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 چکیده 

غرب، به  یکردن موفق از سو یتیامن ندیفرآ کی انی، در جر2003از سال  رانیا هسته ایمسئله  

که کسب قدرت را در  یکردیبا رو   ایتانیشد. بر  یمعرف  یجهان  تیصلح و امن  هیعل  یدیعنوان تهد

 یگذار ریقدرت و تاث شتریهرچه ب  یایحداقل اح  ای  دیبه منظور تجد  یکیتعهد به ائتالف فراآتالنت

 یم میترس یالملل نیب سمیترور دیرا تحت تهد  یتیو خطر امن  کرد یجستجو م  الملل نینظام ب در

 نیامر منجر شد تا ا  نیرا بدست آورد. ا  یالملل نیو ب  ییاروپا  دهیچینقش در مسئله پ  یفایا  نمود،

. دینما فیتعر رانیا یا¬خود را به صورت نقش داشتن در برنامه هسته یخارج  استیکشور س

مهممم  یرهایو از متغ ژهیرا در چارچوب روابط و   ایتانیبر  یخارج  استیس  توان یمنظر م  نیاز ا

و چماق به  جیدو گانه هو کردیبا رو  زیاروپا ن هیدانست. اتحاد  ایتانیو بر  رانیبر روابط ا  گذارریتاث

 استیو نشان دادن اعتبار س  الملل نیدر نظام ب  گاهشیثابت کردن جا  یبرا  ران،یا  یا مسئله هسته

 نی. در اکند یماقدام  الملل نیمشترک در جهت حفظ نظم موجود در روابط ب یتیو امن  یخارج

 هیحادات یخارج استیبر س یریاست که انگلستان چه تاث  نیپژوهش حاضر ا  یراستا، سوال اصل

 سممتانعنوان کرد که با توجه به قدرت انگل دیمساله با نیدارد؟ در پاسخ به ا رانیاروپا در قبال ا

کشور نقممش  نیو انگلستان وجود دارد، ا  رانیا  نیکه ب  یاختالفات  زیو ن  المللنیدر حوزه نظام ب

دارد. چممارچوب  رانیمم اروپا نسبت بممه ا هیاتحاد یخارج استیس یریگدر جهت یاکننده  نییتع

 – یفیکنت والتز بوده و با روش توص  هیبراساس نظر  یساختار  ییگراپژوهش حاضر واقع  ینظر

مممورد  رانیمم ا یاسممالم یاروپا در قبال جمهور هیاتحاد یگذاراستیدر س سینقش انگل  ،یلیتحل

 قرار گرفته است.   یبررس

 . ران ی انگلستان، ا   ، یی اروپا   ی اروپا، هنجارها   ه ی اتحاد  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

حادث سو    سپتامبر  11ه  وقوع  گسترش  تروریسم،  مانند  امنیتی  نوین    ی ها الحتهدیدات 

منطقه  و   کشتار جمعی  امنیتی مشترک ای،  منازعات  اتخاذ سیاست خارجی و  از  ضرورت 

می ضروری  را  اروپا  اتحادیه  و سوی  روش  مشترک،  امنیتی  و  خارجی  سیاست    سازد. 

چالش به  پاسخ  برای  اروپا  اتحادیه  خارجی  شیوه  ارزشهای  و  منافع  های  براساس 

گیری سیاست خارجی و امنیتی  مشترک، جمهوری اسالمی  مشترک است. از زمان شکل

می کشور  یک  جای  به  اعضای  ایران  مجموعه  سوی  از  متحده  سیاست  یک  با  بایستی 

هرچند که بایستی   ،گذاردبر روابط ایران و اروپا تاثیر می  ، که شدیداًگرددرو هاتحادیه روب

م که  این  نداشت  دور  نظر  از  را  در  های  دولتسئله  و  ایران  مختلف  ایران  روابط  بر 

اروپا   تاثیرگذاتحادیه  طرف  دو  روابط  میزان  الگوی    .هستند  راو  عنوان  به  بریتانیا 

 گرایی مدرن در اروپا است. همبستگی بین سطوح ملی و فراملی در توسعه فرایندهای هم

ها و رویکردهای لندن  ن بخش سیاستی شناسۀ اصلی تعی مثابه جایگاه ابرقدرتی بریتانیا، به

های دفاعی اروپا برآمده  درصدد توسعۀ قابلیت  ،گرایی در اروپا در فرایندهای اتحاد و هم

لندن   برای  منطقی  موضوع  یک  عنوان  به  مشترک  دفاعی  سیاست  راستا،  این  در  است. 

با ایجاد پیوند خاص با آمریکا،  بریتانیا    .گرددمیآفرینی در اتحادیۀ اروپا تلقی جهت نقش

مثابه قدرت و بازیگر  یابی بهدرصدد تحمیل هژمونی نرم خود بر اتحادیۀ اروپا و هویت

یکی از پیامدهای سیاست خارجی مشترک آن است که هر کدام از   . اصلی بروکسل است

  رد. گذا تحادیه اروپا تاثیر منفی گذار اتواند بر سیاست خارجی مشترک و تاثیرکشورها می

می دارد  انگلیس  بر  که  نفوذی  با  آمریکا  رابطه،  این  سیاستدر  در  اتحادیه  تواند  گذاری 

 موثر باشد.  

و     مقاومت(  )محور  ایدئولوژیک  تقابل  ایران،  نقطه ثقل سیاست خارجی  میان،  این  در 

قدرت بالفصل    .الملل است های ساختاری نظام بینایجاد جبهه ضد امپریالیستی با قدرت

ایران رقم خواهد زدا نفع  به  را  تنها معادالت سیاسی  نه  منطقه،  در  بر  بلکه    ،یران  مبتنی 

نبوده  بریتانیا  تاثیر  منافع  ظرفیت  از  زیادهو  بر  منطقه  خواهیگذاری  در  انگلستان  های 

چالشی جدی مواجهو    برخوردار بوده با  را  انگلستان  این    ،لذا  خواهد ساخت.  استیالی 
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اهتمام بر ایران به  کشور همواره  کار بسته است. با  خود را برای تضعیف یا تشدید فشار 

الملل و چه در  ، چه در سطح ساختار نظام بینء ایران به دلیل متحد قابل اتکا  ،این وجود

منطقه دولتی  ، ایسطح  هر  مانند  ایران  راستا  این  در  امنیتی است.  نوعی خالء  به    ،دچار 

سان ایران رویکردی را  بدین.  است  سطح ممکن  باالترین   در،  قدرت خود  افزایشدنبال  

پیش    ای چرخه سوخت هسته تولید  در قالب دستیابی به  برگزید که این توسعه قدرت را  

سوی غرببرنامه هسته  برد.   از  امنیتی کردن موفق  فرآیند  در جریان یک  ایران  به    ،ای 

تمادی شدید در  اع که برآیند آن بی  عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی معرفی شد 

 . بود روابط و مناسبات طرفین

های گسترده  اتحادیه اروپا با آمریکا در اعمال تحریم  انگلیس و  سوییهم  ،از سوی دیگر 

ایران سیاست    ، علیه  اتخاذ  معنای  با  .  است جبری  به  ایران  همبستگی  راستا،  این  در 

نقش آنها در سیاست    کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بازیگران قدرتمند اتحادیۀ اروپا و

دارد. زیادی  اهمیت  ایران  به  نسبت  اروپا  در   اتحادیه  بریتانیا  دوجانبه  به موضع  توجه  با 

اروپا، سوال   اتحادیه  با  از مواقع    قابل طرحرابطه  بعضی  در  بریتانیا که  آیا  که  این است 

و   موضع شک  در  مواقع  دیگر  در  و  کرده  انتخاب  را  اروپایی  طرفدار  موضع  بحرانی، 

میت دارد،  قرار  یورو  سیاستردید  بر  تأثیر  تواند  ایران  قبال  در  اروپا  اتحادیه  گذاری 

در سیاست انگلیس  نقش  دنبال بررسی  به  نوعی  به  یا  در  بگذارد؟  اروپا  اتحادیه  گذاری 

ها و اختالفات بین ایران و بریتانیا بر  پاسخ مورد نظر این است که تنش ؟قبال ایران است

اتحادیهسیاست ایران موثر بوده است  های  به  نسبت  مناسبات    . اروپا  ماهیت و محتوای 

کلّ بر  تنها  نه  انگلیس  و  اروپایی  ایران  کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  روابط  یت 

بود نوع سمتهاثرگذار  از  متقابل  طور  به  بلکه  پذیرفت،  تاثیر  نیز  اروپایی  اتحادیه  ه  گیری 

 . است 

 چارچوب نظری

براساس رویکردهای نظری    ،های بیرونیپیروی از واقعیت الملل بهاندیشمندان روابط بین

در این      دهند.الملل توجه نشان میگوناگونی، به ماهیت، ساختار و فرایندها در نظام بین 

شود، مفروضات و مفاهیمی  و ساختار ارائه می   تناسب درکی که از کارگزار  رویکردها به

الملل براساس این مفروضات و  دان روابط بین گیرند که اندیشمنفرد شکل می  به   منحصر



72 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

انسجام بین  ،یافته   مفاهیم  نظام  تحلیل  میبه  گلستان،    پردازندالملل  و  :  1391)دهشیری 

تئوری  . (14ص میان  بین در  مسائل  تحلیل  مختلف  »واقع  ، المللیهای  گرایی  رهیافت 

میساختاری«  قرار  نظر  مدنظر  براساس  والتز«»گیرد.  واقعکنث  دارای  گرکه  هنوز  را  ایی 

سر جنگ  از  پس  توجیهی  پارادایممی  دقدرت  یا  فکری  مکاتب  براساس  و  های  داند 

واقع مبنای  بر  که  آمدهجدیدی  وجود  به  واقع  ، اندگرایی  تلفیق  با  همچون  گرایی 

نوواقع تئوری  پردازش  آن  نتیجه  که  استساختارگرایی  نوواقعمی  ، گرایی  نظریه  -توان 

)رنجبر،    ترینمهم  را  گرایی دانست  سرد  از جنگ  پس  قرار  (.  291ص:  1383تحوالت 

نوواقع نظریه  واقعداشتن  یا  واقعگرایی  نظریه  زیرمجموعه  در  ساختاری  گرایی،  گرایی 

-گرایی در حکم جهانواقع  .های مشترکی در میان آنها استنشان دهنده وجود مفروضه

ر اولویت قرار دادن برخی مفاهیم  الملل با محوری انگاشتن و دط در روابط بینبینی مسلّ

الملل، نوع موازنه قدرت  ثباتی در نظام بینهایی از قبیل ثبات و بیها، پرسشو مفروضه

دولت میان  پویشعملی  و  منابع  چیستی  و  را  ها  قدرت  موازنه  معاصر  تغییرات  در  ها 

حکومت    هایی که سرشت بشر و فقدانگرایان با تاکید بر محدودیتواقع کند.مطرح می

تحمیل میبین بین المللی  روابط  توکند،  را حوزه  منافع میأالملل  اما    ، دانندمان قدرت و 

کردن نوواقع علمی  در  سعی  اقتدارگریز،  نظام  این  به  ساختاری  متغیر  افزودن  با  گرایان 

واقعبنیان نظری  نوواقعهای  دارند.  واقعگرایی  نظریات  از  متاثر  سه    ،گرایانهگرایی  بر 

   .فرضیه قدرت  و  هفرضیه مدرنیت ،است: فرضیه دولت محوری استوار  اصلی   فرضیه

گرایی با تاکید بر مسئله سیستم، بهترین روش تحلیل فرآیند از منظر قدرت است.  نوواقع

بقاء و...   با مفاهیمی همچون امنیت، قدرت نسبی، ساختار،  فرآیندهای قدرت در ارتباط 

بر    گردد.تعریف می تاکید صرف  نظام  آنها  اقتدارگریز  تبیین ماهیت  در  را  بشر  سرشت 

میبین ناکافی  بینالملل  نظام  ساختار  و  همزیستی  دانند  اصلی  مانع  عنوان  به  را  الملل 

-این نظریه بر فرآیند شکل  (.126ص:  1395،کاران هم  سیمبر و کنند )آمیز تلقی میصلح

امنیت   معمای  واقعگیری  دارد.  استدالل  تمرکز  ساختاری  ساختار    که  کندمیگرایی 

بین  آنارشیک د.  نتا درپی کسب قدرت برآی  کنددار میالملل است که کشورها را وانظام 

آنان را از    که  ستا  چون یک نظام فاقد اقتدار عالیه و حکومت مرکزی حاکم بر کشورها

کند  انگیزه شدید و نیرومندی ایجاد می  .داردکارگیری زور و تجاوز علیه دیگران بازمیبه
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و در جهت بقای خود از   تا کشورها برای صیانت از خود به اندازه کافی قدرتمند شوند

جویند  بهره  خودیاری  و  .اصل  هرج  آنارشیک  فضای  یک  در  امنیت  معمای  نظر  این  از 

ها در  آید. نگاه متفکرین این تئوری، این است که دولتمرج گونه است که به صحنه می

رفتار م  بازی با حاصل جمع صفر بیان    ،بدین جهت  .نمایندیچارچوب آنارشی اقدام به 

قدرت  کند می است که  دیگر  دولتی  امنیت  و  قدرت  کاهش  معنای  به  دولت  یک    یابی 

1995: .34)  Mearsheimer,).  والت ها به عنوان بازیگران اصلی  اگرچه دولت  ز، از دیدگاه 

به منظور تحکیم جایگاه خنظام بین  افزایش قدرت  ود هستند، اما ساختار  الملل به دنبال 

بین نظام  بیآنارشیک  و  اطمینان  عدم  نظام  الملل و  که  باعث شده  این ساختار  در  ثباتی 

موجود،  المللبین نظم  مبتنی بر حفظ مواز  برای حفظ  که  را  قواستقواعد خود    بر   ، نه 

قوا  که  دولتی   هر  ، بنابراین  کنند.  اعضاء تحمیل با عک  چمالش  به   را   موازنه  -سبکشمد، 

بینال نظام  و  عممل  شدبازیگران  الملل  خمواهد  ممواجمه  فیروزآبادی )  اصلمی    ، دهقانی 

نتایج و سیاست بین  .( 128ص :  1395 به  -رئالیسم ساختارگرا رویکردی برون به درون 

چرخد، چه چیزهای اساسی با هم  الملل دارد و در این زمینه که چرخ جهان چگونه می

چگونه   تعامالت  وقوع  و  دارند  باورتعامل  مادی  دیدگاهی    ، گرایی نوواقع  .است است، 

دولت بینرفتار  نظام  ساختار  قالب  در  را  میها  قرار  توجه  مورد  مورد  الملل  در  و  دهد 

ساختار نظام    باالملل رابطۀ سیستم یا ساختارها معتقد است که واحدها و اجزای نظام بین

گرایی  اساس پرسش اصلی نوواقعبر این  (.Holsti,2009: 10.) شوندالملل محدود میبین

موقعیت   و  وضعیت  متفاوت،  سیاسی  ساختار  با  مختلف  کشورهای  چرا  که  است  این 

جغرافیایی گوناگون و تمایزات ایدئولوژیک، رفتارهای سیاست خارجی مشابهی از خود 

ساختار به صورت غیر مستقیم از دو طریق رقابت و    که  معتقد استدهند؟ والتز  بروز می

دولت  ،ذیریپجامعه رفتار  میبر  تاثیر  میگذارد  ها  باعث  باو  تا  تفاوت    شود  وجود 

ایدئولوژیک دولت ارزشی و  یکسان    نسبتاً  هایهها و رویها، روشسیستماتیک در مبانی 

آنها در نظام بین بپذیری، دولتبر اثر جامعه   الملل اتخاذ شود.و همگونی از سوی  ه  ها 

-هایی که در برابر رفتارهای مختلف دریافت میمجازات  ها وتدریج با توجه به پاداش

آنها    اتخاذ کرده کنند، رفتمار مناسب را   و همین باعث شباهت در عملکردهای خارجی 

بینند  ها خود را ناگزیر میکه دولت  صورت  شود. رقابت نیز چنین تأثیری دارد، به اینمی
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سایر با  رقابت  توانایی  و  خود  قمدرت  حفظ  منظور  به  بین  که  نظام  المللی،  بازیگمران 

نتی  که  کنند  اتخماذ  مناسبی  اینرفتارهای    عملکمردهایشان   و   رفتارها  شباهت  هم  امر  جه 

از  نوواقع  (.Thies,2015 :  9.)  بود  خمواهد نمادی  را  سپتامبر  یازده  ماجرای  گرایان، 

می موجود  وضع  علیه  تهدیدکننده  نیروهای  حل  ،دانندخواست  برای  ترتیب،  این    و   به 

بین  کلیدی  مسائل  مدیریت  ائت  المللی فصل و  نوعی  عمده  سایر قدرت  الفهمواره  های 

است   مورد میتحریم  .نیاز  تصویب  به  امنیت  شورای  در  که  از  هایی  انعکاسی  رسد، 

بین اجماع  ایجاد  برای  امنیت  شورای  قدرتمند  اعضای  با  نارضایتی  مقابله  در  المللی 

کننده  خود را با اهداف سیاسی دولت تحریم  تا   کشورهای ناراضی از وضع موجود است 

نوواقع نظریه  میان،  این  در  دهد.  شکل  ،گراییتطبیق  و  و  ظهور  خارجی  سیاست  گیری 

دوم ستون  عنوان  به  را  اروپا  اتحادیه  مشترک  عکس  ،امنیتی  مستقیم  حاصل  العمل 

سیستمیک   عوامل  از  ناشی  فشارهای  به  اروپایی  چارداند میکشورهای  این  در  چوب،  . 

واکنش    سیاست خارجی،  سیاست  حوزه  در  اروپایی  کشورهای  مشترک  اقدامات  و 

واکنش    .دنجویانه کشورهایی را درپی دارد که تحت تاثیر یا در معرض آن قرار دارتالفی

ای ایران  کشورهای اروپایی نسبت به ایران در مورد بحران سلمان رشدی و برنامه هسته

نمونه از سازوکانیز  دیگر  برونای  میان  ر  این  در  اروپا است.  در سیاست خارجی  گرایی 

-الملل که در قالب قدرتگرایی به دلیل تکیه بر ساختار آنارشیک نظام بیننظریه نوواقع

بزرگ بر    ، های  خارجی  عوامل  تاثیر  به  هستند،  مشترکی  رفتارهای  و  منافع  دارای 

ارزی سیاست برای  مبنایی  و  دارد  تاکید  دولت  تسلیحاتی  موضعهای  و  گیریابی  ها 

 شود.های مشترک انگلیس، آمریکا و اروپا در قبال ایران تلقی می سیاست

 رابطه انگلستان و ایران . 1

اخیر   تاریخ چند سده  ادوار  تمامی  در  بریتانیا  دلیل موقعیت بدون شک  نظام    آن   به  در 

بوده است.    یکی از تاثیرگذارترین بازیگران در تحوالت سیاست خارجی ایران الملل،  بین

چرچیلهمان که  می  گونه  آنچه  »هر  است،  میگفته  زیرا  بیاموزید،  تاریخ  از  توان  توانید 

آتی را حدس زد  است«  ...  تحوالت  نهفته  تاریخ  در  اسرار کشورداری  چرچیل    . تمامی 

می دارد    ،گفتدرست  انگلیس  و  ایران  روابط  مطالعه  با  خاصی  تناسب  وی  توصیه 

نزد کش  (. 30ص :  1396صائبی و صالحی, ) در  را  بدبینی  نوعی  آمریکا،  کنار  در  وری که 
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می تداعی  تا  ایرانیان  منفی  ذهنیت  این  و  آدامز  آنجاکند  جفری  که  پیشین  است  سفیر 

بریتانیا در تهران از اینکه تا به این اندازه ایرانیان به گذشته روابط ایران و انگلیس اهمیت  

بریتانیمی با  هند  روابط  مانند  به  و  شکل  دهند  فرانسه  با  الجزایر  و  آمریکا  با  ویتنام  ا، 

نمی پای  روابط  از  بود.)بس  ،گیردجدیدی  متعجب  کالجی،  کوزهیار  ص1388گر   :1 ) .  

ایران و میان روابط  این  در  خاورمیانه و  با  انگلیس  نوع  می  را   انگلیس مناسبات  از  توان 

  شترین روابط متالطم انگلیس شاید تنها کشور غربی باشد که بی .اعتمادی توصیف کردبی

با  ها در ایران مربوط به پیشینه روابط فرمان قتل  سابقه بد انگلیس  .ایران داشته است   را 

و تنش در روابط    « آیات شیطانی»  نویسنده کتاب  شهروند انگلیسی  سلمان رشدی  احمد

 . استطرفین  

ن از شروع انقالب تاکنون یک سیاست دوگانه بوده  سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایرا

الت متحدۀ آمریکا، و دوم، در  ااست. نخست، در چارچوب سیاست »روابط خاص« با ای

رغم روابط سرد با  این کشور توانسته است علی  ،چارچوب ایجاد روابط مستقل با ایران

  . روابط خود ادامه دهدهایی در حد سفیر و سفارت به  ، تا با امروز با فراز و نشیبایران

دار را  اولویت اصلی  اقتصادی  منافع  انگلیس،  های  طول سالدر  .  ددر سیاست خارجی 

تجارت و  تا  2003 تا زمانی که  دو کشور هستیم.  در روابط  اخیز  افت و  ما شاهد  کنون 

به افزایش بوده است، مسائل فیمابین در چارچوب روابط دو  سرمایه ایران رو  با  گذاری 

مدی میکشور  میانجریت  به  اقدام  بریتانیا  حتی  و  موضوعات  یشدند  بعضی  در  گری 

نظیر مسئله هسته  سطح  ای میسیاسی  ایران و کاهش  در  دولت  تغییر  از  پس  اما  نماید. 

عبارتی   به  یا  خاص«  »روابط  سیاست  به سمت  فیمابین  مسائل  ایران،  با  تجاری  روابط 

:  1390زاده،  کند )موسویسوق پیدا می  دیگر، شدید شدن موضع بریتانیا در قبال ایران، 

مقدمه   (. 247،265ص این  ادامه با  در  تنش  ،  مسائل  و  راوبط  موضوعات  در  و  زا  ایران 

 شود. انگلیس بررسی می

 موضوعات و مسائل مطرح بین ایران و بریتانیا  . 1-1

-ن و بریتانیا حقوق بشر، برنامۀ هستهموضوعات و مطالب مطرح در روابط ایرااز جمله  

چالش  .است   صهیونیستیرژیم    و  تجارت   ای، از مسائل  بین طرفین  حقوق بشر  برانگیز 

های  مالقات  اکثردر  ،انگلیس به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار اتحادیه اروپا بوده است.  
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به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیا نگرانی  ،دو کشور را  ست خارجی  های حقوق بشری 

در  (.Soltani & Ekhtiari Amiri,7 :72010 دهدخود پیگیری کرده و مورد توجه قرار می

زمینه ایرانانگلیس    ،این  در  بشر  حقوق  وضعیت  درباره  گزارشی  انتشار  بر    ،با  مبنی 

اعدام تعداد  بدترافزایش  در حال  ایران  در  عمومی  اینکه وضعیت  و  در کشور  شدن    ها 

به  ایران  ،است  می  را  قرار  انتقاد  مورد  و  شدت  کهدهد  است  آن  دنبال  بهبود    به  برای 

با    .( Tocha,2009:  . 17) های مدنی اقداماتی به عمل آیدحقوق انسانی و همچنین آزادی

المللی انرژی اتمی در گزارش خود مدعی  که آژانس بین  2003از ژوئن سال  این وجود  

  1991از جمله وارد کردن اورانیوم در سال    های خودشد ایران از اعالن برخی از فعالیت

به یک موضوع آزمایشی برای غرب  به تدریج برنامه هسته   ،کوتاهی کرده است ای ایران 

به همین علت  .  دشمن مشترکی یافته بودند که باید با آن برخورد شود  ه تبدیل شد. هم

تحت بشری  حقوق  چندگانه  هستهگفتگوهای  مذاکرات  سال  الشعاع  در  قرار    2003ای 

بریتانیایی داشتهگرفت و  اظهار  بارها  برنامهها  زمانی که موضوع  تا  که  ای  های هستهاند 

وجود امنیتی  امکان گسترش روابط دوجانبه با ایران به دالیل مالحظات   ،فصل نشودوحل

باعث  همین    (.,Kutchesfahani   2006.30)  ندارد از    شدامر  که  ایران  سیاست خارجی 

در  روند صعودی در جهت کسب پرستیژ داشت، روندی معکوس    ،خاتمیزمان انتخاب  

و  تغ ایران  به  نسبت  بریتانیا  موضع  در    ییر  متحده  ایاالت  سیاست  با  شدن  هماهنگ 

بینچارچوب   تروریسم جهانی و جرایم  قبال  در  اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا  از  -محافظت 

د از توافق سعدآباد بین ایران و  اگرچه بع (.  167ص:  1390خالوزاده،  پیدا نماید.)المللی  

دو  روابط  بر  اندکی  آرامش  اروپایی،  حاکم   تروئیکای  به    شد،کشور  تحوالت  روند  اما 

   گذاشت.رو به تیرگی  2005ای رقم خورد که بار دیگر روابط دو کشور در سال  گونه

 2005 -2013نژاد از سال محمود احمدی  جمهوری  دوره ریاست. 1-2

دهد و اصرار  المللی را مورد انتقاد قرار میوضعیت سیستم بین  ،نژاداحمدی  در این دوره

می اظهار  و  کند  تغییر  باید  که  مداخلهدارد  سیاست  برای  توجیهی  ملی  منافع  پذیر  دارد 

اش انگلیس با استفاده  ایاالت متحده و متحد غربی جویانهههای مداخلنیست و از سیاست

می انتقاد  بشری  حقوق  ابزارهای  ایشان   کند. از  میان  همچنین  مناسبات  از  انتفاد  با 

شمال روابط  که  فقیر  و  غنی  می-کشورهای  نامیده  جهان  جنوب  که  کرد  اعالم  شود، 
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بزرگی است و  تحوالت  امپریالیسم صورت    باید  نیازمند  اتحاد  علیه  اتحاد جهان اسالم 

م باید ادامه یابد  سازی اورانیوای خود بیان داشت که غنیرد هستهبدر مورد راه وی گیرد. 

نمی محدود  ناعادالنه  نظم  هرگونه  به  را  خود  هرگز  ایران  مو  .کندو  سیاسی    ضعادرپی 

اسراخصمانه   قبال  سعدآباد  کنار   و  یل ئدر  پیمان  به    ، گذاشتن  انگلیس  با  ایران  روابط 

سطح خود  پایین این  (.  Soltani & Ekhtiari Amiri,7 :2006 )  رسیدترین  بتوان  شاید 

تدریج و  ه  ریخی را آغاز تحوالت مهمی در مناسبات ایران و بریتانیا دانست که بمقطع تا

(  2003  -2006)  انگلیس   خارجهامور  وزیر    های جک استراو با ناکامی ابتکارات و تالش

در حل و فصل مناقشه اتمی ایران و بهبود روابط دوجانبه با این کشور، روند نزولی در  

ای این کشور به  گردید و برخورد با افزایش قدرت منطقه  مناسبات ایران و انگلیس آغاز 

چالش از  یکی  از  عنوان  جلوگیری  راستای  در  انگلیس  خارجی  سیاست  اصلی  های 

   ای مطرح شد. تولید سوخت هسته هآوری چرخدسترسی ایران به فن

از  تنش  عوامل انگلیس حاکی  ایران و  در روابط  از سال    آن زا  که  سیاست    2006است 

قانون  خارجی   راستای  در  تروریسم  2006انگلیس  با  رادیکالی   ،مبارزه  به خود   گرایش 

متین،  گرفته   )حسینی  است  محسوس  بریتانیا  و  ایران  مناسبات  بر  آن  سنگین  سایه  و 

 . (75ص: 1389

سال   نصرت2006در  محاکمه  و  بازداشت  مقیم  ،  ایرانی  اسبق  دیپلمات  تاجیک  اهلل 

به ایران،  های هستهآوریید و انتقال فنانگلستان به جرم ایفای نقش در خر ای ممنوعه 

تالش اتهام  حتی  و  عراق  در  ایران  مداخالت  اتهام  ضد  طرح  بر  ایران  مخرب  های 

ائتالف و ارسال سالح و بمب از جانب    2007گذاری بر ضد آنها در سال  نیروهای  نیز 

 (.  2: ص1388گر کالجی، )کوزهانگلیس مطرح شده است 

از فهرست سازمان  دنکرفرآیند خارج   انگلیس  نام گروه مجاهدین خلق  های تروریستی 

سال   اوایل  در    2007در  نظر  تجدید  نزد کمیسیون  منافقین  تروریستی  گروه  و شکایت 

های دو کشور  مصادف با اوج تنش ،های تروریستی وزارت کشور بریتانیا فهرست سازمان

برنامه یر کشت و ترانزیت مواد مخدر در  ای ایران بود. افزایش چشمگ های هستهبر سر 

انگلیس مس  که نیروهای نظامی  آن بودندئوافغانستان  با  منجر به تنش    ،ل کنترل و مبارزه 

اتهام »تجاوز به  بازداشت ملوانان انگلیس به    2007مارس    23گردید و در تاریخ    یبیشتر
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ر حالی که  د  ،دلندن را به نقطه اوج رسان  –، تیرگی روابط تهران  های سرزمینی ایران« آب

و   امنیت  شورای  به  ماجرا  بود  شود.قطعصدور  نزدیک  منجر  ایران  علیه  سال    نامه  در 

مقامات دولت انگلیس دست    ،، در راستای ایجاد اغتشاش و آشوب در داخل ایران2008

-اندازی و حمایت از یک تروریست وابسته به گروهبه اقداماتی زدند که از جمله آنها راه

-اندازی شبکه تلوزیونی ماهوارهب بنام »منوچهر فوالدوند« بود که با راه های سلطنت طل

شما« »تلوزیون  به  موسوم  فعالیت،  ای  آموزش  به  اقدام  علنی  و  به طور  تروریستی  های 

   (. 15ص : 1393،  همکاراننیا و )محبی نمودایجاد تنفر مذهبی می

)  2009سال   دنبال 1388میالدی  به  انتخابات   اعالم   (،  در     نتایج  تظاهراتی  دهم،  دولت 

باعث گردید   انتخابات دولت دهم، صورت گرفت این امر  نتایج  ایران رسماً  تهران علیه 

دیپلمات   دو  و  متهم  خود  داخلی«  اممور  در  پنهمان  و  آشکار  »دخالت  به  را  انگلیس 

  (.Smit,  2010  . 4:)  شمداتهامی که توسمط دولمت انگلمیس رد    ،انگلیسی را اخراج کرد

سمخنرانی مهمم  در   در  انقمالب  را    1388خمرداد    29آن زممان، رهبمر  لقمب »خبیمث« 

های خود در یکی از نسخهنیز روزنامه گاردین » .کمار بمرد بمرای اشماره بمه انگلمیس بمه 

بی نوشت:  به روزهای  در آن سال  ایرانمی  مقاممات  میان  در  انگلیس  به  نسبت  اعتمادی 

بازمی رساناستعماری  سرویسهگردد.  اغلب  دولتی  به  های  را  انگلیس  اطالعاتی  های 

خراب از  استانحمایمت  در  اغتشاش  و  متهم  کماری  ایران  از    کردند.های  پس  ماه  چند 

انتخابات   »روز مبمارزه بما اسمتعمار    راشهریور  12روز    دولت ایران  ،88وقایع مربوط به 

اغتشاشات  در ادامه.  (7ص:  1396)بخشنده و فرقانی،  کمرد  نامگذاری  گلمیس«  ان ی این 

دانشجوی   قتل  آقاسلطان،  27به خاطر  ندی  نام  به  براون  ساله  دلیل    گردون  به  ایران  از 

فوریه  سرکوب رسانه در  انتقاد کرد.  بشر و خشونت،  نقض حقوق  بریتانیا  2009ها و   ،

از   -های اداریفعالیت ایرانی  ایران متوقف کرد و گفت که مقامات    فرهنگی خود را در 

نیروهای   2009اند. ماه ژوئن اقدامات نامناسبی نسبت به نمایندگان انگلیسی استفاده کرده 

نُ ایران  دستگیر کردندامنیتی  را  تهران  در  انگلیس  محلی سفارت  کارمند  از  . ه  پس  ایران 

باقی  پنج تن از بازداشت  ،آن شدگان را آزاد کرد، اما همچنان چهار زندانی در بازداشت 

در  امر  این  ماندند.   متعاقباً  گردید.  انگلیس  مقامات  اعتراض  به  ژوئن     29منجر 

تهران  2009 اگر  که  کردند  تهدید  را  ایران  کلی  طور  به  اروپا  اتحادیه  عضو  ،کشورهای 
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سفیران    ،آزاد نکند  ، چهار کارمند سفارت بریتانیا را که توسط دولت بازداشت شده است

ایران خارج خواهند کرد. در ژوئن   ، انگلیس در نشست »گروه هشت«  2009خود را از 

راه تا  خواست  ایران  از  و  شد  ایران  در  خشونت  توقف  مسالمتحلخواستار  آمیز  های 

، سه نفر از چهار کارمند محلی  2009ژوئیه    1در روز  .  پیدا کند  خود  برای بحران سیاسی

 19 ریخدر تاسفارت انگلیس که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، آزاد شدند، 

آ 2009 ژوئیه ناممیالدی،  به  بریتانیا  سفارت  ایرانی  کارمند  رسام خرین  به  حسین  که   ،

در امنیت ملی«  علیه  »اقدام  تهران اتهام  اوین  شد به سر می زندان  آزاد  قید وثیقه  با    برد، 

(.33  :2009   Wellman,.) به و  کشور  دو  بین  روابط  تاریخی  سیر  انتهای  عنوان    در 

الملل  توان گفت ایران در مواجهه با نظام بین ابین میهای موجود فیمآخرین حلقه از تنش

ت گرفته از سیاست خارجی  أها و مشکالت فراوانی دست به گریبان بود که نشبا چالش

مت  نوعی  به  یا  بینأنامتوازن  متفاوت  و  مضاعف  فشار  از  سیاست  ثر  که  است  المللی 

فرودهای  و  فراز  با  را  تاریخ  دمواجهه ساخت.    90در سال    یخارجی کشور  ،  آبان  30ر 

را   مرکزی  بانک  تحریم  دلیل  بریتانیا  ادامۀ  به  و  گسترش  برای  بانکی  خدمات  ارائه 

هستهفعالیت آرا ای،  های  اکثریت  با  را  طرح  این  و  داد  قرار  خود  کار  دستور  در    ءدر 

این   با  مقابله  برای  نیز  ایران  مجلس  نمایندگان  کرد.  تصویب  خود  قانونگذاری  مجلس 

ت  خواستار  تهرانطرح  دیپلماتیک  روابط  شدند  -قلیل  مهلت    لندن  هفته  دو  دولت  به  و 

یلیام  و  . (444ص:  1396و صالحی   )صائبی،  دادند تا سفیر انگلیس را از ایران اخراج کند

زیر امور خارجه انگلیس نیز در یک اقدام مقابله به مثل اظهار داشت که سفارت  وهیگ،

اهد شد. همزمان با طرح مجلس برای تعطیلی  ساعت آینده بسته خو  48ایران در لندن تا  

انگلیس  تسخیر    ،سفارت  را  بریتانیا  سفارت  ساعاتی  برای  ایرانی  دانشجویان  از  برخی 

اقدامات در رسانه بهکردند که این  عنوان نوعی سرخوردگی و شکست    های این کشور 

می تحتقلمداد  را  آن  کلی  به  تهران  در  بریتانیا  سفارت  حادثه  که  داد.  الشعا شد  قرار  ع 

له اصلی مورد مناقشه دو  أمس مرکزی  ای ایران و نقش بریتانیا در تحریم بانک مسئله هسته

تنش این  نقطه عطف  ایران و  علیه  اقتصادی  عیار  تمام  منزله اعالم جنگ  به  با  کشور  ها 

انگلستان به خلیج فارس منجر به افزایش تنش و کاهش   ناو اچ. ام. اس. دارینگ  گسیل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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پیام تهدید ایران میشدید رواب به گفته مقامات انگلیس حاوی  -ط دو کشور گردید که 

   (.Wellman, 35 :2009 :) باشد 

مس طرح  همراه  به  قلهکأاین حوادث  باغ  بر  انگلستان  مالکیت  قانونی بودن  غیر  به    ،له 

امور خارجه    92تا سال    ،دارومریزی کج  صورت و وزیر  ایران  رئیس جمهوری  دیدار  و 

ن در  در انگلیس  دو کشور بود که  قطع روابط  از  نوبت  این آخرین  یافت.  ادامه  یویورک 

،  96تمام دولت یازدهم، گام به گام به سطحی رسید که وزیر خارجه این کشور در سال  

ایرانی تابعیتی  دو  شهروند  زاغری،  نازنین  حقوقی  پرونده  بررسی  بریتانیای    -برای 

به دفعات خبرساز  نگار هاین پرونده روزنامه-  محبوس در ایران مکار با موسس رویترز 

المللی  ثر از مالحظات بینأ متروند روابط ایران و انگلیس    راهی تهران شد.   ، -شده است

بریتانیا به لحاظ سیاسی  میای با افت و خیزهایی همراه بوده است.  و منطقه  توان گفت 

توان آن را  ت میدهد و در بهترین وضعی مندی چندانی به گسترش روابط نشان نمیعالقه

  . از جانب این کشور تعبیر و تفسیر نمود طلبانه نگاه منفعتنوعی مدارای سیاسی با توجه 

هم عدم  ایران،  احساس  انقالب  به  عناد  نظر  فهرست  سویی و  در  ایران  نام  گرفتن  قرار 

برانگیز  های حقوق بشری به شکلی که برای طرفین حساسیتحساسیتمحور شرارت،  

ن وجود  و  اس بوده  طرفین  بین  منافع  تضاد  نوعی  از  حکایت  که  شدید  بدبینی    (توعی 

2008,(Eurooean Union Center of North Carolina.  
منطقه ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در  انگلیس از    ، در این میان با توجه به آگاهی 

ایران   که  دارد  موجواین  انتظار  وضعیت  حفظ  و  ثبات  جهت  در  را  برتری  و  د قدرت 

دارد.   ایران  با  انگلیس  که  است  اختالفی  این  و  ببرد  کار  به  اهمیت  منطقه  به  توجه  با 

اروپا، ضروری   این  نقش و جایگاه  رویکرد،  به    که   رسد به نظر میانگلستان در اتحادیه 

اروپا    کشور اتحادیه  شوددر  سیاستتا    توجه  در  انگلیس  نقش  گوناگون  گذاری  ابعاد 

 گردد.اروپا روشن اتحادیه 

  اتحادیه اروپا  انگلیس بارابطه  .2

( سیاستمدار، فیلسوف و نویسنده انگلیسی در زمان »ملکه  1678  –  1751)  بولینگ بروک

این  آن« به  را  اروپا  قبال  در  ویژه  به  و  منطقه  در  کشور  این  خارجی  سیاست  مبانی   ،

قار جزء  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  همواره  »ما  است:  کرده  تشریح  اروپا  صورت  ه 
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:  1396« )فالحی،  باشیممیهستیم. ولی در عین حال، نباید فراموش کنیم که همسایه آن  

های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم که تالش برای تحقق ایدۀ  ز همان سالا  .( 180ص

به خود گرفت، مهم مردان بریتانیا این بود  ترین دیدگاه دولتاروپای متحد، شکل جدی 

نی اداره  که کشورشان حاضر  پول و    و   شودمیست در اروپایی که به صورت فدراسیون 

اتحادیه اروپا تا   ، شرکت نماید.داردپارلمان مشترک   حدودی توانسته    از آنجا که ظهور 

مانور   را تحتدر عرصه بین  انگلیس را قدرت  امر    ، الشعاع قرار دهدالمللی  سبب  همین 

بدبین و شکاک نسب این کشور همواره موضعی  به روند همشده تا  گرایی اروپا داشته  ت 

دیر  باشد  بسیار  دیگر اعضا و  از  اتحادیه    ءتر  از  دبپیوندبه  بریتانیا  به    ابتدای ورود خود. 

از سیاست اروپا عنان بسیاری  های ملی خود را از کف نداده، و حداقل آخرین  اتحادیه 

پیو اتحادیه  قراردادهای  از  بسیاری  به  که  است  بوده  است  کشوری  سته 

این کشور  202ص: 1386اردان)ک در (.  برخورد کرده و  اروپا  با مسائل  احتیاط  با  همیشه 

زمینه استاکثر  کرده  حفظ  را  خود  ملی  رویه  طوری  ،ها  به    به  پیوستن  از  همچنان  که 

اروپایی( پول  )واحد  یورو  مقررات    ،حوزه  پذیرش  اروپا،  اجتماعی  منشور  به  پیوستن 

ا  پذیرش  شنگن، قانون  در  اعتصاب  احق  و...  اروپا  اتحادیه  کردهساسی  از    متناع  یا  و 

 . آخرین کشورهایی بوده که این مقررات را پذیرفته است  

تصمیم   کشور  این  که  گفت  باید  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  بریتانیا  سیاست  توضیح  در 

المنافع  داشت تا توازنی سه جانبه را با در نظر گرفتن منافع ایاالت متحده، جامعه مشترک

ای که چرچیل، نخست وزیر وقت این کشور  رهای اروپایی مدیریت کند، به گونهو کشو

را ارائه کرد که بر مبنای آن کشورش در مرکز سه دایره هم  مرکز در سیاست  دیدگاهی 

جامعه آتالنتیکی    ، المنافعامپراطوری بریتانیا و کشورهای مشترک1  : گرفتجهانی قرار می

با این موضوع    (.198ص :  1396و اروپا متحد )فالحی،  ، دیپلمات  سر ایر کرودر ارتباط 

شرح داده است:    گونه  نظریه موازنه قدرت را برای کشورش این  1906انگلیس، در سال  

ملت استقالل  که  خطری  است  داده  نشان  می»تاریخ  تهدید  را  تفوق  ها  از  عموماً  کند، 

مرزها یا بسط نفوذ  در توسعه    آندولت همسایه از نظر قدرت نظامی و کفایت اقتصادی  

طلبی  خود برخاسته است و این خطر با درجه قدرت و میزان شایستگی و چگونگی جاه

که اختیاری یا اجباری باشد، تناسب مستقیمی دارد. این قاعده اساس و پایه سیاست    آن
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را با انداختن    ،دهددیرینه انگلستان را تشکیل می بدین معنی که انگلستان موازنه قدرت 

قدرتنیروی   سمت  به  همچنان  خود  زمانه(  مقتضیات  و  شرایط  )برحسب  زمانه  های 

نگ میاپایدار  هوس  ه  که  بود  خواهد  کشوری  هر  متوجه  انگلستان  اصول  این  و  دارد 

گیرد )فالحی،  قانون طبیعی به خود می  شکل   افزایش قدرت خود را دارد. این امر اغلب 

 . (65ص: 1396

نسبت بریتانیا  با رویکرد  رابطه  اروپا می  در  اتحادیه  به  به  دیپلماسی  تعریف  گفت  توان 

ترین آنها چنین است که بریتانیا دوست و  شیوه بریتانیایی روایت کم نیست، ولی متدوال

ندارد علی   ،متحد  نور  و  )مجیدی  دارد  منافع  به    ،لذا   .( 76ص:  1393،  دونصرفاً  انگلیس 

ز باالترین هرم برتر در روابط  را در بخشی ا   خود  دلیل گرایش زیاد به واشنگتن جایگاه

اروپای و  ،  دانسته  ها یکاییرالملل و در کنار آمبین خود دچار    یبارها در تعامل با شرکای 

شده مشکالت  مشکل  این  اروپایی  و  استگاه  کشیده  چالش  به  نیز  را  در    ،ها  بسا  چه 

بروز برخی اختالف هنگام  به  یا جهانی و  دوجانبه و  میان    نظرهابرخی رویدادهای مهم 

انگلیس آمریکا،  آمریکاییاروپا و  از  جانبداری  در  ندادهها  راه  به خود  تردیدی  به    ها  و 

 (. 5ص : 1392)میناوند و کاویانی،   اندعنوان عضوی ناسازگار شناخته شده

 اروپا  اتحادیه در انگلیس جایگاه و نقش. 2-2

افزایش سپهر نفوذ، اثبات استق  الشت بازیگر متنفذ و  بهاروپا و تبدیل آن    الل برای  مثابه 

بریتانیا کنشگر سومی است که    .شودگذار، به عنوان هدف اصلی بریتانیا تلقی می سیاست

کنند و به عنوان واسطه قدرت بین  و فرانسه تعیین می اروپا را به همراه آلمان   ءخط مشی 

  د شواین دو کشور محسوب و با بسط قاره اروپا موجب تحکیم روابط بین دو کشور می

گذشته(171ص:  1395،ذوالفقاری) در  اروپا    .  امور  در  بریتانیا  دخالت  و  نقش  معموالً 

امر   این  برقرار و قدرت به قدری پراکنده شود که    بودبرای اطمینان از  که توازن قدرت 

انگلیس نقش موازنه قدرتی را ایفا می باشد.  کند که اتحادیه  برای بریتانیا خطری نداشته 

آلمان برای بهبود تجارت    و  گرایانه فرانسهتمایالت حمایت  مقابل  در  .استبر آن استوار  

به حمایت بریتانیا وابسته است. فرانسه نیز بریتانیا را به عنوان شریک دفاعی اصلی    ،آزاد

می قلمداد  آلمان  نفوذ  برابر  در  بالقوه  متقابل  وزنه  شیرازی،    کندو  :  1396)ابوالحسن 

تا    .( 175ص شده  باعث  موضوع  بین این  روابط  در  اتحادیه  سایر  این  با  خود  الملل 
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گذار  المللی تاثیرکشورها از اقتدار برخوردار بوده و همچنین در حفظ صلح و امنیت بین

اروپا    بوده اتحادیه  امنیتی  بر سیاست خارجی و  نوعی  به  گرچه عضویت    .باشدموثر  و 

  ، ها و مشکالت را برای بریتانیا ایجاد کرده است انگلیس در اتحادیه اروپا برخی از چالش

دیگر طرف  از  کشور  اما  و می  این  نفوذ  برای  اروپا  اتحادیه  با  قوی  ائتالف  یک    تواند 

پیدا کند  گسترش خود در مسائل بین  Bakhtiari & Hossein Nia  2013,  172,)المللی 

Salimi,.) 

تاثیرگذاری انگلیس در چارچوب  دهد که  در این راستا، تجربه سه دهه گذشته نشان می

و همچنین در نوع کنش این اتحادیه و آمریکا با جمهوری اسالمی ایران به    اروپا  اتحادیه

 سه شکل و الگوی متفاوت بوده است: 

اروپا:.  1 اتحادیه  در  انگلیس  محوریت  و  رهبری  رهبری    نقش  انگلیس  مقاطعی  در 

در   و  گرفته  دست  در  را  اروپا  اتحادیه  سلمان رشدی  موامجموعه  ردی همچون مسئله 

نیز مواردی  در  مقابل،  در  و  کرده  بسیج  ایران  علیه  را  ادینبورگ   همچون  اتحادیه    بیانیه 

 ( پیش قراول همکاری و تعامل با ایران بوده است.  1992)دسامبر  

عضویت در    های مشترک اتحادیه اروپا:نقش انگلیس به عنوان تابع و پیرو سیاست.  2

اقتصادی سبب شد این کشور در مواردی همچون سیاستاتحادیه اروپا     ، های تجاری و 

زمینه در  یا  و  بشر  هسته  یهای حقوق  بحران  خط  ای، همچون  مشترک  مشی  پیرو  های 

های  سیاستنیز  در مواردی    ن حرکت نماید.آاتحادیه اروپا بوده و در چارچوب قواعد  

با خط را مطابق  ننموده و  مشیخود  اتخاذ  اتحادیه  از روند سیاس های  گذاری  تهمواره 

 . ( 24ص:  1398وند، بتاً مستقلی برخوردار بوده است )نور علینس

  -نقش انگلیس به عنوان واسط یا پل ارتباطی روابط آمریکا و اروپا و یا حامی.  3

متحده و تاثیر آن بر روابط اروپا    خصوص متغیر ایاالت: در  های آمریکاپیرو سیاست

نیز انگلیس دسآمریکا و همچنین روا   و اروپا با ایران  الگوی    تبط اتحادیه  کم در دو 

حامی و  واسط  یا  است.  -میانجی  کرده  بازی  نقش  متحده  ایاالت  پل    بریتانیا  پیرو 

آتالنتیک سیاست  است.  آمریکا  و  اروپا  انگلیس سیاسی  مصممانه   ،گرایی  پذیرش 

منطق دو  میان  منافع  اشتراک  پایه  بر  آمریکا،  به  اروپا  و  وابستگی  آتالنتیک،  دوسوی  ه 

آمریکا  رهبری  قبول  به معنای  اروپا و  بر  آمریکا  مناسبات  . ستا   برتری  این  پرتو    ، در 
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بهره   اروپایی،  معادالت  در  لندن  موقعیت  از  اتکا  . بردمیآمریکا  با  نیز  بر    ء انگلیس 

گسترده مانور  حوزه  از  آمریکا،  اروپایی  حمایت  اهداف  و  منافع  به  دستیابی  برای  ای 

در واقع اتحاد آتالنتیک برای بریتانیا   . (212ص: 1382)زنگنه، است  شده رخوردار  خود ب

داشت دوگانه  تسهیل    ،عملکردی  را  اروپایی  همکارهای  در  کشور  این  عضویت  هم 

هرمی در  بریتانیا  عضویت  زمینۀ  در  هم  و  این  کرد  هویت  که  اروپایی  سازمان  گونه 

می سلب  آن  از  را  داکشور  بازدارنده  نقش  باقری،  شت  کرد،  و  :  1396)صباغیان 

داشته است  نیز  در مقاطعی (.  956ص تسرّ  ، نقش واسطه  عدم  داماتو( مانند  )قانون    ی 

ای به  المللی هستههای بینون اعمال تحریمچدر مواردی هم.  1998علیه ایران در سال  

تحریم هماهنگی  بویژه  ایفا کرده است.  منفی  نقشی  ایران،  علیه  آمریکا  با  اروپا  ه  های 

از   کشور  این  پیروی  نقش  باید  آتالنتیک،  سوی  دو  میان  انگلیس  ارتباطی  پل  نقش 

پیامدسیاست خود  که  افزود  نیز  را  متحده  ایاالت  این  های  روابط  در  مختلفی  های 

است   داشته  ایران  با  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه  .  (24-23ص:  1398، وند)نورعلیکشور، 

بر مناسبات ایران و اتحادیه اروپا، متاثر از روابط بین  روابط بریتانیا با ایران و تاثیر آن  

به تحلیل نقش آمریکا    پژوهش حاضرالجرم در  بریتانیا و ایاالت متحدۀ آمریکا است.  

 . پردازیم و تاثیرگذاری آن در سیاست خارجی انگلیس و اتحادیه اروپا می

 رابطه انگلیس و آمریکا . 3

بیسب  بازیگر  و  آمریکایی  برا    ،ال فیلسوف معروف  در  یوگی  هنگامی که  بود  گفته  زمانی 

دوراهی می به یک  عمومی  جاده  عقیده  این  بریتانیا  در مورد  دهید.  ادامه  را  رسید، مسیر 

در   را  خود  کشور  این  که  دارد  جنبهپیوجود  با  ایاالت  وند  با  ویژه  روابط  دفاعی  های 

»روابط ویژه« میان آمریکا  ابداع اصطالح .بیند  متحده از زمان جنگ جهانی دوم به بعد می 

ویژگی از  بریتانیا  به  یی هاو  آن  از  بتوان  شاید  و  برخوردار است که  »پارادایم«  مثابه یک 

»الگوی« خاص در روابط خارجی کشورها یاد نمود. اتحاد به عنوان واکنشی به تهدید در  

موجود شکل می وضع  یا حفظ  قوا  توازن  براساس   . گیردقبال  واحدهای سیاسی    عمده 

ائتالف و  اتحاد  تشکیل  به  دست  تهدید  یا  می منافع  نظامی  و  سیاسی  اتحاد    ،زنندهای 

نیست  –انگلو مستثنی  قاعده  این  از  نیز  قدرت،    .آمریکایی  سیاست  معمول  قاعده  این 

هم  منافع  وجود  سر  بر  است همکاری  کشور  چند  یا  دو  میان  خارجی  .  سو  سیاست 
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اتحاد   به  دوم،  از جنگ جهانی  بعد  در  انگلیس  به ویژه  دو جنگ جهانی،  آمریکا طی  با 

دفاعی و مشارکت اطالعاتی  های هستهحوزه و  هاربر ای  پرل  واقعه  -بازمیتاکنون،    از 

اپرلین جیمز  ب گردد.  استدالل میگ  از همکاری،  سطح  این  ساختن  نشان  که  ا خاطر  کند 

هت رسیدن به  تبع آن دسترسی جهانی جبریتانیا با از دست دادن وضعیت امپراطوری و به

مزیت از  استفاده  همچنین  و  جهان  در  متعارف  است نقش  شده  طراحی  آن    های 

به حفظ نظم جهانی و مسئولیت در    (، 65ص:  1384)فالحی، و دارای نوعی حس الزام 

منافع ملی  ی  ای در همسازبریتانیا و آمریکا تا اندازه  میانهمکاری سیاسی    .قبال آن است 

دو کشور از همکاری شخصی استثنایی    میانص، پیوند خاوه الشود. به عها سنجیده میآن

دو کشور بر    میانای بر همکاری سیاسی  تأثیر فزاینده  که  آید می  بین رهبران دو کشور بر

می شناسهجای  از  یکی  اصلی  گذارد.  خاص»های  لندن   میان  «پیوند  م  عدم    ،واشنگتن 

پایۀ کسری توانمندی اقتصادی و نظامی  تقارن قدرت است. چنین روابطی بر  های مالی، 

استراتژی دیپلماتیک لندن  باشدمیبریتانیا در آغاز قرن بیستم   . چنین روابطی برآیندی از 

انطباق با قدرت آمریکا است. براساس نظر دیوید رینولدز،  های سه گانه  پارادایم  جهت 

می  آمریکا  م  بریتانیا  روابط  تکوین  به  پارادایممنجر  چنین  گشود.  سه  شامل  انههای  ای 

گانه ضمن   پارادایم سه  این  است.  فرهنگی  و روابط  اتحادی  امپریالیستی، روابط  روابط 

  1384فالحی  )ند.کمی کمک  همبستگی متقابل، به فهم پیچیدگی محور آمریکا م انگلیس  

 (. 177ص 

هایی در خصوص میزان اهمیت  آمریکا و انگلیس باعث شده پرسش  میان  مناسبات ویژه

هر ا  نقش  بینیک  در صحنه  دو کشور  بحرانز  منافع    اصلیهای  المللی و  نیز  و  جهانی 

یک    آنها از این موضوع مطرح گردد. اینکه کدام کشور رهبر و کدام رهرو است و کدام

منتفع می  موضوعی است که بیش از هر    ،شودبیشتر از این مناسبات و اتحاد استراتژیک 

  . کشور بستگی داشته و دارد نافع حیاتی دو ها و مچیز به نوع و ماهیت موضوعات بحران

گاه این آمریکا بوده    ،المللیدر جریان مسائل مهم بین  که   باید اذعان داشت  زمینه   در این 

  نیز بر عکس آن اتفاق افتاده است. های بریتانیا روی آورده و گاه  که به پیروی از سیاست

برنامه با  برخورد  خصوص  در  مثال،  هستهبرای  ایراهای  سال  ای  از    2006تا    2003ن، 

نقش اصلی را در مذاکرات با ایران    ( 74ص1384فالحی  ) استراو    ا به رهبری جکیبریتان
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ایاالت متحده با در پیش    2006نمود و آمریکا نیز سکوت اختیار کرد. اما از سال  ایفا می

امنیت، نقش مهم  ءمشیگرفتن خط به شورای  بر  ه  تری در این پروندانتقال پرونده ایران 

اوباما  داشت  عهده دوره  به  نهایت  در  جمهور    که  هرحال،  مریکا  آ رئیس  به  شد.  منتقل 

های بزرگ جهان باعث شد  افزاری بریتانیا و دوران حاکمیت این کشور بر قارهقدرت نرم

متغیر    ، ها نفوذ خود را در مناطق حساس و استراتژیک جهان حفظ نمایدبریتانیا تا مدت

عمده به شمار می  کهای  بسیار  آمریکا  بر سیاست خارجی  تاثیرگذاری  سوی  در  از  رود. 

افزاری آمریکا در کنار هژمونی فزاینده این کشور پس از جنگ سرد،  دیگر، قدرت سخت

بیشتری را برای مقامات آن در حلقه   10های درونی ساختمان شماره  امکان تاثیرگذاری 

از نوعی »سواری مجانی« در  وزیری( انگلیس فراهم ساخته است و ب)مقر نخست ریتانیا 

می بهره  آمریکا  با  هزینهمناسبات خود  با  ایاالت  گیرد و  اقتصادی  و  نظامی  سنگین  های 

می خود  جهانی  نفوذ  به  مشروعیت  افزاید.متحده  کارکرد  میان  این  با  در  اتحاد  بخش 

-مک میهای جهانی آمریکا و پیشبرد استیالی جهانی آن کانگلیس که به توجیه سیاست

های یکدیگر به جامعه  رود که هر دو کشور از روابط و پشتیبانیتا آن حد پیش می  ،کند

سیاستبین و  تعبیر  بینالمللی  جامعه  نام  با  را  خود  میهای  توجیه  -المللی 

 (. 76-74ص :1396)میرحسینی و عسگری،نمایند

اخیر میالدی    در دهۀگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران  نقش انگلیس در سیاست .  4

 تاکنون(  -2003)

سپتامبر، سه مولفه اصلی تهدید تروریسم،    11در نگرش امنیتی کالن غرب متاثر از وقایع 

دولتسالح و  جمعی  کشتار  موجودهای  وضع  با  ناسازگار  رسمی  ،های  و  شکل  تر 

اولویت  هپیدا کرد  ی ترامنیتی به  را  دادو جای خود  امنیتی  )خالوزاده، های سیاسی و    ند 

نوواقع  . (167ص:  1390 استدالل  هسته   ،گرایانطبق  قدرت  به  سوی  دستیابی  از  ای 

است  قدیمی های بلکه خطر اصلی از ناحیۀ قدرت  ،کشورهای کوچک خطر آفرین نیست

تاکید کشورهای غربی بر    کشند.الملل را به چالش مینظام بین  ،که با تغییر وضع موجود

فعالیتانگیزه در  ایران  امنیتی  هستههای  حمایت  های  بر  مبنی  غرب  ادعاهای  خود،  ای 

هسته منفی  پیامدهای  تروریسم،  از  کسب  ایران  و  اسرائیل  موقعیت  بر  ایران  شدن  ای 

گرایی دارد، که ایران را  ای، ریشه در مفروضات نوواقعی هستههاجایگاه برتر در فعالیت
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آن توصیف کرده و    دعضوی از محور شرارت و مانن  ،به عناوینی سرکش از نظم موجود

ای  دهند و ایران را از دستیابی به فناوری هستههمچنان به این برداشت از ایران ادامه می

آمریکا دارند.  بازمی با  خاص«  »روابط  در  ایران  بریتانیا  مقابل  ایاالت    در  با  قدم  به  قدم 

ا قادر  زیرا دیگر به تنهایی خود ر  ،کند متحدۀ آمریکا و در پشت سر آن کشور حرکت می

ورود  نمی  به   به  ایران  به  بازار  رسیدن  آمریکا،  با  خاص  روابط  سیاست  تحت  و  بیند 

آمریکا در چارچوب  این همگامی با    .کندتر ارزیابی میمنافعش در ایران را امیدوارکننده

با آمریکا از یک ایران  مناسبات کشورمان با  سیاست خارجی و دفاعی، بر روابط  سو، و 

از اروپا  )موسوی   اتحادیه  است  گذاشته  تاثیر  دیگر  بریتانیا    (.255ص :  1390زاده،  سوی 

گذاری بر اتحادیه اروپا و  اهرم نفوذ واشنگتن در اتحادیه اروپا بوده و همواره برای تاثیر

آنهاشکنندگی یکپار آنها را موافق با سیاست  برده  بهره  از انگلیس  ،چگی  -و سعی کرده 

کند  خود  باعث    .های  امر  خطق  شدههمین  بر  آمریکا  تاثیرگذاری  اتحادیه    ءمشی درت 

تی و راهبردی  آمریکا از همان ابتدا به واسطه ارتباط سنّ  ).  در قبال ایران افزایش یابداروپا 

اتحادیه گفتگوهای  در جریان  بریتانیا  بود  اروپا   با  ایران  باعث شد مذاکرات    .با  امر  این 

با طرف ایرانی تعبیر    اروپا و آمریکا  مانتروئیکای اروپایی با تهران عمالً به مذکرات همز

زمینه هرگاه  می شود، و  فراهم  توافق  برای  را  ای  رابط  نقش  انگلیس که معموالً   شد و 

به دلیل  خواست یا نمیداشت، نمی را به وجود آورد،  توانست با آمریکا هماهنگی الزم 

 (.  205ص: 1391انجامید )خالوزاده، مخالفت آمریکا مذکرات به شکست می

روابط   ادامه  در  برای  انگلیس  خود  نقش  از  آینده  و  گذشته  در  که  داشته  بیان  خاص 

بیشتر سیاست ل سیاست  های اتحادیه اروپا و آمریکا در قباهمکاری در زمینه همگرایی 

کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا در    چنین شد که ی این امر  جه نتی  است.   ایران تاکید داشته 

  با   صدور قطعنامه بر علیه ایران در ارتباطدر  المللی انرژی اتمی  شورای حکام آژانس بین

ایران در  بشر  اقداماتشان    ،وضعیت حقوق  که  هر زمان  اروپا  اتحادیه  دوم  براساس رکن 

طریقه   )حضوریداننموده مام کشورهای اروپایی از آن پیروی ت  ،منجر به نتیجه شده است 

انگلیس کماکان  در توضیح این سیاس(.  366ص:  1390و توحیدفام، ت واحد باید افزود، 

شیکاگو دکترین  مبنای  ادامه  بر  را  و سیاست خارجی  امنیتی  استراتژی  در    داده و،  سعی 
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امنیتی مج  بر سیاست خارجی و  موعه کشورهای اتحادیه اروپا دارد که به آن  تحمیل آن 

 خواهیم پرداخت. 

 

   انگیس هماهنگی سیاست خارجی فرانسه و آلمان با سیاست خارجی. 4-1

دکترین شیکاگو، اعضای اصلی   مبنای  بر  انگلیس  توسط  به مکانیسم اجرا شده  توجه  با 

انگلیس سیاست  از  پیروی  به  اروپا  یکسان  ، اتحادیه  چارچوب  در    یاز سیاست خارجی 

فرانسه از   یی پیرویچرادر مورد  . نددات با ایران ترغیب و ملزم شمراوداتحادیه اروپا در 

منافع ملی    ،های غربیدکترین شیکاگو با تقویت ارزشمطابق با  که  گفت توانانگلیس می

  شده و شود، زمینه برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک بین کشورها فراهم رنگ میکم

ارزش پیشگسترش  غربی  تهای  خواهدأزمینه  اروپا  قاره  برای  امنیت  تاثیر    بود  مین  و 

و    راوپا  مشترک در درون اتحادیه  ها در سیاست خارجیبسزایی در غالب شدن انگلیس

به  234ص :  1394کل کشورهای غربی خواهد داشت )کریمی،   با توجه  (. در این رابطه 

فرانسه،نظامی    گستردههای  همکاری و  انگلیس  و   میان  وتو  حق  بودن  دارا  به  توجه    با 

شد    باعث ، ستا  هابمب اتم، که بیانگر درهم تنیدگی سیاست خارجی و امنیتی آن داشتن 

ژوئن به طور همزمان، طی نشستی در لوکزامبورک موضوع تحریم ایران    14در تاریخ  تا  

ن ملل علیه  های سازمافراتر از تحریم  یهایرا مورد بررسی قرار داده و در نهایت تحریم

 (. 21ص: 1392)میناوند و کاویانی،  کنند ایران را پیشنهاد

از آلمان خواسته شده  و بدین منظور    آلمان نقش تکمیلی در کنار انگلیس و فرانسه دارد

سیاست راستای  آنگلوساکسدر  امنیتی  و  خارجی  درهم    نوهای  ایجاد  با  و  شود  فعال 

تنیدگی دو کشور انگلیس و آلمان، انگلیس سعی دارد سیاست خارجی و امنیتی آلمان را  

)کریمی،   دهد  شکل  دلخواه  نحو  در  مانند    (.234ص :  1394به  شد  موفق  که  زمانی 

پایبندی به تعهدات بینجانبه علیه ایران  های شدید و یکافزایش تحریمتای  راس  -برای 

 (.Wellman, 2009 12. :) ا خود نمایدبرا همسو آلمان   2009در سال   ،المللی

راستادر   پیروزیپس    ، این  انتخابات  نژاداحمدی  از  و  و    در  ساختارشکن  اتخاذ مواضع 

استکباری برنامه هستاز سر  ،ضد  به  ه گیری  مطرح شدن  سیاست خارجی خود و  در  ای 

سویی  ، و هماعتمادی غرب به ایران باعث بی  ،در برابر غربای  عنوان یک قدرت منطقه
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با شدت  گردید که بخش اصلی آن مطرح شدن مسئله هسته   آمریکا با  انگلیس  بیشتر   ای 

تمامچهر بریتا  (.Borszik ,4. :2014)  تر بوده  جانب  از  تندی  مقابل  چنین موضع  در  نیا 

و   آمریکا  به موضع  آید و  بیرون  رایزنی  از موضع  هم  اروپا  اتحادیه  که  شد  باعث  ایران 

به صراحت هرگونه امضای    ،2003ژوئن    در   از سوی دیگر انگلیس  . بریتانیا نزدیک شود

اروپا با نامهموافقت اتحادیه  به    های تجاری  ایران و ادامه گفتگوهای ساختاری را موکول 

پر الحاقی کردامضای  بحرانی    .وتکل  وارد  را  اروپا  اتحادیه  ایران و  روابط  وضعیت  این 

 (. 16ص : 1395  همکاران،)امیدی و دار نمود دامنه

دوگانه   آمریکا  انگلیس اتحاد  سوخت هسته   با  ضدیتدر    با  سال  ،  ایتولید  به    2003از 

بین  محافل  در  برانگیز  بحث  مسئله  شد،یک  تبدیل    به   ندبتوا  انگلیس   تا   المللی 

علیه  آمریکا،    با مشارکت   خود  هایخواسته اروپا  اتحادیه  سایر اعضای  همراه کردن  در 

در راستای افزایش   1+5المللی از جمله شورای امنیت و ایران، اعمال فشار در مجامع بین

کشورمان،  هزینه برای  اقتصادی  و  سیاسی    کند   اقدام   جهانی،  نظم   دهیشکل  در های 

(2008  , Eurooean Union Center of North Carolina.)    برنامه لغو  برای  انگلیس 

این  هسته در  و  است  داده  انجام  فرانسه  و  آلمان  مشارکت  با  اقدمات متعددی  ایران  ای 

سال   در  بازرسیأ ر  2005زمینه  بر  مبنی  را  خود  بینی  آژانس  اتمی  های  انرژی  المللی 

برای   اقدصادر کرد و  ایران  علیه  امنیتی  تدابیر  اتخاذ  تصویب  را  از    نمود.اماتی  انگلیس 

ای خود را لغو کند تا جامعه جهانی و ایران بتوانند در این  ایران خواست تا برنامه هسته

این زمینه   مناقشات به توافق برسند اگر ایران با آژانس همکاری  و در  اصرار داشتند که 

علیه  هااز تحریم  استفاده های شدیدتری مواجه خواهد شد.  با تحریم  ،کامل نداشته باشد 

سال   از  سیاست  2007ایران  عنوان  به  به  تاکنون،  نسبت  اجباری  براساس  ایران  های 

دو سیاست  میانجانبه    همکاری  با  آمریکا  اروپاانگلیس و  اتحادیه  تحریم  نمونه   های  از 

 (. ,Bakhtiari & Hossein Salimi 170:2013. )این موارد است.

ماه ژانویه سال   ناامیدی از همکاری ایران،   ، کشورهای اروپایی با 2010در اواسط    اعالم 

هسته برنامه  مورد  در  را  ایران  اقدام  هرگونه  توانست  پیشنهاد  انگلیس  و  محکوم  ای 

،  به توافق  2010روسیه، در ماه مه    و   های مالی بیشتر علیه تهران با همراهی چینتحریم

یا دست  همچنینبندجدید  بن  انگلیس   .  با  مواجهه  هسته در  مذاکرات  بست  در  ای 
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  ذ اتخا  برای امضای پروتکل الحاقیمواضعی بسیار سرسختانه    ، با ایران  اروپایی   اییکیترو

خواستار امضای بدون قید و شرط شد و در این رابطه یک بند از بیانیه مذکور که    رد وک

آمیز بود، با فشار انگلیس از  حای برای مصرف صلحق دسترسی ایران به تکنولوژی هسته

اروپا فشار می اتحادیه  بیانیه حذف شد. لندن همچنین به    2آورد که یک اولتیماتوم  متن 

هسته برنامه  کردن  متوقف  برای  را  غرب  تقاضاهای  تا  بدهند  ایران  به  به  ماهه  خود  ای 

 (.  77ص ؛ 1394بردبار و سروی,) اجرا درآورد 

قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس به عنوان آخرین   و  انبه دنبال تحریم بانک مرکزی ایر

به موضعتنش اروپا گردید ها در دولت نهم منجر  کشورهای عضو  و    گیری تند اتحادیه 

انگلیس و اعمال فشار بیشتر بر  اتحادیه اروپا در راستای حمایت از سیاست های دولت 

برنامه هسته  ایران، از  نظر  صرف  اعمال  ابه  با  بانک  ریم  تحی خود،  و  نفت  بر  تدریجی 

طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، هرگونه قرارداد جدید از    .موافقت کردندایران  مرکزی  

شد ایران ممنوع  نفتی  با بخش  اتحادیه  (. Wellman,2009,35 :)  سوی کشورهای عضو 

این موضوع،   ایرامور  ویلیام هیگ وزیر  در ارتباط با  ان  خارجه انگلستان اعالم کرد اگر 

گیری جنگ سرد با  به عنوان مسئول مستقیم شکل  ، درصدد کسب تسلیحات اتمی باشد

 . (61ص : 1394،  همکارانپور و پیامدهای جدی مواجه خواهد شد )نجات

نقش   با  رابطه  در سیاستدر  ایران  گذانگلیس  قبال  در  اروپا  اتحادیه  که  اری  همان طور 

گیری در  تصمیم  و  ی حلقه اول قرار داردگردید، اتحادیه اروپا در انحصار کشورهااشاره  

گروه   به  ایران  با  است   E3روابط  شده  همکاری    .سپرده  ناکارآمدی  علت  میان  این  در 

با   اتحادیه  روابط  بسط  به  انگلیس  دولت  عالقه  عدم  ایران،  با  اروپا  اتحادیه  متقابل 

خارجی   سیاست  کمیسیون  اعضای  از  زمینه  این  در  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 

از ویلیام هیگا ، وزیر سابق انگلیس سوال شد چرا انگلیس در تنظیم روابط با  نگلیس، 

عقب ایران همواره  پاسخ  دولت جدید  در  ویلیام هیگ  دارد؟  قرار  آلمان  فرانسه و  از  تر 

انگلیس    وی هیچ قراردادی بدون انگلیس عملیاتی نخواهد شد.  :  گفت در ادامه به نقش 

بریتانیا تشویق کنندۀ تحریم علیه ایران    : ان اشاره کرد و گفتها علیه ایردر تحمیل تحریم

:  1394)کریمی،   های فرانسه و آمریکا هستندست که متفاوت از تحریما   در اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا تدابیری اتخاذ کردیم که ایران  دارد که  همچنین وی اظهار می  (.251ص
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شدیدترین    ،2013-2006از سال  ن، اتحادیه اروپا  در مورد ایرابیاوریم.  را به میز مذاکره  

تحمیل کرده  نیز    بر ایران    نموده،ها را که تاکنون علیه کشوری اعمال  و موثرترین تحریم

  ها ات هیدروکربنهای اتحادیه اروپا بر ایران اساسی و در زمینه فروش مشتقّاست. تحریم

انگلستان تحریم  .(,Fiedler  23. :2013) و خدمات بانکی و مالی بوده است  ها  در واقع، 

عنوان   به  منافع  را  در جهت  توازن قدرت  تنظیم  برای  در چارچوب  خود  سازوکاری  و 

واقع مبناینظریه  تقلیلمادی  یگرایانه،  و  مکانیکی  توازنباور،  معنای  به  با  گرا  جویی 

شورهای ناراضی  المللی در مقابله با کایجاد اجماع بین و  برای تغییر رفتار ، ابزارهای مادی

 . در پیش گرفت ، یا ایران اتمی که قابلیت هدایت داشت ،از وضع موجود

به   توجه  ساختار قدرتدر    انگلستانقدرت  با  بین  تغییر  نظام  در  سیاسی  رویه    الملل، و 

چه    سناریوی خروج از اتحادیه اروپا یا خروج از منطقه یورو   این سوال مطرح است که 

سیاستتواند  میتاثیری   قبالدر  در  اروپا  اتحادیه  وضعیت    گذاری  به  توجه  با  ایران 

های  آیا تاثیری بر رفع تحریم  ؟ داشته باشد   ، دارددر ساختاری آنارشیک قرار  که  ای  منطقه

دولتبین و  اروپا  اتحادیه  به  المللی  بازگشت  برای  ایران  راهبرد  مرکز  در  آن  های عضو 

به این سوال میپ  در  نظام جهانی یا حفظ وضع موجود خواهد داشت؟    توان گفت، اسخ 

ایران ب   :این مسئله به دو متغیر وابسته است   کدام از این دو واحد سیاسی و   ا هرروابط 

یکدیگر با  سیاسی  واحد  دو  این  برگزیت.  روابط  از  وجود احتمالی    ییک سناریو  ،بعد 

از  و    در قبال ایران ضعیف شوداروپا  گذاری اتحادیه  که موضع انگلیس در سیاست  دارد

این امر به صورت  اتحادیه اروپا بکاهد  چارچوب  میزان اقدامات ضد ایرانی در ، هرچند 

نمی  نظر می  ،شودکامل برطرف  به  در صورتاما  اقتصادی رسد  بتواند مسائل  ایران  که    ی 

تقدم  الشعاع مسائل سیاسی و امنیتی قرار داده و این اولویت و  الملل را تحتسیاست بین 

اروپا  اتحادیه  آینده خود با انگلستان و  ای  هستهمتفاوت  راهبرد  با توجه به    را در روابط 

بر  روحانی  دولت   محدودمبنی  هسته حفظ  فعالیتایسازی سوخت  برخی  تعلیق  های  ، 

بین  مذاکرهدیپلماسی  ای و  هسته سیستم  با  سازگاری  در  کند  المللیو تالش  با    ،تعریف 

سیاست مناس اتخاذ  امنیت    تواندمی  بهای  افزایش  طریق  از  را  سیاسی  امنیت  افزایش 

 .  نماید  حاصل اقتصادی 
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 گیرینتیجه 

بین از رابطه ایران با نظام بین ثر  أ متاروپا    با انگلیس و  رابطه ایران الملل  الملل است. نظام 

همان طور که در   سال گذشته به سمت درهم آمیختگی بیشتر حرکت کرده است.  چند در

منافع ملی و ساختار نظام بینه واقعنظری الملل اهمیت بسیار  گرایی ساختاری عنوان شد 

بین کشورها دارد منافع،  اساس شاهد آن هستیم که    ن بر همی  ،زیادی در روابط  در واقع 

داری  های اروپا، آمریکا و بخش مهمی از جهان سرمایهها، تصمیمات و استراتژیسرمایه

در   نوعی  به  و  تنیده  بیندرهم  است سیستم  شده  حاکم  کشور  .  الملل  عنوان  به  ایران 

کهمنتقد است  ی  سیستم  این  بر  حاکم  قواعد  دگرگونی  فعالیت  ، خواهان  های  توسعه 

تری  های بزرگطبیعتاً با چالشو    دیده  با حساسیت جهان غرب مواجه  خود را  یاهسته

راستا    .شودمواجه می  این  در راستادر  وضع موجود  برای حفظ  منافع خویش،  غرب  ی 

و سعی دارد با    شتهو مهار یک کشور انقالبی دا  انه از قدرت کنشگریباورتعریفی مادی

بین نظام  در  موجود  وضع  حفظ  مهم    ،المللشرایط  موضوعات  از  را  منفعت  بیشترین 

کند.  کسب  خود  برای  چالش  جهانی  این  از  نمادی  نیز  گذشته  فشارهای  با  ها  افزایش 

ایراهدف   رفتار  بینتغییر  سیستم  در  به  باشد.  می   المللین  توجه  با  غرب  و  انگلیس 

امنیتیسیاست کلی منطقه  اولویتشان آن است که    ، ای که دارندمنطقه  -ای و یک دیدگاه 

در    سیاست خارجی انگلستانای رفتار کند.  منطقه  –خواهند ایران در چارچوب امنیتیمی

معموالً به  در چارچوب روابط خاص ها یکی دو قرن گذشته نشان داده است که انگلیسی

ای زیرین کار  ه بلکه آرام آرام و در الیه  ،دنبال رفتارهای سریع، ناگهانی و اساسی نیستند 

نقشی جدی در تند شدن موضع اتحادیه اروپا علیه ایران    و همواره  برندخود را پیش می

از عدم دخالت و عدم    های نفوذی آنها نوعیخواهند ایران در حوزهمی  آنها .اندهایفا کرد

المللی و  ثر از مالحظات بینأدر نتیجه اتحادیه اروپا نیز مت  نظارت سیاسی در پیش گیرد.  

انگلیسمنطقه با فشارهای آمریکا و متحدش    ناگزیر شده تا   ،ای در روابط خود با ایران، 

ایران باید   بازبینی کند. در این زمینه  اعتمادساز در روابط خود با ایران  به  برای  ی نسبت 
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مالحظات    ،المللیبا سیستم بینخود  به عنوان نماد سازگاری    خود  ایهای هستهفعالیت

و با بهبود مناسبات اقتصادی خود با    اع مالحظات اقتصادی قرار دادهعالشامنیتی را تحت 

کشورهای اروپایی به عنوان  و از   ،بر روی روابط خود با اتحادیه اروپا اثر گذاردانگلیس،  

موازنمهره توسعهههای  برابر  در  بین گر  معادالت  در  متحده،  ایاالت  کسب  طلبی  المللی 

ایران دقیقاًموقعیت نماید.   های  گرایی و مولفهمطابق با نظریه نوواقع  این اقدامات دولت 

بررسی می تحلیل و  قابل  آن  بر  شناخت  مبتنی  براساس  منافع ملی  به  توجه  یعنی  باشد، 

 . الملل و بازیگران اصلی آنصحیح ساختار نظام بین

 
 منابع

حبیب  شیرازی،  )ابوالحسن  سیاسی  1396اله  و  ژئوپلیتیکی  حقوقی،  پیامدهای  و  برگزیت  آن.   –(.  امنیتی 

 . 4، شماره سیاست جهانی

بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی در آینده روابط خارجی (.  1395و همکاران )علی  امیدی، 

اس اروپا)  ایران  المیجمهوری  اتحادیه  و  یازدهم  دولت  موردی  راهبردی  (.  مطالعه  مطالعات 
 . 20شماره عمومی، گذاریسیاست

تأثیر گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبری؛ بازنممایی  (.  1396بخشنده، احسان؛ فرقانی، محمدمهدی )

اصمول دوره  دو  در  ایمران  شماخص  مطبوعمات  در  انگلمیس  و  و اصالح آمریکما    . طلبیگرایمی 

 .  22شماره ،  راهبرد اجتماعی فرهنگی

(روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی؛تهران؛ انتشارات  1395سیمبر؛رضا و همکاران,)

 سمت

بازیگران   تا  شانه  به  شانه  اتحاد  از  برتانیا،  و  آمریکا  ویژه  روابط  انداز  متین؛سیدمهدی؛چشم  حسینی 

 ماره بهار(فصلنامه ساست خارجی ش1389مستقل)

 روابط بر  اروپا اتحادیه خارجی سیاست ساختار تأثیر  (.1390حضوری طریقه، انوشه؛ توحیدفام، محمد )

 .5شماره، سیاست خارجیعضو.  کشورهای با ایران خارجی

ایرانآفرینی اتحادیه اروپا در پروندۀ هستهنقش(.  1390خالوزاده، سعید ) انتشارات  ای  موسسه  . تهران: 

 المللی ابرار معاصر. عات و تحقیقات بینفرهنگی مطال

( سعید  چالش1391خالوزاده،  و  موانع  اروپایی.  (.  اتحادیه  و  ایران  اسالمی  روابط جمهوری  های فراروی 

 .  1، شمارهسیاست خارجی

جالل؛) آبادی؛سید  فیروز  اسالمی  1395دهقانی  حمهوری  خارجی  سیاست  در  ای  هسته  های  (گفتمان 

 طالعات راهبردی ایران؛تهران؛پژوهشکده م
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 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

بینالگوی رفتاری قدرت (.  1391، مسلم )گلستان  ؛، محمدرضادهشیری بحران  بزرگ در مدیریت  -های 

 . 28شماره ، المللیتحقیقات سیاسی بین  .چندقطبی -المللی سوریه در نظام تک

رأی(.  1395)  وحید،  ذوالفقاری متحدرفتارشناسی  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  بریتانیا    العات مط  .دهی 

  .21شماره ،عمومی  گذاریراهبردی سیاست 

  11کاری آمریکایی و پدیداری آنها پس از  پیدایش گلیسم فرانسوی و محافظه(.  1383رنجبر، جواد )

اروپا  سپتامبر.   کتاب  فرهنگی    4در:  موسسه  انتشارات  تهران:  اروپا(.  و  آمریکا  روابط  )ویژه 

  المللی ابرار معاصر.مطالعات و تحقیقات بین 

بریتانیا در اروپای معاصر.چشم(.  1382زنگنه، حمید ) اتحادیه    انداری به جایگاه  اروپا، ویژه  در: کتاب 

 المللی ابرار معاصر.  انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین اروپا. تهران: 

تحادیه اروپا از (. بررسی و تحلیل ساختارمند روابط بریتانیا و ا1396صباغیان، علی؛ باقری، ابراهیم )

، شمارۀ  سیاست گرایی(.گرایی و فراملیعضویت تا برگزیت )براساس رویکردهای بین حکومت

4. 

تحلیل سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا در قبال   ،( 1396)بهروز دیلم صالحیغالمرضا و  صائبی، 

تابستان  ، پژوهش های راهبردی سیاست، پرونده هسته ای ایران با رویکرد سیستمی

 . ( 51پیاپی ) 21 شماره  ،6 دوره ،1396

( عباس  اروپا.(.  1386کاردان،  اتحادیه  و  انگلستان  رابطه  ار  بررسی  کتاب  )در:  مسائل  8وپا  ویژه   ،)

 المللی ابرار معاصر. انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینانگلستان. تهران: 

( کنیم.(.  1394کریمی، وحید  اروپایی چه  اتحادیه  با  اروپایی:  اتحادیه  و  ایران  اسالمی  در:   جمهوری 

چشم همکتاب  اانداز  جمهوری  با  آن  روابط  و  اروپا  اتحادیه  در  تهران: گرایی  ایران.  سالمی 

 المللی ابرار معاصر. انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

 .  206، شماره سیاستبریتانیا.  و ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست (.1388گر کالجی، ولی )کوزه

بر سیاست هسته   (ساختار نظام بین الملل و تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران)با تاکید1384فالحی؛سارا؛)

   39ای ایران(مجله علوم سیاسی شماره 

؛روابط سینوسی ایران و انگلستان پس از انقالب اسالمی؛فصلنامه  1393محبی نیا ؛جهانبخش و همکاران,

 26شماره  -7 علمی مطالعات روابط بین الملل ؛دوره

اثیر آن بر مناسبات ایران و  روابط جمهوری اسالمی ایران با بریتانیا و ت  .( 1390زاده، علیرضا )موسوی

بر دهۀ اخیر میالدی با تاکید  اروپا)  .2010تا    2000اتحادیه اروپا  )ویژه روابط 10در: کتاب   )

بین و تحقیقات  مطالعات  فرهنگی  موسسه  انتشارات  تهران:  اروپا(.  اتحادیه  و  ابرار  ایران  المللی 

 معاصر. 

 پرونده در آن نقش و  اروپا اتحادیه در انگلیس هجایگا(.  1392)علیرضا    ،کاویانی  ؛محمدقلی  ،میناوند

 .  41، شماره هبردیانمای ر ایران. اسالمی جمهوری ایههست

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8271
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=64117
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=64117
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وند؛)مجیدی نورعلی  یاسر  و  محمد رضا  امنیتی  1398؛  و  خارجی  سیاست  تحقق  های  چالش  و  (موانع 

 مشترک اتحادیه اروپا؛فصلنامه سازمان های بین المللی ؛ شماره تابستان 

الملل؛شماره دی  1398یاسر؛)  وند؛نورعلی   بین  امنیت  اروپا؛مجله  بر روابط ایران و  (نشست ورشو وتاثیر 

 ماه

های تاثیرگذار بر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی   (. مولفه1394پور و همکاران )نجات 

 . 5، شماره سیاستایران در دولت دهم. 
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