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چکیده
مسئله اللی در این مقاله ،تطیاین نقاش رواباط فراآتالنتیکای در حصاول
توافق هستهای موسوم به برجام ،میان جمهوری اسالمی ایران و گروی 5+١
بودی است در این راستا ،سئوال اللی این است که «روابط فراآتالنتیکای،
چرا و چگونه بر نقش اتحادیه ارو ا در مذاکرات هستهای ایران و  5+١تاثیر
گذاشت؟» فرضیه اللی مقاله ،عطارت است از «اشتراکات تمدنی دو سوی
آتالنتیک ،به همرای برتری وزن راهطردی ایاالت متحدی نسطت باه اتحادیاه
ارو ا از ابتدای فرایند شکلگیری همگرایی ارو ایی و نیل رونادهای جهاانی
قرن  2١که منجر به بعضی تغییرات در راهطردهای بینالمللی و منطقهای
امریکا ،از جمله چرخش ایاالت متحدی به سوی آسیا شدی اسات؛ اتحادیاه
ارو ا را به سمت اتخاذ رویکردی مرکب از «موازنهگری» و «دنطالهروی» در
قطال ایاالت متحدی یش بردی است» ایان رویکارد ترکیطای در ماذاکرات
هستهای منجر به برجام ،در قالب ایفای نقاش اتحادیاه ارو اا براسااس دو
کارویژی ایجاد «تسهیل» و «توازن» متطلور شد در این مقاله اس از بیاان
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چهارچوو نظاری (نئورئالیسام) باه بررسای شااخکهاای الالی رواباط
فراآتالنتیکی و نیل تاثیر روندهای جهانی قرن  2١بر ایان رواباط باا ایجااد
شاخصی اکتسابی برای آن ،همنون چرخش ایاالت متحدی به سوی آسایا
رداختیم در بخش ایانی مقاله ،به تطیاین چگاونگی تاثیرگاذاری رواباط
فراآتالنتیکی براساس این شاخکها بر روناد و نتاایج ماذاکرات هساتهای
رداختیم و دیدیم که این رویکرد در دوران سابرجام و با روی کار آمادن
دولت جدید امریکا ،با دادن وزن بیشتر به موازنهگری نسطت به دنطالهروی،
ادامه یافته و احتماال خواهد یافت روش ژوهش در این مقاله« ،تولیفی-
تحلیلی» است و برای گردآوری اطالعات نیال عمادتا از روش کتابخاناهای
استفادی شدی است

واژه های کلیدی :روابط فراآتالنتیکی ،موازنهگری ،دنطاله روی ،چرخش به
سوی آسیا ،برجام
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مقدمه
در صعف ر ااط ارناحملل ،مجموص ر ااط ایی ت متزد امعیههی اهی ار پهی ،ر ااهط
ارناحملل نیمرد میشود .اییگی ر ااط فعاناالنترهی در سییتیر پویرهی ا لی
نظیم ارناحملل نقشی ک این ر ااط در د ران گذار نظیم ارناحملل در شههلدههی
ا اغعافری قدرت قعن  21ایفی یواهد نمود ،داشتن در

درس

نهید  ،سریسهی

ضع ر میسی د .اگع د ر اصالمر استقالل ایسرس ایی ت متزهد امعیههی اه
صنههوان کشههور مسههتقل ا اعیتینرههی کبرههع را اه صنههوان مبههداء اههیریخی ر ااههط
فعاناالنترهی در نظع اگرعیم ،پرشرن این ر ااط ورز لد د  3قعن یواهد اود که
احبت ا حزی پرشرن امدنی ،قعنهی ایری ار پی را نرز ایید ادان افز د.
مسههئل ا ههلی موحفههین در ای هن مقیح ه  ،در وگههونگی ایثرعگههذار ر ااههط
فعاناالنترهی اع مذاکعات هست ا مرین امهور اسالمی ایهعان گهع - 5+1اه
صنوان نمید اقیال اهیمل ایعان ای غعب در سیلهی ایرع -ک اه اوافه اهیریخی
اعایم انجیمرد؛ اس  .سئوال ا لی صبیرت اس

ا اینه «ر ااط فعاناالنترهی ،وهعا

وگون ه  ،اههع نقههر اازیدی ه ار پههی در مههذاکعات هسههت ا ایههعان  5+1اههیثرع
گذاش ؟» .فعضر ا لی مقیح  ،مبتنیاع این دیدگی اس
سو ناالنترر ،ا همعا اعاع

ک اشهتعاکیت امهدنی د

ن راهبعد ایی ت متزهد نسهب

اه اازیدیه

ار پی ا ااتدا فعایند شهلگرع همگعایی ار پییی (اعاع که اعاسهیئ ایهتالف
سطح فیلر این د در قیالر
قدرت نظیمی ،سریسی ،اقتصید

ای یگع مستقل رهبع اهینی ،نیشهی ا مرهزان
فعهنگهی ،قیاهل سهنجر اسه  ).ایصه
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راهبعد ا ر ااط د سو ناالنترهر را اهعا پژ هشهگعان ر ااهط اهرناحملهل

ااخهیذ
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موا ن گع اوسط این اازیدی

ر یهعد معکب ا دنبیح ر

کشورهی صوو

ا لی نن در قبیل ایی ت متزد شد اس  .همچنرن ر ندهی اهینی قهعن  21که
منجع ا اهوی اغررعات در راهبعدههی اهرناحمللهی منطقه ا امعیههی ،ا امله
وعیر ایی ت متزد ا سو نسهری شهد اسه ؛ ار پهی را در اهدا م ااخهیذ ایهن
ر یهعد اعکربی اطور صیم نرز افهزایر

ن موا نه گهع نسهب

اه دنبیحه ر

،

مصمماع نمود اس  .اازیدی ار پی ،این ر یهعد اعکربی یود در قبیل امعیههی را اهی
ایفی نقشی مبتنیاع د کیر یژ ایجهید «اسههرل» «اهوا ن» در مهذاکعات اعاهیم،
متبلور سیی .
هدف ا نگیرس این مقیح  ،نشین دادن سهطوت وگهونگی ایثرعگهذار ایهن
ر ااط اع مذاکعات هست ا منجع ا اعایم اس

ک در ایمرن منیف ملی کشهورمین

ا طعی انظهرم هوشهمندان گهیمههی نینهد سریسه
فعاناالنترهی نرز ا اهمر

یهیرای در قبهیل شهعکی

ای یی اعیهوردار اسه  .ر س پهژ هر در ایهن مقیحه

«او ههرفی -ازلرلههی» اس ه

اههعا گههعدن ر اطالصههیت نرههز صمههدای ا ر س

کتیاخین ا استفید شد اس .
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ای نگیهی ا پژ هرهی انجیم گعفت در لو ایثرعات ر ااط فعاناالنترهی اع
ییرای اازیدی ار پی (ک صمدای انگلرسی این یی غرعفیرسی هستند) ،ننچ

سریس

میاواند مبنی نون ر در ایهن مقیحه قعارگرهعد؛ اعرسهی مسهئل ا هلی اعاسهیئ
شییصهی ریشه دار در اهیری (اشهتعاکیت امهدنی) ،معاهوط اه د ران مهی هع
(افی ت

ن راهبعد امعیهی نسب

ا ار پی) معابط ای نیند (وعیر امعیهی اه

سو نسری اقرینوسر در قعن  )21ک یود ریش در ازهو ت سهعی اههین امهع
دارند؛ ا منظور دستعسی ا اصویع ایم ا موضوم اس  .همچنرن ،از
ر ااط فعاناالنترهی اع انجیم مذاکعات هست ا

اهیثرع

نیند اعایم ،یهود موضهوصی نهو

القی میشود.
این مقیح ا س اخر ا لی یر نترج گرع اشهرل شد اس  .اخهر ا ل
اهه ارههین وهههیرووب نظههع  ،یهنههی نئورژیحرسههم ایتصههیص دارد .اخههر د م،
شییصهی ا لی ر ااط فعاناالنترهی نرز ایثرع ر ندهی اهینی قعن  21اع ایهن
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ر ااط را اعرسی میکند در نهیی

اخر سوم ،ا ایهن موضهوم مهیپهعدا د که

وگون اشتعاکیت امدنی د سهو ناالنترهر اعاهع راهبهعد ایهی ت متزهد
نسب

ا اازیدی ار پی ،ا صنوان د یصرصه ادامه دار ر ااهط فعاناالنترههی (که
د می نرز ا نرم قعن ارستم ،ادل ا یصرص ا پییدار اهعا

ا حی ،ذاای نن اود

نن شد اس  ).در کنیر راهبعد اصالمی اصمیحی امعیهی در «وعیر ا سو نسری»
(ا صنوان شییصی اکتسیای اعا این ر ااط در قعن لیضع) ک ریش در ر ندهی
غیحب اهینی قعن  21دارد؛ اع نقرنفعینی اازیدی ار پی کشورهی ا هلی صوهو
نن در مقیط مختلف مذاکعات هست ا منجع ا اعایم نرز فوی پسیاعایم ایثرع
گذاشت اس .
 .1چهارچوب نظری
نظع متفی ای همچون سی انگیر  ،فعهنر راهبهعد

1

نئورژیحرسهم را مهیاهوان

ایتریر نمود؛ امی ا ننجی ک نگی ایی ت متزد اه ر ااهط فعاناالنترههی اه صنهوان
طعف اعاع این ر ااط ،هموار مبتنیاع اق گعایی نو اق گعایی اود اسه ؛ ایهن
وهیرووب نظع در قریئ ای سییع وهیرووبهی معابط ای موضهوم مهنهیداراع
مفرداع اشخرص داد شد.
این نگی غیحب مبتنی اع رژیحرسم نئورژیحرسم در مرین یلبنظعان د حتمعدان
امعیهییی ،ا

ریش در اجعا ایریخی افهول امپعااهور اعیتینرهی کبرهع انگرهز

ایریخی ایی ت متزد اعا کسب اعاع نسهب

اه اسهتهمیرگعان سهیا ار پهییی

(موا ن گع ای ننهی) ثینری ریش در همرن اعاع کسب شد
نسب

ا ار پی در صع

اهینی ،پس ا

ن راهبعد امعیههی

قوم د انر اهینی در قعن ارسهتم (اه

صنوان یهی ا شییصهی ایثرعگذار متغررع مستقل اع ااست در این مقیح ) دارد.
ا نظع کن

احتز نئورژیحرس هی ادافهی مینند استفین احه  ،فعضهر ههی

معاوط ا ر ااط ای دیگع کشورهی ا این استگی دارد که نیهی نن کشهورهی د سه
القی میشوند یی دشمن ،حذا در اهیمل ای د ستینی مینند اازیدی ار پی ،فعضهر ههییی
1. strategic culture
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هعوند اعا پعدایتن ا موضوم این مقیح  ،ا منظعهی مختلف ،وههیرووبههی
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ک اع د حتمعدان ایی ت متزد لیکم اس  ،ارشتع شهبر فعضهر ههی نئهوحربعالههی
اس  .امی قتی نئورژیحرس هی ،اصم ا ادافهی اهیامی ،ای د ح هی اوسه طلهب
یی دشمنین سنتی سع کیر دارنهد ،افهی ت انهدکی اهرن ر یههعد ننههی اهود دارد
(ارلههرس اسههمر  .)423-421 :1383 ،در اینجههی ارابههیط وهههیرووب نظههع اههی

اشههتعاکیت اههیریخی – امههدنی د سههو ناالنترههر (ا ه صنههوان شههییص دیگههع
ایثرعگذار متغررع مستقل اع ااست در این مقیح ) مشخص میشود.
احبت نئورژیحرسم ا منظع طعف دیگع ر ااط فعاناالنترهی یهنهی اازیدیه ار پهی
نرز ،اوارهیت نظع قیال اوا
یی «دنبیح ر

مفرد را اعاسیئ ااخیذ ر یهعد «موا ن گهع »

1

» 2در قبیل ایی ت متزد  ،اراژ میدهد .د ح هییی ک ا اییگی یود

در نظیم ارناحملل راضی هستند ،ا صنهوان کشهورهی یواههین ضه مواهود

3

کشورهییی ک اه دنبهیل اغررهع اهوا ن قهوا مواهود هسهتند ،صمومهی اه صنهوان

کشورهی اجدیدنظعطلب 4شنییت میشوند ک ا دنبیل اغررع اهوا ن قهوا هسهتند.
این معشییمع 5ا شییصاعین رژیحرس هی اهیامی ،مهتقد اس
دس

د ح هی قتهی

ا موا ن گع (اازید اهی کشهورهی ضههرفاهع در مقیاهل قهدرت هژمهون)
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می نند ک یی اقی یود را در اثع قدرتگرع ارشتع قدرت هژمون در یطع ابرننهد
یی امرد ا کسب اییگی اعاع در مرین قهدرتههی ضههرفاهع در اازهید ادیهد
داشت ایشند ).(Mearsheimer, 2010: 81-83
طعت د شییص موا ن گع

دنبیح ر

در نظعی رژیحرسم سییتیر

احتز

نظعی اوا ن قوا مشت ا نن ،نشین میدهد ک هعوند د ح هی موا ن گع را اه
صنوان راهبعد اعا اقی یی راهی اعا در پهرر گهعفتن شهرو نهدگی یودمختهیر
نسب

ا قدرت هژمون در نظع میگرعند؛ امی گیهی نرز اه اهی موا نه گهع  ،را

کمهزین اع را اعا لفن اقی انتخیب میکنند ،که همهین دنبیحه ر

اسه

(Waltz,

1. balancing
2. bandwagoning
3. status quo states
4. revisionist states
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5. John Mearsheimer

).2000, p. 38
هعوند ک اازیدی ار پی یر د ح
لقوقی الد در صع

هوی
ک ایص

میشود ا

ملی نرس  ،امی در لیل لیضع دارا یهر

ارناحملل نرز نهید سریس

ییرای مشتع اسه

یف مذکور در یصوص د ح هی در نئورژیحرسهم ،صهال اهع

د ح هی ا لی اشهرل دهند اازیدی  ،ای لد د یید اعا کلر

نن نرز هیدق

ایشد .اازیدی ار پهی طهی دهه ههییی که ا ایسهرس نن مهیگهذرد ،یهر اهی یگع
اجدیدنظعطلب نبود اس

امی ر ندهی غیحب اهینی در قعن  ،21ک در ادامه اه

نن اشیر یواهد شد نرز وعیر ایی ت متزد ا سم

نسری (ا صنوان شییص

سوم ایثرعگذار متغررع مستقل اع ااسهت در ایهن مقیحه ) که یهود ا نتهییج ایهن
ر ندهی اس  ،ایص

شد ای در لیل لیضع ،نتوان این اازیی را اهی قیطهره  ،یهر

ای یگع یواهین لفن ض مواود (لداقل در نسهب

اهی ایهی ت متزهد ) نیمرهد.

مورد اشیر در فعضر مقیح  ،ا سو اازیدی ار پی در قبیل ایی ت متزد  ،ای نگیهی
ا افزایر

ن موا ن گع نسب

ا دنبیح ر

اس .

 .2شاخصهای اصلی روابط فراآتالنتیکی و تاثیر روندهای جهانی بر آن
اگع د ر اصالمر استقالل ایسرس ایهی ت متزهد امعیههی اه صنهوان کشهور
مستقل ا اعیتینری کبرع را ا صنهوان مبهداء اهیریخی ر ااهط فعاناالنترههی در نظهع
اگرعیم؛ پرشرن این ر ااط ورز لد د  3قعن یواهد اود ک احبت ا حزی پرشهرن
امدنی ،قعن هی ایری ار پی را نرز ایید ادان افز د .این ر ااط همزمین ای اوحد رسمی
اازیدی ار پی ا شهل امع

نن ،در وهیرووای نهیدین  ،پرگرهع

اثبره

شهد.

یهر سهیل پهرر ا اموهی پرمهین میسهتعیخ  ،یهنهی در نهوامبع « 1990اصالمره
فعاناالنترهی ر ااط ایمه ار پی ایی ت متزد » یدر در نن ضهمن اشهیر اه
ار سهی مرعاث ایریخی مشتع  ،اع اههداف مشهتع
اس

).(EEAS, 1990: 1-3

فعاناالنترههی ایکرهد شهد

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی
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شکل شماره « -1اعالمیه فراآتالنتیکی روابط جامعه اروپا و ایاالت متحده» :پیگیری اهداف مشترک در بستر
ارزشها و میراث تمدنی مشترک
اهداف مشترک اصلی
جامعه اروپا و ایاالت متحده

 -1پشتربینی ا انریدهی حربعاحبرسم

 -3لعک

رشد پییدار اقتصید

اهینی
 -4اراقی ا ول ای ار ن اد ،ممینه

ا

لمیی گعایی اوسه سرستم اجیرت
ونداینب
 -5کمر ا کشورهی در لیل اوسه
سریسی
ا منظور ا اللیت اقتصید
 -6پشتربینی منیسب ا همهیر ای سییع
کشورهی سی مینهی کشورهی ار پی
معکز
اقتصید
شعک
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ارزش ها و میراث مشترک تمدنی دو سو وتالنتیک

 -2ایمرن لح امنر
در اه

ارناحملل

اصول مشترک میان جامعه اروپا و ایاالت متحده
برا دستیابی به اهداف مشترک فراوتالنتیکی
•همهیر اقتصید
•همهیر نمو شی صلمی فعهنگی
•مبیر

ای ویحرهی

فعاملی (اع ریسم ،مواد

مخدر ،انیییت ارناحمللی ،مزرط

یس

الوگرع ا اشیص سالتهی کشتیر امهی)
•ایجید وهیرووای نهیدین اعا مشورت

شعقی اعا انجیم ا اللیت
سریسی اعغرب ننهی ا
در سی مینهی اجیر ونداینب

منب  :موحفین

امع

ر ااهط فعاناالنترههی دار

یه ههی متههدد اسه

اشتعاکیت امدنی ار شهی ،افهی ت
مختلف را پرر ر

ن راهبهعد

که وشهمانهدا

پرونهدهی د

ا

ونداینبه

می قعار میدهد (سجیدپور.)14 :1391 ،

ریشه تمدنی مشترک و اختالف وزن راهبردی فراآتالنتی ی :اهی اهود ایهن
صم ایریخی -امدنی ،ار پی امعیهی ا اهینارنی کیمال یهسینی اعیهوردار نرسهتند.
در لقرق  ،ازو ت سریسهی دژوپهوحرترهی که در قهع ن ایرهع در ههع د سهو
ناالنترر رخ نمود اس ؛ هعیر ا سهم یود ایثرعاای را اع ر لریت نرز «فعهنهر
راهبعد » ار پیییهی امعیهیییهی نهید اس  .اع همرن اسهیئ ،در نسهتین قهعن ،21
این لقرق

ا ر شنی نمییین شد اس

ک ار پی امعیهی صلیرغم ننه ههع د اد

صصع ر شنگع هستند ،ا یر اهینارنی مشتع  ،لداقل در مرن مسهئل «قهدرت»
اعیوردار نبود

لتی در لو هی معاوط ا سودمند قهدرت ،ایهالق قهدرت

مرزان امییل ا قدرت ،دویر اگعایی هستند (المدارگی.)985 :1391 ،

اگع فعهنر راهبعد را مهیدل مجموص ا ا ای رهی ،مفع ضهیت ،هنجیرههی
احگوهی رفتیر ملهم ا اجعاریت ر ای ههی مشهتع
امهی د ح هی

شههلدهنهد هویه

الدهی سریسی ر ااهط ننههی اهی اهی یگعان سریسه

اههینی

ادانرم؛ ا این مهنی اغلب متفهعان د سو ناالنترر ،یصو ی ار پیییهی مهتقدنهد
ک امعیهی ار پی دیگع دارا یر فعهنهر راهبهعد مشهتع نرسهتند .امهی ریشه
اخشی ا این افی ت در فعهنر راهبعد د سو ناالنترر را ایید در اعاع
راهبعد ایی ت متزد نسب
راهبعد امع

ا شعیر ار پییی یود اسه

ن

اهو کهعد .فعهنهر

ار پی فی ل اسریر یید ا نن ورز ک اعا قعنهی لهداقل اهی

انر اهینی ا ل اع این قیر مسلط اهود اسه
د ح هی معدم ار پی ای اصتقید اه سریسه
می کعدند) دارد .این ایتالف

(یهنهی انهرههی طهو نی که

قهدرت ،مشهتیقین یهود را درگرهع نن

ن راهبعد نرز ا نواه یهود ،نترجه ازهو ت د

منجع ا ایجید شهیف فیلر در قیالر

این د اعا اهی یگع مسهتقل رهبهع

اهینی ،نیشی ا مرزان قدرت نظیمی ،سریسی ،اقتصید

فعهنگهی ،قیاهل سهنجر

اس .
ار پیییهی ا صنوان ااعقدرت سیا  ،امع

ا دنرهی ا ا یه دیهد قهدرتههی

ضهرفاع مینگعند .ا اصتقید رااعت کرگین ،منی صه «یهر اینبه گعایهی» اعاسهیئ
ر انشنیسی قدرت قیال اوار اس ؛ وعا ک طعف قدرامند همهوار ا اههیرگرع
قدرت یود السیئ افتخیر میکند طعف ضهرف نسهب

اه اههیرگرع قهدرت

السیئ ارزار دارد .ریش اسیهل ارشتع ار پی در مقیال اهدیدات نرز همرن ضهف
نسبی ار پی اس  .در این مرن یر اقهر

صملی هم در کنهیر ازه

قدرت اود دارد ک نن هم نترج صدم اوا ن قدرت اس

ر انشنیسهی

نن اینه اهدیهدهی

ملموئ ییرای ،اطور طبرهی ارشتع متوا طعف قدرامنداع یهنی ایهی ت متزهد
اس  .درایر انب ایدژوحودیر فعهنر راهبهعد امهع

ار پهی نرهز همهینطور که

یوشهی فرشع میگوید ،ار پیییهی نظیم کهن موا ن قوا را ای گعایرهی ملیگعایین ،
مزد دی هی اژتالفی ،سریس

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی

قعن ایرع صمدای نترج اغررعات شدید مهیدح قدرت در ده هی ایرهع اسه

که

سنتی منفه مزور ،یطع داژمهی ایهدژوحود ههی
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ر ییر ییهی مدا م ملیگعایین اس ،پش
سییت اس

سع گذاشت

نظهم ادیهد را مزقه

).(Kagan, 2002: 11-16

ارمز دااننز ،دیپلمیت اعاست امعیههییی سهفرع ایهی ت متزهد در اازیدیه
ار پی در اد ایسرس ،در این یصوص مهتقد اس
ار سهی مشتع

ک «ار پهی ایهی ت متزهد ا

فعهنگی امدنی ،مینند نظیمیت دموکعاارر لهمعانی ،اوامه
پرگرهع اراقهی لقهوق اشهع

سهو ر ،افهرهر نههید کلرسهی ا نههید لهومه

اعیوردارند» ک این ار سهی در سریس هی مشیا  ،هعوند ن یهسین ننهی در قبیل
موضوصیت طعفهی مختلف ارناحمللی اهینی ،ای ایب مهیییاهد.
اس

ک اعاع

پسیانر سعد ،ایص

ن راهبعد ایی ت متزهد نسهب
شد اس

مهتقهد

اه اازیدیه ار پهی در د ران

ای نگی این اازیدی در یصهوص مسهیژل امنرتهی،

هموار متوا رهبع امعیهی ایشد؛ امی در لو اقتصید ،اازیدیه ار پهی ا اییگهی
اهینی اعااع ای ایی ت متزد اعیوردار اود
گعفت اس

مسرع مخصوص ا یود را در پهرر

).(James Dobbins, personal communication, November 27, 2015

روندهای جهانی در قرن  ۲1و چرخش امری ا به سوی آسیا  -اقیانوس یه:
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در شعایطی ک وهیر ر ند ا لی اهینی در قهعن  ،21شهیمل اههینی شهدن ،افهول
ادریجی قدرت غعب (اعیین قدرت ثع ت ا غعب ا شعق) ،گهذار اههین اه
سو نظمی وندقطبی لعک

ا سو منطق نسری – اقرینوسهر  ،در لهیل شههل

دادن ا مزرط دژواستعااژیر دراعگرعند اازیدی ار پهی ایهی ت متزهد اسه
وشماندا دژواستعااژیر اعسرم شد اوسط ایهن ر نهدهی ،وهیحرههییی همچهون
ادا م فقع در افعیقی ،منی صهیت یشهون نمرهز اهیر دریی رمرینه  ،ظههور مجهدد
ر سر ا صنوان یر قدرت اهینی ایثبیای در نسری را پررر

اازیدی ار پهی

ایی ت متزد قعارداد اس ؛ ر ااط فعاناالنترهی ا شهل فزایند ا ا این ر نهدهی
متیثع شد

یواهد شد ).(Nguyen, 2016: 226

شورا اطالصیت ملی ایی ت متزد در گزارس نینهد نگیرانه یهود در سهیل

 ،2005ای صنوان «ر ندهی اهینی  :2025اهینی اغررع شهل ییفت » 1هشدار میدهد
1. Global Trends 2025: A Transformed World

ک مدل غعای حربعاحرسم اقتصهید  ،دموکعاسهی سهو ریسهم که اسهریر نن را
ااتنیبنیپذیع میدانستند ،ممهن اس
دس

دریشندگی یود را لداقل در مرینمهدت ا

ادهد» .همچنرن در اخر دیگع ا این گزارس نمد اس « :امع

ثهع ت،

ن انهی در لیل انتقیل ا غعب ا شعق اس  ،اله در لیل قعارگعفتن ارشتع ،از
کنتعل د حتی اس » اینهی ا

ضوت ،لیکی ا کیهر نفهوذ غهعب اسه

(National

) .Intelligence Council, 2005امی در نیعین گزارس شورا اطالصیت ملهی امعیههی ا
سع گزارسهی ر ندهی اهینی ،ای صنوان «ر ندهی اهینی  :2030اههینههی

اییگزین» 1ک در سیل  2012منتشع شد ،ذیهل صنهوان پخهرشهدگی قهدرت 2اه
عال

ا این نهت اشیر شد اس

هژمونرهی اود نخواهد داش

ک در پییین ده سوم قعن « 21ههرچ قهدرت
قدرت ا سم

شبه هی اژتالفهی در اههینی

وندقطبی منتقل یواهد شد» ) .(National Intelligence Council, 2012: iiاین ادان مهنهی
اس

متزد رهبع میشد -ا یر لیح
متزد

وندقطبی اسه

که در نن ،نه انههی ایهی ت

اازیدی ار پی ،اله قدرتهی در لیل ظههور نرهز مهیاواننهد رهبهع را

اخصوص در اخرهی میحی اقتصید ا صهد گرعند.

چرخش ایاالت متحد به سوی آسیا – اقیانوسیه .در شعایطی که ار پهی اهی

مشهالت دایلی یود دس

پنج نعم میکعد ،د ح

ا ایمی در سند راهبعد امنر

ملی سیل  ،2010ایکرد ای ا اع نسری  -اقرینوسر ا صنوان منطقه ا ا اههین که
لوور نمییر قدرت امعیهی در نن ارشتع مورد نری اس ؛ نمود .هرالر کلرنتون
یع ییرا ایی ت متزد نرز ای انتشهیر مقیحه ا در سهیل  2012در نشهعی فهیرن
پیحرسی ای صنوان «قعن اقرینوسر امعیهی» ،اصالم نمود ک

قعن پررر ک «قعن اقرینوسر » 3اس  ،نمید کند.

اشرنگتن ایید یود را اعا

کلرنتون همچنرن در کتیب ییطعاار ای صنوان «انتخیبهی سخ » 4ک
1. Global Trends 2030: Alternative Worlds
2. diffusion of power

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی

ک نظیم اهینی ،در لیل گذار ا لیح

ار قطبی -ک صمدای اوسهط ایهی ت

3. pacific century
4. Hard Choices
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ا اسط سیل  2014منتشع شد ،در اینایر مینویسهد « :م اهود پرغهیمی اهعا
نسری اعا اهین افعسترم که امعیههی اعگشهت اسه  ...مسهرع اقتصهید اههینی
شهوفییی اقتصید یود می ،پرشعف
قعن ارس

دموکعاسی لقوق اشع امردهی مهی اهعا

یهمی ،کمتع یونبیر نسب

نن ورز اس

ا قعن ارستم ،هم ای لد یید منهوط اه

ک در نسری -پیسرفرر رخ داد ...یرزس وهرن ،یههی ا مههماهعین
مهین میسه  ...در ایاسهتین  ،2011مهن کهیر اهع ر

ازو ت راهبعد

مقیحه ا

طو نی را شع م کعدم ک کیرهی می در این منطقه را در یهر مرنه گسهتعد اهع
سریس

ییرای امعیهی ای نشینی میکعد .انر در صعاق ر ا پییین یر د ران

گذار در انتظیر افغینستین اود .اهد ا یر ده امعکز اع منیطقی ک ناستن ارشهتعین
اهدیدات اودند ،می ا یر «نقط وعیر» 1رسرد اودیم .احبت می ایید اع اهدیهداای
ک ایقی میند اود متمعکز میمیندیم ،امی مین نن رسهرد اهود که در منهیطقی که
ارشتعین فع

هی را در یود ای داد اند نرهز ارشهتع کهیر کنهرم»

(Rodham Clinton,

).2014: 45
در راستی صملی کعدن اید وعیر ا سو نسهری ،اهیرا ا ایمهی در ا حهرن
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سفع ییرایاس ک ا نسری شعقی ایتصیص ییف  ،پرشنهید شع م مهذاکعاای در
وهیرووب اَپر را اعا رسردن ا یر پرمین اجیرت ن اد منطق ا مطعت نمود ک
در ااالئ سیل  2010سعان اَپر مورد اییرهد قعارگعفه

نترجه ایهن مهذاکعات

وندسیح  ،اموی پرمین اجهیرت ن اد مرهین  12کشهور سهیلل اقرینوسهر ا امله
امعیهی  ،کینیدا ،مهزیر ،شرلی ،داپن ،پع  ،استعاحری ،نرو حند ،میحز  ،سنگیپور ،یتنهیم
اع نئی ،موسوم ا پرمین شعاک

فعااقرینوسر ا در  4فوری  2016اود.

در این شعایط ،د ح هی ار پییی نرز اازیدیه ار پهی اهی طهعت مهوارد ا
اوا ار پی در صع

اقتصید ا سو نسری ،االس نمودند اهی امعیههی اههین را

متقیصد سی ندک در وعیر ا سو نسری ،شعیر ایی ت متزد هستند ایهن اه
مهنی کیهر اصتبیر ار پی اعا امعیهی نرس  .نگی ار پییی در این وهیرووب ایهن
اس

ک یر وعیر فعاناالنترهی ا سو نسری – اقرینوسهر  ،مهیاوانهد سهعص

1. pivot point

اراقی منیف امنرتی ،منیف اقتصید

نرز ار سهی مشتع ار پی امعیههی ،میننهد

لقوق اشع دموکعاسی را در این منطق افزایر دهد ).(Zarate, 2012: 221 - 222
مینی اود ک ا ایمی پس ا وند د ر مذاکع مرهین طهعفههی

در همرن مقط

امعیهییی ار پییی ،در سخنعانی سی ن اس در فوری  2013اصالم کعد که ایهی ت
متزد یواهین ایجید یر موافقتنیم اجیرت ن اد ای اازیدی ار پی اس ؛ اصالمی که
االفی ل ای استقبیل اازیدی ار پی منجع اه شهع م مهذاکعات معاوطه شهد .د حه
امعیهی« ،مشیرک

فعاناالنترهی اجیرت سعمیی گذار » 1را در لقرقه  ،همتهی
فعااقرینوسر ا میداند ).(Russel, 2014: 5

ناالنترهی مشیرک
مههیاههوان گفه

پههس ا نزدیههر اه د دهه امعکههز اههع افههزایر اههدریجی

همهیر ههی اقتصهید  ،شهعکی ناالنترههی در سهیل  2013موافقه

کعدنهد اهی

مذاکعای را اعا یهر پرمهین اهیم اجهیرت ن اد انجهیم دهنهد .نهیظعان مهتقدنهد
نیییحص دایلی اهینی 32 ،در د اجیرت  60در هد سهعمیی گهذار یهیرای
اهینی در سیل  2012اسه  ،مهیاوانهد پریمهدهی اسهریر صمره

گسهتعد ا در

اقتصید اهینی داشت ایشد ).(Eliasson, 2014: 120
او اییدن در یهر السه سهخنعانی پعسهر پیسه در شهورا ر ااهط
ییرای امعیهی ،در سپتیمبع  ،2016میگویهد« :ا حهرن ورهز که مهی در د حه
یصوص سریس
سریس

ییرای اواف کعدیم ،نری ا سییتن مجدد اقویه

در

انریدههی

ییرای امعیهی یی نقر امعیهی در اهین اود ...می ا مقدار ای یی ا فع انی

اقهی در یصهوص ظعفرتمهین اهعا اغررهع اسیسهی شهعایط در سعاسهع اههین
قوی ت در مورد ا حوی هییمین نری داریم ...اگع هم ورز ا یر اندا اعا شهمی
مهم ایشد ،هرچ ورز اعا شمی مهم نرس ؛ پس مسئل  ،ا حوی اند اهود .وهعیر
یی اوا ن اخشی مجدد ا سو نسری ا همرن دحرل مطعت شد؛ امی این یرلی دراهیر
ییرج شدن یی کیهر لوور نبود اله درایر اغررع رهریف

انریدینی اود ک مهی در

یصوص یی رمرین داشترم؛ وعا ک می ا این نترج رسردیم – فهع مهیکهنم که

)1. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP
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ل ای می اود– ک استفید ا

ر ای لوور نظیمی پعرنر در منطق  ،صال اع ننه

اسریر پعهزین اود ،انهی ای مین یع ج می ا منطق اواب میداد ...فهع میکنم ایهن
درسی اود ک هم ا لمل ا صعاق گعفتند» ).(Council on Foreign Relations, 2016
اییدن در پیس ا این سهئوال که نیهی اهد ن پرمهین اجهیرت ن اد مشهیرک

فعااقرینوسر ا  1موسوم ا  ،TPPهم میاوان اوا ناخشی مجدد اه سهو نسهری را
اعقعار کعد؟ میگوید« :ال امی ن ا نن یوای ،وعا ک این کیر را اعا لفن نظم حربهعال
ارناحمللی ک ای درییهی هوا نرز اجیرت معابط اس  ،سخ اع میکند .امی لتهی اهد ن

 TPPهم می همچنین اع این نظع یواهرم اود ک اوا ناخشی مجدد نرهع
می در نن اخر ا اهین ،اعا اقوی

فرزیههی

اهوی ا د ستینمین در ایهن منطقه  ،اسهریر

مهم اس » ).(Council on Foreign Relations, 2016

مشیهد میشود ک ا

وعیر ا سو نسری عفی منط اقتصهید نهدارد

اعاسههیئ وشههمانههدا دژوپوحرترههر دژواسههتعااژیر د ح ه
طعتریز شد اس

امعیهههی در قههعن 21

حذا لتی اد ن  TPPنرز ا ارن نخواهد رفه  .ثینرهی کهیهر

لوور نظیمی امعیهی در یی رمرین ک در وهیرووب وعیر ا سو نسری ازلرل
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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میشود ،اسیسی مبتنیاع یر نگی راهبعد
ا منطق
ایمرن نرع

نرز مقتوریت راهبعد سریس

نترج اغررع نگی د ح

ایهی ت متزهد

ییرای این کشور اس

ن مبتنهیاهع

م اعا لوهور امعیههی در نسهری – اقرینوسهر  .انهیاعاین ایهن

منیا

ازو ت حز می ای ازعکیت پرع

هی مقطهی گع ههی اع ریسهتی در منطقه

نرز منتفی نمیشود.
ر شن اس

ک در شعایط کیهر لوور امعیههی در یی رمرینه  ،یهر گزینه

راهبعد هوشمندان اعا اازیدی ار پی مهیاوانهد اقویه

لوهور در منطقه  ،اه

منظور پعکعدن یالء نیشی ا کیهر لوور ایی ت متزد ایشد .احبته نقهر ایهعان
در ازق این لوور ،اسریر قیال اوا اس ؛ وعا ک در لیل لیضع انهی کشهور
لفن ثبیت امنر

اس

ک ا ااهید مختلف ،قیالر

امنر

منطق ا  ،صیمل کلرد اعا موفقر

منطق را داراسه

ثبهیت

لوور ار پی در منطق یواهد اود.
)1. Trans-Pacific Partnership (TPP

 .3نقش روابط فراآتالنتیکی درحصول توافق هستهای با ایران
ر ااط اازیدی ار پی ای ایعان ا مین ایسرس رسمی اازیدی در ااتهدا دهه ،1990
همزمین ای فهیحر

ای اموی ااعایی شدن پرمین میستعیخ

ا حهرن د حه

1

ایهعان

پس ا انر ،ای پرر ا شع م منیقش هسهت ا  ،مبتنهیاهع اهیمهل سهی ند اهعا
پعدایتن ا لو هی مورد نگعانی مشتع ا طعی امیئ گف
اود .گف

گو انتقید

2

در ادام نن ،گف

گو فعاگرع 3،یر سریسه

سی ند ایهدف ا ا هطالت ادغهیم مجهدد یهر د حه
اهینی اود .سریستی ک ا صنوان ا حرن سریس

گو مسهتقرم
اهیمهل

اجدیهدنظعطلب در ایمهه

ییرای امنرتهی مشهتع اازیدیه

در قبیل ایعان ،در موارد مختلفی ا نبود همیهنگی انسجیم رنج اعد
صدم اقیرن در ااستگی متقیال اازیدی ار پی ایهعان اهود اسه

نرز متأثع ا

(Kaussler, 2012:

).55
در ادامه نن گفه

گوههی

ایعان ک یود را در قیحب گفه

گوههی انتقهید

فعاگرع نشین داد؛ اداشتن ایعان ا همعاهی ،همههیر یهی صهدم مخیحفه

در مرنه

موضوصیت مورد ایهتالف (لقهوق اشهع ،صهدم اشهیص  ،اع ریسهم ر نهد هلح
یی رمرین ) همچنرن اقوی

ر ااط اقتصهید د اینبه اهود .در مقیاهل ،هعونهد

ایی ت متزد در مورد هدف غییی اداشتن کشور ا ا طالت اجدیدنظعطلبی مینند
ایعان ا پذیعس هنجیرهی غعای ،ای اازیدی ار پی همعاههی داشه  ،امهی یطهعات
شدید ک امعیهی ا اسط اییگهیهر اه صنهوان قهدرت اعاهع اههینی ،ا سهو
امهور اسالمی متوا یود میدید ،ایص

شد ای ای امعکز ارشتع اهع موضهوصیت

اشیص  ،اع ریسم اسعاژرل ،هعگون اهیمل ای ایعان را رد کعد

سریس

مهیر فهیل

را در قبیل نن ااخیذ کنهد .مشهیهد مهیشهود که د شهییص اشهتعاکیت امهدنی
فعاناالنترهی نرز ایتالف

ن راهبعد ایی ت متزد نسب

اه اازیدیه ار پهی،

یود را در قیحب اشتعا اهداف ایتالف سریس هی د سو ناالنترر در قبیل
1. constructive engagement
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هدف اازیدی ار پی ا ااخیذ سریس

اهیمل سی ند در قبیل امهور اسهالمی

2. critical dialogue
3. comprehensive dialogue
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ایعان در مقط پرر ا منیقش هست ا  ،نشین میدهد؛ ایتالف سریستی ک پهس ا
لوادث  11سپتیمبع  ،2001قعاردادن ایعان در «مزور شعارت» اوسط اورج دالرهو
اوس نرز طعت پع ند هست ا ایعان در سهیل  ،2003اه رنهر اهییتن سریسه
اهیمل سی ند اازیدی ار پی در قبیل ایهعان منجهع شهد .در اقه  ،ا سهیل 2004
همزمین ای شع م منیقش هست ا  ،اازیدی ار پهی اهی لهد یهید  ،ر یههعد اهیمهل
سی ند را کنیر گذاش

در صوض ،س کشور انگلستین ،نحمین فعانسه موسهوم

ا  ،EU-3ک صوو داژم شورا امنر

ای دارندگی

نرز هستند؛ یود را ای سریس

مهیر 2ایی ت متزد در قبیل ایعان همیهنر کعدند.

1

ارن سیلهی  1996ای  ،2012ر ااط فعاناالنترهی در مورد ازعیمههی ایهعان،
اغررعاای شدید را ا مخیحف

صلنی ،ای اامیم اقعیبی کیمل ،اجعا کعد .در شهعایطی

ک ایی ت متزد در سعایسع این د ر  ،ازعیم را اه صنهوان صیمهل مزهع منفهی
اعارح میداد؛ اازیدی ار پی در ااتدا استفید ا مشوقههی گفه
کعد ک نشین ا ا ا حوی

گهو را انتخهیب

راهبعدهی ونداینب گعایی اهیمل ،نسب

قهعنمرز یهجینب اعا اازیدی اود .ای این لیل ،سریس

ا اقهدامیت

ازعیمی اازیدیه ار پهی در
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قبیل ایعان ک ا سیل  2005شع م شد؛ ا سو همگعایی کیمل ای سریس
متزد پرر رف

ایهی ت

).(Lohmann, 2016: 1

1. deterrence
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2. containment

شکل شماره –2عوامل موثر بر همسازی اتحادیه اروپا با امریکا در خصوص سیاست تحریمی علیه
ایران ( 2005به بعد)

اومیئ پرهعینر ،دیپلمیت ارشد امعیهییی سفرع پرشرن ایی ت متزد در سی مین
ملل ،در یصوص ایثرع ایی ت متزد اع سریس
اعیین مذاکعات هست ا  ،مهتقد اس

اازیدیه ار پهی در قبهیل ایهعان در

ک در معالل ااتهدایی د ران ا ل مهذاکعات

( 2002ای  )2012ار پیییهی این نمیدگی را داشتند ک موضهی منهطهفاهع در قبهیل
ایعان ،ا امل در یصوص ادا م سطح پییرنی ا غنیسی
امی ایی ت متزد در د ران د ح
نداش

لتی پرر ا

ا رانروم ااخیذ نمییند؛

اوس ن در همه نن د ران ،ونهرن نمهیدگی را

ر د در سیل  2006ا مذاکعات در قیحهب  ،5+1ا ارهع ن

مذاکعات ار پیییهی را ا پذیعس موض صدم غنهیسهی

 ،متقیصهد نمهود

(Thomas

).Pickering, personal communication, November 25, 2015
مشیهد میشود ک وگون اعاع

ن راهبهعد ایهی ت متزهد نسهب

اه
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منب  :موحفین

119

اازیدی ار پی اع سریس
هست ا ایثرع گذاشت
کنیر گذاشتن سریس

ایهن اازیدیه در قبهیل ایهعان ،در مقطه ا حره مهذاکعات
ا سریس

نن را ا دنبیح ر

اه ایهعان

مهیر امعیهی نسب

ا حر یود در قبیل ایعان ،مبنیاع اهیمل سی ند اداش .

تغییر راهبرد منطقه ای ایاالت متحد و آغازی بر پایان یک بحران ط والنی
غیرضروری :در پییین سیل  ،2012منیقش اع سهع اعنیمه هسهت ا ایهعان ،اه یهر
ن اردهند متقیال رسرد اود .اداریت منیقش  1،ا ونرن شعایطی اه صنهوان

اناس

مین وردن مرو (استهیر ا مین رسردن ا نترج نهییی) 2یید میکند؛ مفهومی که

اسیسی ا لل فصل سریسی مشع ط ا وند متغررهع ا هلی اشهیر دارد .ا ل اینهه
هم طعفهی ایید ورز اعا ا دس
ایید رهبعانی ای قیالر

ن ردن داشت ایشند .د م اینه هم طعفهی

اوانییی رسردن ا یر اواف داشت ایشند .سوم ننه اییهد

مصیحز کیفی در اخرهی معاوط ا هع د طعف اواف  ،مواود ایشد ای رهبهعان
اتوانند مخیطبین دایلی یود را متقیصد سی ند ک ا منیف ملی مزیفظ

شد اسه

در نهیی  ،وههیرم اینهه ههعد طهعف اییهد اه یهر فعاینهد ارابهیطی مسهتقرم
رضیی اخر اعا د طعف دستعسی داشت ایشند ).(Kaussler, 2014: 114-f
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امی در ازول مزعمین ا که اههدهی نشههیر شهد نن را ههم در وههیرووب
اداریت منیقش

هم در راستی اغررع سریس

منطق ا ایی ت متزد میاوان ابررن

نمود؛ ایرا ا ایمی ا ایهل سهیل  2012اهی اسهط قهعاردادن پیدشهی صمهین ،ضهمن
دریواس

مذاکع د اینب ا رهبع امهور اسهالمی اطمرنهین داد که ایهی ت

متزد یواستیر ا رسمر

شنییتن اعنیم هست ا ایعان رف ازعیمهی مهعابط

ای نن اس  .مقیم مهظم رهبع  ،لد د س سهیل اههد در دیهدار مسهئو ن نظهیم در
ایری  2ارع (1394س هفته پهرر ا لصهول اعاهیم) ،ضهمن اراژه ایریخچه ا
مختصع ا مذاکعات هست ا  ،نن را فعا اع ا مذاکعات اهی  ،5+1مهذاکعات ایهعان اهی
امعیهی دانستند (پییگی اطالمرسینی دفتع لفن نشع نثیر لوهعت نیه اهلل ییمنه
ا .)1394 ،
1. conflict literature
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2. ripeness

در ونرن شعایطی ای ر

کیر نمدن د ح

لسهن ر لهینی ،در یهعداد سهیل

 ، 1392د ر ادیهد ا اهیمهل ایهعان اهی غهعب مشخصهی اهی ایهی ت متزهد در
یصوص پع ند هست ا نغی شد .ر لینی ای ااهی ا اسلطی ک ا اسهط داشهتن
مسئوحر

پع ند هست ا  ،پرر ا سیل  2005داش

این یصوص ا مقیم رهبع اعا مذاکع

ای درییفه

ایترهیر اهیم در

اواف اهی غهعب در یصهوص پع نهد

هست ا ) ،(NBC News, 2013دیپلمیسی ادید هست ا ایعان را اعاسیئ دکتعین اعد
– اعد ن ر یهعد ای

فع ،کلرد د .ا حهرن گهیم در ایهن مسهرع

ای لی لام

ادید ،در مهع ( 1392سپتیمبع  )2013ای مالقهیت
لیشر ااالئ مجم صمهومی در نرویهور

را ییراه ایهعان  5+1در

احبته مالقهیت یهر سهیصت

را

ییرا ایعان امعیهی (اعا نخسترنایر) امیئ الفنی ر لینی ا ایمی ،ر سهی
امهور د کشور ک اهی اعین سهطح امهیئ مرهین مقیمهیت امههور اسهالمی
نقش اتحادیه اروپا به دنوان تس هی کنن د و ت وازنبخ ش در م کاکرات
هستهای :د می اهد در دنو ای لوور
صیحی سریس

ییرای ق

اازیدی ار پی ،کیاعین اشتون ،اواف دنو که یع اهی

نن اعنیم اقدام مشتع  1اود؛ ا دس
مذاکع (دانوی  2014ای او
ایم اقدام مشتع

را ییرا ایعان  5+1نرز نمیینهد

نمد .در همهرن راسهتی ،طهی یهرسهیل نهرم

 )2015اعا رسردن ا اواف نهییی یی همین اعنیمه

(اعایم) 2ننچ ارر ا هع ورز یهود را نشهین مهیداد؛ اهالس

اازیدی ار پی اعا ایفی د نقر مجزا اسهرلکنند

3

اوا ناخر 4اود.

نقر اسهرل کنندگی مستقرم اازیدی  ،صمدای ا طعی نمییند صیحی اازیدی در
امور ییرا

سریس

امنرتی ،ک ا نوصی اسط مرهین ایهعان  5+1در السهیت

مذاکع ونداینب اود؛ اصمیل میشد .این نقر در یر سهطح ،اه منظهور اثبره
اراقی ای یگع اهینی اازیدی پرگرع میشد در سطح دیگع ،ای ههدف کهیهر
1. Joint Plan of Action
)2. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی

ایی ت متزد ا مین انقالب اسالمی ایعان اود ،اعداشت شد.

3. facilitator
4. balancer
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یصوم

مرین ایعان امعیهی ا صنوان شعط

م اراقی ر ااط اازیدیه اهی ایهعان

مدنظع قعار داش  .احبت این نقر ،ادید نبود یی یع سهو نی در سهیل  ،2006اهی
الب اصتمید مقیمیت د ح
ایی ت متزد  ،اوانس

اوس ،ا امل کیند حرزا رایهس،

موافق

د ح

یهع ییراه

قه

امعیههی در یصهوص اصطهی نمیینهدگی ا

طعف  5+1ا نمییند صیحی اازیدی در مهذاکعات اهی ایهعان ایفهی نقهر اسههرل
کنند ایطعف 1را ا دس

ن رد .ای اامیم د ر سو نی ،امیم مسئوحر ههی

در

یصوص مذاکعات ،ا کیاعین اشتون ،نمییند صیحی ادید اازیدی ار پی منتقل شهد
نرز ای اامیم د ر اشتون پس ا امدید ضهعبا اهل لصهول اوافه نههییی ا
نوامبع  2014ای او
)2014

 ،2015ایهن انتقهیل در مهورد یهینم مهوگعینی اههعار شهد

 .(Alcaro,اازیدی ار پی در مهذاکعات هسهت ا  ،یهر نقهر اسههرل کننهدگی

غرعمستقرم نرز داش

ک در این وهیرووب ،اازیدی  ،صمدای ا طعیه سه کشهور

فعانس  ،نحمین انگلستین ای مهیر مزرط ارع نی مهذاکعات نقهر کیاهیحرز ر را ایفهی
نمود .در این مرن میاوان ا اهدیل فوی صصبینر
در مرین اهوی د ح هی صعای منطق
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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اضطعاب ا

اهود نمهد

نرز ردیم هرونرستی اشیر کعد.

نقر اوا ناخشی اازیی ار پی اعیالف نقر اسهرلکننهدگی نن ،متمعکهز اهع
کسب لفن منیف اقتصید

امنرتی اازیدی

کشورهی صوو نن اود صمهدای

ا طعی س کشور ار پییی لیضع در  5+1ن نمییند صیحی ،اصمیل میشد .ههدف
اازیدی ا ایفی این نقر در سطوت اهینی ،ارناحمللی منطق ا  ،ا طور طبرهی،
موا ن گع در قبیل ایی ت متزد امعیهی اود.
شییص ا ل این اوا ناخشی ،ایجید اهیدل مرین ایی ت متزد

ار پهی در دل

مذاکعات هست ا اود ک اوسط نمییندگین س کشور ار پییی لیضهع در مهذاکعات
پرگرع میشد .در همرن راستی در اخشی ا گزارس شورا ر ااط یهیرای ار پهی
ای صنوان «اعگ امتری سریس

ییرای ار پهی» منتشهع شهد در دانویه  ،2014ذیهل

صنوان «ر ااط ای ایی ت متزد در مورد ایعان

اشیص اسلرزیت» نمد اس « :گع

 3اازیدی ار پی ) (EU3در صرن لیل ک ا مذاکعات مسهتقرم مرهین ایهی ت متزهد
1. neutral facilitator

ایعان دفیم می کند؛ معاقب اس
فعانس ارشتعین لسیسر
شعایط یر اواف موق

ک این فعایند ،ا امع کیمال د اینب ابدیل نشود.
مسرع سهخ اهع را در مهورد

را در این مورد داش

اعگزید ...گزارسهی متهدد رسین ا لهیکی ا ایهن اهود

ک ایی ت متزد ا فیاروئ نییشنود شد اس
فعانس را ا صنوان موض یودس پذیعف »

امی د ح

ا ایمی ا سعص  ،موضه

(European Council on Foreign Relations,

).2014
شییص د م اوا ناخشی اازیدی در اعیین مذاکعات ،ایجید اوا ن در ااعا
مفید اواف موق

نرز در مسرع رسردن ا اعایم ای استفید ا صیمل اراقی ر ااهط

سریسی اقتصید ای امهور اسالمی در د سطح کشهورهی صوهو اازیدیه
یود اازیدی ار پی اس  .ونرن لعکتهی ،صهال اهع ایهن کهیرکعد ،منهیف اقتصهید
کشورهی پرشگیم در اراقی ر ااط در نهیی

منیف اقتصید اازیدیه ار پهی اه

درسآموزی و انگیز های اتحادیه اروپا ب رای ایف ای نق ش در م کاکرات
هستهای :در این مقط  ،اازیدی ار پی ای درئنمو

ا مقییس د د ر منیسبیت ای

ایعان ،یهنی د ر اهیمهل سهی ند ( 1992اهی  )2004د ر همعاههی اهی سریسه
ای دارندگی مهیر ایی ت متزد ( 2004ای  )2013در این اقهر

ک سریس

ازعیمهی شدید امعیهی در قبیل ایعان ،نترج مثبتی در یصوص لل فصل منیقش
هست ا

نرز مسیژل منطق ا در اع نداشت اسه ؛ ای گشه

اه نهوصی ا اهیمهل

سی ند را گزین مطلوب مهیدیهد (المهدارگی .)76 :1393 ،در کنهیر ایهن اجعاه ،
صوامل انگرزشی مختلفی را میاوان اعا اازیدی ار پهی در مرنه ایفهی نقهر در
مذاکعات هسهت ا منجهع اه اعاهیم ،در سه سهطح ازلرهل دایلهی ،منطقه ا
ارناحمللی اع شمعد.
در سطح ازلرل دایلی ،ازعان میحی ار پهی که در سهیل  2010اه ا ج یهود
رسرد ،نثیر پریمدهی اقتصید  ،ااتمیصی سریسی قیاهل اهواهی را ا یهود اهع
ای گذاش  .کمرسرون ار پهی در سهند منتشهع یهود در سهیل  ،2010اهی صنهوان

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی

صنوان یر کل را نرز ایمرن میکعد.

«ار پی  :2020راهبعد اعا رشد هوشمند ،پییدار فعاگرع» ،س سنیریو را اهعا
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ر ند رشد اقتصید اازیدی ار پی در د ران پس ا ازعان مهیحی ،اصهویع مهیکنهد.
ا ل ،پذیعس شعایط مواود ک ا شرب کمتع رشد اقتصید اعا سیلههی نینهد
ا د ران پرر ا ازعان میانجیمد .سنیریویی ک ایهن اازیدیه را اه قهقهعا

نسب

می اُعد .سنیریو د م ،رسیندن شرب رشد اقتصید  ،ا شرب رشهد قبهل ا ازهعان
اود ک در این لیح  ،اازیدی در مرینمدت ،در اقتصید اهینی ا اییگیهی پییرناع
ا ننچ پرر ا این اعا یود اهعیف کعد اود میرسرد سهنیریو الندپع ا انه
سوم هم صبیرت اود ا فعاهم ن ردن شربی ارشتع ا شرب رشهد اقتصهید پهرر ا
ازعان ،ک ایص

میشد اازیدی ار پی طی مقطهی وندسیح (ای سهیل  ،)2020یهود

را ا اییگی سیا رسیند
یود در صع

پس ا نن ای شهوفییی فزاینهد اتوانهد لتهی اییگهی

اقتصید اهینی را اراقی دهد ).(European Commission, 2010: 9

مشیهد میشود ک

ضهر

اقتصید اازیدی ار پی در مقط فهلی (ده پهس

ا ا جگرع ازعان اقتصید ) ،وگون ا لریت ممیت یی سقوط
یورد
اهمر

ا و مرزان لسیسر
اعقعار

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

ار پی ک

ag
e

اعا اازیدی ار پی اعیوردار اس  .اینجیس

ر ن مجدد ر ااط اقتصید

که

اجهیر اهی ایهعان اهعا اازیدیه

مینی ن وندان د ر ،ا حرن شعیر اجیر کشورمین اود اسه ؛ اهرر ا

پرر ر شن می شود .ضمن اینه موقهر

دژواکونومرر یهیص ایهعان نرهز ،دامنه

منیف اقتصید لی ل اعا اازیدی ار پی را در ورت ا سعگرع

ر ن اخشهی

ر ااط اقتصید اس ای ایعان ،مویصف میسی د.
امی در سطح منطق ا  ،اازیدی ار پی ای د مسئل راهبعد در مورد یی رمرینه
مواا اس  .مسهئل ا ل ،اهیثبهیای فزاینهد ا اسه

که در نترجه انقهالبههی

شورسهی ا

قوم پروست در کشهورهی صعاهی شهمیل افعیقهی یی رمرینه اه

اود نمد

ا ایثبیای ذاای پرشرن یی رمرین افز د اس  .ا صنهوان مثهیل در

مورد سوری  ،گع هی افعاطی مذهبی مینند داصر ک اهوی ا سهو قهدرتههی
منطق ا

فعامنطق ا پشتربینی شد اند ،مهید ت مزیسبیت ار پی لتی امعیههی

را در مورد سوری اهم ریخت اند .امع
مذهبی در سوری
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هود نن گع

ار پی میداند ک انفجیر افعاطگعایهی قهومی

اخرهی دیگع این منطق  ،ا نف هرچکس نخواهد اود ای

اوا ا قعارداشتن اازیدی ار پی در شهعایط لسهیئ اهعمرم اقتصهید  ،ارشهتعین
متوعر ییرای ض فهلی ا منظع راهبعد  ،ار پی یواهد اود .سرل مهیاعانی که
طی سیلهی  2016 2015ا سوری ا سو مع ههی اه در ن اازیدیه ار پهی
ایر شد ،اع نگعانیهی اازیدی ا شعایط ازعانی یی رمرین افز د اس .
مسئل د م در سطح ازلرل منطق ا  ،ا وعیر راهبهعد سریسه
ایی ت متزد در قعن  21ا سم

نسری اقرینوسر

کیهر لوور نن در منطقه

یی رمرین معاوط میشود ک ریش در اغررع نگی راهبعد د ح
نرهز مقتوهریت راهبهعد سریسه

منطق

یهیرای

ایی ت متزد اه

یهیرای ایهن کشهور دارد .در ونهرن

شعایطی ،یر گزین راهبعد هوشهمندان اهعا اازیدیه ار پهی مهیاوانهد اقویه
لوور در منطق  ،ا منظور پعکعدن یالء نیشی ا کیهر لوور ایی ت متزهد در
یی رمرین ایشد .مشیهد میشود ک لصول اوافه اهیم هسهت ا ایهعان ،5+1
میاوانس

امهور اسالمی ایعان در لیل لیضع انهی کشهور اسه
لفن ثبیت امنر

قیالر

کلرد اعا موفقر
در نهیی

منطق را داراسه

که ا ااههید مختلهف،

ثبهیت امنره

منطقه ا  ،صیمهل

لوور ار پی در منطق یواهد اود.

در سطح ازلرل ارناحمللهی ،اییهد گفه

که مهذاکعات هسهت ا

ایعان ،د نهت اذاب اعا اازیدی ار پی داش  .ا ل اینهه پهس ا ازمهل د ران
سخ

سیح لیکمره

هش

نومزیفظه کهیران اهع امعیههی که ر ااهط د سهو

ناالنترر را ا پییرناهعین سهطح پهس ا انهر د م اههینی اقلرهل داد ،اازیدیه
ا این طعی  ،مدصی اثبیت اعاع نهییی قهدرت نهعم دیپلمیسهی اهع

مرچتوانس
قدرت سخ

نظیمی گع

نرز اعاع ونداینبه گعایهی اهع یهجینبه گعایهی در

لهمعانی اهینی شود .این ا نوصی اثبیت موحف هی فعهنر راهبعد ار پیییهی
لعکه
سع

در اهه

الرههی رسههیح

رنههر اییته ار پههییی در مقیاههل رسههیح

دا امعیهییی احبت شیید سعپوشی اهع ایهتالف

پههع

ن راهبهعد د سهو

ناالنترر اود.
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مهماعین اومرن موفقر

این لوور اعا اازیدی ار پی ایشد؛ وعا که

دیگع اینه مذاکعات هست ا ایعان مواب افزایر پعسترژ اازیدیه ار پهی اه
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صنوان یر ای یگع ا لی در صع
مدیعی

اهینی شد در نمییشی ا ا ا طالت ،رهبع

اهینی ،ار پی را شین ا شین ایی ت متزد در سطح ارناحمللی قهعارداد.

ا عار ار پیییهی اع استفید ا صنوان «س اهال س »

)(E3+3

یهی «سه

اازیدیه

ار پی اهال س » ) (E3/EU+3ا ای صنوان ایافتید «پنج اهال یهر» ) ،(P5+1که
امعیهیییهی صمدای ا نن استفید میکنند ،در همرن راستی قیال ازلرل اس  .انیاعاین
اعدید نرس
سریس

ک مذاکعات هست ا ایعان لصول اعایم ،دستی رد ازرگ اعا

ییرای امنرتهی مشهتع

اازیدیه ار پهی در سهطح ازلرهل اهرناحمللهی

مزسوب میشود.
مشیهد میشود ک در مقط مذاکعات هسهت ا منجهع اه اعاهیم ( 2013اهی
 ،)2015انگرز هی اازیدی ار پی در یصوص ایفی نقر در مرن لصول اعاهیم،
ارناحمللی ،مشخصی متهیثع ا د شهییص اعاهع

در سطح ازلرل منطق ا
راهبعد ایی ت متزد نسب
اس

ک ایص

کیهر

ن

ا اازیدی ار پی وعیر امعیهی ا سو نسری اهود

ن دنبیح ر

در ر یهعد اعکربهی اازیدیه ار پهی در قبهیل

امعیهی در یصوص ایعان شد.
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پسابرجام :کاهش همگرایی فراآتالنتی ی و بازگش ت اروپ ا ب ه روی رد
تعام سازند با ایران :شورا ر ااط ییرای ار پی در ار یهیای یهود ا سریسه
ییرای اازیدی ار پی در سیل  ،2015ای صنوان «اعگ امتری سریس
 »2016ک در دانوی  2016منتشع شد ،ا سریس

یهیرای ار پهی

اازیدیه ار پهی در قبهیل ایهعان

ر ااط اازیدی ای ایی ت متزد در یصوص ایعان ،در کنیر اقهدامیت دیپلمیارهر
ازعیمهی صلر ر سر  ،ای اعین نمع هی را در مرهین مهوارد مختلهف متههدد مهورد
اشیر در گزارس داد اس .
این شورا در اخر دیگع ا اعگ امتری  2016سریس
فعاناالنترهی» را مبنی راهبعد دیپلمیارر منتهی ا اعایم دانست

ییرای ار پی« ،اازید
ا ایهن موضهوم

اشیر میکند که اازیدیه ار پهی ایهی ت متزهد  ،در طهول مهذاکعات هسهت ا ،
صلی رغم االسهی ایعان اعا ایجید شهیف مرین ننههی ،همهیهنگی یهود را لفهن
کعدند امی در صرنلیل ،لفن این مرزان ا اازید در معلل ااعا اعایم ،نیمزتمهل
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این اگعایی را ایید در افی ت ر یهعد د سهو ناالنترهر اه اوافه

اس  .صل

هست ا ای ایعان دنبیل کعد؛ وعا ک رهبعان ایی ت متزد اع اهمر
مهیر قیالر

اعایم ا منظهع

هست ا ایعان ایکرد دارند رهبعان ار پییی ا ایهن اوافه اه صنهوان

گشییند «فصل ادید ا ر ااط ای ایعان ،اع مبنی همهیر » مینگعند .در همهرن
راستی ،اازیدی ار پی کشورهی صوو نن ،ا
متوا د ح هی در اهعان
امعیهییی اعا

اسط فشیرهی شهدید دایلهی که

اشرنگتن اس  ،فوی سریسی ارشتع نسب

ر د ا ایعان داشت اند

ا طعف

(European Council on Foreign Relations, 2016:

).121
در راستی ای گش

اازیدی ا اهیمل سی ند ای ایعان ،پیرحمین ار پی در اهیری

 25اکتبع  ،2016قطهنیم ا را ای صنوان «راهبعد اازیدی ار پی در قبیل ایعان ،پهس ا
اواف هست ا » 1ای  37ری مواف

ر ااط ایعان ار پی مشهور شد .ایهن قطهنیمه مشهتمل

اع  52پیراگعاف ااعایی ،ذیهل اخهرههی  -1 :گفه
اجیر

گهو سریسهی -2 ،مسهیژل

اقتصید  -3 ،همهیر هی اخشی -4 ،امنر

ااتمیصی اقتصید  ،لیکمر

 -5موضهوصیت

منطق ا

قینون ،دموکعاسی لقوق اشع اس .

مفید این قطهنیم  ،ای ایای ا نگی افهیر صمهومی اراد شههلگعفته در مرهین
نخبگین کشورهی صوو اازیدیه اهعا ای گشه

اه ر ااطهی مبتنهیاهع منهیف

اهدیدات مشهتع  ،در اسهتع التهعام در متقیاهل اسه
) .2016انهی س ر
ییرا

سریس

(European Parliament,

پس ا اصویب این راهبعد ،یینم موگعینی ،نمییند صیحی امهور
امنرتی اازیدی ار پی ،ا صنوان شخص ا ل نهید سریس

امنرتی مشتع اازیدی

یهیرای

رژرس کمرسرون مشتع اعایم ،یود را ا اهعان رسهیند

ای در سهومرن سهفعس اه امههور اسهالمی پهس ا ااعایهی شهدن اعاهیم ،در
یصوص ر ااط د اینب

مسیژل منطق ا  ،ا یژ مسئل سوری  ،ای رژرسامههور

یع امور ییرا ایعان رایزنی کند.
در همرن راستی ،فدریهو موگعینی ،نمیینهد صهیحی سریسه

یهیرای اازیدیه

1. the EU strategy towards Iran after the nuclear agreement

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی

سریسی ا سند صید سی

 15ری مخیحف اصویب نمود که در مزیفهل
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ار پی در ا حرن اکنر ا انتخیب د نیحد اعام

ا صنهوان رژهرسامههور امعیههی در

مصیلب ای کعیسترن امینپور در شبه یبع سی ان ان ،ای اود ااعا امرهد ار در
یصوص اینه استزهیم ر ااط فعاناالنترهی اع ایتالفنظعههی نگعانهیههی غلبه
ییرای اازیدیه ار پهی ،اوسهط ایهی ت متزهد اهرهرن

کند؛ اأکرد کعد ک سریس

نمیشود «می در مورد نن ،مستقال اصمرمگرع میکنرم».

همچنرن گفه

موافق نیم هست ا  ،یر اواف د اینب مرین ایی ت متزد

ایعان نرسه  ،الهه

اوافقنیم ا ونداینب اس
اأیرد قعارگعفت اس

ک اوسط قطهنیم شورا امنر

اینه

شخصی مسئوحر

که

سی مین ملل نرز مهورد

کمرسرون مشتع اعاهیم اهعا

اطمرنین ا ااعا کیمل نن اوسهط همه طهعفههی را اه صههد دارد

(EU External

).Action website, 2016
در همرن راستی ر ند ایثرعگذار طعفهی اعایم ،ا یهژ اازیدیه ار پهی اهع
ایی ت متزد در یصوص پییبند ا اههدات اعایمی نن در قبهیل ایهعان ،پهس ا
ر

کیر نمدن د ح
کمیکین ای اکثعی
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امهور یوا نغیر ا کیرکعد) ادام ییفته اسه

حفیظیهی شدید اعام
اندر

اصوی ارشد ارم امنر

ملهی

صلهیرغهم

امههور یواههین

کنگع  ،در یصوص ایعان اعایم ،شیهد نن اود ایم ک فشیرهی نشههیر

پنهین طعف ار پییی ،وه در ظعفره

نههید نمیینهدگی صهیحی سریسه

یهیرای

مشتع اازیدی ار پی و ا طعی د ح هی ازرگ صوو اازیدی  ،مینند فعانسه ،
نحمین ،ایتیحری لتی انگلستین در لیل یع ج ا اازیدی  ،اوانست اسه

اهی لهد د

یید اع اهدیل صمل سریسی اشرنگتن در یصوص اعایم موثع ایشد.
ا صنوان مثیل ،سنیاور ایب کورکع ،رژرس کمرت ر ااط ییرای سهنی امعیههی
طعات ا لی یز ازعیمهی ادید غرعهست ا صلر ایعان ،در اهیری  4ن ریهل
 ،2017در الس استمیم سنی ،ا این موضوم اشیر میکند ک پرگرهع ایهن یزه
د لزای ک در نن مین لد د  40طعفدار امهور یوا

دموکعات نرز داشه ؛

ا دحرل صدم اطمرنین ا وگونگی اکنر اازیدی ار پی ا نن در نستین انتخیاهیت
رییس
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اعام

نرز کنگع  115امعیهی (ک همزمین ای د ح

اعامه

امهور ایعان ،فهال متوقف شد اس

).(Reuters, 2017

همچنرن ندام
(ا فر) در د ح

ارن ،مدیع ادار کنتعل دارایی هی ییرای
ا ایمی ک ا سو

شد لد د یر می هم در د ح

ا صنوان مهی ن این
اعام

ارت یزان دار
اراخین نرز انتخیب
این

(ا دانوی ای فوری  )2017سعپعس

اراخین اود ،در ایری  12می  ،2017در نیم ا یطیب ا اصوهی ارشهد کمرته
ر ااط ییرای سنی ،ضمن ااعا نگعانی ا اینه اصویب قینون مهورد اشهیر منجهع
ا

اکنر سخ

ایعان نرز متزدان امعیهی (اازیدی ار پهی) شهود؛ نن را موهع اه

لیل منیف ایی ت متزد مییواند در صهرن لهیل ا هاللیای را در مهتن یزه
پرشنهید میدهد ای اگع قعار اع اصویب نن شد ،نگعانیهی معاوط ا نقه

ر ت

متن اعایم ا لداقل اعسد ).(Huffington Post: 2017
این ر نهد که دیپلمیسهی فههیل
کمرسرون مشتع

اعایم نرز در لو سییع منیسبیت د اینبه

اشدید نن اسریر موثع اود ،در نهیی

اهرناحمللهی ،در

منجع ا ادا م پییبند د ح

ا اعایم ای امدید حغو ازعیمهی هست ا امعیهی صلر کشهورمین ،د ر

اعامه
پهرر ا

موصد مقعر ( 19می  )2017شد .مشیهد میشود ک در د ر پسیاعایم ،اهی کهیهر
همگعایی مرین د سو ناالنترر امییل اازیدی ار پی اعا ای گش
ا حر یود در قبیل ایهعان ،مبنهیاهع اهیمهل سهی ند ،
دنبیح ر

ا سریسه

ن موا نه گهع نسهب

اه

در ر یهعد اعکربی اازیدی در قبهیل امعیههی ،افهزایر مزسوسهی ییفته

اس .
نتیجهگیری
اعرسیهی این مقیح نشین داد ک اازیدی ار پی در اعیین مذاکعات هست ا منجهع
ا اعنیم ایم اقدام مشتع

( )2013-2015نرز پس ا ااعا اعایم ،ای د یل

انگرز هی مختلف دایلی ،منطق ا  ،ارناحمللی اهینی ،که اهی سه شهییص در
نظع گعفت شد در این مقیح  ،اعا ایثرع متغررهع مسهتقل اهع ااسهت  ،ای گشه
سریس

اهیمل سی ند در قبیل ایعان را اجعا میکند .ر شهن اسه

اه

که شهییص

ا ل ،یهنی اشتعاکیت امدنی ،ا ااتدا اأسرس اازیدی ار پی در ا ایل ده  1990اهی
ا امع  ،هموار اعا طعف غعای ،یر

ن ر انی گفتمینی در اهیمل اهی ایهعان

روابط فراآتالنتیکی در مذاکرات هستهای ایران و   5+1علی صباغیان و مهدی احمدبیگی

اثبر

ارت امهور ییراه ایهعان در وههیرووب

129

ایجید کعد اس  .همچنرن مشیهد شد ک در مقط مهذاکعات هسهت ا منجهع اه
اعایم ( 2013ای  ،)2015انگرز هی اازیدیه ار پهی در یصهوص ایفهی نقهر در
مرن لصول اعایم ،در سطح ازلرل منطق ا
شییص اعاع

ارناحمللهی ،مشخصهی متهیثع ا د

ن راهبعد ایی ت متزد نسب

اه اازیدیه ار پهی وهعیر

امعیهی ا سو نسری اود اس .
در این راستی ،مشیهد کهعدیم که اازیدیه ار پهی در مهذاکعات هسهت ا  ،نه
موا ن گع یی ن دنبیحه ر
سییتیر
نسب

ِهعف (که هعیهر ا شهییصههی مههم رژیحرسهم

احتز نظعی اوا ن قوا مشت ا نن اس ) ،اله اعکربهی ا ایهن د را

ا ایی ت متزد ااخیذ نمود اس ؛ ر یهعد ک در مقط پهرر ا منیقشه

هست ا  ،متیثع ا د شییص اشهتعاکیت امهدنی اعاهع

ن راهبهعد امعیههی،

یود را در قیحب اشتعا اهداف افی ت سریس هی د سو ناالنترر در قبهیل
ایعان نشین داد پس ا نن در مقط ا حر مذاکعات هسهت ا  ،اه افهزایر شهدید
مرزان دنبیح ر

اه موا نه گهع در ایثرعپهذیع ا شهییص اعاهع

نسهب

ن

راهبعد امعیهی انجیمرد .امی در مذاکعات هست ا منجع اه اعاهیم (،)2013-2015
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شیهد کیهر

ن دنبیح ر

د شییص اعاع

نسب

ا موا ن گع  ،ا سو اازیدی ار پی ،متهیثع ا

ن راهبعد ایی ت متزد

وعیر امعیههی اه سهو نسهری

اودیم ک در قیحب ایفی نقر اازیدی در مهذاکعات ،مبتنهیاهع د کهیر یژ ایجهید
«اسهرل» «اوا ن» متبلور شد .همچنرن نشهین دادیهم که ایهن ر یههعد در د ران
پسیاعایم نرز ای کیهر همگعایی مرین د سو ناالنترهر امییهل اازیدیه ار پهی
اعا ای گش

ا سریس

ا حر یود در قبیل ایعان ،مبنیاع اهیمل سی ند  ،در قیحهب

ایفی نقر نمییند صیحی اازیدی  ،ا صنوان رژرس کمرسرون مشهتع
د ح هی ا لی صوو اازیدی  ،ای مزوری
در د ر مینی هش

اعاهیم نرهز

ااعا کیمل اههدات طعفهی اعایم

سیح این اواف  ،ادام ییفت اس .

انتظیر میر د این ر یهعد اعکربی اازیدی ار پهی در قبهیل ایهی ت متزهد  ،در
د ران پسیاعایم ،ای ر

کیر نمدن د ح

اعامه

(که نغهی گع د ر ا پعااههیم

پعاالطم در ر ااط فعاناالنترهی اس ) ،ر ندهی ایر اهینی اهیثرعات متقیاهل
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این د اع هم همچنین ای دادن

ن ارشتع ا موا نه گهع در مقیاهل دنبیحه ر

ادا م ییاد .در این شعایط ،نوم رفتیر کشورهی فعانس

،

نحمهین لتهی اعیتینرهی

در لیل یع ج ا اازیدی

نرز رفتیر اازیدی ار پی ،در وههیرووب نههید سریسه

ییرای امنرتی مشتع

اهی نقهرنفعینهی نمیینهد صهیحی نن ،مهیاوانهد صهیملی

اهررن کنند در نیند ر ااط این اازیدی ای امهور اسالمی ایعان ایشهد .در همهرن
راستی ،استفید هم اینب ا ظعفر هی دیپلمیارر کشورمین اعا شههلدههی اه
رفتیر ای یگعان رسمی د حتی ار پییی نرهز یهیرج کهعدن غهولههی اقتصهید
غرعد حتی کسب کیرهی ار پهییی ا اعدیهدهی پسهیاعایمی نیشهی ا اعیهی
ازعیمهی ا حر

غرعهست ا امعیهی ،میاواند صال اع اهع منهد کیمهل ایهعان ا

منیف اقتصید اعایم ،مرن اهیمل راهبعد ای اازیدی  ،ا یژ در مسهیژل مختلهف
منطق ا را فعاهم ن رد.
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