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دریافت -1332/5/22 :پذیرش1337/7/23 :
چکیده

ایاالتمتحدهآمریکاواتحادیهاروپادوکنشگرمهمدرعرصهجهانیاندکهازنقشی

المللیبرخوردارندوبرخوردمنافعآنهابایکدیگرطبیعیبهنظر


تأثیرگذاردرمعادالتبین
میرسد .اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا اختالفنظرهای بین بروکسل و

شدیدکردهاست.دراینمیانتوافقهستهایایرانو8+8کهازیکسومورد

واشنگتنرات
حمایتاروپاوازسویدیگرموردخشمترامپقراردارد.آیندهمبهمیراپیشرویخود
بیند.سعیاینمقاله،پاسخگوییبهاینسوالاستکهچهسناریوییدرمواجهه بااین


می
موضوع میتواند در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال ،ضمن
بررسیدیدگاهاروپاییودیدگاهآمریکاییِمقابلآن،چهارسناریوبررسیشدکهعبارت
اند از :سناریوی اول؛ دور شدن اتحادیه اروپا و ایاالت متحده و واگرایی در روابط
ییوهمسوییباایاالتمتحده،سناریویسوم؛متقاعد

سناریویدوم؛همنوا

فراآتالنتیک،
ضمنتعهدبههمگراییدرروابطفراآتالنتیک وسناریوی

کردنترامپبهحفظبرجام
کجدار و مریز اروپا و آمریکا در دوره ترامپ.روشتحقیقدراینمقاله
چهارم؛سیاست  
سناریونویسیدرچارچوبنظریهبازیهااست.

واژگان کلیدی :اتحادیهاروپا،آمریکا،برجام،نظریهبازیها،سناریونویسی
.استادیارروابطبینالمللدانشگاهرازی،کرمانشاه،ایران f.rostami1361@gmail.com

8
.استادیارروابطبینالمللدانشگاهرازی،کرمانشاه،ایران  gahmadian@razi.ac.ir

8
.کارشناسیارشدروابطبینالمللدانشگاهتهران،تهران،ایران(نویسندهمسئول) hr.karimi@ut.ac.ir
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مقدمه
ایاالتمتحدهآمریکاواتحادیهاروپابهدلیلنفوذسیاسیواقتصادیدرمسایلجهانیدو
بازیگرمهموتأثیرگذاردرعرصهجهانیهستندکهنقشآنهادرترتیباتومعادالتجهانی
بسیار باالست .بنابراین ،شناخت جریانات و فرآیندهای حاکم بر روابط بینالملل در سطح
سیاسی،اقتصادیوامنیتی،بدونتوجهبهتأثیرایندوبازیگرامکانپذیرنیست.ازجنگجهانی

دومبهبعد،آمریکابهدلیلضعفناشیازاروپایپسازجنگوخطرشورویداراینفوذ
بسیاریدراروپاشداماپسازفروپاشیشورویوبابهوجودآمدناتحادیهاروپا،ایناتحادیه
برای نقشآفرینی بیشتر در موضوعات جهانی و استقالل بیشتر سندهای متفاوتی را در بین
اعضایخودبهامضارساندهاستکهالبتهتحققاینهدفبستگیزیادیبهارادهسیاسیاعضا
خواهد داشت.عالوهبرارادهسیاسیاعضا،کهازنظرداخلیمطرحاست،از نگاه خارجی،
تأثیرگذاریقدرتهایجهانیازجملهایاالتمتحدهبسیارموثراست.آمریکابانفوذیکهدر
تواندازشکلگیرییکسیاستخارجیمستقلدر


برخیازاعضایموثرایناتحادیهدارد،می
ها،قدرتهژمونیکنظامبینالملل

عمل،ممانعتبهعملآورد.آمریکابراساسبرخیدیدگاه
شودواتحادیهاروپانیزبامجموعهایمتشکلاز82کشور(باخروجانگلستان82

محسوبمی
کشور)وحدود855میلیونجمعیت،سلسلهوسیعیازابزارهایسیاسیواقتصادیرادراختیار
بمیآید.بنابراینبرخوردمنافعایندو

داردکهبهطوراجتنابناپذیریبازیگرجهانیبهحسا

قدرتبایکدیگرطبیعیاستوآمریکادرحلمسائلجهانینمیتواند،قدرتسیاسیاروپارا

نادیدهبگیرد.
برنامههستهایایرانیکیازاینموارداستکهطیسالهایمتمادیدرصدرمسایلامنیتی

غربقرارداشتهاستوقبلازتوافقهستهایرانو8+8؛وچهبعدازآنهموارهدرروابط
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا ،تأثیر داشته است .ایاالت متحده و اروپا در این زمینه
دارای اختالف و همسوییهایی بودهاند .از جمله مهمترین اختالفات قبل از توافق هستهای
یایرانبههرگونهبهرهمندیازانرژیهستهای،تأکید

توانبهتأکیدآمریکابرعدمدستیاب


می
برحلآنبهصورتقهرآمیزوجلوهدادنآنبهصورتخطریبرایصلحوامنیتجهانیدر
مقابلدیدگاهاروپاییکهضمن،بهرسمیتشناختنحقایرانبرایبهرهمندیازبرنامهصلح

آمیز،برراهحلگفتوگووابزارهایاقتصادیبرایحلبحرانتأکیدداشتوازمهمترین
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سوییآنها تأکیدبر جلوگیریاز دستیابیایران بههرگونه سالح هستهای،لزوم

موارد هم
متوقفساختنبرنامهغنیسازیورعایتمعاهدهمنعگسترسهستهای8و...اشارهکرد.

اماپسازکشوقوسهایفراوانومذاکراتطوالنی،ایرانوگروه8+8توانستنددرسال
8588بهتوافقجامعاقداممشترک(برجام)دستیابند.امابهفاصلهکمترازیکسالازامضای
توافقودرمناظراتانتخاباتی،ایاالتمتحدهنامزدجمهوریخواهانیعنیدونالدترامپآنرا

راهیابیبهکاخسفیدداد.بعداز
بدترینتوافقتاریخخواندووعدهپارهکردنآنرادرصورت 
یابیبهکاخسفید،هرچندترامپتوافقراپارهنکردوازموضعاولیهخودعقبنشینیکرد


راه
اما شواهد حاکی از آن است که قصد پایبندی به آن را ندارد .اتحادیه اروپا از زمان
موضعگیریهایاولیه ترامپ ،درموضعیمخالف،براجرایکاملآن تأکید دارند وآن را

توافقیچندجانبهمیدانندکهیکطرفنمیتواندآنراخودسرانهلغوکند.حالباتوجهبه

ای،بهنظرمیرسد،توافق


دیدگاهمتضاددونالدترامپواتحادیهاروپادرخصوصتوافقهسته
رویخودمیبیند.


ایآیندهمبهمیراپیش
هسته
هدفاصلیدراینمقالهسناریوسازیبرایاینآیندهمبهماستودراینراهازشیوه
سناریونویسی(8درچهارچوب نظریه بازیها که مبتنی بر عقالنیت واحدها است) استفاده
خواهد شد .سناریونویسی یکی از تکنیکهای آیندهپژوهی و عبارت است از شرح
رویدادهایآیندهایکهتحتشرایطمعین(مثالًاگرروندهایجاریادامهیابدیاکارهایبه

خصوصدیگریانجامشود)میتوانداتفاقبیفتد.هدفازبهکارگیریآنهاموردآزمایش

هایاتخاذشدهدربرابرچالشهایموجودآیندهبا


هاواستراتژی
قراردادنعملکردسیاست
ایجاد و ترسیم فضایی از ممکنات است .بدین منظور ،سناریوها با مشخص کردن کشف
نظاممند چالشها و فرصتهای پیشرو ،در خدمت تدوین استراتژیها قرار میگیرد

(.)Wheelwright,1989: 3


چارچوب نظری :نظریه بازیها

3

نظریه بازیها شاخهای از ریاضیات کاربردی است که در دهه 8385با نوشتههای جان
)1. Non-Proliferation Treaty (NPT
2. Scenario Writing.
3. Games Theory.
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فوربس نش ،8فن نویمان 8و امیل بورل 9طرح شد (پاندستون .)82 :8922 ،تقریبا تمامی
هابراینعقیدهاندکهنظریهمورداستفادهآنهامتوجهشیوهرفتاربالفعلافراد


پردازانبازی

نظریه
دروضعیتهایمنازعاتی4نیستبلکهبررفتارموسومبهرفتار«صحیحعقالنی»8دروضعیتهای
شرکتکنندگاندرمنازعهسعیدر«بردن»دارند.براین

منازعهآمیزیناظراستکهطیآنها

اساس نظریهپردازان بازیها به پندارهایی نظیر این قائلند :چنان که واحدها در یک وضعیت
معینخواهان کسب پیروزی باشند و به فرض این که هر طرف معتقد باشد ،حریفانش نیز

همچون خود وی محاسبهگرانی عقالنی و به اندازه خود او عالقمند به حدس زدن اقدامات
طرفمقابلخویشهستندودرصورتیکههرطرفبرایگیرانداختنحریفتالشکند،در
توانبهدستهبندیآنگونهفرآیندهایفکریپرداختکهواحدهابراساسآنهادر

اینحالمی
محاسبهمیپردازند(دوئرتیو

موردنوعاقدامیکهبابیشتریناحتمالبرایشانسودمنداستبه 
فالتزگراف.)222-222:8558،
هابااستفادهازمدلهایریاضی،بهتحلیلتصمیمگیریدرشرایطیکهبیش


درنظریهبازی
ازیکتصمیمگیرندهوجودداردوتصمیمهریکازآنهابهرویمنافعوتصمیمسایرینتأثیر

میگذارد،پرداختهمیشود.درهربازیتالشمیشودنقطهایپیداشودکهتمامیبازیگرانبه

ایوجودداشتهباشدکههیچکداماز

حداکثررضایتدستیابند.اینبدانمعنااستکهنقطه
بازیگرانازتغییریکجانبهاستراتژیخودعایدیِبیشتریکسبنکند.بهایننقطه،نقطهتعادل

هاتعدادمختلفیازبازیها


).درنظریهبازی
گفتهمیشود(نوربخشودیگران32-32:8934 ،
شوند.ازجملهاینویژگیهامیتوان


بندیمی

هایهربازیطبقه
وجودداردکهبراساسویژگی
بهمواردزیراشارهکرد:
هاهرکسیکهدربازیتصمیمیمیگیردویادرمقابل


درنظریهبازی
 -8تعداد بازیگران:
تصمیم دیگری تأثیری میپذیرد ،بازیگر است .مشخصاً حداقل تعداد بازیگران  8نفراست و
هرچهبازیگرانبیشتریوجودداشتهباشد،تحلیلبازیپیچیدهترخواهدبود.

هربازیگردربازیانتخابخودراازمیانمجموعهایاز

 -8استراتژیهای هر بازیگر:
1. John Forbes Nash.
2. John Von Neumann.
3. Émile Borel.
4. Conflict Situations.
5 Rationally Correct.
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اممیدهد.
اقداماتکهاستراتژیشناختهمیشود،انج 
 -9ترتیبی  /همزمان :یکبازیترتیبیاست،اگرهربازیگراستراتژیخودراپساز
بازیگردیگرانتخابکند.درغیراینصورتبازیهمزماناست.بازیهایهمزمانرامعموالًبه
هایترتیبیرابهصورتدرختینمایشمیدهند.


صورتماتریسیوبازی
دربازیهایمجموعصفر،سودیکواحددقیقاًبا

 -4مجموع صفر  /مجموع غیر صفر:
زیانواحددیگربههمانمیزانهمراهاست.بهعبارتسادهتریکبازیمجموعصفریکبازی

برد-باختماننددوزاستوبهازایهربرندههموارهیکبازندهوجوددارد.امادربازیهای
مجموعغیرصفر،راهبردهاییوجودداردکهبرایهمهبازیکنان سودمنداست.
 -8با آگاهی کامل /بدون آگاهی کامل :یکبازیباآگاهیکاملاست،اگریکبازی
ترتیبی باشد و در آن هر بازیگر استراتژی انتخاب شده توسط بازیگر قبل از خود را بداند
(نوربخشودیگران.)32-32:8934،
نظریهپردازانبازیهامعتقدند،رفتارصحیحعقالییدرتعاملرقابتییامنازعهبرایکسب

پیروزی مورد نظر است .همچنین بازیگران از اقـدامات غیرواقعی و هیجانی که ممکن است
نتـایجضعیفتریبرایآنهابهبارآورد،خودداریمیکنندوتنهارفتاریراانجاممیدهندکه

منجر به کسب سود مادی بیشتری میشود ازآنجا که نظریه بازیها و بازیسازی ،رابطه
زنیدارند،لذابرایمطالعهرشتهایکهدرآنمعموالًازانجام

تنگاتنگیبـاتصمیمگیریوچانه

حرکتیبررویصفحهشطرنجدیپلماسی،الفزنی،توپزدن،بهکارگیریاهرمچانهزنیو
تالش برای حدس زدن اقدامات حریف یا گیر انداختن حریف در سطوح ملی و بینالمللی
صحبتمیشود،مفیداست).(Turocy, 2001: 7



آگاهی تاریخی به مناسبات آمریکا و اتحادیه اروپا
از زمان کشف قاره آمریکا در سال  8438میالدی  ،ظرف پنج قرن اخیر ،مراودات و
مبادالتانسانی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،نظامیودریککالمتمدنیمیاندو
سویآتالنتیکبهتدریجشکلگرفتومفهومینوینتحتعنوان«مناسباتیورو-آتالنتیک»
راواردادبیاتسیاسیجهانکرد(کریمی.)233:8922،امادرموردورودآمریکابهصورت
جدیدرسیاستهایاروپامیتوانبهزمانجنگجهانیاولاشارهکرد.اززمانورودآمریکا
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به جنگ جهانی اول ،سیاست آمریکا این بود که از تسلط قدرتی بالقوه متخاصم بر اروپا
جلوگیریبهعملآورد.بههمیندلیل،آمریکاپسازجنگجهانیدومخودراواردجامعه
جهانیکردوازانزوابیرونآمد.دردورانجنگسردمخالفتباشورویباعثشدتاآمریکا
هر چه بیشتر در اروپا و سیاستهای آن حضور داشته و در راستای منافع خود عمل کند
(کسینجر.)92:8928،
درپایانجنگجهایدوم،کمکهاییکهآمریکابهاروپاکردهبود؛اقتصادورشکستهاروپا

رانجاتدادوناتوتوانستامنیتاروپارافراهمآورد.درسال 8328دفترهیئتنمایندگی
آمریکانزدجامعهاروپاتاسیسشدومتقابالکمیسیوناروپاهیئتیرادرواشنگتنتعیینکردکه
درسال 8328ایندفتربهسطحهیئتنمایندگیکاملسیاسیهمراهبامصونیتسیاسیارتقا
یافت.درمراحلبعدوبافرآیندجهانیشدنروابطاقتصادیاروپاوآمریکاچنانبههموابسته
شدکهآنهارابههمکاریورقابتکشاند(متقیودیگران.)889:8938،
باپایانیافتنجنگسرد،شرکایدوسویاقیانوساطلسکهپسازپایانجنگجهانی
دومشاهدعصرینویندرروابطبا یکدیگربودند،ابزارهاو اهدافجدیدتری رادرمسیر
همکاریتعریفکردند.نقطهعطفاینروابط،تصویباعالمیهفراآتالنتیکیدرسال8335
سریگفتگوهایمنظمسیاسیورایزنیهایاقتصادی،فرهنگیرامیاننمایندگان


بودکهیک
دوسویآتالنتیکایجادکرد.درایناعالمیهدوطرفرسماًبربه کارگیریارادهخوددر
جهت تقویت مشارکتشان در مواردی چند از جمله موارد زیر را اعالم کردند :حمایت از
دموکراسی،حاکمیتقانون،حمایتازحقوقبشروآزادی هایاساسی،ارتقاءوترویجرفاه
همگانیو...اینعواملطیاجالسسراناتحادیهاروپاییوآمریکادرمادریدودرسومدسامبر
8338باردیگرموردتأکیدقرارگرفت(کریمی.)258:8922،
امااینروابطخالیازتنشنیزنبودهاستوروابطاروپاوآمریکاپسازجنگسردحاصل
جانبهگرایی در افزایش تنش بین این دو
دو دیدگاه مختلف از نظام بینالملل بوده که یک 
دیدگاهمهمبودهاست.تاقبلازجنگسردسیاستخارجیاتحادیهاروپاهمسوباآمریکابوده
واینکشورتوانستهبودبهآسانیوبدونمخالفتجدیمنافعخودراتأمینکند.پسازپایان
جنگسرداتحادیهاروپادرمسیریمتفاوتقدمگذاشتهکهدرمواردی(ازجملهحملهآمریکا
چندانبامنافعآمریکاهمسویینداشتهاست.

بهعراق)
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نبودهمسویی کاملبعدازجنگسرد عللمختلفیدارد؛ کهمیتوانبهنبود

بهطورکلی
پیوندهای الزامآور جنگ سرد ،افزایش توجه آمریکا به مناطق دیگر ،برداشتهای متفاوت
نخبگانجدیدازمنافعملیوکاهشنسبیاهمیتسنتیاروپادرسیاستخارجیآمریکاو
موارددیگراشارهکرد.ازسویدیگربابهبحرانرسیدنایدهتغییرجهانبهسبکآمریکاییو
بهبنبسترسیدنآمریکادرعراقکهآثاربدیبرسیاستخارجیآمریکابرجاینهاد،این
کشوربهلزومشناساییحدودقدرتخودوپذیرشحداقلیازسیاستمستقلاروپاییوناتو
تندرداد.اینعاملباعثشدتاهمکاریمجدداستوارترشود.کهخاویرسوالناازآنبهعنوان
«آشتیونوسومریخدرعصرجدیدروابطفراآتالنتیکی»یادکردهاست(واعظیوکیانی،
.)82-94:8922
میتوانگفتاتحادیهاروپادربرخوردبامسائلجهانیقانونبرپایهمصالحهو
بهطورکلی 
گفتوگورادرمقابلشیوهقدرتمحوروتحکمگراییآمریکابرگزیدهاست.اینموردرا

در برخورد با موارد متعددی از جمله تروریسم ،خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل،
دیپلماسی،بازدارندگیوتسلیحاتکشتارجمعیمشاهدهمیکنیم.



نقش ایران در مناسبات یورو-آتالنتیک
طیسالهایگذشتهدرموردایرانبهطورکلیهرچنداروپاییهاسعیکردندتاحدودی

مواضعیخالفسیاستهایآمریکادرپیشگیرند،اماسرانجامموفقیتینداشتهوخودرابا
هایآمریکاهماهنگکردند.طیسالهایبعدازانقالبآمریکاسعیکردبههمراه

سیاست
متحدیناروپاییخودتحریمهاینفتیوتجاریعلیهایرانبهکارببندد.اینتصمیمبامخالفت
روشد.درنتیجهاروپاییهاازتحریمعلیهایرانهمراهباآمریکاسرباز


کشورهایاروپاروبه
زدند .درعملفشاربیشترآمریکابرایران،باعثشدکهایرانهرچهبیشتربهسویاتحادیهاروپا
کشاندهشود.اتحادیهاروپانیزازفرصتاستفادهکردوسببقراردادهایتجاریواقتصادیبا
هابهنوعیبارضایتاروپاییهانیزهمراهبود.زیراازیکطرف

ایرانشدکهدرعملاینتحریم
جانبهگراییآمریکاشدندوازطرفدیگر
سیاستهایمستقلخودراتأییدکردهومانعیک 
ایرانرابهخودنزدیککردهوموفقیتهایسیاسیواقتصادیبهدستآوردند.

بهطورکلیوطیدورانبعدازانقالب،ایراننقشپرفرازونشیبیرادرروابطاروپاو
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آمریکاپشتسرگذاشتهاست .دردورانهاشمیرفسنجانی«،گفتگوهایانتقادی»بیناروپاو
ایران برای رفع و حل مشکلهای پیش آمده مطرح شد .پس از شروع گفتگوها ،انتقادهای
هاروپاییشباهتزیادیباانتقادهایآمریکاازایرانداشتوبهنظرمیآمدتنهاروش

اتحادی
برخوردباایرانمتفاوتاست.دردورانخاتمی،روابطایرانوآمریکاوبهبهدنبالآناروپابه
سمت بهبود نسبی سوق پیدا کرد و مشاجره اروپاییها با آمریکا بر سر تحریم شرکتهای
اروپاییکهباایرانقراردادامضاکنندنیزحلوفصلشد.بارویکارآمدندولتبوشو
تأکیدآنبرموضوع ایرانوتسلیحات هستهایوبهویژهپسازرخداد88سپتامبرباردیگر
روابطدوکشورروبهتیرگیرفتکهاثرهایمنفیآنبراتحادیهاروپانیزآشکارشد(آقایی،
).دردوراناصولگراییورویکارآمدناحمدینژادوبازنگریدیپلماسی

889-898:8922
ایسببنزدیکیهرچهبیشتراتحادیهاروپاوآمریکابههمشدتاجاییکهآنهااعالم

هسته
خواستارارجاعپروندههستهای

کردندمذاکراتباایرانبهبنبسترسیدهودرژانویه 8552
ایران به شورای امنیت شدند (دهقانی فیروز آبادی )845 :8922 ،و بعد از آن اتحادیه اروپا،
همراستا با تحریمهای مصوب شورای امنیت در سالهای  8552 ،8552 ،8552و 8585اقدام
کردهوحتیخودنیزمستقالًتحریمهاییبرایفشارمضاعفبرایرانتصویبکرد.توجهبهاین
نکتهضروری به نظرمیرسد کهاتحادیهاروپابرخالف تمام ادعاهای حقوق بشری ،به دلیل
.درواقعمسئلههستهای

ایتحریمهایسختگیرانهوشدیدیراعلیهایراناعمالکرد

قضیههسته
تبدیل به بزرگترین سد در روابط دوطرف شد .به هر حال ضربه اصلی به روابط دوطرف
اواخرسال  ،8588زمانی که اتحادیه اروپا تحریمهای نفتی را بر ایران اعمال کرد ،وارد آمد
.وبهنوعیروندهمصداییاتحادیهاروپاوآمریکادرارتباطباایرانتا

)(Korteweg, 2013:12
زمانحصولتوافقهستهایدرسال8588ادامهداشت.

تجربههایتاریخیدرسالهایگذشتهنشاندادهاستکهجهتگیریسالهای گذشته
ایران در توسعه روابط با کشورهای اروپایی نتایج رضایتبخشی به همراه نداشته است.
کشورهایاروپاییبهدنبالامتیازگیریازهردوطرفمناقشهیعنیایرانوآمریکابودهاند.آنها

از ایران به عنوان یک کارت برنده در مقابل آمریکا استفاده کردهاند .در اغلب موارد
جهتگیری کشورهای اروپایی همسو با سیاست خارجی هماهنگ اتحادیه اروپا بوده است.

ایرانتمایلداردکهازکشورهایاروپاییبهعنوانموازنهگردربرابرآمریکااستفادهکند،اما
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شرایطی که بر اتحادیه اروپا حاکم است مانع اقدامهای انفرادی از سوی کشورهای عضو
میشود .همچنینباتوجهبهعالقهکشورهایاروپاییبرایبرقراریروابطباآمریکا،اینفرصت

برایاتحادیه اروپا وجوددارد کهضمن همکاریو همسویی باآمریکاازتوان تأثیرگذاری
بیشتری در بسیاری از معادلههای بینالمللی از جمله ایران برخوردار شود .به این معنی که با
رقابتهایتجاریوتاکتیکهایمتفاوتسیاسیوتأکیدهایبیشتراروپاییاندر

وجودبرخی
مقایسهباآمریکاییهادربارهمسائلیهمچونحقوقبشرومردمساالری،اتحادیهاروپادراصول

واهدافباآمریکااشتراکنظرداشته است.نمونهبارزآن همکاریوهمسویی سیر تحول
ایایرانطیسالهایگذشتهبودهاست.


برابرپروندههسته
دیدگاهاروپادر
توافق هستهای 1و جایگاه اتحادیه اروپا در سیاست بینالملل
اتحادیه اروپا را باتوجه به ابعاد و شاخصهای قدرت شاید بتوان دومین قطب بزرگ
اقتصادی و سیاسی جهان پس از ایاالت متحده آمریکا حساب کرد .این مجموعه پس از
بزرگترینمرحلهگسترشیعنیدرسال 8554وباالحاق 85کشورحوزهاروپایشرقیعمال
مرزبندیهایدورهجنگسردراازبینبرد.اتحادیهکنونییکقطبجمعیتیویکقطب
تجاری مهم است .توسعه این کشور به  82کشور (با خروج انگلستان  82کشور) ،کل این
مجموعهرابهحدودنیممیلیاردنفرافزایشدادهاست.اتحادیهاروپایکنونیبا857248تریلیون
دالرتولیدناخالصملیسهممهمیازتجارتجهانیرادراختیاردارد.عضویتدائمفرانسهو
(انگلیس)درشورایامنیتسازمانمللوبرخورداری آنهاازحق وتو،حضورو عضویت
چهار کشور فرانسه ،انگلیس ،آلمان و ایتالیا در گروه هشت کشور صنعتی ،حضور یکپارچه
ومنسجماتحادیهدرسازمانتجارتجهانیوعضویتبسیاریازآنهادرناتو،سازمانامنیتو

همکاری در اروپا ،صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از جمله دیگر عواملی است که
مدرمعادالتبینالمللیبدلکردهاست(.)Zięba, 2012

اتحادیهاروپاییرابهیکبازیگریمه
موقعیت جهانی امروز اتحادیه اروپا متفاوت از دهههای قبل است .ارتقای جایگاه جهانی
اتحادیهاروپادراینسالهابهحدیبودهکهبرخیحتیسخنازظهورابرقدرتیجدیددردنیا
برزبانراندهاند.امااتحادیهاروپارا نمیتوانیکابرقدرتتلقیکردودرارزیابیقدرتو
)1. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
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نفوذاروپادچاراغراقشد.بهتعبیربرخیمحققین،یککشوربرایاینکهابرقدرتمحسوب
شودبایدامکاناتنظامیموثرجهتترتیبدادنیکجنگتمامعیاردرانواعجنگهایغیر
متعارف علیه قویترین کشور موجود جهان برخوردار باشد که اتحادیه اروپا از چنین توانی
ندارد.اروپاگرچهابرقدرتنیست،امایکقدرتبزرگجهانی،دستکمدربعداقتصادی
استودربسیاریازمسائلبینالمللیبهصورتتعیینکنندهتأثیرگذاراست.درطیفوسیعی

از موضوعات بینالمللی که به حوزه سیاست پایین یا مالیم 8ارتباط مییابد همانند مسائل
تجاری،محیطزیستو...حرفهایزیادیبرایگفتنداردامادرحوزهسیاستباالیاحاد8از

گذشته اقدامات محدودی را در دستور کار خویش قرار داده و در مسائل مهم و اساسی
بینالمللیناگزیرازهمکاریوتبعیتازآمریکابودهونوعینقشمکمل آمریکابرایخود

دارد(کریمی.)282-288:8922،


روابط اتحادیه اروپا با ایران بعد از توافق هستهای
بهدنبالتوافقهستهای،مشخصاستکهفصلجدیدیازهمکاریمیانغربوایران
آغاز شده است .در حال حاضر ،همکاریها در حوزههای اقتصادی و تجاری؛ همچنین
ایمیانطرفیندرخصوصمسائلمنطقهایاهمیتزیادیدارد.باتوافقبه

همکاریهایمن 
طقه
دستآمده،دیپلماتهایاروپاییدرموقعیتخوبیقراردارندودرصددندبهمنظورتوسعه
هایاقتصادی،افزایشثباتمنطقهای؛همچنینارتقایموقعیتاروپابهعنوانقدرتی

همکاری
مستقل ،روابط خود را با ایران ارتقاء بخشند .طی دو سال گذشته ،ما شاهد سفرهای مکرر
هیأتهایسیاسی،اقتصادی،تجاریوپارلمانیازکشورهایاروپاییبهجمهوریاسالمیایران
بودیم.توافقوین،چشماندازجدیدیدرسیاستخارجیکشوربهوجودآوردهاستوبهمنزله
آید.باتوجهبهواقعگراییوعقالنیتحاکمبر


انبهحسابمی
نقطهعطفیدرروابطخارجیایر
کشوردردورهجدیدواهمیتواالیمنافعملی،بهنظرمیرسد؛کشورهایاروپایی،خودرا
آماده از سرگیری دور جدیدی از روابط و همکاریها ،با جمهوری اسالمی ایران در ابعاد
بودهایم.
مختلفکردهاندوبااجرایی شدن برجام ،ما شاهد تسریع در این روند 

1. Low Politics
2. High Politics
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دراواخرسال 8582نیزکمیتهامورخارجیپارلماناروپاسندراهبردی«استراتژیاتحادیه
اروپا در قبال ایران پس از برجام» را منتشر کرد که سمت و سوی روابط اتحادیه اروپا با
جمهوریاسالمیایرانرادرترازراهبردیمشخصمیکندوبهگونهایطراحیشدهاستکه

تمام حوزههای سیاسی،امنیتی ،اجتماعی،اقتصادی ،تجاری ومالیرا در دو سطح داخلیو
اکنوندرپیتوافقهستهایو

بینالمللیپوششمیدهد.درابتدایاینسندگفتهشدهاستکه«

شروعفرآیند توسعهسیاسیداخلیدرایران ،فرصتیفراهم شدهاست تا اصالحات الزم در
مورداینکشوروبهبودروابطآنبااتحادیهاروپاانجامشود»(.)Parsi & Esfandiary, 2016: 4
اتحادیه اروپا انگیزههای متعددی را میتواند در بهبود روابط با ایران داشته باشد که
هاعبارتانداز:

مهمترینآن
 -1نیاز اقتصادی :در مقطع فعلی ،اتحادیه اروپا به شدت نیاز دارد تا اوضاع اقتصادی را
دستیابی به این مهم ،انگیزهای برای اعضا در جهت ادامه عضویت
سامان بخشد ،زیرا بدون  
نمیماند.نظربهآنکهاقتصادایران،آخریناقتصادبزرگدنیاستکههنوزبازنشدهاست،
باقی 
نکردهاند .اتحادیه اروپا با ورود به این محیط به نسبت بکر
یعنی غربیها به آن ورود پیدا  
اقتصادی ،میتواند پیشرفتهای چشمگیری را در زمینه رفاه و اشتغال خود شاهد باشد (شمس
آبادی.)89:8932 ،به همین خاطر از زمان برداشته شدن تحریمهای اروپایی در ایران ،بیش از
855هیات تجاریاروپاییوارد ایرانشدندوبسیاریازایندیدارهابه امضایقراردادوتوافق
نامه با ایرانیها انجامید (.قراردادهای مهمی چون خرید هواپیما از ایرباس فرانسه ،امضای چند
زیرساختهای

قرارداد انرژی با ایتالیا ،امضای قرارداد با شرکت زیمنس آلمان برای ارتقای 
راهآهنوبسیاریازقراردادهایدیگردراینمدتبستهشد).

اروپاییهاهموارهبهعلتوابستگیبهواردات

 -2امنیت انرژی در حوزه نفت و گاز :
عمدهاینمنابعنگرانامنیتانرژیشانبودهوبهطورکلیازوابستگیخوددراینزمینهبه

روسیهناخشنودهستند.ایندرحالیاستکهروسیههموارهازاینابزارجهتفشاربهکشورهای
اروپاییاستفادهکردهاست.بههمینخاطرایرانبهعنوانیکیازغنیترینکشورهایجهاندر
زمینهانرژی،کشوریاستکهاروپانمیتواندبهراحتیازآنعبورکند(قامتوپورقوشچی،
.)828-828:8938مهمترینقرارداددراینحوزهقراردادی 472میلیارددالریباکنسرسیومی
تحت هدایت شرکت نفت فرانسوی توتال 82 ،ماه پس از برداشته شدن تحریمها ،است که
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نخستینقراردادیککمپانینفتیاروپاییدربیشازیکدههاخیرباجمهوریاسالمیایران
است.
 -3بحران مهاجران و حوادث تروریستی :سیلپناهجویانوحوادثتروریستیباعث
شده است تا اهمیت آرامش در غرب آسیا دو چندان شود .نظر به این که قطعا یکی از
کلیدیترینبازیگراندرمنطقهغربآسیاایراناست،کشوریکهبسیاربزرگترازآناستکه
اتحادیهبتواندآنرادرمسائلمنطقهومذاکراتبرایایجادثبات،نادیدهانگارد.اهمیتایرانبه
اضافهسیاستجدیاینکشوردرمقابلهباتروریسم،تاحدودیزمینهسازنزدیکیبروکسلبه
تهران شده است .طبق گزارشات دفتر دبیر کل اتحادیه« ،سیاستهای ایران در منطقه (بجز
گراییبههمهطرفها


سوریه)نزدیکبهاروپاستوایندولتدرعراقبهمنظورپرهیزازفرقه
ازجملهارتش،کردهاوسنیهاکمکمیکندوبهبیانکلیاهدافایرانوغربدرعراق
یکیاست»(شمسآبادی.)88-84:8932،ازجملهمهمتریناقدامپسازبرجامدراینزمینه
دعوتازایرانبرایشرکتدرمذاکراتصلحسوریهبودهاست.
ازسویدیگروبهطورکلینیازمتقابلاقتصادیایرانو نزدیکینسبیدیدگاههادرقبال
ایباعثاشتیاقایرانبهگسترشروابطبااروپابودهاستوتوافقهستهایبهعنوان

مسائلمنطقه
کندکههردوطرفدارایمنافعگستردهایازآن


یکمتغیرتأثیرگذاردراینزمینهعملمی
هستند.


دستور کار جدید سیاست خارجی ترامپ و اتحادیه اروپایی
براینباوربودهاندکه ایاالت

اززمانفرانکلینروزولت 89 ،8رئیس جمهور ایاالت متحده 
متحده باید مدل رهبری جهانی را بر عهده بگیرد.با اینکهسیاست خارجی هررئیس جمهور
متفاوت از رئیس جمهوردیگربودهاست ،اماازطرفهمه آنهایکپیام واضح ارسال شده
استوآناینکهکشوربیشازآنکهصرفارفاهخویشرادرنظرداشتهباشد،اقتصادجهانی
را حفظ کندواقتصادجهانییکبازیباحاصلجمعصفرنیست.امادرسخنانترامپشاهد
چرخشیملموسدراینسیاستهاهستیم.ازنظرترامپیکیازتهدیداتمهمعلیهمنافعحیاتی
آمریکا،نادیدهگرفتهشدنمنافعحیاتیآمریکادرتعامالتاقتصادی،سیاسی،نظامیوامنیتیبا
1. Franklin Roosevelt
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سایرکشورهایجهاناست.قراردادهایتجاریچندجانبهوپیمانهایمشترکمنطقهایدر

تضادبامنافعحیاتیآمریکاهستندوموجبخروجسرمایهازآمریکاشدهاند.ازنظرترامپ

رقبایآمریکابااستفادهازاصل«سواریمجانی» 8ودرحالکاستنازفاصلهخودباآمریکا
هستند(.)Patrick, 2017: 63بابررسیاظهاراتترامپدردورانمناظراتانتخاباتیوعملکرداو
بعدازورودبهکاخسفیداصولسیاستخارجیآمریکارادرایندورهمیتواندرمواردزیر
خالصهکرد:
رادرقالبنوعیملیگراییافراطیکهبایک

 -1شعار «نخست آمریکا» :اواینشعار
جانبهگراییهمراهاست،مطرحکردهاست.ازنظراواصل«نخستآمریکا»بایدچراغراهنمای

سیاستخارجیکشورباشد.هرکدامازکشورهایغربیومتحدینآمریکابایدهزینهتأمین
امنیتخودرابپردازند.
 -2ملیگرایی اقتصادی یا حمایتگرایی :یکیدیگرازاصولوویژگیهایسیاستو
راهبرددولتجدیدآمریکادرقبالسایرکشورهاست.ترامپبرخالفتمایروسایجمهور
بردتلقیمیکردند،آنرا

آمریکاکههموارهمعتقدبهتجارتآزادبودندوآنرابازیبرد-
نامههایتجارتآزاد
داند.ازنظرترامپ،بیشترتوافق 

بازیبرد-باختوبهنفعرقبایآمریکامی
باایجادشغلبرایکشورهایدیگر،آمریکارانابودکردهوبرزندگیکارگرانوطبقهمتوسط
اینکشورتأثیرمنفیگذاشتهاست.ترامپمعتقداستادامهروندکندرشداقتصادی،بدهیهای
کالنودرنهایتتضعیفقدرتاقتصادیآمریکانتایجایننوعسیاستهاخواهدبود.
 -3مخالفت با ترویج دمکراسی :اصل دیگر در سیاست خارجی ترامپ است .مبنای
مخالفتاوباایناصلسنتیدرسیاستخارجیآمریکابههزینههایباالوبدوندستاوردآن
بازمیگردد.درواقعدراینجانگرشاقتصادیومحاسبهسودوزیاناستکهتداوماین

سیاسترانزدترامپدرسیاستخارجیآمریکاتوجیهناپذیرمیکند.
 -4بیتوجهی به ارزشهای آمریکایی :ترامپ معتقد است آمریکا باید حاضر باشد
گراییمیتواندبه


معامالتشراباهرکسیوکشوریکهالزمباشدقطعکند.ایناصلعمل
کاهشقدرتنرمآمریکادرجهانمنجرشودواعتبارآنرانزدمتحدینغربیبهشدتکاهش
دهد.
1. Free Riding
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 -5بسط و گسترش قوای نظامی:درمبارزاتانتخاباتیودرفاصلهانتقالقدرت،ترامپ
خواستارتجهیزاتنظامیبیشتروسرمایهگذاریرویتواناییسایبریوسالحهایهستهایشد.اما

اعالم کرد که هدف از این کار شرکت در درگیریهای نظامی نیست ،بلکه هدف ،مقابله با
دشمنانبالقوهوشکستکسانیاستکهبهآمریکاحملهمیکنند(یزدانفام.)888-842:8938،

برپایهچنیناصولیکاستنازتعهداتامنیتیآمریکادرقبالمتحدانخودازجملهناتو،
کشورهایاروپایغربی،حوزهبالتیکودیگرمتحدانازویژگیمهمواساسیراهبرددولت
جدید آمریکاست که از نگاه اقتصاد محورانه ،عملگرایانه و خودخواهانه ترامپ نشأت
میگیرد.


سیاست خارجی ترامپ و اتحادیه اروپا
برخالف «باراک اوباما» رییس جمهوری پیشین ایاالت متحده که همواره سیاستهایی
اتحادیهایدرپیشگرفته است.بزرگترین

میکرد،ترامپرویکردیضد
همسوبااتحادیهاتخاذ 
اختالفهایمیانواشنگتنوبروکسلدرطولاینچندماهیکهترامپزماماموررادرآمریکا

بهدستگرفته،درنشستناتو(88مه)8582وهمچنیناجالسگروههفت(جی)2در(82مه
مهمتریناختالفنظردرارتباطباناتوبحثمربوطبههزینههایاین
)8582خودرانشانداد .
سازمان است که ترامپ در حضور نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا و اعضای ناتو لحن تند و
غیردوستانهایدراینبارهبهکارگرفت.درارتباطبانشستجیهفتنیز«توافقپاریس»محور

اختالفاتترامپبااینگروهبود.گروهجیهفتدر سال  8588به توافقی در زمینه مقابله با
گلخانهایدستیافتندکهازآنبهعنوان«توافق

گرمایشزمینوتغییراتاقلیمیبراثرگازهای
پاریس»یادمیشود.ترامپدارایاختالفنظرهایاساسیباجیهفتدراینمورداستوبه
عقیدهاومعاهدهمذکورنهتنهامحدودیتهایاقتصادیشدیدیبرایشهروندانآمریکاایجاد
منجرنمیشود .ترامپدرنهایتیکهفتهبعداز

میکندبلکه بهبهبودوضعمحیطزیست نیز 

نشستگروههفتخروجازآنرااعالمکرد(شکوهی.)8:8932،
بهعالوهمواضعواقداماتترامپدرطولمناظراتانتخاباتیوبعدازورودبهکاخسفید
هموارهنگرانیاروپاییهارادرپیداشتهاستومقاماتاتحادیهوکشورهایاروپاییبهصراحت
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طینامهایخطاببهسراناتحادیه

بهآناشارهکردهاند.دونالدتاسک،8رئیسشورایاروپا ،
اروپا،رئیسجمهوریجدیدآمریکاراجزءیکیازتهدیداتاصلیپیشرویوحدتاروپائیان
دانستوویرادرردهتهدیداتیهمچوناقداماتخصمانهروسیه،گروههایتروریستیوافراط

گرایاسالمیوهمچنینجنگهایداخلیدرخاورمیانهقرارداد .یکروزپیشازانتشارنامه
رئیسشورایاروپا«،گایورهوفستات»،مذاکرهکنندهارشدبرگزیت(8خروجبریتانیاازاتحادیه

اروپا) در پارلمان اروپا طی یک سخنرانی در شهر لندن ،گفت ]…ترامپ به گونهای سخن
میگویدکهانگاردیگرکشورهایاتحادیهاروپابهدنبالخروجازایناتحادیههستند،آنچه

مسلماستایناستکهترامپآرزویفروپاشیاتحادیهاروپارادارد[( فریدمن.)8:8582،
آدامتیلوردرمقالهایدرروزنامهواشنگتنپست ،بامقایسهسفرروسایجمهوریسابقو
فعلیآمریکا به اروپانوشت ،تفاوت روابط واشنگتن و بروکسل در این دو دوره از زمین تا
آسماناست.اظهاراتترامپدربارهاروپا،اروپاییهاراازویمتنفرکردهاست.ترامپ،خودرا
میداندوهموارهمنطقاتحادیهاروپارازیرسوالبردهاست .ویحتیسازمان
«مردبرگزیت» 
پیمانآتالنتیکشمالی(ناتو)راسازمانیمنسوخخواندهاست و باتمسخررویکردناتو،وجود
آنرادرروندمقابلهباتروریسمبیهودهخواندهاست( .)Taylor, 2012: 2
بهطورکلیباوجودآنکهاظهارنظرقطعیدربارهآیندهاینروابطباتوجهبهعدمثباتدر
رسدامامیتواناینسخنآنگالمرکلصداعظم


هایترامپکمیمشکلبهنظرمی

دیدگاه
آلمانرادراینزمینهقابلتأملدانست،زمانیکهدرنشستجی 2تأکید کرد :زمانی که ما
میتوانستیم خود را به طور کامل به دیگران بسپاریم به پایان رسیده است.او از سران اتحادیه

خواستتاسرنوشتخودرادردستبگیرندوبرایتحکیماتحادیهقدمهایجدیبردارند.


مالحظات سیاسی امنیتی دولت ترامپ و توافق هستهای
دولتترامپتوافقهستهایراکهبعدازفرازوفرودهایبسیارودردورانباراکاوبامابه
دستآمدرابدترینتوافقیمیداندکهتابهحالصورتگرفتهاست.ترامپقبلازانتخاباتو

دراجالس ساالنهکمیتهروابطعمومیآمریکاواسرائیل(آیپک) 9اعالمکرد :اولویتنخست
1 Donald Franciszek Tusk
2. Brexit
)3. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC
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کاریشپسازپیروزیدرانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،لغوتوافقهستهایایرانخواهد

بود .برهمیناساس،دونالدترامپسخنرانیخودراباانتقادشدیدازبرجامآغازکرد.وی
ریناولویتشدرکاخسفیدبرچیدنتوافقهستهایآمریکاباایرانخواهدبود.

کیدکردمهمت

تأ
ویمدعیشداینتوافقیکفاجعهبرایآمریکاواسراییلاستودردورانمناظراتانتخاباتی
هموارهازپارهکردناینتوافقسخنمیگفت(.) Mark, 2017: 1
باتوجهبهاظهاراتترامپدرقبالایرانوتوافقهستهایچهارسناریودراینبارهقابلذکر

هامیتواندعمیقاایدئولوژیکوعملگرایانهباشد.اینچهارسناریوعبارت

استکهتمامیآن
لغوتوافقهستهای -8تالشبرایبازنگریدرتوافقبامذاکراتمجدد -9اجرای

انداز -8:
سختگیرانه برجام  -4پذیرش برجام به شرط افزایش سهم ایاالت متحده از بازار ایران

( .)Adebahr, 2017: 2بعد از پیروزی در انتخابات ترامپ به گونهای مجبور به عقبنشینی از
موضعاولیهخود(یعنیلغوتوافق)درموردتوافقهستهایشدوتلفیقیازسهمورددیگربانقش
ملموستر اجرای سخت گیرانه برجام را دنبال میکند .وی قبول کرده است که لغو برجام

هایبینالمللیعلیهایراننمیشود،بلکهموجب

ازسویآمریکانهتنهاموجببازگشتتحریم
ویبهگونهای

شکافبیشترمیانمتحدینآمریکاوانزوایاینکشوردرجامعهجهانیمیشود.
تلویحیآنراپذیرفتهوعنوانکردهاست«:اگرآنهابگویندباشماهستیممنآنراترک
نمیکنم»(یزدانفام.)882:8938،

امابااینوجودطبقاعالمرکستیلرسون،8وزیرخارجهآمریکا،دونالدترامپقصدداردبه
سازمانهایمختلفآمریکابهریاستشورایامنیتملیاینکشوردستوردهدتاارزیابیکنند
که آیا تعلیق تحریمهای مرتبط با برجام برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی بوده یا خیر.
کهپروندهایراتهیهکنند

براساسگزارش«فارینپالسی»8ترامپبهاینگروهدستوردادهاست
کهاوبتواندازآنبرایتوجیهبازبینیبرجامدر35روزآیندهاستفادهکند.دراینگزارشگفته
شده:ترامپامیدواراستبتواندشواهدیپیداکندکهنشاندهدتهرانبهتوافق ،پایبندنبوده
است.یکمنبعآگاهدرکاخسفیدبهفارینپالسیگفتهکهرییسجمهورافرادیرادرکاخ
سفیداستخدامکردهوبهآنهادستوردادهتامواردیبرایبازبینیبرجامطی 35روز برایاو
1. Rex W. Tillerson
2. Foreignpolicy
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فراهمکنند.سهمنبعآگاهکهبهگروهحلمشکلدعوتشدهاند ،اینداستانرادرگفتگوبا

ییدکردهاندکه

فارینپالسیتأیید کردهاند .هر یکازآنها بخشی از تاکتیکراشرحو تأ
ترامپ از تیلرسون خواسته در بازبینی اخیر کاری کند که توافق هستهای تأیید نشود

(Mark,

.)2017: 1همچنینترامپدرسپتامبر8582درمجمععمومیسازمانمللباتکراراینکهتوافق

هستهایباایرانیکیازبدترینمعامالتیبودکهایاالتمتحدهواردآنشده.اظهارداشت…]:
اینتوافقمایهشرمندگیآمریکاستولیاینحکایتهنوزبهپایاننرسیده.وقتآنفرارسیده
تادنیاهمصداباماازدولتایرانبخواهدکهاینگونهبهدنبالمرگونابودینرود[.

هایاعالمشدهفوقوهمانگونهکهازاظهاراتمقاماتدولتترامپ

باتوجهبهسیاست
بهتبعاتلغویکطرفهبرجامازسویآمریکادرعرصه

پیداست،میتواندریافتکهباتوجه

الملل،دولتآمریکاتصمیمگرفتهاستبااجرایسختگیرانهبرجامواعمالتحریمهایی


بین
کهدرظاهرناقضتوافقنیستبهگونهایعملکندکهنقضبرجامازسویایرانصورتگیرد

ودراینصورتاستکهکنارگذاشتنآنمیتواندباواکنشهایمنفیکمتریدرجامعه
بینالملل علیه آمریکا ،صورت گیرد .این اقدامات شامل تمدید قانون ایسا( 8که به عقیده

سالازتوافقهستهایودر

کارشناساندرتضادبابرجاماست؛چراکهپسازسپریشدن 2
هایهستهایعلیهایرانراملغیکند،درحالی

دورهانتقال،اصوالًآمریکابایستیتمامیتحریم
کهایسا85سالهاستودرآنمقطعزمانیهنوز8سالازآنباقیخواهدماند)،تصویبطرح
مقابلهبااقداماتبیثباتکنندهایران،ممنوعیتصدورروادیدبرایوروداتباعایرانیوچند

ایازدیگرتحریمهابه


شمالیوگستره
کشوردیگربهآمریکا،طرحتحریمایران،روسیه،کره
هستندکهدرراستایهدفموردنظرانجاممیشوند.

بهانههایمختلف



رویکرد اتحادیه اروپا در قبال نگرش دولت ترامپ به توافق هستهای
همانگونهکهدربخشروابطاتحادیهاروپاباایرانبعدازتوافقهستهایتوضیحدادهشد،
اتحادیهاروپاباتوجهبهمنافعیکهدراینزمینهدارد،عزمیجدیدراجرایبرجامدارد.واین
حمایتازهمانروزهاینخستینبعدازاجراییشدنآشکاربودهاست.زمانیکهدرمدت
)1. Iran Sanctions Act (ISA

252

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


زمانکوتاهیبعدازامضایتوافق«دیویدکامرون»نخستوزیرانگلیس«،فرانسوااوالند»رئیس
جمهوریفرانسهو«آنگالمرکل»صدراعظمآلماندرمقالهایمشترککهدرروزنامهواشنگتن
پستمنتشرشدازتوافقهستهای 2قدرتجهانیوایرانحمایتودالیلخودرابرایاین

حمایتاعالمکردند(دیپلماسیایرانی.)8:8934،
اینمواضعوحمایتهارامیتواندرتقابلبادیدگاهترامپدانست.بهنوشتهروزنامهالعربی
ایباایرانپایبندهستند.آنهاازموضعگیریهایترامپدرباره

الجدید،اروپاییهابهتوافقهسته
اینگرانندوقصددارنددولتآمریکارازیرفشارقراردهندتابهتوافقهستهای

توافقهسته
پایبند باشد .در این زمینه یک مقام بلندپایه اروپایی در واشنگتن گفته است به آمریکاییها
ایتوافقیآرمانینیستاماگزینهبهتریبودوچشمپوشیازتوافق


گوییمکهتوافقهسته

می
اشتباه بزرگی است .کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه بر توافق هستهای تکیه کردهاند تا به
نوتوافقهایتجاریباتهران

رمایهگذاریدرایرا
بازارهایایرانواردشوندوازفرصتهایس 

استفادهکنند (یوسفی.)8:8932،
نارضایتی و نگرانی از سیاستهای ترامپ در قبال توافق هستهای را میتوان از سخنان
مقاماتاتحادیهاروپانیزدریافت.فدریکاموگرینی 8اندکیپسازرویکارآمدنترامپودر
صحبتمیکرد،گفت:

سیاستهستهای»موسسه«کارنگی» 8

وایلسال 8582کهدرنشست«

هرنگاهیکهدرموردتوافقداریدومیدانیماکنوننگاهمتفاوتیدرواشنگتنهست،اما

]… 
آنها را انکارکرد[ بهگزارششبکهخبریالعالماینمقام
واقعیاتی وجود دارد که نمیتوان  

اروپاییبااشارهبهجلساتمداومکمیتهبرجام،گفت…]:دراینجلساترونداجرایبرجاماز
هاموردارزیابیقرارمیگیرد.بنابراینبگذاریدمثلهمیشهبهصراحتبگویمکهاین

تمامجنبه
توافقیاستکهبهکلجامعهبینالمللتعلقداردواروپاییهامصممبهحفظآنهستند .این

مسیریاستکهمااروپاییهامیخواهیمادامهدهیم.ازسرگیریتقابلمیانقدرتهایجهانی،
بهنفعهیچکسنیستوتنهاامنیتماراکاهشدادهومارابیشتردرمعرضاینتهدیداتقرار

میدهد[ (.)Adebahr, 2017: 2

1 Federica Mogherini
8یکموسسهغیرانتفاعیکهاندروکارنگیمیلیونرآمریکاییدرسال8385برایگسترسهمکاریهایبینالمللیتاسیس
کرد .
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ماکرونرییس جمهوروقتفرانسه درواکنشبه سخنرانی ترامپدرسازمانملل توافق
ایرانو 8+8رابهترینتوافقخواند .پیشازایننیز«ژانایولودریان»وزیرخارجهفرانسه،در
حاشیهمجمععمومیسازمانمللمتحد،تأکیدکرد]…شکستتوافقهستهایمیتواندمنجربه
هایهستهایاقدامکنند [.وزیر

آنشودکهکشورهایهمسایهایرانهمبهتجهیزخودبهسالح
خارجهفرانسهگفت…]:زمانیکهماشاهدافزایشتنشباکرهشمالیهستیم،بایدسیاستدفاع
ازبرجامراتقویتکنیم[.
همچنینولیناایزویکس درمقالهایتحتعنوان«راهآمریکاواروپادرموردایران،جدااز
هماست»اظهارکرد:اروپابرایتعیینمسیرخود،آمادهبهنظرمیرسد؛آمریکاواروپادرمورد
اینمساله(کنارگذاشتنبرجام)،توافقندارند.زمانیکهدبیرکلسازمانمللگزارشیدرمورد
پایبندیایرانبهقطعنامه 8898شورایامنیتدرموردایرانرامنتشرکرد،نمایندگانسازمان
مللواتحادیهاروپااینتوافقهستهایراتحسینکردند درعوض،نیکیهیلی8سفیرآمریکادر
سازمانمللدرواکنشبهاینگزارش،ازنقشمخربوبیثباتکنندهایراندرخاورمیانهانتقاد

جویانهتریرادرقبالایراندرپیشگرفته،ظاهرااروپاآماده


چهآمریکارویکردمقابله
کرد.اگر
استمسیرخاصخودرادرموردایرانتعیینکند  .درحالیکهروابطفراآتالنتیکیاززمان
روی کارآمدندونالدترامپ بهسرعتبهسردیمیگراید ،سیاستاروپادرموردایرانبا
ها،الزاماتبرنامههستهایایران

تآمریکادرمورداینکشورهمسونیست.ازنظراروپایی

سیاس
بهاصلیترینموضوعاتپرداختهاستوفضاوحسننیتالزمبرایشروعمذاکرهدرمورد
هایدیگررافراهممیکند(ایزویکس.)8:8582،

حیطه
مناسبات آمریکا و اتحادیه اروپایی در پرتو برجام؛ سناریوهای پیشرو
باتوجهبهاصولیکهدردستورکارسیاستخارجیترامپدرمواجههبابرجامقرارگرفته
استودیدگاهاروپاییدراینزمینه،سناریوهایمختلفیرامی8توانبرایآیندهروابطیورو
ترینآنهاراموردبررسیقرارمیدهیم:

آتالنتیکقائلبودکهمهم
سناریوی اول :دور شدن اتحادیه اروپا و ایاالت متحده و واگرایی در روابط
گراییبرایبیشینهسازیقدرت


کیدویبردرون
فراآتالنتیک :باتوجهبهشعارهایترامپوتأ
1 Nikki Haley
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ملیآمریکاوپایاندادن به«سیاستسواریمجانی» 8درقبالمتحدینآندرنقاطمختلف
جهان،یکاحتمالقویایناستکهسپردنمسائلاروپاییهابهخوددردورهترامپباجدیت

تالنتیکگرایی در

بیشتری دنبال شود .نتیجه این سناریو ،تقویت اروپامحوری به جای فراآ
سیاست خارجی و امنیتی اروپایی است که به جای دل بستن به ناتو و آمریکا ،راهبردها و
اقداماتمشترکاروپاییدراولویتقراردهند.

درارتباطباجمهوریاسالمیایرانووابستگیروابطدوسویهبهنحوهاجرایبرجاماز
مواضعورویکردهایمقاماتونهادهایاتحادیهاروپاهمچونصدوربیانیه 85بندیشورای
نامهپارلماناتحادیهاروپادرموردعادیسازیروابطباایرانپسازتوافق


اتحادیهاروپاوقطع
هایاخیرچنینبرمیآیدکهاروپاییاناینآمادگیرادارندکهبرسرمنافعشان


ایدرماه
هسته
درروابطباایراندرمقابلایاالتمتحدهآمریکاپافشاریکنند.اینادعاعالوه برتأکیدهای
اشبرپایبندیهمهیطرفهاوازهمه


لفظیچندبارهاتحادیهاروپاومسئولسیاستخارجی
مریکادراجرایبرجام،نتیجهبرآیندیکهازهمهیتحوالتداخلی(بحراناقتصادی،

مهمترآ
بحرانپناهجویان،انفجارهایتروریستی و)..وخارجی(بحرانهایخاورمیانهوشمالآفریقاو
هایاخیراتحادیهاروپابهدستمیآید،استواراست.

حوزهمدیترانه)سال
اتحادیهاروپاباوجودانفعالبیسابقهآمریکادرامنیتاروپا(باتوجهبهاظهاراتترامپ)و
امنیتیدرحالتحولمناطقپیرامونیاشدرشرقو

تحوالتخاورمیانه،برایمواجههباساختار
جنوبوهمچنینحفظامنیتشهروندانوحفظپروژههمگراییاروپایی،بهافزایشتحرک،

خوداتکاییومسئولیتپذیریبیشتریدرقبالخاورمیانهوشرقاروپانیازمنداستکهبهخوبی

میداندیکیازملزوماتموفقیتآندراینمسیر ،کاربابازیگرانصاحبنفوذاینمناطقاز

جملهایراندرخاورمیانهاست.
تحققاینامر (درصورتپافشاریدونالدترامپبرمواضعخوددرقبالاتحادیهاروپاو
برجام)وهمکاریباایراننیازمندتعهداتحادیهبهاجرایبرجامخواهدبودواینامرمیتواند
منجربهواگراییدرروابطفراآتالنتیکشود.
سناریوی دوم :همنوایی و همسویی با ایاالت متحده :بانگاهتاریخیبهروابطاروپاو
ایاالتمتحدهدربرخوردبا جمهوری اسالمیایرانبعداز انقالب ،اتحادیه اروپاهمواره در
1. Free Riding

تحلیلی بر مناسبات راهبردی اتحادیه اروپا و آمریکا در پرتو توافق هستهای ایران 253 ...

روابطباایراندارایمنافعخاصخودبودهاستاماباوجودداشتنمنافع،آنچهدرنهایتاتفاق
افتاده است؛ سیاست همسویی اروپا با دیدگاه آمریکایی و یا سکوت در برابر سیاستهای
آمریکادرقبالایرانبودهاست.علتاینامروابستگیهایامنیتیواقتصادیاروپابهآمریکا

یریم،بسیارخوشبینانه

بودهاست.بههمینخاطراگربخواهیمسناریویپیشینرابهراحتیبپذ
خواهدبود.وهمانگونهکهاولیارشاپک،تحلیلگرارشدسیاستخارجهاتحادیهاروپا،در
نوامبر 8582بهبررسیراهکارهایاتحادیهاروپابرایتعاملبارئیسجمهورمنتخبپرداختهو
نوشت:اروپاازنظرژئوپولتیک،نه بهاندازهایقویاست که بتواندمستقلباشدوبا ترامپ
دشمنیداشتهباشدبلکهحتیبههمراهیآمریکابرایزندهنگهداشتنناتو ،مدیریتروابطبا
روسیهومواجههباتروریسممحتاجاست).(Erixon & Makiyama, 2016: 2
به عالوه اروپا و آمریکا طی دهههای طوالنی مبادالت اقتصادی خوبی با هم داشته و
بزرگترینشرکایتجاریهمبهشمارمیروند.دراینمیانسهمبرخیکشورهاازجملهآلمان
درصادراتبهآمریکابسیارپررنگوحایزاهمیتاست.باتوجهبهاینکهترامپکهمسلک
تاجرپیشگیدارد؛ هرچندکهباشعارهایینظیرآمریکابرایآمریکاییانونیزاظهاراتیبرای
پرداختبدهیهایکشورهایاروپاییهمراهبود،امانمیتواندبهاینمعنیباشدکهاینشرکای
تجاریراازدستبدهد.بنابراینپیشبینیمیشودکهمبادالتاقتصادیمیاندوطرفهمچنان

بهعنوانعاملهمکاریجویانهمیانایندوخواهدبود.


درارتباطباسازمانناتوبایدگفتکهاینسازمانازلحاظامنیتیبرایاروپابسیارحایز
اهمیت است .از طرف دیگر مسیر حمایت از کشورهای اروپایی در برابر خطرات احتمالی
روسیه(بهویژهباباالگرفتنتنشهادرنتیجهتشدیدتحریمروسیهتوسطآمریکاودستوراخراج
مسیربرایایاالتمتحدهمیگذرد.از

دیپلماتهایآمریکاییازروسیه)ودیگرخطراتازاین

میکند .به همین خاطر
این رو ناتو نقش مهم و مثبتی در روابط اروپایی-آمریکایی بازی  
هایهمکاریامنیتیدراینسازمانبهنظرنمیرسدکهازبین

برخالفسخنانترامپ ،
زمینه
تضمینهایامنیتیپیشیناین

برودوهمچنانمجالیبرایهمگراییبیشتراروپاوآمریکاطبق
سازمانخواهدبود .بههمینخاطربروکسلدرکوتاهمدتدرکنارتقالبرایحفظوحدت
داخلی،دستکمبابیمیلیوازرویاجباردربسیاریازمواردسیاستخارجیپیروخواستهها

وبرنامههایدولتترامپخواهدبود.
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باتوجهبهعواملفوقاینسناریورانیزبایددرنظرداشتکهاستفادهازکارتایراندر
راستایحفظمنافعفوقمیتواندیکیازراهکارهایاتحادیهاروپابرایحفظروابطراهبردیبا

آمریکاباشد.اگرچهموگرینیهموارهبراجراییشدنصحیحبرجامازسویایرانواعضای
امادربرهههایحساسوسرنوشتسازیمانندتمدیدقانونآیساازسوی

کیدکردهاست

8+8تأ
ایاالت متحده آمریکا (در دوران ریاستجمهوری اوباما) ،سکوت کرد و فراتر از آن در
تحریمهایجدیدآمریکابهعلتآزمایشموشکی(پرتابماهوارهبرسیمرغ درروزبیستو
هفتمژوئیه8582کهبهادعایآمریکادرراستایتوسعهموشکیاست)سهکشورآلمان،فرانسه
وانگلیسبهحمایتصریحازاقدامآمریکاپرداختند .اینسکوت وحمایت اتحادیهاروپادر
برابراقداماتضدایرانیآمریکارامیتوانسیاستاروپابرایحفظآمریکادرکنارخودبا
استفادهازکارتایرانتفسیرکرد.

سناریوی سوم :متقاعد کردن ترامپ به حفظ برجام ضمن تعهد به همگرایی در
روابط فراآتالنتیک
سناریوهایمختلفپیشرویاتحادیهاروپابهنظرنمیرسدبهصورتصرفبه

درمیان 
جداییازآمریکایاهمسوییصرفباآنباشد.وازمیانگزینههایمختلفپیشرو،متقاعد
کردن ترامپ به حفظ برجام ضمن تعهد به همگرایی در روابط فراآتالنتیک میتواند منافع
اتحادیهاروپارابهبهترینصورتبرآوردهکند.دراینزمینهراهکارهایمختلفیمیتواندپیش

رویاروپاباشدکهاقدامدیپلماتیکودرمراتببعدازآناقدامسختگیرانهدردستورکار

قرارگیرد.
 -8اقدامفعاالنهدرآگاهکردنآمریکاازعواقبنقضبرجاموپرکردنشکافارتباطی
تهران-واشنگتن :برخورد دیپلماتیک و حل مسائل بینالمللی از طریق دیپلماسی همواره در
اولویتاتحادیهاروپابودهاست.بهنظرمیرسدرهبراناروپاییدرجلساتآیندهوهمچنین
مزیتهای اجرای این توافق تأکید کنند.
نشستهایخبریبادولت ترامپ وکنگره آمریکا بر  

دربارهعواقبناشیازتضعیفتوافقهستهایبهآمریکاهشدار

اروپاییها تالشخواهندکرد 
اگرآمریکابهطوریکجانبهاینتوافقنامهراتضعیفکند،اینامرریاستجمهوری

دهندکه
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آمریکارابیاعتبارمیکندوبسیاربعیداستکهچین،روسیه،واروپاباردیگر تحریمها علیه

ایران را اجرا کنند .دوماینکه اروپاییهادرراستایبرخورددیپلماتیکتالشکنندبهسرعت
شکافهای ارتباطی میانواشنگتن وتهرانراکهپسازپایانکار«جانکری»بهعنوانوزیر

خارجه پیشین آمریکا ایجاد شده ،پر کند .وزرای خارجه انگلیس ،فرانسه و آلمان همراه با
«فدریکاموگرینی»مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاو«هلگااشمید» 8معاونوینقشمهمی
تنشهای احتمالی میان دو کشور ایفا کنند.
در ایجاد پلی برای رفع اختالفات و خنثی کردن  
همچون روزهای قبل از سال  8589یعنی زمانی که مذاکرات هستهای با ایران آغاز شد،
کانالها استفاده کنند تا به شکل خصوصی تهران و واشنگتن را
اروپاییها میتوانند از این  
ترغیببهجلوگیریازاقداماتتالفیجویانهکنند.
-8اقدامازطریقکمیسیونمشترکونزدیکیبهروسیهوچین:بعدازگزینهدیپلماتیکاقدام
گیرانهمیتواندگزینهبعدیاروپابرایحفظتعهدترامپبهبرجاموروابطفراآتالنتیک


سخت
باشد .توافق هستهای به تأسیس نهادی موسوم به کمیسیون مشترک منتهی شد که متشکل از
نمایندگانهریکازطرفیناستکهبراجرایبرجامنظارتداردوبررویتقویتمکانیسمحل
میتوانند براطمینانازاجرای
وفصلمنازعاتکارمیکند.اعضایاروپاییکمیسیونمشترک 

کامل مفاد برجام از سوی هر دو طرف بیشتر متمرکز شوند .سیاستگذاران اروپایی از طریق
کمیسیونمشترکمیتوانندهمتایانآمریکاییخودرابهتعهدبهبرجامترغیبکنند.بهعالوه
اروپاییها همزمان با اقدام از طریق کمیسیون مشترک ،میتوانند با همکاری چین و روسیه
ابرایمواجههباهرگونهاقدامتضعیفکنندهاحتمالیازسویآمریکابررسیکنند.

راهکارهاییر
سیاستهمکاریباچینوروسیهدرموردبرجامودرمقابلآمریکاوبیاعتناییآمریکابه

اروپامیتوانداروپاییهارابههمکاریدرحوزههایدیگرنیزترغیب کندواینیعنیبرهم

خوردن معادالت و موازنه به ضرر آمریکا .اتحادیه اروپا میتواند با این سناریو ضمن حفظ
برجام،ایاالتمتحدهآمریکارابهحفظروابطفراآتالنتیکوادارومتعهدکند.
سناریوی چهارم :سیاست کجدار و مریز اروپا و آمریکا در دوره ترامپ
سناریویدیگریراکهمیتوانمتصورشد ایناستکهباسیاست"یکیبهنعل،یکیبه
1. Helga Maria Schmid

222

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


برجامکجدارومریزاجراشود.یعنیترامپ،برایجلبرضایتوکاهشفشارگروههای

میخ"
فشارداخلیِمخالفبرجام،نهتعهداتبرجامرااجراییکندتاایرانازثمراتشاستفادهکندونه
اینکه آن را لغوکند که ایران راه خودشرابرود .نکتهقابلتوجهدراینجاایناستکه
شعارهاواظهاراتتندترامپومقاماتدولتشعلیهبرجاموایران،یکیازعواملیاستکه
باعث شد تا البیهای با نفوذی از جمله البی آیپک 8به حمایت از او بپردازند .حال این
ترینآنهامیتوان

هاینفوذمطالباتخودرادراینزمینهمطرحمیکنند.کهازجملهمهم


گروه
بهشکستبرجام ،جلوگیریازورودشرکتهایآمریکا،اروپاوغرب بهایران برایتجدید
روابطاقتصادیوسرمایهگذاریوفاینانس ،جلوگیریازنفوذوقدرتایراندرمنطقهاشاره

کرد.حالدولتترامپازیکسوبافرضاینکه شرکایاروپایی،چینوروسیهبااودر
کنندوآنراتالشبینالمللیقابلدفاعدرحوزهدیپلماسیوحل

مقابلهبابرجامهمراهینمی
بحرانی میدانند که میتوانست نتایج خشونتآمیز دیگری در بر داشته باشد ،نمیتواند به
سادگیآنراکناربگذارد.اماازسویدیگربااینفشارهاازطرفالبیهایبانفوذمخالف
راهیبرایویباقینگذاشتهاستجزاینکهبرایکاهشاین

برجاممواجهاستبهصورتیکه
فشاراقداماتیرادرراستایتحققبخشیدنبهشعارهایخودانجامدهد.
هایدیگربرجامبهنظرمیرسدراهمناسباینباشدکه


حالباتوجهبهعدمهمراهیطرف
ترامپاقداماتتنبیهیعلیهایرانرابهشکلیکهبرجامرابهطورصریحنقضنکنداستمرار
بخشد.وضعقانونمحدودیتصدورویزابرایکسانیکهبهایرانسفرمیکنند،قراردادنافراد
و شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست تحریمی ،اعمال تحریم با
قبشری،برنامهموشکی،اقداماتمنطقهایو...کهبهطورصریحناقضبرجام

اتهاماتحقو
نیستنداماهمگیبهنوعیناقضروحبرجامبودهاستمیتواندایرانراازبرخورداریازثمرات

برجاممحرومکندومیتوانددرراستایاینسناریوباشد.

ایاستکهمیتواندبدترینحالترابرایایرانداشتهباشد،زیراازیک


اینسناریوبهگونه
سوطرفهایدیگربرجامازجملهاتحادیهاروپاباتمرکزبرمتنبرجاموتأکیدبراجرایآن،
آنراصراحتانقضبرجامبهشمارنمیآوردوازمحکومکردنجدیایناقداماتخوداری

)1. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC
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تتنشزااکتفامیکند.ازسویدیگرایراندر

میکندوتنهابهتوصیهبرایخودداریازاقداما

شودونهمیتواندبرنامه

شرایطیقرارمیگیردکهنهازثمراتبرجامبهطورکاملبرخوردارمی

ایخودرابدوناعمالمحدودیتهاوباسرعتپیشازبرجامبهپیشببرد.

هسته
نتیجهگیری
دراینمقالهبهبررسیآیندهروابطاتحادیهاروپاوایاالتمتحدهآمریکاپرداختهشد.با
کنکاشدراصولمطرحشدهبرایسیاستخارجیآمریکاتوسطدونالدترامپروشناست
که این اصول و اقدامات باعث کدورت خاطر دوستان اروپایی آمریکا شده است و با این
اقداماتاتحادیهاروپابرسردوراهیتقابلیاتفاهمباآمریکاباقیماندهاست.یکیازمهمترین
اینمسائل توافق هستهای ایران وگروه  8+8است.با توجه به چارچوب نظریپژوهش که
رادربرخوردبامسائلپیشروبهعنوانیکپیشفرضدرنظرمیگیرد،در

«عقالنیتواحدها»
روند پژوهش بررسی شد که در یک سو چرا و چگونه وجود برجام برای اتحادیه اروپا و
تضمینمنافعحاصلازآنامریعقالنیبشمارمیرودامادرسویدیگرایاالتمتحدهآمریکا

قرارداردکهحفظآننیزدرکنارخودبرایاتحادیهاروپادرجهتدستیابیبهمنافعاقتصادی

وامنیتیضروریاست.
اروپادرراستای عقالنیت راهبردیهمچنان درصدد بندزدن چینیترکخوردهروابط
وبهنظرنمیرسد

خودباآمریکااستوسعیمیکندفرصترابطهباآمریکاراازدستندهد
در جهتی حرکتکند که بخواهددرراستای حفظیکیازایندو،دیگریراقربانی کند.
سوپیشمیرود.

گرچهآمریکاهمنمیخواهدروابطدوطرفتیرهوتارشود.اماشرایطبهاین
بهطورکلیوازمیانسناریوهایمطرحشدهبرایآیندهروابطاروپاوآمریکا،باتوجهبه
هاازسمتاتحادیهاروپاهرچندباتوجهبهشاخصهایذکرشدهبرای


اتفاقاتاخیروواکنش
یتواندمحتملباشداما
هرکدامازاینسناریوها،دردستورکارقرارگرفتنهرکدامازآنهام 

سناریویحفظبرجامضمنتعهددوطرفبهحفظروابطفراآتالنتیکمیتواندسناریوییباشد
کهبهبهترینصورتمنافعاتحادیهاروپاراتأمینکندوبهنظرنمیرسداتحادیهاروپاحتیدر

صورتسختگیریبیشترایاالتمتحدهنسبتبهبرجام،قصدتجدیدنظررادرآنداشتهباشد.
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نکتهمهماساسیدیگردراینرابطهوانتخابهرکدامازاینسناریوها،سیاستهایآیندهدولت

ترامپاستکهنقشیاساسیراایفاخواهدکرداماباتوجهبهعدمثباتدرسیاستهایدولت

ترامپوگاهارفتارهایمتناقضدربرخوردبامعادالتبینالمللی،اینکهاتحادیهاروپابهکدام

سمتحرکتخواهدکردنیازمندگذشتزمانبیشتریاست.
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