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Abstract
Introduction, Countries do not have the right to choose their
neighbors because geography has already made it necessary for
them.The emergence of geographical, political, and conceptual
boundaries between neighboring countries has provided a platform
for extensive cross-border cooperation between neighbors.
Countries develop frameworks known as “neighborhood policies”
to manage their various political, security, economic, and cultural
relations with their neighbors. European Neighborhood Policy
is not about relations between a country and its neighbors, but
about the relations of a political-economic union consisting of 27
countries that have tried to achieve common policies by uniting
sovereignty and powers in different areas and organizing relations
with their neighbors. The European Union, through the European
Neighborhood Policy, as a common policy has tried to regulate
the relations of the European Union with the countries with which
it has an immediate geographical border.
Methodology, Different patterns of neighborhood policy can be
identified in the world and due to their similarities and differences,
it can be used in designing and promoting Iran’s neighborhood
policy. One of these patterns is Europe’s neighborhood policy.

Accordingly, this article seeks to answer the question that what
lessons can be learned from the principles, goals and functions
of the European Neighborhood Policy for the design and
implementation of Iran’s neighborhood policy? In this context, the
article first looks at the history of the formation and evolution of the
European Neighborhood Policy, then will explain the foundations
of the formation of this policy. In addition, the goals and drivers
of the European Neighborhood Policy will be analyzed and the
European Neighborhood Policy will be evaluated and critiqued.
Finally, the lessons that the European Neighborhood Policy can
offer to the designers, policy makers and implementers of Iran’s
neighborhood policy will be expressed in the framework of policy
recommendations.
Result and discussion, The European Neighborhood Policy was
established in 2004 with the aim of preventing the emergence of
new dividing lines between the enlarged European Union and its
neighbors, and in order to strengthen the prosperity, stability and
security of Europe and its neighbors.The review of this article
showed that the European Union has developed a European
Neighborhood Policy in response to the challenges posed by
geographical proximity and the existence of historical and
cultural ties between the Union and its neighbors. The European
Neighborhood Policy is an EU foreign policy instrument that
seeks to establish relations with neighboring countries in south
and east of the EU’s borders through largely bilateral policies or
regional and multilateral cooperation initiatives. The European
Union, through the European Neighborhood Policy, as a common
policy between the member states, has tried to regulate the
relations of the European Union with the countries with which
it has a direct geographical border, within the framework of the
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principles and goals of the European Union and through the
defined mechanisms. The European Union has used a variety of
tools to advance its neighborhood policy, such as the European
Neighborhood and Partnership Instrument and the European
Neighborhood Instrument.
Conclusion, The findings of this paper show that the European
Neighborhood Policy is a very complex policy that addresses
the heterogeneous group of EU neighbors in the East and South.
Despite the fact that neighborhood policy is presented in a broad and
uniform framework, this heterogeneity of neighboring countries
has led the EU to resort to the “principle of differentiation” in
practice; That is, to implement practical neighborhood policy plans
for each neighboring country based on the specific circumstances
of that country. Also in this framework, the two principles of
conditioning relations with neighbors in relation to positive
Conditionalization and negative positive Conditionalization have
been considered. Examining the European Neighborhood Policy
as a powerful tool of the European Union to advance the Union’s
relations with neighboring countries and secure its various benefits
through it,has lessons that can be learned by policy makers in the
field of formulating and implementing Iran’s neighborhood policy.
Some of these lessons are listed in the Policy Recommendations
section of the paper for Iran’s neighborhood policy makers
Keyword: Neighborhood, Neighborhood Policy, European Union, Iran
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چکیده
کشــورها ب ـرای گزینــش متحدیــن یــا دوســتان خــود در گوش ـ هوکنار جهــان ،حــق انتخــاب
دارنــد؛ امــا درمــورد همســایگان خــود از چنیــن حقــی برخــوردار نیســتند؛ چراکــه جغرافیــا
ایــن امــر را ب ـرای آنهــا از قبــل محتــوم کــرده اســت .ظهــور مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی
و مفهومــی بیــن کشــورهای همســایه کــه بــه همســایگی آنهــا رســمیت بخشــیده ،بســتری
ب ـرای همکارهــای گســتردۀ فرامــرزی بیــن همســایگان فراهــم کــرده اســت .کشــورها ب ـرای
مدیریــت روابــط مختلــف سیاســی ،امنیتــی ،اقتصــادی و فرهنگــی خــود بــا همســایگان،
چهارچوبهایــی تدویــن میکننــد کــه بــه «سیاســت همســایگی» معــروف اســت .الگوهــای
مختلفــی از سیاســت همســایگی را میتــوان در جهــان شناســایی کــرد و بــا توجــه بــه
شــباهتها و تفاوتهــای آنهــا ،از آن در طراحــی و پیشــبرد سیاســت همســایگی ایـران بهــره
جســت .یکــی از ایــن الگوهــا ،سیاســت همســایگی اروپاســت .البتــه ایــن الگــو از جهاتــی
بــا الگوهــای متعــارف سیاســت همســایگی تفاوتهایــی دارد .در سیاســت همســایگی
اروپــا روابــط بیــن یــک کشــور بــا همســایگان مطــرح نیســت ،بلکــه روابــط یــک اتحادیــۀ
کــردن
اقتصادی متشــکل از  27کشــوری کــه ســعی کردهانــد از طریــق یکجا
سیاســی
ِ
ِ
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مقدمه

اتحادیــۀ اروپــا نمونــهای از همــکاری منطقــهای اســت .در ایــن چهارچــوب ،ایــن
اتحادیــه همــواره چشــمبهراه ایجــاد روابــط همــکاری بــا کشــورهای منطقــه بــوده اســت.
شــدید
سیاســتگذاران اروپایــی ،بهویــژه پــس از پایــان جنــگ ســرد ،بــا کاهــش تنــش
ِ
بیــن دو ابرقــدرت ،در موقعیتــی انعطافپذیرتــر و آزادتــر بــرای آغــاز روابــط همــکاری بــا
جدیــد بعــد از جنــگ ســرد ،باعــث
کشــورهای همســایه قــرار گرفتنــد .فضــای سیاســی
ِ
تقویــت همکاریهــای منطق ـهای در اروپــا شــد .در ایــن فضــا ،رهب ـران اروپایــی در بیانیــۀ
جمعبنــدی اجــاس ســران در ســال  1992لیســبون ،بــا اذعــان بــه آن ،تأکیــد کردنــد»
شــورای اروپــا معتقــد اســت کــه تغیی ـرات گســترده در صحنــۀ بینالمللــی ،بــه ایجــاد جــوی
جدیــد کمــک کــرده اســت کــه فرصتهــای مســاعد ب ـرای احیــای گفتوگــوی ســازنده بــا
هــدف ارتقــای توســعۀ مبتنــی بــر همبســتگی ،منافــع متقابــل و مســئولیتهای مشــترک را
فراهــم آورده اســت ).(Tınas & ÇİTAK, 2016: 851
در ایــن فضــا ،بــا توجــه بــه اینکــه مجــاورت جغرافیایــی ،فرصتهــا و چالشهایــی را
هــم ب ـرای اتحادیــۀ اروپــا و هــم ب ـرای همســایگان آن ایجــاد میکــرد ،در بیانیــۀ ســال 1995
بارســلونا ،اتحادیــۀ اروپــا و شــرکای مدیترانــهای دریافتنــد کــه نزدیکــی جغرافیایــی ،ارزش
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حاکمیــت و اختیــارات در حوزههــای مختلــف بــه سیاس ـتهای مشــترکی رســیده و در پرتــو
آن ،روابــط بــا همســایگان خــود را ســازماندهی کننــد ،مطــرح اســت .اتحادیــۀ اروپــا از
طریــق سیاســت همســایگی اروپــا ،بهعنــوان سیاســت مشــترکی بیــن کشــورهای عضــو ،ســعی
کــرده تــا در چهارچــوب مبانــی و اهــداف ایــن اتحادیــه ،از طریــق ســازوکارهای تعیینشــده،
ـی بالفاصلــه دارد ،تنظیــم کنــد.
روابــط ایــن اتحادیــه بــا کشــورهایی را کــه بــا آن مــرز جغرافیایـ ِ
ازآنجاکــه سیاســتهای همســایگی در جهــان بهطــور کامــل از یکدیگــر متفــاوت نیســت
و اشــتراکاتی میتــوان بیــن آنهــا پیــدا کــرد ،مطالعــۀ سیاســت همســایگی اروپــا بــرای
طراحــی و اجــرای یــک سیاســت همســایگی کارآمــد ،بــرای ایــران میتوانــد مفیــد باشــد.
برایناســاس ،ایــن مقالــه درصــدد پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه از مبانــی و
اهــداف و کارکردهــای سیاســت همســایگی اروپــا چــه درسهایــی را میتــوان بـرای طراحــی
و اج ـرای سیاســت همســایگی ای ـران آموخــت؟
واژگان کلیدی :همسایگی ،سیاست همسایگی ،اتحادیۀ اروپا ،ایران.
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توســعۀ یــک سیاســت جامــع همــکاری نزدیــک را افزایــش داده اســت .در ایــن بیانیــه بهطــور
مشــخصتر تصریــح شــده اســت کــه مجــاورت جغرافیایــی و وجــود پیوندهــای تاریخــی و
فرهنگــی بیــن همســایگان ،اهمیــت مجموعـهای از مســائل بیــن اتحادیــۀ اروپــا و همســایگان
را افزایــش م ـیداد.
اتحادیــۀ اروپــا و همســایگان ،منافــع متقابلــی در همــکاری دوجانبــه و منطق ـهای داشــتند
تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه سیاســتهای مهاجرتــی ،رویههــای گمرکــی و کنترلهــای
ـرزی آنهــا مانــع یــا عامــل بهتأخیرانداختــن اف ـراد یــا کاالهــا ب ـرای عبــور از مرزهــا ب ـرای
مـ ِ
مقاص��د قانون��ی نمیش��ود .همچنی��ن ایجاــد زیرساــختهای مشــترک ،مدیریــت کارآمــد
ات بههمپیوســته بــرای
مرزه��ا و ش��کلگیری شـ�بکههای حملونقــل و انــرژی و مخابــر ِ
گذاری متقابــل بیــن همســایگان ،از ضــرورت بیشــتری برخــودرار
گســترش تجــارت و ســرمایه
ِ
ـی
میشدــند .پیونده��ای فرهنگ��ی فرام��رزی ،بهویـ�ژه بی��ن اف��ر ِاد ب��ا قرابتهــای قومی/فرهنگـ ِ
یکســان ،در زمینــۀ نزدیکــی اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد.
امــرزی خطــرات
بــه همیــن ترتیــب ،تهدیــدات بــرای امنیــت متقابــل ،چــه از ُبعــد فر
ِ
زیس�تـمحیطی ،بیماریهــای واگیــر ،مهاجــرت غیرقانونــی ،قاچــاق ،جنایــات
س��ازمانیافته ی��ا شــبکههای تروریســتی ،بــه رویکردهــای مشــترک نیــاز دارنــد تــا بهطــور
جامــع موردتوجــه قــرار گیرنــد ( .)European Commission, 2003: 6در پرتــو
پنجــم گســترش اتحادیــۀ اروپــا در ســال  ،2004کــه مرزهــای
ایــن شــرایط ،پــس از دور
ِ
خارجــی آن بهشــدت تغییــر کــرد ،ناگهــان طیفــی از افــراد فقیرتــر از نظــر اقتصــادی و
کشــورهای کمتــر باثبــات از نظــر سیاســی ،بــا اتحادیــۀ اروپــا هممــرز شــدند .در پاســخ
بــه ایــن شـرایط متغیــر ،نیــاز بــه ایجــاد یــک سیاســت منســجم در قبــال کشــورهای همســایۀ
اتحادیــۀ اروپــا احســاس شــد (.)Wesselink & Boschma, 2012: 1
بــا توجــه بــه رونــدی کــه از زمــان تبدیــل جامعــۀ اروپــا بــه اتحادیــۀ اروپــا و براســاس پیمان
ماســتریخت در ســال  1993تــا زمــان شــکلگیری سیاســت همســایگی اروپــا بهعنــوان یــک
سیاســت رســمی اتحادیــۀ اروپــا در ســال  2004ظهــور کــرد ،ایــن مقالــه درصدد پاسـخگویی
بــه ایــن پرســش اســت کــه سیاســت همســایگی اروپــا بــر کــدام مبانــی اســتوار اســت و چــه
اهدافــی را دنبــال میکنــد و از کارکردهــای سیاســت همســایگی اروپــا چــه درسهایــی را
میتــوان ب ـرای طراحــی و اج ـرای سیاســت همســایگی ای ـران آموخــت؟
در ایــن چهارچــوب ،مقالــه ابتــدا نگاهــی دارد بــه تاریخچــۀ شــکلگیری و تحــول سیاســت
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همســایگی اروپــا ،ســپس مبانــی شــکلگیری ایــن سیاســت را تبیــن خواهــد کــرد .در قســمت
بع��د ،ضمـ�ن تبیـ�ن اه��داف سیاس�تـ همس��ایگی اروپ��ا ،پیشرــانهای آن تجزیهوتحلیــل
خواهــد شــد .همچنیــن در یــک بخــش نیز سیاســت همســایگی اروپــا مــورد ارزیابــی و نقادی
قـرار خواهــد گرفــت .در پایــان نیــز ضمــن نتیجهگیــری ،درسهایــی کــه سیاســت همســایگی
همســایگی ایــران
اروپــا میتوانــد فــراروی طراحــان ،سیاســتگذاران و مجریــان سیاســت
ِ
ق��رار ده��د ،در چهارچوــب توصیههاــی سیاســتی بیــان خواهــد شــد.

سیاســت همســایگی اروپــا در ســال  2004و بــا هــدف جلوگیــری از ظهــور خطهــای
جداکننــدۀ جدیــد بیــن اتحادیــۀ اروپــای گســترشیافته بــا همســایگانش و بهمنظــور تقویــت
رفــاه و ثبــات و امنیــت اروپــا و همســایگانش ایجــاد شــد .قبل از تأســیس سیاســت همســایگی
اروپــا ،اتحادیــۀ اروپــا موافقتنامههــای دوجانبــۀ گســتردهای را در قالــب «موافقتنامههــای
همپیونــدی» 1بــا بســیاری از کشــورهای همســایۀ جنوبــی خــود و موافقتنامههــای
ً
مشــارکت و همــکاری 2بــا بســیاری از همســایگان شــرقی خــود منعقــد کــرده بــود کــه بعــدا در
سیاســت همســایگی اروپــا گنجانــده شــد .سیاســت همســایگی اروپــا اگرچــه از ســال 2004
و بهعنــوان سیاســت رســمی ایــن اتحادیــه موردتصویــب قـرار گرفــت ،بســترهای آن از ابتــدای
دهــۀ  ،1990بهویــژه از طریــق فراینــد بارســلون 3و ابتــکار مدیتران ـهای 4،همــوار شــده بــود.
ـی جنــگ ســرد ،زمینــۀ احیــای روابــط اروپــا
آغــاز دهــۀ  1990و بهتبــع ،پایــان سیســتم دوقطبـ ِ
بــا همســایگان جنــوب و شــرق مدیترانــه را فراهــم نمــود .اعالمیــۀ بارســلون 5در روزهــای  28و
 29نوامبــر ســال  1995ســنگبنای روابــط اروپــا بــا مدیترانــه محســوب میشــود .ایــن اجــاس
ـان اتحادیــۀ اروپــا بههمـراه  10کشــور جنــوب
در بارســلون اســپانیا برگـزار شــد و  15عضــو آن زمـ ِ
و شــرق مدیترانــه ،شــامل مغــرب ،الجزایــر ،تونــس ،مصــر ،رژیــم صهیونیســتی ،فلســطین،
اردن ،لبنــان ،ســوریه و ترکیــه ،آن را امضــا کردنــد کــه بــه آن «مشــارکت اروپامدیترانــهای» 6و
«ابتــکار مدیتران ـهای» نیــز میگوینــد کــه امــروزه شــامل  27عضــو اتحادیــۀ اروپــا و  17عضــو
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تاریخچه سیاست همسایگی

1. Association Agreements (AAs).
2. Partnership and Cooperation Agreements (PCAs).
3. Barcelona Process.
4. Mediterranean Initiative.
5. Barcelona Declaration.
6. Euro-Mediterranean Partnership (Euromed).
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مدیترانـ های ،یعنــی آلبانــی ،لیبــی ،بوســنی ،کرواســی ،موناکــو ،موریتانــی و مونتهنگــرو و اتحادیۀ
عــرب بهعنــوان عضــو ناظــر اســت (.)www.eeas.europa.eu
تغییــر تصــور از اروپــا در میــان نخبــگان و رهبــران سیاســی اروپــا ،لــزوم اتخــاذ یــک
ـی مشــترک نســبت بــه مدیترانــه و نــگاه امنیتمحــور ،در کنــار تأثیراتــی کــه
سیاســت خارجـ ِ
یثباتــی سیاســی در مدیترانــه بــر کشــورهای اروپــا داشــت ،زمین ههــای داخلــی ایــن
فقــر و ب 
نــگاه جدیــد در اروپــا بــود .پایــان جنــگ ســرد و فارغشــدن اروپــا از فشــارهای نظــام دوقطبــی
نیــز باعــث تعمیــق و ســرعت ایــن پدیــده شــد ( .)Sabbaghian, 2020:11پــس از ایــن
ـت
مباحــث ،یــک ســری اســناد ،همچــون نامــۀ مشــترک خاویــر ســوالنا (نماینــدۀ عالــی وقـ ِ
ـت اتحادیــۀ
سیاســت خارجــی اتحادیــۀ اروپــا) و کریــس پتــن (کمیســر روابــط خارجــی وقـ ِ
اروپــا) در آگوســت  2002بــه شــورا بــا نــام «اروپــای گســترده» 1و بیانیــۀ کمیســیون اروپــا بــا نام
2
«اروپــای گســتردهتر؛ چهارچــوب جدیــدی بـرای روابــط بــا همســایگان شــرقی و جنوبــی مــا»
چهارچــوب سیاســت همســایگی اروپــا شــکل گرفــت .ایــن چهارچــوب در نشســت شــورای
3
اهبرد سیاســت
امــور عمومــی و روابــط خارجــی در ژوئــن  2003تصویــب شــد و ســند نهایــی ر ِ
همســایگی اروپــا توســط کمیســیون تصویــب شــد (.)Miltner, 2011: 7-8
مبانی سیاست همسایگی اروپا

ـترش حکمرانــی اتحادیــۀ اروپــا ،بهمعنــای سـرایت
سیاســت همســایگی اروپــا بــر مبنــای گسـ ِ
هنجارهــا و ارزشهــای اتحادیــه بــه کشــورهای پیرامــون ب ـرای تأمیــن منافــع مختلــف ایــن
اتحادیــه شــکل گرفتــه اســت .گســترش هنجارهــای اتحادیــۀ اروپــا بــه محیــط پیرامونــی،
در واقــع در دو شــکل اروپاییســازی داخلــی و اروپاییســازی خارجــی نمــود یافتــه اســت.
اروپاییســازی داخلــی در شــکل عضویــت کشــورها در اتحادیــۀ اروپــا و اروپاییســازی
خارجــی در شــکل ادغــام بــدون عضویــت ،پیگیــری شــده اســت .مــادۀ  49معاهــدۀ اتحادیــۀ
ِ
اروپــا تصریــح میکنــد کــه هــر کشــور اروپایــی میتوانــد بـرای عضویــت در اتحادیــۀ اروپــا
درخواســت دهــد .نامزدهــای احتمالــی بایــد معیارهــای عضویــت ،همچــون دموکراســی،
حاکمیــت قانــون ،حقــوق بشــر ،احتــرام بــه اقلیتهــا ،اقتصــاد بــازار کارآمــد و ظرفیــت
1. Wider Europe.
2. ‘Wider Europe – Neighbourhood: A new Framework for relations with our Eastern and
Southern Neighbours
)3. General Affairs and External Relations Council (GAERC
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مقابلــه بــا فشــارهای رقابتــی و توانایــی برعهدهگرفتــن تعهــدات عضویــت (بهمعنــای اعمــال
مؤثــر قوانیــن و سیاس ـتهای اتحادیــۀ اروپــا) را داشــته باشــند .بــدون شــک ،اروپاییســازی
داخلــی ،از طریــق گســترش اعضــای ایــن اتحادیــه ،موفقتریــن ابــزار سیاســت خارجــی
اتحادیــه بــوده اســت.
بااینحــال ،ایــن سیاســت همیشــه عملــی نبــوده اســت؛ چراکــه بهعنــوان مثــال ،الحــاق بـرای
شــرکای مدیترانـهای غیراروپایــی منتفــی اســت .در واقــع ،هــر تصمیمــی درمــورد گســترش بیشــتر
افیایــی نهایــی اتحادیــه پیونــد خــورده اســت و
اتحادیــۀ اروپــا بــا بحــث محدودیتهــای جغر
ِ
اینجاســت کــه سیاســت همســایگی اروپــا موضوعیــت یافتــه اســت .در ایــن چهارچــوب ،هــدف
سیاســت همســایگی ارائــۀ چهارچوبــی بـرای توســعۀ روابــط کشــورهایی اســت کــه در میانمــدت
انداز عضویــت یــا حضــور در نهادهــای اتحادیــه بــرای آنهــا مهیــا نیســت .بنابرایــن،
چشــم ِ
اتحادیــۀ اروپــا ســعی کــرده اســت پاســخ بــه مســائل عملــی ناشــی از مجــاورت و همســایگی را
ِ
جــدا از مســئلۀ الحــاق بــه اتحادیــه دنبــال کنــد (.)European Commission, 2003: 5
آنچــه اتحادی��ۀ اروپـ�ا را ب��ر آن داشــته اس��ت ک�هـ توجــه خ��ود را بــه ش��کلگیری سیاســت
ـی ایــن اتحادیــه
همســایگی معطــوف کنــد ،مجموعـهای از عوامــل بینالمللــی و شـرایط پیرامونـ ِ
بوــده اسـ�ت .سیاس�تـ همس��ایگی اتحادیـ�ۀ اروپـ�ا تحتتأثیــر چنــد عامــل شــکل گرفــت:
نخســت ،فروپاشــی فراینــد صلــح غــرب آســیا کــه بــه یــک انتفاضــۀ جدیــد منجــر شــد و
روابــط اسـرائیل و فلســطینیها و اعـراب را بدتــر کــرد .ایــن تحــوالت همـراه بــا حمــات 11
ســپتامبر  2001کــه ابتــدا موجــب شــد دولــت جــورج دبلیــو بــوش اعــام جنــگ علیــه تــرور را
ً
اعــام کنــد و بعــدا در ســال  2001بــه افغانســتان و در ســال  2004بــه عـراق تهاجــم نظامــی
کنــد کــه محیــط ژئواســتراتژیک در همس�اـیگی اتحادیــۀ اروپ��ا را دگرگــون کــرد.
دوم ،در نتیج��ۀ مـ�وج جدیـ�د گستــرش اتحادی��ۀ اروپ��ا در ســال  ،2004مرزهــای خارجــی
ایــن اتحادیــه تغییــر کــرد و چالشهــای امنیتــی جدیــدی بــرای «خــارج نزدیــک» اروپــا
ِ
ظاهــر شــد.
ســوم ،نتایــج شــراکت اروپامدیترانــهای کــه در ســال  1995شــکل گرفتــه بــود،
امنیتـ�ی متزلزــل اتحادیــۀ
ناراضیکنن��ده بوــد .بهویـ�ژه اینک��ه سیاس��ت مشــترک خارجیــ و
ِ
اروپـ�ا در آن زمــان ،همــراه بــا دیدگاههــا و اولویتهــای منازعهآمیــز کشــورهای عضــو
اتحادی��ۀ اروپ��ا ،تأثیــر منفــی بــر موضوعــات مرتبــط بــا امنیــت منطقــۀ منــا داشــت .بهعــاوه،
کمــک مشــارکت اروپاییمدیترانــهای بــر گفتوگوهــای بینفرهنگــی ،مانــع از افزایــش
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اسالمهراســی در اروپــا نشــد و تالشهــا بــرای ترغیــب اصــاح سیاســی و اقتصــادی
کشــورهای منطقــۀ منــا نتایــج موردانتظــار را در پــی نداشــت()Sabbaghian, 2020:13
سیاس��ت همس��ایگی اروپ��ا ،در واقعــ ،اس��تراتژیای اس��ت ک��ه اتحادیــۀ اروپ��ا بــرای
سـ�هیمکردن منفعتهــای گســترش بـ�ا کش��ورهای همس�اـیه و ب��رای ادارۀ مش��ترک چالشهــای
منتــج از فضــای بعــد از گســترش شــکل داده اســت .ایــن سیاســت مدلــی شــده بـرای رویکــرد
سیاسـ�تهای موجوــد اتحادیــۀ اروپـ�ا نســبت بــه کشــورهای غیرعضــو ایــن اتحادیــه .ایــن
سیاس��ت از اینــ جه�تـ سیاس�تـ جدی��دی تلق��ی میشــود کــه هدفــش ترکیــب رویکردهــای
ســنتی باثباتســازی و ادغــام اتحادیــه نســبت بــه همســایگی اســت .از یــک طــرف ،ایــن
ِ
شــکوفایی ورای مرزهــای اتحادیــه توســط
و
امنیــت
و
ثبــات
ترویــج
ای
ر
بــ
اســت
سیاســتی
ِ
ابزارهــای همــکاری منطق ـهای و از طــرف دیگــر ،همــکاری ارجحتــری را ب ـرای همســایگان
جدیــد و قدی��م ،در ازای تعهداتشـ�ان بـ�رای ارزشهاــی مش��ترک پیش�نـهاد میدهــد .بــا تلقــی
همســایگان بهعنــوان حلقــهای از دوســتان ،بهجــای کشــورهای جهــان ســوم ،سیاســت
همســایگی بهدنبــال افزایــش حضــور اســتراتژیک اتحادیــۀ گســترده در اروپــای گســترده و
ورای آن اســت .بنابرایــن ،سیاســت همســایگی بهعنــوان جدیدتریــن ابـزار سیاســی خارجــی،
ـی جامــع و مؤثــر نســبت
یــک نمونــۀ آزمایشــی ب ـرای اج ـرای یــک سیاســت امنیتــی و خارجـ ِ
ـایگان در حــال تغییــر باقــی میمانــد و تأثیرهــای مهمــی بــر بازیگ ـران بینالمللــی
بــه همسـ ِ
اتحادیــه خواهــد داشــت (.)Kahraman, 2005: 1
اهداف سیاست همسایگی اروپا

هــدف سیاســت همســایگی از زمــان راهانــدازی آن در ســال  ،2004تقویــت ارتباطــات
سیاســی و اقتصــادی بیــن اتحادیــۀ اروپــا و کشــورهای هــدف ایــن سیاســت بــوده اســت .ایــن
امــر شــامل تقویــت روابــط قــراردادی از طریــق موافقتنامههــای همــکاری و برنامههــای
سیاســت همســایگی بــوده
اقــدام ،بــا هــدف حمایــت از اصالحــات کشــورهای مشــمول
ِ
اســت .دســتیابی بــه اهــداف برنامــۀ اقــدام توســط شــرکای سیاســت همســایگی اروپــا ،بـرای
اتحادیــۀ اروپــا نیــز مفیــد تلقــی میشــود .توســعۀ اقتصــادی بهتــر ،تجــارت بــا اتحادیــۀ
اروپــا را افزایــش میدهــد و ایجــاد شــغل در کشــورهای مبــدأ ،جریــان مهاج ـران غیرقانونــی
سیاســی باثبــات ،امنیــت را در منطقــه تضمیــن میکننــد
را کاهــش میدهــد و رژیمهــای
ِ
).(Kahanec, 2012: 38
40
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در دور پنجــم گســترش اتحادیــۀ اروپا 10 ،کشــور در ســال  2004و در دور ششـ ِـم گســترش
نیــز  2کشــور در ســال  2007بــه اتحادیــۀ اروپــا پیوســتند .ایــن امــر مرزهــای اتحادیــۀ اروپــا
ـی جدیــدی را در مناطقــی
را بهشــدت بهســمت شــرق و جنــوب تغییــر داد و مرزهــای خارجـ ِ
ایجــاد کــرد کــه ثبــات و رفــاه کمتــری دارنــد .در آمادهســازی ب ـرای ایــن تغییــر ،کمیســیون
اروپــا در ســال  2003اطالعیــهای بــا عنــوان «همســایگی اروپــای وســیعتر ،چهارچوبــی
جدیــد بـرای روابــط بــا همســایگان شــرقی و جنوبــی مــا» 1تهیــه کــرد .در ایــن ارتبــاط ،آنهــا
پیشــنهادی را بــرای متحدکــردن طیــف گســتردۀ سیاســتهای اتحادیــۀ اروپــا در قبــال
کشــورهای همســایۀ خــود اعــام کردنــد.
واحــد جدیــد ،ایجــاد حلقــهای از کشــورهای دوســت و باثبــات
سیاســت
هــدف ایــن
ِ
ِ
و مرفــه در اطــراف اتحادیــۀ اروپــا بهمنظــور تضمیــن ثبــات در امتــداد مرزهــای خارجــی
اتحادیــۀ اروپــا بــود .ایــن هــدف بــا اهــداف گســتردهتر اســتراتژی امنیــت اروپــا ،کــه تــاش
میکنــد بــا تقویــت ثبــات در همســایگی خــود و در سراســر جهــان ،بــه اروپــای امــن دســت
یابــد ،هماهنــگ اســت .سیاســت جدیــد ،چش ـمانداز الحــاق را ب ـرای ایــن کشــورها ارائــه
سیاســی نزدیــک ،یکپارچگــی اقتصــادی
سیاســت همــکاری
نمیدهــد .بااینحــال ،ایــن
ِ
ِ
نزدیــک و درنهایــت ،دسترســی بــه بــازار یکپارچــه را بهعنــوان پاداشــی بــرای همگرایــی
بهســمت اتحادیــۀ اروپــا ترویــج میکــرد .همچنیــن سیاســت همســایگی عــاوه بــر مقــررات
اقتصــادی و توســعه بــر زمینههــای امنیــت مــرزی ،جلوگیــری از مهاجــرت غیرقانونــی ،بهبــود
حقــوق بشــر و تالشهــای گســترده بــرای دموکراســی در کشــورهای همســایه تأکیــد کــرده
اســت (.)Wesselink & Boschma, 2012: 6
سیاســت همســایگی ت�لاش میکنــد چهارچــوب سیاســتی گســترده و یکپارچــهای
ً
باش��د و تقریب��ا هم��ۀ موضوعات��ی کـ�ه کشـ�ورها میتوانن�دـ در آن ب��ا اتحادی��ۀ اروپ��ا همــکاری
سیاســت همســایگی بــا موضوعــات
کننــد را در ب��ر میگیــرد .برخــی دیگــر از ابزارهــای
ِ
خ��اص ،ماننـ�د ابـ�زار هم��کاری هستــهای و ایمنــی ،ســروکار دارد .از نظــر عملــی نیــز
بررســی تاریخچــه و ســاختار و سیاســت اجراشــدۀ سیاســت همســایگی اروپــا ،همــکاری
در تجــارت و ســرمایهگذاری خارجــی ،مهاجــرت نیــروی کار ،نــوآوری ،تحقیــق و آمــوزش
و توسعــه و همکــاری نهــادی و فرهنگ�یـ را نشــان میدهــد .اگرچـ�ه تمرک��ز اصلـ�ی سیاســت
همســایگی برــ اصالح��ات تج��اری و اقتص��ادی متمرکزــ اس��ت ،سیاس��تهای مهاجــرت
1. The Wider Europe Neighbourhood, A New Framework for Relations with our Eastern
and Southern Neighbours.
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و اصالحـ�ات نهـ�ادی و همـ�کاری در تحقیقـ�ات و آمـ�وزش عالـ�ی نیـ�ز بخـ�ش مهمـ�ی از
سیاس��ت همساــیگی اروپـ�ا هســتند .همــۀ ایــن عناصــر بهمنظــور کمــک بــه هــدف نهایــی
ایجــاد حلقــهای از کشــورهای باثبــات و دوســت و برخــودار از رفــاه در سراســر مرزهــای
اتحادی��ۀ اروپاســت (.)Wesselink & Boschma, 2012: 7
در واقــع ،کمیســیون اروپــا دو هــدف کلــی را ب ـرای توســعۀ روابــط نزدیکتــر و منســجمتر
ب��ا همس�اـیگان اتحادیــۀ اروپ��ا در میانم��دت و بلندمدــت تعیی��ن میکنــد :همــکاری بــا شــرکا
بـرای روابــط عمیقتــر اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی و تثبیــت روابــط ترجیحــی در چهارچوبی
متف��اوت .کمیسیــون همچنی��ن مس�ئـولیتهایی را ب��ه دو ط��رف میده�دـ ت��ا رابط��ۀ دو ســویۀ
ً
پربـ�اری ایج��اد کننـ�د .اتحادی��ۀ اروپ��ا صریح��ا تأیی��د میکنــد کــه پیشــرفت اصالحات سیاســی و
ـور شــریک ،بـرای پیشــرفت روابــط ضــروری اســت .ایــن امــر
اقتصــادی انجامشــده توســط کشـ ِ
اص��ل اساس��ی سیاستــی ب��ه ن��ام «مشروطس�اـزی» را تشکــیل میدهــد.
ـی عمیقتــر را
ـی اقتصــادی نزدیکتــر و همــکاری سیاسـ ِ
اتحادی��ۀ اروپ��ا مزایــای یکپارچگـ ِ
در ازای عملکــرد کشــور شــریک و نشــاندادن پیشــرفت ملمــوس آنهــا در توجــه بــه ارزشهای
مشــترک و اج ـرای مؤثــر اصالحــات سیاســی و نهــادی و حتــی همســویی قوانیــن و مقــررات
آنه��ا ب��ا قوانی��ن و مق��ررات اتحادی�ۀـ اروپـ�ا را ارائـ�ه میکن��د .در واقــع ،میتــوان گفــت کــه
اتحادی��ۀ اروپـ�ا در قالــب سیاســت همســایگی اروپــا همهچیــز را بهجــز عضویــت در نهادهــا
ارائـ�ه میدهدــ ک�هـ ای��ن ام��ر ،تف��اوت ای��ن سیاس��ت را ب��ا سیاس��ت گس��ترش نشــان میدهــد
(.)Tınas & ÇİTAK, 2016: 853-854
طی��ف مشــوقهای سیاســت همســایگی را کــه در ازای نزدیکشــدن همســایگان بــه
اســتانداردها و ارزشه��ای اتحادی��ۀ اروپـ�ا ارائـ�ه میشوــد ،میتــوان در ســه مــورد خالصــه
کــرد :پــول و بــازار و تحــرک 1.اولیــن مــورد کمــک مالــی اســت کــه بـرای اجـرای اصالحــات
تخصی��ص داده میشـ�ود .کمیس��یون اروپ��ا از طری��ق کمکهاــی مال��ی حمایـ�ت میکنــد
اروپایــی «بازســازی و توســعه» 3وامهاــی خاصــی
و بانــک ســرمایهگذاری اروپــا 2و بانــک
ِ
را بهــ ش��رکا ارائ��ه میدهدــ .دوم ،اتحادی�ۀـ اروپ��ا در بلندمــدت ،بــا حــذف موانــع تعرف ـهای و
ـای بازارهــای خــود ارائــه میدهــد کــه ایــن
گمرکــی ،دسترســی ممتــازی بــه برخــی از بخشهـ ِ
امــر نشــاندهندۀ پتانســیلهای اقتصــادی بیشــتر در بلندمــدت اســت .امتیــاز نهایــی در ایــن
1. Money, Markets, and Mobility.
2. the European Investment Bank (EIB).
3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
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جدول شمارۀ  :2اهداف سیاست همسایگی اروپا ()Miltner, 2011: 12
امنیت

ثبات

• کمکهــای تقویتشــده ،متناســب بــا نیازهــا • تشــدید همــکاری بــرای پیشــگیری و مبــارزه بــا
تهدیــدات امنیتــی مشــترک
(همــکاری منطقــهای(
• منابع مالی جدید
تر اتحادیــۀ اروپــا در
• مشــارکت سیاســی گســترده ِ
پیشــگیری از درگیــری و مدیریــت بحــران
ارزشها و روابط تشدیدشده

رفاه
• گسترش بازار داخلی و ساختارهای نظارتی

• چشمانداز مهاجرت و جابهجایی قانونی افراد

• روابط تجاری ترجیحی و بازشدن بازار

• تــاش بیشــتر بــرای ارتقــای حقــوق بشــر،
همــکاری فرهنگــی بیشــتر و افزایــش درک متقابــل

• ابزارهــای جدیــد بــرای ترویــج و حمایــت از
• ادغــام در شــبکههای حملونقــل ،انــرژی و
ســرمایهگذاری
مخابــرات و منطقــۀ تحقیقــات اروپایــی
• پشتیبانی از ادغام در سیستم تجارت جهانی
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زمینــه ،امضــای توافقنامــۀ تجــارت آزاد عمیــق و جامــع 1اســت ک��ه باــزار داخلــی اتحادیــۀ
اروپ��ا را بــه روی شــریک بــاز میکنــد .البتــه تحقــق ایــن امــر نیازمنــد تالشهــای ف ـراوان
ـی قانونــی و فنــی بــا هنجارهــا و اســتانداردهای 2اتحادی��ۀ اروپاســت .دســتة
از نظــر هماهنگـ ِ
ــم مشــوقها بهــ تح��رک مــردم مربـ�وط میشـ�ود و ب�هـ اتخ��اذ گامهــای افزایشــی بهســمت
سو ِ
هــدف سیاســت
آزادس��ازی وی��زا مرب��وط میشــود .اگرچــه هنــوز هیچیــک از کشــورهای
ِ
همس��ایگی اروپـ�ا بــه مرحلــۀ رژیمهــای بــدون روادیــد نرســیدهاند ،چندیــن موافقتنامــۀ
دوجانبــه برــای تس��هیل مراح��ل اعطـ�ای روادی��د بـ�ا کش��ورهای همس�اـیۀ اتحادیــۀ اروپـ�ا امضــا
شــده اســت؛ بهطوریکــه بهعنــوان نمونــه ،در ســال  2012تعــداد  3میلیــون و  200هــزار
وی��زای شیــنگن ب��رای ش��هروندان کشـ�ورهای همس�اـیۀ اتحادیــۀ اروپـ�ا صــادر شــده اســت
(.)Cadier, 2013

1. Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA).
2. acquis communautaire.
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اگــر بخواهیــم اهــداف سیاســت همســایگی اروپــا را خالصــه کنیــم ،بایــد گفــت کــه هــدف
سیاس��ت همسـ�ایگی اروپ��ا ،تروی��ج تح��رک بیــن اتحادی��ۀ اروپـ�ا و همســایگان آن از طریــق
بهبــود دسترســی بــه بازارهــای کار ،امکانــات ســرمایهگذاری و تشــدید تبــادالت حرفــه ای
ِ
و آموزشــی و فرهنگــی اســت .می ـزان دســتیابی بــه ایــن اهــداف در همــۀ کشــورها مشــمول
سیاســت یکســان نیســت و کشــور بــه کشــور متفــاوت اســت.
پیشرانهای سیاست همسایگی اروپا

سیاســت همســایگی اروپــا مجموعــهای از ابزارهــای دوجانبــه ،چندجانبــه و ابتکارهــای
منطقـهای اســت .اقدامــات دوجانبــه شــامل برنامههــای اقــدام فــردی اســت کــه براســاس آن،
هــر کشــور بایــد اصالحــات مربــوط را اجـرا کنــد ،درحالیکــه اتحادیــۀ اروپــا حمایــت فنــی و
سیاســی و مالــی را ارائــه میکنــد .در راســتای برق ـراری ثبــات و امنیــت در مرزهــا ،مهمتریــن
ابـزار اتحادیــه مجموعـهای از اصالحــات سیاســی و اقتصــادی منطبــق باارزشهــای اروپایــی،
شــامل توســعۀ دموکراســی ،احتــرام بــه حقــوق بشــر ،حکومــت قانــون ،حکمرانــی خــوب
(مطابــق بــا شــاخصههای اروپــا) ،بهکاربــردن اصــول اقتصــاد بــازار و توســعۀ پایــدار اســت
کــه بایــد کشــورهای همســایه اجـرا کننــد .کشــورهای همســایه در عــوض تعهــد بــه اصالحات
فــوق ،از حــق شــراکت ممتــاز بــا اتحادیــۀ اروپــا برخــوردار میشــوند و میتواننــد در
چهارچــوب ایــن سیاســت ،از امتیازهــای مختلفــی همچــون اولویــت در مناســبات اقتصادی و
تجــاری بهرهمنــد شــوند .در واقــع ،ایــن سیاســت بــه همســایگان اتحادیــه بهعنــوان حلق ـهای
از دوســتان مینگــرد تــا کشــورهای ثالــث ).(www.enpi-info.eu
نکتــۀ مهــم در ایــن زمینــه ،ایــن اســت کــه اتحادیــه از طریــق ایــن سیاســت بهدنبــال
نوعــی حضــور راهبــردی در ورای مرزهــا و صــدور ارزشهایــش بــه سراســر اروپــا و حتــی
فراتــر از مرزهایــش اســت کــه میتــوان آن را یــک راهبــرد «اروپاییســاختن کشــورهای
همســایه ،بــدون الحــاق بــه اتحادیــه» 1دانســت .در واقــع ،کشــورهای مشــمول ایــن سیاســت،
بــدون آنکــه بــه عضویــت اتحادیــۀ اروپــا درآینــد ،از یــک ســو مجــری اصالحــات موردنظــر
اتحادیــۀ اروپــا و از ســوی دیگــر ،از روابــط نزدیــک بــا آن برخــوردار میشــوند و میتواننــد
در چهارچــوب ایــن سیاســت ،از موافقتنامــه و امتیــازات مختلفــی همچــون اولویــت در
مناســبات اقتصــادی و تجــاری بهرهمنــد شــوند (.)Sabbaghian, 2020:14
1. Europeanization Without Accession.
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همس��ایگی اتحادی��ۀ اروپ��ا ،کشــورهایی را در بــر میگیــرد
سیاس�تـ
محـ�دودۀ اجرای��ی
ِ
ِ
کــه ی��ا در همســایگی اتحادی��ۀ اروپ��ا ق ـرار دارنــد یــا در آینــده و در ادامــۀ فراینــد گســترش،
بــه عضویــت اتحادیــه در خواهنــد آمــد .ایــن سیاســت در حــال حاضــر در شــرق اروپــا،
کشــورهای اوکرایــن ،بــاروس ،مولــداوی ،ارمنســتان ،آذربایجــان و گرجســتان و در جنــوب
نیــز کشــورهای مغــرب ،الجزایــر ،تونــس ،مصــر ،لیبــی ،لبنــان ،فلســطین ،ســوریه ،اردن
و رژیــم صهیونیســتی را در بــر میگیــرد .اگرچــه روســیه نیــز همســایۀ اروپاســت ،روابــط
اتحادیــه بــا آن بیشــتر از طریــق مشــارکت راهبــردی پیــش بــرده میشــود تــا سیاســت
همس��ایگی .سیاسـ�ت همس��ایگی اتحادی��ۀ اروپـ�ا از طریــق انعقــاد موافقتنامههــای دوجانبــه
و در چهارچ��وب قرارداده�اـی هم��کاری و مشــارکت میــان اتحادی��ۀ اروپ��ا و کشــورهای هــدف
اجــرا میشــود (.)http://www.enpi-info.eu
ـی اتحادیــۀ ارویــا ،شــامل
پایــۀ سیاســت همســایگی اروپــا بــر گســترش رژیــم حکمرانـ ِ
هنجارهــا و اســتانداردها و ارزشهــا ،بــه فراتــر از مرزهــای سیاســی اتحادیــه اســت .ایــن
سیاس��ت ،گس��ترۀ وس��یعی از هدفه��ا ،مانن��د حق��وق بش��ر ،دموکراتیکســازی ،رفــاه و
حمایــت از حکمرانــی خــوب را شــامل میشــود .در مقابــل اج ـرای اصالحــات ،کشــورهای
تعمی��ق همگ��رایی اقتصــادی و سیاســی بــا اتحادیــۀ اروپــا بهرهمنـ�د
عضـ�و از پاــداش
ِ
میشــوند .سیاســت همســایگی اروپــا ترکیبــی از سیاســت داخلــی ،خارجــی و عملــی
گســترش اســت ()Niknami, 2021:702
از ابت��کارات منطقــهای سیاس��ت همس��ایگی ،میتــوان بــه ابتــکار مشــارکت شــرقی و
اتحادیــۀ مدیترانـهای اشــاره کــرد .ابتــکار مشــارکت شــرقی کــه در ســال  2009راهانــدازی شــد
کــه شــامل کشــورهای ارمنســتان ،جمهــوری آذربایجــان ،بــاروس ،گرجســتان ،مولــداوی و
ـکاری منطق ـهای تقویتشــده
اوکرای��ن میش�وـد .مش��ارکت شــرقی بهعنــوان یــک سیاســت همـ ِ
ـول آن راهانــدازی
بـ�ا درنظرگرفت��ن پیش��رفتهای حاص�لـ از سیاس��ت همسـ�ایگی و حفــظ اصـ ِ
شـ�د .مش��ارکت ش��رقی ویژگیه��ای منطق��های را ه��دف ق��رار میده��د و زمینهه��ای همــکاری
ای سیاســت همســایگی
دوجانبــه را گس�تـرش میدهــد .همچنیــن یکی دیگــر از ابتــکارات منطقه ِ
اروپــا «اتحادیــۀ مدیترانـهای» اســت .اتحادیــه بـرای مشــارکت مدیترانـهای بهعنــوان ادامــۀ رونــد
جنوب��ی اتحادیـ�ۀ اروپ��ا شــامل
بارســلونا در ســال  2008راهاندــازی ش��د و کش��ورهای همس��ایۀ
ِ
ِ
الجزایــر ،مصــر ،اسـرائیل ،اردن ،لبنــان ،موریتانــی ،مراکــش ،تشــکیالت خودگــردان فلســطین،
ـینرژی دریــای ســیاه» نیــز در 2008
جمه��وری عرب��ی سـ�وریه و تون��س میشــود .همچنیــن «سـ ِ
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و ب ـرای تکمیــل سیاســت همســایگی و ارائــۀ تمرکــز منطق ـهای بهتــر بــر منطقــۀ دریــای ســیاه
راهانــدازی شــد (.)Kahanec, 2012: 85
1
سیاســت همســایگی توســط ابـزار اصلــی تأمیــن مالی-ابـزار همســایگی و مشــارکت اروپا
تأمی��ن میشــود .ایــن اب ـزار از ســال  2007شــروعبهکار کــرده اســت و منبــع اصلــی تأمیــن
سیاس��ت همس��ایگی استــ .طــی س��الهای  2007تــا  ،2013اتحادیــۀ
مالــی شــرکای
ِ
اروپـ�ا مبلــغ  12میلی��ارد یـ�ورو در چهارچ��وب ای��ن اب��زار ب��ه اجـ�رای برنامههاــی سیاســت
همســایگی بــه کشــورهای هــدف سیاســت همســایگی اختصــاص داده اســت .از ســال ،2014
اب ـزار همســایگی اروپــا جایگزیــن اب ـزار قبلــی شــد 2.بودجــۀ اختصاصیافتــه ب ـرای کمــک
بــه همســایگان در چهارچــوب ایــن اب ـزار ،حــدود  15میلی�اـرد ی�وـرو بوــد کــه طــی س��الهای
 2014تــا  2020هزینــه شــده اســت.
ســازوکار «حمایــت فنــی و مالــی»« ،وعــدۀ
در چهارچــوب ایــن ابزارهــا ،ســه نــوع
ِ
افزای��ش رواب��ط» و «تســهیالت ســرمایهگذاری» ،محرکهـ�ای اصل��ی بــرای پیشــبرد
سیاســت همســایگی بودهانــد ( .)Wesselink & Boschma, 2012: 11بــا وجــود ایــن
نهایــی سیاســت همســایگی اروپــا 27 ،کشــور
و صرفنظــر از جغرافیــای بحثبرانگیــز و
ِ
عضــو توافــق کردهانــد کــه پیشــنهادهای خــود را بــه کشــورهای سیاســت همســایگی اروپــا در
 7نقطــۀ اقــدام بهبــود بخشــند:
 افزایش تجارت ،سرمایهگذاری و یکپارچگی اقتصادی؛ تسهیل تحرک و مهاجرت؛ ترویج مبادالت «مردم به مردم»؛ ایجاد یک ُبعد موضوعی برای سیاست همسایگی اروپا؛ تقویت همکاریهای سیاسی؛ تقویت همکاریهای منطقهای؛ تقویت همکاریهای مالی (.)Lippert, 2007: 184سیاس��ت همســایگی مجموع��های از فرصته��ا را نی��ز از طری��ق سیاسـ�تهای بخشــی
بـ�ه همس��ایگان اتحادیۀــ اروپ��ا ارائ��ه میکنــد .ایــن فرصتهــا شــامل طیــف گســتردهای
از مســائل ،همچــون اشــتغال و سیاســت اجتماعــی ،سیاســت صنعتــی و رقابتــی ،سیاســت
کشــاورزی و توســعۀ روســتایی ،شــیالت ،تغییــرات آبوهوایــی و محیطزیســت ،امنیــت
1. The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI).
2. European Neighbourhood Instrument (ENI).
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نقد سیاست همسایگی اروپا

ـات
ـور اج ـرای اصالحـ ِ
مهمتریــن نقــص سیاســت همســایگی اروپــا ایــن اســت کــه بهمنظـ ِ
مطابــق بــا هنجارهــای اتحادیــۀ اروپــا ،انگیزههــای قــوی بــه همســایگان ارائــه نمیدهــد.
سیاســت همســایگی اروپــا شــباهتهای زیــادی بــا سیاســت گســترش اتحادیــۀ اروپــا دارد؛
ً
امــا صرفــا یــک نســخۀ تاریــک از گســترش اســت .مهمتریــن عنصــر گســترش ،هــدف
ـترش ارزشهــای
الحــاق ،در سیاســت همســایگی غایــب اســت .وجــه مشــترک اصلــی گسـ ِ
اتحادیــۀ اروپــا و هنجارهــا ،از طریــق شرطیشــدن روابــط کشــورهای نامــزد بــا اتحادیــۀ
اروپــا بــا موفقیــت آنهــا در اتخــاذ سیســتم داخلــی اتحادیــۀ اروپــا تعییــن میشــود .منطــق
مشــابه ،اگرچــه در شــکل ضعیفتــر اســت ،در سیاســت همســایگی اروپــا نیــز ذاتــی اســت.
درحالیکــه مشروطســازی بــرای کشــورهایی کــه امــکان عضویتشــان فراهــم بــوده،
خارجــی
مؤثــر بــوده اســت ،هیــچ مدرکــی دال بــر مشروطســازی مؤثــر در ســایر روابــط
ِ
اتحادیــۀ اروپــا وجــود نــدارد .سیاســت همســایگی اروپــا «هویــج» را ارائــه نمیدهــد کــه
ایــن مکانیســم را کار کنــد ( .)Kasekamp & Mälksoo, 2006: 42گنجانــدن اصــل
مشروطســازی در سیاســتهای توســعه و گســترش جامعــۀ اروپا/اتحادیــۀ اروپــا در پایــان
ً
دهــۀ  1980و در طــول دهــۀ  1990موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن اصــل بعــدا در
سیاســت همســایگی اروپــا نیــز مبنــای عمــل بــوده اســت .جامعــۀ اروپــا بــا نداشــتن قــدرت
ً
ـی عمدتــا مبتنــی بــر عناصــر قــدرت
سـ ِ
ـخت نظامــی تــا ســال  1992یــک سیاســت خارجـ ِ
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انــرژی ،حملونقــل ،سیاســت یکپارچــۀ دریایــی ،جامعــۀ اطالعاتــی تحقیقــات و نــوآوری
و نیــز بهداشــت ،آمــوزش و فرهنــگ و جوانــان اســت .همچنیــن گســترش همــکاری در
زمین��ۀ سیاس��تهای بخشــی در بازس�اـی سیاسـ�ت همساــیگی در قالــب همــکار یهــای
دوجانبــه یــا ابتکارهــای چندجانبــۀ سیاســت همســایگی ،همچــون ابتــکار مشــارکت شــرقی 1و
اتحادیــۀ مدیترانـهای 2نیـ�ز موردتوجهــ ق��رار گرفت��ه اس�تـ .ای��ن همکاریهـ�ا ،بهویــژه در حــوزۀ
آم��وزش ،از طری��ق برنامههای��ی همچ��ون «اراســموس مونــدوس»« 3،تمپــوس» 4و «اقدامــات
مــاری کــوری» 5انجـ�ام میشـ�ود (.)European Commission, 2013: 12

1. The Eastern Partnership (EAP).
2. Union for the Mediterranean (UFM).
3. like Erasmus Mundus.
4. Tempus.
5. Marie Curie Actions.
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غیرنظامــی ،ماننــد اقتصــاد و امــور مالــی را در چهارچــوب روابــط اقتصــادی خارجــی خــود
توســعه داد .پــس از ســال  ،1992گفتمانهــای سیاســی بهوضــوح نقــش محــوری ارزشهــا
اروپایــی دموکراســی ،حقــوق بشــر و حاکمیــت قانــون را در روابــط خارجــی
و هنجارهــای
ِ
اتحادیــۀ اروپــا بیــان میکننــد کــه بهعنــوان نماینــدۀ یــک «قــدرت هنجــاری» جدیــد ب ـرای
اتحادیــۀ اروپــا شناســایی شــده اســت.
بــا توجــه بــه گذشــتۀ نواســتعماری برخــی از کشــورهای عضــو آن (ماننــد فرانســه و
بریتانیــا و بلژیــک) ،اولیــن اشــاره بــه حقــوق بشــر ،بســیار دیــر در گفتمــان اتحادیــۀ اروپــا
ظاهــر شــد .تغییـرات در صحنــۀ بینالمللــی در پایــان دهــۀ  ،1980تعریــف مشروطســازی و
ش ـرایط الحــاق را کــه بهعنــوان معیارهــای کپنهــاگ شــناخته میشــود ،توجیــه کــرد .شــورای
کپنهــاگ ( )1993بیــان میکنــد کــه کشــورهای متقاضــی الحــاق بایــد معیارهــای تعیینشــده
ً
را بپذیرنــد .بعــدا معیارهــای دیگــری در شــورای مادریــد در ســال  1995اضافــه شــد؛ یعنــی
ظرفیــت اداری و قضایــی بــرای اجــرای مقــررات اتحادیــۀ اروپــا 1و طیــف وســیعی از
معاهــدات ،دســتورالعملها ،مقــررات و همچنیــن رویــۀ قضایــی تعریفشــده توســط دیــوان
دادگســتری اروپــا .معرفــی مفهــوم نهادســازی یــا ظرفیــت دولتــی در سیاســت همــکاری اروپــا
را میتــوان بهعنــوان یــک تغییــر پارادایــم شناســایی کــرد (.)Tulmets, 2007: 57
درمجموع ،اهداف و رویکردهای سیاست همسایگی اروپا با چند چالش مواجه است:
نخســت ،چش ـمانداز اروپایــی و نیازهــای کنونــی  16کشــور ،متنــوع و ناهمگــون اســت.
ایــن مشــاهدات نیازمنــد ابزارهــای انعطافپذیــر ،امــا اقدامــات منســجم اســت .درحالیکــه
بـرای برخــی از کشــورهای اروپــای شــرقی ،عضویــت در سیاســت همســایگی اروپــا ممکــن
اسـ�ت در مقطع��ی بـ�ه وضعی��ت نام��زد بـ�رای عضویتــ در اتحادیــۀ اروپ��ا منجــر شــود،
کشــورهای همســایۀ جنوبــی بــه دالیــل جغرافیایــی مســتثنا هســتند.
ـت مشــترک وجــود دارد .از دیــدگاه روششــناختی،
دوم ،چالشهایــی درمــورد اصــل مالکیـ ِ
ـایگی اروپــا ،مشــابه
اب ـزار شرطیس�اـزی مورداس��تفادۀ اتحادیۀــ اروپ��ا ب ـرای سیاســت همسـ ِ
رویکــردی اســت کــه در گســترش شــرق اروپــا ب ـهکار گرفتــه شــد .تــا حــدی ،ایــن موضــوع
ً
بهدلیــل سیاســت پرســنلی در کمیســیون اروپاســت ،جایــی کــه از مدیرانــی کــه قبــا توســعۀ
شــرق را آمــاده کــرده بودنــد ،خواســته شــد تــا چهارچــوب سیاســت همســایگی اروپــا را
اتژی مشروطســازی مــورد انتقــاد و بررســی جامعــۀ
توســعه دهنــد .بااینحــال ،اســتر ِ
1. Acquis Communautaire.
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دانشـ�گاهی ق��رار گرفت��ه استــ .اتحادی��ۀ اروپـ�ا در اینجــا بایــد تعادلــی بیــن تعییــن اولویتهــا
و مذاکــرۀ مشــترک آنهــا بــا دولتهــا پیــدا کنــد تــا بــه درکــی مشــترک درمــورد اهــداف و
اســتراتژیها دســت یابــد.
ســوم ،سیاســت همســایگی اروپــا یــک «مشــکل بازاریابــی» در برابــر شــهروندان دارد.
آم��اری اتحادیــۀ اروپــا 1،تنهــا  18درصــد از
براس��اس آماره�اـی منتشرش��ده از س��وی نه�اـد
ِ
ش��هروندان اتحادی��ۀ اروپـ�ا تاکنــون نــام «سیاســت همســایگی اروپــا» را شــنیدهاند و 45
درص�دـ حت��ی فک��ر میکنن��د کــه ارتق��ای اصالح��ات در کشوــرها میتوانــد صلــح و ثبــات
اتحادیـ�ۀ اروپ��ا را بــه خطــر بینــدازد .بــا وجــود ایــن ،کمــک بــه کشــورها ،کمــک بــه صلــح و
رف�اـه و در نتیج��ه ،حصوــل اطمینــان از تماــس نزدی��ک ب��ا کش��ورهای همساــیۀ اتحادیـ�ۀ اروپـ�ا،
بهطورکلیــ ،بهعن��وان ی��ک هــدف ارزشــمند تلقـ�ی میشــود .بــرای کشــورهای همســایه
بهطــور شــگفتانگیزی چنیــن نظرســنجیهایی وجــود نــدارد .هــم از دیــدگاه تخصصــی و
هــم از دیــدگاه علمــی ،بســیار جالــب اســت کــه ببینیــم چگونه شــهروندان کشــورهای سیاســت
ً
همســایگی اروپــا ب��ه س��ؤاالت مش��ابهی پاس��خ میدهنــد و احتمــاال بــه درک بهتــر از سیاســت
همســایگی اروپــا در ای��ن کش��ورها کمـ�ک میکننــد (.)Avery & Nasshoven, 2008: 14
ع�لاوه ب��ر ای�نـ ،یکیــ از چالشهاــی ف ـراروی سیاســت همســایگی ،مربــوط بــه بحــث
ً
اروپاییســازی بــدون الحــاق اســت .ســاختارها و ابزارهــای سیاســت همســایگی اروپــا عمدتا
سیاس��ت گسـ�ترش ای��ن اتحادی��ه وام گرفت��ه ش��ده اسـ�ت کـ�ه در آن ،اتحادیـ�ۀ اروپـ�ا
از تجربی��ات
ِ
خواســتار طیــف کاملــی از رونــد اصالحــات اســت .بااینحــال ،در سیاســت همســایگی،
درحالیکــه ب��ر اج��رای طی��ف گســتردۀ اصالحـ�ات در کشــورهای همسـ�ایه تأکی��د میشــود،
امــا در عمــل ،امتیازاتــی همچــون امتیازاتــی کــه در بحــث عضویــت مطــرح اســت ،ارائــه
نمیدهدــ .بنابرای��ن ،اتحادی��ۀ اروپ��ا بهعنــوان یــک قــدرت هنجــاری ،فاقــد اب ـزار اصلــی در
روابــط خــود بــا کشــورهای منطقــه اســت.
بهعبارتدیگـ�ر ،زمانیــ ک��ه چش��مانداز عضوی��ت وج��ود داش��ته باشدــ ،اتحادیــۀ
اروپ��ا ب ـرای رونــد اصالحــات در کشــور شــریک منســجم و اص ـرار بیشــتری داشــته اســت.
بااینحــال ،وقت��ی چش��مانداز عضوی��ت وج��ود نــدارد ،هویــت اتحادی��ۀ اروپـ�ا در سیاســت
جهانــی بهعنــوان مــروج حقــوق بشــر و دموکراســی ،بــا ناســازگاریها ،تناقضهــا ،عــدم
قطعیتهــا و گمانهزنیهــا دربــارۀ انگیزههــای واقعــی آن در هــم آمیختــه و مخــدوش
1. Eurobarometer.
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شــده اســت .ایــن همــان چیــزی اســت کــه از آن بهعنــوان «ضعــف ســاختاری» در سیاســت
همساــیگی اروپ��ا یـ�اد میشــود ( .)Tınas & ÇİTAK, 2016: 854همچنیــن سیاســت
هنجــاری ایــن اتحادیــه در سیاســت خارجــی نیــز
همســایگی اروپــا از منظــر رویکــرد
ِ
موردانتقــاد واقــع شــده اســت.
تلق��ی لیب��رال از اتحادیـ�ۀ اروپــا ،بهعنــوان یــک قــدرت هنجــاری ،و انتســاب آن بــه
ـاری مــورد انتقــاد دیگ ـران و بهویــژه
اتحادی��ۀ اروپ��ا ،بهعنــوان یــک سیاســت خارجــی هنجـ ِ
نوواقعگرای��ان ق ـرار گرفت��ه اس��ت .یک��ی از انتقاده��ای مط��رح علی��ه دیــدگاه لیب��ر ِال اتحادیــۀ
اروپـ�ا در چهارچــوب سیاسـ�ت همساــیگی اروپ��ا ،ایــن اســت کــه ایــدۀ تأثیــر هنجــاری
ـتعماری قبلــی اروپایــی متفــاوت نیســت .در ایــن رابطــه،
اتحادی��ۀ اروپ��ا بــا قدرتهــای اسـ
ِ
ایـ�ن سـ�ؤال مط��رح اسـ�ت ک��ه آیـ�ا تعاری��ف اروپامحــور از ارزشهای�یـ ک��ه اتحادی��ۀ اروپ��ا از
آنهــا حمایــت میکنــد ،ماننــد دموکراســی و حقــوق بشــر ،میتوانــد در جهانــی بــا تنــوع
فرهنگــی نیــز ب ـهکار رود؟
اتحادی��ۀ اروپــا تأکیــد کــرده اســت کــه سیاســت همســایگی اروپــا مبتنــی بــر ایــدۀ
«ارزشهاــی مشــترک» اســت .بااینحــال ،ایــن فــرض متکــی بــر ایــن تصــور اســت کــه
اتحادیـ�ۀ اروپ��ا و همســایگانش تعهــد یکســانی بــه ارزشهــای دموکراســی ،حقــوق بشــر،
بــاور بیچونوچــرا در
حاکمیــت قانــون و احتــرام بــه آزادیهــای اساســی دارنــد .ایــن
ِ
«اشــتراک ارزشهاــی مش��ترک» مش��کالتی را در اجرــا ایجــاد میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن
انتقــاد وجوــد دارد کــه تروی��ج ارزشهاــی بهاصط�لاح «مش��ترک» ،تصوی��ری از اتحادیـ�ۀ اروپـ�ا
بهعنــوان «امپریالیســتی نــرم» از طریــق یــک رابطــۀ نامتقــارن ارائــه میدهــد کــه از خوانــش
ِ
یکطرفــۀ هنجارهــا و ارزشهــا ،بــدون درگیرکــردن گیرنــده حمایــت میکنــد.
یـ�ک س�ؤـال مرتب��ط ای��ن اس��ت کهــ از چــه ن��وع ابزارهایـ�ی میتــوان ب ـرای دســتیابی بــه
اه�دـاف موردنظ�رـ اس��تفاده ک��رد .در واقعــ ،از نظ��ر اقدام�اـت قه�رـی ،اتحادیــۀ اروپـ�ا فاقــد
اب ـزار نظامــی اســت کــه اســتفاده از آن در ارتقــای حقــوق بشــر و دموکراســی موردبحــث
باش��د .ج��دا از اقدام��ات نظامـ�ی ،اتحادی��ۀ اروپ��ا ابزارهــای دیپلماتیــک و اقتصــادی
اجب��اری مختلفــی ،مانن��د تعلیقــ هم��کاری ،تعلی��ق بودج��ه ،تحریمهـ�ای اقتصــادی
ِ
هدفمن��د و تحریمهاــی تجــاری را در اختیــار دارد کــه همیشــه بــه اهــداف غیرنظامــی
منج��ر نمیش��ود .همچنی��ن میتــوان آن را بهعنــوان معضلــی بیــن تعامــل ،از یــک ســو و
اســتفاده از اقدامــات قهــری بـرای ارتقــای دموکراســی ،حاکمیــت قانــون ،احتـرام بــه حقــوق
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بش��ر و آزادیه��ای اساســی در کشــورهای همســایه از ســوی دیگــر مشــاهده کــرد کــه در
تعــادل شــکننده بیــن اســتفاده از مشروطســازی منفــی و مشروطســازی
ادبیــات بهعنــوان
ِ
مثب��ت تلق��ی میشــود (.)Tınas & ÇİTAK, 2016:850-851
نتیجه گیری
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بررســیهای ایــن مقالــه نشــان داد کــه اتحادیــۀ اروپــا در مقابلــه بــا چالشهــای ناشــی
از مجــاورت جغرافیایــی و وجــود پیوندهــای تاریخــی و فرهنگــی بیــن ایــن اتحادیــه و
همســایگان ،سیاســت همســایگی اروپــا را تدویــن کــرده اســت .سیاســت همســایگی اروپــا
ً
ـی اتحادیــۀ اروپاســت کــه از طریــق سیاسـتهای عمدتــا دوجانبــه
یــک ابـزار سیاســت خارجـ ِ
یــا ابتکارهــای همــکاری منطقـهای و چندجانبــه ،در پــی ایجــاد روابــط بــا کشــورهای همســایۀ
جنــوب و شــرق مرزهــای اتحادیــۀ اروپاســت .اتحادیــۀ اروپــا از طریــق سیاســت همســایگی
اروپــا ،بهعنــوان یــک سیاســت مشــترک بیــن کشــورهای عضــو ،ســعی کــرده تــا در چهارچــوب
مبانــی و اهــداف ایــن اتحادیــه و از طریــق ســازوکارهای تعیینشــده ،روابــط ایــن اتحادیــه بــا
کشــورهایی را کــه بــا آن مــرز جغرافیایــی بالفاصلــه دارد ،تنظیــم کنــد.
سیاســت همســایگی اروپــا در ســال  2004بــا هــدف جلوگیــری از ظهــور خطهــای
جداکننــدۀ جدیــد بیــن اتحادیــۀ اروپــای گســترشیافته بــا همســایگانش و بهمنظــور تقویــت
رفــاه و ثبــات و امنیــت اروپــا و همســایگانش ایجــاد شــد .اتحادیــۀ اروپا برای پیشــبرد سیاســت
همســایگی خــود از ابزارهــای مختلفــی ،همچــون ابـزار همســایگی و مشــارکت اروپــا و ابـزار
ـازوکار حمایــت
همســایگی اروپــا بهــره بــرده اســت و در چهارچــوب ایــن ابزارهــا ،ســه نــوع سـ
ِ
فنــی و مالــی ،وعــدۀ افزایــش روابــط و تســهیالت ســرمایهگذاری را بهعنــوان محرکهــای
اصلــی پیشــبرد سیاســت همســایگی ،موردتوجــه قــرار داده اســت .همچنیــن بررســیها
ِ
نشــان داد کــه سیاســت همســایگی اروپــا یــک سیاســت بســیار پیچیــده اســت کــه متوجــه
گــروه ناهمگونــی از کشــورهای همســایۀ اتحادیــۀ اروپــا در شــرق و جنــوب اســت .بهرغــم
اینکــه سیاســت همســایگی در یــک چهارچــوب کالن و یکســان مطــرح شــده اســت ،ایــن
ـی کشــورهای همســایه موجــب شــده تــا اتحادیــۀ اروپــا در مرحلــۀ عمــل بــه «اصــل
ناهمگونـ ِ
تمایــز» متوســل شــود؛ یعنــی برنامههــای عملــی سیاســت همســایگی بــرای هــر کشــور
همســایه را براســاس شـرایط خــاص آن کشــور اجـرا کنــد .همچنیــن در ایــن چهارچــوب ،دو
اصــل مشروطســازی روابــط بــا همســایگان در قبــال مشروطســازی مثبــت و مشروطســازی
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منفــی نیــز موردتوجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
توصیههای سیاستگذاری برای سیاستگذاران ایران

از بررســی سیاســت همســایگی اروپــا بهعنــوان اب ـزار قدرتمنــد اتحادیــۀ اروپــا ب ـرای پیشــبرد
روابــط ایــن اتحادیــه بــا کشــورهای همســایه و تأمیــن منافــع مختلــف آن از ایــن طریــق،
میتــوان درسهایــی بــرای سیاســتگذاران عرصــۀ تدویــن و اجــرای سیاســت همســایگی
ای ـران برگرفــت:
 .1سیاستــ همس��ایگی ی��ک ابـ�زار بـرای تأمی��ن امنیــت کشــور از طریــق تضمیــن امنیــت و
ثبــات در کشــورهای همســایه در طــول مرزهــای خارجــی کشــور و دارای اهمیــت زیادی اســت.
 .2سیاســت همســایگی یــک رویکــرد جدیــد در روابــط بــا همســایگان اســت و بدیلــی
ب�رـای ژئوپلتیکهاــی سنــتی اسـ�ت.
 .3سیاســت همســایگی یــک سیاســت پیچیــده اســت و در تقاطــع چنــد سیاســت،
همچــون سیاســت خارجــی ،سیاســت امنیتــی ،سیاســت تجــاری و سیاســت توســعه قـرار دارد
و در تدویــن آن بایــد عناصــری از هریــک از ایــن سیاســتها وجــود داشــته باشــد.
 .4سیاســت همســایگی یــک بــازی بردبــرد اســت و ضمــن اینکــه منافعــی را بـرای همســایگان
ایجـ�اد میکنــد ،منافعــی بزرگــی بـرای کشــور در پــی دارد؛ بهعنــوان نمونــه ،بــا افزایش رشــد و توســعۀ
اقتص�اـدی در کشـ�ورهای همس��ایه ،ب��ازار ب��رای محص��والت کشــور فراه��م میشــود یــا بــا ایجــاد
اش�تـغال در کشوــرهای همسـ�ایه ،جل��و مهاجــرت فزاین��دۀ غیرقانونیــ ب��ه کشـ�ور گرفت��ه میشــود.
 .5ب�رـای پیش��برد سیاســت همس��ایگی بایـ�د مس��یرهای مختل��ف دوجانب��ه و ابتکارهــای
منطق ـهای چندجانبــه موردتوجــه ق ـرار گیــرد.
همس��ایگی اروپ��ا ،نشــان میدهــد کــه در تدویــن
 .6توج��ه بـ�ه اصــل تمای��ز در سیاســت
ِ
و اج�رـای سیاسـ�ت همس��ایگی بای��د تفاوتهـ�ای کشــورهای همســایه بــا هــم موردتوجــه قـرار
گیــرد و بــه شـرایط خــاص هریــک از کشــورهای همســایه توجــه شــود.
 .7درس آخ�رـی ک��ه میتــوان از سیاســت همســایگی اروپــا بــرای سیاســت همســایگی
سیاســت همســایگی در تدویــن
ایــران گرفــت ،از ُبعــد انتقــادی آن اســت :سیاســتگذاران
ِ
و پیشبــرد سیاس�تـ همس��ایگی ای��ران ،بای��د ذهنیته��ای کلیشــهای بهدســتآمده از
سیاســتگذاریهای قبلــی را کنــار بگذارنــد و بــا رویکــرد جدیــد ،بــا واقعبینــی و طبــق
شــرایط جدیــد بــه تدویــن و اجــرای ایــن سیاســت بپردازدنــد.
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