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مقدمه

»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در مهرماه ۱۳۹۷ خواستار ایجاد یک نظم نوین در سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا و ایجاد شورای امنیت اروپایی شد و هدف از طرح این ایده را متحدتر و 

عملگراتر شدن اتحادیه اعالم کرد. طرح شورای امنیت اروپایی هرچند برای اولین بار به طور 

رسمی توسط صدراعظم آلمان اعالم شد اما سال هاست که ایده تقویت تدابیر اتحادیه اروپا در 

زمینه های دفاعی و امنیتی ذهن بسیاری از سران کشورهای اروپایی را به خود مشغول کرده است.

اختالفات و شکاف عمیق اتحادیه اروپا و آمریکا از یک طرف، و مشکالت عدیده داخلی 

که منجر به شدت گرفتن اختالفات میان مردم و حاکمیت شده است از طرف دیگر از مهمترین 

دالیل مطرح شدن این ایده می باشند. بحران مهاجرت به اروپا از سال ۲۰۱5، اعتراضات مردم به 

مشکالت عدیده اقتصادی که حاکمیت کشورها را تهدید می کند، موج اخیر حمالت تروریستی 

که نقاط ضعف اطالعاتی اتحادیه اروپا را برجسته تر می نماید]۱[ و مهمتر از همه، تصمیم انگلستان 

برای خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( در سال ۲۰۱6، همگی نشان از بحران های فزاینده در 

اتحادیه اروپا می دهند.

ملی گرایی تهدیدی جدی برای اصل همبستگی

افزایش تمایالت ملی گرایانه از خطراتی است که  همگرایی میان کشورهای اروپایی را 

تهدید می کند. محبوبیت گروه های ملی گرا و دست راستی ها در کشورهای اروپایی کامال مشهود 

است. ملی گرایان در آلمان بیش ازپیش به یک تهدید جدی تبدیل شده اند. مرکل در کنگره حزب 
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دموکرات مسیحی با هشدار درمورد ملی گرایی روزافزون در آلمان، خاطرنشان کرد: » اگر ما 

می خواهیم از منافع خود دفاع کنیم این تنها در اروپا امکان پذیر است و به همین خاطر باید از 

اروپا حمایت شود و حفظ شود و توسعه یابد. تنها درصورتی که اروپا در بلندمدت به خوبی پیش 

رود آلمان هم شرایط خوبی خواهد داشت.«]۲[

رهبر  لوپن«  »مارلین  هستند.  برخوردار  باالیی  محبوبیت  از  ملی گرایان  نیز  فرانسه  در 

دست راستی های فرانسه با وعده برگزاری »فرگزیت« )برگزیت فرانسوی( توانست در انتخابات 

افزایش  با  لوپن  محبوبیت  دهد.  اختصاص  خود  به  را  آراء  درصد   ۳۰ از  بیش  فرانسه   ۲۰۱۷

درگیری ها در ناآرامی های اخیر فرانسه و اعتراضات جلیقه زردها رو به افزایش گذاشت تا جایی که 

رئیس جمهور فرانسه نیز با هشدار نسبت به افزایش ملی گرایی، مواجهه همه دموکراسی های لیبرال 

با بحران را خواستار شد.

بدین ترتیب اتحادیه اروپای کنونی، متشکل از کشورهایی است که با بحران ملی گرایی 

افزایش محبوبیت این گروه های ملی گرا، همبستگی کشورهای اروپایی به  با  روبرو هستند و 

مخاطره خواهد افتاد. دخالت خارجی و حمایت رئیس جمهور آمریکا از گروه های ملی گرا نگرانی 

را بیش ازپیش کرده است. مشخص است در چنین شرایطی، کشورهای اروپایی خواستار تقویت 

سازوکارهای امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا باشند. در همین چارچوب است که در دسامبر ۲۰۱۷ 

کشورهای اتحادیه اروپا با توافق بر معاهده »همکاری ساختاری دفاعی اتحادیه اروپا«، توانستند 

یک اتحادیه دفاعی تشکیل دهند تا همکاری های بیشتری در حوزه امنیتی و دفاعی داشته باشند.
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حق وتو، ایده وسوسه انگیز برای کشورهای قدرتمند

عالوه بر مشکالت داخلی کشورهای اروپایی، اصل اتفاق آرا، در اتحادیه اروپا یکی از 

موانع سرعت در تصمیم گیری ها و تأثیرگذاری بر بحران های کشورهای اتحادیه است. اتحادیه 

اروپا معتقد است، اصل اتفاق آراء در شورای اروپا، منجر به ایجاد استانداردهای مشترک اروپایی 

می شود و این دقیقا در راستای اصل همبستگی است که شالوده شکل گیری اتحادیه اروپا بوده 

است. اما همین اصل اساسی می تواند در مواجه با بحران ها به بزرگترین مانع تبدیل گردد. فقدان 

توافق یا روند طوالنی رسیدن به توافق درخصوص یک موضوع به خودی خود می تواند بحران زا 

باشد. این ضعف باعث شده اتحادیه اروپا در بسیاری از مسائل بین المللی منفعل باشد و بازی را به 

ایاالت متحده آمریکا واگذار نماید.

به همین دلیل الگوی شورای امنیت سازمان ملل می تواند یکی از ایده های حل مشکل باشد. 

»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان با تأکید بر جدایی از اصل اتفاق آرا و سوق یافتن به سمت رای 

اکثریت در مسایل سیاست خارجی گفت: »گروه کوچکی از اعضا به نمایندگی از تمام اتحادیه 

اروپا می توانند در پاسخ به بحران های کنونی سریعتر و مؤثرتر اقدام کنند«.]۳[

بدیهی است که این ایده برای کشورهای قدرتمند اروپایی بسیار جذاب باشد زیرا می توانند 

در این شورای امنیت اروپایی دارای حق وتو شوند و خواست خود را بر کل اروپا تحمیل نمایند 

اما به همان اندازه برای کشورهای کوچک که اتفاق آراء را فرصتی برای ابراز خواسته های خود 

می دانند، ایده ای ناعادالنه به شمار می رود. مبرهن است که مخالفت کشورهای کوچک اروپایی 

یکی از موانع و چالش های اساسی برای ایجاد شورای امنیت اروپایی است.
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اروپا در پی نقشی مؤثرتر در عرصه بین المللی

تردیدی نیست اختالفات گسترده میان آمریکا و اتحادیه اروپا از مهمترین دالیلی به شمار 

می رود که کشورهای اروپایی را به سمت ایده تقویت تدابیر و سازوکارهای مستقل اروپایی 

درزمینه دفاعی و امنیتی سوق داده است. از زمان صدور اعالمیه استقالل آمریکا و آغاز روابط 

فراآتالنتیکی، روابط آمریکا و اتحادیه اروپا با فرازها و فرودهای بسیاری روبرو بوده است و شاید 

بتوان گفت تشکیل اتحادیه اروپا به شکل کنونی، مدیون اعالن دکترین نظم نوین جهانی »جورج 

بوش پدر« است. این دکترین که درواقع چندجانبه گرایی بین المللی تحت رهبری آمریکا را مدنظر 

داشت، باعث شد کشورهای اروپایی درصدد برآیند با پیمان ماستریخت و ایجاد اروپای متحد، 

یک نقش مستقل و تأثیرگذار در نظام جهانی ایفا کنند و از یک جانبه گرایی آمریکا درصحنه 

بین المللی جلوگیری نمایند. با روی کار آمدن »جورج بوش پسر« و تک روی های آمریکا در 

جنگ عراق، منجر به فاصله گرفتن متحدان آمریکا شد. به خصوص کشورهایی مانند فرانسه و 

آلمان که جزء ناتو هستند و به طور رسمی مخالفت خود با جنگ را اعالم کرده بودند.

اتحادیه اروپا تأثیر بسزایی داشت.  اندک، بر روابط میان آمریکا و  این فاصله هرچند 

بنابراین »باراک اوباما« رئیس جمهور بعدی آمریکا تالش کرد با دلجویی از متحدان خود، شکاف 

ایجاد شده را پر نماید. ازجمله مهمترین اقدامات اوباما در این زمینه آغاز مذاکرات برای توافقنامه 

سازمان  از  توافق پس  رویایی ترین  توافقی که  بود.  فراآتالنتیکی]۴[  سرمایه گذاری  و  تجارت 

تجارت جهانی قلمداد می شد و می توانست منجر به حذف موانع تعرفه ای و توسعه  تجارت شود و 

یک بازار میان آتالنتیکی ایجاد نماید.]5[
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بااین حال اوباما نتوانست تا پایان دوره ریاست خود، این مذاکرات را به پایان ببرد و حلقه 

مستحکمی در روابط دو سر آتالنتیک ایجاد نماید. از زمان روی کار آمدن »دونالد ترامپ« 

چالش های زیادی در این روابط ایجاد شده است. ترامپ به صراحت از ناکارآمدی سازوکارهای 

بین المللی سخن می گوید و از بسیاری از توافقات مهم بین المللی خارج شده است. خروج یک 

جانبه آمریکا از توافقاتی مانند برجام، موافقت نامه آب و هوایی پاریس، متوقف کردن مذاکرات 

توافقنامه جامع تجارت و سرمایه گذاری فراآتالنتیکی و یا حمایت از خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپا )برگزیت( اختالفات را گسترده تر کرد. اما اقدام اساسی ترامپ که منجر به تشدید شکاف 

گردید، افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از اروپا بود. اقدامی که باعث شد، بسیاری از 

کارشناسان احتمال وقوع یک جنگ تجاری را هشدار دهند.

»پتر آلتمایر« وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به اقدامات متقابل اتحادیه اروپا و با هشدار در 

خصوص احتمال آغاز یک »جنگ تجاری«، گفت: »اروپا و آمریکا از به راه افتادن یک جنگ 

تجاری سودی نخواهند برد و بهتر است از آن اجتناب کنند.«]6[ چندی بعد، کمیسیون اروپا در 

اقدامی متقابل تعرفه مالیاتی بر برخی کاالها هم چون موتورسیکلت  هارلی دیویدسون، ویسکی 

بوربن، ذرت، تنباکو، محصوالت آلومینیومی و فوالدی به ارزش حداقل ۲.8 میلیارد دالر را اعالم 

کرد]۷[. اقداماتی که حاصلی جز تیره تر شدن روابط درپی نداشت.

بااین وجود ترامپ هیچ گامی برای بهبود روابط برنداشت و با تشویق گروه های ملی گرا به 

سیاست های ناسیونالیستی و جدایی از اتحادیه اروپا، شکاف را عمیق تر کرد. بدیهی است که اروپا 

به دنبال مسیری خواهد بود تا وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهد و مستقل گردد. برونو لومر، 

وزیر دارایی فرانسه، در این خصوص بیان کرد: »آقای ترامپ انگیزه ای برای اروپای قدرتمندتر 

است«]8[. این ادبیات خصمانه میان سران دو طرف آتالنتیک نشان از افزایش بی اعتمادی و 
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کاهش روابط دارد. افزایش بی اعتمادی باعث شده که اروپا، آمریکا را به عنوان یک دشمن بالقوه 

در نظر بگیرد و بدنبال تقویت قدرت دفاعی خود باشد. رئیس جمهور فرانسه با طرح ارتش واحد 

اروپایی به طور تلویحی آمریکا را دشمن آینده اروپا اعالم کرد و گفت: »ما باید در آینده از خود 

در برابر روسیه، چین و حتی ایاالت متحده دفاع کنیم.«]۹[

حال برای تحقق هدف افزایش قدرت دفاعی و کاهش نقش ناتو در اروپا، طرح شورای 

امنیت با نیروهای حافظ صلح خود که تحت امر این شورا حرکت کنند، می تواند عالوه بر ایجاد 

بستری گسترده تر برای همکاری های امنیتی، در امور دفاعی نیز اتحادیه اروپا را تقویت کند. به 

همین دلیل فرانسه و آلمان در نوامبر ۲۰۱8 خواستار ایجاد یک ارتش واقعی اروپایی شدند.

بااین وجود ارتش اروپایی درصورت ایجاد، یک نهاد موازی با پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو( است و درحالی که از ۲8 عضو ناتو، ۲5 عضو اروپایی هستند، تهدیدی جدی برای پیمان 

ناتو سیاست  از چارچوب  توانایی های دفاعی خارج  توسعه  به حساب می آید.  آتالنتیک شمالی 

هژمونی محور آمریکا را دچار خدشه خواهد کرد و این مسئله ای نیست که ترامپ بتواند به آسانی 

تحمل کند و در اولین واکنش به طرح موضوع، در پیامی توئیتری ایده تشکیل ارتش اروپایی را 

بسیار توهین آمیز قلمداد کرد.

طرح توسعه نظامی اتحادیه اروپا عالوه بر مخالفت رئیس جمهور آمریکا، اعتراض بسیاری 

از کارشناسان سیاسی را به دنبال داشته است. معترضان معتقدند که »افزایش هزینه های دفاعی، 

البی تسلیحات را تأمین خواهد کرد اما به حل مسائل واقعی کمک نمی کند. اروپا نیاز به امنیت 

بیشتری دارد، اما بیشتر از همه باید روی کارایی تمرکز کند«]۱۰[. از طرف دیگر کشورهای 

آتالنتیک گرا که ناتو را به عنوان تنها مرجع سیاسی و امنیتی اروپا می دانند از مخالفان احتمالی این 
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طرح خواهند بود. به این ترتیب مشخص است که ایجاد الگوی شورای امنیت با موانع و چالش های 

متعددی روبرو خواهد شد

به طورکلی می توان گفت بحران های مالی و امنیتی فعلی اروپا و شکاف شدید در روابط با 

آمریکا منجر شده است، اروپا -به عنوان ابرقدرت سابق جهانی- به جای تقویت روابط آتالنتیکی 

به دنبال افزایش همگرایی منطقه ای باشد تا جایگاه خود در عرصه بین المللی را تحکیم بخشد. 

بنابراین با ادامه این روند ما شاهد واگرایی و رقابت دو سوی آتالنتیک خواهیم بود.

عرصه بین المللی با دو شورای امنیت

طرح ایجاد شورای امنیت اروپایی و حق وتو در آن، از رویای بسیاری از کشورهای 

اروپایی بخصوص آلمان نشئت گرفته است. »آلمان سال هاست که خواهان اصالح ساختار شورای 

امنیت و کسب یک کرسی دائم در آن نهاد است که عماًل 5 کشور دارای حق وتو، این موضوع 

را نمی پذیرند«.]۱۱[ ایجاد یک نهاد با دستورالعمل مشابه هرچند باب میل آلمان است اما برای 

شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای غیراروپایی امری نامطلوب خواهد بود. اگرچه هنوز 

طرح مشخصی ازآنچه شورای امنیت اروپایی خوانده می شود در دست نیست اما اگر سازوکاری 

کامال یکسان با شورای امنیت داشته باشد پس دارای نقشی یکسان خواهد بود.

طبق ماده ۲۴ منشور، شورای امنیت مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است و در این 

راه می تواند از روش های مسالمت آمیز یا قوه قهریه خود بهره بگیرد. سازوکار مشابه روش های 

مسالمت آمیز مندرج در فصل 6 منشور ازآنجاکه جنبه الزام آور ندارند، مشکلی ایجاد نخواهد کرد 

اما ایجاد سازوکاری مشابه شورای امنیت که طبق فصل ۷ منشور قابلیت توسل به زور را دارد، 
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آینده نظام جهانی را با چالش مواجه خواهد کرد. شورای امنیت اروپایی بسته به آنچه تهدید برای 

صلح تشخیص می دهد قادر خواهد بود با استفاده از ارتش مستقل اروپایی دخالت نماید. حال اگر 

فرض کنیم نوع نگرش تهدید علیه صلح در شورای امنیت اروپایی با شورای امنیت سازمان ملل 

متحد متفاوت باشد، شاهد پیچیده تر شدن بحران های بین المللی خواهیم بود.

تأثیر ایجاد شورای امنیت اروپایی بر روابط ایران با اروپا

تأثیرگذار  و  پررنگ  نقشی  اروپا،  و  ایران  بین  روابط  ایاالت متحده آمریکا همواره در 

داشته است. اگر آمریکا، اروپاییان را در انتخاب روابط با ایران یا آمریکا تحت فشار قرار دهند، 

قطعًا بر سطح روابط اروپا و ایران تاثیرات مستقیمی برجای خواهد گذاشت]۱۲[. به همین دلیل، 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از توافق هسته ای ایران، به جهت تالش برای همگرایی روابط 

فراآتالنتیکی، رویکردی دنباله رو نسبت به آمریکا بود. اما پس از خروج یک طرفه آمریکا از 

برجام و تشدید شکاف فراآتالنتیکی، درصدد آن است که درصحنه بین المللی، سیاست خارجی 

مستقل خود را به اثبات برساند. تالش اروپا برای ایجاد شورای امنیت اروپایی و داشتن شخصیتی 

مستقل و همچنین قدرتمند فرصتی برای گسترش روابط ایران و اروپا خواهد بود. روابطی که به 

دالیل نداشتن نگرش مشترک نسبت به مباحثی همچون تروریسم، حقوق بشر و … همواره با 

بدگمانی دو طرفه همراه بوده است. بااین حال اروپا با بازگشت به سیاست تعامل نسبت به ایران، 

قادر خواهد بود در حل بحران های غرب آسیا مؤثر باشد و سیاست خارجی واقعی و مستقل خود 

در عرصه بین المللی را به منصه ظهور بگذارد.



شورای امنیت اروپایی؛گامی به سوی همگرایی منطقه ای یا بحران آفرینی بین املللی

۱۴

هرچند نباید انتظار این را داشته باشیم که اروپا بدون در نظرگرفتن روابط با آمریکا و یا 

حتی در تقابل با آمریکا به سمت ایران بیاید اما ایران می تواند با سیاست درست و دقیق از بحران 

ایجاد شده بین دو سر آتالنتیک، امتیازاتی برای خود کسب کند.
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فرجام سخن

طرح شورای امنیت حاصل نگرانی عمیق اتحادیه اروپا از بحران های ملی، مالی، امنیتی 

موارد  هرچند  است.  بین المللی  معادالت  از  شدن  گذاشته  کنار  از  ترس  و  اروپایی  کشورهای 

ذکرشده، نگرانی های چندین ساله اروپا است اما با روی کار آمدن ترامپ و هژمونی قلدرمآبانه 

ایاالت متحده آمریکا، ترس از تبدیل متحد دیرین اروپا به دشمنی بالقوه، سبب شده است سران 

اروپا بسرعت به دنبال تقویت سازوکارهای امنیتی و دفاعی خود باشند.

اگرچه این طرح به همگرایی منطقه ای اروپا و تقویت اتحادیه اروپا کمک شایانی می کند 

اما از طرف دیگر هم قادر است به بحرانی بین المللی تبدیل شود چراکه ایجاد یک سازوکار مشابه 

با شورای امنیت سازمان ملل، ثبات جهان را به خطر خواهد انداخت.
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