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  چکیده
ه ب و اروپا آمریکامواضع  یکیو نزد یدور با طرح این سوال کهمقاله  ینانویسندگاا   

ضنمن بررسی   ،دارد مسنالیی  ریشنه در هه  یرا اجمهوری اسنممی   برابردر  یکگیگر

 ییو واارا ییهمگرا  زا که مانگ این فرضنن ه را محرح کرد  رونگها و تجارب موجود،

 را یا سازی تیدر امد آمریکا  تبه موفق یرا ا یاسمم یجمهور مورددر اروپا و  آمریکا

با  شتر ، اروپا را بشگ موفق   دهزم یندر ا آمریکاکه   زانیدارد. به م یاروپا بسنتگ  یبرا

  .یافته است یشافزا یرا ها در رابحه با اآ  ییو همگرا کرد خود همرا  

 یرشپذ  زا م ،آنها رهدرا  یو همراه آمریکا و اروپا یهاسننت  اتداسننر راهدردها و سنن 

 یخارج  اسنننتمختیف و سننن یهادر دور  هاییآ  نزد اروپا  تو مقدول آمریکا  تمرجع

 ازیسنن تیکدش امد ینا نپذیرفتن یا یرشدر پذ مواردی هسننتدگ که یرا ا یاسننمم یجمهور

 انگ.داشته نقش یرا در رابحه با ا  کیفراآتمنت اراییوا یا ییهمگرا  جهتوسط اروپا و در نت

 .یرا ا ،ییواارا ،ییهمگرا، یساز تیامد ،اروپا یهاتحاد ،آمریکا: واژگان کلیدی

                                                                                                   
 نویسدگ  مسئول دانشگا  تهرا المیل استادیار ارو  روابط ب ن() takhshid@ut.ac.ir 

 المیل دانشگا  تهرا  نروابط ب یدکتر یدانشجو a.hatamzade@yahoo.com 

 

 7۱شمار  مسیسل   0۳۱7 بهار  اولشمار   م و یک سال ب ست فصیدامه محالعات راهدردی 
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 مقدمه
ترین با آ  یکی از مهم برخورداسنننممی ایرا  و نحو   جمهوری به بعگ از پایا  جدگ سنننرد

 :Dassa Kaye, 2004)و اروپا بود  اسنت   آمریکااختمف ب ن در مواردی محورهای بحث و 

10; Calabrese, 2004: 1.) را امیی نقش اصیی وهه عاین است که اصیی این پژوهش  سؤال

ای فرض ه ؟انگایفا کرد در قدال جمهوری اسنممی ایرا    آمریکاهمگرایی و واارایی اروپا و در 

اسننت که همگرایی و واارایی اتحادیه انگ، عدارت از این که نویسنندگاا  این مقاله محرح کرد 

 آمریکابه م زا  موفق ت  برابر جمهوری اسنننممی ایرا های مختیف در در دور  آمریکااروپا و 

روپا و ا های استتداسر راهدردها و س. داشنته است سنازی ایرا  برای اروپا بسنتگی   در امد تی

 در هاییآ  نزد اروپا  تو مقدول آمریکا  تمرجع یرشپذ  زا رهدرا  آنها، م یو همراه آمریکا

 یا یرشهستدگ که در پذ یموارد یرا ا یاسمم یجمهور یخارج  اسنت مختیف و سن  یهادور 

  کیراآتمنتف ییواارا یا ییهمگرا  جهتوسننط اروپا و در نت آمریکا سننازی تیکدش امد یرفتننپذ

 انگ.نقش داشته یرا در رابحه با ا

، شننگ  است. بخش نخستبه دو قسنمت تقسن م    اسنت که سنازمانگهی مقاله به این صنورت   

سنننازی و تداسنننر و عیت کاربرد این نظریه برای هارهوب نظری پژوهش یعدی نظریه امد تی

بخش دوم، رونگ همگرایی و واارایی  . درمورد بررسی قرار داد  استموضنو  مورد اشنار  را   

و ضننمن  شننگ جمهوری اسننممی ایرا  در سننه دور  توصنن ف  برابردر  آمریکااتحادیه اروپا و 

آ   تأث ر ،این کدش ناکامیو موفق ت یا  آمریکاسازی ایرا  از سوی تشریح و تحی ل رونگ امد تی

مورد بحث و بررسنننی  ایرا  در هر دور  برابردر  آمریکابر رونگ همگرایی و واارایی اروپا و 

 .قرار ارفته است

 

 سازیامنیتی رهیافت. الف
؛ به این است کممی یکدش ،سازیاین است که امد تی 0سازیامد تی در ره افتاسنتگال محوری  

 امد تی کرد یتوا  آ  را تدگیل به موضنننوعزد  به یک مسنننئیه میبا برهسنننر صنننورت که

                                                                                                   
1. Securitization 
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(Wæver, 2004: 13.) ای خودمرجع یا معحوف به خود است زیرا طی مسنئیه  بدابراین، امد ت

ر به این خاط نه لزوماً ،شودخود این رویه اسنت که موضنوعی به یک موضو  امد تی تدگیل می  

شننگ  به صننورت ، بیکه به این دل ل که موضننو  یادکه یک تهگیگ وجودی واقعی محرح اسننت

 سازیهگف از بررسی امد تی (.01: 0۳31را ، گهد ن تهگیگی جیو  داد  شگ  است )بوزا  و دی

 تری از این مسنئیه اسنت که هه کسنی، هه مسالیی   موضنوعات، دسنت ابی به دره هرهه دق ق  

هایی(، به هه دل ل، با هه نتایجی و تحت هه موجودیت) تهنگیگهایی( را، برای هه کسنننانی )

اهم ت اساسی  ازیسرونگ امد تی در(. آنچه 10: 0۳31بوزا  و دیگرا ، ) کدگشرایحی امد تی می

ا ای روجودی که اقگام اضحراری یا تگاب ر ویژ کرد  تهگیگ مشخص ،دو ه ز اسنت: یکی  ،دارد

بوزا  و دیگرا ، ) پذیرش این ادعا از سنننوی مخاطدانی هشنننمگ ر ،کدگ و دیگریایجاب می

0۳31 :05  .) 

 کدگ،کدگ، تع  ن نمیموضنوعات را کسنی که موضوعی را امد تی می   سنازی توف ق در امد تی

ه آیا این مخاطدا  آ  موضنننو  را ب ایدکه بیکه به مخاطدا  کدش افتاری امد تی بسنننتگی دارد؛

پذیرنگ؟ در واقع، امد ت نه بر ع ن استوار است عدوا  تهگیگی وجودی برای ارزشی مشتره می

(. مخاطدا  بایگ 10 و 11: 0۳31اسنننت )بوزا  و دیگرا ،  ننه بر ههن، بیکنه امری ب داههدی  و 

ها لتزیرا وقتی دو ؛دره کددگ ،کدگمدحقی را که یک بازیگر بر اساس آ  موضوعی را امد تی می

کددگ، خود این امر یک واقع ت سن اسی است و پ امگهایی را  ها موضنوعی را امد تی می یا میت

رت این صننو ای متفاوت با آنچه در غ رشننگ  به شنن و ادشننود بازیگر یدندال دارد و باعث میبه

  کرد، رفتار کدگ.عمل می

ک ی سننازین ز نقش مهمی در رونگ موفق ت امد تی «کددگ تسننه ل»عمو  بر این، شننرایط 

. کدگبخش میکددگ ، شننرایحی اسننت که کدش افتاری را نت جهموضننو  دارنگ. شننرایط تسننه ل

. ضرورت درونی پ روی کدش افتاری از دستور زبا  امد ت؛ 0 عدارتدگ ازکددگ  شنرایط تسنه ل  

و  یعدی رابحه م ا  اویدگ  کددگ . شنننرایط اجتمناعی مرتدط بنا جنایگنا  اقتگار بازیگر امد تی    2

 ازیسننشننگ  در تمش برای امد تیمخاطدا  و بر این مددا، احتمال ایدکه مخاطدا  ادعاهای محرح

شننگ  موضننو  را تسننه ل  ادعایی که یا امد تی هایتهگیگ هایویژای. ۳موضننو  را بپذیرنگ؛ 

  برای کددگترین شرایط تسه لتوانگ مهمخود تهگیگ می هایویژایشونگ. کددگ یا مانع آ  میمی
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با اسنننتفاد  از نظریه  این مقاله،در  (.1۳: 0۳31کدش افتاری امد تی باشنننگ )بوزا  و دیگرا ، 

در  مریکاآاز هرایی همگرایی و واارایی اتحادیه اروپا با ی شود تا تحی یسنازی تمش می امد تی

 0دگ کدبه عدوا  بازیگر امد تی آمریکاجمهوری اسننممی ایرا  اراله شننود. بر این اسنناس،   برابر

 سازی است.  شود و اتحادیه اروپا مخاطر این کدش امد تیشداخته می

های کشتار جمعی است. استرش سمح مدعن ز صنیح و ثدات و موضو    2مرجع امد ت

هموار  تمش کرد  اروپا را متقاعگ کدگ که ایرا  تهگیگی برای این  0۱۱1از دهنه   آمریکنا 

اتحادیه اروپا را مجاب کدگ که با اقگامات خصننمانه  ،موضننوعات اسننت و بر این اسنناس 

ایگ کددگ  بامد تیطور که اشار  شگ، بازیگر عی ه ایرا  موافقت و همراهی کدگ. هما  آمریکا

به نوعی دارای اقتگار )رسنمی یا غ ررسمی( باشگ و نقش سخدگو را در موضوعات امد تی  

ذار خود در اتأث ر با توجه به پ ونگهای مشتره و نقش آمریکارسگ داشته باشگ. به نظر می

 جایگاهیالمییی از هد ن حگاقل در مسنننالل ب ن ،روننگهنا و سننناختنارهای امد تی اروپا   

انجام کدش  براینوعی سنننرمناینه اجتماعی ازم را    آمریکنا ردار بناشنننگ. در واقع،  برخو

ازی سسازی برای اتحادیه اروپا به عدوا  مخاطر خود دارد. آنچه انجام کدش امد تیامد تی

کدگ، حپ تعیق مشننتره به یک ارو  یا مجموعه و سننپپ پذیرش یا رد آ  را توج ه می

گ کشوری ماند برابرو حگاقل در  المیلاروپا در نظام ب نو  آمریکارسگ است که به نظر می

 .هستدگایرا  از هد ن وضع تی برخوردار 

ضرورت ) آمریکاهمراهی رهدرا  اروپا با  ،ها و همچد نم زا  تداسنر راهدردها و سن است  

ها در و مقدول ت آ  نزد اروپایی آمریکادرونی پ روی از کدش افتاری(، م زا  پذیرش مرجع ت 

کددگ ( و رفتار جمهوری اسنننممی ایرا  هنای مختیف )سنننرمایه اجتماعی بازیگر امد تی دور 

یف های مختسازی در دور کددگ  کدش امد تیتهگیگ( ن ز به عدوا  شنرایط تسنه ل   هایویژای)

   مورد توجه و بررسی قرار خواهدگ ارفت.

 

                                                                                                   
1. Securitizing actor 

2. Referent object 
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 برای اروپا آمریکاسازی ایران توسط . اجزای کنش امنیتی2شکل 

 

 2992-1127ایران  برابر. همگرایی و واگرایی فراآتالنتیکی در ب
و اتحادیه اروپا موفق شننگنگ پپ از جدگ سننرد اتحاد و روابط خود را تگاوم و  آمریکا هرهدگ

در روابط  «یهئمس»به عدوا  یک  در این دورا  هموار توسنعه دهدگ، اما جمهوری اسممی ایرا   

انگ و در برخی نظر داشننتهطرف ااهی دربار  آ  اجما  ای که دومسننئیه بود  اسننت؛محرح  آنها

 تهدید: کنش کالمی

 جمهوری اسممی ایرا 

 مرجع امنیت:
صیح و ثدات مدحقه و 

رژیم مدع استرش 

 ایهای هستهسمح

 مخاطب:

 اتحادیه اروپا

 کننده:شرایط تسهیل
اسننممی  رفتار سنن اسننت خارجی جمهوری

 هایایرا ، م زا  تداسر راهدردها و س است

، م زا  پذیرش مرجع ت آمریکاکم  اروپا با 

 هامقدول ت آ  نزد اروپاییآمریکا و 
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در این بخش، رونگ مذکور را در . انگارفته پیآ   موردمتفاوتی در  ن ز رویکردهای کاممً موارد

برای  آمریکاهای سنننال اخ ر در قنالر سنننه دور  توضننن ح خواه م داد و تمش   20ب ش از 

حه با طرف در راب و در نت جه واارایی یا همگرایی دو آ  ناکامیسازی ایرا  و موفق ت یا امد تی

است که با  2110تا سال  0۱۱0از سال  ور  تشنریح خواه م کرد. دور  نخست در هر د ایرا  را

از  ایسننازی ایرا  برای اتحادیه اروپا، مجموعهدر راسننتای امد تی آمریکاوجود تمش اسننترد  

و به نوعی  کدگهمراهی  آمریکاشنننرایط مانع از آ  شنننگ که اروپا این کدش را تأی گ کرد  و با 

 جمهوری اسممی ایرا  هست م.  در مورد آمریکااروپا با  و اختمفشاهگ واارایی 

 موسوم به برنامه جامع اقگام مشتره 0+0تا انعقاد توافق هسته ایرا  با ارو   2110از سنال  

 در .در قدال ایرا  هسننت م آمریکاشنناهگ همگرایی و هماهدگی فزایدگ  اتحادیه اروپا و  0)برجام(

دور   شگ. در آمریکاسنازی ایرا  از سوی  این مقحع عوامل مختیفی باعث موفق ت کدش امد تی

از  نمودهاییرسننگ که بار دیگر شننود، به نظر میای را شننامل میسننوم که پپ از توافق هسننته

 .بروز پ گا کرد  استجمهوری اسممی ایرا   موردطرف در  اختمف و واارایی دو

 

   و اختالف دوره واگرایی. 2

و اروپا در دهه نخسننت پپ از پ روزی انقمب اسننممی در رابحه با جمهوری اسننممی  آمریکا

اما پپ از جدگ سننرد این الگو به تگری   ،نظر و مواضننع هماهدگ بودنگایرا  دارای اشننتراه

با این اما  که  (0۱۱0-0۱۱1) پپ از جدگ خی   فارس پنگر  رج بوشوتغ  ر کرد. دولنت ج 

ایرا  به قگرت برتر و مسنننیط خی   فارس تدگیل  جمهوری اسنننممیراق قگرتمدگ، در ندود ع

ای تههای هسمدع تکث ر سمح»ارفت. در این راستا، قانو   ایرا  خواهگ شنگ، تصنم م به کدترل  

رسنن گ. بر اسنناس این قانو ،   آمریکا به تصننویر کدگر  0۱۱2در سننوم اکتدر  «ایرا  و عراق

ای این کشور وضع های هستهبر ضنگ عراق در راسنتای فعال ت   0۱۱1هایی که در سنال  تحریم

 ,Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act) شگایرا  ن ز اعمال می عی هشنگ  اسنت بایگ   

اما  ،گل شتر دنداسن اسنت مهار ایرا  به شنکل جگی    ،کی دتو ب ل با به قگرت رسن گ    (.1992

دنگ که ها معتقگ بو، اروپاییآمریکابرخمف  کشورهای اروپایی مس ر متفاوتی را انتخاب کردنگ.

                                                                                                   
1. Joint Comprehensive Plan of Action  
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توا  به یم این کشورکدگ و از طریق افتگو و تقویت تعامل با حرکت می درستایرا  در مس ر 

 این رونگ کمک کرد. 

طرح افتگوهای  0۱۱2 ، کشنورهای اروپایی در نشنست ادیددورد در دسامدر  در این راسنتا 

به  با توجه، شورای اروپایی اهعا  داشت که آ  بر اساس که با ایرا  را تصویر کردنگ 0انتقادی

داشته  «دیانتقا»هرهدگ این افتگو بایگ جدده  ؛بایگ با آ  وارد افتگو شگ اهم ت ایرا  در مدحقه

ضنمن مخالفت با مذاکرات انتقادی اروپا با   آمریکا (.European Council, 1992: 96) باشنگ 

 ایرا  محرح کرد و در اجمس شورای وزیرا  خارجه موردرا در  2ایرا ، سن است مهار دوجانده 

، از آمریکاخارجه  ، وزیر۳وار  کریسنننتوفر 0۱۱۳اروپنایی در لوکزامدورد در ژولن  اتحنادینه  

. گکدددگتن هماهدگ   ده با واشهای عضنو تقاضنا کرد س است خارجی خود را در این زم  دولت

خواسننت ایرا  را به انزوا بکشننانگ و به سنن اسننت افتگو با ایرا  ، اروپا نمیآمریکااما برخمف 

 (.0۳33:51ادامه داد )آقایی، 

با هگف  ،های شنننگیگی را عی ه ایرا به طور فزایدگ  تحریم آمریکا به بعگ 0۱۱0از سنننال 

هایش مددی بر سنن اسننت  توقفرا وادار به  خود، تهرا به باور وضننع کرد تا  آ مدزوی کرد  

ایت یدگ صیح خاورم انه و حمآهای کشتار جمعی، کارشکدی در فرتمش برای دست ابی به سمح

المییی کدگ. اروپا با این سن است مخالفت کرد و این مسئیه باعث بروز تدش و  از تروریسنم ب ن 

 ،آمریکارل پ جمهور  ،کی دتو ب ل (. Hass, 1999: 87اختمف در روابط فراآتمنت کی شننگ )

کرد اروپا با روی آمریکاضمن انتقاد از مواضع اتحادیه اروپا در رابحه با ایرا  و ب ا  این نکته که 

در  توان گ با کشورهایی تجارت کد گ کهشما نمی»مددی بر تجارت با ایرا  موافق ن سنت، افت:  

پردازنگ که شما و هایی میبه حمایت از تروریستها کددگ و شنر طول روز با شنما تجارت می 

، آمریکا(. در راستای این س است Clinton, Aug 6, 1996) «کشدگاداهت را میشهرونگا  بی

این کشنور به تصنویر    در کدگر  «قانو  داماتو»معروف به  5قانو  اییسنا  0۱۱1 ژول هدر اواخر 

یکی از نقاط عحف اختمف این اتحادیه با  ،رس گ. اما مخالفت شگیگ اتحادیه اروپا با این قانو 

                                                                                                   
1. critical dialogue 

2. Dual Containment 

3. Warren Minor Christopher 

4. Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) 
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تصننم م اروپا مدجر به بروز تدش و اختمف در روابط این ایرا  اسننت.  برابر در آمریکارویکرد 

 (.Rudolf, 1999: 87به ایرا  شگ ) در موردفراآتمنت کی 

کرد. همچدا  سن است مهار و تحریم را عی ه ایرا  اعمال می  آمریکارخمف اتحادیه اروپا، ب

سن است تحریم و انزوای ایرا  را   ،پپ از آنکه به ریاسنت جمهوری رسن گ  پسنر   جورج بوش

سنننال دیگر تمگیگ کرد. او همچد ن در  0قانو  اییسنننا را برای  2110 ژول نه در  ادامنه داد و 

 0«محور شرارت»ایرا  را در کدار کر  شمالی و عراق  2112 ژانویه 2۱خود در  سخدرانی ساانه

( که با مخالفت و واکدش مدفی اروپا روبرو شنننگ. به دندال Bush, 29 January, 2002)نام گ 

های را  اروپایی مخالفت خود را با اقگام نظامی عی ه دولتبوش، بسننن اری از رهد سنننخدرانی

ننامدرد  اعمم کردننگ و معتقنگ بودننگ کنه ندایگ ایرا  را در کدار این کشنننورها قرار داد. حتی      

  هعیت متحگ  ااای ایرا  ن ز در آغاز به همگرایی اتحادیه اروپا با ایشننگ  برنامه هسننته محرح

ای ایرا  هگونگی برخورد بنا برننامه هسنننته   در موردبتنگا  طرف در ا ایرا  مدجر نشنننگ و دو

 نظر داشتدگ.اختمف

های دهگ با وجود تمشدر این دور  نشا  می آمریکاسازی ایرا  توسط بررسی رونگ امد تی

ایرا   موردهننا موفق ندود  و این دو در سنننازی ایرا  برای اروپنناییدر امد تی آمریکننافراوا ، 

ایرا  بود و  با. در این دور ، آلما  سننردمگار سنن اسننت تعامل اتحادیه اروپا  انگاختمف داشننته

ضننمن ایدکه مدتکر و مگافع اصننیی طرح افتگوهای انتقادی با ایرا  بود، خود ن ز در راسننتای  

های مشت ب شننتربود. بدابراین،  اسننتواربهدود روابط با ایرا  ب ش از هر کشننور اروپایی دیگر 

داد و به سننازی ایرا  ن ز آلما  را مخاطر خود قرار میامد تی برای یکاآمرتوسننط  شننگ انجام

ماه ت تهگیگآم ز و امد تی ایرا  بود. محور اصننیی این  در موردکرد  این کشننور دندال مجاب

تا  ردکمیبه این معدا که ایاات متحگ  تمش  ؛تروریسننم بود ،سننازی در این دور کدش امد تی

یکه ب ،ا ردمیکار به دوا  کشننوری که تروریسننم را برای تحقق اهگاف خودایرا  را نه تدها به ع

شننگ تا ایرا  به عدوا  تروریسننتی معرفی کدگ. همچد ن، تمش میهای ارو ترین حامی اصننیی

ترین مانع توافق صنیح در خاورم انه معرفی شود. به طور کیی، مرجع امد ت و آ  ه زی  اصنیی 

                                                                                                   
1. Axis of Evil 
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ا به عدوا  تهگیگی وجودی برای آ  معرفی کدگ، صننیح و ثدات تمش داشننت ایرا  ر آمریکاکه 

 .بس ار مهم بوداتحادیه اروپا برای و هم  آمریکادر مدحقه خاورم انه بود که هم برای 

شننگ  را در اخت ار دولت بدگیبرخی اسننداد و اطمعات طدقه 0۱۱0ایاات متحگ  در سننال 

ایرا  برای دسنننت ابی به اهگاف خود در حوز  آلما  قرار داد و به این کشنننور هشنننگار داد که 

زد. بر ورشگ  به اقگامات تروریستی مدادرت میریزیسن است خارجی به طور استرد  و برنامه 

تور با دس ،وزیر سنابق ایرا  نخسنت  ،کرد که قتل شناپور بخت ار ادعا  آمریکااین اسنداد،   اسناس 

داد که به آلما  هشگار  آمریکا دولت جمهوری اسنممی ایرا  صنورت ارفته اسنت. همچد ن،   

اهلل و حماس درصننگد اسننت تا با انجام عمی ات هایی ماندگ حزبایرا  با کمک و حمایت ارو 

، وار  0۱۱۳یدگ صنیح خاورم انه را به هالش بکشگ. در نشست ناتو در دسامدر  آفر ،تروریسنتی 

معرفی کرد و  0شنننکن قانو یایرا  را به عدوا  دولت ،آمریکاوزیر خنارجه وقت   ،کریسنننتوفر

کشنورهای اروپایی و به طور خا  آلما  را از هراونه استرش روابط با ایرا  برحذر داشت.  

ای به مقامات آلمانی که اسداد با ارسال نامه آمریکارل پ جمهور  0۱۱0در سال  ،در هم ن راستا

ای را برای و مگارکی ن ز ضننم مه آ  بود، ادعا کرد که سننازما  اطمعات ایرا  و سننودا  توطئه

 (. Mousavian, 2008: 65-67)انگ ترت ر داد  آمریکاقتل مقامات رسمی 

 آمریکای از تمش اما این فقط بخشنن ،اتهامات را رد کردهمه این جمهوری اسننممی ایرا  

سازی ایرا  بود. پپ از آنکه حکم داداا  م کونوس باعث ت رای در روابط اروپا با برای امد تی

بار دیگر با انتقاد از  آمریکادر اروپا کاهش داد، را ها از افتگو با ایرا  ایرا  شنننگ و حمناینت  

 رابرببه تغ  ر سنن اسننت در ایرا ، تمش کرد تا آنها را  موردسنن اسننت اتحادیه اروپا و آلما  در 

ایرا  را به عدوا   0۱۱7در سنننال  آمریکا وقت وزیر خارجه 2ایرا  متقاعگ کدگ. مادل ن آلدرایت

(. Albright, 1997المییی اسنننت )ب ن نظمزد  یناغی معرفی کرد کنه بنه دندال برهم    یدولت

اذاری در دهگ بمرادعا کرد اسندادی دارد که نشا  می  0۱۱3در سنال   آمریکادولت  ،همچد ن

اهلل بود  کار ایرا  و حزب 0۱۱1خُدر عربسننتا  در سننال  الیی در شننهر آمریکاپایگا  ن روهای 
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کممی در راسنننتای  هایای از کدشاسنننت. بنا روی کار آمگ  بوش، دور جگیگ و اسنننترد  

 سازی ایرا  شکل ارفت.امد تی

را  سازی ایس است امد تیترین محور ای ایرا  به مهمبرنامه هسنته  ور  به بعگداز این 

با انتشننار  2110. سننازما  سنن ا در سننال شننگها تدگیل ویژ  برای اروپاییبه آمریکاتوسننط 

ویژ  سننت ابی به تسننی حات کشننتار جمعی به  ایرا  را متهم کرد که به دندال د ،ازارشننی

ترین کشننورها در ایرا  یکی از فعال»های اتمی اسننت. در این ازارش آمگ  اسننت: سننمح

ی از طریق جمع های کشتارتمش برای دسنت ابی به تکدولوژی ازم برای دست ابی به سمح 

واردکرد  آ  از کشنورهایی ماندگ روسن ه، ه ن و کر  شنمالی اسنت. در این راستا، ایرا      

ها )شنن م ایی، ب ولوژیکی و اتمی( و همچد ن وا  مختیفی از این سننمحکددگ تا انتمش می

یک سال بعگ، جورج بوش رل پ جمهور  (.CIA, 2001ها را بسازد )های پرتاب آ س ستم

های حامی تروریسننم، که ما و با اعمم ایدکه هگف ما جیوا ری از دسننت ابی رژیم آمریکا

های کشتارجمعی است، ایرا  را در کدار کددگ، به سمحمتحگا  و دوسنتانما  را تهگیگ می 

های معرفی کرد که به دندال دست ابی به سمح «محور شرارت»عراق و کر  شمالی به عدوا  

 (. Bush, 2002کشتارجمعی است )

هایی اسنننت که از تروریسنننم حمایت و مقابیه با رژیم آمریکابا تأک گ بر ایدکه هگف  بوش

داد  ایرا  در کدار کددگ، ضمن قرارجمعی تهگیگ می های کشتارو متحگانش را با سنمح  آمریکا

 هایها )سمحایرا  به طور تهاجمی به دندال دست ابی به این سمح»عراق و کر  شنمالی افت:  

کدش کممی  با وجود این (.Bush, 2002) «کدگجمعی( است و از تروریسم حمایت می کشتار

های را تأی گ نکرد  و با تمش آمریکاها ادعاهای ، اروپاییسازی ایرا مسنتمر در راستای امد تی 

ر از کدش مزبو نشننگ سنازی ایرا  همرا  نشنگنگ. در واقع، به دل ل تأی گ  این کشنور برای امد تی 

اتحادیه اروپا با شکست مواجه  برای آمریکاسنازی ایرا  توسط  وی مخاطر اروپایی، امد تیسن 

در این ایرا  برود.  برابردر  آمریکاو هم ن مانع از آ  شننگ که اروپا به سننمت همگرایی با  شننگ

 داشت. مزبور هایتمشمهمی در شکست  تأث رسازی کددگ  کدش امد تیشنرایط تسنه ل   مقحع

ها را در آ را برجسننته و همگرایی  آمریکاهای اروپا با موضننو  در این رابحه که تفاوتاول ن 

 ها بود. کرد، دستور زبا  امد تی متفاوت آ ایرا  دشوار می برابر
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ای و مدحقه هایها و اختمفدرا ریاتحنادینه اروپنا از پناینا  جدگ سنننرد در مواجه با      

 .متفاوت بود آمریکاکنه از دو جهت با رویکرد   پی ارفنت رویکردی را  ،جهنانی  هنای تهنگینگ  

ست؛ به این معدا که از دیگ اتحادیه هاارای اروپا در مواجهه با این تهگیگافتما  توسعهنخست، 

ای، ناشننی از مشننکل های مدحقههای داخیی ارفته تا جدگاز کشننکمش هادرا ریاروپا تمامی 

، مریکاآر رویکرد اتحادیه اروپا در مقایسه با مدابع و کمدود توسنعه انسانی است. تفاوت دیگر د 

 مشکمت وارایی اسنت که در آ  اروپا برخمف ایاات متحگ  که همه  تأک گ بر صنگور مدحقه 

مدحقه  هرهای بومی در نگرد، تنأک نگ دارد که بایگ به پویش  را از مدظر جهنانی می  هنا درا ری

 (.037: 0۳33کددگ )بوزا  و ویور، خا  اجاز  داد تکامل پ گا 

و همچدا  به عدوا   و اروپا بعگ از جدگ سنرد اتحاد خود را تگاوم بخش گنگ  آمریکا هرهدگ

های خود را اسنننترش دادنگ، اما راهدردهای آنا  در این حوز  و به امد تی همکناری  متحنگا  

ایرا  ها، اروپایی .دستور زبا  آنا  در حوز  مسالل امد تی تا حگودی متفاوت بود، عدارت دیگر

هایی نگرانی هرهدگ کردنگ؛ی برای مدافع خود تیقی نمیو اقنگاماتش را به مدزله تهگیگی ح ات 

 معتقگ ندودنگ که بتوا  ایرا  را در دسته آمریکااما برخمف  دگ،اقگامات ایرا  داشتبرخی دربار  

 ,Haassدانسنننتدگ )ای میایرا  را بازیگر مهم مدحقه جای آ ،بهقرار داد و  0هنای یاغی رژیم

تا حگودی از نوعی  آمریکا ،طور که افته شنننگهما  هرهدنگ (. عمو  بر این، 80-86 :1999

سننازی موضننوعات و توانایی تعریف امد ت برای اروپا به عدوا   اقتگار رسننمی مددی بر امد تی

های مختیف ه یک م زا  ندود  و در دور مخاطر خود برخوردار بود، اما این مسنننئیه هموار  ب

به دل ل  ،دارای نوسننا  بود  اسننت. در دور  نخسننت ریاسننت جمهوری جورج بوش پسننر    

 ار ها و م زا  محدوب ت بسهای یکجانده وی و مخالفت رهدرا  اروپایی با این س استسن است 

ریف و ای برای تعشگ ههدگا  مشروع ت و اقتگار پذیرفت آمریکاها، در م ا  اروپایی بوشپای ن 

 ها نگاشت.امد تی نزد اروپایی هایتد  ن تهگیگ

سوی اروپا  سازی ازکدش امد تی نپذیرفتناذاری در تأث ر ترین عامیی که نقش بس اراما مهم

داشنت، رفتار س است خارجی ایرا  در این دور  بود. در این مقحع، رویکرد جمهوری اسممی  

. بر این اساس، ایرا  نظم جهانی مستقر بود ترب دانهطیدانه و واقعاصنمح ، المیلنظام ب نایرا  به 

                                                                                                   
1. rouge regime 
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کرد با نقگ و اصنمح وضع  پذیرفت و هرهدگ تمش میضنرورت و مصنیحت می   بر اسناس را 

گمگت بید یبه استقرار نظم و نظام محیوب و عادانه و اسممی به عدوا  هگف ،المیییموجود ب ن

آم ز پ گ ری این اصننمح و تغ  ر به صننورت تگریجی و مسننالمت و راهدردی دسننت یابگ، اما 

المیل ناعادانه و انتقاد از ارکا  و سازوکارهای آ ، مانع از شگ. بدابراین، اعتراض به نظام ب نمی

انی شگ )دهقآم ز با سایر کشورها نمیپذیرش قوان ن و قواعگ حاکم بر آ  و همزیستی مسالمت

 مریکاآشگ  توسط یر بس ار مدفی و تهگیگآم ز ایجاداین رویکرد، تصو (.000: 0۳۱۳ف روزآبادی، 

به جای مهار و مقابیه با آ   به تگاوم افتگو و تعامل با ایرا ها را از ایرا  را تعنگینل و اروپایی  

 کرد.ام گوار می

 

 دوره همگرایی و هماهنگی .1

تر و های اروپا دربار  ایرا  عم قنگرانیای ایرا ، ها بر سننر برنامه هسننتهپپ از بااارفتن هالش

تر از اذشنته شنگ. با این حال، آنها در ابتگا با سن است آمریکا برای ارجا  پرونگ  ایرا  به    متفاوت

شورای امد ت و مواجهه نظامی احتمالی با ایرا  مخالف بودنگ. اتحادیه اروپا سعی کرد تا از طریق 

ود کدگ. در ای خکرد  برنامه هستهایرا  را متقاعگ به تعح ل ،هاافتگو و با اسنتفاد  از برخی مشوق 

ایرا  بر عهگ   ای را بااین راسننتا، سننه کشننور فرانسننه، آلما  و انگی پ محوریت مذاکرات هسننته

( 2115نوامدر  05و توافقدامه پاریپ  211۳اکتدر  20تهرا  یا سعگآباد در  )ب ان ه و توافقاتی ارفتدگ

اما ن ات و اهگاف متفاوت آنها از مذاکر  و کارشنننکدی آمریکا در  .عقنگ شنننگ طرف مد ن ز ب ن دو

پپ از آنکه طرف ن از این  طرف شنننگ. عمیی ب ن دو یجرینا  این مذاکرات مانع از تحقق توافق 

ه ها بداخیی ایرا  و اتحادیه اروپا، اروپاییس اسی رونگ ناام گ شگنگ و همچد ن، به دندال تحوات 

 رویکرد 2110، اتحادیه اروپا از سننال به هر حال. نگرا با آمریکا هماهدگ کردتگری  موضننع خود 

ی بر تعامل سننازنگ  با ایرا  را کدار اذاشننت و در هماهدگی با ایاات متحگ  ضننمن تأک گ و  مدتد

 از استراتژی این کشور مددی بر مهار ایرا  حمایت کرد.   ،شگ  ایرا تمرکز بر موضو  اتمی

 .دانست 2110توا  سال را میی و همگرایی آمریکا و اروپا در مورد ایرا  هماهدگشرو  دور  

ن در ما  ژولطرف  و اتحادیه اروپا در ب ان ه مشتره خود پپ از اجمس ساانه رهدرا  دو آمریکا

به  0۱۱0های مشننتره که از سننال ، برای اول ن بار در ب ان ه پایانی نشننسننتدر واشنن دگتن 2110
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 7اشار  کردنگ. در بدگ  آ  برابرشنود، به ایرا  و موضع واحگ خود در  صنورت سناانه برازار می  

ای هبرنامه هسننت مورددر  آمریکاب انه پایانی این اجمس، ضننمن تأک گ بر موضننع مشننتره اروپا و 

های خواهدگ ضننمن تعی ق کامل و فوری تمامی فعال تطرف از ایرا  می اعمم شننگ که دو ،ایرا 

س سات خود بگهگ. همچد ن، أ، اجاز  دسترسی بازرسا  آژانپ انرژی اتمی را به تیشای خوهسته

U.S. -EUرا تصنننوینر کدگ )  0از ایرا  خواسنننتدنگ کنه بمفناصنننینه پروتکنل الحناقی        نطرف

Declaration, 2005: 3 .)سننر ارفت،  اوران وم را از یسننازغدی 2111 وقتی ایرا  در ژانویه

ایرا  را  تصم م ارفتدگ پرونگ  ،دانستدگ. بدابراین «عدور از خط قرمز»این اقگام را  آمریکااروپا و 

در مقابل  آمریکابه مرور همگرایی اتحادیه اروپا و  ،به شنننورای امد ت ارجا  دهدگ. از این پپ

ب ن  ا ای ایرهگونگی برخورد با برنامه هسننته ای که دربار ایرا  تقویت شننگ و اختمفات اول ه

 وجود داشت، از ب ن رفت.   نهاآ

در  2113ژولن  02 تاریخ پایا  نشنسنت مشتره خود در   در آمریکااروپا و  سنرا  اتحادیه 

ایرا ، بار دیگر بر جمهوری اسننممی ای های مدحقهاسننیوونی، ضننمن ابراز نگرانی از سنن اسننت

 EU-US Summit)تننأک ننگ کردنننگ  تهرا  برابرموضنننع مشنننتره و همنناهدننگ خود در 

Declaration, 2008 .) ویژ  اتحادیه اروپا هموار  بر انجام مذاکرات در هو ب آمریکنا  هرهدنگ

ها توسط خاویر سوانا برخی مشنوق  با اراله کردنگو سنعی   ها تأک گ داشنتدگ کدار اعمال تحریم

  بر اسازی اوران وم مدصرف شود، اما تأک گ ایرایرا  را بر سر م ز مذاکر  متقاعگ کددگ تا از غدی

مانع رسن گ  به توافق شگ.   ،دیگر سنوی و تأک گ غرب بر تعی ق از  سنو سنازی از یک  حق غدی

با  گ.دانسننتدکرد  ایرا  میهای اسننترد  را تدها را  متقاعگماعمال تحری آمریکابدابراین، اروپا و 

و 07۳7و 01۱1پد  قحعدامه ) 2101تا  2111اروپا از سنننال  و اتحادیه آمریکاتمش و حمایت 

ای هسننته ( از سننوی شننورای امد ت سننازما  میل متحگ برای مهار برنامه0۱2۱و 031۳و 0757

ای را بر ضننگ افراد، موسننسننات و نهادهای  های متدو  و اسننترد ایرا  صننادرشننگ که تحریم

. شگکددگ، وضع کسنانی که مدادرت به تجارت با ایرا  می  ،جمهوری اسنممی ایرا  و همچد ن 

اً و عمگت تصویر شگها با رهدری و اجما  کامل اتحادیه اروپا و ایاات متحگ  این قحعدامه همه

 کردنگ. ها را ته ه مینویپ قحعدامهکشورهای اروپایی پ ش

                                                                                                   
1. Additional Protocol 



 79بهار  97 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   211

های شننورای امد ت را کافی نگانسننتگ و موازی با آ  و حتی در سننححی تحریم آمریکااروپا و 

ال اعم ،موضنننو  قابل توجه در این مقحع ایی عی ه ایرا  پرداختدگ.هبه اعمال تحریم ،فراتر از آ 

های اسننترد  توسننط اتحادیه اروپا عی ه جمهوری اسننممی ایرا  اسننت که شننگیگترین    تحریم

(. ۳۱: 0۳۱1های تاریخ این اتحادیه عی ه یک کشننور خارجی اسننت )خالوزاد  و افضننیی،  تحریم

زم ده، تحریم هراونه وارادات نفت ایرا  توسط کشورهای ترین و شنگیگترین تحریم در این  مهم

شننورای اروپا قانونی را تصننویر کرد که هراونه وارادات  2102آوریل  2۳اروپایی بود. در تاریخ 

 با قابی ت اسنننتفاد  هایتجارت کااها و تکدولوژی ،کرد. عمو  بر آ نفت خام از ایرا  را مدع می

تروشنن می و هراونه تجارت طم، الماس و فیزات اراندها با ایرا  دواانه، صنندایع مرتدط با بخش پ

اوج همگرایی  ،این دور  .(EU Council Resolution No 267, 2012)ممدو  اعمم شنننگ 

جمهوری اسنننممی ایرا  اسنننت که در قالر آ  نه تدها اروپا از  برابردر  آمریکااتحنادینه اروپا با   

ز به بیکه خود ن کرد، نظر ا مهار و تحریم ایرا  صنننرفرویکرد اذشنننته خود مدتدی بر مخالفت ب

 . (Lohmann, 2016: 931)پرداخت ایرا   عی هسابقه های استرد  و بیاعمال تحریم

طرف برای شننرو  مذاکرات و  حتی پپ از آنکه دولت جگیگ در ایرا  روی کار آمگ و دو

گ و به صورت هماهد آمریکانظر داشتدگ، اتحادیه اروپا و ای اتفاقحل دیپیمات ک مسنئیه هسته 

ایرا  حفظ کردنگ. آنها بر ضرورت  برابرمتحگ وارد مذاکرات شگ  و رویکرد مشتره خود را در 

ها تا زما  رسن گ  به توافق با ایرا  پافشاری کرد  و اتحاد و انسجام خود را برای  تگاوم تحریم

کشنننورهای اروپایی در این مقحع نه تدها بر رویکرد دانسنننتدگ. تحقق این هگف ضنننروری می

بیکه خود را متعهگ به هماهدگی و  ،ایرا  تأک گ داشنننتدگ برابرمشنننتره و همناهدنگ خود در   

ی سازموفق ت کدش امد تی ا این دور ، دوردر مجمو ،  دانسنتدگ. همکاری با ایاات متحگ  می

قحع در این م آمریکاایرا  است.  برابردر  آمریکاو همگرایی اتحادیه اروپا و  آمریکاایرا  توسط 

ای هویژ  که برنامه هستبه ؛ها را تشنگیگ کرد سنازی ایرا  برای اروپایی کدش کممی برای امد تی

وی این رونگ با رور در این زم ده فراهم کرد  بود. ایرا  امکا  ب شننتری برای موفق ت این کشنن 

 تگاوم یافت. در آمریکا ن ز  کار آمگ  باراه اوباما

 داد  جمهوری اسممی ایرا  وبرای تهگیگ نشا  آمریکادولت  اسنترد   هایتمشدر نت جه 

 ریکاآمکدش این ترین مخاطدا  ، اتحادیه اروپا که یکی از مهمهاسنننازی آ  برای اروپاییامد تی
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های ای ایرا  ماندگ تحریمای برای مقابیه با برنامه هسننتهرا تأی گ و اقگامات ویژ  ه تدها آ بود، ن

ساز تیار امد فراتر از هارهوب سنازما  میل وضنع کرد، بیکه خود ن ز به نوعی تدگیل به کدش  

شننگ  کددگ  اعم از نزدیک(. شننرایط تسننه لHormozi, 2015: 6ای ایرا  شننگ )برنامه هسننته

جمعی )دسننتور زبا   های کشننتاردر مقابیه با سننمح آمریکا تی اتحادیه اروپا و راهدردهای امد

 رای اروپاب آمریکاو افزایش مشنننروع ت  آمریکاامد ت(، تغ  ر رهدرا  اروپایی و بهدود روابط با 

شنننگ  ترو تهاجمی «جدده ع دی تهگیگ»و همچد ن تقویت  ویژ  بنا روی کنار آمگ  اوباما(  )بنه 

سازی ایرا  از سن اسنت خارجی جمهوری اسنممی ایرا ، نقش مهمی در پذیرش کدش امد تی   

کددگ ، یکی از تحوات مهم در مقایسه با در م ا  شرایط تسه لاروپا داشنت.   برای آمریکاسنوی  

دفاعی  -جمعی در راهدرد امد تی های کشتاریافتن مسنئیه مدارز  با استرش سمح اذشنته، اولویت 

دیه اروپا و تگوین اسنتراتژی جامع این اتحادیه در رابحه با موضو  مدع استرش بود. از زما   اتحا

 های کشتار جمعی تحت ستو  سوم این اتحادیهانعقاد پ ما  ماستریخت، مدارز  با استرش سمح

 «اقگام مشتره»مورد تأک گ قرار ارفت و کشنورهای عضنو آ  را در حوز  موضوعاتی که ن ازمدگ   

 قرار دادنگ.  است،

اختمفات موجود در این زم ده مانع از آ   0۱۱1بنا وجود توافق و اجمنا  اول ه، در طول دهه   

جمعی  های کشننتاردر زم ده مدارز  با سننمح یشننگ که اتحادیه اروپا رویکرد مدسننجم و هماهدگ

شگ  (. در آستانه قر  جگیگ، هدگ عامل محره باعثBergenas, 2010: 494-498داشنته باشگ ) 

های سمح برای مقابیه با استرش یکه اتحادیه اروپا در این زم ده پ شرفت کدگ و استراتژی مشترک

ای ایرا ، جدگ عراق، اختمفات داخیی اتحادیه جمعی تگوین کدگ. آشکارشگ  برنامه هسته کشتار

سننترش های کشننتار جمعی و خروج کر  شننمالی از معاهگ  مدع ااروپا در زم ده مدارز  با سننمح

 211۳های کشنتار جمعی همه از عوامل محرکی بودنگ که باعث شگ اتحادیه اروپا در سال  سنمح 

(. Bergenas, 2010: 498های کشتار جمعی تگوین کدگ )استراتژی خود را برای مدارز  با سمح

ار شتهای کتوانگ تهگیگ ناشی از استرش سمحاتحادیه اروپا نمی»این استراتژی  2بر اسناس ماد   

ها، امد ت دولت ،های موشکیهای کشنتار جمعی و استرش برنامه جمعی را نادیگ  بگ رد. سنمح 

 EU Strategy against Proliferation of )« کدگمردم و مدافع ما در سراسر جها  را تهگیگ می

Weapons of Mass Destruction, 2003: 2.) 



 79بهار  97 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   211

معی، ج های کشننتارمدارز  با اسننترش سننمحپپ از تگوین اسننتراتژی اتحادیه اروپا برای 

های کشتار جمعی دادنگ که اسنترش سمح  مدعکشنورهای اروپایی اهم ت زیادی به موضنو    

تگری  باعث همدسننتگی مواضننع آنا  با ایاات متحگ  در مدارز  با اسننترش    هب مسننئیهاین 

 به یکگیگر آمریکاهای کشننتار جمعی شننگ. در واقع، از این پپ ادب ات امد تی اروپا و  سننمح

 هایاسننتراتژی اتحادیه اروپا برای مقابیه با سننمح  « شننگییآمریکا»تر شننگ و شنناهگ  نزدیک

به موازات این تحول، نگرش اروپا در رابحه  (.Sauer, 2004: 113,114کشنتارجمعی هست م ) 

 هرهدگایرا ،  ایشگ  برنامه هستهتغ  ر کرد. بدابراین، پپ از محرحبا ایرا  در مقایسه با اذشته 

مورد توافق از طریق افتگو و دیپیماسی برای حل  یها رس گ  به هارهوبدغگغه اصیی اروپایی

انگ خت، حفاظت از سننئیه اصننیی که آنها را برای این کار برمی، اما اولویت و ماین مسننئیه بود

طور (. در نت جه، هما Kaussler, 2012:66و امد ت اروپا بود ) المیلوضع موجود در نظام ب ن

آ  اشار   سازی بهکددگ  کدش امد تیسنازی به عدوا  یکی از شنرایط تسنه ل   که در نظریه امد تی

تر شگ و نزدیک آمریکاسازی یعدی اروپا به مخاطر کدش امد تیشنگ  است، دستور زبا  امد تی  

 برابردر  اآمریکاین مسنئیه را  را برای پذیرش کدش امد تی مذکور و در نت جه همراهی ب شتر با  

ای ها در رابحه با برنامه هسننتههای آ طوری که دیگاا  کرد؛ بهجمهوری اسننممی ایرا  فراهم 

 نظر و ادراه مشابه حرکت کرد.اول ه به سمت اشتراه هایایرا  به تگری  از اختمف

( و 2117) ( و فرانسه2110) عمو  بر این، تغ  ر رهدرا  دو کشنور مهم اروپایی یعدی آلما  

مددی بر نزدیکی و هماهدگی ب شتر با ایاات متحگ  برخمف رویکرد  رهدرا  جگیگ آنهارویکرد 

کددگ  زم ده را برای همراهی ب شننتر اروپا با تسنه ل  یعامیکشننور، به عدوا   رهدرا  قدیی این دو

کننه رویکرد  211۱. پپ از آ  ن ز بننا روی کننار آمننگ  اوبننامننا در سنننال  کردفراهم  آمریکننا

المییی در پ ش ارفت و از او به ارایی محیوب کشننورهای اروپایی را در عرصننه ب نهدگجانده

 کاآمریها با شننگ، همگرایی و هماهدگی اروپایییاد می آمریکاترین رل پ جمهور عدوا  اروپایی

از مشننروع ت ب شننتری برای تعریف امد ت و  آمریکا به بعگ آ از  به این ترت ر،ب شننتر شننگ. 

 در مهم دیگرکددگ  ها برخوردار شننگ. اما عامل تسننه ل سننازی موضننوعات نزد اروپایی امد تی

خود  هایویژایارفته از تأدر این مقحع، نش آمریکاسنازی ایرا  از سوی  موفق ت کدش امد تی

سنن اسننت خارجی جمهوری اسننممی  نسنندج گ  در هایرفتاربرخی به این معدا که  ؛تهگیگ بود
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تر کرد و از سوی داد  ایرا  راحترا برای تهگیگ جیو  آمریکاسو کار از یک دور ،ایرا  در این 

 پ ش اقدا  کرد. ها را برای پذیرش این مسئیه ب ش ازاروپایی ،دیگر

نکرد  کشورهای اروپایی به تعهگات خود در جریا  و عمل آمریکا هایدر واکدش به تهگیگ

پی ها آ  برابرناپذیر را در ای، دولت جگیگ ایرا  رویکرد تهاجمی و سننازشمذاکرات هسننته

ارایی به جای متاسننن اسنننت خارجی ایرا  در این دور  مدتدی بر اصنننولی همچو    .ارفت

 اسننت خارجی تگافعی و مدفعل، ارایی، سنن اسننت خارجی تهاجمی و فعال به جای سنن دولت

سننت زی و اسننتکدارسننت زی، لزوم   ارفتن بر جایگا  مگعی به جای متهم و پاسننخگو، ظیمقرار

های اعتدایی به سنننازما اعتداری و بی، بیآمریکاالمیل موجود به رهدری فروپاشنننی نظام ب ن

(. این رویکرد ایرا  بننا واکدش مدفی 000-0۳7: 0۳37محمننگی، )موانننا و  المییی بودب ن

ای ایرا  به شورای امد ت و سپپ برای ارجا  پرونگ  هسته آمریکاها و همراهی آنا  با اروپایی

ضننمن ایدکه طرح مداحثی ماندگ  ؛شننگ مواجههای اسننترد  عی ه ایرا  تمش برای اعمال تحریم

اسنرال ل توسط رل پ جمهوری ایرا  در این  رژیم افتن از نابودی انکار هولوکاسنت و سنخن  

ها مجاب شگنگ که اروپایی ها مواجه شنگ. در نت جه فت شنگیگ اروپایی با نگرانی و مخال ،مقحع

 .کردهمراهی  آمریکاامد تی است که برای مقابیه با آ  بایگ با  یایرا  تهگیگ

 

 های واگراییشت اختالفات و نشانهبازگ. 1

برنامه جامع اقگام »تحت عدوا   0+0ای ب ن ایرا  و ارو  توافق هسنننتنه  2100 ژول نه در منا   

جگی این توافق تدگیل شگنگ و بر اجرای ها به حامی اروپاییپپ  آ مدعقگ شگ و از  «مشنتره 

را  ای با ایتوافق هسته که آمریکا در با روی کار آمگ  رل پ جمهور جگیگ آ  پافشاری کردنگ.

  را اذاشتن آدانست و وعگ  کدار« ترین توافقی که تا کدو  بر سنر آ  مذاکر  شگ  است بگ»را 

سو درخواست از یکدونالگ ترامپ  .نمایا  شگدر مورد ایرا  دوبار   آمریکا و اروپاشکاف  ،داد

های جگیگی عی ه جمهوری اسننممی ایرا  تحریم ،را داد و از سننوی دیگر برجامبازنگری در 

زد  اقگامات ایرا  در مدحقه و برنامه کرد  اسننت تا با پ ونگوضننع کرد. در واقع، ترامپ تمش 

ای، بار دیگر جمهوری اسنممی را به یک هالش امد تی تدگیل کدگ. اما  موشنکی به توافق هسنته  

. با وجود انتقادات و خنالفت کرد اقنگامنات از سنننوی دولنت ترامنپ م     اروپنا بنا هردوی این  
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نگری دربار  توافق ها با هراونه بازهنایی کنه از برننامه موشنننکی ایرا  دارنگ، اروپایی   نگرانی

شگ  ایو این توافق را بهترین بگیل برای جیوا ری از جدگ یا هسنته ای مخالفت کردنگ هسنته 

کت در بازار ایرا  تمایل و برای حضننور و مشننار آمریکا. آنها همچد ن برخمف دانسننتدگایرا  

گ تمام کددو تمش میت کرد  ایرا  مخالف عی هبا هراونه تحریم جگیگ  بدابراین،برننامنه دارنگ.   

 (. Adebaher, 2017: 4) ها را به رعایت تعهگات خود در برجام مجاب کددگطرف

به نظر ایحی، خروج ترامپ از برجام، شننکاف م ا  آمریکا و اروپا را افزایش داد. در هد ن شننر 

 مورددر 0۱۱1کگام به رویکرد اذشنننته خود در دهه  هر آمریکارسنننگ بنار دیگر اروپنا و   می

انگ. در حالی که اروپا بار دیگر بر تعامل و تجارت با ایرا  تأک گ جمهوری اسممی ایرا  براشته

روز شاهگ ب بدابراین،ایرا  رجو  کرد  است و  و فشار بر تحریم ،به سن است مهار  آمریکادارد، 

دور  جنگینگی از واارایی ب ن آنهنا در رابحنه با ایرا  هسنننت م. در حالی که اتحادیه اروپا در     

اد  جانده روابط با ایرا  و استفاسنتراتژی جهانی خود که در سال اذشته مدتشر شگ، توسعه همه 

ته است ارف مورد تأک گ قراررا های مختیف در مدحقه از ظرف ت این کشور برای مقابیه با هالش

(Global Strategy for the European Union, 2016: 35)  پنارلما  اروپا در سننندگ  و

که  0«ایاستراتژی اتحادیه اروپا برای روابط با ایرا  پپ از توافق هسته»راهدردی خود با عدوا  

رد  ک، نقشه را  توسعه روابط اتحادیه اروپا با ایرا  را ترس م به تصنویر رسن گ   2101در ژولن 

ایاات متحگ  ضمن تأک گ بر ضرورت مهار و مقابیه  (European Parliament, 2016است )

ای را عی ه جمهوری از برجام خارج شگ  و در تمش است بار دیگر فشارهای استرد با ایرا ، 

 .اسممی ایرا  سازمانگهی کدگ

ی تمش برای از زما  روی کار آمگ  ترامپ، یکی از محورهای اصننیی سنن اسننت خارجی و 

سازی روابط آ  با بق ه کشورها بود  است. در این سنازی ایرا  و جیوا ری از بهدود و عادی امد تی

  امکا  اعمال دوبارای خارج شود تا ک کدگ از توافق هسنته او تمش کرد  تا ایرا  را تحری ،راسنتا 

ترین متحگا  کشورهای اروپایی اصیی هو  ها و فشنارهای جهانی عی ه تهرا  فراهم شود. تحریم

کددگ، ترامپ سننعی کرد  اسننت تا به  پایددگ بود  و از آ  حمایت میبرجام هسننتدگ که به  آمریکا

. او هموار  ایرا  را متهم کرد  که به کدگبا خود همرا   در فشار بر ایرا  مختیف آنا  را هایروش

                                                                                                   
1. An EU Strategy for Relations with Iran After the Nuclear Deal 
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 کدگیمای در خاورم انه های قد یهور و جدگبه تروی  تر و اقگام ای پایددگ ن سنننتتوافق هسنننته

(Financial Times, 22 May 2017با این حال، این تمش وی برای امد تی .) از  ،سننازی ایرا

از  خروجآنها ضمن انتقاد از رویکرد ترامپ در  ،سنوی کشورهای اروپایی تأی گ نشگ  و در مقابل 

همکاری با ایرا  با وجود برخی ای و تگاوم گی خود بنه توافق هسنننتنه  بر پنایددن  هموار  ، برجنام 

 انگ.   ، پافشاری کرد دارنگ ها و اقگامات آ انتقادهایی که نسدت به س است

رار را مورد تأی گ ق آمریکاسازی ایرا  از سوی ها کدش امد تیبرخمف دور  قدل که اروپایی

کددگ  مانع از تحقق این مسئیه و همراهی اروپا سنه ل ای از عوامل تدادنگ، در این دور  مجموعه

م ده، به ماه ت تهگیگ ترین عامل در این زایرا  شننگ  اسننت. نخسننت ن و مهم برابردر  آمریکابا 

اردد. با روی کار آمگ  دولت اعتگال در ایرا  که رویکرد خود را در سننن اسنننت می)ایرا ( بر

و    اسننتزدایی و تعامل سننازنگ  با جها  معرفی کردو تدش «خواهی واقع ب دانهآرما »خارجی 

، در واقع آ  ه زی که باعث 0+0ای در این دولت با ارو  همچد ن به دندال انعقاد توافق هسته

ه از ب ن رفت موردها موجود در این و نگرانی  داد  ایرا  شنننگ  بود، برطرف شنننگتهگیگ جیو 

و  المیلکشنن گ  نظام ب نبه دندال به هالش. برخمف دولت قدل، دولت جگیگ در ایرا  اسننت

 ستدگ،هتغ  ر انقمبی در آ  ن ست. بدابراین، کشورهای اروپایی که در طالر حفظ وضع موجود 

نگنا  سنننابق را به جمهوری اسنننممی ایرا  نگارنگ؛ هرهدگ هدوز هم نسننندت به برخی   دیگر 

 رفتارهای ایرا  انتقاد دارنگ.

 توسننط آمریکا سننازی ایرا که مانع از تحقق کدش امد تی دیگریعمو  بر این، عامل مهم 

طرف آتمنت ک توسنط ترامپ است که جایگا    شنگ  روابط دو شنگ  اسنت، به هالش کشن گ    

را به عدوا  کشننوری که امکا  و مشننروع ت تعریف امد ت برای اروپا را دارد، با تردیگ  آمریکا

اعتقادی به لزوم اساساً  آمریکاجمهور قدیی  مواجه کرد  اسنت. دونالگ ترامپ برخمف روسنای  

و اروپا نگارد و روابط فراآتمنت کی در دور  او برای نخست ن بار به صورت جگی  آمریکااتحاد 

به تگاوم و تقویت همدسننتگی اتحادیه اروپا  نه تدها او  و بد ادی با هالش مواجه شننگ  اسننت. 

 اسننت خواها  فروپاشننی این اتحادیه اسننت. در موارد زیادی نشننا  داد  اعتقادی نگارد، بیکه 

سنندت به ها را ننرمش در برابر روسنن ه ن ز اروپاییبرخورد از باا به پای ن با متحگا  اروپایی و 

جمهور  رل پهای یکجانده توسط و اتخاه س است وارداین م آمریکای ترامپ بگب ن کرد  است.
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 هایسنن اسننتو  پاریپ و هوایی آب قدامهتواف ،ماندگ ایرا ، ناتو در موضننوعات دیگری آمریکا

و  مریکاآبه فکر استقمل از  ب شتر ها ن زباعث شنگ  است تا اروپایی  ای در حوز  تجارتتعرفه

 اتکای ب ش از پ ش به خود باشدگ. 

گ  ترششنکاف م ا  اروپا و آمریکا در حال عم ق رسنگ  با توجه به این تحوات، به نظر می

کدگ. در هد ن سننازی ایرا  توسننط آمریکا برای اروپا را دشننوار میاین مسننئیه، امد تی اسننت و

 .ها با اروپاستجمهوری اسممی ایرا ، تعم ق روابط و همکاریبرای محیوب  رویکردشرایحی، 

ف پل شننکا یمنگار  ازن» :وزیر امور خارجه آقای ظریفبه تعد ر  نکته مهم دیگر این اسننت که

   .(0۳۱7مرداد  7)خدرازاری ایسدا،  « مباش ااروپا و آمریک

 

 گیرینتیجه
و پذیرش آ  از سوی اروپا، با همگرایی و  آمریکاسنازی ایرا  توسنط   ب ن موفق ت کدش امد تی

جمهوری اسممی ایرا  رابحه مستق می وجود دارد. هراا  و به  برابرواارایی این دو بازیگر در 

شننگ  ایرا  با موفق ت همرا  باشننگ، امد تی ،هر م زا  که اروپا این کدش را تأی گ کدگ و در واقع

نزدیک خواهگ شنننگ و هراا  که این کدش از سنننوی اروپا رد  آمریکااروپا در رابحه با ایرا  به 

خواه م بود. این الگویی است که  آمریکاکشورهای اروپایی با  شنود، شاهگ واارایی و اختمف 

همچدا  کابرد رسننگ که در آیدگ  ن ز و به نظر می بر اسنناس رونگهای موجود قابل اثدات اسننت

 ز ن سازی ایرا  توسط آمریکا برای اروپاکدش امد تی کددگ شرایط مختیف تسه ل .خواهگ داشت

ی ایرا  سازکدش امد تی ناکامیای در موفق ت یا کددگ   نهای مختیف نقش تعهر کگام در دور 

 دتاًسازی، با وجود اختمفات نسکددگ  کدش امد تیانگ. در رابحه با شنرایط درونی تسنه ل  داشنته 

ها ای ب ن آ شننگ های مرسننوم و پذیرفتهی نرسننگ که آ، به نظر میو اروپا آمریکاجزلی ب ن 

اما در رابحه با شننرایط  کدگ،مکاری با یکگیگر هگایت میکه آنها را به سننوی ه موجود اسننت

سنناز و سننازی یعدی دسننتور زبا  امد ت، سننرمایه اجتماعی بازیگر امد تی  ب رونی کدش امد تی

کددگ  ا رد که تع  نع دی تهگیگ در مقاطع مختیف نوسنناناتی صننورت می هایویژای ،همچد ن

سنننازی و در نت جه تحقق همگرایی یا واارایی فراآتمنت کی در کدش امد تی ناکامیموفق نت یا  

 شود.  ایرا  می مورد
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ا روابط آمریک ضنمن شداخت دق ق وضع ت  یدر هر مقحعبایگ بدابراین، جمهوری اسنممی  

و پذیرش آ  از سننوی اروپا  آمریکاسننازی ایرا  توسننط  مانع از موفق ت کدش امد تی و اروپا،

در شنرایط کدونی این مسئیه ب ش از هر زما  دیگری اهم ت دارد. در واقع، در حالی که   شنود. 

قصگ اعمال فشارهای شگیگ صورت یکجانده از برجام خارج شگ  است و ترامپ از یک سنو به 

های مختیفی دهار ها در زم دهبا اروپایی ،بر جمهوری اسننممی ایرا  را دارد و از سننوی دیگر 

بازیگری ایرا  در روابط با اروپا فراهم شگ  است. های فراوانی برای رصتف هالش شگ  است،

اد  های ترامپ استفسن است آنها برای مقابیه با ها را دریافت و از ضنمن ایدکه بایگ این فرصنت  

دهدگ  شنننکاف ب ن آمریکا و اروپا عامل پ ونگدهدگ  یا ترم مکرد، ازم اسنننت مواظر باشننن م 

     مهم و اساسی است. فع میی ایرا  بس اربرای مدا نداش م. این

 

 

 



 

 

 منابع
 

 یمنابع فارس

 عگالت ی، تهرا : سرامهوری اسالمی ایرانج یخارج یاستو س ییاروپا یهاتحاد( 0۳31داوود ) آقایی،

 یتهرا : انتشارات پژوهشکگ  محالعات راهدرد ،یتامن یلتحل یتازه برا یچارچوب( 0۳31) پاپ ییگ،و دوو یاول یور،و و یبار بوزا ،

 .  مو اروپا باش یکاآمر  نپل شکاف ب یمنگار  ازیاست/ن یممعتاد به تحر یکا: آمریفظر( 0۳۱7مرداد  7خدرازاری ایسدا )

در قبال  آمریکا یخارج یاستس :، در«جمهوری اسممی ایرا جرج بوش پگر در قدال   استس»( 0۳3۱غممرضا ) خسنروی، 

 .یمحالعات راهدرد یپژوهشکگ  ، تهرا :جمهوری اسالمی ایران

: از دولت بازرگان تا دولت یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستدر س یچرخه گفتمان( 0۳۱۳) جمل  روزآبادی،ف دهقانی

 تهرا : نشر مخاطر ،یروحان

 قاتیفصلنامه تحق، «یساز رامد تیو غ سازی تیامد یو بسترها یبرجام، پرونگ  اتم»( 0۳۱0) مسنعود  ی،فرزاد و نادر رسنتمی، 

 .و هفتم  ستشمار  ب ،المللیینب یاسیس

 ، تهرا : نشر داداسترنژادیدر دولت احمد یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس( 0۳37) مدوههر ی،و محمگ  گحم موانا،
Adebaher, Cornelius (2017), “Trump, the EU, and Iran policy: Multiple Pathways Ahead”, Carnegie 

Endowment for International Peace. 

A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy: Shared Vision, Common Action: 

A Stronger Europe (2016), available at: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf 

Albright, Madeleine (1997), “75th Anniversary Commemoration of Foreign Affairs”, 
http://www.cfr.org/history-and-theory-of-international-relations/ 

Bush, George (2001), “Speech on Missile Defence”, 

https://fas.org/nuke/control/abmt/news/010501bush.html 
Bush, George (2002), “Axis of Evil Speech”, http://madefrom.com/history/america/george-bushs-axis-

evil-speech-29-january-2002/ 

Bush, George W (2005), “Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union”, 
available at: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2005-02-07/pdf/WCPD-2005-02-07-Pg126.pdf 

Calabrese John (July 2004), “Finding The Fulcrum? Euro-Atlantic Relations and Iran”, Middle East 

Institute, https://www.files.ethz.ch/isn/46282/doc232.pdf 
CIA (2001), “Unclassified Report to Congress”, https://www.cia.gov/library/reports/archived-reports-

1/jan_jun2001.htm 

Crist, David (2012), The Twilight War: The Secret History of America’s Thirty-Year Conflict with 

Iran, London: Penguin Press 

Council of the European Union (1992), “European Council summit in Edinburg”, 

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/pdf-1992-1975/edinburgh-european-
council,-11-and-12-december-1992/ 

Council of the European Union (2012), “Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 

concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010”, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32012R0267 



 211   ...در قبال  یکیفراآتالنت ییو واگرا ییهمگرا

Council of the European Union (2008), “EU-US Summit Declaration”, http://europa.eu/rapid/press-

release_PRES-08-168_en.htm 

Council of the European Union (1997), “Declaration by the European Union on Iran”, available at: 
http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-97-41_en.pdf 

Dassa Kaye, Dalia (2004), Mind the Gap: The United States, Europe and the Middle East”, Clingendael 

Institute, https://www.clingendael.nl/publication/mind-gap-united-states-europe-and-middle-east 
Do Céu Pinto Maria (April-June 2001) “Sanctioning Iran: US-European Disputes Over Policy Towards 

Iran”, The International Spectator, Vol. XXXVI, No. 2. 

European Parliament (2016), “An EU Strategy for relations with Iran after the nuclear deal”, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578005/EXPO_IDA(2016)578005_EN.pdf  

EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction (2003), 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015708%202003%20INIT 
Financial Times (2017), “Trump attacks Iran in ‘good and evil’ speech”, 

https://www.ft.com/content/7ff30e9c-3e24-11e7-9d56-25f963e998b2 

Haas, Richard N. (1999), Transatlantic Tensions: The US, Europe and Problem Countries, 
Washington, DC: Brookings Institute 

Hormozi, Shani (2015), “The Securitization and Desecuritization of Iran’s Nuclear Program”, Caspian 

Journal of Applied Sciences Research, Vol 4, No 11.  
Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act) 1992), https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-

bill/5434 

 Kaussler, Bernd (2012), “From Engagement to Containment: EU–Iran Relations and the Nuclear 
Programme, 1992–2011”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol 14, No 1. 

Kaussler, Bernd (2013), Iran’s Nuclear Diplomacy: Power Politics and Conflict Resolution, Abingdon: 

Routledge) 
Lohmann, Sascha (2016), “The convergence of transatlantic sanction policy against Iran”, Cambridge 

Review of International Affairs, Vol 29, No 3. 

Martin, Garret (2015), “European diplomacy and the Iranian nuclear negotiations”, European Institute, 
https://www.europeaninstitute.org/index.php/252-european-affairs/ea-may-2015/2066-auto-generate-

from-title 

Mousavian, Hossein (2008), Iran–Europe Relations: Challenges and Opportunities, New York: 
Routledge 

Rudolf, Peter and Kemp, Geoffrey (1997), The Iranian Dilemma: Challenges for German and American 

Foreign policy”, American Institute for Contemporary German Studies, 
http://www.aicgs.org/site/wpcontent/uploads/2011/11/iran.pdf 

Sauer, Tom (2004) ‘The ‘Americanization’ of EU Nuclear Non-Proliferation Policy’, Defense & Security 

Analysis, Vol 20, No 2.  
Sjöstedt, Roxanna (2016), “Securitization Theory and Foreign Policy Analysis”, Oxford Research 

Encyclopedia of Politics. 

Struwe, Matthias (1998) ‘The Policy of Critical Dialogue: An Analysis of European Human Rights Policy 
Towards Iran From 1992–1999’, Durham Middle East Paper Series No. 60, Centre for Middle Eastern 

and Islamic Studies. 
The White House Office of the Press Secretary (2009), “Implementing Missile Defense in Europe”, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/09/15/fact-sheet-implementing-missile-

defense-europe 
Tzogopoulos, George (2004), “The Evolution of US and EU Foreign Policy Towards Iran with Emphasis 

on the Period After 11 September 2001”, Centre International De Formation Européenne. 

Ünver Noi, Aylin, (Spring 2005) “Iran’s Nuclear Programme: The EU Approach to Iran in Comparison to 

the US’ Approach”, Perceptions Journal of International Affairs. 

Wæver, Ole (2004) ‘Aberystwyth, Paris, Copenhagen: New Schools in Security Theory and the Origins 

Between Core and Periphery’, Montreal: ISA Conference, 
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/4/4/6/pages74461/p74461-1.php 

Wagner, Wolfgang and Onderco, Michal (2014), “Accommodation or Confrontation? Explaining 

Differences in Policies Toward Iran”, International Studies Quarterly, Vol 58. 



 

 


