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مییکاا و شاک  دادن باه یاک گویات      آاوتالفات آتالدتنکا ، اساتاالل از    بعدازآن
شای    گاای  بحایان سناس  شد  بعد از جن  سید،  گای گمکاری ساز زمننهاروپای  

ویژه بحیان کوزوو، آداان را باه فکای     طور به، گا آنو داتواد  اروپاینان از ح   اروپا
اونای،   گاای  ساال وارج  و دفاع  ادداوت  در  ایجاد د ادگای مشتیک در سناستِ

، تمیکاز  2009و  2006 گاای  ساال بعد از بحیان  یجستان، بحایان  ااز در    ویژه به
بحایان   ج ات  ازایان متوجه روسانه شاد     در سناست وارج  گا اروپای گمایای  

  گاست تنشاوج این  ی است که داطه شده  یفتهاکیاین بیای این مطالعه در دظی 
اروپا در حیکات باه سامت یاک سناسات       موتور محیکِ توان م که  را آدچه 

بحایان   وارج  و دفاع  مشتیک بعد از آمستیدار دامند، شکست اتحادیاه در قباالِ  
پس از پادزده ساال از آن بحایان، بحیادا      (Latawski & Smith, 2003)  کوزوو بود

آیا رفتار  ؛دیای در شی  اروپا، فیصت  را فیاگم آورده است تا بتوادنم قضاوت کننم
این بحیان تفاوت جدی باا بحایان قبلا  دارد  البتاه گای بحیادا         اتحادیه در قبالِ

کاید   پنش از ارزیاب  عم  زماد  و مکاد  وود را دارد  لتا در این پژوگش، شیایطِ
قایار   موردبیرسا  دو بحایان دناز    گاای  زمنناه سناست وارج  و دفاع  مشتیک، 

کایدی تفکناک    را از عواما  عما    ای زمنناه عوام   کامالً توان دم  ا یچه   نید م 
  شود م موجب ب بود تحلن  د ای   گا آنکید، اما آ اگ  از 

 معاهده لیسبون و ماستریخت های تفاوت .1

 (1)«داوینناون »گماگنا  در سناست وارج  به  ازار    گای دشادهدخستنن  ا یچه
 عناوان  ، اما سناست وارج  مشتیک باه (Dedman, 2010) یدد  بیم  1970در سال 

ماستییخت بیای اولنن باار مطایش شاد و     ی یک  از ارکان اتحادیه اروپا در معاگده
یدار شاک   یفتناد  بعاد از اضاافه شادن دوازده کشاور در       د ادگای آن در آمسات 

کاالن اتحادیاه وجاود     گای سناست، وطی عدر ادسجار در 2007و  2004 گای سال
یک بلوک منساجم   صورت بهلنسبون به وجود آمد تا اروپا بنشتی  ی داشت  معاگده

کارای  و دموکیاس   عاگده افزایشِگدف دیای این م (Waterfield, 2009)  عم  کند
تغننی  تیین م مشاید ( 1387بود  )ایزدی، در درون اتحادیه و در روابط وارج  آن 

لنسبون از ج ت داش  که در سناست وارج  مشاتیک اتحادیاه ایفاا     ی در معاگده


