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 چکیده
گیری ساختار نوین قدرت در نتیجة تحوالت آخرین دهةة قةر  فروپاشی اتحاد شوروی و شکل

بردهةای ی خةود، راهبیستم، بسیاری از کنشگرا  را بر آ  داشته تا در جهت تضمین امنیت و بقا
المللةی فاةاا از رونةد مربةور عنوا  یکی از بازیگرا  بینامنیتی جدیدی را اتخاذ نمایند. اروپا به

ش سةتا، پةهوهتأثیر پذیرفته و تالش داشته تا راهبردهای امنیتی مقتضی را تاقیب کند. در این را
شده بةرت تادیل لتر و مداگرایی ساختاری وااقعگیری از نظریة وحاضر درصدد است تا با بهره

ای اروپةا در بسةتر های امنیتی خاورمیانههنسن و پیتر تافت و آندره ویوا به تبیین ماهیت پویش
الملل نوین بپردازد. در همین ارتباط، پرسش اصلی پهوهش حاضر این است که ساختار نظام بین

و چه  د از بهار عربی چگونه بودهامریکا در مقطع زمانی با ای اروپا در قبااراهبردهای خاورمیانه
تةا  2011های عواملی سبب اتخاذ این راهبرد گردیده است. دورة زمانی این پةهوهش بةین سةاا

منظور ای ایرا  و صلح فلسطین و اسةراییل بةهبوده و سه تحواِ بهار عربی، موضوع هسته 2018
 مورد توجه قرار گرفته است.یاسی فراآتالنتیکی س -سنجش همگرایی یا واگرایی در روابط امنیتی

های مقاله حاکی از آ  است که بةا عنایةت بةه سةه م لدةة قةدرت نسةبی، امنیةت نسةبی و یافته
روی ای اروپا در قباا امریکا در چةارچو  ترکیبةی از دنبالةهایدیولوژی نسبی، راهبرد خاورمیانه

 وی سةخت در بهةار عربةی وربةرد دنبالةهای ایرا ، راهنرم و موازنه نرم در موضوع برنامه هسته
ر ایةن دراهبرد موازنه نرم در منازعه کنونی اعرا  و اسراییل پدیدار شده است. روش پةهوهش 

 .گیردای انجام میمقاله، تبیینی بوده و گردآوری اطالعات نیر به روش کتابخانه
 

 یولوژی نسةبی،ای اروپا، امریکا، امنیت نسبی، بهةار عربةی، ایةدراهبرد خاورمیانه :واژگان کلیدی
 روی سختموازنه نرم، دنباله

                                                           
 گروه علوم سیاسی دانشگاه گیال هیات علمی عضو  . 1

*  niakoee@gmail.com 
 الملل دانشگاه گیال گروه علوم سیاسی و روابط بیندکتری دانشجوی . 2
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 مقدمه . 1

های هةای امنیتةی جهةانی در برهةهالملل و رونةدپهوهی نظمهای نظام بینبررسی پویش

باشةد. سةاختار نظةام تاریخی مختلف م ید نقش ممتاز و برجستة بةازیگرا  اروپةایی می

ردهای امنیتةی اروپةا ایدةای دهی به راهبعنوا  یک متغیر اصلی در روند شکلالملل بهبین

هةای جهةانی چنةدقطبی هایی از کنشةگری فاةاا اروپةا در نظمنقش نموده است. نشانه

 4جمایهةای دفةاع دسةته( و دوقطبةی )نظام3اتحاد مقةد  2پیما  چندجانبه، 1)کنگره وین،

و  دنباا پایا  جنگ سةردتوا  مورد مالحظه قرار داد. اروپا به( را می5جمایو امنیت دسته

های امنیتی برآمده از آ ، که منجر به وابستگی کامل اروپا به ایاالت متحده شةد، ضرورت

المللی مطرح کنةد. شةواهد موجةود عنوا  یک قدرت باندوذ بینتالش کرده تا خود را به

دنباا آ  اسةت کةه نیر حاکی از آ  است که اروپا عالوه بةر ایدةای نقةش هنجةاری، بةه

المللی ظاهر شده و بر همةین مبنةا بةه ی و نظامی در سطح بینعنوا  یک قدرت سیاسبه

های بازتاریف روابط آتالنتیکی خود بپردازد. از این جهةت، شةناخت مواضةع و دیةدگاه

های اروپایی و سنجش میرا  همگرایی و واگرایی در روابط اروپا و ایاالت متحةده دولت

الملةل و ارزیةابی هةای نظةام بینآمریکا، نقش روابط فراآتالنتیکةی در سةاختار و پویش

ها و تهدیدات ناشی از روندهای یادشده برای جمهوری اسالمی ایةرا ، پةهوهش فرصت

ی عضةو، هةادولت شةدهخالصهشةکل  عنوا بهسازد. اروپا در این حوزه را ضروری می

 ی امنیتةی برآمةده از آ  انتقةادهةاگرارهالملل و ینبی بود  نظام قطبتکهمواره نسبت به 

 داشته و بر آ  بوده تا نسبت به کاربست قدرت چندجانبه در این حوزه اهتمام ورزد.

در همةةین ارتبةةاط، پرسةةش اصةةلی پةةهوهش حاضةةر ایةةن اسةةت کةةه راهبردهةةای  

ای اروپا در قباا امریکا در مقطع زمانی باد از بهار عربی از چگونه بوده و چةه خاورمیانه

سةت. مسةلماب بهتةرین مرجةع بةرای درر تدکةر عواملی سبب اتخاذ این راهبرد گردیده ا

 Klohs andملی، راهبةرد امنیتةةی آ  اسةةت )راهبةردی یةةک کشةةور یةا سةةازما  فةةو 

Niemann, 2014: 2 در همین ارتباط، سه دستورکار امنیتی واجد اهمیت و حساسیت .)

                                                           
1. The Congress of Vienna 

2. The Quadruple Alliance 

3. The Holy Alliance 

4. Collective Defense 

5. Collective Security 
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ای ایةرا  و رونةد صةلح اعةرا  و در قلمرو خاورمیانه، یانی بهار عربی، موضوع هسةته

مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به  2018تا  2011های اییل حد فاصل ساااسر

گرایی ساختاری والتةر و مةدا گیری از نظریة واقعپرسش پهوهش، نوشتار حاضر با بهره

شده برت هنسن و پیتر تافت و آندره ویوا درصدد آزمو  این فرضةیه اسةت کةه: تادیل

، امنیةةت نسةةبی و ایةدیولوژی نسةةبی، راهبةةرد بةا عنایةةت بةةه سةه م لدةةة قةةدرت نسةبی»

روی نرم و موازنه نرم در ای اروپا در قباا امریکا در چارچو  ترکیبی از دنبالهخاورمیانه

روی سخت در بهار عربی و راهبرد موازنه نرم ای ایرا ، راهبرد دنبالهموضوع برنامه هسته

وش پةهوهش در ایةن مقالةه، ر«. در منازعه کنونی اعرا  و اسراییل پدیةدار شةده اسةت

ای استداده شده است. تبیینی است و برای گرآوری اطالعات نیر عمدتاب از روش کتابخانه

شود و سةپ  سةیر تحةوا راهبةرد در این راستا، در ابتدا چارچو  نظری مقاله ارایه می

ی راهبةرد گیرد. در ادامه، به واکاوامنیتی اروپا و روابط فراآتالنتیکی مورد بررسی قرار می

ای اروپا در قباا امریکا و در ارتباط با سةه تحةوا عمةدة بهةار عربةی، برنامةه خاورمیانه

شود. در نهایت، ضمن بررسةی ای ایرا  و روند صلح اعرا  و اسراییل پرداخته میهسته

شود تا تحلیل مناسبی در خصوص راهبردهای امنیتی اروپا در دورة مورد بحث تالش می

 قطبی ارایه گردد.تی اروپا در نظم جهانی تکراهبردهای امنی

 

 پیشینة پژوهش

های نگارندگا  حاکی از آ  است که موضوع تحةوالت پة  از بیةداری عربةی و بررسی

راهبرد امنیتی اروپا در مقابل امریکا تاکنو  موضوع پهوهش مستقلی قرار نگرفته است. با 

تةوا  بةه شةرح زیةر مةورد ع را میهای مرتبط با موضةواین حاا، برخی از آثار و نوشته

بررسی قرار داد. صباغیا  و احمدبیگی در مقالة خود به تبیین نقش روابةط فراآتالنتیکةی 

انةد. در ایةن راسةتا، نگارنةدگا  بةا ای موسوم به برجةام پرداختهدر حصوا توافق هسته

ترار کننةد کةه اشةگیری از چارچو  نظری نئوریالیسم، این اسةتدالا را مطةرح میبهره

همراه برتری وز  راهبردی ایاالت متحده نسبت به اتحادیةه تمدنی دو سوی آتالنتیک، به

کةه  21گیری همگرایی اروپایی و نیر روندهای جهةانی قةر  اروپا از ابتدای فرایند شکل

ای امریکةا، از جملةه چةرخش المللی و منطقهمنجر به باضی تغییرات در راهبردهای بین
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وی آسیا شده است؛ اتحادیه اروپا را به سمت اتخاذ رویکردی مرکةب ایاالت متحده به س

در قبةاا ایةاالت متحةده پةیش بةرده اسةت )صةباغیا  و « رویدنباله»و « گریموازنه»از 

هةای مشةترر دو ها نیر با تأکید بر منةافع و نگرانی(. برخی از پهوهش1396احمدبیگی، 

های انقالبی اخیةر و اروپا در قباا خیرشطرف، در نهایت به تداوم روابط نردیک امریکا 

ای دیگر از تحقیقةات هةم بةه (. دستهArchick and Mix, 2013اند )خاورمیانه رسیده

های ایاالت متحده آمریکةا و اتحادیةه اروپةا در رونةد صةلح خاورمیانةه بررسی سیاست

است هایی چو  برتری سیاند. قیسوندی در پهوهش خود در این خصوص گرارهپرداخته

های صةلح خاورمیانةه، طرفةداری آمریکةا از آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا در ارایه طرح

کند چنین تداوم بحرا  خاورمیانه در مذاکرات صلح جانبدارانه را مطرح میاسراییل و هم

های فو  تحوالت اخیر در روابط امریکةا (. با این حاا، اغلب پهوهش1390)قیسوندی، 

گرفته در راهبةرد دو طةرف را مةدنظر قةرار هةای شةکلروندها و پویاییویهه و اروپا به

شةده گیةری از مةدا تادیلاند. در این راستا، پهوهش حاضر تالش دارد تةا بةا بهرهنداده

ترین هنسن، تافت و ویوا در کنار تحلیل اسناد راهبردی ایاالت متحةده و اروپةا، اصةلی

نیتی دو سةوی آتالنتیةک در خاورمیانةه را مسایل و موضوعات اصلی مطرح در راهبرد ام

 در مارض واکاوی قرار دهد.

 

الملل . چهارچوب نظری: راهبردهای امنیتی مختلف بازیگران در انطباق با نظام بین1

 پساجنگ سرد

های نظری متاةددی از جملةه تبیین و تحلیل روابط فراآتالنتیکی تاکنو  از منظر رهیافت

گرایی مورد توجةه قةرار گرفتةه ل، فرهنگ راهبردی و نوواقعانگاری، وابستگی متقابسازه

منظور تبیةةین (. پةةهوهش حاضةةر بةةه1389اسةت )بةةرای م ةةاا بنگریةةد بةةه: پوراحمةةدی، 

شدة هنسةن، گرایی ساختاری تادیلای اروپا از رویکرد واقعراهبردهای امنیتی خاورمیانه

کننةد، رهیافتی را تقویت میهایی که طرح چنین ویوا و تافت بهره گرفته است. استدالا

عنوا  طةرف برتةر ایةن روابةط در وهلة اوا نگاه ایاالت متحده به روابط فراآتالنتیکی به

گرایی بةةوده اسةةت )صةةباغیا  و گرایی و نوواقةةعباشةةد کةةه همةةواره مبتنةةی بةةر واقةةعمی

ا  (. از منظر اروپا هم وجود میرا  باالیی از عدم تقار  قدرت می107: 1396احمدبیگی، 
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متحده از اروپا به خاورمیانه چنین تغییر کانو  توجه ایاالتدو طرف اقیانو  اطل  و هم

وضةوح برجسةتگی ایةن رهیافةت در دورة پساجنگ سةرد، به 1«چرخش به آسیا»و سپ  

دهد. ماهیت تاامالت امنیتی دوسویة ایةاالت متحةده و اروپةا در دورة نظری را نشا  می

گرایی نیر توا  تبیینی باالیی   بسیاری از متغیرهای نوواقعپ  از جنگ سرد و دخیل بود

شدة هنسةن، گیری از مدا تادیلبه رهیافت مربور داده است. در کنار موارد یادشده، بهره

هةای قبلةی، بسةیاری از عنوا  امتیةاز بةارز پةهوهش حاضةر بةر پهوهشویوا و تافت به

ی را برطرف نموده و بر تةوا  تحلیلةی گرایها و نواقص موجود در نظریة نوواقعنارسایی

 افراید.آ  در مسیر تبیین راهبردهای امنیتی کشورها می

گرایی ساختاری یک نظریةه بةرای رغم تصریح کنت والتر مبنی بر اینکه نظریه واقعبه

هةا، واضةح ای برای تبیةین رفتةار راهبةردی دولتالملل است نه نظریهتبیین سیاست بین

الملل، تأثیرات خود را بر رفتار سیاسةت خةارجی و ینباختار نظام است که به هرحاا س

گیرد و یم، ساختار اگرچه در سطح نظام شکل ترروشن عبارتبهراهبردی کشورها دارد. 

یةک متغیةر  عنوا بةهی بازیگرا  اصلی نظام است اما در نهایةت، هااندرکنشخود نتیجة 

(. Waltz, 1979: 74کنةد )یمرا  تحمیل هایی را بر رفتار هما  بازیگیتمحدودمستقل 

 واسةطةبهکشةند کةه یمالمللی را به تصویر ینبیا  ساختاری، نظام گراواقعبر همین مبنا، 

دهد. پرسةش کلیةدی و اساسةی یمالملل را شکل ینب، روابط هادولتاثرگذاری بر رفتار 

تار سیاسةی گرایا  ساختاری این است کةه چةرا کشةورهای مختلةف بةا سةاخبرای واقع

یةایی گونةاگو  و اختالفةات ایةدیولوژیک، در هةای جغرافمتداوت، وضةایت و موقایت

دهند؟ برای پاسخ به ایةن پرسةش سیاست خارجی رفتارهای مشابهی را از خود بروز می

الملةل و گرا و سیستمی عمدتاب بةه ماهیةت نظةام بینگرایا  با نگاهی کلمحوری، نوواقع

الملل از سه جةر  کنند. مطابق دیدگاه والتر، ساختار نظام بینمیهای آ  استناد محدودیت

، تدةاوت و تنةوع واحةدها و 2بخشانةد از: اصةل سةازما تشکیل شده اسةت کةه عبارت

عنوا  اصةةل . آنارشةةی بةةه4هةةا میةةا  واحةةدهاو توزیةةع توانایی 3هةةاکةةارویهة خةةاص آ 

                                                           
1. Pivot to Asia 

2. Organizing Principle 

3. Differentiation of Units 

4. Distribution of Capabilities 
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ها تحمیةل بر رفتار دولت هایی رابخش نظام یا هما  ساختار است که محدودیتسازما 

یوسةدی، ها مشةابه یکةدیگر عمةل کننةد )حاجیشود دولتکند و این امر موجب میمی

الملل از لحةا  کةارکردی موجب جر  دوم ساختار، واحدهای نظام بین(. به1014: 1381

سازی قدرت برای تضمین دنباا بیشینهبرند، یانی همگی بهسر میدر وضایت مشابهی به

ها عامل تمایر میا  واحدها در امنیت خویش هستند. جر  سوم، یانی توزیع تواناییبقا و 

 کند همین جر  اخیر است.الملل است. تنها جریی از ساختار که تغییر مینظام بین

الملةل در رابطةه بةا مانای آرایةش واحةدهای نظةام بینساختار در اندیشه والتر، بةه 

المللةی تایةین ها در سةطح بینبین آ  1یع قدرتیکدیگر است که براسا  چگونگی توز

الملل عبارت است از قطبیت آ  که با توجه به وجود عبارتی، ساختار نظام بینشود. بهمی

الملةل رو، تغییةر سةاختار نظةام بینگةردد. از ایةنهای قدرت مشخص میمراکر و قطب

اصل شود. این عامةل های بررگ تحولی حپیوندد که در شمار قدرتوقوع میهنگامی به

آیةد. بةه اعتقةاد شةمار میهةا بهکننده رفتار خارجی دولتترین عامل تایینمنرلة اصلیبه

والتر، مدهوم ساختار بر پایة این واقایت استوار است که واحدهایی که به شکل متدةاوتی 

ا کنار هم چیده شده و گرد هم آمده باشند، رفتار متداوتی خواهند داشةت و در تاامةل بة

(. بایةد 197: 1388وجود خواهند آورد )دویرتی و فةالترگراف، یکدیگر نتایج متداوتی به

ها را توا  راهبردهای امنیتی دولتالملل نمیتنهایی از ساختار نظام بینتوجه داشت که به

روی های بازیگرا  برای موازنه و دنبالةهاستنتاج کرد، بلکه باید تنوعی از تمایل و توانایی

 ورد مالحظه قرار داد.را م

تا بةا  اندکردهشدة خود تالش یلتادبرت هنسن و پیتر تافت و آندره ویوا در مدا  

تبیین  منظوربهوارد کرد  سه متغیر مستقلِ قدرت نسبی، امنیت نسبی و ایدیولوژی نسبی 

یی سةاختاری را گراواقةعهای موجود در نظریة یکاسترفتار راهبردی کشورها، نواقص و 

دیل نمایند. متغیر قدرت نسبی شدیداب به ندع آمریکةا نامتقةار  اسةت. توزیةع شةدیداب تا

ندع یک دولت، وضایت مهمی برای سیاست خارجی و راهبرد امنیتةی نامتقار  قدرت به

هةا ای برای اک ر دولتقطب( و تهدید بالقوهالملل )از جمله تکها در نظام بینهمه دولت

های روشةنی قطب( است؛ با این حاا چنین وضایتی، انگیرهر تکجالملل )بهدر نظام بین

                                                           
1. distribution of power 
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تواند تمةایرات میةا  چنین نمیآورد و همرا برای تاقیب راهبردهای مشخص فراهم نمی

ها را تبیین کند. متغیر مستقل دیگر، امنیت نسبی است؛ بدین مانا که امنیةت نسةبی دولت

قطةب بسةیار د؛ در ایةن میةا ، نقةش تکای قةرار داربازیگر مورد مطالاه در چةه انةدازه

قطب ممکن است از طریق ایجاد اتحاد یا مستقر کرد  نیروهةا بةرای پراهمیت است. تک

روی را در کشةور یک دولت، امنیت را برای آ  فراهم آورد و بر این اسا ، انگیرة دنباله

ما  قطب ممکن است از طریةق تقویةت یةک سةامذکور ایجاد نماید. از سوی دیگر، تک

ای یا جهانی بر علیه منافع یک دولت و تالش برای اجبار آ  دولةت بةه پیةروی از منطقه

ای یا جهانی، احتمةاا منازعةه را بةرای آ  دولةت افةرایش عناصر اصلی آ  ساما  منطقه

قطب به موازنةه دهد، در این حالت، دولت مربور انگیره قدرتمندی دارد که در مقابل تک

قطب ممکن است نقشی غیرفااا در امنیت یک دولت ایدةا کنةد، تکبپردازد. در نهایت، 

تقریباب آ  دولت را آزاد بگذارد تا خودش بر پایة منطق مورد به مورد، راهبةرد موازنةه یةا 

روی را برگریند. سومین متغیر، ایدیولوژی نسبی است کةه در نةوع نةرم یةا سةخت دنباله

ایةدیولوژی نسةبی بةدین مانةا اسةت کةه روی تأثیرگةذار اسةت. بود  موازنه یةا دنبالةه

هةایی دارد و در ایةن راسةتا، فاصةلة قطب چةه تداوتایدیولوژی بازیگرا  نسبت به تک

هةا دارای قطب و نخبگةا ِ حةاکم در سةایر دولتایدیولوژیک بین نخبگا  حاکم در تک

طور کلةی اسةتدالا شةده کةه اگةر فاصةله ایةدیولوژیکی میةا  اهمیت محوری است؛ به

روی به سمت نةرم پةیش ب و بازیگرا  زیاد باشد، موازنه به سمت سخت و دنبالهقطتک

روی را رود و بالاک ؛ یانی فاصلة ایدیولوژیک کم، موازنه را در شکل نةرم و دنبالةهمی

 (.25-30: 1390کند )هنسن، تافت و ویوا، در شکل سخت آ  ترغیب می

گونه راهبرد امنیتی را مةورد شناسةایی توا  چهار متغیر تبیینی یادشده می 3بر مبنای  

)هنسةن، تافةت  4روی سةختو دنبالةه 3روی نرم، دنباله2موازنه سخت 1قرار داد؛ موازنه نرم،

تةر از سیاسةت (. به اعتقاد والتةر، سیاسةت برقةراری تةواز  رایج19-20: 1390و ویوا، 

ه برقراری سیاسةت تر باشد، احتماا تمایل آ  بروی است. چراکه هرچه دولتی قویدنباله

                                                           
1. Soft Balancing 

2. Hard Balancing 

3. Soft Bandwagoning 

4. Hard Bandwagoning 
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ها برای غلبه کرد  بر تهدید یک قدرت مسلط سیاسی تواز  و متحد شد  با سایر دولت

(. موازنه سخت، رفتةاری اسةت 695: 1388نیر بیشتر خواهد بود )دویرتی و فالترگراف، 

هةای نظةامی خةود ها راهبردهایی را برای ایجاد و روزآمدسةازی قابلیتکه در آ  دولت

های رسمی یا غیررسةمی را نیةر ایجةاد و حدة  ها و ضدایتالفنین ایتالفچاتخاذ و هم

های قدرتمندترین دولت یةا دولةت تهدیةدگر برابةری کنند، بدین منظور که با قابلیتمی

گیرد که مستقیماب برتری نظامی قدرت برتر را کنند. موازنه نرم نیر، راهبردهایی را در برمی

منظور تضةایف، خن ةی کةرد  و بةه غیرنظةامی بةه کشةد بلکةه از ابرارهةایچالش نمی

 :Pape, 2005گیرد )جانبة نظامی تجاوزکارانه آ  بهره میهای یکتأخیرانداختن سیاست

های قدرتمنةدترین دولةت یةا دنباا آ  است که هرینةهگر به(. در اینجا بازیگر موازنه10

هةا گةاهی نیةر دولت های نسبی خود افرایش دهةد.دولت تهدیدگر را برای حد  قابلیت

تر را برای حد  بقا انتخا  کنند که هما  هرینهگری، شیوة کمجای موازنهممکن است به

هةا راهبردهةایی را روی سةخت، رفتةاری اسةت کةه در آ  دولتروی است. دنبالهدنباا

چنین ایجاد و حدة  ایةتالف های نظامی خود و هممنظور ایجاد و روزآمدسازی قابلیتبه

های رسمی و غیررسمی برای حمایت از دولت تهدیةدگر یةا قدرتمنةدترین تالفو ضدای

روی روی نةرم مشةتمل بةر راهبردهةای دنبالةهبنةدد. در نهایةت، دنبالةهکار میدولت بةه

گیرد که عمةدتاب از طریةق پیوسةتگی و تاامةل غیرمستقیم، تاکتیکی یا محدود را در برمی

منظور حمایةت از قدرتمنةدترین ا چندجانبةه بةهدیپلماتیک و نبود اتحادهای نظامی دو ی

 گیرد.دولت یا دولت تهدیدگر انجام می

 

 . روند تحول در راهبردهای امنیتی اروپا و مناسبات فراآتالنتیکی2

ها، امنیت اروپا در کانو  روابط فراآتالنتیکی قرار داشت. در طوا نیمة اوا قر  برای دهه

رگیر شد  در نظم امنیتی رقابتی اروپا برآینةدی از ایةن میلی ایاالت متحده به دبیستم، بی

واسطة اجتنا  از ظهور یک قدرت ههمونیةک در اروپةا، واقایت بود که ساما  یادشده به

کةرد. فروپاشةی نظةام موازنةه قةدرت اروپةایی خوبی تةأمین میمنافع ملی امریکةا را بةه

کال  امنیتی، نظامی و اقتصةادی منظور مداخلة ایاالت متحده در امور بسترهای الزم را به

موجب برآورد استراتهیکی کةه ایةاالت جهانی فراهم آورد. در پایا  جنگ جهانی دوم، به
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منظور پیشگیری از جایگرینی اتحةاد شةوروی بةا آلمةا  نةازی متحده از م ثرترین راه به

شد  منرلة شکستی برای تبدیل عمل آورد، این نتیجه حاصل شد که چنین موضوعی بهبه

 :Alcaro, 2011شةود )ایاالت متحده به یک بازیگر امنیتی پایدار در اروپا محسو  می

15-20.) 

الملل و کاهش حوزة مانور و قدرت در دورا  جنگ سرد، ساختار دوقطبی نظام بین 

منظور تضمین امنیةت خةود در برابةر اروپا باعث شده بود که کشورهای اروپای غربی به

ن مقطةع امکةا  یش از نةیم قةر  متکةی بةه آمریکةا باشةند. در ایةطلبی شوروی بتوساه

های دفاعی و امنیتی بین کشورهای اروپایی بدو  حضور امریکا غیرممکن بةوده همکاری

: 1389است و اروپا هویتی مستقل از رقابةت امریکةا و شةوروی نداشةت )پوراحمةدی، 

ای از منرلت ویهه ی آتالنتیکهای امنیتی دو سوبنای همکاریعنوا  سنگ(. ناتو نیر به57

ا حتمةالی بةبرخوردار بود. با این وجود، آمریکاییا  بیش از آنکةه از نةاتو بةرای مقابلةة ا

عنوا  نمادی از قةدرت سةاختاری شوروی و دفاع از اروپای غربی استداده کنند، از آ  به

(. از 26: 1383زاده، گرفتند )نقیةبخود و ابراری برای سلطه بر متحدا  اروپایی بهره می

عنوا  جةر  مکمةل پةازا امنیتةی امریکةا الملل و جایگاه اروپا بهرو، ساختار نظام بیناین

روی را در پةیش گیرنةد. فاصةلة کرد کةه کشةورهای اروپةایی راهبةرد دنبالةهایجا  می

وجود ار را بةهایدیولوژیکی کوتاه میا  نخبگا  حاکم بر ایاالت متحده و اروپا نیر این انتظ

کار رود. در واقع، کشورهای اروپایی روی در شکل سخت آ  بهآورد که راهبرد دنبالهمی

در ایةةن دورا  بقةةا و موجودیةةت خةةود را در راهبردهةةای اتحةةاد و ایةةتالف و امنیةةت 

 کردند.جمای دنباا میدسته

 1با صدور سند موسوم به اعالمیة فراآتالنتیةک 1990همکاری اروپا با امریکا از ساا  

کةه در  2موازات سةند یادشةده، دسةتورکار جدیةد فراآتالنتیةکای شد. بهدورا  تازه وارد

های پیوند ساختاری میا  اروپا و آمریکةا نهایی شد، بنیا  1995کندران  مادرید در ساا 

چنین حمالت (. با این وجود، پایا  جنگ سرد و همBurwell, 2003: 5را فراهم آورد )

وجود جدید تغییرات قابل توجهی را در روابط فراآتالنتیکی به سپتامبر در آغاز هرارة 11

                                                           
1. Transatlantic Declaration 

2. New Transatlantic Agenda (NTA) 
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ای را که در بةیش قطبی، تهدید عمدهالملل از دوقطبی به تکآورد. تغییر ساختار نظام بین

ساا متوجه امنیت اروپا بود از میا  برداشت. با این حاا، تحوالت مربور نتوانست  45از 

نهادهای وابسته به آ  از جمله برنامة مشارکت بةرای ای به پایایی و پویایی ناتو و خدشه

ترین نهةاد عنوا  اصةلیچنا  بةه(. بنابراین، ناتو هم157: 1386وارد سازد )امینیا ،  1صلح

در ماماری امنیتی اروپا در دورة باد از جنگ سرد تداوم یافت. افرو  بر این، نیاز اروپةا 

موازات چنةین رونةدی، ادی کاهش یافةت. بةهبه امریکا در زمینة امور امنیتی تا حدود زی

هایی از مساعی کشةورهای نقش امریکا در تأمین امنیت اروپایی کاهش پیدا کرده و نشانه

اروپایی برای تأمین امنیت از طریق سازوکارهای قةایم بةه خةود و بةازتاریف در روابةط 

و آلمةا   ویهه از سةوی فرانسةههةایی بةهآتالنتیکی خةود نمةودار گردیةد. چنةین تالش

 (.SIPRI Yearbook, 2005: 248دهی شده است )سازما 

شد  جایگاه خاورمیانه در سیاست خةارجی و و برجسته 2001سپتامبر  11حمالت  

موازات دکترین مبارزه با منرلة کاهش اهمیت سنتی اروپا بود. در ابتدا و بهامنیتی امریکا به

الیی میا  دو سوی آتالنتیک شةکل گرفةت. المللی بوش، همبستگی نسبتاب باتروریسم بین

امةةا در زمینةةة ماهیةةت تهدیةةد، اتخةةاذ راهبةةرد و اهةةداف دخالةةت غةةر  در افغانسةةتا ، 

های اروپایی پیش آمد و ایةن مأموریةت در هایی میا  واشنگتن و اغلب پایتختاختالف

(. 21: 1395تر شد )عباسةی و بهرامةی، رفت، پیچیدهافغانستا  از آنچه در آغاز انتظار می

وضةوح رغم مخالدت شةرکای اروپةایی، بهحمله به عرا  بدو  مجوز شورای امنیت و به

حاکی از نادیده گرفته شد  اروپا در نظم نوین جهانی بود. بحرا  یادشده در کنار منطةق 

ساز نوعی زمینهکنش نظامی ایاالت متحده در جنگ بوسنی، کوزوو و افغانستا  هریک به

جایگاه اروپا در روابط فراآتالنتیکی گردید. پاسخ اروپا به رویکةرد  کمرنگ شد  نقش و

سازی نرم پدیدار های موازنهجانبة ایاالت متحده در مبارزه با تروریسم در قالب نشانهیک

ها بر محور ماهیت تهدید و محدودة جغرافیایی پاسخ بةه شد. در این خصوص، اختالف

 11دنباا حةواد  که بةه(. در حالی110: 1393 حسینی و دانشور،آ  شکل گرفت )کیوا 

سپتامبر، راهبرد امنیت ملی امریکا شکل تهاجمی به خود گرفت و به امریکا اجازة حملةه 

 US Nationalداد )ای را مةیهای هسةتهبه کشورهای مشةکور بةه اسةتداده از سةالح

                                                           
1. Partnership for Peace (PFP) 
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Security Strategy, 2002: 15داشةت م می(، اروپا در راهبرد ضدتروریسم خود اعةال

توانیم خطر حمالت تروریسةتی را بةه صةدر برسةانیم، بایةد توانةایی از آنجا که نمی»... 

تواننةد برخورد با وقوع حمالت تروریستی را کسب کنیم و آ  دسته حمالتةی را کةه می

 EU Counter-Terrorism...« )تأثیراتی در داخل اروپا بر جای گذارند، شناسایی کنیم 

Strategy, 2005: 16.) 

اروپای »دونالد رامسدلد، وزیر دفاع امریکا در هنگام بحرا  عرا ، با ایجاد تمایر میا  

وجود واگرایی در روابط فراآتالنتیکی را مةورد شناسةایی قةرار « اروپای قدیم»و « جدید

آمریکةا وجةود  -آلمةا  و بریتانیةا -ترین شکاف میا  محور فرانسةهداد. در اینجا، عمده

قدیم به رهبری فرانسه و آلما  تالش داشت تا با ندی روایةت امریکةایی  داشت. اروپای

الملل اهتمةام ورزیةده و نظم جهانی به هدایت و پیشبرد دیدگاهی اروپایی در روابط بین

فرایند همگرایی فراملی این حوزه را به مدری برای مشارکت در مةدیریت امةور جهةانی 

هایی از تحوا در رویکةرد امریکةا بر این، نشانه(. افرو  29: 1387تبدیل نماید )واعظی، 

هةای سازی نمایا  گردید. از دیدگاه رامسدلد، ایتالفالمللی و ایتالفهای بینبه همکاری

یابةد و هةی  شده و پایدار اولویةت میهای خیلی نهادینهپذیر بر ایتالفموردی و اناطاف

ا ندةی نمایةد. چنةین وضةایتی متحدی اجازه نخواهد داشت که سیاست امنیتی آمریکةا ر

(. 88: 1390رانی اعضای اروپةایی نةاتو بةود )هنسةن، تافةت و ویةوا، منرلة به حاشیهبه

بالفاصةله پة   1«تر در جهانی بهتراروپایی امن»تصویب سند راهبردی اروپا تحت عنوا  

وپةا هایی از موازنةة نةرم را در رفتةار راهبةردی ار، جلوه2003از بحرا  عرا  در دسامبر 

 (.Bendiek and Kaim, 2015: 2نمایا  کرد )

 

 . مناسبات فراآتالنتیکی در دورة بعد از بهار عربی3

ای اروپا تحت تأثیر عواملی مانند مجاورت جغرافیةایی و طور سنتی، سیاست خاورمیانهبه

موقایت راهبردی، امنیت انرژی و مالحظات استراتهیک و حافظةة تةاریخی قةرار داشةته 

ای خاورمیانه از زما  پایا  جنگ سةرد تةاکنو  همةواره ش اروپا به نظم منطقهاست. نگر

ها و موجب یةک رونةد کلةی، پویةایی برداشةتدر مارض تغییر و تکامل بوده است. بةه

                                                           
1. A Secure Europe in a Better World 
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قطبی، عامل انتخا  راهبردهةای مواضع کشورهای اروپایی در چارچو  نظم جهانی تک

ین مبنا، بایستی از نقةش ایةاالت متحةده در باشد. بر همامنیتی متداوت از سوی اروپا می

کننةده یةاد کةرد کةه عنوا  یک عامل تایینای اروپا بهگیری راهبرد امنیتی خاورمیانهشکل

روی رفتةار راهبةردی اروپةا قةرار هایی را پیشها و محدودیتلحا  ساختاری، فرصتبه

 دهد.می

هرگونه ناآرامی در این منطقه شود تا مجاورت جغرافیایی خاورمیانه با اروپا باعث می

(. Prifti, 2017: 3توجهی را برای اغلب کشورهای اروپایی ایجةاد کنةد )تهدیدات قابل

اروپا با برخی کشورهای همسایه در منطقة خاورمیانه دارای مرزهای مشةترر بةوده و در 

 The Reportکنةد )دنباا می 1سازی را در چارچو  سیاست همسایگیاین مورد، امنیت

on the Implementation of the European Security Strategy, 2008 در .)

ای در همگرایةی منطقةه 1995از سةاا  2مدیترانةه -همین ارتباط، برنامه مشةارکت اروپةا

(. Kirisci, 2012: 2ای را در کةانو  توجةه قةرار داده اسةت )مدیترانةه -حوزة اروپایی

پا در پاسخ به کةاهش حضةور ایةاالت متحةده در افرو  بر این، گرینة راهبردی برای ارو

 خاورمیانه، تقویت حضور در منطقه و دستورکارهای امنیتی عمدة آ  بود.

های م ثر بر رفتةار راهبةردی امنیت انرژی و مالحظات استراتهیک نیر در زمرة م لده

و  دلیل قةرار گةرفتن در کةانو  ژیوپلیتیةکباشةد. خاورمیانةه بةهاروپا در خاورمیانةه می

ودیت ژیواستراتهیک جهانی، از موقایت محوری در راهبرد اروپایی برخوردار است. محد

گةردد کةه منرلة عاملی تلقةی میپذیری روزافرو  اروپا در عرصه انرژی بهمنابع و آسیب

درصةد  40شکنندگی وضایت اروپا را به نمایش گذاشته است. در حةاا حاضةر حةدود 

ار عربةی و (. تحوالت بهNeslen, 2016شود )تأمین می واردات ندت اروپا از خاورمیانه

نةا  و ناامنی ایجاد شده در کشورهای خاورمیانه و شماا آفریقا، نوعی فضای عةدم اطمی

تةرین شةریا  حیةاتی اقتصةاد و روی اروپا قرار داده و از این جهت که مهمابهام را پیش

: 1392سةیه درآورده )امینیةا ، یة خاورمیانةه و روها را تحت کنترا دوسوبقای جاماة آ 

 (، وز  راهبردی و امنیت نسبی اروپا را در مارض مخاطره قرار داده است.96

                                                           
1. European Neighbourhood Policy (ENP) 

2. Euro-Mediterranean Partnership (EMP) 
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های در نهایت، پیوندهای دیرینه و عمیق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت

د. در ای به این منطقه داشته باشاروپایی با منطقه خاورمیانه سبب شده تا اروپا توجه ویهه

شود؛ بدین می همگرایی دیده-زمینة روابط اروپا و آمریکا در پیوند با خاورمیانه نوعی وا

کوشد با تةدوین راهبردهةای امنیتةی ویةهه خةود، راه سو میمانا که اتحادیه اروپا از یک

ت کةه کمابیش مستقلی از آمریکا در خاورمیانه در پیش گیرد و از سوی دیگر مراقب اسة

المللةی اتحادیةه دور شد  از واشنگتن و کمرنةگ شةد  نقةش بین این استقالا عمل به

ت به اروپا (. در این میا ، وز  راهبردی امریکا نسب29: 1395نینجامد )عباسی و بهرامی، 

قطةب در وقةوع یةا الملل )قدرت نسبی(، احتماا منازعه نظامی و نقةش تکدر نظام بین

در  یةدیولوژیکی میةا  نخبگةا  حةاکمعدم بروز چنین احتمالی )امنیت نسبی( و فاصلة ا

ر بهای اثرگذار ایاالت متحده و نخبگا  حاکم در اروپا )ایدیولوژی نسبی( در زمرة م لده

 اند.روی بودهانتخا  راهبردهای موازنه یا دنباله

های اروپایی در خصوص اهمیت خاورمیانه وجةود هایی که میا  دولترغم تداوتبه

جهت ایجةاد تهدیةدهای فلسةطین بةه -ر عربی و مناقشة اسراییلدارد، تحوالتی مانند بها

شةمار هةایی در رفتةار راهبةردی اروپةا بهمنرلة اولویتجدی برای محیط امنیتی اروپا، به

شود که منرلة عاملی محسو  میعنوا  م اا، مسأله موج پناهندگا  مسلما  بهروند. بهمی

دارد. موضةوع ز میده در پهنة خاورمیانه باهای گسترکشورهای اروپایی را از ماجراجویی

ای جمهوری اسالمی ایرا  و تر  از اشاعة آ  به ای ایرا  نیر به دلیل الگوی هستههسته

نةدی در سایر بازیگرا  منطقه خاورمیانه برای اروپا واجد اهمیت باالیی است. چنةین رو

هةم قابةل رتیةت  2018تا  2011های دورة زمانی مورد بحث پهوهش حاضر، یانی ساا

منظور بررسةی و تحلیةل توا  از سه دسةتورکار امنیتةی فةو  بةهاست. بر همین مبنا، می

 ای اروپا در نظم نوین جهانی بهره گرفت.راهبردهای امنیتی خاورمیانه

 

 . بهار عربی3-1

با خودسوزی نمادین محمةد بةوعریری در تةون  آغةاز و  2010تحوالتی که از دسامبر 

سیای از پهنة ژیوپلیتیکی خاورمیانةه و شةماا آفریقةا را درنوردیةد، در سرعت بخش وبه

ها و پیامدهای سیاسی متداوت، تةأثیرات شةگرفی را در محةیط عین برخورداری از ریشه
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جا گذاشته است. درگیر بود  سه م لدة اصلی م ثر بةر رفتةار ای و جهانی بهامنیتی منطقه

نی مجاورت جغرافیایی، امنیت انرژی و مالحظات راهبردی اروپا در منطقة خاورمیانه، یا

ناپةذیر استراتهیک و حافظة تاریخی، اتخاذ یک راهبةرد فاةاا از جانةب اروپةا را اجتنا 

گیر ساخت. اتحادیه اروپا در اوایل بهار عربی به جهت سرعت باالی حواد  و غافةلمی

منرلةة وضةایت بهشد  نتوانست موضای واحد در این خصوص اتخاذ نماید. تداوم این 

کةه اروپةا تنهةا گردیةد. در حالیچالشی بنیادین برای نقش و جایگاه اروپا محسةو  می

رود که هم از حیةث روابةط سیاسةی و امنیتةی و هةم شمار میالمللی عمده بهبازیگر بین

لحا  منافع تجاری و اقتصادی پیوند عمیقی بةا منطقةة خاورمیانةه دارد. از جهتةی نیةر به

توانست آزمونی جدی برای سیاست خةارجی و امنیتةی مردمی خاورمیانه میهای خیرش

(. بةر ایةن مبنةا، Perthes, 2011: 74مشترر و سیاست همسایگی اتحادیه اروپا باشةد )

طور ، از نردیةک و بةه1جای اتخاذ سیاست صبر و انتظةارداد تا بهاتحادیه اروپا ترجیح می

هایی از واکةةنش اروپةةا بةةر اسةةا  نشةةانهفااالنةةه رونةةد تحةةوالت را دنبةةاا نمایةةد. 

دهی و تنظیم گردیةد المللی سازما گرایی با عنایت به محذورات نظم نوین بینچندجانبه

(Khader, 2013: 34-39.) 

هةا و شةیوة اتحادیه اروپا و ایاالت متحده در آغاز بهار عربةی، در ارتبةاط بةا اولویت

دند. قةرار گةرفتن منطقةة خاورمیانةه در مقابله با این تحوالت دچار اختالفات جریی شة

مرزهای جنوبی اروپا و ارتباط این منطقه با وضایت امنیتی اتحادیه، کنتةرا مهةاجرت را 

عنوا  یک اولویت کلیدی برای هریک از کشورهای اروپایی مطرح کرد. در حةالی کةه به

منةافع  ویهه بةه جهةتبرای ایاالت متحده، حد  همکاری نظامی با کشورهای منطقةه بةه

شد. ورای این فار  کماکا  موضوعی مهم تلقی میدرازمدت امریکا در اسراییل و خلیج

ها و منةافع واسطة ارزشاختالفات، تداوم همکاری سیاسی و امنیتی دو سوی آتالنتیک به

های سیاسةی و اقتصةادی ها و محةدودیتروی آ های مشابه پیشمشترر، وجود چالش

(. Archick and Mix, 2013:27ناپةذیر بةود )امری اجتنا  فراروی دو سوی آتالنتیک

بر همین مبنا، فیلیپ گوردو ، دستیار وزیر خارجه آمریکةا در امةور اروپةا و اوراسةیا در 

های همکاری نردیک فراآتالنتیک نقطة شروع حتمی در تالش»اظهار داشت:  2011اکتبر 

                                                           
1. Wait and See Policy 
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 ,Gordon« )در جها  عةر  اسةت ما برای پاسخ م ثر و کارآمد در برابر تغییرات اخیر

(. فاصلة ایدیولوژیک کوتاه میا  نخبگا  حاکم در ایاالت متحده و اروپا نیر سةبب 2011

لحا  قةدرت نسةبی، از زمةا  خةروج روی از نوع سخت باشةد. بةهگردیده تا این دنباله

 گر در صةحنةبریتانیا از شر  کاناا سویر ایاالت متحةده امریکةا بةازیگر اصةلی مداخلةه

هایی شود. افرو  بر این، امریکا و اروپا کماکا  در رابطه با ارزشخاورمیانه محسو  می

های کشةتار جماةی و دموکراسی و حقو  بشر، عدم اشةاعه سةالحچو  گسترش لیبراا

تسهیل روند صلح اعرا  و اسراییل موضع نسبتاب مشةابهی دارنةد. عةدم تناسةب قةدرت 

کننةده و ضةامن ترین تأمینعنوا  اصةلینقش امریکا بةهایاالت متحده و اروپا و استمرار 

روی نوبة خود چنین انگیره تاقیب سیاست دنبالةهامنیت و منافع اروپا در خاورمیانه نیر به

شود تا با برجسته نمود  کند. در ادامه، تالش میرا در رفتار راهبردی اتحادیه تقویت می

 ی رفتار راهبردی اروپا پرداخته شود.تحوالت انقالبی لیبی، مصر و سوریه به بررس

 الف( لیبی

عنوا  یکةی از اقمةار شةوروی، روابةط جهت موقایت لیبی بهدر دورا  جنگ سرد به

ترین سطح ممکن قةرار داشةت. فروپاشةی اتحةاد لیبی و کشورهای بلور غر  در پایین

سةت قطبی، بسترهای الزم را برای چرخش در سیاگیری نظم جهانی تکشوروی و شکل

منظور تضةمین وجود آورد. تحوا یادشده طرابل  را بر آ  داشت تةا بةهخارجی لیبی به

بقای خود، راه انطبا  با نظم نوین جهةانی را در پةیش گیةرد. اتهامةات مطةرح از سةوی 

المللةی، تةالش بةرای اشةاعه ایاالت متحده مبنی بر حمایت این کشةور از تروریسةم بین

اسراییل، این کشةور  -رادیکالی نسبت به منازعه اعرا های کشتار جمای و موضع سالح

الملةل قةرار داد. در تةالش بةرای انطبةا  بةا را در مارض فشارهای ساختاری نظةام بین

روی نةرم تغییةر یافةت. اناقةاد های مذکور، راهبرد لیبی از موازنه سخت به دنبالةهچالش

ی در ازای پرداخةت غرامةت وفصل قضیه اندجار الکربةقراردادهای نظامی با فرانسه، حل

عنوا  بیلیو  دالری به آمریکا و امضای قراردهای ندتی با انگلةی ، ایدةای نقةش بةه 7/2

های اطالعةاتی بةا آمریکةا در جنةگ بةا ترین صادرکنندة ندت به ایتالیا و همکاریبررگ

هةر تروریسم در دورا  جرج بوش و ستیر با رادیکالیسم در دورا  اوباما، مامر قذافی را 

(. همکاری حکومت قذافی بةا آمریکةا 8: 1389چه بیشتر به غر  نردیک کرد )دهشیار، 
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های ای خود و امضای پروتکل الحاقی منع گسترش سالحدر نابودسازی تأسیسات هسته

 :Erdag, 2017هةا دانسةت )توا  نقطة اوج این همکاریرا می 2003ای در ساا هسته

افرار به لیبی زد. بةا ایةن یه اروپا دست به فروش جنگتدریج اتحاد(. از همین ساا به25

وجود، اتهامات وارده از سوی ایةاالت متحةده و اتحادیةه اروپةا در خصةوص وضةایت 

چنةا  حقو  بشر در لیبی، نظام سیاسی غیردموکراتیک و اقتصةاد دولتةی ایةن کشةور هم

 وجود داشت.

رر در مصةر، بسةترهای الزم دنباا سقوط حکومت مباویهه بهبا آغاز بهار عربی و به

هةا بةه لیبةی فةراهم شةد. اهمیةت اقتصةادی و برای گسترش دامنة اعتراضات و درگیری

 دوچنةدا  سیاسی لیبی برای اروپا، ایدای نقش فااالنه اتحادیه را در روند تحوالت لیبةی

تی بر روابط امنی اندازی گستردهمحور لیبی نیر در چشمکرد. ساختار ژیوپلیتیکی انرژیمی

و  برداری سیاسیاروپا و این کشور اثرگذار بود. اتکای اروپا به گاز و ندت روسیه و بهره

وسةوی استراتهیک مسةکو از ایةن ابةرار بةه نگرانةی اروپةا دامةن زده و آ  را بةه سمت

سازی منابع انرژی خود سو  داده است. برای حل ایةن مشةکل، نگةاه ژیةوپلیتیکی متنوع

یبةی و لنه ماطوف گردید. در این میةا ، در اختیةار گةرفتن ندةت اروپا بیشتر به خاورمیا

توانست از طریق اعماا کنترا غر  بر صادرات ندةت تسلط بر این منطقة ژیوپلیتیک می

چنا  ندع اروپا تغییر دهد. اهمیت این موضوع آ لیبی، ماادله انرژی را تا حدود زیادی به

ش فی، قیمت ندت برنت دریای شماا بةیبوده که بالفاصله پ  از فروپاشی حکومت قذا

درصةد بةه  01/3دالر در هر بشکه کاهش یافت و منحنی بةور  واا اسةتریت تةا  2از 

 :1391شود )عالیةی، سمت باال میل کرد؛ امری که برای اقتصاد اروپا بسیار مهم تلقی می

خسةتین عنوا  عاملی مهةم در رونةد همراهةی اروپةا بةا ن(. بنابراین، امنیت انرژی به128

 نمود. های عربی ایدای نقشمداخلة خارجی در جریا  انقال 

ها و تظاهرات از سوی حکومت لیبةی، شةورای در واکنش به سرکو  شدید ناآرامی

را صادر نمود که در آ  ضمن اشاره بةه ایجةاد منطقةه  1973و  1970امنیت دو قطانامة 

برای کنش نظامی در لیبی فراهم پرواز ممنوع و محافظت از غیرنظامیا ، مقدمات الزم را 

ها در میا  هایی از اختالف مواضع و دیدگاه(. در ابتدا نشانهFermor, 2012: 333کرد )

کشورهای اروپایی وجود داشت. در این میا ، انگلی  و فرانسه بةه قطانامةة مربةوط بةه 
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ه رأی ممتنةع کایجاد منطقة پرواز ممنوع بر فراز سرزمین لیبی رأی موافق دادند. در حالی

های داخلی اروپا را در ارتباط با مداخلةة نظةامی آلما  به قطانامه شورای امنیت، شکاف

توانسةت خللةی در نظرهای جریةی نمیدر لیبی برجسته کرد. با این حاا، چنین اختالف

عنوا  ارادة مشترر دو سوی آتالنتیک برای سرنگونی رژیم اقتدارگرای مامر قةذافی )بةه

عنوا  ارزش مشةترر دو طةرف( در و استقرار دموکراسةی در لیبةی )بةه چالش مشترر(

قالب اقدام نظامی مشترر وارد سازد. در حوزة مداخلةة نظةامی، از زمةا  بحةرا  عةرا  

های دو سةوی آتالنتیةک وجةود داشةت. در ایةن ها و برداشةتهایی در دیةدگاهاختالف

که فقدا  یک سةاختار نظةامی و  ها بر این نکته تأکید داشتندخصوص، برخی از استدالا

ساز وابستگی به آمریکا بوده است. در جریا  عملیات نظامی در لیبی دفاعی مستقل زمینه

های تةام شدت به حمایت عملیاتی امریکا، موشةکمشخص شد که کشورهای اروپایی به

هاور، هواپیماهای بدو  سرنشةین و هواپیماهةای جنةگ الکترونیکةی آمریکةایی بةرای 

(. در Menon, 2013: 24اند )ت حتی در مقابل ارتش ضایدی ماننةد لیبةی وابسةتهموفقی

عبارتی، عدم تناسب واقع، عملیات نظامی در لیبی، وابستگی عملیاتی اروپا به امریکا یا به

دهی و قدرت دو سوی آتالنتیک را برجسته و ضاف و نةاتوانی اروپةا در رونةد سةازما 

 شا  داد.هایی را نمدیریت چنین عملیات

عنوا  یکی از نمادهای قدرت ساختاری ایاالت متحةده در جریا  بحرا  لیبی، ناتو به

برداری قرار گرفةت. ایةن در حةالی منظور برقراری پیوندهای امنیتی با اروپا مورد بهرهبه

های پیشین اروپا برای تشکیل یةک نیةروی نظةامی مسةتقل در چةارچو  بود که تالش

منظور بازتاریف نقش و جایگةاه و نیروی واکنش سریع اروپایی به 1اتحادیه اروپای غربی

دهی شده بةود دست گرفتن عملیات نظامی ناتو در اروپا توسط اروپاییا  سازما ناتو و به

هایی مبنی بر اختالف مواضةع رغم وجود نشانهطور خالصه، به(. به72: 1383)دهشیری، 

لیبی، همراهی اروپا بةا اقةدام نظةامی نةاتو در  های کشورهای اروپایی در بحرا و دیدگاه

روی سةخت را در راهبةرد امنیتةی اروپةا برجسةته کةرد. چنةین هایی از دنبالةهلیبی جلوه

های گری فااا دولتقطب و کنششده از سوی تکمنرلة پذیرش الگوی ارایهوضایتی به

  ناتو، نردیکةی شود. اقدام نظامی مشترر در چارچواروپایی در این چارچو  تلقی می

                                                           
1. Western European Union (WEU) 
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اصوا، ابرارها و اهداف راهبرد امنیتی اروپا و راهبرد امنیت ملی آمریکا را پدیدار کةرد و 

روند همگرایی در روابط فراآتالنتیکی را سرعت بخشید. در این میا ، رهیافت چندجانبه 

و  المللةیگیری از ظرفیت نهادهای بیندولت اوباما در مدیریت بحرا  لیبی از جمله بهره

ویهه دکتةرین گری در جهت ترویج دموکراسی، بةهاستناد به سازوکارهای مشترر مداخله

 دهی به رفتار راهبردی اروپا ایدا کرد.نقش اساسی را در روند شکل 1مسئولیت حمایت

 ب( سوریه

منرلةة پایا  جنگ سرد و فروپاشی قطب طرفةدار سةوریه، یانةی اتحةاد شةوروی، به

گردید. اتخاذ یک راهبةرد سیاست خارجی سوریه محسو  میتحولی اساسی در راهبرد 

گری تنهةا قطبی مسةتلرم واسةطهمنظور انطبا  با نظم جهانی تةکبهینه برای این کشور به

ا عنوا  اولین گام اساسی، از نیمةة اوابرقدرت موجود یانی ایاالت متحده بود. سوریه به

ای بیرو  راند  صةدام از آمریکا بر المللی تحت رهبریپیوستن به ایتالف بین 1990دهة 

ر کویت را در دستورکار سیاست خارجی خود قرار داد. مشارکت نظامی در عملیةات سةپ

روی سةخت را های دنبالهسرباز، نشانه 14500صحرا و طوفا  صحرا در قالب اختصاص 

رد راهب (. تاقیب157: 1390در رفتار راهبردی سوریه پدیدار کرد )هنسن، تافت و ویوا، 

های میةا  سةوریه و مانای از بین رفةتن شةکافروی در سیاست خارجی سوریه بهدنباله

بسةت در مةذاکرات قطب نبةود. اتهامةات وارده بةه سةوریه در حةوزة تروریسةم، بنتک

های ت از آرما  فلسطین، تالش این کشور برای دستیابی به سالحسوریه، حمای -اسراییل

ا  و بنا  و حمایت از بازیگرا  غیردولتی ماننةد حمةکشتارجمای، مداخله در عرا  و ل

اهلل لبنا ، جملگی در زمرة عواملی بودند که سوریه را در ماةرض فشةارهای نظةم حر 

چه اشاره شد، میرا  پایین امنیةت نسةبی مسةاعد انتخةا  داد. چنا نوین جهانی قرار می

کت نظةامی در محةور بنةا، سةوریه از طریةق مشةارمای است. بر ایةن راهبردهای موازنه

ارها ای نسبت به فشةمقاومت و اتحاد استراتهیک با ایرا  و در نتیجه، اتخاذ راهبرد موازنه

ای آ  واکنش نشا  داد. فاصلة ایةدیولوژیک قطب و متحدا  منطقههای تکو محدودیت

گةر هةم نسبتاب طوالنی میا  ایاالت متحده و اروپا از یکسو و حکومت سوریه از سوی دی

 دهی گردد.آورد که موازنه در شکل سخت آ  سازما وجود میانتظار را به این

                                                           
1. Responsibility to Protect 
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 تحده دربا گسترش تحوالت بهار عربی به سوریه، راهبردهای امنیتی اروپا و ایاالت م

های محیطی جدیةدی قةرار گرفةت. مواضةع مشةترر قباا این کشور در مارض پویایی

صادی موکراسی، حقو  بشر، وضایت اقتایاالت متحده امریکا و اروپا در قباا وضایت د

منرلة مشابهت ایدیولوژیک دو طةرف های کشتار جمای از سوی سوریه بهو اشاعه سالح

هةار با  باد از وقةوع در این خصوص بود. عالوه بر اتهامات قبلی، حکومت اسد در دور

ورد بةا عربی در مارض اتهامات جدید ایاالت متحده و اتحادیه اروپا مبنی بر نحوة برخة

هةای های شیمیایی قرار گرفت. افرو  بةر ایةن، اروپةا چالشمخالدا  و استداده از سالح

 هةایعنوا  تهدیدی فوری علیه امنیت ملی دولتامنیتی ناشی از بازیگرا  غیردولتی را به

گرایی قومی و مذهبی در سوریه، دانست که اندجار افراطکرد. اروپا میاتحادیه قلمداد می

سةا  حدر راستای منافع آ  نخواهد بود و با توجه به قرار داشةتن اتحادیةه در شةرایط 

یل سةترمیم اقتصادی، بیشترین متضرر خارجی وضع فالی از منظر راهبردی خواهد بود. 

سوی مرزهةا و بةه درو  اتحادیةه از سوریه به 2016و  2015ی هامهاجرانی که طی ساا

های اروپا از شةرایط بحرانةی خاورمیانةه افةرود )صةباغیا  و اروپا جاری شد، بر نگرانی

از  (. حضور سدیر امریکا در شهر حماه با اعالم آشةکار حمایةت125: 1396احمدبیگی، 

ه امریکةا در قبةاا بحةرا  سةوریگیری موضع منرلة چرخشی بنیادین درتظاهرکنندگا  به

شود. از این زما  بود که اوباما از پایا  مشةروعیت اسةد سةخن بةه میةا  آورد. تلقی می

های تحوا در رفتار راهبردی اروپا هم رتیت شد. اتحادیه اروپا دنباا این رخداد، نشانهبه

نماینةدة  عنوا ایتالف ملی نیروهةای انقالبةی و مخةالف سةوریه را بةه 2012در دسامبر 

توجهی بةه شورشةیا  هةای نظةامی قابةلرسمیت شناخت و کمکقانونی مردم سوریه به

 (.Archick and Mix, 2013:17مسلح سوریه ارایه داد )

در حومة دمشةق و ادعةای مخالدةا   2013اوت  21دنباا وقوع حملة شیمیایی در به

ایةاالت متحةده گرینةة  های شیمیایی علیةه مةردم،مبنی بر استداده حکومت اسد از سالح

هایی از همراهی حمله نظامی را در دستورکار قرار داد. در طرف دیگر آتالنتیک نیر نشانه

ویهه از جانب فرانسه و بریتانیا نمایةا  شةد. فرانسةه بةا مةتهم با تصمیم ایاالت متحده به

کرد  حکومت اسد و مسئوا دانستن آ  در انجام این حمةالت، خواسةتار اقةدام جةدی 

المللی شد. این کشور اعالم کرد آمادگی کامل دارد تا در حمةالت موشةکی و اماه بینج
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نظرهةای جةدی میةا  هوایی علیه سوریه مشارکت داشةته باشةد. در ایةن میةا ، اختالف

رغم های اروپایی در خصوص اقدام نظامی وجود داشت. در ارتباط بةا بریتانیةا، بةهدولت

های آمریکا، پارلما  این کشور به طةرح هی با سیاستموضع دیوید کامرو  مبنی بر همرا

دولت برای مشارکت در اقدام نظامی احتمالی بر علیه رژیم اسد رأی مندی داد. آلما  نیر 

اعالم داشت که به دلیل نردیکی انتخابات داخلی در ایةن کشةور از شةرکت در هرگونةه 

ترین مواضةع را در دیةککنةد. فرانسةه نیةر کةه نرعملیات نظامی احتمالی خودداری می

(، اعةالم کةرد بةرای 1391همراهی با حمله نظامی به سوریه اتخاذ کرده بود )خةالوزاده، 

گیری در این خصوص منتظر گرارش سازما  ملل خواهد شةد. بةر ایةن مواضةع تصمیم

های اروپایی از هجوم احتمالی آوارگا  در نتیجةة متداوت باید تر  ایتالیا و دیگر دولت

ها در جبهة اروپا، آمریکا هم مالی را هم اضافه کرد. با وجود تمامی این شکافجنگ احت

کةرد. بایةد توجةه داشةت کةه گرینة کنش نظامی را با جدیت و فوریت باالیی دنباا نمی

ویهه به جهت ارایةه طةرح مسةکو بةرای خلةع سةالح رغم عدم تحقق حملة نظامی بهبه

فرانسةه و انگلسةتا  در قالةب دکتةرین  هایشیمیایی حکومةت سةوریه، اعةرام جنگنةده

گر روی سخت را در رفتةار راهبةردی اروپةا جلةوههایی از دنبالهمسئولیت حمایت نشانه

ساخت. این راهبرد در جریا  دستور دونالد ترامپ برای حمله به پایگاه هوایی الشایرات 

این مةورد،  روی سخت نمود پیدا کرد. دردر قالب دنباله 2017در استا  حمص در ساا 

موشةک  59شةیخو  بةا اسةتداده از ایاالت متحده امریکا در پاسخ به حمله شیمیایی خا 

ناو آمریکا در شر  دریای مدیترانه شلیک شةدند، اهةداف ارتةش  2تاماهاکا که از روی 

(. بر این مبنا، انگلةی  ضةمن اعةالم The Guardian, 2018سوریه را هدف قرار داد )

به خار سوریه مدعی شةد کةه ایةن حملةه موشةکی پاسةخی  حمایت از حمله موشکی

اند و آنگةال مرکةل نیةر بةا مناسب و متناسب با اقدامات ارتش سوریه است. فرانسوا اوا

جمهور سوریه باید مس لیت اصلی حمله موشکی به ای اعالم کردند که ریی انتشار بیانیه

مجةدداب  2018ی در سةاا مواضع نظامی سوریه را بپذیرد. امةا در جریةا  عملیةات باةد

الملل در رفتار راهبردی اروپةا نمایةا  ترین دولت نظام بینسیاست ایتالف نظامی با قوی

 7ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه در واکنش به حملةه شةیمیایی  2018گردید. در آوریل 

موشک اهداف ارتش سةوریه در سةه اسةتا   100آوریل دوما در غوطه شرقی با بیش از 
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 ,Euronewsرا مورد حملة هةوایی قةرار دادنةد ) 2018شق، حمص و حماه در ساا دم

روی سخت کشورهای اروپایی از امریکةا در جریةا  ایةن حملةه ناشةی از (. دنباله2018

ها و تهدیةدات مةداوم ایدیولوژی مشابه و منافع مشترر دو طرف در رویارویی با چالش

 های اسد پدر و پسر بود.حکومت

هةای ارتةش همراهی اروپا با سیاست امریکا برای حملة نظامی بةه پایگاه در مجموع،

هةای تسةلیحاتی مخالدةا ، اعمةاا سوریه، کمک نظامی به مخالدةا  اسةد و لغةو تحریم

های تجاری و مالی علیه حکومت سوریه و تسهیل روند خلع سةالح شةیمیایی در تحریم

شوند. نی موردنظر امریکا محسو  میروی سخت اروپا از نظم جهاهای دنبالهزمرة نشانه

روی نرم نیر در رفتةار راهبةردی اروپةا قابةل موازات چنین رهیافتی، نمادهایی از دنبالهبه

هةا و ریمرتیت است. فراخوانی سدرای ایتالیا، انگلی ، آلما ، هلنةد، فرانسةه، اتخةاذ تح

ات ری از ظرفیت ترتیبةگیها علیه سوریه، دیدار با ماارضین سوریه و بهرهاعماا مجازات

سازی )از جمله استداده از سکوی اتحادیه عر  در منظور ایتالفالمللی بهای و بینمنطقه

ها هستند. جهت اقناع روسیه و چین در شورای امنیت( علیه رژیم اسد در زمرة این نشانه

دنباا احتمةةاا مداخلةةة نظةةامی در روابةةط هایی کةةه بةةهدر نهایةةت، اختالفةةات و شةةکاف

اندازهای فةراروی روابةط یادشةده وارد راآتالنتیک مطرح شد، نتوانست خللی به چشةمف

 کند.

 ج( مصر

بةدیلی را فرد، نقةش بیمصر به جهت موقایت ژیوپلیتیک و ژیواستراتهیک منحصربه

تةرین کشةور عربةی، در عنوا  بررگکند. مصر بهدر ماادالت قدرت خاورمیانه بازی می

عبارتی، مصر دروازه اروپا است و کنتةرا ریقا و اروپا قرار دارد. بهتقاطع سه قاره آسیا، اف

چنین شبه جریره سینا نیر در دسةت ایةن ترین مسیر تجاری جها ، و همکاناا سویر، مهم

(. در دورا  حکومت مبارر، مصر در زمةرة 209: 1390کشور است )نیاکویی و صبوری، 

های گسةتردة ر ازای دریافت مساعدتشد که دمتحدا  اصلی ایاالت متحده محسو  می

چنا  از پیما  صلح کمپ دیوید میا  اسراییل و مصر حمایت کرد. افةرو  بةر آمریکا هم

این، مصر روابط حسةنه بلندمةدتی بةا کشةورهای اروپةایی داشةت و در محةیط امنیتةی 

 ,Katzگردیةد )عنوا  بازیگری مطلةو  تلقةی میخاورمیانه و شماا آفریقا هم اغلب به
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(. تأثیرگذاری قابل توجه مصر بر محیط امنیتی اروپا سبب شده تا همسةایگا  25 :2014

 اروپایی مدیترانه همواره تحوالت این کشور را با دقت فراوا  دنباا کنند.

های روابط اتحادیه اروپا با مصر تا پیش از وقوع بهار عربی در چةارچو  موافقتنامةه

مسةایگی اتحادیةه تنظةیم شةده بةود. بةا آغةاز های اقةدام سیاسةت همشارکتی و برنامةه

های مردمی در مصر، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا در چارچو  سیاسةت خیرش

ترویج دموکراسی و اصالحات سیاسی، موضةع مشةترکی را در قبةاا رژیةم اقتةدارگرای 

د دنباا سةرنگونی رژیةم مبةارر، دو طةرف پشةتیبانی از رونةمبارر در پیش گرفتند. بةه

های امنیتةی خةود قةرار دادنةد. اروپةا ازی در این کشور را در رأ  اولویتسدموکراسی

نسبت به گذار نسةبتاب سةریع مصةر از یةک حکومةت نظةامی بةه مةدنی بةا دیةدة م بةت 

هةای فنةی بةه مسةئوال  انتخابةاتی مصةر را بةرای نگریست. در همین ارتبةاط، کمکمی

و پشتیبانی از آمةوزش  2012و  2011های اجمهوری در ساانتخابات پارلمانی و ریاست

 ,Archick and Mixهای جاماةة مةدنی ارایةه کةرد )دهنةدگا  از طریةق سةازما رأی

گرا در دو انتخابةةات پارلمةةانی و (. بةةه قةةدرت رسةةید  نیروهةةای اسةةالم2013:14

گیری سیاسةت خةارجی توانست تغییرات چشةمگیری را در جهةتجمهوری میریاست

بندی به پیما  کمپ رد. با این حاا تداوم اتحاد راهبردی با آمریکا و پایوجود آومصر به

های ایاالت متحده، اسراییل و کشورهای اروپایی در این زمینةه دیوید، تا حدودی نگرانی

المسلمین مصر و پیوندهای ایةدیولوژیک آ  گرای اخوا را برطرف کرد، اما ماهیت اسالم

نحو توانست بةهود. بازگشت نظامیا  به رأ  قدرت، میبا حما  کماکا  منشأ نگرانی ب

بهتری اهداف و منافع مشترر امریکا و اروپا در مصر را تأمین نماید. در ظرف چنةد مةاه 

یابی عةدلی بادی، حکومت مرسی از طریق کودتای نظامی سةرنگو  و مقةدمات قةدرت

( فةراهم گردیةد. 2014( و سپ ، ژنراا عبدالدتاح السیسی )از 2014تا  2013منصور )از 

جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، که پیش از کودتا از ارتش حمایةت کةرده 

دهد در این مناقشه طةرف کسةی را بود پ  از برکناری مرسی گدت کشورش ترجیح می

نگیرد. جا  کری وزیر خارجه آمریکا نیةر اذعةا  داشةت کةه تحةوالت مصةر را کودتةا 

ز ایةن هةم فراتةر نهةاد و اقةدام ارتةش مصةر علیةه مرسةی را داند. وی حتی پةا را انمی

موازات این رونةد، کشةورهای اروپةایی از بازگرداند  دموکراسی به آ  کشور دانست. به
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های مشابهی را در قباا تحوالت مصةر اتخةاذ روی مواضع و سیاستطریق راهبرد دنباله

 نمودند.

ویهگی اصلی سیاسةت خةارجی  از زما  به قدرت رسید  السیسی، تداوم و پایداری

در سیاسةت « مبارکیسةم»توا  تداوم مصر بوده است. از این جهت، راهبرد السیسی را می

ی خارجی مصر دانست. دولت السیسی تالش داشته تا خود را با فشارهای سیستمی ناشة

ها و موانع فةراروی الملل هماهنگ سازد. از این جهت نیر محدودیتاز ساختار نظام بین

منظور برقراری و گسترش مراودات با کشورهای اروپایی تا حدود بط خارجی مصر بهروا

ی زیادی برطرف شده است. مهاجرت غیرقانونی، مناقشة فلسةطین و اسةراییل و دورنمةا

انةد. در وگو و همکةاری بودهروند صلح در زمةرة عالیةق مشةترر طةرفین بةرای گدةت

روی نرم هایی از دنبالهت مصر بر اسا  نشانهمجموع، راهبرد امنیتی اروپا در قباا تحوال

سو در صدد بودنةد موازات رهیافت امریکایی، کشورهای اروپایی ازیکپدیدار گردید. به

 بخشی از ساختار قبلی قدرت در مصر، یانی نهاد ارتش، حد  شةود و از سةوی دیگةر،

داخلی آ  مدیریت خواهانه این کشور را با عنایت به موازنه نیروهای تحوالت دموکراسی

 (.38: 1395نهاد و ذاکریا ، نمایند )فالح
 

 ای ایران. مناقشة هسته3-2

عنوا  یکی از دستورکارهای ، به2002ای ایرا  از زما  طرح آ  در آگوست مناقشة هسته

های بررگ برخوردار بوده است. موضوع ای در راهبرد قدرتامنیتی عمده از جایگاه ویهه

پة  از    جدی را فراروی روابط فراآتالنتیکی قرار داد. نخست اینکةه،یادشده، دو آزمو

نحو مة ثری در توانند بهها و اروپاییا  میاختالفات عمیق در موضوع عرا ، آیا آمریکایی

المللی همکاری نماینةد؛ و دوم آنکةه، آیةا منصةرف کةرد  کشةوری یک مسئلة مهم بین

واسةطة شةیوهایی غیةر از نیةروی ای بهههست چو  ایرا  از دستیابی به فناوریمصمم هم

یکةةا و (. در ایةةن میةةا ، نقةةش امرEinhorn, 2004: 21پةةذیر اسةةت )نظةةامی امکا 

دهی به کننده در شکلعنوا  عاملی تایینقطبی بههای ناشی از نظم جهانی تکمحدودیت

 ای ایرا  عمل کرده است.رفتار راهبردی اروپا در قباا برنامة هسته



88 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهططمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یکم 

 1398بهار 

 

های مهمةی ماننةد دموکراسةی لیبةراا و عةدم اشةاعه افقةی آمریکا در ارزش اروپا و

هةا در قبةاا اند و مشةابهت در الگوهةای رفتةاری آ های کشةتار جماةی شةریکسةالح

موضوعات امنیتی را باید در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد. بر ایةن مبنةا، دسةتورکار 

تی اروپا داشته است. راهبرد امنیةت ملةی آمریکةا امنیتی امریکا تشابه زیادی با راهبرد امنی

ها و دسةتورکارهای سیاسةت های کشتار جمای را در صدر اولویتمقابله با اشاعه سالح

( و US National Security Strategy, 2015: 2دفاعی و امنیتةی آمریکةا قةرار داده )

پیمانا  تحده، شرکا و همعنوا  تهدیدی برای ایاالت مای ایرا  را نیر بههای هستهفاالیت

(. National Security Strategy of the USA, 2017: 26آ  برشةمرده اسةةت )

های کشةتار جماةی را موازات چنین روندی، راهبرد امنیتةی اروپةا نیةر اشةاعه سةالحبه

 European Securityتةرین تهدیةد بةرای امنیةت خةود مارفةی کةرده )عنوا  بررگبه

Strategy, 2009: 11طور ای ایرا  را هم خطری برای ثبات منطقه و بةهبرنامة هسته ( و

 ,Report on the Implementation of the ESSکلی نظام منع اشاعه دانسته اسةت )

سةازی همسةویی و هایی از قبیل مخالدت بةا غنی(. امریکا و اروپا دربارة مقوله1 :2008

همگرایی اروپةا بةا امریکةا در مناقشةة  اند. عالوه بر این،همگرایی غیرقابل انکاری داشته

های مشةترر در ادرار راهبةردی دو سةوی ای ایرا  تابای از وجود منافع و چالشهسته

مدهوم برتةری وز  راهبةردی ایةاالت هةا بةهچنین عدم تناسب قةدرت آ آتالنتیک و هم

 متحده نسبت به اتحادیه اروپا بوده است.

نظرهایی نیةر در روابةط فراآتالنتیکةی اختالف ها ودر کنار روندهای یادشده، تداوت

آمیر آ  از وجود داشته است. اروپا و آمریکا دربارة نحوة تاامل بةا ایةرا ، اسةتدادة صةلح

ای و حتی استراتهیک بةا ایةرا  اختالفةات ای، امکا  و سطح همکاری هستهانرژی هسته

ه از وجةه تهةاجمی و (. رویکةرد ایةاالت متحةد147: 1394اند )موسةویا ، اساسی داشته

گرای اروپةا برخةوردار اسةت. نگةاه اروپةا بةه تری نسبت به رهیافت چندجانبهسویهیک

گرا است کةه ضةمن گرا و مشارکتگیری یک ساختار چندجانبهالمللی، شکلساختار بین

: 1394اندام، المللی، منافع بازیگرا  نیر در آ  تأمین شود )خوشاحترام به هنجارهای بین

ترین نگرانی اروپا در این حوزه ماطوف به احتماا نادیةده انگاشةته شةد  در اصلی (.63

زنی و اتخاذ نظم جهانی آمریکایی است. بر همین مبنا، اروپا تالش داشته تا از طریق چانه
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جانبة ایاالت متحده، نقش مة ثر و فاةالی را در رهیافت موازنه نرم و تادیل رویکرد یک

ای ایرا  ایدا نماید. تةالش اروپةا بةرای ایدةای دو نقةش شه هستهدهی به مناقروند شکل

ای بةرای نیةل بةه توافةق در جریةا  مةذاکرات هسةته 2بخشو تواز  1کنندهمجرای تسهیل

کنندگی توا  در همین ارتباط مورد بررسی قرار داد. نقش تسةهیلرا می 3ای )برجام(هسته

ه در امةور خارجةه و سیاسةت امنیتةی، کةه مستقیم، عمدتاب از طریق نماینده عالی اتحادیة

شةد. ایةن در جلسات مذاکره چندجانبه بود؛ اعمةاا می 5+1نوعی واسط میا  ایرا  و به

شةد و در منظور ت بیت و ارتقای بازیگری جهانی اروپا پیگیری مینقش در یک سطح، به

رتقةای عنوا  شةرط الزم اسطح دیگر، با هدف کاهش خصومت میا  ایرا  و امریکةا بةه

کنندگی غیرمستقیم اروپا نیةر عمةدتاب روابط اروپا با ایرا  مدنظر قرار داشت. نقش تسهیل

از طریق سه کشور فرانسه، آلما  و انگلستا  بةا ایدةای نقةش کاتةالیرور و مهةار محةیط 

بخشی اروپا متمرکر بر کسةب و حدة  منةافع بیرونی مذاکرات انجام گرفت. نقش تواز 

تحادیه و کشورهای عضو آ  بود و از طریق ایجاد تواز  میا  اروپا و اقتصادی و امنیتی ا

ای، و ارتقای روابةط سیاسةی و اقتصةادی بةا جمهةوری امریکا در جریا  مذاکرات هسته

کةرد گری در قبةاا ایةاالت متحةده امریکةا را دنبةاا میاسالمی، هدف محةوری موازنةه

 (.120-126: 1396)صباغیا  و احمدبیگی، 

های دولت اوباما و ترامپ نیر نقش چشمگیری در تایةین رفتةار   رهیافتتداوت میا

گرایی در سیاسةت خةارجی و امنیتةی اوبامةا، راهبردی اروپا داشته است. تقدم چندجانبه

طلبی نرم اروپةا را کةه در دورا  بةوش پسةر بةا اوج خةود موجبات تادیل راهبرد تواز 

گرایی جایگةاه یادشةده، رهیافةت چندجانبةهوجود آورد. تحت تأثیر تحوا رسیده بود، به

 European Securityاتحادیةةه اروپةةا پیةةدا کةةرد ) 2009ای در راهبةةرد امنیتةةی ویةةهه

Strategy, 2009: 36منرلةة نقطةه عطدةی در روابةط فراآتالنتیکةی (. سیاست یادشده به

آورد.  توجهی را میةا  اروپةا و آمریکةا پدیةدآید و همسویی و همگرایی قابلشمار میبه

به اجرا گذاشةته  2008طور مشخص از نیمة ساا دیپلماسی تحریم اتحادیة اروپایی که به

دسةت آورد. در ایةن چةارچو  بةین شد، توانست همکاری و همراهی امریکا را نیةر به

                                                           
1. facilitator 

2. balancer 

3. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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، سه عضو اتحادیه اروپا همراه بةا امریکةا، شةورای امنیةت ملةل 2010تا  2006های ساا

( 1929و  1803، 1747، 1737های مرحله تحریم )قطانامةه متحد را برای تصویب چهار

تحت فشار قرار دادند. در اینجا، هدف اصلی، منصرف کةرد  ایةرا  از پیگیةری چرخةة 

هةای ای و وادارسةازی ایةرا  بةه امضةا ، تأییةد و تصةویب پروتکلکامل سوخت هسته

ی اروپةا و آمریکةا در (. افرو  بر ایةن، همراهة64: 1391پی.تی بود )خالوزاده،  الحاقیا .

هةایی از همگرایةی در محةور فراآتالنتیکةی را در ای با ایرا  نیر جلوهاناقاد توافق هسته

دنباا داشت. در همةین ارتبةاط، گةرارش سیاسةت گرایی بهچارچو  رهیافت چندجانبه

را مبنای راهبةرد دیپلماتیةک منتهةی بةه  ، اتحاد فراآتالنتیکی2016خارجی اروپا در ساا 

رغم ام دانسته و بةر حدة  همةاهنگی میةا  اروپةا و امریکةا در طةوا مةذاکرات بةهبرج

چةه ایةن ها اذعا  دارد. با ایةن وجةود، چنا های تهرا  برای ایجاد شکاف میا  آ تالش

کم در مرحلةه اجةرای برجةام، سند اذعا  داشةته، حدة  پیوسةتگی فراآتالنتیکةی دسةت

 (.European Council on Foreign Relations, 2016: 121نامحتمل است )

و  1«نخسةت امریکةا»دنباا روی کار آمد  دونالد ترامپ و در پیش گرفتن سیاست به

تأکید وی بر لروم پذیرش مسئولیت بیشتر از جانب اروپاییا  در تأمین چتر امنیتةی خةود 

ر دورنمای مناسةبات فراآتالنتیکةی نشةا  از واگرایةی بیشةت 2و پایا  یافتن سواری مجانی،

ای بةا ایةرا  را نیةر در (. چنین رویکردی توافق هسته1396بین دو طرف داشت )ایردی، 

آور مارض چالش جدی قرار داده است. ترامپ برجام را بدترین توافةق و تةوافقی شةرم

های راهبرد امنیتةی خةود مطةرح عنوا  یکی از اولویتخواند و خروج از این توافق را به

مپ در کنار تمایل اروپةا بةرای بازگشةت بةه سیاسةت تاامةل جانبه تراکرد. رهیافت یک

راهبرد اتحادیه اروپا در قباا ایرا  پة  از »در قباا ایرا ، که با تصویب قطانامة  3سازنده

 ,European Parliamentدر دستورکار پارلما  اروپةایی قةرار گرفتةه )« ایتوافق هسته

ز خروج دولت ترامپ از برجةام در مةی ویهه پ  اگری را بههایی از موازنه(، رگه2016

گرایی سیاسةت در رفتار راهبردی اروپا برجسته کرد. باید توجه داشت که یکجانبه 2018

خارجی امریکا از زما  روی کار آمد  دولت ترامپ محرر مناسبی برای اتخاذ سیاسةت 

                                                           
1. America First policy 

2. Free riding 

3. Constructive Engagement 
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حةاکم در  باشد. البته، فاصلة ایةدیولوژیک نةاچیر میةا  نخبگةا گری نرم اروپا میموازنه

عنوا  هةا بةا ایةرا  بةهایاالت متحده و اروپا در مقایسه با فاصةلة ایةدیولوژیک بةاالی آ 

ای ایرا  عمل نمةوده اسةت. متغیری کلیدی در سیاست فراآتالنتیکی در قباا برنامه هسته

ها بةر لةروم عنوا  م اا، در کنار ادامة حضور حداقلی کشورهای اروپایی در برجام، آ به

 ای ایرا  تأکید دارند.دامنة مذاکرات به حوزة مسایل موشکی و سیاست منطقهگسترش 

اروپا حتی مواقای که قصد ایجاد موازنه دارد، عدم تقار  قةدرت بةا ایةاالت متحةده 

گةردد. برتةری وز  عنوا  یک مانع بررگ در برابر کنش استراتهیک اتحادیه مطةرح میبه

شةده باعث گردیده تا برخی از سةازوکارهای ارایهراهبردی ایاالت متحده نسبت به اروپا 

واسطة تهدیدات ایاالت متحده برای تحریم آ  عمةالب به 1از سوی اروپا از جمله اینستک 

ساز خروج بسةیاری از های ثانویه امریکا نیر زمینهاز کارایی الزم برخوردار نباشد. تحریم

کی از آ  اسةت کةه فةروش ندةت ها نیر حةاهای اروپایی از ایرا  گردید. گرارششرکت

ایرا  به اروپا در ادامه سیاست فشار حداک ری دولت ترامپ و تالش آ  بةرای بةه صةدر 

طور خالصةه، ترین میرا  ممکن رسیده اسةت. بةهرسانید  صادرات ندت ایرا ، به پایین

ز موازنه هایی اتوا  براسا  نشانهای ایرا  را میراهبرد امنیتی اروپا در قباا مناقشة هسته

روی نرم مورد بررسی قرار داد. تحت تأثیر متغیرهای دخیلِ داخلی و خارجی نرم و دنباله

ای ایرا ، گةاهی راهبةرد امنیتةی گیری رفتار راهبردی اروپا در قباا مناقشة هستهدر شکل

روی نرم گرایش داشته و گاهی نیةر موازنةة نةرم وجةه غالةب رفتةار سوی دنبالهاروپا به

اروپا بوده است. در مواردی نیةر اروپةا تةالش داشةته تةا رویکةردی مرکةب از راهبردی 

هةةا و بخشةةی نةةرم را در پةةیش گیةةرد. در مجمةةوع، تداوتروی نةةرم و موازنهدنبالةةه

نظرهای اروپا با آمریکا در موضوع یادشده بیش از آنکه ماهوی و محتوایی باشةد اختالف

ای ایةرا  هةای هسةتهمقابلةه بةا فاالیتها و سازوکارهای مناسةب بةرای مربوط به شیوه

 باشد.می

 

 

                                                           
1. The Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) 
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سلرائیل ببلا نگلاهی بله ت ییلر سلمارت آمریکلا بله ا -لسلطینف. روند صلل  3-3

 المقدس(بیت

المللی در نیم قر  اخیةر مناقشه اعرا  و اسراییل در زمرة موضوعات مهم و حسا  بین

رود بةازیگرا  وهةت های الزم را جبوده است. اهمیت و حساسیت ایةن مناقشةه، زمینةه

ه المللی به مسایل و فرایندهای مرتبط با آ  فراهم کرده اسةت. در ایةن میةا ، اتحادیةبین

ای تالش داشته تا در راستای تأمین اهداف و منافع خةود عنوا  بازیگری فرامنطقهاروپا به

نیة سةرا  توا  از بیاهایی را میبر ماادالت این مناقشه تأثیر بگذارد. سرآغاز چنین تالش

شةتیبانی خةود پمورد توجه قرار داد. در این بیانیه، اتحادیه اروپا  1999اتحادیه در آوریل 

و تضةمین امنیةت اجتمةاعی و « زمین در مقابل صةلح»وگوی متکی بر اصوا را از گدت

(. حةواد  105: 1384ولةدانی، های اسراییل و فلسطین اعالم نمةود )جادریفردی ملت

وجود آورد. تحولی اساسی در راهبرد امنیتةی اروپةا در ایةن زمینةه بةه، 2001سپتامبر  11

ای اییل، بةربرای نخستین بار اتحادیه اروپا اعالم نمود که برقراری صلح بین اعرا  و اسر

وفصةل ثبات و امنیت اروپا بسیار حایر اهمیت است. بر همین مبنةا، اتحادیةه اروپةا حةل

عنوا  یک اولویت راهبةردی توصةیف منیتی خود بهراییل را در راهبرد ااس-مناقشه اعرا 

آمیر وفصل مسالمت( و ماتقد است حلCouncil on European Union, 2012کرده )

ندسه یک هدف است که تا حد زیادی ناشی از نگرانی راهبردی اروپةا در این مناقشه فی

داشةتن مورد امنیت اسراییل، حمایت اتحادیةه از حقةو  مشةروع مةردم فلسةطین بةرای 

: 1390سرزمین و عالقه اروپا به روابط حسن همجواری با جها  عر  است )خةالوزاده، 

263.) 

اسراییل، دستورکار اصلی اروپةا  -گرایی در موضوع صلح فلسطینتأکید بر چندجانبه

حل شرایط بحرانی خاورمیانه، تداوم دهد. در نگرش راهبردی اروپا، تنها راهرا تشکیل می

مانای است و انکار و نادیده انگاشتن تشکیالت خودگردا  فلسطین، بةهگدتگوهای صلح 

 EU Action Strategy for Peace in the Middleگسترش تشنج در منطقه اسةت )

East, 2007: 3 بر همین مبنا، اتحادیةه اروپةا در سیاسةت اعالمةی خةود همةواره بةر .)

(. از جملةه ,EEAS 2016 :5تأکیةد داشةته اسةت ) 1حمایةت از ایةدة ایجةاد دو دولةت

                                                           
1. Two-State Solution 
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تةوا  بةه رونةد بارسةلو ، گرایی در رویکةرد اروپةایی میهای مبنی بةر چندجانبةهتالش

 1المللةةیالمللةةی و گةةروه حمایةةت بینسیاسةةت همسةةایگی اروپةةا، گةةروه چهارجانبةةة بین

(European Council on Foreign Relations, 2016: 120اشةاره کةرد. به ) واسةطة

اند تا نقش اروپا در رونةد که امریکا و اسراییل همواره بر آ  بودههایی است چنین تالش

های امریکا و اسةراییل ای و در چارچو  سیاستصلح خاورمیانه را به یک نقش حاشیه

 تقلیل دهند.

جانبةة وی رفتةار موازات چنین روندی، روی کار آمةد  ترامةپ و دسةتورکار یکبه

زیع شدیداب نامتقار  قدرت انگیةره مناسةبی بةرای راهبردی اروپا را متأثر ساخته است. تو

های جدیةد بةر باشد. دولت ترامپ حتی اروپا را به اعماا تارفةهاتخاذ راهبرد موازنه می

وارادات فوالد و آلومینیوم تهدید کرده و با عنایت به وابستگی صنایع اروپا بةه بازارهةای 

ویهه اقتصةادهای اروپةایی بةه ناپذیری برشک صدمات جبرا امریکایی چنین وضایتی بی

های مشابه امریکا و اروپا و فرانسه، آلما  و اسپانیا خواهد داشت. با این حاا، ایدیولوژی

گری را در قالةب سةازوکارهای نةرم گةردد اروپةا موازنةهاحتماا اندر منازعه باعث می

پ بةرای گری نرم اروپا در واکنش به تصةمیم یکجانبةة دولةت ترامةتاقیب نماید. موازنه

توا  در این راستا مورد ارزیةابی قةرار داد. المقد  را نیر میتغییر سدارت آمریکا به بیت

در همین ارتباط، بروکسل تصمیم ترامپ را مردود دانست و اعالم کةرد موضةع اتحادیةه 

در برابر قد  تغییر نخواهد کرد. فدریکا موگرینی، در پاسخ به این اقدام دولةت ترامةپ 

متاهةد اسةت  2ه اتحادیه اروپا در مورد قضیة فلسطین کماکا  به پیمةا  اسةلواعالم کرد ک

بندی به (. وی در دیدار اخیرش با نتانیاهو نیر ضمن تأکید بر ضرورت پای1396)الاالم: 

حةل ایةن مناقشةه گرایی در روند مناقشه اسراییل و فلسطین، اعالم کرد تنها راهچندجانبه

 1967عنوا  پایتخت هر دو کشةور براسةا  مرزهةای هتشکیل دو کشور با شهر قد  ب

 (.1396است )خبرگراری فار : 

گری نرم اروپا در برابةر اقةدام اخیةر دولةت ترامةپ در چهةارچو  بخشی از موازنه

المللی تکوین یافته است. نمایندگا  پنج کشور اروپایی گیری از ظرفیت نهادهای بینبهره

                                                           
1. International Support Group 

2. Oslo Accord 
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سابقه با صدور یک یتالیا در شورای امنیت در اقدامی کمآلما ، انگلی ، فرانسه، سوید و ا

دانسةتند. موافقةت « تصةمیمی غیرسةازنده»جمهةور آمریکةا را بیانیه مشترر، اقدام ریی 

تمامی کشورهای اروپایی با قطانامه پیشنهادی مصر در شورای امنیت مبنی بةر رد اقةدام 

منرلةة ایجةاد جبهةة اییل، بهعنوا  پایتخةت اسةررسمیت شناختن قد  بةهترامپ برای به

گردد. با ایةن حةاا، جدید اروپایی در مقابل اقدامات یکجانبه دولت ترامپ محسو  می

سپاری امنیت از جملةه در عدم تناسب قدرت اروپا و امریکا، پیروی اروپا از راهبرد برو 

چنةةین عنوا  ضةةامن امنیةةت اروپةةا و همخاورمیانةةه و نقةةش گریرناپةةذیر امریکةةا بةةه

ای بر کنش استراتهیک اروپةا سةایه های مشابه دو طرف به میرا  قابل مالحظهیولوژیاید

 افکنده است.

 

 گیرینتیجه

منرلةة عةاملی قطبی بههای ایاالت متحده و اروپةا در نظةم جهةانی تةکاختالف در نقش

گةردد. شود که نوعی واگرایی در راهبردهای امنیتی دو بةازیگر را سةبب میمحسو  می

ات اروپا با امریکا بیش از آنکه ماهوی باشد مربوط به تمایل اروپا به ایدةای نقةش اختالف

عنوا  یةک عامةل م ثرتر در نظم نوین جهانی است. وابستگی امنیتی اروپا بةه امریکةا بةه

دهی به رفتار راهبردی اروپا عمل کرده است. بر این مبنةا، اروپةا در ازای کلیدی در شکل

های انی، بایستی سهم خود را در دستورکارهای امنیتةی و هرینةهمندی از سواری مجبهره

چةه مدروضةة اصةلی پةهوهش حاضةر نشةا  داد، نظامی ایدا نماید. با این وجةود، چنا 

دهنةدة دو سةوی اقیةانو  اطلة  بسةیار مسةتحکم اسةت. فرهنةگ و پیوندهای ارتباط

فراآتالنتیکةی  دهی بةه مناسةباتای در شةکلچنةا  از نقةش ویةههایدیولوژی نسةبی هم

رغم ای که پهوهش حاضر بر آ  تأکیةد داشةته، ایةن اسةت کةه بةهبرخوردارند. اما مسئله

های مشترر میا  اروپا و امریکا در ارتباط با بسةیاری از رونةدهای امنیتةی وجود دیدگاه

خاورمیانه، روابط فراآتالنتیکی در وضایت هماهنگی کامل قةرار نداشةته اسةت. در ایةن 

الملل )قدرت نسبی(، احتمةاا کةم راهبردی امریکا نسبت به اروپا در نظام بینمیا ، وز  

سپاری امنیت و نقش امریکا در تأمین ثبةات و منازعه نظامی، پیروی اروپا از راهبرد برو 

امنیت اروپا )امنیت نسبی( و فاصلة ایدیولوژیکی اندر میةا  نخبگةا  حةاکم در ایةاالت 
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های اثرگةذار بةر ا )ایةدیولوژی نسةبی( در زمةرة م لدةهمتحده و نخبگا  حاکم در اروپة

 اند.ای اروپا بودهانتخا  راهبردهای امنیتی خاورمیانه

هةای اهداف و ابرارهای راهبرد امنیتی اروپا تةا حةدودی متدةاوت از اهةداف و ابرار

عنوا  یکةی از گرایی بةهراهبرد امنیتی آمریکا است. اروپا بةا تأکیةد بیشةتر بةر چندجانبةه

های فرهنگ راهبردی آ ، توانسته در برخی از موضوعات امنیتی خاورمیانه موضةع  لدهم

جةام ای ایرا  و اناقاد برایاالت متحده را تادیل نماید. تحوالت بهار عربی، مناقشة هسته

وضةوح م یةد اسةراییل به -و تحوالت اخیةر در رونةد صةلح اعةرا  5+1میا  ایرا  و 

ر اصةلی در عرصةه جهةانی ای تبدیل شد  بةه یةک بةازیگهای روزافرو  اروپا برتالش

های چنین محةدودیتگری در مقابل امریکا و همهای موازنهباشد. البته باالبود  هرینهمی

عنوا  ها بةههای متادد در میا  اروپاییها و اختالفداخلی اتحادیه اروپا از جمله انشقا 

ای رو، در راهبرد امنیتةی خاورمیانةهینشوند. از اموانای بررگ در این مسیر محسو  می

روی سخت در هایی از دنبالهروی بر موازنه تاحدودی غلبه داشته است. نشانهاروپا، دنباله

. توا  در قباا تحوالت سوریه و لیبی مةورد مالحظةه قةرار دادرفتار راهبردی اروپا را می

ای ایرا  سةایه در قباا برنامه هسته پاهایی بر راهبرد امنیتی اروههروی نرم نیر در بردنباله

 هایی از موازنة نرم درافکنده است. شواهدی مبنی بر موازنة سخت وجود ندارد اما جلوه

نی اقشة کنةورفتار اتجادیه اروپا و به ویهه کشورهایی چو  فرانسه و آلما  از جمله در من

نظر سةوی دیگةر بةه ده اسةت. ازای با ایرا  پدیةدار شةسراییل و توافق هستها -فلسطین

مریکةا رسد با تحقق برگریت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روابط ویهه بریتانیا و امی

های تشةدید و تحکةیم از دامنه و عمق بیشتری برخوردار گردد. در چنین وضایتی، نشانه

قةب قابةل مریکا، آثار و عوااای ایاالت متحده های خاورمیانهروی بریتانیا از سیاستدنباله

 انداز اتحادیه اروپا و مناسبات فراآتالنتیکی خواهد داشت.توجهی بر چشم
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 منابع

های اتحادیةه اروپةا و امریکةا ای مواضع و دیدگاهارزیابی مقایسه» .(1384امیری، مهدی )

ساا دوازدهةم، شةماره  فصلنامه مجلس و پژوهش،، «درباره موضوعات مهم جهانی

48 

 :تهةرا  ،کاآمریکا و ناتو: پایایی و گسترش ناتو و هژمونی آمری .(1386امینیا ، بهةادر )

 دانشگاه امام حسین )ع(.

صللنامة ف، «ژیوپلیتیةک انةرژی: اتحادیةه اروپةا و امنیةت انةرژی» .(1392امینیا ، بهادر )

 2ساا نهم، شمارة  ژئوپلیتیک،

امریکةا: -همگرایةی و واگرایةی در روابةط اتحادیةه اروپةا» .(1389پوراحمدی، حسةین )

 5ساا دوم، شمارة  فصلنامه روابط خارجی،، «هاموضوعات و زمینه

، «نةههای نةوین امنیتةی در خاورمیااتحادیه اروپا و چالش» .(1384ولدانی، اصغر )جادری

 ، 14، شمارة 7دورة  پژوهش حقوق و سیاست،

خةةارجی ایةةرا : مطالاةةه  نظریةةه والتةةر و سیاسةةت» .(1381یوسةةدی، امیرمحمةةد )حاجی

سةاا  فصللنامه سیاسلت خلارجی،، «ای دورا  جنگ سرد و پساجنگ سةردمقایسه

 ، 4شانردهم، شمارة 

سیاسلت خلارجی مشلترت اتحادیله اروپلایی، در: قلوام،  .(1390خالوزاده، سةاید )

 :تهةرا  ،اتحادیله اروپلاه هویلت، امنیلت و سیاسلتعبدالعلی و داوود کیلانی، 

 پهوهشکده مطالاات راهبردی.

ای ایةرا : تجریةه و وع هسةتهاتحادیة اروپا و مدیریت موضة» .(1394اندام، بهراد )خوش

 ، 75وچهارم، شمارة یست، ساا بفصلنامة راهبرد، «پهوهی منافعل روندها و آیندهتحلی

 ،الملللهای متعارض در روابط بیننظریه .(1388دویرتی، جیمر و فالترگراف، رابةرت )

 تهرا ، نشر قوم . :ترجمه وحید بررگی و علیرضا طیب

 -سیاسی مجله اطالعات، «لیبی: قربانی امپریالیسم بشردوستانه» .(1389دهشیار، حسین )

 ، 282ساا بیست و پنجم، شماره  اقتصادی،
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ای تهروابط فراآتالنتیکی در مةذاکرات هسة» .(1396صباغیا ، علی و احمدبیگی، مهدی )

 ، 2ارة ساا نهم، شمفصلنامه روابط خارجی،  ،«5+1ایرا  و 

 ،«نقش شورای امنیت سةازما  ملةل در فروپاشةی نظةام قةذافی» .(1391عالیی، حسین )

 ، 63، شمارة 21ساا  فصلنامة راهبرد،

 یانه از منظةرهای خاورمنقش امریکا در بحرا » .(1395نهاد، علی و ذاکریا ، مهدی )فالح

 ، 21، شماره المللهای روابط بینفصلنامه پژوهش ،«انگاریسازه

 :، تهةرا ای ایرانهای بزرگ به موضوع هستهرویکرد قدرت .(1387قهرمانپور، رحمن )

 مااونت پهوهشی دانشگاه آزاد اسالمی.

های ایاالت متحده آمریکا و اتحادیةه ی سیاستابررسی مقایسه .(1390قیسوندی، احمد )

نامه کارشناسی ارشد، دانشةکده حقةو  و علةوم اروپا در روند صلح خاورمیانه، پایا 

 سیاسی دانشگاه تهرا .

طلبی نةرم اروپةا بةا امریکةا در از تو» .(1393فاطمه ) حسینی، سیداصغر و دانشور،کیوا 

 ، 11دورة اوا، شمارة  الملل،ای روابط بینهفصلنامة پژوهش، «ای ایرا پروندة هسته

اطالعلات ، «ادیةه اروپةاسیاست دفاعی و مسةایل نظةامی اتح» .(1383زاده، احمد )نقیب

 و اردیبهشت. ، فروردین199-200شمارة  اقتصادی، -سیاسی

های سیاسی مختلةف فرهنگاحرا  و » .(1390نیاکویی، سیدامیر و صبوری، ضیا الدین )

، الملللهای روابلط بینفصلنامه پژوهش، «گرا(در مصر )با تأکید بر جریانات اسالم

  ،1دوره اوا، شماره 

کةر مر :تهرا  ،سیاست خارجی و امنیتی مشترت اتحادیه اروپا .(1387واعظی، محمود )

 ص مصلحت نظام.تحقیقات استراتهیک مجمع تشخی

 منابع اینترنتی

(، 1396شناسةةد، )رسةةمیت نمیعنوا  پایتخةةت اسةةراییل بهاتحادیةةه اروپةةا قةةد  را بةةه

 خبرگةةةةةةةةةةةةراری فةةةةةةةةةةةةار ، قابةةةةةةةةةةةةل دسترسةةةةةةةةةةةةی در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960920000496 آخرین(

 (.1396تیر  22مراجاه، 
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م، قابةل وبگةاه شةبکه تلویریةونی خبةری الاةال(، 1396اروپا به پیما  اسلو پایبند است، )

اسةدند  10)آخرین مراجاةه،  /http://fa.alalam.ir/news/3204316دسترسی در: 

1396.) 

جمهوری ترامةةپ، (، مناسةةبات فراآتالنتیکةةی در دورا  ریاسةةت1396ایةةردی، پیةةروز، )

دیپلماسةةةةةةةةةةةةةی ایرانةةةةةةةةةةةةةی، قابةةةةةةةةةةةةةل دسترسةةةةةةةةةةةةةی در: 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1974929  ،دی  12)آخةةةرین مراجاةةةه

1396.) 

الاات صلح، (، اتحادیه اروپایی و بهار عربی، مرکر بین المللی مط1391خالوزاده، ساید، )

 (.1396بهمن  15)آخرین مراجاه،  /http://peace-ipsc.org/fa قابل دسترسی در:
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