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مقدمه
از پایا جدگ سنننرد به بعگ جمهوری اسنننممی ایرا و نحو برخورد با آ یکی از مهم ترین
محورهای بحث و در مواردی اختمف ب ن آمریکا و اروپا بود اسننت ( Dassa Kaye, 2004:

 .)10; Calabrese, 2004: 1سؤال اصیی این پژوهش این است که هه عوامیی نقش اصیی را
در همگرایی و واارایی اروپا و آمریکا در قدال جمهوری اسنممی ایرا ایفا کرد انگ؟ فرض ه ای
که نویسنندگاا این مقاله محرح کرد انگ ،عدارت از این اسننت که همگرایی و واارایی اتحادیه
اروپا و آمریکا در دور های مختیف در برابر جمهوری اسنننممی ایرا به م زا موفق ت آمریکا
در امد تی سنازی ایرا برای اروپا بسنتگی داشنته است .تداسر راهدردها و س است های اروپا و
آمریکا و همراهی رهدرا آنها ،م زا پذیرش مرجع ت آمریکا و مقدول ت آ نزد اروپایی ها در
دور های مختیف و سن اسنت خارجی جمهوری اسممی ایرا مواردی هستدگ که در پذیرش یا
نپذیرفتن کدش امد تیسننازی آمریکا توسننط اروپا و در نت جه همگرایی یا واارایی فراآتمنت کی
در رابحه با ایرا نقش داشتهانگ.
سنازمانگهی مقاله به این صنورت اسنت که به دو قسنمت تقسن م شننگ است .بخش نخست،
هارهوب نظری پژوهش یعدی نظریه امد تی سنننازی و تداسنننر و عیت کاربرد این نظریه برای
موضنو مورد اشنار را مورد بررسی قرار داد است .در بخش دوم ،رونگ همگرایی و واارایی
اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر جمهوری اسننممی ایرا در سننه دور توصن ف شننگ و ضننمن
تشریح و تحی ل رونگ امد تی سازی ایرا از سوی آمریکا و موفق ت یا ناکامی این کدش ،تأث ر آ
بر روننگ همگرایی و واارایی اروپا و آمریکا در برابر ایرا در هر دور مورد بحث و بررسنننی
قرار ارفته است.

الف .رهیافت امنیتیسازی
اسنتگال محوری در ره افت امد تیسازی 0این است که امد تی سازی ،کدشی کممی است؛ به این
صنننورت که با برهسنننر زد به یک مسنننئیه می توا آ را تدگیل به موضنننوعی امد تی کرد
1. Securitization
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( .)Wæver, 2004: 13بدابراین ،امد ت مسنئیه ای خودمرجع یا معحوف به خود است زیرا طی
خود این رویه اسنت که موضنوعی به یک موضو امد تی تدگیل می شود ،نه لزوماً به این خاطر
که یک تهگیگ وجودی واقعی محرح اسننت ،بیکه به این دل ل که موضننو یادشننگ به صننورت
هد ن تهگیگی جیو داد شگ است (بوزا و دیگرا  .)01 :0۳36 ،هگف از بررسی امد تیسازی
موضنوعات ،دسنت ابی به دره هرهه دق ق تری از این مسنئیه اسنت که هه کسنی ،هه مسالیی
(تهنگیگهایی) را ،برای هه کسنننانی (موجودیت هایی) ،به هه دل ل ،با هه نتایجی و تحت هه
شرایحی امد تی می کدگ (بوزا و دیگرا  .)60 :0۳36 ،آنچه در رونگ امد تی سازی اهم ت اساسی
دارد ،دو ه ز اسنت :یکی ،مشخصکرد تهگیگ وجودی که اقگام اضحراری یا تگاب ر ویژ ای را
ایجاب می کدگ و دیگری ،پذیرش این ادعا از سنننوی مخاطدانی هشنننمگ ر (بوزا و دیگرا ،
.)05 :0۳36
توف ق در امد تی سنازی موضنوعات را کسنی که موضوعی را امد تی می کدگ ،تع ن نمی کدگ،
بیکه به مخاطدا کدش افتاری امد تی بسنننتگی دارد؛ ایدکه آیا این مخاطدا آ موضنننو را به
عدوا تهگیگی وجودی برای ارزشی مشتره میپذیرنگ؟ در واقع ،امد ت نه بر ع ن استوار است
و ننه بر ههن ،بیکنه امری ب داههدی اسنننت (بوزا و دیگرا  61 :0۳36 ،و  .)60مخاطدا بایگ
مدحقی را که یک بازیگر بر اساس آ موضوعی را امد تی میکدگ ،دره کددگ؛ زیرا وقتی دولتها
یا میتها موضنوعی را امد تی میکددگ ،خود این امر یک واقع ت سن اسنی است و پ امگهایی را
بهدندال دارد و باعث میشننود بازیگر یادشننگ به ش ن و ای متفاوت با آنچه در غ ر این صننورت
عمل میکرد ،رفتار کدگ.
عمو بر این ،شننرایط «تسننه ل کددگ » ن ز نقش مهمی در رونگ موفق ت امد تی سننازی یک
موضننو دارنگ .شننرایط تسننه لکددگ  ،شننرایحی اسننت که کدش افتاری را نت جهبخش میکدگ.
شنرایط تسنه ل کددگ عدارتدگ از  .0ضرورت درونی پ روی کدش افتاری از دستور زبا امد ت؛
 .2شنننرایط اجتمناعی مرتدط بنا جنایگنا اقتگار بازیگر امد تی کددگ یعدی رابحه م ا اویدگ و
مخاطدا و بر این مددا ،احتمال ایدکه مخاطدا ادعاهای محرحشننگ در تمش برای امد تیسنازی
موضننو را بپذیرنگ؛  .۳ویژای های تهگیگهای ادعایی که یا امد تی شننگ موضننو را تسننه ل
میکددگ یا مانع آ میشونگ .ویژایهای خود تهگیگ میتوانگ مهمترین شرایط تسه لکددگ برای
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کدش افتاری امد تی باشنننگ (بوزا و دیگرا  .)6۳ :0۳36 ،در این مقاله ،با اسنننتفاد از نظریه
امد تی سنازی تمش می شود تا تحی یی از هرایی همگرایی و واارایی اتحادیه اروپا با آمریکا در
برابر جمهوری اسننممی ایرا اراله شننود .بر این اسنناس ،آمریکا به عدوا بازیگر امد تی کددگ

0

شداخته میشود و اتحادیه اروپا مخاطر این کدش امد تیسازی است.
مرجع امد ت 2ن ز صنیح و ثدات و موضو مدع استرش سمح های کشتار جمعی است.
آمریکنا از دهنه  0۱۱1هموار تمش کرد اروپا را متقاعگ کدگ که ایرا تهگیگی برای این
موضننوعات اسننت و بر این اسنناس ،اتحادیه اروپا را مجاب کدگ که با اقگامات خصننمانه
آمریکا عی ه ایرا موافقت و همراهی کدگ .هما طور که اشار شگ ،بازیگر امد تی کددگ بایگ
به نوعی دارای اقتگار (رسنمی یا غ ررسمی) باشگ و نقش سخدگو را در موضوعات امد تی
داشته باشگ .به نظر میرسگ آمریکا با توجه به پ ونگهای مشتره و نقش تأث را ذار خود در
روننگهنا و سننناختنارهای امد تی اروپا ،حگاقل در مسنننالل ب ن المییی از هد ن جایگاهی
برخو ردار بناشنننگ .در واقع ،آمریکنا نوعی سنننرمناینه اجتماعی ازم را برای انجام کدش
امد تی سازی برای اتحادیه اروپا به عدوا مخاطر خود دارد .آنچه انجام کدش امد تی سازی
و سننپپ پذیرش یا رد آ را توج ه می کدگ ،حپ تعیق مشننتره به یک ارو یا مجموعه
اسنت که به نظر میرسگ آمریکا و اروپا در نظام ب نالمیل و حگاقل در برابر کشوری ماندگ
ایرا از هد ن وضع تی برخوردار هستدگ.
م زا تداسنر راهدردها و سن است ها و همچد ن ،همراهی رهدرا اروپا با آمریکا (ضرورت
درونی پ روی از کدش افتاری) ،م زا پذیرش مرجع ت آمریکا و مقدول ت آ نزد اروپاییها در
دور هنای مختیف (سنننرمنایه اجتماعی بازیگر امد تی کددگ ) و رفتار جمهوری اسنننممی ایرا
(ویژایهای تهگیگ) ن ز به عدوا شنرایط تسنه لکددگ کدش امد تیسنازی در دور های مختیف
مورد توجه و بررسی قرار خواهدگ ارفت.

1. Securitizing actor
2. Referent object
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مخاطب:
اتحادیه اروپا

مرجع امنیت:
صیح و ثدات مدحقه و
رژیم مدع استرش

تهدید:

کنش کالمی

جمهوری اسممی ایرا

سمحهای هستهای

شرایط تسهیلکننده:
رفتار س ن اسننت خارجی جمهوری اسننممی
ایرا  ،م زا تداسر راهدردها و س است های
کم اروپا با آمریکا ،م زا پذیرش مرجع ت
آمریکا و مقدول ت آ نزد اروپاییها

شکل  .1اجزای کنش امنیتیسازی ایران توسط آمریکا برای اروپا

ب .همگرایی و واگرایی فراآتالنتیکی در برابر ایران 1991-7117
هرهدگ آمریکا و اتحادیه اروپا موفق شننگنگ پپ از جدگ سننرد اتحاد و روابط خود را تگاوم و
توسنعه دهدگ ،اما جمهوری اسممی ایرا در این دورا هموار به عدوا یک «مسئیه» در روابط
آنها محرح بود اسننت؛ مسننئیهای که دو طرف ااهی دربار آ اجما نظر داشننتهانگ و در برخی
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موارد ن ز رویکردهای کاممً متفاوتی در مورد آ پی ارفته انگ .در این بخش ،رونگ مذکور را در
ب ش از  20سنننال اخ ر در قنالر سنننه دور توضننن ح خواه م داد و تمش های آمریکا برای
امد تی سازی ایرا و موفق ت یا ناکامی آ و در نت جه واارایی یا همگرایی دو طرف در رابحه با
ایرا را در هر دور تشنریح خواه م کرد .دور نخست از سال  0۱۱0تا سال  2110است که با
وجود تمش اسننترد آمریکا در راسننتای امد تیسننازی ایرا برای اتحادیه اروپا ،مجموعهای از
شنننرایط مانع از آ شنننگ که اروپا این کدش را تأی گ کرد و با آمریکا همراهی کدگ و به نوعی
شاهگ واارایی و اختمف اروپا با آمریکا در مورد جمهوری اسممی ایرا هست م.
از سنال  2110تا انعقاد توافق هسته ایرا با ارو  0+0موسوم به برنامه جامع اقگام مشتره
(برجام) 0شنناهگ همگرایی و هماهدگی فزایدگ اتحادیه اروپا و آمریکا در قدال ایرا هسننت م .در
این مقحع عوامل مختیفی باعث موفق ت کدش امد تی سنازی ایرا از سوی آمریکا شگ .در دور
سننوم که پپ از توافق هسننتهای را شننامل میشننود ،به نظر میرسننگ که بار دیگر نمودهایی از
اختمف و واارایی دو طرف در مورد جمهوری اسممی ایرا بروز پ گا کرد است.

 .1دوره واگرایی و اختالف
آمریکا و اروپا در دهه نخسننت پپ از پ روزی انقمب اسننممی در رابحه با جمهوری اسننممی
ایرا دارای اشننتراه نظر و مواضننع هماهدگ بودنگ ،اما پپ از جدگ سننرد این الگو به تگری
تغ ر کرد .دولنت جورج بوش پنگر پپ از جدگ خی

فارس ( )0۱۱0-0۱۱1با این اما که

در ندود عراق قگرتمدگ ،جمهوری اسنننممی ایرا به قگرت برتر و مسنننیط خی

فارس تدگیل

خواهگ شنگ ،تصنم م به کدترل ایرا ارفت .در این راستا ،قانو «مدع تکث ر سمح های هسته ای
ایرا و عراق» در سننوم اکتدر  0۱۱2به تصننویر کدگر آمریکا رسنن گ .بر اسنناس این قانو ،
تحریم هایی که در سنال  0۱۱1بر ضنگ عراق در راسنتای فعال ت های هسته ای این کشور وضع
شنگ اسنت بایگ عی ه ایرا ن ز اعمال می شگ ( Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act,

 .)1992با به قگرت رسن گ ب ل کی دتو  ،سن اسنت مهار ایرا به شنکل جگی تر دندال شگ ،اما
کشورهای اروپایی مس ر متفاوتی را انتخاب کردنگ .برخمف آمریکا ،اروپایی ها معتقگ بودنگ که
1. Joint Comprehensive Plan of Action
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ایرا در مس ر درست حرکت می کدگ و از طریق افتگو و تقویت تعامل با این کشور می توا به
این رونگ کمک کرد.
در این راسنتا ،کشنورهای اروپایی در نشنست ادیددورد در دسامدر  0۱۱2طرح افتگوهای
انتقادی 0با ایرا را تصویر کردنگ که بر اساس آ  ،شورای اروپایی اهعا داشت که با توجه به
اهم ت ایرا در مدحقه بایگ با آ وارد افتگو شگ؛ هرهدگ این افتگو بایگ جدده «انتقادی» داشته
باشنگ ( .)European Council, 1992: 96آمریکا ضننمن مخالفت با مذاکرات انتقادی اروپا با
ایرا  ،سن است مهار دوجانده 2را در مورد ایرا محرح کرد و در اجمس شورای وزیرا خارجه
اتحنادینه اروپنایی در لوکزامدورد در ژولن 0۱۱۳وار کریسنننتوفر ،۳وزیر خارجه آمریکا ،از
دولت های عضنو تقاضنا کرد س است خارجی خود را در این زم ده با واش دگتن هماهدگ کددگ.
اما برخمف آمریکا ،اروپا نمیخواسننت ایرا را به انزوا بکشننانگ و به س ن اسننت افتگو با ایرا
ادامه داد (آقایی.)0۳33:51 ،
از سنننال  0۱۱0به بعگ آمریکا به طور فزایدگ تحریم های شنننگیگی را عی ه ایرا  ،با هگف
مدزوی کرد آ وضننع کرد تا به باور خود ،تهرا را وادار به توقف سنن اسننت هایش مددی بر
تمش برای دست ابی به سمحهای کشتار جمعی ،کارشکدی در فرآیدگ صیح خاورم انه و حمایت
از تروریسنم ب ن المییی کدگ .اروپا با این سن است مخالفت کرد و این مسئیه باعث بروز تدش و
اختمف در روابط فراآتمنت کی شننگ ( .)Hass, 1999: 87ب ل کی دتو  ،رل پ جمهور آمریکا،
ضمن انتقاد از مواضع اتحادیه اروپا در رابحه با ایرا و ب ا این نکته که آمریکا با رویکرد اروپا
مددی بر تجارت با ایرا موافق ن سنت ،افت« :شما نمی توان گ با کشورهایی تجارت کد گ که در
طول روز با شنما تجارت میکددگ و شنرها به حمایت از تروریستهایی می پردازنگ که شما و
شهرونگا بیاداهت را می کشدگ» ( .)Clinton, Aug 6, 1996در راستای این س است آمریکا،
در اواخر ژول ه  0۱۱6قانو اییسننا 5معروف به «قانو داماتو» در کدگر این کشننور به تصننویر
رس گ .اما مخالفت شگیگ اتحادیه اروپا با این قانو  ،یکی از نقاط عحف اختمف این اتحادیه با
1. critical dialogue
2. Dual Containment
3. Warren Minor Christopher
)4. Iran and Libya Sanctions Act (ILSA
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رویکرد آمریکا در برابر ایرا اسننت .این تصننم م اروپا مدجر به بروز تدش و اختمف در روابط
فراآتمنت کی در مورد به ایرا شگ (.)Rudolf, 1999: 87
برخمف اتحادیه اروپا ،آمریکا همچدا سن است مهار و تحریم را عی ه ایرا اعمال می کرد.
جورج بوش پسنر پپ از آنکه به ریاسنت جمهوری رسن گ ،سن است تحریم و انزوای ایرا را
ادامنه داد و در ژول نه  2110قانو اییسنننا را برای  0سنننال دیگر تمگیگ کرد .او همچد ن در
سخدرانی ساانه خود در  2۱ژانویه  2112ایرا را در کدار کر شمالی و عراق «محور

شرارت»0

نام گ ( )Bush, 29 January, 2002که با مخالفت و واکدش مدفی اروپا روبرو شنننگ .به دندال
سنننخدرانی بوش ،بسننن اری از رهدرا اروپایی مخالفت خود را با اقگام نظامی عی ه دولت های
ننامدرد اعمم کردننگ و معتقنگ بودننگ کنه ندایگ ایرا را در کدار این کشنننورها قرار داد .حتی
محرح شننگ برنامه هسننته ای ایرا ن ز در آغاز به همگرایی اتحادیه اروپا با ایاات متحگ عی ه
ایرا مدجر نشنننگ و دو طرف در ابتنگا در مورد هگونگی برخورد بنا برننامه هسنننته ای ایرا
اختمفنظر داشتدگ.
بررسی رونگ امد تیسازی ایرا توسط آمریکا در این دور نشا میدهگ با وجود تمشهای
فراوا  ،آمریکننا در امد تی سنننازی ایرا برای اروپننایی هننا موفق ندود و این دو در مورد ایرا
اختمف داشننته انگ .در این دور  ،آلما سننردمگار سنن اسننت تعامل اتحادیه اروپا با ایرا بود و
ضننمن ایدکه مدتکر و مگافع اصننیی طرح افتگوهای انتقادی با ایرا بود ،خود ن ز در راسننتای
بهدود روابط با ایرا ب ش از هر کشننور اروپایی دیگر اسننتوار بود .بدابراین ،ب شننتر تمش های
انجام شننگ توسننط آمریکا برای امد تی سننازی ایرا ن ز آلما را مخاطر خود قرار می داد و به
دندال مجاب کرد این کشننور در مورد ماه ت تهگیگآم ز و امد تی ایرا بود .محور اصننیی این
کدش امد تی سننازی در این دور  ،تروریسننم بود؛ به این معدا که ایاات متحگ تمش می کرد تا
ایرا را نه تدها به عدوا کشننوری که تروریسننم را برای تحقق اهگاف خود بهکار میا رد ،بیکه
اصننیی ترین حامی ارو های تروریسننتی معرفی کدگ .همچد ن ،تمش میشننگ تا ایرا به عدوا
اصنیی ترین مانع توافق صنیح در خاورم انه معرفی شود .به طور کیی ،مرجع امد ت و آ ه زی

1. Axis of Evil
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که آمریکا تمش داشننت ایرا را به عدوا تهگیگی وجودی برای آ معرفی کدگ ،صننیح و ثدات
در مدحقه خاورم انه بود که هم برای آمریکا و هم برای اتحادیه اروپا بس ار مهم بود.
ایاات متحگ در سننال  0۱۱0برخی اسننداد و اطمعات طدقه بدگی شننگ را در اخت ار دولت
آلما قرار داد و به این کشنننور هشنننگار داد که ایرا برای دسنننت ابی به اهگاف خود در حوز
سن است خارجی به طور استرد و برنامه ریزی شگ به اقگامات تروریستی مدادرت می ورزد .بر
اسناس این اسنداد ،آمریکا ادعا کرد که قتل شناپور بخت ار ،نخسنت وزیر سنابق ایرا  ،با دستور
دولت جمهوری اسنممی ایرا صننورت ارفته اسنت .همچد ن ،آمریکا به آلما هشنگار داد که
ایرا با کمک و حمایت ارو هایی ماندگ حزباهلل و حماس درصننگد اسننت تا با انجام عمی ات
تروریسنتی ،فرآیدگ صنیح خاورم انه را به هالش بکشگ .در نشست ناتو در دسامدر  ،0۱۱۳وار
کریسنننتوفر ،وزیر خنارجنه وقت آمریکا ،ایرا را به عدوا دولتی قانو شنننکن 0معرفی کرد و
کشنورهای اروپایی و به طور خا

آلما را از هراونه استرش روابط با ایرا برحذر داشت.

در هم ن راستا ،در سال  0۱۱0رل پ جمهور آمریکا با ارسال نامهای به مقامات آلمانی که اسداد
و مگارکی ن ز ضننم مه آ بود ،ادعا کرد که سننازما اطمعات ایرا و سننودا توطئهای را برای
قتل مقامات رسمی آمریکا ترت ر داد انگ (.)Mousavian, 2008: 65-67
جمهوری اسننممی ایرا همه این اتهامات را رد کرد ،اما این فقط بخشننی از تمش آمریکا
برای امد تیسنازی ایرا بود .پپ از آنکه حکم داداا م کونوس باعث ت رای در روابط اروپا با
ایرا شنننگ و حمناینت ها از افتگو با ایرا را در اروپا کاهش داد ،آمریکا بار دیگر با انتقاد از
س ن اسننت اتحادیه اروپا و آلما در مورد ایرا  ،تمش کرد تا آنها را به تغ ر س ن اسننت در برابر
ایرا متقاعگ کدگ .مادل ن آلدرایت 2وزیر خارجه وقت آمریکا در سنننال  0۱۱7ایرا را به عدوا
دولتی یناغی معرفی کرد کنه بنه دندال برهم زد نظم ب ن المییی اسنننت (.)Albright, 1997
همچد ن ،دولت آمریکا در سنال  0۱۱3ادعا کرد اسندادی دارد که نشا می دهگ بمر اذاری در
پایگا ن روهای آمریکایی در شننهر الخُدر عربسننتا در سننال  0۱۱6کار ایرا و حزب اهلل بود
1. outlaw state
2. Madeleine Jana Korbel Albright
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اسنننت .بنا روی کار آمگ بوش ،دور جگیگ و اسنننترد ای از کدش های کممی در راسنننتای
امد تیسازی ایرا شکل ارفت.
از این دور به بعگ برنامه هسنته ای ایرا به مهم ترین محور س است امد تی سازی ایرا
توسننط آمریکا به ویژ برای اروپایی ها تدگیل شننگ  .سننازما سن ا در سننال  2110با انتشننار
ازارشننی ،ایرا را متهم کرد که به دندال د سنننت ابی به تسننی حات کشنننتار جمعی به ویژ
سننمح های اتمی اسننت .در این ازارش آمگ اسننت « :ایرا یکی از فعال ترین کشننورها در
تمش برای دسنت ابی به تکدولوژی ازم برای دست ابی به سمح های کشتار جمعی از طریق
واردکرد آ از کشنورهایی ماندگ روسن ه ،ه ن و کر شنمالی اسنت .در این راستا ،ایرا
تمش می کددگ تا ان وا مختیفی از این سننمح ها (ش ن م ایی ،ب ولوژیکی و اتمی) و همچد ن
س ستم های پرتاب آ ها را بسازد ( .)CIA, 2001یک سال بعگ ،جورج بوش رل پ جمهور
آمریکا با اعمم ایدکه هگف ما جیوا ری از دسننت ابی رژیم های حامی تروریسننم ،که ما و
متحگا و دوسنتانما را تهگیگ می کددگ ،به سمح های کشتارجمعی است ،ایرا را در کدار
عراق و کر شمالی به عدوا «محور شرارت» معرفی کرد که به دندال دست ابی به سمحهای
کشتارجمعی است (.)Bush, 2002
بوش با تأک گ بر ایدکه هگف آمریکا مقابیه با رژیم هایی اسنننت که از تروریسنننم حمایت و
آمریکا و متحگانش را با سنمح های کشتار جمعی تهگیگ می کددگ ،ضمن قرارداد ایرا در کدار
عراق و کر شنمالی افت« :ایرا به طور تهاجمی به دندال دسنت ابی به این سمحها (سمحهای
کشتار جمعی) است و از تروریسم حمایت میکدگ» ( .)Bush, 2002با وجود این کدش کممی
مسنتمر در راسنتای امد تیسازی ایرا  ،اروپاییها ادعاهای آمریکا را تأی گ نکرد و با تمشهای
این کشننور برای امد تیسننازی ایرا همرا نشننگنگ .در واقع ،به دل ل تأی گنشننگ کدش مزبور از
سنوی مخاطر اروپایی ،امد تیسنازی ایرا توسنط آمریکا برای اتحادیه اروپا با شکست مواجه
شننگ و هم ن مانع از آ شننگ که اروپا به سننمت همگرایی با آمریکا در برابر ایرا برود .در این
مقحع شنرایط تسنه لکددگ کدش امد تیسنازی تأث ر مهمی در شکست تمشهای مزبور داشت.
اول ن موضننو در این رابحه که تفاوت های اروپا با آمریکا را برجسننته و همگرایی آ ها را در
برابر ایرا دشوار میکرد ،دستور زبا امد تی متفاوت آ ها بود.
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اتحنادینه اروپنا از پناینا جدگ سنننرد در مواجه با درا ری ها و اختمف های مدحقه ای و
تهنگینگهنای جهنانی ،رویکردی را پی ارفنت کنه از دو جهت با رویکرد آمریکا متفاوت بود.
نخست ،افتما توسعهارای اروپا در مواجهه با این تهگیگهاست؛ به این معدا که از دیگ اتحادیه
اروپا تمامی درا ریها از کشننکمشهای داخیی ارفته تا جدگهای مدحقهای ،ناشننی از مشننکل
مدابع و کمدود توسنعه انسانی است .تفاوت دیگر در رویکرد اتحادیه اروپا در مقایسه با آمریکا،
تأک گ بر صنگور مدحقه ارایی اسنت که در آ اروپا برخمف ایاات متحگ که همه مشکمت و
درا ری هنا را از مدظر جهنانی می نگرد ،تنأک نگ دارد که بایگ به پویش های بومی در هر مدحقه
خا

اجاز داد تکامل پ گا کددگ (بوزا و ویور.)037 :0۳33 ،
هرهدگ آمریکا و اروپا بعگ از جدگ سنرد اتحاد خود را تگاوم بخش گنگ و همچدا به عدوا

متحنگا امد تی همکناری های خود را اسنننترش دادنگ ،اما راهدردهای آنا در این حوز و به
عدارت دیگر ،دستور زبا آنا در حوز مسالل امد تی تا حگودی متفاوت بود .اروپایی ها ،ایرا
و اقنگاماتش را به مدزله تهگیگی ح اتی برای مدافع خود تیقی نمی کردنگ؛ هرهدگ نگرانی هایی
دربار برخی اقگامات ایرا داشتدگ ،اما برخمف آمریکا معتقگ ندودنگ که بتوا ایرا را در دسته
رژیم هنای یاغی 0قرار داد و به جای آ  ،ایرا را بازیگر مهم مدحقه ای می دانسنننتدگ ( Haass,

 .)1999: 80-86عمو بر این ،هرهدنگ هما طور که افته شنننگ ،آمریکا تا حگودی از نوعی
اقتگار رسننمی مددی بر امد تی سننازی موضننوعات و توانایی تعریف امد ت برای اروپا به عدوا
مخاطر خود برخوردار بود ،اما این مسنننئیه هموار به یک م زا ندود و در دور های مختیف
دارای نوسننا بود اسننت .در دور نخسننت ریاسننت جمهوری جورج بوش پسننر ،به دل ل
سن اسنتهای یکجانده وی و مخالفت رهدرا اروپایی با این س استها و م زا محدوب ت بس ار
پای ن بوش در م ا اروپایی ها ،آمریکا هدگا مشروع ت و اقتگار پذیرفته شگ ای برای تعریف و
تد ن تهگیگهای امد تی نزد اروپاییها نگاشت.
اما مهم ترین عامیی که نقش بس ار تأث راذاری در نپذیرفتن کدش امد تی سازی از سوی اروپا
داشنت ،رفتار س است خارجی ایرا در این دور بود .در این مقحع ،رویکرد جمهوری اسممی
ایرا به نظام ب نالمیل ،اصنمحطیدانه و واقعب دانهتر بود .بر این اساس ،ایرا نظم جهانی مستقر
1. rouge regime
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را بر اسناس ضنرورت و مصنیحت می پذیرفت و هرهدگ تمش می کرد با نقگ و اصنمح وضع
موجود ب ن المییی ،به استقرار نظم و نظام محیوب و عادانه و اسممی به عدوا هگفی بیدگمگت
و راهدردی دسننت یابگ ،اما این اصننمح و تغ ر به صننورت تگریجی و مسننالمت آم ز پ گ ری
می شگ .بدابراین ،اعتراض به نظام ب ن المیل ناعادانه و انتقاد از ارکا و سازوکارهای آ  ،مانع از
پذیرش قوان ن و قواعگ حاکم بر آ و همزیستی مسالمت آم ز با سایر کشورها نمی شگ (دهقانی
ف روزآبادی .)000 :0۳۱۳ ،این رویکرد ،تصویر بس ار مدفی و تهگیگآم ز ایجادشگ توسط آمریکا
از ایرا را تعنگینل و اروپایی ها را به تگاوم افتگو و تعامل با ایرا به جای مهار و مقابیه با آ
ام گوار میکرد.

 .7دوره همگرایی و هماهنگی
پپ از بااارفتن هالش ها بر سننر برنامه هسننته ای ایرا  ،نگرانی های اروپا دربار ایرا عم ق تر و
متفاوت تر از اذشنته شنگ .با این حال ،آنها در ابتگا با سن است آمریکا برای ارجا پرونگ ایرا به
شورای امد ت و مواجهه نظامی احتمالی با ایرا مخالف بودنگ .اتحادیه اروپا سعی کرد تا از طریق
افتگو و با اسنتفاد از برخی مشوقها ،ایرا را متقاعگ به تعح لکرد برنامه هستهای خود کدگ .در
این راسننتا ،سننه کشننور فرانسننه ،آلما و انگی پ محوریت مذاکرات هسننتهای را با ایرا بر عهگ
ارفتدگ و توافقاتی (ب ان ه تهرا یا سعگآباد در  20اکتدر  211۳و توافقدامه پاریپ  05نوامدر )2115
ن ز ب ن دو طرف مدعقنگ شنننگ .اما ن ات و اهگاف متفاوت آنها از مذاکر و کارشنننکدی آمریکا در
جرینا این مذاکرات مانع از تحقق توافقی عمیی ب ن دو طرف شنننگ .پپ از آنکه طرف ن از این
رونگ ناام گ شنگنگ و همچد ن ،به دندال تحوات س اسی داخیی ایرا و اتحادیه اروپا ،اروپاییها به
تگری موضننع خود را با آمریکا هماهدگ کردنگ .به هر حال ،اتحادیه اروپا از سننال  2110رویکرد
مدتدی بر تعامل سننازنگ با ایرا را کدار اذاشننت و در هماهدگی با ایاات متحگ ضننمن تأک گ و
تمرکز بر موضو اتمیشگ ایرا  ،از استراتژی این کشور مددی بر مهار ایرا حمایت کرد.
شرو دور هماهدگی و همگرایی آمریکا و اروپا در مورد ایرا را میتوا سال  2110دانست.
آمریکا و اتحادیه اروپا در ب ان ه مشتره خود پپ از اجمس ساانه رهدرا دو طرف در ما ژولن
 2110در واش ن دگتن ،برای اول ن بار در ب ان ه پایانی نشننسننتهای مشننتره که از سننال  0۱۱0به
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صنورت سناانه برازار میشنود ،به ایرا و موضنع واحگ خود در برابر آ اشار کردنگ .در بدگ 7
ب انه پایانی این اجمس ،ضننمن تأک گ بر موضننع مشننتره اروپا و آمریکا در مورد برنامه هسننتهای
ایرا  ،اعمم شننگ که دو طرف از ایرا می خواهدگ ضننمن تعی ق کامل و فوری تمامی فعال ت های
هسته ای خویش ،اجاز دسترسی بازرسا آژانپ انرژی اتمی را به تأس سات خود بگهگ .همچد ن،
طرف ن از ایرا خواسنننتدنگ کنه بمفناصنننینه پروتکنل الحناقی 0را تصنننوینر کدگ ( EU-U.S.

 .)Declaration, 2005: 3وقتی ایرا در ژانویه  2116غدی سننازی اوران وم را از سننر ارفت،
اروپا و آمریکا این اقگام را «عدور از خط قرمز» دانستدگ .بدابراین ،تصم م ارفتدگ پرونگ ایرا را
به شنننورای امد ت ارجا دهدگ .از این پپ ،به مرور همگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل
ایرا تقویت شننگ و اختمفات اول های که دربار هگونگی برخورد با برنامه هسننتهای ایرا ب ن
آنها وجود داشت ،از ب ن رفت.
سنرا اتحادیه اروپا و آمریکا در پایا نشنسنت مشتره خود در تاریخ  02ژولن  2113در
اسننیوونی ،ضننمن ابراز نگرانی از سن اسننتهای مدحقهای جمهوری اسننممی ایرا  ،بار دیگر بر
موضنننع مشنننتره و همنناهدننگ خود در برابر تهرا تننأک ننگ کردنننگ ( EU-US Summit

 .)Declaration, 2008هرهدنگ آمریکنا و به ویژ اتحادیه اروپا هموار بر انجام مذاکرات در
کدار اعمال تحریمها تأک گ داشنتدگ و سنعی کردنگ با اراله برخی مشنوق ها توسط خاویر سوانا
ایرا را بر سر م ز مذاکر متقاعگ کددگ تا از غدی سازی اوران وم مدصرف شود ،اما تأک گ ایرا بر
حق غدی سنازی از یک سنو و تأک گ غرب بر تعی ق از سنوی دیگر ،مانع رسن گ به توافق شگ.
بدابراین ،اروپا و آمریکا اعمال تحریم های اسننترد را تدها را متقاعگکرد ایرا می دانسننتدگ .با
تمش و حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از سنننال  2116تا  2101پد قحعدامه (06۱6و 07۳7و
0757و 031۳و  )0۱2۱از سننوی شننورای امد ت سننازما میل متحگ برای مهار برنامه هسننتهای
ایرا صننادرشننگ که تحریم های متدو و اسننترد ای را بر ضننگ افراد ،موسننسننات و نهادهای
جمهوری اسنممی ایرا و همچد ن ،کسنانی که مدادرت به تجارت با ایرا می کددگ ،وضع شگ.
همه این قحعدامهها با رهدری و اجما کامل اتحادیه اروپا و ایاات متحگ تصویر شگ و عمگتاً
کشورهای اروپایی پ شنویپ قحعدامهها را ته ه میکردنگ.
1. Additional Protocol
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اروپا و آمریکا تحریمهای شننورای امد ت را کافی نگانسننتگ و موازی با آ و حتی در سننححی
فراتر از آ  ،به اعمال تحریم هایی عی ه ایرا پرداختدگ .موضنننو قابل توجه در این مقحع ،اعمال
تحریم های اسننترد توسننط اتحادیه اروپا عی ه جمهوری اسننممی ایرا اسننت که شننگیگترین
تحریم های تاریخ این اتحادیه عی ه یک کشننور خارجی اسننت (خالوزاد و افضننیی.)۳۱ :0۳۱1 ،
مهم ترین و شنگیگترین تحریم در این زم ده ،تحریم هراونه وارادات نفت ایرا توسط کشورهای
اروپایی بود .در تاریخ  2۳آوریل  2102شننورای اروپا قانونی را تصننویر کرد که هراونه وارادات
نفت خام از ایرا را مدع می کرد .عمو بر آ  ،تجارت کااها و تکدولوژی های با قابی ت اسنننتفاد
دواانه ،صنندایع مرتدط با بخش پتروشن می و هراونه تجارت طم ،الماس و فیزات اراندها با ایرا
ممدو اعمم شنننگ ( .)EU Council Resolution No 267, 2012این دور  ،اوج همگرایی
اتحنادینه اروپا با آمریکا در برابر جمهوری اسنننممی ایرا اسنننت که در قالر آ نه تدها اروپا از
رویکرد اذشنننته خود مدتدی بر مخالفت با مهار و تحریم ایرا صنننرف نظر کرد ،بیکه خود ن ز به
اعمال تحریمهای استرد و بیسابقه عی ه ایرا پرداخت (.)Lohmann, 2016: 931
حتی پپ از آنکه دولت جگیگ در ایرا روی کار آمگ و دو طرف برای شننرو مذاکرات و
حل دیپیمات ک مسنئیه هسنتهای اتفاقنظر داشتدگ ،اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت هماهدگ و
متحگ وارد مذاکرات شگ و رویکرد مشتره خود را در برابر ایرا حفظ کردنگ .آنها بر ضرورت
تگاوم تحریم ها تا زما رسن گ به توافق با ایرا پافشاری کرد و اتحاد و انسجام خود را برای
تحقق این هگف ضنننروری می دانسنننتدگ .کشنننورهای اروپایی در این مقحع نه تدها بر رویکرد
مشنننتره و همناهدنگ خود در برابر ایرا تأک گ داشنننتدگ ،بیکه خود را متعهگ به هماهدگی و
همکاری با ایاات متحگ میدانسنتدگ .در مجمو  ،این دور  ،دورا موفق ت کدش امد تیسنازی
ایرا توسط آمریکا و همگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ایرا است .آمریکا در این مقحع
کدش کممی برای امد تی سنازی ایرا برای اروپایی ها را تشنگیگ کرد؛ به ویژ که برنامه هسته ای
ایرا امکا ب شننتری برای موفق ت این کشننور در این زم ده فراهم کرد بود .این رونگ با روی
کار آمگ باراه اوباما در آمریکا ن ز تگاوم یافت.
در نت جه تمشهای اسنترد دولت آمریکا برای تهگیگ نشا داد جمهوری اسممی ایرا و
امد تی سنننازی آ برای اروپایی ها ،اتحادیه اروپا که یکی از مهم ترین مخاطدا این کدش آمریکا
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بود ،نه تدها آ را تأی گ و اقگامات ویژ ای برای مقابیه با برنامه هسننته ای ایرا ماندگ تحریم های
فراتر از هارهوب سنازما میل وضنع کرد ،بیکه خود ن ز به نوعی تدگیل به کدش ار امد تی ساز
برنامه هسننتهای ایرا شننگ ( .)Hormozi, 2015: 6شننرایط تسننه لکددگ اعم از نزدیکشننگ
راهدردهای امد تی اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابیه با سننمح های کشننتار جمعی (دسننتور زبا
امد ت) ،تغ ر رهدرا اروپایی و بهدود روابط با آمریکا و افزایش مشنننروع ت آمریکا برای اروپا
(بنه ویژ بنا روی کنار آمگ اوباما) و همچد ن تقویت «جدده ع دی تهگیگ» و تهاجمی ترشنننگ
سن اسننت خارجی جمهوری اسننممی ایرا  ،نقش مهمی در پذیرش کدش امد تیسننازی ایرا از
سنوی آمریکا برای اروپا داشنت .در م ا شرایط تسه ل کددگ  ،یکی از تحوات مهم در مقایسه با
اذشنته ،اولویتیافتن مسنئیه مدارز با استرش سمحهای کشتار جمعی در راهدرد امد تی -دفاعی
اتحادیه اروپا و تگوین اسنتراتژی جامع این اتحادیه در رابحه با موضو مدع استرش بود .از زما
انعقاد پ ما ماستریخت ،مدارز با استرش سمح های کشتار جمعی تحت ستو سوم این اتحادیه
مورد تأک گ قرار ارفت و کشنورهای عضنو آ را در حوز موضوعاتی که ن ازمدگ «اقگام مشتره»
است ،قرار دادنگ.
بنا وجود توافق و اجمنا اول ه ،در طول دهه  0۱۱1اختمفات موجود در این زم ده مانع از آ
شننگ که اتحادیه اروپا رویکرد مدسننجم و هماهدگی در زم ده مدارز با سننمح های کشننتار جمعی
داشنته باشگ ( .)Bergenas, 2010: 494-498در آستانه قر جگیگ ،هدگ عامل محره باعث شگ
که اتحادیه اروپا در این زم ده پ شرفت کدگ و استراتژی مشترکی برای مقابیه با استرش سمح های
کشتار جمعی تگوین کدگ .آشکارشگ برنامه هسته ای ایرا  ،جدگ عراق ،اختمفات داخیی اتحادیه
اروپا در زم ده مدارز با سننمحهای کشننتار جمعی و خروج کر شننمالی از معاهگ مدع اسننترش
سنمح های کشنتار جمعی همه از عوامل محرکی بودنگ که باعث شگ اتحادیه اروپا در سال 211۳
اسنتراتژی خود را برای مدارز با سمحهای کشتار جمعی تگوین کدگ (.)Bergenas, 2010: 498
بر اسناس ماد  2این استراتژی «اتحادیه اروپا نمی توانگ تهگیگ ناشی از استرش سمح های کشتار
جمعی را نادیگ بگ رد .سنمح های کشنتار جمعی و استرش برنامه های موشکی ،امد ت دولت ها،
مردم و مدافع ما در سراسر جها را تهگیگ میکدگ» ( EU Strategy against Proliferation of

.)Weapons of Mass Destruction, 2003: 2
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پپ از تگوین اسننتراتژی اتحادیه اروپا برای مدارز با اسننترش سننمحهای کشننتار جمعی،
کشنورهای اروپایی اهم ت زیادی به موضنو مدع اسنترش سمح های کشتار جمعی دادنگ که
این مسننئیه به تگری باعث همدسننتگی مواضننع آنا با ایاات متحگ در مدارز با اسننترش
سننمح های کشننتار جمعی شننگ .در واقع ،از این پپ ادب ات امد تی اروپا و آمریکا به یکگیگر
نزدیک تر شننگ و شنناهگ «آمریکایی شننگ » اسننتراتژی اتحادیه اروپا برای مقابیه با سننمح های
کشنتارجمعی هست م ( .)Sauer, 2004: 113,114به موازات این تحول ،نگرش اروپا در رابحه
با ایرا در مقایسه با اذشته تغ ر کرد .بدابراین ،پپ از محرحشگ برنامه هستهای ایرا  ،هرهدگ
دغگغه اصیی اروپایی ها رس گ به هارهوبی مورد توافق از طریق افتگو و دیپیماسی برای حل
این مسننئیه بود ،اما اولویت و مسننئیه اصننیی که آنها را برای این کار برمی انگ خت ،حفاظت از
وضع موجود در نظام ب نالمیل و امد ت اروپا بود ( .)Kaussler, 2012:66در نت جه ،هما طور
که در نظریه امد تیسنازی به عدوا یکی از شنرایط تسنه لکددگ کدش امد تی سازی به آ اشار
شنگ است ،دستور زبا امد تی مخاطر کدش امد تی سازی یعدی اروپا به آمریکا نزدیک تر شگ و
این مسنئیه را را برای پذیرش کدش امد تی مذکور و در نت جه همراهی ب شتر با آمریکا در برابر
جمهوری اسننممی ایرا فراهم کرد؛ به طوری که دیگاا های آ ها در رابحه با برنامه هسننته ای
ایرا به تگری از اختمفهای اول ه به سمت اشتراهنظر و ادراه مشابه حرکت کرد.
عمو بر این ،تغ ر رهدرا دو کشنور مهم اروپایی یعدی آلما ( )2110و فرانسه ( )2117و
رویکرد رهدرا جگیگ آنها مددی بر نزدیکی و هماهدگی ب شتر با ایاات متحگ برخمف رویکرد
رهدرا قدیی این دو کشننور ،به عدوا عامیی تسننه لکددگ زم ده را برای همراهی ب شننتر اروپا با
آمریکننا فراهم کرد .پپ از آ ن ز بننا روی کننار آمننگ اوبننامننا در سنننال  211۱کننه رویکرد
هدگجانده ارایی محیوب کشننورهای اروپایی را در عرصننه ب ن المییی در پ ش ارفت و از او به
عدوا اروپاییترین رل پ جمهور آمریکا یاد میشننگ ،همگرایی و هماهدگی اروپاییها با آمریکا
ب شننتر شننگ .به این ترت ر ،از آ به بعگ آمریکا از مشننروع ت ب شننتری برای تعریف امد ت و
امد تی سننازی موضننوعات نزد اروپایی ها برخوردار شننگ .اما عامل تسننه ل کددگ مهم دیگر در
موفق ت کدش امد تیسنازی ایرا از سوی آمریکا در این مقحع ،نشأتارفته از ویژایهای خود
تهگیگ بود؛ به این معدا که برخی رفتارهای نسنندج گ در س ن اسننت خارجی جمهوری اسننممی
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ایرا در این دور  ،از یکسو کار آمریکا را برای تهگیگ جیو داد ایرا راحتتر کرد و از سوی
دیگر ،اروپاییها را برای پذیرش این مسئیه ب ش از پ ش اقدا کرد.
در واکدش به تهگیگهای آمریکا و عملنکرد کشورهای اروپایی به تعهگات خود در جریا
مذاکرات هسننته ای ،دولت جگیگ ایرا رویکرد تهاجمی و سننازش ناپذیر را در برابر آ ها پی
ارفت .سننن اسنننت خارجی ایرا در این دور مدتدی بر اصنننولی همچو امت ارایی به جای
دولت ارایی ،سنن اسننت خارجی تهاجمی و فعال به جای سنن اسننت خارجی تگافعی و مدفعل،
قرارارفتن بر جایگا مگعی به جای متهم و پاسننخگو ،ظیم سننت زی و اسننتکدارسننت زی ،لزوم
فروپاشنننی نظام ب ن المیل موجود به رهدری آمریکا ،بی اعتداری و بی اعتدایی به سنننازما های
ب ن المییی بود (موانننا و محمننگی .)000-0۳7 :0۳37 ،این رویکرد ایرا بننا واکدش مدفی
اروپایی ها و همراهی آنا با آمریکا برای ارجا پرونگ هسته ای ایرا به شورای امد ت و سپپ
تمش برای اعمال تحریمهای اسننترد عی ه ایرا مواجه شننگ؛ ضننمن ایدکه طرح مداحثی ماندگ
انکار هولوکاسنت و سنخن افتن از نابودی رژیم اسنرال ل توسط رل پ جمهوری ایرا در این
مقحع ،با نگرانی و مخالفت شنگیگ اروپاییها مواجه شنگ .در نت جه اروپاییها مجاب شننگنگ که
ایرا تهگیگی امد تی است که برای مقابیه با آ بایگ با آمریکا همراهی کرد.

 .1بازگشت اختالفات و نشانههای واگرایی
در منا ژول نه  2100توافق هسنننتنه ای ب ن ایرا و ارو  0+0تحت عدوا «برنامه جامع اقگام
مشنتره» مدعقگ شگ و از آ پپ اروپایی ها به حامی جگی این توافق تدگیل شگنگ و بر اجرای
آ پافشاری کردنگ .با روی کار آمگ رل پ جمهور جگیگ در آمریکا که توافق هسته ای با ایرا
را «بگترین توافقی که تا کدو بر سنر آ مذاکر شگ است» دانست و وعگ کداراذاشتن آ را
داد ،شکاف آمریکا و اروپا در مورد ایرا دوبار نمایا شگ .دونالگ ترامپ از یکسو درخواست
بازنگری در برجام را داد و از سننوی دیگر ،تحریم های جگیگی عی ه جمهوری اسننممی ایرا
وضننع کرد .در واقع ،ترامپ تمش کرد اسننت تا با پ ونگزد اقگامات ایرا در مدحقه و برنامه
موشنکی به توافق هسننتهای ،بار دیگر جمهوری اسننممی را به یک هالش امد تی تدگیل کدگ .اما
اروپنا بنا هردوی این اقنگامنات از سنننوی دولنت ترامنپ مخنالفت کرد .با وجود انتقادات و
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نگرانی هنایی کنه از برننامه موشنننکی ایرا دارنگ ،اروپایی ها با هراونه بازنگری دربار توافق
هسنته ای مخالفت کردنگ و این توافق را بهترین بگیل برای جیوا ری از جدگ یا هسنتهایشگ
ایرا دانسننتدگ .آنها همچد ن برخمف آمریکا برای حضننور و مشننارکت در بازار ایرا تمایل و
برننامنه دارنگ .بدابراین ،با هراونه تحریم جگیگ عی ه ایرا مخالفت کرد و تمش می کددگ تمام
طرفها را به رعایت تعهگات خود در برجام مجاب کددگ (.)Adebaher, 2017: 4
خروج ترامپ از برجام ،شننکاف م ا آمریکا و اروپا را افزایش داد .در هد ن شننرایحی ،به نظر
می رسنننگ بنار دیگر اروپنا و آمریکا هر کگام به رویکرد اذشنننته خود در دهه 0۱۱1در مورد
جمهوری اسممی ایرا براشته انگ .در حالی که اروپا بار دیگر بر تعامل و تجارت با ایرا تأک گ
دارد ،آمریکا به سن است مهار ،تحریم و فشار بر ایرا رجو کرد است و بدابراین ،شاهگ بروز
دور جنگینگی از واارایی ب ن آنهنا در رابحنه با ایرا هسنننت م .در حالی که اتحادیه اروپا در
اسنتراتژی جهانی خود که در سال اذشته مدتشر شگ ،توسعه همه جانده روابط با ایرا و استفاد
از ظرف ت این کشور برای مقابیه با هالشهای مختیف در مدحقه را مورد تأک گ قرار ارفته است
( )Global Strategy for the European Union, 2016: 35و پنارلما اروپا در سننندگ
راهدردی خود با عدوا «استراتژی اتحادیه اروپا برای روابط با ایرا پپ از توافق هستهای» 0که
در ژولن  2106به تصنویر رسن گ ،نقشه را توسعه روابط اتحادیه اروپا با ایرا را ترس م کرد
اسنت ( )European Parliament, 2016ایاات متحگ ضمن تأک گ بر ضرورت مهار و مقابیه
با ایرا  ،از برجام خارج شگ و در تمش است بار دیگر فشارهای استرد ای را عی ه جمهوری
اسممی ایرا سازمانگهی کدگ.
از زما روی کار آمگ ترامپ ،یکی از محورهای اصننیی سنن اسننت خارجی وی تمش برای
امد تیسنازی ایرا و جیوا ری از بهدود و عادیسازی روابط آ با بق ه کشورها بود است .در این
راسنتا ،او تمش کرد تا ایرا را تحریک کدگ از توافق هسنته ای خارج شود تا امکا اعمال دوبار
تحریمها و فشنارهای جهانی عی ه تهرا فراهم شنود .هو کشورهای اروپایی اصییترین متحگا
آمریکا هسننتدگ که به برجام پایددگ بود و از آ حمایت می کددگ ،ترامپ سننعی کرد اسننت تا به
روشهای مختیف آنا را در فشنار بر ایرا با خود همرا کدگ .او هموار ایرا را متهم کرد که به
1. An EU Strategy for Relations with Iran After the Nuclear Deal
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توافق هسنننته ای پایددگ ن سنننت و اقگام به تروی ترور و جدگ های قد یه ای در خاورم انه می کدگ
( .)Financial Times, 22 May 2017با این حال ،این تمش وی برای امد تی سننازی ایرا  ،از
سنوی کشنورهای اروپایی تأی گ نشگ و در مقابل ،آنها ضمن انتقاد از رویکرد ترامپ در خروج از
برجنام ،هموار بر پنایددنگی خود بنه توافق هسنننتنه ای و تگاوم همکاری با ایرا با وجود برخی
انتقادهایی که نسدت به س استها و اقگامات آ دارنگ ،پافشاری کرد انگ.
برخمف دور قدل که اروپایی ها کدش امد تی سازی ایرا از سوی آمریکا را مورد تأی گ قرار
دادنگ ،در این دور مجموعهای از عوامل تسنه لکددگ مانع از تحقق این مسئیه و همراهی اروپا
با آمریکا در برابر ایرا شننگ اسننت .نخسننت ن و مهم ترین عامل در این زم ده ،به ماه ت تهگیگ
(ایرا ) برمی اردد .با روی کار آمگ دولت اعتگال در ایرا که رویکرد خود را در سننن اسنننت
خارجی «آرما خواهی واقع ب دانه» و تدشزدایی و تعامل سننازنگ با جها معرفی کرد اسننت و
همچد ن به دندال انعقاد توافق هسته ای در این دولت با ارو  ،0+0در واقع آ ه زی که باعث
تهگیگ جیو داد ایرا شنننگ بود ،برطرف شنننگ و نگرانی ها موجود در این مورد از ب ن رفته
اسننت .برخمف دولت قدل ،دولت جگیگ در ایرا به دندال به هالش کشنن گ نظام ب ن المیل و
تغ ر انقمبی در آ ن ست .بدابراین ،کشورهای اروپایی که در طالر حفظ وضع موجود هستدگ،
دیگر نگنا سنننابق را به جمهوری اسنننممی ایرا نگارنگ؛ هرهدگ هدوز هم نسننندت به برخی
رفتارهای ایرا انتقاد دارنگ.
عمو بر این ،عامل مهم دیگری که مانع از تحقق کدش امد تی سننازی ایرا توسننط آمریکا
شنگ اسنت ،به هالش کشن گ شنگ روابط دو طرف آتمنت ک توسنط ترامپ است که جایگا
آمریکا را به عدوا کشننوری که امکا و مشننروع ت تعریف امد ت برای اروپا را دارد ،با تردیگ
مواجه کرد اسنت .دونالگ ترامپ برخمف روسنای جمهور قدیی آمریکا اساساً اعتقادی به لزوم
اتحاد آمریکا و اروپا نگارد و روابط فراآتمنت کی در دور او برای نخست ن بار به صورت جگی
و بد ادی با هالش مواجه شنننگ اسنننت .او نه تدها به تگاوم و تقویت همدسنننتگی اتحادیه اروپا
اعتقادی نگارد ،بیکه در موارد زیادی نشننا داد اسننت خواها فروپاشننی این اتحادیه اسننت.
برخورد از باا به پای ن با متحگا اروپایی و نرمش در برابر روسنن ه ن ز اروپایی ها را نسنندت به
آمریکای ترامپ بگب ن کرد است .این موارد و اتخاه س استهای یکجانده توسط رل پ جمهور

111

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  79بهار 97

آمریکا در موضننوعات دیگری ماندگ ایرا  ،ناتو ،توافقدامه آب و هوایی پاریپ و س ن اسننتهای
تعرفه ای در حوز تجارت باعث شنگ است تا اروپایی ها ن ز ب شتر به فکر استقمل از آمریکا و
اتکای ب ش از پ ش به خود باشدگ.
با توجه به این تحوات ،به نظر می رسنگ شنکاف م ا اروپا و آمریکا در حال عم ق ترشگ
اسننت و این مسننئیه ،امد تی سننازی ایرا توسننط آمریکا برای اروپا را دشننوار میکدگ .در هد ن
شرایحی ،رویکرد محیوب برای جمهوری اسممی ایرا  ،تعم ق روابط و همکاریها با اروپاست.
نکته مهم دیگر این اسننت که به تعد ر آقای ظریف وزیر امور خارجه« :ن از نگاریم پل شننکاف
اروپا و آمریکا باش م» (خدرازاری ایسدا 7 ،مرداد .)0۳۱7

نتیجهگیری
ب ن موفق ت کدش امد تی سنازی ایرا توسنط آمریکا و پذیرش آ از سوی اروپا ،با همگرایی و
واارایی این دو بازیگر در برابر جمهوری اسممی ایرا رابحه مستق می وجود دارد .هراا و به
هر م زا که اروپا این کدش را تأی گ کدگ و در واقع ،امد تی شننگ ایرا با موفق ت همرا باشننگ،
اروپا در رابحه با ایرا به آمریکا نزدیک خواهگ شنننگ و هراا که این کدش از سنننوی اروپا رد
شنود ،شاهگ واارایی و اختمف کشورهای اروپایی با آمریکا خواه م بود .این الگویی است که
بر اسنناس رونگهای موجود قابل اثدات اسننت و به نظر میرسننگ که در آیدگ ن ز همچدا کابرد
خواهگ داشت .شرایط مختیف تسه لکددگ کدش امد تی سازی ایرا توسط آمریکا برای اروپا ن ز
هر کگام در دور های مختیف نقش تع ن کددگ ای در موفق ت یا ناکامی کدش امد تی سازی ایرا
داشنته انگ .در رابحه با شنرایط درونی تسنه ل کددگ کدش امد تی سازی ،با وجود اختمفات نسدتاً
جزلی ب ن آمریکا و اروپا ،به نظر می رسننگ که آی ن های مرسننوم و پذیرفته شننگ ای ب ن آ ها
موجود اسننت که آنها را به سننوی همکاری با یکگیگر هگایت می کدگ ،اما در رابحه با شننرایط
ب رونی کدش امد تی سننازی یعدی دسننتور زبا امد ت ،سننرمایه اجتماعی بازیگر امد تی سنناز و
همچد ن ،ویژایهای ع دی تهگیگ در مقاطع مختیف نوسنناناتی صننورت میا رد که تع نکددگ
موفق نت یا ناکامی کدش امد تی سنننازی و در نت جه تحقق همگرایی یا واارایی فراآتمنت کی در
مورد ایرا میشود.
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بدابراین ،جمهوری اسنممی بایگ در هر مقحعی ضنمن شداخت دق ق وضع ت روابط آمریکا
و اروپا ،مانع از موفق ت کدش امد تی سننازی ایرا توسننط آمریکا و پذیرش آ از سننوی اروپا
شنود .در شنرایط کدونی این مسئیه ب ش از هر زما دیگری اهم ت دارد .در واقع ،در حالی که
ترامپ از یک سنو به صورت یکجانده از برجام خارج شگ است و قصگ اعمال فشارهای شگیگ
بر جمهوری اسننممی ایرا را دارد و از سننوی دیگر ،با اروپایی ها در زم ده های مختیفی دهار
هالش شگ است ،فرصت های فراوانی برای بازیگری ایرا در روابط با اروپا فراهم شگ است.
ضنمن ایدکه بایگ این فرصنتها را دریافت و از آنها برای مقابیه با سن استهای ترامپ استفاد
کرد ،ازم اسنننت مواظر باشن ن م عامل پ ونگدهدگ یا ترم م دهدگ شنننکاف ب ن آمریکا و اروپا
نداش م .این برای مدافع میی ایرا بس ار مهم و اساسی است.
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