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آفريني كشورهاي تأثير آمريكا بر نقش
   در خاورميانه مهم اروپايي

   )2010 تا 2004(
  17/11/1391: تاريخ دريافت  *1  حسين سليمي  

  28/2/1392: تاريخ پذيرش  2  ليال آهار
 
  كيدهچ

وپايي قرارداشته و   هاي بزرگ ار  هاي خاص خود از ديرباز مورد توجه قدرت       خاورميانه به دليل ويژگي   
منظـور از   . اسـت رقابت با يكديگر براي نفوذ بيشتر در ايـن منطقـه الگـوي غالـب رفتـار آنـان بـوده                    

قصد مقالة حاضـر،    . هاي بزرگ اروپايي در اين مقاله، سه كشور آلمان، انگلستان و فرانسه است             قدرت
در ) مـان، انگلـستان و فرانـسه      آل(آن است تا به بررسي تعامل ميان آمريكا و كشورهاي مهم اروپايي             

هاي آغـازين   آفريني كشورهاي مهم اروپايي در سال     مسائل مهم خاورميانه و تأثير اين تعامل بر نقش        
انگارانه و اجتماعي براي تأثيرگـذاري آمريكـا بـر          با فرض وجود مبناي سازه    . ويكم بپردازد سدة بيست 

هاي كشورهاي يادشده در سه مسئله      ور اقدام آفريني كشورهاي اروپايي در منطقه و از طريق مر         نقش
اي مهم خاورميانه، يعني فرايند صلح خاورميانه، حضور در عراق پـس از اشـغال آن و برنامـه هـسته                   

شـود و   كنندگي هريـك از آنهـا در مـسائل مـورد نظـر بررسـي              است تا ميزان تعيين   شدهايران تالش 
هـاي  اييان تا حدودي بازتـاب ادراك آنـان از اقـدام          ها و مواضع اروپ   شود كه اقدام  داده همچنين نشان 

سازي تأمين  آمريكا در خاورميانه است؛ بر اين اساس، اروپاييان به اختيار خود و در چارچوب بيشينه              
روي كشورهاي مهم اروپايي از آمريكا را نه به         دهند اما دنباله  ميروي از آمريكا تن   منافعشان به دنباله  

ــه  ــاي تبعيــت محــض بلك ــهمعن ــا    ب ــاالت متحــده آمريك ــا اي ــا ب ــة آنه ــوان همراهــي اختيارگون عن
  .تفسيركرد توان مي

هاي اروپايي، اياالت متحده، فرايند صلح خاورميانه، عراق،  قدرتآفريني نقش: واژگان كليدي
  .اي ايرانبرنامه هسته

................................................................................................  
   الملل در دانشگاه عالمه طباطباييدانشيار روابط بين.  *1
  ) com.oyaho@Hoseinsalimi: نويسنده مسئول(
 از دانشگاه عالمه طباطبايي) اروپا(اي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه.  2
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  مقدمه
ژي، مـورد  هاي جغرافيايي و سپس كشف منـابع انـر  خاورميانه از ديرباز به دليل ويژگي 

هـاي خـارجي كـه ابتـدا بـه          تـرين قـدرت   مهم. استهاي بزرگ خارجي بوده   توجه قدرت 
شواهد تـاريخي، گويـاي آن هـستند كـه          . گذاشتند، كشورهاي اروپايي بودند   خاورميانه قدم 

است؛ امـا پـس از      داشتهرقابت زيادي ميان آنان براي كسب نفوذ بيشتر در خاورميانه جريان          
الملل، عصر استعمار اروپايي    هاي ساختاري در نظام بين    با وقوع تحول  جنگ جهاني دوم و     

طور جدي به صـحنه خاورميانـه، وارد شـد؛ بـدين            متحده به در خاورميانه سپري و اياالت      
تدريج از ميزان   بود، به گير اروپاييان شده  ترتيب با ضعفي كه پس از جنگ جهاني دوم، دامن         

يافت تا با عنايت به قـدرت و        د و درعوض، آمريكا فرصت    شنفوذ آنان در خاورميانه كاسته    
تركند؛ اين حضور در دوران جنگ سرد و پس امكانات خود، نفوذش را در خاورميانه عميق

يافت؛ امـا بـا پايـان جنـگ سـرد و بـروز              از آن با اعالم نظم نوين جهاني، دوام و گسترش         
 بـراي كـشورهاي مهـم اروپـايي         هالمللي، فرصـتي دوبـار    تغييري ديگر در ساختار نظام بين     

آفريني قدرتمنـد و مـؤثر در خاورميانـه فـراهم شـد و از ايـن پـس، مـسئله                      منظور نقش  به
 يافت؛ بـا عنايـت بـه ايـن          چگونگي تعامل ميان اروپا و آمريكا در خاورميانه، اهميتي ويژه         

اي مهـم   داريم به بررسي چگونگي تعامل ميان آمريكا و كـشوره         موضوع در اين مقاله سعي    
در بـاب حـضور آمريكـا و كـشورهاي اروپـايي در مقـام               . اروپايي در خاورميانه بپـردازيم    

هـا و امكانـات     دانيم كه هريك از آنها به تناسب ظرفيت       هاي بزرگ در خاورميانه مي    قدرت
انـد كـه      و رويكردهـايي اتخـاذكرده     كـرده خويش، منافعي در خاورميانه براي خود تعريـف       

خورد؛ ثبات در منطقه، حفـظ و تـداوم جريـان           ميچشميي در ميان آنها به    هاتفاوت و تشابه  
نفت، دسترسي به بازارهاي منطقه، حمايت از تقويت دموكراسي و بهبود وضـعيت حقـوق               

اما اروپا به دليل    . بشر در منطقه، ازجمله عالئق مشترك آمريكا و اروپا در خاورميانه هستند           
 نزديكـي  -2تر با كشورهاي منطقـه؛   تر و نزديك   طوالني  رابطه تاريخي  -1: دمالحظاتي مانن 

 روابط اقتصادي نزديك، گـاهي اوقـات،        -4 ميزان باالي حضور مهاجران و       -3جغرافيايي؛  
شايد بتـوان از نگـاه متفـاوت        . استها و رويكردهايي متفاوت از آمريكا اتخاذكرده      سياست
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، اين است كه اروپا براي تأمين امنيـت    كرد اما نكته مهم   آمريكا و اروپا به خاورميانه صحبت     
داشت، هر ميـزان كـه كـشوري،     بايدتوجه. (Marr, 1998: 84) منطقه به آمريكا وابسته است

كند و هزينه بيشتري نيز براي تحقـق        اي ديگر براي خود تعريف    تر در منطقه  منافعي گسترده 
هاي بزرگ ه ساير قدرتبطور طبيعي از ميزان قدرت و نفوذ بيشتري نسبتكند، بهآن صرف

 مند خواهدبود؛ بنابراين در شرايطي كه اياالت متحده، حـضوري گـسترده           در آن منطقه بهره   
بـه رقبـاي   هاي اقتصادي، سياسي و نظامي در خاورميانه دارد و در اين راه نـسبت        در عرصه 

طور طبيعي، قـدرت خـارجي اصـلي در         كند، پس به  مياروپايي خود، هزينه بيشتري صرف    
ديگر در ميان منافعي كه آمريكا و اروپاييان در خاورميانه براي خاورميانه خواهدبود؛ ازطرف

ويژه در حوزه اقتصاد و ثبات در منطقـه وجوددارنـد؛           اند، نقاط مشتركي به   كردهخود تعريف 
هاي بزرگ باعث همسويي و همگرايـي       به اين ترتيب، وجود منافع مشترك در ميان قدرت        

است؛ با توجه به اين موضوع، پرسـش اصـلي مـا در             رسيدن به اين منافع شده    ميان آنها در    
آفرينـي  مقالة حاضر، اين اسـت كـه حـضور آمريكـا در خاورميانـه چـه تـأثيري بـر نقـش                     

مقـام پاسـخ بـه ايـن پرسـش          اي كـه در     اسـت؟ و فرضـيه    كشورهاي مهم اروپـايي داشـته     
كنندة آمريكا در خاورميانه باعث     يينحضور تع : است از گذاشته خواهد شد ، عبارت     آزمون  به

 هـايي   است؛ براي تحقق اين منظـور، شـاخص       روي كشورهاي اروپايي از آمريكا شده     دنباله
آفرينـي در   هـا و منـافع ايـن دو كـارگزار بـراي نقـش              شده است كه معرف انگيزه     برگزيده

هـاي  مخاورميانه باشند؛ بر اين اسـاس درادامـه، پـس از توضـيح چـارچوب نظـري، اقـدا                  
ترتيب در سه شاخص فرايند صلح خاورميانه، حـضور         آمده توسط آمريكا و اروپا  به       عمل به

اي ايـران بررسـي مـي شـود و در انتهـاي بررسـي هريـك از ايـن                    در عراق و برنامه هسته    
اي  رفتــار آمريكــا و اروپــا و چگــونگي بنــدي مقايــسههــا، در قالــب يــك جمــعشــاخص

با توجه بـه چـارچوب نظـري        .  رفتار اروپاييان مطالعه مي شود     تأثيرگذاري رفتار آمريكا بر   
هـاي ايـن كـشورها در سـه         انگارانة اين مقاله، سعي شده است تا از طريق مرور اقدام          سازه

ندگي و تأثيرگـذاري هريـك از       كنبر اينكه از يك طرف ميزان تعيين      شاخص يادشده، عالوه  
هـا  ديگر نشان داده شود كه اقدام     ، ازطرف شود   داده مي  شاخص هاي مورد نظر نشان     در   آنها

  .      استهاي آمريكا در خاورميانه و مواضع اروپاييان تا حدودي بازتاب ادراك آنان از اقدام



  
  )2010 تا 2004(آفريني كشورهاي مهم اروپايي در خاورميانه  تأثير آمريكا بر نقش

 
 

182

فصلنامه علمي
-

ت جهان اسالم 
 پژوهشي مطالعا


 دوره 

1 


 شماره 
1 


 تابستان 

1392
 

   چارچوب نظري-الف
قصد اين مقاله، بررسـي تعامـل آمريكـا و كـشورهاي بـزرگ اروپـايي بـا يكـديگر در                     

بايــد . ي كــشورهاي مهــم اروپــايي اســتآفرينــخاورميانــه و تــأثير ايــن تعامــل بــر نقــش
آفريني كنـشگران و بـروز تحـول در          كه مسئلة تأثير وقايع ساختاري بر نقش       كرد خاطرنشان

هاي محـوري   هاي ميان كنشگران، نكته   رفتار آنان و همچنين فرايند يادگيريِ ناشي از تعامل        
ـ               . در اين بررسي خواهنـدبود     راي خـود   ايـن كـشورها هـويتي بـا عنـوان قـدرت بـزرگ ب

هايـشان، منـافعي را در      واسطة اين هويت و برحسب امكانات و توانايي       اند و به  كرده تعريف
اند و تحقق آنها را مـورد پيگيـري         گرفتهمناطق مهم جهان، نظير خاورميانه براي خود درنظر       

دهند؛ در اين ميان، در غالب اوقات، رقابت براي نفوذ بيشتر، الگوي رفتـاري غالـب                 قرارمي
شواهد تاريخي، گويـاي ايـن      . استهاي بزرگ در خاورميانه بوده    هاي ميان قدرت   ر تعامل د

آفرينـي  الملل، يكي از عوامل اصلي تأثيرگذار بر نقـش        اند كه تغيير در ساختار نظام بين      نكته
شـد، در مقطعـي، اروپاييـان،       طوركـه گفتـه   است همان هاي بزرگ در اين منطقه بوده     قدرت
انـد امـا بـا بـروز تغييرهـايي در سـاختار نظـام               برتر در خاورميانه بوده   هاي خارجي   قدرت

الملل پس از جنگ جهاني دوم، آمريكا جايگزين آنها شد و با پايان جنگ سرد، باز هـم                  بين
در دهـه نخـست قـرن       . تر اروپاييان در خاورميانه فـراهم آمـد       شرايط براي حضور گسترده   

هـا در مقـام     هايي را شاهد بـود كـه بـر رفتـار دولـت            قالملل، اتفا ويكم نيز، نظام بين   بيست
 2003 و جنگ با عراق در سال        2001 سپتامبر   11گذاشت؛ حوادث   بازيگران اصلي آن تأثير   

با عنايت به اين موضوع كه رويكـرد اجتمـاعي          . اندترين اين رويدادها بوده   ازجمله برجسته 
هـا و منـافع بـه مـا در فهـم و تبيـين         انگارانه با گزارة مهمِ برساختگي اجتماعي هويت      سازه

عنـوان چـارچوب    انگاري را بـه   رساند، بنابراين نظرية سازه    مي تحول در رفتار كشورها ياري    
هاي ساختاري   تأثير وقايع و تحول    -1: نظري مقالة حاضر درنظرگرفتيم؛ اين رويكرد نظري      

آن، انعكـاس عملكـرد   تـوان از طريـق   دهد و مـي ميخوبي نشانرا روي رفتار كارگزاران به 
هـا و تـأثيري كـه آنهـا در         هاي ميان دولت   بر تعامل  -2كرد؛  بازيگران را در ساختار مشاهده    

هـا را امـري پيـشيني و        هويـت دولـت   ) 3گذارند، تأكيددارد و    جريان تعامل بر يكديگر مي    
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است كـه   ها، مبناي اجتماعي قائل بوده، بر اين باور         داند بلكه براي هويت   ساخته نمي ازپيش
هاي آنها با ديگر كارگزاران يا تحت       صورت اجتماعي و در جريان تعامل     هويت بازيگران به  

 شـوند و براسـاس همـين هويـت،        شده در جامعه برساخته مي    هاي نهادينه هنجارها و ايده  تأثير  
كنند و براي دسـتيابي بـه منـافع مـورد نظرشـان، رفتارهـايي               ميها، منافع خود را تعريف    دولت

  . كننداسب با هويت خود اتخاذميمن
 نگـر انگـاري سيـستمي، واحـدنگر و كـل        هايي كه با عناوين سازه    بنديبا توجه به دسته   

)Reus- Smit, 2009: 223-225(بدين دليل ، استگرفتهانگار صورت از آراي متفكران سازه
 در جريـان  كه مفاهيم مربوط به ساختار، رابطة ميان سـاختار و كـارگزار و نقـش يـادگيري              

تعامل ميان كنشگران، براي تحليل  نقش حياتي دارند، تأكيد اين مقاله در چارچوب نظـري                
نظريه او در كتاب .  استالكساندر ونتانگاري يعني  بر آراي يكي از متفكران سيستمي سازه   

كنـد كـه    مـي انگـاري دفـاع   دارد كه از تقريري از سـازه      مي اذعان المللاجتماعي سياست بين  
گرايـي   و تعامـل   1شناسي ساختاريابانه طور خاص مبتني است بر جامعه     روانه است و به    نهميا

بـه  . داردساختاريابي به رابطه ميان ساختار و كارگزار اشـاره        ). 2، ص   1386ونت،   (2نمادين
كند ميدهيهايي مفهوم صورت هستي نظرية ساختاريابي، كارگزار و ساختار را به       «ونتبيان  
شـناختي از يكـديگر     حال به لحـاظ هـستي     سازند و درعين  تقابل، يكديگر را مي   طور م  كه به 

ونـت،  (» تعينـي هـستند  بـر هـم  مبتني«متمايزند و هريك به يك معنا، اثر ديگري است؛ آنها        
 بـه فراينـد     ونـت انگارانـة   گرايـي نمـادين بـه رهيافـت سـازه          و اما تعامل  ) 295، ص   1388

دارنـد و در جريـان      در آن، كنشگران با يكديگر تعامـل      اجتماعي، مربوط است؛ فرايندي كه      
بـه  . گيرنـد سـازند و يـادمي   و منافعشان را برمياند، هويتروابطي كه ميان خود برقراركرده    

و » خـود «ترين چيز در زندگي اجتماعي، اين اسـت كـه كنـشگران چگونـه               مهم «ونتبيان  
اي هستند كه آنهـا از      ت تعامل و وسيله   ها نقطة عزيم  نمايند؛ اين بازنمايي  را بازمي » ديگري«

ونـت،  (» خواهنـد و چگونـه بايدرفتاركننـد      كنند كه كيستند، چـه مـي      ميطريق آن مشخص  
دهد و آنها را كنشگراني واقعـي و        ها را در مقام كارگزار قرارمي     او دولت ). 484، ص   1386

................................................................................................  
1 . Structurationist 
2 . Symbolic Interactionism 
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صيات تــوان خــصودانــد كــه برداشــتي از خــود دارنــد و بــه ايــن دليــل مــي نيتمنــد مــي
). 287، ص 1386ونت، (داد اي مانند خواست، باور و نيت را به آنها نسبت    وارانگارانه انسان

عنوان كارگزاراني كه هريـك     با درنظرگرفتن كشورهاي آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه به        
هاي خود با تغيير مواجه شدند و       يكم هم در درون دولت    ودر طول دهة آغازين سدة بيست     

داده و همچنـين بـا      الملـل رخ  ر معرض تغييرهـايي بودنـد كـه در سـاختار نظـام بـين              هم د 
رو را بــراي مطالعــه رفتــار ، مــدل پــيش ونــتگــرفتن از دو مفهــوم اصــلي يادشــده  بهــره

  : ايمكارگزارانمان درنظرگرفته
  
  
  

           
    

 رفتار مناسب   يابد، مبناي تعريف منافع كنشگر و اتخاذ      ميهويتي كه بدين ترتيب تكوين    
: بـرد مـي  از دو بعد برساختگي دولت نام      ونت. گيردبراي دستيابي به منافع مورد نظر قرارمي      

ما در اينجا بـه بعـدي   ). 31، ص  1386ونت،  (الملل و ديگري، سطح داخلي       يكي، نظام بين  
دربـاره  . الملـل قـراردارد   داريم كه تحت تـأثير نظـام بـين        از برساختگي هويت دولت توجه    

ها و منافعِ متنـاظر بـا آنهـا         داشت؛ اول اينكه هويت   ها و منافع به دو مطلب بايدتوجه      يتهو
كننـد؟  چگونه با كنشگران برخوردمي   » ديگران«شوند و سپس در پاسخ به اينكه        مييادگرفته
شـوند، بلكـه   مـي ها و منافع در تعامل يادگرفتـه تنها هويت  مي شوند و دوم اينكه، نه      تقويت

هـا و منـافع     ب، هويـت  ؛ به اين ترتيـ    )484، ص   1386ونت،  (بخشد  ميآنها تداوم تعامل به   
طوركـه   همان.  هستند كه در جريان است     زا بوده، مانند متغيري وابسته     درون به تعامل، نسبت
دنبـال درك چگـونگي     هاي كارگزاران مـورد نظـر بـه       شد در اين مقاله با مطالعه اقدام      اشاره

خواهيم  در خاورميانه هستيم و مي     2010 تا   2004هاي  ر فاصله سال  تعامل آنها با يكديگر د    
هـاي بـزرگ بـراي نفـوذ بيـشتر در           هاي دور، ميان قدرت   رغم رقابتي كه از گذشته     ببينيم به 

ويكم در درون ساختار    هايي كه در آغاز سدة بيست     است، آيا با تحول   خاورميانه وجودداشته 

تكوين هويت و منافع رفتار كارگزار
رابطه ساختار و كارگزار

 رابطه خود و ديگري
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ناسـبات و تعامـل ميـان آمريكـا و اروپـا در خاورميانـه               داد، تغييري در م    الملل رخ نظام بين 
هـايي  ر سـاختار، اتفـاق    هـا د  است؟؛ الزم به توضيح است كه منظور ما از تحول         شدهحاصل

 رابطـة  انـد و از طريـق     داده روي -در خـود سـاختار     و نـه     -المللي   ساختار بين  است كه در  
هـاي ميـان كنـشگران بـه        ن تعامـل  متقابل ميان ساختار و كارگزار و روند يادگيري در جريا         

، دگرگـوني هـويتي و دگرگـوني سـاختاري،          ونـت از نظـر    . انـد شدهدگرگوني هويتي منجر  
ها به داليل درونـي و بيرونـي،        فرهنگ«؛ به بيان او     )493، ص   1386ونت،  (مترادف نيستند   
 دگرگوني آورد كهوجودميكارانه دارند كه اين اطمينان را به طور ذاتي محافظه  خصوصيتي به 

 بـا درنظرگـرفتن فرهنـگ       ونـت ). 496، ص 1386ونـت،   (» ساختاري استثناست و نه قاعده    
الملل، كشورهاي اروپايي و آمريكا را در يـك فرهنـگ الكـي كـه                 بين عنوان ساختار نظام   به

شـدن دارد كـه     گ، سـه درجـه درونـي      هـر فرهنـ   . گيردبر نقشِ رقابت است درنظرمي    مبتني
  .  مشروعيت-3 منافع خود و -2 اجبار؛ -1: ازاند ترتيب عبارت به

شود كه تمام كارگزاران براي داشتن      بودن نقش رقابت در اين ساختار باعث مي       محوري
گذاشـتن بـه حاكميـت يكـديگر و انتقـال           كنند اما با احتـرام    موقعيت بهتر با يكديگر رقابت    

نبال بررسي تأثير آمريكا بر     داين مقاله به  . هاي رقابت ميان خود به ديگر مناطق جهان       عرصه
آفريني كشورهاي مهم اروپايي در خاورميانه است؛ اما طبق چـارچوب نظـري مـا كـه                 نقش

انگارانه و اجتماعي دارد، اين تأثيرگذاري از جنسي متفاوت خواهدبود؛ به بيان            ماهيتي سازه 
ي اروپـايي را    كنندة آمريكا در خاورميانه بر بازيگري كـشورها       تر، تأثير حضور تعيين   روشن

دانيم بلكه عوامل اجتماعي را نيز در چگـونگي ايـن تعامـل،             تنها، متأثر از عوامل مادي نمي     
ها و منافع، تحت    كنيم؛ بر اين اساس با اعتقاد به برساختگي اجتماعي هويت         مؤثر قلمدادمي 

به اينكـه   تأثير رابطة متقابل ميان ساختار و كارگزار و رابطة ميان خود و ديگري و با عنايت                 
شـده و  ها و منافع كنشگران و رفتار ناشي از آن در جريان تعامـل يادگرفتـه، تقويـت     هويت
يابند، معتقديم كه تأثيرگـذاري آمريكـا بـر اروپاييـان بـرخالف دوران گذشـته بـه                  ميتداوم
ديگر، اروپاييان به اختيار خود و در چارچوب        عبارتشود و به  مياي نامحسوس اعمال   گونه
دهند؛ با توجه به اين موضوع، ما       ميروي از آمريكا تن   سازي تأمين منافعشان به دنباله    هبيشين
روي كشورهاي مهم اروپـايي از آمريكـا را نـه بـه معنـاي               دهيم كه دنباله  كوشيم تا نشان  مي
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. تفـسيركرد تـوان عنـوان همراهـي اختيارگونـة آنهـا بـا آمريكـا مـي             تبعيت محض، بلكه بـه    
ري آمريكا در خاورميانه و تعامل آن با كشورهاي اروپايي توجه بـه             درخصوص درك بازيگ  

 سپتامبر، تجربيات ناشي از جنگ عراق و نيز تغييـر در رويكـرد سياسـت                11تأثير حوادث   
 حائز اهميت است؛    اوباما به سياست تغيير     بوشگرايي دوران   خارجي اين كشور از يكجانبه    

المللـي، تـالش    تر در مسائل مهم بـين     ي نقش فعال  تمايل به ايفا  : ديگر، نكاتي مانند  ازطرف
براي همگرايي بيشتر با يكديگر و با اياالت متحده به دليل تأمين بهتر منافع، تغيير در برخي       

 و نيز در فرانسه مركل و شرودربه گذشته در آلمان در دوران مواضع سياست خارجي نسبت
فعال از طريق ايفاي نقش رابط ميـان         و تالش انگلستان براي بازيگري       ساركوزيدر دوران   

آفريني كشورهاي مهم اروپايي و تعامل آنها آمريكا و اروپا ازجمله نكات مهم در درك نقش
تالش اين مقاله، ايـن اسـت تـا از طريـق مـرور و مقايـسه                 . با آمريكا در خاورميانه هستند    

دشده را در تأثيري كـه      هاي اين كنشگران در مقطع زماني مورد نظر، ريشه تغييرهاي يا           اقدام
گذارند و همچنين در عامل يـادگيري حاصـل از          هاي ساختاري بر رفتار بازيگران مي     تحول

  .         كندتعامل و روابط بازيگران جستجو

   فرايند صلح خاورميانه-ب
گفتگوهاي مربوط به روند صلح خاورميانـه، قـدمتي طـوالني دارنـد و در واكـنش بـه                   

در حـال   . انـد گرفتهو اسرائيل و منازعه ميان اسرائيل و فلسطين شكل        منازعات ميان اعراب    
 .  حاضر، مسئله محوري در اين فرايند، حل منازعه ميان فلسطين و اسرائيل است

  نقش آمريكا -1
 اوبامـا  و   بـوش جمهور ايـن كـشور، يعنـي        هاي امريكا به رويكرد دو رئيس     دربارة اقدام 

جمهـوري خـود، چنـدان بـراي مداخلـه           دوران رياسـت    در اوايل  جرج بوش كنيم؛  مياشاره
، بيـشتر   بيل كلينتون اي  نداشت و با انتقاد از سياست خاورميانه       مستقيم در فرايند صلح تمايل    

 11داشت؛ اما وقوع حمـالت تروريـستي        طرف در روند صلح تمايل    به ايفاي نقش ناظر بي    
آمريكـايي ناشـي از آن و نيـز          و افزايش ميزان همسويي افكار عمـومي         2001سپتامبر سال   
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 ,Koplow)هاي يهودي باعث توجه ويژه دولـت او بـه خاورميانـه شـد     افزايش فشار البي

 بود؛ پـس از  2002راه در سال ، تدوين نقشه بوشهاي ترين اقداماز مهم. (266-302 :2011
پـايي،   با عضويت ايـاالت متحـده، اتحاديـه ارو         2002اين، گروه چهارجانبه كه در تابستان       
عنوان برنامه اصـلي اقـدام خـود        بود، نقشه راه را به    شدهروسيه و سازمان ملل متحد تشكيل     

كـه براسـاس آن،     » دو دولت «حل   راه -1مورد پيگيري قرارداد؛ در اين طرح بر دو موضوع          
شده، در كنار اسرائيل در يك سـرزمين        دولت مستقل، دموكراتيك و پايدار فلسطيني تشكيل      

برگـزاري نشـست    . شودمي تأمين امنيت اسرائيل، تأكيد    -2خواهندداد و     ادامه به حيات خود  
 بـود؛  بـوش هـاي بـارز آمريكـا در دوران        از ديگر تالش   2007المللي آناپوليس در سال     بين

المللي از روند صلح، اصالحات نهـادي،       حمايت بين : بود از دستور كار اين نشست، عبارت    
جامع ميان اسرائيل ـ سوريه و اسرائيل ـ لبنان و ارتقاي   سازي براي تحقق يك صلح ظرفيت

 اوبامـا ؛ (Migdalovitz,2007: 3-4)هـاي عـرب   روابط عادي و امنيتي ميان اسرائيل و دولت
سـرگيري  نيز از اولين روز فعاليت خود، مسئله صلح خاورميانه را مورد توجه قـرارداد و از               

جـرج  كرد؛ بر اين اسـاس، او سـناتور         المهاي دولت خود اع   گفتگوهاي صلح را از اولويت    
عنـوان  بـه  -آميز روند صـلح ايرلنـد شـمالي       نامي در حل موفقيت   به دليل خوش   -  را ميچل

  . كردنماينده ويژة خود در خاورميانه تعيين
است كه  ترين رويكردهايي بوده  هاي مالي به تشكيالت خودگردان فلسطين از مهم       كمك

اند؛ البته پس از جريان انتفاضـه دوم        بال روند صلح اتخاذكرده    در ق  اوباماو  بوش  هاي  دولت
 و كسب اكثريت توسط حماس،      2006 و پس از آن، انتخابات پارلماني سال         2000در سال   
هاي اشغالي و تهديد امنيتي     هاي آمريكا و اروپا از عدم تحقق دموكراسي در سرزمين         نگراني

هـاي مـالي بـه      تحاديـه اروپـايي، پرداخـت     ضد اسرائيل، باعث شد كه همـراه اسـرائيل و ا          
هاي مالي، تنهـا بـا تـشكيل دولـت فلـسطيني         كند و جريان كمك   حكومت فلسطيني را قطع   

طور مجدد برقرارشـد  وزيري يكي از اعضاي فتح، به اي در كرانه باختري به نخست     جداگانه
ح آن را هاي مالي بر اصالحات نهادي در كرانـه بـاختري تمركزداشـت كـه فـت               و اين كمك  

 ميليـارد دالر بودجـه بـراي حمايـت از ايـن      2 بـيش از  2007آمريكـا از سـال      . كـرد كنترل
طـور مـستقيم بـه       ميليون دالر از ايـن كمـك مـالي بـه           800است؛  دادهاصالحات اختصاص 
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 ميليـون دالر بـراي توانمندسـازي و         550شده و نزديـك بـه       تشكيالت خودگردان پرداخت  
اسـت؛  شـده ظام دادگستري و جزايـي در كرانـه بـاختري صـرف           اصالح نيروهاي امنيتي و ن    

زمينـه  هاي غيردولتي در  هاي سازمان هاي مالي آمريكا براي اجراكردن برنامه     مانده كمك   باقي
هاي بشردوستانه، توسعه اقتصادي، اصالحات دموكراتيك، بهبود دسترسـي بـه آب و             كمك

اي هـاي حرفـه   و پـرورش و آمـوزش    هاي بهداشـتي، آمـوزش    ديگر امور زيربنايي، مراقبت   
يافتن مبارزات ضـد  هاي اخير با توجه به شدتدر سال. )Zanotti, 2011:1 (استشدههزينه

تأكيد بيشتري بر انجام اصـالحات      اوباما  هاي اشغالي در رويكرد دولت      اسرائيل در سرزمين  
هبـود وضـعيت    است؛ بر اين اساس، اعتقاد بر اين است كـه ب          گرفتهدر اين سرزمين صورت   

هـاي اشـغالي بـه كـاهش منازعـات          اقتصادي و شـرايط زنـدگي در ميـان مـردم سـرزمين            
گرفت تا سـاالنه     كنگره اياالت متحده تصميم    2009خواهدكرد؛ به همين دليل از سال        كمك

 ,allmep (كنـد كمك» المللي براي صلح اسرائيل و فلسطينصندوق بين« ميليون دالر به 50

هاي مالي، در ميـان مواضـعي كـه آمريكـا در قبـال رونـد صـلح        ر كمكب عالوه؛)1 :2009
عنـوان سـنتي    المللـي بـه   هـاي بـين   است، از تداوم حمايت از اسرائيل در سازمان       اتخاذكرده

طور خـاص، ايـن اتفـاق بارهـا در مخالفـت بـا              شود؛ به هميشگي در سياست آمريكا يادمي    
هـاي  ن ملـل و مخالفـت بـا تحـريم         هاي مجمع عمومي يـا شـوراي امنيـت سـازما          قطعنامه

  . استدادههاي اسرائيل رخالمللي در محكوميت اقدام بين

   نقش كشورهاي مهم اروپايي-2
كــشورهاي مهــم اروپــايي از دو طريــق در فراينــد صــلح خاورميانــه بــه ايفــاي نقــش 

  . صورت انفراديپردازند؛ يكي در چارچوب اتحاديه اروپايي و ديگري به مي

  ه اروپايي   اتحادي-2-1
. اسـت اي قابـل اهميـت بـوده       فلسطين همواره براي اروپا مـسئله      -عه اسرائيل حل مناز 

قـشه  ، منا 2003كه اتحاديه اروپايي در هنگام تدوين راهبرد امنيتـي خـود در سـال               نحوي به
اتحاديـه  . اسـت هاي امنيتي خـود قلمـدادكرده     عنوان يكي از اولويت     فلسطين را به   -اسرائيل

كرده و ايجاد دولت    حل دو دولت دفاع   ر كنار ديگر اعضاي گروه چهارجانبه از راه       اروپايي د 
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مستقل، دموكراتيك و پايدار فلسطيني را عامل حـل منازعـه، كـاهش خـشونت و تـضمين                  
اين، اتحاديـه اروپـايي از ابزارهـايي ماننـد طـرح مـشاركت       برداند؛ عالوه امنيت اسرائيل مي  

اديه اروپايي و سياست همسايگي اتحاديه اروپايي براي ايفاي خاورميانه، مأموريت ويژه اتح
كند؛ البته رويكرد اروپا براي مشاركت در حل اين         مينقش در روند صلح خاورميانه استفاده     

كـه  نحـوي هـاي مـالي و اقتـصادي از رونـد صـلح بـوده بـه               بر حمايت منازعه، بيشتر مبتني  
كميسيون اروپـا و    . آيدشمارميت خودگردان به  دهنده كمك مالي به تشكيال    ترين ارائه  بزرگ

كننده به پناهنـدگان فلـسطيني از طريـق         ترين كمك كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، بزرگ    
كميسيون اروپـايي، تنهـا در   . هستند آژانس كار و رفاه سازمان ملل براي پناهندگان فلسطين

 ميليـون آواره  5هـاي    ميليـون يـورو بـراي پاسـخگويي بـه نياز           37، درمجمـوع    2005سال  
اسـت؛ ايـن مبلـغ،    كـرده فلسطيني در كرانه باختري، نوار غزه، اردن، سوريه و لبنان پرداخت  

دوستانه، ايجاد شغل، حمايت رواني از كودكان، تـأمين         هاي انسان صرف اموري مانند كمك   
تـا   1994از سـال  ). (europa, 2005: 1 استهاي پناهندگان شدهمسكن و بازسازي اردوگاه

 استكردهها كمك  ميليارد يورو به فلسطيني    26/4، اتحاديه اروپايي، حدود     2009پايان سال   
)(europa, 2005: 1   اي نيـز بـا اسـرائيل دارد    البته اتحاديه اروپايي، روابط تجـاري گـسترده
يـك توافـق همكـاري      . شـود ميترين شركاي تجاري اسرائيل برشمرده    كه از بزرگ  نحوي به

اسـت؛ ايـن توافـق      شده به مورد اجرا گذاشته    2000اتحاديه و اسرائيل از سال      مشترك ميان   
هـاي  كردن تجارت آزاد درزمينه توليدات صنعتي، آزادسازي تدريجي محـصول         شامل فراهم 

هـا  اروپـايي . كشاورزي، گفتگوي سياسي، جريان آزاد سرمايه و مواردي از اين دست است           
ئن براي جلب اعتماد آن و تشويقش بـراي شـركت           روابط نزديك با اسرائيل را روشي مطم      

  ).UNC, 2008: 7 (دانندصلح ميدر مذاكرات 

   آلمان-2-2
كارآمـدن  هاي سياسـت خـارجي آلمـان در دهـة گذشـته بـا روي              گيريتغيير در جهت  

 1990 باعـث شـد تـا ايـن كـشور از اواخـر دهـه                 آنگال مركل  و   گرهارد شرودر هاي   دولت
نـد صـلح خاورميانـه مـورد بـازنگري قراردهـد و بـا تغييـري                 به رو سياست خود را نسبت   
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اي از  طور فزاينده كند و به  توجه در رويكرد سياسي خود، انفعال سياسي گذشته را ترك          قابل
حضور پررنـگ اتحاديـه اروپـايي در فراينـد صـلح خاورميانـه، ايفـاي نقـش مـستقيم در                     

ريـزي بـراي تزريـق       و برنامه  ميانجيگري منازعات و آغاز سياست مشترك اروپايي حمايت       
هاي جديد  هاي اصلي و شاخص   اولويت. ترجيهات ملي خود به اتحاديه اروپايي را آغازكند       

 تعهد به حمايـت از بقـا و حيـات    -1: اند ازايفاي نقش فعاالنه آلمان در روند صلح عبارت 
مايـت از   ح-3حل دو دولت براي منازعه اسـرائيل ـ فلـسطين؛     حمايت از راه-2اسرائيل؛ 

 -5 تعهد به تقويت نقـش اتحاديـه اروپـايي در رونـد صـلح و                 -4اصالحات در فلسطين؛    
  (10 :2007اعتقاد به اينكه پشتوانه اياالت متحده براي هر نوع توافق صلح، ضروري اسـت 

Belkin, .(  در جريان سفر خود به واشنگتن، خواهـان همكـاري           2007در اوايل سال    مركل 
المللـي صـلح    رجانبه در فرايند صلح شـد و از برگـزاري نشـست بـين             تر گروه چها  فعاالنه

كرد؛ بر همـين اسـاس، وزيـر خارجـه           به ميزباني آمريكا حمايت    2007آناپوليس در نوامبر    
براي حمايت از   » طرح اقدام مشترك اتحاديه اروپايي    «نويس طرحي را با عنوان      آلمان، پيش 

  .   (mueller, 2011: 18)داد  اروپايي ارائهروند آناپوليس به رهبري آمريكا به اتحاديه

   انگلستان-2-3
نيـز موضـعي ماننـد      » انگلستان«درباره حمايت از نقش پررنگ آمريكا در فرايند صلح،          

آلمان دارد و البته به دليل نوع رابطه ويژه ميان دو كشور آمريكـا و انگلـيس، ايـن موضـوع                     
اند كـه آمريكـا بايـد در فراينـد          نكته تأكيدكرده هاي انگليسي بارها بر اين      مقام. بارزتر است 

تـرين  كند، زيرا تنها ادامه حضور و درگيري آمريكـا در عـالي           صلح خاورميانه بيشتر مداخله   
ويژه اسرائيل را به بازگشت به ميـز مـذاكره و ادامـه رونـد               تواند طرفين منازعه، به   سطح مي 

وارد همكـاري نزديـك انگلـيس بـا     ازجملـه مـ  ). (Archick, 2007: 18گفتگوها وادارسازد 
 2006توان به خودداري از محكوميت جنگ اسرائيل با لبنـان در سـال     آمريكا و اسرائيل مي   

كرد؛ رويكرد ديگر  در فرايند صلح اشارهبوشتر براي دولت   شدن نقش بيشتر و فعال    يا قائل 
صـلح اسـت؛ در     هاي اقتصادي از رونـد      هاي ديگر اروپايي، حمايت   انگلستان، مانند قدرت  

توجهي به فلسطين و آژانس رفـاه و توسـعه          هاي مالي قابل  اين چارچوب، اين كشور كمك    
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   ).(unrwa, 2011: 1است سازمان ملل كرده

   فرانسه-2-4
هـاي  برگـزاري نشـست   . دارد در فرايند صلح، نقـش بيـشتري ايفاكنـد         فرانسه نيز سعي  

ي كمك بـراي سـاخت دولـت فلـسطيني،          آورمنظور جمع المللي اهداكنندگان پاريس به    بين
، بـه   برنـارد كوشـنر   مالقات با رهبران اسرائيل و فلسطين، سفر وزير خارجه وقت فرانـسه،             

منطقه با هدف تشويق سران كشورهاي عرب براي حضور در نشـست آنـاپوليس، پيـشنهاد                
دور اي بـراي برگـزاري      المللي براي مذاكرات صلح و ارائه برنامه      برگزاري يك نشست بين   

هاي فرانـسه بـراي رسـيدن بـه ايـن           ، ازجمله تالش  ساركوزيجديد مذاكرات صلح توسط     
توجـه  هايي نظير روابط سـنتي بـا جهـان عـرب، جمعيـت قابـل              مقصود است؛ البته ويژگي   

به آلمان و انگلستان،    اند كه فرانسه نسبت   مسلمانان و افكار عمومي ضداسرائيلي باعث شده      
به رونـد    اصول سياست فرانسه نسبت   . فرايند صلح اتخاذكند  تر درخصوص   مواضعي متعادل 

گرفتن يك دولـت فلـسطيني       تأكيد بر شكل   -1: برشمردتوانگونه مي صلح خاورميانه را اين   
 تأكيد بر امنيت اسرائيل و -2 در كنار اسرائيل؛     1967مستقل و پايدار براساس مرزهاي سال       

ر براي اسـرائيل، تنهـا از راه انجـام مـذاكرات     پافشاري بر اين موضوع كه تأمين امنيت پايدا  
سـازي،   مخالفت فرانسه با شهرك    -3شود؛  حل دو دولت محقق مي    بر راه آميزِ مبتني مسالمت

 اعتقاد بـر اينكـه      -4هاي فلسطينيان و ساخت ديوار حائل در كرانه باختري و           تخريب خانه 
 ).Belkin, 2009:1 (طين باشدالمقدس بايد پايتخت مشترك اسرائيل و دولت آينده فلسبيت

هـاي سياسـت   گيـري جمهور و مواضع فـردي وي در تعيـين جهـت    با توجه به نقش رئيس    
هايي در مواضع اتخاذشده توسط فرانـسه در قبـال رونـد صـلح در               خارجي فرانسه، تفاوت  

ــيكال ســاركوزي و ژاك شــيراكهــاي دوره ــان . شــودمــي مــشاهدهن  از ژاك شــيراكدر زم
فلسطين و حمايت يكجانبـه آن از        -الت متحده درخصوص منازعه اسرائيل    هاي ايا  سياست

هاي اتخاذي شيراك بيشتر بـه اعـراب و حمايـت از            سياست. شداسرائيل انتقاد بيشتري مي   
ويـژه در مراحـل ابتـدايي انتفاضـه دوم متمايـل بـود امـا        عرفات و تشكيالت خودگردان به  

جمهـوري فرانـسه،     رياسـت  2007ابـات    باعـث شـد تـا در آسـتانه انتخ          سـاركوزي مواضع  
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باشند زيرا اميدوار بودنـد     داشته تمايل ساركوزيپيروزي  مطبوعات و افكار عمومي اسرائيل به       
عـالوه،  اي ايـن كـشور نيـز تغييركنـد؛ بـه     ، سياست خاورميانـه جمهور فرانـسه با تغيير رئيس 

تـر بـا آمريكـا بـه        بط گـرم   به برقراري روا   ساركوزيهاي اسرائيلي اميدوار بودند تمايل       مقام
  ). ,Hershco (2007:1بهبود و ارتقاي روابط اين كشور با اسرائيل نيز منجرشود 

  : بندي براي اين شاخص بايدگفتدر قالب يك جمع
المللـي خـود، موضـوعي جالـب        اي و بين  فرايند صلح خاورميانه به دليل اهميت منطقه      
آنهـا  . المللي هـستند  نقش خود در امور بين    توجه براي اروپايياني است كه خواهان افزايش        

ها و امكانات خود براي ايفـاي نقـش در ايـن            اند تا از ظرفيت   كردههاي اخير تالش  در سال 
طوركه از مرور روند صـلح خاورميانـه مـشخص اسـت، بيـشتر               بگيرند؛ البته آن  مسئله بهره 

هـا   آمريكـايي  هـاي اخيـر از طـرف      خـصوص در سـال     ابتكارهاي مربوط به روند صلح، به     
هاي بزرگ، اين آمريكاسـت كـه نقـش         در ميان قدرت  «اروپاييان با علم به اينكه      . است بوده
كند و بدون مداخلة آن، گفتگوهـاي صـلح،         كننده را در فرايند صلح خاورميانه ايفامي      تعيين
توانـد  اول، با توجه به قدرت برتـر آمريكـا كـه مـي    : كنند تا مي، تالش »نخواهندداشتثمري

كنـد از   ضمانت اجراي الزم براي اجراي تعهـدهاي مربـوط بـه مـذاكرات صـلح را فـراهم                 
كنند؛ دوم، با   كرده، از رهبري فرايند صلح به وسيله آن حمايت        ابتكارهاي اين كشور استقبال   

استفاده از برگ برندة روابط دوستانه با اعراب و حمايت مالي از روند صلح، توجه ايـاالت                 
كنند؛ سوم، با توجه    ها و نقش مؤثر خود در روند صلح خاورميانه جلب         ناييمتحده را به توا   

به امنيت اسرائيل و تـالش بـراي        به پشتيباني آمريكا از اسرائيل با اعالم نگراني مكرر نسبت         
منظور تأمين امنيت اسـرائيل، اعتمـاد اسـرائيل و          هاي اشغالي به  كاهش خشونت در سرزمين   

تـر خـود در فراينـد صـلح          را براي تحقق مشاركت بيشتر و جـدي        تبع آن، اعتماد آمريكا   به
كنند؛ چهـارم، بـه دليـل حفـظ روابـط دوسـتانه خـود بـا اعـراب، بيـشتر                     خاورميانه كسب 

باشـند و مـسئوليت      داشـته  عنوان حامي مالي روند صلح خاورميانـه نقـش        دهند به مي ترجيح
  . عهده اياالت متحده بگذارنداصلي را به
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  عراق پس از اشغال آن حضور در -پ
تدريج مسئله تغيير كرد، به خودداري1 كه عراق از پذيرش بازرسان آنسكام1998از سال 

 سپتامبر و   11حوادث تروريستي   . رژيم اين كشور و بحث توسل به زور ضد آن مطرح شد           
طرح مسئله جنگ ضد تروريسم باعث شد كه مسئله تغيير رژيم در عراق با استفاده از زور،        

كـشورهايي ماننـد آلمـان، روسـيه و         . شـود تري پيگيـري  طور جدي  به جرج بوش  دولت   در
فرانسه با رويكرد اعمال زور آمريكا و انگلـستان ضـد عـراق موافـق نبودنـد و چـارچوب                    

دانـستند؛  المللي را راهكاري مناسب براي برخـورد بـا عـراق مـي            سازمان ملل و قوانين بين    
ــادرنهايــت، مقــام ــر مبنــي رد گــزارش آخــر بازرســان ســازمان ملــل  هــاي آمريكــايي ب ب

  . جنگ ضد عراق را آغازكردند2003 مارس 20آميزبودن روند خلع سالح عراق، در  موفقيت

   آمريكا-1
اولين اقدام آمريكا پس از ورود به عراق، سر و سامان دادن به امـور ايـن كـشور بـود؛                     

ژنـرال   بشردوستانه تحت نظـارت  هاينقش اصلي را در اين جريان، اداره بازسازي و كمك        
هاي او در ترين اقدام  جايگزين او شد؛ مهم  2003 مه   13 از   پل برمر كرد؛ سپس   مي ايفا گارنر

هاي دفاعي و امنيتي عراق، خلـع سـالح       زدايي از طريق انحالل ارتش و سازمان      عراق، بعثي 
گمان دولـت   . ودهاي معارض سابق عراقي و دستگيري بسياري از سران رژيم سابق ب           گروه

تواند سرعت مي  و بركناري او از قدرت به      صدامآمريكا بر اين بود كه پس از شكست رژيم          
سـازي بـه   عنوان الگويي مطلوب از دولت  كرده، اين كشور را به    روند بازسازي عراق را آغاز    

اي ديگـر   كنـد؛ امـا وقـايع درعمـل بـه گونـه           ويژه مردم منطقه خاورميانه عرضـه     جهان و به  
ها را مجبوركرد   هاي قومي، آمريكايي  ها و نزاع  گذاريهاي داخلي، بمب  خورند؛ درگيري  مرق

. برخالف پندار اوليه خود، مسئله امنيت و برقراري ثبات در عراق را در اولويـت قراردهنـد             
 هـزار نفـر و كـل        150 برابـر بـا      2003تعداد نيروهاي آمريكايي حاضـر در عـراق در مـي            

 115 تعداد نيروهاي آمريكايي بـه       2004تا فوريه   . استهزار نفر بوده   173نيروهاي ائتالف   
يافت اما پس از آن با افزايش ناامني در عـراق، تعـداد نيروهـاي آمريكـايي                 هزار نفر كاهش  

................................................................................................  
1 . The United Nations Special Commission on Iraq (UNSCOM)                       
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 هزار نفر رسيد و     171 به بيشترين تعداد يعني      2007يافت تا اينكه در اكتبر      تدريج افزايش  به
شايد بتوان يكي . (Livingston, 2011:8-13) نيروها آغازشد پس از آن، دوباره روند كاهش

نامـه  ها در چگونگي ادامه حضور آمريكا در عراق را امضاي موافقت          از تأثيرگذارترين اتفاق  
اي را ، بيانيـه نوري المالكي و جرج بوش 2007 نوامبر سال 26بغداد ـ واشنگتن دانست؛ در  

بر همكاري و دوستي ميان جمهوري عـراق و ايـاالت           مدت مبتني براي تداوم رابطه طوالني   
 جوالي 31دادند تا پيش از   متحده آمريكا امضاكردند؛ متعاقب امضاي اين بيانيه، طرفين قول        

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و     كردن حوزه اي ميان دو دولت با لحاظ     نامه، موافقت 2008
 سفير آمريكا در عراق و وزير خارجـه         ،2008 نوامبر   17امنيتي منعقدشود؛ بر اين اساس در       

نامه استراتژيك براي برقـراري روابـط دوسـتانه و         موافقت -1: عراق، دو سند را امضاكردند    
اي ميـان ايـاالت     نامـه  توافـق  -2همكاري ميان اياالت متحده آمريكا و جمهـوري عـراق و            

ده از عـراق و     نشيني نيروهـاي ايـاالت متحـ      منظور عقب  متحده آمريكا و جمهوري عراق به     
نامـه از اول    هايشان در طول مدت حضور آنها در اين كشور؛ اين توافـق           سازماندهي فعاليت 

 تمـام نظاميـان     2011 دسـامبر    31درآمد و براسـاس آن، معـين شـد تـا            اجرا به 2009ژانويه  
نامه، ضمن تعيين احكام در اين توافق. (Mason, 2008:4-5)آمريكايي از عراق خارج شوند 

ازهــاي اصــلي حــضور موقــت نيروهــاي آمريكــايي در عــراق، فعاليــت آنهــا و زمــان و ني
: هاي همكاري ميان دو كشور در ايـن مـوارد تعيـين شـد    شان از عراق، سرفصل نشيني عقب

مسائل سياسي و ديپلماتيك، دفاع و امنيت، فرهنگ، اقتـصاد و انـرژي، بهداشـت و محـيط                  
  .(state, 2008: 1-8)و امور قضايي زيست، فناوري و ارتباطات، اِعمال قانون 

هـاي غيرنظـامي در     سياست دولت جديد به سمت فعاليت     اوباما  كارآمدن دولت   با روي 
كنـد،  نـشيني از عـراق تـأمين      اي كـه منـافع آمريكـا را پـس از عقـب            عراق و اجراي برنامه   

ت داد كـه گرچـه عـراق در كـانون سياسـ     تر، دولت جديـد نـشان  تغييريافت؛ به بيان واضح   
 از منافع   خارجي آمريكا نخواهدبود اما ثبات و آيندة موفق آن، همچنان براي طيفي گسترده            

نامـه  هـاي اجـراي موافقـت     در ايـن مقطـع، موضـوع      . آمريكا در منطقه حائز اهميت اسـت      
نامـه خـروج نيروهـاي آمريكـايي از عـراق،           استراتژيك روابط آمريكا و عـراق و موافقـت        

در توافق اسـتراتژيك منعقـده ميـان    . ه اين كشور در عراق بودند     ترين مسائل مورد توج    مهم
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هــايي متعــدد بــراي همكــاري و تــداوم روابــط ميــان دو كــشور آمريكــا و عــراق، حــوزه
 از ايـن چـارچوب اسـتراتژيك جديـد بـراي تقويـت              اوبامـا بـود؛ دولـت     شـده درنظرگرفته
يـت، اقتـصاد، انـرژي،    هـاي مختلـف ازجملـه ديپلماسـي، امن        ها با عراق در زمينـه      همكاري

هـاي دولتـي   ها و سـازمان خانهبرد؛ در اين چارچوب، وزارتبهداشت و محيط زيست بهره  
 وزارت بازرگـاني آمريكـا      -1: اند ازجمله اينكه  دادههايي را در عراق انجام    آمريكايي فعاليت 

؛ در  برگزاركـرد 2009را در اكتبـر  » گذاري اياالت متحده ـ عراق تجارت و سرمايه«نشست 
كشاورزي و  «هاي  اين نشست مشخص شد كه دوازده بخش در اقتصاد عراق ازجمله بخش           

سازي، نفت و گاز، حمل و نقـل و توريـسم،           ساز و مسكن  وآب، توليدات و معادن، ساخت    
گـذاري بخـش خـصوصي نيازدارنـد؛     به سـرمايه  » مالي و خدمات بانكي، برق و الكتريسيته      

ــه، تــسهيالهمچنــين ايــن وزارت هــاي مناســب بــراي تي را بــراي شناســايي فرصــتخان
 وزارت انـرژي    -2است؛  كردهگذاري در عراق و توسعه تجارت در اين كشور فراهم          سرمايه

سازي براي تنظيم بخش نفت و گاز طبيعـي عـراق و            منظور ظرفيت هايي را به  آمريكا برنامه 
ــاربردي  ــرژي و ك ــه اســتراتژيك ان ــد نظــر در برنام ــراي عــراق كــردن قابليــت تجدي آن ب

 وزارت دارايي، شرايطي را براي تحقق چندين تعهد مالي ميان عراق و             -3است و    داده انجام
  .(state, 2010: 1-6)است كردهالمللي فراهمنهادهاي بين

  اروپايي  كشورهاي مهم-2
تدريج در پرتـو عـواملي      ديد به درخصوص حضور كشورهاي اروپايي در عراق خواهيم      

ازسازي عراق و بـسترهاي گـسترده اقتـصادي و تجـاري در ايـن كـشور،                 مانند ضرورت ب  
اقِ پس از دوران رژيـم      يافتند تا در عر   كشورهاي اروپايي نيز در كنار اياالت متحده، فرصت       

  .   ايفاكنندهاي اقتصادي، نقشزمينهند و در بعث حاضر شو

   آلمان -2-1
ز خاتمه جنگ و سـرنگوني      پس ا . آلمان از كشورهاي اصلي مخالف جنگ با عراق بود        

، خواهان ايفاي نقش بيشتر سازمان ملل در عراق و تعيـين يـك جـدول زمـاني                  صدامرژيم  
حال، آمـادگي خـود را در حمايـت از          دقيق براي بازگرداندن حاكميت به عراق بود؛ درعين       
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. كـرد ها ضد عراق اعـالم    كردن تحريم طرح آمريكا و انگلستان در شوراي امنيت براي ملغي        
هاي آلمان در چارچوب مأموريت آموزشي ناتو در عراق، پيـشنهاد آمـوزش   ر كنار فعاليت د

 هزار دالر در حمايـت از برنامـه         625كاركنان نظامي عراق در امارات متحده عربي، اهداي         
 ,Blanchard)مالي و ترابري هوايي نيروهاي عراقـي و آمـوزش نيروهـاي امنيتـي عراقـي،     

گـذاري در عـراق و   ا توجه به وجود بستر مناسـب بـراي سـرمايه   اما ب.  داده شد ( 2007:5
هـاي  كـرد تـا در زمينـه      هاي الزم در طرف آلماني، اين كـشور بيـشتر تـالش           داشتن قابليت 

 در سـفر    آنگـال مركـل   باشد؛ حتي   داشتهگذاري، فرهنگي و آموزشي در عراق فعاليت       سرمايه
تعهد آلمان در برقراري ثبات در عـراق         خود به اياالت متحده، ضمن تأكيد بر         2006ژانويه  
هاي آلمان در عـراق در چـارچوب   قصدندارد به عراق سرباز بفرستد و كمك      «كرد كه   اعالم

  . (aina, 2006: 1)» بودهاي بشردوستانه خواهدآموزش نيروهاي امنيتي و كمك
 يكـي   هاي اقتصادي و تجاري آلمان در عراق بايدگفت كه آلمان، همواره          درباره فعاليت 

 80 آلمـان پـذيرفت در پرداخـت         2004در سـال    . استاز شركاي تجاري اصلي عراق بوده     
تـرين صـادرات آلمـان بـه عـراق،      مهـم . كنـد هاي عراق به اين كشور كمكدرصد از بدهي  

تـرين واردات آن از عـراق       آالت و دستگاه مولد بـرق و مهـم        تجهيزات الكترونيكي، ماشين  
هـاي عراقـي و   آخرين قراردادهاي منعقده ميان مقـام . (Eckle, 2010: 3-4)نفت خام است 

با درنظرگرفتن شـرايط  . داردآلماني از عالقه دو طرف براي گسترش روابط تجاري حكايت      
هـاي عراقـي بـراي بازسـازي        ديگـر، نيـاز طـرف     مطلوب براي فعاليت در عراق و ازطـرف       

هاي عراقـي    مختلف ميان مقام  كشورشان به آلمان، از زمان خاتمه جنگ تاكنون، ديدارهايي          
در . انـد شـده گرفته و نهادهايي براي تقويت همكاري در دو كشور تأسيس         و آلماني صورت  

وزيـر عـراق بـه آلمـان، يـك توافـق حمايـت و تقويـت                  نخـست  2008جريان سفر سـال     
، پنجمـين   2008 مـه    30گذاري دوجانبه ميان دو كشور امضاشد؛ همچنين در تاريخ           سرمايه

ته مشترك همكاري اقتصادي و فني ميان آلمان و عراق در بـرلين برگزارشـد؛ در             جلسه كمي 
نخواهـدگرفت  اين جلسه، طرف آلماني تعهدكرد كه نقش خود را در بازسازي عراق ناديده            

هاي اين  گذاران اين كشور را براي سفر به عراق و مشاهده پيشرفت          و درصدد است سرمايه   
هـاي  ادسازي و ايجاد يك چـارچوب مـالي بـراي فعاليـت           زمينه مسائل امنيتي، نه   كشور در 
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هـايي نظيـر برگـزاري     بـراين، اقـدام  ؛ عـالوه (Schmitz, 2008: 18-19)كند  تشويقتجاري،
در آلمان با همكاري وزارت خارجـه آلمـان، نهـاد گوتـه،             » انداز آينده عراق  چشم«همايش  

 بـا هـدف     2010لمـان در سـال      فدراسيون صنايع آلمان و انجمن دفاتر بازرگاني و صنايع آ         
 و نيـز گـشايش مركـز    (wp-irak, 2010: 1)تقويت روابط اقتـصادي ميـان آلمـان و عـراق     

 cis)منظور تقويت روابط اقتصادي دو كشور  به2009 دسامبر 9مطالعات عراق در آلمان در 

  . اندتر در عراق اجراشده درراستاي تالش آلمان براي حضور پررنگ(1-3 :2009,

  انگلستان-2-2

از ميان سه كشور بزرگ اروپايي، تنها انگلستان بود كه در جنگ با عراق در كنار آمريكا          
پيش از آغاز جنگ، انگلـستان تمـام تـالش خـود را بـراي        . كردقرارگرفت و از آن حمايت    
كارگرفـت  منظور همراهي با نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا بـه          ترغيب آلمان و فرانسه به    

نرسيد، طبق سنت قديمي خود، شـراكت بـا آمريكـا را بـه               اي نتيجه ها به ي اين تالش  اما وقت 
تنهايي، رسيد آمريكا به  نظرميبا پايان جنگ عراق به    . حضور در جبهه مخالف جنگ برگزيد     

قادر به برقراري امنيت و بازگرداندن ثبات در عراق نيـست و نيـاز بـه حـضور كـشورهاي                    
. سازي احساس مـي شـد     نظامي و هم به لحاظ شركت در روند دولت        اروپايي هم به لحاظ     

در نتيجـه   . تـر در عـراق بودنـد      ديگر، كشورهاي اروپايي خواهان ايفاي نقش فعـال       ازطرف
عنوان رابطي ميان اروپا يافت تا نقش حياتي و محوري مورد نظر خود را بهانگلستان فرصت
  . ( Wither, 2003:80-81)و آمريكا ايفاكند 

نيروهاي نظـامي انگلـيس     بخش عمده حضور انگلستان در عراق ابتدا در قالب حضور           
ترين مشكلي كـه نيروهـاي      اصلي. ويژه در جنوب اين كشور و استان بصره بود         در عراق به  

نبـودن نيروهايـشان در منطقـه       انگليسي در زمان حضور در عراق با آن مواجه بودند، كـافي           
پـس از  ). Chin, 2011: 70( ميليون نفر جمعيـت داشـت   6تحت كنترل آنها بود كه حدود 

ها متوجه شدند كه براي رسيدن به هدف روبروشدن مستقيم با مشكالت در عراق، انگليسي
هاي عراق شان از ورودِ به جنگ، الزم است به توسعه اقتصادي و بازسازي زيرساخت    نهايي
يافتن مسئله لمان و فرانسه، اهميت كنند؛ به اين ترتيب درخصوص انگلستان نيز مانند آ        توجه
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كنـيم؛ بـر ايـن اسـاس،        مي عنوان يك موقعيت اقتصادي مطلوب مشاهده     حضور در عراق به   
نامه آموزش و پـشتيباني دريـايي از نيروهـاي عراقـي            هاي امنيتي مانند توافق   بر توافق عالوه

ات اقتـصادي   كه ميان دو طرف منعقدشده، مناسـب      ) 33، ص   1388دارمي،  (توسط انگلستان   
در اواخر » گذاري در عراق  سرمايه«اساس، اولين نشست    به گسترش است؛ براين   آنها نيز رو    

؛ همچنـين مؤسـسه خاورميانـه بـا     (tbiraq, 2009: 89) در لنـدن برگزارشـد   2009آوريـل  
گـذاري بريتانيـا   گذاري ملي عراق و كميسيون تجـارت و سـرمايه  حمايت كميسيون سرمايه  

» گـذاري در عـراق    تجـارت و سـرمايه    « در لندن با موضـوع       2011 نوامبر   22نشستي را در    
هاي مثبت و رو بـه      برگزاركردند؛ در اين نشست، مطرح شد كه عراق در حال برداشتن گام           

ها و مراحل   هاي انگليسي، اقدام  جلويي درزمينه بازسازي اقتصاد خود است و بيشتر شركت        
  .(mea, 2011:1)اند  ندة روشن را آغازكردهالزم براي حضور در اين بازار داراي آي

   فرانسه-2-3
جمهور فرانسه به مخالفت    ، رئيس ژاك شيراك ،  2003در زمان جنگ عراق، يعني مارس       

و پايان جنگ نيز    صدام  پس از سرنگوني حكومت     . آشكار با اعمال زور ضد عراق پرداخت      
دن سـازوكار الزم بـراي      شـ او همچنان بر نقش سازمان ملل و حضور آن در عراق و فراهم            

انتقال قدرت در عراق و تشكيل حكومت مستقل ملي تأكيدداشت و پس از جنگ، فرانـسه                
هاي عراق در مذاكرات پاريس و نيز ايجاد مأموريـت          با طرح مسئله كمك به بخشش بدهي      

در چارچوب ناتو، فرانسه پيشنهاد ايجاد يـك دفتـر در           . كردآموزشي ناتو در عراق موافقت    
منظور كمـك بـه همـاهنگي مأموريـت نـاتو در عـراق و               فرماندهي ناتو در بلژيك به    مركز  

 .)Blanchard, 2007: 5( دادپليس عراقي در قطر را ارائه 1500همچنين، پيشنهاد آموزش 

 تغييرهـايي در مـشي   2007 در سـال  نـيكال سـاركوزي  جمهـوري  با آغاز دوران رياست   
مـشي سـنتي    از خـط  شيراككه  درحالي. شدلبه گذشته حاص  سياست خارجي فرانسه نسبت   

بر پيگيري منافع فرانسه از طريق تقويت تمايزها با         گليسم در سياست خارجي فرانسه، مبني     
رويكـرد سياسـت خـارجي      سـاركوزي   كـرد،   ميآمريكا در قالب يك نظم چندقطبي، پيروي      

د و دربـاره اهـداف    كـر  از عـراق ديـدن     2009به آمريكا را تغييرداد؛ او در فوريه سال         نسبت
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من آمدم تا اشتياق فرانسه براي مشاركت در توسعه اقتصادي عراق           «: سفرش به عراق گفت   
گـذاري  دهم، عـراق فرصـتي مناسـب بـراي سـرمايه          هاي آن را نشان   و بازسازي زيرساخت  

 بـه عـراق و همچنـين پـس از ديـدار      سـاركوزي در جريـان سـفر   . (aina, 2009:1)» است
هـايي درزمينـة اقتـصادي ميـان دو طـرف            پاريس، قراردادها و توافـق     وزير عراق از   نخست

 تشكيل شوراي صاحبان سـرمايه عـراق و         -1: اند از ها عبارت منعقدشد؛ ازجمله اين توافق   
 -2شـد؛   فرانسه كه رياست طرف فرانسوي برعهدة رئيس شركت فرانسوي توتـال گذاشـته            

كـردن   واگـذار  -3لي عـراق و فرانـسه؛       آغاز مذاكرات براي همكاري پولي ميان نهادهاي ما       
 30المللي كربال به يك شركت فرانـسوي بـا قـراردادي بـه ارزش     ترسيم نقشة فرودگاه بين  

 سفارش ساخت دو كشتي بزرگ به يك شركت فرانسوي با قراردادي به             -4ميليون يورو و    
  ).  36 و 35، ص 1388دارمي، ( ميليون يورو 60ارزش 

كـرد كـه رفتـار آمريكـا در         گونه اسـتنباط  توان اين قسمت مي بندي مطالب اين    در جمع 
هـاي گـزاف بـراي      دهد، اين كشور هم حاضر به صرف هزينـه        ميجريان جنگ عراق نشان   

هـاي ايـن كـشور     رسيدن به مقاصد خود در خاورميانه است و هم اينكه امكانات و ظرفيت            
ه در دوران حـضور نظـامي       هرچند كه ايـاالت متحـد     . دهداجازه چنين رفتاري را به آن مي      

نامه استراتزيك با عـراق زمينـه را    خود در عراق با مشكالتي مواجه شد، انعقاد يك موافقت         
كرد؛ به اين   به ساير رقبا فراهم    براي حضور گسترده و نفوذ بيشتر اين كشور در عراق نسبت          

ديگـر  توان آمريكـا را قـدرت برتـر و پرنفـوذتر در عـراق قلمـدادكرد؛ ازطـرف                 ترتيب مي 
اگـر  . آفريني در عراق داشتند   شد كه كشورهاي اروپايي نيز تمايل زيادي براي نقش         مشاهده

هـاي كـشورها و توانـايي بـازيگري آنهـا بـه مـسئله عـراق                 از زاوية رابطـه ميـان ظرفيـت       
ـ  -هاي اروپايي نيز در حد تـوان خـود        ديد كه كشور  بيندازيم، خواهيم  نگاهي عنـوان يـك    ه ب

اند و حتي در اين زمينه، قـادر بـه رقابـت بـا               در عراق حاضر شده    -ديبازيگر عمده اقتصا  
دهنـد  مـي هاي اقتصادي را ترجيح   آمريكا نيز هستند؛ درواقع آنها رقابتِ با آمريكا در عرصه         

 اروپا در حال حاضر، خود يك قدرت بزرگ اقتصادي اسـت و بـرخالف عرصـه                 -1: زيرا
 اروپاييان طبـق  -2 رويارويي با آمريكا را دارد؛ سياسي و نظامي در اين زمينه توان رقابت و        

المللي، كمتـر حاضـرند در مـسائل سياسـي و           طور معمول در امور بين    يك سنت رفتاري به   
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ها هزينه بـر دوش آمريكـا باشـد ضـمن           دهند در اين حوزه   ميكنند؛ لذا ترجيح  نظامي هزينه 
ديگـر، آمريكـا نيـز      ؛ ازطـرف  بـه آنـان بيـشتر اسـت       اينكه توان و امكانات آمريكا نيز نسبت      

زاسـت بـا اروپاييـان      برانگيـز و تـنش    دهد در حـوزه اقتـصاد كـه كمتـر تعـارض           مي ترجيح
  . باشدداشته رقابت

  اي ايران  برنامه هسته-ت
، از آن   »اي ايـران  مـسئلة برنامـه هـسته     « تـاكنون بـا عنـوان        2002موضوعي كه از سال     

آغازشــد؛ در ايــن روز، نماينــدگان ) 2002 اوت 14 (1381 مــرداد 23شــود از روز  يــادمي
اي ايران در نطنز و اراك پرداختند       گروهك منافقين به افشاي مطالبي درباره تأسيسات هسته       

اي اسـت و بـه      هاي هـسته  و ادعاشد كه هدف ايران از برپايي اين تأسيسات، ساخت سالح          
است؛ واكنش ايـران در     دهكاري كر آميز است كه ايران دربارة آنها پنهان      دليل مقاصد غيرصلح  

برابر اين ادعاها اين بود كه تأسيسات نطنز و اراك، همانند نيروگاه بوشهر تنها بـراي توليـد      
  . اند و كاربرد آنها غيرنظامي استشدهاي تأسيسانرژي هسته

    آمريكا-1
ه اي ايران اتخـاذكرده نكتـ     دربارة مواضعي كه اياالت متحده آمريكا در قبال برنامه هسته         
دنبـال دسـتيابي بـه سـالح        مهم اين است كه از نظر اين كشور، جمهوري اسالمي ايران بـه            

اي اي، مسيري است كه درنهايـت، ايـران را بـه سـالح هـسته              اي است و برنامه هسته    هسته
المللـي انـرژي    اي ايـران در آژانـس بـين       از زمان طرح جدي برنامه هسته     . مجهزخواهدكرد

سرائيل، خواهان ارسال پرونده ايران از آژانـس بـه شـوراي امنيـت              اتمي، آمريكا به همراه ا    
سازمان ملل متحد و اعمال تحريم ضد ايران بودند ولي اتحاديه اروپايي، چين و روسيه بـا                 

طلبانه ضد ايران، مخالف بودند؛ حتي در جريان تـصويب قطعنامـه پـنجم              سياست خشونت 
هـا قـصدداشتند قيـدي را براسـاس         ييشوراي حكام آژانـس، آمريكـا     )  2004 سپتامبر   18(

 در قطعنامه پيشنهادي بگنجانند؛ به اين معنا كه اگر ايران تمام            1طرحي به نام مكانيسم ماشه    

................................................................................................  
1 . Trigger Mechanism 
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هاي مربـوط بـه     نكرد و تمامي فعاليت   المللي انرژي اتمي را برآورده    هاي آژانس بين   خواسته
وار بـه شـوراي     ه ايران اتوماتيك  گاه پروند سازي اورانيوم را به حال تعليق درنياورد، آن       غني

شود؛ اما در آن مقطع، ميان آمريكا و اروپا دربارة ارجاع پرونـدة ايـران بـه                 دادهامنيت ارجاع 
هـاي متفـاوتي    شوراي امنيت توافقي وجودنداشت؛ دليل اين موضوع بـه ابزارهـا و برنامـه             

هـاي ناشـي از   لشبه چـا شد كه هريك از آنها در رويكردهاي راهبرديشان نسبت      مربوط مي 
؛ بـدين سـبب،   )Kile, 2005: 13(منـد بودنـد   هاي كشتار جمعي از آن بهرهگسترش سالح

ويـژه اعـضاي     هاي زيادي را براي جلب نظر مساعد ديگر كشورها بـه          اياالت متحده تالش  
اي هاي خود در قبال برنامـه هـسته  منظور همسويي با سياست  دائم شوراي امنيت و آلمان به     

تـرين  دارند كه مهم  گذاران آمريكايي بر اين نكته توجه     داد؛ به تعبير بهتر، سياست     امايران انج 
هـاي  اي ايران، اين اسـت كـه قـدرت    عامل در موفقيت يا شكست درخصوص برنامه هسته       

؛ پيرو اين سياسـت،  )(Samore, 2006: 15كنند بزرگ بتوانند درباره راهبردي مشترك توافق
سرگرم گفتگو با ايـران     » آلمان، انگلستان و فرانسه   «شور اروپايي   آمريكا در مقطعي كه سه ك     

بودند، دورادور بر اين جريان نظارت داشت و خود را حامي و پشتيبان كشورهاي اروپـايي              
؛ اما با وجود پيگيري مسير مـذاكرات  )Cordesman, 2006: 13 (كردميدر مذاكرات معرفي
زمان سياسـت اصـلي خـود،       طور هم ران، آمريكا به  اتحاديه اروپايي با اي   / سه كشور اروپايي  

اي ايـران و جلـب نظـر كـشورهايي نظيـر روسـيه و چـين را         يعني محكوميت برنامه هسته   
داد كـه دولـت او      مـي هـاي اعالمـي وي نـشان      ، سياست اوباماكارآمدن  با روي . مدنظرداشت

كـاربردن زور ضـد     بهميل است و لذا احتمال      انداختن جنگي ديگر در منطقه بي     به راه نسبت
طـور جـدي، گزينـه انـزواي        ايران از طرف آمريكا بسيار محدود اسـت؛ امـا دولـت او بـه              

منظور تصويب و اعمال المللي بهكند و براي كسب اجماع بين   مي ديپلماتيك ايران را پيگيري   
 ,O'Sullivan)اسـت  دادههاي سازمان ملل ضد ايران، فعاليت زيادي انجامدور جديد تحريم

هاي سازمان ملـل  هايي كه در چارچوب قطعنامهبر تحريم ؛ به اين ترتيب، عالوه(12 :2010
هـاي  اند، آمريكا طي يك سنت ديرينه به اعمال تحـريم         شدهاي ايران اعمال  ضد برنامه هسته  

است؛ در اين ميان، وزارت دارايي آمريكا در        كرده ضد جمهوري اسالمي ايران اقدام     يكجانبه
هاي خارج از چارچوب سازمان ملـل، نقـشي مهـم داشـته و مـسئله تحـريم                  ريماعمال تح 
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  .(Jacobson, 2008: 71)است  را مورد توجه قرارداده1هوشمند

    كشورهاي مهم اروپايي-2
: داشـت اي ايران بايد به چند نكته توجه      به برنامه هسته  درخصوص رويكرد اروپا نسبت   

بود، آنها   ميان اعضاي اتحاديه اروپايي ايجادشده     اول اينكه تجربه جنگ عراق و گسستي كه       
كرد تا براي جلوگيري از ايجاد شكاف ميان خود، نقش سه كشور بزرگ اروپـايي               را تشويق 

به همراه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي را براي گفتگـو بـا ايـران و حـل مـسئله                
شدن خواست هميشگي اروپـا  دهاي آن بپذيرند؛ اين رويكرد، كمكي مؤثر بود به برآور      هسته

المللـي؛ دوم، مـسئله رابطـه بـا آمريكـا در حـل بحـران                براي ايفاي نقش فعال در امور بين      
ها در انجام مذاكرات با ايـران       طرف با توجه به سوابقي كه اروپايي      اي ايران بود؛ ازيك    هسته

كـشور بـزرگ آن در      ها و ابزارهاي اتحاديه اروپايي و سـه         داشتند و با درنظرگرفتن قابليت    
المللـي، ايـن تمايـل در اروپـا         هـاي بـين   آميـز بحـران   برگزاري مذاكرات و حـل مـسالمت      

وجودداشت تا نقشي مستقل از آمريكا و در چارچوب اصول و راهبردهـاي خـود در ايـن                  
رغم اصرار به ارجاع پرونده ايـران از آژانـس بـه            ديگر، آمريكا نيز به   بحران ايفاكند؛ ازطرف  

نيت، با توجه به درگيربودن در افغانستان و عراق، در آن مقطـع، بـه انجـام اقـدام                شوراي ام 
اي ايران و اعمـال تحـريم در چـارچوب          نداشت و بر محكوميت برنامه هسته     نظامي تمايلي 

توانـست نقـش    كرد؛ براي نيل بدين مقصود، آمريكا نمي      ميسازمان ملل ضد ايران پافشاري    
كـرد؛ سـپس بـا      هاي اروپاييـان اعـالم    راين حمايت خود را از اقدام     بگيرد بناب اروپا را ناديده  
گرفت و در طول اين مـدت از         همكاري با كشورهاي اروپايي را درپيش      5+1تشكيل گروه   

ويژه آلمـان، انگلـستان و   ، به5+1هاي ديگر اعضاي گروه     تالش براي اعمال نفوذ بر تصميم     
ت؛ بنابراين طبق ديـدگاه آمريكاييـان بـراي حـل     اسفرانسه و تأثيرگذاري بر آنها غافل نبوده     

. (Simakovsky, 2005: 1)مسئله ايران، الزم است كه آمريكا و اروپا با يكديگر گفتگوكنند 
اي ايـران در قالـب   هرچند خواست اصـلي كـشورهاي اروپـايي بـراي حـل مـسئله هـسته             

خواسـت آمريكـا بـه      نشد و باالخره پرونده ايران، طبق       گفتگوهاي مستقل از آمريكا حاصل    

................................................................................................  
1 . smart sanctions 
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اتحاديـه اروپـايي، واداركـردن آمريكـا بـه         / شد، سه كشور اروپايي   دادهشوراي امنيت ارجاع  
. كننـد  را بـراي خـود يـك موفقيـت قلمـدادمي           5+1مذاكره با ايران و حضور آن در گـروه          

توان در قالب مذاكراتي كه در چارچوب اتحاديه اروپايي         هاي سه كشور اروپايي را مي      اقدام
اي ايـران   اند و نيـز مواضـع جداگانـة هريـك از آنهـا در قبـال برنامـه هـسته                   ا ايران داشته  ب

  . كرد بررسي

   اتحاديه اروپايي -2-1
 تـا سـال     2003اروپاييان در چارچوب سه كشور اروپايي و اتحاديـه اروپـايي از سـال               

كـه بيانيـة تهـران،      انـد   دادهاي ايران مذاكراتي را با ايران انجـام        براي حل مسئله هسته    2010
امــا . نامــة پــاريس و مــذاكرات ژنــو ازجملــة آنهاســت  نامــة بروكــسل، موافقــتموافقــت

تـدريج در مواضـع اروپاييـان       بر ايفاي نقش در روند مذاكرات بـه       كرد عالوه بايدخاطرنشان
شد؛ بر اين اساس، سه كشور اروپايي در جريـان          ايران تغيير حاصل  اي  به برنامه هسته  نسبت
هاي هاي شوراي حكام آژانس و همچنين قطعنامه      نويس و تصويب بيشتر قطعنامه    پيشتهيه  

انـد؛ اقـدام ديگـر اتحاديـه اروپـايي در قبـال برنامـه               شوراي امنيت، نقش اصلي را ايفاكرده     
هـايي اسـت كـه در       بـر تحـريم   هاي مستقل ضد ايران، عـالوه     اي ايران، اعمال تحريم    هسته

طور خـاص   اين رويكرد به  . اندشدهمللي ضد ايران درنظرگرفته   الهاي بين چارچوب قطعنامه 
منظور تغيير رفتار در ايران، انطباق ها بهبر تأكيد بر اعمال تحريم     مبني اوبامابا سياست دولت    

ترين تحريم اتحاديه اروپـايي ضـد   برخي از مفاد مهم. )Fite, 2011: 17(است زيادي داشته
كـردن صـادرات مـستقيم يـا غيرمـستقيم بـه ايـران، ازجملـه                  ممنوع -1: اند از ايران عبارت 

هـاي  توانـد در فعاليـت    تسليحات و مواد مرتبط با آن، مواد، عناصر، كاالها و فناوري كه مي            
كـردن   ممنـوع  -2هايي بـا كـاربرد دوگانـه؛         باشد، كاالها و فناوري   داشتهاي ايران نقش  هسته

ي مهم به ايران كه به لحاظ مالي يا كمـك فنـي           هافروش، تهيه يا انتقال تجهيزات و فناوري      
كـردن هـر نـوع      شـوند و ممنـوع    توانند در صـنايع نفـت و گـاز طبيعـي ايـران اسـتفاده              مي

كـردن   منـع  -3گذاري جديد در بخش نفت و گاز شامل تصفيه، اكتـشاف و توليـد؛                سرمايه
ي بخـش  مـدت يـا بلندمـدت جديـد بـرا        گرفتن تعهدهاي ميـان   هاي عضو از برعهده   دولت
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استثناي تجارت براي مواد    منظور حمايت مالي از تجارت با ايران، به       عمومي يا خصوصي به   
هـاي  كـردن تمـام بانـك      منـع  -4غذايي، كشاورزي، پزشكي يا ديگر اهداف بشردوستانه و         

هاي ايراني از تأسـيس     كردن بانك به ايران و منع   / هاي آنها از انتقال پول از       اروپايي و شعبه  
  . (bryancave, 2010:1-2)ديد يا معامله مشترك در اروپا شعبه ج

   آلمان-2-2
درباره آلمان چند ويژگي وجوددارند كه انتظارها از اين كشور را تا حـدي از رويكـرد                 

 اسـت كـه عـضو دائـم شـوراي           5+1آلمان تنها عضو گروه     . كندانگلستان و فرانسه جدامي   
هـا بـه همـراه    دخانه اتمي ندارد؛ اين ويژگيامنيت نيست و برخالف بقيه اعضاي گروه، زرا 

اي كه با ايران داشت، باعث شـدند در مقايـسه بـا دو كـشور ديگـر                  روابط تجاري گسترده  
بيايد كـه بـا توجـه بـه         باشد و حتي اين انتظار پيش     اروپايي، دركي بهتر از رفتار ايران داشته      

بـه ايـران    غيير راهبرد اروپا نسبت   نفوذي كه در اتحاديه اروپايي دارد، بتواند نقشي مهم در ت          
عنـوان يـك شـريك       هاي سياسي آمريكا تأثيربگذارد؛ البته حضور به      باشد و بر تصميم   داشته

 در كنار پنج عضو دائم شوراي امنيت، اعتباري مطلوب براي آلمان       5+1برابر در قالب گروه     
هـاي اتحاديـه    ماست؛ اما در هر صورت، اين كشور در تصويب دور جديد تحري           ايجادكرده

  .( Fite, 2011: 26)داشت اروپايي ضد ايران مشاركت

   انگلستان-2-3
هاي يكجانبه از طرف اتحاديه اروپايي ضد انگلستان يكي از حاميان اصلي اعمال تحريم

اروپايي نيز، انگلستان بيشترين  در ميان سه كشور بزرگ اتحاديه. اي ايران استبرنامه هسته
اسـت؛ در ايـن زمينـه نيـز         آوردهعمـل  تحريم سازمان ملل ضد ايران به      حمايت را از اعمال   

. ها، هماهنگي و تطابق زيادي بـا آمريكـا دارد        سياست خارجي اين كشور، مانند ساير حوزه      
اي ، انگلـيس البـي گـسترده     2010 شوراي امنيت در سال      1929در جريان تصويب قطعنامه     

 ,Fite)داد  اين قطعنامه و وتونكردن آن انجامبراي متقاعدكردن چين و روسيه به حمايت از

بـر  هـايي جديـد، عـالوه   ؛ همچنين دولـت انگلـيس نيـز ماننـد آمريكـا تحـريم      ( 22 :2011
، 2011 نـوامبر    21جملـه اينكـه از      اسـت؛ از  هاي سازمان ملل ضد ايران درنظرگرفتـه       تحريم
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اسـت تـا روابـط      سـته وزارت دارايي اين كشور از مؤسسات مالي و اعتباري انگليـسي خوا           
هاي فرعي آنهـا و     هاي ايراني و همچنين تمام شعبه     تجاري و معامالت خود را با تمام بانك       

  .)cov, 2011: 1 (كنندبانك مركزي ايران متوقف

   فرانسه-2-4
پس از مشاركت با آلمان و انگلستان در جريان گفتگو با ايران براي متقاعدكردن درباره               

هـاي  هـاي شـوراي امنيـت و تحـريم        شدت از قطعنامه  فرانسه نيز به  اي،  توقف برنامه هسته  
گيري سياست خـارجي    با تغييرهايي كه در جهت    . كندمياتحاديه اروپايي ضد ايران حمايت    

گيـري  شد، نزديكي زيادي ميان فرانسه و آمريكا در موضع حاصلساركوزيفرانسه در دوره    
، 2010ها ضـد ايـران در ژوئـن          جديد تحريم  در جريان اعمال دور   . آمدبه ايران پيش  نسبت
 ضـد ايـران را      1929كه شوراي امنيـت، قطعنامـه       كردند درصورتي هاي فرانسوي اعالم  مقام

نكند، درعوضِ آن، دولت فرانسه به تصويب قوانين يكجانبه در چارچوب اتحاديـه        تصويب
هود اسـت ماننـد     كـه مـش    طـوري  خواهدكرد؛ بـه  اروپايي براي اعمال تحريم ضد ايران اقدام      

فعاليـت بـا ايـران را        و   بر ارائه مشوق  ، فرانسه نيز روش قديمي اتحاديه اروپايي مبني       انگلستان
  .)Fite, 2011: 25(است دادهمحور آمريكا تطابقكنارگذاشته و خود را با رويكرد تحريم

دهند، آمريكـا كـشوري     ميشواهد نشان : گفتتوانبندي مطالب اين قسمت مي    در جمع 
مواضعي كه از همـان     . دارداي ايران را برعهده   است كه هدايت جريان مقابله با برنامه هسته       

اي ايـران توسـط ايـاالت متحـده اتخاذشـدند و مـوج گـسترده                آغاز بحران در برنامه هسته    
دهنـد،  مـي اي ايران با هدايت و حمايـت ايـن كـشور نـشان            تبليغات منفي ضد برنامه هسته    

هاي بـزرگ را متقاعدكنـد كـه هـدف          خصوص قدرت ديگر كشورها به  دارد تا   آمريكا سعي 
اي است؛ اين رفتار آمريكا گوياي ايـن اسـت          اي ايران، دستيابي به سالح هسته     برنامه هسته 

المللـي نقـش رهبـري را       كنـد بـاز هـم در يـك مـسئله مهـم بـين              مـي كه اين كشور تالش   
 -ويژه در عراق  تجربيات گذشته، به  ه به    با توج  -داشت كه آمريكا  رد اما بايدتوجه  بگي عهده به

هاي اين رهبـري بـا      را نيز در صرف هزينه    ) حتي روسيه و چين   (دارد تا اروپا    اين بار تمايل  
ديگر، اروپاييان قصددارند بـا ايفـاي نقـش فعـال در حـل مـسئله            كنند؛ ازطرف خود شريك 
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اروپـا در   . كننـد للـي معرفـي   المعنوان بازيگري مؤثر در عرصة بين     اي ايران، خود را به    هسته
كـرده، از مـسير گفتگـو    عمـل طـور مـستقل    اي ايـران هرچنـد ابتـدا بـه    جريان مسئله هسته  

هـاي هماهنـگ بـا آمريكـا و همچنـين           تدريج منافعش را در اتخاذ سياسـت      كرد، به  استقبال
 ايروندي كه در مواجه با برنامه هسته . حضور مستقيم اين كشور در روند مذاكرات دانست       

المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سـازمان ملـل متحـد            ايران در شوراي حكام آژانس بين     
توجـه  نقـش قابـل   . داردشده، از همـاهنگي در مواضـع ميـان آمريكـا و اروپـا حكايـت                طي

ها و سپس حمايـت از سياسـت تحـريم          نويس قطعنامه كشورهاي اروپايي در تصويب پيش    
ها ازجمله موارد اين هماهنگي مواضع است و نكتـه          طعنامهآمريكا در قبال ايران در تنظيم ق      

هـاي  جالب توجه اينجاست كه كشورهاي اروپايي با الگوبرداري از سياست اعمال تحـريم            
هاســت در قبــال ايــران يكجانبــه و خــارج از چــارچوب ســازمان ملــل كــه آمريكــا ســال

  .اندتازگي، چنين موضعي ضد ايران اتخاذكردهاست، به اتخاذكرده

  گيرينتيجه
هاي خاص خود از ديربـاز مـورد توجـه          شد كه خاورميانه به دليل ويژگي     تر اشاره پيش
است و رقابت با يكديگر براي نفوذ بيـشتر در ايـن منطقـه،              هاي بزرگ خارجي بوده   قدرت

آيا در آغاز سـدة جديـد       «قصد ما بر اين بود كه ببينيم        . استالگوي غالب رفتاري آنان بوده    
هاي بزرگ خارجي در خاورميانه بارز است؟ و آيـا در            ابت در تعامل ميان قدرت    باز هم رق  

؛ با توجه به اينكه ازطرفي آمريكا نفوذي  »است؟شده مناسبات آنان با يكديگر تغييري حاصل     
هـاي  ديگر، قـدرت  هاي بزرگ دارد و ازطرف    به ديگر قدرت  تر در خاورميانه نسبت   گسترده

فاي نقش در مسائل خاورميانه و حضور در اين منطقـه هـستند،             مهم اروپايي نيز خواهان اي    
است؟ و  آفريني كشورهاي مهم اروپايي داشته    كنندة آمريكا چه تأثيري بر نقش     حضور تعيين 

تـوان ريـشة    تر آيـا مـي    اند؟؛ به بيان روشن   اروپاييان چه رويكردي را در قبال آن اتخاذكرده       
 از آمريكا را    - در مسائل مهم خاورميانه      -روپايي  روي كشورهاي مهم ا   اتخاذ رويكرد دنباله  

 عراق و نيز يادگيري ناشي 2003 سپتامبر و جنگ 11هاي ساختاري مانند حوادث    در تحول 
كرد؟ تالش مقالة حاضر بر آن بود تا با توجه به از فرايند تعامل ميان آمريكا و اروپا جستجو
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هـاي  بـا مـرور مواضـع و اقـدام        . كنـد يريبه يكديگر، اين امر را پيگ     ادراك كنشگران نسبت  
كننـدگي هريـك از آنـان در سـه          شد تا ميزان تعيين   آمريكا و كشورهاي مهم اروپايي تالش     

هـاي  شود و همچنـين نقـش درك و تـصور آنـان از تحـول              دادهمسئله مهم خاورميانه نشان   
 اتخـاذ رويكـرد     .شـود هايشان با يكديگر در اتخاذ رويكردهايشان ارزيابي      پيراموني و تعامل  

 و سپس بروز تغييرهـايي در ايـن رويكـرد در دوره دوم    بـوش گرايانه در دوره اول   يكجانبه
گرفتن اين بـاور در نـزد    و همچنين شكل اوباماخصوص در دوران    جمهوري او و به   رياست

اي مهم نظيـر خاورميانـه در       المللي و در منطقه   آفريني مؤثرتر در امور بين    اروپاييان كه نقش  
تـري  المللي همراهي گـسترده   شرايطي، بيشتر تضمين خواهدشد كه با قدرت برتر نظام بين         

بـر  بر اين اساس در چارچوب ساختار مبتني      . درك است باشند؛ در اين چارچوب قابل    داشته
به سـاير رقيبـان،     است، آمريكا نسبت   براي آمريكا و اروپا درنظرگرفته     ونتفرهنگ الكي كه    

فرانـسه و   . كندتر در تعيين هنجارهاي ساختار ايفامي     كنندهو نقشي تعيين  وضعيتي بهتر دارد    
 جريان مخالفت با جنگ     -ري در اين ساختار هستند در مقطعي      آلمان كه خواهان نقش بيشت    

كردن  با مقاومت قدرت برتر مواجه شدند و اين موضوع باعث شد از درجه دروني              -عراق  
پذيرنـد، چـون    اصـول و هنجارهـاي سـاختار را مـي      بـازيگران، «به اين معنـي كـه       » اجبار«

بـازيگران، اصـول و     «بـه ايـن معنـي كـه         » منـافع خـود   «كـردن   ، به درجه دروني   »مجبورند
يابنـد يـا بـه تعبيـر         ، انتقـال  »كندميپذيرند، چون منافع آنها ايجاب    هنجارهاي ساختار را مي   

خـصوص انگلـستان نيـز،    تـر شـود؛ در  كردن فرهنگ الكي در آنها عميق   ، درجه دروني  ونت
. شدن اسـت  موضوع پيگيري منافع از طريق رابطه نزديك با آمريكا همچنان در حال تقويت            
كنـد و سـاير   درباره آمريكا بايدگفت كه اين كشور براي اينكه بتواند وضع موجود را حفـظ       

 عنوان قدرت برتر سـاختار متقاعدكنـد بـه ايـن سـو            بازيگران را به پذيرفتن جايگاه خود به      
برسد؛ به ايـن معنـا   » مشروعيت«كردن فرهنگ الكي تا حد      دارد كه به درجه دروني    برمي گام

اند؛ سازند زيرا مشروعيت آنها را پذيرفته     ميها خود را با هنجارهاي ساختار منطبق      كه دولت 
هاي بـزرگ اروپـايي در خاورميانـه،        يكم، نقش قدرت  وبنابراين در دهة نخست سدة بيست     

هـا منافعـشان را     كنندة آمريكا بوده اما با توجه به اين نكته كه اين دولت           ش تعيين متأثر از نق  
بخـشيدن بـه ايـن موضـوع        دنبال مشروعيت بينند و آمريكا نيز به    روي از آمريكا مي   در دنباله 
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عنـوان  اي آمريكا را بايد به    هاي خاورميانه است؛ بر اين اساس، همراهي اروپاييان با سياست       
   .ي پيگيري منافعشان درنظرگرفتراهبردي برا
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