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  چکیدهچکیده  
  

 

دفاعی  -ایفای نقش کند اما وابستگی اقتصادی و امنیتی ایکه اتحادیه اروپا مایل است به عنوان یک قدرت منطقهبا وجودی

 «برجام»تجربه  نداشته باشد.الملل را ای توان تاثیرگذاری بر تحوالت نظام بینبه آمریکا منجر شده است این اتحادیه منطقه

اروپا نتوانست پس  المللی برخوردار نیست.نشان داد اروپا هنوز از توان کافی برای ایفای نقش به عنوان یک بازیگر بزرگ بین

 راه اندازی کند.را « اینستکس»سال به تعهد خود عمل کرده و کانال مالی میان ایران و کشورهای اروپایی موسوم به  از یک

و همچنین تعلل اروپایی ها در عمل به تعهداتشان پس از آنکه صبر استراتژیک ایران در مقابل تحریم های یکجانبه آمریکا 

 نیاز تعهدات ا یبرخ یاجراات برجامی خود را کاهش خواهد داد و صورت گام به گام تعهده اعالم کرد ب ایرانبه سر رسید 

را در  ییاروپا یهاقدرتبا این کار  رانیا .موکول شدتعهداتش به توافق  یدر اجرابه اقدام اروپا  ،رانیتوافقنامه توسط ا

 کی یو خشنودساز تیامن یشورا تیمورد حما یالمللنیتوافقنامه ب کیبه  یبندیپا انیم دیقرار داد که با یتیموقع

و  “اصالح برجام”در نهایت با مطرح کردن  گذشت زمان نشان داد اروپائیان .انتخاب کنند کایجمهور نامتعارف در آمررئیس

ترامپ های رو سیاستتنها دنباله آنها اند.خواهی دولت آمریکا شدهتسلیم زیاده“ ای با ایرانگفتگوهای موشکی و منطقه”آغاز 

 اشته باشندندگرایی آمریکا یکجانبهمواجهه با  یت الزم برائکه جر یتا زمانهستند و  یا هر رئیس جمهور دیگری در آمریکا

 متصور نیست.  اروپا ی برای چندان روشن ندهیآ
  

  

 مقدمه 

شد بسیاری از آگاهان سیاسی پیش  یگذارهیپا ختیتوافق ماستردر پی ، 1۹۹۳ اول نوامبردر که اتحادیه اروپا هنگامی

اما  د.به چالش بکش وجود آمده که قادر است نظم نوین آمریکایی راه بینی کردند قطب جدیدی در نظام بین الملل ب

ان داد این المللی نشهای بینالمللی اتحادیه اروپا در قبال تحوالت و بحرانهای سیاسی و بینطولی نکشید که واکنش

 یاز ابتدا هاییاروپا کهیبا وجود های آمریکاست.اتحادیه همانند دوران نظام تک قطبی پیرو و دنباله رو سیاست

 کایآمر یهامیمقابله با تحر یبرا یو توان کاف یها آمادگاما آن کردندیدستاورد نگاه م کیعنوان به برجام به ،مذاکرات

ردن باز ک یامانوئل مکرون برا یکه تالش ها میشاهد آن بود ریاخ یدر ماه ها شدند. کایمرآ میتسل تینداشته و در نها

ه بعد از ک زین ایتانیشکست مواجه شد. بر با مذاکره زیم یپا کایو آمر رانینشاندن ا ایو  رانیا برای یخط اعتبار کی

« کیمتحد استراتژ»سابق  گاهیبه جا سونجانبوریس کار آمدن  یبا رو ژهیاروپا و به و هیبه خروج از اتحاد میتصم

موضع  زیندنباله روی آمریکا باشد.آلمان ، ئیانبا اروپا جهینت یمشترک ب یها تیفعال یدهد به جایم حیبازگشته، ترج

ر دشود. نموجب رنجش ترامپ  تاکند مین یایران اظهار نظر هیعل کایآمر یهایبدعهد قبالکرده و در  اریسکوت اخت

 یز براروز به رو که مورد تایید شورای امنیت است برجام یللالمنیاز توافق ب تیحما یضعف اروپا برا ،یطیشرا نیچن

 باشند یتدنبال فرص چاره ای نداشتند جز اینکه ییسه کشور قدرتمند اروپادر نهایت  .شد ترآشکار بیشتر یجهانجامعه 

ه بپذیرند هنوز بخشی از بلوک وابسته ب بار برجام را از دوش خود بردارند و نهیهز نیآبرومندانه و با کمتر یتا به شکل
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 اتحادیه اروپا قادر نیست شریکی قابل اتکا برای ایران محسوب شود.تجربه برجام نشان داد  شوند.آمریکا محسوب می

 کمک بشردوستانه یبرا یکانال واحد بانک جادیا یارب یحت ) ترامپ یاقتصاد سمیاروپا در مقابل ترور یعملیضعف و ب

عملی در این بی دارد.المللی راهی طوالنی پیش رو موید این واقعیت است که اروپا برای تاثیرگذاری در مناسبات بین (

ای هایران در راستای سیاست یدفاعمشروع  یهایتوانمند هیبا فشار بر سازمان ملل متحد عل حالی رخ داد که اروپائیان

 می کنند.آمریکا اقدام 

 دالیل پیروی کشورهای اروپایی از آمریکا 

  ضعف سیاسیضعف سیاسیـ ـ   الفالف

 نیاول شکل گرفت و به مرور زمان ا یجنگ جهان نیدر ح کایآمرریشه های اولیه وابستگی کشورهای اروپایی به 

ا در پایان آمریک .گردیدنظامی و امنیتی نیز  ی شد و شامل عرصه های سیاسی،و اقتصاد یفراتر از روابط تجاروابستگی 

 دیدر برابر تهد «موازنه گر»نقش تالش کرد خود خارج شد و  «یانهانزواگرا» سیاست خارجی رسماً ازجنگ جهانی اول 

نقش را  نیا آمریکا زیجنگ سرد ن اندور درخصوص هو ب ،یجنگ دوم جهانخاتمه پس از  گیرد.را بر عهده  نازی آلمان

و  یوشور دیخود در مقابل تهد یکیدئولوژیو ا یحضور نظام شیبا افزا کایدوره آمر نیکرد. در ا فایا یدر مقابل شورو

ود ادامه داد خ یبه بقا ییگرا کیفراآتالنتگسترش اندیشه ناتو و  در چارچوب و کرد یستادگیادر اروپا  سمیکمون نفوذ

ا قبل هو تکامل روند همگرایی کشورهای اروپایی که از سال« اتحادیه اروپا»با تولد  ادامه داشته است. زیکنون نکه تا

مدون و اصولی به تدریج از آمریکا فاصله  ها و راهبردهایرفت اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاستشروع شده بود انتظار می

 ،ابو تحوالت پرشت ینظام دوقطب یپس از فروپاش یهاسال گرفته و به عنوان یک قدرت مستقل ایفای نقش نماید.

ن رفت نیاز ب منطقه ای آغاز شده است. نوظهور نهاد نیا یبرا یدرخشان و آرمان یدوران داد کهگونه نشان میاروپا این

 یاششدن اروپا در کنار فروپ کپارچهیمقدمات  جادیبود و ا کرده میمتضاد تقس الکه اروپا را به دو بخش کام نیآهن وارید

 ی. پارامترهاکردمی لیتبد یالمللنیصحنه ب یاصل گریاروپا را به باز گریبار د جیتدربه یرشد اقتصاد و اروپا یتیامن دیتهد

 تبدیل یالملل نیقدرت صحنه ب نیمهمتربه را  اروپا توانستیاقتصاد و فرهنگ م ،یتکنولوژ ت،یقدرت اروپا مانند جمع

بزرگترین مشکل اروپائیان برای اتخاذ سیاست مستقل  له را نشان داد.ئاما روند تحوالت بعدی چیزی خالف این مس کند.

اقتصادی و فرهنگی یکسانی  کشورهای اروپایی از وزن سیاسی، میان اعضای اتحادیه اروپاست. “هاتفاوت دیدگاه”

های اصلی و کالن این اتحادیه را اند سیاستهای اصلی اروپایی مانند آلمان و فرانسه مایلبرخوردار نیستند و قدرت

کشورهایی مانند جمهوری چک و یا مجارستان خط مشی سیاست  خواهندهمچنین نمیآنها  خود تنظیم نمایند.

تر و جدید اتحادیه اروپا که از شرق به ست که کشورهای کوچکا این در حالی .خارجی اتحادیه اروپا را مشخص کنند

 بزرگ مانند پاریس و هایاند مصمم هستند از انحصار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتختاین اتحادیه پیوسته

اتحادیه اروپاست که از بدو تاسیس تاکنون وجود داشته و  “مشکالت ساختاری”له دیگر ئمس برلین جلوگیری نمایند.
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تحوالت اخیر از جمله بحران مهاجرت و  شکافی را میان کشورهای بزرگ و کوچک اتحادیه اروپا پدید آورده است.

 گسترش پوپولیسم نشان داد همگرایی در اتحادیه اروپا با چالش مواجه شده است.

دهند تا فراملی و می “عرصه ملی”لویت را به وامنیتی ا -صه سیاسی و نظامیاعضای اتحادیه اروپا همچنان در عر

  کنند مانع انحصار قدرت در اتحادیه اروپا شوند.تالش میهای عضو با ائتالف سازی دولت

 .استرده کشود که این اتحادیه را با چالش روبرو نیز تحول بزرگی محسوب می “تیبرگز” از اتحادیه اروپا خروج انگلیس

خروج انگلیس به عنوان کشوری با حق وتو در شورای امنیت و عضو هفت کشور بزرگ صنعتی از اتحادیه اروپا وزن 

ن همچنی شود.می فراآتالنتیکیای را کاهش داده و عمال موجب تقویت روابط سیاسی و اقتصادی این سازمان منطقه

ها شرق اروپا که عضو ناتو نیز دولت .هستیم “به سوی آمریکا اروپاگرایش کشورهای شرق ”های اخیر شاهد در سال

با واشنگتن دارند و البته آمریکا نیز روابط خود را با شرق اروپا باشند بیشترین تالش خود را در تحکیم مناسبات می

 یهاتاروپا که دول هیعضو اتحادشرقی  یروابط گرم دولت ترامپ با آن دسته از کشورهااکنون هم تر کرده است.مستحکم

ترامپ در همان دوران کارزار  شاخص است. ()لهستان، مجارستان، چک است ستیپوپول یهاآنها در دست راست

ک را در مناسبات با تک ت کایو منافع و مصالح آمر شتهدارا نرابطه مستحکمی اروپا  هینشان داد که با اتحاد اشیانتخابات

رفراندوم  انیترامپ در جر برخوردارند. یتراز قدرت فزون کهاز آنها  یاکند تا با مجموعه نیتأم تواندیکشورها بهتر م

خروج پنهان نکرد و آن را  نیبه ا رهیساکنان جز تیمثبت اکثر یخود از رأ یاروپا شادمان هیاز اتحاد ایتانیخروج بر

آتالنتیک و حتی درون اتحادیه اروپا شده له منجر به شکاف در دو سوی ئاین مس نمود. فیتوص« هوشمندانه یاقدام»

شور ک نیا انهیجومقابله یهااستیاز س شیبه لهستان به ستا یسفر انیترامپ در جرمیالدی  2۰1۷اواسط سال  است.

و  کایبا آمر یشرق یاروپا یتیامن ،یاسیتنگاتنگ س وندیلهستان نماد پدولت پوپولیست  در واقع .با بروکسل پرداخت

 یعنی ه،یاتحاد نیدو قدرت بزرگ ا خصوصا اروپا هیاتحاد یمختلف با نهادها یهانهیدر زم از اروپا بخش نیمخالفت ا

  آلمان و فرانسه است.

که اروپائیان همواره اعالم کرده اند با وجودی نیز دارای ضعف و تناقضات آشکاری است.« برجام»سیاست اروپا در قضیه 

اخیر  هایهایماهآنها در  گاه به این سیاست اعالمی خود پایبند نبودند.ماند اما هیچکه به توافق برجام پایبند خواهند 

کنند و خواهان محدود کردن صالح این توافقنامه صحبت میعمال از ضرورت گفتگوهای جدید و اتحت فشار آمریکا 

 فرانسه و آلمان ،امسال انگلیسدر فروردین  شده اند. در چارچوب برجامبرنامه موشکی و کاهش نفوذ منطقه ای ایران 

زارش خواستار گ ،یموشک یتوسعه فناوربه علت سازمان ملل متحد  تیامن یبه نقض قطعنامه شورا رانیبا متهم کردن ا

تحد، سازمان ملل م رکلیگوترش، دب ویبه آنتون یادر نامه ییسه کشور اروپا نیا باره شدند. نیا کامل سازمان ملل در

 یهاتیفعال شیافزا یایگو کیاز دو موشک بالست ییبر و رونمادر پرتاب موشک ماهواره رانیکه اقدام ا کردند دیتاک

 ییفرانسه، سه کشور اروپا یبر اساس گزارش خبرگزار .دقرار دار تیامن یبا قطعنامه شورا رتیاست که در مغا رانیا
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ه س نیا نامه ارائه دهد. رانیا یاز برنامه موشک یلکام اتیخود جزئ یاند که در گزارش بعداز گوترش خواسته ادشدهی

رخواست د زین کایکه آمر شدماه پس از آن منتشر  کیهستند،  رانیبا ا یاکشور که خود از امضاءکنندگان توافق هسته

 هیلع یدتریشد یالمللنیب یهاتیتا محدود دهیاکنون زمان آن رس اعالم کردمطرح کرد و  تیامن یرا از شورا یمشابه

 یاهستهتازه در مورد برنامه  یبه توافق دنیجمهور فرانسه از امکان رس سیامانوئل مکرون رئهمزمان  1تهران وضع شود.

 یهاتیاست که عالوه بر فعال رانیبا ا یدیتوافق جد یبرا کایبا آمر یآماده همکارکرد و گفت فرانسه صحبت  رانیا

 در توافق»: افزودمکرون  آن باشد. یکشور و نفوذ منطقه ا نیا کیبالست یشامل برنامه موشک ها رانیا یاهسته

تا سال  رانیا یهسته ا تیموضوع ممانعت از هرگونه فعال نی. اولمیچهار موضوع را پوشش ده دیبا دیجد

 رانیاست که ا نیخاطر از ا نانیشده است. موضوع دوم اطم ریامر به خاطر برجام امکان پذ نیاست. ا ۲۰۲۵

 یموشک یهاتیسوم متوقف کردن فعال ینخواهد داشت. مورد اساس یدر بلندمدت هم برنامه هسته ا

طقه، در من رانیمهار ا یبرا یاسیراه حل س کیبه  یابیدر منطقه است و موضوع چهارم دست رانیا کیبالست

 2«عراق و لبنان است. ه،یسور من،یدر 

  ضعف اقتصادیضعف اقتصادیـ ـ   بب

 یالدیم 2۰1۷در سال  این سازمان منطقه ای رود وابسته به اقتصاد آمریکاست.تصور می اتحادیه اروپا بیش از آنچه

 .شودیمنطقه محسوب م نیدرصد از کل صادرات ا 1۹رقم  نیصادر کرده است که ا کایدالر کاال به آمر اردیلیم 41۹

 کایاروپا از مبدا آمر هیدرصد از واردات اتحاد 1۳دالر و معادل  اردیلیم ۳1۹سال تنها  نیاست که در هم یدر حال نای

 کیبه  لیمسئله تبد نیدارد که هم کایبا آمر یدالر مازاد تجار اردیلیم 1۰۰اروپا حدود  هیاتحاد نیبوده است. بنابرا

ده سبب ش یدر امر تجارت خارج کایاروپا به آمر هیاتحاد یابستگو همین شده است. کایاهرم فشار بر اروپا در دست آمر

 رانیدر مواجهه با ا کایآمر ی یکجانبههااستیس ریتحت تاث دایشد ،منطقه نیا یکشورها یتجار یهااستیاست که س

 باشد.

                                                           
 (1۳/1/1۳۹8)رادیو فردا،ـ  1

 (4/2/1۳۹8)بی بی سی فارسی،ـ  2
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ه اروپا ب هیاز کل صادرات اتحاد یزیکسر ناچ رانیاروپا به ا هیصادرات اتحاد زانیم داستیطور که از نمودار فوق پهمان

بوده و  2۷اروپا  هیمقاصد صادرات اتحاد انیدر م رانیرتبه ا یمطابق آمار مرکز تجارت جهان. دهدیم لیجهان را تشک

در هر دو مورد رتبه  کایاست که آمر یدر حال نیاست. ا ۶۰ رتبه منطقه فراتر از نیا ینفت ریواردات غ یمباد انیدر م

  1نخست را دارد.

رفت نشان داد این اتحادیه که گمان میخروج آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای تعهدات برجامی اش 

 ست.ا ف و ناتوانیهدیدات آمریکا ضعحداقل به عنوان یک قطب اقتصادی در جهان استقالل داشته باشد در مقابل ت

 یهامیدور زدن تحر یپرداخت مستقل برا سازوکاربروکسل هنوز ماه از خروج آمریکا می گذرد و  18حدود 

در بازارهای  آن هم تسلط دالر لیدلرا اجرایی نکرده است و « اینستکس»موسوم به  رانیا هیعل کایآمر

 کایآمر یهامیدر برابر تحر شیهاتالش کرد از شرکت اروپا هیاتحاد است. کایاقتصاد اروپا به آمر یو وابستگ جهانی

 از سنمزیپژو، رنو و  ملر،ایواگن، د سلکفوتجارت اروپا مثل توتال،  یهاموفق نشد و غول یکند، ول تیحما رانیا هیعل

اتخاذ  یبرا یااراده یاسیاگر به لحاظ س یحت کا،یو آمر رانیا یاروپا در مناقشات اقتصاد هیاتحاد شدند.خارج  رانیا بازار

ند. با خطر مواجه ک کایدر آمررا بازار بزرگ خود  مایل نیستهرگز  یداشته باشد، به لحاظ اقتصاد سیاستهای مستقل

باز  یاروپا حساب هیاتحاد تعهدات یرو تواندیقطعا نم کایبا آمر یدر مناقشات اقتصاد رانیا دهدله نشان میئهمین مس

قابل  کیاروپا شر هیادعا است که اتحاد نیا دیمو زین 2۰1۳و  2۰12 یهادر سال رانیا هیعل هامیتجربه تحر کند.

روپا ا هیرا متوقف خواهد کرد. حجم صادرات اتحاد رانیکه منافعش اقتضا کند، تجارت با ا یو در صورت ستین یاعتماد

 یرا بر صنعت خودروساز ییهامسئله خسارت نیهمکه  دیدر کمتر از دو سال به نصف رس هامیتحر لیبه دل رانیبه ا

 کنندیم ات ظاهریانتقاد کایآمر یها و اقدامات تجاراستیگاه از س یگاه و ب ییاروپاهرچند مقامات کرد.  لیتحم رانیا

                                                           
 (۳/8/1۳۹۷وز،ین ی)مقاومتـ  1

  



 

۶ 

 

واهند و دنباله رو واشنگتن باقی خ ندارند کایآمر تسلیم شدن در مقابلجز  یکوتاه راه ندهیدر آ اروپائیاناما به طور قطع 

 ماند.

  و امنیتیو امنیتی  ضعف نظامیضعف نظامیـ ـ   جج

 کیآتالنت»مختلف همچنان خود را به  یهابیتاکنون با پشت سر گذراندن فراز و نش یبعد از جنگ دوم جهان یاروپا

 .ندارد تینباشد، قاره اروپا امن کایوجود دارد که اگر آمر (در قالب ناتو) دهیا نیا یتیداند و به لحاظ امنیمتعهد م «ییگرا

اسالم  و مسیترور طلبی روسیه،توسعه مانند، یموضوعات سم،یاز شکست کمون هبه دو ده بیهنوز بعد از قر اروپا باور دارد

 یدر خاک اروپا و استمرار قراردادها کایآمر ینظام یها گاهیوجود پا نیبرابنا .کنندیم دیاروپا را تهد یافراط ییگرا

آنگلو »گرش ستان با نلانگ انیم نی. در ااستریاجتناب ناپذ یکیتآتالن یفکر یادهایبر اساس بن کایاروپا و آمر یتیامن

 باشد.یرا دارا م یاژهیو گاهیجا یفکر میپاراد نیخود در ا «کنیآمر

 هستند در اروپا مستقر کایآمر نیروهای نظامی اروپا دست برتر را دارد. یتیدر مسائل امن کایآمراین یک واقعیت است که 

ا از سوی ربدون چون و چ یتیواشنگتن در مسائل امن تصمیمات کند.یم فایناتو ا هدایت در موثری ارینقش بس آمریکاو 

ردازد و پالمللی به عنوان نیروی اقماری آمریکا به ایفای نقش میهای بینبحران قبالاروپا در  شود وها اجرا میاروپائی

  شود.در صورت مخالفت با تنبیهات واشنگتن روبرو می

از  یبه صورت کمرنگ گرچهیی اروپا یکشورها یتیو امن یدفاع یهااستیکردن س کپارچهیو  ییاروپا واحد ارتش جادیا

 ییاروپا یتک تک کشورها نکهیبا ا به خود گرفت. ترییجد شکل 21قرن  لیدوران جنگ سرد آغاز شده بود، از اوا

و  ندیبرا قابل توجه است، ییاروپا یکشورها انیو تعداد نظام کنندیم یصرف مسائل نظام رای ادیدر مجموع مبلغ ز

یی آهای نظامی و امنیتی اروپا کارسیاست و ستیقابل توجه ن هیدر سطح اتحاد یگذار هیحجم گسترده سرما نیا جهینت

  نداشته است.

 تیمأمور یرهبر خواستندیم 2۰11در سال  ییاروپا هایدولت یوقتتجربه لیبی برای اروپائیان بسیار تلخ بود زیرا 

 یو نظارت یاکتشاف ،اطالعاتی یهاقادر نبودند که نظام یحت رند،یرا به عهده بگ لیبی اقدامات نظامی دردر المللی بین

شان نیز در حدی نبود که پاسخگوی ائتالف علیه ادوات نظامی و قرار بدهند نظامی تیمأمور نیا خدمتخود را در 

به خارج از  روهایبر سر اعزام نله ئمس یوقت»گوید: بلژیک می «اگمونت» تویانست ریمد ،«سکوپیب نیسو» لیبی باشد.

 مانند حمل و نقل در ک،یژاسترات زاتیتجه یما رو رایز ،توانیم انجام دهیمنمی کایکار را بدون امر نیقلمرو ما باشد، ا

  1 «م.یانکرده یگذار هیسرما ،ییهوا یریگو  سوخت نیسرنش دونب یماهایدور، ماهواره ها، هواپ یهامسافت

 .ستاهایی را برای استقالل نظامی از آمریکا انجام داده خود آگاه است تالش و امنیتی ضعف نظامی اروپا که بهالبته 

 انیپا یراخود را ب یآلمان و فرانسه آمادگ یسران کشورها ینوشت به تازگ یان ان در مطلب یشبکه س ینترنتیا گاهیپا

                                                           
 (2۰1۷/۰۶/۰1)دویچه وله،ـ  1



 

۷ 

 

امور خارجه آلمان خواستار  ری، وز«ماس کویها» شتر،یپ کرده اند. اعالم کایآمربه  یو دفاع یتیامن یدادن به وابستگ

از  یریو جلوگ کایآمرزورگویی متوقف کردن  یبرا« وزنه تعادل»شد تا آن را همانند  ییقدرت مستقل اروپا کی جادیا

  به کار بندند. بروکسل از خطوط قرمز واشنگتن عبور

 است:  یکامال قانون کایاز آمر یتینارضا یها براییاروپا لی، دال انانیبه نوشته س

 
بر  لگرانیحلاز ت یحال، برخ نیبا ا اقدام کند. وانگیزه پیدا  کایاز آمر یتیاستقالل امن برای اروپا تااست  یکاف لیدال نیا

 یدیداحتمال وقوع دوره ج کایاروپا به آمر یو دفاع یتیامن یوابستگ انیو پا ییقدرت مستقل اروپا جادیباورند که ا نیا

 خواهد کرد.که اروپا از آن اجتناب  زندیاز جنگ سرد را رقم م

در سوئد  «استکلهم یالملل نیصلح ب قاتیموسسه تحق» ریمد ت،یدان اسم .کم نیستدر این خصوص نیز  هابدبینی

دت م ییشوند. سران اروپایمنحرف نم کایآمر یسنت یتیو امن یخارج یها استیها از سییاروپامعتقد است 

ند. ابوده است، قبول کرده رانهیسختگ تیقدرت و امن استیس هیرا که بر پا کایآمر یتیهاست تفکر امن

عتماد قدرتمند و قابل ا یروین کیبه دنبال  یناتو ندارند ول یبرا ینیگزیجا چیشروع ه یبرا آنها نیبنابرا

 1.هستند ییاروپا یهمه کشورها یبا همکار

                                                           
 8/۶/1۳۹۷باشگاه خبرنگاران جوان،ـ  1

 

به و معاهده آب و هوایی پاریس[ توافق هسته ای ایران]سوم اینکه ترامپ از معاهده های مهم بین المللی همچون برجام 
.طور یکجانبه خارج شده است

د در قبال دوم اینکه رئیس جمهور آمریکا تضمین های امنیتی ناتو را زیر سوال برده و کشورهای اروپایی را به عدم تعه
.  این سازمان متهم کرده است

گر یک نخست اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با افزایش تعرفه های گمرکی کاالهای وارداتی از اروپا، آغاز
.  جنگ تجاری بوده است
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 نیست؟ چرا اروپا قابل اعتماد 

  
 نتیجه گیری 

-یآنها با وجود های گذشته نشان دادند که دارای سیاست خارجی مستقلی از آمریکا نیستند.کشورهای اروپایی در سال

 صادی،اقت که مایلند به عنوان یک قطب جهانی به ایفای نقش بپردازند اما واقعیت این است که ساختارهای سیاسی،

ت تحوالدر  آمریکا ادغام شده است که امکان استقالل عمل را از آنها سلب کرده است. فرهنگی و امنیتی آنها چنان با

انبه جپس از خروج یک .باشنددنباله رو آمریکا ناچارند اختیار زیادی نداشته و ها نشان دادند که ییبرجام، اروپامرتبط با 

م اقداماتی را برای حفظ برجاو استقالل خود را حفظ کرده و  یاسیس تیماهرفت اتحادیه اروپا آمریکا از برجام انتظار می

دیگر از  و ی آمریکا شده استهاه های اخیر کامال تسلیم فرماناروپا در هفت اما این اتفاق هرگز رخ نداد. انجام دهد

نین همچ آمریکا متمایل شده است. هایگیریمطالبات فراقانونی و باج گوید و به سمتپایبندی به برجام کمتر سخن می

اما خود  ،نسبت به برجام را محکوم کرده اند رانیکاهش تعهدات ا ،های گذشتهیی در ماهاروپا یاهدولت که یدر حال

نکردند و فقط یک صدا از ایران خواستند همه تعهدات مشکل ارائه  نیرفع ا یبرا یدیجد یا اقدام شنهادیپ چیه عمالً

ریخی خود و همچنین ضعف و ناتوانی در اعلت سابقه ت بهکشورهای اروپایی  له نشان دادئاین مس کند.خود را اجرا 

یستند حاضر ن آنها .کنندمی تعریفو منافع خود را در گرو اتحاد با آمریکا  نبودهوجه قابل اعتماد  چیهبه  مقابل آمریکا

و باید این حقیقت را پذیرفت که اروپا هیچ نفع راهبردی  بپردازندتوافق برجام زنده نگه داشتن هزینه ای را برای هیچ 

 برای شراکت با جمهوری اسالمی ایران ندارد. 

  

. تجربه تاریخی نشانه ده ها بی وفایی اروپایی ها نسبت به ایران است

. آمریکا بسیار ناچیز استبا منافع اروپا با ایران در برابر منافع اروپا 

.  اروپا در مرحله فعلی با آمریکا در حال تقسیم نقش است

.  اروپا هم همانند امریکا به دنبال محدود سازی ایران در حوزه موشکی و منطقه ای است

.در طول دوران پسا برجام اروپایی ها انتظارات اقتصادی ایران را برآورده نکردند

.در طول دوران تحریم ها، شرکت های بزرگ اروپایی زودتر از دولت هایشان ایران را ترک کرده اند

.  اروپا توان جلوگیری از آسیب زدن بیشتر آمریکا به برجام را ندارد

(24/1/1397اسالم تایمز،). بد ناق  استاالبرجام بدون آمریکا الی 


