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  22/2/1311پذیرش: -11/3/1311دریافت: 
 

 چکیده
گرایأیسیاسأیواصتصأادی،رصابأتدرت لیأووت  یأ ملأیتأثییرجهانپساکروناتحت

واکسنوتق یتگفتمانجویونظمجهانیباتح التجویأویروبأرواسأتطمعالتأهتأثییر
ایبرش رایاتحادیأهاروپأادرنیمأهدو متقابلاینتح التبربرنامهآلماندرریاستدوره

اروپاییپسا کرونأا،درفهأمایأراتایأنریزیشوه،بهعن اننخستینسیاستبرنامه0202
هأأایآنهأأادرپویأأوهوأأروریاسأأتطبررسأأیمحتأأ اییامهأأاراتمقامأأاتآلمأأانوبرنامأأه

هایمختلفب یژهاصتصادیوسیاستخارجی،نگارنوگاناینمقالهرادرپاسخبهایأنح  ه
ایآلمأاناسأتدورهبحرانکروناچگ نهوچهتثییراتیبرری»کنوکهپرسشاصلییاریمی

اینپژوهشا نأ  کیفأیوبأااسأتراتژیصیاسأیاسأتوبأا«برش رایاروپاگذاشتهاست؟
بررسیتغییراتص رتگرفتهدربرنامهمویریتاروپاییآلمانبهایننتیجأهرسأیوهکأهایأن

مدردورهریاستبهعن انفرصتیبأرایتأرمی«مویریتبحرانکرونا»کش ردرصوداستا 
الملألوتق یترهبریاصتصادیواخالصیخ دوتق یتجایگاهسیاسیخ ددرصأحن بأین

ت انأوا ایأنفرصأتبأرایمأویریتدردورانپساکرونااستفادهکنوطجمه ریاسالمیمأی
هأایاروپأاییوشأدلدادنبأههمدأاریمأ یرچنوجانبأهوهایوأوایرانیصأورتسیاست

ایایراناستفادهکنوطکاهشانتقادا نقشمنعقه


ریاستش رایاتحادیهاروپا،آلمان،بحرانکرونا،چین،امریداواژگان کلیدی:
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 مقدمه

خیزش»تحتعن ان0292صرارداددولتائتالفیکن نیدرآلماندرسالتنظیموامضای

وپ یاییجویوبرایآلمان ار9«جویوبرایاروپا اتحادی  ویژه نزدخ دگ یایجایگاه وپا

هایاصلیودرواص رهبراصتصادیاینآلماناستطآلماننیزدرمقابلبهعن انیدیا مهره

اینکش را ابتوایژوئیه کنوطاتحادیهنقشیکلیویدرتح التوادامهحیاتآنایفامی

دوره0202 ریاست اروپا»ای اتحادی  و یران(0«ش رای ششماه )ش رای موت برای را

سال،ریاستبرجلساتاینش راوهمچنینهماهنگی93گیردتاباردیگرپسا عهوهمیبر

درحالیکها چنوینماهدارش دطهایمختلفآنراعهوههاوکمیسی نوهوایتکارگروه

پیشنهادهایو ارتیوحد متیمختلفآلماندرحالتنظیمبرنامهخ دبرایدورهریاست

 شی   روناک»ب دنو، اینبرنامه« ایناجرایبسیاریا  در استط کرده چالشروبرو با را ها

بات جهبهبحرانکرونا»آوریلامهارداشت:02،صوراعظمآلمان،درآنگالمرکلخص ص

بایوهوف برایریاستدورهما براینیمهدو گذاریخ د را اروپا به0202ایبراتحادیه

ایمتفاوتایآلمانبهگ نهوباشرایطجویووفقدهیمطریاستدورهمیزان یادیتغییرداده

انسجا اجتماعیا ریزیکردها آنچهبرنامه تح التاصتصادیو جریانخ اهویافتط ایم،

(طMerkel, 2020«)هاخ اهنوب دجملهاول یت

بااشاره،فیلس فمتروفآلمانی،درامهارنظرخ ددرخص صکرونای رگنهابِرماس

بهناامنیذهنیدرجامتهدرصبالآینوۀخعراتکروناوتبتاتاصتصادیواجتماعیآناین

اینانوا هاطال ا نوانستنواجباربه نوگیدراینناامنی»کنوکه:جملهمتروفرابیانمی

سابقهاستبی »(Schwering, 2020)ایرونا،آینوهبنابراینبههمانانوا هکهآینوۀبحرانکط

الشتا اینهایوابستهبهاینبحرانتحتهاوبرنامهنامشخصاستبههمانمیزاننیزسیاست

برنامهآلماندرریاستدورهشرایطمبهمصرارگرفته ایبرش رایاتحاداروپانیزا اینانوط

امرمستثنینیستط

 وج د، این دوبا نهادهای س ی ا  شوه منتشر امهاراتاخیرمح رهای همچنین و لتی

مح رهایراهبردیسا دکهشاملمقاماتاینکش ر،چارچ باصلیاینبرنامهرانمایانمی

                                                                                                                                             
1. Aufbruch in Europa 
2. Council of European Union  
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 «تغییراتاصلیمی»همچ ن «مهاجران»، حاکمیتصان ن»، حفظ« و استقالل حاکمیت»استط

اروپایی رصابت« بحب ح  یکروابطفراآتالنت»هایبزرگوبحرانهایصورتهایدر نیز« را

 Auswärtigesایآلمانتلقیکرد)برایریاستدوره«هوفراهبردی»ت انبهعن انیکمی

Amt 2020با دارنوگی»ویا«ارتشاروپایی»،«ش رایامنیتاروپایی»(طم و عاتیهمچ ن

هایمشترکسیاست»نیزا جملهمباحثمهمدورهریاستآلماندرح  ۀ«ایاروپاییهسته

هستنوط«اعیوامنیتیاروپادف

تثییرمتقابل نح ه آنچهبیشا گذشتهدرکان نت جهتحلیلگرانسیاسیصراردارد، اما

ایآلماناستطبات جهبهایندهتح التجویوجهانیدرسایهبحرانکرونابرریاستدوره

 کرونادراروپاوحتیبرنامهآلمانبرایریاستبراتحادیهاروپا،نخستینبرنامهموونپسا

بررسیآنورورتف ق ومیالتادهدرجهانغرباست، ایراتت انونشانایداشته دهنوۀ

هایبزرگباشوطرویدردهایجویونسبتهایرسمیصورتواصتیبحرانکرونابرسیاست

سیاسی«گراییملی»بواناشارهداردویاتح التینظیرهابرماس،بنابرآنچه«علموعقیوه»به

،رصابتبرایحفظوتق یتجایگاهدر«شوناهمیتفضایمجا یودیجیتالی»واصتصادی،

بامح ریت«نظمجهانی»،«واکسن»هایجهانیبهواشتب یژهبرسرت لیووت  ی سیاست

اینقشفزاینوهچینومتثیرا وتفمویریتکرونادرایاالتمتحوهامریدا،ریاستدوره

تحتآل را خ اهنومان تثییر اروپایی بحران مویریت نح ه ا  متقابالً و داده صرار الشتا 

میانکش رهایاتحادیهاروپا،خ د«همبستگی»پذیرفتطعالوهبراین،خوشهواردآموهبر

لذاسیاستت انوبهعن انیدیا تح التپساکروناییم ردبحثوبررسیصرارگیردطمی

تبو رهبریاصتصادیوآلماندر بر واردشوه فرصتبرایترمیمخوشه به یلبحرانکرونا

 همچ ن تح التی ا  متثیر خ د ماسک»اخالصی بحران اصال « صادرات ا  جل گیری یا و

راستایاینسیاستتنظیم در متمرکزخ اهوب دط رو هایاولبحران، ب دجه»پزشدیدر

ساله هفت » شهرونوان برای سخاوتمنوانه ایجاد و س  یک ا  با یابی»اروپایی صنووق

اصتصادیاروپایی گیریآنگالمرکلا صورتدرت اننودرآستانهکنارها س یدیگرمی«

بهعن انمیراییا اودرسعحتحلیلیفردیم ردبررسیوتحلیلصرارگیرنوط0209

این ا  که است این پرسشاصلی چ»رو و چگ نه کرونا ریاستبحران بر تثییراتی ه
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برایپاسخبهاینپرسش،بررسیم و عات«طایآلمانبرش رایاروپاگذاشتهاست؟دوره

هایکرونامح ردرح  هاصتصادی)با یابیاصتصادی،تنظیموتص یبب دجهیابتواول یت

،«پانشستچینواتحادیهارو»هفتساله(وم و عاتمهمسیاستخارجیوامنیتیهمچ ن

روابطفراآتالنتیک» درنظرگرفتنتح الت« با درآستانهانتخاباتریاستجمه ریامریدا

گیرنوطفرویهمقالهبراینپایهاست اراستکهجهانییادشوهم ردبررسیوتحلیلصرارمی

رو رسانیتالشآلماندرراستایفرآینوتثییرپذیریا تح التجویوجهانیپساکرونابربه

بهب شرایطجویو با سا گاری البته ب دط متع فخ اهو شرایطجویو با منعبق خ د رنامه

راستای اصالحاتدر بلده نب ده، اروپا مبانیاعالمیاتحادیه اص لو متنایتجویونظردر

برسیاست مبتنی پساکرونا جهانی تح الت بر تثییرگذاری سیاست همچنین و کالن های

است ارخ اهو«چنوجانبهگرایی»و«تجارتبرمبنایمقررات»،« نحاکمیتصان»اص لیچ ن

ب دط

میاینپژوهشا ن  پژوهش  کنووباهایکیفیب دهکها استراتژیصیاسیاستفاده

بخشهایمرتبطبابررسیبرنامه اروپا، اتحادیه مویریتبر برایدوره هایاعالمیآلمان

وا اینط مشخصکرده را تاییراتاینبحرانبرمح رهایاصلیسیاستکرونا هایریق،

ایبرش رایاتحادیهاروپاب یژهدرح  هسیاستاصتصادیوخارجیآلماندرریاستدوره

گرددطروشنمی
 

 ای بر شورای اتحادیه اروپا ریاست دوره

اروپاریاستدوره» اتحادیه ش رای بر یک9«ای ششماه هر تغییر و رئیسآن دربار

سال تشدیل نخستین اروپایی»های رئیس0«جامته ب دط مرس   عض  کش ر شش بین نیز

رانیز3«ش رایاروپایی»هایمش رتیغیررسمیهاوکمیتهایدرآن مانریاستهیئتدوره

بهترتیبدر«صراردادلیسب ن»(طباامضاواجرایEnglish Style Guide, 2020برعهوهداشت)

0222 دوره0221و ریاست ساختار ، ریاست تفدیک با اروپایی»ای ش رای » ش رای»و

اروپا دستخ ش4«اتحادیه اختیارات ومایفو حیعه منظر ا  یدویگر ا  و یران ش رای /
                                                                                                                                             
1. Presidency of the Council of the European Union 
2. European Community 
3. European Council 
4. Council of the European Union/ Council of Ministers 
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 پست ایجاد با دیگر، س ی ا  شوط جوی عالی»تغییرات در نماینوه اروپا سیاست اتحادیه

خارجی وما« ح  ه لیسب ن، صرارداد اینوج د،ایک چکیفرئیسدورهطبق با شوط تر

دوره امررئیس در تنها نه وسی ، ومایف و اختیارات ح  ه با اروپا اتحادیه ش رای ای

9«ش راییآرایش»صان نگذاریبلدهدرایجادوحفظهماهنگیبینکش رهایعض وهوایت

کنوایفامینقشیکلیویهایمختلفومیانجیگریومویریتاختالفاتمیاناعضادرح  ه

(The President's Role, 2020طآلمانبتن انرئیسدوره) ایش رایاتحادیهاروپادرنیمهدو

هایهایاتحادیهاروپا،سا ماننماینوگیاینش رارادرمراوداتبادیگرارگان0202سال

رام رخارجیوامنیتیالمللیوکش رهاییالثبرعهوهخ اهوداشتطش رایو یراندبین

ایش رایاتحادیهاروپانیستوتنهاش راییاستکهریاستآنبرعهوهنماینوۀرئیسدوره

برعهوهداردط«وامنیتیسیاستخارجی اتحادیهاروپادر نماینوهعالی» بااینمویریتآنرا

هآلمانبرایدورهوج دو ارتام رخارجهآلمانعالوهبرنقشهماهنگکننوهاصلیبرنام

هایخارجیوامنیتینقشیتثییرگذارخ اهوداشتطششماهه،درتص یبواجرایسیاست

برنامهرئیسدوره دارد ستی اص الً دستگاهای جمتی فدر محص ل که خ د هایهای

مختلفو ارتیداخلکش روبرپایهمشاورهبامؤسساتمختلفعلمی،سیاسیواصتصادی

تروئیدای»مبناصراردادنمناف تما کش رهایعض وباهماهنگیبابرنامههجوهماه است،با

ش رایاروپایی سال« اسل نیدر پرتقالو 0202)آلمان، اجراییکنو0209و پیگیریو  )

(EU Official Website, 2020).ایوجهانیدردرادامهپسا بررسیبرخیتح التمنعقه

اتحادیه بینح  ه وعرصه پرداختهاروپا بحرانکرونا درسایه برنامهآلمانصبلو به الملل،

ش دطمی
 

 )ابر( روندها در اروپای پساکرونا 

 مینه کرونا وبحران اصتصادی سیاسی، مختلف تح الت برخی تق یت و ایجاد سا 

ایوبیناجتماعیدرسع حمختلفملی،منعقه نیزدخالتدرح  هاصتصادیالمللیاستط

مش قبی ارائه با اصتصادی ام ر در دولت کهسابقه هستنو مشاهواتی جمله ا  مالی های

 بهچالشکشیونوط پژوهشیبهمؤسساتآینوهرونوهایتثبیتشوهدراصتصادآ ادلیبرالرا
                                                                                                                                             
1. Council Configurations 
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درآلمانواتریشدر«مؤسسهآینوه»پردا نوطارائهسناری هایمختلفدرجهانپساکرونامی

وایتپیپر» » تحتعن ان کرونا»خ د آینوه-ایر برای سناری  چهار و« ایراتاجتماعی بر

گراییمحضتاسا گاریباشرایطجویوب سیلهاصتصادیتمرکزداردوسناری هاییا ملی

(ZukunftsInstitut, 2020)کنورامعرحمی«آورجامتهتاب»یک اگرچههم ارهدرتشریحط

اصتصا محوودیتتبتات ا  ناشی اصتصادی کاهشرشو ارصا  و آمار کرونا بحران هایدی

شرکتفتالیت اصتصادی میهای بیان بزرگ و ک چک گذشتههای ا  بیش آنچه ش د،

دخالت رشو است، کرده نگران را آ اد اصتصاد سردمواران همان یا و دولتی اصتصاد»های

نیزل فتهانزاویاف لدسواگِنادیهمچ نهایاصتصاستطدرآلمانبرخیا غ ل«دولتی

هایدولتیبهرهگرفتنوطا مش ق

متروفشو،«جنگماسک»ایبهدع ابرسرتثمینماسککهدرمحافلسیاسیورسانه

ممانتتا صادراتاصال پزشدیبرایاستفادهداخلی،بستن ودهنگا مر هابوونهماهنگی

ب یا و همسایگان با مش رت بینیو تجارت ص اعو برخی به اصال ت جهی تثمین در الملل

 رونو که هستنو وصایتی جمله ا  گراییملی»پزشدی بین« روابط سعح در تق یترا الملل

شوهبرایشونمحم لهماسکسفارشدادههابهرب دهکردنوطبهعن انمثال،اگرچهواکنش

تحت ت سطامریدا، ایاالتپلیسبرلین بهفشار البته امریدا اصوا  این تلعیفشو، متحوه

ایماسکب دطاینم و  درسعحمنعقه9«ایتهیهحرفه»هاآم ختکهبایوبهدنبالآلمان

چالش یدیا  همبستگیاروپایی»هایاصلیبه بوان« بیشتر ادامه در استکه تبویلشوه

ش دطپرداختهمی

 متفاوتبه و جویو پیاموهایبحرانکروناست)«جهانیشون»نگاه دیگر  ,Speackا 

اشارهبهمشدالتومحوودیت2020 و یربهواشتآلمانبا هادر نجیرۀجهانیت  ی و(ط

ای،ا هایآلماندرح  هبهواشتودرمانبرایریاستدورهتثمینآنهادرتشریحسیاست

انوا ه یافتن میایمشخصبرایجهانیلزو  سخن گ یوشون بر تل یحاً خ دکفایی»، در«

کنووخ اهانت لیووذخیرهاصال داروییدرخاکتثمینکاالهایاساسیداروییتثکیومی

(طGöbel, 2020ش د)آلمانواروپامی

                                                                                                                                             
ایکهو یراصتصادآلماندرواکنشبهاینرونودریکبرنامهتل یزی نیاستفادهکردطواژهط9
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کهپیشا ایننیزبهعن انصورتیجهانی،یدیا ع املاصلیایجادنظمن ین«چین»

هایهوفمنوخ دستیدرتثبیتجایگاهنکروناباسیاستشو؛دردورانبحراجهانیتلقیمی

هاوادعاهایمرب طبهنح هبرخ ردچیناصتصادیوسیاسیداردطبحرانکروناواتها  نی

باشی  کرونابهم و عیاصلیدررصابتژئ پ لیتیکمیاندوصورتچینوامریداتبویل

کش رهایمختلفا صادراتماسکبه استط کش رهایشوه ب یژه س یچین ا  روپایی

هایمتفاوتیرادربرداشتهاستطبنابراین،بررسیرونونظمجهانیشرصیاتحادیهاروپاواکنش

بووندرنظرگرفتنتثییراتبحرانکرونابراینم و  میسرنیستط

مهبهسها میانتتواد یادیا تح التورونوهایایجادشوها دلبحرانکرونا،درادا

 مهم رونو و «گراییملی»تح ل چین»، » اروپا»و همبستگی و انسجا  می« ش دطپرداخته

هایپرداختنبهاینم و عاتا اینجهتبراینگارنوگانمقالهاهمیتداردکهدربخش

ایبرش رایاتحادیهاروپابربتوی،بررسیتثییربحرانکرونابربرنام آلماندرریاستدوره

رویاینسهم و  اصلیمتمرکزخ اهوب دط
 

 گرایی اقتصادی و سیاسیملی

گرایانهکش رهایمختلفجهانب یژهکش رهایغربیواروپاییدرجهتاصواماتملی

کرونا، رو هاینخستینبحران در ب یژه کرونا اجتماعیبحران کاهشلعماتاصتصادیو

راباچالشجویروبروکردط«شونجهانی»نیبررویدردسیاسیواصتصادیاینکش رهامبت

 رویدردهایدرون«گراییملی»گفتمان ، کارکرد ا  انتقاد و جهانیعروه»گرا  نجیره در«

دولت و مقامات تصمیمات و امهارات در بحران دوران یافتط بیشتری نم د الدسانورها
دوربیت پارلمانی رئیسگروه س سیال»، مسیحیحزب پارلم« بهدر )ب نوستاگ( آلمان ان

عن انمثالبهنماینوگیا نماینوگاناینحزببااشارهبهکمب دماسکووارداتماسکا 

 شو یادآور بحران، مویریت خص ص در پیشنهادات برخی ارائه با چین کاال»که تبادل

استقالل(طDobrindt, 2020«)بایستبهابزاریبرایوابستگیبهکش ریدیگرتلقیش دنمی

درمویریتبحرانوعو وابستگیبهکاالهایاساسیدراروپاوهمچنینتثکیوبراستقالل

 یرساخت در برایاروپا نماینوگان این پیشنهادی برنام  مح رهای مهمترین دیجیتال های

در که اولینکش رهاییب د آلمانیدیا  دورانریاستهستنوط پیگیریدولتفورالدر
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 همهرو های بحران کش رهایآغا ین به پزشدی صادراتاصال  ا  اروپا در گیریکرونا

بررویکش رهایینظیراتریشبستطآلمان دیگرممانتتبهعملآوردومر هایخ درا

اگرچهدرمقاط بتویبحرانودرپیواکنشمقاماتوشهرونواناروپاییب یژها س ی

هشهرونواناروپاییوهمچنینپذیرشتتوادیا بیمارانکروناا ایتالیابااصواماتینظیرپروژ

کش رهایعض اتحادیهاروپابرایترمیمخوشهواردشوهبرچهرهاخالصیخ دواردعمل

گراییدربحرانمعرحاستطهایرونوملیشو،امااینکش راکن نبهعن انیدیا مصواق

 وج د، این با نظرسنجی ف رسا»طبق » مجله )المللسیاستبین»ت سط »IP آلمانی23( ها%

هایینظیرپانومیکروناهستنوطدرمقابلالمللیدرم اجههباچالشهاییبینحلمتتقوبهراه

-IP-Forsa)هاوتصمیماتملیدراینخص صمتتقوهستنوحل%درصوافرادنیزبهراه02

Frage, 2020)ط

آلمان» روابطخارجی 9«ش رای نسبتبه خ د معالته مبنایتجارتبین»در بر المللی

ایاتحادیهاروپانسبتبههشواردادهومتتقواستکهآلماندردورهریاستدوره«مقررات

سا مانتجارتجهانی»حمایتا  گرایییدجانبه»درمقابل« اصوا کنوط«گراییحمایت»و«

 به چنونامهم افقت»اصوا  گراییچنوجانبه»حلنجاتبهترینراه0«طرفهایمیان استو«

تاحویمن طبهنجاتسا مانتجارتجهانیمی (طSchmucker, 2020دانو)نجاتاروپارا

تق یتبا ارداخلیاروپا،تق یتتجارتمبتنیبرصان نوحمایتواصالحسا مانتجارت

آلماندردورهریاستبرش رایجهانیبرایناساسا جملهاهوافو ارتاصتصادوانرژی

(طBMWE, 2020و یراناصتصادیخ اهوب د)



 گفتمان نظم جهانی با محوریت قدرت فزاینده چین
المللصرارگرفتهاستمرب طکهدرکان نت جهتحلیلگرانسیاستبینس المهمدیگر

المللص ادرسعحبیندرم ا نههایناشیا آنشی  کروناوبحرانبهتثییرگذاریمحتمل

اصتصادیص ی،استط همچنینکش رهایدارایبنیه و مویریتبحران کش رهایم فقدر

بین سیاست صحنه در خ د سیاسی جایگاه تق یت در رونوستی بر تثییرگذاری با الملل

                                                                                                                                             
1. Deutsche gesellschaft für auswärtige politik (DGAP) 
2. Plurilateral Agreement 
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رسوهایبهواشتجهانیوتحقیقاتبررویدارووواکسنخ اهنوداشتطبنظرمیسیاست

ریاستدورهاین  آستانه در ب یژه برایآلمان همچنینمینه و اروپا ش رایاتحادیه بر ای

حض ردرش رایامنیتسا مانمللبیشا هر مانیفراهماستط

 امدانسرعتمهماما اینبحثبه جهانیترینوجه اصتصاد مح ر گرفتنتبویلچینبه

دلیلمرفی سرعترشواصتصادچینبه خالیهمیشهطیتمرب طاستط هایسالهاینسبتا

ترامپا یک(ط9312:93)یزدانی،ا سرعترشواصتصادهایغربیبیشترب دهاستگذشته

س بااتخاذبرخیتوابیرتجاریدرجهتکاستنا سرعترشوچینتالشکردهوا س ی

رایحض ردرنهادهاالمللیبهچینامدانبیشتریبهایبیندیگرباخالیکردنبرخیعرصه

ا ورونوهایجهانیداده جلبحمایتکش رهایاروپای دیپلماسیماسک»ستط چیندر

درراستایگسترشنف ذچیندراینمنعقها اروپام و عیاستکهبهعن انیکشرصی

می تلقی اروپا اتحادیه و امریدا متحوه ایاالت س ی ا  تهویو )طباطبائی، ا 9311ش د (ط

رو،بررسیبرنام آلماندرش رایاتحادیهاروپابراساسرونوشدلگرفتهدرخص صاین

 وج د با ب یژه چین»چین و اروپا اتحادیه سران نشست برخیمی« ارائه به منتج ت انو

سناری هایممدنومحتملش دط



 بحران همبستگی در اتحادیه اروپا

براساسآنگذاشتهکهپایه9«بیانیهش مان»هفتادمینسالرو  هایتشدیلاتحادیهاروپا

ترینبحرانتاریخم ج دیتاینسا مان،نهتنهابحراناصتصادیدرعمیق0202می1شو،در

گرامیداشتهشوطنظرسنجیمؤسسه«شدافمیانشمالوجن ب»ناشیا کرونا،بلدهبحران

 Tecneنشانمی صویدرایتالیاخ اهانمانوندردر29دهوکهتنهایکاکثریتشدننوه

«پ پ لیستی»هایدرنظا لیبرالاصتصادیوسیاست«هایدولتدخالت»اتحادیهاروپاهستنوط

بحران دیگر ا  مختلف کش رهای بحراننو در Kirst, 2020)ها دوره(ط برایریاست آلمان

اروپا» اتحادیه ش رای اصتصاتحت« پیاموهای کرونا، بحران الشتا  و آن «همبستگی»دی

شدننوهایناتحادیهصرارخ اهوداشتط

                                                                                                                                             
1. Schuman Declaration  
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 خروجا  ریاستهمزمانبا دوره آلمانبه ومحوودیت«تتعیلی»ورود هایناشیا ها

کروناستطآلمانا فرصتایجادشوهبرایتق یتیکرهبریاصتصادیواخالصیدراروپا

نکش رهمچ نممن عیتصادراتاصال استفادهخ اهوکرد،اخالصیکهپسا اصواماتای

برایحمایتا کش رهایینظیرایتالیا«اوراقکرونا»پزشدیویاممانتتا اجرایسا وکار

 دارشوهاستطواسپانیانزدبسیاریا شهرونواناروپاییبیشا هر مانیخوشه

اوراقکرونا«/»اوراقی رو»م و   محافلسی« ایاسیورسانهکماکاندرکان نت جه

هایمختلفدرخص صنح هحمایتمالیاتحادیهاروپاونهادهایصرارداردطنظرودیوگاه

بیشا  وابستهبهآن،عو وج دهمبستگیمیانکش رهایشمالیوجن بیایناتحادیهرا

ریلآو93درالیندرنعقخ ددرپارلماناروپادراور والف نگذشتهنمایانکردهاستط

بااصرارنسبتبهوتف ا «کاریاروپاکم»هاونقاطص تاتحادیهاروپا درخص صایتالیا،

اینم و  بهنماینوگیا اتحادیهاروپاعذرخ اهیکردط
 

 ای قبل از بحران کرونابرنامه آلمان برای ریاست دوره

داراینش راراعهوهریاست0209ا آنجاکهپرتقالواسل نیبهترتیبنیمهاولودو 

برایهماهنگیبیشترتشدیلشوهاستاسل نی-پرتقال-تروئیدایاروپاییآلمانخ اهنوب د،

(Auswärtiges Amt, 2019طپیش)هایآلمانبرایریاستش رایو یرانتهیهن یسیا برنامه

است بررسی حال در عن انو تحت ن آور»که تحت9«یکاروپای بحران کروناالشتا 

ای،و یرخارجهآلمان،درمقالههاید ماس(طRinke, 2020با ن یسیوویرایششوهاست)

داردکهامهارمی0291درن امبر«اروپاییص ی،مستقلوهمراهبارفاهاجتماعی»باعن ان

برپایه رت،تق یتتجا«حفامتا اصلیم»آلماندردورهریاستبرش را،ب دجهاتحادیهرا

بحران مهاجران»خارجیمشترک، تحقیقاتوت سته»گذاریدروسرمایه« بناخ اهونهاد«

(Maas, 2019a طویدراینمقالههمچنینا)«واهمیتآنبرایاروپاسخنبهمیان«آفریقا

ا دیگرمح رهاییاستکهو یرام رخارجهآلمان«ستیزییه دی»آوردهاستطمبار هبا

اشا میبوان ره می»کنو: ا ما  نوگییه دیبخشی که دهیم نشان مرد  عم   به خ اهیم

هایمقالهویدرخص صبرنامهآلماندرریاستترینگزارهاصلی«طه یتاروپاییماست
                                                                                                                                             
1. Ein innovatives Europa 
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(:Mass, 2019bت انبهشدل یرخالصهکرد)رامی«ش رایاتحادیهاروپا»ایبردوره

  همتایفرانس یگفتگ های9«ش رایامنیتاروپایی»ایوۀ با خص صآن در که

اولیهشدلگرفتهاست؛

 هایتجاریمنصفانهبهمنظ رفراهمآوردنشرایطبرایبهترینتالشبرایسیاست

 روابطبابریتانیا؛

 حمایتهمسایگانشرصیوجن بیدرخص صاصالحاتوتثبیتدربالدانغربی؛ 

 النتیکدرسالیکهدرامریداانتخاباتبرگزارآتگذاریدرهمداریترانسسرمایه

 ش د؛می

 و چین برگزارینشستسران با چین با م اجهه در منسجم نگاهیدورانویشو

 اتحادیهاروپا؛

 وحمایتا مویریتبحرانغیرنظامیدرمناطقتق یتصورتصلح آفرینیاروپا

 ایهمچ نس ریه،منعقهساحلولیبی؛ دهبحران

 یکایج اصلی»اد 0«مقر هماهنگی مشترکسیاست»برای امنیتی و خارجی های

هایمشترکدرراستاییکاروپایص یبهعن انیکعض ص یوارتقایت انمنوی«اروپا

 نات ؛

 یرساخت  تق یت ب یژه و اروپایی مشترک صنتتی ب سیله 5Gهایسیاست

 منیتسایبریبجایوابستگیبهدیگران؛هاواهایاروپاییبمنظ رحفامتا دادهحلراه

 ب دجههفتسالهاتحادیهاروپایی»بررسیوتنظیم 0202برای« براساس0202تا

 ؛«تحقیقات»و«مهاجران»،«تجارتخارجیمبتنیبرص انین»،«حفامتا اصلیم»

  ابستگیدیجیتالدرعصردیجیتال؛وعو 

 اساسمتیار بر ار شی»هایبررسیووتیتکش رهایعض  » «حاکمیتصان ن»و

 برایاولینبار؛

 ت جهبهاستانوارهایرفاهیب یژهبیمهبیداریونظا هماهنگحواصلدستمزددر

 بینکش رهایعض ط

                                                                                                                                             
1. Europäischer Sicherheitsrat 
2. Hauptquartier 
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،متاوناروپاییو ارتخارجهآلمانوسخنگ یمسائلاروپاییفراکسی نمیشائلروت

9«دم کراتس سیال» در خ د سخنرانی گب نوستادر ژان یه خص صبرنامه0202در در

تا0202هایبرایسال«چارچ بمالیاتحادیهاروپا»بااشارهبهایآلمانبرایریاستدوره

و«انسجا اجتماعی»،«حفامتا اصلیم»،«ن آوریوتحقیقات»خ اهانمناب بیشتربرای0202

ارهبهویژگیاتحادیهاروپابهعن انش دطعالوهبراینویبااشمی«سیاستخارجیوامنیتی»

وپیگیریفرآینودادگاهبراساس«حاکمیتصان ن»یکنظا ار شیبرلزو ت جهبیشتربه

 می2ماده تثکیو مجارستان و لهستان تشریح ور دطعلیه همچنیندر نعقخ د این ویدر

اجرائیبرخیبرنامه این مینه هایآلماندر ابتدار هایاص لیاتحادیهار شچداپ»شون

هابرایبررسیکیفیووتیتاص لیهمچ ناستقاللدستگاهصضاییوآ ادیرسانه0«اروپا

می خ استار را عض  کش رهای )در سا وکارRoth, 2020ش د برای چارچ بی ایجاد (ط

حواصلدستمزدهماهنگ» » بیمه»درکش رهایعض ، » بیداری»برایهمه، «بیمه ب»، امبار ه

میشائلش دطبواناشارهمیروتا دیگرم و عاتیهستنوکهدرسخنرانی«دامپینگمالیاتی
روت به اشاره با اروپا»همچنین اتحادیه و چین نشستسران مشترکمیان« فهم خ اهان

تحقیقاتش دطالمللمیهاوتتاملبابا یگرانبزرگبیناعضایاتحادیهدرم اجههبابحران

«حفامتاصلیمی»درخص صمسائلمرب طبه«استراتژیهیوروژن»،«دیجیتالیشون»آینوه:

پاریس»پیگیری ت افق همچنین« سبز»و داردط3«ت افق صرار کار دست ر اروپاییدر اتحادیه

،تق یتت لیوانرژیا طریق«استراتژیانرژیبادیدردریا»،«برنامهاصوا اصتصادچرخشی»

طدراین مینههستنو هاا مهمترینبرنامه«تدن ل ژیس ختهیوروژنی»و«یهایس ختپیل»

4«هایاحزابکنفرانس»ایش رایاتحادیهاروپاهمچنیننماینوهاتحادیهاروپادررئیسدوره

کن انس ین چارچ ب در هماننو ملل سا مان همایشاحزابهای  یستیکن انسی ن تن  

(COP15)ویاهمایشاحزاب(تغییراتجهانیاصلیمیCOP 26درسال)خ اهوب دط0202

هایآلماندردورهریاستا دیگربرنامه2«هایمشترکدفاعیوامنیتیسیاست»تق یت

0291دراکتبراِلماوگان آلماننیزدرنشستساالنهخ ددر93هایاستطسرو یرانایالت
                                                                                                                                             
1. SPD 
2. Grundwerte-Check-up 
3. Green Deal 
4. Conference of the parties (COP) 
5. CFSP 
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د را ریاستآلمان دوره ا  دادنوطانتظاراتخ د ارائه دولتفورال به صالبیکمص به ر

هایمختلفب دمهمترینمح رپیشنهاداتدرح  ه«تق یتاتحادیهاروپاوانسجا درونی»

(Jahreskonferenz, 2019طدرهمینراستا)«ُبنیادسیاسینزدیکبهحزب9«نرادآدناوربنیادک،

(طFricke, 2020کنو:)،اینپیشنهاداترامعرحمی0«مسیحیدم کرات»

 تالشکنوتا مینهاتخاذتصمیمات3«ش رایامنیتاروپایی»آلمانبایوبرایایجاد

 هایامنیتیفراهمآیو؛سری ،مستقل،هماهنگومشترکدر مینه

 می خص صتصمیمآلمان در گیریبایست سا وکار امنیتی، و سیاسی رأی»های

 اجراییکنو؛«تیمشترکیسیاستخارجیوامن»رابرایتصمیماتح  ه4«اکثریت

 سا وکار برای همچنین و دفاعی ابتدارات در بیشتر هماهنگی برای بایو آلمان

 تالشکنوط«صادراتتسلیحات»مشترکبرای

 

 ای آلمان: مدیریت بحرانریاست دوره

انکروناماا بحر»دارد:ایامهارمیدرمقال خ ددرخص صریاستدورههاید ماس

می کرونایی بحران مویریت ریاست دوره را مویریتمان و )بینیمدرسگرفته »Welt am 

Sonntag, 2020برنامهبنابراینمی(ط ایبهریزیریاستدورهت انانتظارداشتکهآلماندر

اول یت بر متمرکز سختگیرانهناچار بحرانبنوی ا  عب ر آن رأس در که ب د خ اهو ای

هاید ماس،هایسیاسیواجتماعیناشیا کروناخ اهوب دطوجل گیریا بحراناصتصادی

 رو نامه با خ د مصاحبه در آلمان، خارجه آلگماینه»و یر  «آوگسب رگر
ریاست2 دوره ا 

 عن ان به اروپا اتحادیه بر بزرگبین»آلمان بسیار المللییکومیفه طریق« ا  که کرد یاد

سخنگفتهب دکه3«ایکروناییریاستدوره»شوهاستطاوصبالنیزا بحرانکروناتق یت

(طMaas, 2020دومح راصلیاست)«با یابیاصتصادیاروپا»و«عب رم فقا بحران»درآن

ادارهکلحفامتدرمقابلفجای و»ا جملهاصواماتدرراستایمویریتبحران،تق یت

اوهمچنینامهارداشتکهدر(کمیECHO«)کمکبشردوستانه سی ناروپاییخ اهوب دط
                                                                                                                                             
1. Konrad Adenauer Stiftung  (KAS) 
2. CDU 
3. Europäischer Sicherheitsrat 
4. Qualified Majority Voting (QMV) 

5. Augsburger Allgemeine 
6. Corona-Präsidentschaft 
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برنامهبا سا یواصتیبرایاروپا»0202تا0202برنامهب دج  درکان نت جهصرارخ اهو«

 برایریاستدورهگرفتط شوه بهتنگاهایایجاد محوود تنها کرونا بحران برایر ایآلمان

گیری،هایفنیدرفرآینوهایتصمیممحوودیتدارنب دهبلدهمح رهاوم و عاتاول یت

22هایبرگزاریجلساتحوودگیرد،چراکهمرفیتجلساتورفتوآموهارانیزدربرمی

(طRinke, 2020درصوکمترا حومتم لخ اهنوب د)

بهنهاد0202ایدرآوریل،سفیردائمآلماندراتحادیهاروپا،نیزدرنامهمیشائلکالوس

هایآلماندرشرایطنب دنهمهبرنامههایمختلفنسبتبهاجراییخانهراعظمیوو ارتصو

بهعن انمثال،تمرکزبررویمسائلاصلیمینخ اهنو کن نیبحرانکروناهشواردادهاستط

عملیباشوط صبلی، برنامه بیانیهت انستطبق در آلمان دفا  شباهتبحرانو یر ایجاد ایبا

که«طرحش مان»دورانپساکرونابا مانبا سا یپسا جنگجهانیدو درصالبکروناو

بهتشدیلاتحادیهاروپاانجامیو،باتثکیوبرهمبستگی،ایجادیکبرنامهش مانیدیگر نهایتاً

میاین صرار اشاره ایمنیم رد امنیتو بهواشت، با  غالسنگبلده و ف الد با نه دهوبار

(Kramp-Karrenbauer, 2020)هایینظیرمویریتبحرانب یژهتثمینطبهعبارتدیگر،اول یت

امدان و  مان درمانی، نظا  در اصالحات همچنین و عض  دیوه آسیب کش رهای مالی

پرداختنبهم و عاتدیگررامحوودخ اهنوکردط



 برنامه آلمان در سایه بحران واگرایی اروپایی
نماینوهم فقیتریاستدوره گرهخ ردهاستط مویریتم فقبحرانکرونا ایآلمانبا

 ت اناییعمل ،میشائلکالوسدائمیآلماندراتحادیهاروپا، )سفیرپیشینآلماندرچین(

هایاروپایی،مویریتبحران،خروجا بحرانوبا سا یوحفظهمگراییاروپاییراسا مان

درشرایطویژهکن نیار یابیمیهایآلمانواروپمهمتریناول یت بنابراینمیا ت انکنوط

سرفصل همه داشتکه برایریاستدورهانتظار آلمان خص صهایبرنامه بنویدر ایبا

بحرانکروناهمراهش نوط

بحرانکرونابهآ م نیبرایاتحادیهاروپاوکش رهایعض برایهمگراییویاواگرایی

یلشوهاستطا میانم و عاتمختلفبامرفیتتق یتواگراییویاآنهاا یدویگرتبو
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هایتحقیقوت لیوواکسنوداروهایاصتصادیوسیاستجبرانخسارتهمگرایی،سا وکار

کروناستط



پیشنهادعروهمشترکارواقصروه ساله و صندوق بازسازی اقتصادی: بودجه هفت

هفته در ا س یهاینخستبحرانکرونکرونا کش رهایجن بی»ا شوتآسیبدیوه« به

همچ نهلنو،دانمارکوحتی«کش رهایشمالی»ب یژهایتالیا،اسپانیاوفرانسهباسومخالفت

این ا  شوط اتریشروبرو و بهآلمان کرونا شی   ا  ناشی اصتصادی بحران  ود خیلی رو،

امؤلفه کش رهای میان واگرایی بحران برای جویو بحرانای واص ، در شوط تبویل روپایی

ناشیا رفتارهایملی ب یژهدررو هاینخستینباگرایانهودورنهمگراییایجادشوه گرا

همداریبرایجبرانخسارت سر بر شوه راهواگراییایجاد حلهایاصتصادیتق یتشوط

جن بی، کش رهایآسیبدیوه پیشنهاد به واکنشآلمان واص  در و تخصیصب دجهاولیه

ب دمناسببرایبا یابیاصتصادیاتحادیهاروپادرچارچ بب دجههفت سالهاتحادیهاروپا

کها صبلنیزدردست رکاردورهریاستبهعن انیکم و  یابتصرارداشتط

مح رکش رهایعض دربحب حهبحرانکرونا،آلمانبهخ بیرغمرویدردمنفتتعلی

ب د معل بدیگردرککرده آینوه به پساکرونا دوران در اصتصادیاینکش ر آینوه که

رئیسف لدسواگنآلمان ا  اینجمله استط خ رده خیلیمتنا»کش رهایاروپاییگره

نخرد خ درو اروپا وصتیکسیدر کنیم، شد فا دوباره را ،«نواردکهصنتتت لیوخ درو

 (طKoch, 2020گ اهوت جیهیبرایاینمعلباست)

چارچ بب دجهجویواتحادیهاروپادردورهششماههریاستآلمانبرش رایاتحادیه

م ردبا بینیصرارمی اکن نتحتتثییربحراناصتصادیناشیا کرونا اروپا صنووق»گیردط

میلیاردی روییم ردت افقآلمانوفرانسه222اگرچهباتخصیصب دجه«با سا یاصتصادی

میص کش ر دو این پیشنهاد است، گرفته دررار واگرایی برای جویوی بحران آغا  ت انو

مخالفاصوا  کماکان هلنو و س ئو اتریش، نظیر کش رهایی که چرا باشو، اروپا اتحادیه

به ی رو ت  ی  و تضمینمشترکاینوا  واص  در و اروپا اتحادیه ا  وا  اخذ مشترکدر

تنوطکش رهایآسیبدیوههس
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به های بهداشتی و واکسن: سیاست برایکرونا واکسن و دارو ت لیو که درحالی

بامرفیترصابتیسیاسیوامنیتیمیانصورت هایم و وعاملرصابتیجویمیانکش رها

وسرمایه نگاهیویژه نیز اروپا اتحادیه است، اینگذاریگستردهبزرگتبویلشوه ایدر

است ترتیبداده برگزاریکنفرانسحمایتح  ه بهط واکسن روی تحقیقاتبر کننوگان

جم  و اروپا مهمتریناین2.4آوریمیزبانیاتحادیه یدیا  برایاینمنظ ر ی رو میلیارد

)سفیو:رنگبهواشتو9«متاملهسفیو»ا ای،درمصاحبهاور والف ندرالیناصواماتاستط

 کنار در سبز»سالمت( متامله )متر« Enders, 2020فیکرد او عقیوه به ،«دیجیتالیشون»(ط

مسائلاصتصادی«شونه شیارانهجهانی»سهعنصربسیارمهمدر«بهواشتوسالمت»و«اصلیم»

خ اهنوب دط

آلمانبتن انرئیسدورهنقش و اروپا سفیو»ایدرخص صآفرینیاتحادیه متامله در«

 اینمرفیترا بهیدیا برگص رتحص لنتیجه، برایداردکه ایناتحادیه هایبرنوه

ایا برنامهاولیهصفحه92هایجهانتبویلش دطدرسنوهایراهبردیبادیگرصورترصابت

«استراتژیداروسا یاروپایی»تنظیمشوهاست،0202آلمانبرایدورهریاستکهدرمارس

کهب اسعهبحرانکرونااهمیتدوچنوانیبهعن انیدیا م و عاتاصلیدرجشوهاست

(طStam & Grüll, 2020یافتهاست)

درمیخ اهیدراروپا،مامییداروویجویاستراتژکییبرا نیسیبات جهبهپروژهکم»

چگ نگ داروهایریجل گیم رد عروه کمب د اتحادییدارویا  چگ نگهیدر یاروپا،

جل گنیتثمیهارهی نجنیتثم وابستگیریو ت لیا  اصواماتویدر م رد در فتال، م اد

ط«میمشخصصحبتکن

درخص صبحران0202ایمنتشرشوهدرنیمهمارسدرمعالته0«بنیادعلموسیاست»

تق یتنقشآلمانکارهاییبرایایآلماندرش رایاتحادیهاروپا،راهکروناوریاستدوره

اتحادیه نف ذ جایگاه ارتقای در جهانی سالمت نظا  در میاروپا پیشنهاد و کنوطمعرح

بخشیوپیشگیرانهبرایتق یتپایوارنظا درمانی،همداریمنسجم،اتحادهاورویدردمیان»

ا جملهاینراهدارهاهستنوطتق یتجایگاه«هایاروپاییمح رهمراهباار شسیاستانسان

                                                                                                                                             
1. White Deal 
2. Stiftuing für politik und wissenschaft 
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سیاست در اروپا اتحادیه مسئلههایکآلمانو در النبهواشتجهانیا طریقاعمالنف ذ

بیBergner & Voss, 2020ت لیووت  ی واکسنمیسرخ اهوب د) آنگالدلیلنیستکه(ط
واکسنمرکل ت لیو به خص صتح التمرب ط در دفتاتشخصاً به آلمان، صوراعظم ،

 (Merkel, 2020)امهارنظرکردهاست:

تنهایکفرصتبلدهیکبایواست،بنابراینآلمانمسئ لیتهمداریدراینبحراننه»

می برعهوه را درخ د ساختهشو، هنگامیکه واکسن، که اینخ اهیمب د پیگیر ما گیرد،

نیا  داروهاییکه دسترسیبه حوامدانهمه وهمچنینتا بگیرد صرار ها انسان همه اختیار

حوامداندراختیارهمهصرارگیرنوطبنابراینا اینهایتشخیصتاهستنو،داشتهباشنووراه

هاوبا یگرانخص صیوت لیوکننوگانواکسن)اشارهبهچنوشرکتوبنیادهمداریدولت

می استقبال یدویگر با تحقیقاتی( مؤسسه امداناتو هرگ نه به دسترسی راه بت ان تا کنم

 «طپزشدیراتاحوممدنبرایهمهبا کرد

چنیندرآستانهبرگزاریکنفرانسحمایتا تحقیقاتبررویواکسن،برلزو ویهم

کنو:المللیبرایت لیووت  ی واکسنتثکیومیهمداریبین

بایستشرایطال  میلیاردی رونیا استطهمزمانمی2امرو برایت لیوواکسنحوود»

خ اهیموماارتباطمامیطسنت لیوشوبرایت لیوانب هآنفراهمش د،هنگامیکهاینواک

این سا مانیکهیکنقشکلیویدر سا مانجهانیبهواشتخ اهیمداشت، تنگاتنگیبا

«طهاآلماندرصفاولهمراهخ اهوب ددرهمهاینفتالیت طکنو مینهایفامی

دولت و فورال ایالتدولت های گروهشانزدههای همچنین و گانه مختلف بخشهای

گذاریهنگفتیدرخص صتحقیقوت ستهدارووواکسنبرایخص صیوصنای ،سرمایه

 کردهآغا 91ک یو تحقیقا»انوط آم  شو تو ارتفورال سرمایهبا« میلی ن12گذاری

هابرایآمادگیاتحادن آوری»المللیت لیوواکسندرصالببرنامهی روییدرهمداریبین

اپیومی شرکت9«هابرای حض ر به مشارکتمرب ط این عموه آلمانیمشارکتداردط های

ترینشرکتداروسا یآلمانیبرپایهترینومتروفاستکهبتن انباسابقه CureVac ب یژه

وهوفتالشامریدابرایجذبدانشمنوانآندرایناتحادحض ردارد eRNA تدن ل ژی

خریوحقانحصاریت لیوواکسنت س و ب دط گرفته مؤسساتطاینشرکتصرار یدیا 
                                                                                                                                             
1. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) 
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هایمرکزآلمانیتحقیقاتبیماری»هایعف نیمتتبردرخص صتحقیقاتبررویبیماری

اخیر (DZIF) عف نی اًاستکه به آلمان ا  اولینمؤسسه عن ان ائتالفتحقیقاتبالینی»به

.پی ستهاست«91ک یو

بحرا رونوهایجاریناشیا  میدصتدر سناری پردا یدرخص صنکرونا ت اننوبه

آینوهنزدیکودوراتحادیهاروپاجهتدهنو:

جبران بحران کرونا عاملی برای همگرایی: -الف برای همداری سناری ، این در

کمکخسارت و اصتصادی انسانهای متقابل اختیارهای در طریق ا  همبستگی دوستانه،

ض برایدیگریویاتحقیق،ت لیووت  ی مشترکدارووصراردادنامداناتکش رهایع

ت انونهایتاًبههمگراییبیشتروانسجا میانکش رهایاروپاییواکسندردورانپساکرونامی

بیانجاموطتالشآلمانبرتحققاینسناری متمرکزخ اهوب دط

درواص ، تقویت واگرایی در راستای اروپای چندسرعته فاقد اقتدار رهبری: -ب

روبه مسیر دارد؛ اشاره چنین سناری  واین داخلی با ار تق یت در که اروپا اتحادیه جل 

بین تجاری است،مراودات آورده فراهم اروپایی شهرونوان برای خ بی نسبی رفاه المللی

تصادیوتثییراتواگرایانهآنبهچالشجویروبروخ اهوشوطترینبحراناصب اسعهسخت

دراینمسیر،اعضابات جهبهمیزانآسیباصتصادیناشیا کروناوهمچنینت اناصتصادی

کننوطچنوسرعتیاعضادراینسناری ،حدایتا نگاههایمتفاوتیحرکتمیخ دباسرعت

تمرکزبرصورترهبریفرانسهوآلماندرمح ربهاتحادیهارکارکردیومنفتت داردط وپا

ت انوبهحفظانسجا وتق یتهمگراییاروپاییبیانجامو،درمیانوبحرانکرونااگرچهمی

بهعن انیک اینمسئلهتثییراتعمیقنامعل ببراصتوارورهبریاتحادیهاروپا درا موت،

خ اهوداشتطالمللیایبارویدردهایبینسا مانمنعقه

طبقواگرایی در راستای اتحادیه اروپای تضعیف شده در آستانه فروپاشی:  -پ

اینسناری اختالفاتمیانکش رهایعض برسرمویریتبحرانکرونا،ب یژهاختالفنظربر

هایعمیقودردرا موتتضتیفاتحادیهاروپاسرسا وکاربا یابیاصتصادیمنجربهشداف

شو شمالخ اهو شداف تق یت نم نه-ط شدافجن ب، این ا  اروپایای نم ن  هاستط

هایانسجا اتحادیهاروپایی،افزایشنابرابریاصتصادیشوهمحص لشدستسیاستتضتیف
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 ایبرایفروپاشیایناتحادیهخ اهوب دطونات انیاصتصادیکش رهایعض ومقومه

خص صبحرانکروناکهبرآینوهاتحادیهاروپادرباعنایتبهم و عاتم رداشارهدر

ت انبرشمرددورانپساکروناایرگذارخ اهوب د،طیفمتن عیا سناری هایمتص ررامی

تضتیفشوهتق یتواگراییواروپای»تا«همگراییتق یتیافتهب اسعهبحرانکرونا»کها 

درآستانهفروپاشی برمی« در اینرا با بسترهایب ج دگیرد؛ آنچهپسا توصیقدر حال،

این کرونا، بحران دل ا  میآموه گ نه که کرد ادعا و استوالل تق یتواگراییدر»ت ان

چنوسرعتهیاروپاراستای اصتوار محتمل«رهبریفاصو خص صچشم، در انوا ترینسناری 

اتحادیهاروپادردورانپساکروناخ اهوب دط

ترینبحرانیاستکهاتحادیهاروپاتاکن نتجربهکردهرکل،بحرانکروناسختا نگاهم

چگ نگیبرونCNBC, 2020است) به اروپا واگراییاتحادیه همگراییو بحران(ط رفتا 

خسارت جبران و مهار ب یژه گرهکرونا کش رهایعض  در آن اجتماعی اصتصادیو های

هعن انیکصورتژئ اک ن میکدرسعحاروپاوجهان،ا آنجاییکهآلمانب خ ردهاستط

می ایفا نقشکلیویدرتح التاتحادیهاروپا میسنتاً ت انگفتایننقشدربحرانکنو،

ایبرش رایاتحادیهاروپادرنیمهدو سالترخ اهوشوطبتالوهتصویریاستدورهپررنگ

نتظاراتا آلمانرادوچنوانکردهاستطاهمیتچگ نگیمویریتبحرانآلمانیوا0202

بستهحمایتیبرایبا یابی ارائه درپیشنهاد آلمان، و فرانسه صورتاروپایی، دو تصمیماخیر

 یک222اصتصادیمتادل برایکش رهایاروپایی، ی رو جس رانهپ»میلیارد یشنهاد استط«

دهنوههستنوباآننتاًوا اگرچهتالشآلماندرجهتهمگراییاستطولیکش رهاییکهس

کننوطبنابراینآلمانبهن عینقشمیانجیگریرامیانکش رهایاروپاییشمالومخالفتمی

کنوطدیوگانسنتیاصتصادیایفامیدهنوگانسنتیوآسیبجن ب،وا 

 پیشنهاد ارائه با اروپا اتحادیه با سا ی»کمیسی ن صنووق دع ای« رف  جهت در

تحتعن انایوئ ل ژی صروه مشترکاوراق خص صصوور در کش رهایعض  کمیان

گا برداشتطفرانسهوآلمانبهعن انم ت رمحرکاتحادیه«ارواقی رو»ویا«اوراقکرونا»

دیگریمخالف یدیم افقو اوراقکرونا»اروپایی، و« ت افقرسیوه به هفته چنو پسا 

ا س یاتحادیهاروپاونهکش رهابهص رتجواگانهومیلیاردی222پیشنهاددریافتوا 
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ارائهمناب مالیبهکش رهایآسیبدیوه،ت افقکردنوطتغییرم و آلماندراینخص ص

دهنوهصعتاًدرراستایحفظهمگراییاروپاییص رتگرفتهاستطت افقفرانسهوآلماننشان

رونانها س یصوایواحوکش رهایعض ا آناستکهنجاتاتحادیهاروپاا بحرانک

،بلدها طرفدوصورتاصلیاصتصادیوسیاسیدربرلینوبروکسلس یاتحادیهاروپادر

ش دطپذیرمیپاریسامدان

هایاصتصادیودسترسیش د،ب یژهآندهم و  آسیبصرفبحرانباعثواگراییمی

وکاهشنابرابریاصتصادیدرمناطق9«انسجا اروپاییسیاست»بهمناب مالیاستطبنابراین،

هایجویروبروخ اهوب دطا س ییبا یابیاصتصادیبرایمختلفاتحادیهاروپاباچالش

هابهط لخ اهوانجامیووسرعتاینبا یابیبرایکش رهایمختلفدرمناطقمختلفسال

 انانتظارداشتکهدرفاصلهبا یابیاصتصادیتاتحادیهمتفاوتخ اهوب دطا س یدیگرمی

بحرانکش رهایمختلفواکنش واحویبه لزوما نه مسائلهایمتفاوتو یا هایجویوو

بحرانمختلفمبتلی تغییراتاصلیمیو مهاجران، هماننو اروپا اتحادیه پیشبه روهایجویو

می خ د مسئله این باشنوط میانداشته واگرایی بر بنابراینت انو بیافزایوط عض  کش رهای

دراروپاباسعحجویویا بحرانواگراییهمراهخ اهو«شرایطعادیجویو»با گشتبه

این اروپا اتحادیه در واگرایی رونو آن، در که تق یتنابرابریاصتصادیسرعتب د با بار

ایآلماندرنیمهستدورهبیشترییافتهواصتواررهبریاتحادیهاروپاکاهشخ اهویافتطریا

برش رایاروپاییالبتهفرصتیبرایکاهشومهارمقعتیاینسرعتواگرایی0202دو 

شخص و آلمان چراکه ب د، کنارهآنگالمرکلخ اهو آستانه سالدر صورتدر گیریا 

بهدالیلمختلفبهدنبالبجایگذاشتنکارنامهم فقیخ اهنوب دط0209
 

 وپای پساکروناچین و ار

 نظیر م و عاتی سیاستخارجی ح  ه در سیاست«برگزیت»اگرچه و، اصتصادی های

درراستای«لیبی»ایب یژهبحرانهایمنعقهآفرینیدربحران،نقش«آفریقا»ایدرصبالت سته

ب یژهپسا 0«نظا هماهنگدرخ استپناهنوگیاروپایی»،ایجاد«کنفرانسبرلین»پیگیری

ماهد بحرانمهاجراندر جویو 0202هایاولسالور نشستسرانچینو»معرحهستنو،
                                                                                                                                             
1. EU Cohesion Policy 
2. Gemeinsames Europäisches Asylsyste 
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بهایتالیاوفرانسهشیجینپینگسفرایبرخ رداراستطپسا ا اهمیتویژه«اتحادیهاروپا

 مارس 0291در عن ان با )استراتژیکانوا چشم–چینواروپااتحادیه»سنوی »EU-

Kommission, 2020)معرح«شریک»بررسیشوکهدرآنچیندیگرنهتنهابهعن انیک

عن انیک همزمانبه رصیباصتصادی»استبلده اینسنو« در ژئ پ لیتیکمعرحاستط و

عن انیک چینبه ا  رصیبسیستمی»اروپاییبراینخستینبار می« یاد که هایمول»ش د

جایگزین پیگیریمی« )براینظمرا روابطاتحادیهWacker & Hilpert 2019کنو اگرچه (ط

وچیندرسال م و عاتهایاخیربهشوتتحتاروپا الشتا روابطاصتصادیب دهاست،

هایدیجیتالاروپاوآلمانهاین ب یژهمشارکتچیندر یرساختجویویمثلتدن ل ژی

افزایشنف ذ استط معرح امریدا ایاالتمتحوه رصابتبا سایه دردر ب یژه اروپا در چین

ش دطاماکش رهایشرصیاروپانیزبهمنزلهتهویویژئ پ لیتیکا س یاینکش رتلقیمی

آنچهآلمانواتحادیهاروپارادرتصمیمخ دبرایبا تتریفروابطخ دباچینمصممتر

درسمی همچنین و کش ر این رو افزون صورت کروکنو، بحران ا  که است وهایی نا

انوطتح التآنمرب طبهچینگرفتهشوه

روابطگستردهباچینبتن انیکصورتن مه رجهانیامریغیرصابلاجتناباستطدر

هایاصلیاتحادیهاروپادرروابطدوجانبهباچین،فقوانیکعینحال،یدیا دلمشغ لی

است کش ر این صبال در مشترکاروپایی سیاسی رویدرد و م و  این، بر عالوه تنظیمط

ت جهیدادنمناف ملیواصتصادیوبیصرارهایبرخیکش رهادرصبالچینبامح رسیاست

گرایانهدراروپاشوهاستطبنابراینهایکلیاروپاییخ دم جبتق یتنگاهملیبهسیاست

 سپتامبر برای که اروپا اتحادیه و چین سران نشست آستانه شه0202در در الیپزیگر

اروپابرنامه اتحادی  نگرانی است، شوه  مانینامشخصم ک ل به اکن ن و ب د ریزیشوه

نسبتبهوتفوحوتوم و کش رهایعض درصبالچیندوچنوانشوهاستط

در بحرانکرونا واگراییناشیا  بحران ن عیارتباطمتقابلمیان ایجاد این، بر عالوه

سیاس و اروپا چینتاتحادیه صبال در گیردمیهایایناتحادیه صرار ت جه م رد اینت انو ط

ش دطایتالیاهاورفتارایتالیادرصبالچینتق یتمیمسئلهبهعن انمثالبادرنظرگرفتنسیاست

تجربهکردهومیکهخ دبیشترینآسیب کنووشهرونوانهایاصتصادیا بحرانکرونارا
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شوتنسبتبه به ملیآن مویریترفتار در آلمان همچ ن برخیکش رهایعض  گرایانه

بحرانکروناوعو حمایتال  ا س یاتحادیهاروپامتترونو،اولینکش راتحادیهاروپاو

امضایتفاهمنامهباچینراهپایپروژهG7یدیا اعضای استکهبا جاده»هایمرتبطبا

وپابا کردطرابهاتحادیهار«ابریشمجویو

مؤلفهدیگرتثییرگذاربرروابطباچینوسیاستگذاریاتحادیهاروپادرصبالاینکش ر،

 با اروپا اتحادیه همراهی استط امریدا سیاستمهار»ایاالتمتحوه ایاالت« س ی ا  چین

گفتمان وهمچنینبا اروپا مناف اصتصادیاتحادیه بتن انیکشریکاستراتژیکبا متحوه

دخالت نواردط سا گاری اروپایی استقالل پروژهرشویافته در امریدا مستقیم هایهای

،درایجادریچارگرنل یرساختیچیندرآلمانب یژهورودمستقیمسفیرامریدادربرلین،

ایا نم نه5Gدرایجاد یرساختهایه آویگذاریشرکتاختالفواختاللدرسرمایه

ت در ن عیمان تالشامریدا به درثییرگذاریو اروپاستط اتحادیه روابطچینو تراشیبر

اینکش ر،0291بهفرانسهدرمارسشیجیپینگجریانسفر با برایمذاکراتدوجانبه

جانوآنگالمرکلرئیسجمه رامان ئلماکرون،بادع تا سرانآلمانواتحادیهاروپا،
ی ندر دکالودیا ستی پاریس، نظمبه آینوه داشتط اروپایی اتحاد پیا  رسانون ر

المللیهمچ نسا مانتجارتجهانیا مح رهایهایبینگرانهجهانیوسا مانچنوجانبه

 صرارگرفتنم و   عینحال، در گردیوط اصلیمیسیاست»اصلینشستچهارجانبه های و«

ریدانیزب دطت افقاصلیمیپاریسن عیسیگنالسیاسیبهایاالتمتحوهام

جهت و بخشیوه روابط به جویوی ابتاد کرونا بحران اما تحت را آنها صراردهی تثییر

 دادط اتهاماتیهمچ نمخفیخ اهو کروناچینبا شی   کردناطالعاتدرخص صنح ه

درآلمانکهدرآنچینعاملشی  کرونابهسایر«بیلو»مقالهجنجالیرو نامهم اجهاستط

بونبالنقا مقاماتچینرا واکنشتنو ب د، خ اهانجبرانخسارتشوه مترفیو طجهان

یدیا مح رهایطداشتومویریتبحراندرسیاستخارجیرابرایموتیبهچالشکشیو

انتشار»چگ نگیمبار هعلیهگفتگ میانمقاماتآلمانوبرخیدیگرا کش رهایاروپایی،

نح همویریتبحرانکروناوپیاموهایاصتصادیآندرآلمانودرخص ص«اخبارساختگی

ص رت چین و روسیه سمت به ب یژه اتها  انگشت گرفتن نشانه با امر این استط اروپا
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-برایسرپ ش«سیاستفرارروبهجل »ایکها س یایندوکش ربهعن انپذیرد،مسئلهمی

ش دطمویریتبحرانکروناتلقیمیهایکش رهایغربیدرگذاشتنبرناکارآموی

هایهماهنگمیاناعضادرخص صآینوهاتحادیهاروپاوآلماندرپیتووینسیاست

خ د مسئله این ژئ پلیتیکهستنوط و یکصورتبزرگاصتصادی عن ان به چین با ارتباط

دوره ریاست دوره در آلمان هوف مهمترین استط انتقادای همچ ن اهواف دیگر

جانبه گذاریسرمایه همتاهو» )دو »BITتغییراتاصلیمیب یژه حفامتا  همداریدر یا و )

راه به تش یشچین آل دگی انتشار تجارت سیستم»انوا ی هوفبزرگصرار« این کنار در

ت جهبهایندهنشستسا مانمللدرخص صKolb, 2020össler Br &گیرنو)می البتهبا (ط

«تغییراتاصلیمی» ن امبرگالسد در ماه است،0202در بهتت یقافتاده اکن نبولیلکرونا

ت انانتظارداشتکهاینهوفعملیش دطنمی

انوا چشم»درخص ص«کمیسی ناتحادیهاروپا»ایماده92آلماندرواص درادامهطرح

عمالو نسیاسیخ دارائهشوهب د،بهدنبالا0291روابطباچینکهدرمارس«راهبردی

تربرایآینوهروابطباچیناستطبااینوج دهایروشندردورهریاستوایجادچارچ ب

یاد«رصیبراهبردی»بایوبهاینندتهاشارهش دکهسراناتحادیهاروپاا چینبهعن انیک

دیهاروپاا سالخ اننوطتالشاتحامی«رصیبراهبردی»و«شریک»کننووچینراهمزمانمی

بهعن انیدیا «دسترسیبهبا ار»متع فبهمجابکردنچینبهپایبنویبهاص ل0293

بخشاصلی ترین جانبهدو گذاریسرمایه همتاهو»های ا « آلمان دولت در البته استط ب ده

ایتس یاپ  یسی نب یژهدر مینهحق قبشروتالشچیندرنف ذوتثییرگذاریدررو

ش دطدرخص صچیناینرانیزبایوافزودکهگیریویروسکرونا،انتقاداتیمعرحمیهمه

هایدیجیتالآلمانیدیا چالشبرانگیزترینم واتباگذاریچیندر یرساختسرمایه

ابتادامنیتیواصتصادیاستکهروابطفراآتالنتیکرانیزتحتالشتا صراردادهاستطاگرچه

 جهبهتت یق مانبرگزارینشستچینواتحادیهاروپاآلمانا فرصتایجادشوهدربات

بهرهدورهریاستبرایحص لیکدستاوردمهمدرخص صروابطباچینتاحو یادیبی

شوهاست،اماواصتیتایناستکهنقشکلیویآلماندررونوتح التیاینچنیندرصحنه

ایاینکش راستطپابهمیزانکمیوابستهبهریاستدورهسیاستخارجیاتحادیهارو
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خص صسیاست در آلمان خص صبرنامه در باال ت ویحات به ت جه اتحادیهبا های

اروپادرصبالچینوبادرنظرگرفتنشرایطجویوسناری های یرمعرحهستنو:

ینسناری ،روابططبقامقطعی میان اتحادیه اروپا و چین:چالش  تقابل و -الف  

اتحادیهاروپادردورانپساکروناتحتتثییرتح التناشیا شی  کرونادچاراختاللشوه

چالش با چینیو شهرونوان برخی ناروایتی روبروستط مقعتی و جوی درهایی تبار

 کش رهایینظیرآلماننسبتبهنح هبرخ ردشهرونواناروپاییباآنهاپسا شی  کروناا

خ دفضایسیاسیوروابطراتحتالشتا صراردادهاستطاتهاماتووهان،مرکزشی  در

واردشوها س یاتحادیهاروپاوبرخیکش رهادرخص صالپ شانیوعو شفافیتچین

درخص صبرخیاطالعاتدرخص صشی  وکنترلکرونادرکنارع املحق قبشری،

جنبه تق یت برای ج هعاملی ب دط خ اهنو اروپا اتحادیه و چین بین ارتباط چالشی ای

هایمتقابل،اهوافوبرنامهآلماندردورهریاستبرایسامانوهییک نیبوگمانیواتها 

رویدردواحودرصبالچینرامختلخ اهوکردطعمقاینتقابلبهحویاستکهبهعقیوه

نتیجههمینتح التاستط0202برایسپتامبرریزیشوهبسیاریعلتتت یقنشستبرنامه

چالش ایجاد همکاری سازنده و راهبردی: -ب روابطتح التو در سیاسی های

ا یکس وصورترو افزونچیندردونالوترامپفراآتالنتیکدردورنریاستجمه ری

چینسیاستبین مجاببهگسترشروابطخ دبا اروپارا کردهاستطالمللا س یدیگر،

مویریتبحرانچیندرخص صشی  کروناوبا گشتبهحالتعادیدرچین، ودترا 

ج یانها س یدوطرفکش رهایاروپاییرخدادهاستطدردورانپساکرونارفتارهمداری

اتحادیهاروپاوچین،بههمداریسا نوهوراهبردیباچینخ اهوانجامیوطآلماندردوره

برایدورهریاست  مینه ایجاد چینستیدر و اروپا نشستاتحادیه آستانه در ب یژه ایو

  آمونشرایطبرایاینن  همداریخ اهوداشتطفراهم

به محور: تقویت همکاری منفعت -پ صورترا صنتتیدو اصتصادیو متقابل با ار

برایآلمانتق یتطلبانهبیشترس قمیتق یتارتباطمنفتت اینگ نهارتباطباچینبادهوط

چالش به ا ت جه امریدا ایاالتمتحوه در اصتصادی بحران روابطفراآتالنتیکب یژه های

می برخ ردار راهبردی اصتصادیاهمیت روابط تواو  حاشیه در انتقادی وگفتگ های ش د
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یتثمینوط ررو افزونبههایگذشتهدراینسناری همچ نسالگیرنوطچیننیزص رتمی

بینوطوارتباطبااتحادیهاروپامیالمللیتضمینمناف خ درادرتواو سیستمم ج دبین

همانگ نهکهاشارهشودرخص صآینوهارتباطاتحادیهاروپاباچیندردورانپساکرونا

تطنیزسناری هایمختلفیا تخاصموکاهشروابطتاهمداریفراگیروراهبردیمتص راس

ار یابی بر بنا اما است، محتمل سناری ها دیگر بیشا  آنچه تق یت»هایص رتگرفته،

مح رهمداریمنفتت » ب دط ماسخ اهو هاید  در سخنرانیخ د  ,Maas)ب نوستاگدر

محوودیت2020 و اصوامات به اشاره با ) کش رهای س ی ا  شوه اعمال «اصتوارگرا»های

خ اهانآنشو همچ نچین، که ب د شرایطاینمحوودیت»ه متناسببا بایومقعتیو ها

«طباشو

بات جهبهآنچهمعرحشو،آلمانبهعن انرئیساتحادیهاروپایی،سیاستیدوگانهدرصبال

چینخ اهوداشت:ا یکس براساساختالفاتسیاسیوطرحعن انکش رهایبهاصعالح

غیردم کراتیک» چینرفتارخ اهو« نظربا چین، کردوستیخ اهونم دباحفظفاصلهبا

ایاستکهآلمانایاالتمتحوهراتامینکنووا س یدیگراهمیتروابطباچینبهانوا ه

ریزینشستسرانچینواتحادیهاروپابهنح یبهدنبالتق یتبتوراهبردیروابطدربرنامه

خ اهوب دطهردوسیاستف قنیا منوایجادوا طریقتتاملسا نوهبااینصورتن مه ر

تق یتصواییواحومیاناعضایاتحادیهاروپادرصبالچیناستط



 امریکا و اروپای پساکرونا
پیچیوه پایانجنگدو روابطدوس یآتالنتیکیدیا  پسا  را ترینشرایطخ د

امریدایوتیفجهانیسپریمی نیست،در«جهانآ اد»هبریشوهکهدیگرصادربهرکنوط

بحران مویریت ادعای حتی م ارد بتضی در ترامپ، دونالو ریاستجمه ری هایدوران

(،نت انستNY Times, 2020جهانیرانیزنواشتهوبهدنبالت جهبهمسائلداخلیخ داست)

نوماسکومویریتم فقیبربحرانکروناداشتهباشووحتیدرتثمیننیا هایپزشدیمان

نزدیک با نیا ش م رد اصال  تثمین برای و شو چین محتاج تنفسمصن عی تریندستگاه

هایلفظیوسیاسیشوطمتحوانشنیزوارددرگیری
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درریاستدوره درصبالامریدا ایآلمانبهدوص رتدرچنینشرایعیسیاستاروپا

دوم و  است:متص راستطبهعبارتیاینروابطدرپساکرونامحص ل

که است جهانی راکو اصتصاد با سا ی به نیا  و پساکرونا اصتصادی شرایط نخست؛

می الزامی را متحوین همه گسترده برهمداری مبتنی اصتصاد یک عن ان به آلمان سا دط

صادراتبهبا ارامریدانیا اساسیداشتهوهرگ نهمشدلدرهمداریاصتصادیجهانیسبب

گرایانهکهاوجآنم ج دخ اهوشوطدراینح  هبات جهبهرفتارهایحمایتتتمیقرک د

(،م و  Pramuk, 2020تریلی ندالربهاصتصادداخلیب د)3درامریداباپرداختبیشا 

همداریاصتصادیگستردهدرسعحجهانیمحلپرسشجویاستط

ری  مان در استط اول م و   مقابل نقعه دو  اروپا،م و   اتحادیه بر آلمان است

برگزارمی0202انتخاباتریاستجمه ری وامریدا بات جهبهسیاستتقابلیامریدا ش دط

،صعتاانتخابنخستاروپاوبهخص صمرکلودرگیریشخصیاوباترامپاروپادردوره

هادصت یادیدارنوآلماندرانتخاباتامریدا،برنوهشونمجودترامپنخ اهوب دوآلمانی

کههرسیاستانتخابیآنها،تاییرمستقیمیبهنف ترامپنواشتهباشوطهرگ نههمداریجوی

می ن امبر، درصبلا انتخاباتماه امریدا ترامپدرانتخاباتتلقیش دوبا ت انوکمدیبه

استکهآلماندرآلماندراینح  هگا برنخ اهوداشتطبراینودوندتهمعرحشوهاین

المللیخ دواروپابهدنبالشرکایجویویباشوکهبت انوبهص رتایوبینسیاستمنعقه

موتا همداریباآنهامناف خ دراتامینکنوطط النی

ندتهدیگرایناستکهامریدابات جهبهمشدالتم ج د،فراینوخروجا مناطقیماننو

هاا اینفرصتبرایپیشبردسیاستمستقلخ ددرهوکردطاروپاییخاورمیانهراتسری خ ا

داشتن  یرا دادط خ اهو صرار ایران اختیار اینفرصتیدر و خ اهنوکرد استفاده خاورمیانه

هزینه یادی ایرانممدننیستیا سیاستم یردراینمنعقهبوونداشتنروابطمناسببا

هایاروپاییبامناف ملیایرانش دوهشتضادسیاستصورتت انوسببکاداردطاینامرمی

ایسببکاهشانتقادا ایباجمه ریاسالمیراشدلدهوطچنینهمداریهمداریمنعقه

ایایراننیزخ اهوشو یراجمه ریاسالمیباهمیننقشت انستهمنعقهرادرنقشمنعقه

 مقابلام اجسهمگینتروریسممحافظتکنوط
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 گیری نتیجه

براینزدیکبهیکسالنهادهایرسمیآلماندرحالتنظیمبرنامهخ د درحالیکه

هایآلمانرابرایدورهریاستبراتحادیهاروپاب دنو،شی  ویروسکرونابسیاریا برنامه

اینمقالهبهدنبالبررسیاینم و  می ندرباشوکهبحرانکرونابربرنامهآلماتغییردادط

دورهریاستبرش رایاروپابهعن اننخستینبرنامهمووناروپاییپسا کروناچهتاییری

 استط میگذاشته آلمان، برنامه دصتدر با دریافتکه ن آوراروپایص ی»ت ان و ترتر به«

ش دطبهب دهایدیجیتالیتتریفمیایبرمبنایت ستهکمیوکیفی یرساختشدلگسترده

تیتانسجا ،امنیتونابرابریاجتماعیمیانکش رهایعض ،یدیدیگرا اهوافاصلیوو

تحتعن ان م و عیکه است؛ ریاستمترفیشوه اروپایعادالنه»دوره معرحاستو«

وآسیبتحت ملیالشتا بحرانکرونا گراییصرارهایاجتماعیهماننوبحرانهمبستگیو

اهوافدیگریه ت ستهپایوار»مچ نگرفتهاستط برآنچهدربرنامهآلمانمشاهوه« نیزبنا

خ ردهمی گره اصلیمی تغییرات و  یستی محیط مسائل با مسائلیش د، این، بر عالوه انوط

ار ش بر تثکیو و پناهنوگی حق ق نح ه هماهنگ رونو ایجاد و مهاجران هایهمچ ن

-ب یژهدرشرقاتحادیهاروپا یرمجم عههایمخالفمشترکاروپاییباوج دبرخیجریان

ش نوطدرنهایت،ایمحس بمیهایمق ل امنیتدراروپادربرنامهآلمانبرایریاستدوره

المللی،تق یتنقشاتحادیهاروپابرایبرصراریصلحوتجارتجهانیبرمبنایمقرراتبین

چالش با برخ رد امرنح ه ایاالتمتحوه همچ ن جویو چینهای و روسیه برگزیت، یدا،

هایژئ استراتژیکآلمانواروپاارتباطدارنوطم و عاتیهستنوکهبااول یت

نشاندادکهتغییراتمهمیذیلبرنامهنتایجاینبررسی درراستایفرویهمقالهبهما ها

هایذاریت انوبهبسیاریا سیاستگدهنوواینتغییراتمیآلمانتحتتثییرکرونارخمی

میالدیتتمیمیابو:0202هایبزرگدرسعحجهانیدرششماههدو سالصورت

نخستایندهآلمانبهدنبالتق یتبیشترهمگراییاروپابااستفادها شی هرهبریمتمرکز

درون ناهماهنگی، و کرونا بحران تحتتثییر س یی ا   یرا است، وحرکتکرده گرایی

هدرمویریتآن،همگراییومفه  واحواروپاییآسیبیجویدیوهاستسابقگراییبیملی

امدانمویریت جن باروپا، تفاوتسعحآسیبدرشمالو به ت جه با ا س یدیگر، و
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سختیفراهمخ اهوب دطلذاطرحمش قاصتصادیبهرهبریآلمانوفرانسهجمتیبحرانبه

گیردکهخ ددرمیانودرا موتبهتق یتگزینههایرشواروپاییصرارمیدرصورطرح

کنوطاروپایچنوسرعتهکمکمی

احساساتجوایی با مقابله اینده، سیاستدو  صور در اروپا ا  صرارطلبانه اعمالی های

انجا کارهایحتیتبلیغاتیبرشداف بت انوبا هایایجادشوهدرشهرونویگرفتهاستتا

من صادراتاصال پزشدی،مصادرهماسکوبستنمر هایاروپاییطیبحرانکرون اکهبا

ملیبهرویشهرونواناروپاییهمراهب د،غلبهکنوط

تاکیوبرتثمیننیا هایاروپاییدرداخل«شونجهانی»س  ایندهبا یرسؤالرفتنرونو

ووابستهنب دنبهخارجدراول یتتامیننیا هایاساسیصرارگر ایننیا هااروپا فتهاستط

شاملم ادغذایی،بهواشتیوحتیتامینامنیتوارتشواحواروپاییخ اهوشوط

چهار ایندهنگاهبههمداریباچیندراروپاتغییرجویکردهاستطنح هتتاملباچین

هایآینوهشدلخ اهودادطچیندردردورهریاستآلمانبهروابطبااینکش رطیسال

لحاورکانویوایشریکراهبردیوهمزمانرصیبراهبردیاستوکنفرانسمشترکحا

چینواروپانح هتتامالتآتیراشدلخ اهوداد،نشستیکهالبتهخ دتحتتثییربحران

کروناواحتماالًصومهآنبهروابطدوجانبهبه مانیدیگرم ک لشوهاستط

پادرح  هامنیتسبباحساسنیا کش رهایاروپاییپنجمایندهاختالفاتامریداوارو

نظیربرایحض ردرخاورمیانهوتامینامنیتخ دا اینطریقشوهاستطاینامرفرصتیکم

می صرار ایران اختیار در اروپاییرا نیا  احساس ا  تا جهتدهو و کرده استفاده گیریها

صورت ا  بتضی نسبتووایرانی را اروپایی نیا هایهای کنوط تتویل ایران ملی مناف  به

 مینه پزشدیایرانبرایمویریتبحرانکرونا ایمناسببرایتق یتمناسباتبهواشتیو

سیاست ا  جوای میبشردوستانه، فراهم متحوه ایاالت طرفهای دو بایو آن ا  که کنو

استفادهکننوط

کاهشوابستگی نهایت، در نااو  مانهایفراآتالنتیکو در تثمیننیا  امدان میویا 

هایاخیر،کاهشنسبیسعحروابطباهاوسالهایماهبحرانا امریدادرکنارسایرچالش

مسئله دنبالخ اهوداشتط به را اروپا بر  مانریاستآلمان در حتیایاالتمتحوه ایکه



 111 ای آلمان بر شورای اتحادیه اروپابحران کرونا و ریاست دوره
 

 

تخاباتامریداپسا جنگهادرانتریننح هورودودخالتاروپاییسابقهممدناستبی

دو جهانیراممدنسا دط

م اردیادشوهحاصلانجا پژوهشدر مانادامهبحرانکروناستطاینتح التدر مان

ت انچنیناستنتاجکردپایانبحراننیزنیا منوبررسیاستاماا تغییراتدربرنامهآلمانمی

ییراتیراتاکن نداشتهاستطهایکالناروپاچنینتغکهکرونابرسیاست
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