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چکیده

خصتو  از وتا     بته در هتاار  وتوم متی دی و     ایتران   ای ثر از موضوع هستته أمتاروپا  اتحادیهو  ایران  روابط
انداز پتیش رو   اوت که در چشم ن در حالیای ها و رکود زیادی بود  اوت. ها، چالش دچار گسست بعد به٢٠٠٣
تجایته و   باشتدد.  میالمللی  ای در واختار نظام بین ن بازیگران دارای جایگا ، هویت و اهمیت ویژ ای  دویهر 

 ای اهمیت ویژ  ایران  میجمهوری او  خارجی ویاوتن دو کدشگر برای ای  روندهای موجود در روابط تحلیل
مورد تجایه و تحلیتل  های جهانی موضوع را  با قطب ایران  پژوهی تعام ت دد آی اگر از مدظرخصو   به .دارد

المللتی   هبتردی دو رترف در صر ته بتین    برای مدافع و اهداف رااروپا  اتحادیهبا  ایران  دد آی روابط ،قرار دهیم
ن دو ایت   جایگا  روابتط  نخست، اوت در مرحله شد دارای پیامدهای زیادی خواهد بود. در مقاله حاضر وعی 

در رتو   اروپتا   اتحادیته هتای   در ویاوتران ای  ای موضوع هسته جایگا توجه ویژ  به  بازیگر در جهان فرارو با
  اوتت  دشوپس وعی  شداوانه قرار گیرد. ویبمورد برروی تبارشداوانه و آ وا  د  بیش از یک دور  زمانی
د. شتو رترف تحلیتل   دو  تتی ثر در روابتط فعلتی و آ  ؤمتغیرهای مت  ،المللی روابط بین نظریبا برروی ادبیات 

رترف  دو و برروی وداریوهای پیش روی روابط اروپا  اتحادیهو  ایران  دد آی برروی نیروهای پیشران در روابط
رو  هر دو بازیگر از دیگتر موضتوصات متورد برروتی در مقالته پتیش       خارجی ویاوتبتدی بر نیازها و اهداف م
 ران اوت.ای  خارجی ویاوتمهم  ین حوز  موضوصای  راهبردهایی درارائه  مدظور به
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جستارگشایی

 1دوتتورکارهای  تترین  مهتم یکی از  (1)اروپا  اتحادیهبا  ایران  موضوع روابط ٢٠14در اواوط وا  

 جتا تعامتل و   ای چتار   ،رو هتای پتیش   در وا  ایران  خارجی ویاوتاوت.  ایران  خارجی ویاوت

انتش و  ی، دفدتاور یکی از دارندگان مهم صدوان  به ٢اروپا  اتحادیهمجموصه امدیتی جاد ارتباط با ای 

مستمر و لاوم  ت ش ،٣گرایی چددجانبه ،ایران  از مدظر ندارد. ایران  بازار صظیم واردات و  ادرات

بعتد   المللتی  بینهای مشترک برای معض ت مشترک در زمانی که هدوز نظم  حل را  دوتیابی به

، میتان  نایت   در کته  (Zarif, 2014هتان امتروز اوتت )   از نیازهتای ج  ،از جدگ ورد نهادیده نشد 

  ی را داراوت.نقش مهماروپا  اتحادیه

"اروپا اتحادیه" دد  کدشیآ مربوط به 5های یچیدگیو پ 4ها اگرچه ابهام
در ویاوت جهانی  (٢)

دد ، یآ انکار اوت که قطع نظر از ن یک واقعیت غیرقابلای  ولی ،مواجه اوت  میهای مه پروشبا 

جاد یک ای  های متفاوت و ویاوت ،ها بخشی فرهدگ هایش در وحدت دلیل موفقیت بهاروپا  اتحادیه

 .(7٣-7٢ :1٣84، پیس) اوت المللی بینچشمگیرترین وازمان  ،هویت اروپایی

انتداز   ران در چشتم ایت  میفعا  و پویای جمهوری او  خارجی ویاوت ،بدابر همین م حظات

کشتور   وتاله  انتداز بیستت   ودد چشمد هماند  میاوداد راهبردی مهبتدی بر خصو  م بهفرارو و 

در جهتت   . در ایتن راوتتا و  دارد المللی بیندر صر ه اروپا  اتحادیهنگاهی صمیق و چددوجهی به 

در نظتام  آنهتا   بایتد وضتعیت و جایگتا     نخستت ن دو بازیگر در مرحلته  ای  دد یآ تحلیل وضعیت

زدا در  موضوع چالشی محتدودیت  ترین مهمد. در مرحله بعدی باید شوکدونی مشخص  الملل بین

تتر قترار گیترد تتا در      مورد برروتی دقیتق   ،اوت ایران  ای ع هستهون دو بازیگر که موضای  روابط

و ن دو بتازیگر  ایت   وتاز در روابتط   نقاط صطف و تحو  ،، تحوالتها دغدغه ترین مهم ،تربعدمرحله 

 ند.شتو برروتی  ن دو ایت   ی غیرپایدار و متغیتر در روابتط  ها مؤلفه ،پایدار ،صدا ر ماهوی همچدین

ن دو کدشتگر بتر   ایت   زدا در روابتط  ی محدودیتها ترین گاار  بدابراین در جهت دوتیابی به صمد 

 جایگتا  موضوصاتی هماندد باید  د،احتما  وقوع دار آنها ی احتمالی که در روابطها مبدای وداریو

در متذاکرات  اروپتا   اتحادیته و  ایتران   یهتا  دغدغته  ،یددهای پتیش رو ادر فراروپا  اتحادیهدر  ایران 

                                                           
1. Agenda 

2. European Union Security Ciomplex 

3. Multilaturalism 

4. Ambiguities 

5. Complicities 
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نقتاط   تترین  مهتم صت و    هبت  ،٢٠15تا  ٢٠٠٣از وا  اروپا  اتحادیهران و ای  تحو  روابط ،ای هسته

 ند.برروی شواروپا  اتحادیهو  ایران  در روابط 6صطف

ی هتتا ران در ویاوتتتایتت  ای موضتتوع هستتتهن اوتتت کتته ایتت  مقالتته ا تتلی پروتتشبدتتابراین 

تتوان   متی پروتش،  ایتن  در پاوخ به پژوهانه چه جایگاهی دارد؟  دد یآ  در تحلیلیاروپایی  اتحادیه

، "وتداریوی تعامتل وتازند    "ن وتداریوها  ایت   صمتد   شتد کته   متصوررا  ای چددگانهوداریوهای 

 اوتت.  "وداریوی ادامه همکاری و رقابت"و  "وداریوی فروپاشی"، "وداریوی مدیریت خارجی"

ایتن   متغیتر وابستته  اروپتا   اتحادیهو  ایران  روابطمتغیر مستقل و  ایران  ای موضوع هستهبدابراین 

   مقاله هستدد.

 7پژوهتی  دتد  یآاروپتا، وتداریوها و    اتحادیهو  ایران  روابط گذار درتأثیرصدا ر ماهوی و متغیر 

 اوتت از دیگر موضوصاتی ی روابط دو کدشگر برای ارتقا هایی تو یه و اروپا اتحادیهو  ایران  روابط

 گرفته اوت.ن راوتا مورد برروی قرار ای  که در

درنظلاماروپلااتحادیلهوایلرانتحلیللجایالاهچارچوبمفهومی:.1

انااریگراییوسازهازمنظرواقعالمللبین

موضتوع متورد ااصتان     نایت   دتد  هستتدد.  یآ المللتی  بیندو بازیگر مهم نظام اروپا  اتحادیهایران و 

(. 1٣91و آبراهامیان،  1٣88خارقانی، ) اوت المللی بینطرح و نهادهای بسیاری از کارشداوان م

را در قالتب دو  اروپتا   اتحادیته  المللتی  بتین ی ا لی در مورد نقش و جایگتا   ها شاید بتوان دیدگا 

هتایی همچتون    رئالیستت نئو، وتو  از یتک د. کربددی  هدوت الملل بینریف کلی از نظریات روابط 

گذاری الزم و صتدم برختوردار از   تأثیررا بازیگری فاقد اروپا  اتحادیه 9جان مرشهایمرو  8والتا کدت

، 1٠کتالن اوتمیت  افرادی همچون  ،در مقابل (٣)کددد. میارزیابی  "قدرت بارگ"ی یک ها ویژگی

را یتک بتازیگر   اروپتا   اتحادیته ، با ارائه تعریتف نتویدی از قتدرت    1٢هلن ژورلسنو  11جان مانرس

و  هتا  وتتدال  بتا توجته بته ا   (. ٣15: 1٣9٠)قتوام و کیتانی،    دتد کد متی  دثر قلمتدا ؤم المللی بین

رشتته تخصصتی روابتط    در  انگتاری  و وتاز   گرایانته  واقتع نظتری  حتوز  مطالعتات   ی هتا  مفروضه

                                                           
6. Turning Point 

7. Futurology 

8. Kenth Walth 

9. John Mershhimer 

10. Kalen Smith 
11. John Manres 
12. Helen Jourlsen 
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 ن دوایت  آیدتد    جایگا ، روند و توان میپژوهانه  دد یآ  شداوی و مبتدی بر مد  و روش 1٣الملل بین

و  ای در نظتام ملتی، مدطقته    رترف دولحتا  متاهوی و همچدتین تعتام ت میتان       بته  کدشگر را

شایان اکر اوت که از مدظر رویکرد از مدظرهای ایل مورد برروی و تحلیل قرار داد.  المللی بین

و  المللتی  بینی قدرت در ویستم ها و پویش ها وازوکارمطالعاتی رئالیسم درک ماهیت، واختار، 

انگتاری نیتا    واز رویکرد . (Zarif, 2014های نهادها دغدغه اواوی اوت ) و محدودیت ها ظرفیت

نقتش  به برروتی و تحلیتل    ،موضوع پژوهش 14تبیین به مدظورن مقاله ای  صدوان مکمل نظری به

اس کتدش وتاختار و   و شتداخت در تحلیتل روابتط بتازیگران براوت      ها ها، هدجارها، آگاهی هویت

 و نقشی که «آگاهی بشری»ن رویکرد نظری، ای  . از مدظرپردازد میاالاهانی  کارگاار و رابطه بین

 .(٣٢6 :1٣85باید مهم تلقی شود )مشیرزاد ،  ،دارد الملل بیندر روابط 

اوت کته   انگاری گرایی و واز  عدو رویکرد واق ازن پژوهش تلفیق ای  بدابراین چارچوب نظری

مراتب قدرت، بر هدجارها و نقش  و ولسله الملل بیندر نظام  کید بر جایگا  هر دو بازیگرأضمن ت

گتذار بتر آن   تأثیرو صوامل غیرمتادی  اروپا  اتحادیهایران و به روابط دهدد   ی معدایی شکلها واز 

 نیا توجه دارد.

المللیبینساختار،موازنهوهنجارهای.1-1

موضتوع انترژی ازجملته     ژیکی و ژئتوفرهدگی و همچدتین  ل ژئوپلیتیکی، ژئواوتترات به دالی ایران 

 گذاری بر رونتدهای هدجاروتازی  تأثیرآفریدی و  حا  موازنهل بازیگران صمد  در واختار جهانی به

مورد ن زمیده ای  در ایران مؤثر نقش  .(Has, 2008 and Fuller, 1979اوت ) المللی بیندر صر ه 

 ،پتردازان ارشتد مکتتب رئالیستم     حتی برخی از نظریه ن حوز  اوت.ای  کارشداوانیید اکثریت أت

آفریدی در  و نظم المللی بینوازی واختار نظام  توازنمرا جهت  ای به و ح هسته ایران  دوتیابی

 ( که البته مورد انتقادات جدی هتم واقتع شتد  اوتت    Waltz, 2012) (4)اند ان پیشدهاد کرد هج

(Kahl and Waltz, 2012).  شتود.   متی نیا در جهان فعلی مهم و اثرگذار تلقی اروپا  اتحادیهنقش

جاد جهانی ای  باید معطوف به ت ش در جهت رای لالمل در واختار بیناروپا  اتحادیهاهمیت  ویژ  به

ی جهتانی و حفتم موازنته    هتا  نظم مبتدی بر هدجارها و ارزش ،15مؤثرگرایی  مبتدی بر چددجانبه

 اهمیتت  ،شد  جهتانی  و نظریات موجود پذیرفته ها مورد تحلیل قرار داد. اکثر شاخص للیالم بین

                                                           
13. International Relations Descipline 

14. Explaine 

15. Effective Multilaturalism 
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و اهمیتت   المللتی  بتین لحتا  اثرگتذاری در وتاختار     آتتی بته   المللتی  بیناروپا را در نظام کدش 

 دد.کد مینقشی قابل توجه ارزیابی  ،هدجاروازی

جهانفرارویهانیازهاوخواستهتأمین.1-2

اروپا  اتحادیهو  المللی بین ماررف در صر ه نظ خارجی بی دارای ویاوت صدوان یک کشور به ایران 

محتور   نمتاد همایستتی ویاوتت قتدرت    و  بای و کتانتی هتا   هتای  مظهر مکالمته وتدت  صدوان  به

 المللتی  بتین  ایشترک تواندد  می( 1٣4 :1٣89الیایی و هدجارگرای پساووتفالیایی )موالیی، فووت

حقتوق   انترژی،  نیازهای فلستفی، اقتصتادی،   تأمیندر های جهانی  اکثریت قطببرای  یاثرگذار

معطتوف بته    ایتران   آفریدتی  نقتش  ویتژ ،  بته باشتدد.  آیدتد    و فداوری بشر صلمیبشری، امدیتی، 

 ،ی اقتصتادی هتا  معطوف به نیازها و خواوتته  صمدتاًاروپا  اتحادیهآفریدی  مشخصات انرژی و نقش

ن دو بازیگر را در صر ته تعتام ت جهتانی    ای ن نیازها نقشای أمین تبشری اوت.  تجاری و حقوق

 فرارو افاایش خواهد داد.

المللیبینامنیتونظمتأمین.1-3

ی اوتراتژیک جهانی و دارابتودن اکثریتت   ها ترین حوز  قرارگرفتن در یکی از صمد  دلیل به ایران 

حفتم   تتأمین بازیگران آتی  ترین مهمیکی از  ،آفریدی وازی و امدیت باتی مربوط به ثها شاخصه

 دلیتل  نیا بته اروپا  اتحادیه ،در نقطه مقابل .(٣54: 1٣87)امیدی، اوت  المللی بین لح و امدیت 

ن نکتته را  ایت   اگتر  (5)اثرگذار باشتد.  المللی بیناند در حفم  لح و امدیت تو میمتغیرهای زیادی 

تا چه حد متضرر  المللی بینثباتی در نظام  بازیگران از بین ای مورد توجه قرار دهیم که هر دوی

 تر خواهد شد.   مشخص آنها جویی برای وازی و ثبات اهمیت ثبات ،خواهدد شد

اروبندیواتحادهایجهانفرندوبازیاردرائتالفاینقش.1-4

ن نکتته را  ایت   ولتی  ،نظم جهانی مشتخص نیستت  آیدد   در ارتباط با المللی بیناگرچه روندهای 

 متؤثر نقشی و اتحادهای جهانی در تعیین ماهیت و نظم آتی  ها توان فراموش کرد که ائت ف مین

ن کدشتگران در  ایت   از کارشداوتان معتقدنتد قرارگترفتن هتر کتدام از      یرخواهدد داشتت. بستیا  

ن ایت   بتر  د داشتت. دت خواهآیدتد    المللی بینتی را بر واختار و نظم اتأثیر ،ی آتی جهانیها ائت ف

 «لقتی کترد  توان صاملی مهتم در برقتراری تتوازن ویاوتی جهتانی ت      میرا اروپایی  اتحادیه» ،مبدا

در دد  ایران  خارجی الگوی رفتاری راهبردی ویاوت ،در مقابل .(1٣7 :1٣75)رحمانی و تائب، 

له گرایی در حوز  تعاملی با توجه به مقو وازی و همکاری وازی، متعاد  دوتیابی به هدف موازنه

 اوت. خارجی ویاوتررفی در  بی



 ای ایران اتحادیه اروپا و مدیریت موضوع هسته  58

 

جهانفرارو17محورلهئمسوهویتی16کارتنظیمدستور.1-5

 .(Smith, 2006خواهدتد بتود )  محتور   لهئهویتی و مست ثر از موضوصات أمت آیدد  جهان دوتورکار

در تدظتیم  آیدد   ن دو بازیگر در اتحادها و وضعیت نظمای  وداریوهای متفاوت در نوع قرارگرفتن

د کتر بدتابر نیازهتای هتویتی وتعی خواهتد      اروپتا   اتحادیته  خواهتد بتود.   متؤثر دوتورکار جهانی 

در را داری  ی لیبرالیستم و وترمایه  هتا  مؤلفته هویتی خا  ختود مبتدتی بتر    -ی ارزشیها دغدغه

ن راوتتا  ایت   هتم در  ایران   میدولت جمهوری او  خارجی ویاوت»دوتورکار جهانی قرار دهد و 

 .(1٠5 :1٣9٢)روحانی،  «هویتی اوت ن ابعادای  زمان به تمامی توجه هم متضمن

طرفدوروابطبرمؤثرمتغیرهای.2

ی ها که دو دوته از شاخص دهد نشان میوا  گذشته  ٣5در اروپا  اتحادیهو  ایران  وی روابطبرر

یی هتا  ماهوی شتاخص های  اند. شاخص بود  مؤثرن دو کدشگر ای  ماهوی و متغیر در تدظیم روابط

انتد و   واوی، بدیادی و تغییرناپذیر داشتهانقشی اروپا  اتحادیهو  ایران  هستدد که در تدظیم روابط

انتد و یتا    یی هستدد کته در گتذر زمتان دچتار تحتوالتی شتد       ها شاخصی متغیر نیا ها شاخص

 هتا  ن شتاخص ایت   اوتت. دچار تغییراتی بتود   اروپا  اتحادیهو  ایران  اثرگذاری آنها در تدظیم روابط

 هستدد. زیر نگار شرح  به
دربسترجدیداروپااتحادیههایمؤثردرروابطایرانوشاخص-(1ناارهشماره)
 هایمتغیرشاخص هایماهویشاخص

هتتا، هدجارهتتا و   بتته ارزشاروپتتا  اتحادیتته تعهتتد
 الملل واختارهای مهم بین

و ای  تحتتوالت مختلتتف در وتتاختار و نظتتم مدطقتته   
 المللی بین

شدن قدرت و ارتبارات بتا   ای شدن و شبکه جهانی
 متحد ملل وازمانمرکایت شورای امدیت 

 ای های مدطقه پویش و دیدامیسم ترتیبات و ائت ف

ختتارجی  ا تتل اوتتتمرار و تغییتتر در ویاوتتت   
 ررفانه ایران بی

 تحو  در حضور ناتو در مدطقه خاورمیانه

آیدتتد  و تخا تتم و هتتای همکتتاری  تحتتو  در حتتوز  و ایراناروپا  اتحادیه ،های بارگ رابطه بین قدرت
ای در خاورمیانتته و  هتتای مدطقتته ترتیبتتات و ائتتت ف

 اروپا   اتحادیه

ها و تحوالت اقتصادی و انترژی در وتطح نظتام     بحران دو بازیگر راهبردیمدافع تقاب ت و  نیازها،
 الملل بین

اروپا  اتحادیهدر ای  پویش بازیگران مطرح مدطقهآیدد   آیدد   لح اصراب و اورائیل
 و خاورمیانه  

ماهیتتت و آیدتتد  هویتتت، همگرایتتی، اهتتداف و   
 اروپا   اتحادیهگسترش 

ای و  مدطقته  هتای  قتدرت ایتران وکدسترت    آیدد  بازی
 بارگ

                                                           
16. Agenda Setting 
17. Problem Solving 
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تجتتاری، اقتصتتادی، انتترژی و متتالی دو   نیازهتتای
 بازیگر

نظتام  ها و تحوالت اقتصادی و انترژی در وتطح    بحران
 الملل بین

 کشورهای مختلف اروپایی روابط مستقل ایران با آمریکا آیدد  کدشگری و رقابت راهبردی ایران و

و کشورهای اروپایی به مدتافع ملتی و    تعهد ایران
 های امدیتی خود  دغدغه

هتای غیردولتتی     ها، نهادها و گترو  ایفای نقش وازمان
 ررفدو در روابط 

از روابتط   های متفاوتی  حکایت از دور ،دو کدشگر در چدد دهه گذشتهن ای  مروری بر روابط

و  ایتران   نوصی در تدظیم روابط به های ماهوی و متغیر باال شاخصهر کدام از  .داردبین دو ررف 

، دور  18، دور  متذاکرات انتقتادی  ایتران   جدگ تحمیلی صراق صلیه دور در از جمله اروپا  اتحادیه

 .(Dadandish, 2012) وتا بود  مؤثر ٢٠ای و دور  مذاکرات هسته 19مذاکرات وازند 

و  ایتران    ی مربتوط بته تحتوالت روابتط    هتا  دور  تترین  مهتم یکتی از  ای  دور  مذاکرات هسته

 و ایتران   در تدظتیم روابتط   بتاال ی هتا  آفریدتی شتاخص   اوت. نظر به مداخله و نقتش  اروپا اتحادیه

 ایتران   روابطآیدد   در تدظیم ای و اهمیت موضوع هسته ای هسته با توجه به موضوعاروپا  اتحادیه

 شود. می مهم تلقی ایران  ای برروی ویر تحوالت موضوع هسته ،اروپا اتحادیهو 

یتحولآنهاودورهایرانایمذاکراتهسته.3

و  هتا  در راوتتای دغدغته   ایتران   ای هستته  موضتوع  در متدیریت اروپا  اتحادیهفای نقش ای  مراحل

اشتاصه   صدمکدتر  و  المللی بینبه حفم رژیم اروپا  اتحادیهکارهای امدیتی جدید و نگا  خا  هرا

 ر قابل تحلیل اوت:زیمرحله  پدج ورت کلی در  های کشتار جمعی به و ح

نوامبر  15قبل از  که صمدتاً :ایران  ای هسته موضوعبه اروپا  اتحادیه میمرحله قبل از ورود رو

 متدتی  درون-ن زمان که مرحلته پیشتیدی  ای  نامه پاریس جریان داشت. در و انعقاد موافقت ٢٠٠4

گانته اروپتایی )فرانسته، انگلستتان و      ن بحران بود، کشتورهای وته  ای  دراروپا  اتحادیهفای نقش ای 

ند. شتد رد متذاکر   وا ایتران   بتا  در دوتورکار جهتانی  ای شدن موضوع هسته بعد از مطرح آلمان(

بود  ای ی هستهها ، توقف فعالیتایران  ن مرحله ازای  گانه اروپایی در های کشورهای وه درخواوت

ن دور  تعامتل و مداخلته   ایت   در ،انجامیتد. از وتوی دیگتر    آن متدت  که درنهایت به تعلیق کوتا 

، پرشتورترین تت ش   رانای  ای پروند  هسته گذاری برتأثیربرای اروپا  اتحادیهدیپلماتیک مستقیم 

 1٢هتای کشتتار جمعتی )مصتوب      برای آزمایش راهبرد مبارز  بتا گستترش وت ح   اروپا  اتحادیه

در بحتران  اروپتا   اتحادیته بتار از وتوی    نخستتین کردن آن برای  بود که اجرایی (6)(٢٠٠٣دوامبر 

                                                           
18. Critical Dialuges 

19. Constructive Dialoges 

20. Nuclear Dialuges 
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امورخارجه اروپا بر مبدای وه وزیر  ،ن زمانای  در .(Kile, 2005: 122) (7)شدآغاز  ایران  ای هسته

 و وتفر کردنتد   ایتران   بته اروپتا   اتحادیهصدوان نمایددگان  های کشورهای خودشان و نه به دیدگا 

پذیرفت کته تعلیتق    ایران  ،٢1یا بیانیه تهران (٢٠٠٣اکتبر  ٢1درپی توافقدامه وعدآباد ) ورانجام

حقوقی و قتانونی باشتد. در آن فضتای    صدوان یک الاام  وازی و نه به داورلبانه، برای اصتماد  رفاً

زنتی در ارتبتاط بتا حقتوق      مدظور چانه مذاکرات نه به آغازاز  ایران  پیچید  و مبهم امدیتی، هدف

 بود. ایران  انگیا  جلوگیری از همگرایی جامعه جهانی تووط آمریکا صلیه ا، بلکه بایران  اواوی

ن مرحلتته کتته ایتت  در :ایتتران  یا هستتته موضتتوعبتته اروپتتا  اتحادیتتهمرحلتته ورود پرتحتترک 

متدی حضتور   فای نقش کرد، مرحله درونای ایران  ای هسته ث ورت ویژ  در بح بهاروپایی  اتحادیه

 ٢٣بروکستل )  نهایتت، موافقتدامته  ربود کته حا تل آن د   ایران  ای هسته موضوعدر اروپا  اتحادیه

و  ایتران   وتانتریفیوژها از وتوی  تعلیق واخت قطعات و مونتتاژ  نیا آن  محتوایو  (٢٠٠4فوریه 

 ایتران   شدن پروند  به شرایط صادی و بسته میانرژی ات المللی بین و آژانس ایران  بازگشت روابط

اتحادیته  ن مرحلته،  ایت   بتود. در  (٢٠٠4نتوامبر   15و موافقتدامه پاریس ) ٢٠٠4در اج س ژوئن 

؛ نتاتو و کشتورهای صضتو    ،5+1 ،آمریکتا  ،(1٠)کشور  تدعتی  هشتگرو  پشتوانه ویاوی اروپا از 

که دربردارند  توجیهات قوی و مدظم  ایران  کردن راهبرد خود در مورد برای اجراییاروپا  اتحادیه

ی مشتارکتی و  ها حل در ارتباط با کشورهای ثالث، را اروپا  اتحادیهتلفیق امکانات اقتصادی  را از 

در آخترین   ای هتای هستته   علیق فعالیتت شدن ت ولی درنهایت شکسته ؛ برخوردار بود.اچددجانبه 

 ای شکست کشانید و درنهایت پروند  هسته ن رویکرد را بهای  ،ایران  در هشتمروزهای صمر دولت 

شتد  ارجتاع   ملتل  وتازمان بته شتورای امدیتت     (٢٠٠6)در فوریته  اروپتا   اتحادیهبا همراهی  ایران 

 .(1٣87، اندام خوش)

نقتش   :آمریکتا  هتای  ویاوتت  روی از دنبالته و اروپتا   اتحادیته  ای نقتش حاشتیه  فای ای  مرحله

یابتد.   متی در تعامل با آمریکا معدی ، ایران ای  بحران هسته وضوعدر م ن مرحلهای  دراروپا  اتحادیه

در چتارچوب   ایتران   ای هستته  وضتوع مه با هن مرحله در مواجای  الگوی رفتاری اروپا و آمریکا در

هتای   پیرامتون فعالیتت  مرحلته   نایت   ی اوتت. در در رفتار اوتراتژیک قابتل ارزیتاب   ٢٢تکمیلی هم

ن ایت   .شتت وجتود دا متحتد    ایتاالت  واروپا  اتحادیه، همگرایی غیرقابل انکاری میان ایران  ای هسته

موضتع مخالفتت بتا چرخته کامتل       )برجتام( پیرامتون   ای تا پیش از توافق جامع هستههمگرایی 

 ین نقطه مشترک، اخت فتات ای  وجودبا .شد  بودیک نقطه اشتراک تبدیل   هب ،ایران  در ٢٣ووخت
                                                           
21. Tehran Declaration 

22. Complementarity 

23. Nuclear Fuel Cycle 
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آمیتا و نیتا دورنمتای     بترداری از انترژی  تلح    نیا پیرامون نحو  تعامتل بتا تهتران، نحتو  بهتر      

شتاهد ارائته    راوتتا ن ایت  در ختورد.  متی چشتم   به ایران  با راهبردیو حتی  ای های هسته همکاری

اروپتا   اتحادیه ٢٠٠5رح اوت هستیم. ر ایران  به و شرکاءاروپا  اتحادیههای مشترکی از ررف  ررح

واقتع   ایتران   ها بود که البتته متورد قبتو     ن ررحای ازجمله اروپا اتحادیه ٢٠٠6ژوئن  یکم و ررح

 ملتل  وتازمان شورای امدیت به  ایران  ای بود که پروند  هسته (٢٠٠6)در فوریه همین وا  نشد. 

 ارجاع شد.

ن ایت ، ایتران   ای در پروند  هستته اروپا  اتحادیهشدن رویکرد  ل توجه در زمیده اجرایینکته قاب

تعبیتر   «فراموشتی شترق  »را بته  اروپتا   اتحادیته زنتی بتا    اوت که برخ ف گمان کسانی که چانه

زنی بتا   گرفت. چانه میهای قدرت را دربر  در دو وا  نخست، تمام بلوک ایران  کددد، مذاکرات می

تعهتد )هرچدتد کته دارای کارکردهتا و نتتایج       صدم جدبشزنی با  موازات چانه به دقیقاً بلوک اروپا

وتوی   زنی با بلوک هتم  شد و مذاکر  با چین و روویه نیا در کدار چانه میمختلفی بود( پیگیری 

مرکتا   الملتل  بتین ای روابتط  هت  معاونت پتژوهش ) آمریکا )ژاپن، کانادا، اوترالیا و...( تداوم داشت

 ایتران   ای هسته موضوع های بعدی مدیریت امری که در وا  ؛(19 :1٣85اوتراتژیک،  تحقیقات

 شد.ی دنبا  ایران  دار و مریا از ووی مقامات کج

بعد از فوریه  ایران  ای در ارتباط با موضوع هستهاروپا  اتحادیهفای نقش ای  ازچهارمین مرحله 

 ملتل  وتازمان و شورای امدیت متحد   ایاالت  با وو هماروپا  اتحادیهتا مذاکرات ژنو اوت که  ٢٠٠6

در قالب نظام تدبیه و پاداش در نیل به اهتداف ختود در زمیدته     ایران  یی را صلیهها تحریم ،متحد

ی هتا  ر بته تحتریم  تتدریج مصتوبات مدجت    بته  ،ن دور ای  در کدد. میاصما   ایران  ای موضوع هسته

ی هتا  تحتریم  ،ترین آنهتا  مهمآید که از  رحله اجرا درمیم به ٢٠٠7از وا   ایران  صلیهاروپا  اتحادیه

در  ٢٠11از وتا    (11)«بهتار صربتی  »شتاهد وقتوع    ،ن دور ای . دراوتاروپا  اتحادیه ٢٠1٠ وئیهژ

 جایا   تلح نوبتل  اصطای  ،تحوالت ووریههستیم. اروپا  اتحادیههای امدیتی پیرامونی  اموطح نظ

از وتا    ایتران   صلیته اروپتا   اتحادیته ی هتا  شدن تحریم اجرایی ،(1٢) ٢٠1٢در وا  اروپا  اتحادیه به

   (1٣)باشدد. مین دور  ای  ازجمله دیگر تحوالت ٢٠1٢

اوتت.   ٢٠1٣ه بعد از مذاکرات ژنتو در وتا    یدن اتحاای فای نقشای  مربوط به ،پدجمین دور 

نیتا در وته وضتعیت     ٢4ژنو ٢٠1٣بعد از توافق  ایران  ای در موضوع هستهاروپا  اتحادیهمشارکت 

در ان اوکتراین  ن دور  شاهد وقوع بحرای  . دراوتمدت و بلددمدت قابل برروی  مدت، میان کوتا 

 ،ن مرحلته ای  در .هستیمن بحران ایبه اروپا  اتحادیه ( و واکدش٢٠14وا  ) الملل بینوطح نظام 
                                                           
24. Joint Plan of Action (JPA) 
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و اروپتا   اتحادیته  ،المللتی  بتین و  ای گرفته در وه وطح داخلی، مدطقته  با توجه به تحوالت  ورت

 افتدریک و جانشین ایشان اروپا  اتحادیهخارجی  ویاوت نمایدد  صالی صدوان بهخانم اشتون   ویژ به

ن ایت   آمیتا  وفصتل مستالمت   در حتل را  مؤثری نقش ،تر وعی دارد تا با مشارکت وازند  موگریدی

 بته بعتد   ٢٠1٣از وتا   در ژنو و وین  5+1و  اصضای گربا  ایران  د. ادامه مذاکراتکد ایفاء مسئله

ن زمیده اوت که ای دراروپا  اتحادیههای  ازجمله ت ش ای در جهت دوتیابی به توافق جامع هسته

برنامته  )بته برجتام    5+1و گرو   ایران   میهای جمهوری او  گسترد  دیپلماتبا ت ش  ورانجام

ن ای  دراروپا  اتحادیهنقش  .مدجر شد (٢٠15)ژوئیه 1٣94تیرما  وا   در ٢5(جامع اقدام مشترک

)آلمتان، فرانسته و    5+1دور از مذاکرات با توجه به حضور پررنگ وته کشتور اروپتایی در گترو      

( و انجام مذاکرات در خاک اروپا و شتهرهای گونتاگون قتار  وتبا از ژنتو و      EU3بریتانیا در قالب

 گذار بود  اوت.تأثیربسیار جدی و  بی به برجامو دوتیالوزان گرفته تا رم، بروکسل و وین 

اروپااتحادیهوایرانروابطآیندهدرمؤثر٢6نیروهایپیشران.4

یل کدونی و فرارو و تحل الملل بیندر نظام  ایران  واروپا  اتحادیهی مربوط به جایگا  ها بر بررویبدا

درمجمتوع متواردی را    ،ر در جهان فترارو گن دو کدشای  خارجی ویاوتی ها گیری اهداف و جهت

مورد م حظته و توجته قترار    توان  میدو ررف روابط آیدد   صدوان نیروهای پیشران در تدظیم به

دربردارند  متواردی هماندتد جمعیتت مستلمانان      ،ن نیروهای پیشرانای  ترین برخی از صمد داد. 

رترف بتا   دو طه ررف با یکدیگر، رابدو اروپا، موضوع انرژی، موضوع مهاجرت، موضوع همسایگی 

، نقتش   اروپتا  اتحادیه ٢7گیری ر ویستم تصمیمبهای بارگ  له تسلط قدرتئهای بارگ، مس قدرت

خواهانتته و  هویتتت دموکراوتتی موضتتوع تعتتام ت تجتتاری و بازرگتتانی، و شتتورای امدیتتت، ونتتات

دو ررف، موضوع  لح خاورمیانه و رابطه با آمریکا هستدد. نظر به اهمیت برختی از   یبشر حقوق

و  ایتران   روابتط آیدتد    تدظیماثرگذاری بر تر نقش آنها در   ورت مشخص شود به میموارد وعی 

 مورد تحلیل قرار گیرد.اروپا  اتحادیه

درآنایرانواروپااتحادیهوجایااهالمللیبینساختاروهنجارهای.4-1

در جایگاهی مداوب در  ندارند. قرارگرفت توجهی ویژ  المللی بینبه واختار اروپا  اتحادیهو  ایران 

ن دو بتازیگر بته   ایت  ن بازیگران اوتت. وجته مشتترک نگتا     ای هدف هر دوی ،المللی بینواختار 

                                                           

25. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)  

26. Driving Forces 

27. Desition making process 
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ضتمن احتترام   گرا اوت که  گرا و مشارکت گیری یک واختار چددجانبه شکل ،المللی بینواختار 

 شود.    تأمینمدافع بازیگران نیا در آن  ،المللی بینبه هدجارهای 

هایثالثیامنیتیطرفهابهموضوععدماشاعهودغدغهاروپاییاتحادیهنااه.4-2

اوت. اگرچه خیلی اروپا  اتحادیهدغدغه امدیتی فعلی  ترین مهم ایران، ای  هسته مسئلهوفصل  حل

"مفاهمه"از نویسددگان موضوع 
 و ایتران   گیتری روابتط پایتدار میتان     را کلیدواژ  صتدم شتکل   ٢8

 یت اتکتا وابر دالیل متعددی هماندد ویی بداول ،(1٣88)خارقانی، کددد  میقلمداد اروپا  اتحادیه

تتوان   ، متی اروپا  اتحادیهتووط رژیم فعلی مدع اشاصه جانبه از  همهحفاظت و  ٢9به قدرت هژمون

 ٣1یا واگرایتی  ٣٠هم یکی از موتورهای محرکه همگرایی آیدد  در ایران  ای موضوع هستهگفت که 

در  "وتازی  بحتران " ،هتم  ایتران   از مدظتر  ،در نقطه مقابلخواهد بود. اروپا  اتحادیهو  ایران  روابط

 .(Zarif, 2014پذیر اوت ) گشتبدابراین بازو  تصدعی ،واختگی ایران  ای ارتباط با موضوع هسته

وموضوعانرژیبهخاورمیانهایرانواروپااتحادیهآیندهنااه.4-3

خصو  باید از مدظر گستترش اتحادیته بته شترق، ویاوتت       بهرا به خاورمیانه اروپا  اتحادیهنگا  

اتحادیه برای مدیترانه مورد وتدجش و تحلیتل قترار داد. بته هتر حتا        برنامه  همسایگی نوین و

د و هتدفش از  کدت  متی ی فوری امدیتی خویش قلمداد ها خاورمیانه را یکی از محیط ،اروپا اتحادیه

با توجه بته   خاورمیانه آیدد  ترتیبات امدیتی و راهبردی در مؤثرفای نقش ای  ن مدطقهای  تعامل با

و نقتش   اوتاز بازیگران ا لی و کلیدی خاورمیانه  ایران  اوت.و امدیتی خود  (14)نیازهای انرژی

ن ایت   ت راهبتردی قابتل تتوجهی اوتت.    ان مدطقه مهتم و دارای اثتر  ای  و اثرگذاریش در تحوالت

 متی )ابراهی «اند المصالحه خود قرار داد  را وجه ایران  بارها ها اروپایی ،از نظر تاریخی»موضوع که 

  خواهد داشت. نقشی اثرگذاراروپا  اتحادیهو  ایران  روابطآیدد   ( در7٠٣: 1٣91و دیگران،  

ییاروپااتحادیهوایرانسوابقروابط.4-4

و  ایتران   روابطآیدد   در حتماً ٣4ها برداشت ءناشی از وو ٣٣و تصاویر اهدی ٣٢های تاریخی برداشت

هتا، هدجارهتا،    دارای مدتافع، هویتت  اروپتا   اتحادیته و  ایران  .نقش خواهدد کردفای ای اروپا  اتحادیه

 رور که در گذشته روابتط  ها همان ن شاخصای  اهداف و راهبردهای گوناگونی هستدد. ها، فرهدگ
                                                           
28. Understanding 

29. Bandwagoning 

30. Integration 

31. Divergence 

32. Histirical Perceptions 

33. Subjective Images 

34. MisPerceptions 
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تتوجهی   ن دو بازیگر جایگتا  مهتم و قابتل   ای  روابط نیا در آیدد  در، اند ن دو کشور اثرگذار بود ای 

 خواهدد داشت. 

هایبزرگقدرتگرنقشمتغیرمداخله.4-5

ن دو مهتم  ایت   ن دو بازیگر با توجه به ماهیتت و اهتداف  ای  روابطآیدد   های بارگ در نقش قدرت

درنظر داشت که اخت فات اروپا با آمریکتا   و ن زمیده نقش آمریکا را جدی گرفتای  درباید اوت. 

بته نادیتد    اروپتا   اتحادیته و جایگتا  اروپتا و صتدم تمایتل     بلکه معطوف بته مدتافع    ،ماهوی نبود 

نقتش رووتیه هتم بتا      ،ن زمیدهای  در .(19٠ :1٣8٢نیا،  جاوید) اوتآیدد   شدن در نظم انگاشته

بایتد   ،اوتت اروپتا   اتحادیهمسائل اواوی روویه تدظیم روابط با  ترین مهمکه یکی از  نای توجه به

 جدی گرفته شود.  

اروپااتحادیه٣5مشترکخارجیوامنیتیآیندهسیاست.٦-4

امدیتی و  ،خارجی صدم هماهدگی در زمیده ویاوت ، اروپا اتحادیهمعض ت فعلی  ترین مهمیکی از 

ی تعتاملی و  هتا  ری از گایدهاین یک واقعیت مهم اوت که بسای ، دفاصی مشترک اوت. به هرحا

ختارجی   ویاوتیا صدم هماهدگی در زمیده و همگونی  وری وابسته به بهر اروپا  اتحادیه  میتخا 

 و امدیتی مشترک اوت.

اروپااتحادیهوایرانظریاتجامعهدانشورانونخباانن.٧-4

 اوتت، پتذیر  تأثیرنوصی از صامل انستانی   خارجی هر کدشگری به های ویاوترویکرد که از آنجایی

 ها و نهادهای مدنی نیتا در تدظتیم روابتط    دانشوران، نخبگان ویاوی و فکری، شخصیت هجامع

در هتر دو رترف معادلته     هتای مرجتع   ن گترو  ایت   دو بازیگر نقش اواوی خواهتد داشتت.  آیدد  

 .  شوندررفین تصمیم  ٣7، تدظیم و اتخاا٣6دهی ، شکلها شتغییراتی در نگر موجدتواندد  می

اروپااتحادیهگسترشآینده.٨-4

ن ایت  را بر روابطنقش مهم و غیرقابل انکاری اروپا  اتحادیه 4٠و بخشی ٣9، افقی٣8گسترش صمودی

گونته گستترش     هتر  ،نظر اروپتایی  از نقطهدرپی خواهد داشت.  یی( اروپا اتحادیه)ایران و دو بازیگر

ی هتا  وتاز در رونتد اهتداف و آرمتان     ی واگرایتی و شتکاف  ها مؤلفههمگرایی یا وقوع و اثرگذاری 

                                                           
35. Commen Foreign and Security Policy (CFSP) 

36. Shaping 

37. Adopting 

38. VerticalEnlargment 

39. Horizontal Enlargement 

40. Sectoral Enlargement 
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ن ایت   رد و حتمتاً دااروپتا   اتحادیته خارجی و امدیتتی مشتترک    اثری مهم بر روند ویاوت ،اتحادیه

 موضوع بر روابط با کشورهای ثالث اثرگذار خواهد بود. 

روابطآیندههادروشخصیتبوروکراسینقش.٩-4

یکی از ارکان مهتم هستتدد. در   اروپایی  اتحادیهو  ایران  روابطآیدد   ها در و شخصیت بوروکراوی

 و گیتری  تصتمیم  فرایدتد توان به مواردی هماندتد   میبوروکراوی  و آفریدی واختارها زمیده نقش

و رجی ختا  دهی بته ویاوتت   ها و راهبردها، جهت ر تدظیم ویاوتوازی، اهمیت نهادها د تصمیم

وان به مواردی ت می ها هم خصیتشدر بحث  یتی همگون مشترک و بوروکراتیک اشار  داشت.دام

 .کردمیاان انطباق به وضعیت همکاری اشار   و ها برنامه ،راهبردهاتغییر ، ها گیری هماندد جهت

درتنظیمروابطماهیتوعملکرددیپلماسی.4-1٠

 المللتی  بتین تدظیم روابط بازیگران  براییادگارهای قرن بیستم  ترین مهماباار دیپلماوی یکی از 

اوتتفاد   ود ر مینظر  ست. بههانگاری نیا  ن اباار مورد توجه رویکردهای رئالیسم و واز ای  اوت.

خواهتد کترد. اهمیتت     ءفتا ای  ن دو کدشتگر ای روابط آیدد  نقش کلیدی را در تدظیم ،ن اباارای  از

متورد توجته جتدی    ن حوز  ای  درباید نها را آو دوتورکار اروپا  اتحادیهو  ایران  دوتگا  دیپلماوی

 قرار داد.

41سناریویتعاملسازنده.5

 ن اتحادیه بتر وتر  ای  یها تا پیش از اصما  تحریم ایران  ترین شریک تجاری بارگاروپایی  اتحادیه

 . یونتان، اوتپانیا و  کرد می  ادربشکه نفت به اروپا هاار  6٠٠روزانه  ایران  و بود ای هسته موضوع

 ووم واردات یک کردند. می وارد ایران  خود را ازنیاز  مورددر د نفت  1٠ترتیب بیش از  تالیا بهای

 ٢٠1٠وا  از داد.  میونقل تشکیل  آالت و ووایل حمل را محصوالت اروپایی شامل ماشین ایران 

یتی، چتین توانستت     اروپتا  اتحادیته ی ها و تحریم المللی بینی ها بعد و با آشکارشدن آثار تحریم به

در اروپا  اتحادیهو  ایران  مداوباتآیدد   ،ترتیب نای بگیرد. به ایران  جای شرکای اروپایی را در بازار

روی مداوبات تجتاری دو رترف    ی پیشها انداز تا انداز  زیادی به چشم ورت رفع موانع موجود 

 بستگی خواهد داشت.

  

                                                           
41. Constructive Engagment 
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سناریویتعاملسازنده-(2ناارهشماره)
یمتغیرهازیرمجموعهمتغیرکالن

 محدودوازی -حمله نظامی -تحریم متحد ملل وازمانشورای امدیت 
یل نفت ش –گاز  -نفت -پتروشیمی -آب -برق موضوع انرژی

 کشتیرانی -بیمه  -فداوری نفت و گاز -
موضتتوع  تتلح خاورمیانتته و مدازصتته اصتتراب و    

 اورائیل
 گرایی موضوع افراط -های آزادیبخش حرکت

احترام  -زادآانتخابات  -حقوق بشر-دموکراوی و حقوق بشری خواهی هویت مبتی بر دموکراوی
 حمایت از حقوق زنان -به حاکمیت قانون

نقتش آمریکتا در    -ابتا آمریکت   رترف دو وابط ر های بارگ رابطه با قدرت
 ایران  زدایی از امدیت اروپا و امدیت تأمین

 (TCA) و بازرگانی معاهد  مودت اقتصادی و بازرگانی  تعام ت و نیازهای تجاری،

ی درجه دوم به دالیتل امدیتت   دلیل مراودات گسترد  اقتصادی و در نخست بهیی  اروپا اتحادیه

ی هتا  به اصمتا  فشتار  نسبت ، از ابتدا ایران  ن اتحادیه بهای  هایناشی از نادیکی جغرافیایی کشور

بته شتورای امدیتت     ایتران   ارجتاع پرونتد    با ٢٠٠6میلی نشان داد. از وا   بی ایران  اقتصادی بر

 ایتران   میقراردادن افرادی که با برنامه اتهدف به تدها اروپایی  اتحادیه، ٢٠1٠تا وا   ملل وازمان

 رفتتاری هماندتد  ن اتحادیته نیتا   ایت   بعتد،  بته  ٢٠1٠بستدد  کترد. امتا از وتا       ،در ارتباط بودند

نیتا فراتتر    ملتل  وازمانی ها که از تحریم ایران  صلیهی جدید ها را در تدظیم تحریممتحد   ایاالت 

 ن اقدامینخستو در  ٢٠1٠ ئیهژومشخص از   ورت و به ٢٠٠7از وا  پیش گرفت.  ، دررفت می

رتور   بته که را یی ها فعالیتو یی را وضع کرد ها تحریماروپایی  اتحادیهدوت،  نای  از مهم و اثرگذار

ی هتا  مترور تحتریم   گرفتت و بته   متی نیتا دربر  ،در ارتبتاط نبتود   ایتران    متی مستقیم بتا برنامته ات  

 روید. متحد   ایاالت  یها به حد تحریماروپایی  اتحادیه

را افتاایش داد، اقتداماتی را بترای     ایتران   صلیته  ها ، بروکسل تحریم٢٠1٢بین ژانویه و اکتبر 

را بتا محتدودکردن    ایتران   اتخاا کترد و ظرفیتت متالی    ایران  دادن نظام مالی و انرژی هدف قرار

ی هتا  یتی، تحتریم   وپتا ار اتحادیته ی ناشی از بخش انرژی پایین آورد. شورای امورخارجی ها مدآدر

 ی بانتک مرکتای  هتا  دارایتی  ،اصما  کرد  میت پتروشیعو  د ایران  از شدیدی را بر واردات نفت

ی اروپایی را از ارائه بیمه بترای انتقتا  نفتت و    ها شرکت ،مسدود کرداروپایی  اتحادیهرا در  ایران 

ی را با شبکه جهانی ارتبارات ایران  یها ارتباط بانک ورانجاممدع کرد و  ایران  از  میمواد پتروشی

   .(Bassiri Tabrizi, 2014) یفت( قطع کردئبین بانکی )وو

متراودات تجتاری و اقتصتادی     ،از ووی اتحادیته ی گسترد  ها ترتیب و با اصما  تحریم نای به

و دو رترف وتعی کردنتد    روتید   ترین حتد کمبه  ٢٠14در اواوط وا   ایران  بااروپایی  اتحادیه

ی ثالتث پتر   هتا  جادشد  از کاهش محسوس تعام ت را با گسترش مراودات بتا رترف  ای  یها خأل
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 ،بتود وایه افکدد  اروپایی  اتحادیهو  ایران  مداوباتآیدد   برهمچدان  ن وضعیتای  کددد. اوتمرار

 تترین  مهتم  ،دیروت  متی نظتر   کته بته  که شرایط را برای تحقق وضعیت تعامل وتازند    ای گونه به

و  ایتران   مداوتبات آیدتد    ،ترتیتب  نایت  بته  کترد. وتخت   ،باشتد  ایران  خارجی ویاوتدوتورکار 

بلکته شکستتن وتازمان     ،یتی  اروپا اتحادیهی ها تدها به رفع تحریم نه ،تا حد زیادیاروپایی  اتحادیه

رود با اجترای   مینظر  که به بستگی داشت ایران  آمریکا صلیه یها و تحریم المللی بینی ها تحریم

 فروپاشد. ها واختار تحریم ،)برجام( ای جامع هستهتوافق 

 5+ 1و  ایتران   بتین  ٢٠1٣کته در نتوامبر    4٢یا برنامه اقدام مشتترک  توافق ژنون میان ای  در

ن ایت  و بته وازد ی تغییر در وضعیت موجود را روشن ها انداز چشمتا  شتوعی دا ،بودمدعقد شد  

انداز فترارو چته    در چشماروپایی  اتحادیهو  ایران  که مداوبات تجاری دهدتا حدی پاوخ پروش 

و تعلیتق محتدود    مشتترک  اقتدام ی پس از امضای برنامته  ها مسیری را ری خواهد کرد. در ما 

کیتد داشتتدد کته    أن نکته تای  بر ایران  ، مقاماتو آمریکااروپایی  اتحادیهتووط  ها برخی از تحریم

 کدد. میهموار  ایران  ایی درگذاری غربی و اروپ یهرا  را برای ورما ،چگونه مفاد توافق ژنو

ی ها با مقام بیژن نامدار زنگده، ایران  در اج س اقتصادی داووس، وزیر نفت ٢٠14نویه در ژا

 رایگذاران را بت  نیا وعی کرد ورمایه حسن روحانیی نفتی غربی دیدار کرد و ها اجرایی شرکت

پس  ایران  ترغیب کدد. چددین شرکت بارگ اروپایی به از ورگیری تجارت با ایران  به بازار رودو

 هتا  تا قبل از تحتریم  ایران  یی که درها ند. شرکتدص قه نشان دا ،مشترک اقداماز تصویت برنامه 

انتد. بترای نمونته، در     ص قه نشتان داد   ایران   ورت ویژ  برای ورود مجدد به بازار فعا  بودند به

شتترکت فرانستتوی ازجملتته رنتتو و پتتژو کتته ازجملتته    1٠٠، بتتیش از 1٣9٢وتتا   متتا  بهمتتن

ند. دفروتتا  ایتران   نمایددگان خود را بته  ،هستدد ایران  کدددگان ا لی  دایع خودرووازی تأمین

با فروتادن یک وابستته   ایران  یل خود را به گسترش روابط تجاری باامت ٢٠14فرانسه در ژانویه 

ی آلمانی نیا از تهران بازدید کترد  ت تجارئدر تهران نشان داد. یک هیاقتصادی به وفارت خود 

را مورد برروی قترار داد. بلژیتک نیتا در     ایران  ی گسترش همکاری اقتصادی و تجاری باها و را 

 ءاحیا ایران  فروتاد تا بتواند جایگا  خود را در اقتصاد ایران  ت مشابهی را بهئهی 1٣9٣فروردین 

 د.  نمایجاد ای  یتی محکم را برای خودموقع ایران  در  دایع معدنیویژ   کدد و به

شورای  ٢٠14. در ژانویه کاوتدد ها اروپا و آمریکا از شدت تحریم ،مشترک اقدامبدابر برنامه 

را کته بتین    ایتران   صلیه ها متعهد شد که بخشی از تحریم یرومرور  بهاروپا  اتحادیهامورخارجی 

 ن تعلیق ازای  ورد. برخی از موارد شمو آاجرا شد را به حالت تعلیق در ٢٠1٢تا  ٢٠1٠ی ها وا 
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، ممدوصیتت  ایتران   مین قرار هستدد: ممدوصیت خرید، واردات و یا انتقتا  محصتوالت پتروشتی   ای 

، ممدوصیت ارائته  ایران  ، بخش دولتی و یا بانک مرکایایران  تجارت ر  و فلاات گرانبها با دولت

کددد )چین، هدد، ژاپتن،   میرا وارد  ایران  ونقل به مشتریان کدونی که نفت خدمات بیمه و حمل

آوتتانه متورد قبتو  بترای      هتا  ن، کاهش فشار تحتریم ای  بر ترکیه(. ص و  و جمهوری کر ، تایوان

شامل خدمات بشردووتانه، غتذا، دارو و محصتوالت کشتاورزی را نیتا بته        میمبادالت غیرتحری

و  ایتران   د. کاهش ممدوصیت برخی مبادالت از ووی آمریکتا نیتا بتر روابتط    برابر باال بر میاان د 

یی کته آمریکتا در متورد  تدعت     ها صدوان نمونه، معافیت اثراتی مثبت گذاشت. بهاروپایی  اتحادیه

بتازتر   ایتران   ی اروپایی را در تعامتل بتا  ها هوایی و  دعت خودرووازی اصما  کرد، دوت شرکت

 ایتران   یهتا  میلیارد دالر از دارایی ٢/4شد تا  مشترک، قرار اقدامبرنامه  کرد. بدابر توافقات ضمن

، میتاان تبتادالت   ها میلیون دالر آزاد شود. بدابر تخمین 55٠در هشت دور  و هر دور  به میاان 

 بقیته ی مسدود شد  و ها میلیارد دالر آن دارایی ٢/4میلیارد دالر برود که  7باید به در مجموع 

 خواهد بود. ایران  ارزش تبادالت جدید تجاری با

 میهمختوانی نداشتت. تمتا    هتا  برای بازگشتن مداوبات به وضعیت قبل با واقعیت ها امیداما 

نستبت بته لتاوم    متحتد    ایاالت  یها برای بازوازی روابط تجاری در صین حا  با هشدار ها ت ش 

رو نتوانستت نتیجته ملمووتی بتا      نای  ه بود و ازمواج ایران  شدن روابط تجاری با ممانعت از صادی

و ی دو هتا  بازندگان اتختاا تحتریم   ترین مهمدد وا  اخیر از چدر اروپا  اتحادیه خود داشته باشد.

شتد  تووتط گترو  تحقیقتاتی شتورای       براواس گاارش مدتشر بود  اوت. ایران  چددجانبه صلیه

دو برابتر   بیش از آمریکا و تقریباً ٢٠1٢تا  ٢٠1٠های  یان )نایاک( اروپا بین وا ایران  -یانیامریکا

متضرر شد  اوتت. در همتین راوتتا، آلمتان در      ایران  آن کشور از ناحیه کاهش روابط تجاری با

متحمل  ایران  ی دو و چددجانبه صلیهها میان کشورهای اروپایی بیشترین زیان را از ناحیه تحریم

از دوتت داد  اوتت. بته     ٢٠1٢تتا   ٢٠1٠های  بین وا میلیارد دالر  7٣تا  1/٢٣  و حدود شد

تتا   9/1٠میلیتارد دالر و   8/4٢تتا   6/14تالیا و فرانسه هر کتدام بتین   ای  ترتیب کشورهای همین

کردن حامیان وروخت ویاوتت   برای راضی 4٣اند. میلیارد دالر ضرر اقتصادی تحمل کرد  ٢/٣4

و هشتتدار داد  پدهتتانیو  آشتتکاراایی ی آمریکتتایی و اروپتتهتتا تحتتریم، دولتتت آمریکتتا بتته شتترکت

جتاد  ای  تتا حتدی کاوتت و متانع از     ها مشترک از شدت تحریم اقدامدکه برنامه ای  ترتیب، با نای به

 .  نکردی زیاد تغییراروپایی  اتحادیهو  ایران  صمل مراوداتدر اما  ،ی جدید شدها تحریم
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و اروپا را تدهتا در چدتد    ایران  بدابر توافق موقت، مداوبات تجاری ها درمجموع کاهش تحریم

و بیمته    مید که بتیش از همته معطتوف بته  تدایع خودرووتازی، پتروشتی       یبخش زمیده بهبود 

مبتادالت افتاایش پیتدا نکترد.      ،گونه که باید نیا آن ها . حتی در همین زمیدهبودی نفتی ها تانکر

ن ایت   دربته توافتق نهتایی     روتیدن و  5+1و  ایران  توافقآیدد   ابهام در ،یلدال ترین مهمیکی از 

در جریتان انجتام    هتا  ی اروپایی از بتیم نقتن ناخواوتته تحتریم    ها بانک ،ن فضاای  . دربودزمیده 

 ایتران   از انجام مبتادالت بتا   ،شد میهمرا  متحد   ایاالت  که با واکدش تدد ایران  مبادالت مالی با

 .ندکرد میخودداری 

و  ایتران   احیای روابط تجتاری و اقتصتادی   ،بر بازار انرژیی حاکم ها پیچیدگی ،ن میانای  در

ن وضعیت در متورد تجتارت گتاز بتیش از نفتت حتائا       ای  را دشوارتر خواهد کرد.اروپایی  اتحادیه

ترین مدابع گاز ربیعی قابل اوتحصا  دنیتا را در اختیتار دارد و    بارگ ایران  اهمیت خواهد بود.

  دکته ای  مصارف خانگی و  دعتی وابسته اوت. بتاوجود  تأمینبه واردات گاز برای اروپایی  اتحادیه

اصتمتادی میتان    کدتد، امتا بتی    می تأمیننیاز گاز خود را از روویه در د از  5٠بیشتر از اتحادیه 

ی هتا  تیک غرب و شرق اوت، نیاز به گایدهیی ژئوپلها که ناشی از رقابتاروپایی  اتحادیهروویه و 

بودن رووتیه  ن  قابل اصتماد (15)ی اروپایی زند  نگا  داشته اوت.ها ا هموار  برای کشورجایگاین ر

که به قطع جریان و اوکراین حوز  خارج نادیک روویه  ،ی ویاوی در بالکانها در جریان بحران

در اروپتایی   اتحادیه ،رو نای  از .اثبات شد  اوت ،انجامیداروپایی  اتحادیهن کشور به ای   ادرات گاز

روی  ن زمیدته پتیش  ایت   در یافتن مدابع جایگاین داشته اوت. دو گایده در وعیچدد وا  اخیر 

 ایران  ی حوز  خلیج فارس شاملها واردات گاز از کشور ،ین گایدهنخستی اروپایی اوت. ها کشور

ن ایت   اوت. هر دو ویژ  قطر و دومین گایده اوتخراج مدابع گازی خود به ،ی صربیها نشین و شیخ

دارای معانی مهتم   ،ی قابل اصتماد برای گاز خود اوتها که درپی یافتن بازار ایران  وضعیت برای

 اوت.

بتا بتیم و امیتد اوتت، گایدته دوم در        وضعیتی همترا  ایران  برای نخستکه گایده  در حالی

اروپایی  اتحادیهوازد. اخایر گاز  میمحروم  ،مدن مدبع درآای  از را کام ً ایران  ،نشد  ورت صملی

ی هتا  فدتاوری بتا   ،رو نایت   ی رووبی زمتین و از ها در اصماق و الیهمتحد   ایاالت  هماندد اخایر گاز

 ،ی نتوین در زمیدته اوتتخراج گتاز    هتا  اما با معرفتی فدتاوری   ،معمولی غیرقابل اوتخراج هستدد

کددد  شدن از یک وارد را در تبدیلمتحد   ایاالت بتواند را اروپایی  اتحادیهرود که  میاحتما  آن 

دو صامتل  ترفه اقتصتادی و     ،بگیترد. هرچدتد در حتا  حاضتر     پی کددد بارگ گاز به یک  ادر

امتا   ،ی اروپتایی شتد  اوتت   هتا  زیستی مانع از اوتخراج گاز موجود در کشتور  ی محیطها دغدغه
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از یک واردکددد  گاز اروپایی  اتحادیهتحقق وضعیت تبدیل  ،صدوان یک گایده احتمالی توان به می

ی کدتونی  هتا  کته در شترایط فعلتی و بتا فدتاوری      به  ادرکددد  آن را در اهن داشت. از آنجایی

صامتل انترژی گتاز در    آیدتد    آلتی نیستت،   د ای  قادر به رویدن به چدین وضعیتاروپایی  اتحادیه

ی  ادرات گتاز  ها در انعقاد قرارداد ایران  تا حد زیادی به تواناییاروپایی  اتحادیهو  ایران  مداوبات

از انقت ب شتیل در    ایتران   و متضررنشتدن اقتصتادی و ژئوپلیتیتک    آتتی  در دههن اتحادیه ای  با

 ورت اوت که  نای بستگی خواهد داشت. به ،(Blachwill and Sullivan, 2012) شمالی آمریکای

برقتراری یتک تعامتل وتازند  بته از      و اروپتایی   اتحادیهو  ایران  یها بحث انرژی در تحکیم پیوند

بستتگی خواهتد    ایتران   صلیته  هتا  ثر از نظام تحتریم أرفتن موانع ویاوی و حقوقی موجود مت بین

و ویاوتت   ای بتا متداخ ت مدطقته   اروپا  اتحادیههرگونه مخالفت  ،صاتون موضای  فراتر ازداشت. 

و اروپا در  ایران  تر در روابط برای همکاری صمیق ای صدوان زمیده به دتوان می آمریکا جویانه مداخله

یکتی  د. قلمداد شو ررفدو شدن تعامل وازند  در روابط  گرایی آمریکا و نهادیده تقابل با هژمون

اوتت.   44گایده  تلح نستبی  اوتفاد  از  ،ن مسیرای  در ایران  مدافع ملی تأمینهای  از بهترین را 

جهتت   از آناروپتایی   اتحادیته و  ایتران   بین «تعامل وازند »ی در قالب وداریو لح نسبی گایده 

ررف برمبدای دو بدابراین وازی پایدار در روابط هستدد.  مهم اوت که هر دو بازیگر در پی ثبات

تعریتف   دبتر  -تواندد مد  جدیدی از گفتگو را آغاز و روابط خود را بر اوتاس بترد   مینیاز متقابل 

برانگیا به موضوصاتی بترای همکتاری تحتو  یابتد.      مسائل چالش ضروری اوت ،مبدا نای  کددد. بر

کته   می؛ پتارادای اوتت نیتاز   یتعامل وازند  و همکاری تاز  به پارادایم مشترک آغازبرای  بدابراین

جاد امدیت از محورهای صمد  در تدظیم روابط با اروپتا اوتت.   ای  مورد توافق باشد. اصتمادوازی و

تترین نیتاز و خواوتت متردم اروپتا و دغدغته        و صیدتی  ترین مهمدوان ص امدیت در ابعاد مختلف به

و ابعاد پارادایم همکتاری خواهتد    ها مؤلفهن مقوله، یکی دیگر از ای  و اروپا در قبا  ایران  مشترک

ثبات و امدیت در مدطقه و غیر  موضوصاتی اوت مهاجرت غیرقانونی،  ،بود. تروریسم، مواد مخدر

 .(78٣: 1٣91چی،  )خامه دمستقیم بگذار تأثیرررف دو ر امدیت بتواند  میکه 

سناریویمدیریتخارجی.٦

 تتا حتد زیتادی بته صامتل نقتش      اروپتایی   اتحادیته و  ایتران   روابتط  آیدتد   ،ن وتداریو ایت  برمبدای

ن ایت   توانتد در  متی ن وداریو نقش آمریکتا  ای  . برمبدایآمریکا بستگی خواهد داشتمتحد   ایاالت 

دکته  ای  کددد  یا مانعی در گستترش مداوتبات دو رترف باشتد.     که تسهیلباشد  ای گونه به مسیر
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ن دو بازیگر بتا آمریکتا   ای  خود به نوع مداوبات هر کدام از ،ن دو حالت محقق شودای  یک از کدام

جدیتد   ای لهئمست اروپتایی   اتحادیهو  ایران  بستگی خواهد داشت. البته اثرگذاری آمریکا در روابط

 ایتران   نسبت به ها ی اروپاییها گیری امروز در تعیین نوع نگا  و جهت تا بهمتحد   تایاال  نیست و

 ای له هستته ئو آمریکا بر ور مس ایران  دلیل واردشدن مداوبات ن، بهای  نقش داشته اوت. باوجود

و زمان انعقتاد   ٢٠1٣از وا   ویژ  به ،ن موضوعای  حلآمریکا به  جدیت بیشتربه مراحل جدید و 

تر از  پررنگاروپایی  اتحادیهو  ایران  ن پس نقش آمریکا در مداوباتای  ازمشترک ژنو  اقدامبرنامه 

نقتش آمریکتا در تدظتیم برنامته جتامع اقتدام مشتترک        ،  ا تلی آن  نمودکه  گذشته خواهد شد

 .اوت ایران  با 5+1)برجام( گرو  

یریتخارجیسناریویمد-(3ناارهشماره)
یمتغیرهازیرمجموعهمتغیرکالن

 -گستترش نتاتو بته شترق    -با ناتو ایران  مشارکت اثرگذاری ناتو
 -واکتدش چتین بته نتاتو     -واکدش روویه به ناتو

 اهداف و دوتورکارهای ناتو
مشتتارکت  -اروپتتا  اتحادیتتهصضتتویت ترکیتته در  ررف دو همسایگیرویکرد 

فتارس،   خلتیج شتورای همکتاری    بتا اروپا  اتحادیه
 در قفقاز و آویای مرکایاروپا  اتحادیه

و  ایتتتران  ای هتتتای هستتتته موضتتتوع فعالیتتتت
 جانبه  ی چددجانبه و یکها تحریم

درهتم   - 5+1 گترو   و ایتران   ای مذاکرات هستته 
 شدن قدرت و ارتبارات ای شدن و شبکه تدید 

در هتای بتارگ    قتدرت   میروابط تعاملی یا تخا  های بارگروابط و کدسرت قدرت
 ایران  واروپا  اتحادیهقبا  

و تغییترات وتریع در    المللتی  بتین هتای   بحران
 الملل بینواختار نظام 

 -الملتتل بتتینتغییتترات مثبتتت و مدفتتی نظتتام   
 شدن جهانی

آژانتس   هفت،اثرگذاری نهادهایی هماندد گرو  
شتورای همکتاری   و   متی انترژی ات  المللتی  بین
  ایران  برای همکاری با فارس خلیج

ن ای اثرگذاری امریکا بر روند فعالیت و موضعگیری
دیپلماوتتی زور در وتتطح نهادهتتای    -نهادهتتا

 المللی بین

نخستت   ،ی داشته باشتد تأثیرچه اروپایی  اتحادیهو  ایران  دکه آمریکا بر روابطای  ترتیب، نای به

ومت بازوازی روابط و یتا تقابتل بیشتتر حرکتت      بهمتحد   ایاالت  و ایران  که داردی ن بستگای به

ی هتا  تت ش و نیتا   برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و (ژنو مشترک )توافق اقدامبرنامه کددد. 

وتمت   هایی را به حتل مدازصته دو کشتور و حرکتت بته     امید ،ها رفع برخی تحریمموفق اولیه در 

برنامته  رود کته در  تورت موفقیتت     یمنظر  جاد کرد  اوت. بهای  وازی تدریجی مداوبات صادی

بتواندد وتایر مشتک ت موجتود میتان     متحد   ایاالت  و ایران  جامع اقدام مشترک )برجام(، شاید

و  ایتران   ترتیتب زمیدته بترای بهبتود و گستترش روابتط میتان        نایت  بررترف کددتد و بته    را خود

بتودن فضتای    کته متشتدج  نیا فراهم شود. تجربیات گذشتته حکایتت از آن دارد   اروپایی  اتحادیه

، بتر  هتا میتان آن  ای ی مدطقته هتا  و باالگرفتن جدگ لفظی و رقابتمتحد   ایاالت  و ایران  مداوبات
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تتوان اخ لگتری    متی را  ن ادصتا ای  نمونه بارز .نیا اثرگذار بود  اوتاروپایی  اتحادیهو  ایران  روابط

دیتتد. بتته  ٢٠٠5تتتا  ٢٠٠٣ی هتتا و تروئیکتتای اروپتتایی در وتتا  ایتتران  آمریکتتا در دیپلماوتتی

ومت تقابل بیشتر بتر وتر مستئله     و آمریکا به ایران  انداز فرارو مواضع ترتیب، اگر در چشم همین

بته فراموشتی وتپرد      برنامه جامع اقدام مشترک )برجتام( ی ها حرکت کدد و دوتاورد ای هسته

نیتا  اروپایی  اتحادیه و ایران  مداوبات میانو یا حتی فروپاشی کامل توان مدتظر کاهش  میشود، 

 بود.

و  ایتران   بتط بتر روا متحتد    ایتاالت  گتذاری  ن مهم توجه داشت که اثتر ای  ن میان باید بهای  در

وا  بعد از  ٣7مقطع کدونی بیش از هر زمان در تاریخ مداوبات دو ررف در  دراروپایی  اتحادیه

واز در  صدوان نیرویی موازنه بهاروپا  اتحادیه قادر بود از ایران  بود  اوت. در گذشته  میانق ب او 

ی هتا  آمریکتا و تحتریم   المللتی  بتین ی هتا  از فشتار  رختی آمریکا بهر  ببترد و ب متحد   ایاالت  برابر

شد. نمونه  میاثر  یب ای رو و تا انداز  های اروپایی روبهکشوربرخی ن کشور با مقاومت ای  انبهج یک

توان  میرا متحد   ایاالت  ی اروپایی برای کاهش فشارها از قدرت ایران  ن وضعیت و اوتفاد ای  بارز

 تووط شرکت توتتا  فرانسته مشتاهد  کترد     1995و لیبی در وا   ایران  در نقن قانون تحریم

، تعتدادی دیگتر از   ایتران   با اقدام شرکت فرانسوی در صقد قرارداد بتا  .(٢8٠ :1٣91)رباربایی، 

مدعقتد کردنتد و    ایران  یی را در زمیده تووعه  دایع نفتی باها دنیا قراردا المللی بینی ها شرکت

محا ر  تحتریم آمریکتایی را تتا     ،ی اروپاییها گیری از وزن قدرت توانست با بهر  ایران  درنتیجه

 صلیته  ای ی هستته ها مو تحری جدیدن نکته ضروری اوت که شرایط ای  بشکدد. اما درک ای انداز 

اوتفاد  از  ،رو نای متفاوت بود  و ازمتحد   ایاالت  ی ودتیها با تحریم ،بعد به ٢٠٠6از فوریه  ایران 

ی هتا  . برخی تحتریم شد  بودبدون جلب نظر آمریکا دشوار  ،ایران  تووطاروپایی  اتحادیهظرفیت 

 ملل وازمانی شورای امدیت ها داشت، با پشتیبانی قطعدامه المللی بینماهیت  که ایران  ای هسته

همته  از برجتام  کته البتته پتس     (16)بتود االجرا  ی اروپایی الزمها رو برای کشور نای  از اصما  شد و

ی هتا  لغتو شتد  و بختش بارگتی از تحتریم       ٢٢٣1ی شورای امدیت در قالب قطعدامته  ها تحریم

 .   اوتملغی اص م شد ،که از شورای اروپا گذشت ای نیا بدابر مصوبهاروپایی  اتحادیه

یداخلیهاروندسناریویفروپاشی.٧

ن اتحادیته و  ای  به روندهای همگرایی دراروپایی  اتحادیهو  ایران  روابطآیدد   ،ن وداریوای  براواس

یی هتا  گایده ،در حا  حاضرد داشت. هووی همگرایی بیشتر یا واگرایی بستگی خوا حرکت آن به

ی ااز کشتورهای دار جاد اروپای دوورصته، محدودترشدن مدطقه یورو و ختروج برختی   ای  هماندد
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مورد تحلیل کارشداوان اروپا  اتحادیهآیدد   تر از آن و انح   مدطقه یورو در مورد اقتصاد ضعیف

یتا   وتمت همگرایتی بیشتتر    بته اروپتایی   اتحادیته اگتر   ،ترتیب نای به .(٢٠4 :1٣9٢اوت )ایادی، 

بتا نهتادی    ایتران   ،حرکتت کدتد    طوف به هتدف تر و مع بخشی مدسجم و دی، افقیگسترش صمو

ی همگرایتتی در هتتا امتتا اگتتر رونتتد بتتود.رو خواهتتد  در تدظتتیم مداوتتبات ختتود روبتته  پارچتتهیک

 حتداکثر  تتأمین  ایتران   توان وضعیتی را درنظر گرفتت کته   میدچار اخ   شود، اروپایی  اتحادیه

 د.کری صضو پیگیری خواهد ها کشور دوجانبه باروابط مدافع خود را از رریق 

 یداخلیهاسناریویفروپاشیروند-(4ناارهشماره)
یمتغیرهازیرمجموعهمتغیرکالن

 وری ویاوت گسترش  صدم بهر  افقی و بخشی اتحادیه -گسترش صمودی
نهادی و شخصیتی دو  -تحوالت واختاری

 ررف معادله
 های مدازصه داخلی در هر دو ررف معادله ظرفیت

اثرگتتتذاری صمیتتتق داخلتتتی در دو رتتترف بتتتر   
 خارجی ویاوت

ملی  -داخلی ها و فراواختارهای فراتحلیل
 المللی بینو  ای و مدطقه

 –داری  های داخلتی وترمایه   بحران –آمریکاگرایی 
 های هویتی و ارزشی بحران

هتای   متدی ویاوتت  اناکار -یتورو ناحیته  فروپاشی  فروپاشی اقتصادی، مالی و پولی
 ریاضتی اقتصادی

در داختتتل  45رلبتتتی بحتتتران جتتتدایی 
 و احیای ناویونالیسماروپا  اتحادیه

 صدتتوان نقطتته صطتتف  بتته ناوکتترای ٢٠14بحتتران 
 و نژادی داخل اروپا  میتضادهای قو

ثبتت و حرکتت در راوتتای تقویتت     همگرایتی م  ،مایت  دید اروپایی  اتحادیهامروز از  آنچه تا به

گیری نشد  و در پین همگرایی هموار  با شدت ثابت ای های مشترک اروپایی بود  اوت. البتهنهاد

  های فرانسه در جهتت  ت شهای همگرایانه مواجه بود  اوت. یی با رکود یا کددشدن روندها دور 

 :1٣9٠داشتن بیشتر اصضای جدید )قوام و کیتانی،   هو خارج نگ 46«ی کوچکاروپا اتحادیه»جاد ای

( در جهتت دور  1٣88، انتدام  خوش) 47«اتحادیه برای مدیترانه»هایی هماندد  ( یا ارائه ررح٢٣1

ن ایت   درشتود.   متی در همین راوتا قلمتداد    میاقدا ،مسلمان هماندد ترکیه کشورهای اشتند نگه

نتد  همگرایتی در اروپتا صمتل کترد  اوتت.       بر صامتل پتیش   تترین  مهتم صدتوان   اد بته اقتص ،میان

اقتصادی دانست که موتور محرک آن را مدافع حا تل   ای را در ا ل باید اتحادیهاروپایی  اتحادیه

ی شتکوفایی  هتا  در دور اروپتایی   اتحادیته رو اوتت کته رشتد     نای  دهد. از میاز همگرایی تشکیل 

مواجته شتد     همگرایی اروپایی نیا با رکتود  ،اقتصادی ی رکودها اقتصادی بیشتر بود  و در دور 

د، یت آ وخن بته میتان متی   اروپایی  اتحادیهو  ایران  روابطآیدد   که از زمانی .(1٣9٠)ایادی، اوت 

                                                           
45. Sectorianism 

46. Mini EU 
47. Union for Medditaranian  
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شترایط نامستاصد اقتصتادی در اکثتر      ،کدتد  میآنچه در شرایط موجود بیش از همه جلب توجه 

 ثر از بحران جهانی اقتصاد اوت.أکشورهای اروپایی مت

آغاز شد و بته دیگتر مراکتا متالی و     متحد   ایاالت  زکه رکود بارگ اقتصادی ا ٢٠٠8از وا  

اروپتایی   اتحادیهیدد همگرایی در افرآیدد   تصادی وابسته به نظام اقتصادی جهانی ورایت کرد،اق

کته همگرایتی اقتصتادی بتا دشتواری       زمتانی  ،ترتیب نای اوت. بهموضوع مباحث زیادی بود  نیا 

یعدتی هتتویتی و   ؛ی فرصتی همگرایتی  هتا  ی بحتران در وتتایر حتوز   هتا  نشتانه  ،شتود  متی مواجته  

را بایتد در  اروپتایی   اتحادیته شود. اوج موفقیتت   میمشترک نیا نمودار  امدیتیو  خارجی ویاوت

 ٣یعدی آلمان و فرانسه رشد اقتصادی بین  ؛ن اتحادیهای  ی بارگها کرد که کشور ارزیابیدورانی 

نیا نشان از آن داشت که همگرایتی اقتصتادی    میی صموها کردند و روند میدر د را تجربه  4و 

همترا    تواند وود دوجانبه به می ،تر ی اروپایی دارای اقتصادی ضعیفها و کشور ن دو کشورای بین

تتر بتاز کدتد و رونتق      ی ضتعیف ها بازار ورمایه را برای کشور ،وو از یک که نحوی ؛ بهداشته باشد

ی بارگ نیتا بتازار مصترف    ها برای قدرت ،همرا  داشته باشد و از ووی دیگر اقتصادی و تولید به

ن در حتالی  ای  همرا  داشته باشد. تر به ی تولید پایینها و هایده ای ی تعرفهها نظام تر، حذف بارگ

بستیار   199٠که تا پایان دهته   یهای مثبتانداز چشم، کود اقتصادی موجوداوت که در شرایط ر

یی همترا  شتد  اوتت.    هتا  اکدون با بتدبیدی  ،پررنگ و تا هشت وا  بعد نیا همچدان معتبر بود

ی بارگ اروپتایی در کمتک   ها تصور وضعیتی که با تداوم رکود موجود انگیا  قدرت ،ترتیب نای به

ی هتا  ها نیا ترجیح دهدد با تقویت اقتصادن کشورای  تر از میان برود و ضعیفی ها مالی به اقتصاد

 صدوان یک احتما  مطرح اوت. کم به دوت ،از بحران بیرون روند ای ی تعرفهها ملی و نظام

ی هتا  صدوان موتور محرکه همگرایی در محاق فرورود، دیگتر انگیتا    اقتصاد بهدر شرایطی که 

از حمایت روند همگرایی اروپایی  ،اند امدیتی که از قبل تضعیف شد  و همگرایی ازجمله ویاوی

اوت که از میان  ها یعدی اتحاد جماهیر شوروی وا  ؛که خطر مشترک بازخواهدد ماند. در حالی

شتود،   متی قلمتداد  اروپا  اتحادیهمخاررات  ترین مهمضوصات امدیتی یکی از همچدان مو ، امارفته

 :1٣85)میداونتد،   «، مخاررات امدیتی اوتت اروپا  اتحادیهپاشده آشیل » توان گفت؛ که می چدان

راوتتی   ن احااب دوتت گرفت ی تلخ ناشی از قدرتها تجربه تأثیررود  مینظر  به ،مبدا نای  بر .(97

از جدتگ جهتانی دوم    ها افراری نیا با گذشتن دهه گرایی ملیی ها د ای دانستن محکوم افراری و

ی هتا  در اروپتا در وتا    گترا  ملیگرفتن نسبی احااب  رفتن اوت. قدرت تدریج در حا  از میان به

 (17)در وطح کشورهای اروپایی بر اواس آمتار معتبتر    "اروپاگریاانه"یافتن مواضع  و شدت اخیر

در اروپتایی   اتحادیته د  ایت   بتا  ،وتو  راوتی دارد که از یتک  ی دوتها گرایش نشان از ظهور مجدد
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مقابلته بتا    ،اروپتایی  اتحادیته جتاد  ای  یهتا  یکی از انگیا  ،تمامیت آن مخالف اوت و از ووی دیگر

ن احتااب توانستتدد   ایت  ، پارلمتان اروپتا   ٢٠14یی بود  اوت. در انتخابتات  ها ظهور چدین جریان

های کتته وتتازوکار کددتتد. در حتتالیز آن ختتود ا را پارلمتتان اروپتتا یآراچهتتارم  درمجمتتوع یتتک

ی مختالف ختود خواهدتد داد و    هتا  مدت فضای مانور انتدکی بته جریتان    در کوتا اروپایی  اتحادیه

کددتد  فرایدتد    ی موجتود کته تقویتت   هتا  نمایددگان راوت افراری مجبور خواهدد شد در قالتب 

تواندتد در  تورت    متی ی نهتادی  ها اما وازوکار ،کدددفعالیت  ،همگرایی و نه برصکس آن هستدد

 ،ترتیتب  نای ی پیش رو دچار تعدیل و ا  ح شد  و بهها در وا  ها ن جریانای گرفتن ادامه قدرت

 رراحی کددد. ،کددد  واگرایی باشد کارگااران جدید واختاری نو که تقویت

سناریویادامهوضعیتهمکاریورقابت.٨

قابتل تصتور اوتت،    اروپتایی   اتحادیهو  ایران  مداوبات آیدد  پیشین برای وداریوهایکه  در حالی

تتر   رقابت محتمل-معدای ادامه وضعیت همکاری به این وداریوها رود تحقق ترکیبی از مینظر  به

دیگر لف اقتصادی، ویاوی و امدیتی بته یکت  دالیل مخت بهاروپایی  اتحادیهو  ایران وو،  باشد. از یک

دلیتل وجتود مدتافع مشتترک حا تل از آن       همکاری دو ررف به ،رو نای  واهدد داشت و ازنیاز خ

اروپا  اتحادیهو  ایران  شداوی روابط در شرایط جدید در آویب بدابراین پوشی اوت. غیرقابل چشم

اروپتایی،   فدتاوری ی به جامعه و ایران  )هماندد گرایش و تمایل فرهدگ جابیای  به دو مقوله صوامل

ستتگی اقتصتادی نامتقتارن( و صوامتل وتلبی )آمریکتا، برنامته        بوو و هم ارتبارات اجتماصی کم

رائیل( باید تتوجهی  واورمیانه، حقوق بشر، اصراب و ، تروریسم، اورائیل و  لح خاایران  ای هسته

نیتاز   یدتد تووتعه ختود   ااروپتا در فر  فداوریبه  ایران . (٣٢1-٣٣٢ :1٣88ویژ  داشت )خارقانی، 

کددتد    تتأمین اروپایی  اتحادیهی آمریکایی، ها فداوری صدم دوتروی بهد داشت و در شرایط هخوا

 خواهد بود. ایران  ی  دعتی مورد نیازها آالت و اباار بسیاری از ماشین

ی صربتی حتوز  خلتیج فتارس     ها و کشور ایران  که نوصی تدش در روابط در حالی ،از دیگر وو

ناچار اوتت همچدتان    احتماالً ایران  نیا ادامه خواهد داشت،آیدد   ویاوی درثر از اخت فات أمت

ن در حالی اوت که ای  نیا بدگرد.و برخی از محصوالت صدوان بازار بالقو  گاز  بهاروپایی  اتحادیهبه 

  ،حا  صمد  مبادالت مربوط به انرژی را میان دو ررف دربر خواهد گرفت. در صین ، ادرات نفت

، ایتران   ای هستته  موضتوع ثر از اخت فات دوجانبه بتر وتر   أجانبه و صدصر همکاری متز دون نیاای

معدتی   ن بتدان ایت   گا  کامل و پایدار نخواهتد بتود.   گری آمریکا هیچ و مداخلهبشری  حقوقمسائل 

بترداری    تورت کامتل بهتر     انبه بته مداوبات دوج اوت که از ظرفیت صدصر اقتصاد و تجارت در
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را اروپتایی   اتحادیته و  ایران  میان 48ماندن وضعیت موافقتدامه تجارت آزاد شاید معلقنخواهد شد. 

 ن وضعیت درنظر گرفت.ای  برای درکصدوان شاخصی  بتوان به
سناریویادامهوضعیتهمکاریورقابت-(5ناارهشماره)

یمتغیرهازیرمجموعهمتغیرکالن
و  ایتران   در روابتط  «مفاهمته »شدن معضتل   حل

 اروپا  اتحادیه
 متؤثر یتان  داری اروپای یان و امدیتایران  جویی امدیت
 احساس ناامدی -آفریدی اوت امدیت ای مؤلفهدر 

 ناتو وپر دفاع موشکی -تضمین امدیت انرژی ررفدو احساس ناامدی 
 ایران  فرانسه و انگلیس با -روابط جداگانه آلمان های ملی اروپا اثرگذاری دولت
 هتتای و وتتازمان هتتا گتترو  -دیپلماوتتی فرهدگتتی و قدرت نرم میدیپلماوی صمو

 غیردولتی
در د تا وا   ٢٠شد مسلمانان در اروپا در حدود ر جمعیت مسلمانان اروپا

 .شود میتخمین زد    ٢٠5٠
ی ها های قدرت، هویت، هدجارها و ارزش واقعیت

 جهان معا ر
نیتاز   -و اروپا از تثبیت وضع موجتود  ایران  حمایت
 4٩(SBMsواز ) ررف به اقدامات امدیتدو بل متقا

صدتوان متانعی در    بته  توانتد  متی آمریکتا  متحتد    ایاالت  یعدی ؛صامل نیروی خارجیهمچدین 

ثر از أرا تدهتا متت   ایران  مداوبات خود بااروپایی  اتحادیه، اما کددگسترش مداوبات دوجانبه صمل 

و آمریکتا و   ایتران   بهبتود احتمتالی روابتط    ،نای  بر تدظیم نخواهد کرد. ص و متحد   ایاالت  متغیر

احتمتا  اجترای   دلیتل   میان تهران و واشتدگتن بته   ها شدن از شدت جدگ لفظی و رقابت کاوته

و  ایتران   کددتد  مداوتبات   صدتوان صدصتر تستهیل    تواند ختود بته   می، ای توافق جامع هسته کامل

 صمل کدد.اروپایی  اتحادیه

هتم توجته داشتت. برختی از     اروپتا   اتحادیته آیدتد    وداریوهای هتویتی ن راوتا باید به ای  در

 اند:   کرد مطرح اروپا  اتحادیه آیدد  کارشداوان وداریوهای زیر را برای

ومت یک رژیم  بهاروپا  اتحادیهتقویت قدرت پارلمان و وایر نهادهای اروپایی و حرکت  -الف

 ؛لمانآ امشابه بفدرا  

 ؛اتحادیه المللی بینتفوق بیشتر صدصر  -ب

حفم خواهد کرد. ن دو الگو ای اتحادیه هویتی بیدابیدی را در میان ،تر آنکه از بقیه محتمل -ج

 ( ٣15 :1٣9٠ )قوام و کیانی

دو  ایتران   گیری روندهای میانته در اروپتا و   لتوان امیدوار بود که شک میبراواس موضوع باال 

 وووی روندهای همکاری و رقابت ووق دهد.   ومت ررف را به

                                                           
48. Trade and Cooperation Agreement (TCA) 

49. Secuity Buiding Measures (SBMs) 
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گیریوپیشنهادگفتاوهایبازدارندهنتیجه

ش رو از انتداز پتی   در وضتعیت حاضتر و در چشتم    المللی بیندو کدشگر مهم اروپا  اتحادیهایران و 

ویاوی، امدیتی، اقتصادی، انترژی و فرهدگتی هستتدد. تحلیتل       یدمدظر پویش روندهای راهبر

 ،ی مختلتف آن هتا  و شتاخه  گرایتی  واقعی گوناگون هماندد ها نظریهن دو بازیگر از مدظر ای  روابط

ن ایت   قابتل تبیتین اوتت. در    الملتل  بینانگاری، لیبرالیسم و دیگر رویکردهای نظری روابط  واز 

 ن دو بازیگر هستدد.  ای از روابط  میانگاری گویای ابعاد مه و واز  گرایی واقعی ها زمیده شاخصه

 دهی بته رفتتار   های ماهوی و متغیر قابل توجهی در جهت بعد از انق ب شاخص های ا ودر 

یم در تدظت  ای هستته  موضتوع  نقتش شتاخص   ،ن زمیدهای  اند. در ین بود فرآ ن دو کدشگر نقشای 

وتا  گذشتته روابتط و متذاکرات      د  بتیش از  بتود  و در رتو    ن دو کدشگر قابل توجهای روابط

تحتو   می مختلفتی  هتا  ، شکل داد  و در دور کرد یت ارا هداروپا  اتحادیهو  ایران  میان ای هسته

  کرد  اوت.

همچدان  ،ن دو کدشگرای میان آیدد  از  میپژوهانه در وضعیت تروی آیدد  مبتدی بر یک نگا 

آیدتد    در تحلیتل  ،نایت   بتر  . صت و  موضوصات اوت ترین مهم ها له تحریمئو مس ای موضوع هسته

. بتا  اشار  شتد برخی از آنها  به نیروهای پیشران دیگری نیا وجود دارند که ،دو بازیگرن ای  روابط

مجمتوع   دراروپتا   اتحادیهو  ایران  ن نیروهای پیشران و با تحلیل وضعیت موجود روابطای  احتساب

ا ن وتداریوه ایت   ةصمتد  متصور شد.اروپا  اتحادیهو  ایران  روابط آیدد ی را برای یوداریوهاتوان  می

وداریوی تعامل وتازند ، وتداریوی متدیریت ختارجی، وتداریوی فروپاشتی و وتداریوی ادامته         

 ،اروپتا  اتحادیته و  ایتران   روابتط  آیدد وداریوها در این همکاری و رقابت اوت. تحقق هر کدام از 

انداز  در چشمهای ثابت و متغیر در روابط دو ررف  خصبسیاری از شا مؤثرفای نقش ای بستگی به

را در  ییاهپیشتدهاد  ،فرتر دو بدتای وتداریوهای موجتود در روابتط     برمپیش رو خواهد داشت. 

 :مطرح کردزیر  شرح هب توان می ایران  مدافع ملی تأمین راوتای

ی دهت  موضوصات در جهت ترین مهمیکی از  «مذاکرات گفتگوهای بازدارند »بازشدن باب  -1

وزارت امورخارجته مغفتو  واقتع     «دوتورکار» تواند از مین دو کدشگر اوت که نای  به روابط

 د.شو

موجتب   ،٢٠14در وتا    در انتخابات پارلمتانی اروپتا   5٠گرایان پیروزی نسبی ضداروپایی -٢

توانتد موجتب تضتعیف     متی ن موضوع ای  ی حاکم در اروپا خواهد شد.ها تضعیف قدرت دولت

شتود و  اروپتا   اتحادیته از رریتق   ایران  ی حاکم در تعامل باها ی متحد دولتها اصما  ویاوت
                                                           
50. Euorosceptisists 
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ی نستبی  هتا  فضای کدش بیشتری بترای دوتتگا  دیپلماوتی کشتور فتراهم کدتد. شکستت       

در ویاوتت   ایتران   ، را  را بترای ٢٠14در وتا    ی حاکم در انتخابات پارلمان اروپتا ها دولت

کدتد.   متی وار جاد تعامل جداگانته بتا کشتورهای اروپتایی همت     ای  واروپا  اتحادیهمواجهه با  صدم

فضتای موجتود    توانتد در  میبدابراین پیگیری ویاوت تعام ت مستقل با کشورهای اروپایی 

 خارجی کشور  قرار گیرد. دوتورکار دوتگا  ویاوت بیشتر در

شدن بیشتر کلیستا در معتادالت ویاوتی     فعا  ،اروپا اتحادیهیکی از روندهای نوظهور در  -٣

ن در ایت   تواند بیشتتر از  میاروپا  اتحادیهدر مواجهه با  ایران  "دیپلماوی دیدی"اوت. بدابراین 

موضوع حقتوق بشتر دارای اهمیتت کمتتری     دوتورکار دوتگا  دیپلماوی کشور قرار گیرد. 

ی هتا  اکثریت کروی ،اروپا اتحادیه ٢٠14که در انتخابات پارلمانی  اوت یگریاان برای اروپایی

شود که در موضوصات حقتوق بشتری    میبیدی  پیش ،رو نای  . ازپارلمان اروپا را تصاحب کردند

انتظتار   ویتژ   بته  د.شتو ن زمیدته تقویتت   ای  دراروپا  اتحادیهدر مواجهه با دیدگا   ایران  موضع

ن نکتته  ایت   د.شتو رود تا جایگا  گروهک مدافقین در تعام ت درون پارلمان اروپا تضعیف  می

 ار گیرد.کشور قربشری  حقوقتواند مورد توجه نهادهای  می

و دیگتر   پارلمان اروپاو  اتحادیهرود که دوتگا  دیپلماوی کشور برای تعامل با  میانتظار  -4

 دون باشتد. در دارای برنامه مدستجم و مت   ،انداز فرارو در چشماروپا  اتحادیهنهادهای قدرتمدد 

 نمایدتدگان و همچدتین  اروپتا   اتحادیته وفرای مجرب در کشورهای مهتم  انتخاب  ،ن راوتاای 

 .شود میدر نهادهای اروپایی پیشدهاد  ایران 

 ٢٠14در وتا   در کشورهای اروپتایی  راوتی  دوتگیری احااب  متداوب با قدرت ایران  -5

متدظم بته    ای ن احتااب و براوتاس برنامته   ایت  تتری از جایگتا    باید به درک جدیدتر و واقعی

احتااب  رابطه بتا  که  شود میله پیشدهاد ازجم دد.کن احااب اقدام ای  برقراری روابط نویدی با

 مدنظر دوتگا  دیپلماوی کشور قرار گیرد. ،اند نوظهور و قدرتمدد که کمتر شداخته شد 

 بترای موضوع دیپلماوی و دیپلماوتی چددجانبته    ،اروپا اتحادیهو  ایران آیدد   در تعام ت -6

د. شتو  متی امتری مهتم تلقتی     ایتران   ختارجی  تواهای واختاری وی مدن بر محدودیتآ قفائ

یپلماوتتی ختتود در وتتطح نهادهتتای  ضتتمن تقویتتت د ایتتران   میجمهتتوری اوتت  بدتتابراین

در اروپتا   اتحادیته و داشتتن نمایدتدگی   اروپتا   اتحادیهموضوع فروتادن وفیر به ،  اروپا اتحادیه

 د.دهمدافع ملی کشور قرار  حداکثر تأمینتوجه بیشتری از جهت مورد  را تهران

در تعامل و  "اروپا اتحادیهو  ایران  مدافع مشترک"روندهای موجود حکایت از آن دارد که  -7

متل  أیابتد. ت  میمعدا  الملل بینتر با یکدیگر در واختار نظام  نه در تقابل یا حتی رقابت صمیق
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 و وتازی  ی تصمیمها وز  پایش و پژوهش هدفمدد، حوز یان در وه حیان و اروپایایران  بیشتر

ختارجی   گیری و حوز  صملیتات و اجترا در متورد اهتداف و دوتتورکارهای ویاوتت       تصمیم

 ررف خواهد بود.  دو مدافع  حداکثرکددد   تأمینیکدیگر 

ها:پانوشت

هتا از حقتوق ختود     که این دولتت اوت دولت ملی اروپایی  ٢8نهادی ویاوی با صضویت اروپا  اتحادیه. 1
هتای صمتومی در راوتتای     در جهت اجرای ویاوتگذارینفع جمع و  از مسائل بهای  درریف گسترد 

در حتا  حاضتر صبارتدتد از: آلمتان،     اروپتا   اتحادیته نظر کرد  اند. کشورهای صضو  وحدت اروپا  رف
ک، جمهوری چک، یونتان، مجاروتتان،   یفرانسه، ایتالیا، انگلیس، اوپانیا، لهستان، رومانی، هلدد، بلژِ

نمارک، ایرلدد، لیتوانی، اولواکی، فد ند، قبرس، اوتونی، لتونی، پرتغا ، اتریش، ووئد، بلغاروتان، دا
شامل شورای وران، شتورای  اروپا  اتحادیهترین نهادهای  مهم مالت و کرواوی. ،لوکاامبورگ، اولونی
 . میسیون و دیوان دادگستری اوتوزیران، پارلمان، ک

: تقویت دموکراوی و احترام بته  اوت موارداین الملل شامل  در نظام بیناروپا  اتحادیهترین اهداف  مهم .٢
هتای پیرامتونی، تبتدیل اروپتا بته یتک بتازیگر جهتانی، تجهیتا           حقوق بشر، حفتم ثبتات در حتوز    

آمیا  وفصل مسالمت قطبی، حل به اباارهای پیگیری و مدیریت بحران، تحقق جهان چدداروپا  اتحادیه
 همگرایی اقتصادی کشورهای اروپایی.های صمد  جهانی و  مدازصات، مقابله جمعی با چالش

دهدتد    د  اوتت: ا تل وتازمان   شت تشتکیل   ءالملل از وه جا واختار نظام بین والتا، مطابق نظر کدت ۳
(Organizing Principle)،  هتتای آنهتتا   بتتودن کتتارویژ   گتتونی واحتتدها و مشتتخص  اتفتتاوت و گونتت
(Differentiation of Unites) ( و توزیع توانایی میان واحدهاDistribit\ions of Capabilities).  

جمهوری و وزیر امورخارجه و دیگر مقامتات اجرایتی بارهتا     البته مقامات کشورمان از مقام معظم رهبری تا رییس. 4

جمهتوری اوت می ایتران    ای  اهداف برنامه هسته ءهرگا جا ،ای های هسته اند که دوتیابی به و ح د کرکید أت

ای  هتای هستته   تولید و اوتفاد  از وت ح  ،فتوای مقام معظم رهبری نیا مبدی بر حرمت واخت .نبود  و نیست

 ید همین موضوع اوت.ؤم

اروپتا   اتحادیته باید نقش ناتو و اثرگذاری آن در معادالت و روابط آتی ایتران و   در این زمیده مخصو اً .5
 باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 

6. EU Strategy against proliferation of weapons of mass destruction, can be access 

in: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/st15708.en03.pdf 

http://www.sipri.org/contents/expcon/eu_WMD strategy. pdf 

اهتداف برنامته    ءگتا  جتا   ای هتیچ  های هستته  تر نیا اشار  شد، دوتیابی به و ح گونه که پیش همان .7
غربی ای کشورمان نبود  اوت و چدین اتهامی و ادصایی از ووی محافل دانشگاهی و آکادمیک  هسته

 شود. و مقامات این کشورها مطرح می

8.http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/statement_iran21102003.shtml 

9. http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml 

گذشته دورتر به گرو  هفت تغییر ماندد  به ،کراین و اخراج روویه از آنونام این گرو  پس از بحران ا .1٠
 یافت.

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/st15708.en03.pdf
http://www.sipri.org/contents/expcon/eu_WMD%20strategy.%20pdf
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ایران داشتت. در  ای  در بحران بهار صربی هم صملکردی هماندد مدیریت موضوع هستهاروپایی  اتحادیه 11
-بتا حمایتت از دیکتاتورهتا و ثبتات امدیتتی     ای   ورت مرحله بهاروپا  اتحادیه ،رو  بحران صربی هم

د و در مراحتل  کدت ن را بته خویشتتدداری دصتوت    د ررفیکراقتصادی در مراحل بعدی بحران وعی  
بعدی با ارزیابی اقدامات و همراهی با مداخله نظامی در کشورهای شما  آفریقا وعی نمود مدیریت 

هتایی   د از رریق ویاوتکراین اتحادیه وعی  در ادامه بحران را در دوت بگیرد که البته ناکام بود و
یریت نمایتد. صملیتات نتاتو در لیبتی از وتوی بستیاری از       هماندد تحریم و مداخله نظامی آنها را مد

 ESDPیعدی اروپا  اتحادیههای  ترین ویاوت مثابه پایان اثربخشی و موفقیت یکی از آرمانی ناظران به

 .بود 
12. http://ec.europa.eu/news/eu_explained/131120_en.htm 

 در ارتباط با ایران قابل دوتروی اوت: اروپا  اتحادیههای  زیر کلیه تحریم پایگا  ایدترنتیدر  .1٣
http://europeansanctions.com/eu-sanctions-in-force/iran/#print 
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