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  چکیده
 ماهیـت  بازتعریف و تغییر به ،دوقطبی نظام افتنی پایان و شوروي فروپاشی 

 جهـان  ابرقـدرت  تنهـا  بـه  امریکـا  اگرچـه . گردید منجر امریکا و اروپا روابط
 ايهـ  بحـران  و دوقطبـی  نظـام  شـدن  برچیـده  پیامـدهاي  امـا  شـد،  تبدیل

 در موفقیــت ،شـرایط  ایـن  در. کـرد  مـی  تهدیـد  را اروپـا  امنیـت  ،يا  منطقـه 
. دکـر  رغیـب ت سیاسـی  و نظامی استقالل به را اروپاییان اقتصادي، راییگ هم

 مقـارن  امریکا متحدة ایاالت با طلبانه توازن اقدامات برخی بروز با که روندي
 بسترهاي بر و بود مستقیم غیر و نظامی غیر طرق از طلبی توازن این. گردید
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 طلبـی  تـوازن « برخـی  تعبیـر 
 طلبـی  تـوازن  نظریۀ ارزیابی

 رفتارهـاي  بررسـی  بـه 
 پرداخته، آن از پس و 
 کارهـاي و  سـاز  و اهـ  انگیـزه 

ایـن   در. شـود  مـی  تحلیل
در دوران جورج بوش و اوباما مورد 

طلبی نرم، پرونـدة   ، روابط فراآتالنتیکی، توازن

تعبیـر  به ،بنابراینداشت؛  تأکید فرهنگی و اقتصادي
ارزیابی و تعریف از پس پژوهش این در. رفتگ نام» رمن
بـه  دارد، قـدرت  توازن رايگ واقع نظریۀ در ریشه که رمن

 سرد جنگ دوران در امریکا برابر در اروپا رایانۀگ تقابل
انگیـزه » ایـران  يا هسـته  پرونـدة « بـر  تأکید با سپس
تحلیل و توصیف امریکا مقابل در اروپایی نرم طلبی توازن
در دوران جورج بوش و اوباما مورد  امریکاتفاوت رویکرد اروپا نسبت به  گذار
  .گیرد می قرار توجه
، روابط فراآتالنتیکی، توازنامریکااروپا، : هاي کلیدي واژه
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 امریکـا گران غربی به مرجعیت قـدرت  
 الملـل  بیناعتقاد یافته و برخی مفهوم ابرقدرت تنهاي نظام 

ي نشـان داد  در مفروضات این نگرش و تحلیل حوادث بعد
پـس از   الملـل  بینزیرا نظام . 

ورده کـه  آ ي را در جهـان فـراهم  
. دارنـد ی المللـ  بـین هریک برداشت خاص خود را از منافع ملی و تهدید علیه امنیت 

یـا روابـط فراآتالنتیکـی از     امریکا
برخی الگوي تعامل میان این دو را تنهـا در دو  

کردنـد   مـی نظـاره  » امریکـا اروپا رقیب سرسـخت  
بر این باورنـد کـه هرچنـد اروپـا در بخـش      

ـ   توانسته در مقام یک قدرت جهانی ظاهر ایـن   واسـطۀ  هشـده و ب
اي مـدیریت بحـران،   هـ  ی و عرصـه 

د، باش، بازسازي اقتصادي وغیره نقش مؤثري داشته 
 کـرد  یـاد  امریکـا رم در برابر 

نظـامی بـراي کـاهش     مسـتقیم و غیـر  
اي کاهش سـلطۀ قـدرت برتـر    
کـرد اروپـایی را بایـد در تحـولی     

شـرایطی   کرد، جویی کرد که در پی پایان جنگ سرد در روابط فراآتالنتیکی بروز
نبـود تهدیـد نظـامی و    نخسـت،  

 ایـن  در. رشـد اقتصـادي چشـمگیر اروپـا    

  

  مقدمه
گران غربی به مرجعیت قـدرت   اگرچه با فروپاشی شوروي بسیاري از تحلیل

اعتقاد یافته و برخی مفهوم ابرقدرت تنهاي نظام  الملل بیندر ساختار نظام 
در مفروضات این نگرش و تحلیل حوادث بعد را وضع کردند، اما تأمل

. سادگی نیز قابل تعریف نیست که این وضعیت جدید به
ي را در جهـان فـراهم  ا ي تـازه هـا  قـدرت جنگ سرد فرصت ابراز وجود 

هریک برداشت خاص خود را از منافع ملی و تهدید علیه امنیت 
امریکادر این میان، چگونگی الگوي تعامل میان اروپا و 

برخی الگوي تعامل میان این دو را تنهـا در دو  . ستا اهمیت خاصی برخوردار شده
اروپا رقیب سرسـخت  «و » امریکاوي ر اروپا دنباله«قالب 

بر این باورنـد کـه هرچنـد اروپـا در بخـش      نیز یگر برخی د .)702 :1387کریمی، (
توانسته در مقام یک قدرت جهانی ظاهر گرایی اقتصادي هم

ی و عرصـه المللـ  بین) اقتصاد(یري گ در نظام تصمیم ،جایگاه
، بازسازي اقتصادي وغیره نقش مؤثري داشته بانی صلحت، پیشگیري از مناقشا

رم در برابر ن طلبی اي از توازن نمونه عنوان بهاما باید از این موقعیت 
)Oswald, 2006(،   مسـتقیم و غیـر   رویکردي که به تـالش غیـر

اي کاهش سـلطۀ قـدرت برتـر    و افزایش قدرت خود بر) امریکا(توانایی قدرت برتر 
کـرد اروپـایی را بایـد در تحـولی     اي ایـن نـوع روی  ه ریشه. )Pape, 2005(اشاره دارد 

جویی کرد که در پی پایان جنگ سرد در روابط فراآتالنتیکی بروز پی
نخسـت،  . داشت دو عامل قرار تأثیرکه بیش از هرچیز تحت 

رشـد اقتصـادي چشـمگیر اروپـا    دوم، امنیتی به دلیل فروپاشی شوروي، و 



 و امریکـا  بـا  ارتبـاط  در اروپـایی 
 عنـوان  بـه » ایـران  يا هسـته  

پـس از پایـان جنـگ سـرد، بـا      
ست، اما بررسـی  ا  ي از سوي نویسندگان و پژوهشگران مواجه شده

گیـري تحلیلـی نوپـایی اشـاره     
 آثار مربوطه در این زمینه، به دوران پس از جنگ سرد، یعنی زمـانی بـاز  

توازن قدرت، ضـرورت   گرایانۀ نظریۀ
اشـاره داشـت    ایکنبريتوان به 
ی نظریۀ نوع  هر گرایی، بروز واقع قابلیت تحلیلی دستگاه علّ

داشـت   تأکیدرا منتفی دانسته و 
 امریکـا  هژمـونی سـت، زیـرا   

ابرقـدرتی   ه حتی براي کشورهایی کـه خـود داعیـۀ   
ایی از قبیـل  هـ  البتـه ایـن بـه معنـاي اتخـاذ اسـتراتژي      

 :1382ایکنبري، (یست مسئولیت در برابر آن نیز ن
 تأکیـد طلبی نرم سود بـرده و  

 غیـر  ،امریکـا در برابـر  ) مانند اروپا
 .)Pape, 2005( اسـت قـدرت برتـر   

یـري  گپی ،)Oswald, 2006( گرایی اقتصـادي اروپـا  
و درخواست نقـش امنیتـی    )

بـر   أکیـد تگروهـی دیگـر ضـمن    
را بـا قـدرت   گ بر این باورند که این رفتارهاي تقابل

اي امنیـت  هـ  ، از عوامل دیگري مثل منـافع اقتصـادي، نگرانـی   
 اصـالً ، آنهـا  ؛ بنـابراین گیـرد 
 ,Brooks and Welforth(بیننـد  

ـ  طلـب  توازن رفتارهاي بررسی ضمن پژوهش اروپـایی  رمن
 پروندة« بر سرد، جنگ از پس دورة از آن بر مؤثر عوامل
  .شد خواهد تأکید موردي مطالعۀ

  پژوهش پیشینۀ. 1
پـس از پایـان جنـگ سـرد، بـا       ویژه به) امریکا اروپا و(موضوع روابط فراآتالنتیکی 

ي از سوي نویسندگان و پژوهشگران مواجه شدها استقبال گسترده
گیـري تحلیلـی نوپـایی اشـاره      به جهت طلبی نرم، رابطۀ یادشده از منظر نظریۀ توازن

آثار مربوطه در این زمینه، به دوران پس از جنگ سرد، یعنی زمـانی بـاز   سابقۀ. دارد
گرایانۀ نظریۀ اي واقعه د که تردید در تحقق مفروضهگرد می

توان به  می، ارتباط دراین. بازنگري در آن را آشکارتر ساخت
ی نظریۀ که در کنار دفاع از تداوم قابلیت تحلیلی دستگاه علّ

را منتفی دانسته و  امریکار برابر توازن قدرتی به سبک سنتی و نظامی د
سـت، زیـرا   ا  رین ابرقدرت در طول تاریخ بـوده ت که این دولت امن

ه حتی براي کشورهایی کـه خـود داعیـۀ   خیم تلقی شده ک قدري خوش به
البتـه ایـن بـه معنـاي اتخـاذ اسـتراتژي      . دارند هم قابل تحمل اسـت 

مسئولیت در برابر آن نیز نروي، سواري مجانی و احالۀ  نبالهد
طلبی نرم سود بـرده و   از مفهوم توازن پپ ویژه بهبرخی دیگر  .)4و1،3فصول 

مانند اروپا(ي عمده ها قدرت گرایانۀ دارد که رفتارهاي تقابل
قـدرت برتـر    منظـور کـاهش سـلطۀ    بـه نظامی و  مستقیم و غیر

گرایی اقتصـادي اروپـا   ، به رفتارهایی چون همارتباط دراین
)Posen, 2004(سیاست خارجی و امنیتی مشترك اروپایی 

گروهـی دیگـر ضـمن     .)Oswald, 2006( ستا اشاره شده امریکامستقل از 
بر این باورند که این رفتارهاي تقابل طلبی نرم، ناتوانی برداشت توازن

، از عوامل دیگري مثل منـافع اقتصـادي، نگرانـی   امریکاچون همبرتري 
گیـرد  مـی ي و منازعات سیاسی بـا ایـن دولـت ریشـه     ا منطقه
بیننـد   مـی ن امریکـا علیـه   را) چه نـرم  چه سخت و(ي ا موازنه
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در قالب استراتژي مناسـبی   )
کـه از طریـق آن    کردنـد  دوم در دوران پس از جنگ سرد یـاد 

نش را هـم از طریـق   و متحـدا 
 ؛)Saltizman, 2011( ز طریق افکار عمومی به چالش کشـید 

سیاست رویارویی  نوشتار در این قالب مطرح است که
اسـت؟   برخوردار اي پس از جنگ سرد از چه ویژگی

عطفـی در   از اینکه پایان جنگ سرد به نقطۀ
گرایــی در قالــب  ، از همکــاري بــه تقابــل

ي ایـران در روابـط   ا هسته در این میان، جایگاه پروندة
رهبـري   ویـژه در دورة  بـه از اهمیت خاصـی برخـوردار بـوده و    

دیگـر،   عبـارت  بـه  قـرار داده اسـت؛  
نی، از ي و جهـا ا اي منطقـه ه

 رایـی گ تقابـل  ، رفتاري که در حوزة

زعـم   بـه . راي تـوازن قـدرت دارد  
وجـود   هـا  دولـت مرجعی بـراي حمایـت از   

در هـراس از یکـدیگر   بنابراین، 
 ,Rosato( مقایسه با دیگر بـازیگران حساسـند  

همزیسـتی از طریـق حفـظ تـوازن     
است  الملل بیني در روابط ا 

برقرار باشد که مـانع چیرگـی   
مورگنتـا،  (صلح محفـوظ بمانـد   

منـدي  افتن جنگ سرد و طرح تردیـدهایی در خصـوص توان  
عد پافشاري افراطـی بـر   خاصه از ب

                                                                
1. Soft Balancing 

)طلبی نرم توازن(گیري مزبور  از جهت حال، بااین .)2005
دوم در دوران پس از جنگ سرد یـاد  هاي ردة قدرتبراي 

و متحـدا  امریکا جویانۀ هاي مداخله توان مشروعیت سیاست می
ز طریق افکار عمومی به چالش کشـید ی و هم االملل بیننهادهاي 

نوشتار در این قالب مطرح است که پرسش محوري این ،ور ایناز
پس از جنگ سرد از چه ویژگی در دورة امریکااروپا در مقابل 

از اینکه پایان جنگ سرد به نقطۀ ستا نظر عبارت مورد در پاسخ، فرضیۀ
، از همکــاري بــه تقابــلامریکــاتغییــر رویکــرد اروپــا نســبت بــه 

در این میان، جایگاه پروندة. گشت  تبدیل» رمن طلبی توازن«
از اهمیت خاصـی برخـوردار بـوده و     امریکامیان اروپا و 

قـرار داده اسـت؛   تأثیرشدت روابط فراآتالنتیکی را تحت  هبوش، ب
ه نفوذ و نقش خود در عرصه اروپا در مسیر هدف توسعۀ

، رفتاري که در حوزةکرد یادشده استفاده روند پرفراز و نشیب پروندة
  .خاصی برخوردار گردید تن از جلوةرم با واشنگن

  1طلبی نرم نظریۀ توازن: مبحث نظري .2
راي تـوازن قـدرت دارد  گـ  واقـع  طلبـی نـرم ریشـه در نظریـۀ     نظریۀ توازن

مرجعی بـراي حمایـت از    الملل بیندر نظام  ازآنجاکه ،رایانگ واقع
بنابراین،  خبرند؛ از قصد و نیت یکدیگر بی ها دولتنداشته و 

مقایسه با دیگر بـازیگران حساسـند   بوده و نسبت به میزان قدرت خود در
همزیسـتی از طریـق حفـظ تـوازن      ،بر این مبنا، در نبود حکومت جهـانی  .)38 :2011

 توازن قدرت عنوان نظریه نظریۀ. شود میقدرت حاصل 
برقرار باشد که مـانع چیرگـی    ها دولتآن باید چنان توازنی بین قدرت  موجب بهکه 

صلح محفـوظ بمانـد    یکی یا گروهی از آنها بر سایرین شده و در نتیجه،
افتن جنگ سرد و طرح تردیـدهایی در خصـوص توان  ی با پایان ).285: 1379

خاصه از ب ،یادشده در تشریح تحوالت جدید تحلیلی نظریۀ
                         



: 1389 لیتل،( ـ  به شکل مسابقات تسلیحاتی و اتحادهاي نظامی
طلبـی کـه در    تـوازن  .نـرم فـراهم شـد   

 3وير و دنبالـه  2مسـئولیت احالۀ 

طلبی نرم این منطق را ارائه داد که در دوران پـس  
 غیـر  طلبی محدود، ضمنی و

ی و المللـ  بـین اي هـ  سازي، مذاکرات دیپلماتیک در نهـاد 
 :Paul, 2005( کننـد  مـی نظامی رسمی دوجانبه و چندجانبه تعقیـب  

تسـلط  ر ت ضعیف هاي دولتدهد که 
دانند، اما بـه دلیـل برتـري نظـامی آن     
. د یا مشترك در برابرش دست بزننـد 

، اسـت  مطـرح شـده   امریکـا 
، از اهمیـت بیشـتر و   2003رویکردي که در پی تهاجم این دولت به عراق در سـال  
15.(  

 چـه  و يا منطقه سطح در چه
  .گردد میطلبی آنها  منجر به تهدید امنیت سایر بازیگران و در نتیجه توازن

 بـا  هـا  دولـت  کـه  اسـت  آن 
 کـردن  محدود براي و بودهن 

ي هـا  دولـت تعـداد   افزایش 
 بـراي  تقاضا ،وغیره مخدر مواد

ـ  طلبـی  تـوازن  چهـارچوب   رمن

                                                                
1. Hard Balancing  
3. Bandwagoning 

به شکل مسابقات تسلیحاتی و اتحادهاي نظامیـ سخت  طلبی  توازن
نـرم فـراهم شـد     طلبـی  اي براي طرح انگارة تـوازن  زمینه ،)79

احالۀ  1،سختطلبی  نتواز ايه آن از استراتژي چهارچوب
   .)(Saltzman, 2011: 15 رددگ  می باجتنا

طلبی نرم این منطق را ارائه داد که در دوران پـس   به این ترتیب، رویکرد توازن
طلبی محدود، ضمنی و هاي توازن استراتژي ،دوم هاي ردة قدرتاز جنگ سرد، 

سازي، مذاکرات دیپلماتیک در نهـاد  مستقیمی را از طریق ائتالف
نظامی رسمی دوجانبه و چندجانبه تعقیـب   ي کاهش اتحادها

دهد که  میرم زمانی رخ ن طلبی دیگر، توازن عبارت به ؛)58
دانند، اما بـه دلیـل برتـري نظـامی آن      میذیرش پ قابل و نفوذ دولت قدرتمند را غیر 

د یا مشترك در برابرش دست بزننـد منفر صورت بهتوانند به ایجاد توازن نظامی  مین
امریکـا ناگفته نماند که راهبـرد یادشـده عمـدتاً در ارتبـاط بـا      

رویکردي که در پی تهاجم این دولت به عراق در سـال  
15: 1389واعظی، (گردید  ري برخوردارت نافذیت گسترده

  رمن طلبی توازن برقراري ايه انگیزه .2- 1
چه قدرت، توازن همواره تغییر :راهبردي ايه نگرانی) الف
منجر به تهدید امنیت سایر بازیگران و در نتیجه توازن ی،الملل بین

 دلیـل  به رمن طلبی توازن یريگگاه پی: نیز چانه )ب
 موافق جو، سیطره دولت ايه سیاست ای اه اقدام مجموعۀ

  .کنند می تالش ویژه عرصۀ این در او عمل آزادي
 جمله از دالیلی به: يا منطقه امنیت ايه نگرانی )پ

مواد ونقل حمل تروریسم، افته،ی سازمان جرایم ورشکسته،
چهـارچوب  در اه توانمندي ي و تقویتا منطقه سیاست هنگیاهم

  .ستا  شده گذشته از بیش

                         
 2. Buck-Pssing 
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ـ  دلیـل   منـافع  وردنآ دسـت ه ب
  .)41-42 :1387 عسگري،

مـوردي نیـز    رم کـه در مطالعـۀ  

 مغایر که برتر قدرت خواست
 شـده  بیان روشنی، خواستۀ به 

 قابـل  نتیجـۀ  کـه  نمایند می اجرا

کـار   وسـاز    دهنـد،  انجام ندارد،
  

 را ابرقـدرت  برتر جایگاه برتر،
 برتـر،  قـدرت  در برابـر  دیگـر 
 باشـند  داشـته  مخالفـت  بـراي 

 از اسـت  ممکـن  اهـ  حکومـت 
 برنامـۀ  در تـأخیر  ایجـاد  بـراي 

 ايهـ  بلـوك  طریـق  از ،»اقتصـادي 
 غیـر  محرومیـت  عین در اعضا

 حـذف  يا منطقـه  تجـاري  اي
 .)32 :1387 متقی،( افتی 
 در تضـمین  از شکلی بلکه نیست،

و  کنـد اسـتفاده   تجاوزکارانـه 
 الملـل  بـین  نظـام  در قـدرت 

 .)199 :1390 لیون،

دلیـل  به است ممکن ها دولت برخی: مادي منافع) ت
عسگري،( باشند داشته عالقه رمن  طلبی توازن به اقتصادي ای مادي

 رمن طلبی توازن هايساز و کار. 2-2
ـ  طلبـی  اي توازنه روش ترین مهمدر این قسمت به  رم کـه در مطالعـۀ  ن

  .پردازیم میشود،  میبررسی 
خواست پذیرش از ها دولت ،»خودداري کردن« شیوة در )الف 

 ای ها دولت این. نمایند می خودداري آنهاست، ملی منافع
اجرا را خواسته آن يا گونه به در عمل ای و پذیرند مین را

 .)42 :1387 عسگري،( اشدب نداشته قبولی
ندارد، دوست برتر قدرت که کاري ها دولت اگر )ب

  .)Walt, 2005: 139( کرد خواهد کار خوبی به »امتیازگیري«
برتر، قدرت مخالفان» داییز مشروعیت« روش در )پ

دیگـر  يها دولت شود می باعث اقدام این. برند می سؤال زیر
بـراي  ريتبیشـ  تمایـل  و کننـد  ایسـتادگی  و مقاومت رتبیش

 .)43 :1387عسگري، (
حکومـت  که معناست این به »رفتارکنندهگ دیپلماسی« )ت

بـراي  ،مربـوط  دیپلماتیـک  مانورهاي و یالملل بین ايه نهاد
 .بگیرند بهره جنگ در رت قوي حکومت
اقتصـادي  تـوان  تقویت« انجام شیوة رینت مشخص )ث
اعضا تجاري و اقتصادي رشد به که است اي منطقه تجاري

ايهـ  بلـوك  دایرة از برتر قدرت چنانچه. انجامد می اعضا
 خواهد کاهش زمان طول در نیز تجارت رشد نرخ شود،

نیست، سنتی سخت موازنۀ با برابر »افسار مهار« )ج
تجاوزکارانـه  شیوة به خود قدرت از تواند می که است هژمونی برابر
قـدرت  جدیـد  ايه قطب ایجاد به منجر ،باشد میزآ موفقیت اگر

لیون،( شود می احیا چندقطبی نظام ،نتیجه در و شد خواهد



 که هستند این پی در دوم ردة
Pape, 2005: 36(. 

 ی که در باب اهمیـت و نافـذیت نظریـۀ   
در ایـن  . مورد بحث ارائه شده، کماکان جایگاه و مشروعیت آن مـورد تردیـد اسـت   

ي مبنـا  ناپـذیر بـوده و هـیچ    نـرم انعطـاف  
کـردن بـه آن    ونه تالش براي اسـتناد 

 & Brooks( فایـده اسـت   جهت تقویت نظریـۀ تـوازن قـدرت بـی    

ی مورد قبول از این روهی دیگر بر این باورند که هنوز تعریف
 قدرت و منطـق اساسـی آن متمـایز   

 فتـه ر پـیش  و دامنۀ این نوع مباحث تـا جـایی  
وجـود دارد،   طلبـی  هایی که براي کشف این نوع توازن

ساختن کارآمدي را براي متمایز 
توانـد   مـی و احتماالً ن(دهد  می
گفت کـه بیـان داشـته     لیتلدر ادامه باید از 

ر جهـان  کلی، از لحاظ منطقـی د 
سـت،  ا ي رخ دادها سـابقه  نابع در یک واحد سیاسی به شکل بـی 

ایـن مـوارد، ادبیـات     عـالوه بـر  
اي ساختاري رفتار دولـت  ه مؤلفه

دهد راهبردهاي مخالفـت   می
همچنین بخش . ابقت و سازگاري را، ضعیف هستند

کنـد، چـه بازتـاب     مـی کاسـه  
براي تحقـق ایـن    امریکاباشد و چه مخالفت با راهبردهاي 

ندگان متعـددي بـه تفـاوت بـین موازنـۀ نـرم میـان        
نـدرت ایـن تفـاوت را     کننـد، ولـی بـه   

ردة يها قدرت اینکه، یعنی »بخش موازنه ائتالف« )چ
37-36( کنند اقدام برتر قدرت تنها علیه جمعی دسته طور به

ی که در باب اهمیـت و نافـذیت نظریـۀ   مباحث جنجال رغم بهپایانی اینکه  نکتۀ
مورد بحث ارائه شده، کماکان جایگاه و مشروعیت آن مـورد تردیـد اسـت   

نـرم انعطـاف   طلبـی  هستند که تـوازن  زمینه برخی مدعی
ونه تالش براي اسـتناد گ براي اظهارات آن وجود ندارد و هر اي تجربی

جهت تقویت نظریـۀ تـوازن قـدرت بـی     ابزاري در عنوان به
Welforth, 2005: 107(. روهی دیگر بر این باورند که هنوز تعریفگ

قدرت و منطـق اساسـی آن متمـایز   که آن را از نظریۀ توازن ) نرم طلبی توازن(مفهوم 
و دامنۀ این نوع مباحث تـا جـایی   )Saltzman, 2011: 2(سازد، ارائه نشده 

هایی که براي کشف این نوع توازنکه برخی معتقدند معیار است
کارآمدي را براي متمایز  ابزارهاي ذاتاً ناقص و اشتباه است، زیرا این معیارها

میاي دیپلماتیک عادي میان کشورها ارائه نه آن از تماس
در ادامه باید از  ).Liber and Gerald, 2005: 125() ارائه دهد

کلی، از لحاظ منطقـی د  طلبی به طور به طور خاص و توازن رمن طلبی توازن
نابع در یک واحد سیاسی به شکل بـی قطبی که تمرکز م تک

عـالوه بـر   .)44 :1389لیتـل،  (روایی چنـدانی نـدارد   اعتبار و 
مؤلفهبر اي موازنۀ قدرت ه طلبی نرم مانند استدالل توازن

مینکه چرا یک دولت ترجیح تبیین ای کنند و در میتمرکز 
ابقت و سازگاري را، ضعیف هستندرا انتخاب کند نه راهبردهاي مط

کاسـه   اعظم ادبیات مربوطه، همۀ اشکال موازنـۀ نـرم را یـک   
باشد و چه مخالفت با راهبردهاي  امریکامخالفت با اهداف 

ندگان متعـددي بـه تفـاوت بـین موازنـۀ نـرم میـان        و در نهایت اینکه، نویس اهداف
کننـد، ولـی بـه    مـی نرم میان دوستان اشاره  دشمنان و موازنۀ

 ).266-267: 1392ناي و دیگران، (کنند  میتئوریزه 
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ستیزي اروپایی تا قبل از جنگ جهـانی دوم، بـه   
اي فرهنگـی و تمـدنی   هـ  طور عمده بر محور نوعی تقابل فراگیر بر اسـاس ویژگـی  

 ،ییامریکـا  ضـد « عنـوان  بـه تـوان از آن  
و تجربیـات   گیـري از آرا  تعبیـر کـرد کـه افـزون بـر بهـره      

یـري  گ جهـت  امریکا به سمت مبانی هویتی دولت و جامعۀ
اروپـا کـه بـا     در پی آن، تضعیف و فرسایش گسـتردة 

مقــارن گردیــد، بــه تغییــر در 
الگـوي   ،ور ایـن از ؛)144-143

از یـک  . ، با دو جلوة خاص همراه بود
اقتصادي ایاالت متحده را فرصتی براي بازسـازي  

مـوقعیتی   حـال  درعـین کـرده و  
و از سوي دیگـر، ایـن    دانستند،

ي ا دغدغـه  .هاي دیگري را به همراه داشـت 
 کنـار تحدیـد حـوزة    رفتـه و در 

مشی کلـی سیاسـت خـارجی    
به همین دلیل، کشـورهاي اروپـایی   

ي دائمـی  دستور کاردر مسیر کاهش اتکاي خود به این کشور، اتحاد بین خود را به 
ن نمونـۀ  تـری  موفقاي جنگ سرد و بعد از آن تبدیل کردند و در نهایت، به 

Oswald, 2006: 147 .(  در ایـن
 .دهیم می شده را مورد بررسی قرار

ویژه در چهرة زیر سؤال  هایی از رویارویی اروپایی به
قابـل مشـاهده   ) خاصه از سوي رهبران فرانسـه 

جامعـۀ  «و تأسـیس  اقتصـادي  
پـنج سـال بعـد،    کـه  ) 115 :

  امریکاطلبی نرم اروپایی در برابر  توازن .3
ستیزي اروپایی تا قبل از جنگ جهـانی دوم، بـه   امریکاباید گفت که رویکرد در ابتدا 

طور عمده بر محور نوعی تقابل فراگیر بر اسـاس ویژگـی  
تـوان از آن   مـی به همین دلیـل،  . رفته بودگ شکل امریکا

تعبیـر کـرد کـه افـزون بـر بهـره      » ایـدئولوژیک گـرا،   نخبه
به سمت مبانی هویتی دولت و جامعۀ اندیشمندانه و تخصصی،

در پی آن، تضعیف و فرسایش گسـتردة  جنگ جهانی دوم و. شده بود
مقــارن گردیــد، بــه تغییــر در » رهبـر جهــان آزاد «شــدن ایــاالت متحــده بــه  تبـدیل 
144 :1389حسـینی،   وانکی(شد  یري یادشده منجرگ جهت

، با دو جلوة خاص همراه بودپس از جنگ دوم جهانی امریکاتعامل اروپا با 
اقتصادي ایاالت متحده را فرصتی براي بازسـازي   اروپاییان حضور در مدار امنیتی سو

کـرده و   اي جنگ تلقـی ه فته در سالر دستهاي از  موقعیت
دانستند، می ایدئولوژیک مسکو براي مقابله با تهدیدات امنیتی

هاي دیگري را به همراه داشـت  نوع الگوي همکاري با واشنگتن، نگرانی
رفتـه و در گ و اروپا ریشه امریکاکه از عدم توازن قدرت میان 

مشی کلـی سیاسـت خـارجی     ا، آنان را به پیروي از خطمانور و قدرت انتخاب اروپ
به همین دلیل، کشـورهاي اروپـایی    .)239 :1390سازمند، (ساخت  واشنگتن ناگزیر

در مسیر کاهش اتکاي خود به این کشور، اتحاد بین خود را به 
اي جنگ سرد و بعد از آن تبدیل کردند و در نهایت، به ه در سال

147( تبـدیل شـدند   امریکـا رم در برابر برتـري  ن طلبی توازن

شده را مورد بررسی قرارطلبی یاد هاي الگوي توازن جلوه ترین مهمبخش، 

  طلبی نرم اروپایی در دوران جنگ سرد توازن. 3- 1
هایی از رویارویی اروپایی به نشانهجنگ سرد  در طول دورة

خاصه از سوي رهبران فرانسـه ( امریکا» مشروعیت ساختاري«بردن 
اقتصـادي   حـوزة  طلبی اروپا به اولین جلوة این نوع توازن. است

:1390کورمیک،  مک( شد میمربوط  »زغال و فوالد اروپا



هـاي آن در   موفقیت. آوردبه وجود 
کـه   چـرا  منجر شـد،  امریکاایی از سوي 

 نگران بـود ) امریکا و به ضرر
جویی اروپـا در مقطـع مـورد بحـث بـه      
تجسم تمایل اروپا براي پایان دادن به وابستگی سیاسـی بـه   

 1960 دهـۀ  اوایـل  در امریکا
 محـدود  دوگـل  راهبرد هدف

 ایجـاد  بـه  توسل با اروپا استقالل
 لیـون، ( بـود  دولـت  ایـن  کنتـرل 
. دهـیم  میاروپا اختصاص  آخرین نکتۀ این بحث را به تشکیل اتحادیۀ

ربی و شرقی که اروپا در دوران جنگ سرد عمالً به دو بخش غ
 صـورت  بهاروپا  اره یکپارچه شد و در قالب اتحادیۀ

، ارتباط دراین. باشد امریکاي براي 
 اخص آشکار احساسات ضد

  
یکی از آثار پایان جنگ سرد را باید در کاهش وابستگی امنیتی و اقتصادي اروپـا بـه   
که با حذف خطر ارتش سرخ، دیگـر نیـازي بـه چتـر نظـامی و      
شد و دیگر اینکه، رشد اقتصادي اروپا بـه حـدي رسـیده    

در . )702 :1387کریمـی،  (رساند 
در برابـر تهدیـد    توازن قدرت که روابـط فراآتالنتیکـی را پاسـخی   

 ،حـذف منـافع مشـترك    معتقد است بـا فروپاشـی شـوروي و   
 اي فراآتالنتیکی به وجود آمد، از جملـه 

ات فراآتالنتیکــی در امــور کــاهش مشــارکت در نــاتو و در مقابــل، افــزایش اختالفــ
جدیـد   در مورد ضـرورت طراحـی الگـویی   

اي ز و اروپا در شرایط بعد از جنـگ سـرد، برخـی از آثـار تـنش     

به وجود مشترك را  اقتصادي اروپا موسوم به بازار جامعۀ
ایی از سوي ه به واکنش ،1962 تا 1958اي ه سال فاصلۀ

و به ضرر(این دولت از تغییر توازن اقتصادي جهان به نفع اروپا 
جویی اروپـا در مقطـع مـورد بحـث بـه       دومین عرصۀ تقابل. )57 :1382 اده،ز نقیب(

تجسم تمایل اروپا براي پایان دادن به وابستگی سیاسـی بـه    عنوان به رویکرد دوگل،
امریکا هژمونی با دوگل چالش. شود میایاالت متحده مربوط 

هدف که صورت این به. است افسار مهار راهبرد از يا نمونه
استقالل یريگ بازپس و امریکا قدرت از جلوگیري و کردن
کنتـرل  از خـارج  یالملل بین نظام در قدرت از جدید قطبی
آخرین نکتۀ این بحث را به تشکیل اتحادیۀ .)202 :1390

که اروپا در دوران جنگ سرد عمالً به دو بخش غدر واقع، در شرایطی 
اره یکپارچه شد و در قالب اتحادیۀدوب 90 تقسیم شده بود، در دهۀ

ي براي ا توانست حریف بالقوه میآمد که  قدرتی واحد در
اخص آشکار احساسات ضدمزبور، ش گیري اتحادیۀ بیان داشت که شکل هانتینگتون

  .)Jijelva, 2007: 14( هژمونیک در اروپاست

  طلبی نرم اروپایی در عصر پسا جنگ سرد توازن. 2-3
یکی از آثار پایان جنگ سرد را باید در کاهش وابستگی امنیتی و اقتصادي اروپـا بـه   

که با حذف خطر ارتش سرخ، دیگـر نیـازي بـه چتـر نظـامی و       چرا دانست، امریکا
شد و دیگر اینکه، رشد اقتصادي اروپا بـه حـدي رسـیده     میاحساس ن امریکاامنیتی 

رساند  میبود که نیاز اقتصادي به این دولت را به حداقل 
توازن قدرت که روابـط فراآتالنتیکـی را پاسـخی    این زمینه، نظریۀ

معتقد است بـا فروپاشـی شـوروي و    کند، میشوروي بیان 
اي فراآتالنتیکی به وجود آمد، از جملـه ه پیامدهاي نامطلوبی براي روابط و همکاري

کــاهش مشــارکت در نــاتو و در مقابــل، افــزایش اختالفــ
در مورد ضـرورت طراحـی الگـویی   بنابراین، ؛ )Duffield, 2001: 96( اقتصادي

و اروپا در شرایط بعد از جنـگ سـرد، برخـی از آثـار تـنش      امریکابراي روابط 
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  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 نـد ا بـر روابـط فراآتالنتیکـی سـخن گفتـه     
طمینــانی اروپــا بــه وضــعیت جدیــد 

عدم همکاري کامل اروپا با کلینتـون در مسـائلی چـون مقابلـه بـا گسـترش       
  

کـه در نظـر   ) 1993(از سـوي هـانتینگتون   
 عنوان بهسوي، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی 

ریان مالقات با رهبـران چـین   
حسـینی،   کیوان( امریکابر ضرورت چندقطبی شدن جهان و مخالفت با نفوذ 

نـدازي سیاسـت دفـاعی و    ا در کـوزوو و راه 
Art and Other, 2006:(.  

» اي پولی اروپا بر محور یورو
تحکـیم پایگـاه   ایـن منطقـه، خاصـه از بعـد     

و توسـعۀ بـازار یکپارچـۀ تجهیـزات دفـاعی و      
ا از طریق آژانس دفاعی اروپایی اشاره کرد، کـه مـواردي از   

oswald, 2006: (.  
رایـی از نـوع   گ عطفی در روند تقابـل 
در ایـن واقعـه    .مورد توجه است

از قبیـل    ییشـعارها کرد تا با طرح 
بنـد پـنجم     بر  يپافشار ینۀناتو در زم

ـ در برابـر تهد    هیـ عل  یسـت یترور  داتی
 »به اثبات برسـانند خود و واشنگتن را 

یی مبـارزه  امریکااما یک سال بعد از این حادثه، رویکرد 
 تـرین  مهـم . اختالفـاتی را بـا اروپـا برانگیخـت    

  :توان ارائه داد

بـر روابـط فراآتالنتیکـی سـخن گفتـه     ) امریکـا بر محور نقـش  (قطبی  جهان تک
)Lewandowski, 2004: 4(. طمینــانی اروپــا بــه وضــعیت جدیــد ا ایی از بــیهــ نشــانه
  :در موارد زیر قابل مشاهده است» قطبی تک«

عدم همکاري کامل اروپا با کلینتـون در مسـائلی چـون مقابلـه بـا گسـترش        *
  ؛غیرهو هاي کشتارجمعی، عراق، ایران، کرة شمالی سالح
از سـوي هـانتینگتون   » اهـ  برخـورد تمـدن  « طرح نظریۀ *

سوي، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی فران ویژه بهبسیاري از روشنفکران اروپایی 
  از اروپا تلقی شد؛ امریکانمادي از جدایی 

ریان مالقات با رهبـران چـین   ج جمهور وقت فرانسه، در تأکید شیراك رئیس *
بر ضرورت چندقطبی شدن جهان و مخالفت با نفوذ  )1997(

  ؛)145 :1389
در کـوزوو و راه  امریکـا مخالفت با اقدام نظـامی   *

181 :2006( اي اي امنیت منطقهه امنیتی اروپایی به دلیل نگرانی

اي پولی اروپا بر محور یوروه سیاست«توان به دو مورد  میکنار موارد باال،  در
)Oswald, 2006: 150(  ایـن منطقـه، خاصـه از بعـد     » رویکرد امنیتی«و

و توسـعۀ بـازار یکپارچـۀ تجهیـزات دفـاعی و       اروپایی تکنولوژیکی و صنعتی دفاع
ا از طریق آژانس دفاعی اروپایی اشاره کرد، کـه مـواردي از   ه ساختن برنامههماهنگ 

155 :2006( تشخیص داده شده است دوفاکتوطلبی نرم  وازنت 

عطفی در روند تقابـل  نقطۀعنوان  به 2001یازدهم سپتامبر حادثۀ
مورد توجه است امریکااي ه طلبی نرم دول اروپایی با سیاست توازن
کرد تا با طرح  فرصت خوبی براي اروپاییان ایجاد ،نخست وهلۀ

ناتو در زم  ياعضا  ردنک متقاعد و»  یمهست  کیوریوین  ما همه«
در برابـر تهد   یتیحمـا   یاقـدام   عنوان به  واشنگتن منشور معاهدة

خود و واشنگتن را   انیو اتحاد م  یبستگ د همیشد  احساس ،امریکا
اما یک سال بعد از این حادثه، رویکرد  ،)299 :1385حسینی،  کیوان(

اختالفـاتی را بـا اروپـا برانگیخـت     ،در روش و اهـداف  یه تروریسـم عل
توان ارائه داد می را در موارد زیراي این نوع ناهماهنگی ه جلوه



  اختالف بر محور ماهیت تهدید و محدودة جغرافیایی پاسخ به آن
 امریکـا ملـی   امنیـت  اسـتراتژي 

حمله بـه کشـورهاي مشـکوك بـه     
Us National Security Strategy, (

تـوانیم خطـر    مـی ن ازآنجاکـه 
بایـد توانـایی برخـورد بـا وقـوع حمـالت       

اروپا  تأثیراتی در داخلتوانند 
Europran Conturer-Terorism Strategy,(؛ 

جاي کل جهان، تنها اروپـا را صـحنۀ عمـل رویـارویی بـا      
299.(  

چیز بایـد   هر از  و اروپا در این دوره، بیش
و  « قطبـی  تـک   جهـانی   حفظ
  ،بـا تروریسـم    مبارزه  به  معطوف

رایـی، عـدم   گ اروپـا خواسـتار چندجانبـه   
المللـی از   یري از نیروي نظامی اروپایی و در نهایت، خواهان حل منازعات بین

 :1390کورمیـک،   مـک ( اسـت 

 در امریکـا  کـه  کردنـد  می تصور
 خواهد می رو ازاین و بوده خود

 ؛)228 :1386 اسـمیرنو، ( کنـد 
 در دوم درجـۀ  يهـا  قـدرت  

 ایـن  در کـه  صـورت  این به
 شـدید  مخـالف  کـه  شـد  ایجـاد 

 تهدیـد  را امریکـا  هـا  دولـت 

اختالف بر محور ماهیت تهدید و محدودة جغرافیایی پاسخ به آن. 2-3- 1
اسـتراتژي  سـپتامبر،  11 تروریسـتی  حـوادث  از که پس حالیدر

حمله بـه کشـورهاي مشـکوك بـه      اجازة امریکاشکلی تهاجمی به خود گرفت و به 
Us National Security Strategy, 2002: 15(داد،  مـی ي را ا ي هسـته هـا  سـالح استفاده از 

ازآنجاکـه ... «کنـد   مـی تروریسم خود اعالم  در راهبرد ضد اروپا
بایـد توانـایی برخـورد بـا وقـوع حمـالت        انیم،برسـ  حمالت تروریستی را به صفر

توانند  میدسته حمالتی را که  آن تروریستی را کسب کنیم و
Terorism Strategy, 2005: 16(» ... ارند، شناسایی کنـیم جاي گذ بر

جاي کل جهان، تنها اروپـا را صـحنۀ عمـل رویـارویی بـا       به ها دولتاین  ،در نتیجه
299: 1385حسینی،  کیوان( کردند میشده قلمداد تهدید یاد

  رویکرد بوش به حوزة مدیریت جهانی. 2-3- 2
و اروپا در این دوره، بیش امریکا  میان ه فاصلۀاین باورند ک برخی بر

حفظ  تعهد به«در مورد   ارک ظهنومحاف  باور دولتمردان  ۀدر سای
معطوف  گرایی مینظا در عرصۀ  آن  گرایی جانبه یک  پیامدهاي

اروپـا خواسـتار چندجانبـه   زیـرا   .)Ikenberry, 2002: 46( شود  جویی پی
یري از نیروي نظامی اروپایی و در نهایت، خواهان حل منازعات بینگ بهره

اسـت المللـی   ي بـین ها سازمانطریق دیپلماسی و استفاده از 
544(.  

  به عراق امریکازدایی از تهاجم  مشروعیت. 2-3- 3
تصور چنین اه اروپایی علیه عراق، امریکادر تهاجم نظامی 

خود امپراتوري اهداف دنبال به تروریسم با مبارزه پوشش
ـ  بهره ظاهر حفظ براي صرفاً اروپا مشارکت از کنـد  رداريب

 طلبی توازن از يا نمونه عراق، به امریکا تهاجم ،ور ازاین
به. کرد ایجاد را امریکا رايگ جانبه یک نظامی مداخلۀ برابر
ایجـاد  روسـیه  و انگلستان فرانسه، رهبري به ائتالفی زمان

دولـت  این و بود کشورها حاکمیت نقض براي امریکا اقدامات
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  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
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 را نظـامی  نیـروي  از اسـتفاه 
در واقع با آغاز ریاسـت جمهـوري جـورج    

و  ترین سطح خود نزول کـرد 
رصـتی  عهـده گرفـت تـا در ف   

اکثریـت کشـورهاي    2006در سـال  
لح جهـانی قلمـداد   تـرین خطـر بـراي صـ    

  ي ایران
 تحریمی مواضع بعد از که ایران

 ایـن  در عطفـی  نقطۀ به سپتامبر
 یالمللـ  بـین  آژانـس  وقـت  رئـیس 

 و دولت این يا هسته اتتأسیس
 از دقیـق  گـزارش  ارائـۀ  زمینـۀ 
 بـر  مجادلـه  ،)50 :1389 رحیمی،

 بـه  نهایـت  در که موضوعی 
 يهـا  قـدرت  رفتـار  میـان  این

اگرچـه اروپـا    .است اهمیت
رود و پیونـدهاي تـاریخی، اقتصـادي و    

 وك یکپارچۀاز این دو تحت عنوان بل
نسـبت بـه    امریکـا اي اروپـا و  

اي  هسـته  ۀدر مـورد برنامـ   .)
ا، مخــالف رویکــرد تهــاجمی و 

ي ا هسته ۀمسئل تعبیري، به و 
نخست آنکه، آیا پس . شود می

ا و اروپاییـان  هـ  ییامریکـا از اختالفات عمیق راجع به عراق و حمله به ایـن کشـور،   
و همـاهنگی   ایـران، همکـاري  

اسـتفاه  اجـازة  کـه  ملل سازمان از يا قطعنامه هرگونه که کردند
در واقع با آغاز ریاسـت جمهـوري جـورج     .)Paul, 2005: 64( خواهندکرد وتو بدهد،

ترین سطح خود نزول کـرد  ، روابط فراآتالنتیکی به پایین2001دبلیو بوش در سال 
عهـده گرفـت تـا در ف    دیگر رسالت تاریخی خویش را بـر  بار امریکااگرچه 

در سـال   حـال،  بـااین  محسوب شـود،  دوباره ملتی ناجی
تـرین خطـر بـراي صـ     علیه عراق را بزرگ امریکاجنگ  ،اروپایی

  .(Berggaren And Rae, 2007: 87) کردند

ي ایرانا هسته در پروندة امریکاطلبی نرم اروپا با  توازن. 4
ایران با امریکا راییگ تقابل ايه سیاست بلند پیشینۀ رغم به
سپتامبر ازدهمی واقعۀ گردد، می باز کارتر رهبري ايه سال به

رئـیس ( البرادعی سفر دنبال به واقع، در. شد تبدیل زمینه
تأسیس از بازرسی براي 2002 سال در ایران به) اتمی انرژي
زمینـۀ  در تهـران  همکـاري  عـدم  بـر  مبنـی  البرادعـی  اعالم

رحیمی،( سال همان ژوئن 16 در خود يا هسته ايه فعالیت
 .شد آغاز یالملل بین محافل در ایران يا هسته پروندة سر

این در .)26 :1388 قدروالیت،( شد تبدیل جهانی بحرانی
اهمیت حائز مسئله این قبال در دوم درجۀ يها قدرت و بزرگ

رود و پیونـدهاي تـاریخی، اقتصـادي و     میرین متحد ایاالت متحده به شمار ت نزدیک
از این دو تحت عنوان بلي قوي است که ا سیاسی میان این دو به اندازه

اي اروپـا و  هـ  لعملا عکس ایی دره تفاوتد، اما نشو میغرب یاد 
)96 :1383 امینی،( شود میاي مهم دیده ه برخی موضوع

ا، مخــالف رویکــرد تهــاجمی و هــ کــم در ســطح تاکتیــک ایــران، اروپاییــان دســت
 ،)354 :1386 پوراحمدي،( بودند امریکاراي گ جانبه یک

میو اروپا محسوب  امریکاایران دو آزمایش حیاتی براي 
از اختالفات عمیق راجع به عراق و حمله به ایـن کشـور،   

ایـران، همکـاري   یمهـم یعنـ   ۀک مسـئل یسر توانند به طور مؤثر بر  می



اشند و دوم آنکه، آیـا بازداشـتن کشـوري مصـمم همچـون ایـران از کسـب        
 پـذیر اسـت یـا خیـر     ایی غیر از نیروي نظامی امکان

نتایج هردو آزمایش وابسته به نـوع رویکـرد اروپـا نسـبت بـه      
، اگرچه تبدیل اروپا بـه  فرایند

یعنـی  (سـوار شـدن بـر مـوج     
عنوان یـک گزینـه    بهتوان  می

بود به  ی خواهدخیانت امریکا 
 شـده  بنا الملل بینرایی و احترام به حقوق 

اي ابراز منـافع  ه از جمله گزینه
ـ  طلبـی  جویانه، تـوازن  در . اسـت رم ن

کـردن   ی جهـت محـدود  المللـ 
ـ و گذاري بر آن اسـتفاده کنـد    ا از دادن ی

ـ  طلبـی  همچنین تـوازن .  رم ن
به دالیـل   امریکاایی باشد که 

 نمایـد  ایدئولوژیک یا داخلی قـادر یـا مایـل نیسـت در آنهـا سیاسـتی فعـال اتخـاذ        
هرچـه  از پایان جنـگ سـرد در راسـتاي نفـوذ     

، گــاهی المللــی بــیننفوذ شــدن بــه یــک قــدرت بــا
در برابـر ایـران در    ویـژه  بهدر این منطقه 

رداري از این ب و ایران، اروپا در پی بهره
 مه این فرصت را براي اروپا آمـاده 

در ایـن قسـمت    .)105: 138
ي ا هسـته  را در پرونـدة ) امریکا

  اي ایران هسته طلبی نرم اروپایی در جریان پروندة

 ورود بـه  کـه  همچنـان  اروپا 

اشند و دوم آنکه، آیـا بازداشـتن کشـوري مصـمم همچـون ایـران از کسـب        ب داشته
ایی غیر از نیروي نظامی امکانه ي به طریق شیوها فناوري هسته

نتایج هردو آزمایش وابسته به نـوع رویکـرد اروپـا نسـبت بـه       .)61 :1387، کاردان(
فرایندو در این  ایران استاي  هسته ةدر جریان پروند امریکا

سـوار شـدن بـر مـوج     اما عملی نیست،  امریکاي براي مقابله با قدرت ا وزنه
میرا هم ن) بدون توجه به نتایج آن امریکاسو شدن با  یک

 ۀروان اي تکه همرنگی با گرایش را کهچ ،در نظرگرفت
رایی و احترام به حقوق گ ینی اروپایی که بر چندجانبهب اصول جهان

از جمله گزینه ،بنابراین ؛)226 :1385 ،ییرست و عطاپ اقارب( است
جویانه، تـوازن  ابل ایاالت متحده به شکلی مسالمتاروپا در مق
المللـ  بـین تواند از نهادهـاي   میشیوه اروپا  این چهارچوب

گذاري بر آن اسـتفاده کنـد   تأثیریا حداقل  امریکااعمال قدرت از سوي 
. ورزد امتناع امریکااي ه ی به سیاستالملل بینمشروعیت 

ایی باشد که ه تواند به مفهوم ایفاي نقش رهبري مستقل در حوزه می
ایدئولوژیک یا داخلی قـادر یـا مایـل نیسـت در آنهـا سیاسـتی فعـال اتخـاذ        

از پایان جنـگ سـرد در راسـتاي نفـوذ      پساروپا  .)172: 1387شیرغالمی، (
شــدن بــه یــک قــدرت بــا بیشــتر در خاورمیانــه و تبــدیل

در این منطقه  را امریکااي ه ستایی جدا از سیاه سیاست
و ایران، اروپا در پی بهره امریکارفته است و با توجه به مواضع گ پیش

مه این فرصت را براي اروپا آمـاده آنچه بیش از ه. فرصت براي نفوذ در منطقه است
1387 ري،یقاسمی و بص( اي ایران است هسته ةکرده، پروند

امریکاطلبی نرم اروپا با  توازن(چگونگی این رفتار تا برآنیم 
  .ایران بررسی نماییم

طلبی نرم اروپایی در جریان پروندة هاي توازن انگیزه. 4- 1
  راهبردي ايه نگرانی. 1-4- 1

 اینکه اول شود، می مسئله دو شاملهاي راهبردي  نگرانی
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 سـوریه  و ایـران  عراق، به اروپا
 :1389 رحیمـی، ( ستا هقرار داد
 تحوالت در عمده بازیگر ک

 منطقـه  بـین کشـورهاي   در 
 تکیـه  بـا  دارد تالش اروپا میان

  .)260 :1388 خالوزاده،
 کـه  معتقدنـد  نوبـۀ خـود   به 

 رژیـم  هـم  و يا منطقـه  ثبـات 
 بـه  نیـز  امریکا ۀجانب یک حملۀ
Alcaro,(.  نـه برخـی   در ایـن زمی

بـراي اروپـا    امریکـا  ةایاالت متحـد 
 ۀن در زمینـ کند و بنابراین اروپا نباید خـود را چنـدا  

سـیمبر و قربـانی   ( گـره بزنـد  
 سـالح  بـه  ایـران  دسـتیابی  کـه 

 ایـران  حـق  برخوردارنـد،  تـوان 
 ایـن  مسئله ترین مهم اهآن نظر

 مشـکلی  اتمـی  بمـب  داشـتن 

بـه   شبیه که دارد وجود متقابل
 جهـت  را متنـوعی  امکانـات 

 طریـق  از و کنـد  مـی  فراهم 
 دهـد  مـی  قـرار  اروپـا  اختیـار 

ي ایــران، اروپاییـان در راســتاي  
اي هـ  بـر شـیوه   تأکیـد رسالتی که بـراي خـود جهـت حـل مشـکالت کشـورها بـا        

 اي دیپلماتیـک جهـت حـل ایـن بحـران تکیـه      

اروپا مرزهاي گسترش دورنماي اندیشد، می اروپا به ترکیه
قرار داد مد نظر دارد نیز اروپا براي يا عمده پیامدهاي که را

کی عنوان به خود معرفی بهمند  عالقه به این دلیل که .)95
 را خـود  جایگـاه  که است این دنبال به و است يا منطقه

میان این در که کند تقویت قدرتمند همسایۀ کی عنوان به
خالوزاده،( کند ایجاد ایران با را نزدیکی رابطۀ مشترك مواضع بر

 نیز اروپاییان که گردد می بر نکته این به دوم مسئلۀ
ثبـات  در برابر هم جدي یچالش ایران، يا هسته ايه فعالیت

حملۀ از حال، بااین .است يا هسته يها سالح گسترش عدم
Alcaro, 2008: 178( بودنـد  نگـران  ایـران  يا هسـته  اتتأسیس

ایاالت متحـد  ۀگران میجویانه و نظا معتقدند که سیاست مداخله
کند و بنابراین اروپا نباید خـود را چنـدا   میتهدیدات گوناگونی را ایجاد 

گـره بزنـد   امریکـا ی بـه  المللـ  بـین راهبردهاي سیاسـی و امنیتـی   
کـه  معتقدند اروپایی کشورهاي. )112 :1390 ،شینن شیخ

تـوان  ایـن  از نیز پاکستان و هند اینکه به توجه با يا هسته
نظر از. دهد رخ تدریج به باید مسئله این معتقدند اما ،است
داشـتن  صورت در حتی باشد و ذیرپ مسئولیت ایران که است
 .)105 :1389 رحیمی،( دنکن ایجاد

  نیز چانه. 1-4- 2
متقابل تعامالت و روابط از يا شبکه ،فراآتالنتیکی روابط در

امکانـات  روابـط،  شبکۀ این. ستا پیچیده متقابل وابستگی نوعی
 امریکا یريگ تصمیم روند بر اروپایی شرکاي گذاريتأثیر

ـ  ،مختلف مسائل دادن ارتباط اختیـار  در نـی ز چانـه  اهـرم  کی
ي ایــران، اروپاییـان در راســتاي  ا هسـته  در جریـان پرونــدة  .)469 :1388 خضـري، (

رسالتی که بـراي خـود جهـت حـل مشـکالت کشـورها بـا        
اي دیپلماتیـک جهـت حـل ایـن بحـران تکیـه      ه شیوه گزینۀ بر ،میز داشتندآ مسالمت



که خواهـان برخـورد نظـامی بـا ایـران بـود       
 بازگردانـدن  بـراي  اروپـا  جدیـد 
 در امریکا راییگ جانبه یک مهار

 اسـت  ایـران  يا هسـته  بحـران 
در مورد چرایی انتخاب سـه کشـور اروپـایی از سـوي ایـران      
دبیر اسبق شـوراي امنیـت ملـی    

این بود که بـا مـذاکره    در آن مقطع اعتقاد بر
البته ما به ایـن مسـئله   . زیادي خنثی کنیم

آیـد کـه در    میعنایت داشتیم که این همکاري براي اروپا هم امتیازي بزرگ به شمار 
  .)132 :1391روحانی، 

 محسـوب » اروپـا  همسـایگی 
 حصـول  جهـت  اقتصادي و
 پیـدا  تسـري  اروپا درون به 
 ایـن  در اتمـی  يهـا  سـالح  

 احسـاس  ییهـا  سـالح  چنـین 
 حتـی  معتقدنـد  و بیننـد  مـی 

 :1387 پـور،  قهرمـان ( شود شروع
ي و گسترش آن در خاورمیانه، نگرانی براي تمـام  

A Secure Europe in a Better World, 2003(. فضـاي  تأثیر تحت 
 تـا  کنـد  مـی  تـالش  اروپا اتحادیۀ

 محـیط  در ویـژه  بـه  را بشـر 
 رایـی گ چندجانبـه « طریـق  از
 بـالیس، ( گیـرد  می صورت متحد

ي ایران و تبدیل آن بـه  ا رفتن بحران هسته
حل و  طریقاز  ،راهبردي خلیج فارس و خاورمیانه

که خواهـان برخـورد نظـامی بـا ایـران بـود        امریکامودند و در بسیاري از مقاطع با ن
جدیـد  ایـدة  نی،ز چانه واقع در. شدت مخالفت ورزیدند به

مهار هدف با الملل بین سیاست صحنۀ در بازیگر این نقش
بحـران  حل براي اروپا دیپلماتیک راهکار و خاورمیانه عرصۀ

در مورد چرایی انتخاب سـه کشـور اروپـایی از سـوي ایـران       .)95 :1389 رحیمی،(
دبیر اسبق شـوراي امنیـت ملـی    ( ي، دکتر روحانیا براي مذاکره در حل بحران هسته

در آن مقطع اعتقاد بر ...«: نویسد می، )ایران جمهوري اسالمی
زیادي خنثی کنیم حد را تا امریکااي ه توانیم نقشه میبا اروپا 

عنایت داشتیم که این همکاري براي اروپا هم امتیازي بزرگ به شمار 
روحانی، (» ت دست یابدالمللی به موفقی بینمهم  یک مسئلۀ

  يا منطقه امنیت ايه نگرانی. 1-4- 3
همسـایگی « از بخشی خاورمیانه، که هستند مدعا این بر اروپاییان

و سیاسی پیشبرد سبب خود نیز همسایگی این و گردد می
 خاورمیانه منطقۀ در موجود مسائل که است اطمینان این

 داشـتن  اه اروپایی ،بنابراین ؛)165 :1385 فالحی،( نکند
چنـین  تیررس در را خود و دانند می خطرناك بسیار را منطقه

مـی  از بحـران  بسـیار  را خاورمیانه منطقۀ اساساً آنها. کنند می
شروع نیز سوم جهانی جنگ ،منطقه همین از است ممکن

ي و گسترش آن در خاورمیانه، نگرانی براي تمـام  ا اي هستهه و، فعالیتر ایناز ؛)135
A Secure Europe in a Better World, 2003( شود میاروپا محسوب 

اتحادیۀ ،کاامری متحدة ایاالت دستانۀ پیش اقدامات از ناشی
بشـر  حقـوق  و توسـعه  ثبات، صلح، به دستیابی نظیر اهدافی

از اهدافی چنین به دستیابی. کند عملیاتی خود همسایگی
متحد ملل نظام با همسویی و هماهنگی با و امنیتی» مؤثر

رفتن بحران هستهگ جلوگیري از اوج در نتیجه،؛ )59 :1388
راهبردي خلیج فارس و خاورمیانه ۀعیار در دو منطق تمامیک جنگ 
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 ةپرونـد  اي اروپـا بـراي مـدیریت   

 آینـدة  بـراي  حیاتی اهمیتی ،
 المللـی  بـین  سیاسـت  در اروپـا 

ایـن  ، و )326: 1388 لفـورکی، 
 انـرژي  لحـاظ  از غنـی  و مهـم 

 از بهتـر  ایران بامؤثر  دنکر 
المللی است  بین در سطح يا

یـک بـازیگر بـزرگ و نیرومنـد     
ا و هـ  شـاخص  ۀزیـرا همـ   ،ترین گزینـه بـراي اروپاسـت   

ایـران   ،از نظـر اقتصـادي  . اي یک شریک باثبات و بانفوذ را براي اروپا دارد
 تجاري وو  یت الزم براي مبادالت اقتصادي

که دست رقیب بزرگی چون 
 بـا  البتـه اروپـا   .)67 :1384 فیروزآبـادي، 

 موقعیـت  بـه  عنایـت  با و کرده
 از بخشـی  کـه  کـرد  ذاريگـ 
ایران براي نجات اقتصـاد   .)149

ی، نیازمند اروپاست و اروپـا  
هـردو طـرف منـافع     ،؛ بنابراین

 .)Evert, 2004: 37( اروپـا دارنـد  
، اسـت تر با ایران  بر روابط سیاسی و اقتصادي نزدیک

(Evert, 2004: 2).  

  بوش
ـ  طلبی توازن ايه انگیزه  در رمن

 را آنهـا  از مـواردي  کـه  دهکر

اي اروپـا بـراي مـدیریت   هـ  یکـی از انگیـزه   ،میـز آ ي صلحا فصل آن به گونه
 .)67 :1384 فیروزآبادي، دهقانی( اي ایران است هسته

  مادي منافع. 4- 4-1
،انرژي امنیت بهتر عبارت به ای انرژي شدة تضمین تأمین
اروپـا  اصلی وزنۀ کهـ    اقتصادي قدرت که چرا دارد، اروپا
لفـورکی،  احمدي( است وابسته انرژي مستمر تأمین به ـ  است

ـ  را ایران همواره ست که اروپاا حالی در مهـم  کشـور  کی
 همکاري که است مسئله این به معتقد و نماید می قلمداد

ا خاورمیانه گذارتأثیر کشور کی عنوان به آن کردنمنزوي 
یـک بـازیگر بـزرگ و نیرومنـد      عنـوان  بهایران  همچنین، .)128: 1387 پور، قهرمان(

ترین گزینـه بـراي اروپاسـت    ي، بهترین و دلخواها منطقه
اي یک شریک باثبات و بانفوذ را براي اروپا دارده ویژگی

یت الزم براي مبادالت اقتصاديبازاري گسترده و بزرگ است که از ظرف
که دست رقیب بزرگی چون این ویژه بهذاري اروپا برخوردار است، گ سرمایه نینهمچ

فیروزآبـادي،  دهقانی(نیز از این بازار کوتاه است  امریکا
کرده برقرار ایران با گذشته ايه سال از که تعاملی به توجه
گـ  هـدف  يا گونه به ایران يا هسته مسئلۀ حل براي ایران،
149 :1388 قدروالیت،( قرارگیرد مد نظر نیز ایران منافع

ی، نیازمند اروپاست و اروپـا  الملل چنین براي فرار از انزواي بینخورده و هم شکست
؛ بنابراینخارجی نیاز دارد شدت به یک موفقیت در سیاست به

اروپـا دارنـد   ۀاتحادی» سیاست تعامل مشروط«ساخت مشترکی در 
بر روابط سیاسی و اقتصادي نزدیک یمبتن ،سیاست تعامل مشروط

(2 تهدید به تحریم نیز ابایی ندارد صورت لزوم از اما در

بوش دورة در نرم طلبی توازن هايساز و کار و اروپا. 2-4
انگیزه تحقق جهت در اروپا ایران، يا هسته پروندة جریان در

کر استفاده مختلفی هايساز و کار از امریکا هژمونی برابر



ـ  اروپـا  اتحادیـۀ  اسـتراتژي   اصـل  کی
 اروپـا  اتحادیـۀ  جهـانی  سیاسـت 

 از مـدنی  قدرت کی تلقی ،شرق
 و تهدیـد  با مخالفت طریق از

 و سـاخت  مطـرح  را اه همکاري
 اروپـایی  مقامـات . کرد بیان

 خواسـتار  طـوالنی،  و پیچیـده 
 بـه  بخشـیدن  پایـان  منظـور  به

ــوري ــالمی جمه ــران اس ــان و ای  پای
 همچنـین  کشـورها  این. ودند

 هـاي  نیروگـاه  تجهیـز  جهت
 ارائـه  ،سیاسـی  و امنیتـی  اي

 ایـران  يا هسته پروندة بحث 
 سـخت  قـدرت  از استفاده زیرا

 آن بلکـه  ،دیـد  مین شا جهانی
 ةکاران، به اسـتفاد  وش متأثر از تسلط افکار نومحافظه

شکاف بین دو طرف . تعتنایی نسبت به آنها پرداخ
 .شـد  مفهـومی و نظـري هـم کشـیده    

رایـی را در  گ جانبـه  یـک پیشـگیرانه و  
وپـاي  اروپایی استراتژي امنیتی خود موسـوم بـه ار  

اي نـرم، شناسـایی   ه استین س
نظـامی   رایی مـؤثر، بـا تعریـف صـرفاً    

 کـه  معتقدنـد  رانگـ  تحلیـل  .
 شکسـت  زیـرا  شود، ور روبه

  :برد نام توان می گونه این

 گرفتارکننده دیپلماسی. 2-4- 1

اسـتراتژي  در ایـران  يا هسته پروندة حل براي دیپلماسی
سیاسـت  در روش ایـن  انتخـاب  علـت . سـت ا  بـوده  پایدار
شرق بلوك فروپاشی از پس اتحادیه این زیرا ست،ا نهفته
از اروپا .)141 :1388 قدروالیت،( دارد جهان در را خود

همکاري گسترش و اقتصادي ايه مشوق بحث ایران، تحریم
بیان را خود صریح دیدگاه بارها ،طرفین مذاکرات جریان در
پیچیـده  مـذاکراتی  طـی  پاریس، اجالس چون اییه نشست در

به ایران در اورانیوم سازي غنی ايه برنامه نامحدود تعلیق
ــه ــبهه هرگون ــائبه و ش ــۀ در ش ــته برنام ــوري يا هس جمه

ودندب زمینه این در جهانی يها قدرت دیگر ايه جویی بهانه
جهت در را ایران اسالمی جمهوري به فنی ايه کمک پیشنهاد

ايه همکاري و بازرگانی امتیازات برخی اعطاي و يا هسته
 در اروپا اتحادیۀ ،ور ازاین ؛)100 :1389 رحیمی،( دادند

زیرا گرفت، قرار امریکا برابر در مسئله حل شیوة لحاظ به
جهانی آیندة با همسو تنها نه ایران يا هسته پروندة حل در را
وش متأثر از تسلط افکار نومحافظهدولت ب. دانست مین هم مؤثر را

عتنایی نسبت به آنها پرداخا ابزاري از متحدان و تحقیر و بی
مفهـومی و نظـري هـم کشـیده     ةبه حوز ،اي اجراییه سیاست ةحوز عالوه بر
پیشـگیرانه و   ۀکه دولت بوش مفاهیمی چـون حملـ   درحالی

اروپایی استراتژي امنیتی خود موسـوم بـه ار   ۀبود، اتحادی هقرار داددستور کار 
ن سقرار دادکرد که با محور  امن در جهانی بهتر را ترسیم

رایی مـؤثر، بـا تعریـف صـرفاً    گ هبمفهوم چندجان ۀي تروریسم و ارائها ریشه
.)40 :1389شـیرغالمی،  ( بوش از امنیت در تضـاد بـود  

روبه شکست با ایران با مذاکراتشان نبودند حاضر اه اروپایی

طلبی نرم  توازن
اروپایی با 
امریکا در 
اي  پرونده هسته

ایران
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 اروپـا  کـه  است نآ امر این دلیل
، نخسـت . کرد می دنبال را هدف
 تثبیت مدنی قدرت بلوك عنوان

 بکشـد  دسـت  يا هسـته  سـوخت 

 غیـر  و مسـتقیم  ايهـ  دخالـت 
 جایگـاه  داراي ایـران  بـراي  
 متفاوت مواضع ،ایران علیه امریکا

 امکـان  و کـرده  خـارج  عیـار 
 مواضـع  اخـتالف  همچنـین . 
 در را ایـران  انـزواي  ایجـاد  امکان
 2004در نـوامبر   مثال براي .

شـد و امیـدها    انتخـاب  امریکـا 
اروپـایی بـه    فـت، کشـورهاي  

اي هـ  برنامـه  ۀکـردن کلیـ   اي دادند تا در عوض متوقـف 
فیـروز  ( اي دریافـت کننـد   ي خود، مزایاي اقتصادي و تجاري سـوخت هسـته  

 بـوده  نـی ز چانـه  شامل ،مراحل
 سوخت یالملل بین بازاهاي به

 :Alcaroo, 2008( نـد ا کـرده  تضـمین 

ـ  از .ودندب قرارگرفته متباین  کی
 بـا  بیشتر نظارت به دادن تن 

 از و داشتند نظر ایران يا هسته
 زیـرا  ،شود فرستاده تامنی شوراي

دلیل. بود اروپا جهانی رویکرد شکست منزلۀ به مذاکرات
هدف دو ایران يا هسته پروندة مورد در خود استراتژي در

عنوان بهو  داده افزایش جهان در را اروپایی دیپلماسی وزن
سـوخت  چرخـۀ  از ایـران  دیپلماسـی،  طریق دوم، از .شود

  .)142: 1388قدروالیت، (

  امتیازگیري. 2-4- 2
دخالـت  و تهدیـدها  انـواع  معـرض  در ایران که اه سال این در

 روپـا ا اتحادیـۀ   یـري گ موضع ه،قرار گرفت امریکا مستقیم
امریکا اقتصادي ايه تحریم مسئلۀ در. ستا  بوده يا ویژه
عیـار  تمـام  محاصرة کی از را ایران هرشکل به توانست اروپا
. آورد فـراهم  آن بـراي  را خارج دنیاي با اقتصادي تبادل

امکان ،ایران با گوو گفت ادامۀ در امریکا با اروپا اتحادیۀ
.)100 :1389 رحیمی،( گرفت واشنگتن از جهانی صحنۀ

امریکـا که جورج دبلیو بوش بار دیگر به ریاست جمهوري 
فـت، کشـورهاي  ر در قبال ایران از بین امریکااي ه براي تعدیل سیاست
اي دادند تا در عوض متوقـف  هسته ۀایران پیشنهاد مصالح

ي خود، مزایاي اقتصادي و تجاري سـوخت هسـته  ا هسته
مراحل تمام در اروپا رویکرد ،واقع در .)296 :1386 رنجبر،

به ایران دسترسی همواره اروپایی کنندگان مذاکره و ستا
تضـمین  را زمینـه  این در فنی ايه کمک تأمین و يا هسته

179(.  

  رزيو امتناع/ خودداري کردن . 2-4- 3
متباین وضع دو در ایران يا هسته پروندة مورد در اروپاییان

 براي ایران بر متوازن آوردن فشار ای یريگ سخت به سو
هسته پروندة شدن افشف و پیوست پروتکل اجراي و امضا
شوراي به ي ایرانا هسته پروندة خواستند مین دیگر سوي



 مـدیریت  از موضوع رفتن بیرون
 کپارچـه ی خاورمیانۀ وژةپر کردن

در اجـالس شـوراي حکـام آژانـس     
که در آن سه کشور اروپایی به دفاع از ایـران  

 يا هسـته  ايه فعالیت سرگیري
 در امریکـا همگامی اروپـا بـا   

اما ایـن بـدان معنـی نبـود کـه      
نظامی علیه ایـران همسـو    با اتخاذ مواضع تهاجمی و گزینۀ

ی المللـ  بـر نگرانـی بـین    تأکیـد 
هـاي سـازنده بـا ایـران     گو و

فنـاوري   شویق ایران بـه دادن کمـک جهـت توسـعۀ    
Council of the European Union,( ؛

 در( اروپـا  سـوي  از ایـران  ي
 نشـان  ،)دانسـت  مـی  مسـئله  

، دولت جورج 2002یک مسئله در سال 
اي اسـتراتژیک  ه ساختن قابلیت

سـپتامبر   منقشی در حمالت تروریستی یازده
 عنـوان  به ،ودب نداشت، جورج دبلیو بوش ایران را پس از آنکه محور شرارت خوانده

 معتقـد  اروپاییان کهبود  حالی
 از پـس  ایـران  اقنـاع . دهد می
 پروتکـل  امضـاي  و سازي غنی

 بـا  اروپـایی  کشـورهاي . نمود
 و عـراق  بـه  حملـه  جریـان  

 این ،کند پیدا دست خود اهداف

بیرون همچون ،آژانس از پرونده فتنر بیرون اروپا، باور به
کردن کامل براي امریکا جانبۀ یک عملکرد آغاز و اروپایی

در اجـالس شـوراي حکـام آژانـس      امریکـا ؛ بنـابراین،  )230 :1391روحـانی،  ( بود
که در آن سه کشور اروپایی به دفاع از ایـران   2003المللی انرژي اتمی در نوامبر  بین

سرگیرياز از پس البته. گرفت حدي در انزوا قرار پرداختند، تا
همگامی اروپـا بـا    موجب مسئله این ایران، سوي از اورانیومسازي  غنی و

اما ایـن بـدان معنـی نبـود کـه       .امنیت گردید شوراي به ایران يا هسته پروندة ارجاع
با اتخاذ مواضع تهاجمی و گزینۀ امریکااروپا نیز همچون 

تأکیـد ورگ، ضمن لوگزامب 2006چنانچه در اجالس . است
و گفـت ي ایران، همچنان بر انجام ا هسته موجود از برنامۀ

شویق ایران بـه دادن کمـک جهـت توسـعۀ    به ت ،عالوه بر آن. داشت تأکید
ــر ــوخت غی ــته س ــزا هس ــت ي نی Council of the European Union, 2006( پرداخ

يا هسـته  پرونـدة  ارجاع پذیرش در تأخیر دیگر، عبارت به
 حـل  راهعنـوان   بـه  را مذاکره همچنان اروپا که شرایطی

 .نبود امریکا ور دنباله این بازیگر که دهد می

 زدایی مشروعیت. 4- 4-2

یک مسئله در سال  عنوان بهي ایران ا هسته ۀشدن برنام با آشکار
ساختن قابلیت محدود منظور بهي را ا ي گستردهها تالشدبلیو بوش 

نقشی در حمالت تروریستی یازده هیچ و اگرچه ایران گرفت کاره ایران ب
نداشت، جورج دبلیو بوش ایران را پس از آنکه محور شرارت خوانده

حالی در این. )Katzman, 2012: 61( معرفی کرد امریکاشمن د
می نتیجه سخت سیاست از بهتر نرم سیاست اصوالً بودند

غنی تعلیق جهت در اروپایی ايه طرف با مفصل مذاکرات
نمود تقویت را اروپاییان فرضیۀ این زیادي حدود تا الحاقی
 در و تروریسـم  با مبارزه درجهت امریکا اینکه به اعتقاد

اهداف به است نتوانسته سخت شیوة به توسل با افغانستان

طلبی نرم  توازن
اروپایی با 
امریکا در 
اي  پرونده هسته
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  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 تـوان  مـی  که مسئله این بر تأکید
 رحیمـی، ( ردنـد ب بهـره  شاز ایـن رو 
 بـا  تـا  کـرده  فـراهم  اروپـا  براي

 ؛ندک دنبال موجود وضع حفظ
 بـازیگران  دیگـر  جذب خواهان

 تـا  .)455 :1388 خضـري، ( 
 فرصـت  امریکا براي را فراآتالنتیکی

 برخـوردار  اروپـا  حمایت و 

ـ  افتـادن    واحـد  پـول ( وروی
همچنـین  . شد تبدیل امریکا 
 صـندوق  ماننـد  یالمللـ  بین مهم

 دارد عهـده  بر شاخص ینقش
 جهـانی  برجسـتۀ  اعتبـاري  و

 مزیـت  و شـود  مـی  محسوب
 و خـارجی  کمـک  تجـارت، 

 اسـت  حـالی  در این .)30 :1387
 مجمـوع  از درصـد  32 و اسـت 
 موقعیـت  ،بنـابراین  سـت؛ اروپا
 مانـد  نخواهـد  پوشـیده  اهـ  اروپـایی 
 شـوراي  بـه  مهمـی  بسیار گزارش

 در اروپـا  اتحادیـۀ  منـافع  پیرامون
 بـا  مناسـبات  توسعۀ براي اتحادیه

 در گـاز  و نفـت  مهـم  منبع ایران
 مثـال  بـراي  و جـوار  هم مناطق

تأکید با و دانستند می اعتبار فاقد کنونی دنیاي در را شیوه
از ایـن رو  ،نمـود  تشویق و ترغیب گو و گفت به را ایران

براي را امکان این المللی بین جامعۀ ،واقع در ).97 :1389
حفظ قالب در را منافعش و اهداف ،الزم مشروعیت داشتن

خواهان و موجود المللی بین جامعۀ حامیان از اروپا ،بنابراین
ـ  جامعه وگو  و گفت طریق از جامعه این به  اسـت  ذیريپ

فراآتالنتیکی ايه همکاري به دعوت اروپا، اتحادیۀ که جایی
 پشتوانه از المللی بین نقش اصالح ضمن تا کند، می تلقی
  .)163 :1389 مالقدیمی،( گردد

  اقتصادي توان تقویت. 5-2-4
 جریـان  بـه  و اقتصادي واحد بازار ایجاد با اروپا اتحادیۀ

 اقتصادي شریک ترین مهم به ،2002 ژانویۀ اول از) اروپا
مهم تجاري و مالی اقتصادي، نهادهاي ذاريگ سیاست در

نقش ،جهانی تجارت سازمان و جهانی بانک پول، یالملل بین
و مـالی  ذاري،گـ  سرمایه ،فناوري صنعتی، ايه قطب از و

محسوب اروپا نمایی قدرت اصلی عرصۀ ،اقتصاد ،؛ بنابرایناست
تجـارت،  ماننـد  مـدنی  ابزارهـاي  از یـري گ بهره در اتحادیه نسبی

1387واعظی، ( است اقتصادي منطق بر مبتنی دیپلماسی،
اسـت  ایـران  تجـاري  شـریک  ترین بزرگ اروپا اتحادیۀ که

اروپا اتحادیـۀ  عضو کشورهاي با ایران صادرات و واردات
اروپـایی  بـراي  اهگـ  هـیچ  منطقـه  در ایران ژئواستراتژیک

گزارش در اروپا کمیسیون .)310-311 :1388 خالوزاده،(
پیرامون ،2001 هشتم فوریۀ تاریخ در اروپا اتحادیۀ وزیران

اتحادیه« :کند می نشان خاطر اسالمی جمهوري با همکاري
ایران. دارد اقتصادي دالیل هم و سیاسی دالیل هم ،ایران

مناطق در يا عمده منافع و است استراتژیک مهم منطقۀ کی



 از يا منطقـه  اقتصـادي  شـریک 
 ذاريگـ  سـرمایه  و تجارت براي

 تقویـت  بـراي  اقتصـادي  راهبـرد 
  .باشد

 رویکـرد  از بـوش،  جـورج  
 ،نظـران  صـاحب  و انمدار سیاست
 يا هسـته  پرونـدة  جریـان  در

در ایـن  هـدف اصـلی دیپلماسـی اروپـا     
  .نظامی به ایران شود

 اروپا
فصل جدیدي در روابط فراآتالنتیکـی  

 امریکاان اروپایی مشتاق بودند که وضعیت دشوار روابط با 
 در ؛)39 :1389شـیرغالمی،  (

 فراآتالنتیکـی  روابـط  وضـعیت 
 طـرح  بـه  ،بـوش  جـرج  جمهوري

 سیاسـت  بـر  گـذاري تأثیر بیشترین
ــل .  ــائلی از قبی ــد مس  هرچن

تغییر آب و  ستان، روابط اروپا و روسیه، مسئلۀ خلع و کنترل تسلیحات و مسئلۀ
شـد، امـا    مـی محسـوب   امریکـا 
ي ایران، فرصـت  ا هسته در پروندة

 يا هسـته  بحـران  حل راه امریکا
 بـوش،  دورة در شیوه این ناکارآمدي
 قـدرت  احیـاي  مأموریـت  وي
 بـر  بـود را نیـز   رفته دست از

 تأکیـد  و گرایـی  وردن اوباما به چندجانبه
 اسـت در این دوره  امریکااي تغییر سیاست خارجی 

شـریک  عنـوان  به آینده در تواند می ایران. دارد مرکزي آسیاي
براي را مهمی ايه فرصت و باشد برخوردار قوي پتانسیل

راهبـرد  با اروپا .)288 :1388 خالوزاده،( »بگذارد اختیار در
باشد امریکا بر فشاري اهرم دتوان می ،ایران در خود جایگاه

 جمهوري ریاست دوران در که فراآتالنتیکی روابط
سیاست نظر اجماع به و( بود گرفته فاصله جویانه همکاري

در ،)سـت ا بـوده  امریکا و اروپا روابط در دوران رینت تیره
هـدف اصـلی دیپلماسـی اروپـا     . گرفـت  خود به رمن طلبی توازن رنگ ایران
نظامی به ایران شود ۀکشی به این امید بود که مانع حمل ها وقت سال

اروپا شدة تعدیل طلبی توازن و اوباما تغییر سیاست .5
فصل جدیدي در روابط فراآتالنتیکـی   ،2008آمدن باراك اوباما در سال  با روي کار

ان اروپایی مشتاق بودند که وضعیت دشوار روابط با مدار سیاست. گردید آغاز
( شـود  در دوران بوش هرچه زودتر به فراموشی سپرده

وضـعیت  آخـرین  از منفی ذهنیت با اروپایی کشورهاي ،جهینت
جمهوري ریاست و کاران نومحافظه دورة در امریکا و اروپا

بیشترین براي تالش و اوباما باراك از خود باالي توقعات
ــارجی ــا خ ــد امریک ــدیمی،( پرداختن . )153 :1389 مالق

ستان، روابط اروپا و روسیه، مسئلۀ خلع و کنترل تسلیحات و مسئلۀافغان
امریکـا روابـط اروپـا و   برانگیـزي در   اي چالشه هوا، زمینه
در پروندة امریکارایی و تعدیل رویکرد تهاجمی گ چندجانبه

امریکا دید از و اگرچه مناسبی براي بهبود مناسبات گردید
ناکارآمدي اما ست،ا بوده فزاريا سخت مقابلۀ همواره ایران
وي اینکه ضمن .واداشت رویکرد این اصالح به را اوباما

از افغانستان و عراق به نظامی حملۀ پی در که امریکا نرم
وردن اوباما به چندجانبهآ يرو .)173 :1391 سعیدي،( داشت عهده

اي تغییر سیاست خارجی ه از جمله شاخص ،بر دیپلماسی

طلبی نرم  توازن
اروپایی با 
امریکا در 
اي  پرونده هسته
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 گذاشـته  تأثیري ایران ا هسته 
ـ ا، رونـد نزد هـ  در این قسمت ضمن تشریح مختصر ایـن شـاخص   شـدن   کی
  .شود می

توانـد بـا اقـدامات     مـی  امریکـا 
یـک هژمـون خیرخـواه     عنوان

 .)191 :1390لیـون،  (بیت کند و خود را در برابر موازنۀ دیگران در امان نگـه دارد  
المللـی   رایانـه و ضـرورت همکـاري بـین    

اروپا گردیـده و در همـین ارتبـاط،    
 در ارتباط با ایران در امریکاري را به نسبت 

کـرد و در چهـارچوب بهبـود رابطـه بـا      
ایـن   در .)Euce, 2012: 1( کـرد 

اروپـا همـراه بـا     برتـر اتحادیـۀ  
تحـریم   لـل متحـد را بـراي تصـویب چهـار مرحلـۀ      

. )Mix, 2012: 5(نـد  قـرار داد  
مـارس   28تـا   26اي متعدد مجمع بروکسل در روزهاي 

غربــی و رؤســاي نهادهــاي سیاســی، 
د ظـرات خـو  ن نقطهالمللی، پیرامون موضوعات مختلف جهان به ایراد 

اروپا نیـز بـا    الی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیۀ
ن انکـار  ، ضـم »به رشد جهانی شدن

در روابط میان دو سوي ندیشی مستمر 
تجـارت و   عنـوان یـک نیـاز اساسـی در عرصـۀ     

بـه ایـن   ). 50-51: 1389حقیقـی،  
در مقابله بـا  ( اقتصادي ایران از سوي جورج بوش

تصادي بـا  اقاي اقتصادي را مطرح کرد و به برقراري مبادالت 
. ا بـا ایـران گردیـد   ه ا و طرح تحریم

 ةطلبی اروپا در جریان پروند د توازنکه بر تعدیل رویکر
در این قسمت ضمن تشریح مختصر ایـن شـاخص  . ستا

میي ایران بررسی ا هسته ةدر پروند امریکارویکرد اروپا و 

 گرایی بهچندجان. 5- 1
امریکـا کننـد کـه    مـی تصریح  امریکاهواداران تداوم هژمونی 

عنوان بهاي خود را ه ا و آیینه رایی، دستورالعملگ چندجانبه
بیت کند و خود را در برابر موازنۀ دیگران در امان نگـه دارد  تث

رایانـه و ضـرورت همکـاري بـین    گ اوباما بر اتخاذ رویکردي چندجانبه تأکید
اروپا گردیـده و در همـین ارتبـاط،     ئل جهانی منجر به استقبال اتحادیۀبراي حل مسا

ري را به نسبت ت باید گفت اروپا که اغلب رویکرد مالیم
کـرد و در چهـارچوب بهبـود رابطـه بـا       ظرخود تجدیدن ست، در رویۀا رفتهگ پیش

کـرد  اي این دولت علیه ایران حمایته واشنگتن، از تحریم
برتـر اتحادیـۀ   ، سه عضـو 2010تا  2006اي ه چهارچوب بین سال

لـل متحـد را بـراي تصـویب چهـار مرحلـۀ      ، شوراي امنیت سازمان مامریکا
 تحت فشار) 1929 و 1803، 1747، 1737هاي  قطعنامه(

اي متعدد مجمع بروکسل در روزهاي ه چنین در جریان نشستهم
غربــی و رؤســاي نهادهــاي سیاســی،  اندیشــمندان و برخــی ســران بلندپایــۀ ،2010

المللی، پیرامون موضوعات مختلف جهان به ایراد  بیناقتصادي و 
الی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیۀع کاترین اشتون نمایندة. پرداختند

به رشد جهانی شدن روابط فراآتالنتیکی در روند رو«اشاره به بحث 
ندیشی مستمر ا ضرورت هم ،شدهوجود بحران در روابط یاد

عنـوان یـک نیـاز اساسـی در عرصـۀ      بـه ن و از آن را خاطرنشـا  آتالنتیک
حقیقـی،  (مـود  اي ایـن حـوزه یـاد ن   ه ضرورتی براي ملت

اقتصادي ایران از سوي جورج بوش ترتیب، اروپا که در دوران تحریم
اي اقتصادي را مطرح کرد و به برقراري مبادالت ه بحث مشوق ،)امریکا

ا و طرح تحریمه اوباما از بانیان قطعنامه ایران پرداخت، در دورة



یـق سـازمان ملـل و چـه از طریـق      
ممانعـت   امریکـا  روانۀ ي ایران از رفتار تک

 ،رفتـه شـد  گ جرج بوش نادیـده 
شـدن   با در پیش گرفته .خواهد بود

جستن از راهکارهـاي نظـامی،   
 کـار ه اي به شدن ناکارآمدي شیوه

رنـگ شـدن    سویه و کـم  شدن از اقدامات یک
ـ  ۀ، زمینامریکااي سیاست خارجی  راي الزم ب

 سـعیدي، ( اسـت  فـراهم کـرده  
رویکرد بنیادین سیاسـت خـارجی اوبامـا بـه میـزان قابـل تـوجهی از        
به این صورت که، اوبامـا و تـیم   

ـ تهد ۀقدرت را با موضوع موازن د ی
ست که هرگاه کشورها در فضاي تهدید قـرار  

و قـدرت،   به وجـود خواهـد آمـد   
چنـین   در. شـد  تعادل، ثبات و موازنه از طریق همکاري و مشارکت حاصل خواهـد 

-238 :1390 متقـی، ( داشت

اي امنیتـی  هـ  ، مخـاطره امریکـا 
 در صـدد سـت کـه آنـان    ا طبیعـی 

د ایجـا  ۀایـن امـر زمینـ   . ایران برآیند
 :1390 متقـی، ( سـازد  مـی ي را فراهم 

اند که آنها اعتقـاد دارنـد هنـوز    
سـیر  هست تـا بتواننـد ایـران را از م   

رسد حـق بـا نیکـوالس     مینظر 

یـق سـازمان ملـل و چـه از طریـق      اي شدید، چـه از طر ه البته، اروپا با ایجاد تحریم
ي ایران از رفتار تکا کردن فعالیت هسته ضمن پرهزینه اعضا،

  .(Dassu And Menttoi, 2010: 217-218)آورد  می عمله ب

 دیپلماسی بر تأکیدتعدیل رویکرد تهاجمی و . 2-5
جرج بوش نادیـده  ةکه در دور امریکااحیاي مشروعیت  منظور بهاوباما 

خواهد بود امریکااي ه ملزم به تغییرات بسیاري در سیاست
جستن از راهکارهـاي نظـامی،    دمکراتیک و دوريهاي  سیاست تغییر مبتنی بر شیوه

شدن ناکارآمدي شیوه آشکار. ایی بیرون رفتگر نئوواقعاز فضاي  امریکا
شدن از اقدامات یک گرفته شده در عراق و افغانستان، دور
اي سیاست خارجی ه راهکارهاي نظامی در فهرست اولویت

فـراهم کـرده   اروپایی یعنی اجمـاع جهـانی را   يآزمودن راهکارها
رویکرد بنیادین سیاسـت خـارجی اوبامـا بـه میـزان قابـل تـوجهی از         .)163 :1391
به این صورت که، اوبامـا و تـیم   . رفته استگ بهره» استفان والت«رایی تدافعی گ واقع
قدرت را با موضوع موازن ۀازنمو ۀست خارجی وي تالش دارند تا معادلسیا

ست که هرگاه کشورها در فضاي تهدید قـرار  ا این امر به مفهوم آن. جایگزین نمایند
به وجـود خواهـد آمـد   ري بین آنان ت بگیرند، زمینه براي همکاري فزاینده

تعادل، ثبات و موازنه از طریق همکاري و مشارکت حاصل خواهـد 
داشت ، کارکرد محدودتري خواهندی، الگوهاي تهاجمروندي

232(. 
امریکـا رایـی  گ هرگونه تقابل ازآنجاکهمورد ایران نیز  در

طبیعـی  ،؛ بنـابراین کنـد  مـی بیشتري براي آن کشور ایجاد 
ایران برآیندد با بازسازي الگو و رفتار امنیتی خود در برخور

ي را فراهم ا قدرت منطقه ۀثبات، تعادل ژئوپلتیکی و موازن
اند که آنها اعتقـاد دارنـد هنـوز     که مقامات دولت اوباما آشکار ساخته جایی تا .)242

هست تـا بتواننـد ایـران را از م    ي دیپلماتیکها تالشزمان و فضاي کافی براي 
نظر ه و ب اي بازدارند هاي هسته سالحت یدستیابی به قابل
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صبر باراك اوباما در مواجهه با ایران در درازمدت بـیش  
 اسـکندري، ( »بود از تعجیل اسرائیل در دست به اسلحه شدن، مفید و سازنده خواهد

ایـران، عـالوه    يا هسته ةدر برخورد با پروند
البته ( ۀطلبان ی، رفتار توازنالملل

گ، جن که اروپا ضمن مردود شمردن گزینۀ
را بـا خـود    امریکاکرده و  جایگزین

م در کـارگیري دیپلماسـی تحـری   
طلبی آن براي اثبات جایگاهش به جهان، نه فقط به دلیل 

اسـت  دادن اعتبـار سی  ي، بلکـه بـراي نشـان   
ضمن اینکه موضـوع   .)52-50

سـت؛  ا کـرده  تـی و اعتبـاري پیـدا   
مطلـوب، دیپلماسـی تحـریم را ادامـه     

را در مـورد نـوع    فـات خـود  
ند کـه ایـران از ایـن اختالفـات     

دوم ریاست جمهـوري   که در دورة
سـت،  ا که کاترین اشتون رهبري مذاکرات با تهران را بر عهـده گرفتـه  

کـه در ایـن میـان     پـردازد  مـی 
. گرفـت  ، مورد استقبال بیشـتري قـرار  

ي بزرگی است کـه پـس از پایـان جنـگ سـرد، در راسـتاي سیاسـت        
المللـی   بـین  مراتـب نیرومنـدتر در عرصـۀ   

نـدارد، امـا در صـورت     را امریکـا 
. باشـد  امریکـا در برابـر سیاسـت خـارجی    

ي، کـه در تقابـل بـا    ا هسـته  ران از سوي اروپـا در جریـان پرونـدة   
قرار داشت، داللت بـر ایـن   ) اي تهاجمی

صبر باراك اوباما در مواجهه با ایران در درازمدت بـیش  « :داشت تأکیدبرنز باشد، که 
از تعجیل اسرائیل در دست به اسلحه شدن، مفید و سازنده خواهد

در برخورد با پروند امریکا این تغییر سیاست .)271 :1389
الملل اي بینه رویکرد اروپایی در مواجهه با بحران تأییدبر 
که اروپا ضمن مردود شمردن گزینۀ یتا جای ،کرده است اروپا را تعدیل) نرم

جایگزینتجاري ایران را  دیپلماسی تحریم شدید اقتصادي
ـ   ه انگیزه. ستا همراه ساخته کـارگیري دیپلماسـی تحـری    هاي آشـکار اروپـا از ب

طلبی آن براي اثبات جایگاهش به جهان، نه فقط به دلیل  جاه ي ایران وا هسته منازعۀ
ي، بلکـه بـراي نشـان   ا ي هسـته هـا  سالحمخالفت با گسترش 

52 :1391خالوزاده، (امنیتی مشترك آن است  خارجی و
تـی و اعتبـاري پیـدا   یحیث ک جنبـۀ برخورد با ایران، براي اتحاد آتالنتی

مطلـوب، دیپلماسـی تحـریم را ادامـه      بنابراین، دو سوي آتالنتیک تا حصول نتیجـۀ 
فـات خـود  اکنـون تـالش دارنـد اختال    امریکااروپا و . خواهند داد

ند کـه ایـران از ایـن اختالفـات     هسـت  به حـداقل رسـانند و مراقـب    برخورد با ایران
که در دورة همچنان. )65 :1391خالوزاده، (رداري نکند ب بهره

که کاترین اشتون رهبري مذاکرات با تهران را بر عهـده گرفتـه   اوباما، درحالی
مـی ا علیـه ایـران   هـ  به تشـدید تحـریم   امریکااما در کنار 

، مورد استقبال بیشـتري قـرار  امریکااروپا از سوي  هاي نفتی اتحادیۀ تحریم
(Europolitics, 2013: 10).  

  یريگ نتیجه
ي بزرگی است کـه پـس از پایـان جنـگ سـرد، در راسـتاي سیاسـت        ها قدرتاروپا از جمله 

مراتـب نیرومنـدتر در عرصـۀ    زیگري بـه کند به با میخارجی و امنیتی خود تالش 
امریکـا تبدیل شود و در این مسیر اگرچه قصد رویارویی مستقیم با 

در برابـر سیاسـت خـارجی     خـش ب عـاملی تـوازن   تواند میدستیابی به موفقیت 
ران از سوي اروپـا در جریـان پرونـدة   برگزیدن روش مذاکره با ای

اي تهاجمیه نظامی و دیگر روش تحریم، حملۀ( امریکارویکرد 



است و اگرچـه در مـواردي   ي ایران به روش خود 
 امریکـا و یـا همـراه   ر توان اروپا را در این مسیر دنبالـه 

بـه   المللی خیانتی اي بینه در قبال بحران

المللی به بحرانـی جهـانی تبـدیل شـد،     
سوي آتالنتیک پیش آمد تا فضاي سرد ناشـی از جنـگ عـراق جبـران     

کـم در سـطح    بوش دوم سبب شد اروپاییـان دسـت  
و گذشته از آنکـه اروپاییـان همـواره خواهـان جلـوگیري از      

نیز در این مسـئله مشـهود    امریکا
. قـرار داد ن اوباما، اروپا را در شرایط جدیدي 

را تعـدیل   امریکـا خود با  گرایانۀ
اي هـ  برخی شاخصـه  ،در واقع. 

 نبسـت  کـار بـه  تعدیل رویکرد تهاجمی، امکان 
ست، تـا  ا از اروپا گرفته) ي ایران

را بـا   امریکـا کردن تحریم شدید اقتصادي و تجاري با جنگ، 

بـا   ،پس از دو جنگ جهانی شدة
افتـه بـود،   ی دسـت از نظر اقتصـادي بـه جایگـاه بـاالیی     

، امریکـا جنگ سرد و در رابطه با 
ي مسـئولیت یـا سـوار    وي، احالۀ

ا بـیش  ه برگزیدن این استراتژي 
 امریکـا قدر قدرتمند اسـت کـه بـه رقیـب سرسـخت      

 در ایـن میـان سـنت دیرینـۀ    . شـته باشـد  
 گرفتـه  طلبی نرم بـه خـود   در قرن بیست و یکم شکلی جدید در قالب توازن

. اسـت مسـتقیم   نظـامی و غیـر   
 که امروزه در رویکرد بازیگران نوظهوري همچون هند و برزیل نیز قابل مشـاهده 

ي ایران به روش خود ا امر دارد که اروپا مایل به حل بحران هسته
توان اروپا را در این مسیر دنبالـه  ست، اما نمیا عمل نموده امریکاموافق با 

در قبال بحران امریکازیرا همراهی اروپا با رویکرد تهاجمی  ،دانست
 .جویانۀ اروپا خواهد بود اصول بشردوستانه و فرهنگ صلح

المللی به بحرانـی جهـانی تبـدیل شـد،      ي ایران در محافل بینا هسته از آنکه پروندةپس 
سوي آتالنتیک پیش آمد تا فضاي سرد ناشـی از جنـگ عـراق جبـران      فرصتی مناسب در دو

بوش دوم سبب شد اروپاییـان دسـت   در دورة امریکااما رویکرد نظامی . گردد
و گذشته از آنکـه اروپاییـان همـواره خواهـان جلـوگیري از       کنند مخالفت امریکاا با ه تاکتیک

امریکاطلبی نرم با  اي توازنه وقوع جنگ در خاورمیانه بودند، انگیزه
ن اوباما، اروپا را در شرایط جدیدي کار آمدروي  با امریکاتا اینکه تغییر رویکرد  بود،

گرایانۀ رفتارهاي تقابل ،ي ایرانا هسته یت پروندةاروپا اکنون در مدیر
. دارد امریکابا ) کاملالبته نه همراهی (سعی بر همکاري  کرده و

تعدیل رویکرد تهاجمی، امکان  رایی، وگ سیاست تغییر اوباما، مبنی بر چندجانبه
ي ایرانا هسته پروندة(در این مسئله  طلبی نرم را زنو کارهاي توا ساز
کردن تحریم شدید اقتصادي و تجاري با جنگ،  که، اروپا ضمن جایگزین یجای

  .ستا خود همراه ساخته
شدة اصطالح ویران عنوان نکتۀ پایانی باید گفت، اروپاي به به

از نظر اقتصـادي بـه جایگـاه بـاالیی     اروپاي پس از جنگ سرد که حداقل 
جنگ سرد و در رابطه با  المللی پس از در نظام بین ،ور اینتفاوت قابل توجهی دارد؛ از

وي، احالۀر ایی از قبیل دنبالهه استراتژيقدر ضعیف است که  اروپا نه آن
 رایان هزینۀگ زیرا از نظر واقع انی را بتوان به آن نسبت داد ـ مج

قدر قدرتمند اسـت کـه بـه رقیـب سرسـخت       و نه آن طلبی است ـ  از استراتژي توازن
شـته باشـد  طلبی سـخت سـنتی را دا   شته و قصد توازنگ تبدیل
در قرن بیست و یکم شکلی جدید در قالب توازن طلبی اروپا توازن

 بـه طریـق غیـر    امریکاست که در پی محدود ساختن قدرت ا
که امروزه در رویکرد بازیگران نوظهوري همچون هند و برزیل نیز قابل مشـاهده  اي استراتژي

    .ستا
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

 اروپـا  :در ،»ونلیسـب  معاهدة از بعد

-2010( در قبال ایران امریکایري 

 پس عراق :در» ونوسی ايه اروپایی
 و سیاسـی  مطالعـات  دفتـر  :تهـران 

: تهـران ،)مجموعـه مقـاالت  ( 21و قـرن  

 :تهـران  ،4اروپـا  :در ،»بوش دوران
  .معاصر 

نقش سیاسـت دفـاعی و امنیتـی اتحادیـۀ     
مرکــز تحقیقــات  :تهــران ،41نامــۀ 

ي ا هسته در پروندة امریکامواضع اتحادیۀ اروپا و 

 رایـی گ چندجانبه از: امریکا قدرت
 مطالعـات  و علمـی  هـاي  پـژوهش 

، »)2010مـارس   26-28(اي مجمع بروکسـل  

نامۀ  پژوهش، »ي ایرانا دیپلماسی تحریم اتحادیۀ اروپا در برابر برنامۀ هسته

 :آتالنتیـک امناسـبات فر  چهـارچوب 
  .)2( 23، فصلنامۀ سیاست خارجی

  

  کتابنامه
بعد اروپا اتحادیۀ خارجی سیاست« ).1388( بهزاد لفورکی، احمدي

  .معاصر ابرار فرهنگی مؤسسۀ :تهران ،9
یري گ اي حاکم بر سیستم تصمیمه دیدگاه« ).1389(اسکندري، مجید 
  .)23(، فصلنامۀ راهبرد یاس، »)میالدي 2008

اروپایی و مریخی ياه ییامریکا: عراق جنگ« ).1386(پاول  اسمیرنوو،
تهـران  ،المللـی  بـین  و يا منطقـه  نـدازهاي ا چشم صدام، از

  .یالملل بین
و قـرن   امریکـا . )1385(محمدرضا و عطایی، فرهاد  رست،پ اقارب

  .انتشارات دانشگاه امام صادق
دوران در اروپا اتحادیۀ-امریکا سیاسی روابط« ).1383( نرجس امینی،

 ابرار یالملل بین تحقیقات و مطالعات فرهنگی مؤسسۀ
نقش سیاسـت دفـاعی و امنیتـی اتحادیـۀ     : اروپا و جهان بهتر اتحادیۀ«). 1388(ون آلیس.جیبالیس، 

نامــۀ  پــژوهش، طباطبــاییعلــی  ســید ، ترجمــۀ»اروپــایی
  .استراتژیک

مواضع اتحادیۀ اروپا و «). 1387(، مصطفی قاسمی، محمدعلی و بصیري
  .)225-226( ،اطالعات سیاسی و اقتصادي، »ایران

قدرت تغییرات و الملل بین سیاسی اقتصاد ).1386(حسین  پوراحمدي،
پـژوهش  مرکـز  :تهـران  ،افـول  رایـی گ جانبـه  یک تا هژمونیک

  .خاورمیانه استراتژیک
اي مجمع بروکسـل  ه مروري بر مجموعه نشست« ).1389(حقیقی، رضا 

  .)243(، ها ماهنامۀ رویدادها و تحلیل
  .سمت: ، تهراناروپاییاتحادیۀ  ).1388(، سعید خالوزاده

دیپلماسی تحریم اتحادیۀ اروپا در برابر برنامۀ هسته«). 1391( ــــــــــــــ
  .50-67، صص)1( 1، الملل ایرانی سیاست بین

چهـارچوب در  امریکاسیاست اروپا در قبال نقش « .)1388(خضري، رؤیا 
فصلنامۀ سیاست خارجی ،»امپریالیستیهژمون لیبرال یا 



 نشسـت  تـا  آغـاز  از( اروپـا  و ایـران 
(.  

بر نقـش   تأکیدایران با اي  هسته نقش اتحادیۀ اروپا در پروندة
ی امـام  الملل بینکارشناسی ارشد، دانشگاه 

  .مرکز تحقیقات استراتژیک :، تهران
 فرهنگـی مطالعـات و   مؤسسـۀ : تهـران 

فصلنامۀ اطالعات سیاسی و ، »قدرت نرم اروپا

پـژوهش  ، »الملـل  بـین عناصر و روندهاي مـؤثر بـر نظـام    

ماهنامۀ رویـدادها و  ، »اه ا و چالش

 6، فصلنامۀ راهبرد دفاعی، »راگ جانبه

 خاورمیانـه  صلح روند بر تأکید با
 :تهران ،اروپا اتحادیۀ امنیتی رویکردهاي

مؤسسـۀ  انتشـارات   :، تهرانالمللی

معاونـت   :تهـران  ،ي ایرانا هاي بزرگ به موضوع هسته

 ،)4(اي ایران هسته ةپروند :در، »اه
  .المللی ابرار معاصر

 موانـع و  :الملـل در حـال تکـوین   

ي و محمـد  مهدي ذوالفقار ، ترجمۀ
 .انتشارات دانشگاه امام صادق

 امریکـا واکاوي سیاست کنترل صـدور فنـاوري در اسـتراتژي کـالن     
پژوهی علوم  تحقیقات صنایع دفاعی مرکز آینده

علمی بـا   تحول از ژورنالیسم تا نظریۀ
  .)3( 5 ،نامۀ علوم سیاسی

ایـران  يا هسـته  هايگو و گفت« ).1384( جالل فیروزآبادي، دهقانی
)211-212( ،اقتصادي و سیاسی اطالعات ،»)بروکسل

نقش اتحادیۀ اروپا در پروندة«). 1389(آبادي، زهرا  رحیمی حاجی
کارشناسی ارشد، دانشگاه  نامۀ ، پایان»فرانسه و آلمان ،سه کشور انگلیس

  ).ره(خمینی 
، تهراني ایرانا امنیت ملی و دیپلماسی هسته ).1391(روحانی، حسن 
تهـران  ،هاي بزرگ سیاست خارجی قدرت ).1390(سازمند، بهاره 

 .معاصری ابرار الملل بینتحقیقات 
قدرت نرم اروپا و امریکااستراتژي امنیتی « ).1391(سعیدي، سیاوش 

  .)287( ،اقتصادي
عناصر و روندهاي مـؤثر بـر نظـام    « ).1390( ارسالن ،سیمبر، رضا و قربانی

  .103-125صص). 9( ،سیاست نظري
ا و چالشه فرصت: اوباما و روابط فراآتالنتیک« ).1389(شیرغالمی، خلیل 
  .)228(، مرکز مطالعات اروپا، ها تحلیل
جانبه یکنرم در برابر قدرت برتر  موازنۀ«). 1387(عسگري، محمود 

)9.(  
با( خاورمیانه قبال در اروپا امنیتی استراتژي« ).1385( علی فالحی،

رویکردهاي ؛ویژة)7( اروپا :در ،»ایران با همکاري اهمیت و
 .معاصر ابرار فرهنگی مؤسسۀ

المللی هاي بین گیري اي و موضع ظهور ایران هسته ).1388(قدر والیت 
  .قدر والیت

هاي بزرگ به موضوع هسته رویکرد قدرت ).1387(پور، رحمان  قهرمان
  .پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

ه ا و تحلیله دیدگاه: ي ایرانا هسته ۀمسئل« ).1387( عباس کاردان،
المللی ابرار معاصر بینتحقیقات  فرهنگی مطالعات و ۀمؤسس :تهران
الملـل در حـال تکـوین    بـین اروپـا در نظـام    جایگاه اتحادیـۀ «). 1387(کریمی، هوشنگ 

  .)3( 22 ،فصلنامۀ سیاست خارجی، »ها چالش
، ترجمۀها و روندها اتحادیۀ اروپا سیاست ).1390(کورمیک، جان مک 

انتشارات دانشگاه امام صادق: مهدي احمدي معین، تهران
واکاوي سیاست کنترل صـدور فنـاوري در اسـتراتژي کـالن      ).1385(حسینی، اصغر  کیوان

تحقیقات صنایع دفاعی مرکز آینده آموزش و مؤسسۀ :، تهران2008-1945
  .و فناوري دفاعی

تحول از ژورنالیسم تا نظریۀ گرایی، روندامریکا ضد نظریۀ«). 1389(اصغر  حسینی، کیوان
نامۀ علوم سیاسی پژوهش، »گرایی اروپاییامریکا بر ضد تأکید
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 مؤسسـۀ : ، تهرانادهز غالمعلی چگنی
  
  .علم اندیشۀ :تهران ،الملل بین سیاست

 ي اهـ  موردي خاورمیانه در بین سـال 

، مرکـز تحقیقـات   نامۀ دفـاع  :در، 

، اي فرانسـه  هاي نوین فراآتالنتیکـی و خاورمیانـه  

 مطالعـات  دفتـر  :تهران مشیرزاده، 

 ، ترجمـۀ الملـل  قدرت و موازنۀ نرم در سیاست بـین 
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موردي خاورمیانه در بین سـال  ژئوپلتیک تعادل و موازنۀ نرم؛ مطالعۀ«). 1387( متقی، ابراهیم
  .)1( 4، فصلنامۀ ژئوپلتیک، »9-2001
، »و سیاست خارجی اوباما راهبردایران در «). 1390( ــــــــــــ

 ).2(راهبردي، 
هاي نوین فراآتالنتیکـی و خاورمیانـه   گرایی در سیاست هم ).1389( رضامالقدیمی، علی

  .یالملل بیندفتر مطالعات سیاسی و  :نتهرا
 حمیرا ترجمۀ ،ها ملت میان سیاست ).1379( جی.هانس مورگنتا،

 .یالملل بین و سیاسی
قدرت و موازنۀ نرم در سیاست بـین  ).1392(ناي، جوزف؛ پاپ، رابرت و دیگران 

مطالعات راهبردي پژوهشکدة: پور، تهران عسگر قهرمان
نشر قومس: تهران ،اتحادیۀ اروپا از آغاز تا امروز). 1382(، احمد زاده نقیب

خلیج فـارس و چـالش   هاي بزرگ در منطقۀ قدرتنقش « ).1389(محمود  واعظی،
  .)6( 2، المللی روابط خارجی فصلنامۀ بین، »امریکا

The Nuclear Standoff With Iran and The Future of Transatlantic 

Security Responibilty-Sharing”, In: The Transatlantic Relation And EU-U.A. 

Cooperation In Security: instituto affaria internazioali (IAI). 
Correspondence:Striking the Balance”, international security, 

The European Security Strateg (2003). “A Secura Europe In A Better World: European 

”, available at: http:// www. consilium. europa. eu/ uedocs/ 

 pdf. 
C. (2007). “Georg w.Bush, Religion and European anti-

 O'connor, Brendon (ed.), Anti Americanism; History, 

Causes and Themes, Vol. 1, Oxford: Green wood world. 

W.C. (2005). “Hard times for soft balancing”, international 

European Union (16-17 October 2006). General Affairs and External 

External Relations, Luxembourg, PRES/06/265 

Transatlantic Relations After The Cold War: Theory, Evidence, And 

International Studies Perspectives, (2). pp93-115. 
(2010). “Economics And Securit:A Reversed Aliance”, In: The 



Foreign Policy of European Union

Europolitics (2013). “Obama 

daily. Available at: http://www.europolitics.info/europolitics

Euce (2012). “The EU and Iran”,

http://europe.unc.edu/wp

Evert, S. (2004). Engaging iran, a 

reform. 

Ikenberry, J. (2002). “American’s Imperial Ambition”, 

Lewandowski, W. (2004). The Influence of the War in Iraq on Transatlantic Relations

Sussex European Institute

Liber, A.k. and Gerald, A. (2005). “Waiting For Soft Balancing:

Pushing Back”, international security

Mix, E.D. (2012). The United State and Europe: Current Issues

service. 

Jijelva, D. (2007). Understanding Transatlantic Relation:realist and costructivist 

approaches, central European university,

Oswald, F. (2006). “Soft balancing friends:tran

(2). 

Pape, R. (2005). “soft balancing against the united states

Paul, T.V. (2005). “Soft balancing in the age of us primacy”

Posen, B. (2004). “ESDP and the Structur of World Power”

Rosato, S. (2011). “Europe,s Troubles”

Saltzman, I. (2011). Soft balancing as foreign policy:assessing american strategy toward 

japan in the interwar

The European Union Counter-

Brussels, 30 November, at:

14469-re04.en05.pdf

The National Security Strategy of the United States of America

Washington.D.C.:White House,

nsc/ nss. pdf, p. 15.

Walt.M, Stephan (2005). Taming Ame

new york :Norton. 

Foreign Policy of European Union, the brookings institution 

 II EU- US: Time for Closer Links”, The European affairs 

: http://www.europolitics.info/europolitics-obama2.pdf. 

The EU and Iran”, European union centers of excellence. Available at: 

http://europe.unc.edu/wp-content/uploads/2013/08/Brief1206-iran.pdf. 

Engaging iran, a test case for eu foreign policy: center for european 

“American’s Imperial Ambition”, Foreign Affairs, 81(5)  

The Influence of the War in Iraq on Transatlantic Relations, 

Sussex European Institute: University of Sussex. 

(2005). “Waiting For Soft Balancing: Why The World is not 

international security, 30. 

The United State and Europe: Current Issues, congressional research 

Understanding Transatlantic Relation:realist and costructivist 

central European university, department of politigal science. 

“Soft balancing friends:transforming transatlantic relation”, debate, 14 

“soft balancing against the united states”, international security, 30(1). 

ncing in the age of us primacy”, international security,(30). 

(2004). “ESDP and the Structur of World Power”, international security, 39 (1). 

Europe,s Troubles”, international Security, 35 (4). pp 45-86. 

Soft balancing as foreign policy:assessing american strategy toward 

japan in the interwar, foreign policy analysis, telaviv university. 

-Terrorism Strategy (2005). Council of the European Union, 

Brussels, 30 November, at: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14 /st 

.pdf. 

The National Security Strategy of the United States of America (2002). 

Washington.D.C.:White House, Available athttp:// www. whitehouse. gov/ 

15. 

Taming American Power:The global response to us primacy, 

 

  

طلبی نرم  توازن
اروپایی با 
امریکا در 
اي  پرونده هسته

ایران

128


