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 چکیده

نسبت به بحران ها ی نظام   های هنجاری اتحادیه اروپا  ایدهبررسی عوامل  هدف از انجام این پژوهش،  

لمرو  باشد.   می  جهانی از نظر حقوق بشر مرزی در ق را تقاضای دالیل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم ف

این رویکرد   .قرار تحقیقات کیفری استاتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و  
بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا  

است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی  

از همین جهت در این مقاله برآنیم تا به این سوال  عبور از این چالش ها استدولت های عضو آزمونی برای  

ملل ای برخورد با بحران هسته  اروپا دراتحادیه    های هنجاری و شناختیدهیم که ایده  پاسخ ین ال   عرصه ب
دارد؟ را  معناهای متفاوت های بین المللی با توجه به تفاسیر و واکنش اتحادیه اروپا به بحران  چه نقشی 

که درها و نقشانگاره وان نشان داد که چگونه این تها و شرایط متفاوت دارند میموقعیت  های متفاوت 

رد و  انگاره یر دا اث ا ت های هنجاری و شناختی در واکنش  و اتخاذ تصمیمات سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپ

می بدست  که  عالیق  ازقبل مشخص شدهآنتایجی  برمبنای  آنها با ی این کنشگران نمیید  باشد بلکه 
ی این پردازند که در نتیجهمده به تصمیم درمورد نوع رفتار با بحران میآاستفاده از این تفاسیر بدست 

 شود.تصمیمات به همگرایی و یا واگرایی در قبال موضوعات می

، ، همگراییهای هنجاریانگاره المللی،بحران بین ،ی اروپااتحادیه ،جرایم فرامرزی  :یدیکل واژگان

 .هویت
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 مقدمه

کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک ات برگیرنده  در  اروپا  حادیه 

 هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی، 

بشر، ساالری،  حقوق  از شرایط اصلی عضویت در   مردم  یکی  و  باشد  می  مطرح  قانون  حاکمیت 

نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا ت بر موارد  اکید 
بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال،  با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف  برقراری رابطه 

بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح  در موافقتنامه های منعقد شده 

به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به می گر دد. این امر 
برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و  بشر توسط آن کشورها کرده است.  رعایت حقوق 

عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون  به  بشر  معرفی حقوق 

بشر، حاکمیت قانون و مردم ساالری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به دموک راسی، حقوق 
عرصه بین الملل گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در 

سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در   بوده است.

عربستان سعودی چگونه است؟ ق پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح  بال جمهوری اسالمی ایران و 

سیاسی، روابط  دلیل  به  اروپا  اتحادیه  بشری  حقوق  سیاست  که  است  این  گردد   -تجاری  می 
با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است. این مقاله در تالش است  اقتصادی متفاوت 

تطبیقی ای  شیوه  نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه   به  نقض استانداردهای حقوق بشری مورد 

بر سیاست  عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن  و  ایران  اسالمی  جمهوری  قبال  در  اروپا 
بحث درمورد عوامل هنجاری و شناختی در علوم .خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید

بسیار مهم  و  های هنجاری و شناختی که به توضیح باشد مخصوصا درمورد انگارهمی موثرسیاسی 

از چیزی هست":  قبیل  مواردی  یا اینکه    "دهندچه چیزی انجام می"  ،"چه  چه چیزی خوب "و 

است بد  یا  و  های خارجی اگر تفاسیر در درون یک در هر صورت در سیاست  .پردازندمی  "است 
بحرانفضای هنجاری مجزا متحد   به  باعث اجماع میشوند و واکنش  شود اما اگر انشعاب پیدا ها 

-ها انگاره های معین در بحرانروند. قابل ذکر است که در موقعیتکنند به سمت عدم همکاری می

می باقی  پایدار  بصورت  اخر  تا  اروپا  اتحادیه  در  است ایده ها تنها متغیری ها  ممکن  ولی  مانند 
ت بررسی  به  که  بینوانایینباشند  به صورت جمعی در امور  بپردازند اما های اتحادیه اروپا  المللی 

بینایده به امور  متفاوتی را در واکنش اتحادیه اروپا  نقشهای  :در مورد ایران ها  المللی دارند. مثال 

لذا این مقاله در صدد بررسی چگونگی تاثیر  باعث همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا شده است 

چگونگی انگاره مورد  در  توافق  و  همکاری  سمت  به  اروپا  اتحادیه  در  شناختی  و  هنجاری  های 
بحران هسته با  ناشی از یک اروپا  اکثرا اتحادیه   همکاری در دولتهای  باشد.  ای ایرا ن میبرخورد 

که ممکن است باعث همکاری و یا عدم باشد  می  ی هنجاری و شناختیهاتعریف خاصی از انگاره

 ،دولتها مانند  کنشگرانی  و همچنین در توانایی و قدرت  همکاری و در میان اعضای اتحادیه شود
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 ،باشندا میاروپا نقش مهمی را داراتحادیه  ها دردر صدور سیاست  که  و سازمانهای موثر  موسسات

 (  102:  1384پور ،.)وهابتاثیر بسیاری دارد
 

سازه انگاری  چار چوب نظری   -2  : 

 مبانی نظری

 سازه انگاری

 الملل انگاری در روابط بیندیدگاه سازه -2-1
به آثار ویکو در قرن هیجدهم باز می گردد که به  گفته شده است که ریشه سازه انگاری حداقل 

استفاده   مورد  قدیمی  شناسی  روش  نوعی  و صورت  فلسفه  جامعه   وتوجه  تفسیری  تحقیقات 

بوده است بعد از این ادوار سازه انگاری کمتر مورد توجه واقع شد و میتوان گفت که  حتی شناسان 

 (.Lantis, 2002: 106-7لی برای بروز نیافت.. )هیچگاه مجا
 

 عوامل ظهور سازه انگاری: 2-2

شتاب   خارجی  وسیاست  الملل  بین  روابط  در  انگاری  سازه  حضور  به  مختلفی  عوامل  واقع  در 
را مورد سوال   بخشید. ها  لیبرال  ونو  گرایان  واقع  نو  گری  تبیین  قابلیت  سرد  جنگ  پایان  اوال 

 (.  55 :1383 ،(.  55 :56-1388 .) منسفیلد ،3.)  2جدیدی قرار داد

 

 تبیین وتشریح سازه انگاری -2-3

ظهور سازه انگاری اجتماعی در عرصه سیاست بین الملل در حقیقت کوششی بوده است برای پر  
کردن شکاف میان خرد گرایی ورویکرد های انتقادی. سازه انگاری نگرشی نو به نقش عقالنیت در 

 وضعیت ها.

 

 روش تحلیل سیاست بین الملل با رویکرد سازه انگاری -2-4

آنچانکه که گفته ایم سازه انگاری به لحاظ محتوایی راه میانه نامیده می شود، به این معنی که که 

یعنی واقع گرایی و لیبرالیسم  بین الملل  نظریه های روابط  در میانه دو جریان وپارادایم اصلی از 
عبارت دیگر سازه انگاری به لحاظ محتوایی برخی از مفروضه های خود را از واقع قرار می گیرد. به  

 
2-  https://www.mei.edu/publications/day-after-soleimani-israel-contemplates-success-

leveraging 
3-  https://www.mei.edu/publications/day-after-soleimani-israel-contemplates-success-

leveraging 
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گرایی وبرخی دیگر را از لیبرالیسم می گیرند .سازه انگاری نه تنها در بعد محتوایی بلکه در حوزه 

بین الملل،سازه انگاری را در کنار  پردازان روابط  نظریه  از  بسیاری  است.  اهمیت  دارای  فرانظری 
نظر رویک از  رویکرد  بنابراین،این  اند.  دانسته  میانه  الملل،راه  بین  جامعه  یا  انگلیسی  مکتب  رد 

محتوایی در میان دو پارادایم وجرین اصلی یعنی واقع گرایی از یک سو و آرمانگرایی از سوی دیگر  

)رابرتسون،   دارد.  نظری،در میانه طیف طبیعت گرایان واثب84:    1382قرار  لحاظ فرا  به  ات (اما 
سازه انگاری روابط بین الملل  گرایان از یک سو وپساساختار گرایان از سوی دیگر قرار می گیرد.

علمی در تامین امنیت  هویت ها،هنجار ها ومفاهیم  نقش  باب  در  جدید  سواالت  طرح  به  منجر 

فراملی  مناطق  اجتماعی  ساخت  مورد  ودر  المللی  بین  وحکومت  گرایی  نهاد  مورد  ملی،در 

از دید سازه انگاری،الزم است هنجار های جمعی را  ی وسر زمینی جدید گردیده است.غیرسرزمین
به درون ساخت نظام بین الملل وارد کرد و طرحهای سیاسی به مثابه کنش گران اصلی روابط بین 

الملل باید از طریق گسترش ارتباطالت وتعامل خود را با این هنجار های حاکم بر روابط بین الملل  

عد تطبیق  دهند.در واقع سازه انگاران بر این باورند که جامعه بین المللی بر اساس هنجار های وقوا
 (. 144:  1381)پورهاشمی،   خاصی قرار دارند.

 

 رویکرد سازه انگاری:  -2-5 

نظام در تبیین تعامالت بین المللی    (1 دولت ها همچنان مهمترین واحد سیاسی وبازیگر اصلی 

بر اساس اصول دولت محوری قرار گرفته است ودولت ها  باشند.،زیرا حاکمیت واقتدار معمول  می 

یوسفی ، )حاج  پدید می آورند.  بین المللی را  عملکرد های خود، ساختار  به واسطه   هستند که 

1382: 55.) 

روابط بین الملل بی قاعده نیست، بلکه از یک سری اصول وقواعدی پیروی می کند. روابط بین    (2

الملل تعدادی از کنش گران سیاسی را در بر میگیرد که در تعامل متقابل با یکدیگر می باشند،این  
گ شکل  االذهانی  بین  صورت  به  که  هایی  وهنجار  قواعد  اساس  بر  ومستمر  متقابل  رفته تعامل 

 (. 155 :1384 اند،صورت می پذیرد. مشیرزاده )مشیرزاده ،

عامل فرهنگی ومادی است و در عین حال ساختار های  (3 بین الملل شامل هر دو  نظام  ساختار 

بیشتری قرارمی گیرد،زیرا هنجار ها وهویت در کانون منافع ملی وفراملی قرار  فرهنگی مورد توجه 
منافع واهداف روابط خا با هویت مسلط دولتی دارد. دارد،پس  نزدیکی  بین دولت ها ارتباط  رجی 

(,Barnett 2019: 106-7 .) 

رهیافت  انگاری  اثباتسازه  میان  اثباتی  فرا  و  ناسی و از دو قسمت هستی ش  استگرایان  گرایان 
بین -گویند، که توجه این رویکرد بر هستی شناسی میالملل سخن میمعرفت شناسی در روابط 

بیان میگزاره3 این نظریه. در باشد  کنند:ی اصلی درمورد هستی شناسی را 

کنشگ-1 رفتار  بر  میساختارها  شکل  افراد  یا  دولت  از  اعم  ساخآنها    دهندران  تارهای معتقدند 

اندازه به  فکری  یا  مهنجاری  مادی  ساختارهای  میی  ساختارها  هم  معتقدند  و  ویت هباشند 
 دهند.اجتماعی کنشگران را تشکیل می
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اینکه چگونه ساختارهای مادی ها الهام بخش منافع و کنشها هستند و فهم اینکه به فهم هویت-2

میهویت مشروط  را  کنشگران  میهای  اهمیت  هویتکنند  معتقدند  بنیاندهند  منافع ها  های 
 هستند.

میان ساختار و   ،تمایزیدهندبه شکل متقابل به یکدیگر قوام میمعتقدند ساختارها و کنشگران -3

و   کنشهای کارگزاران اند. )مشیرزاده های  مدی پیاشوند معتقدند ساختارها نتیجهکارگزار قائل نمی
 (284  :1393طالبی،

به  در یکسو  شناسی معتقدند  از  ها توجه دارند از معانی قواعد و رویه  ها،انگاره  ،هنجارها  هستی 

نقش ت بر  دیگر  عوامل فکری در  سوی  باور هستند که ایی تاکید دارندرگبرابر مادیکوین  براین   .

وجود  بر ،گیردکنند که در تعامل شکل میو چه دولتها براساس معانی عمل میکنشگران چه افراد 
بین االذهانی تاکید دارند  فهم بین الملل( این رویکرد نگرش و های  )نبوی:سازه انگاری در روابط 

برای ارزش ها، بین  ،هویت،  ه هاروی  جایگاه جدیدی  بیان منافع فردی در روابط  الملل رقم زد و  

به سیاست جهانی  بسیار تاثیرها را در شکل د،هنجارها و هویت  ارزشها ،هاکنند  انگارهمی گذار  ادن 
هویت و  هستند  قدرتمند  کارگزاران و کارگزاری شکل می  و  : 1393  ،طالبیو    مشیرزادهدهد)به 

299) 

مختصر  نکات بسیاری درمورد  اعتقادات نظریه پردازان سازه انگاری وجود دارد که در اینجا به طور 

 کنیم ،را بیان میآنها    تعدادی از
نظر سازه-1  آنها  حقوقی و چگونگی به کار گرفتن ،انگاران منظور هنجارهای اجتماعی  فرهنگ، از 

ارتباطات و  استدالل  طریق  هو  از  به  دادن  شکل  ابرای  کنشگران  منافع  و  و فرهنگ را یت  ست 

 دانند.ساخته ی اجتماع می
 های سیاسی تاکید دارند.بر دگرگونی رویه-2

 دانند.الملل میدولت را کنشگر اصلی در روابط بین-3 

 د بلکه قائل به همکاری هم  هستندداننالملل را خودیاری نمیتنها شکل نظام بین  -4

شکل رویکرد  این  را  در  منافع  میگیری  نتیجهدرونزا  یعنی  استبینند  هویت  کسب   برای  .ی 
بر هویت  چگونگی گیری منافع  ناشکل  بازیگران تاکید دارند که این منافع  شی از های اجتماعی 

 اصلی ترین مباحث سازه انگاران هویت کنشگران(129: 1384پور ،روابط اجتماعی هستند.)وهاب

غیر  .  باشدمی تاثیرساختارهای  رویهبر  نقش  و  منافع  و  هویت  بر  یا مادی  ها در حفظ ساختارها 
دارند معتقدند ساختارهایآن    تحول تاکید  به هویت  3هنجاری و فکری از    ها  ها و منافع روش 

نظر اخالقی و عملی ا -1دهند:  شکل می -مکان پذیر و ضروریست را انجام می تخیل یعنی انچه از 

نظریه پردازان . همچنین (288:  1393  طالبی ،و    مشیرزاده  محدودیت.)  -3ارتباطات    -2دهند  

 سازه انگاران به خصوص سازه انگاری سیستمی  در خصوص هویت دولت بر این عقیده هستند که  
برا هویت  نوع  دولتها  دو  جمعیوجودی  هویت  و  ویژگی :  به  جمعی  هویت  و .  فرهنگی  های 

برمیمادی و    ایدئولوژیکی و ماهیت دالی انها را روشن هویت اجتماعی   ددگرانسانی داخلی دولتها 

الملل از خود ودیگران دارد که یک بازیگر در روابط بین هویت اجتماعی اشاره به مفهومی  کند.می
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های جهان بر اساس درک سیاستها در کنند که چگونه دولتسازه انگاران بیان میدهد. ارائه  می

کنند که ناشی از اعتقادات خود در خصوص جهان و همچنین درمورد جهان فکر و رفتار میخود از 
بنابراین دولتخود و دیگر دولت بینها هست.  الملل تابع ساخت و ها ارتباطات خود را در روابط 

اجتماعی ایی می یکی از روشها از این معناها میدانند که آنسازهای  های گیرند. در این میان 

آنسا که  است  مفاهیمی  از  برخی  شناختن  رسمیت  به  انگاران  میزه  استفاده  آن  از  -ها 
کنند و عموما بر این سازه انگاران تفسیر جدیدی را از جهان ارائه می  .  (144:1393)صبری،کنند

منافع دولت این  تبع  به  که  است.  برساخته  جهان  که  هستند  ها اموری متغیر و در حال عقیده 

گیری ها را در خلق و شکل. از همین جهت هویت دولتمعرف آن هستندها هویتتکوین است که 

می مهم  بسیار  بینمنافع  ساختارهای  محصول  و  )دانند  است  فرخی، عباسیاالذهانی  و  اشلقی 
ی هویت اجتماعی است و هویت اجتماعی ه نظر ونت سیاست بین الملل نتیجهب(  39-42:  1389

ی معینی را ابازیگران است. در این تعامالت اجتماعی است که دولتها ساختارهحاصل تعامل میان 

می باتوشکل  به تصوری که ادهند و  پیامجه  یکسری  برای عها و  ز خود و دیگران دارند  الئمی را 
براساس تصور و هویت و ساختارهای معنایی خود این پیام ها را تفسیر  یکدیگر میفرستند.کشورها 

بر  ,wendt)ی بین الملل تشخیص میدهندن دوست و دشمن خود را در عرصهآ  اساسمیکنند و 

1992: 330-331) .   
 

اروپا  همگرایی در   -  3  اتحادیه 

شکل  معاهدهارواتحادیه    گیریروند  که  دارد  تاریخی  سیر  یک  پیمانپا  و  و ها  شنگن  مثل  ها 

بوبسیار تاثی  تکامل.. در این سیر و.  ماستریخت اقتصادی بوده . مهمترین عامل همگرایی انددهر گزار 

را برای مقابله با بحرانهای  اند از طریق غلبه بر مشکالت اقتصادی و حدت بیشتریاست و توانسته

کنند.امروزهابین ایجاد  بزرگترین معاملهاتحادیه    لمللی  بسیار گر تجاری جهان است و  اروپا  نقش 
های زیادی رو اروپا با چالشاتحادیه   .  (1393،)صبریا  در جهان داردهدر سیاستگزاریمهمی را  

-ا چالش مواجه کند مثل بحران هسته تواند همگرایی در اروپا را بکه هر چالشی میباشد  می به رو

یونان  ،ای ایران بحران  مهاجران  ،های هویتی، فرهنگینش در اوکراین  و عواملی مثل شکاف ت  ،یا 
نگرافراطی  ،اروپا پرستیژایی،  ... از عواملی اد   ر عمق چالش های پیش روی اند که ب، ملی گرایی و 

 .(58  :1393 ،اروپا می افزاید )جعفریاتحادیه  

مقام یک قدرت جهانی ظاهر شده و در بخش همگرایی اقتصادی، اتحادیه اروپا توانسته است تا در 

تعیین و  مؤثر  نقش  جایگاه  این  واسطه  تصمیمکنندهبه  نظام  در  بینای  قلمرو گیری  در  المللی 
معامله بزرگترین  اروپا  اتحادیه  اکنون  هم  باشد.  داشته  سال اقتصاد  در  است.  جهانی  تجاری  گر 

به  2005 اتحادیه  این  محصوالت  خارجی  فروش  دال  790/2،  کسری تجاری  تریلیون  و   134ر 

آمریکا   خارجی  تجارت  کل  سال،  همان  در  که  است  حالی  در  این  رسید.  دالر   637/2میلیارد 
درصد از واردات و  20میلیارد دالر بوده است. در حقیقت،  840تریلیون دالر و کسری تجاری آن 
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تجاری اتحادیه با  درصد از کل مبادالت 70صادرات جهانی به اتحادیه اروپا تعلق داشته و بیش از 

 (.30،  1387پذیرد. )واعظی، اعضای آن صورت می
بین نهادهای  بیشتر  در  اروپا  اتحادیه  این،  بر  بینعالوه  صندوق  نظیر:  بانک المللی  پول،  المللی 

بوده بلکه در سیاست نه تنها دارای حق وتو  گذاری آنها نیز نقش جهانی و سازمان تجارت جهانی 

عهکنندهتعیین بر  پول واحد اروپایی ای  به عرصه تجارت جهانی، این  یورو  ده دارد. از زمان ورود 
به دومین ارز ذخیره رایج بین ای از مزیت دالر المللی تبدیل گردد و حتی تا اندازهتوانسته است تا 

 در معامالت جهانی بکاهد.

و قدرت اقتصادی، اتحاد نفوذ  تدریجی  شدن  توانمندتر  موازات  به  آن،  بر  نظام افزون  یه اروپا در 

، خیز مهمی را برای تبدیل 1992الملل، این اتحادیه خصوصا پس از معاهده ماستریخت در  بین
بین سیاست  در  مؤثر  و  سیاسی  بازیگر  یک  به  برداشته است. اتحادیه اروپا در دوره شدن  الملل 

یط دو قطبی الملل داشت ولی شراجنگ سرد همواره نیم نگاهی به بازیگری در عرصه سیاست بین

باالی آمریکا مانع از بازیگری فعال در قلمرو سیاست بین الملل گردید. رویدادهای جهان و قدرت 
نظام دو قطبی، خروج کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از حاکمیت سیاسی  مهمی چون فروپاشی 

بحران نیز  گ دوم ای همچون تحوالت بالکان و جنهای منطقهشوروی/ روسیه، وحدت دو آلمان و 

بین نظام  بر  حاکم  شرایط  فارس  نمود تا زمینه خلیج  بستری فراهم  و  ساخت  دگرگون  را  الملل 

ه  فعالیت سیاسی اتحادیه اروپا در عرصه بین الملل بیش از پیش فراهم شود. به همین جهت اتحادی
 های جدی به سوی وحدت سیاسی برداشت.گام  1990اروپا در دهه 

های نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک و اروپا در قالب چهارچوب از آن زمان تاکنون اتحادیه

بر هویت ژئواکونومیک و ژئوکالچرال  نموده است تا عالوه  سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی تالش 
پایه این سیاست خارجی و امنیتی مشترک،  بر  یازد.  نیز دست  به یک هویت ژئوپولیتیکی  خود، 

تعریف   باز  به  اروپا  خود در قالب سه استراتژی همگرایی، ثباتاتحادیه  پیرامونی  سازی و محیط 

بروکسل از همان ابتدای دهه  نمود. در قالب استراتژی همگرایی،  کوشید تا  1990مشارکت اقدام 

ا جمهوری ت   های اروپایی سابقاً عضو بلوک شرق را در یک فرآیند تدریجی به عضویت خود درآورد 
 و ثبات دموکراتیک، صلح پیشبرد به بازدارنده دیپلماسی نوعی چهارچوب در تنها  نه  طریق  این  از

 .کند  زنده را واحد اروپای ایده  دیگر  بار  بلکه نموده  کمک  ژئوپولیتیک  محیط این در رفاه

بینبه طور کلی، مشخصه نقش  پایان جنگ سرد جهان تغییرات بنیادی های  المللی اروپا پس از 
مفهوم باب  در  است.  بینپردیافته  بازیگر  عنوان  به  اتحادیه  جایگاه  و تعریف سرشت ازی  المللی 

نظریه بین  اجماعی  اروپا،  بینقدرت  روابط  نمیپردازان  چشم  به  نقش الملل  ایفای  زیرا  خورد 

به سیاست خارجی واحد وابسته است که اروپا فاقد آن میبین پردازان باشد. برخی از نظریهالمللی 

افزارانه اروپایی نشانی از ضعف بنیاد ژئوپولیتیک  قدرت مدنی و قدرت نرم  بر این باورند که مفاهیم
با وجود این، برخی دیگر   (  Diez, 2005, 613-636شود. )المللی تلقی میاتحادیه در صحنه بین

تحلیل نفوذ و از  عامل اصلی  غیرنظامی قدرت اروپا  خصیصه  که  معتقدند  اروپایی  سیاست  گران 

باشد. تعدادی دیگر نیز مفهوم ها و هنجارهای اروپایی در صحنه سیاست جهانی میگسترش ارزش
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نواستعمارگرایانه اروپا   بازتاب رهیافت  عنوان قدرت هنجاری را  به  پیگیری اهداف سده اروپا  برای 

بدیهی است ماهیت قدرت اروپا تحت تأثیر همگرایی فراملی با ماهیت سنتی نوزدهمی دانسته اند. 
نظام بین بر این مبنا اروپا هنوز الملل که دولت ملی محور است تفاوتقدرت در  ها و تمایزاتی دارد. 

گرایانه در نوسان  گرایانه و چند جانبههای یک جانبهافزاری و رهیافتافزاری و نرمبین قدرت سخت

می سر  نرمبه  سیاست  عرصه  در  نفوذ، برد.  باشد،  نظامی اصالت داشته  بیش از آنکه توان  افزارانه 
مصالحه مذاکره،  مشروعیت،  چانهاعتماد،  و  و جویی  هنجارها  حقوق،  بر  مبتنی  رهیافت  و  زنی 

بین مینهادهای  اهمیت  حائز  قدرت  تعریف  در  برخورداری از دو کرسی باالمللی  با  اتحادیه  شد. 

برخی از اعضای مهم آن در گروه هشت کشور صنعتی جهان در  دائمی شورای امنیت و عضویت 

بینتدوین قوانین، مقررات و هنجاری المللی نقش مؤثری بر عهده های حقوقی اقتصادی و تجاری 
سیا واحدهای  و  بازیگران  از  همچنین  آن  اعضای  و  اتحادیه  نهادها، دارد.  در  اثرگذار  و  عمده  ی 

سازمان و  منطقهمجامع  بینهای  و  محسوب ای  فرهنگی  و  سیاسی  تجاری،  اقتصادی،  المللی 

بیش از  می با  بزرگترین جامعه   20نمایندگی دیپلماتیک و    2000شوند. اتحادیه  هزار دیپلمات 
 دیپلماتیک جهانی را در اختیار دارد.

 

هنجاری  ایده -4  ;و حاصل شدن همگرایی  هابحرانبه های 
نهااتحادیه    گذشته  سال4  در متعددی  و ادارات  قانونی و... را تاسیس کرد که باعث های  داروپا 

همکاری میان اعضایا عناصر فراملاتحادیه    فزایش  بسیار ی  اروپا و دولتها شد و جدیدا هم  نقش 

تصمیم در  را  سیاست  اتحادیه    هایگیریمهمی  و  امنیت  در  دارند.اروپا  ک  خارجی  طور  لی به 
ناکارامدی یا  بین  اروپااتحادیه    کارامدی  نتیجهدر امور  ملی در  ی سازش میان عالیقالمللی فقط 

همچنین نیست  دولتها  بحران  میان  نیستندر  بین المللی عالیق از پیش معین تاثیر گذار  د های 

ه واقعیت چیست ؟ و چه مبنی براینکآنها  براساس اعتقادات ها(بلکه عکس العمل بازیگران )دولت

هستند که های هنجاری و شناختی تر این انگارهبه عبارت ساده تر و موثر تراست استراهی معقول
ها و این هدایت و معنا دهی به موقعیت ی حاصل ازکنند که در نتیجهاصول سیاسی را هدایت می

ها معناهایی که اعضا از این ایده  شود و یا واگرایی را به دنبال دارد.ها یا باعث همگرایی میوضعیت

به سمت عدم توافق و یا وفق دادن برود که این تصمیم در  دارند و این تفاسیر معنایی ممکن است
   اروپا بسیار سخت استاتحادیه    میان تصمیم گیرندگان

    . (Schmidt, 2008, 310) 

باید روی وابستگی  برای تحلیل همگرایی در ایده ها "و شناختی تمرکز کرد که های اتحادیه اروپا 

 گذارند.  تاثیر میاین انگاره ها در درک موارد )موارد مورد بحث مقاله (  "چیست؟ 
 توان گفت که :می

   شوند موثرند.ت مشکالت  که وارد اصول سیاسی میایده ها  در ساخ-1

(Beland, 2008, 704) 
برقرار کنند.آن   دهند چگونه باها نشان میهای خاص مشخص است و انگارهراهموارد در -2  ارتباط 
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به جواب سواالتی درمورد اثربخشی و مشروعیت واکنش هانگاره ها کمک می  -3 ای سیاسی کنند 

بیشتر مواردی راکه در دسترسمشخص مخصوصا اینکه ایده و مفید و مشروع اند را تحمیل  اندها 
 کند.می

(Campbell, 1998, 385- Kowert, and Legro, 1996 , 463-5) 
تفسیرایدهبرخی  -4 در  کننده  مداخله  عوامل  کردن در مداخله در ها  اجرا  اصلی  وظایف  که  اند 

بین المللی را دارند و میبحران با انگارههای  باشند و همچنین میهای دیتوانند  -گر هم مرتبط 
با دیگر کنشگرمثال   توانند چندین عامل باشند، و  های دیگر مالحضات اقتصادی با کشور  ها،ارتباط 

... (Kienzle, 2013, 9) 

ن در قبول کردن نقشی که این گزار هستند و همچنیول یا رد معانی معین بسیار تاثیرها در قبایده
بحرانایده بازی میها در  بریتانیا در مشروعیت و اثر ها  نیز موثرند. مثال در مورد  بخشی در کنند 

بودهبر عراق موثر  به  برای مثال می  باشدکل زیر نمایانگر این مطلب میش  اند.خی از حمایتها از  توان 

کهمو کرد  اشاره  اوکراین  براساس انگارهاتحادیه    رد  ی هنجاری و شناختی تصمیم هااروپا چگونه 

می سال    کند،گیری  از  اوکراین  در  به   ساکنانشروع شد که اکثریت    2004تنش  غرب گرایش 
با ساکنان مناطق جنوب و شرق خواهان همکاری با آن  اروپا را دارند و در مقابلاتحادیه    همکاری 

به دلیل  روسیه هستند اروپا اتحادیه  صادی از اهمیت مهمی برایو اقت جغرافیاییموقعیت  اوکراین 

بیشترین با  برخوردار میباشد و   80پاست از طرف دیگرحدود ارواتحادیه    تجارت خارجی اوکراین 
نفت خام اروپا از روسیه است، طبیعی و مقدار زیادی از  گاز  از  نخبگان   2004اگرچه در    درصد 

 اروپا همچنان سیاست خاکستری خود را دارداتحادیه  غرب به قدرت رسیدند ولی سیاسی طرفدار

به   توجه  جلب مشارکت گستردهبا  به  نسبت  به اتحادیه    هایوابستگیی اوکراین و  واکنش  اروپا 

کنند  خت قبلی خوداقدام و یا منافع خود، تصمیم گیری نمیاتحادیه بر اساس عالقه و شنا ،اوکراین
ت پس بر شتی و مصالحه میان طرفین اساروپا هم چنان خواهان آاتحادیه   کنیم کهلذا مشاهده می

موقعیت شناخت  و  درک  از  ها  اساس  واحدی  معنای  و  تفسیر  شناختی انگارهو  و  هنجاری  های 

 (122:1386)کیانی،تباط با تنش اوکراین پرداخته اندبه واکنش واحدی در ارتوسط اعضا 

با توجه به عوامل نام برده شده مثل هویت باعث اتخاذ تصمیمات مشابه که  زبان و.... فرهنگ، که 

 توان شکل زیر را ترسیم کرد:می شودمی

 
 

بحران هستهپیشینه-5 ایرانی     ای 
اتفاق افتاد که که    1335ای در ایران در سال  اولین قدم اساسی در استفاده از علوم و فناوری هسته

  1337گذاری کرد و سرانجام در سال مرکزی به نام)مرکز اتمی دانشگاه تهران( پایه  ،دانشگاه تهران
عملیات  این  و  شد  تصویب  و  گرفت  قرار  دولت  هیات  کار  دستور  در  اتمی  راآکتور  یک  ساخت 
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آمریکایی سوی  از  راآکتورها  نخستین راآکتور ایران که   1341در آبان    کهها آغاز شدساختمانی 

زمایشگاهی و تحقیقاتی داشت مورد استفاده قرار گرفت. این پیرروزی به دست بیشتر کاربردهای آ
پی آن در سال   ایران اسالمی سازمان قرار   1352جوانان و متخصصان ایرانیی صورت گرفت. در 

بوشهر با شرکت زیمنس آلمان بسته شد اما در  گرفت. در همین سال قرارداد ساخت نیروگاه اتمی 

پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال این شرکت قر  1358سال   به تعلیق درآورد. پس از  ارداد را 
مذاکراتی با شرکت زیمنس صورت گرفت اما شرکت تمایلی به ادامه پروژه نداشت سرانجام   1361

جایگزین آلمان کرد و در سال   را  روسیه  نیز  به   1371ایران  قرارداد همکاری میان هردو کشور 

داشت با توجه به م  1374ایران در سال   امضاء رسید. در این برهه  خالفان خارجی زیادی که وجود 

بودن فعالیت آمیز  صلح  اثبات  به صورت داوطلبانه درخواست  های هستهبرای  بازرسی از ای خود 
هسته بینتاسیسات  اژانس  به  را  ایران  به اینکه در سال ای  با توجه  انرژی اتمی ارائه داد.  المللی 

برای  1372 چینی  قراردادی  سوی  از  اما  بود  شده  منعقد  اصفهان  حرارتی  نیروگاه  به تسیس  ها 

حدود   خسارتی  ایران  بود،  افتاده  چینی  62تعلیق  از  دالر  آن میلیون  پی  در  کرد.  دریافت  ها 
تصمیمی بر مبنای به سرانجام رساندن این پروژه   1379اندییشمندان و متخصصان کشور در سال  

سال   در  و  به فناوری هستهبه    1381گرفتند  اعالم شد که جمهوری اسالمی  رسمی  ای صورت 

باعث واکنش مخالفان مختلف از جمله امریکا و اروپا گردید و منجر به  یافته است. این امر  دست 

هسته پرونده  شدن  بینباز  حکام آژانس  شورای  در  ایران  المللی انرژی اتمی شد. سرانجام در ای 
بیانیه  1382سال   برای تعلیق بخشی از فعالیت هسته  ی رسمینخستین  ای ایران جامعه جهانی 

بحران اتمی ایران محسوب می  82صادر شد. این قطعنامه که در شهریور  شودتصویب شد آغاز 

 .  ( 189  :1386)اقایی،
اد  کشور آلمان، انگلستان و فرانسه به ایران آمدند  و بیانیه 3وزیران  نیز    1382در مهرماه  ی سعدآب

د.   نمودند که در این بیانیه دامنه تعلیق را از کل به تزریق گاز به سانتریفیوژها را انعقاد تعلیق دادن

 این امر منجر به کاهش فشارهای امریکا به ایران گردید.  

سال   در  بار تولید تترافلوراید اورانیوم در   1383سرانجام  برای اولین  با تالش متخصصان داخلی 
توجه   با  و  گرفت  صورت  آبان  کشور  در  خارجی  فشارهای  مدت    1383به  کوتاه  تعلیق  ایران 

پی آن کشورهای اروپایی و آمریکایی خواستار تعلیق  بلندتاسیسات هسته پذیرفت که در   ای را 

هسته تاسیسات  به این درخواست  و در مقابل فشارهای مدت  پاسخ  بودند اما ایران در  ایران  ای 
نطنز و اراک را اعالم کرد و در سال هستهخارجی بیش از حد، بازگشایی تاسیسات   اعالم    1385ای 

باعث  یافته است. این امر  نطنز دست  در تاسیسات  اورانیوم  سازی  غنی  چرخه  به  ایران  که  شد 

قطعنامه تحریمتصویب  و  ایران ها  مقابل  در  اژانس  و  اروپا  امریکا،  سوی  از  مختلفی  های 

هر   2013های مختلف سرانجام  در سال  و تحریم ها( در پی این قطعنامه8-6:  1387شد.)گلبرگ،
بحران هستهدو طرف ایرانی و امریکایی و اروپایی برای حل  ای ها خواستار از سرگیری مذاکرات  

   )rnews.i www.isca(.از سرگرفته شد  5+1ایران شدند که سرانجام مذاکرات 

http://www.isca/
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برای اعتمادسازی در مورد فعالیتبرههایران اسالمی حتی در   ای خود برای بیش از های هستهای 

تمام فعالیت نیم  و  به حالت تعلیق درآورده است و دوسال  غنی سازی اورانیوم را  به  های مربوط 
 پروتوکل الحاقی را به صورت داوطلبانه امضاء کرد.

)www.irannuclear.net(   

 

 و اتحادیه اروپا: از همگرایی منفی تا همگرایی مثبت در روابط ایران  ایبحران هسته نقش

به دوره پرداختن  از  بارز و آشکار همگرایی مثبت و منفی در واکنش اتحادیهقبل  به های  ی اروپا 

 رسدای ایران توضیحات مختصری در خصوص روابط ایران و اروپا ضروری به نظر میبحران هسته
شود و سپس به همگرایی مثبت و که در ادامه ابتدا در این خصوص به اختصار توضیحاتی داده می

 شود.منفی پرداخته می

؛  ی زمانی تقسیم کرد توان به چند برههروابط میان ایران و اروپا را از زمان تشکیل اتحادیه اروپا می

: در این دوره روابط میان طرفین با   1357الف: از زمان تشکیل اتحادیه تاقبل از انقالب اسالمی  
نشیب است،فرازو  بوده  همراه  به دلیل گرایشات ملی زیاد از   1332درسال    هایی  مصدق  دولت 

باروی کار امدن دولت    1337تشکیل اتحادیه و رابطه با آن خشنودی از خود بروز نداد اما در سال  

بعدی نخست وزیران پهلوی مثل، ورههویدا این دولت از تشکیل اتحادیه استقبال کرد اما در د   های 
بختیار، روابط ایران و اتحادیه اروپا بنابر دالیل متعددی به تعلیق   شریف امامی،  موزگار،آ ازهاری، 

سال  مد.بآدر از  بعد  به :  1357:  با احتیاط اقدام  اتحادیه اروپا  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 

نمود. در این دور با حکومت جدید  با گروگانگیری دیپلماتبرقراری  های امریکایی در ایران  به ه 

به حمایت از آاتحاد امریکا متحد خود مجادله با ایران را   غاز کردند در زمان جنگ ایران و عراق هم 
بعد از جنگ در دوره های  علیه ایران انجام دادند. اما  به تحریم تسلیحاتی  برخاستند و  و  عراق 

 ,Kienzle, 2013) :بد و دارد. اوتی را نسبت به ایران داشتههای متفمختلف اتحادیه اروپا واکنش

55) 

در   مثال  پذیرش قطعنامه ی  برای  با  رفسنجانی  هاشمی  جمهوری  ریاست  فرصت    598دوران 
وجود   به  اروپا  با  رابطه  برای  با وقوع حادآمناسبی  در همین دوره  اما  ی سلمان رشدی  و هثمد 

با وجود یتآفتوای   نشان دهد  واکنش  ایران  قبال  در  اروپا  اتحادیه  شد  باعث  )ره(،  خمینی  اهلل 

جریانات در زمان تجاوز  اما در بعد از این ی  ولی روابط خوبی برقرار نشد،های زیاد رفسنجانتالش
باز  اروپا  اتحادیه  با  روابط  برقراری  و  سازی  عادی  راه  ایران   بیطرفی  اعالم  با  کویت  به  عراق 

ها کونوس دوباره روابط میان دولیمبا دادگاه ولی در پایان این دوره  .(209: 1379شد)عزیزیان ،

 (44:  1389وسفرای این کشورها تهران را ترک کردند )ازغندی،رایید به تیرگی گ

 

و اتحادیهروابط    -6  میان ایران 

گفت و گوها  لذابسیار تیره شد در این دوره اروپا   اد:نژدوران ریاست جمهوری احمدی  -الف 

پیدا کرد.  ی دورهاز حالت سازنده به انتقادی تغییر  ی اروپا خواستار ارجاع پرونده اتحادیهی قبلی 
شد   امنیت  شورای  به  ایران  ای  بعد مذاکرات هستههسته  به  با گروه  از این زمان  انجام   1+5ای 

http://www.irannuclear.net/
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ه  بود.  بریتانیا    ن،المآ فرانسه،شامل کشورهای؛  عضو آن اعضای اتحادیه اروپا  3گرفت که   ب با توجه 

پی تشدید تحریم  "ها ،میان دولتمخاصمات   ای های هستهها برای توقف فعالیتاتحادیه اروپا در 
نفت را تصویب کرد  ایران، نیز طرحی را تصویب نقانون تحریم تدریجی صنعت  د و متقابال ایران 

بر اینکه از فروش به اعضای اتحادیه  کرد مبنی  . در نتیجه در این  "کنداروپا خود داری می  نفت 

با اتحادیههای اخذ شده و مسالهه باتوجه به سیاستدور -ی اروپا نم   ی هسته ای ایران شاهد روابط 
 .  (13  :1386)اقایی،  باشیم

 ب. همگرایی مثبت: دوران اصالح طلبان:

غرب دستور کار قرار دوران ریاست جمهوری خاتمی با  زدایی  تنش  سیاست  دوره  این  در    :

طلبان که سیاستگرف اصالح  آمدن  کار  روی  و  سیاست  تغییر  به  توجه  با  دوره  این  در  های ت 

کردند گفت و گوها از حالت انتقادی به سمت گفت و گوهای سازنده  تجدیدنظر طلبانه را اتخاذ می
با استقبال رو به رو شد که شاهد بازگشت سفرای خارجی به ایران هستیم و همچنین    رودمی لذا 

برنامه با اروپا درمورد  در  از سر گرفته شد که این اقدامات نام بردهای  ی هستهنخستین مذاکرات 

ن ای به عامل اصلی روابط میای هستهین دوره به بعد بود که مسالهااز از  انجام شد،   2003  لسا
به توضیحات بیان شده این دوره(44:  1381شد)نوازنی،  تبدیل  ی اروپاایران و اتحادیه با توجه   . 

 ی همگرایی مثبت نامید.توان دورهرامی

توان این تردید با توجه به اقدامات انجام شده در این دورره میبی: دوران ریاست جمهوری روحانی

نامید.دوره ر بارز همگرایی مثبت  نماد  نیز با توجه به روی کار آمدن دولت اعتدال  در این دولت ا 
با غرب، مشابه دورهی اخذ سیاستدر زمینه به های خارجی و رابطه  ی ریاست جمهوری خاتمی 

نیز ما شاهد تغییر مذاکرات به مذاکرات سازنده هستیم برای مثالنظر می  رسد که در این مقطع 

 فرانسه،   ی المان،اشتون چند روز پس از انتخابات به ریاست جمهوری تبریک گفتند، وزرای خارجه
نشان دهندهی هستهمیز مسالهآروسیه، از حل مسالمت ی تمایل برای ای استقبال کردند که این 

بازشدن دوره و در ( 1392باشد)تابناک،ای اروپا میای جدید میان روابط ایران و اتحادیهروابط و 

با مساله برخورد  نوع  شاهد  ما  نیز  اخیر  نتیجهی هستهروزهای  ی جدیدی از ی دورهای ایران در 

بیانیه به انعقاد  لوزان شد که اتحادیه اروپا نقش بسیار فعالی را در این روابط هستیم که منجر  ی 
 پروسه داشته است.

-هایی با سیاست ران و روی کار آمدن هیاتهای ایاروپا با توجه به تغییر دولت  به طورکلی اتحادیه

می ایران  قبال  در  واکنش  به  متفاوت  دردورههای  مثال  برای  سالهپردازد  ریاست های هشت  ی 
تالش خاتمی  و  رفسنجانی  عادی کردن روابط ایران و اتحادیه جمهوری  بهتر کردن و  برای  هایی 

شد)ازغندی،   سال81:  1389انجام  سیاستکه    92تا    84های  (.  دارای  رادیکالی و دولت  های 

یا از سال  84باشد اما در دوره ی قبل از گرا هستند روابط تیره و گفت و گوها انتقادی میاصول

بعد روابط شاهد وارد شدن در دوره  92 های جدید و گفت وگوهای سازنده هستیم که از جمله به 
ا مثل المبرتودینی از ایران و سفر محمد توان دیدارهای متقابل دو کشور مثال وزیران اروپآن می

با ایران می برای رابطه  نشان از تمایل  که   نمود  اشاره  پاریس  به  : 1389باشد)ازغندی،  خاتمی 
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موقعیت93 به  توجه  با  اروپا  اتحادیه  برداشت و معناها و زمان(پس  ی های متفاوت، در هر دوره 

با ایران در خصوص مسالههای هنجاری و شناختی در رابط متفاوتی از انگاره ای آن دارد ی هستهه 
ی  های خود را تغییر داده است مثال تا پایان دوره های مختلف ایران دیدگاهبه این علت که در دوره

هایی صورت گرفته که مواضع خود را به خاتمی مواضع ایران اینگونه بود که از جانب ایران کوتاهی

نداده است در به آژانس تحویل  بیان داشت که تعلیق داوطلبانه  موقع  نهم  ی غنی حالیکه دولت 
 های اتحادیهسازی هسته ای به پایان رسیده است. و همچنین از دیگر عوامل گرایش و تغییر رویه

دوران در  میاروپا  دارد  که  منافعی  و  اهداف  دلیل  به  متفاوت  اتحادیههای  نقش   باشد،  به  اروپا 

نافذتری در عرصهپررنگ های بین المللی احتیاج دارد مثال در این دوره با توجه به سیاست  یتر و 

اتحادیه متفاوت  نقش موثرتری در مساِیل و   خارجی  ایفاکردن  دنبال  به  اتحادیه  امریکا،  با  اروپا 
بین المللی میبحران برای مثال با توجه به فرستادن پروندههای  ای ایران به شورای ی هستهباشد 

موضوع  امنیت می  این  خارج  اروپا  کنترل  از  را در شورای دیگر  بیشتری  نفوذ  امریکا  چراکه  شد 

لذا اروپاییان تالش کردند ابتکار عمل را به دست بگیرند و مرحله ی انجام مذاکرات را با  امنیت دارد 
ی اروپا توان گفت اتحادیههای مختلف نقش اصلی را ایفا نمودند. میایران شروع کردند و در بیانیه

ها و توافقات   هتوان به نقش اتحادیه در بیانیباشد. میر بیانیه لوزان یکی از مهمترین بازیگران مید

 مختلف اشاره کرد :

درموافقتنامه که  پاریس:  این    2004ی  که  بود  امریکا  در  بوش  پرزیدنت  انتخاب  با  همزمان 
میان ایران و   )انگلیس، فرانسه،    3موافقتنامه  (منعقد شد که هدف از قبول کشور اروپایی  آلمان 

پرونده فرستادن  به  ایران  تهدید  یکی  ایران  توسط  موافقتنامه  این  هستهکردن  به ایران و ی  ای 

به ایران و کاهش تحریمی اروپا درمورد عدم حملهگرفتن تضمین قطعی از اتحادیه ها و ی امریکا 
ین که در مقابل همانطور که قبال های مخالف در خارج مثل مجاهدهم چنین محدود کردن گروه

ی اروپا جلوگیری از فرستادن پرونده به شورای امنیت و در نتیجه ذکر شد از اهداف اصلی اتحادیه

: که برای اولین بار ایران 2005ی شورای حکام در باشد.قطعنامهاز کنترل اتحادیه خارج شود، می

نقض به  متهم  نیز    "NPTرا  عهدنامه  باشد.معاهدات ی اروپا مهم مینقش اتحادیهکرد.که در این 
بی تفاوت توان نقش اروپا را شروع شد در این مورد هم نمی  1392ابان    29: که در  5و ژنو    4ژنو

 (69:  1390)پوراسمعیلی،  .بود

اتحادیهانگاره در  شناختی  و  هنجاری  مسالههایی  به  واکنش  در  اروپا  هستهی  باعث ی  ایران  ای 
نوع سیاست در   )مثبت و منفی(همگرایی بر سر این موضوع  شتیجه مصالحه و سازنو اتخاذ یک 

زیرامی زمان  ؛باشد  از  که  معتقدند  اروپا  اتحادیه  اعضای  برنامهآاوال  ای ایران دالیلی ی هستهغاز 

بر وجود فعالیت ا هی هسته ای ایران وجود دارد در نتیجه در اینجا ایدههای نظامی در برنامهمبنی 

پروراندهتفاسیر مشابهی را از این موضوع در اتحادیه چه چیزی  "اند و اعضا درمورد اینکه ی اروپا 
 اشتراک نظر دارند.  ،و معتقدند که این یک خطر جدی است  "هست

برنامه بار در شورای اتحادیی هستهثانیا  برای اولین  بیان شد که  طبعا برخی از   های ایران   اروپا 

است. اما تا سال های  برنامه کننده  نگران  ایران  ای  هسته  اروپا از    اتحادیه  2007و    2008های 
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کلمه از  یا سالح های کشتار جمعی خود داری میاستفاده  نظامی  نشان دهندهی  ی کرد که این 

از اعضا  واحد  ب  تفاسیر  چگونگی  درمورد  سازش  و  موقعیت  است.خراین  بحران  این  با   ورد 
(Kienzle, 2013, 14) 

ی اروپا توان بیان کرد که در مورد بحران ایران در میان اعضای مختلف اتحادیهبه طور مختصر می

عمده مشابهای  واگرایی  تفاسیر  با  بلکه  ندارد  که    وجود  وضعیت  این   "و    "چه چیزی هست"از 

اروپا را باعث   ی اجماع در اتحادیهمرکزی در نتیجه  یک تعامل و تعادل  "چگونه با آن برخورد کنند
به تحریم علیه ایران میشده است. اعضای اتحادیه معتقد  اند باشند و آنها به این اجماع رسیدهها 

نظامی میآکه   با ایران  برخورد  ها و محدودکردن ایران برای باشد اما تاکید بر تحریمخرین گزینه 

بحران دارند با این  جهت مشخص  3اروپا  یدرمورد ایران با توجه به همگرایی در اتحادیه .برخورد 
 :است

اروپا   مشخص شد و روابط ایران و اتحادیه  2002ای ایران در اگوسست های مخفی هستهفعالیت-1

ی مذاکرات پیچیده بود. مذاکرات دراین زمان یک راه موثر برای ارتباط با ایران براساس یک شبکه

 اعضای اتحادیه اروپا بود.از نظر 
برای اتحادیه  -2 زمانی  مورد  با اتحادیهآاروپا    این  به همکاری  اروپا در مورد   شکار شد که ایران 

 بود.  میلبیی  ای هستهرژان

ی اعضای  یک رویکرد مبتنی بر اقناع سازی مطلق ممکن نیست و همهبه این نتیجه رسیدند که  -3
 کنند.ملل مبنی بر مجازات ایران حمایت میهای سازمان ها از  مصوبهدولت

و شناختی مشابه درمورد اینکه راهانگاره هنجاری  با ایران های  برخورد  برای  های موثر و مشروع  

)رویکرد مبتنی برمذاکره و مجازات(  اصول سیاسی اروپا را به سمت چیزی که  چه چیزی هستند،

بردنامیده می     (Kienzle, 2013, 17) ..شود، 
ین اما بعد از بیانیه ی لوزان و امضای برجام شاهد تغییر مواضع اروپا نسبت به ایران هستیم که در ا

باشد به اتخاذ های اروپایی با توجه به منافع خود که برآمده از هویت اروپاییشان میبرهه نیز دولت

برای مثال  حادیه اروپا اولین شورای اتتصیمیات جامع و اروپا محور از سوی دول اروپایی هستیم. 
به تصویب رساند برنامه جامع اقدام مشترک را  برای اجرای   .اقدامات حقوقی 

پایگاه نقل از  به  بیانیه  اینترنتی  به گزارش ایسنا  با انتشار  ای اعالم کرد: این شورای اتحادیه اروپا 

)برجام(      شورا برنامه جامع اقدام مشترک  برای آغاز اجرای   14توافقی که  اولین اقدامات حقوقی 

 .در وین حاصل شد را تصویب کرد  5+1ژوییه میان ایران و گروه 

با تصویب قطعنامه  20در   به  2231  ژوییه  پیش از این برجام را مورد تأییدو   عالوه اتحادیه اروپا 

ملل سازمان  امنیت  داده  شورای  مرتبط قرار  تجهیزات  انتقال  اجازه  امنیت  شورای  قطعنامه  اند 

به روزرسانی راکتور اراک را می  ای خاصهسته  .دهداز ایران، تغییر دو آبشار در تاسیسات فردو و 
برای اجرای تعهدات مرتبط هستهبر این اجازه انتقاالت و فعالیت  این قطعنامه عالوه ای های الزم 

برجام را می اجرای  آمادگی  برای  الزم  یا  برجام  در  شده  تعیین  بیانیه، خاص  بر اساس این  دهد 

)موارد فوقا الذکر( را به قوانین قدامات قانونی تصویب شده در شورای اتحادیه اروپا، این اقدامات 
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می تبدیل  به صورت رویه  دکناروپا  آمده است که این اقدامات قانونی  بیانیه  این  ادامه  هایی در 

 (256)همان: شده است.مکتوب از سوی شورای اتحادیه اروپا تصویب  
-با سیاست  هاییتمدن هیاهای ایران و روی کار آولتاروپا با توجه به تغییر داتحادیه   به طور کلی

م میهای  ایران  قبال  در  واکنش  به  درتفاوت  مثال  برای  سالهدورهپردازد  ریاهای هشت  ست ی 

تالش خاتمی  و  رفسنجانی  عادی کردن روابط ایران و اتحادیه جمهوری  بهتر کردن و  برای  هایی 
گرا هستند روابط تیره صولهای رادیکالی و اکه دولت دارای سیاست 92تا  84ای هسال  انجام شد

های به بعد روابط وارد دوره  92ز سال  یا ا  84اما در دوره ی قبل از باشد  می  ها انتقادیو گفت و گو

وزیران اروپا  متقابل دو کشور مثال و در این دوره دیدارهای باشدجدید و گفت و گوهای سازنده می

-از تمایل برای رابطه با ایران میتمی به پاریس نشان ادینی از ایران و سفر محمد خالمبرتو  مثل
با توجه به موقعیتپس ات(93:  1389  ازغندی،باشد) در هر  ،های متفاوتها و زمانحادیه ی اروپا 

به این علت  با ایران دارد  و شناختی در رابطه های هنجاری ی متفاوتی از انگارهدوره برداشت و معنا

دوره در  دیدگاهکه  ایران  مختلف  خودهای  تغهای  دورهرا  پایان  تا  مثال  است  داده  خاتمی ییر  ی 
بود که از جانب ایران کوتاهیمواضع ایران اینگ ته که مواضع خود را به موقع هایی صورت گرفونه 

نداده است در حاژبه آ نیلانس تحویل  بیان داشت که دولت  ی غنی سازی که تعلیق داوطلبانههم 

پایان رسیده است.   به  اروپا اتحادیه  هایدیگر عوامل گرایش و تغییر رویه و همچنین ازهسته ای 

تر و اروپا به نقش پررنگاتحادیه  ،باشددلیل اهداف و منافعی که دارد می های متفاوت بهدر دوران
عرصه در  داردنافذتری  احتیاج  المللی  بین  به سیاستمث  ی  با توجه  های خارجی ال در این دوره 

با امریکا،اتحادیه    متفاوت به دنبال ایفا کرد  اروپا  های ن نقش موثرتری در مساِیل و بحراناتحادیه 

  باشد.در بیانیه لوزان یکی از مهمترین بازیگران میاروپا اتحادیه   توان گفتی،مباشد  می بین المللی
به نقش اتحادیه در می  (.14-15:  1381)پورهاشمی،   : کردها و توافقات مختلف اشاره    هانیبیتوان 

درموافقتنامه که  پاریس:  امریکا    2004ی  در  بوش  پرزیدنت  انتخاب  با  این   همزمان  که  بود 

میان ایران و   )انگلیس،  3موافقتنامه  (منعقد شد که هدف از قبول آ  ،فرانسه  کشور اروپایی  لمان 

این   یککردن  ایران  توسط  پروندهموافقتنامه  به فرستادن  ایران  تهدید  به ایرای  ن و ی هسته ای 
ها و هم ی امریکا به ایران و کاهش تحریماروپا درمورد عدم حملهاتحادیه  گرفتن تضمین قطعی از

های مخالف در خارج مثل مجاهدین که در مقابل همانطور که قبال ذکر چنین محدود کردن گروه

ا از  اصلیشد  به شورای امنیت و در  اتحادیه    هداف  پرونده  فرستادن  از  جلوگیری  نتیجه از اروپا 
 .دباشمی ،کنترل اتحادیه خارج شود

-و یا ناموثر است در تبیین بحران  ترر و موثرتهای هنجاری درمورد اینکه چه راهی کارامدانگاره  

بین میهای  باعث  ایران  مثل  سیاسی  المللی  اصول  ایران شود  درمورد  که  همانطور  را  مشابهی 

بپرورانند، چه در دولت کنونی اوباما حتی زمانی که امریکا چه در دولت قبلی بوش و  مشاهده شد 
می بهرکتالش  فشار  برای  اتخاذ عملاتحادیه    د  در  بیشتر)نظامی( و مجازاتاروپا  های های موثر 

مورد ایران اما همهسخت در  پروندهاتحادیه    ی اعضایتر  گرا ای هسته ای ایران، اروپاروپا درمورد 

اتحادیه تصمیات  از  و  تصمیم  هستند  سمت  به  گرایش  و  نشان حمایت  این  که  دارند  مرکز  ات 



 

 

 

 

16                            (1400 زمستان ، 22 شمارهسال ششم، ) فقه، حقوق و علوم جزاعلمی  یهنشر 

         

 
 

 

نتدهنده در  بحران  این  از  مشابه  تفاسر  دولتی  مشابه  واکنش  که ما باشد  می  های اروپایییجه 

ه میانمشاهد  در  به  آنها    گرایی  با ایران مینسبت  برخورد  توان چگونگی روند که میباشیم.نوع 
 (84-85:  1384پور ،.)وهاب ترسیم کرداروپا را در شکل زیر  اتحادیه  گیری درتصمیم

 
 
 

 
 

      
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف مشترکاهدا

 ااتحادیه اروپ

 همگرایی در:  اتخاذ سیاست مشترک
 بحران هسته ای ایران واکنش به

 

ایده ی مشترک،چه 
 چیزی هست

 

راهکار و نحوه ی 
 برخورد مشترک

 

 معنای مشترک

 اخت مشترکنش

 تفسیر مشترک
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 نتیجه گیری 
یاست خارجی و امنیتی مشترک نقطه عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود س

به موجب معاهده  ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهده ماستریخت توسعه و که 

عنوان اهداف  به  بنیادین  بشر و آزادی های  به حقوق  دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام  تحکیم 

سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیه اروپا خود را به مثابه 
هنجاری به طور خاص در مطرح   «»قدرتی  اتحادیه و  بعدی  اصالحی  معاهدات  رونددر  کرد.این 

یعنی، معاهده لیسبون، ادامه یافت نوکارکردگرایان بر مسئله تسری بین دولت گرایان .آخرین آنها 

بین دولتی، سازه انگاران بر مسایل هویتی و تعامالن بیناذهنی،  نقش اجماع داخلی و مذاکرات  بر 
هادهای فراملی و نو واقع گرایان بر توازن قوا در نظام بین الملل تأکید دارند. نهادگرایان بر تشکیل ن

به این منطقه  برای تحلیل این فرایند  بحرانی در اروپا مجدداً توجه اندیشمندان  حوادث  وقوع  با 

به رشد همگرایی را می توانند تحلیل کنند، اما از  نظریه ها شرایط رو  بیشتر  معطوف شده است. 
بین دولت گرایی بهتر می تواند شرایط حاضر را تجزیه و تحلیل کند«؛ لذا هدف میان آن نظریه  ها 

نظریه های همگرایی در تحلیل وضعیت جاری اتحادیه اروپا است. پس از  بکارگیری  بررسی امکان 

با  نظریه های همگرایی  آن،  بحرانی  شرایط  و  اروپا  اتحادیه  تشکیل  خصوص  در  ای  مقدمه  ذکر 

مانی که در ز.ایط حاضر اروپا بررسی می شوند و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گرددتأکید بر شر
نامشخص است انگاره هایی را برای عمل نسبت به واکنش های هنجاری و شناختی  راهکارشرایط 

بحران میاهبه  ارائه  المللی  بین  ایدهی  اینکه  مخصوصا  تکنند  شناختی  و  هنجاری  فاسیر های 

-صویر نسبتا واضحی که به وجود میرانند در نتیجه در اثر یک تپرواز یک وضعیت میمتفاوتی را 
نمیاروپا میاتحادیه    یدآ برسد اما  به اجماع  باعث اجماع و  ها صرفاتوان گفت که این انگارهتواند 

می سازش  و  همه  شوندهمگرایی  است  ممکن  اعضایبلکه  و اروپا  اتحادیه    ی  هم  مثل  تفاسیر 

بینها در عرصهتهای مشابه را از موقعیمعنا بسیار پیداست در صورت ی  باشند و  نداشته  المللی 

کنند در موارد بسیاری مثال بحران هسته ای همه از یک تفسیر مرکزی حمایت می  تفاسیر مشابه
ودن برنامه هسته چه چیزی ب "معنا و درک مشترک از اینکه  ران که تمام دول اتحادیه قائل بهای

این برنامه و درنتیجه چگونگی برخورد با این بحران واجماع  "چه ماهیتی داشتن   "  یا"ایران    ای

اند و تمام بر همگرایی را از خود بروز داده اند که واکنشی مبنیای راهکار موثر و مشروع را داشتهبر
علی رغم تحریکدولت بیرونی و تا حدودی تاثیر  هایها  برای اتخاذ نوعی گعوامل  زار مثل امریکا 

 به سمت اتخاذ تصمیمات گرایششانهنوز  ی اروپاییهادولت ،دیگر از واکنش نسبت به این بحران

 .استمشترک و حمایت از تصمیمات مرکزی اتحادیه  
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 نابع و مراجعم

در سیاست خارجیاتحادیه    جایگاه  (.1386)داوود  اقایی، جمهوری اسالمی ایران در دوران   اروپا 

 3یشماره ی سیاست،، فصلنامه  سازندگی

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران چارچوب ها و جهت گیری های  (.  1389)علیرضا ازغندی،

 نشر قومس .  ،تهران،

 و  تحلیلی  مقاالت ، اتحادیه اروپاای سازو کارهای سیاست خاورمیانه  (. 1390)نجیمه پور اسمعیلی،

 . اروپا–  خاورمیانه ی حوزه در  تحقیقی

عباسپور هاشمی ی چهاردهم ، حوزهی پگاه مجله ،بازتولید هویت جدید اروپایی  (.1381)، سید 
 .82شماره 

تب1392مرداد    16،  تابناک روحان،  حسن  به  اشتون  کاترین  در   ی،ریک  دسترسی  قابل 
http://irdiplomacy.ir/fa/page/1919592/ 

علی   ی های اقتصادی، امنیتی، سیاسی ، موسسهاروپا زیر تیغ چالشاتحادیه    (.  1393)جعفری، 

  فرهنگ مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

  اقتصادی در همگرایی و واقعگرایی در اروپا تحلیلی بر نقش بحران ا(.  1393)محسن ،صبری

 پخش.پ  چا  ،تهران ،وحدت اروپا در تئوری و عمل، چاپ اول  (. 1379)، افشین عزیزیان

مرتضی) فرخی،  و  مجید  اشلقی،  امنیت از منظر 1388عباسی  مفهوم  برایی  تحلیلی  چارچوب   .)

 .95-71فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شمارره ششم، زمستانف صص سازه انگاری، 
به تحوالت اوکراین،اتحادیه    رویکرد(.  1386داوود)  ،کیانی نسبت  سیاست  ،معاونت پژوهشی اروپا 

 خارجی: گروه مطالعات اروپا و امریکا.

.  1386تا آخر اذرماه   1335ای ایران از سال های هسته، گزارش فعالیت97(. شماره  1387گلبرگ)

 قابل دسترس است در
عبقوام -وهشکدهژپ  تهران، امنیت، سیاست، ،هویت  ،اروپااتحادیه   (.  1389)، داوودالعلی، کیانی  لد، 

 .ی مطالعات راهبردی

ها چالش  های نو ظهور،اروپا با قدرتاتحادیه    روابط(.  1393)علی رضا  ،ثمودی رضا،محمد ،مجیدی
 .71-98، پژوهشنامه روابط بین الملل، صص اختالفاتو 

.ی روابط بین الملل، تهرانظریه(.  1391)، روح اهللارانی  طالبی  ،زاده، حمیرامشیر  نشر میزان   ، 

بهرام ، چاپ اول،  1380تا خرداد  1367گاه شمار سیاست خارجی ایران از  مرداد (.1381)نوازی، 

 تهران ، مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران .  
   .المللدر روابط بین ی سازه انگاریه،  نظرینبوی، رحمت اهلل

پیمان پور،  افرینی(.  1384)وهاب  پاروپا از دید گاه سازه انگاریاتحادیه    نقش  حقوق و وهش  ژ، 

 . 4ی سیاس، شماره
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