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 دورهایران در  ایهستههای یگذارستیه اروپا بر سیااتحادیر تأث

 (1392-1384) نژاداحمدیریاست جمهوری 
 *1حمیدرضا فرزاد

 2ارسالن قربانی

 3غالمرضا کریمی

  
 

 چکیده
و تقابلل مهولوری  ی تعاملروندهاترین یاصلی ایران به عنوان یکی از اهستههای یگذارسیاست 

ه عنلوان یکلی از بلشهسی بوده است. این مسللله  90و  80 دههدر  الهللیبینم اسالمی ایران با نظا
گردد. یمعرفی یر گذار بر سیاست خارمی مهووری اسالمی ایران متأثمتغیرها و عوامل ترین یاصل

ریاسلت  دورهایلران در  ایهسلتههای یگذاریه اروپلا بلر سیاسلتاتحاداین مقاله با تاکید بر نقش 
لیسلم یر را بلا تاکیلد بلر ال لوی نظلری ر اتأثشتم و نوم، در تالش است تا این مهووری دولت ه

 1384نی زملا بازهیه اروپا در اتحاداین پژوهش این است که  سؤالتوامهی مورد بررسی قرار دهد. 
یه پژوهش نیز بر فرضه و ای ایران باقی گذاشتهای هستهیگذارچه تاثیری بر روند سیاست 1392تا 

ی ملذکور در قالل  هاسلالای ایلران در یلی یله اروپلا در موضلوس هسلتهاتحادست که این مبنا ا
ه اقلداما  و بلآمریکلا در پلی واکلنش  متحلدهبا ایلران و ههراهلی بلا ایلا    های تقابلیاستس

 حلوزهن در یکردهلای تولامهی ایلراروای ایران بوده و ههین املر نیلز مومل  های هستهیتفعال
ونلد رگردیده است. محقق در این پژوهش با استفاده از توصیف دقیق  یاهستههای گذاریسیاست
کند. این مقاله بر مبنای یمای ایران را معین های هستهیگذاریه اروپا بر سیاست اتحادیر تأثتاریخی، 

ی و بلا اکتابخانلهی روزآمد موانی این حلوزه و روش هادادهفاده از تحلیلی و است-ال وی توصیفی
 .ارچوب نظری ر الیسم توامهی تدوین یافته استتاکید بر چو
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 مقدمه 

محهلود  یلروزیو پ یلرانا یمهولور یاسلتانتخابا  دوره نولم ر یریههراه با شکل گ

 یمهولور یخلارم یاسلتس یکردهلایودر ر یاساس ییرا تغ ی، شاهد برخنژاداحهدی

با چلالش  یارا در موضوس هسته یراناروپا و ا یهکه تعامال  اتحاد یمابوده یرانا یاسالم

اروپلا  یهو اتحاد یرانادامه مذاکرا  ا یدر موارد غییرا ت ینساخت. ا و بحران رو به رو

تقابل مابین مدیدی از تعامل و  مرحلهشاهد شکل گیری را با چالش رو به رو ساخت و 

 یاسلتدوره شلاهد چلرخش س یلن. در ایمابلودهغربلی -یرف ایرانی و یرف اروپلایی

یم کله ایلن ملورد منجلر بله ابلودهایران  ایهستهدر قبال موضوس  اروپا یهاتحاد ارمیخ

یلرف اروپلایی  هجهلهیانه ایران در مقابل این و تقابل مو یستیر الیکردهای روپی یری 

ی بعد هاسالترین منافع ملی ایران در یاصلی به عنوان یکی از اههست مسللهگردد. یمنیز 

ی متفاو  به عنوان راهبردی بلا اههیلت ملورد هادولتاز منگ تحهیلی بوده که توسط 

 ایهسلتههای یگذاریه اروپا بر سیاست اتحادیر تأثپی یری قرار داشته است. در این بین 

و علدم ثبلا   2001 ت و گوهلای انتقلادی سلالزمانی بعد از اتهام گف بازهایران نیز در 

گفت و گوهای سازنده مابین یرفین، املری بلا اههیلت بلوده اسلت. در یلی ایلن دوره 

 ایهسلته مسلللهیه اروپا به دلیل ههراهی و ههراستایی که با آمریکا داشته به مرور اتحاد

کاراملدن دوللت ی تحریهی خود قرار داده و به ویژه بعد از روی هاهجههایران را مورد 

یازده سپتامبر، ایران به عنوان یکلی از محورهلای شلرار  مولانی ملورد  حادثهبوش و 

های یگلذاریه اروپا با این ایده، بر رونلد سیاسلت اتحادگیرد و ههراهی یممعرفی قرار 

های تقابل مویانه از سلوی یلرف ایرانلی یهروپی یری  گذارد.یمیر تأثایران نیز  ایهسته

گردید، نهلودی از یمکه در تضاد با امنیت یرف اروپایی نیز تعریف  ایهستهدر موضوس 

یه اروپا بلوده اسلت. در یلی اتحادایران در بستر تقابل با  ایهستههای یاستساین تغییر 

یه اروپا در قبال ایران که به رهبلری نلاتو و آمریکلا اتحادیکردهای توامهی رواین دوره 

یر داشلت و تعلامال  تلأثایران  ایهستههای یگذارت گرفت، بر روند سیاسیمصور  

در سالوای  الهللیبینترین تحرک استراتژیک کشور با نظام یاصلایران به عنوان  ایهسته

یر تودید، هراس، موازنه سازی و معهای امنیت مابین یرف ایرانی تأثتحت  2005-2012

به تبیین تلاریخی فضلاها و مسلا ل ین مقاله با فرض این مسلله ا گیرد.یمو اروپایی قرار 
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یله اتحادهای یاستسیر تأثپردازد و یمدر این حوزه  الهللیبینپیش آمده مابین بازی ران 

 دهد.یمزمانی نشان  بازهایران را در این  ایهستهاروپا بر روند سیاست گذاری 

 

 یادر موضوع هسته یتهاجم یسمرئال یچارچوب کل

را  2012-2005زملانی  بازهاروپایی در قبال ایران در  های خارمی یرفیگذارسیاست 

از نظریا  ر الیستی دانست که رویکرد ر الیسلم تولامهی توانلایی تبیلین  توان تابعییم

 باشد.یمی آن را دارا هاشاخصبرخی از 

 یآنارشل ی رویکلردبر مبنااول، اندیشه ای است که  وهلهیه ر الیسم توامهی در نظر

عهلل خلود  ینفوذ نسب یاقدر  و  برای به حداکثر رسانی هادولت و در آن شکل گرفته

گردد و در ینهی محسوب قطع الهللبینو بقا درون نظام  یتامنین رویکرد ، در اکنندیم

 منافع زمانی که یکردرو ین. در اشودیمتعریف  قدر  و نفوذ یهی ههچونارتباط با مفاه

 .گیردیدر دستور کار قرار م ییگرا باشد، توسعه هایشینهاز هز یشترب یک کشور

 الهللیبینال وی ر الیسم توامهی با استفاده از روشی تاریخی، سیر و روند تحو   

را مورد بررسی قرار داده و نقش قدر  نسبی را در تحو   سیاسلت خلارمی ملدنظر 

 .(130: 1385زاده،  یر)مش دارد

در  ایینلدهکه بله نحلو فزا ییهاتدول دهد کهیم نشان یختار مطالعه این رویکرد در

، انلدبلزر  را در دسلتور کلار قلرار داده یهافکر ثروتهندتر شدن بوده و ساخت ارتش

ایلن  باشلند.یمنیلز  الهلللیبیندرصدد افزایش نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر خود بر محلیط 

های نسلبی خلود هلراس داشلته و درصلدد افلزایش آن از یتوانهنلداز کاهش  هادولت

ارز در  نیز ههچلون کشورهاقدر  مابین ( 131: 1385زاده،  یراند )مشیتوامههای وهیش

است. در ایلن  الهللیبینرقابت نهود اصلی تحو   و  گیردیمقرار  یاقتصاد مورد معرف

پلول در  یلزان. هر مپردازندیبه رقابت م یکدی ر قدر  نسبی باها بر سر دولترویکرد 

 در این رویکرد اههیت دارد الهللبین یاستس یبرا یزقدر  ن باشد، یتاقتصاد حا ز اهه

 .(63: 1388 یهر،)مرشا

ها به عهوماً تومه دولت الهللیبیندر تعامال   یهر،و مرشا یتوامه یسممنظر ر ال از

و  یههکلار یرا برا یکه یفضا یآنارش یتو در نوا باشدیم هایدر ههکار یمنافع نسب
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توسلعه  یهادولت یخارم یاستس ییندرصدد تب یتوامه یسمال. ر گذاردیم یاعتهاد باق

به دسلت  یکه در پ ییکشورها یخارم یاستس یینتب یبرا و یل  و قدر  خواه است

 یهرمرشلا است. یدمؤثر و مف یاربس باشند،یم یاز ههکار یربه غ ییهاآوردن قدر  از راه

 یسلاز یشلینهب یخلارم ستیاها در سدولت یاصل یتمانند مورگنتا معتقد است که اولو

 .(Mearsheimer, 2006: 110قدر  است )

هلا بله دولت یاعتهاد یب در کنار الهللبینبودن نظام  یکآنارش ی،توامه یسمر ال در

ی ر، تعامال  سیاست خلارمی داز یک هادولت یتوامه یو توانهند یا هم و در کنار ن

در این رویکلرد قلدر   .(Mearsheimer, 2006: 111-112) کندیمکشورها را ایجاد 

نهایلد و یمهایی توامهی یهرورا مجاب به پی یری  هادولتدر دو سطح حقیقی و بالقوه 

ها و ابزارهلای ییتوانابه دلیل عدم ایهینان از  الهللیبینافزایش قدر  نظامی در مسا ل 

رد یرف مقابل در برداشت حداکثری و تجاوزکارانه از امنیت ضروری است. برخلی ملوا

( فقلدان اللف یر دارد.تلأثهای یلرفین یگذاردر این ال و بر سیاست  الهللبیندر روابط 

ب(  ،.کنللد یللتحها یکللدی راز آنللان در برابللر کلله هللا فراتللر از دولت یاقتللدار مرکللز

علدم ج(  ی،تولامه ینظلام هلایییو توانا هلایتظرف از هلادولتبرخورداری ههیش ی 

 .(70: 1388 یهر،)مرشا ی ر کشورهاد یا مقاصد و ن ازها دولتآگاهی 

به ومود آمدن معهای امنیت، تالش برای افزایش توان نظامی، ماهیت آنارشیک نظام 

 الهلللیبینی هلارقابتبرای کس  و حفل  نفلوذ در  هاقدر و شوو  ذاتی  الهللیبین

این بازدارندگی نیز مفوومی است که در تعامل با ( Waltz,1988: 817است )یر گذار تأث

حلوزه ها که در یبازدارندگیکی از این  .(Jevis, 1989: 4)یابد یمعوامل بروز و ظوور 

و  گرفتهقرار  الهللبینمورد تومه روابط  یالدیم 1950دهه  از گردد،یمی تعریف اهسته

اسلت نلام بلرده شلده  یلتدر مولت سلاخت تلوازن و امن یراهل از آن زمان به عنلوان

(Powell, 2003: 89). 

 یهاو املروزه سلال  استمورد تومه  یتوامه یسمر ال یکرددر رو یبازدارندگ ینا

قادر ساخته تا قلدر   یزرا ن یفضع یکشورها یحت یک،بالست یهابه ههراه موشک یاته

 یستیر ال یایکردهدر رو .(Schmidt,2008: 8را داشته باشند ) ییبا  یو نظام یستیر ال

 یرا نداشلته باشلد، دارا یبلاتوان بازدارنلدگ ییهاسال  یاگر کشور یتوامه یسمو ر ال
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 یکس  تکنوللوژی نیز احوزه هسته در .(Waltz, 1990: 732است )ی مدی هاضعف

 هلایی. فناورگیردیقرار م یبازدارنده مورد معرف یبه عنوان امر یزن یدمد هاییو فناور

 یط)در شلرا یاههسلت یهاامکان بالقوه سلاخت سلال  یو در گام بعد یاهسته یشرفتهپ

گلردد کله هلراس از اقلدام یدر موت ساخت موازنه محسوب م یبحران( به عنوان گام

سلاخت موازنله در  ایلن راهبلرد شلود.یمتالفی مویانه را ایجاد و فضای صلح را سب  

 گردد.یمحسوب م یدمقابل تود

بلکه بلا   ی،ا)نه لزوماً داشتن سال  هسته یاهسته یمسلله بازدارندگ یکردرو ینا در

از  یکلی( بله عنلوان یاهسلته یساز یغن هاییدولت در تکنولوژ یک هایییبردن توانا

قلرار  یملورد معرفل یناامن ساز مولان یهادر حل بحران یتو با اهه یاساس یهاروش

و  یژپرسلت یکبه عنوان  یکردرو یندر ا یاهسته هایتکنولوژیمسلله با  بودن گیرد. یم

 یکلردرو در .(Louis, 2014: 30گلردد )یم یمعرف الهللیبین یهادر اعتبار از منظر ق

 یلک توانلدیم ی،اهسته یسطح با  هاییو تکنولوژ هاییبوبود فناور یتوامه یسمر ال

 Lieber and) یدتوانهند نها ییبا  یزانبه م یدر سطو  موان یریدولت را در قدر  گ

Press, 2013). بلا ایلران،  الهللیبیناروپایی در مناسبا   بدین دلیل نوس تعامال  یرف

یکردهلای ر الیسلم رومهولوری اسلالمی را نیلز بله سلوی  ایهسلتهتهایال  سیاست 

 گیرد.یمتوامهی سوق داده که در ادامه مورد تبیین قرار 

ی ایلران اهستههای یگذاردر این ال و پی یری بازی حاصل مهع ناصفر در سیاست 

ملی در موت حف  امنیت خود و کاهش امنیت یلرف اروپلایی و معرفی آن به عنوان عا

 .(Schmidt, 2008: 9)شود یمبر مبنای رویکرد ر الیسم توامهی تبیین 

ی، اهسلتههلای یفناوری امنیتلی بلا اسلتفاده از هلاچالشساخت بازدارندگی و حل 

ین امنیت کشور بر مبنای آن و تالش بلرای حلل معهلای امنیلت و حلل تأمخودیاری و 

ی بلوده کله اهستهی اساسی رویکرد ر الیسم توامهی در مقو   هاشاخصتودیدا  از 

 کهبودهلاقابل مشاهده بوده اسلت.  ایهستههای یگذاردر سیاست  نژاداحهدی دورهدر 

 الهللبینهای رخ داده در خاورمیانه و عدم توانایی نظام یریدرگامنیت مطلق و  حوزهدر 

سلازد. یم ترگسلتردهصللح پایلدار نیلز ایلن تعلامال  را  و حف  ی در ساختامنطقهو 

ی، در خطر قرار گیلری امنیلت کشلور ایلران و ... امنطقههای یریدرگافزایش تودیدا ، 
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های ر الیسم توامهی را افزایش یهروعواملی است که در این دوره میل کشور به پی یری 

ونلدی تلاریخی شلکل گیلری در ادامله در ر .(445: 1383 یت،و اسه یلیساست )بداده 

یر ایللن عامللل بللر تللأثیلله اروپللا در قبللال ایللران و اتحادتقابللل سیاسللت خللارمی 

 گیرد.یممهووری اسالمی مورد تبیین قرار  ایهستههای گذاریسیاست

 

 2008-2005ای ایران های هستهگیری تقابل طرف اروپایی با سیاستگذاریشکل

ای ایلران در های هسلتهیگذاراروپا بر سیاست یهاتحادیر سیاست خارمی تأثبرای تبیین 

های تاریخی شکل گیری این ینهزم( بایست 2008تا  2005زمانی  بازه) نژاداحهدی دوره

 ی ایجاد شده توسط یرف اروپایی را مورد تببین قرار داد.هاهراسها و یبدگهان

یری روند ، شاهد شکل گنژاداحهدیدر روندی تاریخی بعد از روی کارآمدن دولت 

 یم. درابلودهینده تخاصهی شدن و ر الیستی شدن تعامال  یلرف ایرانلی و اروپلایی فزا

نخب لان  ییلرو تغ یلرانا یاسلالم یمهولور یداخلل یاستشاهد تحول در س 2005سال 

 گلذارد.یمیر تلأثی کشور نیز اهستهکشور نیز بودیم که بر محیط سیاست گذاری  یاسیس

 یملورد معرفل ایلران مهوور یسبه عنوان ر  1384با  سال در انتخا نژاداحهدیمحهود 

 یلهو اتحاد یرانا ی ردو باز ینارتباط ماب یکردهایروند و رو رمسلله ب ینو ا گیردیقرار م

ههزمان  ی. به صور  کلگذاردیم یرا باق یفراوان یرا تاث یآت یهاسال یدر ی یزاروپا ن

دچلار  یلزکشلور ن یخارم یاستست اه س، نخب ان دنژاداحهدیکار آمدن دولت  یبا رو

را شلروس  یااز ملذاکرا  هسلته یلدیدور مد 2005در ژو ن  یران. اگردندیچرخش م

را به صور  مجدد از سلر  یوماوران یلتبد هاییتفعال یرانا 2005در ماه او   نهاید.یم

ی محدود یه اروپا و تعامال  این بازی ر برااتحادکه این شروس تابعی از تصهیم  گیردیم

 .(Mousavian, H, 2012: 190) ساز اتهی ایران بوده است

، نژاداحهلدی دورهبه صور  کلی دست اه سیاست خارمی ایلران ههلراه بلا شلروس 

هلای توافق پاریس را بر مبنای بد عودی یرف اروپایی به عنلوان ملانعی بلر سلر فعالیت

دودیت یلرف غربلی را های بی محلنهاید و درخواست تعلیقصلح آمیز خود معرفی می

 .(8: 1383دهد ) ریجانی، مورد نقد قرار می
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نبلود و بلر  ینانهعنلوان خوشلب یچمذاکرا  به هل یداروپا در دور مد یهاتحاد ن رش

یکردهای خود را به روداشته،  یرانا یاسالم یمهوور یاسیس یطکه از شرا یرصد یمبنا

 ی پیلدا نهلودنبرایه اروپا اتحاد تالش دوره شاهد دهد. در اینیمر الیستی تغییر موت 

 یمسللله منجلر بله سلردمدار ینا یم.ابودهیران در برخورد با ا یزمناس  قور آم هاییهرو

 یاروپا برا یهاتحاد ی، اعضا2005. در سپتامبر گرددیم یرانفشار بر ا یبرا ییاروپا یرف

سلتور کلار قلرار از مذاکرا  را در د یامجهوعه یرانا یهبر عل یمد یاقطعنامه ی تصو

 یلندر متن ا .کنندیارا ه م یاته یانرژ الهللیبینآژانس  یرهمد یلتهدهند و آن را به یم

و  یافتهبه خود  یشفاف یروند یران،ا یاهسته هاییتفعال گردد کهیمدرخواست قطعنامه 

تا صللح  شبوا  و سؤا   مومود را پاسخ دهد ی،اهسته هاییتدر حوزه فعال یزن یرانا

 .(International Atomic Energy Agency, 24 Sep. 2005) یاندازدنرا به مخایره 

در دستور کار قرار را  یرانا یهعل یمبه تحر یدقطعنامه، تود یناروپا در قال  ا یهاتحاد

ایلران  ایهسلتههای یگلذاریه سیاست رویه اروپا منجر به تغییر اتحادیه رودهد. این یم

رسلال را ا یانامله یاته یانرژ الهللیبینآژانس  ایران به 2006 یهنوژا 7در  گردد.یمنیز 

 یهلادر حوزه یلرانا هاییگلذار یاستس یهرو ییراز تغ یمد یانشانه در آن که کندیم

و در  ید عهل نهلودهدر مقابل تود یدتود یال و یبر مبنا یران. اشودیممشاهده  یاهسته

 یاهسلته یسلا پلهپ تاسی، اته یانرژ الهللینبید که آژانس کنینامه درخواست م متن

 را فراهم آورد. یتنطنز امکان باز فعال یاهسته یسا را باز نهوده و در تاس

که در تقابل با رویکرد یرف اروپایی تدوین یافتله بلود،  ایهستهگذاری این سیاست

نل  سله کشلور از ما یاسال، نامه ینهه یهژانو 12در نهاید و یماین بازی ر را ناراضی 

گردد که در آن اعلالم نارضلایتی از سیاسلت گلذاری یسو نا ارسال م یربه خاو ییاروپا

 یلهژانو 30 شلود. دریمی ایران و رسیدن به بن بسلت اولیله در ملذاکرا  اعلالم اهسته

 یبلرا یکا،متحده آمر یا  و ا یهروس ین،چ یبه ههراه ییخارمه سه کشور اروپا یوزار

تلالش و  یلرانا یاسازمان ملل متحد در موضوس هسته یتامن یشورا مجدد ییفعال ساز

دو  ینملاب یرانهو درگ یندهفزا ینیبدب ینوع یطشرا ینا نهایند. دریگفت و گو را شروس م

یر تلأثایلران نیلز  ایهسلتههای یگلذاربلر سیاسلت  هاینیبدب ینو ا شودیم یجادیرف ا

یس، تلالش گسلترده ای را از معاهلده پلار یلرانبعد از خروج ا ییرف اروپاگذارد. ییم
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دهلد. تقابلل یماز یریق شورای امنیلت در دسلتور کلار قلرار  ایهسته برای حل مسلله

واضلح تلر  2008تلا نلوامبر  2006 یلهاز فور ایهسلتهیه اروپا و ایران در موضوس اتحاد

 شود.یم

ت سلازمان مللل ایران به شورای امنی ایهستهیه اروپا برای ورود پرونده اتحادتالش 

شلود. در ایلن یمشلروس  2006متحد ههزمان با دور مدید نشست سازمان ملل در سال 

 ییههراسلتاآمریکا را نیز شاهد هسلتیم و متحدهیه اروپا با ایا   اتحاددوره ههراستایی 

یلران در ا یلهسازمان ملل متحلد بلر عل یتامن یو پنج عضو دا م شورا ییسه کشور اروپا

 ارتبایلا  بحران در یروند منجر به گستردگ ینا گیرد.یمانی صور  قال  امهاعی مو

گلروه  یاو  E3+3 یها. به ومود آمدن دو ا تالف تحت نامشودیاروپا م یهو اتحاد یرانا

 یمهولور یاموار هسته یبرا الهللیبینامهاس  ینا زا یشاخص P5+1 یکپنج به عالوه 

ایلران مصلداق  ایهسلته مسلللهکند کله یمالم یه اروپا اعاتحاداست. بوده  یرانا یاسالم

ن رانی امنیتی موانی است و رویکردی تحریهی در قبال سیاست خارمی ایلران بایسلت 

 مورد پی یری قرار گیرد.

واحلد در  یلریگ یمامهلاس و تصله یجلاداو تالش بلرای  E3+3به  E3 کردنمبدل 

یه اروپا در این اتحادوسط ی مطر  موانی، امری بوده که تهاقدر ی مابین احوزه هسته

 هلایتحریمنسلبت بله ی اولیه هاگامدر  یه،و روس یندو کشور چ شود.یمدوره پی یری 

 یسلتیر ال هاییاسلترا با س یو مداوم ی یرپ یشک داشته و ههراه یرانا یهبر عل یاعهال

قلرار ، اما به مرور ههراهی بلا یلرف اروپلایی را در دسلتور کلار اندنداشتهیه اروپا اتحاد

 یلتامن یبه شلورا یرانا یااروپا تالش داشت تا با ارماس پرونده هسته یهاتحاددهند. یم

 یاسلالم یبلا مهولور یرا در مذاکرا  آت ییاروپا یکشورها ی اهسازمان ملل متحد، ما

 یلهرا بلر عل هلایمتحر یت،امن یکه شورا یاروپا، زمان یهاز منظر اتحاد. بوبود بخشد یرانا

 یاهسلته یهلارا در حوزه یلران، االهلللبین یهاترس از زور قدر  ید،نهااعهال  یرانا

 .(United Nations, Security Council, 31 Jan. 1992خواهد کرد ) یریتمد

 ورود بله از یلرانهراسلاندن ا یبرا آمریکا متحدهاروپا به ههراهی ایا    تالش این

ه کشلور فرانسله، انل سلتان و سل یبه رهبلر یفصل هفتم منشور سازمان ملل متحد گام

اروپلا و  یلهاتحاد یریتکله تحلت ملد هلایییههاهن  یمبنلا بر. گیردیآلهان صور  م
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 یلهچشم انداز اول شود،یمانجام  2006در سال  یرانا یادر موضوس هسته یکاآمر یههراه

 یو ههکلار یاروپا و با ههلاهن  یهاتحاد یچند مانبه از سو هاییمتحر یشنوادیبسته پ

بودن، عهلکردها و محلدوده اقلداما   یدمف ی،. در مورد زمان بندگرددیم ینتدو یکارآم

الخصلو  سله  یو علل یمااروپا بلوده یهاتحاد ن رش در یدوگان  یشاهد نوع ی،امبار

اعلالم  یس، ان لل2006ملارس  16. در رسلندیحوزه به امهلاس نه یندر ا ییکشور اروپا

اقلداما   ی یلریپ یرا برا یشتریه و آلهان، عالقه بکه نسبت به دو کشور فرانس نهایدیم

مرحلله، دو  یلنا در .(Kerr, P, Apr 2006: 31دارد ) یلرانا یلهبر عل یو نظام یامبار

 یلران،ا یلهبلر عل یخیو تلوب یملد یاقطعنامله یجادو ا هایمبا تحر یهو روس ینکشور چ

بحل  در دور  یلانمر ، در2006سلپتامبر  18. در نهایندیخود را اعالم م یمخالفت مد

بله  هلایمکله تحر کندیاعالم م یزمهوور فرانسه ن یسر  یراکژاک شیت، امن یاول شورا

رو  یلننخواهنلد داشلت و از ا یلرانا یاهسته یریتمد یرا برا ییاثر با  الاحته ییتنوا

ر در دسلتو یلرانا یاهسته یهاتقابل با برنامه یرا برا یستیر ال تریقو یهابرنامه یستبا

ان لسلتان و فرانسله  یهلاتالش یمبنلا . برسازمان ملل متحد قرار داد یتامن یکار شورا

سلازمان مللل متحلد  یلتامن یشلورا یلران،ا یاسلالم یمهولور یساز یتمحدود یبرا

را  یلرانبر اعهلال ا یتجار هاییتمحدود یجادا یبرا ین سند تحریهیاز اول یامجهوعه

را  اییانیلهب 2006ملارس  29در  یلتامن یگام شورا ین. در اولدهدیقرار م یمورد معرف

 یانلرژ الهلللیبینو آژانلس  یلتامن یشلورا ینسبت به قانع ساز یرانکه ا کندیم ادرص

 یسلترو با یلنو از ا موفق نبوده اشیابرنامه هسته یزصلح آم یتدر خصو  ماه یاته

 .(Kerr, P, Oct 2006: 12) یدخود را متوقف نها یاهسته هاییتفعال

کله  کندیمامر( ) یشنوادپبه ایران سازمان ملل متحد  یتامن یشورا 1696قطعنامه در 

از مهله مسا ل مرتبط با  ی،اهسته یو باز فرآور یساز یمربوط به غن هاییتفعال یتهام

 United Nations, Security Council, 31متوقف کند ) ی رااق و توسعه هستهیتحق

July 2006). یکشلورها یشلنوادا از پ یامجهوعه  رید ییسو از E3+3 6 یخدر تلار 

 یتوسلعه روابلط و ههکلار یشلنوادا پ یلنکه در ا گرددیارسال م یرانبه ا 2006ژو ن 

در  یالهلل یناعتهلاد بل یجادبراساس احترام متقابل و ا یرانبا ا الهللیبین ی رانمتقابل باز
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 UN) شلودیم یلانب یلرانا یاهسلته یهابرنامه میزمنحصراً صلح آ یتبر ماه یدتاک یهسا

Security Council Resolution 1696, 31 July 2006). 

ایران نیلز نسلبت بله تحرکلا   ایهستههای یگذاردر این شرایط بازخورد سیاست 

سوخت نبوده  چرخهیرف اروپایی در موت ههراهی با آنان نبوده و ایران مایل به تعلیق 

 .(International Atomic Energy Agency, 31 Aug. 2006) است

سلازمان مللل متحلد  یلتامن یشلورا 2006دسلامبر  23گلزارش، در  یلنا یمبنا بر

قطعنامله بله صلور   یلن. در انهایلدیم ی را تصو 1737تحت عنوان  ی رد یاقطعنامه

 یهعهلدتاً سلو هلایمتحر یلن. اگلرددیم یلاتیعهل یرانا یهبر عل هایمدور اول تحر یمد

قطعنامه  ینمرتبط بوده است. در ا یکا ها و ارتباط تجار یته و به محدودداشت یاقتصاد

باشند، بایسلت یم ایهستهمرتبط با موشکی و که به یور بالقوه  ییکه کا ها شودیذکر م

 .UN Security Council Resolution 1737, 27 Dec) یرنلدقرارگملورد تحلریم 

2006, para. 3). 

سلازمان مللل متحلد در  یلتامن یتوسط شورا یزن 1747تحت عنوان  بعدی قطعنامه

. در گیلردیقلرار م الهلللیبین یو امهاس کشلورها ی مورد تصو 2007مارس  24 یختار

 UN Security)گلردد یمیلران تصلوی  سلال  بله ا ا صلادر یتقطعنامه مهنوع ینا

Council Resolution 1747, 24 Mar. 2007). 

 علالوه بلر امرایلی کلردن 2007سال  یلآور 23 در یه اروپا نیزاتحاداز سویی دی ر 

یرانلی را نفلراز اشلخا  ا 80 هایییدارامنابع و ، یتامن یشورا یهاقطعنامه هاییمتحر

کند. در این فضا ارتباط گیری و تعامل دیپهاتیک ایران و اروپا بله یمها یمتحرضهیهه به 

 یسبله عنلوان ر ل یسلارکوز یکلو بعد از انتخلاب ن نیز فرانسهرسد. یمحداقل مهکن 

نسبت به ایران رویکردی تندتری را در دستور کلار  2007 یم 6 یخمهوور فرانسه در تار

 یاسلالم یپرچم دار مقابله بلا نظلام مهولور به عنوان فرانسه در این دوره دهد.یمقرار 

 یسلتر ال ای بلر مبنلاییوهرونلد و شل یسلارکوز شد.یمعرفی اروپا م یهاتحاد رد یرانا

دهلد. یمی را برای رساندن سطح غنی سازی ایران به صفر در دسلتور کلار قلرار امهتو

 یلمفرانسله از رژ یلتحهای از این روش بوده و اگوشه ترسختهای یمتحرتالش برای 

هلای یلرف یریگیی این دوره موضع در  یونیستی یکی از د یل این امر بوده است.صو
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، شلرایط هلوکاسلت دروغ و یونیستیصو وسرژیم منح ضد یکردهایروایرانی در مورد 

ی اروپلایی بله عنلوان علاملی در مولت اخلتالل در صللح هارسلانهمعرفی ایران توسط 

 .(Marashi, R. and Parsi, T, 14 Apr. 2012) آوردیمخاورمیانه را نیز فرآهم 

هلای خلا  بلر یمتحری، سارکوز یه اروپا و بر مبنای پیشنواداتحاد 2007سپتامبر  از

در  (New York Times, 23 Sep. 2007) دهد.یمیه ایران را نیز مورد پی یری قرار عل

اروپلا  یلهکله اتحاد کنلدیاعالم م یزن (برنارد کوشنر)امور خارمه فرانسه  این زمینه وزیر

 یزن یرانا یاسالم یمنگ با مهوور یعنیحالت مهکنه  ینبدتر یبرا یخود را حت یستبا

ماننلد آلهلان در  کشلورهااگرچله برخلی  BBC News, 17 Sep. 2007آملاده سلازد )

 ,Crailاند )داشتهی اهستههای یمتحر مسللهیکردهای با احتیایی را در روی اولیه هاگام

P, Oct 2007).  اما به مرور آلهان نیز با دو کشور فرانسه و ان لستان بر پی یری رویکرد

 رسد.یمبه امهاس ی اهستهر الیسم توامهی بر علیه ایران در موضوس 

ی ایران به شورای امنیلت سلازمان مللل متحلد، شلاهد اهسته پروندهههراه با انتقال 

یم. پلیش از ایلن و در سلال ابودهی نیز اهسته مسللهینده اروپا و آمریکا در فزاهه رایی 

 ,Russell) یمابلودهیه بوش به اروپا، این هه رایی را شلاهد فورو ههراه با سفر  2005

A, 24 Feb. 2005).  به بعد نوعی تقسیم کار پنوان نیز  2005رسد که از سال یمبه نظر

هلای یزهان  ارا لهیفله وظگلردد و اروپلا یممابین این دو بازی ر در مدیریت ایران ایجاد 

ی و یرف آمریکایی نیز تودید و ارعلاب را بلر اهستهمناس  برای بازگشت به مذاکرا  

مثبت  شود،یمنواداتی که از سوی یرف اروپایی به ایران ارا ه گیرند. اگرچه پیشیمعوده 

گلردد. گلزارش نلوامبر یمو کارساز نبوده و ههین امر منجر به حلداقل شلدن تعلامال  

 US) یه اروپا نیز گامی ملدی در تحلریم بعلدی علیله ایلران بلوده اسلت.اتحاد 2007

National Intelligence Council, Nov. 2007). 

 یلرانا یلهسازمان ملل متحد بر عل یتامن یشورا 1803قطعنامه ین گزارش، بر مبنای ا

و  گیللردیشللکل م یرانللیضللد ا هللاییمکلله در آن دور سللوم تحر گللرددیم ی تصللو

قطعنامله از  ین. در اشودیمیید تأیران ا یکیو تکنولوژ وریفن آ ی،تجار هاییتمحدود

 یخود بلا مهولور یو بانک یمال که بر معامال  گرددیتقاضا م یموان یهادولت یتهام

این قطعنامه هر فعالیت  داشته و آنان را مورد تومه قرار دهند. یقدق ینظارت یرانا یاسالم
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ی را در دستور کار قلرار داده و تلالش اهستهی موشکی و هابرنامه توسعهاحتهالی برای 

هلای یتفعال کند از تهامی امکانا  و سیستم نظارتی هوایی موان برای محدود سازییم

زمانی مهووری اسالمی ایران نیز  بازهی ایران استفاده ببرد. به صور  کلی در این اهسته

نهلود و بلرخالف خواسلت یمبه عنوان یک ابلزار اسلتراتژیک تومله  ایهسته مسللهبه 

های گسترده ای را برای پی یری روندی توامهی در سیاست یزیریرف اروپایی، برنامه 

، 2009سال  یلدر اوادهد. بر این مبنا ایران یمرا در دستور کار قرار  ایههستهای یگذار

 را نیلز در یفیوژسلانتر 3000از  یشبلو  یلدتول LEU یلوگرامک 1000توانست در حدود 

 .(International Atomic Energy Agency, 19 Feb. 2009) کند ینطنز راه انداز

 

 (2012تا ژوئن  2008)نوامبر  ایران ایستهه مسئلهتهاجمی شدن سیاست اروپا در قبال 

ها و تعارضا  مابین دو بازی ر ایلران یریدرگشاهد شد  گیری ، 2008دوره بعد از  در

گلذارد. یمیر تلأثایلران نیلز  ایهسلتههای یگذاریم که بر سیاست ابودهو یرف اروپایی 

 یلهبلر عل یدو مد یدشد هاییمتحر یبرقرار ملزم به در قابل ایران اروپا یهاتحاد رویکرد

 .(Mousavian, H, 2012: 190گردد )یمیران نیز ا

کنلد کله آنلان در پلی یمیله اروپلا اتحادیکردهای رویرف ایرانی این برداشت را از 

ایران هسلتند. اگرچله یلرف اروپلایی بله  ایهستهی هابرنامههای گسترده بر یتمحدود

به حد صفر را به عنوان یلک هلدف  های اتهی یرف ایرانی، غنی سازییشرفتپ واسطه

دی ر مدنظر نداشت و در تالش بود تا از دستیابی ایران به سطو  با تری از غنی سلازی 

 ملوگیری نهاید.

 یویلدد گیلرد ویمیه اروپا نسبت بله ایلران شلد  اتحادرویکرد  2009 یهماه ژو  در

کله بله  خواهدیرکا مش ی راز د ،اروپا یهان لستان، خطاب به اتحاد یرکامرون نخست وز

. ینلدرا از اروپا اخلراج نها یرانا یاسالم یک مهووریپلهاتیکارکنان د ییور موقت تهام

در  نفلر از کارکنلان سلفار  ان لسلتان 9بازداشلت  یللدرخواست را به دل ینان لستان ا

 .(Charter, D, The Times, 3 July 2009) کندیم 1388اعتراضا  خیابانی 

تلا  اندتالشی اروپایی و غربی در کشورهابر این اعتقاد بود که  2009یه ژو ایران در 

 .(Blitz; J, Financial Times, 2 July 2009) در مسا ل داخلی کشور مداخله نهایند
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در این شرایط است کله درگیلری و تعلارض ملابین دو بلازی ر شلد  گرفتله و رونلد 

کنلد یمسیاست خارمی اروپا اعالم  یابد. دست اهیمتحریهی اروپا در قبال ایران افزایش 

بله حلدود  یلرانا یاسلالم یدرصد مهولور 20 یوماوران یرذخا 2010سال  یکه تا ماه م

ی بلرای حلراه  ان ستان یرکامرون نخست وز یویدو د هنهود یداپ یشافزا یلوگرمک 2400

 یبله انبلار لدهد تا ایران در آینده مبدیمخروج این اورانیوم از ایران را مورد تاکید قرار 

برداشت ایران از  .(Mousavian,359–60ن ردد ) یمن  هاییومو اوران یحا تسل یبرا

قلرار  یلدها بخشد. ههراه بلا شکسلتیمایران را شد   ایهستهها نیز روند یاستساین 

 گیلردیشد  م یزن یران و یرف اروپاییتعارضا  ا یل،و برز یهترک-یرانمبادله سوخت ا

 یلرانا یلهرا بلر عل 1929قطعنامله  ،سازمان ملل متحد یتامن یشورا 2010ژو ن  9و در 

ی را در موشلک هلاییتوسلعه فناور های مرتبط بایتقطعنامه فعال ین. انهایدیم ی تصو

 دهد. تحریم هلر تکنوللوژی متصلل بله موشلک بالسلتیک و تحلریمیمدستور کار قرار 

 نیز از این موارد بوده اسلت یرانا یاسالم یافراد فعال در مهوور وها از شرکت یاریبس

(UN Security Council Resolution 1929, 9 June 2010, para. 33). 

را  هلایماز تحر یدیاروپا مجهوعه مد یهاتحاد ،2010ژو ن  17در  در گام بعدی نیز

 یلتامن یشلورا یهلیفراتلر از فورسلت تحر هلایمتحر یلنا کند.یمیران اعهال ا یهبر عل

هلای اقتصلادی خلا  و منلع سلرمایه گلذاری یمتحر و ملوارد حد بودهسازمان ملل مت

-های اروپایییمتحردر این فضا  گیرد.یمانرژی را در بر  حوزهیه اروپا در اتحاداعضای 

هلدف نیلز را  یلرانا یاسلالم یمهولور یاو توسلعه تصلادیاق یهاحوزه یتهامغربی 

ر علیه ایران، این کشلور را بلرای دادن اروپا بر این اعتقاد بوده که وضع تحریم ب .گیردیم

درسطح  .(EU Presidency, 17 June 2010)سازد یمباج دهی به یرف اروپایی آماده 

اشلتون،  ینکلاتر 2009نوامبر  یم. درابودهمدیریت مذاکرا  نیز تغییراتی اساسی را شاهد 

 هاییلهروبلا  یدی. اشتون سبک مدنهایدیم سو نا اخذ یرخاو مسلولیت مذاکرا  را از

 ,.Mittelstaedt, J) کندیمرا پی یری تر تر و محکمآرام یشتر،ب یتتر، ههراه با رضانرم

Neukirch, R. and Schult, C, Spiegel Online, 2012). 

 8در  یلرانا یاهسلته هلاییتدر ملورد فعال یانلرژ الهللیبینانتشار گزارش آژانس 

 15گلزارش  یلن. اکنلدیموخلیم  مجدداًرا  یرانو ا اروپا یهروابط اتحادنیز  2011نوامبر 
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است  یادر امور هسته ینظام هاییتبه فعال یابیدست کرد که ایران درصددیمادعا صفحه 

هلای ایلران در یتکنولوژایلن گلزارش  کلرد.یمهای ایلران را ر الیسلتی معرفلی یهروو 

سلال   یهابرنامله ی،اهسلته یتوسلعه انفجارهلارا گامی برای  2003تا  1998 یهاسال

حتلی تسلت کالهلک خطلر زا و  یابه مواد هسلته یابیدست ی،اتدارکا  هسته ی،اهسته

 .(International Atomic Energy Agency, 8 Nov. 2011) کردیمی معرفی اهسته

این گزارش که از سوی یرف ایلران بله عنلوان سلیاه نهلایی وضلعیت اتهلی ایلران 

یرف اروپایی ههراه گردید و آنلان از ایلن فرصلت بلرای  گردید با استقبالیممحسوب 

اسلتفاده  یلرانا یاسلالم یبلر مهولور یو اقتصلاد یتجلار یشترب هاییتاعهال محدود

خلود در  یلانرا بله ههتا یانامله یمهوور فرانسه سلارکوز یسنوامبر ر  21 در کنند.یم

واردا   یلتمهنوع از د ویکا ملی ن لارمتحده آمر یا  ان لستان، آلهان، کانادا، ژاپن و ا

 ایوزرنیلز  2011دسلامبر  در .(Fuquet, H, Nov. 2011) یدگویمسخن  یراننفت از ا

 یمرتبط با غن هاییتفعال یعتسر یکه بر مبنا گیرندیم یماروپا تصه یهامور خارمه اتحاد

قطعنامله  11و  یلتامن یدرصد و نقض شش قطعنامه شورا یستدر حوزه ب یرانا یساز

مکلان  یلکها در  یفیوژسانتر یو نص  و راه انداز یاته یانرژ الهللیبینژانس آ یشورا

را گسلترش دهنلد  یلرانا یلهقم، دامنه اقداما  خود بلر عل یکینزد یاعالم نشده و مخف

(Council of the European Union, 1 Dec. 2011). 

دا  نفلت وار یلتاروپلا مهنوع یهاتحاد یامور خارم یشورانیز  2012 یهژانو 23 در

اروپلا را  یلهدر اتحاد یرانا یبانک مرکز هایییدارا یو تهام نهایدیرا اعالم م یرانخام ا

را  یملد یرا تلأث یرانبر ا یهژو  1 یخدر تار یتجار هاییتمحدود ین. اکندیمسدود م

 هلاییمتحر یبود که از زملان یتیمحدود یزانم یشترینب هادیتمحدو ین. اگذاردیم یباق

 Council of the) گردیلدیکشلور اعهلال م یکدر قبال  2012تا  1990دهه عراق در 

European Union, Council Decision 2012). هلای وضلع شلده بلر رونلد یمتحر

گذارد و در فضای بی اعتهلادی شلاهد رشلد یمیر تأثایران  ایهستههای یگذارسیاست 

یله اروپلا اتحادسیاست خلارمی  یم. ههزمانابودهایران  ایهستههای یشرفتپروز افزون 

 یانیلهدر ب یسارکوز یکو کامرون، آن ال مرکل، ن یویدد نهود ویمنیز این روند را تسریع 

 هلاییمنهوده و اعالم کردنلد کله تحر یدتاک هایمتحر ینبودن ا یزآم یتمشترک بر موفق
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 یلرانا یماسلال ینظلام مهولور هایییکه توانا یدهگرد ییراح یااروپا به گونه یهاتحاد

ها کله برنامله ینرو ا ینبه رو سازد و از ا رورا با بحران  یاهسته یهابودمه ینتأم یبرا

 گلرددیاروپلا را بلا مخلایره رو بله رو سلاخته اسلت، محلدود م یهاتحاد یتصلح و امن

(British Prime Minister’s Office, 23 Jan. 2012). 

نهلود و  یدخلود را تشلد ریتجا هاییتاروپا محدود یهاتحاد 2012اکتبر  15بعد از 

گسلترش داد و  یرانلیو ا ییاروپلا یهلابانک ینههه معامال  ب یترا با مهنوع هایمتحر

بانلک  یلهاقداما  عل یطشرا ینلغو نهود. در ا یزامکان صادرا  و واردا  دارو را ن یحت

 .Council of the European Union, 15 Oct) گیلردیشلد  م یلزن یلرانا یمرکلز

2012). 

کله  یونلانو به خصلو   یااسپان یتالیا،مانند ا ییکشورها ی،موان یاوج بحران مال در

دیت خریلد نفلت از ایلران یفلره از محلدو دیدنلد،یرا مطللوب م یلرانبا ا یمعامله نفت

یله اتحادهای مدید بر علیه ایران ن ردید. یمتحرمانع  هاآنرفتند، اما در نوایت تالش یم

مجلدا  2012یله ژانوعتقاد بود که سیاست گذاری تحریم حداکثری آنان در اروپا بر این ا

رخ داد و ایلران  2012یله فورگرداند و ههین اتفلاق در یمایران را بر سر میز مذاکره باز 

سازد. دور مدید ملذاکرا  در شلرایطی آغلاز یمپیشنواد بازگشت به مذاکرا  را مطر  

شلود و بلاراک یممهووری آمریکا نیلز انجلام  انتخابا  ریاست 2012شد که در نوامبر 

 رسد.یماوباما به ریاست مهووری آمریکا 

در تلالش بلود تلا بلا تودیلد بله  نژاداحهلدی دورهیه اروپا به صور  کلی در اتحاد

هلای یتفعالی گونلاگون، هلاحوزههلا در یمتحرهای اقتصادی و اعهال این نلوس یمتحر

رو به رو سازد اما ایران در یلی ایلن دوره رونلدی  ایران را با محدودیت مدی ایهسته

دهللد کلله تللابعی از افللزایش یمدرگیرانلله و ر الیسللت توللامهی را مللورد پی یللری قللرار 

یر تلأثایران تا مرز تولید سوخت بیست درصلد بلوده اسلت. د یلل  ایهستههای ییتوانا

ملواردی ملورد  یه اروپا بر این روند توامهی ایلران را بایسلت دراتحادسیاست خارمی 

 گیرد.یمی بعدی مورد تبیین قرار هاقسهتمست و موی قرار داد که در 
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 های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانو تغییر رویه نژاداحمدیدولت 

 حللوزه، شللاهد تحللو   سیاسللی گونللاگونی در نژاداحهللدیبعللد از انتخللاب دولللت 

بلا  نژاداحهدیایم و تیم ران بودهای الهللیبینهای های داخلی و ههچنین سیاستسیاست

های کشلور را در ایلن حلوزه ای، رویلهتغییر در تصهیم گیران و مذاکره کنندگان هسلته

ای و معرفی غنی سازی به عنلوان محلور اصللی نهاید. تاکید بر حقوق هستهیمدگرگون 

ن د یلل ترییاصلزمانی قابل مشاهده بوده است. یکی از  بازهتعامال  ایران در یی این 

شکل گیری این رویکرد، سیاست خارمی تحریهی و توبیخی یلرف اروپلایی بلر علیله 

یابلد. بله صلور  یمکشور نهلود  ایهستههای یگذاریرف ایرانی بوده که در سیاست 

یکردها و اهداف را در سطح سیاست خلارمی رومجهوعه ای از  نژاداحهدیکلی دولت 

ای بلر حسل  ارتبلاط از: الف( رویکرد منطقله اند عبارنهود که برخی از آنان یمدنبال 

گیری با ههسای ان و در گام بعدی کشورهای اسالمی و مدیریت این ارتبایا  بر مبنای 

های اسلالمی )دهقلانی کارکرد و مسلولیت نظام مهووری اسالمی ایران بر حس  اندیشه

یه خللیج حاشل (، تالش برای هه رایی با برخلی کشلورهای69ب:  1386فیروز آبادی، 

سفرهای گوناگون به منایق منوبی خلیج فارس(، ب( تالش برای نفوذ  فارس )مجهوعه

در قفقاز، شهال آفریقا، عراق، سوریه و حهایت از دولت بشار اسد، حهایت از حزب اهلل 

های مبارز فلسطینی و ...، ج( معرفلی نظلم مولانی علدالت محلور توسلط لبنان و گروه

تولامم فعا نله بله مفلاهیهی ماننلد هلوکاسلت، رژیلم کشور )دست اه سیاست خارمی 

های استعهارگرایانه و لیبرال و ...(، د( سیاست ن اه به شرق سیاسلت صویونیستی، ارزش

بر مبنای ضلرور  سلاخت موازنله در ملذاکرا  و وارد کلردن چلین و ) خارمی ایران،

است موان سوم گرایی، (، و( سی56ای. )حامی یوسفی، پیشین، روسیه به معاد   هسته

بر مبنای ههراستایی با کشورهای غیر متعود و موان سوم، تومه به کشورهای در حاشیه 

 دوره( در 43: 1388ای و.. )بلاقری، مناسلبا  تجلاری و توسلعه توسلعهمولانی،  مانده

خط مشی کلی دست اه سیاست خارمی مهووری اسالمی ایران نیز در مقابل  نژاداحهدی

گیلرد. در ایلن دوره سیاسلت یمیله اروپلا شلکل اتحادحریهی و تلوبیخی های تیاستس

یه اروپلا و یلرف آمریکلایی در اتحادهای یاستسایران در پاسخ به  ایهستههای یگذار

 قبال ایران بر حس  موارد ذیل شکل گرفته بود:
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 مسلللههلا پیراملون هلا و مریانبرای ساخت امهلاس داخللی ملابین گروه ( تالش1

ای بله عنلوان املری هسلته توسلعههای ( معرفی نهودن سیاست گذاری2ایران،  ایهسته

های های مردم گرایانه و آوردن آنان در صحنه( سیاست3حیثیتی در افکار عهومی ایران، 

( تلالش بلرای 4مستقیم سیاسی برای حهایت مدی از انرژی اتهی به عنوان حق مسلم، 

ای و خللارج کللردن انحصللار پرونللده و ههسللت مسللللهوارد کللردن بللازی ران مدیللد بلله 

هلای حقلوقی و سیاسلی بله حوزه حوزه( تالش برای خارج کردن پرونده از 5مذاکرا ،

( قایعیت در حفل  6، الهللیبینیره آژانس داهای حقوقی و قرار دادن آن در چوارچوب

 (7(، 22: 1385ای )نسیم اهلل اماقلو، سوخت هسته چرخه

تلوان از یمزملانی  بازهایران در این  ایهستههای یگذارت ی سیاسهابرنامهاز دی ر 

 توسلعهملابین بللوک شلرق و غلرب در مولت  الهلللیبینایلران از تعارضلا   استفاده

ای، تالش برای نفوذ در کشورهای موان سوم، غیر متعولد و کنفلرانس کشلورهای هسته

د. در ایلن بلین نقلش ای ایلران و ... نلام بلرهسلته مسللهاسالمی برای حهایت سازی از 

های آنلان در مقابلل ایلران نیلز حلا ز یختوبهای یرف اروپایی و مهنوعیت و یتمحدود

 نهاید.یمی خود را در تقابل با این موارد برنامه ریزی راهبردهااههیت است. ایران نیز 

 

یهه اروپها در اتحادایران در پرتو تاثیرات  ایهستههای یاستسدلیل تخاصمی شدن 

 تم و نهمدولت هش

یر تلأثایران تحت  ایهستههای یگذارههانطور که در روند تاریخی بیان گردید، سیاست 

رونلد تخاصلم و  2012-2004 دورههای یرف اروپایی قلرار داشلته و در یلی یاستس

ایلران را  ایهستههای یگذارها با نظام مهووری اسالمی ایران، سیاست ییاروپادرگیری 

گردد تا با تهسک به یمدهد. در این قسهت تالش یمیر قرار تأثت به نحو فزاینده ای تح

 ایهسلته توسلعههای یاسلتسرویکرد ر الیسم توامهی د یل شکل گیری شد  گیری 

 ایران مورد واکاوی قرار گیرد و د یل آن معین شود.
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 ایران ایهستههای رئالیستی یگذاربر تشدید روند سیاست  هاقطعنامهیر ( تأث1

دهلد و یمیر قلرار تلأثرا تحلت  کشلورهااز مواردی که از منظر رویکرد ر الیسلتی  یکی

تحلریم و تشلدید  مسلللهدهلد، یمهای آنان در قبلال یکلدی ر را تغییلر یگذارسیاست 

در  ایهسلته حلوزهاست. این مسللله در  الهللیبینمحرومیتشان از سوی دی ر بازی ران 

یی که بر هاقطعنامهیابد. در یی این دوره یمنهود  یاهستهی هاقطعنامهها و یمتحرقال  

گردد، رویله ای ر الیسلتی و تقلابلی یمعلیه ایران به ویژه از سوی یرف اروپایی تدوین 

ی اهسلته مسللهنهود تا با حداکثر سازی هزینه بر علیه ایران، یمداشته است. اروپا تالش 

ف ایرانلی را نیلز نسلبت بله یلرف ن لرش یلر هاقطعنامهکشور را مدیریت نهاید. این 

ی منافع محور نهود و امکان شلکل گیلری هاتعارضغربی ههراه با بدگهانی و -اروپایی

 مورد ینشروس اداد. یمفضای ر الیسم توامهی را در سیاست خارمی متقابلشان افزایش 

بت ینده یرف ایرانی نسلفزاهای ینیبدببوده که برای اولین بار  2005-2004 یهادر سال

یی که توسلط یلرف هاقطعنامهزمانی  بازهگیرد. در این یمبه یرف غربی اروپایی شد  

شلورای حکلام  قطعنامهیابد. یمشود، نیز افزایش یمغربی بر علیه ایران تدوین -اروپایی

 یماسلت )نسلبرای تعلیق غنی سازی و پی یری میکانیسم ماشه نهودی از این مقوله بوده 

 .(40: 1386اهلل اماقلو، 

یله رو، 2005ایران نیز در پاسخ ویی به ایلن سیاسلت تحریهلی و تلوبیخی در او  

دهلد و در قالل  نامله بله ملدیر کلل آژانلس یمر الیسم توامهی را مورد پی یری قرار 

شود. این یمرا خواستار  اصفوان UCF یاهسته هاییتفعالاتهی از سر گیری  الهللیبین

 مجدداًگردد که یم 1384ماه  یحکام در د یشورا دهفوق العا ملسهدرخواست منجر به 

 یم)نسلکنلد یمایران تاکید  ایهستههای یگذاریرف اروپایی بر محدود سازی سیاست 

 .(39: 1386اهلل اماقلو، 

اروپلا بلا  یهاتحادیرانه درگو  یستیاز تعامل ر ال یمصداق یران،ا یاز سو یزن یانیهب این

ایلن  2005ی بعلد از سلال هاقطعناملهگیرد. یمسایی قرار یران مورد شناا یامسلله هسته

یه اتحادکه  سازمان ملل متحد نیتام یشورا یهاقطعنامه ی تصو کند.یمروند را تشدید 

 یاهسلته هاییگلذار یاسلتس هاییلهرو ییلردر تغ اروپا در آن نقش فزاینده ای داشلته

 1696 قطعنامله ر بلوده اسلت.یرگلذاتاث ی فلوق،بازه زمان یندر ا یرانا یاسالم یمهوور
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 سلازدیمیلت نیلز مویلا امن یمنشلور شلورا 7فصل  یلذ شرایط را برای قرار گیری ایران

 .سازمان ملل متحد( یت، سا1696)قطعنامه 

ی نظامی، توسعه هاحوزهشود و به دی ریمگسترده  هاقطعنامهتحریم و  دامنهبه مرور 

حکام  یاز شورا یغرب-ییستفاده یرف اروپااکند. یمای، اقتصادی و درمانی نیز سرایت 

. شلودیم معرفی یرانا یسل  حقوق قانون یتالش برا یبر مبنا یزن 2005سپتامبر  24در 

 یرانهو درگ یستیر ال یکردهایاز رو ینهود از سوی یرف ایرانی به عنوان هاقطعنامه ینا

ارسلال  گرفلت.یمر ملورد شناسلایی قلرا یاهسلته یهاحوزه در کشوربا  الهللبیننظام 

ماننلد  ییاروپلا یکشلورها یتحلت فشلار برخل یت،امن یبه شورا یرانا یاپرونده هسته

 یسلمر ال یدر ال لو هاییاروپا یکه نقش محور گیردیفرانسه، ان لستان و آلهان شکل م

و بلاز  یسلاز یمرتبط بلا غنل هاییتفعال یقطعنامه تهام ین. در اشودیم یاننها یتوامه

 ی،)روزنامه اعتهاد ملل گیردیمقرار  یمد هاییتمورد رصد و محدود یاههست یفرآور

 .(11: 1385 ید 4

را  یلوماوران یساز یغن یقتعلیز ن 1696و قطعنامه  یتامن یشورا 2006 یهژو  تحریم

فصلل  یو بر مبنلا یدهگرد ی در ههان سال تصو یزن 1737. قطعنامه کندیامر م یرانبه ا

(، 2007)ملارس 1747 های. قطعناملهکنلدیمایلران را تودیلد  ،هفتم منشور سازمان ملل

 ی( کله توسلط شلورا2010)ژو لن 1929( و 2008)سپتامبر 1835(، 2008)مارس 1803

یر تأثایران را تحت  ایهستههای یگذارگردد نیز سیاست یم ی سازمان ملل تصو یتامن

 .(Cordesman, Al-Rodhan, 2006: 213) یدنهایمقرارداده و آنان را توامهی 

ایلران  ایهستههای یگذارها نیز در روند افزایشی سیاست یمتحر، هاقطعنامهدر کنار 

ها شرایط را برای شلکل گیلری احسلاس یمتحردهد. در این دوره یمیر قرار تأثرا تحت 

کند و دست اه سیاست خارمی نیلز یمغربی ایجاد -خطر و تودید از سوی یرف اروپایی

تا ن رشی مقابله مویانه را مورد پی یلری قلرار دهلد. در ایلن دوره درک در تالش بوده 

ایلران  ایهستههای سطح با ی یتکنولوژدست اه سیاست خارمی کشور برای با  بردن 

هلای قطعنامله ای از سلوی دی لر یمتحربه عنوان راهی در مقابل این زیلاده خلواهی و 

 بازی ران مبتنی بوده است.
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 یه اروپااتحادایران نسبت به هراس -یدس تهداحسا یریگ( شکل2

های یگذاریلرف اروپلایی نیلز در سیاسلت درک تودید آمیز و هراس از اقداما  مسلله

-ایران تاثیرگذار بوده است. این امر به دلیل بدبینی یرف ایرانی به یرف غربلی ایهسته

 گیرد.یماروپایی صور  

 یخلارم یاسلتدسلت اه س یکردهایبر رو ،یدتود به یپلهاسید یه اروپا ازاتحاد ذارگ

کله از  یهراسل یبر مبنلا یزن یرانا 2005در سال گذارد. یم یرتأث یرانا یاسالم یمهوور

ی اهستهحقوق  مذاکرا  داشته، یاندر مر اروپایییرف  یستیو تعامال  ر ال یها تصه

سلتور کلار قلرار ی بازی ر مقابل اعالم کرده و مقابلله را در دهادرخواسترا در تقابل با 

دهد. ایران بر مبنای تودیداتی که از مان  یرف مقابل ادارک کرده بود، توان امنیتی و یم

خلود را  ایهسلتههای یگذاردهد و سیاست یمقوا را در دستور کار قرار  موازنهساخت 

 سازد.یمنیز بر این امر استوار 

 

 طرف ایرانیی از سوی اهستهبرای بازدارندگی تکنولوژیکی  ( تالش3

ی اهستههای سطح با ی یتکنولوژ مسللهههانطور که در چوارچوب نظری بیان گردید، 

قوا در رویکرد ر الیسم توامهی  موازنهبه عنوان یک شاخص برای ساخت بازدارندگی و 

هلای ییتوانای بلر مبنلای افلزایش اهسلتهگیرد. نیاز به بازدارنلدگی یممورد معرفی قرار 

زمانی به خوبی قابل مشاهده است. این مسللله  بازهی ایران نیز در این اههستتکنولوژیک 

در این شرایط است  گیرد.یممورد پی یری قرار  نژاداحهدیرسد که در دولت یمبه نظر 

ی به عنوان امری اهستههای یفناورکه دست اه سیاست خارمی ایران درصدد دستیابی به 

اروپایی و تضهینی امنیتی بلرای تقابلل بلا آنلان و در بازدارنده در مقابل تودیدا  یرف 

غربی نیلز -هایشان است. تجارب تاریخی ایران از تودیدا  یرف اروپایییاستسمقابل 

ی علیله ایلران و ن لاه بدبینانله و امنطقهبوده است. تودیدا   مؤثردر پی یری این روش 

در یلی ایلن ملد  بلر  ضد امنیتی کشور به یرف مقابل نیز شاخص با اههیتی بوده کله

 یسلتر ال یکلردرو یصلور  کلل گذارد. بهیمیر تأثی مهووری اسالمی ایران هان رش

 یلکمحکم منافع  هاییهثبا  و موازنه به عنوان پا یت،اعتقاد است که امن ینبر ا یتوامه

 ,Landau) گیلردیمی شلکل اهسلتهبر مبنای بازدارنلدگی فنلاوری که  باشندیکشور م
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ی از سوی یلرف ایرانلی بله اهستههای یفناور ها وییتوانان روی افزایش از ای .(2012

یلرف مقابلل از تولامم ملورد معرفلی قلرار  کنندهعنوان امری موازنه بخش و مهانعت 

یکی دی ر از علواملی کله بلر هلراس و تودیلد یلرف  .(O, Neil, 2009: 49) یردگیم

ی مهولوری اسلالمی ایلران در زهلامرمحیط امنیتلی پیراملون  مسللهیر داشت، تأثایرانی 

به عراق و اختالفلا  ایلران بلا کشلورهای عربلی و  2003 حهلهافغانستان و پاکستان و 

تودید اسرا یل نسبت به ایران بوده است که این مسا ل نیاز مهولوری اسلالمی را بلرای 

 Segen, Waltz and)دهلد یمی را افلزایش اهسلتههای تکنوللوژیکی ییتواناافزایش 

Betts, 2007). 

 یلقاز یر یبازدارنلدگ یجادو ا یاهسته یفناور یهابرنامه یبرا یرانرو درک ا ینا از

 یو دفلاع یتولامه ینظلام هاییتبوده است که قابل یامر یچیده،پ یاهسته هاییفناور

و ملذب  یاو ثبا  منطقله یدر موت بازدارندگ یو به عنوان عامل داده یشرا افزا یرانا

 .(mayer, 2003: 26) بوده استکشور  یژنفوذ و پرست

هلای یتکنولوژرسد که ادراک ایلران بلرای دسلتیابی بله ایلن یمدر این ال و به نظر 

های یرف اروپلایی بلر مبنلای تلالش بلرای حلل خطلرا  و یاستسدر مقابل  ایهسته

قلدر  و امنیلت  مرتبلهبلردن  بلا تری، امنطقلهتودیدا  امنیتی، ایجاد پرستیژ سیاسلی 

در  های امنیتی از قدر  هژمون بوده اسلت.یریگی و استقالل خواهی در تصهیم اقهمنط

بلرای دسلتیابی بله سلال   لزوملاًی ایلران را هلاتالشغربی نیلز -این بین یرف اروپایی

 یلران،ا یخلارم یاستدست اه سداد و این در حالی بود که یمی مورد معرفی قرار اهسته

سلطح  هاییبه تکنولوژ یابیبلکه دست دید،ینه یراتم را ضرو  ساخت به یتالش برا

 یکلاییآمر یرف .موازنه ساز مدنظر دولتهردان قرار داشت یبه عنوان امر ی،اهسته یبا 

اعتقلاد  یلنبلر ا هایکاییداشت. آمر یرانییرف ا یاهسته هاییتبر فعال یقدق یرصد یزن

انلد نهوده یاتلالش گسلترده یمبه حد نظا یومشکافت اوران یبرا یرانیا ی ربودند که باز

(Aliboright and ea al, 2012: 8). 
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 های طرف اروپایییاستسیابی هژمونیک ایران در مقابل  ( منزلت4

یرف اروپایی مورد تومله دسلت اه سیاسلت خلارمی  در مقابل یراندولت ا یابی قدر 

 ی نیلزاسلتهمذاکرا  ه ینا یقاز یر یغرب-ییقدر  یرف اروپاکشور قرار داشته است. 

ههلانطور کله  گیلرد.یم قلرار الهللیبین ی رانبوده که به شد  مورد تومه باز یشاخص

و  هلایتکنولوژ یشدرخواست افلزا یراناعتقاد بود که ا ینبر ا یییرف اروپا یدگرد یانب

یک ملورد نظلر قلرار داده به منزلت هژمون یدندر موت رس را خود یاهسته هایواناییت

بله  یکله دولتل رسلدیم یلانپا هب یرقابت زمان یتوامه یستکه در ر ال ییاز آنجااست. 

دهلد یقلرار م یرتحلت تلأث یلزرا ن یامسلله مذاکرا  هسته ینبرسند، ا یکمرحله هژمون

 یلکهژمون یتدر تالش بودند تا وضع یراناروپا و ا ی رهر دو باز .(238: 1386 ی،)نصر

 ایهسلتههای یگذاراین حوزه بر سیاست یه اروپا در اتحادیند و سیاست را تصاح  نها

یه اروپا در قبال ایران اتحادهای یاستسگذارد. ایران درک تودید آمیزی از یمیر تأثایران 

به تالش برای منزلت یابی های هژمونیک  ایهستههای یگذارداشته و از یریق سیاست 

 کرده است.یممبادر  

 

 یرانا ایهستههای یاستس آن بر یرام و تأثبه برج یغرب-ییطرف اروپا یبندی( عدم پا5

 ایهسلته حلوزهیسلتی ایلران در ر ال هاییاسلتس ی یلریکه منجر بله پ یاز عوامل یکی

 ش نسلبت بله ایلرانبه تعولدات ییو شفاف یرف اروپا یقدق یبندیمسلله عدم پا گردید،

کله  کنلدیاعلالم م 2005در سلال  ی،عدم تعود یرف غرب ینا یبر مبنا یرانبوده است. ا

 هلاییتفعال یلزن NPTدر چوارچوب  ین حتیراکه ا یستن یلما یی،و اروپا ییرف غرب

در مقابلل فشلارها و  یلرانکله ا یو در صلورت یدنها ی یریخود را پ یزصلح آم یاهسته

 زم را نداشته باشد، امکان از دست رفلتن  یستادگیو نظام سلطه ا ییرف غرب یدا تود

 .(142: 1387 ی،ومود دارد )مو نا و محهد یرانا یاتیح یو منافع مل یتامن

و اروپلا( نسلبت بله تعولدا   یکلا)آمر یو عهل نکردن یلرف غربل یدتود احساس

در مقابلل غلرب بلوده  یلرانا یوشروس کننده روند تولامه یاصل یلاز د  یکی یاهسته

 است.
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 یرانا ایههستهای یاستآن بر س یرو تأث غربی و-های طرف اروپایی یخواه یاده( ز6

 علدمکه عالوه بلر  بوداعتقاد  ینبر ا یرانا یخارم یاستس یم، تنژاداحهدیدوره  یی در

آنان در  یزرا ن ییها یخواه یادهنسبت به تعودا ، مجهوعه ز ییاروپا-یتعود یرف غرب

در  یلرانرا محلدود سلازند. ا یرانا ین،فراتر از قوان کنندیدستور کار قرار داده و تالش م

 یاتهل یبه بازرسان آژانس انلرژ ،که به یرف مقابل داشت یاعتهاد یمبنا بر 2004اکتبر 

در  ینداشته باشند و ههچن یکالهدوز بازرس یصنعت یکه از مجهوعه نظام دهدیامازه م

 2005 یلهدر ژانو ینپارچ ینظام یتو سا یزاناز مجهوعه لو هاییبازرس یزن 2004ژو ن 

اروپا  یهاتحاد یرانی،یرف ا هاییالرغم ههکار ی. علیردگیقرار م یرانمورد موافقت ا یزن

 یلتامن یبله شلورا یاارماس پرونلده هسلته یبرا زمانی بازهاین  را در یاتالش گسترده

صور   یرانشده، به ضرر ا یاسیو س یحقوق یرکامالً غ یطیمسلله در شرا ینداشته و هه

های یگلذارسیاسلت ا تل یلدسلب  گرد ییلرف غربل یهلا یادخواهیمسلله زگیرد. یم

 ایران روندی ر الیستی به خود گیرد. ایهسته

 

 ایران ایهستههای یاستسیر آن بر تأثتحریم نظامی و -درگیری ( احتمال7

 یهبر عل ینظام هاییمتحر ین گسترشو ههچن ینظام هاییریدرگ وحهله احتهال مسلله 

بلر سیاسلت ذاری  ملد  نیا یبوده است که در ی یاساس یهااز شاخص یکی یزن یرانا

 یدرسل یجهنت ینبه ا یرانیبه بعد یرف ا 2005از سال  گذارد.یمیر تأثایران  ایهستههای 

 یو مولار نظلام یتقابل نظلام یرا برا یستیر ال اییهتا رو باشندمیدرصدد  هاییکه اروپا

 یولورمه یو موشک یبر قدر  نظام یدتاک یرو یندر دستور کار قرار دهند و از ا یرانا

 اروپا بوده است. یهو اتحاد یراندر تعامال  ا یتیشاخص با اهه یران،ا یاسالم

دو  یاز تقابلل نظلام ی لرد ینهلود یلزن یلرانا یهبر عل یستیو ر ال ینظام هایتحریم

 حللوزهی در توللامه یسللممللرتبط بللا ر ال یکردهللایرو یللریبللوده کلله شللکل گ ی ربللاز

 ییرف غربل هاییمتحر یدگرد یانور که ب. ههانطرا موم  گردید ایهستهسیاست ذاری 

بله گلام داشلته و در  مو گلا ینلدهرونلد فزا یلران،ا یاهسته یهابرنامه یهبر عل ییو اروپا

 یو تکنوللوژ یفراتر رفتله و هرگونله فنلاور یاهسته یساز یاز سطح غن یمراحل بعد
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 4 ی،مه اعتهاد مل)روزنا دهدیمورد نظر قرار م یزرا ن یرانا یو پرتاب یموشک یستمس یبرا

 .(1385 ید

 یران،ا یاسالم یمهوور یااروپا نسبت به مسلله هسته یهاتحاد یستیر ال هاییاستس

 یلنبر ا یرانا یخارم یاستس یمو ت داشترا  یترنهود واضح 2006-2005 یهادر سال

 یاروپا تالش دارند تا قدر  نظلام یهاتحاد ینغرب و ههچن ییکه کشورها یداعتقاد گرد

ایلن املر بلر  را کلاهش دهنلد. یلرانا یدفلاع هلایییبلرده و توانا یناز بل یلزور را نکش

ی هاقطعناملهگلذارد. در ایلن دوره یمیر تلأثو موشکی ایران  ایهستهسیاست ذاری های 

 یلدتاک یلرانا یاو مسللله هسلته یموشک ی،نظام یهاسال  ینبر ارتباط ب یرف اروپایی

 های نظامی و موشلکی ایلران بلرای تقابلل بلاییتوانااست. از سویی دی رافزایش داشته 

نظلامی  حهللهگیلرد. ایلران از سلویی دی لر از احتهلال یمها در دستور کار قرار یمتحر

 یلراناآمریکایی بر علیه حاکهیت ملی کشور هراس داشته اسلت. -مستقیم یرف اروپایی

 رکشلور کله بل یلنابله  یکادولت آمر یکه تجربه عراق صدام و حهله نظام کردیاعالم م

برد صدام صور   یانم یهاو انودام موشک یکشتار مهع یهاداشتن سال  یادعا یمبنا

 یرو نلوع یلندارد. از ا ی یلریامکلان پ یزن یرانبوده که در قبال ا یوییگرفته است، سنار

 یتلیامن یهلاحوزه 2003و علراق  2001به افغانستان  ییرف غرب یهراس از حهله نظام

 یلندر مقابلل ا یلرانبلود کله دوللت ا یطشرا یننهوده بود. در ا یررا درگ انیرا یرامونیپ

 یلتدفاس در ملورد بقلا و مومود یبرا یتوامه یکردیرو ی،احتهال توامم و حهله نظام

 یممسلتق یسلتیر ال هلاییریصحنه درگدوره  در این .دهدیخود را در دستور کار قرار م

 یلهاتحاد یل،ارتبلاط اسلرا  یلنو در ا کنلدیم رشد یادیز یزانبه م ییو یرف اروپا یرانا

که آنان را در  نهایندیم یداان را پیرا یهبر عل یمنفعت ییههراستا یو ... نوع یکااروپا و آمر

. (2،   1385 ید 4 یلزد،دهد )روزنامه آفتلاب یقرار م یرانا یامنطقه یتقابل با هژمون

گلذارد و دسلتیابی بله یمیر تلأث ایلران ایهسلتههای یگلذاراین موارد نیز بلر سیاسلت 

به عنوان گامی در موت پاسخ ویی به این تودیدا  از سوی یلرف  ایهستهتکنولوژی 

نهود واضلحی از تعارضلا  یلرف اروپلایی در  2007مارس  قطعنامهایرانی بوده است. 

ا ر ینظام یهابه حوزه هایمشدن دامنه تحر یرفراگی نظامی بر علیه ایران بوده که هاحوزه

 دسلت اه .(46: 220شلهاره  یاقتصلاد-یاسیایالعا  س ی،وامان یدگردد )اسفیمموم  
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 یادنفوذ و انق کرد تایمتالش  ایهستهسیاست ذاری های  حوزهیران در ا یخارم یاستس

 نیز اروپا یهاتحادو موشکی خود حل نهاید.  ایهستهی هابرنامهرا با  اروپا یهاتحاد ینظام

و  یاهسلته یهاکه با برنامله یافراد یتا تهام کندیتالش م یرانرفتار ا ینمقابله با ا یبرا

 یتسلا یلت،امن یشلورا 1747)قطعنامه  یدنها یماند را تحردر ارتباط بوده یرانا یموشک

 .سازمان ملل متحد( یتامن یشورا

 

 ایران ایهستهیر آن بر سیاست تأثغربی و -ی با طرف اروپاییامنطقههای یری( درگ8

یکردهای توامهی و تحریهی یرف اروپلایی در رو یریکه سب  شکل گ یاز موارد ییک

مسلا ل تولامهی کشلور گردیلد،  ایهسلتهقبال ایران و به تبلع آن سیاسلت ذاری هلای 

 یکه برا کردیتالش م یرانییرف ا ییبوده است. از سو ینیرف ینحل نشده ماب یامنطقه

 ید و در فضلایلتلالش نها نژاداحهلدیوره موان اسلالم در د یبه دست آوردن ام القرا

ی نیلابتی ملابین نبردهلاد. کنل ی یریخا  خود را پ یخارم یاستس یانهخاورم یآنارش

 :Mabon. 2013) و در منطقه نهودی از این امر بوده اسلتو نات یکاعربستان، آمر ایران،

101). 

در دوره  را یتللیامن یخألهللا ،نداشللتن متحللد قابللل اتکللا در منطقلله یلللبلله دل ایللران

و  یدر حلوزه نظلام های گسلتردهیگلذارنهود و توانلایی سلرمایه یحس م نژاداحهدی

کشلور، از  یتلیامن هلایخألکلرد بلرای حلل یمینله را نداشلته و تلالش پرهز یمانورها

 .(131: 1392ببرد )هانتر، به عنوان هزینه کردی برای امنیت سود  ایهستهتکنولوژی 

اروپلا را در دوره  یلهو اتحاد یلرانتعارضا  ایز عراق ن در یتیامن از سویی دی ر خأل

بله  یالهلالک ینلور نکار آملد یدولت رو ی. به صور  کلبخشیدیشد  م نژاداحهدی

یران، شرایط را برای نفوذ ایران در ا یمد یتمورد حها یعیدولت ش یریواسطه شکل گ

ملابین یلرف هلایی یریدرگعراق فراهم آورده بود و ههین مسلله سلب  شلکل گیلری 

ای ههراسلتا بلا ی منطقلههاقدر  .(Cordeman, 2014: 263) اروپایی و ایرانی گردید

گردنلد یمآمریکایی نیز دچار تعارضا  مستقیم و غیر مسلتقیم بلا ایلران -یرف اروپایی

شروس گردیده بلود بله  2011عربستان، امارا ، ترکیه و...(. بحران سوریه نیز که از سال )

م رویارویی یرف ایرانی و اروپایی را موم  گردیلده بلود. در نتیجله صور  غیر مستقی
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را کنتلرل  هلابحران، ایلن ایهسلتهتکنوللوژی  موازنهکرد تا با استفاده از یمایران تالش 

 خود را بر این مبنا سامان بخشد. ایهستهنهاید و سیاست ذاری های 

 

 گیرینتیجه

ی مهووری اسلالمی راهبردهاتراتژیک ترین ههانطور که بیان گردید، یکی از اصلی و اس

کشور تحقق یافته  ایهستههای یگذاریه سیاست پابر  الهللیبینتعامال   حوزهایران در 

یله اروپلا در اتحادیابلد. نقلش یمروندی فزاینده  شهسی 80 دههاست و این امر بعد از 

ن( به ویژه بعلد از و حتی در مواردی سرکردگی تقابل با ایرا) یکاییآمرههراهی با یرف 

بله صلور  فزاینلده ای رشلد  2012تلا  2008ی هاسلالامری واضح بوده که در  2004

یله اروپلا بلرای موازنله سلازی، سلاخت تودیلد، تحلریم، تلوبیخ، اتحادیابد. تلالش یم

ی گونلاگون نهلودی از ایلن  هاقطعنامههای متنوس و ... بر علیه ایران در قال  یتمحروم

زمانی مذکور در مقابل این هراس ایجاد شلده  بازهی اسالمی نیز در مسلله است. مهوور

 خلألاز سوی یرف اروپایی درصدد ساخت موازنه، دست یابی به منزلت هژمونیک، حل 

های یگلذارامنیتی مومود، قدر  یابی منطقه ای و ... بلوده کله ایلن املر بلر سیاسلت 

، فعلال ایهستههای یقتعلزمانی رفع  هبازگذارد. ایران در این یمیر تأثکشور نیز  ایهسته

، تلالش بلرای امهلاس ایهسلتهصنعتی  مرحلهو ورود به  ایهستهکردن سانتریفیوژهای 

، ن لاه بله شلرق و تلالش ایهستههای صلح آمیز یتفعال حوزهافکار عهومی داخلی در 

در ی کشلورهابرای افزایش تعداد شرکت کنندگان در مذاکرا ، تالش برای یارگیری از 

های یتفعالو روند رو به افزایش  ایهستهحاشیه مانده و غیر متعود موان برای موضوس 

 دهد.یمو موشکی ایران و ... را مورد پی یری قرار  ایهسته

سیاسلت ذاری هلای  حلوزهی ایلران در هلاتالشبر مبنای ال وی ر الیسلم تولامهی 

قدر  نسبی در تعلامالتش ، کوششی برای کس  منزلت یابی و به دست آوردن ایهسته

ی هژملون مولانی صلور  هاقلدر غربی بوده اسلت کله در مقابلل -با یرف اروپایی

غربلی -نظلامی یلرف اروپلایی حهللهها و حتلی یبدعود، هاقطعنامهگیرد. هراس از یم

های امنیتلی و یاسلتسبلوده اسلت. ایلن  ملؤثرنسبت به ایران نیز در پی یری این ال لو 

ی اقتصادی و توسعه ای ایلران نیلز بلاقی هاحوزهها را بر ینههز ر الیست توامهی برخی
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 دوگانلهگذارد. از سویی دی ر امهاس ملی نیز در سطح نخب ان منجر به شلکل گیلری یم

گردد و برخی از نخب ان بلر یمیکردهای وابست ی متقابل رور الیست توامهی در مقابل 

یکردهای امنیتی تاکید روی پی یری اقتصادی و بوبود وضعیت معیشتی مردم به ما توسعه

ایران بله رویکلرد  ایهستهاین امر منجر به چرخش برخی از سیاست ذاری های  کنند.یم

 گردد.یمو انتخاب حسن روحانی(  1392به ویژه در سال ) یدمد

ههراهلی و  2008و بله ویلژه بعلد از  2012تلا  2004زمانی  بازهبه صور  کلی در 

 ایهستههای یتفعالپا و آمریکا برای فشار بر ایران و کنارگذاشتن یه ارواتحادههراستایی 

گیرد که این امر، ههانطور که در متن بیان گردید، پاسلخ ویی ر الیسلتی یمکشور شد  

 گردد.یمتوامهی را نیز از سوی یرف ایرانی موم  

دوللت  یحو صر یتوامه یستر ال یکردرو یدوره بر مبنا ینا یدر ی یصور  کل به

 یلاننها الهلللیبین یهابه عرصله یرانا یاهسته هایییکه توانا ینعالوه بر ا نژاداحهدی

 یلرانبلا ا یستیو تقابل ر ال یدر موازنه ساز الهللیبین یکردهایرو یتقابل مد گردد،یم

قابل مشاهده است. بر مبنای رویکرد ر الیسم توامهی تضاد و کشهکش عنصر اصلی  یزن

شلود کله از سلاختار آنارشلیک نظلام ان و یلرف اروپلای معرفلی میای ایرهسته مسلله

گرفته بود. در این شرایط بازی ران بر مبنای اقداما  تولامهی یکلدی ر،  نشأ  الهللبین

خودیلاری و علدم ایلالس دو بلازی ر از  مسللهتصهیها  مقتضی را اخذ نهوده بودند و 

سازی و اند، بر تصهیمدی ر داشتهاقداما  و نیا  توامهی و احساس تودیداتی که از یک

 یر داشته است.تأثشان هایگذاریسیاست
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