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مقدمه
روی کارآمدن دونالد ترامپ و نگاه نامتعارف و ساختارشکنانه اش به موضوعات بینالمللی که
چندان همسو با راهبردهای اتحاد دیرین فراآتالنتیک نیست ،در کنار وقوع برگزیت و جدایی
یکی از بزرگ ترین قدرتهای اقتصاااادی ،سااایاسااای و امنیتی از اتحادیه اروپا ،چالشهای
بنیادینی را به دیگر چالشهای متعدد این روزهای اتحادیه اروپا افزوده اساات .این دو چالش
بنیادین ضاامن اینکه بخش ای از توان و انرژی اتحادیه اروپا را بهجای پرداختن به چالشهای
داخلی و پیرامونی مصااروف خود میسااازد ،دو نقطه قوت اتحادیه ،یعنی هم گرایی درونی و
هم گرایی فراآتالنتیک را نشااانه گرفته اساات .حال باتوجه به اینکه همواره یکی از پیوندها و
متغیرهای مهم در مناساابات اتحادیه اروپا و آمریکا ،نحوه مواجهه با مساائله ایران و روابط با
آن بوده اسات ،چگونگی تعامل و برهم کنش این سه بازیگر (اتحادیه اروپا ،بریتانیا و ایاالت
متحده) با یکدیگر پس از برگزیت و زعامت ترامپ ،بر روی مناساابات ایران و اتحادیه اروپا
تأثیرگذار خواهد بود.
باه نظر می رساااد خرور بریتاانیاا از اتحادیه اروپا و روی کارآمدن دونالد ترامپ منجر به
گسترش واگرایی و شکاف در روابط فراآتالنتیک و کم اثرشدن نقش ایاالت متحده و بریتانیا در
سااایاسا اتهای اتحادیه اروپا شاااده و این امر با تحولی که به واساااطه این دو چالش و دیگر
چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا در رویکرد ساایاساات خارجی و امنیتی آن ایجاد شااده ،به
ایران فرصااات می دهد که روابط خود را با اتحادیه اروپا تقویت کند .هرچند خرور آمریکا از
برجام و اعمال تحریمهای ثانویه منجر به خرور شاارکتهای اروپایی از ایران شااده اساات ،اما
اروپا و آمریکا بهوضوح درباره ایران و نحوه تعامل با آن دچار واگرایی شدهاند .بخش اول مقاله
رونااد روابط فراآتالنتیکی را بااه طور خالصاااه بررسااای می کناد .در بخش دوم ،برگزیاات و
روی کارآمدن ترامپ و تأثیر هرکدام بر این روابط توضیح داده می شود .واکنش اتحادیه اروپا به
این تحوالت موضاوع بخش ساوم مقاله است و در بخش چهارم ،پیامدهای این تحوالت برای
جمهوری اسالمی ایران بیان میگردد.
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الف .روابط فراآتالنتیکی :روند و چارچوب
پس از پایان جنگ جهانی دوم ،روابط بین ایاالت متحده و اروپای غربی بهشکل منحصربهفردی
گسااترش یافت .دو موضااوع این همبسااتگی را تقویت می کرد :ارزشهای مشااترل لیبرالی؛ و
تهدید امنیتی مشااترل اتحاد جماهیر شااوروی .این روابط با توافقاتی مانند منشااور آتالنتیک،۹
طرح مارشاال 3و پیمان واشنگتن 2چارچوب معین و مستحکمی پیدا کرد (.)Rees, 2006: 19
پس از فروپاشای شاوروی و از بین رفتن تهدید امنیتی مشترل ،روابط امنیتی آمریکا و اروپا تا
حدودی دچار تردید شاد و کشورهای اروپایی از این پس تالش کردند که سیاست های دفاعی
و امنیتی خود را باه طور جادی پیگیری نمایند و از وابساااتگی خود به آمریکا بکاهند .در این
راساتا ،از زمان تصوی

پیمان ماستریخت ،1دولتهای عضو اتحادیه همکاری خود را در حوزه

سااایاسااات خارجی و امنیتی افزایش دادند .هور و پیگیری ایده سااایاسااات خارجی و امنیتی
مشاترل 5و همچنین سایاسات دفاعی و امنیتی اروپا 0از مهم ترین مصادیق این موضوع هستند.
بااین حال ،همکاریهای اروپا و آمریکا همچنان در بسااایاری از حوزه ها ادامه پیدا کرد و حتی
تقویت شد.
عالوه بر احساا

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

تا با ایجاد چارچوب و نهادهای جدید برای همکاری ،مناساابات مسااتحکم خود را ادامه دهند.
سااانادی کاه این چارچوب را تنظیم می کرد ،اعالمیه فراآتالنتیکی 7در نوامبر  ۹۱۱6بود که از
اهداف مشاااترل 1بین اروپا و آمریکا صاااحبت می کرد و تروریسااام و مواد مخدر را به عنوان
مهم ترین چاالشهای امنیتی جدید معرفی می نمود (Transatlantic Declaration on EC-

 .)US Relations, 1990: 1-4پس از صاادور اعالمیه فراآتالنتیکی که برخی اصااول کلی را
مطرح می کرد ،به دنبال بحرانهایی مانند جنگ در بوساانی ،وضااعیت بحران خاورمیانه و فرایند
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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صلح شکننده آن ،خطر اشاعه سالحهای کشتار جمعی و وضعیت کشورهای سابق بلول شرق،
ساااران اتحاادیه اروپا و آمریکا در  2دساااامبر  ۹۱۱5در مادرید برای برخورد مناسااا

با این

تهدیدات دساتورکار جدید فراآتالنتیکی ۹را امضا کردند .این دستورکار نهتنها حوزه مناسبات را
گساترش داد؛ بلکه حوزههای اقدام مشترل و هماهنگ آمریکا و اتحادیه اروپا را تعیین می کرد.
بر این اساا  ،دو طرف متعهد شادند به منظور ارتقای صالح ،برقراری دموکراسی ،ثبات ،رشد
اقتصاادی ،آزادسازی اقتصادی ،مبارزه با تروریسم و بهبود شرایط محیط زیست در جهان تالش
و کار مشااترل انجام دهند ( .)The New Transatlantic Agenda, 1995: 3-6همچنین در
سال  ،۹۱۱1چارچوب مشارکت اقتصادی فراآتالنتیک 3تدوین شد که به طور خاص بر دستیابی
به توافق های دوطرف در حوزه های فنی و مدیریت تجارت و رقابت اقتصاادی تمرکز داشت و
اقاادامااات الزم برای افزایش همکاااری در حوزه هااای اقتصاااادی را مورد بحاام قرار می داد
( .)Transatlantic Economic Partnership, 1998: 2-14در اواخر دهااه  ۹۱۱6روابط
فراآتالنتیکی در وضااعیت خوبی قرار داشاات و دو طرف در تمامی سااطوح و حوزهها در حال
گساااترش و تعمیق روابط خود بودند .در آساااتانه قرن جدید میالدی بار دیگر تردیدها در این
زمینه قوت گرفت.
پس از حمالت  ۹۹ساااتامبر آمریکا به تدریج راهبرد خود را بهگونهای تغییر داد که مخالفت
کشاااورهاای اروپاایی را برانگیخت و مقدمات تنش در روابط آمریکا با اتحادیه اروپا را فراهم
نمود .واقعه  ۹۹ساااتامبر زمینه را برای حرکت به ساامت ساایاساات اماریالیسااتی همراه با همه
مؤلفههای آن در ساایاساات خارجی آمریکا فراهم کرد؛ این راهبرد نه بر مبنای همکاری مبتنیبر
اجماع در داخل نهادهای چندجانبه ،بلکه بر مبنای عمل یکجانبه و قدرت قهر آمیز ایجاد شاااده
بود .در این راهبرد جدید آمریکا ،متحدان (اروپائیان) فینفساه ارزشی نداشتند و ایاالت متحده
باه تنهاایی مااهیت و نوع تهدید را مشاااخح و نحوه پاساااخگویی به آن را انتخاب می کرد
( .)Ikenberry, 2002: 49در این دوره موضوعی که اور اختالفات دوطرف را نمایان ساخت،
حمله به عراق بود که نه تنها واکنش شااادید برخی کشاااورهای اروپایی (آلمان و فرانساااه) را

)1. New Transatlantic Agenda (NTA
)2. Transatlantic Economic Partnership (TEP
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برانگیخت؛ بلکه به شاکاف در مواضع اروپایی ها منجر شد .آمریکا با تقسیم اروپا به "قدیم" و
"جدید" به این شکاف دامن زد.
باا وجود اختالفاات فوق ،در دوره دوم ریاسااات جمهوری بوش و باتوجه به تغییر برخی
رهبران کشااورهای اروپایی به تدریج شاااهد تعدیل مواضااع دوطرف و نزدیکی بیشااتر آنها به
یکدیگر هساتیم .پایان دوران صدراعظمی شرودر در سال  3665و پایان مسئولیت ژال شیرال
در سال  3667بستر روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا را دگرگون ساخت .رهبران جدید آلمان
و فرانساه دیگر همانند اسالف خود در خصوص جنگ عراق اختالف چندانی با ایاالت متحده
نداشاااتند و دولت آمریکا نیز نگرش مثبتی به آنها داشااات ).(Keohane et al, 2009: 134
موضوعی که بیش از همه در بهبود روابط فراآتالنتیکی تأثیر داشت ،روی کارآمدن بارال

اوباما۹

باه عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا بود .اوباما با تغییر رویکرد آمریکا و گرایش به
چندجانبه گرایی و همچنین تأکید بر تقویت مناسبات فراآتالنتیکی زمینه بهبود نگرش اروپایی ها
باه آمریکاا را فراهم کرد .تاأکید اوباما بر تغییر رویکرد بوش و درپیش گرفتن چندجانبه گرایی،
پنجره فرصتی را برای همکاری بیشتر در دوسوی آتالنتیک گشود (ایزدی.)۹11 :۹211 ،
در این دوره ،حجم روابط اقتصادی دوطرف به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و میزان
تجارت کاال بین آنها از  25۱میلیارد یورو در سااال  366۱به بیش از  023میلیارد یورو در سااال
 36۹7رساااید ( .)European Commission, 2018: 3این افزایش حجم روابط اقتصاااادی،
همکااریهاای آمریکاا و اتحاادیاه اروپاا را در زمیناه مساااائل مختل

بینالمللی افزایش داد

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

ناتو3

( ) 36۹6به توافق رسایدند ،در لیبی با یکدیگر عملیات مشترل انجام دادند ،در قبال بهار عربی
رویکرد هماهنگی اتخاذ کردند ،بر لزوم مقابله و تحریم روسایه اشترال داشتند و مهمتر از همه
درباره ایران بیش از هر زمان دیگری در گذشته متحد و هماهنگ بودند (Matera, 2013: 64-

 .)70به طورکلی ،روابط فراآتالنتیک در وضاعیت نسابتا مطلوبی به سر میبرد تا اینکه تحوالتی
همچون برگزیت و رویکارآمدن ترامپ این روابط را از مسیر مطلوب خود خارر ساخت.

1. Barack Hussein Obama
2. NATO’s New Strategic Concept
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ب .تأثیر برگزیت و رویکارآمدن ترامپ بر روابط فراآتالنتیکی
در شارایطی که همکاریهای فراآتالنتیکی در دوره اوباما به اور خود رساید و طرح مشااارکت
جامع فراآتالنتیکی در زمینه تجارت و سرمایهگذاری ( )TTIPچشمانداز روشنی را برای تعمیق
بیش از پیش این روابط نمایان میسااخت ،دو رویداد نسبتا غیرمنتظره برگزیت و روی کارآمدن
دونالد ترامپ در دوسااوی آتالنتیک بیش از هر زمان دیگری روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را با
تردید مواجه ساخته است.

 .2برگزیت و روابط فراآتالنتیکی
بریتانیا در حالی در همهپرساای  32ژوئن  36۹0تصاامیم به خرور از اتحادیه اروپا گرفت که
برخالف دیگر قدرتهای اروپای غربی که جزو مؤسسان جامعه اقتصادی اروپا بودند ،با تأخیر
( ۹۱72میالدی) به این جامعه اقتصاااادی پیوسااات .مهم ترین دلیل این تأخیر عالوه بر بیمیلی
ساالهای ابتدایی این کشاور ،مخالفتهای شدید شارل دوگل ۹رئیس جمهور وقت فرانسه بود؛
چراکه وی انگلیس را اسا

تراوای 3آمریکا میدانسات و معتقد بود ورود این کشور به جامعه

اقتصااادی اروپا به منزله نفوذ آمریکا در این جامعه اساات .ژنرال دوگل مخال

آتالنتیکگرایی

انگلیسایها و معتقد بود که بافت ،ماهیت ،سااختار سیاسی -فرهنگی و اقتصاد انگلیس به شکل
عمیقی متفاوت از دیگر دولتهای اروپایی است .وی از هور جامعه بزرگ آتالنتیکی بهرهبری
و سااایاادت آمریکاا نگران بود ) .(Mangold, 2001: 93این نگرانی دوگال را باید منشاااأ
شاااکلگیری دو تفکر امنیتی "آتالنتیکی" به رهبری بریتانیا و "اروپایی" به رهبری فرانساااه در
اتحادیه اروپا از زمان تأساایس آن دانساات .تفکر آتالنتیکی به رهبری انگلیس به

درهمتنیدگی2

سیاسی -امنیتی با آمریکا از طریق ناتو معتقد است و تفکر اروپایی به رهبری فرانسه به استقالل
دفااعی -امنیتی اروپااا و ایجااد ارتش اروپاایی 1اعتقاااد دارد .هرچناد در نهاایات هر دوی این
دیدگاهها معتقد به همکاری با پیمان نظامی ناتو و آمریکا هسااتند ،اما تفکر اروپاگرا به ویژه بعد
1. Charles André Joseph Marie de Gaulle
2. Trojan Horse
3. Complementary NOT Competitive
4. European Army
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از تبدیل جامعۀ اقتصااادی اروپایی به اتحادیه اروپا پس از پایان جنگ ساارد ،ضاامن اعتقاد به
همکاری امنیتی با ایاالت متحده ،منتقد چتر امنیتی آمریکایی بوده و بر اسااتقالل دفاعی -امنیتی
اروپا از آمریکا و ناتو تأکید دارد.
با پایان جنگ سارد کشاورهای آلمان و فرانساه (محور برلین -پاریس) درصادد برآمدند تا
ضامن تعمیق روابط خود در چارچوب اتحادیه اروپا ،با هدف ایجاد سازوکارهای بازدارنده در
قبال ساایاسااتهای اسااتیالجویانه آمریکا به یک بلول مسااتحکم و منسااجم اروپایی با عالیقی
همچون استقالل دفاعی -امنیتی اروپا ،تشکیل ارتش مشترل اروپایی و مقابله با آتالنتیکگرایی
و خاصگرایی انگلساتان به عنوان مانعی در تحقق وحدت اروپایی تبدیل شوند .از سوی دیگر،
انگلسااتان همواره بهسااختی زیر بار تعهدات مربوب به ساایاسااتهای خارجی ،دفاعی و امنیتی
مشاترل اروپایی رفته و در مسایر ایجاد ترتیبات نظامی و دفاعی مشاترل اروپایی سنگاندازی
نموده اساات؛ چراکه همواره معتقد به تقویت نظامی اروپا در قال

ناتو و پشااتیبانیهای امنیتی

آمریکا بوده اساات .در این راسااتا ،در جریان کنفرانس اتحادیه اروپا در سااال  ۹۱۱0این کشااور
باه عنوان نیروی حماایتکننده راهبردی آمریکا ،با موضاااوع تشاااکیل ارتش اروپایی در قال
اتحادیه اروپا مخالفت کرد (منوری.)۱3-۹65 :۹211 ،
جان کالم اینکه بریتانیا همواره آمریکاییترین عضااو اتحادیه اروپا بوده اساات .این سااخن
وینسااتون چرچیل ۹بعد از جنگ جهانی دوم که گفته بود ما هرگاه ناچار به انتخاب بین اروپا و
آمریکا شاویم ،آمریکا را انتخاب خواهیم کرد همواره بر سایاست این کشور در قبال اروپا سایه
انداخته اسات و اروپاییها با این ضربالمثل کنایهآمیز که "برای بریتانیاییها اقیانو

اطلس از

کااناال ماانش کوتاهتر اسااات" ،همواره از این رویکرد انتقاد کردهاند .حاال با خرور بریتانیا از
اتحادیه ،اروپا و بریتانیا به نوعی از این دوگانگی خالص میشاوند و آمریکا نیز ابراز سنتی نفوذ
خود را در اروپا از دست میدهد .از زمان پیگیری ایده وحدت اروپا و شکلگیری جامعه زغال
و فوالد پس از آن جامعه اقتصادی اروپا ،ایاالت متحده تالش کرده است تا با حمایت ازپیوستن
بریتانیا به این اتحاد ضامن ایجاد اروپای منساجمتر و متحدتر ،از جهتگیری سایاسی و امنیتی
این اتحاد در راساااتای منافع خود مطمئن شاااود .پس از عضاااویت در جامعه اروپایی ،بریتانیا
1. Winston Leonard Spencer-Churchill
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همواره اصلیترین مانع واگرایی اروپا از آمریکا و تضعی

اتحاد فراآتالنتیکی بوده و با طرحها

و اقداماتی که اروپا در این راسااتا در نظر داشااته ،مخالفت نموده اساات .حاال خرور بریتانیا از
اتحادیه اروپا ممکن است به تضعی

روابط فراآتالنتیکی منجر شود (.)Granieri, 2016

بنابراین ،یکی از پیامدهای بسیار مهم برگزیت برای روابط فراآتالنتیکی ،تقویت اروپاگرایی
در اتحادیه اروپا و ازدسات رفتن وزنه آتالنتیکگرای بریتانیا در سایاست خارجی ایاالت متحده
درخصااوص اروپاساات .اگرچه آمریکا به طور مسااتقل با دیگر کشااورهای بزرگ اروپایی نظیر
آلمان و فرانسه روابط قوی دارد ،اما نباید فراموش کرد که از روابط آمریکا و انگلیس همواره با
عنوان "روابط ویژه" یاد شده است که بخش اعظمی از این روابط ویژه به نقشی بازمیگردد که
انگلیسایها همواره در راساتای منافع محور آنگلوساکسونی در سیاستهای اروپا ایفا نمودهاند.
جنگ  3662عراق به خوبی نشاااان داد که چرا به روابط ایاالت متحده و انگلیس روابطی ویژه
اطالق میشود ،اما روابط مشابه آن با فرانسه و آلمان از چنین ویژگی برخودار نیست .انگلستان
اغل

به عنوان متحد و نماینده منافع آمریکا در مذاکرات اتحادیه اروپا در بروکسااال عمل کرده

اسات .به عنوان نمونه ،انگلیسایها نقشی مهم در اقناع اعضای اتحادیه در پیوستن آنها به اعمال
تحریمهای هسااتهای علیه ایران ،تحریم روساایه در  36۹1و همچنین حضااور آنها در ائتالف
بینالمللی مباارزه باا داعش داشاااتاهاند .از این منظر ،خرور انگلیس از اتحادیه ،دیالماتهای
آمریکایی را مجبور میکند که بهجای اساتفاده از اهرم راهگشای لندن ،وقت و انرژی بیشتری را
صااارف مذاکره با کل قاره اروپا کنند (هارل .)۹2۱5 ،واقعیت این اسااات که برگزیت عالوه بر
اینکاه بر روی نقش و نفوذ آمریکاا در اتحاادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود بر روی حف منافع
اتحادیه اروپا در آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشااات .انگلیسااایها در کنار نمایندگی منافع متحد
آتالنتیکی خود در اتحادیه اروپا ،به عنوان یک پل رابط و میانجی ،بر ساایاساااتهای آمریکا در
قبال اتحادیه اروپا و منافع آن نیز تأثیرگذار بودهاند.
در همین خصااوص ،بارال اوباما در زمینه تأثیر برگزیت بر روابط فراآتالنتیک در مصاااحبه با
خبرنگار بی.بی.سای در تابساتان  36۹5ا هار میدارد« :من این را میگویم که داشتن انگلستان در
اتحادیه اروپا به ما بسایار کمک میکند اطمینان بیشتری به استحکام اتحاد فراآتالنتیک داشته باشیم
و این بخشای از سنگ بنای نهادهای ساختهشده پس از جنگ جهانی دوم است که جهان را امنتر
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و کامیابتر کرده اساات» ( .)Oliver & Williams, 2016: 559-560خیلی پیشتر از اینها که
بحم خرور انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح باشااد ،کالین پاول ۹وزیر امور خارجه وقت آمریکا در
اوت  3662در جریان سافر به انگلیس ا هار داشات« :بریتانیا تنها از طریق اتحادیه اروپا است که
میتواناد نفوذ خود را بر آمریکاا افزایش دهاد .انتخاب واقعی بریتانیا ،انتخاب بین آمریکا و اروپا
نیسات و انگلیس نباید دیدگاهی خصامانه نسابت به اروپا داشته باشد؛ بلکه میتواند از عضویت
خود در اتحادیه اروپا در تقویت روابط فراآتالنتیکی سود ببرد» (خالوزاده.)۹۱ :۹211 ،
پیاامادهاای برگزیات و دامناه تأثیرگذاری آن بر روابط فراآتالنتیکی مهم تر و فراتر از این
خواهاد بود .باا خاارر شااادن بریتاانیا از اتحادیه اروپا ،تحوالتی در این قاره امکان وقوع پیدا
میکنند که ضمن تحت تأثیر قراردادن روابط فراآتالنتیکی ،منافع آمریکا را نیز تحت الشعاع قرار
میدهناد؛ موازنه قوا در این قاره ممکن اسااات مسااایر متفاوتی از گذشاااته را طی کند ،آلمان
قدرتمندتر از گذشاته اهر میشود ،مرکزیت اتحادیه اروپا به سمت شرق میرود و الگوی روابط
اتحادیه اروپا با برخی متحدان آمریکا مانند نروژ ،ایساالند و ترکیه متفاوتتر از گذشااته میشااود
( .)Oliver & Williams, 2016: 559-560خرور بریتاانیا از اتحادیه اروپا همچنین ممکن
است از نظر اقتصادی روابط فراآتالنتیکی را تضعی

کند .در حال حاضر ،بسیاری از شرکتها

و کس وکارهای آمریکایی همانند سایر شرکتهای غیراروپایی از بریتانیا به عنوان دروازه ورود
به اتحادیه اروپا اساتفاده میکنند ،بهگونهای که مقر  06درصاد از شرکتهای غیراروپایی که در
اروپا فعالیت میکنند در این کشاور مستقر هستند ،که با خرور بریتانیا از اتحادیه با چالشهای
مالی و حقوقی زیادی مواجه خواهند شد (.)Hamilton & Quinlan, 2017: 2
پیامدهای مخرب برگزیت بر روابط فراآتالنتیکی با رویکارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا
تکمیل شاده و ابعاد گساترده تری یافته اسات .با وجود مخالفت دولت اوباما و سیاستمداران
آمریکایی با برگزیت و نگرانی آنها از آینده روابط فراآتالنتیکی پس از برگزیت ،رئیسجمهور
جدید آمریکا از برگزیت اساااتقبال کرده و دیگر کشاااورها را نیز به خرور از اتحادیه اروپا
تشاویق کرده است .در همین راستا خبرگزاری رویترز مدعی شده است که استیو بنن مشاور
و دسااتیار سااابق ترامپ یک سااازمان ساایاساای را برای ضااربه زدن به اتحادیه اروپا و نهایتا
1. Colin Luther Powell
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فروپاشای آن تأ سایس کرده که پایگاه اصالی جنبش های پوپولیساتی ،ملی گرا و ضد اتحادیه
است ).(Reuters, JULY 23, 2018

 .1تأثیر رویکارآمدن ترامپ بر روابط فراآتالنتیکی
تغییر رهبران در دوساااوی آتالنتیاک همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند روابط آمریکا و
اتحاادیه اروپا بوده اسااات .تغییر رئیس جمهور در آمریکا بیش از تغییر رهبران اروپایی ممکن
اساات بر روابط دوجانبه تأثیرگذار باشااد؛ زیرا از یک سااو ،آمریکا به تنهایی یک طرف و البته
طرف مهم تر و قویتر این رابطه است و از سوی دیگر ،در مقایسه با رهبران اروپایی و ساختار
سایاسی کشورهای آنها ،رئیس جمهور در ایاالت متحده آمریکا از قدرت و امکان بیشتری برای
تغییر رویکرد سایاسات خارجی کشاور خود برخوردار است .اهمیت تأثیرگذاری این مسئله بر
روابط فراآتالنتیکی هنگامی دوچندان میشود که رئیس جمهور جدید رویکرد بسیار متفاوتی به
رئیسجمهور پیشین درباره روابط فراآتالنتیکی اتخاذ کند.
دونالد جان ترامپ ۹چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا یکی از مصاااادیق
بارز در این زمینه است .رویکارآمدن ترامپ ،برای اولین بار برخی اصول و بنیانهای این اتحاد
مورد تردید واقع شده است ( .)Shapiro, 2016در همین راستا ،تحلیلگران ضمن ابراز نگرانی
از تاأثیر منفی تراماپ بر این روابط و پیاامادهاای آن برای صااالح و ثبات بینالمللی ،از نقطه
چرخش 3در روابط آمریکا و اروپا ساااخن میگویند ( .)Pifer, 2017آنچه نگرانیها را در این
زمینه تقویت کرده اسات ،صرفا مواضع اعالمی او و بیمیلی اش به اروپا نیست .ترامپ "اسا
و مبنای" این روابط را به چالش کشاایده اساات .از پایان جنگ ساارد ،رؤسااای جمهور آمریکا
برخی اصاول مشترل در سیاست خارجی داشتند که مبنای رابطه آنان را با اروپا تشکیل میداد
و به موازات تأکید بر این اصاو ل ،شاهد تقویت و توسعه روابط فراآتالنتیکی بودیم .این اصول
عبارتاند از .۹ :مهمترین شارکای آمریکا در امور جهانی ،دموکراسایها هساتند؛  .3پیشرفت و
توساااعه آمریکا به تجارت آزاد جهانی بساااتگی دارد؛  .2امنیت آمریکا به امنیت جهانی به ویژه

1. Donald John Trump
2. Pivot point
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امنیت در اروپا گره خورده اسات .هر سه این اصول بنیادین ،مبنای روابط فراآتالنتیکی و تأکید
رؤسااایجمهور آمریکا بر تقویت روابط با اروپا را برای دههها تشااکیل دادهاند ( Barichella,

 .)2017: 1ترامپ همه این اصاول را به چالش کشیده است؛ او به جای تحسین دموکراسیها و
تالش برای تقویات روابط با آنان ،رهبران مقتدر را تحساااین میکند ،با وعده خرور آمریکا از
برخی موافقت نامههای تجاری کنونی و تعلیق برخی مذاکرات برای مشااارکت موافقت نامههای
تجاری در آینده ،تجارت آزاد را به چالش کشایده اسات و به صورت آشکارا و صریح تعهدات
نظامی آمریکا مبنیبر حضاور در مناطق مختل

جهان و حمایت از متحدان خود بهویژه در ناتو

را مورد تردید قرار داده است (.)Rogoway, 2016
سایاست خارجی ترامپ  1ستون و محور دارد که پیروی از آنها بر روابط آمریکا با اروپا تأثیر
می گذارد :اولین محور ،تأکید بر عنصاار «حاکمیت» اساات که ترامپ ارزش زیادی برای آن قائل
است و در این چارچوب معتقد است که نمی توان و نباید اقتدار را به نهادهای فراحاکمیتی واگذار
کرد .مخالفت او با اتحادیه اروپا از همین نگرش نشئت می گیرد .همچنین ،برخالف سنت اروپایی
در دهاه هاای اخیر او در این چارچوب ساااازمان ها و نهادها و توافق نامههای بین المللی را لزوما
خوب و مطلوب نمیداند .عنصاار دوم در ساایاساات خارجی ترامپ ،تأکید بر «رقابت» در عرصااه
بین المللی اسااات کاه تاا حادود زیاادی با رویکرد اروپایی ها مبنی بر همکاریجویی و تأکید بر
دیالماساای ناسااازگار اساات .از دید ترامپ ،نظم لیبرال با رهبری آمریکا زمینه را برای پیشاارفت و
قدرت یابی رقبا و دشامنان این کشاور به ویژه چین ،روسیه و ایران فراهم کرده است؛ به طوری که
آمریکا را در تمامی عرصاه های سایاسی ،اقتصادی و نظامی به چالش می کشند .عنصر سوم که در
راساتای دو مؤلفه قبلی مطرح می شود ،لزوم «تغییرات سریع» در این وضعیت است .او می خواهد
همچنان روابط اقتصاادی و نظامی خود را با متحدان آمریکا ادامه دهد ،اما خواسااتار این است که
این کشااورها مساائولیتهای خود را باذیرند و هزینه بیشااتری باردازند .عنصاار چهارم در رویکرد
سایاسات خارجی ترامپ ،اصال «باورِ خدشه ناپذیر به آمریکا» است .او معتقد است که این مسئله
در داخل آمریکا به چالش کشایده شاده است و مردم این کشور دیگر مانند گذشته به آمریکا باور
ندارند؛ درحالی که به اعتقاد ترامپ برای پیشاابرد یک ساایاساات خارجی جهانی و موفق ،قبل از
هرچیز باید این موضوع را ترمیم کرد (.)Schadlow, 2018
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متأ ثر از اصول و ارکان ذکرشده در سیاست خارجی ترامپ ،با گذشت دو سال از ریاست
جمهوری او دو ساوی آتالنتیک اختالفات جدی در برخی از مهم ترین مساائل و موضوعات
بین المللی داشته اند؛ موضوعاتی که در گذشته اروپا و آمریکا اغل

بر سر آن توافق داشته اند:

ترامپ سایاسات سنتی آمریکا مبنی بر حمایت از هم گرایی اروپایی را کنار نهاده و آشکارا از
موضاوعاتی مانند برگزیت و سایاساتمداران ضداتحادیه اروپا در کشورهای مختل

اروپایی

حمایت می کند .جدیت و صاراحت ترامپ در مخالفت با همگرایی اروپایی بهحدی است که
برخی از طرح ترامپ برای پایان دادن به اتحاد اروپایی سخن میگویند (  .)Frum, 2017در
زمینه اهداف ایاالت متحده آمریکا ،ترامپ شعار «نخست آمریکا» را در قال

نوعی ملیگرایی

افراطی که با یک جانبهگرایی همراه اساات ،طرح کرده اساات .ازنظر ترامپ اصاال «نخساات
آمریکا» باید چراغ راهنمای ساایاساات خارجی کشااور باشااد .بلول غرب به عنوان یکی از
ستونهای دنیای پس از جنگ جهانی دوم معنای خود را از دست داده است و یکجانبهگرایی
نه تنها درخصوص سازمانهای بینالمللی ،بلکه درخصوص متحدین غربی آمریکا نیز مشهود
اسات .آمریکا دیگ ر حاضار نیست در راستای منافع متحدین خود در بلول غرب هزینه کند.
هرکادام از کشاااورهاای غربی و متحادین منطقاهای آمریکا باید هزینه تأمین امنیت خود را
باردازناد .تراماپ باارها اعالم کرده اسااات که آمریکا نباید برای دیگ ران هزینه کند و حتی
نزدیک ترین متحدان این کشور باید سهم عادالنه خویش را در مسائل مربوب به امنیت و دفاع
از خودشا ان باردازند .ترامپ معتقد اسات آمریکا در حالی به بساایاری از کشااورها «سواری
مجانی» می دهد که منافع مساتقیمی در آنجا ندارد .دیدگاه وی درخصوص ناتو حاکی از این
اساات که این سااازمان هزینههای بیثمر زیادی برای آمریکا در پی داشااته و آمریکا تاکنون با
پرداخت هزینههای هنگفت برای روی پا نگهداشااتن این سااازمان متحمل خسااارات فراوانی
شده است (یزدانفام.)۹1۱ :۹2۱5 ،
همچنین ،برخالف ساایاساات دولت های گذشااته آمریکا و در شاارایطی که اروپا بیش از
هرزمانی بر لزوم مقابله با روسااایه تأکید دارد و به آمریکا در این زمینه احساااا

نیاز می کند،

ترامپ این مساائله را جزا اولویت های راهبردی آمریکا نمی داند (.)Barichella, 2017: 5,6
ترامپ برخالف توصاایه ها و اصاارار اروپا به حف توافق هسااته ای ،از آن خارر شااد و توجه
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چنادانی باه دغادغه ها و نگرانی های اروپا در این زمینه ندارد .او همچنین چندان به اصاااول،
موافقات ناامه ها و نهادهای مربوب به تجارت آزاد پایبند نبوده و فشاااارهای زیادی به متحدان
اروپایی در این زمینه وارد کرده اسات .به طورکلی ،بسیاری از رفتارهای ترامپ ازجمله تمایلش
برای انتقاد آشااکار و گسااترده از رؤسااای جمهور پیشااین آمریکا ،متحدان این کشااور به ویژه
اروپایی ها را تا حدودی دچار سااردرگمی کرده اساات و تردیدهایی را درباره اعتماد و اتکا به
آمریکا در دوره ریاست جمهوری او برانگیخته است (.)Wickett, 2018: 3

ج .پاسخ اتحادیه اروپا
وقوع برگزیت و روی کارآمدن ترامپ تکمیلکننده و تشادیدکننده چالشهای متعددی است که
اتحادیه اروپا با آن مواجه است .رکود و رشد کند اقتصادی همچنان تعدادی از اعضای اتحادیه
اروپا را آزار میدهد ،وقوع بهار عربی در محیط پیرامونی و همسااایگی اتحادیه اروپا و متعاق
آن جنگهای داخلی در لیبی ،ساوریه و عراق و هور گروه تروریستی داعش نه تنها این محیط
پیرامونی را به شاادت بیثبات و شااکننده نموده اساات؛ بلکه تروریساام را بیش از گذشااته به
مرزهای داخلی اتحادیه اروپا سرایت داده است .پیامدهای این ناامنی پیرامونی به همین جا ختم
نمیشاااود و چاالش مهم تری مانند بحران آوارگان و پناه جویان را برای این اتحادیه به ارمغان
آورده اساات که به واگرایی درونی اتحادیه دامن زده اساات .عالوه بر این ،مساائله بازگشاات
تروریساااتها و مساااائل اجتماعی و اقتصاااادی که پناه جویان با خود به اتحادیه اروپا همراه
آوردهاند ،منجر به ایجاد چالشهای دیگری همچون رشد ملیگرایی افراطی ،جداییطلبی قومی
شاده اسات .به همۀ اینها اگر توساعهطلبی روسایه در شرق اروپا و اوکراین و الحاق کریمه به
خود را اضااافه کنیم ،متوجه خواهیم شااد که برگزیت و روی کارآمدن ترامپ نه تنها پیوندهای
فراآتالنتیکی را تضعی

میکنند؛ بلکه به مثابه ضرباتی سنگین و مهلک از قدرت و توان اتحادیه

اروپا برای مقابله با این چالشهای متعدد خواهد کاسااات .بااین حال ،بسااایاری از تحلیلگران
معتقادناد کاه برگزیات و روی کارآمدن ترامپ در کنار چالشهای متعدد دیگر نه تنها منجر به
تضاعی

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

پیشرفت همگرایی کمک خواهد کرد (.)Driedger 2017, Kumar Sen 2017
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ازاین رو ،اتحادیه اروپا بر اساا

ارزیابی اساتراتژیک از چالشها و تغییرات حادثشده در

محیط سایاسی و امنیتی خود و لزوم مقابله و فائقآمدن بر پیامدهای منفی این چالشها ،از راهبرد
جهانی جدید سیاست خارجی ۹خود در ژوئن  36۹0رونمایی کرد که بازتنظیم سیاست خارجی
و امنیتی مشااترل اروپایی در شاارایط جدید اساات .نتیجۀ این تغییر نگرش ،تحول در راهبرد
جدید امنیتی اتحادیه در قال

گنجاندن و تأکید بر اصاول مصرح و غیرمصرحی نظیر ترمیمپذیری

دولتها و جوامع ،3چندجانبهگرایی ،2نظمهای منطقهای مبتنی بر همکاری ،1مشااارکت
در مناااطق ،خودمختاااری راهبردی( 0توانااایی اقاادام باادون آمریکااا) ،عماال گرایی

متوازن5

اصاااولی7

(هنجارگرایی عملگرایانه) اسااات.(European Union Global Strategy, June 2016) .
مجموعه این اصاول این فهم را از راهبرد جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دست میدهد
که هم زمان که میباید واقعبینی و عملگرایی روح کلی حاکم بر راهبرد جدید سایاست خارجی
و امنیتی اروپایی را تشااکیل دهد ،نوع کنشااگری اتحادیه اروپا از ساایاساات قدیمی "بازیچه
ژئوپلیتیکی دیگران" (بخوانیم ایاالتمتحده آمریکا) به سامت "یک بازیگر امنیتی مؤثر در سطح
جهانی" تغییر شکل دهد.
در همین راساتا ،بالفاصله پس از موفقیت برگزیت ،چهار ارتش بزرگ اروپایی آلمان ،فرانسه،
ایتالیا و اساااانیا پس از سااالها بار دیگر درصاادد همکاریهای بیشااتر نظامی و امنیتی در قال
اتحادیه برآمدند .وزرای دفاع چهار کشااور مذکور در نامه مشااترکی به فدریکا موگرینی مساائول
سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در  ۹6اکتبر  36۹0ضمن توصی

شرایط کنونی اروپا

نوشاتهاند« :ما معتقدیم در موقعیت پیچیده سایاسای کنونی که حاصال بحران مهاجران ،مشکالت
اقتصاادی و امنیتی و نیز خرور بریتانیا از اتحادیه اروپاسات و به دلیل بدترشادن فضای امنیتی در
داخل و خارر اروپا ،وجود یک ساایاساات دفاعی منسااجم و قوی اروپایی ضااروری اساات»
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, 2016از ساااوی دیگر ،در واکنش باه این تحوالت ،اماانوئل
مکرون ۹رئیس جمهور فرانساه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان در اواسط ماه می  36۹7در دیداری
دوجانبه ضامن تأکید بر «بازسااازی تاریخی اروپا» ،3بر ساار نقشااه راه تعمیق همگرایی اروپایی در
کوتاهمدت توافق کردند .مهم ترین موضاعگیری در این زمینه از سوی خانم مرکل صورت گرفت.
وی در یاک کماین انتخاابااتی در شاااهر مونیخ در اواخر مااه می  36۹7اعالم کرد« :اروپا دیگر
نمیتواناد باه طور کاامل بر متحدان دیرینه خود آمریکا و بریتانیا تکیه کند و باید آماده شاااود که
خودش سرنوشت خود را در دست بگیرد» (.)The Guardian, 28 May 2017
موضااعگیری مقامات اروپایی درخصااوص اروپای مسااتقل به اینجا ختم نشااد .ماکرون در
گفتگو با «رادیو اروپا  »۹با اشاااره به این نکته که اروپا به واسااطه هممرزی با روساایه میتواند
مورد تهدیدهای احتمالی این کشور قرار بگیرد ،ا هار داشت که اروپا باید تا جایی توان دفاعی
خود را افزایش دهد که بدون هرگونه وابسااتگی به آمریکا قادر به دفاع از خود باشااد .وی در
توضیح و توجیه دیدگاه خود برای لزوم تأسیس و راهاندازی «ارتش واقعی اروپایی» با اشاره به
موضااع دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا درباره خرور از پیمان منع موشااکهای هسااتهای
دوربرد با روسیه گفت که هدف از چنین برنامه ای حفا ت اروپا در مقابل چین ،روسیه و حتی
آمریکا اسات .آنگال مرکل صدراعظم آلمان نیز در صحن پارلمان اروپا ضمن حمایت از دیدگاه
ماکرون خاطرنشان کرد« :تأسیس و راهاندازی ارتش واحد اروپایی یکی از ضرورتهای حال و
آینده اروپا بوده اساات و باید هرچه زودتر اجرایی و محقق شااود» .مرکل همچنین تأساایس و
ایجاد یک شاااورای امنیت اروپایی را در کنار ارتش واحد اروپایی ضاااروری دانساااته اسااات
) .(Euronews, 14, November, 2018اندکی پیش از این مواضاااع ،وزرای دفاع و وزرای
خارجه اتحادیه اروپا در بروکسال چارچوب ساندی را برای تشکیل یک اتحاد نظامی و دفاعی
جدید (موسااوم به پسااکو) امضااا کردند .وزرای دفاع اتحادیه اروپا  ۹7پروژه جدید دفاعی در
راسااتای موافقت نامه پسااکو مطرح کردند که با نظر مثبت تمام اعضااا روبرو شااد .نکته مهم و
درخور توجه این اساات که اروپاگرایی جدید با وقوع برگزیت دیگر با مانع مهمی به نام وتوی

1. Emmanuel Macron
2. Historic reconstruction of Europe
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انگلیسایها روبرو نخواهد بود .اگرچه محدودیتهای ساختاری سب

شده است تا تحلیلگران

حرکت اروپا بهساامت اسااتقالل راهبردی را "تردمیل پالیساای "۹بنامند ،اما این عنوان نافی اراده
اروپاا را برای حرکت به سااامت اساااتقالل راهبردی نیسااات و تداوم تغییر شااارایط و تغییر
اولویتهای امنیتی دو سوی آتالنتیک میتواند جای تردمیل را به زمین بازی واقعی بدهد.
در یاک جمعبندی باید گفت درحالی که خرور بریتانیا از اتحادیه اروپا پل ارتباطی و ابزار
نفوذ و حضاور آمریکا در اروپا را تضعی

خواهد ساخت ،روی کارآمدن ترامپ اسا

و مبنای

این روابط را با چالش مواجه ساااخته اساات .برگزیت ضاامن تغییر ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا ،از
طریق از میان برداشاتن پل رابط در دو سوی آتالنتیک ،محور پاریس -برلین را در اروپا تقویت
میکناد و از ضاااریا

نفوذ آمریکاا در اروپا میکاهد ،بر همکاریها در ناتو تأثیر میگذارد و

بهطورکلی اتحاد فراآتالنتیکی یکی از سااتونهای اصاالی خود را از دساات میدهد .با این همه،
اگر برگزیت تأثیر غیرمساتقیمی بر روابط فراآتالنتیک دارد ،روی کارآمدن ترامپ تأثیری مستقیم
و بیواسااطه دارد .در دوره زعامت ترامپ ،اتحاد اروپا و آمریکا در ضااعی ترین شاارایط خود
پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و دیدگاههایی که در دو سااوی آتالنتیک به تحوالت جهانی
و منطقهای ساامتوسااو میدهند دقیقا مقابل هم تعری

میشااوند :ملیگرایی ترامای در مقابل

بینالملالگرایی اروپاایی ،یکجاانباهگرایی آمریکاایی در مقاابال چنادجاانباهگرایی اروپایی و
حمایتگرایی اقتصادی در مقابل جهانیشدن و بینالمللیشدن اقتصادی .این اختالفات ،اتحادیه
اروپا را مقابل آمریکای ترامپ قرار داده و رهبران اروپایی را بر آن داشاااته که ضااامن تقابل با
سیاستهای بینالمللی ویرانگر ترامپ به سمت واقعبنیی ،عملگرایی اصولی و استقالل راهبردی
از آمریکا برای دفاع از ارزشها و منافع خود حرکت نمایند.

د .پیامدها برای ایران
تحات تاأثیر اختالفاات موجود در دو ساااوی آتالنتیاک ،اولویاتهای امنیتی آمریکای ترامپ
دغدغههای امنیتی اروپایی را پوشاش نمیدهد و ترامپ نه از دریچه منافع مشترل فراآتالنتیک
 .۹تشبیه تالشهای اروپا برای استقالل امنیتی و راهبردی به دویدن فرد بر روی وسیله ورزشی تردمیل است که در اینجا بهمعنی
تالش فراوان اروپا بدون برداشتن یک گام به جلو است.
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که از دریچه منافع صاارفا آمریکایی به آنها مینگرد .یکی از اولویتهای ساایاساات خارجی و
امنیتی اتحادیه اروپا "ثباتبخشای و امنیتساازی" در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به عنوان
یک محیط پیرامونی پرتهدید اسات که تعامل با جمهوری اسالمی ایران در کانون آن قرار دارد.
اولویتهای امنیتی اروپا در این منطقه حف برجام توساااعه الگوی آن به ساااایر موضاااوعات
اختالفی با ایران ،اجتناب از تغییر رژیم در ایران به عنوان یک محرل خطرنال و بیثباتسااااز،
مشاااارکات متوازن باا تماامی قادرتهاای تاأثیرگاذار در منطقاه و ایجااد یک نظم منطقهای
همکاریجویانه توسااط تمامی قدرتهای منطقهای اساات .حال آنکه اولویتهای دولت ترامپ
خرور از برجاام ،اعماال فشاااار حاداکثری و تقاابل با ایران ،تغییر رژیم در ایران و ایجاد یک
ائتالف منطقهای از اعراب برای مقابله با ایران و برهمزدن موازنه منطقهای بهسااود متحدان خود
اسات .این اختالف و واگرایی منجر به اساتقالل هرچه بیشتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا از
آمریکا در موضااوع ایران و جهتگیری و اقدام اروپا بر اسااا

اولویتها و منافع خود شااده

است.
در گذشااته ،انطباق اولویتهای امنیتی اروپا با آمریکا و همچنین حراساات تمام عیار امنیتی
آمریکا از اروپا موج

شده بود اروپاییها تحت هر شرایطی خود را با سیاست خارجی آمریکا

هماهنگ نموده و از آن تبعیت نمایند .در حال حاضر ،برگزیت و واگرایی در روابط فراآتالنتیک
ضارورت استقالل راهبردی و امنیتی را به یک گزینه اجتنابناپذیر برای اروپاییها تبدیل کرده
اساات که فرصااتی کمنظیر برای توسااعه روابط ایران و اروپا بهشاامار میرود .چارچوب روابط
ایران و اروپا را چهار مؤلفه اسااسی برجام ،فعالیتهای منطقهای ،برنامه موشکی ایران و حقوق
بشار تشاکیل میدهد که اروپاییها تحت تأثیر فضاای جدید ناشی از برگزیت و روی کارآمدن
ترامپ و همچنین بر اساا

اصول سیاست خارجی جدید خود سیاستهایشان را در قبال آنها

تنظیم میکنند.
برجام :حف برجام و تعامل با ایران برای اروپا از منظر امنیتی بسااایار حائز اهمیت اسااات.
واقعیت این اساات که ازدساات رفتن برجام ،منافع اروپا را بساایار بیشااتر از منافع آمریکا تحت
الشااعاع قرار خواهد داد .)Alcaro, 2018: 14-16( .برای اروپا فروپاشاای برجام به عنوان یک
نظام منع اشااعه تسالیحات هستهای ،نه تنها آغازگر رقابت تسلیحاتی در غرب آسیا خواهد بود؛
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بلکاه باه تنش گساااتردهتر و خطر یک جنگ بزرگ تر در منطقه دامن خواهد زد که پیامدهای
امنیتی آن برای کشاورهای اروپایی بی شمار است .این اهمیت راهبردی برجام سب

شده است

تا اروپاییها حف آن را برای منطقه و اروپا حیاتی بدانند و تالش برای جلوگیری از فروپاشاای
آن را به قیمت تنش در روابط خود با آمریکا در دساااتورکار قرار دهند .ازنظر اروپاییها برجام
الگویی برای تاداوم تعامل ثمربخش با ایران اسااات و با پایه قراردادن آن میتوان به حل دیگر
مسااائل اختالفی با ایران پرداخت .در همین زمینه فدریکا موگرینی مساائول ساایاساات خارجی
اتحادیه اروپا در ساااخنانی در گردهمایی خلع ساااالح و جلوگیری از گساااترش تسااالیحات
(کنفرانس خلع سااالح و عدم اشاااعه) اتحادیه اروپایی در بروکساال تأکید کرد« :بدون برجام
گفتگو با ایران درباره برنامه موشااکی و ساایاسااتهایش در منطقه دشااوارتر میشااود و این کار
راحتی نخواهد بود» .این نگرش آنها را تشویق میکند تا جهت تداوم پایبندی ایران به تعهدات
خود ،با وجود توان کم و محدودیتهای ساختاری در مقابله با تحریمهای آمریکا ،به هر شکل
ممکن ساااطحی از منافع ایران را در این توافق تأمین کنند .ازاین رو ،حف برجام به عنوان حلقه
رابط ایران و اروپا و عامل شکاف آمریکا و اروپا یکی از الزاماتی است که نظم جدید بینالمللی
تحت تأثیر وقوع برگزیت و روی کارآمدن ترامپ پیش روی ساایاساات خارجی ایران قرار داده
است.
فعالیتهای منطقهای و برنامه موشکککی ایران :اگرچه آمریکای ترامپ و اتحادیه اروپا بر
ساار فعالیتهای منطقهای و برنامه موشااکی ایران دارای نگرانیهای مشااترل و دیدگاه نزدیکی
هساااتند؛ اما در رویکرد کالن خود در قبال ایران و شااایوه برخورد با این مساااائل با یکدیگر
اختالفنظر دارند .همان طور که عنوان شااد یکی از اولویتهای ساایاساات خارجی و امنیتی
اتحادیه اروپا "ثباتبخشای و امنیتسازی" در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست .اروپاییها
فعالیتهای منطقهای و برنامه موشااکی ایران را برای این منطقه مساائلهساااز و ثباتزدا میدانند
بااین حال معتقدند که این مساااائل را نیز میتوان همانند مسااائله هساااتهای در چارچوب یک
رویکرد تعاملی حل وفصل نمود .رویکرد اروپا بعد از برجام همچنان مبتنی بر تغییر رفتار و مهار
ایران از طریق تعامل و همکاری است ،درحالیکه به نظر میرسد راهبرد ترامپ با تکیه بر تقابل
و فشار حداکثری ،از مهار و تغییر رفتار تا تغییر رژیم در نوسان است.
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وضااعیت کلی امنیتی غرب آساایا و

اروپاییها این رویکرد خود در قبال ایران را بر اسااا

نفوذ زیاد ایران در این منطقه و مبتنیبر دو اصل سیاست خارجی جدید خود ،یعنی ترمیمپذیری
دولت ها و جوامع و مشاارکت متوازن منطقهای که اسااساا در خصاوص وضعیت امنیتی غرب
آساایا و شاامال آفریقا در ساایاساات خارجی اروپایی انعکا

یافتهاند ،پیگیری میکنند .از منظر

اروپااییهاا ایران بااتوجه به نفوذ زیادی که در عراق ،ساااوریه ،لبنان و یمن دارد نقش درخور
توجهی در ترمیمپذیری این دولتها و جوامع آنها دارد .با وجود این ،رویکرد تقابلی ترامپ در
قبال ایران نهتنها این کشاور را از نقش سازنده خود در این زمینه دور میسازد؛ بلکه خود آن را
نیز در مرز بیثباتی و فروپاشاای قرار میدهد .در همین زمینه ،بر اسااا

محتوای یکی از اسااناد

افشااشاده در نشاست فوریه  36۹0در آمستردام هلند ،اروپاییها فعالیتهای منطقهای و مسئله
حقوق بشار را ایران «دردسرساز» و مانعی در مسیر عادیسازی کامل روابط توصی

کردهاند و

مدعی شادهاند که ایران نفوذی «مسائلهساز» در بحرانهای منطقه دارد .این گزارش آنچه تقابل
میان ایران و عربسااتان سااعودی خوانده «نگرانکننده» توصاای

میکند .بر اسااا

این گزارش،

حصااول موفقیت در برجام میتواند آغازگر «تعامل ساایاساای» با ایران در خصااوص مناقشااات
موجود در کشاورهایی مانند افغانساتان ،ساوریه ،عراق و یمن باشد که نفوذ ایران در آن «الزاما
مشکلزا» نیست ).(nytimes, Dec. 18, 2018
اتحادیه اروپا برخالف ترامپ که به دنبال تضاااعی

و انزوای ایران و تغییر موازنه منطقهای

به ساود عربساتان ساعودی و رژیم صاهیونیساتی اسات ،ایده مشارکت متوازن را دنبال میکند.
دراین باره در راهبرد جهانی سایاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است« :اتحادیه اروپا مشارکت
متوازن را در خلیج فاار

تعقیا

میکناد .اتحادیه اروپا با شاااورای همکاری خلیج فار

همچنین به صاورت انفرادی با کشاورهای وحوزهخ خلیج فار

و

همکاری خواهد کرد .بر اسا

توافق هساااتاه ای باا ایران ،اتحاادیه اروپا به تدریج در زمینه هایی مانند تجارت ،تحقیقات،
محیطزیست ،انرژی ،قاچاق انسان ،مهاجرت و مبادالت اجتماعی با ایران مشارکت خواهد کرد.
اتحادیه اروپا گفتگو با ایران و کشااورهای عضااو شااورای همکاری خلیج فار

در خصااوص

مناقشااات منطقهای ،حقوق بشاار و مبارزه با تروریساام را تعمیق خواهد بخشااید و با پیگیری
جلوگیری از گساترش بحرانهای موجود ،فضای همکاری و دیالماسی را ترویج خواهد نمود»
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) .(European Union Global Strategy, 2016: 35این اصل بدین معنی است که سیاست
کالن اتحاادیاه اروپا در تنش میان ایران و کشاااورهای محافظه کار عربی منطقه ایجاد توازن
قدرت و تالش برای جلوگیری از گسااترش دامنه تنش به ساامت یک جنگ منطقهای دیگر،
کنترل تنش و در نهایت حل وفصال آن اسات .پیاده ساازی این اصل راهبردی در عمل آسان
نخواهد بود .اما به ما تصویری روشن از درل اتحادیه اروپا در خصوص پویاییهای منطقهای
میدهد :تشااخیح مرکزیت خلیج فار

و ایران به عنوان یک قدرت منطقهای ضااروری.

اروپایی ها معتقدند که صلح و ثبات در منطقه نه از طریق تضعی

و شکست یک طرف ،بلکه

از طریق موازنه قوا و تداوم دیالماساای و جلوگیری از گسااترش سااالح های کشااتار جمعی
محقق میشود (.)Gomart et al, 2018
حقوق بشکر :حقوق بشر یکی از موضوعات دیرینه اختالفی میان ایران و اتحادیه اروپا است.
بااین حال ،این مسائله در شرایط جدید از اهمیت ادوار گذشته برخوردار نیست و اتحادیه اروپا بر
اساا

اصال عملگرایی اصاولی با آن برخورد میکند .اصال عملگرایی اصولی این رویکرد را به

راهبرد منطقاهای اتحادیه اروپا در مورد حمایت از حقوق بشااار و جامعه مدنی تجویز میکند که
این اتحادیه در این زمینهها باید محتاب باشااد و تعادل مناساا

را بیابد .اگرچه قید "اصااولی"

همچنان بر پایبندی به ارزشها و هنجارهای اروپایی حکایت دارد اما در مقام انتخاب میان تجزیه
و تحلیل واقعگرایانه از وضاعیت و عمل گراییِ هرچند مغایر با ارزشها یا انتخاب عمل بر اسا
ارزشهای اتحادیه اروپا مانند آزادی ،دموکراساای ،حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشاار ،دیگر
همچون گذشااته عمل بر اسااا

ارزشها و هنجارها از اولویت ،تقدم و برتری برخوردار نخواهد

بود و تصاامیمات بهصااورت مورد به مورد ۹و با درنظرگرفتن مصاالحت کلی اتحادیه اروپا اتخاذ
خواهند شاد ) .(Mihalache, 2016موضاوع حقوق بشر در ادوار گذشته تا حدی برای اتحادیه
اروپا حائز اهمیت بود که دو دور گفتگوی انتقادی و سااازنده را با ایران درخصااوص آن پیش برد
و حتی هرگونه پیشاارفت در روابط اقتصااادی و تجاری را منوب به پیشاارفت در امورساایاساای و
به ویژه مساائل حقوق بشری ساخته بود .اگرچه حقوق بشر همچنان یکی از مسائل فیمابین ایران
و اتحادیه اروپاسات ،اما عمل گرایی ناشی از فضای جدید پیش روی در سیاست خارجی اتحادیه
1. Case by Case
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اروپا ساب
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شاده اسات مسائلی نظیر حف برجام ،فعالیتهای منطقهای و برنامه موشکی تقدم و

اولویت بیشتری در قبال حقوق بشر داشته باشد.
به طورکلی ،شاکاف میان اروپا و آمریکا در حال عمیق ترشادن است و این مسئله ،همکاری
بین اروپا و آمریکا در قبال ایران را به شدت تضعی

کرده است .تجربه دو دهه اخیر نشان داده

است که وجود شکاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا این فرصت را برای جمهوری اسالمی فراهم
میکناد کاه منافع خود را بهتر پیگیری کند درحالی که وحدت و هماهنگی آنها تهدید و چالش
مهمی را برای ایران ایجاد میکند ( .)Shelala et al, 2013: 3واگرایی میان اروپا و آمریکا از
اجماع شایع سال  36۹3بین آنها بر سر تحریم مجدد ایران جلوگیری کرده و با گسترش فضای
دیالماتیک ،توان مانور دیالماساای کشااور را افزایش داده اساات .در چنین شاارایطی ،رویکرد
مطلوب برای جمهوری اساالمی ایران ،تعمیق روابط و همکاریها با اروپاست .نکته مهم دیگر
این اسااات که به تعبیر دکتر ری

وزیر امور خارجه« :نیاز نداریم پل شاااکاف اروپا و آمریکا

باشیم» (تخشید و حاتمزاده.)۹21 :۹2۱7 ،

نتیجهگیری
محرومیات از پتاانسااایلهای سااایاسااای و امنیتی بریتانیا و ایاالت متحده تحت تأثیر برگزیت و
روی کارآمدن ترامپ ،اروپاییها را در یک محیط امنیتی جدید و در شرایط کسری امنیت قرار داده
و حرکت بهسامت واقعگرایی سیاسی ،عملگرایی اصولی و استقالل راهبردی و امنیتی و همچنین
تعامل و همکاری با قدرتهای تأثیرگذار منطقهای برای پاسااخگویی به چالشها و تهدیدهای این
محیط امنیتی جادیاد و جبران کساااری امنیتی را به یک انتخاب راهبردی اجتنابناپذیر برای آنها
تبدیل کرده اساات .در این شاارایط ،اهمیت ایران و برجام بهعنوان یکی از عوامل مهم و ثباتس ااز
منطقهای در کانون ساایاساات منطقهای اتحادیه اروپا قرار گرفته اساات .به سااب

همین اهمیت و

ضااارورت اسااات کاه حتی با وجود خرور ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریمها ،اروپاییها
به دنبال حف برجام و تأساایس یک سااازوکار ویژه ۹برای دورزدن تحریمهای آمریکا علیه ایران،

1. Special Purpose Vehicle

211

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  12پاییز 97

مشاااارکات متوازن منطقاهای برای حف موازناه میاان ایران و مخالفان منطقهای آن ،خودداری از
رویکردهاای تنشآمیز در فعاالیتهای منطقهای و برنامه موشاااکی ایران و همچنین نشااااندادن
حسااسایت کمتر در موضاوع حقوق بشار هساتند .این روندها همان فرصاتی است که شکاف و
واگرایی در روابط فراآتالنتیک پیش روی سیاست خارجی ایران قرار داده است.
در هیچ دورهای از اداور گذشااته اتحادیه اروپا به سااان امروز درصاادد تعامل با جمهوری
اساااالمی ایران برنیامده اسااات .اهمیت این دوران گذار را باید به خوبی درل کرد و باتوجه به
نزدیکشادن دیدگاهها درصدد ایجاد یک رابطه پایدار و ساختارمند با اتحادیه اروپا برآمد .هیچ
تضاامینی وجود ندارد که دیدگاههای امروز اتحادیه اروپا برای همیشااه پابرجا باقی بماند .همان
گونه که تغییر محیط امنیتی اروپا آنها را وادار به در پیشگرفتن این سااایاسااات خارجی نموده
است ،تغییر شرایط در آینده ممکن است دیدگاهها و سیاستهای آنها را با تحوالتی جدید و نه
الزاما همساااو با منافع ایران با تغییراتی مواجه ساااازد .در چنین فضاااایی ،نوع کنش جمهوری
اساالمی ایران بسیار مهم و تعیینکننده خواهد بود .برجام حلقۀ واسط و زنجیرۀ ارتباب ایران و
اتحادیه اروپاسات و دو طرف در حف آن دارای منافع مشاترکی هستند .کشورهای اروپایی از
پایبندی ایران به برجام با وجود خرور آمریکا بسااایار خرساااندند و آن را اقدامی ساااازنده و
ثباتساااز از سااوی ایران قلمداد میکنند .پایبندی کامل ایران به همۀ تعهدات هسااتهای خود،
حف سایاسات تنشزدایی و تعامل سازنده با اروپا و دوری از اقدامات ماجراجویانه به ویژه در
مساااائلی که رفیت تبدیلشااادن به چالشهای سااایاسااای و امنیتی حاد را دارند ،مهم ترین
راهبردهایی هستند که مقدمه روابط نهادمند با اروپا در این نظم جدید هستند.
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