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 چكيده

تحول در  و ييرباشد که تغ  ياروپا م يهاتحاد يکتيقوام بخا ژئوپل ياز عناصر اصل   يکي يوروقالب  پول واحد در

اروپا،  يهاز اتحاد يتانياقاره شــود. روشــن اســت خروج بر يندر ا يگريد يتيکيژئوپل ييراتتواند ســبب تغيآن م

 يرمســئله تاث يمقاله بررســ يندهد. هدف ايقرار م يرآن را تحت تاث يو از جمله وحدت پول يهاتحاد ينا يتکل

تداوم  يتيکيژئوپل يراتمســـئله در تاث ينا يتباشـــد. اهمياروپا م ي( بر وحدت پول يت)برگزانگلســـتان خروج

 الملل است.ينب ياستشکننده بر س ياروپا يکآن به  ييرتغ يانسبتا منسجم و  ياروپا

کار تجارت  کسب و G.N.Bمعروف به  يونويسيسنارشوارتز) يترپ يهاز نظر يريگا بهرهمقاله ب ينا نگارندگان

شکست  ينانهبدب يو،محور سه سنار يندفرا يزو ن يليتحل يفي،روش توص يز( و نيپِژوهش يندهآ يدرقالب الگو يجهان

 يواروپا( و سنار يهاتحاد ان انگلستان ويم هاي)تداوم همکارحفظ وضع موجود يواروپا، سنار يوحدت پول

 يجهنت يوها،وقوع سنار يطشرا ياروپا( را ارائه دادند. بر مبنا ياقتصاد و ياسيوحدت س يند)انسجام فراينانهخوشب

 يورو يواحد پول يهاستيامناسبات و س يتاروپا، به تقو يهاست که خروج انگلستان از اتحاد ينپژوها ا ياصل

 . کمک خواهد کرد
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  مقدمه .1

 يدوم دو دشمن اصل يبوده است. اما بعد از جنگ جهان يدو جنگ جهان ينقاره اروپا نقطه آغاز

 يمخصومت و جنگ داشتند، تصم يکديگرسال با  70از  ياب يفرانسه و آلمان که برا يعنيسابق 

حرکت کنند. هرچند  يهمکار يرو در مس يرندمت فاصله گخصو يتگرفتند به از وضع

گسترش  يگرد يهابه حوزه يجعرصه زغال و فوالد شروع شد و بتدر رمشترک د يهايهمکار

کرد يم يقرا تشو ييو همگرا يبود که همکار يها و عناصرينهکرد اما آنچه که مهم است زم يداپ

بر بودن جنگ و ينههز ي،و ارزش يفرهنگ کرد. اشتراکاتيم يتو در گذر زمان آن را تقو

متقابل به  يازهاين ي،شورو يتبا محور يسمکمون يعنيمشترک  يدخصومت، ترس از تهد

 يبود که مشوق همکار يکردن مولفه اقتصاد و.... از جمله عوامل يداپ يتمشترک، اهم يهمکار

 يغرب ياروپا يرهاکشو يگربه د يها و همگرايو گسترش همکار يهمکار يبرا يزهبود. انگ

در  يهمکار يتگردد. در واقع موفق يتمداوم تقو يبه شکل يسبب شد که وحدت و همگرا

شود.  يلتبد يکننده همکاريتبخا و تقوشد که آن بخا به عنصر وحدتيبخا سبب م يک

بخا بود. در واقع از آن عناصر وحدت يکيپول واحد  يکو داشتن  يبه وحدت پول يدنرس

 دتداشت و وح يپررنگ ياراروپا اقتصاد نقا مهم و بس يريگدر حال شکل ياسيدر اجتماع س

که  ياروپا بود، آرمان يهاتحاد يرياز شکل گ ياتا پ ياروپائ ياستمدارانس ياهاياز رو يکي ي،پول

به عنوان پول مشترک،  يوروشناختن  يتاروپا و با به رسم يهدر اتحاد يکمو  يستبا شروع قرن ب

آلمان،  نسه،فرا يتاليا،در ا يبه صورت رسم يوروبود که استفاده از  2002 يهول ژانو. ايافتتحقق 

به  يزن يگرد يپرتغال، لوگزامبورک، فنالند و هلند آغاز شد و پس از آن کشورها يا،اسپان يک،بلژ

 . يوستندپ يوروبه پول مشترک  يدنبخش يترسم يبرا يهاتحاد ينا

 يبودن نقا مهم يکياروپا و احساس مشترک  يهاتحاد يتبه پول واحد خود در تقو رسيدن

پول  يرشو دانمارک از همان ابتدا تالش داشتند از پذ يتانيامانند بر يداشت. هرچند کشورها

 يهوجود نداشت. با خروج انگلستان از اتحاد يتواقع يناز ا يزيواحد اجتناب کنند اما گر يرسم

جدا شد و در معامالت خود استفاده خواهد  يزمشترک ن يو واحد پول يورورسما از  يتانيااروپا، بر

در کنار دالر، به  يورو يتهم يزسو و ن يکدر اروپا از  يتانيااقتصاد بر يتکرد. با توجه به اهم
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 يمسئله مورد بررس ينمهم است که ا ياربس يگرد ياز سو  يجهان يارزها ينتراز مهم يکيعنوان 

 يريگبا کناره ينکهاروپا خواهد داشت. ا يبر وحدت پول يريثچه تا يتانياکه خروج بر يردگ ارقر

 يمهم ياخواهد رفت؛ مسئله يبه چه سمت يورو ييندهاروپا، آ يهاتحاد ياتحاد پول انگلستان از

 زا يوهايپژوها با استخراج سنار ينآن است. ا يبه پاسخ احتمال يدنمقاله به دنبال رس ينکه ا

 يشترسبب انسجام ب يتانياداند که خروج بريتر مرا محتمل يوسنار يناروپا، ا يوحدت پول يندهآ

 شود.يم يوحدت پول يتاروپا و به تبع آن تقو يهاتحاد

  يق.روش تحق2

با توجه به  ينتحليلي بوده است. همچن -اجراي اين تحقيق کيفي و رويکرد آن توصيفي روش

شود. ياستفاده م يزن يسينويوارو به طور خاص سن يپژوهش يندهاز روش آ يق،تحق ينا يتماه

که پس از مطالعه  يمعن ينپژوها است به ا يابزار اصل يقتحق ينبرداري در اياف ين،عالوه بر ا

و با  يمنابع سنت يگر( و دينو  الت ي)منابع فارسينترنتيمنابع ا ي،مجالت تخصص ،قاالتکتب، م

ستخراج و ضمن کدگذاري، آنها هاي مستقل و وابسته، موضوعات مرتبط را ايرلحاظ کردن متغ

راستا با رجوع به منابع و آثار مکتوب  ين. در اييمنمايثبت م اتيقيهاي تحقيارا در برگه ف

اطالعات اقدام  يلو تحل يهمصاحبه با نخبگان نسبت به روش تجز ينو همچن يرهاي اخسال

 خواهد شد.

 شوارتز يترپ يوسازيسنار و يزآم: اجتماع صلحينظر ي.مبان3

 ينا يازمورد ن يکردآنها رو يببر دو مبحث متفاوت است که با ترک يمقاله مبتن ينا ينظر يمبان 

 يهدر اتحاد يمسئله پژوها فراهم شده است. مبحث نخست موضوع همگرا يينتب يمقاله برا

اروپا را  يهکرده است. اتحاد يلمشترک تبد يريگيماجتماع تصم يکاروپا است که آن را به 

مختلف را  يقبا سال يکه توانسته است کشورهائ يرندگيدر نظر م ياسيک اجتماع سيبعنوان 

به صورت  ينفعذ يهاگروه يناختالفات منافع ورقابت ب ياسيدور خود گرد آورد. در اجتماع س

مصالحه و  يقاز طر ياسيخواهد رفت. در اجتماع س ينو خشونت از ب شوديحل م يزآممسالمت

موجود در آن  يها و کشورهامشترک اخذ خواهد شد و گروه رتوبه ص يماتسازش، تصم

انجام  يبه صورت جمع يارا  يريگيمو تصم کشنديمستقالنه م گيرييماجتماع دست از تصم
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 يک ياسيدر اجتماع س ينکها يعني ي. فراملکننديواگذار م ينهاد فرامل يکآن را به  يا دهنديم

مشترک را از جانب کشورها انجام  يريگيمکه تصم شوديس مياروپا تأس يهنهاد برتر مانند اتحاد

 يخود را از نهادها ياسيس هاييتانتظارات و فعال ها،يوفادار ياسيس يگرانباز يجو بتدر دهديم

به پول واحد و مشترک  يدنگفت رس يدمبنا با ين. بر ادهنديجهت م ييرتغ ينهاد فرامل ينبه ا يمل

 يتداوم همگرا يبرا يبود که آثار مهم ياسياجتماع س ينا کرمهم و مشت يماتاز تصم يکي

مشترک به  يريگيمو نظام تصم ياسياجتماع س ينکه ا يدد يدبا يتانيااروپا داشت. حال در نبود بر

 خواهد کرد. يداپ يدر حوزه پول واحد چه سرنوشت يژهو

 يهااز روش يسيونيوسنار و مشخصاً يپژوهيندهاست. هرچند آ يندهدوم، مطالعات آ مبحث

 يکشوارتز آن را به مثابه  يهاز نظر يريگمقاله تالش کرده که به بهره ينپژوها است اما ا

هاي نامعلوم است، ها و وضعيت. اگر آينده مملو از عدم قطعيتيردبه کار گ يزن يچارچوب نظر

ود دارند. سناريوها هاي قابل باوري که احتمال رخداد برابري دارند نيز در بين آنها وجپس آينده

دهند. عناصر هاي بديلي درباره موقعيت مرتبط آينده ارائه ميها را بيان کرده و روايتاين آينده

اي از سناريوها تشريح کرده و بر توان با دستههاي آينده را ميقطعيت مشخص و عدم نسبتاً

 ييهاداستان يوهاسنار (.zali,2012:36)ريزي کردآن نسبت به آينده موضع گرفت و برنامه اساس

که ما را نسبت به  يهاي( هستند؛ داستانينده)آو تحول ممکن جهان در فردا ييرروش تغ يدرباره

 ,showartz)دهنديم ياري مانيکنون يتفعال يطمح يرمتغ يهادر برابر جنبه يو سازگار يصتشخ

ممکن  يدادهايگونه از روقصه هايييفتوص يوهاگفت که سنار توانيم ي،طور کل. به(2008:6

 يليتخ هايبينييااز پ اييزهوجود دارد؛ آم يندههستند که احتمال وقوع آنها در آ ياو چندگانه

 (.Pedram,2009:9-10)يندهآ ياحتمال يدادهايازرو يانهگراحال، واقع ينو با ا

شوارتز در  يترپ پژوهييودر پژوها حاضر روش سنار «يوسنار»از  يفتعار يننظر به تمام ا با

پژوها ارائه شده است. شوارتز معتقد است هر  يدهنده طرح کلکننده ابعاد و ارائهيينمقام تع

 يشرانپ يروهاين .2عناصر نسبتاً مشخص  .1شده است؛  يلاز سه بخا عمده تشک يوسنار

ند ک ييراتبا نرخ تغ هايييدهحساس. عناصر نسبتاً مشخص، به پد هاييتعدم قطع .3 ييراتتغ

 يخاص است. برا يگروه سن يک ييندهو رشد آ يتکه مثال بارز آن آمار جمع شوديگفته م
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خرد اشاره کرد که گسترش  ياز روندها يبيترک ياها روندبه کالن توانيم ييرات،تغ يشرانپ يروين

، حساس هاييتقطع ها است. اما عدماز آن ييهانمونه يکتجارت الکترون يا تاطالعا يفناور

در  ييراتسازمان است که نسبت به وقوع تغ يافرد  يک هاييدو ام هايمب يدر واقع محل تالق

ارائه  يديشوارتز در هشت گام کل يترپ يکردرو (.Showartz,2008)هستند ترپذيريبآس ينهزم ينا

 از:که عبارتند شوديم

 اصلي شناسايي موضوع يا تصميم 

 اييط منطقهشناسايي عوامل و عناصر کليدي در مح 

  هاي تغييراتشناسايي نيروهاي کليدي محيطي و پيشران 

 عدم »ها و آن "اهميت"بندي نيروهاي کليدي محيطي براساس دو عامل تحليل و طبقه

 هاآن« قطعيت

 يکديگرآنها از  يکبه سناريوها به منظور تفک دهيمنطق 

 يشده اصلييشناسا ياکردن سناريوها با مراجعه به عوامل و روندهيکردن و غنپربار 

 يوهاشده در سناريافت يهايندهاز آ يکمتناسب با هر يماتتصم بررسي 

 در  يوتحقق سنار يهام راهنما به عنوان نشانهئها و عالشاخص انتخاب

 (.Showartz,2008:212-216)يندهآ

 ينجه به اامر تو ياز منظر شوارتز، در ابتدا يوگانه در ارائه سنارهشت يهاارائه گام رغمعلي

 يواول، سنار يدر قالب دو الگو ارائه شوند. در الگو تواننديم يوهااست که سنار ينکته ضرور

دوم،  ي. در الگوشونديخاض ارائه و طرح م يتوضع يارخداد  يکقبل از وقوع   يوهاسنار يا

.  شوندينوشته م يندهاز احتماالت آ يذهن يرخداد و طرح يکبعد از وقوع  يوهاسنار يا يوسنار

 .گيرديسته دوم قرار مالگو، پژوها حاضر در د ينبر اساس ا

 يقتحق يهايافته. 4

. در واقع، گيرديقرار م ياروپا مورد بررس يهاتحاد يتيکژئوپل يبخا، در گام نخست، مبان ينا در

. در گام گيرديقرار م يمورد بررس يوحدت پول يتو اهم ييهمگرا ينبخا نقطه آغاز يندر ا

 ينسبت به وحدت پول هاينيکه سبب بدب گيرديقرار م يمورد بررس 2008سال  يبحران مالدوم 
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 يبرا يرا نشان را داد و فضا را يهاتحاد ينا يمال ينهادها هايضعف يزها و نچالا وشد 

فراهم کرد. سپس  يندهآ هايرانهيااز پ يکيبه عنوان  ييمخالف همگرا هاييانجر يريگشکل

قرار خواهد  يلمورد بحث و تحل ياروپا بر وحدت پول يهاز اتحاد يتانياخروج بر يراثدر گام سوم ت

 گرفت. 

 اروپا  يهاتحاد يتيک. ژئوپل4-1

در  يامنطقه ييتجربه بشر در حوزه همگرا يندر اروپا سبب شد اول يو ارزش يفرهنگ اشتراکات

گسترش  يزن يشرق ياروپا يبه سو يشورو ياتفاق افتد و پس از فروپاش يغرب ياروپا

کشورها با  يدوم بحث در رابطه با همکار يپس از جنگ جهان. (khalozade,2004:1)يابد

 يبر همگرائ يگرائ. منطقهيافتنمو  يگرائمنطقه يهباال گرفت و نظر الملليندر نظام ب يکديگر

 يشرفتها به پکشور يگربا د يتوان بدون همکارينم ينکهدارد و ا يدتاک يکديگرکشورها با  يشترب

 يازهاين ينتام يو کشورها برا يمل يها. در جهان امروز دولتيافتجامع دست  ياو توسعه

. يوندندبپ يالمللينخود ناچارند به اقتصاد ب ياقتصاد يتامن ينتام يتاًو نها يو منافع مل ياقتصاد

توان الزم درحال توسعه، قدرت و  يدر حال رشد بخصوص در کشورها ياز آنجا که اقتصادها

 .يابنديم ياگرا ييگرارا ندارند، به سمت منطقه يافتهتوسعه  يرقابت با اقتصادها يبرا

 ،ريکديگنسبت به  يها با اصطکاک کمترباشد که دولت يتواند به مثابه پليم ييگرامنطقه ينبنابرا 

در قالب  رسد کهي. به نظر ميابندخود در جهان دست  سياسي – يبه اهداف و منافع اقتصاد

منطقه، اهداف کشورها  يکو وجود اشتراکات در  ياييجغراف يوستگيپ يلبه دل يامنطقه ييهمگرا

 يتواند راهکاريدر حال توسعه م يکشورها يبرا ييگرامنطقهتر خواهد بود. پس حصول قابل

به منافع  يابيدست يمطمئن برا يريمس ينشدن باشد و همچنيايهاز حاش يريجهت جلوگ

 ينکشور در حال توسعه و از لحاظ قدرت، متوسط، از ا ينچرا که چند باشد ياسيس ياداقتص

 ياسيو عالوه بر اهداف س يندنقا نما يفايالملل اينب ياستدر س نندتوايم يبخوب يقطر

و  يکديگرکشورها با  يهمکار يلبه دل يزمنطقه را ن يتو رشد و توسعه منطقه، امن ياقتصاد

 ييهمگرا يسنگ بنا يمدانيطور که مگردد. همان ينآنها تام يانم يدهيچمتقابل پ يوابستگ

روابط  يدر رشته يالديم 1960مربوط به آن در دهه  ياتدر اروپا گذاشته شد و ادب ي،امنطقه
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 يلبه دل يطوالن يمدت يبرا يشورو يبعد تا فروپاش يهااما در دهه يافتالملل گسترش ينب

 ي،اگوناگون منطقه يهايستمس يانبه تنوعات در م يتوجهيو ب ينبه سطح نظام جها يادتوجه ز

به  ياگرا ي،قطبنظام دو يپس از فروپاش هصورت گرفت ک يتوجهکم ياتادب ينبه ا

 معطوف شد.  يامنطقه ييبه همگرا يشد و توجه خاص يدتشد يامنطقه يهايهمکار

 يگاهاز جا يزن يالملليندر تعامالت ب نضج گرفته و يراخ يدو دهه  يدر ط ييگرامنطقه بنابراين

باورند که آنچه در  ينمحققان بر ا (.Hafeznia,2012:8)است يدهبرخوردار گرد يدر خور توجه

الملل ينروابط ب يهايهنظر يبرا يآثار متعدد يتواند دارايم يوست،به وقوع پ يغرب ياروپا

محور روند دولت يکمعموال  ييگرامنطقه ينکها يشترب يحتوض .(Ghavam,2011:38)باشد

 ياسياهداف س يخاص در راستا يامنطقه يفضا يکسازمان  يدشود که هدف آن تجديم يفتعر

 يچگونگ يانب ي،امنطقه يياوصاف، همگرا ينبا ا. (Nuttal,2005,144)باشديم يو اقتصاد

تر است. مهم المللينروابط ب يمطالعه يبرا يو چارچوب يالمللينب منيتبه صلح و ا يدنرس

 ينپردازان در ايهاست. نظر يتر از سطح جهانبس سهل يدر سطح منطقه کار ييهمگرا ينکها

 : يندنماياشاره م يلذ يلراستا به دال

 است؛ يشترب يههمسا يکشورها ينها و آداب و رسوم بمنافع و اشتراک ارزش يهماهنگ 

 ينتام ييگرايکجانبهبهتر از  ييگراچند جانبه يقکشورها از طر سياسي – يمنافع اقتصاد 

 شود؛يم

 يشتريب ييزهممکن است و کشورها انگ يشترب ييگرامنطقه يقکاها جنگ و خشونت از طر 

 حل و فصل اختالفات دارند. يبرا

مختلف  يهايهو توسل به نظر يلمجموع بر حسب در نظر گرفتن سطوح گوناگون تحل در

 يستميکس يهايه. دو گروه از نظريدرس يمتفاوت يجبه نتا يامنطقه ييتوان در ارتباط با همگرايم

و  يالمللينب ينظام فاقد اقتدار مرکز يهايتبر محدود يدبا تاک يينوواقع گرا يعني يساختار يا

که شدن يو جهان يمتقابل ساختار يوابستگ يهايهنظر ينرقابت بر سر قدرت و همچن يتاهم

توان يکند را ميم يدتاک يو فناور ياقتصاد يدگرگون يراثالملل و تيندر مختصات ب ييرتغ يرو

 يلمشترک و تشک يريتبه مد ييگرااست که منطقه ينمورد توجه قرار داد. آنچه که روشن است ا
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شده  يزالملل نيندر نظام ب يشود که خود سبب دگرگون يمنجر م يامنطقه ينهادها

 .(Sadeghlou and et al,2019:4)است

اتحاد  يجادو ا يهمانا وحدت پول ياقتصاد ينهاروپا در زم يهاتحاد ياصل يهاهاز شاخص يکي

. (Davodifar.2008:137)از نوع جديد است يتيکياست. جامعه اروپايي يک ساختار ژئوپل يپول

دهد که نفس اتحاد اروپا به مرور کلي پيشرفت کار اتحاديه اروپايي در گذشته و حال نشان مي

ـ سياسي جهان بيشتر از گذشته مطرح ميعنوان يک آرمان و  گردد، ضرورت نظم جديد اقتصادي 

ها برطرف نشده است. هم اکنون، تداوم پيشرفت کار اتحاديه در ولي در مورد کيفيت آن ابهام

و  تر کاال، سرمايه، نيروي کارزمينه حذف موانع فني، فيزيکي، مالي و امنيتي، حرکت آزادانه

رسد به عوامل مهمتري اتحاد کامل به نظر مي (.Talaii,1997:93)تنظر اسمطمحخدمات نيز 

نياز داشته باشد که همانا عوامل سياسي و اجتماعي است، در اين زمينه نقاط افتراق و تفاوت 

قرار گرد. به عنوان مثال انگلستان در عين حال  يدهاي مختلف اروپا مدنظر باهاي بخانظرگاه

هاي متعددي در مورد اعضاي مؤثر اروپاي متحد بود، اما تحفظ که از لحاظ اقتصادي يکي از

شدن، گسترش، ساده شدن، روشن (.Redwoods,2003: 30)وحدت پولي و سياسي اروپا داشت

تقويت چارچوب قانوني، معاهدات موسس به وسيله معاهدات ديگر تکميل و اصالح شده است. 

به پايان رسيد و مسئوليت  "د و ذغال اروپاجامعه فوال دهمعاه"پنجاه سال عمر  2002در سال 

اروپا منتقل شد. بدين ترتيب چارچوب معاهده اتحاديه اروپا  يهدر حوزه ذغال و فوالد به اتحاد

 يکشورها يتبنا نهاده شد، متفاوت است.  موفق 1950بطور اساسي از چارچوبي که در دهه 

 ييو همگرا يد که آنها همکاربخا سبب ش يکدر  ييو همگرا يهمکار يشبرددر پ يياروپا

ها گسترش يضرورت وجود داشت که همکار ينا يدنبال کنند. از طرف يزها را نبخا يگردر د

 يدنرس يخاطر بود که اقدامات در راستا ين. به ايابدب يشتريب يارقوام بس ييتا ساختار همگرا يابد

در شهر  1991سال  1991دسامبر  10و  9در  يتآغاز شد و  در نها يزن يبه وحدت پول

 يرا امضا کردند و گام يمربوط به حوزه وحدت پول يدادهاارخارجه قر يهلند وزار يختماستر

 برداشتند. يوحدت پول يردر مس ياساس
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است که امکان انسجام و  يختو متعدد مانند قرارداد ماستر ياسيو س يواقع معاهدات حقوق در

 يتمشروع يجمع يماتهم کرده است و به تصماروپا را فرا يهاتحاد ياعضا يانم يهماهنگ

سه اصل  يهقراردادها، بر پا ينا .(karami,2019:52)سازديآن را آسانتر م يبخشد و اجرايم

 يمان،استوار بود. هدف پ يخارج ياستکردن س يکسان يزو ن يو پول ياسيس ي،وحدت اقتصاد

مبدل شود تا بتواند  يدنبال آن، جهان و به يياروپا يقدرت اقتصاد ينبه اول يه،بود که  اتحاد ينا

 يارض يتاز تمام ينظام يروين يکجهان ظاهر گردد و با  ياسيواحد در صحنه س يصدا يکبا 

کامل نداشته و  ييقراردادها همسو يناروپا نسبت به ا يهاتحاد  ياعضا ته،خود دفاع کند. الب

ارائه کردند. سرانجام با  يتفاوتاجالس دو روزه مطرح شد، نظرات م ينکه در ا ينسبت به مسائل

صفحه  212در  يختنظرها و با توجه به نقاط اشترک، معاهده ماستراختالف يندر نظر داشتن ا

تمام  يرغمکشور عضو جامعه اروپا امضا شد.  عل 12 يندگاننما يله، به وس1992 يهدر هفتم فور

 يهبه اتحاد ياروپا به شکل رسم شد و جامعه يياجرا 1993در نوامبر  يختماستر يماناختالفات، پ

تر ينيتر و عواحد شفاف يخارج ياستپول و س يريگانداز شکلکرد و چشم يداپ ييراروپا تغ

 شد.

 يورو. بحران درحوزه 4-2

در آن آغاز  يبود که بحران پول ييکشور اروپا يناول يونان، 2008سال  يدنبال بحران اقتصاد به

مانند پرتغال  يگرد يياروپا يبه کشورها يکه در حال تسر ينبحران جها ينشد. در واکنا به ا

دادند.  يلتشک ي، نشست فور2009حل بحران در اول مارس  يبرا ييبود، سران اروپا ياو اسپان

زود  يليرا نشان داد. خ يياروپا يبحران مال يندر پاسخ به اول يدرون ين نشست شکاف هايا

 ي. در نشست بعديستن يکاف اصالً يوروحوزه  يابر يدالر يلياردم 142آشکار شد که کمک 

 يبحران، ناکارامد ينمصوب شد. ا يورويي يلياردم 750، بودجه 2010در بروکسل در سال 

 اروپا را آشکار کرد. يهاتحاد اقتصادي – ياسيس ينهادها

را نسبت به اتحاد  يريگدامن ينيآغاز شد بدب 2009که بطور خاص از سال  يورومنطقه  بحران

 يناروپا، از ا يهاتحاد يدر کشورها يستاحزاب پوپول کهيدر منطقه گسترش داد بطور يپول

 يجمهور ياستر يامانوئل مکرون در دور نهائ يانتخابات يبرق ياستفاده کردند و حتموضوع سوء
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در  يوروخروج از منطقه  يبرا يريگيخواستار را لوپن، عمالً ينمار يعني 2018 الفرانسه س

 ياست که وحدت پول ينا يزکند اما نقد او نيدفاع م يشد. اگرچه مکرون، از اتحاد پولفرانسه 

 يازکند و لذا نيم ينکشور آلمان را تام يکرده است که تنها منافع مل يداپ ياگرا يبه سمت يورو

 يقاز طر ياز همان ابتدا مخالف وحدت پول يتانيابر (.Tisdall,2020:1)دارد يجد حبه اصال

 يربلر نخست وز ي.  تونيرفترا به شکل مشروط پذ يمانپ ينمفاد ا بود و بعداً يختماستر يمانپ

 ياپنج آزما"که آن را در واقع  يرفتپذ يبه عنوان ارز اصل يورو يرشپذ يشرط را برا 5وقت 

 از: که عبارتند اميدن 1"ياقتصاد

 يگرد گار هستند که ما وباهم ساز يابه گونه ياقتصاد يو ساختارها يتجار يهاچرخه ياآ  •

 يايم؟بطور دائم با آن کنار ب يوروبا نرخ بهره  يماعضا بتوان

 مقابله با آنها وجود دارد؟ يبرا يکاف يريپذانعطاف يادر صورت بروز مشکالت، آ •

که  ييهاشرکت يبرا يبهتر يطاروپا شرا يهاتحاد يو پول ياقتصاد يهبه اتحاد يوستنپ ياآ   •

 کند؟يم ينتضم و يجادداشته باشند، ا يسبلندمدت  در انگل يگذاريهکه سرما نديرگيم يمتصم

ت خدمات صنع يرقابت يگاهبر جا يرياروپا چه تاث يهاتحاد يو پول ياقتصاد يهورود به اتحاد •

 خواهد داشت؟ يشهر يفروشعمده يبازارها يژهبه و يس،انگل يمال

رشد،  يافزااروپا باعث ا يهاتحاد يو پول ياقتصاد يهبه اتحاد يوستنپ يابه طور خالصه، آ    •

 (.HM Treasury,2019 )در مشاغل خواهد شد؟ يماندگار ياثبات و افزا

کرد،  يابيا ارزر ياقتصاد يا، پنج آزما 1997بار در اکتبر  يناول يبرا يتانيابر يسلطنت يدارخزانه

اروپا  يهاتحاد يکشورها يربا سا يدازه کافنه به ان يسشد که اقتصاد انگل ينمنوط بر ا يابيارز ينا

آن در  يتعضوعدماساس  ينارباشد، تا ب يرپذانعطاف يداشته باشد و نه به اندازه کاف ييهمگرا

 کند. يهرا توج يپول يهاتحاد

آن خواهد بود  يتيکيژئوپل يراتتاث يي،بلوک اروپا يناز ا يتانياخروج بر يامدپ ينشک نخستيب 

در نقا  يدنظررا به تجد يهاتحاد ينر اروپا را از اساس به لرزه افکنده و اکه توازن قدرت د

 ينا ياعضا يانم يدر واقع اختالفات اساس (.Shirazi,2017:169)سازديخود وادار م يجهان
                                                           

1. Five Economic Tests  
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 .(Mirfakhraee,2016:125)اروپا را تنزل دهد يهاتحاد يجهان يگاهتواند جايم يحت تحاديها

از ياب يفرانسه و آلمان برا ينجهت است که که ب يناز ا يتانياخروج بر يتيکيآثار ژئوپل يتاهم

دهنده بعد و توازن يگريانجينقا م يفايبود و انگلستان با ا يانقرن جنگ و رقابت در جر يمن

سوق دهد. در  يدوم تالش کرد که فرانسه و آلمان را در جهت همکار يجنگ جهان يانپا از

دوم  يآلمان و فرانسه بعد از جنگ جهان ينگلستان در حفظ صلح بتوان منکر نقا انيواقع نم

در عرصه  يمهم يگررا به باز يهاتحاد يناروپا، ا يهانگلستان با حضور در اتحاد ين،بود. عالوه بر ا

روابط آلمان  يتوضع ي،اروپا سوال اساس يهاز اتحاد يسکرد. حال با خروج انگل يلتبد انيجه

 يناست. همچن يگرد ياز سو يهاتحاد ينا يالمللينب يگاهجا يگرد يسوسو و از  يک از فرانسه –

از  يکيبوده است،  يزن يتبرگز هاييشراناز پ يکيکه  يگفت که آمال وانگاره امپراتور يدبا

بوده است. به نظر  يعصر امپراتور يانپس از پا يسانگل يخارج ياستس ياصل ندگانبرساز

 قابل يتانيابر يدر متن انگاره امپراطور يزن يجهان يتانياه براستعار ياعبارت و  يبرساز رسديم

و مالحظات  يکيژئواکونوم يهامؤلفه يتي،و امن يتيکيکه البته ابعاد ژئوپل ياستيباشد. س يلتحل

 است: يربه شرح ز يسدر نظر سران انگل يجهان ي.آمال و آرزوهاگيرديدر بر م يزرا ن لچرژئوکا

 و  ترالملليينب يساز انگل يعموم يتحما يبلکه به معنا ييگراندرو ينه به معنا يتبرگز

 گراتر است؛برون

 يمتحدان و بازارها يافتن يتو اهم "يدو متحدان جد يميدوستان قد"عبارت  يسازبرجسته 

 در کنار اروپا؛ يامثالً در آس  يدجد

 که از يهم در قرنآن يرمسئولغ يگراندر مقابل باز الملليناز نظم قاعده محور نظام ب يتحما 

 تر شده است؛يانهجويزهست يتيکينظر ژئوپل

 يآن برا هاييتاز تجارت آزاد و استفاده از ظرف يتانگلستان در حما يبر نقا رهبر يدتأک 

 .يتپسابرگز يسشغل در انگل يجادا

 يورو يندهوآ يت. برگز4-3

 ينل خود را داشتند. ااروپا واحد پو يهاتحاد يهاهرکدام از دولت 2002از سال  ياپ تا

که از همان  ياسال شد. مسئله يندر ا ياتحاد پول يبرا يجد يميباعث اتخاذ تصم يناهماهنگ
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 يهاتحاد يکشورها يسال پس از اتحاد پول 18که  يداشت تا جائ ييهابا آن مخالفت يتانياآغاز بر

به  يابه نفع  يجدائ ينقدر اچ ينکهآمد؛ ا يرونب يورو ياز اتحاد پول يت،انگلستان با برگز ،اروپا

 دارد. يقدق يبه بررس يازبوده و خواهد بود ن يتانياضرر بر

اروپا  يهرا به اتحاد يايتجار -يتواند در بلندمدت صدمات اقتصاديم يتاز برگز يتانيابر خروج

 دالر يلياردم 800 اًاروپا دارد حدود يهبا اتحاد يتانياکه بر يوارد کند. حجم تجارت و خدمات

 گزاره، ينا (.j.Lynch,2019:1)يکاستاز سه برابر تجارت با امر ياکه ب يشود رقميم يابيارز

کند؛ چرا يتر مروشن يتتر از برگزيعخروج سر ياز طرف ترامپ را برا يتانيابر يقاصرار و تشو

دهد  يااافز يتانياخود را با بر يدالر يلياردم 262بود که تجارت  ينترامپ به دنبال ا يکايکه امر

گرفته  پيا يهرو يناساس اگر ا ينا شود. بر يهاتحاد-يسانگل يخط تجار يگزينجا يو به نوع

اروپا به شدت  يهاروپا شود؛ اقتصاد اتحاد يهاتحاد يگزينجا يکاامر -يسانگل يشود و کانال تجار

رانسه مانند آلمان و ف يهمهم اتحاد ياقتصاد يکشورها يگرد يو احتمال جدائ يدضربه خواهد د

 وجود خواهد داشت.  ياز سود و صرفه اقتصاد ياب يانز ينههز يلبه دل

با  يلتحل يناروپا وجود دارد. اگرچه ا يهبه اتحاد يسمعتقدند که امکان بازگشت انگل برخي

به  است و اساساً يتبرگز يوناش را مديريجانسون که نخست وز يسوجود حضور بور

 ينرا بدست آورد و همچن يريوزاروپا پست نخست يهحاداز ات يتانياشعار خروج بر يواسطه

تالش کرده  يسخروج انگل يسال برا 27به  يبکه قر يتحزب برگز رفاراژ، رهب يجلحضور نا

-مانند روابط کانادا يندهتواند در آيم يسخروج انگل يگررسد. از طرف دياست ناممکن به نظر م

تجارت آزاد را امضا کرده است  يماناروپا پ يهنادا با اتحادکا ينکهکند کما ا يدااروپا ادامه پ يهاتحاد

 ياتواند پيهم م يسکه انگل يايه! رويگمرک يهبازار واحد است و نه اتحاد ضوکه نه ع يدرحال

 .يردبگ

که  يسآلمان و سوئ يرنظ ييبه کشورها يو مال يشدن منابع پوليرتواند موجب سرازيم برگزيت

-يسهم تجار يه،از اتحاد يسبا خروج انگل ينکههستند بشود چه ا رويوباثبات حوزه  ياقتصادها

است که  يتنکته حائز اهم ينخواهد افتاد. ذکر ا يهاتحاد يقو يبر دوش اقتصادها يتانيابر يپول

تواند يم يتبرگز يف،توص يندر نوسان بوده است با ا 2020تا  2016از سال  يسپوند انگل رزشا
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کند و موجب  يجادا يورو( و يتانيابر ي)پول ملينگاسترل يرهل يرخ تسعنر ينتنگاتنگ را ب يرقابت

 يزن يهدر اتحاد يثباتيموجب ب احتماالً يطشرا يندر ا يورو يتشود که البته تقو يورو يتتقو

رانسه را مجبور به بازپرداخت و ف يونان يتاليا،مانند ا يبدهکار يکه کشورها خواهد شد. چرا

با  يوروصورت کاها ارزش پوند، منطقه  اساس در ينا کند. بريتر مرانگ يورويبا  يشانهاوام

را به سمت  يمال يکند و بازارها يداپ ياتواند افزايکه دارد م يليونيم 330 يتجمع يلپتانس

 يتانيااز خروج بر ياتا پ 2019تا اواخر  2016پوند از  يمتسازد. شاخص کاها ق يلخود متما

 :يدبه وضوح د يرتوان در نمودار زياروپا را م يهاز اتحاد
 يتبه برگز يروند کاهش ارزش پوند از زمان را نمودار: (1شكل)

 
(Source:https://www.macrotrends.net/2549/pound-dollar-exchange-rate-historical-chart) 

ل کنند و را دنبا يهرو ينا يزاعضا ن يگررود که ديآن م يماروپا ب يهاز اتحاد يسخروج انگل با

تا چه اندازه  يوسنار يناما ا ياندازندها تالش به مخاطره باروپا را پس از سال يوحدت پول يندهآ

از  قبل يمدت شعارهابتواند در کوتاه يتانيارسد که اگر بريتواند درست باشد؟ به نظر م يم

مال خروج محقق کند احت يوروکشور بدون استفاده از  ينا يتبر موفق يخود را مبن يتبرگز

اد دانشگاه تاس)ينجرگاست مارکوس اروپا وجود دارد. يهعضو اتحاد ياز کشورها يگرد يبرخ

اساس  بر يورواز منطقه  يهعضو اتحاد يخصوص احتمال خروج کشورها در 1سالزبورگ(

کند:  نخست يم يمکشورها را به سه دسته تقس ينا ياسي،و س ياجتماع ي،اقتصاد يهاشاخص

اروپا را ترک  يهاست اتحاد يدبع ياراست که  بس يتوانيهلند و ل يرلند،ا يا،سپانا يرنظ يکشورها

. دوم يردگيبه وضوح در آن دسته قرار م يرلندکه ا يدکنند. به عنوان مثال توجه داشته باش

                                                           

1. Markus GA Stinger (University of Salzburg) 
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هستند که احتمال  يس،سوئ ي،بلغارستان، اسلوون ي،که شامل فرانسه، آلمان، رمان يکشورها

دسته نخست احتمال  يرسد اما نسبت به کشورهايبه نظر م يدبع ياربسخروج آنها هرچند 

 يمستعد جدائ يشترب يارهستند که بس يخروج آنها وجود دارد. گروه سوم کشورها يبرا يشتريب

توان يرا م يتالياو ا يونان شوند.يم يهعضو اتحاد يکشورها يهستند و شامل باق يورواز حوزه 

اقتصاد  ينترينگاه شود، آلمان به عنوان قو يوسنار ينبه ا يگربعد د . اگر ازيافتدسته  يندر ا

 ياروپا باق يهکه آلمان در اتحاد يتا زماناست.  يگرد ياعضا يدارياروپا مرکز ثقل پا يهاتحاد

)و خود را با قطع روابط با بروکسل يمل فعکشورها بتوانند منا يررسد که سايبه نظر م يدبماند، بع

 يويسنار يتمستعد حساس يکنند. فرانسه تا حدود ينآلمان( تام ي،حد قابل توجهتا  ين،بنابرا

هستند و با کنار گذاشتن  ينسبتاً مشخص يياروپا يتهو يدارا يزها نيخروج است، اما فرانسو

 يداريپا يزفرانسه و آلمان و ن  يگاهروبرو خواهند شد. با توجه به جا يبا مشکالت بزرگ يورو

)در صورت وجود( از کشورها ياريمحتمل که در آن بس يک يويا، تصور سناراروپ يهدر اتحاد

 (.GA stinger, 2019:1)خارج شوند، دشوار است يهدهند که از اتحاد يحترج

 هاهداد يلو تحل يهتجز .5

سه سناريو و شرح آنها پرداخته بر مبناي آنچه که تاکنون شرح داده شد، در ادامه به استخراج 

نظر به روند تحوالت  و خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه اروپا، الزم است با  قع،شود. در وامي

ر مبناي رويکرد شوارتز به تر به آينده يورو در نبود بريتانيا پرداخته شود. در ادامه بنگاهي دقيق

ها مشخص گردد و سپس سه سناريو شود، عناصر اصلي و عدم قطعيتنويسي تالش ميسناريو

 :ارائه شود
 يوهادر سنار يدي:  عوامل کل(1)جدول

 الملليسطح بين ايسطح منطقه سطح داخلي رديف

 آمريکا برتري قدرت مالي واقتصادي آلمان طلبيهويت 1

 چين هويت اروپايي  فرانسه وفاداري اسکاتلند وايرلند به حفظ ساختار اتحاديه اروپا 2

 روسيه تداوم  بحران يورو حاکميت 3

 ليا(طلبي  ) يونان.. ايتاقاللتاس مهاجرت 4

 

نافذيت  تضعيف  موقعيت و

 اتحاديه اروپا
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 هاهاي موجود در سناريوقطعيتعدم (:2)جدول

 الملليسطح بين ايسطح منطقه سطح داخلي رديف

اجرايي  شدن تعرفه صفر  سهميه صفر ميان  1

 اتحاديه اروپا و انگليس پس از برگزيت

 گرائي در رشد ملي

 وپامنطقه ار

 نقا و نفوذ امريکا

کاها  يا افزايا رشد  بازگشت به)اتحاديه اروپا( 2

 اقتصادي  اتحاديه اروپا

 شکست ترامپ

همگرايي يا واگرايي در روابط  تضعيف يا فزايا جايگاه  انگليس در اروپا 3

 تجاري -مالي

همگرايي و واگرايي در روابط 

 سياسي وامنيتي فرا اتالنتيکي

به هم خوردن موازنه تجارت  ها ارزش پوندافزايا يا کا 4

 ميان اتحاديه اروپا و انگليس

تر شدن خط ارتباطي  مستحکم

 واشنگتن –لندن 

 سناريوها؛ شرايط وقوع و موانع وقوع(: 3)جدول

مطلوب مرجح( خوشبيانه) :سناريو اول

همگرايي جامع يا باز آفريني اتحاديه 

 اروپا

حفظ وضع موجود:  :سناريو دوم

پذيري اروپا درقالب جامعه باور

 چند قطبي

بدبينانه)محتمل(  :سناريو سوم

 فروپاشي مالي اتحاديه اروپا

 

 سازهاي شگفتيکارت

پيشران: اقتدارمالي اروپا. تمايل اعضاي 

جديد براي پيوستن به منطقه يورو، 

رهبري و مديريت مالي آلمان، همگرايي 

پاريس –مالي و سياسي بيشتر ميان برلين 

ز برگزيت، استقالل منطقه يورو از پس ا

 دالر، اروپاگرائي

 

 

 

 

 

پيشران: حرکت اتحاديه اروپا به 

سمت چند قطبي، رقابت بر سر 

، دخالت  سياسي رهبري  مالي و

آمريکا در امور داخلي اروپا، 

ضعف مالي اعضاي جديد ) 

 اروپاي شرقي (

 

 

 

طلبي ميان حس جدايي پيشران :

نطقه هاي مالي اصلي در مدرتق

شدن بحران مالي ميان ؛ حادتريورو

اعضا به دليل تقسيم آن به 

 –کشورهاي دارا ) آلمان 

فرانسه....( و کشورهاي ضعيف) 

يونان، ايتاليا......( کاها رشد مالي 

اتحاديه همزمان با تشديد بيکاري، 

هاي چند خروج سرمايه شرکت

رشد  مليتي ازمنطقه يورو،

 ايي درناسيوناليسم  و افول اروپاگر

 پي تشديد پوپوليسم

بازگشت بريتانيا به 

حمايت  اتحاديه اروپا

جوبايدن از اتحاديه 

 اروپا

کاها ارزش يورو و 

احتمال فروپاشي  

 حوزه مالي يورو

 ها اعضاافزايا بدهي

ها: وجود اعضاي گريز از مرکز سدکننده

چون يونان وايتاليا، تضعيف منطقه يورو 

 پس ازخروج بريتانيا،

رقابت ميان آلمان وفرانسه برسر وجود 

 رهبري اتحاديه اروپا،

گرايي پس از خروج تضعيف آتالنتيگ

 بريتانيا

توافق مالي با بريتانيا   ها:سدکننده

پس از برگزيت، همکاري مالي 

تجاري اتحاديه اروپا با 

هاي نوظهور جهاني قدرت

 هند و روسيه. -چين

 

هاي حمايت قدرت ها:سدکننده

ه  از کشورهاي بزرگ اتحادي

متوسط و ضعيف در حوزه مالي 

رشد بازارهاي مالي اروپا با  يورو،

همگرايي بيشتر پس از برگزيت 

 ،توافق بلند مدت مالي با بريتانيا
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  يهاگام يشــوارتز، در ادامه و بر مبنا يکردگانه براســاس روســه يوهايحال پس از ارائه ســنار

 شود.يشده پرداخته مياد يوهايرسنا يحگانه در مباحث شوارتز به تشرهشت

اروپا   ياقتصــاد و يمال اتحاديه. اروپا يهاتحاد ينيآفرباز ياجامع   ييمطلوب، همگرا يو. ســنار1

 خواهد گرفت. يشتريشتاب ب يهدر اتحاد يتکامل شده و روند عضو

خروج  يبرا يليوجود ندارد و تما ينظميدرقالب ب يتيشاخص حاکم  يچ: هيتيحاکم شاخص 

 وجود ندارد. يهحاداز ات

  يوسته پ ٍ(Emu)اروپا يو اقتصاد  يکامل اتحاد مال يتبه عضو  يفعل يها: اعضا يتعضو  وضعيت 

ضو      شور خواهان ع شت ک ستان ، ل يتوه ضو  در يز.....( نيتواني)له در پول واحد  يتچرخه  ع

 .يوستنپ يورووقت به منطقه  يچه يتانياقرار دارند؛ گرچه بر

ــجام و حدت مال     يي،اروپا  يک مرکزبان   يت : با حما  ييگراتمرکز   يه اتحاد  يندر ا  يروند  انسـ

 نموده است. يريتها موجود را مديبده  يمرکز يمهب يزشده و ن يشترب

 آمده است. يينپا يورووام گرفتن در منطقه  ينهو هز يافتهکاها  يبده يزانها: مبدهي

 روبه کاها است. يهاداتح ياعضا ياندر م يکاريو برشد روبه باالست  يزانرشد: م نرخ

صاد   اروپاگرائي شد معقول اقت شعارها    ي: ر شده در همان حال    ييگرايضد اروپائ  يسد باب 

 اروپا بدل شده است. يهدر اتحاد يرگاحساس همه يکبه  يشترب ييهمگرا

 يقطباروپا در قالب جامعه چند يو.سنار2

س  يالاز لحاظ م يقطبچند يا يمرکز: اروپا به سمت چند يندهآ دورنماي حرکت خواهد   ياسي و 

 کرد.

ــاخص يا  : با خروج بر يتيحاکم  شـ تان يا  ا يو حت يونان  ياروپا، تکاپو   يه از اتحاد  ي تال   يبرا يزن ي

شتر خروج ب سه برا    يانجر يشود  ول يم ي ست آلمان و فران اروپا   يهحفظ اتحاد يخروج با خوا

 شود.يمتوقف م

رنگ   يتانياگرچه با خروج بر ياســـيو ســـ ياروپا متحد و واحد از نظر مال ياي: روتمرکزگرايي

شک  ينباخته با ا سو  يقاروپا و تزر يبانک مرکز يلوجود ت شورها  يپول از    يرقدرتمند نظ يک

سه به شکل   کمک  يهدر درون اتحاد يمال هاييو همکار يشبکه گسترده مال   يريگآلمان و فران
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 خواهد کرد.

  يدابه آن را پ يوستن پ يطشرا  يهحاددر ات يتعضو  يداهاياز کاند ي: تعداد کميتعضو  وضعيت 

 کنند.يم

 يشــود وليبهتر م يهعضــو اتحاد ياعضــا يبعضــ يها برايباز پرداخت بده يطها: شــرابدهي

 شود.يزده م ينتخم يدرسطح باال يبده يزانهمچنان م

ــاد  نرخ ــد اقتص ــاد يرش ــد اقتص ــد    ينا يگردد وليروبرو م يمثبت يهابا تکان ي: نرخ رش رش

 همچنان باالست. يکاريب يزانسو م يگرماند از ديم يط باقدرسطح متوس

صاد    يل: بدلييگرااروپا شکالت اقت ضا و   ياندر م يگرائيبا اروپا يتضد   يکاريو نرخ ب يم اع

شتري ب يتاز مقبولب ييشهروندان اروپا  ست. با ا  ي سي س  يوجود، وفادار ينبرخودار ا و حفظ  يا

ــدهمگرادا يادي اروپا طرفداران ز   يکپارچه   يت امن ــمبه پوپول  ييرد. جنبا ضـ موجود دامن   يسـ

 زند.يم

   ييواگرا يو.سنار3

 حرکت خواهدکرد. يشترب يياروپا به سمت واگرا يه: اتحاديندهآ دورنمايي

ستقالل  يدبا موج جد يکپارچهواحد و  ي: اروپايتيحاکم شاخص  شورها  يطلبا ستقل    يبه ک م

 خواهد شد. يلتبد

اروپا   يهو اتحاد يوست، نخواهند پ يهبه اتحاد يدجد يداهايندکدام از کا يچ: هيتعضو  وضعيت 

 خواهد ماند. ينماد باق يکدر قالب 

همزمان   يفو تعض يو پول يمال ينهدر زم يساختار يهابا بروز آشوب يورو: منطقه ييگراتمرکز

 خواهد شد. يفاز گذشته تضع ياوابسته به آن ب يها و نهادهاسازمان

شته ا يبده يزانها: مبدهي ضا  ياندر م يژهوشده از زمان قبل به نبا شتر ب يفضع  ياع شد    ي و به ر

 است. ترمتفاوت يگرآلمان و چند کشور د يتشود. البته وضعيمنجر م يندهفزا يکاريب

 گيرييجه.نت6

 به يوسه سنار   ي،پژوهش  يندهمطالعات آ يصورت گرفته بر مبنا  يهايمقاله و با با بررس  ينا در

 ت آمد:به دس يرز يبترت
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به گســترش   يلتما اروپا و يهدراتحاد يسخاص انگل يتبه وضــع يتاول با عنا يوســنار طبق

 (Shushtari,2020)اروپا يهانســـجام اتحاد يمهاجرت برا يمنف يامدهايو پ يکياتالنتروابط فرا

ستان از اتحاد   يننخست ا  يوسنار  ست که با خروج انگل شه اروپا که هم يها از مخالفان وحدت  ي

ست که اتحاد    ينود اب يپول شده ا صادها  يگرد يتاروپا با محور يهامکان فراهم  برتر مانند   ياقت

  يوسنار  ينحرکت کند. نگارندگان ا يشتر ب ييانسجام و همگرا  يردر مس  يسفرانسه، آلمان و سوئ  

 دانند.يم يوسنار ينتررا محتمل

ــناريو ــت که با توجه به ا يندوم ا س ــال  يبحران مال ينکهاس   يمال ينهادها يمدآکارنا 2008س

شــد که خواهان   يگراو راســت يســتاحزاب پوپول يتاروپا را نشــان داد و ســبب تقو يهاتحاد

شدند، د  يهخروج از اتحاد شورها  يگراروپا  ضو اتحاد  يک ساس      يزاروپا ن يهع ست بر ا ممکن ا

آن است   از نفع  يشتر به پول واحد ب يبنديپا يبرسند که ضررها   يجهنت ينا هب ياناصل سود و ز  

 کند.يم يقطباروپا را چند يهامر اتحاد ينخارج شوند. ا يوحدت پول يماناز پ و لذا صرفاً

با  ياسي وس  يمناسبات تجار  يموتحک يوروازحوزه  يسسوم با فاصله گرفتن انگل   يويسنار  طبق

ست اروپا با تغ  يکاآمر   يارد دوره تازهوا يدجد يهاقطب يبندشکل  توازن قدرت و ييرممکن ا

نخســت که  يوســنار طبق قرار دهد. يفروپاشــ يرها گردد و ممکن اســت آن را در مســزچالاا

ست با عنا  يوسنار  ينترمحتمل به گسترش    يلو تما يهدر اتحاد يسخاص انگل يتبه وضع  يتا

ــ يکيتالنتآروابط فرا ــور   ين( خروج ايورو)الت بحث مهاجرت و پول واحد اروپاو معضـ کشـ

ــجام بيم ــتواند نظم و انس ــته با يپ اروپا در يهاتحاد يبرا ترييش ــد. اداش  ليلبه د يهمگن ينش

صاد      شترک آلمان به عنوان غول اقت ست م سه به دل  يزن اروپا و يخوا شينه پ يلفران سي س  ي و  يا

سبز محتمل  ينظام س  يوسنار  ينرسد. طبق ا يتر به نظر مدر قاره  که  يوروحوزه  يتيجمع يلپتان

 ياروپا است. حت  يو تداوم وحدت پول  ييبر همگرا ارگذثرر است  خود مولفه ا نف يليونم 330

ــورهائ يزن يسبا خروج انگل ــوئ يرنظ يکش ــادها  يسآلمان، س ــه که اقتص دارند   يقو يو فرانس

شند.   يتوانند بازار بهتريم شته با سوم    يوسنار  يعني يوسنار  ينترينانهبدب يمبنا بر در تجارت دا

مســـتمر در ســـه حوزه  يراتتا ث يورواز حوزه  سيخروج انگل يامدپ ينگفت که  نخســـت يدبا

سطوح منطقه  يو ژئوکالچر يکيئواکونومژ -يتيکيژئوپل صله گرفتن     يو جهان يادر  ست. با فا ا
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  ييرممکن است اروپا با تغ  يکابا آمر ياسي و س  يمناسبات تجار  يمو تحک يوروحوزه  از يسانگل

ــکل  توازن قدرت و    يها چالا ها گردد.  از چالا  ياوارد دوره تازه  يد جد  يها قطب  يبند شـ

 يمال  -يمثال، بحران پول  ياروپا گردد. برا  يبرا يدي جد  يها تواند منجر به بحران  يم ياحتمال 

  يقيآغاز شد شکاف عم   2008از سال   يجهان يهمزمان با بحران اقتصاد  يبااروپا که تقر يهاتحاد

ــورها يندر ب يورورا در اتحاد  ــد احز يدعضــو پد يکش  يندر چند يســتاب پوپولآورد و رش

که در  يکرد، تا جائ يشتر بودند را ب يوروکشورشان از اتحاد    يکشور عضو را که خواستار جدائ   

مردم، نظر   اکثريتعموم گذاشت و البته   ياروپا را به را يهاز اتحاد يانگلستان جدائ  2016سال  

ــال بعد  4را دادند تا  يهبه ترک اتحاد ــال  ياندر پا يعنيس ــماً تانيايبر 2020س اتحاد   يناز ا رس

ــد. خارج  ــوع يگراز طرف دش ــت مجدد انگلکه بر باز يمحتمل يموض   يهاتحاد ينبه ا يسگش

شاره دارد ا  سئله را مطرح م  ينا شت دوباره    يم صورت بازگ ستان به   يسازد که در   اتحاديهانگل

سد که ا يبه نظر م يداروپا، بع شور با توجه به مخالفت  ينر شين، پ يهاک ستن به پ يليتما ي به  يو

  يصــورت بازگشــت، برا در يتانياحالت ممکن، بر ينداشــته باشــد و در بهتر يورو ياتحاد پول

شتغال و تداوم روابط س    ي،گمرک ينقوان يلهس ت مشتاق خواهد بود؛   ياسي سامان دادن به بحث ا

ستان در برهه  که چرا ست که پوند را ارجح بر     يهاانگل شان داده ا   طبق داند.يم يورومختلف ن

  يهعضــو اتحاد يکشــورها يگراز جانب د يسانگل يهو ادامه رو ييســوم که بر واگرا يويســنار

 يندر ا يتبرسند که ضرر عضو    يجهنت ينبه ا يورو،عضو   يکه کشورها  يدارد در صورت  يدتاک

ست. احتمال خروج برخ  ياب يهاتحاد  ينوجود دارد و البته ا يندهدر آ يزاز آنها ن ياز منافع آن ا

 يندهاساس؛ آ  ينا رسد.  بر يبه نظر م يدفرانسه بع  چون آلمان و ييدرخصوص کشورها   يورسنا 

بدب     يوحدت پول  نانه  اروپا را در حالت    يدر نظرگرفت که اگر کانال تجار       گونه ينتوان ايم ي

ــتحکم يکا امر -يسانگل ــود احتمال تزلزل در روابط تجار   ياتر از پمسـ اروپا با    يه اتحاد  يشـ

  يرنظ يوجود دارد که کشــورهائ يزاحتمال ن ينالبته بنابر آنچه گفته شــد ا وارد وجود د يسانگل

سه ن  سب منافع مل      يارا به لقا يورواتحاد  يعطا يزفران سود و ک شند و به دنبال  شتر ب يببخ  ي

ــند. ــناريو باشـ در قالب حفظ و  يساروپا با انگل يهوتوافق اتحاد ينبحث انتفاع طرف يزدوم ن سـ

ــترک  پس از خروج تاک هاييتداوم همکار ــع يعنيدارد،  يدمشـ موجود و ادامه   يتحفظ وضـ
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 است.   ياسيو س يدر حوزه مال يقبل هاييهمکار

 قدرداني.7

ــندگان ــگيبر خود الزم م يانمقاله در پا نويس ــپاس ــ يارزدانند که کمال س   ياز معاونت پژوهش

اندرکاران  دســت يزنو  ياســيعلوم ســ واحد تهران مرکز، گروه حقوق و يدانشــگاه آزاد اســالم

 .  را داشته باشند يتيکفصلنامه ژئوپل
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