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 مه مقد 
اواخر سال  ان  بحر از  سایر    2019کروناویروس که  به  به سرعت  بود  در چی  شروع شده 

بیماری   ای   شیوع  عمده  مراک   از  یکی  به  سرعت  به  اروپا  قاره  کرد   سرایت  جهان  مناطق 

همچون  همه اروپایی  مهم  کشورهای  در  که  کسانی  شمار  اندکی  فاصله  در  شد   تبدیل  گیر 

اسپانیا،  فرانسه،  انگ  آلمان  ایتالیا،  کووید  و  بیماری  به  اف ایش    19-لیس  شد   به  شدند  مبتال 

یافت  همچنی  تعداد کسانی که در کشورهای اروپایی بر اثر ابتال به ای  بیماری جان خود را  

از دست دادند نی  رکوردهای ب رگی در جهان را شامل می شود  اگرچه بحران کروناویروس 

ب بحران  یک  عنوان  به  اول  وهله  ای   میتلقی    هداشتیدر  که  شد  مشوص  زودی  به  اما  شد 

به سرعت    ،عد بهداشتی بحران کروناکنار بُ  بحران یک بحران چندوجهی و گسترده است  در 

پرسش  و  شد  آشکار  بحران  ای   سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فراروی  وجوه  را  زیادی  های 

شود  ه موج  میاست ک  ای    19-سیاستگذاران اروپایی قرار داد  بدتری  تاثیر بیماری کووید

  ، سیستم ایمنی بدن به جای مبارزه با عفونت  ؛ بدن یک فرد به خودش حمله کند  در موارد حاد

می بی   از  را  طوفان  خودش  ای   شش   1 یتوک یسبرد   ورم  به  است  به  ممک   نهایت  در  و  ها 

اندام بیماری کوویدشکست سایر  تاثیر مشا  19-های اصلی بدن منجر شود   نظام    بهی برچنی  

همبی   با  به جای همکاری  بیماری موج  شده که جامعه جهانی  ای   دارد   به  ،  الملل  شروع 

  و  مرزها  –المللی  بی    هایحمله به خود کند  سازوکارهای طراحی شده برای تسهیل همکاری

کار  -تجار  به  ای  همکاری کرده  شروع  توزیع علیه  بر سر  موارد، کشورها  بدتری   در  اند  

می  بسیاریصفانه  من  که  پ شکی  کالهای  انساناز  جان  دهند،  توانست  نجا   را  زیادی  های 

ای  طوفان سیتوکی  به جن  کردند   داشت     2شروع  بلندمدتی خواهد  پیامدهای  ژئوپلیتیکی 

بحران ایجاد شده توسط   (Feffer, 2020).  نهایت یکی از تلفا  آن اتحادیه اروپا خواهد بود  در

ک   نشان  19-بیماری کووید سیاستگذاریداد  عرصه  در  بویژه  اروپایی  از  ه همکاری  که  هایی 

دارد   قرار  اتحادیه  در  عضو  کشورهای  به  کمک  برای  آن  انحصاری  صالحیت  قانونی  نظر 

تحلی  برخی  که  است  جایی  تا  مسئله  ای   است   مواجه  مشکل  با  صدا  ل چقدر  به  را  آن  گران 

تری  ناظران آن را به عنوان  بینانهتی خوشند و حادرآمدن ناقوس مرگ ای  اتحادیه تلقی کرده

 
1. Cytokine Storm 

   به معنای جنبش است ”Kinos“به معنی سلول و  ”Cyto“اصطالح »سیتوکی « در واقع ترکیبی از دو واژه یونانی   2
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هایی که اتحادیه اروپا در طول حیا  خود در زمینه مدیریت بحران و  یکی از ب رگتری  چالش 

کرده شناسایی  بوده،  شاهد  فراملی  اف وده  ارزش  دادن  همه کشورهای عضو  نشان  درکل  اند  

اند، آنها در نهایت مرزها  شتهاخل داه به دهای خود به ای  بحران نگااتحادیه اروپا در واکنش 

همبستگی   که  داد  نشان  بحران  ای   شدند   متمرک   داخل  در  بحران  مدیریت  بر  و  بستند  را 

غ زیادی  حد  تا  استااروپایی  بوده  اروپاهمبستگ   (Russack, 2020: 1)  ی   دهه    ی  طول  در 

های موتلفی که  نل بحراگذشته در مباحث عمومی مورد توجه شدید قرار گرفته است  به دلی 

ایده همبستگی اروپایی تحت فشار قرار    ،طی ای  مد  اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده

از سال   اقتصادی که  و  مالی  بحران  مورد  در  امر  ای   است   از کشورهای    2008گرفته  برخی 

تگی  بسهم  Grasso, 2018: 1) (Lahuse & صادق است ،اروپایی را به شد  تحت تاثیر قرار داد

کلیدی   عنصر  یک  عنوان  به  گذشته  انسجام از  زمینه  انگی ه  در  و    هایاجتماعی،  تشکیالتی 

برایمبنای سال  ی  است  در  تلقی شده  با مجموعهارائه کالهای جمعی  اروپا  اخیر،  از  های  ای 

تهدیدبحران است که  بوده  مواجه  موتلف  فرصت  ها های  در  هایی  و  همبستگی  اتحادیه  برای 

و بهم ریوتگی مالی بعد    2008از زمان بحران مالی    ها بویژهای  بحران  ه است اد کردپا ایجارو

از کشورهای اروپایی شد، حمال  تروریستی و    یهای مالی در بسیاراز آن که موج  بحران

در سال   مهاجران  و    ،2015بحران  مواجه کرد  با چالش  را  اروپایی  ثبا  جوامع  و  تشکیال  

نبی و  در  اامنی  اعتمادی  حوادثرا  ای   وقوع  زد   دام   جوامع  که  ای   شده  بسیاری    موج  

همبستگی که در    روحیه  به عنوان یک پروژه اجتماعی و سیاسی ورا  موجودیت اروپای واحد  

بوده شده  آن  خواستار  اروپا  اتحادیه  تشکیل  در خصوص  ماستریحت  پرسش    ،معاهده  مورد 

ی  هابه سیاست  یتوجه طلبانه، بیهای ریاضتسیاست  قرار دهند  بعالوه اف یش بیکاری و فقر،

پیوندهای اجتماعی درون و بی  کشورهای اروپایی را    ؛های ناسیونالیستی ظهور جنبش   ، وملی

 های قدیمی و جدید اجتماعی آشکارتر شدند نتیجه، شکا   با چالش مواجه کرده است  در 

.(Koos, 2019: 1-2)   د همگرایی اروپا در دوران  فراین روح    یبا توجه به اینکه همبستگی به نوع

است شده  محسوب  دوم  جهانی  از جن   به  ،بعد  پاسوگویی  درصدد  مقاله  پرسش    ای    ای  

بحران کروناویروس سال بر    2020است که  تاثیری  و    روندچه  برجا گذاشته  اروپا  همبستگی 

قرار تاثیر  تحت  را  اروپا  همگرایی  فرایند  همبستگی چگونه  ای   فقدان  یا  است  داده    ضعف 
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مبنای ای  فرض به بررسی موضوع پرداخته که ضعف همبستگی اروپایی در مقابله با    مقاله بر

گرایانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در  بحران کروناویروس موج  تشدید رویکردهای ملی

توجهی  ها در اروپا و نی  بیعرصه مدیریت بحران شده است و در نتیجه موج  تشدید شکا 

 فراملی ای  اتحادیه شده است     هایوردات سبه د

 

 چارچوب نظری

های کلیدی است که در علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته  همبستگی یکی از پدیده

شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و روانشناسی از چند دهه گذشته درباره  است  پژوهشگران جامعه

ف برای  اجتماعی  انسجام  و  همگرایی  شرایط  و  بهت ه اشکال  بنی م  جوامعانر  اجتماعی    ، های 

همبستگی به انتظار هنجاری     (Lahusen & Grasso, 2018: 4)  اندهای زیادی انجام دادهپژوهش 

نام )طبقه، ح ب، ملت( اشاره دارد  اعضای  های ب رگ بیکمک متقابل در بی  اعضای گروه 

نوان یک کل به  به عروه  گ  ها را به منظور تضمی  اهدا  و انسجامگروه باید خطرا  و سوتی

م یت  بماند   جا  کسی  اینکه  بدون  یکی،  برای  همه  همه،  برای  یکی  بگذارند:  اشتراک 

بد فراهم    یهاهایی در مقابل ریسکهمبستگی ای  است که برای اعضای یک گروه تضمی  

  اندهد و گروه را به عنوهای بیشتر را میکند  ای  امر به اعضای گروه اجازه قبول ریسکمی

تر برای دفاع بهتر از انسجامش تحت شرایط همبستگی  ه تعقی  اهدا  بلندپروازنهکل بیک  

اینکه  قادر می اول  پره ینه است:  نی  دارد  همبستگی  ای  وجود، همبستگی مضراتی  با  سازد  

انسانی و سازمانی   مالی،  فی یکی،  منابع  از  تا اعضای گروه بوشی  نیازمند آن است  همبستگی 

بود رفاه یا کاهش رنج سایر اعضای گروه به آنها بدهند  همبستگی نیازمند  ر بهمنظوه  خود را ب 

مادی است  دوم همبستگی غیرمسطح است  همبستگی   واقعی  معنای  اشتراک گذاشت  در  به 

منابع   انتقال  است   گروه  برخودار  کمتر  اعضای  به  برخوردار  اعضای  از  منابع  انتقال  نیازمند 

کوتاهدست در  حازی  ب  مد کم  ریسکبا  از  انتقال  ای   است   صفر  جبری  جمع  های  اصل 

برداران  های بد، از دهندگان به گیرندگان، از کمک کنندگان خالص به بهرهخوب به ریسک

سوم است   فوری  جبران  هرگونه  بدون  می  ،خالص  ببار  اخالقی  مواطرا   آورد   همبستگی 

ب در  خودمراقبتی  به  نیاز  از  را  بازیگران  رراهمبستگی  مییسکبر  غافل  بد  ای   های  کند  

بی ایجاد  به  است  حتیامرممک   یا  باعث    به  دقتی  که  بینجامد  فریبکارانه  یا  استثماری  رفتار 
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توان از طریق خودمراقبتی مناس   ی که میی هاهای بد غیرضروی مثال ریسکگسترش ریسک

 & Genschel). دهد  ایش افهای همبستگی را بیش از حد مانع آنها شد، بشود و در نتیجه ه ینه

Hemerijck, 2018: 2-3)  امکان موتلف  همبستگی در سطوح  است   تحقق  از پذیر  یک سطح 

انگی ه اساس  بر  دیگران  با  فرد  یک  همبستگی  آن  در  که  است  فردی  سطح  های  همبستگی 

انجام می به    ،فیلسو  اجتماعی آلمان  1لد یو  اسیآندرشود  از نظر  فردی  یک عمل زمانی 

با    -1  :ها باشدمبستگی قابل شناسایی است که عامل آن دارای ای  ویژگیمل هیک عن  عنوا

تا حدودی تحت    -2  ؛احساس همدردی و تعلق به یکدیگر داشته باشند  ،دریافت کننده کمک

عمل انجام شده به عنوان یک کمک در زمان    -3  ؛دوستی قرار داشته باشدهای نوعتاثیر انگی ه

محنت و تنگدستی به عنوان یک مسئله اخالقی، عدالت و    -4  ؛شودی  محنت و تنگدستی تلق 

بر ای  باور    -6؛  خودش را مل م به کمک بداند  -5  ؛یک منبع تعهد اخالقی در نظر گرفته شود

به   او  از  برای درخواست و دریافت  یا اخالقی  قانونی  از حق  نباشد که دریافت کننده کمک 

ننده کمک محنت را مثل او ارزیابی  فت کدریاه  تصور کند ک   -7طورمشوص برخودار است،  

تصور کند که دریافت کننده کمک با دریافت کمک محنتش را کم خواهد کرد    -8  ؛کندمی

می ای  جهت تالش  در  فعالنه  او  که دست  -9  و  کندو  کند  شرایط تصور  ایجاد  امکان  کم 

وجود   هم  او  برای  گرفته  قرار  آن  در  کننده کمک  دریافت  که   & Laitinen)رد  دامشابهی 

Pessi, 2014: 6)     همسایه خود،  خانواده  با  است  ممک   فرد  یک  فردی،  همبستگی  مبنای  بر 

با یک حس   نوع همبستگی در رقابت  ای   منطقه و ملت خود احساس همبستگی کند   خود، 

مورد همبستگی ای   در  ندارد   قرار  به طورکلی  بشر  و  اروپا  با  اروپایی    ی هاهمبستگی  و  ملی 

 ,Lahusen & Grasso)وطنی از همبستگی خواهد بود  هوم جهانشمول یا جهانک مفاز یی  بوش

ای  نوع از همبستگی در بحث ای  مقاله چندانی موضوعیتی ندارد  نوعی دیگر از      (5 :2018

همبستگی اجتماعی یک اب ار وابستگی متقابل بی  افراد  همبستگی اجتماعی است     ، همبستگی

که   است  گروه  یک  باودر  گروه ه صول  انسجام  با  هنجاری  به صور   ثانیا  و  توصیفی  ر  

پیچیده بردارنده ساختار  در  تعبیر ساده  ای   اما  مستل م درجهمرتبط است   است که  از  تری  ای 

ویژگی  برخی  یا  و  مشترک  تجربه  عمومی،  وحد آگاهی  میهای  گروه  بی   باشد بوش 

.(Scholz, 2008: 21)    ها بر ن اعضای قبایل، جوامع یا گروه عنوابه    راهمبستگی اجتماعی افراد
 

1. Andreas Wildt 
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مکان یا  تاریخ  تجارب،  خصایص،  میمبنای  درک  مشترک  گروههای  اینجا  در  نقش    ،کند  

شکل در  ب رگی  همبس  گیرینسبتا  نوع  ای   در  دارد   او  مکان  یا  جهان  افراد،    ، گیت دیدگاه 

)هستی دارد  اولویت  فردی  بر هویت  بنابرای     (Scholz, 2008: 41شناختی عضویت در گروه 

ال ام تعهدا   برخی  بردارنده  در  که  است  اجتماعی  رابطه  یک  اجتماعی  آور  همبستگی 

به  می سیاسی  همبستگی  است   متفاو   سیاسی  همبستگی  تعهدا   از  تعهدا   ای   البته  باشد  

ی  دهد  در همبستگی سیاس نقطه تاکید همبستگی را تغییر می  ،عنوان سطح دیگری از همبستگی

ج ب به  گروهای  کنترل  و  وابستگی  متغییر  مفاهیم  بر  همبستگی  کردن  فردی،  و  نا  بر    وجدان 

همبستگی    ,Scholz).  (33 :2008  شودتاکید میمسئولیت گروهی و عمل جمعی    و  تعهد  مفاهیم 

می تقویت  را  همکاری  که  جدید  نهادی  سازوکارهای  به  همبستگی  سیاسی  دارد   اشاره  کند 

اتحا مورد  در  اردیسیاسی  اتحادیه  وپا  ه  ای   عضو  کشورهای  بی   همبستگی  به  طور خاص  به 

 2پذیریمسئولیت  1مفاهیم دو طرفه بودن   ،در ای  چارچوب   (Wallaschek, 2019)  مربوط است

مشترک منافع  شناسایی  مولفه  ،و  بود   خواهد  موتلف  جوامع  میان  روابط  نوع  مبنای  سه  های 

نها وجود  آهایی در  ست برخی همپوشانیک  اه ممبت همبستگی فردی، اجتماعی و سیاسی که ال

 :ترسیم کرد 1تواند به صور  شکل شماره داشته باشد را می

 

 
1. Mutuality 
2. Accountability 
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 های سه سطح همبستگی فردی، اجتماعی و سیاسیمولفه  -1شکل شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجدان فردی

 
 
 
 
 
 

 

 منبع: مولف 

 

ک به عنوان اعضای یک  مشتر ویت  ه  ها مایل هستند تا خود را به عنوان دارندهاگر اروپایی

ارزش  دارای  اجتماع و  مشترکهاسرنوشت  واکنش   ی  باید  آنها  کنند،  های  تلقی 

اجتماع  خودانگی انه ای   تا  باشند  قادر  اشتراک بگذارند و  به  از همبستگی را  به عنوان  را  تری 

نظام به  وفاداری  یافت   برتری  به  توجه  با  امر  ای   دهند   نجا   کل  سیایک  در    ملی  سی های 

درون یک اتحادیه که تا حد زیادی شبیه یک نظام فدرال است صادق نیست  واقعیت سیاسی  

 همبستگی فردی 
  و همدردی احساس -

 تعلق
دوستی نوع هایانگیزه -  

فردی  هایانگیزه -  

 

 تماعی گی اجبستهم -
 رابطه اجتماعی -
تعهد و مسئولیت  -

 گروهی 
 ابزار وابستگی متقابل  -

 

 همبستگی سیاسی
 عمل جمعی

 دو طرفه بودن 
منفعتی  -منطق خود  

نهادی   سازوکارهای  
مشترک   منافع  

م -  
 



 ( 63)پیاپی   99 تابستان ، 33شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 132
 

 

بی  کشورها و شهروندان اروپایی نیست: چنی  همبستگی    1"همبستگی ارگانیک"موید وجود  

کمتر غیرارادی است و از وابستگی متقابل اقتصادی و انسانی ایجاد شده بی  کشورهای عضو و  

میتیک  پلمادیتعهدا    نشا   احساسی  آنها  تا  کارکردی  بیشتر  اروپایی  همبستگی  لذا  گیرد  

جلو   به  رو  سیاسی  فرایند  یک  محصول  و  موتلف   و  باشدمیاست  که  کرده  ایجاد    یاب ارهای 

ارزش محدودیتبیشتر  تا  شده  ب رگنمایی  آن  نظامهای  رقتهای  آنمند   ,Bertoncini)  آور 

شود که وقتی در سطح اروپایی و به  در بال مشوص میشده  ائه  اربا توجه به مدل     (2 :2020

می گفته  سو   همبستگی  از  اروپا  اتحادیه  سطح  مشوص  فردی    ،شودطور  همبستگی 

اروپا تالش همگرایی  روند  در  اگرچه  همچنی   ندارد   به    یهایموضوعیتی  که  گرفته  صور  

ش اروپا  همگرایی  روند  وارد  اجتماعی  همبستگی  مفهوم  تاکنون  در    اما   ودنوعی  زمینه  ای  

های خوبی حاصل نشده است  لذا تنها سطح از همبستگی که در اتحادیه اروپا و بی   پیشرفت

 منفعتی است  -کشورهای عضو موضوعیت دارد همبستگی سیاسی مبتنی بر  منطق خود 

 
 ارتباط همبستگی با همگرایی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم 

اصل همبستگی الهام گرفته    ازولی  روزهای شروعش  از اوپا  اراتحادیه    یکل سیستم حقوق 

می ایدهاست   مهمتری   از  یکی  همبستگی  که  گفت  الهامتوان  حرکت  های  ورای  بوش 

همگرایی اروپایی از زمان شروع آن در دوران بعد از جن  جهانی دوم بوده است  برخی از  

ای به  مستقیم  طور  به  اروپا  اتحادیه  اولیه  حقوق  مفاداشاراصل     مفاد  طبق  دارد   ششم    بند  ه 

اروپا اتحادیه  معاهده  را   2،مقدمه  خود  تمایل  عضو  بی   "  کشورهای  همبستگی  تعمیق  برای 

در سنت  مردمانشان  و  فرهن   تاریخ،  به  احترام  آنها عی   می  "های  ماده  اعالم  طبق    2کنند  

اروپاست  اتحادیه  بنیادی  ارزش  یک  همبستگی  اروپا،  اتحادیه  ب ط  معاهده  ای     3ماده  3ند  بق 

و  ،معاهده اجتماعی  اقتصادی،  انسجام  تقویت  اروپا  اتحادیه  بی     هد   همبستگی  و  سرزمینی 

نی  معاهده کارکرد   کشورهای عضو است  هشت مورد دیگر از مفاد معاهده اتحادیه اروپا و 

اروپا  و  3اتحادیه  دارند  اشاره  اصل  ای   به  غی   صراحتا  طور  به  نی   مفاد  از  بهستقی رمبسیاری    م 

پرداخته  عموضو اروپایی     (Hilpold, 2015: 258) اندهمبستگی  همبستگی  اینکه  به  توجه  با 
 

1. Organic Solidarity 
2. The European Treaty (TEU) 
3. The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
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بنیان شناسایی  است،  سیاسی  فرایند  یک  نتیجه  و  نیست  شجرهفطری  یک  به  آن  ای  نامههای 

شکل که  موتلفی  مراحل  از  کردهمتشکل  مسیر  را  آن  بررسی    ، گیری  ای   انجامید   خواهد 

نش ابتدا    1"بازار داخلی"دهد که  می  ان تاریوی  ماتریسی است که در چارچوب آن  مهمتری  

سپس   و  گرفته  شکل  اروپایی  یافته  گیری  شکلا  بهمبستگی  ادامه  پولی  و  اقتصادی  اتحادیه 

به   که  ماتریس دیگری  عنوان یک  به  بحران  مدیریت  به شناسایی  همچنی   بررسی  ای   است  

های سیاسی و  البته بر مبنای پایه  –دهد  وعیت میمشر  پاییروهمبستگی ابه  دهند  میمنابع شکل  

شکننده می  -ترحقوقی  بازار  Bertoncini, 2020: 2). )  شودمنجر  کاپیتالیسم  با  همبستگی 

شود   اجتماعی اروپا همراه است و عمدتا به عنوان یک جنبه ضرروی همگرایی اروپا تلقی می

به طور عادی در اسناد اتحادیه ا  به طور  ه عن پا بروهمبستگی  وان محور همگرایی ذکر شده و 

موکد به عنوان یک عنصر اساسی برای حل بحران اروپا معرفی شده است  با توجه به اشاره پر 

همبستگی به  اروپا  اتحادیه  اسناد  همگرایی  می  ،تعداد  بنای  سن   یک  عنوان  به  را  آن  توان 

اتحا اسناد  به همبستگی در  اشاره  تلقی کرد   اردیاروپایی  ماده  وپا  ه  اولی   متنوع است   زیاد و 

کند  اتحادیه اروپا ذکر می  "های مشترکارزش"  همبستگی را به عنوان یکی از  2سبون ی ل  مانی پ

بوش  سایر  معاهده  در  ای   متقابل"های  مسئولیت  3"همبستگی  منصفانه  تقسیم  عنوان  و  به  ها 

در عرصه میان کشورهای عضو  روابط  بر  سیاساصول حاکم  و خارج های  تهای  امنیتی  و  ی 

است  شده  مطرح  عدالت  و  امنیت  متقابل "  آزادی،  دفاع  بند    4"اصل  معاهده   42ماده    7در 

اروپا  میاز دولت  5اتحادیه  نظامی همکاری کنند وهای عضو  تهاجم  مورد  در  اصل  "  خواهد 

ح  رینوعی درخواست ص  6معاهده کارکرد اتحادیه اروپا  222گنجانده شده در ماده    "همبستگی 

همدیگر در حوادث حمال  تروریستی، حوادث طبیعی و به  های عضو برای کمک  تدول  از

عد دوم همبستگی در اروپا  بُ   (Gerrits, 2015: 1) حوادث ساخته دست بشر را تنظیم کرده است

اندیشکده   است   مرتبط  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  میان  روابط  در   7اروپا  نوتربا  مستقر 

دو   بی   پمن پاریس  بر یشراطق  یکی  است   قائل شده  تفاو   اروپا  کلی  در سطح  همبستگی  ن 
 

1. Internal Market 
2. Of the Treaty of Lisbon 
3. Mutual Solidarity 
4. Mutual Defence Clause 
5. The Treaty on European Union 
6. The Treaty on the Functioning of the European Union 
7. Notre Europe 
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متقابل  عمل  خود    1مبنای  از  دیگری  و  است  روشنفکرانه   –مبتنی  می  2منفعتی  گیرد   الهام 

متقابل  عمل  بر  مبتنی  همبستگی    ،همبستگی  نوع  ای   است   مشترک  بیمه  سیاست  یک  شبیه 

خود است   خطرا   تقسیم  مشترک  عمل  پیشران روشن عتی  نف م  -نوعی  نوع  یک  فکرانه 

استپیچیده همبستگی  پیش   ، تر  نوعی  بر نیازمند  که کال  است چرا  قابل مالحظه  سیاسی  بینی 

بلندمد  تمای   جاهمبنای  و  منافع  بی   اروپای  طلبیتر  در  است   استوار  اروپایی  و  ملی  های 

شود   ظاهر میالی  مک مک  امروز، همبستگی بنا شده بر خودمنفعتی عمدتا در شکل بازتوزیع یا

انگی ه ورای  در  منطق  شکلای   سیاستهای  اروپاگیری  اتحادیه  کشاورزی  مشترک  ، 3های 

اخیرهای سرمایهصندوق با  اب ارهای    اگذاری مشترک و  ثبا   مقابله  بحران همچون مکانیسم 

بر   مثبت ثیر  تارود  قرار دارد  مفهوم بازتوزیع دقیق است چرا که در نهایت انتظار می  4،اروپایی

سرمایه طریق  از  کننده  کمک  فرصتکشورهای  تجار ،  مورد گذاری،  در  و  بازاری    های 

کند عمل  یورو  نجا   برای  اب اری  عنوان  به  اروپایی  ثبا     Gerrits, 2015 :3). )  مکانیسم 

همبستگی در اتحادیه اروپا در اشکال موتلف نمود یافته که هرکدام دارای اهدا  و اب ارهای  

 بیان شده است  1ئیا  ای  امر در جدول شماره   ج ستنده  خاصی

 
 2020در بهار   ییاروپا یهمبستگ  یابزارها ین: مهمتر1جدول شماره 

 اب ارها  اهدا  نوع همبستگی 

 همبستگی 
 ایبودجه

 همبستگی سرزمینی 
 ای اروپا صندوق توسعه منطقه 

 یستایرو صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه 
 صندوق ضمانت کشاورزی  کمک به کشاورزان و ماهیگیران
 صندوق امور دریایی و شیال  کمک به افراد دارای مشکل 

 همکاری پلیسی و قضایی 
 صندوق اجتماعی اروپا 

 صندوق اروپا برای تعدیل جهانی شدن 
 صندوق اروپایی برای کمک به محرومی 

 مدیریت و پذیرش مهاجران
 اخلی د صندوق امنیت

 پلیس اروپایی

 
1. Reciprocity 
2. Enlightened Self-interest. 
3. EU Common Agricultural Policies 
4. European Stability Mechanism 
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 آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در 
 موضوعا  جنایی 

سپاه اروپایی برای حفاظت از مرزها  
 )فرانتکس سابق( 

 های مداخله سریعتیم

 همبستگی 
 مالی

ها، خرید ها، ضمانت وام
 های کشورهای عضو بدهی 

های با هد  اقتصاد کالن )تراز  وام
راز ت ها(: تسهیال  حمایت ازپرداخت

ها، تسهیال  ثبا  مالی اروپا، ختپردا
مکانیسم ثبا  مالی اروپا، مکانیسم ثبا   
اروپایی، اب ار اروپایی کاهش خطرا  

 بیکاری در وضعیت اضطراری 
گذاری های اقتصاد کالن: بانک سرمایه وام

 گذاری اروپااروپا، صندوق سرمایه
 برنامه تبادل  پولی بالفاصله، برنامه خرید

ها در قبال پرداخت ه و سایر دارایی قرض وراقا
پول، صندوق بازنشستگی شوصی پان  

 اروپایی

 همبستگی اقتصادی 
 عوارض گمرکی  ترجیح جامعه 

 مکانیسم جریان معکوس قاعده همبستگی انرژی 

همبستگی در  
خصوص حوادث  
طبیعی و حمال   

 تروریستی

پیشگیری و مدیریت حوادث 
 طبیعی 

همبستگی  سپاهنی، مدساز و کار حفاظت 
 اروپایی

پاسخ به حمله تروریستی یا 
 تهاجم نظامی

قانون مرزی شنگ ، آژانس اتحادیه اروپا  
برای همکاری درموضوعا  جنایی، مرک  

اطالعا  و موقعیت اتحادیه اروپا،  
 های دوجانبههمکاری 

Source: Yves Bertoncini, April 2020 
 

دست  وجود  ابندیهبا  از  که  هنوهایی  میگیمبستاع  انجام  اروپا  در  ممک   شود  های 

ارائه می نی   یا تضعیف همبستگی  و  تقویت  برای سنجش وجود،  نی     یورگ شود   معیارهایی 
در خصوص می ان قوی بودن همبستگی در    2016و همکارانش در پیمایشی که سال    1گرهارد 

 
1. Jürgen Gerhards 



 ( 63)پیاپی   99 تابستان ، 33شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 136
 

 

داده  13در    1اروپا انجام  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  از  وضعیت    ،نداکشور  بررسی  در 

  :های یک دهه اخیر بی  چهار نوع همبستگی اروپایی شاملدر پرتو بحران  یهمبستگی اروپای

مالی  -1 رفاه  -2  ،همبستگی  دولت  و    -3  ،همبستگی  سرزمینی  همبستگی    -4همبستگی 

شده قائل  تفاو   قوی  پناهندگی  می ان  سنجش  برای  را  معیار  چهار  بررسی  ای   در  آنها  اند  

همبستگی اروپایی    یاند زماناند و تصریح نمودهدر اتحادیه اروپا معرفی کرده  ستگیهمب   دنبو

ها و یک اکثریت در هریک  اکثریت همه اروپایی  -1د:  ن که ای  معیارها تحقق یاب  وجود دارد

اروپا یک فضای همبستگی    -2  ،از کشورهایی اروپایی از ایده همبستگی اروپایی حمایت کند

شهروندان اروپایی    -3  ،ی جهانی و فضای همبستگی ملی تشکیل دهدبستگی همضامتمای  از ف 

منا قربانی کردن  باشندفآماده  اروپایی  همبستگی  از  دفاع  در  و  شکا   -4  و  ع  اجتماعی  های 

 ,Gerhards et al)  سیاسی بی  طرفداران و موالفان همبستگی اروپایی به طور رسمی اعالم نشود

تا  ( 29 :2018 که  انواع  مفه  دودیح  اکنون  و  اروپایی  همبستگی  نی     یاب ارها  ووم  و  تحقق 

در   اروپا  همبستگی  مقاله  بعدی  بوش  در  شد  روش   آن  سنجش  به  کننده  کمک  معیارهای 

 گیرد  بحران کرونا ویروس مورد آزمون قرار می

 

 اروپا در آزمون بحران کروناویروس   ی همبستگ
ناامید کردن    که  تاثیر قرار دادتحت  را    پابحران کروناویروس از چند جهت همبستگی ارو

شهروندان کشورهای موتلف از کمک اتحادیه اروپا به آنها در ای  بحران و تضعیف دیدگاه 

دار کردن ایده اروپای های سیاسی ضد اروپایی، خدشههمگرایی در ن د آنها، تشدید دیدگاه

اختال  بی     بروزی و  یع بدون مرز و اب ار شنگ  و تضعیف همبستگی در خصوص حوادث طب 

های مالی و تضعیف همبستگی مالی از جمله  کشورها عضو اتحادیه اروپا بر سر منابع و کمک 

 آنهاست  

 

 یاز وجود همبستگ  یی کردن شهروندان اروپا  دیناام

اروپای   قال   در  اروپایی  شهروندان  کردن  متحد  ابتدا  از  اروپایی  همبستگی  ایده  هد  

 
1. How Strong is European Solidarity? 
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ا ای   بر  است   بوده  اروپای  بسهمس  سامتحد  بنای  آنها سن   شهروندان  و  بی  کشورها  تگی 

توان در جمله اول معاهده رم و در ماده اول معاهده اتحادیه  متحد است  ای  چند کلمه را می

می که  ماستریوت(  )معاهده  چه  دولت»  :گویداروپا  هر  اتحادیه  یک  ایجاد  فرایند  درگیر  ها 

اروپا  ن دیک  مردمان  بی   کپی «  اندشدهتر  کارهای  رد   دا  و  ساز  طریق  از  همبستگی 

بودجهتصمیم مبادل   اقتصادی،  برنامهگیری، همگرایی  مالی،  مفاد  ای، کمک  و  های خاص 

می بیان  تروریسم(  طبیعی،  )حوادث  لیسبون  معاهده  توسط  شده  اضافه  شود   همبستگی 

اروپایی و کم ایده همکاری  مبنای  بر  بل  متقاک  همبستگی یک درخواست سیاسی است که 

میس کمکاخته  که  است  ای   هد   زمانشود   در  بویژه  متقابل  بحرانی هاهای  که  یک    ،ی 

می فرا  را  عضو  همه  کشور  شود   فعال  دارد،  وجود  آنها  همه  بر  تاثیرگذاری  امکان  و  گیرد 

تری  وجه ممک  در بحران کرونا وجود داشت  با  شرایط برای اعالم ای  همبستگی به روش  

به معاهدا ، منابع ملی یا    جدید  افکار عمومی اف ودن شرایط  19-ویدن کوبحرار  ای  وجود، د

نداشتند انتظار  بلکه سونرانی  و    ،  پ شک  مریض  افراد  برای  که  بودند  منتظر هواپیماهایی  آنها 

بیاورند تفاو  دیدگاه شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا   (Brehon, 2020: 7)  ماسک 

ادیه درکمک به آنها در بحران کروناویرس داشتند تا حدودی  اتح  ای   از در زمینه انتظاری که  

ناشی از برداشت و انتظاری که آنها از همبستگی اروپایی داشتند و نی  تصویری که از اتحادیه  

شود  در پیمایش که در ای  زمینه انجام  پیامدهای مشترک آن در ذه  داشتند ناشی میو  اروپا  

استعاره   چهار  است  است:زم  ای    درشده  شده  مطرح  عنوان    -1  نیه  به  اروپا  خانه  "اتحادیه 

همه شهروندان اروپایی  ای  پر تقاضاتری  تصویر بوده است که با پیوندهای محکم   1"مشترک

اتحادیه اروپا    -2  ؛کندگذاری میهمراه است که جوامع سیاسی و تعهدا  مشترک آنها را پایه

کنار    های مشروع در درون آن درملی با تنوع  مانمردکه    2"مجتمع آپارتمانی"به عنوان یک  

ای  استعاره شبیه مفهوم  هم زندگی می است که نوعا محرک    وبر  3"جامعه همسایگی "کنند  

  4زمی  بازی  -3؛  باشدپرستی میاعضای آن ترکیبی از عمل متقابل و اندکی خیرخواهی و نوع

که برای  )مشترک(  مناس   س   بستر  اقتصادی  اتحادیه  در  ند  ودممبادل   یک  چارچوب 

 
1. Common Home 
2. Apartment Building 
3. Neighbourhood Community 
4. Playground 
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فراهم می بازاری  تصویر کمحقوقی/  ای   همبستگیکند   تمایال   منظر  از  گرایانه  تقاضاتری  

از  برداشت  در  آنچه  است   نوع  بوده  رویه  ای   است  مطرح  با  همبستگی  تطابق  و  عادلنه  های 

است  قانون  غرق شدن"یک    -4  و  حاکمیت  حال  در  هر  1"کشتی  عضو  کشورهای   چه   که 

گرایانه موالف همگرایی اروپاست   تر قصد فرار از آن را دارند  ای  همان دیدگاه شکیع سر

قرار گرفتهاز کل مجموعه نظرسنجی  فرانسه،  اندای که مورد  اسپانیا،  ایتالیا،    )یعنی کشورهای 

 درصد( بعد از 1 30)    تری  تصویر ساختمان آپارتمانیآلمان، لهستان، سوئد و انگلیس( مرجح

نهایت کشتی درحال غرق شدن   درصد( و در  8 23درصد(، خانه مشترک )26بازی )ی   زم  آن

است3 20) بوده  نظرسنجی(Ferrera & Burelli, 2019: 14).   درصد(  اساس  انجام  بر  که  هایی 

ایتالیایی از  بسیاری  است  اسپانیاییشده  و  میها  احساس  نه شرکای  ها  و  بروکسل  نه  که  کنند 

ها  اند  نتیجه نظرسنجیکمک لزم را به آنها ارائه نکردهدر بحران کرونا  ا  روپه اآنها در اتحادی 

اند  اند گفتهدرصد از کسانی که در نظرسنجی در ایتالیا شرکت کرده  60روش  است: بیش از  

نمی کمک  سوتاروپا  با  آنها  نظر  از  شرایطکند   شدن  اف وده  ،تر  ارزش  در  هیچگونه  ای 

ثیر منفی ای  امر به حدی بوده که پس از بحران کرونا یک گروه  تا  رد ندااتحادیه اروپا وجود  

بسرعت بیش    2"ایتالگ یت  -اتحادیه اروپا را متوقف کنید"  فیسبوکی جدید در ایتالیا با هشت 

در  900از   همچنان  آن  کنندگان  دنبال  و  کرد  جذب  را  نفر  اروپا   ه ار  است   اف ایش  حال 

   (Ischinger, 2020کند )را تحمل  گانه شده با اتحادیهبی  دانرونتواند ای  تعداد زیاد شهنمی

 
 یمل  یهااستیبه سمت س شی گرا د یبحران کرونا و تشد

منطقه  همگرایی  مسلط  اشکال  که  داد  نشان  کروناویروس  ملت بحران  جهانی  و    ؛ ها ای 

شرکت  افراد صنایع،  و  آسی    ، ها  از  بالیی  کرده درجه  ایجاد  را  ریسک شکست  و    پذیری 

بحران بر  ت   اس  ای   اساس  ملی بومی   ،ای   و حمایت گرایی،  تشدید می گرایی  را    کندگرایی 

اروپاست  اتحادیه  همبستگی  موالف  جهت  در  قوی که  آزمون  یک  همچنی   بحران  ای     

های اولیه از آثار اقتصادی در اتحادیه اروپا است  نشانه   -های همگرایی سیاسی برای فعالیت 

ت  در خصوص  بحران  گ شدی ای   می شرای د  نظر  به  بدشگون  واگرایانه  از های  بسیاری  رسد  

 
1. Sinking Ship 
2. "#StopEU-Italexit" 
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ای   بهتر  مدیریت  و  کرونا  بحران  گسترش  با  مقابله  برای  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 

های ارائه شده از سوی  اقداما  بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ملی و جدای از برنامه   ؛ بحران 

بسی که  درحالی  گذاشتند   اجرا  به  از  برا ره   اری اتحادیه  رسمی  طور  به  اروپا  اتحادیه  ن 

می ارزش  حمایت  اروپایی  همبستگی  و  که ها  داد  نشان  بحران  به  آنها  سریع  واکنش  کنند، 

مارس   ایتالیا در  بنابرای  وقتی  به شد  رویکرد ملی دارند   و    2020آنها  در چارچوب ساز 

و کالهای   تجهی ا   اروپا خواستار  اتحادیه  بحران  مدیریت  از    شد، کی  پ ش کار  هیچکدام 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پاسخ مثبت به ای  درخواست ندادند  همچنی  زمانی که ایتالیا  

بانک مرک ی اروپا ای  درخواست را بی  جواب  خواستار کمک مالی از اتحادیه اروپا شد، 

بهداش  لوازم  عرضه  فرانسه  و  آلمان  همچون  کشورها  از  تعدادی  ای   بر  عالوه  تی  گذاشت  

کشورهایی   یا را به سایر کشورها متوقف کردند     19-کووید    رای پیشگیری از بیماریم ب لز 

ذخیره  درباره  قوانینی  و جمهوری چک  آلمان  کمتری  همچون  بدون  پ شکی  لوازم  سازی 

توجه به همسایگان یا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تصوی  کردند  ای  نشان دهنده 

مند از آن در دورانی اتحادیه اروپا به عنوان اعضای بهره   عضو ای  وره است که کش   ی گرایش 

سیاست  به  بحران  زمان  در  است،  عادی  وضع  در  اقتصاد  ملی  که  منافع  به  معطو   های 

بازمی  های ایجاد شده نشینی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از فرصت گردند  عق  خودشان 

برای سایر کشوره  را  آنها، فرصت  بی   می ن   جها ای  همبستگی  نرم  فراهم  قدر   از  تا  کند 

می  مشاهده  بنابرای   کنند   استفاده  بی خود  با  هم مان  که  به شود  اروپا  اتحادیه  توجهی 

م بهداشتی به ایتالیا می  ز چی ، روسیه و کوبا پ شک و لوا   کشورهای   های ایتالیا، درخواست 

همگر   (Karabag, 2020: 2).  فرستند  به  اینکه  جای  به  بحران  بیشتر  همبو    ایی ای   ستگی 

اروپایی و ن دیکی بیشتر بی  کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شود، هر یک از کشورهای  

آنها   از  هریک  زیادی  حد  تا  است   کرده  تقویت  اروپا  اتحادیه  نهادهای  زیان  به  را  عضو 

کرده سیاست  دنبال  بحران  در  را  خود  اجتماعی  و  اقتصادی  خارجی،   ,Dempsey)  اند های 

سال حیا  خود تالش فراوانی    60دهد فرایند همگرایی که طی وضعیت نشان می   ی ا     (2020

سیاست  ایجاد  طریق  از  تا  سیاست  کرده  تجاری،  مشترک  سیاست  همچون  مشترک  های 

و     روحیه   امنیتی  و  پولی، سیاست مشترک خارجی  مشترک کشاورزی، سیاست مشترک 
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د تقویت کند در مقابله با یک بحران  اینفر   ای همبستگی اروپایی را به عنوان جوهر و چسپ  

 پذیر است همچون بحران کرونا آسی  
 

 ییضدهمگرا یهادگاهید ت یبحران کرونا و فراهم نمودن تقو
سر گذاشته بر شکا  سیاسی تاثیر  ی که اتحادیه اروپا طی یک دهه گذشته پشتیهابحران

  های سال ا  گذاشته است  در انتواب یار جگذاشته و از ای  طریق بر همبستگی اروپا اثر منفی ب

شان  اند و یا جایگاهسر کار آمده  اح اب ضدهمگرایی در برخی از کشورهای عضو یا بر  اخیر،

شهروندان   بی   در  که  است  آن  نشانه  ای   است   شده  تقویت  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه  در 

بحران بعالوه  است   شده  تضعیف  اروپایی  همبستگی  حس  عضو  بونرک  کشورهای  های سترا 

جدید فراروی اح اب پوپولیست موالف همگرایی اروپا قرار داده است  کروناویروس اکنون  

تغی چشم را  اروپا  سیاسی  مییانداز  پوپولیست  ر  رهبران  و  اح اب  از  بسیاری  نتیجه  در  دهد  

  بر   دهد تصور اینکه آنچهکنونی دچار مشکل خواهند شد  اما آنطوری که نمونه ایتالیا نشان می

باث پوپولیستر  بودحران جایگ ی   لیبرال دمکراسی خواهد  نفع  به  است     ،ها شود،  غیرمنطقی 

شرایط  پوپولیست تحول   با  را  خود  بمانند  زنده  سیاسی  نظر  از  اینکه  برای  جدید  های 

جدید  لشکر  شد   خواهد  آغاز  پوپولیسم  از  جدیدی  نوع  و  داد  خواهند  تطبیق  پساکرونا 

چال پوپولیست از  همهاقتای  ه ش ها  بیماری  ای   که  گذاشتصادی  خواهد  برجا  بهره    ،گیر 

بحران از  ناشی  اقتصادی  ناامنی  و  بیکاری  داده است که  نشان  تحقیقا   برد   ارتباط    ، خواهند 

عدالتی ناشی از بحران کرونا که  ها دارد  همچنی  اف ایش بیمستقیم با رای دادن به پوپولیست

شود نی  شکا  دیگری ایجاد  با درآمد پایی  ایجاد می  رانارگر کمثال از تاثیر بحران کرونا ب

برداری نمایند  روندهای در حال ظهور  توانند از آنها بهرههای جدید میکند که پوپولیستمی

دمکراسی میدر  نشان  اروپا  پوپولیستهای  که  ویژگیدهد  دارای  بیشتر  آینده،  های  های 

ه موازا  فرسایش منابع سنتی حمایت از پوپولیسم،    ببودند  گرایانه یا اقتدارگرایانه خواه ملی

پوپولیست آینده  بحران کرونا  نسل  که  به رشدی  رو  ناسیونالیسم  از  استفاده  پی  در  اروپا  های 

ایجاد کرده است، خواهند بود  اگرچه برخی رهبران اروپایی در خصوص ناسیونالیسم کرونا  

داده هشدار  هویروس  بیماری  ای   اما  میا شک  گیرمهاند  ایجاد  اروپا  اتحادیه  در   کندهایی 

(Taylor & Nietsche, 2020)   ، در کشورهای عضو    اح اب راست افراطی حاکم  عالوه بر ای
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اروپا اقداما     اتحادیه  پیشبرد  برای  فرصتی  عنوان  به  آن  از  کروناویروس  بحران  شروع  از 

نوست وزیر مجارستان در    1اوربان  ور ت ک یونه  به عنوان نمواند   اقتدارگرایانه بیشتر استفاده کرده

و   قدر   چشمگیری  طور  به  که  کرده  تصوی   قوانینی  کرونا  بحران  با  مقابله  چارچوب 

فوق میاختیارا   اف ایش  باشد،  شده  مشوص  آن  برای  پایانی  اینکه  بدون  را  او  دهد  العاده 

ریاست جمه انتوابا   روند  لهستان  در  عدالت  و  قانون  حاکم  را    ماهری  مهوچنی  ح ب  مه 

مبارزه  هب یک  ایجاد  از  مانع  موثر  طور  به  او  سوی  از  شده  ایحاد  قرنطیه  که  واقعیت  ای   رغم 

   (Schultheis, 2020).  کندشود را دنبال میانتواباتی موثر می

 
 شکاف شمال و جنوب در اروپا  د یبحران کرونا و تشد

پای از مهمتری   اروپا یکی  اتحادیه  در  مالی  در همب ای  ه ه همبستگی  اروپایی است که  ستگی 

ماستریوت  معیارهای  به  موسوم  معیارهای  است   کرده  ظهور  پولی  و  اقتصادی  اتحادیه   ، شکل 

پیدا کرده شرایط و ویژگی  تبلور   ، های عضویت در اتحادیه پولی را که امروزه در منطقه یورو 

اول و اوایل دهه هه ر د واخ ها در ا های اقتصادی و بدهی مشوص نموده است  با ای  وجود، بحران 

یکم و  بیست  قرن  داد     ، دوم  قرار  تاثیر  تحت  شد   به  را  همبستگی  قبل ای   دهه  یک  وقتی 

بدهی  بحران  عمق  در  اروپا  حاکم اتحادیه  عضو ی های  کشورهای  از  برخی  بود،  گرفته  قرار  تی 

اوراق قرضه انتشار  اب ار    2خواستار  عنوان یک  به  اوراق  ای   انتشار  رل کنت رک  مشت یورو شدند  

یورو   بدهی در منطقه  برای همه کشورهای عضو  ارزان  اعتبارا   به  یورو، دسترسی  منطقه  کل 

کرد  فراهم می   د را بویژه آن دسته از کشورهایی که بیشتر از دیگران درگیر بحران مالی شده بودن 

هلند و   مانآل   کردند  در مقابل کشورهای بدهکارتر همچون یونان و ایتالیا از ای  ایده حمایت می 

نگران بودند و با ای  ایده به   ، نامیدند درخصوص یارانه دادن به آنچه آنها رفتار غلط اقتصادی می 

از قبل مطرح     ( Ischinger, 2020) موالفت پرداختند   بیشتر  ای  وضعیت در دوران بحران کرونا 

از همبستگشد    متمای   به عنوان فضایی  اروپا  از وجود فضای همبستگی  م وقتی  جهانی یا  لی  ی 

شود معنای آن نبود اختال  و شکا  در ای  فضاست  روند تحول  یک دهه سو  گفته می 

اروپا را فراگرفته است از جمله   ، های موتلفی که در ای  دوران دهد که بحران گذشته نشان می 

 
1. Viktor Orban 
2. Euro Bonds 



 ( 63)پیاپی   99 تابستان ، 33شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 142
 

 

شکا   برخی  سربازکردن  موج   کروناویروس،  شکا  بحران  ایجاد  یا  و  قدیمی  های های 

به طوری که هر کدام از آنها به نوعی همبستگی اروپایی را تحت الشعاع   ؛ ده ا ش روپ ر ا جدید د 

های اولیه قرن بیست از سال  داده و روند همگرایی اروپایی را مورد پرسش قرار داده است  قرار  

الحاق   ویکم  سال 12با  بی   اروپا  اتحادیه  به  جدید  و  10)   2004های  کشور   2)   2007کشور( 

ها در سطح رفاهی و اقتصادی مواجه شد  از آنجا که کشور( ای  اتحادیه با اف ایش شدید تفاو  

اقتصادی جایگ ی   شکا   نوعی  داشتند  قرار  و شرقی  مرک ی  اروپای  در  ای  کشورها  عمده 

ای    شکا  ایدئولوژیکی که در دوران جن  سرد بی  شرق و غرب اروپا وجود داشت، شد  با

به بعد درگیر بحران  2008وجود، وقتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جنوب ای  قاره از سال 

که  شد  موج   اقتصادی  بحران  شد   ایجاد  اروپا  در  جدید  شکا   یک  شدند  اقتصادی 

از   قبل  که  اقتصادی  جایگاه  نتواند  قبرس  و  یونان  ایتالیا،  اسپانیا،  پرتغال،  در   2008کشورهای 

گیری شکا  شمال و جنوب از دهه گذشته  اند را بدست آورند  شکل تصاد اروپا داشته ساختار اق

در     Gerhards et al, 2018: 20)) های فراروی اتحادیه اروپا بوده است  یکی از ب رگتری  چالش 

س بار دیگر موج  تشدید اختال  بی  کشورهای جنوب که وبحران کروناویر حال حاضر نی   

بحران   درگیر  عضو عمدتا  که  اروپا  شمال  کشورهای  شد   شمال  ثروتمند  کشورهای  و  بودند 

به ،  هایشاناصرار آنها برای ه ینه کردن عاقالنه پول بازپرداخت بدهی   باوجود منطقه یورو هستند  

بی  مالی  کشورهای جنوبی  بحران  به  آنها  واکنش آهسته  بر   2008اعتماد هستند  همی  سکو  

اعضای   از  بود  وقتی یکی  ایتالیا در اتحادیه دچار مشکل می حاکم  یا  یونان  آنطوری که  شوند 

از سال   مهاجران  اتحادیه سکو     2015بحران  و   کرده در دریای مدیترانه دچار مشکل شدند، 

می  طر   آن  به  را  خود  شود روی  برطر   بحران خودش  بلکه  تا  ای  (Jenkins, 2020).   کند 

بط بی  کشورهای اروپایی ظهور کرده و به موضوع به نحوی دیگری در یک دهه گذشته در روا 

که   ماگونهطوری  ام  بی    1خوزه  در  پیرامون  و  مرک   روابط  عنوان  به  آن  از  همکارانش  و 

ای  روابط اروپا یاد کرده است  در چارچوب  اتحادیه  تعدادی از کشورهای   ، کشورهای عضو 

قرار گرفته  اروپا که در مرک   اتحادیه  تنظعضو  به عنوان  قاعده م کن ی اند  بیش نده  تعداد  و  از ها  تر 

شوند  همچنی  از منظر تامی  بودجه ها تلقی می کنندگان ای  قاعده کشورهای عضو به عنوان اجرا 

اروپا  دریافت   ، اتحادیه  پیرامون  کشورهای  و  بودجه  خالص  کنندگان  تامی   مرک   کشورهای 
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به   نی  کشورهای مرک    شوند  عالوه بر ای ، در منطقه یورو کنندگان خالص بودجه محسوب می 

می  تلقی  بدهکار  عنوان  به  پیرامون  کشورهای  و  بستانکار   & ,Magone, Laffan).  شوندعنوان 

Schweiger, 2016: 3 )     ای  تفاو  که ای با  اما  با شیوع بحران کرونا مجددا ظهور کرده  بحث 

کروناای   قرضه  اوراق  به  را  خود  جای  یورو  قرضه  اوراق  ای    1بار  است   همان داده  نی   بار 

در حالی که کشورهایی همچون   موالف بودند    ، موافق و موالفان قبلی   ، موافق قبلی   ی کشورها 

ایتالیا و اسپانیا به عنوان کشورهای پیرامون و بدهکار دچار مشکال  اقتصادی، از اتحادیه اروپا 

قرض  اوراق  انتشار  قاعده   دکرونا کردن   هدرخواست  ثروتمند شمال که  به   ساز کشورهای  هستند 

رهبری آلمان، هلند و سوئد با ای  امر موالفت کردند و ای  درخواست کشورهای پیرامونی به 

بی  زمینه  ای   در  کرونا  درگیر  از سوی شد   مالی  که یک طرح  بعد  اندکی  حتی  ماند   پاسخ 

پیشنهاد شد، د اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا  پیامدهای  با  ر بانک مرک ی اروپا برای مقابله 

آن  تصوی   به   ،فرایند  مرک   کشورهای  بود   شدید  بسیار  کشورها  بی   اختال   و  دستگی  دو 

اعطای کمک  برای  تعیی  شرایط سوت  بر  بیشتری شد   با شد   نیازمند که  به کشورهای  ها 

مالی  وزیران  شورای  جلسه  که  شد  موج   رویارویی  ای   داشتند   تاکید  بودند،  بحران  درگیر 

آوریل    اتحادیه کشورهای عضو   هشتم  چهارشنبه  روز  که  ای  طرح   2020اروپا  تصوی   برای 

ساعت ادامه پیدا کند و در نهایت روز   16شروع شده بود به طور مستمر در طول ش  به مد   

وساطت  برخی  پی  در  آوریل  نهم  طرح  پنجشنبه  ای   تصوی   که  نشانه را  ها  عنوان  از به  ای 

می  اروپا ضروری  د همبستگی  وزیر  خود دانستند،  سوتگیرانه  مواضع  از  حدودی  تا  هلند  ارایی 

تر به کشورهای نیازمند از جمله ایتالیا موافقت کوتاه آمد و با اعطای کمک مالی با شرایط سهل 

طرح   تصوی   تا  کرد  تالش  اروپا  اتحادیه  اگرچه  به   540کند   اعطای کمک  یوروی  میلیارد 

را   اند مشکل شده   از بحران کرونا دچار ها و کشورهایی که بیشتر از دیگران  کارگران، شرکت 

ای از همبستگی اروپایی به تصویر کشیده شود اما آثار منفی نوع نگرش کشورهای مرک  نشانه 

در اتحادیه اروپا به ای  موضوع در ذهنیت شهروندان کشورهای عضو و تاریخ همگرایی اروپا به 

اساس گ ارشی که بلومبرگ منتشر کرد  بر عنوان یک امر منفی باقی خواهد ماند  به عنوان نمونه 

اوراق قرضه کرونا   برخی سیاستمداران ایتالیایی که از موالفت کشورهای آلمان و هلند با انتشار 

ای در یک روزنامه آلمانی، هلند را به نداشت  با انتشار آگهی یک صفحه   ، ی شده بودند نعصبا 
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ب  اروپا  متهم کردند و صریحا همبستگی  به آلمانی اخالق و همبستگی  آنها  از جن  را  ها  ا  بعد 

 1953آلمان در یک کنفرانس در سال    ی هاجهانی دوم یادآوری کردند یعنی زمانی که بدهی 

   (Feffer, 2020, b)بوشیده یا تجدید ساختار شد  
 

 بدون مرز  یاروپا  یهاتی بحران کرونا و محدو

از   اروپایی  همبستگی  بر  کرونا  بحران  ضربا   ب رگتری   از  کردن  طریق خدشهیکی  دار 

های مرزی بی  کشورهای عضو اتحادیه اروپا مفهوم اروپای بدون مرز در پی ایجاد محدودیت

اند تا هویت  های دور سعی داشتهها از گذشتهاست  اروپایی  19  -پس از شیوع بیماری کووید

بر اساس ارزش به ارزشمشترک اروپایی را  اروپای   های اروپایی از طریق ایجادهای موسوم 

بدون مرز بنا نهند اما در ای  مسیر وجود مرزهای سیاسی بی  کشورهای اروپایی یکی از موانع  

از جن    بعد  اروپا  همگرایی  روند  از شروع  پس  است   بوده  ایده  ای   تحقق  فراروی  ب رگ 

شکل و  دوم  سال  جهانی  در  پاریس  پیمان  اساس  بر  اروپا  اقتصادی  جامعه  ،  1958گیری 

و    1993اتحادیه اروپا به جای جامعه اروپا بر اساس پیمان ماستریوت در سال  جایگ ی  شدن  

پیمان شنگ  از سال   انتقال کال، آزادی  1995اجرای  چهار آزادی فرامرزی یعنی آزادی نقل 

نقل و انتقال خدما ، آزادی نقل و انتقال سرمایه و آزادی رفت و آمد آزاد افراد بی  مرزهای 

مسیر ایجاد اروپای بدون مرز به اجرا گذاشته شد  با شروع بحران کرونا  کشورهای اروپایی در  

دهند شکل  آزادهای  خدشه  های   شد   به  مرز  بدون  اروپای  عضو  به  کشورهای  شد   دار 

 های مرزی بر ورود و خروج شهروندان اتحادیه اروپا که درگیر بحران شده بودند محدودیت

کالهای ای  و  کردند   اعمال  کشورها  اقدامسایر  شهروندان   ،   آمد  و  رفت  آزادی  اصل 

ها در ایجاد اروپای بدون مرز و  کشورهای عضو که طبق معاهده شنگ  یکی از مهمتری  گام

های اخیر تحت تاثیر قرار گرفته  دارای همبستگی اعالم شده بود و در بحران مهاجران در سال

به عنوان یکی از مهمتری  کشورهای  اثر کرد  با شیوع بیماری کرونا آلمان  بود را به نوعی بی

کنترل بیماری،  گسترش  از  جلوگیری  منظور  به  اروپا  اتحادیه  در  عضو  موقتی  مرزی  های 

سو فرانسه،  در  خود  کرد  یمرزهای  اعمال  لوگ امبورگ  و  دانمارک  اتریش،   ,Snape)یس، 

آلمان   ( 2020 بر  نی     ،عالوه  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  دیگر  از  زیادی  طور  تعداد  به 

وضعیت ای   بمانند   امان  در  ویروس  گسترش  از  تا  بستند  را  خود  مرزهای  مباحث    ،یکجانبه 
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به شکل اروپا"مفهوم    گیری مربوط  پروژه    1"قلعه  بیانگر روح  هیچ وجه  به  که  مفهومی  یعنی 

نمی اروپا  زده است همگرایی و همبستگی  را دام   تلقی    (Toygür, 2020).  باشد،  در هر حال 

بی  کشورهای  ای  است   تابو  رفت و آمد آزاد شهروندان  بر  که بحران کرونا میخ آخر را 

دهد نشان می  19-اروپایی و معاهده شنگ  کوبیده است  بحران کنونی ناشی از بیماری کووید

خواستار بحران  ای   از  بعد  حتی  اروپایی  کشورهای  خواهند  حفاظت  که  بیشتری  مرزی  های 

چندانی برای ورود کشورهای جدید به معاهده شنگ  وجود نوواهد  بود  بعالوه نه تنها تمایل  

 داشت بلکه کشورهای عضو ای  معاهده نی  ممک  است به فکر خروج از آن بیفتند 

اتحادیه اروپا در    های عضو های موتلف شهروندان و دولتهای ذکر شده از واکنش نمونه

نش به بحران کروناویروس  ای  اتحادیه  به خاطر  ان می قبال نوع واکنش  دهد که اتحادیه اروپا 

و به طور مشوص نبود هماهنگی در    فقدان همبستگی در عملکردش در مدیریت بحران کرونا

اش به ای  بحران مورد انتقاد قرار گرفت  تشدید احساس عدم همبستگی بی   واکنش اقتصادی

با بحران کروناویروس موج  شد     س یپاپ فرانستا  کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مواجه 
در بی   »  تصریح کند که  2020های جهان در سونرانی عید پاک خود در سال  رهبر کاتولیک

اند م  به طور خاص به اروپا فکر بسیاری از مناطق جهان که درگیر بحران کرونا ویروس شده

ر  م  روحیه قوی همبستگی که او را بکنم  بعد از جن  جهانی دوم ای  قاره محبوب به یُمی

بر رقابت مغلبه  قادر  بویژه در شرایط  یهای گذشته  اکنون  بود   برخاست  مجدد  به  قادر  کرد، 

های گرفته شود  قدر  گرفت  ای  رقابت یکنونی بیش از هر وقت دیگر ضروری است تا جلو

و به جای آن همه خود را بوشی از یک خانواده تلقی کنند و به همدیگر کمک نمایند  اجازه  

فر که  راهدهید  کردن  پیدا  طریق  از  را  همبستگی  برای  بیشتر  سند  دادن  نشان  های  حلصت 

وسوسه   و  خودخواهانه  خاص  منافع  همبستگی،  جایگ ی   تنها  ندهیم   دست  از  ابتکاری، 

ه ینه   با  گذشته  به  مسالمت  بازگشت  هم یستی  به  شدید  خسار   توسعه  واردکردن  و  آمی  

بوده که    ی فقدان همبستگی اروپایی تا حد  (Giuffrida & Goni, 2020)  « های آینده است نسل

مارس در نشست پارلمان اروپا در نحوه    26رئیس کمیسیون اروپا روز    2 ی اورسول فون درل

عضو   کشورهای  بی   همبستگی  ای   نبود  از  کرونا  بیماری  شیوع  به  اروپا  اتحادیه  واکنش 
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  انتقاد کرده است  او گفته است   به شد   19-اتحادیه در مواجه با بحران شیوع بیماری کووید

اساسا به خودشان نگاه    ی از اعضاوقتی اروپا واقعا به ای  نیاز دارد که در کنار هم باشند، بسیار»

فقط برای »نیاز دارد، بسیاری اساسا پاسخ    «همه برای یکی »کنند  وقتی اروپا واقعا به روحیه  می

نهایی قادر به مدیریت ای  بحران نیست    تنها از  هیچ عضو اتحادیه اروپا به ت       دهندرا می «م  

با گذشت زمان   (Rios, 2020).«  توانیم به خودمان کمک کنیم طریق کمک به یکدیگر ما می

کووید بحران  شروع  می  19-از  آشکارتر  روز  هر  آن  موتلف  در  پیامدهای  چه  اگر  شود  

ا هم مان وظیفه نجا  اتحادیه  ها بوده امنجا  زندگی انسان  ،روزهای ای  بحران وظیفه اصلی 

چالش  با  بحران  ای   در  که  فراروی  اروپا  وظیفه  یک  عنوان  به  نی   شده  مواجه  زیادی  های 

اروپاتصمیم اتحادیه  باید تضمی  کنند که  آنها  قرارگرفته است   با    بتواند  گیران  بحران  ای   از 

با چالش  نی  حفظ  قدر  کافی برای رویارویی    با  در جهان رقابتخود  قدر   های داخلی و 

آیدقدر  بیرون  ب رگ  می   (Ischinger, 2020)  های  نشان  عملکرد  ای   اگرچه  که  دهد 

ایده   و  داشته  پی  در  را  شدیدی  انتقادهای  کروناویرس  بحران  در  اروپا  اتحادیه  نامناس  

نبود   دیگر  سوی  از  اما  داده  قرار  ب رگی  آزمون  برابر  در  را  اتحادیه  ای   اروپایی  همبستگی 

انگی هیگ ی  جا اروپا  خونی   گذشته  به  بازگشت  از  ترس  و  مناس   تقویت    یهای های  برای 

همگرایی را بیشتر کرده است  البته ای  مستل م آن است که اتحادیه اروپا بتواند با درس گرفت   

 های گذشته اصالحاتی در فرایند حکمرانی خود ایجاد کند   از ای  بحران همچون بحران
 

 نی اتحادیه اروپا برای حفظ همبستگیتحول در حکمرا
بحران کرونا یک بار دیگر کارکرد و موجودیت اتحادیه اروپا را مورد پرسش قرار داد  از  

آنجا که بحران کرونا با سالمت و حفظ جان شهروندان اروپایی به عنوان یک موضوع دارای  

بحران برخال   دارد،  ارتباط  ارفوریت  همبستگی  بالفاصله  قبلی،  روح  های  عنوان  به  را  وپا 

کند، مورد پرسش قرار حاکم بر همگرایی اروپا و چس  سیاسی که ای  همگرایی را حفظ می

است    ای   داده  گذاشته  جا  بر  اروپایی  همبستگی  بر  کرونا  بحران  که  منفی  تاثیر  به  توجه  با 

ر چه  تجربه نشان داده که اگ    شود که آینده همگرایی اروپا چه خواهد شدمطرح می  پرسش 

های موتلف آثار منفی زیادی بر همگرایی اروپا برجا گذاشته است اما به فروپاشی آن  بحران

بحران تاکنون  گذشته  سال  ده  از  است   نشده  بحران  منجر  اقتصادی،  بحران  همچون  هایی 
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اتحادیه اروپا را    ،مهاجران، حمال  تروریستی، بحران برگ یت و اکنون بحران کروناویروس

و   مشترکدستاوردی»  موجودیتفراگرفته  امنیت    « های  و  منطقه شنگ   یورو،  منطقه  همچون 

در است   انداخته  خطر  به  را  اروپایی  بحران  شهروندان  ای   همه  که  در  حالی  تردیدهایی  ها 

یا آن کشور ایجاد کردهمشترک  های معنادار  آوری واقعیتتاب ای   اند،  اروپایی یا عضویت 

ت قویت همگرایی اروپا البته با ه ینه سیاسی بال منجر شده است   اما همگی آنها در نهایت به 

کووید بحران  همچون    19-در  بحران  ای   به  عضو  کشورهای  واکنش  که  شده  مشاهده  نی  

های احساسی ملی و سپس اقداما   های قبلی از طریق ترکیبی از واکنش واکنش آنها به بحران

هنوز  اگرچه  است   بوده  اروپا  اتحادیه  بحران    همبستگی  ای   گفت  بتوان  که  است  زود 

ای   را  موجودیت منطقه یورو و منطقه شنگ    اما عاقالنه  به شکل کنونی تهدید نوواهد کرد 

انطباق ظرفیت  که  ای   است  نهادهای  و  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  همبستگی  و  پذیری 

ستاورهای معنادار  کم گرفته نشود  هرگاه حفظ ای  د دست  ،اتحادیه که تاکنون نشان داده شده

گرفته است، در نهایت    همگرایی اروپایی در مواجهه با بازگشت به استقالل ملی پره ینه قرار

البته تحقق    (Bertoncini, 2020: 10-11تقویت همکاری و همبستگی اروپایی غال  شده است ) 

همبستگی  شکنندگی  ای  امر نیازمند اصالحا  در فرایندهای حکمرانی در اتحادیه اروپاست   

تاب فرایندهای  در    -آورنیازمند  اجتماعی  عدالت  بلندمد   پایداری  تقویت  منظور  به  ساز 

گیری اتحادیه اروپا، شفافیت  تقویت دمکراسی در فرایندهای تصمیم  ، اروپاست  در ای  زمینه

مسئولیت مشکل و  بر  غلبه  برای  مهم  نیازهای  از  خارجی  و  داخلی  روابط  در    نبود   پذیری 

ویژگی  همبستگی  ای   از  بسیاری  نیازمند است   در  رهیافت  ایجاد   ها  خاص    تحققهای 

آوری و چندوجهی هستند  اتحادیه اروپا باید خود را در ای  جهت به اف ایش همبستگی  تاب

چارچوب   ای   در  کند   محدود  عضو  کشورهای  بی   مسئولیت  و  قدر   موجود  مرزهای  در 

های سیاسی و  ی برای رفع شکا  بی  همبستگیکمک کشورهای قدرتمند به اقداما  فرامرز

است جنبه  (Ross, 2018).  مکانی ضروری  بر  مسئولیتعالوه  و  در  های حکمرانی  که  پذیری 

بحران کرونا به طور آشکار نشان داده شد، فقدان هبستگی بی  کشورهای اروپایی در مقابله با  

شود   همگرایی اروپا نی  تلقی می  بحران کرونا از جهاتی به عنوان یک مسئله ذهنی در فرایند

فرایندهای   در  ذهنیت  ای   اصالح  سمت  به  اروپا  اتحادیه  که  نیست  تردیدی  لذا 
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های بحران باید  ها حرکت کند  همبستگی در زمانخود برای مقابله با بحران  یهاگیریمتصمی

روپا را متقاعد  تواند مردم امحور علت وجودی اتحادیه اروپا باشد  ای  تنها راهی است که می

طرح   ؛کند همگرایی  کمک  یای   آنها  به  و  است  آینده  شوند  می  برای  متقاعد  که  کند 

قویاروپایی هم  با  بازیگر   همگراییترند   ها  یک  بتواند  که  اروپاست  اتحادیه  برای  راه  تنها 

کارکرد   سمت  به  گام  یک  باید  اروپا  اتحادیه  بگوید   سو   قدر   زبان  از  و  باشد  جهانی 

پیش برود  بحران جهانی کرونا در ای  زمینه به عنوان یک زن  بیدارباش عمل خواهد  جهانی  

( ضرو   ( Toygür, 2020کرد  چارچوب  در  اروپا  بحران   راتحادیه  بر  غلبه  برای  لزم  های 

به شد   بحران کرونا  در  و  داده  قرار  را هد   آن  موجودیت  اتحادیه که  ای   در  همبستگی 

بحران کرونا به عنوان اب اری برای مشکل همبستگی    واند از خود آشکار شد تالش کرده تا بت

کند    استفاده  کرده  آشکار  را  آن  قبل  از  بیشتر  بحران  ای   بحران که  فوری  پیامد  اولی  

عد بهداشتی و حفظ سالمتی شهروندان بود که همبستگی در خصوص حوادث  بُ  ،کروناویروس

همه بیماری  کرد   تهدید  را  کروناویطبیعی  سطح    ،روسگیر  در  عمومی  بهداشت  اهمیت 

با بحران را آشکار   ای  طریق اهمیت یک سیاست بهداشت عمومی برای مقابله  اروپایی و از 

تاب کرد  تقویت  به  نیاز  چارچوب  ای   پایددر  و  نظاماآوری  مراقبتری  بهداشتی  های  های 

ار شهروندان  اصلی  دغدغه  یک  سالمتی  که  داد  نشان  بحران  ای   است   و  ضروری  وپایی 

اتحاعرصه که  است  باید    دیه ای  دهد     هاصالحیتاروپا  اف ایش  آن  در  را  خود  اختیارا   و 

بازدهیسرمایه ایجاد  بر  بوش سالمت عالوه  در  برای کل جامعهگذاری  تاب  ،ها  و به  آوری 

اقتصاد و جامعه را   مسیر اصالحا   اقتصادی کشورهای عضو کمک خواهد کرد و  پایداری 

بنیانی علیه       (Renda & Castro, 2020) مودهموار خواهد ن اگر اتحادیه اروپا نتواند تهدیدا  

خود که به تنهایی قادر به   سالمتی شهروندان خود را مدیریت کند و یا اگر نتواند به اعضای

بحران چنی   با  ن مقابله  زندگی  ی هایی  به  اتحادیه  ای   کلی  نتیجه کمک  در  کند،  ستند کمک 

سئوال خواهد رفت  در ای  چارچوب اتحادیه اروپا باید دست    ضو زیرشهروندان کشورهای ع

ها  ها برای بیماریظرفیت انجام آزمایش   ،به تغییراتی ب ند  اتحادیه اروپا باید با تامی  منابع لزم

بود  – خواهد  کروناویروس  بیماری  با  آن  شروع  البته  بی     -که  را  اطالعا   و  کند  ایجاد 

ساخت یک برنامه مشترک اروپایی تهیه    ، بگذارد  دومی  موضوعکشورهای عضو به اشتراک  
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چنی   واکس   با  مواجهه  هنگام  در  عضو  کشورهای  اینکه  سوم  و  است  تجهی ا   و  ها 

با وجود آنکه    (Greer, 2020: 2-3)  هایی باید به عنوان یک مجموعه مشترک اقدام کنندبحران

اختیار و صالحیت اتحادیه اروپا قرار  خارج از    ،برخی خواستار آن هستند که بوش بهداشت

گسترده بحران  اما  کوویدبگیرد،  بحران  همچون  عرصه  19  -ای  سایر  سیاستگذاری  که  های 

شنگ  منطقه  همچون  اروپا  بودجه1اتحادیه  نظم  واحد،  بازار  یورو2ای ،  منطقه  وکار    3،  ساز  و 

داده  4حفاظت مدنی قرار  تاثیر  ا  ،را تحت  ملی  نشان داد که واگذار کردن  به سطح  ی  عرصه 

های  برنامه  ،آورد  در ای  زمینه در سطح اتحادیهکنترل آن به وجود می مشکال  زیادی برای

برنامه و  رصد  کارهای  و  ساز  ایجاد  همچون  بر  موتلفی  توافق  خطرا ،  ارزیابی  برای  ری ی 

رویهسیاست ایجاد  و  تصمیمها  بویژه  های  راهبردی  صنایع  از  حمایت  کارآمد،  صنایع  گیری 

گیر  های همهدارویی و پ شکی، ایجاد رهیافتی برای هماهنگی تحقیقا  ملی در زمینه بیماری

های همکاری کنسولی اتحادیه اروپا در سایر کشورها مطرح شده است و تجدید نظر در رویه 

(Pierini, 2020)      کمبود تجهی ا  پ شکی و دارو که از قبل به عنوان یک مشکل در  همچنی

بحرانیاتحادی  و  آشکارتر  کنونی  بحران  شرایط  در  داشت  وجود  اروپا  و ه  وضع  ای   شد   تر 

های موجود را نشان  های حفاظتی و دارو شکا مشکال  مربوط به تهیه ونتیالتورها، ماسک

فرصت  و  راهبردی  داد  ذخایر  کرد   فراهم  کردن  عمل  موثرتر  منظور  به  اروپا  برای  هایی 

قابله با بحران و وضعیت اضطرار ایجاد شده است  ای  امر البته  تجهی ا  پ شکی اکنون برای م

بعد از آنکه کشورهای عضو اقداماتی برای محدودیت صادرا  تجهی ا  پ شکی حیاتی را با  

اگرچه     (Renda & Castro, 2020: 7)رد کردن هرگونه همبستگی به اجرا گذاشتند، ظاهر شد  

کروناویر بحران  سالمتی  و  بهداشتی  از  ابعاد  دارد  ارتباط  شهروندان  جان  حفظ  با  که  وس 

های ب رگی فراروی همبستگی اروپایی  دار بود و بر همی  اساس پرسش رفوریت بیشتری برخو

موجودیت   که  است  برخودار  بیشتری  دیرپایی  و  از شد   بحران  اقتصادی  ابعاد  اما  داد  قرار 

م را  اروپا  بلندمد   تواندی  اتحادیه  اتحاد  در  دهد   قرار  موضوع  هد   ای   با درک  اروپا  یه 

   مد  امکان اصالح معاهدا  برای ایجاد تغییرا  اساسی در ای داند که در کوتاهاگرچه می

 
1. The Schengen Area 
2. Budgetary Discipline 
3. The Eurozone 
4. Civil Protection Mechanism 
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با استفاده از ظرفیت اما سعی کرده تا  ندارد  انعطا زمینه را  نی  ایجاد    هایی درهای موجود و 

کندرویه بحران حرکت  مدیریت  به سمت  اقتصادی  و  مالی  مقررا   و  معیارهها  اگرچه    ای  

عمومی کشورهای    ، ماستریوت بدهی  یا  بودجه  کسری  می ان  در خصوص  مقررا  شدیدی 

پیمان ثبا  مالی 2008عضو منطقه یورو تعیی  کرده و پس از بحران مالی   بر اجرای    1،  اروپا 

شدید آن تاکید کرده اما پس از بحران کرونا اتحادیه اروپا سقف تعیی  شده در ای  خصوص  

بر تا دست کشورهارا  باشد    یداشت  بازتر  ای  خصوص  در  بر    (Keiger, 2020)عضو  عالوه 

انعطا   ،ای   اروپا  فرای هااتحادیه  ارتباطا   خصوص  در  را  مری  عضو  کشورهای  بی   زی 

و  مکدست پذیرفت  موقت  روز  د به صور   کروناویروس  بحران  پرتو  به   2020آوریل    7ر 

اعالم  به سازمان جهانی تجار   الملل را  تجار  بی  تسهیل  هفت اقدام مرتبط با    ،طور رسمی

  ، از شروع بحران کرونا تاکنون  بعد  اروپا  دیهکرد  با ای  وجود یکی از ب رگتری  اقداما  اتحا

اقتصادی   کمک  برنامه  یوروی  540تصوی   شرکت  یمیلیارد  کارگران،  به  کمک  و  برای  ها 

آوریل    9است که در    ،اندونا قرار گرفتههای عضو که بیشتر از همه تحت تاثیر بحران کردولت

رسید     2020 اتحادیه  عضو  دارایی  وزیران  تصوی   از  به  گرفت   فاصله  با  که  نیست  تردیدی 

فضای اولیه شیوع گسترده بیماری کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آرام شدن نسبی  

بار   موتلف  به دلیل  ملی  و  ای  فضا، سیاستگذاران کشورها در سطح  سیاستگذاری  به  دیگر 

میتصمیم بیشتری  توجه  اروپا  اتحادیه  نهادهای  در  فراملی  در سطح  در سطح  گیری  و  نمایند 

سازان با درس گرفت  از بحران کرونا به اصالحا  لزم در  اتحادیه نی  سیاستگذاران و تصمیم

 فرایندهای حکمرانی اتحادیه اروپا اقدام خواهند کرد    
 

 گیری نتیجه 
ک بررسی داد  نشان  مقاله  پدیدهه  های  از  یکی  اجتماعی  همبستگی  علوم  در  کلیدی  های 

های ب رگ اشاره دارد  اعضای  به انتظار هنجاری کمک متقابل در بی  اعضای گروه  که  است

ها را به منظور تضمی  اهدا  و انسجام گروه به عنوان یک کل به  گروه باید خطرا  و سوتی

برای یکی  بگذارند:  م یت   اشتراک  بماند   جا  کسی  اینکه  بدون  یکی،  برای  همه  همه، 

بد فراهم    یهاهایی در مقابل ریسکهمبستگی ای  است که برای اعضای یک گروه تضمی  
 

1. The European Stability Pact 
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آروزی  کند می از  یکی  اروپایی  همبستگی  است   ایده  بوده  اروپایی  کشورهای  دیرپای  های 

ویژ با  سیاسی  همبستگی  نوع  از  البته  همبستگی  است   هایگیای   خود  سیستم    خاص  کل 

اصل همبستگی الهام گرفته است  برخی از    ازاتحادیه اروپا از اولی  روزهای شروعش    یحقوق

ند همگرایی اروپا یمفاد حقوق اولیه اتحادیه اروپا به طور مستقیم به ای  اصل اشاره دارد  در فرا

فرایند و به عنوان چسبی  ایده همبستگی به عنوان روح حاکم بر ای     ،بعد از جن  جهانی دوم

به   اساس در اسناد موتلف اتحادیه اروپا  بر ای   به آن تلقی شده است   انسجام بوشیدن  برای 

همب  تعبیه  سموضوع  آن  برای  موتلفی  اب ارهای  و  تصریح  شاخص  شدهتگی  های  است  

بودجه همبستگی  همچون  مواردی  در  نی   اروپایی  همبستگی  همبستگی  مالی،  همبستگی  ای، 

است  اقتص یافته  نمود  تروریستی  حمال   و  طبیعی  حوادث  خصوص  در  همبستگی  و  ادی 

در شرایط عادی بحرانای  همبستگی  ، اگرچه  اما  معمول خود جاری هستند  مسیر  در  های  ها 

از آنجا که بحران کرونا با سالمت و حفظ جان    دهد موتلف آنها را در برابر آزمون قرار می

عنوان به  اروپایی،  بحران  شهروندان  برخال   دارد،  ارتباط  فوریت  دارای  موضوع  های  یک 

قبلی، بالفاصله همبستگی اروپا را به عنوان روح حاکم بر همگرایی اروپا و چس  سیاسی که  

بحران کرونا همبستگی اروپایی    کند، مورد پرسش قرار داده است ای  همگرایی را حفظ می

ناامید کردن شهروندان اروپایی  همچون    را از جها  موتلف به چالش کشیده است  مواردی

همیاری  از وجود همبستگی تشدید گرایش و  ملیبومی  های،  و حمایتگرایی،  گرایی  گرایی 

در اروپا و    تشدید شکا  شمال و جنوب،  که در جهت موالف همبستگی اتحادیه اروپاست

کشورهای   و  بودند  بحران  درگیر  عمدتا  که  جنوب  کشورهای  بی   اختال   ثروتمند تشدید 

دار کردن ایده اروپای خدشهو    پیرامون در اروپا  -مرک   ، تشدید اختال  بی  کشورهایشمال

معاهده شنگ    و  مرز  محدودیتبدون  ایجاد  پی  اتحادیه  در  عضو  بی  کشورهای  مرزی  های 

کووید بیماری  شیوع  از  پس  فرایند    19  -اروپا  بر  کرونا  بحران  مهم  پیامدهای  جمله  از 

ات  در  اروپاست همبستگی  ا   حادیه  بهداشتی،  موتلف  سیاسی  جپیامدهای  و  اقتصادی  تماعی، 

اروپا همگرایی  و  همبستگی  بر  کرونا  آشکار    ،بحران  که    باشدمیامری  است  ای   بیانگر  و 

ت، اما  ش هایی خواهد دااتحادیه اروپا در عصر پساکرونا با اتحادیه اروپای قبل از کرونا تفاو 

فروپاشی بالفاصله    ،ور کنند ای  بحران با همه گستردگی آنآنطور که ممک  است برخی تص
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دلی  داشت   نوواهد  پی  در  را  اروپا  بحران  لاتحادیه  که  است  آن  هم  امر  همچون  ای   هایی 

برگ یت تجربیاتی برای ایجاد   بحران اقتصادی، بحران مهاجران، حمال  تروریستی و بحران 

تواند  اروی آن گذاشته که با توسل به آن میحکمرانی در اتحادیه اروپا فرو تقویت  اصالحا   

دهد   تاب اف یش  بال  سیاسی  ه ینه  با  هر چند  را  بی  کشورهای  آوری خود  هبستگی  فقدان 

از جهاتی به عنوان یک مسئله ذهنی در فرایند همگرایی  که  در مقابله با بحران کرونا    اروپایی

عنواناروپا   به  اروپا  و  اتحادیه  وجودی  می  علت  روند  محسوب  آینده  بر  مهمی  تاثیر  شود، 

است  گذاشته  برجا  اتحادیه  ای   در  اروپا    همگرایی  اتحادیه  ناچار  لذا  واقعیت  ای   درک  با 

ایجاد اصالحاتی در روندهای  به سمت  خواهد بود برای جلوگیری از تضعیف روند همگرایی  

و   تصمی حکمرانی  بحران  بویژه  خود   یهاگیریمفرایندهای  با  مقابله  تقویت روحیه  ها  برای  و 

 همبستگی بی  کشورهای عضو و نی  شهروندان اروپایی حرکت کند 
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