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چکیده
شناخ رویکرد و سیاس اتحادیه اروپا در م ئله ه تهای ایتران و عوامت
تاثیرگذار بر آن از جها مختلف با ی اهمی

است و متوتوانتد بتهعنتوان

تجربه ارزشمندی برای جمهوری اسالمو ایران در روابپ بتا ایتن اتحادیته و
اعضای آن در آینده عم کند .این مواله با طرح این پرستش کته «رویکترد
اتحادیه اروپا در مورد م ئله ه تهای ایران درونه بتوده و دته عتواملو در
این راستا تاثیرگذار بودهاند؟» ،به کندوکاو در این باب پرداخته و تالم دارد
با نراهو جام ،.این موضو را مورد بررسو قراردهد؛ عالوه بر این ،تالم بتر
این اس تا با شتناخ بهتتر ایتن م تئله ،درسهتایو بترای آینتده روابتپ
جمهوری اسالمو ایران با اتحادیه اروپا و بهویژه اعضای موثر آن ارا ته شتود.
استد

اصلو مواله ایتن است کته در روابتپ جمهتوری استالمو ایتران و

اتحادیه اروپا از او انوالب تاکنون ،درخهای از تعام و تواب وجود داشتته
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و نحتتوه برختتورد اتحادیته اروپتتا بتتا کشتتورمان در م تتئله ه تتتهای نیتتی در
دهاردوب همین درخه قاب در

عمدتا به دو موضو برموگردد :یکو ،سیاست ختارجو جمهتوری استالمو
ایران ن ب به ن ام بین المل و غرب و نحوه تعام با اروپتایوهتا در متورد
اختالفا فومابین و دیرری ،رویکرد امریکا ن تب بته ایتران است  .البتته
م ا

دیرری مانند امنی و ثبا خاورمیانه ،سط بتا ی روابتپ اتحادیته

اروپا به ویژه ترو یکتای ایتن اتحادیته بتا رقبتا و دشتمنان منطوتهای ایتران،
برآوردهای سروی های جاسوسو برخو کشورهای اروپایو نیتی در برختورد
اروپایوها با ایران در بحث ه تهای تاثیر داشتهاند که در این مواله بته آنهتا
نیی اشاره خواهد شد.

واژههای کلیدی :م ئله ه تهای ایران ،اتحادیته اروپتا ،سیاست ختارجو
ایران ،تواب  ،تعام
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اس  .ریشه این درخته تعامت و توابت

مقدمه
نب سا  2٠٠٣ده بر اهوه هسوتهنی نکورنن بوه کوک هسوئیه بحوثبرن ن وز ده هحافول
ب ننلمییا تبنکل شن ،هنکیرد نتحادکه نهنسا به نکون هوضووع نب تعاهول توا تاابول ده
وسان بود نست ده نبتنن نکن نتحادکه نب تعاهل ،گفتنگو ن هذندر بوا نکورنن بورنی
حلنفول نکن هسئیه رفننهی ها دورد ،نهوا بوه هورنه بهوان ،دکلیماسوا نجبواه 1هن
جاکنزکن هنکیرد سابق ،کعنا تعاهل با نکرنن برنی حل هسئیه هستهنی مود هنظووه

یونستهنی هن ده هنبخه با ورف "ب" هخورح هوادنون ،نگور "ب" نکون یونسوته هن

نجابت یرد ،ده قنم دنم" ،نلف" تهنکن هن ز به تااضا نضوافه هوادنون نگور "ب"
نکن نقننم هن ه ادکن گرفت ،ده هرحیه سوم" ،نلف" به عمیوا سوایتن تهنکونن

یود ده برنبر "ب" نقننم ها ماکن ( )Sauer, 2006: 2ده ننقوع ،نتحادکوه نهنسوا دوه نب
سا  2٠٠٣تا  2٠٠5تماکل مننن ا به بریوهد نجباهآه ز با نکرنن ننشت ،نب  2٠٠5به
بعن ،به هرنه بهان نب س است تعاهل با نکرنن فاصیه گرفوت بوهگو وهنی دوه نب سوا
 2٠٠9به صوه
نقننها

کینست ده دهنن ن هتعهون بوا ب ورنن (نتحواد فرنآتال ت یوا) ،بوه

ههما نب جمیه تحرک های هستاال ه عی ه جمهوهی نسالها نکرنن دست بد

با شرنع هذندرن

جنی هستهنی ه ان نکرنن ن  5+١ده سا  ،١٣92نهنساکاها بههغ

بریا بریوهدها بهنکر نب سوی فرن سویها ن ده هاخعوا آلموانهوا ،توالش بسو اه
بکادی برنی زدکک مودن دکنگا های دن رف نصیا هسئیه هستهنی کعنوا نکورنن ن
نهرکیا صوه

دند ن هسوئو س اسوت یواهجا نتحادکوه نهنسوا ده تمواها هرنحول
1. Coercive Diplomacy

رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هستهای ایران  احمد سلطانینژاد و مهدی شاپوری

نب دکلیماسا نجباه ،وعا نب دکلیماسا نست ده ده آن رف "نلف" نبتونن تااضوا کوا
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سعا درد ه بهعنونن هماهنگدننن هونضع  5+١عمل دنن ن ه بهعنوونن

هذندرن

کک ه ا جا برنی زدکک مودن دکنگا های نکرن اها ن نهرکیاکاها باشن
بعن نب شیلگ ری تونفق دوتا هن

ژ و کا «بر اهه نقوننم هشوترت» ،کوخ هننبوس

نکرنن ن نهنسا شیسته شن ن با تونفق جاهع کا «بر اهه جاهع نقننم هشوترت» ،تعواهال
دکلیمات ک ن هفتنآهن ه ئتهای س اسا ن نقتوادی ه ان ساکتخوتهوای نهنسواکا ن
تهرنن به ننج هس ن ده حنند  9هاها ده تادنون نب تونفق جاهع هواگوذهد ،هعوانن
صنه نعظ ن نبکر نقتواد آلمان ،هک

س است یاهجا نتحادکه نهنسوا ،نبکور نهووه

یاهجه فرن سه ،نبکر نهوه یاهجه ن نبکر توسعه نکتال ا ،نبکر نهوه یاهجه صربستان،
هعانن نبکر یاهجه سوک

 ،نبکر یاهجوه برکتا وا ،نبکور نهووه یاهجوه آلموان (2

هرتبه) ،نبکر یاهجه نسلا ا ،هک

جمهوه ن نبکر نهوه یاهجه نترکش ،نبکر یاهجه

مووک ،نبکوور یاهجوه بیرکووک ،نبکوور نهوووه یاهج وه کو ووان ،خسووتنبکوور کو ووان،
خستنبکر هجاهستان ،نبکر یاهجه لودزنهبوهگ ،نبکر یاهجوه بیغاهسوتان ،نبکور
نهوه یاهجه دن ماهت ،هک
لهستان ،هک

هجی

جمیه هااها

نهشن نهنساکا بود ن ن ده به تهرنن سفر مود ن ن نکون هفوتنآهونهای

سنای فرن سه ،هک

هجی

صربستان ن خستنبکر نکتال ا نب

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

دکلیمات ک د ظ ر ن د ساباه بود نست برنساس برآنهد سوابهان توسوعه تجواه
نکرنن ،ده  9هاهه نن سا  ،١٣94تعنند  ١45ه ئت تجواهی نب  48دشووه بوه نکورنن
سفر مود ن ،ده  48هوهد نب نکن ه ئتها نهنساکا بود ن ون آلموانهوا بوا  ١2ه ئوت،
نکتال ا ن صربستان هردننم با  5ن ن نیستان با  4ه ئت ب شترکن آهاه هن ده نکون هووهد
به یود نیتوام دند ن ن ده ه ان همه نکن ه ئتها ،ه ئت نکتال واکا دوه آذههوا بوه
هکاست هعانن نبکر نقتوادی نکن دشوه به تهرنن آهن ،با  ٣6٠فر ن بعن نب آن ه ئت
همرن هک

جمهوهی نترکش با  ٣٠٠فر ،بزهگترکن ه ئتهاکا بود ن ن ده ده سوا

 ١٣94به نکرنن سفر درد ن ن (سابهان توسعه تجاه

نکرنن)١٣94 ،

ب شتر نکن دکننهها ن سفرها به نکرنن ،برنی ننل نباه (هثول سوفر هکو
نترکش) کا برنی ننل نباه بعن نب کک دهه کا ب شتر نب آن ،صوه
هک و
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ساهلمان نهنسا ،هعانن نبکر نهوه یاهجه ن نبکر نقتوواد

جمهووه

گرفتوه نسوت سوفر

جمهوووهی نکوورنن بووه فرن سووه ن نکتال ووا ده بهموونهووا ن نهضووای قرنهدندهووا ن

تفاه اهههاکا به نهبش ب ش نب  5٠ه ی اهد دچه با نکن دن دشوه (ب ش نب  ١8ه ی اهد

دچه با نکتال ا ده به نههای همچون ن رژی ،بکرسایت ،فوچد ،دشتاسابی ،بابهگا ا،
همیاهیهای بننهی ،حفظ باتا  ،سزشیا ن دنهنکا ن  ٣٣ه ی واهد دچه بوا فرن سوه
شاهل تونفاا

ههما بوا شوردتهوای یودهنسوابی سورن سو ترنکن ،هونس ماسوابی

نکرباس ن فتا توتا ) بسو اه ههو بوود ن بوه ووعا سورآغاب توالشهوای نکورنن ن
نهنساکاها برنی عمی اتا مودن فرنکنن گسترش هننبس ده شرنکس بعن نب تونفق جواهع
هحسوب هاشود بابگشاکا سوفاه

برکتا وا ده تهورنن ن سوفاه

ه بهان با سفر نبکر یاهجه برکتا ا به تهرنن ،نب نتفاقا

نکورنن ده لنونن

ههموا بوود دوه ده هننبوس

نکرنن ن نهنسا نتفاق نفتاد نبرنب تماکل نبکر یاهجه نسویون ا بوه بابگشواکا سوفاه
دشوه هتبوعش ده تهرنن ،مو ه دکنری نب تماکل نهساکاها برنی گسترش هناسبا

با

نکرنن ده فضای بعن نب تونفق جاهع بوهشوماه هواهند دواه نهکوانت  ،نبکور نهووه
یاهجه نسیون ا ،ده دکننهی ده با نبکر نهوه یاهجه نکرنن ده حاش ه شست سواچ ه
هجمع عموها سابهان هیل دنشوت ،ضومن نعوالم قوون دنلوتش جهوت بابگشواکا
برنی نهند به بابنه نکرنن ن سرهاکه گذنهی ده نکن دشوه ،نتاق بابهگا ا نسویون ا ده
تهرنن هن ز فعا یونهون دورد» نکون ده حوالا نسوت دوه ده سوا  ،١٣9١دنلوت
نسیون ا به بها ه نضع ت اهناسر هالا ن نقتوادی نکن دشوه ،سفاه

یوود هن ده

تهرنن تعخ ل درد بود هسئیهنی ده ده عرف دکلیمات ک شا ه بهصرفه بودن ن عنم
سودهننی هننبس سخح باچ با رف هاابل نست
توض حا

فوق بهیوبا شان هادهن دوه هنکیورد نتحادکوه نهنسوا بوه هسوئیه

هستهنی نکرنن ،ده ه ان گزکنههای تعاهل ن تاابل ده وسان بوود نسوت هونف نکون
هااله سردنیتن به مرنکا نکن هسوئیه نسوت ده ننقوع سوئونلا دوه ده نکنجوا هخورح
هاشود عباه

نست نب نکنیه مرن هنکیرد نتحادکه نهنسوا ده هووهد هسوئیه هسوتهنی

نکرنن نب تعاهل تا تاابل ده وسان بوود ن موه عوونهیا ده نکون هنسوتا تع و ندننون
بود ن ن؟ نستنچ نصیا هااله نکن نست ده ده هننبس ه ان جمهوهی نسالها نکرنن بوا
نتحادکه نهنسا نب همان نننکل ن االب تادنون ،مریهنی نب تعاهل ن تاابل نجود دنشوته
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سفاه

ده نکرنن ،گفت ده دشوهش «با توجه به نشت اق صاحبان تجواه

نسویون ا

ن حو بریوهد نتحادکه نهنسا با دشووههان ده هسوئیه هسوتهنی وز ده مهواهموب
هم ن مریه قابل دهت نست هکشوه نکون مریوه تعاهول ن تاابول بوه دن هوضووع
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برهاگردد :کیا ،وع جهتگ ریها ن عمییرد س است یاهجا جمهووهی نسوالها
نکرنن سبت به ظام ب ننلمیل ن غرب به وه دیوا ن نهنسوا ن ن تظواهن
یام دکنری ،هناسوبا

آن بوه ووه

نکورنن ن نهرکیوا ن هنکیورد نهرکیوا سوبت بوه نکورنن ده

هاا عا ده جمهوهی نسالها نکرنن بهد با تنشبدنکا ن تعاهل ده هننبس ن هناسبا
یود با جهان ن بهنکر نهنسا بود ن تالش درد با نهنساکاها ده هوهد ن تظاهن

آ هوا

نب نکرنن ده هوهد هساکیا ها نن حاوق بشر بحث ن گفوتنگوو دنون ،نتحادکوه نهنسوا
تالش مود هنبخه یوبا با نکن دشوه دنشته باشن ن بالعی

همچن ن ده بهانهاکا

ده هننبس نکرنن ن نهرکیا ننهد تنشهای فزنکنن شن  ،نهنساکاها وه تنهوا تمواکیا بوه
بهبود ن نفزنکش هناسبا

یوکش با جمهوهی نسالها ن جام نند ن ن ،بییه ده نعموا

فشاهها بر دشوههان ،همرنها درد ن ن
نلبته هساکل دکنری ها نن نهن ت ن ببا

یانهه ا ه ،سخح باچی هننبوس نتحادکوه

نهنسا بهنکر ترنک یای نکن نتحادکه با هقبوا ن دشومنان هنخاوهنی نکورنن ،برآنهدهوای
سرنک های جاسوسا بریا دشوههای نهنساکا ز ده بریوهد نهنساکاها بوا نکورنن
ده بحث هستهنی تاب ر دنشتهن ن ده ده نکن هاالوه بوه آ هوا وز نشواه یونهون شون
سابها نها نکن هااله به نکن صوه
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395
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یونهن بود ده نبتنن مهاهموبا هفهووها بورنی

دهت نلنوی هننبس ن هناسبا

نکرنن ن نتحادکه نهنسا نهنکه هاشود نکون مهواهموب

هفهوها ،نب تاهکخ ن تجرب ا

هننبس حنند مهواه دهوه گذشوته جمهووهی نسوالها

نکرنن ن نتحادکه نهنسا نستخرنج هاشود سل

ده قالور نکون مهواهموب ،هنکیورد

نتحادکه نهنسا به هسئیه هستهنی نکرنن هوهد برهسا قرنههواگ ورد ده هاکوت وز بوا
ناها آکنن نرن ه ،مش ن ننب س شهنی هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسوا ن سوناهکوهای
هحتمل ن همین ده نکن هنستا هوهد بحث قرنهیونهن گرفت با توجه به بحثهواکا
ده ده هوهد نضع ت س است یاهجا ن هننبس نکورنن بوا جهوان ده فضوای سو

نب

تونفق هخرح نست ن ز جاکنا نکر نی ده نهنسا ده نکن بحثها دنهد ،حوب هاکا ده
نتحادکه نهنسا ن نکرنن نهیان کا تماکل به همیاهی با کینکنر دنه ن هن برهسا یونه
درد

 .1پیشینه
هننبس نکرنن ن نهنسا نب بهان نقوع ن االب نسالها ده نکرنن ،تادنون با نفتنی زهوا ن
وسا ا

بکادی همرن بود نست نهنساکاها ده بعن نب حوندبا همچون شوت فتوا

 ١9٧٣ن فرنساشا ظ نقتوادی برنتون نندب 1هنکیرد سبتاً هتفوانتا نب نهرکیوا ده
هنبخه بوا یانهه ا وه ده سو ش گرفتوه بود ون ،بوا نقووع ن اوالب ده نکورنن ن حادبوه
گرنگا ن ری سفاه

نهرکیا ده تهرنن ،بههغ هنافعا ده ده بابنه نکرنن ن فوت نکون

دشوه دنشتنن ،به دل ل دهت هشتردا ده با نهرکیا نب تهنکن ن االب نسوالها دنشوتنن،
تن به س است ننحن فرنآتال ت یا ده برنبر نکرنن دند ون ( )Ünver Noi, 2005: 83هبوود
شنن شهرن ننن ن دکلیما های نهنساکا ن نهرکیاکا ده لبنوان ،هواجرنی فتوونی قتول
سیمان هشنی ( وکسنن دتاب آکوا
نتهاها

شو خا ا) توسوس نهوام یم نوا (ه ) ن بریوا

عی وه جمهووهی نسوالها نکورنن ده هووهد تورنه هخالفوا ش ده دشووههای

نهنساکا ،باعث شن تا ده دن دهه نن ن االب ،هننبوس نکورنن بوا نتحادکوه نهنسوا ت ور
به حماکتهای هتعند تسی حاتا نب صوننم حسو ن سردنیتنون نلبتوه ده هوونهدی وز
بعضا نب دشوههای نهنساکا به جمهوهی نسالها نکرنن دمکهاکا درد ن بوا نجوود
هننبس س اسا اهساعن ه ان نکرنن ن نهنساکاهوا ده دن دهوه نن ن اوالب ن بوههغو
بریا تحرک های نکن نتحادکه عی ه جمهوهی نسالها به د با هسوئیه گرنگوا ن ری
(تحت هوند  ١١٣ن  22٣قرنهدند هم) ،همچنان دشوههای نهنساکا بهعنوونن ههمتورکن
شرکک نق توادی ن تجاهی نکرنن باقا ها ن ن بعن نب بحرنن گرنگا ن ری ،دشووههای
نهنساکا ده فشاه بر نکرنن ده حوب نقتوادی ،با نهرکیا همرنها قابل توجها یرد ون
(عی خا ا )١٣84 ،نهنسای غربا بزهگترکن شرکک تجواهی نکورنن ده دنهنن بعون نب
ن االب ن ده و جنگ تحم یا باقا ها ن
سه دشوههای نکن هنخاوه ده ننهدن

نکورنن نب  ١9٧9توا  ،١988هعواد 4٧/8

دهصن بود نست ( )Estelami, 1999: 55صادهن

نتحادکه نهنسا به نکرنن ب ن سا هوای

 ١98١تا  ١988به ووه ه وا ن ن سواچ ه  6ه ی واهد دچه ن ننهدن

آن نب نکورنن وا
1. Bretton woods

رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هستهای ایران  احمد سلطانینژاد و مهدی شاپوری
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هم ن دنهنن به وه ه ا ن ن ساچ ه  6/١4ه ی اهد دچه بود نست ()Kamel, 2015: 125
نلبته نهنساکاها کیا نب شردای تجاهی نصیا صننم حس ن ز بود ن ب ن سوا هوای
 ١98١تا  ١988نتحادکه نهنسا به وه ه ا ن ن ساچ ه  6/2٧ه ی واهد دچه صوادهن
عرنق دنشته ن ده هاابل ،ننهدن

بوه

نکن نتحادکه نب عرنق به وه ه ا ن ن سواچ ه هعواد

 ٣/9٠ه ی اهد دچه بود نسوت ( )Kamel, 2015: 125ده دنهنن بعون نب جنوگ ،ههبورنن
نکرنن تماکل ب شتری به گسترش هننبس س اسا با جهان نب یود شان دند ون دنلوت
هاشما هفسنجا ا هنکیرد تنشبدنکا هن ده عرصه س است یاهجا ده س ش گرفوت
ده کیا نب تاکج آن ،شیلگ ری «گفتنگوهای ن تاادی» بو ن نکورنن ن نتحاکوه نهنسوا
بود بحث گفتنگوهای ن تاادی ده تواهکخ  ١2دسواهبر  ،١992ده شسوت شووهنی
نبکرنن نتحادکوه نهنسوا ده نکون برگ هخورح شون هرمنون گفوت نگوهوای ن تاوادی
دستانهدهای سبتاً یوبا دنشت ،نها با صننه هسی دندگوا آلموا ا ه یو ووس عی وه
بریا نب هااها

عالا نکرنن ،نکن گفتنگوها تعی ق ن هننبس رف ن دنباه ت ر شن

دشوههای نهنساکا سفرنی یود هن نب تهرنن فرنیون ن ن ن نکرنن وز هاابیوه بوه هثول
درد با نجود نکن ،ده تمام دهه  ،١99٠نهنساکاها سخح هننبس تجاهی یود با نکورنن
هن باچ نه دنشتنن
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ب ن سا های  ١99٠ن  ،١992صادهن

دشوههای عضو نتحادکه نهنسا بوه نکورنن

به وه ه ا ن ن ساچ ه  ١٣/49ه ی اهد دچه بود نست ده هم ن دنه  ،ه زنن صادهن
نکرنن به دشوههای عضو نکن نتحادکه ،به وه ه ا ن ن ساچ ه  6/89ه ی اهد دچه بوود
نست ب ن سا های  ١99٣تا  ،2٠٠2نهبش صادهن
ه ا ن ن ساچ ه  6/48ه ی اهد دچه ن ه زنن ننهدن

نتحادکه نهنسا بوه نکورنن بوه ووه
نکن نتحادکوه نب دشووههان ده نکون

باب بها ا به وه ه ا ن ن ساچ ه هعاد  6/٧8ه ی اهد دچه بود نسوت (

 )126-128ت رگا هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا بعن نب دندگا ه یو وس دکری لاک ن ن
با س رنبی س نهحمن یاتما ده ن تخابا

هکاست جمهوهی هفت نکرنن ،هننبس نکرنن

ن نتحادکه نهنسا نب سر گرفته شن سفرنی نهنساکا به تهرنن برگشتنن ن هتاابالً سوفرنی
نکرنن ز به هحل ینهت یود بابگشوتنن ده شسوت هواهس  ١998شووهنی نهنسوا
(شوهنی نبکرنن) ده برندسل ،بر تجنکن گفتنگوها ن نفزنکش هناسبا
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Kamel, 2015:

نکرنن تأد ن شن ده شست ژنکن (ده لودزنهبوهگ) هم ن سوا

س اسوا بوا

وز شووهنی نهنسوا

هنکیرد «دکالوگ نساسا ن فرنگ ر» هن به هنظوه گسترش هننبس با نکرنن هخورح دورد
حتا بعن نب حادبه  ١١سلتاهبر  ،2٠٠١به هن

دوتاها همیاهیهوای نکورنن ن نهنسوا

ننج گرفت نقتا بوش ده سوا  2٠٠2نکورنن هن عضووی نب هحووه شورنه

اه ون،

نهنساکا ها شنفتبد شن ن ن بوش هن به یا ر عنم رفننهی نب هن حول تعاهول ده
یانهه ا ه سرب ش درد ن بخووم ده ده هنبخه بوا نکورنن ،بوه ظور

هوهد هناقشا

آ ها ،س است نتحادکوه نهنسوا نب تعاهول بوا نکورنن بوه هرنتور سواب ن تور نب س اسوت
هنکاهنکا نکاچ
ن تاادن

هتحن بود نست ()Peterson, 2002

نهنساکاها سبت به سخنان بوش به حونی هسو ن دوه یوانکر سووچ ا

هسئو س است یاهجا نتحادکه نهنسا هجبوه شن رف ن هن به آهنهوش دعوو

دنون

با نجود نکنیه ده ه ا ههای سا  ،2٠٠2هوضوع هستهنی نکرنن به کک هسئیه مالشا
هه ده هحافل ب ننلمییا تبنکل شن ،نتحادکه نهنسا به «گفتنگوهای فرنگ ور» ساکبنون
ها ن ن ده هوهد بر اهه هستهنی ز با نتخاذ هه افتا ننحن ،با فشواهها ن توالشهوای
ساهک

ه ان نکرنن ن سه دشوه هوسوم به ترنک یوای نتحادکوه نهنسوا ( وونهبر ،)2٠٠4

دم س ون نهنسا هذندرن

یود با نکرنن بر سر هونفات اهه همیاهی ن تجاه ( )1هن ده

ژن وکه  2٠٠5نب سر گرفت همچن ن هونبی با نکن هذندرن  ،گفتنگوهای س اسا ن
ضنترنهکس

ز ب ن رف ن ده جرکان بود ده هموان نکوام ،فورهن ننلون ر 1،دم سور

هننبس یاهجا نتحادکه نهنسا ،دهباه نهم ت نکن هذندرن
هذندرن

گفوت« :نب سورگ ری نکون

شا ه هنشنا نب تماکل ها برنی داه با نکرنن نسوت نکون هوذندرن

قسومت

ههما نب کک بسته گسترد تر نست ن تا بها ا ده جاهعه بو ننلمییوا بتون ون هخموئن
باشن ده بر اهه هستهنی نکرنن ده حا توسوعه بورنی هااصون ظواها سوت ،نکورنن
هاتون ن ده هوهد هنبخهنی زدککتر با نتحادکه نهنسا ،نا هن به جیوکا دنشته باشون»
( )European Union Delegation to the United Nations, 11/1/2005با هخورح شونن نکورنن
بهعنونن عضوی نب هحووه شورنه

نب سووی دنلوت وهحافظوهدواه نهرکیوا ،نعتبواه

س است تنشبدنکا دنلت نصالحا

شنکننً نب رف هقبای دنییا بکر سئون هفوت
1. Benita Ferrero-Waldner
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نهرکیا برنی نقننم سخت عی ه نکرنن هخالفت درد

(2008

 )Goldthau,بوهد بوا تونفوق
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ن ده ت جه هن ن تعاهل ن گسترش هناسبا

ه ان نکرنن ن نهنساکاهوا وز بوا هشویل

هونجه شن
اتون ا نهنساکا ها ده به ت جه هسا نن هذندرن

ن برآنهدن نعن های یوود بوه

نکرنن ده و هذندرن  ،به دل ل داهشیناهای نهرکیاکاها دوه تمواکیا بوه هوفا وت
هووذندرن

ننشووتنن ،بووه هموورن تغ وور دنلووت ده نکوورنن شوورنکس هن س چ وون توور دوورد

(هحمنجوند ظرکف ده هواحبه با سالناهه نعتماد ،نسفنن  )١٣94با تغ ور دنلوت ده
نکرنن ،هنکیرد ن س است هستهنی نکرنن دماه کک تحو ن دگرگوو ا نساسوا شون
گفتمان جنکن حاد بر دنلت ده نکرنن ،ضمن هیا دردن ن تبنکل بحث هستهنی بوه
کک شایص هوکت هیا ،هاانهت ن نکستادگا ده برنبر فشواههای ب رن وا ده هووهد
بر اهه هستهنی هن هبنای داه یود قرنهدند ده من ن شورنکخا ،نتحادکوه نهنسوا دوه نب
کک رف تحت فشاه ننش ننتن ن نب رف دکنر ده تعاهول بوا نکورنن بوه بونبسوت
دکلیمات ک هس ن بود ،ه ا ج نری ه ان ننش ننتن-تهرنن هن هها مود ن نکن باه اش
ه ا جا هن ه ان ننش ننتن نب ککسو ،ن سین ن هسیو نب سوی دکنر ،به هنظوه نکجواد
نکتالفا نب قنه های بزهگ برنی فشاه بور نکورنن ،برعهون گرفوت ترنک یوای نکون
نتحادکه (برکتا ا ،فرن سه ن آلمان) هوفق شن ن برنی ننل نباه هنسهوا ن م نواهوا هن
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هنضا دننن تا عی ه قخعناهه شووهنی حیوام هبتنوابور عونم هعاکوت قوون ن آژن و
ب ننلمییا ن رژی نتما توسس نکرنن ،هسی هنفا نهنن ()Sauer, 2006: 11
هنکیرد س است یاهجا دنلت جنکن نکرنن ن نقننها

شن تا به هرنه بهان هننبس دکلیمات ک ه ان نکرنن ن نتحادکه نهنسا به سردی گرنکن بوه
وهی ده حتا نقتا بخشا نب حاا ت نکرنن ده سا  2٠٠٧با برآنهد ن العا

هیا

نهرکیا هتشیل نب منن سابهان ن العاتا –ده ا گزنهشا ب ان درد ده نکرنن نب سوا
 2٠٠٣بر اهه تسی حا

هستهنی یود هن هها دورد نسوت -بابوت شون (

NIE Report,

 ،)November 2007باب ه نتحادکه نهنسا حاضر به سذکرش حاوق نکرنن ن تماکول بوه نب
سر گ ری هننبس بهتر با نکن دشوه شن یانکر سوچ ا هسئو س است یواهجا نکون
نتحادکه بعن نب گزنهش هذدوه نعالم درد ده نتحادکوه نهنسوا همچنوان باکون هه افوت
دنگا ه گفتنگو-فشاه هن ده برنبر نکرنن ندنهه دهون
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دنلت نهرکیوا ،هوجور

(2008

 )EUCE,بوا نجوود نکون،

هنوب ه هننبس نقتوادی ن تجاهی نکرنن ن نتحادکه نهنسا همچنوان ده سوخح بواچکا

باقا ها ن بود نهبش صادهن

نتحادکه نهنسا به نکرنن ب ن سوا هوای  2٠٠٣ن 2٠٠9

به وه ه ا ن ن ساچ ه  ١4/8٧ه ی واهد دچه ن نهبش صوادهن

نکورنن بوه دشووههای

عضو نکن نتحادکه ده هم ن دنه بها ا به وه ه وا ن ن سواچ ه  ١٣/٧٣ه ی واهد دچه
بود نست ()Kamel, 2015: 128
ده  6ندتبر  ،2٠٠9ج مز نشوتاکنبرگ ،هعوانن نقوت نبکور یاهجوه نهرکیوا ،ده
توض حا

یود ده هاابل هجی

هتحن نهرکیوا ده

سنا گفت« :سه سا س ش نکاچ

نعما فشاه بر نکرنن عمالً تنها بود ،نلا ه ندنوون شوماه فزنکنون نی نب دشووهها ده
نرن اهای ها نب س استهای هنفا نکرنن سه شن ن ن ن تماکل دنه ن بوه نسوترنتری
دنگا ه ها [هوکج ن مماق] بل و ن ن» ( )Steinberg, 2009نکن ننقع ت تیوخ ن غ رقابول
ن یاهی بود نتحادکه نهنسا ن دشوههای نهنسواکا بخوش ههموا نب آ چوه نشوتاکنبرگ
«شماه فزنکنن نی نب دشوهها» یون ن ،بود ن ده ننقع نب نکن بهان به بعن ،نهنسواکاهوا
هسماً به سمت تاابل با نکرنن تغ ر جهت دند ن نب سا  2٠١١نکون هنکیورد جنکون
 ٣٠آگوست  ،2٠١١ده شست ساچ ه با سفرنی فرن سه صرکحاً نب نحتما کک حمیوه
س شن رن ه 1به تأس سا
 2١ونهبر  ،2٠١١به هک

هستهنی نکرنن سخن گفت نی همچن ن ده اههنی به تاهکخ
جمهوه نهرکیا ن سرنن منن دشوه دکنر (آلموان ،برکتا وا،

دا ادن ،ژنسن ن نعضای دکنر نتحادکه نهنسا) ،بر اهه هستهنی نکورنن هن تهنکونی جونی
برنی صیح یون ن ن یونستاه تحرک های شنکنتر عی ه تهرنن شن نی هنعا شن دوه
«ده نکن بهان باکن تحرک هاکا با شن

باساباه نضع دن  ،توا نکورنن هن هتااعون بوه

هذندر ماک » ( )Fouquet, Nov 21, 2011یته جالر ده نکن ب ن نکن نست ده فرن سه
به همرن آلمان ،هحوه نهنسای قونک ن هنتاون س اسوتهوای تهواجما ننشو ننتن ن
آنگو ه ده هنهسفین نبکر دفاع سابق نهرکیا بها ا گفته بوود« ،دن هشویل» ده برنبور
س استهای تهاجما نهرکیا هستنن ()BBC News, 23 January, 2003
تحرک های گسترد نتحادکوه نهنسوا عی وه نکورنن ،بهزهوههواکا ده هووهد نهیوان
هشاهدت برکتا ا ده حمیه به تأس سا

هستهنی نکورنن (،)Hopkins, November 2, 2011
1. preventive attack

رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هستهای ایران  احمد سلطانینژاد و مهدی شاپوری

نهنساکاها مود هنشنتری بهیود گرفت ساهدوبی هک

جمهوه فرن سه ده تواهکخ
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تووکر رح داهش هننبس با برکتا ا ده هجی
سفاه

شوهنی نسالها ،حمیوه عون نی بوه

نکن دشوه ده تهورنن ،نندونشهوای شونکن نتحادکوه نهنسوا بوه نکون نقوننم ن

تحرک هاکا ده نعضای آن هتعاقباً عی ه نکرنن نعموا درد ون ،حوادا نب نکون ننقع وت
نست ده هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا به سواک نتورکن سوخح یوود نب سوا  ١٣٧6بوه
نکنسو هس ن بود به وه دیا ،هجموع نکن حوندث ن نتفاقا

باعث شون توا حتوا

دشوههاکا ها نن نکتال ا ،نسلا ا ،کو ان ن هینن ده ده نبتونن نب قخعناهوههوای تحرکموا
عی ه نکرنن حماکت مادرد ن ن سبت به آ ها دکنگاها ن تاادی دنشتنن

( Sauer, 2006:

 ،)14به س است فشاه ن دکلیماسا نجباه عی ه تهرنن تن بنهنن نتحادکه نهنسا با نضع
تحرک های ککجا به عی ه نکرنن ،نب هتبه نن ده تجاه
هس ن ده فاصیه سا  2٠١2تا  ،2٠١٣ننهدن
دهصن ن صادهن

با دشوههان بوه هتبوه ششو

نتحادکه نهنسوا نب نکورنن بوه ه وزنن 86

دشوههای نکون نتحادکوه بوه نکورنن  26دهصون دواهش س ونن دورد

( )European Commission, Retrieved November 2015مودنه بکر داهش شونکن حجو
تجاه

ه ان نکرنن ن نتحادکوه نهنسوا نب سوا  ،2٠١2کعنوا بعون نب نضوع ن نجورنی

تحرک های کیجا به نکن نتحادکه عی ه دشوههان هن به یوبا شان هادهن (

European

)Commission, October 2015
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395
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Source: European Commission, October 2015

با توجه به توض حا

فوق ،هاتونن گفت ده هجموع هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا نب

همان نننکل ن االب تادنون ،عمنتاً هتأبر نب حو تعاهل جمهووهی نسوالها نکورنن بوا

ظام ب ننلمیل ن غرب ،بهنکر نهنسا ن ن تظاهن

ن یونستههای آن ،نب ککسوو ن وز

هنکیرد ن بریوهد نهرکیا سبت به تهرنن نب سوی دکنر بود نست ده جاهواکا دوه
س است یاهجا جمهوهی نسالها ،نقننم به تنشبدنکوا ده هننبوس نکورنن بوا جهوان
ب رنن ن به نکر غرب درد ن تماکل به گفت نگوی هتاابل ه ان تهرنن ن نهنساکاها بر
سر هساکل هوهد نیتالف نجود دنشته نست ،نهنساکاها تالش مود ن ن هننبس بهتری
با نکن دشوه برقرنه ماکنن ن بالعی  ،ده بهوانهواکا دوه س اسوتهوای جمهووهی
نسالها دمتر هتماکل به تعاهل با ظام ب ننلمیل ن گفتنگوو بوا نهنسواکاهوا بور سور
هساکل هوهد عالقه ن نیتالفا

فاهاب ن بود  ،نهنساکاها به سمت دواهش هننبوس ن

حتا تاابل با دشوههان هنی آنهد ن ن هنکیرد ن بریوهد نهرکیا سبت به جمهوهی
نسالها ،با توجه به وع هننبس نتحادکه نهنسوا ن نهرکیوا وز اوش بسو اه ههموا ده
هننبس ن هناسبا

نکرنن ن نتحادکه نهنسا نکفا درد نست هسوئیه ههو دکنوری دوه ده

نلنوی هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا قابل توجه نست ،وسا ا

نقتووادی ن تجواهی ده ب شوتر هونقوع نسوت نلبتوه نقوننم

نهنساکاها ده نعما تحرک های کیجا به شنکن عی وه نکورنن نب  2٠١١بوه بعون ،هثوا
اضا ده نکن هنستاست
نکن هوهد شان هادهن ده ده ظر نتحادکه نهنسا ،تماکز ن تفی ک هننبس تجاهی
ن نقتوادی با نکرنن نب هساکل س اسا ،حن ن هورب یاصوا دنهد ن نکون دهس بزهگوا
برنی جمهوهی نسالها نکرنن هحسووب هواشوود ده ندنهوه ضومن تشورکح عونهول
تاب رگذنه بر هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا ،بوه مشو ن وننب سو شهنی نکون هننبوس ن
سناهکوهای قابل رح ده نکن هنستا ،بهنکر ده شرنکس س

نب تونفق جاهع هسوتهنی،

سردنیته هاشود
 .2عوامل تاثیرگذار
وووع هننبووس نتحادکووه نهنسووا ن نهرکیووا ،نهن ووت ن ببووا

یانهه ا ووه ،برآنهدهووای

سوورنک هووای جاسوسووا دشوووههای نهنسوواکا ده هوووهد بر اهووه هسووتهنی نکوورنن ن
جهتگ ری ها ن حو تعاهل س اسوت یواهجا جمهووهی نسوالها نکورنن بوا ظوام
ب ننلمیل ن غرب به نکر نهنسا ،مهاه عاهل تاب رگذنه بر هنکیرد نهنساکاها ده هنبخوه
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ببا

سوبا ده هناسوبا

ده هننبوس س اسوا ن
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با هسئیه هسته نی نکرنن نست ده ده نکن ه ان ،دن عاهل هنبخه نتحادکه نهنسا ن نهرکیوا
ن س است یاهجا جمهوهی نسالها نکرنن اش بس اه ههمتری نکفا درد ن ن
الف) رواب اتحاد ه اروپا و امر کا .س و نهای ه ان نتحادکوه نهنسوا ن نکواچ
هتحن نهرکیا ده حوب های هختیف س اسا ،نقتوادی ،ظاها ن فرهننا بس اه قووی
نست ده نکن ه ان ،هننبس نسترنترکک ن نقتوادی آ ها نب نهم ت ب شوتری بریووهدنه
نست ن بر س است های نکون دن بوابکنر ده هسواکل هختیوف جهوا ا تواب ر غ رقابول
ن یاهی دنهد
ضعف نتحادکه نهنساکا ده کیلاهمنا ن عنم تماکل به صرف هزکنههای ظواها
بکاد نب سوی نعضای نکن نتحادکه ،باعث ننبستنا نهن تا آن به نهرکیا شن نست بنا
به کک تفس ر ،نتحادکه نهنسا تنها دنهنی سبنی نب هوکج ن فاقن مماقهای قوی نسوت
(2007: 114

 )Algieri,برآنهدها حادا نب آن نست ده حنند  8٠هزنه رنی نهرکیاکا

ههمان نهنسا هسوتنن ن نظ فوه توأه ن نهن وت نکون قواه هن برعهون دنه ون (
 )Haffman, May 2012همچن ن بق آهاه نهنکه شن  ،حونندثر ( 48٠

& Korb

Kristensen, 2005:

 )9ن حننقل  )Sauer & Van der Zwaan, 2011( 2٠٠سالح هستهنی تادت یا هتعیوق بوه
نکاچ

هتحن نهرکیا ده یات نهنسا هستار نسوت بوق نهبکواباهوا ،ده سوا 2٠٠٠
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سه نهرکیاکاها نب دل هزکنههای دفواعا واتو  5٠دهصون بوود نسوت (
2011

Ashdown,

 ،)Novemberنلا نکن ه زنن ده سا  2٠١5حنند  ٧5دهصن برآنهد شن نسوت

( )The Military Balance, 2016: 19, NATO, 28 January 2016ده من ن شرنکخا هاتوونن
گفت ده نهنساکاها برنی تأه ن نهن ت ن هنافع یوود ،بور نسور واتو سوونه هسوتنن
بریالف بریا دکنگا ها ،به ه چنجه سونهی نکن نسر ،هجا ا سوت قاعون نکون
نست ده نگر نهنساکاها هایونهنن سشت به بکن نکن نسر بما نن ،باکن نب ظ هووهد
ظر ننش ننتن س رنی دننن ده غ ر نکنصوه  ،باکن س واد شوو ن کعنوا س ورنی 1ده
برنبر سونهی هجا ا 2،نکن کک قا ون بس اه سواد ده هننبوس بو ننلمیول نسوت نکون
هوضوع هن هنبر

گ ت  ،نبکر دفاع سابق نهرکیا ،بهنضوح ده شست ژنکون 2٠١١

اتو ده برندسل به نعضای نکن سابهان نعالم مود ()Morgan, June 10, 2011
1. bandwagon
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2. free ride

هک

جمهوه نهرکیا ز ده هواحبه نی رش با هجیه آتال ت ک ،بوه صورنحت نب

تماکل هتحننن نهنساکا نهرکیا ده اتو به سوونهی هجوا ا گورفتن نب نهرکیوا بشون
ن تااد درد ن نب آ ها یونسته تا سه هنوفا ه یود هن ده هزکنههای ظواها سردنیوت
دننن ( )Goldberg, April 2016به هور حوا  ،هسوئیه هسوتهنی نکورنن نب شومو قاعون
«س رنی ده برنبر سونهی هجا ا» یاهج ست ،کعنا نگور نتحادکوه نهنسواکا بخونهون
هنها هستال نب ننش ننتن ده س ش بن رد ،باکن هزکنوه آن هن وز بلوردنبد باکون ق ون
قسمتا نب سرهاکهگذنهیهای یود ده حوب های دکنر هن بز ن تا بتون ن نهن وت هنوافع
یود هن تضوم ن دنون نکون دواه شون ا نسوت ،نهوا فاوننن نهند ن نیوتالف سوخح
توسعه کافتنا ده ه وان نعضوای نکون نتحادکوه هوا ع هن نسوت بوق آهواه هوسسوه
ب ننلمییا هخالعا

نسترنترکک ،ده سا  2٠١5هزکنههای ظاها نعضای نهنساکا اتو

برنبر با  ١5/4دهصن دل هزکنههای ظاها جهان بود ده بو ش نب  55دهصون نب نکون
ه زنن ز سه هزکنه های ظاها سوه دشووه برکتا وا ،فرن سوه ن آلموان بوود نسوت
نهنساکا اتو ده  2٠١5به قاعن صرف هزکنوهنی هعواد حوننقل  2دهصون نب تول ون
ایالص دنییا یود ده حوب ظاها ن دفاعا ساکبنن بود ن ن (
19-20-62

The Military Balance,

 )2016:نکن نیتالف سخح ده اشا نب فاوننن نهند ده صورف هزکنوههوای

ظاها باچ ن ز نیتالف سخح توسعهکافتنا ده ه ان نعضای نتحادکه نهنساکا نسوت،
باعث هاشود تا بخش ههما نب نهنسا بهنکر نهنسای شرقا برنی تأه ن نهن وت یوود
به آ سوی آتال ت ک ظر دنشته باشون همو ن هوضووع هواتون ون مرنکوا ن شوااق ن
نیتالف ده ه ان نهنساکاها ده هنبخه با جنگ عرنق هن ز تب ن دنن
نکنیه مرن س ش ب نا ننلتز ده هوهد واتو هبنوابور نکنیوه «سوا هوای واتو ن وه
هنبهاکش شمرد هاشود» ( )Waltz, 1993: 76بعون نب حونند ب سوت سوا بوهنقووع
ل وسته ز ده هم ن مهاهموب قابل دهت نست عوالن بور بحوث نیوتالف سوخح
توسعهکافتنا ،هوضوع دکنر نکن نست ده قنه های نهنساکا بوه کیونکنر ن م نوان
داهل ننه ن به ال نب نستفان ننلت ،بها ا کک دکلیموا
هاتون

نهنسواکا گفتوه بوود« :هوا

ههبری نهرکیا هن بلذکرک  ،نها ههبری کیا نب یودهان هن ی ر» (
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همچن ن جز مهاه دشوه برکتا ا ،کو وان ،لهسوتان ن نسوتو ا ،هو چدوننم نب نعضوای

Walt, 2002:

 )137با نکن نضع ت ،ماتونن ن یاه درد ده هرگو ه نقننها نب سوی نتحادکوه نهنسوا
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ده قبا بر اهه هستهنی نکرنن ،باکن نب دا ا نجماعا برندسل-ننش ننتن بنذهد
عالن بر بحث ننبستنا نهن تا نهنسا به نهرکیا ،به ظر هاهسن هردهان دن ورف
آتال ت ک ز به دل ل تشابها

فرهننا ،نجتماعا ن س اسا دوه بوا کیونکنر دنه ون،

بردنشتشان سبت به تهنکنن

نهن تا بس اه زدکک به ه نست ظرسنجا هوسسه

س و ده سا  ،2٠٠9نکن هسئیه هن به یوبا شان هادهن

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

هناسبا

ه ان نتحادکه نهنسا ن نهرکیا هحنند به هساکل س اسا -ظواها سوت کوک

هنبخه س چ ون ن مننچکوه ده به نوههوای هختیوف نقتووادی ،دکلیمات وک ،نهن توا ن
فرهننا ه ان برندسل-ننشو ننتن نجوود دنهد ده به نوه نقتووادی ،نتحادکوه نهنسوا
شرکک نن تجاهی نهرکیاست سه نتحادکه نهنسا نب دل تجاه

ترکی ون دچهی ننش ننتن ده سا  ،2٠١5حنند  ٧٠٠ه ی اهد دچه ،کعنا هعاد بو ش
نب  ١5دهصن آن ،بوود نسوت ( )U.S. Department of Commerce, 2016نکون ده حوالا
نست ده ده سا  ،2٠١١کعنا بها ا ده هنوب تحرک های شنکن نتحادکوه نهنسوا عی وه
نکرنن نعما شن بود ،نکرنن با سوهما دمتور نب کوک دهصون (حونند هشوت دهو
دهصن) ،دنهنی هتبه  2٧ده تجاه

یاهجا نهنسا بود نست (

European Commission,

 )2012همانگو ه ده عنونن شن ،ده سا های  2٠١2ن  2٠١٣ننهدن
نکرنن  86دهصن ن صادهن

نتحادکه نهنسا نب

نکن نتحادکه به نکرنن  26دهصن داهش کافوت ن بنوابرنکن

باب ه نب سه نکرنن ده تجاه
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یواهجا حونند 5

یاهجا نتحادکه نهنسا داسته شن بوه ووهی دوه ده

 2٠١4به دن ده دهصن هس ن ()European Commission, 20/10/2015
صادرات و واردات امریکا از چهار شریک تجاری اصلی خود در سال 2015

شریی/تجارت
اتحادیه اروپا  28کشور
چین
کانادا
مکزیی

واردات
426
481
295
294

صادرات
272
116
280
236

Source: U.S. Department of Commerce, 2016

نب نکن هبحث هاتونن ت جه گرفت ده ده هوهد هناقشه هستهنی نکرنن ،نتحادکه نهنسوا
به ه چنجه ماتون ن ن هنخاا ماب نن ده هه افتا هستال نب ننش ننتن نتخاذ ماکن
نقتووادی دوه بریوا نب نعضوای

تحرک فتا نکرنن ده سا  ،2٠١2بههغ هشیال

نتحادکه نهنسا ها نن کو ان دنشتنن ،تأک نی بر نکن هخیر نست دشووهی هثول کو وان،
فت نکرنن هن ده قالر قرندندهای تحوکل ن بهصوه

نعتباهی هایرکن ن هاتون ست

نقتوادی ده دنشت ،به س است جمعا فشاه بر تهورنن تون دند نکون هوضووع شوان
دهنن نهم ت ن اش هناسبا

فرنآتال ت یا ده س استهای نعضوای نتحادکوه نهنسوا

نست
ب) امگی

مگطقه خاورمیانه و ثبات آ

نوا نهنسوا بوه هنخاوه یانهه ا وه ن

بکرس ست ح اتا آن کعنا یی ج فاهس ،ب شتر نقتوادی نست ده ننقع ،نهنسا اب بوه
ن رژی نکن هنخاه دنهد ده سا  2٠١4نتحادکه نهنسا با تول ن  ١/6دهصن فت جهوا ا
ن هورف  ١4/١دهصون فوت تول ون شون ده جهوان ،بعون نب نهرکیوا بوزهگتورکن
هورفدننن ن با سهما هعاد  22/2دهصن نب دل ننهدن

فت جها ا ،بزهگتورکن

ننهددننن نکن هنبع بود نست نکون نتحادکوه همچنو ن ده سوا  ،2٠١4سوهما ٣/8
دهصوونی ده تول وون ن  ١١/4دهصوونی ده هووورف گوواب جهووا ا دنشووته نسووت (

BP

 )Statistical Review, June 2015برنساس نهبکاباهای دم س ون نهنسا ،نتحادکه نهنسا 5٣
دهصن نب دل ن رژی هورفانش (شاهل  9٠دهصن فت 66 ،دهصن گواب 42 ،دهصون
بغا سنگ ن دکنر سویتهای جاهن ن ز  4٠دهصن ننهن وم ن دکنر سویتهوای
هستهنی) هن ننهد هادنون ،دوه هعواد  2٠دهصون دول ننهدنتوش نسوت (
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بهای آن هن با تأی ر سردنیت دنن ( )Heinze, Jul 2, 2012نها با نجود هموه هشویال

European
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 )Commission, Retrieved April 2016نعضای سابهان ننسک  4٠دهصون فوت ننهدنتوا
نهنسا هن تأه ن هادننن سه سه دشوه یانهه ا هنی عربستان سعودی ،عرنق ن ل بوا
نب ننهدن

فت نتحادکه نهنسا ده  ،2٠١4حنند  ١٧دهصن بود نست (به ترت ر ،8/9

 4/6ن  )٣/4ل با ده  2٠١٠ن قبل نب شرنع اآهنهاها ده نکن دشوه ١١ ،دهصن فت
ننهدنتا نتحادکوه نهنسوا هن توأه ن هوادورد ن نکورنن وز ده  2٠١١ن قبول نب نعموا
تحرک های نهنسا عی ه نکن دشوه ده بحث هسوتهنی ،سوهما  6دهصونی ده ننهدن
فتا نکن نتحادکه دنشت ()Kiernan, 2015
فاه نب نهم ت نکن ه زنن ننهدن  ،آ چه بور نهبش ن ورژی یانهه ا وه ده نوا
نهنساکاها هانفزنکن ،ه زنن ن رژی نکن هنخاه ن س شب ناهاکا نست ده ده هوهد آکنون
ذیاکر ن رژی نجود دنهد بق نهبکابا برکت ش سترنل وم ،هنخاه یانهه ا ه به ترت ور
دنهنی  4٧/٧ن  42/٧دهصن ذیاکر فت ن گاب جهوا ا نسوت (

BP Statistical Review,

 )June 2015همچن ن سه نکن هنخاه نب تول ن فت ن گاب جها ا ده سوا  ،2٠١١بوه
ترت ر  ٣١/٧ن  ١٧/٣دهصن بوود نسوت ( )BP Statistical Review, June 2015بوا نکون
یووص ا  ،یانهه ا وه بوه سوه دل ول بورنی نهنسوا نهم وت نساسوا دنهد )١ :بوق
برآنهدها ،دل ذیاکر نببا

شن فت ننهنس ا ده تأه ن دننن عمن فوت نهنساسوت،
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برنبر با حنند  8دهصن ذیاکر فت جها ا نست همچن ن نفرکاا بوه عنوونن سووه ن
تأه ن دننن بزهگ فت نهنسوا تنهوا دنهنی  ٧/6دهصون نب ذیواکر نببوا

شون فوت

جها ا نست ( )BP Statistical Review, June 2015ده من ن شرنکخا ،نهنساکاها باکن به
آکنن ن رژی ب ا نکشنن ،ده نلبته نکن هوضوع هن هن ظر دنه ون (

EU Green Paper, 2001:

 )23آکنن نی ده بنا بر س شب ناها ،یانهه ا ه ده آن اشا نساسا نکفا یونهون دورد
 )2ننبستنا ب ش نب حن ن شیننن نتحادکه نهنسا به ن ورژی هنسو ه ،نهم وت ن ورژی
یانهه ا ه هن برنی نهنساکاها مننکن برنبر هادنن هنسها ده منن سا نی ور شوان
دند ن ن ده ده به نه ن رژی شرکک هخمئنا برنی نهنسا ستنن نهنساکاها بهیوبا آگا
هستنن ده هااها

درهی ن ه چگا ده نستفاد نب ن رژی به عنونن نبزنهی س اسا برنی

تحت فشاه قرنهدندن نهنسا تردکن یرد ن مادنن ن  )٣برنساس نهبکاباهوا ،هزکنوه
نستخرنج کک بشیه فت ده دشوههای یانهه ا ه (نب جمیه عرستان ،نکورنن ،عورنق،
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دوکت ن نهاهن ) به وه ه ا ن ن  ١٠دچه نست نکن ده حالا نست ده ده نهرکیا نکن

ه زنن  ،٣6برکتا ا  ،42بربکل  ، 49رنژ  ،٣6آ نوچ  ،٣5جرکه  ،٣١م ن ن هیزکوک
 ،29قزنقستان  ،2٧ن زنکال  2٣ن هنسو ه  ١٧دچه نسوت (

Petroff and Yellin, Nov. 23,

 )2015نکن کعنا نکنیه تول ن فت ده یانهه ا ه د هزکنهتر ن بهصرفهتر نست ن برنی
نهنساکا ده ننبستنا باچکا به فت دنهد ،نکن هسئیه ههما نست
با نکن تفاس ر ،هاتونن گفت ده نهنساکاها عمنتاً «هنکیرد نقتوادی» سوبت بوه
یانهه ا ه ن یی ج فاهس دنه ن ن به هم ن جهت س شبرد نهننف یود ده نکن هنخاوه
هن هنوط به «ببا

ن نهن ت» آن هادن نن ده همو ن اخوه نسوت دوه هونف آ هوا ده

یانهه ا ه با نهننف نهرکیا کیسان هاشود نهرکیاکاها ز سبت بوه ییو ج فواهس
«هنکیردی س اسا» هن ده دستوهداه یوکش دنه ون دوه تحاوق نهوننف آن ،هسوتیزم
نجود «ببا

ن نهن ت» ده نکن هنخاه نست

(2011

 )Brunelli,نلبته ده سا های نی ر ن

به نکر با هنن ه شونن سو ل ههواجرنن ن سناهنونگان نب دشووههای دمواه بحورنن ده
یانهه ا ه (بهیووم سوهکه) به نهنسا ن شیلگ وری بحورنن ههواجرنن دوه باعوث
ترنهکستا ده فرن سه ن بیرکک توسس کا هیه نب گرن ترنهکسوتا-تیف وری دنعوش،
نهنساکا ها به س اهنهای س اسا ن نهن تا جنی ن یخر ات تحوچ

یانهه ا وه بورنی

یود ننقفتر گشتهن ون منو ن شورنکخا باعوث شون توا دکونگا ن دسوتوهداههای
نهنساکاها ده هوهد یانهه ا ه به نهرکیا زدککتر شود ن ده ت جه همیاهیهوا ه وان
آ ها ده نکن هوهد ز نفزنکش کابن نکن هسئیه بور نوا ن هنکیورد نتحادکوه نهنسوا ده
بریوهد با نکرنن ز تاب ر هاگذنهد ده ننقع ده نکن مهواهموب نهنسوا امواه نسوت
س استا زدکک به نهرکیا د با دنن
نلبته قاعنتاً نهنساکاها برنی برآنهدن نهننف ن هنافع یود باکن با نکرنن بوهعنوونن
کیا نب هه ترکن ن هوبرترکن دشوههای یانهه ا ه وز همیواهی ن همفیوری دننون
(منا یه نکن نتفاق بعن نب برجام ز نفتاد ن نهنساکاها تماکل بکادی بوه همیواهی بوا
نکرنن شان دند ن) ،نها باکن دقت درد ده نهنساکاها ه چگا بوا هنکنردن وا نب نکواچ
هتحن ن ادکن گرفتن هنکیرد ن س استهای آن ده هووهد نکورنن ،بوا تهورنن تعاهول

رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هستهای ایران  احمد سلطانینژاد و مهدی شاپوری

نفزنکش نیتالفا

ه ان نعضای نتحادکه نهنسا ز شن ن همچن ن سابها نها حمالتا

خونهن درد ن ده بحث هستهنی ن مش ن ننب س شهنی هننبس تهرنن با نهنسواکاهوا،
باکن نکن یته هن به وه جنی ده ظر گرفت
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هننبس س اسوا ،نهن توا ن نقتووادی زدکوک نهنسواکاهوا بوا نسورنک ل ن دکنور
دشوههای هنخاه یانهه ا ه بهنکر دشوههای حوب یی ج فاهس ز بر هنکیرد آ هوا
ده هوهد نکرنن به وه عام ن هسئیه هستهنی نکن دشوه به وه یام ،تواب ر جونی ن
غ رقابلن یاهی دنهد ده سا  ،2٠١4حج تجاه

نتحادکه نهنسا ن عربستان سعودی

ب ش نب  6٣ه ی اهد کووهن بوود (شواهل بو ش نب  28ه ی واهد کووهن سوه صوادهن
عربستان به دشوههای نتحادکه نهنسا ن ب ش نب  ٣5ه ی اهد کوهن سوه صوادهن
نتحادکه به عربستان) ن ده هجموع هکا

نکون

با سهما حنند  2دهصنی نب دل تجواه

یاهجا نتحادکه نهنسا ،دننبدهم ن شرکک ننهدنتوا ن صوادهنتا نکون نتحادکوه بوود
نسوت

(Commission, 20/10/2015

 )Europeanهمچنو ن ده نکون سوا نهبش تجواه

یاهجا نتحادکه نهنسا ن نسرنک ل برنبر با ب ش نب  ٣٠ه ی اهد کوهن بود (شاهل ب ش نب
 ١٣ه ی اهد کوهن صادهن
سه صادهن

نسرنک ل به دشوههای نتحادکوه نهنسوا ن  ١٧ه ی واهد کووهن

نکن نتحادکه به نسرنک ل) ن نب نکن ظر نسرنک ل شورکک ب سوت ن سووم

صادهنتا ن ب ست ن هفت ننهدنتا نتحادکه نهنسا بود نسوت (

European Commission,

 )20/10/2015نهاهن

هتحن ز جاکنا بس اه ههما ده تجاه

دنهد نهبش تجاه

یاهجا نتحادکه نهنسا با نکن دشووه ده سوا  2٠١4بو ش نب 5٠
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ه ی اهد کوهن بود (حنند  4٣ه ی اهد کوهن صادهن
ه ی اهد دچه صادهن
ننهدن

نهاهن

نهنسوا بوه نهواهن

ن بو ش نب 8

به نتحادکوه نهنسوا) ن هتبوه نکون دشووه ده صوادهن

نتحادکووه نهنسووا بووه ترت وور  9ن  ٣8بووود نسووت (

 )20/10/2015نهبش تجاه

یواهجا نهنسواکاهوا

ن

European Commission,

یاهجا نتحادکه نهنسا با قخر ن دوکت ز به ترت ر ب ش

نب  ١5ن  ١٠ه ی اهد کوهن بود نست نکنها همه ده حالا نست ده نهبش دل تجواه
یاهجا نکرنن با دشوههای عضو نتحادکه نهنسوا ده سوا  ،2٠١4هعواد  ٧/5ه ی واهد
کوهن بود نست ( )European Commission, 20/10/2015ده من ن شرنکخا ،ب عا نست
ده نهنساکا ها ده هناسبا

یود با نکرنن ،ن تظواهن

ن هالحظوا

هتحوننن ن شوردای

هنخاهنی یود هن به وه جنی ده ظر بن ر ن
کیا نب دچکل نصیا سختگ ریهای فرن سویها ده هذندرن

هسوتهنی هنتهوا

به تونفق جاهع ،هم ن هسئیه بود نست فرن سه ده نننسس سا  ،2٠١5ده کک هووهد
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برنی نکجاد دن هسدتوه هستهنی ده عربستان سعودی به نهبش  ١2/٧ه ی واهد دچه ،بوا

نکن دشوه به تونفوق هسو ن ( )Sputnik news, 2015کوا ده هووهد دکنوری ،وا سوفر
هک

جمهوه فرن سه به قخور ده نهدکبهشوت  ،١٣94قورنهدندی بوه نهبش بو ش نب ٧

ه ی اهد دچه برنی فرنش  24جنننن هنفاکل فرن سوی به قخر ،ه ان ههبرنن دن دشووه
نهضاء شن ( )Reuters, April 2015نفزننبر هساکل نقتوادی ،هننبوس س اسوا ن نهن توا
سخح باچکا ه ان نهنساکاها ،به نکر برکتا وا ،فرن سوه ن آلموان ،بوا بریوا نب هقبوا ن
هخالفان هنخاهنی نکرنن نجود دنهد ده آ ها ده بریوهد یود با تهورنن نکون هسوئیه هن
هن ظر دنه ن دهیونست قاک هاام صنهنعظ ن نبکر نقتواد آلمان نب نکرنن بورنی بوه
هسم ت شنایتن نسرنک ل بهعنونن شر ا بورنی دنشوتن هننبوس بیننهون

نقتووادی

یوب با آلمان (به هننوام سوفر ت رهوا  ١٣94یوود بوه تهورنن) ن نیتالفوا
صنهنعظ آلمان ن هعان ش ده هوهد دعو

نب هک

ه وان

جمهوهی نکرنن ،آقای هنحا ا،

برنی سفر به دشوهشان به دل ل آ چه گفته هاشود صنهنعظ آلمان «تهنکن نسورنک ل
توسس نکرنن ن باببا سابی لبنان با حماکت نه حزبنهلل» یون ن نست ،مو وههوای
ج) برآوردهای برخی کشورهای اروپا ی درباره برنامه هستهای ا را عاهول
هه دکنری ده ده هنستای نفزنکش فشاههای نهنسوا بور نکورنن اوش دنشوته ،بورآنهد
سرنک های جاسوسا بریا نب دشوههای نهنساکا نب جمیه آلموان ده هووهد قوون
نکرنن برنی تول ن سالح هستهنی نست نلبته نهنساکاها نب سا  2٠٠٣ز به نکن ت جه
هس ن بود ن ده نکرنن ده تعا ر سالحهای هستهنی نست برنی هثا ماکنن فرن سه
ده کیا نب جیسا

گرن تأه ن دنننگان هستهنی 1ده سوا  ،2٠٠٣بوا نهنکوه هخیبوا

تالش درد تا ضمن شان دندن س شرفت هستهنی نکرنن ،نببا
نکرنن ده هن

ماکن ده همین نسوت

بهان ن ندا به سالح هستهنی دست س نن دنن ( )NSG, 2003نهوا آ چوه

به ظر ها هسن اش ههما ده تشنکن هنکیرد فشاه نهنسا سبت به بر اهوه هسوتهنی
نکرنن دنشته ،ن العاتا نست ده سرنک

جاسوسا آلمان ( )BNDده سا هوای 2٠٠٧

ن  2٠٠8هخووصاً نب رکق دستن ری فردی بنوام هحسون ن یوا ،ده هووهد بر اهوه
هستهنی نکرنن بهدست آنهد نست ده سا های  2٠٠5ن  ،2٠٠٧برآنهد سابهانهوای
1. Nuclear Suppliers Group
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تاب نی ده ده نکن هوهد به حساب هاآکنن
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ن العاتا نهرکیا نکن بود ده بر اهه سایت سالح هستهنی توسس نکرنن نب سا 2٠٠٣
هتوقف شن نست
گفته هاشود دستن ری هحسن ن یا (شخووا دوه صواحر شوردت تجواهی
دومیا بود ن گفته هاشود نبزنههاکا با داهبرد دنگا ه هرتبس با بر اهه هستهنی بوه
شردتهای نکرن ا ها دنبا هافرنیته نست) ن نسناد ن ن العا
سوی سرنک

بنسوت آهون نب

جاسوسا آلمان ده هوهد نبزنههاکا ده نکن شوخص بوه شوردتهوای

نکرن ا ها فرنیته ،به وعا نهبکاباهای سابهانهای ن العاتا نهرکیا ده هوهد توقف
رح تول ن سالح هستهنی توسس نکرنن نب سوا  2٠٠٣هن بکور سوئون بورد (
& Albright and Walrond, 2009

Schirra,

 )2009هخمئنواً نکننو ووه نهبکوواباهووا بوور هحاسووبا

نهنساکاها ده هوهد بر اهه هستهنی نکرنن تاب ر دنشته نست
 .3سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
جهتگ ری س است یاهجا ن هفتاه جمهوهی نسوالها نکورنن سوبت بوه جهوان ن
به نکر غرب ن همچن ن حو تعاهل تهرنن ن نهنسا بر سر هساکل هوهد نیتالف ها نن
حاوق بشر ،اش ههما ده تعرکف هننبس ن هناسبا
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395
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نتحادکه نهنسا با نکن دشوه نکفا

هادنن من ن قاعن نی حاصل تجربه هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسوا نب نننکول ن اوالب
تادنون نست ده بهانهاکا ده س است یاهجا جمهوهی نسالها نکرنن ،ن االبوا کوا
بریالف قونعن ن هنجاههای ظ ب ننلمییا بود  ،نهنساکاها با نکن دشوه به هشویل
یوهد ن هننبس یود هن با آن دواهش دند کوا حتوا ده هوونهدی ،ننهد تاابول بوا آن
شن ن ن بحرنن گرنگا ن ری سفاه
هشنی توسس نهام (ه ) ،نتهاها

نهرکیا ده نننکول ن اوالب ،فتوونی قتول سویمان

هربوط به ترنه هخالفوان ده دشووههای نهنسواکا ن

نفزنکش تنشها بر سر هوضوع هستهنی ده دنلتهای هو ن دهو نکورنن ،نب جمیوه
ههمترکن هونهد ن هنکنندهاکا هستنن ده ده سا آ هوا ،نهنسواکاهوا نقوننم بوه دواهش
هناسبا

یود با نکرنن کا فشاه بر نکن دشوه ن تاابل با آن مود ن ن نها ده هاابول ،ده

بهانهاکا ده س است یاهجا نکرنن بهد با تنشبدنکا با ب رنن ن بابی بوا قونعون ن
هنجاههای ظام ب ننلمیل بود ن ده هنستای گفتنگو بور سور هسواکل ن نیتالفوا
فاهاب ن نکرنن ن نهنساکاها تالش شن  ،هسئیه داهالً هتفان

بوود نسوت ده منو ن

بهانهاکا ،نهنساکاها تالش درد ن ن ننهد تعاهل با نکرنن شن ن هننبس یود هن با نکون
دشوه بهبود بخشنن
«گفتنگوهای ن تاادی» ده بهان هکاست جمهوهی آکتنهلل هاشما هفسونجا ا،
«گفتنگوهای گسترد ن فرنگ ر» ده دنهنن دنلت نصالحا

ن «گفتنگوهای سخح

باچ» ده دنلت کابده  ،مو ههای باهبی ده نکن هوهد هحسوب هاشو ن ده هردننم
نب نکن دنهننها ،نکرن اها ن نهنساکاها به حوی تالش دورد ن ون بوا کیونکنر بور سور
هساکل هوهد نیتالف بحث دننن ن ضمن بهبود هناسبا
ساکننهی ده هناسبا

یوود ،سونگ بنوای هننبوس

فاهواب ن بنوا هنون نهوا ده هموه نکون هوونهد ،بوههغو بریوا

هوفا تهای هاخعا ،دسوتانهدهای ساکوننهی حاصول شون نسوت گفوتنگوهوای
ن تاادی به هسی دندگا ه یو وس یوهد ن به بنبست هس ن گفتنگوهای گسترد ن
فرنگ ر ز به تنش هستهنی یوهد ن ده حالا ده ده حا نهند بوه هرنحول جونی ن
سر وشتسابی بود ،به اگهان با دکوونه بینونی نب تونش ن تاابول بریووهد موود ن
یرد ن ده ننقع تاب شرنع شن نست ،به ظر هاهسن با هون ع هتعندی هنبرنسوت
ن ده صوهتا ده بخونهن بهشیل دنو ا جیو برند ،هخمئنواً دسوتانهد قابول توجوه ن
ساکننهی خونهن دنشت ن صرفاً بهبودی هاخعا ن گذهن ده هناسبا

نکرنن ن نتحادکوه

نهنسا یونهن بود
 .۴چشمانداز روابط ایران و اتحادیه اروپا
دنشتن کک هنبخه یوب ن ساکننه بوا جمهووهی نسوالها نکورنن ،بو ش نب هور گزکنوه
دکنری ده هنستای هنافع نعضای نکن نتحادکه نسوت سو ل سوفرهای دکلیموا هوای
نهشن ن تاجرنن ن هنکرنن شردتهای نهنساکا به نکرنن ده فضای س

نب تونفق جواهع

هستهنی ،ده من ن مهاهموبا قابل دهت نست شوهنی هننبس یاهجا نهنسواکا 1ده
جوچی  ،2٠١5ده گزنهشا با عنونن «تعاهل با نکرنن :کک دستوهداه نهنساکا» ،ضومن
س شنهاد «تعاهل سخح باچ» 2ه ان نهنسوا ن نکورنن ده هووهد نهوننف نهن وت هنخاوهنی،
1. European Council on Foreign Relations
2. High-level engagement
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فرنهکخت گفتنگوهای سخح باچ ه بههغ نکنیه هنوب سر وشت هشخووا س ونن
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عنونن هادنن« :تونفق جاهع به توم گ رنن آبندی نب حواه نا هستهنی-هحوه 1به
نکرنن ن سره گ مودن حوب هاکا ده ده آن نهنسا هاتون ن نب تعاهول بوا نکورنن هنتفوع
شود ،بهنکر ده هوهد نهن ت هنخاه هن هادهن برنی نکجاد همیاهی ب شتر ده جهوت
نکجاد ظما هنخاهنی ،نهنسا باکن نب قرنهگرفتن ورف دهگ وریهوا ده هنخاوه فاصویه
بن رد ن با ده ظر گرفتن گزکنه تعاهل فعا با نکرنن ،هر جاکا ده نهن وت نهنسوا بهتور
تأه ن هاشود ،حنندثر ن عخافسذکری هن ده ن تخاب یسهشاهای یود دنشته باشون»
()Geranmayeh, 2015: 10

نهنساکاها به دچکل هختیفا یونهان ببا

ده یانه ا هن ن نکن دچکول عباهتنون نب:

 ١نستفاد نب ستا س لهای نقتوادی یانهه ا ه ن بهنکر هنابع ن رژی عظو آن ،ابهنون
ببا

ده نکن هنخاه نست  2نفرند بکادی نب سرنسر نهنسا با فر

جهاد ،به گورن هوای

تیف ری-ترنهکستا ده ه ندنون یانهه ا ه هن به آشوب دشا ن ن ن ،س وسته ن بابگشوت
آ ها هاتون ن تهنکنن

جنی هتوجه نهنسا ماکن  ٣هورجنهورج ده یانهه ا وه باعوث

هنن ه شنن س ل ههاجرنن ن سناهننگان به نهنسا شن ن نکون هسوئیه تبونکل بوه بحرن وا
جنی برنی قاه سبز شن نست  4دن دشووه سووهکه ن ل بوا دوه ده ضویع غربوا ن
جنوبا دهکای هنکترن ه قرنهدنه ن ،ده حا حاضر دماه ب شترکن ه وزنن هورجنهورج ده
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یانهه ا ه هستنن ن نضع ت تو

 ،هور ،لبنان ن سربه نهای نشغالا بهعنوونن دکنور

همساکنان حوب غربوا ن جنووبا هنکترن وه وز منوننن هسواعن سوت نکون بورنی
همسوواکنان نهنسوواکا هنکترن ووه تهنکوونی جوونی هحسوووب هوواشووود  5هاه ووت
نکنکولوژکیا-ترنهکستا یشو تها ن دهگ ریهای دنو ا یانهه ا ه ،بهگو هنی نسوت
ده ه فاس نکن هنخاه ،بییه دل جهان هن تهنکن هادنن ن ه چد
هن ادکن بن رد نقوننها

ماتون ن نکن هسوئیه

ترنهکسوتا نکون گورن ده فرن سوه (ده دن هرحیوه) ،نهرکیوا

(سنبر اهدکنوی دال فر ا) ،ن نن زی ،بیرکک ن بمرگوذنهی هونس موای هنسوا (دوه ده
صحرنی س نا هور ساوط درد) ،هونهدی ده تأک ن نکن هوضوع هحسوب هاشو ن
ده ننقع نکنها همه حادا نب آن نست ده تهنکنن

اشا نب گورن هوای تیف وری

هنحور به هیان یاصا ست ن هاتون ن نبعاد جها ا گسترد نی بهیوود بن ورد ده
1. Nuclear-centric vision

هونجهه با نکون نضوع ت ،نکورنن بوهعنوونن دشووهی هتنفوذ ،باببوا

ن قنهتمنون ده

یانهه ا ه ،ده ده حا هباهب بوا عونهول آشووبسواب ده نکون هنخاوه نسوت ،بورنی
نهنساکاها نهبش فرننن ا دنهد همیاهیها ن هنافع نقتووادی یووبا دوه دشووههای
نهنساکا هاتون نن نب دنشتن هنبخهنی یوب با تهرنن و ر یوود دننون هن وز باکون
فرنهوش درد ده من ن شرنکخا ،نهیان نفزنکش همیاهیهوا ن تعواهال
س اسا ه ان نکرنن ن نهنسا ،بهنکر س

نقتووادی ن

نب نجرنی تونفق جاهع ،باچست با نجود نکون،

هساکیا نجود دنهد ده باکن ادکن گرفته شو ن ده گزنهش شوهنی هننبوس یواهجا
نهنساکا ده ده باچ به آن نشاه شن ،آهن نسوت« :بخوش یووصوا نهنسوا ده هووهد
تونفاا

تجاهی بیننهن

با نکرنن به شن

هحتاط یونهن بود قبل نب هر م ز ،آ هوا

یونهان دکنن گامهای هثبت ده نجرنی تونفق هستهنی ن تضم ن نکنیه هیوا زمهوای
برگشتسوذکری تحورک هوا توسوس دننور نهرکیوا کوا هکو

جمهووه بعونی هووهد

سوءنستفاد قرنه خونهن گرفت ،هسوتنن» ( )Geranmayeh, 2015: 5هسوئیه دکنور نکون
هثا  ،س ست س اسا فرن سه به وه نساسا با بن انهای جمهووهی نسوالها هشویل
دنهد ن به هم ن دل ل فرن سه ده هوهد عادیسوابی هننبوس بوا نکورنن منوننن هشوتاق
ست ده حالا ده آلمان ن نکتال ا همیاهی ن هنبخه هستا ما با نکورنن ده نهتبواط بوا
باببا سابی نفغا ستان ن دکنر هوضوعا

هنخاهنی دنه ن

همچن ن برنی بریوا نب دشووههای نهنسواکا ها نون دن مواهت ،سووکن ن هینون،
نضع ت حاوق بشر ده نکرنن هه ترکن فادتوه یونهن بود ن نکن ،مالشهاکا ننقعوا
برنی تعاهل با نکرنن نکجاد هادنن بریا نب دشووههای نهنسواکا هواترسونن نگور ده
تعاهل با نکرنن بهعنونن ننل ن دکن شو ن ،ده هننبسشان با دنلتهای یی ج فواهس ن
تا ن ننب دمتری نسرنک ل ،به وه یودداه تنب ه شو ن هوا ع ههو دکنوری دوه نجوود
دنهد ن ده گزنهش شوهنی هننبس یاهجا نهنساکا ز به آن نشاه شن  ،عباه

نست

نب نکنیه «سایتاههای برندرنت ک ن لجست یا ضرنهی برنی س شوبرد سرنسوه تعاهول
ه ان نهنسا ن نکرنن نجود ننهد هر تعاهل جنینی ده هووهد هوضووعا
هستیزم کک سایتاه س اسا ن هسما نست ده بهنس یه هااها

هنخاوهنی
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نست ده ده نهنسا ن نتحادکه نهنسا ،نا کیسا ا سبت به نکرنن نجوود وننهد بورنی

نهنساکا نکجاد شن ن

نب سوی سخوح باچ هووهد حماکوت قرنهگ ورد» ( )Geranmayeh, 2015: 7نلبتوه بریوا
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قون ن نقتوادی دنییا نکرنن ن همچن ن نجود اهمواهنناهوا ن نیوتالف ظرهواکا
ه ان دستنا ها ن هادهای دی ل ده توم گ ری ن نجرنی س است یاهجا ده نکرنن
ده هوهد وع ن ه زنن هنبخه با نهنسا ز ده نکن ه ان بهعنونن ها ع عمل هادننن
به ظر هاهسن دکنگا شوهنی هننبس یواهجا نهنسواکا هبنوابور نکنیوه «تونفوق
جاهع ،گشاکشهای جنکنی برنی تعاهل با نکرنن نکجاد درد  ،نها هس نن به دهجوهنی
نب عادیسابی ها نن آ چه ده دنهنن گفتنگوهای جواهع 1شواهن بوودک  ،هو بهوان
هابرد ن ه نبزنههای نعتمادسابی گسترد نی اب نست بوهنکور دوه هنخاوه بسو اه
ب شتر نب آن بهان گرفتاه دهگ ری ن آشفتنا نسوت» ( ،)Geranmayeh, 2015: 8بو ش نب
سناهکوها ن گزکنههای دکنر به ننقع ت زدککتر نست با نجود نکن ،برنی جمهوهی
نسالها نکرنن س است هنخاا نکن نست ده ده جهت نعتمادسوابی ب شوتر ده هننبوس
یود با نهنساکاها ن هتااعن مودن آ ها به همیاهی ده حوب های نقتوادی ن س اسا
حردت دنن ،مون :ننچً :گسترش هننبس نقتوادی ن دکلیمات ک بوا ب ورنن ،بوه ووعا
تضم ن نجرنی تونفق جاهع نست ن ده نکن ه ان ،به دچکل هختیف ،نهنساکاها جاکنا
نکر نی دنه ن آقای ددتر ظرکف ز ده جاکا به هم ن هسئیه نشاه نی دنشتهن ن ن ده
هوهد هفتنآهنهای ه ئتهای نقتوادی به نکرنن عنونن درد ن ن« :نکن هننبس ضما ت
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تونفق نست» ( یبرگزنهی فاهس ١٣ ،هردند  )١٣94با اً :نکرنن بورنی یواهج موودن
نقتواد یود نب هدود منن سا گذشته ن قورنهدندن آن ده هکول س شورفت ن توسوعه،
حتماً به تینولوژی ن سرهاکهگذنهی نهنساکاها اب دنهد تجربه سا های گذشوته بوه
یوبا شان هادهن ده داهش سخح هناسبا

س اسا ن نقتوادی نهنسا بوا نکورنن توا

مه ن ننب برنی نقتواد نکرنن هضر نست
ده سا های  2٠١2ن  2٠١٣ده نهنساکاها به شن

نب سخح هناسوبا

یوود بوا

نکرنن داستنن ،هشن نقتوادی نکرنن بوه ترت ور بو ش نب ( 6سوا  )2٠١2ن حونند 2
دهصن (سا  )2٠١٣هنفا بود نست ده سا های بعن ز نکن نضع ت ندنهوه دنشوته
نست بالثاً :ده شرنکس دنو ا ده نکرنن با نضع ت اهناسوبا ده هنخاوه هنبرنسوت ن
بابباتاهای هنخاه ده حا ضربه بدن به هنافع دشوههان نست ،هاتونن با همیواهی
1. Comprehensive dialogue

قنه های تاب رگذنه به هن حلهاکا برنی هفع نکن بابباتاها ن ابسواها اهوا دسوت
کافت ده نکن ه ان ،دشوههای نتحادکه نهنسا ن بهنکر سه دشووه فرن سوه ،برکتا وا ن
آلمان بهعنونن بوابکنرنن تاب رگوذنه جهوا ا ن همچنو ن بوا فوذ ن ذکنفوع ده هسواکل
یانهه ا ه ،هاتون نن اش ههما نکفا دننن با توجه به نضع ت دنوو ا یانهه ا وه ن
تهنکننتا ده نکن نضع ت هتوجه نهنساکاها هادنن ،به ظر هاهسن جمهوهی نسالها
نکرنن هاتون ن بوا تونننم فعال وتهوای هثبوت یوود ده هنخاوه ن نفوزنکش تعواهال
دکلیمات ک ن نقتوادی با نهنساکاها ،آ ها هن هتااعن به همیاهی با یوود ن ده ت جوه،
س شبرد هنافع یوکش دنن بهعنونن یته آیور باکون بوه نکون هسوئیه نشواه دورد دوه
برننهفت نب مریه تعاهل ن تاابل ده هننبس نکرنن ن نتحادکوه نهنسوا ،ابهنون نهند ن
تماکل دن رف به نکجاد هناسباتا ساکننه ،ن همچن ن بهبود هناسبا

کا داهش شون

تنشها ده هننبس نکرنن ن نهرکیا نست ده غ ر نکنصوه  ،هرگو ه بهبودی ده هننبس
نکرنن ن نهنساکاها ،هاخعا بود ن تاکج قابل توجها ده بر خونهن دنشت

هننبس نکرنن ن نهنساکاها نب بهان ن االب تادنون ،بو ن گزکنوههوای تعاهول ن تاابول ده
وسان بود نست ده بریا بهانها ،هناسبا

تهرنن ن ساکتخوتهوای نهنسواکا ،یووب

(ده دنهنن دنلتهای هفت ن هشت نکرنن) ،ده هاا عا بن (نننیر دنلوت سواب نگا ن
دنهنن دنلتهای ه ن ده نکرنن) ن ده هونهدی ز م زی ه ان یووب ن بون (نب نن
ن االب تا سا های ساکا ا دنلت ساب نگا) بوود نسوت ده ننقوع جمهووهی نسوالها
نکرنن ن نتحادکه نهنسا ده و دنهنن س
تعاهل به سر برد ن ن ن ه چگا ده هناسبا

نب ن االب ،هموونه ده مریوهنی نب تاابول ن
یوکش بوه ببوا

ن ساکوننهی رسو ن ن ون

نکنیه بعن نب فتونی قتل سیمان هشنی توسس نهام (ه ) ،دشووههای نتحادکوه نهنسوا بوه
کیباه سفرنی یود هن نب نکرنن فرنیون ن ن کوا ده بحوث هسوتهنی دوه هننبوس نکورنن ن
دشوههای نهنساکا به شن تنز س نن درد ن بهنکر ده حوب نقتوادی بوه سواک نتورکن
سخح ده دهههای گذشته هس ن ،شان نب عنم ببوا

ن ساکوننهی ده هناسوبا

نکورنن ن

نهنساکاها دنهد به ظر هاهسن دن عاهل ده نکن هنستا اوش ههموا دنشوتهن ون :کیوا،
س است یاهجا جمهوهی نسالها نکرنن سبت به ظام ب ننلمیل ن غورب ن همچنو ن
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وع بریوهد نکرنن ن نهنساکاها با هساکل ن نیتالفا

فاهاب ن ن دکنری ،ه زنن تنشهوا

ه ان نکرنن ن نهرکیا ده دنه هاکا ده س است یاهجا نکرنن ،دمتر به هنجاهها ن قونعن
ظ هوجود توجه درد ن به گفتنگو ن تعاهل با نهنساکاها بر سر هسواکل ن نیوتالف
فاهاب ن دمتر توجه شان دند نست ،نهنساکاها سخح هننبس یود هن بوا تهورنن دواهش
دند ن ن ن بالعی  ،بها ا ده نکرنن به تنشبدنکا ن تعاهل ساب ن ن گسترد ده س است
یاهجا تماکل شان دند ن با نهنساکاها بر سر نیتالفا

ننهد بحث ن گفتنگو شن ،

تماکل ن نهند نهنساکاها برنی گسترش هننبس با دشوههان نفزنکش کافته نست
همچن ن ده بهانهاکا دوه هننبوس نکورنن ن نهرکیوا هتشونج بوود ن ننشو ننتن
س استهای سختگ رن هنی هن ده هوهد نکرنن به نجرن گذنشته ،نهنساکاها به دل ل وع
هنبخهنی ده با نهرکیا دنه ن ،نکن دشوه هن همرنها درد ن ن بحث هستهنی بواهبترکن
هثا ده نکن هوهد نست
ده هوهد مش ن ننب س شهنی هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا باکن گفت دوه بوننن
کک هنکیرد ساکننه هبتنابر تنشبدنکا ده س است یاهجا جمهوهی نسوالها نکورنن
سبت به ب رنن ن بهنکر غرب ن ده بود گفتنگوهای جنی ن هنننم ه ان نکرن اها
ن نهنساکا ها ده هوهد هساکل نیتالفا ها نن حاوق بشر ن ترنهکسو  ،ن همچنو ن ده
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فاننن هننبس د تنشتر ه ان تهرنن ن ننش ننتن ،ماتونن به بهبود ساکننه ن بیننهن
هناسبا

ه ان تهرنن ن ساکتختهوای نهنسواکا نه ون منونن ا دنشوت تماکول دنلوت

کابده به تنشبدنکا ده س است یاهجا ن گسترش هننبس با جهان برنساس تعاهول
ساب ن  ،شرنع گفتنگوهای «سخح باچ» ه ان نکرنن ن نتحادکه نهنسوا نب بهمون ١٣94
(ه ان هج ن تختهنن چا هعوانن نهنسوا ن نهرکیوای نبنه
نشم ت هعانن هک

یاهجوه نکورنن ن هینوا

س است یاهجا نتحادکه نهنسا) ن عالک هحسوسا نب بهبوودی

ده هننبس نکرنن ن نهرکیا (نب جمیه تونفق برجام ،تباد منن ب ونن ا دن ورف ،آبندی
سربابنن رنی دهکاکا نهرکیا ده ده آبهای سربه نا نکرنن دسوتن ر شون بود ون ن
هونفات نهرکیا با سردنیت  ١/٧ه ی اهد دچه به نکرنن بابت عنم نجرنی تعهنن
هبنابر فرنش تسی حا

به نکرنن ده دهه  ،)١9٧٠گامهاکا هستنن دوه نه وننهنیهوا

برنی مش ن ننبی بهتر ده هننبس نکرنن ن نتحادکه نهنسا هن نفزنکش دند ن ن

172

یوود

یادداشت
نب آبندسابی تجاه تا هساکل هربووط-  نکن تونفاناهه شاهل ف نس عا نب همیاهیها١
 نهووه سناهنونگان، هح س بکست،  ههاجر، حملن ال، دنتر هوند هخنه،به ن رژی
 ه ان نتحادکه نهنسا ن نکرنن هاشن- ن

 احمد سلطانینژاد و مهدی شاپوری رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هستهای ایران

منابع
 فارسی-الف
 هوا9  دشوه بوه نکورنن ده48  ه ئت تجاهی نب١45  سفر، سازما توسعه و تجارت ا را
:١٣94  بهمن١١ ،94

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=425&newsview=2735

، ترجموه هحمون هتاوا ورند، ر سیاس

 شکس:  تحر م ا را١٣84  حسو ن،عی خا ا
 شر نبنه نهوه یاهجه:تهرنن
 انگلیسی-ب

Ahearn, Raymond J. 2012. U.S.-EU Trade and Economic Relations: Key
Policy Issues for the 112th Congress, Congressional Research
Service.
Algieri, Franco. 2007. A Weakened EU's Prospects for Global Leadership, The
Washington Quarterly, 30:1.
Amir M. Kamel. 2015. The Political Economy of EU Ties with Iraq and
Iran: An Assessment of the Trade-Peace Relationship, Palgrave
Macmillan.
Ashdown, Paddy. 2012. Europe’s free ride on the back of NATO is over, The
Telegraph
BBC News. 2003. Outrage at 'Old Europe' Remarks, http:// news. bbc. co. uk/
1/ hi/world/europe/2687403.stm.

173

BP Statistical Review of World Energy. 2015. https:// www. bp. com/

content/ dam/ bp/ pdf/ energy- economics/ statistical- review- 2015/ bpstatistical- review- of- world- energy-2015-full-report.pdf.
Brunelli, Michele. 2011. EU Policy and US Strategy towards the Persian Gulf –
Different Approaches for Common Goals? Iranian Review of Foreign
Affairs, Vol. 2, No. 5.
Dobbins,

James.

2006.

Speech

to

the

New

America

Foundation,

Washington, DC.
Estelami, Hooman. 1999. A Study of Iran’s Responses to U. S. Economic
Sanctions, Middle East Review of International Affairs, Vol. 3, No. 3.
EU. 2001. “Green Paper, Towards a European strategy for the security of
energy supply”. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities.
EUCE. 2008. Europeans Iran Diplomacy, European Union Center of North
Carolina EU Briefings.
Europe Online Magazine. 2012. Gauck: Iran‘s Nuclear Programme Also a
Threat to Europe, http://en.europeonline-magazine.eu.
European Commission (Directorate General for Trade). 2012. available in:
http://ebookbrowse.com/tradoc-113440-pdf-d48156707.
European Commission (Directorate-General for Trade). 20/10/2015.

europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113442.pdf.
European Commission (Directorate-General for Trade). 20/10/2015.
European Union, Trade in goods with Israel, http:// trade. ec. europa.
eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113402.pdf.
European Commission (Directorate-General for Trade). 20/10/2015.
European Union, Trade in goods with United Arab Emirates, http:// trade.
ec. europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113458.pdf.
European Commission (Directorate-General for Trade). 20/10/2015.
European Union, Trade in goods with Iran, 20/10/2015, http:// trade. ec.
europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf.
European Commission. 2015. "European Union, Trade in Goods with Iran",
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113392.p
df.
European Commission. Retrieved April 2016. Imports and Secure Supplies,

1395  بهار  شماره اول  سال هشتم فصلنامه روابط خارجی

European Union, Trade in goods with Saudi Arabia, http:// trade. ec.

https:// ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies.
European Commission. Retrieved November 2015. http:// ec. europa. eu/

174

trade/ policy/countries and-regions/countries/iran/.
European Union Delegation to the United Nations. 1/1/2005. EU-Iran
Negotiations for Trade and Cooperation Agreement, http:// www.europaeu-un.org/articles/fr/article_4209_fr.htm.
Everts, Steven. 2004. Engaging Iran: A Test Case for EU Foreign Policy,
the Centre for European Reform.
Fouquet, Helene. 2011. “Sarkozy Calls for Freeze of Iran’s Central Assets, New
Sanctions”, Bloomberg.
Geranmayeh, Ellie. 2015. Engaging with Iran: A European Agenda,
European Council on Foreign Relations.
Goldthau, Andreas. 2008. Divided over Iraq United over Iran. A Rational Choice
Explanation to European Irrationalities, European Political Economy
Review, No. 8.
Hendrik Heinze. Jul 2, 2012. EU Begins Boycott of Iranian oil, Deutsche Welle,
http://www.dw.de/dw/article/0,,16064179,00.html.

 احمد سلطانینژاد و مهدی شاپوری رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هستهای ایران

Hopkins, Nick. 2011. UK Military Steps Up Plans for Iran Attack Amid Fresh
Nuclear Fears, Guardian.
Kiernan, Peter. 2015. Europe’s Oil Import Dilemma, the FUSE, http://
energyfuse. org/europes-oil-import-dilemma/.
Korb, Lawrence & Hoffman, Max. 2012. What’s Next for NATO? Defining a New
Role for the Alliance in a Post-Cold War World, Center for American
Progress.
Kristensen, Hans M. 2005. U.S. Nuclear Weapons in Europe: A Review of
Post-Cold War Policy, Force Levels and War Planning, Natural
Resources Defense Council.
Kugler, Richard L. 2009. An Extended Deterrence Regime to Counter
Iranian

Nuclear

Weapons

Issues

and

Options,

Center

for

Technology and National Security Policy, National Defense University.
NATO, Defence Expenditures of NATO Countries (2008-2015). 28 January
2016. http:// www. nato. int/ nato_ static_ fl2014/ assets/ pdf/ pdf_
2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-eng.pdf.
NIE Report. 2007. Iran: Nuclear Intentions and Capabilities.
Peterson, John. 2002. Europe America and 11 September, Irish Studies in
International Affairs, Vol. 13.
Petroff, Alanna and Yellin, Tal. 2015. What it Costs to Produce Oil, CNN Money,

175

http:// money. cnn. com/ interactive/ economy/ the- cost- to- produce-

a-barrel-of-oil/index.html?iid=EL?
Reuters. 2015. France and Qatar Seal $7 Bln Rafale Fighter Jet Deal, http://
www.reuters.com/article/france-qatar-rafale-idUSL5N0XR2QJ20150430.
Rhode, Ben. 2009. Nuclear Proliferation: Threats to European security from a
nuclear Iran, in: Bastian Giegerich & Virginia Comolli (Ed), Report on
European

Security:

Trends,

Drivers,

Threats,

European

Joint

Research Center.
Sauer, Tom & Van der Zwaan, Bob. 2011. “U.S. Tactical Nuclear Weapons in
Europe after NATO’s Lisbon Summit: Why Their Withdrawal Is Desirable
and Feasible,” Belfer Center Discussion Paper, No. 2011-05, Harvard
Kennedy School.
Sputnik News. 2015. France Strengthens Relations with Saudi Arabia despite
Human Rights Record, http:// sputniknews. com/ europe/ 20150625/
1023812706. html.
Steinberg, James B. 2009. Opening Statement before the Senate Banking,
Housing and Urban Affairs Committee, Washington, DC.
The Military Balance 2016. 2016. Rutledge (for: The International Institute
for Strategic Studies).
U.S. Department of Commerce, Top U.S. Trade Partners. 2016. http:// www.

g_ian_003364.pdf.
Ünver Noi, Aylin. 2005. Iran's Nuclear Programme: The EU Approach to Iran in
Comparison to the US’ Approach, Perceptions.
Walt, Stephen M. 2002. "Keeping the World "Off-Balance": Self-Restraint and
U.S. Foreign Policy." In: G. John Ikenberry, America Unrivaled: The
Future of the Balance of Power. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Waltz, Kenneth N. 1993. The Emerging Structure of International Politics,
International Security, Vol. 18, No. 2.

1395  بهار  شماره اول  سال هشتم فصلنامه روابط خارجی

trade.gov/mas/ian/build/groups/public/@tg_ian/documents/webcontent/t

176

