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جستارگشایی
اتحادیه اروپا همزمان با پایان جنگ سردد و ردوپایرن امراو دوی ،رن بره اتیرات س اسر
خارجن و امن تن مشتدک بهمنمور استقالل عمل و دست ابن به صدای واحرد در امرم اروی
ب المللن دس

زد .از ای رو کشورهای پ شگاو در وحدت اروپا پر

همگداین ایتصادی ادامه کار و مورق ر

از مورق ر

پردوه

اهراین خرود را در گردوی اتیرات یری س اسر

خارجن و امن تن مشتدک دیداد .ای هدف بهصورت جدی در پ مان ماسرتدیی

در سرال

 1992و بهعنوان رک دوو از سه رک ای معاهد جزئن از س اسر هرای کرالن اتحادیره
اروپا یدار گدر  .گاوهای بعدی در ای راستا تع ر
س اسر

یری اماینرد عرالن هماهنرگکننرد

خررارجن در معاهررد دممرتدداو تعدیررر سررازوکار درراعن و امن تررن در اشمر

هلم نکن و تأک د بد یدوط اامجاو و همکاری ساختارمند دائم در زم نره ممرائل س اسر
خارجن و امن تن در پ مان ل م ون بود .اما همه ایر ایردامات یری روی ی ر ه برود و در
عمل اجدای چن

س استن هموار با مشکالت اساسن روبدو ید اس .

تجدبه ممتقل اتحادیه اروپا در سالهای پ

از جنگ سدد اشران داد اسر

کره س اسر
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خارجن و امن تن مشتدک اتحادیه اروپا هموار در مواجهه با بحردانهرای حراد بر المللرن
همااند بحدان کوزوو ( )1999جنگ عداق ( )2003و بحدان ل ن ( )2011راید اامرجاو و
اثدگذاری الزو بهعنوان یی بازیگد مهم در عدصه ب المللن برود و سرازوکارهای موجرود
راید ظدر

الزو بدای ت دیل اتحادیه اروپا به یی بازیگد واحد در صحنه جهاان اس  .در

حال حاضد اگدچه اع ای اتحادیه اروپا در بدخن از موضوعات و ممائل ب المللن دارای
مواضع مشتدکن همتند یا تالش منکنند موضع خود را با یکدیگد ازدیی کنند امرا وجرود
موااع و چالشهای متعدد را درازی را پ ش روی دست ابن اتحادیه اروپا به یری س اسر
خارجن و امن تن مشتدک یدار داد اس .
هدف مقاله حاضد بدرسن موااع و چالشهراین اسر
س اس
س اس

کره از د راز تراکنون گدی رااگ د

خارجن و امن تن مشتدک اتحادیره اروپرا برود و مرااع تحقرل کامرل اهرداف ایر
و دست ابن اتحادیه اروپا به یی صدای واحد در صحنه س اس

سازماندهن مقاله بدی یکل اس

که در بیش ایم

جهاان ید اسر .

که چارچوب امدی مقاله را یامل

منیود به طدح دیدگا خااواد وایعگداین در زم نه همگدایرن س اسرن در اتحادیره اروپرا
پدداخته ید اس  .بیش دوو به معدررن هرد چنرد میتصرد س اسر
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خرارجن و امن ترن

مشتدک و عملکدد دن با تأک د بد بحدانهای کوزوو عداق و ل ن اختصاص یارته اس  .در

بیش سوو و اصلن مقاله ا ز موااع و چالشهای س اس

خارجن و امن تن مشتدک در سره

دسته کلن چالشهای ساختاری چالشهای داخلن و چالشهای خارجن مورد بدرسن یدار
منگ دد و در پایان ا ز ات جهگ دی مقاله ارائه منیود.

 .1چارچوب نظری :واقعگرایی و همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا
بدخن از تحل لگدان در اینکه همگداین اروپاین بتوااد در حوز های س اسرن و درراعن ا رز
س اسن ممک اس

روزی زید چتد همگداین اروپا دردیند اما امن

عدصه وجود ایواهد دای  .در حق ق

و دراع در م ران ایر

ب شتد امدیهپددازان به ا ود یی س اس

خرارجن

امن تن مشتدک در سالهای گذیته اتعران دارارد ) .(Ojanen, 2006: 58-60وایرعگدایرن و
اووایعگداین ازجمله مهمتدی رویکددهاین همتند که معتقداد س اسر

خرارجن و امن ترن

مشتدک اتحادیه اروپا را بهجاین امنبدد .وایعگدایان درخصروص امکران همکراری بر -
المللن به دید تددید مناگداد .مفدوض امدیههای وایرعگدایرن بردی تدت را اسر
مهمتدی ااگ ز دول ها بقا اس

و داها هموار خواهان حفظ حاکم

کره

ملن خرود همرتند

).(Mearsheimer, 2001: 10
در ای راستا وایعگدایان همگداین اروپا را بهعنوان ردایند استاادارد ب دولتن مندااند کره
صدراً با هدف پ ش دد منارع ملن دول های ع و ااجاو مرنیرود .از ایر مکترا در م ران
صاح نمدان همگداین اروپا با عنوان ب
هم

ارت اط اعتقاد دای

دول گداین 1ااوبدد منیود .اسرتنلن هرارم  2در

که همگداین تنها در عدصههاین از س اس

امت ازات و مزایاین که دول ها به دس

یکل مرنگ ردد کره

مرندورارد برد خمرارتهرا و ضردرهای اایرن از

همگداین بچدبد .اادرو موراوس ی 3ا ز ای گواره اسرتدالل مرنکنرد کره اگدچره برازیگدان
دیگدی ا ز بهجز دول ها منتوااند در س،ح ب المللن به چااهزان بپددازاد امرا دراهایر
تصم مهای کل دی و مهم هم شه توسط دول ها اتیات منیواد .ای من،رل برا یارترههرای
اوکارکددگداین ا ز همیواان و م،ابق

دارد .ایر امدیره ا رز حروز س اسر

خرارجن و

امن تن را از ردایند مهمتدی ممتثنا کردد و دن را دخردی ده محکرم اسرتقالل و حاکم ر
دول ها مندااد ) .)Howorth, 2011: 200بنابدای

بدخن بد پایه ره ار

وایعگداین منارع

1. Intergovernmentalism
2. Stanley Hoffmann
3. Andres Moravecik
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مورل باید تددید داراد .بم اری از امدیهپددازان بد ای باوراد که اگدچه ساید عدصههرای
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ملن چهار دول

دلمران رداامره دمدیکرا -را تع ر کننرد راه ددهرا و

محوری -ااگل

س اس های امن تن -دراعن اروپا با تأک د بد اقش ااتو در ای راستا مندااند .از ایر رو دو
بعد در حوز تدت ات امن تن اروپا یابل بدرسن اس ؛ یکن م احث داخلن اروپاین ب
دلمان و رداامه و منارع ملن داان اس

کشور بزرگ ااگل

خارجن یعنن دثد موضع دمدیکا بد بعد داخلن اس
اووایعگدایان ا ز ه چ ت

سره

و دیگردی ترأث دات ا دومنرد

).(king, 2009: 46

یااعکنند ای بدای ای پدیرد ادارارد؛ زیردا بره براور داهرا

بازیگدان دولتن هموار درصدد حفظ استقالل و حاکم

خود همتند و برا اادیرد گردرت

یواعد وستفال این در امور داخلن هممایگان خود دخال

مرنکننرد .بره براور وایرعگدایران

ساختارگدا بازیگدان دولتن خود بهتنهاین منتوااند بهطور اافدادی یا بهعنوان بیشن از یی
امن

خود بپددازاد و اهادی همچون اتحادیه اروپا به لحاظ امدی

اتحاد یا ائتالف به تأم

امنتوااد وارد ممائل س اس

امن تن و دراعن یود .مدیایمد اعت ار چنداان بدای همگدایرن

اروپا یائل ا م

و بد ای باور اس

که اتحادیه اروپا سدااجاو به یی ریابر

ملرنگدایااره

همااند داچه مرا در یردن اروزدهم و اوایرل یردن ب مرتم یراهد دن برودیم براز مرنگرددد
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).(Mearsheimer, 2001: 392-396

کن

والتز ا ز معتقد اس

که همگداین رویدادی استثناین اسر

مورد همگداین مل ها سی به م ان مندید ای امرد برهاردرت اتفراق مرنارترد .ملر هرا
منتوااند به دو یکل به تقوی

یکدیگد بپددازاد؛ ایم

کاالها و دیگدی ایداماتن همچرون مردیدی
درخصوص دیند س اس

ب الملل پ

تقمر م کرار درخصروص تول رد

س اسرن و درراع امرامن .زمراان کره از والترز

از جنگ سدد پدس د ید اعالو کدد که جهران در

حال ظهور با ح ور چهار یا پنج یدرت یکل خواهد گدر  .اروپا تنهرا در صرورتن مرن-
توااد به یی یدرت جهاان ت ر دیل یرود کره تی ردات بن رادینن در خرود ایجراد کنرد .وی
درخصوص تحقل ای چشمااداز چندان خوشب
بدوز یی یدرت بزرگ اروپاین چندان محتمل ا م

ام

و از ای رو پ شب نن منکنرد کره

) .(Andreatta, 2011: 29بنرابدای

امد وایعگداین منارع ملن مهمتدی چداغ راهنمای دولر هاسر
اتحادیه اروپا بد حفظ ساختارهای دول
س اس

ملن همااند حاکم

خارجن و امن تن مشتدک که ممتلزو ااتقال حاکم

منارع مشتدک بهجای منارع ملن اس
64

و هدچنرد ا لرا در

را بهجاین امنبدد.

از

و ترا زمراانکره اع رای
و منارع ملرن تأک رد دارارد

به اهراد رداملرن و جرایگزینن

 .2سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا
خارجن و امن تن مشتدک روش و ی و اتحادیه اروپا بدای پاسخ بره چرالشهرای

س اس

خارجن بد اساس منارع مشرتدک و ارزشهرای مشرتدک اسر

بنرابدای

مفهروو س اسر

خارجن مشتدک با استناد به «منارع مشتدک» یکل منگ دد و منرارع مشرتدک ا رز از وجرود
«ارزشهای مشتدک» ااین منیود که اتحادیه اروپا بردای تردویج و درراع از دن درصرحنه
ب المللن تالش منکند ) .(Churruca, 2003اگدچه ریشههای یکلگ دی س اس

و امن تن مشتدک را منتوان در «همکاری س اسن اروپاین» 1در دهره  1970جمرتجو کردد

باوجود ای تا ی ل از معاهد ماستدیی
ادای

و مفهومن به ااو س اس

 1992ای پ مان ماستدیی
دن مفهومن به ااو «س اس
ماستدیی

هنوز یی اروپای دارای ییص

خارجن و امن ترن مشرتدک تعدیرر اشرد برود .در سرال

بود که با تعدیر بازیگدی به ااو اتحادیه اروپا و یکلدادن بره

خارجن و امن تن مشرتدک» 2اروپراین را تعدیرر کردد .پ مران
خارجن و امن تن مشتدک ابزارهاین که اتحادیه اروپرا

با تعدیر اهداف س اس

منتوااد به کمی داها بره اهردارش دسر
ماستدیی

یابرد را بدمرنیرمدد .عررالو برد ایر

اهادهای ممئول در راب،ه با س اسر

وظایر داها را مشیص کدد اس
اهداف ای س اس

پ مران

خرارجن و امن ترن مشرتدک را معدررن و

) .(Smith, 2003: 40برد اسراس مراد  11ایر پ مران

ع ارتند از؛ حمای

اتحادیه اروپا تحک م امن

یرااوان وجرود

از ارزشهای مشرتدک منرارع بن رادی و اسرتقالل

اتحادیه و اع ای دن به هد تدت ا ممک و تقوی

همکراری-

های ب المللن ).(Irman & Ammann, 2010
در چارچوب پ مران دممرتدداو کره در سرال  1999الزواالجردا یرد و دروایرع پ مران
ماستدیی
یار

را مورد تجدیدامد یدار منداد ابزارهای س اسرن کراراین و گمرتدش ب شرتدی

و با ایجاد مقاو هماهنگکنند س اس

خارجن و امن تن مشتدک تحول مهمن در ای

زم نه حاصل ید .دروایع مهمتدی پ امد یا خدوجن ای پ مان در حروز روابرط خرارجن
اتحادیه تع

خاوید سوالاا بهعنوان ایمت

امن تن مشتدک بود .در حق ق

امایند عالن اتحادیه در س اسر

با پ مان دممتدداو س اس

خرارجن و

خارجن و امن ترن مشرتدک اروپرا

بدای ایمت بار یی س مای رسمن پ دا کدد )(Bindi, 2010: 29؛ اما مهمتردی اصرالحات
وارد بد س اس
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خارجن

خارجن و امن تن مشتدک بهمنمور ارتقرای کراراین و اامرجاو ب شرتد ایر
1. European Cooperation Policy
2. Common Foreign and Security Policy
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س اس

را پ مان ل م ون ااجاو داد .از  62اصالح های که در پ مران ل مر ون برد معاهردات

موجود اعمال ید ب ش از  25اصالح ه دن در مورد س اس
س اس

خرارجن و امن ترن مشرتدک و

امن تن و دراعن مشتدک 1بود .تماو ای اصالح هها باهدف تقویر

هماهنگنها اعمال ید ) .(Howorth, 2011: 198ایمرت

همکراریهرا و

ترأث د مهرم معاهرد ل مر ون از

ب بددن تفاوت م ان جامعه اروپا و اتحادیه اروپا اس ؛ بهطوریکه در ای پ مان تنهرا یری
بازیگد به ااو اتحادیه اروپا با یی س اس

خارجن و امن تن مشیص و تعدیریرد اسر .

ات جه دوو پ مان ل م ون یکپارچهسازی اهادی در راب،ره برا موضروع س اسر
اتحادیه از طدیل تع

امایند عالن جدید بدای س اس

ایداو خارجن و مقاو ریاس

خرارجن در

خارجن و امور امن ترن سردوی

جدید اتحادیه اسر  .عرالو برد ایر

محردودکرددن یردرت

پارلمان و کم م ون در حوز روابط خارجن و ارائه ابتکرارات مهمرن در حروز درراعن از
مهمتدی ایدامات ای معاهرد اسر

) .(Verola, 2010: 41سروم

ات جره یرا اثرد پ مران

ل م ون ایجاد یدوط دراع متقابل  2همکاری ساختارمند دائرم 3و یردط اامرجاو و کمری

متقابل 4بردای تقویر
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همکراری و همراهنگن ب شرتد در حروز همگدایرن س اسرن اسر

) .(Howorth, 2011: 216-217بنابدای

از د از دهه  90م الدی تاکنون س اس

خرارجن و

امن تن مشتدک یکن از محورهای اساسرن معاهردات و روارد همگدایرن اتحادیره اروپراین
بهمنمور ایجاد سازوکار مشتدک بدای ارتقای جایگا اتحادیه اروپا در س اس

بر الملرل و

ت دیل اتحادیه اروپا به یی بازیگد مؤثد در صحنه جهاان بود اس .
در طول سالهای یکلگ دی س اس

خارجن و امن تن مشتدک امرارت برد ااتیابرات

کشورهای ثالث همچون روسر ه و دردیقرای جنروبن حمایر

از ایردامات ااجراویرد در

خاورم اارره و اروپررای مدکررزی و یرردین برردای ارتقررای صررلح و ث ررات ارائرره کمرریهررای
بشددوستااه به مددو بوسنن م ارز با گمتدش سالحهرای کشرتارجمعن کنتردل صرادرات
کاالهای با کاربدد دوگااه تقوی

ردایند بازب نن کنواارم ون مر هرای ضردافد م رارز برا

دزدی دریاین و تحدیرمهای ایتصرادی عل ره کشرورهای ثالررث از مهرمترردی ایرردامات
مشتدک دولر های اروپاین و در ات جه از مورلتدی ایردامات اتحادیره اروپرا برود اسر
) .(Bindi, 2010: 28با ای همه بم اری از کاریناسان بد ای عق د ااد که ای گواه ایدامات
1. Common Security and Defense Policy
2. Mutual Defense
3. Permanent Structured Cooperation
4. Solidarity and Mutual Help

و مواضع مشتدک جهش چندان بزرگن در تواامندیها دمال و جا طل نهای اتحادیه اروپرا
محموب اشد و ایداماتن که توسط اتحادیه صورت گدرته چندان یابلتوجه ا رود اسر
) .(Bache et al, 2011: 514در مقابل کاریناسان عملکدد اتحادیه اروپا در بحدانهای حاد
ب المللن همچون بحدان کوزوو ( )1999جنگ عداق ( )2003و هم

اواخد بحدان ل رن

( )2011را به یدت مورد ااتقاد یدار داد تا جاین که بدخن از داها از ا ود س اس

خارجن

 .1-2بحران کوزوو
واکنش اتحادیه اروپا به بحدان کروزوو اتیرات راهکرار «گفتگروی ااتقرادی» 1و «مشرارک
سازاد » 2بود .در یی باز زماان دو و ا مساله اتحادیره اروپرا  22ب اا ره تصرم م و ایرداو
مشتدک در چارچوب س اس

خارجن و امن تن مشتدک بدای حل بحدان کوزوو اتیات کدد

اما ای اهاد همچنان به اسرتفاد از یردرت سری

اعتقرادی ادایر

و اسرتفاد از ترداب د

دامامن را به کاربدد زور تدج ح منداد و به راهکارهاین همچون اعتمادسرازی در یالرا
ایجاد جامعه مدان و اصالحات دموزین اعتقاد دای  .دروایع مدیدی

بحردان اتحادیره از

سال  1996تا اواسط  1998م تنن بد ایجاد یدایط مناسا بدای ااجاو گفتگوهای س اسن برا
هدف حلورصل منازعه بود .هدچند ای ایدامات تا حدودی در مهار بحدان مؤثد برود امرا
بهه چعنوان در حلورصرل اهراین منازعره کارسراز ا رود )(Toje, 2008: 53-58؛ بنرابدای
تدت ات اهادی س اس
الزو در س اس

خارجن و امن تن مشتدک اتواام

موجا تزریل پویاین و تحردک

امن تن اتحادیه اروپا یود .ااکامن اتحادیه در پ داکددن را حلن دیپلمات ری

در مورد حمله ا دوهای صدب به دل اانت ارهای کوزوو بار دیگد وابمتگن اروپراینهرا بره
تواامندیهای امامن ایاالتمتحد را دیکار ساخ

) .(Freire, 2008: 11دراهای

ای ااتو

بود که با مداخله امامن خود و بم اران هواین طروالانمردت و تشردید حمرالت دی رل و
بداامهریررزییرد برا اسررتفاد از تمررل حات پ چ رد بحردان کرررروزوو را ر صررله داد
).(Howorth & Keeler, 2003: 61-77

 .2-2جنگ عراق
مهمتدی دزمون س اس

خارجن و امن تن مشتدک تصم م جرور بروش بردای حملره بره

موانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا محمدرضا مجیدی /یاسر نورعلیوند

و امن تن مشتدک سی به م ان مندوراد.

عداق بود که موجا ایجاد یکاف در م ان مواضع دول های اروپاین ید .رداامه و دلمران
1. Critical Dialogue
2. Constructive Engagement
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در رأس دول های اروپاین میالر و ااگلمتان و ایتال ا از مهمتردی دولر هرای اروپراین
موارل حمله به عداق بوداد .رداامه در مارس  2003بهطور علنن اعالو کدد که هد ی،عنامره
از حمله به عداق را وترو خواهرد کردد .ایر ایرداو برا حمرالت

ارائهید با هدف حمای

یدیدی از سوی توان بلد در  18مرارس  2003در مجلر
) .(Howorth, 2003: 179بنابدای

عرواو ااگلمرتان روبرهرو یرد

در بدخورد با جنگ عداق دول های ااگلمتان و رداامره

در ی ررال روابررط ردادتالات کررن برره رویکددهررای واگدایاارره سررابل خررود بازگشررتند .از هررم
پای د یدن س اس

خارجن و امن تن مشتدک اتحادیه اروپا بد سد ممئله تهراجم بره عرداق

در زممتان  2003اشاندهند یکنندگن اجماع ایجادید در م ان کشورهای ع و اتحادیره
اروپا بود (ایزدی  .)108 :1387پ

از حمله ایاالتمتحد و ا دوهرای ائرتالف بره عرداق

روابط رداامه و ااگلمتان در س،ح بم ار پای نن یدار دای

و چشمااداز س اس

درراعن و

امن تن اروپاین ا ز چندان روی به امد امنرس د ).(Howorth, 2003: 180
 .3-2بحران لیبی
بحدان ل ن ی،عاً پ چ د تدی چالش بدای س اس
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره هفتم  پاییز 1393

از زمان اجدای پ مان ل م ون اس  .از داجاینکه ه چگواه پ شنهاد جردی بردای را ااردازی
مأموری

امامن با سازوکار س اس

دراعن و امن تن مشتدک بدای به اجردا دردوردن من،قره

پدوازممنوع بد رداز ل ن ارائه اشد ط عن بود که ردماادهن و کنتدل پاسخ به بحدان ل ن را
دراهای

ااتو با یی ائتالف چنردمل تن بدعهرد گ ردد اره اتحادیره اروپرا کره رایرد تروان
عمل رات پ چ رد ای اسر

) .(Brattberg, 2011در  19مرارس

هماهنگن و مدیدی

 2011یی ائتالف چندمل تن به ره دی رداامه ااگل

و ایاالتمتحد حمرالت گمرتدد

چن

هواین در مقابل ا دوهای طدردار معمد یذارن را یدوع کددارد .در پایران همران مرا اراتو
ردماادهن تمامن عمل ات هواین در ل ن را بدعهد گدر  .در مقابل واکنش اتحادیه اروپرا
به ای بحدان به عل

تعلل ب شاز حد ضعر و عردو اامرجاو مرورد ااتقراد یردار گدرر

) .(Koenig, 2011: 13در حالنکه رداامه و ااگل

بهسدع

بره ی،عنامره یرورای امن ر

سازمان ملل بدای من،قه پدوازممنوع بد رداز ل رن و مداخلره در دن رأی دادارد دلمران بره
همدا بدزیل هند چ
در حق ق
س اس
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خارجن و امن تن مشتدک اتحادیره اروپرا

و روس ه به ای ی،عنامه روی ممتنع داداد ).(Warner, 2011

هنگامنکه بحدان در ل ن تشدید ید ظاهداً هر چکر

مداخلره در چرارچوب

دراعن و امن تن مشتدک را جدی اگدر  .تصم م دیدهنگاو در دوریل  2011بردای

تصویا یی مأموری

امامن بدای حمای

از کمیهای ااماندوستااه در ل ن ب شتد بردای

حفظ چهد اتحادیه بود تا اینکه مداخلهای مؤثد باید .در چن

یدای،ن بم اری از ااظدان

و تحل لگدان ب ان کدداد که بحدان ل ن اشااهای برد پایران تاث دگرذاری س اسر
خرارجن و امن ترن مشرتدک اسر  .در همر

امن تن مشتدک و حتن س اس

دیپلمات ارید اروپاین اعالو کدد که س اس
اس  .وی حتن از مدگ س اس

راسرتا یری

دراعن و امن تن اروپا تا اطالع ثرااوی تع ،رل

خارجن و امن تن مشتدک اتحادیره اروپرا سری بره م ران

دراعن و امن تن مشتدک در ل ن مدد ما رقرط بایرد تپرهای از یر و

ماسره ااتیرراب کنر م و س اسرر

خارجررن و امن تررن مشررتدک را در دن دررر کنر م»

) .(Menon, 2011: 75یاید بعد از تجدبه عداق و گاوهای مهمن که بدای اصرالح س اسر
خارجن و امن تن مشتدک بهمنمور تقویر

همکراری و اامرجاو ب شرتد در پ مران ل مر ون

بددایته ید ااتمار بد ای بود که اتحادیه اروپا در مواجهره برا بحردانهراین از ایر دسر
هماهنگتد و تأث دگذارتد عمل کند .با ایر همره بحردان ل رن در سرال  2011برار دیگرد
ااکارامدی ای س اس
پ ش روی س اس

را ب شازپ ش دیکار ساخ

و بد ریشهداربودن موااع و چالشهرای

خارجن و امن تن مشرتدک صرحه گذایر ؛ مواارع و چرالشهراین کره

ضعرهای ساختاری و اهادی رقط یکن از داها محموب منیود.

 .3موانع و چالشهای پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک
از بدرسن و م،العه س اس

خارجن و امن تن مشتدک منتوان به سه دسته چالش پرن بردد.

ای چالشها یامل چالشهای ساختاری چالشهای داخلن و چالشهای ب دوان منبایند.
چالشهای سراختاری بره ضرعرهرای سراختاری اتحادیره اروپرا برهعنروان یری برازیگد
منحصدبهردد در اماو ب الملل منپددازد و چالشهرای داخلرن بره مروااعن کره در سر،ح
اتحادیه اروپا و رواب،ن که م ان دول های ع و وجود دارد ایرار مرنکنرد .چرالشهرای
خارجن ا ز به اقش بازیگدان خارجن همچون ایاالتمتحد ااتو و روس ه و رویکردد داهرا
ام

به س اس

خارجن و امن تن مشتدک را بدرسن منکند.

 .1-3چالشهای ساختاری
 .1-1-3ساختار منحصربهفرد اتحادیه اروپا

ا لا بدای توص ر اتحادیه اروپا از ع ارت «منحصدبهردد» استفاد منیرود .مایکرلمران
جامعهیناس دمدیکاین معتقد اس
یی دول

که «اتحادیه اروپا اه یی دول

اس » ) .(Jordan, 2001: 194از ای رو منتوان گف

موانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا محمدرضا مجیدی /یاسر نورعلیوند

دورد اس « :س اس

درراعن و

و اره جرایگزینن بردای
مشکل اهرادی ایمرت

مااع ایجاد اروپاین م تنن بد تفاهم و اجماع امد دول های ع و اس  .ای مشکل ااین از 69

س ال

ی و تصم مگ ردی و حکمداارن ایر اتحادیره بر

کنفدرال متن اس

دو روش ردرال مرتن و روش

(وح د  .)294 :1382در بدخن از حوز های س اسر

تجارت) معاهدات اجاز مندهند که اتحادیه اروپا بهعنوان یی دول
درحالنکه در بدخن دیگرد از حروز هرا (همچرون س اسر
تصم مات پ

(برهعنروان مثرال
رردرال عمرل کنرد

خرارجن و امن ترن مشرتدک)

از چااهزان م ان دول ها بهاتفاق درا همااند سازمانهای بر المللرن گدرتره

منیواد ) .(Jordan, 2003: 195بنابدای
اتحادیه اروپا بازیگدی ساخته اس
ا م  .در چن

که همااند دول ها از یی یو یاهد مدکزی بدخروردار

یدای،ن که س اس

چندان ام د دای
دن حاکم اس

ا ود اماو واحرد حکمداارن و تصرم مگ ردی از

خارجن به ی و کنفدرالن ادار مرنیرود امرنتروان
ملرن برد

که اتفاقامد همه اع ا در مورد ممائلن که ب شتدی حماس
حاصل یود.

 .2-1-3سازوکار تصمیمگیری

از ساختار سه ستوان اتحادیه اروپا در ستونهای دوو و سوو تصم مگ دی م تنن برد روش
ب

حکومتن اس  .در مقایمه با رویکدد ردرال متن ستون ایم
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در ستون دوو یعنن س اس

روین در ای حوز حفاظ

ملن دول های ع و اس  .از زمان اجدای پ مران ماسرتدیی

از منرارع

در سرال  1993تراکنون در

خارجن و امن تن مشتدک از ی و اتفاق درا بدای تصم مگ دی اسرتفاد یرد

اس

).(Jerabek, 2009: 10

چن

یدای،ن محصول اختالفامد کشورهای ع و اتحادیه اروپا در مورد احو تصرم م-

گ دی در س اس

خارجن و امن تن مشتدک اس  .درحرالنکره بدخرن از کشرورها هماانرد

رداامه و بدیتاا ا در حوز س اس

خارجن ب شازحد حماس به ااتقال حاکم ر

کامرل در

س،ح اتحادیه اروپا همتند دیگرد کشرورها هماانرد دلمران ایتال را و کشرورهای بنلروک
معتقداد که تنها را به حدک

دردوردن س اس

خارجن و امن تن مشرتدک و جلروگ دی از

رلررجیرردن رواررد تصررم مگ رردی در دن رأیگ رردی برره روش اکثدیرر
) .(Vanhoonacker, 2011: 6بنابدای
گ دی در حوز س اس
باید روش اکثدی

ک فررن اسرر

اتحادیه اروپا برا  27کشرور ع رو یرادر بره اتیرات

و اثدبیشن الزو ایواهد بود؛ اگد همچنان بیواهد که روش تصرم م-

تصم مات با سدع
70

خارجن و امن تن مشتدک بهکار بدد منیود روش رأیگ ردی

به ی و اتفاق درا اس  .دل ل اصلن اصدار بد چن
حوز س اس

روش ب

حکومتن کره

خارجن و امن تن مشتدک با ی و اتفاق درا صورت گ دد .از ای رو

ک فن بهعنوان یاعد و طدز عمل بدای گدرت تصم مات در ایر حروز

بهکار بدد یود .در صورت ا ود اکثدی
اتحادیه اروپا در ریاب

ک فن در حوز س اس

خارجن و امن تن مشتدک

با دیگد بازیگدان جهاان همچون ایاالتمتحد دمدیکا روس ه چ

و د چندان مورل ایواهد بود ).(Lieb & Maurer, 2007: 4
 .3-1-3ساختار پیچیده
دول های ع و یورا امایند عالن امایندگان ویره کم مر ون و پارلمران هرد یری برا
س اس

خارجن و امن تن مشتدک ید ااد .از ایر رو کثردت برازیگدان ممرئول اماینردگن

خارجن اتحادیه یکن از مع الت مهم رداروی یفار
چن

سراختاری و اجردای دن اسر  .در

یدای،ن ای خ،د دائمن وجود دارد که ارسال پ اوهای متنایض و تعهدات داد یرد

توسط یکن از بازیگدان اتحادیه باعث یود تا تالشهای رداوان بدای ایجاد هماهنگن م ران
امایندگان میتلرر اتحادیر ه و کارکنران دن صرورت گ ردد .ایر تعرداد زیراد برازیگدان و
تفاوتهای چشمگ د بازیگدان میتلر اتحادیه اروپا از امرد توااراین و اخت رارات موجرا
ااکارامدی در بیش س اس

خارجن ید اس

اگدچه پ مان ل م ون تالش کد د اسر

).(Cameron, 2012: 15

کره حروز وظرایر هرد یری از ایر برازیگدان را

مشیص کند اما به هد صورت ای بازیگدان به ایت ای مقاو و ممئول تن که بدعهد داراد
ااگزید وظایفشان با همدیگد تداخل پ دا کدد و موجا پ چ ردگن سراختاری در س اسر
خارجن و امن تن مشتدک منیواد .ای وضرع

در اماینردگن اتحادیره اروپرا در ممرائل

خارجن همچنان مشهود اس  .عالو بد اماینردگن عرالن بردای س اسر
دراعن رئ
س اس

خرارجن و امرور

یورای اروپا همچنان در س،ح رؤسای دول های ع و اتحادیه را در زم نه

خارجن و امن تن مشتدک امایندگن خواهد کدد؛ بنابدای تالش اتحادیه اروپا بردای

دایت یی امایندگن خارجن منمجم و یکپارچهتد محدود مااد اس

(احمردی لفرورکن

.)87 :1388
به هد صورت معاهدات احو تعامل یورای اروپا کم م ون و امایند عالن با یکردیگد را
بهخوبن روی اماختهااد .ایجاد مقاوهای جدید رئ

یورا و امایند عالن با هدف ایجاد

وحدت و هماهنگن اوع گفتمران و احرو اجردای س اسر
س اس

خرارجن و امن ترن مشرتدک و

دراعن و امن تن مشتدک بود .ای دو مقراو جدیرد برا رئر
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بوروکداسن منارع و اهداف خاص خود موجا پ چ د تدیدن احو اجدا و عمل راتنیردن

کم مر ون در بدخرن

موضوعات ب المللن دارای وظایر یکماان همتند .از سوی دیگرد امکران بردوز ریابر

م ان مقامات ای دو جایگا بدای به کدسناشاادن مواضع و امدات خود ا رز وجرود دارد71 .

از ای رو باید یی تقم مکار ملموس ع نن و کارامد بدای اررزایش تأث دگرذاری و اامرجاو
اهادها و مداکز صورت بگ دد ).(Witney, 2010
 .4-1-3بودجه
ماد  5از پ مان اتحادیه اروپاین تمایز روینن را م ان هزینههای اجداین و عمل اتن س اس
خارجن و امن تن مشتدک تدس م منکند .هزینههای اجدایرن ماانرد هزینرههرای مدبروط بره
روزااه س اس

مدیدی

خارجن و امن تن مشتدک بهوسر له دب دخااره یرورا و برهصرورت
منیرود امرا بردای ترأم

خودکار از بودجه اتحادیه اروپا تأم

هزینره مرالن یری ایرداو

مشتدک تصم من برهاتفراق درا در یرورا از سروی اع رای اتحادیره گدرتره خواهرد یرد.
بهع ارتدیگد هد زماان که یی ایداو مشتدک از سوی یورا تعدیر و تصم مگ ردی یرد
بهطور مشابه یی تصم م ا ز بدای تأم
ط عن اس
پدداخ

هزینههای مالن دن بهاتفاق درا اتیات خواهرد یرد.

که هدگا دولتن تصم مگ دی در مرورد هزینره مرالن را وترو کنرد الزامرن بره

ه چگواه هزینه مالن ایواهد دای

).(Fink-Hooijer, 1994: 184

در پ مان ل م ون همچنان همان روال سابل حفظ ید اس  .بنابدای
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بودجه س اس
مدیدی

خارجن و امن تن مشتدک پر شب نرن یرد اسر ؛ ایمر

اجداین مااند هزینههای روزااه س اس

کل اتحادیه اروپا و دوو تأم

خارجن و امن تن مشتدک از مجدای بودجه

هزینههای مالن س اس

طدیل بودجه کل اتحادیه اروپا امکانپذید ا م
درا از سوی اع ا اس

دراعن و امن تن مشرتدک از

و تیص ص بودجه بدای دن ا ازمند اتفراق

که یی رواد دس وپاگ د و زمانبد اس  .در چن

که بدای ایداو سردیع و مرؤثد در حروز س اسر

جدیدی به منمور تأم

ترأم

بودجره

مالن عمل ات امامن و دراعن از سوی کشرورهای ع رو در

یورا و با اتفاق درا .بدی تدت ا تأم

اس

دو روش بدای تأم

یدای،ن واضح

خرارجن و امن ترن مشرتدک روش

هزینههای مالن دن مورد ا از اس

().Weichert, 2010: 26

 .2-3چالشهای داخلی
 .1-2-3حساسیت بر روی حاکمیت ملی

تنایض م ان حاکم

ملن و رداملن و احو ررع دن بدای اتحادیه اروپا هنوز مشکل بزرگ

و پ چ د ای اس  .اجدای س اس
ملن کشورهای ع و و تقوی

خارجن و امن تن مشتدک ممتلزو ااتقال ب شتد حاکم ر
یدرت رداملن اس  .حماس

در زم نهٔ حاکم

ملرن از

سوی کشورهای ع و اتحادیه اروپاین حتن در معاهدات اروپاین ا ز ی د ید اسر  .ایر
72

حماس

در پ شاوی

یااون اساسن ای گواه عنوان ید اس « :صالح

های اهادهرای

اروپاین همان صالح

هاین خواهد بود که دول ها به دن اع،ا منکنند و یامل داچه اع،ا

اکدد ااد امنیود» (اق ازاد  .)187 :1389بنابدای

تالشهای گذیته اع رای اتحادیره

اروپا بدای همگداین ب شتد هموار با د د ه از م رانرررت حاکم ر
همگداین بد روی ای اگداان عمد بن ان گذایته ید اس
که وااگ یاددور منیود؛ س اس

) .(Archik, 2008: 4همانگواه

خارجن و امن تن یکن از دخدی سنگدهای حاکم

یدای،ن اتحادیه اروپا با یی س اس

س اس ها و ایدامات مشتدک ممک اس

خارجن دو الیه حدک

ملن

خواهد کدد.

به ممرائل کمترد بحرثبدااگ رز و سر،ح پرای

توسعه داد یود اما کشورهای ع و حاکم ر

ملرن و دزادی عمرل خرود را برهویره در

مناطل عمد مدبوط به ممائل راه ددی حفظ خواهد کدد ).(Hughes, 2003: 11, 127
 .2-2-3گسترش اتحادیه اروپا

ولفگااگ وسلز 1راجع به ورود اع ای جدید به اتحادیه اروپا و تأث د داها بد روی س اسر
خارجن و امن تن مشتدک سه سناریو م،ردح مرنکنرد .سرناریو ایمر

اینکره تراز واردان

منفعالاه عمل کدد و کمتد یا ب شتد به پ دوی از ره دی اع ای یدرتمنرد اتحادیره هماانرد
دلمان ااگل

و رداامه خواهند پدداخ  .سرناریوی دوو کره بمر ار بدب نااره اسر

منکند که تاز واردان ررتار سازاد ای در حوز س اس
دای

ب ران

خارجن و امن تن مشتدک ایواهنرد

و دروایع منارع ملن خود را تعق ا منکنند حتن اگد ای ممئله به معنای صدمهزدن

به اامجاو داخلن اتحادیه اروپا باید .سناریوی سوو با رویکددی خوی نااه اقش رعرالن را
به کشورهای تاز وارد در یکلگ دی س اس

خارجن و امن تن مشتدک مرندهرد و عنروان

منکند که ای کشورها با دوردن ااگ ز ها اهداف و ااتمارات جدید به اجدای هد چه بهترد
ایداو خارجن اتحادیه اروپا کمی خواهند کدد ).(Karl, 2005: 4
جدای از سناریوهاین که وسلز م،دح منکند چالشهاین که اع ای جدیرد در زم نره
س اس

خارجن و امن تن مشتدک با خود به همدا خواهند دورد از چند جه

اس  .ایم

یابلبدرسن

بزرگیدن مجموعه اتحادیه اروپرا و ترأث د اررزایش تعرداد اع رای دن برد

اامجاو داخلن اتحادیه اس  .در ا یداو جمعن همروار ایر دیردگا رایرج برود اسر

کره

گمتدش اع ای یی مجموعه تأث د منفن بد اامجاو داخلرن دن دارد .برا توجره بره اینکره
اع ای اتحادیه اروپا در زم نه س اس
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اس  .در چن

ملرن همردا برود و

خارجن از حل وتو بدخورداراد گمرتدش اتحادیره

سایه خود را در ردایند تصم مگ دی و امکان رس دن بهاتفاق امد و اجماع اشران مرندهرد.
1. Wolfgang Wessels
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دوو تنوع دیدگا ها و منارعن اس

که کشورهای تاز وارد با خود به اتحادیه اروپرا همردا
1

خواهند دورد .به یول روی گ نم دگ «گمتدش تنوع عقاید و منرارع را در درون اتحادیره
اروپا گمتدش مندهد و اجماع در زم نه س اس
ب بم

خارجن را پ چ د ترد کردد یرا حترن بره

منرسااد» ) .(Stromvik, 2000: 4, 12سوو بم اری معتقداد که ورود کشرورهای

یدین اروپا به اتحادیه باعث ایجاد گدو بندیهای جدید و تقوی

جدیان دمدیکراگداین در

درون اتحادیه خواهد ید .کشورهای تاز وارد از جه گ دی دتالات کن یروی بدخوردارارد؛
گدوهن که پ ش از ای ااگل

مهمتدی ع و دن بود .به هد صورت ب م دن منرود کره از

ای را افوت دمدیکا و تأث د دن بد س اس هرا و تصرم مگ ردی اتحادیره اروپرا ب شرتد یرود
(کدیمن  .)698 :1387در هم

زم نه منتوان به تجدبه جنرگ عرداق ایرار کردد .ب شرتد

اع ای جدیدی که به اتحادیه اروپا پ وسرتند در جدیران جنرگ عرداق تعهرد خرود را بره
ایاالتمتحد دمدیکا اشان داداد .ام ای دو اامره معردوف بره «اامره هشر  )1( »2و «اامره
ویلن وس )2( »3از سوی کشورهای اروپای یدین در حمای

از حملره دمدیکرا بره عرداق

یاهدی بد ای مدعا اس  .دروایع ای ایداو اهتنها یکاف م ان اروپای ان را ب شرتد تدسر م
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کدد بلکه زم نه تقم مبندی اروپا را به «اروپای یدیم و جدید» از سوی ره ردان دمدیکراین
رداهم کدد ).(Karl, 2005: 9
 .3-2-3نبود هویت مشترک اروپایی

ایمت

ارجاع به هوی

تعدیر اهداف س اس

اروپاین در اسناد رسمن اتحادیره اروپرا اهم ر

ایر مفهروو در

خارجن و امن تن مشتدک اس  .در  17دسام د  1973سندی توسط

وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصویا ید که بهصداح
اختصاص دای  .ای سند در ارت اط با هوی

به مفهوو هوی

مشرتدک اروپراین

اروپاین تأک د منکند که «جامعه یی هوی
4

واحد اروپاین در مقایمه با دیگد اقاط جهان اس » .به دا ال دن «گزارش ت ندمااز» در سال
 1975با ایجاد ارت اط م ان هوی

اروپاین و پ شدر

در زم نه همگداین س اسن ب ران کردد

که« :اروپا امنتوااد به م زان باالتدی از یکپارچگن س اسن بدون ساختار زیدبناین از هوی
واحد اروپاین ایداو کند» .در معاهد ات حادیره اروپراین ا رز در رصرل مدبروط بره س اسر
خارجن و امن تن مشتدک مفهوو هوی

چن

تداعن ید اس « :اتحادیه اروپا باید اهداف
1. Roy Ginsberg
2. Leherof Eight
3. Vilnius Letter
4. Tindemans Report

خود در صحنه ب المللن بهویه از را اجدای س اسر

زید را دا ال کند :اشاندادن هوی

خارجن و امن تن مشتدک ازجمله چارچوب متدین س اسر
همانگواه که مشاهد ید اسناد رسمن ا ز اهم

اقش هوی

درراعن و امن ترن مشرتدک.»...
مشتدک اروپاین در رس دن

اتحادیه اروپا به اهدارش را مورد توجه یدار داد ااد ).(Trakus, 2003: 66
در حال ظهور اروپاین وجود دایرته بایرد درصرد ابرداز

حتن اگد یواهدی از هوی

بیواه م م زان احماس دل متگن به هد دو هوی
منرسد وراداریهای ملن هنوز به هوی

ملن و اروپاین را مقایمه کنر م بره امرد

اروپاین جدید منتقل اشد اس

(Jimenez & et

) .al, 2004: 7بدی تدت ا یهدوادان اروپاین که اکنون بره خراطد پاسرپورت مشتدکشران
خود را یهدواد اروپاین مندااند باید یاد بگ داد کره خرود را در رداسروی مدزهرای ملرن
بهعنوان اع ای یی موجودی

س اسن مشرتدک یناسراین کننرد .داهرا ا ایرد اررداد دیگرد
«م د» به «منرارع مرا» یلمرداد کننرد؛ بنرابدای

مل های اروپا را خوا در عمل یا در ا

یکل وحدت مدان که تاکنون محدود به یدایط دول مل ها بود باید به کل ره یرهدوادان
اتحادیه اروپا بمط داد یود؛ بهاحویکه بدای مثال سوئدیها و پدتیالنها مایرل بایرند در
ی ال یکدیگد تق ل ممئول

صورت داامارکنها باید ب اموزاد یی اسپاا این

کنند .به هم

را بهمثابه «یکن از ما» ب ند و هم طور دلماانها یی یوااان را درس

همانطرور کره بره

وجه معکوس اسپاا اینها یی داامارکن را و یوااانها یی دلماان را باید برهعنروان بیشرن
«از ما» مشاهد کنند (هابدماس .)146 :1380
 .4-2-3منافع ملی و سیاستهای خارجی متفاوت اعضا

محردود توسرعه س اسر

دالیل اساسن متنوعن را منتوان در پ شدر

خرارجن و امن ترن

مشتدک بدیمدد اما در یلا ای دالیل تعدیر و درک متفاوت اع ا از منرارع ملرن خرود
اهفته اس  .تحل لگدان استدالل منکنند که ت اد منارع ملن دول های ع و ایجراد اجمراع
در چارچوب س اس

خارجن و امن تن مشتدک را بم ار دیوار منسازد .ای ممئله بهویه

در راب،ه با ممائل مدبوط به «س اس
س اس

خارجن و امن تن ملن اس

1

واال» که متعلل بره همرته برهیردت محارمر یرد
ب شتد خود را اشان داد اس  .بهع رارتدیگرد منرارع
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احماس وابمتگن مددو به کشورهای مت وع خود در حد بم ار باالین باین مااد اس  .اگرد

ملن مت اد دول های ع و اتحادیره اروپراین از خدوجرن یابرلتروجهن توسرط س اسر

خارجن و امن تن مشتدک جلوگ دی به عمل منکند ) .(Kienzle, 2009: 3هلمروت ایرم
1. High Policies
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در کتاب خود «استداتهی بزرگ» ایار منکند که زم نههای س اسن ممئله حاکم

ملرن و

س اس های خارجن متفاوت بزرگتدی مرااع وحردت در سر،ح من،قرهای برود اسر .
ملنگداین رداامه تیروی و دتالات یگداین ااگلمتان و سدااجاو اگدش بره یردق دلمران
اهتنها با رواد وحدت همیواان ادایتهااد بلکه سد را دنهم ید اارد .زمراان کره ممرائل
س اسن با ممائل امامن گد بیورد بد سی تدیدن ای مااع منارزاید .ای در حالن اس
که وحدت اروپا بدون وحدت س اسن یا دس کم یی س اس
مشتدک هم جزئن از دن اس

(ایم

امکانپذید ا م

خارجن مشرتدک کره درراع

 .)81 :1367در ای م ران ت راد
دلمران و رداامره برهعنروان

منارع ملن و س اس های خارجن متفاوت سه کشور ااگلر
کشورهای بزرگ و پ شدو همگداین اروپا ب ش از دیگدان اهم

دارد.

رویکدد بدیتاا ا به اتحادیه اروپا بمتگن تاو و م،لل به منارع ملن ای کشور دارد .بردای
کم ا م

تعدیر دیپلماسن به ی و بدیتاا این روای

ولن متداولتدی داها چنر

اسر :

و متحد اردارد؛

«اگدین درازمدت و ص ورااه م تنن بد ای گفته معدوف که بدیتاا ا دوس
صدراً منارع دارد» (واعمن و ایزدی  .)185 :1387دول ااگل موضع خود را در ارت راط
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با س اس

خارجن و امن تن مشتدک در کتاب سف د خود بهعنوان یی اصل اساسرن تع ر

کدد اس « :پاازد کشور (در حال حاضد  27کشور) باید تا حد امکان با یریصردا سری
بگویند و بهطور مشتدک عمل کنند ال ته در موایعن که مصالح داها باهم مشتدک اس
س اس

خارجن و امن تن مشتدک اروپا ه چگا امنتوااد جایگزی س اس

کشورهای ع و یود .جاین که مدبوط به منارع و مصرالح ااگلر
عمل خود پارشاری خواه م کدد .ااگل

باید ب

و تقوی

کشور رداامه از اروپا س اسن اس .
یدرت ملن رداامه اس

ممائل اروپاین و داروپاین در چارچوب س اس

تفک ی یائل ید .ممائل اروپاین باید در حوز س اس
کدسن دائرم در یرورای امن ر

بره عممر

از

که برهتنهراین

خارجن و امن تن مشتدک ا ز رداامه معتقرد اسر

در مورد ممائل داروپاین رداامه مایل اس
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بایرد مرا روی دزادی

اروپای مورد امد رداامه باید ر راین مناسرا و وسر لهای بردای بازگشر
امنتوااد یکورا یود .در زم نه س اس

خرارجن ملرن

تعهدی بدای پای ندی بره تعهردات دسرتهجمعرن

ایواهد داد» (خالوزاد  .)27 :1377تصور و بددای
دس ررته باید که اقش عمد دن ت م

امرا

خارجن و امن تن مشتدک اروپا

خارجن و امن تن مشتدک باید امرا

با اسرتفاد از ابزارهرای خرود ماانرد دایرت

سرازمان ملرل متحرد بازداراردگن همرتهای و ارت راط برا

کشورهای دردیقاین را خود را دا ال کند .ضم اینکه اروپای س اسن ا ز باید ب دول هرا

باید و تصم مهاین که در دن اتیات منیود باید بد اساس اجماع صورت گ ردد .از ایر رو
ردرال مم در س اس

خارجن و امن تن مشتدک در اتحادیره اروپرا ا ایرد محلرن از اعرداب

دایته باید (واعمن و ایزدی .)150 :1387
همزمان با وحدت دو دلمان و تی د اماو ب الملل دلماانها تماو تالش خود را به کار
گدرتند تا اتحادیه اروپا را در دو مم د رهنمون سازاد .ایم

یدق و پذیدش اع ای جدید بود .بعد از جنگ سردد دلمران برهعنروان مهرمتردی

یدیی س اسن و ایتصادی بدای دول های مدکزی و یدین اروپا و همچن

روس ه دوبار

اقش یدیمن خود را بهعنوان یدرت مدکزی اروپا اح را کردد ) .(Eliassen, 1998: 112دوو
پ

از پایان جنگ سدد ره دان دلمان اتحادیه اروپا را بهعنوان جامعهای کره از طدیرل دن

دلمان منتوااد به یی اقش رعال در صحنه ب المللن دس

یابد اگا منکننرد .از ایر رو

دلمان طدردار اد او عم رلترد اروپرا در حروز هراین اعرم از س اسر
همکاریهای پل من و ی این و مهمتد از همه س اس
اروپا اس
ام

) .(Belkin, 2009: 7بنابدای

به س اس

تی رد دبوهرواین

خارجن و امن تن مشرتدک اتحادیره

اختالفامد کشرورهای اروپراین در رویکددیران

خرارجن و امن ترن مشرتدک بدگدرتره از جهران خرود و روابرط داهرا برا

کشورهای خار از چارچوب اتحادیه اس  .بهعنوان مثال بدخن از ترالشهرای س اسر
خارجن و امن تن مشتدک تح الشعاع پ مانهای تاریین با دیگد مل هرا یردار مرنگ ردد.
ارت اط تنگاتنگ ااگلمتان با ایاالتمتحد در مقابل دیمنن تاریین رداامه برا ایر کشرور-
که با عدو ح ور رداامه در ااتو تا سال  1997اشان داد ید -در هنگراو بحرث در زم نره
توسعه س اس

خارجن و امن تن مشتدک تاث دگذاراد .عرالو برد ایر

گذیرته ممرتعمداتن

کشورهاین مااند رداامه که هموار بد روی تحروالت جنروب مدیتدااره تمدکرز کردد اارد
پ وادهای اسپاا ا با دمدیکای الت
س اس

خارجن داها ام

توجه به چن

و دخال

پدتیال در دردیقا و دس ا در گذیته در دیردگا

به ای مناطل تأث دگذار برود اسر

) .(Eliassen, 1998: 14برا

یدای،ن متقاعدکنند به امد امنرسد که اتحادیه اروپا بهعنوان مجموعرهای

 27ع وی بتوااد منارع ملن در حال ریاب
تول د خدوجن س اس

م ان اع ایش را دیتن دهرد و یرادر بایرد بره

خارجن و امن تن مشتدک یابلتروجهن بپرددازد .ایر مهرم براوجود

ی و اجماع در تصم مگ دی دس ا ارتننتد هم به امد منرسد ).(Kienzle, 2009: 4
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سم

گمتدش اتحادیره اروپرا بره
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 .5-2-3شکاف میان توان و انتظارات اعضا

استد باربن سه دسته یکاف م ان اع ای اتحادیه اروپا را که برد روی س اسر

خرارجن و

امن تن مشتدک تأث دگذاراد بهصورت زید مورد یناساین یدار مندهد .ایم

یکاف م ان

اع ای اتحادیه در مورد چشمااداز ایجاد اروپا که به ردرال م ها و ب الدولگدایان تقم م
منیواد .دوو تقم م کشورهای اروپاین به دو گردو اروپراگدا و دتالات ریگردا و یرکاف
سوو تقم م اع ای اتحادیه به مقولههای کوچیتدی از لحاظ ااداز (بزرگن و کروچکن)
مکان جیدار این (بالت ی /مدیتدااهای) یا منارع و وراداری تراریینیران بره اتحادیره اسر
) .(Barbe, 1997: 132دو دسته ایم
تح

تأث د یدار مندهد .دروایع در ای یکافها بحث بد سد ای ممئله اس

حد یی هوی

که ترا چره

دراعن ممتقل اروپاین منتوااد مورد تأی د اع ا بایرد .ایر یرکاف م ران

دتالات یگدایاان اس

که بد ای باوراد همکاریهای بر

دولترن در داخرل سرازمانهرای

امن تن موجود همچون ااتو بهتدی گزینه در دستدس اس

و اروپاگدایراان کره بره توسرعه

رویکدد اروپای متحد در امن

و امور خارجن که ممتقل از دخالر

ایراالتمتحرد عمرل
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خواهد کدد امد داراد .یکن دیگد از یکافهرای مرورد توجره اارداز کوچری بدخرن از
کشورها (بهعنوانمثال لوکزام ورگ) اسر

کره بردای تحکر م یردرت خرود بره اتحراد برا

کشورهای بزرگتد منپددازاد .در مقابل کشورهای بزرگتدی مااند بدیتاا ا وجود داراد که
دارای یی مویع

یابلتوجه ب المللن همتند و تمرایلن بره توسرعه س اسر

خرارجن و

امن تن مشتدک اروپاین اداراد ).(Eliassen, 1998: 15
ای تقم مبندیها خ،وط متمایزکنند ای را بهوجود دورد اس

که در ات جه دن در خالل

مذاکدات و تصم مگ دی به طور مداوو ائتالفهای س اسن تشک ل ید و بدهم مرنخرورد.
امایندگان کشورهای اروپا ا لا بد اساس «ما» و «داها» دربار یکدیگد رکد و صح
کنند که خود یاخص و امایااگد تفاوت س اس گذاری و رقردان حر
مشتدک اس  .پ امد ای یکافها ای اس

من-

اجمراع و هویر

که بدخرن از اع رای اتحادیره اروپرا همچرون

رداامه دلمان و ایتال ا که سابقه طوالان در س اس گرذاری خرارجن دارارد چنردان مایرل
ا متند که تشک الت س اس
کار س اس

خارجن کشور دیگدی (بهعنوانمثال جمهوری چری) دسرتور

خارجن داها را تدوی کند .از سوی دیگد دول های ع و کوچیتد یا جدید

در مقابل ااحصار س اس
78

از یکافها عمل همکاریهای امن ترن اروپراین را

خارجن و امن تن مشتدک از سوی کشورهای برزرگترد مقاومر

خواهند کدد (واعمن و ایزدی .)135 :1387

 .3-3چالشهای خارجی
 .1-3-3رویکرد آمریکا به سیاست خارجی و امنیتی مشترک

هندی بداادن در کتاب خود «در جمتجوی اممن جدید بدای جهران» مرناویمرد کره گرا
اامان به ای رکد منارتد که همداهن دمدیکا با وحدت اروپا بره سرود دن کشرور اسر

یرا

وحدت اروپا و هم متگن دتالات کن دیا هنوز هم مکمل یکدیگداد؟ هنگرامنکره ایمرت
کلن مث

بود اما امدوز چن

ا م  .بم اری بدداند که اروپای متحد یردیکن سری

و

ااجور بدای دمدیکا خواهد بود و اقش ره دی ایاالتمتحد را در جهان زید سؤال خواهرد
بدد .به هم
تع

دل ل دمدیکا اکدا دارد که اجاز دهد اروپای ان مواضعن مشتدک ب

کنند؛ زیدا چن

خودیان

موضعن واینگت را در ا لا موارد در بدابد عمل ااجاویرد یردار

خواهد داد .بدی اعت ار دالیل داهاین که از تولد یی اردوگا اروپاین متحد اگدان همرتند
(بداادن  .)72 :1372چالز کوپگران ا رز اتحادیره اروپرا را یردرتن

دنیدر هم بنپایه ا م

ری ا مندااد که در ارول یدرت دمدیکا مؤثد خواهد بود .کوپگان تأک د منکند کره یردرت
روزارزون س اسن و ایتصادی اروپا بهطور اجتنابااپذیدی بهسوی ریابتن پ ش مرنرود کره
یدرت دمدیکا را تنزل خواهد داد .با چن
مقابل س اس

زم نه رکدی ایاالتمتحد رویکددی دوگااره در

خارجن و امن تن مشتدک دایته اس  .مقامات دمدیکاین از ییسو زماان که

بحث مدرنسازی تواامندیهای امامن اروپا به م ان مندمرد از توسرعه س اسر
امن تن مشتدک حمای

منکدداد اما در مواردی که بحث ایجاد یی هوی

درراعن و

س اسن اروپاین

م،دح منید دیررکارا از محردودی هرا و خ،رردهای دن سیرر بره م ران مرندوردارد
).(Gnesotto, 2004: 23
 .2-3-3نقش ناتو در امنیت اروپا

ظهور س اس

خارجن و امن تن مشتدک و س اسر

بدای ااتو حائز اهم
امن

درراعن و امن ترن مشرتدک از دنجهر

اس

که ای دو در مح ،ن یکل گدرتند که بدای چندی دهره اراتو

اتحادیه اروپا را تأم

دراعن و امن تن مشتدک ب ااگد چردخش ایرد

منکدد .س اس

تشک ل یی مجمع اروپاین در درون ااتو به اهادی اسر

کره درصردد کمرا اسرتقالل از

سازمان ااتو اس  .به باور بدخن از صاح نمدان س اس

دراعن و امن تن مشتدک به ری رن

پنهان بدای ااتو ت دیل ید و ااحصار ااتو بهعنوان تنها تأم کنند امن
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گاوها در جه

وحدت اروپا بددایته منید دیدگا های دمدیکای ان در ای زم نره برهطرور

اروپا را به چرالش

کش د اس ) .(Bernskoetter & Giegerich, 2010: 408بنابدای یکن از محدودی هرای 79

ساختاری س اس

دراعن و امن تن مشتدک اتحادیه اروپا در کنار منارع متفاوت دولر هرای
1

راب،ه استدوب تال وت معاون وزید خارجره

ع و روابط دن با سازمان ااتوس  .در هم
دمدیکا اظهار کدد اس

که« :ما امنخواه م یاهد دن بای م که یی هوی

اروپا ابتدا در درون ااتو یکل بگ دد و پ

امن تن– درراعن

از مدتن بهطور کامل از دن جدا یود؛ زیدا ایر

رواد منتوااد در ابتدا تنها موازیکاری با کارکددهای ااتو باید ولرن در دینرد بره ری رن
بدای دن ت دیل یود» ).(Howorth & Keeler, 2003: 12
از سوی دیگد چالش دیگدی که در زم نه اقش ااتو و روابط دن برا س اسر

درراعن و

امن تن مشتدک اروپاین وجود دارد همپویاان ساختاری و کارکددی م ران اراتو و س اسر
دراعن و امن تن مشتدک اروپاین اس  .ای همپویاان در سه حوز اع ا اخت ارات و منابع
رخ مندهد .امدوز  21دول

ع و هد دو سازمان ااتو و س اس

دراعن و امن تن مشرتدک

اتحادیه اروپا همتند .ای ممئله منتوااد ای دول ها را در زم نه هماهنگن م ان س اسر -
های هد دو اهاد دچار سددرگمن کند .عالو بد ایر

اخت رارات اراتو و س اسر

درراعن و

امن تن مشتدک اروپراین برهطرور گمرتدد ای مشرابه و تقمر م کرار مشریص کراربددی یرا
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جیدار این ب

ای دو اهاد وجود ادارد .هد دو اهاد درگ د در مرداخالت مردیدی

بدای رس دگن به موارد اقض صلح و امن

ب المللن همتند .از جه

بحردان

منابع ا ز مرنتروان

عنوان کدد که ای دو سازمان بد روی داراینهای مشتدک و ملن بدای بداامهریزی و ااجراو
عمل ات امامن تک ه منکنند .با توجه بره چنر
اهررداف سررازماان و منررابع ریاب ر

یردای،ن همپویراان اع را اخت رارات و

م رران ارراتو و س اس ر

اجتنابااپذید منکند ) .(Hofmann, 2009: 46-47بنابدای
تأم

امن

با توجه به پ ش نه یروی اراتو در

اروپا اقش ایاالتمتحد در ره ردی و مردیدی

بهعنوان مهمتدی سازمان امن
س اس

دررراعن و امن تررن مشررتدک را
دن و تأک رد برد حفرظ اراتو

من،قهای و جهاان و همپویاان ساختاری و کارکددی دن با

دراعن و امن تن مشتدک اروپاین به امد منرسد بدای اع رای اتحادیره اروپرا کره

ب شتدیان ع و ااتو ا ز منبایند بم ار دیوار اس
حوز امن

که بتوااند بهسادگن را ممرتقلن را در

و دراع در پ ش گ داد و دوو اینکه بتوااند تمایز روینن را م ان س اسر هرای

ای دو سازمان بدیدار کدد و توازن تعادل الزو را م ان داها در حوز کارکددی ایجاد کنند.

1. Strobe Talbott

فرجام
مقاله حاضد در پاسخ به چداین عدو دست ابن اتحادیره اروپرا بره صردای واحرد در صرحنه
جهاان و در مواجهه با بحدانهای حاد ب المللن ضم تقم مبندی چالشهای موجود بره
سه دسته چالشهای ساختاری داخلن و خارجن به ای ات جه رس د اسر
چالشهاین همااند ساختار پ چ د س اس

خارجن و امن تن مشتدک وضرع

اامشریص

مشرتدک اروپراین یرکاف م ران تروان و

ااتمارات اع ا در کنار چالشهای خرارجن همچرون رویکردد دوگااره ایراالتمتحرد بره
س اس

خارجن مشتدک اروپاین و اقش ااتو در تأم

روی تحقل کامل س اس

امن

اروپا مهرمتردی مرااع پر ش

خارجن و امن تن مشرتدک اتحادیره اروپرا در درجره ایمر

اصدار و تأک د کشورهای ع و به حفظ ساختارهای دول

ملن همچرون حاکم ر

منارع ملن باز منگددد .ات جه تأک د بد حفرظ سراختارهای دولر
وضع

منحصدبهرددی اس

بره

ملرن و

ملرن در عدصره رداملرن

که اتحادیه اروپا را م ان یی ساختار کنفدرال و ردرال معلرل

گذارد اس  .ای ساختار س ال کرامالً در جدیران تصرم مگ ردی در حروز هرای میتلرر
س اس گرذاری خرود را اشران داد اسر  .بنرابدای در کنرار دیگرد عوامرل ت راد م ران
رویکددهای ملن (حاکم

ملن و منارع ملن) و رداملن (تحدیرد حاکم ر

ملرن و تعردیل

منارع ملن به منارع مشتدک) در س،ح اتحادیه اروپا مهمتردی مرااع تحقرل کامرل س اسر
خارجن و امن تن مشتدک اس .

موانع و چالشهای تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا محمدرضا مجیدی /یاسر نورعلیوند

بودجه دن گمتدش اتحادیه اروپا ا رود هویر

کره جردای از
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پینوشتها:
از سوی ره دان هش

( )1اامه هش

کشور لهمتان مجارستان چی بره همردا ااگلر

ایتال را

اسپاا ا پدتیال و داامارک به ام ا رس د.
( )2اامه ویلن وس از سوی د کشور (اع ای جدید ااتو و کشورهای متقاضرن پ وسرت بره اراتو)
یامل دل اان بلیارستان کدواسن لتوان ل تواان مقدوا ه روماان اسرلواکن و اسرلوان ام را
ید.

منابع
الف -فارسي
احمدی لفورکن بهرزاد ( )1388کتاب اروپا (( )9ویژه سااسژخ رژاروي و اتیاتژي ت ژت
اتحادیه اروپا) تهدان :موسمه ردهنگن و تحق قات ب المللن ابدار معاصد تهدان.
ایم

هلموت ( )1367است اتهی بزرگ تدجمه هدمز همایونپور تهدان :سرازمان ااتشرارات و
دموزش ااقالب اسالمن.

بداادن هندی ( )1372در وستجوی نظمي ودید بژ ای واژا تدجمره احمرد تردی

تهردان:

ااتشارات علمن و ردهنگن.
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خالوزاد سع د ( )1377نقش انگلاس در تعادالت قدرت در اروپا تهدان :درتد م،العات س اسن
و ب المللن.
کدیمن هوینگ ( )1387اتحادیه اروپا در اماو ب الملرل در حرال تکروی  :مواارع و چرالشهرا
فصلیاته سااسخ راروي سال  22یمار .3
اق ازاد احمد (« )1389یااون اساسن و محردود هرای همگدایرن» در ع ردالعلن یرواو و داوود
ک اان (تدوی ) اتحادیه اروپژا وویژخا اتیاژخ و سااسژخ تهردان :پهوهشرکد م،العرات
راه ددی.
واعمن محمود و پ دوز ایزدی (تدوی ) ( )1387سااسخ رژاروي و اتیاتژي ت ژت

اتحادیژه

اروپا پهوهش  18تهدان :پهوهشکد تحق قات استداتهیی.
وح د مج د (« )1382گددش در س اس گذاری خارجن بد اساس منارع ملن؛ بدرسن س اس های
اروپاین هادال دوگل» تجله دان کد حقوق و علوم سااسي دور یص ویکم یمار .0
هابدماس یورگ ( )1380واانيشد و آیید دتوک اسي تدجمه کمال پوالدی تهدان :مدکز
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