تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام
رحمت حاجی
اکرم

مینه*1

صالحی2

چکیده
فعالیتهای هستهای ایران یکی از مهمترین موضوو هوایی بووه کوه از سوا  1831و اعوم سسو ی
ج هوسی اسممی ایران به هستیابی به فن آوسی هستهای ای بر سوابط این کشوس بوا آمریکوا و اتحاهیو
اسوپا سایه افکند و عمو بر مناسبات سیاسی ،جنبههای هیگر سوابط بین آنهوا سا هوم تحوت الشوعا
قراس هاه است .به هنبا گفتگوهای چندجانبه ایران با شش قدست بزسگ ،سرانجا برنامه جوام اقودا
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مشترک (برجا ) با توافق نهایی وزسای اموس خاسجه  1+5و وزیر اموس خاسجه ج هوسی اسممی ایوران
هس تاسیخ  38تیرما  11(1831جوالی  )3115به امضا سسید و پس از هو سوا موکاکر  ،تووافبی ب نود
مدت بین ایران و کشوسهای  1+5هس خصوص فعالیتهای هستهای ایران و لغوو تحوریمهوای ایوران
حاصل شد .تنها پوس از شوش سوز ،هس تواسیخ  33تیرموا  31(1831جووالی  )3115قطعناموه 3381
شوسای امنیت به تصویب سسید که بر اساس آن ،تحریمهای قب ی شوسای امنیت لغو شد و کشوسهای
امضا کنند برجا  ،موظف به اجرای کامل تعهدات مندسج هس آن شدند .اما طولی نکشوید کوه سیاسوت
ج هوسی جدید آمریکا هونالد ترامپ ع ی سغم پایبندی اسوپائیان به یرجا ناسازگاسی خوه بوا توافوق
چند جانبه بینال ی هستهای ایران سا آشکاس ساخت .پرسش ک یدی هس این پوووهش آن اسوت کوه
گفت انهای اسوپا و آمریکا هس قبا برجا چگونه است؟ هس این ساسوتا فرضویه اصو ی پوووهش چنوین
است که گفت ان اسوپا هس قبا برجا مبنی بر ح ایت از آن و هس نتیجه حفظ شکل اص یاش اسوت هس
حالی که گفت ان آمریکایی ترامپ مبنی بر مخالفت با آن و هس نتیجه تغییر و لغو مویباشود .بور ه وین
اساس ،هدف اص ی این تحبیق فهم این سابطه هس پرتوی تح یل گفت ان اسوپا و آمریکا هس قبوا برجوا
بعد از سوی کاس آمدن هونالد ترامپ است .از این سو سوش پووهش هس این نوشوتاس ت فیبوی از تح یول
گفت انی و شیو توصیف و تبیین اطمعات خواهد بوه.
واژگان کلیدی :برجا  ،گفت ان ،ج هوسی اسممی ایران ،اتحاهیه اسوپا ،ایاالت متحود آمریکوا ،هونالود
ترامپ
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مقدمه
برنامه جام اقدا مشترک (برجا ) با توافق نهایی وزسای اموس خاسجه  1+5و وزیر امووس
خاسجه ج هوسی اسممی ایران هس تاسیخ  38تیرما  11(1831جووالی  )3115بوه امضوا
سسید .به منظوس تحکیم پایههای ع ی و ضو انت اجرایوی ایون توافوق ،شووسای امنیوت
سازمان م ل متحد طی ج سه  8133خوه قطعنامه  3381سا هس تاسیخ  33تیرما 31(1831
جوالی  )3115به تصویب سساند و از کشووسهای امضوا کننود برجوا  ،خواسوت توا هس
اجرای تعهدات خوه ،کوشا باشند و هس نتیجه آن ک یه قطعنامههای بینال ی قب وی ع یوه
512

ایران لغو گرهید.
از این سو هس نتیجه برجا که ماحصل سا ها مکاکر میان ایران با قدستهای جهوانی
(ایاالت متحد  ،انگ ستان ،فرانسه ،سوسیه ،چین و آل ان) بوه ،فصل نوینی هس سوابط ایران
با این کشوسها بعد از انبمب اسممی  1858گشوه شد که توان تأثیرگکاسی بر مناسوبات
اقتصاهی ،سیاسی و امنیتی هر هو طرف سا افزایش هاه و موجب توسعه سوابوط سیاسوی،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

اقتصاهی و فرهنگی ج هوسی اسممی ایران با این کشوسها شد است .به عبواست هیگور
توافق ژنو نبطه عطفی هس صحنه سیاست خاسجی ایران به طوس عا و هس موسه مناقشه بر
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سر برنامه هسته ای ایران به طوسخاص بوه است .این توافوق انودکی پوس از سوی کواس

ب ست و هفتم

آمدن هولت سوحانی ،فضای بینال ی هسقبا ایران سا تغییر هاه و عوز سیاسوی هولوت

اول شماره پ اپ
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جدید برای تعامل فزایند با هنیا سا هس مصداقی م ی به تصویر کشید است هر چند ایون
توافق اولیه فاسغ از کاستی ها نیست ،اما تأثیرات مثبت آن هس عرصوه هاخ وی و خواسجی
بسیاس قابل ممحظه است.

با این حا  ،مسیر ه کاسی کشوسهای امضا کنند برجا از ه ان آغاز ،مسیری سهل
و ه واس نبوه .با توجه به این که اتحاهیه اسوپا هس سوابط خوه با ایران حسن نیوت نشوان
هاه  ،این توافق میتواند مثبت اسزیابی گرهه .اما از طرفی بدعهدیها مبتنی بر عد حسن
نیت از سوی آمریکا هس ماههای پس از اجرایی شدن برجا  ،بوه هفعوات مووسه اعتورا
مبامات ایرانی قراس گرفت .ج هوسی اسوممی ایوران هس ماههوای منتهوی بوه پایوان هوس
سیاست ج هوسی اوباما ،با انجا مکاکرات متعده ،تمش ن وه تا طرفهای غربی متعاهد
برجا سا نسبت به برخی اقدامات و تص ی ات طرف آمریکایی که به نووعی هس تعواس

با حسن نیت هس اجرای تعهدات بینال ی برجا بوه ،آگا سازه .اقداماتی نظیور ت دیود
 11ساله قانون تحریمهای ضد ایرانی توسط مج س ن ایندگان آمریکا و مصووبه مج وس
ن اینوودگان آمریکووا هس توواسیخ هشووتم هسووامبر  18( 3115آذس  )1831مبنووی بوور اع ووا
محدوهیتهای جدید برای وسوه به آمریکا توسط شهروندان کشوسهای ثالثی که به ایران
سفت و آمد هاسند ،بخشی از اقداماتی بوهند که هولت آمریکا پس از امضای برجا انجوا
هاه که سنخیتی با حسن نیت هس اجرای این توافق بوینال وی نداشوته و مووسه شوکایت
ج هوسی اسممی ایران قراس گرفت.
جابجایی باساک اوباما با هونالد ترامپ ،موضو سا واسه مرح ه جدیدی ن وه .با تغییر
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تیم کاخ سفید ،هونالد ترامپ ،سئیس ج هوس آمریکوا هس اهاموه انتبواهات هوسان مبواسزات
انتخاباتی خوه ،تمش زیاهی کره تا اعتباس بینال ی برجا سا زیر سؤا ببره .او با اع ا
محدوهیتها و تحریمهای متناقض با برجا  ،تمش کره است تا سوح برجا سا از هسون
تهی ن وه و ه چنین کوشید تا جایگا یو

توافوق بوینال وی چنود جانبوه ای کوه بوا

قطعنامه  3381شوسای امنیت نیز ض انت اجرای بینال ی یافته است سا تا مرح وه یو
تعهد هو جانبه بین ایران و آمریکا ،کاهش هاه و نهایتاً بتواند فسخ یا اصمح یو

طرفوه

این تعهد هو جانبه سا اعم ن اید .ایون سویکوره غیور اصوولی و غیور حرفوه ای تراموپ
بمفاص ه با مخالفت شدید و صریح اتحاهیه اسوپا و سه کشوس سوسیه ،فرانسه و انگ ویس
و حتی تیم سیاسی وزاست خاسجه آمریکا قراس گرفت بطوسیکه برای ترامپ چاس ای جز
عبب نشینی از موض خوه مبنی بر فسخ یکطرفه برجا باقی ن اند ،اموا تکوراس اقودامات
ناقض هدف و سوح برجا  ،ک اکان هس هستوس کاس تیم جدید کاخ سفید قراس هاسه.
از این سو سؤا اص ی که مطرح میشوه این است که گفت انهای اسوپا و آمریکوا هس
قبا برجا چگونه است؟ هس پاسخ فرضیه ایای که مطرح میشوه بدین گونه است کوه
گفت ان اسوپا هس قبا برجا مبنی بر ح ایوت از آن و هس نتیجوه حفوظ شوکل اصو یاش
است هس حالی که گفت ان آمریکایی ترامپ مبنی بر مخالفت با آن و هس نتیجه تغییر و لغو
میباشد.

تجزیه و تحل
دو گفتمان
متعارض اروپا و
آمریکا در قبال
برجام

هدف اص ی این تحبیق فهم این سابطه هس پرتوی تح یل گفت وان اسوپوا و آمریکوا هس
قبا برجا بعد از سوی کاس آمدن هونالد ترامپ است .چنان که شاهد بوه ایم ج هووسی
اسممی ایران هیچگا سوابطی ی

هست و با ثبات با آمریکا نداشته است.

از این سو سوش پووهش هس این نوشتاس ت فیبی از تح یل گفت انی و شیو توصیف و
تبیین اطمعات خواهد بوه .فهم عناصر شناختی مؤثر بر سفتاسها از طریق تح یل گفت انی
میسر می باشد و هسک تاثیرات عینی ایون عناصور انتزاعوی بور جهوان عینوی ،بودون هسک
هسست واقعیات بیرونی امکان پکیر نیست .بنابراین توصیف و تبیوین واقعیوات مواهی هس
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سوابط اتحاهیه اسوپا ،ایاالت متحد آمریکا و ج هوسی اسممی ایران مک ی برای تح یل
گفت ان حاکم خواهد بوه.
محدوه زمانی موسه بحث هسنوشتاسحاضر هوسان سیاست ج هوسی حسن سوحانی و
هونالد ترامپ است .ه چنین تاکید بر اتحاهیه اسوپا مشت ل بر  33عضو ،ایواالت متحود
آمریکا و ج هوسی اسممی ایران ،محدوه مکانی پووهش حاضر سا تشکیل میههند.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دیدگاههای نظری گفتمان
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تح یل هیدگا ها و نظرات هس استباط با بحث تعاس

ب ست و هفتم

اسوپا هس هوسان سیاست ج هوسی حسن سوحانی و هونالد ترامپ ،سیشه هس مباحثی چون

اول شماره پ اپ
بهار 7931

بین گفت انهای آمریکوا و اتحاهیوه

گفت ان ،پروند هستهای ایران ،برجا و هس نهایوت تعواس

بوین هو هیودگا آمریکوا و

اسوپا هاسه.
به طوسک ی اغ ب وقتی حرف از گفت ان میشوه ،یاه متن یا سوخنرانی مویافتویم اموا
گفت ان ،هر سیستم سازمان ههی شد از معناسوت :هس حبیبوت سیسوتمهوای معنواهاس هس
جوام بشری سا گویند (اح د سش .)1 :1833 ،گفت وان مج وعوهای از نشوانههاسوت و
مفصلبندی نیز فرآیندی است که بهواسطه آن نشانهها با هم جوش میخوسند (هووسا،،
 .)168 :1888به عباستی مفصل بندی نبش مه ی هس نظریه گفت ان هاسه .عناصر متفواوتی
که شاید جدا از هم بیمفهو باشند ،هنگامیکه هس قالب گفت ان ج

مویشووند هویوت

جدیدی به هست میآوسند .الکمو و موفه بورای سبوط هاهن ایون عناصور بوه یکودیگر از
مفهو مفصلبندی استفاه میکنند .مفصلبندی به گرهآوسی عناصر گونواگون و ترکیوب

آنها هس هویتی نو میپرهازه ( .)Howarth, 2000: 121هومونی ی
انسجا معنایی ها های هیگر حو ها مرکزی است .هس صوستی که ی

گفت ان مبتنوی بور
گفت وان موفوق

میشوه با اتکا بر ها مرکزی خوه مدلو های مود نظور خووه سا بوه ها هوای گفت وانش
کند یا بهعباستهیگر ،نظا معنایی مط وب خویش سا هس ذهنیت ج عوی اجت وا ،

نزهی

هرچند به طوس موقت ،تثبیت کند و سضایت ع ومی سا ج ب کند ،آن گفت وان هومونیو
میشوه.
هس این میان ها مرکزی نشانه م تازی است که نشانههوای هیگور حوو آن انسوجا
مییابند .این ها  ،ها های هیگر سا شاسژ میکند و آنها سا هس ق رو جاذبه معنوایی خووه
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نگه میهاسه .الکمو و موفه ها های هیگری سا که حو ها مرکزی گره میآیند "وقتوه"
مینامند .ی

وقته تا پیش از مفصلبندی شدن هس گفت ان هس حوز گفت انگوونگی قوراس

هاسه و عنصر نامید میشوه .از ی

وقته یا ها مرکزی تحوت عنووان "ها شوناوس" یواه

می شوه؛ ها شناوس هالی است که هس حبیبت مدلو آن شناوس است و گرو های مخت ف
سیاسی برای انتساب مدلو به آن ،با هم سقابت میکنند (.)Barret, 1991: 54
هس نظریه گفت ان سعی میشوه با تمش برای فهم ت وا معوانی و زوایوای الگوهوای
هویتی ،هر مؤلفه و عنصری هس چاسچوب گستره تر هویتی که به آن معنا بخشید اسوت،
موسهتوجه قراس گیره (اشرف نظری.)81 :1838 ،
ازاینسو نظریه گفت ان الکمو و موفه که مهمترین نظریوه گفت وانی هس حووز ع وو
سیاسی ت بی میشوه کاسبره مناسبی یافته است .آنان نظریه گفت وان سا هس حووز ف سوفه
سیاسی و ع و بسط هاه و کاسآمودتر سواختند ( .)laclau & mouffc, 1985: 109بوه
نظر ایشان هر چیز و فعالیتی برای معناهاس شدن باید بخشی از ی

گفت ان خواص ت بوی

شوه.
بدین ترتیب اولین قد بورای تح یول سیاسوی هس چواسچوب ایون نظریوه ،شناسوایی
حداقل هو گفت ان متخاصم است که با هوم سابطوهای غیریوت سوازانه برقوراس کوره انود.
گفت انها ه واس بهواسطه هش ن هویت پیدا میکنند و نظا معنایی خوه سا بر اساس آن
تنظیم می کنند .بنابراین برای برسسی ساختاس نظا معنایی ی

گفت ان باید آن سا هس مبابل

تجزیه و تحل
دو گفتمان
متعارض اروپا و
آمریکا در قبال
برجام

ساختاس نظا معنایی گفت ان سقیبش قراس هاه و نباط هسگیری و تفاوتهای معنایی سا پیدا
کره (س طانی.)161-161 :1838 ،
بهعباست هیگر گفت ان سیاسی فراهم آوسند نوعی چاسچوب و بستری اسوت کوه هس
حریم آن ،سیاست خاسجی ی

کشوس ،مأوی گزید و معنا مییابد (تاجی .)18 :1838 ،

هس حبیبت سیاست خواسجی عبواست اسوت از ساهبرههوایی کوه تویم تصو یمگیرنودگان
حکومتی طرح سیزی میکنند تا هس چاسچوب مناف م ی و هس محیط بینال ی به اهدافی
معین هست یابند ( .) plano, 1988: 6بور ایون اسواس چواسچوب معنوایی کوه سیاسوت
552

خاسجی هس آن شکل میگیوره ،تکووین آن از سا زبوان م کون اسوت ( lersen, 1997:

.)125
به این ترتیب ،گفت ان نبش موؤثری هس سونودهای سیاسوت کشووسها هاسا مویباشود.
واحدهایی که از قالب گفت انی مشخص برخوسهاس باشند تمش خواهند هاشت تا اهداف
استراتوی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

خوه سا از طریق هیپ اسی ،به کاسگیری ابزاس قدست و چانهزنی تأمین ن ایند،

این امر بیانگر آن است که هیپ اسی میتواند محوس سیاست کشوسها محسوب شوه و از
طریق شکلبندی و قواعد گفت انی عرضه گرهه .قواعد گفت انی بر اساس پاساهایم خاصی

دوره هشتم شماره

شکل میگیره .هر پاساهایم جهتگیری کمن سیاسوتخواسجی سا بوه ن وایش مویگوکاسه

ب ست و هفتم

(پوستینچی.)31-35 :1838 ،

اول شماره پ اپ
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از سوی هیگر تح یل گفت ان ی

سوش کیفی است که توسط سازندگان آن توسعه و

به کاس گرفته شد است .الک گفت ان سا به عنووان یو

سوش نوه تنهوا بوه ن اینودگی از

جهان ،ب که معنی بخشیدن به جهان ،تشکیل و ساخت جهان هس معنا توصویف مویکنود.

تح یل گفت ان میتواند به عنووان ساهوی بورای سویکوره و تفکور هس مووسه یو
توصیف شوه .تفسیر ناشی از ع ل خواندن یا تح یل است که معنای ی

مشوکل

موتن سا ایجواه

میکند.

الک استدال میکند که گفت ان ی

سوش منسوجم بورای ایجواه فهوم جهوان اسوت

ه انطوس که هس سیستم نشانه انسانی از ج ه زبان کممی منعکس شد اسوت .او بیشوتر
گفت ان سا به عنوان ی

مفهو توصیف میکند که هس استباط فعاالنوه بوا واقعیوت اسوت.

زبان بر واقعیت هاللت هاسه به این معنا که گفت ان هس ی

سابطه منفعل با واقعیت اسوت.

محاوس و گفتگو با افراهی که هس زمینه سیاستهای آموزش و یاهگیری مشوغو بوه کواس
هستند میتواند هس باس واقعیت این وضعیت باشد .از آنجا که زبان ی

ابزاس اجت واعی و

فرهنگی است ،هسک ما از واقعیوت از لحواا اجت واعی و فرهنگوی سواخته شود اسوت
(.)Mogashoa,2014: 106
بنابراین گفت انها مبنایی سا به وجوه میآوسند که طی آن اولویتهای سیاسی ،منواف
و هدفها ساخته میشووند؛ یعنوی سیاسوت از هیودگا تصو یمگیرنودگان بوا بازسوازی
استدال های آنها ایجاه میشوه؛ بدینترتیب سفتاس هولتها به این بستگی هاسه که افوراه
چگونه وضعیت سا با قدست هسک و یا تح یل مویکننود .تئووسی گفت وان هس بور هاسنود
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هوگانهانگاسی ،تکوین ،فروپاشی و شالوه شکنی اسوت و زمینوه سا بورای هسک وضوعیت
هومونی و ه چنین فروپاشی آن فراهم میکند (آقاحسینی.)116 :1836 ،
پیشینه تاریخی روابط ایران با اروپا و آمریکا
سوابط ایران با اسوپا و آمریکا پس از انبمب  1858ه .ش ،) 1383( .سا ن یتووان بودون

تجزیه و تحل
دو گفتمان
متعارض اروپا و

هس نظر گرفتن ساببه تاسیخی آن هسک کره .با پیروزی انبومب اسوممی ،سوابوط ایوران و

آمریکا در قبال

کشوسهای اسوپایی و آمریکا هستخوش تحوالت ع د ای گرهیود و نهایتواً سو بوه تیرگوی

برجام

نهاه (سنایی .) 58 :1833 ،برخوی از نواظران معتبود بوهنود اسوپوای غربوی بورخمف هو
ابرقدست میتواند سوابط بهتوری بوا تهوران هاشوته باشود ( .)Halliday, 1994: 309هس
سا های او انبمب ،ترس ع ومی از اثرات بیثباتکنند انبمب ایران ،نگرانی از تس ط
شوسوی بر ایران ،تسری تنشهای ایران و آمریکا و سیاستهوای هاخ وی اسوپوای غربوی
سوابط ایران و کشوسهای اسوپای غربی سا تحت تأثیر قراس هاه ( .)Hunter,1991:142به
هنبا واقعه گروگانگیری هس ایران ،آمریکوا خواسوتاس مشواسکت کشووسهای اسوپوایی هس
تدابیر تنبیهی اقتصاهی و مالی ایران از سوی کشوسهای اسوپایی شد .اما متحدان اسوپوایی
آمریکا بیشتر ح ایت سیاسی و هیپ اتی

ن وهند ،چورا کوه اسزش معواممت اقتصواهی

کشوسهای اسوپایی هس ایران چش گیر بوه (ع یخانی.)33 :1831 ،
طی جنگ ایران و عراق کشوسهای اسوپایی ض ن شرکت هس تحریم تس یحاتی ایران،
اقداماتی جهت خات ه جنگ به ع ل آوسهند .پکیرش قطعنامه  ،533فرصت مناسبی برای

بهبوه و توسعه سوابط سیاسی ایران و اتحاهیه اسوپا فراهم ن وه .اموا صودوس فتووای قتول
س ان سشدی به وسی ه اما خ ینی ،واکنش و موض گیوری تنود جامعوه اسوپوایی سا بوه
هنبا هاشت و به کاهش سطح سوابط سیاسی و اقتصاهی با ایران منجر شود (سح وانی و
تائب.)5 :1885 ،
با اعم سیاست مهاس هوجانبه ک ینتون ،آمریکا خواستاس ه اهنگی اسوپا هس مهاس ایران
شد ،هس حالیکه برخمف آمریکا ،اسوپا ن وی خواسوت ایوران سا منوزوی سوازه .هس هوسان
سیاستج هوسی هاش ی ،تمشهای زیاهی جهت تأمین ه گرایی مجده ایران با جامعوه
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بین ال ی هس پیش گرفته شد .هس این ساستا ،ایران امیدواس بوه بعد از سا  1333اتحاهیوه
اسوپا هس موقعیتی قراس بگیره که وزنه برابوری سا هس مبابول ایواالت متحود ایجواه ن ایود
(.)Ehteshami, 1995: 164
اما از تیرما  ،1885سوابط ایران و اتحاهیه اسوپا به شدت تحت تأثیر جنجا هاهگوا
میکونوس قراس گرفت .صدوس حکم هاهگا میکونوس ضربه ای اساسی به سوابوط طورفین

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

واسه ن وه .اما با انتخاب مح د خات ی و اعم سیاست تنشزهایی هس سوابط خاسجی بوه
تدسیج یخهای سوابط ایران با اسوپا ذوب شد (سنایی .)61 :1833 ،با توجه به تغییر چهر

دوره هشتم شماره

ایران هس بعد بینال ی ،سیاست تنش زهایی هس سوابط خاسجی به ویو هس قبوا غورب و

ب ست و هفتم

گسترش سوابط فرامنطبهای هس هستوس کاس قراس گرفت و گفتگووی سوازند هس سوابوط بوا

اول شماره پ اپ
بهار 7931

اسوپا ،جایگزین گفتگوی انتباهی گرهید (ههشیری .)836 -838 :1831 ،سفرای اتحاهیوه
به ایران بازگشتند و اتحاهیه گفتگوی جام و فراگیر با ایران سا هسپیش گرفت.
به طوس ک ی ع د مسوائل میوان ایوران و اتحاهیوه اسوپوا هس سوالهای اخیور متوأثر از
تحوالت نظا بینال ل هس محوسهای مباسز با تروسیسم و مبوله فعالیوتهوای هسوتهای
ایران بوه .مبامات اتحاهیه اسوپا هس  81جووالی  3113عنووان کرهنود کوه اتحاهیوه اسوپوا
هسصده است که گفتگوهای تجاسی با ایران سا بر پیوسوتن ایوران بوه پروتکول الحواقی و
ه چنین موضوعاتی هیگر از قبیل حبوق بشور و صو ح خاوسمیانوه و تسو یحات کشوتاس
ج عی منوط کند ) .(EU Presidency, 2009: 28 Junآنها معتبد بوهند که ایوران بوه
میثاقنامهها و کنوانسیونهای حبوق بشری احترا ن یگوکاسه (کتواب اسوپوا (:1833 ،)3

 .)83ف کا اتحاهیه اسوپا قطعنامه های مخت فی هس خصوص نبوض حبووق بشور هس ایوران
صاهس ن وه (گ شنپوو .)61 :1831 ،
به هنبا واقع  11سپتامبر  ،3111حساسیت ،مواض و سفتواس اسوپوائیهوا نسوبت بوه
برنام هستهای ایران شدت گرفت .یکی از ع ل اص ی حساسیت ویوة اسوپا ،اقودا هوا و
تحری های آمریکا بوه .اسوپا از یکسو خواهان سختگیری یا فشاس متوازن بوه تا با امضوا
و اجرای پروتکل الحاقی و شفاف شدن پروندة هستهای  ،ایران به نظاست بیشتر تن ههد
و از سوی هیگر ،ن یخواست پروندة ایران به شوسای امنیت سازمان م ل فرسوتاه شووه،
زیرا به باوس اسوپا خروج پروند از آژانس ،بوه منزلو بیورون سفوتن موضوو از مودیریت
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اسوپایی و آغاز ع کره یکجانب آمریکا برای کامل کرهن پروژة خاوسمیان یکپاسچوه بووه
(خالوزاه .)51-58 :1831 ،
از این سو کشوسهای غربی بیش از آنکه هس پی تونشزهایوی و هومزیسوتی باشوند هس
صده تس یم و ت کین ایران بوهند .این نتیجهگیری باعث شود ایوران سیاسوت تبواب ی هس

تجزیه و تحل

برابر غرب هس پیش بگیره .و نهایتاً آمریکا ح ایت اسوپا سا هس پروند هستهای ایران سا به

دو گفتمان

هست آوسه و هس کناس تحریمهای مخت ف ایران ،پرونود هسوتهای ایوران سا بوه شووسای

متعارض اروپا و
آمریکا در قبال

امنیووت اسجووا و قطعنامووههووای مخت ووف ع یووه کشوووس سا بووه تصووویب سسوواند (ههبووانی

برجام

فیروزآباهی .)531-531 :1831 ،با سوی کاس آمدن هولت نهم هس ایران ،فضای سوابوط بوا
اتحاهیه اسوپا بسیاس سره و سونگین شود .بوه غیور از پرونود هسوتهای کوه مهومتورین و
حسوواستوورین محوووس اخووتمف طوورفین بوووه ،مسووای ی چووون هولوکاسووت و اظهوواسات
اح دینواه هس این سابطه به این فضای سخت هامن زه .تغییور نوو و فضوای گفتگوو بوا
کشوسهای گرو  5+1بر این شرایط هشواس تأثیر منفی گکاشت ،تا جایی کوه هس موضوو
هسته ای ایران تبریباً باالترین حد ه گرایی و اتفاق نظر بین اعضای اتحاهیه مشاهد شد
(خالوزاه و افض ی.)18 :1831 ،
هس این هوسان سوابط سیاسی و اقتصاهی ایران و اسوپا به نحو بواسزی کواهش یافوت.
تباه هیئتها و سفت و آمدهای هیپ اتی
مخت فی توسط اسوپا ع یه ایران اع ا شد.

هس حداقل خوه قراس گرفوت و تحوریمهوای

تیرگی سوابط ایران و اسوپا تا آخرین سوزهای هولت ههوم بوه ه وان صووست اهاموه
هاشت .با سوی کاس آمدن هولت سوحانی و طرح شعاس تعامل با هنیا وحل بحران موضوو
هستهای ایران با غرب و مکاکرات  5+1نهایتاً توافق بین ایران و  5+1هس مرهاهموا 1831
حاصل گرهید و هوس جدیدی هس سوابط هو طرف شکل گرفت.

از سوی هیگر ،تواسیخ سوابوط ایوران و آمریکوا ،نیوز ه اننود اسوپوا آکنود از مسوائل
پراه یت و فراز ونشیبهایی بوه است که هس مناسبتهوا و زموانهوای مخت وف اتفواق
افتاه و هس نهایت به قط سوابط سیاسی ایون هو کشووس انجامیود اسوت .عود تفواهم و
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فاص ه موجوه میان این هو کشوس چندان زیاه است که می توان از آن به ساهی نواه واس و
یا هیواسی ب ند تعبیر کره (صالحی .)5 :1833 ،هس پروند سوابط ایران و آمریکوا ،هسگوکس
تاسیخ از هخالت مستبیم و اتحاه گرفته تا قط سابطه و هش نی به چشم میخوسه.
آغاز برقراسی سابطه ایران و آمریکا به قرن نوزههم زمانیکه عهدنامه هوستی و تجاسی
مابین هو کشوس منعبد شد ،باز میگرهه .اما قبل از آن یعنی سا  1383هیأتهای مکهبی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

آمریکایی واسه ایران شدند .هس سا  1338میمهی ،هو کشوس به تأسیس سوفاستخانههوای
خوه اقدا ن وهند .این سوابط تا پس از جنوگ جهوانی هو صورفاً یو

سابطوه فرعوی و

دوره هشتم شماره

حاشیه ای و بیشتر هس قالب تجاسی بوه .اما بعود از جنوگ جهوانی هو آمریکوا هس ایوران

ب ست و هفتم

حضوس جدیتری پیدا کره .هس طی حکومت مح دسضا شا و حاک یت سژیم په ووی هس

اول شماره پ اپ
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ایران ،سابطه بسیاس نزهیکی بین ایران و آمریکا برقراس بوه (سمضانی.)63 :1838 ،
شواهد نشان میههد که تا سا  1883و کوهتوای  33مورهاه ،ایرانیوان ک اکوان نظور
مساعدی نسبت به آمریکا هاشتند و حضوس این کشوس سا بوه فوا نیو

مویگرفتنود .اموا

کوهتای  33مرهاه ،گفت انهای سیاستخاسجی سا تحت تأثیر قوراس هاه و ایوران هس سونود
"گفت انهای ائتمفگرا" هس سیاستخاسجی قراس گرفوت .طبیعوی اسوت کوه سویکوره و
جهتگیری سیاست خواسجی ایوران هس ایون هوسان بوا تغییورات مشوهوهی سوبوهسو شود.
ه چنین با وقو انبمب اسممی هس سوا  1858هس ایوران بوه سهبوری آیوتاهلل خ ینوی،
سوابط هو کشوس واسه مرح ه جدیدی شد .گفت وان ج هووسی اسوممی ایوران ،هس اوایول
انبمب اسممی بر پایه شعاس "نه شرقی ،نه غربوی" کوه ها مرکوزی گفت وان هولت ورهان
انبمبی سا شکل می هاه ،واسه فاز جدیدی شد که مفهو و محتوای آن بر پایه اسوتبم و

خاسج شدن از س طه بیگانگان و مباسز با استع اسگران بوه .از ایون سو هس مودت سوی و
هشت سا گکشته ،سوابط ایاالت متحد و ج هوسی اسممی ایوران هس پویو و خومهوای
اختمفات به اس ،ماند از گکشته ،قفل شد بوه.
با وقو انبمب اسممی و فروپاشی گفت ان په ویگرایی ،انبمبیون با فضایی سوبوهسو
شدند که برای تعیین اهداف خوه مطابق با هویتشان ،غیری به نا سژیم په وی نداشوتند،
بنووابراین پووس از پیووروزی انبوومب اسووممی فضوواهای گفت ووانی گونوواگونی آغوواز شوود
(آقاحسینی .)181 :1838،از این جهت شاید بتوان گفت یکی از پیچید تورین سوابوط هس
صحنه هیپ اسی جهانی سابطه ایران با ایاالت متحد آمریکا پس از انبمب اسممی است
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که هچاس فراز ونشیبهای زیاهی شد بوه (کری یجونی.)1 :1861 ،
به هنبا انبمب سا  ،1858ایران از ی

متحد وفاهاس به یکوی از آشوتیناپوکیرترین

مخالفان ایاالت متحد هس منطبوه و فراسووی آن ،مبود شود .از نظور برخوی مباموات و
کاسشناسان ایاالت متحد آمریکا ،پیروزی انبمب اسممی هس ایوران از ابتودا یو

تهدیود

تجزیه و تحل

ت بی گرهید ،از نظر آن ها ،پیروزی انبمب اسوممی نوه تنهوا بوه معنوای از هسوت سفوتن

دو گفتمان

موقعیت و جایگا منحصر به فره آمریکا هس ایران بوه ،ب که میتوانست نبطه آغاز تهدیود

متعارض اروپا و
آمریکا در قبال

و به چالش کشیدن مناف واشنگتن هس کل منطبه خ یجفاسس و خاوسمیانه باشد.

برجام

وقو برخی بحرانها هس سوابط هو کشوس هس سا های اولیه پیروزی انبمب از ج وه
اشغا سفاست آمریکا و گروگانگیری هیپ اتهای آمریکایی به تبویت ایون هیودگا هس
آمریکا منجر گشت که معتبد بوه به هلیل نوپا و غیرمجرب بوهن حکومت نوبنیواه ایوران،
این امکان وجوه هاسه که از طریق ت هید تدابیر ع ی مخت ف به سبوط آن ک و

کوره.

هس هوس موسه بحث این هیدگا هس برخی مواسه به سیاست اص ی هولت آمریکا هس قبوا
ایران تبدیل شد به نحوی که برخی تمشها از سوی واشنگتن برای تضعیف و هس نهایت
سبوط نظا حاکم بر ایران مشاهد میشوه (.)Brzezinski, 2004: 97
از ج ه این تمشها ح ه به طبس به قصد نجوات گروگوانهوا بووه ایون ع یوات
باعث آبروس یزی برای هولت آمریکوا شود .هس ایوران ،موره بوه تظواهرات ع یوه آمریکوا
برخواستند (بیل .)133 :1881،ه چنین ح ایت های اطمعاتی و نظامی آمریکا بوه عوراق

هس تجاوز ع یه ایران ن ونوه هیگور از تومشهوای آمریکوا بورای برانودازی نظوا نوپوای
ج هوسی اسممی بوه (واعظی.)113 :1883 ،
با آغاز هوس سیاست ج هوسی آقای هاش ی سفسونجانی هولوت جدیود هس ایوران بوه
تدسیج به س ت اتخاذ برخی سیاستهای ع گرایانه سوی آوسه .ه ین امر سبب شود توا
برخی تح یلگران غربی استدال کنند که ایران هس حا گکاس از شرایط محض انبمبوی و
حرکت به س ت واق گرایی هس عرصه نظا بینال ل است .گفت ان جدید ،الگوی توسعه
سا سرلوحه کاس خوه قراس هاه (تاجی  .)81 :1838 ،با توجه به ایون امور ،آقوای هاشو ی
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سفسنجانی هس مفصلبندی گفت ان خوه به هومونیو

کورهن نشوانههوایی چوون توسوعه،

امنیت ،الگوی موفق ،وحدت و تعدیل پرهاخوت .از هیودگا تح یول گفت وان ،ج هووسی
اسممی ایران هس این هوسان برای تعریف جایگا خوه هس جهان و مشخص کرهن اهداف
و مناف م یاش به انسجا هسونی و هویتی مفصلبندی شد  ،نیاز هاشت .به این ترتیوب،
یکی از ابزاسی که گفت ان سازندگی می توانست با آن حدوه و ق ورو گفت وانی مناسوبی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ایجاه کند ،سسیدگی به زیرساختهای اقتصاهی بوه ( .)herzig, 2004: 510با این حا
مشکمت این کشوس با ایاالت متحد آمریکا ،ه چنان پابرجا باقی ماند.

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

از این مبط زمانی به بعد ،ایران به گونهای هس مبابل آمریکا چوالش ایجواه کوره کوه
گویی ی

قطب جدید جهانی است .وقتی که الگوی ایدئولوژی

ج هوسی سا اسائوه هاه،

وقتی سیاست "نه شرقی و نه غربی" سا مطرح کره ،وقتی سیاست صدوس گفت ان انبمب
سا موسه تأکید قراس هاه ،ت ا سخنش این بوه که نظم موجوه جهانی سا ن یپکیره و برای
ساختاس جهانی اسزش و جایگا چندانی قائل نیست (متبی.)8 :1883 ،
بدیهی است که سیشه بیشتر اختمفات اموروز بوین هو کشووس نیوز از ه وین ذهنیوت
تاسیخی و سوانی سرچش ه میگیره و این موضو برای هولت و م ت هور هو طورف بوه
ی

تابو و ط سم تاسیخی مبد شد است که نه تنها هشت سا هیپ اسی آقای خوات ی

نیز نتوانست آن سا بشکند و به کناسی بگکاسه ب که هس هوس سیاسوت ج هووسی اح ودی
نواه سوابط هو کشوس تیر تر هم شد (صالحی .)153 :1833 ،ه چنوین مباموات مخت وف
ایاالت متحد آمریکا طی سا های گکشته ه وواس ایوران سا بوه ح ایوت از تروسیسوم و
گرو های تروسیستی متهم کره اند (خبیری.)31 :1838 ،

یکی هیگر از مواسه اتهامی آمریکا ع یه ایران نبض حبوق بشور هس ایوران اسوت کوه
عمو بر این هامنه تبعیض تفاوتهای مکهبی سا نیز شامل میشووه و گورو هوایی ماننود
بهائیها ،اهل حق ،صائبین و مسیحیان انجی ی سا نیز هس بور مویگیوره (تووک ی هخرآبواه،
 .)83-31 ،1836نهایتاً با سوی کاس آمدن هولت سوحانی و توافق بین ایران و  5+1امید بر
این می سفت که این اختمفات حل شوه .سوحانی و وزیر اموس خاسجوه جدیود او ،جوواه
ظریف ،مشتاقانه هنبا هیپ اسی هستهای بوهند (.)Perkovich, 2017: 3
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گفتمان اروپایی حفظ برجام
از بدو پیروزی انبمب ،هولت های مخت ف هس ایران بر اساس گفت ان های واقو بینانوه و
آسمانگرایانه جهت گیری سیاست خاسجی خوه سا با اتحاهیه اسوپا تنظویم کوره انود .ایون
هسحالی است که ایران به لحاا موقعیت ژئوپ یتی

از موقعیت منحصر به فره بینال وی

برخوسهاس است که سبب شد ایران ه واس هس کانون توجه قدست های بزسگ قراس گیوره.
از این سو اتحاهیه اسوپا برای ایفوای نبوش فعوا هس منطبوه خ ویج فواسس و خاوسمیانوه
خواهان گفت ان توسعه سوابط با ایران بوه است.

دو گفتمان
متعارض اروپا و
آمریکا در قبال

بنابراین ج هوسی اسممی ایران هس هوس تاز سیاست خاسجی هس چاسچوب گفت وان
اعتدا و سیاست تعامل سازند تومش کوره هس کنواس خوروج از تنگناهوای منطبوه ای و
بین ال ی و هوسی از تنش و چالش ،مناسبات خاسجی سا به شوک ی متووازن بوا اتحاهیوه
اسوپا و سایر کشوسها افزایش ههد (قائم پنا و هشوتی وسمزانوی .)،188-133 :1835 ،هس
این میان برجا بستر مناسبی سا برای ه کاسیهای بیشتر و هوطرفه میان اعضای اتحاهیوه
اسوپا و ایران فراهم ساخت .هس واق با تشدید بحران هس خاوسمیانه و احت ا تسری ایون
بحران هس ت ا ابعاه آن به اتحاهیه اسوپا ،انگیز اعضای این اتحاهیه به ویو قودستهوای
بزسگ واق هس این مج وعه سا برای افزایش ه کاسیها با ایران افزایش هاه.
برجا نه تنها ماحصل سا ها مکاکر میان ایران با قدستهای جهانی ایواالت متحود ،
انگ ستان ،فرانسه ،سوسیه ،چین و آل وان بووه اسوت ب کوه یو

تجزیه و تحل

توافوق مهوم هس تواسیخ

مناسبات میان ج هوسی اسممی ایران و اتحاهیه اسوپوا بوه حسواب مویآیود کوه قاب یوت
تأثیرگکاسی هس بخشهای مخت ف سوابط ایران با این اتحاهیه سا هاسا میباشود (زاهودی و

برجام

امینی .)11-86 :1835 ،بنابراین بعد از برجا  ،اعضای اتحاهیوه اسوپوا گفت وان خووه بور
اساس ها مرکزی ت ایل به افزایش ه کاسیها با مدلو های امنیتی ،سیاسی ،اقتصواهی و
انرژی مفصل بندی کرهند .که این میتواند مرح وه تواز ای هس سوابوط اتحاهیوه اسوپوا و
ایران به حساب آید.

هس واق ایران و اتحاهیوه اسوپوا از لحواا تهدیودات اجت واعی ،سیاسوی و اقتصواهی
اشتراکات مشابهی هاسند .بنابراین برجا میتواند به عنوان نبطه آغاز بهبووه و توسوعه هس
سوابط میان هر هو طرف به شو اس آیود .اتحاهیوه اسوپوا یکوی از اولوین برنودگان توافوق
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هستهای با ایران است ،زیرا وجوه ی

ایران قدست ند هس منطبه میتوانود زمینوه مبواسز

فعا تر با گرو های تروسیستی تهدید کنند امنیت اعضای این اتحاهیه سا فراهم کند.

از سوی هیگر وجوه ثبات هس ایران و منطبه خاوسمیانوه باعوث ج ووگیری از هجوو
مهاجران و پناهندگان بی ش اس به مرزهای اتحاهیه اسوپا میشوه ،که این خوه بوه تنهوایی
معضل مه ی برای سفا و امنیت ساکنان اتحاهیه است .ه چنین اتحاهیه اسوپا انگاس هایی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

مانند مناب نفتی و خصوصاً گاز ایران سا برای سهایی یافتن از وابستگی انحصاسی به گواز
سوسیه مهم و حیاتی هانسته وها شناوس تع یق تحریمهای اقتصاهی سا فرصتی برای بهور

دوره هشتم شماره

مندی اسوپا از مناب انرژی ایران معرفی کره است .با توجه به اینکه این توافق به تنهوایی

ب ست و هفتم

هس کناس سایر مناف آن نه تنها موجب سف خطور ایجواه بحوران سقابوت ات وی هس منطبوه

اول شماره پ اپ
بهار 7931

خاوسمیانه میشوه ،ب که سرمایه گکاسیهای اقتصاهی اسوپا هس منطبه سا نیز حفظ میکند.

اما باید توجه هاشت ،که ایران هاسای هومین مناب عظویم نفتوی منطبوه بعود از عربسوتان
سعوهی است و بدلیل اه یت باالی اقتصاهی این منواب و تاثیرگوکاسی آن بور بازاسهوای
جهانی انرژی ،کشوسهای طرف توافق ایران بمفاص ه پس از انعباه برجا پیشگا سرمایه
گکاسی هس این حوز شدند که بطوس مثا میتوان از شرکتهای نفتی توتا فرانسه ،شول
انگ یس ،نا بره.

اما فراتر از مسأله مناب نفتوی ،ایوران بوا ج عیوت  31می یوونی یکوی از بوزسگتورین
بازاسهای مصورفی خاوسمیانوه بوه شو اس مویسوه کوه زمینوه فعالیوت گسوتره ای بورای
شرکتهای اسوپایی ایجاه میکند ،که برخی از ن ونههای مهم آن صنای هووایی و ح ول
و نبل جاه ای هستند ،که پیش از ایجاه سژیم تحریمهای گستره بینال وی توا حودوه

زیاهی هس اختیاس و انحصاس صنای اسوپایی بوهنود کوه ن ونوه شواخص آن حضووس فعوا
شرکتهای خوهسو سازی پوو و سنو هس ایران است (.)Dempsy, 2015:
از این سو اتحاهیه اسوپا ت ایل هاشت هس گفت ان خوه از عناصور هیپ اسوی و تعامول
سازند جهت حل بحران هستهای ایران استفاه کند .چرا که از ی

سو عنصر نظامی هس

هساز مدت مشروعیت و اقتداس اسوپا سا بین م ل مس ان و افکاس ع وومی جهوانی تحوت
تأثیر قراس میههد و از سوی هیگر اسوپا و ایوران هاسای مناف اقتصاهی ،سیاسی و امنیتوی
مشترک هس خاوسمیانه هستند( .نصری)133 :1833 ،
عمو بر مدلو تروسیسم عووام ی از قبیول پاکسوتان هسوتهای و احت واالً عربسوتان
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مجهز به تسو یحات ات وی ،بی ثباتی هس عراق و افغانستان ،مشکمت مصر و بهواس عربوی
چالشهای مشوترک اسوپوا و ایران هستند که سا حل آنها هم میتواند مشترک باشد.

هس صووستی کوه اسوپووا و ایوران هس مبواسز بوا تروسیسوم متحود شووند ،بسویاسی از
معاهالت عربستان و پاکستان تض وعیف خواهود شود .ایون امور مشوروط بوه حول مسوأله
هستهای و سف تحریمها ع یه ایوران اسوت .پروند هستهای باعث نفوذ سقبای اتحاهیوه
اسوپا ،از ج ه چین و سوسیه هس اقتصاه ایران شد است .تنش زهایی بین اسوپا و ایران از
نفوذ این هو کشوس میکاهد .ایران از منظر ژئوپولیتی

و هویتی نیز بورای اتحاهیوه اسوپوا

اه یت هاسه .هس صوست وسوه ترکیه به اتحاهیه اسوپا ،ایران بووا اسوپوا مرزهوای مشوترک
خواهد هاشت). (Lasan, 2014: 57

یکی هیگر از ها های مهم هیگر هس گفت ان اسوپا ،حبوق بشور اسوت و اسوپوا هس پوی
ج وب ه کواسی تهوران بوا سوازوکاسهای سوازمان م ول هس زمینوه حبووق بشور اسوت
) .)Tzogopoulos, 2004: 49-50چرا که از نظور اسوپائیان ثبات سیاسی ایران وابسوته
به مفهو حبوق بشر ،عد ح ایت از تروسیسوم و تعامول هس برناموه هسوتهای اسوت و
امنیت بخش مه ی از خاوسمیانه هس گرو ثبات این کشوس اسوت .هس نتیجوه توأمین امنیوت
اسوپا از طریق تعامول بوا ایوران و ج ووگیری از هستهای شوودن آن امکوان پوکیر اسوت
(مروتی و یزهانی.)11 :1838 ،
هس حبیبت اتحاهیه اسوپا هس مسئ ه قراس هاهن نا ایران هس محووس شوراست ،آمریکوا سا
ه راهی نکره .آنچه برای اسوپا مطرح است ،مخالفت با یکه تازی آمریکاست که یکی از

تجزیه و تحل
دو گفتمان
متعارض اروپا و
آمریکا در قبال
برجام

موضوعات موسه اختمف هس چند هه گکشته بوه است .ترهیدی نیست که تفاوتهوایی
میان هیدگا های اسوپا و آمریکا وجوه هاسه (سجاهپوس و اجتهاهی.)16 :1833 ،
اسوپاییان بر این باوس هستند که ایران هستهای ت وا معواهالت فرامنطبوه ای آنوان سا
برهم خواهد زه .ف کا بزسگترین هغدغه آنان نسبت به ج هووسی اسوممی هسوت یوابی
ایران بوه سومح هستهای است چراکه از نظر آنان اگر ایوران کنتور نشووه ،کشووسهای
ه سایه نیوز مجهووز بووه تسو یحات ات وی خواهنود شود ). (Meier, 2012: 33هودف
اتحاهیوه اسوپوا هس منطبوه خاوسمیانوه ایجواه تعاه بین بازیگران قدست نود اسوت کوه از
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طریق تعامل و ه اهنگی با یکدیگر و نه تضاه ،نظم موسه قبو اتحاهیه سا حفظ میکنند.

هس این میوان تعامول بوا ایوران و سیاسوتهوای ج هووسی اسوممی هس منطبوه ،یکوی از
موضوعات اص ی گفت ان سیاست خاسجی اسوپائیان هس منطبه غرب آسیا بوه .بوه طووسی
که ،ها مرکزی گفت ان سیاست خاسجی اسوپا هس خصوص ایران سا میتوان حفظ برجوا
و ح ایت ه ه جانبه از آن هانست .اتحاهیه اسوپا هس پی ایون اسوت کوه بوا اتکوا بور ها
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

مرکزی خوه ،نظا معنایی مط وب خویش سا تثبیت کند.
به عباست هیگر گفت ان اتحاهیه اسوپا حو ها مرکزی حفظ برجا و با مفصل بندی

المل

دوره هشتم شماره

ها های شناوسی مانند توافق هستهای ای و تع یق تحریمهای اقتصاهی ،مناب نفت و گاز

ب ست و هفتم

و سرمایه گکاسیهای اقتصاهی ایران ،ج وگیری از هجو مهاجران و پناهنودگان و ایجواه

اول شماره پ اپ
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سفا و امنیت ساکنان اتحاهیه ،حبوق بشر ،عد ح ایت از تروسیسوم شکل گرفت.
از این سو بعد از به چالش کشیدن برجا از سوی سیاست ج هووسی جدیود آمریکوا
هونالد ترامپ ،فدسیکا موگرینی ،مسئو سیاست خاسجی اتحاهیه اسوپا که خوه هس کانون
مکاکرات هستهای قراس هاشت ،به هفا از این توافق برخاست و متوککر شود کوه پایوداس
ماندن برجا و اجرای آن از اولویتهای اتحاهیه اسوپا است .وی هشوداس هاه کوه برجوا
ی

توافق هوجانبه نیست ب که توافبی چندجانبه است که شوسای امنیت سازمان م ل هم

بر آن صحه گکاشته است.
ه زمان با صف آسایی کشوسهای غربی برای مباب ه با سیاست ضد برجوامی تراموپ
تعداهی از مبامات اسوپایی نیز جداگانه هسباس فرافکنیهای ترامپ بر سور برجوا موضو
گیری کرهند .از ج ه فرانسوا او اند سئیس ج هوس وقت فرانسه معتبد بوه که این توافق

به جهان تض ین نهایی میههد که فبدان آن م کن است بسیاس خطرناک باشد .سخنگوی
وزاست خاسجه آل ان نیز معتبد بوه توافق با ایران ،امنیت منطبه ای و نهایتاً امنیت جهانی
سا تبویت میکند .این هس حالی بوه که بوسیس جانسون ،وزیر خاسجه انگ یس هم باسهوا
بر ضروست اجرای برجا تأکید کره وی بر مزایای سسیدن به توافق با ایران تأکیود ویوو
هاشت و بر این اعتباه بوه که سسیدن به توافق هستهای با ایران اسزش  13سا مکاکر سا
هاشته است (سوزنامه ایران .)8 :1835 ،بر این اساس گفت ان اسوپایی هس پی این است توا
سوابط بهتری با تهران هاشته باشد .برای اتحاهیه اسوپوا و اعضوای آن توافوق هسوتهای و
تعهد به مفاه آن قطعاً مهم است و ت ا کشوسهای عضو این اتحاهیه خوه سا م ز به اجرا
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و تبعیت از آن میهانند .لکا برای حفظ آن و ماندن ایران هس چاسچوب برجا ع وی سغوم
خروج آمریکا و بازگرهاندن تحریمهای یکجانبه ،اسوپاییها هسصده اسائوه یو

سوازوکاس

مالی ویو هس سوابط خوه با ایران معروف به  SPV1برآمدند با این سوکره که بتوانند مان
تأثیر تحریمها بر تعاممت تجاسی و مالی اسوپاییها با ایوران شووند ( Batmanghelidj

.)and Hellman, 2018: 1

تجزیه و تحل
دو گفتمان
متعارض اروپا و
آمریکا در قبال

گفتمان آمریکایی تغییر برجام با ابزار خروج

برجام

ایران و امریکا ،بیش از سه ههه گرفتاس نوعی بوی اعت واهی مسوت ر و فراگیور بووه انود و
اقدامات هو طرف نیز ه واس مزید بر ع ت بوه است .تح یل گران معتبدند بی اعت اهی
مهمترین هلیل بروز بحران هستهای ایران بوه است .به بیانی هیگر امروز ایواالت متحود
ایران سا قدست تهدید آمیز منطبه معرفی میکند .به باوس استفان والت امنیت بیش از آنکه
هس برابر قدست مطرح شوه ،هس برابر تهدید شکل میگیره .وی معتبد است تهدیود و نوه
قوودست هس ع ووق نگران ویهووای امنیتووی هولووتهووا قووراس هاسه و لووکا هولووتهووا لزوم واً از
قدست ندترین هولت ن یترسند ،ب که از هولتی مویترسوند کوه بویش از سوایر هولوتهوا
تهدیدآمیز ج و کند ( .)Walt, 1987: xاین اهعا زمانی اه یت پیدا میکنود کوه غورب
پیش از گفت ان انبمب اسممی هس سا  1858ه کاسی هسوتهای نسوبتاً گسوتره ای بوا
ایران هاشت ،اما هرگز نگرانی آنان از فعالیتهای هستهای ایران منجر به بروز بحوران هس
1. Special Purpose Vehicle

سوابط هو طرف نشد (قهرمانپوس .)31 :1835 ،لوکا هس هوس سیاسوت ج هووسی سوحوانی
سیاست خاسجی مصالحه جویانه تری اع ا شد که توجیه آن ع دتاً بخاطر حل مسال ت
آمیز بحران هستهای و برهاشته شدن تحریمهای مرتبط با موضو هستهای بوه .بنابراین
هس تهران ،توافق هستهای به معیاس قضاوت هسموسه اعت اه یا عد اعت اه به غورب بوویو
آمریکا تبدیل شد است.

از این سو بعد از گکشت سالهای طوالنی بی اعت اهی ،هولت اوباما هم زمان با اع ا
شدیدترین تحریمهای هوجانبه و چندجانبه بینال ی ع یه ج هوسی اسوممی ایوران بوه
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مهمترین توافق بینال ی هستهای با ایران هست یافت .اما هولت ترامپ ایون توافوق سا
بدترین توافبی نامید که تا کنون صوست گرفته است.
هس واق ب وک غرب که هس هفت ههوه گکشوته از انسوجا نسوبی برخووسهاس بووه و
آمریکا هس سأس آن قراس هاشت گفت ان خوه سا بر اساس انگاس هایی ه چون آزاهیهوای
سیاسی و اجت اعی نظا های هموکراتی  ،اقتصاه و تجواست آزاه و جهوانی شودن مفصول

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

بندی کره بوه .به طوسی که آمریکا سالهای سا مدعی بسط و گسترش آنها هس جهوان
بوه و آنها سا برای تأمین امنیت م ی خوه و ص ح و امنیت جهان ضروسی مویهانسوت.

دوره هشتم شماره

این هس حالی است که گفت ان کنونی ترامپ ت ای ی به این ها ها و انگاس ها نوداسه .ایون

ب ست و هفتم

گفت ان جدید نظم آمریکایی سا نه تنها هس هاخل ب که هس عرصه بینال ی به هوم سیختوه

اول شماره پ اپ
بهار 7931

است .ترامپ مواض و سیاستهای نامنسجم غیرواق بینانوه و خطرنواکی سا هس سیاسوت
هاخ ی و خاسجی هس پیش گرفته است که میتواند پیامدهای گستره ای هس هر هو سوطح
و هس نتیجه نظا بین ال ل برجای گکاسه .به عباست هیگر نگا گفت ان ترامپ به قواعد و
اسزشهای بینال ی بسیاس متفاوت از گفت ان هولت اوباما و حتی هولتهای ج هووسی
خوا سابق آمریکاست .گفت ان ترامپ با سویکره ع ل گرایانه ،متحدین غربوی سا ناهیود
گرفته است.
اگر سیاستهای ترامپ کنتر نشوه و اسکان هیگر قدست نتوانند ج وی سیاستهوای
او سا بگیرند ترامپ بزسگترین ضربه سا به عصر آمریکایی خواهد زه و جهان شاهد افو
قدست آمریکا خواهد بوه .ترامپ هس هاخل آمریکا با ه ه ساختاسهای سس ی و غیرسس ی
قدست هسافتاه است (یزهان فا .)158-151 :1853 ،

ترامپ مباب ه با نیروهای نظامی ایران هس خ یج فاسس و تشودید فشواس بور ایوران بوه
منظوس عببنشینی از سیاستهای منطبهای سا جزء سیاستهوای اصو ی خووه برشو ره
است .وی هس ک پینهای انتخاباتی خوه باسهوا بوا انتبواه از بواساک اوباموا گفتوه بووه کوه
سیاستهای او باعث قدستیابی ایران هس منطبه و تهدیدزایی ایون کشووس بورای آمریکوا
شد است .وی معتبد است که هستیابی ایران به سمح هسوتهای و حتوی فنواوسی غنوی
سازی میتواند سایر کشوسهای منطبه و مخصوصاً سقبای منطبه ای ایران نظیر عربستان و
ترکیه سا به اهامه مسیر مشابهی تشویق کند (قهرمانپوس.)33 :1835 ،
هس حبیبت مباب ه با ایوران و سیاسوتهوای ج هووسی اسوممی هس منطبوه ،یکوی از
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موضوعات اص ی سیاست خاسجی ترامپ هس منطبه غرب آسیا است .به طووسی کوه ،ها
مرکزی گفت ان سیاست خاسجی آمریکا هس خصوص ایوران سا مویتووان تغییور برجوا و
مباب ه با توافق هستهای ایران هانست .ترامپ با اتکا بر ها مرکزی خوه هس پی این اسوت
که مدلو های مد نظر خوه سا به ها های گفت انش نزهی

کند یا بهعبواستهیگور ،نظوا

معنایی مط وب خویش سا هس ذهنیت ج عی اجت ا  ،هرچند بهطوس موقت تثبیوت کنود و
آن گفت ان سا هومونی

دو گفتمان
متعارض اروپا و

کند.

آمریکا در قبال

ترامپ توافق هستهای ایران سا چالشی برای آمریکا و متحودانش هانسوت و انتبواهات
شدیدی به هستگا هیپ اسی آمریکا هس خصوص توافبنامه هستهای با ایران واسه کره .به
طوسی که هس این خصوص هس مصاحبهاش با نیویوسک تای ز گفوت" :موا هس ایون توافوق
می یاسهها هالس پو به ایرانیان هاهیم که نباید میهاهیم ).(Vatanka, July 2016:
با این حا  ،ترامپ بعد از پیروزی هس انتخابات اعم کره که به عنووان یو

تجزیه و تحل

قوراسهاه

بد ،هس برابر این قراسهاه بسیاس سرسخت خواهد بووه .تراموپ و تویم مشواوسان سیاسوت
خاسجی وی هس خصوص برجا  ،موضو مکاکر مجده با ایران برای تصحیح این توافوق
سا مطرح کرهند .او هس این زمینه مدعی شد که با هو یا سه برابر کرهن تحریمهوای فع وی
آمریکا ،ایران سا مجبوس خواهد کره پای میز مکاکر برگرهه.
هس حبیبت به چالش کشیدن برجا گرچه کاس سا از نظر هیپ اسوی بورای ج هووسی
اسممی ایران سخت میکند اما هس ب ندمدت به هلیل اینکه نشانههنود انتخواب سیاسوت
واگرایی با اسوپا توسط ترامپ محسوب میشوه ،موجب شکاف هس ب وک غرب میشووه

برجام

که این امر فرصتهای بالبو ای سا برای ایران به هنبا خواهد هاشت .عمو بور ایون ،بوه
چالش کشیدن برجا توسط هولت آمریکا ،با توجه به سعایت ت ا تعهدات توسط ایران،
باعث میشوه تا آمریکا به عنوان کشووسی غیرقابول اعت واه و بویتعهود بوه پی وانهوای
بین ال ی معرفی شوه و تحت این شرایط ،این کشوس ن یتواند ه انند گکشته میودانهاس
اقدا کامل ع یه ایران شوه .هر چند کوه ج هووسی اسوممی ایوران هس چواسچوب قوانون
اقدامات متناسب و متبابل هس اجرای برجا  ،با توجه به مواسه نبض این قوانون از سووی
کشوسهای غربی خصوصاً آمریکا ،میتواند اقدامات مبتضی سا هس این زمینه اتخاذ کنود و
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از حجم تعهدات خوهش خصوصاً هس زمینه میزان غنیسازی اوسانیوو یوا نصوب تعوداه
سانتریفیوژها ،بکاهد .هس این صوست باز هم کشوس آمریکا به عنوان شورو کننود نبوض
برجا و چالشآفرین هس اجرای ی

تعهد مهم بینال ی معرفی خواهد شد (یزهان فا ،

.)156 :1835
تأثیر بعدی اقدا ترامپ هس تخریب برجا سا باید هس سوابط ایران با قدستهای ب وک
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

شرق ه چون سوسیه و چین و هند مشاهد کره .بر این اساس ،جهت یوابی ژئوپولتیو
ایران بطوس قابل موثری به س ت توسعه گستره ه کاسیهای تجاسی -امنیتی  -سیاسی و

دوره هشتم شماره

بینال ی با قدستهای ب وک شرق خواهد بوه .نکته هیگر این که گفت ان جدید آمریکوا

ب ست و هفتم

هس قبا ایران و خروج این کشوس از برجا  ،ایران و جهان سا بوه شورایط قبول از اج وا

اول شماره پ اپ
بهار 7931

جهانی ع یه ایران باز نخواهد گرهاند.
گفتمان آمریکایی تغییر برجام در مقابل گفتمان اروپایی حفظ برجام
خروج آمریکا از برجا نه تنها تأیید کنند سیاستهوای ضود توافوقهوای بوینال وی و
ح ایت گرایانه ترامپ ب کوه نشوان ههنود هو نگوا متفواوت متحودان فراآتمنتیکوی بوه
موضوعات از ج ه برجا است .اکنون که ترامپ خروج آمربکا از برجا سا اعم کوره
است برای سسیدن به نتیجه مط وب خوه مبنی بر تغییر برجا تمش میکند و با فشاس بوه
اسوپاییها ،گفت ان آنها مبنی بر حفظ برجا سا نیز تحت تأثیر قراس خواهود هاه توا آن سا
به طرف تغییر و اصمح یا حتی خروج سوق ههد وضعیتی که از تبابل جدی گفت انهوا
حکایت هاسه .هس واق گفت ان اسوپا هس تمش است تا ض ن نجات برجا  ،سوابط خوه با

آمریکا سا حفظ کند و با استباء قدست ساهبرهی و قاب یت نشان هاهن واکونش هس ساسوتای
مناف خوه ،به مکاکراتی مؤثر و سازند با آمریکا هسباس ایوران هسوت یابود ( Gomart,

.)2018
هس حبیبت خروج ی

جانبه آمریکا از برجا نه تنها خطر سقابت تس یحات هسوتهای

هس خاوسمیانه و حتی فراتر از آن سا افزایش هاه ب که به نبوض قطعناموه شووسای امنیوت
سازمان م ل متحد و تضعیف هر گونوه تومش بورای م انعوت از گسوترش سومح هوای
هستهای از طریق هیپ اسی چند جانبه ،منجر میشوه .هونالد ترامپ پوس از خوروج از
برجا از امضا کننودگان ایون توافبناموه بوه ویوو اسوپواییهوا خواسوت بورای گنجانودن
محدوهیت هایی هس برنامههای بالیستی
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ایران با تهران واسه مکاکر شووند .ت وامی امضوا

کنندگان این توافبنامه با هسخواستهای آمریکا مخالفت کرهند .زیورا عومو بور مسوائل
امنیتی ،مسائل اقتصاهی و تجاسی نیز برای آنها حائز اه یت بوه .از نظر آنهوا توافبناموه
هستهای ایران ،ماهامی که این کشوس به تعهدات خوه هس قبا قطعنامه ع ل کره و ایون

تجزیه و تحل

مسئ ه باسها توسط سازمان بینال ی انرژی ات ی تأیید شد است ،هیو هلی ی بورای لغوو

دو گفتمان

توافبنامه و یا بازنگری هس آن وجوه نداسه (.)Abdelbari, 2018

متعارض اروپا و

به هنبا آن تحریمهای آمریکا که با عبد توافبنامه  11ژوئیه سا  3115لغو شد بوه،
مجده وض شد .ت امی کسانی که با ایران واسه تجاست شد بوهند ،هس پی وضو مجوده
تحریمها سه الی شش ما فرصت هاسند ،ه کاسیهای خوه با این کشوس سا قط کنند .هس
گکشته فبط آمریکاییها از تجاست با ایران م نو شد بوهند ،اما امروز ه ه از تجاست با
ایران من شد اند .هیو کس حق سرمایه گکاسی هس ایوران سا نوداسه و ن ویتوانود از ایون
کشوس کاالیی خریداسی کره و یا به آن کاالیی بفروشد (.)Nicoullaud, 2018
این تص یم برای شرکت های بزسگ اسوپایی که قراسهاههای چندین می یاسه هالسی بوا
ایران منعبد کره اند ،بسیاس خطرناک است .اسوپاییها به جنبههای فرامرزی تحوریمهوای
آمریکا معتر

بوهند و اعم کرهند که به قانون سا  1336متوسل خواهنود شود .ایون

قانون به شرکتها و هاهگا های اسوپایی اجاز مویههود کوه مشو و قووانین مورتبط بوا
تحریمهای وض شد از سوی کشوس ثالث نشوند .ک یسویون اسوپوا بوا اتخواذ ت هیوداتی
"بان

سرمایه گکاسی اسوپا" سا متض ن سرمایه گکاسی های انجا گرفته هس ایران به ویو

آمریکا در قبال
برجام

سرمایه گکاسی شرکتهوای متوسوط و کوچو

معرفوی کوره ( .)Abdelbari, 2018هس

واق این بدان معنی است که اتحاهیه اسوپا ،ت هیودات خاصوی سا بوه منظووس ح ایوت از
شرکتها و سرمایه گکاسیهای تجاسی اسوپا به عنوان طرف معاممت تجاسی با ایران ،هس
مبابل تحریمهای آمریکا ،اتخاذ میکند). (Gomart, 2018

به نظر میسسد تحولی تاسیخی هس اتحاهیه اسوپا سخ هاه است و آن این کوه ،پوس از
 81سا از پایان جنگ سره ،این نخستین باس است که اتحاهیه اسوپا تص یم مویگیوره هس
سطح بین ال ل ،سیاستی خواسج از چواسچوب اسوپوا-آمریکوا اتخواذ کنود ( Raffone,
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 .)2018به طوسی که کاخ الیز از تص ی ات ترامپ هس خصوص ایران و سوابط تجواسی
اسوپا با این کشوس ،به عنوان "آزمونی برای اثبات عظ ت واقعی اسوپا" یاه کره .اما امروز
اوضا بسیاس پیچید تر شد است .تعداه اعضای اتحاهیوه اسوپوا هیگور  3و یوا  15عضوو
نیست .اتحاهیه اسوپا هم اکنون  33عضو هاسه و جهانیسازی نیز هس این مودت گسوترش
یافته است.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

از سوی هیگر ،گفت ان اسوپا ه انطوس که موضو خووه سا مبنوی بور اتحواه هس برابور
امریکا و حفظ برجا اعم کره و هس این موض به واق ایستاهگی میکند ،مشوکمتی سا
برای گفت ان تغییر با ابزاس خروج ترامپ ایجاه کره است چراکه وی هیگر با ی
و یا ی

نهاه و موسسه یا بان

کشووس

خصوصی سوبه سو نیست ،ب که  33کشوس عضو اتحاهیوه

اسوپا با اتحاه با یکدیگر ،از هاساییهای خوه هفا خواهند کره .گفت وان اسوپوا هس تومش
است تا حرف خوه سا بگوید و سا خوه سا بروه .حتی م کن است بحران به وجوه آمود
به معنای تجدید حیات و تجسم هوباس قدست اسوپا باشد اموا بایود ایون سا نیوز هس نظور

هاشت که آمریکا مناف م ی خوه سا هنبا میکند (.)Raffone, 2018
هونالد ترامپ هس حا فه اندن این واقعیوت بوه اسوپواییهوا اسوت کوه هنبالوه سوی
ه یشگی اسوپاییان از متحد هیرینه خوه و نبوهن اتحاه هس بین کشوسهای اسوپایی بیش از
آن که سوهمند باشد ،برای مناف ج عی اسوپاییها زیانباس است .توافبنامه هستهای ایران،
تجاست بین اسوپا و آمریکا و ه چنین ماجرای های هیگری از ج ه مناقشههای عوراق و
سوسیه و یا ماجرای سوسیه و بحران اوکراین هس سا  3111نشان میههند که آمریکوا هس

گفت ان خوه ک تر به مناف و نظرات متحدان اسوپایی خوه توجه میکنود ( Abdelbari,

.)2018
الز به ذکر است با اینکه اسوپا و آمریکا هس قالب موضوعاتی چون محودوه سواختن
برنامه موشکی ایران ،بره این موش ها و ج وگیری از تکثیر آن و ه چنین نفوذ ایران هس
کانونهای بحران هس خاوسمیانه ه چون سوسیه ،ی ن ،ف سطین و عراق اشتراک نظر هاسند
( .)Hicks & Dalton, 2017به گونه ای که اسوپایی ض ن تومش بورای حفوظ برجوا
اعم کره اند که برنامه موشکی ج هوسی اسممی ایران و فعالیتهای مرتبط با آن سا بور
ن ی تابند .وضعیتی که آمریکا هسصده است حاال که نتوانسته اسوپاییهوا سا هس خوروج از
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برجا با خوه ه را سازه به اع ا تحریم ع یه ایران بوه هلیول تبویوت برناموه موشوکی
ترغیب کند ( )lee, 2018تا بتدسیج آنها سا هس حوز های هیگر از ج ه برجا بوا خووه
ه را کند .هس واق  ،این شرایط ،تا انداز ای هم مح
از اعتباس و مناف استراتوی

زهن قاب یتهای اسوپا بورای هفوا

خوه است .اسوپاییها هسصدهند از خروج ی

جانبه تراموپ

تجزیه و تحل

از برجا  ،به نف خوه استفاه کنند .ه چنین ایاالت متحد سا ن یتوان هس وجووه هونالود

دو گفتمان

ترامپ ،خمصه کره .از اینرو ،اتحاهیه اسوپا با نجات توافبنامه برجا میتواند ،آمریکوا سا

متعارض اروپا و

به انتخاب سا حل هیپ اتی

هس قبا برنامه هستهای ایران ،متباعد کند.

نتیجهگیری
پس از چندین سا مکاکرات پی هس پی تیم مکاکر کنند ایرانی با  1+5که هس واق بایود
آن سا مکاکرات مح د جواه ظریف و جان کری بنامیم ،تووافبی تحوت عنووان "برجوا "
حاصل شد .این توافق که نتیجه  13سا مکاکر است برای اسوپا بسیاس اسزشو ند اسوت.
برجا اولین توافق بزسگ ایران و اسوپا است که شانس تحو مهم هس سوابط اقتصواهی سا
ک ید زه ض ن اینکه ظرفیت سوابطی پایداس و ه ه جانبه بین ایران و اسوپا سا ایجاه کره
است .این هس حالی است که با سوی کاس آمدن هونالد تراموپ ،سئویس ج هووسی جدیود
ایاالت متحد امریکا برای نخستین باس هس ههه گکشته هولت های اسوپایی با امریکا بر سر
ایران هچاس اختمف نظر شدند و هس این ساستا هو گفت ان متناقض حفوظ برجوا و تغیور
برجا سا هنبا کرهند .به طوس ک ی هس این پووهش تناقضات ع د هو گفت ان اسوپوایی و

آمریکا در قبال
برجام

آمریکایی هس قبا برجا هس هوس هونالد ترامپ با استفاه از سوش تح یل گفت ان اسنستو
الکم و شنتا موفه موسه برسسی قراس گرفت.
هس حبیبت گفت ان ترامپ برجا سا یکوی از بودترین توافبواتی هانسوت کوه ایواالت
متحد هس تاسیخ خوه منعبد کره است .با این اهعا تراموپ زلزلوه ای سونگین بور پیکور
توافق هستهای واسه کره .وی اهعا کره که تهران به سوح برجا پایبند نبوه است و خطر
استراتوی

مرگ آوسی که که اوباما هس پیش گرفت به حکومت ایران فرصت تحورک هس

منطبه سا هاه است و ه چنین به آن اجاز هاه که بوا ح ایوت از توافوق هسوتهای نفووذ
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خوه سا هس منطبه گسترش ههد .وی ها مرکزی گفت ان خوه سا هس مخالفت با برجوا و
خروج از آن اعم کره و هس نتیجه آن قدستهای جهانی سا هس برابر چالشی بزسگ قوراس
هاه .هس این چاسچوب ،ض ن اعتبواه بوه مباب وه بوا نفووذ منطبوهای ایوران و برخووسه بوا
ماجراجویی های نظامی ایران هس منطبه ،خواسوتاس بوازنگری هس برجوا از طریوق موکاکر
مجده ،با توسل به فشاسهای چندجانبه اقتصاهی شد.
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پژوهشهای
رواب ب

المل
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گفت ان امریکایی هس مبابل گفت ان اسوپایی بد شد ،وجه هیگور ایون موضوو هس صوف
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برجا و قصدشان سا برای اهامه تعامل هیپ اتی

با ایوران هس برجوا خصوصواً بوا اعوم

سازوکاس ویو مالی اسوپا برای ایران ( ،)SPVابراز کرهند .آنها آشکاسا هس گفت وان خووه
تاکید کرهند که توافق پابرجاست و پابرچا خواهد ماند و خوروج آمریکوا بوه شودت بوه
اعتباس بینال ی این کشوس ضربه زه و توانایی این کشوس هس معرفی خوه به عنوان یو
قدست هستهای و مکاکر با هر کشوس هیگری سا تحوت تواثیرقراس خواهود هاه .از سووی
هیگر اگر آمریکا بتواند گفت ان سقیب اسوپایی خوه سا به گفت وان مط ووب خووه نزهیو
کند به گفت ان غالب تبدیل خواهد شد هس غیر اینصوست به شوکل گفت وانهوای سقیوب
باقی خواهد ماند.
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