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 نکات برجسته 

 

 

 از سوی رهبران اروپایی اسپانیایی برای ریاست بر دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا «جوزپ بورل »نامزدی  *

 اروپا اتحادیه خارجی سیاست بر دستگاه «بورل پجوز»ضرورت رای مثبت پارلمان اروپا برای قطعی شدن ریاست  *

 های آمریکااز دونالد ترامپ و سیاستو انتقادات وی   «جوزپ بورل»تفوق رویکرد چپ گرا و ضد آمریکایی در *

 تاکید اتحادیه اروپا بر ضرورت حفظ برجام *

 در قبال جمهوری اسالمی ایران های یکجانبه آمریکابا سیاست  «جوزپ بورل»مخالفت  *

 
 

 

 ااروپ اتحادیه خارجي سیاست دستگاه بر ریاست براي از سوي رهبران اتحادیه اروپایي خارجه اسپانیا وزیر ،بورلجوزپ 

ساله که اصلیتي  72در صورت تصویب پارلمان اروپا جوزف بورل  .گردد موگریني فدریکا جانشین تا ه استشد نامزد

در صورت موافقت پارلمان اروپا جوزپ بورل چهارمین  کاتالونیایي دارد مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا خواهد شد.

به « فدریکا موگریني»و « کاترین اشتون» ،«خاویر سوالنا»هد بود که پس از مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا خوا

    اي کشورمان ایفاي نقش خواهد کرد. فردي مهم و با نفوذ در پرونده هسته

 اتحاديه اروپاسياست خارجي 

و در پي  1957به وقوع پیوست.در سال  1960 اروپاییان در حوزه سیاست خارجي در دهه ها براي همگرایي اولین قدم

 سيسیا مسائل در همگرایي سازمان اقتصادي و بازار مشترک اروپا عمال رسمیت یافت و آغاز به کار کرد.« نامه رمتوافق»

 گیريتصمیم در ضعف خصوص به شوروي فروپاشي از بعد هايبحران. بود همراه فراواني مشکالت با دهه چندین تا امنیتي و

 این در خود دیدگاه تغییر به وادار اروپا اتحادیه تا شد موجب یوگسالوي داخلي جنگ با مواجهه در انسجام عدم و سریع

 ارتقاي «مشترک خارجي سیاست»میالدي  ۱۹۹۳ سال در «اتحادیه اروپا»و تشکیل  ماستریخت معاهده پي در. شود مورد

 مبدل اتحادیه سوم رکن به (قضایي امور و اقتصادي جامعه یعني) اتحادیه، قدیمي ستون دو کنار در و یافت جایگاه

 با نهادي پیمان این در. افتاد اتفاق «لیسبون پیمان» با ۲۰۰۹ سال در اروپایي واحد خارجي سیاست بعدي تکامل.شد

 وزارت نوعي عمل در نهاد این. گرفت شکل «امنیتي سیاست و خارجي روابط براي اروپا اتحادیه عالیرتبه مقام» عنوان

 ادیهاتح دیپلماتیک هايسرویس توسط اروپا اتحادیه خارجي سیاست.است اروپا اتحادیه براي دیپلماتیک نهاد یا خارجه

 معرفي دنیا به را خارجي سیاست مورد در اروپا اتحادیه هايارزش و هنجارها ها،ایده تا دارد سعي و شودمي اعمال اروپا

 در جهان توسعه و امنیت ثبات، براي اروپا که را آنچه و باشد اروپایي هویت معرف است قرار اروپا خارجي سرویس. کند

  .کند اجرایي دارد نظر

 اصول و اهداف انساني، هايارزش» اروپا اتحادیه سیاست خارجي کنندهتعیین عوامل ترینکنند مهماروپائیان ادعا مي

 این از بنابراین شود.مي افزاري تعریف بنابراین رویکرد اروپا رویکردي هنجاري و مبتني بر قدرت نرم .باشندمي «اخالقي
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 یهاتحاد آن چارچوب در که ببرد پیش را خـارجي هنجاري سیاسـت دستورکار تا است آن دنبال به اروپایي اتحادیه منظر،

اي بر نیرویي اروپایي اتحادیه نگرش، این اساس بگستراند.بر خود مرزهاي از را فراتر هایيارزش و هنجارها کندمي تـالش

هر چند این نگرش در عمل با تعارضات  .ندارد هنجارها نشر و انسانیت عالیه منافع جز ايهدغدغه که است جهان در خیر

اند و امنیتي( اقدام کرده اقتصادي، )سیاسي، فراواني روبرو شده و اروپائیان در بسیاري از موارد بر اساس منافع ملي خود

ت اساسي )از ي کار آمدن ترامپ در آمریکا، اروپا و آمریکا داراي اختالفااند اما تردیدي نیست که با روهمسو با آمریکا بوده

 اند.لمللي از سوي واشنگتن( شدهانجمله نقض معاهدات بی

يم خود جهاني رهبري براي تهدیدي را پرقدرت اروپا اتحادیه یک برخي کارشناسان معتقدند دولت پوپولیست ترامپ

. نماید اثر کم را بروکسل اقتصادي و سیاسي دستاوردهاي ،گوناگون هايروش با تا کندمي تالش دلیل به همین و پندارد

 برخورد نوع. است کرده آفریني مانع اند،بوده پیشرو آن در هااروپایي که موضوعي هر براي تقریبا واشنگتن اخیر سالیان در

 کاخ بر حاکم یکجانبه نگاه این از هایينمونه پاریس اقلیمي پیمان و هاي جهانياي ایران و قدرتتوافق هسته با ترامپ

 هاي بروکسل قرار دارد.سیاستاند که در تعارض با بوده سفید

 جوزپ بورل کيست؟
 

 آمده دنیا بهاي نانوا در خانواده کاتالونیا ایالت در کوچک روستایي در ۱۹۴۷ آوریل در این سیاستمدار برجسته اسپانیایي

 یاربس فردي اما بورل جوزپ. رساندمي روستا اهالي به را پدر توسط شده پخته هاينان االغ با خود، کودکي دوران در است،

 عالي مقاطع تا مختلف، هايبورس دریافت با شد موفق و بود تحصیل در مستعد

 مهندسي لیسانس مدرک مادرید دانشگاه در ابتدا او. دهد ادامه خود تحصیل به

 در تحقیق» رشته استنفورد دانشگاه در تا رفت آمریکا به سپس. گرفت هوافضا

 پاریس به دانشگاه، این از لیسانس فوق مدرک دریافت از پس. بخواند «عملیات

 اقتصاد رشته در و فرانسه نفت موسسه از را خود لیسانس فوق دومین تا رفت

 دانشگاه از را خود اقتصاد دکتراي همچنین بورل. کند دریافت انرژي

 1.کرد دریافت مادرید «کمپلوتنسه»

 کارگران سوسیالیست حزب عضو او که سیاستمداري عالي رتبه در اروپاست

 اسپانیا از نمایندگي به اروپا پارلمان عضو ،۲۰۰۹ تا ۲۰۰۴ سال از و اروپا پارلمان رئیس ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۴ سال از است اسپانیا

 صورت بر هاییزخم" را مرزها کرده، مخالفت اسپانیا از کاتالونیا جدایي با و است سوسیالیست کاتالون یک که او. است بوده

 ،(۱۹۸۴) مالي امور در مشاور وزیر  چون هایيپست خارجه، وزارت بر عالوه اسپانیا، کابینه در بورل .است خوانده "زمین

 سال انتخابات در وزیرينخست براي هاسوسیالیست کاندیداي و داشته( ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۱) زیست محیط و ترابري و راه وزیر
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 اروپا پارلمان رئیس ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۴ سال از و آشناست نام نیز اروپا اتحادیه سیاست صحنه در بورل. است بوده نیز ۲۰۰۰

 هايقدرت به اشاره با یکبار او .اسپانیاست از کاتالونیا جدایي و صربستان از کوسوو استقالل برگزیت، مخالفان از بورل. بود

 یشپ از بیش نجنبیم، اگر و کنیممی زندگی هاغول دنیای در ما»: است گفته متحده ایاالت و روسیه چین، همچون بزرگ

 اروپا اتحادیه مرزهاي امنیت خواهان همزمان اما کندمي تلقي زخم مثابه به را مرزها گرچه بورل .«رفت خواهیم حاشیه به

 دعوت اروپایي سیاستمداران از و کرده اشاره آفریقا در ولد و زاد نرخ به جمله از او. است شده جمعي هايمهاجرت قبال در

 1.کنند دوراندیشي آتي مشکالت براي که کرده

 برجام مخالفت با آمريکا و تاکيد بر حفظ

 که بود اروپا براي سیاسي عطف نقطه برجام اما نشد عملیاتي هیچگاه واشنگتن هايکارشکني با سعدآباد پیمان اگرچه

 اقدامي هر کندمي تاکید حرف در حداقل اتحادیه این دلیل همین به. است بالیده آن امضاي در آفریني نقش به بروکسل

 ظاهر در اما نداد انجام را خاصي اقدام عمل در اروپا اگرچه اخیر سال یک در. دهدمي انجام ايهسته توافق حفظ براي را

 را برجام به پایبندي ادامه براي الزم انگیزه ایران به تواندمي که داد نشان مستقلي مالي کانال اندازي راه به مشتاق را خود

رویکردي که فدریکا  است.حفظ برجام تالش براي  اي ایران،سیاست اصلي اتحادیه اروپا در قبال پرونده هستهبنابراین  .بدهد

با قدرت رود مسئول آینده سیاست خارجي اروپا نیز همین مسیر را ميموگریني بارها بر آن تاکید کرده است و انتظار 

 دیپلماتیک هايفعالیت سابقه در است شده سبب وي گرايچپ نگاه که است سیاستمداري جوزپ بورل  ادامه دهد.بیشتر 

 رامپت دونالد هايسیاست و اقدامات به نسبت انتقادي شدت به دیدگاهي همچنین او.است داشته آمریکایي ضد رویکردي خود

 تهدید سیاست اعمال و برجام از یکجانبه خروج در ترامپ دونالد هاي سیاست از بارها و است برجام جدي حامیان از بورل. دارد

 :دبو گفته ايمصاحبه در گذشته سال ماه دي در بورل. است کرده انتقاد ایران علیه فشار و

 را زیادی سیاسی اراده و دیپلماتیک انرژی توافق این به رسیدن برای ما. ماست امنیت از مهمی بخش برجام حفظ» 

 .«دانیممی مهم را توافق حفظ ما همین به. ایمکرده گذاریسرمایه
 

 

 : بود هگفت باره این در ایران موضع از دفاع ضمن برجامي، تعهدات کاهش راستاي در ایران اقدامات به واکنش در گذشته هفته همچنین بورل
 

 و داد انجام بدی اقدام برجام از خروج با آمریکا... است برجام چارچوب در ایران تصمیم این دانممی من که آنجا تا»

 2.« کرد فراهم را برجامی فعالیت محدودیت در ایران اخیر تصمیم زمینه

 

 :بود کرده ادانتق ترامپ دولت رویکرد از صریح اظهاراتي در کند، دیدار پمپئو مایک با تا بود کرده سفر واشنگتن به ۲۰۱۹ آوریل در وقتي بورل

  

                                                           
 3/7/2019دویچه وله، ـ 1

 11/4/1398ایران، عصر ـ 2
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  .«پسندیمنمی شود،می اتخاذ کشورها دیگر گرفتن نظر در بدون که را آمریکا یکجانبه هایسیاست هااروپایی ما »

 

 : افزود و بود کرده اشاره برجام در تعهداتش بر ایران پایبندي به همچنین دیگر جاي در اسپانیا خارجه وزیر
 

. است کرده تاکید موضوع این بر هم اتمی انرژی المللیبین آژانس و کرده اجرا را خود تعهدات دقت به تاکنون ایران»

  .«ندارد وجود توافق این از آمریکا خروج برای توجیهی هیچ نتیجه در
 

 ند،ه کشورهاي به ایران نفت فروش رساندن صفر به خصوص در آمریکا سیاست اگر بود داده هشدار همچنین بورل آقاي 

 ستسیا این با باید اروپا و گرفته قرار ایران مقابل که بود خواهد دیواري یک همچون باشد، آمیزموفقیت ترکیه و چین

 گفته فارس خلیج در هانفتکش انفجار و حمله ماجراي به واکنش در ژوئن ۱۷ در بورل .کند مقابله آمریکا گرایيیکجانبه

 موگریني احتمالي جانشین .است داشته قرار حمله این پشت ایران دهد نشان که ندارد وجود روشني شواهد هیچ که بود

 زایشاف خصوص در ایران اقدام بورل. بود شده ایران با اینستکس شدن اجرایي روند تسریع خواستار بار چندین همچنین

 .بود ندانسته برجام خالف را کشور این شده سازيغني اورانیوم ذخیره میزان
 

 ایآق به و کنممی استفاده فرصت این از من. دهیم انجام ایهسته توافق برای بیشتری اقدامات که خواهدمی ما از ظریف آقای»

 1«.است متعهد و پایبند توافق این حفظ به کامال اروپا همه که گویممی وزیر
 

 او احتمالي هايچالش از یکي خصوص در Cadena SER رادیویي شبکه با مصاحبه جدیدترین در بورل همچنین، جوزپ

 تواندنمي اروپا پارلمان گیريرأي از پیش فعالً اینکه بیان با آمریکا و ایران بین نظامي برخورد احتمال یا و برجام پیرامون

 اوضاع رسید؛ نخواهیم وضعیتي چنین به معتقدیم: کرد اظهار کند، صحبت اروپا اتحادیه خارجي سیاست رئیس جایگاه در

 ارجهخ وزیر از خبرنگار رادیویي، وگوي گفت این از دیگري قسمت در.شد خواهد حاکم عقالنیت نهایتاً  و شد نخواهد بدتر

 بورل که تاس شده پاره کاغذ به تبدیل دیگر توافق این اینکه یا دارد وجود برجام حداقلي نجات امکان آیا کرد سوال اسپانیا

 نکرده نقض را توافق این تاکنون ایران و دادیم انجام توافق این حفظ براي را تالشمان همه اروپا در ما: کرد تصریح پاسخ در

 هداد اورانیوم مجاز حد از باالتر سازي غني از خبر اما نکرده نقض را برجام ایران است درست که کرد اصرار خبرنگار. است

 صمیمت این پشت دیگري اراده کنمنمي فکر و بوده فني مسائل راستاي در فقط این که گفت واکنش در بورل که است

 اماقد: کرد تاکید پاسخ در بورل که کرد سوال ترامپ سوي از برجام نقض خصوص در ادامه در خبرنگار .باشد بوده ایران

 2.بود آن از خروج اساساً  بلکه برجام، نقض تنها نه ترامپ
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جوزپ بورل در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي چندین توئیت نکته قابل توجه دیگر اینکه 

  وي در یکي از این توئیت ها نوشت: .درباره ایران منتشر کرد

 ادسو میزان. است کرده بسیاری تغییرات زمان طول در ایمنطقه قدرت این. است ایران انقالب سالگرد چهلمین امروز»

 در زنان سهم ۱۹۸۰ سال در. است رسیده درصد ۸۴ به امروز اما است، بوده درصد ۳۵ انقالب از پیش و ۱۹۷۶ سال در

 .«است رسیده درصد ۴۷ به امروز که درحالی بود درصد ۵ تنها ایران هایدانشگاه

 

 گيرينتيجه

 

 از امسال اردیبهشت ۵وی در  گرایانه آمریکاست.های یکجانبهجوزپ بورل به شدت مخالف سیاستـ 

 نتقادا به شدت ایران علیه نفتی هایتحریم معافیت لغو جمله از آمریکا دولت جویانهمداخله اقدامات و هاگرایییکجانبه

 باشد.که این مساله نکته روشنی در کارنامه وی می کرد

 

 اقدام به واکنش در اردیبهشت ۱۸ چهارشنبه و است ایران و قدرتهای جهانی ایهسته توافق حامیان از یکی اوـ 

 شدن هپار از مانع باید و هنکرد پاره را ایهسته توافق ایران خوشبختانه: »بود گفته خود تعهدات سطح کاهش برای ایران

 به اآمریک اگر که وگفتند نکردند پاره را ایهسته توافق آنها دارد، قرار مرز در هاایرانی پاسخ خوشبختانه. شد آن کامل

 انجام توافق محدودیت چارچوب در را کارهایی و کرد نخواهند عمل تعهداتشان به نیز هاآن نکند عمل خود تعهدات

 موضع گیری نشان می دهد این ظرفیت وجود دارد که موضع اروپا در آینده همسو با آمریکا نباشد.این .«دهندمی
 

 

 اهامآبر جنگی ناو حضور با فارس خلیج سازینظامی برای ایرسانه فضاسازی اوج در که بود کشوری همان اسپانیاـ 

 حرکت در فارس خلیج سمت به که آمریکایی هواپیمابر ناو همراهی ادامه از موقت طور به را خود جنگی ناوچه لینکلن،

 اوچهن فراخوان به تصمیم سپس و کرده بررسی را مسئله این جوانب همه دولت»: گفت زمان همان در بورل. فراخواند بود

این  «.دکر پیچیده و داد جلوه مهم خیلی را موضوع این نباید البته که است تنش از پر فارس خلیج منطقه. است گرفته

 1اسپانیا با نظامی گری در خلیج فارس است. آشکار سخنان نشانگر مخالفت

 

وي فردي مصمم و البته با  کرد، برداشت تواندمي بورل جوزپ سیاسي مواضع مجموع از آنچهدر نهایت باید عنوان کرد 

در  مریکاآ یکجانبه هايسیاست بانیز  تقابلي نگاه البته تجربیات فراوان است که تالش خواهد کرد برجام را حفظ کرده و
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 باید حاال .است متعهد و پایبند برجام حفظ به کامال اروپا همه کنداو تاکید مي. قبال تحوالت بین المللي خواهد داشت

 راي اتحادیه خارجي سیاست دستگاه کنترل براي اروپا رهبران شده توافق گزینه به اروپا پارلمانآیا  دید و ماند منتظر

بورل روزهاي پیچیده و سختي را پیش رو دارد زیرا افزایش تنش میان  ،در صورت تایید پارلمان ؟خیر یا داد خواهد مثبت

عملي و البته بي تعهدات برجامي قدم به قدم کاهش خصوص در بروکسل به تهرانجدي  هشدارهاي و آمریکا و ایران

 خواهد داد. قرار اسپانیایي کارکهنه مرد روي پیش را خمي و پیچ پر مسیر اروپائیان


