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بحران کرونا و ریاست دورهای آلمان بر شورای اتحادیه اروپا
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دریافت-1311/3/11 :پذیرش1311/2/22 :

چکیده
جهانپساکروناتحتتأثییرملأیگرایأیسیاسأیواصتصأادی،رصابأتدرت لیأووت یأ 
واکسنوتق یتگفتمانجویونظمجهانیباتح التجویأویروبأرواسأتطمعالتأهتأثییر
متقابلاینتح التبربرنامهآلماندرریاستدورهایبرش رایاتحادیأهاروپأادرنیمأهدو 
،0202بهعن اننخستینسیاستبرنامهریزیشوهاروپاییپسا کرونأا،درفهأمایأراتایأن
پویأأوهوأأروریاسأأتطبررسأأیمحت أ اییامهأأاراتمقامأأاتآلمأأانوبرنام أههأأایآنهأأادر
ح ههایمختلفب یژهاصتصادیوسیاستخارجی،نگارنوگاناینمقالهرادرپاسخبهایأن
پرسشاصلییاریمیکنوکه«بحرانکروناچگ نهوچهتثییراتیبرریاسأتدورهایآلمأان
برش رایاروپاگذاشتهاست؟» اینپژوهشا نأ کیفأیوبأااسأتراتژیصیاسأیاسأتوبأا
بررسیتغییراتص رتگرفتهدربرنامهمویریتاروپاییآلمانبهایننتیجأهرسأیوهکأهایأن
کش ردرصوداستا «مویریتبحرانکرونا»دردورهریاستبهعن انفرصتیبأرایتأرمیم
وتق یترهبریاصتصادیواخالصیخ دوتق یتجایگاهسیاسیخ ددرصأحن بأینالملأل
دردورانپساکرونااستفادهکنوطجمه ریاسالمیمأیت انأوا ایأنفرصأتبأرایمأویریت
سیاستهایوأوایرانیصأورت هأایاروپأاییوشأدلدادنبأههمدأاریمأ یرچنوجانبأهو
کاهشانتقادا نقشمنعقهایایراناستفادهکنوط 

واژگان کلیدی:ریاستش رایاتحادیهاروپا،آلمان،بحرانکرونا،چین،امریدا 
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مقدمه
تنظیموامضایصرارداددولتائتالفیکن نیدرآلماندرسال0292تحتعن ان«خیزش
جویو برای اروپا وپ یاییجویو برایآلمان» 9خ دگ یایجایگاهویژهاتحادی اروپا نزد
آلماناستطآلماننیزدرمقابلبهعن انیدیا مهرههایاصلیودرواص رهبراصتصادیاین
اتحادیهنقشیکلیویدرتح التوادامهحیاتآنایفامیکنوط اینکش را ابتوایژوئیه
 0202ریاست دورهای «ش رای اتحادی اروپا»( 0ش رای و یران) را برای موت شش ماه
عهوهمیگیردتاباردیگرپسا 93سال،ریاستبرجلساتاینش راوهمچنینهماهنگی

بر
وهوایتکارگروههاوکمیسی نهایمختلفآنراعهوهدارش دطدرحالیکها چنوینماه
پیشنهادهایو ارتیوحد متیمختلفآلماندرحالتنظیمبرنامهخ دبرایدورهریاست
ب دنو ،شی

«کرونا» اجرای بسیاری ا این برنامهها را با چالش روبرو کرده استط در این

خص صآنگالمرکل،صوراعظمآلمان،در02آوریلامهارداشت«:بات جهبهبحرانکرونا
مابایوهوفگذاریخ دبرایریاستدوره ایبراتحادیهاروپارابراینیمهدو  0202به

وباشرایطجویووفقدهیمطریاستدورهایآلمانبهگ نهایمتفاوت

میزان یادیتغییرداده
ا آنچهبرنامهریزیکردهایم،جریانخ اهویافتطتح التاصتصادیوانسجا اجتماعیا 
جملهاول یتهاخ اهنوب د»()Merkel, 2020ط 
ی رگنهابِرماس ،فیلس فمتروفآلمانی،درامهارنظرخ ددرخص صکرونا بااشاره
بهناامنیذهنیدرجامتهدرصبالآینوۀخعراتکروناوتبتاتاصتصادیواجتماعیآناین
جملهمتروفرابیانمیکنوکه «:اینانوا هاطال ا نوانستنواجباربه نوگیدراینناامنی

بیسابقهاست»)(Schwering, 2020ط بنابراینبههمانانوا هکهآینوۀبحرانکرونا،آینوهای
نامشخصاستبههمانمیزاننیزسیاستهاوبرنامههایوابستهبهاینبحرانتحتالشتا این
انوطبرنامهآلماندرریاستدورهایبرش رایاتحاداروپانیزا این

شرایطمبهمصرارگرفته
امرمستثنینیستط 
با این وج د ،مح رهای منتشر شوه ا س ی نهادهای دولتی و همچنین امهارات اخیر
مقاماتاینکش ر،چارچ باصلیاینبرنامهرانمایانمیسا دکهشاملمح رهایراهبردی
1. Aufbruch in Europa
2. Council of European Union

بحران کرونا و ریاست دورهای آلمان بر شورای اتحادیه اروپا

13

همچ ن «تغییرات اصلیمی»« ،مهاجران»« ،حاکمیت صان ن» استط استقالل و حفظ «حاکمیت
اروپایی»دربحب ح رصابتهایهایصورتهایبزرگوبحران«روابطفراآتالنتیک»رانیز
میت انبهعن

برایریاستدورهایآلمانتلقیکرد( Auswärtiges

انیک«هوفراهبردی»

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

هستهایاروپایی»نیزا جملهمباحثمهمدورهریاستآلماندرح ۀ«
دفاعیوامنیتیاروپا»هستنوط 
اماآنچهبیشا گذشتهدرکان نت جهتحلیلگرانسیاسیصراردارد،نح هتثییرمتقابل
تح التجویوجهانیدرسایهبحرانکرونابرریاستدورهایآلماناستطبات جهبهاینده
برنامهآلمانبرایریاستبراتحادیهاروپا،نخستینبرنامهموونپسا کرونادراروپاوحتی
التادهایداشته ومیت انونشاندهنوۀایرات
درجهان غرباست،بررسیآنورورتف ق 
هایرسمیصورتهایبزرگباشوطرویدردهایجویونسبت

واصتیبحرانکرونابرسیاست
به«علموعقیوه»،بنابرآنچههابرماسبواناشارهداردویاتح التینظیر«ملیگرایی»سیاسی
واصتصادی«،اهمیتفضایمجا یودیجیتالیشون»،رصابتبرایحفظوتق یتجایگاهدر
سیاستهایجهانیبهواشتب یژهبرسرت لیووت ی «واکسن»«،نظمجهانی»بامح ریت
نقشفزاینوهچینومتثیرا وتفمویریتکرونادرایاالتمتحوهامریدا،ریاستدورهای
آلمان را تحت الشتا صرار داده و متقابالً ا نح ه مویریت بحران اروپایی تثییر خ اهنو
پذیرفتطعالوهبراین،خوشهواردآموهبر«همبستگی»میانکش رهایاتحادیهاروپا،خ د
می ت انوبهعن انیدیا تح التپساکروناییم ردبحثوبررسیصرارگیردطلذاسیاست
آلمان در تبو یل بحران کرونا به فرصت برای ترمیم خوشه واردشوه بر رهبری اصتصادی و
اخالصی خ د متثیر ا تح التی همچ ن «بحران ماسک» و یا جل گیری ا صادرات اصال 
پزشدیدر رو های اول بحران،متمرکزخ اهوب دطدرراستای اینسیاست تنظیم«ب دجه
هفت ساله» سخاوتمنوانه برای شهرونوان اروپایی ا یک س و ایجاد «صنووق با یابی
اصتصادیاروپایی»ا س یدیگرمیت اننودرآستانهکنارهگیریآنگالمرکلا صورتدر
0209بهعن انمیراییا اودرسعحتحلیلیفردیم ردبررسیوتحلیلصرارگیرنوط 
ا اینرو پرسش اصلی این است که «بحران کرونا چگ نه و چه تثییراتی بر ریاست
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دورهایآلمانبرش رایاروپاگذاشتهاست؟»طبرایپاسخبهاینپرسش،بررسیم و عات

یابتواول یتهایکرونامح ردرح هاصتصادی(با یابیاصتصادی،تنظیموتص یبب دجه
هفتساله)وم و عاتمهمسیاستخارجیوامنیتیهمچ ن«نشستچینواتحادیهاروپا»،
«روابطفراآتالنتیک» درآستانهانتخاباتریاستجمه ریامریدابادرنظرگرفتنتح الت
جهانییادشوهم ردبررسیوتحلیلصرارمی گیرنوطفرویهمقالهبراینپایهاست اراستکه
تالشآلماندرراستایفرآینوتثییرپذیریا تح التجویوجهانیپساکرونابربهرو رسانی
ب رنامه خ د منعبق با شرایط جویو متع ف خ اهو ب دط البته سا گاری با شرایط جویو به
متنایتجویونظردراص ل ومبانیاعالمیاتحادیه اروپا نب ده،بلدهاصالحاتدر راستای
سیاستهای کالن و همچنین سیاست تثییرگذاری بر تح الت جهانی پساکرونا مبتنی بر
اص لیچ ن«حاکمیتصان ن»«،تجارتبرمبنایمقررات»و«چنوجانبهگرایی»است ارخ اهو
ب دط 
اینپژوهشا ن پژوهشهایکیفیب دهکها استراتژیصیاسیاستفادهمیکنووبا
بررسی برنامههای اعالمی آلمان برای دوره مویریت بر اتحادیه اروپا ،بخش های مرتبط با
کرونارامشخصکردهوا اینطریق،تاییراتاینبحرانبرمح رهایاصلیسیاستهای
آلماندرریاستدوره ایبرش رایاتحادیهاروپاب یژهدرح هسیاستاصتصادیوخارجی

روشنمیگرددط 

ریاست دورهای بر شورای اتحادیه اروپا
«ریاست دورهای بر ش رای اتحادیه اروپا» 9و تغییر هر شش ماه یکبار رئیس آن در
سالهای نخستین تشدیل «جامته اروپایی» 0نیز بین شش کش ر عض مرس ب دط رئیس

دورهایدرآن مانریاستهیئتهاوکمیتههایمش رتیغیررسمی«ش رایاروپایی»3رانیز

برعهوهداشت()English Style Guide, 2020طباامضاواجرای«صراردادلیسب ن»بهترتیبدر
 0222و  ،0221ساختار ریاست دورهای با تفدیک ریاست «ش رای اروپایی» و «ش رای
اتحادیه اروپا» /4ش رای و یران ا یدویگر ا منظر حیعه ومایف و اختیارات دستخ ش
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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تغییرات جوی شوط ا س ی دیگر ،با ایجاد پست «نماینوه عالی اتحادیه اروپا در سیاست
خارجی» طبق صرارداد لیسب ن ،ح ه ومایف رئیس دورهای ک چکتر شوط با این وج د،
رئیس دوره ای ش رای اتحادیه اروپا با ح ه اختیارات و ومایف وسی  ،نه تنها در امر
صان نگذاریبلدهدرایجادوحفظهماهنگیبینکش رهایعض وهوایت«آرایشش رایی»9
ایفامیکنو

درح ههایمختلفومیانجیگریومویریتاختالفاتمیاناعضانقشیکلیوی
()The President's Role, 2020طآلمانبتن انرئیسدورهایش رایاتحادیهاروپادرنیمهدو 
سال 0202نماینوگیاینش رارادرمراوداتبادیگرارگانهایاتحادیهاروپا،سا مانهای
بینالمللیوکش رهاییالثبرعهوهخ اهوداشتطش رایو یراندرام رخارجیوامنیتی
تنهاش راییاستکهریاستآنبرعهوهنماینوۀرئیسدورهایش رایاتحادیهاروپانیستو
«نماینوهعالی اتحادیهاروپادر سیاستخارجی وامنیتی»مویریتآنرابرعهوهداردط بااین
وج دو ارتام رخارجهآلمانعالوهبرنقشهماهنگکننوهاصلیبرنامهآلمانبرایدوره
ششماهه،درتص یبواجرایسیاستهایخارجیوامنیتینقشیتثییرگذارخ اهوداشتط 
رئیس دورهای اص الً ستی دارد برنامههای خ د که محص ل فدر جمتی دستگاههای
مختلفو ارتیداخلکش روبرپایهمشاورهبامؤسساتمختلفعلمی،سیاسیواصتصادی
است،بامبناصراردادنمناف تما کش رهایعض وباهماهنگیبابرنامههجوهماه «تروئیدای
ش رایاروپایی» (آلمان،پرتقال واسل نیدر سال 0202و )0209پیگیری واجراییکنو
( .)EU Official Website, 2020درادامهپسا بررسیبرخیتح التمنعقهایوجهانیدر
ح هاتحادیهاروپاوعرصهبین الملل،بهبرنامهآلمانصبلودرسایهبحرانکروناپرداخته
میش دط 

(ابر) روندها در اروپای پساکرونا
بحران کرونا  مینهسا ایجاد و تق یت برخی تح الت مختلف سیاسی ،اصتصادی و
ایوبینالمللیاستطدرح هاصتصادی نیزدخالت

اجتماعیدرسع حمختلفملی،منعقه
بیسابقه دولت در ام ر اصتصادی با ارائه مش قهای مالی ا جمله مشاهواتی هستنو که
رونوهایتثبیتشوهدراصتصادآ ادلیبرالرابهچالشکشیونوطمؤسساتآینوهپژوهشیبه
1. Council Configurations
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ارائهسناری هایمختلفدرجهانپساکرونامیپردا نوط«مؤسسهآینوه»درآلمانواتریشدر
«وایت پیپر» خ د تحت عن ان «ایر کرونا -چهار سناری برای آینوه» بر ایرات اجتماعی و
اصتصادیتمرکزداردوسناری هاییا ملیگراییمحضتاسا گاریباشرایطجویوب سیله
رامعرحمیکنو)(ZukunftsInstitut, 2020طاگرچههم ارهدرتشریح

یک«جامتهتابآور»
تبتات اصتصا دی بحران کرونا آمار و ارصا کاهش رشو اصتصادی ناشی ا محوودیتهای
فتالیتهای اصتصادی شرکتهای ک چک و بزرگ بیان میش د ،آنچه بیش ا گذشته
سردمواران اصتصاد آ اد را نگران کرده است ،رشو دخالتهای دولتی و یا همان «اصتصاد
دولتی»استطدرآلمانبرخیا غ لهایاصتصادیهمچ نف لدسواگِنویال فتهانزانیز
ا مش قهایدولتیبهرهگرفتنوط 
دع ابرسرتثمینماسککهدرمحافلسیاسیورسانهایبه«جنگماسک»متروفشو،
ممانتتا صادراتاصال پزشدیبرایاستفادهداخلی،بستن ودهنگا مر هابوونهماهنگی
و مش رت با همسایگان و یا بیت جهی به برخی ص اعو تجارت بینالملل در تثمین اصال 
ملیگرایی» را در سعح روابط بینالملل تق یت
پزشدی ا جمله وصایتی هستنو که رونو « 
کردنوطبهعن انمثال،اگرچهواکنشهابهرب دهشونمحم لهماسکسفارشدادهشوهبرای
پلیس برلین ت سط امریدا ،تحت فشار ایاالت متحوه تلعیف شو ،این اصوا امریدا البته به
آلمانهاآم ختکهبایوبهدنبال«تهیهحرفهای»9ماسکب دطاینم و درسعحمنعقهای
به یدی ا چالشهای اصلی «همبستگی اروپایی» تبویل شوه است که در ادامه بیشتر بوان
پرداختهمیش دط 
نگاه جویو و متفاوت به «جهانی شون» ا دیگر پیاموهای بحران کروناست (

Speack,

)2020طو یربهواشتآلمانبااشارهبهمشدالتومحوودیتهادر نجیرۀجهانیت ی و
تثمینآنهادرتشریحسیاستهایآلماندرح هبهواشتودرمانبرایریاستدورهای،ا 
لزو یافتن انوا های مشخص برای جهانیشون سخن میگ یو ،تل یحاً بر «خ دکفایی» در
تثمینکاالهایاساسیداروییتثکیومیکنووخ اهانت لیووذخیرهاصال داروییدرخاک
آلمانواروپامیش د()Göbel, 2020ط 
واژه ایکهو یراصتصادآلماندرواکنشبهاینرونودریکبرنامهتل یزی نیاستفادهکردط 
9ط 
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«چین» کهپیشا ایننیزبهعن انصورتیجهانی،یدیا ع املاصلیایجادنظمن ین
جهانیتلقیمیشو؛دردورانبحرانکروناباسیاستهایهوفمنوخ دستیدرتثبیتجایگاه
اصتصادیوسیاسیداردطبحرانکروناواتها  نیهاوادعاهایمرب طبهنح هبرخ ردچین
باشی کرونابهم و عیاصلیدررصابتژئ پ لیتیکمیاندوصورتچینوامریداتبویل
شوه استط صادرات ماسک به کش رهای مختلف اروپایی ا س ی چین ب یژه کش رهای
شرصیاتحادیهاروپاواکنشهایمتفاوتیرادربرداشتهاستطبنابراین،بررسیرونونظمجهانی
بووندرنظرگرفتنتثییراتبحرانکرونابراینم و میسرنیستط 
ا میانتتواد یادیا تح التورونوهایایجادشوها دلبحرانکرونا،درادامهبهسه
ملیگرایی»« ،چین» و «انسجا و همبستگی اروپا» پرداخته میش دط
تح ل و رونو مهم « 
پرداختنبهاینم و عاتا اینجهتبراینگارنوگانمقالهاهمیتداردکهدربخشهای
بتوی،بررسیتثییربحرانکرونابربرنام آلماندرریاستدورهایبرش رایاتحادیهاروپابر
رویاینسهم و اصلیمتمرکزخ اهوب دط 
ملیگرایی اقتصادی و سیاسی
اصواماتملیگرایانهکش رهایمختلفجهانب یژهکش رهایغربیواروپاییدرجهت

کاهش لعمات اصتصادی و اجتماعی بحران کرونا ب یژه در رو های نخستین بحران کرونا،
رویدردسیاسیواصتصادیاینکش رهامبتنیبر«جهانیشون»راباچالشجویروبروکردط
ملیگرایی» ،رویدردهای درونگرا و انتقاد ا کارکرد « نجیره جهانی عروه» در
گفتمان « 

دوران بحران در امهارات و تصمیمات مقامات و دولتها نم د بیشتری یافتط الدسانور
دوربیت ،رئیس گروه پارلمانی «حزب س سیالمسیحی» در پارلمان آلمان (ب نوستاگ) به
عن انمثالبهنماینوگیا نماینوگاناینحزببااشارهبهکمب دماسکووارداتماسکا 
چین با ارائه برخی پیشنهادات در خص ص مویریت بحران ،یادآور شو که «تبادل کاال
نمیبایستبهابزاریبرایوابستگیبهکش ریدیگرتلقیش د»()Dobrindt, 2020ط استقالل

درمویریتبحرانوعو وابستگیبهکاالهایاساسیدراروپاوهمچنینتثکیوبراستقالل
اروپا در  یرساختهای دیجیتال مهمترین مح رهای برنام پیشنهادی این نماینوگان برای
پیگیری دولتفورالدر دورانریاستهستنوطآلمان یدیا اولینکش رهایی ب دکه در
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رو های آغا ین بحران همه گیری کرونا در اروپا ا صادرات اصال پزشدی به کش رهای
دیگرممانتتبهعملآوردومر هایخ درابررویکش رهایینظیراتریشبستطآلمان
اگرچهدرمقاط بتویبحرانودرپیواکنشمقاماتوشهرونواناروپاییب یژها س ی
ایتالیابااصواماتینظیرپروژ هشهرونواناروپاییوهمچنینپذیرشتتوادیا بیمارانکروناا 
کش رهایعض اتحادیهاروپابرایترمیمخوشهواردشوهبرچهرهاخالصیخ دواردعمل
شو،امااینکش راکن نبهعن انیدیا مصواقهایرونوملیگراییدربحرانمعرحاستط
با این وج د ،طبق نظرسنجی «ف رسا» ت سط مجله «سیاست بینالملل» ( %23 )IPآلمانیها
هاییبینالمللیدرم اجههباچالشهایینظیرپانومیکروناهستنوطدرمقابل

متتقوبهراهحل
%02درصوافرادنیزبهراهحلهاوتصمیماتملیدراینخص

صمتتقوهستنو(IP-Forsa-

)Frage, 2020ط 
9

«ش رای روابط خارجی آلمان» در معالته خ د نسبت به «تجارت بینالمللی بر مبنای
هشواردادهومتتقواستکهآلماندردورهریاستدورهایاتحادیهاروپانسبتبه

مقررات»
حمایتگرایی»اصوا کنوط

یدجانبهگرایی»و«

حمایتا «سا مانتجارتجهانی»درمقابل«
چنوجانبهگرایی» است و

اصوا به «م افقتنامههای میان چنو طرف» 0بهترین راهحل نجات «
نجاتاروپاراتاحویمن طبهنجاتسا مانتجارتجهانیمیدانو()Schmucker, 2020ط
تق یتبا ارداخلیاروپا،تق یتتجارتمبتنیبرصان نوحمایتواصالحسا مانتجارت
جهانیبرایناساسا جملهاهوافو ارتاصتصادوانرژیآلماندردورهریاستبرش رای
و یراناصتصادیخ اهوب د()BMWE, 2020ط 

گفتمان نظم جهانی با محوریت قدرت فزاینده چین
س المهمدیگر کهدرکان نت جهتحلیلگرانسیاستبینالمللصرارگرفتهاستمرب ط
بهتثییرگذاریمحتمل شی کروناوبحرانهایناشیا آن درم ا نه ص ادرسعحبینالملل
استط کش رهای م فق در مویریت بحران و همچنین کش رهای دارای بنیه اصتصادی ص ی،
ستی در تق یت جایگاه سیاسی خ د در صحنه سیاست بینالملل با تثییرگذاری بر رونو
)1. Deutsche gesellschaft für auswärtige politik (DGAP
2. Plurilateral Agreement
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سیاست هایبهواشتجهانیوتحقیقاتبررویدارووواکسنخ اهنوداشتطبنظرمیرسو
این  مینه برای آلمان ب یژه در آستانه ریاست دورهای بر ش رای اتحادیه اروپا و همچنین
حض ردرش رایامنیتسا مانمللبیشا هر مانیفراهماستط 
مهمترین وجه این بحث به امدان سرعتگرفتن تبویل چین به مح ر اصتصاد جهانی
اما  
سالهای
مرب طاستطسرعترشواصتصادچینبهدلیلمرفیتهاینسبتاخالیهمیشهطی 
گذشته ا سرعترشواصتصادهایغربیبیشترب دهاست(یزدانی)93:9312،طترامپا یک
س بااتخاذبرخیتوابیرتجاریدرجهتکاستنا سرعترشوچینتالشکردهوا س ی
هایبینالمللیبهچینامدانبیشتریبرایحض ردرنهادها


دیگرباخالیکردنبرخیعرصه
ورونوهایجهانی دادهاستط «دیپلماسیماسک چیندر جلبحمایت کش رهایاروپای
شرصی درراستایگسترشنف ذچیندراینمنعقها اروپام و عیاستکهبهعن انیک
تهویو ا س ی ایاالت متحوه امریدا و اتحادیه اروپا تلقی میش د (طباطبائی)9311 ،ط ا 
این رو،بررسیبرنام آلماندرش رایاتحادیهاروپابراساسرونوشدلگرفتهدرخص ص

چین ب یژه با وج د «نشست سران اتحادیه اروپا و چین» میت انو منتج به ارائه برخی
سناری هایممدنومحتملش دط 

بحران همبستگی در اتحادیه اروپا
هفتادمینسالرو «بیانیهش مان» 9کهپایههایتشدیلاتحادیهاروپابراساسآنگذاشته
شو،در1می0202درعمیقترینبحرانتاریخم ج دیتاینسا مان،نهتنهابحراناصتصادی
ناشیا کرونا،بلدهبحران«شدافمیانشمالوجن ب»گرامیداشتهشوطنظرسنجیمؤسسه
 Tecneنشانمیدهوکهتنهایکاکثریتشدننوه 29درصویدرایتالیاخ اهانمانوندر
اتحادیهاروپاهستنوط«دخالتهایدولت»درنظا لیبرالاصتصادیوسیاستهای«پ پ لیستی»
کش رهای مختلف ا

دیگر بحرانها در بحراننو (2020

)Kirst,ط ریاست دورهایآلمان بر

«ش رای اتحادیه اروپا» تحتالشتا بحران کرونا ،پیاموهای اصتصادی آن و «همبستگی»
شدننوهایناتحادیهصرارخ اهوداشتط 
1. Schuman Declaration
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ورودآلمان به دوره ریاستهمزمان باخروجا «تتعیلی»ها ومحوودیتهای ناشیا 
کروناستطآلمانا فرصتایجادشوهبرایتق یتیکرهبریاصتصادیواخالصیدراروپا
استفادهخ اهوکرد،اخالصیکهپسا اصواماتاینکش رهمچ نممن عیتصادراتاصال 
پزشدیویاممانتتا اجرایسا وکار«اوراقکرونا»برایحمایتا کش رهایینظیرایتالیا
واسپانیانزدبسیاریا شهرونواناروپاییبیشا هر مانیخوشهدارشوهاستط
م و «اوراقی رو»«/اوراقکرونا»کماکاندرکان نت جهمحافلسیاسیورسانهای
صرارداردطنظرودیوگاههایمختلفدرخص صنح هحمایتمالیاتحادیهاروپاونهادهای

وابستهبهآن،عو وج دهمبستگیمیانکش رهایشمالیوجن بیایناتحادیهرابیشا 
گذشتهنمایانکردهاستطاور والف ن درالیندرنعقخ ددرپارلماناروپادر 93آوریل
نسبتبهوتفهاونقاطص تاتحادیهاروپابااصرار«کمکاریاروپا»درخص صایتالیا،ا 
اینم و بهنماینوگیا اتحادیهاروپاعذرخ اهیکردط 
برنامه آلمان برای ریاست دورهای قبل از بحران کرونا
ا آنجاکهپرتقالواسل نیبهترتیبنیمهاولودو  0209ریاست اینش راراعهوهدار
خ اهنوب د،تروئیدایاروپاییآلمان-پرتقال-اسل نیبرایهماهنگیبیشترتشدیلشوهاست
()Auswärtiges Amt, 2019طپیشن یسیا برنامههایآلمانبرایریاستش رایو یرانتهیه
و در حال بررسی است که تحت عن ان «یک اروپای ن آور» 9تحتالشتا بحران کرونا
با ن یسیوویرایششوهاست()Rinke, 2020طهاید ماس،و یرخارجهآلمان،درمقالهای
باعن ان«اروپاییص ی،مستقلوهمراهبارفاهاجتماعی»درن امبر  0291امهارمیداردکه
آلماندردورهریاستبرش را،ب دجهاتحادیهرابرپایه«حفامتا اصلیم»،تق یتتجارت
خارجیمشترک،بحران«مهاجران»وسرمایهگذاریدر«تحقیقاتوت سته»بناخ اهونهاد
()Maas, 2019aطویدراینمقالههمچنینا «آفریقا»واهمیتآنبرایاروپاسخنبهمیان
آوردهاستطمبار هبا«یه دیستیزی»ا دیگرمح رهاییاستکهو یرام رخارجهآلمان
بوان اشاره میکنو« :ما میخ اهیم به عم مرد نشان دهیم که  نوگی یه دی بخشی ا 
ه یتاروپاییماست»طاصلیترینگزارههایمقالهویدرخص صبرنامهآلماندرریاست
1. Ein innovatives Europa
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دورهایبر«ش رایاتحادیهاروپا»رامیت انبهشدل یرخالصهکرد( :)Mass, 2019b


ایوۀ «ش رای امنیت اروپایی» 9که در خص ص آن با همتای فرانس ی گفتگ های

اولیهشدلگرفتهاست؛ 


تالشبرایسیاستهایتجاریمنصفانهبهمنظ رفراهمآوردنشرایطبرایبهترین

روابطبابریتانیا؛


حمایتهمسایگانشرصیوجن بیدرخص صاصالحاتوتثبیتدربالدانغربی؛



سرمایهگذاریدرهمداریترانسآتالنتیکدرسالیکهدرامریداانتخاباتبرگزار

میش د؛



نگاهی دورانویش و منسجم در م اجهه با چین با برگزاری نشست سران چین و

اتحادیهاروپا؛


تق یتصورتصلحآفرینیاروپاوحمایتا مویریتبحرانغیرنظامیدرمناطق

بحران دهایهمچ نس ریه،منعقهساحلولیبی؛



ایجاد یک «مقر اصلی» 0برای هماهنگی «سیاستهای خارجی و امنیتی مشترک

اروپا»وارتقایت انمنویهایمشترکدرراستاییکاروپایص یبهعن انیکعض ص ی
نات ؛


سیاست صنتتی مشترک اروپایی و ب یژه تق یت  یرساختهای

5G

ب سیله

راهحلهایاروپاییبمنظ رحفامتا دادههاوامنیتسایبریبجایوابستگیبهدیگران؛



بررسیوتنظیم«ب دجههفتسالهاتحادیهاروپایی»برای 0202تا 0202براساس

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


عو وابستگیدیجیتالدرعصردیجیتال؛



بررسی ووتیت کش رهای عض بر اساس متیارهای «ار شی» و «حاکمیت صان ن»

برایاولینبار؛


ت جهبهاستانوارهایرفاهیب یژهبیمهبیداریونظا هماهنگحواصلدستمزددر

بینکش رهایعض ط
1. Europäischer Sicherheitsrat
2. Hauptquartier
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میشائلروت،متاوناروپاییو ارتخارجهآلمانوسخنگ یمسائلاروپاییفراکسی ن
«س سیالدم کرات» 9در سخنرانی خ د در ب نوستاگ در ژان یه  0202در خص ص برنامه
آلمانبرایریاستدورهایبااشارهبه«چارچ بمالیاتحادیهاروپا»برایسالهای 0202تا
0202خ اهانمناب بیشتربرای«ن آوریوتحقیقات»«،حفامتا اصلیم»«،انسجا اجتماعی»و
میش دطعالوهبراینویبااشارهبهویژگیاتحادیهاروپابهعن ان
«سیاستخارجیوامنیتی» 
یکنظا ار شیبرلزو ت جهبیشتربه«حاکمیتصان ن»وپیگیریفرآینودادگاهبراساس
ماده  2علیه لهستان و مجارستان تثکیو میور دط وی در این نعق خ د همچنین در تشریح
برخی برنامههایآلماندر این  مینهاجرائیشون ابتدار«چداپار شهایاص لیاتحادیه
اروپا»  0برایبررسیکیفیووتیتاص لیهمچ ناستقاللدستگاهصضاییوآ ادیرسانهها
در کش رهای عض را خ استار میش

د (2020

)Roth,ط ایجاد چارچ بی برای سا وکار

«حواصلدستمزدهماهنگ»درکش رهایعض «،بیمه»برایهمه«،بیمهبیداری»«،مبار هبا

دامپینگمالیاتی»ا دیگرم و عاتیهستنوکهدرسخنرانیروتبواناشارهمیش دطمیشائل
روت همچنین با اشاره به «نشست سران چین و اتحادیه اروپا» خ اهان فهم مشترک میان
اعضایاتحادیهدرم اجههبابحرانهاوتتاملبابا یگرانبزرگبینالمللمیش دطتحقیقات
آینوه« :دیجیتالیشون»«،استراتژیهیوروژن» درخص صمسائلمرب طبه«حفامتاصلیمی»
پیگیری «ت افق پاریس» و همچنین «ت افق سبز» 3اتحادیه اروپایی در دست ر کار صرار داردط
«برنامهاصوا اصتصادچرخشی»«،استراتژیانرژیبادیدردریا»،تق یتت لیوانرژیا طریق
«پیلهایس ختی»و«تدن ل ژیس ختهیوروژنی»ا مهمترینبرنامهها دراین مینههستنوط
کنفرانسهایاحزاب»4

رئیسدورهایش رایاتحادیهاروپاهمچنیننماینوهاتحادیهاروپادر«


در چارچ ب کن انس ینهای سا مان ملل هماننو همایش احزاب کن انسی ن تن

 یستی

()COP15ویاهمایشاحزابتغییراتجهانیاصلیمی()COP 26درسال0202خ اهوب دط 
تق یت«سیاستهایمشترکدفاعیوامنیتی»2ا دیگربرنامههایآلماندردورهریاست
استطسرو یرانایالتهای93گان آلماننیزدرنشستساالنهخ ددراِلماو دراکتبر0291
1. SPD
2. Grundwerte-Check-up
3. Green Deal
)4. Conference of the parties (COP
5. CFSP
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انتظارات خ د ا دوره ریاست آلمان را در صالب یک مص به به دولت فورال ارائه دادنوط
«تق یتاتحادیهاروپاوانسجا درونی»مهمترینمح رپیشنهاداتدرح ههایمختلفب د
()Jahreskonferenz, 2019طدرهمینراستا«بنیادکُنرادآدناور»،9بنیادسیاسینزدیکبهحزب
«دم کراتمسیحی»،0اینپیشنهاداترامعرحمیکنو)Fricke, 2020(:ط 
آلمانبایوبرایایجاد«ش رایامنیتاروپایی»3تالشکنوتا مینهاتخاذتصمیمات



سری ،مستقل،هماهنگومشترکدر مینههایامنیتیفراهمآیو؛


آلمان میبایست در خص ص تصمیمگیریهای سیاسی و امنیتی ،سا وکار «رأی
4

اکثریت» رابرایتصمیماتح ه«سیاستخارجیوامنیتیمشترک»اجراییکنو؛


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

مشترکبرای«صادراتتسلیحات»تالشکنوط
ریاست دورهای آلمان :مدیریت بحران
هاید ماسدرمقال خ ددرخص صریاستدورهایامهارمیدارد«:ماا بحرانکرونا
درس گرفته و مویریتمان را دوره ریاست مویریت بحران کرونایی میبینیم» (

Welt am

ریزیریاستدورهایبه

)Sonntag, 2020ط بنابراینمیت انانتظارداشتکهآلماندربرنامه
ناچار متمرکز بر اول یتبنوی سختگیرانهای خ اهو ب د که در رأس آن عب ر ا بحران
اصتصادیوجل گیریا بحرانهایسیاسیواجتماعیناشیا کروناخ اهوب دطهاید ماس،
و یر خارجه آلمان ،در مصاحبه خ د با رو نامه «آوگسب رگر آلگماینه» 2ا دوره ریاست
آلمان بر اتحادیه اروپا به عن ان «یک ومیفه بسیار بزرگ بینالمللی» یاد کرد که ا طریق
ریاستدورهایکرونایی» 3سخنگفتهب دکه

بحرانکروناتق یت شوهاستطاوصبالنیزا «
درآن«عب رم فقا بحران»و«با یابیاصتصادیاروپا»دومح راصلیاست()Maas, 2020ط 
ا جملهاصواماتدرراستایمویریتبحران،تق یت«ادارهکلحفامتدرمقابلفجای و
کمکبشردوستانه»()ECHOکمیسی ناروپاییخ اهوب دطاوهمچنینامهارداشتکهدر
)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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برنامهب دج  0202تا« 0202برنامهبا سا یواصتیبرایاروپا»درکان نت جهصرارخ اهو
گرفتط تنگاهای ایجاد شوه برای ریاست دورهای آلمان برایر بحران کرونا تنها محوود به
هایفنیدرفرآینوهایتصمیمگیری،

مح رهاوم و عاتاول یتدارنب دهبلدهمحوودیت
جلساتورفتوآموهارانیزدربرمیگیرد،چراکهمرفیتهایبرگزاریجلساتحوود22
درصوکمترا حومتم لخ اهنوب د()Rinke, 2020ط 
میشائلکالوس،سفیردائمآلماندراتحادیهاروپا،نیزدرنامهایدرآوریل 0202بهنهاد
صوراعظمیوو ارتخانههایمختلفنسبتبهاجرایینب دنهمهبرنامههایآلماندرشرایط
کن نیبحرانکروناهشواردادهاستطبهعن انمثال،تمرکزبررویمسائلاصلیمینخ اهنو
ت انست طبق برنامه صبلی ،عملی باشوط و یر دفا آلمان در بیانیهای با ایجاد شباهت بحران
کروناودورانپساکرونابا مانبا سا یپسا جنگجهانیدو درصالب«طرحش مان»که
نهایتاًبهتشدیلاتحادیهاروپاانجامیو،باتثکیوبرهمبستگی،ایجادیکبرنامهش مانیدیگر
این بار نه با ف الد و  غال سنگ بلده با بهواشت ،امنیت و ایمنی م رد اشاره صرار میدهو

()Kramp-Karrenbauer, 2020طبهعبارتدیگر،اول یتهایینظیرمویریتبحرانب یژهتثمین
مالی کش رهای آسیب دیوه عض و همچنین اصالحات در نظا درمانی  ،مان و امدان
پرداختنبهم و عاتدیگررامحوودخ اهنوکردط 

برنامه آلمان در سایه بحران واگرایی اروپایی
م فقیتریاستدورهایآلمانبامویریتم فقبحرانکروناگرهخ ردهاستطنماینوه
دائمیآلماندراتحادیهاروپا،میشائلکالوس( ،سفیرپیشینآلماندرچین)ت اناییعمل
سا مانهایاروپایی،مویریتبحران،خروجا بحرانوبا سا یوحفظهمگراییاروپاییرا
مهمتریناول یتهایآلمانواروپادرشرایطویژهکن نیار یابیمیکنوطبنابراینمیت ان
انتظار داشت که همه سرفصلهای برنامه آلمان برای ریاست دورهای با بنوی در خص ص
بحرانکروناهمراهش نوط 
بحرانکرونابهآ م نیبرایاتحادیهاروپاوکش رهایعض برایهمگراییویاواگرایی
آنهاا یدویگرتبویلشوهاستطا میانم و عاتمختلفبامرفیتتق یتواگراییویا
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جبرانخسارتهایاصتصادیوسیاستهایتحقیقوت لیوواکسنودارو

همگرایی،سا وکار
کروناستط 

بودجه هفتساله و صندوق بازسازی اقتصادی :پیشنهادعروهمشترکارواقصروه
کرونادر هفتههای نخست بحرانکروناا س ی«کش رهایجن بی» به شوت آسیب دیوه
ب یژهایتالیا،اسپانیاوفرانسهباسومخالفت«کش رهایشمالی»همچ نهلنو،دانمارکوحتی
آلمان و اتریش روبرو شوط ا اینرو ،خیلی  ود بحران اصتصادی ناشی ا شی

کرونا به

مؤلفهای جویو برای بحران واگرایی میان کش رهای اروپایی تبویل شوط در واص  ،بحران

همگراییایجادشوهناشیا رفتارهایملیگرایانهودورنگراب یژهدررو هاینخستینبا
واگرایی ایجاد شوه بر سر همداری برای جبران خسارتهای اصتصادی تق یت شوط راهحل
اولیه و در واص واکنش آلمان به پیشنهاد کش رهای آسیب دیوه جن بی ،تخصیص ب دجه
مناسببرایبا یابیاصتصادیاتحادیهاروپادرچارچ بب دجههفتسالهاتحادیهاروپاب د
کها صبلنیزدردست رکاردورهریاستبهعن انیکم و یابتصرارداشتط 
رغمرویدردمنفتتمح رکش رهایعض دربحب حهبحرانکرونا،آلمانبهخ بی

علی
درک کرده ب د که آینوه اصتصادی این کش ر در دوران پساکرونا به آینوه معل ب دیگر
کش رهای اروپایی گره خ رده استط این جمله ا رئیس ف لدس واگن آلمان «خیلی متنا
نواردکهصنتت ت لیوخ درو را دوبارهشد فاکنیم،وصتیکسیدراروپاخ درو نخرد»،
گ اهوت جیهیبرایاینمعلباست()Koch, 2020ط
چارچ بب دجهجویواتحادیهاروپادردورهششماههریاستآلمانبرش رایاتحادیه
اروپااکن نتحتتثییربحراناصتصادیناشیا کرونام ردبا بینیصرارمیگیردط«صنووق
با سا یاصتصادی»اگرچهباتخصیصب دجه222میلیاردی روییم ردت افقآلمانوفرانسه
صرار گرفته است ،پیشنهاد این دو کش ر میت انو آغا بحران جویوی برای واگرایی در
اتحادیه اروپا باشو ،چرا که کش رهایی نظیر اتریش ،س ئو و هلنو کماکان مخالف اصوا 
مشترک در اخذ وا ا اتحادیه اروپا و در واص تضمین مشترک این وا و ت ی ی رو به
کش رهایآسیبدیوههستنوط 

113

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره نهم ،شماره  ،33تابستان ( 11پیاپی )33

سیاستهای بهداشتی و واکسن :درحالی که ت لیو دارو و واکسن برای کرونا به
م و وعاملرصابتیجویمیانکش رهابامرفیترصابتیسیاسیوامنیتیمیانصورتهای
بزرگتبویلشوهاست،اتحادیهاروپا نیزنگاهیویژهوسرمایهگذاری گستردهایدراین
ح ه ترتیب داده استط برگزاری کنفرانس حمایتکننوگان تحقیقات بر روی واکسن به
میزبانی اتحادیه اروپا و جم آوری  2.4میلیارد ی رو برای این منظ ر یدی ا مهمترین این
اصواماتاستطاور والف ندرالین،درمصاحبهایا «متاملهسفیو»(9سفیو:رنگبهواشتو
سالمت) در کنار «متامله سبز» مترفی کرد (2020

)Enders,ط به عقیوه او «دیجیتالی شون»،

«اصلیم»و«بهواشتوسالمت»سهعنصربسیارمهمدر«جهانیشونه شیارانه»مسائلاصتصادی
خ اهنوب دط 
نقشآفرینیاتحادیه اروپا وآلمان بتن انرئیس دورهایدرخص ص«متاملهسفیو» در
ص رتحص لنتیجه،اینمرفیتراداردکهبهیدیا برگهایبرنوهایناتحادیهبرای
صفحهایا برنامهاولیه

هایراهبردیبادیگرصورتهایجهانتبویلش دطدرسنو92


رصابت
آلمانبرایدورهریاستکهدرمارس0202تنظیمشوهاست«،استراتژیداروسا یاروپایی»
بهعن انیدیا م و عاتاصلیدرجشوهاستکهب اسعهبحرانکرونااهمیتدوچنوانی
یافتهاست()Stam & Grüll, 2020ط 
«بات جهبهپروژهکمیسی ن برای یک استراتژی جویو دارویی دراروپا،مامیخ اهیم در
م رد چگ نگی جل گیری ا کمب د عروه داروهای دارویی در اتحادیه اروپا ،چگ نگی
تثمین  نجیرههای تثمین و جل گیری ا وابستگی در ت لیو م اد فتال ،در م رد اصوامات
مشخصصحبتکنیم»ط 
«بنیادعلموسیاست» 0درمعالتهایمنتشرشوهدرنیمهمارس 0202درخص صبحران
کروناوریاستدورهایآلماندرش رایاتحادیهاروپا،راهکارهاییبرایتق یتنقشآلمان
در ارتقای جایگاه نف ذ اتحادیه اروپا در نظا سالمت جهانی معرح و پیشنهاد میکنوط
«رویدردمیان بخشیوپیشگیرانهبرایتق یتپایوارنظا درمانی،همداریمنسجم،اتحادهاو
سیاستانسانمح رهمراهباار شهایاروپایی»ا جملهاینراهدارهاهستنوطتق یتجایگاه
1. White Deal
2. Stiftuing für politik und wissenschaft
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آلمان واتحادیه اروپادرسیاستهایکالن بهواشتجهانی ا طریقاعمال نف ذدرمسئله

ت لیووت ی واکسنمیسرخ اهوب د()Bergner & Voss, 2020طبیدلیلنیستکهآنگال
مرکل  ،صوراعظم آلمان ،به دفتات شخصاً در خص ص تح الت مرب ط به ت لیو واکسن
امهارنظرکردهاست)Merkel, 2020(:
«همداریدراینبحراننه  تنهایکفرصتبلدهیکبایواست،بنابراینآلمانمسئ لیت
خ درا برعهوهمی گیرد،ماپیگیر این خ اهیم ب د که واکسن،هنگامیکهساختهشو ،در
اختیار همه انسان ها صرار بگیرد وهمچنینتا حوامدانهمه دسترسیبه داروهاییکه نیا 
هستنو،داشتهباشنووراههایتشخیصتاحوامداندراختیارهمهصرارگیرنوطبنابراینا این
همداریدولتهاوبا یگرانخص صیوت لیوکننوگانواکسن(اشارهبهچنوشرکتوبنیاد

و مؤسسه تحقیقاتی) با یدویگر استقبال میکنم تا بت ان راه دسترسی به هرگ نه امدانات
پزشدیراتاحوممدنبرایهمهبا کرد»ط
ویهم چنیندرآستانهبرگزاریکنفرانسحمایتا تحقیقاتبررویواکسن،برلزو 
همداریبینالمللیبرایت لیووت ی واکسنتثکیومیکنو :

«امرو برایت لیوواکسنحوود 2میلیاردی رونیا استطهمزمانمیبایستشرایطال 
برایت لیوانب هآنفراهمش د،هنگامیکهاینواکسنت لیوشوطمامیخ اهیموماارتباط
تنگاتنگیباسا مانجهانیبهواشتخ اهیمداشت،سا مانیکهیکنقشکلیویدراین
مینهایفامیکنوط درهمهاینفتالیتهاآلماندرصفاولهمراهخ اهوب د»ط 

شانزدهگانه و همچنین گروههای مختلف بخش

دولت فورال و دولتهای ایالتهای 
خص صیوصنای ،سرمایه گذاریهنگفتیدرخص صتحقیقوت ستهدارووواکسنبرای
سرمایهگذاری  12میلی ن

ک یو  91آغا کردهانوط «و ارت فورال آم ش و تحقیقات» با 
ی روییدرهمداریبینالمللیت لیوواکسندرصالببرنامه«اتحادن آوریهابرایآمادگی
برای اپیومیها» 9مشارکت داردط عموه این مشارکت مرب ط به حض ر شرکتهای آلمانی
ب یژه  CureVacاستکهبتن انباسابقهترینومتروفترینشرکتداروسا یآلمانیبرپایه
تدن ل ژی  eRNAدرایناتحادحض ردارد وهوفتالشامریدابرایجذبدانشمنوانآن
و خریو حق انحصاری ت لیو واکسن ت سط این شرکت صرار گرفته ب دط یدی ا مؤسسات
)1. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI
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متتبردرخص صتحقیقاتبررویبیماریهایعف نی«مرکزآلمانیتحقیقاتبیماریهای
عف نی

)(DZIF

است که اخیراً به عن ان اولین مؤسسه ا آلمان به «ائتالف تحقیقات بالینی

ک یو»91پی ستهاست .
دصت دررونوهایجاری ناشیا بحران کرونا میت اننوبهسناری پردا ی درخص ص
آینوهنزدیکودوراتحادیهاروپاجهتدهنو :
الف -بحران کرونا عاملی برای همگرایی :در این سناری  ،همداری برای جبران
خسارتهای اصتصادی و کمکهای متقابل انساندوستانه ،همبستگی ا طریق در اختیار
صراردادنامداناتکش رهایعض برایدیگریویاتحقیق،ت لیووت ی مشترکداروو
واکسندردورانپساکرونامیت انونهایتاًبههمگراییبیشتروانسجا میانکش رهایاروپایی
بیانجاموطتالشآلمانبرتحققاینسناری متمرکزخ اهوب دط 
ب -تقویت واگرایی در راستای اروپای چندسرعته فاقد اقتدار رهبری :درواص ،
این سناری چنین اشاره دارد؛ مسیر روبهجل اتحادیه اروپا که در تق یت با ار داخلی و
مراودات تجاری بینالمللی رفاه نسبی خ بی برای شهرونوان اروپایی فراهم آورده است،
ب اسعهسختترینبحراناصتصادیوتثییراتواگرایانهآنبهچالشجویروبروخ اهوشوط
دراینمسیر،اعضابات جهبهمیزانآسیباصتصادیناشیا کروناوهمچنینت اناصتصادی
خ دباسرعتهایمتفاوتیحرکتمیکننوطچنوسرعتیاعضادراینسناری ،حدایتا نگاه
کارکردیومنفتتمح ربهاتحادیهاروپاداردطتمرکزبرصورترهبریفرانسهوآلماندر

بحرانکرونااگرچهمی ت انوبهحفظانسجا وتق یتهمگراییاروپاییبیانجامو،درمیانو
درا موت،اینمسئلهتثییراتعمیقنامعل ببراصتوارورهبریاتحادیهاروپابهعن انیک
ایبارویدردهایبینالمللیخ اهوداشتط 

سا مانمنعقه
پ -واگرایی در راستای اتحادیه اروپای تضعیف شده در آستانه فروپاشی :طبق
اینسناری اختالفاتمیانکش رهایعض برسرمویریتبحرانکرونا،ب یژهاختالفنظربر
سرسا وکاربا یابیاصتصادیمنجربهشدافهایعمیقودردرا موتتضتیفاتحادیهاروپا
خ اهو شوط تق یت شداف شمال -جن ب ،نم نهای ا این شدافهاستط نم ن اروپای
تضتیفشوهمحص لشدستسیاستهایانسجا اتحادیهاروپایی،افزایشنابرابریاصتصادی
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ونات انیاصتصادیکش رهایعض ومقومهایبرایفروپاشیایناتحادیهخ اهوب دط
باعنایتبهم و عاتم رداشارهدرخص صبحرانکروناکهبرآینوهاتحادیهاروپادر
دورانپساکروناایرگذارخ اهوب د،طیفمتن عیا سناری هایمتص ررامیت انبرشمرد
کها «همگراییتق یتیافتهب اسعهبحرانکرونا»تا«تق یتواگراییواروپایتضتیفشوه
گیرد؛بااین حال،آنچهپسا توصیقدربسترهایب ج د


رادربرمی
درآستانهفروپاشی»
آموه ا دل بحران کرونا ،اینگ نه میت ان استوالل و ادعا کرد که « تق یت واگرایی در
راستای اروپای چنوسرعته فاصو اصتوار رهبری» ،محتملترین سناری در خص ص چشمانوا 
اتحادیهاروپادردورانپساکروناخ اهوب دط 
ا نگاهمرکل،بحرانکروناسختترینبحرانیاستکهاتحادیهاروپاتاکن نتجربهکرده
است (2020

)CNBC,ط همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا به چگ نگی برونرفت ا بحران

کرونا ب یژه مهار و جبران خسارتهای اصتصادی و اجتماعی آن در کش رهای عض گره
خ ردهاستط ا آنجاییکهآلمانبهعن انیکصورتژئ اک ن میکدرسعحاروپاوجهان،
سنتاًنقشکلیویدرتح التاتحادیهاروپاایفامیکنو،میت انگفتایننقشدربحران
پررنگترخ اهوشوطبتالوهتصویریاستدوره ایبرش رایاتحادیهاروپادرنیمهدو سال
 0202اهمیتچگ نگیمویریتبحرانآلمانیوانتظاراتا آلمانرادوچنوانکردهاستط
تصمیماخیردوصورت اروپایی،فرانسه وآلمان،درپیشنهاد ارائهبستهحمایتی برای با یابی
اصتصادی متادل  222میلیارد ی رو برای کش رهای اروپایی ،یک «پیشنهاد جس رانه» استط
اگرچهتالشآلماندرجهتهمگراییاستطولیکش رهاییکهسنتاًوا دهنوههستنوباآن
مخالفتمی کننوطبنابراینآلمانبهن عینقشمیانجیگریرامیانکش رهایاروپاییشمالو
دیوگانسنتیاصتصادیایفامیکنوط 

جن ب،وا دهنوگانسنتیوآسیب
کمیسی ن اتحادیه اروپا با ارائه پیشنهاد «صنووق با سا ی» در جهت رف دع ای
ایوئ ل ژی ک میان کش رهای عض در خص ص صوور مشترک اوراق صروه تحت عن ان
«اوراقکرونا»ویا«ارواقی رو»گا برداشتطفرانسهوآلمانبهعن انم ت رمحرکاتحادیه
اروپایی ،یدی م افق و دیگری مخالف «اوراق کرونا» پس ا چنو هفته به ت افق رسیوه و
پیشنهاددریافتوا  222میلیاردی ا س یاتحادیهاروپاونهکش رهابهص رتجواگانهو
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ارائهمناب مالیبهکش رهایآسیبدیوه،ت افقکردنوطتغییرم و آلماندراینخص ص
صعتاًدرراستایحفظهمگراییاروپاییص رتگرفتهاستطت افقفرانسهوآلماننشاندهنوه
آناستکهنجاتاتحادیهاروپاا بحرانکرونانها س یصوایواحوکش رهایعض ا 
س یاتحادیهاروپادربروکسل ،بلدها طرفدوصورتاصلیاصتصادیوسیاسیدربرلینو
پاریسامدانپذیرمیش دط 

صرفبحرانباعثواگراییمیش د،ب یژهآندهم و آسیبهایاصتصادیودسترسی
بهمناب مالیاستطبنابراین«،سیاست انسجا اروپایی» 9وکاهشنابرابریاصتصادیدرمناطق
مختلفاتحادیهاروپاباچالش هایجویروبروخ اهوب دطا س ییبا یابیاصتصادیبرای

سالهابهط لخ اهوانجامیووسرعتاینبا یابیبرایکش رهایمختلفدرمناطقمختلف

اتحادیهمتفاوتخ اهوب دطا س یدیگرمیت انانتظارداشتکهدرفاصلهبا یابیاصتصادی
کش رهایمختلف واکنشهایمتفاوت ونه لزوما واحوی به بحرانهای جویو و یامسائل
مختلف مبتلیبه اتحادیه اروپا هماننو مهاجران ،تغییرات اصلیمی و بحرانهای جویو پیشرو
داشته باشنوط این مسئله خ د میت انو بر واگرایی میان کش رهای عض بیافزایوط بنابراین
با گشتبه«شرایطعادیجویو»دراروپاباسعحجویویا بحرانواگراییهمراهخ اهو
ب د که در آن ،رونو واگرایی در اتحادیه اروپا اینبار با تق یت نابرابری اصتصادی سرعت
ستدورهایآلماندرنیمه

بیشترییافتهواصتواررهبریاتحادیهاروپاکاهشخ اهویافتطریا
دو  0202برش رایاروپاییالبتهفرصتیبرایکاهشومهارمقعتیاینسرعتواگرایی
خ اهو ب د ،چراکه آلمان و شخص آنگال مرکل در آستانه کنارهگیری ا صورت در سال
0209بهدالیلمختلفبهدنبالبجایگذاشتنکارنامهم فقیخ اهنوب دط 
چین و اروپای پساکرونا
اگرچه در ح ه سیاست خارجی م و عاتی نظیر «برگزیت» ،سیاستهای اصتصادی و
هایمنعقهایب یژهبحران«لیبی»درراستای

ت ستهایدرصبال«آفریقا»،نقشآفرینیدربحران
پیگیری«کنفرانسبرلین»،ایجاد«نظا هماهنگدرخ استپناهنوگیاروپایی»0ب یژهپسا 
دور جویو بحران مهاجران در ماههای اول سال  0202معرحهستنو« ،نشست سران چین و
1. EU Cohesion Policy
2. Gemeinsames Europäisches Asylsyste
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اتحادیهاروپا»ا اهمیتویژهایبرخ رداراستطپسا سفرشیجینپینگبهایتالیاوفرانسه
چشمانوا
در مارس  0291سنوی با عن ان «اتحادیه اروپا و چین –  

استراتژیک» (EU-

 )Kommission, 2020بررسیشوکهدرآنچیندیگرنهتنهابهعن انیک«شریک»معرح
استبلدههمزمان بهعن انیک«رصیباصتصادی» و ژئ پ لیتیکمعرح استطدراینسنو
اروپایی برای نخستین بار ا چین به عن ان یک «رصیب سیستمی» یاد میش د که «مولهای
جایگزین» برای نظم را پیگیری میکنو (& Hilpert 2019

)Wackerط اگرچه روابط اتحادیه

هایاخیربهشوتتحتالشتا روابطاصتصادیب دهاست،م و عات

اروپاوچیندرسال
جویویمثلتدن ل ژیهاین ب یژهمشارکتچیندر یرساختهایدیجیتالاروپاوآلمان
در سایه رصابت با ایاالت متحوه امریدا معرح استط افزایش نف ذ چین در اروپا ب یژه در
کش رهایشرصیاروپانیزبهمنزلهتهویویژئ پ لیتیکا س یاینکش رتلقیمیش دطاما
آنچهآلمانواتحادیهاروپارادرتصمیمخ دبرایبا تتریفروابطخ دباچینمصممتر
میکنو ،صورت رو افزون این کش ر و همچنین درسهایی است که ا بحران کرونا و

تح التآنمرب طبهچینگرفتهشوهانوط 
روابطگستردهباچینبتن انیکصورتن مه رجهانیامریغیرصابلاجتناباستطدر
عینحال،یدیا دلمشغ لیهایاصلیاتحادیهاروپادرروابطدوجانبهباچین،فقوانیک
م و و رویدرد سیاسی مشترک اروپایی در صبال این کش ر استط عالوه بر این ،تنظیم
سیاستهایبرخیکش رهادرصبالچینبامح رصراردادنمناف ملیواصتصادیوبیت جهی
بهسیاستهایکلیاروپاییخ دم جبتق یتنگاهملیگرایانهدراروپاشوهاستطبنابراین
در آستانه نشست سران چین و اتحادیه اروپا که برای سپتامبر  0202در شهر الیپزیگ
برنامه ریزی شوه ب د و اکن ن به  مانی نامشخص م ک ل شوه است ،نگرانی اتحادی اروپا

نسبتبهوتفوحوتوم و کش رهایعض درصبالچیندوچنوانشوهاستط 
عالوه بر این ،ایجاد ن عی ارتباط متقابل میان بحران واگرایی ناشی ا بحران کرونا در
تهای این اتحادیه در صبال چین میت انو م رد ت جه صرار گیردط این
اتحادیه اروپا و سیاس 
مسئلهبهعن انمثالبادرنظرگرفتنسیاستهاورفتارایتالیادرصبالچینتق یتمیش دطایتالیا
کهخ دبیشترینآسیبهایاصتصادیا بحرانکروناراتجربهکردهومیکنووشهرونوان
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آن به شوت نسبت به رفتار ملیگرایانه برخی کش رهای عض همچ ن آلمان در مویریت
بحرانکروناوعو حمایتال ا س یاتحادیهاروپامتترونو،اولینکش راتحادیهاروپاو
استکهباامضایتفاهمنامهباچینراهپایپروژههایمرتبطبا«جاده

یدیا اعضای G7
ابریشمجویو»رابهاتحادیهاروپابا کردط 
مؤلفهدیگرتثییرگذاربرروابطباچینوسیاستگذاریاتحادیهاروپادرصبالاینکش ر،
ایاالت متحوه امریدا استط همراهی اتحادیه اروپا با «سیاست مهار» چین ا س ی ایاالت
متحوه بتن ان یکشریکاستراتژیک بامناف اصتصادیاتحادیه اروپا وهمچنین باگفتمان
رشویافته استقالل اروپایی سا گاری نواردط دخالتهای مستقیم امریدا در پروژههای
یرساختیچیندرآلمانب یژهورودمستقیمسفیرامریدادربرلین،ریچارگرنل،درایجاد
اختالفواختاللدرسرمایهگذاریشرکته آویدرایجاد یرساختهای5Gنم نهایا 
تالش امریدا در تثییرگذاری و به ن عی مان تراشی بر روابط چین و اتحادیه اروپاستط در
جریانسفرشیجیپینگ بهفرانسهدرمارس 0291برایمذاکراتدوجانبهبااینکش ر،

رئیسجمه رامان ئلماکرون،بادع تا سرانآلمانواتحادیهاروپا،آنگالمرکل وجان
کالودیا ی ندر به پاریس ،ستی در رسانون پیا اتحاد اروپایی داشتط آینوه نظم
هایبینالمللیهمچ نسا مانتجارتجهانیا مح رهای

چنوجانبهگرانهجهانیوسا مان

اصلی نشست چهارجانبه گردیوط در عین حال ،صرارگرفتن م و

«سیاستهای اصلیمی» و

ت افقاصلیمیپاریسن عیسیگنالسیاسیبهایاالتمتحوهامریدانیزب دط 
اما بحران کرونا ابتاد جویوی به روابط بخشیوه و جهتدهی آنها را تحت تثییر صرار
خ اهو دادط چین با اتهاماتی همچ ن مخفیکردن اطالعات در خص ص نح ه شی

کرونا

م اجهاستطمقالهجنجالیرو نامه«بیلو»درآلمانکهدرآنچینعاملشی کرونابهسایر
نقا ط جهان مترفی و خ اهان جبران خسارت شوه ب د ،واکنش تنو مقامات چین را بونبال
داشتومویریتبحراندرسیاستخارجیرابرایموتیبهچالشکشیوطیدیا مح رهای
گفتگ میانمقاماتآلمانوبرخیدیگرا کش رهایاروپایی،چگ نگیمبار هعلیه«انتشار
اخبارساختگی»درخص ص نح همویریتبحرانکروناوپیاموهایاصتصادیآندرآلمانو
اروپا استط این امر با نشانه گرفتن انگشت اتها ب یژه به سمت روسیه و چین ص رت
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میپذیرد،مسئلهایکها س یایندوکش ربهعن ان«سیاستفرارروبهجل »برایسرپ ش-

گذاشتنبرناکارآمویهایکش رهایغربیدرمویریتبحرانکروناتلقیمیش دط 
اتحادیهاروپاوآلماندرپیتووینسیاستهایهماهنگمیاناعضادرخص صآینوه
ارتباط با چین به عن ان یک صورت بزرگ اصتصادی و ژئ پلیتیک هستنوط این مسئله خ د
مهمترین هوف آلمان در دوره ریاست دورهای استط دیگر اهواف همچ ن انتقاد
«متاهوه سرمایهگذاری دو جانبه» ( )BITو یا همداری در حفامت ا تغییرات اصلیمی ب یژه
تش یش چین به راهانوا ی «سیستم تجارت انتشار آل دگی» در کنار این هوف بزرگ صرار
میگیرنو()Brössler & Kolb, 2020طالبتهبات جهبهایندهنشستسا مانمللدرخص ص
«تغییراتاصلیمی» درگالسد درماهن امبر 0202اکن نبولیلکرونابهتت یقافتادهاست،
نمیت انانتظارداشتکهاینهوفعملیش دط 
چشمانوا 
آلماندرواص درادامهطرح92مادهای«کمیسی ناتحادیهاروپا»درخص ص« 
راهبردی»روابطباچینکهدرمارس 0291ارائهشوهب د،بهدنبالاعمالو نسیاسیخ د
دردورهریاستوایجادچارچ بهایروشنتربرایآینوهروابطباچیناستطبااینوج د
بایوبهاینندتهاشارهش دکهسراناتحادیهاروپاا چینبهعن انیک«رصیبراهبردی»یاد
میخ اننوطتالشاتحادیهاروپاا سال
میکننووچینراهمزمان«شریک»و«رصیبراهبردی» 
0293متع فبهمجابکردنچینبهپایبنویبهاص ل«دسترسیبهبا ار»بهعن انیدیا 
دوجانبه» ب ده استط البته در دولت آلمان ا 
سرمایهگذاری 

اصلیترین بخشهای «متاهوه

س یاپ یسی نب یژهدر مینهحق قبشروتالشچیندرنف ذوتثییرگذاریدرروایت
همهگیریویروسکرونا،انتقاداتیمعرحمیش دطدرخص صچیناینرانیزبایوافزودکه
سرمایهگذاریچیندر یرساختهایدیجیتالآلمانیدیا چالشبرانگیزترینم واتبا

ابتادامنیتیواصتصادیاستکهروابطفراآتالنتیکرانیزتحتالشتا صراردادهاستطاگرچه
بات جهبهتت یق مانبرگزارینشستچینواتحادیهاروپاآلمانا فرصتایجادشوهدر
دورهریاستبرایحص لیکدستاوردمهمدرخص صروابطباچینتاحو یادیبیبهره
شوهاست،اماواصتیتایناستکهنقشکلیویآلماندررونوتح التیاینچنیندرصحنه
سیاستخارجیاتحادیهاروپابهمیزانکمیوابستهبهریاستدورهایاینکش راستط 
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با ت جه به ت ویحات باال در خص ص برنامه آلمان در خص ص سیاستهای اتحادیه
اروپادرصبالچینوبادرنظرگرفتنشرایطجویوسناری های یرمعرحهستنو :
الف -تقابل و چالش مقطعی میان اتحادیه اروپا و چین :طبقاینسناری ،روابط
اتحادیهاروپادردورانپساکروناتحتتثییرتح التناشیا شی کرونادچاراختاللشوه
و با چالش هایی جوی و مقعتی روبروستط ناروایتی برخی شهرونوان چینیتبار در
کش رهایینظیرآلماننسبتبهنح هبرخ ردشهرونواناروپاییباآنهاپسا شی کروناا 
مرکزشی درووهان ،خ دفضایسیاسیوروابطراتحتالشتا صراردادهاستطاتهامات
واردشوها س یاتحادیهاروپاوبرخیکش رهادرخص صالپ شانیوعو شفافیتچین
درخص صبرخیاطالعاتدرخص صشی وکنترلکرونادرکنارع املحق قبشری،
عاملی برای تق یت جنبههای چالشی ارتباط بین چین و اتحادیه اروپا خ اهنو ب دط ج 
بوگمانیواتها  نیهایمتقابل،اهوافوبرنامهآلماندردورهریاستبرایسامانوهییک
رویدردواحودرصبالچینرامختلخ اهوکردطعمقاینتقابلبهحویاستکهبهعقیوه
بسیاریعلتتت یقنشستبرنامهریزیشوهبرایسپتامبر0202نتیجههمینتح التاستط 
ب -ایجاد همکاری سازنده و راهبردی :تح الت و چالشهای سیاسی در روابط
فراآتالنتیکدردورنریاستجمه ریدونالوترامپا یکس وصورترو افزونچیندر
سیاستبینالمللا س یدیگر،اروپارامجاببهگسترشروابطخ دباچینکردهاستط
مویریتبحرانچیندرخص صشی کروناوبا گشتبهحالتعادیدرچین ،ودترا 
کش رهایاروپاییرخدادهاستطدردورانپساکرونارفتارهمداریج یانها س یدوطرف
اتحادیهاروپاوچین،بههمداریسا نوهوراهبردیباچینخ اهوانجامیوطآلماندردوره
دوره ای و ب یژه در آستانه نشست اتحادیه اروپا و چین ستی در ایجاد  مینه برای
ریاست  
فراهمآمونشرایطبرایاینن همداریخ اهوداشتط
پ -تقویت همکاری منفعتمحور :با ار متقابل اصتصادی و صنتتی دو صورت را به
تق یتارتباطمنفتتطلبانهبیشترس قمیدهوطبرایآلمانتق یت اینگ نهارتباطباچینبا
ت جه به چالشهای روابط فراآتالنتیک ب یژه بحران اصتصادی در ایاالت متحوه امریدا ا 
اهمیت راهبردی برخ ردار میش د وگفتگ های انتقادی در حاشیه تواو روابط اصتصادی
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ص رتمیگیرنوطچیننیزدراینسناری همچ نسالهایگذشتهبهط ررو افزونیتثمینو
وارتباطبااتحادیهاروپامیبینوط 

تضمینمناف خ درادرتواو سیستمم ج دبینالمللی
همانگ نهکهاشارهشودرخص صآینوهارتباطاتحادیهاروپاباچیندردورانپساکرونا
نیزسناری هایمختلفیا تخاصموکاهشروابطتاهمداریفراگیروراهبردیمتص راستط
اما بنا بر ار یابیهای ص رت گرفته ،آنچه بیش ا دیگر سناری ها محتمل است« ،تق یت
همداری منفتتمح ر» خ اهو ب دط هاید ماس در سخنرانی خ د در ب نوستاگ (

Maas,

 )2020با اشاره به اصوامات و محوودیتهای اعمال شوه ا س ی کش رهای «اصتوارگرا»
همچ ن چین ،خ اهان آن شوه ب د که «این محوودیتها بایو مقعتی و متناسب با شرایط
باشو»ط 
بات جهبهآنچهمعرحشو،آلمانبهعن انرئیساتحادیهاروپایی،سیاستیدوگانهدرصبال
چینخ اهوداشت:ا یکس براساساختالفاتسیاسیوطرحعن انکش رهایبهاصعالح
«غیردم کراتیک»باچینرفتارخ اهوکردوستیخ اهونم دباحفظفاصلهباچین،نظر
ایاالتمتحوهراتامینکنووا س یدیگراهمیتروابطباچینبهانوا هایاستکهآلمان
دربرنامه ریزینشستسرانچینواتحادیهاروپابهنح یبهدنبالتق یتبتوراهبردیروابط
ا طریقتتاملسا نوهبااینصورتن مه ر خ اهوب دطهردوسیاستف قنیا منوایجادو
تق یتصواییواحومیاناعضایاتحادیهاروپادرصبالچیناستط 

امریکا و اروپای پساکرونا
روابط دوس ی آتالنتیکیدیا پیچیوهترینشرایط خ دراپسا پایانجنگ دو 
جهانیسپریمیکنوطامریدایوتیفشوهکهدیگرصادربهرهبری«جهانآ اد»نیست،در
دوران ریاست جمه ری دونالو ترامپ ،در بتضی م ارد حتی ادعای مویریت بحرانهای
جهانیرانیزنواشتهوبهدنبالت جهبهمسائلداخلیخ داست(،)NY Times, 2020نت انست
مویریتم فقیبربحرانکروناداشتهباشووحتیدرتثمیننیا هایپزشدیماننوماسکو
دستگاه تنفس مصن عی محتاج چین شو و برای تثمین اصال م رد نیا ش با نزدیکترین
متحوانشنیزوارددرگیریهایلفظیوسیاسیشوط 
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درچنینشرایعیسیاستاروپادرصبالامریدادرریاستدورهایآلمانبهدوص رت
متص راستطبهعبارتیاینروابطدرپساکرونامحص لدوم و است :
نخست؛ شرایط اصتصادی پساکرونا و نیا به با سا ی اصتصاد راکو جهانی است که
همداری گسترده همه متحوین را الزامی میسا دط آلمان به عن ان یک اصتصاد مبتنی بر
صادراتبهبا ارامریدانیا اساسیداشتهوهرگ نهمشدلدرهمداریاصتصادیجهانیسبب
تتمیقرک د م ج دخ اهوشوطدراینح هبات جهبهرفتارهایحمایتگرایانهکهاوجآن
درامریداباپرداختبیشا  3تریلی ندالربهاصتصادداخلیب د(،)Pramuk, 2020م و 
همداریاصتصادیگستردهدرسعحجهانیمحلپرسشجویاستط 
م و

دو نقعه مقابل م و

اول استط در  مان ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا،

امریدابرگزارمیش دطبات جهبهسیاستتقابلیامریداو

انتخاباتریاستجمه ری 0202
اروپادردورهترامپودرگیریشخصیاوبامرکل،صعتاانتخابنخستاروپاوبهخص ص
آلماندرانتخاباتامریدا،برنوهشونمجودترامپنخ اهوب دوآلمانیهادصت یادیدارنو
کههرسیاستانتخابیآنها،تاییرمستقیمیبهنف ترامپنواشتهباشوطهرگ نههمداریجوی
باامریدادرصبلا انتخاباتماهن امبر،میت انوکمدیبهترامپدرانتخاباتتلقیش دو
آلماندراینح هگا برنخ اهوداشتطبراینودوندتهمعرحشوهایناستکهآلماندر
ایوبین المللیخ دواروپابهدنبالشرکایجویویباشوکهبت انوبهص رت


سیاستمنعقه
ط النیموتا همداریباآنهامناف خ دراتامینکنوط 
ندتهدیگرایناستکهامریدابات جهبهمشدالتم ج د،فراینوخروجا مناطقیماننو
هوکردطاروپاییهاا اینفرصتبرایپیشبردسیاستمستقلخ ددر

خاورمیانهراتسری خ ا
خاورمیانه استفاده خ اهنو کرد و این فرصتی در اختیار ایران صرار خ اهو دادط  یرا داشتن
سیاستم یردراینمنعقهبوونداشتنروابطمناسبباایرانممدننیستیاهزینه یادی
داردطاینامرمیت انوسببکاهشتضادسیاستصورتهایاروپاییبامناف ملیایرانش دو
همداریمنعقه ایباجمه ریاسالمیراشدلدهوطچنینهمداریایسببکاهشانتقادا 

نقشمنعقه ایایراننیزخ اهوشو یراجمه ریاسالمیباهمیننقشت انستهمنعقهرادر
مقابلام اجسهمگینتروریسممحافظتکنوط
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نتیجهگیری
درحالیکه برای نزدیک بهیک سال نهادهایرسمیآلماندرحالتنظیم برنامهخ د
برایدورهریاستبراتحادیهاروپاب دنو،شی ویروسکرونابسیاریا برنامههایآلمانرا
تغییردادطاینمقالهبهدنبالبررسیاینم و میباشوکهبحرانکرونابربرنامهآلماندر
دورهریاستبرش رایاروپابهعن اننخستینبرنامهمووناروپاییپسا کروناچهتاییری
گذاشته استط با دصت در برنامه آلمان ،میت ان دریافت که «اروپای ص یتر و ن آورتر» به
شدلگستردهایبرمبنایت ستهکمیوکیفی یرساختهایدیجیتالیتتریفمیش دطبهب د
وو تیتانسجا ،امنیتونابرابریاجتماعیمیانکش رهایعض ،یدیدیگرا اهوافاصلی
دورهریاستمترفی شوهاست؛م و عیکه تحتعن ان«اروپای عادالنه» معرحاست و
تحتالشتا بحران کرونا و آسیبهای اجتماعیهماننوبحران همبستگی وملیگرایی صرار
گرفتهاستطاهوافدیگریهمچ ن«ت ستهپایوار»نیزبنابرآنچهدربرنامهآلمانمشاهوه
میش د ،با مسائل محیط  یستی و تغییرات اصلیمی گره خ ردهانوط عالوه بر این ،مسائلی
همچ ن مهاجران و ایجاد رونو هماهنگ نح ه حق ق پناهنوگی و تثکیو بر ار شهای
مشترکاروپاییباوج دبرخیجریانهایمخالفب یژهدرشرقاتحادیهاروپا یرمجم عه-
هایمق ل امنیتدراروپادربرنامهآلمانبرایریاستدورهایمحس بمیش نوطدرنهایت،
تجارتجهانیبرمبنایمقرراتبینالمللی،تق یتنقشاتحادیهاروپابرایبرصراریصلحو
نح ه برخ رد با چالشهای جویو همچ ن ایاالت متحوه امریدا ،برگزیت ،روسیه و چین
م و عاتیهستنوکهبااول یتهایژئ استراتژیکآلمانواروپاارتباطدارنوط 
نتایجاینبررسیهادرراستایفرویهمقالهبهمانشاندادکهتغییراتمهمیذیلبرنامه
ذاریهای
آلمانتحتتثییرکرونارخمیدهنوواینتغییراتمیت انوبهبسیاریا سیاستگ 
صورتهایبزرگدرسعحجهانیدرششماههدو سال0202میالدیتتمیمیابو :

نخستایندهآلمانبهدنبالتق یتبیشترهمگراییاروپابااستفادها شی هرهبریمتمرکز
حرکت کرده است  ،یرا ا س یی تحت تثییر بحران کرونا و ناهماهنگی ،درونگرایی و
ملیگراییبیسابق هدرمویریتآن،همگراییومفه واحواروپاییآسیبیجویدیوهاست

وا س ی دیگر ،با ت جه به تفاوت سعح آسیب درشمالو جن باروپا،امدانمویریت
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جمتیبحرانبه سختیفراهمخ اهوب دطلذاطرحمش قاصتصادیبهرهبریآلمانوفرانسه

درصورطرحهایرشواروپاییصرارمیگیردکهخ ددرمیانودرا موتبهتق یتگزینه

اروپایچنوسرعتهکمکمیکنوط 
دو اینده ،مقابله با احساسات جواییطلبانه ا اروپا در صور سیاستهای اعمالی صرار
گرفتهاستتابت انوباانجا کارهایحتیتبلیغاتیبرشدافهایایجادشوهدرشهرونوی
اروپاییطیبحرانکروناکهبامن صادراتاصال پزشدی،مصادرهماسکوبستنمر های
ملیبهرویشهرونواناروپاییهمراهب د،غلبهکنوط 
س ایندهبا یرسؤالرفتنرونو«جهانیشون»تاکیوبرتثمیننیا هایاروپاییدرداخل
اروپاووابستهنب دنبهخارجدراول یتتامیننیا هایاساسیصرارگرفتهاستطایننیا ها
شاملم ادغذایی،بهواشتیوحتیتامینامنیتوارتشواحواروپاییخ اهوشوط 
چهار ایندهنگاهبههمداریباچیندراروپاتغییرجویکردهاستطنح هتتاملباچین
دردورهریاستآلمانبهروابطبااینکش رطیسالهایآینوهشدلخ اهودادطچیندر
حا لحاورکانویوایشریکراهبردیوهمزمانرصیبراهبردیاستوکنفرانسمشترک
چینواروپانح هتتامالتآتیراشدلخ اهوداد،نشستیکهالبتهخ دتحتتثییربحران
کروناواحتماالًصومهآنبهروابطدوجانبهبه مانیدیگرم ک لشوهاستط 
پنجمایندهاختالفاتامریداواروپادرح هامنیتسبباحساسنیا کش رهایاروپایی
برایحض ردرخاورمیانهوتامینامنیتخ دا اینطریقشوهاستطاینامرفرصتیکمنظیر
را در اختیار ایران صرار میدهو تا ا احساس نیا اروپاییها استفاده کرده و جهتگیری
ووایرانی بتضی ا صورتهای اروپایی را نسبت به مناف ملی ایران تتویل کنوط نیا های
بهواشتی وپزشدی ایران برای مویریت بحرانکرونا مینهای مناسب برایتق یتمناسبات
بشردوستانه ،جوای ا سیاستهای ایاالت متحوه فراهم میکنو که ا آن بایو دو طرف
استفادهکننوط 
و در نهایت ،کاهش وابستگیهای فراآتالنتیک و ناامیوی ا امدان تثمین نیا در  مان
بحرانا امریدادرکنارسایرچالشهایماههاوسالهایاخیر،کاهشنسبیسعحروابطبا
ایاالت متحوه در  مان ریاست آلمان بر اروپا را به دنبال خ اهو داشتط مسئلهای که حتی
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ممدناستبیسابقهتریننح هورودودخالتاروپاییهادرانتخاباتامریداپسا جنگ
دو جهانیراممدنسا دط 
م اردیادشوهحاصلانجا پژوهشدر مانادامهبحرانکروناستطاینتح التدر مان
پایانبحراننیزنیا منوبررسیاستاماا تغییراتدربرنامهآلمانمیت انچنیناستنتاجکرد
کهکرونابرسیاستهایکالناروپاچنینتغییراتیراتاکن نداشتهاستط 


)33  (پیاپی11  تابستان،33  شماره، دوره نهم،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست

121

منابع
 فارسی-الف

دیپلماسی،«دیپلماسیماسک»چیندراروپایشرصی،)9311(،سیوحسین،طباطبائی

-

:تاریخدسترسی،http://irdiplomacy.ir/fa/news/1990780/-: بهنقلا،9112222:کو،ایرانی
9311/2/2
 «تاییر صورتیابی،)9312( ، امیرحسین، رستمی، ستیو، وی صی، عنایت اهلل،یزدانی

-

 ط4شماره،2دوره،هایروابطبینالملل


پژوهش
،»چینبررصابتباامریدا
 انگلیسی-ب
- Macron, Emmanuel; Merkel, Angela, (2020), “France’s Macron and
Germany’s Merkel to Present Joint Initiative amid Coronavirus Crisis”, CNBC,
MAY 17 2020, retrieved from: https:// www.cnbc.com/2020/05/17/coronaviruslive-updates-auto-suppliers- desperate- for-cash-infusion.html, retrieved at:
2020/05/20.
- Merkel, Angela, (2020), COVID-19 Vaccine must be Available for all,
Anadolu Agency, (23.04.2020), retrieved from: https://www.aa.com.tr/en/
europe/merkel-covid-19-vaccine-must-be-available-for- all/1815614, retrieved at:
2020/05/13.
- N, n, (2020), “English style guide” (A handbook for authors and translators
in the European Commission), European Council, retrieved from: https:// ec.
europa. eu/ info/ sites/ info/ files/ styleguide_english_dgt_en.pdf, retrieved at:
2020/05/15.
- N, n, (2020), “Four Months After First Case, U.S. Death Toll Passes
100,000”, The New York Times, May 27, 2020, retrieved from:
https://www.nytimes.com/2020/05/27/us/coronavirus-live-news-updates.html,
retrieved at: 2020/05/28.
- N, n, (2020), “The President's Role”, European Council, Retrieved from:
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/role/, retrieved at:
2020/05/14.
- N, n, (2020), European Union, EU Official Site, Retrieved from:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/europeancouncil_en, retrieved at: 2020/05/13.

121 بحران کرونا و ریاست دورهای آلمان بر شورای اتحادیه اروپا
- Pramuk, Jacob, (2020), “House Democrats Unveil New $3 Trillion
Coronavirus Relief bill”, CNBC, MAY 12 2020, Retrieved from:
https://www.cnbc.com/2020/05/12/coronavirus-updates-house-democrats-unveil3-trillion-relief-bill.html, retrieved at: 2020/05/15.

آلمان/ التین-پ
- Auswärtiges Amt, (2019), “Treffen der außenminister deutschlands,
portugals und sloweniens - erklärung zur trio-Präsidentschaft 2020/2021“, unter:
https:// www. auswaertiges-amt. de/ de/ newsroom/trio-praesidentschaft
(abgerufen am: 04.03.2020).
- Bergner, S. & Voss, M., (2020) “Gelobale gesundheitspolitik der EU“,
SWP-Aktuelle, NR. 15. März, 2020.
- BMWE, (2020), “Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020“, unter:
Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, (abgerufen am:
06.04.2020).
- Brössler, D., Deuber, L. & Kolb, M, (2020), “Leipziger Gipfel in der
Schwebe, München, Süddeutsche Zeitung, unter: https:// www. sueddeutsche.
de/china-merkel-menschenrechte-1.4903091 (abgerufen am: 01.04.2020).
- Dorbrindt, A, (2020), “Dürgen nich an Tropf Asiens hängen“, unter: https://
www. bild. de/ politik/ inland/politik-inland/bild.html (abgerufen am:
06.03.2020).
- Endres, Alexandra, (2019), “Die Welt braucht diesen Deal“, DIEZEIT,
unter: https://www.zeit.de/eu-kommission-klimaschutz-green-deal-ursula-vonder-leyen (abgerufen am: 05.04.2020).
- EU-Kommission,
(2019),
EU-China-Strategische
Wöchentliche Zeitung, Straßburg, Frankreich.

Perspektiven,

- Fricke, Benjamin, (2020), “Deutsche EU- Ratspräsidentschaft 2020:
Welche Agenda für Berlin?“, Thesenpapier Arbeitskreis Junge Außenpolitiker,
Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin.
- Gavin, Michelle D., (2020), “Maskendiplomatie“, Internationale Politik und
Gesellschaft (IPG).
- Göbel, Alexandra (2020), “EU will sich Zugriff auf Impfstoff sichern“,
ARD-Studio Brüssel, unter: https:// www. tagesschau. de/ ausland/ coronaimpfstoff-eu-101.html, (abgerufen am 13.06.2020).

)33  (پیاپی11  تابستان،33  شماره، دوره نهم،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست

122

- Handelsblatt, (2020), “Industrieproduktion der Euro-Zone bricht ein“, unter:
https://www.handelsblatt.com/politik/international, (abgerufen am 15.05.2020).
- Hilpert, Hans Günther, Wacker, Gurdun (2020), “Chinesische Narrative
über die USA“, In: Lippert, B. & Perthes, V. (Hg.), Strategische Rivalität zwischen
USA und China, SWP-Studie 1, Februar 2020, Berlin.
- IP-Forsa-Frage, (2020), “Wie sollen Staaten künftig mit Herausforderungen
wie einer Pandemie umgehen“, Internationale Politik, Ausgabe 3, Mai und Juni.
- Jahreskonferenz, (2020), “Inhaltliche Anliegen der Länder an die Deutsche
EU Ratspräsidentschaft 2020“, Beschluss a, 19. Okt. in Elmau, unter:
https://bayern.de/wp-content/uploads/2019/11/inhaltliche-anliegen-der-laender-andie-deutsche-eu-ratspraesidentschaft-2020.pdf, (abgerufen am: 20.05.2020).
- Kirst, Virginitta, (2020), “Italiens tiefe Enttäuschung über Deutschland“,
unter: https://www. welt.de/politik/ausland/plus207292031/Corona-KriseItaliens-Wut-auf-Deutschland.html, (abgerufen am: 20.04.2020).
- Koch, Matthias, (2020), “Schaffen wir das? Merkels schwierigste Mission“.
Redationsnetzwerk Deutschland, RND, unter: https://www.rnd.de/politik/schaffenwir-das-merkels-schwierigste-missionHPZCH6ZZHJHURMFMV5G447E5GI.
html, (abgerufen am: 20.05.2020).
- Kramp-Karrenbauer, Annegret, (2020), Europa braucht die Solidarität der
Tat, Video auf der Webseite des Bundesministerium der Verteidigung (abgerufen
am: 15.05.2020).
- Maas, Heiko (2019b), “Deutschland muss
https://www.rnd.de/politik/, (abgerufen am: 09.03.2020).

liefern“,

unter:

- Maas, Heiko, (2020), “Es ist eine sehr große internationale Aufgabe, die
Deutschland da vor sich hat“, Interview, unter: Webseite des Auswärtiges Amtes,
(abgerufen am: 13.05.2020).
- Mass, Heiko (2019a), ”Für ein Europa, das stark ist“, unter: Wenseite des
Auswärtiges Amt (abgerufen am: 01.04.2020).
- Merkel, Angela, (2020), ”Europa muss zusammenwachsen“, Video-Podcast
der Kanzlerin, 25. April. Unter: Die Webseite der Bundesregierung, (abgerufen
am: 27.April.2020).
- Rinke, Andreas, (2020), ”COVID-19 wirbelt deutsche EU-

123 بحران کرونا و ریاست دورهای آلمان بر شورای اتحادیه اروپا
Ratspräsidentschaft zunehmend durcheinander“, EURACTIV, 28.April, unter:
www.euractiv.de (abgerufen am: 30.04.2020).
- Roth, Michael, (2020), Rede in der 166.Sitzung des Deutschen Bundestages,
unter: Parlamentsfernsehen, Nediathek (19.06.2020).
- Schmucker, Claudia & Kober, Klemens, (2020), ”In der Corona-Krise aus
der WTO-Kirse“, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGFA, Berlin, Nr.
13.
- Schwering, Markus, (2020), Jürgen Habermas über Corona: ”So viel Wissen
über unser Nichtwissen gab es noch nie“, Frankfurter Rundschau, Frankfurt.
- Speack, Ulrich, (2020), ”Vertrauen ist das Schmiermittel der
Globalisierung“, Neue Züriche Zeitung, NZZ, unter: - https:// www. nzz. ch/
meinung/ kolumnen/ vertrauen- ist-das-schmiermittel-der-globalisierungld.1544415?reduced=true (abgerufen am 07.04.2020).
- Stam Claire & Grül Philip, (2020), Coronavisus überschattet Programm für
deutsche EU-Ratspräsidentschaft, Berlin, EURACTIV, (abgerufen am:
01.05.2020).
- Welt am Sonntag, (2020), ”Was Europa aus der Corona-Krise lernen kann“,
Interwiev von Heiko Maas am 12.April, (abgerufen am: 20.04.2020).
- ZukunftsInstitut, (2020), Der Corona-Effekt, vier Zukunftsszenarien, White
Paper, Frankfurt. 20. März.

