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


چکیده

چالشهایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از

روند همگرایی اروپا همواره با 
بحرانهای مزبور از
قابلیتهای اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با  
معیارهای ارزیابی  
جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است .در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد
مفهومی چالش یاد شده ،به مهمترین تحلیلهای معطوف به ریشهها و پیآمدهای آن برای
میشود که در این میان ،واقعه خروج بریتانیا از
روندهای پیشروی اتحادیه اروپا پرداخته  
اتحادیه یا برگزیت بهعنوان یکی از دامنهدارترین نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد
تأکید است .پرسش اصلی عبارتست از :دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری
دموکراتیک ،چه مفاهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح مینماید؟ فرضیه
این است که بر مبنای آرای موافق و مخالف در خصوص «کسری دموکراتیک» ،مهمترین
چالشواگرادربرابراتحادیهاروپادرابعاد«مشروعیتنهادهایاتحادیه»«،ضریبدموکراتیک
یامردمساالریدررابطهملی–فراملی»و«نخبهگرایی–تودهمحوری»قابلشناساییاست .


واژگان کلیدی :کسری دموکراتیک ،همگرایی اروپایی ،مشروعیت دموکراتیک،
نمایندگیمردمی،سیاستاروپایی 
1. Democratic Deficit.
.3دانشیارروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)a.keivan.ir@gmail.com
دانشآموختهکارشناسیارشدروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائیhimanpour@yahoo.cam
 .2
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مقدمه
روند همگرایی اروپا بهعنوان مطالبهای نوستالژیک در میان مردم و نخبگان این حوزه
جغرافیایی،ازاولینماههایبعدازجنگجهانیدومدر«دستورکاراحیایاروپاوهویتاروپایی»
قرارگرفت.در اینمیان تجاربحاصلاز توسعهطلبینظامیدر چهرهنظمناپلئونیو هیتلریاز
یکسوواز سویدیگر،چالشهایاقتصادیوامنیتیپساجنگجهانیدوم،مدعایمعطوفبه
همگرایی را هراسانگیز و مخاطرهآمیز جلوه میداد که در این میان چالش «امنیتسازی
امریکایی» نیز بر ابهامها و مشکالت پیشرو میافزود .با این وجود ،گامهای اولیه در قالب
«اتحادیهذغالسنگوفوالد»،دهه6331رابهنقطهعطفیبرایآغازروندهمگراییتبدیلکرد.
بهتدریجگامهایمتزلزلاولیهقوّتیافتوهمگراییاروپاییازمیانچالشهایموجودبهمسیر
خودادامهداد.اززاویهایدیگر،تحوالتجامعهاروپاییاثراتیمستقیمبرنظریهپردازیهمگرایی
اروپایی داشته که دستاوردهای آن در فرایند ظهور و تداوم نظریههای مختلف (کارکردگرایی،
نوکارکردگرایی ،سازهانگاری ،فدرالیسم و غیره)قابل مشاهده است.به این ترتیب ،اروپاییان در
طول دهههای گذشته تغییرات ،بحرانها ،شکستها و پیروزیهای متعددی را تجربه کردهاند که
هریکراهرابرایپردازشنظریهایجدیددرحوزههمگراییمنطقهایفراهمآوردهاست .
نکته بعد به گرایش انتقادی یا مشکلانگاری نسبت به روند همگرایی مربوط میشود که از
اوایل دهه  6391مطرح شد.در واقع همگام با پیشرفت ،فرایند همگرایی و فاصله گرفتن تحلیل
های مربوطه از ارائه مُدِلی هنجاری درباره آینده دولت اروپایی و یا توضیح فرایند همگرایی در
یکچارچوبِعلمی-اجتماعیکهریشهدرنظریهروابطبینالمللدارد؛بهتدریجآرایمبتنیبر
ابهام و دغدغه نسبت به سرانجام روند مزبور آشکار شد .در این ارتباط ،چندین ماه پس از
فروپاشی دیوار برلین ،جان میرشایمر ،چشماندازی بسیار تاریک برای آینده اروپا ترسیم نمود و
پیشبینی کرد که روابطبیندولتهایاتحادیهاروپابهنحویبنیادیتغییر خواهدکرد.بهاعتقاد
ویبافقدانتهدیدمشترکشورویونبودنظارتامریکا،دولتهایاروپایغربیبهیگدیگربا
قرنهاقبلازشروعجنگسردآزموده
تجربهایکه 
ترس،شکوتردیدبیشترخواهندنگریست ،
شده بود (.)Webber, 2014: 343برخی دیگر اتحادیه اروپایی را از دریچه نظامی سیاسی که با
مشکالت عمومی حاکمیت روبرو است ،بررسی کرده و معتقد بودند که نباید آن را در حیطه
بهعنوانیک"استثنا"کهنیازمندتبییناست،نگریست( Wiener & Diez, 2009:
بینالملل 
سیاست 

.)5بروزبحرانمالیجهانیدرسال3112بهجریانیادشدهدامنزد.درهمانسالدانیالکِلِمِن
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پایانیابیفدرالیسماتحادیهاروپایی
درکتاب"گذشتهوآیندههمگرایینهادیاروپایی"ازامکان 
خانهایپوشالیاستیاساختاریپایدار؟
سخنگفتوبیانداشتکهآیااتحادیهاروپاییکنونی 
(.)Kelemen, 2007: 52البته وی در جهت دفاع از مبانی استحکام بخش اتحادیه به چند مقوله
ساختاریحزبی-سیاسی(پارتیزانی)،حقوقی-قضاییواجتماعی-فرهنگیاشارهمینماید .
رویکردمزبورکهبرواکاویاز چالشهایدرونی اتحادیهومیزاناثربخشی هریکبرروند
جهتگیریتحلیلیایننوشتارتأثیرداشتهودرنهایتتأملبرمقوله
همگراییآنتمرکزیافته،بر 
کسریدموکراتیکوپیامدمفهومیوتحلیلیآنبراتحادیهرا دردستورکارقرارداده است.بر
پاسخیابیبرایاین سوالاصلیکهدامنهآرایموافقومخالفوجود کسری
اینپایه،درجهت 
دموکراتیک،چهمفاهیمومضامینیرادربرابرروندهمگراییاروپاترسیممیکند؟براینفرضیه
تأکیدشدهاستکهبرمبنایآرایموافقومخالفدرخصوص«کسریدموکراتیک»،مهمترین
چالشواگرادربرابراتحادیهاروپادرابعاد«مشروعیتنهادهایاتحادیه»«،ضریبدموکراتیکیا
نخبهگرایی –توده محوری» قابل شناسایی است.ناگفته
مردمساالری در رابطه ملی –فراملی» و« 
نماند که بعد از آشنایی با شاخصهای مفهوم کسری دموکراتیک ،آرای تحلیلگران و
پیآمدهای وجود این نوع کاستی بر مبنای متغیرهای اصلی فرضیه مورد
نظریهپردازان بر محور  

نمونهای عینی و محصول شرایط مزبور
بحث قرار گرفته و در نهایت مورد «برگزیت» بهعنوان  
میگیرد .
موردتوجهقرار 


کلیاتی در مورد کسری دموکراتیک
واژه کسری دموکراتیک برای اولین بار در سال  6323توسط اندیشمند بریتانیایی ،دِیوید
مارکاند ،به کار گرفته شد .در مرجع آکسفورد 6برای توضیح مقوله مزبورآمده" :کسری

دموکراتیک به تصور وجود نارسایی در عملکرد واقعی ترتیبات سیاسی خاص در مقایسه با
نظامهای
میکنندکهتنهامیتوان 
معیارهاینظریمربوط،اشارهدارد.دراینموردبرخیاستدالل 
سیاسی مردمساالرانه را در داخل ملت -دولتها و نه در بین آنها برقرار نمود .از این منظر،
میباشد ،هویتی که به سادگی از
مردمساالری وابسته به وجود یک نظام سیاسی پیشادموکراتیک  
میرود.برعکس،برخیدیگراعتقاددارندکهدر
گذشتهانتقالداده شدهوامریطبیعیبه شمار 
چارچوب سریع جهانی شدن ،جوامع زمانی دارای حاکمیت مردمساالرانه خواهند بود که
فرایندهایسیاسیملیآنانمکملفرایندهایسیاسیفراملیباشد") .(Rittberger, 2011: 1
1.Oxford Reference.
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به طورکلی واژه "کسری دموکراتیک" به این معنا اشاره دارد که نهادها و روشهای
تصمیمگیری در اتحادیهاروپاییازفقداندموکراسیرنجبردهوپیچیدگیبیش از حدآن،مانع

فرصتهای الزمبرایمشارکتتأثیربخشدرروندتصمیمسازی

ازدسترسیشهروندان عادیبه
دراتحادیهشدهاست.براینپایه،بهنظرمیرسدکهدلیلواقعیکسریدموکراتیکفقدانیک
راههای موثر برای
سیاست "اروپایی" است که باعث شده تا رأی دهندگان احساس کنند که از  
نپذیرفتن "دولتی" که تمایل به آن ندارند ،محروم مانده و از توانمندی الزم برای تغییر جهت
گیریها برخوردار نیستند.این وضعیت باعث شده که مردم به رغم طرفداری
تصمیم 

سیاستها و 
میرسد نحوه زندگی آنان را
از اتحادیه اروپایی؛ از درک نظام سیاسی که برخی اوقات به نظر  
مینماید،عاجزباشند.نکتهبعداینکهمسألهمشروعیتدموکراتیکهموارهدرهرمرحلهاز
تهدید 
بیندولتی
کنفرانسهای  

فرایند همگرایی اروپایی از حساسیت برخوردار بوده است.این مسئله در 
مورد بررسی قرار گرفته و باعث شد که در کنار تسریع فرایند شکلگیری پیمانهایی چون
ماستریخت ،آمستردام و نیس؛ زمینه اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان اروپایی و گسترش حوزه
تصمیمگیریمشترکایننهادباشورایاروپایینیزهموارگردد .

اختیارات


اتحادیه اروپا و چالش کسری دموکراتیک
درمیاندیدگاههایمختلفیکهدرخصوصوجودیانبودکسریدموکراتیکدرکنارعلل
وریشههایآندرچارچوبرفتاریاتحادیهاروپامطرحشده،سهمقولهزیرموردتأکیداستکه
میگیرد :
هریکبهتفصیلموردبحثقرار 
الف -مشروعیت نهادهای اتحادیه اروپایی

زیرساختهای مربوط به میزان کسری

مقوله مشروعیت نهادهای اتحادیه بهعنوان یکی از 
دموکراتیکدرایننهادبینالمللیازاهمیتفراوانیدرمیزانحمایتمردمودولتهایاروپایی
از تصمیمها و سیاستهای اتحادیه برخوردار است.استفاده از این واژه منعکس کننده نارضایتی
عمومیوچندجانبهازنحوهعملکردمردمساالریدرسطحاتحادیهاروپاییاستومعموألاشاره
مردمساالرانهدارد.بنابراین،کسریمزبوربهاینمعناتصریحداردکهنهادهاو
بهفرایندمشروعیت 
تصمیمگیریدراتحادیه اروپاییازفقدانمردمساالریرنجبردهوبهدلیلپیچیدگیبیش

فرایند
از حد ،از دسترس شهروندان معمولی خارج است.بهعبارت دیگر ،کسری دموکراتیکِ اتحادیه
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اروپایی به معنای عدم وجود سیاست اروپایی است؛ به این دلیل که رأی دهندگان اروپایی
احساس میکنند که راه موثری برای مردود شمردن دولتی که دوست ندارند؛ موجود نیست و
شکلگیری حکمرانی
قادربه تغییر جهتسیاستگذاریهادرقالباتحادیهاروپایینیستند؛گویی  
کنونیاتحادیهاروپاییبهنحویاستکه"دولتی"وجودندارد .
برخی تحلیلگران مانند آندرو موراوچیک ،استاد دانشگاه هاروارد ،در جهت تثبیت دیدگاه
تردیدآمیزخوددرموردوجودکسریدموکراتیکدرچارچوباتحادیه،بیانداشتکهنگرانی

ایدهآل دموکراسی
بیمورد بوده و در مقایسه با دموکراسیهای پیشرفته موجود (و نه نوع  
مزبور  
پارلمانییارفراندومی)،اتحادیهاروپاییازمشروعیتبرخورداراست.بهزعموی،اکثرمنتقدین،
اتحادیه اروپایی را با یک دموکراسی رفراندومی و یا پارلمانی ،بهعنوان واحدی مستقل ،مقایسه
میبایدبرمبنای«عملکردواقعیمردمساالریهایملیدرانطباقبا
میکنند.درحالیکهاینمقایسه 

میسازد که
چارچوب چندسطحی اتحادیه اروپایی» انجام گیرد .تحلیل اینگونه مقایسه آشکار  
تصمیمگیریاتحادیهاروپایی،ازجملهروشهاییکهبرخیازتصمیماترامجزاویا

روشهای
مینمایند ،از بسیاری جهات همساز با شیوه رایج در بیشتر دموکراسیهای مدرن در به
تفویض  
نتیجهمیرسدتازمانیکهشیوههای
میباشند.موراوچیکبهاین 
انجامرسانیدنعملکردهایمشابه 
عملکرد سیاسی اتحادیه اروپایی همساز با روشهای موجود دموکراسی ملی بوده و در "ظاهر
امر" ازتوجیه هنجاری برخوردارند؛ نمیتوان با نگاه غیررسمی و سطحی به ماهیت غیرمشارکتی
نتیجهگیریهای منفی درباره مشروعیت اتحادیه اروپایی رسید
نهادهای اتحادیه اروپایی ،به  
) .(Moravcsik, 2002: 622
آزمان 6ادعای غیردموکراتیک بودن اتحادیه اروپایی را بر مبنای «نقش محوری
دموکراسیگرایی در ساختار قانونی و حقوقی» این اتحادیه که بسیار پیچیدهتر از مدلهای دیگر

میدهد.بهزعمویتوسعهواستحکام
بودهودرواقعموردیمنحصربهفرداست؛موردتوجهقرار 
میتوانبهشرایطعضویتدر
برمیگیرد.ازجمله 
سیاستهایآنرادر 

دموکراسی،بنیانتمامی
اتحادیه توجه کرد که «دموکراتیک بودن کشور درخواست کننده» از ضرورتهای مربوط
قلمداد شده است .بر این اساس ،باید تحلیل مشروعیت دموکراتیک اتحادیه اروپایی در قالب
میشود
ساختار آن انجام گیرد ،چراکه دموکراسی ارزش بنیادی برای اتحادیه اروپایی محسوب  
) .(Azman, 2011: 250
1.Kubra Dilek Azman.
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سطحینگری در مشروعیت»

گروهی دیگر به کسری دموکراتیک از منظر «کاستی ناشی از 
نگریستهاند.تامِسجِنسِن6بینسهنوعمشروعیتروشی،کارآیی،واجتماعیتمایزقائلشدهو

بیان داشته که اکثر نویسندگان تنها به یک نوع از مشروعیت بهعنوان اساس تحلیل خود متوسل
میشوند،امارشتهجدیدیدرحالپیدایشاستکهبههنگامپایهگذاریِمعیارهایهنجاریبرای

میآمیزد.بهزعم وی ،اتحادیه
اتحادیه اروپایی ،انواع متفاوت مشروعیتهای یاد شده را در هم  
بینالمللی ،آزمایشگاهی به منظور مشاهده توسعه
توسعهیافتهترین سازمان  

اروپایی در جایگاه 
ساختارهایدموکراتیکدرخارجازدولتهایعضواتحادیهمحسوبشدهوبراینپایه،مناظره
دربارهکسریدموکراتیکحاملپیامدهاییفراترازاتحادیهاروپاییبودهوبهمسائلپراهمیتدر
تحوالت آینده نظریه دموکراتیک اشاره دارد .به این ترتیب ،به کسری دموکراتیک بهعنوان
پیآمدیفراترازاتحادیهاروپاییودرواقعمحصولتحوالتآیندهآنومبانیجدیدمشروعیت

ایناتحادیهبایدنگریست).(Jensen, 2009: 1



ب -ضریب دموکراتیک یا مردمساالری در رابطه ملی– فراملی

برخی دیگر از تحلیلگران «فقدان رقابت حزبی و سایر کمبودها در ارتباط با محیط عمومی
دادهاند  .فولِسدال 3و  هیکس 2اظهار
سیاسی موجود در اتحادیه اروپایی» را مورد تأکید قرار  
دادههای سیاستگذاری
میدارند که اگر دموکراسی تنها انطباق ترجیحات فعلی رأی دهندگان با  
باشد ،تبیین وجود اِشکال دموکراتیک در اتحادیه اروپا مشکل خواهد بود .اما در میان
نظریهپردازان مردمساالری توافق گستردهای وجود دارد مبنی بر اینکه ترجیحات مهم شهروندان

آنهایی هستند که در طول فرآیند اجماع سیاسی ایجاد میشوند و یا تغییر میکنند و اینکه مسئله
سیاستها به این ترجیحات و انطباق

مهم ،وجود نهادهای قابل اعتمادی است که از پاسخگویی 
رضایتبخش،اطمینانحاصلنمایند.براینپایه،چیزیکههنوزغایباستارتباطبین

تصادفی
این تحوالت و شکافهای درون جامعه اتحادیه اروپایی ،به لحاظ برندگان و بازندگان و دستور
میباشد.انجام این کار ،منوط به اصالحات بنیادی در پیمانهای اتحادیه
کارهای سیاستی بالقوه  ،
اروپایی نبوده و صرفا تعهد نخبگان سیاسی برای سیاسی کردن بیشتر دستورکارهای اتحادیه
اروپایی کافیست.برای مثال ،چنانچه انگیزههای جدید برای رهبران احزاب ملی ایجاد شود تا به
1.Thomas Jensen.
2.Andreas Follesdal.
3.Simon Hix.
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رقابت در مناظرات مربوط به مسائل اروپایی به جای نگرانیهای عمدتا ملی بپردازند ،به تدریج
ائتالفها و اتحادهای شکل گرفته بین بازیگران ملی و اروپایی ،در سطح اتحادیه اروپایی متبلور
خواهدشد) .(Follesdal & Hix, 2003: 33
در همین زمینه برخی «بیتفاوتی شهروندان اتحادیه» را عامل کسری دموکراتیک دانستهاند.
تصمیمگیریاروپاییمشارکتندارندکهاینموضوعمنجربه

بدینمعنیکهشهرونداندرفرایند
غیردموکراتیک بودن این فرایند و جدایی شهروندان از نهادهای اتحادیه اروپایی شده است.البته
در پاسخ نیز بیان شده که جدایی شهروندان از سیاست ،منحصر به جامعه اروپایی و یا اتحادیه
اروپایی نبوده و در عمل مشخصه کلیه دموکراسیهای انتخابی است.از سوی دیگر مطرح شده
شکلگیری قوانین اروپایی ،تقریبأ معادل نفوذ آنان در
که در حال حاضر نفوذ شهروندان در  
میباشد.این نفوذ به شکل غیرمستقیم از طریق گزینههای احزاب سیاسی که
تصویب قوانین ملی  
میشودوبنابراین شهرونداندرتصمیماتاروپاییکه
میدهند،اِعمال 
دولتهایملی راتشکیل 

میباشند.عالوهبراین،شهروندانمستقیمادرفرایند
میگردد،درگیر 
توسطشورایوزیراناتخاذ 
انتخاباعضایپارلماناروپایی شرکتمیکنند) .(Europedia, 2005: 1
برخی دیگر بر چالشهای داخلی دولتهای عضو تأکید دارند که در طول سالها به کاهش
حضور رأی دهندگان در انتخابات منجر شده است.برداشت مزبور ریشه در موارد مختلفی چون
«نحوه مدیریت اتحادیه اروپایی در اقتصاد و بحران مهاجرت» داشته است .بر این پایه ،کسری
دموکراتیکدراتحادیهاروپاییبهایندلیلاستکهاتحادیهمتشکلازکشورهاییاستکهخود
میباشند.عالوهبراین،دولتهایعضوعادت
درزمینهمشارکتمردمدرسیاستدارایمشکل 
کردهاند که به هنگام بروز مشکالت ،بروکسل را مقصر بدانند که این خود ،باور به وجود یک

مینماید).(Rankin, 2016: 4
دیوانساالریغیرمنتخبوغیرقابلکنترلراتقویت 



عدهای معتقدند که تفکر درباره کسری دموکراتیک در قالب اتحادیه اروپایی در دو حالت

بروزمیکند :
قدرتهایسیاسیمنتقلشدهبهنهادهایاتحادیهاروپایینسبتبهنهادهایملی

الف-هرگاه
کمترمردمساالرانهباشند؛ 
ب -هنگامی که  نهادهای سیاسی – اعم از اروپایی یا ملی – قادر به ارائه اصول اصلی
میتواند شامل مشارکت سیاسی ،رقابت برای قدرت ،انتخاب
مردمساالری نیستند .این اصول  
مسئولیتپذیریوغیرهباشد) .(EUR-Lex, 2016

رایگیریعمومی،
رهبریسیاسیازطریق 
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برخی دیگر چون فریتز شارپف از «راهکارهای دموکراتیک کردن اتحادیه» سخن گفته و
دموکراتیکسازی هدایت شده است:اول -از

معتقدند که اتحادیه اروپایی از دو طریق به سوی 
دولتهای عضو اتحادیه.بر این پایه ،زمانی میتوان اتحادیه اروپایی
طریق نهادهای مردمساالرانه  
ولتهای تشکیل دهنده شورای وزیرانِ اتحادیه اروپایی دارای
را دموکراتیک تلقی نمود که د 
حوزههایانتخاباتی
موضعاکثریتدرداخلنظامسیاسیخودبودهونسبتبهپارلمانهایملیو 
مسئولیتپذیرباشند.دوم-ازطریقتوسعهیکنظاممردمساالرانه

درقبالتصمیماتگرفتهشده،
مختص به خود که البته اتحادیه اروپایی گامهایی در این جهت برداشته است؛ از جمله دارای
میگرددوشورایاتحادیهکه
پارلمانیاستکههرپنجسالازطریقانتخاباتسراسریانتخاب 
از طریق رأی پارلمان جدید تعیین میشود .به زعم اینان ،هر دو راه یاد شده برای رسیدن به
مشکلسازهستند:راهاولازمشکالتذاتیبهمنظورایجادیکصحنهسیاسیِمسئولِ

دموکراسی
میبرد.همچنین،
واحد (اتحادیه اروپایی)از طریق نهادهای دیگر (نظامهای سیاسی داخلی)رنج  
پارلمانهای ملی و حوزههای انتخاباتی در قالب چارچوبهای

مسئولیتپذیری 

هماهنگ نمودن 
فراملیگراییورأیاکثریتاتحادیهاروپاییکهبرایعملکردمفیدآنالزامیاست،بسیاردشوار

میباشد .اِشکال راه دوم نیز این است که استقرار مردمساالری بستگی به یک حس مشترک

هویت سیاسی و یک نظام ارتباطات سیاسی دارد که در حال حاضر به صورتی ناقص در سطح
فراملی (اروپایی)وجود دارد.بدون راه اول ،قبول اراده اکثریت برای مردم مشکل خواهد بود و
فقدانراهدوم،عدمتوسعهتریبونعمومیبرایمناظراتسیاسیرابهدنبالخواهدداشت(EUR-

 .)Lex, 2016: 1

نخبهگرایی – تودهمحوری
برخی دیگر از نویسندگان در زمینه کسری دموکراسی در اتحادیه بر«جدایی فزاینده میان
نخبگان اروپایی و مردمان این قاره» تأکید دارند .بیل کَش مدعی است که هدف تعیین شده
قارهای
تکنوکراتها در  

توسط ژان مونه ،معمار اصلی همگرایی اروپایی ،ایجاد دولتی متشکل از 
بود که در آن سیاستمداران به نحوی اسفبار شکست خورده بودند.در واقع ،مونه در پی هدایت
کشورهای اروپایی به سوی ایجاد نوعی اَبَردولت بود ،بدون آنکه نیازی به فهم مردم از واقعیت
مزبور باشد .به عقیده کش مشکل یاد شده گریبانگیر رهبران فعلی اروپایی نیز شده و از این
شدهاندکهدموکراسینابواصیلبایدراهحلونهعلتدردسرهایسیاسیاروپا
حقیقتغافل 
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نخبهگرایی –
باشد .براین پایه ،وی مدعی است که یکی از جلوههای این نوع تعارض میان  
تودهمحوری را میتوان در عملکرد کمیسیون اروپایی ردیابی کرد؛ چراکه نه تنها قوانین اتحادیه

میشود ،بلکه همچنین رأیگیری اکثریت
اروپایی توسط کمیسیون اروپایی غیرمنتخب پیشنهاد  
برای دولتهای عضو اجباری بوده و بر اراده رأی دهندگان در انتخابات عمومی آن کشورها
برتریدارد( .)Cash, 2006: 12
ساختهاند که جلسات منظم اعضای پارلمانهای اروپایی و ملی ،اموری

گروهی دیگر مطرح 
میباشند.پیشگامیشهروندانبرایبررسیموضوعاتویژهتوسطکمیسیوناروپایی–
ماللتبار 

میباشد –امریبسیاردستوپاگیربودهو فضارابرای
جمعآورییکمیلیونامضا 
کهمستلزم  
میسازد.حقپارلمانهایملیبرایایجادهمبستگیدر
گروههایمنفعتجومهیا 
اجحافتوسط 
میگیرد.درحالحاضر،
قبالبهچالشکشیدنقوانیناتحادیهاروپاییبهندرتمورداستفادهقرار 
اتحادیه در امور پیش پا افتاده به مانند بازنشستگی و نحوه تقسیم کمکهای رفاهی دولتها نیز
میباشد.بنابراین،هر
مینماید.ایننشاندهندهنفوذاندکمردمبررویاتحادیهاروپایی 
اظهارنظر 
چند ممکن است مردم از طریق براندازی دولتهای ملی ،تغییراتی به وجود آورند ،ولی
تالشهای اخیر دولت جدید یونان به
مییابند .
سیاستهای اتحادیه اروپایی به منوال سابق ادامه  
منظوربهانجامرسانیدنوعدههایانتخاباتیدرتقابلبامقاومتازطرفنهادهایاتحادیهاروپایی
وبرخیازدولتهایعضو،نمونهبارزاینمدعاست.درهمینحال،جبرناشیازجهانیشدن،به
نوعیاحساسناامنیبرایشهرونداندامنزدهوباعثشدهکهمردمبروکسلرامقصربدانند.در
انتخابات پارلمان اروپایی که در ماه مِی  3162انجام شد ،تعداد کرسیهای به دست آمده توسط
احزابضداتحادیهاروپایییکرکوردبود.اینمسئلهنخبگانبروکسلرابیدارکردوکمیسیون
جدید اروپایی را بر آن داشت تا به توصیف خود بهعنوان "آخرین شانس" بپردازد.در پی واقعه
مزبور،کمیسیونقوانینکمتریپیشنهاددادهوسعیداشتهکهقوانینغیرضروریوبیشازاندازه
بوروکراتیکرالغونماید.افزونبرآن،رونداعزامکمیسیونرهایخودبهپایتختهایاتحادیهرا
جهتگفتگوباسیاستمدارانملیافزایشدادهاست).(Mahony, 2015: 2
کوبراآزمان6ازدیگرتحلیلگرانیاستکهدرکنارعلتنهادی(کهطراحیوساختارنهادی
نخبهگرایی – توده محوری
اتحادیه اروپایی دموکراتیک نیست) ،چالش حاصل از تعارض  
میدهد.وی برای اثبات
اتحادیه را بر محور معضل اجتماعی -روان شناختی مورد بررسی قرار  
1.Kubra Dilek Azman.
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مدعایخویشبهمواردزیرتوجهنمودهاست) .(Azman, 2011: 244
میباشد ،به دلیل عدم تعادل بین نمایندگی و
 هرچند که پارلمان اروپایی تنها نهاد منتخب  گستردهایموردانتقادقرارگرفتهاست.ازنظرتئوریک،رابطهنمایندگیوقدرت

قدرت،بهنحو
باید متناسب باشد و عدم تعادل بین دو نهاد ،که یکی اختیار نمایندگی ندارد و دیگری مسئولیت
نمایندگیمردمرادارد،هرگزچنینقابلمالحظهنبودهاست.
میباشد و تصور بر این است که به دلیل
 طرح نهادی و ساختاری اتحادیه اروپایی پیچیده  میباشد.
نگرانیهایآنانجدا 

ممتازبودن،ازمردمعادیو
 فقدان ارتباط بین منطق سیاست داخلی -که برداشتی است دموکراتیک-و منطق سیاستاتحادیهاروپایی،کهبرداشتیاستنخبگانهوتکنوکراتمآبانه.
 رأیدهندگاناتحادیهاروپاییکنترلکافیبررویفرایندتصمیمسازیدربروکسلندارنددیوانساالرانمحولشده؛کههمینامرباعث
اندازهایبهنخبگانو 
ودرواقع،اختیاراتبیشاز 
میگردد  (Azman,
گروههایفشارمشروعمحسوب 
فعالیتهایگسترده  

شدهتادرمواقع زیادی 

.)2011: 246
تحلیلگراندیگریچونآلِنفیلیپازمنظرسهمؤلفه«نمایندگیمردمی،شفافیتوپاسخگویی»
به مقوله کسری دموکراتیک توجه کردهاند.وی در پی طرح این مدعا که «اکثر یوروسپتیستها
حداقل در مورد یک چیز توافق دارند و آن اینکه «اتحادیه اروپایی یک اَبَردولت غیردموکراتیک
مینماید»؛ در خصوص
است که دستورات خودکامانه و بیهوده خود را بر مردم اروپا تحمیل  
موضوعنمایندگیمردمیبیانداشتکههرچنداتحادیهاروپاییازایننوعنمایندگی(حتیبیشتر
از بسیاری از پارلمانهای ملی) برخوردار است؛ اما در مقایسه با انتخابات در سطح ملی ،مردم
مشارکتبسیارکمتریدرانتخاباتیچونپارلماناروپاییدارند.فیلیپدرموردموضوعشفافیتنیز
اتحادیه را چندان موفق ندانسته و در این مورد به وضعیت غیرشفاف و مبهم دسترسی به مصوبات
شورای وزرای خارجه کشورهای عضو اشاره دارد .البته وی راهکار حل این نوع تعارض
دموکراتیک را در فعال شدن دولتهای ملی در جهت مسئولیتخواهی از کارگزاران خود در
مینماید که رهنمونهای اتحادیه
میداند (.)Philip, 2016: 1-3دامیان چالمِرز6نیز پیشنهاد  
بروکسل  
پارلمانهای ملی قرار گیرد و این امکان وجود داشته باشد که چنانچه

اروپایی باید مورد بررسی 
هزینه ملی این رهنمونها باالتر از منافع ملی آنها باشد ،مجاز شناخته نگردند.بهزعم وی کسری
1.Professor Damian Chagmers.
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دموکراتیک تأسفبرانگیزاست امادربلندمدت ،جوامعمتمدنبایدازمازاد دموکراتیک،6کهبا
نامحکومتتودهها3نیزشناختهمیشود،هراسداشتهباشند) .(Millar, 2013: 2-3
چارهگزینی برای مشکل کسری دموکراتیک باید در قالب
کریس تِری اعتقاد دارد که  
چشماندازی روشن از نماد یک دموکراسی مناسب اروپایی صورت بگیرد؛ به این معنا که برای
اتحادیه اروپایی معیاری متفاوت از دولت  -ملت باید در نظر گرفته شود؛ چراکه این اتحادیه
مردمها"
مردمها" است و نه یک دموکراسی (حکومت مردم)" .حکومت  
نوعی "حکومت  
میکند کهاتحادیهاروپاییفاقدیک"مردم"منسجمویکپارچه
()Demoicracyصراحتاتصدیق 
مینماید.بر
بوده و بنابراین مشارکت "مردمهای" جداگانه در داخل ساختار اروپایی را ترغیب  
بیندولتی،براساسنهادههادرسطوحمختلف–اروپایی،
اینمبنا،نوعیسازمانسیاسیچندالیه 
ملی ،فروملی و مردم – به وجود خواهد آمد.یک پارلمان اروپایی با نمایندگی مردمیِ بیشتر و
پارلمانهای ملی قدرتمند و مردمی ،به اتفاق یکدیگر قادر به ایجاد یک اروپای دموکراتیکتر
خواهند بود .در همین مورد مطرح شده که بهترین راه برای پُر نمودن فاصله بین شهروندان و
مردمها" ( )Demoiاست؛ یافتن راههای نوین برای مباحثه ،مشارکت و
نهادها ،توانمند نمودن " 
میباشد.برای این منظور،
بهینهسازی نقش آنها  
تعامل مردم با اتحادیه اروپایی ،بهترین مسیر برای  
پارلمان اروپایی باید از نمایندگی مردمی بیشتر برخوردار باشد .با افزایش نقش شهروندان و
میتواند انعطاف بیشتری نسبت
نمایندگان پارلمانی ملی در ساختارهای اتحادیه اروپایی ،این نهاد  
بهنفوذپایینبهباالنشاندهد(.)Terry, 2014: 46-47درپایاناینبحثبایدازآنانیگفتکهبر
وجه کارکرد دموکراسی به مثابه «ساختاری ارتباطی» تأکید داشته و بیان داشتهاند که  لزومأ
نمیتوان آن را در مجموعهای از قوانین و دستورالعملها با هدف اعطای حق انتخاب به مردم

خالصه کرد.بر این اساس ،اتحادیه اروپایی نیازمند تبدیل شدن به یک فضای عمومی یا مکانی
میباشد(.)Leeds, 2016: 1
برایتبادلنظر 
در پایان این بحث مناسب است به برخی از راه حلهای پیشنهاد شده توسط محققین مختلف
درجهتکاهشیاحذفکسریدموکراتیکاشارهشود :
-

اتحادیهاروپاییبایدبهعنوانیکدموکراسیپارلمانیاستانداردتوسعهپیدانماید:براین

مبنا ،راهحل مناسب برای رفع کسری دموکراتیک در اتحادیه اروپایی این است که کمیسیون
اروپایی توسط رأی اکثریت پارلمان اروپایی منصوب و ادامه حیات آن نیز به رأی اعتماد همان
1.Democratic Surplus.
2.Mob Rule.
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البیگری از
اکثریت منوط شود.ناگفته نماند که پیشنهاد باال میتواند خطر امکان نفوذگذاری و  
میتواند در تقویت نقش و تأثیر
سوی برخی احزاب قدرتمند را پیش کشد که راهحل آن نیز  
آرایشهرونداناروپاییدرانتخاباتمربوطبهکمیسیونیاریاستآنباشد .
-

بینپارلمانی):یکیازمشکالتیکه
بینپارلمانی(دموکراسی 
تقویتفضایاطالعرسانی 

تجربهای بویژه در رابطه با
پارلمانهای ملی با آن روبرو هستند ،فقدان مشارکت اطالعاتی یا  
پاسخگیری از
دولتهای پاسخگو» است .این وضعیت باعث شده که در مواردی امکان  
« 
دولتهای مزبور با چالش مواجه شود.ناگفته نماند که توسعه و گسترش چنین ترتیباتی از طریق

اتحادیهای پارلمانهای اتحادیه اروپایی»

«سازمان کنفرانس کمیتههای پارلمانی برای امور 
()COSACآغازگردیدهاست .
-

دولتدموکراتیکمنتخباروپایی:تنهاراهحلبرایبحرانحاکمیتاروپا،یکدولت

پارلمانهای

دولتها یا 
دموکراتیک منتخب اروپایی است.مبنای چنین دولتی نمیتواند بر اساس  
ملی باشد.بنابراین ،تنها کمیسیون اروپایی قادر به ایفای چنین نقشی خواهد بود؛ زیرا مسئولیت
پاسداریازمنافعمشترکاروپاییرابرعهدهداشتهودرحالحاضرازساختاراجراییمناسبینیز
برخوردار است.با این وجود ،محول کردن صالحیتهای مشترک به کمیسیون مزبور تنها زمانی
پذیرفتنیاستکهایننهاددربرابرپارلماناروپاییپاسخگوباشد.بهزعماینانهمگراییعمیقتر،
حتی اگر مشارکت بیشتر دموکراتیک با خود به ارمغان بیاورد ،با مقاومت روبرو خواهد شد.
اعضای حوزه یورو که مشمول «منطق خیر عمومی انحصاری» هستند ،باید از این فرصت برای
میتوانندباآن
تشکیل«دولتی اروپایی»استفاده کردهو دیگردولتهای خارجاز حوزهیورونیز 
در تعامل باشند .راهکار مزبور برای خروج از بحران کسری دموکراتیک کارساز خواهد بود
( .)Collignon, 2015: 4-5
بهینهسازیمنافعناشیازهمگراییاروپایی:دراینموردبر
ضرورتتغییراتمستمرباهدف مواردی چون فضاسازی برای پارلمانهای ملی در جهت ارائه پیشنهاد به اتحادیه اروپایی بر اساس
قانونگذارمحور؛ ایفاینقشنمایندگانپارلمانهایملیدر نظارتبرحوزهیورو؛ حضور

باورهای
نمایندگانپارلماناروپاییدر"فضایمجازی"،....،تأکیدشدهاست(.)Mahony, 2015: 2


مطالعه موردی :تأثیرپذیری برگزیت ( )BREXITاز پدیده کسری دموکراتیک
موجبرگزاریهمهپرسیوانتخاباتدرکشورهاییچونهلندوانگلیس(درسال)3161کهدر
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اولی به مخالفت با همکاری اتحادیه با اوکراین و در دومی به رأی مثبت برای خروج بریتانیا از
اتحادیهاروپایی()BREXITمنجرشد؛بهمقدمهایبرای تبییندقیقترموضوعکسریدموکراتیکو
آثارآنبراتحادیهتبدیلشدهاست.درخصوصهلند،برگزارکنندگانرفراندوم،آنرارأیگیری
بر ضد اتحادیه اروپایی و نخبگان متمایل به اتحادیه دانستند؛ اتحادیهای که به نظر میرسد قدرت
نفوذبرافکارعمومیمنطقهازجملههلندراازدستدادهاند.درهمینحالرسانههایآلمانیمبنای
برگزاری رفراندوم را بر محور مسائل اتحادیه اروپایی به مناظره گذاشتند و آن را "استبداد اقلیت"
نامیدند).(Europedia, 2005: 1وجهتأکیدایننوشتاربرواقعهبرگزیتوارتباطآنبامقولهکسری
دموکراتیک است که برخی آن را نوعی جنبش ملیگرای انگلیسی نامیدند ).(O'Toole, 2016: 1
همهپرسی مزبور در واقع حول میزان کنترل مردم بریتانیا بر روی سیاستهای کلیدیِ اقتصادی و
اجتماعی اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپایی که تأثیر مستقیم بر آنها داشت دور میزد؛ کنترلی که از

سویطرفدارانبرگزیتمهمنبودهویااهمیتناچیزیداشت) .(Kemp, 2016: 1-2
در خصوص انگیزههای مردم بریتانیا برای شرکت در همهپرسی مزبور بویژه از بُعد کسری
دموکراتیک ،دیدگاههای مختلفی ارائه شده است .برخی بر انگیزه طرفداران "خروج" از این منظر
توجهکردندکهاینکشورکنترلامورخودرابهدستدیوانساالرهایغیرمنتخبدربروکسلسپرده
است .در این مورد به نظرات پیشروان مبارزین "نهضت خروج"؛ بوریس جانسون ،مایکل گُوو و
جیسِال استوارت ،اشاره شده که اتحادیه اروپایی را چنین توصیف نمودهاند« :یک دیوانساالری
ناکارآمد و فاقد هرگونه نظارت مناسب دموکراتیک» .از سوی دیگر ،برخی از طرفدارانِ بیمیلِ
"ماندن"دراتحادیهاروپایی،غیردموکراتیکبودنایننهادراامریآشکارمحسوبداشتهوبرمبنای
دیدگاه افرادی چون کربین رهبر حزب کارگر ،اتحادیه را در کنترل جمعی از بانکداران غیرمنتخب
میدانستند که همین امر به مشکالت ناشی از کسری دموکراتیک در سازمان مزبور دامن زده است
بهعنوان
).(Philip, 2016: 3کسانی نیز درارتباطبابرگزیتاستداللهایمشابهیداشتهو حتیازآن 
فرصتی برای به دستگرفتن کنترل مجدد امور بریتانیا توسط پارلمان این کشور یاد کردند .در هر
صورت نارسائی استدالل طرفداران "ماندن" که به وضوح توسط اکثریت مردم بریتانیا قابل مشاهده
بود،بهاینخالصهمیشدکهبرخورداریازفوایدسیاستاقتصادیواجتماعیملی،مهمترازقدرت
کنترلدموکراتیکبررویآناست.دراینموردبیانشدهکه چنانچهپروژهاتحادیهاروپاییمبادرت
بهایجادنهادهایدموکراتیکمینمود،پشتیبانان"ماندن" از تواناحتجاجیقویتریدر برابرمدافعین
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خروجبرخورداربودند)Dawson, 2016(.کسانیدیگربراینباورندکهواقعهبرگزیتدرنقطهمقابل
سنتی ریشهدار در تاریخ بریتانیا رخ داد ،سنتی که ریشهاش در عدم آمادگی رهبران بریتانیا ،مانند
اکثریتاعضای اتحادیهاروپایی،برایپشتیبانیاز چنینانتقال دموکراتیکبود .از سوی دیگر،واقعه
یاد شده نشان داد که در غیاب اقتدار و فرایندهای سیاسی دموکراتیک و علیرغم داعیههای اتحادیه
اروپایی و حتی با توجه به قدرتی که توسط دولتهای عضو به نهادهای آن واگذار گردیده ،این
اتحادیه به هنگام وقوع بحران از توانائی الزم برای اِعمال مدیریت کارآمد برخوردار نیست .برخی
دیگر برگزیت را یادآور این نکته دانستهاند که اتحادیه اروپایی همواره باید نسبت به فرایند انطباق با
خواستهای مردم حساس باشد که در غیر این صورت سیاستهای مورد نظر از مطالبات مردمی
فاصله گرفته و در مقابل به قدرتِ نهادهای غیرمنتخب مانند کمیسیون اروپایی و دیوان عالی اروپایی

افزودهمیشود).(Kemp, 2016: 3
در همین مورد بیان شده که برگزیت آشکارا نشان داد اصالحات در اروپا نمیتواند با تردید و
بدونپاسخبهنگرانیهایمشروعمردمدربارهمسیرحرکتجوامعآنهاانجامپذیرد.اینامرنمیتواند
یکفرایندنخبهگراباشدکهبهنمایندگیازطرفشهرونداناروپاییامابدونمشارکتآنانبهمرحله
عملبرسد.ازسرگیریدموکراسیاجتماعیکهخودسنتیسیاسیدرورطهبحرانمیباشد،شدیدأبه

تجدید "اروپای اجتماعی

1

" ،مفهومی که به نامی بدون محتوا تنزل پیدا نموده ،گره خورده و موجب

شدهاستتابسیاریازجوامعسوسیالدموکراتیکسنتی،ازسوسیالدموکراسیوهمگراییاروپایی
به وعدههای واهی ملیگرایی پناه ببرند ) .(McCallum, 2016: 3خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی
فصل جدید و تأسفآوری در تاریخ همگرایی اروپایی گشوده است .سرنوشت اتحادیه اروپایی و

دموکراسی اجتماعی عمیقأ به هم تنیده شده ،بهگونهای که تجدید و اصالح کامل هر

دو را باید

مقدمهایضروریبرایتحققآیندهایروشندربرابرجوامعاروپاییدانست).(McCallum, 2016: 5
در همین مورد باید

به دیدگاه آنانی اشاره شود که برگزیت را کمتر مربوط به عضویت بریتانیا در

اتحادیهاروپاییوبیشترتجلیکسریدموکراتیکدرایننهاددانستهوتأکیددارندکهایننوعکاستی
ماننددردیمزمندرطولدهههایگذشتهگریبانگیرجامعهبریتانیابودهاست.بهترینترجمانازنتیجه
اینهمهپرسیتصورآنبهمثابهفریادخشم،ناامیدیوبیزاریکسانیاستکهاعتقاددارندصدایآنها

شنیدهنمیشود).(Dawson, 2016: 1
1.Social Europe.
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در پایان این نوشتار ذکر این نکته شایسته است که با توجه به مذاکرات در حال انجام بین
انگلستانواتحادیهاروپاییدربارهچگونگیخروجبدوندردسراینکشورازاتحادیهوابهاماتو

مشکالت پیشرو ،نشانههایی

از تردید در پیآمدهای مثبت برگزیت در میان حامیان و موافقانش

مشاهده میشود؛ تردیدی که حتی تا بحث درباره برگزاری رفراندوم مجدد نیز کشیده شده است.
در هر صورت ،وضعیت چالشآمیز مزبور حتی اگر ریشه در مبالغهگرایی شکاکان دوآتشه ضد
اتحادیهنیزداشتهباشد،برایدیگردولتهاوجوامعمتقاضیخروجازاتحادیه،تأملبرانگیزخواهد
بود.

نتیجهگیری
مناظره درباره کسری دموکراتیک در داخل نهادهای اتحادیه اروپایی ،آشکارکننده مشکالت
سیاسی یکپارچه و ریشهدار میباشد .تعدد دالیل و راهحلها در ارتباط با کسری دموکراتیک در
اتحادیه اروپایی ،پیچیدگی "تفسیری" از موضوع را به دنبال داشته و از دیدگاهها و زمینههای علمی
مختلف مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است .بُومَن بر این عقیده است که مناظره فعلی در مورد
کسری دموکراتیک در اتحادیه اروپایی را میتوان در قالب رویکردهای روششناسی متفاوت در
جهتدستیابیبهآزادیوحقوقاساسیمشارکتسیاسیموردمطالعهقرارداد.دراینراستا،ویبه2

رویکرد از دیدگاه فدرالیستها ،شکاکان و تجدیدنظرطلبان (بازبینگرایان) اشاره

مینماید.

فدرالیستها تمایل به گزینش الگویی از آزادی در قالب عدم دخالت و خودمختاری مستقل دارند و
پیشنهادآنهابرمبنایپیوندحقوقاساسیاتحادیهاروپاییباشکلیواضحوآشکارازحاکمیتمردمی

درسراسراروپاارائهشدهاست.اگرچهشکاکاناستداللمیکنندکهاتحادیهاروپاییفاقدزیرساخت
بنیادی برای چنین خودمختاری دموکراتیک اروپایی میباشد ،ولی در نهایت آنها مدافع نگرشی از
آزادیهستندکهباتمایلآنهانسبتبهعزمهمگانیدولتهایعضواتحادیهتداخلنداشتهباشد.در
عوض ،تجدیدنظرطلبان به پتانسیل دموکراتیک نوین نهادهای اتحادیه اروپایی ،به منظور میانجیگری

میانحاکمیتهایهمپوشاشارهمینمایند ).(BOWMAN, 2006: 191-192
با این حال چالش کسری دموکراتیک را باید یکی از ریشههای بحرانآفرینی و حتی واگرایی
در اتحادیه اروپایی دانست .بر این مبنا ،برخی مدعیاند که با همه طرفداری که از اتحادیه اروپایی
تاکنون ابراز شده ،آن را نمیتوان نهادی دموکراتیک تلقی کرد .کاستی بنیادی پروژه اروپایی این
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است کهبازیگرانمحوریآن چونفرانسه،آلمان،ازنوعی قانون اساسی کهبهتشکیلیکدولتِ
پاسخگو برای کل اروپا منجر شود؛ طرفداری نمیکنند .دالیل این نوع ناهمسازی را باید در
مخالفت رأی دهندگان در سطح ملی و نیز نبود آمادگی الزم حتی برای مناظره درباره انتقال
دموکراتیک حاکمیت به نهادی فراملی یعنی اتحادیه اروپایی دانست ،مشابه چالشی که گریبانگیر
ایاالتامریکاییدرسال6293شد.بااینحالخطرمهمتررابایددروضعیتدومینوییدانستکه

دیگراعضایاتحادیهرادربرگیرد .
در برابر رویکرد باال ،برخی دیگر بر این باورند که با نگاه کردن به مشکالت و کسریهای
تصمیمگیری (که از دیدگاه عملی غیردموکراتیک و

سازمانی و یا موانع در سر راه فرایند 
میآیند) ،ادعای اینکه اتحادیه اروپایی بهگونهای آشکار غیردموکراتیک
غیرمشارکتی به شمار  
پیچیدهتر از

است منصفانه نیست.باید در نظر گرفت که ساختار حقوقی اتحادیه اروپایی بسیار 
مدلهای دیگر است که این خود نمایشگر منحصر بفرد بودن آن بهعنوان یک نهاد فراملی

میباشد.توسعه و تحکیم دموکراسی ،مفهوم اصلی و بنیادی همه سیاستها در اتحادیه اروپایی

شمرده میشود.بطور خالصه ،برای اتحادیه اروپایی ،دموکراسی و اعتبار دموکراتیک از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار بوده و با در نظر گرفتن اینکه دموکراسی ارزشی جوهری برای این نهاد
محسوب میگردد ،الزم است که مشروعیت دموکراتیک اتحادیه اروپایی در چارچوب ساختار
منحصر بهفرد آن مورد تحلیل قرار بگیرد.به طور منطقی اثبات هر یک از آرای مزبور مستلزم
پیشروی جامعه اروپایی قرار داشته و پیشبینی آن در هاله عمیقی از ابهام
تحوالتی است که در  
قراردارد .
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