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مقدمه

متحدان اروپایی آمریکا با نگرانی به ترور سردار سلیمانی واکنش نشان دادند. از یک سو 

با تردید از آن حمایت کردند اما از سوی دیگر خواستار خویشتنداری شدند. مایک پمپئو تصریح 

کرد همپیمانان اروپایی واشنگتن  آنطور که امید می رفت در این مسأله، مفید نبودند]۱[. در حالی 

که وزارت خارجه ایران نیز مواضع کشورهای اروپایی در این ترور را نادرست و هم سو با آمریکا 

خواند و بر بدعهدی آنان در برجام تأکید کرد. اروپایی ها خواهان نقش آفرینی جدی تری در آینده 

نظم بین الملل هستند اما اقدامات یکجانبه ایاالت متحده آن ها را با چالش هایی منتج به بحران هایی 

مانند مهاجرت و تروریسم مواجه می کند.

مواضع اتحادیه اروپا در قبال ترور شهید سلیمانی

ترور سردار قاسم سلیمانی برای اروپا نوعی غافلگیری راهبردی بود. پنداشت کلی این 

بود که آمریکایی ها هرگز چنین عملیاتی را انجام نخواهند داد، زیرا هزینه آن بیش از مزایای 

آن خواهد بود و می تواند به معنای پایان برجام، بروز هرج ومرج سراسری در غرب آسیا و تهدید 

نیروهای اروپایی در این منطقه و مهم تر از همه پایان حضور آمریکا در عراق باشد که به ویژه 

برای پاریس نگران کننده تر است زیرا فرانسه همچنان اولویت باالیی برای مبارزه با داعش قائل 

است]۲[. بر همین اساس برخی از مسئولین اتحادیه اروپا از ایران و آمریکا خواستند که منطقه 

غرب آسیا را با جنگ مواجه نکنند.
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چارلز میشل]۳[ رئیس شورای اروپا ضمن انتقاد از تنش افزایی آمریکا و دعوت طرفین به 

خویشتنداری، از همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، علی رغم کاهش تعهدات برجامی 

قدردانی کرد]۴[.

خواستار  بیانیه ای  صدور  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل]5[  جوزف 

مسئولیت پذیری و توقف چرخه خشونت ها در عراق شد]6[.

اورزوال فن درالین]7[ رئیس کمیسیون اروپا خواستار تأمین منافع ایران و عراق از مسیر 

دیپلماتیک شد]۸[.

بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا انتقام احتمالی ایران را سبب تشدید خشونت ها عنوان 

کرد]۹[.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در واکنشی عجیب از ایران خواست از افزایش تنش 

خودداری کند]۱۰[.

به اصطالح  لیست  در  سلیمانی  سردار  کرد  ادعا  بیانیه ای  در  نیز  آلمان  خارجه  وزارت 

تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشته است و آنچه اتفاق افتاد طبیعی بوده است]۱۱[.

استولتنبرگ]۱۲[ دبیرکل ناتو نیز از ایران خواست از تنش زایی خودداری کند]۱۳[.

برای علل این دوگانگی و تناقض در عملکرد اتحادیه اروپا می توان گفت اروپایی ها در 

عین اینکه خواستار ایفای نقش مستقل در حل بحران های بین المللی می باشند، هم چنان نسبت به 
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تعهدات امنیتی خود به آمریکا و به بیان دیگر، وابستگی به حفظ امنیت اروپای غربی توسط ناتو، 

حساس هستند. گرچه اجتناب دولت ترامپ از رویکرد بین الملل گرایانه، برخی دولت های اروپایی 

را در مسیر فاصله گذاری اندک با سیاست خارجی آمریکا قرار داده، ولی تداوم این مسأله در 

بلندمدت با تردیدهای جدی روبروست. در این بین دولت هایی مانند بریتانیا که نیروهای بیشتری 

در منطقه غرب آسیا دارند، هم سویی بیشتری نسبت به مسأله امنیت منطقه ای و حمل ونقل انرژی 

در خلیج فارس با ایاالت متحده خواهند داشت، به خصوص که پس از برگزیت، رویکرد دورتری 

با اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد کرد.

پیامدهای مواضع اتحادیه اروپا

نوع موضع گیری اتحادیه اروپا در قبال ترور سردار سلیمانی چه تاثیری بر پرونده های 

مشترک این اتحادیه با ایران خواهد داشت؟

الف( برجام

در پی این عملیات تروریستی، ایران نسبت به کاهش تعهدات برجامی اش بر اساس بند 

۳6 برجام، تسریع کرده و چهار روز زودتر از موعد کلیه محدودیت های فعالیت های هسته ای را 

ملغی اعالم کرد. تروئیکای اروپایی در واکنش به این اقدام طی بیانیه ای مشترک خواستار ادامه 

پایبندی کشورمان به برجام و خودداری از خشونت شده اند. در بیانیه مشترک بر اهمیت کاهش 

تنش های اخیر در عراق تأکید و دوباره عزم خود را برای مقابله با گروه تروریستی داعش اعالم 

کرده و خواستار حمایت دولت عراق از ائتالف به اصطالح مبارزه با داعش شدند]۱۴[. آن ها در 

ادامه بیانیه از فعال شدن مکانیسم حل اختالف و ارسال پرونده به کمیسیون مشترک برجام در 
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واکنش به کاهش تعهدات برجامی ایران سخن به میان آوردند و آن را اقدامی در هماهنگی با 

سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا خواندند. فرآیندی که می تواند به فعال شدن مکانیسم ماشه و 

ابالغ به شورای امنیت سازمان ملل بیانجامد. امری که تهدید متقابل ایران به خروج کامل از برجام 

و ان پی تی را در پی داشت]۱5[. موضع وزیر خارجه فرانسه مبنی بر هدف فعال سازی این مکانیسم 

مبنی بر گشایش دیپلماتیک نشان می دهد اقدام اروپایی ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد]۱6[. در این 

راستا جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از سفر به تهران از امکان تمدید 

نامحدود زمان بندی رسیدگی به شکایت اروپا از ایران در کمیسیون مشترک برجام سخن به میان 

آورد تا مانع فعال سازی مکانیسم ماشه شود. هر چند برگزیت و به ویژه با توجه به گروکشی 

توافق تجاری آمریکا و انگلیس توسط ایاالت متحده برای خروج بریتانیا از برجام، این نگرانی در 

دولت های اروپایی به وجود آورده که انگلیس به طور مستقل مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال و 

دستاورد دیپلماتیک اتحادیه اروپا را نابود نماید.

ب( اف ای تی اف

ایاالت متحده اردیبهشت ۱۳۹۸ سپاه پاسداران را در لیست به اصطالح تروریستی وزارت 

خارجه قرار داد و برای توجیه این عملیات تروریستی نیز به قوانین آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر 

برای مقابله با گروه های تروریستی استناد نمود. به همین جهت در شرایطی که طی سال های ۱۳۹5 

تا ۱۳۹۸ اتحادیه اروپا و آمریکا فشارهای گسترده ای بر ایران وارد نمودند تا کنوانسیون مبارزه 

با تامین مالی تروریسم]۱7[ را امضا کند؛ ترور سپهبد سلیمانی سبب شد مجمع تشخیص مصلحت 

نیز ضمن یادآوری پایان مهلت قانونی بررسی لوایح مربوطه، رد کامل آن ها را اعالم نماید. این 

جنایت سبب شده اختالف نظر ایران با دولت های غربی در تعریف تروریسم به ویژه ناظر به گروه 
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ویژه اقدام مالی موسوم اف ای تی اف]۱۸[ به شدت افزایش یابد. دولت آمریکا تروریسم را این گونه 

گروه های  توسط  که  سیاسی  انگیزه های  با  برنامه ریزی شده  پیش  از  می کند:»خشونت  تعریف 

فراملی یا ماموران مخفی، و با هدف تاثیرگذاری بر یک مخاطب خاص علیه اهداف غیرنظامی 

انجام می شود]۱۹[«. با این حال اجماع بین المللی بر تعریف تروریسم وجود ندارد. کنوانسیون های 

سازمان ملل نیز نتوانستند به تعریف جامعی درباره تروریسم دولتی یا غیردولتی برسند. به همین 

جهت، تعریف بسیاری از گروه های مقاومت در این چارچوب فاقد نگرشی اجماعی است. حال 

آن که جمهوری اسالمی، مقاومت در برابر استعمار را جزیی از فرهنگ استقالل خواهی و حق طلبی 

در تاریخ در چارچوب مصالح اسالمی و بشری قلمداد نموده است. تحریم های حقوق بشری اتحادیه 

اروپا و هم سویی فرانسه و بریتانیا با آمریکا در تحریم های شورای امنیت علیه فعالیت های موشکی 

و نظامی و منطقه ای ایران، نقش مهمی در زمینه سازی فشارها علیه نیروی قدس سپاه و ترور سردار 

سلیمانی ایفا کرد. بنابراین فقدان موضع مخالفت جویانه نسبت به این جنایت، امکان همکاری و 

حتی گفتگوی ایران با اروپا در مقابله با تروریسم را مختل می سازد.

مواجهه ایران با مواضع اتحادیه اروپا

ایران در مقابله با مواضع اتحادیه اروپا در قبال ترور سردار سلیمانی، چگونه مواجه می شود؟

در  خللی  هیچ  فلسطین  و  سوریه  لبنان،  عراق،  در  مقاومت  جبهه  از  حمایت  زمینه  در 

سیاست های کلی جمهوری اسالمی به وجود نخواهد آمد و جمهوری اسالمی تسریع در اجرای 

طرح خروج نیروهای آمریکا از عراق را در دستور کار قرار خواهد داد و با وجود میانجیگری 

سران اروپایی، حاضر به عقب نشینی از سیاست اتخاذشده نیست. انتصاب سریع جانشین سردار 
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سلیمانی و حمایت ارکان و نهادهای مختلف نظام و هم چنین رهبران گروه های مقاومت از سردار 

قاآنی در کنار تصویب افزایش بودجه این نهاد از سوی مجلس، اراده ایران بر تداوم فعالیت های 

منطقه ای اش را نشان داد. عالوه بر این، با وجود توصیه های دولتمردان اروپایی به خویشتنداری 

و احتیاط، ایران با حمله به عین االسد، پاسخ قاطعی به این جنایت داد که واکنش منفی رییس 

کمیسیون اروپا را در پی داشت.

در خصوص برجام تعهدات ایران به کنترل ها و نظارت ها پابرجاست؛ عالوه بر این امکان 

بازگشت به تعهدات پیشین در صورت رفع یا تعلیق تحریم ها نیز وجود دارد. بنابراین ایران بر 

مبنای راهبرد جداسازی پرونده های مورد اختالف، نسبت به برجام بر اساس تعهد در برابر تعهد، 

رفتار خواهد کرد. کاهش جدی تر برخی نظارت ها مانند دسترسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای 

بر بازرسی بعضی اماکن، در صورت تداوم بدعهدی اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران از برجام، 

می تواند گام مهم تری در فشار بر دولت های غربی باشد. در عین حال موضع پیتر استانو]۲۰[ 

سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان می دهد، نقش تروئیکای اروپایی در برجام مؤثرتر 

از دیگر دولت هاست و آن ها بدون جلب نظر این سه کشور، توان اثرگذاری بر حفظ برجام را 

دارا نیستند.
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جمع بندی

یکی از تبعات ترور سپهبد سلیمانی محاسبات جدید امنیتی بقیه کشورهای منطقه است. 

کشورهایی که به چتر امنیتی آمریکا امید بسته بودند، ناتوانی یا فقدان اراده آمریکا را در محافظت 

از خودشان در موارد مختلف طی ماه های گذشته مشاهده کردند و از همه مهم تر ناتوانی آمریکا را 

در واکنش به حمله ای که به آن شد را مشاهده کردند. این محاسبات بر سیاست های اتحادیه اروپا 

و آمریکا نیز اثرگذار بوده و با تقویت ایده ایران مبنی بر امنیت منطقه ای توسط دولت های منطقه 

می تواند تداوم حضور دولت های اروپایی در غرب آسیا را با تردید روبرو نماید.

عالوه بر این، تغییر در شمار و آرایش نیروهای اروپایی در غرب آسیا به دیدگاه این 

کشورها در مورد هزینه هایی احتمالی این حضور وابستگی دارد. با توجه  به بحران های اخیر روابط 

ایران  علیه  آمریکا  اقدام  ناخواسته  نگران هزینه های  به شدت  اروپایی  فراآتالنتیکی، دولت های 

برای خود هستند. با توجه به همکاری های نیروهای نظامی اروپایی با نیروی تروریستی سنتکام 

در کشورهای افغانستان، عراق و سوریه، احتمال اینکه برخوردهای آتی میان گروه های مقاومت 

با آمریکایی ها، آسیب هایی را متوجه این نیروها نماید، وجود دارد. به همین دلیل، ایران با تأکید 

بر مبارزه واقعی جمهوری اسالمی با تروریسم و جایگاه شهید سلیمانی در این مبارزه می تواند 

افزایش  بر  تمرکز  با  این جنایت،  قبال  اروپایی در  نادرست دولتمردان  مواضع  ضمن تصحیح 

اختالف آمریکا با اروپا، بر امنیت نیروهای اروپایی در غرب آسیا در صورت فاصله گذاری با 

تروریست های سنتکام تأکید ورزد.
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