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ند كه تحوالت خاورمانه و مشخصاً شمال آفريقا نه تنها مي تواند ه اسران اتحاديه اروپا دريافت

رض چالش و تهديد قرار دهد، بلكه قادر است مقوله انرژي را نيز كه در امنيت آنها را در مع

لذا بحران اقتصادي . سياست خارجي اتحاديه اروپا جايگاه ويژه اي دارد تحت تأثير قرار دهد

اروپا عامل ديگري بود كه اين اتحاديه را تشويق كرد بيش از پيش نسبت به تحوالت 

 ابتدا به بحران اقتصادي اروپا، تأثيرات، پيامدها و ريشه در ادامه در. خاورمانه حساس باشند

در گام دوم همراهي اتحاديه اروپا با سياست هاي آمريكا در . هاي آن پرداخته مي شود

در بخش . خاورميانه به طور عام و ايران به طور خاص مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد

فغانستان مورد بررسي قرار مي گيرد و در سوم سياست هاي اتحاديه اروپا نسبت به مسائل ا

  .دشوبخش بعدي بهار عربي و نوع نگاه اتحاديه اروپا به آن بررسي و تحليل مي 

������ �	
  . اتحاديه اروپا، خاورميانه، شمال افريقا، ايران، افغانستان، انرژي، امنيت:�
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قا است كه منافع يانه و شمال آفريرم در خاويگران نافذ فرا منطقه اي از بازيكيه اروپا ياتحاد
ت در مناطق ي و وجود ثبات و امنيان آزاد انرژيشتر در ارتباط با جرين منطقه بيخود را در ا

ن يه بر ايه اروپا تالش كرد كماكان با تكي اتحاد2011در سال . ف كرده استي خود تعريرامونيپ
 تحوالت 2011اما در سال . نبال كندقا ديانه و شاخ آفريدو اصل مهم منافع خود را در خاورم

ز در يه اروپا نياتحاد. ر دادييط منطقه را تغيط و محي شرا, اتفاق افتاد يمعروف به بهار عرب
 گذشته خود نسبت به ياست هاي سير كامل در برخييه، به تغين منافع اتحادي تأميراستا

 اروپا يبحران اقتصاد. اختد پرديط جدي خود با شراياست هايق سي تطبيخاورمانه و در موارد
ه ي اتحادي از دغدغه هايباعث شد بخشن موضوع ي، ا، كماكان ادامه داشت2011ز در سال ين

 اروپا و يان بحران اقتصاديه اروپا قائل به ارتباط مياتحاد. ه باشدي اتحادياروپا به مسائل داخل
  . استانه ي با توجه به تحوالت خاورمينده انرژيت آيوضع

  

- ���������456 �,�� � �-�� : 

 

 دست و يد مالي شديها ورو با بحراني عضو منطقه ي كشورهايك سال است برخيش از يب
ن يا با بار سنگيتاليراً ايرلند و اخيا، ايونان، پرتغال، اسپاني مانند ييكشورها. كنند يپنجه نرم م

. اند  شدهيم ماليظ عيها ازمند كمكي ني از ورشكستگيري جلوگيند و برااها مواجه  يبده
 يي همگرايز حتي و نييت پول واحد اروپاين بحران كه موجودي مقابله با ايز برايه اروپا نياتحاد
الت يتوان به ارائه تسه ين آنها ميتر ده است كه از مهميشي انديريكند تداب يد مي را تهديياروپا

ه ياتحاد. اشاره كرد) ESM (ييو ساز و كار ثبات اروپا) EFSF( در اروپا ي حفظ ثبات ماليبرا
رلند وارد عمل شدند و با يونان، پرتغال و اي نجات ي پول برايالملل نياروپا همراه با صندوق ب

ن ين حال هنوز در ايبا ا. ن كشورها درصدد رفع بحران برآمدندي هنگفت به ايها  وامياعطا
 وجود ييدهاي كند شك و تردن كشورها را از بحران خارجيتواند ا يها م ن كمكيا اينه كه آيزم

  .دارد
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ه اروپا را ي به وجود آمده در اتحادي و اقتصادي بحران مالي از ناظران مسائل اقتصادياريبس
 و 2009 و 2008 يها  سالي و به دنبال بحران در اقتصاد جهاني از ركود اقتصاد جهانيناش

 يا در طيرلند و اسپانيان، پرتغال، اوني مانند ييبه اعتقاد آنان كشورها. دانند ي مي ماليانضباط يب
گر از ي ديبرخ. اند  شدهي عموميها نهيش از امكانات و توان خود متقبل هزير بيدهه اخ

رفتن ي پذياد براير شتاب زيها نظ يي نارساي از برخيورو ناشيكارشناسان معتقدند بحران منطقه 
جاد پول ينه ايخت در زميماسترمان ي پيورو در اجرايف در منطقه يد با اقتصاد ضعي جدياعضا

 نقطه اوج ييان افتادن واحد پول اروپاي و به جريه پوليجاد اتحاديا.  بوده استييواحد اروپا
شد و  يشتر محسوب مي بياسي سييساز همگرا نهيه اروپا بود كه زمي در اتحادي اقتصادييهمگرا
ت ين مقطع به رغم تقويرو در ا نياز ا. رفت ي به شمار مي اساسي گامييق همگرايند تعميدر فرا

گاه اروپا در معادالت ي هنوز تنها راه حفظ جايي اروپاي در كشورهايستيونالي ناسيها شيگرا
ف آن ي از تضعيريورو و جلوگين اساس نجات يبر هم.  استييت همگراي تقويالملل نيب

نه ين زمي در ايه اروپاست و هرگونه ناكامي بزرگ اتحادي كشورهايها تيهمچنان از جمله اولو
  . خواهد بودياست جهانيف اروپا در عرصه سي به عقب و تضعييند همگرايسبب بازگشت فرا

  

-  �-�� ������ "�9� ��?AI) ���J ��M* ��IJ �� ���,�C �� "�,I�� �,� : 

 

 

 

هي  علييها ميكا به وضع تحري از آمرين خود با دنباله رويشيه اروپا برخالف مواضع پيچرا اتحاد
سو و تحول در  كي از زخ دادران ي ايا  كه در روند مسئله هستهيران پرداخته است؟ تحوالتيا

م بزرگ بر سر موضوعات مهيها  و تعامل با قدرتي بر همكاريكا مبنيكرد دولت آمريرو
.رگذار بوده استيكا تأثيه اروپا با آمري اتحاديگر در همراهي دي از سويالملل نيب

ران وي ايا ق نسبت به برنامه هستهي عميه اروپا ضمن ابراز نگراني اتحادين راستا شورايدر ا
ريت سازمان ملل متحد تدابي امني وضع شده توسط شورايها مي مفاد تحريد بر اجرايتأك

ه اروپاي اتحاد اعالمبراساس. ب رسانديران به تصوي را در روابط خود با ايشتريمحدود كننده ب
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زيآم  حل و فصل مسالمتيز مذاكره برايران به ميرانه بازگرداندن ايگ ر سختين تدابيهدف از ا
مي مشمول تحريها ها شامل نام افراد، نهادها و شركت مين تحريا. استران ي ايا پرونده هسته

در .ده استشتمركز مع نفت و گاز يحمل و نقل و صنا ، ي ماليها ارت و بخشتجو بر  است
يها تي، نفت، گاز و حمل و نقل تحت محدودي و بانكي ماليها بخش ها مين تحريجة اينت

ران را دريه ايه اروپا علي اتحاديها ميتوان تحر يتر م به طور مشخص. د قرار خواهند گرفتيشد
  :سه بخش خالصه كرد

  
تيممنوع ،يراني اي مالي با نهادهايت هرگونه رابطه بانكيممنوع : شاملي و بانكيمالبخش  -1

ت ارائه خدماتيممنوع ه،ي عضو اتحاديران در كشورهاي ايها د توسط بانكيس شعب جديتأس
 .راني اي دولتي به نهادهايا مهيب

 مورديزات و تكنولوژيت فروش هرگونه تجهيممنوع م در بخش نفت و گاز ياعمال تحر -2
  .عي مايعيد نفت و گاز طبيش، اكتشاف و تولياستفاده در پاال

 مظنون به حمل اقالم ممنوعهيها ي كشتيبازرس ،در بخش بخش حمل و نقلم ياعمال تحر -3
 نصبي كشتي كه پرچم آن بر روي با اجازه دولتيه و بازرسي عضو اتحاديدر بنادر كشورها

  .راني اي باري پروازهايبر روها  بستن فرودگاه  آزاد ويها شده در آب
ديها از تهد يي كه برداشت اروپااستن ي از ايكا حين مقطع زمانيها در ا مين تحريب ايتصو

ياز سو. اند  دانستهيك جانبه را ضروري يها ميت شده كه آنها وضع تحري تقويا ران به اندازهيا
انهيگرا  چندجانبهيها استيبا س را ييسو ن هميشتري بديجد ين خط مشيه اروپا با ايگر اتحاديد

ر چه دريك سال اخي يدادهايع و رويوقانه ين زميدر االبته  .كا نشان داده استيدولت آمر
  . د از نظر دور داشتينبا را راني اي و چه در عرصه تحوالت داخليا عرصه مذاكرات هسته

  
ن دوي و توافق با ايا ستهنه مبادله سوخت هيه در زميل و تركي مذاكره با برزيران براياقدام ا

 كه صدوريطين در شراي گروه ويشنهادهاين خصوص پس از عدم پاسخ مثبت به پيكشور در ا
در هر. رگذار بودياز جمله عوامل تاث نمود يالوقوع م بيت قري امنيران در شورايه ايقطعنامه عل

ي شماليكايا و امره و سراسر اروپي در تركي استقرار سپر موشكير ناتو برايم اخيتصم حال
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ن طرحي اي و با توجه به هدف اعالماستكا يها با آمر يي اروپاي و همبستگييسو  از هميحاك
كا پس ازي اروپا با امري از همراهيگري گام دين همراهيران، اي ايدات موشكي مقابله با تهديعني

ين دو سوي بيگر همكاريبه عبارت د. ران استيه ايت علي امني شورايها ميب تحريتصو
ز دري را ني در امور نظامي، بلكه همكار شودي مرانيم اي در تحريتنها شامل همكار  ك نهيآتالنت

   .بر خواهد گرفت
  
دين تهديتر ران به عنوان مهمي غرب تالش شده تا ايتي و امنياسير در محافل سي اخيها  ساليط

يران براي ايي از توانا"ن ناتويوك نيمفهوم استراتژ"در گزارش گروه كارشناسان . قلمداد شود
ن گزارش با اشاره بهيدر ا.  شده استي عضو ناتو ابراز نگرانيي به متحدان اروپايحمله موشك

 از خاكييها  قادر خواهد بود بخش2020ن كشور تا سال يران اي اينكه با توسعه توان موشكيا
د دفاع همه جانبهي خود با5 طبق بند  راهبرد ناتو استررس داشته باشد، اشاره شدهياروپا را در ت
يين توسعه توانايهمچن. مان باشدين پي ايك از اعضايه هر يران علي ايدات موشكيدر برابر تهد

ي جديدي عمان به عنوان تهديايج فارس و دريران در منطقه خلي اياي ساحل به دريها موشك
ن رو كارشناسانياز ا.  شده استين منطقه تلقي در اي نفتيها يت عبور و مرور كشتي امنيبرا

نيت اي موفق،يد بر استقرار طرح دفاع موشكي ضمن تأك"ك ناتوين استراتژيمفهوم نو"گروه 
  .اند ه دانستهيطرح را در گرو مشاركت همه اعضاء ناتو و روس

  

- ��5\%�o* � �-�� ������:   
  

ر و اشغال آن توسط نيروهايامنيتي افغانستان پس از حمله آمريكا به اين كشو تحوالت سياسي 
 دههكالمللي در خالل ي اي و بين هاي منطقه ترين چالش ترين و پيچيده ائتالف يكي از مهم

هاي اين مسئله تحت تأثير عواملي مانند رويكردها، منافع، اهداف و سياست. گذشته بوده است
نكته.  استال افغانستان اي در قب اي و فرامنطقه متفاوت و در مواردي متعارض بازيگران منطقه

ه اروپاي آن عضو اتحاديشتر اعضايكه ب( ان كنفرانس بن در قالب نظرات ناتو ي كه در جريمهم
ن كشوريگر به دولت اي تا سه سال ديتي امنيها تي مسئوليواگذاركا طرح شد يو آمر) هستند
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نينخست. كشور بازگرداندن يت را به اي امن توانديجه شد كه م توي نكاتبهن كنفرانس ي ايط. بود
  :ن باره چند چالش عمده وجود دارديدر ا .ها بود  به افغانيتي امنيها تيولئ مسي واگذار مسئله

نهين زمي است كه در اي كارآمديتي امنيروهايت ني مستلزم تربيتي امنيها تيولئ مسيواگذار -1
 . خورد ي در افغانستان به چشم نميشرفت محسوسيپ

 در افغانستان، با مشكل مواجه بودهي نظارتيها ل ضعفي همواره به دليالملل ني بيها كمك -2
  .است

 

- ���� ���� 	
�� �� ����� :����� ������ ���� �������� ���� � ����� �����:   

  
است ي شكل دهنده به سيقا عامل اساسي اروپا مانند شمال آفريراموني و مناطق پيت انرژياهم
  . بوديل بهار عربه اروپا در قباي اتحاديها
  

- �-�� ������ � �+,%:  
  

 ي و به خصوص وابستگيالملل نياست بيج فارس در اقتصاد و سي خليبا توجه به نقش مهم انرژ
 يها استي در سي اساسي نقشين منطقه، انرژي اي بزرگ و نوظهور به منابع انرژيها قدرت
ا، يژه در آسياطق مختلف جهان به ورشد تقاضاي انرژي در من. ها دارد ن قدرتي ايانه ايخاورم
 به رقابت با ساير رقباي ي بزرگ اقتصاديها گر قدرتيز همانند دي اروپا را نهاتحادي

كنندة  كند منابع موجود تامين يه تالش مين اتحاديعالوه بر ا. كننده انرژي سوق داده است مصرف
 يها برنامهدستور كار در ز ينا  رييابي به تأمين كنندگان جديد انرژ د و  دستكنانرژي را حفظ 

  . خود قرار داده است
  

 2030، تا سال 2006 كميسيون اروپا مصوب سال   سند سبز"هاي مندرج در  براساس پيش بيني
. افتي درصد افزايش خواهد 70 درصد به 50هاي فسيلي از  نياز وارداتي اتحاديه اروپا به انرژي

پيش بيني  .د كن  درصد گاز طبيعي خود را وارد مي50 درصد نفت و 76هم اكنون اين اتحاديه 
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. تداش درصد كاهش خواهد 17د در طول سه دهه آينده توليد انرژي اتحادية اروپا وش يم
 اروپا هپذيرد كه انرژي وارداتي اتحادي كاهش ذخاير داخلي انرژي اروپا در شرايطي صورت مي

ن ميزان وابستگي خارجي اتحاديه به از اي.  درصد رشد خواهد داشت15در طول اين سه دهه 
  . درصد خواهد رسيد80 درصد و گاز طبيعي به 90نفت 

 

  
اين .  روسيه و خاورميانه متكي استه انرژي نفت و گاز عمدتاً به اروپا در زمينهواردات اتحادي

  اروپا بزرگهاتحادي. ار دارندي جهاني نفت و گاز را در اخته درصد عرض70دو منطقه مجموعاً 
 اروپا خود را در هين رابطه اتحاديدر ا. است نفت و محصوالت وابسته به آن خرين وارد كنندت

 صورت يه عمدتاً از مناطقين اتحادي ايرا واردات انرژيند، زيب ير و شكننده ميپذ بي آسيتيوضع
 يند صدور انرژينان و اعتماد در فرآي، اطميداري همچون پايرد كه اساساً فاقد عناصريپذ يم
 كه از يه به عنوان كشوري و روسيالملل ني بيها  بحرانيانه به عنوان كانون اصليخاورم. ستنده

د دو نمونه مهم ينما ي ميتي و امنياسي سيريگ  بهرهي مصرف انرژي خود به بازارهايصدور انرژ
بر . ستا برخوردار ياديت زيه اروپا از اهمي اتحادي برايت انرژيرو امن  نيااز . ندان رابطه يدر ا
انه و مشخصاً در شمال ي در خاورمي به منابع انرژيه اروپا همواره توجه خاصين مبنا اتحاديهم
  . ج فارس داشته استيقا و خليآفر
 

  
از ي مورد نين انرژي اقدام كند كه بتواند تأميه اروپا تالش كرد به گونه اي اتحاديبا آغاز بهار عرب

 بهتر خواهد يبيد كه با مداخله در ليجه رسين نتي اه بهين اتحاديلذا ا. ن كنديخود را تضم
 ي ميبي در لي ثباتي و بيچون تداوم نا امن. ن كنديقا را تأمي شمال آفرياز خود به انرژيتوانست ن
ج فارس، ياما در رابطه با خل.  اروپا را در معرض خطر قرار دهدي از منابع مهم انرژيكيتوانست 

را مالحظات شش عضو يز.  كردياط برخورد مين با احتيبحره اروپا نسبت به تحوالت ياتحاد
.  استني در بحربر عدم وقوع تحول يج فارس مبتني خلي همكاري شورايدارنده  منابع انرژ

ن خالف يج فارس و همچني خلي همكارين خواست شوراي اروپا خالف ايه ياگر اتحاد
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ن يبد.  انداختيرا به خطر م خود يت انرژي امني گرفت، به نوعيم ميخواست عربستان تصم
  . استيران مبحث انرژيه ايكا عليه اروپا با آمري اتحاديل همراهي از داليكيب يترت

"%?�,�- YO�$� ^�I� :�	�,*C ��I`: 

  
ن يت اي امني برايدات جدين است كه تهديه اروپا قائل به اي اتحاد،يعالوه بر عامل انرژ

ن مناطق در ابتدا توجه يد به ايك وجود دارد و لذا باينتك به قلمرو اتاليه در مناطق نزدياتحاد
 ورشكسته و ي، دولت هايحات كشتار جمعيگسترش تسل سم،ي از تروريدات ناشيتهد .شود

ه يتوجه اتحاد.  اروپا قرار گرفته باشديراموني و خطرناك است كه در مناطق پي جديره زمانيغ
. افته استي نمود "گان اروپاياست همسايل سطرح عم"  خود در قالبيرامونياروپا به مناطق پ

ك چه به يتالنتآگان منطقه ي كردن با همسايه اروپا به دنبال همكارين طرح اتحادي ايبر مبنا
ه ين است كه اتحادين طرح ايه كننده اي توجيمبنا.  استي و چه به صورت جمعيصورت فرد

 با گان خود،يبا همسا يتي و امنياسي سي هايق همكاري و تعمي اقتصادي هايي همگرابااروپا 
گر در اثر يبه عبارت د. ن كنديرا تأم خود تي تواند امنيمرامون خود، يجاد مناطق امن در پيا

رد كه ي گي شكل مي مشتركيشرفت آنها ارزش هايگان و كمك به توسعه و پيتعامل با همسا
 يبر مبنا.  شوديه اروپا ميد اتحايد براي به تهديرامونيل شدن مناطق پيا تبديخود مانع ظهور و 

 ييت حقوق بشر در عرصه هايگان خود به دنبال تقويه اروپا در تعامل با همساين طرح اتحاديا
ر ي مشترك نظيت ارزش هايت ها، تقويچون حقوق زنان و حقوق اشخاص متعلق به اقلهم

رف تعامل ن تعهد مشترك دو طيو همچن.  . . و ي مطلوب، دموكراسيت قانون ، حكمرانيحاكم
 و اصول اقتصاد ي كشتار جمعي عدم گسترش سالح هايم هايت رژيسم، تقويبه مبارزه با ترور
  .استدار يبازار و توسعه پا

  
ند يترانه است كه طبق فراي جنوب مديه اروپا كشورهاي اتحاديگي از مناطق مهم در همسايكي

 در "ترانهي مد-مشاركت اروپا"ب ن كشورها در قاليه اروپا با ايروابط اتحاد )1995(بارسوالنا 
 و تعامل ي  منجر به انعقاد موافقت نامه همكار2005نوامبر  28آغاز شد و در  2001 ژوئن 25

طرح  ("ترانهي مد-مشاركت اروپا"در قالب . ه اروپا شديترانه و اتحادي جنوب مدين كشورهايب
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ن ي اي هدف اصل. شديريگ يپ 2003ترانه از سال يگان اروپا در جنوب مديهمسا) استيعمل س
ن يترانه با هدف تأمي جنوب مدي كشورهاي و اجتماعي، اقتصادياسياست كمك به توسعه سيس
 ي برايم و انرژي چون بازار عظين منطقه در بر دارنده فرصت ها و منافعي ا.ت اروپا بوديامن

گسترده،  يچون مهاجرت هاهم يداتيدر بردارنده تهدگر يد يسوه اروپا بود و از ياتحاد
 يم گسترش سالح هايب افته،يم سازمان يجرا  ورشكسته،يخطر دولت ها ،ي اسالمييادگرايبن

  .بود.  . .سم و ي ، تروريكشتار جمع
  

 قائل به وجود رابطه د كردنديتأكت اروپا ي امنين سند استراتژيه اروپا در تدوي اتحادياعضا
گر يجاد توسعه در دي ايه اروپا تالش براين معنا كه اتحاديبد. ت و توسعه هستندين امنيبمثبت 

ن رو در ياز ا.  دانديه اروپا ميت اتحادين امني تأمين مبنا براي خود را بهتريرامونيمناطق پ
 با يه اروپا به دنبال تعامل و همكاري اتحاد"يگان جنوبياست همسايطرح عمل س"چارچوب 

ترانه و به تبع يبه توسعه جنوب مدن تعامل منجر يترانه بوده تا ماحصل اي جنوب مديكشورها
ه اروپا ي اتحاد،يرامونيت مناطق پي و اهميت انرژي دو عامل اهميبر مبنا. ت اروپا شوديآن امن

  . نمود- كساني اگرچه نه به صورت - يان بهار عربي جر بهيتوجه خاص
  

   .ه استين مبنا قابل توجيه اروپا به تحوالت تونس و مصر، بر اينوع نگاه اتحاد
  

ه اروپا در چارچوب ين كشور با اتحاديترانه است و روابط اين كشور جنوب مديمصر عمده تر
 نقش يمصر دارا.  استيابيه اروپا قابل ارزيترانه اتحاديگان جنوب مدياست همسايس

 مورد توجه ند تواين خاطر نميبد. انه استيقا و خاورمي در منطقه شمال آفريك مهمياستراتژ
 چون مذاكرات يدي كليه اروپا شامل حوزه هاي مصر و اتحاديهمكار. قع نشوده اروپا واياتحاد

كشمكش   همچونين المللي و بي، موضوعات منطقه اي درباره حقوق بشر، دموكراسياسيس
 در مصر ي اصالحات اقتصاد-يحات كشتار جمعيسم، كنترول تسليانه، نبرد با تروري خاورميها

ز ي دولت مصر نييسواز . است.  . . نقل، مهاجرت و و موضوعات مرتبط با عدالت، حمل و
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ا و يتالي مانند ايگان شماليژه همسايه اروپا و به ويل به گسترش روابط با اتحاديهمواره تما
  .دبو مصر يك تجارين شريه اروپا دومي اتحاد2008در سال . فرانسه داشته است

  
د و از سال ي به امضاء رس2005ئن  ژو28 ه اروپا دري مصر و  اتحادنيب يموافقت نامه همكار

ه اروپا در سال ين مصر و اتحاديب "طرح عمل مشترك"ن يهمچن.  وارد مرحله اجرا شد2006
 و يدي كليه اروپا به عنوان شركاي مصر و اتحادي عربي جمهورود يب رسي به تصو2006
د ي تأكياع و اجتمي، اقتصادياسيق روابط سيك بر تعهد مشترك نسبت به تعميگان نزديهمسا
 و ياسي، توسعه سيبا اقتصاد جهانخود ق ين طرح دولت مصر به تطبيدر چارچوب ا. كردند
  .دش متعهد ي و مدرن شدن اجتماعياقتصاد

  
ه اروپا دو طرف ين مصر و اتحاديب يگان اروپا و طرح عمل انعقادياست همسايدر چارچوب س

 ،يم علي هاي همكار ويه گذاري، سرماي، تجاري، اقتصادياسيبه گسترش روابط س
 از صلح و ثبات از جمله ي حوزه ايت مشترك در برقراري و مسئولي، فرهنگيكيتكنولوژ

 ي و درون منطقه اي منطقه اي هايش همكاري و افزاي منطقه اي و حل كشمكش هايريشگيپ
در د يه اروپا دولت مصر باين مصر و اتحاديب ي همكاريطبق مفاد موافقت نامه ها. نددركد يتأك
  :نه ها عبارتند ازين زميا. شرفت برسدي به توسعه و پيينه هايزم
  
 .ي اساسي هايك، حقوق بشر و آزادي دموكراتيت هنجارهاي تقو -1

 .ييت استقالل قضاي تقو -2

 .ن كشوري در اي نهادسازي شهروندان و توانمندياسيش مشاركت سي افزا -3

 .ي و توسعه آموزش عالي سوادين بردن بي از ب -4

 . مصريمدرن كردن نظام اجتماع -5

 .ي خارجي هايه گذاري جذب سرماي براينه سازي و زميش نرخ رشد اقتصادي افزا -6

 . و فقريكاري و كاهش بي شغليش فرصت هاي افزا-7

  .ي زندگيت و استانداردهايفي بهبود ك -8
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ار مصر ي را در اختياد فراوان اقتصيه اروپا هر ساله كمك هاين موارد اتحادي تحقق ايدر راستا

 حدود 2007-2010 يها  ساليه اروپا از مصر در طي اتحاديت ماليزان حمايم. قرار داده است
 يها  سالي مصر طي در نظر گرفته شده برايزان كمك هايم. ورو بوده استيون يلي م558

 و ي اقتصادياست هاي سيق اعطاي از طراست كهورو يون يلي م449 حدود 2013-2011
  .ردي گيصورت مرت بهتر منابع ين مدي مؤثر و همچنياعاجتم

  
دات بر يل تهدي تعدي تواند برايانه دارد ميقا و خاورميدر شمال آفركه  ي مصر با توجه به نقش

اط با يه اروپا با حتي مصر اتحاديبا آغاز  تحوالت داخل. د باشديار مفيه اروپا بسيه اتحاديعل
جاد حاكم كردن ي ايه اروپا تحوالت مصر را در راستايدآگر اتحا. تحوالت مصر برخورد كرد

 خود را به يت از تحوالت مصر دامنه كمك هاي حماا ب كنديابيارزك ي دموكراتياسيك نظام سي
ك مرحله مهم در توسعه مصر به يك خود يك نظام دموكراتيرا تحقق يز.  دهديش ميمصر افزا

ه ين صورت اتحاديدر ا. ن توسعه استقبال كندي اه اروپا ازي است كه اتحاديعيو طب  روديشمار م
اما اگر .  كننديت مي در مصر حمايك دموكراسيجاد ي و از اندي بين ميتأمت خود را ياروپا امن

رفت است و   در جهت پسين باشد كه تحوالت مصر گاميه اروپا اي اتحادي اعضايابيارز
اط با تحوالت مصر برخورد يبا احت است كه يعي كند طبين كشور را مختل ميند توسعه ايفرا

  . كنند

  

 نسبت ينيخوش ب . استيني و بدبيني از خوش بيبيه اروپا از تحوالت مصر تركيبرداشت اتحاد
ه ينانه اتحادين نگرش خوش بي اي در مصر است كه بر مبناي به دموكراسيبه آغاز تحوالت منته

ن ي مردم ايبارك به خواسته هاه تحوالت مصر خواهان توجه مي اولياروپا در همان روزها
نده تحوالت يشتر متوجه آيه اروپا در رابطه با تحوالت مصر بينانه اتحادينگرش بدب. كشور شد

 ين امر اظهار نگرانين اشتون همواره نسبت به ايه اروپا و كاتري اتحادياعضا .ن كشور استيا
  ورشكسته،يف دولت هايدن كشور در ري در مصر و قرار گرفتن ايفقدان دولت قو .كرده اند

 اسالم ي كار آمدن دولتي و ترس از رويستي تروري گروه هاي برايل شدن مصر به پناهگاهيتبد
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نده تحوالت مصر يه اروپا در رابطه با آي است كه اتحادي مهمي هايگرا در مصر ازجمله نگران
  . دارد

  
 بر يتواند تأثيرات مستقيم يقا مي آفرانه و شماليثباتي و ناامني در خاورم ه اروپا بيياز منظر اتحاد
 همچون يه اروپا موضوعاتياتحاد.  داشته باشدهين اتحادي اه  و امنيت شهروندانيامنيت اتحاد

ها و اصول  تي را جزو اولويحات كشتار جمعي و تسلي، جرائم فرامليثبات ي و بيسم، ناامنيترور
ه اروپا ي اتحادي مسئله اصليونط كنيدر شرا. ف كرده استيكليدي سياست خارجي خود تعر

  . استقا يانه و شمال آفري در منطقه خاورميتي امن- ياسيت سيت وضعيتثب
  

ن ي در اييادگرايك سو از رشد بنيد به بحران ها از وق وريكند از طر يه اروپا تالش مياتحاد
مطمئن مانان يپ  كار آمدن همي دولت و رويريگر به شكل گي دي كند و از سويريمنطقه جلوگ

، يياي جغرافيها تيل حساسيقا به دلي شمال آفريها يدر مواجهه با نارآم. در منطقه كمك كند
 و ي داخليها تي، استخدام ظرفيق نوسازيت صحنه از طريريه اروپا عمدتاً به دنبال مدياتحاد
لذا در . ن كشورهاستيا ي و اقتصادياسي و كمك به توسعه سيساز يند دموكراسيع فرايتسر

ه اروپا در قبال تحوالت ي اما اتحادته، به عهده گرفيار فعاليه اروپا نقش بسي مناطق اتحادنيا
ج فارس را به خاطر ي خلي همكاري شورايمالحظات دولت ها من،ي ين و تا حدوديبحر
  .ست مد نظر قرار داده ان كشورهاي ايت انرژياهم
  

 

  

  

  

  

  

  


