
 45     و کوزوو اکراین موردی بحران ی مطالعه :مشترک اتحادیه اروپاو امنیتی پیشرفت در سیاست خارجی 

گویات دفااع  اروپاا فایاگم شاد        ی درزمنناه توافاق   تادریج  باه سن مالو بود کاه  
یورو رسماً واحد پول اروپا شد و توافاات شنان  ساتی    1999سال  حال درعنن

د ادگای اروپای  رودد  ساتی  و تعمناق را طا  کیدداد  ایان       تدریج بهپندا کید  
ع  و سناست واارج  باا   رودد پس از لنسبون شتاب بنشتیی  یفت و سازمان دفا

دفاع ، کمنته دظام ، ستاد دظام ، سیویس اقدار واارج  و  -تشکن  کمنته سناس 
 بنشتیی پندا کید  دگ  سازمانغنیه 

 تجربه چندین مأموریت حفظ صلح در اتحادیه .3

تاا   2003 گاای  ساال بی طبق ارزیاب  مدرسه علور سناس  و اقتصاادی لنادن، بانن    
 23اروپا ده عملنات حفظ صلح دظام  و غنیدظاام  در اروپاا، و    ی ، اتحادیه2014

 (EU, 2003)  داده اساات ادجااارفییاااا، واورمنادااه و آساانا  آعملنااات مشااابه در 
در بن آلماان تصامنم  یفتناد     1992وزرای اتحادیه اروپا غیب  سال  گا بیاین عالوه

تاده، حفظ صالح و  ادسان دوس گای مأموریتتا در گمکاری مشتیک با اتحادیه اروپا 
 ی به معاگده گا مأموریتآمستیدار، این  ی مدیییت بحیان را ادجار دگند  در معاگده

آژاداس دفااع  اتحادیاه اروپاا، عماالً اتحادیاه        تأسنساتحادیه اروپا اضافه شد  با 
زیی دظای آژاداس دفااع  اتحادیاه اروپاا و       گا مأموریتاروپای غیب  منح ، و کلنه 

 (Treaty of Amsterdam, 1997) یدد   م تحت ریاست دماینده عال  اجیا 

 اهمیت استراتژیک اکراین برای روسیه و اروپا .4

 یاافتا   توساعه دااگ   ترا به داشه جغیافنا، مسااحت، منازان جمعنات و ساطح     
  اکایاین بایای   دگاد  م تفاوت دو کشور را دشان  ووب  بهوزوو اکیاین دسبت به ک
این اگمنت فاط ژلوپلنتنک دنست، بلکه گویت  و  .دارد ای العاده فو روسنه اگمنت 

 ,Velychenko)  ادد دادهکه به آن لاب بالروس دور گم  قدر آناحساس  گم گست؛ 

و باا پاتیی     اکیاین از کنتایل و دفاوذ روسانه واارج شاود      که درصورت  (2007
الاوگای غیب  در تااب  با روسانه قایار  ناید، گویات روسانه باا چاالش روبایو         

بساناری از شا یگای پیافتخاار روسا  مادناد      ( 1395)صفیی و وثاوق ،    شود م 
سواستوپ  و ادسا در اکیاین واقع شده است  کنف یک  از مظاگی م م وودآ ااگ   


