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چکیده
ایتالیا در طول تاریخ همواره شریک تجاری خوبی برای ایران بووده اسو ،
اما روابط سیاسی دوطرف هرگز به عمق و گستردگی روابوط اقتاوادی آن
دو نرسیده اس  .در سالهای اخیر که بحث پرونوده هسوتهای بوه عوووان
مهمترین موضوع سیاس خارجی ایران مطرح شود ،هموواره ایون سوووال
وجود داش که چرا ایتالیا بر سر میز مذاکرات هسوتهای بوا ایوران حاضور
نیس ؟ این مقاله میکوشد تا با پرداختن به پارادایمهای حاکم بر سیاس
خارجی ایتالیا به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی بر سیاس خارجی
این کشور در قبال جمهوری اسالمی ایران تاثیر میگذارند و باعث تغییر یا
تدام آن می شوند؟ ایران قطعهای از پازل سیاس خارجی ایتالیا اس و در
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نتیجه برای فهم رفتار ایتالیا باید موطق حاکم بور آن را شوواخ  .مطالعوه
سیاس

خارجی ایتالیا پس از پایان جوو

سورد نشوان مویدهود کوه دو

پارادایم اروپامحوری و آتالنتیکگرایی بر آن حواکم بووده اسو  .بوا تغییور
دول ها در ایتالیا هربار نقش یکی از ایون پوارادایمهوا پررنو
رویکرد سیاس

مویشوود و

خارجی ایتالیا نسب به ایران تغییر میکود .این پوووهش

از نظریه واقعگرایی نوکالسیک استفاده میکوود کوه در آن نقوش عوامول
داخلی و بینالمللی در شکلدهی به سیاس

خارجی مدنظر قرار میگیرد.

در نهای خواهیم دید که حضور یا عدم حضور ایتالیا برسر میوز موذاکرات
هسته ای با ایران ،تامیمی نبوده که دولو هوای ایون کشوور بور سور آن
اتفاقنظر داشته باشود .جابه جا شدن دول ها میان احزاب چپ و راس و
تغییر این پارادایمها موجر به تغییر سیاس ها در قبال ایران میشود.

واژه های کلیدی :سیاس خارجی ایتالیا ،اروپامحوری ،آتالنتیوکگرایوی،
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جمهوری دوم ،پرونده هستهای ایران

ایتالیا سافها بهترین شریک تجهاری ایهران بهوده اسهت و علهیرغهم همهه فهراز و
سفر اروپایی روسای جمهور ایران پس از انقالب بوده است و هی تههای تجهاری
نن ،چه پس از پایان جنگ یا به سرانجام رسیدن پرونده هستهای ،اولین گروهههای
اقتصادی بودهاند که وارد ایران شدند؛ اما این کشور بر سر میز مهذاکرات هسهتهای
با ایران ،مهمترین موضوع سیاست خارجی سافهای اخیر حضور نداشت .این امر،
س والی را در ذهن به وجود مینورد که چه عواملی به سیاست خهارجی ایتالیها در
قباف جمهوری اسالمی ایران شکل میدهد برای پاسخ به ایهن سه واف ابتهدا بایهد
عنوان کرد که این سیاست بششی از سیاست خارجی ایتالیا به طور کهل اسهت کهه
سه حلقه اصلی دارد؛ اروپا ،امریکا و خاورمیانه-مدیترانهه و فههم نن در گهرو فههم
الگوهای حا کم بر سیاست خارجی ایهن کشهور اسهت .ایتالیها همهواره بهه داشهتن
دولتهایی با عمرهای کوتاه مشهور بوده است .عمر برخی از این دولتها گاه بهه
شش ماه هم نمیرسد که ایهن موضهوع از بهیثبهاتی سیاسهی داخلهی ایهن کشهور
حکایت دارد .اما نکته اصلی این است که تغییر دولتها باعر اتشهاذ رویکردههای
متفاوت و در نتیجه بروز تغییرات چشمگیر در سیاست خارجی ایتالیا بهوده اسهت.
برای پاسخ دادن به پرسش اصلی این نوشتار ،ابتدا کار خود را چههارچوب نظهری
که بتوان برپایه نن سیاست خارجی ایتالیا را توضیح داد نغاز مهیکنهیم ،سهپس بهه
پارادایمهای حاکم بر سیاسهت خهارجی ایتالیها مهیپهردازیم و در نهایهت بها بیهان
تاریشنه رابطه ایران و ایتالیا ،به عوامل موثر بر نن میپردازیم.
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فرودهای سیاسی ،رابطه خود را با ایران حفظ کرده است .این کشور مقصهد اولهین

سیاس

مقدمه
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 .1چارچوب نظری
برای مطالعه نحوه شکلگیری سیاست خارجی ایتالیا و عوامل مهوثر بهر نن بایهد از
نظریهای استفاده کرد که همزمان سپهر داخلی و بینالمللی سیاسهت ایهن کشهور را
مدنظر قراردهد و نقش جابههجهایی مهداوم دولهتهها در ایتالیها و تهاثیر دو قطهب
اروپامحوری و نتالنتیکگرایی در سیاست خارجی را بتهوان بهه واسهطه نن تبیهین
کرد .این پژوهش ،واقعگرایی نوکالسیک را به عنهوان چههارچوب نظهری انتشهاب
کرده است .واقعگرایی نوکالسیک ،نظریه سیاست خارجی است .این نظریه تهالش
میکند تا تغییرات سیاست خارجی یک دولت را در طی زمان یا سیاست خهارجی
متفاوت چند دولهت را در مواجههه بها تهدیهدهای خهارجی مشهابه توضهیح دههد
 .)Taliaferro, et al, 2009: 21واقعگرایی نوکالسیک کنشگر اصلی نظام بهینالملهل را
دولتها میداند ،اما دولت در اینجا برخالف نوواقعگرایی) یک موجودیت واحهد
و یکپارچههه نیسههت .رهبههران و مقامههات ارشههد مههرتب بهها سیاسههت خههارجی،
تصمیمگیرندگان اصلی در این حوزه هستند که میتوانند درباره ارزیهابی تهدیهد و
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نحوه پاسخ به نن با یکدیگر همنظر نباشند .این نظریه رابطه پینیده میهان دولهت و
جامعه را از واقعگرایی کالسیک وام گرفتهه اسهت و بهه ایهن ترتیهب در نن نقهش
بازیگران داخلی که به چانهزنی با دولت مهیپردازنهد و بهر تصهمیمههای سیاسهت
خارجی تاثیر میگذارند بسیار پررنهگ اسهت  .)Oliaei, et al: 2013مهمتهرین حلقهه
زنجیره علی واقع گرایی نوکالسیک ،نظهام بهینالملهل اسهت .درسهت مثهل نظریهه
نوواقعگرایی ،این استلزامات نظام بینالملل است که بر شکلگیری رفتار دولهتهها
تاثیر میگذارد ،اما برخالف نظریه نوواقعگرایهی ایهن تهاثیر ،مسهتقیم و بهیواسهطه
نیست .میان استلزامات نظام بینالملل و سیاست خارجی یک کمربند انتقالی وجود
دارد که متشکل از برداشهتههای ذهنهی رهبهران ،سهاختار دولهت و انگهارههها و
هویتها است .به این ترتیب میتوان گفت که واقعگرایی نوکالسهیک عناصهری را
از واقعگرایهی کالسهیک و نوواقهعگرایهی وام گرفتهه و در نهایهت بهه پلهی میهان
نوواقعگرایی و سازهانگاری تبدیل شده است .)Rose, 1998: 152
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واقع گرایی نوکالسیک عنوانی که بهرای نشسهتین بهار توسه گیهدئون رز بهه

مجموعهای از نثار در رواب بینالملل داده شد ،مانند سایر شاخههای واقهعگرایهی
یکپارچه نیست و در عین حاف رگههایی از اشترات در استد فهای ننها بهه چشهم
میخورد مشیرزاده .)98 :1385 ،نقطه تمرکز بیشتر این نویسهندگان بهر متغیرههای
میانجی است .یکی از این متغیرها ،برداشتهای ذهنی رهبران است .فریهد زکریها

1

در اثنا نقدی که در کتابش بر واقعگرایی تدافعی نوشته است ،عنهوان مهیکنهد کهه
«دولتمردان و نه دولتها ،بازیگران اصلی رواب بینالملل هستند و برداشت ننها از
مطالعات جرویس  )Jervis, 1976مینویسد که برداشت رهبهران از قهدرت ملهی بهه
جنگها و بحرانها است

11

 .)Zakaria, 1998:متغیر دیگر عرصهه سیاسهت داخلهی

است که رانداف شولر 2به نن پرداخته است .او برپایه اجماع نشبگان ،نسیبپهذیری
رژیم ،همبستگی اجتماعی و انسجام نشبگان مدفهایی را طراحهی کهرد و توضهیح
داد که چرا دولتها در برابر تهدید واکنش مناسب نشهان نهداده و موازنهه درسهت
برقرار نمیکنند  .)Schweller, 2004: 159دسته سهوم از متغیرهها شهامل انگهارههها و
هویت میشود و نیکالس کینن به ننها پرداخته است .او مینویسد در واقعگرایهی
نوکالسیک تنها انگارههایی اهمیت پیدا میکنند که توس تصمیمگیرندگان سیاست
خارجی و سران دولت طرح شده باشند  .)Kitchen, 2010: 130او معتقهد اسهت کهه
قدرت یک انگاره برای اینکه بتواند دیگران را به دنباف خهود بکشهاند ،همزمهان در
خود نن انگاره و توانایی افرادی نهفته است که نن را طرح میکنند

Kitchen, 2010:

.)132
قدرت برای واقعگرایان نوکالسیک به معنای توانمندیهای نسبی مادی دولت
است ،با این تفاوت که در اینجها عهواملی مثهل برداشهت ذهنهی رهبهران ،سهاختار
دولت ،ایدئولوژی و ملیگرایی بر نن اثر مهیگذارنهد .ولفهور

مهینویسهد اینکهه

قدرت چیست کامال به تفسیر ما از توزیع توانمندیها بستگی دارد و از ننجایی که
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سرعت تغییر میکند .این تغییر بیش از ننکه ناشی از نمار و ارقام باشد ،تحتتهاثیر
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تغییر قدرت ،مهمتهر از معیارههای عینهی اسهت»  .)Zakaria, 1998: 98او همسهو بها

1. Farid Zakaria
2. Randall l. Schweller
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همواره امکان ارائه تفاسیر مشتلف وجود دارد ،رهبران دولتها تالش میکنند تا به
شکل فرصتطلبانه صرفا برخی تغییرات قدرت دولتهای رقیهب را تفسهیر کننهد
1993: 303

 .)Wohlforth,در نتیجه توانمندیهای ملی بهه شهکل مسهتقیم بهه رفتهار

دولت ترجمه نمیشوند و میان قدرت دولت و قهدرت ملهی تفهاوت وجهود دارد.
«قدرت دولت بششی از قدرت ملی را تشکیل میدهد که حکومت میتوانهد از نن
برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند و نشان میدهد که تصمیمگیرندگان تا چه
حد میتوانند با سهولت به اهداف خود نائل شوند» مشیرزاده .)131 :1385 ،نننهه
اهمیت دارد ،توانایی بسی و استشراج منابع است .اینکه یک دولت تها چهه میهزان
میتواند منابع را در راستای اهداف سیاست خارجیاش به کار بندد.
در نهایت میتوان گفت در زنجیره علی واقعگرایی نوکالسیک ،اسهتلزامات و
فشارهای نظام بینالملل متغیر مستقل) است که از طریق ساختار دولت ،ادراکات،
برداشتها و برنوردهای تصمیمگیرندگان از قدرت نسبی کشور بهه عنهوان متغیهر
میانجی) بر سیاست خارجی و راهبرد کشورها در نظام بینالملهل متغیهر وابسهته)،
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

تاثیر میگذارد .میتوان از این نظریه برای تبیهین سیاسهت خهارجی ایتالیها اسهتفاده
کرد .دولتها در این کشور پیاپی تغییر میکنند .در پی هر تغییهر ادرات رهبهران از
تهدید و نحوه پاسخ به نن متفاوت مهیشهود و همهین امهر باعهر تغییهرات پیهاپی
سیاست خارجی ایتالیا ،بیثباتی نن و عدم امکان سیاسهتگذاری ههای بلندمهدت در
عرصه سیاست خارجی میشود.
 .2الگوهای سیاست خارجی ایتالیا
فهم سیاست خارجی ایتالیا در قباف جمهوری اسالمی ایهران در گهرو داشهتن یهک
تصویر کلی از سیاست خارجی این کشور به ویژه پس از پایان جنگ سهرد اسهت.
بنیان سیاست خارجی این کشور برپایه دو ستون نتالنتیهکگرایهی و اروپهامحوری
قرارگرفته است  .)Brighi, 2007: 100این سنتی است که از نغهازین روزههای پایهان
جنگ جهانی دوم در ایتالیا دنباف شده و دولتها برای افزایش نقش و نفهوذ خهود
در نظام بینالملل از این راهبرد استفاده کردهاند .در واقع استلزامات جنگ سرد بود

 28که ایتالیا را بر سر این دو راهی گذاشت .معاهده صهلح  1947در چشهم بعضهی از
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ایتالیاییها ،ورسای دوم بود .تریسته در منتهیالیه شماف شرق ایتالیا و هممهرز بها
اسلونی) از خات این کشهور جهدا شهده بهود و در انتشابهات سهاف  1948احهزاب
چپگرا بیش از  4٠درصد نراء را به خود اختصهاص دادنهد .احهزاب کاتولیهک و
صلحطلب هم مشالف پیوستن ایتالیا به ناتو و رویارویی با شوروی بودند .بهه ایهن
ترتیب اگر کمکهای طرح مارشاف ،بیم کنار گذاشهته شهدن از هسهته دموکراتیهک
اروپا و سرکارنمدن احزاب حامی مسکو در این کشور نبود ،شهاید ایتالیها در برابهر
سیاست خارجی ایتالیا یعنی نتالنتیکگرایی هم به معنای عضویت ایتالیا در نهاتو و
سه کارکرد عمده برای ایتالیا داشهت .نشسهت از ایهن کشهور در برابهر تهدیهدهای
بلوت شرق محافظت کرد .دوم ،برای ایتالیایی که جنگ را در نقش یک بازنهده یها
حتی قربانی به پایان رسانده بود ،موجب افزایش اعتبار و تحکیم حاکمیت نن شهد
و در نهایت به بهاقی مانهدن ایتالیها در اردوگهاه غهرب کمهک کهرد

Howorth and

.)Menon,1997: 68
ستون دوم اروپامحوری است .ایتالیا از اعضهای موسهس اتحادیهه اروپاسهت.
کشوری که به شهدت از همگرایهی در اروپها حمایهت مهیکنهد ،اگرچهه بهه دلیهل
ضعفهای نهادی و اقتصادی ،گاه این حمایتها در حد شعار باقی میمانهد .نکتهه
این است که ایتالیا همواره به دنباف برقراری موازنه در برابر محور فرانسهه و نلمهان
بوده است .برای مثاف یکی از د یل حمایهتههای سهنتی ایهن کشهور از گسهترش
اتحادیه اروپا به شرق و حتی پیوسهتن ترکیهه بهه اتحادیهه اروپها بها ایهن اسهتد ف
صورت میگیرد که اگر اتحادیه محدود به کشورهای غرب این قاره میشد ،نقهش
فرانسه در نن افزایش یافتهه و از نفهوذ ایتالیها کاسهته مهیشهد .)Gilbert, 2010: 244
مدیترانه را حلقه سوم سیاست خارجی ایتالیا میخوانند کهه بهه همهراه خاورمیانهه
برای ایتالیا از جنبه تامین انرژی و امنیت اهمیت دارد .ارزش این مناطق بهه قهدری
است که ایتالیا را واداشت تها در میانهه جنهگ سهرد ،سیاسهتی مسهتقل از شهرکای
1. Trieste
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هم دنبالهروی از سیاستهای امریکا در دوران جنگ سرد است .عضهویت در نهاتو

سیاس

شرق و غرب سیاست بیطرفی را دنبهاف مهیکهرد  .)Gilbert, 2010: 239سهتون اوف
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اروپایی و امریکاییاش در پیش بگیرد و در مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی ،در
کنار کشورهای عربی بایستد .)Abadi, 2002: 81-83
پایان جنگ سرد ،تهدید شوروی را از میان برد اما با این حاف این دو پهارادایم
همننان تعیین کننده سیاست خارجی ایتالیا باقی ماندند .این دوران ،ادرات رهبهران
ایتالیا از تهدید را تغییر داد .تهدید یکپارچه و مششص مسهکو ،جهای خهود را بهه
مجموعهای از تهدیدهای چندوجهی و تا حدودی نامششص داد .تا پهیش از سهاف
 ،2٠٠1این تهدیدها جنبه منطقهای داشت و بهر ثبهات بالکهان و مقابلهه بها پدیهده
مهاجرت متمرکز بود .بعد از ساف  2٠٠1اما جنبه بینالمللی پیدا کهرد و تروریسهم،
مهاجرت و مقابله با بحرانهای اقتصهادی جهای نن را گرفهت
70

Foradori and Rosa,

 .)2007:پایان جنگ سرد با تغییر نظام حزبی ایتالیا نیز همراه بود .گرچه به شکل

رسمی هیچ تغییر نهادی در ایتالیا رخ نهداد ،امها گفتهه مهیشهود کهه بهه اصهطالح
«جمهوری دوم» در ایتالیا شکل گرفت .این بدان معنا بود که نظام حزبسها ری

)١

که در طی جنگ س رد در ایتالیها ایجهاد و تثبیهت شهده بهود ،کنهار رفهت .سیسهتم
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

انتشاباتی ایتالیا تغییر کرد و احزاب و چهرههای جدیدی پها بهه میهدان بهازیههای
سیاسی ایتالیا گذاشتند.
سیاست خارجی که در دوران جنگ سرد چندان مورد توجهه نبهود ،بهه یهک
بحر چالش برانگیز تبدیل شد .در همان هنگام که اوضهاع پهرتالطم سیاسهی عمهر
دولت های ایتالیا را کوتاه و دوران بیثباتی را بلند میکرد ،سیاست خهارجی ایتالیها
به شدت فعاف شد و ایتالیا در بالکان ،عراق ،افغانستان و لیبی مداخلهه بشردوسهتانه
و نظامی کرد  .)Jiacomello and Verbek, 2011: 218با مطالعه سیاست خهارجی ایتالیها
در این دوران به یک الگو میرسیم .زمانی که احزاب چهپگهرا در ایتالیها تشهکیل
دولت میدهند ،سیاست خارجی ایتالیا به محور اروپا نزدیک میشود .تهالشههای
گسترده برای وارد کردن ایتالیا به روند همگرایی اتحادیه اروپا انجام میشهود و در
تصمیمگیریهای بینالمللی ،سیاست خارجی ایتالیا از اتحادیه اروپا پیروی میکنهد
 .)Andreatta, 2008: 174برعکس زمانی که احزاب راست در ایتالیها تشهکیل دولهت
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دادهاند ،نقش نتالنتیک گرایی در سیاست خارجی ایتالیا پررنگ مهیشهود و دولهت

ایتالیا در تصمیمگیریهای سیاست خارجی ،در کنار ایا ت متحده میایسهتد

Del

 .)Sarto and Tocci, 2010: 138به این ترتیب سیاست خارجی ایتالیا بعد از جنهگ دوم
حرکتی پاندولی داشته و میان اروپا و امریکا در نوسهان بهوده اسهت

Brighi, 2007:

.)114
نیا میتوان همین الگو را در رابطه ایتالیا و ایران هم مشاهده کهرد نیها تغییهر
دولتها در ایتالیا و عمل در قالب یکی از دو پارادایم غالب سیاسهت خهارجی بهر
تاریشنه مشتصهری از رابطهه ایهران و ایتالیها ارائهه مهیدههیم و سهپس بهه سهرا
که چرا ایتالیا بر سر میز مذاکرات هستهای با ایهران حاضهر نبهود تها از ایهن طریهق
راهی به بحر کلیتر سیاست خارجی ایتالیا در قباف جمهوری اسهالمی ایهران بهاز
کنیم.
 .3سیر تحول
پیروزی انقالب اسالمی در ایران با دورهای از نشوب و بحهران در سیاسهت ایتالیها
مقارن شده بود .افهزایش محبوبیهت جنهاحههای چهپ در دههه  197٠و گسهترش
جنبشهای کهارگری و دانشهجویی ،بعضهی از گهروهههای راسهتگهرای ایتالیها را
واداشت تا شیوهای را با عنوان «راهبرد تنش» 1در پیش بگیرند .مبنای ایهن راهبهرد

ترور عناصر چپگرا بود که با حمایت بششهایی از سازمانهای امنیتی ،جاسوسی
و بعضی از اعضای قوه قضائیه ایتالیا دنباف میشد .این اقدامات بهیپاسهخ نمانهد و

افراطیون چپ در «بریگاد سرخ» 2و تشکیالت کوچکتر سازمان یافتند تا با بشهش
اقتدارگرای دولت مبارزه کنند .نتیجه دورهای از نشوب و ترور بود لیپست:1383 ،
 .) 334از سوی دیگر ایتالیا همننان درگیر تبعات بحران نفتی دهه  197٠و نیازمنهد
نفت ایران بود .به همین خاطر دولت ایتالیا هیچ موضهعی در قبهاف وقهوع انقهالب
اتشاذ نکرد و چند تظهاهرات از سهوی احهزاب چهپ بهرای اعهالم همبسهتگی بها

خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسالمی ایران :مطالعه موردی پرونده هستهای  ناصر هادیان و ندا شاهنوری

پینیدهترین پرونده سیاست خارجی ایران در سافهای اخیر میرویم و مهیپرسهیم

سیاس

رابطه ایران و ایتالیا تاثیر گذاشته و نن را دچار تغییر کرده است به این منظور ابتدا

1. Strategia della Tensione
2. Brigate Rosse
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انقالبیون ایران به راه افتاد .ایتالیا زمانی ناچار به واکنش شد که بحران گروگانگیری
در ایران رخ داد .این کشور در نن زمان مشالف حمله نظامی به ایران بهود و پهیش
از ننکه به عنوان یکی از اعضای نهاتو بهه صهف تحهریم کننهدگان ایهران بپیونهدد،
تالشهایی را برای نزادی گروگانهها انجهام داد روزنامهه کیههان .)1358/8/7 ،بها
وقوع جنگ ایران و عراق ،ایتالیا اعالم بیطرفی کرد و در تمهام سهافههای جنهگ،
صادرات نفت ایران به ایتالیا و رواب تجاری طرفین برقرار بود؛ به گونههای کهه در
ساف  ،13٦7ایتالیا  11/5درصد از نفت خود را از ایران تامین مهیکهرد و چههارمین
صادرکننده کا به ایران بود روزنامهه رسهالت .)13٦7/3/7 ،ایتالیها کهه از ابتهدای
جنگ خواستار توقف مناقشه ایران و عراق و حل مسهالمتنمیهز نن بهود ،از سهاف
 13٦5تالشهای گستردهای را در این راستا نغاز کرد و زمانیکه در سهاف  13٦٦بهه
ریاست دورهای شورای امنیت رسید ،هدف خود را پایان بششیدن بهه ایهن جنهگ
اعالم نمود خبرگزاری ج.ا.ایران.)13٦٦/7/1٠ ،
پس از پایان جنگ ،رابطه دو کشور به سردی گرایید .هنهوز مهدت زیهادی از
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

انتشار کتاب «نیههای شهیطانی» ،فتهوای تهاریشی امهام خمینهی و خهروج سهفیران
اروپایی از ایران نگذشته بود که تحرکات گروههای معهارض دولهت ایهران در رم،
رابطه دو کشور را تنشنلود کرد .گفتوگوهای انتقادی ایهران و غهرب بهه خهوبی
پیش نمیرفت

2010: 84

 )Hunter,و حکم دادگاه میکونوس یکبار دیگر باعر شهد

تا اروپاییها جز یونان) سهفرای خهود را از ایهران فرابشواننهد .اتحادیهه اروپها در
ماجرای میکونوس صدای واحدی نداشت .ایتالیا که قبال اعالم کرده بود سفیر خود
را موقتا و تنها برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه فراخوانده به شهدت
مشالف اعماف هرنوع تحریم علیه ایران بود و در این تصمیم یونان و فرانسهه را بها
خود همراه میدید .درحالیکه دیگر کشورهای اروپهایی از جملهه نلمهان و بریتانیها
خواستار اقدامی عملی علیه ایران بودند .)Haas, 1999: 82
سایه بحران میکونوس ،پس از  7ماه و در پاییز ساف  ،137٦زمانی کنهار رفهت
که دولت سیدمحمد خاتمی در ایران به قدرت رسیده بود .دیهدارهای دوجانبهه در
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عالیترین سطح بین رئیس جمهوری ایران و نشست وزیر ایتالیا صورت گرفهت و

حجم مباد ت تجاری دو طهرف بها سهرعت گسهترش پیهدا کهرد .ایتالیها مشهالف
فرامرزی کردن نثار ثانوی تحریمهای ایا ت متحده بهود و بهه شهرکتههای خهود
هشدار میداد که در صورت پیروی از «داماتو» و «هلمز-برتون» مجهازات خواهنهد
شد خالوزاده .)5٠ :1382 ،اما در ساف  ،1382زمهانی کهه بحهر پرونهده هسهتهای
ایران مطرح شد ،نام ایتالیا در بین سه کشوری که وارد مذاکره با تهران شدند ،دیده
نمیشد.
بحرهای مرتب بها سیاسهت خهارجی ایهران قرارگرفهت .ایتالیهایی هها در فاصهله
حتی این هدف را جداگانه و در قالب گفتوگوهای دوجانبه با ایران دنباف کردنهد.
اما از ساف  1387تا اواس ساف  139٠که بحر تحریم کامل نفت و بانهک مرکهزی
ایران مطرح شد ،موضوعات مشتلفی مانند هولوکاست ،مسهائل مهرتب بها حقهوق
بشر ،حواد

ساف  ،1388دعوت پارلمان ایتالیا از رهبران گروههای معارض ایهران

و بازداشت خبرنگار صدا و سیما در رم ،رواب ایتالیا و ایران را تحتتاثیر قهرارداد.
سفر احمدینژاد برای شرکت در اجالس فهائو در رم دلسهرد کننهده بهود و سهفر

فرانکو فراتینی 1وزیر خارجه ایتالیا به ایهران و دعهوت از ایهران بهرای شهرکت در
اجالس گروه جی 8-هر دو لغو شدند و فرصتهای گفتوگو از دست رفهت .در
حد فاصل سافهای  139٠تا  1392که تغییر دولت در ایران دوباره بهاب مهذاکرات
را باز و رفت و نمد هیاتهای ایتالیایی به ایران را افزایش داد ،چیزی جهز تحهریم
نفت و نثار اقتصادی نن بر دو کشور موضوع بحرها نبود .اما تقدیر این بود که در
پاییز ساف  ،1393یک ایتالیایی و این بار در سمت مس وف سیاست خارجی اتحادیه
اروپا وارد مذاکرات هستهای با ایران شود و سرانجام در تاریخ  23تیرماه  ،1394بها

توئیت این جمله توس فدریکا موگرینی 2که «تمام شد .به توافهق دسهت یهافتیم».
خبر پایان مذاکرات برای اولین بار به شهکل رسهمی منتشهر شهد ،امها ایهن سه واف

خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسالمی ایران :مطالعه موردی پرونده هستهای  ناصر هادیان و ندا شاهنوری

سافهای  1385تا  ،1387تالش کردند تا به فرایند مهذاکره بها ایهران وارد شهوند و

سیاس

با بر سر کار نمدن دولهت محمهود احمهدینهژاد ،پرونهده هسهتهای در مرکهز

1. Franco Frattini
2. Federica Mogherini
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برجای ماند که چرا ایتالیا بر سر میز مذاکرات هستهای با ایران حاضر نبود
 .٤ایتالیا و پرونده هستهای ایران
برای توضیح عدم حضور ایتالیا در مذاکرات هستهای د ئل مشتلفی مطرح شده که
در اینجا به اصلیترین موارد نن میپردازیم.
عدم تمایل ایران .در نغاز طرح پرونده هستهای در سهاف  ،1382ایهران بها دو
گروه از کشورها مواجه بهود .گهروه جهی 3-شهامل امریکها ،کانهادا و اسهترالیا کهه
خواهان ارجاع پرونده هستهای ایران به شهورای امنیهت بودنهد و گهروه ای.یهو3-
متشکل از نلمان ،فرانسه و انگلیس که وارد مذاکره با ایران شدند .ایتالیا و هلند هم
تمایل داشتند تا با جلب رضایت ایران وارد مذاکرات شوند ،اما در نن زمهان ایهران
دو سیاست را به شکل همزمان دنباف میکرد ،یکی تالش برای جلوگیری از ارجاع
پرونههده هسههتهای بههه شههورای امنیههت و دیگههری نگهداشههتن موضههوع در حههوزه
قدرتهای بهزرگ ،بهدون وارد شهدن در معهاد ت قهدرتههای بهزرگ در نظهام
بینالملل که به پینیده شدن مس له مهیانجامیهد روحهانی .)1٦7 :139٠ ،از سهوی
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

دیگر چین و روسیه نیز با صراحت بهه ایهران گفتهه بودنهد کهه در برابهر امریکها و
متحدانش تنها این سه کشور قادر به مقاومت هستند و در شهرایطی کهه ننهها کنهار
ایران نباشند ،ما هم نشواهیم توانست در برابهر فشهارهای امریکها ایسهتادگی کنهیم
روحانی .)٦45 :139٠ ،با تغییر دولت و تیم هستهای در ایهران ایهن سیاسهت نیهز
تغییر کرد .مذاکره با قدرتهای بزرگ جهای خهود را بهه مهذاکره بها قهدرتههای
متوس داد و پای برزیل و ترکیه نیز بهه پرونهده هسهتهای ایهران بهاز شهد .ههدف
قههدرتهههای متوس ه افههزایش نقههش و نفوذشههان در نظههام بههینالملههل و یکههی از
ابزارهایشان شرکت در مکانیسمهای چندجانبه حلوفصهل مناقشهات اسهت .بهرای
نمونه یک ساف پیش از ننکه در اردیبهشت  1389بیانیه مشترت سهه کشهور ایهران،
ترکیه و برزیل در زمینه مبادله سهوخت هسهتهای منتشهر شهود ،روبنهز ریکهوپرو

1

دبیرکل اسبق برزیلی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد اینطهور نوشهت
که «از گفتوگوهای تجاری تا مسائل مرتب با نب و هوا ،برزیل همهواره خواسهته
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1. Rubens Ricupero

تا بازیگری دیپلماتیک در سطح جهان باشد و ایران اولین نمونه واقعی است که در
نن تمایل برزیل برای تبدیل شدن به یهک بهازیگر سیاسهی بهینالمللهی بهه خهوبی
مششص است» .)Downie, 2010
اما ایتالیا در نن سافها کجا بود در حاشیه دیدار هیات پارلمهانی ایهران از رم
در ساف  ،138٦زمزمههایی مبنیبهر تمایهل دو کشهور بهرای میهانجیگری ایتالیها در
پرونده هستهای شنیده شد خبرگزاری مههر .)138٦ /7/25 :در همهان سهاف ایتالیها
مههذاکرات حاضههر شههد روزنامههه مههردمسهها ری .)138٦ /9/٦ :دولههت ایتالیهها در
برلوسکونی در همان ساف عنوان کهرد کهه «واشهینگتن در راسهتای مشهارکت دادن
ایتالیا در مذاکراتی که  5+1با ایران انجام میدهد ،تهالش خواههد کهرد» روزنامهه
دنیای اقتصاد .)1387/3/13 :در فاصله سافهای  1387تا  ،1389چند رویهداد مههم
در رابطههه ایههران و ایتالیهها رخ داد .عههدم اسههتقباف از محمههود احمههدینههژاد توسه
برلوسکونی در اجالس فائو ،دعوت از ایران برای شرکت در اجالس گروه جی8-
در مورد افغانستان که در ادامه از سوی طرف ایتالیایی پس گرفته شهد و لغهو سهفر
فراتینی به ایران از نن جمله است .از ننجایی که این اولهین سهفر یکهی از مقامهات
اتحادیه اروپا پهس از سهاف  1384بهه ایهران بهود ،لغهو نن مهورد توجهه رسهانههها
قرارگرفت و گمانهزنیهایی درباره نن مطرح شد .وزارت خارجه ایران عنوان کهرد
که عدم انجام این سفر به هیچ عنوان مرتب با در پیش رو بودن انتشابات یا تصمیم
رئیس جمهور برای استقباف از وزیرخارجه ایتالیا در سمنان بهه جهای تههران نبهود،
شهری که به تازگی موشک سجیل  2در نن مورد نزمایش قرارگرفته بود روزنامهه
کیهان .)1388/3/5 :واکنش ایتالیا به حواد

پس از انتشابات ساف  1388در ایهران،

رواب دوکشور را پینیدهتر کرد .در بهمن ماه همان ساف ایتالیها بهه دنبهاف تشهویق
ترکیه ،مصر و اتحادیه عرب برای تنظیم پیشنویس یک قطعنامه جدید علیهه ایهران
بود سایت خبری عصر ایران )1388/11/٦ :و برلوسهکونی ایتالیها را بهرادر بهزرگ
رژیم صهیونیستی خواند خبرگزاری ایسنا .)1388/11/14 :حمله به سفارت ایتالیها

خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسالمی ایران :مطالعه موردی پرونده هستهای  ناصر هادیان و ندا شاهنوری

اردیبهشت سهاف  1387تغییهر کهرد .فرانکهو فراتینهی وزیهر امهور خارجهه دولهت
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در ایران و بازداشت خبرنگهار صهدا و سهیمای ایهران در رم ،روابه دو کشهور را
تنشنلودتر کرد .به این ترتیب زمانی که ترکیه ،کشوری که به دنباف افهزایش نفهوذ
منطقهای خود است و برزیل که سودای کرسی دائم شورای امنیهت را در سهر دارد
در حاف مذاکره با ایران بودند ،رواب ایران و ایتالیها یکهی از پرتشهن تهرین دوران
تاریخ خود را میگذراند و علیرغم خواست طرفین دستکم برای دورهای) هرگهز
باعر شرکت ایتالیا در مذاکرات چندجانبه هستهای با ایران نشد.
عدم تمایل ایتالیا .در ساف  ،1382زمهانی کهه سهه کشهور اروپهایی بهه ایهران
نامهای فرستاده و برای حل پرونده هستهای از طریق انجام مهذاکره اعهالم نمهادگی
کردند ،ایتالیا ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به عهده داشت .برلوسکونی در پاسخ
به درخواست همتایان اروپاییاش گفت« :نه! متشکریم .عالقهمند نیستیم» و به ایهن

ترتیب نامه ،بدون امضای ایتالیا به ایران ارساف شد .بعدها اما بونینو 1در مصاحبه با

روزنامه کوریره د سرا 2عنوان کرد که «بیرون ماندن از پرونده هسهتهای ایهران در

ساف  ،2٠٠3ایده نیندهنگرانهای نبود و برگشتن به بهازی ههم هرگهز کهار سهادهای
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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نیست»  .)Rampino, 2013برای این اقهدام ایتالیها د یلهی ههم ذکهر شهده از جملهه
مس ولیت نهادی ایتالیا در نقش ریاسهت اتحادیهه اروپها ،نگرانهی از عهدم رضهایت
ایا ت متحده  ،)Kutchesfahani, 2006: 5مهبهم بهودن نینهده مهذاکرات ،ناخرسهندی
رهبری ایران از نحوه طرح موضوع و نامششص بودن راهکارهای احتمالی ایها ت
متحده .)Acconcia, 2013
پاسخ ،با نگاهی دقیقتر به وقایع ساف  2٠٠3بهه دسهت مهینیهد .برلوسهکونی
نشستوزیر وقت ایتالیا رواب ششصی و دوستانهای با جورج بوش داشت کهه در
همان ساف به دنباف حمله به عراق بود .در سیام ژانویه ساف  ،2٠٠3برلوسکونی بهه
همراه  7کشور اروپایی دیگر ،نامه سرگشادهای را خطاب به بوش امضا و موافقهت
خود با حمله امریکا به عراق را اعالم نمود و بالفاصله پهس از شهروع حملهه نیهز
عنوان کرد که «استفاده از زور علیه عراق مشروع است و ایتالیا دولت امریکها را در
1. Emma Bonino
2. Corriere dell Sera

نبرد علیه تروریسم تنها نمهیگهذارد»  .)Financial Times: 19/3/2003افکهار عمهومی
ایتالیا مشالف این اقدام بود .نظرسنجی موسسه گالوپ نشهان مهیدههد کهه  %8٠از
مردم حمله نظامی بدون اخذ مجوز سازمان ملل متحد را مجاز نمیدانسهتند

EOS-

 .)Gallup Europe poll of January: 2003نظرسنجی دیگری نشان میدهد کهه در همهان
ساف  %77از مردم خواهان همراهی ایتالیها بها سیاسهتههای اتحادیهه اروپها بودنهد
 .)Transatlantic Trends Surveys: 2002-2004پهس از نغهاز عملیهات نظهامی ،رومهانو
برلوسکونی شد ،اعالم کرد« :این یک روز تاسفبار بهرای همهه ملهتههای جههان
برای یافتن یک راهحل صلحنمیز برای بحران عراق از طریهق سهازمان ملهل متحهد
دانست .امروز همگی باید دعا کنیم که جنگ تها سهر حهد امکهان کوتهاه و بهدون
خونریزی باشد و حداقل خسارت ممکن را در منطقه ایجاد کند».
زمانی که از عدم تمایل ایتالیا بهرای مشهارکت در مهذاکرات هسهتهای سهشن
میگوییم ،باید بپرسیم که منظور کدام ایتالیاست .نه تنها میان مواضع احهزاب چهپ
و راست ایتالیا در قباف ایران تفاوت وجود دارد ،که حتی دو دولت برلوسهکونی در
سافهای  1382و  1387هم رویههای متفاوتی در این زمینه داشتند .علت این تغییر
رویه در دو نکته نهفته است .اوف تغییر دولت در امریکا و روی کهار نمهدن بهارات
اوباما به جای جورج بوش است که نگاه متفاوتی بهه حهل مسه له هسهتهای ایهران
داشت و دوم نزدیک شدن سایه تحریمهای نفتهی ایهران کهه قراربهود در صهورت
شکست مذاکرات ،اعماف شوند .در طرح فرانکو فراتینی ،وزیر خارجه وقت ایتالیها
کهه در سهاف  1388در قالهب یهک یادداشهت منتشهر شهد

The New York Times,

 ،)9/6/2009عنوان شده بود که موضوع هستهای ایران با موضوعات منطقههای ماننهد
ثبات در خاورمیانه و مقابله با طالبان افغانسهتان گهره خهورده و قراربهود ایهران در
اجالس گروه جی 8-به میزبانی رم شرکت کند ،اما حواد

پس از انتشابات 1388

و پررنگ شدن موضوعات حقوق بشری در رابطه ایران و ایتالیا ،طرحی که به نظهر
میرسید در زمان نامناسبی ارائهه شهده بهود را ناکهام گذاشهت
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است .حمله بیامان و نغاز جنگ را میتوان پایانی بر تالشهای جامعه بهینالملهل
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پههرودی رئههیس وقههت کمیسههیون اتحادیههه اروپهها کههه در سههاف  2٠٠٦جههایگزین

Giuliani and Jones,
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 .)2010: 155به این ترتیب نمیتوان به سادگی گفت که ایتالیا تمایلی بهرای شهرکت
در مذاکرات هستهای نداشته و همواره رویه ثابتی را در این موضهوع دنبهاف کهرده
است.
بیرون گذاشته شدن ایتالیا .برخی معتقدنهد کهه ایتالیها از مهذاکرات هسهتهای
بیرون گذاشته شد و بابت ایهن تصهمیم ههم ناخرسهند بهود  .)Waizer, 2015: 11در
ابتدای امر اتحادیه اروپا مستقیما وارد مذاکره با ایران نشد و ای 3-به شکل مهوثری
از طرف اتحادیه و بدون داشتن مجوز رسهمی از نن بهه رایزنهی بها طهرف ایرانهی
مشغوف بود .این موضوع باعر ایجهاد نارضهایتی در میهان برخهی اعضهای بهزرگ
اتحادیه مانند ایتالیا شد ،که احساس میکردند ناعاد نه از فراینهد مهذاکره بها ایهران
بیرون گذاشته شدهاند  .)Tocci and Voltolini, 2010: 126ایتالیا بعد از جنهگ جههانی
دوم همواره نسبت به بیرون ماندن از نهادهای بینالمللی یا مکانیسمهای چندجانبه
حساس بوده است .یکی از اولین نمونههای نن نشسهت شهش کشهور صهنعتی در

ساف  197٦در قصر رامبولیه 1پاریس بود که بعدها با پیوسهتن کانهادا بهه نن گهروه
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

هفت کشور صنعتی در غیاب ایتالیا شکل گرفت .دومی اجالس گوادلوپ در سهاف
 1979بود که در نن تصمیمهای مهمی درباره نینهده حکومهت پهلهوی در ایهران و
استقرار سامانه موشکی کروز در اروپای غربی گرفته شد .سیاسهتمداران و نشبگهان
ایتالیا عدم دعوت برای شرکت در این کنفرانس را تحقیرنمیز و نشانه حاشیهنشهینی
در نظام بینالملل دانستند  .)Gilbert, 2010: 242ایتالیا در دههه  199٠ههم نتوانسهت
نقش پیشرویی در برنامه مشارکت اروپا-مدیترانه ایفا کند و زمین بازی را به اسپانیا
و فرانسه واگذار کرد  .)Miranda, 2011: 11در ساف  ،1994زمانی کهه گهروه تمهاس
بوسنی برای تسهیل گفتوگوها میان مسکو و اعضای ناتو تشهکیل شهد ،ایتالیها در
نن حضور نداشت .مقامات ایتالیا به این امر واکهنش نشهان دادنهد و بها اشهاره بهه
منههافعشههان در منطقههه و مشارکتشههان در عملیههات پاسههداری از صههلح و خواسههتار
عضویت در این گروه شدند ،اما این خواسته تا ساف  ،1995زمانیکه سهوزانا ننیلهی
وزیر خارجه وقت ایتالیا تهدید کرد که کشهور متبهوعش دیگهر اجهازه اسهتفاده از
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1. Rambouillet

پایگاههای هوایی اش برای پرواز بمب افکنهای اف 17-را نمیدهد ،محقهق نشهد
.)Davidson, 2011: 159
زمانی که بهه پرونهده هسهتهای ایهران مهیرسهیم ،نلمهان کشهوری اسهت کهه
ایتالیاییها انگشت اشاره خود را برای عدم حضور بر سر میز مهذاکرات بهه سهمت
نن نشانه میگیرند .در خاطرات یوشکا فیشر 1نمده است« :ننهها بها پیهروی از ایهن
منطق که نلمان و ایتالیا جنگ جهانی دوم را بها ههم باختنهد ،خواسهتار بهرهم زدن
فرمت چیزی نبود جز مانور ماهرانه دیپلماتیک ما نلمانها برای عادت دادن جامعهه
اروپایی عضو شورای امنیت از نن برخوردارند ...در مس له مذاکرات با ایهران ههیچ
اعتقادی به تالش رم برای ورود اجباری ایهن کشهور بهه مهذاکرات نداشهتیم .اگهر
تغییری زم میشد ،نن دعوت از خاویر سو نا نماینده عهالی سیاسهت خهارجی و
امنیتی مشترت اتحادیه اروپا بهود» حسهن روحهانی .)234 :1391،نلمهان از همهان
ابزاری برای بیرون نگه داشتن ایتالیا از مذاکرات استفاده کرد که سافها ایتالیاییهها
برای دور نگه داشتن نلمان از کرسی دائم شورای امنیت به نن متوسل شده بودنهد.
چهار کشور نلمان ،هند ،برزیل و ژاپن از سافههای نغهازین دههه  199٠بهه دنبهاف
عضویت دائم در شورای امنیت بودهاند ،در مقابل ایتالیا به همراه مکزیهک ،مصهر و
پاکستان که در ابتدا ننها را «کلوپ قهوه» میخواندند ،مشالف این اصالحات بودند
 .)Bourantonis, 2005: 71ایتالیا معتقد بود که به جای عضویت نلمان ،اتحادیه اروپها
یک کرسی دائم در شورای امنیهت داشهته باشهد و تعهداد اعضهای غیهردائم شهورا
افزایش پیدا کند و در مذاکرت هستهای هم نلمان به جای عضویت ایتالیها خواههان
ورود مس وف سیاست خارجی اتحادیه به این مذاکرات شد.
هریک از این عوامل تا حدودی روشن میکنند که چرا ایتالیاییها بر سهر میهز
مذاکرات هستهای با ایران حاضر نبودند ،امها ننهها دو نکتهه اساسهی را ههم نشهان
میدهند .نشست تغییر در سیاست خارجی ایتالیا در قباف جمهوری اسالمی ایران و
1. Joscheka Fischer
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بینالملل به این واقعیت که نلمان دارای همان موقعیتی است کهه دو کشهور دیگهر
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فرموف سه کشوری اروپاییها در مذاکره با ایهران بودنهد؛ زیهرا از دیهد ایتالیها ایهن
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دوم تفاوت چشم گیر میان خواسهت ایتالیها بهرای افهزایش نقهش و نفهوذ در نظهام
بینالملل و توان ایتالیا برای تبدیل شدن به یک کنشگر فعاف بینالمللهی اسهت .بها
جابهجا شدن دولتها در ایتالیا سیاست خارجی این کشور تغییر میکنهد ،امها ایهن
سیاست همننان تهابع انتشهاب دولهتهها از میهان رویکردههای دو سهتون اصهلی
سیاست خارجی یعنی نتالنتیکگرایی و اروپامحوری است.
 .5سمتگیری احزاب و سیاست خارجی ایتالیا
فروپاشی دیوار برلین ،پایان جنگ سرد و تحو ت سیاسی داخلهی در حهد فاصهل
سافهای  1989تا  1993بحرانهای دوگانهای را ایجاد کرد که باعر کمرنگ شهدن
نقش سیاست خارجی در ایتالیا شد .مبداء شکلگیری سیاست خارجی نوین ایتالیها
پس از جنگ سرد ،ساف  1994و همزمان با روی کار نمدن دولت برلوسکونی و به
اصطالح تشکیل جمهوری دوم در ایتالیا است .به طورکلی مهیتهوان ایهن دوران را
تا ساف  2٠٠٠بهه جهز دولهت کوتهاهمهدت برلوسهکونی) ،دوره تقویهت رویکهرد
اروپامحوری و افزایش مشارکت ایتالیها در سهازوکارهای چندجانبهه ماننهد نهاتو و
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
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سازمان ملل دانست که ایتالیا از طریق ننها تالش میکرد تا نقهش و نفهوذ خهود در
نظام بینالملل را بیشتر کند .شاخصهای این رویکرد را میتهوان در تهالش بهرای
اصالح ساختار شورای امنیت از ساف  ،)1995پیوستن به اتحادیه اقتصادی و مهالی
اروپا در دولت رومانو پرودی )199٦-1998 1و مشهارکت ایتالیها در حهلوفصهل
بحران بالکان به ویژه مداخله نظامی ،سیاسی و بشردوستانه این کشور در نلبانی در

دولت ماسیمو دالما )1998-1999 2به خوبی مشاهده کرد.

دوره اروپامحوری و چندجانبهگرایی در سیاست خارجی ایتالیا بها سهافههای
پایانی دولت هاشمی رفسنجانی و دولت اوف محمد خاتمی همزمان شده بود .پیش
از این گفتو گوها موضوعاتی مثهل فتهوای قتهل سهلمان رشهدی ،تهرور بشتیهار و
تحرکات معارضین دولت ایران در رم رواب ایران بها کشهورهای اروپهایی را تیهره
کرده بود .این گفتوگوها ریشه در موضعگیهری ایهران در قبهاف حملهه عهراق بهه
1. Romano Prodi
2. Massimo D’alema

کویت داشت .اعالم بیطرفی و در ادامه حمایهت از تصهمیم سهازمان ملهل متحهد
زمینهساز سفر نمایندگان سه کشور اروپایی هلند ،لوکزامبورگ و ایتالیا) بهه تههران
شد .اتحادیه اروپا در پایان اجالس ادینبورگ در ساف  ،1992طی بیانیهای بهر لهزوم
گفتوگو ههای انتقهادی بها ایهران بها محوریهت قتهل سهلمان رشهدی ،تروریسهم،
سالحهای کشتارجمعی و صلح خاورمیانه تاکید کردنهد عباسهی .)237 :1385 ،در

ساف  1995سناتور جولیو نندرهئوتی 1به تهران سفر و با نقایان هاشمی رفسهنجانی
در تحریم علیه تهران با خود همراه کند .نندرهئوتی معتقهد بهود« :مها بایهد خهالف
کردن راه حل است»  .)La Republica, 12/6/1995دانمارت در ساف  199٦با این ادعها
که گفتوگوهای انتقادی هیچ نتیجهای دربرنداشته از نن خارج شد و به تنها کشور
اروپایی بدف شهد کهه صهف سیاسهت واحهد اتحادیهه در قبهاف ایهران را شکسهت
 .)Mousavian, 2008: 197در  1997تنها چند مهاه پهس از ننکهه وزیرخارجهه وقهت
ایتالیا اعالم کرد که گفتوگوها با ایران با جدیت ادامه خواهد یافت ،بحران دادگاه
میکونههوس بههه نن خاتمههه داد و دولههتهههای اروپههایی سههفرای خههود را از ایههران
فراخواندند عباسی .)237 :1385 ،این گفت وگوها سرچشمه یکی از جهدیتهرین
اختالفنظرهای میان اتحادیه اروپا و امریکایی بود که تالش مهیکهرد تها از طریهق
وضع تحریم اقتصادی ،سیاست انزوای ایران را پیش ببرد .)Mousavian, 2008: 137
تغییر دولت در ایران و به قدرت رسیدن محمد خاتمی باعر جایگزین شهدن
سیاست تنشزدایی به جای رویکهرد پراگماتیسهتی دولهت قبهل و گفهتوگوههای
سازنده به جای گفتوگوهای انتقادی شد .این چهار ساف را میتوان دوران طالیی
رابطه سیاسی ایران و ایتالیا خواند .سفیر ایتالیا اولین سفیر اروپایی بود کهه پهس از
ماجرای دادگاه میکونوس به تهران بازگشت .از سوی دیگهر ایتالیهاییهها بها اعهزام
مبرتو دینی و رومانو پرودی وزیر خارجه و نشستوزیر وقهت ایتالیها و ترغیهب
شرکتهای نفتی نجیپ و انی به انعقاد قرارداد با تهران ،رواب سیاسی و اقتصهادی
1. Giulio Andreotti
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جریان حرکت کنیم ،شرور خواندن دیگری نسان است اما نننه اهمیهت دارد ،پیهدا
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و و یتی دیدار کرد .ایران نگران بود که ایا ت متحده بتواند کشورهای اروپهایی را
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خود را به طور قابل مالحظهای گسترش دادند سلیمانی .)14٠ :1388 ،سفر محمد
خاتمی به رم در ساف  ،1999باب تهازهای در مناسهبات دو کشهور گشهود .روابه
اقتصادی همننان رو به رشد بود و از  2میلیارد د ر در ساف  1999بهه بهیش از 5
میلیارد و  7٠٠میلیون د ر در ساف  2٠٠٦رسید فصهلنامه اتهاق بازرگهانی ایهران و
ایتالیا .)4 :138٦ ،دولت دوم محمد خاتمی اما با روی کهار نمهدن برلوسهکونی در
ایتالیا مصادف شد .او که از بشش خصوصی پا به جهان سیاست گذاشته بود ،ادعها
میکرد که قصد دارد دو اصل اساسی حاکم بر مناسبات دنیای تجارت یعنی وفهای
به عهد و تکیه بر رواب ششصی را در سیاستهایش بهه کهار ببنهدد

Croci, 2008:

 .)147اسامی مشتلفی روی دوران ریاست جمهوری برلوسهکونی از سهاف  2٠٠1تها
 2٠٠5گذاشته شهده اسهت :نومحافظههکهاری ،ضهداروپامحوری ،نتالنتیهکگرایهی
 )Sguelia, 2011: 20و غلبه پارادایم ملیگرایی /محافظهکهاری در سیاسهت خهارجی
ایتالیا  .)Brighi, 2007: 110بحر پرونده هستهای ایران در میانهه همهین دوران و در
ساف  2٠٠3طرح می شود .دیدیم که دولت برلوسکونی دستکم در ابتدا تمایلی بهه
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وارد شدن در جریان مذاکره با ایران نشان نداد .او که پیش از این و در مورد عراق
و افغانستان نزدیکی خود با سیاستهای امریکا را اعالم کهرده بهود ،قصهد فاصهله
گرفت ن از محور نتالنتیکی سیاسهت خهارجی ایتالیها را نداشهت .منطهق حهاکم بهر
سیاست خارجی برلوسکونی را میتوان اینگونه توضهیح داد کهه ههر زمهان محهور
فرانسه-نلمان در اروپا در مقابل ایا ت متحده قرارمی گرفت ،ایتالیا در ابتهدا سهعی
میکرد که این دو را به هم نزدیهک کنهد و در صهورت عهدم موفقیهت بهه امریکها
نزدیک میشد؛ زیرا باور داشهت کهه فرانسهه قصهد دارد از طریهق اتحادیهه اروپها
هژمونی امریکا را به چالش بکشهد و تقویهت محهور فرانسهه-نلمهان تهاثیری روی
افزایش نفوذ ایتالیا یا پیشبرد سیاستهای امنیتی مشترت اتحادیه اروپا ندارد
148

Croci,

 .)2008:علیرغم نزدیکی سیاست دولت برلوسکونی به ایا ت متحهده در ایهن

دوران ،رابطه دو کشور تنشنلود نشد .رواب اقتصهادی دو طهرف ادامهه داشهت و
دیدارهایی در سطوح ارشد سیاسی میان ایران و ایتالیا صورت پذیرفت.
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در بهار ساف  ،2٠٠٦دولت رومانو پرودی در یهک رقابهت نزدیهک جهایگزین

دولت برلوسکونی شد .پرودی صاحب حهزب نبهود و تنهها ائهتالف نهاهمگونی از
احزاب چپ از میانهرو گرفته تا افراطی را در کنار خود میدید .به این ترتیب با دو
دسته از مشالفان داخلی مواجه بود ،حامیان برلوسکونی و اعضای ائهتالف خهودش
که در کمتر موضوعی با یکدیگر همنظر بودند و هر نن این امکان وجود داشت که
با خارج شدن از ائتالف ،دولت او را از قدرت برکنار کنند .او به دنباف برگردانهدن
موازنه میان دو محور اصلی سیاست خارجی ایتالیا بود کهه بهه نظهر مهیرسهید در
حزباهلل لبنان ،خروج نیروهای ایتالیا از عهراق سهمبل یهکجانبههگرایهی ایها ت
قالب ناتو) از جمله اقدامات او بود که البته با مشالفهتههای گسهتردهای از سهوی
اعضای ائتالف مواجه و سرانجام به برکناری دولهت او در سهاف  2٠٠8منجهر شهد
 .)Caldi and Webber, 2011: 215رویکرد دولت پرودی در قباف ایهران نیهز از همهین
الگو پیروی مهیکهرد .در سهاف  1385در ایهران ،محمهود احمهدینهژاد دوران اوف
ریاست جمهوری خود را تجربه میکرد و زمزمههایی مبنیبر تحریم نفتی ایران بهه
گوش میرسید .ایتالیا در این دوران خواستار مذاکره با ایران بود و همزمان تشهدید
تحریمها و حمله نظامی به ایران را گزینههایی نامناسب میدانسهت .ماسهیمو دالمها
در نشست وزرای خارجه  5+1به میزبهانی کانهدولیزا رایهس شهرکت کهرد ایلنها،
 )1385/٦/29و رومانو پرودی در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
با محمود احمدینژاد دیدار و درباره پرونده هستهای ایران گفتوگو نمود ایسهنا،
 .) 1385/٦/3٠در ادامه علی ریجانی مذاکره کننده ارشد ایران از طرح ایتالیا بهرای
حل پرونده هستهای سشن گفت خبرگزاری فهارس )1385/12/8 ،امها همهه ایهن
تالشها با تغییر دولت در ایتالیا نیمه کاره ماند.
دولت سوم برلوسکونی  )2٠٠8-2٠11با تغییر دولت در امریکا همزمان شهد.
اوبامهها در سههافهههای اوف ریاسههت جمهههوری خههود بههر ضههرورت بههاز کههردن راه
گفتوگو ی مستقیم و بالشرط با ایران تاکید داشت و این را به عنوان راههی بهرای
تامین منافع امریکا ضروری عنوان کرد .در عینحاف راهبرد دولهت بهوش مبنهیبهر
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متحده) و حفظ نیروهای ایتالیا در افغانستان تقویت رویکرد چندجانبههگرایهی در
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دوران سیلیو برلوسکونی به نفع قطب نتالنتیکی به هم خهورده اسهت .حمایهت از
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تهدید ایران از یکسو و وابسته کردن دیپلماسی امریکا بهه واسهطهههایی همنهون
اروپا ،چین و روسیه را برای مهار برنامه هستهای ایران ناکام میدانسهت عبدالهه و
اسماعیلی .)118 :1392 ،همانگونه که پیش از این عنوان شد ،برلوسهکونی نیهز در
نیمه اوف دوران نشستوزیری خود تالشهایی را برای وارد شدن به فرایند مذاکره
بهها ایههران نغههاز کههرد .گرچههه نزدیکههی برلوسههکونی بههه رژیههم صهیونیسههتی و
موضعگیریهای محمود احمدینژاد در قباف هولوکاست بر رواب دو کشهور تهاثیر
گذاشته بود ،اما وزارت خارجه ایتالیا تمایل داشت تا از طریق مشارکت دادن ایهران
در حل بحرانهای منطقهای عراق و افغانستان) ،بهه حهل پرونهده هسهتهای ایهران
کمک کند .اما پس از وقایع انتشابات ساف  ،1388حقوق بشر به محور بحهرههای
طرفین تبدیل شد .ابتدا اتحادیه اروپا به بازداشت جمعی از کارکنان بهومی سهفارت
انگلیس در ایران واکنش نشان داد و تهدید کرد که به نشانه همبستگی ممکن است
سفرای اروپایی به شکل جمعی از ایهران فراخوانهده شهوند .برلوسهکونی ههم کهه
کشورش در همان تاریخ میزبان اجالس گروه هشت کشور صنعتی بود ،اعالم کهرد
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که این موضوع اولویت نشست گفتوگوهای ایهن اجهالس خواههد بهود و حتهی
مس له تشدید تحریمهای ایران نیز به بحر گذاشهته خواههد شهد دنیهای اقتصهاد،
 .) 1388/4/11در ادامه ایران به رفتار پلیس ایتالیا در برابر معترضان اجالس جی8-
واکنش نشان داد و به این ترتیب دورانی از تنش در رواب دو کشور نغاز شد.

در ساف  ،2٠11زمانی که دولت تکنوکرات ماریو مونتی 1،اقتصاددان لیبهراف و

کمیسیونر سابق اتحادیه اروپا بهه قهدرت رسهید ،ایتالیها بهه شهدت درگیهر بحهران
اقتصادی حوزه یورو بود و سیاست خارجی و امنیتیاش بر مس له مداخلهه نظهامی
در لیبی متمرکز شده بود .از سوی دیگر ،شکست مذاکرات هستهای و قطعنامههای
پیاپی شورای امنیت سازمان ملل متحد ،به اجماع جهانی علیه ایران شکل داده بهود.
به ایهن ترتیهب دو محهور اصهلی سیاسهت خهارجی ایتالیها یعنهی اروپهامحوری و
نتالنتیکگرایی در قباف پرونده هستهای ایران راهبرد مشابهی را دنبهاف مهیکردنهد.
جولیو ترتزی وزیر خارجه دولت مونتی از طرفداران تشدید تحریمهها علیهه ایهران
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1. Mario Monti

بود و از طرح تحریمهای سنگین و چندجانبه دولت اوباما حمایت میکرد عبدالهه
و اسماعیلی .)119 :1392 ،در این دوران رواب دو کشهور محهدود بهود و تنهها در
ابعاد کوچک اقتصادی دنبهاف مهیشهد

2014: 12

 .)ICE,شهرکتههای نفتهی ایتالیها

سرمایهگذاریهای خود را در ایران متوقف کرده و صادرات نفت ایران به ایتالیا بها
استفاده از فرصتی که استثنا چند کشور از تحریمهای نفتی فراهم میکرد ،در قالهب
بازپرداخت قراردادهای نفتی بیع متقابل انجام میشد.
یکی دولت کوتاهمدت انریکو لتا 1که ائتالفی از احزاب چپ و راسهت ایتالیها را در
در دست داشت و با کنار زدن لتا به قدرت رسید .گرچه دوران نشستوزیهری لتها
کوتاه و دولت او بیشتر درگیر موضوعات اقتصادی و مشالفتهای داخلی بود ،امها
رواب ایران و ایتالیا در این دوران جان تازهای گرفت و بها سهفر امها بونینهو وزیهر
خارجه ایتالیا به ایران ،پس از  1٠ساف باب تازهای در مناسبات دو کشهور گشهوده
شد .بونینو از مشالفان سیاست برلوسکونی برای بیرون نگه داشتن ایتالیا از جریهان
مذاکرات هستهای با ایران بود و تغییر دولت و رونهد مهذاکره بها ایهران را فرصهتی
برای افزایش نقش ایتالیا در ایهن میهدان مهیدانسهت .مهات و رنتهزی 2جهوانتهرین

نشستوزیر تاریخ ایتالیا و شهردار سابق فلهورانس اسهت .تهاریخ تاسهیس حهزب
میانهروی او حزب دموکرات) به ساف  2٠٠7مهیالدی برمهیگهردد و از ائهتالف 8
حزب چپگرا ایجاد شده است .نننه دولت رنتزی را از دولتهای چپگرای پیش از
خود متمایز میکند ،این است که او در زمانی به قدرت رسهید کهه گفتهه مهیشهود
جمهوری دوم در ایتالیا با کنار رفتن بسیاری از چهرههای سیاسی احزاب حاکم بهه
پایان راه خود رسیده و دوران تحوف جدید در سیاسهت ایتالیها نغهاز شهده اسهت.
پائولو جنتیلونی وزیر خارجه دولت رنتزی اروپهامحوری ،نتالنتیهکگرایهی ،نزادی
مباد ت تجاری و تعهد نسبت به پاسداری از صهلح و حقهوق بشهر را بهه عنهوان
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کنار خود داشت و سپس دولت مات و رنتزی که رهبری حزب دمهوکرات ایتالیها را
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در فاصله سافهای  2٠13تا  ،2٠15دو دولهت در ایتالیها بهه قهدرت رسهیدند.

1. Enrico Letta
2. Matteo Renzi
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چهههار سههتون سیاسههت خههارجی ایتالیهها معرفههی کههرده اسههت .افریقهها و مدیترانههه
اولویت های این سیاست را تشکیل میدهند .میان سیاست خارجی رنتزی با سهنت
دولتهای چپگرای پیش از او اختالفهایی دیده میشود .برای مثاف در موضهوع
مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی دولت رنتزی برخالف رویه احزاب چپ ایتالیها
بیشتر در کنار رژیم صهیونیسهتی ایسهتاده اسهت .او همننهین تمرکهز خهود را بهر
موضوع هستهای ایران قرارنداده اسهت و گرچهه از تفهاهم هسهتهای ایهران و 5+1
استقباف کرد ،رفت و نمد هیاتههای اقتصهادی و سیاسهی دوطهرف در ایهن دوران
افزایش یافت و از رئیس جمهوری ایران برای دیهدار رسهمی از ایتالیها دعهوت بهه
عمل نورد ،اما اظهارنظرهای قبلی او برای مثاف در ساف  2٠12که ایهران را بششهی
از مشکل خاورمیانه میدانست نه مانند نننه بونینو گفته بود که بششی از راه حهل
خاورمیانه است ،نشان میدهد که شاید همین نزدیکهی بهه رژیهم صهیونیسهتی بهر
سیاستهایش در قباف ایران تاثیر گذاشته است.
نتیجهگیری
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مقاله حاضر به دنباف یافتن پاسخ این پرسهش اسهت کهه چهه عهاملی بهه سیاسهت
خارجی ایتالیا در قباف جمهوری اسالمی ایران شکل میدههد و باعهر تغییهر و یها
تداوم نن میشود .برای رسیدن به پاسخ ،از نظریه واقعگرایهی نوکالسهیک اسهتفاده
کردیم .در این نظریه با دولت که بازیگر اصلی نظام بینالملل محسهوب مهیشهود،
مانند یک جعبه سیاه رفتار نمیشود .تصمیمات سیاسهت خهارجی توسه احهزاب
حاکم و نشبگان سیاسی گرفته میشوند که ناچار از چانهزنی با گروههای فروملهی
هستند .در ایتالیای پس از جنگ سرد ،دو ائتالف چپ و راسهت بهه شهکل مهداوم
جای خود را به یکدیگر داده اند و با بهه قهدرت رسهیدن هریهک از ننهها سیاسهت
خارجی ایتالیا تغییر کرده است .اولین نکتهای که نظریه واقعگرایی نوکالسیک به ما
نشان میدهد ،این است که با تغییر نشبگان حاکم و از ننجاییکه ننها به گهروهههای
هویتی و ذی نفع مشتلفی وابستگی دارند و ادراکشهان از تهدیهدها و فرصهتههای
نظام بینالملل با یکدیگر متفاوت است ،ما باید انتظار تغییر در سیاست خهارجی را
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این اتفاق در سهافههای اخیهر بارهها در سهپهر سیاسهی ایتالیها رخ داده و دو
پارادایم اروپامحوری و نتالنتیک گرایی جای خود را بها ههم عهوض کهردهانهد .در
اینجا نشان دادیم زمانیکه احزاب چپگرا در ایتالیا به قدرت میرسند ،باید انتظهار
داشته باشیم که پارادایم اروپامحوری را در سیاسهت خهارجی بههکهار ببندنهد و در
دوره به قدرت رسیدن احزاب راستگرا که در سافهای اخیر با برلوسکونی قهدرت
را به دست گرفتهاند ،باید انتظار به کار بستن پارادایم نتالنتیکگرایی را در سیاست
تغییر است .احزاب چپ میانه رو ایتالیا ،به شکل تهاریشی و در دوران جنهگ سهرد
دموکرات مسیحی ایتالیا از حامیان تاسیس اتحادیه اروپا بود و بسهیاری از نشبگهان
سیاسی مستقل ایتالیا و یا نزدیک به احزاب چپگرا ،نقشهایی را در اتحادیه اروپا
عهدهدار بودهاند و از رهبران سیاسی-اقتصادی نن محسهوب مهیشهدند .در سهوی
مقابل ،برلوسه کونی رابطهه دوسهتی نزدیکهی بها جهورج بهوش داشهت و یکهی از
اساسی ترین نقاط اشترات احزاب راستگرای شهماف و جنهوب ایتالیها ،مشالفهت بها
سیاستهای اتحادیه اروپا و حتی درخواست خروج از نن بوده است.
دومین نکتهای که نظریه واقهعگرایهی نوکالسهیک توجهه مها را بهه نن جلهب
میکند ،جایگاه قدرت یک دولت در نظام بینالملل است .ایتالیها از ایهن نظهر یهک
قدرت متوس محسوب میشود .قدرتهای متوس در نظام بهینالملهل بهه دنبهاف
افههزایش نقههش و جایگههاه خههود از طریههق مشههارکت در سههازوکارهای چندجانبههه،
بینالمللگرایی و میانجیگری در مناقشات بینالمللی هستند .اما علهیرغهم تمایهل
ایتالیا برای به عهده گرفتن نقش جدیتر در بحهرانههای بهینالمللهی ،ایهن کشهور
نتوانسته است به اهداف بلندپروازانه سیاست خارجی خود دست پیهدا کنهد .بهرای
مثاف زمانی که سیاست خارجی ایتالیا در زمینه پرونده هستهای ایران را مورد مطالعه
قرارمیدهیم ،اولین چیزی که توجه ما را جلب میکند ،جای خالی ایهن کشهور بهر
سر میز مذاکرات هستهای با ایران است .علت را بایهد در سیاسهت داخلهی ایتالیها،
جابه جهایی پیهاپی احهزاب و تغییهر مهداوم رویکردههای سیاسهت خهارجی ایتالیها
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جست وجو کرد .همان الگوی دو پارادایمی بهر سیاسهت خهارجی ایتالیها در قبهاف
جمهوری اسالمی ایران نیز تاثیر گذاشته است .در مواردی که اجماع جههانی علیهه
ایران شکل نگرفته و اروپا و امریکا هرکدام راهبردهای متفاوتی را در قباف ایران در
پیش گرفتهاند ،به خوبی میتوان مشاهده کرد که با جابههجهایی احهزاب در ایتالیها،
روندهای سیاست خارجی این کشور در ارتباط با ایران به تمامی متفاوت میشهود.
گرچه سطحی از همکاریهای اقتصادی به ویژه بر پایه نفت همواره میهان طهرفین
وجود داشته است ،اما فراز و فرودهای رابطه دوطرف گاه بیش از ننکه به رابطه دو
کشور مرتب باشد ،به نگاه جامعه جهانی به ایران بازمیگردد .بسته به این که کهدام
دولت در ایتالیا در قدرت باشد و به کدامیهک از ایهن دو پهارادایم گهرایش داشهته
باشد ،سیاست خارجی ایتالیا در قباف ایران نیز متفاوت میشود.

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

48
ag
e

منابع

خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسالمی ایران :مطالعه موردی پرونده هستهای  ناصر هادیان و ندا شاهنوری

 .1حزب سا ری  )Particracyاصطالحی است که برای توصیف نظام حزبی سنتی ایتالیا
دستکم تا پایان فروپاشهی نن در سهاف  1993بهه کهار مهیرود .در چنهین نظهامی
چهرههای تاثیرگذار احزاب سیاسی بیش از مقامهات پارلمهان از طریهق مهذاکره و
چانهزنی در بین خودشان نحهوه تشصهیص منهابع ،توزیهع پسهتههای کلیهدی و
جهتدهی به سیاستهای کلی نظام را تعیین میکنند.

سیاس

یادداشت

الف -فارسی
نیا ایتالیا سرانجام به  5+1میپیوندد  .1387/3/13.روزنامه دنیای اقتصاد.
ایتالیا میتواند بهترین شریک هستهای ایران باشد .138٦/7/25. ،خبرگزاری مهر.
ایتالیا برادر بزرگ رژیم صهیونیستی .1388/11/14. ،خبرگزاری ایسنا.
پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران تا  9اسفند ارائه میشود .1388/11/٦. ،سایت خبری
عصر ایران.
تهدید اروپا به خروج جمعی سفیرانش از تهران .1388/4/11. ،روزنامه دنیای اقتصاد.
خالوزاده ،سعید .1382.ارزیابی تحلیلی رواب جمهوری اسالمی ایران با اتحادیه اروپهایی،
تهران :ابرار معاصر.
دیدار محمود احمدینژاد با نشست وزیر ایتالیا .1385/٦/3٠. ،خبرگزاری ایسنا.
دیدار اعضای شورای امنیت برای بحت درباره ایران .1385/٦/29. ،خبرگزاری ایلنا.
روحانی ،حسن  .1391.امنیتت ملتو و دیملماستو هستتهای ،تههران :مرکهز تحقیقهات
استراتژیک.
سفر فراتینی به تهران مجددا برنامه ریزی میشود .1388/3/5. ،روزنامه کیهان.
سلیمانی ،رضا و تاجیک ،محمدرضا  .1388.سیاست خارجو دولت خاتمو ،دیملماستو
تنشزدایو و گفت و گوی تمدنها  .1372-1384.تهران :انتشارات کویر.
ظهرهوند ،ابوالفضل  .138٦.ایتالیا میتواند پل ارتباطی ایران و غرب باشد ،فصلنامه اتتا
بازرگانو ایران و ایتالیا ،شماره .15
49

Pa
ge
49

 مطالعه نظری سیاست خارجی دوجانبه اتحادیه اروپها و جمههوری.139٠.  مجید،عباسی
. شماره هشتم، فصلنامه تخصصو علوم سیاسو،اسالمی ایران
 راهبرد سیاست خارجی امریکا در قبهاف.1392. مصطفی، عبد المطلب و اسماعیلی،عبداله
 تداوم یا تغییر ! مطالعهه مهوردی سیاسهت خهارجی بهارات:انقالب اسالمی ایران
، سهاف دوم، فصلنامه پژوهشهای انقتب استبمو،اوباما و مس له هستهای ایران
. 7 شماره
.1385/12/8. ،ریجههانی از ایههده خههوب پههرودی بههرای حههل مسههاله هسههتهای خبههر داد
.خبرگزاری فارس
، کامران و مرادی، فانی، مترجم، دایره المعارف دموکراسو.1383. سیمور مارتین،لیپست
. انتشارات وزارت خارجه: تهران،نوراله
. روزنامه مردمساالری.138٦/9/٦. ،مذاکرات همزمان با اروپا و نژانس
. انتشارات سمت: تهران، تحول در نظریههای روابط بین الملل.1385.  حمیرا،مشیرزاده
. روزنامه رسالت.13٦7/3/7. ،مصاحبه با سفیر ایتالیا در تهران
 انگلیسی-ب
Abadi, Jacob .2010. Constraints and Adjustments in Italy's Policy toward
Israel”, Middle Eastern Studies, 38:4, 63-94.

l’Iran? Available at: www.linkiesta.it/rapporti-iran-italia.
Andreatta,

Filippo

.2008.

“Italian

Foreign

Policy:

Domestic

Politics,

International Requirements and the European Dimension”, Journal of
European Integration, 30:1, 169-181.
Arens, Marianne .2012. New Italian government tilts foreign policy
towards Washington. Available at: https:// www. wsws. org/ en/
articles/ 2012/ 01/ital-j06.html.
Brighi, Elisabetta .2007.“Europe, the USA and the Policy of the Pendulum: the
Importance of Foreign Policy Paradigms in the Foreign Policy of Italy.
1989-2005)”, Journal of Southern Europe and Balkans Online, 9:
121-134.
Bourantonis, Dimitris .2005. The History and Politics of UN Security Council
Reform, New York: Routledge.
Croci, Osvaldo. 2014. Atlanticism and Europeanism in Italian Security,
Availabe at:ecpr.eu.

1395  پاییز  شماره سوم  سال هشتم فصلنامه روابط خارجی

Acconcia, Giuseppe .2013. Perché l’Italia non partecipa ai negoziati con

Croci, Osvaldo. 2008. “Not Zero-Sum Game: Atlanticism and Europeanism in
Italian Foreign Policy”, International Spector: Italian Journal of

50
ag
e

International Affairs, 43:4,137-155.
Caldi, Lorenzo and Webber, Mark .2011. “Italian Foreign Policy in the Post Cold
War Period: a Neoclassical Realist Approach”, European Security,
20:2, 205-219.
Di Tomaso, Michele .2013. The Rise of Matteo Renzi and Italy’s
International Role. Available at: http:// blogs. lse. ac. uk/ ideas/
2013/11/the-rise-of-matteo-renzi-and-italys-international-role.
Davidson, Jason W .2009. “Italy-US Relations since the End of the Cold War:

 ناصر هادیان و ندا شاهنوری  مطالعه موردی پرونده هستهای:خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسالمی ایران

سیاس

Prestige, Peace, and the Transatlantic Balance”, Bulletin of Italian
Politics, Vol. 1. No. 2, 134-153.
Downie,

Andrew

.2010.

Brazil's

Diplomacy

on

Iran

Points

to

larger

ambitions, Available at: http:// freedomsyndicate. com/ fair0000/
latimes0019A.html.
Frattini, Franco. 2009. Rethinking Iran, Available at: http://www.nytimes.com.
Foradori, Paolo. 2007. New Ambitions and Old Deficiencies, London and
New York: Routledge.
Gilbert, Mark. 2010. “Italy: The Astuteness and Anxieties of a Second-Rank
Power”, in, Tiersky, Ronld and Van Oudenaren, John, European
Foreign Policies, Does Europe Still Matter? New York: Rowman &
Littlefield Publishers.
Giuliani, Marco and Jones, Erik. 2010.

Managing Uncertainty Italian

politics, New York: Berghahn Book.
Haass, Richard. 1999. Transatlantic Tensions: The United States, Europe, and
Problem Countries, Washington: Brookings.
Howorth, Jaylon and Menon, Anand. 2005. The European Union and
National Defense Policy, New York: Routledge.
Hummel, Hartwing .2003. A Survey of Involvement of 15 European States in
the Iraq War 2003. Available at: paks.uni-duesseldorf. de/ Dokumente/
paks_working_paper_7_rev.pdf.
Hunter, Shireen. 2010.

Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era:

Resisting the New International Order, Santa Barbara: Praeger.
ICE. 2014. Mercato Iraniano in Tempo di Sanzioni Internazional,
Available at: ice.gov.it.
Italian FM Gentiloni Lectures on Foreign Policy in Mexico. 2015.

51
Pa
ge
51

Available at: www.agi.it.

Jervis, Robert. 1976.

Perception and Misperception in International

Politics, Princeton: Princeton University Press.
Jones, Tobias .2013. Who Will Be the Face of Italy’s Third Republic? Available
at: www.theguardian.com.
Kitchen,

Nicholas.

2010.

“Systemic

Pressures

and

Domestic

Ideas:

a

Neoclassical Realist Model of Grand Strategy Formation”, Review of
International Studies, 36 .1. 117-143.
Kutchesfahani,

Sara.

2006.

“Iran’s

Nuclear

Challenge

and

European

Diplomacy”, European Security and Global Governance, EPC Issue
Paper, No.46.
La Republica. 1995. L' Iran Chiede Aiuto a Giulio Andreotti, Available at:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/06/12/i
ran-chiede-aiuto-giulio-andreotti.html.
Miranda, Valérie Vicky. 2011. Striking a Balance between Norms and
Interests in Italian Foreign Policy: the Balkans and Libya,
available at: iai.it/sites/default/files/iaiwp1111.pdf.
Mollica, Andrea. 2015. Emma Bonino: con l’Iran siglato il miglior accordo

bonino-con-liran-siglato-il-miglior-accordo-possibile.
Mousavian, Sayyed Hossein. 2008. Iran-Europe Relation, Challenge and
Opportunities, London and New York: Routledge.
Oliaei, Mohammad, Jafari, Asghar and Noraste, Reza. 2013. Neoclassical
Realism and Foreign Policy of Saudi Arabia, Switzerland Research
Park Journal. Vol. 102, No. 9.
Rose, Gideon. 1998. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”,
World Politics, 51.
Rampino, Antonella .2013. Perché l’Italia non Era seduta al tavolo del
Negoziato Iraniano. Available at: http://www.linkiesta.it/cerca/iran.
Sgueglia, James Patrick. 2011. Americanization versus Europeanization in
Italian Foreign Policy. Available at: https://cdr.lib.unc.edu.
Taliaferro, Jeffry, Lobell, Steven and Ripsman, Norrian. 2009. Neoclassical
Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge
University Press.

1395  پاییز  شماره سوم  سال هشتم فصلنامه روابط خارجی

possible, available at: http://www.gadlerner.it/2015/07/15/emma-

Tocci, Nathalie and Voltolini, Benedetta, .2010. Europe, the Mediterranean,
and the Middle East: Story of Concentric Circles in, Tiersky, Ronld and

52
ag
e

Van Oudenaren, John. European Foreign Policies, Does Europe Still
Matter? , New York: Rowman & Littlefield Publishers.
Tiersky, Ronld and Van Oudenaren, John. 2010. European Foreign Policies,
Does Europe Still Matter? New York: Rowman & Littlefield Publishers.
Waizer, Stefan. 2015. Clash of Civilizations in the Iranian Nuclear File:
When Diplomatic Secrecy Meets EU Transparency. Available at:
www. sciencespo-aix.fr/wp-content/.../03/waizer-chicago-avril2015.pdf.
Wohlforth,

William

Curti

.1993.

The

Elusive

Balance:

Power

and

 ناصر هادیان و ندا شاهنوری  مطالعه موردی پرونده هستهای:خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسالمی ایران

سیاس

Perceptions during the Cold War, New York: Cornell University

53
Pa
ge
53

Press.
Zakaria, Fareed .1998. From Wealth to Power; The Unusual Origins of
America’s World Role, Princeton: Princeton University Press.

