
  

 

 

 



  
  
  

 اروپا به وايمار نيازمند است:
 اندازي از مثلث وايمار در دورة بحرانچشم

اندازي از مثلث وايمار  اروپا به وايمار نيازمند است: چشم :هاي جهانگزيده پژوهش   
  در دورة بحران

برار معاصر تهران ـ المللي ا مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين بررسي و نظارت:
  معاونت پژوهشي

  طاهره مقري مؤذن :تلخيصترجمه و 
  7/5/96تاريخ انتشار: 

  88756205ـ  7 تلفن و دورنگار:
  15875ـ  3849 صندوق پستي:

  www.tisri.org نشاني اينترنت:
كليه حقوق مادي و معنوي اين گزارش متعلق به مؤسسه تهران است. تكثير، انتشار و يـا واگـذاري آن بـه ديگـران بـه      

  باشد. اين مؤسسه مجاز نمي هرصورت و بدون اجازه كتبي
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 خالصة اجرايي

مثلثي وايمار، با حضور فرانسه، آلمـان، و لهسـتان   در سالگرد تشكيل اتحاد كه نوشتار حاضر 
ايـن مثلـث در سـال    به گفتة نويسـنده،  . تأكيد دارد آنضرورت تقويت بر منتشر شده است، 

در جامعـة اروپـايي    هاي جديد ساالري ديگر مردملهستان و  و جذب هدف نزديكيبا  ،1991
توانـد   مـي در شرايط فعلي به باور او،  خروجي خاصي نداشته است،اگرچه ه است؛ شكل گرفت

  راهي براي نجات اتحاديه از اضمحالل تدريجي باشد. 
  ،شـمار اتحاديـه، در فكـر     اين مثلث با توجه به وجود مشكالت بـي به گفتة نويسنده

هاي موجود ميان پاريس، بـرلين و ورشـو را    سازي خواهد بود و افتراق احياي ائتالف
 كمرنگ خواهد كرد.

    شـوراي امنيـت و   «از ديد او، سياست امنيتي و دفاعي مشترك بايد اولويـت يابـد و
 شود. تشكيل» دفاع وايمار

  ِو در  اروپايي را تقويت كنند همگراييمدت  در طوالنياين سه كشور بايد او،  ازنظر
 .دنتوان خود را به نمايش بگذارها  برابر بحران

 ها موجب جلب اعتماد دوبارة شـهروندان درقبـال    رشد و توسعة ملي در تمامي زمينه
گـرا و    هـاي راسـت افـراط    جريـان محبوبيـت  رشد ساختارهاي اروپايي خواهد شد و 

 را نيز كاهش خواهد داد.ضداروپايي 

   هـاي مهـم    ريـزي راهبـردي را در حـوزه    مثلث وايمار كارويژة همـاهنگي و برنامـه
 .خواهد كردراهبردي كه نيازمند همكاري هر سه كشور است، در آينده برآورده 

 ِيكـديگر واگـرا باشـند    ها و منافع اعضاي اتحاديـه بـا   ، نبايد اولويتنويسنده ازنظر، 
در يك قالب و نـه   را سياست همگرايي در اتحاديه و سياست همسايگيوايمار بايد 

  . دهدشكلي مجزا مورد توجه قرار  به
  مدت و در سـطح وسـيعي درپـي سـازگاري و حـل       بايد در طوالني او، وايماربه باور

و محركي در ميان اعضاي اتحاديه ايجاد كند  ناقشات سياسي بنيادين اعضا برآيد،م
  تا براي توسعة خود درراستاي منفعت تمامي اعضا تالش كنند.
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  اروپا به وايمار نيازمند است: 
  1اندازي از مثلث وايمار در دورة بحران چشم

  
  مقدمه

برخي از كشورهاي عضـو درصـدد بـازبيني و ارائـة تعريـف      با خروج بريتانيا از اتحادية اروپا، 
 بـديهي ند. هسـت اروپايي و روابط دوجانبة خود با ديگر كشورهاي عضـو   همگراييجديدي از 

در اتحاديه به توسعة بيشتر آنها انجاميـده اسـت،   است بسياري از كشورهايي كه حضورشان 
هـاي خـود بـراي ادامـة فعاليـت در چهـارچوب        همراهي بيشتري با دولـت اجتماعي ازلحاظ 

گـذاراني ماننـد    ديگـر، بنيـان   عبـارت  اتحاديه دارند. برعكس، كشورهاي قديمي اتحاديه يا به
 ثـل م ،ل هزينـه اسـت  معنـاي تحمـ   اتحاديه براي آنها به كشورهايي كه حضور درفرانسه، يا 

  خواهان تغيير شرايط موجود هستند. آلمان، 
اروپا به وايمـار نيازمنـد اسـت:    «ترجمه و تلخيصي است از اثري با عنوان نوشتار حاضر 

اعضاي اتحاديه از خروج دهندة نگراني  نشان كه »اندازي از مثلث وايمار در دورة بحران چشم
عنـوان   بـه  آلمان و لهستان،  فرانسه، سه عضو مهم اتحاديه،همكاري بيشتر بر بريتانياست و 

 ممانعت از اضمحالل تدريجي اتحاديه تأكيد دارد. راهي براي 

حـوزة روابـط فرانسـه و    اروپـايي  مارتين كوپمان، يكي از متخصصان دكتر نويسندة اثر، 
شناخت دقيقي از هر دو رسانده و  پايانبه اين دو كشور كه تحصيالت خود را در است  آلمان

ـ   بنيـاد آلمـاني  حاضـر بـا مـديريت     آلمان، درحال ايي او در دفتر امور خارجةدارد. سوابق اجر
المللي  اين بنياد، ازطرف وزارت امور خارجه و توسعة بين شود. پيگيري مي 2گنشاگن فرانسوي

  در پاريس است. مقر آن فرانسه تأسيس شده و 
                                                 
1. Koopmann, Martin. L’Europe a besoin de Weimar: Perspectives du triangle de 
Weimar en période de crise, l’Institut Français des Relations Internationales, 
France, 2016.  
2. La Fondation Genshagen 



 

 

5 

مؤسسه فرهنگي مطالعات
مـ  المللي ابرار معاصر تهران و تحقيقات بين

رداد
ـ

 
 96ماه 

 
شم

: چ
ت
 اس

مند
ياز
ار ن

وايم
 به 

وپا
ار

 
ران

 بح
ورة

ر د
ر د

يما
ث وا

 مثل
ي از

داز
ان

 

ابتدا، با ارزيابي تحوالتي كه از زمان تشكيل مثلث تاكنون براي اين سـه كشـور و   او در 
كـرده  شرايط جديد همكاري آنها را تعريـف  ، براي ساختارهاي اروپايي رخ داده ديگر، ازسوي
بلندمـدت و  با توجه به موقعيت اين سه كشور، پيشنهاداتي براي تنظيم طرحـي   . سپساست

  اجرايي دارد.
  

  چرايي ضرورت تقويت وايمار
آلمـان و    بيانيـة مشـترك وزراي امـور خارجـة فرانسـه،     اعالم با  1991سال در  وايمار مثلث

يي اسـتقرار، سـخنگو   بـراي   مكـاني  تاكنون به گفتة نويسنده، اما ؛است گرفتهلهستان شكل 
را هدف اصلي تشكيل آن كوپمان يا نمايندگاني در سطح ملي نداشته است.  براي طرح امور،

از ديد كه  معرفي كرده استدر جامعة اروپايي  هاي جديد ساالري ه لهستان و مردمنزديكي ب
كشـورها  جانبة ايـن   ي سهاگرچه همكاربه باور او، . ندا محقق شدههاست اين اهداف  مدت او

اما در شرايط فعلي نياز شـديدي بـه    ؛ود رويدادها كامالً متوقف نشده استهرگز در فراز و فر
با انتشار اين نوشتار در سالگرد تشكيل اتحاد وايمار، بـر ضـرورت    او شود. آن ديده مياحياي 

اضمحالل تدريجي اتحاديه و راهي براي  عليهپيشگيرانه حلي  عنوان راه ، بهتقويت اين مثلث
  تأكيد دارد.  هايي جهت همگرايي بيشتر آن بروز نوآوري
دامـان اتحاديـه را   شـماري كـه    مشكالت بـي وجود بايد با توجه به اين مثلث  از ديد او،

پاريس،  موجود ميان هاي تمركز بر افتراق ازو باشد سازي  ، در فكر احياي ائتالفاست  گرفته
تضـادهايي جـدي ميـان ايـن سـه      اكنون كه ازآنجا نويسنده نظرِاز .كندهتراز ابرلين و ورشو 
ها و اهداف آتي اين مثلث با بصيرت مشخص شوند.  طرحشايسته است  شود، كشور ديده مي

در خدمت اعتمادسازي بـين   برنامه و بستريعنوان  تواند به در آينده، اين مثلث ميبه باور او، 
اي  هبـه حـوز  ي يتي و دفاعنت امسياسكند  نويسنده پيشنهاد ميديگر،  ازسوي سه كشور باشد.

ايجـاد  » شوراي امنيت و دفاع وايمـار « ه، ودمورد توجه جدي برنامة اقدام مشترك تبديل ش
كـه   پاسـخگو باشـند   ايد بـه انتظـاراتي  اين سه كشور بمدت  در طوالني، نويسنده ظرناز شود.

د. نـ كن روپايي ايفـا مـي  ا همگرايي مختلف هاي كننده در رابطه با توسعة جنبه نقشي هماهنگ
  ها براي آينده بسيار مهم خواهند بود.  اين جنبه

بدون وجود روابط خوبي ميان آلمـان و فرانسـه   تواند  نمياين امور  يك از هيچاو،  به باور
گسـترش  دهـد   وي توضيح مـي . نخواهد گرفتهرگز جاي آن را اولويتي   هيچشود و  محقق
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اختيارات  قانوني نظراز . از ديد او، اگرچهاست كرده دشوارپيوستة اتحادية اروپا، رهبري آن را 
ميـان  دوجانبـه   يولي همين قـوانين بـه روابطـ    ،اند پذيرفته شده ازسوي اعضا بيشتر اتحاديه
ي آن هـا  يكي از نمونـه  وجود آورده است؛  توجهي را به قابل مشكالتاند كه  اجازه دادهاعضا 

  بروز نيروهاي گريز از مركز و برگزيت است.  نيز
وايمار از زمان سياست مثلث  اين است كه نظر نويسندهازنخستين ضرورت احياي وايمار 

 ماننـد هـايي   بحراناتحاديه با  كه اما اكنون ؛بودهاي و نمادين  حاشيهگسترش اتحادية اروپا، 
واكنشـي  الزم است اين مثلث توان خود را بـه نمـايش بگـذارد و    ، روست خروج بريتانيا روبه
يكپارچگي احياي وايمار و اين خروج، براي اتحاديه لزوم از ديد نويسنده، . مناسب نشان دهد

  . شود ميچتر اين مثلث را يادآور  دوباره زيرِ
هـاي مختلـف    حـوزه  نتوانسته اسـت در اتحاديه باور است كه  كوپمان براينبراين،  عالوه

اعتمـاد   شهروندان بـه سـاختارهاي اروپـايي بـي    بنابراين،  ؛اقدامي كارآمد داشته باشد سياسي
اعتمادي كلي بـه   نيز مولود افزايش بيگرا و ضداروپايي   هاي راست افراط رشد جريان اند. شده

بسـيار وابسـته و    ي اروپـايي ها ، دولتازنظر شهروندان ؛ زيراسياست دولتي يا ملي بوده است
   .هستند اي اتحاديههاي  مطيع سياست

كـه   مواجه شـده ز يالمللي ن اروپا با تحول نظم بين سومين ضرورت آن است كه اتحادية
جنـگ در   ؛بحران اوكراينازنظر نويسنده، نداشته است.  اي آن هيچ آمادگي واضح است براي
ي هاي جديد و تفكرات سياس نيازمند دريافتو غيره، همگي بحران مهاجران  ؛سوريه و عراق

  تواند براي آنها پاسخگو باشد.  مي بديعي هستند كه وايمار
  

  سوي جهاني ديگر ه: اروپا در تحول بهجانب سهشرايط جديد همكاري . 1
نفع اين سه كشـور خواهـد     اي قوي و يكپارچه به وجود اتحاديهبه باور نويسنده، ازآنجاكه 

اروپـا گـام    همگرايـي  جانبه و تقويـت  رابطة بهتر سهايجاد بايد در راستاي هر سه ا ذل ؛بود
اين نكته هم مورد توجه قـرار   ضروري است ،براي رسيدن به اين هدفاز ديد او، بردارند. 

ها برآيـد.   كنون موفق نشده از پس بحرانتا به حال كجا بوده و چرا تاكه اين مثلث  گيرد
با اين مقدمه، نويسنده به ارزيابي تحوالت ملي هـر يـك از ايـن سـه كشـور و تحـوالت       

  اتحادية اروپا پرداخته است.
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  تحول بازيگران عمده: آلمان، فرانسه، لهستان
مله نحوة همگرايـي  ها، ازج و در همة جنبهشدت  سال، چهرة اروپا به 25به باور نويسنده، در اين 

از  .تغيير كرده است هايي در سطح ملي سياستاروپايي و حتي  امعةدر اتحاديه، همبستگي در ج
آلمـان اسـت كـه چهـارچوب سياسـي، اقتصـادي، و        تحول در شك بزرگترين تغيير، بيديد او، 

تمامي تالش خـود را در راسـتاي    ،به اتحاديهكامل با پيوستن پي ريخته و اجتماعي جديدي را 
كشـور  شك ايـن   از ديد نويسنده، بياست.  آن شريك بودهغم  و ه و در همكار برد بهآن اعتالي 
هنوز هم از تضـادها   آلمان، لحا در اروپا بيابد، بااينجايگاه رهبري قدرتمندي را مند است  عالقه

بايـد گفـت در سياسـت     دهرچنـ به باور او، درمورد فرانسه نيز هايي در رنج است.  و عدم قطعيت
اي ديگر رخ داده  جنبهدر آن اما تحول  را تقويت كرده است؛بوده و حتي آن اروپايي خود پابرجا 
اسـت   كردهفراموش اروپايي متمركز بوده كه  همگراييمعيارهاي آن اندازه بر است. اين كشور، 

وجـود آورد. درنتيجـه، از ديـد       بـه  اصـالحاتي در بـازار كـار خـود     سازي روند جهانيبا توجه به 
 راسـتا  درايـن  اقـداماتي  اخيـراً  هرچنـد  ؛داخلي مواجـه اسـت  با ضعف اقتصادي نويسنده، فرانسه 

نيروهـاي حـامي   نويسـنده تأكيـد دارد   زمان است. ثمر نشستن آنها نيازمند  اما به ،صورت گرفته
شـور حـرف چنـداني    افراطي در اين ك  اروپا در احزاب راست و چپ، در مقايسه با گفتمان راست

كشـور  ميـان   درايـن  اما كند؛براي گفتن ندارند و شعار جديدي نيست كه مردم فرانسه را دلگرم 
بـه   چشمگير بوده اسـت.  بسيار اتحاديه و ناتو منتفع شده و تحول آناز حضور در  واقعاًلهستان 
اسـت و   داشتهي توجه رشد قابلهاي اقتصادي، امنيتي، و اجتماعي،  در زمينهاين كشور  گفتة او،
ايـن   شـود البتـه   نويسنده يادآور مـي  حمايت مردم آن از اتحاديه همچنان بسيار باالست.ميزان 

  خوشبين نيست.   چندان مورد پيوستن به يوروكشور نيز در
هاي بسيار به خـود   گونيدگر 1991هر سه كشور از سال از نظر نويسنده، مختصر اينكه 

آنها هر  ،سالگرد تشكيل مثلث وجه اشتراكي جدي دارندپنجمين  و در بيستاما هنوز اند؛  ديده
 كـه  پديدار شـده باشـد   خواه به اين علتاين امر، اند.  مايل شده ي خودداخلامور سوي  بهسه 
يا خـود اولـويتي سياسـي در نظـر      ،هستند (آلمان، فرانسه) خودتحت فشار سياست ملي  آنها

 خواهان سازماندهي مجدد كشور اين سه واقعيت منجر شده است كه، به اين دارند (لهستان)
ازنظـر  . اتحاديـه را مرمـت كنـد    همگرايـي در هـاي   محـدوديت كـه   باشنداي  شيوه  به خود،

ترديـد   يافته و بي بسياري تغيير ،نگاه اين سه كشور به يكديگر و همكاري مشتركنويسنده، 
  ت. داده اسيه را نيز تحت تأثير قرار نگاه آنها اتحاد
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  تحول چهارچوب اروپايي
پيوسـتن لهسـتان و نُـه كشـور ديگـر در       ،ترين تحول اتحادية اروپـا  به گفتة نويسنده، بزرگ

مرزهـايي كـه   پس از دورة گذار، سازمان بوده است. به اين  2007تا  2004هاي  فاصلة سال
انـد. فقـط    وارد وجود داشت، كامـل از ميـان رفتـه    بنيانگذار و كشورهاي تازهميان كشورهاي 

رسـد كشـورهايي ماننـد لهسـتان و مجارسـتان       نظر مي يورو، بهپيوستن به درخصوص بحث 
حيـث بـا    انـد، و ازايـن   ايـن موضـوع را در اولويـت قـرار نـداده      ،هايي ملي طرح وجود علت به

  كشورهاي بنيانگذار فاصله دارند. 
 ،در شـمال غربـي (نظيـر آلمـان)     از كشـورها  گروهـي تحول ديگر اروپايي آن است كه 

اقتصـادي   ،در جنوب غربي (نظير فرانسه) ديگر و گروهي اند را اقتباس كردهاقتصادي ليبرال 
. دهـد  گرايانه را ترويج مـي  مداخلة دولت و استفاده از ابزارهاي حمايت ،سنتي كه ازنظر دارند

. اي دارد انداز سياسي يكپارچـه  رغم اين تضاد، نظام اقتصادي اروپا چشم علي به باور نويسنده،
شود آن اسـت كـه چـه انتظـار و تـوقعي       وجوداين تحوالت بنيادي، پرسشي كه مطرح ميبا

  توان از وايمار داشت؟ مي
  

  مانده است؟   از مثلث وايمار چه باقي. 2
و ممانعـت از جـذب    از وضعيت جنگي براي گذارمثلث وايمار در ابتدا ابزاري  ،كوپمان اشاره دارد

 ي، اين مثلث نماد تعهدي عمومي درقبال مسئوليتاو. به باور تشكيل شداروپاي شرقي به شوروي 
ميـان  هاي بسياري براي حفظ موازنـه   اين مثلث با دشواري ،حال، به گفتة او بااين مشترك است.

رشد سـريع   توان ارائه كرد آن است كه توضيح مختصري كه مي اين سه كشور رويارو بوده است؛
 انـد و  نداشتهوجه مشتركي ه و مشكالت اقتصادي فرانس ،ترس لهستان از آلمانآلمان،  اقتصادي
  .اند ه شدجانبة اين كشورها  در روابط سه اي كلي موازنهحفظ مانع از  درنتيجه،

كـار آمـدن     روياشتياق فرانسه براي برقراري رابطة دوجانبه با آلمان و  از ديد نويسنده،
ايـن   و است دادهتغيير را كامالً  امروز مثلث شرايط 2015لت جديدي در لهستان در سال دو

ه اين سـ  ،ازنظر او ند.شو  به يكديگر نزديك توانند مي در گذشته، يبيش از هر زمان سه كشور
 را فراي نماد كـامالً  يملموسي را تعيين كنند و اتحادية اروپاي جديداهداف توانند  ميكشور 

رشد نيروهاي گريز ها و  واگراييداستان  صورت، درغيراين ؛ زيراسياسي آن به نمايش بگذارند
  . خواهد يافتهمچنان ادامه از مركزي كه به خروج بريتانيا از اتحاديه اجازه داد، 
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  : شرايط دشوار  2016موقعيت در سال . 3
بـا آنهـا    2016هايي كه اروپا بـراي اتخـاذ اقـدام سياسـي در سـال       از ديد نويسنده، دشواري

لـه ايـن   ازجم افزايـد.  مـي  ،شـود  روست، بر فشاري كه به اعضـاي ايـن مثلـث وارد مـي     بهرو
وضعيت سـوريه   حلي براي يافتن راه د روسيه و اوكراين،گيري براي رويدا ها، تصميم دشواري

سـريع و   ياين مشكالت نيازمنـد پاسـخ  بحران مهاجران است. مديريت همچنين و عراق، و 
مدت نيز انديشيده شود. ازنظـر   آنها در طوالني حل راهبايد براي براين،  عالوهكارآمد هستند و 

د مهاجران، موجـب  توجهي به اين مشكالت، از زمان بحران بدهي و سپس ورو بينويسنده، 
  خطر انداخته است.  بهيكپارچگي اعضا را خروج بريتانيا از اتحاديه شده و 

اروپـا   اربنابراين، از ديد او، اعضاي مثلث وايمار بايد به اصالح اشكاالت اساسي در ساخت
كـرده و   برطـرف گيـري را   پرداخته، علل ناتواني در تصميم آن هاي مختلف سياسي بخشو 
بـه بـاور او،    .برخيزنـد  ييساختار اروپـا  بهاعتمادي شهروندان  شكلي كارآمد به مبارزه با بي به

هر يـك پاسـخي متفـاوت بـراي ايـن مشـكالت و حتـي        وايمار متأسفانه كشورهاي مثلث 
 بـه هـر موضـوعي    كه اكنون زمان آن است كه دريابند بايد چه اندازه درحاليها دارند.  بحران

   براي آن قائل شد.و بلندمدت مدت  ميان د و چه اولويتي ازنظرِاهميت دا
بازوهاي قدرتمنـد بـراي كمـك بـه     خروج بريتانيا از اتحاديه، يكي از به گفتة نويسنده، 

ورود خواهـان  هستان را از اين كشور گرفته است و مشخص نيست دولت جديد تا چه اندازه ل
ديگر، در فرانسه و آلمانِ  زسوياآلمان است. ـ مندي از رابطة دوجانبة فرانسه   به مثلث يا بهره

و هستة اصلي وايمار با  ساز هستند بسيار سرنوشترو هستيم كه  بهبا انتخاباتي رو 2017سال 
شـدت   چـه باشـد، بـه    آنهـا د و سياست نكار بياي دي رويافراچه  توجه به اينكه معلوم نيست

آنچه بـه  . نويسنده اميدوار است درميان سناريوهاي محتمل، از اين انتخابات خواهد بودمتأثر 
ـ  اهـد اواقعي در مثلث و دورشدن از  پديدارشدن شكافيخطر پيوندد،  وقوع مي اي في كـه اروپ

  نباشد.  متحد براساس آن شكل گرفته است
  

  گرايي بلندپروازانه   اي براي واقع مثلث جديد: دفاعيه. 4
اتحاديـة اروپـا بسـيار پيچيـده و     عرصـة سياسـي   پنج سـاله،   و به باور نويسنده، در اين بيست

در مرحلة  ،جمهوري جاروسالو كازينسكي حاضر، لهستان به رياست درحالمتحول شده است. 
بنيادين الحاق بـه اتحاديـة اروپـا     هاي و از ارزش ،است داخلي خود استهاي سي تكامل طرح
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تـوان   مياز ديد او، حال،  بااين ؛فرانسه و آلمان نيز در آستانة انتخابات هستندگيرد.  فاصله مي
 نيـز  مـدت  بسيار بلندپروازانـه نباشـند و در طـوالني   تعيين كرد كه را هايي  اهداف و مأموريت

  وپا سازگار شوند. اتحادية ار يبتوانند با مطالبات ابتداي
سـه كشـور    ايـن  ميانيم اعتماد براي تعم اي برنامهدر خدمت مثلث وايمار بايد نخست، 

 ي ميان همگرايييك تداخل اين سه كشور، هيچهاي  دولتخوشبختانه ،  به باور نويسندهباشد. 
اين سه  باوجوداين، از ديد نويسنده الزم است ؛بينند نمياتحاديه با آيندة ملي خود  در ساختار

اعضاي اروپـايي  خود و اجتماعي، سياسي، و اقتصادي شرايط  و بهتربراي درك بيشتر  كشور
هـاي   صـميم سياسـي و ت  هـاي راهبرد هاست كه چهارچوباين در هزينه كنند؛ زيرا ازنظر او، 

  گيري اعضا درقبال اتحاديه اثرگذار است. شدت بر موضع و به شود اساسي ملي تعيين مي
 اين خود بـه كه د كننمشتركي را تعريف  سياست امنيتي و دفاعي دوم، اين كشورها بايد

مهـم اسـت كـه     ،راسـتا  درايـن به بـاور نويسـنده،   د. مانجا سياست خارجي مشتركي مي درك
 اتحاد و روابط خود ديگر، درقبال ازسوي درقبال روسيه، ناتو وازسويي سياست اين سه كشور 

شود. درنتيجه، از ديد نويسـنده، ايـن سـه كشـور بـه برقـراري        سازي همسان در بافتار مثلث
 سياسـت امنيتـي و دفـاعي    تدوين و ضروري است براي پايداري نيازمندند گفتگوي سياسيِ

ايرادي ندارد كـه حتـي بـا    ، كوپمانشود. ازنظر  و تشكيل تعريف »شوراي وايمار«مشترك، 
وايمـار  » (وايمـار پـالس  «مثلـث  اين سه كشور، گـروه  وجود خروج بريتانيا از اتحادية اروپا، 

و  عاتضـو وم را بـه فراخـور   )، و بريتانيـا متشكل از: آلمان، فرانسـه، لهسـتان   ، يعنياضافه به
نيـز  براي تقويـت مثلـث    تشكيل نهادهاييكند  نويسنده توصيه ميتشكيل دهند.  روز شرايط

  درنظر گرفته شود. 
ريـزي راهبـردي را    برنامههماهنگي و بتواند كارويژة مثلث وايمار بايد از ديد كوپمان، سوم، 
د. كنـ  در آينـده بـرآورده   هر سه كشـور اسـت،   همكاري نيازمند هاي مهم راهبردي كه در حوزه

همگرايـي در  سياست  و يكديگر واگرا باشندمنافع اعضاي اتحاديه با ها و  نبايد اولويتازنظر او، 
  مجزا مورد توجه قرار بگيرند.  شكلي  به در يك قالب و نه بايدسياست همسايگي نيز اتحاديه و 

مثلـث   شود آن است كـه  ها حاصل مي كه از اين توصيه اي ثانويه تيجةبه باور كوپمان، ن
مـدت و در سـطح    بايد در طوالنينخست،  ؛كنش سياسي متمركز باشدنوع وايمار بايد بر دو 

بايـد بتوانـد   دوم، وسيعي درپي سازگاري و حل مناقشـات سياسـي بنيـادين اعضـا برآيـد؛ و      
 منفعـت تمـامي   درراسـتاي  توسعة خـود  برايمحركي در ميان اعضاي اتحاديه ايجاد كند تا 
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 ايـن مثلـث، همزمـان در چهـارچوبي     سياسـي  گفتمـان اسـاس،   بـراين  تـالش كننـد.  اعضا 
  گيرد.  گرايانه و بلندپروازانه قرار مي واقع

  
  گيري نتيجه

و  ويژه آلمان و فرانسه را بيدار كشورهاي عضو، به ييخروج بريتانيا از اتحادية اروپا ،رسد نظر مي به
نبود بودجة كـافي بـراي    .ستبوده ا رو بهبا آن روهاست  مدتكه اتحاديه كرده مشكالتي متوجه 
مشكالت داخلي تهديدات روسيه در شرق اتحاديه، به  گويي مناسب پاسخاحساس ناتواني از دفاع، 

وضـعيت نامشـخص عـراق و سـوريه، بحـران مهـاجرتي و مشـكالت        اينهـا،   بر عالوهشمار و  بي
  مثلث وايمار نيز يكي از آنهاست.  ءاحيانيازمند ابتكاراتي هستند كه همه و همه  ،اقتصادي

لهستان و  ،فرانسه، آلمان جدي اين مثلث، با حضوراميدوار است اگرچه نويسنده اين اثر 
آن  اي بـه  و جان تازه پديد آورددر اتحاديه سياسي تحولي  ،عمر خود ازبتواند براي اولين بار 

ايـن بـه آن   مثلث در نقطـة صـفر اسـت.    نويسد،  حتي آنچنان كه كوپمان خود مياما  ؛بدمد
 و اقتصادي، سياسـي، وضعيت تعريف شود، درخصوص اين مثلث بايد ابتدا هنوز معناست كه 

ديگر كمك  و ،شودتعريف  براي آن، نهادهايي دشوهم اطالعاتي فرااجتماعي اعضاي مثلث 
  . بگيرداعضا مورد توجه قرار 

بلندپروازانـة خـود   هاي ملـي   برنامهساختن  اجراييلهستان درگير كه  اين همه درحالي است 
جمهـوري و انتقـال دولـت هسـتند.      در انتظار انتخابات رياستاست و دو كشور آلمان و فرانسه 

مثلـث وايمـار   روزي  اگر هم بتوان تصـور كـرد   ،توان دريافت هاي نويسنده مي گفته ازدرنتيجه، 
كـه    طـور  همـان ، آن روز خيلي نزديـك نخواهـد بـود.    خواهد دميدبه اتحادية اروپا  اي جان تازه
انـه و بلندپروازانـه   گراي گفتمان سياسي اين مثلث، همزمان در چهارچوبي واقعنويسد  مي كوپمان

  آن تا كجا خواهد بود.پرواز  اوج بايد منتظر ماند و ديد . درنتيجه،خواهد گرفتقرار 


