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 1دموکراتیک؛ کسری چالش نظری تبیین

 (Brexit) برگزیت: موردی مطالعه


 3هوشنگ ایمانپور سعید - 2ینیحس وانیک اصغر


36/3/6231تاریخپذیرش:-3/66/6233تاریخدریافت:


 چکیده

ازمهمیبخشنیزدلیلهمینبهوبودههمراههاییچالشباهموارهاروپامگراییهروند
ازمزبورهایبحرانبامواجههچگونگیبرمبنایاروپاییاتحادیههایقابلیتارزیابیمعیارهای

استشدهتعیینوترسیم«دموکراتیککسری»جمله ابعادبهاشارهضمننوشتارایندر.
برایآنآمدهایپیوهاریشهبهمعطوفهایتحلیلمهمترینبهشده،یادچالشمفهومی
ازبریتانیاخروجواقعهمیان،ایندرکهشودمیپرداختهاروپااتحادیهرویپیشروندهای
مورددموکراتیککسریاحتمالینتایجدارتریندامنهازیکیعنوانبهبرگزیتیااتحادیه
استتأکید ازستعبارتاصلیپرسش. کسریوجودمخالفوموافقآرایدامنه:

فرضیهنماید؟میمطرحاروپاهمگراییروندبرابردررامضامینیومفاهیمچهدموکراتیک،
مهمترین،«دموکراتیککسری»خصوصدرمخالفوموافقآرایمبنایبرکهاستاین

دموکراتیکضریب»،«اتحادیهینهادهامشروعیت»ابعاددراروپااتحادیهبرابردرواگراچالش
.استشناساییقابل«محوریتوده–گرایینخبه»و«فراملی–ملیرابطهدرمردمساالرییا


دموکراتیک،مشروعیتاروپایی،همگراییدموکراتیک،کسری :کلیدی واژگان

اروپاییسیاستمردمی،نمایندگی

                                                                                                                                               
1. Democratic Deficit. 

 a.keivan.ir@gmail.comمسئول(یسنده)نوطباطبائیعالمهدانشگاهالمللبینروابطدانشیار.3

 himanpour@yahoo.camطباطبائیعالمهدانشگاهالمللبینروابطارشدکارشناسیآموختهدانش.2
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 مقدمه
حوزهایننخبگانومردممیاندرتالژیکنوسایمطالبهعنوانبهاروپاهمگراییروند

«اروپاییهویتواروپااحیایدستورکار»دردومجهانیجنگازبعدهایماهاولینازجغرافیایی،

ازهیتلریوناپلئونینظمچهرهدرنظامیطلبیتوسعهازحاصلتجاربمیانایندر.گرفتقرار

بهمعطوفمدعایدوم،جهانیپساجنگمنیتیاواقتصادیهایچالشدیگر،سویازوسویک

سازیامنیت»چالشمیانایندرکهدادمیجلوهآمیزمخاطرهوانگیزهراسراهمگرایی

افزودمیروپیشمشکالتوهاابهامبرنیز«ییامریکا قالبدراولیههایگاموجود،اینبا.

.کردتبدیلهمگراییروندآغازبرایفیعطنقطهبهرا6331دهه،«فوالدوسنگذغالاتحادیه»

مسیربهموجودهایچالشمیانازاروپاییهمگراییویافتقوّتاولیهمتزلزلهایگامتدریجبه

همگراییپردازینظریهبرمستقیماثراتیاروپاییجامعهتحوالتدیگر،ایزاویهاز.دادادامهخود

کارکردگرایی،)مختلفهاینظریهتداوموظهورندفرایدرآندستاوردهایکهداشتهاروپایی

دراروپاییانترتیب،اینبه.استمشاهدهقابل(غیرهوفدرالیسمانگاری،سازهنوکارکردگرایی،

کهاندکردهتجربهرامتعددیهایپیروزیوهاشکستها،بحرانتغییرات،گذشتههایدههطول

.استآوردهفراهمایمنطقههمگراییحوزهدردیدجاینظریهپردازشبرایراراهیکهر

ازکهشودمیمربوطهمگراییروندبهنسبتانگاریمشکلیاانتقادیگرایشبهبعدنکته

تحلیلگرفتنفاصلهوهمگراییفرایندپیشرفت،باهمگامواقعدر.شدمطرح6391دههاوایل

درهمگراییفرایندتوضیحیاواروپاییدولتندهآیدربارههنجاریمُدِلیارائهازمربوطههای

برمبتنیآرایتدریجبهدارد؛المللبینروابطنظریهدرریشهکهاجتماعی-علمیچارچوبِیک

شدآشکارمزبورروندسرانجامبهنسبتدغدغهوابهام ازپسماهچندینارتباط،ایندر.

ونمودترسیماروپاآیندهبرایتاریکبسیاردازیانچشممیرشایمر،جانبرلین،دیوارفروپاشی

اعتقادبه.کردخواهدتغییربنیادینحویبهاروپااتحادیههایدولتبینروابطکهکردبینیپیش

بایگدیگربهغربیاروپایهایدولت،امریکانظارتنبودوشورویمشترکتهدیدفقدانباوی

آزمودهسردجنگشروعازقبلهاقرنکهایتجربهست،نگریخواهندبیشترتردیدوشکترس،

Webber, 2014: 343)بودشده باکهسیاسینظامیدریچهازرااروپاییاتحادیهدیگربرخی(.

حیطهدرراآننبایدکهبودندمعتقدوکردهبررسیاست،روبروحاکمیتعمومیمشکالت

 :Wiener & Diez, 2009)نگریستاست،تبیینازمندنیکه"استثنا"یکعنوانبهالمللبینسیاست

کِلِمِندانیالسالهماندر.زددامنشدهیادجریانبه3112سالدرجهانیمالیبحرانبروز(.5
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اروپاییاتحادیهفدرالیسمیابیپایانامکاناز"اروپایینهادیهمگراییآیندهوگذشته"کتابدر

پایدار؟ساختارییااستپوشالیایخانهکنونیاروپاییاتحادیهآیاکهداشتبیانوگفتسخن

(Kelemen, 2007: 52 مقولهچندبهاتحادیهبخشاستحکاممبانیازدفاعجهتدرویالبته(.

.نمایدمیاشارهفرهنگی-اجتماعیوقضایی-حقوقی،(پارتیزانی)سیاسی-حزبیساختاری

روندبریکهراثربخشیمیزانواتحادیهدرونیهایلشچاازواکاویبرکهمزبوررویکرد

مقولهبرتأملنهایتدروداشتهتأثیرنوشتاراینتحلیلیگیریجهتبریافته،تمرکزآنهمگرایی
بر.استدادهقراردستورکاردررااتحادیهبرآنتحلیلیومفهومیپیامدودموکراتیککسری

کسریوجودمخالفوموافقآرایدامنهکهاصلیسوالاینبراییابیپاسخجهتدرپایه،این
فرضیهاینبرکند؟میترسیماروپاهمگراییروندبرابردررامضامینیومفاهیمچهدموکراتیک،

مهمترین،«دموکراتیککسری»خصوصدرمخالفوموافقآرایمبنایبرکهاستشدهتأکید

یادموکراتیکضریب»،«اتحادیهنهادهایمشروعیت»ابعاددرپاارواتحادیهبرابردرواگراچالش
ناگفته.استشناساییقابل«محوریتوده–گرایینخبه»و«فراملی–ملیرابطهدرمردمساالری

وتحلیلگرانآرایدموکراتیک،کسریمفهومهایشاخصباآشناییازبعدکهنماند
موردفرضیهاصلیمتغیرهایمبنایبرکاستینوعاینوجودآمدهایپیمحوربرپردازاننظریه
مزبورشرایطمحصولوعینیاینمونهعنوانبه«برگزیت»موردنهایتدروگرفتهقراربحث

.گیردمیقرارتوجهمورد


 دموکراتیک کسری مورد در کلیاتی
دِیویدی،بریتانیایاندیشمندتوسط6323سالدرباراولینبرایدموکراتیککسریواژه
شدگرفتهکاربه،مارکاند مزبورآمدهمقولهتوضیحبرای6آکسفوردمرجعدر. کسری":

عملکردنارساییوجودتصوربهدموکراتیک بامقایسهدرخاصسیاسیترتیباتواقعیدر
هاینظامتوانمیتنهاکهکنندمیاستداللبرخیموردایندر.دارداشارهمربوط،نظریمعیارهای
نمودبرقرارآنهابیندرنهوهادولت-ملتداخلدررامردمساالرانهسیاسی منظر،ایناز.

ازسادگیبهکههویتیباشد،میدموکراتیکپیشاسیاسینظامیکوجودبهوابستهمردمساالری
ردکهدارنداعتقاددیگربرخیبرعکس،.رودمیشماربهطبیعیامریوشدهدادهانتقالگذشته

کهبودخواهندمردمساالرانهحاکمیتدارایزمانیجوامعشدن،جهانیسریعچارچوب
.(Rittberger, 2011: 1)"باشدفراملیسیاسیفرایندهایمکملآنانملیسیاسیفرایندهای

                                                                                                                                               
1.Oxford Reference. 
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هایروشونهادهاکهدارداشارهمعنااینبه"دموکراتیککسری"واژهطورکلیبه

مانعآن،حدازبیشپیچیدگیوبردهرنجدموکراسیفقدانازاروپاییاتحادیهدرگیریتصمیم

سازیتصمیمرونددرتأثیربخشمشارکتبرایالزمهایفرصتبهعادیشهرونداندسترسیاز

یکفقداندموکراتیککسریواقعیدلیلکهرسدمینظربهپایه،اینبر.استشدهاتحادیهدر

برایموثرهایراهازکهکننداحساسدهندگانرأیتاشدهثباعکهاست"اروپایی"سیاست

جهتتغییربرایالزمتوانمندیازوماندهمحرومندارند،آنبهتمایلکه"دولتی"نپذیرفتن

طرفداریرغمبهمردمکهشدهباعثوضعیتاین.نیستندبرخوردارهاگیریتصمیموهاسیاست

راآنانزندگینحوهرسدمینظربهاوقاتبرخیکهسیاسیمنظادرکازاروپایی؛اتحادیهاز

ازمرحلههردرهموارهدموکراتیکمشروعیتمسألهاینکهبعدنکته.باشندعاجزنماید،میتهدید

دولتیبینهایکنفرانسدرمسئلهاین.استبودهبرخوردارحساسیتازاروپاییهمگراییفرایند

چونهاییپیمانگیریشکلفرایندتسریعکناردرکهشداعثبوگرفتهقراربررسیمورد

حوزهگسترشواروپاییپارلمانبهبیشتراختیاراتاعطایزمینهنیس؛وآمستردامماستریخت،

.گرددهموارنیزاروپاییشورایبانهاداینمشترکگیریتصمیماختیارات



 دموکراتیک کسری چالش و اروپا اتحادیه
عللکناردردموکراتیککسرینبودیاوجودخصوصدرکهمختلفیهایدگاهدیمیاندر

کهاستتأکیدموردزیرمقولهسهشده،مطرحاروپااتحادیهرفتاریچارچوبدرآنهایریشهو

:گیردمیقراربحثموردتفصیلبهیکهر
  

 اروپایی اتحادیه نهادهای مشروعیت -الف

کسریمیزانبهمربوطهایزیرساختازیکیعنوانبهحادیهاتهاینهادمشروعیتمقوله

اروپاییهایدولتومردمحمایتمیزاندرفراوانیاهمیتازالمللیبیننهادایندردموکراتیک

نارضایتیکنندهمنعکسواژهاینازاستفاده.استبرخورداراتحادیههایسیاستوهاتصمیماز

اشارهمعموألواستاروپاییاتحادیهسطحدرمردمساالریملکردعنحوهازچندجانبهوعمومی

ونهادهاکهداردتصریحمعنااینبهمزبورکسریبنابراین،.داردساالرانهمردممشروعیتفرایندبه

بیشپیچیدگیدلیلبهوبردهرنجمردمساالریفقدانازاروپاییاتحادیهدرگیریتصمیمفرایند

اتحادیهدموکراتیکِکسریدیگر،عبارتبه.استخارجمعمولیشهرونداندسترسازحد،از
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اروپاییدهندگانرأیکهدلیلاینبهاست؛اروپاییسیاستوجودعدممعنایبهاروپایی

ونیستموجودندارند؛دوستکهدولتیشمردنمردودبرایموثریراهکهکنندمیاحساس

حکمرانیگیریشکلگویینیستند؛اروپاییاتحادیهقالبدرهاسیاستگذاریجهتتغییربهقادر

.نداردوجود"دولتی"کهاستنحویبهاروپاییاتحادیهکنونی

دیدگاهتثبیتجهتدرهاروارد،دانشگاهاستاد،موراوچیکآندرومانندتحلیلگرانبرخی

نگرانیکهداشتانبیاتحادیه،چارچوبدردموکراتیککسریوجودمورددرخودآمیزتردید

دموکراسیآلایدهنوعنهو)موجودپیشرفتههایدموکراسیبامقایسهدروبودهموردبیمزبور

منتقدین،اکثروی،زعمبه.استبرخوردارمشروعیتازاروپاییاتحادیه،(رفراندومییاپارلمانی

مقایسهمستقل،واحدیعنوانهبپارلمانی،یاورفراندومیدموکراسییکبارااروپاییاتحادیه

باانطباقدرملیهایمردمساالریواقعیعملکرد»مبنایبربایدمیمقایسهاینحالیکهدر.کنندمی

گیردانجام«اروپاییاتحادیهچندسطحیچارچوب کهسازدمیآشکارمقایسهاینگونهتحلیل.

یاومجزاراتصمیماتازبرخیکههاییروشجملهازاروپایی،اتحادیهگیریتصمیمهایروش

بهدرمدرنهایدموکراسیبیشتردررایجشیوهباهمسازجهاتبسیاریازنمایند،میتفویض

هایشیوهزمانیکهتارسدمینتیجهاینبهموراوچیک.باشندمیمشابهعملکردهایرسانیدنانجام

ظاهر"دروبودهملیدموکراسیودموجهایروشباهمسازاروپاییاتحادیهسیاسیعملکرد

غیرمشارکتیماهیتبهسطحیوغیررسمینگاهباتواننمیبرخوردارند؛هنجاریازتوجیه"امر

رسیداروپاییاتحادیهمشروعیتدربارهمنفیهایگیرینتیجهبهاروپایی،اتحادیهنهادهای

(Moravcsik, 2002: 622).

غیردموکراتیک6آزمان محورینقش»مبنایبررااروپاییاتحادیهبودنادعای

دیگرهایمدلازترپیچیدهبسیارکهاتحادیهاین«حقوقیوقانونیساختاردرگراییدموکراسی

استحکاموتوسعهویزعمبه.دهدمیقرارتوجهمورداست؛فردبهمنحصرموردیواقعدروبوده

درعضویتشرایطبهتوانمیجملهاز.گیردبرمیدرراآنهایسیاستتمامیبنیاندموکراسی،

مربوطهایضرورتاز«کنندهدرخواستکشوربودندموکراتیک»کهکردتوجهاتحادیه

استشدهقلمداد قالبدراروپاییاتحادیهدموکراتیکمشروعیتتحلیلبایداساس،اینبر.

شودمیمحسوباروپاییاتحادیهبرایبنیادیارزشدموکراسیچراکهگیرد،انجامآنساختار

(Azman, 2011: 250).
                                                                                                                                               
1.Kubra Dilek Azman. 
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«مشروعیتدرنگریسطحیازناشیکاستی»منظرازدموکراتیککسریبهدیگرگروهی

وشدهقائلتمایزاجتماعیوکارآیی،،روشیمشروعیتنوعسهبین6جِنسِنتامِس.اندنگریسته

متوسلخودتحلیلاساسعنوانبهمشروعیتازنوعیکبهتنهانویسندگاناکثرکهداشتهبیان

برایهنجاریمعیارهایگذاریِپایههنگامبهکهاستپیدایشحالدرجدیدیرشتهاماشوند،می

آمیزدمیهمدرراشدهیادهایمشروعیتمتفاوتانواعاروپایی،اتحادیه اتحادیهوی،زعمبه.

توسعهمشاهدهمنظوربهآزمایشگاهیالمللی،بینانسازمترینیافتهتوسعهجایگاهدراروپایی

مناظرهپایه،اینبروشدهمحسوباتحادیهعضوهایدولتازخارجدردموکراتیکساختارهای

درپراهمیتمسائلبهوبودهاروپاییاتحادیهازفراترپیامدهاییحاملدموکراتیککسریبارهدر

دارداشارهدموکراتیکنظریهآیندهتحوالت عنوانبهدموکراتیککسریبهترتیب،اینبه.

مشروعیتجدیدمبانیوآنآیندهتحوالتمحصولواقعدرواروپاییاتحادیهازفراترآمدیپی

 .(Jensen, 2009: 1)نگریستبایداتحادیهاین





 فراملی –ملی  رابطه در مردمساالری یا دموکراتیک ضریب -ب

عمومیمحیطباارتباطدرکمبودهاسایروحزبیرقابتفقدان»نتحلیلگراازدیگربرخی

انددادهقرارتأکیدموردرا«اروپاییاتحادیهدرموجودسیاسی  و3فولِسدال. اظهار2هیکس

سیاستگذاریهایدادهبادهندگانرأیفعلیترجیحاتانطباقتنهادموکراسیاگرکهمیدارند

بودخواهدمشکلاروپااتحادیهدروکراتیکدماِشکالوجودتبیینباشد، میاندراما.

شهروندانمهمترجیحاتاینکهبرمبنیداردوجودایگستردهتوافقمردمساالریپردازاننظریه

مسئلهاینکهوکنندمیتغییریاوشوندمیایجادسیاسیاجماعفرآیندطولدرکههستندآنهایی

انطباقوترجیحاتاینبههاسیاستپاسخگوییازکهاستدیاعتماقابلنهادهایوجودمهم،

بینارتباطاستغایبهنوزکهچیزیپایه،اینبر.نمایندحاصلاطمینانبخش،رضایتتصادفی

دستوروبازندگانوبرندگانلحاظبهاروپایی،اتحادیهجامعهدرونهایشکافوتحوالتاین

اتحادیههایپیماندربنیادیاصالحاتبهمنوطکار،اینانجام.باشدمیبالقوه،سیاستیکارهای

اتحادیهدستورکارهایبیشترکردنسیاسیبرایسیاسینخبگانتعهدصرفاونبودهاروپایی

بهتاشودایجادملیاحزابرهبرانبرایجدیدهایانگیزهچنانچهمثال،برای.کافیستاروپایی
                                                                                                                                               
1.Thomas Jensen. 
2.Andreas Follesdal. 
3.Simon Hix. 
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تدریجبهبپردازند،ملیعمدتاهاینگرانیجایبهاروپاییائلمسبهمربوطمناظراتدررقابت

متبلوراروپاییاتحادیهسطحدراروپایی،وملیبازیگرانبینگرفتهشکلاتحادهایوهاائتالف

.(Follesdal & Hix, 2003: 33)شدخواهد

.انددانستهکدموکراتیکسریعاملرا«اتحادیهشهروندانتفاوتیبی»برخیزمینههمیندر

بهاینموضوعمنجرکهندارندمشارکتاروپاییگیریتصمیمفراینددرشهروندانکهمعنیبدین

البته.استشدهاروپاییاتحادیهنهادهایازشهروندانجداییوفراینداینبودنغیردموکراتیک

اتحادیهیاواییاروپجامعهبهمنحصرسیاست،ازشهروندانجداییکهشدهبیاننیزپاسخدر

شدهمطرحدیگرسویاز.استانتخابیهایدموکراسیکلیهمشخصهعملدرونبودهاروپایی

درآناننفوذمعادلتقریبأاروپایی،قوانینگیریشکلدرشهرونداننفوذحاضرحالدرکه

کهسیاسیاحزابهایگزینهطریقازغیرمستقیمشکلبهنفوذاین.باشدمیملیقوانینتصویب

کهاروپاییتصمیماتدرشهروندانبنابراینشودومیاِعمالدهند،میتشکیلراملیهایدولت

فراینددرمستقیماشهرونداناین،برعالوه.باشندمیدرگیرگردد،میاتخاذوزیرانشورایتوسط

.(Europedia, 2005: 1)کنندمیشرکت اروپاییپارلماناعضایانتخاب

کاهشبههاسالطولدرکهدارندتأکیدعضوهایدولتداخلیهایچالشبردیگربرخی

چونمختلفیموارددرریشهمزبوربرداشت.استشدهمنجرانتخاباتدردهندگانرأیحضور

استداشته«مهاجرتبحرانواقتصاددراروپاییاتحادیهمدیریتنحوه» کسریپایه،اینبر.

خودکهاستکشورهاییازمتشکلاتحادیهکهاستدلیلاینبهاروپایییهاتحاددردموکراتیک

عادتعضوهایدولتاین،برعالوه.باشندمیمشکلدارایسیاستدرمردممشارکتزمینهدر

یکوجودبهباورخود،اینکهبدانندمقصررابروکسلمشکالت،بروزهنگامبهکهاندکرده

(Rankin, 2016: 4). نمایدمیتقویتراکنترلغیرقابلوغیرمنتخبدیوانساالری

حالتدودر اروپاییاتحادیهقالبدردموکراتیککسریدربارهتفکرکهمعتقدندایعده

:کندمیبروز

ملینهادهایبهنسبتاروپاییاتحادیهنهادهایبهشدهمنتقلسیاسیهایقدرتهرگاه-الف

باشند؛مردمساالرانهکمتر

کههنگامی-ب اصلیاصولارائهبهقادر–ملییااروپاییازاعم–سیاسینهادهای

نیستندمردمساالری انتخابقدرت،برایرقابتسیاسی،مشارکتشاملتواندمیاصولاین.

.(EUR-Lex, 2016)باشدغیرهوپذیریمسئولیتعمومی،گیریرایطریقازسیاسیرهبری
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وگفتهسخن«اتحادیهکردندموکراتیکراهکارهای»ازشارپففریتزچوندیگربرخی

از-اول:استشدههدایتسازیدموکراتیکسویبهطریقدوازاروپاییاتحادیهکهمعتقدند

اروپاییاتحادیهتوانمیزمانیپایه،اینبر.اتحادیهعضوهایدولتمردمساالرانهنهادهایطریق

دارایاروپاییاتحادیهوزیرانِشورایدهندهتشکیلهایولتدکهنمودتلقیدموکراتیکرا

انتخاباتیهایحوزهوملیهایپارلمانبهنسبتوبودهخودسیاسینظامداخلدراکثریتموضع

مردمساالرانهنظامیکتوسعهطریقاز-دوم.باشندپذیرمسئولیتشده،گرفتهتصمیماتقبالدر

دارایجملهازاست؛برداشتهجهتایندرهاییگاماروپاییدیهاتحاالبتهکهخودبهمختص

کهاتحادیهشورایوگرددمیانتخابسراسریانتخاباتطریقازسالپنجهرکهاستپارلمانی

شودمیتعیینجدیدپارلمانرأیطریقاز بهرسیدنبرایشدهیادراهدوهراینان،زعمبه.

مسئولِسیاسیِصحنهیکایجادمنظوربهذاتیمشکالتازاولهرا:هستندسازمشکلدموکراسی

بردمیرنج(داخلیسیاسیهاینظام)دیگرنهادهایطریقاز(اروپاییاتحادیه)واحد همچنین،.

هایچارچوبقالبدرانتخاباتیهایحوزهوملیهایپارلمانپذیریمسئولیتنمودنهماهنگ

دشواربسیاراست،الزامیآنمفیدعملکردبرایکهاروپاییحادیهاتاکثریترأیوگراییفراملی

باشدمی مشترکحسیکبهبستگیمردمساالریاستقرارکهاستایننیزدومراهاِشکال.

سطحدرناقصصورتیبهحاضرحالدرکهداردسیاسیارتباطاتنظامیکوسیاسیهویت

وبودخواهدمشکلمردمبرایاکثریتارادهقبولل،اوراهبدون.داردوجود(اروپایی)فراملی

-EUR)داشتخواهددنبالبهراسیاسیمناظراتبرایعمومیتریبونتوسعهعدمدوم،راهفقدان

Lex, 2016: 1).
 

 محوری توده – گرایینخبه
اتحادیهدردموکراسیکسریزمینهدرنویسندگانازدیگربرخی میانفزایندهجدایی»بر

دارندتأکید«قارهاینمردمانواروپاییگاننخب شدهتعیینهدفکهاستمدعیکَشبیل.

ایقارهدرهاتکنوکراتازمتشکلدولتیایجاداروپایی،همگراییاصلیمعمار،مونهژانتوسط

هدایتپیدرمونهواقع،در.بودندخوردهشکستاسفبارنحویبهسیاستمدارانآندرکهبود

واقعیتازمردمفهمبهنیازیآنکهبدونبود،اَبَردولتنوعیایجادسویبهاروپاییکشورهای

باشدمزبور اینازوشدهنیزاروپاییفعلیرهبرانگریبانگیرشدهیادمشکلکشعقیدهبه.

اروپاسیاسیدردسرهایعلتنهوحلراهبایداصیلونابدموکراسیکهاندشدهغافلحقیقت
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باشد –گرایینخبهمیانتعارضنوعاینهایجلوهازیکیکهاستمدعیویپایه،اینبر.

اتحادیهقوانینتنهانهچراکهکرد؛ردیابیاروپاییکمیسیونعملکرددرتوانمیرامحوریتوده

اکثریتگیریرأیهمچنینبلکهشود،میپیشنهادغیرمنتخباروپاییکمیسیونتوسطاروپایی

کشورهاآنعمومیانتخاباتدردهندگانرأیارادهبروبودهاجباریعضویهادولتبرای

(.Cash, 2006: 12)داردبرتری

اموریملی،واروپاییهایپارلماناعضایمنظمجلساتکهاندساختهمطرحدیگرگروهی

–ییاروپاکمیسیونتوسطویژهموضوعاتبررسیبرایشهروندانپیشگامی.باشندمیبارماللت

برایرافضاوبودهپاگیرودستبسیارامری–باشدمیامضامیلیونیکآوریجمعمستلزمکه

درهمبستگیایجادبرایملیهایپارلمانحق.سازدمیمهیاجومنفعتهایگروهتوسطاجحاف

حاضر،الحدر.گیردمیقراراستفادهموردندرتبهاروپاییاتحادیهقوانینکشیدنچالشبهقبال

نیزهادولترفاهیهایکمکتقسیمنحوهوبازنشستگیمانندبهافتادهپاپیشاموردراتحادیه

هربنابراین،.باشدمیاروپاییاتحادیهرویبرمردماندکنفوذدهندهنشاناین.نمایدمیاظهارنظر

ولیآورند،وجودبهتغییراتیملی،هایدولتبراندازیطریقازمردماستممکنچند

یابندمیادامهسابقمنوالبهاروپاییاتحادیههایسیاست بهیونانجدیددولتاخیرهایتالش.

اروپاییاتحادیهنهادهایطرفازمقاومتباتقابلدرانتخاباتیهایوعدهرسانیدنانجامبهمنظور

بهشدن،جهانیازناشیجبرحال،همیندر.مدعاستاینبارزنمونهعضو،هایدولتازبرخیو

در.بدانندمقصررابروکسلمردمکهشدهباعثوزدهدامنشهروندانبرایناامنیاحساسنوعی

توسطآمدهدستبههایکرسیتعدادشد،انجام3162مِیماهدرکهاروپاییپارلمانانتخابات

کمیسیونوکردبیداررابروکسلنخبگانمسئلهاین.بودرکوردیکاروپاییاتحادیهضداحزاب

واقعهپیدر.بپردازد"شانسآخرین"عنوانبهخودتوصیفبهتاداشتآنبررااروپاییجدید

اندازهازبیشوغیرضروریقوانینکهداشتهسعیودادهپیشنهادکمتریقوانینکمیسیونمزبور،

رااتحادیههایپایتختبهخودیسیونرهایکماعزامروندآن،برافزون.نمایدلغورابوروکراتیک

 .(Mahony, 2015: 2)استدادهافزایشملیسیاستمدارانباگفتگوجهت

نهادیساختاروطراحیکه)نهادیعلتکناردرکهاستتحلیلگرانیدیگراز6آزمانکوبرا

محوریتوده–گرایینخبهتعارضازحاصلچالش،(نیستدموکراتیکاروپاییاتحادیه

دهدمیقراربررسیموردشناختیروان-اجتماعیمعضلمحوربررااتحادیه اثباتبرایوی.
                                                                                                                                               
1.Kubra Dilek Azman. 
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.(Azman, 2011: 244)استنمودهتوجهزیرمواردبهخویشمدعای

ونمایندگیبینتعادلعدمدلیلبهباشد،میمنتخبنهادتنهااروپاییپارلمانکههرچند -

قدرتونمایندگیرابطهتئوریک،نظراز.استگرفتهقرارانتقادردموایگستردهنحوبهقدرت،

مسئولیتدیگریونداردنمایندگیاختیاریکیکهنهاد،دوبینتعادلعدموباشدمتناسبباید

 .استنبودهمالحظهقابلچنینهرگزدارد،رامردمنمایندگی

دلیلبهکهاستاینبرتصوروباشدمیپیچیدهاروپاییاتحادیهساختاریونهادیطرح -

 .باشدمیجداآنانهاینگرانیوعادیمردمازبودن،ممتاز

سیاستمنطقو-دموکراتیکاستبرداشتیکه-داخلیسیاستمنطقبینارتباطفقدان -

 .مآبانهتکنوکراتونخبگانهاستبرداشتیکهاروپایی،اتحادیه

ندارندبروکسلدرسازیتصمیمفرایندرویبرفیکاکنترلاروپاییاتحادیهدهندگانرأی -

باعثامرهمینکهشده؛محولساالراندیوانونخبگانبهایاندازهازبیشاختیاراتواقع،درو

 ,Azman)گرددمیمحسوبمشروعفشارهایگروهگستردههایفعالیتزیادیمواقعدرتاشده

2011: 246). 

«پاسخگوییوشفافیتمردمی،نمایندگی»مؤلفهسهمنظرازلیپفیآلِنچوندیگریتحلیلگران

اندکردهتوجهدموکراتیککسریمقولهبه هایوروسپتیستاکثر»کهمدعااینطرحپیدروی.

غیردموکراتیکاَبَردولتیکاروپاییاتحادیه»اینکهآنودارندتوافقچیزیکمورددرحداقل

در«نمایدمیتحمیلاروپامردمبرراخودیهودهبوخودکامانهدستوراتکهاست خصوص؛

بیشترحتی)نمایندگینوعاینازاروپاییاتحادیهچندهرکهداشتبیانمردمینمایندگیموضوع

ملیهایپارلمانازبسیاریاز مردمملی،سطحدرانتخاباتبامقایسهدرامااست؛برخوردار(

نیزشفافیتموضوعمورددرفیلیپ.دارنداروپاییپارلمانچوناتیانتخابدرکمتریبسیارمشارکت

مصوباتبهدسترسیمبهموغیرشفافوضعیتبهموردایندروندانستهموفقچندانرااتحادیه

تعارضنوعاینحلراهکارویالبته.دارداشارهعضوکشورهایخارجهوزرایشورای

درخودکارگزارانازخواهیمسئولیتجهتدرملیهایدولتشدنفعالدررادموکراتیک

اتحادیههایرهنمونکهنمایدمیپیشنهادنیز6چالمِرزدامیان(.Philip, 2016: 1-3)داندمیبروکسل

چنانچهکهباشدداشتهوجودامکاناینوگیردقرارملیهایپارلمانبررسیموردبایداروپایی

نگردندشناختهمجازباشد،آنهاملیمنافعازترباالهارهنموناینملیهزینه کسریویزعمبه.
                                                                                                                                               
1.Professor Damian Chagmers. 
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باکه،6دموکراتیکمازادازبایدمتمدنجوامعمدت،بلنددرامااستبرانگیزتأسفدموکراتیک

.(Millar, 2013: 2-3)باشندداشتههراسشود،میشناختهنیز3هاتودهحکومتنام

قالبدربایددموکراتیککسریمشکلبرایگزینیچارهکهدارداعتقادتِریکریس
برایکهمعنااینبهبگیرد؛صورتاروپاییمناسبدموکراسییکنمادازروشناندازیچشم

اتحادیهاینچراکهشود؛گرفتهنظردربایدملت-دولتازمتفاوتمعیاریاروپاییاتحادیه
مردمکومتح)دموکراسییکنهواست"هامردمحکومت"نوعی "هامردمحکومت"(.

(Demoicracy)یکپارچهومنسجم"مردم"یکفاقداروپاییاتحادیهکهکندمیتصدیقصراحتا
نمایدمیترغیبرااروپاییساختارداخلدرجداگانه"هایمردم"مشارکتبنابراینوبوده بر.
اروپایی،–مختلفسطوحدرهاادهنهاساسبردولتی،بینالیهچندسیاسیسازماننوعیمبنا،این

وبیشترمردمیِنمایندگیبااروپاییپارلمانیک.آمدخواهدوجودبه–مردموفروملیملی،
تردموکراتیکاروپاییکایجادبهقادریکدیگراتفاقبهمردمی،وقدرتمندملیهایپارلمان

بودخواهند وشهروندانبینفاصلهنمودنپُربرایراهبهترینکهشدهمطرحموردهمیندر.
Demoi)"هامردم"نمودنتوانمندنهادها، ومشارکتمباحثه،براینوینهایراهیافتناست؛(

منظور،اینبرای.باشدمیآنهانقشسازیبهینهبرایمسیربهتریناروپایی،اتحادیهبامردمتعامل
باشدبرخورداربیشترمردمینمایندگیازبایداروپاییپارلمان وشهرونداننقشافزایشبا.

نسبتبیشتریانعطافتواندمینهادایناروپایی،اتحادیهساختارهایدرملیپارلمانینمایندگان

برکهگفتآنانیازبایدبحثاینپایاندر(.Terry, 2014: 46-47)دهدنشانپایینبهباالنفوذبه
کهاندداشتهبیانوداشتهتأکید«ارتباطیاختاریس»مثابهبهدموکراسیکارکردوجه لزومأ

مردمبهانتخابحقاعطایهدفباهادستورالعملوقوانینازایمجموعهدرراآنتواننمی
مکانییاعمومیفضاییکبهشدنتبدیلنیازمنداروپاییاتحادیهاساس،اینبر.کردخالصه
 (.Leeds, 2016: 1)باشدمینظرتبادلبرای

مختلفمحققینتوسطشدهپیشنهادهایحلراهازبرخیبهاستمناسببحثاینپایاندر

:شوداشارهدموکراتیککسریحذفیاکاهشجهتدر

اینبر:نمایدپیداتوسعهاستانداردپارلمانیدموکراسییکعنوانبهبایداروپاییاتحادیه-

کمیسیونکهاستایناروپاییاتحادیهدرموکراتیکدکسریرفعبرایمناسبحلراهمبنا،

هماناعتمادرأیبهنیزآنحیاتادامهومنصوباروپاییپارلماناکثریترأیتوسطاروپایی
                                                                                                                                               
1.Democratic Surplus. 
2.Mob Rule. 
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ازگریالبیونفوذگذاریامکانخطرتواندمیباالپیشنهادکهنماندناگفته.شودمنوطاکثریت

تأثیرونقشتقویتدرتواندمینیزآنحلراههککشدپیشراقدرتمنداحزاببرخیسوی

.باشدآنریاستیاکمیسیونبهمربوطدرانتخاباتاروپاییشهروندانآرای

کهمشکالتیازیکی(:پارلمانیبیندموکراسی)پارلمانیبینرسانیاطالعفضایتقویت-

بارابطهدربویژهایتجربهیااطالعاتیمشارکتفقدانهستند،روبروآنباملیهایپارلمان

است«پاسخگوهایدولت» ازگیریپاسخامکانمواردیدرکهشدهباعثوضعیتاین.

طریقازترتیباتیچنینگسترشوتوسعهکهنماندناگفته.شودمواجهچالشبامزبورهایدولت

«اروپاییاتحادیههایپارلمانایاتحادیهاموربرایپارلمانیهایکمیتهکنفرانسسازمان»

(COSAC)استگردیدهآغاز.

دولتیکاروپا،حاکمیتبحرانبرایحلراهتنها:اروپاییمنتخبدموکراتیکدولت-

هایپارلمانیاهادولتاساسبرتواندنمیدولتیچنینمبنای.استاروپاییمنتخبدموکراتیک

باشدملی مسئولیتزیرابود؛خواهدنقشیچنینایفایبهقادراروپاییکمیسیونتنهابنابراین،.

نیزمناسبیاجراییساختارازحاضرحالدروداشتهبرعهدهرااروپاییمشترکمنافعازپاسداری

زمانیتنهامزبورکمیسیونبهمشترکهایصالحیتکردنمحولوجود،اینبا.استبرخوردار

تر،عمیقهمگراییاینانزعمبه.باشدپاسخگوپاییاروپارلمانبرابردرنهاداینکهاستپذیرفتنی

.شدخواهدروبرومقاومتبابیاورد،ارمغانبهخودبادموکراتیکبیشترمشارکتاگرحتی

برایفرصتاینازبایدهستند،«انحصاریعمومیخیرمنطق»مشمولکهیوروحوزهاعضای

آنباتوانندمینیزیوروحوزهازخارجهایدولتدیگروکردهاستفاده«اروپاییدولتی»تشکیل

باشندتعاملدر بودخواهدکارسازدموکراتیککسریبحرانازخروجبرایمزبورراهکار.

(Collignon, 2015: 4-5.)

برموردایندر:اروپاییهمگراییازناشیمنافعسازیبهینههدفبامستمرتغییراتضرورت-

اساسبراروپاییاتحادیهبهپیشنهادارائهجهتدرملیهایپارلمانبرایفضاسازیچونمواردی

حضوریورو؛حوزهبرنظارتدرملیهایپارلماننمایندگاننقشایفایمحور؛قانونگذارباورهای

 (.Mahony, 2015: 2)استشدهتأکید،....،"مجازیفضای"دراروپاییپارلماننمایندگان



 دموکراتیک کسری پدیده از (BREXIT) برگزیت ذیریتأثیرپ :موردی مطالعه
درکه(3161سالدر)انگلیسوهلندچونکشورهاییدرانتخاباتوپرسی همهبرگزاریموج
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ازبریتانیاخروجبرایمثبترأیبهدومیدرواوکراینبااتحادیههمکاریبامخالفتبهاولی

ودموکراتیککسریموضوعتر دقیقتبیینبرایای همقدمبه؛شدمنجر(BREXIT)اروپاییاتحادیه

گیری رأیراآنرفراندوم،برگزارکنندگانهلند،خصوصدر.استشدهتبدیلاتحادیهبرآنآثار

قدرترسد مینظربهکهای اتحادیهدانستند؛اتحادیهبهمتمایلنخبگانواروپاییاتحادیهضدبر

مبنایآلمانیهای رسانهحالهمیندر.اند دادهدستازراهلندلهجمازمنطقهعمومیافکاربرنفوذ

"اقلیتاستبداد"راآنوگذاشتندمناظرهبهاروپاییاتحادیهمسائلمحور بر رارفراندومبرگزاری

کسریمقولهباآنارتباطوبرگزیتواقعهبرنوشتاراینتأکیدوجه.(Europedia, 2005: 1)نامیدند

.(O'Toole, 2016: 1)نامیدندانگلیسیگرای ملیجنبشنوعیراآنبرخیکهاستکدموکراتی

واقتصادیکلیدیِهای سیاسترویبربریتانیامردمکنترلمیزانحولواقعدرمزبورپرسی همه

ازکهکنترلیمیزد؛دورداشتآنهابرمستقیمتأثیرکهاروپاییاتحادیهتوسطشدهاتخاذاجتماعی

.(Kemp, 2016: 1-2)داشتناچیزیاهمیتیاونبودهمهمبرگزیتطرفدارانسوی

کسریبُعدازبویژهمزبورپرسی همهدرشرکتبرایبریتانیامردمهای انگیزهخصوصدر

منظرایناز"خروج"طرفدارانانگیزهبربرخی.استشدهارائهمختلفیهای دیدگاه دموکراتیک،

سپردهبروکسلدرغیرمنتخبساالرهای دیواندستبهراخودامورکنترلورکشاینکهکردندتوجه

وگُوومایکلجانسون،بوریس؛"خروجنهضت"مبارزینپیشرواننظراتبهموردایندر.است

ساالری دیوانیک»:اند نمودهتوصیفچنینرااروپاییاتحادیهکهشدهاشارهاستوارت،جیساِل

میلِ بیطرفدارانِازبرخیدیگر،سویاز.«دموکراتیکمناسبنظارتونههرگفاقدوناکارآمد

مبنایبروداشتهمحسوبآشکارامریرانهاداینبودنغیردموکراتیکاروپایی،اتحادیهدر"ماندن"

غیرمنتخببانکدارانازجمعیکنترلدررااتحادیهکارگر،حزبرهبرکربینچونافرادیدیدگاه

استزدهدامنمزبورسازماندردموکراتیککسریازناشیمشکالتبهامرهمینکهدانستند می

(Philip, 2016: 3).عنوانبهآنازحتیوداشتهمشابهیهای استداللبرگزیتباارتباطدرنیزکسانی

رهدر.کردندیادکشوراینپارلمانتوسطبریتانیاامورمجددکنترلگرفتن دستبهبرایفرصتی

مشاهدهقابلبریتانیامردماکثریتتوسطوضوحبهکه"ماندن"طرفداراناستداللنارسائیصورت

قدرتازتر مهمملی،اجتماعیواقتصادیسیاستفوایدازبرخورداریکهشد میخالصهاینبهبود،

مبادرتروپاییااتحادیهپروژهچنانچه کهشدهبیانموردایندر.استآنرویبردموکراتیککنترل

مدافعینبرابردرقویتریاحتجاجیتواناز"ماندن"پشتیباناننمود، میدموکراتیکنهادهایایجادبه
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مقابلنقطهدربرگزیتواقعهکهباورنداینبردیگرکسانی(Dawson, 2016).بودندبرخوردارخروج

مانندبریتانیا،رهبرانآمادگیعدمرداش ریشهکهسنتیداد،رخبریتانیاتاریخدردار ریشهسنتی

واقعهدیگر،سویاز.بوددموکراتیکانتقالچنینازپشتیبانیبرایاروپایی،اتحادیهاعضایاکثریت

اتحادیههای داعیهعلیرغمودموکراتیکسیاسیفرایندهایواقتدارغیابدرکهدادنشانشدهیاد

اینگردیده،واگذارآننهادهایبهعضوهای دولتطتوسکهقدرتیبهتوجهباحتیواروپایی

برخی.نیستبرخوردارکارآمدمدیریتاِعمالبرایالزمتوانائی ازبحرانوقوعهنگامبهاتحادیه

باانطباقفرایندبهنسبتبایدهموارهاروپاییاتحادیهکهاند دانستهنکتهاینیادآوررابرگزیتدیگر

مردمیمطالباتازنظرموردهای سیاستصورتاینغیردرکهباشدحساسمردمهای خواست

اروپاییعالیدیوانواروپاییکمیسیونمانندغیرمنتخبنهادهایقدرتِبهمقابلدروگرفتهفاصله

  .(Kemp, 2016: 3)شود میافزوده

وتردیدباندتوا نمیاروپادراصالحاتدادنشانآشکارابرگزیتکهشدهبیانموردهمیندر

تواند نمیامراین.پذیردانجامآنهاجوامعحرکتمسیردربارهمردممشروعهای نگرانیبهپاسخبدون

مرحلهبهآنانمشارکتبدونامااروپاییشهروندانطرفازنمایندگیبهکهباشدگرا نخبهفرایندیک

بهشدیدأباشد، میبحرانورطهدرسیاسیسنتیخودکهاجتماعیدموکراسیسرگیریاز.برسدعمل

1اجتماعیاروپای"تجدید
موجبوخوردهگرهنموده،پیداتنزلمحتوابدوننامیبهکهمفهومی،"

اروپاییهمگراییودموکراسیسوسیالازسنتی،دموکراتیکسوسیالجوامعازبسیاریتااستشده

اروپاییاتحادیهازبریتانیاخروج .(McCallum, 2016: 3)ببرندپناهییگرا ملیواهیهای وعدهبه

واروپاییاتحادیهسرنوشت.استگشودهاروپاییهمگراییتاریخدرآوری تأسفوجدیدفصل

بایدرادو هرکاملاصالحوتجدیدکهای گونه بهشده،تنیدههمبهعمیقأاجتماعیدموکراسی

 .(McCallum, 2016: 5)دانستاروپاییجوامعابربردرروشنای آیندهتحققبرایضروریای مقدمه

درایتانیبرتیعضوبهمربوطکمترراتیبرگزکهشوداشارهیآناندگاهیدبه بایدموردهمیندر

یکاستنوعنیاکهدارنددیتأکودانستهنهادنیادرکیدموکراتیکسریتجلشتریبوییاروپاهیاتحاد

جهینتازترجماننیبهتر.استبودهایتانیبرجامعهریبانگیگرگذشتهیاه دههطولدرمزمنیدردمانند

آنهایصدادارنداعتقادکهاستیکسانیزاریبویدیناامخشم،ادیفرمثابهبهآنتصوریپرس همهنیا

 .(Dawson, 2016: 1)شود ینمدهیشن

                                                                                                                                               
1.Social Europe. 
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نیبانجامحالدرراتمذاکبهتوجهباکهاستستهیشانکتهنیاذکرنوشتارنیاانیپادر

وابهاماتوهیاتحادازکشورنیادردسربدونخروجیچگونگبارهدرییاروپاهیاتحادوانگلستان

موافقانشوانیحامانیمدرتیبرگزمثبتیآمدها یپدردیترداز ییها نشانهرو، شیپمشکالت

.است شدهدهیکشزینمجددرفراندومیبرگزاردربارهبحثتایحتکهیدیتردشود؛ یممشاهده

ضددوآتشهشکاکانییگرا مبالغهدرشهیراگریحتمزبورزیآم چالشتیوضعصورت،هردر

خواهدزیبرانگتأمله،یاتحادازخروجیمتقاضجوامعوها دولتگریدیبراباشد،داشتهزینهیاتحاد

 .بود

 

  گیری نتیجه
مشکالتآشکارکنندهاروپایی،اتحادیهادهاینهداخلدردموکراتیککسریدربارهمناظره

دردموکراتیککسریباارتباطدرها حل راهودالیلتعدد.باشد میدار ریشهویکپارچهسیاسی

علمیهای زمینهوها دیدگاهازوداشتهدنبالبهراموضوعاز"تفسیری"پیچیدگیاروپایی،اتحادیه

مورددرفعلیمناظرهکهاستعقیدهاینبربُومَن.است تهگرفقرارپژوهشومطالعهموردمختلف

درمتفاوتشناسی روشرویکردهایقالبدرتوان میرااروپاییاتحادیهدردموکراتیککسری

2بهویراستا،ایندر.دادقرارمطالعهموردسیاسیمشارکتاساسیحقوقوآزادیبهدستیابیجهت

.نماید میاشاره(گرایان بازبین)تجدیدنظرطلبانوشکاکانا،ه فدرالیستدیدگاهازرویکرد

ودارندمستقلخودمختاریودخالتعدمقالبدرآزادیازییالگوگزینشبهتمایلها فدرالیست

مردمیحاکمیتازآشکاروواضحشکلیبااروپاییاتحادیهاساسیحقوقپیوندمبنایبرآنهاپیشنهاد

 زیرساختفاقداروپاییاتحادیهکهکنند میاستداللشکاکاناگرچه.استشدههارائاروپاسراسردر

ازنگرشیمدافعآنهانهایتدرولیباشد، میاروپاییدموکراتیکخودمختاریچنینبرایبنیادی

در.باشدنداشتهتداخلاتحادیهعضوهای دولتهمگانیعزمبهنسبتآنهاتمایلباکههستندآزادی

میانجیگریمنظوربهاروپایی،اتحادیهنهادهاینویندموکراتیکپتانسیلبهیدنظرطلبانتجدعوض،

 .(BOWMAN, 2006: 191-192) نمایند میاشارههمپوشهای حاکمیتمیان

ییواگراحتیوآفرینی بحرانهای ریشهازیکیبایدرادموکراتیککسریچالشحالاینبا

اروپاییاتحادیهازکهطرفداریهمهباکهاند مدعیبرخیمبنا،اینبر.دانستاروپاییاتحادیهدر

ایناروپاییپروژهبنیادیکاستی.کردتلقیدموکراتیکنهادیتوان نمیراآنشده،ابرازتاکنون
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دولتِیکتشکیلبهکهاساسیقانوننوعیازآلمان،فرانسه،چونآنمحوریبازیگرانکهاست

دربایدراناهمسازینوعایندالیل.کنند نمیطرفداریشود؛منجروپاارکلبرایپاسخگو

انتقالدربارهمناظرهبرایحتیالزمآمادگینبودنیزوملیسطحدردهندگانرأیمخالفت

گریبانگیرکهچالشیمشابهدانست،اروپاییاتحادیهیعنیفراملینهادیبهحاکمیتدموکراتیک

کهدانستدومینوییوضعیتدربایدرامهمترخطرحالاینبا.شد6293لسادرییامریکاایاالت

.گیرددربررااتحادیهاعضایدیگر

هایکسریومشکالتبهکردننگاهباکهباورنداینبردیگربرخیباال،رویکردبرابردر

وراتیکغیردموکعملیدیدگاهازکه)گیریتصمیمفرایندراهسردرموانعیاوسازمانی

غیردموکراتیکآشکارایگونهبهاروپاییاتحادیهاینکهادعای،(آیندمیشماربهغیرمشارکتی

نیستمنصفانهاست ازترپیچیدهبسیاراروپاییاتحادیهحقوقیساختارکهگرفتنظردرباید.

ملیفرانهادیکعنوانبهآنبودنبفردمنحصرنمایشگرخوداینکهاستدیگرهایمدل

باشدمی اروپاییاتحادیهدرهاسیاستهمهبنیادیواصلیمفهومدموکراسی،تحکیموتوسعه.

اهمیتازدموکراتیکاعتبارودموکراسیاروپایی،اتحادیهبرایخالصه،بطور.شودمیشمرده

ادنهاینبرایجوهریارزشیدموکراسیاینکهگرفتننظردرباوبودهبرخوردارزیادیبسیار

ساختارچارچوبدراروپاییاتحادیهدموکراتیکمشروعیتکهاستالزمگردد،میمحسوب

بگیردقرارتحلیلموردآنفردبهمنحصر مستلزممزبورآرایازیکهراثباتمنطقیطوربه.

ابهامازعمیقیهالهدرآنبینیپیشوداشتهقراراروپاییجامعهرویپیشدرکهاستتحوالتی

.داردارقر
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