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  (Kostanyan, 2017)متع د کند  و حاکمنت قادون 
ک تنش سناس  داول  و بعاد از سااوم   اما در مورد اکیاین، این قیارداد به ی

 2017ویه در اول ساپتامبی  باا   که اینتا  ،تبدی  شد الملل  بنندولت، به یک تنش 
 1توافق تجارت آزاد جاامع و عمناق   (Jozwiak, 2017)شد  قیارداد امضا و عملنات  

تیین سناسات تجااری    د، م ماجیای  ش 2016بنن اروپا و اکیاین که از اول ژادویه 
تی مشاارکت اسات     اتحادیه اروپا در قبال اکیاین است  این بخش  از قیارداد جامع

متاکیات میبوم به آن بعد از الحا  اکیاین باه ساازمان تجاارت ج ااد  در ساال      
گاای   گاا و سا منه   ی اول حتف تعیفاه  شیوع شد  گدف این توافق در وگله 2008

اتحادیه اروپا به روی صادرات اکیاین بود  اما در گدف   تجاری و باز کیدن درگای
ساان کایدن اساتادداردگا و متناساب کایدن قاوادنن، گنجارگاا در         تای یاک    ستیده
 (Smith, 2016)گای  ودا ون تجاری بود   بخش

، داصای حکمات و محمادعل     الملا   بانن سناست  دامه پژوگشدر  ای ماالهدر 
  به بیرس  عل  داکام  سناست گمسایا  اتحادیه اروپاا در ماورد اکایاین    رمضاد

اروپاا   ی   آدان این موارد را از دالی  شکست سناست گمسایا  اتحادیهادد پیداوته
سااازی و ایجاااد ثبااات، دبااود    داساااز اری دموکیاساا دادنااد ماا در قبااال اکاایاین 

الحاا ، کام ادانز ا  در     ادداز چشمپارچا  در سناست وارج  اتحادیه، دبود  یک
 شادت  به گا اکیاین امکان تحیک کاال و ادسان که  ی عدر اراله دلن ِ به گا اکیاین منان 

جامعه مدد  در اکیاین، ماادار   گای ادجمنبه آن دناز داردد، حمایت عمل  اددک از 
و عدر اوتصاص آن به کارگای بلندمدت، بحایان اقتصاادی و تایجنح     گا کمککم 

کاه بحایان باه اعضاای      ای ضیبه که ایننی بحیان به گمسایاان  ضمن اعضایِ در 
ضعنف اتحادیه وارد کید، جتابنت گمایای  را در منان گمساایاان کااگش داد  و   

در اکیاین با اتحادیاه بایای دزدیکا      گا دولت زد  چادهروسنه و  ی مداوله آوی سی
 (1394)حکمت و رمضاد ،  بنشتی در مااب  دزدیک  به روسنه

 عملکرد سیاست خارجی اروپا در بحران اکراین .4

این ارزیاب   که اینج ت  کید سناست وارج  اتحادیه اروپا، و به بیای ارزیاب  عم 
                                                                                                                                 
1. Deep and Comprehensive Free Trade Agreement 


