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  چکیده
کننـده عمـل    هاي اقتصـادي اغلـب بـه مثابـه کاتـالیزر و تسـریع       بحران
هـا در   هـا و همگرایـی   ها، واگرایـی  روند توسعه فاشیسم، جنگ. کنند می

امروزه اروپـا درگیـر یـک بحـران     . گیرند پرتو بحران اقتصادي شتاب می
 ،وجود داشـت  پیشعظیم پولی و مالی است که فرایند واگرایی را که از 

غنـی، بـین کوچـک و بـزرگ، بـین       شکاف بین فقیر و. خشدب شتاب می
گیرنده، بـین شـرق و غـرب اروپـا و بـین اروپاگرایـان و        دهنده و وام وام

آنچه ایـن بحـران    اماوجود داشت نیز طرفداران امریکا یا روسیه از قبل 
کفایتی  اینک نهادهاي اروپایی به بی. تسریع و تشدید آنها بود ،انجام داد
اي جـز ایـن    د و آینده یورو در ابهام فرو رفته و اروپـا چـاره  ان متهم شده

پوشیده و توصیه دوگل را مبنی  ندارد که از اهداف دور و دراز خود چشم
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ها و پرهیز از گـرایش بـه ایـاالت متحـده اروپـا      

  .یونان، ایرلند

ها و پرهیز از گـرایش بـه ایـاالت متحـده اروپـا       بر حفظ محوریت دولت
  .پوشی کند چشم
یونان، ایرلندیورو، بحران پولی، واگرایی، اتحادیه اروپا،  :هاي کلیدي واژه
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ـ  که اي  یکی نکته  چکـارل دوی
در مورد همگرایی گفت و آن این است که اعضـا بعـد از همگرایـی بایـد احسـاس      
 بهتري نسبت به گذشته داشته باشند و احساس کنند کاري که کردنـد نفعـی نصـیب   

وجـود نخواهـد   اي  منطقاً انگیـزه 
داشـته  اي  خشنود باشند و براي ادامه کار انگیـزه 

هر جمعـی بـه    در. کند
صـورت مرکـز   یا کشوري که قدرت بیشـتري دارد بـه   

شـاید  . چرخند می گرد محور قدرت
رابطه این دو نکته با موضوع مورد بحث خیلی روشـن نباشـد ولـی بـا توضـیحات      

در کشـورهاي   هـا  یعامـل علـت اصـلی نارضـایت    
 مـردمِ  ،گذرد می عاهده ماستریخت

وضعشـان بهتـر نشـده    
کـالن ملـی و   هـاي   و غمشـان اسـتفاده  

نکته دیگري که به طور خاص در مورد اتحادیـه اروپـا   
 ي اتحادیه تا کجاسـت و آیـا اساسـاً   

کـه پـس از طـرح قـانون     
یـافتنی اسـت یـا     در عمل هدفی دست

فرانسه نوشتند که اروپاي 
حـرف دوگـل ایـن بـود کـه      

  
یکی نکته: کنم می آغازتغییرناپذیر اصل اساسی و دو بحث را از 

در مورد همگرایی گفت و آن این است که اعضـا بعـد از همگرایـی بایـد احسـاس      
بهتري نسبت به گذشته داشته باشند و احساس کنند کاري که کردنـد نفعـی نصـیب   

منطقاً انگیـزه  ،نیاید به وجودین احساسی اگر چن. شده است
خشنود باشند و براي ادامه کار انگیـزه اند  داشت تا اعضا از کاري که کرده

کند می یکسان عمل جا همهدوم منطق قدرت است که در 
یا کشوري که قدرت بیشـتري دارد بـه   شخص  ،هر صورت که باشد

گرد محور قدرت به صورت طیف گردانی برسایرین آید و 
رابطه این دو نکته با موضوع مورد بحث خیلی روشـن نباشـد ولـی بـا توضـیحات      

عامـل علـت اصـلی نارضـایت     شود که همین دو می بعدي آشکار
عاهده ماستریختکوچک اروپا بوده وپس از دو دهه که از امضاي م

وضعشـان بهتـر نشـده    تنهـا   نهکنند  می ده کشور عضو اتحادیه اروپا احساس 
و غمشـان اسـتفاده   که هماند  بلکه اربابان جدیدي هم پیدا کرده

نکته دیگري که به طور خاص در مورد اتحادیـه اروپـا   . بل اتحادیه استسیاسی از ق
ي اتحادیه تا کجاسـت و آیـا اساسـاً   ها يشود این است که سقف بلندپرواز می

کـه پـس از طـرح قـانون     ) دسترسی به ایـاالت متحـده اروپـا   (مورد نظر نهایی 
در عمل هدفی دست ،مشخص شده 2003اساسی اروپایی در سال 

  ؟سرابی بیش نیست
فرانسه نوشتند که اروپاي هاي  نامهکه معاهده ماستریخت امضا شد روزهنگامی 

حـرف دوگـل ایـن بـود کـه      . تولد یافتوي سال پس از مرگ  20مورد نظر دوگل 

  

 

  

  درآمد
بحث را از 

در مورد همگرایی گفت و آن این است که اعضـا بعـد از همگرایـی بایـد احسـاس      
بهتري نسبت به گذشته داشته باشند و احساس کنند کاري که کردنـد نفعـی نصـیب   

شده استآنها 
داشت تا اعضا از کاري که کرده

دوم منطق قدرت است که در  .باشند
هر صورت که باشد

آید و  می در
رابطه این دو نکته با موضوع مورد بحث خیلی روشـن نباشـد ولـی بـا توضـیحات      

بعدي آشکار
کوچک اروپا بوده وپس از دو دهه که از امضاي م

 زبیش ا
بلکه اربابان جدیدي هم پیدا کرده

سیاسی از ق
می مطرح
نهایی  نقطه

اساسی اروپایی در سال 
سرابی بیش نیست

هنگامی 
مورد نظر دوگل 



فراتر رفته و برخالف جریـان  
اگـر کسـی بخواهـد    . 

را در آنهـا   کنونی هستند زیر سؤال ببرد یا
. کرده و به سرانجام نخواهد رسـید 

بوده که هیچ دولتی حاضر نیسـت حاکمیـت خـودش را بـه یـک      
اما اروپاگرایان . کند پوشی

دقیقاً از فرداي معاهده ماستریخت به سوي ایـاالت متحـده اروپـا خیـز برداشـتند و      
ان و حقوقدانان بـوده و بایـد بـه    

آنچـه  در واقـع  . برداریم
کارهاي زیـادي در  . نقطه پایان این خط قرار داشت همان ایاالت متحده اروپا بود

، نـیس ، شماري از شوراي اروپایی آمستردام
آقـاي   در نهایـت رم و غیره تشـکیل شـد و اقـدامات متعـددي صـورت گرفـت تـا        

 ،مـا ایـن قـانون اساسـی    
دوگل اندك زمانی پس از ارائه شکست خورد و شکست خوردن آن دوباره حقانیت 

هـم از   ،کشـورهایی کـه رأي منفـی دادنـد    
و این خود یک نکته مشـترك را  

 جـا  همهاسیت نسبت به حاکمیت ملی در 
زیرا فقط کشورهاي کوچک نبودند که نگران سـلطه کشـورهاي بـزرگ    
قانون اساسی بود نیـز رأي  

در ایـن کشـور   گیري 
قد در برابر این قانون اساسی بایستد و نشان دهد که قرار نیست تشـکلی  

   رمعنـا بـود  آخرین کنفـرانس رخ داد کـه بسـیار پ .
سـرود شـادي    ،قانون اساسی

در تـاالر  ، خـود را بـه سـالمتی یکـدیگر سرکشـیدند     
گـذاران ایـن اتحادیـه هـم بـود      
نمایندگان جمعی از کشورهاي کوچک را جمع کرد و گفـت کـه بـه فکـر خودتـان      

فراتر رفته و برخالف جریـان  ها  تواند از پیمان بین دولت نمی جامعه اروپاي آن زمان
. ي ملی را زیر سـؤال ببـرد  ها تآب حرکت کند و مرکزیت دول

کنونی هستند زیر سؤال ببرد یا المللی عناصر پایۀ نظام بین را کهها 
کرده و به سرانجام نخواهد رسـید اي  کار بیهوده ،حد یک حزب یا سازمان فروکاهد

بوده که هیچ دولتی حاضر نیسـت حاکمیـت خـودش را بـه یـک       چنین، هم
پوشی چشمل فراملی ببخشد یا حتی اندکی از این حاکمیت 

دقیقاً از فرداي معاهده ماستریخت به سوي ایـاالت متحـده اروپـا خیـز برداشـتند و      
ان و حقوقدانان بـوده و بایـد بـه    مدار سیاستکنون شکل گرفته اروپاي آنچه تا

برداریمتري  اساسیهاي  دنبال تحقق اروپاي شهروندان باشیم و گام
نقطه پایان این خط قرار داشت همان ایاالت متحده اروپا بود

شماري از شوراي اروپایی آمستردام بیهاي  کنفرانس. صورت گرفت 
رم و غیره تشـکیل شـد و اقـدامات متعـددي صـورت گرفـت تـا        

مـا ایـن قـانون اساسـی    ا ؛نویس قانون اساسی شـد  تدوین پیش مأمور نتژیسکاردس
اندك زمانی پس از ارائه شکست خورد و شکست خوردن آن دوباره حقانیت 

کشـورهایی کـه رأي منفـی دادنـد     سـت کـه  اجالب ایـن  . را آشکار ساخت
و این خود یک نکته مشـترك را   بزرگکشورهاي بودند و هم از کشورهاي کوچک 

اسیت نسبت به حاکمیت ملی در گذاشت و آن اینکه هنوز حس می به نمایش
زیرا فقط کشورهاي کوچک نبودند که نگران سـلطه کشـورهاي بـزرگ     ،وجود دارد

قانون اساسی بود نیـز رأي   نویس پیش ةکنند باشند بلکه فرانسه که خود پیشتاز و تهیه
گیري  زیرا دیگر نیازي به رأي ،منفی داد و کار انگلستان را آسان کرد

قد در برابر این قانون اساسی بایستد و نشان دهد که قرار نیست تشـکلی   نبود تا تمام
  .شکل بگیردها  فراتر از دولت

آخرین کنفـرانس رخ داد کـه بسـیار پ    یک کار دیگر هم در حاشیه
قانون اساسی نویس پیشگان کنند ، وقتی تهیهدرآخرین نشست کاري
خـود را بـه سـالمتی یکـدیگر سرکشـیدند     هـاي   بتهون را نواختند و لیوان

گـذاران ایـن اتحادیـه هـم بـود       از پایه وزیر لوکزامبورگ که کشورش نخست، 
نمایندگان جمعی از کشورهاي کوچک را جمع کرد و گفـت کـه بـه فکـر خودتـان      
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جامعه اروپاي آن زمان
آب حرکت کند و مرکزیت دول

ها  دولت
حد یک حزب یا سازمان فروکاهد

همکنون تا
ل فراملی ببخشد یا حتی اندکی از این حاکمیت تشکّ

دقیقاً از فرداي معاهده ماستریخت به سوي ایـاالت متحـده اروپـا خیـز برداشـتند و      
آنچه تاگفتند 

دنبال تحقق اروپاي شهروندان باشیم و گام
نقطه پایان این خط قرار داشت همان ایاالت متحده اروپا بوددر 

90دهه 
رم و غیره تشـکیل شـد و اقـدامات متعـددي صـورت گرفـت تـا        

ژیسکاردس
اندك زمانی پس از ارائه شکست خورد و شکست خوردن آن دوباره حقانیت 

را آشکار ساخت
کشورهاي کوچک 

به نمایش
وجود دارد

باشند بلکه فرانسه که خود پیشتاز و تهیه
منفی داد و کار انگلستان را آسان کرد

نبود تا تمام
فراتر از دولت

یک کار دیگر هم در حاشیه
درآخرین نشست کاري
بتهون را نواختند و لیوان

، کناري
نمایندگان جمعی از کشورهاي کوچک را جمع کرد و گفـت کـه بـه فکـر خودتـان      
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مسـتعمره کشـورهاي بـزرگ اروپـا     

اصلی ما این است که بحران شدید اقتصادي که از امریکا به اروپـا  
آیـا اتحادیـه اروپـا را    

  تر خواهد کرد یا برعکس آن را متالشی خواهد ساخت؟
هـا رونـد    رائن موجـود ایـن اسـت کـه ایـن بحـران      

. ي منفی کمک رسـانده اسـت  
ي هـا  نشکست جامعه ملل و کاهش مبادالت تجاري پیامدهاي بحرا

در این مورد خـاص هـم بحـران بـه مثابـه      
. هاي ضعیف نارضایتی و واگرایی را تشدید کـرده اسـت  

، هـاي اروپـایی  نهاد ي بلند و اهداف رؤیایی

تنها  نهشود  می کند و بر شمار اعضاي آن افزوده
یابد بلکـه مشـکالت سـاختاري آن هـم     
اتحادیه اروپـا را در وضـعیت حساسـی قـرار     

بپردازد یا شـاهد   سرعت به جذب کشورهاي بلوك شرق
 گکپنهـا شوراي اروپـایی  

بر ضرورت پـذیرش کشـورهاي بلـوك شـرق     
. اتخـاذ کـرد   نیـز بلکه تدابیر الزم را براي عملی شدن این تصـمیم  

الحاق بـه   برايلهستان و مجارستان 
کشـورهاي  آنهـا   هکشـورهاي مالـت و قبـرس و همـرا    
اسلواکی و اسـلونی  ، کشورهاي چک

کوچـک بودنـد   پیوستند همگی جزو کشورهاي 
                                        
1. Phare 

مسـتعمره کشـورهاي بـزرگ اروپـا     باشید چون در آینده بـه صـورت چیـزي شـبیه     
  .درخواهید آمد

اصلی ما این است که بحران شدید اقتصادي که از امریکا به اروپـا  پرسش حال 
آیـا اتحادیـه اروپـا را    . خواهـد گذاشـت   هـا  بر این شکاف چه تأثیري، سرایت کرده

تر خواهد کرد یا برعکس آن را متالشی خواهد ساخت؟
رائن موجـود ایـن اسـت کـه ایـن بحـران      پاسخ فرضی ما بر اساس ق

  .واگرایی را در درون اتحادیه تسریع و تشدید خواهد کرد
ي منفی کمک رسـانده اسـت  ها ني اقتصادي در اروپا به جریاها نهمیشه بحرا

شکست جامعه ملل و کاهش مبادالت تجاري پیامدهاي بحرا، جنگ، فاشیسم
در این مورد خـاص هـم بحـران بـه مثابـه      . ده استاقتصادي در قرن بیستم اروپا بو

هاي ضعیف نارضایتی و واگرایی را تشدید کـرده اسـت  فرایندکاتالیزر عمل کرده و 
ي بلند و اهداف رؤیاییها ماز گا گرایان دیر زمانی است که واقع

  .اند ابراز نگرانی کرده

  بوده پیش ي ازها شکافبررسی 
کند و بر شمار اعضاي آن افزوده می رش بیشتري پیداهرچه اروپا گست
یابد بلکـه مشـکالت سـاختاري آن هـم      می افزایش ها کو کوچ ها گشکاف بین بزر

اتحادیه اروپـا را در وضـعیت حساسـی قـرار      ،فروپاشی شوروي. شود می چند برابر
سرعت به جذب کشورهاي بلوك شرق بایست به می داده بود که یا
شوراي اروپـایی  . باشدآنها  بر امریکاو سلطه شوروي و آنها  از دست رفتن
بر ضرورت پـذیرش کشـورهاي بلـوك شـرق     تنها  نهتشکیل شد  1993در ژوئن 
بلکه تدابیر الزم را براي عملی شدن این تصـمیم   ،کرد تأکید

لهستان و مجارستان سازي  کمک براي آماده یا 1»فار«برنامه موسوم با 
کشـورهاي مالـت و قبـرس و همـرا    . اتحادیه به اجرا گذاشته شد

کشورهاي چکآنها  و پس از) لتونی و استونی، لیتوانی(
پیوستند همگی جزو کشورهاي  می به اتحادیه اروپا 2004که تا سال 

                                                                 

  

 

باشید چون در آینده بـه صـورت چیـزي شـبیه     
درخواهید آمد

حال 
سرایت کرده

تر خواهد کرد یا برعکس آن را متالشی خواهد ساخت؟ منسجم
پاسخ فرضی ما بر اساس ق

واگرایی را در درون اتحادیه تسریع و تشدید خواهد کرد
همیشه بحرا

فاشیسم
اقتصادي در قرن بیستم اروپا بو

کاتالیزر عمل کرده و 
دیر زمانی است که واقع

ابراز نگرانی کرده

بررسی 
هرچه اروپا گست
شکاف بین بزر

چند برابر
داده بود که یا
از دست رفتن

در ژوئن  که
تأکیدسابق 

برنامه موسوم با 
اتحادیه به اجرا گذاشته شد

( بالتیک
که تا سال 



 گرفتنـد  مـی  و لهستان در ردیف کشورهاي بـزرگ قـرار  

اساسی بود که در بطن اتحادیه وجـود  
اسی اروپا طرح قانون اس

علت اینکه این تعارض از دید پنهان مانـده بـود ایـن    
که از یک سو تا این زمان سران اروپا حد اعتدال را نگه داشته بودند و از سـوي  
به مجرد اینکه خیزي بـه  

تفریطـی  ، هر افراطی. 
 ن لوکزامبـورگ و بلژیـک از نماینـدگان   

در شب اتمـام کـار شـوراي    
هـا و  تر بـزرگ داد کـه دعـواي   
، ایتالیـا ، فرانسه، دریافتند که شش کشور آلمان

درصـد   74 ،میلیـون نفـر  
کـه هشـت کشـور دیگـر بـا      
کشور کوچک با جمعیتی کمتـر از  

در چنـین  . دهنـد  مـی 
 2003روز اول آوریـل  

ي خـود را  هـا  یرا در لوکزامبورگ جمع کرده و نگران
. پیوسـتند آنها  سوئد و دانمارك هم به

 نهادي خود را بـه پیشـ  
. کرده و به اطـالع کشـورهاي بـزرگ اتحادیـه رسـاندند     

 نیـز ایـن   پیش از. کار نشده بود
هـاي اروپـایی   نهادکه سخن از اصـالح  
 ،طلبی متهم کردند را به قدرت

.(  
شکاف دیگري هم بین کشـورهاي بـزرگ وجـود    

، سـه کشـور فرانسـه   . 

و لهستان در ردیف کشورهاي بـزرگ قـرار   تر بزرگو بلغارستان اندکی 
Dagorn-2008.(  

اساسی بود که در بطن اتحادیه وجـود   یشکافها  و کوچکها  شکاف بین بزرگ
طرح قانون اسزمان ولی این واگرایی تا  ،دارداکنون نیز وجود  همداشت و 

علت اینکه این تعارض از دید پنهان مانـده بـود ایـن    . آشکار نشده بوداندازه 
که از یک سو تا این زمان سران اروپا حد اعتدال را نگه داشته بودند و از سـوي  

به مجرد اینکه خیزي بـه   ، ولیامید به آینده در بین همه کشورها وجود داشت
. ک هم افزایش یافتنگرانی کشورهاي کوچ، جلو برداشته شد

ن لوکزامبـورگ و بلژیـک از نماینـدگان   اوزیـر  کـه نخسـت  اي  نفس جلسه. هم دارد
در شب اتمـام کـار شـوراي     لوکزامبورگ و ایرلند و هلند و اتریش و فنالند و ایرلند

داد کـه دعـواي    مـی  نشـان  ،تدوین قانون اساسی اروپا تشکیل دادنـد 
دریافتند که شش کشور آلمانآنها . گیرد می زودي باال ها بهتر
میلیـون نفـر   40اسپانیا و لهستان هریک با جمعیتـی بـالغ بـر    ، انگلستان

کـه هشـت کشـور دیگـر بـا       درحـالی اند  جمعیت اتحادیه اروپا را درخود جاي داده
کشور کوچک با جمعیتی کمتـر از   11و  درصد 19 ،میلیون نفر 16تا  8 جمعیتی بین
مـی  عیت اتحادیه را به خود اختصـاص مج درصد 7 ،میلیون نفر

روز اول آوریـل   ،لوکزامبـورگ  وزیـر  نخست ژان کلود یونکر شرایطی بود که
را در لوکزامبورگ جمع کرده و نگران ها ککشور از کوچ 7توانست 
سوئد و دانمارك هم به ،چند روز بعد. ها عنوان کندتر بزرگاز سلطه 

ي خود را بـه پیشـ  ها یآتن مالقات و نگران اندکی بعد نمایندگان این کشورها در
کرده و به اطـالع کشـورهاي بـزرگ اتحادیـه رسـاندند      تدوینبلژیک  وزیر

کار نشده بودآش ها کو کوچ ها گتا این اندازه شکاف بزر 
که سخن از اصـالح   2000در سال  »بئاتریس«در شوراي اروپایی 

را به قدرت ها گان بلژیک و پرتغال بزروزیر نخستو  به میان آمد
).L’Europe, 2004: 63( رسیده بوداي  دهنده اختالف به حد هشدار

شکاف دیگري هم بین کشـورهاي بـزرگ وجـود    . شکاف موجود نبود تنهااین 
. گرفـت  می داشت که از رقابت براي رهبري اتحادیه سرچشمه

  

 

تأثیر 
هاي  بحران

بر  اقتصادي
واگرایی در 
اتحادیه اروپا
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و بلغارستان اندکی 
)2008: 32

شکاف بین بزرگ
داشت و 

اندازه تا این 
که از یک سو تا این زمان سران اروپا حد اعتدال را نگه داشته بودند و از سـوي  بود 
امید به آینده در بین همه کشورها وجود داشت ،دیگر

جلو برداشته شد
هم دارد

لوکزامبورگ و ایرلند و هلند و اتریش و فنالند و ایرلند
تدوین قانون اساسی اروپا تشکیل دادنـد 

تر کوچک
انگلستان

جمعیت اتحادیه اروپا را درخود جاي داده
جمعیتی بین

میلیون نفر 5
شرایطی بود که

توانست 
از سلطه 

اندکی بعد نمایندگان این کشورها در
وزیر نخست
 گاه هیچ

در شوراي اروپایی 
به میان آمد

اختالف به حد هشدار
این 

داشت که از رقابت براي رهبري اتحادیه سرچشمه
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کننـدگی در   هاي مهم یا تعیـین 
انگلسـتان بـه   . گذاشـتند 

آلمـان وضـعیت خـود را بـه عنـوان دریچـه       
و اي  ي مدیترانـه هـا  ت
 رضـایت اي  اندازهتا  ،

بحـث شـرق    ،چند کشور اروپاي خاوري به اتحادیه
و فرهنگـی نبـود    شکاف باختر و خاور اروپا فقـط اقتصـادي  

از ایـن پـس   . یی هـم داشـتند  
و هـا   شـدن تعـارض  تـر  
صورت گرفت پرده  2000

وجـود  آنهـا   داشـت کـه هـیچ نشـانی از همبسـتگی در     
و هـا   بـزرگ ) 2 ؛نسبت به حاکمیت ملـی داشـتند  

 و هـم از نظـر   اقتصادي
سـال  «در عـین حـال آنچـه بـراي     

مـه برنامـه   اتدارك دیده شد کـه خـود اد  
و  ها تي عظیمی که پایتخ

در همـۀ ایـن شـهرها چنـدگونگی     
 مشـاهده  ،انـد  یانی کـه بـه شـهر آمـده    

 ,Autassier) آشـکارتر بـوده و هسـت   

در درون ایـن   يفرهنگـی دیگـر  
اســالوها و ، تبارهــا ین
شـکاف شـهر و   ) 5 ؛تـوان آن را نادیـده گرفـت   

بایـد بـه    نهایـت در . 
شـود اشـاره کـرد و آن    
ي اخیـر وارد اتحادیـه   

را نیـز افـزود کـه     هـا 
اتحادیـه از   بسیاري از کشورهاي عضو

هاي مهم یا تعیـین نهاداز زوایاي مختلف مانند رهبري  آلمان و انگلستان
گذاشـتند  مـی  را بـه نمـایش   نهـان رقابتی آشکار و پ ،سیاست خارجی
آلمـان وضـعیت خـود را بـه عنـوان دریچـه       ؛ خود ادامه دادگرایی  سیاست آتالنتیک

تاتحادیه به سوي شرق تثبیت کـرد و فرانسـه بـه نمـاد سیاسـ     
،وظایف ۀحرکت به سوي خاورمیانه درآمد و این تقسیم نانوشت

چند کشور اروپاي خاوري به اتحادیه ورود ، ولیکرد می تأمین
شکاف باختر و خاور اروپا فقـط اقتصـادي  . و غرب را حادتر کرد
یی هـم داشـتند  امریکـا ي روسی یا ها شوارد گرای بلکه کشورهاي تازه

تـر   به عریان در حقیقت ،کارهاي بیشتري صورت گرفت
2000کارهایی که در دهه . کرد می شدن تضادها کمکتر 

داشـت کـه هـیچ نشـانی از همبسـتگی در      از تضادهاي تودرتویی برمی
نسبت به حاکمیت ملـی داشـتند  ها  حساسیتی که دولت) 1 :

اقتصادي غرب اروپا که هم از نظر زیربناي بین شرق و) 3 ؛ها
در عـین حـال آنچـه بـراي     . اساسـی داشـتند  هاي  فرهنگی تفاوتـ   اجتماعی
تدارك دیده شد کـه خـود اد  ) 2007( »ي بین فرهنگیوگو گفتاروپایی 

ي عظیمی که پایتخها تبرعکس نمایشی بود از تفاو، بود 2000فرهنگی سال 
در همـۀ ایـن شـهرها چنـدگونگی     . سازد می دیگر جدایک زشهرهاي بزرگ اروپا را ا

یانی کـه بـه شـهر آمـده    یفرهنگی و فاصله بین زندگی شهري و روستا
آشـکارتر بـوده و هسـت    جـا  همهاین وضعیت در شرق اروپا از . 

Dialogue, 2008 فرهنگـی دیگـر  ـ اجتمـاعی   بـزرگ  تفاوت ) 4؛
ینتــاتحادیــه بــین نژادهــاي مختلــف ماننــد آنگلوساکســون و ال

تـوان آن را نادیـده گرفـت    نمی وجود دارد که ...و ها رومانیایی
. تر است رنگ تر و در غرب آن کم روستا که در شرق اروپا ژرف
شـود اشـاره کـرد و آن     می ه سیاست خارجی مربوطیک اختالف بیرونی که بیشتر ب

ي اخیـر وارد اتحادیـه   هـا  لست که در ساامریکاشکاف بین اروپاگرایان و طرفداران 
هـا  تباید تضادهاي درون ملی یا قومیـ  نهابر تمام ای. اند اروپا شده
بسیاري از کشورهاي عضو. در قاره قدیم هستند نهاني پها گیادآور جن

  

 

آلمان و انگلستان
سیاست خارجی
سیاست آتالنتیک

اتحادیه به سوي شرق تثبیت کـرد و فرانسـه بـه نمـاد سیاسـ     
حرکت به سوي خاورمیانه درآمد و این تقسیم نانوشت

تأمینرا آنها 
و غرب را حادتر کرد
بلکه کشورهاي تازه

کارهاي بیشتري صورت گرفت چه هر
تر  ننمایا

از تضادهاي تودرتویی برمی
:نداشت
ها کوچک
اجتماعی
اروپایی 

فرهنگی سال 
شهرهاي بزرگ اروپا را ا

فرهنگی و فاصله بین زندگی شهري و روستا
. شد می

2008: 21)

اتحادیــه بــین نژادهــاي مختلــف ماننــد آنگلوساکســون و ال
رومانیایی

روستا که در شرق اروپا ژرف
یک اختالف بیرونی که بیشتر ب

شکاف بین اروپاگرایان و طرفداران 
اروپا شده
یادآور جن



مانند مشـکل ایرلنـد شـمالی بـا انگلسـتان کـه       
 در سـال  »سـنت آنـدروز  

مشکل ایرلنـد   تنها نه ).
پرسی است که پارلمان اسکاتلند 

حـاد   1999مسئله اسکاتلند از سـال  
یـا  . شد ولی تونی بلر توانست با تدابیري از جدایی کامل اسـکاتلند جلـوگیري کنـد   

بـه اوج خـود    2006در بلژیـک کـه در سـال    
بلژیک کـه   زبان تلویزیون

با صدایی گرفته بر صفحۀ تلویزیون ظـاهر  
. استقالل خود را اعالم کرده و دیگر بلژیکی وجود ندارد

مردم این کشور  2007
Ryke,  .(  اما این سـایه
 خـواه بلژیـک را   بـار مـردم وطـن   

اصـرار  . مشـابهی دارنـد  
داده و واژه ملـت   2006

)Pertuzio, 2008: 199.( 
تـر   نشان از تضادهایی دارد که هرکدام در پرتو یک بحران اقتصـادي فعـال  

جالب آنکه اتحادیه اروپـا هـم   
زیـرا   ،کنـد  مـی  را آسـان 

دهـد دولـت ملـی را دور زده و مسـتقیم بـا      

در عـین  . داد که چقدر کـار سـخت اسـت   
متعـدد تـا سـینما و    هـاي  

دهنـد امـا در مقابـل آن    
ي هـا  منظـا ، تمدن مشترك

، ي مختلـف هـا  نسیاسی مشابه و چیزهایی از این دست وجود دارد امـا وجـود زبـا   
در شـرق و غـرب اروپـا و حتـی     

مانند مشـکل ایرلنـد شـمالی بـا انگلسـتان کـه        برند می طلب رنج ي جداییها
سـنت آنـدروز  «و توافقنامـه   1994در سـال   لندبس ارتش ایر آتش

).Tekfa, 2008: 169( سایه بحران به کلی محو نشده است
پرسی است که پارلمان اسکاتلند  اکنون درگیر مسئله همه حل نشده بلکه انگلستان هم

مسئله اسکاتلند از سـال  . براي جدایی کامل از بریتانیا تدارك دیده است
شد ولی تونی بلر توانست با تدابیري از جدایی کامل اسـکاتلند جلـوگیري کنـد   

در بلژیـک کـه در سـال     هـا  نزبا و هلندي ها نزبا دعواي فرانسه
زبان تلویزیون فرانسوي ةگویند ناگهان 2006شب سیزدهم دسامبر 

با صدایی گرفته بر صفحۀ تلویزیون ظـاهر   ،گفت می پیوسته از همبستگی ملی سخن
استقالل خود را اعالم کرده و دیگر بلژیکی وجود ندارد »فالندر«شد و گفت ناحیه 

2007ژوئن  یب شد ولی تا انتخاباتذر تکگرچه اندکی بعد این خب
187 :2008 ,( رساندند می روز را به شب ،در سایه ترس از تجزیه

بـار مـردم وطـن    از بین نرفتـه و هرچنـد یـک    شوم هنوز هم کامالً
مشـابهی دارنـد  هـم در اسـپانیا وضـعیت     هـا  ها و کاتالونی باسک. لرزاند
2006ژوئن  15پرسی  مادرید را مجبور کرد تن به همهها  کاتالونی

( مختاري آن را بـه رسـمیت بشناسـد    کاتالونی را بپذیرد و خود
نشان از تضادهایی دارد که هرکدام در پرتو یک بحران اقتصـادي فعـال   اه
جالب آنکه اتحادیه اروپـا هـم   . سازند می ینه را براي یک زلزله واقعی مهیاشده و زم

را آسـان  گرایـان  طلبان یا محلی کند که کار تجزیه می عملاي 
دهـد دولـت ملـی را دور زده و مسـتقیم بـا       می اجازهآنها  سازمان مناطق اتحادیه به

  .هاي اتحادیه رابطه برقرار کنند
داد که چقدر کـار سـخت اسـت    می نشانها  به اروپاییها  این تعارض

هـاي   به کوشش خـود ادامـه داده و از فسـتیوال    ها یحال اروپای
دهنـد امـا در مقابـل آن     مـی  انجـام  ،کارهاي فرهنگی دیگـر هرچـه در تـوان دارنـد    

تمدن مشترك ن ودی، تاریخ مشترك. این اقدامات ناچیز استها، 
سیاسی مشابه و چیزهایی از این دست وجود دارد امـا وجـود زبـا   

در شـرق و غـرب اروپـا و حتـی     ، ي متفاوت زندگی در شهرها و روسـتاها 
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ها نجریا
آتش رغم به

سایه بحران به کلی محو نشده است ،2006
حل نشده بلکه انگلستان هم

براي جدایی کامل از بریتانیا تدارك دیده است
شد ولی تونی بلر توانست با تدابیري از جدایی کامل اسـکاتلند جلـوگیري کنـد   

دعواي فرانسه
شب سیزدهم دسامبر . رسید

پیوسته از همبستگی ملی سخن
شد و گفت ناحیه 

گرچه اندکی بعد این خب
در سایه ترس از تجزیه
شوم هنوز هم کامالً

لرزاند می
کاتالونی

کاتالونی را بپذیرد و خود
هنهمه ای

شده و زم
اي  به گونه

سازمان مناطق اتحادیه به
هاي اتحادیه رابطه برقرار کنندنهاد

این تعارض
حال اروپای

کارهاي فرهنگی دیگـر هرچـه در تـوان دارنـد    
ها،  تتفاو

سیاسی مشابه و چیزهایی از این دست وجود دارد امـا وجـود زبـا   
ها کسب
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 نی وسـ وساکلمذاهب کاتولیک، پروتستان و ارتـودوکس، وجـود خلـق و خـوي آنگ    
ي هـا  تدیگر هم مطرح اسـت کـه نشـان از تفـاو    

را بـا هـم    هـا  یابتدا باید خـود اروپـای  
است که وجود دارد و 

 کـرد نـه آنکـه    را آشکارتر و تشدید
نقطـه  . گـردد  به اقتصاد برمـی 

کـاري  . نقطه پایانش هم احتماالً اقتصاد خواهد بود
را بـراي توسـعه در   هـایی  
ي کالنـی  ها يگذار گذاشتند یا سرمایه

ولـی همـه   . خوبی کردنـد 
کنید که اسپانیا هم در لیست کشـورهاي  

را  جهـان  آغاز شـد و دامنـۀ آن شـتابان   
یی امریکـا  مسري يبیمار

اروپا یعنی یونان را مورد حمله قرار داد تا آنکـه ایـن   
انـدکی   2008هنوز بحران 

بحـران مشـابهی همـین حلقـه     
کسـري  ... ضعیف را مورد هجوم قرار داد و تهدید آن بر کل منطقه یورو سایه افکند

تولیـد   ددرصـ  3از  بایسـت سـاالنه  
 ,Paris) »بالغ شـد  درصد

البته قضیه به این سادگی هم نیسـت کـه تمـام تقصـیرها را بـه گـردن       
نخست باید نگاه خود را به روابط اسـتعماري درون اتحادیـه اروپـا    

تمـام درآمـدهاي    افتاده بود اما
پس از ورود به اتحادیه ایـن  
و امور گردشگري را در 

مذاهب کاتولیک، پروتستان و ارتـودوکس، وجـود خلـق و خـوي آنگ    
دیگر هم مطرح اسـت کـه نشـان از تفـاو    ي ها تالتینی و اسالویایی و تفاو

ابتدا باید خـود اروپـای  «به قول یک نویسنده فرانسوي . فرهنگی دارد
است که وجود دارد و هایی  تعارضاینها ). Faure-Dufourmentelle, 1991: 78( آشتی داد

را آشکارتر و تشدیداینها  بحران اقتصادي انجام داد این بود که
به اقتصاد برمـی در نهایت همه مسائل هم . آورده باشد به وجود

نقطه پایانش هم احتماالً اقتصاد خواهد بود، اقتصاد بود، شروع اتحادیه اروپا
هـایی   بـزرگ پـول  هاي  که صورت گرفته بود این بود که قدرت

گذاشتند یا سرمایه می شدند می وارد اتحادیهی که یاختیار کشورها
خوبی کردنـد هاي  برداري مثل اسپانیا بهرهاینها  بعضی از. دادند می

کنید که اسپانیا هم در لیست کشـورهاي   می در عین حال مالحظه. مثل اسپانیا نبودند
  .زده قرار دارد

  ي دیگرها نبحرابحران اقتصادي و تشدید 
آغاز شـد و دامنـۀ آن شـتابان    امریکا با لغزش پولی 2008بحران در سال 

بیمار بحران پولی به بحران اقتصادي تبدیل شد و این. فراگرفت
اروپا یعنی یونان را مورد حمله قرار داد تا آنکـه ایـن    به چندین نوبت حلقه ضعیف

هنوز بحران ... فروغلطید فروپاشی کامل پولیدر  2011کشور در سال 
بحـران مشـابهی همـین حلقـه      2012و  2010هـاي   فروکش نکرده بود کـه در سـال  

ضعیف را مورد هجوم قرار داد و تهدید آن بر کل منطقه یورو سایه افکند
بایسـت سـاالنه   نمـی  بودجه یونان که بر پایه قرارداد ماستریخت

درصد 115رسید و جمع آن بر  درصد 6/13 لص تجاوز کند به
البته قضیه به این سادگی هم نیسـت کـه تمـام تقصـیرها را بـه گـردن       .  :2012

نخست باید نگاه خود را به روابط اسـتعماري درون اتحادیـه اروپـا    . بیندازیم
افتاده بود اما به اتحادیه کشوري عقبیونان پیش از ورود . بیندازیم

پس از ورود به اتحادیه ایـن   که حالی درشد  می گردشگري آن به جیب خودش واریز
و امور گردشگري را در  ها لگذاران آلمانی و فرانسوي بودند که هت و سرمایهها 

  

 

مذاهب کاتولیک، پروتستان و ارتـودوکس، وجـود خلـق و خـوي آنگ    
التینی و اسالویایی و تفاو

فرهنگی دارد
آشتی داد

بحران اقتصادي انجام داد این بود که آنچه
به وجودرا آنها 

شروع اتحادیه اروپا
که صورت گرفته بود این بود که قدرت

اختیار کشورها
می انجام

مثل اسپانیا نبودند
زده قرار دارد بحران

بحران اقتصادي و تشدید 
بحران در سال «

فراگرفت
به چندین نوبت حلقه ضعیف

کشور در سال 
فروکش نکرده بود کـه در سـال  

ضعیف را مورد هجوم قرار داد و تهدید آن بر کل منطقه یورو سایه افکند
بودجه یونان که بر پایه قرارداد ماستریخت

لص تجاوز کند بهاخ
: 19-21)

بیندازیم امریکا
بیندازیم

گردشگري آن به جیب خودش واریز
ها  بانک



. ارباب خـودش نبـود  
ي فرانسـه و آلمـان هـم    
یونان را به خارج از حـوزه یـورو پرتـاب و    
که گریبانگیر اتحادیـه اروپـا   

آلمـان و  ، موجب واکنش کشـورهاي بـزرگ یعنـی انگلسـتان    
ي خود در پیش ها یبراي نجات دارای

و  کرد و از یونان بـه ایرلنـد  
چنین بود . یافت می یت

 2010 هکه شوراي اروپایی مرکب از سران کشورهاي عضـو اتحادیـه در نشسـت مـ    
زده عضو اتحادیه  یی را براي کشورهاي بحران

و بـه اوج خـود رسـید    
در چنین حالتی که اتحادیه بیش از هر زمان 

هـا را  تر بـزرگ دامن  
کند و فرانسه با فـروش اوراق  

 افزایـد  مـی  بـر وخامـت اوضـاع   
ي فرانسـه  جمهـور  ریاسـت 

ي هـا  تبه سوي قدرویژه 
ه امـا ژرفـاي فاجعـ   ) 

به درون بازخورد کرده و در حـال تبـدیل بـه رونـد     

وجـود   آینده اتحادیـه اروپـا  
نبود بلکـه  اروپاي شهروندان 

کردنـد   می آمد و بود و شهروندان هم آزادانه رفت
سـایه تـرس را    ناگهان

ارباب خـودش نبـود   رسید اما دیگراي  سابقه بی یونان به زرق و برق. دست گرفتند
ـ  ،به همین دلیل اگر امروز یونـان ورشکسـته شـود    ي فرانسـه و آلمـان هـم    هـا  کبان

یونان را به خارج از حـوزه یـورو پرتـاب و     راحتی بهوگرنه . ورشکسته خواهند شد
که گریبانگیر اتحادیـه اروپـا    اي سونامی پولی«براین بنا ؛کردند می گریبان خود را رها

موجب واکنش کشـورهاي بـزرگ یعنـی انگلسـتان     نخست،شد در درجه 
براي نجات دارایاي  مشی جداگانه شد که هرکدام خط می
کرد و از یونان بـه ایرلنـد   می سرعت بیشتري حرکت اما چرخه بحران با... 

یتسرا پرتغال و ایتالیا، از ایرلند به کشورهاي التین یعنی اسپانیا
که شوراي اروپایی مرکب از سران کشورهاي عضـو اتحادیـه در نشسـت مـ    

یی را براي کشورهاي بحرانویور میلیارد 750سابقه  بی کمک
 ). Réveillard, 2012: 55( تصویب کرد

بـه اوج خـود رسـید     2011سـال  امریکـا در  چیزي نگذشت که بحران پولی 
در چنین حالتی که اتحادیه بیش از هر زمان . دامن همه کشورهاي اروپایی را گرفت

 ها لح سر راه اختالف نظر بردارد، به وحدت رویه نیاز  
کند و فرانسه با فـروش اوراق   می طرفداريگیري  آلمان از برنامه سخت. گرفته است

بـر وخامـت اوضـاع    سارکوزيـ   مرکلاختالف نظر . قرضه موافق است
Hughes, 2011 .( ریاسـت بـه   هالنداین اختالف نظر با ورود
ویژه  بهخواهی به هر سو  اروپا دست کمک. همچنان ادامه یافت
) Neu, 2012: 100( برد دربه  سالمتا شاید جان  نوظهور دراز کرده

به درون بازخورد کرده و در حـال تبـدیل بـه رونـد      کم کمبحران . استهبیش از این
  .واگرایی است

  بحران بر وحدت اروپا
آینده اتحادیـه اروپـا   که نسبت به اي بدبینی ،بحران مالی و پولیگیري 

اروپاي شهروندان ، اروپا، ماستریختزمان معاهدة تا . آشکارتر شد
بود و شهروندان هم آزادانه رفت انمدار سیاستحقوقدانان و  

ناگهانبرنامه طرح قانون اساسی اروپایی . و به زندگی مشغول بودند
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دست گرفتند
به همین دلیل اگر امروز یونـان ورشکسـته شـود   

ورشکسته خواهند شد
گریبان خود را رها

شد در درجه 
می فرانسه
... گرفتند

از ایرلند به کشورهاي التین یعنی اسپانیا
که شوراي اروپایی مرکب از سران کشورهاي عضـو اتحادیـه در نشسـت مـ    

کمک خود
تصویب کرد

چیزي نگذشت که بحران پولی 
دامن همه کشورهاي اروپایی را گرفت

 يدیگر
گرفته است

قرضه موافق است
)2011: 6-7

همچنان ادامه یافت
نوظهور دراز کرده

بیش از این
واگرایی است

بحران بر وحدت اروپا تأثیر
گیري  با اوج
آشکارتر شد داشت
 ياروپا

و به زندگی مشغول بودند
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کردند دیگـر در پنـاه دولـت ملـی     
هرچـه بـود    ؛پرسی قانون اساسی رأي منفی دادند

ولی با بحران اخیـر هـر دو گـروه غنـی و فقیـر نگـران       
درآمدها  گویند چرا ما باید چیزي از ثروت خود به کم

گویند چرا ما سهم  می
وجـود  هـایی   نارضایتی

ش کـه در حادثـه   جمهـور 
هاي اروپـایی  نهاداز مخالفان سرسخت تدابیر 
ما سالیانه یـک  که  حالی

 زمـا را ا  شـما . روسی و شرقی درآمد داشتیم
  .کنید بدون آنکه به جاي آن چیزي به ما بدهید

بـه  تنهـا   نهان این بحر
هاي اروپایی را هم نهاد

نخست موضع بریتانیا در قبال مسئله یونان موجب ناخشـنودي  
. شـدند  کشور هـم دچـار اخـتالف نظـر    

کنـد و   گالیـه مـی   ن رامپـویی 
در  امریکـا کند که ایاالت متحده 

باشـد زیـرا ایـن تشـکل دچـار      

دسته از کشورهاي اتحادیه کـه بـیش از همـه دچـار بحـران پـولی       
رأس  یونـان در . بیش از همه نیز خواهـان جـدایی از ایـن اتحادیـه هسـتند     
سـنجش   هـاي  هاعالم این مسـئله از سـوي مؤسسـ   

 بر وخامت اوضـاع  خود
 گریزنـد  مـی  کشور به سوي شمال
دهنـده   وامهاي  این مسئله بانک

بـا خطـر ورشکسـتگی    
                                        
1. El Pais 

کردند دیگـر در پنـاه دولـت ملـی      می زیرا احساس ،بر سر شهروندان اروپا گسترانید
پرسی قانون اساسی رأي منفی دادند لیل به همهبه همین د. نخواهند بود

ولی با بحران اخیـر هـر دو گـروه غنـی و فقیـر نگـران        ،دان ناخشنود نبودند
گویند چرا ما باید چیزي از ثروت خود به کم می که غنی هستندآنها . 
می تندیی هم که فقیر هساهنبخورند و کار نکنند و آآنها  بدهیم و

نارضایتی ،پیش از بحران هم. نداشته باشیم ،خودمان را که قبالً داشتیم
جمهـور  رئـیس یکی از این کشورها لهستان بـود و همـان   . 

از مخالفان سرسخت تدابیر  ،سرنگونی هواپیما در روسیه تلف شد
حالی درخواهید مرزهاي شرقی ما را ببندید  می گفت شما می

روسی و شرقی درآمد داشتیمهاي  بل توریستتا دو میلیارد دالر از ق
کنید بدون آنکه به جاي آن چیزي به ما بدهید می این درآمد محروم

این بحر. ستویکی دیگر از پیامدهاي بحران اقتصادي بحران یور
نهادکشورهاي اصلی اتحادیه دامن زده بلکه کارآیی  هاي اختالف

نخست موضع بریتانیا در قبال مسئله یونان موجب ناخشـنودي  . زیر سؤال برده است
کشور هـم دچـار اخـتالف نظـر    فرانسه و آلمان شد ولی اندکی بعد این دو 

ن رامپـویی افـ هرمـان  عرضگی  از بی 1ییساپ روزنامه اسپانیایی ال
کند که ایاالت متحده  می رانیاي ابراز نگ پست طی مقاله روزنامه واشنگتن

باشـد زیـرا ایـن تشـکل دچـار       رو روبهبا یک مخاطب یعنی اتحادیه  تواند نمی
  ).Faiola, 2010: 18( صدایی شده است اختالف و چند
دسته از کشورهاي اتحادیه کـه بـیش از همـه دچـار بحـران پـولی        اما مردم آن

بیش از همه نیز خواهـان جـدایی از ایـن اتحادیـه هسـتند      ،
اعالم این مسـئله از سـوي مؤسسـ    زده قرار دارد و کشورهاي بحران
خود standard & poor’s یی هم هستند مانندامریکااعتبار که بیشتر 

کشور به سوي شمالهاي  شده در بانک انداز پسهاي  زیرا پول ،افزاید
این مسئله بانک. کنند می خوددارياري ذگ گذاران از سرمایه و سرمایه

بـا خطـر ورشکسـتگی     ،فرانسـوي و آلمـانی هسـتند   هاي  بانکبیشتر به یونان را که 
                                                                 

  

 

بر سر شهروندان اروپا گسترانید
نخواهند بود

دان ناخشنود نبودندنثروتم
. هستند

بدهیم و
خودمان را که قبالً داشتیم

. داشت
سرنگونی هواپیما در روسیه تلف شد

می بود و
تا دو میلیارد دالر از ق

این درآمد محروم
یکی دیگر از پیامدهاي بحران اقتصادي بحران یور

اختالف
زیر سؤال برده است

فرانسه و آلمان شد ولی اندکی بعد این دو 
روزنامه اسپانیایی ال
روزنامه واشنگتن

نمیآینده 
اختالف و چند
اما مردم آن

،اند شده
کشورهاي بحران
اعتبار که بیشتر 

افزاید می
و سرمایه

به یونان را که 



 50هـا   زیرا یونان پولی براي بازپرداخت ندارد و با آنکـه ایـن بانـک   
بـه  . بقیه وجود ندارد 

 تواند کل اروپا را آلوده کند
طرفداران اروپاي متحد در برابـر هـم قـرار    

خواهنـد از ایـن    مـی  
 و کـار را قاتـل یـورو معرفـی    

 تحمیـل کننـد  خواهند آن را از اتحادیه اخراج کنند یا تنبیهـی همگـانی بـر آنـان     
دانند که اخراج یونـان یعنـی   
پس از یونان ایرلند بیشتر از همه در معرض خطـر  
حتی کسري بودجه ایـن کشـور از یونـان هـم بیشـتر اسـت ولـی بـدهی         

از اول هم چندان  ها ي
و اقتصاد متکی به صید 

قـانون  «کسانی بودند کـه بـه طـرح    
پرسـی   ر همـه اگـ کـه  

جالـب  . به ماندگاري در ایـن اتحادیـه رأي دهنـد   
امـا چـون   . بـرد  می این انگلستان است که از بیشترین بدیهی رنج

پرتغـال  ، پس از آن اسپانیا
از مردمـان ایـن   اي  درصد قابل مالحظه

خـارج از  . انـد  دچار تردیـد شـده  
هـم کشـورهایی هسـتند کـه بـه دالیـل مختلـف از اتحادیـه و         

دولتی  ل حاضر،در حا
کنـد از   مـی  تقویـت  شـدت 

. یک شرکت فرانسوي به دادگاه شکایت بـرده اسـت  
 1995میدنی مجارستان را در سـال  

خـود  هـاي   ن شـرکت را از چشـمه  
شـکایت   هاین شرکت را به بدحسابی و عدم پرداخت متهم و به دادگا

به نفع شرکت سوئز خاتمه یافـت ولـی نارضـایتی مـردم     

زیرا یونان پولی براي بازپرداخت ندارد و با آنکـه ایـن بانـک    ،کند رو می
 درصد 50هیچ تضمینی براي  ،اند طلب خود را بخشیده

تواند کل اروپا را آلوده کند می این ترتیب بیماري یونان یک بیماري مسري است که
Rampini, 2011 .( طرفداران اروپاي متحد در برابـر هـم قـرار    امروز مردم یونان و

 پندارند و می خود را بردگان و قربانیان اروپاها  یونانی. اند
کـار را قاتـل یـورو معرفـی     یونانیـان کـم   ،ج شوند و طرفداران اروپـا راتحادیه خا

خواهند آن را از اتحادیه اخراج کنند یا تنبیهـی همگـانی بـر آنـان     
Weisbrot, 2011 .( دانند که اخراج یونـان یعنـی    می ان اروپا خوبمدار سیاستاما
پس از یونان ایرلند بیشتر از همه در معرض خطـر  . خودشانهاي  ورشکستگی بانک

حتی کسري بودجه ایـن کشـور از یونـان هـم بیشـتر اسـت ولـی بـدهی         . قرار دارد
يایرلند). Weisbrot, 2011: 15( بیشتر از یونان نیستآنها  خارجی

و اقتصاد متکی به صید آنها  روي روحیه تک. دل خوشی از ورود به اتحادیه نداشتند
کسانی بودند کـه بـه طـرح    نخستین آنها . همسو نبودپذیري  ماهی با شریک
کـه  با بحران اخیر بعید نیسـت  . هم رأي منفی دادند »اساسی اروپا

به ماندگاري در ایـن اتحادیـه رأي دهنـد    ها يایرلند ،جدیدي صورت گیرد
این انگلستان است که از بیشترین بدیهی رنج ،آنکه پس از ایرلند

پس از آن اسپانیا. شود نمی خارج از حوزه یورو قرار دارد کسی متحمل آن
درصد قابل مالحظه. گیرند می قرارها  زده و ایتالیا در صف بحران

دچار تردیـد شـده   شدت بهکشورها نسبت به ماندن در اتحادیه اروپا 
هـم کشـورهایی هسـتند کـه بـه دالیـل مختلـف از اتحادیـه و         هـا   زده حلقه بحـران 

در حا. هستندمند  آن یا از کشورهاي بزرگ اتحادیه گلههاي  سیاست
شـدت  بـه که در مجارستان روي کار آمده و احساسات ملـی را  

یک شرکت فرانسوي به دادگاه شکایت بـرده اسـت   توسطتضییع حقوق ملی خود 
میدنی مجارستان را در سـال  ابخش مهمی از آب آش »سوئز«شرکت فرانسوي 
ن شـرکت را از چشـمه  استانی که آب ای 2009در سال . در دست گرفت

این شرکت را به بدحسابی و عدم پرداخت متهم و به دادگا ،کرد تأمین می
به نفع شرکت سوئز خاتمه یافـت ولـی نارضـایتی مـردم      2011پرونده در سال 
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رو می روبه
طلب خود را بخشیده درصد

این ترتیب بیماري یونان یک بیماري مسري است که
)2011: 18

اند گرفته
اتحادیه خا

خواهند آن را از اتحادیه اخراج کنند یا تنبیهـی همگـانی بـر آنـان      می
)2011: 15

ورشکستگی بانک
قرار دارد
خارجی

دل خوشی از ورود به اتحادیه نداشتند
ماهی با شریک
اساسی اروپا

جدیدي صورت گیرد
آنکه پس از ایرلند

خارج از حوزه یورو قرار دارد کسی متحمل آن
و ایتالیا در صف بحران

کشورها نسبت به ماندن در اتحادیه اروپا 
حلقه بحـران 

سیاست
که در مجارستان روي کار آمده و احساسات ملـی را  

تضییع حقوق ملی خود 
شرکت فرانسوي 
در دست گرفت

تأمین می
پرونده در سال . برد
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از عواملی اسـت کـه بـه    
  .دهد می افزایش

شـاید در  . شـود  می در سراسر اروپا مشاهده
کـه از  کشـورهایی  یکـی  

 هـا  گذاري سرمایهبیشتر 
کنند و به طور کلـی ایـن   

که اگـر سـودي   آنها  دیگري
ز نظـر شـمار   سوم کشـورهایی کـه ا  

. شـود  نمی عمرانی عایدشان
شـوند و   مـی  دچـار یـأس  

کنند کـه از قبـال    می 
پـول ملـی   : بتواننـد جـواب مـردم را بدهنـد    

هـم  آنهـا   رود و از کنتـرل 
گرایـی   را در مقابل منطقـه 
نپـذیرد   رسد اتحادیه اروپا حداقل براي مدتی عضو جدید

اي  شاید حتی مجبور شود عـده 
در واقـع یـورو پـول واقعـی     
 در نتیجه ایـن فرضـیه ثابـت   

هم افـزایش  گرایی  و ملی
اساسی در سطح همگرایـی کـرده   

در واقـع از  . ل بـین دولتـی  
ـ  ا را تالش کردند به سمت جلو بروند و ایاالت متحده اروپ

 اساسی را از داخل آشـکارتر 
در اروپاي شـرقی بسـیار   

از عواملی اسـت کـه بـه    هایی  نمونهاینها ). Bodis, 2012: 18( مجارستان افزایش یافت
افزایشها  را از بزرگها  دامن زده و شکایت کوچکها  نارضایتی

  گیري
در سراسر اروپا مشاهده، تقریباً بحث رویگردانی از اتحادیه اروپا

یکـی  : قسمت تقسیم کرد سهمجموع بتوان کشورهاي اروپا را به 
بیشتر آلمان و انگلیس که  ،شوند مانند فرانسه می این اتحادیه منتفع

کنند و به طور کلـی ایـن    می ي اتحادیه را هم تدوینها تست و سیاسنهادر دست آ
دیگري ؛دهند می خود قرار المللی اتحادیه را زیر بناي اقتدار بین

سوم کشـورهایی کـه ا   ؛اسپانیا و بینند مثل ایتالیا نمی ضرري هم
عمرانی عایدشانهاي  بیشترند ولی از نظر سودبري چیزي جز زرق و برق

دچـار یـأس   کـم  کـم  ،کـه در آغـاز امیـدوار بودنـد     مردم گـروه سـوم  
 احساس نیزآنها  يها تدول. کنند می خود را ابرازهاي  نارضایتی

بتواننـد جـواب مـردم را بدهنـد     کهشود  نمی این اتحادیه چیزي حاصل
رود و از کنتـرل  می آید و ، میسیال استها  سرمایه، درها باز است، 

را در مقابل منطقـه گرایی  احساسات ملی سرعت ها به این بحران. خارج است
رسد اتحادیه اروپا حداقل براي مدتی عضو جدید می به نظر. کنند می 

شاید حتی مجبور شود عـده . یا چیزهایی مثل الحاق ترکیه را به کلی کنار بگذارد
در واقـع یـورو پـول واقعـی     . زنـد  مـی  به یـورو  را هم اخراج کند که ضربه شدیدي

در نتیجه ایـن فرضـیه ثابـت   . ست نه پول واقعی کشورهاي کوچکافرانسه و آلمان 
و ملیگرایی  این خاص ،کند بحران افزایش پیدا چه هرکه  

اساسی در سطح همگرایـی کـرده    يکند تا جایی که مجبور شوند تجدید نظر
ل بـین دولتـی  یعنی یک تشـکّ  ؛باشندباید  و برگردند به همان جایی که

ـ  چه هرماستریخت به بعد  تالش کردند به سمت جلو بروند و ایاالت متحده اروپ
اساسی را از داخل آشـکارتر هاي  آورد و تعارض می نتایج عکس به بار ،درست کنند
در اروپاي شـرقی بسـیار    تضادها اعم از فرهنگی و اقتصادي و سیاسی این کند و

    õ .شدید است

  

 

مجارستان افزایش یافت
نارضایتی

گیري نتیجه
بحث رویگردانی از اتحادیه اروپا

مجموع بتوان کشورهاي اروپا را به 
این اتحادیه منتفع

در دست آ
اتحادیه را زیر بناي اقتدار بین

ضرري هم ،نبرند
بیشترند ولی از نظر سودبري چیزي جز زرق و برق

مردم گـروه سـوم  
نارضایتی

این اتحادیه چیزي حاصل
، ندارند

خارج است
 تقویت

یا چیزهایی مثل الحاق ترکیه را به کلی کنار بگذارد
را هم اخراج کند که ضربه شدیدي

فرانسه و آلمان 
 شود می
کند تا جایی که مجبور شوند تجدید نظر می پیدا

و برگردند به همان جایی که
ماستریخت به بعد 

درست کنند
کند و می

شدید است
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