
 

 

و ترامپ؛  یتپس از برگز یکروابط فراآتالنت

 یرانا یبرا هایامدپ
 ۹1/6۱/۹2۱7 تاریخ پذیرش: 32/60/۹2۱7 تاریخ دریافت:

 زادهحاتم یزالهعز

 وندینورعل یاسر

 چکیده
ر اتحادیه د یتانیاو نقش بر یکدر روابط فراآتالنت ییو واگرا گراییهم ینکهبه اباتوجه

ر این د، است بوده یراناروپا و ا یهبر روابط اتحاد یرگذارتأثمهم  دو متغیر همواره اروپا

بر  یریکارآمدن ترامپ چه تأثیو رو یتکه وقوع برگزشده مطرح  سؤال ینامقاله 

 یترگزب؟ فرضیه مقاله این است که دارد یرانا یبرا یامدهاییو چه پ یکروابط فراآتالنت

 یتامن یو کسر یکدر روابط فراآتالنت سابقهیشکاف ب با ایجادترامپ  مدنکارآیو رو

 ها و منافعو دفاع از ارزش یراهبرد کاهش وابستگیسمت اروپا را به یهاتحاد، در اروپا

 هایفرصت یحاو تجارب گذشته، این تحوالتبه باتوجهخود سوق داده است. 

خود  انیراویژه که به ؛با اروپا است یرانا یاسالم یتوسعه روابط جمهور یبرا یرینظکم

 یشکاف در دو سو یجادو ازجمله عوامل مهم ا تالفاخ یاز موضوعات محور یکی

 است.  یکآتالنت

 .یراناجمهوری اسالمی ترامپ،  یت،برگز ،آمریکا اروپا، یهاتحاد: واژگان کلیدی
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 مقدمه
که  المللییناش به موضوعات بکارآمدن دونالد ترامپ و نگاه نامتعارف و ساختارشکنانهیرو

 ییجدا و یتدر کنار وقوع برگز یست،ن یکفراآتالنت یریناتحاد د یچندان همسو با راهبردها

 یهااروپا، چالش یهاز اتحاد یتیو امن یاسااایسااا ی،اقتصااااد یهاقدرت ترینبزرگاز  یکی

 دو چالش یناروپا افزوده اساات. ا یهاتحاد یروزها ینمتعدد ا یهاچالش یگررا به د یادینیبن

 یهاپرداختن به چالش یجااروپا را به یهاتحاد یاز توان و انرژ یبخشاا ینکهضاامن ا یادینبن

 و یدرون گراییهم یعنی ،یهدو نقطه قوت اتحاد سااازد،یمصااروف خود م یرامونیو پ یداخل

و  وندهایاز پ یکیهمواره  ینکهابه باتوجهگرفته اساات. حال  نهرا نشااا یکفراآتالنت گراییهم

و روابط با  یراننحوه مواجهه با مساائله ا ،آمریکا اروپا و یهمهم در مناساابات اتحاد یرهایمتغ

 یاالتا و یتانیااروپا، بر یه)اتحاد یگرسه باز ینتعامل و برهم کنش ا یآن بوده اسات، چگونگ 

اروپا  یهو اتحاد یرانمناساابات ا یو زعامت ترامپ، بر رو زیتپس از برگ یکدیگرمتحده( با 

 خواهد بود. یرگذارتأث

کارآمدن دونالد ترامپ منجر به رساااد خرور بریتاانیاا از اتحادیه اروپا و روی  باه نظر می 

ا در اثرشدن نقش ایاالت متحده و بریتانیگسترش واگرایی و شکاف در روابط فراآتالنتیک و کم

واساااطه این دو چالش و دیگر های اتحادیه اروپا شاااده و این امر با تحولی که بهتسااایاسااا

های پیش روی اتحادیه اروپا در رویکرد ساایاساات خارجی و امنیتی آن ایجاد شااده، به  چالش

از  آمریکا دهد که روابط خود را با اتحادیه اروپا تقویت کند. هرچند خرورایران فرصااات می

اما اساات، های اروپایی از ایران شااده های ثانویه منجر به خرور شاارکتبرجام و اعمال تحریم

اند. بخش اول مقاله وضوح درباره ایران و نحوه تعامل با آن دچار واگرایی شدهبه آمریکا اروپا و

د. در بخش دوم، برگزیاات و کنااطور خالصاااه بررسااای می رونااد روابط فراآتالنتیکی را بااه

 شود. واکنش اتحادیه اروپا بهرکدام بر این روابط توضیح داده میکارآمدن ترامپ و تأثیر هروی

این تحوالت موضاوع بخش ساوم مقاله است و در بخش چهارم، پیامدهای این تحوالت برای   

 گردد.جمهوری اسالمی ایران بیان می

 



 261   ...هایامدو ترامپ؛ پ یتپس از برگز یکروابط فراآتالنت

  چارچوبو روند روابط فراآتالنتیکی: الف. 
فردی شکل منحصربهمتحده و اروپای غربی بهپس از پایان جنگ جهانی دوم، روابط بین ایاالت 

های مشااترل لیبرالی؛ و کرد: ارزشگسااترش یافت. دو موضااوع این همبسااتگی را تقویت می 

، ۹تهدید امنیتی مشااترل اتحاد جماهیر شااوروی. این روابط با توافقاتی مانند منشااور آتالنتیک 

(. Rees, 2006: 19پیدا کرد ) یچارچوب معین و مستحکم 2و پیمان واشنگتن 3طرح مارشاال 

و اروپا تا  اآمریک پس از فروپاشای شاوروی و از بین رفتن تهدید امنیتی مشترل، روابط امنیتی  

های دفاعی حدودی دچار تردید شاد و کشورهای اروپایی از این پس تالش کردند که سیاست 

 بکاهند. در این کاآمری طور جادی پیگیری نمایند و از وابساااتگی خود به و امنیتی خود را باه 

های عضو اتحادیه همکاری خود را در حوزه ، دولت1راساتا، از زمان تصوی  پیمان ماستریخت 

سااایاسااات خارجی و امنیتی افزایش دادند.  هور و پیگیری ایده سااایاسااات خارجی و امنیتی 

مصادیق این موضوع هستند.  ترینمهم از 0و همچنین سایاسات دفاعی و امنیتی اروپا   5مشاترل 

ها ادامه پیدا کرد و حتی همچنان در بسااایاری از حوزه آمریکا های اروپا وحال، همکاریاینبا

 تقویت شد.

تالش کردند  آمریکا عالوه بر احساا  ضرورت وجود نهادهایی مانند ناتو، اتحادیه اروپا و 

تا با ایجاد چارچوب و نهادهای جدید برای همکاری، مناساابات مسااتحکم خود را ادامه دهند. 

بود که از  ۹۱۱6در نوامبر  7کرد، اعالمیه فراآتالنتیکیسااانادی کاه این چارچوب را تنظیم می  

 عنوانکرد و تروریسااام و مواد مخدر را بهصاااحبت می آمریکا بین اروپا و 1اهداف مشاااترل

-Transatlantic Declaration on ECنمود )های امنیتی جدید معرفی میچاالش  ترینمهم

US Relations, 1990: 1-4  پس از صاادور اعالمیه فراآتالنتیکی که برخی اصااول کلی را .)

هایی مانند جنگ در بوساانی، وضااعیت بحران خاورمیانه و فرایند دنبال بحرانکرد، بهمطرح می

                                                                                                   
1. Transatlantic Charter 

2. Marshal Plan 

3. Washington Treaty 

4. Maastricht Treaty 

5. Common Foreign and Security Policy (CFSP) 

6. European Security and Defense Policy (ESDP) 

7. Transatlantic Declaration 

8. Common Goals 
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های کشتار جمعی و وضعیت کشورهای سابق بلول شرق، صلح شکننده آن، خطر اشاعه سالح

در مادرید برای برخورد مناسااا  با این  ۹۱۱5دساااامبر  2در  آمریکا ساااران اتحاادیه اروپا و 

تنها حوزه مناسبات را را امضا کردند. این دستورکار نه ۹تهدیدات دساتورکار جدید فراآتالنتیکی 

رد. کو اتحادیه اروپا را تعیین می آمریکا های اقدام مشترل و هماهنگبلکه حوزه ؛گساترش داد 

برقراری دموکراسی، ثبات، رشد  منظور ارتقای صالح، بر این اساا ، دو طرف متعهد شادند به  

ش زیست در جهان تالاقتصاادی، آزادسازی اقتصادی، مبارزه با تروریسم و بهبود شرایط محیط 

(. همچنین در The New Transatlantic Agenda, 1995: 3-6و کار مشااترل انجام دهند )

طور خاص بر دستیابی د که بهتدوین ش 3، چارچوب مشارکت اقتصادی فراآتالنتیک۹۱۱1سال 

های فنی و مدیریت تجارت و رقابت اقتصاادی تمرکز داشت و  های دوطرف در حوزهبه توافق

داد هااای اقتصاااادی را مورد بحاام قرار میاقاادامااات الزم برای افزایش همکاااری در حوزه

(Transatlantic Economic Partnership, 1998: 2-14 در اواخر دهااه .)روابط  ۹۱۱6

ها در حال آتالنتیکی در وضااعیت خوبی قرار داشاات و دو طرف در تمامی سااطوح و حوزهافر

گساااترش و تعمیق روابط خود بودند. در آساااتانه قرن جدید میالدی بار دیگر تردیدها در این 

 زمینه قوت گرفت.

خالفت مای تغییر داد که گونهتدریج راهبرد خود را بهبه آمریکا ساااتامبر ۹۹پس از حمالت 

با اتحادیه اروپا را فراهم  آمریکا کشاااورهاای اروپاایی را برانگیخت و مقدمات تنش در روابط  

 ساامت ساایاساات اماریالیسااتی همراه با همه ساااتامبر زمینه را برای حرکت به ۹۹ نمود. واقعه

 برفراهم کرد؛ این راهبرد نه بر مبنای همکاری مبتنی آمریکا های آن در ساایاساات خارجیمؤلفه

آمیز ایجاد شاااده اجماع در داخل نهادهای چندجانبه، بلکه بر مبنای عمل یکجانبه و قدرت قهر

نفساه ارزشی نداشتند و ایاالت متحده  یان( فیئ، متحدان )اروپاآمریکا بود. در این راهبرد جدید

کرد پاساااخگویی به آن را انتخاب می تنهاایی مااهیت و نوع تهدید را مشاااخح و نحوه  باه 

(Ikenberry, 2002: 49 ،در این دوره موضوعی که اور اختالفات دوطرف را نمایان ساخت .)

واکنش شااادید برخی کشاااورهای اروپایی )آلمان و فرانساااه( را تنها نه حمله به عراق بود که

                                                                                                   
1. New Transatlantic Agenda (NTA) 

2. Transatlantic Economic Partnership (TEP) 
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و  "قدیم"با تقسیم اروپا به  آمریکا ها منجر شد.بلکه به شاکاف در مواضع اروپایی  ؛برانگیخت

 ف دامن زد. به این شکا "جدید"

تغییر برخی به باتوجهباا وجود اختالفاات فوق، در دوره دوم ریاسااات جمهوری بوش و   

ه بآنها  تدریج شاااهد تعدیل مواضااع دوطرف و نزدیکی بیشااتر رهبران کشااورهای اروپایی به

پایان مسئولیت ژال شیرال  و 3665در سال  یکدیگر هساتیم. پایان دوران صدراعظمی شرودر 

و اتحادیه اروپا را دگرگون ساخت. رهبران جدید آلمان  آمریکا بستر روابط میان 3667در سال 

جنگ عراق اختالف چندانی با ایاالت متحده  خصوصو فرانساه دیگر همانند اسالف خود در  

. (Keohane et al, 2009: 134)نیز نگرش مثبتی به آنها داشااات  آمریکا نداشاااتند و دولت

 ۹ل اوباماباراکارآمدن روی ود روابط فراآتالنتیکی تأثیر داشت،موضوعی که بیش از همه در بهب

ه و گرایش ب آمریکا بود. اوباما با تغییر رویکرد آمریکاجمهور رئیس عنوان چهل و چهارمینباه 

ها گرایی و همچنین تأکید بر تقویت مناسبات فراآتالنتیکی زمینه بهبود نگرش اروپاییچندجانبه

گرایی، گرفتن چندجانبهبوش و درپیش دد. تاأکید اوباما بر تغییر رویکر را فراهم کر آمریکاا  باه 

 (.۹11: ۹211النتیک گشود )ایزدی، پنجره فرصتی را برای همکاری بیشتر در دوسوی آت

در این دوره، حجم روابط اقتصادی دوطرف به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و میزان 

میلیارد یورو در سااال  023به بیش از  366۱رد یورو در سااال میلیا 25۱تجارت کاال بین آنها از 

(. این افزایش حجم روابط اقتصاااادی، European Commission, 2018: 3رساااید ) 36۹7

المللی افزایش داد و اتحاادیاه اروپاا را در زمیناه مساااائل مختل  بین     آمریکاا  هاای همکااری 

(Shelala II et al, 2013: 8.) 3و اروپا در این دوره بر سر مفهوم استراتژیک نوین ناتو آمریکا 

( به توافق رسایدند، در لیبی با یکدیگر عملیات مشترل انجام دادند، در قبال بهار عربی  36۹6)

ز همه اتر مهم رویکرد هماهنگی اتخاذ کردند، بر لزوم مقابله و تحریم روسایه اشترال داشتند و 

-Matera, 2013: 64یگری در گذشته متحد و هماهنگ بودند )درباره ایران بیش از هر زمان د

که تحوالتی برد تا اینمطلوبی به سر می طورکلی، روابط فراآتالنتیک در وضاعیت نسابتا   (. به70

 ترامپ این روابط را از مسیر مطلوب خود خارر ساخت.کارآمدن روی همچون برگزیت و

                                                                                                   
1. Barack Hussein Obama 

2. NATO’s New Strategic Concept 
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 روابط فراآتالنتیکیترامپ بر کارآمدن روی تأثیر برگزیت وب. 
های فراآتالنتیکی در دوره اوباما به اور خود رساید و طرح مشااارکت  در شارایطی که همکاری 

انداز روشنی را برای تعمیق ( چشمTTIPگذاری )جامع فراآتالنتیکی در زمینه تجارت و سرمایه

کارآمدن روی غیرمنتظره برگزیت و سااخت، دو رویداد نسبتا  بیش از پیش این روابط نمایان می

ا و اتحادیه اروپا را ب آمریکا دونالد ترامپ در دوسااوی آتالنتیک بیش از هر زمان دیگری روابط

 تردید مواجه ساخته است.
 

 برگزیت و روابط فراآتالنتیکی. 2

تصاامیم به خرور از اتحادیه اروپا گرفت که   36۹0ژوئن  32 پرساایدر حالی در همه بریتانیا

أخیر ت سسان جامعه اقتصادی اروپا بودند، باؤهای اروپای غربی که جزو مخالف دیگر قدرتبر

میلی عالوه بر بیتأخیر  دلیل این ترینمهم میالدی( به این جامعه اقتصاااادی پیوسااات. ۹۱72)

جمهور وقت فرانسه بود؛ رئیس ۹شارل دوگلهای شدید های ابتدایی این کشاور، مخالفت ساال 

دانسات و معتقد بود ورود این کشور به جامعه  می آمریکا 3نگلیس را اسا  تراوای ا ویچراکه 

ایی گرآتالنتیک مخال ژنرال دوگل . در این جامعه اساات آمریکا منزله نفوذاقتصااادی اروپا به

شکل هو اقتصاد انگلیس بفرهنگی  -سیاسیماهیت، سااختار   ،بافت و معتقد بود کهها انگلیسای 

رهبری بهآتالنتیکی  بزرگاز  هور جامعه  . ویاستاروپایی های دیگر دولتعمیقی متفاوت از 

 أ. این نگرانی دوگال را باید منشااا (Mangold, 2001: 93)نگران بود  آمریکاا  و سااایاادت 

ی فرانساااه در به رهبر "اروپایی"به رهبری بریتانیا و  "آتالنتیکی"گیری دو تفکر امنیتی شاااکل

 2تنیدگیتفکر آتالنتیکی به رهبری انگلیس به درهمساایس آن دانساات. أاتحادیه اروپا از زمان ت

 از طریق ناتو معتقد است و تفکر اروپایی به رهبری فرانسه به استقالل آمریکا امنیتی با -سیاسی

در نهاایات هر دوی این   اعتقاااد دارد. هرچناد   1ارتش اروپاایی امنیتی اروپااا و ایجااد   -دفااعی 

ویژه بعد اگرا بههسااتند، اما تفکر اروپ آمریکا با پیمان نظامی ناتو و معتقد به همکاریها دیدگاه

                                                                                                   
1. Charles André Joseph Marie de Gaulle 

2. Trojan Horse 

3. Complementary NOT Competitive 

4. European Army 
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 ساارد، ضاامن اعتقاد به  اقتصااادی اروپایی به اتحادیه اروپا پس از پایان جنگۀ از تبدیل جامع

امنیتی  -اعیدف بر اسااتقالل یی بوده وآمریکا همکاری امنیتی با ایاالت متحده، منتقد چتر امنیتی

 . و ناتو تأکید دارد آمریکا از اروپا

پاریس( درصادد برآمدند تا   -با پایان جنگ سارد کشاورهای آلمان و فرانساه )محور برلین   

اتحادیه اروپا، با هدف ایجاد سازوکارهای بازدارنده در چارچوب  ضامن تعمیق روابط خود در 

ی قبه یک بلول مسااتحکم و منسااجم اروپایی با عالی آمریکا های اسااتیالجویانهقبال ساایاساات

گرایی امنیتی اروپا، تشکیل ارتش مشترل اروپایی و مقابله با آتالنتیک -همچون استقالل دفاعی

مانعی در تحقق وحدت اروپایی تبدیل شوند. از سوی دیگر، عنوان به گرایی انگلساتان و خاص

های خارجی، دفاعی و امنیتی سااختی زیر بار تعهدات مربوب به ساایاسااتانگلسااتان همواره به

اندازی ل اروپایی رفته و در مسایر ایجاد ترتیبات نظامی و دفاعی مشاترل اروپایی سنگ  مشاتر 

 نیتیهای امنموده اساات؛ چراکه همواره معتقد به تقویت نظامی اروپا در قال  ناتو و پشااتیبانی 

 این کشااور ۹۱۱0بوده اساات. در این راسااتا، در جریان کنفرانس اتحادیه اروپا در سااال  آمریکا

، با موضاااوع تشاااکیل ارتش اروپایی در قال  آمریکا کننده راهبردینیروی حماایت عنوان باه 

 (.  ۱3-۹65: ۹211اتحادیه اروپا مخالفت کرد )منوری، 

ترین عضااو اتحادیه اروپا بوده اساات. این سااخن  ییآمریکا جان کالم اینکه بریتانیا همواره

 ناچار به انتخاب بین اروپا و بعد از جنگ جهانی دوم که گفته بود ما هرگاه ۹وینسااتون چرچیل

را انتخاب خواهیم کرد همواره بر سایاست این کشور در قبال اروپا سایه   آمریکا شاویم،  آمریکا

اطلس از  ها اقیانو برای بریتانیایی"آمیز که المثل کنایهها با این ضربانداخته اسات و اروپایی 

اند. حاال با خرور بریتانیا از قاد کرده، همواره از این رویکرد انت"تر اساااتکااناال ماانش کوتاه   

ی نفوذ نیز ابراز سنت آمریکا شاوند و نوعی از این دوگانگی خالص میاتحادیه، اروپا و بریتانیا به

گیری جامعه زغال دهد. از زمان پیگیری ایده وحدت اروپا و شکلخود را در اروپا از دست می

ت متحده تالش کرده است تا با حمایت ازپیوستن و فوالد پس از آن جامعه اقتصادی اروپا، ایاال

تی گیری سایاسی و امنی تر و متحدتر، از جهتبریتانیا به این اتحاد ضامن ایجاد اروپای منساجم  

این اتحاد در راساااتای منافع خود مطمئن شاااود. پس از عضاااویت در جامعه اروپایی، بریتانیا 

                                                                                                   
1. Winston Leonard Spencer-Churchill 
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ها تضعی  اتحاد فراآتالنتیکی بوده و با طرح و آمریکا ترین مانع واگرایی اروپا ازهمواره اصلی

مخالفت نموده اساات. حاال خرور بریتانیا از  ،و اقداماتی که اروپا در این راسااتا در نظر داشااته

 (.Granieri, 2016به تضعی  روابط فراآتالنتیکی منجر شود ) ممکن استاتحادیه اروپا 

اگرایی روابط فراآتالنتیکی، تقویت اروپبنابراین، یکی از پیامدهای بسیار مهم برگزیت برای 

گرای بریتانیا در سایاست خارجی ایاالت متحده  آتالنتیک رفتن وزنهدر اتحادیه اروپا و ازدسات 

مسااتقل با دیگر کشااورهای بزرگ اروپایی نظیر طور به آمریکا اروپاساات. اگرچه درخصااوص

ا و انگلیس همواره ب آمریکا ز روابطآلمان و فرانسه روابط قوی دارد، اما نباید فراموش کرد که ا

د که گردیاد شده است که بخش اعظمی از این روابط ویژه به نقشی بازمی "روابط ویژه"عنوان 

اند. های اروپا ایفا نمودهها همواره در راساتای منافع محور آنگلوساکسونی در سیاست انگلیسای 

ت متحده و انگلیس روابطی ویژه نشاااان داد که چرا به روابط ایاالخوبی به عراق 3662جنگ 

لستان انگشود، اما روابط مشابه آن با فرانسه و آلمان از چنین ویژگی برخودار نیست. اطالق می

در بروکسااال عمل کرده اروپا در مذاکرات اتحادیه  آمریکا و نماینده منافعمتحد عنوان به اغل 

عمال اپیوستن آنها به  درضای اتحادیه نقشی مهم در اقناع اع هاانگلیسای  نمونه،عنوان به اسات. 

و همچنین حضااور آنها در ائتالف   36۹1تحریم روساایه در ای علیه ایران، های هسااتهتحریم

 هایخرور انگلیس از اتحادیه، دیالماتاند. از این منظر، المللی مباارزه باا داعش داشاااتاه   بین

لندن، وقت و انرژی بیشتری را گشای اساتفاده از اهرم راه جای کند که بهیی را مجبور میآمریکا

(. واقعیت این اسااات که برگزیت عالوه بر ۹2۱5)هارل،  کل قاره اروپا کنندمذاکره با صااارف 

در اتحاادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود بر روی حف  منافع   آمریکاا  اینکاه بر روی نقش و نفوذ 

در کنار نمایندگی منافع متحد  هانیز تأثیر خواهد گذاشااات. انگلیسااای آمریکا اتحادیه اروپا در

در  اآمریک هاییک پل رابط و میانجی، بر ساایاسااات عنوان به آتالنتیکی خود در اتحادیه اروپا،

 اند.قبال اتحادیه اروپا و منافع آن نیز تأثیرگذار بوده

، بارال اوباما در زمینه تأثیر برگزیت بر روابط فراآتالنتیک در مصاااحبه با خصااوصدر همین 

گویم که داشتن انگلستان در من این را می»دارد: ا هار می 36۹5سای در تابساتان   .بی.ار بیخبرنگ

یم کند اطمینان بیشتری به استحکام اتحاد فراآتالنتیک داشته باشاتحادیه اروپا به ما بسایار کمک می 

 ترشده پس از جنگ جهانی دوم است که جهان را امنو این بخشای از سنگ بنای نهادهای ساخته 
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تر از اینها که (. خیلی پیشOliver & Williams, 2016: 559-560« )تر کرده اساات و کامیاب

در  آمریکا وزیر امور خارجه وقت ۹بحم خرور انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح باشااد، کالین پاول

بریتانیا تنها از طریق اتحادیه اروپا است که »در جریان سافر به انگلیس ا هار داشات:    3662اوت 

و اروپا  اآمریک افزایش دهاد. انتخاب واقعی بریتانیا، انتخاب بین  آمریکاا  تواناد نفوذ خود را بر می

از عضویت  ندتوابلکه می ؛نیسات و انگلیس نباید دیدگاهی خصامانه نسابت به اروپا داشته باشد   

 (.۹۱: ۹211)خالوزاده، « سود ببردخود در اتحادیه اروپا در تقویت روابط فراآتالنتیکی 

این ز او فراتر تر مهم پیاامادهاای برگزیات و دامناه تأثیرگذاری آن بر روابط فراآتالنتیکی     

پیدا شااادن بریتاانیا از اتحادیه اروپا، تحوالتی در این قاره امکان وقوع  خواهاد بود. باا خاارر   

الشعاع قرار را نیز تحت آمریکا کنند که ضمن تحت تأثیر قراردادن روابط فراآتالنتیکی، منافعمی

مسااایر متفاوتی از گذشاااته را طی کند، آلمان  ممکن اساااتدهناد؛ موازنه قوا در این قاره  می

ابط ور رود و الگویشود، مرکزیت اتحادیه اروپا به سمت شرق میقدرتمندتر از گذشاته  اهر می 

شااود یم تر از گذشااتهمانند نروژ، ایساالند و ترکیه متفاوت آمریکا اتحادیه اروپا با برخی متحدان

(Oliver & Williams, 2016: 559-560  خرور بریتاانیا از اتحادیه اروپا همچنین .) ممکن

ها از نظر اقتصادی روابط فراآتالنتیکی را تضعی  کند. در حال حاضر، بسیاری از شرکتاست 

ه ورود دروازعنوان به های غیراروپایی از بریتانیایی همانند سایر شرکتآمریکا وکارهایکس  و

های غیراروپایی که در درصاد از شرکت  06ای که مقر گونهکنند، بهبه اتحادیه اروپا اساتفاده می 

های الشچکنند در این کشاور مستقر هستند، که با خرور بریتانیا از اتحادیه با  اروپا فعالیت می

 (. Hamilton & Quinlan, 2017: 2مالی و حقوقی زیادی مواجه خواهند شد )

 مریکاآ دونالد ترامپ درکارآمدن روی پیامدهای مخرب برگزیت بر روابط فراآتالنتیکی با

 تری یافته اسات. با وجود مخالفت دولت اوباما و سیاستمداران تکمیل شاده و ابعاد گساترده  

جمهور ئیسر و نگرانی آنها از آینده روابط فراآتالنتیکی پس از برگزیت، یی با برگزیتآمریکا

اتحادیه اروپا  از از برگزیت اساااتقبال کرده و دیگر کشاااورها را نیز به خرور  آمریکا جدید

در همین راستا خبرگزاری رویترز مدعی شده است که استیو بنن مشاور تشاویق کرده است.  

 زدن به اتحادیه اروپا و نهایتا ساایاساای را برای ضااربه  و دسااتیار سااابق ترامپ یک سااازمان 

                                                                                                   
1. Colin Luther Powell 
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حادیه گرا و ضد اتهای پوپولیساتی، ملی سایس کرده که پایگاه اصالی جنبش  أفروپاشای آن ت 

 .,JULY 23, 2018) (Reuters است
 

 ترامپ بر روابط فراآتالنتیکیکارآمدن روی تأثیر. 1

و  اآمریک عوامل تأثیرگذار بر روند روابطتغییر رهبران در دوساااوی آتالنتیاک همواره یکی از  

مکن مبیش از تغییر رهبران اروپایی  آمریکا درجمهور رئیس اتحاادیه اروپا بوده اسااات. تغییر 

ه تنهایی یک طرف و البتبه آمریکا بر روابط دوجانبه تأثیرگذار باشااد؛ زیرا از یک سااو،  اساات

در مقایسه با رهبران اروپایی و ساختار تر این رابطه است و از سوی دیگر، و قویتر مهم طرف

از قدرت و امکان بیشتری برای  آمریکا در ایاالت متحدهجمهور رئیس سایاسی کشورهای آنها، 

تغییر رویکرد سایاسات خارجی کشاور خود برخوردار است. اهمیت تأثیرگذاری این مسئله بر    

 ی بهرویکرد بسیار متفاوت جدیدجمهور رئیس شود کهروابط فراآتالنتیکی هنگامی دوچندان می

 پیشین درباره روابط فراآتالنتیکی اتخاذ کند.جمهور رئیس

یکی از مصاااادیق  آمریکا ایاالت متحدهجمهور رئیس چهل و پنجمین ۹دونالد جان ترامپ

حاد های این اتترامپ، برای اولین بار برخی اصول و بنیانکارآمدن روی بارز در این زمینه است.

گران ضمن ابراز نگرانی (. در همین راستا، تحلیلShapiro, 2016اقع شده است )مورد تردید و

طه المللی، از نقاز تاأثیر منفی تراماپ بر این روابط و پیاامادهاای آن برای صااالح و ثبات بین     

ها را در این (. آنچه نگرانیPifer, 2017گویند )و اروپا ساااخن می آمریکا در روابط 3چرخش

اسا  "اش به اروپا نیست. ترامپ میلیمواضع اعالمی او و بی اسات، صرفا  زمینه تقویت کرده 

 آمریکا سااای جمهورؤاین روابط را به چالش کشاایده اساات. از پایان جنگ ساارد، ر  "و مبنای

داد برخی اصاول مشترل در سیاست خارجی داشتند که مبنای رابطه آنان را با اروپا تشکیل می 

ل، شاهد تقویت و توسعه روابط فراآتالنتیکی بودیم. این اصول ت تأکید بر این اصاو او به مواز

. پیشرفت و 3ها هساتند؛  در امور جهانی، دموکراسای  آمریکا شارکای  ترینمهم .۹ند از: اعبارت

ویژه به امنیت جهانی به آمریکا . امنیت2به تجارت آزاد جهانی بساااتگی دارد؛  آمریکا توساااعه

                                                                                                   
1. Donald John Trump 

2. Pivot point 
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هر سه این اصول بنیادین، مبنای روابط فراآتالنتیکی و تأکید امنیت در اروپا گره خورده اسات.  

 ,Barichellaاند )ها تشااکیل دادهبر تقویت روابط با اروپا را برای دهه آمریکا جمهورسااایؤر

ها و جای تحسین دموکراسی(. ترامپ همه این اصاول را به چالش کشیده است؛ او به 1 :2017

از  اآمریک کند، با وعده خرورهبران مقتدر را تحساااین میتالش برای تقویات روابط با آنان، ر 

های نامههای تجاری کنونی و تعلیق برخی مذاکرات برای مشااارکت موافقتنامهبرخی موافقت

صورت آشکارا و صریح تعهدات تجاری در آینده، تجارت آزاد را به چالش کشایده اسات و به  

 ویژه در ناتوان و حمایت از متحدان خود بهمختل  جه قناطمبر حضاور در  مبنی آمریکا نظامی

 (.Rogoway, 2016را مورد تردید قرار داده است )

 با اروپا تأثیر آمریکا بر روابطآنها  ستون و محور دارد که پیروی از 1سایاست خارجی ترامپ  

اساات که ترامپ ارزش زیادی برای آن قائل  « حاکمیت»گذارد: اولین محور، تأکید بر عنصاار  می

توان و نباید اقتدار را به نهادهای فراحاکمیتی واگذار معتقد است که نمیچارچوب  و در این است

گیرد. همچنین، برخالف سنت اروپایی ت میئکرد. مخالفت او با اتحادیه اروپا از همین نگرش نش

 زوما المللی را لهای بیننامهها و نهادها و توافقساااازمانچارچوب  هاای اخیر او در این در دهاه 

در عرصااه « رقابت»داند. عنصاار دوم در ساایاساات خارجی ترامپ، تأکید بر خوب و مطلوب نمی

 و تأکید بر جوییبر همکاریها مبنیالمللی اسااات کاه تاا حادود زیاادی با رویکرد اروپایی    بین

و  زمینه را برای پیشاارفت آمریکا دیالماساای ناسااازگار اساات. از دید ترامپ، نظم لیبرال با رهبری

 که طوریویژه چین، روسیه و ایران فراهم کرده است؛ بهیابی رقبا و دشامنان این کشاور به  قدرت

کشند. عنصر سوم که در های سایاسی، اقتصادی و نظامی به چالش می را در تمامی عرصاه  آمریکا

خواهد در این وضعیت است. او می« تغییرات سریع»شود، لزوم راساتای دو مؤلفه قبلی مطرح می 

اما خواسااتار این است که  ،ادامه دهد آمریکا همچنان روابط اقتصاادی و نظامی خود را با متحدان 

های خود را باذیرند و هزینه بیشااتری باردازند. عنصاار چهارم در رویکرد این کشااورها مساائولیت

است. او معتقد است که این مسئله « آمریکا ناپذیر بهباورِ خدشه»سایاسات خارجی ترامپ، اصال    

اور ب آمریکا به چالش کشایده شاده است و مردم این کشور دیگر مانند گذشته به   آمریکا ر داخلد

که به اعتقاد ترامپ برای پیشاابرد یک ساایاساات خارجی جهانی و موفق، قبل از   ندارند؛ درحالی

 (.  Schadlow, 2018هرچیز باید این موضوع را ترمیم کرد )
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خارجی ترامپ، با گذشت دو سال از ریاست  ثر از اصول و ارکان ذکرشده در سیاستأمت

مساائل و موضوعات   ترینمهم جمهوری او دو ساوی آتالنتیک اختالفات جدی در برخی از 

اند: تهبر سر آن توافق داش اغل  آمریکا اند؛ موضوعاتی که در گذشته اروپا والمللی داشتهبین

اروپایی را کنار نهاده و آشکارا از  گراییهم بر حمایت ازمبنی آمریکا ترامپ سایاسات سنتی  

موضاوعاتی مانند برگزیت و سایاساتمداران ضداتحادیه اروپا در کشورهای مختل  اروپایی    

حدی است که اروپایی به گراییهم کند. جدیت و صاراحت ترامپ در مخالفت با حمایت می

در (. Frum, 2017گویند ) دادن به اتحاد اروپایی سخن میبرخی از طرح ترامپ برای پایان

گرایی را در قال  نوعی ملی «آمریکا نخست»ترامپ شعار  ،آمریکا ت متحدهالایا فزمینه اهدا

 نخساات»طرح کرده اساات. ازنظر ترامپ اصاال   ،گرایی همراه اسااتجانبهافراطی که با یک

یکی از عنوان به باید چراغ راهنمای ساایاساات خارجی کشااور باشااد. بلول غرب    «آمریکا

 گراییجانبهیکو  دنیای پس از جنگ جهانی دوم معنای خود را از دست داده است هایستون

هود نیز مش آمریکا متحدین غربی خصوصبلکه در ،المللیهای بینسازمان خصوصدرتنها نه

غرب هزینه کند.  ر حاضار نیست در راستای منافع متحدین خود در بلول گدی آمریکا اسات. 

باید هزینه تأمین امنیت خود را  آمریکا ایقاه طحادین من هرکادام از کشاااورهاای غربی و مت  

ران هزینه کند و حتی گنباید برای دی آمریکا م کرده اسااات کهالتراماپ باارها اع  . باردازناد 

 عفاه امنیت و دب بمربو ئلامسه خویش را در النترین متحدان این کشور باید سهم عادنزدیک

سواری »در حالی به بساایاری از کشااورها  آمریکا ان باردازند. ترامپ معتقد اسات دشا از خو

ناتو حاکی از این  خصوصدهد که منافع مساتقیمی در آنجا ندارد. دیدگاه وی در می «مجانی

ا تاکنون ب آمریکا در پی داشااته و آمریکا ثمر زیادی برایهای بیاساات که این سااازمان هزینه

سااازمان متحمل خسااارات فراوانی داشااتن این هگفت برای روی پا نگهای هنپرداخت هزینه

 (. ۹1۱: ۹2۱5فام، )یزدان شده است

و در شاارایطی که اروپا بیش از  آمریکا های گذشااتههمچنین، برخالف ساایاساات دولت 

ند، کدر این زمینه احساااا  نیاز می آمریکا هرزمانی بر لزوم مقابله با روسااایه تأکید دارد و به

(. Barichella, 2017: 5,6داند )نمی آمریکا راهبردیهای ترامپ این مساائله را جزا اولویت

ای، از آن خارر شااد و توجه ها و اصاارار اروپا به حف  توافق هسااتهترامپ برخالف توصاایه
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های اروپا در این زمینه ندارد. او همچنین چندان به اصاااول، ها و نگرانیچنادانی باه دغادغه   

پایبند نبوده و فشاااارهای زیادی به متحدان ها و نهادهای مربوب به تجارت آزاد ناامه موافقات 

کلی، بسیاری از رفتارهای ترامپ ازجمله تمایلش طوربه در این زمینه وارد کرده اسات.  اروپایی

ه ویژ، متحدان این کشااور بهآمریکا سااای جمهور پیشااینؤبرای انتقاد آشااکار و گسااترده از ر

 یدهایی را درباره اعتماد و اتکا بهها را تا حدودی دچار سااردرگمی کرده اساات و ترد اروپایی

 (.Wickett, 2018: 3در دوره ریاست جمهوری او برانگیخته است ) آمریکا

 

 پاسخ اتحادیه اروپاج. 
 های متعددی است کهکننده و تشادیدکننده چالش ترامپ تکمیلکارآمدن روی وقوع برگزیت و

همچنان تعدادی از اعضای اتحادیه اتحادیه اروپا با آن مواجه است. رکود و رشد کند اقتصادی 

دهد، وقوع بهار عربی در محیط پیرامونی و همسااایگی اتحادیه اروپا و متعاق  اروپا را آزار می

 این محیطتنها نه های داخلی در لیبی، ساوریه و عراق و  هور گروه تروریستی داعش آن جنگ

ه یساام را بیش از گذشااته ببلکه ترور ؛ثبات و شااکننده نموده اسااتپیرامونی را به شاادت بی

مرزهای داخلی اتحادیه اروپا سرایت داده است. پیامدهای این ناامنی پیرامونی به همین جا ختم 

جویان را برای این اتحادیه به ارمغان تری مانند بحران آوارگان و پناهشاااود و چاالش مهم نمی

این، مساائله بازگشاات   آورده اساات که به واگرایی درونی اتحادیه دامن زده اساات. عالوه بر 

جویان با خود به اتحادیه اروپا همراه ها و مساااائل اجتماعی و اقتصاااادی که پناهتروریسااات

طلبی قومی گرایی افراطی، جداییهای دیگری همچون رشد ملیاند، منجر به ایجاد چالشآورده

ق کریمه به طلبی روسایه در شرق اروپا و اوکراین و الحا اینها اگر توساعه ۀ شاده اسات. به هم  

پیوندهای تنها نه ترامپکارآمدن روی خود را اضااافه کنیم، متوجه خواهیم شااد که برگزیت و 

حادیه مثابه ضرباتی سنگین و مهلک از قدرت و توان اتبلکه به ؛کنندفراآتالنتیکی را تضعی  می

ن گرالیلحال، بسااایاری از تحهای متعدد خواهد کاسااات. باایناروپا برای مقابله با این چالش

منجر به تنها نه های متعدد دیگرترامپ در کنار چالشکارآمدن روی معتقادناد کاه برگزیات و    

بلکه به احتمال زیاد به اتحاد و انسجام بیشتر آن و  ؛تضاعی  و فروپاشای اتحادیه نخواهدشاد   

 (.Driedger 2017, Kumar Sen 2017کمک خواهد کرد ) گراییهم پیشرفت
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ر شده دها و تغییرات حادثبر اساا  ارزیابی اساتراتژیک از چالش  اتحادیه اروپا  ،روازاین

اهبرد ر ازها، چالش اینآمدن بر پیامدهای منفی و لزوم مقابله و فائق و امنیتی خود محیط سایاسی 

رونمایی کرد که بازتنظیم سیاست خارجی  36۹0خود در ژوئن  ۹جهانی جدید سیاست خارجی

این تغییر نگرش، تحول در راهبرد ۀ نتیج و امنیتی مشااترل اروپایی در شاارایط جدید اساات.  

 پذیریجدید امنیتی اتحادیه در قال  گنجاندن و تأکید بر اصاول مصرح و غیرمصرحی نظیر ترمیم 

 5، مشااارکت متوازن1ای مبتنی بر همکاریهای منطقه، نظم2گرایی، چندجانبه3ها و جوامعدولت

 7گرایی اصاااولی(، عماالآمریکااا )توانااایی اقاادام باادون 0در مناااطق، خودمختاااری راهبردی

. (European Union Global Strategy, June 2016)گرایانه( اسااات. )هنجارگرایی عمل

دهد دست میهب اروپا یهمجموعه این اصاول این فهم را از راهبرد جدید سیاست خارجی اتحاد 

بینی و عملگرایی روح کلی حاکم بر راهبرد جدید سایاست خارجی  باید واقعزمان که میکه هم

چه بازی"دهد، نوع کنشااگری اتحادیه اروپا از ساایاساات قدیمی   و امنیتی اروپایی را تشااکیل 

ؤثر در سطح منیتی ما بازیگر یک"سامت  به( آمریکا متحده)بخوانیم ایاالت "ژئوپلیتیکی دیگران

 تغییر شکل دهد. "جهانی

رانسه، آلمان، فاروپایی چهار ارتش بزرگ در همین راساتا، بالفاصله پس از موفقیت برگزیت،  

ال  در قهای بیشااتر نظامی و امنیتی درصاادد همکاری بار دیگرها پس از سااالایتالیا و اساااانیا 

ل مساائو به فدریکا موگرینی نامه مشااترکیدر  مذکوربرآمدند. وزرای دفاع چهار کشااور اتحادیه 

توصی  شرایط کنونی اروپا ضمن  36۹0اکتبر  ۹6سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در 

ما معتقدیم در موقعیت پیچیده سایاسای کنونی که حاصال بحران مهاجران، مشکالت    » اند:نوشاته 

 در امنیتی ایفض بدترشادن  دلیلبه اروپاسات و اقتصاادی و امنیتی و نیز خرور بریتانیا از اتحادیه  

« اساات ضااروری اروپایی قوی و منسااجم دفاعی ساایاساات  یک وجود اروپا، خارر و داخل

                                                                                                   
1. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy 

2. Resilience of States and Societies 

3. Multilateralism 

4. Cooperative Regional Orders 

5. Balanced Engagement 

6. Strategic Autonomy 

7. Principled Pragmatism 
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(OliPhant and Pallenberg, 2016).    از ساااوی دیگر، در واکنش باه این تحوالت، اماانوئل

در دیداری  36۹7 فرانساه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان در اواسط ماه می جمهور رئیس ۹مکرون

اروپایی در  گراییهم ، بر ساار نقشااه راه تعمیق3«بازسااازی تاریخی اروپا»دوجانبه ضامن تأکید بر  

گیری در این زمینه از سوی خانم مرکل صورت گرفت. موضاع  ترینمهممدت توافق کردند. کوتاه

اروپا دیگر »اعالم کرد:  36۹7وی در یاک کماین انتخاابااتی در شاااهر مونیخ در اواخر مااه می     

و بریتانیا تکیه کند و باید آماده شاااود که  آمریکا کاامل بر متحدان دیرینه خود طور باه  تواناد نمی

 (.The Guardian, 28 May 2017« )خودش سرنوشت خود را در دست بگیرد

 درماکرون اروپای مسااتقل به اینجا ختم نشااد.  خصااوصگیری مقامات اروپایی درموضااع

تواند مرزی با روساایه میواسااطه همهبا اشاااره به این نکته که اروپا ب« ۹رادیو اروپا »گفتگو با 

 باید تا جایی توان دفاعی مورد تهدیدهای احتمالی این کشور قرار بگیرد، ا هار داشت که اروپا

 وی در. قادر به دفاع از خود باشااد آمریکا د که بدون هرگونه وابسااتگی بهافزایش دهخود را 

اره به با اش« ارتش واقعی اروپایی»اندازی سیس و راهأخود برای لزوم تدیدگاه توضیح و توجیه 

ای های هسااتهدرباره خرور از پیمان منع موشااک آمریکا جمهوریموضااع دونالد ترامپ رئیس

 ای حفا ت اروپا در مقابل چین، روسیه و حتیگفت که هدف از چنین برنامهبا روسیه دوربرد 

دیدگاه ضمن حمایت از  در صحن پارلمان اروپانیز آنگال مرکل صدراعظم آلمان . اسات  آمریکا

های حال و حد اروپایی یکی از ضرورتاندازی ارتش واسیس و راهأت»ماکرون خاطرنشان کرد: 

ساایس و أمرکل همچنین ت«. و باید هرچه زودتر اجرایی و محقق شااود اساات آینده اروپا بوده

دانساااته اسااات در کنار ارتش واحد اروپایی ضاااروری را ایجاد یک شاااورای امنیت اروپایی 

(Euronews, 14, November, 2018)،وزرای وزرای دفاع و . اندکی پیش از این مواضاااع 

 دفاعی و نظامی اتحاد یک تشکیل برای را ساندی چارچوب  بروکسال  در اروپا اتحادیه خارجه

پروژه جدید دفاعی در  ۹7وزرای دفاع اتحادیه اروپا کردند.  امضااا (پسااکو به موسااوم) جدید

و  . نکته مهمنامه پسااکو مطرح کردند که با نظر مثبت تمام اعضااا روبرو شااد راسااتای موافقت

توجه این اساات که اروپاگرایی جدید با وقوع برگزیت دیگر با مانع مهمی به نام وتوی  درخور

                                                                                                   
1. Emmanuel Macron 

2. Historic reconstruction of Europe 
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گران های ساختاری سب  شده است تا تحلیلاگرچه محدودیتها روبرو نخواهد بود. انگلیسای 

بنامند، اما این عنوان نافی اراده  "۹تردمیل پالیساای"ساامت اسااتقالل راهبردی را حرکت اروپا به

برای حرکت به سااامت اساااتقالل راهبردی نیسااات و تداوم تغییر شااارایط و تغییر  اروپاا را  

 .تواند جای تردمیل را به زمین بازی واقعی بدهدهای امنیتی دو سوی آتالنتیک میاولویت

که خرور بریتانیا از اتحادیه اروپا پل ارتباطی و ابزار بندی باید گفت درحالیدر یاک جمع 

ترامپ اسا  و مبنای کارآمدن روی وپا را تضعی  خواهد ساخت،در ار آمریکا نفوذ و حضاور 

این روابط را با چالش مواجه ساااخته اساات. برگزیت ضاامن تغییر ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا، از 

ویت برلین را در اروپا تق -طریق از میان برداشاتن پل رابط در دو سوی آتالنتیک، محور پاریس 

 گذارد وها در ناتو تأثیر میکاهد، بر همکاریاروپا میدر  آمریکاا  کناد و از ضاااریا  نفوذ  می

 دهد. با این همه،های اصاالی خود را از دساات میکلی اتحاد فراآتالنتیکی یکی از سااتونطوربه

یری مستقیم ترامپ تأثکارآمدن روی اگر برگزیت تأثیر غیرمساتقیمی بر روابط فراآتالنتیک دارد، 

ترین شاارایط خود در ضااعی  آمریکا رامپ، اتحاد اروپا وواسااطه دارد. در دوره زعامت تو بی

هایی که در دو سااوی آتالنتیک به تحوالت جهانی پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و دیدگاه

گرایی ترامای در مقابل شااوند: ملیمقابل هم تعری  می دهند دقیقا وسااو میای ساامتو منطقه

گرایی اروپایی و یی در مقاابال چنادجاانباه     مریکاا آ گراییگرایی اروپاایی، یکجاانباه   الملال بین

ه شدن اقتصادی. این اختالفات، اتحادیالمللیشدن و بینگرایی اقتصادی در مقابل جهانیحمایت

ی ترامپ قرار داده و رهبران اروپایی را بر آن داشاااته که ضااامن تقابل با آمریکا اروپا را مقابل

ی بنیی، عملگرایی اصولی و استقالل راهبردت واقعسمالمللی ویرانگر ترامپ بههای بینسیاست

 ها و منافع خود حرکت نمایند. برای دفاع از ارزش آمریکا از

 

 پیامدها برای ایراند. 
 ی ترامپآمریکا های امنیتیاولویات تحات تاأثیر اختالفاات موجود در دو ساااوی آتالنتیاک،     

دهد و ترامپ نه از دریچه منافع مشترل فراآتالنتیک های امنیتی اروپایی را پوشاش نمی دغدغه

                                                                                                   
معنی های اروپا برای استقالل امنیتی و راهبردی به دویدن فرد بر روی وسیله ورزشی تردمیل است که در اینجا بهتشبیه تالش. ۹

 .تالش فراوان اروپا بدون برداشتن یک گام به جلو است
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های ساایاساات خارجی و  یکی از اولویتنگرد. یی به آنها میآمریکا که از دریچه منافع صاارفا 

عنوان هب در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا "ساازی بخشای و امنیت ثبات"امنیتی اتحادیه اروپا 

یک محیط پیرامونی پرتهدید اسات که تعامل با جمهوری اسالمی ایران در کانون آن قرار دارد.  

توساااعه الگوی آن به ساااایر موضاااوعات   حف  برجامدر این منطقه امنیتی اروپا  هایاولویت

سااااز، ثباتیک محرل خطرنال و بیعنوان به ، اجتناب از تغییر رژیم در ایراناختالفی با ایران

ای ایجااد یک نظم منطقه  هاای تاأثیرگاذار در منطقاه و    مشاااارکات متوازن باا تماامی قادرت    

های دولت ترامپ ای اساات. حال آنکه اولویتهای منطقهجویانه توسااط تمامی قدرتهمکاری

تقاابل با ایران، تغییر رژیم در ایران و ایجاد یک  اعماال فشاااار حاداکثری و   خرور از برجاام،  

 سااود متحدان خودای بهزدن موازنه منطقهاعراب برای مقابله با ایران و برهمای از ائتالف منطقه

 ا ازاتحادیه اروپواگرایی منجر به اساتقالل هرچه بیشتر سیاست خارجی  این اختالف و اسات.  

ها و منافع خود شااده اولویت گیری و اقدام اروپا بر اسااا موضااوع ایران و جهتدر  آمریکا

 است.

 و همچنین حراساات تمام عیار امنیتی آمریکا های امنیتی اروپا بااولویت اقبدر گذشااته، انط

 اآمریک خود را با سیاست خارجیتحت هر شرایطی ها از اروپا موج  شده بود اروپایی آمریکا

در حال حاضر، برگزیت و واگرایی در روابط فراآتالنتیک هماهنگ نموده و از آن تبعیت نمایند. 

دیل کرده ها تبناپذیر برای اروپاییی و امنیتی را به یک گزینه اجتنابضارورت استقالل راهبرد 

ط روابچارچوب  رود.شاامار مینظیر برای توسااعه روابط ایران و اروپا بهاساات که فرصااتی کم

ای، برنامه موشکی ایران و حقوق های منطقهایران و اروپا را چهار مؤلفه اسااسی برجام، فعالیت 

ارآمدن کروی ها تحت تأثیر فضاای جدید ناشی از برگزیت و اروپاییدهد که بشار تشاکیل می  

را در قبال آنها  هایشانترامپ و همچنین بر اساا  اصول سیاست خارجی جدید خود سیاست 

 کنند.تنظیم می

. حائز اهمیت اساااتبسااایار حف  برجام و تعامل با ایران برای اروپا از منظر امنیتی  برجام:

تحت  آمریکا رفتن برجام، منافع اروپا را بساایار بیشااتر از منافعازدسااتواقعیت این اساات که 

یک عنوان به (. برای اروپا فروپاشاای برجامAlcaro, 2018: 14-16الشااعاع قرار خواهد داد. )

 ؛آغازگر رقابت تسلیحاتی در غرب آسیا خواهد بودتنها نه ای،نظام منع اشااعه تسالیحات هسته  
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تر در منطقه دامن خواهد زد که پیامدهای خطر یک جنگ بزرگ تر وبلکاه باه تنش گساااترده  

شمار است. این اهمیت راهبردی برجام سب  شده است امنیتی آن برای کشاورهای اروپایی بی 

ها حف  آن را برای منطقه و اروپا حیاتی بدانند و تالش برای جلوگیری از فروپاشاای تا اروپایی

م ها برجادر دساااتورکار قرار دهند. ازنظر اروپایی آمریکا آن را به قیمت تنش در روابط خود با

ر توان به حل دیگالگویی برای تاداوم تعامل ثمربخش با ایران اسااات و با پایه قراردادن آن می 

مساائول ساایاساات خارجی مسااائل اختالفی با ایران پرداخت. در همین زمینه فدریکا موگرینی 

ساااالح و جلوگیری از گساااترش تسااالیحات  اتحادیه اروپا در ساااخنانی در گردهمایی خلع 

بدون برجام »تأکید کرد:  )کنفرانس خلع سااالح و عدم اشاااعه( اتحادیه اروپایی در بروکساال  

ار شااود و این کهایش در منطقه دشااوارتر میگفتگو با ایران درباره برنامه موشااکی و ساایاساات

 پایبندی ایران به تعهداتکند تا جهت تداوم این نگرش آنها را تشویق می«. راحتی نخواهد بود

، به هر شکل آمریکا هایهای ساختاری در مقابله با تحریمو محدودیت کمخود، با وجود توان 

لقه حعنوان به رو، حف  برجاممین کنند. ازاینأممکن ساااطحی از منافع ایران را در این توافق ت

لمللی ااست که نظم جدید بین و اروپا یکی از الزاماتی آمریکا رابط ایران و اروپا و عامل شکاف

یاساات خارجی ایران قرار داده ترامپ پیش روی سااکارآمدن روی تحت تأثیر وقوع برگزیت و

 است.

ی ترامپ و اتحادیه اروپا بر آمریکا اگرچهای و برنامه موشکککی ایران: های منطقهفعالیت

مشااترل و دیدگاه نزدیکی های ای و برنامه موشااکی ایران دارای نگرانیهای منطقهساار فعالیت

اما در رویکرد کالن خود در قبال ایران و شااایوه برخورد با این مساااائل با یکدیگر  ؛هساااتند

های ساایاساات خارجی و امنیتی  طور که عنوان شااد یکی از اولویت نظر دارند. هماناختالف

ها اییروپدر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست. ا "سازیبخشای و امنیت ثبات"اتحادیه اروپا 

دانند زدا میساااز و ثباتای و برنامه موشااکی ایران را برای این منطقه مساائلههای منطقهفعالیت

یک چارچوب  ای درتوان همانند مسااائله هساااتهحال معتقدند که این مساااائل را نیز میبااین

و مهار تار فبر تغییر راروپا بعد از برجام همچنان مبتنیوفصل نمود. رویکرد رویکرد تعاملی حل

ابل با تکیه بر تقرسد راهبرد ترامپ که به نظر میاست، درحالیاز طریق تعامل و همکاری ایران 

 تا تغییر رژیم در نوسان است. تغییر رفتارمهار و از و فشار حداکثری، 
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ها این رویکرد خود در قبال ایران را بر اسااا  وضااعیت کلی امنیتی غرب آساایا و  اروپایی

پذیری یعنی ترمیم ،بر دو اصل سیاست خارجی جدید خودیران در این منطقه و مبتنیا زیادنفوذ 

وضعیت امنیتی غرب  خصاوص در  ای که اسااساا   ها و جوامع و مشاارکت متوازن منطقه دولت

نظر کنند. از ماند، پیگیری میآساایا و شاامال آفریقا در ساایاساات خارجی اروپایی انعکا  یافته

درخور ساااوریه، لبنان و یمن دارد نقش  ،ی که در عراقدازینفوذ به بااتوجه هاا ایران  اروپاایی 

ها و جوامع آنها دارد. با وجود این، رویکرد تقابلی ترامپ در پذیری این دولتتوجهی در ترمیم

بلکه خود آن را  ؛سازداین کشاور را از نقش سازنده خود در این زمینه دور می تنها نه قبال ایران

دهد. در همین زمینه، بر اسااا  محتوای یکی از اسااناد ثباتی و فروپاشاای قرار میبینیز در مرز 

ای و مسئله های منطقهها فعالیتدر آمستردام هلند، اروپایی 36۹0افشااشاده در نشاست فوریه    

و  اندسازی کامل روابط توصی  کردهو مانعی در مسیر عادی« دردسرساز»حقوق بشار را ایران  

های منطقه دارد. این گزارش آنچه تقابل در بحران« سازمسائله »ه ایران نفوذی اند کمدعی شاده 

کند. بر اسااا  این گزارش، توصاای  می« کنندهنگران»میان ایران و عربسااتان سااعودی خوانده 

مناقشااات  خصااوصبا ایران در « تعامل ساایاساای»تواند آغازگر حصااول موفقیت در برجام می

 الزاما »انساتان، ساوریه، عراق و یمن باشد که نفوذ ایران در آن   موجود در کشاورهایی مانند افغ 

 .(nytimes, Dec. 18, 2018)نیست « زامشکل

ای دنبال تضاااعی  و انزوای ایران و تغییر موازنه منطقهاتحادیه اروپا برخالف ترامپ که به

کند. یساود عربساتان ساعودی و رژیم صاهیونیساتی اسات، ایده مشارکت متوازن را دنبال م      به

اتحادیه اروپا مشارکت »باره در راهبرد جهانی سایاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است:  دراین

کناد. اتحادیه اروپا با شاااورای همکاری خلیج فار  و  متوازن را در خلیج فاار  تعقیا  می  

 اسا  صاورت انفرادی با کشاورهای وحوزهخ خلیج فار  همکاری خواهد کرد. بر  همچنین به

 تحقیقات، تجارت، مانند هاییزمینه در تدریجبه اتحاادیه اروپا  باا ایران،  ایهساااتاه  توافق

مشارکت خواهد کرد.  ایران با اجتماعی مبادالت و مهاجرت انسان، قاچاق انرژی، زیست،محیط

 خصااوص در فار  خلیج همکاری شااورای عضااو کشااورهای و ایران با گفتگو اتحادیه اروپا

 ریبا پیگی و بخشااید خواهد تعمیق را تروریساام با مبارزه و بشاار حقوق ای،منطقه مناقشااات

 «ترویج خواهد نمود را دیالماسی و همکاری موجود، فضای هایبحران گساترش  از جلوگیری
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(European Union Global Strategy, 2016: 35).  این اصل بدین معنی است که سیاست

کار عربی منطقه ایجاد توازن کشاااورهای محافظهکالن اتحاادیاه اروپا در تنش میان ایران و   

 ای دیگر،ساامت یک جنگ منطقهقدرت و تالش برای جلوگیری از گسااترش دامنه تنش به

 ساازی این اصل راهبردی در عمل آسان وفصال آن اسات. پیاده  نهایت حلدر کنترل تنش و 

ای منطقه هایپویایی در خصوص اروپا اتحادیه درل از روشن به ما تصویری اما .بود نخواهد

 .ضااروری ایمنطقه قدرت یکعنوان به ایران و فار  خلیج مرکزیت تشااخیح: دهدمی

بلکه  ،ها معتقدند که صلح و ثبات در منطقه نه از طریق تضعی  و شکست یک طرفاروپایی

های کشااتار جمعی از طریق موازنه قوا و تداوم دیالماساای و جلوگیری از گسااترش سااالح 

 (. Gomart et al, 2018د )شومحقق می

حقوق بشر یکی از موضوعات دیرینه اختالفی میان ایران و اتحادیه اروپا است. حقوق بشکر:  

حال، این مسائله در شرایط جدید از اهمیت ادوار گذشته برخوردار نیست و اتحادیه اروپا بر  بااین

اصولی این رویکرد را به کند. اصال عملگرایی  اساا  اصال عملگرایی اصاولی با آن برخورد می   

کند که مورد حمایت از حقوق بشااار و جامعه مدنی تجویز می ای اتحادیه اروپا درراهبرد منطقاه 

 "اصااولی"اگرچه قید  .را بیابد مناساا  تعادل و باشااد محتاب باید هااین اتحادیه در این زمینه

در مقام انتخاب میان تجزیه  ها و هنجارهای اروپایی حکایت دارد اماهمچنان بر پایبندی به ارزش

انتخاب عمل بر اسا   ها یاگراییِ هرچند مغایر با ارزشگرایانه از وضاعیت و عمل و تحلیل واقع

 دیگر بشاار، حقوق به احترام و قانون حاکمیت دموکراساای، آزادی، مانند اروپا اتحادیه هایارزش

تقدم و برتری برخوردار نخواهد ها و هنجارها از اولویت، همچون گذشااته عمل بر اسااا  ارزش

و با درنظرگرفتن مصاالحت کلی اتحادیه اروپا اتخاذ  ۹مورد مورد به صااورتبود و تصاامیمات به

. موضاوع حقوق بشر در ادوار گذشته تا حدی برای اتحادیه  (Mihalache, 2016)خواهند شاد  

رد آن پیش ب خصااوصدر اروپا حائز اهمیت بود که دو دور گفتگوی انتقادی و سااازنده را با ایران

و حتی هرگونه پیشاارفت در روابط اقتصااادی و تجاری را منوب به پیشاارفت در امورساایاساای و  

ین ایران مابمسائل فی از ویژه مساائل حقوق بشری ساخته بود. اگرچه حقوق بشر همچنان یکی به

یه اتحادگرایی ناشی از فضای جدید پیش روی در سیاست خارجی اما عمل ،و اتحادیه اروپاسات 

                                                                                                   
1. Case by Case 
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 ای و برنامه موشکی تقدم وهای منطقهمسائلی نظیر حف  برجام، فعالیتاسات  اروپا ساب  شاده   

 حقوق بشر داشته باشد.در قبال اولویت بیشتری 

همکاری ه، ئلاست و این مس شادن ترقیدر حال عم آمریکا اروپا و میانشاکاف   طورکلی،به

 تجربه دو دهه اخیر نشان داده. تضعی  کرده استشدت در قبال ایران را به آمریکا بین اروپا و

و اتحادیه اروپا این فرصت را برای جمهوری اسالمی فراهم  آمریکا است که وجود شکاف بین

که وحدت و هماهنگی آنها تهدید و چالش کناد کاه منافع خود را بهتر پیگیری کند درحالی  می

از  آمریکا (. واگرایی میان اروپا وShelala et al, 2013: 3کند )مهمی را برای ایران ایجاد می

بین آنها بر سر تحریم مجدد ایران جلوگیری کرده و با گسترش فضای  36۹3اجماع شایع سال 

د ، رویکرچنین شاارایطیدر  دیالماتیک، توان مانور دیالماساای کشااور را افزایش داده اساات.  

نکته مهم دیگر . با اروپاستها ق روابط و همکاریی، تعمنی ایراالمب برای جمهوری اسا طلوم

 کاآمری اریم پل شاااکاف اروپا ودن یازن» ری  وزیر امور خارجه:  بیر دکتراین اسااات که به تع

 (.۹21: ۹2۱7زاده، )تخشید و حاتم« یمباش

 

 گیرینتیجه
 های سااایاسااای و امنیتی بریتانیا و ایاالت متحده تحت تأثیر برگزیت ومحرومیات از پتاانسااایل  

ها را در یک محیط امنیتی جدید و در شرایط کسری امنیت قرار داده ترامپ، اروپاییکارآمدن روی

گرایی اصولی و استقالل راهبردی و امنیتی و همچنین گرایی سیاسی، عملسامت واقع و حرکت به

 ها و تهدیدهای اینای برای پاسااخگویی به چالشهای تأثیرگذار منطقهتعامل و همکاری با قدرت

آنها  ناپذیر برایمحیط امنیتی جادیاد و جبران کساااری امنیتی را به یک انتخاب راهبردی اجتناب  

از ساایکی از عوامل مهم و ثباتعنوان به یران و برجاماین شاارایط، اهمیت ا درتبدیل کرده اساات. 

سااب  همین اهمیت و ای اتحادیه اروپا قرار گرفته اساات. بهای در کانون ساایاساات منطقه منطقه

ها ها، اروپاییضااارورت اسااات کاه حتی با وجود خرور ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریم 

علیه ایران،  آمریکا هایبرای دورزدن تحریم ۹ساایس یک سااازوکار ویژه أدنبال حف  برجام و تبه

                                                                                                   
1. Special Purpose Vehicle 
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ای آن، خودداری از ای برای حف  موازناه میاان ایران و مخالفان منطقه  مشاااارکات متوازن منطقاه  

دادن ای و برنامه موشاااکی ایران و همچنین نشاااانهای منطقهآمیز در فعاالیت رویکردهاای تنش 

مان فرصاتی است که شکاف و  حسااسایت کمتر در موضاوع حقوق بشار هساتند. این روندها ه     

 واگرایی در روابط فراآتالنتیک پیش روی سیاست خارجی ایران قرار داده است.

سااان امروز درصاادد تعامل با جمهوری  ای از اداور گذشااته اتحادیه اروپا بهدر هیچ دوره

 بهباتوجهدرل کرد و خوبی به اساااالمی ایران برنیامده اسااات. اهمیت این دوران گذار را باید

ها درصدد ایجاد یک رابطه پایدار و ساختارمند با اتحادیه اروپا برآمد. هیچ شادن دیدگاه نزدیک

های امروز اتحادیه اروپا برای همیشااه پابرجا باقی بماند. همان تضاامینی وجود ندارد که دیدگاه

 مودهخارجی ن گرفتن این سااایاساااتگونه که تغییر محیط امنیتی اروپا آنها را وادار به در پیش

های آنها را با تحوالتی جدید و نه ها و سیاستدیدگاه ممکن است، تغییر شرایط در آینده است

همساااو با منافع ایران با تغییراتی مواجه ساااازد. در چنین فضاااایی، نوع کنش جمهوری   الزاما 

ان و تباب ایرارۀ واسط و زنجیرۀ کننده خواهد بود. برجام حلقاساالمی ایران بسیار مهم و تعیین 

اروپاسات و دو طرف در حف  آن دارای منافع مشاترکی هستند. کشورهای اروپایی از    اتحادیه

بسااایار خرساااندند و آن را اقدامی ساااازنده و   آمریکا پایبندی ایران به برجام با وجود خرور

، دای خوتعهدات هسااتهۀ کنند. پایبندی کامل ایران به همساااز از سااوی ایران قلمداد می ثبات

 ویژه درزدایی و تعامل سازنده با اروپا و دوری از اقدامات ماجراجویانه بهحف  سایاسات تنش  

 ترینمهم های سااایاسااای و امنیتی حاد را دارند،شااادن به چالشمساااائلی که  رفیت تبدیل

 راهبردهایی هستند که مقدمه روابط نهادمند با اروپا در این نظم جدید هستند.
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