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ادبیات تحقیق
روابط اروپا و آمریکا از سابقه طوالنی برخوردار است .در زمان استقالل آمریکاا
دخالت های برخی کشورهای اروپایی باعث درگیاری هاایی بایر ماردم آمریکاا و
کشورهای اروپایی بویژه انگلستان شده بود .مرحلاه بعاد در رواباط دو کشاور باه
دخالت آمریکا در واپسیر سالهای جنگ جهانی اول می رساد کاه باعاث شکسات
آلمان شد ،اما به طور جدی در مسائل اروپا دخالت نمی کرد .ایر سیاست در اداماه
آموزه مونرو بوده که انزوا طلبی را توصیه می کرد .دخالت ها و نقش فعاال آمریکاا
در اروپا ،پس از جنگ جهانی دوم بود .اروپایی که توان اقتصادی و نظامی خاود را
تا حد زیادی از دست رفته دید دست به دامر آمریکا شد .آمریکا نیز باا حمایتهاای
بی دریغ سیاسی و اقتصادی سعی کرد تاا باه اروپاا کماد کارده و از نیاور بیشاتر
کمونیسم در اروپا جلوگیری کند .برخی از کشورهای اروپایی نیز از ایر حمایت ها
به طور جدی استیاده کردند و توانستند به اوضاع خود سرو سامان دهند.
در ایر دوران اتحادیه اروپا در حال شکلگیری بود و دولتمردان اروپایی به ایار
نتیجه رسیدند که از وابستگیهای خود به آمریکا بکاهند .سارانجام در دهاه ،0991
اتحادیه اروپا به ثمر نشست و به یکی از رقبای جدی آمریکا تبدیل شد تا آنجا کاه
بسیاری از مقامهای آمریکایی از کمادهاای خاود دراار تردیاد شادند .در اولایر
دهههای قرن بیستویکم پدیده جدیدی شکل گرفت که رخادادهای گونااگونی را
بههمراه داشته و تعاریف جدیدی را در زمینههای مختلف بوجاود آورده باود .ایار
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پدیده جهانیشدن نام دارد .اتحادیه اروپاا و آمریکاا باازیگران اصالی ایار رخاداد
بودند .آنان دگرگونیهای عمیقی را پیشرو داشتند .آمریکا برای مدیریت جهاان باه
رند اصل تکیه میکرد .یکی از آنها پشیتبانی و اعمال رندجانباه باه عناوان اسااس
گیتگوهای بیرالمللی ،امتداددادن همکاری اروپا و آمریکا به عناوان پایگااهی بارای
همکاری جهانی خارجی با همه بازیگران .اما در اروپا برتری حق مالکیت ملی و در
آمریکا ادعای یکجانبهبودن رهبری جهان مطرح است .اتحادیه اروپا تحت تاثیرهای
جهانیشدن قرار داشاته و قابلیاتهاای آن ماورد آزماون و فشاار قارار مایگیارد.
) .(Gnesotto, 2010:33بنابرایر اروپا در معرض خطرواقعی کنارگذاشاتهشادن قارار
داشت.
پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا شعارنظم نویر جهانی را سار داد و باه دنباال
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برتری مطلق خود بر جهان بود .اروپایی ها ایر سیاست های یکجانبه را باه آساانی

قبول نکردند و در برخی مواقع به مخالیت با آن پرداختند .رخاداد مهام دیگار00 ،
سپتامبر  1110بود که استراتژی آمریکا نسبت به جهان تغییر کرد و مسائل جدیادی
در روابط ایر دو قدرت بوجود آمد .پس از رخداد  00ساپتامبر و در ساالهای اول،
اروپا از سیاست های آمریکا در افغانستان و سایر مسائل به دلیل تروریسم حمایات
می کرد .با آشکار شدن اهداف پنهان آمریکا ،اخاتالف هاای جادی بایر آمریکاا و
اتحادیه اروپا در مسائل جهانی بروز کرد .آمریکا و اروپاا باا موضاوعاتی باه مانناد
تروریسم ،سالح های کشتارجمعی و بازسازی مالی جهانی و رندیر مساائل دیگار
روبرو هستند .باوجود اشتراک در نگرانی ،در بسیاری از مسائل درار اخاتالف نظار
هستند .از آن جمله می توان به موضوع اسرائیل – فلسطیر ،تحریم نظاامی اتحادیاه
اروپا بر ریر ،نقش موسسه های رندجانبه و استیاده از زور ،رفتار آمریکایی هاا در
عراق و گوانتانامو ،روند صلح خاورمیانه ،برخورد با پرونده هساته ای ایاران اشااره
کرد .بنابرایر آمریکا و اروپا تاریخچه ای طوالنی و متقابل را به میدان گذاشاتند کاه
با پستی و بلندی های بسیاری همراه بوده است.
در سالهای اخیر در مورد برنامه هسته ای ایران ،آمریکا و اروپاا حتای بار ننای
سازی  5درصد به توافق رسیده اند اما گیتگوها تا به حال به جایی نرسید .باه نظار
می رسد در سال های اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا هرره بیشتر حتی در تاکتید نیز
به هم نزدیکتر شده اند .زیرا پس از صدور قطعنامه  0919شاورای امنیات ساازمان
ملل متحد و مصوبه مجالس نماینادگان و سانای آمریکاا و ام اای بااراک اوباماا،
اتحادیه اروپا در سال  1101بااعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی ایران
موافقت کرد .ایر تحریم ها در بسته ای جامع تهیه شد و بازرگانی خاارجی ایاران،
نظام بانکی و بخش های پر درآمد انرژی را هدف قرار مای دهاد .در همایر راساتا

واگرایی و همگرایی در

هیالری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و تیموتی گیتنز ،وزیر خزاناه داری آمریکاا در

روابط اتحادیه اروپا با

بیانیه ای مشترک ،اقدام اتحادیه اروپا را در اجارای قطعناماه  0919شاورای امنیات

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

ستودند .در نهایت با توجه به فراز و نشیب هاای رواباط آمریکاا و اتحادیاه اروپاا،
میتوان ایر سوال را مطرح کرد که علل و سطح و دامنه اختالفاات ایار دو قادرت
ریست؟ و تا جه اندازه می توان آن را جدی یا سطحی قلمداد کرد؟
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پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های انجام شده کتاب های که به طور اخص به موضوع مقاله
پرداخته باشند بسیار اندک است و مقاالت نیز در حد مطلوب نمی باشد .اماا مقالاه
های التیر به نسبت از ننای بیشتری برخوردارند .در ایر مقااالت ،نویساندگان باه
طور کلی به اختالفات بیر آمریکا و اروپا در مسائل مهم پرداختند و ساعی بار ایار
بوده تا حوزه های مورد اختالف مشخص شود .برخی دیگر از مقاالت نیز باه طاور
موردی یکی از حوزه های مورد اختالف را بررسی کرده اند.
بنابرایر در مقاله حاضر سعی شده تا حوزه های مورد مناقشاه وسایعتری ماورد
بررسی قر ار گرفته و علل آن واکاوی شود ،تا در پایان به ایر نتیجه برسایم کاه آیاا
اختالف دیدگاه آمریکا و اتحادیه اروپا در برخی مسائل بایر المللای ناشای از یاد
اختالف عمیق و ریشه دار است یا سطحی و گذرا بوده که در مقاطع زمانی مختلف
و برحسب موضوع متیاوت است .بدیر معنی که آیا ایر اختالفات در تاکتید باوده
یا در استراتژی.
مقاالت بررسی شده به ایر هدف نپرداختند .مقاله در پی ایر هدف اصلی باوده
تا شناخت بهتری نسبت به عمق اختالفات ارائه شود تا سیاسات هاای واقاع بیناناه
تری از ایر دو قدرت داشته و در مذاکرات و برنامه ریازی در سیاسات خاارجی و
تحلی ل واقع بینانه تر در مورد عمق اختالفات آمریکا و اتحادیه اروپاا دراار اشاتباه
نشویم .به نظر می رسد یکی از علل شکست مذاکرات ایران و سه کشاور اروپاایی
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در دوران خاتمی تکیه بیش از اندازه به اروپا و نادیاده گارفتر نقاش آمریکاا باوده
است .همچنیر سعی شده در مورد موضوعات جدید به مانند برنامه هسته ای ایاران
که اروپا و آمریکا در سالهای اخیر مواضع متناق ی را به اجارا گذاشاته اناد توجاه
شود  ،که یکی از ضعف های مقااالت و کتاب بررسای شاده باروز نباودن آنهاا در
بررسی مسائل جدید مورد اختالف ایر دو قدرت از جمله برناماه هساته ای ایاران
بوده است .در ادامه به بررسی اجمالی کتاب ها و مقاالتی در موضوع مورد نظار باا
اشاره به کاستی های آنها خواهیم داشت.
در مقاله ارزیابی مقایسه ای دیدگاههای اتحادیه اروپاوامریکا درباره موضاوعات
مهم جهانی ،نویسنده مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا را در مسائل مختلف بیرالمللی
رون تروریسم ،حقوق بشر ،و  . . .بررسی کرده اما علل تعارض و تشابه منافع آنها
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را تبییر نکرده و سطح و عمق ایر اختالفات را تشریح نمی کند .همچنیر در برخی

موضوعات از جمله برنامه هسته ای ایران شباهت هاای رفتااری از ساوی اروپاا و
آمریکا با روی کار آمدن باراک اوباما بوجود آمده که ایر مقاله به دلیل باروز نباودن
آن را مورد بررسی قرار نداده است.

0

در کتاب ،رویکرد قدرتهای بزرگ به موضوع هسته ای ایران ،نویسنده ،رویکارد
قدرتهای بزرگ به مانند اتحادیه اروپاا و آمریکاا و روسایه  . . .را بررسای کارده و
اشتراک ها و تیاوت دیدگاه آنها را در مورد برنامه هسته ای ایران واکااوی کارده و
اشاره کرده است که نظریه واقع گرایی می تواند برای نشان دادن تیاوتهاای رفتااری
کشورها در برابر پرونده هسته ای میید باشد ،اما برای نشان دادن شباهت هاا خیار.
در ادامه نیز به نظریههای دیگر از جمله سازه انگاری پرداخته است .ایار کتااب باه
طور محدود به یکی از حوزه های مورد اخاتالف اشااره کارده و ساایر حاوزه هاا
بررسی نشده است.
کتاب اروپا( )4از فصول مختلیی تشکیل شده ،کاه در یاد فصال از کتااب باه
مناسبات آمریکا و اروپا ،همسویی یا ناهمسویی پرداخته و به تحوالت و رخدادهای
عمده منطقه ای و بیر المللی ،جنبه های تعارض و همسویی ایر دو قادرت را بااز
میشناساند .ایر کتاب حوزه های وسیعتری را بررسی کرده اما موضاوعات جدیادتر
به مانند برنامه هسته ای ایران اشاراتی ابتدایی و کلی داشته و بروز نمی باشد.
درک ای ماایکس ،در مقالااه ایالاات متحااده امریکااا و اروپااا :مسااائل رایا  ،بااه
موضوعات مختلف جهانی از فلسطیر گرفته تا افغانساتان و مسالله هساتهای ایاران
پرداخته است .در موضوع هستهای ایران نویسانده اعتقااد دارد اروپاا و آمریکاا در
جستجوی روشی برای متوقفساختر کامل فعالیتهای ننیسازیاند .اما سیاستهای
دوران اوباما و مذاکرات سالهای اخیر را که میتواند به دلیل تیااوت رفتاار ایار دو

واگرایی و همگرایی در

قدرت ،متیاوت از دیدگاه نویسنده باشد اشارهای نداشته است .همچنیر به اقادامات

روابط اتحادیه اروپا با

انجامشده و شباهت دیدگاه ایر دو قدرت در مقابله با برنامه هستهای پرداخته و باه

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

 .0امیری ،مهدی؛ «ارزیابی مقایسه ای دیدگاههای اتحادیه اروپا و آمریکا درباره موضوعات مهم جهانی»،
مجلس و پژوهش؛ س ،01ش( 5اسیند  ،)0831ص054-085
 .1قهرمانپور ،رحمان؛ رویکرد قدرتهای بزرگ به موضوع هسته ای ایاران؛ تهاران  :معاونات پژوهشاهای
روابط بیر الملل.0831 ،
 .8فالحی ،علی؛ کتاب اروپا ()4؛ تهران  :ابرار معاصر.0838 ،
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اختالف نظرهای اروپا و آمریکا در ایر موضاوع ،باویژه دوران ریاسات جمهاوری
بوش اشارهای نداشته است.
سوال تحقیق :ساطح برخاورد و علال اختالفاات آمریکاا و اتحادیاه اروپاا در
موضوعات مهم بیر المللی ریست؟
فرضیه تحقیق :به دلیل نقش و قدرت برتر آمریکا در نظام بیر الملل و اشاتراک
منافع در مسائل بیر المللی سطح اختالف نظرها در حد راناه زنای بارای دساتیابی
بیشتر به منافع بوده که اکثرا از سوی اتحادیه اروپا مطرح اسات ،ولای سارانجام در
موضوعات بیر المللی وحدت اساتراتژی داشاته و در اصال و تعریاف مشاکالت
اختالفی ندارند
ضرورت تحقیق :با توجه به دخالت های آمریکا و اتحادیه اروپا در مسائل بایر
المللی سعی شده علل واگرایی و همگرایای آنهاا را واکااوی کارده و ایار مطلاب
شناسایی شود که ررا در دوره های زمانی مختلف اتحادیاه اروپاا و آمریکاا دراار
اختالف های جدی و در زمانی دیگر به همکاری استراتژید دست می زنند .و آیاا
ایر اختالفات در تاکتید بوده یا در استراتژی؟ از ایر رو ساعی شاده در پای ایار
ضرورت به تحقیق در مورد سیاست های متیاوت و متشابه اتحادیه اروپا و آمریکاا
در موضوعات مهم بیر المللی پرداخته شود ،تا دیدی واقع بینانه تر و برنامه ریازی
بهتری در سیاست ها و روابط با ایر دو قدرت و تحلیل واقع بینانه تر در ایر زمیناه
داشت که یکی از نیازهای امروز امنیت ملی کشورمان بویژه در مورد فعالیات هاای
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هسته ای و مذاکرات آینده است.
روش تحقیق :نوع ایر مطالعاه توصاییی -تحلیلای اسات .از ابازار کتابخاناه و
اینترنت استیاده شده است .و در نهایت برای تحلیال اطالعاات گاردآوری شاده از
روش توصییی-تحلیلی استیاده شده است.
مقدمه
ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نیور سیاسی و اقتصادی در مسائل
1. Mix, Derek E., »The United States And Europe: Current Issues«, Congressional
Research service, Augusts 2009, http://www.fas.org/sgp/crs/row/Rszz163,1390,
7,14,p.p/-3.
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جهانی دو بازیگر مهم و تاثیرگذار در عرصه جهانی هستند که نقش آنها در ترتیبات
و معادالت جهانی بسیار باالست .بنابرایر ،شناخت جریانات و فرآیندهای حاکم بار
روابط بیر الملل ره در سطح سیاسی یا اقتصادی و امنیتی بدون توجه به تاثیر ایار
دو بازیگر امکانپذیر نیست .ایر دو بازیگر سعی دارند با شرایط حیظ وضع موجاود
بیشتریر منیعت را از موضوعات مورد اختالف جهانی برای منافع خود کسب کنند.
کسب منافع بیشتر باعث شده تا اتحادیه اروپاا و آمریکاا در مساائل جهاانی دراار
اختالفاتی شوند .نقش و نیور تاریخی آمریکا در اروپا به پس از جناگ جهاانی اول
و بویژه پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد .در ایر زمان نیور آمریکا بسیار زیاد و
اروپا به ایر نیور به دلیل خطر شاوروی رضاایت داده باود .اماا پاس از فروپاشای
شوروی و با بوجود آمدن اتحادیه اروپاا اخاتالف ایار دو قادرت در مساائل بایر
المللی خود را آشکار کرد .اتحادیه اروپا برای نقاش آفرینای بیشاتر در موضاوعات
جهانی و استقالل بیشتر سندهای متیاوتی را در بیر اع ای خود به ام اا رساانده
است .یکی از آن پیمان ها ،سند لیسبون است .ایر مورد به قاانون اساسای اتحادیاه
اروپا برمی گردد.
هدف اتحادیه اروپا برای تهیه قانون اساسی خود نیرومندتر ساختر ایار باازیگر
در تعقیب اهداف حیاتی خود و ح وری موثر در جهان امروز بود ..ایار پیماان در
پی دستیابی به ید سیاست خارجی واقعی بوده است .البته تحقق اهداف ایر پیماان
بستگی زیادی به اراده سیاسی اع ا خواهد داشت .هنوز بیر اع ا در مورد سیاست
خارجی مشترک توافق همه جانبه ای وجود ندارد .حتای پاس از رای منیای ماردم
فرانسه و هلند به پیش نویس قانون اساسی ،بسایاری از اهاداف ایار پیماان عملای
نشد .ایر موارد نمایانگر ید وضعیت ناپایدار در زمیناه سیاسات خاارجی اتحادیاه

واگرایی و همگرایی در

اروپا است .یکی از پیامدهای سیاست خارجی مشترک ،تااثیر بار سیاسات گاذاری

روابط اتحادیه اروپا با

اتحادیه اروپا و تاثیر بر ساختارهای سیاسی و اجرایی ملی کشورهای ع و خواهاد

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

بود .بنابرایر کشورهای ع و نیز باید تغییرهایی در سیاست های ملای خاود انجاام
دهند .پیمان لیسبون دارای مشکل های بسایاری اسات .از آن جملاه مای تاوان باه
جانبداری نماینده عالی ،یا نقش ریاست اتحادیه در سیاست خاارجی اشااره کارد و
اینکه کشورهای ع و تا ره اندازه ف ا برای مانور اتحادیاه خواهناد داد تاا بتواناد
سیاست خارجی فعال تدویر کند ،هر کدام از آنها می تواناد بار سیاسات خاارجی
مشترک و تاثیرگذار اتحادیه اروپا تاثیر منیی گذاشته و آنرا در عرصه جهانی تحات
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تاثیر قرار دهد( .احمدی لیورکی.)90-95 :0833 ،البته به نیر از اراده سیاسی اع ا،
که از نظر داخلی مطرح است ،از نگااه خاارجی ،تاثیرگاذاری قادرتهای جهاانی از
جمله آمریکا بسیار موثر است .آمریکا با نیوری که در بیر برخای از اع اای ماوثر
ایر اتحادیه دارد می تواند از شکل گیری ید سیاسات خاارجی مساتقل در عمال
خودداری و آن را با مشکالتی مواجه کند.
در مجموع آمریکا بر اساس برخی دیدگاه ها ،قدرت هژمونید نظام بایر الملال
محسوب می شود .اتحادیه اروپا نیز با مجموعه ای متشکل از  11کشاور و بایش از
 511میلیون جمعیت ،حجم وسیعی از اقتصاد جهان را اشغال کرده اسات و سلساله
وسیعی از ابزارهای سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارد که بطور اجتناب ناپاذیری
دیگر بازیگر جهانی به حساب می آید(امیری .)011 :0839 ،بنابرایر برخورد مناافع
ایر دو قدرت با یکدیگر طبیعی است و آمریکا در حل مسائل جهاانی نمای تواناد
قدرت سیاسی اروپا را نادیده بگیرد .ایر ویژگی از دو قدرت جهانی اهمیت بررسی
مواضع و عملکرد آنها را ضروری کرده است .از ایار رو ایار مقالاه مت امر درک
اشتراکات و اختالف آنها در موضوعات مهم جهانی است .در ضمر به علت کثارت
موضوعات واجد اهمیت و حساس جهانی تمرکز اصلی در ایار نوشاتار بار تبیایر
دیدگاه های اروپا و آمریکا در موضوعاتی رون ،تروریسام ،خاورمیاناه ،تسالیحات
کشتار جمعی ،جمهوری اسالمی ایران و برنامه هسته ای خواهد باود .بادون شاد
بررسی مسائل ایران در روابط اروپا و آمریکا می تواناد بخشای از فرآیناد شاناخت
فرصت ها و تهدیدات ایران در عرصه سیاست خارجی را تسهیل کرده و موقعیت و
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شرایط ایران نزد بازیگران قدرتمند بیر المللی را تبییر کند .همچنیر بررسی دیدگاه
های آمریکا و اروپا می تواند میزان همگرایی و واگرایی در بلوک نرب را به لحاا
نظری و عملی تبییر کند .برای دستیابی به ایر هدف نیازمند آگاهی کلی از نحاوه و
نوع روابط میان اروپا وآمریکا به عنوان نیروهای اصلی ایر بلاوک و کیییات تعامال
آنهااست .بدیر منظور در ایر مقاله پس از رکر کلییاتی درباره روابط اتحادیه اروپا و
آمریکا به همگرایی و واگرایی آنها در مسائل مهم جهانی از جمله جمهوری اسالمی
ایران خواهیم پرداخت تا پاسخ سوال اصلی مقاله داده شودو به هادف و ضارورت
ایر تحقیق دست پیدا کنیم.
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روابط سیاسی اروپا و آمریکا
در مورد دخالت تاریخی آمریکا در سیاست های اروپا می توان از زماان جناگ
جهانی اول بحث کرد .از زمان ورود آمریکا به جنگ جهاانی اول ،سیاسات آمریکاا
ایر بود که از تسلط قدرتی بالقوه متخاصم بر اروپاا جلاوگیری باه عمال آورد .باه
همیر دلیل ،آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خود را وارد جامعه جهاانی کارد و از
انزوا بیرون آمد .در دوران جنگ سرد مخالیت با شوروی باعث شد تاا آمریکاا هار
ره بیشتر در اروپا و سیاست های آن ح ور داشته و در راستای منافع خاود عمال
کند(.کیسینجر.)083083: ،
در پایان جنگ جهای دوم ،کمد هایی که آمریکا باه اروپاا کارده باود اقتصااد
ورشکسته اروپا را نجات داد و ناتو توانست امنیت اروپا را فراهم آورد .در مراحال
بعد و با فرآیند جهانی شدن روابط اقتصادی اروپا و آمریکا رنان به هم وابسته شاد
که آنها را به همکاری و رقابت کشاند .با ایار حاال اخاتالف نظرهاا بایر ایار دو
قدرت فراوان بوده است .نمونه اولیه ایر اختالف در دوران جنگ سرد را می تاوان
در بحران سوئز  0995مشاهده کرد که آشکارا ،آمریکا بخاطر منافع خود ،از متحدان
انگلیسی و فرانسوی خود جدا شده و برای شکست آنها تالش کرد .یا تالش دولت
نیکسون در دهه  ،0911تعریف رابطه ای جدید میاان اروپاا و آمریکاا باا مقاومات
مواجه شد .استقرار موشد های هساته ای آمریکاا در اروپاا در دهاه  0931سابب
اعتراض های گسترده ای شد.
باوجود ایر اختالف ها ،وضاعیت اروپاا پاس از جناگ جهاانی دوم وابساتگی
استراتژیکی به آمریکا بود .دسترسی قدرتهای پیشیر اروپا به قاره اروپا محدود شاد
و تنها ماموریت آنها دفاع از سرزمیر خودشان در برابر تهدید شوروی بود .حتی در

واگرایی و همگرایی در
روابط اتحادیه اروپا با

ایر مورد بودجه نظامی شان توسط آمریکا مشخص شد که باعث اختالف هایی بیر

آمریکا در موضوعات ...

آمریکا و اروپا می شد .آمریکایی ها مایل بودند با استیاده از ناتو امنیت اروپا حیاظ

( 995تا )911

شود و اگر جنگی نیز با شوروی در گرفت هزینه های آنرا خود کشورهای اروپاایی
پرداخت کنند .اروپایی ها در دوران جنگ سرد حتی برای وحدت خاود از آمریکاا
کسب اجازه کرده بودند .از نموناه رنایر افارادی مای تاوان از ژان موناه بازرگاان
فرانسوی نام برد .او تاکید می کرد ،اروپای متحد بجای آنکه به مبارزه باا آمریکاایی
ها برخیزد به همکاری تر در خواهد داد .البته در ابتدا بیشتر روسای جمهور آمریکا
از ایده وحدت اروپا طرفداری می کردند و آنرا بهتریر راه برای پایاان دادن جناگ
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در ایر قاره می دانستند .طولی نکشید که روسای آمریکایی از ایار گیتاه هاا خاود
عقب کشیده و متوجه شدند کاه وحادت حاوزه آتالنتیاد باا هویات اروپاایی در
تعارض است .طولی نکشید که اتحادیه اروپا با سیاستهای پولی ،کشاورزی ،صنعتی
مشترک خود به رقیب جدی آمریکا تبدیل شد و اختالف هایی بروز کارد(.برانادن،
.)5- 3 :0811
پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا خود را یکه تاز میدان می دانست .بر ایر باور
بود که مسئولیت امنیت بیر الملل و تامیر آن در منااطق مختلاف جهاان بار عهاده
آمریکااست و فرصتی برای رهبری جهان به آنها داده شده است .آمریکا عنوان کرده
بود که در هر کجا از جهان که منافع ایاالت متحده به خطار افتاد در آنجاا دخالات
خواهد کرد .نمونه آنرا در سال  0990و جنگ عراق و کویات مشااهده کاردیم کاه
باعث دخالت نظامی آمریکا و هم پیمانان آن در منطقه شاد .ایار موضاوع فرصاتی
خوب برای آمریکا بود که بتواند ایران و عراق را تحت کنترل بگیرد(.آقاایی:0839 ،
 .)081روابط ایران و کشورهای اروپای نربی در دوران جنگ سرد در قالب حاوزه
های اقتصادی تعریف می شد در حالیکاه ایااالت متحاده ابعااد اساتراتژید آن در
اختیار داشت .ایر روند پس از اتخار تصمیم از سوی اروپا برای ایجاد ید سیاست
خارجی و امنیتی مشاترک دگرگاون شاد .رویاداد  00ساپتامبر  ،1110پیاماد قابال
توجهی را بر نگاه آمریکا به جامعه جهانی داشته است .موضوع هاای تجااری دهاه
 0991جای خود را به اولویتهای امنیتی داد .تحت رنیر شارایطی باود کاه پاس از
حمله به عراق ،اتحادیه اروپا برای نخستیر بار اقادام باه صادور بیانیاه ای دال بار
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کاربرد زور به منظور توقف گسترش سالح های کشتار جمعی کرد.
ایر دگرگونی ها با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش ،رئیس جمهاور آمریکاا
از سال  1111به وقوع پیوست و رخدادهای بنیادینی در رشم انادازهای آمریکاا و
سیاست های ایر کشور در سایر مناطق جهان بوجود آورد .ایار دگرگاونی هاا باه
معنای تحول در ماهیت سیاست خارجی آمریکا و میاهیم شکل دهناده آن باود .آن
نیازمند بکارگیری ابزارها و روش های متمایزی بود که تا حد زیادی با طرز تیکار،
شیوه ها و ابزارهایی که اتحادیه اروپا مادنظر داشات متیااوت باود .نهادیناه شادن
برتری آمریکا در اروپا در حیطه های سیاسی ،نظامی ،اقتصادی در دوران جنگ سرد
و پس از فروپاشی ،آمریکا را به سمت آسیا کشاند .سارانجام باه بهاناه ترورسایم و
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طرح و نقشه های متیاوت ،علات جناگ و دخالات در ایار قااره را فاراهم آورد.

بکارگیری میاهیمی از قبیل ،محور شرارت ،جنگ های صلیبی ،تعارض بیر خیار و
شر ،بوسیله دستگاه رهبری آمریکا به خوبی بیانگر ایر رخدادها بود .البتاه در اداماه
آن باعث شد تا اروپا هر ره بیشتر بر سر موضوع هاای مختلاف باا آمریکاا دراار
اختالف نظرهای جدی شود(.دهشیار.)00-01 :0831 ،
یکی دیگر از موضوعات جدی بیر اروپا وآمریکا از یکطرف و ایاران از طارف
دیگر ،فعالیت های هسته ای در سالهای اخیر بوده است .موضوع هساته ای آنچناان
مهم شده که بسیاری از مسائل کشور به حل ایر مساله گره خورده است ،و اروپا و
آمریکا را هرره بیشتر به یکدیگر نزدید کرده است و تحریم هاای شادیدی علیاه
ایران وضع کرده اند .بویژه با روی کار آمدن اوباماا و باا تغییراتای کاه در سیاسات
خارجی بوجود آمد ،تا حدود زیادی از اختالف نظرهاای دو قادرت کاساته اسات.
یکی از علل آن می تواند نگاه رندجانبه گرای اوباما به مسائل بیر المللی باشد .ایر
موضوع توانسته سیاست تحریم همراه با گیتگو را علیه برنامه هسته ای ایاران اجارا
کرده که در نهایت به مذاکرات ژنو و بعد آن خاتم شاده اسات .در اداماه باه طاور
مشخص حوزه های مورد اختالف و علل آنها بررسی خواهد شد.
علل و موارد واگرایی و همگرایی در روابط آمریکا و اروپا

روابط اروپا و آمریکا پس از جنگ سرد حاصل دو دیدگاه مختلف از نظام بایر
الملل بوده که یکجانبه گرایی در افزایش تنش بیر ایر دو دیدگاه مهم بوده است .تا
قبل از جنگ سرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا همسو با آمریکا بوده و ایر کشاور
توانسته بود به آسانی و بدون مخالیت جدی منافع خود را تامیر کند .پس از پایاان
جنگ سرد اتحادیه اروپا در مسیری متیاوت قدم گذاشته که رندان با منافع آمریکاا

واگرایی و همگرایی در

همسویی ندارد .تاثیر آمریکا در سیاستهای اتحادیه اروپا بسایار ضاعیف و شاکننده

روابط اتحادیه اروپا با

شده است و در مواقعی به رقیب جدی با آمریکا تبدیل شده است(.واعظای:0831 ،

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

 .)13نبود همسویی علل مختلیی دارد که می توان به نبود پیوندهای الزام آور جنگ
سرد ،افزایش توجه آمریکا به مناطق دیگر ،برداشت های متیاوت نخبگان جدیاد از
منافع ملی و کاهش نسبی اهمیت سنتی اروپا در سیاست خاارجی آمریکاا و ماوارد
دیگر اشاره کرد .نمونه بارز آن را در جنگ عراق مشاهده کاردیم کاه اروپاا از نظار
مقام های آمریکایی در برخورد با ایر مساله به دو قطب اروپاای قادیم باه رهباری
فرانسه و آلمان و اروپای جدید تقسیم مای شادند .آمریکاا تاالش مای کارد تاا از
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واگرایی متحدهای قدیمی جلوگیری کند و از طرف دیگر واشنگتر که ناظر احتمال
برقراری روابط استراتژید بیر اروپای قدیم با قدرت های نیر نربی رون روسیه و
ریر بود بار دیگر تالش کرد تا ایر شکاف را پر کند.
از سوی دیگر با به بحران رسیدن ایده تغییر جهان به سبد آمریکایی و انازوای
آمریکا و به بر بست رسیدن آمریکا در عراق کاه آثاار بادی بار سیاسات خاارجی
آمریکا بر جای نهاد ،ایر کشور به لزوم شناساایی حادود قادرت خاود و پاذیرش
حداقلی از سیاست مستقل اروپاایی و نااتو تار در داد .ایار عامال باعاث شاد تاا
همکاری مجدد بیر نو محافظه کاران با اروپای قدیم استوارتر شود .باا ایار وجاود
آمریکا درصدد است تا توجه اروپا را به همکاری هایی فرا آتالنتیکی جلب کناد تاا
بتواند در مناطق مختلف جهان ح ور داشته و رهبری آن را در دست داشته باشاد.
هدف آمریکا محدود شدن توسط ناتو نیست بلکاه همکااری باا نااتو بارای تاامیر
افزایش بودجه نظامی و مشارکت در تامیر شکست یا نبود موفقیت اسات .اروپاایی
ها در مدیریت بحرانهای بیر المللی و حتی اروپایی و شکنندگی نظم سیاسی جهان
به ادامه روابط سنتی و همزیستی با قدرت یکجانبه گرا آمریکا دست کم نه در بلناد
مدت بلکه در کوتاه مدت ناگریز شده اند(.واعظی و کیاانی .)13-84 :0831 ،بطاور
کلی اروپا پس از جنگ جهانی دوم قانون بار پایاه مصاالحه و گیتگاو را در مقابال
شیوه قدرت محور و تحکم گرایی آمریکا برگزیده است .ایر مورد را در برخورد با
تروریسم مشاهده می کنیم.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

تروریسم

آمریکا تروریسم را شبکه ای رند هزار نیاری از افاراد شارور مای داناد کاه از
ارزش های نربی نیرت دارند و راه حل مقابله باا آنارا را نیاز اقادام هاای نظاامی
میداند .در مقابل اروپایی ها ادعاا دارناد کاه ساالها در ساایه تهدیاد حملاه هاای
تروریستی زندگی کرده و آن ید مشکل سیاسی جهانی است .ریشاه آن در مساائل
حل نشده به ویژه در منطقاه خاورمیاناه موجاود اسات .اروپاایی هاا بادون اینکاه
بخواهند ضرورت اقدام نظامی را انکار کنناد ،اولویات را باه اساتراتژی هاای نیار
نظامی می دهند ،اما آمریکا ایر سیاست را ناشی از بی مسئولیتی مای داناد(.کگاان،
 .)01 :0831اتحادیه اروپا معتقد است تروریسم میهومی جدید و سیال یافته است و

121

در کنار تروریسم به تسلیحات هسته ای و جرائم سازمان یافته نیز توجه می کناد .و

بسیاری از ایر تهدیدها را فقط نظامی نمی دانند .آنها می گویناد تروریسام گساتره
جهانی داشته و با تندروی های خشونت آمیز مذهبی نیز مربوط است .علت آن نیاز
بحران های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و… می باشد.
در ایر زمینه مواضع و عملکارد و تعرییای کاه آمریکاا از تروریسام مای دهاد
تیاوتهایی دارد .بر اساس تعریف وزارت امور خارجه آمریکاا ،تروریسام خشاونتی
عمدی با انگیزه سیاسی است که بر ضد اهداف نیار نظاامی از ساوی گاروه هاای
مختلف انجام می شود .تروریسم را ید فلسیه یا جنبش سیاسی نمای دانناد ،بلکاه
آن را پدیده ای خشونت آمیز که هدف نهایی آن تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی است،
می دانند .بر همیر اساس شیوه برخورد آنها با پدیاده تروریسام باا شایوه برخاورد
اتحادیه اروپا تا حدود زیادی متیاوت است و شاامل اقادام هاای عملای و نظاامی
میشود .از آن جمله می توان به شکست رنیر سازمان هایی حتی در سطح جهاانی
از راه حمله به پناهگاه ها ،رهبری و استیاده از تمام ابزارهاای دیپلماتیاد ،نظاامی،
حقوقی ،اطالعاتی نام برد .موضوع تروریسام پاس از حملاه هاای  00ساپتامبر باه
مهمتریر موضوع همکاری بیر آمریکا و اتحادیه اروپا بااوجود اخاتالف نظرهاا در
ایر مورد تبدیل شده است .در ایر زمینه قردادهای مختلیی بیر آمریکاا و اروپاا باه
ام ا رسیده است .بحث آمریکایی ها در مورد تروریسم بیشتر ناظر بر گروه هاای
اسالمی است .آمریکا بیشتر از واژه «جنگ با تروریسم» استیاده می کند ،اما اروپایی
ها از عبارت «مبارزه با تروریسم» .از نظر آمریکایی هاا ،اروپاا پدیاده تروریسام را
جدی نمی گیرد در حالیکه اروپایی ها با آن مخالیند(.امیری.)051-089 :0839 ،
خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل

در خاورمیانه نیز رهیافت ایر دو قدرت تیاوتهایی با هم دارد .سیاست خاارجی

واگرایی و همگرایی در
روابط اتحادیه اروپا با

اتحادیه اروپا در خاورمیانه در دوران جنگ سرد هماواره قادرت نارم باوده اسات.

آمریکا در موضوعات ...

آمریکا همواره برای تاثیرگذاری بر اتحادیه اروپا در مسائل خاورمیاناه و شاکنندگی

( 995تا )911

یکپاررگی آنها از کشورهای تازه وارد در داخل ایر اتحادیه اساتیاده بارده و ساعی
کرده که آنها را موافق با سیاستهای خود کند .تداخل بیشتر منافع ملای دولات هاای
ع و و اختالف در آرای اتحادیه ،انگلیس و آلمان و فرانسه در بحرانهای خاورمیانه
در برخی موارد سرانجام به سود آمریکا بوده است .از جمله موارد بکارگیری قدرت
نرم توسط اتحادیه اروپا ،تالش برای تثبیت روند صلح خاورمیانه ،روناد بارسالون،
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سیاست همسایگی اروپا بوده است .اهاداف اتحادیاه اروپاا و از جملاه کشاورهای
قدرتمند آن در منطقه خاورمیانه شامل کسب بازارهاای جدیاد در منطقاه و کساب
منابع مطمئر انرژی ،ایجاد صلح و ثبات به منظاور افازایش مبادلاه هاای تجااری و
مبارزه با تروریسام و جلاوگیری از مهااجریر و آوارگاان باوده اسات(.اطهاری و
دیگران.)011 :0891 ،
پیوندهای گسترده اقتصادی اروپا باا خاورمیاناه باه عناوان یاد دلیال اساسای
واگرایی میان رهیافت های اروپایی – آمریکایی توجه های زیادی را به خود جلاب
کرده است .اتحادیه اروپا ،بزرگتریر و اصلی تریر شرید تجاری منطقه خاورمیاناه
است .گرره تغییر در قیمت نیت ،اتحادیه اروپا و آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد
داد .پایان جنگ سرد حوادث نیر منتظاره ای از جملاه بحاران هاای منطقاه ای در
بالکان و  00سپتامبر را به هماراه داشات .آن نقطاه عطیای در رواباط و سیاساتهای
امنیتی نرب (اروپا و آمریکا) در برابر نظام بیر الملل و فرایند موجاود در آن باویژه
منطقه خاورمیانه بوده است .اقدام های متعددی که در منطقه خاورمیانه انجاام شاده
است آنهم به بهانه مبارزه با تروریسم باعث شاد تاا میهاومی جدیاد و البتاه ناویر
امنیتی تحت عنوان «خاورمیانه بزرگ» بوجود آید.
خاورمیانه بزرگ ،رقابت جدیدی میان آمریکا و روسیه با اروپاایی اسات کاه از
میزان نقش آفرینی خود در بسیاری از مسائل اطمینان ندارد .در ارتباط با خاورمیانه،
سیاست های اروپایی شامل دو رهیافت «جهان گرایی» و « منطقه گرایی» می شاود.
جهان گرایان حساس به جایگاه کشورهای خود و همچنایر عالقمناد باه سیاسات
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

خارجی هستند .در حالیکه منطقه گراها به روابط دوجانبه بیشتر عالقه مندند .جهان
گرایان رویکردی بیر المللی داشته و آگاه از نیور محدود خود در منطقه خاورمیاناه
هستند .علل مختلیی وجود دارد که اروپایی ها نسبت به اینکه منطقاه خاورمیاناه را
به طور کامل به آمریکا واگذار کنند ،بی میل بوده اند .از آن جمله می توان به مناافع
مهم اقتصادی اروپا در منطقه ،نیاز اساسی به نیات و گااز منطقاه و نگرانای دربااره
افکار عمومی اشاره کرد.
اتحادیه اروپا به ثبات در منطقه خاورمیانه بسیار اهمیات مای دهاد و در همایر
راستا اولویت اروپا در خاورمیانه به سر روند صلح فلساطیر – اسارائیل اسات .در
حالیکه اولویت آمریکا در خاورمیانه وجود ساالح هاای کشاتار جمعای و مشاکل
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شبکه تروریسم است .اروپا و آمریکا در نشستهاای مختلیای موضاع خاود را در

برابر خاورمیانه و مسائل آن به هم نزدید ساختهاند .از آن جمله میتوان به نشست
سران اروپا و آمریکا در ژوئر  1114اشاره کرد .در ایر نشست دو طرف به حمایت
از دولت ها و ملل خاورمیانه با هدف تقویت مردم سااالری و پیشارفت سیاسای و
اقتصادی متعهد شدند .همچنیر بر تعهاد حال و فصال منصایانه منازعاه اعاراب و
اسرائیل و ایجاد ید فلسطیر مستقل ،مردم ساالر و بادوام تاکید کردند .در سال بعد
یعنی در  9می  ،1115بر اهمیت عقب نشینی کامل و صلح آمیز اسارائیل از نازه و
بخش هایی از شمال کرانه بااختری باه ماوازات نقشاه راه و حمایات از برگازاری
انتخابات آزاد تاکید شد ،که با کارشکنی های اسرائیل در حد ید شعار باقی ماند و
نه تنها پیشرفتی حاصل نشد بلکه نتیجه آن رند جنگ علیه فلسطینیها بود.
در مجموع پس از اجرای پیمان آمستردام  ،0991دولت های ع و اتحادیه اروپا
تالش کردند با انتخاب مواضع مشترک در برابر روخدادهای مهم منطقاه ای و بایر
المللی و در جهت کسب هویت سیاسای و امنیتای مساتقل از آمریکاا اقادام کنناد.
همچنیر از ایر راه اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمتریر بازیگران تالثیر گاذار
در عرصه بیر المللی مطرح کنند .اتحادیه اروپا خواستار اییای نقشای باا انساجام و
عینی در رخدادهای بیر المللی و منطقه ای ،به ویژه موضوع بحران خاورمیانه شاده
است .با وجود ایر تالش ها یکی از موانع تلثیر گذاری اتحادیاه اروپاا نازاع هاا و
اختالف های داخلی است که در خود اتحادیه وجود دارد .همچنیر اروپا و آمریکاا
در مورد امنیت اسرائیل دیدگاه مشترکی ندارند .بنابرایر یکی از دیگر از موانع مهام
تلثیر گذاری اتحادیه اروپا ،آمریکا است که دارای پیونادهای اساتراتژید عمیاق باا
رژیم صهیونستی است .و در همه حال از مناافع رژیام صهیونساتی دفااع مایکناد

(فالحی.)091-033 :0835 ،

واگرایی و همگرایی در
روابط اتحادیه اروپا با

دیپلماسی ،بازدارندگی و تسلیحات کشتار جمعی

از نظر اروپا با دیپلماسی می توان خط قرمزهای خود را باه طارف مقابال الغاا

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

کرده یا از سیاست هویچ و رماق اساتیاده کارد .ماورد بعادی بازدارنادگی اسات.
بازدارندگی زمانی کاربرد دارد که احتمال استیاده از سالح کشتار جمعای قاوی تار
است .از نظر اروپا ایر مورد حامیان تروریسم را نیز در بر می گیارد .نکتاه مهام آن
ایر است که ایر بازدارندگی با یکجانبه گرایی یا سیاست ملی که آمریکا در سالهای
1111و 1119بکار گرفته تیاوت داشته و رند جانبه گرا و همگام باا جاامع جهاانی
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میباشد .مساله قدرت ،تاثیر قدرت یا اخالق قدرت نیز از رشمانداز ایر دو قادرت
درار واگرایی است .اروپا بیشتر به سمت جهان جامع حقوق و قواعاد و همکااری
فرا ملی قدم بر می دارد اما آمریکا همچنان در استیاده از قادرت در جهاان هارج و
مرج گونه هابزی پافشاری می کند .علل آن می تواند شاامل ماواردی راون ساطح
متیاوت برخورد ایر دو بلوک قدرت با تهدید ناشی از تروریسم باشد .یاا برداشات
های متیاوت آنها از تهدیدهای مشترک یا نابرابری در کاربرد ابزارهاا مرباوط باشاد
که باعث اختالف عقیده در ایر موارد شده است(.مهرورز.)81-84 :0891 ،
از دیگر موارد اختالف ایر است که آمریکایی ها در سیاست خارجی خاود بار
میهوم «تهدیدها» تمرکز می کنند در حالیکه اروپایی ها میهوم «رالش ها» را مطارح
می کنند .اصطالح های کلیدی بر خالف آمریکاایی هاا کاه شاامل «مناافع ملای» و
«رهبری ایاالت متحده» می باشد ،اروپایی ها از «حاکمیت جهانی» و «استقرار ثبات»
صحبت به میان می آورند .اتحادیه اروپا همچنیر سعی کرده است که قدرت آمریکا
را موازنه سازی کند .ایر موضوع در دستور کار وحدت دفااعی – امنیتای از ساوی
رهبران اتحادیه اروپا بوده است .البته با واکنش هایی از سوی آمریکا از جمله طارح
سپر ضد موشکی یا دفاع ملی آمریکا و تهدید به خروج از بالکان در گذشاته اشااره
کرد .به دلیل اینکه ثبات امنیتی در اروپا خواسات دو قادرت مای باشاد و در واقاع
ثبات اقتصادی به ثبات امنیتی در ایر منطقه گره خورده است ،لذا بیشتر کشاورهای
اروپایی خواستار ابقای ناتو و مداخله آمریکا هستند .بنابرایر آمریکا نیز ترجیح مای
دهد برای بازدارندگی نسبت به گسترش بی ثباتی در اروپا و برای تقسیم مسائولیت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
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ها یا کاهش هزینه های خود و تقسیم آن بیر هم پیماناان اروپاایی خاود و تقسایم
فزاینده نقش ها ایر رابطه و ح ور را ادامه دهد.
در زمینه سالح های کشتار جمعی نیز ،دو بازیگر تیااوت هاا و شاباهت هاایی
دارند .هر دو بازیگر تکثیر سالح های کشتار جمعی را تهدیدی برای ثبات و امنیت
خود و جهان می دانند .همچنیر نوعی تبعیض در برخورد هر دو بازیگر با موضاوع
سالح های کشتار جمعی مشاهده می شود .بر ایر اساس کیییت برخورد باا دولات
های متحد و نیر متحد متیاوت است .مصداق عینای آن نیاز برخاورد دوگاناه آنهاا
نسبت به فعالیت ها و برنامه هسته ای ایران و اسرائیل می باشد .تیاوت آنها در ایر
زمینه در نوع برخورد ایر دو بازیکر می باشد .برخورد آمریکا با ایر موضاوع وجاه
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تهاجمی تری نسبت به سیاست های اتحادیه اروپا دارد .ایر موضاوع سابب اتخاار

سیاست عملیات پیشگیرانه برای جلاوگیری از تکثیار تسالیحات کشاتار جمعای از
سوی آمریکا شده است ،در حالیکه رنیر سیاستی میان اروپاییان هنوز نماود نیافتاه
است و بیشتر بر حل دیپلماتید آن پافشاری می کنند(.امیری.)050-053،0839 ،
در حال حاضر ،اروپایی ها و آمریکایی ها تهدید را به همان شکلی کاه از قبال
می دیدند نمی بینند .هر رند نرب در موضوع های استراتژید همواره موضع آنهاا
از یکپاررگی قابل مالحظاه ای برخاوردار اسات .نموناه آن موضاع دو قادرت در
برنامه هسته ای کره شمالی اشت .اروپایی ها و آمریکایی ها از منافع حیاتی در دنیاا
برخوردارند بطوریکه رقابت های معمولی در حاشیه قرار می گیرد .برخی ها بر ایر
اعتقادند که اروپایی ها ،آمریکا را برای استقالل خود تهدیدی مای دانناد یاا اینکاه
آمریکا از لحا نظامی به انراق پرداخته ،در حالیکه دو بعد دیگار قادرت یعتای از
قدرت نرم افزاری و اقتصادی رشم پوشی می کند ،بر قدرت نظامی صارف تاکیاد
می کند .همیر مورد به ید موضوع مجادله انگیز میان اتحادیه اروپا و آمریکا تبدیل
شده است(.ثقیی عامری.)101-100 :0838 ،
منافع تقسیم شده و ارزش های تداخل یافته باه اروپاا و آمریکاا ریازی را داده
است که برخی از مشاهده کنندگان آن را کامل تریر مشارکت دنیا تصور می کنناد.
با روی کار آمدن دولت اوباما ،بسیاری از اقدام ها و پیشرفت های اروپاایی هاا باه
گرمی مورد استقبال رئیس جمهور جدید قرار گرفت و محبوبیت او فرصات هاایی
را برای آمریکا و اروپا به وجود آورد تا بتواند برای رالش هاای جهاانی ،راه حلای
پیدا کنند .اوباما با دید جدیدی به افغانستان نگریست و ایار باعاث شاد اروپاا باه
مستحکم سازی و ساخت مجدد ماموریت خود در افغانستان بپاردازد .همچنایر دو
قدرت نگاه خود را به جنگ فلسطیر – اسرائیل نیز تا حدودی تغییر داده اند و هار

واگرایی و همگرایی در

دو گیتگو برای به توافق رسیدن دو دولت را ترجیح داده اند .بحران هاای ماالی در

روابط اتحادیه اروپا با

اروپا در سالهای اخیر ،رالش های جدیادی را بارای هار دو طارف بوجاود آورده

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

است .بسته شدن زندان گوانتانامو از سوی دولت اوباما با استقبال اروپایی ها مواجه
شد هر رند درخواست های آمریکا جهت پذیرفتر بازداشت شادگان سیاسای آزاد
شده بحث هایی را در میان اروپاییان بوجود آورده است .روابط بیر روسیه و نرب
نیز در سالهای اخیر در زمینه دفاع موشکی و انرژی هر رند توانسته آمریکا و اروپاا
را هر ره بیشتر در قالب ناتو به هم نزدید کند،اما اختالف نظراهایی در ایار بایر،
بیر برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا بروز کرده است.(Mix , 2009: 1).
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در مورد اختالف دیدگاه و علت آن بیر اروپا و آمریکا شااید نظرهاای رابارت
کگان جالب توجه باشد .کگان معتقد است گاه اختالف و ناابرابری بایر آمریکاا و
اروپا ،به ویژه در زمینه قدرت نظامی موجب شده که ایر دو قدرت ،دنیا و تهدیدها
و خطرهای بالقوه را به گونه ای متیاوت ببینند .ایار اخاتالف قادرت را باه علات
دیدگاه های متیاوت اروپا و آمریکا درباره روابط بیر الملل و بیان کننده طرفاداری
اروپایی ها از سیاس ت رندجانبه گرایای و ماتهم شادن آمریکاایی هاا باه سیاسات
یکجانبه گرایی می داند .کگان می افزاید که اکنون اروپا پس از جنگ های مختلیای
که داشته است در حاال حرکات باه ساوی دنیاای آکناده از قاوانیر و مقاررات و
گیتگوها و همکاری های فرا ملی است .اما آمریکاا در دنیاای هارج و مارج طلاب
هابزی که نیاروی نظاامی بارای دفااع و تاروی نظاام لیبرالای از اهمیات بسایاری
برخوردار است قرار دارد .آمریکا و اروپا از ایر نظر ،در تعییر اولویات هاای ملای،
مشخص ساختر تهدیدها ،تعریف رالش ها ،طراحی و اجرای سیاسات خاارجی و
دفاعی راهشان را کم کم از یکدیگر جدا خواهند کرد.
از موارد اختالف بیر ایر دو قدرت ایار اسات کاه آمریکاا در دوران ریاسات
جمهوری کلینتون یا بوش سریعتر باه زور متوسال شاده و در مقایساه باا اروپاا از
دیپلماسی کمتر بهره می گیرد .دنیا را به طور معمول به صورت دوست یا دشامر و
سیاه یا سیید می بیند و احتمال استیاده آنها از سیاستهای قهرآمیز بجای تشاویق باه
رفتار بهتر بیشتر است .به اصطالح رماق را به هویچ ترجیح می دهند .آنها بار ایار
باورند که مشکل های جهان به طاور حاتم بایاد برطارف شاوند و در ایار راه بار
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

یکجانبه گرایی بیشتر تاکید دارند و درباره کارکرد قوانیر بیر المللی با دیاده تردیاد
می نگرند .اگر الزم بدانند بیرون از محدودیت های آن عمل خواهند کارد ،همانناد
جنگ عراق .اتحادیه اروپا با مسائل با ظرافت و پیچیدگی بیشتری برخورد می کناد.
آنها بیشتر سعی دارند به طور نیر مستقیم و با زیرکی بر دیگران اثار بگذارناد .آنهاا
شکست را بهتر قبول می کنند و در برابر بر بست های سیاسی شکیباترند .به طاور
معمول واکنش های آنها صلح آمیزتر است و دیپلماسی و تشویق را به زور تارجیح
می دهند .انلب فرآیند را بر نتیجه ترجیح داده و بیشتر بر قوانیر بیر المللای تاکیاد
دارند(.کگان.)00-04 :0831 ،
با ورود اوباما به کاخ سیید ایر تیاوت تاکتید بیر آمریکا و اتحادیه اروپا کمتار

112

شد .اوباما با شعار« تغییر» قول داد رویکرد متیاوتی را در سیاسات خاارجی اتخاار

نماید .به لحا تیکر اوباما و همیکرانش در واقع از بیر الملل گرایان لیبرال تعریف
می شوند که ریشه هاای اندیشاه ویلسونیسام در آن از اهمییات بااالیی برخاوردار
است .سیاست خارجی اوباما از رند ویژیگی برخوردار است که باعث نزدیکی بیر
اروپا و سیاست های ایر اتحادیه شده است .از جمله اینکه اوباما پذیرفته که آمریکا
تنها ابرقدرت در ید نظام تد قطبی نیست و به همیر دلیل بار مسائولیت رهباری
آمریکا در برابر رالش های جهانی باید در میان متحدان آمریکا و سایر قدرت هاای
نوظهور مانند ریر و روسیه و اتحادیه اروپا سرشاکر شاود .در اسااس اساتراتژی
تعامل اوباما را می توان در ایر راستا ارزیابی کرد .اوباما با تعرییی کاه از تعامال در
استراتژی امنیت ملی اش ارائه کرده ،هادف آمریکاا را تقویات نهادهاا و گساترش
سازوکارهای همکاری جویانه اعالم نموده است .بر اسااس ساند اساتراتژی امنیات
ملی اوباما ،سنگ بنای تعامل ،ارتباط نزدید باا دوساتان و متحادان آمریکاا باویژه
کشورهای دارای ارزش های مشترک در منااطقی مانناد ،اروپاا اسات .همچنایر در
مبارزه با تروریسم موضع دولت اوباما با دولت بوش متیاوت است .زیرا اوباما کمتر
بر استیاده از قدرت سخت برای مبارزه با تروریسم و بیشتر بر آنچاه خاود و وزیار
خارجه اش آنرا قدرت هوشمندانه می نامند ،تاکید می ورزند .بنابرایر اوباما در ایر
سالها سعی کرده تعاریف جدیدی از مسائل جهانی و منطقه ای ارائه کند کاه بیشاتر
آنها با تعاریف اتحادیه اروپا همخوانی دارد(.حسینی متیر.)093-118 :0890 ،
جمهوری اسالمی ایران
تحریم ها ،دوران گفتگوهای انتقادی و سازنده

در مورد ایران به طور کلی هر رند اروپایی ها سعی کردند تا حدودی مواضاعی
خالف سیاستهای آمریکا در پیش گیرند ،اما سرانجام موفقیتی نداشاته و خاود را باا

واگرایی و همگرایی در
روابط اتحادیه اروپا با
آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

سیاست های آمریکاا هماهناگ کردناد .کشاورهای اروپاایی باا توجاه باه هاراس
کشورهای منطقه از ایران از اینکه ایر مسائل بتواند مانع برتری ایران در منطقه شود
راضی بودند .در دوره کلینتون فشارهای سیاسی و اقتصاادی علیاه ایاران گساترش
یافت و در مه  0998سیاست جدیدی را به نام «مهار دو جانبه» علیه ایاران و عاراق
بکار گرفتند .هدف سیاست جدید آمریکا ،تغییر سیاستهای ایران در بع ی از حوزه
ها مانند ،تروریسم بود .آمریکا در ایر مورد سعی کرد به هماراه متحادیر اروپاایی
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خود تحریم های نیتی و تجاری علیه ایران بکاار ببنادد .ایار تصامیم باا مخالیات
کشورهای ع و اتحادیه اروپا و حتی در درون جامعاه آمریکاا روبارو شاد .وزیار
خارجه ایتالیا اعالم کرد که آمریکا با وضع تحریم هایی علیه ایران و لیبی باه مناافع
اتحادیه اروپا در ایر دو کشور زیان وارد ساخته است و باا ایار عملکارد مخالیات
کرد .حتی نخست وزیر فرانسه نیز به مخالیت های جدی با ایر قانون پرداخت .در
نتیجه اتحادیه اروپایی از تحریم علیه ایران همراه با آمریکا سر باز زد.
در عمل فشار بیشتر آمریکا بر ایران ،باعث شد که ایران هر ره بیشتر به ساوی
اتحادیه اروپا کشانده شود .اتحادیه اروپا نیاز از فرصات اساتیاده کارد و آن سابب
قراردادهای تجاری و اقتصادی با ایران شد که درعمل ایر تحریم هاا باه ناوعی باا
رضایت اروپایی ها نیز همراه بود .زیرا از یکطرف سیاسات هاای مساتیل خاود را
تایید کرده و مانع یکجانبه گرایی آمریکا شدند و از طرف دیگار ایاران را باه خاود
نزدید کرده و موفقیت های سیاسی و اقتصادی بدست آوردند .از ایر پس آمریکاا
رقیب قدرتمندی به مانند اروپا پیش روی خود می دید.
در دوران هاشمی رفسنجانی ،گیتگوهای «انتقادی» بیر اروپا و ایران برای رفع و
حل مشکل های پیش آمده بیر اروپا و ایران مطرح شاد .آن شاامل موضاوع هاایی
رون تروریسم ،تسلیحات کشتارجمعی ،مخالیت با روند صلح خاورمیانه مای شاد.
حاصل ایر گیتگوها مصوبات شورای اروپا بود و با اساتقبال هار دو طارف روبارو
شد .در پاسخ به ایر رویکرد اروپا ،هاشمی رفسنجانی در  1اسایند  0810در پیاامی
خطاب به یکی از سران کشورهای ع و اتحادیاه اروپاایی از آن اساتقبال کارد .در
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آمریکا نیز گری سید ،مشاور امنیت ملی آمریکا ضمر بی تاثیر دانساتر سیاساتهای
مهارسازی ایران با استیاده از تحریم ها ،خواستار گیتگو آمریکا با تهران بدون پایش
شرط بود .وی راه آگاهی از تکنولوژی هسته ای ایران را برقراری گیتگاو باا ایاران
می دانست .پس از شروع گیتگوها ،انتقادهای اتحادیه اروپاایی شاباهت زیاادی باا
انتقادهای آمریکا از ایران داشت .به نظر می آمد تنها روش برخورد با ایران متیاوت
می باشد .دو سوی آتالنتید به نسبت درخواست های مشترک و مشاابهی از ایاران
داشتند.
آمریکا ،ایران را متهم می کارد کاه از روسایه و کشاورهای کمونیسات ساالح
دریافت می کند ،اما اتحادیه اروپا بر جدی باودن تهدیاد از ساوی ایاران در زمیناه
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کسب و دستیابی به تسالیحات کشاتار جمعای باا آمریکاا موافاق نباود .آنهاا بیاان

میداشتند که آمریکا در ایر زمینه مبالغه می کناد .ایار گیتگوهاا سارانجام باا رای
دادگاه میکونوس به پایان رسید .موضوعی که اتحادیه اروپا را وادار باه گیتگوهاای
انتقادی با ایران کرد و نسبت به آمریکا سیاستهای مسالمت آمیزتری از خاود نشاان
داد تحت تاثیر موضوع های اقتصادی قرار داشت .ایار انتقادهاا در حاوزه سیاسای
ادامه داشت و تاثیر آن در بخش اقتصادی اندک بود .در ایر زمان به علت همراهای
نکردن کامل اتحادی ه اروپا از تحریم ها علیه ایران ،آمریکا به تحریم هاای یکجانباه
علیه ایران دست زد .در دوران خاتمی ،روابط ایران و آمریکا و به بدنبال آن اروپا به
سمت بهبود نسبی سوق پیدا کرد .ید سال پس از انتخاب خاتمی در ژانویاه 0993
در گیتگوی که با مردم آمریکا از طریاق مصااحبه باا سای .ان .ان صاورت داد باه
موضوع هایی از جمله تروریسم و موضوع هایی که باعث نگرانی آمریکا شاده باود
پرداخت و موضع خود را به طور روشر مشخص کرد .با توجه به رنیر مواضاعی،
در اولیر قدم خانم آلبرایت ،ایران را از لیست تولیدکننادگان ماواد مخادر خاارج و
اظهار کرد ایران را حامی تروریسم قلمداد نمی کند .همچنیر قول لغو برخی تحریم
ها نیز داده شد .در ایر دوران مشاجره اروپایی ها با آمریکا بر سار تحاریم شارکت
های اروپایی که با ایران قرارداد ام ا کنند نیز حل و فصل شد .با روی کار آمادن
دولت بوش و تاکید آن بر موضوع ایاران و تسالیحات هساته ای و باویژه پاس از
رخداد  00سپتامبر بار دیگر روابط دو کشور رو به تیرگی رفت .اثرهای منیی آن بار
اتحادیه اروپا نیز آشکار شد(.آقایی.)080-058 :0839 ،
برخی از منافع جدی سبب شده اروپا سیاستهای مالیم تری نسابت باه آمریکاا
درباره ایران اتخار کند .جغرافیای ایران در خاورمیانه و منطقاه مهام خلای فاارس
اهمیت بسیاری دارد .ایران در منطقه ای قرار دارد که  98درصد کل رخایر نیتی دنیا

واگرایی و همگرایی در

و همچنیر  13/5درصد کل رخایر گاز دنیا را به خود اختصاص داده اسات .خلای

روابط اتحادیه اروپا با

فارس ،شاهراه ارتباطی و انبار انرژی از دهه  0951بوده و بازیگران جهانی از جمله

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

اروپای نربی و آمریکا را به منابع نیت و گاز خود وابسته ساخته است .تنگه هرماز
که گذرگاه حساس انرژی جهان بوده و خلی فارس را به اقیانوس هند وصال مای
کند بر اهمیت ایران افزوده است .در نتیجه منابع نیت و گاز ایران ایر کشاور را باه
ترتیب در جایگاه سومیر و دومیر دارندگان ایر رخایر در دنیا تبادیل کارده اسات.
همچنیر در ایر زمینه می توان به حجم واردات و صادراتی اشاره کرد کاه اتحادیاه
اروپا را به یکی از شرکای مهم تجاری با ایران بدل ساخته است .در درون اتحادیاه،
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آلمان و ایتالیا از شرکای بزرگ تجاری با ایران هستند کاه ایتالیاا در ساالهای اخیار
حتی از آلمان نیز پیشی گرفته است(.قوام و اعالئی.)14-19 :0891 ،
تجربه های تاریخی در سالهای گذشته نشان داده است که جهت گیری ساالهای
گذشته ایران در توسعه روابط با کشورهای اروپایی نتای رضایت بخشی باه هماراه
نداشته است .کشورهای اروپایی به دنبال امتیازگری از هر دو طارف مناقشاه یعنای
ایران و آمریکا بوده اند .آنها از ایران به عنوان ید کاارت برناده در مقابال آمریکاا
استیاده کرده اند .در بیشتر موارد جهت گیری کشورهای اروپایی همسو با سیاسات
خارجی هماهنگ اتحادیه اروپا باوده اسات .ایاران مایال اسات کاه از کشاورهای
اروپایی به عنوان موازنه گر در برابر آمریکا استیاده کند ،اما شرایطی که بار اتحادیاه
اروپا حاکم است مانع اقدام هاای انیارادی از ساوی کشاورهای ع او مای شاود.
همچنیر با توجه به عالقه کشورهای اروپایی برای برقراری روابط باا آمریکاا ،ایار
فرصت برای اتحادیه اروپا وجود دارد که ضمر همکاری و همسویی باا آمریکاا از
توان تاثیرگذاری بیشتری در بسیاری از معادلاه هاای بایر المللای از جملاه ایاران
برخوردار شود .به ایر معنی که با وجود برخی رقابت های تجاری و تاکتید هاای
متیاوت سیاسی و تاکیدهای بیشاتر اروپاییاان در مقایساه باا آمریکاایی هاا دربااره
مسائلی همچون حقوق بشر و مردم ساالری ،اتحادیه اروپا در اصاول و اهاداف باا
آمریکا اشتراک نظر دارد .بنابرایر در شرایط فعلی ایر دو قادرت در تاالش هساتند
جهت مقابله با مشکل های جهاانی باا یکادیگر همکااری کنناد .نموناه باارز ایار
همکاری و همسویی سیر تحول دیدگاه اروپا در برابر پرونده هسته ای ایران است.
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اروپا حتی بیشتر از آمریکا نگران شیافیت برنامه هسته ای ایران باوده و همیشاه
یکی از پیش شرط های آن برای گیتگو همیر ماورد باوده اسات .حتای همکااری
اقتصادی و تجاری گسترده تر را وابسته به حل مسئله هسته ای ایران کرده اناد .باا
ایر وجود ،شیوه برخورد آنها متیاوت بوده است و همواره بر خالف آمریکاایی هاا
بر گیتگو تاکید داشته اند .باید توجه داشت که هر ید از دو قدرت به دنبال مناافع
خاص خود بوده و همکاری تا جایی ادامه دارد که به منافع دو طرف آسیب جادی
وارد نشود .در همیر اختالف ها است که ایران می تواند از آن به ساود خاود بهاره
ببرد .برای نمونه می توان به قانون داماتو و تحریم اقتصادی ایران اشاره کرد کاه باا
مخالیت شدید اروپایی ها مواجه شد و آن را ید قانون فرا سارزمینی دانساته و رد
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کردند .حتی در ادامه اروپایی ها قرارداد توتال را باا ایاران باه ام اا رسااندند .در

حالیکه امریکا از اسرائیل حمایت و با ایاران دشامنی مای کناد ،بیشاتر کشاورهای
اروپایی روابط دیپلماتید خود را با تهران حیظ و در پی همکاری با ایران هستند و
از اسرائیل انتقاد می کنند .علت ایر رفتارهای اروپا ،جلب رضایت ایران نبوده ،بلکه
همانند هر بازیگر بیر المللی به دنبال منافع خود می باشاد و بارای حیاظ مناافع و
هویت و سیاست اتحادیه اروپاست .امروزه اروپا و آمریکا را می توان به عنوان ید
«همکار رقیب» دانست که میهاوم آن رقابات و همکااری در مساائل مختلاف بایر
المللی است( .توحید فام و ح وری .)890-898 :0891 ،با توجه به روابط دیریناه
و عمیق اتحادیه اروپا با آمریکا ،اگر هم در مواردی ت اد مهمی بیر آمریکا و اروپاا
بوجود آید ،سرانجام در استراتژی ایر دو بازیگر ،از یکدیگر حمایت می کنند.
واشنگتر پس از حمله های تروریستی  00سپتامبر ،ایران و برخی از کشاورهای
دیگر را به عنوان محور شرارت نامیده است .استدالل مقام های آمریکایی ایر است
که ایران به دنبال تکنولوژی موشد های دور برد و نیز حمایت از حزب اهلل لبنان و
گروه های فلسطینی است .ایر گروها در لیست گروه های تروریستی واشنگتر قرار
دارند .پیامد آن سیاست درازمدتی است که آمریکا بارای در انازوا قارار دادن ایاران
برنامه ریزی کرده است .در ایر زمینه به تحریم های آمریکا علیه ایران اشااره شاد.
اروپا در ابتدا و تا قبل از بحرانی شدن موضوع هسته ای ایاران ساعی مای کارد تاا
روابط تجاری با ایران را ادامه داده و از طریق گیتگاو مساائل مختلاف را باا ایاران
بازگو کند .با بحرانی شادن موضاوع هساته ای ایاران از ساال  ،1118تماامی ایار
گیتگوها به حل و فصل برنامه هسته ای ایران وابسته شده است .نکته ای کاه بایاد
مدنظر داشت ایر است که در تحلیل رواباط آمریکاا و اتحادیاه اروپاا در موضاوع
برنامه هسته ای ایران ،نباید به طور کامل تصور کارد کاه فشاارهای آمریکاا باعاث

واگرایی و همگرایی در

تغییر رفتار اتحادیه اروپا شده است .بلکه برخی دندنه ها بارای اروپاا وجاود دارد

روابط اتحادیه اروپا با

که باعث نگرانی آنها شده است .برای نمونه می توان به ادعای سیاسی و نیار فنای

آمریکا در موضوعات ...
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نبود شیافیت و سیاست تهاجمی ایران در برابر اسرائیل اشاره کرد .هار رناد ایاران
متعهد به کلیه پیمانهای خلع سالح بیر المللای اسات ،اماا یاد قاانون نانوشاته ای
وجود دارد که توانایی قدرت اتمی را به نیات کشوری که آن تواناایی را در اختیاار
دارد مربوط می سازد .کشورهای اروپایی از ایر بیم دارند که روزی ایر ساالح هاا
علیه اسرائیلی بکار گرفته شود که دارای روابط نزدیکی با اتحادیه اروپاا مای باشاد.
همچنیر موضوع اسرائیل به روند صلح خاورمیانه و حمایت از ترورسیم نیز مربوط
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می شود ،زیرا که ید طرف منازعه همواره اسرائیل بوده که روابط تیره ای با ایاران
دارد .بنابرایر ایران نباید عمق اساتراتژید رواباط اروپاا و آمریکاا را کام اهمیات
بشمارد(.ثقیی عامری.)111-115 :0838 ،
برنامه هسته ای ایران

یکی از مسائلی که همواره در روابط آمریکا و اروپا اهمیت باالیی داشته است و
در مقاطعی نقش تاثیرگذار آمریکاا در سیاساتهای اتحادیاه اروپاا در ایار زمیناه را
مشاهده کرده ایم ،پرونده هسته ای ایران است .هر کدام از ایار دو قادرت در ایار
رند سال اخیر رفتارهای متیاوتی نشان داده اند ،اما سرانجام باا هام متحاد شادند.
عوامل عینی و رهنی متعدد و به هم وابسته ای وجود دارناد کاه باعاث مای شاوند
بحران هسته ای ایران از روابط پیچیده ای تشکیل شاود .از جملاه اینکاه باازیگران
منطقه ای و نربی از زیرساختارها و فعالیت های هسته ای ایران برداشتهای یکسانی
ندارند .ایر بازیگرا ن ادراک تردیدآمیزی نسبت به ایران داشته که می توان از آن باه
عنوان «ابهام هسته ای» یاد کرد .نتیجه آن بای اعتماادی فزایناده دو طارف مناقشاه
است .سرشت مت اد و ناهمگون بازیگران درگیر در بحران هسته ای ایران ،ف اای
تناقض آمیزی را بوجود آورده است .برای نمونه ،باا نگااهی باه ماهیات باازیگران
اصلی ،یعنی گروه  5+0از حیث ماردم سااالر باودن یاا نباودن ،رایر و روسایه از
بازیگران اروپایی و آمریکایی جدا می شوند .همچنیر بیر دولات هاای اروپاایی و
آمریکا نیز تیاوت هایی وجود دارد که نتیجه آن تیاوتهای رفتاری بوده است کاه در
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رند سال اخیر شاهد آن بوده ایم.
فعالیت های آمریکا بر ضد تروریسم ،سالح های کشتار جمعی نه تنها نتوانساته
از توسعه آن جلوگیری کند ،بلکه مساائل جدیادی را در ایار زمیناه بوجاود آورده
است که هر کدام از آنها به ید بحران تبدیل شده بود .مانند ،افشاگری برنامه هاای
هسته ای لیبی در دوران قزافی و فعالیت های هسته ای پاکستان .قابلیت های هساته
ای اظهار شده کره شمالی و درخواست ایران برای داشتر انرژی صلح آمیاز هساته
ای .آمریکایی ها معتقدند که در آینده آمریکا مجبور اسات بارای مباارزه باا رنایر
مسائلی از اقدام های ترکیبی استیاده کند تا بتواند در مقابل مخالیان ایستادگی کناد.
یکی از آن موارد راضی نگه داشتر اتحادیه اروپاست تا ایر بازیگر جهانی در هزینه
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های مبارزه با اینگونه مسائل شرید شده و با سیاستهای آمریکا همراهی کند .ساایر

ابزارها می تواند باه کاار باردن لاوازم دفااعی موشاکی بارای حامیاان و حمایات
دیپلماتید از آنها باشد.(Zaborski, 2005: 153-154) .
از طرف دیگر گیتگوهای سختی در ایر رند سال بیر ایران و اتحادیه اروپا کاه
نخست توسط فرانسه و آلمان و انگلستان ایجاد شد در جریان بود .در ایر گیتگوها
ایران حاضر به توقف کامل برنامه هسته ای خود نشد .بااوجود همکااری ایاران باا
آژانس بیر المللی انرژی اتمی ،و حتی تعلیق موقت کار اولیه ایاران در ماورد ننای
سازی اورانیوم جهت استیاده به عنوان سوخت راکتور هسته ای ،گیتگوها نتوانست
منجر به توافق درازمدت جامع بیر ایران و اتحادیه اروپا شود .در مرکز ایر اختالف
ها ،ادعای ایران بر حق مسلم خود بارای بدسات آوردن انارژی هساته ای و از آن
مهمتر در بر بست رسیدن ایر گیتگوها ،فشارهای آمریکا قرار می گرفت .اروپا بار
خالف آمریکا که در حافظه تاریخی مردم ایران تصویر خوبی ندارد ،بهتر می تواناد
به حل ایر بحران کمد کند .آمریکا به دلیل حمایت های بی دریاغ خاود در زماان
شاه و همراهی نکردن با انقالب اسالمی و حمایت های آمریکاا در جناگ ایاران و
عراق ،از دشمر ایران و استیاده از سالح شیمیایی علیه ایران توسط حکومت صدام
حسیر که با تایید آمریکا همراه بود و اقدام به هدف قرار دادن و سارنگون سااختر
هواپیمای مسافربری نیرنظامی ایران در  0933و محور شارارت خوانادن برخای از
کشورها از جمله ایران توسط دولت بوش ،تصویری نیر قابل تحمال بارای دولات
ایران برجای گذاشته است .همیر عامل باعث شده تاا بای اعتماادی در رواباط دو
کشور بوجود آید .باوجود گیتگوها بیر اتحادیه اروپاا و ایاران ،سارانجام باه دلیال
فشارهای آمریکا و پافشاری ایران در دستیابی به ررخه ساوخت هساته ای مسااله
حل نشده باقی ماند.(Wanis, 2007: 1-4).
در ایر زمینه اختالف هایی بیر اروپا و آمریکا وجود دارد .آمریکا ادعا می کناد
که هر گونه بهره مندی ایران از انرژی هسته ای خطری بارای صالح و امنیات بایر

واگرایی و همگرایی در
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المللی و منطقه ای است .در حالیکه اروپا با پذیرش حق ایران بارای کااربرد صالح
آمیز تکنولوژی هسته ای ،بر ایر باور است که رفتار ایران را می توان با روش هاای
مسالمت آمیز دگرگون کرد .اتحادیه اروپا خواستار حل و فصل تنش میاان ایاران و
آژانس بیر المللی انرژی اتمی ،از راه های مسالمت آمیز و گیتگو است ولی آمریکا
برخورد خشر و سخت افزاری در برابر تهران را کاراتر می داند .آمریکاا خواساتار
ارجاع و حل و فصل ق یه در شورای امنیت است اما اروپا معتقد است که در ابتادا
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باید تحریم های را بست که باعث تغییار رفتاار ایاران شاود و در مرحلاه بعاد در
صورت نتیجه ندادن مطلوب موضوع به شورای امنیت سپرده شود .اروپا سعی کرده
بیشتر از ابزارهای اقتصادی استیاده کند .اروپا از جلب همکاری ایران هادف هاایی
را دنبال می کند که می تواند از اهداف آمریکا متیاوت باشاد .اتحادیاه اروپاا بارای
ح ور در منطقه نیاز به شرید و همکار مطمئر و نیرومندی دارد و ایاران یکای از
گزینه های اصلی می باشد .دیگر اینکه اگر مساله هسته ای ایران توسط اروپایی هاا
حل شود ،آنها توانسته اند توانایی و نقش خود را در مدیریت و حل و فصل صالح
آمیز بحرانهای بیر المللی به اثبات برسانند .بر خالف آمریکاا کاه بار گزیناه هاای
نظامی تاکید دارد اتحادیه اروپا با استیاده از گزینه های صلح آمیز به آن دست یاباد.
اروپا بر خالف آمریکا بر ایر باور است که ایران به عنوان عامل ثباات در منطقاه و
بازیگری سودمند است .بنابرایر اتحادیاه اروپاا بجاای سیاسات آمریکاایی کااربرد
نیروی پیشگیرانه بر ابزارهای سیاسی و تالش های دیپلماتید برای مجاب سااختر
تهرا ن به اعتمادسازی از رهگذر همکاری با آژانس انرژی اتمی ،تاکید دارد .در عیر
حال ایر دو بازیگر جهانی در زمینه فشار بر ایران برای جلوگیری از دستیابی ایاران
به جنگ افزارهای هسته ای و توقف برنامه ی هسته ای و پایان دادن باه هار گوناه
ننی سازی موافقند .همچنیر در زمینه رعایت توافقنامه هاا و تحاریم هاایی کاه از
سوی شورای امنیت تصویب شده است با هم توافق نظر دارند .همچنایر در زمیناه
اعمال فشار بر ایران در شورای حکام و نیرشیاف جلوه دادن برنامه هسته ای ایران
در ایر شورا و همچنیر در کاربرد زور اعم از تحریم یا برخورد نظاامی باه عناوان
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علـمــی
تخصصی
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سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

آخریر راهکار با یکدیگر توافق نظر دارند(.بصری و قاسمی.)005-001 :0833 ،
پاره ای اختالف ها که در دوران رفسنجانی و خاتمی بیر آمریکا و اروپاا باروز
کرده بود .به دلیل منافع تجاری و بازرگانی باود کاه اتحادیاه اروپاا در برابار ایاران
کسب می کرد .اما با بحرانی شدن پرونده هساته ای ایاران همکااری هاای ایار دو
بازیگر بیشتر شد .اتحادیه اروپاا تمایال باه اداماه گیتگوهاا داشاته و حتای برخای
سیاستهای تشویقی را در صورت توقف ننی سازی توسط ایاران را پیشانهاد کارده
است .از آن جمله می توان به روابط تجاری پیشرفته و ع ویت در سازمان تجارت
جهانی ،دبلیو.تی.او به ایران اشاره کرد .در مقابل آمریکا همچنان بر ابزارهای سخت
افزاری تاکید دارد .بنابرایر ایر دو بازیگر از تاکتید های مختلف استیاده می کنناد
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تا به هدف مشترک که دست نیافتر ایران به برنامه صلح آمیز هسته ای است ،دست

یابند .اروپایی ها از سیاست آمریکایی ها در برابر ایران انتقاد کرده و اشاره می کنند
که مجازات های طوالنی بدون ارائه راه حل سرانجام به بر بست خواهد رساید .از
جمله ایر مجازات ها می توان به مجازات ها علیه عراق در سال  0990و مجاازات
علیه کوبا که بیش از  41سال است که ادامه دارد و نسبت به کره شمالی اشاره کارد
که نتای مطلوبی نداشته است .اروپایی ها همواره در ایر سالها در تنااقض باه سار
برده اند .آنها اگر بخواهند در رابطه خود با ایران اعتمادسازی کنند مجبورند کاه باه
گیته منورهر متکی ،وزیر خارجه وقت ،باید به گیتگوهای موثر با ایران روی آورند
و تصمیم منطقی گرفته یا اینکه تسلیم فشارهای آمریکا شوند( .

Unver Noi, 2005:

.)92-93
یکی از نگرانی های نرب از برنامه هسته ای ایران ایر است که ایران به فعالیت
های پنهانی پرداخته و نتیجه آن را به جهانیان اعالم می کند .و اینکاه ایاران برخای
فعالیتهای ابهام آمیز دارد که برای بازرسان سازمان بیر المللی انارژی اتمای ،نیاز از
موارد اشکال بوده است و ایران به دنبال صنعتی کاردن اورانیاوم باا نلظات بااالتر
است .همچنیر نرب از آینده روابط اسرائیل و ایاران دارناده تکنولاوژی هساته ای
نگران است .نرب به ایر نتیجه رسیده است که حمله نظامی علیه ایران نیز کارسااز
نیست ،زیرا ا یران در منطقه ای قرار دارد که با شروع جنگ علیه ایاران باه بحرانای
جهانی تبدیل خواهد شد .همچنیر آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی ادعا دارناد
که ایران از گروه های تروریستی به مانند ،حزب اهلل لبنان حمایت می کند .اماا اگار
نرب به رهبری آمریکا خواستار حل موضوع هسته ای ایران است نارار اسات کاه
در وهله اول راه را برای گیتگوها بدون انراض سیاسی فراهم کرده و باه نظرهاای
ایران احترام بگذارد .دوم اینکه ،آمریکا باید به تهدیدهایش علیه ایران خاتماه دهاد
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تا جوی از اعتماد بوجود آید و ایر کار را باید در عمل انجام دهد .سارانجام اینکاه

روابط اتحادیه اروپا با

نگرانی های امنیتی ایران باید برطرف شود.(Ben-meir, 2009: 78-79).

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

آمریکا در سالهای گذشته از راهبردها و الگوهای رفتاری متیاوتی استیاده کارده
که اروپا نیز تا حدود زیادی از آن پیروی کرده است.از آنجمله می تاوان تهدیاد باه
حمله نظامی ،تحریم های گسترده اقتصادی ،راهبرد دوگاناه فشاار-تعامال ،راهبارد
تغییر تدریجی نظام ،عملیات روانی ،راهبرد ترکیبی ،راهبرد پذیرش حاق هساته ای
ایران با اکراه نام برد .جدیدتریر ایر راهبرد که در ادامه راهبرد پذیرش حاق هساته
ای ایران با اکراه می باشد ،روی آوردن به دیپلماسای و ماذاکره اسات .عاده ای از
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کارشناسان آمریکایی معتقدند که ایران در زمینه هسته ای بهای زیادی داده اسات ،و
ایر برنامه محبوبیت داخلی دارد و تحت قوانیر ان.پی.تی است .پاس نبایاد انتظاار
داشت که ایران از برنامه هسته ای خود دست بکشد .بنابرایر بهتر آنسات باا ایاران
وارد مذاکره مستقیم شده و تحریم های دیگر را به مرور کاسته و ایار کشاور را در
معادالت منطقه ای و جهانی مداخله داد تا یکبار برای همیشه به موضوع هساته ای
ایران خاتمه داد(.سلطانی نژاد و دیگران .)010-011 :0890
در سالهای اخیر با روی کار آمدن اوباما ،تاکتید ها تغییر کرده اسات .سیاسات
آمریکا هرره بیشتر به اتحادیه اروپا نزدید شده است .به ایر معنی که دولت اوباما
بر اقدامات پیشگیرانه و رویکرد رندجانبه گرایای و باه طاور مشاخص دیپلماسای
عمومی و اتحادسازی تاکید دارد که بر خالف دکتریر جنگ پیش دستانه بوش مای
باشد .سخنرانی شروع ریاست جمهوری ،پیام های ناوروزی و ساخنرانی قااهره در
سال  1119نام برد.نتیجه آن برقراری مذاکرات هسته ای ،ایر بار با ح ور مساتقیم
آمریکا بوده است .ایر تغییر رویه دال بر پایان اختالفات نباوده بلکاه آمریکاا بارای
مقابله با ایران درصدد بهره گیری از ابزارهای نویر است .و به گیته اوباما "،اگر ماا
می توانستیم تمامی پیچ و مهره های ررخ هسته ای را در می آوردیم ".با مقاومات
ها و حرکت پرشتاب ایران در دستیابی به فناوری هسته ای که در ساالهای اخیار از
سوی ایران به عمل آمده ،آمریکایی ها را واداشته تا حد امکان با مذاکرات ایاران را
از پیشرفت بیشتر در ایر عرصه بازدارند ،و از نگرانی های اسرائیل و سایر حاکماان
وابسته به خود در منطقه بکاهند(.خدادی.)91-91 :0898 ،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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نتیجه
به طور کلی به نظر می رساد اروپاا در برابار آمریکاا از اساتراتژی دوگاناه ای
استیاده می کند .از ید سو حمایت ار نقش رهبری آمریکا است و درعیر حاال باا
گرایش های ید جانبه آن که با ارزشها و منافع اروپا در ت اد اسات مقاومات مای
کند .در ایر راستا سه گزینه از سوی اروپا در رویارویی با مسائل مختلف در روابط
آن با آمریکا مطرح است .اولی می تواند نزدیکی به آمریکا باشاد .ایار در شارایطی
که سیاست های آمریکا باا مناافع اروپاا همساویی داشاته و فرصات هاایی جهات
تاثیرگذاری بر سیاست های آمریکا فراهم کند .نمونه ایر رهیافت ،مشارکت برخای
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از کشورهای اروپایی در عملیات کوزوو بوده است .رهیافت دوم ،ایجاد موازنه نارم

با آمریکا است که بیشتر می تواند در روابط اقتصادی بیر دو قدرت اساتیاده شاود.
در رارروب ایر شیوه اروپا می تواند با استیاده از نهادهای بایر المللای یاا نادادن
مشروعیت بیر المللی به سیاستهای آمریکا یا تحت تاثیر قارار دادن افکاار عماومی
آمریکا جهت محدود کردن قدرت از سوی آمریکاا یاا حاداقل تاثیرگاذاری بار آن
استیاده کند .ایر مورد را می توان در مقاومت هایی که آمریکا در برابر قراردادهاای
های رند جانبه به عمل می آورد مشاهده کرد .اروپا برای مقابله با آن از رند روش
استیاده کرده است ،که شامل تمایل جهت مصالحه با دادن امتیازهاای قابال توجاه،
برای نمونه در پیمان کیوتو ،یا به تاخیر انداختر گیتگوهاا و یاا اداماه گیتگوهاا تاا
زمانی که بدون مشارکت آمریکا بتوان توافق حاصل کرد.
رهیافت سوم ،همکاری مشروط با آمریکا است .ایر گزینه بدیر معنی است کاه
شرایطی را جهت حمایت از آمریکاا در مساائل بایر المللای و در جهات اصاالح
سیاستهای ایر کشور اجرا کرد .ایر عمل زمانی باه نتیجاه مطلاوب مای رساد کاه
سیاست آمریکا در حوزه خاصی بدون همکاری متحدان عملی نباشد .همچنیر ایار
نوع از همکاری می تواند شکل استراتژی های مکمل را داشته باشد .برای نمونه در
مورد ایران گیته می شود که تمایل اروپا جهت حمایات از تحاریم هاا وابساته باه
حمایت سیاسی آمریکا از ابتکار دیپلماتید اروپا بوده است .در رشم اناداز رواباط
اروپا و آمریکا نوعی رند جانبه گرایی رند پااره و تکثیار راارروب هاای نهاادی
تعامل و گیتگو در حال ظهور است .بدیر معنا که در برخی از زمینه هاا آمریکاا از
نظرهای حداقلی همتای اروپایی خود استیاده کرده و در برخی مسائل دیگر به دلیل
حجم مشکل ها آنها را به اروپا واگذار می کناد و از دور باه مادیریت بحاران مای
پردازد .همچنیر سعی می کند گیتگوها را در گروه های کورد نیار رسامی و در
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رارروب توافق مهمتریر قدرت ها و سازمانها عملای کناد ،باه مانناد  5+0دربااره

روابط اتحادیه اروپا با

پرونده هسته ای ایران .ایر نکته را باید ارعان کرد که نوعی وابستگی متقابل از بعاد

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

جنگ جهانی دوم بیر ایر دو قدرت ایجاد شده است .هر رند میزان نیازمندی آنهاا
نسبت به یکدیگر در شرایط یکسانی قرار ندارد .تاثیرپذیری آمریکا به علت قادرت
اقتصادی بیشتر و نیور سیاسی و فرهنکی افزونتر کمتر از نیاز اروپایی ها مایباشاد.
(واعظی و کیانی.)111-119 :0831 ،
به دالیلی هر دو قدرت نیازمند به یکدیگر بوده و آن مانع از برخورد جادی آن
دو خواهد شد .امروزه اروپای قوی از لحا بیشتر اقتصاادی بارای آمریکاا مطارح
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است .ایر را می توان از بودجه نظامی آمریکا در برابر اتحادیه اروپاا تشاخیص داد
که رند برابر ایر اتحادیه است .همچنیر آمریکا دارای بزرگتریر ارتش جهان است
که هر لحظه ادعا کند می تواند خود را به تمامی نقاط جهان برساند .اتحادیاه اروپاا
قرار بود که درسال  1118ید ارتش  91هازار نیاری ایجااد کناد کاه ایار ارتاش
بصورت نصف و نیمه انجام شده و تنها نقش فرعی را در مناقشه های جهاانی اییاا
خواهد نمود .همچنیر ایر ارتش برای حیظ صلح تشکیل می شود و اجاازه جناگ
را ندارد و کارایی نداشتر آن نیز در بالکان به اثبات رسیده است .بناابرایر اروپاا باا
آنکه ادعای قدرتمندی دارد اما از لحا نظامی بسیار ضعیف باوده و حاد و انادازه
هایی بسیار پاییر تر از ادعاهای خود می باشد .به همیر علت نمای تواناد سیاسات
مستقلی نسبت به آمریکا در پیش گیرد .ایر ماورد را باوش طای ساخنانی پیراماون
وضعیت اتحادیه اروپا در برابر آمریکا مطرح مای کناد .او بجاای اتحادیاه اروپاا از
اصطالح شرکای ائتالفی و دوستان ع و پیمان استیاده می کند.
آمریکا نشان داده است که در جنگ عراق و افغانستان نیاز به یاری کامال اروپاا
ندارد .در ظاهر اروپایی ها معتقدند که سالح های کشتار جمعی یاا ارساال اسالحه
توسط ایران برای گروه های فلسطینی علیه اسرائیل به هایچ وجاه تهدیاد مساتقیم
برای اروپا محسوب نمی شود .اما آمریکا مبارزه جدی را علیه سالح های هسته ای
و میکروبی و شیمیایی را در برخی کشورها شروع کرده و به هار طریقای از جملاه
سیاسی یا نظامی باشد یا سالها به طول انجامد به آن عمل خواهد کرد .و در ایار راه
اگر اروپایی ها حمایت کنند استقبال خواهد کرد و اگر نه به تنهاایی عمال خواهاد
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کرد .آمریکا بدون کمد اروپایی ها قادر نیست تحریم ها ،کنترل جریانهاای پاولی،
اقدام های پلیسی و جاسوسی های در نظر گرفته شده علیه تروریسم و به اصاطالح
کشورهای محور شرارت را به جلو ببرد .در ایر زمینه ها حداقل نیازمناد همکااری
اتحادیه اروپاست .اتحادیه اروپاا نیاز باه دلیال شارایط ضاعیف نظاامی و نداشاتر
یکپاررگی در زمینه های مختلف قادر به اتخار سیاست باه طاور کامال مساتقل از
آمریکا نمی باشد(.جوفی.)84-89 :0831 ،
در مجموع باید گیت اتحادیه اروپا در شرایط حاضر و با قدرت فعلی همچناان
تمایل دارد تا اهداف اروپایی را در رارروب همکاری فرا آتالنتیکی پیگیری کارده
و با همسویی با واشنگتر در عرصه بیر المللی گام بردارد .در مورد دورنمای روابط
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ایر دو قدرت می توان گیت کاه اشاتراک هاای فارا آتالنتیکای آنهاا ماانع تبادیل

اختالفها و رقابت ها به بحرانهای حاد و ستیزه جویی های آشکار می شاود .رارا
که سیاست و تجارت ایر دو قدرت در موارد متعددی بهم گره خورده است .اروپاا
همواره مهمتریر شرید تجاری ،اقتصاادی و… آمریکاا باوده و وابساتگی متقابال
اقتصادی آنها افزایش یافته است .با توجه به محیط سیاسای و اقتصاادی اروپاایی و
بیر المللی ،همکاری و رقابت همچنان در رواباط دو باازیگر برقارار خواهاد باود.
همکاری بیشتر در مسائل سیاسی است که منافع دو طرف را تاامیر کناد و رقابات
بیشتر در حوزه اقتصادی رخ خواهد داد.
برخی از اندیشمندان اروپایی در زمینه آیناده رواباط آمریکاا و اروپاا نظرهاای
مختلیی داده اند .از آن جمله می توان به دیوید اوون اشااره کارد کاه پسات هاای
سیاسی مختلیی را در دولت بریتانیا بر عهده داشته است .او معتقد است که برداشت
اروپایی ها نسبت به آمریکایی ها خوش بینانه نیست و معتقد است که اروپاایی هاا
به شکل روز افزونی برداشتی خصمانه از آمریکا پیدا می کنند .ساناتور ژان فرانساوا
پونه ،وزیر خارجه وقت فرانسه در مورد آینده اروپای متحد خوش بیر است ،ولای
مشکل های بازرگانی را مانعی عمده بر سر راه همکاری های اروپاا و آمریکاا مای
داند .خوش بیر تر از همه آنها ،میشل روکار ،نخست وزیر پیشیر فرانسه بود که به
اروپایی متحد اعتقادی راسخ داشت .او معتقد بود اروپا بدون آنکه باه رواباط خاود
با آمریکا لطمه وارد کند ،می تواند مراقب استقالل اقتصادی خویش باشاد(.برانادن،
.)01-08 :0811
بنابرایر می توان ایر رنیر نتیجه گرفت که اصل اختالفاات آمریکاا و اتحادیاه
اروپا در موضوعات بیر المللی پذیرفته شاده اسات ،اماا ایار اخاتالف مواضاع در
شرایط زمانی مختلف ،حداقل یا حداکثر می شود .به عبارت دیگر ،آمریکا باه دلیال
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امکانات و ابزارهای برتر سعی می کند در مسائل مختلف اروپاا را باا خاود همساو

روابط اتحادیه اروپا با

کند و اگر ایر کار امکان پذیر نباشد به نارار باه رناد جانباه گرایای روی خواهاد

آمریکا در موضوعات ...
( 995تا )911

آورد .برای نمونه برای جنگ با عراق در سال  1118آمریکا بدون مجوز از شاورای
امنیت و بدون رضایت و همکاری متحدان اصلی خود به عراق حمله کرد .اما پاس
از تلیات سنگینی که آمریکا پس از جنگ در عراق داشت ،برای تقسایم هزیناه هاا
بیر سایر کشورها حاضر شد تا برخی کشورهای اروپایی را در آینده عراق و تقسیم
مسئولیت های آن سهیم کند .بنابرایر ایر اختالفاات در تاکتیاد مای باشاد ناه در
استراتژی .در نتیجه در عرصه دیپلماسی تکیه بیش از اندازه به اروپا یا خوشبینی باه
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آمریکا بویژه در مساله هسته ای بدون در نظرگارفتر عماق رواباط ایار دو قادرت
میتواند ایران را در دستیابی به منافع خود درار شکست کند .همچنان کاه باه نظار
میرسد یکی از علل شکست مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی در دوران خاتمی
تکیه بیش از اندازه به اروپا و نادیده گرفتر نقش آمریکا بوده است.
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