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چکیده
روابطدرنیونقشاالمللنیامبنظیدرساختاراصلیکتیطفراآتالنروابگاهیجا
اهمیتاینروابططدریقدرتازاهمیتباالییبرخورداراست.هاهیبهرویدهشکل
است.دوطیفکردهدایپجنگسردنمودبیشتریپسازیجهانیوهاجنگجریان

؛دارندگریکدیباانهماهنگیرابیشترینمیزالمللنیبقدرتیکهدرساختارهاینظام
یازمطواردبرخطامااینروابطدردورانترامپشطکلدیگطریبطهخطودهرفتطهودر

درروابططزابحطرانیهامؤلفهموجبتزلزلشدهاست.هدفازاینپژوهشبررسی
رادرهطاآنتوانیمکهباشدیمواتحادیهاروپادردورانترامپمتحدهاالتیایعنی
صلحخاورمیانهوبرجامبیطانمسئلهافقنامهپاریس،روابطامنیتیودفاعیمشترک،تو

درروابططزابحرانیهامؤلفهعنوانبهکرد.پرسشپژوهشایناستکهچهمواردی
دردورانترامپوجوددارد؟فرضیهایناستکهآنچهمتحدهاالتیااتحادیهاروپاو

یمختلطفبطاهانهیزممایانشدهاست،واهراییدردرسیاستخارجیترامپبیشترن
درسیاسطتخطارجیویزابحطرانیهطامؤلفطهنیتطرمهطمکطهباشطدیماتحادیهاروپا

صلحخاورمیانهومسئلهی،اهستهیدفاعیوامنیتی،توافقنامههااستیساز؛اندعبارت
یوبططرااسططتیلططیتحل-یفیمقالططهتوصططنیططروشپططژوهشدراتوافقنامططهپططاریس.

شطدهاسطتفادههطاتیومطالعهسطایاعمدتاًازروشکتابخانهزیاطالعاتنیهردآور
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مقدمه

اروپطااطاکمبطودهاتحادیطه وکایمراسالبرمناسباتپنیاهازشیکهبکیروابطفراآتالنت

سطتتامبر33بعطدازکایمرایهراجانبهکییهااستیسیریهراپسازشکلنینویبحث،است

کیطمتقابلدورانجنگسرد،یبازدارندهستمیباکنارهذاشتنسکایتیربهنمودهاست.آمر

راسطتانیطاسطت.دراکطردهیخطودطرااطتیافظامنیرابرایمتهاجیتیامن-ینظامستمیس

توجطهزیطمتحطداننیهطادهاهیطبطهدیشطدهواتطاشطتهکنطارهذانطهیجویهمکاریهانگرش

اسطتیسیازدوسطتوناساسطیکطیهمچنطانیکطیروابططفراآتالنتازسویدیگرنیز.شودینم

.دهدیملیراتشکاتحادیهاروپایخارج

فیطدرتعرهطاییاروپطا.اسطت3اروپطاهیطدرقالطباتحادیطیهمگرا،گطریسطتوندهمچنین

نکطهیمعنطابطاتوجطهبطهانی.بطدکنندیرامطرحمبرالیلیفهومهژمونمکایمطلوبخودازآمر

ازعناصطرتیطبطرامایمبتنطدیدرقبالآنبااستیس؛استانکاررقابلیقدرتغکیکایآمر

اسطتیدراالنیاسازهاراست.برالیلیهژمونیژهیباشدکهباوکایآمریمثبتنقشرهبر

کطهاصطولیطیاسطتهراجانبهکییهژمونزجنگسردیپساهاسالدرکایآمراستیکهس

آن،افططظاسططتقاللینظططامیبرتططرژهیهژمططونبططوتیططانططدازحافططظموقعآنعبططارتیاساسطط

.یابزارییهراچندجانبهینوعبهییهراجانبهکیزدنوندیباپکیاستراتژ

بطراسطا کطهدبرتطرقطراردارنطگطاهیهستندکهدرجاگرانیازبازیامیموعهیصحنهجهاندر

یمختلفدرسطوحنظامی،اقتصادیوسیاسیجایگاهبرتریرانسبتبهسایربازیگرانبطههامؤلفه

باالیینسطبتبطهسطایرینبرخطوردارواعتبارگاهیجاییکهازهاقدرت.یکیازاینآورندیمدست

.قطرارداردکشوررتمندترینقدوباالترینعنوانبهگرانیبازدیگرانیدرمکهباشدیمکایمرااست،

عنطوانبطهیواقتصطادینظطامیهطاییتوانطایبرایتراعتبارفزون،2دونالدترامپدنیبابهقدرترس

آنطانبطهصطحنهیبررفتارهطایدرجهتاثرهذارکایودشمنآمربیرقگرانیفشاربربازیهااهرم

نیطاهیطدرتوجاسطتکطهنهطادهنطابهطرایملطیخودرابرمبنطایخارجاستیسترامپخواهدآمد.

بطاپیگیطریاسطت.ترامطپکایمرایوتواننظامیبرقدرتاقتصاددیبهتأکیشدتمتکبهیمشخط

بهرهخواهدهرفطتتطاینظام-یاقتصادیهاازاهرمترهستردهفضاییدرهرایملیخارجاستیس

                                                                                                                                             
1. European Union 
2. Donald John Trump 
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.راممکنسازدیتحققمنافعمل

درنیتوسططططرفرفتطهبکطاریهطاوروشهادهاهیازعملکرد،دشاهدانتقادبیترتنیابه

واقطو یطیهراچندجانبطهسطم،یتروردات،یازتهدیابیارز،یمختلف)قدرتنظامیهانهیزم

هرااروپاموازنهیها)سنت،ییکایوآمرییاروپایها.باتوجهبهتفاوتسنتمی(هستالمللنیب

وپیامطدهایهطاتفطاوتاینمقالهبهبیان(هراجانبهکیهراوهژمونکایهرااماآمروچندجانبه

آنپرداختهاست.

مواردیکهباعط بطهخططرافتطادنروابططنیترمهمترسیم،پژوهشنیازنگارشاهدف

.نوآوریاینپژوهشدرتازهیوعطدمبررسطیآندرمنطابعباشدیمفراآتالنتیکیشدهاست

سعیشدهاستبیشترازمنابعانگلیسیاستفادهشود.همچنینودراینپژوهشباشدیمداخلی

است؛بخشاولبطهبیطانچطارچوبنظطرییعنطیشدهلیتشکاینپژوهشازسهبخشاصلی

شطدهاشطارهواهراییپرداختهاست؛بخشدومنیزبهپیشطینهروابططفراآتالنتیکطیوسطابقهآن

درروابططزابحطرانیهطامؤلفطهاسطتقسطمتآننیترمهماستودربخشسومپژوهشکه

است.شدهاشارهفراآتالنتیکی


 مفهومیپژوهش چارچوب

میطاندوهطروهازتعطارضتعارضومنازعهقدمتیبهبلندایتطاری زیسطتبشطریتدارد.

دارایمطاهیتیمنازعطه.ردیطهیمطشطکلاهدافشانبهدلیلناسازهاریواقعییاظاهریهاانسان

رقابطلیغیطااطلقابلیاکنترلناپذیر،ریپذکنترل،آشکاریانهان،زیآممسالمتیازیآمخشونت

کطهکننطدیمطبسیاریسیاستراهنرکطارهردانیمنطافعمتعطارضتعریطفامروز.باشدیمال

مناقشطات(.232ح3131دوئرتی،است)منازعاتمختلفزیآممسالمتوفصلالفرایندیبرای

وناپطذیرجطداییامطریکشطورهامیطانتطاری درمختلطفسططوحدرسیاسطیوااطدهایمیان

عمومطاًهطاتنشاینسطحمستقل،وملیهایااکمیتباابتداییجوامعدر.استانکارغیرقابل

والملطلبطیننظطامشطدننهادینهباامروزهاماشدمیبحراناییادبهمنیرواادچندیادومیان

نظطمبطهتسطریقابلیطتهطاتطنشایطنجهطانیسیسطتمیکدرسیاسیواادهایمیانوابستگی

میطانهونطاهونابعطادوسطحدرهابحرانبازتولیدوتولیدبهمنیرتواندمیویافتهراسیستمی

هردد.متعددیسیاسیواادهای
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هطرالملطلبطیننظطامدرتعطارضهایمؤلفهوتنشوواهراییاینعواملشناختروازاین

بطرایراپطذیریبینطیپطیشقابلیطتامطاشطودتلقطیبحطرانرفطعکطاهشگشطایراهنتواندچند

ودرونطیعوامطلتطأثیرتحطتعموماًهادولت آورد.میفراهمالمللبیننظامعرصهتحلیلگران

فکطری،هنیطاری،نظطامبرنطد،مطیسطربطهخطودپیرامطونیمحیطباواکنشودرکنشبیرونی

وکشطورهابطراطاکمنظطامتوجهموردمسائلعمدهازاقتصادیواجتماعیسیاسی،فرهنگی،

یطاهمگرایطیوتعاملانگیزهکالنوخردسیاسیواادهایدیگرباتعاملدرکههاستدولت

نظطامهمطانیطاکطالنسططحوخطردهنظطامیطاملطیااکمیطتسططحدرراواهراییوستیزش

.دهدمیقرارخودشعاعتحتالمللبین

فرایندیکطهططی»هفتواهراییعبارتاستازتوانیمفواهرایییدرتعریکلطوربه

.دیطآیمازیکدیگردورشدهودراثرآن،زمینهبحرانفراهمهادولتآنواادهایسیاسیو

یواهراکاردولترابراییکتارچهکردنمردموقلمطرودریطکمیموعطهمنسطیموروهاین

یطاموانطعهطاتیطجمعییطااقتصطادیمیطاناسطیس،اختالففرهنگطی،کنندیمهماهنگمشکل

دراکطمنیروهطایتواننطدیمطجغرافیایی)درسطرراه(وتمطا میطانمنطاطقمختلطفهمگطی

متعططادلسیسطتمهرهونطهرابطدوننظططارتزیطمرکزهرنیروهطایاهططرعمطلکننطد.زیطمرکزهر

(.333ح3193)مویر،«شوندیمیبهاالخودواهذاریمموجبفروپاشیکشوراکننده

ازراهطاآنکطهاسطتمطؤثرالملطلبیننظامدرتعارضاییادوواهراییدرمختلفیعوامل

تعارضتحلیلسطحازلحاظ.کندمیفراهمراجنگوبحرانهایزمینهوساختهدوریکدیگر

وانسطانیعوامطلازانطدعبطارتمتغیرهطاایطن.هرفطتنظطردرراهونطاهونیمتغیرهایتوانمی

قطوام،)یالمللطبطیناجتمطاعیمتغیرهطایوالملطلبطیننظطامسیاسیواادهایاجتماعی،نی،روا

هطایانگیطزهودالیطلالملطل،بطینسیاسطتدراختالفطاتوتعارضاتاییاد.برای(222ح3113

هطاهی.کطردتأکیطدفطردمنحصطربهعامطلیطکبطرتواننمیکهنحویبهداردوجودهوناهونی

ازهطاعلطتتشطخی کطهآورنطدپدیطدمطیراوضطعیتیمختلطفتغیرهطایمعوامل،ازترکیبی

شطوندمیتعارضاتبروزسببهوناهونسطوحدرکهعواملی.نیستمیسرسادهیبههامعلول

یاقتصادی.هرچنطدهارقابتملی،تعارضاتایدئولوژیکومنافعسربرتعارض :ازاندعبارت

یهمگرابهخوددیطدهاسطت،امطاآنچطهبیشطتردردورانروابطمیانآمریکاواروپابیشتراالت

ودربرخیمطواردواهطرابطودهاسطتکطهثباتیببداناشارهکردبیشتراالتیتوانیمترامپ
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نمونهآنرابراسا رویکردواهراییدراینپژوهشاشارهخواهدشد.


 متحدهاالتیایاتحادیهاروپاوکیفراآتالنتپیشینهروابط

شطدکطهالملطلنیبطسطتمیازسیشکلمتفاوتافتنیاتیدوم،منیربهایجنگجهانانیپا

یبطرانی؛بنطابرادیطبرخطوردارهردیاوبرجسطتهزیمتمطاتیازموقعستمیسنیدربطناکایآمر

،توجطهاشیبطهعملکطردجهطانیبخشطتیخودومشطروعیجهانگاهیجاتیافظ،تداوموتثب

بطرال،ینظطملیطادیایدرراسطتارونیطاکطرد.ازیالمللنیبینهادهایادیراصرفایاهسترده

سطاختناصطولونطهیراجهتنهادیالمللنیبینهادهابرهیتککایآمریخارجاستیطرااانس

دومیعمطالبعطدازجنطگجهطان(.311ح3112ار،ی)دهشافتندیاتیمطلوبنظر،ایهاارزش

قطراریشطورجمطاهیراتحطادوایطاالتمتحطدهنیتطوازنبطشدودرمنتقلرتازاروپاقدوزنه

یهطااسطتیوسهاوامی،بحراناقتصاد،صدماتجنگبهدلیلاروپا،ازسویدیگرنیزهرفت

 .رفتهیجهانبهااشیتیازمنصهقدرتبخصوصامنکایامریاقتصاد

ازالملطلنینظطامبطافطت،ییاتحطوالتعمطدهالملطلنیپسازجنگسرد،ساختارنظطامبط

.افطتیسو یچندقطب-تکیسوبهیانتقالتیماهلیدورانجنگسردبهدلیساختاردوقطب

وهطایهسطترشهمکطار،دهیطچیمتقابطلپیوابسطتگلیط،بطهدلیچندقطب-تکیدرنظامانتقال

نظطامدهیطچیپتیطماهیططورکلبهخودهرفطت.بطهیتوجههاروندقابلدولتنیبهایهماهنگ

(3روزنطامطزی)همچطونجالملطلنیروابطبطپردازانهیازنظریاریکهبسشدیاهونهبهللالمنیب

یتلقطیهمکطار-راعصطررقابطتیدانستهودورانفعل«ییواهمگرا»هانراجآندورهجهان

 (.Rosenau, 2000: 68-74)کنندیم

درمقابططلهرایططیهجانبططکتصططمیمبططهسیاسططتیططمتحططدهاالتیططاپططسازیططازدهسططتتامبر

متحداناروپطاییراهطمساننیبد.ردیهیمیالمللنیبیمتعارفهایهمکارییوهراچندجانبه

دردورانافطولکیطفراآتالنتنحوهمدیریتروابططنهیزمدریاتازهیاستراتژیکهاانتخاببا

هراییوتکطاپویآمریکطاجهطتااکمیطتهژمطونیجهطانیخطودمواجطهسطاخت.چندجانبه

باططرحجنطگعلیطهتروریسطموزمانهم،1ازسویبوش«2بامایاعلیهما»طرحشعارنیهمچن
                                                                                                                                             
1. Rosenau 
2. You're either with us, or against us 
3. George Walker Bush 
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یدرتغییررژیمویااقدامپیشگیرانهنظامی،همگطیالمللنیبادعایاقو ویژهنسبتبهقوانین

.(Buzan, 2004: 154) یاستالمللنیبازمصادیقمخالفتآمریکاباجامعه

دراینروابطاالتیهمگرابطهخطودهرفطت.اوبامطا3وریاوباماامادردورانریاستجمه

.در«اسطتکطایقدرتمندبهنفطعجهطانوآمریاروپا»یازاظهاراتخودبیانکردهبودکهحکی

ایخودرادرآسطیاقتصادروابطمتحدهاالتیاروپاواهیاتحاددورانریاستجمهوریاوباما،

درآوردنطدبهاجرابرالیاقتصادلنیمشترکدرتضمکیستراتژمنافعابراسا آرامانو یواق

داشطتندکطهبطا 2(T-TIP)کیطآتالنت-تطرانسوهمچنینسعیبرعضطویتدوططرفدرپیمطان

(.Lewis, 2018: 33بود)موافقتآلماننیزهمراه


 درروابطاتحادیهاروپاوآمریکازابحرانیهامؤلفه

3پاریسامهتوافقنازمتحدهایاالتخروج
 

داتیططنسططبتبططهتهدیواکططنشهمگططاندیدرتشططدیچططارچوباقططوق؛سیتوافقنامططهپططار

کشورهارابراسطا اهطداف،2وتویرافراهمکردوبرخالفپروتکلکییآبوهواراتییتغ

کاهشیهایبههمکارنوطتوافقنامهمنیاینکردهاست.اجرایبندخاصکاهشانتشارطبقه

یهطایدرهمکاریوجمعیانفرادیهاشرفتیازپنانیخواستاراطموباشدیمانتشارداوطلبانه

اقتصطاددیطجدطیدرمحطسیاسطت.توافقنامطهپطاراییهازهایهلخانطهییکاهشانتشارتدر

توافقنامطهبطراسطا یکشورهابراجطرازاتیوتماهاتیشناختنمسئولتیرسمهبوباالمللنیب

وشطدهبنطایمربوطهدرپرتوشرایطمختلطفاقتصطادملطیهاتیلقابمسئولیتمشترکواصل

 (.Climate Focus, 2015: 1اجراخواهدهردید)

وسطتیزطیپاکسطازمانافاظطتمحطی،اوبامابامشارکتدرطرحانرژ2132دراوت

نیطجهتکاهشانتشارکطربناتخطاننمطود.درادریهاممهمس،یپاروهواییآبنامهتوافق

سطالازازسطحCO2انتشارهازیدرصد12جهتکاهشمتعهدبهتالشدرکاآمریهاحطر

کطرد،منطعمطیایهلخانطهیهازهادیراازتولییکایآمرعیوصناهاکتکهشر2111تا2132

درجطه2ازشیبطشیازافطزایرجلطوهیکهبهدنبالزینسیپار نامهاهدافتوافقی.درراستاشد
                                                                                                                                             
1. Barack Hussein Obama 
2. Transatlantic Trade and Investment Partnership 
3. Accord de Paris 
4. Kyoto Protocol 
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درجطه3.2ریبهزیجهانیکاهشدمایوتالشبرا2311تاسالنیکرهزمیدمایگرادیسانت

یبطزر هازهطادکننطدهیتولنیوسطومنیوهند؛نخستنیمانندچییاست،کشورهاگرادیسانت

انططداهططدافمتعهططداعططالمنمططودهنیططایابیخططودرابططهدسططتب؛یططجهططانبططهترت درایهلخانططه

.(3131کرمی،علی)

راآنلیطدلی.ودیآیمرونیشدهبتوافقانیامنیکهازاکردامپاعالمتر2139ژوئن2

ازکطایآمر»هفطتدیعنوانکرد.ترامپدرسخنانخطوددرکطاسسطفکایبامنافعآمررتیمغا

2«.دهطدیادامطهمطنطهیزمنیطمعاملهبهتردرایامابهمذاکراتبراشودیخارجمسیپارمانیپ

یبطرامشیبطهسطازمانملطلمتحطدرسطماًتصطمیانامطهیطکایآمرهمتحداالتیا2139اوت

شطده حیتصطرکطایرااعالمکطرد.درنامطهوزارتخارجطهآمرسیپاریمیخروجازمعاهدهاقل

نیطدرمطذاکراتمربطوطبطها2133درمطانیپنیطازاییتازمانخروجنهطانگتناستکهواش

 3.ااضرخواهدشدیانمعاهدهجه

سیاسطیداردجنبه،بیشترسینامهپارتوافقازمتحدهاالتیاخروجیترامپبرایفورمیتصم

تاجنبهمادی.یکیازدالیلترامپبرایخروجازایطنتوافطقازدسطتدادنقطدرتونفطوندر

قطدرتاییطادشطودوبطاخألتواندیممتحدهاالتیابااضورچراکهبودهاست،المللنیبفضای

کطههطردودراطالارکطتبطهسطمتپیشطرفتطورهماناروپاوچینپرشود،اضوراتحادیه

اهطردرکنطدیمطااسا متحدهاالتیایتیدیدپذیرهستندوازسویدیگرهایآورفنبیشتربا

یهطایانطرژاینپیمانبماندبایدازسطرعتپیشطرفتوتوسطعهخطودبکاهطد)چراکطهاسطتفادهاز

(.Saha, D. & Muro, M, 2017)بسزاییدارد(ریتأثبهپیشرفت،درسرعترسیدنریپذدیتید

مبنیبرخطروجازتوافقنامطهپطاریسمتحدهاالتیابهاستراتژی نگرانیاتحادیهاروپابیشترنسبت

یطیستوراجرا.باتوجهبهدباشدیمیترامپهاهفته،پیرامونتغییراتاقلیمیبرمبنای2132درسال

دیگطرکطایآمریرهبطررسطدیمطبهنظر،مبنیبرخروجازتوافقپاریس2139ر ترامپدرماهما

نطداردوهمچنطینازسطویدیگطرییآبوهواراتییمقابلهباتغاضوردراینتوافقویبراتمایلی

 ,Leggett, J. Aاینکاراعتراضاتوسطیعیرادرمیطانسیاسطتمداراناروپطاییدرپطیداشطتهاسطت)

توافطقنیطایاجراورکیویدردانشگاهن2139مه11خوددریدرسخنران2هوترشوآنتونی (.2017

                                                                                                                                             
1. www.fa.rfi.fr, 2017 
2. António Manuel de Oliveira Guterres 

http://www.fa.rfi.fr/
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یاشطارهبطهمناقشطاتیباشطندوبنطدیبهآنپادیباانیدانستواضافهکردهمهجهانیراکامالًضرور

2139مطه21در3آنگطالمرکطل.همچنطیناستانیواروپادرجرکایآمرنیرابطهبنیکردکهدرا

ینینشطخطودعقطبمیهمهرهبرانازدونالدترامطپخواسطتندازتصطم»حهفتG7اجال هیدرااش

فرانسطهجمهطورسی،رئط2جملطهامانوئطلمطاکرونازرهبطرانجهطانازیشمار«.رفتیکندامااونتذ

 1.کنندمشیدرتصمرییکهترامپراواداربهتغکنندیتالشم

 

خاورمیانهصلح
؛استفادهقطرارهرفطتموردیاطورهستردهبه«روندصلح»طالح،اص3391دراواسطدهه

ولیاسطرائانیطمصطلحمطذاکرهرونطدیبرقطراریبطراهاییکایآمریهاتالشفیواقعتوصدر

نیتطرازسطختیکطیالیهامبرابهوهامیییعبارتمترادفباروشتدرنی.ابودفلسطین

.بیشتربودهاسطت«صلح»برواژهواشنگتندیکتأ3319است.درسالبودهجهانیهایریدره

اسطتفادهکطردکطهسطعیایطنکشطور«2روندصلح»از«صلح»درکنارواژهمتحدهاالتیابعدها

.استبودهروندصلحییادا

،شطهروندانومتحطدهاالتیطدرمطوردرونطدصطلحتوسططمقامطاتامتفاوتیهایدیدهاه

کطهانطدهرفتهشیرادرپیاستیسکایآمرریجمهوراخیوجوددارد.همهرؤسایالبیهاهروه

درجهطتصطلحاسطتفادهبطهدسطتآوردنطد،3319کهدرجنگییهانیازسرزمدیبالیاسرائ

یدارالیکننطدواسطرائیریجلطوهتیسطیتروراقدامفعاالنهازهرهونهدیبانیزهاینی.فلسطکند

اوبامطاعمطدتاًازاییطادیطکودبلیوبطوشجورج،است.بیلکلینتوندوشرطیقیبیاققانون

فلسطینبراسا ایدهانتصطابمطردمفلسططینیفعلیهانیازاکثرسرزمیدولتجدیدفلسطین

بطهیابیدسطتیبطراکطایآمراسطتیعنطوانسالدوجانبهرابطهراهیریگیاوباماپ.کردندتیاما

.(Kaplan, 2015کرد)بیانانهیثباتدرخاورماییادولیاسرائتیامنن،یلسطفیهاآرمان

اعالمکطردهبطودکطهتعهطدخطودرانسطبتبطهآنچطهاو،ویترامپدنیپسازبهقدرترساما

اسطتیازسیونی.همچنطدهطدیبطود،انیطاممطدهیطنامهطاینیوفلسططلیاسطرائنیبط«2ییمعاملهنهطا»
                                                                                                                                             
1. Angela Dorothea Kasner 
2. Emmanuel Macron 
3. Www.dw.com, 2017 
4. Peace to the Process 
5. The Ultimate Deal 
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کطردتیطدوکشوراعالماماانیصلحمیالبراراهکیازتیامایبرامتحدهاالتیبلندمدتا

یشطناخت؛موضطوعلیاسرائتختیعنوانپاقد رابهاشیجمهوراستیپسازریامادرعملو

(رانگطرانکطرد،چراکطهمسطئلهیازوشیومقاماتپییاروپایها)تمامدولتیالمللنیکهجامعهب

مقامطاتیاعتمطادیببطمسطئلهموجطنیدوکشوربودهاست.اانیصلحمیادیالمشکلوایاصل

ططرحیشدومحتوایتلماسیدقیوفصلمشکالتازطرالیبراکاینسبتبهاهدافآمرینیفلسط

پطسازشکسطتهاینیوفلسطهایلیاسرائانیمذاکراتم(.Lewis, 2018: 34کرد)تردهیچیصلحراپ

متوقطفشطد،امطادرامطا،یعنطیدردوراناوب2132دربهطارسطالکایآمرمتحدهاالتیایگریانییم

نیوفلسططلیاسطرائانیطمانهیصلحخاورمیریگیپیبراکایآمرندهینما3کوشنرجاردترامپ، دولت

محرمانطهبطهمنطقطهریهدف،جطاردکوشطنرچنطدسطفرمحرمانطهوغنیایریگیانتخابشد.جهتپ

.تداشتهوباسرانمنطقهمذاکرهنمودهاسانهیخاورم

یبطراییوفصطلدرسطتونهطاکردناطلدایپیبرایادیزتیاروپااهمهیاتحاددرمقابل،

ولیهسطترشرونطدصطلحاسطرائیازابتکطاراتبطراتیوامالیاعرابواسرائیهایریدره

همکطاریقیطازطردارد.اینعملانهیدرروندصلحخاورمژهیوندهینقشنماقیازطرنیفلسط

درقالطب،سطازمانملطلمتحطد(،هی،روسطمتحطدهالتایطاروپا،اهیچهارهانه)اتحادیهاقدرت

صطورت1ونطوارغطزه2یدرکرانطهبطاخترهاینیفلسطیدوستانهبراانسانیهاکمکیهابرنامه

 (.European Commission Website, 2006)ردیهیم

اسطتکطهشطدهانیطبمنتشطرشطد،2131دراستراتژیجهانیاتحادیهاروپاکهدرسال

 ,European Unionدارد)همچطوناتحادیطهاروپطا«یطکاتحطادقطوی»زنیازبهجهانامرو

اسطت،هطیککشطوریمسطلمآنچهدراسطتراتژیسیاسطتخطارجیاتحادیطهاروپطا (.2016

جداهانطهقطدرتمقابلطهبطاتهدیطداتجهطانیرانطداردودرمقابطل،صورتبهییوتنهابه

یهونطاهوندارد.هطانهیزمباخطراتمختلفدراتحادیهاروپاپتانسیلباالییبرایمقابله

داخلیاستوناخال دیتولدومینقدرتاقتصادیجهانبهلحاظعنوانبهاتحادیهاروپا

 ,Wadhamsدارد)یدرمنطاطقمختلطفجهطانهمکطاریهذارهیسرمایهانهیزمبیشتردر

2017.)
                                                                                                                                             
1. Jared Kushner 
2. West Bank 
3. Gaza Strip 
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االتیط،همطراهبطاا3«انطهیخاورمیافرامنطقطهچهطارقطدرت»ازیعنوانبخشاروپابههیاتحاد

منطقطهوهمچنطینایطنیالمللنیباستیدرسیمهمگریوسازمانمللمتحد،بازهی،روسمتحده

کننطدیمطیبانیالدوجانبهپشتراهکیعضوآنازیاروپاوکشورهاهی.اتحادرودیمبهشمار

یگیانطدوابطزارهمسطابطودهوفلسططینلیاسطرائمیانصلحیهاطرفدارانتالشنیتروازمهم

درورویطونیلیم221یباکمکمالینیوپناهندهانفلسطنیدولتفلسطلیتشکیبراییاروپا

ییایطننهطاووفصطلجطامعاطلنشانازاهمیطت2131درسالورویونیلیم233و2139سال

کطهرسطیدنشطودیماماپسازتصمیمترامپااسا ؛موضوعبرایاعضایایناتحادیهدارد

(.Lewis, 2018: 34اسطت)بسطیارکطممتحطدهاالتیطابهیکوادتنظرمیاناتحادیهاروپاو

صلحخاورمیانطهیعنطیدرروندوموانعیبرایاضورودخالتاتحادیهاروپاهاچالشنیهمچن

المشکالتمیاناسرائیلوفلسطینوبحرانسوریهوجودداردکههردوکشوربطهپشطتیبانی

رابرهزیننطدامطادرایطنهطاقدرتیکیازتوانندینمکیکیهریکاوروسیهااتیاجدارندوآم

میاندوکشوربهترعملکند.صحنهپشتدرمیانییعنوانبهتواندیمموضوع،اتحادیهاروپا

درایناوزهیکیازمواردیکهمیتواندمنیربهتشدیداینواهراییشود،روابططاتحادیطه

ایطراندررهطذاریتأثاباایرانمیباشد.روابطاتحادیهباایطراننیطزبطاتوجطهبطهنقطشمهطمواروپ

امطااسطت؛لیاسرائیبرایمنبعنگرانکیاهللبرازبرانی.نفوناباشدیمیخاورمیانههایریدره

نیطککنطد.اکمطانطهیخاورمدربهتوافقنامهصطلحتواندیمرانیاروپابااهیروابطاتحاددرمقابل

چنانچطهایطنمشطارکتبطدونمهطمباشطد.زیطنفطار جیدرخلیطورکلوبهمنیدرتواندیامرم

موجطببحطراندرقطعطاًاضورآمریکاصورتهیردواتحادیهاروپطانقطشاصطلیراایفطاکنطد

 (.Lewis, 2018: 35-36)شودواتحادیهاروپامیمتحدهاالتیاروابطدوطرف

شطدهمحکطومینداردودرجامعهجهطانیاپشتوانهکیهزینیلحاظاقوقازترامپمیتصم

«جملطهقطد از2انهیخاورمتیوضع»سازمانمللمتحدآنرماهباموضوعتیامنیاست.شورا

درنیتمطامااضطربطاًیکامطلبطودوتقریدرانطزواکطاینشسطت،آمرنیجلسهداد.درالیتشک

نطدهانینشسطت،نمانیطاانیموردقد صحبتکردند.درپاکشوردرنیامیمخالفتباتصم

کطایآمرمیمشترکتصمیاهیانیدربسابقهیبیدراقدامایتالیفرانسه،آلمان،سوئد،انگلستانوا

                                                                                                                                             
1. Middle East Quartet 
2. Middle East Situation 
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 کردند.فیتوص«دیرمفیغ»و«تیامنیشورایهاخالفقطعنامه»دربارهقد را

بطهلیانتقالسفارتاسطرائیبرایمترامپدرابتدایتصماروپاوسازمانمللمتحدهیاتحاد

رامسطئلهیایطنامطدهایپقد هشداردادندونسبتبهاینموضوعاعتراضکردنطد،همچنطین

سیرئمکرون،.اعالمنمودندلیواسرائنیفلسطمیانصلحبرایاییادشورشوبهخطرافتادن

جلطوهیریخواستاراالنیعودرراردکردمتحدهاالتیا«جانبهکی»میتصم،فرانسهجمهور

،3مطیهمچنطینتطرزاشطد.اسطت،آرامطشدرمنطقطهیکهبرهطمزننطدهریهمیتصمازهرهونه

قطد صلحکمککندویهابهتالشتواندیارکتنمنیکها»؛هفت،ایتانیبرریوزنخست

«شطودبطهاشطتراکهذاشطتهنطدهیآدرینیکشطورفلسططکیطولیتوسطاسطرائدیباتینهادر

(Heinrich, 2017). 

مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپطانسطبتبطهتصطمیمترامطپابطراز ،2موهرینیفدریکا

عملرانشانازاختالفمیاناروپاوآمریکطااعطالمکطردوازسطویدیگطرنگرانیکردواین

،خطودهیطانیبدراینتصمیمراموجببهخطرافتادنروندصلحخاورمیانهدانست.اوهمچنطین

اتحادیهاروپارادرمقابلآمریکااعالمکردوانتقالپایتختبهقد راتطازمطاناییطادموضع

سازمانملطلتیامنیشورا3311اوبهقطعنامهدانست.رممکنیغصلحمیاناسرائیلوفلسطین

ازیعنطوانتخططبطهیشطرققطد تصطاابیبطرالیبرمحکومکردنتالشاسطرائیمتحدمبن

موضطعنیطدولطتاوازا»هفطتکطهنیطزآنگطالمرکطلهمچنطین.اشارهکردیالمللنیبنیوانق

میطاناسطرائیلواطلدوجانبطهراهکیدرچارچوبدیباقد تیوضعرای،زکندینمتیاما

1«.الشودفلسطین


 امنیتیودفاعیهایهمکاریدرنظراختالف

یخطودهابلکهمنابعوخواستهنیستقدرتتوازناستیازسیرویپبهدنبالکایآمردولت

یهطاقدرتسایریاتینفونوقدرترابادرنظرهرفتنمنافعازانیمبیشترینتاکردهجیرابس

بطاامروزههاییکایکهآمرشودیمیآنیاناشازاستیسنیبهدستآورد.االمللنینظامببرتر

فقططتطوازنقطدرتهستندکطهباورنیخود،برایالمللنیبینظامباالیگاهیدرنظرهرفتنجا
                                                                                                                                             
1. Theresa Mary May 
2. Federica Mogherini 
3. Horowitz, 2017 

https://www.nytimes.com/by/jason-horowitz
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شدنینگاهمنیربهانیا.شودیتیاوزرامانعنمیروکیهوبهسازدیتیاوزرامحدودمایطه

2نتطونیکللیطبنی،دکتر3جورجهربرتواکربوشدردورانکایآمریهانیکهبرخالفتضم

دولطت»و«اشطاعهدموکراسطی»وششود،جطرجدبیلیطوبطهرجلوه«هسترشبهشر »درقالب

یسوبهچرخش»درخاورمیانهرااسا دکترینخودقراردهدوباراکاوبامادکترین«سازی

(.21ح3132دهشیار،)دیبخشرااولویت«شر آسیا

ینظطامیوامنیتطیبیشطترهطااستیسپسازریاستجمهوریترامپ،تصمیموینسبتبه

ییویوازسویدیگراولویتملیقراردادناهدافاوهرابهجانکییهااستیسریتأثتحت

رابیانکطردکطهدرابتطدای1متحدهاالتیاویراهبردامنیتملی2139بودهاست.دردسامبر

بطیشازهمطه،مطابطهمطردمآمریکطا»هفت؛طورنیاتصویباینسند،چکیدهایناستراتژیرا

هطاآنومنطافعهاآن،موفقیتهاآندولتیکهامنیترادرهاآنخدمتخواهیمکردواقو 

اول».ایناستراتژیامنیطتملطیدرراسطتایپیشطبردسیاسطتمیکنیمرادراولویتداردافظ

یداردومحصوالتداخلطواستفادهازدیبرخردیتأکدراینسیاست،ترامپ2«.است«آمریکا

بگذاردکهکشطورهایازینیباازسایرکشورهارمتحدهاالتیاتاکندیمدراینارکتسعی

اروپایینیزدرمقابلاینارکتترامپ،بودجهدفاعیخودرانیزافزایشدادند.

درعرصهسیاسیوامنیتطیفعالیطتالمللنیبییکهدرنظامهاقدرتازسویدیگریکیاز

منیتططیمشططترک،یدفططاعیواهططااسططتیساتحادیططهاروپططااسططتکططهپططسازتشططکیلکنططدیمطط

متحطدهاالتیطاو2دیگریعنیناتوگریبازیخودرادرمناطقمختلفباهمکاریدوهاتیفعال

یسطواروپطابطههیطارکطتاتحادلیدلتوانیرامریدومیموعهمهممتغهماهنگکردهاست.

راتیطیتغلیطبطهدلشطتریاسطتبیرونینوعاولکهبیرهایدانست.متغیودفاعیتیامنیندتوانم

شطودیمیناشینوعدومکهازعواملدرونیرهایپسازجنگسرداستومتغالمللنینظامب

 .استییپروژهاروپایدرونیایپوتیبهخاطرماهشتریب

داشطتهمتحطدهاالتیایکهنسبتبهاولویتدادنبهداخلداتیتأکترامپپسازمواضعو

ازتطرمهطمپشتکنطدوالمللنیبیدیخوددرنظامبهمتحدانسنتیوکلرسدیبهنظرماست،
                                                                                                                                             
1. George Herbert Walker Bush 
2. William Jefferson Clinton 
3. National Security Strategy of the USA 
4. National Security Strategy of the USA, December 2017 
5. North Atlantic Treaty Organization 
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ویهمچنطیناز؛آنبایدمنتظرتضعیفروابطواتحادفراآتالنتیکیخودبااتحادیهاروپاباشد

درکطارزارانتخابطاتی،وعطدهکطاهشواطذفامایطتازاتحادیطهاروپطادراشینامزدزمان

بطههطدفعطدموابسطتگیبطهاتحادیطهاروپطاوساختارناتوراداد.ترامپاینعملرابطاتوجطه

 (.Baun, 2017: 7)استقاللاینکشوردرامورجهانیبیانداشت

یغیرمتعطارفیهطادهاهیطدازاشیانتخابطاتجمهطوریدرکمتطین همچنینپیشازریاسطت

سطنتهذشطتهایطنجایگطاهبطودهبرخالفنسبتبهمقاماتپیشازخوداستفادهکردهبودکه

درمتحطدهاالتیطاوتهدیطدکطردکطهکطردادی«شدهمنسوس»پیمانیعنوانبهازناتواست.وی

ریاستجمهوریویدرچارچوبناتوبهامایتودفاعازاتحادیطهاروپطانخواهطدپرداخطت

اصلیویبیشترنسبتبهوظایفمالیاعضایاینپیمانیعنطیاعضطایاتحادیطهشرطشیپکه

دادکشطورهایشطنهادیپنینپسازبرهزیتابرازخوشحالیکطردواروپابودهاست.ویهمچ

دیگرهمچونانگلستاناتحادیهاروپاراتطرککننطد.ویهمچنطینبطهانتقطادازتصطمیمانگطال

 دربایطنکشطوربطهرویمهطاجرانپرداخطتبطازکطردننسطبتبطه2132مرکلدرسطتتامبر

(Trump 2016a, b; McCammon, 2016; Diamond, 2015.) 

عملیطات»ططرح،کمیسیوناروپطا2131نوامبر11دوهفتهپسازاظهاراتترامپیعنیدر

یدفطاعیاتحادیطهاروپطاهطااستیسراهدرراپیشنهاددادکهیکهاممهمدیگر«دفاعیاروپا

(.ایطنططرحتوسططهروهطیازکارشناسطانEuropean Commission, 2016شطد)یممحسوب

اعالمشطدکطهدرآنپیشطنهادسطاختصطندو 2131سیوناروپادرسالمنتخبازسویکمی

یهطاییتوانطاامایطتازاعضطایاتحادیطهاروپطادر»هطدفبطادادهشدکهبیشتر3دفاعیاروپا

بطوده«مشترکنظامی،تقویتامنیتشهرونداناروپاییواییادیکپایگطاهصطنعتیوجدیطد

.(Valášek, 2017است)

وتصطویببحط مورد2131دسامبر32-31سیوندرجلسهشورایاروپاپیشنهادهایکمی

یطادیایبطرایخاصطیهطاشنهادیخواستندکهپونیسیاروپاازکمهیرهبراناتحادوقرارهرفت

.درنشستسطراناتحادیطهاروپطا،رهبطرانکشطورهاارائهدهند2139اولسالمهیصندو درن

همچنطین«.خودداشتهباشطندتینسبتبهامنیشتریبتیمسئولدیباهاییاروپا»کهاعالمکردند

عنوانکردنطدطورنیارهبراناتحادیهاروپاوکشورهایعضوهدفازاجرایطرحمذکوررا
                                                                                                                                             
1. European Defense Forces 
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یریکطارهبطهنطهیزمططورقاطعانطهدربتواننطدبطهدیطعضطوآنبایاروپاوکشورهاهیداتحا»که

وباهمکاریاعضطایایطناتحادیطهتقلدرهرزمانطورمسخودبهیدفاعیوامنیتیهامهارت

 (.European Commission, 2016«)شرایطمناسبراجهترسیدنبهاینهدفمهیاکنند

آن2مادهاینپیمانمادهنیترمهم-3323اززمانامضایپیمانآتالنتیکشمالیدرسال

لطهبطههمطهمتحطدانمحسطوباملهبهیطکمتحطدام»حداشتیمکهدرآنبیان-بودهاست

ازکیطچیه،سطابقهنداشطتهاسطتکطه«وهمهاعضانسبتبهاینمادهبایدپایبندباشطندشودیم

ودمطوکرات،تهدیطدبطهخطروجازایطنخطواهیجمهطوراعمازمتحدهاالتیاروسایجمهور

بطهمقطرنطاتودراماترامپدراولطینسطفرخطود؛پیمانونادیدههرفتناینمادهراداشتهباشند

تضطمینیهونطهکیهطمتحطدهاالتیطا»درسخنرانیعنطوانکطردکطهح2139می22بروکسلدر

 (.Van Ham, 2018: 12)«دهدینمنسبتبهدفاعازامنیتاتحادیهاروپاازاینمتحدخود

دریبطازنگردرمراالاولپسازاظهاراتترامپ،رهبراناتحادیهاروپامبااثیپیرامطون

در2139هیطژانو32راداشطتند.آنگطالمرکطلدرمتحطدهاالتیطابطاکیروابطفراآتالنتندهیآ

تضطمینهطانطهیزمبایددرتمطاممتحدهاالتیاکههمکاریاتحادیهاروپاوهشداردادبروکسل

آناتحادیطهاروپطااسطتهمچطونبحطرانططرفکشودودرالمناقشطاتومطواردیکطهیط

3تاسطکدونالطد.همچنطین(Euractiv.com, 2017)اوکراینباایناتحادیهشرکتکنطد
سیرئط 

دراضطوررهبطراناتحادیطه2139یدرمالطت،اوایطلفوریطهررسمیغشورایاروپادراجال 

ارتهدیطداتاروپانسبتبطهسطخنانترامطپهشطدارداد.ویهمچنطینایطنموضطوعرادرکنط

بطهنظطر»تهدیدعنطوانکطردونیطزهفطتحعنوانبههرایانهدراروپاملی-یپوپولیستهاجنبش

سطال91یایطنکشطوررانسطبتبطههطااسطتیستمطاممتحطدهاالتیاکهدولتجدیدرسدیم

هذشتهدرمورداتحادیهاروپاتغییردادهاستوروابططایطنکشطوربطااتحادیطهرادروضطعیت

 (.Tusk, 2017)«دهدیمواریقراردش

دربروکسطلدرکنطارامایطتازنططاتو2139وزیطردفطاعآمریکطادرمطاهفوریطه2مطاتیو 

یبطاالیدفطاعیهطانطهیهزایراباهشداربهاعضایاتحادیهاروپاوشرکایناتونسبتبطهبیانیه

یاتحادیطهاروپطاازشطرکایخطودعنطوانکطردواعطالمداشطتچنانچطهاعضطامتحطدهاالتیا

                                                                                                                                             
1. Donald Franciszek Tusk 
2. James Mattis 
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یناتورانتردازندآمریکاازاینپیمانخارجخواهدشطد.همچنطیندرسطخنرانیخطودهانهیهز

ازدهنطدیمطدرمقابلمالیاتناچیزیکهاعضایاتحادیهاروپاتوانندینمآمریکادیگر»هفتح

 (.Herszenhorn, 2017)«وامنیتاینکشورهادفاعکندهایغربیهاارزش

ایطکردهاسطتریینسبتبهدفاعازاروپاواقعاًتغکاینگرشآمرایکهآستیزمشخ نهنو

اماآنچهمشخ استرهبراناتحادیهاروپابراینباورندکهسخنانترامطپبیشطتربطرای؛ریخ

.ازباشطدیمطازکشورهایعضونهیزمیدفاعیاستواخذپولبیشتردراینهانهیهزباالبردن

ودهیطچیپیدموکراسطکیطمتحطدهاالتیطاکطهدارنطددیتأکبراینموضوعهاآنسویدیگر

یرادیکالیترامپباتوجهبهاینسیستموسطاختارهااستیکهسنددواریاستوامیچندوجه

.(Van Ham, 2018: 12شود)بوروکراتیکآنتعدیل


 (برجام)1مشترکاقدامجامعبرنامه اجرایبهپایبندی

ودرادامطهآنیانتقطادیوهوهطادرقالطبهفطترانیطابطاتعامطلاسطتیروپطاازساانگیزه

موضطوعاتمطوردنطهیزمدرهمکارییاعدممخالفتبهرانیواداشتنا،ریفراهیوهوهاهفت

روابططتیطتقونی(وهمچنانهیسموروندصلحخاورمیاختالف)اقو بشر،عدماشاعه،ترور

عنطوانبطهگطاهشیواسططهجابطهکطایکطهامریدیخطراتشدبل،دوجانبهبود.درمقایاقتصاد

بطرشطتریباعط شطدتطابطاتمرکطزبدهیطدیمتوجطهخطودمطیایطرانازسطو،یقدرتبرترجهان

مهطارفعطالرادراسطتیراردکردهوسرانیهرهونهتعاملباال،یواسرائسمیترورموضوعات

 .اتخانکندقبالآن

کطردیرو،یادیطاروپطاتطااطدزهیطاتحاد،یااشروعمناقشههستهزمانبوهم2112ازسال

-Euتعاملسازندهراکنارهذاشتودرعوض،سهکشورانگلستان،آلمانوفرانسهموسومبطه

متحطدهاالتیطومهارایبازدارندهاستیس هستند،خودرابازینتیامنیکهعضودائمشورا3

(.331-339ح3131یانواامدبیگی،صباغهماهنگکردند)رانیابالدرق

دیشطدراتییتغرانیایهامیدرموردتحریکی،روابطفراآتالنت2132تا3331یهاسالنیب

درمتحطدهاالتیطکطهایطیتیربطهکطرد.درشطرا،کامطلبطاًیراازمخالفتعلنیتااجمطاعتقر

ابتطدااروپطادرهی،اتحاداددیمحیترجیمنفمحرکعنوانعاملرابهمیدوره،تحرنیسرتاسرا
                                                                                                                                             
1. Joint Comprehensive Plan of Action 
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یراهبردهططاتیططازاولویاوهططوراانتخططابکططردکططهنشططانههططاوهفططتمشططو ازاسططتفاده

،اطالنیطابطود.بطاهیطاتحادیبراجانبهکیزیبهاقداماتقهرآمنسبتوتعاملییهراچندجانبه

یطیهمگرایسطوبطهشطد،شطروع2112کهازسالرانیاروپادرقبالاهیاتحادیمیتحراستیس

.(Lohmann, 2016: 1رفت)شیپمتحدهاالتیااستیسکاملبا

بطود.دهیقابلرسطتبستمبنکیبهران،یایامناقشهبرسربرنامههسته،2132سالانیدرپا

یطهیتبطهندنی)استعارهاززمطانرسطوهیمرسیدنعنوانزمانبهیطیشرانیازچن،مناقشهاتیادب

اشطارهدارد.یاصطلریطمشروطبهچندمتغیاسیوفصلسبهالکهیمفهوم؛دکنیمادییی(نها

هطاهمهططرفنکهیبهدستآوردنداشتهباشند.دومایبرایزیچدیهاباهمهطرفنکهیاولا

الحهمصطدیطتوافطقداشطتهباشطند.سطومآنکطهباکیبهدنیرسییوتواناتیباقابلیرهبراندیبا

ههردوطرفتوافطق،موجطودباشطدتطارهبطرانبتواننطدمخاطبطانمربوطبیهادربخشیهاه

هطردوططرفت،یطنهاشدهاسطتودرمحافظتیخودرامتقاعدسازندکهازمنافعملیداخل

داشطتهباشطندیدوططرفدسترسطیبطرابخطشتیرضطامسطتقیمیارتبطاطنطدیفراکیطبطهدیبا

(Karussler, 2014: 14).

اروپطادرسطالهیطاتحادیخطارجاسطتیخطودازسیابیدرارزاروپایروابطخارجیشورا

یرامبنطا«کیطاتحطادفراآتالنت»،«2131اروپطایخطارجاسطتیسازیطبطر امت»،باعنوان2132

اروپطاوهیطکطهاتحادکنطدیموضوعاشارهمطنیبهبرجامدانستهوبهایمنتهکیتلماتیراهبردد

انیطشطکافمیطادیایبرارانیایهاتالشرغمیعلیا،درطولمذاکراتهستهمتحدهاالتیا

ازاتحطاددرمرالطهزانیطمنیطاافطظ،اطالنیعطخودراافظکردنطدامطادریهاهماهنگآن

آتالنتیکیدوسوکردیدرتفاوترودیراباییواهرانیاست.علتابرجام،نامحتملیاجرا

منظطربرجطامازاهمیطتبطرمتحطدهاالتیطادنبالکرد،چراکهرهبرانرانیباایابهتوافقهسته

فصطل»ندهیعنوانهشطاتوافقبهنیبهاییورهبراناروپادارنددیتأکرانیایامهارقابلیتهسته

 European Council on Foreign) نگرنطدیمط«یهمکطاریبطرمبنطا،رانیطازروابطباایدیجد

Relations, 2016: 121.)

،2131اکتبطر22پارلماناروپادرران،یتعاملسازندهباادروپاارهیبازهشتاتحادبهدنبال

یرأ19بطا«یاپطسازتوافطقهسطتهران،یاروپادرقبالاهیراهبرداتحاد»راباعنوانیاقطعنامه

روابططیسطازیبطهسطندعطادیاسیکهدرمحافلسبهتصویبرساندمخالفیرأ32موافقو
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-3حیهطابخطشلیطن،یطیپطاراهرافاجرا22شطاملقطعنامطهنیط.اشهرتیافتواروپارانیا

ویامنطقطهامنیطت-2ی؛بخشطیهایهمکار-1ی؛واقتصادیمسائلتیار-2ی؛اسیسرایزنی

 European) واقطو بشطراسطتیدموکراسط،قانونتیااکم،یاقتصاد-یاجتماعمسائل-2

Parliament, 2016.)مسطئولسیاسطتخطارجیو،ینیرهمطوسطند،نیابیسهروزپسازتصو

ژهیوبه،یاتادرخصوصروابطدوجانبهومسائلمنطقهبهتهرانسفرکردامنیتیاتحادیهاروپا

هفتگوکند.رانیامورخارجهاریووزجمهورسیبارئه،یسوربحران

اسطتیسمسطئول،ینیمطوهر؛متحطدهاالتیطاجمهطورسیرئعنوانبهپسازانتخابترامپ

انان،بطاوجودابطرازیسطیشطبکهخبطرخبرنگطاردرمصاابهباامانتور،اروپاهیاتحادیارجخ

توسطط،اروپطاهیطاتحادیخارجاستیس»کردکهدیتأکیکیروابطفراآتالنتادامهدریدواریام

.کنططدیمططیریططهمی،مسططتقالًتصططمایططنزمینططهدراتحادیططهوشططودینمططنیططیتعمتحططدهاالتیططا

یابلکطهتوافقنامطهسطت،ینرانیوامتحدهاالتیاانیتوافقدوجانبهمکی،یاهستهنامهموافقت

«هرفتطهاسطتقراردییموردتأزیسازمانمللنتیامنیچندجانبهاستکهتوسطقطعنامهشورا

(EU External Action website, 2016.)یبندیمنیربهتداومپاتینهادرفرآیندمذاکراتنیا

شیدوروزپطایرانهیعلمتحدهاالتیایاهستهیهامیلغوتحردیبهبرجامباتمددولتترامپ

(شد.2139مه33ازموعدمقرر)

واتحادیطهمتحطدهاالتیطاموجببحطراندرروابططمیطانییکههامؤلفهنیترمهمیکیاز

برجام(کطه)است،برنامهجامعاقداممشترکشودیماروپادردورانریاستجمهوریترامپ

یبناشد.ترامپاززمانمبارزاتاهستهنهیزمدریجمهوریاسالمیایرانمحدودسازباهدف

دیگطریکطهمسطئله.کطردیمطقلمطداد«بدترینقطراردادتطاری »انتخاباتیخودهمیشهبرجامرا

واهطددردورهویازبرجامخارجخقطعاًمتحدهاالتیاداشتاینبودکهدیتأکهمیشهبرآن

راتصطحیحنامطهموافقطتایطن2131شدمگرآنکهکنگرهواعضایاتحادیهاروپابتوانندتامطه

و-فرانسطه،آلمطانوانگلطیس–2+3(.سطهعضطواروپطاییااضطردرLewis, 2018: 27کنند)

مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپابرخالفنظرترامپخواهانادامهایطنتوافقنامطهوتعهطد

بهایطنمواضطع،روابططآمریکطابطاسطهقطدرتباتوجه(.Reuters, 2018هستند)بهآنآمریکا

 یجمعطیزنچانهوقدرتردیهیماروپایی)انگلیس،آلمانوفرانسه(درمعرضشکافقرار

EU + 3درمذاکراتباتوجطهبطهتوانندیم.ازسویدیگرروسیهوچینابدییمایرانکاهشبا



 (11)پیاپی  32 زمستان، 31شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 212
 

(.Lewis, 2018: 27)رندیبگرفمقابل،قدرترادردستتضعیفاتحادط

اطداقلروحرانیطکطهاکطردیاسطت)ادعطامطدهیطنام«معاملطهبطد»را«برجام»ترامپبارها

ازابتطدایکطارخطودبطهدنبطالبطرهطمزدنرانقضکردهاسطت(و2132)برجام(نامهموافقت

پیرامونبرجامهمیشهبیانداشتهاسطتکطهمتحدهاالتیایهینتدرتوافقنامهباایرانبودهاست.

تطوانیمطیطکپیطروزیبطزر دردیتلماسطیجمهطوریاسطالمیایطرانعنوانبهاینتوافقنامه

قلمدادکردوازسویدیگراینپیمانموجبمنزویشدنآمریکادرسطحجهطانوبطهخططر

(.Harris, 2017است)شدهفار جیخلافتادنامنیتکشورهایاوزه

دانسطتکطهاصطل2ویهمچنینادامهماندهاریآمریکادرایطنتوافقنامطهرامشطروطبطر

؛اندازعبارت

المللطیبطینبازرسطانبهایهستههایسایتتمامدررافوریهایبازرسیاجازهایران-الف

بدهد؛

شود؛ینمکینزدیارابدهدکههرهزبهداشتنسالحهستهنانیاطمنیارانیا-ب

یرهایهمطهمسطدیطانقضطاداشطتهباشطدوبا یتطاردیط(نبایامقررات)توافقهسطتهنیا-پ

ازکیطهطررانیطبستهشودواهطراشهیهمیدهسالبلکهبراینهبرایابهسالحهستهیابیدست

 ؛شودیطورخودکارازسرهرفتهمبهکایامریاهستهیهامیمقرراترانقضکند،تحرنیا

وتوسطعهورنطدیناپذییدردرازمطدتجطدارانیطایاهستهیهاوسالحیموشکبرنامه-ت

کنگطرهرای(.وDavenport, 2018شطوند)میشطدتتحطربطهدیطبارانیطایهاموشکشیآزما

نیطنکنطد،الیطتحمرانیطهارابهافو راموردنظرقرارندهندوآنطیکردکهاهرشرادیتهد

نقضاقطو هیعلهامیتحردیمعتقداستکهکنگرهودولتبایتوافقرابرهمخواهدزد.و

 Edelmanراهسترشدهند)کیبالستیموشکیهاتیوفعالسمیازترورتیاماران،یبشردرا

& Wald, 2018.)درنظطرباتمامتدابیریکطهایطرانواتحادیطهاروپطاپطسازتوافقنامطهبرجطام

دریطککنفطرانس2131مطی1دهبطوددرتطاری یکطهدااوعطدههرفتند،ترامطپبطراسطا 

خطروجازبطولتنجطانمطبوعاتیبااضوربرخطیازوزراوهمچنطینمشطاورانخطودهمچطون

یقبلازبرجامرانیزامضاکرد.هامیتحرالیحهبازهشتتمامیازآنپسبرجامرااعالمو

اهمیتایرانباخبربودهاسطتازدرجهکامالًپیشازخروجآمریکاازبرجاماتحادیهاروپا

خاص،روابطایرانواتحادیهاروپاازدرجهاهمیتبسیارباالییبرخورداربطود،زیطراطوربهو
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یدارد.ازسطویدیگطررهطذاریتأثیخاورمیانطهنقطشمهطموهطایریطدرهایراندربسیاریاز

سیارخصمانهبطودهاسطتترامپبکارآمدندرمقابلایرانپسازرویمتحدهاالتیامواضع

تااینکهبسیاریازتحلیلگرانوکارشناسطان؛تهدیطداتترامطپرامبنطیبطرخطروجازبرجطام،

(.Lewis, 2018: 27)واقعیوخطرناکبیانکردند

ازمعاهطدهمتحطدهاالتیطایمفطادایطنتوافقنامطهپایبنطدمانطدامطاتمطامبهایرانکهیاالدر

راامضاکرد.پسازسخنرانیترامپرهبطرانریطاضهامیتحرهشتیخارجوروندبازاهسته

یپرداختوازسخنراننتانیاهوبهازآنپسنتوانستندخوشحالیخودراابرازنکنندوویآوتلو

کهدرابتدایپژوهشنیزبداناشارهشدطورهمانمواضعترامپواقداموینیزامایتکرد.

خطروج باشطد.توانطدیمطازایطنتوافقنامطهمتحدهاالتیانیزخروجزابحرانیهامؤلفهیکیاز

مهطماسطت،اریآنبسطییواشنگتنومتحطداناروپطاانیمیکههمکاریزماندرمتحدهاالتیا

سیفرانسطه،آلمطانوانگلط،2131هیطژانوماه.ازکندیمیادیاکیآتالنتبحراندرروابطکی

یاتوافطقهسطتهترامطپدرمطوردیهطایرفعنگرانطیموفق،براها،هرچندناالراهافتنییبرا

یترامپنسبتبهخطروجازریهمیتصماماآنچهمشخ بوداند؛دادهیفراوانیانیامهاتالش

،ازاینرخطداد(.پسVakil, 2018بود)شدهاتخانبرجامپیشازدورانریاستجمهوریوی

اطالنیطافشارواردکند.بطابرجامدفاعازیاروپابراهیطورخاصبهاتحادتهرانقصدداردبه

موجببهخططرافتطادنروابططفراآتالنتیکطیتواندیماهرتوافقمیانایرانواروپاانیامهیرد

هیریاتحادیهدربرخیازمنطاطقتحطتنفطونشودودرمقابلقدرتمتحدهاالتیااتحادیهو

 اشت.رانیزدرپیخواهددمتحدهاالتیا

چراکطهلحظطاتیباشطدیمآنچهمسلماستعدماقبالاعضایاتحادیهاروپاازاقدامترامپ

متحطدهاالتیطاجمهورسیرئپسازسخنرانیترامپمقاماتاروپاییمواضعیبرضدنظرات

لحظاتیپسازپایانسخنرانیترامپ،رهبطراناتحادیطهاروپطاومسطئولسیاسطت اعالمکردند.

ادیهاروپااعتراضخودرانسبتبهتصمیمترامپاعالمکردنطد.درلحظطاتاولیطهخارجیاتح

هیطاتحاداسطت.یالمللطنیبیتلماسیبزر دیازدستاوردهایکیبرجام»موهرینیاعالمکردح

یاتیطمنطقه،اروپاوکطلجهطان،اتیامنی.برجامبراخوردیتأسفممیتصمنیاروپاهمازا

توافطق»اسطت؛«مصممبهافطظبرجطام»خوددفاعخواهدکردویعاقتصاداروپاازمنافاست.

یاتوافطقهسطتهیکطهبطهاجطراخطواهمیجهانمیکشورهاگریوازد«کارآمداستیاهسته
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 .(European Commission, 2018)«بمانندبندیپا

عنطوانبهما»دحاتفا دربیانیهمشترکاعالمکردننیااز پسهمچنینرهبراناتحادیهاروپا

ترامطپمبنطیبطرخطروججمهطورسیرئطرهبرانکشورهایفرانسه،آلمانوانگلیسازتصمیم

کطهبطرتعهطدمطداوممیشطویمطوهمچنانیادآورمیکنیمتأسفایاالتمتحدهازبرجامابراز

االییخواهیمکرد.اینتوافقبرایامنیتمشترکماازاهمیتبدیتأکخودنسبتبهاینتوافق

شطورایامنیطت2213مهطماسطت،برجطامیطکدرچطارچوبقطعنامطهآنچطهبرخورداراست.

یتطابطهاجطرامیطاهطاخواسطتهماازهمهطرفآرابهتصویبرسیدهاست.اتفا بهسازمانملل

 Pitz and Fedasiuk, 9 may)«میعمطلکنطیریپطذتیمسئولیۀرواوبامیباشبندیکاملخودپا

2018).

هماهنطگصطورتبطهعلیهایرانهامیتحرواتحادیهاروپادرجریانمتحدهاالتیاردرویک

قابطلتااینکهاینفرآینددردورانریاستجمهطوریترامطپبطاعطدمهمطاهنگیشدیمانیام

کردهاسطت.ایطنعملکطردترامطپبطرایروابططروروبهیروابطدوطرفراباخطراتیتوجه

نیتطرمهطمیبعطدخواهطدداشطت.یکطیازهاسالمنفیرادرکامالًریثتأآتالنتیکیدوطرف،

یکهپسازریاستجمهوریترامطپموجطبتزلطزلدرروابططدوططرفشطدهاسطت،مسائل

کطهبطیشازباشدیموتقاضایترامپازشرکایاروپایینسبتبهاصالحتوافقباایراندیتأک

اروپطانسطبتبطههیطاتحاداعضطایکلیطدیهرچند.داندازیمهرچیزمنافعدوطرفرابهخطر

یبالسطتیکایطراناعطالمآمطادهیکردنطد،امطاهطاموشطکاقداماتهماهنگپیرامطونبرنامطه

(.Lewis, 2018: 27)بودهامیتحربربرهمزدنبرجاموبازهشتتمامیدشیتأکآمریکابیشتر

یهاروپامطرحشدهاستبامواضعاییادسازوکارجدیدمالیکهدرسالجاریازسویاتحاد

تندایاالتمتحدهمواجهشدهاستوبیشتر،دولتآمریکاسعیدرمقابلهبامطذاکراتمسطتقیم

هایاقتصادیومالیاتحادیهاروپاباایرانراداشتهاست.وهمکاری


یریگجهینت
یهطاسطالطرادرطولروابطفراآتالنتیکیسابقهبسیارطوالنیداردوآنچهبیشتراینرواب

.باشطدیمهانهیزمدراکثرمتحدهاالتیاهذشتهمهمنشاندادهاست،وابستگیاتحادیهاروپاو

ازسطویهطردوبطازیگرالملطلنیبطنظطاموسطلطهضرورتاییادوتداوماینروابط،مدیریت
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مهطمدردورانییکردنطد.ایطننمطاقدرتیهذشتهدرتمامنقاطجهانهاسالکهدرباشدیم

ییبههمگرااینروندازاالتکهیطوربهترامپساختاروشکلجدیدیبهخودهرفتهاست

اتحادیطهاروپطابطهدلیطلمطدیریتسطاختارلیبرالطیوهرچنطداست.شدهلیتبدزابحرانشکلی

یجطزهمسطوییبطاایطناچطارهمتحطدهاالتیایهستردهووابستگیشدیدبههاشرکتوجود

عطدمروایطههمکطاریشطودیمشورندارداماآنچهبیشترموجببحراندرروابطدوطرفک

.باشدیمدردورانترامپمتحدهاالتیا

اززمطانشطروعکطارخطودعکطسرونطدیبطودهکطههطانهیزمیترامپدرتمامهااستیس

زابحرانیهامؤلفهدرقالبهاتفاوت.نمونهایناندرساندهروسایجمهورپیشازویبهانیام

یاهسطتهازتوافقمتحدهاالتیاتوانبهخروجدرروابطدوطرفبیانشدکهبیشازهمهمی

اشارهکرد.اینموضوعدراالیاسطتکطهبرجطاممصطوبشطورایامنیطتسطازمانملطلنیطز

یترامپدربرخطیازموضطوعاتسطایهسطنگینیبطرروابططایطنکشطوروهااستیس.باشدیم

امطروزتحادیههذاشتهبودکهازابتدایکارویباخروجازتوافقنامهپاریسآغازشدوتابطها

امطاآنچطهمشطهوداسطتدردوران؛(بهانتقالپایتختاسرائیلبهقد ختمشد2131یم32)

کطهدرططورهمطان .شطودیمطیدرروابطدوططرفنیآفربحرانیدیگریموجبهامؤلفهوی

عاملیدرجهتواهراییعنوانبهتواندیمنیزبداناشارهشد،برخیازمسائلچارچوبنظری

یشود.روابطفراآتالنتیکیاتحادیطهاروپطاوآمریکطابطرالمللنیبوبحراندرروابطدوبازیگر

ینیسطتووجطودمسطائلمسطتثنبطداناشطارهشطدازایطنامطرنوشطتاریکهدرایناادلهاسا 

وزابحطرانعامطلعنطوانبطهتواندیمیدربرخیازاینمواردالمللنیبمنافعاقتصادی،هویتیو

انتظاروجودداردکهدردورانترامپروابطفراآتالنتیکطیدوططرف، واهراقلمدادشود.این

یماجراوجودبرخطیسونیاترامپقرارهیردوهمچنیندرطرفهکییهااستیسریتأثتحت

کطاردوططرفرا-همچونمکطرون-اندقرارهرفتهجایگاهرهبریکشورهاازافرادکهتازهدر

کند.آنچهامکانآنبیشترروروبهااشیهوهماهنگکمیبامشکلبرایداشتنیکرابطهبی

اعضطایکلیطدیآندرمقابطلخصوصطاًهماهنگیهرچهبیشتراتحادیهاروپطاشودیمااسا 

یترامطپبیشطترهطااسطتیسدرمقابطلتواننطدیماینروابطخواهدبودودرپیمتحدهاالتیا

ییکنند.نماقدرت
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