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چکیده
فالکر ریتبرگر در کتاب خود در باب تکوین سازمانهای بین المللی از سه شرط یاا موقعیات یااد
می کند .رویکرد شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای ماادی بار انراارا هاا و
اندیشه های مشترک تاکید ورزیدا و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجود اجماعی از ارزش ها

سیاست جهانی

و هنجارها وابسته می داند .رویکرد هژمونیک که بر اساس آن سازمان های بین المللای یازی
هابرآنند تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش باردا و رویکارد مسا له
محور که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشی از همکاری بین کشورهای عضو بارای لال
مشکالت مشترک می داند .از آنجاکه نظریه ریتبرگر نظریه ای عام و مدعی تبیین تکاوین اناوا
سازمان هاست؛ لذا سوال پیش روی پژوهش لاضر این است که باکاربست نظریاه ریتبرگار در
فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا

ه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست مای

آید؟انرارا نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اما از وزن
و نقش متفاوتی برخوردارند .از اینرو در تخصیصای بار نظریاه ریتبرگر جایرااا و اهمیات ساه
موقعیت برگفته در تاسیس سازمانهای بین المللی یکسان نمی باشد.شایوا جماع آوری دادا هاا
کتابخانه ای و روش تحلیل دادا ها توصیفی-تحلیلی است.
واژگان کلیدی :سازمان های بین المللی اتحادیه اروپا رویکارد شاناختی رویکارد هژمونیاک
رویکرد مس له محور.

 -1استادیار گروا علوم سیاسی دانشراا فردوسی مشهد
نویسندا مس ول ایمیل؛ Ranjkesh@um.ac.ir
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشراا فردوسی مشهد
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جز تامین منافع قدرت/های مسلط نخواهد بود و دولت/های هژمون که از قبل تاسیس ساازمان

مقدمه
دیدگاا های رایج در مورد تشکیل و ایجاد سازمان های باین المللای تاا کناون تااریخی
روایی و لقوقی بودا است و کمتر از منظر سیاسی و بخصوص روابط بین الملال ماورد
توجه قرار گرفته است .هر یک از نظریه های معاصر موجود با استناد به ار وب های
نظری سازا انراری رئالیسم و لیبرالیسم که در سه مکتب اصلی سازمان های بین المللای
جای می گیرند مدعی ارائه شرلی مناسب از علل ایجاد سازمان های باین المللای مای
باشند و بنابر این دیدگاا این سه نظریه در لال رقابت با یکدیرر باودا و فرآیناد شاکل
08

گیری سازمان های بین المللی را به شکل های متفااوت و نتیجاه گیاری هاای مختلا
تبیین می کنند؛ یکی از آثار مفید در لوزا مطالعه سازمانهای بین المللی کاه باا رویکارد

س ی ا س ت ج ها ن ی

سیاسی/روابط بین المللی به آن پرداخته شدا است کتاب «سازمانهای باین المللای؛لاوزا
سیاسی و سیاسترذاری» فالکر ریتبرگر می باشد.
ریتبرگر در باب رایی تکوین سازمانهای بین المللی از سه رویکرد یا موقعیت یااد مای
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کند .رویکرد هژمونیک که بر اساس آن سازمان های بین المللی

یزی جز تامین مناافع

قدرت مسلط نخواهد بود و دولت هژمون سازمان ها و رژیم های بین المللای را ایجااد
تا منافع و ارزش های خود را در سطح نظام بین الملل به پیش برد .دوم رویکارد مسا له
محور که تاسیس سازمان های بین المللی را ناشای از همکااری باین کشاورهای عضاو
برای لل مشکالت مشترک می داندو از نظریه بازی ها سود می جوید و نهایتا رویکارد
شناختی که به جای تاکید صرف بر شرایط و نیروهای مادی بر انرارا ها و اندیشه هاای
مشترک تاکید ورزیدا و ایجاد نهادهای بین المللی را به وجاود اجمااعی از ارزش هاا و
هنجارها وابسته می داند .این پژوهش با بهرا گیری از تظریه فالکر ریتبرگار باه فرآیناد
شکل گیری اتحادیه اروپا می پردازد تا بتواند با مقایسه سه رویکرد (شناختی هژمونیاک
و مس له محور) به مولفه های گوناگون این سه موقعیت پای ببارد.از ایان روی پرساش
پیش روی پژوهش لاضر این است که باکاربست نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیاری
اتحادیه اروپا

ه مولفه هایی در سه موقعیت یا رویکرد برگفته به دست می آیاد؟انرارا

نوشتار آن است که هر سه موقعیت ریتبرگر در تکوین اتحادیه اروپا صادق اماا از وزن و
نقش متفاوتی برخوردارند.

 .1پیشینه پژوهش
جهت بررسی مطالعات و ادبیات موجاود پیراماون ساازمان هاای باین المللای و باویژا
اتحادیه اروپا می توان گفت که آثار متعددی به رشته تحریر درآمدا است؛ یک دساته از
این آثار کتاب های درسی در زمینه سازمان های بین المللی هستند که بیشاتر باا روایتای
تاریخی -لقوقی یا به تعبیر بارکین با رهیافت نهادی به این مس له پرداخته اناد؛در ایان
زمینه آثاری همچون موسی زادا( )1331غفوری( )1331فلسافی()13و شایرخانی()1333
قابل ذکر هستند .دسته دیرر از آثار که متاخر بشمار می روند و بیشتر برگردان به فارسی
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هستند رویکردهای نظری و سیاسی تلقی می گردند.به عنوان مثال ساموئل جای .باارکین
در اثر خود به نام«سازمانهای بین المللی» (بارکین  )1333به جایراا ساازمان هاای باین
المللی در سیاست جهانی پرداخته و تالش می کند تا با اساتفادا از نظریاه هاا تحاول

سیاست جهانی

سازمان هاای باین المللای را مطارا نمایاد.ریتبرگر و همکااران (  )1331در کتاابی باا
تاریخچه سازمان های بین المللی و نظریه های مارتبط باا آن پرداختاه و ابعااد سیاسای
سازمانها را در لوزا های تصمیم گیری و سیاسترذاری طرا نمودا اناد .همچاین کلای
کیت اس.پیس در کتااب «ساازمانهای باین المللای» کاارکرد ساازمانها را در دو قسامت
مجزا نظری و مورد پژوهی با استفادا از هار رهیافت واقع گرایانه لیبرالسیتی فمنیستی و
مارکسیستی مورد مطالعه قرار دادا است.
در ارتباط با اتحادیه اروپا زوایای مورد بحث متعدد و متفاوت است .در این ارتباط مای
تااااوان بااااه آثاااااری همچااااون خااااالوزادا  1331کریماااای  1331نقیااااب
زادا( )1332مسااایلی( )1333مااوییی( )1331زنرنااه( )1333آقااایی( )1331مجیاادی
( )1332بزرگمهری ( 13333کیانی ( )1331شیرازی( )1333اشارا کرد که به بحث روناد
همررایی اتحادیه اروپا از منظرهای مختل

پرداخته اند.لیک در هیچ یک از آثار به زبان

فارسی پژوهشی به ویژا دربارا موضو مقاله لاضر صورت نررفته است .این پاژوهش
در صدد است علل شکل گیری اتحادیه اروپا را به شیوا تطبیقی از منظار ساه رویکارد
شناختی هژمونیک و مس له محور بررسی کند.
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عنوان«سازمانهای بین المللی؛لوزا سیاست و سیاسترذاری» به مبالث متعددی در زمینه

 .2مبانی نظری :موقعیت های سه گانه ریتبرگر
در این پژوهش برای تبیین فرآیناد شاکل گیاری اتحادیاه اروپاا از رویکارد شاناختی
هژمونیک و مس له محور فالکر ریتبرگر سود خواهیم جست .رویکرد شناختی برآن است
که ساختارهای هنجاری و انرارا ای به انادازا سااختارهای ماادی مهام و موثرناد .دوم
اینکه ساختارهای انرارا ای و هنجاری به هویت اجتماعی باازیرران دولتای شاکل مای
دهند .و دیرراین که کارگزاران و سااختارها باه صاورت متقابال همادیرر را قاوام مای
08

بخشند و تاسیس می کنناد سااختارهای هنجااری و هنجارهاای نهادیناه شادا هویات
بازیرران و الروهای مناسب کنش آنان را تعری

س ی ا س ت ج ها ن ی

می کند (قوام .)1131333

این موقعیت تاکید می کند که عالوا بر منافع ارزش هاا و هنجارهاای مشاترک نیاز بار
رفتار بازیرران اجتماعی موثر است .بنابراین بازیرران نه تنها منافعی را طلب می کنند که
ناشی از اقدام آن هاست (سود محور) بلکه عملی از آن ها انتظار می رود که بار اسااس
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آرمان ها ارزش ها و هنجارهای جوامع شان باشد (هنجار محور) .لذا رویکارد شاناختی
بیان می کند که به طور کلی ایجاد نهادهاای باین المللای خصوصاا ساازمان هاای باین
المللی به وجود اجماعی از ارزش ها و هنجارها وابسته است .سازمان های باین المللای
التمای زمانی ظاهر می شوند که ارزش ها و هنجارهاای ایجادکننادا آن هاا از اشاتراک
زیادی در جوامع شرکت کنندا برخوردار باشند ).(Risse, 2000:54
همچنین رویکرد شناختی به اهمیت معاهدات شناختی در ایجاد سازمان های بین المللی
توجه می کنند و از این واقعیت آگاا است که هموارا جوامع مختل

با مسائلی مختلا

رو به رو هستند .به طور خاص در صورت وجود تفاوت های بنیادی در پذیرش مسائل
بر پا کردن یک سازمان موفق در عرصه بین المللای باا دشاواری هماراا اسات .بناابراین
تاسیس سازمان های بین المللی موثر تنها زمانی میسر است که جوامع شارکت کننادا از
یک درک بنیادی مشترک برخوردار باشند ).(Hass, 1989:43
دومین رویکرد رویکرد هژمونیک است که سازمان های بین المللی را یازی جاز عامال
تامین منافع قدرت مسلط ندانسته و اذعان دارد که از آنجا که ساختار آنارشیستی سیساتم
بین المللی به لداکثر رساندن قدرت نسبی را تحمیل می کند سازمان های باین المللای

به میزان زیادی بی اثر هستند و بنابراین بیهودا اند .با توجه باه ایان دیادگاا لتای اگار
همکاری دولتی دربردارندا منافعی برای دولت های همکاری کنندا باشد تقریباا وصاول
به همکاری دولتی غیر ممکن است .رویکرد هژمونیک لداکثر تنها در صورتی همکااری
پایدار در سازمان های بین المللی را قبول می کنند که یکی از دولت ها امکاناتی از قبیال
قدرت برتر را دارا باشد و این امکانات نین دولتی را قادر سازد تاا باه منظاور بدسات
آوردن سود مطلق برای خود سودهای نسبی را بین سایر دولت ها تقسیم کناد(کیت اس
پیس  .)11231331به عبارت دیرر سازمان های بین المللی تنها در صورتی مای توانناد
در همکاری بین المللی سهیم شوند که یک دولت هژمون وجود داشاته و لاضار باشاد
درصد نسبتا باییی از هزینه های همکاری را تقلیل دهد و بتواند ساایر دولات هاا را باا
استفادا سنجیدا از سیاست ماق و هویچ به سازمان های بین المللی متعهاد ساازد .لاذا
طبق رویکرد هژمونیک سازمان های بین المللی پیوند نزدیکی با ساقوط و رویاش یاک
را که تمایل برای تقلیل هزینه های همکاری در دراز مدت دولات هاای هژمونیاک را
بیش از سایر دولت ها تضعی

می کند و بر این اساس است که نهادها و ساازمان هاای

بین المللی را تکه کاغذ هایی می دانند که کامال در خدمت دولات هاای قدرتمناد قارار
دارند (جکسون و سورنسون .)15131331
سومین رویکرد یعنی رویکرد مس له محور برآن است که در سیاست باین الملال مناافع
ناشی از معاهدات برای دولت های مختلا

باا یکادیرر ناه کاامال متقابال و ناه کاامال

هماهنگ است .در عوض خصوصیت سیاست های بین المللای در مناافع تجمیاع شادا
قرار دارد که در آن دولت ها از منفعات مشاترکی در بدسات آوردن مناافع مشاترک یاا
جلوگیری از شکست های مشترک برخوردارند ).(Keohane,1984:54
این نظریه تصدیق می کند که افازایش رواباط مبتنای بار وابساتری متقابال پیچیادا در
بسیاری از لوزا های موضوعی سیاست بین الملل به طور مداوم بر اهمیت سازمان های
بین المللی می افزاید و همچنین این همکاری ها به هیچ دولت هژماون وابساته نیسات.
طبق این رویکرد هموارا و در هر زمان که روابط فرامرزی مبتنای بار وابساتری متقابال
منجر به فعل و انفعایتی شوند که از نظر دولت ها برای مناافع آن هاا نامطلوبناد ایجااد

سیاست جهانی
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دولت هژمونیک دارد که این سقوط و رویش یکی از قوانین سیاست بین الملال اسات
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سازمان های بین المللی ضرورت می یابد دولت ها به دو منظور به ایجاد ساازمان هاای
بین المللی اقدام می کنند 3نخست جلوگیری از نتایجی نامطلوب تر از نتاایج لاصال از
همکاری (بی میلی مشترک) دومین دلیل ارتقاء فعل و انفعایت همکارانه برای وصاول
به اهداف مشترک (منافع مشترک) .لذا هر ه منافع تجمیع شدا بیشاتری در ایجااد یاک
سازمان بین المللی درگیر شوند تاکید رویکرد مس له محور بر این عقیدا بیشتر می شاود
که سازمان های موجود در افزایش التمال همکاری بین المللی بین دولتی موثرناد ارا
که هزینه های مبادله همچون هزینه های تهیه و تکمیل قراردادها و هزینه هاای اجارای
08

وصول قرارداد را کاهش می دهند ).(Coase, 1960:3
 .3فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا بر اساس موقعیت های سه گانه ریتبرگر

س ی ا س ت ج ها ن ی

مفروضات رویکرد شناختی
ایجاد اروپای والد بدون تردید یکی از بزرگ ترین ماموریت های تاریخی قارن بیساتم
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بود .فرایندی که بر اساس ارزشهای مشترک اروپای مدرن-از جملاه لفاص صلح اقنصااد
شکوفا پیشرفت های اجتماعی و برتری لق بر زور -بناا شادا است(مساائلی )1131333
.اندیشه هم گرایی در اروپا به عصر شارل کبیر در قرن  3بازمی گردد.شارل کبیار معتقاد
بود که اروپاییان به دلیل اشتراکات نسبی در فرهنگ –دین زبان نژاد هنر و ادبیات –بایاد
متحااد شااوند .امااا بااه رغاام وجااود ریشااه هااای مشااترک در میااان اروپاییااان از جملااه
مسیحیت فلسفه و لقوق یونان و رم باستان اومانیست و اصول دموکراسی اروپاییان طای
این مدت در لال کشمکش با یکدیرر بودند(همان .)13تحقق ولدت اروپا فکر دیریناه
ای بود و پیشینه های آن در قرن « 11داعیه بزرگ»اثر دوک دوسالی صلح جاویادان اثار
آبه دوسن پیر و سراسر قرن هجدهم و نوزدهم به شم مای خورند.السااس اشاتراک
فرهنگ که می بایست به ولدت می انجامید در خور آن بود که فیلساوفان و شااعران را
تحت تاثیر قرار دهد(نوالیس هوگو اشپنرلر والری دوماداریاگا).با این اوصاف در ذیل باه
نقش عوامل معنایی در فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا می پردازیم3
تاریخ و ایده های مشترک
میراث های مشترک فرهنری و تاریخی که در خطوط کلی همسو بودا و شاامل وقاایعی
می شود که همه جوامع و کشورهای اروپای باختری را دربرمی گیرد موجد ویژگی های

مشااترکی شاادا اساات کااه نظیاار آن در کمتاار منطقااه ای مشاااهدا ماای شااود(نقیب
زادا .)2531332بسیاری از محققان اتحادیه اروپا معتقدند که اتحادیه اروپا و دولت هاای
تشکیل دهندا آن بر اسااس تااریخ و هویات مشاترک و در پاساخ باه درک مشاترک از
تهدیدات پایه گذاری شدند .از نظر آنها بنیان های پیشنهادی (( ایدا اروپایی)) که شامل
تاریخ ارزش های دموکراتیک و ایدا های مشترک بودند و میخائیل گوربا

از آنها به

عنوان یک وطن مشترک اروپایی یاد می کرد (بالمی  )13231336و «دگرهایی» همچاون
جهان کمونیست و خود اروپا 3یعنی تاریخ گذشته اروپاا نقاش بسایار مهمای در شاکل
گیری این اتحادیه داشته اند .را که اساسا تااریخ گذشاته ایان کشاورها کاه مبتنای بار
خصومت جنگ نزا اختالف بود کشورهای اروپایی را به فکار تاامین رفااا و توساعه
اجتماعی پایدار برای مردمشان کشاند ).(Waever, 1998:90
همچنانکه اوله ویور می گوید 3ایدا اروپا تا لد زیادی قیام علیه گذشته خود اروپاا باود
موارد مشابه نیستند بلکه این دشمن همانا گذشته خود اروپا است که نباید اجازا بدهیم
آیندا آن را نیز شکل دهد (بوزان و ویور  .)13331333برای رسیدن باه ایان ایادا هاای
مشترک بود که نهاد سازی مورد توجه قرار گرفت و قرار شد تا این لاکمیت مشترک در
نهادهای سیاسی و اقتصادی جلوا گر شود کاه نماود آن در گساترش ماداوم نهادهاا از
جامعه ذغال و فوید تا پیمان ماستریخت که در تعمیق همررایی این اتحادیه نقش بسایار
مهمی داشته اند قابل مشاهدا است.
رسوبات تمدنی هلنی -رمی
کشورهای اروپایی در دورا های مختل

تجربه شکل خاصی از ولدت را داشته اند که

این دوران میراث های مشترکی را برای اروپاییان به ارمغان آوردا است .ریشه های هاای
باستانی فرهنگ اروپایی به تمدن یونان و رم مربوط مای شاود .تمادن یوناان باساتان از
طریق مفهوم سازی در لوزا اندیشه های سیاسی فلسفی تبیین دموکراسای و ضارورت
وجود لکومت دموکراتیک سنت تعری

کردن مفااهیم و پدیادا هاا و غیریات ساازی

(بربرها) شناسه های فراوانی را وارد فرهنگ اروپایی کرد که رگه هایی از آن هم اکناون
نیز در پیکرا این فرهنگ هویداست.رم نیز در زمیناه ساازمان اجتمااعی و اندیشاه هاای

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة اول ،بهار 6931

بعد از جنگ سرد نیز اصلی ترین دشمن یا همان «دگر» بنیادگرایی اساالمی روسایه یاا
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لقوقی بویژا تفکیک لقوق عمومی از لقوق خصوصی در بنیان تمدن اروپا سهم عمدا
ای بر عهدا گرفت(نقیب زادا  .)2531332همچنین شکل گیاری نهادهاا و ساازمان هاای
سیاسی -اجتماع ی کارآمد باه دلیال تمرکاز اقتادار لکومات امپراتاوری وضاع قاوانین
یکنواخت نضج اندیشه های لقوقی به رسامیت شاناختن شادن لقاوق شاهروندی و
تفکبک لقوق عمومی از لقوق خصوصی از جمله نتایج مهمی بود که از جانب تمادن
رمی پیشکش فرهنگ اروپایی شد (لقیقی  .)13631336امپراتوری رم باه دلیال قرباانی
کردن آزادی های فردی در راا ولدت وجود فساد درونی به ویژا در میان طبقات بای و
08

نیز به دلیل یورش بربرها فروپاشید اما تاثیرات ماندگاری را بر جامعه و فرهنگ اروپاایی
بر جای گذاشت .به گفته گتل اگر یونان توانست دموکراسای بادون ولادت را برقارار

س ی ا س ت ج ها ن ی

کند رم ولدت بدون دموکراسای را ایجااد کارد .همچناین در اروپاا تاا قبال از ظهاور
مسیحیت تمدن یونانی و رمی شکل دهندا اعتقادات اقوام عمادا اروپاایی باودا و تااثیر
عظیمی بر هنر فرهنگ فلسفه و لقوق جامعه اماروز ایان قاارا گذاشاته اسات (عاالم
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.)22231313
مسیحیت
عامل مهم دیرری که سبب نهادینه شدن ارزش ها و هنجارهای خاص در محیط اروپایی
شدا دین مسیح است .از آنجایی که دین اصول مشترکی را به پیروانش عرضه می کناد
سبب ایجاد اشتراکات فرهنری در بین افراد می شود و این اشتراکات هویت خاصی را به
پیروانش عرضه می کند که آنها را از دیرران متمایز خواهد کرد .ایان کاارویژا در اروپاا
توسط مسیحیت رخ دادا است .مسیحیت بزرگترین دین در اروپاا باه شامار مای رود و
 16/2درصد اروپایی ها خود را مسیحی می دانند .عمدا تاریخ اروپا تحت تاثیر فرهناگ
مسیحی بودا و در واقع مسیحیت و فرهنگ مبتنی بر ییه های هویتی آن نیاروی مسالط
در تمدن غ ربی بودا و مسایر فلسافه فرهناگ و علام را هادایت کاردا اسات

(Koch,

) .1994:78مسیحیت لداقل طی  1111سال اخیر دین مسلط و شکل دهنادا فرهناگ و
هویت اروپایی بودا است ) .(Caltron, 1953:2در واقع پس از تمادن یوناانی و رومای
مسیحیت به عنوان سومین رکن اساسی فرهنگ اروپایی مطرا است .دیان مسایح عاالوا
بر اینکه در یکپار ری فرهنری اروپا نقش بسزایی ایفا کرد به دلیل مناسبات ویژا ای که

با دولت های غربی زمان خود برقرار کرد و نیز به دلیل رخدادهایی که در این اثنا اتفااق
افتاد یک الروی کارکردی از روابط دین و دولت را به معرض نمایش گذاشت که خاود
به آفرینش نظام سیاسی -اجتماعی منحصر به فردی در اروپا انجامیاد و بعادها آبشاخور
فلسفی اندیشه های لیبرال دموکراسی غرب شد (بدیع .)12331316انریزا های مذهبی و
نقش اندیشه اتحاد ملل مسیحی که بن مایه اندیشه ولدت اروپا بود در ساالهای بعاد از
جنگ جهانی دوم بر اذهان سیاساتمدارانی اون شاومان مونه و دوگاساپری و بسایاری
دیراار اثاار ماای گذاشاات و آنهااا را بااه سااوی یااافتن راههااای عملاای سااوق داد(نقیااب
زادا .)3331332
اندیشه های اقتصادی  -سیاسی مدرن
در قرون جدید اروپا شاهد پیدایش و گسترش اندیشه های جدیدی در لوزا لکومات
اقتصاد و جامعه بودا است .این اندیشه ها با فاصله زمانی اندک همه جواماع اروپاایی را
است .به لحاظ اقتصادی اروپای باختری خاستراا دولت هاای ملای اماروزی و سارمایه
داری جدید محسوب می شود .سرمایه داری جدید با توسعه شهرهای لاشیه مدیترانه و
طبقه متوسط شهری همزمان با جنرهاای صالیبی آغااز و باا انباشات سارمایه در عصار
فتولات و کش

قارا آمریکا قوام گرفت .سپس این سارمایه داری اولاین دورا جهاانی

خود یعنی عصر مرکانتلیسم را آغاز و پس از طی مرالل رشد به سرمایه داری صنعتی و
بانکی رسید ).(Beaud, 1981:200
به لحاظ سیاسی نظام سیاسی کشورهای اروپای غربی نیز با ارائه اندیشه های جدیاد باه
سمت دموکراسی لیبرال لرکت کردا و با تفاوت زمانی نزدیک به یاک قارن هماه آنهاا
پذیرای اینرونه نظامها و رژیم ها شدند.اولین کشوری که قدم در راا پذیرش ایان رژیام
گذاشت انرلستان بود سپس فرانسه به گونه ای دیرر بدان دست یافت .تا آنکاه در قارن
 13کشورهای هلند و بلژیاک نیاز در آغااز راا قارار گرفتناد.آخرین کشاورهایی کاه در
اروپای باختری بر نظام دموکراسی گشودا شد یونان پرتغال و اسپانیا بودند کاه در دهاه
 1311با نظام های دیکتاتوری نظامی ودا گفتند (نقیب زادا  .)2131332باه ایان ترتیاب
ارزش ها و اصول لیبرال دموکراسای مانناد آزادی هاای فاردی پاذیرش رای اکثریات
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تحت شعا قرار دادا و زمینه را برای هماهنری جوامع اروپایی در این موارد فراهم کردا
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الترام به لقوق اقلیت لاکمیت مردم آزادی عقیدا و بیان انتخابات آزاد جامعه مدنی
الزاب و ...در بین جوامع اروپایی نفوذ کردا و انراارا هاای مشاترکی را در باین افاراد
بوجود آوردا که با توجه به این انرارا ها هویت اروپاایی را قاوام بخشایدا و بار روناد
همررایی آن ها تاثیر مثبت گذاشته است ) .(Portell, 1994:11از طارف دیرار در قارون
جدید ایدئولوژی ها و مکاتب دنیوی مثل فردگرایی لیبرالیسام و ناسیونالیسام مبتالباه و
مورد توافق} همه جوامع اروپایی بودا است(نقیب زادا .)2631332
در لوزا سیاست خارجی نیز اتحادیه اروپا واجد ویژگای هاای مشاترک معناایی اسات
00

نانچه با تشکیل کنفرانس های سران در طول سالهای  1312تا  1332جامعاه اروپاا باه
اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک دست یافت که از آن جمله می تاوان باه لمایات از
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لقااااوق بشاااار دفا از آزادی و دموکراساااای و مبااااارزا بااااا تروریساااام اشااااارا
کرد(خالوزادا ..)2531333
 .4فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا بر اساس مفروضات رویکرد هژمونیک
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در فرآیند شکل گیری و استمرار یک سازمان بین المللی طبق رویکرد هژمونیاک نقاش
اصلی را قدرت مسلط یا هژمون ایفا می کند؛ اما در کاربست این نظریه بر روی اتحادیاه
اروپا پی می بریم که قدرتهایی همچون آمریکا(قدرت بیرونی) فرانسه ایتالیا و با تاخیر
یک دهه ای آلمان بودند که پس از لدود سه نسال متاوالی درگیاری و عباور از جناگ
جهانی دوم سنگ بنای این سازمان را پی ریزی یا لمایات کردناد

(Caurncross et als,

) .1976:23برای شناسایی رویکرد هژمونیک در فرآیند شاکل گیاری اتحادیاه اروپاا باه
توضیح مفروضات آن می پردازیم3
نقش فرانسه
برای بررسی نقش سیاسی محور فرانسه در اقدام بارای تشاکیل اتحادیاه اروپاا بایاد باه
شرایط پس از جنگ جهانی دوم توجه کرد .در وضعیتی که کشورهای اروپاایی یکادیرر
را ویران کردا بودند خود بخود دو قدرت فاتح جنگ جهانی دوم به قادرت هاای برتار
تبدیل شدند و سرنوشت اروپا تابعی از سیاست های دو قدرت آمریکا و شاوروی قارار
می گرفت ) .(Louis Quermonne, 1994:359در این زمان اروپاای بااختری زیار نفاوذ
آمریکا قرار گرفته باود و کشاورهای اروپاایی نیازمناد تار لماایتی آمریکاا در مقابال

شوروی بودند اما این شرایط در نظر رهبران فرانسه پسندیدا نبود و این کشور خواهان
وضعیتی بود که بتواند استقالل و موجودیت خود را در برابر این دو ابر قادرت لفاص و
ارا را در همررایی منطقه ای می دیدند.نقش فرانسه در همررایی و تاسایس اتحادیاه
اروپا بر اساس اسناد موجود در سه زمینه فکری سیاسی و اقتصادی مشهود و درهم تنیدا
می باشد.
بلحاظ فکری ژان مونه از فعاین اصلی ایجاد اروپای والد است .اسناد و مدارکی که باه
بحث اتحاد اروپا پرداخته اند وی را پیش قراول همررایی اروپاایی مای دانناد .باه دلیال
نقشی که و در پیشبرد مبالث اتحاد داشت و شایسته است لقب پادر اروپاای والاد باه
وی اطالق شود(زنرنه .)1131333در سال  1323مونه به ایجاد فدراسیونی اروپاایی ولای
بدون وجود انرلیس فکر می کرد؛لیکن در سال  1313در عکس العمل و انتقاد شادیدی
نسبت به جامعه اقتصادی اروپایی که بدون همکاری انرلیس تاسیس شود مشارکت ایان
خاطرات مونه وی ا معمار جامعه اروپایی می دانسات .اساپینلی معتقاد اسات کاه موناه
افتخار بزرگ ساختن اروپا را داشت همپنانکه مس ولیت بزرگ بد سااختن آنارا نیاز بایاد
پذیرا باشد(زنرنه .)31 31333
آنچه سنگ بنای ولدت اروپا را پایه گذاشت جامعه ار وپا بود که روند شکل گیاری آن
به اعالمیه «روبرت شومان» وزیر امور خارجه فرانسه در 3ماه 1351م در طارا مشاترک
برای زغال و فوید برمی گر دد که ژان موناه مبتکار آن باود و شاومان باه عناوان وزیار
خارجه مس ولیت طرا آنرا پذیرفت.در اعالمیه شومان تاکید شدا است«3لکومت فرانساه
پیشنهاد می دهد تا کلیه تولیدات زغال و فوید فرانسه و آلمان زیر نظر یک مرجع عاالی
مشترک در یک سازمانی که درهای آن به روی دیرر کشورهای اروپاایی بااز اسات قرار
گیرد»(خالوزادا .)1131333در واقع نقش فرانسه در ولدت اروپاا از وزناه سیاسای باین
المللی این کشور سر شمه می گیرد.فرانسه باه عناوان یکای از فاتحاان جناگ جهاانی
دوم عضو شورای امنیت سازمان ملل و یک قدرت اتمی از جایراا خاصی در صحنه بین
المللی برخوردار است و همین جایراا به این کشور اجازا می دهد در ساطح منطقاه ای
نیااز بااه ایفااای نقااش اساساای بپردازد.گر ااه بااین رهبااران فرانسااه از دوگاال گرفتااه تااا
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کشور را در فدراسیون اروپایی مانع بروز جنرها می دانست.جورج بال در مقدماه ای بار
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ژرژپمپیدو ژیسکاردستن میتران شیراک و سارکوزی تفاوت نررش های ملی گرایاناه یاا
فدرالیستی وجود دارد لیک به قول نقیاب زادا «فرانساه در درون جامعاه اروپاا از نقاش
کلیدی برخوردار است و هر اه جامعاه اروپاا از انساجام بیشاتری برخاوردار باشاد باز
فرانسه این اتحادیه را زیر رهبری خود خواهد داشت(نقیب زادا .)16531332
در زمینه امور دفاعی نقطه عط

تاسیس «پیمان آتالنتیک شمالی» را باید پیاامی دانسات

که ژرژپمپیدو نخست وزیر وقت فرانسه برای ژنرال مارشال وزیر اماور خارجاه آمریکاا
فرستاد و در آن یادآور شدا بود «زمان آن رسیدا تا هر ه زودتر پیوندهای قاارا قادیم و
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جدید در زمینه های سیاسی و نظامی مستحکم گردد.در ادامه رناه پلوون نخسات وزیار
فرانسه در اکتبر  1351طرلی را برای ارتش اروپایی ارائه کرد که شاامل قادرتی فراملای
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بود .گر ه طرا پلوون ناکام ماند اما برای لل این مشکل باود کاه طارا دیراری بناام
«اسپافورد» ارائه شد که قدرتهای ناتو را تشویق می کرد تشکیل ارتش اروپایی با لضاور
نیروی آلمان را مورد توجه قرار دهند.نکته جالاب اینجاسات کاه پاس از اینکاه دولات
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فرانسه این طرا را پذیرفت نمایندگان کشورهای عضو پیمان آتالنتیاک و کمیتاه نظاامی
ناتو اعالم کردند که با مشارکت آلمان در نیروهای دفاعی متحد اروپاای غربای موافقات
دارند(مسایلی  .)15131331همچنین فرانساه یکای از اعضاای اصالی «اتحادیاه اروپاای
غربی»در  1351بود که با هدف ایجاد یک نظام امنیتی کامال اروپایی بنیاان گاذاردا شادا
بود؛هر ند این طرا به اهداف خود دست نیافت و دستخوش رکود شد.
تاسیس بازار مشترک اروپا نیز مرهون تالشهای پاریس می باشد .نانچه ساران دولتهاای
عضو جامعه اقتصادی اروپا در فوریه  1361در «پاریس»اعالمیه ای صادر کردند کاه طای
آن تمایل خود را برای ایجاد یک اتحادیه که بطور تدریجی توساعه یاباد و رواباط میاان
کشورها را بر اساس بازار مشترک و همکاری های سیاسی تنظیم نمایاد ابراز نمودناد.در
زمینه توسعه همکاری های منطقه ای باا تاالش و همات ژان موناه و باا جلاب توافاق
ژیسکاردستن و هلموت اشمیت و پس از جلاب لمایات روساای دیرار کشاورها بنیان
شورای اروپا در دسامبر  1311ریخته شد.همچنین از گام های موثری که برای ولادت
اروپا برداشته شد نظام والد مالی اروپا و تعیین والاد اروپاایی «اکاو» بارای محاسابات
داخلی بود که در سال  1313با همراهی و همکاری هلموت اشمیت صادر اعظام آلماان

غربی والااری ژیسکاردسااتن ریاایس جمهااور فرانسااه و روی جنکیااز ریاایس کمیساایون
اروپا نظام پولی اروپا پایه گذاری شد(زنرنه .)2131333
پیمان ماستریخت که سرآغاز مرلله مهم و لساس در روند اتحادیه اروپا بشمار می رود
محصول دو سلسله تالشهای اقتصادی و سیاسی بود که پس از اعالمیاه والادا صاورت
گرفت .در ژوئن  1333کمیته منتخب شورای اروپایی به ریاست ژاک دلاور وزیر اقتصااد
فرانسه سه مرلله را برای ولدت اقتصادی و پولی پیشنهاد کرد که مورد پذیرش شورای
اروپایی قرار گرفت .از سوی دیرر فرانسوا میتران و هلماوت کهال در آوریال  1331باا
یادآوری ضرورت ولدت سیاسی ابتکار عمل را در دست گرفته و آغاز بحاث پیراماون
ولااادت سیاسااای را باااین ساااران کشاااورهای دوازدا گاناااه پیشااانهاد کردناااد(نقیب
زادا .)11631333
در اواخر دوران ریاست فرانساه بار اتحادیاه اروپا روساای دولتهاای عضاو اتحادیاه در
اصالا معاهدا رم و ماستریخت باه عناوان معاهادات تاسیسای اتحادیاه اروپاا مباادرت
ورزیدند(زنرنه .)3231333
نقش ایتالیا
یکی از کشورهایی که بدون عذر و بهانه از آغاز روند ولدت اروپا در کنار فرانسه قرار
داشته است ایتالیاست.شخص آلسید دوگاسپری نخست وزیر دموکرات مسیحی ایتالیا نیز
بطور مشخص در ارائه راا للها یزی کمتر از شومان و مونه نداشت .همچنان که طارا
ایتالیایی دیرری به نام «اسپینلی» در سال  1331که یکی از پایه های مهم اعالمیه والادا
را تشکیل می داد و زمینه های نظام فدرالی اروپا را مهیا می سااخت نشاان از مشاارکت
گستردا ایتالیایی ها و طرفداری آنها از رادیکال ترین طرا های اروپایی دارد.ایتالیایی هاا
از قبل تعقیب ولدت اروپاا دو هادف اقتصاادی و اقتصاادی – سیاسای را دنباال مای
کنند(نقیب زادا .)11131333
نقش آلمان
پیش از هر یز ایان موقعیات ژئوپلتیاک آلماان اسات کاه باه آن ویژگای خاصای مای
بخشد.تقسیم اروپا با تقسیم آلمان همراا بود و ولدت اروپا هم با ولادت دو آلماان در
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دسامبر  2111در شهر نیس فرانسه گردهم آمدند و پس از انه زنی های دیپلماتیک باه
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 1331محتماال گردیااد(نقیب زادا  .)16631333در  1351آلمااان بااه عضااویت جامعااه
اقتصادی اروپا درآمد و راا برای رهبری این کشور در اتحادیه اروپاایی هماوار گردیاد.با
امضای معاهدا دوستی  1363در الیزا پاریس بین آدنائر صدراعظم آلمان و دوگل ریایس
جمهور فرانسه روابط دو دولت شکوفا گردید و محاور بان -پااریس باه تادریج شاکل
گرفت.به تعبیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی بر اساس محور بان-
پاریس به اجرا درمی آید(رلمانی .)23331331با ساقوط ویلای برانات در  1312و روی
کار آمدن هلموت اشمیت آلمان در کنار فرانسه به کانون ولادت اروپاا تبادیل شاد.در
78

زمینه اقتصادی بن-پاریس برنامه زمان بندی شدا اتحادیه اروپایی برای ولادت پاولی و
اقتصادی را به عهدا داشتند.سیستم پولی اروپا) (EMSو والد پولی ECUدر ساال 1313
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توسااط هلمااوت اشاامیت و ژیسکاردسااتن بوجااود آمااد .ایاان دو در ااار وب پیمااان
ماستریخت متحد شدند که پول والد اروپا را به جریان اندازناد(رلمانی.)2313آلماان از
کشورهای موسس اتحادیه اروپایی است که به موجب پیمان ماستریخت از تکامل جامعه
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اروپایی بوجود آمد.این کشور امروزا گردانندا اصلی امور اتحاد اروپایی است .مقر بانک
مرکزی اروپا که مجری به جریان افتادن یورو مای باشاد در شاهر فرانکفاورت اسات.در
مورد اهمیت نقش آلمان در اتحادیه اروپا باید گفت که اصل دوم سیاست خارجی آلمان
تامین ولدت اروپا و رهبری آن است .برای تحقق ایان منظاور آن دولات باا همکااری
فرانسه اتحاد پولی و اقتصادی کشورهای اروپایی را دنبال کاردا و اتخااذ یاک سیاسات
خارجی و امنیتی مشترک را در دست داشت.از مقدمه قانون اساسی آلماان مای تاوان باه
اهداف سیاست خارجی آن کشور پی برد«3مردم آلماان باا عزمای راساخ بارای صایانت
ولدت ملی و سیاسی خویش و خدمت به صلح جهان به منزله عضوی متساوی در یک
جامعه متحد اروپایی تالش می کنند»(رلمانی .)32131331
نقش آمریکا
گر ه امریکا کشوری اروپایی محسوب نمای شاود اما نقش ایان کشاور در آغااز روناد
ولدت اروپا پس از جنگ جهانی دوم و بویژا آغاز جنگ سرد غر قابل انکار می باشاد.
جدای از کمک های اقتصادی-مالی آمریکا در قالب طرا مارشال باه دولتهاای بااختری
اروپا که اهمیت اساسی در بازسازی این کشورها درپی داشت این کشور در مرالل اولیه

شکل گیری بازار مشترک آشکارا از آن لمایت می کرد.در عین لال به دلیل دوساتی باا
انرلستان و همچنین به دلیل جانبداری همیشری از از مبادله ازاد همزمان به طرفاداری از
هفت عضو مجمع اروپایی مبادله آزاد نیز می پرداخت.اما به زودی پیاروزی هاای باازار
مشترک آمریکا را متوجه اهمیت آن ساخت و ون نمی توانست با پیروزی هاای آن در
برابر بلوک شرق به مبارزا برخیزد سعی کرد باب مراودا را با آن آغاز و از این طریق بار
روند تحویت آن و لفاص آن در قالاب رواباط دو قطبای اثرگاذارد .در نتیجاه کوشاش
آمریکا مصروف این گردید که رونه لجم صادرات خاود را باه اروپاا افازایش دادا و
منافع اقتصادی خود را در درون این اتحادیه لفص نماید .آمریکا طی اعالمیاه ای رسامی
در  1361از بازار مشترک لمایت و در ژوئیه همین سال کنادی در ساخنرانی خاود باه
مناسبت جشن استقالل آمریکا ولدت اروپا را به منظور نیل به پیشرفت اقتصادی جهاان
سااارمایه داری و امکاااان مباااارزا بهتااار علیاااه کمونیسااام ماااورد ساااتایش قااارار
 .5فرآیند شکل گیری اتحادیه اروپا بر اساس مفروضات رویکرد مسئله محور
رویکرد مس له محور بر آن است که همررایی کشورها نه صرفا محصول رقابات برسار
قدرت بلکه ناشی از سر نیااز و دغدغاه هاای مشترک(سیاسی امنیتی اقتصاادی و  )...یاا
خطر مشترک می باشد.در ذیل به مهم ترین موارد این موقعیت در روند تاسیس اتحادیاه
اروپا اشارا می شود.
مسایل اقتصادی
جنگ جهانی دوم بسیاری از زیرساخت های اقتصادی اروپا را نابود کرد و با پایاان ایان
جنگ کشورهای اروپایی درگیر مسائل لاد اقتصادی شادند .اقتصااد انرلساتان ویاران و
بخش عمدا ای از صنایع ایان کشاور ناابود شادا باود؛ فرانساه نیاز وضاعیت مشاابهی
داشاات.جایرزینی نظااام اقتصااادی دولتاای و نیمااه اتارسی کسااری دیر و طال کسااری
بودجه افزایش ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای بخشی از مسایل و مشکالت مشاترک
کشورهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود.در این فضا دوگل مجبور شد غارور زیااد
از لدش را زیر پا گذاشته و از واشنرتن تقاضای وام یاک میلیاارد دیری بنمایاد .قاوی
ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان تقسیم و ویران شدا بود و وضعیت ایتالیا انادکی بهتار از
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داد(مسائلی .)5131331
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آلمان بود .اسپانیا نیز با نظام لکومت فاشیستی خود در انزوایی خود خواسته قرار گرفته
بود (یفه بر  .)11131316در نین شرایطی فرانسه در لمایت از روند ولادت اروپاا و
جلوگیری از جمع شدن کشورهای اروپایی برگارد محاوری کاه آمریکاا لاامی آن باود
پیشنهاد همررایی در بخش های اقتصادی را به آلمان ارائه نمود .بر ایان اسااس تشاکیل
جامعه ذغال و فوید زمینه را برای همکاری باین دو کشاور آلماان و فرانساه باه عناوان
موسسان و هاار کشاور ایتالیاا بلژیاک هلناد و لوکزامباورگ فاراهم کارد

(Jeffery,

) .1989:11پس از تشکیل جامعه ذغال و فوید در سال 1351جامعاه اقتصاادی اروپاا و
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جامعه انرژی اتمی اروپا طی معاهدا رم شکل گرفت که بر اسااس آن ایجااد یاک باازار
مشترک که در آن سرمایه کای خدمات و افراد بتوانند آزادانه جابجا شوند و همچناین از
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میان برداشتن عوارض گمرکی و دیرار مواناع تعرفاه ای مادنظر باود .باا ایان ترتیباات
همررایی اقتصادی باعث پیوند خوردن منافع کشورها به یکدیرر شدا و رشاد اقتصاادی
این کشورها را بادنبال داشات (خاالوزادا .)1331333در واقع همکااری و همااهنری در
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لوزا های اقتصادی اولین گام به منظور یکپار ری اروپا و سپس توساعه همررایای باه
لوزا های سیاسی و امنیتی موجب شد تا اروپاییان به آرمان اروپاای والاد نزدیاک تار
شوند(مسائلی .)1231331نویسندگان کتاب «استراتژی برای اروپاا» یکای از انریازا هاای
مهم اقدام اروپایی ها جهت همررایی در سالهای بعد از جناگ جهاانی دوم را ضارورت
بازسازی اقتصادی اروپای غربی به عنوان اهرم ثبات سیاسای در قالاب طارا مارشاال و
تاسیس سازمان اروپایی همکاری اقتصادی می دانند(نقیب زادا .)3331331ماادا  3پیماان
رم در این راستا شرا وظاای

اقتصاادی اروپاا را ناین رقام میزناد «3لاذف لقاوق

گمرکی ...سیاست تجاری مشترک انتقال ازادنه سرمایه انسان و خدمات سیاست مشاترک
کشاورزی و لمل ونقل رقابت صحیح اقتصادی ایجاد تعاادل در موازناه پرداختها ایجااد
صندوق اروپایی بانک اروپایی سرمایه گذاری و (»...مسائلی .)513 1333
در دهه  1331با تشخیص این موضو که اروپا به شادت از نظار فنااوری و اقتصااد در
برابر آمریکا و ژاپن در لال سقوط است و فعالیت ها و همکااری هاای اقتصاادی میاان
اعضای جامعه اروپا نیز گسترش قابال تاوجهی یافتاه اسات یزم باود تاا باا توجاه باه
مقتضیات زمان نسبت به ولدت اقتصادی پولی و نهایتاا سیاسای اروپاا تصامیم هاایی

گرفته شود .به همین دلیل سران جامعه اروپا در تاریخ نهم و دهم دسامبر  1331در شهر
ماستریخت هلند گردهم آمدند تا ضمن بررسی و بحث قراردادهای از قبال تعیاین شادا
وزرای خارجه این جامعه را امضا کنند (خالوزادا  .)2331333پیمان ماستریخت بار پایاه
هار هدف ولدت اقتصادی پولی سیاسی و نیز یکسان کردن سیاست خارجی استوار
گردید و عمال جامعه اروپایی را از قید جنبه اقتصادی رهاا سااخت و دساتیابی باه هار
هدف و سیاستی را که به صالا و در راستای منافع جامعه قرار داشته باشد مجاز و به آن
جنبه رسمی بخشید (مسائلی .)25231313
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مسایل سیاسی
الف)جلوگیری از نفوذ کمونیسم
با پایان جنگ جهانی دوم خطر کمونیسم همه کشورهای اروپای باختری را تهدیاد مای
کرد و اروپا عرصه منازعه دو قدرت شارق و غارب شادا باود .الازاب کمونیساتی در
اقتصادی در غرب را تشدید و در نتیجه لکومت های غربای را سااقط کنناد (یفاه بار
 .)2131316همزمان با این وخامت اوضا اقتصادی کشورهای اروپای غربی کشاورهای
اروپای شرقی نیز یکی بعد از دیرری به دامان کمونیسم سقوط می کردند .شوروی ابتادا
سلطه خود را بر لهستان و سپس بر روماانی تحکایم کارد .در اکتبار  1311شاوروی باا
همکاری الزاب کمونیستی اروپایی کمینترم را تاسیس کرد و ساال بعاد کودتاای پاراگ
باعث تثبیت سلطه شوروی بر کسلواکی و در نهایت اروپاای شارقی شاد

(Fontaine,

) .2000:10به دنبال آن در کابینه های فرانسه ایتالیا و بلژیک وزرای کمونیست لضاور
داشتند و خطر فرو رفتن به دامان شوروی این کشورها را تهدید می کارد .در ایان زماان
همکاری فرانسه و آلمان نقطاه عطفای بارای جلاوگیری از نفاوذ کمونیسات هاا باود و
سیاستمداران اروپایی را متقاعد ساخت جهت جلوگیری از توساعه روز افازون شاوروی
در اروپا با یکدیرر تالشی را جهت الیا اروپا آغااز کنناد .ایان کشاورها باا اساتفادا از
همررایی اقتصادی توانستند به رشد اقتصادی دست یابند و از ایان طریاق ماانع قادرت
یابی الزاب کمونیست شوند(.مسائلی .)11231313
•عدم تمایل به عدم تکرار درگیری های آلمان و فرانسه در قالب وحدت منطقه ای
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سرتاسر اروپا فعالیت می کردند و در تاالش بودناد تاا از طریاق اعتصااب هاا بحاران
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فرانسویان به این نتیجه رسیدند که وجود منابع ذغاال سانگ و کارخاناه هاای فاوید در
منطقه راین لند یا روهر در آلمان از عوامل اصالی تفاوق آلماان هاسات .بادین ترتیاب
فرانسه  5سال پس از جنگ جهانی دوم در سال  1351پیشنهاد اشاتراک کامال در کلیاه
تولیدات ذغال و فوید فرانسه و آلمان را دادکه ژان مونه مبتکر و طراا آن بود و شاومان
به عنوان وزیر امور خارجه مسا ولیت طارا آن را پاذیرفت.(Klaus Dieter, 1995:9) .
طرا شومان این بود که نه تنها جنگ را به طور ذهنی از بین ببرد بلکه از نظر ماادی آن
را غیرممکن سازد .هم نان که در مقدمه معاهدا بیشتر در خصوص لفاظات از صالح
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جهانی ایجاد یک جامعه اقتصادی و جایرزینی برای رقابت های خونین گذشاته ساخن
به میان آمدا بود .در نتیجه این امر طرلی مبنی بر دعوت از همسایران برای الحااق باه
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این پروژا عرضه شد .این طرا نه تنها از سوی آلمان بلکه از ساوی ایتالیاا و کشاورهای
بنلوکس ( هلند بلژیاک و لوکزامباورگ) ماورد اساتقبال قارار گرفات .بار اثار اینروناه
همررایی صاللیت دولت ها و اختیارات و اقتادار لاصال از آن در بخاش هاای غیار
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سیاسی و در اولویت اول اقتصادی درهم آمیخته و سازمان فراملی بوجاود مای آورد کاه
مقام عالی است و صاللیت وسیعی را در بخش های مورد نظر مای تواناد اعماال کناد
(اسکندریان .)1331332
ایجاد موجودیت مستقل در قبال آمریکا
کشورهای اروپایی به رغم استفادا از کمک های آمریکا و نیاز شادیدی کاه باه لمایات
نظامی و ضرورت قرار گرفتن زیر تر اتمای ایان کشاور را داشاتند باه شادت نراران
استقالل آتی خود بودند .آمریکا از طریق طرا مارشال سلطه اقتصادی خود را بار اروپاا
تحکیم بخشید و از طریق قرار دادهایی نظیر قرار داد بلوم –بیرنز که در سال  1316باین
فرانسه و آمریکا منعقد شد و فرانسه را موظ

به استفادا وسیع از فایلم هاای آمریکاایی

می کرد به سلطه فرهنری و از طریق ناتو به سلطه نظامی خود بر اروپاا اقادام کارد .در
نین وضعیتی اروپا در پی فرصت هایی بود که بتواند استقالل خود را در تمام زمینه هاا
باز یابد .در واقع آنچه موجب نررانی اروپایی ها می شد عدم اطمینان نسبت به نیاات و
اهداف آیندا آمریکا در اروپا بود ) .(Vernant, 1987:173در این زمیناه آلماان و فرانساه
خواستار اعمال سیاست دفاعی مشترک توسط اتحادیه اروپای غربی به عنوان نهادی جدا

ناپذیر در راستای ایجاد ولدت اروپایی بودند .در اکتبر  1351اساسنامه اتحادیاه اروپاای
غربی مرکب از هفت کشور پیماان بروکسال و آلماان و ایتالیاا امضاا شاد و از آن پاس
اروپایی ها ( به جز انرلستان) امیدوار بودند بتوانناد از "اتحادیاه اروپاای غربای" یاک
بازوی اروپایی فعال برای ناتو بسازند که به تدریج آن ها را از ناتو بی نیاز سازد.همچنین
در وضعیتی که با ظهور سالا های هسته ای نقش اساسی و مسالط در دسات آمریکاا و
شوروی قرار می گرفت و همه یز دال بر آن بود که نقش اروپا در مسائل جهانی روباه
کاهش است ضرورت اتحاد اروپا آشکارتر می شد( .نقیب زادا .)21531332
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مسایل امنیتی
دولت مردان تحت شرایط ویژا ای ائاتالف نظاامی دائمای تحات یاک سیاسات متحاد را
مطلوب می .با ائتالف نظامی و به دنبال تهدیدهای مشترک خارجی همرارای منطقاه ای
نیز به دنبال خواهاد آماد .را کاه آماادگی مساتمر بارای تهدیادهای دائمای مشاترک
جداگانه نیروهای ملی را کنتارل و سیاسات هاای دفااعی را تنظایم نماودا و در نهایات
هماهنری را دنبال می کنند.بعنوان مثال در اروپای غربی در سالهای  1351-51وقتای کاه
دول اروپای غربی بعلت تهدیدهای شوروی التیاج به هماهنری بین برناماه هاا و طارا
های نظامی در قالب جامعه دفاعی اروپا را ضروری دیدند ائتالف تحقق یافات کاه ایان
جامعه دفاعی پیشنهادشدا محتاج یک مدیریت فوق ملی در قالب جامعاه سیاسای اروپاا
بود(مساااائلی .)3331331پیماااان دانکرک(تااارس از آلمان) پیماااان بروکسااال(ترس از
شوروی) جامعه دفاعی اروپا اتحادیه اروپای غربی سازمان نااتو بخشای از دغدغاه هاای
امنیتی کشورهای اروپایی و لرکت به سمت تجربه همررایی در قالب اتحادیه اروپا مای
باشد.
نتیجه گیری
اتحادیه اروپا که طی نیم قرن اخیر با تالش های متعددی از سوی رهبران اروپاایی و باا
هدف لل مشکالت مشترک افزایش همکاریهای بین دولتی در امور ماالی و اقتصاادی
ایجاد سیاست خارجی و امنیتاای مشاترک هماااکاری در اماااور قاااضایی و داخلای
کشورهای عضو و همچنین هویت یابی اروپایی تاسیس شدا بود امروزا به سازمان باین
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همررایی نظامی دائمی و تصمیم گیاری پلورالیساتی کاه در آن اعضاای موتلا

بطاور

سیاست جهانی

المللی موفقی در نو خود تبدیل شدا که شاید در هیچ نقطه ای از جهان نتوان نمونه ای
از این همررایی را یافت .از آنجا که می توان در قالب نظریه فالکر ریتبرگر فرآیند شاکل
گیری سازمان های بین المللی را با مقایسه ساه رویکارد شاناختی هژمونیاک و مسا له
محور توضیح داد این پژوهش جزئیات مهم سه رویکرد نظری را در فرآیند شکل گیری
اتحادیه اروپا با یکدیرر مقایسه نمودا و معتقد است که هر یک از این سه موقعیت نقش
ویژا ای دارند و براسااس ساازوکار خاود و مفروضاات جاوهری مختلا

عمال مای

کنند.این پژوهش ضمن کاربست دیدگاا ریتبرگر و تایید آن با تخصیصای نوآوراناه ایان
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نظریه را متناسب با سازمانهای بین المللی دولتی دانسته و در عین لاال باا بررسای ساه
موقعیت موسس سازمانها نقش و وزن هریک را متفاوت می داند .هر ناد باه نظار مای
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رسد با توجه به بحران های هویتی روی دادا پس از فروپاشی شاوروی و درعاین لاال
بقای این اتحادیه رویکردهای سازا انراری و نونهادگرایی ار وب های مناسب تاری
برای تحلیل سازمان های بین المللی همچون اتحادیه اروپا ارائه می دهند .اگار اه ایان
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پژوهش بر خالف سازا انراران اجتماعی به انجام پژوهش عقالیای باا ارائاه ادلاه قابال
لمس معتقد است و توضیحات خود را بر فهم مادی ساختار بناا مای نهاد اماا بارخالف
نظریات نوواقاع گرایاان ساازمان هاای باین المللای را فراتار از ابازاری صارف بارای
قدرتمندترین دولت وقت قلمداد می کند؛ در عین لال می توان اتحادیه اروپاا را نموناه
سازمان بین المللی دانست که در فرآیند شکل گیری با تکیه بار ارزش هاا و هنجارهاای
فراگیر باعث شکل گیری گفتمانی شد که به دیدگاا مردم نسابت باه محایط و تغییار آن
یاری رساند تا به وظیفه اصلی سازمان که لل مساائل و مشاکالت و همچناین تقویات
همکاری و همررایی است نزدیک شود.
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خالوزادا سعید و کیانی داود 1331.اتحادیه اروپا و نظام بین الملل پژوهش نامه سیاست خارجی
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