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مقدمه

احزابی  اگرچه  نتایج حاصل شده،  و  اروپا  اتحادیه  در سطح  انتخابات سراسری  از   پس 

مانند برگزیت که تنها چند هفته از تأسیس آن ها سپری شده بود، توانستند وارد پارلمان اتحادیه 

شوند، اما احزاب طرفدار اتحادیه توانستند مانند گذشته بلوک واحدی را در حمایت از اتحادیه 

اروپا تشکیل دهند. با این تفاوت که با حضور احزاب ملی گرا و مخالف اتحادیه، دیگر راه برای 

یکه تازی آن ها هموار نخواهد بود. در نتیجه تغییرات ناشی از انتخابات عالوه بر اینکه انتظار می رود 

سیاست های داخلی اتحادیه دچار دگرگونی شوند، بازنگری بخش هایی از سیاست خارجی مانند 

بحث مهاجران و آوارگان، رابطه فرا آتالنتیکی با آمریکا، مسئله تحریم های فرا سرزمینی اتحادیه، 

برجام و اینستکس و… نیز مورد انتظار است. در این یادداشت پژوهشی مسئله تداوم یا تغییر 

در ابعاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تمرکز بر مسائل و پرونده های موجود مورد مطالعه قرار 

خواهد گرفت.

 مهم ترین نکته ای که از نتایج اولیه انتخابات پارلمان اروپا می توان دریافت، گسستگی در 

عرصه سیاسی این اتحادیه است. گسستگی به این دلیل که احزاب سنتِی جریان اصلی که عمومًا 

راست و چپ های میانه هستند، برخی از کرسی های خود را به احزاب پرشورتر و البته کوچک تر 

مانند حزب سبز و تعداد دیگری از گروه های عوام گرا باختند. با توجه به این تغییرات این سؤال 

پیش می آید که نتیجه تغییرات در سطح مقامات اتحادیه اروپا چه تأثیری بر تداوم یا تغییر در 

سیاست خارجی اتحادیه خواهد داشت؟
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مهم ترین  مسائل مطرح در سطح سیاست خارجی اتحادیه اروپا

   یکی از موضوعات مورد توجه در هر کشوری بررسی تغییر و تحول در سیاست گذاری 

و اجرای سیاست خارجی است که با توجه به میزان اهمیت و قدرت یک کشور تأثیرات منطقه ای 

و جهانی خاص خود را دارد.موضوعاتی مانند، برگزیت، مسئله خروج آمریکا از برجام، بحران 

مهاجران و آوارگان ، شکاف در اتحاد دو سوی آتالنتیک  و … در صدر مسائل کنونی اروپا 

قرار دارند. در مورد برگزیت طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ناآرامی های اقتصادی 

در سال ۲۰۱5 این نگرش را ایجاد کرد که برای بازنگری مجدد روابط انگلیس و اتحادیه اروپا 

باید همه پرسی برگزار شود. در ۲۳ ژوئن ۲۰۱6 در همه پرسی که در انگلستان انجام شد بیش از 

۱7 میلیون نفر رأی به ترک این کشور از اتحادیه اروپا دادند. باز دوباره طرح پیشنهادی دولت 

انگلیس در نوامبر ۲۰۱۸، مبنی بر توافقنامه خروج بریتانیا و پیش نویس اعالمیه سیاسی، که بین 

دولت انگلیس و اتحادیه اروپا توافق شده بود، منتشر شد. در تاریخ ۱5 ژانویه ۲۰۱۹، مجلس عوام 

در مخالفت با این توافق، با اختالف فاحش۴۳۲ به ۲۰۲ رأی داد، که بزرگ ترین شکست پارلمانی 

دولت انگلیس در تاریخ این کشور به  شمار می رود. اوج مهاجرت به اتحادیه اروپا نیز به سالیانی 

برمی گردد که تروریست های افراطی منطقه غرب آسیا نظیر داعش و دیگر گروه های افراطی 

شکل گرفتند و موجب مهاجرت افراد بسیار از این مناطق درگیر به غرب شد که از جهت حقوقی 

و فطری مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات 

پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکالت جدی روبه رو 

است. از طرفی اروپا، ایاالت متحده را متهم به دخالت در امور خود می کند و معتقد است که 

ایاالت متحده بعد از خروج از برجام سعی بر این دارد تا اروپا را باسیاست های خود همراه سازد ]۱[
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مهم ترین معضالتی که مهاجران در اروپا با آن مواجه هستند  موارد زیر است :

خشونت، ضرب و شتم و برخوردهای تحقیرآمیز با آوارگان

بازداشت و زندانی کردن آوارگان

نقض حق غذا و بهداشت]۲[

     به دلیل ارتباط ایران و اتحادیه اروپا این موضوعات بر روابط با ایران نیز تأثیر خواهد 

گذاشت. توافق هسته ای، برنامه های موشکی ،نیروهای مقاومت در سوریه، عراق، یمن، لبنان ، 

شناسایی رژیم اسرائیل، پناهندگان و مهاجران ،دموکراسی و حقوق بشر ،مواد مخدر ، تجارت 

،تحریم و صادرات نفت و گاز  ]۳[ ،همگی مواردی هستند که در سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 

ایران مورد توجه است اما با این حال ، به طور خاص مهم ترین رویدادها و اتفاقاتی که در سیاست 

خارجی فعلی اتحادیه اروپا و ایران تأثیرگذار است موارد زیر می باشد:

برجام

پرونده موشکی ایران

مهار منطقه ای ایران

حقوق بشر

روابط اقتصادی]۴[
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۹

ــه  ــا نســبت ب ــه اروپ ــر اتحادی ــات اخی ــروز در انتخاب نگــرش احــزاب پی
ــائل سیاســت خارجــی مس

مانند احزاب دموکرات  میانه  اروپا نشان داد: احزاب راست  پارلمان  انتخابات  نتایج     

مسیحی  و چپ میانه  مانند سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها که به طور سنتی سال ها قدرت 

انتخابات  این  اختصاص دهند،  به خود  را  اکثریت  نتوانستند  داشته اند روی هم رفته  را در دست 

سه پیروز داشته است: احزاب لیبرال که توانستند درصد آرای خود را نسبت به دور پیشین به 

شکل زیادی افزایش دهند، احزاب سبز که در کشورهایی مانند آلمان و ایرلند و حتی فرانسه 

شگفتی آفرین بودند و احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا که در ایتالیا، فرانسه بریتانیا، 

مجارستان و لهستان به موفقیت رسیدند.

 از جمله نتایج مهم حائز اهمیت برای این انتخابات  موارد زیر است:

کاهش محبوبیت و ریزش آرای احزاب اصلی

افزایش اقبال و رشد احزاب راست افراطی

رشد احزاب سبز و هواداران محیط زیست

رشد جناح لیبرال و میانه

میزان مشارکت باالی مردم]5[
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از جمله پیامدهای قدرت یابی احزاب راست افراطی میتوان موارد زیر را نام برد:

تشدید مهاجر ستیزی

تاکید بر ملی گرایی و مخالفت با همگرایی اروپا]6[

     احزاب سبز نیز در انتخابات ماه مه پیشرفت عمده ای داشتند و فراکسیون سبزها حاال به 

چهارمین فراکسیون بزرگ پارلمان تبدیل شده است. مسائل زیست محیطی طی پنج سال آینده در 

بطن مباحث اتحادیه اروپا جای خواهد گرفت. از طرف دیگر، حزب سبز در کشور آلمان هم در 
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از جمله پیامدهای قدرت یابی احزاب راست افراطی میتوان موارد زیر را نام برد:

تشدید مهاجر ستیزی

تاکید بر ملی گرایی و مخالفت با همگرایی اروپا]6[

     احزاب سبز نیز در انتخابات ماه مه پیشرفت عمده ای داشتند و فراکسیون سبزها حاال به 

چهارمین فراکسیون بزرگ پارلمان تبدیل شده است. مسائل زیست محیطی طی پنج سال آینده در 

بطن مباحث اتحادیه اروپا جای خواهد گرفت. از طرف دیگر، حزب سبز در کشور آلمان هم در 

صدر نظرسنجی ها قرار دارد. اسکا کلر نامزد اصلی سبزها در سال ۲۰۱۴ بود و به حقوق مهاجران به 

اندازه مسائل زیست محیطی بها می دهد. سازمان جهانی دیده بان حقوق بشر اقدام به یک نظرسنجی 

از احزاب عمده که در صحنه سیاسی پارلمان اروپا حضور فعال دارند کرده  است. سؤاالتی  که از 

این پنج حزب پرسیده است  این است که چه سیاستی را در قبال بحران مهاجرت در پیش خواهند 

گرفت؟ برای بهبود وضع حقوق بشر در روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای ثالث  چه کار 

می توانند انجام دهد؟ و آیا از وضع تحریم ها بر افراد و نهادهایی که خاطی جدی قوانین بین المللی 

و قوانین حقوق بشر هستند حمایت می کنند؟ که  نظرات احزاب را میتوان این طور خالصه کرد:

)EPP(]7[حزب مردم اروپا

  اعتقاد بر اتخاذ تصمیم دسته جمعی در خصوص بحران مهاجرت، تعهد اروپا در تأمین 

سرپناه برای افراد محتاج و احترام به حقوق پناهجویان،استفاده از قراردادهای تجاری نه تنها برای 

سود اقتصادی بلکه به عنوان گسترش دهنده ارزش های اروپا ،پشتیبانی قاطع از اقدام جدید اتحادیه 

اروپا در وضع تحریم علیه کشورهای ناقض حقوق بشر

)Greens (حزب سبز اروپا

یافتن راه حلی  بشر،  بر حقوق  مبتنی  اروپایی در زمینه مهاجرت  اتخاذ سیاست واحد    

و  اقامت  ویزاهای  صدور  ،افزایش  دریا  در  مهاجران  نجات  امکانات  کمبود  برای  فوری 

انسان دوستانه،مخالفت با امضای توافقات دوجانبه با کشورهای سرکوبگر، درخواست اضافه شدن 

بند حقوق بشر به توافقات تجاری اروپا،و اتخاذ سیاست حقوق بشری در خصوص بحث تغییرات 
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اقلیمی و سرمایه داری. حمایت از تحریم های جامع علیه رژیم های ناقض حقوق بشر

)ALDE(]8[حزب اتحاد لیبرال ها و دموکرات ها

   اولویت به خطر نیفتادن جان پناهجویان،راه اندازی یک سیستم جامع مشترک پناهندگی 

بین کشورهای اروپایی به نحوی هم راستا باارزش های اتحادیه، توجه ویژه به متقاضیان پناهندگی 

از گروه دگرباشان جنسی، حمایت از لحاظ شدن دغدغه حقوق بشر در زمان انعقاد قراردادهای 

تجاری با کشورها، مذاکره برای دستیابی به نظام قانونی یکپارچه به منظور وضع تحریم ها علیه  

دولت ها و افرادی  که مرتکب نقض جدی حقوق بشر هستند.

)EL(]9[حزب چپ اروپا

    تأسیس یک سیستم تجاری و اقتصادی واحد با سرمایه گذاری در کشورهای آفریقایی به 

طوری که بتوانند جزئی از یک زنجیره  ارزشی جهانی شوند، مخالفت باسیاست های جاری اتحادیه 

بازگشایی  از  به کشورهای دیکتاتوری و غیرانسانی، حمایت  مالی  اختصاص کمک  اروپا در 

راه های امن برای پناهجویان به جای اختصاص پول به کشورهای ثالث.حمایت از وضع  تحریم ها 

و مبارزه علیه هرگونه خشونت، نژادپرستی و راست گرایی افراطی

)PES(]1۰[حزب سوسیالیست های اروپا

      وضع سیاست متوازن تر در خصوص اعطای پناهجویی میان کشورها، تالش برای تحقق 

ایده راه های امن و قانونی مهاجرت، گسترش عملیات جستجو و نجات، تمرکز بر ریشه کنی کار 
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کودکان، قاچاق انسان، فساد و کار در شرایط غیرقابل قبول، حمایت از تصویب یک اساس نامه 

واحد اروپایی برای لحاظ کردن دموکراسی و حقوق بشر در توافقات بین المللی ،حمایت کامل از 

وضع تحریم  علیه دولت ها، افراد ناقض حقوق بشر]۱۱[

    عالوه بر این ها در سطح مقامات خانم اورزوال فن در الین، وزیر دفاع آلمان و از 

نزدیکان آنگال مرکل، صدراعظم این کشور به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اروپا برگزیده شده 

است. اعالم نامزدی او برای این پست نشان می دهد که قرار است سکان هدایت کمیسیون اروپا 

همچنان در دست عضوی از حزب مردم اروپا، متشکل از نمایندگان راست میانۀ پارلمان اروپا 

باقی بماند.

   شارل میشل، نخست وزیر بلژیک نامزد پست ریاست شورای اروپا وکریستین الگارد، 

رئیس کنونی صندوق بین المللی پول برای ریاست بانک مرکزی اروپا نامزد شده است تا جانشین 

ماریو دراگی شود. دیوید ساسولی نماینده سوسیالیست ایتالیا نیز به عنوان رئیس جدید پارلمان 

انتخاب شد.آقای ساسیلی همچنین بر اولویت هایی که پارلمان باید در سال های آینده دنبال کند، 

تأکید کرد. »ما در تحوالت مهمی غوطه ور هستیم: بیکاری جوانان، مهاجرت، تغییرات آب و 

هوایی، انقالب دیجیتال، توازن جهانی جدید، که نیاز به ایده های جدید و شجاعت دارند«.  جوزف 

بورل، وزیر خارجه اسپانیا نیز برای ریاست بر دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا نامزد شد 

انتخابات اخیر پارلمان اروپا نامزد حزب کارگران  تا جانشین فدریکا موگرینی گردد.وی در 

سوسیالیست اسپانیا بود و توانست بیش ترین آرا را برای ورود به پارلمان به دست آورد.]۱۲[

انتقاد  آمریکا  رئیس جمهوری  سیاست های  از  آشکارا  که  است  بورل، کسی  ژوزف    

می کند، و در جریان بحران ونزوئال نیز بسیار تالش کرد تا کشورش را به سمت و سویی هل 
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دهد که تحریم های آمریکا علیه ونزوئال کم اثر شود و از انسجام اتحادیه اروپا حمایت می کند، با 

اینکه اصالتًا کاتالونیایی است، مخالف جدایی کاتاالن ها از اسپانیاست و در یک کالم می توان او 

را یک سیاستمدار چپ گرا نامید.

    از سوی دیگر بورل از حامیان جدی برجام است و بارها از سیاست های دونالد ترامپ 

در خروج یک جانبه از برجام و اعمال سیاست تهدید و فشار علیه ایران انتقاد کرده است.او درباره 

اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی گفته بود: تا آنجا که من می دانم این تصمیم 

ایران در چارچوب برجام است. آمریکا با خروج از برجام اقدام بدی انجام داد و زمینه تصمیم 

اخیر ایران در محدودیت فعالیت برجامی را فراهم کرد. او حفظ برجام بخش مهمی از امنیت اروپا 

میداند.]۱۳[او در مصاحبه ای اعالم کرده ما چشم انداز، منافع و استراتژی خودمان را داریم و با ایران 

همکاری خواهیم کرد.]۱۴[ همچنین، او در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی به خاطر پیشرفت 

سوادآموزی، آموزش زنان و “نقش اساسی” تهران در سوریه ، ایران را تمجید کرد.]۱5[

ــا تــداوم سیاســت خارجــی اتحادیــه  ــر تغییــر ی ــات ب تأثیــر نتایــج انتخاب
اروپــا و فرصت هــا  و چالش هــای ایــران

انتخابات پارلمان اروپا حول محور  بیشتر کمپین ها و خواسته های رأی دهندگان در     

موضوعات داخلی بناشده و موضوعات خارجی اهمیت زیادی نزد رأی دهندگان و احزاب نداشت. 

در این دور از انتخابات مسائل مرتبط با مهاجرت ؛ تغییرات اقلیمی و عدالت اجتماعی ازجمله 

موضوعات مهم مورد نظر رأی دهندگان بودند.]۱6[

   با توجه به اینکه مقامات جدید و احتمالی همچنان از احزاب قدرتمند قبلی در پارلمان 
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هستند به نظر میرسد تغییر زیاد و فاحشی در سیاست خارجی اتحادیه رخ نخواهد داد اما با این 

وجود افزایش قدرت احزابی مثل برگزیت، احزاب سبز و راست های افراطی در روند سیاست 

خارجی اتحادیه ممکن است در روندهای جاری اتحادیه تأثیرگذار باشد. بر این اساس با احتمال 

زیاد توافقاتی مثل برجام ، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت، پناهندگی و… از جمله حوزه هایی خواهد 

بود که ایران و اروپا همچنان بر سر آن ها با یکدیگر همکاری راهبردی خواهند داشت.
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نتیجه

به نظر میرسد با اینکه احزاب راست افراطی و سبز به دالیل مختلفی مثل بحران اقتصادی، 

بحران مهاجرت و پدیده تروریسم یا تغییرات آب و هوایی در برخی کشورها نسبت به گذشته 

آرای بیشتری کسب کردند ،اما در نهایت فاقد نقش تأثیرگذار بر تصمیم گیری های پارلمان اروپا 

باشند و نمی توانند چالش های جدی را در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در اتحادیه اروپا 

ایجاد کنند ولی عرصه تا حدودی برای مقامات جدید سخت خواهد شد. زیرا همچنان  احزاب  

طرفدار اتحادیه اروپا بیش ترین کرسی را در سطح کل اتحادیه  در اختیاردارند و پست های کلیدی 

را در اختیار خواهند داشت. رشد افراطی گری به ضرر ایران است زیرا شعارهای افراط گرایان به 

نفع آمریکا ، مهاجرت و ملی گرایی است که با منافع ملی ایران در مغایرت جدی است اما با توجه 

به این که احزاب طرفدار اتحادیه توانستند کرسی های بیشتری در  مقایسه با رقیب خود کسب 

کنند ،نتیجه انتخابات نشانگر این موضوع خواهد بود که اتحادیه اروپا به همچنان به دنبال تعامل 

با ایران باشد.
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