
35 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شماره   یازدهمدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1400چهلم   بهار 

 

 

D
O

I:1
0

.2
2

03
4

/irr.2
0

2
1

.1
3

0
80

4 

 ی پس از جنگ جهانی دوماروپادر صلح تبیین الگوی استقرار 
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 چکیده

توسعه و  ای که با صلح،ای طالیی را شاهد بوده است؛ دورهاروپا پس از جنگ جهانی دوم دوره

ی رسیده تحول در کارکرد نهاد دولت همراه بوده است. امروزه اروپا به حدی از صلح و همگرای

مناد هدانند یاا حادا د در پای بهردیگر مناطق جهان به نوعی آن را الگو و سرمشق میاست که 

 ی ماورر درتواند گامهای اتحادیه اروپا هستند. بررسی این تجربه میشدن از دستاوردها و تجربه

-مای باشد. شناخت الگوی استقرار صلح در اروپاا شناخت الگوی استقرار صلح در سطح منطقه

را فاراه   مندی دیگر مناطق جهان از تجربیات این منطقه در زمینه صلح ساازینه بهرهتواند زمی

یشبرد چش  پتواند گامی عملی برای کند. افزایش مناطق صلح آمیزی مانند اروپا در جهان نیز می

ث عماده تحلیلی سه بح-گیری از روش توصیفیانداز صلح جهانی باشد. پژوهش حاضر با بهره

در  جنگ و خسارات ناشی از آن، تهدید، ضرورت امنیت، نقش صالحکه ل اینکه داشته است: او

 اناد. دومهها از مهمترین دالید وجودی استقرار صلح در حوزه اتحادیه اروپاا باودتوسعه و ایده

رورش و پااینکه تاسیس صلح در حوزه اتحادیه اروپا به ترتیب از فرایند پیدایش اندیشه صالح، 

صلح  لح، عزم و ا دام جهت بر راری صلح و استقرار صلح، پرورش و رشدیابی اندیشه صکمال

روپاا اای در صالح منطقاهاستقرار یافته و حفظ و پویاسازی صلح تبعیت کرده است. سوم اینکه 

 ای و مجموعاهگیری هویات جدیاد منطقاهباشد که منجر به شکدای میحاصد همگرایی منطقه

 .ای جدید شده استامنیتی منطقه
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 مقدمه

ترین خواسته تاریخ بشر بوده اسات. باا رشاد مه  ی،ضرورت جمع ینصلح به عنوان بزرگتر

آگاهی و پیچیده شدن روابط جمعی، اهمیت این مه  بیشتر احساس میشود. زیرا انسانها بنا 

به ویژگیهای خاصشان، تنها در ایجاد روابط جمعی  ادر به ادامه زندگی هستند. همچناین، 

تداوم و بقای جنگ در روابط بین ملتها، دولتها و افراد و ضایعات و لطمات و خساارات 

باه عناوان  یازصلح و روابط صالح آم یدهسبب شده است پد کند،یم یدکه تول یو انسان یماد

 یاردشکد بگ یرضرورت اجتناب ناپذ یکابناء بشر و بسان  ینآرزو و هدف ارزشمند در ب یک

به عنوان ناوعی شارایط صلح اگر  .یردهدف انجام بگ ینبه ا یدنرس یمتعدد برا هاییو تالش

اهمیات آن  نگریسته شاود، یعتانسان و طب همچنین و هاانسان یانم یهماهنگ حاصد شده از

ترین بستری که روابط جمعی از آسیبپذیری در امان مانده و مصونیت خود ناسببه عنوان م

را حفظ میکند، آشکار خواهد شد. در بسیاری از موارد صلح به بهاای ایجااد امنیات نقا  

شده است؛ یعنی در وا ع دولتها صلح را فدای امنیت مورد نظر خود میکنند. اگر باه جاای 

توجه به همکاری و توجه صرف بر امنیت بر همبستگی تمرکز شود، یعنی از امنیت به صالح 

حرکت شود، جهان بارباتتر خواهد بود و  ابلیت زندگی بیشتری خواهد داشات. در حقاو  

عمومی و حقو  بینالملد از این امر به گذار از جامعه بینالملد مبتنی بر همکاری باه جامعاه 

جهانی مبتنی بر همبستگی یاد میشود. بحرانهای اخیر در مناطق مختلف جهان مانند منطقاه 

جنوب غرب آسیا )نمونه بحران سوریه و عرا (، افکار عمومی جهان و سیاستمداران را باه 

اهمیت صلح در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقهای و جهانی وا ف ساخت و نشان داد که 

 صلح تا چه اندازه حائز اهمیت است.  

رایای اروپاایی باه  هان شود، ناخودآگاه صالح و همگای یاد میزمانی که از صلح منطقه

کناد کاه در ناو  یو صلح را تجربه م ییاز همگرا یاروپا سطح یهحوزه اتحادکند. خطور می

 یدهرسا یایاز همگرا یمنطقاه باه حاد ینحال حاضر ا دراست.  ینو  ابد تحس نظیریخود ب

فرهناگ  یاتحاکم یه،ملد عضو اتحاد یگرد یبرا یکمرنگ مل یاست که با پول واحد، مرزها

 ییخاود نماا یجهاان یاایواحد در عرصاه جرراف یاسیس ینیبا نقش آفر یزن یو تا حد ینتکا

 یباشد؛  رنایم یک و  یستشگرف در  رن ب اییدهپد ینگفت که ا یستیبا یزکند. به حق نیم

شااهد  یاو جناوب آسا یجنوب یکایآمر یقا،آفر جنوب غرب آسیا،مناطق جهان مانند  یگرکه د

 . ندهست و جنگ ییواگرا
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 یگاره دکا یدندرسا یجاهنت یانبه ا یاول و دوم جهان گریرانو یهاپس از جنگ ییاناروپا

 یجاادا یبرا یریگکند و سازوکار د ینصلح را تضم تواندیدر جنگ نم یروزیپ یاتوازن  وا و 

وتاور را باه عناوان م یایهمگرا ،مردان و مردم عاماه اروپاااست. دولت یضرور یدارصلح پا

 یجاادملاد اروپاا ا یایهمگرا یرا جهات ساازمانده یینتخاب کردند و نهادهاامحرکه صلح ا

وم شاکد اول و د یجهاان هاایجنگ هاییراناهو یاروپاا بار رو یهاتحاد یبترت ینکردند. بد

ه با یابد؛ شده و متعا با صلح دست ینهنهاد ییاز همگرا یتوانسته است به حد هگرفت و امروز

 یحادا د در پا یاا داننادیرا الگو و سرمشق م یهاتحاد یعمناطق جهان به نو یگرکه د یطور

  هستند. یهاتحاد ینا هایتجربه و دستاوردها از شدن مندبهره

قسای  تپردازان مختلف در پی تبیین این مساله از زوایای مختلاف هساتند. در یاک نظریه

عی ازانی کاه ساپردریهها را به دو دسته اصلی تقسی  کرد. اول، نظتوان این نظریهبندی کلی می

مگرایای، هدارند و ناه تنهاا بار تبیاین  "ایهمگرایی منطقه"در تبیین این مساله در چارچوب 

ان ا تحات عناواند؛ دوم، برخی از نظریه پردازان ایان مسااله ربلکه بر علد آن نیز متمرکز شده

را کاه ست. چاند. در پژوهش حاضر این دو رویکرد با همدیگر تلفیق شده اصلح بررسی کرده

حاصد همگرایی، صلح و حاصد واگرایای، تانش و منازعاه اسات. همگرایای، همااهنگی و 

صالح  آورد، هماان چیازی کاه از آن باههای مشارکت کننده را به ارمران میسازگاری دولت

   شود.تعبیر می

تواند گامی مورر در شناخت الگوی اساتقرار صالح بررسی تجربه اروپا در صلح سازی می

منادی تواند زمینه بهارهباشد. متعا با، شناخت الگوی استقرار صلح در اروپا می طح منطقهدر س

دیگر مناطق جهان از تجربیات این منطقه در زمینه صلح سازی را فراه  کند. افازایش منااطق 

تواند گامی عملی برای پیشبرد چش  انداز صالح جهاانی صلح آمیزی مانند اروپا در جهان می

-وجه به اهمیت این موضو ، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه ساوال اساسای مایباشد. با ت

. تاسایس صالح در 2مهمترین دالید وجودی صلح در حوزه اتحادیه اروپا کدامناد  . 1باشد. 

. اساتقرار صالح در اروپاا از کادام 3حوزه اتحادیه اروپا از چه فرایندی تبعیت کارده اسات  

هاای اسخ به سواالت اول و دوم با توجه به کاستی نظریهاستراتژی تبعیت کرده است  جهت پ

موجود، سعی در بسط مدل نظاری خواهاد شاد و در جهات پاساخ باه ساوال ساوم نیاز از 

 لحاا  باه حاضار بهره گرفته خواهاد شاد. پاژوهش 1چارچوب نظری ارایه شده توسط میلر

                                                           
1. Benjamin Miller 
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 ابازار. اسات تحلیلای -توصایفی تحقیقاات ناو  از روش و ماهیت لحا  از و بنیادی هدف،

-داده تحلیاد و تجزیاه. است اسنادی و ایکتابخانه منابع به نو  مراجعه از اطالعات گردآوری

   .شودانجام می استنباطی و روش کیفی از استفاده نیز با ها

 

 چارچوب نظری پژوهش . 1

شاهد تحولی عمده از منازعه به صلح بود. نظریه پاردازان مختلاف ساعی  1945اروپا پس از 

تاوان ایان بندی کلی میردند که این مساله را از زوایای مختلف تبیین نمایند. در یک تقسی  ک

پردازانی که سعی در تبیین ایان مسااله در ها را به دو دسته اصلی تقسی  کرد. اول، نظریهنظریه

و  (Gleditsch, 1995; Wiener & Diez, 2009)دارناد  "ایهمگرایای منطقاه"چارچوب 

 & Creswellانااد )نااه تنهااا باار تبیااین همگرایاای، بلکااه باار علااد آن نیااز متمرکااز شااده

Trachtenberg, 2003; Ette, 2014; Gleditsch, 1995; Grygiel, 2015; Hettne, 

1991; Suchaćek, 2002; Yost, 2002پردازان این مسااله را تحات (. دوم، برخی از نظریه

اناد و از بررسای کارده (Duffield, 1994; Hettne, 1991; Miller, 2005)ناوان صالح ع

هاا در اند. این نظریاه پاردازیمفاهیمی مانند صلح اروپایی، صلح پایدار و صلح گرم بهره برده

  هایی نیز دارند. عین ارزشمند بودن، محدودیت

هاا از دهد کاه ایان نظریاههای همگرایی اروپایی نیز نشان میتاریخی نظریه بررسی روند

 1960و  1950کاه در دهاه  1الدول گرایایهای کالسیک همچون نئوکارکردگرایی و بیننظریه

هاای همچاون شکد گرفت، شرو  شاد و باا تمرکاز بار مناافع همگرایای در  الاب نظریاه

 & Bergmann)رایی اروپایی تحول یافته اسات ساختارگرایی و رویکردهای انتقادی به همگ

Niemann, 2015 .)ای ای، پدیادهمنطقاهصالح دهاد کاه ها نشاان ماینظریه اینبندی جمع

تکیاه بار  های همساز استفاده کرد و فقط بااکثیراالضال  است که برای تبیین آن، باید از نظریه

گیاری از ، این بخاش باا بهارهبه همین علت. توان به تبیین آن پرداختنمی خاصنظریه یک 

هاای صالح های نظری متناظر با علد، فرایند و اساتراتژیهای موجود، در پی بسط مدلنظریه

 ای است. سازی در سطح منطقه

 

 

                                                           
1. Intergovernmentalism  
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 ای علل وجودی صلح منطقه. 1-1

بایساتی  دهاد کاهای نشان میهای مختلف در زمینه علد استقرار در سطح منطقهمطالعه نظریه

 صلح را در موارد زیر جستجو کرد.  علد وجودی

 جنگ و خسارات ناشی از آن 

 وهاا و باازیگران سیاسای، ضاایعات هاا، دولاتتداوم و بقای جنگ در روابط بین ملات

ط لطمات و خسارات مادی و انسانی تولید کرده و سبب شده است کاه پدیاده صالح و روابا

پاذیر ر و یک ضارورت اجتنااب نامسالمت آمیز به عنوان یک هدف ارزشمند در بین ابناء بش

یاا، های متعددی نیز برای رسیدن به ایان هادف انجاام پاذیرد )حاافظ نشکد بگیرد و تالش

پاس از  هاا  ارار داد.(. حوادث  رن بیست ، مساله صلح را در کانون توجه دولات349: 1385

-اد بایننهپایان جنگ جهانی اول و متارر از این جنگ بزرگ، وودرو ویلسون پیشنهاد تاسیس 

د جامعاه المللی مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی را ارایه داد و به دنبال آن مقادمات تشاکی

ز ایان املد فراه  شد. پیشنهاد تاسیس سازمان ملد نیز در خالل جناگ جهاانی دوم و متاارر 

جنگ توسط فرانکلین روزولت مطرح شد. بروز دو جناگ بازرگ جهاانی احسااس نیااز باه 

از جناگ  کند هر جنگی انسان راآنچنان که کانت اشاره مییش گسترش داد. صلح را بیش از پ

 . (Kant, 1970)سازد بیزارتر و به حک  عقد به صلح نزدیکتر می

در کنار خستگی از جنگ، خسارات جنگ نیز محرک مهمای در تمایاد باه صالح اسات. 

ا تصااد جهاانی را تاریر ا تصادی محدود کردن خشاونت در  1موسسه تحقیقاتی ا تصاد و صلح

درصد تولیاد ناخاالج جهاانی بارآورد  11تریلیون دالر در سال و یا برابر با  46/9در حدود 

کرده است. این ر   برابر با دو برابر ارزش کد تولیدات کشااورزی جهاانی اسات. ایان ر ا  

کاه از  تریلیون دالر 73/4های مستقی  و غیرمستقی  و به عالوه تریلیون دالر هزینه 73/4شامد 

شود، است. اگر جهاان های ا تصادی سودمند حاصد میها در فعالیتگذاری این هزینهسرمایه

درصد کاهش دهد، این مقدار، برای تامین ماالی صاندو   15های مرتبط با خشونت را هزینه

ای که برای دساتیابی ساازمان و بازپرداخت بدهی یونان کافی بود و افزایش بودجه 2ربات اروپا

ای هر گوناه برناماه .( ,2012IEP)داد ضروری بود را پوشش می 3به اهداف هزاره توسعه ملد

                                                           
1. Institute for Economics and Peace (IEP) 
2. European Stability Fund 
3. United Nation’s Millennium Development Goals 
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که خشونت را ک  کند تاریرات مثبت فراوانی مانند ارتقای آماوزش، ساالمتی بیشاتر و محایط 

 بخشد. تر دارد که به نوبه خود انسجام اجتماعی و سرمایه انسانی را بهبود میتجاری ر ابتی

 المللضرورت امنیت در روابط بین 

اساات اساات و بااه عنااوان موضااوعی تاارین و پایاادارترین موضااو  در سیامنیاات عمیااق

شاود. در حالیکاه  لمارو داخلای باه دلیاد وجاود الملد فرض میانکارناپذیر در سیاست بین

یاباد،  لمارو باین المللای آنارشایک اسات و بناابراین حکومت حاک  پایداری و ساامان مای

المللای بینها، که دولت مهمترین بازیگر در سیست  تهدیدکننده و ناپایدار است. برای رئالیست

هاای لیبارال بار امنیات شود. در مقابد، در تئاوریاست، امنیت بر حسب امنیت ملی درک می

توان با عملای متحاد از ساوی کند که میجمعی تاکید شده است که این اعتقاد را منعکس می

ها را از ایده امنیات ملای ها در برابر خشونت مقاومت کرد. این دیدگاه توجهتعدادی از دولت

کند. به عالوه، دکترین امنیت در سیاسات المللی جلب میتر امنیت بینه سوی مفهوم گستردهب

جواماع "یاا  1"هاای امنیتایرژی "جهان مدرن در برخی جهات ترییر پیدا کرده است. بنابراین 

در جهت مدیریت منا شات و کمک به اجتناب از جنگ توسعه یافتاه اسات، رونادی  2"امنیتی

 p.19) ابستگی متقابد ا تصاادی فزایناده و پیشارفت دموکراسای هماراه اساتکه معموال با و

:Heywood, 2011) . ،تر تروریس  ظهور چاالشسپتامبر و تهدید گسترده 11از طرف دیگر-

زا هستند چرا کاه از باازیگران غیردولتای های امنیتی جدید را را روشن کرده است که مشکد

بر اسااس در وا ع،  برند.های بزرگتر جهان مدرن بهره میگیرند و از به ه  پیوستگینشات می

ساپتامبر شارو  شاده اسات.  11بری  که با حمالت سر میها ما در دوران جنگی بنظر برخی

هاای ملای تر از جنگ سرد بر الزامات ژئوپلیتیکی جهانی و بحثجنگ بر علیه تروریس  بیش

. مسائولیت حفاظات از شاهروندان باه (Flint, 2005: p. 3)بسیاری از کشورها اساتیال دارد 

هاا، سارکوب و عنوان اصد جدید کنش جهانی ظهور یافته است. ضرورت تو ف نسد کشای

ها را جر ه زده است و به جساتجوی تشادید تروریس  امواج جدیدی از اعمال و درخواست

 p.5) هایی برای جلوگیری و حد منازعات مهلاک منجار شاده اساتهیافته نسبت به یافتن را

:Cortright, 2008) .ها بارای بر اراری اهمیت یافتن ا دامات جامع و مشترک از سوی دولت

                                                           
1. Security regimes 
2. Security communities 
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المللای را در ها و تروریس  بار دیگر امنیت بینامنیت در جهان و پیشگیری از منازعات، جنگ

   . کانون توجه جهانیان  رار داده است

  تهدید 

پاذیری وی تهدید عملی است که فردی برای تنبیه یا آزار فرد دیگار باه منظاور اطاعات 

تواناد تهدیاد وجاود دهد. تهدید در برابر امنیت  رار دارد و به تعداد انوا  امنیت میانجام می

داشته باشد. انوا  تهدید به لحا  ماهیت و ابزار مورد اساتفاده عبارتناد از: تهدیادات نظاامی، 

هاا و سیاسی، ا تصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیسات محیطای، ساالمت )در معارض بیمااری

های زندگی ناسال  بودن( و غذایی )عدم دسترسی به غاذاهای بنیاادین(. تهدیاد از نظار بکس

ای، باین المللای و جهاانی تواند به تهدیدات فردی، اجتماعی، ملای، منطقاهجررافیایی نیز می

 تقسی  شود. 

تهدیدات مخصوصا تهدیدات نظامی، سیاسی و ا تصادی زمانی که از طرف یک مجموعه 

تواناد در مجموعاه ماورد تهدیاد  ارار شود، ماییک مجموعه خاص دیگر میخاص متوجه 

را در پی داشته باشد. البته اگر مجموعاه ماورد تهدیاد  ارار  -از نو  مو تی آن-گرفته، صلح 

گرفته نتواند پس از رفع تهدید از طرف تهدیدکننده، تهدیادات جدیادی را فلسافه وجاودی 

بین رود؛ چرا که اوال صلح موجود از ناو  ماو تی صلح خود  رار دهد، ممکن است صلح از 

بوده و عوامد تهدید کننده صلح، پتانسید امحاء صلح را دارند و رانیا اینکه عامد ایجااد کنناده 

دهاد تارس از صلح )یعنی تهدید( از بین رفته است. آنچه متحادان را باه یکادیگر پیوناد می

  شود، اساساا متحادین تمایاد باه دشمن مشترک است و زمانی که ترس و تهدید مشترک ک

 کنند.جدایی از یکدیگر پیدا می

  صلح ضرورتی برای توسعه 

باشاد. توساعه پایادار توسعه مخصوصا از نو  پایادار آن از مهمتارین نیازهاای بشار مای

های آینده بارای ای است که نیازهای نسد فعلی را بدون ایجاد نارسایی در توانایی نسدتوسعه

کند. پایداری و ویژگی پایداری باه عناوان هادف فراینادی زهای خود تامین میدستیابی به نیا

ای است که به پایداری از طریاق شود. جامعه پایدار نیز جامعهاست که توسعه پایدار نامیده می

صالح پایش شارطی بارای رسایدن باه  .(p. 3 :Diesendorf, 2000) رسادفرایند مزبور می

از تواناد مایسازی صلح باشد؛ بعبارت دیگر توسعه بدون صلح امکان پذیر نیست. توسعه می

هاای منازعاه در تصامی  ساازی و سیاسات سازی بستری برای مشارکت طارففراه  طریق
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 هاایگذاری، بهبود چش  انداز عمومی نسبت به مسائد بلناد مادت در مقایساه باا مکانیسا 

باالعکس توساعه نفعان، در توسعه سهی  باشد. تقلیدی کوتاه مدت و اعتمادسازی بین همه  ی

های منازعه، بهبود ادراکات محلی توسعه و ایجاد منافع  اباد رفع محرکتواند از طریق نیز می

کناد، در صالح ساازی ساهی  لمس، که به ایجاد  رارداد اجتماعی صلح بین  ینفعان کمک می

 باشد. 

-نین، توسعه بدون ربات ممکن نیست و همزمان امنیت و رباات بادون توساعه نمایهمچ

گزارش مجماع عماومی ساازمان ملاد متحاد دربااره . (Duffield, 2001)تواند پایدار باشد 

کناد کاه جلاوگیری از منازعاه و توساعه پایادار عنوان می "جلوگیری از منازعات مسلحانه"

جنگ و منازعه از بزرگترین موانع بر سار راه توساعه و . (UN, 2001)مکمد یکدیگر هستند 

باشد. اغلب کشاورهای فقیار جهاان هساتند کاه از منازعاه و از بین بردن و یا کاهش فقر می

داف توساعه بارای تبعات منفی آن متارر هستند و پیشرفت در امر کاهش فقر و رسیدن باه اها

هاای توساعه انساانی در رتباه ها سخت شده است. بسیاری از کشورها که از نظر شاخجآن

برند و با منازعات مسالحانه روباه های پایینی  رار دارند دیر زمانی است که از منازعه رنج می

 یاافتگی، صالح و امنیات را در پای دارد و در رو هستند. از طرف دیگر کاهش فقر و توساعه

 جلوگیری از منازعه بسیار حیاتی است. 

 های صلحنقش ایده 

ای از هاا مجموعاهگیری همگرایی از پارسونز مطرح شده است. ایدهها در شکدنقش ایده

کنناد. ها و مزایا را به اعمال احتمالی منتساب مایمفروضات هنجاری و علی هستند که هزینه

القاول خیج مسائد و سازماندهی عمد متفاقهای مشترک در زمینه روش تشافراد دارای ایده

بندند، ممکن اسات بسایار متناو  باشاد. هستند. اگرچه هدف نهایی که آنها به اعمال خود می

های دیگر نیز هماهناگ عماد کنناد. ایان امار از شوند که با ایدهها زمانی بهتر نهادینه میایده

هاای کنناد، زماانی کاه ایادهجاد مایهایی که فشارها را ایطریق فشارهای انتظارات و سازمان

دهاد. نهادهاا نیاز باه اهاداف و شاوند، ر  مایخاصی به ترتیبات نهادی خاصی منجار مای

-هاایی بهتار نهادیناه مایکنند. ایدهدهند و آنها را تحدید میهای بازیگران جهت میاستراتژی

د و یاا خاود را بهتار دهنهای ر یب در معرض نهادینه شدن  رار شوند که خود را بهتر از ایده

     .(p. 7 :Parsons, 2003)دهند با عناصر محیط )شرایط زمانی و مکانی( وفق 
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دهناد و باه بیاان الکسااندر ونات ها شکد میها و فرهنگهای نهادینه شده به هویتایده

گیرد. هر یاک از ایان ( فرهنگ هابزی، فرهنگ الکی و یا فرهنگ کانتی شکد می376: 1386)

گیری خاص خود نسبت به دیگری از نظر کاربرد خشاونت ها متضمن حالت یا سمتفرهنگ

ها، انگاران نیز بار اندیشاه سازهد به اشکال متفاوتی تحقق یابد. تواند در سطح خراست که می

کنند. به نظر آنان، چگونگی تفکر و تصور کشاورها در بااب عقاید و هنجارها بسیار تأکید می

ها و هنجارهاا موتاور محرکاه گذارد. در اصاد اندیشاهجهان بر عملکرد و رفتار آنها تأریر می

المللای و رفاع تقدند کاه بارای بر اراری صالح و همکااری بینانگاران معتاریخ هستند. سازه

الملاد را باه ها و منازعات بین کشورها، باید هنجارهای مقاوم و تنظای  کنناده نظاام بینتنش

 گرایی را متو ف سازند. ای ترییر داد که کشورها اندیشیدن و عمد کردن بر مبنای وا عگونه

 

 ای فرایند استقرار صلح منطقه. 1-2

اناد، کاارکردگرایی و ای متمرکاز شادههایی که بر فرایناد همگرایای منطقاهترین نظریهصلیا

نئوکارکردگرایی هستند. بر طبق این نظریه، آنچه در همگرایی اهمیت دارد فرایندی اسات کاه 

تواند به تعمیق و گسترش همگرایی کمک کند. هر ا دامی بارای همگرایای رسد میبه نظر می

شاود و کند که مستلزم همکاری در بخش های دیگار مایتی را ایجاد میدر یک بخش وضعی

یاباد. هااس، ایان را شود و این روند اداماه مایهمگرایی از بخشی به بخش دیگر سرریز می

(. مقصاد و منظاور پاژوهش حاضار از 64-63 : 1391نامد )مشایر زاده، همگرایی بخشی می

رد و نئوکارکردگرایی است. مقصد این پاژوهش فرایند، متفاوت از مقصد و منظور نظریه کارک

ای اسات و باه مانناد نظریاه کاارکرد و تئوریزه کردن فرایند استقرار صالح در ساطح منطقاه

نئوکارکردگرایی بر تسری همگرایی از یک زمینه به زمینه خاص دیگر متمرکز نیسات. دربااره 

شنهادی پاژوهش حاضار در فرایند صلح خالء ادبیاتی  ابد توجهی وجود دارد. مدل نظری پی

 (.60-61: 1395باب فرایند ایجاد صلح در ادامه تشریح می گردد )کریمی، 

گیری آنهاا، نهادیناه ها، شکدپیدایش ایده صلح است. ایدهدر فرایند ایجاد صلح،  دم اول 

شدن آنها و تبدید شدن آنها به منافع مهمترین و اولین مرحله در شکد دادن به اعماال انساانی 

گیرد که استقرار صلح ضروری است و نیااز جامعاه مرحله این اندیشه شکد میت. در این اس

( جناگ و 1شود عبارتناد از: گیری اندیشه صلح میباشد. مهمترین عواملی که سبب شکدمی

( 3مندی به انسان و حیات انساانی و صایانت بافات اجتماا ؛ ( عال ه2خسارات ناشی از آن؛ 
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( نقش صلح در توسعه و پیشرفت. مرحله دوم در فرایناد ایجااد 5ت؛ ( ضرورت امنی4تهدید؛ 

باشد. در این مرحلاه نظریاات مختلفای در بااب صلح، پرورش و کمال یابی اندیشه صلح می

هاای مختلاف صالح مانناد محلای، اهمیت صلح توسط اندیشمندان مختلف )بسته به مقیاس

یاباد. در وا اع بوط به صلح گسترش مایشود و ادبیات مرای و جهانی( تدوین میملی، منطقه

شاود و متقاابال ا هاان عماومی نیاز بارای مبنای نظری الزم در جهت ایجاد صلح خلاق مای

یابی اندیشه صلح و آماده شدن ا هان عمومی بارای پس از کمال شود.بر راری صلح آماده می

دامات عملای گیرد. در این مرحلاه ا اصلح، عزم و ا دام در جهت بر راری صلح صورت می

ای و جهاانی( مختلفای مانناد های مختلف صلح مانناد محلای، ملای، منطقاه)بسته به مقیاس
گیرد. در این مرحله اراده سیاسای مبنای بار توساعه افزایش روابط دیپلماتیک و ... صورت می

تواناد از ناو  وا عای یاباد، مایگیرد. صلحی که در این مرحلاه اساتقرار مایروابط شکد می

و یا پایدار( و یا غیر وا عی )تحمیلی، مو تی و ظاهری( باشد. اگر صلح استقرار یافتاه )اساسی 
رود؛ به عبارت دیگر این مرحله، مرحله مارگ از نو  غیر وا عی باشد، پس از مدتی از بین می

صلح است. اما اگر صلح از نو  وا عی باشد، به حیاات خاود اداماه خواهاد داد و پارورش و 
-گیری هویات. پرورش صلح استقرار یافته در توسعه، رشد، امنیت و شکدرشد خواهد یافت

یابد. استقرار و پرورش صلح آخرین مرحله استقرار صلح نیست چرا کاه های جدید نمود می

رود. پایدار و پویاا سااختن صلح استقرار یافته بایستی پویا شود، در غیر این صورت از بین می

ست که ابتدا بایستی تبدید باه سااختاری حکاومتی شاود کاه صلح، نیازمند ساختاری نهادی ا

بتواند عوامد تهدید کننده صلح را شناسایی و رفع کند. در وا ع بایستی مکانیسمی تعبیه شاود 
که به صورت دینامیک عوامد تهدید کننده صلح را کشف و رفع نماید تا مانع از مارگ صالح 

 شود. 

 

 ایهای صلح سازی منطقهاستراتژی. 1-3

چاه زماانی و چگوناه منااطق صالح آمیاز مای "ای تحت عناوان ( در مقاله2005بنجامین میلر )
کناد. اول، دساته اصالی تقسای  مای 3های صلح سازی در سطح منطقه را به استراتژی "شوند 

کناد ولای ساطح منازعاه را را حاد نمای 2ملات-باه-که مساله دولت 1"استراتژی  درت بزرگ"

                                                           
1. Great Power Strategy    

2 .State-to-nation (ملت به درجه سازگازی یا توافق بین تقسی  فعلی منطقه به -به-موازنه دولت
 (گردددم در منطقه برمیهای ملی و شناسایی سیاسی مرهای سرزمینی و خواستدولت
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ای  درت متکای بار این حال از ایجاد موازنه ناتوان است. موازنه منطقه کند، باتاحدودی رفع می

های خارجی بویژه به عرضه تسلیحات توسط  درت بزرگ متکی اسات.  ادرت هاای حمایت

های نظامی داخلای و همچناین از طریاق بناای هایی بر ظرفیتبزرگ از طریق اعمال محدودیت

اساتراتژی حاد منازعاه "بر اعمال زور را دارند. دوم، رژی  کنترل مورر تسلیحات، توانایی کنترل 

ملت به صورت مستقی  از طریاق پارداختن باه مساائد اصالی -به-که با مساله دولت 1"ایمنطقه

-ها متعهد به عدم دخالت در اماور داخلای یکادیگر مایکند. طرفسرزمینی در منطقه مقابله می

شاوند و منازعاات را باه صاورت ائد میشوند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام  

های منسج  و  اوی نمایند. موفقیت فرایند حد منازعه بستگی به وجود دولتصلح آمیز حد می

کاه بار مسااله  2"ایمسیر همگرایای منطقاه"ملت سازی در منطقه دارد. سوم، -و موفقیت دولت

هاا بارای یاک جانباه هاای دولاتملت از طریق ترییرات اساسی بر توانایی و محرک-به-دولت

ها باه صاورت ای موفق که دولتیابد. صلح گرم از طریق همگرایی منطقهعمد کردن برتری می

-پوشند، حاصد مایداوطلبانه برخی از اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادهای فراملی چش  می

، 1اره شود. دموکراتیزه و لیبرالیزه شدن از شروط اساسی برای این نو  صلح اسات. جادول شام

 دهد. ها را نشان میای همراه با جزئیات آنهای صلح سازی منطقهاستراتژی
 

 ایهای صلح سازی منطقه. استراتژی1 شماره جدول

هددای مقاصدد و ررفیدت هااستراتژی

ای در های منطقدهدولت

 حال تغییر

روش حدددل عدددد  

-هب-توازن در دولت

 ملت

 ایسطح صلح منطقه

کنسرت یا هژمدونی 

 بزرگقدرت 

عاادم موازنااه تعاادید  هاظرفیت

 شده

 صلح سرد

حدددل منازعدددات 

 ایمنطقه

 صلح معمولی عدم موازنه حد شده مقاصد

فاارا رفااتن از عاادم  مقاصد ایهمگرایی منطقه

 موازنه

 صلح گرم

Source: (Miller, 2005: p. 235) 

                                                           
1. Regional Conflict Resolution Strategy   
2. Regional Integration Path 
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 های پژوهش یافته. 2

 علل وجودی صلح اروپایی. 2-1

لح یاا ر تبیین استقرار صلح در هر منطقه، یافتن علاد وجاودی صاها دیکی از مهمترین بحث

لاد ععامد به عناوان  5عللی است که ایجاد صلح را ضروری ساخته است. در بحث نظری از 

ر حاوزه دگیری و پایدار کردن صالح صلح نام برده شد. در ادامه به نقش این عوامد در شکد

 شود. اتحادیه اروپا پرداخته می

 ت حاصله از آن در اروپاجنگ و خسارا 

ناده در کنطلبی همیشه از مهمترین عوامد تعیین های نظامی، فتوحات و جنگتوسعه طلبی

 250د های مذهبی تااکنون در حادوتاریخ اروپا بوده است. به طوری که از زمان شرو  جنگ

خساتین نشااید  جنگ فراگیر در اروپا ر  داده است. از آنجایی که معاهده صلح وستفالی )که

الملاد ناوین وابط بینهای ملی و نقطه شرو  ر( نقطه آغاز دولتجانبه باشدمعاهده صلح چند

-رو  مایشاها در ایجاد صلح را از این بره تاریخی شود، ما نیز بررسی نقش جنگ لمداد می

 کنی . 

هااا در سیسات  وساتفالیایی مبتنای بار دو اصاد باود: اساتقالل عماد و حاکمیات دولات

-ها از اصد پذیرش استقالل حاکمیتی دولاترزمینی خود و تبعیت روابط دولتچهارچوب س

هاای دارای حاکمیات، ساطح رباات های ماذهبی، ظهاور دولاتها. عالوه بر دستاورد آزادی

سیاسی و اجتماعی را ارتقا داد که نهایتا به توسعه ا تصادی و کشفیات متعدد در اروپا انجامیاد 

(Heywood, 2011; Wilson, 2009)ای در . سیست  وستفالیایی منجار باه ترییارات عماده

نظاام ها را تابع حقاو  و مقاررات معینای  ارار داد و الملد شد و روابط بین دولتروابط بین

-هاای حقاو  باینسیاسی جدیدی را بنا نهاد. از معاهده صلح وستفالی به عنوان یکی از پایاه

امیاد آن باود کاه انعقااد ایان معاهادات . ( ,2011Heywood)شاود نوین نام برده می 1الملد

بتواند صلح جهانی را به ارمران آورد. روابط ناشی از این معاهدات نه مبتنی بر صلح، بلکه بار 

الدولی همچنان باه حیاات امنیت استوار گشتند. بنابراین فضای امنیتی این بار در ساختاری بین

زن  وا در امپراطوری رم از یک طارف و خود ادامه داد. بر اساس  رارداد وستفالی، سیست  توا

اروپا از طرف دیگر ایجاد شد که هدف اصلی آن جلوگیری از ظهور یاک دولات برتار میاان 
                                                           

 The Peace Of)الملاد معاصار عبارتناد از: معاهاده صالح اکسابورگ . دیگار پایاه هاای حقاو  بین1

Augsburg, 1555)  و معاهدات اوترخت(The Treaties Of Utrecht, 1713)  
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های پس از معاهده صلح وستفالی نشان داد کاه تاوازن  اوا واحدهای سیاسی اروپا بود. جنگ

 تواند صلح پایدار را به ارمران آورد.  نمی

اوضا  و تثبیت آن در  الب یک  رارداد همگانی یعنی کنگاره  سقوط ناپلئون موجب اعاده

وین بود که پس از معاهده صلح وستفالی دومین کنگره اروپایی برای تدوین یک نظا  جدیاد 

شود. ژاک دوروز مور  فرانسوی در مقدمه چهارمین بخش کتاب خاود باه ناام محسوب می

وین را خستگی اروپا از جناگ و نیااز ، علد تشکید کنگره 1919تا  1648تاریخ دیپلماسی از 

کند. دیگر مور  فرانسوی دوبرتیه دوسااوینی فوری به صلح پس از ربع  رن آشفتگی  کر می

های کشیش سان پای یار و کانات و طرفاداران طلبی اروپا در کنگره وین را تجلی ایده صلح

ه یاک  ارن باه داند. ولی مسلما تداوم اصول کنگره وین به مدت نزدیاک باوحدت اروپا می

هاای ها بوده است و نه اندیشاهدلید شرکت دول معظ  اروپا و  بول اصول کنگره از طرف آن

تفاوتی برخی دیگار ها و بیطلبی. چنانچه تزلزل آن نیز به دلید عدم رضایت برخی از آنصلح

 به بنای کنگره وین بود که آن را تا سر حد زوال پیش بارد. حاصاد اصاد تاوازن  اوا، اتفاا 

های بزرگ موسوم به کنسرت اروپا بود که تا پایان  ارن بیسات  بار رواباط کشاورهای  درت

کنگره وین تاالش کارد تاا ناوعی تاوازن (. 57-59: 1385اروپایی سایه انداخت )نقیب زاده، 

به این هدف، نسبتاً موفق عماد کارد.  توان گفت که در رسیدن درت در اروپا ایجاد کند و می

، مشخج شد که تا چه حاد در حفظ صلح ناکام ماندند جنگ جهانی اولران زمامدابعدها که 

 کار رهبران کنگره وین در حفظ صلح دشوار بوده است. 

در کنگره وین عالوه بر آنکه مستبدین در مقابد ماردم  ارار گرفتناد، بعضای از کشاورها 

گرایای در آلماان و ل  و اجحاف روا داشتند که نتیجه آن افزایش ملاینسبت به بعضی دیگر ظ

هاا مسالط بودناد، در نهایات مقهاور آنهاا شادند و ها که زمانی بر آلماانیایتالیا بود. اتریشی

ها نیز نتوانستند سد راه وحدت آلمان شوند. ایتالیا نیز به وحدت رسید و از این پاس فرانسوی

هاای ملای درآماد. روپای غربی، منطقه بالکاان باه مرکاز جبانشبا حد شدن مسائد ملی در ا

بندی  درت های اروپاایی صاورت ها و یا بلوکبندیاگرچه بعدها ترییرات اندکی در تقسی  

گیارد. اولاین گرفت، ولی تقسی  اروپا به دو اردوگاه متضاد نیز در وا اع از اینجاا نشاات مای

ول موسوم است. آرار این جنگ در تاریخ اروپاا برخورد این دو بلوک متضاد به جنگ جهانی ا

 ,Black)شاود یااد مای 1به حدی وسیع و عمیق بود، کاه از آن تحات عناوان جناگ بازرگ

                                                           
1. The Great War  

http://tarikh1.com/world-war-1/
http://tarikh1.com/world-war-1/
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های جنگ مستقیما متوجه اروپا بود و ضعف ا تصادی کشورهای اروپاایی کاه خرابی. (2000

خود حاصد جنگ بود سبب شد که این کشورها به شدت زیر بار بدهی خاارجی کمار خا  

 کنند. سقوط ا تصادی اروپا، سقوط سیاسی و حتی فرهنگی اروپا را نیز در پی داشت.  

پس از جناگ جهاانی اول در تااریخ ورسای در جهت پایان دادن به جنگ، معاهده صلح 

(. 91: 1390های فاتح و مرلوب در پاریس بساته شاد )آشاوری، ، میان دولت1919ژوئن  28

( بود که رساما باه جناگ جهاانی 1919 – 1920این توافق بخشی از کنفرانس صلح پاریس )

 1919ژوئان  28ژانویه تا  12کشور از  27مذاکرات صلح ورسای که با شرکت  اول پایان داد.

جریان یافت از یک طرف شاهد کشمکش بین فاتحان و مرلوبین و از طرف دیگر شاهد نازا  

ما بین خود فاتحان بود که بیشتر اختالف آنها ناشی از ایدئالیسا  ویلسانی و اشاتهای فرانساه 

برای به چنگ آوردن غنائ  بیشتر و همچنین ناشی از خواسته فرانسه مبنی بر تضاعیف آلماان 

. (188: 1385)نقیاب زاده، یک طرف و ترس انگلستان از تفو  فرانسه از طرف دیگر باود  از

هاا و پیاروزی طلبای آلمانهای سرکشی دوباره شور  درتپیمان صلح ورسای یکی از انگیزه

های نازیس  در آلمان و به راه افتادن جنگ جهانی دوم بود. این توافق یکای از بهتارین نموناه

های الزم جنگ آینده را معین کرد؛ چرا که این معاهاده است که پیش شرطیک معاهده صلح 

 ,p. 161 :Blanning) هاای درگیار در جناگ را محادود نمایاددولات نتوانست جاه طلبی

را به عنوان بخاش  1939 – 1945های گرایان، رویدادو بر این اساس بسیاری از وا ع (2000

 کنند.دوم جنگ جهانی اول تلقی می

وا عیت این است که برخالف کنگره وین که کشاورهای فااتح موفاق شادند نظمای بار 

 اساس توازن  وا با پشتوانه کنسرت اروپا بوجود آورناد، در کنفارانس ورساای فاتحاان بارای

رسیدن به توافق عام و پی افکندن بنایی پایدار برای صلح جهانی کمتار موفاق بودناد )نقیاب 

(. چرا که از منظر فاتحان اروپایی امنیت و صلح فقط از طریاق خلاع ساالح 188: 1385زاده، 

های سنگین به طوری که بتواند ا تصاد آنهاا را تارمی  مرلوبین و اجبار آنها به پرداخت غرامت

امضای معاهده ورسای نشان داد کاه جناگ و پیاروزی . (Black, 2000)شد صد میکند، حا

هاا یکساان نباود. در نتیجاه ها با اراده ملت وانین پایدار را ایجاد نخواهد کرد زیرا اراده دولت

این معاهده یک نظام غیرمطمئن ایجاد شد و جامعه ملد به عنوان ارگاان صالح سااز و حفاظ 

را که بار دیگر ایده اروپای واحاد از طریاق صلح هیچ شانسی از موفقیت را به همراه نیاورد چ

 ای عظی  به ارمران آورد. مطیع کردن دیگران این بار از سوی هیتلر دنبال شد و فاجعه
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مساله وحدت یا همکاری اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باه شاکد دیگار و تحات تااریر 

ی پاس از جناگ شرایطی متفاوت شرو  به احیا مجدد نمود. فکر اتحااد اروپاایی در شارایط

جهانی دوم مطرح گردید که کشورهای  درتمند اروپای غربی که روزگاری داعیه امپراطاوری 

هاای های ا تصادی و افول  درت سیاسای خاود موجاه شادند. جناگداشتند، با ویرانی پایه

مختلف )به خصوص جنگ جهانی دوم( و خسارات حاصله از آن یکای از مهمتارین عواماد 

هاای هاای سای سااله، جناگهای اروپایی به ساوی صالح باود. جناگدر سو  دادن دولت

های جهانی اول و دوم، اروپاییان را به این منطق رهنمون ساخت کاه جناگ و ناپلئونی، جنگ

تواند صلح پایدار را به ارمران آورد و سازو کاار دیگاری بارای های حاصله از آن نمیپیروزی

اروپاایی تشاکید همگرایای را چااره ایان کاار  هایبنای صلح در اروپا ضرورت دارد. دولت

-با هدف پایان دادن به جناگ"دیدند و همچنان که در منشور آن نیز آمده است اتحادیه اروپا 

. اماروزه (EUROPA, 2016a) "های مکرر و خونین بین همسایگان بنا گذاشته شاده اسات

ای رسیده است که کمترین منازعات را بین دیگار منااطق مختلاف حوزه اتحادیه اروپا به نقطه

تارین گفتماان امنیتای در  وی. (Armed Conflict Report, 2014جررافیایی شاهد است )

اروپای پس از فروپاشی دیوار برلین مبتنی بر این گزاره بوده است که اروپاا بایاد از بازگشات 

هاا و موازناه  اوا اجتنااب کناد و در ایان راساتا همگرایای یاک به گذشته ناخوشایند جنگ

ای از آن دفاا  یناهضرورت است. بر این اساس همگرایی کیفیتی امنیتی دارد و باید با هار هز

 کرد. این گفتمان به صورت دیالکتیک تبدید به تعهدی برای تعمیق همگرایی شده است.   

   تهدید شوروی و آلمان 

همچنان که اشاره شد، تهدیدات مخصوصا تهدیدات نظامی، سیاسی، ا تصادی زماانی کاه 

در مجموعه تواند شود، میاز طرف یک مجموعه خاص متوجه یک مجموعه خاص دیگر می

مورد تهدید  رار گرفته صلح، البته از نو  مو تی آن، را در پی داشته باشد. بار هماین اسااس، 

مرشاایمر  اند.برخی از صاحبنظران صلح را بر اساس نقشی که تهدید داشته است بررسی کرده

 در نتیجه سه عامد بوده است:   1945معتقد است که فقدان جنگ در اروپا پس از 

 طبی  درت نظامی: سیست  دو  طبی نسبت به سیست  چند  طبای دارای  توزیع دو -

مزایای زیر است: الف( تعداد منازعات دوجانبه پایین اسات کاه احتماال جناگ را 

تر است به این دلید که عدم تاوازن  ادرت دهد. ب( بازدارندگی راحتکاهش می
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باالست به ایان  کمتر است و به راحتی  ابد جلوگیری است. ج( شانس بازدارندگی

 دلید که برآورد نادرست  درت نسبی غیرمحتمد است. 

برابری نظامی دو  طب: زمانی که برابری  درت نظامی بین دو  طاب حااک  اسات  -

ها صلح آمیزتر هستند. نابرابری  درت، احتمال جناگ را از طریاق افازایش سیست 

تماال جناگ زماانی کاه بارد. بناابراین احپتانسید موفقیت آمیز بودن نزا ، باال مای

 ها حدا د است، پایین است. نابرابری

اتمای  ای: با توجه باه اینکاه در جناگبرخورداری هر دو  طب از تسلیحات هسته -

هاای آن بسایار باالسات، ایان تسالیحات برد یک طرف نامحتمد اسات و هزیناه

زماانی  گردد که بازدارندگیخاصیت بازدارندگی دارند که این امر به این عامد برمی

 p. 14هاا و خطارات ا ادام باه جناگ بسایار باالسات )تر است که هزیناهمحتمد

:Mearsheimer, 1990)  . 

مرشایمر معتقد بود که اگر ایاالت متحده خواهان حفظ صلح است باید تهدید شاوروی را 

چناین رفتاار کناد لاذا باروز  تواندحفظ و جنگ سرد را طوالنی کند. البته ایاالت متحده نمی

هاا، اروپاا باه ای فزاینده افزایش خواهد یافت و با سقوط ابار  ادرت جنگ در اروپا به گونه

های کهان خاود را آشاکار باز خواهد گشت. ر ابت و خصومت 30و  20وضعیت دهه های 

ی خواهند کرد و احتمال بروز جنگ در اروپا بسیار افزایش خواهاد یافات. بار ایان اسااس و

ای را ارایه داد، هر چند معتقد بود این ا دام نیاز ماانع های هستهپیشنهاد تجهیز آلمان به سالح

 بروز جنگ نخواهد شد. 

المللی، در اروپا متجلای شاد. دو تکاه شادن از دیدگاه سیاسی دو  طبی شدن سیست  بین

هاای سیاسای ارزش اروپا و دیوار آهنین بین آنها تعداد زیاادی از عواماد را شاکد داد مانناد:

های دموکراتیک و توتاالیتر. تقویات الملد بین دولتمتضاد و یا نفو  ایدئولوژی در روابط بین

این منازعات، وابستگی متقابد و انسجام را در داخد هر بلوک تحریک کارد. خطار کمونیسا  

ه حقاو  گیری شورای اروپا و دادگابه عنوان عامد همگرا کننده اروپای غربی عمد کرد. شکد

بشر اروپا و کنوانسایون حقاو  بشار اروپاا در ایان همگرایای درون بلاوکی تاریرگاذار باود، 

هاای های اساسی اروپای غربی در تقاباد باا رژیا مخصوصا از منظر زندگی عمومی و ارزش

اروپای شر ی. هدف اولیه ایاالت متحده نیز ایجاد اروپای غربی  درتمند در برابر شاوروی باه 

. نویساندگان (p. 7 :Suchaćek, 2002ری بارای پیاروزی در جناگ سارد باود )عنوان ابازا
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هاای مها  ا ادام انگیازه "ا تصاد سیاسای جامعاه اروپاا"اروپایی و آمریکایی در کتابی به نام 

شامارند های پس از جنگ جهانی دوم را بدین شرح برمایسال ها جهت همگرایی دراروپایی

 گردد:که دو مورد از چهار مورد به تهدید شوروی باز می

های آلمان و فرانسه که به مدت سه نسد مانع از صلح تماید به عدم تکرار درگیری -

ای امکانپاذیر و آرامش در اروپا شده بود و این مه  فقط در  الاب وحادت منطقاه

 شد؛می

 ضرورت بازسازی ا تصادی اروپای غربی به عنوان اهرم ربات سیاسی؛ -

افتااد و های آهنین بر اروپای مرکازی فارو مایترس از کمونیس  در زمانی که پرده -

 گرفت به عنوان یک عامد جدید ظاهر شد؛ جنگ سرد شکد می

ای نقاش اساسای در دسات و باالخره در وضعیتی که باا ظهاور تسالیحات هساته -

گرفت و هماه چیاز دال بار آن باود کاه نقاش اروپاا در و شوروی  رار می آمریکا

شاد )نقیاب مسائد جهانی رو به کاهش است، ضرورت اتحاد اروپاا آشاکارتر مای

 (. 34: 1382زاده، 

به طور کلی بایستی اشاره کرد که تهدید شوروی یکی از مهمتارین عواماد در همگرایای 

اینکه این تهدید امروزه نیز همچنان به  وت خاود  کشورهای حوزه اتحادیه بوده است. جالب

از تهدیاد روسایه در  (Grygiel, 2015)از جانب روسیه پابرجاست و بسیاری از متخصصین 

کنار تهدید اسالم و تروریس  و مهاجران آفریقایی به عنوان مهمترین مناابع تهدیاد اروپاا ناام 

 ن و  دیمی ترین تهدید امنیتی اروپاست.  برند. روسیه بزرگتریمی

در کنار تهدید شوروی، برخی از کارشناسان از تهدید آلمان نیز به عناوان یکای از عواماد 

کنناد کاه مهمتارین دغدغاه برند و ادعا میهمگرایی اروپایی پس از جنگ جهانی دوم نام می

 & p. 5-6 :Creswellسیاسات فرانساه، دفاا  در برابار آلماان و کنتارل ایان کشاور باود )

Trachtenberg, 2003) . به همین دلید بود که فرانساه باا طارح تسالیح و بازساازی آلماان

هاای توسط ایاالت متحده مخالفت کرد. اما در نهایت کاری از پایش نبارد و تسالی  خواساته

را با سااختارهای  "رژی  کنترل"ایاالت متحده شد. جهت جبران این کار، رابرت شومان طرح 

تالش کرد تا باا طارح جامعاه زغاال سانگ و اروپایی جهت کنترل آلمان جایگزین کرد. وی 

های فوالد در آلمان از عواماد اصالی فوالد اروپا که به اعتقاد وی منابع زغال سنگ و کارخانه

ها بود را کنترل کند. بدین سبب فرانسه پیشنهاد اشاتراک کاماد در کلیاه تولیادات تفو  آلمان
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ین پیشانهاد اساتقبال کارد چارا کاه در پای زغال و فوالد فرانسه و آلمان را داد. آلمان نیز از ا

 بازیابی  درت خویش و اتحاد دوباره بود.

 در اروپا ضرورت امنیت 

اصلی ترین هدف اتحادیه اروپا تضمین صلح و امنیت در  ااره اروپاا اسات. ایاده اصالی 

  اتحادیه اروپا )یعنی اروپای واحد( در برابر  اره اروپای جنگ محور  رار دارد. غلبه بر تقسای

دولتی اروپاایی اسات های فراملی و بینترین پروژه همکاریاروپا و جلوگیری از جنگ اصلی

هاای اساسای اتحادیاه اروپاا، ( نیز بر آن تاکید شده است. ارزش1950) 1که در اعالمیه شومان

دهاد و در معاهاداتی مانناد احتارام باه شاان انساان، آزادی، سیاست اروپاایی را شاکد مای

 European) ری، حاکمیت  انون و احترام به حقو  انسان بیاان شاده اساتدموکراسی، براب

Movement International, 2016: p. 4 .) 

در گذشته بنیان سیاست خارجی اتحادیه مبتنی بر دو فاکتور ا تصااد و تجاارت باا دیگار 

کشورها بود و اتحادیه بیشترین تحرک در روابط خارجی خود را بار محاور ا تصاادی تنظای  

هاای عارا ، هاای اتحادیاه در بحاراننمود. اما در چند سال گذشته عواملی مانند شکستمی

ها توسط ایاالت متحده سابب شاد تاا و نهایتا فیصله یافتن آن 1990بوسنی و کوزوو در دهه 

یک اجما  در اتحادیه شکد بگیارد و بار مبناای آن تحارک و رویکاردی ناوین در سیاسات 

(. برای اولین بار و به طور رسامی فصاد دوم پیماان 239: 1390ه، خارجی پدید آید )خالوزاد

ماستریخت به وضوح رسیدن به یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا مورد توجه  ارار 

های ملی باه نهادهاای اتحادیاه اروپاا بار گرفت و انتقال ابعاد مه  سیاست گذاری از پایتخت

هاا باا تصاویب معاهاده ماساتریخت در وپاییگیری است. اراساس این معاهده در حال شکد

و متعا ب آن تدوین رکن امنیتی آن، باا عناوان سیاسات خاارجی و امنیتای  1990ابتدای دهه 

مشترک، نخستین گام را در دستیابی به خط مشی مستقد برداشتند. و او  حاوادث بوسانی و 

اروپاا نسابت باه و ناتوانی اروپا در حد این بحاران باعاث شاد تاا  1995هرزگوین در سال 

های امنیتی و دفاعی خود هوشیارتر شاده و تاالش بیشاتری نمایاد. در ایان وضعیت سیاست

راستا گام دیگری در چهارچوب اصالح و کارآمد کردن سیاست خارجی و امنیتی مشاترک در 

معاهده آمستردام برداشته شد و مبنای حقو ی الزم برای پیشرفت احتماالی در مسایر تکااملی 

                                                           
1. Schuman Declaration  
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در دساامبر  1نیتی و دفاعی مشترک فراه  شد. با این وجود صدور اعالمیه سان ماالوسیاست ام

 شود. دفاعی جدید محسوب می -، نخستین گام مه  پروژه امنیتی1998

پس از بحران کوزوو که تسریع آهنگ ایجااد یاک دفاا  مشاترک اروپاایی را باه هماراه 

ا ترتیب دادند تا منویات معاادات در شهر کلن اجالسی ر1999داشت، سران اروپایی در ژوئن 

ماستریخت و آمستردام را اجرایی کنند. مهمترین تصامی  در چهاارچوب مفااد ایان اجاالس 

های بعد نیز اعضای اتحادیاه اروپاا تصامیمات دفاعی اروپا بود. در سال -تولد سیاست امنیتی

هاای ب اجالسهای امنیتی و دفاعی خودمختار و در چهارچوخود را در جهت توسعه  ابلیت

(. اساتراتژی 181: 1390اعاالم داشاتند )سانایی و فراهاانی،  5و لیسابون 4، نایس3، فیرا2هلسینکی

کناد: امنیتی اتحادیه اروپا مهمتارین اهاداف اساتراتژیک اتحادیاه را ماوارد  یاد معرفای مای

ای در همساایگی های جهانی و تهدیدات امنیتای؛ بناای امنیات منطقاهمشخج کردن چالش

الکان،  فقاز، مدیترانه و خاورمیانه؛ و بنای نظام جهانی چندجانبه و نظ  محاور جهاانی خود: ب

-ای کارآماد تضامین مایکه حقو ، امنیت و صلح بین الملد توسط نهادهای جهانی و منطقه

 . (Mix, 2013)گردد 

 ,HSI)های امنیت انساانی در حال حاضر، کشورهای حوزه اتحادیه اروپا از نظر شاخج

اروپا هرگز تا بدین حاد ایمان باالترین سطح نسبت به دیگر کشورهای جهان هستند.  (2010

امنیات و  ای ازو آزادتر نبوده است. خشونت های نیمه اول  ارن بیسات  راه را بارای دوره تر

ربات در اروپا باز کرد که  بال در تاریخ اروپا تجربه نشاده باود. بناای اتحادیاه اروپاا در ایان 

هاا و همچناین تحول و پیشرفت نقش اساسی را داشته است. این اتحادیه رواباط باین دولات

کرده است. کشورهای اروپایی در حاال حاضار متعهاد باه حاد  زندگی شهروندان را متحول

باشاند. در طای ایان دوره، یز منازعات و مشارکت از طریق نهادهای مشاترک مایمسالمت آم

هاای دیکتااتور باه شاود و رژیا گسترش فزاینده حاکمیت  انون و دموکراسی مشااهده مای

آمیاز اتحادیاه اروپاا اند. گساترش موفقیاتهایی دینامیک، باربات و امن تبدید شدهدموکراسی

 بخشد.تحد را وا عیت میآمیز و مای صلحچش  انداز  اره

                                                           
1. Saint-Malo  
2. Helsinki  
3. Feira  
4. Nice  
5. Lisbon  
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  ضرورت توسعه اروپا 

هاای بعادی باه جاا های  رن نوزرده  و بیست  خاطراتی ماندگار بارای نسادتاریر جنگ

گذاشت. عصر استیالی سیاسی، ا تصادی و فرهنگای اروپاا در جهاان باا جناگ جهاانی دوم 

تحقیار شاد و هیتلر شکست خورد و آلمان متالشی شد، فرانساه  1945خاتمه یافت. در سال 

نیروی کار آن به نصف تقلید یافت و اسپانیا به دیکتاتوری منزوی تبدید شد و در عاین حاال 

 ,Rachmanکشورهای اروپای مرکزی و شر ی در اتحاد جمااهیر شاوروی جاذب شادند )

2004: p. 375). هاای آتای باه پایاان کسانی که از جنگ سال  بیرون آمدند و همچنین نساد

-استقرار ساختارهایی که صالح، اتحااد، امنیات و پیشارفت را ارتقاا مایبخشیدن به جنگ و 

فشار عالیق، نیازها و منافع مشترک منجر به درک اهمیات ایان مسااله از  بخشند، عهد بستند.

های ملی از بارآورده کاردن ایان نیازهاا طرف دول اروپای غربی شد و نشان داد که حاکمیت

محدود کردن حقو  حاکمیتی خود شدند و ایان حقاو  ها مجبور به ناتوان بوده است. دولت

نگااهی اجماالی باه  .(Suchaćek, 2002, p. 7)هاای فراملای تفاوی  کردناد را به سازمان

ن معاهدات در جهت تامین امنیات دهد که ایمعاهدات ابتدایی پس از جنگ در اروپا نشان می

ها تماید عمیق به صالح در های توافقنامهاند. دیباچهو پیشرفت ا تصادی در اروپا طراحی شده

دهند و بر همگرایی ا تصادی باه عناوان محرکای بارای صالح و اتحااد  اره اروپا را نشان می

هاای ا تصاادی ماورر مانناد (. بنیان صلح پایدار با فعالیاتEtte, 2014: p. 52کنند )تاکید می

ها، و تدارک خدمات اساسی بناا نهااده تجارت، بهبود وضعیت کشاورزی، صنعت، زیرساخت

 شد. 

گیری وابستگی متقابد ا تصاادی منجار شاده همگرایی ا تصادی در اتحادیه اروپا به شکد

هات بررسای است. البته این امر وابستگی متقابد وا عی است؛ به طوری که اتحادیه اروپا در ج

گیارد، در اینکه تا چه حد مشکالت به صورت بهیناه حاد و سیاسات گاذاری صاورت مای

های غیرمعمول نهادهایی فراملای مانناد های معمول و رویهها از طریق کانالهمکاری با دولت

کمیسیون اروپا و شورای وزیران و پارلمان اروپا، در جهت ارتقای این فرایند بنا نهااده اسات. 

ین همگرایی تبدید اتحادیه اروپا به بزرگترین بازار داخلای و بزرگتارین تااجر کااال و نتیجه ا

خدمات در دنیا بوده است. ا تصاد اتحادیه اروپا بر حسب کاالها و خدمات تولیادی در حاال 

 . (EUROPA, 2015b)حاضر بزرگتر از ا تصاد ایاالت متحده است 
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متفااوت از بازارهاایی اسات کاه در اروپاا در نیماه اول  ارن بیسات   1"ایتجارت شبکه"

هاای ای منحصربفرد است. بطوری که فعالیتدیه اروپا نمونهای اتحاموجود بود. تجارت شبکه

کناد و تماامی حکمرانی و ا تصادی تمامی نهادها را در خود دارد، فراتر از مرزهاا عماد مای

ای به وابستگی متقابد و دموکراسی در جهت عملکارد گیرد. تجارت شبکهها را دربر میدولت

از  تاا اسات کرده اروپا تالش کنار این مسائد، اتحادیه دردهد. بهینه در اتحادیه اروپا امکان می

 صاندو  اجتمااعی اروپاایی، مثاد صاندو  نهادهایی طریق ای ازمنطقه ا تصادی هایتفاوت

از  موسساات ایان بکاهاد. اروپا گذاریبانک سرمایه و وحدت صندو  اروپا، ایمنطقه توسعه

 ا تصاادی لحاا  از که اروپا اتحادیه از اطقیدر من توسعه ارتقای برای امتیازاتی یا هاوام طریق

هاا، میلیارد یورو در زیرسااخت 352اتحادیه اروپا کند. می فراه  اعبتار مناسبی ندارند، شرایط

گاذاری محیط زیست، تجارت و آموزش کارکنان مناطق و شاهروندان توساعه نیافتاه سارمایه

  . (EUROPA, 2015c)کرده است 

 ها در صلح اروپایینقش ایده 

ساطوح هاا و تااریرات آن در سیاساتمداران در پیگیاری صالح در هاای آننخبگان و ایده

-باشد. اهمیت این امر تا بادان حاد مایمختلف یکی از مهمترین عوامد در استقرار صلح می

ر هاا کاه دای از ایادههمگرایی اروپاایی را در مجموعاه (Parsons, 2003)باشد که پارسونز 

کناد. مرحلاه اول از فرایناد اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم ظهور یافت، جساتجو مای

پردازد و جهت جلوگیری از تکرار مطلب، از  کر این امر اجتنااب تاسیس صلح به این امر می

 پردازد. ها در استقرار صلح میها و نقش آنگردد. مرحله اول از فرایند صلح به ایدهمی

 

 تاسیس صلح در حوزه اتحادیه اروپا فرایند. 2-2

شدن آنها و تبدید شدن آنها به منافع، مهمترین و اولین مرحلاه گیری آنها، نهادینهها، شکدایده

هاا  لاب و هساته در شکد دادن به اعمال انسانی است. فرایند علی نهادیناه شادن ایان ایاده

هاای توانی  روح اروپا را در ساالیمرکزی داستان اتحادیه اروپا است. با بررسی تاریخ اروپا م

( ببینای . ایان 100 - .م  100 .م( و بعدا در دوره امپراتوری روم ) 480-430) 2آتن پریکلس

گیری کنفدراسایونی از حاکماان و شکد 3ایده در  رون وسطی از طریق امپراتوری روم مقدس

                                                           
1.  Network Commerce 
2. Perikleanean Athens  
3. Sacrum Imperium Romanum  
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صالح پایادار باود. ها و پیشنهادات جستجوی مسیحی احیا شد. ویژگی عمومی همه این طرح

و ایمانوئاد  3(، کاواکر1718-1644) 2(، ویلیاام پان1610-1553) 1بعدها، هنری چهارم فرانساه

های خود درباره صلح در اروپا و آینده این  ااره مشاهور شادند. ( با ایده1724-1804کانت )

هاا باه مشاارکت ماردم کاه از طریاق ( از مفهوم مشارکت دولت1825-1760) 4سنت سیمون

( اصاولی را 1869-1801) 5شد، ترییار عقیاده داد. کاارل کاتاانئومان اروپایی نمایندگی میپارل

معاروف شاد کاه اماروزه  6احیا شد و به تابعیت )یا تابع باودن( 1980معرفی کرد که در سال 

 .     (p. 2 :Suchaćek, 2002بخشی اجتناب ناپذیر از مجموعه اروپایی است )

المناافع مسایحی در دوران  ارون وساطی و رنساانس در ابتدا اروپا به صاورت مشاترک

شد که با ایده رنسانس اروپا به عناوان یاک فرهناگ در دوران عصار روشانگری نگریسته می

هاای ای پذیرفتاه شاده از طارف گاروهشد. پس از دوران ناپلئون، ایاده اروپاا، ایادهدنبال می

هاا و یااا مختلاف در  ارن ناوزده  مانناد روحاانیون، باورژوازی لیبارال، اخاوت دماوکرات

های مختلف ایدئالیست از چا،، پرولتاریای اروپایی بود. در  رن بیست  ایده اروپا توسط گروه

ایاده از طارف شد و در اواید  رن بیسات و یکا  ایان راست و دموکرات مسیحیان دنبال می

شود و از حوزه سنتی این ایده )شمال غارب اروپاا( فراتار رفات شهروندان اروپایی دنبال می

(p. 11 :Wintel, 2013)  . 

، الیب نیاتس )وحادت اروپاا از طریاق تشاکید جمهاوری 7آرای فیلسوفانی مانند دکارت

گیاری جنابش پاان اروپاا تجلای )صلح پایدار( در شکد( و کانت (Riley, 1994)مسیحیت 

 10، راگ9گذار این جنبش بود. وی با دلگرمی و اعتمااد باه کانات، ناووالیسبنیان 8یافت. کالرجی

ای از دول اروپایی را برگازاری کنفرانسای از رهباران و دیگران، اولین  دم برای ایجاد اتحادیه

دانست. این عمد جهت حاد منازعاات از طریاق میها برای انعقاد معاهده اتحاد در بین ملت

معاهداتی مانند کنفرانس خلع سالح اروپایی، حذف مرزهای داخلی، ایجاد گمرک اروپاایی و 

                                                           
1. Henry IV Of France  
2. William Penn  
3. Quaker  
4. Saint Simon  
5. Carlo Cattaneo  
6. Subsidiarity   

  دانست.. عصر روشنگری هدف اخالفی بشر را عقالیی شدن و در پرتو آن رفع خشونت می7

8. Richard Coudenhove-Kalergy   
9. Novalis  
1 0. Ruge   



57 

 

 

 

 

تبییییییگوی  یییی  و

د وصیی  ویسییراری و

 وپسویزوجنگوی وپا

وجهانیودوم

شاد. پول مشترک، مبادله اساتید، معلمان، دانشجویان در داخد اتحادیه و غیاره امکانپاذیر مای

شاد. کاالرجی ت متحده اروپا میگیری نظام ایاالحاصد و دستاورد اصلی این معاهدات شکد

گرایی یونانی ترکیب کرد و آنها را در یک آسامان آبای سامبولیک اصول مسیحیت را با انسان

 .(Villanueva, 2005)که نمایانگر صلح خدشه ناپذیر بود، به نظ  کشید 

در ناوامبر  1"یاک طارح -پاان اروپاا"ای باا عناوان کالرجی ایده اروپای متحد را در مقاله

وی کتابی با عنوان پان اروپاا  1923در برلین و دو روز بعد در وین مطرح کرد. در سال  1992

ران نبود بلکاه ایجااد نقطاه نوشت. هدف وی نوشتن یک تحقیق علمی و یا ترغیب سیاستمدا

شروعی برای توده مردم بود. وی معتقد بود که اضامحالل اروپاا دالیاد انساانی نادارد بلکاه 

شاود. بعاد دالید سیاسی دارد. وی عنوان کرد که مشکد اروپا تنها با اتحاد ملد آن برطرف می

ختار از مرگ کالرجی دو شخصیت از اضمحالل جنابش پاان اروپاا جلاوگیری کردناد و ساا

های این دو باعاث شاد . تالش3و ویتوریو پونس 2جدید کاری را بنا نهادند: اوتو فان هابسبرگ

تا عده زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا به این جنبش بپیوندند. این نمایندگان تحت تاریر ایان 

اه هاای مارزی و آگاجنبش به دنبال ایجاد پاسپورت متحد اروپایی، از میاان برداشاتن کنتارل

. رهباران مختلفای (p. 9 :Baier, 2006سازی شهروندان اروپا نسبت به مسائد اروپا بودناد )

تشکید اتحادیه اروپا را ترغیب کردند. بدون انارژی و ترغیاب ایان افاراد امکاان زنادگی در 

دم اروپا مسیر نبود. ایان بنیاان گاذاران افارادی بودناد کاه فضایی صلح آمیز و باربات برای مر

ای واحد داشتند: اروپای واحد، صالح آمیاز و مرفاه. در وا اع، ایان رهباران و فیلساوفان ایده

 اندیشه صلح را کمال بخشیده و نهادینه کردند.

ها و فضای پس از جنگ جهانی دوم در کنار عامد رهبری عاواملی بودناد کاه سابب ایده

روپاییان عزم خود را جهت بر راری صلح جزم کنند. ترییر سااختارهای سیاسای  باد از شد ا

ها از ایاالت متحاده آمریکاا در . اولین حمایتدنموجنگ به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر می

چهارچوب دکترین ترومن و طرح مارشال بود. ولی همچناان اختالفاات فرانساه و آلماان پاا 

انی که وضعیت اروپا پیچیده بود وزیار اماور خارجاه فرانساه روبارت برجا بود. در همان زم

ای را ارایه داد که در ارتباط باا بنیاان ساازمان فراملای اروپاایی باود. وی شومان طرح پیچیده

عنوان کرد که اتحاد اروپا مبنایی برای صلح در جهان است. وی تحت نظر  رار گرفتن صانایع 

                                                           
1. Paneurope- A Proposition   
2. Otto Von Habsburg  
3. Vittorio Pons  
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های کنترل فراملی مستقد را مطارح کارد. ن توسط مکانیس فوالد و زغال سنگ فرانسه و آلما

این طرح به شکد گیری جامعه فوالد و زغال سنگ اروپا منجار شاد و بادین طریاق صانایع 

ها درآمد و تحات کنتارل ساازمانی فراملای  ارار فوالد و زغال سنگ از صالحیت ملی دولت

ی ظهاور و بکاارگیری یاک گرفت. از منظر حقو ی این معاهده امکاان توساعه شارایطی بارا

  .(Suchaćek, 2002)سیست  حقو ی منحصر بفرد جوامع اروپایی را فراه  کرد 

فشار ایاالت متحده پس از حمله کره شمالی به کره جنوبی مبنی بر تسالیح دوبااره آلماان 

ی باعث شد تا کشورهایی مانند فرانسه، هلند و بلژیک به طور مساتقی  باه دنباال طرحای غرب

 6جامعه دفاعی اروپا در پاریس توساط  1951فدرالی برای جامعه دفاعی اروپا باشند. در سال 

کشور عضو جامعه فوالد و زغال سنگ امضا شد. این معاهده بدون انسجام سیاسات خاارجی 

با این معاهده اعضا را برای جامعه سیاسی اروپایی دعوت نمود. مجماع نمود و متعا نا ج می

هاا و از اعضاا بارای گساترش همکااری 1954جامعه فوالد و زغاال سانگ اروپاا در ساال 

کاه شاکد گیاری جامعاه  "باین"های ا تصادی دعوت نمود و به شکد گیری طرح همگرایی

هاای اروپا می توان ا عان کرد که ساالا تصادی را تصریح کرد، منجر شد. با نگاهی به تاریخ 

ها و یا استقرار تدریجی صلح در اروپاست. مهمترین ا ادامات شرو  همکاری 1959تا  1945

انجام شده در این دوره عبارت بودند از: تشکید جامعه فاوالد و زغاال سانگ اروپاا، جامعاه 

را شاکد  "باازار مشاترک"یا دفاعی اروپا و انعقاد معاهده روم بود که جامعه ا تصادی اروپا و 

 داد.

صلح حاصله شده تا این مقطع تاریخی، در نتیجه برخی ا دامات انجاام شاده پارورش و 

 1970تاا  1960رشد یافت. در نتیجه توافقات حاصد شده باین دول اروپاایی از ساال هاای 

بیشاتر  اروپا شاهد رشد ا تصادی باالیی بود. جامعه ا تصادی اروپا وابستگی متقاباد ا تصاادی

کناد، ایان امار صالح را کشورها را سبب شد. همچنان که نظریه وابستگی متقابد نیز تاکید می

ساله همچنین توافقااتی مبنای بار کنتارل  10ارتقا و احتمال جنگ را کاهش داد. در این دوره 

تولید غذا انجام شد. نتیجه این امر تولید غذای کافی در اروپا بود کاه منجار باه رفاع یکای از 

 عوامد تهدید کننده صلح یعنی منازعه بر سر دسترسی کافی به غذا شد. 

شاهد ترییرات نهادی در ساختار اتحادیه و تبدید تدریجی آن به یاک  1979تا  1970دهه 

ای که پارلمان اروپا نفو  خود را افازایش داد و شاهروندان در ساختار شبه دولتی بود. به گونه

هاای یندگان خود را برای آن انتخاب کردند. همچناین سیاساتبرای اولین بار نما 1979سال 
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ای اتحادیه اروپا شرو  شد و سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته در زمیناه اشاترال و منطقه

ها انجام شد. در این دهه ما شاهد توسعه جامعه اروپا هساتی  و کشاورهایی مانناد زیرساخت

ه اروپا پیوستند. یکی دیگر از مهمتارین توافقاات در زمیناه دانمارک، ایرلند و بریتانیا به اتحادی

 انون حفاظت از محیط زیست پذیرفته بود. این امر نیاز در پای رفاع یکای دیگار از عواماد 

 تهدید کننده صلح یعنی تخریب محیط زیست بود. 

ها در تاریخ اروپاست. در این دهه، اروپاا شااهد یکی از مهمترین دهه 1989تا  1980دهه 

قوط دیوار برلین و اتحاد دو آلمان بود؛ امری که زمینه ادغاام ا تصاادی و سیاسای و امنیتای س

کشورهای اروپای شر ی را در اتحادیه فراه  ساخت. در ایان دهاه همچناین الیحاه اروپاای 

نیز ترییارات شاگرفی  2000تا  1990واحد امضا شد که امکان ایجاد بازار مشترک را داد. دهه 

ای به رشد و بالندگی رسید. چرا که اروپای بدون مارز ی ر  داد و صلح منطقهدر صلح اروپای

با امضای معاهده شنگن محقق شد. بازار مشترک باه صاورت کاماد ایجااد و آزادی حرکات 

تصاویب  1993کاال، خدمات، انسان و سرمایه فراه  شد. همچنین پیمان ماستریخت در ساال 

دی در حوزه سیاست های درون جامعه اروپاا ر  داد و شد. با تصویب این پیمان ترییرات نها

های ملی کاسته شده و بر اختیارات اروپاایی افازوده شاد. اها  ایان به نوعی از  درت دولت

 ترییرات عبارتند از: 

ای باه منظاور رسایدن باه اتحادیاه ای سه مرحلهایجاد اتحادیه پولی و تنظی  برنامه .1

 پولی و پول واحد اروپایی؛

 گیری اکثریت کیفی در شورا؛بیشتر از  اعده رایاستفاده  .2

گیری با هدف ایجاد  درت تصمی  گیری مشترک بارای معرفی آیین جدید تصمی  .3

 پارلمان اروپا؛

هایی که به وسیله سند واحاد اروپاایی ایجااد های جامعه در حوزهتوسعه مسئولیت .4

ی، تحقیقاات شده بود مانند سیاست گذاری در حوزه مسائد زیست محیطی، فناور

 ای؛های منطقهو سیاست

گسترش  درت دیوان دادگستری اروپا در اعمال تحری  در مواردی که کشاورهای  .5

 گیرند؛عضو تصمی  به چش  پوشی یا عدم اجرای  وانین اتحادیه اروپا می

ای جدی به آن نپرداختاه باود، از جملاه گنجاندن مسائلی که جامعه تاکنون به گونه .6

 از مصرف کننده، تحصیالت و مانند آن؛ سیاست های حمایت
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 ایجاد کمیته مناطق؛ .7

هاای اجتمااعی )اساکندریان، ترتیبات جدید همکاری اتحادیه در حاوزه سیاسات .8

1382 :36 .) 

تفاوت اساسی پیمان ماستریخت نسبت به سایر معاهدات  بلی، ایجاد یک سازمان جدیاد 

بنادی وحادت پاولی و ه جادول زماانرسایدن بابا نام اتحادیه اروپا با سه رکن عمده باود: 

ا تصادی و تحقق پول واحد اروپایی؛ تحقق سیاست خارجی و امنیتی مشاترک کاه نهایتاا باه 

سیاست دفاعی مشترک منجر گردد؛ و همکاری نزدیک در خصوص امور شهروندی، حقاو ی 

 (. 26: 1383و  ضایی و تحقق وحدت اجتماعی اروپا )خالوزاده، 

شاهد تحوالت مهمی در اروپا باود. یاورو باه عناوان پاول رایاج  نیز 2009تا  2000دهه 

انتخاب شد و معاهاده لیسابون نیاز تصاویب شاد. ایان امار نهادهاای مادرن و روش هاای 

اتحادیاه اروپاا از کارآمدتری را برای اتحادیه اروپا فراه  کارد. باا تصاویب معاهاده لیسابون 

دید به ساختار شابه حکاومتی شاد. شخصیتی حقو ی برخوردار شد و ساختار سازمانی آن تب

 نهادی که جهت پایداری صلح، امری ضروری و اساسی است.  

شاود استقرار و پرورش صلح ایجاد شده آخرین مرحله در استقرار صالح محساوب نمای

چرا که این صلح بایستی پویا شود؛ در غیر این صورت صلح از باین مای رود. پایادار و پویاا 

ری نهادی است، ساختاری که ابتدا بایساتی تبادید باه سااختاری ساختن صلح نیازمند ساختا

شبه حکومتی شود تا امکان شناسایی و رفع عوامد تهدید کننده صلح را فاراه  کناد. سااختار 

نهادی اتحادیه اروپا ساختاری شبه حکومتی پیدا کرده است؛ بنابراین شرط اول پایداری صالح 

ه دوم در پایاداری صالح، شناساایی عواماد را به صورت نسابی بر ارار کارده اسات. مرحلا

های تخصصی امکانپذیر است. اتحادیاه اروپاا تهدیدکننده صلح است: این امر با تشکید کمیته

هاا ( که هادف عماده آنEUROPA, 2015aکمیته یا آژانس تخصصی دارد ) 46در حدود 

 باشد.رفع عوامد تهدیدکننده صلح در حوزه تخصصی خود می

 

 اروپایی حفظ صلح استراتژی . 2-3

ای ساازی در ساطح منطقاه هاای صالح( در باب استراتژی2005انطبا  نظریه بنجامین میلر )

ای در اروپاا دهد که این نظریه  ابلیات تبیاین صالح اروپاایی را دارد. صالح منطقاهنشان می

های نخساتین ایان همگرایای  اباد تبیاین از طریاق باشد. سالای میحاصد همگرایی منطقه
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( اسات. Obydenkova, 2011& Risse, 2005یکرد کاارکردگرایی و نئوکاارکردگرایی )رو

ها وابستگی متقاباد ها از بخش جامعه فوالد و زغال سنگ اروپا به دیگر بخشتسری همکاری

پیچیده را به ارمران آورد. تنظی  این روابط و وابستگی متقابد نیاز به نهادسازی داشات، اماری 

 ایبر ساسیا تضاومفر باا الهاام از مفااهی  وادهای اروپایی تبلور یافت. گیری نهکه در شکد

(، متریرهای  یاد در 1393ای از دید سازه انگاری )روحی دهبنه، ن همگرایی منطقهشد نهادینه

 نماید.  استقرار و تعمیق صلح پایدار در حوزه اتحادیه اروپا مه  جلوه می

 یامنطقه یدجد یتهو یریشکل گ 

های مشترک درباره خشونت طیفی از عاام ( فه 376: 1386نظر الکساندر ونت )بر اساس 

گیرد. ایان )بکش یا کشته شو( تا خاص )برای تسلی  شدن پرچ  سفید را باال ببر( را در بر می

تاوان طبقاه فه  را در  الب سه فرهنگ که هر یک منطق و گرایش خاص خاود را دارد، مای

ها متضمن حالات یاا گ الکی و فرهنگ کانتی. هر یک از اینبندی کرد: فرهنگ هابزی، فرهن

تواند در ساطح سمت گیری خاص خود نسبت به دیگری از نظر کاربرد خشونت است که می

خرد به اشکال متفاوتی تحقق یابد. حالت دشمنان حالات متخاصامان تهدیادگری اسات کاه 

حالت ر یبانی اسات کاه  شناسند؛ حالت ر باهیچ حد و مرزی در خشونت علیه یکدیگر نمی

-کنند اما از کشاتن یکادیگر خاودداری مایاز خشونت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می

نمایند؛ و حالت دوستان حالت متحدانی است که از خشونت بارای حاد و فصاد اختالفاات 

 کنند.کنند و در برابر تهدیدات امنیتی مانند یک تی  عمد میاستفاده نمی

هاا باا بزی به فرهنگ کانتی در اتحادیه مشهود است. در منطقاه، دولاتگذر از فرهنگ ها

کنند و امنیت یکدیگر را صارفا بار اسااس رابطاه ابازاری آن باا یکدیگر احساس یگانگی می

دانناد. مرزهاای مای "خاود"دهند بلکه وا عا به مثابه امنیات امنیت خود مورد توجه  رار نمی

گری را نیز دربر گرفته است؛ خود و دیگری باه منطقاه ادراکی خود بسط پیدا کرده است و دی

امنیتای واحاد،  -گیاری هویات سیاسایاند. پایه این استدالل را شکدادراکی واحد شکد داده

 دهد. فرهنگی جدید شکد می-هویت ا تصادی جدید اروپایی و هویت اجتماهی

بازتااب  گیری سیاست خاارجی و امنیتای مشاترکامنیتی واحد در شکد -هویت سیاسی

ها در زمینه سیاست خارجی همچناان باه ساطح یاک سیاسات داشته است. همکاری اروپایی

واحد و یکپارچه دیپلماتیک، مالی و نظامی نرسیده است، ولی چارچوب دیپلماسای از ساطح 

های دارای حاکمیت فراتر رفته است و شکد گیری مو عیت جدیدی با عناوان نمایناده دولت
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-ر خارجی و سیاست امنیتی که در پی ایجاد پلی نهادی ماابین ابعااد باینعالی اتحادیه در امو

الدولی و فراملی سیاست خارجی اتحادیه است، نشان از این امر دارد. در زمینه هویات امنیتای 

جدید نیز بایستی اشاره کرد که اعضای اتحادیاه امنیات یکادیگر را صارفا بار اسااس رابطاه 

دانناد. مای "خود"دهند بلکه وا عا به مثابه امنیت جه  رار نمیابزاری آن با امنیت خود مورد تو

تواند امنیت خود را به صاورت مجارد ماورد توجاه  ارار در حوزه اتحادیه هیچ کشوری نمی

گیری حوزه شنگن در وا ع این امر را ضروری ساخته است. البتاه بایساتی دهد، چرا که شکد

 درجه سوم از درونی شدن نرسیده است.  اشاره کرد که فرهنگ کانتی در این زمینه به

هویت جدید ا تصادی اتحادیه بیش از هر بازتابی، در فضای جررافیاایی اتحادیاه نماود دارد. 

هاای شاکد گیاری هویات جدیاد پویا از مهمترین مشخصاه مشترک بازار و واحد پول ایجاد

 آن در کاه اسات دهباو اروپاا اتحادیه اصلی اهداف از یکی واحد بازار ا تصادی است. تاسیس

 اروپاا اتحادیاه. همچنین، شوند یکپارچه و منسج  اروپا های عضو اتحادیهدولت کلیه ا تصاد

از  تنهاا ناه برآماد. ایان سیسات  اروپاا پولی سیست  با اعضا رایج پول ساختن متوازن صدد در

 نیاز ارز نار  و نوساانات المللایباین ا تصادی مساید بوسیله بلکه واحد بازار به تماید طریق

 اتحادیاه باه کاه متقاعاد سااخت را اروپاا اتحادیاه نیاز مساید این کرد.نرم می پنجه و دست

 در یکپارچاه صاورت به را رایج اعضا پول ه  و ه  ا تصاد که بدهد اهمیت پولی و ا تصادی

در حوزه اتحادیه، نه تنها تضاد منافع در زمینه ا تصاادی را شااهد نیساتی ، بلکاه باه آورد. می

 ها، وابستگی متقابد و ه  تکمیلی ا تصادی هستی .وعی شاهد هماهنگی سیاستن

فرهنگای -گیری هویت اجتمااعیهای گذر از هویت هابزی به کانتی شکدیکی دیگر از نشانه

جدید در حوزه اتحادیه اروپا است: یعنی گذر از هویت ملی به هویت اروپاایی و از اعتمااد و 

به نهادهای اروپایی. نتایج پیمایش یوروبارومتر نیز تاییدی بار  اتکای صرف بر نهاد دولت ملی

شاهروندان اتحادیاه اروپاا جهات حاد این ادعاست. بر اساس نتاایج پیماایش یوروباارومتر 

 ,Eurobarometer)مشکالت به این نهاد بیش از دولت و پارلمان ملای خاود اعتمااد دارناد

2015)   . 

 یامنطقه یتیمجموعه امن یریشکل گ  

هاا از یکادیگر اصطالح دوستی به عنوان نوعی ساختار نقاش اسات کاه در دورن آن دولات

. اختالفات بدون توسد یاا تهدیاد باه جناگ حاد و 1انتظار رعایت دو  اعده ساده را دارند: 

. در صورت تهدید طرف رالثی علیه امنیت هر یاک از 2عده عدم خشونت(؛ فصد می شود ) ا
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هایی در ساطح ها و گرایشاعضا، به صورت تیمی خواهند جنگید. این دو  اعده موجد منطق

حاد  (.436: 1384سازد )ونت، های همکاری امنیتی را مشخج میچهارچوبکالن است که 

تواناد باا دو گرا است که مایاجتما  امنیتی کثرتهای امنیتی شکد گیری اعتال یافته همکاری

های سازمان یافتاه تاریرگاذار ویژگی مه  تعریف شود: اوال، فقدان جنگ و رانیا، فقدان آمادگی

اجتما  امنیتی کثرت گرا باا  .(p. 98-105 :Deutsch, 1961) برای جنگ در برابر دیگر اعضا

استفاده از خشونت؛ نبود مسابقه تسالیحاتی و هنجارهای سخت و مشخج در ارتباط با عدم 

های احتمالی نسبت به یکدیگر در داخد اجتما ؛ نهادهاا و فراینادهای )رسامی و ریزیبرنامه

غیررسمی( برای حد مسالمت آمیز اختالفات؛ دورنمای بلند مدت اجتناب از جناگ؛ ادغاام و 

 .P. 16 :(Acharya, 2014) همکاری کارکردی مورر و حس هویت جمعی مشخج است

دانند کاه ای مرکزدار می( اتحادیه اروپا را مجموعه امنیتی منطقه1388بوزان و الی ویور ) باری

ای باا آن را همگرا کرده است. به بیاان ایان دو، اتحادیاه اروپاا در حاد فاصاد منطقاه نهادها

هاای یاک خصوصیات کامال توسعه یافته اجتما  امنیتی از یکسو و  درتی بازرگ باا ویژگای

-بازیگر سطح جهانی از سوی دیگر  رار دارد. اتحادیه اروپا نهادمندترین بخش دنیاست و بای

ای و های جدیدی را در همگرایی منطقاهسیاست پساحاکمیتی افق تردید تجارب آن در عصر

صلح آمیز نمایان کرده اسات. اروپاا در حاال توساعه دادن شاکد منحصاربفردی از ساازمان 

سیاسی است اما نه از طریق بازتولید دولت در یک سطح باالتر و یا از باین باردن نظا  کهان 

در نتیجه این امر چش  انداز امنیات اروپاایی بلکه از طریق استمرار حاکمیت با اشکال جدید. 

 متفاوت و مجزا شده است. 

تاوان باه صاورت زیار توصایف کارد: در ساطح اروپا را می -کد خوشه امنیتی اتحادیه اروپا

داخلی، مشکالت امنیتی چنادانی وجاود نادارد. بسایاری از دول اروپاا تقریباا  اوی باوده و 

شاود. اماا باه خااطر رونادهای شایده نمایسیاست داخلی آنهاا باه راحتای باه خشاونت ک

ها وا اع پساحاکمیتی اروپایی، بسیاری از بازیگران امنیتی )نظیر ا لیت های  ومی( درون دولت

ای بسایاری از ا ادامات شاوند. در ساطح منطقاهاند و از این نظر داخلای محساوب مایشده

ادیه اروپایی که رفتاه رفتاه ای خیلی مه  نیست، هر چند باید از اتحمتمرکزند. سطح بینامنطقه

هاایی از خاورمیاناه و شود انتظار داشت در روابط خود با مررب، بخاشتر میر و  ویتمتحد

 فقاز و آسیای مرکزی منافع بیشتری را پیگیری کرده و مسائولیت بیشاتری بار عهاده بگیارد. 

یااالت متحاده در سطح جهانی به این دلید اهمیت دارد که اوال بازیگر اصلی و برتر آن یعنی ا
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های اصلی نهفته در پس همگرایای اروپاایی امنیت اروپا بسیار فعال است و رانیا یکی از انگیزه

منسج  کردن اروپا به عنوان یک  درت بزرگ جهت حفاظت از منافع خاود اسات )باوزان و 

 (.  200: 1388ویور، 

مشابه آن بسایار ناادر اسات. اروپا یک اجتما  امنیتی است که در مقام مقایسه با دیگر مناطق، 

کناد، مسیر اروپا در جهت رسیدن به اجتما  امنیتی متفاوت از آنچه کاارل دویاچ مطارح مای

های اروپایی در حالی یک نظ  مبتنی بر صلح را پایه گذاری کردند کاه در هماان است. دولت

مختلفای از حال روند ادغام، کدر کردن و کاستن از اهمیت مرزها را آغااز نمودناد و اشاکال 

امنیتی کردن غیردولتی جلوه گر شد. نظ  امنیتی مزبور در شکد یک نظام امنیتی مستقی  مانناد 

ای باشد، متبلور نشد، این نظا  تاا حاد امنیت جمعی که در صدد حد مشکالت امنیتی منطقه

در ساازی مجادد زیادی مبتنی بر امنیتی کردن بود، هر چند با آمیختن میازان بااالیی از امنیتای

هیات یک فراروایت  وی از تحوالت تاریخی اروپا در گذشته، حال و آینده باه حیاات خاود 

 دهد.  ادامه می

 

 گیری نتیجه. 3

و  نظیاریکند که در ناو  خاود بیو صلح را تجربه م ییاز همگرا یاروپا سطح یهحوزه اتحاد

 یجاهنت یانباه ا یهااناول و دوم ج گاریرانو یهااپس از جناگ ییاناست. اروپا ین ابد تحس

کناد و  ینصالح را تضام توانادیدر جناگ نم یاروزیپ یااتاوازن  اوا و  یگارکاه د یدندرس

است. دولت ماردان و ماردم عاماه اروپاا  یضرور یدارصلح پا یجادا یبرا یریگد یسازوکار

 یرا جهات ساازمانده ییرا به عنوان موتور محرکه صلح انتخااب کردناد و نهادهاا ییهمگرا

اسات  یدهرس ییاز همگرا یمنطقه به حد ینحال حاضر ا درکردند.  یجادد اروپا امل ییهمگرا

 یفرهناگ کاانت یتحاکم یه،ملد عضو اتحاد یگرد یبرا یکمرنگ مل یکه با پول واحد، مرزها

کند. باه یم ییخود نما یجهان یایواحد در عرصه جرراف یاسیس ینیبا نقش آفر یزن یو تا حد

 یگارکاه د یباشد؛  رنیم یک و  یستشگرف در  رن ب اییدهپد ینگفت که ا یستیبا یزحق ن

 یایشااهد واگرا یاو جنوب آسا یجنوب یکایآمر یقا،آفر جنوب غرب آسیا،مناطق جهان مانند 

ارزشامند و  یاربسا یتجرباه کاار یانا یو بررسا یین. تبهستند های مختلفکشورها و جنگ

تبیین جاامع، اساسای وا ع گردد.  یدطق مفمنا یگردر د یتواند در صلح سازیاست و م یانسان

و علمی استقرار صلح در حوره اتحادیه اروپا بایستی به سه سوال اساسی پاسخ دهاد: چرایای 
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جهات پاساخ باه ساواالت اول و وجود صلح، روند استقرار صلح و استراتژی استقرار صلح. 

در جهت پاسخ باه  های موجود، سعی در بسط مدل نظری شد ودوم با توجه به کاستی نظریه

 سوال سوم نیز از چارچوب نظری ارایه شده توسط میلر بهره گرفته شد. 

عامد در مدل نظری ارایه شده برای دالید وجودی صلح  کر شد که نقش ایان عواماد باه  5

عنوان دالید وجودی صلح در حوزه اتحادیه اروپاا ماورد بررسای  ارار گرفات. یافتاه هاای 

گ و خسارات ناشی از آن، تهدید، ضرورت امنیات، نقاش صالح جندهد که تحقیق نشان می

های صلح از مهمترین دالید وجودی ایجااد صالح در حاوزه اتحادیاه اروپاا در توسعه و ایده

 اند. بوده

در جهت بررسی فرایند استقرار صلح در مناطق جررافیاایی نیاز ساعی شاد تاا مادل نظاری 

مرحلاه را در اساتقرار صالح ماورد  5ایه شاد جدیدی ارایه گردد. فرایندی که جهت تبیین ار

تاکید  رار می دهد. این مدل نظری در بافت حوزه اتحادیه اروپا مورد بررسی  ارار گرفات و 

-یافتاهاتحادیه اروپاا اسات. الگو  ابد انطبا  با فرایند استقرار صلح در حوزه نشان داد که این 

اروپا به ترتیب از این فرایناد تبعیات تاسیس صلح در حوزه اتحادیه  های تحقیق نشان داد که

عازم و ا ادام  -3یابی اندیشه صلح؛ پرورش و کمال -2پیدایش اندیشه صلح؛  -1کرده است: 

حفاظ و  -5پرورش و رشد صالح اساتقرار یافتاه؛  -4جهت بر راری صلح و استقرار صلح؛ 

 پویاسازی صلح.  

اروپایی اساتقرار صالح شاد. انطباا  همچنین، با الهام از نظریه میلر سعی در کشف استراتژی 

نظریه میلر با اتحادیه اروپا نشان داد که این تئوری  ابلیت تبیاین اساتراتژی اروپاایی صالح را 

باشاد. همگرایای ای مایای در اروپا حاصد همگرایی منطقهصلح منطقهدارد. به عبارت دیگر 

ای جدیاد شاده تای منطقاهای و مجموعه امنیگیری هویت جدید منطقهاروپایی منجر به شکد

ای است که بوسیله نهادها همگرا شاده اسات. بررسای اساتراتژی اروپاایی است. اروپا منطقه

دهد که اتحادیه در رفع عوامد زیربنایی تهدیدکننده صالح موفاق باوده استقرار صلح نشان می

 است و عملکرد  ابد  بولی داشته است. 

اتحادیه اروپا داشته باشی ، بایستی عنوان کارد کاه اگر بخواهی  نگاهی به احتماالت پیش روی 

به طور کلی دو احتمال  ابد تصور است: فروپاشی و بازگشت به گذشته و یا اعتالی صالح و 

تواناد حاصاد تحاول در ماهیات و همگرایی و حصاول باه صالح پایادار. احتماال اول مای

-هاا و تحاوالت باینه آنهنجارهای اتحادیه، مشکالت و مسائد پیش رو و نبود پاسخ کافی ب
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الملد باشد. عدول از هنجارهایی مانند دموکراسی، حقو  بشر و حد مسالمت آمیز اختالفاات 

دهاد کاه دول ملای، تواند اتحادیه را به سمت فروپاشی بکشاند. وضعیت فعلی نشاان مایمی

ر نهادهای اروپایی و همچنین مردم نسبت به اهمیت ایان هنجارهاا آگااه هساتند و حادا د د

ای نزدیک این هنجارها به  وت خود با ی خواهند بود. اما متریر بعدی یعنای مشاکالت آینده

کناد. مشاکالتی ها، موجودیت اتحادیه را تهدید میو مسائد پیش رو و نبود پاسخ کافی به آن

مانند بحران مهاجران، تروریس ، تضاد مناافع باین دول عضاو )کاه در نموناه برگزیات  اباد 

هاای ای نزدیاک رفاع گردناد. اگرچاه مکانیسا رسد که تاا آینادهبه نظر نمی مشاهده است(

متعددی در زمینه شناسایی و رفع عوامد بره  زننده صلح و همگرایی تعبیه شده اسات، ولای 

کناد، این سه مشکد همچنان به  وت خود با ی است. آخرین متریری که اتحادیه را تهدید می

های جناوب غارب وعه مسائلی در سطح جهانی مانند بحرانباشد. مجمالملد میتحوالت بین

تواناد باعاث واگرایای کناد و مایآسیا و مساله اوکراین اجما  بین دول اروپایی را تهدید می

گردد. اگر اتحادیه پاسخ مشخج و معینی برای این دو عامد تهدیاد کنناده یعنای مشاکالت 

همگریی چند بعادی باه همگرایای تاک الملد نداشته باشد، از حالت پیش رو و تحوالت بین

بعدی ا تصادی تقلید پیدا خواهاد کارد. احتماال دوم اعاتالی همگرایای و صالح در حاوزه 

اتحادیه است. اگر اتحادیه بتواند مشکالت پیش رو را رفع نماید و مکانیسمی بارای مقابلاه و 

گاردد. پایادار ماییابد و صلح انطبا  با تحوالت جهانی بیاندیشد، صلح و همگرایی اعتال می

یابد و اتحادیه سااختاری شابه حکاومتی های ملی بسیار کاهش میدر این حالت نقش دولت

 کند.  پیدا می
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