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 چکیده
 خهااج ،،  بحا ا خاالی، هاای ختتفام خاد اح بحا ا در جبهه ایسابقهبی هایچالش با اروپا اتحادیه گذشته، دههیک طی 

ر این خیاا  د روب و بوده است. (پوپولیسم) یتخش وع بح ا  و( ب گزیت) تجزیه و واگ ایی ،(ک یمه)خارجی سیاست بح ا 

چشام تاوا  دمایرسح اخا از تأثی ا، ژئوپفیتیاک ن  بهحاشتی به دظ  خی یبح اداگ چه در دگاه دتست ک ودا پادحخی بح ا  

 پ ساش ایان باه پژوهی )تک یک سا اریوپ دازی(،ی حهن دئو و روش -خ اظ ه دئو پایه ب  تا کوشحخی روپیش . پژوهشپوشیح

 روییشپا سا اریوهایی با توجه به خعضالتی که بح ا  ک ودا در سطح جهادی پحیاح نورده اسات، چاه دهح که پاسخ اصفی

و  ه خسی  ختفااوتی ره مایا کمت  اروپا خواهح شح و یا ن  را ب گ ایی بیشت هم باعث بح ا  این دارد؟ نیا ق ار اروپا اتحادیه

 ، پا  «ی فکا ینشافتگ»گی ی از تک یک رودح رویحادها، اهحاف بازیگ ا  و به هخواهح ساخت؟ در پاسخ به سؤال، ب  پایه 

 قحر، حفظ و ااروپ اتحادیه همگ ایی تحاوم ؛خطفوب س اریوی (الم: دمود خط ح توا خی ب حیدسته سه قالب در را س اریو

 اتحادیاه تبحیل ؛خحتمل س اریوی( ب  ؛نلما رهب ی با اروپا اتحادیه همگ ایی المفل و یا تحاومبین روابط سطح در بازیگ ی

اروپاا.  اتحادیاه وپاشایواگ ایای و ف  ؛خمکن س اریوی( ج اروپا؛ اتحادیه از ایتالیا یا خ وج ای وخ طقه ک فحراسیو  به اروپا

سات؛ وب و ک ده اشماری ر، اتحادیه اروپا را با خشکال، بی«19کوویح »پیاخحهای بح ا  دهح که های پژوهش دشا  خییافته

ساطح  را در اروپاا یاهاتحاد باازیگ ی رو قاحر،شحه، ازایان هاییضعم دچار خحی یت بح ا  دحوی که این اتحادیه دربه

 .است شح، تحت تأثی  ق ار دادهبه المففیداخفی و بین
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Abstract 
Over the past decade, the European Union has faced unprecedented challenges on various 

fronts, such as the financial crisis, the migration crisis, the foreign policy crisis (Crimea), 

the disintegration, and the populism crisis. Meanwhile, the Corona Pandemic Crisis, 

although seemingly a health crisis at first glance, cannot be ignored for its geopolitical 

effects. The present study seeks to answer the main question based on the Neo-Neo debate 

and the future research method (scenario-making technique), what scenarios are ahead of 

the European Union in the face of the problems posed by the Corona crisis worldwide? Will 

this crisis lead to more or less European integration or will it lead in a different direction? 

In answer to this question, based on the course of events, the goals of the actors and the use 

of the technique of "Brainstorming", five scenarios can be proposed in the form of three 

categories: a) the Preferable scenario or the best; Continuing the EU's convergence and 

maintaining the power of acting at the level of international relations or the EU's continued 

convergence with the German leadership; B) Probable scenario; Transformation of the 

European Union into a regional confederation or the withdrawal of Italy from the European 

Union; C) Possible scenario; The divergence and collapse of the European Union. The 

findings show that the aftermath of the Quaid 19 crisis has left the EU with countless 

problems, with the EU failing to manage the crisis, thus undermining the EU's acting 

power. Internal and international levels are strongly affected. 
 

Keywords: Corona Virus Pandemic, EU, Convergence, Divergence, Confederalism, Italy 

exit, Collapse. 

 

  )بیان مسئله(مقدمه 

گ ایای تا ین پا وژه و دی باازت ین پ وساه هامپ وژه وحح، اروپایی را شایح بتوا  بحو  اغ اق خوفق

ق   دستاوردهای چشمگی ی به دمایش گذاشته ا به شمار نورد. ط حی که با گذشت دیمای در ددیخ طقه

اجتمااعی و حتای  -است و توادسته با ابحاعا، و ابتکارا، خود در ع صه اقتصادی، تجاری، ف ه گای
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پ وراد اح. همن این اخ یتی، الگوی کشورها و خ اطقی باشح که اهحاف خشابهی را در ذهن خایو سیاسی

گا ا، دیز تعبی  دمود. چ اکه این خجموعه هام« وحح، در عین کث ،»توا  اتحادیه اروپایی را خیپحیحه 

ای ختعاحد و ختکثا  در ابعااد حال دارای گ ایشا، واگ ایاده و گ یاز از خ کاز باوده و خجموعاهدرعین

اتحادیه دها، گذارد. با این حال به رغم این دستاورختتفم سیاسی، اجتماعی و ف ه گی را به دمایش خی

با  ق   اخی  خوددر طول حیا، دیم ای در جها  خعاص ،گ ایی خ طقهت ین الگوی هماروپا به ع وا  خهم

 باارفاجعاه تبعا، و 2008 سال اقتصادی بح ا  پ اهجویا ، چو ؛ ب گزیت، بح ا  های بزرگیچالش

 احازاب گسات ده حضاور و توجه لقاب افزایش دیز و یودا  خاد ح اروپایی کشورهای از بسیاری ب ای ن 

است. در واقع ب خالف خسی  خاحدظ  اتحادیاه  بودهخواجه  سیاسی ع صه )پوپولیسم( در اف اطی راست

گ ایای و اروپا یع ی تقویت همگ ایی اروپایی اک و  در ب خی کشورها خسی  خعکوس یع ی افزایش خفی

هاای یزاف اطی در چ حسال اخیا  پیا و تکه احزاب راسکما این، واگ ایی اروپایی قابل خشاهحه است

 اخیا اًبزرگی در ادتتابا، پارلمادی کشورهایی خاد ح ات یش، ایتالیا، نلما ، جمهوری چک، خجارستا  و 

ادحاز ن  خوجب دگ ادی شاحیح خقاخاا، ارشاح اتحادیاه این خسئفه و چشم ادح.در سوئح به دست نورده

  اروپا شحه است.

 چاین نغااز شاح باه« ووها »که از شه   1«وی وس ک ودا»چ ح خاه گذشته شیوع  افزو  ب  این در       

خاود  الشاعاعتحت را قااره ایان اقتصادی و اجتماعی زیست و دردوردیح را اروپا س اس  شتابا  دحوی

 رویاارویی باه اروپاایی هایحلراه غیاب در و بح ا  دتست هایهفته در اروپایی کشورهای. داد ق ار

 دهادهاای پ دوساا  اقاحاخا، و دی ه گاام حضاور و بحا ا  داخ اه. پ داخت ح ف اخفی بح ا  این با خفی

 نسایب کشاورهایی گست ده داخ س حی و ادتقادا، و زده داخن اروپایی درو  جاری هایتن به اروپایی

-دشسات و هاارایزدی از پس اروپا رهب ا  س ادجام. ب ادگیتت را اسپادیا و ایتالیا ویژه به بح ا  از دیحه

 خیفیاارد ۵۴۰ اضاط اری حماایتی بساته جمفه از اروپایی دهادهای پیش هاد درباره پ تعحاد خجازی های

 از حمایات جااری، اوضااع به بتشیثبا، و بهبود ب ای یورویی ت یفیو  یک ص حوق ایجاد و یورویی

 توافاق باه اروپاایی همبساتگی احیاای و اقتصاادی بف حخح، رکود از خمادعت دیحه، نسیب کشورهای

 هاایسازوکار از استفاده زخی ه در اجماع به دیل ب ای اروپا اتحادیه عضو کشورهای همه این با. رسیحدح

در لحظه ک ودی به دظا   .داردح دظ اختالف هم ه وز ن  خالی خ ابع تأخین دحوه و حمایت دوع و خوجود

________________________________________________________________ 

1- Coronavirus 
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 در اث گاذار روداحی به ک ودا بح ا  ب وز از پیش البته که اروپایی سیاست شح  بازخفی رسح ف نی حخی

-هویات باه خعطاوف تح کا، و اروپایی اتحادیه پیحایش ففسفه با و بود شحه تبحیل اروپایی خعادال،

 در خفای هاایدولات دماییقحر، با دارد، ق ار تعارض در هم س د پساج گ دوره در ن  ف اخفی سازی

 .یافت بیشت ی عی یت جاری بح ا  خحی یت

-در حوزه دظ ی و بها ه« دئو -دئو»با تکیه ب  خ اظ ه  صیم، پژوهش حاض  ب  ن  است کهبا این تو    

به این پ سش اصفی پاسخ دهاح کاه درپای  ،1«نشفتگی فک ی»گی ی از روش س اریوپ دازی و تک یک 

 باعاث بحا ا  ایان نیاا روی نی حه اتحادیه اروپا قا ار دارد؟پیش س اریوهایی بح ا  پادحخی ک ودا، چه

در ایان خصاو  یا کمت  اروپا و یا ن  را به خسی  ختفاوتی ره مو  خواهاح سااخت؟   ایی بیشت همگ

 همگ ایای توا  خط ح دمود: الم(سا اریوی خطفاوب: تاحاومب حی خیپ   س اریو را در قالب سه دسته

 ابا اروپاا اتحادیاه همگ ایای المفال، تاحاومباین روابط سطح در بازیگ ی قحر، حفظ و اروپا اتحادیه

ای، خا وج ایتالیاا از خ طقاه ک فحراسایو  باه اروپا اتحادیه نلما ؛ ب( س اریوی خحتمل: تبحیل رهب ی

 اتحادیه اروپا؛ ج( س اریوی خمکن: واگ ایی و ف وپاشی اتحادیه اروپا.

 

 بنیان نظری و روش پژوهش 

المفل ختاأث  ط بینبه این سو بسیاری از خفاهیم، خوضوعا، و رویحادهای ع صه رواب 1980از دهه     

( بوده است. ایان دو رویکا د 3هاو دئولیب ال 2هادئو )دئورئالیست -از خ اظ ه دو ج یا  عمحه فک ی دئو

 را افا اد تصاور کاه هسات ح فکا ی هایچارچوب یا هاپارادایم بیادگ  باش ح دظ یه ص فاً کهن  از بیش

 گذارداح.خی تأثی  سیاسی ایگزی ه و احثخب و پژوهش هایاولویت ب  و ده حخی شکل جها  به دسبت

 هایف ضیه دارای المففیبین دظام در قحر، ت تیبا، و خسائل ها،ارزش بازیگ ا ، خورد ها دراین دظ یه

 پ دازدحخی اخ یتی خسائل خطالعه به هادئورئالیست .ک  حخی خطالعه را ختتففی هست ح اخا ددیاهای خشت ک

 ب همکااری و پ دازداحخای سیاسای اقتصااد خطالعاه به هادئولیب ال هست ح، و بقا قحر، خسائل درگی  و

 (Jervis, 1999, p.43) .داردح تم کز دهادها

________________________________________________________________ 
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المففی تاکیح ورزیحه و در های خطفق داشی از همکاری بیندر حالی که دئولیب الیسم ب  سودخ حی        

دارد، دئورئالیسام ضامن توجاه باه  هاا ع ایاتبه ححاکث  رسادح  سطح کفی خ فعت ب ای تمام طا ف

-هاا از همکااری باینخ ح است که کحاخیک از دولتهای دسبی، عمحتاً به این خوضوع عالقهسودخ حی

 جاوزف»گ دد. در این راستا به زعام ها خیشود و چه خیزا  از قحر، دصیب ن المففی بیشت  خت فع خی

 خ اافع ددباال باه هم هاقح دهادگ ایا  دئولیب ال؛ دولتپ دازا  اصفی دئورئالیستی و خ ت، از دظ یه1«گ یکو

 سا  با  ایان اسااس با  است، خهمی خسئفه خ افع این توزیع هست ح چگودگی دسبی خ افع هم و خطفق

 از اسات خمکان که کسادی از ت س دارد؛ خ افع دسبی دیگ ا  و وجود خادع دو المففیبین هایهمکاری

المفل دئورئالیستی دیز ساختار ندارشیک دظام بین دظ یه از ب یادگذارا  2«والتز ک ت» دک  ح. پی وی قوادین

هاا های ساختاری با  دولاتدادح که خححودیتالمففی خیرا کفیح درک رقابت و تعارض در ع صه بین

دادح و خعتقاح اسات ها خیدمایح. دئورئالیسم دبود اقتحار خ کزی را فشار جحی ب  رفتار دولتتحمیل خی

ها دگ ا  خسائل اخ یتی و بقای خویش باش ح و در دهایات یاه شود تا دولتوضعیت سبب خی که همین

 . (Waltz, 1979: p. 27( )Waltz, 1979, p.73) خودیاری روی نوردح

رویک د در خورد دقش پ دازاینت ین دظ یهخهم 3«راب ، کیوها »هایی چو  درخقابل، دئولیب الیست      

ورزدح. به استحالل او، حتی اگ  باور ها اص ار خیالمففی در تسهیل همکاریهای بینها و دهادخؤث  رژیم

دهاح و هماین ها ب ای همکاری را در فشار ق ار خایها درست باشح که ندارشی اراده دولتدئورئالیست

 ها دگ ا  خسائل اخ یتی و بقای خویش باش ح باا وجاود ایان، همکااریشود تا دولتوضعیت سبب خی

المففای باا تواد ح به کمک دهادهای بینها خیدیست، و دولت غی خمکن ندارشیک فضای در هادولت بین

 از 4«اکساف اد رابا ،»  ),805pp.Grieco, 2000, ( .)304 p. Gilpin, 1986-807(یکحیگ  همکاری ک  ح

 هماواره هات دولتخعتقح اس «ختقابل وابستگی» دئولیب الیسم دیز با تاکیح ب  خفهوم خکتب دیگ  ختفک ا 

 و گی داحخای دظا  در را ع ص  این همواره خود اقحاخا، در و ادحبوده ه اس در و دگ ا  نی حه سایه از

 حتای و اقتصاادی و سیاسی هایتح یم و خجازا، خط  نی حه در زد ح، س باز همکاری از اگ  داد حخی

ت تیاب در باحین (.Axelrod, 1984: pp. 66- 69 & Keohane) داشت خواهح وجود دظاخی ب خوردهای

________________________________________________________________ 
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المففی را ب ای جبا ا  دباود اقتاحار خ کازی و ها و دهادهای بینها که وجود رژیمخقایسه با دئورئالیست

المففی را دشوار و جود خ اافع خفای های بیندادح، و اخکا  توسعه همکاریها کافی دمیتوسعه همکاری

تا ین المففی را باه ع اوا  خهامها دهادهای بینولیب الک  ح. دئرا خشکل جحی ب ای تحقق ن  تصور خی

 توزیاع از خساتقل المفال،باین سیاسات در المففیبین دهادهای سازدحه دقش ابزار همکاری دادسته و ب 

 ,p.103 . (Dehghani Firoozabadi:2003)  داردح اعتقاد بین کشورها قحر،

هاح شاح تغیی ی در بازیگ ی دولت حاصل دتوا شح ها همن ین خعتقحدح در ف ای ح جهادیدئورئالیست

  دیسات. با هااچ اکه پیودح روزافزو  خیا  اقتصاد جواخع به خع ای وابستگی و پیودح بیشت  دظام دولت

 و حهسات  المفالباین سیاسات در عماحه باازیگ ا  همن اا  هادولت هااین اساس به زعم دئورئالیست

 مففایالباین همن اا  سیاسات اخاا کشاحخی چالش به را اهدولت ک ت ل و اقتحار از بتشی شح جهادی

  .است

دئاو باحل  -به خوضوعی خحوری در خ اظ ه یا خجادلاه دئاو 19طی چ ح خاه گذشته بح ا  کوویح       

-گ دیحه و در عمل به خجادال، دظ ی پیشین در خصو  خسئفه همگ ایی یا واگ ایی جهادی و خ طقاه

هاای خاورد ادح از درینه عالیق دظ ی و خطفوبیتکحام تالش ک دهای داخن زده است به دحوی که ه  

-باین ها، خعتقحدح راهکارهایدظ  خود این خوضوع را تبیین و تفسی  دمای ح. در این زخی ه دیز دئو لیب ال

 جاخعاه خوفقیات در خهمی دقش توادحخی خارشال ط ح دظی  ابتکاراتی با جهادی خشارکت لزوم و المففی

 س شا اس ادحیشام ح ،1«دای جوزف»باشح.  داشته خشابه هایبح ا  و ک ودا بح ا  با وردب خ در بش ی

 خاد ح نف ی ی تحول ظ فیت از دحادسته و خعتقح است ک ودا ژئوپفیتیک عطم دقطه را ک ودا لیب ال بح ا 

دباال د باه را چ احادی ژئوپفیتیاک توادح تغییا ا،رو دمیازاین دیست ب خوردار جهادی بزرگ هایج گ

 حاکمیات دخوک اتیاک، اجتمااعی جمعای، اخ یات المففی،بین دهادهای نزاد، بازار لذا. داشته باشح

 خقبولیت از همن ا  لیب ال نرخا  هایج به ت ینخهم ع وا  به خت قیاده تغیی  و قادو  حاکمیت و خشت ک

فی و جهادی شح  لیب ال المفدای ب  ض ور، استم ار دظم بینبود.  خواه ح ب خوردار جهادی تقاضای و

ها . روی هم رفته، از دگاه دئولیب الیستک حب پایه همکاری کشورها به رهب ی نخ یکا تأکیح و توصیه خی

ت ها به ف وپاشی اتحادیه دتواهح ادجاخیح، بفکه ب عکس، همگ ایی و همکااری اروپاایی بح ا  ک ودا ده

 در قالب اتحادیه اروپا را تقویت خواهح ک د. 

________________________________________________________________ 

1- Joseph Nye 
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جمعی اتحادیه اروپا دهادهاا و ساازوکارهای الزم را با ای خاحی یت دساته ها، اگ چهاعتقاد دئولیب البه 

در واقاع ایان در خقابال،  چ ین سازوکارهایی پس از ک ودا ایجاد خواهح شح.با این حال ک ودا دحاشته، 

ی خفای باه هاابح ا ، باعث واگذاری اختیارا، بیشت ی در حاوزه بهحاشات و درخاا  از ساوی دولت

 Dehghani)). گ ایی اروپا را تقویت و تعمیق خواهح کا ددهادهای اتحادیه اروپا خواهح شح که ف اخفی

Firoozabadi, 2020 
ب  این باوردح که جها  شااهح احیاا و بازگشات دولات خفای و تقویات ها در خقابل، دئورئالیست      

از خواهح شاح.  سستبت ی ب  وابستگی ختقابل شح  لیب ال خجهادیهای شالودهقحر، ن  خواهح بود و 

هاا ب پایاه خ طاق خودپ ساتی و المففای، دولتهای بینبه رغم ض ور، همکاریها، دگاه دئو رئالیست

، ک ودا عالوه ب  تهحیحا، دیز المففیاستقالل، در دستیابی به ن  داکام خواه ح خادح. در ع صه اخ یت بین

اخ یت خوجب افازایش باحبی ی و تا ش و خودیااری کشاورها و زیستی و بیولوژیک، در حوزه ستت 

ها و دقش ساازخا  ههای خود در خواجهه با سای  کشورها شحعطم توجه ندها به لزوم اتکا به توادم حی

 1«کیسای ج »با ای دموداه،  های جحی خواجه ساخته اسات.با چالشو سازوکارهای اخ یت جمعی را با 

و  داداحالمففای خیای و بینهای خ طقهها و ف وپاشی دظموابط بین خفتپیاخح بح ا  ک ودا را تضعیم ر

گ ایا  اف اطی با شیوع ک ودا به ساوی واگ ایای اتحادیه اروپا همزخا  با قحر، گ فتن خفیخعتقح است 

  بیش از پیش سوق خواهح یافت.

 جایگااه تقویت به ک ودا ی وسو پ داز ب جسته رئالیستی دیز عقیحه دارد کهدظ یه ،2«والت استفا »       

 از ب خای ندناه خاالف با  کاه شاودخی والات یاادنور .زد خواهح داخن داسیودالیسم رشح و هادولت

 ک وداا بحا ا  ادح اخاادظ یه پ دازی ک ده هادولت دقش کاهش خورد در اخی  هایسال طی پژوهشگ ا 

 هست ح خود خ دم جا  و اخ یت حفظ ب ای اصفی بازیگ  یگاده ها،دولت هم ه وز که داد دشا  دیگ  بار

ادتتااب ت اخاد در دارداح. باه اعتقااد وی  هادولت به را دگاه همین خواقعی چ ین در دیز شه ودحا  و

باود. بحا ا   3گ ایی و خ کادتیفیسمای از بازگشت به خفینخ یکا یا ب گزیت در اتحادیه اروپا خود دشاده

که در جهاا  پسااک ودا جهاادی شاح  لیبا ال باا ک د. دتیجه اینک ودا هم این ج یا  را تقویت خواهح 

 هایی خواجه خواهح شح و خا شاهح تقویت دولات خفای و خ کادتیفیسام اقتصاادی خاواهیم باودچالش

________________________________________________________________ 

1- Kissinger 

2- Stephen Walt  

3- Mercantilism 
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((Dehghani Firoozabadi, 2020 ب اب این ب  پایه این خ اظ ه فک ی تالش خواهاح گ دیاح تااثی ا، و .

پژوهی و سا اریوهای ب  نی حه سیاسی اتحادیه اروپا در قالب روش نی حهپیاخحهای پادحخی بح ا  ک ودا 

گاده خطفوب، خحتمل و خمکن خورد ب رسی و ارزیابی ق ار گی د. در اداخه روش پژوهش را توضایح سه

 خواهیم داد:

 تفکا ا، روش، ایان. اداحگ فتاه دظا  در Future Studies اصطالح التاین خعادل را پژوهینی حه      

 هاا،ن  از اساتفاده باا و خط ح را نی حه خطالعۀ و ب رسی ختتفم هایخحل و عفمی هایروش و سفیفف

 نی احه هوشام حاده خه حسی ب ای پژوهی، ابزارینی حه لذا دمایح،خی ت سیم را احتمالی و بحیل هاینی حه

 هااینی احه ک  اح؛خای صحبت نی حه دوع سه از اغفب پژوها ،نی حه .(Naserabadi, 2000: p.25)  است

 ایان از یکای روی با  خ حص اً پژوها نی حه هایفعالیت از ب خی و خطفوب یا خ جح و خحتمل خمکن،

 تحفیال و تجزیاه باه یاا بپ دازداح خمکان هاینی احه کشام به خواه حخی هان . است ختم کز هانی حه

 و هاادکوک»ه اح. د شاکل خا جح و خطفاوب هاینی احه باه یاا و شاودح خشاغول خحتمال هاینی حه

 ختا وط ن  خود که ک  حاستفاده خی «نی حه خت وط» خحل بحیل از هاینی حه داد  دشا  ب ای1«بزولح

 از اصفی دوع چهار ن  در که است، گ فته شکل 2«ه نی» توسط هانی حه از ب حیطبقه یک اساس ب  دیز

 -Voros, 2003: pp.101) باورپذی  ،خمکن خطفوب، خحتمل، هاینی حه: گی دخی ق ار بحث خورد هانی حه

102). 

 روش از دساات س، در هااایداده همن ااین و هااحف و خوضااوع بااه توجااه بااا حاضاا  پااژوهش      

 باا 4و اکتشاافی3ه جاری س اریوهای از ت کیبی پژوهش این س اریوهای. است گ فته به ه س اریودویسی

 ذهان «خحاورذهان» روش در. اسات تاهیاف تحوین 6«بازیگ خحور» و 5«خحورذهن» روش دو ب  تم کز

 در را یاک ها  و پ داختاه هاداده این تحفیل و تجزیه و ب حیطبقه به هاداده ادبوه پذی ش از پس ادسا 

 ایان در شحه ش اخته خسائل از یکی خغزی( )طوفا  یا «ذه ی نشفتگی». دهحخی ق ار خود خ اسب جای

 دویسا حه روش ایان در. گا دد داوین هااییاحها ایجااد باعاث تواداحخی خود جای در که است روش

________________________________________________________________ 

1- Hancock and Bezold 

2-Henchey 

3- Normative Scenarios  

4- Exploratory Scenarios 

5- Mind-Center 

6- Actor- Center 
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 کاه اتفاقااتی بیشت  «خحوربازیگ  »روش در. دهحخی ق ار دظ  خح را کیفی و کمی اهحاف از ایخجموعه

 و هااادگیازه عمفکا د، حساب ب  و ختتفم بازیگ ا  خیا  تعاخل به توجه با را ده حخی رخ ددیا این در

 ایان دقاش باه تاوا خای هااباازی و باازیگ ا  به دگ نی حه دگاه با نب اب ای ک  ح؛خی تفسی  هان  اهحاف

 پ هاا  است اتژی فهم صح ه، روی بازیگ  یک بعحی ح کت بی یپیش کار، این ستتی .ب د پی بازیگ ا 

 چاو  بسایاری هاایخزیات خحوربازیگ  روش اخا است؛ ن  بعحی بازیگ ا  بی یو پیش او پساذهن در

 تعیاین پایش از نی احه که ک حخی خشتص و باشحخی دارا را داستا  ب د پیش فمختت هایراه از اطالع

 ایان سا اریوهای ت تیاب، بحین. ک د دتواهح ح کت ثابت و یک واخت طور به چیز همه و دیست شحه

 سه قالب در اروپا اتحادیه بازیگ ا  دقش و اهحاف خب ای ب  و «فک ی نشفتگی» تک یک ب  پایه پژوهش

 حفاظ و اروپاا اتحادیاه همگ ایای تاحاوم: خطفاوب س اریوی(الم: است درنخحه دگارش به ب حیدسته

 س اریوی( ب نلما ؛ رهب ی با اروپا اتحادیه همگ ایی المفل، تحاومبین روابط سطح در بازیگ ی قحر،

 ویسا اری( ج اروپاا؛ اتحادیاه از ایتالیاا خا وج ای،خ طقاه ک فحراسیو  به اروپا اتحادیه تبحیل: خحتمل

 هاایداده. اسات ایکتابتاده عمحتاً دیز پژوهش اج ای روش. اروپا اتحادیه ف وپاشی و واگ ایی: خمکن

 التاین و فارسای عفمای اطالعااتی هاایخقاال،،پایگااه کتاب، از دیاز تحفیل جهت پژوهش دیاز خورد

 .است گ دیحه استت اج
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   عوامل تاثیرگذار بر آینده سیاسی اتحادیه اروپا

باا اخضاای  1991ه در ساال های ختعحدی اسات کاحادیه اروپا به شکل ک ودی ن  حاصل تالشات    

دولتای در اخاور خاالی و هاای باینافزایش همکاریاز سوی رهب ا  اروپایی با هحف  پیما  خاست یتت

اقتصادی، همن ین ایجاد سیاست خاارجی و اخ یتااای خشات ک و هماااکاری در اخاااور قاااضایی و 

 باا پا دازا ،دظ یاه از یک نی حه اتحادیه اروپا ه  باب در به وجود نخح. اخ وزهورهای عضو داخفی کش

 در کاه اسات حاالی در ایان. ده احخی ارائه ختفاو، تحفیفی ف ضهای خود،پیش و هافهمپیش به توجه

 توجاه یدکاات باه بحث، خورد خوضوع به دسبت ف اگی  و دیحی جاخع با بایح نی حه اتحادیه اروپا تحفیل

 شود:خی اشاره هان  به اداخه در که ک د
 بحران یورو 
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   درشود به طور خااخحسوب خی1957یورو که بزرگت ین بح ا  اقتصادی اروپا از سال  بح ا      

 باه باه را ف ا گ فات و سا ادجام شتابا  جها  ن  داخ ۀ اخ یکا ش وع شح و پولی لغزش با 2008 سال

 کشاورهای قتصاادا ب  اول خ حفۀ در خذکور بح ا  ((Paris,2012: pp.19- 21 شح تبحیل اقتصادی بح ا 

 ایان. اسات تهداش زیادی تأثی  نخ یکا ویژه به خهم جها  یاقتصادها ب  بعحی خ حفۀ در و اروپا اتحادیۀ

 دهادهاای یکاارنی بفکاه زده داخان اروپاا تأثی گذاراتحادیۀ و خهم کشورهای اختالفا، به ت ها ده بح ا 

 دادوساتح یتوضاع اروپاا، در خالی بح ا  و بحهی بح ا رو . ازایناست ب ده سؤال زی  هم را اییاروپ

 (.(Anand, Gupta & Ranjan, 2012: p.4 ته استنشفته ساخ قاره این در را اقتصادی
 برگزیت مسئله

 از خ وج به درصح بوددح 52 ححود که هاب یتادیایی اکث یت ،16۰2 سال در1 ب گزیت پ سیهمه در    

 اجتمااعی و اقتصاادی سیاسی، پیاخحهای اروپا اتحادیه از ب یتادیا خ وج روازاین داددح رأی اتحادیه این

 و واردکا د بازارهاا و اقتصااد ب  ف اوادی هایشوک خح،کوتاه در ب یتادیا خ وج داشت. خواهح پی در

-خیا  در. نورد پحیح را دژادی ایهاقفیت و خهاج ا  عفیه حمال، و اف اطی گ اییخفی از جحیحی خوج

-هماه خواها  دیز هان  و ب ادگیزد را دیگ  کشورهای خ دم و هادولت واک ش توادحخی ب گزیت خح،،

 هف اح و یودا  ایتالیا، همنو ؛ کشورهایی در ن  دشادگا  که بشودح اروپا اتحادیه از خ وج ب ای پ سی

 ایان و شاودخای ختأث  بیشت  اروپا اتحادیه خشت ک پول حواح یورو، رودح، این اداخه با. است نشکارشحه

 داشاته ددباال باه را خ طقاه ایان در گذاریس خایه کاهش و دهح تغیی  را یورو خاهیت توادحخی خوضوع

 .(pp.1- 33 Ajili :2017 ,) داشت دتواهح جها  و اروپا ب ای رکود جز حاصفی اخ  این که باشح
 آوارگان و مهاجران بحران

 باه ن  تاوا  ازکاه خای اسات ف اگی  ایادحازه تا اروپایی کشورهای به خهاج ، اخی  افزایش خوج     

 توساعه و رشح از داشی غالباً که سبز قاره به ک د. خهاج ، یاد اروپا اتحادیه در بح ا  بزرگت ین ع وا 

 ایرویاهبای لشاک باه است، توسعه درحال کشورهای در بیکاری و دااخ ی بح ا  و قاره این اقتصادی

 و نسایا نف یقاا، از خهااج ا  یاورش باا اروپا اتحادیه عضو کشورهای که طوری به یافته است. افزایش

 با ایتالیا هان  بین در و کشورها این. ادحگ فته پیش در ای راستتگی اده رودح اخی ، سال چ ح در بالکا ،

 شاح  تا ب جساته و ادساادی -اقتصاادی ابعااد تحریجی شح  کم دگ با و سو یک از خهاج ا  افزایش

________________________________________________________________ 

1- Brexit  
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 عادالداه تقسیم خکادیسم و پذی ش درباره دیگ ، سوی از خهاج ، اخ یتی و اقتصادی -سیاسی اهحاف

ادح و در دتیجه اروپا را با چالش عمیقی شحه خ اقشه وارد و ک ده پیحا دظ  با یکحیگ  اختالف پ اه حگا 

 Poddar, 2016, p.2( )(Stiftung, 2017: p. 2 ) .ادحخواجه ک ده

 

 اتحادیه مخالف و گراملی راست احزاب احیای و گیریقدرت

-ساال در سپادیاا و ایتالیا نلما ، خاد ح اروپایی از کشورهای ب خی در راستگ ا هایگ وه یابیقحر،     

 را،اخسا و زد داخن دوم جهادی ج گ ش وع به که بود عواخفی ت ینخهم از جهادی، ج گ دو بین های

 دلیال باه ،دوم جهاادی ج گ پایا  از پس ب اب این،. نورد وارد اروپایی کشورهای ب  را داپذی ی جب ا 

 حا چ ا اف اطای احازاب دژادپ ستاده، هایسیاست اعتبارشح  بی و بیکاری د خ کاهش اقتصادی، رشح

 اطای،اف  راسات احازاب از حمایات ساطح افزایش با و اخی  هایدهه دگ فت ح اخا در ق ار توجه خورد

 از طایاف ا راسات ت تیب ج یاا است. بحین یافته کاهش اروپا همگ ایی از اروپایی شه ودحا  حمایت

 اضاتری هاایب داخاه اجا ای و اقتصاادی خاد اح، بحا ا  عواخفی ددبال به و خیالدی 1980 دهه اوائل

 یازشخ اروپاا تحادیاها قالب در یکپارچگی تشحیح اقتصادی، افزایش خهاج ا  به کشورهای اروپایی و

 احازاب رسایح  قاحر، باه روداح حاال، ایان داشت با قاره این عموخی و سیاسی صح ه در ایدوباره

 در سات حتواد احازاب ایان کاه بود اخی  دهه در و طول ادجاخیح به 2000 دهه تا ج یا  این به وابسته

 یافت اح دسات اروپا پارلما  و خفی خحفی، ادتتابا، در هاییخوفقیت و به ک  ح خشارکت قحر، ساختار

(,2008: p.82 Hainsworth) (Minkenberg, 2002: p.337.) 
 آتالنتیک سوی دو اتحاد در شکاف

 جمهاوری ریاسات ع اوا  باه 1«ت اخاد» که شح نغاز زخادی از نتالدتیک سوی دو اتحاد در شکاف     

. شاحدح ادتتااب ف ادساه لاتدو جمهاوری ریاست ع وا  به 2«خک و  اخادوئل» و نخ یکا ختححه ایاال،

 چ اکاه باشاح؛ داشاته ختحاحه ایاال، از خستقل سیاستی بایح اروپا اتحادیه که بود خعتقح خک و  اخادوئل

 اروپاایی خساتقل ارتاش بایاح اسااس، ایان با  و دحارد را اروپا از حمایت توادایی دیگ  ختححه ایاال،

 ایااال، کاه اسات خعتقاح و داداحخی خود اخور در دخالت به ختهم را ختححه ایاال، دهح. اروپا، تشکیل

 خسائفه ساازد. هما اه خاود هاایسیاست با را اروپا تا دارد این ب  سعی ب جام از خ وج از بعح ختححه
________________________________________________________________ 

1- Trump 

2- Emmanuel Macron 
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ایا ا  و  خاورد در ختفاو، گی یخوضع و نسیا غ ب هایبح ا  نخ یکا، و اروپا بین دیگ  اختالف خورد

ی ی است که نخ یکاا با ای واردا، فاوالد از اروپاا در دظا  های س گهمن ین خسائل اقتصادی و تع فه

 وحمایات باب جام نخ یکا ختالفت پاریس، وهوایی نب خوافقت اخه از نخ یکا روخ وجگ فته است. ازاین

-بیات باه اخ یکاا سافار، ادتقاال با  خب ی ت اخد تصمیم با اروپا اتحادیه ازن ، ختالفت اروپا اتحادیه

  p.64 :2004 ,)باشاحخای خود ف انتالدتیکی باختحح است اتژیک اروپا عمیق فهازفاص دشا  همه المقحس،

farsayi)  (, 2004: p.149 Rahmani & Valipour) ( Shapiro & Witney, 2009: pp.61- 63) 
(.(Wallerstein, 2004: p.31 

 شکاف شمال و جنوب

ن  درگیا   ای عضو قاره اروپا باکشووه که است ایخسئفه ت ینخهم اروپا، در ج وب شمال شکاف     

ص هست ح تفاو، در ساعا، کاری خیا  شمال و ج وب، سن بازدشستگی، ساطح دااب اب  تولیاح داخاال

دساه و توا  به ع وا  عواخال خفای و اخاتالف خیاا  ف اداخفی و فساد اقتصادی و سیاسی ج وب را خی

مال و شگی ی شکاف ای در شکلخ طقهنلما  و همن ین بح ا  اقتصادی حوزه یور را به ع وا  عواخل 

ین تا تاوا  عماحهالمفل دیز جهادی شح  و بح ا  جهاادی را خایج وب دادست. همن ین در سطح بین

- ا توا  گفت کاه بحاعاخل در تضعیم شکاف شمال و ج وب به شمار نورد ب اب این به طور کفی خی

 کافشا اقتصاادی، ظهاور و خالی  ا بح خصوصاً اخی  هایسال طی اروپایی اتحادیه چ حگاده های

 ح کات هاایادگیزه و ختمایز اقتصادی و سیاسی هایدگ ش دشادگ  ت ینخهم ع وا  به را ج وب شمال

 .(Jokela, 2013: p.4) دادست اروپایی اتحادیه در

  1لیسبون پیمان

ود، یاک توافق اخاه شاپیما  لیسبو  که از ن  به ع وا  خعاهحه اصالحا، اتحادیه اروپا دیاز یااد خی     

های اتحادیه اروپاا در چاارچوب تحوین شح و فعالیت 2007دساخب   13المففی است که در تاریخ بین

 اتحادیاه پیشاین اساسای قاادو  با  ایاصاالحیه واقاع در شاود.ن  تع یم یا به عبارتی بازتع یم خی

 سا ود و پا چم پاول، زبا ، حذف اروپا، اتحادیه اساسی قادو  با پیما  این بارز هایتفاو، اروپاست.

 ب پاایی باه دیاازی داشاته و قاادودی کاارک د هاادولت تأییاح و پذی ش با ت ها پیما  این. است خشت ک

 قادودگاذاری اخاور تق ی  و هحف از این پیما  تساهیل. دحارد اروپایی کشورهای خ دم بین در رف ادحوم

________________________________________________________________ 

1- Lisbon Treaty  
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خعاهاحه لیسابو  در  .باشاحخای پیشین اساسی های پیما به خکمفی پیما  این. است بوده اروپا اتحاادیه

 در رف اداحوم ب گازاری باه را پیما  این با خوافقت اج اگذاشته شح .ای ل ح به 2009 دساخب  اول تاریخ

 ,Duff)) ک د و س ادجام خ دم ای ل ح با ب گزاری رف ادحوم باعاث شکسات ن  شاحدح خ وط خود کشور

2009: p.2 (2007: pp.3- 5 Strategic Research ,  Center). 
  1شینگن توافقنامه

 اروپاایی کشاور ۵ فقاط ابتاحا در و رسیح اخضا به لوکزاخبورگ در ۱۹۸۵ سال در شی گن داخهتوافق     

 ۵ داخاهتوافق این اج ایی ف نی ح. داشت ح حضور ن  در هف ح و لوکزاخبورگ بفژیک، ف ادسه، نلما ، شاخل

 اجا ای ک وادسیو  اخضای خ ظور به دیگ  بار یک خذکور کشورهای و شح نغاز ۱۹۹۰ سال در بعح سال

 صاحور با ای یکپارچاه رویه تحوین داخفی، خ زهای ک ت ل داخه لغوتوافق این در. نخحدح هم گ د پیما 

 خااه شح. چ ح خهاج ، خط ح و داخفی افس ا  بین تعاخل و همکاری و اطالعاتی بادک یک ایجاد ویزا،

 اضاافه کشورها این جمع به پ تغال و اسپادیا سپس و ک د اخضا را داخهتوافق دیز ایتالیا اتفاق، این از بعح

 جهاا  در ایخ طقاه هایداخاهتوافق تا ینخهم از یکی به و یافت گست ش خ ور به شی گن پیما . شحدح

  کا د اخضاا را پیماا  ایان خایالدی ۲۰۰۸ ساال در کاه باود کشوری نخ ین اشتاینلیتتن. شح تبحیل
Migration to the EU: five persistent challenges, 2018, p.23)). 

  2ماستریخت پیمان

 جاخعه عضو کشور ۱۲ س ا  توسط هف ح خاست یتت شه  در ۱۹۹۱ سال دساخب  دهم در که پیمادی     

 ف ادساه، دادماارک، پ تغاال، بفژیاک، ای ل اح، ، ایتالیاا ، ادگفساتا  اساپادیا، نلما ،: یع ی اروپا اقتصادی

 و سیاسای وحاح، ایجااد خاسات یتت، عهحداخاه هاحف. رسایح اخضاا  به یودا  و هف ح لوکزاخبورگ،

 بین دزدیک همکاری اروپایی، شه ودح ش اختن رسمیت به واحح، پول تأسیس. است اروپا در اقتصادی

 هجمفا از داخفای اخاور و دادگسات ی خشت ک، اخ یت و خارجی سیاست هایزخی ه در عضو کشورهای

 یاا گاذاریقاادو  خجاالس ط یاق از پیماا  ایان. اسات اروپاا وحح، پیما  در شحه بی یپیش خسائل

 ساال از عضاو کشاورهای پیماا ، این خفاد اساس ب . رسیح تصویب به عضو کشورهای در پ سیهمه

. ک دداح استفاده خود رای  ارزهای جای ازارز واححی )یورو( به بعح به ۱۹۹۹ سال از ححاکث  یا ۱۹۹۷

 تاا دهحخی اجازه اروپا جاخعه عضو کشورهای اتباع به اروپایی شه ودح هویت از ب خورداری همن ین،

________________________________________________________________ 

1- Schengen Agreement 

2- Maastricht Treaty 
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 ک  ح ش کت باش ح ساکن که عضو ازکشورهای کشور ه  در هاشه داری و اروپایی ادتتابا، در بتواد ح

 باه را اروپا قتصادیا جاخعه خاست یتت، پیما . باش ح داشته هم را ادتتابا، این در شح  ادتتاب حق و

 (Smith, 2003: p.40).   داد تغیی  «اروپا اتحادیه»

 

 های اتحادیه اروپاپاندمی کرونا و چالش

هاایی بف اح و اساتوار با ای اتحااد و گذشته، شااهح گاام هطی چ ح دهکه اتحادیه در با وجود این     

 هاایی چاو  بحا ا پاا بحا ا ارو اخا در فضای سیاسی و اجتماعی ک اودی اتحادیاه وحح، بوده است

ب گزیات، بحا ا  خهااج ،،  و اروپاا قبال در ت اخد دولت گ ایادهیکجادبه هایسیاست اقتصاد، جهادی

ظهور قحرتم ح احزاب راست اف اطی و ... از جمفه خواردی هست ح کاه همگ ایای اروپاا را در شا ایط 

 درودی هایچالش سازدح. گست شه خیضعیم و شک  حه ق ار داده و ادحک ادحک ن  را با تهحیح خواجه

 خصاو  به اقتصادی ریاضت ب داخه از عموخی دارضایتی و اقتصادی بح ا  اداخه جمفه از اتحادیه این

 دهاح. چ ادناه قاحر،خی سوق ختتاصم سیاسی هایبفوک ایجاد سمت به را قاره این اروپا ج وب در

 از اروپاا شا ق و بفغارساتا  هف اح ف ادسه، در پاارو اتحادیه از خ وج شعار با گ ااف اط احزاب گ فتن

 در ک ودا که وی وس جحیح دوع افزو  ب  این خسائل شیوع. رودخی شمار به بح ا  این جحی پیاخحهای

یافتاه و  شایوع جهاا  س اسا  در خااه ساه از ت یکوتاه خح، در و شح نغاز چین ووها  از ژادویه خاه

 ک وداا گسات ده کاه شایوع رسحخی دظ  به ای ک جهه ک ده است.اتحادیه اروپا را با چالش جحیحی خوا

در تبیاین و چ ایای ایان خهام  .شاود هاشکاف افزایش و اعضا خیا  اختالفا، شح  بیشت  ب ای عاخفی

 اختالفاا، با وز و ک ودا بح ا  با جمعی خواجهه در اروپایی اتحادیه نخادگی دالیفی چ حی چو ؛ عحم

بایاح پاذی ای ، تاوا  خاحدظ  داشات. حاالخفی را خی خ زهای شح  بسته و اعضا  خیا  در دارضایتی و

. گ ایی بیشت  یا کمت ، واگ ایی و حتی ف وپاشی کاخل اتحادیه اروپاا باشایمه گوده س اریویی اعم از هم

(2020, (Dashdor (Johan, 2020 &Gen) (Schäferm, 2020) 

 

 وپا سناریوهای مطرح در مورد آینده سیاسی اتحادیه ار

 مطلوب ۀآیند

  المفلس اریوی خطفوب اول: تحاوم همگ ایی اتحادیه اروپا و حفظ قحر، بازیگ ی در سطح روابط بین

 یکای ف اخفی دهادهای به خفی هایصالحیت تحریجی واگذاری و یکپارچگی سوی به اروپاییا  ح کت

 قالاب در پیش ق  دیم که یاایحه. گ ددخی خحسوب بیستم ق   در جها  سیاست تحوال، ت ینخهم از



     155                                                      اروپا یۀاتحاد یاسیس ۀندیکرونا و آ یپاندم   

 ابتاحای در ای اک و شاح نغااز اروپاا غا ب کشور شش خیا  اقتصادی و تجاری شک  حه همکاری یک

 خوفق ایدموده اروپا، سوی چهار از کشور 25 به اروپایی اتحادیه اعضای تعحاد رسیح  با و سوم هزاره

 ,Anastasiou). افزوده است اروپا اتحادیه المففیبین جایگاه و وز  داده و ب  ارائه را ایقاره همگ ایی از

2007: p.32-33) اتتااذ افا اد، و سا خایه خاحخا،، کااال، ت دد نزادی پولی، و اقتصادی اتحادیه استق ار 

روداح  خهم دستاوردهای از بتشی اخ یتی و خارجی خهاج تی، کشاورزی، تجاری، خشت ک هایسیاست

 شاحه خوجاب المفالباین دظام در اروپا اتحادیه اقتصادی ورحض وسعت است. همن ین همگ ایی بوده

 هاایدر دشست اروپا اهحاف خهم اتحادیه از به ع وا  یکی خشت ک خارجی سیاست به دستیابی تا است

-گذشته عواخفی خهمی همنو  شکسات سال چ ح ها ق ار گی د. درن  کاری هایب داخه صحر در اخی ،

در  ساطحی باعث ایجاد اجماع 90 دهه در کوزوو و بوس ی ع اق، هایبح ا  در اتحادیه پیدرپی های

 ساازتواداح زخی اهرسح که اتتاذ همین خوضوع یکساا  خایبین اعضای اتحادیه اروپا گ دیح. به دظ  خی

-شاکل باشح. ب اب این باا اتحادیه در خشت ک خارجی سیاست ریزیب داخه ب ای خ اسبی خحک و تج به

باه  بحا ا  خاحی یت و خ ازعاا، از پیشاگی ی اروپاا، اتحادیه خشت ک خ یتیا و خارجی سیاست گی ی

 و حفاظ ضامن است درصحد اروپا رو اتحادیهگ دیح. ازاین خط ح سیاست این ع ص  ت یناصفی ع وا 

 و ثباا، خ ظاور به زخی ه، این در فعال هایسازخا  سای  و ختحح خفل سازخا  با خویش تحاوم همکاری

 تقویت دمایح.  دیز را خویش خستقل هایتالش المففی،بین صفح

 خحایط باازتع یم باه اقاحام خشات ک، اخ یتی و خارجی سیاست این پایه ب  ب اب این اتحادیه اروپا      

 اسات اتژی قالاب در. دماود خشاارکت و ساازیثباا، همگ ایای، است اتژی سه قالب در خود پی اخودی

 بفاوک عضاو ساابق اروپاایی هاایجمهوری تا کوشیح 1990 دهه ابتحای هما  از ب وکسل همگ ایی؛

. ک اح زداحه را واحاح اروپای ایحه دیگ  درنورد تا بار خود عضویت به تحریجی ف ای ح یک در را ش ق

 درخجااور، کاه کشاورهایی ب ابا  در ساازی؛ثباا، اسات اتژی بکاارگی ی باا اروپا اتحادیه همن ین،

 هاایثباتیبی و هاتس ی بح ا  از خادع اخکا  حح تا است یحهکوش ادح،داشته ق ار اتحادیه ن  جغ افیایی

 سیاسات چاارچوب در اروپاا اتحادیاه لذا گ دد، اتحادیه درو  به خ اطق ن  از سیاسی و دژادی قوخی،

 ثباا، خ اطق، این درو  کشورهای به ایتوسعه و خالی هایکمک ارائه با تا دارد قصح جحیح همسایگی

 رودح،خی شمار به اتحادیه اقتصادی و اجتماعی سیاسی، اخ یت ب ای الزم ش ط هک را شحه یاد خ اطق در

 اتحادیه، اخ یتی قفم و توسعه دیز و دخوک اسی ثبا،، و صفح ارتقای هحف با اروپا سازد. اتحادیه ب ق ار



، پاییز و زمستان 1، شماره 9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                         156
1399 

  Ashton, 2009: pp.1-2 (, 2008: pp.14- 15) ) اسات اخ یات ضاح خارجی عواخل بیشت  خهار ددبال به

Vaezi & Kiani). 
الشاعاع خاود قا ار داده و باه زعام بح ا  جهادی ک ودا اگ چه تا ححودی اقحاخا، فاوق را تحت     

را دستتوش تهحیح و ف سایش ک ده است، باا ایان حاال از خ ظا  « اروپای واحح»ها پ وژه دئورئالیست

ه اروپاا را فا اهم دماوده اسات، ها، این بح ا  بست های تحاوم همگ ایی ه  چه بیشت  اتحادیادئولیب ال

شاح  و دیازخ اح جهاادی داپذی اجت اب هایویژگی از یکی هابیماری از بسیاری س یع چ اکه پ اک حگی

 ک احخای چ ح ب ابا  را کشورها خیا  جادبه چ ح هایهمکاری اهمیت خوضوع همین .پاسخ جهادی است

 پزشاکی همن ین داداش .است بارزیا  و زدحهغی سا خوضوع این به داسیودالیستی رو، رویک دهایازاین

 دویس حه 1«گفیزر خارسفو» رفته است چ ادنه پ وفسور دشاده را خقتحر دولت ادگاره دیز در این خصو 

 اپیاحخی شا ایط خعتقاح اسات کاه در «خع اا جساتجوی و عفاوم هایخحاحودیت: دادش جزی ه» کتاب

 2020 ,) ک اح عمال «خفات» یاا و «دولات» غالب در ده و «گوده» یک ع وا  به بایح بش  ک وداوی وس،

Glazer.) در کاحام های  اروپاا اتحادیاه اعضاای کاه داشت خوضوع دیز توجه این به افزو  ب  این بایح 

ک  ح چ اکاه ادگفایس  اروپا اتحادیه از جحایی از صحبت بتواه ح که دیست ح ادگفیس جایگاه و خوقعیت

ه دیگا  کشاورهای عضاو اتحادیاه اروپاا ب خاوردار اسات. از جایگاه خالی و اقتصادی ب ت ی دسبت ب

 اتحادیه عضو کشورهای بادکی و خالی رسح که با توجه به وابستگی باالی اقتصادی،همن ین به دظ  خی

 کاحام ه  ب ای جحی هاینسیب اروپا اتحادیه از خ وج خوجود، هایدارضایتی ک ار در یکحیگ  به اروپا

 داشت.  خواهح هم اه به اتحادیه این عضو کشورهای از

 و ساازگاری در خاود توادایی دلیل به اروپا ها و اروپاگ ایا ، اتحادیهرفته از دگاه دئولیب الهمروی      

-این دشا . است ک ده خقاوخت هابح ا  ب اب  در ادگیزیحی ، ط ز به تغیی ، لزوم صور، در و جذب

 باا رسیحه است کاه نخاادگی کاافی با ای خقابفاه توسعه از ایخ حفه به ده حه ن  است که این اتحادیه

رساح کاه بحا ا  ک وداا دیاز همزخا  را داشته باشح، ب  این خب ا به دظا  خای و چ حگاده بح ادی ش ایط

هاا، همن ین با است اد به ایان کاه بحا ا  .دتواهح گذاشت اروپا اتحادیه تاثی ا، عمیقی ب  ف ای ح ادغام

را  اروپا رو بایح اتحادیهاست ازاین داده سوق ادغام از باالیی درجا، به اریتیت دظ  از را اروپا اتحادیه

 گذشاته تج بیاا، با  را روهای پایشها و گزی هادتتاب تفقی ک د که تج بی نخوزدحه یک ع وا  به به
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باا های شا اخته شاحه حکم ادای و عمحتاً به شیوه اروپا اتحادیه دهادهای رفته،همسازد. رویاستوار خی

 باه جحیاح، دهاادی تمهیحا، ایجاد با دیز خوارد ب خی در و تکاخفی، تحریجی و ادباشتی، تغیی ا، ادجام

 پایش از سااختارهای و ابزارهاا ت کیب با این اتحادیه ادح. همن ین دهادهایداده پاسخ قبفی هایبح ا 

 اداح. درکال،ک ده خقاوخت سبتاًد هابح ا  با خقابفه در جحیح، ابزارهای با ط احی و ابحاع یا خود خوجود

ب ااب این  خهار، کاافی را دارد. عمفک دی لحاظ از بح ا  با خقابفه ب ای اروپا توا  گفت که اتحادیهخی

ساازد. ها ف اهم خاین  حل هم ب ای گاهی و هابح ا  با خقابفه ب ای را الزم نخادگی، دوعی ظ فیت این

بتوادح خاهیات و  کارب دی، دظ  هایی خاد ح وی وس ک ودا از رسح که بح اب  این اساس بعیح به دظ  خی

رو ازایان. (Riddervold, Newsome ; 2020  Trondal ,)بکشاح چاالش باه را اروپا خوجودیت اتحادیه

های همگ ایاداه توادح عاخل خح کی به سوی ط حگی ی وی وس ک ودا خیتوا  دتیجه گ فت که همهخی

 ادیه اروپا باشح. بح ا  در اتح به پاسخ ب ای

 

 س اریوی خطفوب دوم: تحاوم همگ ایی اتحادیه اروپا به رهب ی نلما 

ای به راه ادحاخته تا همگ ایی اتحادیه اروپا را به بهت ین شاکل یافته و گست دهنلما  تالش سازخا       

 در نلماا  یخاارج سیاست ستو  چهار از یکی اروپایی رسح که همگ اییخمکن اداخه دهح. به دظ  خی

 گفتماا  قالاب در المففایبین دظام و غ بای هایارزش حفظ و ش ق به دگاه ف انتالدتیکی، روابط ک ار

 اخیا  هایساال لاذا در. شاودخی خحقاق نلما  ا ف ادسه خحور چهارچوب در که است بیشت  خسئولیت

 ضاعم خاط ت  بهبیش) ف ادسه تضعیم و سوازیک( اقتصادی خصو به) نلما  قحر، افزایش خاط به

در  .اسات خاورده با هم نلما  دفع به روابط در تواز  دیگ  ازسوی( داخفی هایبالتکفیفی و اقتصادی

 فضاای شاح  گشاوده و چ ایی این اخ  بایح اذعا  داشت که پیاخحهای خهمی چو  ف وپاشی شاوروی

ختحح  تشکیل نلما  و صفیا پیک ه به نلما  دیمه جحاشحه نلما  و بازگشت ب ای اروپا ژئوپفیتیکی ش ق

 پاس جهاا  در نلما ، اقتصادی و سیاست خارجی خجحد خعماری راهب دی در ادحیشه را نلما  رهب ا 

پایاه سا تی؛ همگ ایای باا جاخعاه  ساه ها  در ایان بازادحیشای کاه ایگوده به ادحاخت؛ س د از ج گ

 اسات اتژیک سیاسات وپااییگ ایی، ایجاد و تقویت دگااه باه شا ق و توساعه همگ ایای ارف انتالدتیک

 توسعه همگ ایی اروپاایی، خیاز در زخی ه. (Rahr, 2007: pp.143- 147 . )دمود جفوه کشور ن  خارجی

 ایان ساه اختازاج اروپایی، گ ا تحفیل دظ  باشح. ازخی اروپا اتحادیه رهب ی اقتصادی کسب ب ای نلما 

 باا تاا توادسات خهم، نلما  دموده یک در. ستا درپی داشته اروپا را اتحادیه در نلما  هژخودی سیاست،
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 دفاوذ تحکایم و کشاورها باازار ایان گا فتن دست به و ش ق سمت به اتحادیه اروپا خ زهای کشادح 

 قالاب در باار ایان را اسات اتژیک باه ساوی شا ق خاود سیاسات هماا  خ طقاه درایان خود سیاسی

ا  پس از خ وج ادگفساتا  از اتحادیاه همن ین نلم (Kramer, 2012: p.87) دمایح. اعمال قواعحتجاری

نلماا  در راساتای تقویات . است شحه تبحیل المففیبین و ایخ طقه تحوال، در فعال ک شگ ی اروپا به

 هایسیاسات در را کشاور ایان دقش گوداگو  ابزارهای کارگی ی به ط یق ک ح ازخی این جایگاه تالش

 عطفی دقطه را خ وج به ب یتادیا تصمیم1 «خ کل» ادنه ببتشح. چ ارتقا  اروپا اتحادیه خارجی و داخفی

 خوفقیات از اطمی ا  و تضمین ب ای خاصی نلما  خسئولیت است خعتقح و دادسته اروپایی اتحادیه ب ای

 تالش اروپا هب ا » خعتقح است «2خای  اشتاین ف ادک»همن ین  )al Chassany& et.2016 ,(دارد اتحادیه

 و اقتصاادی رشاح اخ یات بتاش در نخاحه وجاود باه خسائل دیگ  و کاریبی د خ کاهش ب ای را خود

 (Politico.eu, 2016)«خا بگی د. از را اروپا کسی دهیمدمی اجازه خا. ک د خواه ح خهاج ،

 هاایبحا ا  اسات خعتقاح اروپاا خارجی روابط شورای پژوهشگ  3«یادی گ جوزف»در این راستا      

 دقاش ایفاای با ای را ایتاازه اشاتیاق و داده افازایش را اروپا تحادیها از نلما  حمایت خیزا  اروپایی

 ای،ف اقااره و ایقااره بازرگ هاایقاحر، از سویی ش ایط این است. در ک ده ایجاد کشور این رهب ی

 اقتصااد بزرگتا ین کشاور ایان داد اح؛ زیا اخای اتحادیه اروپایی رهب ی ب ای گزی ه ت ینخهم را نلما 

سال تج به سیاسی چه از دظ  عفمی و چه از دظ  سیاسای  30خ کل با  ندگال و دارد را یاروپای اتحادیه

 چ این رود. وجودخی شمار به جها  و اتحادیه این در احت ام قابل در سطح باالیی ق ار گ فته و رهب ی

رج داخل و خا در خود جایگاه ارتقا  ب ای را جحیحی هایاست اتژی نلما  که است شحه باعث دگ شی

گما  در چ ین فضاایی نلماا  باا تاکیاح با  اهمیات بی  (Yanning 2017 ,) از اتحادیه اروپا اتتاذ ک ح

المففی و به خ ظور تقویت دقش و دفوذ خود در اتحادیه خایال باه رهبا ی در پ وساه های بینهمکاری

ثباا، اجتمااعی و تاوا  نلماا  را در تاالش با ای ایجااد رو خیک ت ل بح ا  ک ودا خواهح بود. ازاین

اقتصادی در زخا  شیوع بیماری یکی از کشورهای پیش و در ش ایط خحی یت بح ا  در س اسا  جهاا  

ای خوفق ب ای چگودگی ک ت ل شیوع این وی وس دادست. اقاحاخا، و دساتاوردهای عمفای ایان دموده

 خاد اح هام نلماا  در ودااک  به خبتالیا  تعحاد ای که ده حه چ ین خوفقیتی است. با وجودکشور دیز دشا 
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 اخاا دا خ دف بود، هزار صح از ف ات  ب یتادیا، و ف ادسه ایتالیا، اسپادیا، ازجمفه اروپایی خهم سای کشورهای

ب ده است. در چ ایی ایان اخا  بایاح کشورهای دام از بسیارکمت  بیماری در نلما  این اث  ب  خی  و خ گ

 ک وداا، وی وس شیوع ابتحای از به افکار عموخی است و اذعا  داشت که نلما ، دوعی دخوک اسی ختکی

 هایتست ادجام است. ک ده ک ت ل کشور در را وی وس گی یهمه و زوده گام، فوری عفمی اقحاخا، با

 ب ق اری و خط داک هایتماس س یع ردیابی باکیفیت، درخادی سیستم به نسا  دست سی گست ده،

 شح.  کشور این در ک ودا وی وس شیوع ک ت ل باعث که بود یاقحاخات از اجتماعی ستت هایخححودیت

 را توا  دقش خ کل صحراعظم نلما  را دادیحه گ فت. در این راستا خ کل عقالدیاتمیاین، دب افزو     

ک وداا  باا ب خاورد در خوفق خسی ی که فعفی خسی  در را کشور تا گ فت کار به گ اییاحساس در ک ار

 و تحا کبای که او رهب ی سبک به سیاستمحاری ب ای جها، بسیاری از گی یهمه. ک ح هحایت است،

 و اجتمااعی ثباا، ایجااد با ای تالش در شود. خ کلخحسوب خی چالش یک شود،خی ش اخته خحتاط

 سیساتمی خزایاا ایان از یکی. است خ حبه ه ویژه خزیت چ حین از بیماری، این شیوع زخا  در اقتصادی

 دیگا ی و دارداح حضور نلما  س اس  در که است پزشکی و عفمی جاخعه شاخل ختتصص و هماه گ

 در نلماا  دیگ  خوفقیت دلیل .شودخی او خود خعقول و باثبا، رهب ی از داشی که خ دم دفس به اعتماد

 و ت سا یع توادساته کشاور ایان ای،خ طقاه و ایالتی خحی یت عفت افزایش به که است این ک ودا ک ت ل

-دهح. همن ین نلما  به دلیل سطح تم کززدایی و صا عتی دشا  واک ش بح ا  این به دسبت سازگارت 

رسح که گی ی ک ودا را بسیار بهت  از ختححا  اروپایی خود ادجام داده است. به دظ  خیسازی ک ت ل همه

ی وها قحر، ف اوراده نلما ، در بتش داروسازی، ص عت خودرو یا ص عت ابزار خاشی ی توادسته است د

های پزشکی تولیاح ک اح. همن این های تشتیص و خاسکهای ودتیالتور، کیترا بسی  ک ده و دستگاه

های تولیح خود، یع ی خودتاژ و خحصوال، دهایی را که به نلما  خوفق شحه است که به بتشی از زدجی ه

اقاع با لین توادساته اسات ک  حه در خبارزه با ک ودا تبحیل شحه است را س پا دگه دارد. در وعاخل تعیین

با در دظ  گ فتن خوارد یاده  بی ی و درک خط ا، را حفظ ک ح.گذاری، سازخادحهی، پیشتوادایی س خایه

شحه و با توجه به جایگاه خهم این کشور در اتحادیه اروپا بایح گفت که نلما  به رهب ی ندگال خ کل به 

گما  نیح. بیو دفاعی اتحادیه اروپا به حساب خیاخ یتی  –ع وا  قحر، فعال و خؤث  در ع صه سیاسی 

توادح نلما  را در دقش رهب ی اتحادیه اروپاایی درخباارزه باا کسب چ ین جایگاه و خوقعیت خ کزی خی

ها و حفظ دظم خوجاود ساوق ک ودا و تالش ب ای رهب ی و هحایت سای  کشورها به سمت حل بح ا 

  .دهح
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 محتمل ۀآیند

 1ایتبحیل اتحادیه اروپا به ک فحراسیو  خ طقه س اریوی خحتمل اول:

در ابعااد  هااتا ین اتحادهاای ختشاکل از دولاتت ین و خ سجمگما  اتحادیه اروپا یکی از خهمبی     

این های زیادی جهت همگ ایی و هماه گی بیشات  ب داشاته اسات. ب ااب اقتصادی است که گام سیاسی

 یاهسات. اتحادالمفال دادقی از الگوی همگ ایی در تاریخ روابط باینتوا  اتحادیه اروپا را دموده خوفخی

 ایان باا دب خاور دحوه درباره دظ اختالف که بوده خواجه ختعحدی هایچالش با اخی  هایسال در اروپا

 قاخاا،خ دیاحگاه از هااچاالش ایان. است شحه خ ج  اروپایی دهاد این در فزای حه هایشکاف به خسائل

 داده قا ار روپاا اتحادیه ف اروی را خبهمی ادحازچشم اروپایی، س ا  ب خی دیز و روپاییا دهاد این ارشح

المففای، ش ایط فعفی اتحادیه اروپا به دلیل ب خی خشکال، جحی در خسائل درو  اتحادیه و باین است.

 باه گبازر شوکی وجودنخحه به خالی حوزه ساختاری، اقتصاد، اخ یت، بح ادی است به طوری که بح ا 

 اقتصاادهای با ای جاحی تهحیاح یاک باه اروپاا در دولتای هایبحهی و ک ده وارد ن  همگ ایی رودح

(. Prokopijevic, 2010: p.117)شاحه اسات تباحل اروپاا نی حة ب ای بزرگ خشکل یک و اروپا پی اخودی

ش لتا  از هماه چااهمن ین در بعح سیاسی و اخ یتای هام اتحادیاه شا ایط خ اسابی را داحارد. و خهام

 داده  ارق هحف را اتحادیه این وجودی ففسفه و خوجودیتی پس از خ وج ادگفیس از اتحادیه اروپا کیا 

ا با ای رگ ایای هاای خفایاست. چ اکه زخی ه کاسته ن  همگ ایی خحل و اروپایی اتحادیه و از جذابیت

ش روداح گسات  دیگ  کشورهای اتحادیه چو  ایتالیاا و اساپادیا و... فا اهم سااخته و خوجاب تسا یع

( p.48 Ahmadi Leforki :2013 ,) اختالفا، و ب وز وضاعیت جحیاح در ایان اتحادیاه گ دیاحه اسات

(Hagh Panah, 2012: p.25) . 

بطوری که اعضای قحرتم حی چو  نلما  و ف ادسه به خ ظور پ  ک د  خأل داشی از خ وج ادگفستا  باه 

داخته و همین عاخال خوجاب تشاحیح اختالفاا، و اختیازخواهی جهت خادح  و یا خ وج از اتحادیه پ 

حتی نغاز خوج خ وج از اتحادیه را سبب شحه است. در حال حاض  اتحادیه به دلیال اخاتالف دظا  و 

 :Bond & Besch, 2016) های کشورهای عضو با ت دیحهایی در خصو  همگ ایی روب وستدیحگاه

p.9) . باه اتحادیاه  2011و  2008در ساال  و دو کشاور دیگا  2007کشور جحیح در ساال  9ورود
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هاای خوجب شحه است تا این اتحادیه در خسائفی چو  سیاست خارجی خشات ک و هویات باا چاالش

المففی دگ شی ختفاو، از جحی خواجه گ دد. بحین خع ا که اعضای جحیح به این اتحادیه و تحوال، بین

 بحاث باود، خط ح اروپایی شه ودحا  خیا  در اخی  هایسال در سای  اعضای اتحادیه اروپا داردح. ندنه

 کاه باود اروپایی خفی هایدولت در شه ودحا  دیازهای تأخین در اتحادیه کارنخحی خیزا  ارزیابی درباره

  Zielonka, 2005, pp.3–38) ) گ فت حخی دظ  در خ فی را ن  ب خی و خثبت را ن  ب خی
 کشاورهایی دسابی و خوفقیت جهادی گی یهمه یگی شکل و ک ودا وی وس شیوع در ش ایط ک ودی دیز

گ ایی( را با چالشی جاحی خواجاه شح  و خ طقههمگ ایی )جهادی ک ودا، بح ا  خحی یت چین در دظی 

 خفای، درساطح اروپاا اتحادیاه جاخع و ک  حهتعیین فوری، اقحام خستفزم رویحاد دموده است. چ اکه این

به این بح ا  پاسخ داد. در چ ایی این اخا   خفی درسطح بیشت  اروپا است اخا اتحادیه خحفی و ایخ طقه

 ، است ب خوردار بهحاشتی هایخ اقبت حوزه در خححودی ظ فیت از اروپا کمیسیو  بایح ع وا  ک د که

 با  کاه جهادی دهادهای رو،ازاین (,Pant 2020)است عضو خستقل  هایدولت ب  خبت ی که دولتی قحر،

 اختیاارا، ب خای ادتقال با بود ق ار و بوددح گ فته شکل المفلبین روابط در «همگ ایی دظ یا،» اساس

 جحی داکارنخحی با بگی دح، ب عهحه را شه ودحا  رفاه و اخ یت تأخین خسؤولیت ها،ن  به خفی هایدولت

 ختتفم کشورهای در شه ودحا  ب ای گی یتصمیم اجازه ندها به  اخفیف ساختار اساساً و شحدح روروبه

 در ف اخفی و از دماد اصفی جهادی شح  است سازخا  یک جحی دموده «اروپایی اتحادیه»چ اکه . دحاد را

به دلیل عحم حمایت و داکارنخحی ب وکسل از کشورهایی چو  ایتالیا و  جها ، در ک ودا بح ا  وی وس

 در قاحخی بیشت ین خیزا  خ گ و خی  را در اتحادیه دسبت به اعضای دیگ  داشات ح دتوادسات اسپادیا که

 ایان در خفی دولت تقویت به تمایل از ب دارد لذا خوجی اروپایی کشورهای ساک ا  خ افع تأخین راستای

 ک د.  ایجاد را کشورها

تضاعیم شاحه و اتحادیاه در  شاح،رسح که خ طق واقعی همگ ایی اروپاایی بهت تیب به دظ  خیبحین

 ای اقتصاادیتواداح زلزلاهوی وس ک ودا است رویحادی که خای در بح ا  ق بادی یک به خع ض تبحیل

 را خاود ادگیازه فحرالیسم اتحادیه اک و  الگوی دهح کهخی بح ا  دشا  درپی داشته باشح. همن ین این

 وجاود ادغاام در روداح کیفای فتپیشا  های  وجود هویت اروپاایی دست داده است؛ چ اکه بحو  از

ها و خواداع اتحادیه اروپا به دلیل چالش رسحخی دظ  به خب ا، همین ب . (Feffer 2020 ,) .دتواهح داشت

وی دظاام ک فحرالیسام روی همگ ایی و همن ین ب ای جفاوگی ی از ف وپاشای سااختاری، باه ساپیش

 و اختیارا، از خححودی خیزا  دولت، چ ح ن  طی که است خحی یتی دظام یک ح کت ک ح. ک فحرالیسم

https://www.vifindia.org/author/himani-pant
https://fpif.org/authors/john-feffer/


، پاییز و زمستان 1، شماره 9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                         162
1399 

 سیاسات عضو در این دظام در هایک  ح، دولتخی تفویض خشت ک ف اخفی دولت یک به را خود قحر،

 دولات و شاودخی حفاظ همن اا  خساتقل هاایایالت توسط قحر، نزاددح لذا خود خارجی و داخفی

رو به زعم بسیاری از خ تقحا  اتحادیه اروپاا، گی د. ازاینخی عاریت به هاایالت از را خود قحر، خ کزی

 سامت باه اتحادیاه این ح کت اخکا  و دبوده خوفقی ایتج به همگ ایی این که داد دشا  ک ودا بح ا 

 .دارد وجود ک فحرالی دظام

 

 یا از اتحادیه اروپاس اریوی خحتمل دوم: خ وج ایتال

با توجه به ش ایط بح ادی اخی  اتحادیه اروپا، این سؤال خط ح شحه است که، سا ا  ایتالیاا گزی اه       

 اتحادیاه از خا وج را با ای 1ده ح یا ط ح ایتالگزیتادغام و همگ ایی را همن ا  خورد توجه ق ار خی

 حاخیاا  پ شاورت ین از به ع وا  یکی ایتالیا گذشته، دهه یک طول جایگزین ن  خواه ح ک د؟ در اروپا

 شحه تبحیل اتحادیه بحبین کشورهای از یکی گی ی بح ا  خالی و پولی بهبه دلیل اوج اروپا، بیشت  ادغام

دلیال خشاکال، داشای از  از سوی ایتالیا باه گ اییخفی خسئفه اتحادیه، در یورو بح ا  وقوع است. با

ع ااوا   بیشاات ی شااح، ده دشااح  خ ااافع ن  در ایاان ساااختار باااحضااور در اتحادیااه اروپااا و باا نور

 بحا ا  با  غفباه از بعح در بیا  چ ایی این خهم بایح ع وا  دمود که اک و  .(Toshkov, 2014: p.3)شح

 باوده، پاایین اقتصاادی رشاح جها  و ثبا، دسبی خ طقه یورو، در این کشاور همن اا  دا خ اقتصادی

 بحا ا  نغااز از کاوچکت  درصاح 5 ححود ایتالیا دحاردح و اقتصاد را الزم خاط  اطمی ا  ایتالیا بازارهای

 ,()Khaluzadeh, 2012: p.118) (.p.96 Muqri Moazen :2013 ,) اسات 2008 ساال جهاادی خاالی

2012: p.20 Bustani( )Mehmetocal, 2012: pp.120- 122) .ب خی اقتصادی البته داگفته دمادح که رشح 

 عاحم و داخفای فشاارهای پای در دیز ختححه ایاال، و نلما  ویژه به ایتالیا صادرا، خقاصح ت ینخهم از

 کا ده تشاحیح را ایتالیاا در بحا ا  خسائفه ایان کاه یافتاه کااهش جهاادی تجاار، نی احه باه اطمی ا 

 اف اطای باا گا ایراست هایج بش قحرتم ح این در حالی است که ظهور (Dullien, 2012: p.2).است

 خ وج ب ای حفی راه را اتحادیه این از خ وج تا کوش حخی پوپولیستی و ف یبادهعوام هایهشیو به توسل

 و سیاسای ع صاه ایان احازاب باه ک  اح. ب ااب این ورود تبفیا  خودشا  جواخع گوداگو  خشکال، از

 افازایش ها  چاه بیشات  باعاث ایتالیاا پارلماا  در در این کشور و حضور هان  خشارکت و هاپی وزی

________________________________________________________________ 

1- Italxit 
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( p.48 Ahmadi Leforki :2013 ,) اسات شاحه گ ایایضاحهم و گ ایاداهخفای اقاحاخا، و هاااساتسی

(Bozorg Mahdavi, 2012: p.448 ). 

گ ا در ایتالیا دیز در صحد نخااده ساازی خفی احزاب اروپا اتحادیه از در این راستا به ددبال خ وج ب یتادیا

رهبا   1«ختیو ساالوی ی«اروپا ب نخحدح. ب  این خب ا  افکار عموخی ب ای ط ح خوضوع و خ وج از اتحادیه

خم و  ب یتادیا. حاال دوبت خاست. قفب، شاعور و :»پ سی ایتالیا اعالم دمود گ ایا  ایتالیا پس از همهخفی

هاای رسح دولت نی حه ایتالیا یکی از ف اگی تا ین ائتالفبه دظ  خی« غ ور ب  ف یب و تهحیح پی وز شح.

در تحفیفای ادعاا  2یی قحرتم ح ب ای کارشک ی در اتحادیه اروپا باشح. چ ادناه بفاوخب گاروپایی و بازو

تا  از تواداح دردسا ی بزرگگ چه عاقبت خاج اجویی سیاسای ایتالیاا خعفاوم دیسات، اخاا خی» ک ح:خی

در  هاای اخیا ایتالیا طی سال .(2016 Tasnim ,) (Pollad, 2018) «ب گزیت ب ای اتحادیه اروپا بیاف ی ح

بحث چگودگی خواجهه با پ اهجویا  دیز با چالش اساسی روب و بوده است. ایان کشاور پاس از ساال 

ت ین خسی  خهاج ، پ اهجویا  به اتحادیه اروپا خبحل شحه است.در واک ش به این خسائفه به خهم ۲۰۱۶

 بایاح هجویاا پ ا توافق اخاه ایان اسااس با  اسات، 3«دوبفاین» داخاه توافاق در بازدگ ی خواها  ایتالیا

 باه وایان اخا  ده اح ارائه شودحخی وارد ن  در که کشوری دتستین در را اسکا  ب ای خود درخواست

ک ح. لذا عاحم تواداایی ایتالیا خی را به خاط  ق ار گ فتن در خسی  ورود ختوجه خضاعفی خسئولیت دوعی

از بحا ا  پ اهجویاا  و ورود اتحادیه اروپا در اتتاذ راهکار خحی یتی خ اسب ب ای حل خشکال، داشی 

ها به ایتالیا باعث شحه است که خیزا  حمایت افکار عموخی از این دهاد در ایتالیا باه کمتا ین خیازا  ن 

تاریتی خود سقوط ک ح و این اخ  فضای خ اسبی را ب ای رشح احزاب پوپولیست ضح اتحادیاه فا اهم 

 هاایسیاسات خ تقاح هماواره اخی  هایسال در لیااز ندجا که ایتا (Grigonis, 2016: p.22) دموده است

 دیگا  و کشاور این بین فاصفه زخا  خ ور و این اخ  به بوده اروپا اتحادیه سوی از شحه اتتاذ اقتصادی

رو ایتالیا در اقحاخی ب  خالف خسای  نخ یکاا و اروپاا، باه داده است. ازاین را افزایش شمالی کشورهای

 Wangجحیح تبحیل شاحه اسات« جاده اب یشم»کار با چین در پ وژه ز اعضای همطور رسمی به یکی ا

et al., 2017: pp.12-14)). 

________________________________________________________________ 
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1- Dublin Agreement 
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ضعم همبستگی و وحح، رویه اتحادیه اروپای در خواجهه با شیوع ک ودا دیز عاخل دیگ ی اسات      

-خاه در طیت  دمایح. شیوع وی وس ک ودا توادح بح ا  همگ ایی اتحادیه اروپا را را عمیقکه نثار ن  خی

 خقاخاا، دک د  همکاری ضعیفی چو  ایتالیا و دسبتاً کشور در ن  گست دگی ویژه به اروپا در اخی  های

 .یابح افزایش اروپایی خقاخا، عمفک د از ادتقادا، تا است شحه سبب کشورها، این به کمک در اروپایی

 دیسات ح چ اکاه درخواسات اعتمااد لقاب شحیح هایبح ا  در ایتالیا رسح که ختححا رو به دظ  خیازاین

 هاکشاور این خ فی پاسخ با خشابه خوارد سای  و ت فس دستگاه ب ای اروپایی هایکشور از ایتالیا کمک

 و پزشاکی تجهیازا، صاادرا، ایتالیاا، در ک وداا گسات ده شیوع بحو در نلما  و شح. ف ادسه روروبه

 و بست ح. ب اب این در این ش ایط دو کشور روسایه ار خود خ زهای ک ده و در اقحاخی خم وع را بهحاشتی

ف ادساه و نلماا ،  عمفکا د. ایتالیاا شاتافت ح یاری به پزشکیها و تجهیزا، کمکخحموله ارسال با چین

کاه  کا د. چ اکاه ایتالیاا ب جساته را اروپا داشت و اختالفا، این کشور با درپی را ایتالیا خقاخا، خشم

ب د ای ک دیز خعتقح اسات کاه در خقابال ویا وس بح ا  خهاج ، رد  خیتاک و  از عحم همبستگی در 

شح، خقاخا، اتحادیاه اروپاا را ک ودا ت ها خادحه است. این در حالی است که اخی اً افکار عموخی دیز به

اداح. به دلیل عحم توجه کافی به وضعیت این کشور در خواجهه با وی وس ک ودا خاورد ادتقااد قا ار داده

در خقابفه با وی وس ک ودا توسط دولت  شحه ادجام کته قابل توجه دیگ  ن  است که اقحاخا،همن ین د

است. به طوری که این احساسا، خود را در بیاداا،  شحه داسیودالیستی هایگ ایش احیای ایتالیا باعث

ارزه های خفی ب ای خباحلخحارا  این کشور در توسل به وحح، خفی و همن ین راهو اظهارا، سیاست

باا  1«جوزپه کودتاه»چ ادنه  .Brendebach, 2020(    (2020,  Feffer)(با این بح ا  نشکار ساخته است

تاکیح ب  این که ایتالیا در بح ا  ک ودا ت ها خادحه است هشحار داد: اگ  اتحادیه اروپا در خقابفه با وی وس 

ت بحهح. در این راستا خ دم ایتالیاا ک ودا خ تکب اشتباه شود، خمکن است ففسفه وجودی خود را از دس

در واک ش به عحم حمایت اروپا، در کمپی ی پ چم اتحادیه اروپا را باه نتاش کشایحدح و اعاالم ک دداح 

حتی جوزپه کودته در واک ش به خطالبه خ وج از اتحادیه اروپا «. ک یمخودخا  از خودخا  خحافظت خی»

س دوباره درباره اروپا فک  ک یح؛ و در صور، لزوم، اول، بگذاریح وی وس را شکست دهیم، سپ»گفت: 

 ,IRNA, 2020( )Faqih Rad) «)با اتحادیه اروپا( خاحاحافظی ک یاح، حتای باحو  تشاک  کا د  از ن 

ب اب این کاهش اعتبار اتحادیه اروپا در واک ش خؤث  در قبال ک ودا و ادفعال و رها ک د  ایتالیا در  (.2020

________________________________________________________________ 
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-ارا  ایتالیایی را به سمت کشور چین و درخواسات از پکان کشاادح. باحینخحچمب ه بیماری، سیاست

هاا تغیی اتای باه ت تیب با تحاوم این رودح، درنی حه ده چ حا  دور، در دظام خع فتی و شا اختی اروپاایی

ها، شکل خواهح گ فت. ب  همین خب ا شاایح در سوی تقویت داسیودالیسم و تقفیل تعهح در قبال اتحادیه

های دیگ ی ساک ودایی شاهح خ وج ایتالیا از اتحادیه و گ ایش فزای حه ایتالیا به سمت قحر،وضعیت پ

 . خاد ح چین باشیم

 
 س اریوی خمکن: ف وپاشی اتحادیه اروپا

 روداح اقتصاادی، در و سیاسای هایع صاه در توجاه قابال هاایخوفقیت رغماتحادیه اروپاا عفای     

است. ک ت ل و درخاا  بحا ا  خاالی را  بوده خواجه ها و خوادعی دیزچالش خود، با است اتژیک همگ ایی

تواداح از دادست که در ش ایط ک ودی خی اروپا اتحادیه هایدشواری ب ادگیزت ین چالش توا  یکی ازخی

از  و باه ارخغاا  نورد را دوظهاور بیکااری اقتصادهای و اروپایی ضعیم کشورهای اقتصاد در یک سو

 درهام (Huebner, 2011: 291).دمایاح تشحیح طوالدی خحتی ب ای را بودجه کس ی و سویی دیگ  تورم

 اروپا در س اس  است که شحه سبب یکحیگ  به غ بی کشورهای اقتصادی خ اسبا، و ساختارها ت یحگی

 ک اودی شا ایط رو ارزیاابیازاین باش ح. اقتصادی فاجعه تس ی و ب وز شاهح نخ یکا خالی بح ا  از بعح

 شا ایط کا د  نرام با ای اروپاا اتحادیاه سا ا  تصمیما، که دهحخی دشا  اروپایی شورهایک اقتصاد

 و گ ایاداهخفای یوروگ ایشاا، دباوده اسات؛ چ اکاه اخا وزه بحا ا  خاؤث  چ حا  اروپایی خالی بح ا 

 همگ ایای توادحخی خوضوع این و ساخته نشکار را ف ادسه و نلما  جمفه از کشورها ب خی اقتحارگ ایاده

 از اروپاا ک اودی ت تیب بحا ا بحین .( Smialek, 2013)دهح ق ار سؤال خورد را اروپا اقتصادی سیاسی

 به ن  س ایت ادحازچشم و یافته گست ش اجتماعی سطوح به ای ک و رفته ف ات  خالی و اقتصادی سطوح

 اروپاایی ادیاهاتح خسائولین ساوی از شاحه ارائاه هایحلشحه و لذا راه بیشت  ب وز روز سیاسی سطح

 .(Grouwe,2013: p.1) است بوده پولی هایخح ک ط یق از و داقص بصور، تاک و 
 شاح  دوقطبای و خاورد کفیح اروپا اتحادیه از ادگفیس خ وج با که اروپایی همگ ایی باختن ردگ     

 کوب اح،خای اتحادیه این در دمادح  یا خادح  طبل ب  خود ش ایط به توجه با کحام ه  که اروپایی جواخع

است. در چ ایای ایان خهام بایاح  ب ده ف و ابهام از ایهاله در را اروپا اتحادیه نی حه زخادی ه  از بیش

 باه خثبات رأی خهم دالیل از توا  یکیهای اتحادیه اروپا را خیقوادین و خححویت ع وا  ک د که اساساً

 با ای راهکارهاایی ددبال به ن  تشکیل حایابت از اروپا اتحادیه که خوادعی از ب گزیت دادست. زی ا یکی
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 هایب داخاه اجا ای با ای خاادعی قوادین این گاه که است کشورها داخفی قوادین بوده، ن  ب  نخح  فائق

 کمیسایو  رئایس 1«یاودک  کفاود ژا » در این راستا است بوده اتحادیه عضو کشورهای ف اگی  و جاخع

 با  و دحادساته خقصا  اروپاا اتحادیاه از کشاور این جحایی وعخوض در را ب یتادیا دولت ص فاً دیز اروپا

 اتحادیه این از جحایی به ب یتادیا خ دم داد  سوق در اروپایی دهاد این دادرست رویک دهای و اشتباها،

 روداح تشاحیح و ایجااد دالیال از یکی را اروپا اتحادیه جوییخحاخفه وی، واقع در .است ورزیحه تاکیح

 با  خت بای اثا  تواداحاروپاا، خای اتحادیه از ب یتادیا خ وج دادح. همن ینخی اروپا هاتحادی در واگ ایی

 ایان ت هاا اروپاا، اتحادیاه از ب یتادیاا خ وج با زی ا باشح داشته اروپا اتحادیه اخ یتی و خارجی سیاست

 وتاو حاق از و باوده ختحاح خفال سازخا  اخ یت شورای دائم عضو سبز، قاره در که بود خواهح ف ادسه

 نلماا  دفاود پایش از بایش افزایش خع ای به ب یتادیا بحو  اروپا اتحادیه دیگ ، ازسوی .است ب خوردار

 کشاورهای دارد احتماال و باشاح داشاته ددباال به خثبتی دتای  توادحدمی بازیگ  این دفود افزایش. است

های بی ودی چو  خهااج ،، لشدهح و توادایی اتحادیه را ب ای خبارزه با چا ق ار نلما  خقابل را دیگ ی

 (Cilluffo & Cardash, 2006 .)ت وریسم، و.. کاهش دهح

 اروپاایی دول تواداایی عاحم اقتصادی، خشکال، حل ب ای خود درو  به اروپا اتحادیه ف ورفتگی       

 هاایرقابت و بیشات  المففایبین هایخسائولیت داریعهاحه ب ای دظاخی کافی اعتبارا، تتصیص ب ای

 از کاه هسات ح خهمای عواخال از جمفگای نسایا، ش ق بازارهای س  ب  نخ یکا و اروپا اتحادیه صادیاقت

 ساطح در قاحر، هاایقطب باین رقابات ب  عالوه. کاهحخی نخ یکا و اروپا ف انتالدتیکی هایهمکاری

 یازد عضاو کشاورهای باین در یع ی. دارد خصحاق دیز اتحادیه داخفی سطح در خوضوع این المففی،بین

 اروپاا ساه درجه قحر، که بپذی د سادگی به خواهحدمی ادگفیس خثال طور به. دارد ج یا  خ فی رقابت

 حاحاقل ختحاحه، ایاال، از پی وی با ده حخی ت جیح ل ح  خحارا سیاست و باشح ف ادسه و نلما  از بعح

خ فای  رقابات اب این اینب . ک  ح دقش ایفای جهادی خعادال، در دوم قحر، ع وا  به اروپا از خارج در

 هاایج ابش .(Youngs, 2008) اسات شاحه اقتصاادی درودی تعارضا، تشحیح باعث دیز به دوبه خود

هایی است کاه تماایال، گ یاز از خ کاز را در اتحادیاه اروپاا اروپاگ یز دیز از دیگ  چالش پوپولیستی

 گا ایراسات هاایج ابش و اباحز رشحبهرو دفوذ و حضور ها،ک ح. دمود عی ی این ج بشتقویت خی

 رأس در پوپولیسات خاحارا سیاسات ظهاور دیز و اروپایی کشورهای پارلما  به هان  یابیراه و اف اطی

________________________________________________________________ 

1- Jean-Claude Juncker 
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 اک و  اروپایی، همگ ایی تقویت یع ی اروپا اتحادیه دظ  خورد خسی  ب خالف واقع در .است احزاب این

اسات.  خشااهحه قابال ساتیزیبیگاداه و گ ایایخفی افازایش یع ای خعکاوس خسای  کشورها ب خی در

 در اروپاا در دارداح ستیزادهبیگاده رویک د که اف اطی گ ایراست احزاب اخی ، هایسال در حالدرعین

 پیحا بهت ی خوقعیت چک جمهوری و خجارستا  لهستا ، ات یش، ایتالیا، ف ادسه، نلما ، خاد ح کشورهایی

 چاالش باا را اروپاا اتحادیاه همگ ایای تقویات رودح  ظ خ چ ح از خهاج ، همن ین خوضوع .ادحک ده

 ,Deatsche Bank Reserch) (Moller& Oliver.eds.2014) (Ajili, 2017: p.1)اسااتک ده خواجااه

2015:pp. 1-20). خاد اح اروپاا اتحادیاه قاوادین ب خی توادحخی گ ایادهخفی هایگ ایش رو تقویتازاین 

 و عضاو هاایدولت واگ ایاداه هاایگا ایش تقویت باعث و دهح ارق  تهحیح خورد را«  شی گن» پیما 

 (. 2007: p.42 Nazemi et al ,)(Dimitriadi, 2016:p.7) شود اروپا اتحادیه همگ ایی رودح تضعیم

 در خعضافی باه ک ودا بح ا  اروپا، س اس  در اف اطی گ ایخفی هایگ وه گ فتن قحر، با همزخا      

 درگیا  است؛ چ اکه ه گام گست ش بح ا  ک ودا کشورهای شحه تبحیل سبز قاره ب ای واگ ایی راستای

 ایان از ه کاحام بح ا  اتتاذ دک ده و خحی یت و خقابفه ب ای خشتصی و واحح در این بح ا ، سیاست

 اداواع اعماال و داخال باه هاادولت ت بیش ت تیب توجهبحین .را پیگی ی ک ددح خود سیاست کشورها

 از بسایاری شاحه اسات کاه باعاث کشورها، بین همن ین و داخفی ت ددهای زخی ه در هاخححودیت

 در داد دشاا  شودح. واقعیت خواجه ایسابقهبی هایچالش با اروپا اتحادیه ویژه به ایخ طقه هایبفوک

 از چ احادی کماک و خادحداح ت هاا داشات ح ک ودا با را درگی ی بیشت ین که کشورهایی عمالً اروپا سطح

دریافت دک دداح کاه ایان خسائفه با خالف  نلما  و ف ادسه ویژه به اروپایی قحرتم ح کشورهای بجاد

-اروپا تاالش کمیسیو  المففی است. در بح ا  اخی ، ه چ حای و بینهای خ طقهففسفه همیاری اتحادیه

 خهاار و خقابفاه با ای اروپاایی کشاورهای سوی از هماه گ اقحاخا، اج ای ب ای را ایجادبههمه های

 دااهمگن خاحی یتی و اقتصاادی ساختارهای گذاشته است لیکن اج ا خورد به اتحادیه در ک ودا وی وس

 خشاکال، رفاع باه هاادولات داد  اولویت ب ای افکارعموخی فشار و اتحادیه این عضو کشورهای در

 دشاحه ف اهم اروپا اتحادیه عضو کشورهای در واگ ایی رودح از جفوگی ی اخکا  عمالً خود، شه ودحا 

چاو ؛  اصافی هاایارزش از ویا وس ک وداا ب خای بحا ا  دظ ا ،صاحب از بسیاری اعتقاد است. به

 شاحه ب اا ن  پایاه با  اروپا اتحادیه دخوک اسی که از حمایت و ف دی حقوق به احت ام قادو ، حاکمیت

تواداح ز بح ا  خیداد چ ادنه ب خی از اقحاخا، ض وری در پیشگی ی ا ق ار جحی نزخو  خورد را است

 ,Brendebach) ک  ح وارد نسیب اف اد جابجایی نزادی و واحح بازار خاد ح اروپا اتحادیه اصفی اهحاف به
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 است کاه بوده دمادین کاخالً رودحی یک خ زها شح  بسته شه ودحا ، نزاد ح کت در خصو  (2020

  شودح.خی ش اخته بیمار و خط داک بالقوه بیگادگا  ع وا  به هم ه وز هاسای  اروپایی دهحخی دشا 

 و رشاح پیماا  و یاورو نزاد، ح کات و واحاح باازار ب اسااس اروپا اتحادیه که است ذک  شایا        

 گیا دیز در اث  وی وس همه ستو  سه دولت تع یم شحه است. این هایکمک و رقابت قادو  و توسعه

 بااه توجاه باا اروپااا تااوا  گفات اتحادیاهیدر دهایات خ.  (Bray,2020) اساتک وداا ختزلازل گ دیااحه 

 دتوادساته اسات کا ده و ب خاورد ادفعالی دوعی خود در بحث ک ودا به حکم ادی پینیحه سازوکارهای

باه  تواداحدمی اخ یتای خساائل به راجع هایبحث در اتحادیه ک ح؛ چ اکه این اتتاذ را خ سجمی سیاست

 بهحاشات و ساالخت باه دیاز ک ودا وی وس شیوعشود از ندجایی که  گی یتصمیم و عمل س عت وارد

اخ یتی درپی خواهح داشت. با توجه به خوارد ذکا  شاحه باه دظا   رو پیاخحهایازاین گ ددبازخی عموخی

 کاه ایاش خواجه شحه است، خسئفهرسح اتحادیه اروپا اساساً با چالش خاهوی در باره ففسفه وجودیخی

را  درنی احه اروپا اتحادیه ف وپاشی توادح بست هایی  عواخل خیدر صور، خهیا شح  سا زیاد احتمال به

 هموار سازد. 
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 گیرینتیجه

س اریوهایی  پاسخ داد  به این پ سش اصفی بود که بح ا  پادحخی ک ودا، چهپژوهش حاض  در پی      

و با  « دئاو -دئاو»های پژوهش ب اساس رویکا د روی نی حه اتحادیه اروپا ق ار داده است؟ یافتهپیش را

 سا اریوی (الام: گاذاردروی خا خیپیش ب حیدسته سه قالب در را س اریو پ   پژوهی،پایه روش نی حه

 المفال،باین رواباط ساطح در بازیگ ی قحر، حفظ و اروپا اتحادیه همگ ایی تحاوم خطفوب یا خ ح ؛

 باه اروپاا تحادیاها تباحیل خحتمال؛ سا اریوی( ب نلماا ؛ رهبا ی باا اروپاا اتحادیاه همگ ایی تحاوم

 اتحادیاه واگ ایی و ف وپاشی: خمکن س اریوی( ج اروپا؛ اتحادیه از ایتالیا خ وج ای،خ طقه ک فحراسیو 

دهح که یکی از س اریوهای خحتمفی دشا  خی« دئو -دئو»رو ب پایه خ اظ ه اروپا. ارزیابی س اریوهای پیش

اسات. ایان سا اریو باه « ف وپاشی ایان اتحادیاه»که اروپا در پی ب وز پادحخی ک ودا تج به خواهح ک د 

جهاا  شااهح احیاا و ب  این باور هست ح کاه ها ها دزدیک است؛ چ اکه دئورئالیسترویک د دئورئالیست

 ایجااد و خ زهاا شاح  بسته ،هاچ ادنه از دگاه ن بازگشت دولت خفی و تقویت قحر، ن  خواهح بود 

 اتتااذ ن  از تا خهام سا ا  کشاورها و ساوی از دستوری صور، به اف اد نزاداده ت دد در خححودیت

 هادولت گ فتن ق ار خ کز در جز ایدتیجه بح ا  خحی یت ب ای هادولت سوی از اختصاصی هایروش

 دهادی اه هاایدولات ها، ت هابه زعم دئورئالیست. دهحدمی دست به المففیبین بازیگ  ت ینخهم ع وا  به

 گی همه. ب خورداردح ن  س یعت  ک ت ل و بح ا  با خواجهه ب ای کافی توا  از که هست ح دی وخ ح و شحه

 جهاادی روداح پیماود  به چ حادی تمایل دیگ  دیز اک و هم که را هادولت توادحخی وی وس ک ودا شح 

 . خارج سازد. شح  خسی جهادی این از پیش از بیش داردح، خود استقالل ارتقای در سعی و دحاردح شح 

اخا س اریوهای خطفوب)خ جح( صحبت از تحاوم همگ ایی اتحادیه اروپا و حفظ قحر، باازیگ ی        

المففی و همن ین تحاوم همگ ایی به رهب ی نلماا  را دارد. در ایان سا اریوها با  خاالف در دظام بین

هاایی چاو  ک وداا باه خ زلاه یاک خحا ک، س اریوهای خحتمل و خمکن عقیحه ب  ن  است که بحا ا 

تقویت خواهح ک د. دلیل ت سیم چ این نی احه « اتحادیه اروپا»مگ ایی و همکاری اروپایی را در قالب ه

ها ارائه شحه است. از دیحگاه این رویک د هایی است که از سوی دئولیب الیستخطفوبی دزدیکی به دظ یه

وجاود کشاورها، لازوم  همکااری ضا ور، جهاادی خشاکل یک ع وا  به وی وس ک ودا شح  دمایا 

 هاارو، دولتازایان. اسات کا ده دوچ احا  را بشا ی خشات ک خ افع المففی و وجوداستادحاردهای بین

باا  خقابفاه ب ای المففیبین الزاخا، و قوادین به خود اقتحار و حاکمیت از بتشی ک د  واگذار از گ یزی

 یاافتن ددباال باه هاشاوردحارداح. ب ااب این ک ک احخی تهحیح را بش ی جاخعه کفیت های نی حه کهبح ا 
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خشات ک در نی احه خواه اح باود. اگ چاه در ایان  تهحیاحا، و بح ا  با خقابفه ب ای جهادی سازوکاری

هاا هاا دسابت باه دئولیب الیساتهای خحتمل و خمکن رویکا د دئورئالیساتپژوهش با توجه به س اریو

 باازه و ابعااد زخی ه در فزای حه ابهام و شفافیت عحم به توجه رسح اخا بات  به دظ  خیت  و پ ردگب جسته

 خواهاح پایش کاحام رویکا د با  نی حه اتحادیه اروپا خ طبق دیست که تحوال، بح ا ، خشتص زخادی

توا  گفت پیاخحهای بح ا  وی وس ک ودا، اتحادیاه اروپاا را دچاار خشاکال، هم رفته، خیروی .رفت

 لاذا قاحر، و شحه هاییضعم دچار ین بح ا ا خحی یت در اتحادیه عحیحه ک ده است؛ بطوری که این

رو چ ادنه اتحادیه اروپا خاود را ازاین .است داده کاهش المففیسطح داخفی و بین خود را در بازیگ ی

تواداح الگاوی رفتااری به دیحگاه و است اتژی خشت ک جهادی که همه اعضا دسبت به ن  خفزم دحادح دمی

المفل را تعقیب دمایاح و در دهایات سی و اخ یتی در دظام بینخ سجم و خقتحر در ع صه خسائل خهم سیا

 -در خیا  خح، و بف ح خح، تغیی ا، قابل توجهی در خوازداه داخفای اتحادیاه اروپاا در ساطح دولات

 ها و یا در سطح دهادهای اروپایی روی خواهح داد.خفت
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