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استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
رومیسا رحمتی مقدم
دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
(تاریخ دریافت  -99/9/4تاریخ تصویب )99/23/39
چکیده
عمده کشوورهای اروپوایی عال وه منود بوه بر وراری روابوط و اسوتااده از رفیوتهوای ا تصوادی
ایووران از ابتوودای پیووروزی انقووالت اسووالمی توواکنون بووودهانووده هوور دنوود در ووو سووه دهووه

شووته

روابط رفین فوراز و نشویب هوای ونوا ونی(اعم از خصومانه و یوا دوسوتانه) را پشوت سور

اشوته

استه با آغواز بحوپ پرونوده هسوته ای ایوران کشوورهای اروپوایی سوری کردنود محوریوت خوود را
در مناسبات میان ایران و آژانوس بوین المللوی انورژی اتموی حاوا نمایندهسورانمام همراهوی اروپوا بوا
آمریکووا پرونووده هسووته ای ایووران را بووه شووورای امنیووت ارسووا نمودهامووا یووازدهمین دوره انت ابووات
ریاست جمهو وری در ایوران مرحلوه جدیودی از مناسوبات ایوران و اتحادیوه اروپوا را ر وم زده ور
مباحثی دوون اعتودا و میانوهروی تونش زدایوی اعتمادسوازی و ترامول سوازنده بوا نيوام بوینالملول
از سووی دولوت بوا اسووتقبا کشوورهای اروپوایی روبوهرو شووده اتحادیوه اروپوا در الوب ووروه 5+1
رونوود موو اکرات بوورای حوول و فصوول پرونووده هسووتهای ایووران را دوبوواره آغوواز نموووده موو اکرات
سوورانمام در نوووامبر ( 4112آذر  )1131منموور بووه تواف و مو ووت  6ماهووه ای ژنووو شووده م و اکرات
رفین برای رسیدن به توافو جوامو و نهوایی پوس از دو بوار تمدیود توافو ژنوو (در زموان نگوار
ایوون مقالووه) کماکووان ادامووه دارده مووولاین در ایوون مقالووه سووری دارنوود تووا دوواردوبی تحلیلووی بوورای
بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ارائه دهنده
واژگان کلیدی :ایران اتحادیه اروپا دولت یازدهم روابط خارجی نيریه سازه انگاری

 .1نویسنده مسئول

Email:Ardeshir_sanaie@yahoo.com

این مقاله بر رفته از ر پژوهشی به شماره رارداد  1212/132493مورخ  1134/14/11ارائه شده به دانشوگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی با عنوان "جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی اتحادیوه اروپوا (از سوا  4111بوه
برد)"می باشده
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مقدمه

یازدهمین دوره انت ابات ریاستجمهوری ایران و انت ات حسن روحانی شروع
دوران جدیدی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به شمار میرودهتاکید بر
اعتدا و پرهیز از افراط و تاریط و تال

برای ترامل سازنده و متقابل با جهان خارج

از جمله مباحپ محوری روحانی در سیاستهای داخلی و خارجی کشور بوده این
س نان و برنامهها مورد توجه کشورهای خارجی نیز رار رفت و شکل یری نوعی
نگاه جدید از سوی دولتهای خارجی نسبت به ایران را به دنبا داشته اولین
بازخورد این نگاه جدید را میتوان در استقبا مقامات کشورهای م تلف از ریاست
جمهوری حسن روحانی و حضور سران و مقامات حدود  61کشور جهان در مراسم
تحلیف رئیسجمهوری ایران مشاهده کرده
در این میان نگاه اروپا به ایران در دولت یازدهم با توجه به جایگاه کشورهای
اروپایی در نيام بین الملل و تاثیر اری آنها در موضوعات مهم جهانی از جمله پرونده
هسته ای ایران حائز اهمیت استهکشورهای اروپایی همواره نگاه ویژهای به منطقه
خاورمیانه و خلیج فارس داشته انده ناوذ سیاسی و تسلط بر بازارهای ا تصادی با توجه
به جمریت ابل توجه در این منطقه همواره از نکات ابل توجه اروپا به این منطقه بوده
استه در این میان ارتباط با ایران به عنوان کشوری بزرگ با امکانات فراوان و در
مماورت دریای خزر و خلیج فارس برای اغلب کشورهای اروپایی حائز اهمیت بوده
استه کشف نات و برنامههای توسره لبانه ایران در دوران پهلوی او و دوم و نگاه
متقابل ایران و اروپا در تشدید این مناسبات اثر ار بوده در این میان موضوع جنگ
سرد و رار رفتن ایران در مماورت شوروی نیز در ایماد نزدیکی میان اروپا و ایران
همواره تاثیر ار بوده استه
و وع انقالت اسالمی در ایران و سپس و وع جنگ بین ایران و عراق(و حمایت
اروپایی ها از عراق) هر دند بر روابط رفین اثر منای

اشت اما مناسبات ا تصادی
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کشورهای اروپایی و ایران (هر دند با شدت کمتر) تداوم یافته صدور فتوای تل
سلمان رشدی هم با وجود طو روابط سیاسی رفین روابط ا تصادی آنها را
تحت الشراع رار نداده رویکرد اروپا و آغاز اتگوهای انتقادی نشان از آن داشت که
ایران علیرغم سیاستهایش از جایگاه خاصی در سیاست خارجی کشورهای اروپایی
برخوردار است و اروپا به دالیلی خواستار تحکیم مناسبات دوجانبه با ایران میباشده
صدور حکم داد اه میکونوس بار دیگر مناسبات سیاسی رفین را تحتالشراع رار
داد اما رویکردهای جدید ایران پس از دوم خرداد  1196با استقبا

رف اروپایی

مواجه شد و اتگوهای سازنده جای اتگوهای انتقادی را رفته تحکیم روابط که با
سارهای رئیس جمهور ایران به برخی از کشورهای اروپایی (برای اولین بار) تقویت شد
تا زمان آغاز پرونده هستهای ایران ادامه داشته
با شروع بحپ پرونده هسته ای و مترا ب به درت رسیدن اصولگرایان در ایران
دوران سردی روابط رفین آغاز شد که تا سا  1134نیز ادامه داشته با به درت
رسیدن حسن روحانی در ایران و ات اذ سیاست خارجی جدید رویکردهای جدیدی
در مناسبات اروپا و ایران آغاز شده ممموعه تحوالت باعپ ردید تا برای ن ستین بار
در ی ده سا

شته توافقی برای حل و فصل مسائل هستهای ایران در ژنو حاصل

شوده در این مقاله صد آن داریم تا داردوبی تحلیلی برای بررسی روابط ایران و
اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ارایه دهیمه سوا اصلی این مقاله
عبارت است از اینکه روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم
دگونه و از ده منير تحلیلی -تئوریکی ابل ارزیابی است؟
نظریه سازه گرایی
در این مقاله به منيوور در ماهیوت روابوط بوین ایوران و اتحادیوه اروپوا رویکورد
سازه رایوی موورد اسوتااده ورار موی یورده سوازه رایوان دگوونگی شوکل یوری
هویت و منافو دولوت هوا را موورد بررسوی ورار موی دهندهدیود اه سوازه رایوی بوه
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این امر می پوردازد کوه دگونوه هویوت هوا و هنمارهوای اجتمواعی موردم موی توانود
بووا روابووط نهادینووه میووان آنهووا سووتر

یابوودهاز آنمووا کووه منووافو از روابووط اجتموواعی

برمی خیزد و نه به شوکلی تحلیلوی و ما بول آن نسوبت بوه نووع ترامول میوان دولوت
ها و همکاری یا ترارض میان آنها نوه موی تووان خوو

بوین بوود و نوه بودبینهروابط

دولت ها با هم بر اسواس مرنوایی اسوت کوه آنهوا بورای یکودیگر ائلنود و نوه توزیوو
درت (نورمحمدی )412-11311413ه
بر هموین اسواس هویوت بوه موضووعی مهوم تبودیل موی شوودههویت بوه مرنوای
فهووم هووای نسووبتا ثابووت و مبتنووی بوور نقووش خووار از خووود و انتيووارات از دیگووران
اسووته کنشووگران منووافو و هویووت خووود را از ریو مشووارکت در مرووانی جمرووی بووه
دست می آورنود یرنی هموان مروانی کوه سواختارها را ترریوف موی کننود و بوه کونش
های ما سوازمان موی دهنودههویت هوا و منوافو امووری رابطوه ای هسوتند و و توی موا
مو ریت را ترریوف موی کنیم ترریوف موی شووندههر دولوت موی توانود هویوت هوای
بسیار متروددی داشوته باشودهدر ترهود بوه هور هویوت و اهمیوت آن تاییور ایمواد موی
شود اما هور هوویتی ترریوف اجتمواعی کنشوگر اسوت و ریشوه در نيریوه هوایی دارد
که کنشگران بوه شوکلی جمروی دربواره خوود و یکودیگر دارنود و بوه سواختار جهوان
اجتماعی وام می ب شد(همان )413ه
ونت و اونوف مرتقدند که هویت و منافو دولت ها ثابت نیستندههویت دولتها شکل
دهنده منافو آنهاست و هویت دولت ها نیز در روند ترامالت میان بازیگران با یکدیگر
شکل می یردهشکل یری ونه های جدید ترامالت به تدریج هویت بازیگران و در
نتیمه منافو و نوع رابطه میان بازیگران را تاییر می دهدهاز دید اه سازه رایان هنمارها
و واعد عالوه بر این که هویت بازیگران را شکل می دهند روابط میان آنها را نیز تنيیم
می کنندهسازه رایان مرتقدند حاکمیت ح ذاتی یک دولت نیست بلکه حقی است که
توسط دیگر دولتها به او اعطامی شودهبنابراین حاکمیت یک مقوله جمری است و هویت
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دولت ها نیز در جمو سایر دولت ها مش صمی شود(اسکندریان )195-11211411ه
بوازیگران بور اسوواس هویوت خوود بووه دنبوا منوافو هسووتند و هویوت و منووافو در
الووب جمووو مرنووا مووی یابدههوودف رویکوورد سووازه رایووی افووزایش وابسووتگی متقابوول
احتووورام بوووه ارز

هوووا و هنمارهوووای داخلووی ضووومن ارز

نهوووادن متقابووول بوووه

هنمارهای جهوانی اسوت کوه موجوب موی شوود دولوت هوا یکودیگر را بوه رسومیت
بشناسند و به هموین دلیول روابوط میوان دولوت هوا کمتور منازعوه آمیوز موی شوودهدر
وا ووو سووازه رایووان بووه دگووونگی شووکل یووری هویووت و منووافو بووازیگران توجووه
دارنود و مرتقدنود کوه هویوت دولوت هووا تحوت تواثیر هنمارهوای داخلوی و خووارجی
شوووکل موووی یووورد و هویوووت بوووه منوووافو دولوووت هوووا شوووکل موووی دهووود

()Guzzini,2000,153ه
یکی دیگور از اصوو محووری سوازه رایان اعتقواد بوه تاییور و تحوو در ماهیوت
روابط بین الملول استهسوازه رایوان مرتقدنود کوه از ریو تاییور و د ر وونی نووع
نگاه و اندیشه ما نسبت به روابوط بوین الملول موی تووان فرهنوگ جدیودی بوه جوای
فرهنووگ هووابزی و دشوومنی بوور روابووط کشووورها حوواکم کردهآنارشووی وورف توخووالی
اسووووت کووووه عملکوووورد و ترووووامالت میووووان دولتهووووا مرنووووای آن را مشوو و
مووی کنوودهدولت هووا مووی تواننوود بووا تاییوور در عملکوورد و رویووه هووای تراموول میووان
خوووود تلقی و نگووواه دیگووور بوووازیگران را نسوووبت بوووه خوووود عووووض کننووود
(نورمحمدی همان )421ه
مکتب سازه رایوی مکتبوی اسوت کوه بوه تحوو روابوط بوین الملول بور اسواس
ترامل میوان سیاسوت بوین الملول و سیاسوت داخلوی اعتقواد دارد کوه در رونود ترامول
متقابوول جامرووه بووین المللووی را تشووکیل مووی دهوود ( فالحووی )193 1121هدر ایوون
مکتووب یکووی از مسووایل مهووم هویووت کنشووگران اسووت کووه بووه تربیووری در کووانون
رهیافت سازه رایوی اسوته هویوت عبوارت اسوت از فهوم هوا و انتيوارات در موورد
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خووود کووه خووار نقووش مووی باشووده هویووت هووا بووه ووور همزمووان بووه ووزینش هووای
عقالنی وام می دهند و ایون الگوهوای هنمواری سیاسوت بوین الملول هسوتند کوه بوه
آنها شکل می دهنده هویت هوا را نموی تووان بوه شوکل مواهوی یرنوی جودا از بسوتر
اجتماعی آنهوا ترریوف کورد ه آنهوا ذاتو را امووری رابطوه ای هسوتند و بایود بوه عنووان
ممموعه ای از مرانی تلقوی شووند کوه یوک کنشوگر بوا در نيور ورفتن دشوم انوداز
دیگران یرنی به عنوان یوک ابوژه اجتمواعی بوه خوود نسوبت موی دهوده هویوت هوای
اجتماعی برداشوت هوای خاصوی از خوود را در رابطوه بوا سوایر کنشوگران نشوان موی
دهنوود و از ایوون ریوو منووافو خاصووی تولیوود مووی کننوود و بووه تصوومیمات سیاسووت
وو اری شووکل مووی دهنووده اینکووه " خووود " خووود را دوسووت ر یووب یووا دشوومن
دیگوووری " بدانووود تاووواوت زیوووادی در ترامووول آنهوووا ایمووواد خواهووود کووورد
()Wendt,1992,384-386ه
بووه ایوون ترتیووب از نگوواه سووازه رایووان وا ریووت بووین المللووی یرنووی سوواختارهای
بنیووادین بووین المللووی فهووم دولووت هووا از خووود و رفتووار عمووومی دولتهووا را شووناخت
بیناذهنی که خود وابسته به فراینود ترامول بوین المللوی اسوت ووام موی ب شوده بوه
بیووان ونووت سوواختار جوودا از فراینوود یرنووی رویووه هووای کنشووگران وجووود نوودارد
(مشیرزاده )111 1122ه
از نير کوزلووسکی و کراتودویل در سیاست بین الملل کنشگران از ری کنش
هایشان نيام را باز تولید یا متحو می سازنده ساختارهای هر نيام بین الملل برای باز
تولید خود وابسته به رویه های کنشگران انده تاییر نيام بین الملل هنگامی رخ می دهد
که کنشگران از ری رویه های خود هنمارها و واعد تشکیل دهنده ترامالت بین
المللی را تاییر می دهند و باز تولید رویه کنشگران بین المللی (دولت ها) وابسته به باز
تولید رویه های کنشگران داخلی یرنی افراد و روه هاسته بنابراین د ر ونی های
بنیادین در سیاست بین الملل هنگامی رخمی دهد که باورها و هویت های کنشگران

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

داخلی تاییر کند و از این ری
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ایماد کند (مشیرزاده )151 1122ه
سازه رایان سردشومه امنیوت و نوا امنوی را در نحووه تاکور بوازیگران نسوبت بوه
پدیووده هووا و موضوووعات خصوصوواو منووافو و تهدیوودات مووی داننوود و مرتقدنوود هوور
انوودازه ادراکووات و منطوو متقابوول بووازیگران نسووبت بووه پدیووده هووا و موضوووعات
نامتمانس تور و متنوا ت تور باشود میوزان بوی اعتموادی میوان آنوان افوزایش بیشوتری
مووی یابوود و دولووت هووا بیشووتر بووه سوووی خودیوواری و خودمحوووری حرکووت مووی
نماینووده امووا دنانتووه بتوووان سوواختاری از دانووش مشووتر ایموواد نمووود آنگوواه مووی
توووانیم کشووورها را بووه سوووی جامرووه امنیتووی صوولو آمیزتووری رهنمووون نموواییمه
بنابراین امنیت بیش از انکه بور عوامول موادی ودرت متکوی باشود بور میوزان فهوم و
در مشوووتر بوووازیگران از یکووودیگر ووورار دارد(عباسوووی اشووولقی -545 1121
)523ه
مطالرات امنیتی سازه رایان بر دو فرضیه عمده بنا شده استه او آنکه ساختارهای
اساسی سیاست بین الملل ساخته و پرداخته ساختارهای اجتماعی است و دوم آنکه
تاییر تاکر در خصور روابط بین الملل می تواند منمر به تاییر وضریت امنیت بین
الملل و بهبود آن ردده این بدان مرناست که دنانته تاکر ما تاییر نماید وضریت
امنیتی نیز تاییر خواهد کرد (عبداله خانی )125 1124ه
سووازه رایووان دربوواره پوویش بینووی سیاسووت خووارجی و ا وودامات دولووت هووا در
صحنه نيوام بوین الملول نیوز مرتقدنود کوه هور ودر میوزان سواز اری میوان واعود و
هنمارهای داخلی دولوت هوا بوا واعود و هنمارهوای بوین المللوی بیشوتر باشود بهتور
می توان به تبیین ا ودامات آنهوا از یوک سوو و پویش بینوی رفتوار و سیاسوت خوارجی
آنهووا از سوووی دیگوور پرداخووته ایوون در حووالی اسووت کووه میووزان ناسوواز اری ایوون دو
مولاوه مشووکالتی را در پوویش بینووی ا وودامات خوارجی آنهووا در نيووام بووین الملوول و در
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واکنش به دیگر دولت ها به وجود می آورد(هادیان )1124163ه
پیشینه روابط ایران و اروپا
بووا پیووروزی انقووالت اسووالمی روابووط ایووران و کشووورهای اروپووایی دسووت و
تحوووالت عموودهای ردیووده هوور دنوود روابووط ایووران و ممموعووه کشووورهای اروپووایی
رو بووه تیر ووی نهوواد (سوونایی )59 1124ه برخووی از نووا ران مرتقوود بودنوود اروپووای
غربوووی بووورخالف دو ابر ووودرت مووویتوانووود روابوووط بهتوووری بوووا تهوووران داشوووته
باشووود)(Halliday,1994,309هدر سوووا هوووای او انقوووالت تووورس عموووومی از
اثوورات بوویثبوواتکننووده انقووالت ایووران نگرانووی از تسوولط شوووروی بوور ایووران تسووری
توونشهووای ایووران و آمریکووا و سیاسووتهووای داخلووی اروپووای غربووی روابووط ایووران و
کشووورهای اروپووای غربووی را تحووت توواثیر وورار داد )(Hunter,1991,142ه ایووران
بووه دالیلووی مراکووز فرهنگووی اروپووایی در ایووران را ترطیوول نمووود و روابطووش را بووا
کشووورهای کودووکتوور اروپووایی توسووره داد(سوونایی همووان)ه بووه دنبووا وا رووه
رو ووان یووری در ایووران آمریکووا خواسووتار مشووارکت کشووورهای اروپووایی در توودابیر
تنبیهووی ا تصووادی و مووالی ایووران از سوووی کشووورهای اروپووایی شووده امووا متحوودان
اروپووایی آمریکووا بیشووتر حمایووت سیاسووی و دیپلماتیووک نمودنوود دوورا کووه ارز
مروووامالت ا تصوووادی کشوووورهای اروپوووایی در ایوووران دشووومگیر بوووود (علی وووانی
)23 1121ه
ووی جنووگ ایووران و عووراق کشووورهای اروپووایی ضوومن شوورکت در تحووریم
تسلیحاتی ایران ا وداماتی جهوت خاتموه جنوگ بوه عمول آوردنوده پو یر

طرناموه

 532فرصت مناسوبی بورای بهبوود و توسوره روابوط سیاسوی ایوران و اتحادیوه اروپوا
فراهم نموده اموا صودور فتووای تول سولمان رشودی بوه وسویله اموام خمینوی(ره) در
 45بهمون  1169واکونش و موضوو یوری تنود جامروه اروپوایی را بوه دنبوا داشوت
(رحمووانی و تائووب )5 1195ه جامرووه اروپووا در مقابوول فتوووای فوووق ضوومن احضووار
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سارای دو عضوو از تهوران بوه کواهش سوطو روابوط سیاسوی و ا تصوادی بوا ایوران
پرداخووت (سوونایی همووان 52؛ نوووازنی ) 22 1121ه هردنوود بووا روی کووار آموودن
هاشمی رفسنمانی سارای اروپایی به تهران باز شتنده
پس از اشواا کویوت توسوط عوراق و بوه دنبوا ات واذ مواضوو مناسوب از سووی
ایران اروپوا خواسوتار ارتقواو روابوط بوا ایوران شوده کشوورهای اروپوایی در آبوانمواه
 1163تمایوول خووود را بووه مال ووات بووا مقامووات ایووران ابووراز کردنوود و بووه دنبووا آن
وزیر خارجه ایرلند به عنووان اولوین مقوام عوالیرتبوه اروپوایی بوه تهوران سوار کورد و
تمایل اروپا بورای فروا تور نموودن مناسوبات بوا ایوران را اعوالم کورده بوه دنبوا آن و
در سووا  1191وزرای خارجووه هلنوود لوکزامبووورگ و ایتالیووا (تروئیکووا) بووه ایووران
سوار کوورده و آموواد ی اتحادیووه بوورای سووتر

روابووط سیاسووی و ا تصووادی اروپووا بووا

ایووران را اعووالم نمودنوود (رحمووانی و تائووب همووان )2-3ه همتنووین سووران 14
کشووور اتحادیووه اروپووا در پایووان اجووالس ادینبووورگ ( 11و  14دسووامبر  )1334ووی
بیانیه ای بر لزوم حاا اتگووی انتقوادی بوا ایوران تاکیود نمودنود (دهقوان رزجوانی
)11 1193ه مترا ووب آن ن سووتوزیوور دانمووار بووه عنوووان رئوویس تروئیکووا در 6
آوریوول  1331ووی نامووهای بووه هاشوومی بوور لووزوم اتگوووی وورفین تاکیوود نمووود
(نوووازنی همووان )99ه بووا اعووالم سیاسووت مهاردوجانبووه کلینتووون آمریکووا از اتحادیووه
اروپووا خواسووتار هموواهنگی بووا آن کشووور در مهووار ایووران شوود امووا بوورخالف آمریکووا
اروپووا نموویخواسووت ایووران را منووزوی سووازد (سوونائی همووان)ه در حقیقووت در دوران
ریاستجمهوری هاشومی؛ توال هوای زیوادی جهوت توامین همگرایوی ممودد ایوران
با جامره بین المللوی در پویش رفتوه شوده در ایون راسوتا ایوران امیودوار بوود برود از
سووا  1334اتحادیووه اروپووا در مووو ریتی وورار بگیوورد کووه وزنووه برابووری را در مقابوول
ایاالت متحده ایماد نماید)(Ehteshami, 1995, 164ه
امووا از تیرموواه  1195روابووط ایووران و اتحادیووه اروپووا بووه شوودت تحووت توواثیر
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جنمووا داد وواه میکونوووس وورار رفووته صوودور حکووم داد وواه میکونوووس ضووربهای
اساسووی بووه روابوط وورفین وارد نمووود (سوونایی همووان؛ نوووازنی همووان )421ه پووس
از صوودور حکووم داد وواه اتحادیووه اروپووا در تصوومیمی؛ ا وودام بووه فراخوووانی سووارای
کشووورهای عضووو از تهووران نمووود (دهقووان رزجووانی همووان )11-12ه در زمسووتان
 1195اتحادیه اروپا اعوالم کورد سوارای خوود را بوه تودریج بوه تهوران بواز خواهود
ردانده اما با توجه بوه شورایط خوار ایوران باز شوت سوارای اروپوایی بورای مودتی
به فراموشی سپرده شد(همان)ه
شوورایط فوووق تووا انت ابووات دوم خوورداد  1196بووا ی بوووده بووا انت ووات محموود
خاتمی و اعالم سیاست تونش زدایوی در روابوط خوارجی بوه تودریج یوخهوای روابوط
ایران با اروپا ذوت شد(سنایی هموان ) 61ه بوا توجوه بوه تاییور دهوره ایوران در برود
بووینالمللووی سیاسووت توونشزدایووی در روابووط خووارجی بووه ویووژه در بووا غوورت و
سووتر

روابووط فرامنطقووهای در دسووتور کووار وورار رفووت و اتگوووی سووازندهدر

روابط با اروپوا از اوایول اسواند  1196جوایگزین اتگووی انتقوادی ردیود و پوس
از آن اتحادیووه اروپووا ترغیووب بووه سوورمایه وو اری در صوونایو ناووت ایووران شوود
(دهشوویری )126 -129 1121ه سووارای اتحادیووه بووه ایووران باز شووتند و اتحادیووه
اتگوی جامو و فرا یر با ایران را درپیش رفت(سنایی همان )64ه
اتحادیووه اروپووا از پیشوونهاد اتگوووی تموودنهووای خوواتمی اسووتقبا نموووده کمووا
خوورازی نیووز از پیشوونهاد رابووین کووو وزیوور خارجووه انگلوویس در زمینووه اووتو ووو
میووان سووازمان کناوورانس اسووالمی و اتحادیووه اروپووا اسووتقبا کوورد (نوووازنی همووان
)112ه کمیسیون اروپوا نیوز در  93/11/49بوا انتشوار زارشوی تصوریو کورد کوه بوه
دالیل سیاسی و ا تصوادی بوه ناوو اتحادیوه اروپوایی اسوت توا روابوط نزدیوکتوری را
بووا ایووران بر وورار کنووده در ایوون ووزار

پیشوونهاد انرقوواد یووک وورارداد تموواری بووین

ایران و اتحادیه اروپا مطر شده بود(سنائی همان )61ه
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در مقابول اسوتراتژی مهووار ایوران اتحادیوه اروپووا بوا بر وراری تموواس و ارتبواط بووا
ایووران و سووری در آ وواهی د یو توور از نیووتهووای ایووران تروودیل رفتووار ایوون کشووور از
ریوو

اووتو ووو موو اکره و در یوور کووردن آن در پروسووه عووادیسووازی مناسووبات

منطقهای و بوین المللوی را در پویش رفوته در وا وو سیاسوت در یرسوازی اروپوا در
عووین داشووتن نگرانووی در مووورد نیووتهووا توانوواییهووا و رفتووار ایووران در ممموووع
درخصووور میووزان خطوور و تهدیوود ایووران تاوواوت آشووکاری بووا سیاسووت کشووورهایی
داشووت کووه تهدیوود ایووران را سووترده موویدیدنوود (سوومادپور ( 1121الووف) -133
) 139ه با توسره روابط ایوران و اروپوا ریویس جمهوور ایوران بورای اولوین بوار از سوه
کشور ایتالیا فرانسه و آلمان رسمار دیدار کرد (همان )411-411ه
بووه دنبووا و ووایو  11سووپتامبر فضووای نيووام بووینالملوول بووه هووم ری تووه و ایووران
توسط جورج بوو

در محوور شورارت ورار رفتههردنود اروپوا در موورد پیگیوری

برنامووه سووال هووای کشووتار جمرووی از سوووی ایووران و حمایووت تهووران از ووروههووای
رادیکووا خاورمیانووه برخوووردی محتا انووه داشووته و بووا ادعووای وزیوور دفوواع آمریکووا
مبنووی بوور پنوواه دادن اعضووای القاعووده توسووط ایووران دنوودان موافوو نبود(سوومادپور
( 1121ت) )396-399ه
اتحادیووه اروپووا در  49خوورداد  1121علوویرغووم تبلیاووات شوودید آمریکووا علیووه
ایووران در لوکزامبووورگ تصوومیم بووه ترمیوو و سووتر

روابووط بووا ایووران رفووت و

تواف نموود دو موافقوتناموه جدا انوه در زمینوه مسوائل تمواری و سیاسوی بوا ایوران
امضا کنوده هور دنود پوس از آن کشوورهای اتحادیوه اروپوایی مو اکره در بوات انرقواد
موافقتناموووههوووای فووووق را بوووه ترویوو انداختنووود (سووونائی هموووان )66ه از دیگووور
پیشوورفتهووا در روابووط سیاسووی ایووران و اتحادیووه اروپووا در ایوون مقطووو نمانوودن نووام
سووازمان مماهوودین خل (منووافقین) در لیسووت ووروههووای تروریسووتی از سوووی
اتحادیه اروپا بود (نوروز )6 21/2/16ه
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اتحادیه اروپا ضمن تأکید بور توداوم اوت و وو بوا ایوران و بسوط روابوط تمواری
و ا تصوادی بووا ایون کشووور بور سوور مسوائلی دووون حقووق بشوور آزادیهوای اساسووی
شهروندان رعایوت کنوانسویونهوای بوینالمللوی رعایوت مراهودههوای منوو تولیود و
ستر

سال های کشوتار جمروی مقابلوه بوا تروریسوم و خوودداری از بور هوم زدن

فرآیند صولو در خاورمیانوه شورایطی را مطور و خواسوتار اتگوو در موورد آنهوا بوا
ایووران ردیوود (سوونائی همووان )66ه امووا در شوورایط جدیوود بووین المللووی مقامووات
اروپووایی اعووالم کردنوود بسووط روابووط وورفین بسووتگی بووه هموواهنگی ایووران بووا نيووام
بین الملول اصوو دموکراتیوک و حقووق بشور دارده هموین وور در ایون اتگوهوا در
مووورد خطوووط اصوولی همکوواری وورفین در زمینووه انوورژی تمووارت و سوورمایه و اری
صووحبت و تبوواد نيوور صووورت رفووت )("Round table…", 2001, 131
اما نکته مهم پافشاری اتحادیوه اروپوا بور پویششورطهوای حقووق بشور رونود صولو
خاورمیانه تروریسم و تسلیحات کشتار دستهجمری بود(سنایی همان )66ه
عمووده مسووائل میووان ایووران و اتحادیووه اروپووا از ایوون پووس متوواثر از تحوووالت نيووام
بوینالملوول در محورهووای مبووارزه بووا تروریسووم و مقولووه فرالیووتهووای هسووتهای ایووران
بوووده مقامووات اتحادیووه اروپووا در  11جوووالی  4114عنوووان کردنوود کووه اتحادیووه
اروپووا درصوودد اسووت کووه اتگوهووای تموواری بووا ایووران را بوور پیوسووتن ایووران بووه
پروتکوول الحووا ی و همتنووین موضوووعاتی ماننوود حقوووق بشوور و صوولو خاورمیانووه
منوط کنده
در خردادموواه  1124وزرای خارجووه اتحادیووه اروپووا از ایووران خواسووتند اجووازه
دهد از تاسیسوات هسوتهایا

بازرسویهوای سو تگیرانهتوری اعموا شوود (BBC,

) 2005/08/05در  41ژوئیووه اتحادیووه اروپووا هشوودار داد کووه ا وور ایووران همکوواری
کاملی با بازرسان آژانوس بوین المللوی انورژی اتموی نداشوته باشود بروکسول شواید در
مناسبات سیاسوی و ا تصو ادی خوود بوا جمهووری اسوالمی تمدیودنير کنوده از اواخور
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سوووا  4112شوووورای اروپوووا در نشسوووت خوووود در  2و  5نووووامبر در بروکسووول
موافقت خود را بوا ترامول اتحادیوه اروپوا و کشوورهای عضوو بوا ایوران بوه ویوژه در
دوواردوت تووال هووای سووه کشووور اروپووایی و نماینووده ارشوود سیاسووت خووارجی و
امنیتی مشتر اروپا اعالم کرده()Kile,2005,27-28
ایووران از آن پووس تراموول و م و اکره بووا اتحادیووه اروپووا بووه نماینوود ی از شووورای
حکووام آژانووس را سوورلوحه دیپلماسووی هسووتهای خووود وورار داده هوودف ایووران در ایوون
مقطووو آرامسووازی فضووا همکوواری و اعتمادسووازی و جلووو یری از تمایوول و نزدیکووی
شورای حکام و اتحادیوه اروپوا در مسواله هسوتهای ایوران بوه ایواالت متحوده بووده در
 11مهوور  41( 1121اکتبوور  )4112سووه کشووور اروپووایی ضوومن ارائووه مشوووقهووایی
از ایووران خواسووتند کلیووه فرالیووتهووای مربوووط بووه غنوویسووازی را متو ووف کنووده در
آبووانموواه در پووی م و اکره ایووران و  1کشووور اروپووایی در پوواریس ایووران پ و یرفت تووا
زمووانی کووه م و اکرات ادامووه دارد غنوویسووازی اورانیوووم را کووامالر بووه حالووت ترلیوو
درآورده در  5آذر  21بریتانیووا فرانسووه و آلمووان بووا آمریکووا بوور سوور طرنامووهای بووه
تواف و رسوویدند کووه بووه ایووران در مووورد فرالیووتهووای اتموویا

هشوودار دهنووده بووه

وووری کووه در روز بروود آژانووس ایوون طرنامووه را تصووویب کوورده در  42آذر 21
نماینوووده و وووت ایوووران در آژانوووس پروتکووول الحوووا ی را امضوووا کووورد .(BBC,
)5/8/2005
در  45بهموون  21ایووران اعووالم کوورد کووه سوواخت رآکتووور آت سوونگین در ارا
را متو ووف ن واهوود کوورده در  44اردیبهشووت  1122اروپاییووان بووه ایووران هشوودار
دادنوود کووه هوور ونووه از سوور یری فرالیووتهووای هسووتهای بووه رونوود موو اکره پایووان
خواهد داده در 5خورداد هموان سوا ایوران پو یرفت تصومیم نهوایی خوود را برود از
دریافووت پیشوونهادهای اروپووا در اواخوور ژوئیووه موکووو کنووده ایوون زمووان سووپس تووا
اواسووط موورداد تمدیوود شووده در حقیقووت وورفین منتيوور ماندنوود تووا تکلیووف انت ابووات

152

پژوهشنامه روابط بین الملل

ریاستجمهوری نهم سیر و ایو بردی را مش

سازده

بوووا خاتموووه یوووافتن دوران ریاسوووتجمهووووری سووویدمحمد خووواتمی محموووود
احمدی نوژاد بوه ریاسوت جمهووری رسوید و در انود زموانی پوس از تصودی پسوت
ریاسووتجمهوووری تحوووالت بنیووادی را در ایوون عرصووه پدیوود آوردهدولووت جدیوود
بوورخالف دولووت بلووی نگوواه ایوودئولوژیک تمدیدنير لبانووه و بوورهمزننووده وضووو
موجود نيام بین الملل را در پیش رفوته دولوت نهوم مناسوبات حواکم بور نيوام بوین
الملل را ناعادالنوه و نوابرابر خوانود و بوه دنبوا بور هوم زدن آن بوود (سونائی 1131
)191-194ه
دروا ووو آرمووانگرایی اسووالمی محمووود احموودینووژاد بسوویار آرمووانخواهانووه و
حداکثری بوده احمدی نژاد بوه صوورت غیرمنتيوره و بوا دورخش نا هوانی بوه عقوب
سیاسووت خووارجی ایووران را بووه سوومت رادیکالیسووم اسووالمی دهووه  1321سوووق داد و
بووا در پوویش وورفتن سیاسووت تمدیدنير لبانووه بووا جهووان خووارج در بوورهم زدن نيووم
حاکم بور نيوام بوین المللوی و ایمواد نيوم جدیود بسویار کوشویده ایون نووع سیاسوت
خوووارجی شووودیدار بوووه افوووزایش تووونشهوووای منطقوووهای و جهوووانی انمامیووود
)(Gosiorowski, 2007, 125-130ه
در دولووت نهووم و دهووم بووازترریف ممووددی از غوورت ارائووه شووده جموووبنوودی از
عملکرد غرت بوا جمهووری اسوالمی آن شود کوه کشوورهای غربوی بویش از آنکوه در
پی تونشزدایوی و هومزیسوتی باشوند در صودد تسولیم و تمکوین ایوران هسوتنده ایون
نتیمووه یووری باعووپ شوود تووا جمهوووری اسووالمی سیاسووت تقووابلی در برابوور غوورت در
پیش بگیرده ایون مواجهوه جوویی باعوپ شود توا آمریکوا حمایوت اروپوا را در پرونوده
هسووتهای ایووران بووه دسووت آورده و در کنووار تحووریمهووای م تلووف ایووران پرونووده
هستهای ایوران را بوه شوورای امنیوت ارجواع و طرناموههوای م تلوف علیوه کشوور را
بووه تصووویب برسوواند(دهقانی فیروزآبووادی )541-541 1131ه لوو ا بووا روی کووار

روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم

511

آمدن دولوت نهوم در ایوران فضوای روابوط بوا اتحادیوه اروپوا بسویار سورد و سونگین
شووده بووه غیوور از پرونووده هسووتهای کووه مهوومتوورین و حسوواستوورین محووور اخووتالف
رفین بوود؛ مسوایلی دوون هولوکاسوت و ا هوارات احمودینوژاد در ایون رابطوه بوه
این فضای سو ت دامون زده تاییور نووع و فضوای اتگوو بوا کشوورهای وروه 5+1
بوور ایوون شوورایط دشوووار توواثیر مناووی

اشووت تووا جووایی کووه در موضوووع هسووتهای

ایووران تقریبووا بوواالترین حوود همگرایووی و اتاوواق نيوور بووین اعضووای اتحادیووه مشوواهده
شد (خالوزاده و افضلی )19 1131
در دوره  1122تووا  1134روابووط سیاسووی و ا تصووادی ایووران و اروپووا بووه نحووو
بووارزی کوواهش یافووته تبوواد هیئووتهووا و رفووت و آموودهای دیپلماتیووک در حوودا ل
خووود وورار رفتهاتحادیووه اروپووا در ژوئوون  4112اعووالم کوورد تووا زمووانی کووه ایووران
بووه شوواافیت و اعتمادسووازی در برنامووه هسووتهای خووود دسووت نزنوود از بر ووراری
روابط سترده با آن خودداری خواهد کرد (همان )41-41ه
پرونووده هسووتهای ایووران پووس از بووه وودرت رسوویدن احموودینووژاد مموودداع ابروواد
جدیودی یافوت و اسوتراتژی هسوته ای کشووور از «جلوو یری از ارجواع پرونوده ایووران
به شورای امنیوت» بوه اسوتراتژی «دسوتیابی بوه فونآوری صولوآمیوز هسوتهای و عودم
ترلی ممدد فرالیتها» تاییور کورده در ایون راسوتا هور ونوه همکواری مسوالمتآمیوز
و ترلی و داو لبانووه کنووار

اشووته شوود و دولووت بووا تاکیوود بوور ایوون نکتووه کووه صوورفار

مقاومت و پافشواری بور حقووق هسوتهای خواهود توانسوت انورژی هسوتهای را بورای
کشووور بووه ارماووان آورد تاکتیووک متاوواوتی از رو هووای حکومووت پیشووین را در
پیش رفوت و بوا فنوی و حقوو ی خوانودن پرونوده هسوتهای ایوران امکوان ارجواع آن
را بووه شووورای امنیووت رد نموووده احموودینووژاد از م الاووت تلووویحی تهووران بووا بسووته
مشوووقهووای ا تصووادی و سیاسووی غوورت در بووا ترلی و فرالیووتهووای غنوویسووازی
اورانیوووم خبوور داد و سوورانمام در  12موورداد  1122ایووران در حضووور خبرنگوواران
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داخلووی و خووارجی فووراوری اورانیوووم را در اصوواهان از سوور رفووته اتحادیووه اروپووا
این ا دام را محکوم کرد (سنائی )195 1131
در دوم شووهریور  22بریتانیووا آلمووان و فرانسووه مو اکرات بلووی خووود را بووا ایووران
به دلیل از سر یری فرالیوت هوای اتموی در اصواهان لاوو کردنوده فرانسوه از سور یری
فووراوری اورانیوووم را نووا ت ماوواد توافقنامووه پوواریس (نوووامبر  )4112اعووالم نموووده در
 12شووهریور همووان سووا الریمووانی؛ دبیوور جدیوود شووورای عووالی امنیووت ملووی
درخواسووت اتحادیووه اروپووا مبنووی بوور اینکووه ایووران تووا پوویش از اجووالس  43شووهریور
آژانووس فرالیووتهووای غنوویسووازی خووود را بووه حالووت ترلیوو درآورد رد کوورده
احموودینووژاد در اجووالس مممووو عمووومی سووازمان ملوول پیشوونهاد کوورد بوورای تروودیل
نگرانوویهووا همووه کشووورها در برنامووه هسووتهای ایووران مشووارکت کننووده او همتنووین
خواسووتار تشووکیل کمیتووهای در سووازمان ملوول بوورای مقابلووه بووا «آپارتایوود اتمووی» شووده
آمریکا و اتحادیه اروپا واکونش تنودی بوه سو نان رئویس جمهوور ایوران نشوان دادنود
و از آژانوووس خواسوووتند پرونوووده ایوووران را بوووه شوووورای امنیوووت ارجووواع دهوووده
)(BBC,5/8/2005
در سوم مهور  22طرناموه شوورای حکوام بوا اکثریوت آراو بوه تصوویب رسوید و
از ایران خواسوت مو اکرات بوا  1کشوور اروپوایی را از سور بگیورد پروتکول الحوا ی
را بووه تصووویب وووه مقننووه برسوواند و غنوویسووازی اورانیوووم را متو ووف کنووده ایووران
ضوومن تاکیوود بوور ادامووه موو اکرات موووارد فوووق را رد کوورده در  41دی ایووران
غنوویسووازی اورانیوووم جهووت مصووارف تحقیقوواتی را از سوور رفووته در  41دی
وزرای خارجی بریتانیوا فرانسوه و آلموان اعوالم کردنود کوه مو اکرات اتموی بوا ایوران
به بنبست رسیده اسوت و آنهوا مویخواهنود شوورای امنیوت در ایون پرونوده مداخلوه
کنووده سوورانمام در  14بهموون  22وزیووران خارجووه آمریکووا روسوویه بریتانیووا
فرانسووه دووین و آلمووان و نماینووده اتحادیووه اروپووا در اجالسووی در لنوودن بووا صوودور
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بیانیووهای درخواسووت کردنوود شووورای حکووام آژانووس در نشسووت فوووقالروواده خووود
موضوووع فرالیووت هسووتهای ایووران را بووه شووورای امنیووت ووزار

کنووده در روز 16

بهموون در اجووالس اضووطراری آژانووس بوواالخره ارجوواع « ووزار » پرونووده هسووتهای
ایووران بووه شووورای امنیووت تصووویب شووده شووورای امنیووت از مووارس  4116تووا ژوئوون
 4111یووک بیانیووه و  6طرنامووه (حوواوی  2طرنامووه تحریمووی علیووه ایووران) تصووویب
نموووده سووه طرنامووه اولیووه شووورای امنیووت ( طرنامووههووای  1919 1636و )1929
در فاصله کمتور از ده مواه پوس از اولوین سوالگرد انت ابوات دولوت نهوم بوه تصوویب
رسیده لو ا بوا روی کوار آمودن دولوت نهوم عموالر دوران تیورهای از مناسوبات ایوران و
اروپا شوروع شوده در سوا  4112در اجوالس وزرای خارجوه اتحادیوه نوام سوازمان
مماهودین خلو (منوافقین) از فهرسووت ووروههوای تروریسووتی اتحادیوه اروپووا خووارج
شوود (خووالوزاده )126 1131ه اتحادیووه اروپووا نسووبت بووه رفتووار بووا ایووران بووه تراموول
با آمریکوا نزدیوک شود و اروپوا و آمریکوا حوو موضووع م الاوت بوا درخوه کامول
سوووخت هسووته ای در ایووران بووه یووک نقطووه اشووترا رسوویدند ( هرمووانپور 1129
)125ه
در این دوران تحریم های م تلاوی توسوط اروپوا علیوه ایوران اعموا شوده وزیوران
خارجه اتحادیوه اروپوا در  4بهمون  1125در بروکسول اجورای تحوریمهوای در نيور
رفتووه شووده در شووورای امنیووت علیووه ایووران ( طرنامووه  )1919را تصووویب کردنووده
ایوون مصوووبه محوودودیتهووا و همتنووین تحووریمهووای مووالی بوور علیووه برخووی از
موسسات و ش صیتهای ایرانی را به دنبا داشته(ایسنا )1125/11/4
سووران کشووورهای عضووو اتحادیووه اروپووا در پایووان نشسووت خووود در بروکسوول در
سووا  1126بیانیووهای  31مووادهای منتشوور کردنووده در ب شووی از ایوون بیانیووه بووه ایووران
هشوودار داده شوود کووه در صووورت عوودم تو ووف غنوویسووازی اورانیوووم بووا تحووریمهووای
بیشووتری مواجووه خواهوود شووده پارلمووان اروپووا نیووز در ژوئوون  4112در طرنامووهای از
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کشووورهای عضووو خواسووت صوودور هوور ونووه فنوواوری هسووتهای را بووه ایووران ممنوووع
کنند (خالوزاده و افضلی همان )15ه
کشووورهای اروپووایی در نشسووت  1تیوور  1129لوکزامبووورگ تحووریمهووایی را
توسووط وزیووران کشوواورزی و صووید کشووورهای اروپووایی علیووه ایووران بووه تصووویب
رسوواندنده در ایوون بیانیووه تحووریمهووا شووامل اعطووای وام ضوومانتهووای بازر ووانی و
بیمه بورای صوادرات موی شود(آریا نیووز )1129/2/1ه رویکورد تحوریمهوای سو ت
اتحادیووه اروپووا در سووا  4111رونوود پرشووتابی رفووته پووس از صوودور طرنامووه
 13 ( 1343خووورداد  )1123سوووران اتحادیوووه اروپوووا در  16ژوئووون  4111در
زمینووه تحووریمهووای شوودیدتر علیووه ایووران بووه توافو رسوویدنده اروپووا اعووالم کوورد کووه
تحریمهوایی را در ب وشهوای انورژی سورمایه و اری جدیود کموک فنوی و نقول و
انتقا فناوری تمهیوزات و خودمات مربووط بوه ایون حووزههوا بوه ویوژه حووزههوای
مربوووط بووه پوواالیش ووداز

و فنوواوری وواز بیرووی مووایو شووده اعمووا موویکنوود

(خووالوزاده و افضوولی همووان )12ه وزرای خارجووه اتحادیووه نیووز دو روز بوول از آن
ی نشسوتی در لوکزامبووگ تحوریمهوایی فراتور از تحوریمهوای سوازمان ملول شوامل
تحووریمهووایی در زمینووه صوونایو ناووت و وواز حموول و نقوول بیمووه بانکووداری انتقووا
فنآوری تمهیزات و خدمات علیه ایران را تصویب کردند(همان )13ه
در  14اوت  4111اتحادیوووه اروپوووا ایمووواد سووورمایه ووو اری مشوووتر در
حوووزههووای صوونایو ناووت و وواز بیرووی و موضوووع وابسووته بووه آن را ممنوووع کوورده
عووالوه بوور آن تووامین بیمووه و بیمووه اتکووایی بووه دولووت ایووران واردات و صووادرات
تسوولیحات و تمهیووزات دو انووه فوورو

عرضووه یووا انتقووا تمهیووزات انوورژی و

فونآوری موورد اسوتااده ایوران بورای پواالیش میروانسوازی واز بیروی اکتشوواف و
تولید نیز مشمو تحریمها رار رفت(عصر ایران خرداد )1123ه
در موواه مووه  4111وزرای خارجووه اتحادیووه اروپووا نووام صوود ش و

و شوورکت
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جدید از جمله خطووط کشوتیرانی جمهووری اسوالمی ایوران را بوه لیسوت شورکتهوا
و افووراد شووامل تحووریم خووود اضووافه کردنووده در او دسووامبر  4111اتحادیووه اروپووا
نوام  121ایرانووی را بووه لیسووت تحووریمهووای خووود اضووافه کوورده در  41ژانویووه 4114
اتحادیه اروپا عقود هور ونوه راردادهوای جدیود واردات خریود و یوا حمول و نقول
نات خام ایران و فورآورده هوای ناتوی را ممنووع اعوالم کورده در ایون زموان همتنوین
دارایوویهووای بانووک مرکووزی ایووران در اروپووا مسوودود و تمووارت ووال و سووایر فلووزات
رانبهووا بووا بانووکهووا و نهادهووای دولتووی ایووران ممنوووع شووده در  41فووروردین 1131
وزیووران خارجووه اتحادیووه اروپووا در اجووالس بروکسوول تصوومیم رفتنوود واردات ناووت
از ایران را به کشورهای اروپایی تحریم کننده
مناسبات ایوران و اروپوا در ایون دوران در برود حقووق بشور نیوز تیوره و توار بووده
اتحادیه اروپا مرتقد بود که ایوران بوه میثواقناموههوا و کنوانسویونهوای حقووق بشوری
احتوورام نمووی و ارده اتحادیووه اروپووا در مو ریووتهووای م تلووف نيریووات خووود را در
ایوون خصووور بووه ویووژه از ری و پارلمووان اروپووا ابووراز موویکوورد (کتووات اروپووا ()4
)92 1124ه اتگوهووای حقوووق بشووری کووه میووان ایووران و اروپووا جریووان داشووت
عمووالر از سوووا  4112متو وووف شووود و اتحادیوووه اروپوووا طرناموووههوووای م تلاوووی
درخصووور نقووت حقوووق بشوور در ایووران صووادر نمووود ( لشوونپووژوه 1131
)61هاتحادیووه اروپووا در طرنامووههووای م تلاووی موودعی نقووت حقوووق بشوور در ایووران
شوود و ا ووداماتی از جملووه تحووریم برخووی از مقامووات و مسووئولین را بووه همووین دلیوول
در پیش رفت (هموان  )61-61هتیر وی روابوط ایوران و اروپوا توا آخورین روزهوای
دولت دهم به همان صورت ادامه داشته
روابط ایران و اروپا پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
م ناسبات ایران و اروپا بوا روی کوار آمودن حسون روحوانی تاییور کردهدالیول ایون
تاییوور را ن سووت مووی توووان در مبووانی جدیوود سیاسووت خووارجی ایووران جسووتمو کوورد
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کووه عبارتنوود ازك تاکیوود بوور سیاسووت خووارجی فرووا سووازنده و وا ووو وورا؛ سیاسووت
خووارجی در خوودمت تووامین منووافو ملووی اعتوودا رایووی در سیاسووت خووارجی؛ تراموول
سازنده وتنشزداییه
پیروزی روحانی در یازدهمین دروه انت ابات ریاستجمهوری و برنامههای ارائه
شده وی در عرصه سیاست خارجی با استقبا

سترده مقام های کشورهای م تلف

دنیا از جمله اروپایی ها مواجه شده واکنشهای مقامات اروپایی نشاندهنده استقبا آنها
از ریاست جمهوری روحانی و امیدواری آنها به آغاز دور جدید از مناسبات حسنه ایران
و اروپا بوده اروپایی ها با صدور بیانیههایی ضمن استقبا از این انت ات برای همکاری
بیشتر در عرصه بین الملل با ایران اعالم آماد ی کردنده در همین زمینه فرانسه اعالم کرد
که آماده همکاری با دولت روحانی درخصور مسائل م تلف استه وزیر امور خارجه
ایتالیا نیز پس از انت ات رئیس جمهوری جدید ایران ابراز امیدواری کرد که رم
اتگویی سازنده با این کشور داشته باشده کاترین اشتون مسئو پیشین سیاست
خارجی اتحادیه اروپا با ارسا نامه تبریک به روحانی از وی دعوت کرد تا در اسرع
و ت م اکرات با روه  5+1را از سر بگیرده رئیسجمهوری فرانسه ن ست وزیر
اسپانیا صدراعيم آلمان و ن ست وزیر انگلستان در پیام های جدا انه ای ضمن تبریک
پیروزی روحانی نسبت به بهبود و توسره روابط ایران و کشورهای شان ابراز خو
بینی کردنده وزیر امور خارجه فرانسه نیز در مال اتی با سایر ایران درفرانسه عنوان کرد
که آن کشور آماده است با دولتمردان جدید ایران کار کند اما انتيار دارد تهران امهای
ملموسی را برای رفو نگرانی جامره بینالمللی از برنامه هستهای ایران بر دارده روسای
جمهوری دک اسلواکی و آلمان نیز در پیامهای جدا انهای انت ات روحانی به
ریاست جمهوری ایران را تبریک اتنده همتنین در ا دامی دیگر خاویر سوالنا مسئو
اسب سیاست خارجی اتحادیه اروپا که میهمان مراسم تحلیف ریاستجمهوری ایران
بود در مال ات با رئیس مممو تش ی

مصلحت نيام رئیسمملس شورای اسالمی و
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رییس جمهور ایران بر بهبود مناسبات ایران و اتحادیه اروپا در دوران جدید تاکید
کرد(ایسنا مرداد )1134ه
س نان رئیس جمهوری ایران در مراسم تنای

تحلیف و اولین کنارانس خبری پس

از تحلیف نیز بازتات وسیری در بین رسانهها و مطبوعات اروپا داشته اکثر منابو خبری
ب شی از س نان روحانی را که بر آماد ی ایران برای از سر یری م اکرات به صورت
جدی تاکید داشت منرکس کردنده پس از شروع به کار دولت یازدهم مراون وزیر
خارجه ایتالیا به عنوان اولین مقام اروپایی وارد تهران شد و با نهاوندیان رئیس دفتر
رئیسجمهوری مال ات کرده رفین در این دیدار بر ستر

همکاری های دوجانبه

تاکید کردنده(خبر زاری آفتات تیر )1134
در  45شهریور  1134دیوان داد ستری اروپا تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی و  19شرکت دیگر را با ل کرده همزمان مدیرعامل شرکت توتا فرانسه رسمار
آماد ی خود را برای باز شت ممدد به صنرت ایران و به ویژه توسره پارس جنوبی
اعالم کردهدر حاشیه اجالس مممو عمومی سازمان ملل در مهرماه  1134حسن
روحانی و هانس فیشر؛ روسای جمهور ایران و اتریش با یکدیگر دیدار و اتگو
کردنده حسن روحانی در این دیدار تصریو کرد که ایران میتواند مرکز انرژی مطمئنی
برای اروپا باشده رئیس جمهور اتریش هم در این دیدار با اشاره به روابط تاری ی و
دیرینه دو کشور از ارتقاو مناسبات فیمابین استقبا کرده و ات همکاری با ایران برای
اتحادیه اروپا ثمرب ش استه همتنین روحانی با فرانسوا اوالند رئیسجمهور فرانسه و
ریف با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و درخصور پرونده هستهای
و روابط دوجانبه اتگو کردندهوزیر امور خارجه بلژیک نیز در حاشیه اجالس مممو
عمومی سازمان ملل در دیدار با ریف ضمن ابراز خرسندی از دید اههای دولت
روحانی در عرصه سیاست خارجی برای ترامل با دنیا اتك سیاستهای دولت جدید
ایران میتواند زمینه را برای همکاری های بیشتر کشور با اتحادیه اروپا فراهم کند(ایرنا
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مهر)1134ه
پیرو م اکرات وزرای خارجه ایران و انگلستان در نیویور

مقرر شد اتگوها بین

نمایند ان رفین ادامه یابدهاندکی برد وزیر امور خارجه انگلیس به ریف پیشنهاد داد
که دو کشور نسبت به تریین کاردار غیرمقیم در پایت تهای یکدیگر ا دام کننده
همتنین ریف با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و درخصور مباحپ مورد عال ه
رفین اتگو کرده همزمان در حاشیه اتگوهای ایران و  5+1مراونان وزرای امور
خارجه ایران و انگلستان درخصور پرونده هستهای ایران و نیز سطو روابط دو کشور
در ژنو دیدار و اتگو کردنده
در  49مهر  1134هیات پارلمانی اروپا وارد تهران شده و در مدت ا امت دهار
روزه خود در تهران با برخی از مقام های ایران دیدار و اتگو کردهدر نیمه دوم مهرماه
ائم مقام وزیر خارجه سوئیس و رئیس اتریشی هیات پارلمانی اروپا در سار به تهران و
دیدار با برخی مسئوالن کشور بر ستر

روابط ایران و اروپا و ضرورت لاو تحریمها

علیه ایران تاکید کردنده در شروع کار دولت یازدهم رئیس پارلمان ایرلند رئیس کمیته
روابط خارجی پارلمان ن ستوزیر اسب ایرلند و مراون سیاسی و مدیرکل منطقهای
وزارت امور خارجه ایرلند به ایران سار کردندهدر  14آبان  1134ریف در دیدار با
ائم مقام وزارت خارجه اتریش برای همکاری و ترامل با کشورهای اروپایی در سطو
دوجانبه و مسایل منطقهای و بینالمللی به ویژه تثبیت ثبات و امنیت در منطقه اعالم
آماد ی ک ردهدر نیمه آبان همان سا وزیر امور خارجه ایران که به منيور شرکت در
مممو سران سازمان یونسکو به پاریس سار کرده بود با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار
کرده در این دیدار
نیویور

ریف با یادآوری اتگوهای سازنده ایران و روه  5+1در

ژنو و وین روند این م اکرات را رو به جلو توصیف و ابراز امیدواری کرد

در اتگوهای آتی ایران و  5+1در ژنو این روند ادامه یابدهدر  11آبان  1134در
سمینار مررفی رفیت های ا تصادی ایران به میزبانی اتاق بازر انی مشتر

ایتالیا و
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ایران اعالم شد که شرکتهای ایتالیایی به ویژه صنایو نات به بازار ایران نیاز دارنده
رویکرد جدید ایران در پرونده هستهای که با اعالم سیاست «نرمش هرمانانه» مقام
رهبری شروع شده بود با رایزنیها و م اکرات فشرده ایران و روه  5+1در حاشیه
اجالس مممو عمومی سازمان ملل در شهریور-مهر  1134ادامه یافته پس از م اکره
مستقیم وزرای خارجه ایران و آمریکا و سرانمام اتو وی تلانی دو رئیسجمهور
ایران و آمریکا فضای جدیدی در م اکرات هستهای شکل رفته دور بردی م اکرات
ایران و  5+1در ژنو در نیمه آبان  1134بر زار شده وزیر امور خارجه ایران بل از
شروع م اکرات با کاترین اشتون مسئو سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و اتگو
کرده در حاشیه م اکرات ایران و  5+1در ژنو وزرای خارجه دو کشور ایران و آلمان با
یکدیگر دیدار و درخصور مسایل مورد عال ه رفین اتگو کردندهاما م اکرات ژنو
که پس از سه روز اتگوهای س ت و فشرده و همراهی وزرای خارجه  5+1همراه
بود به نتیمه نرسید و مقرر شد رفین ده روز دیگر م اکرات را در ژنو از سر یرنده
ریف پیش از شروع دور سوم اتو وهای ایران و  5+1در ژنو به دعوت رسمی
وزیر امور خارجه ایتالیا به رم سار و با وی دیدار و درخصور مسایل دوجانبه
منطقهای و بینالمللی اتگو کردهدر حاشیه م اکرات ایران و  5+1ریف در دیدار با
وزیر امور خارجه سوئیس از تال های دولت سوئیس در برپایی مقدمات اتگوهای
ایران و  5+1تشکر کرده
این فضای مثبت ایماد شده نهایتار در  1آذر  1134منمر به تواف  6ماهه ژنو شده
توافقی که اولین ام موثر برای حل و فصل پرونده هستهای ایران در و  11سا
شته به حسات می آمده مطاب این تواف مقرر شد که ایران توان غنیسازی خود را
به  5درصد کاهش و ترداد سانتریایوژهایش را افزایش ندهد و در مقابل  5+1ب شی
از تحریم های اعما شده علیه ایران را لاو کند و برخی از دارایی و اموا بلو

شده

ایران در بانک های خارجی را به این کشور مسترد سازده براساس تواف ژنو صادرات
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محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری ایران به اتحادیه اروپا آزاد شده
در اواخر آذر  1134رئیس اتاق بازر انی اتریش تصریو کرد که اتریش از برداشتن
تحریمهای بینالمللی علیه ایران بسیار خوشحا استهدر اواخر دیماه  2 1134تن از
اعضای پارلمان انگلستان از جمله جک استراو وزیر امور خارجه اسب انگلستان به
تهران سار و با برخی از مقام های ایرانی دیدار و اتگو کردنده جک استراو بر بهبود
روابط انگلیس با ایران و ارتقای سطو آن تاکید کرده
در اواخر دیماه  1134رئ یس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایرلند واعضای
هیات پارلمانی این کشور در سار به ایران با وزیر امور خارجه دیدار و درخصور
مسایل مورد عال ه دو رف اتگو کردنده در او بهمن ماه  1134وزرای خارجه
ایران و انگلیس در اتگوی تلانی در مورد آخرین وضریت روابط دوجانبه م اکرات
هسته ای و اجرایی کردن برنامه ا دام مشتر
1134

بحپ و تباد نير کردندهدر  9بهمن

ریف در دیدار با وزیر میراث و فرالیتهای فرهنگی و ردشگری ایتالیا بر

لزوم ستر

همکاری های فرهنگی بین دو کشور تاکید کرده در نیمه بهمن ماه و در

حاشیه پنماهمین کنارانس امنیتی مونیخ وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس
کمیسیون سیاست خارجی مملس آلمان درخصور تحوالت روابط دوجانبه و
همکاری های پارلمانی دو کشور بحپ و تباد نير کردندههمتنین ریف با لوران
فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز دیدار و اتگو کرده وزیر خارجه ایران در این
دیدار با مرور آخرین تحوالت روابط دوجانبه ایران و فرانسه رفیتهای مربوط به
همکاری ا تصادی دو کشور را در حوزههای م تلف برشمردههمزمان وزیر امور خارجه
سوئد درساربه تهران با ریف دیدار و درخصور روابط فیمابین مناسبات ایران و
اتحادیه اروپا و مهمترین تحوالت منطقه و جهان دیدار و اتو و کردهدر  12اساند
 1134وزیر خارجه بلژیک به تهران سار و با ریف دیدار و اتگو کرده دو رف در
این دیدار درباره توسره مناسبات دوجانبه و همتنین روابط ایران و اتحادیه اروپایی
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اتگو کردنده
در  11اساند  1134وزیر امور خارجه اسپانیا در تهران با ابراز خرسندی از روند
به وجود آمده درباره اتگوهای هستهای ایران و روه  5+1آماد ی کشور
ستر

برای

همکاریها در حوزههای م تلف سیاسی ا تصادی و فرهنگی را مورد تاکید

رار داده در اواخر اساند  1134کاترین اشتون به تهران سار کرده اشتون با وزیر امور
خارجه رییس جمهور رئیس مملس شورای اسالمی دبیر شورای عالی امنیت ملی
والیتی و جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی دیدار و اتگو کرده(ایسنا اساند
)1134ه
در  9اردیبهشت  1131وزیر امور خارجه اتریش و هیئت پارلمانی فرانسه به تهران
سار و با ریف دیدار و درخصور روابط دوجانبه و مسایل مهم منطقهای و بینالمللی
اتگو کردنده در  41اردیبهشت  1131نیز ریف در دیدار با رئیس مملس اسلوونی
بر ستر

مناسبات دو کشور و همین ور ایران و اتحادیه اروپا تاکید کرده سرانمام

م اکرات ایران و  5+1در تیرماه  1131منمر به تمدید تواف مو ت ژنو برای  2ماه
دیگر تا  1آذر  1131شده در زمان نگار

این مقاله (بهمن ماه  )1131م اکرات

رفین پس از یک تمدید ممدد  9ماهه برای رسیدن به تواف نهایی و جامو کماکان
ادامه دارده
در  3شهریور 1131

ریف با وزیر امور خارجه فنالند دیدار و درخصور

آخرین تحوالت ر وابط دوجانبه و موضوعات منطقه اتگو کردهروز برد وزیر امور
خارجه ایران به بروکسل سار و با وان رامپوی رئیس شورای اروپا مال ات و
درخصور آخرین تحوالت بینالمللی و منطقهای و روند همکاریها و ارتبا ات ایران
و اتحادیه اروپا اتگو کرده رامپوی در این دیدار ایران را یک شریک خوت برای
اتحادیه اروپا دانست .ریف در دیدار با دووا رئیس پارلمان بلژیک نیز آخرین
وضریت مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقهای و بینالمللی را مورد اتگو و تباد نير
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رار داده دیدار با رئیس مملس و ن ست وزیر لوکزامبورگ و رئیس مملس سنای
ایتالیا در اروپا و نیز دیدار با وزیر امور خارجه دانمار
شهریورماه بوده وزیر خارجه دانمار

از دیگر مال اتهای ریف در

با روحانی نیز مال ات و خواهان ستر

روابط

رفین شده(ایرنا شهریور )1131
وزیر امور خارجه ایران همتنین با سایر جدید نروژ وزیر امورخارجه اسلواکی و
سایر جدید ا یتالیا در تهران دیدار و پیرامون توسره روابط با کشورهای اروپایی اتگو
نموده در حاشیه اجالس مممو عمومی سازمان ملل در مهرماه سا  31ریف با وزیر
امور خارجه ایتالیا و روحانی با فرانسوا اوالند دیدار و اتگو کردنده ضمن اینکه دیدار
روحانی با دیوید کامرون ن ستوزیر انگلیس پس از حدود  15سا از دیدار مقامات
عالی رتبه دو کشور در نوع خود در سازمان ملل اتااق کم سابقهای بوده ریف نیز در
دیدار با رئیس مملس ایرلند با اشاره به رفیتهای زیاد دو کشور خواستار افزایش
سطو همکاری های ایران و ایرلند شده وزیر امور خارجه با اعضای شورای روابط
خارجی اتحادیه اروپا سایر جدید بلژیک در تهران دومنیک دوویلپن ن ست وزیر
ساب فرانسه و وزیر مشاور در امور فرهنگی پرتاا نیز دیدار و اتو و کرد(ایسنا
مهر )1131ه
در ممموع واکنش مقامات اروپایی نشان دهنده استقبا آنها از ریاست جمهوری
روحانی و امی دواری آنها به آغاز دور جدیدی از مناسبات حسنه ایران و اروپاسته در
حقیقت نقش و جایگاه منطقه ای ایران و جایگاه اتحادیه اروپا در نيام بین الملل
ضرورت های متقابلی برای بر راری یک رابطه مناسب و همه جانبه به وجود آورده
استه اروپا به دنبا

ایماد نيامی دندجانبه را در جهان است و ل ا جایگاه

ژئواستراتژیکی ایران و ناوذ سیاسی و فرهنگی در منطقه و منابو سترده انرژی ایماد
کننده روابط مثبت رفین در آینده می باشده مو ریت جارافیایی ایران و اهمیت
ا تصادی این کشور در دو برد دسترسی به بازارهای داخلی و همتنین تامین انرژی
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برای ا روپا نقش آن در تامین امنیت خلیج فارس اهمیت ایران در روند صلو خاورمیانه
و ناوذ سیاسی ا

در منطقه و نقش مهم ایران در بر راری صلو و ثبات در افاانستان و

عراق ناوذ ابل توجه در منطقه آسیای مرکزی و اقاز از جمله مولاه های مهمی
هستند که جایگاه ایران را نزد اتحادیه اروپا ارتقاو می دهنده
اتحادیه اروپا پس از یازده سپتامبر از ناوذ یکمانبه آمریکا در منطقه ناراضی بوده و
تال

برای احیاو جایگاه خود در منطقه داردهمو ریت سیاسی جارافیایی و جمریتی

ایران ومنابو عيیم نات و از این کشور از نکات ابل توجه اتحادیه اروپا به ایران می
باشده عالوه بر اینکه ایران وی ترین درت نيامی منطقه و پرناوذترین کشور در
تحوالت فلسطین لبنان عراق و افاانستان محسوت می شودهل ا تقویت رابطه با ایران می
تواند ب ش اعيمی از نیازهای اروپا را برای بر راری نيم و امنیت در منطقه خاورمیانه
و خلیج فارس فراهم سا زدهاز سوی دیگر ایران می تواند از اتحادیه اروپا به عنوان وزنه
تراد در برابر فشارهای آمریکا استااده کند و اروپا نیز می تواند در تردیل رویکرد
افرا ی واشینگتن نسبت به ایران تاثیر ار باشده استااده از توانمندی های ا تصادی
اتحادیه بهره یری از ناوذ اروپا در ممامو و سازمان های بین المللی و ج ت سرمایه
های خارجی و تکنولوژی اروپا از دالیل تمایل ایران در توسره و ارتقای روابطش با
اتحادیه اروپا در دولت یازدهم می باشده
تحلیل روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از روی کار آمددن دوتدت یدازدهم بدر
مبنای نظریه سازه گرایی
با توجه به موارد اشاره شده در اینما به تمزیه و تحلیل روابط ایران و اتحادیه اروپا
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بر مبنای نيریه سازه رایی می پردازیمه همانطور که
اشاره شد سازه رایان به هویت و منافو دولت به مثابه باالترین محصو یک روند تاری ی
می نگرنده در این میان به نير آنها هویت مقدم بر منافو است؛ اساسا ما به دنبا هویت
خود به دنبا منافو می رویم و هویت و منافو نیز در الب جمو مرنا می دهند و یک

194

پژوهشنامه روابط بین الملل

دولت هیتگاه به صورت فردی نمی تواند هویت و منافو خود را ترریف نموده و ارزیابی
نمایده
منافو خار اروپایی ها در هویت خاصی تثبیت شده است و ل ا اروپا در ادامه روابط
خود با ایران بر تقدم ب شیدن به مقوله هویت به جای منافو تاکید فراوان می کند و با
توجه به اتمان برتر خود نسبت به ایران در نيام بین الملل اوال بر تداوم روابط خود با
ایران تاکید می نماید؛ ثانیا تاکید فراوان دارد که هویت جمهوری اسالمی ایران باید با
مریارها و هنمارهای پ یرفته شده در سطو بین المللی مطابقت نمایده این د یقا همان
عبارت کلیدی در رویکرد سازه انگاری است که یک دولت در ترامالت بین المللی
هیتگاه نمی تواند به صورت فردی هویت و منافو خود را تثبیت یا ترریف نماید و هویت
د ر الب جمری مرنا و ماهوم می یابدهنير دیگر سازه رایی مبنی برآنکه حقوق بین الملل
و دیگر اصو هنماری پ یرفته شده توسط جامره بین المللی مااهیم اولیه حاکمیت را از
میان برده اند و مشروعیت درت دولت را تحت الشراع رار داده اند به خوبی در روابط
ایران و اتحادیه ا روپا متملی استه ل ا اروپا مبتنی بر این دید اه سازه رایان که حاکمیت
ح ذاتی یک دولت نیست بلکه حقی است که توسط دیگر دولت ها به یک دولت خار
اعطا می ردد؛به خود ح می دهد که در امور داخلی ایران ورود نماید(همتون صدور
طرنامه درخصور حقوق بشر در ایران یا مال ات مسئو سیاست خارجی اتحادیه با
فراالن حقوق بشر و زنان ایرانی)ه
مطاب نير سازه رایان که د ر ونی در اندیشه افراد و دولت ها نسبت به روابط بین
الملل را باعپ تحو عمی و بنیادین در امنیت و صلو بین المللی و ثبات جهانی می
دانند اتحادیه اروپا از ادامه مناسبات و اتگوها جهت تاییر یا تردیل مواضو ایران نسبت به
مسایل جهانی استااده می کنده تال

اتحادیه بر اتگو تااهم و در متقابل جهت تاییر و

تردیل ایده های مترارض با صلو و امنیت بین المللی د یقا مطاب با نيریات سازه رایان
استه در مقابل ایران در اتگوهای خود با اتحادیه اروپا همواره تال

کرده است به رف
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مقابل القاو کند که خط مشی مطلوت ایران ادامه اتگوها با اولویت دستاوردهای
ا تصادی-مالی متقابل و ح ف مواردی دون حقوق بشر استه
پس از ریاست جمهوری روحانی و ایماد فضای اتمانی جدید در ایران و ر
مباحپ جدید در سیاست خارجی انگاره های جدیدی در ذهنیت اروپایی ها نسبت به
ایران شکل رفتهپیام های ارسالی بردی ایران نیز باعپ تقویت هر ده بیشتر این انگاره
ها و تصورات شدههمانطور که اشاره شد ب نيریه سازه رایان هویت و منافو دولت ها
ثابت نیسته هویت دولتها شکل دهنده منافو آنهاست و هویت دولت ها نیز در روند
ترامالت میان بازیگران با یکدیگر شکل می یرده شکل یری ونه های جدید ترامالت
به تدریج هویت بازیگران و در نتیمه منافو و نوع رابطه میان بازیگران را تاییر می دهدهاز
دید اه سازه رایان هنمارها و واعد عالوه بر این که هویت بازیگران را شکل می دهند
روابط میان آنها را نیز تنيیم می کننده بر این اساس هنمارهای جدید ایماد شده که
عالئمش نیز در رف کمتر از دند ماه خود را نشان داد می توانست روابط جدیدی میان
ایران و اتحادیه اروپا را از مرداد  1134به برد باعپ شوده در وا و دون دولت ها می
توانند با تاییر در عملکرد و رویه های ترامل میان خود تلقی و نگاه دیگر بازیگران را
نسبت به خود عوض کنند؛ ل ا داردوت رفتاری اروپا و ایران نسبت به یکدیگر کامال
تاییر کرده و از آنمایی که د ر ونی های بنیادین در سیاست بین الملل هنگامی رخ می
دهد که باورها و هویت های کنشگران داخلی تاییر کند و از این ری

واعد و

هنمارهای وام ب ش در رویه های سیاسی آنها تاییر ایماد کند باورهای اتحادیه اروپا
نسبت به ایران پس از سا  1134باعپ تاییر در دید اهها و تاییر رفتار آن اتحادیه نسبت
به ایران شده و خواهد شده
در نهایت همانطور که اشاره شد سازه رایان سردشمه امنیت و نا امنی را در نحوه
تاکر بازیگران نسبت به پدیده ها و موضوعات خصوصاو منافو و تهدیدات می دانند و
مرتقدند هر اندازه ادراکات و منط متقابل بازیگران نسبت به پدیده ها و موضوعات
نامتمانس تر و متنا ت تر باشد میزان بی اعتمادی میان آنان افزایش بیشتری می یابده این
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مساله در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا نیز کامال صدق می کندهاروپا در سالهای  1122به
برد به این باور رسید که با دولت ایران بر سر موضوعات م تلف اختالف دید اههای
شدید دارد و این باور به مرور بر روابط ایران و اتحادیه اروپا تاثیر

اشته اما همین

تصور از سا  1134به برد بتدریج تاییر کردهاتحادیه اروپا و ایران به سوی در

مشتر

و متقابل از منافو و تهدیدها حرکت کردند و همین مساله باعپ بهبود مناسبات رفین شده
نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد کشورهای اروپایی پس از پیروزی انقالت اسالمی در سا
 1159عال مند به بر راری روابط و استااده از امکانات ا تصادی ایران بوده انده هردند
روابط رفین فراز و نشیب های م تلای را پشت سر

اشته استه پیروزی انقالت

اسالمی اشاا ساارت آمریکا در تهران و حمایت اروپا از عراق در جنگ ایران و عراق
هردند بر روابط رفین اثر منای برجای

اشت اما مناسبات ا تصادی کشورهای اروپایی

و ایران کم و بیش ادامه یافته بحران ناشی از صدور فتوای تل سلمان رشدی و نیز بحران
صدور حکم داد اه میکونوس روابط رفین را برای مدت زمانی ددار مشکل کرد اما
نیازها و منافو مشتر

ممددا آنها را به یکدیگر نزدیک ساختهدوران ریاست جمهوری

محمد خاتمی اوج مناسبات دوستانه دو رف بود که با مساله پرونده هسته ای ایران ددار
نوساناتی شده
اروپا در م اکرات هسته ای تال

کرد با محوریت خود ضیه را حل و فصل کندهاما با

به درت رسیدن اصولگرایان و تاییر استراتژی هسته ای ایران مناسبات دو رف تیره و تار
شدهبه ونه ای که اروپا سرانمام در ارسا پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت در کنار
آمریکا رار رفت و شدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعما نمودهبا بر زاری یازدهمین
دوره انت ابات ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی مرحله جدیدی
از مناسبات ایران و اروپا آغاز شدهاروپا از فضای جدید به دست آمده استااده الزم را
بردهفضایی که با شروع دوره جدیدی از م اکرات هسته ای با محوریت اروپا شروع و به
تواف ژنو منمر شدهاندکی پس از تواف ژنو هیئت های سیاسی و ا تصادی اروپایی وارد
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ایران شدند تا از شروع مناسبات جدید استااده الزم را برده و عقب ماند ی هشت سا
شته خود را جبران نماینده
در ممموع با استااده از نيریه سازه رایی در تحلیل روابط ایران و اتحادیه اروپا می
توان ات که دون منافو خار اروپایی ها در هویت خاصی تثبیت شده است اتحادیه
اروپا در ادامه روابط خود با ایران بر تقدم ب شیدن به مقوله هویت به جای منافو تاکید می
کندهاتحادیه اروپا تاکید دارد که هویت ایران باید با مریارها و هنمارهای پ یرفته شده در
سطو بین المللی مطابقت نمایدهاما در عین حا اتحادیه از ادامه اتگوها با ایران جهت
تاییر یا ایماد تردیل در مواضو ایران نسبت به موضوعات م تلف حمایت می کنده نتیمه
یازدهمین دوره انت ابات ریاست جمهوری وتاییر فضای اتمانی در ایران و ر و
پیگیری موضوعاتی دون تنش زدایی اعتدا ترامل سازنده با جهان و بازسازی مناسبات
ایران و کشورهای خارجی در سیاست خارجی دون باعپ ایماد انگاره های جدیدی شد
با استقبا کشورهای اروپایی روبرو شده
اتحادیه اروپا تحت تاثیر انگیزه های م تلف نيیر توسره روابط ا تصادی و انرژی و
افزایش حمم سرمایه

اری در ایران افزایش ناوذ در منطقه اثر اری بر روند صلو

خاورمیانه با استااده از ناوذ و جایگاه ایران مبارزه با تروریسم و بنیاد رایی جلو یری از
اشاعه سال های کشتارجمری و ایماد نيام دندجانبه رایی به جای یکمانبه رایی
آمریکا در خاورمیانه و ایاای نقش یک درت بین المللی اثر ار در کنار آمریکا به ویژه
در پرونده هسته ای ایران؛ تالشمی کند تا روابط سیاسی خود را با تهران ستر

دهده

در مقابل ایران نیز در راستای بهره یری از ناوذ ا تصادی اتحادیه اروپا در ا تصاد و
تمارت بین الملل استااده از درت سیاسی و بین المللی آن در حل و فصل بحران های
بین المللی ج ت سرمایه

اری های خارجی اروپا با توجه به نیازهای کشور استااده از

تکنولوژی های جدید و دانش نوین اعضای اتحادیه اروپا در مسایل ونا ون بهره یری از
درت سیاسی-ا تصادی آن در مقابل آمریکا و کم اثر ساختن فشارهای سیاسی و ا تصادی
واشینگتن به ویژه در زمینه پرونده هسته ای می تواند روابط خود

را با اروپا ستر
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دهدهبر این اساس و با توجه به نگاه اغلب کشورهای اروپایی به دولت جدید ایران و نیز
آغاز اتمان اعتدا

رایی در ایران اتحادیه اروپا و ایران به برداشت جدیدی مبتنی بر

همکاری متقابل با یکدیگر دست یافته اند و ل ا درصورتیکه پرونده هسته ای ایران به
تواف نهایی و جامو ختم شود می توان پیش بینی کرد مطاب نيریه سازه انگاری مناسبات
ایران و اتحادیه اروپا رو به بهبود و ارتقاوخواهدبوده
منابع:
دهقان رزجانی محمود( )1193روابط خارجی ایران و همسایگان در دهه دوم انقالباسالمی تهران انتشارات سرو ه
دهقانی فیروزآبادی سید جال ( )1131سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران داپدهارم تهران انتشارات سمته
ذاکریان مهدی( )1121سیاست خارجی خاتمی از منظر صاحبنظران تهران انتشاراتهمشهریه
رحمانی علی و سرید تائب( )1195گفتگوهای ایران و اروپا تهران دفتر مطالراتسیاسی و بین المللی وزارت امور خارجهه
 عبداهلل خانی علی ( )1124نظریه های امنیت تهران موسسه ابرار مراصر تهرانهعلی انی حسین( )1121تحریم ایران ،شکست یک سیاست ترجمه محمد متقی نژادتهران دفتر مطالرات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجهه
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کتاب اروپا(:)2ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا( )1124تهران موسسه ابرار مراصرتهرانه
 مشیرزاده حمیرا ( )1122تحول در نظریه های روابط بین اتملل تهران سمتهنوازنی بهرام( )1121گاه شمار سیاست خارجی ایران-از مردادماه  7631تا خرداد ماه 7631تهران مرکز اسناد انقالت اسالمیه
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اروپا(()6ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا) تهران موسسه ابرار مراصر تهرانه
خالوزاده سرید و توحید افضلی(" )1131رویکردهای اتحادیه داروپا در بااروپا" کتاب اروپا( )71ردآوری و تدوین بهزاد احمدی لاورکی تهران موسسه ابرار مراصر
تهرانه
خالوزاده سرید(" )1131نقش آفرینی اتحادیه اروپا در پرونده هسته ای ایران" کتاباروپا( )71تهران موسسه ابرار مراصر تهرانه
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صاحبنظران ردآوری و تدوینكمهدی ذاکریان تهران انتشارات همشهریه
 سمادپور سید محمد کا م(زمستان 1121ت) "ایران و یازده سپتامبركداردوبی ماهومیبرای در سیاست خارجی" فصلنامه سیاست خارجی سا یازدهم

2ه

سنائی اردشیر(" )1124تنش زدایی در روابط خارجی ایران و اتحادیه اروپا" فصلنامهبرداشت دوم سا او
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