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چکیده
النیت اجتماعی از رویکردهای لتأخر در لطالعاخ النیت بتهویتژه در لیتان
اروپاییان ب ده است و ن واا گرایانی ا ن باری بوزان و اندیشمندان لکتب
کپنهاک را در ت ضیح لعماهای النیت در سط ح درون دولتی و لیاندولتی
یاری داده است .تهدیداخ النیت اجتماعی لمکن است شالل ل اردی ا ن
لمن عیت بهکارگیری زبان ،ناخ و یا لباس خاص یا تبعیتد و کشتتار اعضتای
ی

اجتماع ه یتی باشد و ابزار ه یتت نهتا را الکتانناپتذیر کنتد .بتر ایتن

اساس ،لقاله حاضر بتا عملیتاتی کتردن لدهت خ لعمتای النیتتی در ستطح
دروندولتی ،بر ن است تا ه یتهتای لتمتایز خت دی و دیگتری در روابتط
اجتماعی را بازنمایی کند .دیتدگاه رستمی اتحادیته اروپتا از لدهت خ النیتت
اجتماعی بسیار سطحی ب ده و از ایتن ل ضت عاخ فاصتله شتگرفی دارد .التا
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نیازهای جالعه الروز نگاه عمیتق تتر بته بعتد اجتمتاعی النیتت را ضتروری
لی کند .پرسک اصلی این پژوهک بر این اساس است که النیتت اجتمتاعی
در سیاست های اتحادیه اروپا اه جایگاهی دارد و وضعیت ن به اه ص رخ
است؟ برای پاسخ صحیح به این پرسک این لدروضته درنظتر گرفتته شتده
است که تألل در رهیافت النیت اجتماعی بتا هتد تبیتین نستبت نظتری
النیت و ه یت بسیار لهم است؛ بهگ نهای که بقا و دواخ هر جالعهای لن ط
به حد ه یت ن است .بنابراین ل ض ع النیتت اجتمتاعی در اروپتا عمیقتاً
بعد ه یتی دارد و با دیدگاه رسمی فاصله دارد .هد ایتن پتژوهک بررستی
نچه هست و نچه باید باشد از لده خ النیت اجتماعی در اروپا بهویژه پتس
از حادثه  44سپتالبر است.

واژههای کلد ی :النیت اجتماعی ،لنش ر اجتماعی ،لهاجرخ ،شکا 44 ،سپتالبر ،تألین
اجتماعی ،ه یت
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مقدمه
در جوام مختلف تقاضاها ،خواست ها و توقعا
امکانا

نامحدودی وجود دارد .درحالیکه

برای پاسخگویی به ایب مسائل معموال محدود است .اروپالای غربالی از ایالب

قاعده مستثنی نیست .تخصیص مناب توسط هر گروه یا سازمانی انجام شود ،معموال
سراالتی را درباره مساوا

و عدالت برخواهد انگیخت و گروههای منفعتالی را وادار

بالاله اتخالالاذ مواضالال مختلالالف خواهالالد نمالالود .وظیفالاله یالالک سیسالالتم سیاسالالی ،یالالافتب
بهراحتی انجام نمیپذیرد .وجوه افتراق در جامعه میتواند براساس موضوعا

مادی

یا معنوی موجود به وجود آمده و سبب تقسیم اعضا به زیرگالروههالایی شالود کاله در
مسائل سیاسی و اجتماعی با یکدیگر اختتفنظر داشته باشند .مجموعه ایب فرایندها
میتواند به تتشهایی توسط افراد بیانجامد که امنیت اجتماعی را بهخطر میاندازنالد
و از همیبجا اهمیت امنیت اجتماعی آشکار میشود.
امنیت اجتماعی را میتوان بهعنوان یک مفهوم فرضی بالرای هالر جمال انسالانی
بهکار برد و بهمعنای دقیقتر توانایی حفظ شرایط قابالل قبالول داخلالی بالرای تکامالل
الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،انجمبها ،مذهب ،هویت ملی و آدابو رسوم ،امنیالت
اجتماعی نام دارد .امنیت اجتماعی را غالبالا باله انالوا شالغلی ،اقتصالادی ،سیاسالی و
قضایی تقسیم کردهاند .پس از رنسانس و گسترش فردیتگرایی ،بشر بهلحاظ انسان
بودن دارای حقوقی شناخته شد که رعایت آنهالا در تمالامی جوامال الزم و ضالروری
است؛ ازایب رو برای حفظ و نگهداری حقوق عالام بشالری و جلالوگیری از تعالدی و

چالشهای پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از  33سپتامبر  رکسانا نیکنامی

سازوکارهایی برای حل ایب برخوردها و کاهش تنشها است .امالا ایالب امالر همیشاله

تعرض به آنها ،امنیت انسانی بهعنوان ترجمان ایب نیاز در روابط بالیبالملالل اهمیالت
یافت.
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واقعیت ایب است که امنیت اجتمالاعی را نمالیتالوان بالهسالادگی تعریالف کالرد.
عواملی مثل حیا  ،ثرو  ،موقعیت اجتماعی ،ستمتی و آزادی بسیار پیچیده هستند
و ارزیابی کموکیف آنان ارتباط تنگاتنگی با معیارهای ذهنالی افالراد دارد .بالاایبحالال
امنیت انسانی از موضوعا

مهمی است که سازمانهای بیبالمللی متعددی پیگیالر و

مسئول آن هستند و آن را زمانی تحققیافته میدانند که انسانها خود را از تهدیالداتی
چون قحطی ،بیماری ،خشونت مجرمانه ،فجای طبیعی ،عدم آزادیهای مدنی ،تنال ل
رتبه ،تحقیر در انظار عمومی و غیره ،آزاد و ایمب حس کنند (اگر امنیت اجتماعی را
شامل تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای جامعاله ،شالانس زنالدگی و سالپس حفالظ
راهوروش زندگی آنان (شیوه زندگی) بدانیم).
بنابرایب امنیت اجتماعی ناظر بر توانایی پاسداشت یالا دفال تهدیالد از عنصالری
است که افراد جامعه را به یکدیگر مرتبط میسازد .بهعنوان نمونه اگر زنجیره اتصال
اقلیتی ،ملیت آنهاست ،امنیالت اجتمالاعی آنالان عبالار
نگرانیهایی که به ویاگی خا

اسالت از رفال دغدغالههالا و

آنها مربوط است .اما ایب تنهالا یالک بعالد از امنیالت

اجتماعی است .امنیت اجتماعی در خود اتحادیه اروپا بیشتر بهمعنای تأمیب اجتماعی
درنظر گرفته شده است .اما تأثیر حادثه  11سپتامبر ایب بود که عتوهبالر بعالد تالأمیب
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اجتماعی ،بعد هویتی امنیت اجتماعی را مالورد تأکیالد قالرار داد .امنیالت اجتمالاعی از
موضوعا

بسیار مهمی است که چندان در حوزه اروپا به آن پرداخته نشده است ،و

با اینکه ایب مفهوم در هاله ای از دوگالانگی قالرار گرفتاله اسالت ،بالرای درک مسالائل
اروپای امروز بسیار مهم است .حتی درک ایب برداشت دوگانه هم ما را باله شالناخت
بیشتر از آنچه اتحادیه اروپا مینامیم رهنمون مالیسالازد .امنیالت اجتمالاعی سالودهای
بسیاری دارد و حتی در صور

مدیریت درست میتواند شکافهای سیاسی را نیال

پوشش دهد .به همیب لحاظ هدف مقاله حاضر ایب است که به بررسی اهمیالت ایالب
مقوله در زندگی سیاسی اروپا بپردازد .پرداختب درست به موضو مستل م بیان دقیق
ایب مفهوم دوگانه در اتحادیه اروپا است.
سرال اصلی ایب نوشته آن است که «امنیت اجتماعی در سیاسالتهالای اتحادیاله
اروپا چه جایگاهی دارد و وضعیت آن به چه صور
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است؟» در ایب باره الزم است

که ما هر دو بعد امنیت اجتماعی بهمعنای تأمیب اجتماعی و بهمعنای هویتی را مالورد

بررسی قرار دهیم .درست در همالیب نکتاله اسالت کاله متغیالر  11سالپتامبر تأثیرگالذار
می شود .مفروضه اصلی تحقیق بر ایب بنیان قرار گرفته است کاله نالوعی تعالارض در
امنیت اجتماعی اروپا وجود دارد .تأمل در رهیافت امنیت اجتماعی بالا هالدف تبیالیب
نسبت نظری امنیت و هویت بسیار مهم است؛ بهگونهای که بقا و دوام هر جامعالهای
منوط به حفظ هویت آن است .بنابرایب موضو امنیت اجتماعی در اروپا عمیقا بعالد
هویتی دارد و با دیدگاه رسمی فاصله دارد.
روش پاوهش اتخاذشده در بحث برمبنای اصول مکتالب کپنهالاک اسالت .طبالق
مطالعا

اولیه انجامشده در ایب تحقیق ،بهنظر میرسید که مکتب کپنهالاک در زمیناله

امنیت اجتماعی به ویاه در اتحادیه اروپا برای اتخاذ چارچوب نظری بحث ،مناسالبت
بیشتری داشته باشد .باری بوزان امنیت اجتمالاعی را شالامل تهدیالداتی مالیدانالد کاله
هویت جامعه را مورد تعرض قرار مالیدهنالد .بالر ایالب اسالاس مهالمتالریب مفالروض
رهیافت امنیت اجتماعی ،ایب است که بقالاء و دوام هالر جامعالهای منالوط باله حفالظ
بارزتری دارد و واکنش آنها به تهدیداتی که متعرض هویت آنان مالیشالود ،اهمیالت
سیاسی و امنیتی اف ونتری پیدا میکند.
«امنیت اجتماعی عبار

است از توانایی گروههای مختلف مذهبی ،قومی ،ملی،

جنسی و ...در حفظ هستی و هویت خود».
سه نکته بنیادیب از تعریف فوق قابل استنباط است:
الف ال توانایی :در اختیار داشتب مکانیسم حقوقی و اداری برای حفظ هسالتی و
هویت خود؛
ب ال گروه :مرج امنیت گروه است؛
ج ال هویت :ناظر بر فلسفه وجودی و مجموعه خواسالتههالای گالروه مالیشالود.
به عبار

دیگر ،هویت خط فاصل یک گروه از گالروه دیگالر اسالت (بالوزان:1431 ،

.)17
ایب حدفاصل مان آن می شالود کاله ایالب دو در یکالدیگر تلفیالق شالوند .امنیالت
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هویت آن است .ایب ویاگی بهویاه دربار اجتماعاتی که فاقد دولالت هسالتند ،نمالود

اجتماعی هنگامی مطرح میشود که:
 .1بقای یک یا چند گروه در معرض خطر قرار گیرد؛
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 .3هویت ،فوریتریب و اصیلتریب موضو تعارض باشد؛
 . 4تمرک اساسی بر وجه امنیتی موضو معطوف باشالد .یعنالی جالدال بالر سالر
هویت یک گروه (مانند اقلیت مذهبی) ،امنیت ملی را بهنحوی متالأثر سالازد (بالوزان،
.)31 :1431
الویور و دیگر مرلفان کتاب« ،هویت ،مهاجر

و منشور جدید اروپا» اشکال

ناامنی اجتماعی در اروپا را مورد بحث قرار دادهاند .از نظر آنها ،وجالود نالاامنیهالای
قومی ،ملی و مذهبی در مقایسه با صور ناامنی بالر اقتالدار ملالی در اروپالای معاصالر،
اهمیتالالی روزاف ال ون یافتالاله اسالالت (روی .)133 :1433 ،بالالاری بالالوزان گرچالاله بسالالیار
دلمشغول روابط بیب دولتها است ،اما سالعی داشالته تالا مفهالوم معمالای امنیتالی در
معنای بیب المللی آن را برای تشریح و توجیه بروز درگیریها و منازعالا

قالومی در

یوگستوی سابق در  1111به کار گیرد .در انجالام ایالب کالار رویکالرد بالوزان عمالدتا
مبتنی بر چی ی است که خود وی آن را آنارشی نوظهور مینامالد .یعنالی هنگالامیکاله
دولتهای چندقومی شرو به فروپاشی کنند ،گروههای قالومی و ملالی بایالد بتواننالد
امنیت خود را تأمیب کنند (روی .)111 :1433 ،امنیت اجتمالاعی تنهالا یکالی از ابعالاد
رویکرد  1بعدی بوزان در مقوله امنیت است .دیگر بخشهای ایب رویکالرد عبارتنالد
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از :امنیت نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و محیطی .اما تمام ابعاد ازجمله امنیت اجتماعی،
همگی بخشهایی از امنیت دولتی هستند (روی.)113 :1433 ،
 .0مفهوم امنیت اجتماعی
طبق تعریف سازمان بیبالمللی کار ،امنیت اجتماعی حمایتی است کاله جامعاله بالرای
اعضای خود از طریق مجموعه اب ارهالای عمالومی در مقابالل مشالکت

اجتماعی که به دلیل توقف در کسب درآمد به دلیل بیماری ،مادر شدن ،زندانی شدن،
بی کاری ،ناتوانی ،کهولت و مرگ ایجاد میشود ،بهکار مالیبنالدد« .امنیالت اجتمالاعی
دارای ویاگی هایی چون حل مشکل ناامنی ،تتش گروهالی ،حمایالت از کالارگران و
ایده تأمیب عدالت اجتماعی است .در ایب تعریف امنیت اجتماعی از طریق بیمههالای
اجتماعی و کمکهای سازماندهیشده پالی گرفتاله مالیشالود .امالروزه بحالث امنیالت
اجتماعی از ایالب چالارچوب سالاده فراتالر رفتاله اسالت و موضالوعا
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اقتصالادی و

مختلالف مثالل

شکافهای اجتماعی ،محیط زیست ،مهاجر ها ،جالرایم سالازمانیافتاله و ...را دربالر
میگیرد .ایب تعریف به معنای تأمیب اجتماعی در امنیت اجتماعی اشاره دارد.
موالر معتقد است« :امنیت اجتماعی زمانی مطرح میشود کاله جامعاله تهدیالدی
در مقابل مرلفههای هویتی خود احساس کند» .ویور امنیت اجتماعی را تواناییهالای
جامعه برای حفظ ویاگیهای اساسیاش تحت شرایط تغییالر و تهدیالدا

واقعالی و

محتمل تعریف میکند .وی خاطرنشان میسازد که اعضای جامعه نمیتوانند نسالبت
به چی هایی که هویتشان را تهدید میکند ،احساس مسئولیت نکنند و آنها را تنها باله
دولت واگذارند .امنیت اجتماعی درواق فرایند حفظ الگوها و هنجارهای جامعاله بالا
توجه به نقش تعییبکننده گروهها و نهادهای اجتماعی ازجملاله قبیلاله ،سالازمانهالای
مذهبی و غیره است .هدفی که ایب بُعد دنبال میکنالد ،حفالظ ارزشهالای اجتمالاعی
توسط گروههای اجتماعی است .بهایبترتیب اصل موضو امنیت اجتماعی معطالوف
به حفظ و بقای ویاگیهای بنیادیب و اساسی گروههای اجتمالاعی اسالت کاله تحالت
ارائه میشود« :فقدان ترس و تهدید نسبت به ارزشها و هنجارهای پذیرفتهشالده در
جامعه».
د ر دوران جدید عنصر اصلی ثبا

و نظم و امنیت به مقدار سالرمایه اجتمالاعی،

می ان پایبندی به ارزشها و هنجارهای جمعی و به فضایل اختقی بازمیگالردد .بالر
اثر تداوم چنیب شرایطی و افال ایش نالاامنی اجتمالاعی ،سالرمایه اجتمالاعی در جامعاله
روبهزوال میرود و در درازمالد
میگذارد .بهعبار

پیامالدهای منفالی بالیشالماری بالر جامعاله انسالانی

دیگر در چنیب شرایطی زندگی اجتماعی برای انسانهالا دردنالاک

میشود و روابط اجتماعی کمکم دچار فرسایش مالیشالود؛ زیالرا در صالور

فقالدان

امنیت اجتماعی ،انسان ها در روابط اجتماعی خود با دیگالران دچالار شالک و تردیالد
می شوند و از برقراری روابط اجتماعی با دیگالران پرهیال مالیکننالد و ایالب موضالو
میتواند در کاهش اعتماد هرچه بیشتر مردم به نهادهای دولتی نی مرثر واقال شالود؛
که در صور

بروز ایب رویداد سرمایه دولت که همان اعتماد مردم است ،از دسالت
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عنوان «هویت» از آن یاد میشود .بهایبترتیب تعریف امنیت اجتماعی بهصور

زیر

میرود .اگر در گذشته مرج امنیت را دولتها میدانستیم ،اکنون باید مرج امنیالت

را جامعه بدانیم و اگر در گذشته امنیت خود را در پرتالو ثبالا  ،یگالانگی و آرامالش 111

جستوجو میکردیم ،امروزه باید مفاهیمی نظیر تغییر ،کثر

و بحران را وارد آحالاد

تعریفی امنیالت کنالیم .اگالر در گذشالته باله امنیالت بالهعنالوان یالک پالرو ه حکالومتی
مینگریستیم ،اکنون باید به آن بهعنوان یک پروسه اجتماعی بنگریم.
بهایب ترتیب اصل موضو امنیت اجتماعی معطوف به حفظ و بقای ویاگیهای
بنیادی و اساسی گروههالای اجتمالاعی اسالت کاله تحالت عنالوان «هویالت» از آن یالاد
میشود .انگی ه طرح ایب عبار

امواج تهدیدآمی ی بود که «هویالت گالروههالا» را در

معرض خطر قرار داده بودند .بدیب معنا که ازیکسو با رشالد فنالاوریهالای نالویب و
مجتم های صنعتی ،هویت بعضی گروهها در هویتهای مسلط هضم میشد (ماننالد
غیراقتصادی و درنتیجه نابود شدن آموزش فرهنگ و زبالان اوکراینالی در روسالیه یالا
پره ینه بودن آموزش و پاوهش باله زبالان کالردی در ترکیاله) و از سالوی دیگالر بالا
گسترش مهاجر

از کشورهای فقیر و جهان سوم به کشورهای صنعتی و پیشالرفته،

نوعی آشفتگی و آنومی در تمای های هویتی پدیدار میشد (ماننالد اقامالت و اشالتغال
سیاهپوستان افریقاییتبار در فرانسه یا قاچاق کارگران به کشورهای اسکاندیناوی).
بوزان و ویور و بعضی دیگر از محققان اروپایی در سال  1114با تعریف امنیت
اجتماعی بهعنوان «دستورکاری جدید برای امنیالت در اروپالا» پیشالگامان مبحثالی در
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

مطالعا

راهبردی شدند که امروزه به موضوعی جذاب و مناقشهانگیال مبالدل شالده

است .گفتنی است طرح مفهوم اجتماعی به عنوان مبحثی امنیتی حاکی از وزن بالاال و
اهمیت واالی آن مفهوم است .امنیتی دیدن یک مفهوم یالا وضالعیت از اعتبالار بسالیار
زیاد یک مفهوم یا وضعیت حکایت میکند .معموال موضو عالادی هنگالامی امنیتالی
دیده میشود که یک یالا چنالد مرلفاله از ارزشهالای اساسالی در معالرض تهدیالد یالا
آسیبپذیری قرار گرفته باشد .ازایبرو بالهخالاطر اینکاله موضالو امنیالت اجتمالاعی،
ارزشهای اساسی (که عبارتنالد از انسالجام اجتمالاعی ،تمامیالت ارضالی و حاکمیالت
سیاسی) را مورد مخاطره قرار میدهد و با آن ارزشها سروکار مالییابالد ،از اهمیتالی
فراگیر و مداوم برخوردار است.
آن رسو خاطرنشان می کند که پیچیدگی مفهالومی و معرفالتشالناختی امنیالت
اجتماعی از ماهیت و ذا
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هویتی که اجتماعا

براساس آن شکل گرفتهانالد ،نشالئت

میگیرد .گرچه می توان از عوامل عینی چون زبان ،سرزمیب ،خون و فرهنگ نام بالرد

ولی عوامل ذهنی دیگری که با ویاگیهای تاریخی پیوند دارند ،همچنالان هویالت را
پیچیده و مبهم جلوه میدهند (نویدنیا.)17 :1433 ،
 .1امنیت اجتماعی بهمثابه هویت در اروپا (موضع غیررسمی)
وقای  11سپتامبر آشکارا امریکا را به فکر حفظ هامونی خود در جهان انداخته بالود
و احساسا

غربگرایانه و تعلق به غرب را ن د مردم ایب کشورها دو چندان کالرده

بود .کشورهای اروپایی نی که خود را بیش از همیشه متعلق به غالرب مالیپنداشالتند
بهدنبال آن بودند تا در ایب جنگ مشترک علیه تروریسالم کاله بالهطالور ویالاه توسالط
امریکا به پیش برده میشد ،نقش داشته باشند .پس از حمالت

 11سالپتامبر اتحادیاله

اروپا تتش هالای خالود را بالهمنظالور پاسالخ گفالتب باله آنچاله تهدیالدا

«تروریسالم

استمگرایانه» علیه خود تلقی کرده ،دو چندان ساخته است .ایبگونه بود کاله جنالگ
علیه تروریسم در ئوپلیتیک جدید جهانی و در عرصه سیاسی کشورهایی کاله خالود
تروریستها و حتی نابود کردن آنها بود .بسالیاری از کارشناسالان ،بحالران اقتصالادی
امریکا و به تب آن اقتصاد جهان را نتیجاله مسالتقیم جنالگ عالراق مالیداننالد .بحالران
اقتصادی خود به صور

مستقیمی امنیت اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار میدهالد.

البته کشورهای اروپایی با پایان دادن به جنگ عراق و صرف همه تتشهالای خالود
بهمنظور پایان دادن به جنگ افغانستان تنها درحال تغییر راهبالرد خالود از مبالارزه بالا
تروریسم در جنالگهالای پره یناله کتسالیک و مسالتقیم باله مبالارزه بالا آن از طریالق
جنگهای هوشمند و غیرمستقیم هستند.
در اروپا هالر روزه در حالدود  1/3میلیالون نفالر از خالدما

مربالوط باله امنیالت

اجتماعی برخوردار میشوند ) .(Forman, 2007: 3نظام نویب جهانی بعد از  11سالپتامبر
از همان آغاز با ناامنی ،هرجومرج ،بحران و جنگ روبالهرو بالوده اسالت .بسالیاری از
گروه های قومی ،ناادی ،مالذهبی و ...کاله در سالالهالای گذشالته در چالارچوبهالای
سیاسی ال اجتماعی نسبتا آرامی در کنار یکدیگر زنالدگی مالیکردنالد ،اکنالون پالس از
پایان جنگ سرد ،ن ا جدیدی را برای هویتجویی در سراسر جهان تجربه میکننالد
(نویدنیا .)11 :1433 ،بوزان بر درک مفهوم امنیت اجتماعی بهعنالوان امنیالت هویالت
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را کشورهای دموکراتیک جهان میدانستند محالوری شالد .هالدف از آن مهالار کالردن
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تأکید و دو اشتباه مفهومی دربار کلمه اجتماعی را یادآوری میکند .اول آنکه امنیالت
اجتماعی مانند تأمیب اجتماعی درنظر گرفته نشود؛ زیرا تأمیب اجتماعی برای افالراد و
بهطور گستردهتر اقتصاد مطرح است ،ولی امنیت اجتماعی درباره جم های بشری و
هویتشان است و به سطح افراد و بهطور اخص به پدیدههای اقتصالادی قابالل تقلیالل
نیست .بلکه به سطح هویتهای جمعی و کنشهایی که بهمنظور دفا از هویالتهالا
تحت عنوان (ما) صور
بوزان تهدیدا

میگیرد ،نظر دارد (نویدنیا.)11 :1433 ،

امنیت اجتماعی یا تهدیدا

امنیت هویت را باله  4دسالته کلالی

شامل مهاجر  ،رقابت عمودی و رقابت افقی و یالک دسالته فرعالی افالت جمعیتالی
تقسیم میکند:
مهاجرت :در مورد مهاجر  ،جامعه می بان از طریالق ورود خارجیالان ،دچالار تغییالر
می شود .امنیتی شدن مهاجر غیرقانونی یک اتفاق نو است .مهاجر  ،یالک پدیالده
اجتماعی پیچیده است که از طریق اقتصاد ،سیاسالت ،فرهنالگ اجتمالاعی ،تالاریخی و
جغرافیا تحت تأثیر قرار میگیرد .تبعیضهای اقتصادی ،بهویاه فقر و عدم مشالارکت
اقتصادی ،انگی ه اصلی مهاجران بالرای تالرک کشورشالان اسالت

)2010: 144

.(Collins,

برای مثالال در دهاله  3111در انگلسالتان ،مهالاجرانی از پاکسالتان ،هنالد و بالنگتدش
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

حضور داشتند و متهم به تشدید شکلگیری حاشیهها در شهرهای ب رگ نظیر لنالدن
و وست میدلتون شدند و رقابت بر سالر منالاب محلالی مثالل بهداشالت و آمالوزش را
اف ایش دادند ).(Collins, 2010: 207
قبل از جنگ جهانی دوم مهالاجر
کشورهای همسایه با تشابها

باله اروپالای غربالی محالدود باله شالهروندان

فرهنگی بود و هرگ رقم ب رگالی بالهنظالر نمالیآمالد.

هرچند ایرلندیها در انگلستان و لهستانیها در آلمان ابتدا مشکتتی بهوجود آوردند
ولی کم کم از همیب روند تبعیت کردند .تحرکا
جریان بعد از جنگ ،مشکت

بیباروپالایی در مقیالاس وسالی در

اقتصالادی و اجتمالاعی متعالددی بالرای دول اروپالایی

بهوجود آورد امالا آنالان را بالا یالک جنالبش روبالهرو نکالرد .جنالگهالا و تضالادها در
یوگستوی سابق و در آلبانی به اهمیت تحرک مهاجران از شرق به غرب کاله سالبب
تغییر ترکیب جمعیت خارجی ساکب در ایتالیا از دهه  11شده است ،دامالب مالیزنالد.
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بحران ها در حاشیه اروپا مانند بوسنی و کوزوو منجر به ایجاد سیل پناهنالدگان شالد.

بیب  1111تا  1111تضادها در بوسنی موجب پناهنالدهشالدن  371111نفالر و ایجالاد
فشار عظیمی بر کشورهایی نظیالر آلمالان شالد .دول اروپالایی در مالورد ایالب تحالرک
جمعیتی هشدار دادند .هرچند مهاجر

و جرم موضوعا

مج ایی هستند ولالی هالر

دو آنها در اذهان عمومی بههم پیوند خوردهاند ).(Rees, 2003: 101
مهاجران معموال در بخشهای پاییب جامعه قرار میگیرنالد .بالهعالتوه یالک اثالر
انتخابی در مورد قضاو

ناادی علیه گروههایی که بهطور قابلمشاهدهای متفاو

از

جمعیت مقیم هستند وجالود دارد .بالرای مهالاجران بسالیار آسالان اسالت کاله قربالانی
مشکت

اختقی شوند .در رسانهها نی بیشتر باله همالیب طیالف توجاله مالیشالود و

مهاجران موفق ارزش خبری ندارند ).(Bovenkert, 1993: 116
در اکثر کشورهای اروپای غربی ایب اعتقاد وجود داشت که مهاجر های بعالد
از جنگ ،نوعی تأمیب نیروی کار بوده و بهصالور

تالوافقی بالیب کشالور فرسالتنده و

کشور پذیرنده متجلی میشود .بههرحال اداماله حضالور مهالاجران مسالائل زیالادی را
ایجاد اقلیتهای قومی غیراروپایی ،ایجاد جوام چندناادی درنتیجه بالروز تمالایت
ناادپرستانه ،نسل دومی ناادی و بحران هویت آنان بروز مشالکتتی بالیب کشالورهای
فرستنده و پذیرنده و تأثیر منفی ایب امر بر روابط حکومت ال صنعت سبب شالده کاله
اتحادیه اروپا ایب موضو را سرلوحه فعالیتهای خود قالرار داده و بالهدنبالال راهالی
برای آن باشالد .حضالور اتبالا خالارجی و خالانوادههایشالان در اروپالا باعالث ایجالاد
اتحادیهها ،کلیسا ها و مساجد ،معابد و مدارس زیادی شده که هدف همه آنها حفالظ
هویت اولیه مهاجر بوده است .حضور خارجیالان مسالئله شالرایط عضالویت آنهالا در
جوام مدرن را ایجاد کرده است.
ادامه روند مهاجر ها به ویاه پس از حادثه تروریستی  11سپتامبر سبب ایجالاد
نوعی بیگانههراسی ،ناادپرسالتی و تقویالت موضال گالروههالای راسالت شالده اسالت.
خارجیها بهعنوان رقیبانی برای اتبا محلی درنظر گرفته شدهاند .نکته مهم دیگر در
بعد امنیت اجتماعی اروپا آن است که اکثر خارجیان سالعی در حفالظ هویالت نساللی
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برای اروپاییان به وجود آورده است .اف ایش چشالمگیر مهالاجران در اروپالای غربالی،

خود دارند و میخواهند در اروپا نی اقامت داشته باشند .طبیعتالا ایالب امالر منجالر باله

اختتط و امت اج آنها با جامعه اروپایی شده و ملتهایی که شکل مالیگیرنالد سالبب 110

ظهور نسل سومی خواهد شد که طبق قوانیب ،اروپالایی هسالتند امالا از نظالر مالذهبی
مسلمان ،بودایی و یا پیروان دیگر ادیان هستند و اگر قوانیب تغییر نکند ظالرف چنالد
دهه آینده میتوان شاهد حضور ایب افراد در حکومتها یا پارلمانهای اروپایی بود.
از طرف دیگر دیده شده است که مهاجران معموال مسائل سیاسی موطب خالود را باله
کشور جدید منتقل میکنند؛ درحالیکه اکثر کشورهای اروپایی اصرار دارند کاله ایالب
افراد باید از نظر سیاسی بیطرف باشند .بعد از  11سپتامبر نگاه منفالی باله مهالاجران
مسلمان و درنتیجاله خشالونت مالذهبی نسالبت باله آنهالا گسالترش یافالت .اروپاییالان،
مسلمانان را به لحاظ هویتی به عنوان دشمب مورد شناسایی قرار دادند .ایب حساسیت
به قدری اف ایش یافت که حتی اسپانیا به تروریسم و حوادث تروریستی پالس از آن،
از ویتریب مهاجر

مینگرد ( .(Mitsilegas, 48ایب نگالاههالا سالبب بالروز زخالمهالای

روانی در میان مهاجران شده ،که خود بیشتر بر ناامنی اجتماعی اروپا دامب میزند.
گسترش دیب استم در میان کشورهای اروپایی نی توانسته است بهنوب خود بر
مسائل هویتی اروپا تأثیر بگذارد .ایب رشد بر احساس تالرس رهبالران اروپالا افال وده
است .نرخ زاد و ولد مسلمانان در اروپا  4برابر بیشالتر از اروپاییالان اسالت .بالا ادامال
روند کنونی ،جمعیت مسلمانان اروپا از  11میلیون نفالر کنالونی ،تالا سالال  ،3111دو
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

برابر میشود ،درحالیکه جمعیت اروپاییان  4/1درصالد کمتالر مالیشالود .فوکویامیا
بهصراحت میگوید مسلمانان هویت اروپاییالان را تهدیالد مالیکننالد .او از اروپاییالان
میخواهد با قالو

بیشالتری از هویالت فرهنگالی یگانال خالود دفالا کننالد و تساللیم

مسلمانان مهاجری نشوند که جذب فرهنگ می بان نمیشوند (ولدانی.)111 :1433 ،
هویت مسلمانان در درون اتحادیه اروپا بسیار جدی پنداشته میشود .ایب روند
بعد از  11سپتامبر با حساسیت بیشتری دنبال شده است .جمعیت مسلمانان اروپالا و
ترویج عقایدشان ،بسیاری از بنیانهای مادیگرایی خا

دنیای غرب را باله چالالش

کشیده است و به نگرانی سران اروپایی دامب زده است .ایب نگرانالی زمالانی تشالدید
میشود که آمارها نشان میدهند ،جمعیت مساللمانان در اروپالا روبالهافال ایش اسالت.
مشکل ایب است که اروپاییان برای همسو و هماهنگ ساختب روحیا

و ارزشهای

جامعه مسلمانان با معیارها و ارزشهای سکوالر خود نیاز به تتش فراوانی دارند.
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رقابتعمودی :به وضعیتی اشاره دارد که گروهها تصمیم به تغییر راه خود بالهدلیالل
تأثیرپذیری زبانی و فرهنگی از دیگالران مالیگیرنالد .بالرای مثالالدر اتحالاد شالوروی
بسیاری از جمهوریها مانند لتونی ،لیتوانی ،استونی ،اوکرایب و روسالیه سالفید دارای
زبان و فرهنگ روسی بودند

(2010: 207

.(Collins,در ایب حالالت مالردم در کشالور و

جامعه خود زندگی میکنند ولی باایبحال مایلند روشهایشان را تغییر دهند زیرا باله
برتری فرهنگی و زبانی همسایه ایمان دارند و ایالب تعالارض فرهنگالی سالبب بالروز
بحران میشود .در اروپا ایب روند را میتوان در یک فراینالد دوقطبالی بررسالی کالرد.
قطب اول رقابت عمودی در کشالورهای اروپالای شالرقی اسالت .اروپالای شالرقی بالا
حکومت بد ،فقدان قانون و شبکههای جرایم فرامرزی.
گذار از اقتصاد متمرک به بازار باعث بروز بسیاری از نقصانهالا در کشالورهای
سابق شوروی شد .درصد جرایم سازمانیافته با اف ایش تأثیر بالر حکومالت افال ایش
یافت .اما بسیاری از کشورها ازجملاله روسالیه از انالوا سالازمانهالا و فعالیالتهالای
مهاجر های غیرقانونی مسبب بسیاری از ناامنیها و بیثبالاتیهالا شالد کاله مسالتل م

توجه منطقهای است ).(Carr, 2010: 35
در اروپا بیشتر بر هویت فرهنگی غربی تأکیالد مالیشالود تالا در گردبالاد فضالای
جریانها ناپدید نشوند .در بحبوحه بحران مشروعیت سیاسی ،مالرز میالان اعتالراض،
الگوهای ارضای آنی ماجراجویی و جنایت هر روز کمتر میشود .با توجه باله رونالد
همگرایی در اروپا در قالب اتحادیه اروپا اهمیت ایب مورد بسیار اف ایش یافته است.
عضویت در اتحادیه اروپا مرلفه هایی را به اروپالای شالرقی تحمیالل مالیکنالد کاله در
فرهنگ و بار هویتشان تعریف نشده است .حرکت بهسوی ایب مرلفهها برای کسالب
امتیاز عضویت سبب ایجاد بحران هویتی در ایب کشورها میشود .پس از عضالویت،
ایب بحران بهراحتی قابل انتقال به سایر کشورهای اروپای غربی میباشد.
قطب دوم رقابت طولی ،در میان دولتهای عضو اتحادیاله اروپالا اسالت کاله بالا
هویت مشترک در اتحادیه اروپا به چالش کشیده شدهاند .یکی از آثار فرهنگالی مهالم
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فرامرزی آسیب میبینند .قاچاق ستحهای کشتار جمعی ،تروریسم ،قاچاق انسالان و

تشکیل اتحادیه اروپا ،تولد شکل جدیالدی از «هویالت اروپالایی» اسالت؛ هالویتی کاله

اروپای غربی را در دوره هالای متفالاو تالاریخی خالود ،از فرهنالگ رومالی و سالابقه 111

تاریخی جدا کرده و در دورههای گوناگون به چالالش کشالیده اسالت .در ورای ایالب
تتش های مشترک کشورهای اروپایی برای تشالکیل «اتحادیاله اروپالا» ،یالک هویالت
جدید اروپایی درحال شکلگیری است .در عیب وجود تفالاو هالا و مشخصالههالای
فرهنگی کشورهای اروپایی ،یک مفهوم مشترک جدید ،همه آنهالا را باله هالم متصالل
کرده است .گاهی ایب هویت مشترک حتی با هویالت مشالخص کشالورهای اروپالای
غربی در رقابت و درنتیجه تعارض قرار میگیرد .ایب یک واقعیالت اسالت کاله اروپالا
مانند موزاییکهایی است که در کنار هم قرار گرفته ولی از هم منفک است .بالهنظالر
میرسد ،اتحادیه اروپا توانسته است ایب هویت فرهنگی و تاریخی را در قالالب یالک
نظام حقوقی و تحت عنوان «شهروندان اروپایی» احیالا کنالد .در سالال  1111عبالار
«شهروندان اروپالایی» توسالط فدلدی گنیزال  پیشالنهاد شالد .در قالالب شالهروندان
اروپایی ،مردم کشورهای اروپایی میتوانند از تمام م ایا و حقالوق ناشالی از اتحادیاله
اروپا بهرهمنالد شالوند؛ از آزادیهالای اساسالی و حقالوق بشالر گرفتاله تالا آزادیهالای
رفتوآمد و م ایای سالرمایهگالذاری ،کالار ،تالأمیب اجتمالاعی و ....بنالابرایب در قالالب
هنجارهای حقوقی جدید و در چارچوب اتحادیه اروپا ،مردم اروپا هویالت جدیالدی
پیدا کردند ،کاله ایالب هویالت در نهادهالای مختلالف سیاسالی ،اقتصالادی و فرهنگالی،
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بازتولید شده است.
اتحادیه اروپا متشکل از فرهنگهای مختلف اروپایی است و هریک از کشورها
مرزهای خود را در ایب زمینه مشخص کردهاند .در ایب میان ،زبان یالک متمای کننالد
بسیار قوی است که در سراسر اروپا وجود دارد .ایب موضو به می انی جدی اسالت
که حتی در کشورهایی مانند بلایک ،که از چنالد زبالان اسالتفاده مالیکننالد ،مرزهالای
استفادهی زبانی مشخص است و هریک از مناطق ،خود را متعلق به فرهنگ خاصالی
میدانند .ایب موارد در قلب اروپا بهخوبی بیانگر شکافهایی است که میتواند میالان
غرب و شرق اروپا وجود داشته باشد ).(Petithomme, 2008: 28
بسیاری از مردم در اتحادیه اروپا از سیاستهای بروکسل رضایت ندارند و باله
آن با احساسی تجوی ی و ناعادالنه مینگرند .از طرفی باید توجه داشت کاله اعمالال
سیاستهای مشترک و یکسان از سوی سران اتحادیاله اروپالا بالهمن لاله یالک صالدای
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مشترک اروپایی نیست ،بلکه حقیقت انکارناپذیر ،مسائل تاریخی و نفر های عمیالق

پنهانی است که میان ملتهای مختلف اروپا وجود دارد .دولتمالردان اروپالایی ،بالرای
پوشش ایب موارد اختتفی ،بر وجوه مشترک فرهنگی تأکیالد مالیکننالد .اصاللیتالریب
مورد در ایب زمیناله کلیسالا و مالذهب مسالیحی اسالت؛ امالا بسالیاری از دیالبداران و
غیردیبداران در ایب نقطه اشتراک دارند کاله دیالب نمالیتوانالد عامالل وحالد بخالش
فرهنگهای مختلف در اروپا باشد .ایب درحالی است که هماکنون نی اتحادیه اروپالا
با چالشهای مهاجر

فرهنگی روبهروست .طبالق آمالار ،بالا توجاله باله رشالد منفالی

جمعیت در کشورهای اروپایی ،ایب روند در سال  3141تشدید

میشود (Petithomme,

.2008: 29).
وجود مسلمانان اروپا نی خود نوعی قطب فرعی در رقابتهای عمودی ایجالاد
کرده است .باید اذعان داشت که هماینک نوعی بحران هویت وجود دارد کاله صالرفا
مختص اروپا نیست و بسیاری از فرهنگ های جهان را تحت تأثیر سالوء خالود قالرار
داده است .جامعه اروپا که با رویکردی اقتصادی شرو شالد و سالرانجامش باله یالک
کلیشهای است .ایب مسئله موجب هراس درباره از دست رفتب هویتهای ملی شالده
است و قابل انتظار اسالت کاله گالروههالایی از نظالر سیاسالی ،اجتمالاعی ،و اقتصالادی
درحاشیهمانده ه ینه ایب نو خی ش ملیگرایانه را پرداخت کننالد .هالماینالک هالدف
قرار دادن مسلمانان ،مخرج مشترک شایعی اسالت کاله بخالش اعظمالی از نخبگالان و
رسانههای اروپایی را بههالم پیونالد مالیدهالد (بالارود .)13 :1431 ،تنالدروی یکالی از
واکنشهای غیرقابلاجتناب در برابر من وی شالدن گروهالی اسالت و متأسالفانه از آن
برای دامب زدن به احساسا

ضدمهاجر گرایانه در اروپا سوءاستفاده میشود .ایالب

مسئله چرخه شرار باری است .سیاستمدارانی که بهدنبال استمستی ی هستند بایالد
مشغولیت دیگری را پیدا کنند؛ زیرا ایب بازی افراطی بسالیار خطرنالاک بالوده و بایالد

متوقف شود ).(Petithomme, 2008: 29
رقابتافقی :به شرایطیاشاره دارد که بهدلیالل همگرایالی یالا عالدم همگرایالی ،مثالل
تج یه یوگوستوی ،گروهها بهسوی هویالتهالا موسال تالر یالا مضالیقتالر سالوق داده
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سازمان سیاسی و ناسیونالیسالتی انجامیالد ،بالهدنبالال تعریالف یالک اروپالای واحالد و

میشوند .(Collins, 2010: 207) .در ایب حالت گروهها مایلند که خود را همانندسالازی
کنند و به نوعی بازتعریف هویتی دست یابند .مصداق ایب وضالعیت در اروپالا انالوا
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شکاف های قومی ،مذهبی ،طبقاتی و ...است .ایب شکافها قبل از  11سپتامبر وجود
داشت اما بهنوعی پس از آن تشدید شد .ذکر ایب نکته بسیار مهم اسالت کاله در ایالب
قسمت ما شاهد مشابهتهای زیادی با رویکرد رسمی اتحادیاله اروپالا یعنالی مفهالوم
امنیت اجتماعی بهمثابه تأمیب اجتماعی میشویم .توضالیح آنکاله اگالر عالواملی ماننالد
تولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه ،می ان صنعتی بودن ،سطح اشتغال و رشد اقتصادی
درنظر گرفته شود ،میتوان با نوعی مفهوم شمال ال جنوب در اروپای غربی برخالورد
کرد .یعنی کشورهایی نظیر نرو  ،سوئد ،سالوئیس در ردیالف اول ،آلمالان ،بلایالک و
فرانسالاله در ردیالالف دوم و کشالالورهای ایتالیالالا ،اسالالپانیا ،یونالالان در ردیالالف سالالوم قالالرار
میگیرند .با اضافه شدن اروپای غربی جایگاه آنان در قعر هرم قرار میگیرد.
مهمتریب تأثیر  11سپتامبر ،دامب زدن به شکافهای مذهبی اروپالا بالوده اسالت.
حکومتهای اروپای غربی در طول قرن  31از نوعی روند سکوالری ه کردن جامعاله
پیروی کرده اند .بافت و ساخت مذهبی در اروپای غربی گسترده است ،اما مهمتالریب
گروهها تاکنون کاتولیکها و پروتستانها بودهاند و از دهه  31استم نی بهعنالوان ناله
ج ئی از ایب بافت ،بلکه بهعنوان عامل تهدیدکننده ایب بافت مورد توجه قرار گرفتاله
است .باید گفت هرچه می ان آگاهی مذهبی بیشتر باشد ،امکان بروز شکاف مالذهبی
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نی اف ایش مییابد .نکته مهم دیگر آن است کاله گرایشالا

مختلالف مالذهبی باعالث

تأثیرگذاری بر روند سیاسالی مسالائل کشالورهای اروپالای غربالی شالده و احال اب و
گروه هایی در رابطه با هریک از ایب گرایشالا

شالکل گرفتالهانالد .امالا مشالکل کلالی

مذهبی در اروپا همان گونه که گفته شد ،روند سکوالری اسیون است کاله بعالد از 11
سپتامبر حتی شد

بیشتری گرفته است و حتی در انگارههای عضالویت در اتحادیاله

اروپا نی بر آن تأکید میشود.
دسته دیگری از شکافها ،شکافهای قومی است .ایب نو شکاف باله بهتالریب
شکل میتواند نشاندهنده رقابتهای افقی باشد .برای بسیاری سقوط شوروی صرفا
تسهیلکننده ظهور تنش هالای قالومی بیشالتر بالوده اسالت .نخبگالان محلالی بالهسالوی
ناسیونالیسم و دموکراسیسازی حرکت کردند .تضادهالای قالومی و بخالشگرایالی در
آبخازیا و اوستیای جنوبی و گرجستان و چچب در روسیه شکاف ایجاد کرد .چنالیب
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مسائلی کشورهایی نظیر مولالداوی را در اروپالا بسالیار فقیالر کالرد .در برخالی مالوارد

بخشگرایی و جرمگرایی بهشکل دولت فاسد با یکدیگر رشد پیالدا کردنالد .نیالاز باله
بخشگرایی قومی که برای نجا

وجود داشت ،نقالش جالرایم فراملالی را در منطقاله

تقویت کرده است .در بسیاری از موارد بر ایب جرایم توسط قالدر

سیاسالی منطقاله

سرپوش گذاشته میشود.
با سقوط شوروی بسیاری از کشورهای کمونیسالتی ،پشالتیبان مالالی خالود را از
دست دادند .در بسیاری از کشورهای کمونیسالتی ،بسالیاری از گالروههالای شورشالی
افراطی مجبور به استفاده از مناب مالی جایگ یب برای عملیا های نظالامی شالدند و
درگیر در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای جنالایی بالهعنالوان یالک منبال مالالی
مستقل گردیدند .گروههای شورشی و افراطی از یک اقتصاد غیرقالانونی گسالترده یالا
فعالیت های غیرقانونی که منب اولیاله درآمالد بالرای جمعیالت محلالی اسالت اسالتفاده
میکنند .ایب اقتصاد غیرقانونی خود مهمتریب مرلفه تهدید امنیت اجتماعی است.
در بیب کشورهای اروپایی بلایک ،سوئیس ،اسپانیا ،انگلیس و فرانسه با مسالائل
بیب مرک و پیرامون دخالت دارد .البته باید درنظر داشت که صرف وجود زبالانهالای
مختلف در یک کشور دلیل قوم گرایی نیست ،اما وقتالی بنالای قالومی مالورد اسالتفاده
شهروندان برای شناسایی خود قرار مالی گیالرد ،زمیناله تالنش آغالاز مالیشالود .میال ان
شناسایی قومی در بیب اتبا کشورهای مختلف یکسان نیسالت .مالثت در بلایالک 31
درصد مردم خود را با هویت قومی شناسایی میکنند و شکاف قالومی بسالیار وسالی
است .فلمینگها خود را پیرو فرهنگ فلمیش میداننالد ،درحالالیکاله والالونهالا بالیب
انتخاب فرهنگ والون و ویاگی های جغرافیایی بروکسل مردد هسالتند .بایالد درنظالر
داشت که گرایش به سمت بروکسل هم از یک شکاف قومی تبعیت میکند و هالم از
یک شکاف شهر و روستا ) .(Amoretti & Lermeo, 2004: 336ایب شکافها در انگلالیس
نی امنیت اجتماعی را آسیبپذیر کرده است .در انگلیس وفاداری زیادی باله هویالت
ملی در مناطقی مانند اسکاتلند ،ول و ایرلند شمالی متحظاله نمالیشالود

& (Amoretti

).Lermeo, 2004: 155
امکان دوپارچه شدن بلایک به علت تشالدید اختتفالا
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قومی مواجه هستند و در هرکدام از آنها یکی از دالیل منطقهای ،اقتصادی ،و موازناله

قالومی ،از موضالوعا
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اختتفا

آلمانیزبانها و فرانسویزبانهالا در ایالب کشالور ،ممکالب اسالت از تج یاله

بلایک ،دو کشور مستقل متولد شود .با پیروزی آلک سالمون  ،رهبالر حال ب ملالی
اسکاتلند و تصدی مقام نخستوزیری اسکاتلند ،تتش اسالکاتلند بالرای اسالتقتل از
انگلیس نی شد

گرفت .سالموند با شعار استقتل اسکاتلند از انگلیس ،توانست به

پیروزی برسد و پیش بینی کرده است اسکاتلند را تا سال  3117میتدی ،یعنالی تالا 3
سال دیگر ،از انگلیس جالدا و مسالتقل سالازد .رمی اسالکاتلندی هالا باله حال ب ملالی
اسکاتلند که حمایت از استقتل ایب منطقه از انگلالیس بالهشالمار مالیرود ،درد کهناله
تتش جمهوریخواهان ایرلند شمالی را در بیب انگلیسیها ،به یاد آورد.
دسته آخر هم شکافهای منطقهای است .تقسیمبندیهای ارضی میتواند منشالأ
بسیاری اعمال سیاسی باشد .شکافهای منطقهای معموال در قالالب وا ههالایی ماننالد
مرک ال حاشیه مطرح میشود .در کشورهایی نظیالر بلایالک و سالوئیس شالکافهالای
مذهبی و قومی بعد منطقهای یافتهاند و هویتهای منطقالهای را بالهوجالود آوردهانالد.
ایب موضو سبب بروز جنگهای خونیب و خفالتبالاری بالرای اروپاییالان در حالوزه
بالکان شد .ایب روند در یوگوستوی بهخوبی قابل مشاهده بود.
افتجمعدت :هر سال در اروپا  1میلیون و  311ه ار نوزاد متولد میشوند امالا ایالب
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می ان زاد و ولد برای ثبا

جمعیت  111میلیالون نفالری ایالب قالاره در آینالده کالافی

نیست .ایب درحالی است که اختتف می ان زاد و ولد در کشالورهای اروپالایی زیالاد
است؛ بهطوریکه دو کشور همسایه فرانسه و آلمالان در ایالب زمیناله زبالان د هسالتند.
متوسط زاد و ولد در اروپا ،یکونیم کودک برای هر زن است که ایالب رقالم تجدیالد
طبیعی نسل در ایب قاره را تضمیب نمیکند .فرانسویها با متوسالط دو کالودک بالرای
هر زن در صدر اروپاییها قرار دارنالد .امالا در آلمالان ،تنظالیم زنالدگی خالانوادگی و
بچالالهداری بالالا شالالرایط کالالاری بسالالیار سالالخت اسالالت و بالالهایالالبترتیالالب آلمالالانیهالالا بالالا
یکوچهار دهم کودک برای هر زن ،کمتریب میال ان زاد و ولالد را در اروپالا باله خالود
اختصا

دادهاند .کاهش جمعیت به خودی خالود عالاملی در جهالت تهدیالد امنیالت

اجتماعی محسوب نمیشود ،مگر آنکه سبب بروز اخالتتل در سالازوکارهای جامعاله

شود.
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ایب معضل بهویاه در اروپاى شرقى حاد است و از زمالان فروپاشالى کمونیسالم

شاهد مهاجر

مردم مخصوصا نیروى کار جوان و آماده تولیدمثل بوده اسالت .مالثت

جمعیت اوکرایب با  3میلیون کاهش به  33میلیون نفالر رسالیده اسالت .شالاید چنالیب
کاهشى براى اقتصاددانان مهم نباشد ،زیرا میتوان کمبودها را با جذب مهالاجران پالر
کرد .اما کابوس انقراض جمعیت بومی لرزه بر اندام اکثالر رمىدهنالدگان مالیانالدازد.
گابریالوکوویچ ،جمعیتشناس دفتر مرک ى آمار مجارستان مالیگویالد :ایالب تالرس
بسیار واقعى است .مسئله جمعیت در دستورکار سیاسالى اروپالا قالرار گرفتاله اسالت.
ایتالیا سال پیش راهکار بىسابقهاى را درباره تأمیب اجتماعى دولتى منتشر کالرد و باله
مدیریت گذار جمعیت اولویت بخشید و خانواده را کانون حرکت سیاسى قالرار داد.
مجارستان نی درحال تدویب سندى دربالاره ه یناله پیالرى جمعیالت بالر نظالام تالأمیب
اجتماعى است .تقریبا در همهجا درباره ه ینههاى ف اینده مستمرى بحث مالیشالود.
اودیلکوینفد  ،مدیرعامل اشتغال و رفاه اجتماعى در کمیسیون اروپا مالیگویالد :مالا
در سطح اتحادیه اروپا سیاست بارورى نداریم ،ولى بهتدریج به اثالرا

پالاییب بالودن

با توجه به اینکه تغییرا

بارورى و مهاجر  ،در بهتریب حالت ،دگرگونىهالاى

جمعیت اروپا را کند میسازد ،مسبتر شدن ایب قاره اجتنابناپذیر است .ب رگتریب
تأثیر آنى ایب امر بر مستمریها و ه ینههای بهداشتى است .مرک مطالعا
و بیبالملل امریکا تخمیب میزند که بدون تغییرا

راهبردى

کالتن سیاسالتگالذارى ،نسالبت

مستمریهاى عمومی انگلیس به تولید ناخالص داخلى از 13درصالد در سالال 3111
به  13درصد در  3131و از 14درصد به  44درصد در اسپانیا اف ایش خواهد یافالت.
در همیب حال ،بهموازا

بازنشسته شدن سالمندان ،فشار اقتصادى بیشتری باله دوش

کارگران باقیمانده وارد خواهد آمد که رشد بهرهورى را کاهش مالیدهالد و ظرفیالت
اقتصاد براى تأمیب ه ینههای تأمیب اجتماعى را محدود میکند .کارفرمایان با اعمالال
فشار براى تصویب طرحهالاى بازنشسالتگى پالیش از موعالد ،ایالب معضالل را حالادتر
کردهاند .در فرانسه تنهالا  1/43درصالد مالردان  11تالا  13سالاله در سالال  3111کالار
میکردند و حال آنکه ایب رقم در سال  1131حالدود  4/11درصالد بالود .سالالمندى
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بارورى میپردازیم (رضایی.)11 :1434 ،

مردم را نسبت به خرج کردن محتاط مالیکنالد ،درنتیجاله مصالرفگرایالى در اقتصالاد

کاهش مییابد و اشتهاى کارآفرینى آنها محدود میشود .بخشى از راهحل ایب اسالت 119

که سالمندان را ترغیب کنیم بیشتر کالار کننالد و مالیالا

بدهنالد و دیرتالر شالرو باله

دریافت مستمرى کنند (رضایی.)11 :1434 ،
غیر از کاهش نسل به صور

اختیاری ،عوامل جبری دیگری نظیر بیماریهالای

مهلک ،بیکاری و جنایت هم میتوانند بهعنوان عوامل غیرمستقیم مورد بررسی قالرار
گیرند .برای مثال نسلکشی مسلمانان در بوسنی یا نسلکشی در جنگ یوگوسالتوی
در ایب زمره قرار میگیرند.
سازمان بهداشت جهانی و مرک کنترل و پیشگیری و کنترل بیماریها در اروپالا
در گ ارش مشترکی اعتم کردند در اروپا شمار افالرادی کاله باله ویالروس اچ.آی.وی
(ایدز) آلوده شدهاند ،اف ایش یافته است .اف ایش موارد آلودگی باله ایالب ویالروس در
بخش شرقی اروپا چشمگیرتر است .در ایب بخش بیش از ساله میلیالون و چهارصالد
ه ار مورد جدید آلودگی به ویروس ایدز ثبت شده اسالت .در ایالب گال ارش تأکیالد
شده است ،آمارهای فوق اهمیالت اقالداما

پیشالگیرانه را ،بالهرغالم تالدابیر ریاضالت

اقتصادی ،نشان میدهد .چند سال پیش محققان اروپایی در بررسی درباره چگالونگی
گسترش ایدز در  17کشور اروپایی به نتایج جالالبی دسالت یافتنالد .در ایالب بررسالی
کشورهای یونان ،پرتغال ،صربستان و اسپانیا ب رگتریب صادرکنندگان ایالب ویالروس
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بودند و بسیاری از توریست ها و مهاجران درحالی از ایب کشورها خارج مالیشالوند
که حامل ویروس ایدز هستند .انگلیس هم صادرکننده و هم واردکننده ایب ویالروس
است و ایب موضو دربالاره نالرو  ،هلنالد ،سالوئد و سالوئیس هالم صالدق مالیکنالد.
کشالالورهایی ماننالالد اتالالریش ،بلایالالک ،دانمالالارک ،آلمالالان و لوک امبالالورگ بالال رگتالالریب
واردکنندگان ایب ویروس هستند.
در لهستان انتشار ایدز تا حدودی مهار شده است اما در میان ساکنان ایب کشور
به علت ت ریق میان معتادان درحال انتشار است .دیمدفرییوسپاراسیکوی  ،مالدیر
ایب تحقیق در دانشگاه آتب در مصاحبهای گفت« :مهالمتالریب نقالاط توریسالتی اروپالا
مانند یونان ،پرتغال و اسپانیا از طریق توریستهالایی کاله بالرای تعطالیت

باله آنجالا

می روند درحال انتشار ویروس هستند» .دربالاره صربسالتان هالم ایالب معضالل بیشالتر
بهدلیل سفر ساکنان ایب کشور به کشورهای دیگر است.
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بهعتوه روابط جنسی که به یکالی از مل ومالا اجتماعالا گسالترده توریسالتی در

کشورهای غربی تبدیل شده و آن را به یک صنعت درآمدزا برای آنها تبالدیل کالرده یالک
نقطه انتشار وسی بیماریهای مقاربتی نی میباشد؛ بالهطالوریکاله شالبکه بالیبالیسالی در
تحلیلی آورده است ،جام جهانی فوتبال فقط در زمیب مسالابقه ختصاله نمالیشالود ،پالول
زیادی که توریستها با خود می آورنالد هالم بایالد جالایی خالرج شالود و آن در بارهالا و
صنعت سکس است .یک نماینده ایب اتحادیاله گفتاله اسالت :مسالابقا ورزشالی معمالوال
مردها را بهخود جلب میکند و مناب فحشاء از فرصت اسالتفاده کالرده و کالاالی خالود را
عرضه میکنند .پیوند انوا بیماریهای مسری با جنایت خطر دیگالری اسالت کاله امنیالت
اجتماعی را آسیبپذیر میکند .سوءمصرف مواد مخدر عامل دیگر برای کاهش جمعیالت
اروپا است .سوءمصرف کوکائیب از اروپای غربی به دیگر بخشهای ایب منطقه گسالترش
یافته است .در بعضی از کشورها ،ممکب است کوکائیب با آمفتامیب و اکسالتازی بالهعنالوان
یک نو مواد مخالدر جالایگ یب شالده باشالد .بالرای مثالال ،دانمالارک ،اسالپانیا و انگلالیس
کشورهایی هستند که سوءمصرف مواد در آنها افال ایش یافتاله و در مقابالل سالوءمصالرف
هستند که تقریبا  11درصد از مصرف ایب مواد در ایب منطقه در چهالار کشالور انگلالیس،
ایتالیا ،فرانسه و آلمان اتفالاق مالیافتالد .درواقال  ،میال ان مصالرف هالروئیب در کشالورهای
اروپایی تقریبا نیمی از هروئینی است که در سطح جهان سوءمصالرف مالیشالود .در بالیب
ایب کشورها ،فدراسیون روسیه باالتریب می ان مصرف ( 1/1درصالد) در سالطح منطقاله را
به خود اختصا

داده است و تقریبا تمام هالروئیب مصالرفی در اروپالا از منشالاء کشالور

افغانستان است .اما مصرف حشالیش در اروپالا تقریبالا ثابالت بالوده و حتالی در برخالی از
کشورها کاهش هم داشته است .حدود  1/3درصد از شهروندان اروپایی در سال گذشالته
از کوکائیب استفاده کردهاند.
 .3امنیت اجتماعی بهمثابه تأمین اجتماعی در اروپا (موضع رسمی)
امنیت اجتماعی یک سالنت دیریناله در اروپالا اسالت .در دهاله  1111نخسالتیب تالتشهالا
بهمنظور قانونمند کردن آن در جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفت .توسعههالای بعالدی در
اتحادیه اروپا پی گرفته شد .تأثیر امنیت اجتماعی در سیاست و قانونگذاری مهالم اسالت.
برخی اشکال امنیت اجتماعی نهادی در اکثر کشورهای اروپایی شکل گرفته است.
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آمفتامیب کاهش داشته است .کشورهای اروپایی یکی از بازارهالای عمالده بالرای هالروئیب
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شکل شماره ( .)3میزان تأثیرگذاری حادثه  33سپتامبر بر امنیت اجتماعی اروپا

امنیت اجتماعی  31/1درصد از درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی اروپا را باله خالود
اختصا

میدهد و حدود  11سالال از همکالاری در زمیناله امنیالت اجتمالاعی در اروپالا

میگذرد ) .(Morin, 2009: 4ایب مرحله تاریخی را میتوان بهصور

زیر نمایش داد.

شکل شماره ( .)٣مراحل تاریخی تصویب قوانین حمایت از امنیت اجتماعی در اتحادیه اروپا

قانون
 223/8004و
قانون اجرایی
42/8004

قوانین
پیشین
1421
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 :1418قانون
شورای اروپا
 1902/11و
قانون اجرایی
519/18

:1354قوانین 3
و9

اصول اولیه همکاری ها در زمینه امنیت اجتماعی تغییر کرده است .مبنای حقالوقی آن
ماده  33قانون شورای اروپا بود .اما امروزه ایب همکاریهای از طریالق مکانیسالمهالا
نهادی و سیاستگذاری حقوقی رشد بسیاری یافته است.
 .3-0نهادی

معموال در کلیه موارد قانون گذاری های اجتماعی اروپایی گروههای اجتمالاعی دخیالل
هستند که خواستار توضیحاتی در هر مرحله میباشند .در اتحادیاله اروپالا بالهصالور
نهادینه کمیته اقتصادی و اجتماعی روند قانونگذاری را بررسی می کند .ایالب نهالاد از
 433عضو تشکیل شده است .در اروپا بهصالور

سالنتی در زمینال امنیالت اجتمالاعی

گروه های مشورتی فراوانالی فعالال هسالتند .قالدیمی تالریب آنهالا شالورای اجتمالاعی و
اقتصادی هلند است کاله شالامل  11نماینالده کارفرمالایی 11 ،نماینالده کالارگری و 11
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متخصص مستقل است که توسط دولت انتخاب شدهاند .در فرانسه شورای اجتمالاعی
و اقتصادی متصدی ایب کار است .تشکل دیگر در اسپانیا قرار دارد .اما کلیاله نهالادهالا
جنبه مشورتی دارند و قویتریب آنها کشورهای آلمان و انگلسالتان هسالتند

(European

).Network Technical Seminar on Efficient E-servises in Social Security, 2012: 15
نهاد مهم دیگری که در حوزه امنیت اجتماعی فعالیالت مالیکنالد ،کمیتاله اروپالایی
حقوق اجتماعی است .کمیته اروپایی حقوق اجتماعی بر اجرای منشور اجتماعی اروپالا
نظار

میکند و  11عضو مستقل آن از طریالق شالورای وزیالران بالرای مالد  1سالال

انتخاب میشوند .ایب نهاد برای موقعیتهای امنیت اجتماعی کمکهای حقالوقی ارائاله
میدهد .نقش دیگر ایب نهاد نظار

بر گ ارشهالای ملالی در مالورد مسالائل اجتمالاعی

است .روند ایب موضو بهشرح زیر است ):(The European Social Charter
شکل شماره ( .)1وضعیت اجرایی شدن منشور اجتماعی اروپا

توضیحات شرکای اجتماعی و سازمانهای غیردولتی

کمیته اروپایی حقوق اجتماعی ) (ECSRمشخک میکند که آیا قانون ملی و عمل
کشورها منطبق با منشور است این را از گزارشات دولتی نتیجهگیری میکند.

در ادامه نو نظار

برمبنای گ ارشهای ملی و بهشکل زیر صور

میگیرد:

شکل شماره ( .)٠سلسلهمراتب اجرای منشور اجتماعی اروپا
کمیته حکومتی
نمایندگان احزاب دولتی
شرکای ناظر در امنیت اجتماعی
تضمین میکنند که دولتها سیاستهای خود را با منشور اجتماعی انطباق میدهند.
دعوت از شورای وزیران برای تصویب توصیه نامه برای دولت زیر سوال
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گزارشهای دولتی در مورد کاربست منشور

شورای وزیران
توصیه نامهها را ارسال و از دولتها میخواهد که قوانین ملی خود را با منشور اجتماعی انطباق دهند
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نهاد دیگری که در ایب زمینه فعال بوده و به نسبت عمالر جدیالدتری دارد tress ،نالام
دارد که در سال  3111تأسیس شد و بودجه آن را کمیسیون اروپا تأمیب میکند .ایالب
برنامه از  3113تا  3113اجرایی شد .اهداف اصلی ایب برنامه عبارتند از:
 .1اف ایش دانش مبتنیبر همکاری؛
 .3ساخت شبکههای بیب مردمی درگیر در همکالاریهالای امنیالت اجتمالاعی در
اروپا؛
 .4گ ارش به اتحادیه اروپا در اجرای قوانیب اتحادیه اروپا؛
 .3اتخاذ تحلیلهای حقوقی و آماری بهمنظالور اتصالال آنهالا باله همکالاریهالای
حقوقی؛
 .1تأمیب حمایت تحلیلی از کمیسیون اروپا در ارتباط با کاربرد امنیت اجتماعی

).(www.tress-network.org

فعالیتهای اصلی ایب نهاد محدود به حوزه آموزش ،اشتراکگالذاری اطتعالا
و تحلیل گ ارشها میشود و سعی میکنالد در ایالب راه از سالمینارهای تخصصالی و
روش های آماری اسالتفاده کنالد .گالروه هالدف آنهالا شالامل  ،NGOsقضالا

و وکالت،

متخصصان مستقل و نهادهای ملی امنیت اجتماعی کشورها میشود.
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 .3-1سیاستگذاری

اب ارهای استراتایک اتحادیه اروپا برای تأمیب امنیالت اجتمالاعی بالهشالرح زیالر اسالت:
).(European Network Technical Seminar on Efficient E-servises in Social Security, 2012: 14
شکل شماره ( .)٥استراتژیهای امنیت اجتماعی در اروپا

عمل شناسایی توسط بازار• :
ساختن بلوکهای فروش
مالیه خصوصی و دولتی•

بلند مدت:تا
بعد از 8012

جدیدLSPتوسعه

میان مدت 3 :تا
 9سال

تضمین پایداری •
LSPهسته موجود
• ISA,CIP

کوتاه مدت  1:تا
 8سال

مهم تریب اب ار در بعد سیاست گذاری در راستای حفالظ امنیالت اجتمالاعی در اروپالا،
منشور اجتماعی اروپالا اسالت 34 .کشالور اروپالایی ازجملاله ترکیاله قالرارداد منشالور

اجتماعی اروپا را امضا کردهاند .بحران اقتصادی اروپا بر اهمیت اجرای ایالب قالرارداد
اف وده است .ایب منشور شامل آموزش حرفهای برای ارتقای مهار
و کار ،دستم د عادالنه و ساعا

کار معقول ،حفظ حقالوق خالا

نیالروی انسالانی
جوانالان و زنالان

جامعه ،ممنوعیت استخدام و بهکارگیری کودکان کار ،تأمیب امنیت اجتماعی و تأمیب
اجتماعی افرادی که در شرایط زندگی دشوار قرار دارند ،حق سازماندهی افراد بالرای
تأمیب و حفظ مناف اجتماعی و اقتصادی و حق امضای قرارداد دستهجمعالی نیالروی
کار و نیروی انسانی است .کمیته معتقد است ،گ ارش دول امضاکننده منشور دربالاره
اجرا و رعایت حقوق م بور منطبق بر واقعیالا

نیسالت .کمیتاله نظالار

بالر اجالرای

منشور حقوق اجتماعی اروپالا باله اسالتناد انسالتیتو آمالار اروپالا 1و نهادهالای مختلالف
بیبالمللی و اروپایی گ ارش های ارزیابی خود را تهیه و تحلیالل کالرده و آنهالا را باله
اطت سازمانهای بیبالمللی کار و غیره میرساند.
حقوق تضمیبشده در ایب منشور شامل موارد زیر میشود:
 .1مسکب :دربردارنده دسترسی به مسکب مناسب ،کاهش بیخانمالانی ،محالدود

چالشهای پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از  33سپتامبر  رکسانا نیکنامی
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کردن خل ید از مسکب ،ایجاد دسترسی برابر برای خارجیان به مسکب دولتی؛
 .3بهداشت :دسترسی به مراقبت های پ شکی ،سیاستگذاری بالرای جلالوگیری
از بیماری ها و تضمیب بهداشت محیط ،حذف مشاغل خطرناک ،بیماله و حمایالت از
مادران؛
 .4آموزش :آمالوزش رایگالان در دوره دبسالتان و راهنمالایی ،تضالمیب خالدما
آموزشی ،آموزش خارجیان ،آموزش کودکان ناتوان؛
 .3اشتغال :آزادی مشاغل ،من کار اجبالاری ،منال کالار کودکالان زیالر  11سالال،
شرایط ویاه کار برای کودکان  11-13سال ،شرایط عادالنه کار و حقوق جمعی؛
 .1حمایت حقوقی و اجتماعی :موقعیت حقوقی اطفال ،حمایت از کالارگران در
برابر آزار و اذیت و بیماری ،من هرگونه استثمار ،حمایت حقوقی از خالانواده ،حالق
امنیت اجتماعی ،رفاه اجتماعی و خدما

اجتماعی ،حالق حمایالت در برابالر فقالر و

استثمار و حمایت از کودکان؛

 .1حرکت آزادانه اشخا

 :حق گردهمایی های خانوادگی ،حالق تالرک کشالور،

حفاظت در زمان آشوبها و آسانسازی مهاجر ؛
 .7عدم تبعیض :حق برابری رفتالاری زنالان و مالردان و فرصالتهالای برابالر در
اشتغال ،تضمیب کلی حقوق اتبا خارجی و حق افراد ناتوان برای ادغالام در جامعاله

).(The European Social Charter
در ادامه بسیار مهم است که گفته شود  3قالانون ضالامب اجالرای سیاسالتهالای
مربوط به امنیت اجتماعی در اتحادیه اروپا است .یکی قانون  1313/71و دوم قالانون
 .173/73قانون اول متضمب همکاری در ایب زمینه بیب کشورهای اروپایی است کاله
در سال  3113تصویب شد و قانون دوم در ارتباط با طرف سوم است کاله در 3114
شکل گرفت

)Europe, 2009

.(Council of

نتیجهگیری
امنیت اجتماعی موضوعی مبهم و پیچیده است که به گونههای مختلف مالیتالوان آن
را تعریف کرد .مفهوم امنیت اجتماعی در اتحادیه اروپا دو بعد رسالمی و غیررسالمی
دارد .در بعد رسمی ،امنیت اجتماعی بهعنوان تالأمیب اجتمالاعی درنظالر گرفتاله شالده
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

است .تأمیب اجتماعی عبار

است از پیشبینی و تدارک کمک دولالت بالرای تالأمیب

نیازهای مردم ،در مقابل بیماری ،بیکاری ،سالمندی و مصالون بالودن و حالالت فالراغ
جامعه از تهدیدا

یا اقداما

ختف قانون اشخا

 ،گروهها یا دولت.

در عمل و از نظر قانونی ،تأمیب اجتماعی ،مجموعه برنامهها و اقداما

متعددی

است که همه آنها هدف مشترک ایجاد امنیت آحاد جامعه را دنبال مالیکننالد .امنیالت
اجتماعی در ایب بعد همواره از موضوعا

اساسی مورد توجه اروپا بوده اسالت .امالا

امروزه ایب موضو در سطح منطقه به شالکل نهالادی و حقالوقی پیگیالری مالیشالود.
فعالیت دانشمحور به عنوان رویکرد اصلی اروپا برای پیشبرد ایب مهم در کلیه اسالناد
و مدارک مورد تأکید قرار گرفته است .منشور اجتمالاعی اروپالا از مهالمتالریب اسالناد
مکتوب برای حراست از امنیالت اجتمالاعی در معنالای خالدما

اجتمالاعی در اروپالا

میباشد.
حادثه  11سپتامبر سبب تقویت بعد غیررسالمی و مهالمتالر امنیالت اجتمالاعی در

111

اتحادیه اروپا شد و آن بعد هویتی امنیالت اسالت .منظالور از بعالد غیررسالمی امنیالت
اجتماعی ،ایمب بودن جوام بشری و هویتشالان در سالطح هویالت جمعالی در برابالر
عوامل تهدیدزا است .طبق انگارههای مکتب کپنهالاک کاله چالارچوب نظالری بحالث
حاضر بوده است ،در بعالد امنیالت اجتمالاعی  3دسالته از عوامالل مهالاجر  ،رقابالت
عمودی ،رقابت افقی و افت جمعیتی باید مورد مطالعه قرار گیرد .بنابرایب در ایالب 3
بعد ،امنیت اجتماعی اروپا مورد بحث قرار گرفت.
تضعیف و عدم رشد تأمیب اجتماعی ،سبب کم رنگ شدن معیارهای اختقالی و
اف ایش نابسامانی و آشفتگیهای اجتماعی میشود .تالأمیب اجتمالاعی بالهعنالوان نیالاز
اساسی جامعه ،سبب رشد هنجارهالا و امنیالت اجتمالاعی و رضالایتمنالدی عمالومی
می شود .بهمنظور کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و تقویالت بنیالان خالانوادههالا بایالد
امنیت اقتصادی و اجتماعی را در سایه گسترش تأمیب اجتماعی دنبال کالرد .بنالابرایب
ایب دو موض رسمی و غیررسمی در تعریالف امنیالت اجتمالاعی اروپالا از هالم جالدا
برای درک درست از واقعیا

امنیت اجتماعی و تغییر انگاری ایالب موضالو در

اروپا ،الزم است که هر دو بعد ایب مفهوم نه بهصور

عمودی بلکه بهصور

افقالی

مورد بحث و بررسی قرار گیرند .تنها در ایب قالب اسالت کاله مالیتالوان باله تحلیلالی
عقتنیت محور از اوضا اجتماعی اروپا در ایب بعد که بهطور مستقیم سیاسالتهالای
اروپا چه در قالب دولتهای عضو و چه در قالب اتحادیه اروپا ،را تحت تأثیر قالرار
میدهد ،دست یازید.

چالشهای پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از  33سپتامبر  رکسانا نیکنامی
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