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 یهابخش ترینمهمو از  یالمللبیندر عرصه  یداخل استیادامه س یخارج یاستگذاریس
آن بر  تیو اهم یداخل یرگذاریتاث زانیو م گاهیاست، شناخت نقش و جا یعموم یاستگذاریس

 نیدر حوزه ب یگیرتصمیمموثر  یهاشاخصدر شناخت هر چه بهتر  یخارج یاستگذاریس ندیفرآ
از امور  یاریاروپا بس هیقاره اروپا در قالب اتحاد یاز کشورها یتعداداست،  تیاهم زیحا یالمل

عضو واگذار نمودند  یمتشکل از کشورها ایاتحادیهبه  یینهادگرا هینظر یخود را بر مبنا یتیحاکم
 هیدر اتحاد یخارج یاستگذاریس ندیفرآ .باشدیمهم آن م یهابخشاز  یکی زین یخارج استیکه س

که با حضور  باشدیم ییدر سطح جامعه اروپا یمختلف یعموم یرهایاروپا برگرفته از عوامل و متغ
نقش  یفایا هاسیاستو  ماتیتصم یو اجرا بیدر تصو هیاتحاد یاستگذاریو نفوذ در ارکان س

 استیدر س یعموم یرهایمتغ گاهینقش و جا زانیسوال که م نیپاسخ به ا یمقاله برا نی. در اندینمایم
 یرهایبا تمرکز بر متغ یخارج یاستگذاریچرخه س یدارد، ضمن بررس یتیچه وزن و اهم یخارج
نقش آنها  زانیم مینفوذ آنها با هدف ترس بیضر برالینئول یینهادگرا هیبر نظر یبه نقش مبتن یعموم

 یردولتیغ ینهادها نیقابل توجه ا یرهایتاث زیمقاله ن یکل یریگ جهیو در نت میپردازیعرصه م نیدر ا
خواهد  انیب ییاروپا هیاتحاد یخارج یاستگذاریموثر بر س یهاشاخص ترینمهماز  یکیبه عنوان 

 .شد
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 ی، سیاستگذاری، سیاست خارجی، اتحادیه اروپا.گیرتصمیممتغیرهای عمومی، نهادگرایی، 

                                                           
  است. پناهطباطبایی سیدعلی دکتر راهنمایی با عبادی سجاد سیاسی علوم دکتری رساله از برگرفته مقاله این *
  دانشجوی دکتری، رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، ایران 
 دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، الملل نیگروه روابط ب اریمسئول، استاد سندهینو ،

 ali.tabatabaei_panah@iauctb.ac.ir: لیمیا /ایران.
 دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، ایرانالملل نیگروه روابط ب اریاستاد ،. 

Article Link: https://www.isjq.ir/article_150050.html 

DOI: 10.22034/ISJ.2022.293760.1547 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
file:///C:/Users/elhamhamed/Downloads/ali.tabatabaei_panah@iauctb.ac.ir
https://www.isjq.ir/article_150050.html
file:///C:/Users/elhamhamed/Downloads/10.22034/ISJ.2022.293760.1547


 

 

 

208    1400زمستان (، 71) 3، شماره 81ی، سال المللبینفصلنامه مطالعات 
 

 

 مقدمه
است  یخارج یاستگذاریو س یسازتصمیم ،یعموم یاستگذاریدر حوزه س هابخش ترینمهماز 

نقش دارند، شناخت  زین یخارج استیدر س یداخل یرهایو متغ هاشاخصکه  ییو بالطبع از آنجا
 یعموم یهاشاخصو  رهاینقش متغ یکامالً مرتبط با بررس یو عوامل موثر بر عرصه خارج ندهایفرآ

جوامع در قالب  یهاخواسته. مطالبات و باشدیم هاسیاستاز آن  ریتحت تاث معجوا یدر فضا
 نییاثر بخش و تع یداخل یاصل یرهای، متغهارسانه نیو احزاب و همچن یمدن یاصناف، نهادها

ساختار »بر  یهسته اصل ،یخارج استی. در سباشندیم هادولت یخارج یاستگذاریکننده بر س
 زیآم تیموفق یمسأله از جمله عوامل مؤثر در اجرا نیاستوار است. ا «یاستگذاریو س یگیرتصمیم

است.  هیاتحاد کیدر قالب  هادولتاز  یمجموعه ا ایهر کشور  یخارج استیس یاستگذاریس
و ساختار آن و شناخت ارکان و سلسله مراتب  ندیفرآ ،یگیرتصمیمعناصر موثر بر  نییتع

 یخارج یهاسیاستهر چه بهتر  یابیارز نهیزم دتوانمیاست که  یطیدر هر شرا یگیرتصمیم
 . دیرا فراهم نما یدولت یهااتحادیهو  هادولت

 سهیو مقا یابیرزا»، «مختلف یهاحلراه نییتع»، «مساله فیتعر»شامل  یسازتصمیمکامل  ندیفرآ
روش،  یاجرا شامل طراح یزیرکه پس از آن طرح باشدیم «یینها حلراهانتخاب »و « هاحلراه

از اقدامات  یامجموعه باشدیم یاستگذاریس یعنی یو نظارت مراحل بعد یابیاجرا، اصالح، ارز
اقدامات  نیاست. ا یاسیمتشکل از اقدامات لزوماً س اند،دهیبه انجام رس یندیفرآ یکه ط یعقالن

از مراحل  یاقلمداد نمود و آن را همچون بسته یاستگذاریس ندیبه عنوان فرا توانیرا م یاسیس
 شده به هم مرتبط مجسم کرد.  یبندزمان

است که ابتدا  یاسیس-یاقتصاد ایاتحادیه افته،ینهاد سازمان  کیبه عنوان  زین ییاروپا هیاتحاد
در سال  ییاروپا هیاتحاد یخارج استیتکامل س د،یکشور رس 27و به  لیتشک ییکشور اروپا 12از 

 یاروپا برا هیدرتبه اتحایمقام عال»با عنوان  ینهاد مانیپ نیاتفاق افتاد. در ا سبونیل مانیبا پ 2۰۰۹
نهاد  ایوزارت خارجه  ینهاد در عمل نوع نیشکل گرفت. ا «یتیامن استیو س یروابط خارج

 ونیسیکم یبرا یکل یهااروپا اصول و دستورالعمل یاروپا است. شورا هیاتحاد یبرا کیپلماتید
اجرا  وپاار هیمشترک را که توسط اتحاد یها یاستراتژ نیمشترک و همچن یو خارج یتیامن استیس

به  المللبیناروپا در نظام  هیاتحاد ژهیو گاهیو جا تیتوجه به اهم با .دنمایمی فید را تعرشومی
 گرانیاز باز یکیدر جهان و نقش فعال آن به عنوان  یو اقتصاد یاسیس هیاتحاد ترینبزرگعنوان 

 یخارج یاستگذاریس ندیو فرآ یسازتصمیم، عوامل موثر بر هازمینه یبررس ،یدر عرصه جهان یاصل
و  یخارج استیس ونیسی. کمباشدیم ییسزاهب تیاهم یدارا عیوس یالتیتشک یالدولنینهاد ب نیا

که در  ید. سوال اصلباشمی هیاتحاد یخارج استینهاد در حوزه س ترینمهماروپا به عنوان  یتیامن
 یخارج یاستگذاریو س یسازتصمیم ندیدر فرآ یعموم یرهایپژوهش طرح شده، نقش متغ نیا
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به دنبال پاسخ به آن  یاکتابخانه یو گردآور یلیاروپاست که براساس روش پژوهش تحل هیاتحاد
عضو  یدر کشورها یعموم یرهایاساس که متغ نیبر ا قیتحق نیبر ا یمبت هیو با  فرض میباشیم

 ،یدولتریغ یها، سازمانهاومی، کنسرسهااتحادیه ،یاجتماع یهاهمچون شوراها، جنبش هیاتحاد
 ق،یو متنوع با تحق ییمحور جوامع اروپا مردم تیبر هو هیها با تکشکدهیها و اندپژوهشکده

 ترینمهماز  ،یاجتماع یازهای، مسائل و نهاخواستهمطالبات،  یریگیو پ یفشار مدن ،طرح ،ییشناسا
 نییبا تب باشندیم یالمللبیناروپا در عرصه  هیاتحاد یاستگذاریو س یسازتصمیمعوامل موثر در 

 یخارج یاستگذاریدر عرصه س یعموم یرهایو گسترده متغ تیپراهم شیاز پ شیب گاهینقش و جا
 .میپردازیپژوهش م نیا یاروپا به عنوان هدف اصل

 
 پژوهش هنیپیش -1

 یگیرتصمیم فرایند و اتحادیه ارکان و ساختار بررسی به بیشتر داخلی مطالعات در که آنجایی از
 اتحادیه» خالوزاده، کتاب در. است شده گرفته بهره آنها از کالن حوزه در بیشتر لذا شده پرداخته

 استراتزیک یهاحوزه و اتحادیه رسمی ساختار ،(Khalvarzadeh, 2010)(؛138۹، لورزادهاخ«)اروپا
 و (Neujent, 2013)«اروپا اتحادیه در حکومت و سیاست» ،نیوجنتتید  کتاب اما شمردند بر را آن

، (Naghibzadeh, 2014) (؛13۹3زاده، نقیب«)اروپا اتحادیه خارجی سیاست»ه، زادنقیب کتاب
 جهت به  و دلیل همین به. انددهنمو بسنده عمومی موارد به چند هر نموده، بیان بیشتر را موثر عوامل

 برگرفته تحقیق اساسی پایه کمی، جزییات با همراه بررسی و استناد به نیاز و موضوع بودن متفاوت
 حوزه در فعال عمومی نهادهای و اروپا اتحادیه رسمی سایت ومجالت  و مطالعات اسناد، از

 بر آنها اثرگذاری و مشترک فعالیت میزان بهاز آن  ییهابخش در که بوده نهاد این سیاستگذاری
 جعامراز  فرانک، کتاب خارجی منابع ترینمهم از. است شده بحث اتحادیه خارجی تصمیمات

 ریچاردسون وکتاب (Frank, 2013) اروپا اتحادیه در یگیرتصمیم چگونگی ،کسفوردآ
((Richardson, 2016 سیاستگذار ساختار در یگیرتصمیم فرایند به موشکافانه صورت به که دباشمی 

 از نیز اثرگذاری میزان نتایج آوردن دست به و متغیرهای بررسی بعد در اما پرداخته، اروپا اتحادیه
 البی در غیردولتی موثر نهادهای تکتک بررسی به کهاست  (Dialar, 2019) دیاالر کتاب

 بررسی به که حوزه این در جدید مقاالت از همچنین پرداخته، اروپا کمیسیون با یگیرتصمیم
 ارزیابی و (Dostal, 2021) ، دوستالنفوذذی توابع بیان، (Muller, 2021) مولر موثر یهاشاخص

 پرداخته، اروپا خارجی سیاست سیاستگذاری در (Smith, 2021) توسط اسمیت پژوهش موثر عوامل
 است.  شده گرفته بهره
 

 مبانی نظری  -2
اگر تعریف سیاستگذاری خارجی به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاستگذاری عمومی را  
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 المللبینی و تعیین خط مشی در جهت تحقق هر چه بیشتر منافع ملی کشورها در عرصه گیرتصمیم
داللت  1مفهوم نقش ملی، که مطابق واژگان هالستیآیا »ها مواجهیم که بدانیم، اکنون با این پرسش

بر انواع متدوال تصمیمات، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسب سیاستگذاران و وظایفی که نهاد 
سیاستگذار باید در شرایط گوناگون زمانی، جغرافیایی و موضوعی ایفا کند در سیاست خارجی 

 . (Rosenau, 1969: 240)«موجود ایجاد شده است

د، رویکرد اصلی این باشمیسیاستگذاری خارجی مفهومی وابسته و تحت تاثیر عوامل مختلفی 
استای حفظ ی برای حل مساله در رگیرتصمیمشاخه از سیاستگذاری عمومی می بایست مبتنی بر 

ع بیشتر در منافع ملی در عرصه خارجی باشد، به همین منظور رویکرد عقالنی مبتنی بر حفظ مناف
سنایدر در ی حوزه سیاستگذاری خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اسازتصمیمفرآیند 
صمیمات شبکه ارتباطی متغیرهای گوناگون موثر بر ت« ی در سیاست خارجیگیرتصمیم»کتاب 

د. نمایمیزیابی و فرهنگها را قابل توجه ار هاارزشسیاستگذاری و نقش موقعیت زمانی و مکانی و 
به عنوان « یگیرتصمیم»در نظر بگیریم، فرآیند « سیستم»خارجی را به مثابه یک  چنانچه سیاست

می در نظام د آثار و نتایج مهتوانمید که مطالعه و بررسی آن شومیخرده سیستمی مطرح 
ی گیریمتصمخارجی بر جای  بگذارد. متناسب با موضوع با بررسی رویکردهای نوین  سیاستگذاری

هش، با ی، با توجه به ضرورت شناسایی و تعیین عوامل موثر در این پژودر سیاستگذاری خارج
ری خارجی رویکرد نهادگرایی جدید و انتخاب عقالنی نقش متغیرهای عمومی بر فرآیند سیاستگذا

 یم. کنمینهاد اتحادیه اروپا را در قالب نهادگرایی نئولیبرال بررسی 

ل به بررسی روشی است که ضمن آن ترتیبات در گسترده ترین معنای خود متمای 2نهادگرایی 
ی نهادی هاحوزهنهادگرایی در علم سیاست دولت را در » ند. دهمینهادی رفتار سیاسی را شکل 

های نهادی به کار تشریح مناسبات میان سیاست و جامعه  می د و چارچوبکنمیجداگانه تقسیم 
وسیله محیط نهادی نیز شکل می گیرند و بر  آیند، چرا که انسانها عالوه بر استعدادهای روانی به

  .گذاردات احتمالی آنها اثر میتصمیم
ی فرآیندی عقالنی و منطقی است و راه رسیدن به تصمیمی مطلوب، پیمودن مراحلی گیرتصمیم

به عنوان بازیگرانی  گیرتصمیمد و از آنجا که دهمیاست که به طور عقالنی بهترین نتیجه را  
نهادها و  گیرتصمیمهستند، بنابراین بهترین بازیگران « انتخاب عقالنی»خردمند در پی بیشترین نفع 

ی سیاسی تا حدود گیرتصمیمهای نهادی هستند. در واقع در رویکرد نهادگرایانه طریق چارچوب
شبیه چیزی است که اصطالحاً زیادی مبتنی بر الگوها و وابسته به مسیر طی شده است و ساختارش 

به اهمیت  توانمیدر کاربرد این پژوهش . نامدز آنها میکالرک آن را شبکه عصبی برگرفته ا
                                                           

1. Ole Holsti 
2. Institutional Theory 
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ی سیاسی یا همان سیاستگذاری در نهادی پیشرو که از جایگاه بسیار گیرتصمیمتحلیل فرآیند 
شمندان این حوزه، سیاست ممتازی در علم سیاست برخوردار است، چرا که به عقیده بسیاری از دان

ی از نظریه های خاصی بهره می سازتصمیمی و چگونگی پرداختن به آن. فرآیند گیرتصمیمیعنی 
برد که در این تحقیق براساس ارتباط و فلسفه وجودی متغیرهای عمومی در جامعه و ساختار اتحادیه 

 .(Loundsbury, 2012: 200) یمپردازمیاروپایی مطابق نهادگرایی نئولیبرالی 
ی در علم سیاست ی سیاسی یا همان سیاستگذاری از جایگاه بسیار ممتازگیرتصمیمتحلیل فرایند 

ی و گیرتصمیمبرخوردار است، چرا که به عقیده بسیاری از دانشمندان این حوزه، سیاست یعنی 
ه می برد که در ی از نظریه ها و تئوری های خاصی بهرسازتصمیمچگونگی پرداختن به آن. فرایند 

دیه اروپایی این تحقیق براساس ارتباط و فلسفه وجودی متغیرهای عمومی در جامعه و ساختار اتحا
های عمومی، بخش با ظهور نهاد .(Loundsbury, 2012: 200) یمپردازمیمطابق نهادگرایی نئولیبرالی 

ر و گسترش در طی دهه های اخی هااندیشکدهکنار احزاب و  خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در
ه نقش و قدرت آنها در سالیان اخیر تحول قانونی مهمی در علم سیاست شکل گرفت و حوز

داقلها کاهش یافت به ویژه در غرب با واگذاری اختیارات مختلف به ح هادولتو وظایف  هافعالیت
ابرت کوهن راسی و سیاستگذاری رسید. همانطور که ی سیگیرتصمیمو عمال به عرصه حکمرانی و 

د بلکه قدرت ابزارها و قدرت مادی را تنها عامل تبیت هژمونی نمی دان« در کتاب پس از هژمونی 
ع اکنون در واق .(Keohane, 1984: 103)«ددهمیداخلی و نقش متغیرهای داخلی را مکمل آن قرار 

و مطالبه گر مردم  ند که نقش کانال ارتباطیباشمیاین متغیرهای عمومی و برخاسته از درون جوامع 
ه به فرایند ند. از آنجایی که در رویکرد  نهادگرایاننمایمیرا در نهادها و ساخت دولت ایفا 

، هدایت و دهیجهت افراد رای سیاسی و یک چارچوب رفتاری اشاره دارد که رفتار گیرتصمیم
 د.کنمیدهی سامان
 

 عوامل و متغیرهای موثر بر سیاستگذاری خارجی در چارچوب نهادی -3

های موثر ی بازتاب محیطگیرتصمیم»ی نیازمند نهاد و چارچوب نهادی است. زیرا گیرتصمیم
که  (Alvani, 1378: 68)؛(68: 13۹2الوانی، )«ی آن جامعه استهاارزشکننده بر سازمان و منعکس

یت در نهاد و یک چارچوب نهادی تجلی می یابد. ظرفیت بخشی یا به عبارت دیگر بسط ظرف
گرایانه به ی در جامعه است، تسهیم و کانالیزه شدن روابط قدرت، در رویکرد نهادگیرتصمیم

ذیرش و یا ارزیابی پی از طریق اعالم نظر، گیرتصمیمد تا در فرآیند شومیشهروندان اجازه داده 
 خطرات یک تصمیم مشارکت کنند. 
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 یند سیاستگذاری: عوامل موثر بر فرآ1شکل شماره 
Figure 1: Factors Affecting the Policy Process 

(Authors, 2021) 
نهادهای نهادها به طور عام هویت سازند و تعامل میان شهروندان از طریق متغیرهای عمومی در 

ندگان نقش اساسی در فرآیند گیرتصمیمبا اینکه  ی صورت بندی هویتی شکل می گیرند.سیاسی برا
ع ملی بدون مقدمه از اذهان ند، اما نباید تصور کرد که هدفها و منافکنمیخارجی ایفا  سیاستگذاری

 «دشومیی خاصی اجرا هاگیریو جهت هاسیاستد و به صورت کنمیگذاران تراوش سیاست
(Rosenau, 1971: 108-109). 

 
 مشترک اروپایی امنیتی و خارجی سیاست -4

سیاست خارجی  گیریشکل اروپایی خارجی سیاست همکاری شدن نهادینه در مهم عطفنقطه
 اروپا جامعه نهادهای نقش ماستریخت، پیمان تصویب از پیش تا حالی که در .بودو امنیتی مشترک 

 هایمسئولیت اروپا اتحادیه پیمان پنج ماده ،شدمی محدود دولتی بین یگیرتصمیم فرآیند تسهیل به
 های تصمیم تصویب جمله از مشترک امنیتی و خارجی سیاست حوزه در اتحادیه به را مختلفی

 مستقل نهادی نقش بار نخستین برای اروپا اتحادیه شورای نیز خاطر همین به. کرد واگذار آورالزام

جامعه مدنی

ارزش ها و هنجارها

مسائل و دغدغه ها

خواسته ها و نیازها

قدرت مدنی

منافع عمومی و ترجیحات نهادی

تعامالت سیاسی

انتخاب و تصمیم گیری سیاسی

نهادهای  غیردولتی

احزاب، مراکز افکارسنجی، اندیشکده ه، 
شوراها، اصناف و رسانه ها

ساماندهی، جهت دهی و اولویت بندی

سیستم ها و قواعد

کانالیزه سازی کار ویژه ها

فرآیند و مدل انتقال

حقوق و قوانین

نهاد بین الملل

ارجاع مطالبات و خواسته های ملی

اولویت بندی و اجماع نمایندگان

تبدیل به سیاست و راهبرد فراملی
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 این دادن. بود گرفته عهده بر عضو یهادولت کنار در اروپا خارجی سیاست گیریشکل در
 سیاست حوزه در اقدام به دست عضو یهادولت جانب از بتواند اینکه برای شورا به اختیارات

در  معاهده ماستریختر د. بود اروپایی خارجی سیاست همکاری در مهم مقطعی بزند، خارجی
سیاست خارجی مشترک ارتقای جایگاه یافت و در کنار دو ستون قدیمی اتحادیه، یعنی  1۹۹3

تکامل بعدی سیاست خارجی واحد  د.اقتصادی و امور قضایی به رکن سوم اتحادیه مبدل شجامعه 
 . تفاق افتادا پیمان لیسبونبا  2۰۰۹اروپایی در سال 

 اروپا اتحادیه خارجی سیاستگذاری چرخه -1-4
د، کنمینقش را شورای اروپا ایفا  ترینمهمدر سیاستگذاری خارجی کالن اتحادیه اروپا، 

 نقش آفرینی نیز اروپا پارلمان اروپا و همچنین اروپا، کمیسیون شورای طریق از ی عضوهادولت
 نماینده: بود شده تقسیم فرد دو میان خارجی روابط مسولیت ،2۰۰۹سال  تا 1۹۹۹ سال از .ندکنمی

 اروپا کمیسیون عضو و شدمی محسوب نیز شورا دبیر کل که1 امنیتی امور و خارجی سیاست عالی
 لیسبون معاهده تصویب با هانقش پایدار، این وضعیتی ایجاد منظور به. بود خارجی روابط مسئول که

  کمیسیون و معاون عالی نماینده عنوان به خارجی اتحادیهمسول سیاست  حاضر حال در. شدند ادغام
 .می گردد محسوب خارجی امور شورای رییس عنوان به همچنین خارجی و روابط مسئول اروپا،

 در دفتر و نماینده 13۹ دارای که می آید، شمار به اروپا نیز خارجی اقدامات رییس همچنین وی
  است. جهان سراسر
 میسیون در تمام سطوحک

 شودنمایندگی می
از سوی دبیرخانه شورا و 

سرویس اقدام خارجی توسط 
 شود اتحادیه اروپا حمایت می

  شورای عالی شورای اروپا
 نماینده عالی 

 ایریاست دوره
 ای نماینده ریاست دوره

 نماینده شورای عالی 

 شورای امور خارجی
 های عضونمایندگان دولت
 منیتیا -کمیته سیاسی

 های کاریگروه
 رکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا: ا1جدول شماره 

Table 1: Foreign Policy Adminstration in European Union 
 (Nugent, 2010)؛(13۹2نیوجنت، )

 اروپا اتحادیه خارجی سیاستگذاری فرآیند و متغیرها -2-4
تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان دموکراسی نیرومند، جوامع گوناگون و فعالی از 

ی ذینفع دارند که این جوامع از طریق روش های بسیار گوناگون می کوشد تا بر تصمیمات هاگروه
اصوال در سطح  هاسیاستتا زمانی که « دولت در گستره وسیعی از موارد و موضوعات اثر بگذارد.

نیز بیشتر توجهشان را بر اثرگذاری بر دولت های ملی و  هاگروهند، این شدمیملی یا محلی اتخاذ 
د شومیمحلی معطوف می داشتند، اما از زمانی که تصمیمات بیشتری در سطح اروپایی اتخاذ 

                                                           
1. High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
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ه و ب اندتهی خود را بر سیاستگذاری در سطح اروپایی متمرکز ساخهاتالشی بیشتری تیز هاگروه
. عالوه بر مراکز تحقیقاتی، (Kohane, 2010: 17)«ویژه می کوشند که بر تصمیمات آنها اثر بگذارند

اکنون « ،انددهدر بروکسل دفتر نمایندگی ایجاد کر هاگروهرسانه ای و مشاوره ای، بسیاری از این 
درصد از آنان در  63که  انددهدر سطح اتحادیه اروپا شناسایی ش نفعذیگروه  12۰۰۰نزدیک به 

درصدشان هم نمایندگی  1۰ند و کنمیدرصد منافع عمومی را پیگیری  21پی منافع تجاری هستند، 
ی هاگروه (Doustizadeh, 2020: 78)؛(78: 13۹8زاده، دوستی)«حرف و مشاغل را بر عهده دارند

ی اتحادیه اروپا هاسیاستر وزنه تعادل مهمی برای تمایالت ناسیونالیستی و میان دولتی د نفعذی
ی از مردم، در بخش هاگروهفرامرزی بوده و منافع مشترکی را برای  هاگروهند زیرا اغلب این باشمی

چیزی بیش از یک رابطه همکاری  .ندنمایمیهایی خاص و در چند کشور عضو اتحادیه اروپا تامین 
شکل گرفته است و کمیسیون نیز به صورت ویژه از عملکرد  نفعذیی هاگروهمیان کمیسیون اروپا و 

ند تا بر مفاد دهمینیز هر آنچه در توان دارند انجام  هاگروهد و کنمیدر کالن حمایت  هاگروهاین 
قدرت  .(Khohane, 2014: 13)و پیشنهادات ارائه شده در قالب لوایح قانونی اثر بگذارند.  هاسیاست

موجب افزایش مشروعیت و کارآمدی طی همکاری نهادهای مؤثر در اتحادیه  هاگروهنفوذ این 
 ,Saurugger)های موضوعی مختلف بوده است گذاری اتحادیه در حوزهاروپا جزیی از سیاست

آمارهای موجود در سامانه اینترنتی مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا بیانگر آن است  .(475 :2010
بازیگر غیردولتی وابسته و مستقل در این سامانه  ۹.888بر ( بالغ 2۰16پتامبر س 23) 13۹5مهر  2که تا 

اند. تا از این طریق امکان دسترسی به کارشناسان، نام کرده و کد فعالیت دریافت کردهثبت
  نمایندگان و مقامات اتحادیه اروپا را به صورت قانونی داشته باشند.

 کل )درصد(نسبت به تعداد یاستگذاریس دنیموثر در فرآ یهاگروه تیحوزه فعال

 51 5.050 تشکیالت اقتصادی، تجاری و بازرگانی
 2.505 25.5 (NGO)های مردم نهاد سازمان

ی هاسیاستای در موضوعات تخصصی و های مشاورهسازمان
 حقوقی/عمومی

1.135 11.5 

 7 710 ها، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشیاندیشکده
 4.5 443 ای و شهریغیردولتی مرتبط با ادارات محلی، منطقههای سازمان

 0.5 45 های غیردولتی مرتبط با کلیساها و جوامع دینیسازمان
 100 9.888 کل جمع
 ی ذی نفوذ قانونی فعال در اتحادیه اروپاهاگروه. 2جدول شماره 

Table 2: Lobbying in EU 
(Javadi, 2013)    (؛13۹2)جوادی، 
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نهادهای  بعد دیگر تأثیرگذاری بازیگران غیردولتی بر تصمیمات اتحادیه اروپایی معطوف به
سترسی و نفوذ اتحادیه است. اگرچه ماهیت طوالنی، پیچیده و چندالیه فرایندهای اروپایی، نقاط د

 هاگروهت که این نفوذ قرار داده و این امکان را فراهم ساخته اس ی ذیهاگروهزیادی را پیش پای 
بات الزم را و بازیگران غیردولتی از تحوالت درونی اتحادیه اروپایی پیشاپیش مطلع شده و ترتی

 (Agestam, 2020:12).ان و مجریان اروپایی اتخاذ کنندگیرتصمیمبرای تحت تأثیر قرار دادن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفوذ در اتحادیه اروپای ذیهاگروهگذاران اروپایی از تاثیر . ارزیابی سیاست3جدول شماره 
Table 3: European policymakers' views on the influence of influential groups in the EU  

(Javadi, 2013) (؛13۹2)جوادی،   
  اقتصادی و تجاری شرکتهای و ها فدراسیون ،هااتحادیه -1-2-4

از آنجا که اتحادیه اروپا و همکاریهای مشترک در نهایت با زمینه اقتصادی و اتحادیه ذغال 
، توافقات و مراودات میان اعضای اتحادیه هافعالیتدرصد  7۰سنگ شکل جدی گرفت و بیش از 

متغیر موثر در فرایند سیاستگذاری  ترینبزرگد لذا در حال حاضر باشمینیز با رویکرد اقتصادی 
حادیه تاثیرات اقتصادی و تجاری است که همان طور که در دسته بندی قدرتهای البی گر نیز بیان ات

ند.  ابر شرکتهای فراملیتی و شرکتهای باشمیشد دارای بیشترین حجم کمی و کیفی در این پروسه 
ی، ی مختلف فناوری اطالعات، انرژی، بانک و بیمه، تکنولوژهاحوزهبا ریشه اروپایی بزرگ در 

.. در طی هر سال به جهت تاثیرگذاری بر تصویب قوانین و فرآیندهای مناسب در .خودروسازی و
ی میلیون یورویی هاگذاریسرمایهو تسهیالت خاص فعالیت در این کشورها هزینه و  هازمینهایجاد 

ختلف های می تجاری و صنفی و فدارسیونهااتحادیهند. از دیگر سو دهمیسالیانه کالنی انجام 
فعال نیز که بیشتر به منظور حمایت از حقوق اصناف و فعاالن خود به ویژه در اتحادیه اروپا فعالیت 

های مختلف با نمایندگان پارلمان و اعضای های تخصصی و رایزنیند نیز با برگزاری نشستنمایمی
ربوط به خود را ی مهاحوزه ی و سیاستگذاری درگیرتصمیمکمیسیون اروپا نقش مهمی در فرایند 

 1.ندنمایمیایفا 

                                                           
1. https://lobbyfacts.eu 

 میزان تاثیرگذاری متغیرها
 2013 2009 هاسال

 62 65.5 تشکیالت تجاری
 51 61.6 تجاریهای اتحادیه
 46 59.9 دهای مردم نهاسازمان

 33 53.9 ها و مؤسسات پژوهشیاندیشکده
 25 51.8 های حقوقیشرکت
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 اروپا کمیسیون با جلسه اتحادیه تایید (یورو) البی هزینه اصلی مرکز نام

 251 7 8,000,000 متحده ایاالت گوگل
 143 4 5,000,000 متحده ایاالت مایکروسافت

 75 4 4,500,000 هلند شل
 154 7 4,250,000 متحده ایاالت فیسبوک

 35 10 4,295,000 آلمان بایر
 های موثر در سیاستگذاری اتحادیه اروپاییشرکت :4جدول شماره

Table 4: Daiara, Lobbying in European Union, 2019 
 (Dialar, 2019) 

 

  خارجی سیاستگذاری و عمومی حوزه رابط سیاسی هایائتالف و احزاب -2-2-4
یافته است تعداد بیشتری از اروپاییان عالقمند از آنجا که قدرت و اهمیت اتحادیه اروپا افزایش 

امور اروپایی  1۹8۰شدند که در عملکرد آن دخیل شده و بر آن تاثیر بگذارند. حتی در پایان دهه 
توجه کمتری را به خود جلب می کرد اما پس از تصویب قانون اروپا و به ویژه پیمان ماستریخت 

ادعا  توانمییه اروپا بر زندگی شان تاثیر گذار است. نافراد بیشتری به این درک رسیدند که اتحاد
کرد که در تمامی نقاط این اتحادیه جامعه مدنی توسعه یافته ای وجود دارد و عالوه بر آن میزان 
بوروکراسی و نخبه گرایی اتحادیه اروپا همواره میان مردم مشهور بوده است و تا حدودی هنوز 

. انتخابات انددهمستقیم در فرآیند سیاستگذاری اتحادیه پیدا نکر شهروندان اروپایی اعتماد به نقش
ی اتحادیه اروپا برای شهروندان این اتحادیه هاسیاستپارلمان اروپا مستقیم ترین مسیر اثرگذاری بر 

ی اتحادیه اروپا تاثیر مهمی هاسیاستو اولین انتخابات به شمار می رود. از آنجا که  1۹7۹از سال 
بر زندگی شهروندان دارد، احزاب تحت تشویق اتحادیه اروپا توجه بیشتری به بروکسل  روز افزونی

ند تا در اولین مراحل بررسی و تدوین طرحهای شومیدعوت  هاگروه. این اندتهمعطوف داش
به عنوان یکی از منابع کارشناسی  هاگروهقانونگذاری و سیاستگذاری شرکت کنند. کمیسیون از این 

د و همچنین در پارلمان اروپا به عنوان یک کانال موثر در تعیین و تغییر نمایمیده خود استفا
ند. که این عملکرد موجب کاهش اتکای صرف به نخبه کنمیی اتحادیه جلوه نمایی هاسیاست

در حال . (Doris, 2019: 36)گرایی و توجه به دیدگاههای مختلف معطوف به جامعه شده است 
و احزاب سیاسی برآمده از جامعه اروپایی در اتحادیه در چهار  هاگروهی مشارکت هازمینهحاضر 

ونگذاری در پارلمان، ی و قانسازتصمیممحور اصلی قابل مشاهده است: انتخابات پارلمان اروپا، 
در ارکان  نفعذی یهاگروهی البی و مشورتی هافعالیتهای اتحادیه و ها و انتخاباتپرسیهمه

       ی کلیدی نیز دارد.هانقشاروپا که نقش موثری در انتخاب اتحادیه 
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 آرمان اهداف نام

 اقتصادی ترنزدیک گراییهم مشترک هایسیاست طرفدار اروپا مردم حزب

 دموکراسی سوسیال جدید اجتماعی اروپای هادموکرات و هاسوسیالیست ائتالف

 لیبرالیسم اروپا اتحادیه بیشتر توسعه هادموکرات و هالیبرال ائتالف

 ناسیونالیست مهاجرت کردن متوقف دموکراسی و هویت

 فدرالیست دموکراتیک مشارکت سبزها -اروپا آزاد ائتالف

 میانه راست آزاد تجارت و دموکراسی اروپا کارانمحافظه و طلباناصالح

 گراییچپ اجتماعی عدالت نوردیک سبز چپ -اروپا متحد چپ
 ترین احزاب اروپایی: مهم5جدول شماره 

Table 5: Important European Parties 
(European Comission, 2015) 

  اروپایی اتحادیه خارجی گذاریسیاست در نهاد مردم نهادهای تقش و غیردولتی سازمانهای -3-2-4

 عنوان از که همچنان. است NGO اختصار به یا و عبارت نهاد برابر 1«غیردولتی سازمان» اصطالح
 بودجه از مستقیماً که رود می کار به هایی مؤسسه مورد در اصطالح این است، مشخص عبارت این

 شده واگذار مسئولیت ند،دهمی انجام که فعالیتی مقابل در ها آن اعضای و ندکنمین استفاده دولتی
. دشومی برده کار به PO اختصار به یا 2یمردم سازمان با مفهوم هم اصطالح این گاهی. ندارند دولتی

ی غیردولتی این هاسازماناتحادیه اروپا به هنگام بررسی ضوابط خود درباره نحوه همکاری با 
هایی ها یا گروهها، جنبشهای غیردولتی جمعیتسازمانرا این گونه تعریف نموده است:  هاسازمان

ی هاحوزههستند که با استقالل از دولت، بدون قصد منفعت طلبی، برای دفاع از منافع خاصی در 
  .اندشغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، علمی، انسان دوستانه، مذهبی و... تشکیل شده

در اتحادیه اروپا دارای نقش و اهمیت بسیاری به عنوان رابط میان  غیردولتیهای این تشکل
ه مدنی و سیاستگذاران هستند. به ویژه در دو دهه اخیر با نهادهایی همچون کمیسیون اروپا و جامع

یی از جمله ترویج مسولیت اجتماعی، برابری جنسی، هاحوزهپارلمان ارتباط تنگاتنگی دارند و در 
و کمیسیون ند نمایمیمهاجران و پناهندگان، مبارزه با فقر، دفاع از حقوق بشر و محیط زیست فعالیت 

های به عنوان بازوهای اصلی اجتماعی خود، حمایت هاسمنخود از  2۰2۰نیز در برنامه استراتژیک 
را  هاسیاستد و در واقع با مذاکرات با آنها در امور فوق بسیاری از کنمیگسترده مالی و پشتیبانی 

 ،خود در سطح محلی دارند از طریق پیوندهای هاسمند. حوزه تخصصی خاصی که نمایمیتدوین 

                                                           
1. Non-Governmental Organization 
2. People Organisation 
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در  سیاستگذاریند از نظر تخصصی برای توانمیی غیردولتی هاسازمانملی و اروپایی،  ای،منطقه
ی خاص هاسیاستند بازخورد موفقیت یا توانمیاتحادیه اروپا استفاده کنند. به طور خاص، آنها 

با در نظر گرفتن  هاسیاستدیگر را بدست آورند و از این طریق به کمسیون در تعیین و اجرای 
ی سازمانهای غیردولتی نقش بسیاری در هاشبکهند. از سویی دیگر کنمیکامل موقعیت آن کمک 

افکار عمومی شهروندان دارند که این مساله که سیاست اقناعی نیز نام گرفته از الزامات  گیریشکل
ی غیردولتی هاسازمانکمیسیون با  های مختلف ارتباط فعلیجنبه» د.باشمیدر اتحادیه  سیاستگذاری

انتقال و طرح مستقیم مسایل جامعه به کمیسیون، مشاوره  :در چهار مرحله خالصه کرد توانمیرا 
در مسیر سیاستگذاری در تخصص مربوطه، همکاری در مدیریت اجرای برنامه، اقناع عمومی و 

 (Doris, 2019: 48).«ارزیابی سیاست در جامعه
 فکر هایاتاق و تحیقاتی مراکز ،هااندیشکده -4-2-4

سال اخیر داشته  8۰تحوالت معنایی جدی در که  1تنکتینک برآمده ازاندیشکده مفهومی است 
را احصا کنند و برای این  آنهاهای مشترک اند ویژگی است. اما برخی پژوهشگران تالش کرده

تنک در غرب اند. مفهوم عبارت تینککردهسایی ها شناویژگی مشترک بین این مجموعه  سهمنظور 
در کنار بازیگران رسمی، به ایفای اتحادیه اروپا ساختار پلورالیستی در یک سیر تاریخی دارد و 

ی فکر هااتاقاین بازیگران،  ترینمهمنقش بازیگران غیر رسمی نیز اهمیت داده است. از جمله 
به این معنا  انددهتاثیرگذار بواتحادیه ی سازتصمیم دیر رسمی از دیرباز در فرآینبعنوان بازیگران غ

 البی ها ی فکر وهااتاقی و بازیگران غیررسمی از جمله گیرتصمیمکه بازیگران رسمی در مرحله 
اندیشکده شورای روابط خارجی  به توانمی. که از جمله ی تاثیرگذار هستندسازتصمیمدر مرحله 

اشاره کرد که به صورت  5، مرکز سیاستگذاری اروپایی4س، چاتم هاو3، بروگل2اتحادیه اروپا
به ویژه در «ند. باشمیتحلیل و تحقیق، فرهنگ سازی و آموزش و مشاوره و رایزنی موثر  ،ارزیابی

که در هموارسازی راه تغییرات  انددهبه بازیگران ضروری تبدیل ش هااندیشکدهدو دهه گذشته، 
« انددهاروپا، کشورهای عضو آن و کشورهای متقاضی مفید بوسابقه در ساختار اتحادیه بی

(Gutelboard, 2014:130). 
و مراکز  هااندیشکدهحوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ویژه در دو دهه اخیر، نقش 

یی همچون همگرایی و توسعه هابخشتحقیقاتی بسیار موثر و قابل توجه بوده است، از جمله در 
. امروزه با کسب جایگاه و انددهو منازعات مختلف موثر بو ایمنطقهی المللبین یهاچالشاروپا، 

                                                           
1. Think Tanks 
2. European Council of Foreign Relation 
3. Bruegel 
4. Chatem House  
5. European Policy Center 



 

 

 

219  نقش و جایگاه متغیرهای عمومی در فرآیند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

 

 

ی اروپایی نقش المللبینمرجعیت خود در سیاستگذاری، به عنوان یکی از ارکان اصلی در مواجهات 
و  هادولتد از طریق توانمیند به گونه ای که یک بعد عمومی سیاست خارجی که ننمایمیایفا 

ند. کنمیریزی و اجرا ین نهادها به صورت غیر رسمی پایهنهادهای وابسته به آنها ایفا شود توسط ا
درصد از حجم  7رغم آنکه علی هااندیشکدههای منتشر شده کمیسیون اروپا مطابق آخرین گزارش

درصد بر  3۰ ی اتحادیه اروپا را دارند اما بیش ازهاسیاستنهادهای غیردولتی در تاثیرگذاری بر 
 .ندباشمیی خارجی آن اثرگذار هاسیاستتصمیمات و 

  اتحادیه خارجی سیاستگذاری بر اآنه تاثیر و یافکارسنج مراکز و اجتماعی یهاشبکه ،هارسانه -5-2-4
راجع به رسانه ی اجتماعی هاشبکهبه ویژه با ظهور اینترنت و فراگیری گرچه در طی قرن بیستم 

دقیقی  عاجماهمچنان ای شدن سیاست، اجماع نظر گسترده ای وجود دارد، اما بر سر تعریف آن، 
ردم معمیق تر شدن کنترل دموکراتیک توده موجب به طور کلی رسانه ای سازی سیاست نیست. 

 مومیعبه دلیل ایفای نقش یک واسطه در جهت تسریع مشارکت و د شومی بر جریانات سیاسی
 هارسانهنکه به دلیل ای، توده ها در سیاستگذاری، بخشی از فرآیند سیاستگذاری به شمار می روند

به مردم اطالعات » دنکنمینقش متفاوت را به عنوان منابع اطالعاتی سریع برای سیاستگذاران ایفا  پنج
وده ها بتوانند ه تای را فراهم می آورند کواسطه نددهمیمورد نیاز برای درک جریانات سیاسی را 

ی جمعی هاسانهر استفاده کارگزاران سیاسی ازد، ندگان مسائل سیاسی تاثیر بگذارنگیرتصمیمبر 
ی جمعی درمراحل اولیه هارسانه استفاده سیاستگذاران از، برای دستیابی فوری به اطالعات مفید

اطالعات ، یاقع بحرانبه عنوان تنها منبع اطالعات سیاسی در مو، یسازتصمیمیک موضوع برای 
  .اطالعات رسمی هستند بیشتر از تری حیاتیسازتصمیمغالباً برای  هارسانه

و نظر سنجی که به عنوان مهم ترین و رایج ترین روش شناخت  1از سوی دیگر افکارسنجی
ی و سیاستگذاری طی گیرتصمیمافکار عمومی و عقاید شهروندان نسبت به موضوعات خاص در 

و موسسات نظرسنجی در دنیا وسعت و  هارسانهی اخیر تثبیت شده است. امروزه فعالیت هاسال
کیفیت بیشتری به خود گرفته است به گونه ای که عالوه بر نیاز سیاستمداران و حاکمان نظام های 
سیاسی جهت شناخت افکار عمومی، در سطح خرد نیز خیلی از موسسات و سازمانها برای پیشبرد 

یوروبامومتر، اسومار، گالوپ اروپا، مارشال، کومرس، فورسا   ....ف فرهنگی، تجاری وتحقق اهدا
ند. شومیترین مراکز نظرسنجی دنیا محسوب  ترین و شاخص .. در اروپا، از فعال.و سی. ای. ای و

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد یکی از رویکردهای جدید در حوزه سیاستگذاری است با قرار دادن 
گیری کند که تصمیمشواهد و مدارک موجود در قالب توسعه و اجرای سیاست کمک میبهترین 

ی غربی مکتبوب و هارسانهها اخذ شود. از دیرباز ها و پروژهها، برنامهورد سیاستآگاهانه در م
.. دارای قدرت بسیاری بودند و .تصویری همچون لوموند، گاردین، بیلد، سان، ایندپندنت، فیگاروو
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ی نیز در واقع با همان ماموریت اصلی افکارسنجیوز در دیگر سو نیز مراکز نظر سنجی و یورون
این گزاره را به  توانمیند، بی شک باشمیو از سوی جامعه به سمت سیاستگذاران فعال  هارسانه

رسد، بدون آنکه از پشتوانه تی در اتحادیه اروپا به تصویب میکمتر سیاس»طور جدی دنبال نمود 
ی اجتماعی بر نقش هاشبکهو البته که با ظهور اینترنت و  «ی عمومی برخوردار نباشدکارسنجاف

میزان » افزوده شد، هاسالحوزه پیرامون سیاستگذاری اتحادیه اروپا طی این  ر چهارپراهمیت آنها د
ی، ها و ساختار اتحادیه اروپایافزایش و کاهش تمایل و عالقمندی شهروندان نسبت به ماموریت

ایجاد زمینه و فضای روانی تصمیمات و پیشنهادات در ارکان اتحادیه، تغذیه فکری، تحلیل 
 «ی مصوب در مرحله اجراهاسیاستسیاستگذاران پیرامون مسائل اتحادیه پشتیبانی و حمایت از 

(Doris, 2019: 221). 
 اروپا اتحادیه خارجی اریسیاستگذ فرایند در جنبشی یهاگروه و محلی شوراهای نقش -6-4-4

در چارچوب بررسی نهادهای موثر در متغیرهای عمومی برآمده از جوامع اروپایی، شوراهای 
ند و باشمیکشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای اهمیتی بسیار مهم و کلیدی در شهر و شهرداری ها 

2۰۰4-در دوره زمانی  1ه یودیتپژوهشی که موسسند، باشمیبه نوعی دولت مستقر در هر منطقه 
میالدی انجام داده است ساختار مدیریت شهری در هفده کشور اروپایی مورد بررسی قرار  2۰۰2

در هدف این پژوهش، بررسی سیر تحوالت ساختار حکومت های محلی و شهری  است.گرفته 
هش بندی آنها در مدل های مدیریت شهری بوده است. این پژوکشورهای مختلف اروپایی و طبقه

د سازمان سیاسی و اجرایی حکومت های محلی در کشورهای مختلف اروپایی دارای دهمینشان 
نخست آنکه بخش های سیاسی حکومت شهر از لحاظ ماهیت انتخابی  :ویژگی های مشترک است

دوم آنکه همگی دارای رهبری سیاسی  .انددههستند و از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب ش
صرف نظر از اینکه فرد مزبور دارای عنوان شهردار باشد و یا نباشد. این فرد ممکن مشخصی هستند، 

است بطور مستقیم توسط شهروندان یا توسط اعضای شورای شهر انتخاب شود و یا آنکه از سوی 
دارای وزن سیاسی یا اجرایی متفاوت باشد. نهایتا آنکه در بیشتر  یا حکومت مرکزی منصوب گردد

ارزیابی سطوح مختلف دیریت شهری، حداقل یک مدیر عمومی شهر وجود دارد. مجموعه های م
و محلی اعتماد دارند. آنها برای  ایمنطقهد شهروندان به سطح دهمیمقامات دولتی بررسی نشان 

و محلی به عنوان عنصری پایدار در مشروعیت سیاسی اتحادیه اروپا  ایمنطقهدموکراسی در سطح 
و محلی به عنوان یک  ایمنطقهدموکراسی در سطح  ،ز طریق این نظرسنجیارزش قائل هستند. ا

جنبه پایدار از مشروعیت سیاسی اتحادیه اروپا در یک زمینه کلی اعتماد عمومی نسبتاً کم به نهادها 
خود اعتماد دارند، کمی  ایمنطقهاز شهروندان اتحادیه اروپا به مقامات محلی و  5۰%د. شومیظاهر 

به میزان قابل توجهی  ایمنطقه(. این سطح اعتماد به مقامات محلی و %47باالتر از اتحادیه اروپا )
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د که شهروندان دهمیاین نشان  .( است%34باالتر از سطح اعتماد به دولت های ملی یا پارلمان ها )
در سیاستگذاری اتحادیه اروپا  اینطقهماتحادیه اروپا به دنبال مشارکت بیشتر مقامات محلی و 

هستند. این نتیجه به ویژه هنگامی که درک شهروندان اتحادیه اروپا از سطح اختیارات عمومی 
را در سطحی  ایمنطقهچشمگیر است. اروپایی ها مقامات  ،بیشترین تأثیر را بر شرایط زندگی دارد

ند که کنمینسبی پاسخ دهندگان اظهار نظر ند. اکثریت کنمیتقریباً نزدیک به سطح ملی انتخاب 
 1.مقامات دولتی در سطح ملی بیشترین تأثیر را در زندگی آنها دارند

 
 گیری نتیجه

 یی خارجهاچالشای پاسخ به راتحادیه اروپا ب هیوش روش ورک مشت یتیو امن یخارج تاسیس
ناد به بنابراین مفهوم سیاست خارجی مشترک با است ت،ک اسرع و ارزش های مشتفاساس منا رب
ی اتحادیه و هنجارهای مشترک اعضا هاارزششکل می گیرد که آن نیز بر اساس « منافع مشترک»

ن به همچون پیمان مساتریخت و لیسبون به وجود می آید که با هم مشترک شده و برای رسید
خارجی  با ده چالش اصلی در حوزه سیاستند. امروزه اتحادیه اروپا نمایمیاهداف آن تالش 

وذ و روبرست، چندجانبه گرایی، مساله بالکان، پناهندگان و مهاجران، تنش با روسیه، نف
انه و برجام روبه روست ی گسترده چین، برگزیت، یکجانبه گرایی امریکا، خاورمیهاگذاریسرمایه

لی برآیند کبه طور ثیری کلیدی است. که طبیعتا نقش مهم متغیرهای عمومی در این مسیر دارای تا
ز زمان اخواست و نیازهای شاخص برآمده از متغیرهای عمومی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

 گیریشکلاستقالل بیشتر سیاست خارجی و اصالحات پیمان لیسبون و توجه و جدیت بیشتر با 
موضوعی  اهمیت به صورتدر محورهای دارای  توانمیکمیسیون امنیتی و سیاست خارجی  را 

ی سازتصمیم دسته بندی نمود که توسط نهادهای برآمده از بطن جامعه در اشکال متفاوت تا مرحله
سبون باعث در اتحادیه اروپا پیگیری شده است. در حالی که اصالحات سیاست خارجی در پیمان لی

ی اتحادیه اروپا در المللنبیبهبود ماشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا شده است اما موقعیت کلی 
رآمد، تمایل رهبری ناکافی و ترتیبات سازمانی ناکا ده سال پس از امضای پیمان تضعیف شده است.

ی ی خارجی ملی خود و عادت برخی از کشورهاهاسیاستکشورهای بزرگ به اولویت بندی 
تحادیه اتلفیق کنونی  کوچکتر برای سواری رایگان، همه مانع از اقدامات موثر جمعی شده است

 کند. اروپا فرصتی را برای اقدامات درمانی فراهم می
اتحادیه اروپا با تکیه بر توان نهادهای عمومی مستقل موثر در سیاست خارجی خود و با تأکید بر 

های قانونی و عالقه به دیپلماسی چندجانبه، در سازگاری با  حلراهارجحیت خود برای  ،قدرت نرم
شود دچار مشکل ی قدرت اداره میهاسیاستقطبی که به طور فزاینده ای تحت کنترل جهانی چند 

                                                           
1. European Commision Report, 2013  
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در برابر آشفتگی روزافزون در همسایگی خود اتحادیه اروپا جاه طلبی خود را برای  .شده است
تغییر همسایگان خود در قالب تصویر کوچک جلوه داده و به حالت دفاعی روی آورده و بر ثبات 

تمرکز کرده است. به عنوان مدیر بحران، اتحادیه اروپا پیروزی هایی کسب کرده  و انعطاف پذیری
اکنون سرانجام  است اما نقاط ضعف زیادی از جمله در لیبی، سوریه و اوکراین را نشان داده است.

 .به طول می انجامد هاسال هاتالشدر حال افزایش توانایی های نظامی خود است، اما ثمرات این 
د از طریق جدول زمانی و معیارهای عینی توانمیارز مشترک، سیاست خارجی مشترک نبرخالف 

ارائه شود. ترتیبات نهادی مهم است، اما کلید اصلی برای غلبه بر مشکل اقدام جمعی اتحادیه اروپا 
عضله  .در تقویت اعتماد به نفس و همبستگی از طریق یک فرآیند تجربه عملی مشترک است

تحادیه اروپا تنها در صورتی تقویت بیشتر خواهد شد که حضور متغیرهای عمومی سیاست خارجی ا
موثر در فرایند سیاستگذاری و توجه به دغدغه ها و نیازهای آنها که برآمده از خواست اصلی جامعه 
است از اهمیت بیشتر و شفاف تری برخوردار شود. زمانی که اتحادیه اروپا بتواند فهم و درک 

در پیمانهای سیاست خارجی را در حوزه متغیرهای عمومی موثر  هادولته از تفاهم مشترک برآمد
تواند قدرت بیشتری نیز یابد. از سویی دیگر اولویت نیز متناسب با وزن و اهمیت رسمیت بخشد می

سیاست خارجی ملی بر اتحادیه در کشورهای عضو به ویژه کشورهای بزرگتر باعث عدم انسجام 
شده است. کشورهای عضو بزرگ وقتی مشارکت کنند که منافع ملی  هاگیریتصمیمجدی در 

ی در مورد تحریم گیرتصمیممستلزم درگیری اتحادیه اروپا به عنوان یک ضریب نفوذ باشد، مانند 
کنند. اما غالباً  آنها اتحادیه اروپا را فقط یکی دیگر از مجامع چندجانبه ها، منافع ملی را درگیر می

نمایند. بعضی اوقات آنها ترجیح که آنها اهداف سیاست خارجی ملی خود را دنبال می می دانند
دهند به صورت جداگانه یا در ائتالف های خارج از چارچوب اتحادیه اروپا عمل کنند یا مسئله می

 را به ارگان دیگری برسانند. 
ست خارجی اتحادیه در طی ده سال گذشته در واقع بخش مهمی از این رهبری غیررسمی در سیا

اروپا به ایاالت متحده واگذار شد. از نظر ماهوی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور فزاینده 
ند، مانند سیاست تجاری آن به ویژه کنمیای بیشتر نگرانی های ایاالت متحده با چین را درگیر 

ثبات کننده نظامی در آسیا  و  ی نظامی و بیهاسیاستیارانه ها و انتقال فناوری های اجباری و 
خواهد از طریق ابتکاراتی بیشتر مدل اقتدارگرایانه آن در بقیه جهان. چین فعاالنه می همچنین ارتقای

سیاست  ،و دستیابی به زیرساخت های مهم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 17+  1مانند قالب 
استفاده کرد  و « تقسیم و تسخیر»از استراتژی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. چندین بار، با موفقیت 

اروپا را در موضوعاتی مانند حقوق بشر تقسیم کرد. در جمع بندی پژوهش این نتیجه به دست  
ی خارجی اتحادیه اروپایی همانگونه که در دنیا شاهد افزایش هاچالشآید که در این مهم ترین می

ر بروکراسیهای حکومتی هستیم و وضعیت به مراتب ب غیردولتینقش روافزون نهادهای متغیر موثر 
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سریعتر همراه با قدرت بیشتر آن را نیز در این مقاله و اتحادیه اروپایی مالحظه شد، در عمل این 
نهادهای عمومی هستند که بیانگر و پیگیر خواست جوامع در عرصه های مختلف از جمله سیاست 

بر نقش و تاثیر آنها افزوده  هادولتمتقابل جوامع و خارجی در اروپا هستند، لذا به جهت اعتماد 
شاخص تعیین کننده عرصه تصمیم و نظارت بر اجرا در فرایند  ترینمهمشده است و اکنون 

 باشد. سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپایی می
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