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چکیده
منافع ملي جوهره اصلي سياست بينالملل و قدرت نيز ابزار اصلي در نيل به اهداف محسوو موي-
شود .توجه به روابط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و بررسي مواضع آنها لازم و ضروری ميباشود.
در پژوهش حاضر که از لحاظ طرح تحقيق ،آینده نگر است ،پس از انجام تجزیه و تحليل های لوازم روی
مواضع مقامات و سياستمداران اروپایي و آمریکایي و انجام تحليل محتوا ،در  3بخش کلي بوه  9عنووان
سناریونگاری در رابطه با زمينههای همگرایي و واگرایي دو قدرت بزرگ توا سوا  2232پرداختوه شوده
است .بخشهای کلي سناریونگاری شده عبارتند از :تحولات آینده ساختار نظام بوينالملول ،تروریسو و
سلاحهای کشتارجمعي ،خاورميانه و روند صلح اعرا و اسرایيل .نتایج نشان داد کوه ابعواد همگرایانوه و
واگرایانه در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا بستگي به حوزه منافع آنها دارد .حوزههایي کوه دارای منوافع
مشترک هستند شاهد همگرایي و حوزههایي که منافعي متعارض دارند ،شاهد واگرایي خواهي بود.
کلید واژهها
اتحادیه اروپا ،آمریکا ،همگرایي و واگرایي ،روابط آتلانتيکي و فرا آتلانتيکي.

* دانشجوی دکتری گروه روابط بينالملل دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامي ،تبریز،
ایران.
** استادیار گروه علوم سياسي و روابط بين الملل دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامي،
parvizahdi@gmail.com
تبریز ،ایران( .نویسنده مسئو )
*** استادیار گروه علوم سياسي و روابط بينالملل دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامي،
تبریز ،ایران.
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مقدمه
در صحنه و گستره سياست جهاني بازیگران متفاوتي حضور دارند که کشورها اصليترین آن-
ها ميباشند .این بازیگران هميشه درحا عمل و عکس العمل ،واکنش و برقراری ارتباط با
یکدیگر هستند .عمل و عکس العمل بازیگران در قبا یکدیگر متفاوت ميباشد .گاهي همگرا و
مشترک و گاهي واگرا و متعارض ميباشند .هرکدام از این بازیگران بر حسب ميزان قدرت و
توانایي بازی ،تلاش ميکنند تا عرصه سياست بينالمللي را در جهت اهداف ،نيات و منافع خود
تنظي کرده و ضمن بيشترین تاثيرگذاری بر آن ،کمترین تاثيرپذیری را از آن داشته باشند
(حسيني .)65 :3393 ،سا هاست که این سوا در ذهن پژوهشگران و تحليلگران سياست
بين الملل وجود دارد که آیا اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در قبا مسائل بينالمللي از
یک خط مشي واحدی پيروی ميکنند یا خير؟ آیا بنيادهای رفتاری آنها همسو و همگرا مي-
باشد یا ناهمسو و واگرا؟ هر کدام از آنها پاسخ های متفاوتي را ارائه کردهاند که حو محورهای
زیر ميباشد :عدهای از آنها با یک دیدگاه فرهنگ محور اعتقاد دارند که ریشههای فرهنگي و
تمدني مشترک ،ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به طرف ایجاد نظرات ه جهت و همگرا
در قبا قضایای جهاني سودهي مينماید .از این دیدگاه ایالات متحده و اتحادیه اروپا هرجند
دارای دیدگاههای گاه ًا غيره جهت و ناهمسو هستند ،هردو در محور "غر " قرار دارند که
خود بيانگر مفهومي ارزشي -فرهنگي مي باشد که مسيحيت شالوده بنيادی آن را تشکيل مي-
دهد ،لذا هرآنچه با ارزشهای مسيحي تناقض داشته باشد ،ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر
آن ،دیدگاههای یکسان و همسویي اتخاد خواهند کرد(عزیزی مهر.)326 :3396 ،
گروه دوم بر اساس یک رویکرد سياست محور بر این اعتقادند که این دو قدرت یعني اتحادیه
اروپا و آمریکا جوامعي مردمسالار محسو ميشوند که ليبراليس بنيان آن را تشکيل ميدهد.
در این دیدگاه ،صلح ليبرالي ميان کشورهای آزادیخواه و جنگ عليه رژی های دیکتاتور و
اقتدارگرا آشکارا یک ارزش و قابليت به حسا ميآید .لذا در این دیدگاه بنيادهای سياسي-
ارزشي سبب انسجام ميان مواضع و رفتارهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ميشود و در
نهایت ،گرو ه سوم بر اساس رویکرد واقعگرایانه و قدرت محور ،معتقدند که منافع ملي بنيان
اصلي سياست جهاني و قدرت نيز ،ابزار اصلي در جهت دستيابي به اهداف محسو ميشود.
بنابراین هرجامعه و کشوری فارغ از ماهيت سياسياش از طریق اعما قدرت در جستجوی
دستيابي به منافع ملي خود است  .بنابراین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تنها در حوزه-
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هایي دیدگاههای همسو و ه جهت دارند که منافع ملي آنها ایجا نماید .سوالي که مطرح
ميشود این است که زمينه ها و ابعاد همگرایي و واگرایي اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص
مسائل منطقهای و بينالمللي چيست و کدام یک از رهيافتها جوابگوی این سوا ميباشد؟
مسائل منطقهای و بينالمللي را ميتوان در دو حوزه اقتصادی -فرهنگي و سياسي -امنيتي
تقسي بندی نمود .هميشه اختلافات و تفاوتهایي در روابط فرا آتلانتيکي وجود داشته است .اما
پس از جنگ سرد و کشمکشهای مربوط به آن و بخصوص با وقوع حوادث تروریستي 33
سپتامبر  ، 2223تعداد و ماهيت این اختلافات در مقایسه با قبل افزایش چشمگيری داشته
است .در اصل تغييرات پس از حوادث یازده سپتامبر  2223با در نظر گرفتن قدرت یافتن
نئوکانهای افراطي در ایالات متحده آمریکا ،باعث گردیده است تا اتحادیه اروپا در جهت
استحکام وضعيت خود در نظام جهاني و مبد شدن به عنوان یک قدرت اصلي بينالمللي
برآید .کشورهای عضو اتحادیه اروپایي ،در روزگار جدید سعي ميکنند تا علاوه بر توان اقتصادی
و مدني ،به عنوان قدرتي نظامي و سياسي نيز در سطح جهاني نقشي موثر ایفا نمایند و به این
منظور به تعریف مجدد روابط فرا آتلانتيکي و منطقهای خود ميپردازند(پيرزادی.)88 :3391 ،
چنين تحولاتي باعث شده است که عدهای اظهار ميکنند ،جنبههای واگرایي بين این دو
بازیگر ،بخصوص پس از  33سپتامبر بيشتر شده و روابط فرا آتلانتيکي بسوی واگرایي سوق پيدا
ميکند و عدهای دیگر بيان مي دارند که اصول ًا اروپا و آمریکا به یکدیگر نياز دارند و روابط آنها
به رغ مشکلات سياسي اقتصادی پيشرو همواره استوارتر از آن است که آسيب بيند و اصولاً
منافع هر دو طرف درگرو حفظ روابط فراآتلانتيکي است .بر این اساس پژوهش حاضر درصدد
است که با توجه به تحولات و رخدادهای عمده منطقهای و بينالمللي زمينهها و ابعاد همگرایي
و واگرایي روابط اتحادیه اروپا و آمریکا را باز شناسد .جهت نيل به این هدف باید به این سوا
اصلي پاسخ داد که:
سوا پژوهش :آیا اتحادیه اروپا به دنبا تقویت همگرایي منطقهای ميباشند یا اینکه درپي
همگرایي آتلانتيکي هستند؟ و نيز اینکه آمریکا و اروپا تا جه ميزان از رهيافتهای متفاوتي در
زمينه اقتصادی ،سياسي و امنيتي برخوردار هستند؟
فرضيه پژوهش :به دليل نقش و قدرت برتر آمریکا در نظام بينالملل و اشتراک منافع در
مسائل بينالمللي سطح اختلاف نظرها در حد چانهزني برای دستيابي بيشتر به منافع بوده که
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اکثرا از سوی اتحادیه اروپا مطرح است ،ولي سرانجام در موضوعات بينالمللي وحدت استراتژی
داشته و در اصل و تعریف مشکلات اختلافي ندارند.
 .1مصادیق روابط ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا در عرصه نظام بینالملل
مصادیق روابوط ایالات متحده امریکوا-اتحادیه اروپا در عرصه نظوام بوينالملول و در ابعواد
اقتصوادی ،امنيتوي ،سياسوي و بينالمللي ميباشد .روابط فرا آتلانتيکي را ميبایست در این
راستا در چهارچو همکاری ،رقابت و ستيزش و براساس منافع ملي آنها مورد تجزیه و تحليل
قرار داد .بر این اساس همکاریهای سياسي -بينالمللوي در قالوب منافع مشترک ،روابط
اقتصادی در قالب منافع اختلافزا و روابط امنيتي و نظامي در قالب منافع موازی دسته بنده
شدهاند.
 .1.1همگرایی و واگرایی در روابط اقتصادي
روابط اقتصادی اروپا و امریکا همواره به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهواني مطورح بوده
است .بدین مفهوم کوه در ایون چهوارچو هموهی ایون کشوورها را بوه عنووان پيشگامان
جهان آزاد اقتصادی ميشناختند و این مسئله یکي از پایههای عموده در روابط دو سوی
آتلانتيک بوده که آنها را به یکدیگر پيوند مويدهود .مهمترین شاخصههایي که ميتوانند
ادعایي بر همسویي روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا باشند عبارتند از:
 ميزان سرمایهگذاریهای مستقي و غير مستقي خارجي ایالات متحوده و اتحادیه اروپا
در بازارهای یکدیگر
در حا حاضر و بنوابر آموار اداره کول تجواری کميسون اروپا ،اتحادیه اروپا ،بزرگترین
سرمایهگوذار در جهوان محسوو مويشوود چرا که بيش از 62درصد از جریوان سورمایه-
گوذاری مسوتقي خوارجي در جهوان را برعهده دارد و امریکا از این لحاظ در مقام دوم
بزرگتورین سورمایهگوذار جهواني بوا  26درصد از حج سرمایهگذاری جهواني قورار مويگيورد
و از طورف دیگور ایوالات متحده بزرگتورین کشوور پوذیرای سورمایهگوذاری مسوتقي خوارجي،
حودود  02/6درصد از جریان سورمایهگوذاری مسوتقي خوارجي جهواني و اتحادیوه اروپوا
دوموين دریافت کننده سرمایهگذاری مستقي خارجي جهاني ،حودود  38درصود ،بووده اسوت.
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ار سوی دیگر این دو قدرت بزرگترین سرمایهگذاریهای دو جانبه را در طو ساليان اخير با
یکدیگر داشتهاند و به عنوان شرکای اقتصادی استراتژیک برای یکدیگر به شمار ميآیند.3
 حج صادرات و واردات کالا بين اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا
بررسي آمار و ارقام حج واردات و صادرات دو قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده
آمریکا که هرساله توسط کميسيون اقتصادی اروپا منتشر ميشود نشان ميدهد که روابط
اقتصادی و تجاری ميان اتحادیه اروپا و ایوالات متحوده آمریکا بر یک مبنای تقریباً برابر قرار
دارد .بنابراین بوه واسوطه تغييورات مثبتوي کوه بورای حضور و بازیگری اتحادیه اروپا به عنوان
یک رهبر اقتصوادی در کنوار امریکوا بوه وجوود آمده است ،وابستگي متقابل اقتصوادی
فراآتلانتيوک و مسوئوليت مشو ترک بورای اقتصواد جهاني ،برای هر دو ابر قدرت اقتصادی ،رشد
فزایندهای به دنبا داشته اسوت .لوذا اروپوا و امریکا هر دو نياز به طراحي استراتژیها و
مناسبات نهوادی جدیودی بورای مودیریت روابط اقتصادی متقابل و مسائل اقتصاد جهاني
همدیگر دارند.
در ادامه به شاخصها و حوزههای واگرایي در روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا پرداخته
شده است .مهمترین شاخصهای اختلافات اقتصادی بين ایالات متحده و اروپا عبارتند از:
 سياستهوای حموایتي اتحادیوه اروپوا و امریکوا در روابوط بازرگواني فراآتلانتيکي
اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از سا ها قبول بور سور موضووع قوانين تجاری حمایت-
گرا در عرصه روابط اقتصادی با همدیگر اختلافاتي داشتهاند .سياستهای حمایتگرایانه اتحادیه
اروپا در زمينه محصوولات کشواورزی هموواره مورد انتقاد امریکا بوده است .امریکا نيز همواره
بوه تلافوي سياسوتهوایي را وضوع نموده که مورد اختلاف اتحادیه است .تاریخ روابط تجارت
خارجي ایالات متحده امریکوا بوا اتحادیوه اروپوا از دهوه  3912به بعد به ویژه در طي دوران
دهههوای  3992-3982و  2222-2232مملوو از نمونوههوایي در زمينه به کارگيری سياست-
های افزایش تعرفههای گمرکي جه ت حمایت از اقتصاد و تجارت ملي ميباشد .اقدامات
حمایتگرانه از سوی ایالات متحوده باعوث نگراني شدید اروپا شده و واکنش آنها را در پوي
داشوته اسوت.
 یورو و ایالات متحده امریکا

www.ec.europa.eu
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اتحادیوۀ پوولي و اقتصوادی اروپوا در نتيجوۀ همگرایي منافع متفاوت کشورهای اروپایي
شکل گرفت کوه حووزة گسوتردهای را حتوي در ارتباط با اتحادیه گمرکوي و سياسوت
مشوترک کشواورزی در بور مويگرفوت و از سوی دیگر با نگراني اروپای غربي نسبت به حفظ
نرخ هوای مبادلوۀ ثالوث توا محافظوت جامعۀ اروپایي از ورود انگليس و احتما تبدیل شدن
جامعوه بوه یوک منطقوۀ تجوارت آزاد و همچنين نياز به یک سياست مشترک پوولي در قبوا
ایوالات متحوده امریکوا بوود .یورو با خوود دورنموای یک نظام اقتصادی بينالمللي دوقطبي
جدید را همراه دارد که ميتوانود جوایگزین هژمون پولي امریکا گردد( .فرزین نيا.)30 :3311 ،
 اختلافات ساختاری و سيستمي در روابوط اقتصوادی اتحادیوه اروپا و ایالات متحده
امریکا
وجوود اختلافوات سيسوتمي ميوان ایوالات متحوده امریکوا و اتحادیۀ اروپا در ارتباط با مد
غالب اقتصادی بازار ،همراه با تفاوتهای موجود درفرایند تصمي گيری در امریکا و اتحادیۀ اروپا،
موجوب شوکلگيوری رهيافوتهوای متفاوت آنها در قبا مسائل ناشي از وابستگي متقابل
اقتصادی ميگوردد(فلاحي .)05 :3383 ،مود اقتصواد بوازار اجتمواعي اروپوا شوامل سياست-
های اجتماع ي گسترده همچون مزایای بيکواری ،سولامت بهداشوت ملوي و نظامهای تأمين
اجتماعي ميشود که این امر باعوث هزینوههوای عموومي بوالاتر در برنامههای اجتماعي و
ماليات بيشتر در توليد ناخالص داخلوي مويگوردد.
 .2.1همگرایی و واگرایی در روابط سیاسی -امنیتی (درون آتلانتیکی(
یکي از جنبه های روابط بين ایوالات متحوده امریکوا و اتحادیوه اروپوا روابوط سياسي و
امنيتي درون آتلانتيک آنها ميباشد .یکوي از مسوائل عمدهای که اتحادیه اروپا به شدت درگير
آن است ،نبود سياسوت دفواعي و امنيتوي واضح و فعالانه است که اساساً بدليل منافع ملي
مختلف و متفاوت اعضای بوزرگ ایون اتحادیه(نظير انگليس ،فرانسه و آلمان) ميباشد .این
فقدان سياسوت دفواعي و امنيتوي واضح و فعالانه سبب شده است که اتحادیه اروپا به عنوان
یک بازیگر اصلي در تصمي گيریها و سياستهای جهاني ،متناسب با قدرت سياسي-اقتصادیش
بوه بوازی گرفتوه نشوود و در بسياری از قضایای بينالمللي منفعل و یا دارای اختلاف آرا باشد و
در مسائل جهاني بازی سياسي را به ایالات متحده واگذار نماید .ایالات متحده امریکا بويشتر از
آنکوه از نواتو در جهت تقابل احتمالي با اتحاد جماهير شوروی و دفاع از اروپای غربي اسوتفاده
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کننود ،ازآن بوه عنووان ابوزاری برای سلطه بر متحدان اروپایي خود بهره گرفته است
( .)MacDonald, 2020: 89مسوائل امنيتوي اروپوا نيوز بيشوتر داخلوي بودنود؛ مسائلي
همچون درگيریهای نژادی کشورها ،مسئله قاچاق مواد مخدر ،تروریس و مسائل زیست
محيطي اساساً مشوکلاتي مرتبط با خوود کشورهای اروپایي بود و نيازی به کنتور آنهوا
توسوط یوک قودرت خوارجي نبوود .در حقيقت فروپاشي نظام دوقطبي و تغيير ماهيت مسائل
امنيتي این زمينوه و بسوتر را بورای کشورهای اروپایي فراه کرد که در اندیشه سياست دفاعي
و امنيتي مشوترک باشوند کوه دربرگيرنده ترتيبات نوین و قدرتمند امنيتي و سياسي باشد.
 فرانسه ،آلمان و انگليس و سياستهای دفاعي و امنيتي اتحادیه اروپا
در این راستا سه نگرش و نظریه مختلف وجود دارد .الف :کشورهای اروپواگرایوي بمانند
کشور فرانسه بهدنبا تشکيل یک ساختار مستقل نظامي و همگرایي و نزدیکي بيشتر در
اتحادیه اروپا و ک کردن اهميت ناتو در اروپا هستند .فرانسه تمایل به کاهش نقش سياسوي و
حضوور نظامي ایالات متحده آمریکا در اروپا و تقویوت نقش خود دارد .از سوی دیگر فرانسه
ميخواهد به دلایل تاریخي با ایجاد و دفاع اروپایي و تقویت آن و وحدت با انگليس ،آلمان را
محدود کند .این کشور خواهان تقویت ناتو در یک هویوت دفاعي اروپایي معتد است تا بتواند
در مقابل نقش فعا فرانسه و آلموان مقاوموت کرده و رهبری دفاع آینده اروپا را خود برعهده
بگيرد .سوم :کشورهای بيطرف مثل آلمان که سعي ميکند همه طرفها را راضوي نگوه دارد و
یوک سياسوت معتود و بي طرفي را در قبا انگليس و فرانسه در پيش گرفتوه اسوت توا
موجوب نگرانوي و تحریک همسایگانش از جمله فرانسه نشود .کشور انگلستان بيشتر از فرانسه
تمایل به افزودن قابليتهای سياسي -نظوامي بوالقوه اتحادیوه اروپا در قالب ناتو و در هماهنگي
نزدیک با ایالات متحده آمریکا را دارد اما فرانسوه بيشوتر تمایل به تمایز قابليتهای نظامي
اتحادیه اروپا از ناتو و ایالات متحده آمریکا دارد .بنابراین در دیدگاهها و منافع کشورهای عمده
عضو اتحادیه اروپا تفاوتهایي درخصوص سياسوتهوای دفاعي و امنيتي اتحادیه اروپا به چش
ميخورد(.)Larivé, 2019: 112
 جایگاه ناتو در مناسبات سياسي و امنيتي اروپا و ایالات متحده
سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) یکي از سازمانهای منطقهای است کوه مولوود دوران
خاتمه جنگ جهاني دوم و سا های آغوازین جنوگ سورد مويباشود .اساسواً تشکيل ناتو را
ناشي از جنگ سرد ميدانند .ایون پيموان اساسو ًا بور ضود شووری و کشورهای اروپای شرقي
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تنظي شده بود .از آنجا که امریکوا و شووروی خوود را دو پيروز جنگ جهاني دوم دانسته و
هریک سعي داشتند از منظر خود سوکان هودایت تحولات سا های مياني قرن بيست را در
دست گيرند ،این یک امر کامل ًا طبيعي بود که هریک از آنها دست به تشکيل سازمانهایي در
اردوگاه خود زده و از آن طریوق طرف مقابل خود را به هماورد طلبي دعوت کنند .شکلگيری
نواتو درسوت در ایون راستا معنا یافت .به دنبا فروپاشي شوروی در اوایل دهۀ  92علت
وجودی خوود را از دست داد و با بحراني به نام بحران هویت مواجه شد .در دوران جنگ سورد
سوه هدف وجودی برای ناتو در اروپا وجود داشت )3 :بيرون نگوه داشوتن شووروی از اروپا)2 ،
وارد شدن و مداخله امریکا در اروپا )3 ،دوتکوه بوودن و ضويعف مانودن آلمان در اروپا.
با پایان جنگ سورد پيگيوری اهوداف او و سووم دیگور معنوایي نداشوتند و فقوط هدف دوم
ميتوانست باقي بماند .بنابراین به نظر ميرسد مهمترین عامول اداموه حيوات ناتو و تقویت آن
برای امریکا ادامه حضور در اروپا است.
 .3.1همگرایی و واگرایی در روابط سیاسی -امنیتی بینالمللی (فراآتلانتیکی(
در دوران ریاست جمهوری کلينتون روند جهتگيریها و فعاليت خوارجي ایوالات متحوده
براسواس استراتژی تأمين منافع بر محور همکاری بينالمللي طراحي شده بود و به موجب آن
در سياستهای جهاني با شریکان اروپایي خود به رایزني و همکاری ميپرداخت .بنابراین به رغ
اختلافاتي که بين اتحادیه اروپا و امریکا در این دوره وجود داشوت ،ولي این اختلافات کمتر
نمود عيني پيدا مويکورد .اما در دوران جدید (دوره بوش به بعد) و با وقوع حووادث 33
سوپتامبر  2223نوه تنهوا تعوداد و ماهيت اختلافات ميان ایالات متحده و اتحادیه اروپا افزایش
چشمگيری پيودا کورده است بلکه حوادث  33سپتامبر زمينهای را ایجاد کرده است که امریکوا
بوا تغييور در اولویتهای سياست خارجي خود ،روند یکجانبهگرایي را در پيش بگيرد و ماهيت
واقعياش را در عرصوه نظوام بوينالملول آشوکار سوازد( .)Pennisi, 2019: 185اتحادیوه
اروپوا در فضای استراتژیک نوین با بهرهمندی از ویژگيهای متفواوت از گذشوته بوه پيشوبرد
دیدگاهي اروپایي در سياست بينالمللي و ایفای وظيفهای همراستا با جایگاه خود در جامعه
بينالملل و پيگيری سياست برابرجویي (موازنه قوا) با امریکا مياندیشد که ضرورت ًا به همگرایي
و هماهنگي با امریکا منتهي نميشود .مهمترین شاخصها و حيطههای همگرایوي و واگرایوي
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اتحادیوه اروپوا -امریکا در حوزه روابط سياسي -امنيتي بينالمللي در حوزه فراآتلانتيکي و
ميوزان ایون همگرایي و واگرایي عبارتند از:
 استراتژی کلان سياست خارجي ایالات متحده آمریکا در دوره پس از حملات 33
سپتامبر
پس از حملات  33سپتامبر  2223آمریکا در صودد حفوظ برتوری نظوامي خوود و چالش-
ناپذیر نمودن قودرت خوویش برآمود .در سند استراتژی امنيت ملي امریکا در سا  2222نيز
چنين آمده است :دوره تثبيت نقش قدرت نظامي ایالات متحده آمریکا تمام شده و باید خود را
برای چالشهای بزرگتر مهيا سازی  .بنوابراین سياسوت خارجي آمریکا بر تفوق بر قدرتهای
بزرگ رقيب در سطح بينالمللي و منطقوهای ،متمرکز شده است(.)Liu et al, 2019: 60
تمایل ایالات متحده آمریکا در تهاج بوه کشور عوراق را مويتووان حرکتوي در راستای ایجاد
ساختار مناسب و مطلو توزیع قدرت بينالملل برشمرد .در واقع سه اصل اساسي زیر سياست
خارجي امریکا را در دوره پس از حملات  33سپتامبر تشکيل ميدهنود کوه عبارتند از:
 .3استفاده امریکا از توان و نيروهای نظامي خود در سياست بوينالملل
 .2تعریف «دفاع» از سوی ایالات متحده آمریکا
 .3منع تکثير سلاحهای کشتار جمعي و جلوگيری از دستيابي تروریستها بوه آنها
سه عامل تروریس  ،سلاحهای کشتار جمعي و کشورهای سرکش به همراه فناوری و
رادیکاليس بهانهای در دست امریکا است تا سياستهای یکجانبه خوود را بوا تأکيود بور قدرت
نظامياش بر ساختار نظام بينالملل تحميول کنود .رفتار امریکوا نشواندهنوده ایون واقعيوت
است که این کشور در چهارچو نظریه ثبوات هژمونيوک عمول کورده کوه براساس آن امنيت
ایالات متحده در اولویت قرار دارد .ایالات متحده با دخالت خود در کشورهای ضعيف ،باعوث بوه
خطور انداختن و نادیده گرفتن قدرتهای بوزرگ در آن منواطق مويشوود .از جملوه ایون
قدرتهای بزرگ اتحادیه اروپا ميباشد .ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برخورد با مسائلي عمده
جهاني از قبيل تروریس  ،کشورهای یاغي و تسوليحات کشوتار جمعوي رفتارهای متفاوتي از
خود نشان ميدهند که این ناشي از منافع گوناگون آنها بوده و موجب شکاف روابط فراآتلانتيکي
شده ،در واقع اتخاذ رویکرد هژمونيک از سووی امریکا باعث یکجانبهگرایي ایالات متحده در
عرصه سياست بينالملل شده است.
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 .2استنتاجات موضوعی و نظري
در این بخش پس از انجام تجزیه و تحليل های لازم روی مواضع مقامات و سياستمداران
اروپایي و امریکایي و انجام تحليل محتوا در  3بخش کلي به  9عنوان سناریونگاری در رابطه با
زمينههای همگرایي و واگرایي دو قدرت بزرگ یعني ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تا سا
 2232پرداخته شده است .بخشهای کلي سناریونگاری شده عبارتند از :تحولات آینده ساختار
نظام بينالملل(سه سناریو) ،تروریس و سلاحهای کشتارجمعي(سه سناریو) ،خاورميانه و روند
صلح اعرا و اسرایيل(سه سناریو).
 .1.2تحولات آینده ساختار نظام بینالملل
سناریوي اول :شکلگيری جهان چندقطبي با محوریت هژموني آمریکا؛ موازنهسازی و
واگرایي اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا
سناریوي دوم :ابقای هژموني آمریکا به شکل فعلي و تبعيت و همگرایي اتحادیه اروپا
سناریوي سوم :شکلگيری فرآیندهای جهاني شدن امنيت و از بين رفتن قطبيت(شکل-
گيری رژی های امنيتي و اقتصادی)
بر اساس روندهای  ،2232اتحادیه اروپا پيشرفت آهستهای برای دستيابي به دیدگاه رهبران
و نخبگان کنوني خواهد داشت .یعني یک بازیگر جهاني به ه پيوسته منسج و با نفوذ که
قاد ر است به طور مستقل طيف کاملي از ابزارهای سياسي ،اقتصادی و نظامي را در حمایت از
منافع کشورهای اروپایي و غر و آرمانهای جهاني به کاربندد .با این همه ناکامي مداوم برای
قانع کردن افکار عمومي مشکوک به منافع عميقتر ،همگرایي اقتصادی ،سياسي و اجتماعي
برای رویاروی ي با مشکلات جمعيت در حا کاهش و سالخورده با اعما اصلاحات سنگين مي-
تواند دربرگيرنده شکلگيری منازعه داخلي و تضعيف رویکردهای رقابتپذیری اتحادیه اروپایي
و در نتيجه تضعيف نقوذ اقتصادی آن در سطح جهاني شود .کاهش جمعيت سن در حا کار،
آزمایشي سخت برای مد رفاه اجتماعي اروپایي خواهد بود که سنگ بنای انسجام سياسي
اروپای غربي از زمان جنگ جهاني دوم به حسا ميآید .محتمل است که ضرورت نياز به
بازسازی برنامههای مزایای اجتماعي از سوی اروپا باعث کاهش هزینههای دفاعي آن خواهد
شد .با توجه به تهدیدهای مختلف در اروپا به نظر نميرسد تا سا  2232شاهد شکلگيری
یک اروپایي با ماهيت قدرت نظامي بزرگ باشي  .منافع ملي قدرتهای بزرگتر نظير ایالات
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متحده آمریکا برای پيچيده کردن سياست خارجي و امنيتي اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت و
حمایت اروپا از ناتو ميتواند کمرنگتر شود .به نظر ميرسد اتحادیه اروپا تا سا  2232به
دلایلي که ذکر شده است و با توجه به ناتوانيها و ضعفهای ساختاری و داخلي موجود در این
اتحادیه ،ضمن حفظ وابستگي(سياسي ،اقتصادی و نظامي) به ایالات متحده آمریکا به تبعيت از
این ابرقدرت به عنوان یک هژمون منطقهای و جهاني خواهد پرداخت و ضمن ایجاد همگرایي
در رابطه با مسائل مه نظام بينالملل به ابقای هژموني آمریکا سعي در موزانه مثبت به نفع این
ابرقدرت خواهد داشت.
 .2.2تروریسم و سلاحهاي کشتارجمعی
سناریوي اول :شکلگيری اجماع جهاني در رابطه با مبارزه با تروریس در ابعاد گوناگون و
همسویي ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در جهت مبارزه با تروریس
سناریوي دوم :شکلگيری اجماعي دو سویه توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در
جهت جنگ با تروریس و همگرایي این دو قدرت در این راستا
سناریو سوم :واگرایي و ناهمسویي اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در روند مبارزه و
جنگ با تروریس بدليل اختلاف نظر در رابطه با ذات تروریس
روابط اروپا و آمریکا پس از جنگ سرد حاصل دو دیدگاه مختلف از نظام بينالملل بوده که
یکجانبهگرایي در افزایش تنش بين این دو دیدگاه مه بوده است .تا قبل از جنگ سرد سياست
خارجي اتحا دیه اروپا همسو با ایالات متحده آمریکا بوده و این ابرقدرت توانسته بود به آساني و
بدون مخالفت جدی منافع خود را تامين کند .پس از پایان جنگ سرد اتحادیه اروپا در مسيری
متفاوت قدم گذاشته که چندان با منافع ایالات متحده آمریکا همسویي ندارد .تاثير آمریکا در
سياستهای اتحادیه اروپا بسيار ضعيف و شکننده شده است و در مواقعي به رقيب جدی با
آمریکا تبدیل شده است.
نبود همسویي علل مختلفي دارد که ميتوان به نبود پيوندهای الزامآور جنگ سرد ،افزایش
توجه آمریکا به مناطق دیگر ،برداشتهای متفاوت نخبگان جدید از منافع ملي و کاهش نسبي
اهميت سنتي اروپا در سياست خاارجي آمریکا و موارد دیگر اشاره کرد .نمونه بارز آن را در
جنگ عراق مشاهده کردهای که اروپا از نظر مقامهای آمریکایي در برخورد با این مسئله به دو
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قطب اروپای قدی به رهبری فرانسه و آلمان و اروپای جدید تقسي بندی شدند .آمریکا تلاش
ميکرد تا از واگرایي متحدهای قدیمي جلوگيری کند و از طرف دیگر واشنگتن که ناظر
احتما برقراری روابط استراتژیک بين اروپای قدی با قدرتهای غير غربي چون روسيه و چين
بود بار دیگر تلاش کرد تا این شکاف را پر کند .از سوی دیگر با به بحران رسيدن ایده تغيير
جهان به سبک آمریکایي و انزوای آمریکا و به بن بست رسيدن آمریکا در عراق که آثار بدی بر
سياست خارجي آمریکا بر جای نهاد ،این کشور به لزوم شناسایي حدود قدرت خود و پذیرش
حداقلي از سياست مستقل اروپایي و ناتو تن در داد .این عامل باعث شد تا همکاری مجدد بين
نومحافظه کاران با اروپای قدی استوارتر شود .با این وجود آمریکا درصدد است تا توجه اروپا را
به همکاری هایي فرا آتالنتيکي جلب کند تا بتواند در مناطق مختلف جهان حظور داشته و
رهبری آن را در دست داشته باشد .هدف آمریکا محدود شدن توسط ناتو نيست بلکه همکاری
با ناتو برای تامين افزایش بودجه نظامي و مشارکت در تامين شکست یا نبود موفقيت است.
اروپایيها در مدیریت بحرانهای بينالمللي و حتي اروپایي و شکنندگي نظ سياسي جهان به
ادامه روابط سنتي و همزیستي با قدرت یکجانبهگرا آمریکا دست ک نه در بلند مدت بلکه در
کوتاه مدت ناگریز شدهاند .بطور کلي اروپا پس از جنگ جهاني دوم قانون بر پایه مصالحه و
گفتگو را در مقابل شيوه قدرت محور و تحک گرایي آمریکا برگزیده است .این مورد در برخورد
با تروریس قابل مشاهده.است.
آمریکا تروریس را شبکهای چند هزار نفری از افراد شرور ميداند که از ارزشهای غربي
نفرت دارند و راه حل مقابله با آنرا نيز اقدامات نظامي ميداند .در مقابل اروپایيها ادعا دارند که
سا ها در سایه تهدید حملات تروریستي زندگي کرده و آن یک مشکل سياسي جهاني است و
ریشه آن در مسائل حل نشده به ویژه در منطقه خاورميانه موجود است .اروپایيها بدون اینکه
بخواهند ضرورت اقدام نظامي را انکار کنند ،اولویت را به استراتژیهای غير نظامي ميدهند ،اما
آمریکا این سياست را ناشي از بيمسئوليتي ميداند .اتحادیه اروپا معتقد است تروریس مفهومي
جدید و سيا یافته است و در کنار تروریس باید به تسليحات هستهای و جرائ سازمان یافته
نيز توجه.نمود و بسياری از این تهدیدها را فقط نظامي نميدانند.
آنها ميگویند تروریس گستره جهاني داشته و با تندرویهای خشونتآميز مذهبي نيز
مربوط است .علت آن نيز بحرانهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و ...ميباشد .در این زمينه
مواضع و عملکرد و تعریفي که آمریکا از تروریس ميدهد تفاوتهایي دارد .بر اساس تعریف
32

آینده پژوهی روابط همگرایانه یا واگرایانه…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارت امور خارجه آمریکا ،تروریس خشونتي عمدی با انگيزه سياسي است که بر ضد اهداف
غير نظامي از سوی گروههای مختلف انجام ميشود .تروریس را یک فلسفه یا جنبش سياسي
نميدانند ،بلکه آن را پدیدهای خشونتآميز که هدف نهایي آن تاثيرگذاری بر رفتار سياسي
است ،ميدانند .بر همين اساس شيوه برخورد آنها با پدیده تروریس با شيوه برخورد اتحادیه
اروپا تا حدود زیادی متفاوت است و شامل اقدامهای عملي و نظامي ميشود .از آن جمله مي-
توان به شکست چنين سازمانهایي حتي در سطح جهاني از راه حمله به پناهگاهها ،رهبری و
استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتيک ،نظامي ،حقوقي ،اطلاعاتي نام برد .موضوع تروریس پس از
حملات  33سپتامبر به مهمترین موضوع همکاری بين آمریکا و اتحادیه اروپا با وجود اختلاف
نظرها در این مورد تبدیل شده است .در این زمينه قردادهای مختلفي بين آمریکا و اروپا به
انجام رسيده است .بحث آمریکایيها در مورد تروریس بيشتر ناظر بر گروههای اسلامي است.
آمریکا بيشتر از واژه "جنگ با تروریس " استفاده ميکند ،اما اروپایيها از عبارت "مبارزه با
تروریس " .از نظر آمریکایيها ،اروپا پدیده تروریس را جدی نميگيرد در حاليکه اروپایيها با
آن مخالفند .اما عليرغ تمام این اختلافات بنيادین در برداشت از تروریس  ،در سا های اخير
این دو قدرت روند همگرایانهتری در برخورد با پدیده تروریس و سلاحهای کشتار جمعي
داشتهاند .با ظهور پدیده تروریس افراطگرایي اسلامي با نام دولت اسلامي عراق و شام(داعش)
در منطقه خاورميانه ،این همکاریهای همگرایانه به اوج خود رسيده است .عوامل مختلفي باعث
افزایش همکاری های دو طرف شده اند .درک مشترک از تهدید ،منافع مشترک در مقابله با این
تهدیدها و ماهيت تهدیدهای پيشرو ،دو طرف را متقاعد کرده است که برای مبارزه بهتر با این
تهدیدها به یکدیگر نياز دارند و نميتوانند به تنهایي به مقابله با آنها بپردازند .مهمترین بستر
برای افزایش همکاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابله با تروریس و سلاحهای
کشتارجمعي(بخصوص پس از شکلگيری داعش و حملات پيدر پي این گروه تروریستي در
خاک اروپا و در حوزه منافع ایالات متحده امریکا) ،یک حس مشترک در دو طرف آتلانتيک
درباره تهدید ناشي از عوامل فوقالذکر مي باشد .این ادراک مشترک که ه در بين مردم و ه
در دولتهای دوطرف قابل مشاهده است ،زمينه مناسبي را برای افزایش همکاریها(همگرایي
بيشتر) فراه نموده است و نکته مه تر این که در طو یک دهه اخير(از زمان ظهور گروه
تروریستي داعش) ادراکات دوطرف از تهدید تروریس  ،به طور فزایندهای به ه نزدیکتر شده
است .البته نباید از این نکته نيز غافل شد که روی کارامدن سياست مداراني همچون باراک
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اوباما و سارکوزی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نيز در افزایش این روند همگرایي بي-
تاثير نبوده است(هرچند که رئيس جمهور شدن دونالد ترامپ تا حدودی سبب گسستگي افکار
طرفين در مبارزه با تروریس شده است) .ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با بزرگنمایي
تهدید ناشي از تروریس و گسترش سلاح های کشتارجمعي ،اذعان ميکنند که این تهدیدها
منافع آنان را با چالش اساسي مواجه خواهد کرد .بنابراین دو طرف سعي خواهند نمود که به
بهانه مبارزه با این تهدیدات اقدامات گستردهای در سطح بينالمللي برای مهار بازیگراني که به
دنبا تغيير وضع موجود ميباشند ،انجام دهند .در طو یک دهه گذشته(با ظهور داعش و
ایجاد بحران در خاورميانه و انقلا های عربي و ناآراميها و کشتارهای گسترده توسط
تروریستهای دولت اسلامي عراق و شام(داعش)) ،غر تلاش کرده است تا با معرفي بنيادگرایي
اسلامي به عنوان مه ترین چالش امنيتي خود و پيوند دادن آن با تروریس و سلاحهای
کشتارجمعي ،از یک طرف پتانسيل اسلام سياسي برای حضور در عرصه بينالمللي را تعدیل
کند .از سوی دیگر مهمترین کشورهای اسلامي(نظير ایران) را که تهدیدی برای نظ موجود و
منافع غر هستند ،سعي در مهار نمایند .آنچه قابل پيشبيني است این مورد خواهد بود که
تروریس و سلاح های کشتارجمعي ممکن است که آمریکا و اتحادیه اروپا را مجبور کند که در
راستای دفاع از خودشان در برابر این تهدیدات ،با یکدیگر همکاری بيشتری(همسویي بيشتری)
نمایند اما ماهيت و شدت این تهدیدات به گونهای نيست که بتواند اتحاد استراتژیک غر را در
دوره جنگ سرد و در مقابل اتحاد جماهير شوری احيا کند.
 .3.2خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل
سناریوي اول :اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با رویکردی کاملاً همگرایانه نسبت به
روند صلح عربي-عبری ،تا سا  2232همسو حرکت خواهند کرد.
سناریوي دوم :اتحادیه اروپا موافق روند صلح خاوریمانه بوده اما نسبت به مواضع ایالات
متحده آمریکا انتقاداتي داشته و سعي در جهتگيریهای مستقل در این رابطه خواهد داشت.
سناریوي سوم :اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با رویکردی ناهمسو نسبت به روند
صلح عربي-عبری ،تا سا  2232حرکت خواهند کرد ،هرچند هردو بر گفتگوها و ارائه طرح-
هایي جهت تسریع در روند انجام این صلح تاکيد خواهند داشت.
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در خاورميانه رهيافت دو قدرت(ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا) تفاوتهایي با ه دارد.
سياست خارجي اتحادیه اروپا در خاورميانه در دوران جنگ سرد همواره قدرت نرم بوده است.
ایالات متحده آمریکا همواره برای تاثيرگذاری بر اتحادیه اروپا در مسائل خاورميانه و شکنندگي
یکپارچگي آنها از کشورهای تازه وارد در داخل این اتحادیه استفاده برده و سعي کرده که آن-
ها را موافق با سياستهای خود کند .تداخل بيشتر منافع ملي دولتهای عضو و اختلاف در
آرای اتحادیه اروپایي ،انگليس و آلمان و فرانسه در بحرانهای خاورميانه در برخي موارد
سرانجام به سود آمریکا بوده است .از جمله موارد بکارگيری قدرت نرم توسط اتحادیه اروپا،
تلاش برای تثبيت روند صلح خاورميانه ،روند بارسلون ،سياست همسایگي اروپا بوده است.
اهداف اتحادیه اروپا و از جمله کشورهای قدرتمند آن در منطقه خاورميانه شامل کسب بازارهای
جدید در منطقه و کسب منابع مطمئن انرژی ،ایجاد صلح و ثبات به منظور افزایش مبادلات
تجاری و مبارزه با تروریس و جلوگيری از مهاجرین و آوارگان بوده است.
پيوندهای گسترده اقتصادی اروپا با منطقه خاورميانه به عنوان یک دليل اساسي واگرایي
ميان رهيافتهای اتحادیه اروپا -ایالات متحده آمریکا توجهات زیادی را به خود جلب کرده
است .اتحادیه اروپا ،بزرگترین و اصليترین شریک تجاری منطقه خاورميانه است .گرچه تغيير
در قيمت نف ت ،اتحادیه اروپا و آمریکا را تحت تاثير قرار خواهد داد .پایان جنگ سرد حوادث
غير منتظرهای از جمله بحرانهای منطقهای در بالکان و حوادث  33سپتامبر را به همراه داشت.
آن نقطه عطفي در روابط و سياستهای امنيتي غر (اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا) در
برابر نظام بينالملل و فرایند موجود در آن بویژه منطقه خاورميانه بوده است .اقدامات متعددی
که در منطقه خاورميانه انجام شده است ،آنه به بهانه مبارزه با تروریس باعث شد تا مفهومي
جدید و البته نوین امنيتي تحت عنوان "خاورميانه بزرگ" بوجود آید .خاورميانه بزرگ ،رقابت
جدیدی ميان آمریکا و روسيه با اروپایي است کاه از ميزان نقش آفریني خود در بسياری از
مسائل اطمينان ندارد .در ارتباط با خاورميانه ،سياستهای اروپایي شامل دو رهيافت "جهان
گرایي" و " منطقه گرایي" مي شود .جهان گرایان حساس به جایگاه کشورهای خود و
همچنين علاقهمند به سياست خارجي هستند .در حاليکه منطقهگراها به روابط دوجانبه بيشتر
علاقهمندند .جهان گرایان رویکردی بينالمللي داشته و آگاه از نفوذ محدود خود در منطقه
خاورميانه هستند .علل مختلفي وجود دارد که اروپایيها نسبت به اینکه منطقه خاورميانه را به
طور کامل به آمریکا واگذار کنند ،بيميل بودهاند .از آن جمله ميتوان به منافع مه اقتصادی
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اتحادیه اروپا در منطقه ،نياز اساسي به نفت و گاز منطقه و نگراني درباره افکار عمومي اشاره
کرد.
اتحادیه اروپا به ثبات در منطقه خاورميانه بسيار اهميت ميدهد و در همين راستا اولویت
اروپا در خاورميانه به سوی روند صلح فلسطين  -اسرائيل است .در حاليکه اولویت ایالات متحده
آمریکا در خاورميانه وجود سلاحهای کشتار جمعي و مشکل شبکه تروریس است .اروپا و آمریکا
در نشستهای مختلفي موضع خود را در برابر خاورميانه و مسائل آن به ه نزدیکتر ساختهاند.
از آن جمله ميتوان به نشست سران اروپا و آمریکا در ژوئن  2220اشاره کرد .در این نشست دو
طرف به حمایت از دولتها و ملل خاورميانه با هدف تقویت مردم سالاری و پيشرفت سياسي و
اقتصادی متعهد شدند .همچنين بر تعهد حل و فصل منصفانه منازعه اعرا و اسرائيل و ایجاد
یک فلسطير مستقل ،مردم سالار و بادوام تاکيد کردند .در سا بعد یعني در  9مي  ،2226بر
اهميت عقب نشيني کامل و صلحآميز اسرائيل از غزه و بخشهایي از شما کرانه باختری به
موازات نقشه راه و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد تاکيد شد ،که با کارشکنيهای اسرائيل در
حد یک شعار باقي ماند و نه تنها پيشرفتي حاصل نشد بلکه نتيجه آن چندین جنگ عليه
فلسطينيها بود .در مجموع پس از اجرای پيمان آمستردام  ،3991دولتهای عضو اتحادیه اروپا
تلا ش کردند با انتخا مواضع مشترک در برابر رخدادهای مه منطقهای و بينالمللي و در
جهت کسب هویت سياسي و امنيتي مستقل از آمریکا اقدام کنند .همچنين از این راه اتحادیه
اروپا را به عنوان یکي از مهمترین بازیگران تاثيرگذار در عرصه بين المللي مطرح کنند .اتحادیه
اروپا خواستار ایفای نقشي با انسجام و عيني در رخدادهای بينالمللي و منطقه ای ،به ویژه
موضوع بحران خاورميانه شده است .با وجود این تلاشها یکي از موانع تاثيرگذاری اتحادیه اروپا
نزاعها و اختلافات داخلي است که در خود اتحادیه اروپا وجود دارد .همچنين اتحادیه اروپا و
ایالات متحده آمریکا در مورد امنيت اسرائيل دیدگاه مشترکي ندارند .بنابراین یکي دیگر از
موانع مه تاثيرگذاری اتحادیه اروپا ،ایالات متحده آمریکا است که دارای پيوندهای استراتژیک
عميق با رژی صهيونيستي است و در همه حا از منافع رژی صهيونيستي دفاع ميکند .پس از
روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور ایالات متحده آمریکا ،بمنظور تسریع در
روند صلح عربي-عبری ،طرحي موسوم به "معامله قرن" که به گفته طراحان آن کاملترین و
برد-بردترین طرح در این رابطه بر ای طرفين مناقشه هست ارائه گردیده است که با مخالفت
صریح اتحادیه اروپا مواجه شده است .از نظر اتحادیه اروپا توافقنامه صلح خاورميانه دونالد
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ترامپ ،بسياری از پارامترهای مورد توافق بينالمللي از جمله مرزهای  3951را به چالش
کشانده است .مرز  3951که مورد توافق طرفين است و رژی صهيونيستي و فلسطين را به
عنوان دو دولت مستقل ميشناسد و دو طرف ميتوانند در صلح و امنيت در کنار یکدیگر
زندگي کنند .این اتحادیه همچنين با تمسخر از تلاشهای ایالات متحده آمریکا ،از معامله قرن
به عنوان "به اصطلاح برنامه صلح" یاد کرده است .لذا با توجه به طرح های یکجانبه ای که
توسط ایالات متحده امریکا در روند صلح خاورميانه ارائه ميگردد ،ميتوان انتظار داشت که
رویکرد اتحادیه اروپا در رابطه با این مسئله مه  ،رویکردی واگرایانه و ناهمسو با ایالات متحده
آمریکا باشد.
نتیجهگیري
به نظر ميرسد اتحادیه اروپا در برابر ایالات متحده آمریکا از استراتژی دوگانهای استفاده
ميکند .از یک سو حمایت ار نقش رهبری ایالات متحده آمریکا است و درعين حا با گرایش-
های یک جانبه آن که با ارزشها و منافع اروپا در تضاد است مقاومت ميکند .در این راستا سه
گزینه از سوی اتحادیه اروپا در رویارویي با مسائل مختلف در روابط آن با ایالات متحده آمریکا
مطرح است .اولي ميتواند نزدیکي به ایالات متحده آمریکا باشد .این در شرایطي که سياست-
های ایالات متحده آمریکا با منافع اروپا همسویي داشته و فرصت هایي جهت تاثيرگذاری بر
سياستهای آمریکا فراه کند .نمونه این رهيافت ،مشارکت اتحادیه اروپا و سه عضو اصلي آن
یعني فرانسه ،آلمان و انگلستان در مذاکرات هستهای  6+3با ایران که منتهي به توافقنامه برجام
شد ،است .رهيافت دوم ،ایجاد موازنه نرم با ایالات متحده آمریکا است که بيشتر ميتواند در
روابط اقتصادی بين دو قدرت استفاده شود .در چارچو این شيوه اروپا ميتواند با استفاده از
نهادهای بينالمللي یا ندادن مشروعيت بينالمللي به سياستهای ایالات متحده آمریکا یا تحت
تاثير قرار دادن افکار عمومي آمریکا جهت محدود کردن قدرت از سوی ایالات متحده آمریکا یا
حداقل تاثيرگذاری بر آن استفاده کند .رهيافت سوم ،همکاری مشروط با آمریکا است .این
گزینه بدین معني است که شرایطي را جهت حمایت از ایالات متحده آمریکا در مسائل بين-
المللي و در جهت اصلاح سياستهای این کشور اجرا کرد .در چش انداز روابط اتحادیه اروپا و
ایالات متحده آمریکا نوعي چند جانبه گرایي چند پاره و تکثير چهارچو های نهادی تعامل و
گفتگو در حا ظهور است .بدین معنا که در برخي از زمينهها آمریکا از نظرات حداقلي همتای
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اروپایي خود استف اده کرده و در برخي مسائل دیگر به دليل حج مشکلات ،آنها را به اروپا
واگذار ميکند و از دور به مدیریت بحران ميپردازد .همچنين سعي مي کند گفتگوها را در
گروههای کوچک غير رسمي و در چهارچو توافق مهمترین قدرتها و سازمانها عملي کند ،به
مانند  6+3درباره پرونده هستهای ایران که منجر به توافقنامه برجام گردید .این نکته را باید
اذعان کرد که نوعي وابستگي متقابل از بَعدِ جنگ جهاني دوم بين این دو قدرت ایجاد شده
است .هر چند ميزان نيازمندی آنها نسبت به یکدیگر در شرایط یکساني قرار ندارد .تاثيرپذیری
ایالات متحده آمریکا به علت قدرت اقتصادی بيشتر و نفوذ سياسي و فرهنکي افزونتر ،کمتر از
نياز اروپایيها ميباشد .به دلا یلي هر دو قدرت نيازمند به یکدیگر بوده و آن مانع از برخورد
جدی آن دو خواهد شد .امروزه اروپای قوی ،بيشتر از لحاظ اقتصادی برای ایالات متحده آمریکا
مطرح است.
اروپا با آنکه ادعای قدرتمند بودن دارد اما از لحاظ نظامي بسيار ضعيف بوده و حد و اندازه-
هایي بسيار پایينتر از ادعاهای خود ميباشد .به همين علت نميتواند سياست مستقلي نسبت
به ایالات متحده آمریکا در پيش گيرد .اتحادیه اروپا در شرایط حاضر و با قدرت فعلي همچنان
تمایل دارد تا اهداف اروپایي را در چهارچو همکاری فراآتلانتيکي پيگيری کرده و با همسویي
با واشنگتن در عرصه بينالمللي گام بردارد .در مورد دورنمای روابط این دو قدرت مي توان
گفت که اشتراکات فرا آتلانتيکي آنها مانع تبدیل اختلافها و رقابتها به بحرانهای حاد و
ستيزهجویيهای آشکار خواهد شد .چرا که سياست و تجارت این دو قدرت در موارد متعددی
به گره خورده است .اروپا همواره مهمترین شریک تجاری ،اقتصادی و  ...آمریکا بوده و
وابستگي متقابل اقتصادی آنها نيز در حا افزایش یافتن است .با توجه به محيط سياسي و
اقتصادی اتحادیه اروپا و بينالملل ،همکاری و رقابت همچنان در روابط دو بازیگر برقرار خواهد
بود .همکاری ،بيشتر در مسائل سياسي است که منافع دو طرف را تامين کند(مانند توافقنامه
برجام) و رقابت بيشتر در حوزه اقتصادی رخ خواهد داد(مانند جنگ تجاری با چين) .برخي از
اندیشمندان اروپایي در زمينه آینده روابط آمریکا و اروپا نظرات مختلفي بيان کردهاند .ایشان
معتقدند که برداشت اروپایيها نسبت به آمریکایيها خوش بينانه نيست و معتقد هستند که
اروپایي ها به شکل روز افزوني برداشتي خصمانه از آمریکا پيدا خواهند کرد .این اندیشمندان در
مورد آینده اروپای متحد خوش بين هستند ،ولي مشکلات بازرگاني را مانعي عمده بر سر راه
همکاریهای اتحادیه اروپا و ایالات منحده آمریکا ميداند.
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بنابراین ميتوان اینگونه نتيجه گرفت که اصل اختلافات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا
در موضوعات بينالمللي پذیرفته شده است ،اما این اختلاف مواضع در شرایط زماني مختلف،
حداقل یا حداکثر مي شود .به عبارت دیگر ،آمریکا به دليل امکانات و ابزارهای برتر سعي خواهد
نمود در مسائل مختلف اروپا را با خود همسو کند و اگر این کار امکانپذیر نباشد به ناچار به
چند جانبهگرایي روی خواهد آورد .بنابراین این اختلافات در تاکتيک ميباشد نه در استراتژی.
در نتيجه در عرصه دیپلماسي تکيه بيش از اندازه به اروپا یا خوشبيني به ایالات متحده آمریکا
بویژه در مسئله هستهای (خروج یکجانبه آمریکا از برجام و دلخوش کردن به تعهدات اتحادیه
اروپا) بدون در نظرگرفتن عمق روابط این دو قدرت ميتواند ایران را در دستيابي به منافع خود
دچار شکست کند .همچنان که به نظر ميرسد یکي ازاصليترین علل عدم انتفاع ایران از
توافقنامه برجام پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق ،تکيه بيش از اندازه به
اروپا و نادیده گرفتن نقش کليدی ایالات متحده آمریکا بوده است.
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