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 همقدم

اتحادیه اروپا در سال های اخیر آزمون هاای دواواری   

را از سر گذرانده است و امروز نیا  هچنااان  اه ر ا      

 هبود اندک در وضاییت اتصااادی وراورهای ، او      

هچناان  ا  حران های ودیدی  ه ویژه در حوزه های 

مالی   انکی  امایصی  مهاجرت  و رواد گارایه هاای    

ورهای ، اااو پوپولیسااصی و ناسیونالیساااصی در وراا  

رو روست. از ساوی دیرار  مسا خه خاروی  ریصانیاا از      

اتحادیه  روی وار آمدن ترامپ در آمریکاا و  رداواصی   

وه از تهدید روسیه نسبت  ه ورورهای حوزه  الصیا   

و اروپااای واارتی وجااود دارد  وضااییت را  اارای ایاا  

اتحادیه پینیده نچوده است و ایا   یه از هر زماان  

 اا  ساال پایه     ٦٠د هچررایای در  دیرری از آ از رون

توجه  ه ایاکه ورورهای ، و ایا   یه از پیه  اه  

دنبال ماافع مخی و د د ه های امایصای خااخ خاود    

زمیاه های واگرایی در ای  اتحادیه تقویات  می  اواد  

نووصار حاضر می ووود  ه چاله هاای  گردیده است. 

پیه روی اتحادیه و نی   رخی راه حا  هاای موجاود    

 ی ادامه حیات اتحادیه  پردازد.   را

 وضعیت کنونی اتحادیه اروپا

 ااا وجااود  رخاای نرااانه هااای  هبااود نساابی اوضااا   

اتصاااادی در ورااورهای ، ااو و پااا ی  آماادن ناار   

 یکاری در  رخی از آنها از جچخه اسپانیا )نر   یکااری  

 ااه رتاا   ٢٠1٦در ایاا  ورااور در سااه ماهااه چهااار  

در دوره زمااانی درصااد رسااید در حااالی وااه   1٨/٦٣

درصد  الغ مای    1٨/ ٩1  ای  رت   ه ٢٠1٥مرا ه در 

هچناان از ه  گسیخصری اتصاادی ای  اتحادیه ود(  

را تهدید می وااد.  حاران  ادهی هاای یوناان هااوز       

می ان  ادهی هاای   ) تهدیدی ،چده  ه حساب می آید

و  میخیارد یورو  الغ می وود( ٣٦/٢٢٦واونی یونان  ه 

صالیا  ا خطر وروکسصری دسات و پاهاه   نظا   انکی ای

 ٣٦٠)میا ان وا  هاای  اد در ایصالیاا  اه       نر  می واد

درصد تولید  ٢٠میخیارد یورو  الغ گردیده وه میادل  ا 

ناخالص داخخی ای  ورور مای  اواد(. ایاهاا ماواردی     

است وه می تواند پول واحاد اروپاایی را  اا تهدیادی     

 جدی رو رو سازد.

وه  یه از هر چی  در اروپای آننه  در ای  میان 

 ارای   امروز  ه چر  می خاورد  فقادان ا ا اری ما  ر    

ایهاااد هچاااهاری میااان سیاساات هاساات. چااای     
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مکانیسااچی از جچخااه ضااروریات مرااکدت اتصاااادی  

گریبانریر اوثر ورورهای ، و اتحادیه اروپا در زمیااه  

واهه تدرت رتا ت  واهه رود اتصاادی   یکاری  و 

ایه گذاری است. امروزه   اه دلیا  جاو     نر  پا ی  سرم

،د  ا،صچادی وه میان ورورهای ، و  ه وجود آماده  

است  ورورهای ، و هر یا  سیاسات هاای خااخ     

خود را دنبال می وااد زیارا میصقدناد نچای تاوان  ار      

روی سایر ا، ا  رای وفادار مانادن  اه تیهادات واان     

 حساب  از ورد.  

مااالی در از سااوی دیراار  از زمااان  ااروز  حااران 

اتحادیه  دو اردوگاه در داخا  اتحادیاه واک  گرفصاه     

 فااوتی است وه هر ودا  میصقد  اه سیاسات هاای مص   

می  اواد. یکی از ای  اردوگاه ها  رای مقا خه  ا  حران 

 ه رهبری آلچان و هخااد  ار آن اسات واه دولات هاا       

موظفاد اصدحات اتصاادی مورد توافق را  اه اجارا در   

ال  ه مقررات مورد توافق )از جچخاه  آورند و در ،ی  ح

 ٣ییای ،اد  تهااوز وسار  ودجاه از     « تانون طدیی»

درصد تولید ناخالص داخخی( پایباد  چانااد. در طار    

دیرر  فرانسه و ورورهای جاوب اروپا ترار دارناد واه   

میصقدند دولت هاا  اه انیطاا  پاذیری  یراصر  ارای       

نیاز  تاچی  گیری در مورد اصدحات مالی و ساخصاری

آزادی ،چ  ماالی  یراصری   دارند و دولت هایی وه از 

رفع ،د  توازن هاای موجاود     صواناد  رای رخوردارند 

 وااد.   اتدا اف ایه ه یاه های ،چومی خود   ه

 چالش های موجود

در ورایط واونی  صاحباظران مساا   اروپاا  اه ایا      

واتییت پی  رده اند وه پروژه هچررایی اروپایی واه در  

 صدا  ا موفقیت های چراچریری  اه ویاژه  اه لحاا       ا

اتصاااادی و امایصاای هچااراه  ااود  از نارسااایی هااایی  

وه در زماان  حاران خاود را     استساخصاری  رخوردار 

نران داد. از جچخه نارسایی هاای آن  ،ادوه  ار ،اد      

  ،د  وجود اتحاد ماالی  توازن اتصاادهای ماطقه یورو

ن پراصوانه ای  ارای   و سیاسی  ود تا  صواناد  اه ،ااوا   

اتحاد پولی ،چا  وااد. از ایا  رو  لا و   اازنرری در      

پروژه ای وه دیرر پاسخروی نیازهای امروز نیست   ر 

هچران آوکار واده اسات. ضاروری اسات طای ایا        

 ااازنرری  ساااز و واااری اندیراایده وااود وااه در آن  

 رتراری ان باط  رای اطچیااان از پایباادی ا، اا  اه     

در واار ایهاد انری ه های الز   رای تیهدات و مقررات 

هچکاری  یرصر میان ا، ا و حفا  هچبساصری پایه    

 یای وده  اود. اما در ورایط واونی  وه مارد  و  اه   

در  سیاری از وراورهای  ویژه اترار مصوسط و ضییف 

، ااو اتحادیااه  مرااکدت مییرااصی خااود را ناواای از 

سیاست های اتحادیه ) ه ویژه سیاست های ریاضاصی(  

می داناد و اتحادیه را ی  دسصراه  ورووراتی  ،ریض 

و طوی  می داناد وه واروااسان آن در  ری های ،ای 

و از مراکدت مارد  ،اادی  ای خبرناد       خود نرسصه 

احساسات ضد اتحادیه اروپا در  سایاری از وراورهای   

اوی گرفصه است. ای  از جچخاه موضاو،اتی اسات     ، و

وه  ه محبو یات احا اب پوپولیسات در اروپاا واه در      

 رنامه های خود خاروی از واحاد پاولی یاورو و حصای      

ترار داده اند   سایار  ) ه تبییت از  رگ یت( اتحادیه را 

ای  گونه اح اب امروزه در انصخا ات مخای   اف وده است.

ان اصخی وه میچوالً  اه  چالری   رگ  رای اح اب جری

روند هچررایی اروپایی ا،صقاد دارناد   اه وجاود آورده    

اند.  ا ای  حال   ا توجه  اه جاو  موجاود  حصای ایا       

جاذب آرای مارد   اه    اح اب جریان اصخی نیا   ارای   

هچکاری  یرصر در سطح اتحادیاه اتباالی نراان نچای     

دهاد وه ای  خود می تواند ماانع   رگای  ار سار راه     

اصدحات در اتحادیه  اود. از هچی  روسات واه    انها 

 ساایاری از صاااحباظران میصقدنااد وااه در هاار گونااه 
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وساری  » ازنرری در پروژه هچررایی   اید  اه مسا خه   

 توجه ویژه نران داده وود. « دمووراتی 

 ر هچی  اساس  می توان چاای  اساصدالل وارد    

وه پیروزی ح ب جبهه مخی در انصخا ات پایه رو در  

ه می تواند  ه فروپاوای روناد هچررایای ماهار     فرانس

گردد  چرا وه هرگونه اتدا   رای تسهی  و تداو  روند 

هچررایی  ه هچکاری ن دیا  میاان دو وراور ،چاده     

 اتحادیه اروپا ییای آلچان و فرانسه نیاز دارد.  

رواود   روناد وااونی و نیا     در صاورت تاداو   اما 

ادیاه  اتصاادی   ه نظر می رساد وراورهای ، او اتح   

هر ودا   ر اساس ماافع مخی خود ،چا  واااد و   اروپا 

در ،چ  تاها اسچی از اتحادیه اروپا  اتی  چاند.  رخای  

صاحباظران پیه  یای ورده اند وه  ر اساس اوصراک 

ماافع   خوک های مخصخفی در داخ  اتحادیه  ه وجاود  

آید  ماناد اروپای مدیصرانه ای )فرانسه  ایصالیا  اساپانیا  

تغال(  اروپای ورتی )مهارسصان  جچهوری چا    و پر

  «(گااروه وی گااراد»لهسااصان و اسااخواوی موسااو   ااه 

ایی اروپای دریا اروپای ژرمای )آلچان  هخاد و اتریه(  

 )یونان و  خغارسصان( و  یره.

 اروپای دو یا چند سرعتهراه حل 

از جچخه راه ح  هایی وه  ارای حفا  و تاداو  روناد     

یراهاد واده اسات  اروپاای دو یاا     هچررایی اروپایی پ

چاد سر،صه می  اود. ای  مفهو   ر ای  اساس اسصوار 

است وه  خه های مخصخف اتحادیه اروپاا در ساطو    

مخصخف و  ا وصاب و سر،ت مصفاوت  ا توجه  ه ورایط 

البصه   ر ای  راه سیاسی و اتصاادی وان هچررا ووند. 

ه در ایا   ح  انصقاداتی وارد وده است  از جچخه ایاکا 

صورت  ورورهایی وه  ه لحا  اتصاادی تدرتچادترند 

و در نصیهه در مرو  اتحادیه ترار می گیرند  رهبری و 

ماادیریت اتحادیااه را در دساات خااود گرفصااه و  اادی  

ترتیب در مقایسه  ا ورورهایی وه در حاویه ترار می 

 گیرند  از م ایای  سیار  یرصری  رخوردار می ووند. 

ی توان گفت  اا توجاه  اه وارایط      ه طور وخی م

واونی  تیچیق روند هچررایی دووار  ه نظر می رساد  

و راه حخی وه  رای حف  ای  روند مای تاوان مصااور    

 واگذاری حاوچیت  اود.گردید  اید مص چ  حدات  

 نتیجه گیری

آننه مسخ  است ای  است وه تهر اه هچررایای اروپاا    

وه ا صدا  رای  رتراری صخح در اروپا و حف  موجودیت 

و هویت اروپای  ر ی در دوران جاگ سرد آ از واد و  

 ا فروپاوی  خوک ورق  امیدهایی را  ارای اتحااد وا     

تاره اروپا و حروات آن  اه ساوی دمووراسای و رفااه      

رد  تاها توانسات در دوران  اتصاادی  یرصر  ه وجود آو

رونق نسبی اتصاادی  ه خاو ی ،چا  وااد و  اا آ ااز      

و اتصااادی  نارساایی هاا و وچبودهاای       حران ماالی 

ساااخصاری آن آوااکار گردیااد. امااروزه  اتحادیااه  ااا    

مرکدت و چاله های سخصی رو روست   ه گوناه ای  

وه نه تاها دیرر تیچیق روناد هچررایای امکاان پاذیر     

 سایار دواوار گردیاده    ف  ای  روند نی  نیست  خکه ح

 است.


