
ــد  ــاي واح ــدن اروپ ــر ش ــم بزرگت ــره پنج ــود. دای ــال 1984 ب ــد در س لن
ــتان،  ــت، لهس ــرس، مال ــور قب ــه ده کش ــي ک ــه 2004 رخ داد، زمان در م
مجارســتان، جمهــوري چــک، اســلواکي، اســلووني، اســتوني، لتونــي و 
لیتوانــي بــه عضویــت اتحادیــه اروپایــي پذیــر فتــه شــدند. مرزهــاي جدیــد 
ــورهاي  ــر کش ــت. اکث ــترش یاف ــیه گس ــرحدات روس ــا س ــد ت ــاي متح اروپ

ــد.  ــابق بودن ــرق س ــوک ش ــده، از کشــورهاي بل ــه ش پذیرفت
ــوع  ــان، موض ــان اروپائی ــه در می ــاي همگرایان ــر در فرآینده ــه دیگ 4( نکت
قانــون اساســي واحــد اســت. در 29 خــرداد 1383 )18 ژوئــن 2004(، در 
بروکســل، رهبــران اتحادیــه اروپــا متــن اولیــن قانــون اساســي اتحادیــه را 
ــا حــدودا 100  ــه اروپ ــون اساســي اتحادی ــن قان ــاندند. مت ــب رس ــه تصوی ب
ــت،  ــا اس ــه اروپ ــین اتحادی ــاي پیش ــام قرارداده ــده تم ــه و در برگیرن صفح
ــه  ــازه اي مطــرح شــده و ب ــه هــاي ت ــون اساســي نکت ضمــن اینکــه در قان
نهادهــاي اروپایــي جنبــه قانونــي داده و اصولــي را پذیرفتــه اســت کــه بــه 
ــت  ــه خواس ــه ب ــا توج ــد ب ــت بای ــاي اکثری ــه تصمیمه ــا هم ــب آنه موج
ــود.  ــاذ ش ــو اتخ ــورهاي عض ــردم کش ــر م ــو و اکث ــورهاي عض ــت کش اکثری
ــب  ــه تصوی ــراي ب ــه ب ــت ک ــي آن اس ــون اساس ــن قان ــکات مت ــه ن از جمل
رســاندن آن عــالوه بــر کشــورهاي عضــو، شــهروندان کشــورهاي عضــو نیــز 
بایــد بــه آن راي مثبــت دهنــد. تصویــب نهایــي قانــون اساســي بــه دلیــل 
ــش  ــه همــه پرســي گذاشــتن آن از ســوي برخــي کشــورهاي عضــو، چال ب
ــورداري از  ــراي برخ ــي ب ــون اساس ــن قان ــود. ای ــي ش ــوب م ــي محس بزرگ
جنبــه اجرایــي اینــک بایــد بــه تصویــب هریــک از 25 کشــور عضــو اتحادیــه 
برســد. متــن نهایــي قانــون اساســي اتحادیــه اروپــا کــه بــه تاییــد رهبــران 
ــا در  ــه اروپ ــات اتحادی ــا و اقدام ــم گیریه ــت، تصمی ــیده اس ــه رس اتحادی
اغلــب زمینــه هــا را بســته بــه راي اکثریــِت قابــِل کشــورهاي عضــو میدانــد 
کــه بایــد دســتکم 15 کشــور و 65 درصــد از جمعیــت 450 میلیونــي 
ــا، در حــوزه  ــه اروپ ــون اساســي اتحادی ــن قان ــرد. در مت ــه را دربرگی اتحادی
ــوي  ــذاري و سیاســت خارجــي و دفاعــي، حــق وت ــات گ ــي چــون مالی های
کشــورهاي عضــو محفــوظ داشــته شــده اســت. دســت کــم ده کشــور عضــو 
اتحادیــه اروپــا در نظــر دارنــد متــن ایــن قانــون اساســي را بــه همــه پرســي 

ــد.  گذارن
ــب  ــات جال ــي از موضوع ــي، یک ــه اروپای ــت او در اتحادی ــه و عضوی 5( ترکی
ــک کشــور مســلمان اســت. در  ــه ی ــا نســبت ب ــدگاه اروپ ــل دی ــراي تحلی ب
ــت  ــراي عضوی ــا ب ــاي اروپ ــرط ه ــش ش ــه پی ــه، هم ــه ترکی ــال ک ــن ح عی
ــل  ــز انعطــاف قاب ــرس شــمالي نی ــورد قب ــي در م ــرآورده ســاخته و حت را ب
ــگاه  ــک باش ــون ی ــا همچ ــه اروپ ــل اتحادی ــا در عم ــان داد، ام ــي نش توجه

ــت. ــوده اس ــري نم ــون جلوگی ــه تاکن ــیحي از ورود ترکی مس
ــا،  ــا اروپ ــي و فرهنگــي ب ــه اشــتراکات مذهبــي، زبان ــا توجــه ب 6( روســیه ب
خــود را یــک کشــور اروپایــي احســاس مــي نمایــد، امــا رابطــه ایــن کشــور 
ــي  ــي اســت. بصــورت کل ــش هــاي فراوان ــا چال ــا همــراه ب ــه اروپ ــا اتحادی ب
ــودن  ــي ب ــا اروپای ــان ب ــت همزم ــل اس ــن مای ــه پوتی ــت ک ــوان گف ــي ت م
ــاي  ــکاري ه ــازمان هم ــت س ــن جه ــه همی ــد و ب ــي بمان ــز باق ــیایي نی آس
ــت  ــرارداد امنی ــاي اقتصــادي اوراســیا و ق شــانگهاي، ســازمان همــکاري ه
دســتجمعي از نــگاه روســیه اهمیــت کمتــري از نهادهــاي اروپایــي همچــون 
ــرب  ــي غ ــاد امنیت ــا و نه ــت اروپ ــا، ســازمان همــکاري و امنی ــه اروپ اتحادی

ــدارد. ــو ن یعنــي نات
ــا اروپــا در قالــب اتحــاد مــاوراي اطلــس قابــل توجیــه  7( روابــط آمریــکا ب
اســت. گرچــه موضــوع جنــگ در عــراق و نحــوه دخالــت غــرب در آن باعــث 

ایران مستقل و اروپاي متحد
درسها و آزمون ها

  عباس ملکي
ــن  ــد اســت. ای ــوع جدی ــي یــک ســاختار ژئوپلیتیکــي از ن 1( جامعــه اروپای
ــا هــدف  ــه کشــورهاي مســتقل ب ــي تدریجــي و داوطلبان ــه از همگرای جامع
ــدگاه  ــاس دی ــي براس ــه سیاس ــک اتحادی ــا ی ــیون و ی ــک فدراس ــکیل ی تش
ــي  ــه او م ــا ب ــدر اروپ ــه پ ــه ک ــه فرانس ــور خارج ــر ام ــومان وزی ــرت ش روب
گوینــد تشــکیل شــده اســت. او در 1950 گفتــه بــود کــه بنیانگــذاري یــک 
ــن  ــا و تامی ــم بق ــي و مه ــل اصل ــي از عوام ــد یک ــد و متح ــاي نیرومن اروپ
ــي شــده  ــا چنــد ســال قبــل عمل ــي اســت و اگــر وحــدت اروپ ــح جهان صل
بــود، بــدون شــک بشــر بــا جنــگ خانمانســوز دوم روبــرو نمــي شــد. بــراي 
اینکــه وحــدت اروپــا جامــه عمــل بپوشــد، بایــد دوگانگــي آلمــان و فرانســه 

ــرود. از بیــن ب
ــي در گذشــته و حــال نشــان  ــه اروپای ــي پیشــرفت کار اتحادی 2( مــرور کل
ــان و ضــرورت نظــم  ــک آرم ــوان ی ــا بعن ــه نفــس اتحــاد اروپ ــي دهــد ک م
ــردد،  ــي گ ــرح م ــته مط ــتر از گذش ــان بیش ــي جه ــد اقتصادي-سیاس جدی
ــن  ــت. مهمتری ــده اس ــرف نش ــا برط ــام ه ــت آن ابه ــورد کیفی ــي در م ول
ــاي متحــد در بخــش  ــي کــه اکنــون مــد نظــر اســت، گســترش اروپ عوامل
هــاي مرکــزي و شــرقي اروپاســت. تــداوم پیشــرفت کار اتحادیــه در زمینــه 
حــذف موانــــع فنــي، فیزیکــي، مالــي و امنیتــي، حرکــت آزادنــه تــر کاال، 
ســرمایه، نیــروي کار و خدمــات نیــز مطمــح نظــر اســت. اتحــاد کامــل بــه 
نظــر مــي رســد بــه عوامــل مهمتــري نیــاز داشــته باشــد کــه همانــا عوامــل 
سیاســي و اجتماعــي اســت، در ایــن زمینــه نقــاط افتــراق و تفــاوت نظــرگاه 
هــاي بخــش هــاي مختلــف اروپــا مــد نظــر مــي بایــد قــرار گیــرد. بعنــوان 
ــه از لحــاظ اقتصــادي یکــي از اعضــاي  ــن حــال ک ــال انگلســتان در عی مث
موثــر اروپــاي متحــد اســت، امــا تحفــظ هــاي متعــددي در مــورد وحــدت 

ــا دارد. ــي و سیاســي اروپ پول
ــا، ده  ــر اروپ ــي در سراس ــن های ــا جش ــان ب ــه 2004، همزم 3( در اول م
ــاي متحــد پیوســتند. توســعه  ــه اروپ ــاي مرکــزي و شــرقي ب کشــور از اروپ
اتحادیــه اروپایــي امــري اســت کــه از ابتــدا مــد نظــر رهبــران اروپایــي بــوده 
ــد  ــکیل گردی ــا در 1951 تش ــوالد اروپ ــنگ و ف ــال س ــه ذغ ــت. اتحادی اس
ــد  ــک، هلن ــا، بلژی ــان، ایتالی ــه، آلم ــور فرانس ــش کش ــان آن ش ــه موسس ک
ــن  ــا و انجم ــه اقتصــادي اروپ ــن اعضــاء، جامع ــد. همی ــورک بودن و لوکزامب
اروپایــي انــرژي هســته اي را تــا 1957 بوجــود آوردنــد. در 1973 ایرلنــد، 
ــتند و در 1981،  ــا پیوس ــترک اروپ ــازار مش ــه ب ــارک ب ــتان و دانم انگلس
یونــان و در 1986، اســپانیا و پرتقــال، و در 1995، اتریــش، ســوئد و فنالنــد 
ــک  ــوري دمکراتی ــد. در 1990، جمه ــي درآمدن ــت باشــگاه اروپای ــه عضوی ب
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تلــخ شــدن روابــط مابیــن قــدرت هــاي اروپایــي همچــون آلمــان و فرانســه 
بــا آمریــکا گردیــد، امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه منافــع کلــي غــرب، 
ــر  ــا یکدیگ ــتراتژیک ب ــداف اس ــا در اه ــازد ت ــي س ــن کشــورها را وادار م ای

بــه تفاهــم برســند.    
8( در جوامــع مختلــف، تقاضاهــا، خواســت هــا و توقعــات نامحــدودي وجــود 
ــدود  ــوال مح ــائل معم ــن مس ــه ای ــخگویي ب ــت پاس ــات جه ــا امکان دارد، ام
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــز ای ــد نی ــاي متح ــد. در اروپ ــدود میباش و مع
ــه یکــي از مباحــث عمــده  ــون ب ــت اجتماعــي و مســاوات اکن مســئله عدال
ــروت و  ــا از ث ــمال اروپ ــورهاي ش ــي کش ــورت کل ــت. بص ــته اس ــدل گش ب
ــد و  ــه برخوردارن ــیه مدیتران ــورهاي حاش ــه کش ــبت ب ــتري نس ــد بیش تولی
ــا  ــا و داراه ــه نداره ــا ب ــع اروپ ــاي جام ــیم اعض ــث تقس ــوع باع ــن موض ای
گردیــده اســت. شــکاف هــاي قشــري شــامل اختــالف هــاي نــژادي، زبانــي، 
ــتایي،  ــوان، شهري-روس ــامل پیر-ج ــي ش ــاي فرهنگ ــکاف ه ــي، ش مذهب
ــبب  ــي س ــات طبقاتي-موقعیت ــرال، اختالف ــداري و لیب ــنتي، اقت مدرن-س
ــه بطــور خالصــه  ــاوت شــده اســت ک ــاي متف ــروه ه ــه گ ــردم ب تقســیم م
مــي تــوان آنــان را بــه شــــــکاف هــاي مذهبــي، قومــي، طبقاتــي و منطقــه 
ــالدي  ــاد می ــه هفت ــه از ده ــیون ک ــد سکوالریزاس ــود. رون ــیم نم اي تقس
ــهاي  ــا ارزش ــارض ب ــه اســت، در تع ــد شــدت بیشــتري بخــود گرفت ــه بع ب
مذهبــي عمــل نمــوده اســت. توجــه مجــدد بــه مذهــب در میــان کاتولیــک 
هــا و پروتســتان هــا و رشــد عجیــب اســالم در جوامــع اروپایــي، متضمــن 
تناقــض در ایــن زمینــه اســت. شــکاف هــاي قومــي در کشــورهاي بلژیــک، 
ــا کنــون بحــران هــاي متعــددي را  ســویس، اســپانیا، انگلیــس و فرانســه ت
آفریــده اســت. شــکاف هــاي طبقاتــي نیــز در اروپــا کــه نمونــه یــک جامعــه 
صنعتــي اســت بــه شــدت هویداســت. تمرکــز ثــروت در دســت 20 درصــد 
بــاالي جامعــه بــوده کــه بــه نــام ســرمایه گــذاران خوانــده شــده و بقیــه در 
ــان فعالیــت مــي کننــد. شــکاف هــاي منطقــه  کارخانجــات و شــرکتهاي آن
ــاوت  ــرعت متف ــا دو س ــد ب ــاي واح ــروف اروپ ــث مع ــا بح ــز در اروپ اي نی
ــس اقتصــادي در کشــورهاي  ــدم تجان ــزان ع ــرا می ــه اســت. زی را برانگیخت
ــه ورود در  ــل ب ــرقي مای ــزي و ش ــاي مرک ــه از اروپ ــورهایي ک ــو و کش عض

ــي مشــهود اســت. ــه هســتند بخوب اتحادی

ـــن  ـــت اســـت و طـــرح ای ـــاي متحـــد بحـــث هوی ـــورد اروپ ـــه دیگـــر در م 9( نکت
ـــوند در  ـــي ش ـــه م ـــو اتحادی ـــه عض ـــورهایي ک ـــي کش ـــت مل ـــه هوی ـــئوال ک س
آینـــده بـــه چـــه صـــورت اســـت؟ آیـــا هویـــت هـــاي ملـــي در چارچـــوب 
اتحادیـــه از بیـــن خواهنـــد رفـــت و جایگزیـــن آن یـــک هویـــت اروپایـــي 
خواهـــد شـــد؟ بنظـــر مـــي رســـد کـــه بنابـــر برداشـــت متفکریـــن اروپـــا، 

ـــاي  ـــا هویته ـــدن ب ـــن ش ـــال جایگزی ـــه بدنب ـــچ وج ـــه هی ـــي ب ـــت اروپای هوی
ملـــي و یـــا محلـــي مردمـــان متفـــاوت در اروپـــا نیســـت و بلکـــه بعنـــوان 
تکمیـــل کننـــده آن مطـــرح اســـت  و زدودن هویـــت ملـــي هـــر کشـــور 

ـــت. ـــر نیس ـــکان پذی ام
ـــي مصـــوب  ـــد اروپای ـــون واح ـــوم قان ـــا 30 از فصـــل س ـــواد 12 ت ـــق م 10( طب
ـــادي  ـــه اقتص ـــي و در جامع ـــي را قانون ـــي اروپای ـــکاري سیاس ـــه هم 1986 ک
ـــال  ـــج س ـــد از پن ـــد بع ـــي بای ـــکاري سیاســـي اروپای ـــرد، هم ـــام ک ـــي ادغ اروپای
ـــورد  ـــي در م ـــن الدول ـــس بی ـــکیل کنفران ـــس از تش ـــد. پ ـــي ش ـــري م بازنگ
وحـــدت سیاســـي در 1990 بازنگـــري همـــکاري سیاســـي اروپایـــي طبـــق 
برنامـــه در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. مذاکـــرات بیـــن الدولـــي در طـــول 
ـــه امضـــاي پیمـــان ماســـتریخت در  ـــت ب ـــت و در نهای ســـال 1991 انجـــام گرف
ـــا در اواخـــر همـــان ســـال انجامیـــد. ایـــن پیمـــان  مـــورد وحـــدت سیاســـي اروپ
ـــا  ـــترک اروپ ـــي مش ـــي و امنیت ـــت خارج ـــراي سیاس ـــدي را ب ـــول و قواع اص
ـــي  ـــي و امنیت ـــت خارج ـــون سیاس ـــکاري همچ ـــاي هم ـــود و نهاده ـــاد نم ایج

ـــت. ـــکل گرف ـــترک ش مش
11( سیاســـت خارجـــي مشـــترک اروپـــا در مـــورد خاورمیانـــه بـــر چنـــد 
ـــري  ـــي، و جلوگی ـــع امنیت ـــع اقتصـــادي، مناف ـــتوار اســـت: مناف ـــي اس اصـــل کل
ـــاظ  ـــران بلح ـــان، ای ـــن می ـــه. در ای ـــنگتن در منطق ـــي واش ـــه گرای از یکجانب
موقعیـــت جغرافیایـــي خـــاص خـــود، بـــازار بالقـــوه داخلـــي و همچنیـــن 
ـــق  ـــژه اي در محق ـــت وی ـــران از موقعی ـــالمي ای ـــوري اس ـــي جمه ـــار سیاس رفت
ـــار  ـــاس آم ـــر اس ـــت. ب ـــوردار اس ـــا برخ ـــي اروپ ـــت خارج ـــدف سیاس ـــدن اه ش
ـــا صـــادر  ـــه اروپ ـــران ب ـــي ای ـــر نفت ـــوئ 20 درصـــد از صـــادرات غی موجـــود خئ
ـــوده  ـــارد دالر ب ـــدود 10 میلی ـــا در 2003 ح ـــران از اروپ ـــود. واردات ای ـــي ش م
کـــه پـــس از عربســـتان ســـعودي و اســـرائیا بزرگتریـــن شـــریک تجـــاري 

ـــت.   ـــه اس ـــا در خاورمیان اروپ
12( از طـــرف دیگـــر ایـــران چگونـــه بـــه اهـــداف و فرآینـــد اتحـــاد اروپـــا 
ـــران  ـــالمي ای ـــوري اس ـــي، جمه ـــي و منطق ـــاظ آرمان ـــد؟ بلح ـــي کن ـــگاه م ن
از هرگونـــه اقدامـــات همگرایانـــه و تقـــارب آمیـــز در نقـــاط مختلـــف 
جهـــان اســـتقبال نمـــوده و خـــود بدنبـــال چنیـــن تحرکاتـــي در ارتبـــاط 
ـــي  ـــالمي م ـــورهاي اس ـــطح کش ـــه و در س ـــود و در منطق ـــایگان خ ـــا همس ب
ـــکاري  ـــکالت هم ـــا مش ـــه ب ـــران ک ـــراي ای ـــز ب ـــا نی ـــاد اروپ ـــد اتح ـــد. فرآین باش
ـــه  ـــاي همگرایان ـــت ه ـــه سیاس ـــاز هرگون ـــش نی ـــوان پی ـــه اي بعن ـــاي منطق ه

ـــد. ـــي باش ـــده م ـــب و آموزن ـــت، جال ـــو آشناس ـــد اک ـــه مانن در منطق
ــا در پـــس از پیـــروزي  ــا اروپـ 13( روابـــط جمهـــوري اســـالمي ایـــران بـ
انقـــالب بـــا نشـــیب و فـــراز روبـــرو بـــوده و بـــه دلیـــل وجـــود برخـــي از 
ـــان  ـــس از پای ـــوده اســـت. در پ ـــراه ب ـــا تنـــش هم ـــوارد ب ـــر م ـــات در اکث اختالف
ـــر  ـــوان در نظ ـــي ت ـــط م ـــن رواب ـــراي ای ـــخص ب ـــي دو دوره مش ـــگ تحمیل جن
گرفـــت: نخســـت دوران »گفتگـــوي انتقـــادي« اســـت کـــه از ســـال 1992 
ـــر  ـــا ب ـــن دوره اروپ ـــد. در ای ـــي نمای ـــدا م ـــه پی ـــا 1997 ادام ـــده و ت ـــاز ش آغ
ـــران  ـــزواي ای ـــورد ان ـــزي در م ـــه ری ـــکا در برنام ـــت آمری ـــت دول ـــالف خواس خ
ـــنگتن در  ـــران در واش ـــادي ای ـــم اقتص ـــه تحری ـــرده و در 1996 ک ـــرکت نک ش
ـــران، آن  ـــا ای ـــود ب ـــط خ ـــاي رواب ـــا ارتق ـــا ب ـــت، اروپ ـــرار گرف ـــتور کار ق دس
را کامـــال نادیـــده گرفـــت. در ایـــن دوران اتحادیـــه اروپایـــي تـــالش مـــي 
کـــرد کـــه تـــا ضمـــن گفـــت و گـــو بـــا ایـــران، ایـــن کشـــور را ترغیـــب 
نمایـــد تـــا رفتـــار خـــود را راجـــع بـــه مـــرگ ســـلمان رشـــدي، وضعیـــت 
ـــلیحاتي  ـــاي تس ـــئله خریده ـــه، مس ـــح خاورمیان ـــم، صل ـــر، تروریس ـــوق بش حق
ـــا  ـــه اروپ ـــن دوران البت ـــد. در ای ـــر ده ـــي تغیی ـــتار جمع ـــاي کش ـــالح ه و س
ـــم  ـــه، تحری ـــار دوجانب ـــي مه ـــران یعن ـــورد ای ـــکا در م ـــاي آمری ـــت ه ـــا سیاس ب
ـــه  ـــود. مرحل ـــي نم ـــي نم ـــآوري همراه ـــدور فن ـــت ص ـــدد و ممنوعی ـــاي متع ه
ـــارکت  ـــوان دوران »مش ـــي ت ـــدان م ـــت ب ـــته اس ـــاز گش ـــه از 1377 آغ دوم ک
اقتصـــادي« نـــام نهـــاد کـــه از مشـــخصات ایـــن دوره، مشـــارکت شـــرکت 
ـــرح  ـــایر ط ـــت و گاز و س ـــت نف ـــعه صنع ـــاي توس ـــرح ه ـــي در ط ـــاي اروپای ه
ـــالوه  ـــه ع ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ـــده اي ص ـــل عم ـــر بدالی ـــن تغیی ـــت. ای هاس
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ـــت.   ـــز هس ـــي نی ـــف داخل ـــاي مختل ـــش ه بخ
17( یکــي از انگیــزه هــاي مطــرح در سیاســت خارجــي ایــران در روابــط بــا 
ــک قطــب  ــي، وجــود و نقــش آفرینــي ی ــا، از طــرف سیاســتمداران ایران اروپ
قــوي نظیــر اروپــاي واحــد دربرابــر ســلطه طلبــي و هژمونــي آمریــکا مطــرح 
ــه سیاســت  ــورد توج ــدا م ــر بصــورت اساســي از ابت ــن ام ــه ای ــود ک ــي ش م
ــا از طــرف دیگــر  ــرار گرفتــه اســت. ام ــران ق خارجــي جمهــوري اســالمي ای
ــکا واقــع  ــا آمری ــا در زمینــه چالــش ب ــدازه داشــتن از اروپ انتظــار بیــش از ان
بینانــه نیســت. واقعیــت آن اســت کــه اگــر اروپــا در ســالهاي پــس از جنــگ 
ــه  ــل اتحادی ــرا از قبی ــاي همگ ــاد نهاده ــر ایج ــه فک ــت ب ــي دوم توانس جهان
ــاد  ــد، ایج ــا باش ــاد اروپ ــا و اتح ــترک اروپ ــازار مش ــنگ، ب ــال س ــوالد و ذغ ف
ــار نظامــي و امنیتــي  ــا از قبــل تحمــل ب ــراي اروپ فضــاي مناســب امنیتــي ب
حفاظــت از اروپــا توســط آمریــکا در ایــن پروســه موثــر بــوده اســت و گرنــه 
ــا و همچنیــن  ــاره اروپ ــي هــاي امنیتــي ق در محیطــي کــه هــر کشــور نگران
ــده اي میتوانســت  ــن ای ــه چنی ــاي خــاص خــود را داشــت، چگون ــي ه نگران
ایــن قــدر بــه واقعیــت نزدیــک گــردد؟ بــه همیــن جهــت، اروپــا تــا ســرحد 
تقابــل بــا آمریــکا پیــش نخواهــد رفــت و بلکــه در مقاطعــي، رفتــار اروپا نشــان 
دهنــده نیابــت ایــن کشــور از جانــب آمریکاســت. بعنــوان مثــال دخالــت اروپــا 
در قضیــه چچــن، امنیــت قفقــاز، دخالــت در دره فرغانــه و کمــک بــه صلــح 

ــه آمریکاســت.  ــا معاونــت ب ــه نیابــت و ی ــه ب خاورمیان
ــورت  ــا بص ــران و اروپ ــي ای ــاي امنیت ــکاري ه ــوگ و هم ــوع دیال ــک ن 18( ی
کلــي مــي توانــد بــراي هــر دو طــرف جالــب باشــد. هــر دو کشــور در مــورد 
ــترک  ــاي مش ــي ه ــت، نگران ــایگي آنهاس ــه در همس ــان ک ــي از جه مناطق
دارنــد. یکــي از ایــن مناطــق مجموعــه کشــورهاي آســیاي مرکــزي و قفقــاز 
اســت. قفقــاز بخصــوص بــه اروپــا بســیار نزدیــک اســت. پــروژه هایــي ماننــد 
مشــارکت بــراي صلــح در چارچــوب جــذب کشــورهاي بجامانــده از شــوروري 
ــدون  ــد ب ــي رس ــر م ــا بنظ ــد ام ــوده ان ــد ب ــه مفی ــا گرچ ــراي اروپ ــابق ب س
مشــارکت ایــران رســیدن بــه یــک فضــاي امــن در آســیاي مرکــزي و قفقــاز 
بلحــاظ عملــي شــدني نباشــد. ســازمان همــکاري و امنیــت اروپــا  بــا 55 عضــو 
ــاز و  ــي، روســیه، کشــورهاي قفق ــادا، کشــورهاي اروپای ــکا، کان همچــون آمری
ــطح  ــرب در س ــراي غ ــت ب ــظ امنی ــاي حف ــي از نهاده ــزي، یک ــیاي مرک آس
جهانــي اســت. همــکاري هــاي ایــران و ســازمان همــکاري و امنیــت اروپــا مــي 
توانــد بــراي هــر دو طــرف همــراه بــا منافــع باشــد. ایــن ســازمان مایــل بــه 
برقــراري امنیــت در آســیاي مرکــزي، قفقــاز، آســیاي جنــوب غربــي و آســیاي 
جنوبــي اســت. اکثــر ایــن کشــورها مســلمان هســتند و ایــران مــي توانــد در 

ایــن زمینــه فعــال باشــد.
19( همــکاري هــاي انــرژي: عضویــت هرکــدام از کشــورهاي اروپــاي شــرقي 
و مرکــزي بــه اتحــاد اروپــا بــه معنــاي نیــاز بیشــتر بــه انــرژي اســت. گرچــه 
اروپــا در میــان دریایــي از گاز احاطــه شــده اســت، امــا اقتصــاد انــرژي نشــان 
مــي دهــد کــه اســتفاده از گاز بــدون برنامــه ریــزي درازمــدت امــکان پذیــر 
نیســت. ایــران بعنــوان دومیــن دارنــده گاز در ســطح جهــان مــي توانــد یکــي 
از تامیــن کننــدگان انــرژي بــراي اروپــا باشــد. در گذشــته و زمانــي کــه اروپــا 
نیــاز بــه انــرژي بیشــتر پیــدا کــرد، بدالیــل کامــال سیاســي، اتحــاد شــوروري 
ــه  ــراي تامیــن انــرژي اروپــا بــه خطــوط لول و دو خــط بــزرگ گاز ســوویت ب
پیشــنهادي ایــران ارجحیــت داده شــد. در پــس از فروپاشــي شــوروي ایــن بــار 
ــه تحریــم هــاي آمریــکا علیــه ایــن  ــرژي ایــران ب عــدم مزیــت اســتفاده از ان
ــد  ــرژي مــي توانن ــه ان ــا در زمین ــران واروپ ــاز مــي گــردد. بهــررو ای کشــور ب

همــکاري هــاي بیشــتري داشــته باشــند.

ـــکل  ـــان ش ـــکا در جری ـــا آمری ـــا ب ـــت اروپ ـــران از رقاب ـــي ای ـــوالت داخل ـــر تح ب
ـــب  ـــا از جان ـــت و گاز اروپ ـــن نف ـــئله تامی ـــي، مس ـــن جهان ـــم نوی ـــري نظ گی
ـــده  ـــن کنن ـــور تامی ـــه کش ـــه س ـــت ک ـــب اس ـــت دارد. جال ـــز دخال ـــران نی ای
ـــکا  ـــه آمری ـــند ک ـــي باش ـــتان م ـــي و عربس ـــران، لیب ـــا، ای ـــت اروپ ـــي نف اصل
ـــذاري  ـــرمایه گ ـــکان س ـــر ام ـــه دیگ ـــود. نکت ـــوده ب ـــم نم ـــور را تحری دو کش
ـــیار  ـــازار بس ـــن ب ـــا ای ـــراي اروپ ـــه ب ـــت ک ـــران اس ـــت و گاز ای ـــع نف در صنای
ـــت  ـــع نف ـــا ســـال 2010، صنای ـــا ت ـــي ه ـــش بین ـــر اســـاس پی جـــذاب اســـت. ب

ـــد.  ـــاز دارن ـــذاري نی ـــرمایه گ ـــارد دالر س ـــه 80 میلی ـــران ب ای
14( تنـــش زدایـــي در روابـــط ایـــران و اروپـــا بـــه انتخـــاب ســـید محمـــد 
ـــي  ـــاز م ـــرداد1376 ب ـــران در خ ـــور اســـالمي ای ـــس جمه ـــوان رئی ـــي بعن خاتم
ـــي  ـــت و آمدهای ـــران رف ـــي و ای ـــورهاي اروپای ـــاي کش ـــس روس ـــردد. از آن پ گ
ـــي  ـــادي سیاس ـــرم اقتص ـــط گ ـــد. رواب ـــته ان ـــر داش ـــاي یکدیگ ـــت ه ـــه پایتخ ب
ـــي  ـــکل الحاق ـــوع پروت ـــا موض ـــت ت ـــي رف ـــش م ـــي پی ـــه خوب ـــا ب ـــران و اروپ ای
ـــد. از آن  ـــش آم ـــته اي پی ـــاي هس ـــالح ه ـــترش س ـــدم گس ـــده ع ـــه معاه ب
ـــالوه  ـــا ع ـــي آورد ت ـــار وارد م ـــران فش ـــر ای ـــداوم ب ـــورت م ـــا بص ـــان اروپ زم
ـــوژي  ـــه تکنول ـــک شـــدن ب ـــراي نزدی ـــدام ب ـــه اق ـــکل، هرگون ـــرش پروت ـــر پذی ب
ـــق  ـــه تواف ـــه ب ـــا توج ـــذارد. ب ـــار بک ـــي را کن ـــالح اتم ـــاخت س ـــته اي س هس
ـــان  ـــه و آلم ـــتان، فرانس ـــي انگلس ـــي یعن ـــزرگ اروپای ـــور ب ـــه کش ـــا س ـــران ب ای
ـــن  ـــدي ای ـــارهاي بع ـــه فش ـــد ک ـــي رس ـــر م ـــر 2003 بنظ ـــران در اکتب در ته

ـــد.  ـــرار ده ـــر ق ـــت تاثی ـــا را تح ـــران واروپ ـــط ای ـــي رواب ـــه نوع ـــورها ب کش
ـــر  ـــه در نظ ـــت ک ـــب اس ـــه مناس ـــن نکت ـــا ای ـــاد اروپ ـــا اتح ـــاط ب 15( در ارتب
گرفتـــه شـــود کـــه ابتـــکارات جدیـــد بـــا نهادهـــاي اروپـــاي متحـــد مـــي 
ـــورهاي  ـــک از کش ـــا هری ـــران ب ـــالمي ای ـــوري اس ـــط جمه ـــل رواب ـــد مکم بای
ـــه،  ـــا اتحادی ـــط ب ـــه رواب ـــن خطـــر وجـــود دارد ک ـــي باشـــد. درحالیکـــه ای اروپای
ـــدام  ـــردد. هرک ـــي گ ـــک از کشـــورهاي اروپای ـــا هری ـــران ب ـــط ای ـــن رواب جایگزی
ـــابه  ـــات مش ـــي از اوق ـــاوت و در برخ ـــل متف ـــه دالی ـــي ب ـــورهاي اروپای از کش
ـــي  ـــي از نزدیک ـــند. برخ ـــته باش ـــنه داش ـــط حس ـــران رواب ـــا ای ـــه ب ـــد ک مایلن
ـــان،  ـــد آلم ـــورهایي مانن ـــا کش ـــران و بعض ـــن ای ـــي مابی ـــن و تاریخ ـــاي که ه
ـــر  ـــي از عناص ـــد و برخ ـــي نمای ـــه م ـــات را توجی ـــن ارتباط ـــا ای ـــش و ایتالی اتری
تاریخـــي مانـــع از روابـــط همـــه جانبـــه ایـــران بـــا انگلســـتان، فرانســـه و 
بلژیـــک مـــي گـــردد. بنابرایـــن گـــره زدن روابـــط ایـــران بـــا هرکـــدام از 
اعضـــاي اتحادیـــه بـــه روابـــط بـــا مرکـــز اتحادیـــه آنچنـــان دوراندیشـــانه 
ـــت.  ـــي اس ـــه اروپای ـــه  اتحادی ـــور محرک ـــان موت ـــال، آلم ـــوان مث ـــت. بعن نیس
ــادي  ــف اقتصـ ــي و ضعـ ــدم بازدهـ ــورم، عـ ــار تـ ــون بـ ــور اکنـ ــن کشـ ایـ
ـــران  ـــان و ای ـــط آلم ـــد. رواب ـــي کش ـــدوش م ـــي را ب ـــر اروپای ـــورهاي دیگ کش
ـــرد  ـــرار گی ـــال ق ـــا کام ـــه اروپ ـــران و اتحادی ـــط ای ـــرو رواب ـــد در گ ـــر بخواه اگ

ـــت. ـــران نیس ـــع ای ـــه نف ب
16( مقـــررات و دســـتور العمـــل هـــاي اتحادیـــه اروپـــا داراي اســـتاندارد جدیـــد 
ـــه  ـــوط ب ـــاي مرب ـــش ه ـــم در بخ ـــوع ه ـــن موض ـــت. ای ـــردي اس ـــر بف و منحص
ـــوه  ـــم در نح ـــت و ه ـــرح اس ـــات مط ـــاورزي و خدم ـــي و کش ـــدات صنعت تولی
ـــدات و  ـــورد تولی ـــي. در م ـــي و حقوق ـــاني، اجتماع ـــهاي انس ـــه ارزش ـــگاه ب ن
مصنوعـــات، تعامـــل بـــا اتحادیـــه اروپـــا مـــا را ناگزیـــر مـــي ســـازد تـــا در 
جریـــان تولیـــد کاالهـــاي غیـــر نفتـــي مـــواردي از قبیـــل اســـتانداردهاي 
ـــي را  ـــي و بازده ـــره وري، اثرده ـــرژي، به ـــر ان ـــرف کمت ـــت، مص ـــط زیس محی
ـــرد  ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــد م ـــز بای ـــه نی ـــن نکت ـــا ای ـــم. ام ـــرار دهی ـــر ق ـــد نظ م
ـــي  ـــي و اجتماع ـــائل ارزش ـــراي مس ـــا را ب ـــه معیاره ـــا اینگون ـــه اروپ ـــه اتحادی ک
تعمیـــم داده اســـت. مســـائلي از قبیـــل تســـاهل، مـــدارا، حقـــوق بشـــر، 
ـــي اســـت  ـــدام و.. نکات ـــازات اع ـــتانه، سیســـتم قضـــاوت، مج ـــت انساندوس دخال
ـــا  ـــوراي اروپ ـــا، ش ـــیون اروپ ـــد کمیس ـــاي آن مانن ـــا و نهاه ـــه اروپ ـــه اتحادی ک
ـــر  ـــان داده واکث ـــه نش ـــخت توج ـــا س ـــا بدانه ـــان اروپ ـــوص پارلم ـــي الخص و عل
ـــاد  ـــورد انتق ـــي م ـــه نوع ـــا ب ـــاد اروپ ـــا اتح ـــود ب ـــط خ ـــذر رواب ـــورها از رهگ کش
ـــه  ـــا اتحادی ـــط ب ـــن رواب ـــد. بنابرای ـــه ان ـــرار گرفت ـــا ق ـــن نهاده ـــب ای ـــا غض و ی
ـــي در  ـــز اروپای ـــاي مراک ـــت ه ـــا دخال ـــه ب ـــنگین مواجه ـــار س ـــا داراي ب اروپ
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اروپا دومینوی خطای راهبردی 
ــی  ــام خمینـ ــر امـ ــرم مطهـ ــود در حـ ــخنان خـ ــالب در سـ ــر انقـ رهبـ
ــکا  ــه آمریـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــال بـ ــاه امسـ ــه اهلل در 14 خردادمـ رحمـ
کشـــورها، جریان هـــا و افـــراد دنیـــا را بـــه ســـه دســـته ی »گـــوش بـــه 
ـــدارا  ـــا م ـــا آن ه ـــد ب ـــه بای ـــتقلی ک ـــان و مس ـــه فرم ـــوش ب ـــان«، »غیرگ فرم
ـــره ی  ـــی را در زم ـــورهای اروپای ـــد، کش ـــیم می کن ـــان« تقس ـــرد« و »نافرم ک
ـــت  ـــائل سیاس ـــده از مس ـــم بن ـــد: »فه ـــد و فرمودن ـــرار دادن ـــته ی دوم ق دس
ایـــن اســـت کـــه اروپایی هـــا در یـــک خطـــای بـــزرگ راهبـــردی قـــرار 
ــع  ــد. منافـ ــرار داده انـ ــکا قـ ــت آمریـ ــان را در خدمـ ــه خودشـ ــد کـ دارنـ
آمریـــکا را رعایـــت می کننـــد، آمریـــکا منافـــع آن هـــا را رعایـــت 
ــا  ــع اروپایی هـ ــدام منافـ ــکا کـ ــا آمریـ ــرد.« امـ ــد کـ ــد و نخواهـ نمی کنـ
را تاکنـــون نادیـــده گرفتـــه اســـت؟ ایـــن یادداشـــت بـــه چنـــد مـــورد از 

ــاره دارد. ــده اشـ ــه شـ ــع نادیده گرفتـ ــن منافـ ــت ایـ فهرسـ
ــد  ــان می دهـ ــی نشـ ــرف اروپایـ ــال طـ ــکا در قبـ ــار آمریـ ــی رفتـ  بررسـ
کـــه در بســـیاری مواقـــع واشـــنگتن نه تنهـــا در جهـــت تأمیـــن منافـــع 
طـــرف اروپایـــی گام برنمـــی دارد کـــه حتـــی امنیـــت ملـــی آن را هـــم 
بـــا مخاطـــره مواجـــه می کنـــد. شـــنودهای تلفنـــی رهبـــران کشـــورهای 
اروپایـــی یکـــی از آخریـــن نمونه هـــا از اقدامـــات آمریـــکا علیـــه امنیـــت 

ــوده اســـت. ــا بـ ملـــی اروپایی هـ
ــه دو  ــرد کـ ــکل می گیـ ــل آن گاه شـ ــط بین الملـ ــاد در روابـ ــزوم اتحـ لـ
یـــا چنـــد کشـــور متقاعـــد شـــوند، فقـــط در صـــورت برقـــراری اتحـــاد و 
ـــی  ـــع مل ـــداف و مناف ـــه اه ـــتیابی ب ـــظ و دس ـــه حف ـــادر ب ـــل، ق ـــالف متقاب ائت
ـــک  ـــیس ی ـــه تأس ـــدام ب ـــورها اق ـــه کش ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه ای ـــتند. ب هس
اتحـــاد می کننـــد. اتحـــادی کـــه حتـــی ممکـــن اســـت نانوشـــته باشـــد، 
امـــا اشـــتراک در اهـــداف و منافـــع ملـــی، ایدئولـــوژی و تصـــور خطـــر 

مشـــترک موجـــب ایجـــاد و تـــداوم ایـــن اتحـــاد اســـت.
ـــی  ـــده و برخ ـــاالت متح ـــان ای ـــود می ـــاد موج ـــورد اتح ـــه در م ـــد ک هرچن
ـــاظ  ـــن لح ـــدر متیق ـــن ق ـــا ای ـــی رود ت ـــار م ـــم انتظ ـــی ه ـــورهای اروپای کش
شـــود، امـــا در عمـــل ایـــن موضـــوع را شـــاهد نیســـتیم. بررســـی رفتـــار 
ــیاری  ــه در بسـ ــد کـ ــان می دهـ ــی نشـ ــرف اروپایـ ــال طـ ــکا در قبـ آمریـ
ـــی گام  ـــرف اروپای ـــع ط ـــن مناف ـــت تأمی ـــا در جه ـــنگتن نه تنه ـــع واش مواق
برنمـــی دارد کـــه حتـــی امنیـــت ملـــی آن را هـــم بـــا مخاطـــره مواجـــه 
ــی از  ــی یکـ ــورهای اروپایـ ــران کشـ ــی رهبـ ــنودهای تلفنـ ــد. شـ می کنـ

آخریـــن نمونه هـــا از اقدامـــات آمریـــکا علیـــه امنیـــت ملـــی اروپایی هـــا 
ـــت. ـــوده اس ب

دومینـــوی ضرباتـــی کـــه آمریـــکا بـــه اروپـــا زده، نشـــان می دهـــد کـــه 
ایـــن پروســـه همـــواره معمـــول و مســـتمر بـــوده اســـت. لـــذا بررســـی 
ــکار  ــدان اروپایـــی آشـ ــا متحـ ــنگتن بـ ــوه ی کنـــش و واکنـــش واشـ نحـ
می کنـــد کـــه طـــرف اروپایـــی در بســـیاری مـــوارد از ایـــاالت متحـــده 
ــته  ــی نداشـ ــکا ابایـ ــت و آمریـ ــه اسـ ــری پذیرفتـ ــات جبران ناپذیـ ضربـ
کـــه بـــه متحـــدان خـــود از پشـــت خنجـــر بزنـــد و ایـــن ســـؤال را بـــه 
ـــه  ـــه در آن ن ـــل ک ـــن تعام ـــوان ای ـــا می ت ـــه آی ـــد ک ـــادر می کن ـــن متب ذه
ـــود  ـــاظ نمی ش ـــم لح ـــی ه ـــرف اروپای ـــی ط ـــت مل ـــی امنی ـــه حت ـــع، ک مناف
ــاد بیـــش از  ــالح اتحـ ــن به اصطـ ــروج از ایـ ــا خـ ــد؟ و آیـ ــاد نامیـ را اتحـ
وقـــوع آن منافـــع اروپایی هـــا را تأمیـــن نمی کنـــد؟ در زیـــر بـــه برخـــی 
ــکا  ــا آمریـ ــکاری بـ ــال همـ ــا در قبـ ــه اروپـ ــنگینی کـ ــای سـ از هزینه هـ

پرداخـــت کـــرده و می کنـــد، به اختصـــار اشـــاراتی می شـــود:

  انتقـــال بحـــران اقتصـــادی از آمریـــکا به اروپا

یکـــی از ســـخت تریـــن ضربـــات آمریـــکا بـــه اروپـــا در جریـــان وقـــوع 
بحـــران اقتصـــادی رخ داد. جایـــی کـــه نظـــام اقتصـــادی قـــاره ی ســـبز 
در آســـتانه ی فروپاشـــی قـــرار گرفـــت و اثـــرات آن هنـــوز هـــم گریبـــان 

ــت. ــرده اسـ ــا نکـ ــا را رهـ اروپایی هـ
 بحـــران اقتصـــادی آمریـــکا کـــه از ســـال 2007م. آغـــاز شـــده بـــود در 

ســـال های بعـــد بـــه کشـــورهای اروپایـــی نیـــز منتقـــل شـــد
ـــالف  ـــای اخت ـــن محوره ـــی از عمده تری ـــادی یک ـــران اقتص ـــوع بح ـــاً وق اساس
ـــر را  ـــرف دیگ ـــک ط ـــر ی ـــود و ه ـــوب می ش ـــا محس ـــکا و اروپ ـــان آمری می
بـــه دخالـــت در ایجـــاد بحـــران اقتصـــادی متهـــم می کنـــد. برخـــی از 
تحلیل گـــران بـــر ایـــن باورنـــد کـــه بحـــران اقتصـــادی از آمریـــکا آغـــاز 
ـــرات آن  ـــه اث ـــی ک ـــود. بحران ـــتریت ب ـــران وال اس ـــأ آن بح ـــد و سرمنش ش
ـــد و  ـــا را ُکن ـــادی اروپ ـــد اقتص ـــم رش ـــا ه ـــرد ت ـــرایت ک ـــم س ـــا ه ـــه اروپ ب
ـــوان  ـــد و ت ـــکا بکاه ـــه آمری ـــه ب ـــدت ضرب ـــم از ش ـــد و ه ـــف کن ـــپس متوق س

ـــود. ـــکن ش ـــا سرش ـــکا و اروپ ـــن آمری ـــران، بی ـــی بح تخریب

  تحمیل هزینه ها ی سرسام آور جنگ افغانستان و عراق

یکـــی دیگـــر از عرصه هایـــی کـــه اروپایی هـــا بـــه چـــوب آمریـــکا 
ــی  ــت. جنگ هایـ ــراق اسـ ــتان و عـ ــگ افغانسـ ــده اند، دو جنـ ــه شـ نواختـ
ـــی از  ـــه برخ ـــد ک ـــر چن ـــدند. ه ـــاز ش ـــده آغ ـــاالت متح ـــری ای ـــا رهب ـــه ب ک
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ـــدت  ـــه ش ـــم ب ـــا ه ـــات اروپ ـــایر مقام ـــی، س ـــورهای اروپای ـــن کش ـــردم ای م
ــرده و  ــراض کـ ــیا اعتـ ــای مخفـــی سـ ــان زندان هـ ــورهای میزبـ ــه کشـ بـ
برچیـــده شـــدن ایـــن زندان هـــا را خواســـتار شـــدند. ایـــن رخـــداد در 
ـــوب  ـــا محس ـــرای اروپ ـــنگین ب ـــه ای س ـــی، ضرب ـــی دموکراس ـــورهای مدع کش

می شـــد.
 منطقـــه ای نظامـــی در روســـتای خیروشـــه  در لهســـتان کـــه در ســـال 
ـــه داری  ـــی و نگ ـــرای بازجوی ـــکا ب ـــی آمری ـــازمان جاسوس ـــوی س 2003 از س

ـــود. ـــه ب ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس ـــان م زندانی
 مدرســـه ی ســـوارکاری در حومـــه ی یکـــی از شـــهرهای لیتوانـــی کـــه 
در ســـال 2004 مـــورد اســـتفاده ی ســـازمان جاسوســـی آمریـــکا بـــرای 

ــت. ــرار می گرفـ ــان قـ ــه داری از زندانیـ ــی و نگـ بازجویـ
ـــال  ـــه در س ـــی- ک ـــت رومان ـــت -پایتخ ـــمال بخارس ـــی در ش ـــز دولت  مرک
ـــی و  ـــرای بازجوی ـــکا ب ـــی آمری ـــازمان جاسوس ـــتفاده ی س ـــورد اس 2006 م

نگـــه داری زندانیـــان قـــرار می گرفـــت.

پرداخت هزینه های سنگین برای عضویت در ناتو

ناتـــو یکـــی دیگـــر از عرصه هایـــی اســـت کـــه دنبالـــه روی اروپایی هـــا از 
ـــورهای  ـــت. کش ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــان ب ـــیاری برایش ـــه بس ـــکا هزین آمری
ـــرای  ـــادی ب ـــی زی ـــه مال ـــار هزین ـــه ناچ ـــاله ب ـــر س ـــو ه ـــو نات ـــی عض اروپای
عضویـــت در پیمـــان آتالنتیـــک شـــمالی پرداخـــت می کننـــد و افـــزون 
ـــو  ـــق نات ـــوال از طری ـــه معم ـــکا ک ـــای آمری ـــاه طلبی ه ـــد در ج ـــن بای ـــر ای ب
و در نقـــاط مختلـــف جهـــان کلیـــد می خـــورد، شـــرکت داشـــته باشـــند. 
ـــخ  ـــه پاس ـــر هزین ـــال حاض ـــی، در ح ـــزون مال ـــای روز اف ـــر هزینه ه ـــالوه ب ع
ـــت  ـــا ماهی ـــا ب ـــه اساس ـــگ؛ ک ـــف جن ـــی مخال ـــای مدن ـــه گروه ه ـــی ب گوی
ـــه  ـــش یافت ـــه ای افزای ـــل مالحظ ـــکل قاب ـــه ش ـــم ب ـــتند ه ـــف هس ـــو مخال نات
ـــی  ـــد اروپای ـــات ض ـــله اقدام ـــه سلس ـــکا در ادام ـــه آمری ـــن آن ک ـــت. ضم اس
خـــود همـــواره بـــا کارشـــکنی های مختلـــف از تشـــکیل یـــک همگرایـــی 

ـــت. ـــرده اس ـــری ک ـــا جلوگی ـــتقل در اروپ ـــی مس نظام
 پیمـــان آتالنتیـــک شـــمالی )ناتـــو( بـــا هـــدف مقابلـــه بـــا کشـــورهای 
بلـــوک شـــرق در ســـال 1949م. بـــا مرکزیـــت آمریـــکا تاســـیس شـــد

و هم اکنون 28 کشـــور اروپایی عضو آن هستند

دخالت در امور داخلی کشورهای اروپایی

وجـــه دیگـــری از مضـــرات هم پیمانـــی اروپـــا بـــا آمریـــکا در اوکرایـــن 
بـــروز و ظهـــور یافـــت. آن جـــا کـــه مقامـــات آمریکایـــی و بـــه صـــورت 
خـــاص جـــان مـــک کیـــن - ســـناتور جمهوری خـــواه - بـــه شـــهرهای 
ـــن  ـــور در بی ـــا حض ـــد و ب ـــفر کردن ـــی س ـــور اروپای ـــن کش ـــران زده ی ای بح
معترضـــان بـــر طبـــل اعتراض هایـــی کـــه چنـــدان هـــم شـــکل مدنـــی 
ـــگ  ـــک جن ـــرز ی ـــا م ـــور را ت ـــن کش ـــه ای ـــا ک ـــا آن ج ـــد ت ـــت کوبیدن نداش
داخلـــی تمام عیـــار پیـــش بردنـــد. اکنـــون اروپـــا شـــاهد یـــک جنـــگ 

ـــرکت  ـــد و از ش ـــف بودن ـــگ مخال ـــن جن ـــاز ای ـــا آغ ـــی ب ـــای اروپای دولت ه
ــم  ــای مهـ ــی از دولت هـ ــا بعضـ ــد امـ ــاع کردنـ ــا امتنـ ــن جنگ هـ در ایـ
ــد و  ــارکت کردنـ ــا مشـ ــن جنگ هـ ــکا در ایـ ــی آمریـ ــا همراهـ ــا بـ اروپـ
هزینـــه ی مالـــی و انســـانی هنگفتـــی بـــرای خـــود و ملتشـــان به ارمغـــان 
آوردنـــد تـــا جایـــی کـــه برخـــی از نظریه پـــردازان اقتصـــادی، حضـــور 
ـــتان را  ـــراق و افغانس ـــه ی ع ـــیاری پرهزین ـــگ بس ـــا در دو جن ـــکا و اروپ آمری

یکـــی از دالیـــل اصلـــی وقـــوع بحـــران اقتصـــادی می دانســـتند.
ـــاالت متحـــده متحمـــل  ـــن ای ـــراق متحدی ـــگ افغانســـتان و ع ـــدای جن  از ابت

ـــده اند ـــی ش ـــل توجه ـــی قاب ـــی و مال ـــای جان هزینه ه
ـــالم  ـــی اع ـــکا در گزارش ـــاد آمری ـــح و اقتص ـــه ی صل ـــش مؤسس ـــدی پی چن
ــاد  ــه اقتصـ ــتان بـ ــراق و افغانسـ ــای عـ ــای جنگ هـ ــه هزینه هـ ــرد کـ کـ
ـــادی در  ـــرایط اقتص ـــزارش ش ـــن گ ـــت. در ای ـــرده اس ـــه وارد ک ـــکا لطم آمری
دوران جنگ هـــای آمریـــکا پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم بررســـی شـــده 
ــای  ــا افزایـــش هزینه هـ ــر دوران، بـ ــزارش در هـ ــن گـ ــق ایـ اســـت. طبـ
ـــس  ـــت. رئی ـــده اس ـــار ش ـــادی دچ ـــد اقتص ـــرایط ب ـــه ش ـــکا ب ـــی، آمری نظام
ـــه  ـــرده ک ـــد ک ـــوص تأکی ـــن خص ـــکا در ای ـــاد آمری ـــح و اقتص ـــه صل موسس
ـــکا،  ـــت آمری ـــی دول ـــاختار مال ـــتان در س ـــراق و افغانس ـــای ع ـــه جنگ ه ک

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــادل ایج ـــدم تع ع
همچنیـــن رونـــد پرشـــتاب افزایـــش کســـری بودجـــه ی آمریـــکا نشـــانگر 
اثرگـــذاری مســـتقیم و غیرمســـتقیم دو جنـــگ افغانســـتان و عـــراق بـــر 
اقتصـــاد آمریـــکا و جهـــان اســـت. مطابـــق ارزیابی هـــا،  چنیـــن بـــرآورد 
ـــاد  ـــر اقتص ـــون دالر ب ـــج تریلی ـــدود پن ـــگ ح ـــن دو جن ـــه ای ـــود ک ـــده ب ش
ـــه ی  ـــری بودج ـــش کس ـــد افزای ـــیب تن ـــن ش ـــتقیم دارد، لک ـــر مس ـــکا اث آمری
ـــکا  ـــاد آمری ـــر اقتص ـــگ ب ـــرات جن ـــه اث ـــب اســـت ک ـــن مطل ـــد ای ـــدرال مؤی ف
ـــم  ـــون دالر ه ـــج تریلی ـــم پن ـــتی در رق ـــوده و بایس ـــر ب ـــب افزون ت ـــه مرات ب

ـــود. ـــر ش تجدیدنظ

  زندان های مخفی آمریکا در خاک اروپا

ـــی  ـــر از ضربه های ـــی دیگ ـــا یک ـــکا در اروپ ـــی آمری ـــای مخف ـــوع زندان ه موض
بـــود کـــه آمریـــکا بـــه حیثیـــت اروپـــا وارد ســـاخت. پـــروژه ای کـــه در 
ســـال 2004 افشـــا شـــد. در جریـــان ایـــن پـــروژه آمریـــکا زندانیانـــی را 
ـــی  ـــه زندانهای ـــود، ب ـــرده ب ـــت ک ـــپتامبر بازداش ـــوادث 11 س ـــس از ح ـــه پ ک
ـــی  ـــر رومان ـــرقی نظی ـــای ش ـــا اروپ ـــی و عمدت ـــورهای اروپای ـــی در کش مخف
ـــی  ـــوایی بزرگ ـــه رس ـــل ب ـــاق تبدی ـــن اتف ـــود. ای ـــرده ب ـــل ک ـــتان منتق و لهس
ـــر  ـــالوه ب ـــه ع ـــی ک ـــا جای ـــد ت ـــور ش ـــن کش ـــات ای ـــکا و مقام ـــرای آمری ب
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ـــم  ـــر روز ه ـــه ه ـــگ ک ـــن جن ـــش ای ـــت. آت ـــن اس ـــی در اوکرای ـــی واقع داخل
بیشـــتر زبانـــه می کشـــد، می توانـــد ســـایر نقـــاط اروپـــا را هـــم درگیـــر 
ـــت  ـــن دس ـــری از ای ـــای دیگ ـــم در رخداده ـــن ه ـــش از ای ـــکا پی ـــد. آمری کن
ــای  ــله ی انقالب هـ ــود. سلسـ ــرده بـ ــا کـ ــکاری ایفـ ــل انـ ــش غیرقابـ نقـ
ـــب از  ـــه اغل ـــورهایی ک ـــکا در کش ـــه آمری ـــی ک ـــی و مخمل ـــالح رنگ به اصط
اروپـــای شـــرقی بودنـــد، ایجـــاد کـــرده بـــود بـــه حاکمیـــت دولت هایـــی 
انجامیـــد کـــه در تقابـــل بـــا خواســـت ملت هـــا قـــرار داشـــتند و عمـــر 

برخـــی از ایـــن دولت هـــا هـــم چنـــدان بـــه طـــول نینجامیـــد.
 حضـــور جـــان مک کیـــن ســـناتور جمهوری خـــواه 

ـــی ـــان اوکراین ـــع معترض ـــکا در جم آمری
ـــس  ـــدن رئی ـــر کشـــیده ش ـــه زی ـــرای ب ـــن و ماج ـــران اوکرای در خصـــوص بح
جمهـــور روس گـــرای ایـــن کشـــور، در ابتـــدای بحـــران، اروپـــا کامـــاًل در 
کنـــار آمریـــکا قـــرار گرفـــت. بـــه واقـــع اروپـــا هـــم ترجیـــح مـــی داد 
رئیـــس جمهـــوری کـــه در اوکرایـــن زمـــام امـــور را در دســـت دارد، بـــه 
ـــور  ـــقوط ویکت ـــذا در س ـــد. ل ـــته باش ـــش داش ـــرب گرای ـــه غ ـــرق ب ـــای ش ج
ـــه ی  ـــا ادام ـــد. ام ـــراه ش ـــی هم ـــان اوکراین ـــکا و معترض ـــا آمری ـــچ ب یانوکووی
بحـــران، کار را بـــرای اروپـــا ســـخت کـــرد. مقامـــات اروپایـــی کـــه در 
ـــور  ـــد، تص ـــته بودن ـــا گذاش ـــای آمریکایی ه ـــای پ ـــا ج ـــن پ ـــران اوکرای بح
ــعاب  ــه ی آن و انشـ ــه تجزیـ ــور بـ ــن کشـ ــران ایـ ــه بحـ ــد کـ نمی کردنـ

بخـــش روس نشـــین ختـــم شـــود.
ــا  ــناریوی ممکـــن بـــرای اروپـ به واقـــع تجزیـــه ی اوکرایـــن بدتریـــن سـ
بـــود؛ چراکـــه می توانـــد بـــه مدلـــی فراگیـــر تبدیـــل شـــده و بـــه ســـایر 
ـــه ی  ـــذا در ماجـــرای تجزی ـــد. ل ـــای شـــرقی هـــم ســـرایت کن کشـــورهای اروپ
اوکرایـــن، اروپایی هـــا بـــه نوعـــی هزینـــه ی حمایـــت کورکورانـــه ی خـــود 

ــد. ــا را پرداختنـ از آمریکایی هـ

 ضـــرر اروپـــا از وضـــع تحریم هـــای یکجانبـــه آمریـــکا علیـــه 
کشـــورها

یکـــی دیگـــر از مهمتریـــن ضربه هـــای آمریـــکا بـــه اروپـــا کـــه همـــواره 
قـــاره ی ســـبز را بســـیار متضـــرر کـــرده اســـت، وضـــع تحریم هـــا علیـــه 
ــته اند.  ــرار داشـ ــده قـ ــاالت متحـ ــل ایـ ــه در مقابـ ــوده کـ ــورهایی بـ کشـ
ـــکا  ـــت از آمری ـــه تبعی ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــار ش ـــا ناچ ـــر اروپ ـــال حاض در ح
تحریم هایـــی را علیـــه دولـــت روســـیه و شـــخصیت های ایـــن کشـــور بـــه 
ـــه  ـــه مقابل ـــیه هیچ گون ـــه روس ـــم ک ـــرض کنی ـــر ف ـــی اگ ـــذارد. حت ـــرا گ اج
ـــازار  ـــور در ب ـــا را از حض ـــکا، اروپ ـــد، آمری ـــی نکن ـــا دول اروپای ـــی ب ـــه مثل ب
بســـیار بـــزرگ و پـــر رونـــق و رو بـــه پیشـــرفت روســـیه منـــع کـــرده 

ـــت. اس
ــا  ــادی اروپـ ــب اقتصـ ــت نامناسـ ــه وضعیـ ــه بـ ــا توجـ ــاق بـ ــن اتفـ ایـ
می توانـــد مخاطـــرات غیرقابـــل جبرانـــی را متوجـــه قـــاره ی ســـبز کنـــد. 
حـــال آن کـــه آمریـــکا از آن روی کـــه تمرکـــز اقتصـــادی اش بـــر تعامـــل 
ـــا  ـــدازه ی اروپ ـــه ان ـــا ب ـــن تحریم ه ـــب ای ـــت، از جان ـــرار نداش ـــیه ق ـــا روس ب
متضـــرر نمی شـــود. افـــزون بـــر ایـــن اگـــر روســـیه بخواهـــد مقابلـــه بـــه 
ـــدی  ـــکل تصاع ـــه ش ـــا ب ـــرر اروپایی ه ـــزان ض ـــد، می ـــام ده ـــم انج ـــل ه مث
ـــدارد  ـــی ن ـــان داده ابای ـــیه نش ـــه روس ـــاً ک ـــت. خصوص ـــد یاف ـــش خواه افزای
ـــن  ـــق ای ـــورت تحق ـــد. در ص ـــی کن ـــتفاده ی سیاس ـــرژی اس ـــرم ان ـــه از اه ک
ســـناریو، آمریـــکا اروپـــا را بـــه دامـــن فاجعـــه ی بزرگـــی کشـــانده کـــه 

خـــود کمتریـــن آســـیبی از آن نخواهـــد پذیرفـــت.
ـــت  ـــادی دس ـــامان اقتص ـــع نابس ـــا وض ـــبز ب ـــاره ی س ـــه ق ـــرایطی ک  در ش
ــروج از  ــرای خـ ــت بـ ــران می توانسـ ــازار ایـ ــرد، بـ ــرم می کـ ــه نـ و پنجـ
ــا  ــی بـ ــا هم پیمانـ ــد. امـ ــا کمـــک کنـ ــه آن هـ ــیار بـ ــران، بسـ ــن بحـ ایـ
آمریـــکا و تبعیـــت از تحریم هـــای ایـــن کشـــور ســـبب شـــد تـــا درهـــای 
ـــاری  ـــر آم ـــال حاض ـــد. در ح ـــود ببندن ـــر روی خ ـــاًل ب ـــران را عم ـــازار ای ب

کـــه مجـــالت معتبـــر غربـــی ارائـــه می دهنـــد، حکایـــت از آن دارد کـــه 
ــده اند. ــرر شـ ــران متضـ ــم ایـ ــر تحریـ ــه خاطـ ــی بـ ــرکت های اروپایـ شـ

در جریـــان پرونـــده ی هســـته ای ایـــران و اعمـــال تحریم هـــای آمریـــکا 
ــتباه  ــن اشـ ــار همیـ ــا دچـ ــم اروپایی هـ ــالمی هـ ــوری اسـ ــه جمهـ علیـ
ـــامان  ـــع نابس ـــا وض ـــبز ب ـــاره ی س ـــه ق ـــرایطی ک ـــدند. در ش ـــردی ش راهب
ــت  ــران می توانسـ ــازار ایـ ــرد، بـ ــرم می کـ ــه نـ ــت و پنجـ ــادی دسـ اقتصـ
بـــرای خـــروج از ایـــن بحـــران، بســـیار بـــه آن هـــا کمـــک کنـــد. امـــا 
ــا آمریـــکا و تبعیـــت از تحریم هـــای ایـــن کشـــور ســـبب  هم پیمانـــی بـ
ـــال  ـــد. در ح ـــود ببندن ـــر روی خ ـــاًل ب ـــران را عم ـــازار ای ـــای ب ـــا دره ـــد ت ش
حاضـــر آمـــاری کـــه مجـــالت معتبـــر غربـــی ارائـــه می دهنـــد، حکایـــت 
ـــرر  ـــران متض ـــم ای ـــر تحری ـــه خاط ـــی ب ـــرکت های اروپای ـــه ش از آن دارد ک
شـــده اند؛ به طـــوری کـــه امـــروز ایـــن موضـــوع بـــه یکـــی از محورهـــای 
مشـــاجره ی آمریـــکا و اروپـــا بـــدل شـــده و اتحادیـــه ی اروپـــا از این کـــه 
ــه افزایـــش روابـــط  ــدام بـ ــود اقـ ــران، خـ ــم ایـ ــار تحریـ ــکا در کنـ آمریـ

تجـــاری بـــا جمهـــوری اســـالمی کـــرده اســـت، معتـــرض اســـت.
ـــارت  ـــه تج ـــی ک ـــت »در حال ـــزارش داده اس ـــوص گ ـــن خص ـــرگ در ای بلومب
ـــکا  ـــتد آمری ـــه، داد و س ـــش یافت ـــتم کاه ـــک بیس ـــه ی ـــران ب ـــا ای ـــا ب اروپ
ـــو  ـــن س ـــه ای ـــال 2011 ب ـــد را از س ـــر 35 درص ـــغ ب ـــدی بال ـــران رش ـــا ای ب
نشـــان می دهـــد. ایـــن رقـــم بـــرای کشـــورهای عضـــو اتحادیـــه ی اروپـــا 

ـــت.  ـــدی اس ـــش 77 درص ـــا کاه ـــر ب براب
ـــراض  ـــان اعت ـــی در جری ـــای اروپای ـــی مقام ه ـــزارش، برخ ـــن گ ـــق ای مطاب
خـــود بـــه آمریکایی هـــا چنیـــن وضعـــی را ناعادالنـــه توصیـــف کرده انـــد. 
بـــه گفتـــه ی ایـــن مجلـــه در حالـــی کـــه آمریـــکا مشـــغول صـــادرات 
ـــن  ـــزان ای ـــت و می ـــران اس ـــه ای ـــکی و دارو ب ـــایل پزش ـــی، وس ـــواد غذای م
ــی  ــرکت های اروپایـ ــان شـ ــودی دارد، همزمـ ــیر صعـ ــم سـ ــادرات هـ صـ
در حـــال قربانـــی شـــدن و جریمـــه بـــه اتهـــام نقـــض تحریم هـــا علیـــه 
ایـــران هســـتند و اعمـــال جریمه هـــای ســـنگین علیـــه بانک هـــا و 
ـــا  ـــالف اروپ ـــوارد اخت ـــکا از م ـــب آمری ـــی از جان ـــادی اروپای ـــای اقتص نهاده

ـــت. ـــده اس ـــاالت متح ـــا ای ب

  جاسوسی و شنود تلفنی رهبران اروپایی

ــا در پیـــروی  ــتباه راهبـــردی اروپـ ــا عینی تریـــن و ملموس تریـــن اشـ امـ
ـــی  ـــنود تلفن ـــی و ش ـــوع جاسوس ـــده در موض ـــاالت متح ـــت های ای از سیاس
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ــوند، از  ــرا می شـ ــده پذیـ ــاالت متحـ ــا ایـ ــاد بـ ــا از اتحـ ــه اروپایی هـ کـ
ـــان اســـت. ـــا در ســـطح جه ـــتیژ آن ه ـــت و پرس ـــار، حیثی ـــن اعتب دســـت رفت

ــا،  ــگ افروزی هـ ــه از جنـ ــد کـ ــان داده انـ ــا نشـ ــا و بارهـ ــا بارهـ ملت هـ
ـــی،  ـــم دولت ـــت از تروریس ـــری، حمای ـــوق بش ـــد حق ـــه، ض ـــات یکجانب اقدام
شـــنود، جاسوســـی و ســـایر رفتارهـــای ضدانســـانی آمریـــکا ناراضـــی و 
ــن  ــم در ایـ ــده را هـ ــاالت متحـ ــدان ایـ ــتند و متحـ ــزار هسـ ــه بیـ بلکـ
ــی  ــکار عمومـ ــع افـ ــد. به واقـ ــل می داننـ ــانی دخیـ ــد انسـ ــات ضـ اقدامـ
ـــری  ـــد بش ـــات ض ـــم در اقدام ـــنگتن را ه ـــدان واش ـــی، متح ـــه ی جهان جامع
ــه  ــود کـ ــبب می شـ ــن سـ ــد و همیـ ــریک می داننـ ــل و شـ ــکا دخیـ آمریـ
بـــه اعتبـــار ایـــن کشـــورها در جهـــان چـــوب حـــراج بخـــورد و جایـــگاه 
آن هـــا در نظـــام بین الملـــل به شـــدت تنـــزل یابـــد. تقابلـــی کـــه 
ــی  ــف اروپایـ ــورهای مختلـ ــا در کشـ ــا و دولت هـ ــان ملت هـ ــرات میـ به کـ
ــر ایـــن  ــاهدی بـ ــان دیـــده شـــده، شـ ــه و آلمـ ــر انگلیـــس، فرانسـ نظیـ
ــه بهانه هـــای مختلـــف  ــه بـ ــا اســـت. تظاهرات هـــای ضدجنـــگ کـ مدعـ
ــه  ــد کـ ــان می دهـ ــوح نشـ ــود، به وضـ ــام می شـ ــورها انجـ ــن کشـ در ایـ
گروه هـــای مختلـــف مدنـــی بـــه ارتبـــاط بـــا آمریـــکا و پیـــروی از خـــط 

ــتند. ــرض هسـ ــدت معتـ ــور به شـ ــن کشـ ــه ی ایـ ــی جنگ افروزانـ مشـ
در همیـــن راســـتا گروه هـــای ضـــد جنـــگ در کشـــورهایی کـــه میزبـــان 
ــی از  ــوان یکـ ــواره به عنـ ــتند، همـ ــو هسـ ــاالنه ی ناتـ ــای سـ کنفرانس هـ
موانـــع برگـــزاری ایـــن دســـت نشســـت ها شـــناخته می شـــوند و مقابلـــه 
ــال دارد. ــدگان به دنبـ ــرای برگزارکننـ ــی بـ ــای گزافـ ــا هزینه هـ ــا آن هـ بـ

 
تظاهـــرات گروه هـــای ضـــد جنـــگ در اروپـــا علیـــه سیاســـت های 

آمریـــکا جنگ طلبانـــه ی 
ــواره  ــکا همـ ــه ی آمریـ ــی جنگ طلبانـ ــروی از مشـ ــه پیـ ــارغ از این کـ فـ
بـــرای مـــردم اروپـــا ســـؤال برانگیز بـــوده و گروه هـــای مدنـــی به شـــدت 
ــته اند، ســـؤاالت دیگـــری هـــم در ذهـــن افـــکار  بـــه آن اعتـــراض داشـ
ـــا  ـــه ی اروپ ـــر جامع ـــال حاض ـــود دارد. در ح ـــا وج ـــه ی اروپ ـــی جامع عموم
ــی  ــل دنباله رویـ ــه دلیـ ــبز بـ ــاره ی سـ ــه قـ ــه کـ ــتی دریافتـ ــه درسـ بـ
ـــه  ـــر آن چ ـــک سیاســـت خارجـــی مســـتقل )نظی ـــاذ ی ـــاالت متحـــده از اتخ ای
کـــه ژنـــرال دوگل در فرانســـه پایه گـــذاری کـــرده بـــود( عاجـــز اســـت و 
به طریـــق اولـــی نمی توانـــد حتـــی در مواقعـــی کـــه بـــا نقـــض امنیـــت 
ــوری  ــخ درخـ ــود، پاسـ ــه می شـ ــا مواجـ ــب آمریکایی هـ ــی اش از جانـ ملـ

ـــد. ـــنگتن ده ـــه واش ب
ــوری  ــت جمهـ ــات ریاسـ ــارکوزی در انتخابـ ــت سـ ــه شکسـ ــرای نمونـ بـ
ــی  ــت خارجـ ــورداری از سیاسـ ــدم برخـ ــی از عـ ــد ناشـ ــه را بایـ فرانسـ
ــد  ــت. هرچنـ ــنگتن دانسـ ــرط از واشـ ــد و شـ ــروی بی قیـ ــتقل و پیـ مسـ
ـــتقلی را  ـــدان مس ـــی چن ـــم مش ـــد ه ـــوا اوالن ـــر فرانس ـــال حاض ـــه در ح ک
ـــارکوزی  ـــت س ـــه سرنوش ـــم ب ـــه وی ه ـــت ک ـــد نیس ـــرده و بعی ـــاب نک انتخ

دچـــار شـــود.
ـــت  ـــراق حمای ـــگ ع ـــه از جن ـــپانیا ک ـــت اس ـــت وق ـــت دول ـــن شکس همچنی
ـــن  ـــر ای ـــر ب ـــانه ای دیگ ـــرد، نش ـــارکت ک ـــگ مش ـــن جن ـــکا در ای ـــا آمری و ب
مدعـــا اســـت. شکســـتی کـــه بـــه واســـطه ی آن »خـــوزه ماریـــا ازنـــار« 
ـــرد. در آن  ـــذار ک ـــود واگ ـــب خ ـــه رقی ـــپانیا را ب ـــر اس ـــت وزی ـــی نخس کرس
ـــر«،  ـــی بل ـــکونی« و »تون ـــیلویو برلوس ـــار«، »س ـــا ازن ـــوزه ماری ـــع »خ مقط
ــگ  ــه از جنـ ــس کـ ــا و انگلیـ ــپانیا، ایتالیـ ــین اسـ ــت وزیران پیشـ نخسـ
ــال های  ــه ترتیـــب در سـ ــد، بـ ــراق حمایـــت کـــرده بودنـ ــکا در عـ آمریـ
ـــدند. ـــود ش ـــب خ ـــری از منص ـــه کناره گی ـــور ب 2004، 2006 و 2007 مجب

بنابرایـــن شکســـت دولت هـــای هم پیمـــان آمریـــکا در انتخابـــات و 
ــا  ــری ملت هـ ــر فاصله گیـ ــاهدی بـ ــک، شـ ــای دموکراتیـ ــایر فرایندهـ سـ
از دولت هـــای هم پیمـــان آمریـــکا اســـت و ایـــن گزاف تریـــن هزینـــه ای 
اســـت کـــه یـــک دولـــت بـــرای هم پیمانـــی و حمایـــت از سیاســـت های 

ــد. ــده پرداخـــت می کنـ ــاالت متحـ ایـ

رهبـــران اروپایـــی نمـــود یافـــت تـــا آمریـــکا نشـــان دهـــد هـــر لحظـــه 
آمـــاده ی وارد کـــردن ضربـــه ای جدیـــد بـــه طـــرف اروپایـــی اســـت. در 
آن مقطـــع اســـنادی کـــه ادوارد اســـنودن افشـــا کـــرد، نشـــان داد کـــه 
ـــدف  ـــه ه ـــب آن ک ـــه و جال ـــا را دربرگرفت ـــکا کل اروپ ـــی های آمری جاسوس
جاسوســـی ها در بســـیاری مـــوارد نـــه »امنیـــت ملـــی« آمریـــکا، بلکـــه 
»منافـــع« ایـــن کشـــور بـــوده و بســـیاری از مـــوارد جاسوســـی های 
آژانـــس امنیـــت ملـــی آمریـــکا از اروپایی هـــا، جاسوســـی های اقتصـــادی 

و صنعتـــی بـــوده اســـت.
ـــط  ـــی توس ـــات اروپای ـــی مقام ـــات تلفن ـــنود مکالم  ش

ـــده ـــاالت متح ـــی ای ـــتگاه های جاسوس دس
ـــه  ـــان ک ـــم آلم ـــدر اعظ ـــرکل، ص ـــگال م ـــات آن ـــنود مکالم ـــان ش ـــن می در ای
ظاهـــراً از ســـال 2002 و حتـــی قبـــل از انتخـــاب وی به عنـــوان صـــدر 
ــن  ــکا کوچکتریـ ــه آمریـ ــد کـ ــان می دهـ ــده، نشـ ــام می شـ ــم انجـ اعظـ
اهمیتـــی بـــرای منافـــع و امنیـــت ملـــی متحـــدان اروپایـــی خـــود قائـــل 
ـــاگری های  ـــان افش ـــد. در جری ـــود می اندیش ـــع خ ـــه مناف ـــا ب ـــت و تنه نیس
ـــن  ـــردم ای ـــیعی از م ـــش وس ـــکا بخ ـــت آمری ـــه دول ـــد ک ـــاش ش ـــنودن ف اس
ــات و  ــرار داده و مکالمـ ــود قـ ــی های خـ ــدف جاسوسـ ــم هـ ــور را هـ کشـ
ـــد  ـــت. بی تردی ـــرار داده اس ـــر ق ـــت نظ ـــا را تح ـــک آن ه ـــات الکترونی مکاتب
ـــرار  ـــی ق ـــدف جاسوس ـــم ه ـــود را ه ـــور خ ـــردم کش ـــا م ـــی آمریکایی ه وقت
ـــی  ـــه حریم ـــود هیچ گون ـــدان خ ـــرای متح ـــی ب ـــق اول ـــه طری ـــد، ب می دهن
ـــه  ـــد ب ـــر نش ـــی حاض ـــده حت ـــاالت متح ـــه ای ـــب آن ک ـــتند. جال ـــل نیس قائ
ـــمی  ـــی رس ـــود عذرخواه ـــدان خ ـــی ها از متح ـــت جاسوس ـــن دس ـــر ای خاط
ـــرد. ـــا ک ـــول اکتف ـــات نامعق ـــی و توجیه ـــری لفاظ ـــه یک س ـــا ب ـــد و تنه کن

ــکا  ــی آمریـ ــدان اروپایـ ــه متحـ ــود کـ ــدی بـ ــه به حـ ــن ضربـ ــدت ایـ شـ
ــم  ــت هـ ــه در نهایـ ــد کـ ــده اند؛ هرچنـ ــارج نشـ ــوک آن خـ ــوز از شـ هنـ
ــت های  ــال سیاسـ ــری در قبـ ــدان تغییـ ــه چنـ ــد کـ ــر نمی رسـ ــه نظـ بـ
خـــود دربـــاره ی ایـــاالت متحـــده ایجـــاد کننـــد و کمـــاکان بـــه پیـــروی 
ـــود،  ـــرار داده ب ـــی ق ـــدف جاسوس ـــا را ه ـــه آن ه ـــوری ک ـــه از کش کورکوران

ادامـــه خواهنـــد داد.

  از دست رفتن اعتبار اروپا در میان ملت ها

به رغـــم لیســـت بلندبـــاالی ضرباتـــی کـــه آمریـــکا بـــه متحـــدان خـــود 
ــکا  ــرف آمریـ ــا طـ ــی بـ ــا از هم پیمانـ ــه اروپایی هـ ــیب هایی کـ زده و آسـ
دیده انـــد، بـــه نظـــر می رســـد کـــه مهمتریـــن و اصلی تریـــن ضربـــه ای 
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در حقیقـــت چـــون بـــه هـــر حـــال مـــا رســـوالن انقـــالب هســـتیم، بـــه 
عنـــوان مســـلمانان و مؤمنیـــن ضـــرورت دارد کـــه در جامعـــه ی جهانـــی 
عـــزت خـــود را حفـــظ کنیـــم. متأســـفانه مســـلمانان در قـــرون گذشـــته 
بـــه علـــت نوعـــی ازخودبیگانگـــی و نوعـــی مرعوبیـــت در مقابـــل غـــرب 
ذلیـــل شـــدند و ایـــن جـــزء وظایـــف مـــا اســـت کـــه هرگـــز ذلیـــل و 
خـــوار نشـــویم. ایشـــان در عیـــن حـــال عـــزت در سیاســـت  خارجـــی را 
ـــاس  ـــر اس ـــد ب ـــان بای ـــت  خارجی م ـــا در سیاس ـــه م ـــد ک ـــن کردن ـــز تبیی نی
ـــل  ـــار ذلی ـــمنان و کف ـــل دش ـــز در مقاب ـــی هرگ ـــم. یعن ـــل کنی ـــزت عم ع
ـــام  ـــان تم ـــان خودم ـــت دادن ج ـــت از دس ـــه قیم ـــر ب ـــی اگ ـــیم؛ حت نباش

ـــود. ش
 انقـــالب اســـالمی کلمـــه ی غیـــر متعهـــد 
واقعـــی را بـــا ایـــن مفهـــوم مطـــرح کـــرد کـــه 
مـــا نه تنهـــا بایـــد نســـبت بـــه مســـائل و 
ــیم،  ــد باشـ ــر متعهـ ــی غیـ ــای نظامـ پیمان هـ
ـــوک  ـــن دو بل ـــت های ای ـــه سیاس ـــع ب ـــه راج بلک
کـــه مجموعـــًا اســـتکبار جهانـــی هســـتند نیـــز 

ــیم. ــد باشـ غیرمتعهـ
حکمـــت هـــم بـــه معنـــی تدبیـــر، خردمنـــدی و عقالنیـــت اســـت. یـــک 
ـــم  ـــت. حکی ـــاوت اس ـــل متف ـــرد جاه ـــک ف ـــا ی ـــمند ب ـــم و اندیش ـــرد حکی ف
ــری  ــد تصمیم گیـ ــه می خواهـ ــی کـ ــی سیاسـ ــه ی اجتماعـ ــر مقولـ در هـ
ـــل  ـــن در مقاب ـــع ای ـــرد. در واق ـــه کار می گی ـــردش را ب ـــر و خ ـــد، تدبی کن
ــاس  ــر اسـ ــی بـ ــت، یعنـ ــرب اسـ ــه ی غـ ــه و دروغ  مدارانـ ــار مزورانـ رفتـ
ـــرب  ـــود. در غ ـــرح می ش ـــی مط ـــت ماکیاول ـــه در سیاس ـــزی ک ـــان چی هم
ــان  ــن همـ ــک. ایـ ــازی و کلـ ــی دروغ و حقه بـ ــت یعنـ ــد سیاسـ می گوینـ
چیـــزی اســـت کـــه ماکیـــاول در قـــرن پانزدهـــم مطـــرح کـــرد. رهبـــر 
ــودش  ــاص خـ ــف خـ ــا تعریـ ــت را بـ ــوم  حکمـ ــا مفهـ ــالب در این جـ انقـ
بـــه کار می برنـــد. یعنـــی سیاســـت نـــه بـــه معنـــی دروغ، نـــه کلـــک و 
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــدی اس ـــر و خردمن ـــی تدبی ـــه معن ـــه ب ـــب، ک ـــه فری ن
ـــا  ـــت و م ـــرع اس ـــالف ش ـــته ای خ ـــالح هس ـــد س ـــان می فرماین ـــی ایش وقت
هرگـــز طبـــق تعالیـــم اســـالمی بـــه طرفـــش نمی رویـــم، هـــدف ایشـــان 
فریـــب دادن دشـــمن نیســـت، بلکـــه بـــر اســـاس معیارهـــای اســـالمی 
ـــن  ـــتیم. بنابرای ـــئله نیس ـــن مس ـــال ای ـــه دنب ـــد ک ـــان می کنن ـــه اذع صادقان

در این جـــا هـــم حکمـــت بـــا همیـــن معنـــی تعریـــف شـــده اســـت.
ـــع در  ـــت. در واق ـــن اس ـــر روش ـــک ام ـــم ی ـــت ه ـــتا مصلح ـــن راس در همی
هـــر تصمیم گیـــری مصلحـــت اســـالم و مســـلمین را هـــر چـــه باشـــد، 
ـــت،  ـــت اس ـــه مصلح ـــزی ک ـــاس آن چی ـــر اس ـــع ب ـــم. در واق ـــل می کنی عم
عمـــل می کنیـــم. یعنـــی بـــا توجـــه بـــه اولویت هـــا و مصالـــح و منافـــع 
جهـــان اســـالم تصمیـــم می گیریـــم و لـــذا ایـــن هـــم هـــدف ماســـت. 
هـــدف مـــا تصمیم گیـــری و تبییـــن آن چیـــزی اســـت کـــه بـــر اســـاس 

مصالـــح اســـالمی بـــه آن عمـــل می کنیـــم.
ـــما  ـــت و ش ـــکوالر اس ـــت س ـــک دول ـــوریه ی ـــت س ـــه دول ـــد ک ـــاًل می گوین مث
ـــد و  ـــل می کنی ـــالم عم ـــرای اس ـــتید و ب ـــالمی هس ـــد اس ـــا می کنی ـــه ادع ک
ـــی  ـــکوالر همراه ـــت س ـــک دول ـــا ی ـــرا ب ـــتید، چ ـــم هس ـــف سکوالریس مخال
می کنیـــد؟ مـــا در جـــواب می گوییـــم وقتـــی همـــه ی مســـتکبرین 
جهـــان بســـیج شـــده اند کـــه زنجیـــره ی مقاومـــت را در منطقـــه نابـــود 
کننـــد، طبیعتـــاً در تقابـــل بـــا ایـــن هجمـــه ، مصلحـــت اســـالم ایجـــاب 
ــاع کنیـــم و در عیـــن  ــرایط فعلـــی دفـ می کنـــد کـــه از ســـوریه در شـ
حـــال بکوشـــیم آنهـــا هـــم جهـــت اســـالمی پیـــدا کننـــد. صـــرف ایـــن 
ـــالم  ـــام اس ـــه ن ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــروه افراط ـــک گ ـــش ی ـــرف مقابل ـــه ط  ک
ــت،  ــتکبرین اسـ ــت مسـ ــد و در خدمـ ــام می دهـ ــات را انجـ ــواع جنایـ انـ
حتـــی اگـــر بـــا اهلل اکبـــر هـــم قیـــام کنـــد، مـــا نبایـــد فریـــب ایـــن 

مســـئله را بخوریـــم و احساســـی برخـــورد کنیـــم.

ایران بررسـی اصول سـه گانه سیاسـت خارجی 

دکتـــر منوچهـــر محمدی

ــوده  ــی بـ ــوری و ثابتـ ــل محـ ــه اصـ ــت« سـ ــت و مصلحـ ــزت، حکمـ  عـ
اســـت کـــه سیاســـت خارجـــی جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــر مبنـــای 
آنهـــا شـــکل گرفتـــه اســـت. رهبـــر معظـــم انقـــالب ایـــن ســـه اصـــل را 
ـــات  ـــوب ارتباط ـــرای چارچ ـــی ب ـــث الزام ـــک مثل ی
بین المللـــی دانســـته و همچنیـــن تعامـــل ایـــران بـــا جهـــان را در 
ـــل  ـــه اص ـــن س ـــای ای ـــر مبن ـــور ب ـــاله ی کش ـــت س ـــم انداز بیس ـــند چش س
پیش بینـــی کرده انـــد. امـــا ایـــن ترکیـــب مفاهیـــم چـــه کارکـــردی در 
سیاســـت خارجـــی مـــا دارد؟ نســـبت آن بـــا دیگـــر اصـــول مطـــرح در 
ـــوأم  ـــی ت ـــن آرمان گرای ـــه ای بی ـــه رابط ـــت؟ و چ ـــی چیس ـــت خارج سیاس
بـــا واقعیـــت و ایـــن ســـه اصـــل وجـــود دارد؟ دکتـــر منوچهـــر 
ـــالمی  ـــالب اس ـــته ی انق ـــگر برجس محمدی،پژوهش
ــل و  ــام بین الملـ ــده نظـ ــاب آینـ ــف کتـ و مؤلـ
ـــران در  ـــالمی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــت خارج سیاس
ــه اصـــل در سیاســـت خارجـــی  ــه تبییـــن ایـــن سـ ــو بـ ایـــن گفت وگـ

جمهـــوری اســـالمی ایـــران پرداختـــه اســـت:

 عـــزت، حکمـــت و مصلحـــت« ســـه اصـــل محـــوری اســـت 
بـــه  گذشـــته  ســـال  های  در  انقـــالب  معظـــم  رهبـــر  کـــه 
اســـالمی  جمهـــوری  سیاســـت  خارجـــی  پایه هـــای  عنـــوان 
ایـــران مطـــرح کرده انـــد. ایـــن اصـــول از لحـــاظ ماهـــوی چـــه 

دنبـــال چیســـت؟ بـــه  و  دارد  مفهومـــی 

ــورد  ــرب، مـ ــرح در غـ ــر مطـ ــه عنصـ ــل سـ ــل در مقابـ ــه اصـ ــن سـ ایـ
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. در مقابـــل عـــزت، غـــرور سیاســـی قـــرار 
ــزت  ــئله ی عـ ــال، مسـ ــرداد امسـ ــان در 14 خـ ــان در بیاناتشـ دارد. ایشـ
ـــک  ـــه ی ـــی ک ـــرور مل ـــال غ ـــد در قب ـــا بای ـــه م ـــد ک ـــرح کردن ـــی را مط مل
ـــم.  ـــرح کنی ـــی را مط ـــزت مل ـــئله ی ع ـــت، مس ـــه اس ـــه ی مادی گرایان مقول
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حكمتعزت

مصلحت
اصول سه گانه ى سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران

 
  آیــا اصــل »عــزت، حکمــت، مصلحــت« بــر دیگــر نظریه هــای 

روابــط بیــن الملــل هــم تأثیــر داشــته اســت؟

ــالمی در  ــالب اس ــس از انق ــه پ ــت ک ــری اس ــای نظ ــا چهارچوب ه این ه
سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی و اندیشــه ی انقــالب اســالمی پیــاده 
ــب از  ــه ها و مکات ــر اندیش ــا دیگ ــه آی ــت. این ک ــه اس ــش رفت ــده و پی ش
ــه.  ــد بگوییــم بل ــه، بای ــا ن ــر گرفتــه  اســت ی اندیشــه ی انقــالب اســالمی اث
ــالمی و  ــالب اس ــم از انق ــده ُملَه ــور عم ــه ط ــالمی ب ــداری اس ــن بی همی
ــه  ــالب ب ــش از انق ــت. پی ــی )ره( اس ــام خمین ــرت ام ــه های حض اندیش
ــا آن هــا مخالفــت  ــن کــه مثــاًل مارکسیســت ها ملحــد هســتند، ب صــرف ای
ــز  ــی مجه ــن اله ــه دی ــتند و ب ــیحی هس ــه مس ــکا ک ــا آمری ــد و ب می ش
هســتند، رابطــه ی خوبــی داشــتند و آن خصومــت و دشــمنی وجــود 
نداشــت. وقتــی حضــرت امــام مســئله ی »نــه شــرقی نــه غربــی« را مطــرح 
ــک  ــب ی ــکا را در قال ــع همــه ی مجموعــه ی شــوروی و آمری ــد، درواق کردن
اســتکبار جهانــی دیدنــد و ایــن حــرف جدیــدی بــود کــه اثــرات خــودش 

ــت. را گذاش
خــوب اســت بــا توجــه بــه برگــزاری کنفرانــس غیــر متعهدهــا در کشــورمان 
بــه ایــن نکتــه اشــاره  کنــم کــه تعریــف غیــر متعهدها تــا کنــون بارهــا تغییر 
ــذاری  ــا را پایه گ ــر متعهده ــی غی ــه وقت ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــرده اس ک
ــم  ــگام ه ــود. در آن هن ــی ب ــلبی و نظام ــت س ــک حرک ــاً ی ــد، صرف کردن
ــی  ــای نظام ــاد اتحادیه ه ــا ایج ــتند ب ــالش داش ــکا ت ــم آمری ــوروی و ه ش
ــل  ــا ورشــو- در مقاب ــو، ســنتو، ســیتو ی ــد نات ــف -مانن از کشــورهای مختل
هــم صف آرایــی کننــد. اصــرار هــم داشــتند کــه کشــورهای جهــان ســوم 
بــه آنهــا ملحــق شــوند. در مقابــل ایــن دیــدگاه، بنیانگــذاران غیــر متعدهــا 
ــرب  ــی غ ــوک نظام ــه بل ــم ب ــه می خواهی ــا ن ــد م ــال 1957 گفتن در س
بپیوندیــم و نــه بــه بلــوک نظامــی شــرق. ایــن شــعار غیــر متعهدهــا بــود، 
ــه شــرق  ــرب و ب ــه غ ــا وابســتگان ب ــان آنه ــی از لحــاظ سیاســی در می ول

وجــود داشــتند کــه هنــوز هــم هســتند.
ــت ســکوالر  ــت ســوریه یــک دول ــه دول ــد ک می گوین
ــتید  ــالمی هس ــد اس ــا می کنی ــه ادع ــما ک ــت و ش اس
ــواب  ــا در ج ــد؟ م ــی می کنی ــا همراه ــا آنه ــرا ب چ
می گوییــم وقتــی همــه ی مســتکبرین جهــان بســیج 
ــود  شــده اند کــه زنجیــره ی مقاومــت را در منطقــه ناب

ــن هجمــه ، مصلحــت  ــا ای ــل ب ــاً در تقاب ــد، طبیعت کنن
ــرایط  ــوریه در ش ــه از س ــد ک ــاب می کن ــالم ایج اس

فعلــی دفــاع کنیــم.
ــوم  ــن مفه ــا ای ــی را ب ــد واقع ــر متعه ــه ی غی ــالمی کلم ــالب اس ــه انق البت
ــای  ــائل و پیمان ه ــه مس ــبت ب ــد نس ــا بای ــا نه تنه ــه م ــرد ک ــرح ک مط
نظامــی غیــر متعهــد باشــیم، بلکــه راجــع بــه سیاســت های ایــن دو بلــوک 
ــالب  ــیم. انق ــد باش ــز غیرمتعه ــتند نی ــی هس ــتکبار جهان ــاً اس ــه مجموع ک
ــرد و  ــه ک ــر دو مقابل ــا ه ــود ب ــه می ش ــرد ک ــت ک ــن را ثاب ــالمی ای اس

ــتاد. ــر دو ایس ــل ه ــود در مقاب می ش
تــوأم  »آرمانگرایــی  اصــل  و  اصــل  ایــن  میــان  ارتباطــی  چــه 
بــا واقع بینــی« وجــود دارد کــه چنــدی پیــش رهبــر معظــم 

اشــاره کردنــد؟ آن  بــه  انقــالب 

در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بــه مقدمــه ای اشــاره کنــم. در ایــن بــاره دو 
گــروه وجــود دارنــد؛ یــک گــروه کســانی کــه از منطــق افالطــون پیــروی 
ــت  ــه واقعی ــن ک ــه ای ــم ب ــا کاری نداری ــه م ــد ک ــا معتقدن ــد. آن ه می کنن
چیســت و چــه چیــزی می توانــد واقــع شــود؛ مــا دنبــال آن چیــزی 
ــک  ــت. ی ــت اس ــه درس ــم ک ــر می کنی ــال فک ــم خی ــه در عالَ ــتیم ک هس
ــی ترســیم کنــد کــه اصــاًل در  ــدر نقاشــی زیبای نقــاش ممکــن اســت آن ق
ــد کــه مــن در جهــت تحقــق  ــی می گوی ــد، ول ــه وجــود نیای ــع ب ــم واق عال
ــانی  ــت ها کس ــن ایده آلیس ــم. بنابرای ــت می کن ــه حرک ــه ی فاضل آن مدین
هســتند کــه بی توجــه بــه واقعیت هــای جامعــه ی جهانــی و زمــان و 
ــمندان  ــب اندیش ــد. اغل ــال می کنن ــیم و دنب ــده ای را ترس ــک ای ــکان، ی م
ــد. ــن بودن ــال ای ــی مخصوصــاً در دوران گذشــته دنب و تئوریســین های غرب

ــا  ــد م ــده می گوین ــن ع ــتند. ای ــروف هس ــت ها مع ــه رئالیس ــروه دوم ب  گ
کاری نداریــم بــه آن چــه کــه در عالــم خیــال اســت، مــا آن چــه را لحــاظ 
ــم.  ــر و کار داری ــا آن س ــد و ب ــاق بیفت ــود و اتف ــع بش ــه واق ــم ک می کنی
اصــاًل هــم مهــم نیســت کــه حقیقــت چیســت؟ ایــن گــروه به خصــوص از 
زمــان تومــاس هابــز در غــرب مطــرح شــدند. تجســم عینــی ایــن نظریــات 
نیــز در وضعیــت موجــود غــرب بعــد از جنــگ جهانــی دوم دیــده می شــود.

امــا بــر اســاس آن چیــزی کــه رهبــری فرمودنــد و برگرفتــه از آموزه هــای 
ــه واقع گــرای صــرف؛  ــه آرمانخــواه صــرف هســتیم و ن ــا ن اســالم اســت، م
مــا آرمان هایــی را دنبــال می کنیــم کــه بــاور داریــم عمــاًل قابلیــت 
ــواه  ــوان آرمان خ ــه عن ــه ب ــزی ک ــذا آن چی ــود دارد. ل ــا وج ــق آنه تحق
ــه ایــن معنــی اســت کــه مــا معتقدیــم خداونــد  واقع بیــن مطــرح شــده، ب
ــق نداشــته باشــد و  ــت تحق ــه قابلی ــاورده ک ــزی را نی ــم چی ــرآن کری در ق

ــن کار نداشــت. ــه ای ــازی ب نی
ــت«  ــت و مصلح ــزت حکم ــا »ع ــه م ــه را ک ــن آن چ بنابرای
ــی  ــا واقع بین ــوأم ب ــی ت ــان آرمانخواه ــی هم ــه ی جهان ــم، در جامع می دانی
اســت. در طــول ایــن ســی و چهار ســال نیــز مــا موفــق بوده ایــم کــه یــک 
حکومــت دینــی را بــا رعایــت ارزش هــا و موازیــن اســالمی ایجــاد کنیــم و 
ــا دوام آورده،  ــی نه تنه ــن حکومت ــرد.  چنی ــاور نمی ک ــن را ب ــس ای هیچ ک
ــگ  ــای رنگان ــه ی توطئه ه ــده هم ــق ش ــت و موف ــم هس ــد ه ــه کارآم بلک
ــا ذره ای از  ــد. م ــدا کن ــتری پی ــدار بیش ــه روز اقت ــد و روزب ــی کن را خنث
ــادی در  ــب م ــه مکات ــی ک ــم، در حال ــدول نکرده ای ــان ع ــای خودم ارزش ه

ــد. ــرده  و می کنن ــدول ک ــان ع ــوارد از مواضعش ــیاری م بس
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و  ایـــران  روابـــط  مثبـــت  چشـــم انداز 
اتحادیـــه اروپـــا

کریمی حسین 
اتحادیـــه اروپـــا یکـــی از بازیگـــران اصلـــی بیـــن المللـــی اســـت کـــه 
ـــان  ـــی بس ـــش آفرین ـــای نق ـــه ایف ـــی ب ـــن الملل ـــط بی ـــالش دارد در محی ت
ــز حساســـیت چندانـــی  ــران نیـ ــردازد. در ایـ ــزرگ بپـ یـــک قـــدرت بـ
نســـبت بـــه ایجـــاد رابطـــه بـــا اتحادیـــه اروپـــا )نســـبت بـــه ایـــاالت 

متحـــده امریـــکا( وجـــود نـــدارد.
ــی از  ــارهای ناشـ ــش فشـ ــرای کاهـ ــالمی بـ ــوری اسـ ــدا جمهـ در ابتـ
ـــک  ـــدد نزدی ـــکا درص ـــده امری ـــاالت متح ـــه ای ـــدرت طلبان ـــت هاي ق سیاس
شـــدن بـــه اتحادیـــه اروپـــا آمـــد بـــه همیـــن دلیـــل روابـــط ایـــران و 
ــیب هاي  ــراز و نشـ ــالمی از فـ ــالب اسـ ــروزی انقـ ــان پیـ ــا از زمـ اروپـ
ـــا  ـــات ب ـــی اختالف ـــبب برخ ـــه س ـــا ب ـــت ام ـــوده اس ـــوردار ب ـــادی برخ زی
ـــی از  ـــا تابع ـــه اروپ ـــران و اتحادی ـــط ای ـــت. رواب ـــوده اس ـــراه ب ـــش هم تن
ـــود:تفکر  ـــاره مي ش ـــا اش ـــی از آنه ـــه بعض ـــل ب ـــه در ذی ـــوده ک ـــل ب عوام
نخبـــگان اجرایـــی حـــا کـــم در دو مجموعـــه، موضـــع گیـــری ایـــاالت 
ـــودن  ـــا عملگراب ـــک ی ـــط و ایدئولوژی ـــن رواب ـــه ای ـــکا نســـبت ب ـــده امری متح

سیاســـت خارجـــی ایـــران. 

اجرایی:  نخبگان   -1
جهـــت گیـــری و رفتـــار ســـیا ســـت خارجـــی کشـــورهای اروپایـــی در 
جهـــان بـــا توجـــه بـــه میـــزان اســـتقالل شـــان نســـبت بـــه امریـــکا 
معنـــا و هویـــت مي یابـــد. نمـــود بـــارز اســـتقالل طلبـــی در سیاســـت 
خارجـــی فرانســـه در عصـــر دوگل دیـــده مي شـــود. دوگل معتقـــد بـــه 
اســـتقالل طلبـــی و عـــدم وابســـتگی فرانســـه بـــه قدرت هـــاي بـــزرگ 
در تعیـــن رفتـــار و جهـــت گیـــری سیاســـت خارجـــی فرانســـه بـــود. 
فرانســـو میتـــران و و ژاک شـــیراک دو تـــن از روســـای جمهـــوری 
فرانســـه نیـــز از اســـتقالل در حـــوزه سیاســـت خارجـــی فرانســـه 
ـــه  ـــی فرانس ـــش آفرین ـــوق نق ـــوارد ف ـــه م ـــبت ب ـــد. نس ـــت مي کردن حمای
ـــاط  ـــی از ارتب ـــی تابع ـــائل جهان ـــل مس ـــارکوزی در ح ـــر س ـــان عص در جه
ــگان  ــدگاه نخبـ ــری و دیـ ــع گیـ ــد. موضـ ــف مي شـ ــکا تعریـ ــا امریـ بـ
ـــور  ـــه ط ـــا ب ـــام و اروپ ـــور ع ـــه ط ـــرب ب ـــه غ ـــبت ب ـــران نس ـــی در ای اجرای
خـــاص متفـــاوت مي باشـــد مثـــال دیـــدگاه خاتمـــی و هاشـــمی نســـبت 
ـــژاد  ـــدی ن ـــی احم ـــدگاه منف ـــا دی ـــود ام ـــه ب ـــکاری جویان ـــا هم ـــه اروپ ب

نســـبت بـــه غـــرب و اروپـــا باعـــث کاهـــش روابـــط شـــد. 

امریکا: گیری  2 -موضع 
ـــن  ـــش تعی ـــل نق ـــن المل ـــام بی ـــکا در نظ ـــری امری ـــع گی ـــگاه و موض جای
ـــه  ـــلط نئومحافظ ـــان تس ـــا دارد. در زم ـــران و اروپ ـــط ای ـــده اي در رواب کنن
کاران در امریکا)بـــا توجـــه بـــه اســـتقرار دولـــت میانـــه رو خاتمـــی در 
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و  ایـــران  روابـــط  مثبـــت  چشـــم انداز 
اتحادیـــه اروپـــا

کریمی حسین 
اتحادیـــه اروپـــا یکـــی از بازیگـــران اصلـــی بیـــن المللـــی اســـت کـــه 
ـــان  ـــی بس ـــش آفرین ـــای نق ـــه ایف ـــی ب ـــن الملل ـــط بی ـــالش دارد در محی ت
ــز حساســـیت چندانـــی  ــران نیـ ــردازد. در ایـ ــزرگ بپـ یـــک قـــدرت بـ
نســـبت بـــه ایجـــاد رابطـــه بـــا اتحادیـــه اروپـــا )نســـبت بـــه ایـــاالت 

متحـــده امریـــکا( وجـــود نـــدارد.
ــی از  ــارهای ناشـ ــش فشـ ــرای کاهـ ــالمی بـ ــوری اسـ ــدا جمهـ در ابتـ
ـــک  ـــدد نزدی ـــکا درص ـــده امری ـــاالت متح ـــه ای ـــدرت طلبان ـــت هاي ق سیاس
شـــدن بـــه اتحادیـــه اروپـــا آمـــد بـــه همیـــن دلیـــل روابـــط ایـــران و 
ــیب هاي  ــراز و نشـ ــالمی از فـ ــالب اسـ ــروزی انقـ ــان پیـ ــا از زمـ اروپـ
ـــا  ـــات ب ـــی اختالف ـــبب برخ ـــه س ـــا ب ـــت ام ـــوده اس ـــوردار ب ـــادی برخ زی
ـــی از  ـــا تابع ـــه اروپ ـــران و اتحادی ـــط ای ـــت. رواب ـــوده اس ـــراه ب ـــش هم تن
ـــود:تفکر  ـــاره مي ش ـــا اش ـــی از آنه ـــه بعض ـــل ب ـــه در ذی ـــوده ک ـــل ب عوام
نخبـــگان اجرایـــی حـــا کـــم در دو مجموعـــه، موضـــع گیـــری ایـــاالت 
ـــودن  ـــا عملگراب ـــک ی ـــط و ایدئولوژی ـــن رواب ـــه ای ـــکا نســـبت ب ـــده امری متح

سیاســـت خارجـــی ایـــران. 

اجرایی:  نخبگان   -1
جهـــت گیـــری و رفتـــار ســـیا ســـت خارجـــی کشـــورهای اروپایـــی در 
جهـــان بـــا توجـــه بـــه میـــزان اســـتقالل شـــان نســـبت بـــه امریـــکا 
معنـــا و هویـــت مي یابـــد. نمـــود بـــارز اســـتقالل طلبـــی در سیاســـت 
خارجـــی فرانســـه در عصـــر دوگل دیـــده مي شـــود. دوگل معتقـــد بـــه 
اســـتقالل طلبـــی و عـــدم وابســـتگی فرانســـه بـــه قدرت هـــاي بـــزرگ 
در تعیـــن رفتـــار و جهـــت گیـــری سیاســـت خارجـــی فرانســـه بـــود. 
فرانســـو میتـــران و و ژاک شـــیراک دو تـــن از روســـای جمهـــوری 
فرانســـه نیـــز از اســـتقالل در حـــوزه سیاســـت خارجـــی فرانســـه 
ـــه  ـــی فرانس ـــش آفرین ـــوق نق ـــوارد ف ـــه م ـــبت ب ـــد. نس ـــت مي کردن حمای
ـــاط  ـــی از ارتب ـــی تابع ـــائل جهان ـــل مس ـــارکوزی در ح ـــر س ـــان عص در جه
ــگان  ــدگاه نخبـ ــری و دیـ ــع گیـ ــد. موضـ ــف مي شـ ــکا تعریـ ــا امریـ بـ
ـــور  ـــه ط ـــا ب ـــام و اروپ ـــور ع ـــه ط ـــرب ب ـــه غ ـــبت ب ـــران نس ـــی در ای اجرای
خـــاص متفـــاوت مي باشـــد مثـــال دیـــدگاه خاتمـــی و هاشـــمی نســـبت 
ـــژاد  ـــدی ن ـــی احم ـــدگاه منف ـــا دی ـــود ام ـــه ب ـــکاری جویان ـــا هم ـــه اروپ ب

نســـبت بـــه غـــرب و اروپـــا باعـــث کاهـــش روابـــط شـــد. 

امریکا: گیری  2 -موضع 
ـــن  ـــش تعی ـــل نق ـــن المل ـــام بی ـــکا در نظ ـــری امری ـــع گی ـــگاه و موض جای
ـــه  ـــلط نئومحافظ ـــان تس ـــا دارد. در زم ـــران و اروپ ـــط ای ـــده اي در رواب کنن
کاران در امریکا)بـــا توجـــه بـــه اســـتقرار دولـــت میانـــه رو خاتمـــی در 

ایران(،اروپایی هـــا بـــرای مذاکـــره بـــا ایـــران بـــا چـــراغ ســـبز امریـــکا 
ـــی  ـــا کشـــورهای اروپای ـــد. درعصـــر اوبام ـــران برآمدن ـــا ای ـــل ب درصـــدد تعام
در تشـــدید تحریم هـــا یـــی کـــه طبـــق قطعنامه هـــاي ســـازمان ملـــل 
علیـــه ایـــران اجرایـــی شـــده بـــود همـــراه شـــدند حتـــی از تحریـــم 
ـــررات  ـــق مق ـــده طب ـــاالت متح ـــه ای ـــه ک ـــورت یکجانب ـــه ص ـــه ب ـــی ک های
ـــه  ـــل علی ـــازمان مل ـــل و س ـــن المل ـــوق بی ـــر از حق ـــود و فرات ـــی خ داخل

ـــد ـــت کردن ـــود حمای ـــرده ب ـــع ک ـــران وض ای
 .

3- ایدئولوژیـــک یـــا عملگـــرا بـــودن سیاســـت 
خارجـــی

ــتر  ــه را بیشـ ــن دو مجموعـ ــکاری بیـ ــرا همـ ــی عملگـ ــت خارجـ سیاسـ
مي کنـــد. بـــا توجـــه بـــه اســـتقرار دولـــت میانـــه رو در ایـــران 
ــاوت  ــاي متفـ ــطوح و حوزه هـ ــران در سـ ــا و ایـ ــن اروپـ ــکاری بیـ همـ
ـــروج  ـــرای خ ـــدی ب ـــاب جدی ـــی ب ـــن روحان ـــاب حس ـــد انتخ ـــش یاب افزای
ـــژه  ـــه وی ـــی و ب ـــن الملل ـــه بی ـــران در جامع ـــا ای ـــه ب ـــت رابط ـــن بس از ب
بـــا کشـــورهای اروپایـــی و امریـــکا بـــاز کـــرده اســـت.. بـــا توجـــه بـــه 
ـــر  ـــن ام ـــد دارد ای ـــادی تاکی ـــات اقتص ـــه ارتباط ـــتر ب ـــا بیش ـــه اروپ اینک
ـــت  ـــاال در دوره ریاس ـــه ب ـــه مولف ـــت س ـــد. وضعی ـــی باش ـــن نم دور از ذه

ــد: ــل مي باشـ ــکل ذیـ ــه شـ ــی بـ ــوری روحانـ جمهـ

نخبـــگان اجرایی:
از دیـــدگاه نخبـــگان تیـــم روحانـــی وضعیـــت عینـــی و واقعـــی ایـــران 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــن بـ ــد بنابرایـ ــاب مي نمایـ ــرب را ایجـ ــا غـ ــره بـ مذاکـ
دیپلماتیـــک  پیشـــینه  و  ایران،تحریم هـــا  اقتصـــادی  مشـــکالت 
ـــد  ـــت خواه ـــی تقوی ـــت خارج ـــوزه سیاس ـــی در ح ـــرب گرای ـــی، غ روحان
شـــد بـــرای تعدیـــل تحریـــم ها،رهـــا شـــدن پول هـــاي بلوکـــه شـــده 
ــذاری  ــرمایه گـ ــرورت سـ ــا و ضـ ــی از تحریم هـ ــارج ناشـ ــران در خـ ایـ
ـــا  ـــاط ب ـــت ارتب ـــرژی و صنع ـــل ان ـــاي مث ـــران در حوزه ه ـــی در ای خارج
ـــی  ـــت نهادهای ـــن اس ـــد ممک ـــت هرچن ـــد رف ـــد خواه ـــه تزای ـــرب رو ب غ
در داخـــل ایـــران مخالـــف ایـــن رابـــط هـــم باشـــند. از طـــرف دیگـــر 
ــرب  ــرده غـ ــل کـ ــی تحصیـ ــراف روحانـ ــی اطـ ــگان اجرایـ ــی نخبـ بعضـ
مي باشـــند و دیـــدگاه منفـــی نســـبت بـــه ارتبـــاط بـــا غـــرب ندارنـــد. 
در کشـــورهای اروپایـــی نیـــز تمایـــل بـــه ارتبـــاط بـــا دولـــت روحانـــی 
ـــران  ـــات ای ـــه انتخاب ـــور فرانس ـــس جمه ـــد رئی ـــت اوالن ـــده اس ـــالم ش اع
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مناســـبات پارلمانی با نمایندگان  اروپا
روابط با اروپا را باید جدی گرفت

محمـود محمـدی رییس گـروه دوسـتی پارلمانـی ایران 
و اروپـا در مجلـس هفتـم بـر ایـن عقیـده اسـت که در 
شـرایط کنونی الزم اسـت اهمیت بیشـتری به اروپا داده 
شـود، زیـرا پارلمـان اروپا مایل اسـت مناسـبات خود با 

ایـران را حفـظ کند.
در ســـال 1394 هیاتـــی از پارلمـــان اروپـــا بـــرای دیـــدار بـــا مســـئوالن 
ـــاید  ـــن ش ـــدند. ای ـــی وارد کشـــور ش ـــه و برخـــی مســـئوالن اجرای ـــوه مقنن ق
یکـــی از مهمتریـــن هیـــات هـــای اروپایـــی بـــود کـــه بـــه ایـــران آمـــده 
ـــم و  ـــس شش ـــی دو دوره مجال ـــا ط ـــران و اروپ ـــی ای ـــط پارلمان ـــت. رواب اس
ـــتم  ـــس هش ـــا در دوره مجل ـــت. ام ـــرار داش ـــود ق ـــراز خ ـــت ف ـــم در حال هفت
ـــس از  ـــد. پ ـــگ ش ـــج کمرن ـــه تدری ـــط ب ـــن رواب ـــم، ای ـــس نه ـــپس مجل و س
ـــا غـــرب بـــه خصـــوص  روی کار آمـــدن دولـــت یازدهـــم و رویکـــرد تعاملـــی ب
اروپـــا، بـــه مـــرور شـــاهد حضـــور هیـــات هـــای پارلمانـــی کشـــورها و 
ـــران  ـــط ای ـــی رواب ـــینه تاریخ ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــم. ب ـــا بودی ـــه اروپ اتحادی
ـــذاری  ـــن اثرگ ـــن و همچنی ـــان طرفی ـــوه می ـــای بالق ـــت ه ـــا و ظرفی و اروپ
ـــی  ـــه م ـــن اتحادی ـــدگان ای ـــر نماین ـــفر اخی ـــا، س ـــان اروپ ـــات پارلم تصمیم
ـــدی،  ـــود محم ـــا محم ـــاره ب ـــن ب ـــرد. در ای ـــرار گی ـــت ق ـــز اهمی ـــد حای توان
نایـــب رییـــس کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
هفتـــم کـــه سرپرســـت گـــروه دوســـتی پارلمانـــی ایـــران و اروپـــا نیـــز 

ـــم: ـــو پرداختی ـــت وگ ـــه گف ـــود، ب ب
ارزیابـــی شـــما از ســـفر هیـــات پارلمانـــی اروپـــا بـــه ایـــران چیســـت و 

چـــه پیـــام و پیامدهایـــی را بـــه همـــراه دارد؟
ـــتخوش  ـــواره دس ـــا هم ـــا اروپ ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــه جمه ـــط دیرین رواب
ـــط  ـــر رواب ـــت تاثی ـــز تح ـــر نی ـــن ام ـــت. ای ـــوده اس ـــی ب ـــیب های ـــراز و نش ف
ـــار  ـــی دچ ـــط سیاس ـــه رواب ـــان ک ـــر زم ـــود. ه ـــران ب ـــا و ای ـــی اروپ سیاس
تنـــش مـــی شـــد، روابـــط پارلمانـــی منفعـــل بـــوده و هـــرگاه روابـــط 
ـــر  ـــود را از س ـــت خ ـــز فعالی ـــی نی ـــط پارلمان ـــده، رواب ـــال ش ـــی فع سیاس
گرفتـــه اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل مـــی تـــوان گفـــت دوران همـــکاری 
هـــای پارلمانـــی ایـــران و اروپـــا ماننـــد همـــکاری هـــای سیاســـی فـــراز 
ــم  ــم و هفتـ ــته اســـت. طـــی دو دوره مجالـــس ششـ و فرودهایـــی داشـ

را نقطـــه عطـــف دانســـته کـــه باعـــث توســـعه ایـــران مي شـــود. 
ـــا  ـــکاری ب ـــرای هم ـــی ب ـــه از آمادگ ـــه فرانس ـــر خارج ـــوس وزی ـــوران فابی ل
ــن  ــس ضمـ ــه انگلیـ ــر داد. وزارت امورخارجـ ــران خبـ ــور ایـ رئیس جمهـ
ــازنده  ــط سـ ــاد روابـ ــی،از ایجـ ــاوت روحانـ ــرد متفـ ــتقبال از رویکـ اسـ
ـــه  ـــت. وزارت خارج ـــرده اس ـــتقبال ک ـــل اس ـــن المل ـــه بی ـــا جامع ـــران ب ای
آلمـــان نیـــز اعـــالم کـــرد کـــه رویکـــرد دولـــت جدیـــد در ایـــران بـــه 
همـــکاری بیشـــتر بـــا غـــرب و یافتـــن راهـــکاری بـــرای حـــل مســـایل 
بین المللـــی و برطرف شـــدن نگرانی هـــای منطقـــه ای منجـــر شـــود. 
ـــط  ـــترش رواب ـــراي گس ـــد کار ب ـــز از رون ـــا نی ـــه ایتالی ـــور خارج وزارت ام
دو جانبـــه و آغـــاز بـــدون تاخیـــر فصلـــي از درکـــي نـــو و گفت وگـــوي 

ســـازنده میـــان ایـــران و جامعـــه بین المللـــي اســـتقبال کـــرد. 

موضـــع گیـــری امریکا:
بـــا پیـــروزی حســـن روحانـــی بحـــث اعمـــال تحریم هـــا علیـــه ایـــران 
مـــورد نقـــد جـــدی قـــرار گرفـــت بســـیاری از مقامـــات ســـابق و 
کنونـــی در ایـــاالت متحـــده بـــه اوبامـــا توصیـــه کردنـــد دســـت کـــم 
تحریم هـــاي تـــازه اي را علیـــه جمهـــوری اســـالمی اجرایـــی نکنـــد تـــا 
فرصتـــی بـــرای آزمـــودن عـــزم روحانـــی در توافـــق بـــا جامعـــه بیـــن 

المللـــی ایجـــاد شـــود. 

عملگـــرا بـــودن دولـــت روحانی:
پیشـــینه سیاســـی و دیپلماتیـــک روحانـــی حکایـــت از عملگـــرا بـــودن 
ـــس  ـــوان رئی ـــه عن ـــی ب ـــی در دوره خاتم ـــای روحان ـــد. آق ـــان مي نمای ایش
ــه و منشـــی  ــته ای،رویـ ــاله هسـ ــورای امنیـــت ملـــی در حـــل مسـ شـ
ــاي  ــا دولت هـ ــی بـ ــق هایـ ــه توافـ ــان داد و بـ ــود نشـ ــه رو از خـ میانـ
ـــز  ـــالمت آمی ـــو و مس ـــه ج ـــه اي مصالح ـــی روحی ـــد. روحان ـــل ش ـــی نائ غرب
همـــراه بـــا پایبنـــدی بـــه ارزشـــهای نظـــام جمهـــوری اســـالمی دارد و 
ایـــن امـــر باعـــث مي شـــود کـــه بتوانـــد در حـــوزه سیاســـت خارجـــی 

تحوالتـــی را ایجـــاد نمایـــد. 
همـــکاری ایـــران و اروپـــا مي توانـــد تبدیـــل بـــه یـــک بـــازی بـــرد- 
ـــی  ـــت فعل ـــه وضعی ـــا توج ـــی ب ـــع گرای ـــت واق ـــرورت تقوی ـــود. ض ـــرد ش ب
ـــا و  ـــت تحریم ه ـــروج از وضعی ـــی و خ ـــت خارج ـــوزه سیاس ـــور در ح کش
بحران هـــاي منطقـــه اي خصوصـــا وضعیـــت ســـوریه، انقالبهـــای عربـــی، 
ــه  ــات در منطقـ ــم و ثبـ ــاد نظـ ــرای ایجـ ــا بـ ــران و اروپـ ــکاری ایـ همـ
ضـــروری اســـت بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت اقتصادی،انـــزوای ایـــران از 
ــم  ــی و ترمیـ ــرد عملگرایـ ــا رویکـ ــی بـ ــی، روحانـ ــن المللـ ــه بیـ جامعـ
وجهـــه ایـــران در جامعـــه بیـــن الملـــل درصـــدد ارتبـــاط بـــا غـــرب و 

خصوصـــا بـــا اروپـــا اســـت. 
ـــه،  ـــکا در خاورمیان ـــن و امری ـــیه و چی ـــگ روس ـــور پررن ـــه حض ـــه ب ـــا توج ب
ایـــران بـــه عنـــوان فرصتـــی بـــرای ایفـــای نقـــش آفرینـــی اتحادیـــه 
ــش زدا  ــود. در دوره تنـ ــداد مي شـ ــه قلمـ ــه خاورمیانـ ــا در منطقـ اروپـ
ـــی  ـــات سیاس ـــرژی و ارتباط ـــاله ان ـــا د ر مس ـــی اروپ ـــش آفرین ـــی نق خاتم
ــر  ــال اخیـ ــد سـ ــا در چنـ ــاد امـ ــی نهـ ــه فزونـ ــری رو بـ ــوق بشـ و حقـ
اتحادیـــه اروپـــا بـــا بحـــران اقتصـــادی کـــه مواجـــه شـــد ذیـــل چتـــر 
امریـــکا نقـــش خـــود را در خاورمیانـــه در ارتبـــاط بـــا ایـــران تعریـــف 
ـــی  ـــدد اروپای ـــور مج ـــرای ظه ـــی ب ـــران فرصت ـــد ای ـــت جدی ـــرد دول مي ک
ـــود از  ـــهم خ ـــد س ـــا بتوانن ـــا در ایران،ت ـــه و خصوص ـــه خاورمیان در منطق

قـــدرت جهانـــی را افزایـــش دهنـــد.
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ـــت.  ـــی گرف ـــورت م ـــا ص ـــران و اروپ ـــان ای ـــان پارلم ـــی می ـــت و آمدهای رف
امـــا طـــی چنـــد ســـال گذشـــته خللـــی در روابـــط بـــه وجـــود آمـــد و 
بـــا از ســـر گیـــری مذاکـــرات هســـته ای، مجـــددا پارلمـــان اروپـــا بـــه 
ـــان داده  ـــو نش ـــت وگ ـــد و گف ـــت و آم ـــرای رف ـــود را ب ـــل خ ـــکلی تمای ش
ــا  ــاهدیم پـــس از مذاکـــرات لـــوزان و ادامـــه گفـــت وگوهـ اســـت. شـ
ـــاط  ـــرای ارتب ـــود را ب ـــت خ ـــا فعالی ـــان اروپ ـــی، پارلم ـــق نهای ـــرای تواف ب
پارلمانـــی بـــا ایـــران آغـــاز کـــرده اســـت. ارزیابـــی کـــه مـــی تـــوان از 
رفـــت و آمدهـــای پارلمانـــی داشـــت، تاثیـــر آن بـــر همـــکاری هـــای 
ـــب  ـــه مرات ـــد، ب ـــر باش ـــال ت ـــه فع ـــه هرچ ـــت ک ـــران و اروپاس ـــی ای سیاس
ـــت.  ـــد گرف ـــران را در برخواه ـــالمی ای ـــوری اس ـــا و جمه ـــاره اروپ ـــع ق مناف
ـــوده  ـــا ب ـــت ه ـــی دول ـــط سیاس ـــر رواب ـــت تاثی ـــته تح ـــه پیوس ـــی ک روابط
اســـت. بنابرایـــن ایـــن دیدارهـــا پیـــام مثبتـــی دارد کـــه مـــی توانـــد 
تاثیـــر مثبـــت خـــود را بـــر روابـــط سیاســـی ایـــران و اروپـــا و حتـــی 
ــواره  ــران همـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــذارد. جمهـ ــته ای بگـ ــرات هسـ مذاکـ
تمایـــل بـــه همـــکاری هـــای پارلمانـــی و سیاســـی فعـــال بـــا اتحادیـــه 
اروپـــا و کشـــورهای اروپایـــی چـــه بـــه صـــورت دوجانبـــه و چـــه در 
قالـــب 27 کشـــور عضـــو اتحادیـــه داشـــته و ایـــن بـــه میـــزان تمایـــل 
پارلمـــان اروپـــا بســـتگی دارد کـــه چـــه میـــزان ارتباطـــات بیشـــتر و 
تاثیرگـــذاری بـــر روابـــط سیاســـی میـــان کشـــورهای عضـــو اتحادیـــه 
ـــد  ـــی توان ـــا م ـــت و آمده ـــه رف ـــد. اینگون ـــی کن ـــال م ـــران را دنب ـــا ای ب
ـــران  ـــرای ای ـــی ب ـــی خوب ـــی امنیت ـــی و حت ـــادی، سیاس ـــای اقتص پیامده
ـــک،  ـــت ژئوپولتی ـــاظ موقعی ـــه لح ـــران ب ـــرا ای ـــد، زی ـــته باش ـــا داش و اروپ
انـــرژی و مناســـبات سیاســـی دیرینـــه بـــا اروپـــا، مـــی توانـــد روابـــط 

فعـــال و گســـترده تـــری داشـــته باشـــد.
ـــت؟  ـــط چیس ـــعه رواب ـــرای توس ـــا ب ـــران و اروپ ـــل ای ـــای متقاب ـــت ه ظرفی
ـــه  ـــوه ب ـــت بالق ـــی از حال ـــای پارلمان ـــی دیداره ـــه ط ـــی ک ـــت های ظرفی

ـــود. ـــل ش ـــل تبدی بالفع
موقعیـــت ژئوپولتیـــک، انـــرژی و همـــکاری هـــای اقتصـــادی از جملـــه 
ــر  ــل همدیگـ ــه مکمـ ــت کـ ــران و اروپاسـ ــل ایـ ــای متقابـ ــت هـ ظرفیـ
ـــه  ـــه ک ـــرار گرفت ـــرایطی ق ـــک در ش ـــاظ ژئوپولتی ـــه لح ـــران ب ـــتند. ای هس
ـــه از  ـــمال و چ ـــای ش ـــه از دری ـــا چ ـــرژی اروپ ـــای ان ـــن نیازه ـــرای تامی ب
ـــه  ـــت و ب ـــن قیم ـــا ارزان تری ـــاز را ب ـــن نی ـــد ای ـــی توان ـــارس م ـــج ف خلی

ـــی  ـــوی و ترانزیت ـــیار ق ـــی بس ـــل ارتباط ـــران پ ـــد. ای ـــن کن ـــهولت تامی س
ـــادرات،  ـــرای ص ـــاره ب ـــن ق ـــای ای ـــن نیازه ـــور تامی ـــه منظ ـــا ب ـــرای اروپ ب
ـــت و  ـــن قیم ـــه تری ـــه صرف ـــه ب ـــت ک ـــرژی اس ـــن ان ـــل و تامی ـــل و نق حم
ـــران  ـــط ای ـــی رواب ـــینه تاریخ ـــی آورد. پیش ـــم م ـــیر را فراه ـــن مس کمتری
ـــادی،  ـــی - اقتص ـــام سیاس ـــم نظ ـــتم و ه ـــاظ سیس ـــه لح ـــم ب ـــا ه و اروپ
ــاز همـــکاری هـــای گســـترده باشـــد. عـــالوه  مـــی توانـــد زمینـــه سـ
بـــر آن ایـــران و اروپـــا مـــی تواننـــد همـــکاری هـــای امنیتـــی خوبـــی 
بـــرای تامیـــن انـــرژی، حمـــل و نقـــل و مبـــارزه بـــا پدیـــده تروریســـم 
ـــت  ـــن ظرفی ـــران از چنی ـــا و ای ـــند. اروپ ـــته باش ـــی داش ـــونت گرای و خش
ـــن  ـــته از ای ـــای گذش ـــال ه ـــی س ـــفانه ط ـــا متاس ـــد ام ـــی دارن ـــی آگاه های
ـــورهای  ـــی از کش ـــا برخ ـــر ب ـــده مگ ـــتفاده نش ـــی اس ـــه خوب ـــا ب ـــت ه ظرفی
اروپایـــی بـــه صـــورت دوجانبـــه. اگـــر مجموعـــه روابـــط دوجانبـــه بـــا 
ـــوب  ـــاره و در چارچ ـــن ق ـــر ای ـــاس بزرگت ـــی را در مقی ـــورهای اروپای کش
همـــکاری هـــای جمهـــوری اســـالمی ایـــران و اتحادیـــه اروپـــا تعریـــف 
کنیـــم، مـــی تـــوان گفـــت ظرفیـــت هـــا بیشـــتر مـــی توانـــد منافـــع 

ـــد. ـــن کن ـــا را تامی ـــران و اروپ ای
ـــعه  ـــور توس ـــه منظ ـــیر دوم ب ـــوان مس ـــه عن ـــواره ب ـــی هم ـــط پارلمان رواب
ـــت. از  ـــده اس ـــی ش ـــا تلق ـــت ه ـــان دول ـــی می ـــک وسیاس ـــط دیپلماتی رواب
ـــل  ـــط و ح ـــود رواب ـــا در بهب ـــران و اروپ ـــی ای ـــط پارلمان ـــا رواب ـــن رو آی ای

ـــد؟ ـــی کن ـــک م ـــته ای کم ـــده هس پرون
ــردم  ــدگان م ــوان نماین ــه عن ــا ب ــان اروپ ــدگان پارلم ــه نماین ــا ک از آنج
و بــه نمایندگــی از کشــورهای مختلــف در پارلمــان حضــور دارنــد، 
ــمگیری  ــر چش ــه تاثی ــن اتحادی ــذاری ای ــع قانونگ ــم مجم ــور حت ــه ط ب
ــی  ــه خصــوص سیاســت خارجــی کشــورهای اروپای ــط سیاســی ب ــر رواب ب
ــه  ــا ب ــران و اروپ ــط ای ــی در رواب ــه اختالف ــی ک ــت. هنگانم ــد داش خواه
وجــود مــی آیــد، شــاهدیم مجموعــه کشــورهای اروپایــی موضــع واحــد و 
یکســانی در قبــال ایــران مــی گیرنــد. ایــن را مــی تــوان در بیانیــه هــای 
ــدی  ــلمان رش ــرای س ــران و ماج ــه ای ــراق علی ــگ ع ــون جن ــا پیرام آنه
مشــاهده کــرد کــه سیاســت خارجــی کشــورهای اروپایــی را بــه صــورت 
هماهنــگ بــه ســمت فراخوانــی ســفرا از ایــران ســوق داد. امــا پــس از آن 
ــی موجــب  ــن پارلمان ــای سیاســی بی ــت و گوه ــی و گف ارتباطــات پارلمان
شــد روابــط دوبــاره آغــاز شــود. بنابرایــن تاثیــر روابــط پارلمانــی اروپــا و 
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ایــران بــر روابــط سیاســی و تشــویق دولــت هــا بــه همــکاری و نزدیکــی 
ــز  ــالمت آمی ــتی مس ــتی و همزیس ــع، دوس ــن مناف ــرای تامی ــا ب ــت ه مل
ــع شــود.  ــز واق ــده هســته ای نی ــر پرون ــد ب ــی توان ــه م ــری ک اســت. تاثی
ــروه 5+1  ــر آن در گ ــای موث ــته ای و اعض ــده هس ــا در پرون ــش اروپ نق
ــش مســئول سیاســت  ــم، نق ــوع کنی ــته رج ــه گذش ــی ب ــاهدیم. وقت را ش
ــاهده  ــی آن را مش ــش کنون ــته ای و نق ــرات هس ــا در مذاک ــی اروپ خارج
مــی کنیــم. هــر نــوع توافقــی کــه در ســطح اروپــا دربــاره مســاله هســته 
ــرض  ــه آن معت ــه نســبت ب ــای عضــو اتحادی ــت ه ــرد، دول ای صــورت گی
ــاذ  ــی اتخ ــری جمع ــم گی ــزم تصمی ــک مکانی ــرا در ی ــود زی ــد ب نخواهن
ــم  ــپس خان ــوالنا و س ــر س ــئولیت خاوی ــرات دوره مس ــت. مذاک ــده اس ش
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــی بیانگ ــگا موگرین ــم فدری ــز خان ــون نی ــتون و اکن اش
دولــت هــای اروپایــی در چارچــوب اتحادیــه بــه نظــرات پارلمــان نســبت 
ــه  ــود را ب ــات خ ــد و تصمیم ــی دهن ــت م ــران اهمی ــا ای ــکاری ب ــه هم ب
ــت  ــا محوری ــرات ب ــه مذاک ــی ک ــد. زمان ــی کنن ــاذ م ــی اتخ صــورت جمع
ــاله  ــه مس ــد ک ــب بودن ــیار راغ ــا بس ــد، آنه ــی ش ــام م ــوالنا انج ــای س آق
ــه  ــفانه ب ــا متاس ــود. ام ــل ش ــل و فص ــا ح ــت اروپ ــا محوری ــته ای ب هس
ــر راه  ــر س ــکا ب ــه آمری ــی ک ــی موانع ــل و برخ ــدم درک متقاب ــل ع دلی
مذاکــرات قــرار مــی داد، پرونــده هســته ای از اروپــا بــه شــورای امنیــت 

رفــت.
ــی  ــروه دوســتی پارلمان ــای 85 و 86 گ ــه طــی ســال ه ــاد دارم ک ــه ی  ب
ــورها  ــویق کش ــری در تش ــش موث ــم نق ــس هفت ــران در مجل ــا و ای اروپ
بــرای حــل مســاله هســته ای داشــت. زمانــی کــه آقــای ســوالنا مســئول 
سیاســت خارجــی اروپــا و سرپرســت تیــم مذاکــره کننــدگان بــود، 
ــتی  ــا سرپرس ــی را ب ــط پارلمان ــتی رواب ــروه دوس ــز گ ــم نی ــس هفت مجل
بنــده بــه عنــوان مســئول کمیتــه روابــط خارجــی بــه اروپــا اعــزام کــرد 
کــه طــی آن بــا آقــای ســوالنا دیــدار و گفــت و گــو و ســپس در پارلمــان 
اروپــا ســخنرانی هایــی صــورت گرفــت. پــس از آن اروپایــی هــا و شــخص 
ــا  ــده هســته ای در اروپ ــرای مانــدن پرون آقــای ســوالنا تمایــل خــود را ب
ــت  ــورد رضای ــل م ــه راه ح ــد ب ــاس آن بتوانن ــر اس ــا ب ــد ت ــان دادن نش
ــکا فشــارهای خــاص خــود  ــا در آن مقطــع هــم آمری طرفیــن برســند. ام
ــکا  ــه آمری ــرای اینک ــی ب ــم تمایل ــران ه ــرد و ای ــی ک ــا وارد م ــر اروپ را ب
ــخص  ــال مش ــداد. کام ــان ن ــد، نش ــران باش ــا ای ــا ب ــره اروپ ــرف مذاک ط
ــران  ــته ای ای ــده هس ــه پرون ــدارد ک ــل ن ــوالنا تمای ــای س ــه آق ــود ک ب
ــه  ــده ای را ب ــرا پــس از آن مشــکالت عدی ــرود، زی ــه شــورای امنیــت ب ب
ــه  ــه ب ــه مرحل ــورا ک ــن ش ــه در ای ــدور قطعنام ــه ص ــراه آورد از جمل هم
ــران را افزایــش  ــر ای ــر و فشــار ب مرحلــه حلقــه تحریــم هــا را گســترده ت
داد. در آن زمــان اروپایــی هــا نیــز تمایــل نداشــتند کــه نقــش محــوری 
ــر باشــد. شــاید یکــی از اشــتباه هــای  ــوی ت ــا ق ــه اروپ ــکا نســبت ب آمری
راهبــردی مــا عــدم تــالش بــرای مانــدن پرونــده در اروپــا بــود. بنابرایــن 
ــرا  ــود، زی ــا ش ــه اروپ ــتری ب ــت بیش ــت اهمی ــی الزم اس ــرایط کنون در ش
ــل اســت  ــذار سیاســی مای ــک قطــب تاثیرگ ــوان ی ــه عن ــا ب ــان اروپ پارلم
ــط  از  ــورهای مرتب ــا کش ــود ب ــبات خ ــع و مناس ــش و مناف ــگاه، نق جای
ــت  ــع تح ــط و مناف ــبات، رواب ــن مناس ــد و ای ــظ کن ــران را حف ــه ای جمل
ــی  ــا ط ــون اروپ ــرد. چ ــرار نگی ــکا ق ــه آمری ــای یکجانب ــت ه ــر سیاس تاثی
ــه خاطــر سیاســت هــای یکجانبــه آمریــکا متضــرر  ســال هــای گذشــته ب
شــده اســت. بــر ایــن عقیــده ام هرچــه قــدر نقــش اروپــا را در مذاکــرات 
ــم،  ــتقبال کنی ــای آن اس ــکاری ه ــا و هم ــان اروپ ــم و از پارلم ــا دهی ارتق
ــه  ــرات 1+5 ب ــا و مذاک ــا اروپ ــود ب ــط خ ــه ای در رواب ــم موازن ــی توانی م

ــم. وجــود آوری

عصــر جدیــد روابــط ایــران و اروپــا پــس از توافــق
 

دکتـر سـعید خالوزاده اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر 
ارشـد مطالعـات اروپـا در یادداشـتی بـرای دیپلماسـی ایرانـی بـه 
بررسـی روابـط ایـران و اتحادیـه اروپـا پـس از توافق هسـته ای پرداخته اسـت.

بـا روی کار آمـدن دولـت دکتـر روحانـی فضـای جدیـدی را در صحنـه بیـن 
الملـل بـه وجـود آورد و موجـب گمانـه زنی هـای جدید و مثبتـی در خصوص 
پرونـده هسـته ای ایـران و دیگـر مسـائل سیاسـت خارجـی ایـران شـد. دولت 
دکتـر روحانـی از همـان ابتدا نشـان داد که مـی تواند ظرفیت بسـیار زیادی را 
بـرای یـک گفتگـو و تعامـل سـازنده با کشـورهای اروپایـی به وجـود آورد. این 
در حالـی اسـت کـه کشـورهای غربـی امـروزه بیشـتر از هـر زمانـی عالقمند و 
مشـتاق بـه تبـادل نظـر و گفتگـو با ایـران بنظر می رسـند کـه این امـر بیانگر 
ارتقـاء موقعیـت منطقه ای و بین المللی ایران اسـت. امضا توافقنامه هسـته ای 
بـا کشـورهای گـروه 1+5 در تاریـخ 23 تیرماه 94 در وین چشـم انداز جدیدی 
حـول روابـط جمهـوری اسـالمی ایـران بـا اتحادیه اروپایـی و کشـورهای عضو 
آن گشـوده اسـت کـه تاثیـرات بیـن المللی و منطقـه ای آن را مـا در ارتباط با 
دیگـر بازیگـران منطقـه ای و جهانـی خواهیـم دیـد. در ایـن مقالـه بـه تحلیل 
چشـم انـداز جدیـدی کـه در پرتـو توافقنامـه هسـته ای در ارتباط بـا اتحادیه 

اروپایـی و کشـورهای عضـو آن پیـش آمده، خواهیـم پرداخت.

چشم انداز بحث
توافـق صـورت گرفتـه بیـن جمهـوری اسـالمی ایران و کشـورهای گـروه 5+1 
در ویـن در 23 تیرمـاه ادامـه رونـد پویایـی سیاسـت خارجی کشـور در دولت 
تدبیـر و امیـد اسـت. رونـدی که بـا پیروزی جناب آقـای دکتـر روحانی در 24 
خـرداد مـاه 1392 بـه دسـت آمـد و گفتمـان جدیـدی در سیاسـت خارجـی 
کشـور برقـرار شـد. توافقنامـه ویـن مـی توانـد افـق هـای جدیـدی را در روند 
همـکاری هـای اتحادیـه اروپایـی با ایـران ایجاد کند و حتی به سـایر کشـورها 
و بلـوک هـا قدرت گسـترش یابـد. از طرفی، اتحادیـه اروپایی ایـن توافق را در 
چارچـوب پیشـرفت در یکـی از مهمتریـن و حساسـترین پرونـده هـای جامعه 
جهانـی )هسـته ای( می بینـد که موفقیت سیاسـت خارجی مشـترک اتحادیه 
اروپایـی را نیـز بـه بوته آزمایش گذاشـت. پرونـده ای که از همان سـال 2002 
اتحادیـه اروپایـی از طریـق تروئیـکای خود نقش بسـیار پررنگی در آن داشـته 
اسـت. توافق وین رسـما بایکوت مناسـبات سـطح باالی دیپلماتیک و همکاری 
هـای گسـترده اقتصـادی تجـاری بـا ایـران را تمام شـده اعالم می کنـد. بنظر 
مـی رسـد هم اکنـون زمان بـرای تعامالت گسـترده سیاسـی و همـکاری های 
همـه جانبـه اقتصـادی تجـاری بین ایـران بـا کشـورهای اروپایی فراهـم آمده 

است.
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احیانا اگر اختالفاتی بین ایران و امریکا در مسیر اجرای توافقنامه بوجود آید اتحادیه 
اروپایی و خانم موگرینی نقشی مهم و تعیین کننده در حل اختالفات و نزدیکی 
دیدگاه ها خواهند داشت. ممکن است اجرای توافقنامه برجام نیز چندان ساده 
نباشد و تفاسیر مختلفی از آن ارائه شود لکن هدف اصلی رسیدن به حل و فصل 
نهایی قضیه هسته ای ایران است و لذا کشورهای گروه 1+5 تالش خود را برای 
اجرایی شدن آن بعمل خواهند آورد و اتحادیه اروپایی نقش مهمی خواهد داشت. 
در توافق وین می توان گفت همه بازیگران برنده هستند و یکی کشور یا یک طرف 
را نمی توان برنده نهایی آن اعالم کرد. در این میان دیپلماسی و مذاکره نیز نقش 
برجسته ای داشته و می تواند به عنوان یک راه حل ارزشمند در رویدادها و بحران 

های منطقه ای و بین المللی جایگاه جدیدی را به دست آورد.
در یک جمع بندی کلی، بنظر می رسد باید نسبت به آینده همکاری ها با اتحادیه 
اروپایی و کشورهای عضو آن خوش بین بود. گرچه نشانه های منفی از گوشه و 
کنار دیده می شود و کشورها و گروه های زیادی تالش می کنند این توافق به 
نتیجه نرسد، لکن با توجه با اراده ای که از سوی طرفین دیده می شود و اهمیتی 
که نتیجه این توافقنامه برای هر یک از طرفین دارد، بنظر می رسد زمینه های 
مربوط به نتیجه رسیدن این توافق نامه خیلی بیشتر از جنبه های منفی آن است و 

بنابراین باید منتظر تحوالت مثبت آتی بود.
هم اکنون زمزمه هایی در خصوص رقابت بین کشورهای اروپایی و امریکا شنیده می 
شود. با توجه به واقعگرایی حاکم در روابط بین الملل و اهمیت واالی منافع ملی و 
منافع بخش خصوصی، بنظر می رسد در جاهایی که در برابر منافع تجاری اختالف 
بوجود آید از میزان همکاری و تعامل کاسته شده و جنبه های رقابت افزایش می 
یابد. می توان گفت نه تنها بین کشورهای اروپایی بلکه بین اروپا و امریکا و بخصوص 
در سطوح غیردولتی و شرکت های تجاری آنها بر سر حضور در بازار بزرگ ایران 
رقابت آغاز شده است. در این فضا منافع تجاری بیشتر از هر چیزی مطرح است. 
مذاکره شرکت های بزرگ نفتی و گازی و همچنین شرکت های بزرگ خودروسازی 
دنیا با وزارت نفت و صنایع، شرکت های هواپیماساز ایرباس و بوئینگ و... که عمدتا 
شرکتهای اروپایی و امریکایی هستند شروع شده است. طبیعیست این شرکت ها 
مایلند از هم اکنون قراردادهایی در حوزه نفت و گاز و خودروسازی و فروش هواپیما 

که زمینه های گسترده ای را در بر می گیرد، با ایران به امضا برسانند.
و  فرانسه  آلمان،  کشور  سه  بخصوص  و  آن  بزرگ  کشورهای  و  اروپایی  اتحادیه 
انگلیس )و همچنین ایتالیا( که نقش مهمی در مذاکرات هسته ای با ایران داشته 
اند، خود را برای شرایط جدید همکاری با ایران آماده می کنند و مایل هستند دوره 
سرد کنونی را پشت سر بگذارند. سایر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، سوییس، 
هلند، بلژیک، اسپانیا، یونان ... نیز عالقمندی کامال موجهی برای بهبود مناسبات 

خود با ایران دارند.
بازار بزرگ 80 میلیونی ایران فرصت های اقتصادی تجاری بزرگی را برای کشورها 
و شرکت های اروپایی فراهم می کند که نباید آن را از دست داد. اصوال در شرایط 
دشوار اقتصادی و بیکاری مزمن در کشورهای اروپایی، فراهم آمدن شرایطی که 
بتواند به اقتصاد نابسامان این کشورها کمک کند بسیار مهم و در خور اهمیت 
است. از طرفی برداشته شدن برخی تحریم ها در کنار تعدیل شدن فشار سیاسی 
و روانی ناشی از آن، فرصت های زیادی را برای جمهوری اسالمی ایران می گشاید. 
این فرصت ها زمینه ساز تعامالت جدید در زمینه های سیاسی، اقتصادی تجاری، 
منطقه ای و بین المللی برای ایران است و نویدبخش مناسبات و دیپلماسی جدیدی 
باید شاهد  نزدیک  آینده  در  بود.  دنیا خواهد  در  زیادی  و کشورهای  ایران  بین 
موضعگیری جدید 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی در بستری جدید و مبتنی بر 
همکاری و تعامل سازنده باشیم و این امر شرایط را برای فعالیت بیشتر و هدفدارتر 
دیپلماسی ایران فراهم می کند. بنظر می رسد پیروزی دیپلماسی بر زور و فشار 
و پیروزی گفتگو بر تحریم چشم اندازی است که بردی همه جانبه را برای همه 

بازیگران در صحنه به همراه آورده است.

مکـرر  سـفرهای  شـاهد  مـا  گذشـته  نیـم  و  یکسـال  طـی 
سیاسـی، اقتصـادی تجـاری و پارلمانـی از کشـورهای اروپایـی به 

جمهـوری 
اسالمی ایران بودیم. توافقنامه نهایی حاصل از این مذاکرات چشم انداز جدیدی در 
سیاست خارجی کشور به وجود خواهد آورد و می تواند به منزله نقطه عطفی در 
روابط خارجی ایران باشد. سیاست خارجی کشور در یک نقطه عطف جدیدی قرار 
دارد و احیانا بیشتر از هر زمانی فعال شده و با کشورهای مختلف روابطی جدید 
برقرار خواهد کرد. توافق وین همچنین رسما بایکوت سفرهای بلندپایه دیپلماتیک 
اروپایی به جمهوری اسالمی ایران که تقریبا از اوائل دولت نهم شروع شد و تا همین 
اواخر ادامه داشت را تمام شده اعالم می کند و ما دیگر مواجه با بایکوت دیدارهای 
سطح باالی سیاسی با مقامات اروپایی نخواهیم بود. با توجه به واقعگرایی حاکم در 
روابط بین الملل و اهمیت واالی منافع ملی، به نظر می رسد کشورهای اروپایی خود 
را آماده ازسرگیری دور جدیدی از روابط و همکاری ها با جمهوری اسالمی ایران در 
تمامی حوزه ها کرده اند و در این راستا، چند ماه آینده که منتهی به اجرای عملی 
توافق هسته ای می شود ماه های بسیار مهم و سرنوشت سازی است و طرفین با 
حساسیت زیاد منتظر روند وقایع هستند. این در حالی است که می توان از هم 
اکنون شاهد یک روند رقابتی در آمدن هیات های اروپایی به ایران بود. با فرض 
اجرایی شدن نهایی توافقنامه وین با گروه 1+5 در پرونده هسته ای، ما شاهد دوره 
ای جدید از روابط با اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن خواهیم بود که تاکنون 
از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران سابقه نداشته است. این وضعیت قطعا بر روی 
کشورهای دیگر دنیا نیز تاثیر خواهد گذاشت و عالقمندی برای گسترش همکاری 

ها با ایران را خیلی متاثر خواهد ساخت.
دیپلماتیک  سیاسی  بلندپایه  های  هیات  مبادله  شاهد  روز  هر  ما  میان  این  در 
اقتصادی و تجاری از اروپا به تهران و بالعکس هستیم. سفر بلندپایه هیات اقتصادی 
تجاری آلمان بر رهبری معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد دارایی این کشور به تهران، 
سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران، سفر خانم فدریکا موگرینی رئیس 
اسپانیایی،  ایتالیایی،  های  هیات  تهران، سفرهای  به  اروپایی  اتحادیه  دیپلماسی 
یونانی، رییس جمهوری اتریش و ... به تهران طی هفته های آینده بیانگر دوره 
ای جدید از روابط و همکاری ها بین ایران با کشورهای اروپایی است. در جریان 
مذاکرات هسته ای بخصوص طی چند ساله اخیر، کشورهای اروپایی نقش هماهنگ 
کننده و کاتالیزوری داشته و شرایط را برای نزدیکی دیدگاهای ایران و امریکا فراهم 
کرده اند. می توان گفت اتحادیه اروپایی یکی از مهمترین برندگان توافقنامه وین 
اروپایی در سطح جهان را  اتحادیه  المللی  است و این امر حیثیت سیاسی بین 
افزایش داد و نقطه مثبتی در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک این 

اتحادیه است.



58

ــه  ــا ب ــدن اروپ ــر ش ــک ت ــل نزدی ــی دالی بررس
ــران ای

چرخــش راهبردی یا نرمــش تاکتیکی؟

دکتــر ســید جــالل دهقانــی فیــروز آبــادی، اســتاد 
ــرای  ــتی ب ــی در یادداش ــه طباطبائ ــگاه عالم دانش
ــران،  ــط ای ــی رواب ــه بررس ــی ب ــی ایران دیپلماس
ــر  ــب یــک ســه ضلعــی متاث ــکا در قال ــا و امری اروپ

ــت. ــه اس ــر پرداخت ــای یکدیگ ــراز و فروده از ف
روابــط اروپــا بــا جمهــوری اســالمی ایــران فــراز و فرودهــای زیــادی را تجربه 
ــف، در  ــای مختل ــت ه ــا و دول ــه در دوره ه ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــرده اس ک
ــض و  ــتخوش قب ــا دس ــران و اروپ ــط ای ــز، رواب ــای متمای ــان ه ــو گفتم پرت
ــور  ــم و ظه ــت یازده ــدن دول ــا روی کار آم ــده اســت. ب بســط بســیاری ش
ــران،  ــوری اســالمی ای ــی در سیاســت خارجــی جمه ــدال گرای گفتمــان اعت
ــه چشــم مــی خــورد.  ــا ب ــران و اروپ ــط ای نشــانه هایــی از گشــایش در رواب
ــا، ایتالیــا و انگلســتان از ایــران  ــی اتحادیــه اروپ دیــدار هیــات هــای پارلمان
و پیشــنهاد غیــر رســمی بــرای تأســیس دفتــر نمایندگــی اتحادیــه اروپــا در 

ــه شــمار مــی رود. ــه ایــن نشــانه هــای مثبــت  ب تهــران از جمل
ــران  ــط ای ــن واقعیــت اســت کــه رواب شــواهد و تجــارب تاریخــی بیانگــر ای
ــی  ــه ضلع ــک س ــوب ی ــد در چهارچ ــی باش ــه خط ــش از آنک ــا بی و اروپ
ــران را  ــا و ای ــبات اروپ ــن رو، مناس ــد. از ای ــی یاب ــوام و دوام م ــردی ق راهب
تنهــا نمــی تــوان بــه صــورت دو جانبــه تحلیــل کــرد، بلکــه ضلــع راهبــردی 
آمریــکا را نیــز بایــد بــر آن افــزود. زیــرا، آمریــکا بســان یــک متغیــر واســط 
و مداخلــه گــر بســیار نیرومنــد در تعامــالت ایــران و اروپــا عمــل مــی کنــد. 
ــالت  ــی از تعام ــران تابع ــا و ای ــط اروپ ــم رواب ــر نگویی ــه اگ ــه ای ک ــه گون ب
اروپــا و آمریکاســت، دســت کــم بــه شــدت تحــت تأثیــر آن قــرار دارد. بــر 
ــا  ــی اروپ ــت نزدیک ــا سیاس ــه آی ــت ک ــن اس ــم ای ــش مه ــاس پرس ــن اس ای
ــا  ــه اروپ ــردی در سیاســت خارجــی اتحادی ــک چرخــش راهب ــران ی ــه ته ب
نســبت بــه ایــران اســت یــا یــک نرمــش تاکتیکــی در پرتــو تحــوالت روابــط 
ــه ایــن ســئوال ســه دیــدگاه قابــل طــرح  ایــران و آمریکاســت؟ در پاســخ ب

ــن اســت. و تبیی
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــدگاه اول ب دی
ــی و  ــوالت داخل ــایه تح ــکا، در س ــتقل از آمری ــی مس ــن الملل ــگر بی کنش

گفتمــان سیاســت خارجــی تعامــل گــرای ایــران، در صــدد توســعه روابــط 
بــا جمهــوری اســالمی بــر آمــده اســت. قائلیــن بــه ایــن رویکــرد اســتدالل 
ــی  ــاوت و حت ــردی متف ــع راهب ــکا دارای مناف ــا و آمری ــه اروپ ــد ک ــی کنن م
متعــارض در سیاســت بیــن الملــل هســتند کــه مســتقاًل در پــی تأمیــن آن  
ــا ایــران نیــزاز ایــن قاعــده مســتثنی  مــی باشــند؛ روابــط اروپــا و آمریــکا ب
ــران  ــا ای ــط ب ــعه رواب ــی و توس ــا در نزدیک ــع اروپ ــن رو، مناف ــت. از ای نیس
ــکا در  ــا و آمری ــن، اروپ ــر از ای ــکا نیســت. فرات ــع آمری ــی از مناف ــاً تابع لزوم
ــری  ــی گی ــن اســت پ ــز ممک ــع متعارضــی نی ــی مناف ــران حت ــا ای ــه ب رابط
ــدگاه  ــگاه و دی ــتقل از ن ــد مس ــا را بای ــران و اروپ ــط ای ــذا، رواب ــد. ل نماین

ــرد. ــل ک ــوری اســالمی تحلی ــه جمه ــکا نســبت ب آمری
ــروی از  ــه پی ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــاد دارد ک ــس، اعتق ــدگاه دوم، برعک دی
آمریــکا بــرای گســترش روابــط خــود بــا ایــران تــالش مــی کنــد. از منظــر 
ایــن گــروه، اروپــا و آمریــکا اهــداف و منافــع همســان و یکســانی در قبــال 
ــا تابعــی از منافــع آمریکاســت  ــه ای کــه منافــع اروپ ــه گون ــد؛ ب ــران دارن ای
ــا  ــا ب ــط اروپ ــترش رواب ــن رو، گس ــردد. از ای ــی گ ــف م ــل آن تعری و در ذی
ــع  ــن مناف ــرای تأمی ــکا و ب ــا چــراغ ســبز آمری ــران ب ــوری اســالمی ای جمه
ــی  ــز م ــا نی ــه اروپ ــع اتحادی ــده مناف ــه در برگیرن ــور ک ــن کش ــردی ای راهب
باشــد، صــورت مــی گیــرد. پــس نبایــد چنــدان نســبت بــه توســعه روابــط 
اروپــا بــا ایــران مســتقل از گشــایش در مناســبات ایــران و آمریــکا امیــدوار 

بــود.
ــه  ــد ک ــی کن ــتدالل م ــین، اس ــدگاه پیش ــالف دو دی ــوم، برخ ــدگاه س دی
ــرای  ــول تــالش آن ب ــران معل ــا ای ــط ب ــرای گســترش رواب ــا ب سیاســت اروپ
کســب آزادی عمــل بیشــتر از آمریــکا در جهــان و خاورمیانــه اســت. زیــرا، 
اروپــا نــه دنبالــه روی محــض آمریکاســت و نــه بازیگــر بیــن لمللــی مســتقل 
و معــارض آمریــکا. اروپــا و آمریــکا دارای ارزش  هــا، اهــداف و منافــع 
ــرای  ــردی ب ــاد راهب ــک اتح ــه ی ــر پای ــه ب ــتند ک ــترکی هس ــردی مش راهب
تأمیــن آنهــا تــالش مــی کننــد. ایــن ارزش  هــا، اهــداف و منافــع راهبــردی 
بــه ویــژه در رابطــه بــا جمهــوری اســالمی ایــران کامــاًل یکســان و همســان 
ــا و  ــه اروپ ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــتراتژیک ب ــاد اس ــن اتح ــا ای ــت. ام اس
ــته  ــران نداش ــال ای ــزی در قب ــی متمای ــع تاکتیک ــداف و مناف ــکا اه آمری
ــردی، در  ــع راهب ــن اشــتراک در مناف ــکا در عی ــا و آمری باشــند. چــون اروپ
مــورد چگونگــی تعقیــب و تأمیــن آن ممکــن اســت اختــالف نظــر داشــته 
باشــند. افــزون بــر ایــن، در چهارچــوب راهبردهــا و منافــع راهبــردی کالن 
ــرای تأمیــن منافــع یــک جانبــه تاکتیکــی بیــن آنهــا وجــود دارد. رقابــت ب
ــا و آمریــکا در ســطح بیــن المللــی، منطقــه  ــه تعامــالت اروپ ســابقه و تجرب
ای و جمهــوری اســالمی ایــران، مویــد ســومین دیــدگاه اســت. تاریــخ روابــط 
بیــن الملــل پــس از جنــگ جهانــی دوم نشــان مــی دهــد کــه اروپــا و آمریکا 
ــایر  ــال س ــردی مشــترک در قب ــع راهب ــا و مناف ــداف، ارزش ه ــه اه ــر پای ب
ــر  ــا اتحــاد جماهی ــا ب ــد. مناســبات اروپ ــی کنن ــا و چالشــگران عمــل م رقب
ــن وجــود،  ــا ای ــا ب ــد. ام ــد مــی کن ــن قاعــده را تأیی ــی ای ــه خوب شــوروی ب
در طــول جنــگ ســرد کشــورهای اروپایــی در چهارچــوب منافــع راهبــردی 
مشــترک اختــالف نظرهــا و رقابــت هــای تاکتیکــی بــرای گســترش روابــط 
بــا شــوروی داشــتند. در واقــع اروپایــی هــا ســاختار راهبــردی غــرب را دو 
ــک ســتون آن  ــای واحــد ی ــه اروپ ــد ک ــی کردن ــف م ــی و تعری ســتونی تلق
ــتر  ــل بیش ــتلزم آزادی عم ــن و مس ــتونی متضم ــاختار دو س ــن س ــود. ای ب
ــن  ــران بی ــا شــوروی و ســایر بازیگ ــل ب ــل و تعام ــن المل ــا در نظــام بی اروپ
ــکا و  ــردی آمری ــل راهب ــی از ســاختار  تعام ــی اروپای ــن تلق ــود. ای ــی ب الملل

ــان پابرجاســت. ــا همچن اروپ
منطــق آزادی عمــل اروپــا از آمریــکا، متضمــن چنــد نتیجــه و پیامــد 
ــی- ــات سیاس ــردن التهاب ــش ک ــس از فروک ــا پ ــت. اول، اروپ ــردی اس راهب
امنیتــی ناشــی از حادثــه 11 ســپتامبر، ناکامــی سیاســت یــک جانبــه گرایــی 
امریــکا و تجــارب بحــران هــای منطقــه ای در پــی تقویــت ســتون اروپایــی و 
کســب ازادی عمــل بیشــتر بــرای نقــش افرینــی فعالتــر در خاورمیانــه اســت. 
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تأمیــن منافــع ملــی خــود اســتفاده بهینــه کنــد. ایــن امــر بــه ویــژه در حوزه 
هــای اقتصــادی و کارکــردی امــکان پذیرتــر اســت. هفتــم، اروپــا همــواره در 
پــی نقــش آفرینــی بیشــتر در منطقــه خاورمیانــه بــوده اســت. ایــن انگیــزه 
پــس از بحــران -هــای عــراق، لیبــی، ســوریه و مصــر تشــدید شــده اســت. 
ــی  ــه نقــش آفرین ــد ب ــی توان ــه ای م ــدرت منطق ــک ق ــوان ی ــه عن ــران ب ای
منطقــه ای مثبــت اروپــا کمــک کنــد. هشــتم، روابــط اروپــا بــا ایــران اگــر 
چــه تابــع محــض روابــط ایــران بــا آمریــکا نیســت ولــی در ســطح راهبــردی 
ــه مذاکــرات  ــل توســعه و تعمیــق نمــی باشــد. تجرب ــز قاب مســتقل از آن نی
هســته ای ایــران بــا ســه کشــور اروپایــی مویــد ایــن واقعیــت اســت. نهــم، 
ــرائیل و  ــه اس ــتان ب ــی عربس ــکا، نزدیک ــا آمری ــتان ب ــط عربس ــردی رواب س
ــی  ــه، نقــش عنصــر عرب ــر در خاورمیان ــال ت ــرای حضــور فع ــا ب ــزه اروپ انگی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــازد. ب ــی س ــر م ــته ت ــا را برجس ــران و اروپ ــط ای در رواب
عربســتان بــه صــورت یــک عامــل مخــرب در توســعه روابــط ایــران و اروپــا 
عمــل خواهــد کــرد. دهــم، توســعه و تعمیــق روابــط ایــران و اروپــا تابعــی از 
مذاکــرات هســته ای بــا 1+5 مــی باشــد. بــه گونــه ای هــر گونــه موفقیــت، 
ــا را  ــران و اروپ ــط ای ــن بســت در ایــن مذاکــرات مســتقیماً رواب ناکامــی و ب

ــرار خواهــد داد. تحــت تأثیــر ق

دوم، آمریــکا و اروپــا در مــورد تعامــل بــا جمهــوری اســالمی ایــران بــه یــک 
ــت   ــن رو، سیاس ــد. از ای ــیده ان ــردی رس ــق راهب ــترک و تواف ــی مش ارزیاب
نزدیکــی اروپــا  بــه ایــران بــه معنــای تعــارض و تــوازن ســازی آن بــا امریــکا 
ــرد کالن  ــوب راهب ــا در چهارچ ــد ت ــی کن ــالش م ــا ت ــوم، اروپ ــت. س نیس
تعامــل غــرب بــا ایــران منافــع متــوازن و متناســبی را در مقایســه بــا امریــکا 
ــران  ــی ای ــرات پنهان ــدن مذاک ــکار ش ــس از آش ــژه، پ ــه وی ــد. ب ــب کن کس
ــی  ــورهای اروپای ــران و 1+5، کش ــته ای ای ــق هس ــش از تواف ــکا پی و آمری
ــی بیشــتری مــی باشــند. چهــارم، موضوعــات  ــع اروپای ــی تأمیــن مناف در پ
ــد  ــر خواه ــته ت ــا برجس ــران و اروپ ــط ای ــری در رواب ــوق بش ــی و حق سیاس
ــی  ــت خارج ــتری در سیاس ــش بیش ــا نق ــا و هنجاره ــون ارزش ه ــد. چ ش
ــط  ــم، در رواب ــکا. پنج ــی آمری ــت خارج ــا سیاس ــد ت ــی کنن ــا م ــا ایف اروپ
ــی  ــم پیوســتگی جدای ــه ه ــران مســائل اقتصــادی و سیاســی ب ــا ای ــا ب اروپ
ناپذیــر دارنــد. ســابقه روابــط اروپــا بــا ایــران پــس از انقــالب اســالمی نشــان 
ــوزه  ــوان ح ــی ت ــرف نم ــردی ص ــق کارک ــای منط ــر مبن ــه ب ــد ک ــی ده م
ــط  ــن رو، رواب هــای موضوعــی سیاســی را از اقتصــادی تفکیــک کــرد. از ای
اقتصــادی اروپــا بــا ایــران بــه شــدت تحــت تأثیــر روابــط سیاســی آن قــرار 
ــر اســاس دیپلماســی  ــد ب ــران مــی توان دارد. ششــم، جمهــوری اســالمی ای
حذفــی از رقابــت هــای تاکتیکــی اروپــا و آمریــکا بــرای پیشــبرد اهــداف و 
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