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 چکیده
اندکهازنقشیایاالتمتحدهآمریکاواتحادیهاروپادوکنشگرمهمدرعرصهجهانی

هابایکدیگرطبیعیبهنظرالمللیبرخوردارندوبرخوردمنافعآنتأثیرگذاردرمعادالتبین
اختالفمی آمریکا ترامپدر دونالد قدرترسیدن به اما رسد. بروکسل ونظرهایبین

کهازیکسومورد8+8ایایرانوشدیدکردهاست.دراینمیانتوافقهستهتواشنگتنرا
حمایتاروپاوازسویدیگرموردخشمترامپقراردارد.آیندهمبهمیراپیشرویخود

بااینهگوییبهاینسوالاستکهچهسناریوییدرمواجهبیند.سعیاینمقاله،پاسخمی
می ضمنتوموضوع اینسوال، پاسخبه در گیرد؟ قرار اروپا اتحادیه کار دستور در اند

بررسیدیدگاهاروپاییودیدگاهآمریکاییِمقابلآن،چهارسناریوبررسیشدکهعبارت
 اول؛ سناریوی از: اند شدن متحدهدور ایاالت و اروپا روابطاتحادیه در واگرایی و

سوییباایاالتمتحده،سناریویسوم؛متقاعدییوهمنواسناریویدوم؛هم،فراآتالنتیک
وسناریویگراییدرروابطفراآتالنتیکضمنتعهدبههمبهحفظبرجامترامپکردن

ترامپ.روشتحقیقدراینمقالهدورهدرآمریکاواروپامریزودارکجچهارم؛سیاست
هااست.سناریونویسیدرچارچوبنظریهبازی
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 مقدمه
ایاالتمتحدهآمریکاواتحادیهاروپابهدلیلنفوذسیاسیواقتصادیدرمسایلجهانیدو

بازیگرمهموتأثیرگذاردرعرصهجهانیهستندکهنقشآنهادرترتیباتومعادالتجهانی

بنابراین باالست. بینبسیار روابط بر حاکم فرآیندهای و شناختجریانات سطح، در الملل

ازجنگجهانی.پذیرنیستسیاسی،اقتصادیوامنیتی،بدونتوجهبهتأثیرایندوبازیگرامکان

بهدلیلضعفناشیازاروپایپسازجنگوخطرشورویداراینفوذ دومبهبعد،آمریکا

روپاشیشورویوبابهوجودآمدناتحادیهاروپا،ایناتحادیهبسیاریدراروپاشداماپسازف

نقش بینبرای در را متفاوتی سندهای بیشتر استقالل و جهانی موضوعات در بیشتر آفرینی

اعضایخودبهامضارساندهاستکهالبتهتحققاینهدفبستگیزیادیبهارادهسیاسیاعضا

سیاسیاع اراده بر عالوه خارجی،خواهدداشت. نگاه از داخلیمطرحاست، نظر از که ضا،

هایجهانیازجملهایاالتمتحدهبسیارموثراست.آمریکابانفوذیکهدرتأثیرگذاریقدرت

گیرییکسیاستخارجیمستقلدرتواندازشکلبرخیازاعضایموثرایناتحادیهدارد،می

المللها،قدرتهژمونیکنظامبیندیدگاهعمل،ممانعتبهعملآورد.آمریکابراساسبرخی

82کشور)باخروجانگلستان82ایمتشکلازشودواتحادیهاروپانیزبامجموعهمحسوبمی

میلیونجمعیت،سلسلهوسیعیازابزارهایسیاسیواقتصادیرادراختیار855کشور(وحدود

آید.بنابراینبرخوردمنافعایندوبمیناپذیریبازیگرجهانیبهحساداردکهبهطوراجتناب

تواند،قدرتسیاسیاروپاراقدرتبایکدیگرطبیعیاستوآمریکادرحلمسائلجهانینمی

نادیدهبگیرد.

هایمتمادیدرصدرمسایلامنیتیایایرانیکیازاینموارداستکهطیسالبرنامههسته

توافقهس ایرانوغربقرارداشتهاستوقبلاز روابط8+8ته در بعدازآنهمواره وچه ؛

است داشته تأثیر آمریکا، ایاالتمتحده و اروپا .اتحادیه اروپا و اینزمینهایاالتمتحده در

همسویی و اختالف بودهدارای هستههایی توافق از قبل اختالفات مهمترین جمله از ایاند.

ای،تأکیدمندیازانرژیهستهیایرانبههرگونهبهرهیابتوانبهتأکیدآمریکابرعدمدستمی

برحلآنبهصورتقهرآمیزوجلوهدادنآنبهصورتخطریبرایصلحوامنیتجهانیدر

بهرسمیتشناختنحقایرانبرایبهره مندیازبرنامهصلحمقابلدیدگاهاروپاییکهضمن،

یبرایحلبحرانتأکیدداشتوازمهمترینآمیز،برراهحلگفتوگووابزارهایاقتصاد
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هم جلوگیریازدستسوییآنموارد تأکیدبر سالحهستهها هرگونه لزومیابیایرانبه ای،

و...اشارهکرد.8ایسازیورعایتمعاهدهمنعگسترسهستهمتوقفساختنبرنامهغنی

توانستنددرسال8+8وگروههایفراوانومذاکراتطوالنی،ایراناماپسازکشوقوس

بهتوافقجامعاقداممشترک)برجام(دستیابند.امابهفاصلهکمترازیکسالازامضای8588

خواهانیعنیدونالدترامپآنراتوافقودرمناظراتانتخاباتی،ایاالتمتحدهنامزدجمهوری

یابیبهکاخسفیدداد.بعدازراهبدترینتوافقتاریخخواندووعدهپارهکردنآنرادرصورت

نشینیکردیابیبهکاخسفید،هرچندترامپتوافقراپارهنکردوازموضعاولیهخودعقبراه

زمان از اروپا اتحادیه ندارد. را آن به پایبندی قصد که است آن از حاکی شواهد اما

اجرایکاملگیریموضع بر موضعیمخالف، در ترامپ، راهایاولیه آن تأکیددارندو آن

توجهبهدانندکهیکطرفنمیتوافقیچندجانبهمی حالبا لغوکند. خودسرانه تواندآنرا

رسد،توافقای،بهنظرمیدیدگاهمتضاددونالدترامپواتحادیهاروپادرخصوصتوافقهسته

بیند.رویخودمیایآیندهمبهمیراپیشهسته

ازشیوههدفاصلیدراینمق اینراه مبهماستودر الهسناریوسازیبرایاینآینده

بازی8سناریونویسی نظریه استفاده)درچهارچوب است( واحدها عقالنیت بر مبتنی که ها

 شد. تکنیکخواهد از یکی آیندهسناریونویسی شرحهای از است عبارت و پژوهی

اگرررویدادهایآینده وندهایجاریادامهیابدیاکارهایبهایکهتحتشرایطمعین)مثالً

توانداتفاقبیفتد.هدفازبهکارگیریآنهاموردآزمایشخصوصدیگریانجامشود(می

هایموجودآیندهباهایاتخاذشدهدربرابرچالشهاواستراتژیقراردادنعملکردسیاست

ب سناریوها منظور، بدین است. ممکنات از فضایی ترسیم و کشفایجاد مشخصکردن ا

چالشنظام فرصتمند و پیشها استراتژیهای تدوین خدمت در میرو، قرار گیردها

(Wheelwright,1989: 3).


3ها  چارچوب نظری: نظریه بازی
 

بازی شاخهنظریه ها دهه در که است کاربردی ریاضیات از نوشته8385ای جانبا های
                                                                                                                                             
1. Non-Proliferation Treaty (NPT) 
2. Scenario Writing. 
3. Games Theory. 
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نش نویمان8فوربس فن بورل8، امیل 9و )پاندستون، شد 8922طرح تمامی(.82: تقریبا

اندکهنظریهمورداستفادهآنهامتوجهشیوهرفتاربالفعلافرادهابراینعقیدهپردازانبازینظریه

هایدروضعیت8«صحیحعقالنی»نیستبلکهبررفتارموسومبهرفتار4هایمنازعاتیدروضعیت

منازعه براین«بردن»کنندگاندرمنازعهسعیدرشرکتآمیزیناظراستکهطیآنها دارند.

بازیاساسنظریه یکوضعیتپردازان در واحدها که چنان قائلند: این پندارهایینظیر به ها

حریفانشنیزمعین باشد، طرفمعتقد هر که فرضاین به و باشند پیروزی کسب خواهان

ویمحاسبه همچونخود اندازه به اقداماتگرانیعقالنیو حدسزدن به عالقمند او خود

طرفمقابلخویشهستندودرصورتیکههرطرفبرایگیرانداختنحریفتالشکند،در

بندیآنگونهفرآیندهایفکریپرداختکهواحدهابراساسآنهادرتوانبهدستهاینحالمی

پردازند)دوئرتیومحاسبهمیموردنوعاقدامیکهبابیشتریناحتمالبرایشانسودمنداستبه

(.222-8558:222فالتزگراف،

گیریدرشرایطیکهبیشهایریاضی،بهتحلیلتصمیمهابااستفادهازمدلدرنظریهبازی

گیرندهوجودداردوتصمیمهریکازآنهابهرویمنافعوتصمیمسایرینتأثیرازیکتصمیم

ایپیداشودکهتمامیبازیگرانبهشودنقطهبازیتالشمیشود.درهرگذارد،پرداختهمیمی

کدامازایوجودداشتهباشدکههیچحداکثررضایتدستیابند.اینبدانمعنااستکهنقطه

بیشتریکسبنکند.بهایننقطه،نقطهتعادلبازیگرانازتغییریک جانبهاستراتژیخودعایدیِ

تعدادمختلفیازبازی(.درنظریهبازی32-8934:32شود)نوربخشودیگران،گفتهمی هاها

توانهامیشوند.ازجملهاینویژگیبندیمیهایهربازیطبقهوجودداردکهبراساسویژگی

بهمواردزیراشارهکرد:

گیردویادرمقابلهاهرکسیکهدربازیتصمیمیمیدرنظریهبازی تعداد بازیگران:  -8

دیگر تأثیریمیتصمیم ی بازیگران تعداد حداقل مشخصاً است. بازیگر نفراستو8پذیرد،

ترخواهدبود.هرچهبازیگرانبیشتریوجودداشتهباشد،تحلیلبازیپیچیده

ایازهربازیگردربازیانتخابخودراازمیانمجموعه های هر بازیگر: استراتژی  -8
                                                                                                                                             
1. John Forbes Nash. 
2. John Von Neumann. 
3. Émile Borel. 
4. Conflict Situations. 
5 Rationally Correct. 
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دهد.اممیشود،انجاقداماتکهاستراتژیشناختهمی

پسازترتیبی / همزمان:  -9 یکبازیترتیبیاست،اگرهربازیگراستراتژیخودرا

هایهمزمانرامعموالًبهبازیگردیگرانتخابکند.درغیراینصورتبازیهمزماناست.بازی

دهند.هایترتیبیرابهصورتدرختینمایشمیصورتماتریسیوبازی

هایمجموعصفر،سودیکواحددقیقاًبادربازی :ر صفرمجموع صفر / مجموع غی  -4

تریکبازیمجموعصفریکبازیزیانواحددیگربههمانمیزانهمراهاست.بهعبارتساده

هایباختماننددوزاستوبهازایهربرندههموارهیکبازندهوجوددارد.امادربازی-برد

سودمنداست. کهبرایهمهبازیکنانمجموعغیرصفر،راهبردهاییوجوددارد

یکبازیباآگاهیکاملاست،اگریکبازی :بدون آگاهی کامل /با آگاهی کامل  -8

بداند را خود از قبل بازیگر توسط انتخابشده استراتژی بازیگر هر آن در و باشد ترتیبی

(.32-8934:32)نوربخشودیگران،

رصحیحعقالییدرتعاملرقابتییامنازعهبرایکسبهامعتقدند،رفتاپردازانبازینظریه

ممکناست هیجانیکه اقـداماتغیرواقعیو از همچنینبازیگران است. نظر پیروزیمورد

دهندکهکنندوتنهارفتاریراانجاممیتریبرایآنهابهبارآورد،خودداریمینتـایجضعیف

می بیشتری مادی سود کسب به ازآنمنجر بازیشود نظریه که بازیجا و رابطهها سازی،

ازانجامزنیدارند،لذابرایمطالعهرشتهگیریوچانهتنگاتنگیبـاتصمیم ایکهدرآنمعموالً

حرکتیبررویصفحهشطرنجدیپلماسی،الفزنی،توپزدن،بهکارگیریاهرمچانهزنیو

انداختن گیر اقداماتحریفیا بینتالشبرایحدسزدن سطوحملیو المللیحریفدر

.(Turocy, 2001: 7)شود،مفیداستصحبتمی


 اروپا اتحادیه و آمریکا مناسبات به تاریخی گاهیآ
 سال در آمریکا کشفقاره زمان و8438از مراودات اخیر، قرن ظرفپنج ، میالدی

المتمدنیمیاندومبادالتانسانی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،نظامیودریکک

«آتالنتیک-مناسباتیورو»سویآتالنتیکبهتدریجشکلگرفتومفهومینوینتحتعنوان

درموردورودآمریکابهصورت(.اما8922:233راواردادبیاتسیاسیجهانکرد)کریمی،

آمریکاتوانبهزمانجنگجهانیاولاشارهکرد.اززمانورودهایاروپامیجدیدرسیاست
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اروپا بر متخاصم بالقوه قدرتی تسلط از که بود این سیاستآمریکا اول، جنگجهانی به

بههمیندلیل،آمریکاپسازجنگجهانیدومخودراواردجامعه جلوگیریبهعملآورد.

جهانیکردوازانزوابیرونآمد.دردورانجنگسردمخالفتباشورویباعثشدتاآمریکا

ب چه سیاستهر و اروپا در کندیشتر عمل خود منافع راستای در و داشته حضور آن های

(.8928:92)کسینجر،

هاییکهآمریکابهاروپاکردهبود؛اقتصادورشکستهاروپادرپایانجنگجهایدوم،کمک

سال در فراهمآورد. را توانستامنیتاروپا ناتو و نجاتداد دفترهیئتنمایندگی8328را

آمریکانزدجامعهاروپاتاسیسشدومتقابالکمیسیوناروپاهیئتیرادرواشنگتنتعیینکردکه

ایندفتربهسطحهیئتنمایندگیکاملسیاسیهمراهبامصونیتسیاسیارتقا8328درسال

هیافت.درمراحلبعدوبافرآیندجهانیشدنروابطاقتصادیاروپاوآمریکاچنانبههموابست

(.8938:889شدکهآنهارابههمکاریورقابتکشاند)متقیودیگران،

باپایانیافتنجنگسرد،شرکایدوسویاقیانوساطلسکهپسازپایانجنگجهانی

مسیر در اهدافجدیدتریرا و ابزارها بودند، یکدیگر روابطبا شاهدعصرینویندر دوم

نقطهعطفاین تصویباعالمیهفراآتالنتیکیدرسالهمکاریتعریفکردند. 8335روابط،

میاننمایندگانسریگفتگوهایمنظمسیاسیورایزنیبودکهیک هایاقتصادی،فرهنگیرا

برب ایناعالمیهدوطرفرسماً در دوسویآتالنتیکایجادکرد. خوددره کارگیریاراده

موارد جمله از چند مواردی در تقویتمشارکتشان زیرجهت کردند: اعالم ازرا حمایت

هایاساسی،ارتقاءوترویجرفاهدموکراسی،حاکمیتقانون،حمایتازحقوقبشروآزادی

...اینعواملطیاجالسسراناتحادیهاروپاییوآمریکادرمادریدودرسومدسامبرهمگانیو

(.8922:258کریمی،باردیگرموردتأکیدقرارگرفت)8338

روابطاروپاوآمریکاپسازجنگسردحاصلاینروابطخالیازتنشنیزنبودهاستواما

بین نظام مختلفاز دیدگاه یکدو که بوده دوجانبهالملل این افزایشتنشبین در گرایی

دیدگاهمهمبودهاست.تاقبلازجنگسردسیاستخارجیاتحادیهاروپاهمسوباآمریکابوده

مینکند.پسازپایانأتوانستهبودبهآسانیوبدونمخالفتجدیمنافعخودراتواینکشور

درمواردی)ازجملهحملهآمریکاجنگسرداتحادیهاروپادرمسیریمتفاوتقدمگذاشتهکه

.شتهاستسویینداچندانبامنافعآمریکاهمبهعراق(
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توانبهنبودکهمی؛للمختلفیداردعکاملبعدازجنگسردسویینبودهم بهطورکلی

الزام برداشتپیوندهای دیگر، مناطق به آمریکا افزایشتوجه جنگسرد، متفاوتآور های

و سیاستخارجیآمریکا در منافعملیوکاهشنسبیاهمیتسنتیاروپا نخبگانجدیداز

جهانبهسبکآمریکاییوموارددیگراشارهکرد.ازسویدیگربابهبحرانرسیدنایدهتغییر

بهبنبسترسیدنآمریکادرعراقکهآثاربدیبرسیاستخارجیآمریکابرجاینهاد،این

کشوربهلزومشناساییحدودقدرتخودوپذیرشحداقلیازسیاستمستقلاروپاییوناتو

ازآنبهعنوانکهخاویرسوالناتندرداد.اینعاملباعثشدتاهمکاریمجدداستوارترشود.

آتالنتیکی» یادکردهاست)واعظیوکیانی،«آشتیونوسومریخدرعصرجدیدروابطفرا

8922:94-82.)

قانونبرپایهمصالحهوتوانگفتاتحادیهاروپادربرخوردبامسائلجهانیمیطورکلیهب

یدهاست.اینموردراگراییآمریکابرگزگفتوگورادرمقابلشیوهقدرتمحوروتحکم

اسراییل، اعرابو صلح روند و خاورمیانه تروریسم، جمله از متعددی موارد با برخورد در

کنیم.دیپلماسی،بازدارندگیوتسلیحاتکشتارجمعیمشاهدهمی


 آتالنتیک-یورو مناسبات در ایران نقش

سعیکردندتاحدودیهاهایگذشتهدرموردایرانبهطورکلیهرچنداروپاییطیسال

بامواضعیخالفسیاست سرانجامموفقیتینداشتهوخودرا اما درپیشگیرند، هایآمریکا

طیسالسیاست هماهنگکردند. سعیکردبههمراههایآمریکا هایبعدازانقالبآمریکا

مبامخالفتهاینفتیوتجاریعلیهایرانبهکارببندد.اینتصمیمتحدیناروپاییخودتحریم

روبه اروپاییکشورهایاروپا نتیجه در بازروشد. سر آمریکا با ایرانهمراه ازتحریمعلیه ها

درعملفشاربیشترآمریکابرایران،باعثشدکهایرانهرچهبیشتربهسویاتحادیهاروپا زدند.

ایتجاریواقتصادیباکشاندهشود.اتحادیهاروپانیزازفرصتاستفادهکردوسببقرارداده

طرفهانیزهمراهبود.زیراازیکهابهنوعیبارضایتاروپاییایرانشدکهدرعملاینتحریم

تأییدکردهومانعیکسیاست گراییآمریکاشدندوازطرفدیگرجانبههایمستقلخودرا

آوردند.هایسیاسیواقتصادیبهدستایرانرابهخودنزدیککردهوموفقیت

و درروابطاروپا ایراننقشپرفرازونشیبیرا بهطورکلیوطیدورانبعدازانقالب،
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بیناروپاو«گفتگوهایانتقادی»دردورانهاشمیرفسنجانی، آمریکاپشتسرگذاشتهاست.

حلمشکل و رفع برای انتقادهایایران گفتگوها، شروع پساز شد. مطرح هایپیشآمده

آمدتنهاروشهاروپاییشباهتزیادیباانتقادهایآمریکاازایرانداشتوبهنظرمیاتحادی

برخوردباایرانمتفاوتاست.دردورانخاتمی،روابطایرانوآمریکاوبهبهدنبالآناروپابه

اروپایی مشاجره و کرد پیدا سوق نسبی شرکتسمتبهبود تحریم سر بر آمریکا با هایها

رویکارآمدندولتبوشواروپا با کنندنیزحلوفصلشد. ایرانقراردادامضا ییکهبا

تسلیحاتهسته ایرانو تأکیدآنبرموضوع پسازرخداد ویژه به دیگر88ایو بار سپتامبر

روابطدوکشورروبهتیرگیرفتکهاثرهایمنفیآنبراتحادیهاروپانیزآشکارشد)آقایی،

گراییورویکارآمدناحمدینژادوبازنگریدیپلماسی(.دردوراناصول8922:898-889

بههمشدتاجاییکهآنهسته وآمریکا اعالمایسببنزدیکیهرچهبیشتراتحادیهاروپا ها

ایخواستارارجاعپروندههسته8552کردندمذاکراتباایرانبهبنبسترسیدهودرژانویه

شورای به ایران آبادی، 8922امنیتشدند)دهقانیفیروز :845 از بعد و ) اروپا،آن اتحادیه

تحریم با سالهمراستا 8552هایهایمصوبشورایامنیتدر ،8552 اقدام8585و8552،

د.توجهبهاینرهاییبرایفشارمضاعفبرایرانتصویبکوحتیخودنیزمستقالًتحریمکرده

رنظرمینکتهضروریبه اروپا اتحادیه ببرخالفسدکه ادعاهایحقوقبشری، تمام دلیله

ای.درواقعمسئلههستهکردهایسختگیرانهوشدیدیراعلیهایراناعمالایتحریمقضیههسته

روابطدوطرفشدبت در سد بزرگترین به دیل روابطدوطرف. به اصلی ضربه حال هر به

ار8588سالاواخر اتحادیه زمانیکه تحریم، بروپا کردهاینفتیرا اعمال آمدایران وارد ،

(Korteweg, 2013:12)صداییاتحادیهاروپاوآمریکادرارتباطباایرانتا.وبهنوعیروندهم

ادامهداشت.8588ایدرسالزمانحصولتوافقهسته

گذشتههایهایگذشتهنشاندادهاستکهجهتگیریسالتجربههایتاریخیدرسال

رضایت نتایج اروپایی کشورهای با روابط توسعه در است.ایران نداشته همراه به بخشی

اند.آنهاکشورهایاروپاییبهدنبالامتیازگیریازهردوطرفمناقشهیعنیایرانوآمریکابوده

کرده استفاده آمریکا مقابل در برنده کارت یک عنوان به ایران موارداز اغلب در اند.

است.جهت بوده اروپا سیاستخارجیهماهنگاتحادیه با گیریکشورهایاروپاییهمسو

گردربرابرآمریکااستفادهکند،اماایرانتمایلداردکهازکشورهایاروپاییبهعنوانموازنه
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اقدام مانع است حاکم اروپا اتحادیه بر که عضوشرایطی کشورهای سوی از انفرادی های

نینباتوجهبهعالقهکشورهایاروپاییبرایبرقراریروابطباآمریکا،اینفرصتهمچ شود.می

هم کهضمنهمکاریو دارد وجود اروپا تأثیرگذاریبرایاتحادیه توان از آمریکا سوییبا

معادله بسیاریاز باهایبینبیشتریدر اینمعنیکه به شود. برخوردار ایران جمله المللیاز

هایمتفاوتسیاسیوتأکیدهایبیشتراروپاییاندرهایتجاریوتاکتیکرقابتوجودبرخی

ساالری،اتحادیهاروپادراصولهادربارهمسائلیهمچونحقوقبشرومردممقایسهباآمریکایی

آنهمکاریوهم بارز نمونه است. داشته اشتراکنظر آمریکا اهدافبا تحولو سوییسیر

هایگذشتهبودهاست.ایایرانطیسالبرابرپروندههستهدیدگاهاروپادر

 

 الملل بین سیاست در اروپا اتحادیه جایگاه و 1ای هسته توافق
شاخص و ابعاد به باتوجه را اروپا بزرگاتحادیه قطب دومین بتوان شاید قدرت های

مجموعه این کرد. حساب آمریکا متحده ایاالت پساز جهان سیاسی و پسازاقتصادی

کشورحوزهاروپایشرقیعمال85وباالحاق8554بزرگترینمرحلهگسترشیعنیدرسال

اتحادیهکنونییکقطبجمعیتیویکقطبمرزبندی ازبینبرد. هایدورهجنگسردرا

 به کشور این توسعه است. مهم کشور82تجاری انگلستان خروج این82)با کل کشور(،

تریلیون857248نیممیلیاردنفرافزایشدادهاست.اتحادیهاروپایکنونیبامجموعهرابهحدود

دالرتولیدناخالصملیسهممهمیازتجارتجهانیرادراختیاردارد.عضویتدائمفرانسهو

برخورداریآن درشورایامنیتسازمانمللو عضویت)انگلیس( و حضور ازحقوتو، ها

انگ فرانسه، کشور یکپارچهچهار حضور صنعتی، هشتکشور گروه در ایتالیا و آلمان لیس،

هادرناتو،سازمانامنیتوومنسجماتحادیهدرسازمانتجارتجهانیوعضویتبسیاریازآن

بین صندوق اروپا، در استکههمکاری عواملی دیگر جمله از بانکجهانی و پول المللی

.(Zięba, 2012)المللیبدلکردهاستمدرمعادالتبیناتحادیهاروپاییرابهیکبازیگریمه

دهه متفاوتاز اروپا اتحادیه جهانیموقعیتجهانیامروز ارتقایجایگاه هایقبلاست.

هابهحدیبودهکهبرخیحتیسخنازظهورابرقدرتیجدیددردنیااتحادیهاروپادراینسال

توانیکابرقدرتتلقیکردودرارزیابیقدرتونمیاند.امااتحادیهاروپارابرزبانرانده
                                                                                                                                             
1. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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نفوذاروپادچاراغراقشد.بهتعبیربرخیمحققین،یککشوربرایاینکهابرقدرتمحسوب

هایغیرشودبایدامکاناتنظامیموثرجهتترتیبدادنیکجنگتمامعیاردرانواعجنگ

قوی برخومتعارفعلیه جهان موجود توانیترینکشور چنین از اروپا اتحادیه که باشد ردار

اروپاگرچهابرقدرتنیست،امایکقدرتبزرگجهانی،دستکمدربعداقتصادی ندارد.

کنندهتأثیرگذاراست.درطیفوسیعیالمللیبهصورتتعییناستودربسیاریازمسائلبین

بین موضوعات مالیماز یا پایین سیاست حوزه به که می8المللی مسائلارتباط همانند یابد

از8باالیاحادهایزیادیبرایگفتنداردامادرحوزهسیاستتجاری،محیطزیستو...حرف

اساسی و مهم مسائل در و داده خویشقرار کار دستور در را محدودی اقدامات گذشته

بودهونوعینقشمکملبین برایخودالمللیناگزیرازهمکاریوتبعیتازآمریکا آمریکا

(.282-8922:288دارد)کریمی،


 ای روابط اتحادیه اروپا با ایران بعد از توافق هسته
دنبالتوافقهسته  ایرانبه همکاریمیانغربو مشخصاستکهفصلجدیدیاز ای،

همکاری حاضر، حال در است. شده حوزهآغاز در همچنینها تجاری؛ و اقتصادی های

ایاهمیتزیادیدارد.باتوافقبهایمیانطرفیندرخصوصمسائلمنطقهطقههایمنهمکاری

هایاروپاییدرموقعیتخوبیقراردارندودرصددندبهمنظورتوسعهدستآمده،دیپلمات

افزایشثباتمنطقههمکاری ای؛همچنینارتقایموقعیتاروپابهعنوانقدرتیهایاقتصادی،

را روابطخود بخشند.مستقل، ارتقاء ایران سفرهایمکرر با شاهد ما گذشته، سال دو طی

هایسیاسی،اقتصادی،تجاریوپارلمانیازکشورهایاروپاییبهجمهوریاسالمیایرانهیأت

اندازجدیدیدرسیاستخارجیکشوربهوجودآوردهاستوبهمنزلهبودیم.توافقوین،چشم

گراییوعقالنیتحاکمبرآید.باتوجهبهواقعانبهحسابمینقطهعطفیدرروابطخارجیایر

رسد؛کشورهایاروپایی،خودراکشوردردورهجدیدواهمیتواالیمنافعملی،بهنظرمی

همکاری روابطو از جدیدی سرگیریدور از ابعادآماده در ایران اسالمی جمهوری با ها،

ایم.بوده روند این در تسریع شاهد ما م،برجا شدن اندوبااجراییمختلفکرده
                                                                                                                                             
1. Low Politics 
2. High Politics 
 

http://scholar.google.com/scholar?q=low+politics+and+high+politics&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj6-eymmsDVAhWIMGMKHYdcAWMQgQMIJjAA
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استراتژیاتحادیه»نیزکمیتهامورخارجیپارلماناروپاسندراهبردی8582دراواخرسال

برجام پساز ایران قبال در اروپا با« اروپا اتحادیه روابط سوی سمتو که کرد منتشر را

ایطراحیشدهاستکهبهگونهکندوجمهوریاسالمیایرانرادرترازراهبردیمشخصمی

حوزه سطحداخلیوتمام دو در مالیرا تجاریو اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، هایسیاسی،

ایواکنوندرپیتوافقهسته»دهد.درابتدایاینسندگفتهشدهاستکهالمللیپوششمیبین

است فرصتیفراهمشده ایران، سیاسیداخلیدر درشروعفرآیندتوسعه اصالحاتالزم تا

.(Parsi & Esfandiary, 2016: 4«)مورداینکشوروبهبودروابطآنبااتحادیهاروپاانجامشود

انگیزه اروپا میاتحادیه را متعددی کههای باشد داشته ایران با روابط بهبود در تواند

انداز:هاعبارتترینآنمهم

رااقتصادیاوضاعتاداردنیازشدتبهاروپاحادیهاتفعلی،مقطعدر:اقتصادی نیاز -1 

عضویتادامهجهتدراعضابرایایانگیزهمهم،اینبهیابیدستبدونزیرابخشد،سامان

است،نشدهبازهنوزکهدنیاستبزرگاقتصادآخرینایران،اقتصادکهآنبهنظر.ماندنمیباقی

ندانکردهپیداورودآنبههاغربییعنی بکرنسبتبهمحیطاینبهورودبااروپااتحادیه.

شمس)باشدشاهدخوداشتغالورفاهزمینهدرراچشمگیریهایپیشرفتتواندمیاقتصادی،

ازبیشایران،دراروپاییهایتحریمشدنبرداشتهزمانازخاطرهمینبه(.8932:89آبادی،

توافقوقراردادامضایبهدیدارهااینازبسیاریوشدندایرانوارداروپاییتجاریهیات855

چندامضایفرانسه،ایرباسازهواپیماخریدچونمهمیقراردادهای).انجامیدهاایرانیبانامه

هایزیرساختارتقایبرایآلمانزیمنسشرکتباقراردادامضایایتالیا،باانرژیقرارداد

(.شدبستهمدتایندرگردیقراردادهایازبسیاریوآهنراه

هاهموارهبهعلتوابستگیبهوارداتاروپاییامنیت انرژی در حوزه نفت و گاز: -2

اینمنابعنگرانامنیتانرژی وبهطورکلیازوابستگیخوددراینزمینهبهعمده شانبوده

فشاربهکشورهایروسیهناخشنودهستند.ایندرحالیاستکهروسیههموارهازاینابزارجهت

ترینکشورهایجهاندراروپاییاستفادهکردهاست.بههمینخاطرایرانبهعنوانیکیازغنی

تواندبهراحتیازآنعبورکند)قامتوپورقوشچی،زمینهانرژی،کشوریاستکهاروپانمی

ریباکنسرسیومیمیلیارددال472قراردادی(.مهمترینقرارداددراینحوزه8938:828-828

تحتهدایتشرکتنفتفرانسویتوتال شدنتحریم82، برداشته پساز استکهماه ها،
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ایرانجمهوریاسالمیبانخستینقراردادیککمپانینفتیاروپاییدربیشازیکدههاخیر

 .است

جویانوحوادثتروریستیباعثسیلپناهبحران مهاجران و حوادث تروریستی: -3

 ازشده یکی قطعا که این به نظر شود. چندان دو آسیا غرب آرامشدر اهمیت تا است

ترینبازیگراندرمنطقهغربآسیاایراناست،کشوریکهبسیاربزرگترازآناستکهکلیدی

اتحادیهبتواندآنرادرمسائلمنطقهومذاکراتبرایایجادثبات،نادیدهانگارد.اهمیتایرانبه

سازنزدیکیبروکسلبهاستجدیاینکشوردرمقابلهباتروریسم،تاحدودیزمینهاضافهسی

 اتحادیه، کل دبیر گزارشاتدفتر طبق است. شده )بجزسیاست»تهران منطقه در ایران های

هاگراییبههمهطرفسوریه(نزدیکبهاروپاستوایندولتدرعراقبهمنظورپرهیزازفرقه

کندوبهبیانکلیاهدافایرانوغربدرعراقهاکمکمیردهاوسنیازجملهارتش،ک

تریناقدامپسازبرجامدراینزمینه(.ازجملهمهم88-8932:84)شمسآبادی،«یکیاست

دعوتازایرانبرایشرکتدرمذاکراتصلحسوریهبودهاست.

هادرقبالنزدیکینسبیدیدگاهازسویدیگروبهطورکلینیازمتقابلاقتصادیایرانو

ایبهعنوانایباعثاشتیاقایرانبهگسترشروابطبااروپابودهاستوتوافقهستهمسائلمنطقه

ایازآنکندکههردوطرفدارایمنافعگستردهیکمتغیرتأثیرگذاردراینزمینهعملمی

هستند.


 اروپایی اتحادیه و ترامپ خارجی سیاست جدید کار دستور

ایاالتاندکهبراینباوربودهمتحدهایاالتجمهوررئیس8،89اززمانفرانکلینروزولت

جمهورهررئیسخارجیاینکهسیاستبا.بگیردعهدهبرراجهانیرهبریمدلبایدمتحده

شدهارسالواضحهایکپیامآناماازطرفهمهجمهوردیگربودهاست،رئیسازمتفاوت

جهانیاقتصادباشد،داشتهنظردرراخویشرفاهآنکهصرفاازبیشکهکشورتوآنایناس

نیست.امادرسخنانترامپشاهدباحاصلجمعصفربازیکندواقتصادجهانییکحفظرا

هاهستیم.ازنظرترامپیکیازتهدیداتمهمعلیهمنافعحیاتیچرخشیملموسدراینسیاست

دیدهگرفتهشدنمنافعحیاتیآمریکادرتعامالتاقتصادی،سیاسی،نظامیوامنیتیباآمریکا،نا
                                                                                                                                             
1.  Franklin Roosevelt 
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قراردادهایتجاریچندجانبهوپیمان ایدرهایمشترکمنطقهسایرکشورهایجهاناست.

شده ازآمریکا هستندوموجبخروجسرمایه منافعحیاتیآمریکا با نظرترامپتضاد از اند.

 اصلرقبایآمریکا از استفاده آمریکا8«سواریمجانی»با با ودرحالکاستنازفاصلهخود

(.بابررسیاظهاراتترامپدردورانمناظراتانتخاباتیوعملکرداوPatrick, 2017: 63)هستند

تواندرمواردزیربعدازورودبهکاخسفیداصولسیاستخارجیآمریکارادرایندورهمی

خالصهکرد:

گراییافراطیکهبایکرادرقالبنوعیملی اواینشعار «:نخست آمریکا»شعار   -1

بایدچراغراهنمای«نخستآمریکا»گراییهمراهاست،مطرحکردهاست.ازنظراواصلجانبه

بایدهزینهتأمین هرکدامازکشورهایغربیومتحدینآمریکا سیاستخارجیکشورباشد.

ند.امنیتخودرابپرداز

هایسیاستویکیدیگرازاصولوویژگی گرایی: گرایی اقتصادی یا حمایت ملی  -2

ترامپبرخالفتمایروسایجمهور راهبرددولتجدیدآمریکادرقبالسایرکشورهاست.

بازیبرد کردند،آنرابردتلقیمی-آمریکاکههموارهمعتقدبهتجارتآزادبودندوآنرا

هایتجارتآزادنامهداند.ازنظرترامپ،بیشترتوافقنفعرقبایآمریکامیباختوبه-بازیبرد

باایجادشغلبرایکشورهایدیگر،آمریکارانابودکردهوبرزندگیکارگرانوطبقهمتوسط

هایاینکشورتأثیرمنفیگذاشتهاست.ترامپمعتقداستادامهروندکندرشداقتصادی،بدهی

هاخواهدبود.یتتضعیفقدرتاقتصادیآمریکانتایجایننوعسیاستکالنودرنها

مبنای مخالفت با ترویج دمکراسی:  -3 ترامپاست. سیاستخارجی در دیگر اصل

هایباالوبدوندستاوردآنمخالفتاوباایناصلسنتیدرسیاستخارجیآمریکابههزینه
نگرشاقتصادبازمی اینجا درواقعدر اینگردد. تداوم زیاناستکه یومحاسبهسودو

کند.سیاسترانزدترامپدرسیاستخارجیآمریکاتوجیهناپذیرمی

باشدهای آمریکایی: توجهی به ارزش بی  -4 حاضر باید استآمریکا ترامپمعتقد

ایناصلعمل هرکسیوکشوریکهالزمباشدقطعکند. با تواندبهگراییمیمعامالتشرا
هشقدرتنرمآمریکادرجهانمنجرشودواعتبارآنرانزدمتحدینغربیبهشدتکاهشکا

دهد.
                                                                                                                                             
1. Free Riding 
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درمبارزاتانتخاباتیودرفاصلهانتقالقدرت،ترامپبسط و گسترش قوای نظامی: -5

ایشد.اماهایهستهگذاریرویتواناییسایبریوسالحخواستارتجهیزاتنظامیبیشتروسرمایه

کر درگیریاعالم شرکتدر اینکار هدفاز که باد مقابله هدف، بلکه هاینظامینیست،

 .(888-8938:842)یزدانفام،کننددشمنانبالقوهوشکستکسانیاستکهبهآمریکاحملهمی

درقبالمتحدانخودازجملهناتو، برپایهچنیناصولیکاستنازتعهداتامنیتیآمریکا

ی،حوزهبالتیکودیگرمتحدانازویژگیمهمواساسیراهبرددولتکشورهایاروپایغرب

عمل محورانه، اقتصاد نگاه از که آمریکاست نشأتجدید ترامپ خودخواهانه و گرایانه

گیرد.می



 سیاست خارجی ترامپ و اتحادیه اروپا
ییهاسیاستهموارهکهمتحدهایاالتپیشینجمهوریرییس«اوباماباراک»برخالف

است.بزرگترین گرفتهپیشدرایاتحادیهضدرویکردیترامپکرد،میاتخاذاتحادیهباهمسو

آمریکادرراامورزمامترامپکهماهیچنداینطولدربروکسلوواشنگتنمیانهایاختالف

مه82در)(2جی)هفتگروهاجالسهمچنین(و8582مه88)ناتونشستدرگرفته،دستبه

هایاینتریناختالفنظردرارتباطباناتوبحثمربوطبههزینهمهم.دادنشانرا(خود8582

ترامپ استکه نمایندگانسازمان حضور وتندلحنناتواعضایواروپااتحادیهارشددر

محور«توافقپاریس»درارتباطبانشستجیهفتنیزگرفت.کاربهایدراینبارهغیردوستانه

بود.گروهجیهفتاخت اینگروه بامقابلهزمینهدرتوافقیبه8588سالدرالفاتترامپبا

توافق»عنوانبهآنازکهیافتنددستایگلخانهگازهایاثربراقلیمیتغییراتوزمینگرمایش

ترامپدارایاختالفنظرهایاساسیباجیهفتدراینمورداستوبه.شودمییاد«پاریس

هایاقتصادیشدیدیبرایشهروندانآمریکاایجادمحدودیتنهتنهامعاهدهمذکورهاوعقید

ترامپدرنهایتیکهفتهبعداز.شودمنجرنمینیزبهبهبودوضعمحیطزیستبلکهکندمی

(.8932:8نشستگروههفتخروجازآنرااعالمکرد)شکوهی،

اقداماتترامپدرطول مناظراتانتخاباتیوبعدازورودبهکاخسفیدبهعالوهمواضعو

هارادرپیداشتهاستومقاماتاتحادیهوکشورهایاروپاییبهصراحتهموارهنگرانیاروپایی
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کرده بهآناشاره رئیسشورایاروپا8دونالدتاسکاند. ، سراناتحادیهطینامه، ایخطاببه

رویوحدتاروپائیانیکیازتهدیداتاصلیپیشاروپا،رئیسجمهوریجدیدآمریکاراجزء

هایتروریستیوافراطدانستوویرادرردهتهدیداتیهمچوناقداماتخصمانهروسیه،گروه

یکروزپیشازانتشارنامه.هایداخلیدرخاورمیانهقراردادگرایاسالمیوهمچنینجنگ

)خروجبریتانیاازاتحادیه8دهارشدبرگزیتکنن،مذاکره«گایورهوفستات»رئیسشورایاروپا،

لندن،اروپا( شهر در یکسخنرانی طی اروپا پارلمان در گونه[…گفت به سخنترامپ ای
آنچهمی بهدنبالخروجازایناتحادیههستند، گویدکهانگاردیگرکشورهایاتحادیهاروپا

.(8582:8،فریدمن )]پاراداردمسلماستایناستکهترامپآرزویفروپاشیاتحادیهارو

بامقایسهسفرروسایجمهوریسابقو،ایدرروزنامهواشنگتنپستآدامتیلوردرمقاله

تفاوت نوشت، اروپا به تازمینازدورهدوایندربروکسلوواشنگتنروابطفعلیآمریکا

نفرکردهاست.ترامپ،خودراهاراازویمتاظهاراتترامپدربارهاروپا،اروپایی.استآسمان

ویحتیسازمانداندوهموارهمنطقاتحادیهاروپارازیرسوالبردهاست.می«مردبرگزیت»

دناتو،وجودباتمسخررویکر و(راسازمانیمنسوخخواندهاستناتوپیمانآتالنتیکشمالی)

.( Taylor, 2012: 2)آنرادرروندمقابلهباتروریسمبیهودهخواندهاست

بهطورکلیباوجودآنکهاظهارنظرقطعیدربارهآیندهاینروابطباتوجهبهعدمثباتدر

تواناینسخنآنگالمرکلصداعظمرسدامامیهایترامپکمیمشکلبهنظرمیدیدگاه

ماکهزمانیکرد:تأکید2آلمانرادراینزمینهقابلتأملدانست،زمانیکهدرنشستجی

استرسیدهپایانبهبسپاریمدیگرانبهکاملطوربهراخودتوانستیممی اتحادیهسرانازاو.

.بردارندجدیهایقدمحادیهاتتحکیمبرایوبگیرنددستدرراخودسرنوشتتاخواست


 ای هسته توافق و ترامپ دولت امنیتی سیاسی مالحظات

ایراکهبعدازفرازوفرودهایبسیارودردورانباراکاوبامابهدولتترامپتوافقهسته

داندکهتابهحالصورتگرفتهاست.ترامپقبلازانتخاباتودستآمدرابدترینتوافقیمی

اولویتنخست:اعالمکرد9ساالنهکمیتهروابطعمومیآمریکاواسرائیل)آیپک(دراجالس

                                                                                                                                             
1 Donald Franciszek Tusk 
2. Brexit 
3. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 

http://parstoday.com/fa/search--%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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ایایرانخواهدکاریشپسازپیروزیدرانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،لغوتوافقهسته

وی بود. برجامآغازکرد. انتقادشدیداز با را دونالدترامپسخنرانیخود برهمیناساس،

ایآمریکاباایرانخواهدبود.ریناولویتشدرکاخسفیدبرچیدنتوافقهستهتکیدکردمهمأت

ودردورانمناظراتانتخاباتیویمدعیشداینتوافقیکفاجعهبرایآمریکاواسراییلاست

(.Mark, 2017: 1 )گفتهموارهازپارهکردناینتوافقسخنمی

ایچهارسناریودراینبارهقابلذکرباتوجهبهاظهاراتترامپدرقبالایرانوتوافقهسته

تواندعمیقاایدئولوژیکوعملگرایانهباشد.اینچهارسناریوعبارتهامیاستکهتمامیآن

 اجرای-9زنگریدرتوافقبامذاکراتمجددتالشبرایبا-8ایلغوتوافقهسته-8انداز:

سخت برجام ایران-4گیرانه بازار از متحده ایاالت سهم افزایش شرط به برجام پذیرش

(Adebahr, 2017: 2).گونه انتخاباتترامپبه پیروزیدر از عقببعد به نشینیازایمجبور

شدوتلفیقیازسهمورددیگربانقشایدرموردتوافقهستهیعنیلغوتوافق(موضعاولیهخود)

میملموس دنبال را برجام اجرایسختگیرانه برجامتر لغو استکه کرده قبول وی کند.

شود،بلکهموجبالمللیعلیهایراننمیهایبینازسویآمریکانهتنهاموجببازگشتتحریم

ایویبهگونهشود.جهانیمیشکافبیشترمیانمتحدینآمریکاوانزوایاینکشوردرجامعه

 است: پذیرفتهوعنوانکرده ترکاگرآن»تلویحیآنرا هستیممنآنرا شما بگویندبا ها

(.8938:882)یزدانفام،«کنمنمی

دونالدترامپقصدداردبه،وزیرخارجهآمریکا،8تیلرسونامابااینوجودطبقاعالمرکس

یاستشورایامنیتملیاینکشوردستوردهدتاارزیابیکنندهایمختلفآمریکابهرسازمان

تحریم تعلیق آیا خیرکه یا بوده حیاتی آمریکا امنیتملی منافع برای برجام با مرتبط .های

ایراتهیهکنندکهپروندهاستگروهدستوردادهاینترامپبه«8فارینپالسی»براساسگزارش

دراینگزارشگفته.استفادهکندآیندهروز35بازبینیبرجامدرهکهاوبتواندازآنبرایتوجی

کندکهنشاندهدتهرانبهتوافق ترامپامیدواراستبتواندشواهدیپیدا پایبندنبوده،شده:

است.یکمنبعآگاهدرکاخسفیدبهفارینپالسیگفتهکهرییسجمهورافرادیرادرکاخ

برایاوروز35طیهادستوردادهتامواردیبرایبازبینیبرجامسفیداستخدامکردهوبهآن

                                                                                                                                             
1. Rex W. Tillerson 
2. Foreignpolicy 

http://foreignpolicy.com/author/mark-p-lagon
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اینداستانرادرگفتگوبا،اندفراهمکنند.سهمنبعآگاهکهبهگروهحلمشکلدعوتشده

آنییدکردهأفارینپالسیت یکاز هر تاند. شرحو تاکتیکرا بخشیاز اندکهییدکردهأها

د تیلرسونخواسته توافقهستهترامپاز کاریکندکه بازبینیاخیر نشودأایتر  ,Mark)یید

توافقباتکراراینکهدرمجمععمومیسازمانملل8582.همچنینترامپدرسپتامبر(1 :2017

[…ایباایرانیکیازبدترینمعامالتیبودکهایاالتمتحدهواردآنشده.اظهارداشت:هسته
ریکاستولیاینحکایتهنوزبهپایاننرسیده.وقتآنفرارسیدهاینتوافقمایهشرمندگیآم

].صداباماازدولتایرانبخواهدکهاینگونهبهدنبالمرگونابودینرودتادنیاهم

گونهکهازاظهاراتمقاماتدولتترامپهایاعالمشدهفوقوهمانباتوجهبهسیاست

طرفهبرجامازسویآمریکادرعرصهبهتبعاتلغویکتواندریافتکهباتوجهپیداست،می

هاییگیرانهبرجامواعمالتحریمالملل،دولتآمریکاتصمیمگرفتهاستبااجرایسختبین

ایعملکندکهنقضبرجامازسویایرانصورتگیردکهدرظاهرناقضتوافقنیستبهگونه

اینصورتاستکهکنارگذاشتنآنمی واکنشتوودر هایمنفیکمتریدرجامعهاندبا

تمدیدبین شامل اقدامات این گیرد. صورت آمریکا، علیه عقیده)8ایساقانونالملل به که

ایودرسالازتوافقهسته2؛چراکهپسازسپریشدناستکارشناساندرتضادبابرجام

ایعلیهایرانراملغیکند،درحالیهایهستهدورهانتقال،اصوالًآمریکابایستیتمامیتحریم

تصویبطرح(،سالازآنباقیخواهدماند8سالهاستودرآنمقطعزمانیهنوز85کهایسا

اقداماتبی با ایرانثباتمقابله اتباعایرانیوچندکننده ممنوعیتصدورروادیدبرایورود ،

هابهایازدیگرتحریمشمالیوگسترهکشوردیگربهآمریکا،طرحتحریمایران،روسیه،کره

شوند.هستندکهدرراستایهدفموردنظرانجاممیهایمختلفبهانه


 ای هسته توافق به ترامپ دولت نگرش قبال در اروپا اتحادیه رویکرد

ایتوضیحدادهشد،همانگونهکهدربخشروابطاتحادیهاروپاباایرانبعدازتوافقهسته

اروپاباتوجهبهمنافعیکهدراینزمینهدارد،عزمیجدیدراجرایبرجامدارد.وایناتحادیه

زمانیکهدرمدت حمایتازهمانروزهاینخستینبعدازاجراییشدنآشکاربودهاست.

                                                                                                                                             
1. Iran Sanctions Act (ISA) 
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رئیس«فرانسوااوالند»نخستوزیرانگلیس،«دیویدکامرون»زمانکوتاهیبعدازامضایتوافق

ایمشترککهدرروزنامهواشنگتنصدراعظمآلماندرمقاله«آنگالمرکل»انسهوجمهوریفر

توافقهسته برایاین2ایپستمنتشرشداز قدرتجهانیوایرانحمایتودالیلخودرا

(.8934:8)دیپلماسیایرانی،حمایتاعالمکردند

بهنوشتهروزنامهالعربیپدانست.تواندرتقابلبادیدگاهترامهارامیاینمواضعوحمایت

هایترامپدربارهگیریایباایرانپایبندهستند.آنهاازموضعهابهتوافقهستهالجدید،اروپایی

توافقهستهتوافقهسته به زیرفشارقراردهندتا را ایاینگرانندوقصددارنددولتآمریکا

بلندپای یکمقام زمینه این در باشد. آمریکاییپایبند استبه واشنگتنگفته اروپاییدر هاه

پوشیازتوافقایتوافقیآرمانینیستاماگزینهبهتریبودوچشمگوییمکهتوافقهستهمی

هسته توافق بر فرانسه ویژه به اروپایی کشورهای است. بزرگی کردهاشتباه تکیه بهای تا اند

هایتجاریباتهراننوتوافقراگذاریدرایرمایههایسبازارهایایرانواردشوندوازفرصت

.(8932:8)یوسفی، استفادهکنند

سیاست از نگرانی و هستهنارضایتی توافق قبال در ترامپ میهای را سخنانای از توان
8فدریکاموگرینیمقاماتاتحادیهاروپانیزدریافت.

اندکیپسازرویکارآمدنترامپودر 

ایسیاستهسته»کهدرنشست2858وایلسال کرد،گفت:صحبتمی8«کارنگی»موسسه«
دانیماکنوننگاهمتفاوتیدرواشنگتنهست،اماهرنگاهیکهدرموردتوافقداریدومی[…

بهگزارششبکهخبریالعالماینمقام]رکردانکاراهاآنتواننمیکهداردوجودواقعیاتی
دراینجلساترونداجرایبرجاماز[…:ساتمداومکمیتهبرجام،گفتاروپاییبااشارهبهجل

بنابراینبگذاریدمثلهمیشهبهصراحتبگویمکهاین.گیردهاموردارزیابیقرارمیتمامجنبه
این.هامصممبهحفظآنهستندالمللتعلقداردواروپاییتوافقیاستکهبهکلجامعهبین

هایجهانی،خواهیمادامهدهیم.ازسرگیریتقابلمیانقدرتهامیوپاییمسیریاستکهماار
کسنیستوتنهاامنیتماراکاهشدادهومارابیشتردرمعرضاینتهدیداتقراربهنفعهیچ

.(Adebahr, 2017: 2) ]دهدمی

                                                                                                                                             
1 Federica Mogherini 

برایگسترسهمکاریهایبینالمللیتاسیس8385یکموسسهغیرانتفاعیکهاندروکارنگیمیلیونرآمریکاییدرسال 8
  کرد.
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سازمانمللتوا سخنرانیترامپدر واکنشبه در وقتفرانسه فقماکرونرییسجمهور
بهترینتوافقخواند8+8ایرانو وزیرخارجهفرانسه،در«ژانایولودریان»پیشازایننیز.را

تواندمنجربهایمیشکستتوافقهسته[…حاشیهمجمععمومیسازمانمللمتحد،تأکیدکرد
یروز].ایاقدامکنندهایهستهآنشودکهکشورهایهمسایهایرانهمبهتجهیزخودبهسالح

شمالیهستیم،بایدسیاستدفاعزمانیکهماشاهدافزایشتنشباکره[…خارجهفرانسهگفت:
.]ازبرجامراتقویتکنیم

راهآمریکاواروپادرموردایران،جدااز»ایتحتعنواندرمقالهولیناایزویکسهمچنین

آمریکاواروپادرمورد؛رسدمیاروپابرایتعیینمسیرخود،آمادهبهنظراظهارکرد:«هماست

،توافقندارند.زمانیکهدبیرکلسازمانمللگزارشیدرمورد)کنارگذاشتنبرجام(اینمساله

نمایندگانسازمان8898پایبندیایرانبهقطعنامه منتشرکرد، شورایامنیتدرموردایرانرا

سفیرآمریکادر8درعوض،نیکیهیلی ندایراتحسینکردمللواتحادیهاروپااینتوافقهسته

ثباتکنندهایراندرخاورمیانهانتقادسازمانمللدرواکنشبهاینگزارش،ازنقشمخربوبی

تریرادرقبالایراندرپیشگرفته،ظاهرااروپاآمادهجویانهچهآمریکارویکردمقابلهاگر.کرد

درحالیکهروابطفراآتالنتیکیاززمان .نکنداستمسیرخاصخودرادرموردایرانتعیی

آمدندونالدترامپبهسرعتبهسردیمی ایرانبارویکار مورد در سیاستاروپا گراید،

ایایرانها،الزاماتبرنامههستهازنظراروپایی.سونیستتآمریکادرمورداینکشورهمسسیا

وحسننیتالزمبرایشروعمذاکرهدرموردترینموضوعاتپرداختهاستوفضابهاصلی

.(8582:8،ایزویکس)کندهایدیگررافراهممیحیطه
 

 رو پیش سناریوهای برجام؛ پرتو در اروپایی اتحادیه و آمریکا مناسبات

باتوجهبهاصولیکهدردستورکارسیاستخارجیترامپدرمواجههبابرجامقرارگرفته

توانبرایآیندهروابطیورو8ییدراینزمینه،سناریوهایمختلفیرامیاستودیدگاهاروپا

دهیم:هاراموردبررسیقرارمیترینآنآتالنتیکقائلبودکهمهم

و واگرایی در روابط  اتحادیه اروپا و ایاالت متحدهدور شدن سناریوی اول: 

سازیقدرتگراییبرایبیشینهکیدویبردرونأباتوجهبهشعارهایترامپوت :فراآتالنتیک

                                                                                                                                             
1 Nikki Haley 
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آملی پایاندادنبه و نقاطمختلف8«سیاستسواریمجانی»مریکا قبالمتحدینآندر در

جدیتهابهخوددردورهترامپباجهان،یکاحتمالقویایناستکهسپردنمسائلاروپایی

فراآ جای به اروپامحوری تقویت سناریو، این نتیجه شود. دنبال درتالنتیکبیشتری گرایی

و راهبردها آمریکا، و ناتو به بستن دل جای به استکه اروپایی امنیتی و سیاستخارجی

 .دهنداقداماتمشترکاروپاییدراولویتقرار

 اجرایبرجام بهنحوه جمهوریاسالمیایرانووابستگیروابطدوسویه ارتباطبا ازدر

همچونصدوربیانیهمواضعورویکردهایمقاماتونهادهایا بندیشورای85تحادیهاروپا

سازیروابطباایرانپسازتوافقنامهپارلماناتحادیهاروپادرموردعادیاتحادیهاروپاوقطع

آیدکهاروپاییاناینآمادگیرادارندکهبرسرمنافعشانهایاخیرچنینبرمیایدرماههسته

ایراندرمقابلای پافشاریآاالتمتحدهدرروابطبا اینادعاکنندمریکا کیدهایأبرتعالوه.

هاوازهمهیطرفاشبرپایبندیهمهلفظیچندبارهاتحادیهاروپاومسئولسیاستخارجی

یتحوالتداخلی)بحراناقتصادی،مریکادراجرایبرجام،نتیجهبرآیندیکهازهمهآترمهم

هایخاورمیانهوشمالآفریقاو(وخارجی)بحرانو..وریستیبحرانپناهجویان،انفجارهایتر

آید،استواراست.هایاخیراتحادیهاروپابهدستمیسالحوزهمدیترانه(

و)باتوجهبهاظهاراتترامپ(سابقهآمریکادرامنیتاروپااتحادیهاروپاباوجودانفعالبی

اشدرشرقوامنیتیدرحالتحولمناطقپیرامونیتحوالتخاورمیانه،برایمواجههباساختار

گراییاروپایی،بهافزایشتحرک،جنوبوهمچنینحفظامنیتشهروندانوحفظپروژههم

پذیریبیشتریدرقبالخاورمیانهوشرقاروپانیازمنداستکهبهخوبیخوداتکاییومسئولیت

کاربابازیگرانصاحبنفوذاینمناطقازداندیکیازملزوماتموفقیتآندراینمسیر،می

.جملهایراندرخاورمیانهاست

وتحققاینامر قبالاتحادیهاروپا )درصورتپافشاریدونالدترامپبرمواضعخوددر

تواندبرجام(وهمکاریباایراننیازمندتعهداتحادیهبهاجرایبرجامخواهدبودواینامرمی

رروابطفراآتالنتیکشود.منجربهواگرایید

بانگاهتاریخیبهروابطاروپاو سویی با ایاالت متحده: نوایی و هم سناریوی دوم: هم

در همواره اروپا اتحادیه انقالب، جمهوریاسالمیایرانبعداز با برخورد در ایاالتمتحده
                                                                                                                                             
1. Free Riding 
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فع،آنچهدرنهایتاتفاقروابطباایراندارایمنافعخاصخودبودهاستاماباوجودداشتنمنا

سیاستهم است؛ سیاستافتاده برابر سکوتدر یا و آمریکایی دیدگاه با اروپا هایسویی

هایامنیتیواقتصادیاروپابهآمریکاآمریکادرقبالایرانبودهاست.علتاینامروابستگی

بینانهیریم،بسیارخوشبودهاست.بههمینخاطراگربخواهیمسناریویپیشینرابهراحتیبپذ

وهمانگونهکه درخواهدبود. تحلیلگرارشدسیاستخارجهاتحادیهاروپا، اولیارشاپک،

بهبررسیراهکارهایاتحادیهاروپابرایتعاملبارئیسجمهورمنتخبپرداختهو8582نوامبر

اندازه به نه ژئوپولتیک، نظر از اروپا بتواندمنوشت: ترامپایقویاستکه با ستقلباشدو

مدیریتروابطبا،دشمنیداشتهباشدبلکهحتیبههمراهیآمریکابرایزندهنگهداشتنناتو

 .(Erixon & Makiyama, 2016: 2)محتاجاستومواجههباتروریسمروسیه

 عالوه دههبه طی آمریکا و واروپا داشته هم با خوبی اقتصادی مبادالت طوالنی های

روند.دراینمیانسهمبرخیکشورهاازجملهآلماننشرکایتجاریهمبهشمارمیبزرگتری

ترامپکهمسلکباتوجهبهاینکهدرصادراتبهآمریکابسیارپررنگوحایزاهمیتاست.

برایآمریکاییانونیزاظهاراتیبرای؛تاجرپیشگیدارد شعارهایینظیرآمریکا هرچندکهبا

تواندبهاینمعنیباشدکهاینشرکایامانمی،هایکشورهایاروپاییهمراهبودپرداختبدهی

شودکهمبادالتاقتصادیمیاندوطرفهمچنانبینیمیتجاریراازدستبدهد.بنابراینپیش

 .جویانهمیانایندوخواهدبودبهعنوانعاملهمکاری

 ارتباطبا بسیارحایزمانناتوبایدگفتکهاینسازسازماندر ازلحاظامنیتیبرایاروپا

خطراتاحتمالی برابر در اروپایی کشورهای حمایتاز مسیر طرفدیگر از اهمیتاست.

هادرنتیجهتشدیدتحریمروسیهتوسطآمریکاودستوراخراج)بهویژهباباالگرفتنتنشروسیه

گذرد.ازمسیربرایایاالتمتحدهمیودیگرخطراتازاینهایآمریکاییازروسیه(دیپلمات

اروپایی روابط در مثبتی و نقشمهم ناتو رو کندمیبازیآمریکایی-این خاطر. همین به

 نظرنمیزمینهبرخالفسخنانترامپ، اینسازمانبه بینهایهمکاریامنیتیدر از رسدکه

هایامنیتیپیشیناینتضمینبرودوهمچنانمجالیبرایهمگراییبیشتراروپاوآمریکاطبق

بروکسلدرکوتاهمدتدرکنارتقالبرایحفظوحدتبههمینخاطر.سازمانخواهدبود

هامیلیوازرویاجباردربسیاریازمواردسیاستخارجیپیروخواستهداخلی،دستکمبابی

هایدولتترامپخواهدبود.وبرنامه
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نیزبایددرنظرداشتکهاستفادهازکارتایراندرباتوجهبهعواملفوقاینسنار یورا

تواندیکیازراهکارهایاتحادیهاروپابرایحفظروابطراهبردیباراستایحفظمنافعفوقمی

 باشد. براجراییآمریکا ازسویایرانواعضایاگرچهموگرینیهمواره شدنصحیحبرجام

سازیمانندتمدیدقانونآیساازسوییحساسوسرنوشتهاامادربرههکیدکردهاستأت8+8

ریاست دوران )در آمریکا متحده اوباما(ایاالت کرد،جمهوری درسکوت آن از فراتر و

درروزبیستوماهوارهبرسیمرغهایجدیدآمریکابهعلتآزمایشموشکی)پرتابتحریم

سعهموشکیاست(سهکشورآلمان،فرانسهکهبهادعایآمریکادرراستایتو8582هفتمژوئیه

دراتحادیهاروپاوحمایتاینسکوتوانگلیسبهحمایتصریحازاقدامآمریکاپرداختند.

می را بابرابراقداماتضدایرانیآمریکا کنارخود در برایحفظآمریکا توانسیاستاروپا

استفادهازکارتایرانتفسیرکرد.



ضمن تعهد به همگرایی در به حفظ برجام ترامپ عد کردن سناریوی سوم: متقا

 روابط فراآتالنتیک
رسدبهصورتصرفبهسناریوهایمختلفپیشرویاتحادیهاروپابهنظرنمیدرمیان 

هایمختلفپیشرو،متقاعدجداییازآمریکایاهمسوییصرفباآنباشد.وازمیانگزینه

 ضمن حفظبرجام ترامپبه همکردن به روابطفراآتالنتیکمیتعهد منافعگراییدر تواند

تواندپیشاتحادیهاروپارابهبهترینصورتبرآوردهکند.دراینزمینهراهکارهایمختلفیمی

گیرانهدردستورکاررویاروپاباشدکهاقدامدیپلماتیکودرمراتببعدازآناقدامسخت

قرارگیرد.

رآگاهکردنآمریکاازعواقبنقضبرجاموپرکردنشکافارتباطیاقدامفعاالنهد-8

بین-تهران مسائل حل دیپلماتیکو برخورد درواشنگتن: همواره دیپلماسی طریق از المللی

بهنظرمی بودهاست. رهبراناروپاییدرجلساتآیندهوهمچنینرسداولویتاتحادیهاروپا

.کنندتأکیدتوافقایناجرایهایمزیتبرآمریکاکنگرهوترامپهایخبریبادولتنشست

ایبهآمریکاهشداردربارهعواقبناشیازتضعیفتوافقهستهخواهندکردتالشهااروپایی

نامهراتضعیفکند،اینامرریاستجمهوریاگرآمریکابهطوریکجانبهاینتوافقکهدهند

http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
http://www.jamaran.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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علیههاتحریمکندوبسیاربعیداستکهچین،روسیه،واروپاباردیگراعتبارمیآمریکارابی

بهسرعتدرراستایبرخورددیپلماتیکتالشکنندهااروپاییاینکهدوم.کننداجراارایران

بهعنوانوزیر«جانکری»وتهرانراکهپسازپایانکارواشنگتنمیانارتباطیهایشکاف

با همراه آلمان و فرانسه انگلیس، وزرایخارجه کند. پر شده، ایجاد آمریکا پیشین خارجه

مهمینقشویمعاون 8«اشمیدهلگا»واروپااتحادیهخارجیسیاستمسئول«فدریکاموگرینی»

.کنندفاایکشوردومیاناحتمالیهایتنشکردنخنثیواختالفاترفعبرایپلیایجاددر

زمانییعنی8589سالازقبلروزهایهمچون شد،آغازایرانباایهستهمذاکراتکه

راواشنگتنوتهرانخصوصیشکلبهتاکنندهاستفادهاکانالاینازتوانندمیهااروپایی

.کنندجویانهتالفیاقداماتازجلوگیریبهترغیب

بعدازگزینهدیپلماتیکاقداماقدامازطریقکمیسیونمشترکونزدیکیبهروسیهوچین:-8

برایحفظتعهدترامپبهبرجاموروابطفراآتالنگیرانهمیسخت تیکتواندگزینهبعدیاروپا

 هستهباشد. تتوافق به ازأای متشکل که شد مشترکمنتهی کمیسیون به موسوم سیسنهادی

نمایندگانهریکازطرفیناستکهبراجرایبرجامنظارتداردوبررویتقویتمکانیسمحل

اعضایاروپاییکمیسیونمشترکوفصلمنازعاتکارمی براطمینانازاجرایتوانندمیکند.

سیاستکامل شوند. متمرکز طرفبیشتر دو سویهر از برجام طریقمفاد از اروپایی گذاران

کمیسیونمشترکمی بهعالوهتوانندهمتایانآمریکاییخودرا بهتعهدبهبرجامترغیبکنند.

اروپایی با همزمان میها مشترک، کمیسیون طریق از روسیهاقدام و چین همکاری با توانند

.کنندکنندهاحتمالیازسویآمریکابررسیابرایمواجههباهرگونهاقدامتضعیفراهکارهاییر

اعتناییآمریکابهسیاستهمکاریباچینوروسیهدرموردبرجامودرمقابلآمریکاوبی

بههمکاریدرحوزهتوانداروپاییاروپامی را کندواینیعنیبرهمهایدیگرنیزترغیبها

مع میخوردن اروپا اتحادیه آمریکا. ضرر به موازنه ضمنحفظادالتو اینسناریو با تواند

برجام،ایاالتمتحدهآمریکارابهحفظروابطفراآتالنتیکوادارومتعهدکند.

 

 ترامپ دوره در آمریکا و اروپا مریز و دار کج سناریوی چهارم: سیاست
یکیبهنعل،یکیبه"باسیاستاستکهاینتوانمتصورشدسناریویدیگریراکهمی 

                                                                                                                                             
1. Helga Maria Schmid 

http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%87%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://www.jamaran.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
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هایترامپ،برایجلبرضایتوکاهشفشارگروهیعنی.شوداجرازدارومریبرجامکج"میخ

نهوکنداستفادهثمراتشازایرانتاکنداجراییرابرجامفشارداخلیِمخالفبرجام،نهتعهدات

برودراهایرانکهلغوکندراآنکهاین ایناستکه.خودشرا اینجا قابلتوجهدر نکته

،یکیازعواملیاستکهشعارهاواظهاراتتندترامپومقاماتدولتشعلیهبرجاموایران

البی تا باعثشد جمله از نفوذی با آیپکهای این8البی حال بپردازند. او از حمایت به

توانهامیترینآن.کهازجملهمهمکنندهاینفوذمطالباتخودرادراینزمینهمطرحمیگروه

وغربجلوگیریازورودشرکت،شکستبرجامبه اروپا برایتجدیدبهایرانهایآمریکا،

اشارهجلوگیریازنفوذوقدرتایراندرمنطقه،گذاریوفاینانسروابطاقتصادیوسرمایه

فرضاینکه حالدولتترامپازیکسوبا اودرشرکایاروپاییکرد. چینوروسیهبا ،

المللیقابلدفاعدرحوزهدیپلماسیوحلکنندوآنراتالشبینمقابلهبابرجامهمراهینمی

می میبحرانی که خشونتدانند نتایج باشدتوانست داشته بر در دیگری نمیآمیز به، تواند

اماازسویدیگربااینفشارهاازطرف هایبانفوذمخالفالبیسادگیآنراکناربگذارد.

برایکاهشاینکهراهیبرایویباقینگذاشتهاستجزاینبرجاممواجهاستبهصورتیکه

فشاراقداماتیرادرراستایتحققبخشیدنبهشعارهایخودانجامدهد.

رسدراهمناسباینباشدکههایدیگربرجامبهنظرمیحالباتوجهبهعدمهمراهیطرف

بهطورصریحنقضنکنداستمرارپترام بهشکلیکهبرجامرا اقداماتتنبیهیعلیهایرانرا

،قراردادنافرادکنندوضعقانونمحدودیتصدورویزابرایکسانیکهبهایرانسفرمی.بخشد

شرکت باو تحریم اعمال تحریمی، لیست در اسالمی انقالب پاسداران سپاه با مرتبط های

اقداماتمنطقهاتهاماتحقو برنامهموشکی، کهبهطورصریحناقضبرجامقبشری، ایو...

تواندایرانراازبرخورداریازثمراتنیستنداماهمگیبهنوعیناقضروحبرجامبودهاستمی

توانددرراستایاینسناریوباشد.برجاممحرومکندومی

ینحالترابرایایرانداشتهباشد،زیراازیکتواندبدترایاستکهمیاینسناریوبهگونه

سوطرفهایدیگربرجامازجملهاتحادیهاروپاباتمرکزبرمتنبرجاموتأکیدبراجرایآن،

آوردوازمحکومکردنجدیایناقداماتخوداریآنراصراحتانقضبرجامبهشمارنمی

                                                                                                                                             
1. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 
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کند.ازسویدیگرایراندرتتنشزااکتفامیکندوتنهابهتوصیهبرایخودداریازاقدامامی

تواندبرنامهشودونهمیگیردکهنهازثمراتبرجامبهطورکاملبرخوردارمیشرایطیقرارمی

هاوباسرعتپیشازبرجامبهپیشببرد.ایخودرابدوناعمالمحدودیتهسته

 

 گیری نتیجه
روابطاتح اینمقالهبهبررسیآینده بادر پرداختهشد. ایاالتمتحدهآمریکا و ادیهاروپا

روشناستدونالدترامپکنکاشدراصولمطرحشدهبرایسیاستخارجیآمریکاتوسط

اقدامات و اصول این استکه شده اروپاییآمریکا دوستان اینباعثکدورتخاطر با و

یکیازمهمترین.کاباقیماندهاستاتحادیهاروپابرسردوراهیتقابلیاتفاهمباآمریاقدامات

توافقهستهمسائلاین چارچوبنظریپژوهشکهاست8+8ایایرانوگروه به توجه با .

گیرد،دررادربرخوردبامسائلپیشروبهعنوانیکپیشفرضدرنظرمی«عقالنیتواحدها»

برا برجام وجود چگونه و چرا یکسو در که پژوهشبررسیشد وروند اروپا یاتحادیه

رودامادرسویدیگرایاالتمتحدهآمریکاتضمینمنافعحاصلازآنامریعقالنیبشمارمی

یابیبهمنافعاقتصادیقرارداردکهحفظآننیزدرکنارخودبرایاتحادیهاروپادرجهتدست

وامنیتیضروریاست.

 راستایعقالنیتراهبردیاروپا بدر روابطهمچناندرصدد ندزدنچینیترکخورده

رسدوبهنظرنمیکندفرصترابطهباآمریکاراازدستندهدخودباآمریکااستوسعیمی

قربانیکند. دیگریرا ایندو، راستایحفظیکیاز بخواهددر جهتیحرکتکندکه در

رود.سوپیشمیاینخواهدروابطدوطرفتیرهوتارشود.اماشرایطبهگرچهآمریکاهمنمی

بهطورکلیوازمیانسناریوهایمطرحشدهبرایآیندهروابطاروپاوآمریکا،باتوجهبه

هایذکرشدهبرایهاازسمتاتحادیهاروپاهرچندباتوجهبهشاخصاتفاقاتاخیروواکنش

تواندمحتملباشدامایهامهرکدامازاینسناریوها،دردستورکارقرارگرفتنهرکدامازآن

تواندسناریوییباشدسناریویحفظبرجامضمنتعهددوطرفبهحفظروابطفراآتالنتیکمی

رسداتحادیهاروپاحتیدرکهبهبهترینصورتمنافعاتحادیهاروپاراتأمینکندوبهنظرنمی

رادرآنداشتهباشد.گیریبیشترایاالتمتحدهنسبتبهبرجام،قصدتجدیدنظرصورتسخت
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هایآیندهدولتنکتهمهماساسیدیگردراینرابطهوانتخابهرکدامازاینسناریوها،سیاست

هایدولتترامپاستکهنقشیاساسیراایفاخواهدکرداماباتوجهبهعدمثباتدرسیاست

نکهاتحادیهاروپابهکدامالمللی،ایترامپوگاهارفتارهایمتناقضدربرخوردبامعادالتبین

سمتحرکتخواهدکردنیازمندگذشتزمانبیشتریاست.
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