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  آلمان و فرانسه  س،یترامپ با انگل يکایانداز روابط آمر چشم

   مددي جواد
  

  
  

  12/12/1396 تاریخ پذیرش نهایی:  15/11/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
، رابطه با  جمهوري دونالد ترامپ و در بطن آن مناسبات میان اروپا و آمریکا در دوران ریاست

هـاي اصـلی ایـن قـاره، بـه یکـی از        کشورهاي انگلستان، فرانسه و آلمان به عنوان قـدرت 
هاي محافل دانشگاهی و پژوهشی تبـدیل شـده اسـت. در واقـع،     موضوع برانگیزترین  چالش
هاي غیرمعمول ترامپ، دگردیسی مناسبات میان آمریکا با جامعه جهانی را در مقام یـک   کنش
مهم مطرح کرده است. در همین راستا، در پژوهش حاضر ایـن پرسـش مطـرح شـده      مسئله

دچـار چـه    ترامپ آمریکا در عصر دونالدبا انگلستان، فرانسه و آلمان  روابطروند «است که 
به طور کلی، با بـه قـدرت   » هایی شده و آینده آن به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ دگردیسی

هایی میان این سه کشور با آمریکا ایجاد شده اسـت.  ها و اصطکاكچه چالش رسیدن ترامپ،
اشته و خواهان اسـتقالل  کشور آلمان به رهبري آنگال مرکل، تقابلی جدي با مواضع ترامپ د

  میموضع اروپا در برابر آمریکاي ترامپ شده است. در مقابل، کشور انگلستان به رهبري ترزا
دانـد.   به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، خود را مجبور به همکاري و همگرایی با ترامـپ مـی  

ر پـیش گرفتـه   کشور فرانسه با مدیریت مکرون نیز، رویکرد بینابینی تقابـل و همکـاري را د  
  است و در آینده شاهد تداوم همین رویکرد در روابط پاریس و واشنگتن خواهیم بود.  

  
  واژگان کلیدي 

اروپا، آمریکا، دونالد ترامپ، آنگال مرکل، امانوئل مکـرون، تـرزا مـی، آلمـان، فرانسـه و      
  انگلستان. 

                                                                                                                                        
 اي و پژوهشگر مسائل غرب آسیا  کارشناس ارشد مطالعات منطقهJv.madadi@yahoo.com     
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  مقدمه
جمهـوري   ی ریاستهاي انتخابات پیروزي دونالد ترامپ در چهل و پنجمین رقابت

ثر أالملـل را متـ   رویدادهایی بود که عرصه سیاسـت بـین   ترین مهمآمریکا، یکی از 
خالف رویـه  ساخت. ترامپ در مقام نماینده جنـاح راسـت افراطـی آمریکـا، بـر     

گرایانه، خواهان به  معمول در سطح جهانی، با طرح شعارهاي نژادپرستانه و افراط
الملل شد. ترامپ در  ش آمریکا در عرصه بینچالش کشیدن معادالت جهانی و نق

هاي انتخاباتی خود، بارها و به شدت از اتحادهاي قدیمی که آمریکا  دوران رقابت
در آن حضور داشت، انتقـاد کـرد و خواهـان بـازتعریف مناسـبات واشـنگتن بـا        
متحدان خود شد. در این میان، مناسبات آمریکا با کشورهاي اروپـایی و در راس  

کشورهاي آلمان، انگلستان و فرانسـه بـیش از سـایر متحـدان و کشـورهاي      ها  آن
اي  ازهانـد  هب مسئلهاي جدي مطرح شد. اهمیت این  مسئلهدوست آمریکا به عنوان 

انتخاباتی میان هیالري کلینتـون و دونالـد ترامـپ،      بود که حتی در جریان رقابت
قیم، مخالفـت ضـمنی   رهبران این سه کشور قدرتمند اروپایی به صورت غیرمسـت 

خود را با پیروزي دونالد ترامپ نشان دادند. بعد از پیروزي ترامـپ در انتخابـات   
نیز، التهاب سیاسی بزرگی بر کلیت کشورهاي اروپایی و نیز این سه کشور حاکم 
شد. در واقع، این کشورها با توجه به شخصیت پیچیده و نامتعادل ترامپ، بسـیار  

با آمریکاي ترامپ شدند. چرا که مناسبات آمریکاي دوره نگران آینده روابط خود 
هـا   هـا و روابـط میـان آن    ترامپ با این سه کشور قدرتمند اروپایی و نـوع کـنش  

  کننده آینده مناسبات میان واشنگتن و قاره اروپا باشد. تواند تعیین می
رونـد  با نظر به این تفاسیر، پرسش اصلی نوشتار حاضـر ایـن اسـت کـه آیـا      

دچـار   ترامـپ  آمریکـا در عصـر دونالـد   ات انگلستان، فرانسـه و آلمـان بـا    مناسب
ها چه بوده و آینده روابط میان آمریکا با این شده است؟ این دگردیسی  دگردیسی

کشورها به چه سمتی پیش خواهـد رفـت؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش اساسـی،        
و اروپا مطرح محورها و مسائلی که به عنوان چالش روابط میان ترامپ  ترین مهم
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شود. در ادامه نیز، روند کنونی و آینده مناسبات هر یـک از   شده است واکاوي می
کشورهاي آلمان، انگلستان و فرانسه با آمریکاي ترامپ بـه صـورت مجـزا مـورد     

  بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
  

  روند کنونی و آینده مناسبات انگلستان، فرانسه و آلمان با دولت ترامپ .1
ــا در دوران  د ــا دولـــت آمریکـ ــایی بـ ر بررســـی مناســـبات کشـــورهاي اروپـ

نقش را باید براي سه قدرت اصلی این  ترین مهم  جمهوري دونالد ترامپ،  ریاست
هـاي   قاره؛ یعنی آلمان، انگلستان و فرانسه متصور شد. چرا که اتحاد ایـن قـدرت  

عیـین سـازوکارهاي   ي گذشته، نقش بسیار زیادي در تها هاروپایی با آمریکا در ده
سیاست غرب در قبال مسائل جهانی داشته است، از این رو، بررسی مناسبات این 

جمهوري دونالد ترامـپ از ایـن جهـت کـه      سه کشور با آمریکا در دوران ریاست
هاي کاخ سفید برجاي بگذارد و روند معادالت  ي زیادي بر سیاستتأثیرتواند  می

یار حائز اهمیت است. براین اسـاس، عصـر   در صحنه جهانی را دگرگون کند، بس
تواند به دورانی بـراي دگردیسـی در مناسـبات چنـد      دونالد ترامپ در آمریکا می

ي آمریکا با اروپـا تبـدیل شـده و بـه تبـع آن روابـط طـرفین را بـا فـراز و          ها هد
ي فراوانی مواجه سازد. این دگردیسی در قالب محورهایی است که بعـد  ها نشیب

رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، به عامـل شـکاف میـان کشـورهاي     از به قدرت 
اند که از  ویژه سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه با آمریکا تبدیل شده اروپایی به

اي  ران و توافـق هسـته  یتوان به اختالفات طرفین بر سر ا ها می آن ترین مهمجمله 
ر قدرتمند اروپایی، بدون تردید (برجام) اشاره کرد. البته در این میان این سه کشو

به دلیل اختالف مواضع جدي و نقش فزاینده کشور آلمـان در عرصـه تحـوالت    
هاي تقـابلی مرکـل و ترامـپ معطـوف      المللی؛ بیشترین مالحظات به سیاست بین

  خواهد شد. 
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  طلبی ترامپ  نمایی مرکل در تقابل با هژمونی خواهی و قدرت . آلمان و ترامپ؛ سهم1-1
بـه بعـد،    1950سال گذشـته؛ یعنـی از سـال     77ران آلمان و آمریکا در طول رهب

انـد. پیونـدهاي میـان دو     همواره سطحی از منافع و اهداف مشترك را دنبال کرده
گرایی و نه براسـاس منـافع    آتالنتیک  کشور نیز همواره در قالب چارچوب بزرگ

فـل رهبـري جهـانی و    شخصی (منفرد) بوده است؛ چنانکه با وجود تغییر در محا
اخیـر، ایـن چـارچوب     ناپـذیر در هفـت دهـه     هاي اجتنـاب  حتی به رغم درگیري

دوران بـاراك اوبامـا،    همچنان باقی مانده اسـت. بـا وجـود ایـن، در حالیکـه در     
سـفر   یناوباما در آخـر  و آنگال مرکل بود ،آمریکا یکیفراآتالنت یکشر ترین یاصل
خـود   المللی ینب یکشر ترین یکنزد«عنوان  بهخود به اروپا، از خانم مرکل  یرسم
)، امـا بـا ظهـور ترامـپ در     1395(یوریکـا،  » کرد. یادهشت سال گذشته  یدر ط

آمریکا این روند دچار تغییر نزولی شده و دورانـی جدیـد در مناسـبات میـان دو     
نیز، نگرانی جـدي را در میـان رهبـران سیاسـی      مسئلهکشور شکل گرفت. همین 

کرد. هر چند مرکل، به عنوان صدراعظم این کشور همچنان در صدد آلمان ایجاد 
 ي ارتباط با ترامپ بوده و مقامات آمریکایی نیـز تـا حـدودي تـالش    ها هایجاد را

توان نماد آن را در سـفر مایـک    می اند خود را متعهد به اروپا نشان دهند (که کرده 
دهند  روند معادالت نشان می پنس، معاون دونالد ترامپ به اروپا ارزیابی کرد) اما

که ضرورت طرح روایتی جدید براي بازخوانی مناسـبات بـرلین و واشـنگتن در    
بـا نظـر بـه تمـام ایـن تفاسـیر،       . (Jackson Janes, 2017) وجـود دارد  دوره ترامـپ 

تـوان در   هاي دولت آلمان با آمریکاي عصر دونالد ترامپ را مـی  شکاف ترین مهم
  ذیل مورد بررسی قرار داد: قالب محورهاي چهارگانه

  
 برگزیت و وحدت اروپا مسئله ـ

یکی از موضوعات مهمی که موجب اختالف میان آمریکاي ترامپ و اروپـا شـده   
باشـد.   (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) مـی » برگزیت«است، حمایت ترامپ از 

سـبت بـه   بطوري که، متعاقب انتخاب دونالد ترامپ، بسیاري از رهبران اروپایی ن
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اش هشدار دادنـد. در ایـن    تعهدات ایاالت متحده آمریکا در قبال متحدان اروپایی
نگرانی آنان، گسترش موج پوپولیسم و ناسیونالیسـم در اروپـا بـا     ترین مهممیان، 

هاي نسبی ترامپ بود، به ویژه اینکه کشـورهایی هماننـد هلنـد، آلمـان و      حمایت
هـاي   رو داشـتند و در ایـن کشـورها راسـت    فرانسه، انتخابات پارلمانی را پـیش  

ها و طرح مسائل ناسیونالیستی  گرا با طرح انتقادات شدید به عملکرد دولت افراط
، به عنوان آزمـونی بـزرگ بـراي قـدرت و     مسئلهدر پی کسب قدرت بودند. این 

برگزیـت   مسـئله استقامت اتحادیه اروپا مطرح شد زیـرا ترامـپ بـا صـراحت از     
ها و به طور خاص کشور آلمان از این بابـت   از این رو اروپایی حمایت کرده بود.

 هاي بعدي بـر اتحادیـه اروپـا تحمیـل شـود      بسیار نگران بودند که مبادا برگزیت
)Mark Blyth, 2016.( 

بر همین مبنا، اولین شکاف میان ایاالت متحده در عصـر ترامـپ و آلمـان بـا     
ایـن خـروج از یـک سـو موجـب      خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همـراه شـد.   

تضعیف نفوذ لندن در برلین و افزایش قدرت آلمان در اتحادیه اروپا شـد و ایـن   
ضرورت را براي لندن ایجاد کرد که براي دسترسی به بازارهاي اتحادیه اروپـا در  

انداز آلمان امـن و   هاي اقتصادي خود بازنگري کند. از سوي دیگر، چشم سیاست
در همکاري با آمریکا و انگلستان، متحمل شکست شـد.   1945لیبرال بعد از سال 

)David, 2017.( در تـوئیتی نوشـت:    2017 مـی  جمهور آمریکا در ماه چنانکه رئیس
این روند نیز و  استبد  یارمتحده آمریکا بس یاالتا يبا آلمان برا واشنگتنرابطه «
دیگـر در همـین مـاه    . ترامپ در تـوئیتی  (Louis Nelson, 2017)» خواهد کرد. ییرتغ

چـه   ها کمتـر از آن  ما کسري تجاري عظیمی با آلمان داریم. همچنین، آن«نوشت: 
ایـن  «او در ادامـه نوشـت:   » کنند. که الزم است در ناتو و مسائل نظامی، هزینه می

بسیاري از تحلیلگـران اروپـایی دربـاره دلیـل تضـعیف      » روند تغییر خواهد کرد.
جمهـوري   که ترامـپ از ابتـداي ریاسـت    دند در حالیروابط آمریکا و آلمان معتق

ها نیـز   داند، آلمانی رقیب خود در صحنه جهانی می ترین مهمخود، آنگال مرکل را 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی

72
، زمستان 

1396
  

 

 

 70  

 

 

به دنبال استقالل بیشتر از آمریکا هستند. براي نمونـه، رئـیس حـزب کمونیسـت     
مـا  «اظهـار داشـت:    2017 مـی  آلمان در یک نشست خبري در واشـنگتن در مـاه  

در همـین راسـتا، آنگـال    » .یریمرا در دستان خود بگمان  سرنوشتها باید  ییاروپا
 یم،کنـ  یهتک یگرانبه طور کامل به د یمکه ما بتوان يا دوره«کند:  میتأکید  مرکل نیز 
  .(Ibid)به پایان رسیده است  زیادي تا حدود

 اعظم آهنین آن؛ یعنی آنگـال مرکـل،   دهد که آلمان و صدر این روند نشان می
هاي دونالد ترامپ، خواهان مقابله و مقاومت اتحادیـه اروپـا    خواهی در برابر زیاده

هستند. بر همین اساس؛ مرکل پیوسته از ضرورت استقالل و بازگشـت اروپـا بـه    
دوران قدرت و عظمت خود سخن به میان آورده است. براي نمونـه، صـدراعظم   

 یـک «نشست را  ، این2017 می 28  »7جی «آلمان قبل از آغاز نشست سران گروه 
اروپـا شـد.    یشـتر ب ییاتکـا خوانده بـود و خواسـتار اسـتقالل و خود    »شش یهعل

ی بحثـ « ،نشست سران گروه هفـت  یانگفته بود در جر همچنین صدراعظم آلمان
 يانـد آقـا   رهبران حاضر هم تالش کرده یگربا دونالد ترامپ، داشته و د »یجنجال

، امـا بعـد از   بمانـد  یبنـد پا یسپار محیطیزیستامه ن ترامپ را قانع کنند به توافق
پاریس، تقابـل جـدي مرکـل و     محیطی نامه زیست خروج رسمی آمریکا از توافق

 آلمان با ترامپ به صورت رسمی وارد مرحله جدیدي شد. در این مرحله، صـدر 
که در پی تقابل انفرادي دو کشور با یکدیگر باشـد، قصـد    اعظم آلمان بیش از آن

در نقش رهبر اتحادیه اروپا در برابر آمریکا ایستادگی کند. به عبارتی، مرکـل  دارد 
در پی آن است که با قدرتمند کردن هر چه بیشتر اتحادیه اروپا، در برابر آمریکاي 

  ترامپ ایستادگی کند. 
  

  خواهی ترامپ جویی مرکل در برابر هژمونی تقابل ـ
پـا و وضـعیت و جایگـاه کنـونی آن     با بررسی تاریخی رفتار و کنش آلمـان در ارو 

توان گفت که این کشور به همراه فرانسـه، نقـش رهبـري را در اتحادیـه اروپـا       می
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گیرنـده اصـلی ایـن اتحادیـه در ابعـاد مختلـف        داشته و همچون متـولی و تصـمیم  
اقتصادي، سیاسی و اجتماعی ایفاي نقش کرده است. در واقع، اگرچه آلمان پـس از  

ي فرار از انزواطلبی به سمت همکـاري بـا جامعـه جهـانی و     جنگ جهانی دوم برا
طلـب رفتـاري خـود را کنـار      کشورهاي اروپایی رفت اما هیچگاه رویکـرد برتـري  

نگذاشت و همواره درصدد فرصتی براي احیاي قدرت گذشـته خـود بـوده اسـت.     
اگرچه آلمان مجبور شد در نقش یک عضو وارد عرصه همکـاري و همـاهنگی بـا    

رغم این تغییـر رفتـاري، ایـن کشـور همچنـان ذات       روپایی شود، اما بهکشورهاي ا
جوي خود را در اروپا پیگیري کرده است. در حالت حداقلی،  طلب و رهبري برتري

تر و متولی اتحادیه اروپا عمل کند و در همین  آلمان قصد دارد در قالب برادر بزرگ
  رامپ مقابله کند. طلب ت جو و قدرت قالب مجبور است با آمریکاي برتري

جـویی و   در واقع، در روانشناسی جمعـی شـهروندان آلمـانی، انگیـزه برتـري     
رقابت همواره وجود داشته است. همین موضوع نیز سـبب شـده ایـن کشـور، از     

هاي الزم اقتصادي و سیاسی خود براي بـر عهـده گـرفتن نقـش رهبـري       ظرفیت
یت، سرزمین، توسعه اقتصـادي) و  هاي مادي (جمع اتحادیه اروپا بهره بگیرد. بنیان

جویی) موجب شده که برلین تـالش کنـد نقـش     ها به برتري ذهنی (انگیزه آلمانی
رهبري خود را در اتحادیه اروپا همچنان حفظ کند. با این وجود، سیاست مداران 

کنند که کشور فرانسه را در کنار خود داشته باشند زیرا اگر کشور  آلمان تالش می
کردن بـه آن دشـوار اسـت و از سـوي دیگـر،       باشد از یک سو تمکین آلمان، تنها

در تداوم همن رویکـرد، آلمـان در    مشروعیت این کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
یی هـا  هشرایطی که ترامپ براي حصول منافع آمریکا از واگرایـی و تکـرار پدیـد   

روپا است و به متعهد به اتحادیه ا کند، کامالً چون برگزیت در اروپا حمایت می هم
رسد در آینده نیز این وفاداري خود را حفظ خواهـد کـرد. بنـابراین، ایـن      نظر می

کشور در آینده با هرگونه واگریی در این اتحادیه مخالفت کرده و در ایـن راسـتا   
هـاي   تالش خواهد کرد که بر نقش کلیدي خود بیش از پـیش افـزوده و دخالـت   
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  ).1396اهش دهد (مهربان، ترامپ در امور اتحادیه اروپا را ک
کند کـه بـا حفـظ     در سطحی دیگر، در وضعیت جدید کشور آلمان تالش می

وحدت در اتحادیه اروپا، قدرت سیاسی و اقتصادي این اتحادیه را افزایش دهد و 
از آن به عنوان عامل قدرت در برابر آمریکا و دیگر کشورها همانند چین، ژاپن و 

به منظور تقابل با آمریکـا در عصـر ترامـپ پـی      این، عالوه بر روسیه بهره گیرد.
المللی خود است. آنگـال مرکـل در    گیرد، توسعه و بهبود جایگاه و پرستیژ بین می

هاي اقتصادي در معـادالت   کند آلمان نقشی فراتر از نقش شرایط کنونی تالش می
ه قدرتمند ي آینده از اعتبار اتحادیها هجهانی داشته باشد. مرکل قصد دارد طی ده

المللی خـود در عرصـه    اروپایی به عنوان ابزاري براي حفظ جایگاه و پرستیژ بین
). اتخاذ چنـین سیاسـتی از   1396(مهربان،  الملل بهره بگیرد معادالت سیاست بین

و  ها هساز افزایش اختالفات آمریکا و آلمان در حوز سوي آلمان، بدون شک زمینه
طلبـی   انه خواهد شد، چرا که سیاسـت قـدرت  مناطق مختلف از جمله در خاورمی

در  ها هتواند با منافع آمریکا در برخی از این عرص ي مختلف میها هآلمان در عرص
  تضاد باشد.

  
  نظر پیرامون برجام و نوع تعامل با تهران اختالف ـ

خواهی آلمان در برابر آمریکا در عصر دونالد ترامـپ و   عالوه بر محوریت قدرت
 تـرین  مهـم ي حفظ وحدت اروپا در برابر واشنگتن، یکی دیگر از تالش مرکل برا

بایست در بحث برجام و نوع تعامل بـا ایـران    محورهاي اختالف دو کشور را می
از  جو کرد. در حقیقت، متعاقب به قدرت رسـیدن دونالـد ترامـپ، یکـی    و جست

قـدام  (برنامـه جـامع ا  » برجـام « ،اروپـا و آمریکـا   میـان  موارد اختالف ترین یاصل
بارهـا   از جملـه مرکـل   اروپـا  یـه اتحاد هاي در حالی که مقاماست. بوده مشترك) 

آمریکـا   جمهـور  رئـیس ، اند شده المللی معادهده بین ینبه ا هاخواستار تعهد طرف
آن سخن گفته اسـت.   و اصالح توافق و ضرورت لغو ینمکرراً از غلط خواندن ا
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 یـه اتحاد یـی واگرا يمهم بـرا  يبسترآمریکا با برجام به  هاي قیقت، مخالفتدر ح
از جملـه فرانسـه،    ییاروپا يکشورهاویژه آنکه  هباروپا از آمریکا بدل شده است. 

و   کـرده تأکیـد   شـدن برجـام    یـی آلمان و انگلستان بارها بر تعهـد خـود بـه اجرا   
). 1396 ،7ی نشست جاند ( ادهاظهارات ضد برجام ترامپ را مورد سرزنش قرار د

 یـت هو یـک از ابتـدا بـه عنـوان     مسیر امضاي برجام، اتحادیه اروپـا  در واقع، در
ي گذشته نیز، رهبران کشورهاي ها هو از همین جهت، در ما مستقل حضور داشت

اروپایی حمایت قاطعانه خود از حفظ برجام را بارهـا اعـالم کـرده و نسـبت بـه      
اند. در  ر دادهالمللی هشدا انزواي آمریکا در صورت خارج شدن از این معاهده بین

اي   توان گفت که مواضع سرسختانه ترامپ در قبال برجـام، بـه زمینـه    مجموع می
  براي تنش و واگرایی میان آمریکا و اروپا تبدیل شده است. 

هـاي اروپـایی بـر حمایـت و و      در این میان کشور آلمان، بیش از سایر قدرت
 یلگابر یگمارزنمونه،  دفاع از ضرورت حفظ برجام ابراز تمایل کرده است. براي

یخ کـه در روزهـاي   مون یتیخود در کنفرانس امن یدر سخنرانوزیر خارجه آلمان، 
کرد که با وجود اینکه اجـازه  تأکید  با صراحت  برگزار شد، 2018فوریه  18تا  16

 ياز شـرکا  اي تبـدیل شـود امـا    نخواهیم داشت که تهران به یـک قـدرت هسـته   
  » را لغــو نکننــد. برنامــه جــامع اقــدام مشــتركکــه  خــواهیم یمــ مــان یکــاییآمر

)Deutsche Well, 17 April 2018 ،صـدر  آنگال مرکـل  ). همچنین، در اظهاراتی دیگر
 2017سـپتامبر   29ي تلفنی خود با دونالد ترامپ، در وگو گفتاعظم آلمان نیز در 

موجـب   تواند یم«که  داند می »یابزار مهم«کند و برجام را  از توافق اتمی دفاع می
سـپتامبر   29شـود (عصـر ایـران،    » اي هاي هسته ایجاد صلح و پیشگیري از رقابت

هاي مقامات دولتی کشور آلمان نشـان   مجموع این اظهارات و دیگر کنش ).2017
محورهاي اخـتالف میـان بـرلین و واشـنگتن      ترین مهمدهد که برجام یکی از  می
هاي دو کشور را بیش از پـیش   افتواند شک می مسئلهباشد و در آینده نیز این  می

شـود   بینی می افزایش دهد. حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، این امر پیش
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هـاي   ها و اعمـال تحـریم   که برلین به هیچ عنوان واشنگتن را در بازگشت تحریم
  جدید همراهی نکند. 

  
  تجارت آزاد و مناسبات اقتصادي اروپا با واشنگتن مسئله ـ

عد اقتصادي و تجارت نیـز   همسئلعالوه بر  برجام و ساختار امنیتی آتالنتیک، در ب
به قدرت رسیدن ترامپ به چالشی بزرگ براي کشورهاي اروپایی به ویژه آلمـان  

در گذاران  یهسرما ینتر متحده و اروپا بزرگ یاالتاتبدیل شده است. در حقیقت، 
هسـتند. در   یکـدیگر  يگـذار در بازارهـا   یهسرما ینبزرگتر ،حال ینجهان و در ع
امـا در   تـالش کردنـد  تجـارت آزاد   یمانانعقاد پ براياروپا و آمریکا ، زمان اوباما

همـین  لغو شد که  »یکپاسف یاآس یمانپ«آمریکا در  یتعضو ،دولت دونالد ترامپ
که مخالفـت ترامـپ بـا     چرا ،اروپا به ارمغان آورد يرا برا هایی ینگراننیز  مسئله

است و  يو اقتصاد یمال يها سازمان یرساهشداري براي د، تجارت آزا يها یمانپ
نشـانه   یـک  اروپا و آمریکـا  یهاتحاد یانتجارت آزاد م یمانپ يوگوها گفت یقتعل

). همچنین، برنامـه ترامـپ   1396 ،7ی نشست ج( ارتباط بود ینهشداردهنده در ا
کـا و  ي گمرکی سنگین بر واردات کاالهاي خـارجی بـه آمری  ها هبراي ایجاد تعرف

بـه آمریکـا، موجـب نگرانـی شـدید کشـورهاي        هـا  هتالش براي بازگشت سرمای
ویژه شده که بخش بزرگی از قدرت اقتصادي خود را در بازار آمریکـا   هاروپایی ب
  کند.  جو میو جست

تعرفـه   2018مـارس   3در واقع، سیاست اقتصادي جدید دولت ترامـپ کـه در   
موجـب نگرانـی    داد یشدرصـد افـزا   10و  25را بـه بـه    ینیومواردات فوالد و آلوم

ایـن   ).Donnelly, 2 March 2018خاص برلین شد ( طور شدید کشورهاي اروپایی و به
 9صدراعظم آلمان همراه شد. مرکل در مرکل تصمیم ترامپ با واکنش شدید آنگال 

اتخاذ کـنم چـرا کـه    اي   یانهجو لحن مبارزه یستمن یلمن ما«کرد: تأکید   2018مارس 
 مسئله ین. ایستن یاقدام خوب یشترب يها هکند اما اعمال تعرف نمی کمک يکار ینچن
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» خواهـد داشـت.   تـأثیر  ــ  کشـور  یـک  اقتصـاد و نـه فقـط   ــ   جهانی اقتصاد يرو
)BBCnews, 9 March 2018.( توان اظهار داشت که مناسبات اقتصـادي   در مجموع می

و واشنگتن تبدیل شده است. در محورهاي اختالف میان برلین  ترین مهمبه یکی از 
وزیر اقتصاد دولـت آلمـان بـا صـراحت      1یپریسس یگیتهبرتر نیز  همین زمینه، پیش

دستورالعمل اجرایی ترامپ براي جبران یا به حداقل رساندن کسري بودجه آمریکـا  
را نادرست خطاب کرده بود و بر این صحه گذاشته بود که ترامپ کشور آمریکـا را  

  ).Christys, 2 Apr 2017اشتباه قرار داده است ( در مسیر کامال

  
  انگلستان و ترامپ؛ برگزیت و التزام نزدیکی به آمریکا .1ـ2

ترین مناسبات در تاریخ جهان  توان یکی از خاص روابط انگلستان با آمریکا را می
ارزیابی کرد. مردم آمریکا اسـتقالل خـود را از کشـور ابرقـدرت زمانـه در سـده       

اي شـد کـه آمریکـا،     نی انگلستان گرفتند و بعدها ورق تاریخ به گونههجدهم؛ یع
هـاي جهـان    قـدرت  ها بود، به یکی از ابر سرزمینی که زمانی تحت سلطه انگلیسی

تـر، مسـیر همگرایـی بـا      تبدیل شد و بالعکس انگلستان به عنوان قدرتی ضـعیف 
هـاي بعـد    ن به سالتوا آمریکا را در پیش گرفت. تاریخ آغاز این نوع روابط را می

از جنگ جهانی دوم نسبت داد. چنانکه از آغاز جنگ سـرد تـا کنـون، آمریکـا و     
ها و  ناپذیر بوده و بیشترین نزدیکی را در اتخاذ سیاست انگلستان، دو متحد جدایی

  اند.  راهبردها در عرصه جهانی داشته
انـد تـا    بـوده  یکـدیگر  یکهمواره متحد استراتژ یسآمریکا و انگلدر حقیقت، 

 برخیاما  .اند هرا بر رابطه دو کشور نهاد» روابط خاص«نام  گران، یلکه تحل ییجا
ات دو طرف بعـد از بـه قـدرت رسـیدن     از آن دارند که اختالف یتحکا ها یلتحل

در  .خواهـد کـرد  دچـار تزلـزل   تا حـدودي  را  »روابط خاص« ینا دونالد ترامپ،
گرایانـه خـود    ه ترامپ با رویکرد افراطواقع، برخی از کارشناسان بر این باورند ک

                                                                                                                                        
1. Brigitte Zypries 
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هـاي انقباضـی    برجام و اتخاذ سیاست مسئلهي زیست محیطی، ها در زمینه بحران
در عرصه واردات به آمریکا زمینه را براي واگرایی بیشتر میان لنـدن و واشـنگتن   

گـران معتقدنـد اختالفـات     فراهم خواهد کرد. اما در مقابل برخی دیگر از تحلیـل 
هـاي موجـود بـراي کشـور      و کشور زودگذر اسـت، چـرا کـه ضـرورت    کنونی د

انگلستان، دولت لندن را مجبور به نزدیکی و حتی در مواردي همراهی کامـل بـا   
توان وضـعیت   نظر در این تفاسیر می هاي او خواهد کرد. با دقت ترامپ و سیاست

ف برلین که کشور انگلستان را بسیاري متفاوت از آلمان ارزیابی کرد؛ زیرا بر خال
هـاي ترامـپ بسـیار برجسـته بـود امـا لنـدن         ن با سیاستآابعاد تنش و اختالف 

رو دارد،  هایی که در نتیجـه جـدایی از از اتحادیـه اروپـا، پـیش      ضرورت براساس
ي هـا  هتوان از زمینـ  بیشتر در صدد تعامل و نه تقابل با واشنگتن است. بنابراین می

انگلستان و آمریکا در عصر ترامپ سخن به میـان آورد.  گرایی و واگرایی میان  هم
محورهاي تعامـل میـان دو کشـور در عصـر جدیـد را       ترین مهمدر همین راستا، 

  توان در قالب چهار محور ذیل مورد بازخوانی قرار داد: می
  
  برگزیت و نیاز به همراهی با آمریکاـ 

د کـه محوریـت نـوع    موضوعی ارزیـابی کـر   ترین مهمتوان  مسئله برگزیت را می
کنـد. در همـین ارتبـاط، در     تعامل لندن با واشنگتن را در عصر ترامپ تعیین مـی 

انـد کـه همزمـانی خـروج انگلـیس از       کشور انگلستان بسیاري به این باور رسیده
انگلســتان بــا  »یــژهروابــط و« توانــد یمــ ،ترامــپ يجمهــور یاســتراتحادیــه بــا 

پرسـی   که در زمـان تبلیغـات بـراي همـه     ان. همچنکند یااحمجدد را  متحده یاالتا
صـف   يشـما در انتهـا  «خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اظهـارات ترامـپ کـه    

 یانگلسـتان  مداران یاستس ینبامید بزرگی را  ،»یدرا مطمئن باش ینبود، ا یدنخواه
 یونـدهاي ، پبطوري که .کرد یجاددو کشور ا یژهبه روابط و یدنبر جان بخش یمبن

 یتیو مـوج نارضـا  گزیت از بر يو یتحما ،ترامپ با انگلستان یفرهنگ و يتجار
 ندسبب شـد  یو طرفداران ترامپ، جملگ گزیتطرفداران بر ینمشترك ب یاسیس
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 يبـرا  یاسـی س متحـدانی  بـه  مجـدداً دو کشـور   یـن ااین تصور ایجاد شود که تا 
و تـرزا  ترامپ توان عنوان کرد اگرچه  در مجموع، می یکدیگر تبدیل خواهند شد.

، امـا  نظر دارنـد  از مسائل با هم اختالف یاريبر سر بس انگلستان یروز نخستی، م
ي خروج از اتحادیـه اروپـا   ها واقعیت آن است که انگلیس براي مقابله با دشواري

و  يتجــار یمــانتوقــف مــذاکرات پبــه کمــک آمریکــا نیــاز دارد، ضــمن آنکــه 
مرکل و  يجستن از نوع همکار يترامپ به دور یلو م یکفراآتالنت گذاري یهسرما

ي تجاري ها هدر زمین ویژه به با انگلیس، آمریکا را نیز به سمت بهبود روابطاوباما، 
  )1395یوریکا، ـ  یرانا ( سوق خواهد داد

  
  تالش براي بهبود مناسبات اقتصادي با آمریکا و احیاي اقتصاد لندنـ 

ـ    ه اروپـا حضـور نـدارد، یکـی از     در دوران جدید که دیگـر انگلسـتان در اتحادی
ها بهبود موضعیت اقتصادي لندن اسـت. در همـین راسـتا نیـز      ضرورت ترین مهم

وزیر انگلستان به عنوان اولین مقـام بلندپایـه یـک کشـور      شاهد بودیم که نخست
و یک هفته پس از آغاز بـه کـار رسـمی ترامـپ، بـه       2017ژانویه  27بزرگ، در 

دو کشـور  رسـد زیـرا    ن سفر، بسیار طبیعی به نظر میآمریکا سفر کرد. هر چند ای
و  یاسـت س یشانـد و هـم کمـاب    خورده یوندبه هم پ یخیو تار یهم به لحاظ سنت

 تـرزا  یـدار اما د ،مهم جهان دارند یدادهايدر برابر حوادث و رو یمشابه یکردرو
کـالن   یفـه بـا وظ که  نیز  می  ترزااي بود.  ي ویژهها حاوي پیامو دونالد ترامپ   می
بود، در ارتبـاط بـا توافـق بـا ترامـپ در       رو اروپا روبه یهخروج از اتحاد یریتمد

ي تجارت، اهمیت خاصـی بـراي دیـدار بـا     ها هموضوعات اقتصادي و بهبود زمین
مور یاسیاستاد علوم س یتر،دن راترامپ قائل بود. در همین ارتباط،  در  يدانشگاه ا

تجارت آزاد با آمریکا به توافق  ینهفق شود در زممو  می اگر ترزا: «گفته بودآتالنتا 
» اروپـا بکاهـد.   یـه از خروج انگلستان از اتحاد یناش ياز فشارها تواند یبرسد، م

بخواهـد از    مـی  اگر ترزارسد،  می ). در مجموع به نظر2017، وله یچهدو یتسا(
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ـ    یعبسازد، مـذاکرات سـر   یجهان یتموفق یک گزیتبر  ینتوافـق تجـارت آزاد ب
ي بهره بـردن از  ها دشواري ، اگرچهاست یاتیح یاربسبراي او  آمریکاگلستان و ان

 حـالی  درگفته است   وزیر انگلستان این فرصت نیز کم نیستند. همچنانکه نخست
تجـارت آزاد در   یحـام  »تـرین  یو راضـ  ینتـر  مشتاق ین،پرشورتر«که انگلستان 
 یجـاد ز وضع عوارض و اا يترامپ و دولت واما خواهد بود،  گزیتدوران پسابر
   .گویند یمانع سخن م

  
  نظر لندن و واشنگتن پیرامون حفظ برجام اختالفـ 

هایی که در همراهی انگلستان با دولـت دونالـد ترامـپ وجـود      با وجود ضرورت
محورهاي شکاف میان لندن با واشنگتن در دو سال اخیـر   ترین مهمدارد، یکی از 

هـاي سیاسـی    رجام ارزیابی کرد. در واقـع، مقـام  توان در ارتباط با موضوع ب را می
کشور انگلستان طی مقاطع مختلف بر ضرورت حفظ برجام و مخالفت با مواضع 

ثبـاتی در   و موضوع لغو برجـام را عـاملی بـراي گسـترش بـی       کردهتأکید  آمریکا 
امـور خارجـه    یروز 1جانسون یسوراند. براي نمونه، ب عرصه جهانی ارزیابی کرده

بـر  برنامـه جـامع اقـدام مشـترك      يسال از اجـرا  یکهمزمان با گذشت  یسانگل
 یتوافـق حسـن بزرگـ    یـن ا«کنـد:   و تصریح میتأکید  ضرورت حفظ این معاهده 

دي  27(سـایت انتخـاب،   » یمآن ادامـه دهـ   يکه به اجـرا  یمخواه می داشت و ما
ن بـه  رغم نیازهاي فزاینـده لنـد   توان اظهار داشت که علی ). در مجموع، می1395

آفـرین در   حمایت ترامپ، اما موضوع برجام همچنـان بـه عنـوان محـوري تـنش     
توانـد نقشـی    مناسبات میان آمریکا و انگلسـتان وجـود دارد و در آینـده نیـز مـی     

گذارتر در افزایش اختالفات میان دو کشور داشته باشد. در صورت لغو ایـن  تأثیر
نافع اقتصادي و سیاسی لندن در طور حتم بخشی از م نامه از سوي ترامپ، به توافق

تـوان اظهـار کـرد کـه      گیرد و از ایـن رو مـی   ارتباط با ایران مورد تهدید قرار می
                                                                                                                                        
1..Boris Johnson 
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توانـد   احتمالی برجام از سـوي واشـنگتن، نمـی    انگلستان در وضعیت بعد از لغو
  راستاي با امریکا داشته باشد.  موضعی هم

  
  ونالد ترامپانتقاد شدید انگلستان از مواضع نژادپرستانه د ـ

هـایی کـه خـروج از     ي اخیر، دولت انگلستان به دلیل ضـرورت ها ههر چند در ما
اتحادیه اروپا براي این کشور ایجاد کرده، مجبور به نزدیکـی هـر چـه بیشـتر بـا      

وزیـر   دولت دونالد ترامپ شده است، اما این امر بدین معنـا نیسـت کـه نخسـت    
ي او را تصدیق کرده اسـت.  ها هو گفتانگلستان به صورت کامل، ترامپ، اقدامات 

ایم که ترزا می، نقـدهاي شـدیدي را نسـبت بـه      حتی در برخی موارد شاهد بوده
برخورد  مسئلهتوان در انتقاد از ترامپ در  ترامپ ایراد کرده است. نمونه آن را می

از دونالد ترامپ، بابـت   ی،ترزا م«گرایان ناسیونالیست در آمریکا دانست.  با افراط
پـس از   یدپوسـتان، سف يدار برتـر فـ طر يهـا  هو گـرو  هـا  يحکوم نکردن نئونازم

گفت: من  اي یانیهدر ب يانتقاد کرد. و یرجینیاو یالتنژادپرستانه در ا يها خشونت
که بـا آن   یو کسان کنند یم رازاب یستیفاش يها هیدگاکه د یکسان ینب یتشابه یچه

مهـم اسـت کـه     مسـئوالن تمـام   يبـرا  کـنم  ی. فکـر مـ  بینم ینم کنند، یمخالفت م
  ).2017،وله یچهدو یتسا» (را محکوم کنند. یافراط یانگرا راست يها هیدگاد

  
  طلبی ترامپ؛ از دوستی تا تنش فرانسه و ترامپ: تقابل غرور مکرون و جاه .1ـ3

فرانسه و آمریکا متحدان سنتی یکدیگر بوده که تداوم همکاري سیاسی و نظـامی  
هـاي مهـم،    رغم برخی تفـاوت  غیرقابل انکار بوده است. به ها همواره ضرورتی آن

ها بسیار شبیه به یکدیگر است. اگر چه ایـن دو کشـور، گـاهی     فلسفه سیاسی آن
امـا هرگـز بـا یکـدیگر وارد درگیـري       اند هاوقات رقابت اقتصادي و تجاري داشت

 یا،پاناسـ  یس،انگلـ اند. این امري است که در مناسبات میان پاریس بـا   شدید نشده
 ینقش مهم، در قرن هجدهم یحت وجود نداشته است. فرانسه و البته آلمان یتالیاا

در  ،سال بعـد  140متحده حدود  یاالتکرد و ا یفاا یسانگل علیهدر جنگ آمریکا 
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هر دو  ین،عالوه بر ا آلمان نقش داشت. یمل یشفرانسه در برابر گشا يبقاتأمین  
  هستند. کیو دموکرات یبراللبه ظاهر  ،کشور

توان مناسبات میان این دو کشور را سراسر دوستانه و مثبت ارزیابی  می هرچند
اي وجود دارد که با توجه  کرد، اما میان این دو کشور نیز، اختالفات بسیار گسترده

ي مختلـف مطـرح شـده اسـت     هـا  ههـا در دور  هاي خاص فرانسوي به حساسیت
(Frédéric Charillon, 2017) د از به قدرت رسیدن ترامـپ در آمریکـا و   این روند بع

تر نیز شده است. بـا نظـر بـه ایـن تفاسـیر، در       امانوئل مکرون در فرانسه، پیچیده
محورهاي واگرایی و تعامل در مناسبات میان فرانسـه و   ترین مهموضعیت جدید 

  توان در چهار محور ذیل مورد واکاوي قرار داد:  آمریکا را می
  
  مون توافقنامه محیط زیستی پاریس نظر پیرا اختالفـ 
رغم دیدارهاي چندباره امانوئل مکرون و دونالد ترامپ و حتی دعوت مکـرون   به

که البته با انتقادهاي شدید  1جمهوري آمریکا براي حضور در روز باستیل از رئیس
توان از هماهنگی یا روند همگرایی میان دو کشـور   جامعه فرانسه همراه شد، نمی

طور خـاص، مکـرون و ترامـپ در     که دو طرف و به یان آورد. همچنانسخن به م
نظر دارند. اگرچه شاید در ابتدا به نظر برسـد   و هوایی اختالف  مورد تغییرات آب

نظر تنها به سـطح دو شخصـیت سیاسـی قابـل تقلیـل اسـت امـا         که این اختالف
ي عمیق میان تواند منجر به احساس ناسازگار واقعیت آن است که این موضوع می

بینانه نسبت به مناسبات با ایـاالت   دو ملت شود. در واقع، مکرون رویکردي واقع
متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ دارد. حتی با دعوت ترامـپ بـه روز ملـی    
فرانسه که از او انتقادات جدي شد، مکرون با کنش خود این امر را مطرح کرد که 

                                                                                                                                        
هاي روز باستیل، جشنی ملی و تعطیل رسمی در کشور  هاي روز ملی فرانسه، معروف به جشن جشن .1

ژوئیه هر سال برگزار  14تا کنون، در  1880فرانسه و قلمروهاي فرادریایی آن کشور است که از سال 
شود. این جشن براي گرامیداشت یورش به باستیل و آغاز جنبشی که منجر به انقالب کبیر فرانسه  می

 شود. شد، برگزار می
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در  ).Ibid( ».بی براي واقعیـات سیاسـی باشـد   تواند عاملی سل هاي فردي نمی تنش
اختالفـات میـان دولـت     ترین مهمیکی از  1»معاهده زیست محیطی پاریس«واقع، 

 یس،پـار زیست محیطی که معاهده  یدر حالفرانسه با دولت دونالد ترامپ است. 
از  یکـی  ي،و يهـا  با تالشو و در دوران اوباما  دارد فرانسه براي یفراوان یتاهم

 ، یکیمعاهده ینبر ترك ا یبا دستور ترامپ مبن ،اروپا و آمریکا بود یکینزد موارد
دچـار چـالش شـد.     بـه صـورت عملـی    مثبت رابطه دو طرف یرهاياز مس یگرد
 190زیر نظـر سـازمان ملـل بـا حضـور       2015که در دسامبر  »نامه پاریستوافق«

توانایی و همچنـین  به نسبت  وريکه هر کش داردتاکید   کشور دنیا به امضا رسید،
 ،کند در کاهش آن پیش قدم باشد. دونالـد ترامـپ   یی که ایجاد میها همیزان آالیند

دولـت   يهـا  و دسـتورالعمل  ینقوان یهکلو نامه  این توافقتعهدات آمریکا در قبال 
 یـک  يبـا امضـا   ی راجهـان  یشو گرما ییآب و هوا ییراتمقابله با تغ ياوباما برا

 از ایـن توافـق خـارج شـد.     2017ژوئن  2و واشنگتن در کرد لغو  ییفرمان اجرا
نشـان  واکـنش  آمریکـا   یمتصم ینبه ایی، به ویژه مکرون به شدت، مقامات اروپا

امانوئل مکـرون،   اي است که ازهاند هاهمیت این موضوع ب). Iuvmpress, 2016( داد.
تقاد قـرار  جمهوري فرانسه، همتاي آمریکایی خود را بارها و آشکارا مورد ان رئیس

  داده است.
  
  مواضع مخالف دو طرف در ارتباط با برجام ـ

عالوه بر مسئله محیط زیست، یکی دیگر از موارد اختالف فرانسـه و آمریکـا در   
توان در ارتباط با برجام ارزیـابی کـرد. طـی یـک سـال       عصر دونالد ترامپ را می

ا درخواسـت  هـ  گذشته، پاریس با صراحت تمام در محافل مختلـف از آمریکـایی  
اظهارات مکـرون در   ترین مهمبراي نمونه در یکی از  حفظ برجام را داشته است.

 ینبهتـر  یشـنهاد از آنجا کـه پ «تصریح کرد:  2018فوریه  14دفاع از برجام، او در 

                                                                                                                                        
1. Paris environmental treaty 
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(خبرگزاري » است. یرانا يا مطرح نشده است فرانسه خواستار حفظ توافق هسته
یان وزیـر  لودر یوسفر ژان اتوان به سفر  ، می). عالوه براین1396بهمن  25ایسنا، 

تـوان یکـی دیگـر از     را مـی  2018مـارس   5امور خارجـه فرانسـه بـه تهـران در     
نمودهاي تالش فرانسه براي حفظ برجام و اختالف موضع، پاریس بـا واشـنگتن   

  المللی دانست.  نسبت به این معاهده بین
رهاي حاضـر در مـذاکرات   در واقع، فرانسه پس از برجام در میان تمـام کشـو  

گیـري از شـرایط پسـابرجام و ورود بـه بـازار       بیشترین تالش را براي بهـره  1+5
اقتصادي ایران داشته است. در همین راسـتا، در زمینـه منـابع زیرزمینـی شـرکت      

 11قرارداد طرح توسـعه فـاز   ، 2017توتال فرانسه در اولین گام، در سوم جوالي 
ر را با ایران به امضا رساند. در میلیون دال 879رد و میلیا 4به ارزش  پارس جنوبی

و شـرکت  » رنـو «سـازي فرانسـوي بـه ویـژه      هاي بزرگ اتومبیل ادامه نیز شرکت
تالش کردند، قراردادهاي بزرگی را با تهران امضا کننـد و  » ایرباس«هواپیماسازي 

 هایی نیز در این زمینـه حاصـل شـد. مجمـوع ایـن رونـد فرانسـه را بـه         موفقیت
حامی برجام تبدیل کرده اسـت؛ در نتیجـه مواضـع مخـالف ترامـپ بـا        ترین مهم

محور تنش میان دو کشور باشـد.   ترین مهمتواند  پاریس در زمینه حفظ برجام، می
طور حتم در صورت لغو احتمالی برجام از سوي ترامپ، کشور فرانسـه تـالش    به
هاي جدید  در اعمال تحریمکند مناسبات اقتصادي خود را با یاران حفظ کند و  می

  کند.  واشنگتن را همراهی نمی
  
  ي وارداتی از سوي ترامپها همخالفت شدید فرانسه با افزایش تعرف ـ

تـوان در مخالفـت    همچنین، یکی دیگر از ابعاد اختالف فرانسـه بـا آمریکـا را مـی    
 ي تجاري از سوي کاخ سفید دانسـت. در ایـن  ها هها با طرح افزایش تعرف فرانسوي

 25جمهوري فرانسه نسبت به افزایش  ها رئیس ترین واکنش زمینه، در یکی از جدي
هشـدار داد کـه    از سوي ترامپ، ینیومواردات فوالد و آلوم درصدي تعرفه بر 10و 

دارد  یرا در پ »يجنگ تجار« یکاروپا خطر بروز  ینیوموضع تعرفه بر فوالد و آلوم
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 یدر تماس تلفن ،2018مارس  9در مکرون  بازنده آن خواهند بود. ها که همه طرف
و اظهار داشت کـه  » کرد یابراز نگران یقاًعم« ها هبا ترامپ نسبت به طرح وضع تعرف

آن  یردرگ يدارد که همه کشورها یرا در پ يجنگ تجار یکبروز «اقدام خطر  ینا
تجـارت   ینمتحـد کـه بـا قـوان     يکشـورها  یهعل یاقدامات ینچن .بازنده خواهند بود

نخواهـد   یرمنصـفانه غ یکردهايدر مبارزه با رو يتأثیرگذارند،  می احترام یالملل بین
اي   یوهبـه شـ  «اروپـا   یهکه اتحاد دهد میهشدار  همچنین، مکرون به ترامپ »داشت.

تجـارت   ینقـوان  یرمغـا  یـا  یرمنصـفانه کـه غ  یکردهاییروشن و مناسب به همه رو
). بنابراین، یکی 1396اسفند  19رنا، (خبرگزاري ای پاسخ خواهد داد» است الملل بین

توان در ارتبـاط بـا    از موارد جدي اختالف فرانسه و آمریکا را در دوران جدید، می
ي گمرکی ارزیابی کرد کـه بـا اقـدام متقابـل اتحادیـه      ها هبحث تجارت آزاد و تعرف

  تواند منجر به سردي مناسبات میان طرفین شود.   اروپا، می
  
  هبري اروپا با ابزار ترامپ تالش پاریس براي ر ـ

با ترامپ، با دعوت از  يجد ينظرها وجود اختالف مکرون بابا تمام این تفاسیر، 
کـه خـود را در    يطـور  کـرد بـه   یسرا از سفر او به پار يبردار بهره یشترینب يو

بـا   یحـال ضـمن مخالفـت عملـ     ینکرد و در ع یاروپا معرف یدقاموس رهبر جد
 کـرد تـالش   یـران ا یـر کشورها نظ یمواجهه با برخر دترامپ  یدجد یکردهايرو

کند. مکرون نشان داد کـه گرچـه    یریتمد یترامپ را به نوع يزا تنش يرفتارها
 هـاي  يبـاز  یمکه تسـل  یستآنقدر آماتور ن یاست، ول یاستتازه وارد به عرصه س

). در مجموع، روند معـادالت  1396(کریمی،  آمریکا شود یشهتاجرپ جمهور یسرئ
 کنـد  یموجـود مـ   یطرا از شـرا  يبـردار  بهـره  یـت نها ،مکرونداده است که نشان 

اروپـا   یـد خود را در نقش رهبر جد ،با دعوت از ترامپقصد داشت که  يطور به
مرکـل، صـدر   در اروپا نیز بـود.  رهبر  ینتر باثبات زیرا در آن شرایط، کند یمعرف

بـه   يحـزب و  یاسیس یندهو آ داشتقرار  یدجد یاعظم آلمان در آستانه انتخابات
 یتموضوع برگز یردرگ  نیز  می و خانم ترزا داشت یانتخابات سپتامبر بستگ تایجن
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آمریکـا   یشترب يمانع انزوا ،، اما مکرون با گرم کردن روابط با آمریکابود و هست
حـال بـا    ینآمریکـا شـده و در عـ    یخـارج  یاسـت شـدن س  تر یتهاجم ،و بالطبع

 ی،جهـان  سـائل م یریتدر مـد  کنـد  یتـالش مـ   استحکام روابط خـود بـا آمریکـا   
   کند. یشتريب ینیآفر نقش
  

  روي مناسبات برلین، پاریس و لندن با واشنگتن در عصر ترامپ انداز پیش چشم. 2
روي مناسبات کشورهاي آلمان، انگلستان و فرانسـه بـا    انداز پیش در ترسیم چشم

عـد  آمریکا در دوران ریاست جمهور توجـه   مسـئله اساسـی   ي ترامپ باید به دو ب
گرایـی میـان ایـن کشـورها بـا       ناپذیر براي هـم  یی خدشهها هداشت: نخست، زمین

طور خـاص کشـور آلمـان،     ترامپ همچنان وجود دارد و دوم، اتحادیه اروپا و به
ــ  ــی در عرص ــا هخواهــان اســتقالل عمــل و حت ــر ترامــپ و ه ــل در براب یی، تقاب

عـد، در ابتـدا دربـاره زمینـ     باشـد. در بررسـی ایـن دو    می ي اوها هخواست ي هـا  هب
تواند نزدیکی میان طرفین را حفظ کنـد،   ناپذیر همگرایی و همکاري که می خدشه

  شود به سه محور یا موضوع مهم اشاره کرد: می
مشـکل جهـان،    ینتـر  بـزرگ  ،در حال حاضر هاي امنیتی و نظامی: همکاري )الف
پـس از   ویژهبه مسئله ینباشد. ا می مبارزه با آن يها هو را يگر یو افراط یسمترور

بسیار غرب  يبرا ...،لندن و یس،چون پار یمهم يمورد حمله قرار گرفتن شهرها
معضـل و   یـن اروپا با آمریکا در حل ا ییشده است. اتحاد و همگرا یتاهم یزحا

از جملـه   ،آمریکـا  یبه سـرکردگ  یسمترور یهعل یشرکت جستن در ائتالف جهان
هـا   آن یکـی باشد که موجب نزد می دو طرف یفعل يها استیموارد اشتراك در س

  خواهد بود.
مبـادالت   ی،طـوالن  يهـا  هدهـ  یاروپا و آمریکا ط: ياقتصاد ـ  يمبادالت تجار )ب
رونـد. در   یهم به شمار م يتجار يشرکا ینتر با هم داشته و بزرگ یخوب ياقتصاد

پررنگ و  یارمریکا بسکشورها از جمله آلمان در صادرات به آ یسهم برخ یان،م ینا
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دارد  یشگیمسلک تاجرپ کهترامپ  یدنرس يجمهور یاستاست. به ر یتاهم یزحا
پرداخـت   يبرا یاظهارات یزو ن ییانآمریکا يآمریکا برا یرنظ ییهرچند که با شعارها

 یـن باشـد کـه ا   یمعنـ  ینتواند به ا یاما نم ،همراه بود ییاروپا يکشورها يها یبده
 يشود که مبـادالت اقتصـاد   یم ینیب یشپ ینست بدهد. بنابرارا از د يتجار يشرکا

با این وجود،  دو خواهد بود. ینا یانم یانهجو يهمچنان عامل همکار فدو طر یانم
ي گمرکی از نظر اروپا نقض کامـل  ها هطرح جدید ترامپ در ارتباط با افزایش تعرف

قابـت بـزرگ   توانـد موجبـات ر   تجارت آزاد تلقی شده اسـت و در آینـده نیـز مـی    
  اقتصادي میان این سه قدرت اروپایی با آمریکا را به همراه داشته باشد. 

 یزحـا  یاراروپا بس يبرا یتیسازمان از لحاظ امن ینا در سازمان ناتو: يهمکار )پ
در  ییاروپا يمتحده از کشورها یاالتا یتحما یرمس یگراست. از طرف د یتاهم

، رو یـن گـذرد. از ا  یمـ  نهاد ینرات از اخط یگرو د یهروس یبرابر خطرات احتمال
ترامـپ  اگرچه کند.  می يباز ییآمریکا ـ ییدر روابط اروپا یناتو نقش مهم و مثبت

 يکشـورها  یسـهم مـال   یشو افـزا  یپرداخت بـده از  ،بروکسل یردر نشست اخ
اروپـا را   یـت امن ینـه هزمعتقد اسـت   چرا که( آورد یاندر ناتو سخن به م ییاروپا
در  یتـی امن يهمکـار  يهـا  هینرسد زم یبه نظر نم اما )بر دوش بکشد آمریکا یدنبا
اروپـا و آمریکـا    یشـتر ب ییهمگرا يبرا یبرود و همچنان مجال ینسازمان از ب ینا

  سازمان خواهد بود. ینا یشینپ یتیامن يها ینطبق تضم
دهند که  ي قطعی همکاري و همگرایی، واقعیات نشان میها هبا وجود این زمین

روي همچـون گذشـته از    از سه قدرت اصـلی اروپـا، حاضـر بـه دنبالـه      هیچ یک
آمریکاي ترامپ نیستند. کشور انگلستان به دلیل مشـکالت سـاختاري کـه بـا آن     
مواجه است، سیاست نزدیکـی بیشـتر بـا ترامـپ را در پـیش گرفتـه و حتـی در        

ـ    بسیاري از مالحظات، جانب احتیاط را در برابر رئیس  تجمهـوري آمریکـا رعای
توان متصور شد که ترامـپ بـراي تنهـا نمانـدن در میـان       کند. در آینده نیز می می

هاي جهانی، مسیر نزدیکی به انگلستان را در پیش بگیـرد. کشـور فرانسـه،     قدرت
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تر را در برابر ترامپ در پیش گرفته است. از یـک   بیانه تر و واقع رویکردي پیچیده
ع ترامپ را در دستور کـار قـرار داده و از   سو، در برخی از امور، نزدیکی با مواض

محیطـی،  سوي دیگر در اموري همانند برجـام، وحـدت اروپـا و امنیـت زیسـت     
 تـرین  مهـم اسـت. آنگـال مرکـل،      رویکردي ضد دولت ترامپ را در پیش گرفتـه 
 ه نظرجمهور آمریکا اتخاذ کرده است. ب رویکرد را در برابر چهل و پنجمین رئیس

هاي  گیري موضعبا ترامپ را نداشته باشد و با  یهمراهقصد  ، لرسد آنگال مرک می
  آلمان و اروپا با آمریکا است. یندر روابط ب ییراتیخواهان تغ خود،

 مکانـات و ا ینـه هز ی،طـوالن  زمـانی و  یستن یعمل یباًکه تقر ییها حل از راه یکی
اروپـا از  آلمـان و   يهـا  یاسـت س ییطلبـد، جـدا   یمیت به واقع یدنرس يرا برا یاديز

روشن اسـت کـه    ییاروپا یاستمداراناز س یاريبس يموضوع برا ین. اباشد می آمریکا
راه مشـترك را بـا    یـن ا یدبا یل،دل ین. به همیستآنها بدون آمریکا قابل تصور ن یندهآ

 یتواقع ینبا ا یدبا وپاو آلمان و ار ستآمریکا جمهور رئیس ،کنند. ترامپ یآمریکا ط
که ما در کنـار آمریکـا و در    کرده استتأکید  ند. آنگال مرکل به سمت جلو حرکت کن

موضـع   یـن ا ینگرفت. بنـابرا  یمخواه یمخود تصم یندهآ يبا آمریکا برا یکمال دوست
 یتنهـا بـه نـوع    ،سابقه بـوده اسـت   یاو ب یسال صدراعظم 12 ینمرکل که در طول ا

رود کـه در   نمـی  و انتظـار آلمان و اروپا اشـاره دارد   یکیدر روابط فراآتالنت یفبازتعر
. امـا  یـرد صـورت گ  ییراتـی تغ یکاروپا و آتالنت یتیامن یاستمانند س یمهم يها بخش

و  یپناهنـدگ  ،مهـاجرت  یسـت، ز یطدر حوزه اقتصاد، محـ  ییراتتغ ینممکن است ا
  )1396 زارعی،. ( شود یدهد بیشتري حقوق بشر تا حد

  
  گیري نتیجه

رونـد  «گویی به این پرسش اساسی بودیم که  سخدر پی پااز ابتداي نوشتار حاضر 
دچـار چـه    ترامـپ  آمریکا در عصر دونالـد مناسبات انگلستان، فرانسه و آلمان با 

هایی شده و آینده روابط میان این کشورها به چه سمتی پـیش خواهـد    دگردیسی
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اي از تاریخ مناسبات آمریکا با اروپـا  براي پرداختن به این پرسش، پیشینه» رفت؟
ران در دگردیسی در مناسبات میان اروپا با آمریکـا در   ي پیشها هرایه شد، به زمینا

هاي اروپایی آلمان، انگلسـتان و   عصر ترامپ اشاره شد. مناسبات هریک از قدرت
فرانسه با کشور آمریکا بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ مورد بررسـی قـرار   

هـا ارائـه شـد.    اسـبات میـان طـرف   انـدازي کلـی از من   گرفت و در نهایت، چشم
  توان در پنج محور زیر خالصه کرد: ي پژوهش حاضر را میها هیافت ترین مهم

متفـاوت   يهـا  به حوزه منافع و نقـش  اروپامتحده و  یاالتا ییگرا ابعاد هم .1
 یـا  داشـته  يکه منافع مشترك و مـواز  ییها هدارد. در حوز یهرکدام از آنها بستگ

با که  ییها هدر حوز یم وآنها هست ییشاهد همگرا دارند، مللیال ینو ب ینقش جهان
و رقابـت آنهـا    ییشاهد واگرا تر شده و برجسته ینقش مل هستند،هم در تعارض 

بـه   یشـتر ب محتمـل اسـت و   ،اتفاقـات  یـن بـودن ا  یهرچند که موقت ،بود یمخواه
  .گردد یاروپا باز م یهاختالفات دولت ترامپ با اتحاد

ساز اختالف اروپا بـا دولـت آمریکـا در     ورهاي واگرایی و زمینهمح ترین مهم .2
عصر دونالد ترامپ، موضوعاتی همچون نوع ادامه حفظ یا لغو برجام، مشارکت در 
ناتو، تجارت آزاد، حفظ وحدت در اتحادیه اروپا و چالش بر سـر مسـائل زیسـت    

ثبـات و   ي بـی محیطی هستند. در این زمینه، کشورهاي اروپایی نسبت به رویکردها
ي هـا  هدارند که اگر او وعدتأکید  مقطعی ترامپ به شدت نگران هستند و بر این امر 

  خود را عملی کند، ضروري است اروپا در برابر آمریکا موضع بگیرد.
قـدرت رقیـب و مخـالف دونالـد      ترین مهمصدر اعظم آلمان  آنگال مرکل،  .3

شـریک تجـاري و    ترین مهموباما ترامپ است. اگر دولت آلمان در دوران باراك ا
رقیـب واشـنگتن    تـرین  مهـم شد، در دوران ترامپ به  سیاسی آمریکا محسوب می

تبدیل شده است. مرکل با اعتقاد به نقش رهبـري آلمـان در اتحادیـه اروپـا و بـا      
ها که میـل بـه سـروري و برتـري در آن نهفتـه       گرفتن از روان جمعی آلمانی بهره

داند براي این کـه بـرلین بـا رهبـري اتحادیـه       می صتیاست، حضور ترامپ را فر
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ها برگرداند. از این رو، در آینده  اروپا، شکوه و عظمت را دوباره به سرزمین ژرمن
  هاي بیشتر میان آلمان و آمریکا در عصر ترامپ بود. توان شاهد رقابت نیز می

خروج از  مسئلهکشور انگلستان که همزمان با به قدرت رسیدن ترامپ، در  .4
اتحادیه اروپا (برگزیت) درگیر شده است، براي حفظ توان مالی و سیاسـی خـود   

کنـد. دولـت انگلسـتان در     به شدت به همکاري و کمک آمریکا احساس نیاز مـی 
همین راستا، رویکرد نزدیکی به ترامپ را در پیش گرفته است امـا بـا توجـه بـه     

 مـی  ت برخـوردار نیسـت، تـرزا   هاي خود از ثبـا  و کنش ها هاینکه ترامپ در روی
ــا       ــبی ب ــی نس ــتقیم و همراه ــدارهاي مس ــق دی ــا از طری ــرده اســت ت ــالش ک ت

  ها با لندن جلب کند.  جمهوري آمریکا، رضایت او را برا گسترش همکاري رئیس
بینانـه و   ها رویکردي واقع طلب فرانسوي جمهور جوان و جاه مکرون، رئیس .5

سو، بـه هـیچ عنـوان     پیش گرفته است. از یک بینابینی را در قبال دولت ترامپ در
همانند مرکل، خواهان رقابت و تقابل جدي با ترامپ نیست و در برخی از امـور  

کنـد و از سـوي دیگـر، در     ي او را تصـدیق مـی  هـا  هبا صراحت رویکرد و دیگـا 
موضوعاتی همچون وحدت اتحادیه اروپا، نـاتو، حفـظ برجـام و امنیـت زیسـت      

متفاوت با ترامپ را اتخاذ کرده است. در نتیجه بـه نظـر    الًمحیطی، رویکردي کام
یی هماننـد  هـا  هرسد در آینده، شاهد همکاري میان پاریس با واشنگتن در حوز می

  رویکرد به خارومیانه، مبارزه با تروریسم و... باشیم. 
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