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 خالصه مطلب
ي  فشار حداکثر اعمال  دو سال  می شود.  تر    قیعم  به طور فزاینده  ران یمتحده بر سر ا  االتیاروپا و ا  ن یاختالف ب

هم  ها    ییاروپادر همین حال،  ایاالت متحده علیه ایران به نتایجی که کاخ سفید می خواست، منتهی نشد و  
نشان دهند که شریک دیرینه خود در آنسوي اقیانوس اطلس را به تغییر مسیر    مقاومتآنقدري  نتوانستند  

همراه بوده  فارس    جیدر خلرده تر  بی ثباتی گست  د یتهد با  متحده    االتیا  هاي  استیس اینکه  بدتر  ترغیب کنند.  
 خواهد داشت.اروپا  ي برای م یعواقب مستق که این مساله 

اهرم  براي تطبیق دادن خود با این شرایط جدید و به دست آوردن بریتانیا عضو آن و  يکشورها  ، اروپا ه یاتحاد
  ي منطقه ا  تیامن گسترده تر ي نگاه کنند و به چالش ها یاسالم  يفراتر از روابط خود با جمهوربه  د یفشار، با

نش نقش  متحده    االتیا   هی اول  ینیبپردازند. عقب  ایفاي  امناز  افزا  یتیضامن  به منطقه،    هیعالقه روس   شیو 
 کند.می  ي خود را ضرور يمشارکت اروپا در خارج از مرزها

به شمار می    یست، نقطه شروع خوبدانزنده  می توان آن را    یبه سختاگرچه    رانیا  با  2015  يهسته ا   توافق
  ي کنند تا تازه واردان هسته ا تنظیم  منطقه  بر اساس  توافق را    نیا  یاز مفاد اساس   ی برخ  د یها با  یی اروپارود.  

نیز در بر بگیرد. اروپا از این طریق می تواند به جاي هدف گرفتن یک  فارس را    جی خل  یعرب  يکشورهامیان  در  
 باشد.اي داشته منافع گسترده تر منطقه  بارا   يهسته ا  يسالح ها سترش برنامه منع گ ک یخاص، کشور 

  ت یفارس درباره امن  ج یخل  يهمکار  يشورا  یکشور عرب  6، عراق و  رانیابا    د یها با  یی، اروپابیترت  نیهم  به
آماده    ریفراگ  یتیچارچوب امن  ک یاز آنجایی که هنوز کشورهاي منطقه براي  وارد گفت و گو شوند.  منطقه  

در سطح    یالملل نیاصول شناخته شده ب و بازنویسی ن یهدف تدو باگام به گام را   اروپا باید یک طرحنیستند، 
 فارس بخواهند: ج یحوزه خل ياز کشورها د یها با ییطور مشخص ، اروپا به  .دنبال کند اي   منطقه

  ي کشورها  د یها با  ییاروپا  . دنکن  بی را تصو  يهسته ا  يمنع گسترش سالح ها  یجهان  ياستانداردها  •
اقدامی فوري    کنند   ق یفارس را تشو  جیحوزه خل الحاق  ییاستانداردهاتا در  ب  یمانند پروتکل    ن یآژانس 

فجایع را تصویب کنند    تیریو مد   ي هسته ا  یمن یا  بارهدر  ی الملل  نیب   يها  ونیو کنوانس  ی اتم  ي انرژ  یالملل
 و به کار بندند.

را ترغیب  فارس    جی خل   هیحاش   يکشورها  د یها با  یی اروپا  . را بپذیرند  2015  توافقمنتخب  برخی از مفاد   •
  ت یمحدود  ،مقررات  نی. ابپذیرند نوپا را    يهسته ا  يبرنامه هابر    کنند تا تدابیر مربوط به اعمال محدودیت

 . را شامل می شودسوخت  د مجد  ي فرآور دست کشیدن از و  کشور  خلر دا د وم یاوران يساز ی در غن
باره  در  يمنطقه ا  يگوو    گفتها باید همچنین در جهت ترغیب به یک    یی، اروپااولیهاقدامات    نیاساس ا  بر

 : آن کمک کنند برگزاري به گام بردارند و  د یتهد  درك از و   ی تیمسائل امن
  ون یمنشور بر اصول کنوانس  نیا  . ییا یدر  تی امنباره  فارس در  ج یمنشور خلیک  درباره    مذاکرات •

 خواهد بود.  ی مبتن ایدر   باره قوانینسازمان ملل در
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ا  يمنشورها   بی تصو • منع    يمنطقه  هاگسترش  مشابه  ش  ی ک یولوژ ی ب  يسالح  و    ییایمیو 
 . يهسته ا  يسالح ها شیآزما  منع نیهمچن

رو  کار • مشابه    يبر  ها   يبرامناسبات  موشک  برد  کردن  تجارت    کی بالست  يمحدود  و 
  ی و بازرس   یاطالع رسان  ي ها  مزیمکان  يدارامورد از این مناسبات باید  هر    در منطقه.   یحاتیتسل
 . باشد 

  ی م  ي منطقه ا  ي هاگوو    دارد، اما صرف شروع روند گفت   ازیبه زمان و تالش نمناسبات    ن یبه همه ا  یابیدست
گذاري دست    استیدر سطح س   ي متحده از رهبر  االتیا  اکنون که .  کمک کند   یکنون   یی ایپو  رییتواند به تغ

شود.  کشیده عمل  وارد  اروپا  که  است  آن  زمان  استناد  ،  با  اروپایی  کشورهاي  و  اروپا  موفقاتحادیه    ت یبه 
و ضمن تالش براي اعتمادسازي با همه قدرت هاي    ایران کسب کردند   ي در پرونده هسته ا ی که  کیپلماتید

 . موقعیت مناسبی براي پیشبرد چنین روندي قرار دارند ، در  منطقه اي

 

  



 
 شندیاندیب رانیفراتر از مساله ا کایدر مواجهه با آمر دیها با ییاروپا 5

 

 ناآرام يبه منطقه ا رانیفراتر از ا ینگاه
زمان  ا ا  هی اتحادعضو    يمتحده، کشورها   االتیاست. ای جدي  بحران کنون  و  بر    ران ی اروپا  براي حفظ کنترل 

. اقتصاد  حال وقوع تالش می کنند. به ویژه جمهوري اسالمی با یک طوفان تمام عیار مواجه استاتفاقات در  
کوچک    به شدت آسیب دیده است:متحده    االتیا  ي حداکثراعمال فشار    استیس این کشور پس از دو سال  

  ر یو کاهش ذخا  يکاریب افزایش نرخ  دولت،    ي ها  یبده  ش یتورم، افزا  ش یشدن اقتصاد، کاهش فروش نفت، افزا
کاهش محسوس   از  2020  هی فور  مجلس ایران درانتخابات تشدید می کنند. کشور را مشکالت این همه  يارز

از ندولت حکایت داشت چرا که    از  یعموم  تیحما افراد واجد شرا  یمیکمتر  انتخابات  دادن    يا ر  ط یاز  در 
 شرکت کردند.

می کنند که  کرونا را تجربه    از وخیم ترین موارد شیوعهر دو  متحده    االتیو ا  رانی، ازی آم  هی کناشرایط    کی  در
پ در  ا  یهزاران کشته  در  است.  ترانی داشته  گ  ات ریثا،  تحر  کرونا   ير یهمه  و سو  االتیا  ي ها  م یبا  ء  متحده 

 است.تشدید شده   یو فساد مال ی داخلمدیریت 

همچن  تهران واشنگتن  تر  ینظام   ییارویرو  د یتهد   درگیر  نیو  به  گسترده  دو طرف  رغم    هستند.  هر  اینکه 
ی می تواند تنشی کنترل نشده در پی داشته  محاسبات اشتباهات اطمینان دارند دیگري جنگ نمی خواهد، اما

نزد  یی کایآمر  ن یبدون سرنش  ي مایهواپ  ک یکه    2020  هی ژانوماه  اتفاق در    نیاباشد.   بغداد    ی کیدر  فرودگاه 
ی  حمالت موشکمستقر در عراق   ییکایآمر  يروهایبه ن را ترور کرد و ایران در تالفی آن    یمانیقاسم سلدار  سر

 نمونه این اتفاقات هستند. انجام داد،

تر، س   به ا  االتیا  استیطور گسترده  قبال  در  ا  ياستگذاریس   يبرون سپار   - و منطقه  رانیمتحده    ي منطقه 
  ی اروپا ببه شدت براي    -منیعربستان در    یآن از کارزار نظام  غی در  یب  تیو حما  وی و تل آو  اضیواشنگتن به ر

و    به خارج کردن همه نیروها  2019در اکتبر    ي دونالد ترامپجمهور  سیرئ  یناگهان  میتصم  است.کننده  ثبات  
مانده از داعش را    یقابعناصر  ه یعل ی، جنگ جامعه جهانیمانیسلتنها گذاشتن متحدان در آنجا و ترور سردار 

آنها به طور مستقیم و به شیوه اي منفی    ی تیمنافع امنشاهد این هستند که  ها    یی به خطر انداخته است. اروپا
محافظت از    ي برا  جه ینت   ی ها تالش ب   پس از سال از این رو، اروپا    آمریکا قرار می گیرد.   مات یتصم  ر یثاتحت ت

  د یبااکنون به جایی رسیده که  متحده متفاوت است،    االتیا  کردیبا رو  رانیاقبال  خود در    هاي  استیس آندسته  
  ي به شبکه منطقه او    ران یفراتر از ابه    د یاروپا با  ه یمتمرکز کند. اتحاداي  خود را در سطح منطقه    ي تالش ها

  ي ه امنطق کردیرو  يبه معنا  نیحل کند. ا  مسائل را به صورت جامع ها، رقابت ها و احتماالت نگاه و   ير یدرگ
 هاست.گذاري  استیاز س  یعیو مجموعه وس 
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 یکافاما نا منطقیاروپا:  هیاهداف اتحاد
  ه یاتحاد ک ی، اهداف استراتژرانیا ي آن برا يامدهایدو دهه گذشته و پ  در در منطقه    ریچشمگ  راتییتغ ه رغم ب

متمرکز هستند که دو  اصلی  سه هدف  روي  نکرده است. آنها    ير ییتغهنوز    یاسالم   يجمهوردر قبال  اروپا  
  ، یدوم  ؛رانیدر ا  ي سالح هسته ا  د یاز تول  ي ری، جلوگیاست: اول  نه فعاالاز آنها    یک یو    رانهیشگ یپمورد از آنها  

  ن یاروپا در صحنه ب  ه یاتحاد  یی ، نشان دادن توانایو سوم  ؛ رانیا  متحده و   تاالیا  نی ب  ار یجنگ تمام عممانعت از  
  ی توافق ؛  یافته بوددست  اهداف    ن یهر سه ا  به منعقد شد،  که برجام    2015اروپا در سال    ه ی اتحاد  . هستند   یالملل

ایران    ي هسته ابر سر برنامه  متحده    االتیو ابریتانیا  ،  ه ی، روس رانیاروپا، فرانسه، آلمان، ا  ه ی، اتحادنیچکه میان  
 .توافق پایبند هستند به هنوز  ییگذاران اروپا استیس  حاصل شد و به رغم خروج آمریکا از آن، 

کامال منطقی بوده، نتوانسته در پویایی منطقه و به ویژه در حوزه    رانیاروپا در قبال ا  هی اتحاد  استیس   اگرچهاما  
که اتحادیه اروپا عمدتا در منطقه خود به    این مساله از آن جهت کنایه آمیز استخلیج فارس موثر واقع شود. 

انتقاد قرار ممناسب  خاص    يکردها یرودر برابر  سیاست هاي کلی  حمایت از  دلیل   .  ردیگ  ی هر کشور مورد 
سال گذشته را صرف    17اروپا    ه یو دفاع است: اتحاد  حیقابل توض  ران یا  قبالاروپا در    هی اتحادگیري  موضع  

  يامدهایکشور با پیک  له خاص  امس  کی؛ پرونده اي که  کرده است،  يدر پرونده هسته ا  مدتاع  ،تعامل با تهران
به    برجام   .دند ید   ی مزیاد  را در آن    ک یپلماتیدموفقیت  ها احتمال    یی اروپابه شمار می رفته و    یجهان  ی تیامن

ها بر این    یی اروپا  ه کرد-خودمحدود  مرکز  کمک کرد. اما ت  ران یا  ياز جنگ بر سر برنامه هسته ا   ي ریجلوگ
دامن    منیتا    ه یتا سورگرفته    ی بی، از لانهیفارس که به جنگ در خاورم   جیخل  در   ها  تا از رقابتمساله سبب شد  

 شده که اروپا به جاي یک تصویر محدود، یک تصویر کامل تر را در نظر بگیرد.زند، غافل شوند. وقت آن  یم

سال    آنچه  پذ   2015در  اکنون   ریامکان  نمود،  دل  می  نیست.  ا  گر ید  ط یشرا  ریی تغ  لی به  پذیر  و    نیاولمکان 
  که یاست جمهوري ترامپ است  زمان رقبال ایران از  متحده در    االتیاهاي    استیدر س تغییر  نکته،    نیمهمتر

تالش مشترك    ک یاقدام دولت ترامپ به معناي پایان    ن یابه طور یکجانبه از برجام خارج شد.    2018در ماه مه  
از توافق    یانتقادات اساس   واشنگتن براي این اقدام از   لیدالود.  ب   رانیا  ي هسته ا  امهمهار برن  يبرا   یالملل  نیب

باراك اوباما، رئیس جمهوري پیش  گرفته تا توهمات درباره تغییر نظام در تهران و البته نفرت عمیق ترامپ از 
شت به توافق نتیجه  بازگترغیب آمریکا به   ي اروپا برا ي تالش ها از خود، متغیر بوده است. به هر حال، دو سال 

محاکمه کرد، اما زمانی که آنها تصور کنند توافقی  توان    یرا م   یالملل   نیتوافق نامه ب  کی  نیطرفاي نداشت.  
انجام تعهداتشان ترغیب کرد؛ به ویژه که این مرتبه مساله  مغایر با منافع آنهاست، سخت می شود آنها را به  

 ایاالت متحده بوده است.

یز جاي  جداي از محتواي برجام، بستر آن که یک سري مناسبات منطقه اي را شامل می شود ن،  اینکهتر    مهم
و هفت    رانیا  نایم  تنهاتوافق که    نی: اآشکار ساختند را  توافق    ن یا  لیپاشنه آش   ریسال اخچند  .  توجه دارد
اي قرار گرفته است. الزم نبود ك    منطقه  کنانیبازاز همان ابتداي امر مورد انتقاد  منعقد شده،    یقدرت جهان



 
 شندیاندیب رانیفراتر از مساله ا کایدر مواجهه با آمر دیها با ییاروپا 7

 

گونه    هر از  احتماال مانع  چرا که این مساله    توافق شرکت داشته باشند   برايدر مذاکرات    حتمامنطقه    ي کشورها
  پویایی برجام فراهم آورد تا  مخالفان  از روند مذاکرات و توافق این امکان را براي  حذف آنها  ؛ اما  شد   یم  یتوافق 

 متوقف کنند.  اي در سطح منطقه را  امضا کنندگان  نایم شده در  جادیا یاس یس 

را    يبا مسائل منطقه ا   ارتباطات توافقتعامل و  و شاید و باید    یدرباره چگونگ   یم اساس فاهء ت سو  ییایپو  نیا
امکان    معجزه آسا، برجام نتوانست به شیوه اي  کردند می    ی نیب  ش یکنندگان پ  . همانطور که امضاساختآشکار  
منطقه    يفضا کی  به يکامل توافق هسته ا   ياجرا يبراآورد؛ بالعکس،  را فراهم   يمنطقه ادر سطح    يهمکار

و صف  قطر    بر سر تحریم   باعرمیان ا  رد. از اختالفات درشته و نه حاال وجود داوجود دا   نه  نیاز بوده که  يا
نقش    ایاالت متحده از منطقه و ایفاي   یج یخروج تدر  کشی در برابر ایران گرفته تا افزایش نفوذ ایران در عراق و

 . است افتهی  ر ییتغی رمنسجمیفارس به طور قابل مالحظه و غ  جیتوازن قدرت در خل، هیروس  ندهیفزا

در کنار  از راه حل    یکه به عنوان بخش   ،مشکل  کی نه به عنوان    رانیاست که ا  ده یآن رس خالصه اینکه زمان  
در زمان مذاکرات هسته اي یک دلیل خاص براي صرف گفت و  .  ، در نظر گرفته شودمنطقهدیگر بخش هاي  

خود    یالملل  نیتعهدات ب  یبود که با نقض احتمال  يتنها کشور   ران یاگو با تهران و فقط با تهران، وجود داشت:  
  ي انرژ   ی الملل  ن یله ابتدا توسط آژانس بامس  ن یکه ابود    ل یدل  ن یبه همداشت.    وم یاوران   ي ساز  ی غن  ی برنامه مخف

حال،    نیبا اقرار گرفت.    ی دگیرس   مورد  یجهان  يسازمان ملل و قدرت ها  تیامن  يو سپس توسط شورا   یاتم
  کشورها دیگر  صحبت از دخالت در امور    ی ندارد. وقت  ی مثبت  جه ینت   يمنطقه ا  ییارویرویک  در    رانیاسازي  جدا  

ی شود آنها را  ممنطقه هستند که  در    ياد یز  يشود، قدرت ها  ی و گسترش نفوذ آنها در منطقه و فراتر از آن م
 دانست. قصر م

 الگوي رفتاري فرا رسیده است در تغییر یک زمان 
یک خاص    استیس   کی از    د یبا  هی اتحاد  این  دارد.نیاز    رانیروابط خود با ا  يالگوتغییر در    جادیاروپا به ا  هیاتحاد

بر منع گسترش سالح ها ا  ي کشور متمرکز  برود که روابط  فارس    ج یخل  يبه سمت استراتژ  ي هسته  پیش 
  ي ها  ی به رغم کاست،  ي منطقه اهاي    ي همکارء  ارتقا  آن را نیز در نظر بگیرد.   گانیبا همسا  یاسالم   يجمهور

از    یبخش  ،کرونا  روس ی و  ير یو مبارزه با همه گ  یمل   يها  یبده  تیمهاجرت، تثب  تیریمد   نهیموجود در زم 
 مداوم آن است. ت یاروپا و موفق هی اتحاد خیتار

  آلمان   و فرانسه    ،متحده به عراق االتیرا انجام دادند. حمله ا  یمشابه  م یپارادا  رییتغ 2003ها در سال   ییاروپا
  وارد شدن به آب هاي ناشناخته از طریق مشارکت و بعدتر کل اتحادیه اروپا را به    »،3و بریتانیا، موسوم به «اي  

سیاست گذاري در خاورمیانه براي ایاالت متحده  روند  ن یادر  در خاورمیانه سوق داد.   یت یامنسیاست هاي در 
موارد    یدر برخ  ایو    ند ماند   یم  هیدر حاش   ،شدند   می   همگامآن    يها  استیبا س   ییمتحدان اروپا  محفوظ بود و

  ی چارچوب  نیدر چن   .کردند   ی م  ي همکار  ،و مصالحه   يبازساز  ي ها  تیفعال  یسازمانده  ایبودجه    نیتام  قیاز طر
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طرح می  م  را ی  حاتیمنع گسترش تسل  از مسائل متفاوت    ي سر  ک یبه    یدگیرس   شنهادیها پ  یی اروپاکه  بود  
 کردند. 

  2019از دسامبر  که    ییاروپاکمیسیون    .است  یمناسب  اریاروپا زمان بس  ه یاتحاد  يبرا   »اکنون ی، «از نظر سازمان
  . عمل کند   » و متحدترعیین کننده تر،  تتر،    ک یاستراتژ«  ی خارج  استیس   نه یقصد دارد در زمه،  کار آمد   ي رو

اروپا به    ه یتحاد ا  ي وزرا  ي شورا  ، 2020  ه یدر عراق در ژانو  رانیمتحده و ا  االتیا   ن یتنش ها بتشدید  پس از  
  ت یحما  ، کمک به کاهش تنش ها در منطقه  ي برا  نی داد تا با همه طرف  ت یمامور  ه ی اتحاد  ی خارج  استیس   سیرئ

 . مذاکره کند  یاس یس  يا  ارتقاء راه حل منطقه  ، و یاس یاز گفتمان س 

محدود است، اما    اریبس  ،موضوع   کیبه عنوان    يتوافق هسته ا  ای  ،کشور  کیبه عنوان    رانیا  يتمرکز رو   اگرچه
  2015ژوئیه در منطقه است که در قانون مهم ترین   نیبرجام باشد. ا د یاروپا همچنان با هی اتحاد متینقطه عز

  همه ست که  یمصالحه ا نیهمچنتوافق    نی. ادهیرس  بیسازمان ملل به تصو  تیامن  يشورا  2231قطعنامه  در  
دست کم به  ، تعهد  رانیارابطه با  کنند. در    یم  تیاز آن حما  ، متحده  االتیابا نادیده گرفتن  امضاکنندگان  

از رعاصورت کالمی وجود دارد:   تهران  اما در  توافق عقب نشینی کرد،    يها  تیاز محدود  یبرخ  تیاگرچه 
ده  ش اعالم    ریو برگشت پذ   یموقت   تعهداتشان، عقب نشینی هاي تهران همبه    نیطرف   ریصورت بازگشت سا

 است. 

در حال حاضر آنطور که    د یرجام شاب  .ستین  ش یب  یتوهم اصلی،    توافق  حفظ   بدونتوافق بهتر    ک یبه    یابیدست
آ خالی«گفته  تسلیحاتی،  گسترش  منع  کارشناس    ،نهورنیرابرت  ظرف  است    ،نباشد   ش یب  » یک  الزم  اما 

  ر یی غ در صورت ت  یحت  ،حال  نیدر ع  .به آن بدهند   ي جان تازه ا  ، توافق  نینابود کردن ا  يامضاکنندگان به جا
بدون در نظر گرفتن    ی میبازهم بازگشت کامل به همان متن قد   ،متحده پس از ماه نوامبر   االتیدولت در ا

 . ممکن است ریغ ي منطقه ا  افتهی رییتغ ط یشرا

  تواند   یکار م   نیانجام اسازي آن خواهد بود.    ي منطقه ا  ن یدر ح  توافقرو حفظ    ش یکار دشوار پاز این رو،  
و    ران یهم اچنین کاري  باز کند. و    يمذاکره مجدد درباره برجام تحت عنوان مذاکرات منطقه ا  درها را به روي

  ی تیامن  يها  يهمکار  يموجود برا   يشنهادهایپ  بارهکند تا مواضع خود را در  یم  ق یرا تشو  یعرب  يهم کشورها
 اثبات کنند.  يمنطقه ا 
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 ي توافق هسته ا ت ازفظاحم
در برنامه    رانهیسختگ   يها  ت یمحدود  رش یپذ   يدر ازاایران  ساده بود.    توافق   کی   2015سال    ي هسته ا  توافق 

متحده از توافق    االتیاز زمان خروج اخالص می شد.  در تجارت    ي ها  ت یمحدود ازخود،    یرقانون یغ  ي هسته ا
  ر مانده د   یباقاز بین رفته چرا که امضاکنندگان    بای، تجارت تقر ران یا  هی عل  ياقتصاد  ي ها  میو اعمال مجدد تحر 

 متحده ترس دارند.   االتیابه چالش کشیدن از توافق 

از  به بعد    2019باعث شد تا تهران از اواسط سال  ي  تجار  حفظ مسیرهاي در    تیهر صورت، عدم موفق  در
اگرچه از آن زمان تا کنون بسیاري توافق را  حال،    ن یبا اعقب نشینی کند.  برجام    درخود    يتعهدات هسته ا

اند،   نظر فنمرده خوانده  از  زنده است چون    یاما  از    7توافق همچنان  اولیه آن    کننده   مضاا  8امضا کننده 
 ت یاز سا ی به بازرس اتمی بتواند  ي انرژبین المللی دهند که آن را زنده نگه دارند و آژانس   ی م ح یترجهمچنان 

  دامه دهد.ا رانیا يهسته ا يها

 نیاز به احیاي تجارت
دشواري هاي محافظت از توافق هسته اي، اروپایی ها را به ایجاد بستري مبادله اي براي فراهم آوردن امکان  

اساس تنها مبتنی بر  ابزار حمایت از تبادالت تجاري (اینستکس) اگرچه در  تجارت مشروع با ایران وا داشت.  
بشردوستانه دست کم در ابتدا، به قوانین  تجارت  ، اما در عمل با متمرکز شدن روي  قوانین اتحادیه اروپا است

درگیري  ایاالت متحده پایبند بود. تجارت اقالم بشردوستانه از تحریم هاي آمریکا مستثنی است، اما به دلیل  
از نظر سازماندهی  و نگرانی بیش از اندازه بانک ها از تدابیر تحریمی، مشکالت زیادي در مسیر آنها وجود دارد.  

یجاد ابزاري که بتواند بدون درگیر شدن در استانداردهاي پذیرفته شده بین المللی در زمینه  و برنامه ریزي، ا
 پول شویی و تامین مالی تروریسم با بانک هاي ایران در تعامل باشد، بسیار دشوار است. 

حدود    در تجهیزات    14نهایت،  فروش  شود.  انجام  اینستکس  طریق  از  معامله  اولین  تا  کشید  طول  ماه 
  537هزار یورو (  500ي  حدود   به ارزش   2020مارس    31  خیتارآزمایشگاهی و پزشکی توسط آلمان به ایران در  

این حال، معلوم نیست این    هزار دالر)، اولین تجارت اینستکسی بود که عملیاتی شدن این ابزار را تایید کرد. با
چرا که بیشتر شرکت هاي اروپایی   ، ابزار در آینده در چه تجارت هایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا خیر

ی براي تجارت با ایران، خود را در رادار ایاالت متحده قرار دهند.  کانال رسم  نی احاضر نیستند با استفاده از  
  ت یدودبا مح،  شد   د ییاتهم  متحده    االتیکه توسط وزارت امور خارجه ا  یسیسوئ  محبوبانال بشردوستانه  ک

  ران یایشان در  و شرکاخود    ي تجار  ي ها  ت یفعالمی کند    موظف را  شرکت ها  چا که  روبرو است    ی مشابه  يها
 اطالع دهند. متحده  االتیبه مقامات ا را

  ران یاروپا و ا  ه یاتحاد  تجارتو شمار اندك کانال هاي مالی موجود،    متحده  االتیا   يها  می تحر  د یتهد در نتیجه  
، پیش از آغاز مذاکرات هسته اي، رسیده است. تجارت کلی بین ایران و اتحادیه  2003به کمترین سطح از سال  

  ر یبه اروپا به ز  رانی، صادرات ازمانیهمان دوره    درکاهش یافت.  درصد    72حدود    2019تا    2018از سال  اروپا  
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با    ران یصادرات اروپا به ابود و    ي درصد   93  قابل توجه کاهش  رسید که  دالر)    ارد یلیم  1.1(   ورو ی  ارد یلیم  1
با توجه به این اعداد، پیشنهاد فرانسه    رسید.دالر)   اردیلیم  4.8(   ورو ی   ارد یلیم 4.5به درصد کاهش،    50حدود 

ست نتیجه دهد.  توان  ینفت م   تیفروش آ   تیحماتحت    ران یا  راي ب  ي دالر  اردیلیم  15  ي خط اعتباربراي تامین  
 نیاز داشت.متحده   االتیا حیصراین پیشنهاد به کلی منتفی شد چون به تاییدیه حال،  نیبا ا

کانال بشردوستانه که امکان تجارت    کیبازگشایی    ي برا  ي و فور  یاضاف  لیدل   کیکرونا  حال، همه گیري    نیا  با
ا  ییغذاساسی  ا  يو کاالها  یمنظم محصوالت پزشک فراهم کند   رانیبا  واشنگتن  کرده است  جادیا،  را  یک  . 

و معلوم نبود که از روي حسن    پیشنهاد کمک هاي انسان دوستانه به تهران داد که البته شرایط عجیبی داشت
 صرفا پیشنهادي بوده که تهران را مجبور به واکنش کند. ده یا نیت بو

زیادي  فاصله هم   یالملل نیب  عرفبا جداي از اینکه اقدامات و تدابیر ایاالت متحده هیچ نتیجه اي نداشته اند، 
  ي اقتصاد  ای  یاس یمانند اصالحات س  یمنوط به موضوعاتعمدتا  که  در راستاي توسعه    . برخالف کمک هادارند 

به عالوه، ایران بیشتر از  د.  نشو  ی انجام م  ازین  شی بدون پ  ی بشردوستانه در مواقع بحران  ي کمک هاهستند،  
  هنوز در   فون ی آگوشی هاي    ن یدتریجد دارد. هر چه که نباشد،    از یدوستانه نبشرتجارت  کمک بشردوستانه به  

   خیر.ساخت اروپا  يد، اما داروهانرس  یفروش م ایران به 

 شکست» زمان «بازگشت به مساله 
  ه ی در ژانووعده داده بودند را ارائه کنند،  رانیکه به ا ی کمکدر یک اقدام عجیب، پس از آنکه نتوانستند    3اي  

از تعهدات هسته اي، به اجرا  تهران   یج یتدردر راتباط با عقب نشینی  حل اختالف برجام را  ساز و کار    2020
با  در مقابله  وقت  به دست آوردن    و  رانیا  براي مقابله بابا هدف نشان دادن عزم اروپا    ند یفرا  نیاگذاشتند.  

نوامبر احتمال نجات برجام وجود ندارد. اما اجراي   3آنها هنوز هم معتقدند بعد از انتخابات  . بود متحده  االتیا
یک سري دردسرهاي دیگر داشت چون ایاالت متحده سعی کرد با تکیه بر این    ساز و کار حل اختالف برجام 

توافق براي همیشه از بین  اگر موفق می شد،  .  بکشاند   تیامن  يشورا، مساله تحریم هاي ایران را به  3اقدام اي  
 می رفت.  

زمینه  بر مفاد توافق در    د یاروپا با  ه ی حاد، اما اتروند حل اختالف برجام به طور رسمی هنوز در جریان است
  م ی تصم  میان  ی زمان: فاصله  تمرکز کند   » یا همان فاصله زمانی دستیابی ایران به سالح هسته اي زمان شکست«
  استفاده که همان آماده    ي کالهک هسته ا  کیدستیابی آن به دست کم  ساخت بمب تا  یک کشور به    يریگ

  ک یو ساخت    یو طراح  باال،  اریبسبا غناي   ومیپلوتون  ا ی  ومی اوران  ،الزم  ریمواد شکاف پذ  يمدت زمان جمع آور
 است.   ک یستموشک بال  کیمعموال  کهحامل  هی نقل لهیوس 

اورانیوم با    د یتول  يبرا  ازیمورد ن  يوژهایفیسانتر  تی فی و کشمار  و    رانیابا غناي محدود    ومی اوران  ریبرجام ذخا
با استفاده از    وم یهرگونه پلوتون  د یدر تول  ران یا  ییتوانا  ن یتوافق همچن  نیکرد. امی  باالتر را محدود    ي غلظت ها

در پی این محدودیت ها، مرکز بلفر دانشکده  .  ه بودکرد  محدود شهر اراك را    یک یدر نزد  ن یراکتور آب سنگ 
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  ش یسال افزا  ک یسه ماه به    ا یاز دو  زمان شکست را  کندي دانشگاه هاروراد اینطور برآورد کرده بود که برجام  
 این، یعنی اگر تهران سرکشی کند جامعه بین المللی فرصت کافی براي واکنش را دارد.  داده است.

عقب نشینی  برجام    دراعمال شده    ي ها  ت یمحدود  ی رخب از  در پنج مرحله    2019  ه یاز ژوئایران  حال،    نیبا ا
را نادیده گرفت؛ بعد از  شده  ی غن ومیاوران ر یذخامحدودیت و    يساز ی ابتدا تهران آستانه غن کرده است: تهران

را    ومیاناور  يساز  یغن  تیو ظرفنقض کرد  را    وژیفی و توسعه سانتر  ق یتحقدر زمینه    يها  تیمحدودآن هم  
فردو    يروستا  کینزد  ین یرزمیز  ساتیس ارا در ت  يساز  ی ، تهران غن2019سوم در نوامبر  در مرحله  داد.    شیافزا

ایران  شده بود.    لیتبد   یقات یمرکز تحق؛ این مرکز در راستاي اعتمادسازي میان طرفین برجام به  از سر گرفت
  ت یهرگونه محدود  انی، پا2020  ه یدر ژانو   پنجم گام  خود را افزایش داد و در    نیآب سنگ   ر یاذخدر قدم چهارم  

 خود خبر داد.  »یفن  يازهایبراساس «ن  صرفا ينامه هسته ا بر و از پیشبرد برجام را اعالم کرد  »یاتی«عمل

در طرف مثبت ماجرا، عقب نشینی هاي ایران هیچ مخاطره فوریتی در رابطه با ساخت بمب توسط این کشور  
به نظر می رسد با  ایجاد نمی کند. همین مساله بدان معناست که این عقب نشینی ها قابل بازگشت هستند و  

در ایران خواستار   تندروهاندند. دقت طراحی شده اند تا دست داخلی را در ایران براي تدابیر شدیدالحن تر بب
(ان پی تی)    يهسته ا ي منع گسترش سالح ها  مانیپ  کناره گیري از  یحت  ایاز توافق هسته اي  خروج کامل  

 ، هستند.بودهآن عضو  1970از  رانیکه ا

پایبند  به زمینه هایی که ایران هنوز در آنها    2020در مارس    ي هسته ا  ي انرژ  ی الملل  ن یدر گزارش آژانس ب
  ي انرژبین المللی توسط بازرسان آژانس شکست  یموارد نظارت بر زمان واقع  نیا اشاره شد. ، مفاد برجام است

  ت یممنوع  تیرعاك، و  تاسیسات ایران؛ ادامه برنامه طراحی مجدد راکتور آب سنگین اراآنها به    ی و دسترس اتمی  
  ران یتوسط ایحاتی  سلت درجه    وم یپلوتون  د یتول  به معناي عدمآخر    مورددو  است.  سوخت    يفرآور مربوط به باز

  ی مهم   زی، تمارانیدرباره اقدامات ا  تیشفاف   اتمی و  يانرژ بین المللی  مداوم آژانس    تیمهمتر از همه، فعالاست.  
با دوران پیش از برجام که ایران تعمدا جهان را درباره اهداف و نیت خود در جهل نگه می داشت، به شمار می  

 رود.  

  ی بحرانزمان عقب نشینی ایران از تعهدات هسته اي طوالنی تر می شود، شرایط ، هرچه  ماجرا یطرف منف  در
دانش  برچیده می شوند، اما    وژهایفیسانتر  اورانیوم غنی شده را می شود از ایران خارج کرد و شود.    یتر م

  ی آغاز م  یالملل  نیو تحت نظارت ب  2025در سال  باید  برجام    طبقو توسعه که    ق یتحق  فعالیت هايحاصل از  
  ی ن یرزم یز  تیسا  نیاکننده است چون   نگرانهم  در فردو   يساز  ی غن  ي ریاز سرگبرگشت نیست.    بلقاند،  شد 

اتمی    يانرژ بین المللی    تحت نظارت آژانس  يساز  ی اگر غن  یاست. حت  ریناپذ   نفوذ  یی بمباران هوادر برابر  
بدترین ها را متصور خواهند شد و ممکن است به طور یکجانبه اقدام  در منطقه    رانیدشمنان اصورت بگیرد،  

 کنند.  
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توافق    ن یتحت ا  ي هسته ا  یالملل  نیب   ي، آنچه از همکاربرجامیکاهش تعهدات  در    رانیا  یدر پ   ی پگام هاي  
به تهران    ي همکارسو،    کی از  اهمیت دارد.  هر دو طرف    ي برا  مساله  نیاندازد. ا  ی به خطر م   ز ین  را   مانده   یباق

  ی و روس   یی، اروپاینی چ  يدانش شرکت هابودن برنامه خود را اثبات و از   ینظام  ریدهد تا غ  ی امکان را م  نیا
  ي ها  تیفعالدرباره    یجامعه جهاندیدگاه    يهمکار  نی، ا  گرید  ياز سو براي مدرن سازي آن استفاده کند.  

 را تعیین می کند.   ران یا ي هسته ا

 دو موضع گیري کامال متفاوت متحده:  االتیاروپا و ا  هیاتحاد
خواهد بود که  متحده    االتیا  رش یانجام دهند، منوط به پذ   ران یارابطه با  ها بخواهند در    یی که اروپا  ي کار   هر

  ده یرا ناد  3اي  شرفتیپ   2018در بهار  متحده   االتی جمهور ا  سیرئالبته تا کنون موفق به جلب آن نشده اند.  
  یی اروپا لیتما و جامع تر بهتر و  بر سر یک توافق مذاکره   ییبر توانا یخود مبن  يادعاو حاضر نشد بین گرفت  

دارو    ارسالاز  ،کرونا روس یو  وعیبه ش او در واکنش دو سال بعد،   فظ توافق کنونی یک حد وسط بیابد.ه حها ب
 ندارد. یا اعتدالی  حد وسط  چ یکرد. او ه ي خوددار  رانی به ا یپزشک زاتیتجه ای

  ي استراتژنمی تواند یک    لیبه سه دل  2021در آغاز سال    د یدر کاخ سفدولت    رییبه تغ   د یامصرف  حال،    نیا  با
دیگر  چهار سال ي رخ ندهد که این، یعنی رییتغاینکه احتمال دارد چنین تر از همه  اول و مهم باشد: مناسب 
به نفس بیشتر  اطلس    انوس یاقاختالف در دو سوي  و    ي فشار حداکثر اعمال   اعتماد  نتیجه  که بی شک در 

 پیروزي مجدد در انتخابات بدتر هم می شود. ترامپ در نتیجه 

اتفاقاتی است که می تواند بین حاال و زمان روي کار آمدن دولت جدید احتمالی روي دهد. خطر اتفاقی  ،  ی دوم
 سات یبه تاس   شتریحمالت بوجود دارد؛    2020  هیخاك عراق در ژانو(به ایران) در  متحده    االتیامشابه حمله  

ند هم وجود  نسبت داد  رانیبه اآمریکا و عربستان    2019در ژوئن و سپتامبر    ی کهسعودي مانند آنهای  ینفت
موارد    نیاز ا  ک یهر  هم محتمل است.    يعربستان سعود   ای، عراق  رانیدر ا  یاجتماع  يها   یناآرام  ش یافزادارد؛  

  ج یخل   هیحاش   ي کشورها  ي برا  ي منجر شود و عواقب فور  ی انفجار داخل  ا ی  ی نظام  ير یتواند به سرعت به درگ  ی م
 داشته باشد.  یفارس در پ

و دیگر امضاکنندگان برجام و اعضاي شوراي امنیت موفق    ی، اگرچه توافق هسته اي تا کنون دوام آورده سوم
همچنان  اما تحریم هاي آمریکا  ،  شدند از تمدید تحریم تسلیحات متعارف سازمان ملل علیه ایران ممانعت کنند 

 تهدید جدي براي توافق به شمار می روند.

کند.    ی آشکار م  یالملل  نیب  گر یباز  ک یاروپا را به عنوان    ه یاتحاد  یضعف اساس   یفعل  ت یوضعخالصه کالم اینکه  
داشت و    ی نقش مهم  ،د انجامی  2015به توافق هسته اي  که    ی مذاکراتزمینه  در فراهم ساختن    هی اتحاد  نیا

خروج  ، آسیب هاي  خواهد می  ن  ای  ، تواند   ی اروپا نم  هی اتحاد   نیز بر عهده گرفت. اماآن را    ي نظارت بر اجرا  فهیوظ
 اجراي کامل تعهدات به توافق وا دارد. را به  رانیتواند ا ی جبران کند و نمبراي ایران را از توافق متحده  االتیا
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عقب نشینی    متحده و  االتیاهاي  برجام با تخلف  ن  پوشالی شد اروپا نتوانسته است از    هی اتحاد  تیی فورتدابیر  
و پرونده هسته    به کار بگیردرا    يگریروش داروپا  است که    دهیآن رس از این رو، زمان  کند.    ير یجلوگ  رانیا  هاي

سازمان ملل  ی تحت قیومیت  به توافق   ی ابیدست  يبراها    ییاروپا  نکهیبا توجه به اد.  کندنبال    ي را منطقه ا  يا
منطقه    يکه قدرت ها   ،ه یو روس   نیکه نه تنها چدر پیش بگیرند  چند جانبه را    کردیرو  ک ی  د یجنگند، با  یم
 کند. ری درگ  زیرا ن ،يا
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 مناسب تر است  يامنطقه  نمی شود، راه حلحل  یمشکلوقتی 
در منطقه    تیامن   نیما تیک دلیل داشت؛  و اطراف آن  فارس    جیدر خل  ي منطقه ااروپا براي دور ماندن از مسائل  

اروپا    هی عضو اتحاد  يکشورها  علوم سیاسی، معتقد استدانشمند  ،  انکویب  اینزیس   بر عهده ایاالت متحده بود.
ها در متوقف    ییاروپا  ی ناتوانمساله با  اند.    رفته یرا پذ   ه یحاش در  نقش  یک    »متحده  االتیا  ی تیچتر امن  ر یز«

در عمل  چه    ؛ آنهاآغاز شد   2010اعراب از اواخر سال    ي پاسخ جسورانه به شورش ها  ای  ه ی کردن کشتار در سور
 .به حاشیه کشیده شده اند  و مردم منطقه  گذاران استیو چه در ذهن س 

نظاره گر بودند. آنها   شتریها ب  ییبه بعد، اروپا  2019فارس از اواسط سال    جیدر خلدر میانه تشدید تنش ها  
محدود برسند، اما چندان    ییایدر  تیمورام  ک یبه    ییایحمل و نقل در  يرهایمحافظت از مس  يتالش کردند برا

 موفق نبودند. 

برخی ایران    وجود دارد.   ي مقصر اغتشاشات منطقه ا باره در  اتی حثابم، همچنان یینفوذ اروپانبود    ن یبر ا  عالوه 
و واشنگتن    وی، تل آواضیرمی توان به    ژهیومی دانند که در این میان به طور    اهوهایه  ن یاو اقدامات آن را عامل  

چه در داخل و چه  حال،    ن یبا ااشاره کرد.    نعاص  تاتا بغداد و از دمشق    روتیاز ب  عه یهالل ش و نارضایتی آنها از  
  گر ید  ي کند نفوذ خود را بر کشورها  ی که تالش م  وجود دارد«مقصر»  قدرت    کی از    شیبدر خارج از منطقه  

به شمار می    ران یبا ا  ی الملل   نیمقابله جامعه ب  يبرا  یخاص  ل یکه دل  ي گسترش دهد. برخالف پرونده هسته ا
تقسیم می  فارس    جیخلسراسر  در    ي طور گسترده امسئولیت به    منطقهتنش ها در    د یتشد رفت، در رابطه با  

 شود.

و در    ان یخود را ب  يها  ی نگرانمذاکره حضور یابند،    ز یمپاي    ن یاست که همه طرف  ن یاها  کاهش تنش    د یکل
به متحدان خود  شود،    گرانیکشور مجبور به دخالت در امور د  کی  نکهیا.  مورد اقدامات متقابل توافق کنند 

ي در  حداکثراعمال فشار    استیمتحده با س   االتیکه امشابه شیوه اي    - و دیگران را محدود کند   دهد   ي آزاد
 چاره کار نیست و شرایط را پیچیده تر می کند.  - پیش گرفته

 ي کردن توافق هسته ا يمنطقه ا
تنها    ران یکه ا  یزمانقلمداد کرد؛    2000را تا اندازه زیادي می توان میراث دهه    2015  سال  ي هسته ا  توافق

  ي کشورهادیگر که  ییآنجا. از کرد  ی مرا دنبال  ي هسته ا يبرنامه انرژ به طور پنهانی کشور در منطقه بود که 
امروز  به کار بستند،  يهسته ا  ي انرژایران نیز همه تالش خود را براي رسیدن به این کشور در زمینه  هیهمسا

 نیاز است.  ي هسته ا نهی در زم ي امنطقه  ي همکار به

  2020در ماه مارس سال  را بدست آورد،    ي هسته ا  ي که برنامه انرژ  ی کشور عرب  نی، اولیمتحده عرب  امارات
تنوع   جاد یا  ي ظاهرا برا ز یآغاز کرد. عربستان ن  ی ساخت کره جنوب  ي هسته ا   يرهادر راکتورا  سوخت    ي ریبارگ
گذاشته اند  مناقصه  سعودي ها در این راستا یم  .  بسازد  ي هسته ا  ي قصد دارد راکتورها  خود  ي انرژ  ب یرکدر ت

حضور داشته  متحده در آن    االتیو ا  ی، کره جنوبی ، روس ي، فرانسو ینیچ  يشرکت هاکه احتمال می رود  
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هستند. مصر و اردن    يهسته ا  يانرژ   در زمینهخود    يها  نهیگز  یمنطقه در حال بررس   يکشورها  ریساباشند.  
و  آغاز کرده اند  ساخت راکتورها    يبرا  را  هیمذاکره با روس بیش از دیگر کشورها در این مسیر پیش رفته و  

 را آغاز کرده است.راکتور خود  نی ساخت اولم پیشتر ه هی ترک

  ي و حفظ استانداردها  ي کننده صنعت هسته ا دواری ام ي قراردادها نیتضم میان متحده  االتیحال، ا ن یهم در
امارات است.  خود دچار تردید شده    يهسته ا   يتجارت فناورکشتار جمعی در رابطه با    يمنع گسترش سالح ها

  123متحده امضا کرد که به عنوان توافق نامه    االتیبا ا  يکارتوافقنامه هم  یک  2009در سال    یمتحده عرب
طبق این قرارداد    ی: ابوظبرا شامل می شود  ي هسته ا  ي منع گسترش سالح ها  یی استاندارد طالمشهور است و  

را کنار بگذارد. در مقابل، ر  ي و فرآور  وم یاوران  ي ساز  یغنباید   بر ایجاد ظرفیت ساخت    اض یمجدد سوخت 
به خطر گسترش  به شدت  متحده    االتیکنگره اتوجه  که    یلدر حا  .اصرار داردراکتورهاي هسته اي در آینده  

  ي قراردادهاي دونالد ترامپ به شدت مشتاق صدور مجوز بهرمندي از  جمهور  سیشده، رئ   جلب   يسالح هسته ا 
 براي شرکت هاي آمریکایی است.تور ساخت راک

کرده    د یتهد   بارها  يسعود  عهد یاست. ول  ی واقعدر منطقه    يهسته ا  يگسترش سالح هارقابت بر سر    د یتهد 
به سالح هسته    » در اسرع وقت«کشورش  هر گونه گامی براي دستیابی به یک سالح هسته اي بردارد،    ران یاگر ا

رئافتیدست خواهد    يا بیشتر    هی ترک  يجمهور  سی.  الحن  با شدت  نم  هگفت هم  نبودن  تواند    یکه  مجهز 
ا  ي سالح ها  به کشورش   بپذیرد چون همه دیگر «   ي هسته  از  در جهان  شرفته یپ  ي هاکشوررا    ي سالح ها » 

اکنون اروپا می تواند در  ثبات است،   ی بهمین حاال هم به شدت که   ي در منطقه ابرخوردار هستند.  ي هسته ا 
ایران    2015توافق سال  ري از سالح هسته اي براي همه» گام بردارد و در این مسیر از جهت «یک منطقه عا

 استفاده کند.  

 ی رنظامیغ  يهسته ا يارتقا همکار  يراه برا شش
  ي مسائل هسته ا  به   ي منطقه ایک دیدگاه    د یبا  رانیاهسته اي  نجات توافق    ياز تالش برا  فراتر   اروپا  ه یاتحاد

سعی دارند اهمیت    یرنظام یغ  يهسته ا  يبا دنبال کردن برنامه ها  اضیو ر  یرسد ابوظب  ی. به نظر م داشته باشد 
موجود و الزامات   یالملل نیب يبر اساس استانداردها د یباها  ییاروپا ،نیدهند. بنابرا  شیغرب افزاخود را براي 

را هدف  فارس    جیلخ  حوزهدر    ی رنظامیغ  ي هسته ا  يهمکارمنطقه اي کردن برجام از طریق ارتقاء  ،  معامله
،  تی، عراق، کورانی، ان یبحریعنی  فارس    جیخل  هیکشور حاش   8هر    د یها با  ییطور مشخص، اروپا  به  بگیرند.

 گام ترغیب کنند.  6به برداشتن را  ی و امارات متحده عرب ي عمان، قطر، عربستان سعود 

  ن یآژانس ب  ی پروتکل الحاقدرست همانند ایران تحت برجام، به  از همه کشورها بخواهند    د یها با  یی، اروپااول
  ي گر ید  ي ابزارهاو  اضافه کرد    يتوان به توافق پادمان هسته ا   یپروتکل را م  نیاعمل کنند.  اتمی    ي انرژ  یالملل

 آورد. فراهم غیرنظامی ماندن فعالیت هاي هسته اي در منطقه  د ییات يبرا
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، اروپایی ها باید درست همانند مورد ایران، از دیگر کشورهاي حاشیه خلیج فارس بخواهند که تاسیسات دوم
که از    نیآب سنگ   يراکتورهااین کشورها همچنین باید همانند ایران  بازفرآوري مواد هسته اي را برچینند.  

 استفاده می کنند را از دور خارج کنند.  وم یپلوتون

با  یی ، اروپاسوم به شدت    را   وم یاوران  يساز  یغن فعالیت ها در زمینه  منطقه بخواهند که    ياز کشورها  د یها 
،  هچراغ سبز نشان داد   رانیبه ا ي ساز یادامه غن در رابطه بااست. برجام  دهیچیله پامس کی نیمحدود کنند. ا

قائل شده و بعید  استثنا  در مورد ایران بزرگ   يها  قدرت  ي هسته ا  يمنع گسترش سالح ها   يها  استیاما س 
خود    از حق که ایران  است    د یبعاست که در رابطه با سایر کشورها همین رویه را در نظر بگیرد. در عین حال،  

 .  دست بکشد   يساز ی غنبراي 

  ي انرژبین المللی  کنند تا تحت نظارت آژانس    بیفارس را ترغ  جیخل  هیحاش   يکشورها  د یها با  ییچهارم، اروپا
به    ی تواند به نوع  ی ممساله    ن یباشند. اعاري از اورانیوم غنی شده در سطوح باال  منطقه    ک یبه دنبال  اتمی  

ی که در آن ایجاد چنین منطقه  توافقکمک کند.    رانیا  يساز  یموجود غن  يها  تی ها درباره ظرف  یکاهش نگران
برق    د یتول ي برا  مربوطه  کشور   ي ازهاین  اشده را ب  یغن  وم یاوران  ریاو ذخ  د یتولده باشد،  اي نیز در نظر گرفته ش 

بانک سوخت    ک ی  جادیادر  توانند    یم  مرتبط در نظر می گیرد. کشورهاي منطقه حتی  ي هسته ا  ياز راکتورها 
هم به  موارد    ی در برخسوخت رسانی کند و    یو امارات متحده عرب  يچند جانبه که در ابتدا به عربستان سعود

 . ، همکاري کنند دهد   لیسوخت تحوایران 

اروپاپنجم با  یی ،  کشورها  د یها  تصو  جیخل  ه یحاش   ي همه  به  را  تصو   ا ی  ب یفارس  به  سري    بیمتعهد  یک 
  ی منیا  ونیکنوانس،  موارد  نیکنند. ارغیب  ت  ي و مواد هسته ا  ساتیس ات  ی منیاباره  در  ی الملل  ن یب  يها  ون یکنوانس
مربوط به    يها و پروتکل ها   ون یاز کنوانس  ي و تعداد  ي از مواد هسته ا  ی کیزیحفاظت ف  ونیانس، کنويهسته ا 

هدف    یالملل  ن یببه اینکه جامعه  مرحله    نیارا شامل می شود.    از آن  یناش   تی و مسئول  يخسارت هسته ا
 از دستیابی به مواد هسته را تشخیص دهد، کمک زیادي می کند. فارس  جیحوزه خل يکشورها یرنظامیغ

  ي هسته ا يها تیفعال  صلح آمیز نگه داشتن توافق برسمت منطقه را به  يکشورها د یها با ییاروپاآخر اینکه 
غنی شده به ظرفیت راکتور عملیاتی محدود    سوق دهند. در وهله اول الزم است ذخایر اورانیوم   ان.پی.تیتحت  

  ي انفجار  لهیوس   کیو توسعه    ی به طراحمطرح می شود که مربوط    يا   انهیرا  يمدل سازشود. در وهله دوم،  
  ی پروتکل الحاق  ای  ان.پی.تیهیچ یک از این موارد به طور مشخص در  آمده.    هم  برجامدر  است و    يهسته ا

 شده اند.ممنوع نآژانس بین المللی انرژي اتمی 

بین المللی  مانند آژانس  ی الملل نیب يو نهادها يمنطقه ا ي شرکا نیو همچن هیو روس  نیبا چ د یها با ییاروپا
اجرایی شود. شاید روسیه  فارس   جیخل کل منطقهگسترده در  ياستانداردها نیکنند تا ا ي همکاراتمی  يانرژ

در زمانی تاکید بر افزودن بند «مقررات و مفاد برجام نباید به عنوان پیش درآمدي براي توافق در رابطه با یک  
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کشور دیگر در نظر گرفته شده باشد» به برجام، سعی داشت دقیقا از منطقه اي شدن آن جلوگیري کند. با  
 کشورهاي منطقه به طور داوطلبانه محدودیت ها را بپذیرند.   این حال، همچنان این امکان وجود دارد که 

  ي منطقه ا  ي تنش ها  یا  ران یمتحده و ا  االتیا  هاي احتمالی  يلجباز   ل یبرجام به دلاروپایی ها نباید بگذارند  
خود    ي هسته ا  ي منع گسترش سالح ها يها  استی توافق را در س   یعناصر اساس  د یباو بالعکس،  شود    دهیبرچ
ا ،  يکنندگان هسته ا   نیم اگروه ت  قیتوانند از طر  ی ها م  یی. اروپادهند   میتعم   ي دارا  ياز کشورها  يشبکه 
وارد    ي برابریتانیا را نیز در بر می گیرد،  اروپا و    ونیسیاروپا، کم  هی کشور عضو اتحاد  27که    ي هسته ا  ییتوانا

آل،    ده یحالت ا  در   .اقدام کنند   ي و فن آور  ي کنترل صادرات مواد هسته ا  يدر استانداردها  برجام عناصر  کردن  
مورد    ي ها  ت یاز محدود  يبه عالوه تعداد   یجهان  ی پروتکل الحاق  ک یو    » ان.پی.تیدر «موجود    يضمانت ها
مبرجامدر    یتوافق جمع منع گسترش    د یاستاندارد جد   کی  و  شرفتهیپ  ییآزما   یراست  اریمع  کیتواند    ی ، 
پس    ی فارس حت   ج یخل  ه یحاش   ي کشورها  همه مقررات در    نیدهد. استفاده از ا  لی را تشک  ي هسته ا تسلیحات  

 کاهش دهد.را در منطقه  ها ی تواند نگران  یآنها در چارچوب برجام م ي از انقضا

 گفت و گو درباره «مذاکرات منطقه اي» 
  ي برا  یی کانال هابیابند و از آن طریق،    ي منطقه ا  ی تیامن  يگو و    گفت   يرا برا  ییها  نه یگز  د یها با  ییاروپا

  ل یمناقشه اسرائ  باشند؛ آنگاهفارس محدود    ج یاگر به خلاین گزینه ها  کنند.    جادیا   ياعتماد سازکاهش تنش و  
امکان    ی تیمسائل امندر    ی حت  ي منطقه ا  ي همکاردر آنها در نظر گرفته نمی شود و    ه ی و جنگ سور  ن یو فلسط

 خواهد بود.  ریپذ 

هدف  تمایز قائل شویم.    از عملی و نتیجه بخش   یالی جسورانه و خ  هاي  اقدام  میانمهم است که  حال،    در عین
در اروپا    ي و همکار  تی سازمان امنکاري از    ی کپ  يتالش براو نه  باشد    ي منطقه ا  یت یمجمع امن  ک ی  جادیا  د یبا

چارچوب    2004و    2003پیشنهادات اولیه مذاکرات اتحادیه اروپا براي ایران در سال هاي    فارس.  جیدر خل
نه  امروزي هم موثر باشد. اما  يچالش ها در رسیدگی بهتواند   یمکارگروه ها شامل می شد که هایی را براي 

اي  منطقه    تیامن  در  يسهامدار جد   کی اروپا را به عنوان    هیدر حال حاضر اتحاد  رانیو نه ا  یعرب  يکشورها
باید در صدد قانع  باشد،  زی آم ت یموفقپیشنهادي آنها   بخواهند ابتکارعمل ییاروپا يگر قدرت هاو ا  نند یب ینم

 کردن کشورهاي منطقه برآیند.

و یک سازمان یا  اروپایی ها می توانند از فرصت هاي جسته و گریخته مذاکرات در میان کشورهاي منطقه  
استفاده کنند. اروپایی ها می توانند  ،  داشته باشد   يگر   یانجیمتوانایی    که حتی یک کشور خاص مانند بریتانیا  

را   ) 1.5  ر ی(مس یرسم  مه ین ای) 2 ر ی(مس ی رسم ریغ  ي گو و   به گفت  دن یبخش تیرسماز  پیش در صورت لزوم 
 کند.  یکمک م  یتی امن يدرك مشترك از چالش ها جاد یبه ا یی قالب ها نی. چنبپیمایند 
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 آنها کنندگان و مسائل مشارکت

تاثیرگذاري    يکشورهاهم    هی مصر و ترک.  گو باشند و    از گفت   یبخش  د یفارس با  ج یخل  ه یحاش   يکشورها  همه
  د. اگرچه الزم نیست به عضویت گروه هسته دربایند، اما بهتر است رایزنی هایی با آنها صورت بگیر هستند که  

  مانند جنگ اي    مشکل ساز منطقهمسائل  در گروف،  فارس تعلق ندارند و گنجاندن آنها    جیآنها به منطقه خل
  ن یاز ا  ی بخش  د ینبا  هم  لی، اسرائبیترت   ن یبه همنیز به مشکالت منطقه وارد می کند.  را    ه ی ورس   ای  ی ب یل  يها

 شود.گوها و  گفت چرا که درگیري همیشگی آن با ایران می تواند مانعی براي   گروه باشد 

اي    سازمان ملل متحد و امضاکنندگان برجام، مانند   تیامن  ي شورا  یدائم  يبه عنوان اعضاهم    هی و روس   نیچ
دعوت  هم بهتر است در میان  باشند. ژاپن  اي مشارکت داشته  چندجانبه    کردیهر روباید در    اروپا  هی و اتحاد  3

درصد    90به    کی نزد  واست    انهیکننده عمده نفت خاورم  کشور وارد  نی. ابه این رویکرد باشد   یکنندگان اصل
تنفت  از مصرف   از منطقه  واردات  با  را  فعاالنه    در عین حال، کند.    یم   نیماخام خود  این    وی توکحضور  به 

  ن ی، چنیاز نظر فن   چرا که  وندد یبپ  ی مذاکرات  نیبه چن  ي ترشیبا سهولت بمعناست که واشنگتن هم می تواند  
از جلسات دو جانبه نخست  پیشتر متحده  االتیا يجمهور  سیرئ، عالوهبرجام است. به  ماتیتکرار تنظ  یقالب
(انتظار می رود دولت جدید   .ه استکرد   تیحماتهران و واشنگتن  مذاکرات    يبرا مقامات ایران  ژاپن و    ر یوز

باشد.بایدن   داشته  فارس  منطقه خلیج  مسائل  به  بهتري  کره جنوب  ییکشورها  )رویکرد  که    یمانند  و هند 
شرکت    یی گوهاو    گفت  نیمربوط به چن  ي ها  فعاالنه در بخش  د یبانیز  فارس هستند،    جیعمده نفت خل  انیمشتر
 .کنند 

  ی ت یمسائل امن  بارهدر  ي منطقه ا  يگوهاو    گفت  يچارچوب معتبر برا  کیازمان ملل متحد در حال حاضر  س 
  598قطعنامه است، برجام تاییدیه سازمان ملل که  ت یامن يشورا 2231. عالوه بر قطعنامه  آورده استفراهم 

سازمان    رکلیقطعنامه از دب  نی. در اتصویب شدهو عراق    رانی دادن به جنگ ا  انیپا  ي برا  1988هم در سال  
و ثبات    ت یامن  شیافزابراي بررسی تدابیري در جهت  منطقه    ي کشورها  گر ی، عراق و درانیبا ا  هملل خواسته شد 

  را   يا   ژهی و  ندهیسند که هنوز معتبر است، نما  نیبا استناد به ا تواند    یم   رکلیدب مشورت کند.    فارس   جیخل
را نقطه شروع اقدامات    598قطعنامه    ه یو روس   رانیمنصوب کند. ا  براي شروع فوري چنین گفت و گوهایی

 خود قرار داده اند. يمنطقه ا 

فارس و حوادث    جیخل  هیحاش   يکشورها میان  مشترك  هاي  با توجه آب  می تواند    اساس امنیت دریایی در  
اباشد مذاکرات    ي نقطه شروع واضح و مهم برا   ک ی،  اخیر در این آب ها با    ار یموضوع بس  ک ی  نی حال، ا  نی. 

  ت یامن  ایجاد   ي برابریتانیا    ن یو امارات و همچن  ي، عربستان سعود نیبحر  ،متحده  االتیخواهد بود. ا  یاس یس 
اند. ایران  فارس    جیدر خل  انهآزاد  دریانوردي  يبرا   ینظام  تیمورا م  کیخود،    دریایی به شیوه در  آغاز کرده 

، عدم  ي چهار ستون عدم تعد مبتنی بر  سازمان ملل متحد، تالش صلح هرمز را    2019سال    ی مجمع عموم
  ي برا  ی کم  ي ، فضایرقابت  ياست. با وجود دو طرح ابتکار را پیشنهاد داده    ي ژانر  تی و امن  يناوبر   ي مداخله، آزاد

 سازش وجود دارد. 
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منشور بر اساس   اتخاذ یک  د یباحاشیه خلیج فارس  ، هشت کشور  آمیزموضوع کمتر مناقشه    کیشروع با    يبرا
، عمان، قطر و  ت ی، عراق، کونی. بحررند یبگ   نوردي را هدف ایقانون درباره  سازمان ملل در  1982  ون یکنوانس

هنوز  اما  ،  کرده اند آن را امضا  اگرچه  و امارات    رانی ا  و   هستند   ون یکنوانس  ن یا  ي طرف ها  ي عربستان سعود 
،  باره مفاد کنوانسیون. با توجه به توافق گسترده در رسیده استن   بیتصو کنوانسیون در این کشورها رسما به  

یا    لیمتحده و اسرائ  االتیا  درباره اینکه   يها  . استداللخواهد بود  ریامکان پذ مبتنی بر آن    يتوافق منطقه ا 
 وي کشورهاي حاشیه خلیج فارس شود. شریمانع پ د ینبا  نکرده اند، بیتصوسایرین این کنوانسیون را  

  ي برا  یی پروتکل ها  جادی ابه عالوه،  .  به شمار می رود  نیحرکت مهم نماد  کیی  واضحیک چنین توافق    يامضا
 به کاهش تنش در منطقه کمک کند. و می تواند    است  ي اعتماد سازدر  اقدام مهم    ک ی  ایمقابله با حوادث در در

 سازياعتماد ياقدام برا پنج 

به کاهش   يمنطقه ا یت یدر مسائل امن ياعتماد سازدر جهت اقدامات به ظاهر کوچک در ادامه مسائل قبلی، 
داشته    يهمکارمی توانند در تشویق منطقه  ها    ییکند. پنج موضوع که اروپا  یفارس کمک م   جیتنش در خل

 باشند، عبارتند از:

  ي منطقه ا  شیتوافق منع آزما  بر سر یک کنند تا    بیفارس را ترغ   جیخل  ه یحاش   يکشورها   د یها با  یی، اروپااول
، توافق کنند. هر هشت کشور  ستیکه هنوز الزم االجرا ن  جامع  يهسته ا   شاتیمنع آزما  مانیاز پ  يبا الگوبردار 
دنبال  را    ز یلح آمص  صرفا اهدافکه    می گویند   يا  تهبرنامه هس  يهستند و سه کشور داراان.پی.تی    امضاکننده

 ادعا را اثبات کند.  ن یامی تواند  ي منطقه ا ش یکنند. توافق منع آزما یم

و سالح    ی کیولوژیب  يسالح هامنع استفاده از    ونیکنوانسعضو  منطقه   يکشورها شتریب  نکه ی، با توجه به ادوم
با پادمان    يفارس بخواهند که توافق منطقه ا  جیخل  هیحاش   ياز کشورها  د یها با  ییهستند، اروپا  ییایمیش   يها
 . رند یرا در نظر بگ  یکشتار جمع ي دو دسته سالح ها نیارابطه با در  شرفته یپ يها

به محدودسوم توجه  با  ها   يبرا   اعالم شده  ت ی،  کیلومتر)  2(برد    ک یبالست  يموشک  اروپاهزار  با  یی،    د یها 
با    ییموشک هابراي دیگر کشورهاي منطقه در استفاده از  متقابل    ت یممنوع  بارهفارس را در  ج یخل  يکشورها

 .تحت فشار قرار دهند  شتر یبرد ب

  مان یپکه  فارس بخواهند    جیخل  هیاز هشت کشور حاش   د یمتعارف با  يسالح ها  نهیدر زمها    ییاروپا،  چهارم
  ي اسلحه ها  یالملل  نی توافق مهم که تجارت ب   نیکنند. ا  بیسازمان ملل را امضا و تصو  2014تجارت اسلحه  
کشور آن را امضا    130از    ش یگسترده چند جانبه برخوردار است: ب  یبانیکند، از پشت  یم   می متعارف را تنظ

  نقشه معاهده است   يبر رو  ی نقطه خال  کیفارس    جی خل  ،وجود  نیکرده اند. با ا  بی آن را تصو  کشور  97کرده و  
 . کرده اند ، اما هنوز تصویب ن و امارات توافق را امضا نیفقط بحر چون 
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به تبدیل به منشور  فارس را    جیخل  هیحاش   يمنشور تجارت اسلحه کشورها  يپس از اجراها باید    ییاروپاپنجم،  
تعارف،  م  ي سالح ها  بارهدر  تیمحدود  نییتع  یحت  ای  تیاز شفاف  نانیاطم  يبرا  ي توافقنامه منطقه ا  کیبه  

  و  زاتیسطح تجه بارهکند که در  یرا ملزم م نیفارس طرف جیمتعارف خل حاتیمعاهده تسل  کی .کنند  قیتشو
  ی م  ي اد یامر تا حد ز  نی . ارند یذ کوتاه مدت را بپ  يها   ی اطالع دهند و بازرس   گریکد یبه    ینظام   رزمایش هاي 

   .کند   ير یفارس جلوگ ج یتواند از تنش ها در خل

  ي سالح هسته ااز  عاريمنطقه یک  سمت به سوق دادن منطقه خلیج فارس  ی معقول و منطق  يگام ها  نیاول
،  تی، کونیبحر  یعنی   فارس   ج یخل  يهمکار  ي شورا  ي توسط کشورها  2005که در ابتدا در سال    دهیا  نیاست. ا
  ک یمنطقه فاقد  .  مچنان موضوعیت دارد، هشد   مطرح   ی متحده عرب   ات و امار  ي، عربستان سعود ، قطر عمان

  از ناظران   ی برخی از تهدیدها دارند.  متفاوت  آن درك عرب    گانیو همسا  رانیااست و    یت یکار مشترك امندستور
اینطور  از کارنگی    که بوده،    » یواقع  رینه تنها غ«مفهوم  این  که  می کنند  استدالل    از جمله پیر گلدشمیت 

 داشته است. » تاثیرات مخرب«

بینجامد    هیهمسا  يکشورها  ان یدر م  د یکاهش درك تهد زمینه می تواند به  در این    ی توافقهر گونه  ،  حال  نیا  با
  ی م  يرا کمتر ضرور   کی بالست  يموشک هاو چه تعارف  م  يسالح ها  ر سربچه    ي منطقه ا   یحاتی تسلو رقابت  

منطقه  درباره    ملل متحد   انسازمکنفرانس  در    رانی و ا  ی عرب  ي کشورهاشرکت  با توجه به  توافق  چنین  کند.  
، چندان  2019در نوامبر    انه یخاورمدر    یشتار جمعک   يسالح ها  ریو سا  ي از سالح هسته ا  ي گسترده تر عار

 دور از ذهن نیست. 

رهاي منطقه، به قدرت  جداي از کشو  یکشتار جمع  ي از سالح ها  ي منطقه عار  ک ی ی،  اس یس جداي از مسائل  
الزام آور پنج   ی تعهدات قانون  آنها نیز مربوط می شود. از یبه اصطالح منف  ی تیامن ي ها نیتضمهاي خارجی و  

ا  از سالح هاي هسته اي احترام بگذارند و در مناطق    تیوضع   به   این است که   يکشور سالح هسته    عاري 
استقرار    مانع از   این مساله ستفاده نکنند.  ا  ي سالح هسته اآنها از  تهدید  در  یا  از کشورهاي طرف معاهده  حمایت  

از خلیج فارس  سالح هسته اي  مسلح به    ي ها  یکشتعبور  در منطقه توسط کشورهاي ثالث یا  سالح هسته اي  
 می شود. 

  ج یخلدر    یی کایآمر  مابریهواپ  يناوهاحضور    نایپا  يتواند به معنا   ی م  نی، امذاکره شدهمعاهده    اتیبه جزئ   بسته
  مقاومت   آن  در برابر ت متحده  االاما بی شک ای،  جذاب خواهد بود  اریبس  رانیا  ي برا  جهینت  نیا  باشد.فارس  

میزان اعتماد  ، به  یا خیرکنند  موافقت    يمنطقه ا   نیچن ایجاد  با    س فار  جیخل  یعرب  ي کشورهاکه  نیاخواهد کرد.  
اعتماد  از طریق  تنش ها در منطقه  کاهش  ،  حال  ن یدر ع  .دارد  یبستگ متحده    االتیارتش ا  تیحماآنها به  

 منطقه کمک کند. عقب نشینی از  برنامه به آمریکا در تواند  یم  تیامن  جادی و ا يساز

  



 
 شندیاندیب رانیفراتر از مساله ا کایدر مواجهه با آمر دیها با ییاروپا 21

 

 خود بیاندیشداستقالل عملی به  اروپا هیاتحاد
تنش ها در    د یپس از تشد   رانیخارجه ا  ریوزدیدار با  در    ،اروپا  هی اتحاد  یخارج  استیس   ، مسئول بورل  جوزپ

  ي تر   عی وس رویکرد  راه حل    نیصحبت کرد. اگر ا  »يمنطقه ا   یاس یراه حل س «یافتن یک  ، از لزوم  2020  هیژانو
  در بر بگیرد، به این مشوق ها    ارائه   ي برا  پا ارو  ه یاتحاد  ل ی، موضوعات و تماي شرکت کنندهاز نظر کشورهارا  

 درست قرار دارد.  ر یدر مس  هی اتحادمعناست که 

در  هم  در اساس و  هم  متحده    االتیا  ي حداکثراعمال فشار    استیاز س گرفتن  فاصله  در  اروپا    ه یاتحادرویکرد  
بود  بالقوه در منطقه جایگاه یک میانجی     ژه یبه وگذاري و    استیکه س   نشان داد کرونا    همه گیري  . درست 

فاجعه    کیدر ایجاد  متحده    االتیدولت اکورانه قرار بگیرد.  کور  يدئولوژ یاتحت تاثیر    د ینبا  یخارج  استیس 
 است. مقصر شکست خورده  استیس  ک یو اجراي اهداف کوتاه مدت  يبرا یانسان

  نه یچند گزتنها  اروپا    هی اتحاد  ش سبب شد متحدان  هی از جمله عل  متحده  االتیا  يها   میتحرشدت  و    یگستردگ 
س  در  قبول  لزوم    استیقابل  به  توجه  با  و  نبود  موفق  چندان  اینستکس  باشد.  داشته  اقالم  تجارت  گذاري 

بلکه  نیست  دفاع از برجام  راي  بتنها  مساله    نی. اگسترش دهند پلت فرم را  این    د یها با  ییاروپا  ،بشردوستانه
  متحده   االتیا  هی ثانو  يها   می از تحر  آنهامستقل    ، امکان عملکردمدت  ی در طوالن  واست  ه  ییمنافع اروپابراي  

 را فراهم می آورد.  

در طرف    يبرجام را به تازه واردان هسته ا  يهسته ا  يمنع گسترش سالح ها  يجنبه ها  د یها با  ییاروپااکنون،  
  ي همه کشورهاشوند.    ی ت یمسائل سخت امن  ر یدرگمجبورند  ها    یی اروپا،  عالوهبه    دهند.  تعمیم   رس فا  ج یخل  یعرب

  ی سلطنت  يها ير یتا درگگرفته   رانیاز اعتراضات در عراق و اکشورها  ریسا یتحوالت داخل ر یثامنطقه تحت ت
پیشنهاد    شود.   ریسراز  هیتواند به خاك همسا  یم   یبه راحت   کشور   ک یدر    یثبات   ی. ب هستند   ي در عربستان سعود 

اروپا    ه یاتحاد خواهد بود.  در صحنه معتبرتر  آن  حضور  در صورت  منطقه    ي قدرت ها  ي گوو    گفت اروپا درباره  
  از اقدامات   نیاز دارد و باید فهرستی فارس    جیخل  ه یحاش   ي تعامل با کشورها  يبرا  ي برنامه ا  ه یتهبه    نیهمچن

با  عضو آن  ي اروپا و کشورها هیاتحاد کند. استفاده م فشار خود اهر از ، کشورها يدر صورت عدم همکار و  هیته
پاسخی ،  کشورها  ریو چه توسط سا  رانی، چه توسط امنطقه تنش در    د یتشد   يبرا   د یبابا بریتانیا    یهماهنگ 

 قق این امر استفاده کنند.  از تحریم ها براي تح توانند  یعضو آن م  ياروپا و کشورها ه ی اتحادداشته باشند. 

  ن ییتع  ش یاز پ  جه ینت  که یک   ی نه حرکتتنها نقطه شروع یک روند طوالنی است و    ي منطقه ا  ي گوو    گفت 
که    لیدل   نیا  به   قای ، دقحال  نیبدهد. با ا  گرینسبت به طرف د  يشتر یب  يطرف برتر   ک یبه    داشته باشد وشده  

  ي روند   ی ، طراحرسد   ی به نظر م   ی ابیدست  رقابلیفارس غ  ج یخل  يکامل برا   یجمع  تیامن  ستمیس   ک یهدف  
  فارس   جیکاهش تنش ها فقط در خلدر ابتدا   يروند  نیهدف چناست.  یاتیح منجر شودبه آن  تیهاکه در ن

حل    ، رانیو ا  لیضع گسترده تر اسرائاتا مو  منیتا  گرفته    هی از سوردیگر صحنه ها  چالش ها در  خواهد بود و  
کمک کند.    یکنون   ییایپو  رییبه تغ می تواند    ي منطقه ا  يگو و    گفت آغاز  با این حال،    مانند.  ی م  ینشده باق
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صلح هرمز ارائه  باره طرح پیشنهادي  در  ي شتریب  اتیجزئ  تاکند    ق یرا تشو  رانیا اروپا می تواند در این راستا  
 به ایران اعالم کنند. خود را   ی واقع  يخواسته ها مذاکرهرا متقاعد کند تا با   رانیعرب ا گانیهمسا د یباو  دهد 

چه  نند که  عضو آن بدا  ياروپا و کشورها  ه یدارد که اتحاد  یبستگ مساله    نیبه ا  شنهاداتیپ  نیاهمه  ،  تینها  در
فون در    ي و آرزو   »اروپا  تیحاکم«فرانسه به    يجمهور  س یرئ  ل یمکرر مانند تما  ي ها  خواهند. اگر تماس   یم
باشد،  حقیقی    »] یی[اروپا  کیتیژئوپل  ون یسیکم  ک ی«  يبرا  نیال مشترك  منطقه  مقامات  دیگر  میان  در  و 
 خواهد بود.  شروع يبرا  یخوب ه نقطفارس  ج یو خل  رانیاروپا در قبال ا هیاست اتحادیس 
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