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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. 
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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
ــاب  ــق انتخ ــان، ح ــه و کنار جه ــود در گوش ــتان خ ــا دوس ــن ی ــش متحدی ــرای گزین ــورها ب کش

ــا  ــد؛ امــا درمــورد همســایگان خــود از چنیــن حقــی برخــوردار نیســتند؛ چراکــه جغرافی دارن

ایــن امــر را بــرای آن هــا از قبــل محتــوم کــرده اســت. ظهــور مرزهــای جغرافیایــی و سیاســی 

ــه همســایگی آن هــا رســمیت بخشــیده، بســتری  ــه ب ــن کشــورهای همســایه ک و مفهومــی بی

ــرای  ــورها ب ــت. کش ــرده اس ــم ک ــایگان فراه ــن همس ــرزی بی ــتردۀ فرام ــای گس ــرای همکاره ب

ــایگان،  ــا همس ــود ب ــی خ ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، امنیت ــف سیاس ــط مختل ــت رواب مدیری

چهارچوب هایــی تدویــن می کننــد کــه بــه »سیاســت همســایگی« معــروف اســت. الگوهــای 

مختلفــی از سیاســت همســایگی را می تــوان در جهــان شناســایی کــرد و بــا توجــه بــه 

شــباهت ها و تفاوت هــای آن هــا، از آن در طراحــی و پیشــبرد سیاســت همســایگی ایــران بهــره 

جســت. یکــی از ایــن الگوهــا، سیاســت همســایگی اروپاســت. البتــه ایــن الگــو از جهاتــی 

بــا الگوهــای متعــارف سیاســت همســایگی تفاوت هایــی دارد. در سیاســت همســایگی 

ــۀ  ــط یــک اتحادی ــا همســایگان مطــرح نیســت، بلکــه رواب ــن یــک کشــور ب ــط بی ــا رواب اروپ

سیاســی اقتصادِی متشــکل از 27 کشــوری کــه ســعی کرده انــد از طریــق یکجا کــردِن 

1. sabbaghian@ut.ac.ir
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ــو  ــه سیاســت های مشــترکی رســیده و در پرت ــارات در حوزه هــای مختلــف ب حاکمیــت و اختی

ــا از  ــۀ اروپ ــت. اتحادی ــرح اس ــد، مط ــازمان دهی کنن ــود را س ــایگان خ ــا همس ــط ب آن، رواب

طریــق سیاســت همســایگی اروپــا، به عنــوان سیاســت مشــترکی بیــن کشــورهای عضــو، ســعی 

کــرده تــا در چهارچــوب مبانــی و اهــداف ایــن اتحادیــه، از طریــق ســازوکارهای تعیین شــده، 

روابــط ایــن اتحادیــه بــا کشــورهایی را کــه بــا آن مــرز جغرافیایــِی بالفاصلــه دارد، تنظیــم کنــد. 

ــت  ــاوت نیس ــر متف ــل از یکدیگ ــور کام ــان به ط ــایگی در جه ــت های همس ــه سیاس ازآنجاک

ــرای  ــا ب ــایگی اروپ ــت همس ــۀ سیاس ــرد، مطالع ــدا ک ــا پی ــن آن ه ــوان بی ــتراکاتی می ت و اش

ــد.  ــد باش ــد مفی ــران می توان ــرای ای ــد، ب ــایگی کارآم ــت همس ــک سیاس ــرای ی ــی و اج طراح

ــی و  ــه از مبان ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ گویی ب ــدد پاس ــه درص ــن مقال ــاس، ای براین اس

اهــداف و کارکردهــای سیاســت همســایگی اروپــا چــه درس هایــی را می تــوان بــرای طراحــی 

ــت؟ ــران آموخ ــایگی ای ــت همس ــرای سیاس و اج

واژگان کلیدی: همسایگی، سیاست همسایگی، اتحادیۀ اروپا، ایران.

مقدمه

ایــن  چهارچــوب،  ایــن  در  اســت.  منطقــه ای  همــکاری  از  نمونــه ای  اروپــا  اتحادیــۀ 

ــت.  ــوده اس ــه ب ــورهای منطق ــا کش ــکاری ب ــط هم ــاد رواب ــم به راه ایج ــواره چش ــه هم اتحادی

ــدیِد  ــش ش ــش تن ــا کاه ــرد، ب ــگ س ــان جن ــس از پای ــژه پ ــی، به وی ــت گذاران اروپای سیاس

ــا  ــکاری ب ــط هم ــاز رواب ــرای آغ ــر ب ــر و آزادت ــی انعطاف پذیرت ــدرت، در موقعیت ــن دو ابرق بی

ــث  ــرد، باع ــگ س ــد از جن ــِد بع ــی جدی ــای سیاس ــد. فض ــرار گرفتن ــایه ق ــورهای همس کش

ــۀ  ــی در بیانی ــران اروپای ــا، رهب ــن فض ــد. در ای ــا ش ــه ای در اروپ ــای منطق ــت همکاری ه تقوی

ــد«  ــد کردن کی ــه آن، تأ ــان ب ــا اذع ــبون، ب ــال 1992 لیس ــران در س ــالس س ــدی اج جمع بن

شــورای اروپــا معتقــد اســت کــه تغییــرات گســترده در صحنــۀ بین المللــی، بــه ایجــاد جــوی 

ــا  ــای گفت وگــوی ســازنده ب ــرای احی ــد کمــک کــرده اســت کــه فرصت هــای مســاعد ب جدی

ــترک را  ــئولیت های مش ــل و مس ــع متقاب ــتگی، مناف ــر همبس ــی ب ــعۀ مبتن ــای توس ــدف ارتق ه

.(Tınas & ÇİTAK, 2016: 851) فراهــم آورده اســت

ــی را  ــا و چالش های ــی، فرصت ه ــاورت جغرافیای ــه مج ــه اینک ــه ب ــا توج ــا، ب ــن فض در ای

هــم بــرای اتحادیــۀ اروپــا و هــم بــرای همســایگان آن ایجــاد می کــرد، در بیانیــۀ ســال 1995 

ــی، ارزش  ــی جغرافیای ــه نزدیک ــد ک ــه ای دریافتن ــرکای مدیتران ــا و ش ــۀ اروپ ــلونا، اتحادی بارس
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توســعۀ یــک سیاســت جامــع همــکاری نزدیــک را افزایــش داده اســت. در ایــن بیانیــه به طــور 

ــی و وجــود پیوندهــای تاریخــی و  مشــخص تر تصریــح شــده اســت کــه مجــاورت جغرافیای

فرهنگــی بیــن همســایگان، اهمیــت مجموعــه ای از مســائل بیــن اتحادیــۀ اروپــا و همســایگان 

را افزایــش مــی داد.

اتحادیــۀ اروپــا و همســایگان، منافــع متقابلــی در همــکاری دوجانبــه و منطقــه ای داشــتند 

ــای  ــی و کنترل ه ــای گمرک ــی، رویه ه ــت های مهاجرت ــه سیاس ــد ک ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ت

مــرزِی آن هــا مانــع یــا عامــل به تأخیر انداختــن افــراد یــا کاالهــا بــرای عبــور از مرزهــا بــرای 

ــد  ــت کارآم ــترک، مدیری ــاخت های مش ــاد زیرس ــن ایج ــود. همچنی ــی نمی ش ــد قانون مقاص

مرزهــا و شــکل گیری شــبکه های حمل و نقــل و انــرژی و مخابــراِت به هم پیوســته بــرای 

گســترش تجــارت و ســرمایه گذارِی متقابــل بیــن همســایگان، از ضــرورت بیشــتری برخــودرار 

ــا قرابت هــای قومی/فرهنگــِی  ــراِد ب ــن اف ــژه بی می شــدند. پیوندهــای فرهنگــی فرامــرزی، به وی

ــد. ــدا می کن ــۀ نزدیکــی اهمیــت بیشــتری پی یکســان، در زمین

ــرات  ــرزِی خط ــد فرام ــه از ُبع ــل، چ ــت متقاب ــرای امنی ــدات ب ــب، تهدی ــن ترتی ــه همی ب

جنایــات  قاچــاق،  غیرقانونــی،  مهاجــرت  واگیــر،  بیماری هــای  زیســت محیطی، 

ــور  ــا به ط ــد ت ــاز دارن ــترک نی ــای مش ــه رویکرده ــتی، ب ــبکه های تروریس ــا ش ــازمان یافته ی س

جامــع موردتوجــه قــرار گیرنــد  (European Commission, 2003: 6(. در پرتــو 

ــای  ــه مرزه ــال 2004، ک ــا در س ــۀ اروپ ــترش اتحادی ــِم گس ــس از دور پنج ــرایط، پ ــن ش ای

ــادی و  ــر اقتص ــر از نظ ــراد فقیرت ــی از اف ــان طیف ــرد، ناگه ــر ک ــدت تغیی ــی آن به ش خارج

ــخ  ــدند. در پاس ــرز ش ــا هم م ــۀ اروپ ــا اتحادی ــی، ب ــر سیاس ــات از نظ ــر باثب ــورهای کمت کش

بــه ایــن شــرایط متغیــر، نیــاز بــه ایجــاد یــک سیاســت منســجم در قبــال کشــورهای همســایۀ 

.)Wesselink & Boschma, 2012: 1) اتحادیــۀ اروپــا احســاس شــد

بــا توجــه بــه رونــدی کــه از زمــان تبدیــل جامعــۀ اروپــا بــه اتحادیــۀ اروپــا و براســاس پیمان 

ماســتریخت در ســال 1993 تــا زمــان شــکل گیری سیاســت همســایگی اروپــا به عنــوان یــک 

سیاســت رســمی اتحادیــۀ اروپــا در ســال 2004 ظهــور کــرد، ایــن مقالــه درصدد پاســخ گویی 

بــه ایــن پرســش اســت کــه سیاســت همســایگی اروپــا بــر کــدام مبانــی اســتوار اســت و چــه 

ــی را  ــه درس های ــا چ ــایگی اروپ ــت همس ــای سیاس ــد و از کارکرده ــال می کن ــی را دنب اهداف

می تــوان بــرای طراحــی و اجــرای سیاســت همســایگی ایــران آموخــت؟

در ایــن چهارچــوب، مقالــه ابتــدا نگاهــی دارد بــه تاریخچــۀ شــکل گیری و تحــول سیاســت 
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همســایگی اروپــا، ســپس مبانــی شــکل گیری ایــن سیاســت را تبیــن خواهــد کــرد. در قســمت 

ــل  ــران های آن تجزیه و تحلی ــا، پیش ــایگی اروپ ــت همس ــداف سیاس ــن اه ــن تبی ــد، ضم بع

خواهــد شــد. همچنیــن در یــک بخــش نیز سیاســت همســایگی اروپــا مــورد ارزیابــی و نقادی 

قــرار خواهــد گرفــت. در پایــان نیــز ضمــن نتیجه گیــری، درس هایــی کــه سیاســت همســایگی 

ــران  ــایگِی ای ــت همس ــان سیاس ــت گذاران و مجری ــان، سیاس ــراروی طراح ــد ف ــا می توان اروپ

قــرار دهــد، در چهارچــوب توصیه هــای سیاســتی بیــان خواهــد شــد.

تاریخچه سیاست همسایگی

ــای  ــور خط ه ــری از ظه ــدف جلوگی ــا ه ــال 2004 و ب ــا در س ــایگی اروپ ــت همس سیاس

ــا همســایگانش و به منظــور تقویــت  جداکننــدۀ جدیــد بیــن اتحادیــۀ اروپــای گســترش یافته ب

رفــاه و ثبــات و امنیــت اروپــا و همســایگانش ایجــاد شــد. قبل از تأســیس سیاســت همســایگی 

ــۀ گســترده ای را در قالــب »موافقت نامه هــای  ــا موافقت نامه هــای دوجانب ــۀ اروپ ــا، اتحادی اروپ

موافقت نامه هــای  و  از کشــورهای همســایۀ جنوبــی خــود  بســیاری  هم پیونــدی« 1بــا 

 در 
ً
مشــارکت و همــکاری 2بــا بســیاری از همســایگان شــرقی خــود منعقــد کــرده بــود کــه بعــدا

سیاســت همســایگی اروپــا گنجانــده شــد. سیاســت همســایگی اروپــا اگرچــه از ســال 2004 

و به عنــوان سیاســت رســمی ایــن اتحادیــه موردتصویــب قــرار گرفــت، بســترهای آن از ابتــدای 

دهــۀ 1990، به ویــژه از طریــق فراینــد بارســلون3 و ابتــکار مدیترانــه ای،4 همــوار شــده بــود.

آغــاز دهــۀ 1990 و به تبــع، پایــان سیســتم دوقطبــِی جنــگ ســرد، زمینــۀ احیــای روابــط اروپــا 

بــا همســایگان جنــوب و شــرق مدیترانــه را فراهــم نمــود. اعالمیــۀ بارســلون5 در روزهــای 28 و 

29 نوامبــر ســال 1995 ســنگ بنای روابــط اروپــا بــا مدیترانــه محســوب می شــود. ایــن اجــالس 

در بارســلون اســپانیا برگــزار شــد و 15 عضــو آن زمــاِن اتحادیــۀ اروپــا به همــراه 10 کشــور جنــوب 

ــطین،  ــتی، فلس ــم صهیونیس ــر، رژی ــس، مص ــر، تون ــرب، الجزای ــامل مغ ــه، ش ــرق مدیتران و ش

ــه ای«6 و  ــارکت اروپا مدیتران ــه آن »مش ــه ب ــد ک ــا کردن ــه، آن را امض ــوریه و ترکی ــان، س اردن، لبن

»ابتــکار مدیترانــه ای« نیــز می گوینــد کــه امــروزه شــامل 27 عضــو اتحادیــۀ اروپــا و 17 عضــو 

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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مدیترانــه ای، یعنــی آلبانــی، لیبــی، بوســنی، کرواســی، موناکــو، موریتانــی و مونته نگــرو و اتحادیۀ 

.)www.eeas.europa.eu) عــرب به عنــوان عضــو ناظــر اســت

ــک  ــاذ ی ــزوم اتخ ــا، ل ــی اروپ ــران سیاس ــگان و رهب ــان نخب ــا در می ــور از اروپ ــر تص تغیی

ــه  ــی ک ــار تأثیرات ــور، در کن ــگاه امنیت مح ــه و ن ــه مدیتران ــبت ب ــترک نس ــِی مش ــت خارج سیاس

ــن  ــی ای ــای داخل ــت، زمینه ه ــا داش ــورهای اروپ ــر کش ــه ب ــی در مدیتران ــی سیاس ــر و بی ثبات فق

نــگاه جدیــد در اروپــا بــود. پایــان جنــگ ســرد و فارغ شــدن اروپــا از فشــارهای نظــام دوقطبــی 

ــن  ــس از ای ــد (Sabbaghian, 2020:11(. پ ــده ش ــن پدی ــرعت ای ــق و س ــث تعمی ــز باع نی

ــِت  ــی وق ــدۀ عال ــر ســوالنا )نماین ــۀ مشــترک خاوی ــک ســری اســناد، همچــون نام مباحــث، ی

ــۀ  ــِت اتحادی ــی وق ــط خارج ــر رواب ــن )کمیس ــس پت ــا( و کری ــۀ اروپ ــی اتحادی ــت خارج سیاس

اروپــا( در آگوســت 2002 بــه شــورا بــا نــام »اروپــای گســترده«1 و بیانیــۀ کمیســیون اروپــا بــا نام 

»اروپــای گســترده تر؛ چهارچــوب جدیــدی بــرای روابــط بــا همســایگان شــرقی و جنوبــی مــا«2 

چهارچــوب سیاســت همســایگی اروپــا شــکل گرفــت. ایــن چهارچــوب در نشســت شــورای 

امــور عمومــی و روابــط خارجــی 3در ژوئــن 2003 تصویــب شــد و ســند نهایــی راهبرِد سیاســت 

.)Miltner, 2011: 7-8) ــد ــب ش ــیون تصوی ــط کمیس ــا توس ــایگی اروپ همس

مبانی سیاست همسایگی اروپا

سیاســت همســایگی اروپــا بــر مبنــای گســترِش حکمرانــی اتحادیــۀ اروپــا، به معنــای ســرایت 

ــن  ــف ای ــع مختل ــن مناف ــرای تأمی ــون ب ــورهای پیرام ــه کش ــه ب ــای اتحادی ــا و ارزش ه هنجاره

ــی،  ــط پیرامون ــه محی ــا ب ــۀ اروپ ــای اتحادی ــترش هنجار ه ــت. گس ــه اس ــکل گرفت ــه ش اتحادی

ــه اســت.  ــع در دو شــکل اروپایی ســازی داخلــی و اروپایی ســازی خارجــی نمــود یافت در واق

ــازی  ــا و اروپایی س ــۀ اروپ ــورها در اتحادی ــت کش ــکل عضوی ــی در ش ــازی داخل اروپایی س

خارجــی در شــکِل ادغــام بــدون عضویــت، پیگیــری شــده اســت. مــادۀ 49 معاهــدۀ اتحادیــۀ 

اروپــا تصریــح می کنــد کــه هــر کشــور اروپایــی می توانــد بــرای عضویــت در اتحادیــۀ اروپــا 

ــی،  ــون دموکراس ــت، همچ ــای عضوی ــد معیاره ــی بای ــای احتمال ــد. نامزده ــت ده درخواس

ــت  ــد و ظرفی ــازار کارآم ــاد ب ــا، اقتص ــه اقلیت ه ــرام ب ــر، احت ــوق بش ــون، حق ــت قان حاکمی

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)

http://www.eeas.europa.eu
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مقابلــه بــا فشــارهای رقابتــی و توانایــی بر عهده گرفتــن تعهــدات عضویــت )به معنــای اعمــال 

مؤثــر قوانیــن و سیاســت های اتحادیــۀ اروپــا( را داشــته باشــند. بــدون شــک، اروپایی ســازی 

ــی  ــت خارج ــزار سیاس ــن اب ــه، موفق تری ــن اتحادی ــای ای ــترش اعض ــق گس ــی، از طری داخل

اتحادیــه بــوده اســت.

با این حــال، ایــن سیاســت همیشــه عملــی نبــوده اســت؛ چراکــه به عنــوان مثــال، الحــاق بــرای 

شــرکای مدیترانــه ای غیراروپایــی منتفــی اســت. در واقــع، هــر تصمیمــی درمــورد گســترش بیشــتر 

ــت و  ــورده اس ــد خ ــه پیون ــی اتحادی ــِی نهای ــای جغرافیای ــث محدودیت ه ــا بح ــا ب ــۀ اروپ اتحادی

اینجاســت کــه سیاســت همســایگی اروپــا موضوعیــت یافتــه اســت. در ایــن چهارچــوب، هــدف 

سیاســت همســایگی ارائــۀ چهارچوبــی بــرای توســعۀ روابــط کشــورهایی اســت کــه در میان مــدت 

ــن،  ــت. بنابرای ــا نیس ــا مهی ــرای آن ه ــه ب ــای اتحادی ــور در نهاده ــا حض ــت ی ــم انداِز عضوی چش

اتحادیــۀ اروپــا ســعی کــرده اســت پاســخ بــه مســائِل عملــی ناشــی از مجــاورت و همســایگی را 

.)European Commission, 2003: 5) ــه دنبــال کنــد ــه اتحادی جــدا از مســئلۀ الحــاق ب

ــت  ــکل گیری سیاس ــه ش ــود را ب ــه خ ــه توج ــت ک ــته اس ــر آن داش ــا را ب ــۀ اروپ ــه اتحادی آنچ

همســایگی معطــوف کنــد، مجموعــه ای از عوامــل بین المللــی و شــرایط پیرامونــِی ایــن اتحادیــه 

بــوده اســت. سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا تحت تأثیــر چنــد عامــل شــکل گرفــت:

نخســت، فروپاشــی فراینــد صلــح غــرب آســیا کــه بــه یــک انتفاضــۀ جدیــد منجــر شــد و 

روابــط اســرائیل و فلســطینی ها و اعــراب را بدتــر کــرد. ایــن تحــوالت همــراه بــا حمــالت 11 

ســپتامبر 2001 کــه ابتــدا موجــب شــد دولــت جــورج دبلیــو بــوش اعــالم جنــگ علیــه تــرور را 

 در ســال 2001 بــه افغانســتان و در ســال 2004 بــه عــراق تهاجــم نظامــی 
ً
اعــالم کنــد و بعــدا

کنــد کــه محیــط ژئواســتراتژیک در همســایگی اتحادیــۀ اروپــا را دگرگــون کــرد.

دوم، در نتیجــۀ مــوج جدیــد گســترش اتحادیــۀ اروپــا در ســال 2004، مرزهــای خارجــی 

ــا  ــک« اروپ  نزدی
ِ

ــارج ــرای »خ ــدی ب ــی جدی ــای امنیت ــرد و چالش ه ــر ک ــه تغیی ــن اتحادی ای

ظاهــر شــد.

بــود،  گرفتــه  شــکل   1995 ســال  در  کــه  اروپا مدیترانــه ای  شــراکت  نتایــج  ســوم، 

ــۀ  ــزل اتحادی ــِی متزل ــی و امنیت ــترک خارج ــت مش ــه سیاس ــژه اینک ــود. به وی ــده ب ناراضی کنن

اروپــا در آن زمــان، همــراه بــا دیدگاه هــا و اولویت هــای منازعه آمیــز کشــورهای عضــو 

اتحادیــۀ اروپــا، تأثیــر منفــی بــر موضوعــات مرتبــط بــا امنیــت منطقــۀ منــا داشــت. به عــالوه، 

کمــک مشــارکت اروپایی مدیترانــه ای بــر گفت وگوهــای بین فرهنگــی، مانــع از افزایــش 
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اسالم هراســی در اروپــا نشــد و تالش هــا بــرای ترغیــب اصــالح سیاســی و اقتصــادی 

 )Sabbaghian, 2020:13)ــت ــی نداش ــار را در پ ــج موردانتظ ــا نتای ــۀ من ــورهای منطق کش

ــرای  ــا ب ــۀ اروپ ــه اتحادی ــت ک ــتراتژی ای اس ــع، اس ــا، در واق ــایگی اروپ ــت همس سیاس

ســهیم کردن منفعت هــای گســترش بــا کشــورهای همســایه و بــرای ادارۀ مشــترک چالش هــای 

منتــج از فضــای بعــد از گســترش شــکل داده اســت. ایــن سیاســت مدلــی شــده بــرای رویکــرد 

ــن  ــه. ای ــن اتحادی ــو ای ــورهای غیرعض ــه کش ــبت ب ــا نس ــۀ اروپ ــود اتحادی ــت های موج سیاس

سیاســت از ایــن جهــت سیاســت جدیــدی تلقــی می شــود کــه هدفــش ترکیــب رویکردهــای 

ــن  ــرف، ای ــک ط ــت. از ی ــایگی اس ــه همس ــبت ب ــه نس ــام اتحادی ــازی و ادغ ــنتِی باثبات س س

ــط  ــه توس ــای اتحادی ــکوفایِی ورای مرزه ــت و ش ــات و امنی ــج ثب ــرای تروی ــت ب ــتی اس سیاس

ــرای همســایگان  ــری را ب ابزارهــای همــکاری منطقــه ای و از طــرف دیگــر، همــکاری ارجح ت

ــا تلقــی  جدیــد و قدیــم، در ازای تعهداتشــان بــرای ارزش هــای مشــترک پیشــنهاد می دهــد. ب

همســایگان به عنــوان حلقــه ای از دوســتان، به جــای کشــورهای جهــان ســوم، سیاســت 

ــترده و  ــای گس ــترده در اروپ ــۀ گس ــتراتژیک اتحادی ــور اس ــش حض ــال افزای ــایگی به دنب همس

ورای آن اســت. بنابرایــن، سیاســت همســایگی به عنــوان جدیدتریــن ابــزار سیاســی خارجــی، 

یــک نمونــۀ آزمایشــی بــرای اجــرای یــک سیاســت امنیتــی و خارجــِی جامــع و مؤثــر نســبت 

ــر بازیگــران بین المللــی  ــد و تأثیرهــای مهمــی ب ــر باقــی می مان ــه همســایگاِن در حــال تغیی ب

.)Kahraman, 2005: 1) ــت ــد داش ــه خواه اتحادی

اهداف سیاست همسایگی اروپا

ــات  ــت ارتباط ــال 2004، تقوی ــدازی آن در س ــان راه ان ــایگی از زم ــت همس ــدف سیاس ه

سیاســی و اقتصــادی بیــن اتحادیــۀ اروپــا و کشــورهای هــدف ایــن سیاســت بــوده اســت. ایــن 

ــای  ــکاری و برنامه ه ــای هم ــق موافقت نامه ه ــراردادی از طری ــط ق ــت رواب ــامل تقوی ــر ش ام

ــوده  ــایگی ب ــِت همس ــمول سیاس ــورهای مش ــات کش ــت از اصالح ــدف حمای ــا ه ــدام، ب اق

اســت. دســتیابی بــه اهــداف برنامــۀ اقــدام توســط شــرکای سیاســت همســایگی اروپــا، بــرای 

ــۀ  ــا اتحادی ــارت ب ــر، تج ــادی بهت ــعۀ اقتص ــود. توس ــی می ش ــد تلق ــز مفی ــا نی ــۀ اروپ اتحادی

اروپــا را افزایــش می دهــد و ایجــاد شــغل در کشــورهای مبــدأ، جریــان مهاجــران غیرقانونــی 

ــد  ــن می کنن ــه تضمی ــت را در منطق ــات، امنی ــِی باثب ــای سیاس ــد و رژیم ه ــش می ده را کاه

.(Kahanec, 2012: 38)
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در دور پنجــم گســترش اتحادیــۀ اروپا، 10 کشــور در ســال 2004 و در دور ششــِم گســترش 

نیــز 2 کشــور در ســال 2007 بــه اتحادیــۀ اروپــا پیوســتند. ایــن امــر مرزهــای اتحادیــۀ اروپــا 

را به شــدت به ســمت شــرق و جنــوب تغییــر داد و مرزهــای خارجــِی جدیــدی را در مناطقــی 

ــر، کمیســیون  ــن تغیی ــرای ای ــد. در آماده ســازی ب ــری دارن ــاه کمت ــات و رف ــه ثب ایجــاد کــرد ک

ــی  ــیع تر، چهارچوب ــای وس ــایگی اروپ ــوان »همس ــا عن ــه ای ب ــال 2003 اطالعی ــا در س اروپ

جدیــد بــرای روابــط بــا همســایگان شــرقی و جنوبــی مــا«1 تهیــه کــرد. در ایــن ارتبــاط، آن هــا 

پیشــنهادی را بــرای متحدکــردن طیــف گســتردۀ سیاســت های اتحادیــۀ اروپــا در قبــال 

کشــورهای همســایۀ خــود اعــالم کردنــد.

ــات  ــت و باثب ــورهای دوس ــه ای از کش ــاد حلق ــد، ایج ــِد جدی ــِت واح ــن سیاس ــدف ای ه

ــی  ــای خارج ــداد مرزه ــات در امت ــن ثب ــور تضمی ــا به منظ ــۀ اروپ ــراف اتحادی ــه در اط و مرف

اتحادیــۀ اروپــا بــود. ایــن هــدف بــا اهــداف گســترده تر اســتراتژی امنیــت اروپــا، کــه تــالش 

می کنــد بــا تقویــت ثبــات در همســایگی خــود و در سراســر جهــان، بــه اروپــای امــن دســت 

ــه  ــورها ارائ ــن کش ــرای ای ــاق را ب ــم انداز الح ــد، چش ــت جدی ــت. سیاس ــگ اس ــد، هماهن یاب

ــادی  ــی اقتص ــک، یکپارچگ ــِی نزدی ــکاری سیاس ــِت هم ــن سیاس ــال، ای ــد. با این ح نمی ده

ــی  ــرای هم گرای ــی ب ــوان پاداش ــه را به عن ــازار یکپارچ ــه ب ــی ب ــت، دسترس ــک و درنهای نزدی

به ســمت اتحادیــۀ اروپــا ترویــج می کــرد. همچنیــن سیاســت همســایگی عــالوه بــر مقــررات 

اقتصــادی و توســعه بــر زمینه هــای امنیــت مــرزی، جلوگیــری از مهاجــرت غیرقانونــی، بهبــود 

ــرده  ــد ک کی ــایه تأ ــورهای همس ــی در کش ــرای دموکراس ــترده ب ــای گس ــر و تالش ه ــوق بش حق

.)Wesselink & Boschma, 2012: 6) اســت

سیاســت همســایگی تــالش می کنــد چهارچــوب سیاســتی گســترده و یکپارچــه ای 

 همــۀ موضوعاتــی کــه کشــورها می تواننــد در آن بــا اتحادیــۀ اروپــا همــکاری 
ً
باشــد و تقریبــا

ــات  ــا موضوع ــایگی ب ــِت همس ــای سیاس ــر از ابزاره ــی دیگ ــرد. برخ ــر می گی ــد را در ب کنن

ــز  ــی نی ــر عمل ــروکار دارد. از نظ ــی، س ــته ای و ایمن ــکاری هس ــزار هم ــد اب ــاص، مانن خ

ــا، همــکاری  بررســی تاریخچــه و ســاختار و سیاســت اجراشــدۀ سیاســت همســایگی اروپ

در تجــارت و ســرمایه گذاری خارجــی، مهاجــرت نیــروی کار، نــوآوری، تحقیــق و آمــوزش 

و توســعه و همــکاری نهــادی و فرهنگــی را نشــان می دهــد. اگرچــه تمرکــز اصلــی سیاســت 

ــرت  ــت های مهاج ــت، سیاس ــز اس ــادی متمرک ــاری و اقتص ــات تج ــر اصالح ــایگی ب همس

1. The Wider Europe Neighbourhood, A New Framework for Relations with our Eastern 
and Southern Neighbours.
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ــی از  ــش مهم ــز بخ ــی نی ــوزش عال ــات و آم ــکاری در تحقیق ــادی و هم ــات نه و اصالح

ــه هــدف نهایــی  ــا هســتند. همــۀ ایــن عناصــر به منظــور کمــک ب سیاســت همســایگی اروپ

ــای  ــر مرزه ــاه در سراس ــودار از رف ــت و برخ ــات و دوس ــورهای باثب ــه ای از کش ــاد حلق ایج

.)Wesselink & Boschma, 2012: 7) اتحادیــۀ اروپاســت

ــر و منســجم تر  ــط نزدیک ت ــرای توســعۀ رواب ــا دو هــدف کلــی را ب ــع، کمیســیون اروپ در واق

بــا همســایگان اتحادیــۀ اروپــا در میان مــدت و بلندمــدت تعییــن می کنــد: همــکاری بــا شــرکا 

بــرای روابــط عمیق تــر اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی و تثبیــت روابــط ترجیحــی در چهارچوبی 

ــویۀ  ــۀ دو س ــا رابط ــد ت ــرف می ده ــه دو ط ــئولیت هایی را ب ــن مس ــیون همچنی ــاوت. کمیس متف

 تأییــد می کنــد کــه پیشــرفت اصالحات سیاســی و 
ً
پربــاری ایجــاد کننــد. اتحادیــۀ اروپــا صریحــا

اقتصــادی انجام شــده توســط کشــوِر شــریک، بــرای پیشــرفت روابــط ضــروری اســت. ایــن امــر 

ــام »مشروط ســازی« را تشــکیل می دهــد. ــه ن اصــل اساســی سیاســتی ب

اتحادیــۀ اروپــا مزایــای یکپارچگــِی اقتصــادی نزدیک تــر و همــکاری سیاســِی عمیق تــر را 

در ازای عملکــرد کشــور شــریک و نشــان دادن پیشــرفت ملمــوس آن هــا در توجــه بــه ارزش های 

مشــترک و اجــرای مؤثــر اصالحــات سیاســی و نهــادی و حتــی هم ســویی قوانیــن و مقــررات 

ــه  ــت ک ــوان گف ــع، می ت ــد. در واق ــه می کن ــا را ارائ ــۀ اروپ ــررات اتحادی ــن و مق ــا قوانی ــا ب آن ه

اتحادیــۀ اروپــا در قالــب سیاســت همســایگی اروپــا همه چیــز را به جــز عضویــت در نهادهــا 

ارائــه می دهــد کــه ایــن امــر، تفــاوت ایــن سیاســت را بــا سیاســت گســترش نشــان می دهــد 

.)Tınas & ÇİTAK, 2016: 853-854)
طیــف مشــوق های سیاســت همســایگی را کــه در ازای نزدیک شــدن همســایگان بــه 

ــه  ــورد خالص ــه م ــوان در س ــود، می ت ــه می ش ــا ارائ ــۀ اروپ ــای اتحادی ــتانداردها و ارزش ه اس

کــرد: پــول و بــازار و تحــرک.1 اولیــن مــورد کمــک مالــی اســت کــه بــرای اجــرای اصالحــات 

ــد  ــت می کن ــی حمای ــای مال ــق کمک ه ــا از طری ــیون اروپ ــود. کمیس ــص داده می ش تخصی

ــی  ــای خاص ــعه«3 وام ه ــازی و توس ــِی »بازس ــک اروپای ــا2 و بان ــرمایه گذاری اروپ ــک س و بان

را بــه شــرکا ارائــه می دهــد. دوم، اتحادیــۀ اروپــا در بلندمــدت، بــا حــذف موانــع تعرفــه ای و 

گمرکــی، دسترســی ممتــازی بــه برخــی از بخش هــاِی بازارهــای خــود ارائــه می دهــد کــه ایــن 

امــر نشــان دهندۀ پتانســیل های 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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ــۀ  ــازار داخلــی اتحادی ــق و جامــع1 اســت کــه ب ــه، امضــای توافق نامــۀ تجــارت آزاد عمی زمین

ــراوان  ــای ف ــد تالش ه ــر نیازمن ــن ام ــق ای ــه تحق ــد. البت ــاز می کن ــریک ب ــه روی ش ــا را ب اروپ

از نظــر هماهنگــِی قانونــی و فنــی بــا هنجارهــا و اســتانداردهای2 اتحادیــۀ اروپاســت. دســتة 

ــه اتخــاذ گام هــای افزایشــی به ســمت  ــوط می شــود و ب ــه تحــرک مــردم مرب ســوِم مشــوق ها ب

ــت  ــدِف سیاس ــورهای ه ــک از کش ــوز هیچ ی ــه هن ــود. اگرچ ــوط می ش ــزا مرب ــازی وی آزادس

ــۀ  ــن موافقت نام ــیده اند، چندی ــد نرس ــدون روادی ــای ب ــۀ رژیم ه ــه مرحل ــا ب ــایگی اروپ همس

دوجانبــه بــرای تســهیل مراحــل اعطــای روادیــد بــا کشــورهای همســایۀ اتحادیــۀ اروپــا امضــا 

ــزار  ــون و 200 ه ــداد 3 میلی ــال 2012 تع ــه، در س ــوان نمون ــه به عن ــت؛ به طوری ک ــده اس ش

ــت  ــده اس ــادر ش ــا ص ــۀ اروپ ــایۀ اتحادی ــورهای همس ــهروندان کش ــرای ش ــینگن ب ــزای ش وی

.)Cadier, 2013)

)Miltner, 2011: 12(  جدول شمارۀ 2: اهداف سیاست همسایگی اروپا

امنیتثبات

نیازهــا  بــا  • کمک هــای تقویت شــده، متناســب 
)همــکاری منطقــه ای(

• منابع مالی جدید

ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــرای پیش ــکاری ب ــدید هم • تش
ــترک ــی مش ــدات امنیت تهدی

ــا در  ــۀ اروپ ــترده تِر اتحادی ــی گس ــارکت سیاس • مش
ــران ــت بح ــری و مدیری ــگیری از درگی پیش

ارزش ها و روابط تشدیدشدهرفاه

• گسترش بازار داخلی و ساختارهای نظارتی

• روابط تجاری ترجیحی و بازشدن بازار

• ابزارهــای جدیــد بــرای ترویــج و حمایــت از 
ی ر ا یه گذ ما ســر

• پشتیبانی از ادغام در سیستم تجارت جهانی

• چشم انداز مهاجرت و جابه جایی قانونی افراد

بشــر،  حقــوق  ارتقــای  بــرای  بیشــتر  تــالش   •
ــل ــش درک متقاب ــتر و افزای ــی بیش ــکاری فرهنگ هم

و  انــرژی  حمل و نقــل،  شــبکه های  در  ادغــام   •
مخابــرات و منطقــۀ تحقیقــات اروپایــی

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 

ــق  ــا و همســایگان آن از طری ــۀ اروپ ــن اتحادی ــج تحــرک بی ــا، تروی سیاســت همســایگی اروپ

ــه ای  ــادالت حرف ــدید تب ــرمایه گذاری و تش ــات س ــای کار، امکان ــه بازاره ــی ب ــوِد دسترس بهب

ــمول  ــورها مش ــۀ کش ــداف در هم ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــزان دس ــت. می ــی اس ــی و فرهنگ و آموزش

ــه کشــور متفــاوت اســت. سیاســت یکســان نیســت و کشــور ب

پیشران های سیاست همسایگی اروپا

ــای  ــه و ابتکاره ــه، چندجانب ــای دوجانب ــه ای از ابزاره ــا مجموع ــایگی اروپ ــت همس سیاس

منطقــه ای اســت. اقدامــات دوجانبــه شــامل برنامه هــای اقــدام فــردی اســت کــه براســاس آن، 

هــر کشــور بایــد اصالحــات مربــوط را اجــرا کنــد، درحالی کــه اتحادیــۀ اروپــا حمایــت فنــی و 

سیاســی و مالــی را ارائــه می کنــد. در راســتای برقــراری ثبــات و امنیــت در مرزهــا، مهم تریــن 

ابــزار اتحادیــه مجموعــه ای از اصالحــات سیاســی و اقتصــادی منطبــق باارزش هــای اروپایــی، 

ــوب  ــی خ ــون، حکمران ــت قان ــر، حکوم ــوق بش ــه حق ــرام ب ــی، احت ــعۀ دموکراس ــامل توس ش

ــدار اســت  ــازار و توســعۀ پای ــردن اصــول اقتصــاد ب ــا(، به کار ب ــا شــاخصه های اروپ ــق ب )مطاب

کــه بایــد کشــورهای همســایه اجــرا کننــد. کشــورهای همســایه در عــوض تعهــد بــه اصالحات 

فــوق، از حــق شــراکت ممتــاز بــا اتحادیــۀ اروپــا برخــوردار می شــوند و می تواننــد در 

چهارچــوب ایــن سیاســت، از امتیازهــای مختلفــی همچــون اولویــت در مناســبات اقتصادی و 

تجــاری بهره منــد شــوند. در واقــع، ایــن سیاســت بــه همســایگان اتحادیــه به عنــوان حلقــه ای 

 .)www.enpi-info.eu) ــث ــورهای ثال ــا کش ــرد ت ــتان می نگ از دوس

ــال  ــت به دنب ــن سیاس ــق ای ــه از طری ــه اتحادی ــت ک ــن اس ــه، ای ــن زمین ــم در ای ــۀ مه نکت

ــی  ــا و حت ــر اروپ ــه سراس ــش ب ــدور ارزش های ــا و ص ــردی در ورای مرزه ــور راهب ــی حض نوع

فراتــر از مرزهایــش اســت کــه می تــوان آن را یــک راهبــرد »اروپایی ســاختن کشــورهای 

همســایه، بــدون الحــاق بــه اتحادیــه«1 دانســت. در واقــع، کشــورهای مشــمول ایــن سیاســت، 

بــدون آنکــه بــه عضویــت اتحادیــۀ اروپــا درآینــد، از یــک ســو مجــری اصالحــات موردنظــر 

ــد  ــا آن برخــوردار می شــوند و می توانن ــک ب ــط نزدی ــا و از ســوی دیگــر، از رواب ــۀ اروپ اتحادی

ــت در  ــون اولوی ــی همچ ــازات مختلف ــه و امتی ــت، از موافقت نام ــن سیاس ــوب ای در چهارچ

.)Sabbaghian, 2020:14) ــوند ــد ش ــاری بهره من ــادی و تج ــبات اقتص مناس

1. Europeanization Without Accession.

http://www.enpi-info.eu
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ــرد  ــر می گی ــورهایی را در ب ــا، کش ــۀ اروپ ــایگِی اتحادی ــِت همس ــی سیاس ــدودۀ اجرای مح

ــد گســترش،  ــۀ فراین ــده و در ادام ــا در آین ــد ی ــرار دارن ــا ق ــۀ اروپ ــا در همســایگی اتحادی کــه ی

ــا،  ــرق اروپ ــر در ش ــال حاض ــت در ح ــن سیاس ــد. ای ــد آم ــه در خواهن ــت اتحادی ــه عضوی ب

ــوب  ــداوی، ارمنســتان، آذربایجــان و گرجســتان و در جن ــالروس، مول ــن، ب کشــورهای اوکرای

ــوریه، اردن  ــطین، س ــان، فلس ــی، لبن ــر، لیب ــس، مص ــر، تون ــرب، الجزای ــورهای مغ ــز کش نی

ــط  ــت، رواب ــایۀ اروپاس ــز همس ــیه نی ــه روس ــرد. اگرچ ــر می گی ــتی را در ب ــم صهیونیس و رژی

اتحادیــه بــا آن بیشــتر از طریــق مشــارکت راهبــردی پیــش بــرده می شــود تــا سیاســت 

همســایگی. سیاســت همســایگی اتحادیــۀ اروپــا از طریــق انعقــاد موافقت نامه هــای دوجانبــه 

و در چهارچــوب قراردادهــای همــکاری و مشــارکت میــان اتحادیــۀ اروپــا و کشــورهای هــدف 

.)http://www.enpi-info.eu( می شــود  اجــرا 

ــامل  ــا، ش ــۀ اروی ــِی اتحادی ــم حکمران ــترش رژی ــر گس ــا ب ــایگی اروپ ــت همس ــۀ سیاس پای

ــن  ــت. ای ــه اس ــی اتحادی ــای سیاس ــر از مرزه ــه فرات ــا، ب ــتانداردها و ارزش ه ــا و اس هنجاره

ــاه و  ــازی، رف ــر، دموکراتیک س ــوق بش ــد حق ــا، مانن ــیعی از هدف ه ــترۀ وس ــت، گس سیاس

حمایــت از حکمرانــی خــوب را شــامل می شــود. در مقابــل اجــرای اصالحــات، کشــورهای 

عضــو از پــاداش تعمیــِق هم گــرایی اقتصــادی و سیاســی بــا اتحادیــۀ اروپــا بهر ه منــد 

می شــوند. سیاســت همســایگی اروپــا ترکیبــی از سیاســت داخلــی، خارجــی و عملــی 

)Niknami, 2021:702) گســترش اســت

از ابتــکارات منطقــه ای سیاســت همســایگی، می تــوان بــه ابتــکار مشــارکت شــرقی و 

اتحادیــۀ مدیترانــه ای اشــاره کــرد. ابتــکار مشــارکت شــرقی کــه در ســال 2009 راه انــدازی شــد 

ــداوی و  ــتان، مول ــالروس، گرجس ــان، ب ــوری آذربایج ــتان، جمه ــورهای ارمنس ــامل کش ــه ش ک

اوکرایــن می شــود. مشــارکت شــرقی به عنــوان یــک سیاســت همــکارِی منطقــه ای تقویت شــده 

ــدازی  ــن پیشــرفت های حاصــل از سیاســت همســایگی و حفــظ اصــوِل آن راه ان ــا در نظر گرفت ب

شــد. مشــارکت شــرقی ویژگی هــای منطقــه ای را هــدف قــرار می دهــد و زمینه هــای همــکاری 

دوجانبــه را گســترش می دهــد. همچنیــن یکی دیگــر از ابتــکارات منطقه اِی سیاســت همســایگی 

اروپــا »اتحادیــۀ مدیترانــه ای« اســت. اتحادیــه بــرای مشــارکت مدیترانــه ای به عنــوان ادامــۀ رونــد 

بارســلونا در ســال 2008 راه انــدازی شــد و کشــورهای همســایۀ جنوبــِی اتحادیــۀ اروپــا شــامِل 

الجزایــر، مصــر، اســرائیل، اردن، لبنــان، موریتانــی، مراکــش، تشــکیالت خودگــردان فلســطین، 

جمهــوری عربــی ســوریه و تونــس می شــود. همچنیــن »ســینرژِی دریــای ســیاه« نیــز در 2008 

http://www.enpi-info.eu
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ــای ســیاه  ــر منطقــۀ دری ــر ب ــۀ تمرکــز منطقــه ای بهت ــرای تکمیــل سیاســت همســایگی و ارائ و ب

.)Kahanec, 2012: 85)  ــد ــدازی ش راه ان

سیاســت همســایگی توســط ابــزار اصلــی تأمیــن مالی-ابــزار همســایگی و مشــارکت اروپا1 

ــن  ــع اصلــی تأمی ــزار از ســال 2007 شــروع به کار کــرده اســت و منب ــن اب ــن می شــود. ای تأمی

ــۀ  ــا 2013، اتحادی ــال های 2007 ت ــی س ــت. ط ــایگی اس ــِت همس ــرکای سیاس ــی ش مال

ــت  ــای سیاس ــرای برنامه ه ــه اج ــزار ب ــن اب ــوب ای ــورو در چهارچ ــارد ی ــغ 12 میلی ــا مبل اروپ

همســایگی بــه کشــورهای هــدف سیاســت همســایگی اختصــاص داده اســت. از ســال 2014، 

ــرای کمــک  ــه ب ــی شــد.2 بودجــۀ اختصاص یافت ــزار قبل ــن اب ــا جایگزی ــایگی اروپ ــزار همس اب

بــه همســایگان در چهارچــوب ایــن ابــزار، حــدود 15 میلیــارد یــورو بــود کــه طــی ســال های 

2014 تــا 2020 هزینــه شــده اســت.

ــدۀ  ــی«، »وع ــی و مال ــت فن ــازوکاِر »حمای ــوع س ــه ن ــا، س ــن ابزاره ــوب ای در چهارچ

پیشــبرد  بــرای  اصلــی  محرک هــای  ســرمایه گذاری«،  »تســهیالت  و  روابــط«  افزایــش 

ــن  ــود ای ــا وج ــد (Wesselink & Boschma, 2012: 11(. ب ــایگی بوده ان ــت همس سیاس

ــور  ــا، 27 کش ــایگی اروپ ــت همس ــِی سیاس ــز و نهای ــای بحث برانگی ــر از جغرافی و صرف نظ

عضــو توافــق کرده انــد کــه پیشــنهادهای خــود را بــه کشــورهای سیاســت همســایگی اروپــا در 

ــند: ــود بخش ــدام بهب ــۀ اق 7 نقط

- افزایش تجارت، سرمایه گذاری و یکپارچگی اقتصادی؛

- تسهیل تحرک و مهاجرت؛

- ترویج مبادالت »مردم به مردم«؛

- ایجاد یک ُبعد موضوعی برای سیاست همسایگی اروپا؛

- تقویت همکاری های سیاسی؛

- تقویت همکاری های منطقه ای؛

.)Lippert, 2007: 184) تقویت همکاری های مالی -

ــی  ــت های بخش ــق سیاس ــز از طری ــا را نی ــه ای از فرصت ه ــایگی مجموع ــت همس سیاس

ــترده ای  ــف گس ــامل طی ــا ش ــن فرصت ه ــد. ای ــه می کن ــا ارائ ــۀ اروپ ــایگان اتحادی ــه همس ب

ــت  ــی، سیاس ــی و رقابت ــت صنعت ــی، سیاس ــت اجتماع ــتغال و سیاس ــون اش ــائل، همچ از مس

ــت  ــت، امنی ــی و محیط زیس ــرات آب و هوای ــیالت، تغیی ــتایی، ش ــعۀ روس ــاورزی و توس کش

1. The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI).
2. European Neighbourhood Instrument (ENI).



14
00

ن 
ستا

 زم
م،

ده
ارۀ 

شم
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

47

ــوآوری  ــات و ن ــی تحقیق ــۀ اطالعات ــی، جامع ــۀ دریای ــت یکپارچ ــل، سیاس ــرژی، حمل و نق ان

ــکاری در  ــترش هم ــن گس ــت. همچنی ــان اس ــگ و جوان ــوزش و فرهن ــت، آم ــز بهداش و نی

ــای  ــکار ی ه ــب هم ــایگی در قال ــت همس ــای سیاس ــی در بازس ــت های بخش ــۀ سیاس زمین

دوجانبــه یــا ابتکارهــای چندجانبــۀ سیاســت همســایگی، همچــون ابتــکار مشــارکت شــرقی1 و 

اتحادیــۀ مدیترانــه ای2 نیــز موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن همکاری هــا، به ویــژه در حــوزۀ 

آمــوزش، از طریــق برنامه هایــی همچــون »اراســموس مونــدوس«،3 »تمپــوس«4 و »اقدامــات 

.)European Commission, 2013: 12) مــاری کــوری«5 انجــام می شــود

نقد سیاست همسایگی اروپا

ــه به منظــوِر اجــرای اصالحــاِت  ــن اســت ک ــا ای ــت همســایگی اروپ ــن نقــص سیاس مهم تری

ــد.  ــه نمی ده ــایگان ارائ ــه همس ــوی ب ــای ق ــا، انگیزه ه ــۀ اروپ ــای اتحادی ــا هنجاره ــق ب مطاب

سیاســت همســایگی اروپــا شــباهت های زیــادی بــا سیاســت گســترش اتحادیــۀ اروپــا دارد؛ 

ــدف  ــترش، ه ــر گس ــن عنص ــت. مهم تری ــترش اس ــک از گس ــخۀ تاری ــک نس  ی
ً
ــا ــا صرف ام

الحــاق، در سیاســت همســایگی غایــب اســت. وجــه مشــترک اصلــی گســترِش ارزش هــای 

ــۀ  ــا اتحادی ــزد ب ــورهای نام ــط کش ــدن رواب ــق شرطی ش ــا، از طری ــا و هنجاره ــۀ اروپ اتحادی

ــا تعییــن می شــود. منطــق  ــۀ اروپ ــا موفقیــت آن هــا در اتخــاذ سیســتم داخلــی اتحادی ــا ب اروپ

مشــابه، اگرچــه در شــکل ضعیف تــر اســت، در سیاســت همســایگی اروپــا نیــز ذاتــی اســت.

در حالی کــه مشروط ســازی بــرای کشــورهایی کــه امــکان عضویتشــان فراهــم بــوده، 

ــِی  ــط خارج ــایر رواب ــر در س ــازی مؤث ــر مشروط س ــی دال ب ــچ مدرک ــت، هی ــوده اس ــر ب مؤث

ــه  ــد ک ــه نمی ده ــج« را ارائ ــا »هوی ــایگی اروپ ــت همس ــدارد. سیاس ــود ن ــا وج ــۀ اروپ اتحادی

ــل  ــدن اص ــد (Kasekamp & Mälksoo, 2006: 42(. گنجان ــم را کار کن ــن مکانیس ای

ــان  ــا در پای ــۀ اروپ ــۀ اروپا/اتحادی ــترش جامع ــعه و گس ــت های توس ــازی در سیاس مشروط س

 در 
ً
ــدا ــل بع ــن اص ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــۀ 1990 موردتوج ــول ده ــۀ 1980 و در ط ده

سیاســت همســایگی اروپــا نیــز مبنــای عمــل بــوده اســت. جامعــۀ اروپــا بــا نداشــتن قــدرت 

ــدرت  ــر عناصــر ق ــی ب  مبتن
ً
ــا ــا ســال 1992 یــک سیاســت خارجــِی عمدت ســخِت نظامــی ت

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 1992، گفتمان هــای سیاســی به وضــوح نقــش محــوری ارزش هــا 

ــی  ــط خارج ــون را در رواب ــت قان ــر و حاکمی ــوق بش ــی، حق ــِی دموکراس ــای اروپای و هنجاره

ــرای  ــد ب ــدۀ یــک »قــدرت هنجــاری« جدی ــوان نماین ــد کــه به عن ــان می کنن ــا بی ــۀ اروپ اتحادی

ــا شناســایی شــده اســت. ــۀ اروپ اتحادی

ــه و  ــد فرانس ــو آن )مانن ــورهای عض ــی از کش ــتعماری برخ ــتۀ نواس ــه گذش ــه ب ــا توج ب

ــا  ــۀ اروپ ــان اتحادی ــر در گفتم ــوق بشــر، بســیار دی ــه حق ــن اشــاره ب ــک(، اولی ــا و بلژی بریتانی

ظاهــر شــد. تغییــرات در صحنــۀ بین المللــی در پایــان دهــۀ 1980، تعریــف مشروط ســازی و 

شــرایط الحــاق را کــه به عنــوان معیارهــای کپنهــاگ شــناخته می شــود، توجیــه کــرد. شــورای 

کپنهــاگ )1993( بیــان می کنــد کــه کشــورهای متقاضــی الحــاق بایــد معیارهــای تعیین شــده 

 معیارهــای دیگــری در شــورای مادریــد در ســال 1995 اضافــه شــد؛ یعنــی 
ً
را بپذیرنــد. بعــدا

ظرفیــت اداری و قضایــی بــرای اجــرای مقــررات اتحادیــۀ اروپــا1 و طیــف وســیعی از 

معاهــدات، دســتورالعمل ها، مقــررات و همچنیــن رویــۀ قضایــی تعریف شــده توســط دیــوان 

دادگســتری اروپــا. معرفــی مفهــوم نهادســازی یــا ظرفیــت دولتــی در سیاســت همــکاری اروپــا 

.)Tulmets, 2007: 57) را می تــوان به عنــوان یــک تغییــر پارادایــم شناســایی کــرد

 درمجموع، اهداف و رویکردهای سیاست همسایگی اروپا با چند چالش مواجه است:

ــوع و ناهمگــون اســت.  نخســت، چشــم انداز اروپایــی و نیازهــای کنونــی 16 کشــور، متن

ایــن مشــاهدات نیازمنــد ابزارهــای انعطاف پذیــر، امــا اقدامــات منســجم اســت. در حالی کــه 

بــرای برخــی از کشــورهای اروپــای شــرقی، عضویــت در سیاســت همســایگی اروپــا ممکــن 

ــود،  ــر ش ــا منج ــۀ اروپ ــت در اتحادی ــرای عضوی ــزد ب ــت نام ــه وضعی ــی ب ــت در مقطع اس

کشــورهای همســایۀ جنوبــی بــه دالیــل جغرافیایــی مســتثنا هســتند.

دوم، چالش هایــی درمــورد اصــل مالکیــِت مشــترک وجــود دارد. از دیــدگاه روش شــناختی، 

ــا، مشــابه  ــرای سیاســت همســایگِی اروپ ــا ب ــۀ اروپ ــزار شرطی ســازی مورداســتفادۀ اتحادی اب

رویکــردی اســت کــه در گســترش شــرق اروپــا بــه کار گرفتــه شــد. تــا حــدی، ایــن موضــوع 

 توســعۀ 
ً
به دلیــل سیاســت پرســنلی در کمیســیون اروپاســت، جایــی کــه از مدیرانــی کــه قبــال

ــا را  ــایگی اروپ ــت همس ــوب سیاس ــا چهارچ ــد ت ــته ش ــد، خواس ــرده بودن ــاده ک ــرق را آم ش

توســعه دهنــد. با این حــال، اســتراتژِی مشروط ســازی مــورد انتقــاد و بررســی جامعــۀ 

1. Acquis Communautaire.
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دانشــگاهی قــرار گرفتــه اســت. اتحادیــۀ اروپــا در اینجــا بایــد تعادلــی بیــن تعییــن اولویت هــا 

ــداف و  ــورد اه ــترک درم ــی مش ــه درک ــا ب ــد ت ــدا کن ــا پی ــا دولت ه ــا ب ــترک آن ه ــرۀ مش و مذاک

ــد. ــت یاب ــتراتژی ها دس اس

ــهروندان دارد.  ــر ش ــی« در براب ــکل بازاریاب ــک »مش ــا ی ــایگی اروپ ــت همس ــوم، سیاس س

ــد از  ــا 18 درص ــا،1 تنه ــۀ اروپ ــارِی اتحادی ــاد آم ــوی نه ــده از س ــای منتشرش ــاس آماره براس

شــهروندان اتحادیــۀ اروپــا تاکنــون نــام »سیاســت همســایگی اروپــا« را شــنیده اند و 45 

ــات  ــح و ثب ــد صل ــورها می توان ــات در کش ــای اصالح ــه ارتق ــد ک ــر می کنن ــی فک ــد حت درص

اتحادیــۀ اروپــا را بــه خطــر بینــدازد. بــا وجــود ایــن، کمــک بــه کشــورها، کمــک بــه صلــح و 

رفــاه و در نتیجــه، حصــول اطمینــان از تمــاس نزدیــک بــا کشــورهای همســایۀ اتحادیــۀ اروپــا، 

ــایه  ــورهای همس ــرای کش ــود. ب ــی می ش ــمند تلق ــدف ارزش ــک ه ــوان ی ــی، به عن به طور کل

ــی و  ــدگاه تخصص ــم از دی ــدارد. ه ــود ن ــنجی هایی وج ــن نظرس ــگفت انگیزی چنی ــور ش به ط

هــم از دیــدگاه علمــی، بســیار جالــب اســت کــه ببینیــم چگونه شــهروندان کشــورهای سیاســت 

 بــه درک بهتــر از سیاســت 
ً
همســایگی اروپــا بــه ســؤاالت مشــابهی پاســخ می دهنــد و احتمــاال

.)Avery & Nasshoven, 2008: 14) همســایگی اروپــا در ایــن کشــورها کمــک می کننــد

ــث  ــه بح ــوط ب ــایگی، مرب ــت همس ــراروی سیاس ــای ف ــی از چالش ه ــن، یک ــر ای ــالوه ب ع

 
ً
اروپایی ســازی بــدون الحــاق اســت. ســاختارها و ابزارهــای سیاســت همســایگی اروپــا عمدتا

از تجربیــات سیاســِت گســترش ایــن اتحادیــه وام گرفتــه شــده اســت کــه در آن، اتحادیــۀ اروپــا 

ــایگی،  ــت همس ــال، در سیاس ــت. با این ح ــات اس ــد اصالح ــی از رون ــف کامل ــتار طی خواس

کیــد می شــود،  در حالی کــه بــر اجــرای طیــف گســتردۀ اصالحــات در کشــورهای همســایه تأ

ــه  ــت، ارائ ــرح اس ــت مط ــث عضوی ــه در بح ــی ک ــون امتیازات ــی همچ ــل، امتیازات ــا در عم ام

ــزار اصلــی در  ــد اب ــوان یــک قــدرت هنجــاری، فاق ــا به عن ــۀ اروپ ــن، اتحادی نمی دهــد. بنابرای

روابــط خــود بــا کشــورهای منطقــه اســت.

اتحادیــۀ  باشــد،  به عبارت دیگــر، زمانــی کــه چشــم انداز عضویــت وجــود داشــته 

ــد اصالحــات در کشــور شــریک منســجم و اصــرار بیشــتری داشــته اســت.  ــرای رون ــا ب اروپ

ــا در سیاســت  ــۀ اروپ ــت اتحادی ــدارد، هوی ــت وجــود ن ــی چشــم انداز عضوی با این حــال، وقت

ــدم  ــا، ع ــازگاری ها، تناقض ه ــا ناس ــی، ب ــر و دموکراس ــوق بش ــروج حق ــوان م ــی به عن جهان

قطعیت هــا و گمانه زنی هــا دربــارۀ انگیزه هــای واقعــی آن در هــم آمیختــه و مخــدوش 

1. Eurobarometer.
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شــده اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه از آن به عنــوان »ضعــف ســاختاری« در سیاســت 

ــت  ــن سیاس ــود (Tınas & ÇİTAK, 2016: 854(. همچنی ــاد می ش ــا ی ــایگی اروپ همس

ــز  ــی نی ــت خارج ــه در سیاس ــن اتحادی ــارِی ای ــرد هنج ــر رویک ــا از منظ ــایگی اروپ همس

ــت. ــده اس ــع ش ــاد واق موردانتق

تلقــی لیبــرال از اتحادیــۀ اروپــا، به عنــوان یــک قــدرت هنجــاری، و انتســاب آن بــه 

ــژه  ــران و به وی ــاد دیگ ــورد انتق ــارِی م ــی هنج ــت خارج ــک سیاس ــوان ی ــا، به عن ــۀ اروپ اتحادی

ــۀ  ــراِل اتحادی ــدگاه لیب ــه دی ــی از انتقادهــای مطــرح علی ــه اســت. یک ــرار گرفت ــان ق نوواقع گرای

ــاری  ــر هنج ــدۀ تأثی ــه ای ــت ک ــن اس ــا، ای ــایگی اروپ ــت همس ــوب سیاس ــا در چهارچ اروپ

ــن رابطــه،  ــی متفــاوت نیســت. در ای ــا قدرت هــای اســتعمارِی قبلــی اروپای ــا ب ــۀ اروپ اتحادی

ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا تعاریــف اروپامحــور از ارزش هایــی کــه اتحادیــۀ اروپــا از 

ــوع  ــا تن ــی ب ــد در جهان ــر، می توان ــوق بش ــی و حق ــد دموکراس ــد، مانن ــت می کن ــا حمای آن ه

ــه کار رود؟ ــز ب ــی نی فرهنگ

ــدۀ  ــر ای ــی ب ــا مبتن ــایگی اروپ ــت همس ــه سیاس ــت ک ــرده اس ــد ک کی ــا تأ ــۀ اروپ اتحادی

ــه  ــت ک ــور اس ــن تص ــر ای ــی ب ــرض متک ــن ف ــال، ای ــت. با این ح ــترک« اس ــای مش »ارزش ه

ــر،  ــوق بش ــی، حق ــای دموکراس ــه ارزش ه ــانی ب ــد یکس ــایگانش تعه ــا و همس ــۀ اروپ اتحادی

حاکمیــت قانــون و احتــرام بــه آزادی هــای اساســی دارنــد. ایــن بــاوِر بی چون و چــرا در 

»اشــتراک ارزش هــای مشــترک« مشــکالتی را در اجــرا ایجــاد می کنــد. عــالوه بــر ایــن، ایــن 

انتقــاد وجــود دارد کــه ترویــج ارزش هــای به اصطــالح »مشــترک«، تصویــری از اتحادیــۀ اروپــا 

ــِش  ــه می دهــد کــه از خوان ــرم« از طریــق یــک رابطــۀ نامتقــارن ارائ ــوان »امپریالیســتی ن به عن

ــد. ــت می کن ــده حمای ــردن گیرن ــدون درگیرک ــا، ب ــا و ارزش ه ــۀ هنجاره یک طرف

ــه  ــرای دســتیابی ب ــوان ب ــوع ابزارهایــی می ت یــک ســؤال مرتبــط ایــن اســت کــه از چــه ن

ــا فاقــد  اهــداف موردنظــر اســتفاده کــرد. در واقــع، از نظــر اقدامــات قهــری، اتحادیــۀ اروپ

ــث  ــی موردبح ــر و دموکراس ــوق بش ــای حق ــتفاده از آن در ارتق ــه اس ــت ک ــی اس ــزار نظام اب

باشــد. جــدا از اقدامــات نظامــی، اتحادیــۀ اروپــا ابزارهــای دیپلماتیــک و اقتصــادی 

اجبــارِی مختلفــی، ماننــد تعلیــق همــکاری، تعلیــق بودجــه، تحریم هــای اقتصــادی 

ــی  ــداف غیرنظام ــه اه ــه ب ــه همیش ــار دارد ک ــاری را در اختی ــای تج ــد و تحریم ه هدفمن

ــو و  ــک س ــل، از ی ــن تعام ــی بی ــوان معضل ــوان آن را به عن ــن می ت ــود. همچنی ــر نمی ش منج

اســتفاده از اقدامــات قهــری بــرای ارتقــای دموکراســی، حاکمیــت قانــون، احتــرام بــه حقــوق 



14
00

ن 
ستا

 زم
م،

ده
ارۀ 

شم
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

51

ــه در  ــرد ک ــاهده ک ــر مش ــوی دیگ ــایه از س ــورهای همس ــی در کش ــای اساس ــر و آزادی ه بش

ــازی  ــی و مشروط س ــازی منف ــتفاده از مشروط س ــن اس ــکننده بی ــادِل ش ــوان تع ــات به عن ادبی

.)Tınas & ÇİTAK, 2016:850-851) مثبــت تلقــی می شــود

نتیجه گیری

ــی  ــای ناش ــا چالش ه ــه ب ــا در مقابل ــۀ اروپ ــه اتحادی ــان داد ک ــه نش ــن مقال ــی های ای بررس

از مجــاورت جغرافیایــی و وجــود پیوندهــای تاریخــی و فرهنگــی بیــن ایــن اتحادیــه و 

همســایگان، سیاســت همســایگی اروپــا را تدویــن کــرده اســت. سیاســت همســایگی اروپــا 

 دوجانبــه 
ً
یــک ابــزار سیاســت خارجــِی اتحادیــۀ اروپاســت کــه از طریــق سیاســت های عمدتــا

یــا ابتکارهــای همــکاری منطقــه ای و چندجانبــه، در پــی ایجــاد روابــط بــا کشــورهای همســایۀ 

جنــوب و شــرق مرزهــای اتحادیــۀ اروپاســت. اتحادیــۀ اروپــا از طریــق سیاســت همســایگی 

اروپــا، به عنــوان یــک سیاســت مشــترک بیــن کشــورهای عضــو، ســعی کــرده تــا در چهارچــوب 

مبانــی و اهــداف ایــن اتحادیــه و از طریــق ســازوکارهای تعیین شــده، روابــط ایــن اتحادیــه بــا 

کشــورهایی را کــه بــا آن مــرز جغرافیایــی بالفاصلــه دارد، تنظیــم کنــد.

ــای  ــور خط ه ــری از ظه ــدف جلوگی ــا ه ــال 2004 ب ــا در س ــایگی اروپ ــت همس سیاس

ــا همســایگانش و به منظــور تقویــت  جداکننــدۀ جدیــد بیــن اتحادیــۀ اروپــای گســترش یافته ب

رفــاه و ثبــات و امنیــت اروپــا و همســایگانش ایجــاد شــد. اتحادیــۀ اروپا برای پیشــبرد سیاســت 

همســایگی خــود از ابزارهــای مختلفــی، همچــون ابــزار همســایگی و مشــارکت اروپــا و ابــزار 

همســایگی اروپــا بهــره بــرده اســت و در چهارچــوب ایــن ابزارهــا، ســه نــوع ســازوکاِر حمایــت 

ــای  ــوان محرک ه ــرمایه گذاری را به عن ــهیالت س ــط و تس ــش رواب ــدۀ افزای ــی، وع ــی و مال فن

ــی ها  ــن بررس ــت. همچنی ــرار داده اس ــه ق ــایگی، موردتوج ــت همس ــبرد سیاس ــِی پیش اصل

ــده اســت کــه متوجــه  ــا یــک سیاســت بســیار پیچی نشــان داد کــه سیاســت همســایگی اروپ

ــوب اســت. به رغــم  ــا در شــرق و جن ــۀ اروپ ــی از کشــورهای همســایۀ اتحادی گــروه ناهمگون

ــن  ــت، ای ــده اس ــرح ش ــان مط ــوب کالن و یکس ــک چهارچ ــایگی در ی ــت همس ــه سیاس اینک

ناهمگونــِی کشــورهای همســایه موجــب شــده تــا اتحادیــۀ اروپــا در مرحلــۀ عمــل بــه »اصــل 

ــور  ــر کش ــرای ه ــایگی ب ــت همس ــی سیاس ــای عمل ــی برنامه ه ــود؛ یعن ــل ش ــز« متوس تمای

همســایه را براســاس شــرایط خــاص آن کشــور اجــرا کنــد. همچنیــن در ایــن چهارچــوب، دو 

ــا همســایگان در قبــال مشروط ســازی مثبــت و مشروط ســازی  اصــل مشروط ســازی روابــط ب
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منفــی نیــز موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت.

توصیه های سیاست گذاری برای سیاست گذاران ایران

از بررســی سیاســت همســایگی اروپــا به عنــوان ابــزار قدرتمنــد اتحادیــۀ اروپــا بــرای پیشــبرد 

ــق،  ــن طری ــف آن از ای ــع مختل ــن مناف ــایه و تأمی ــورهای همس ــا کش ــه ب ــن اتحادی ــط ای رواب

ــایگی  ــت همس ــرای سیاس ــن و اج ــۀ تدوی ــت گذاران عرص ــرای سیاس ــی ب ــوان درس های می ت

ــران برگرفــت: ای

1. سیاســت همســایگی یــک ابــزار بــرای تأمیــن امنیــت کشــور از طریــق تضمیــن امنیــت و 

ثبــات در کشــورهای همســایه در طــول مرزهــای خارجــی کشــور و دارای اهمیــت زیادی اســت.

ــی  ــا همســایگان اســت و بدیل ــط ب ــد در رواب 2. سیاســت همســایگی یــک رویکــرد جدی

ــت. ــنتی اس ــای س ــرای ژئوپلتیک ه ب

3. سیاســت همســایگی یــک سیاســت پیچیــده اســت و در تقاطــع چنــد سیاســت، 

همچــون سیاســت خارجــی، سیاســت امنیتــی، سیاســت تجــاری و سیاســت توســعه قــرار دارد 

ــد. ــته باش ــود داش ــت ها وج ــن سیاس ــک از ای ــری از هری ــد عناص ــن آن بای و در تدوی

4. سیاســت همســایگی یــک بــازی برد بــرد اســت و ضمــن اینکــه منافعــی را بــرای همســایگان 

ایجــاد می کنــد، منافعــی بزرگــی بــرای کشــور در پــی دارد؛ به عنــوان نمونــه، بــا افزایش رشــد و توســعۀ 

ــا ایجــاد  ــا ب ــازار بــرای محصــوالت کشــور فراهــم می شــود ی اقتصــادی در کشــورهای همســایه، ب

اشــتغال در کشــورهای همســایه، جلــو مهاجــرت فزاینــدۀ غیرقانونــی بــه کشــور گرفتــه می شــود.

ــای  ــه و ابتکار ه ــف دوجانب ــیرهای مختل ــد مس ــایگی بای ــت همس ــبرد سیاس ــرای پیش 5. ب

ــرد. ــرار گی ــه موردتوجــه ق منطقــه ای چندجانب

6. توجــه بــه اصــل تمایــز در سیاســت همســایگِی اروپــا، نشــان می دهــد کــه در تدویــن 

و اجــرای سیاســت همســایگی بایــد تفاوت هــای کشــورهای همســایه بــا هــم موردتوجــه قــرار 

گیــرد و بــه شــرایط خــاص هریــک از کشــورهای همســایه توجــه شــود.

ــایگی  ــت همس ــرای سیاس ــا ب ــایگی اروپ ــت همس ــوان از سیاس ــه می ت ــری ک 7. درس آخ

ــن  ــایگی در تدوی ــِت همس ــت گذاران سیاس ــت: سیاس ــادی آن اس ــد انتق ــت، از ُبع ــران گرف ای

از  به دســت آمده  کلیشــه ای  ذهنیت هــای  بایــد  ایــران،  همســایگی  سیاســت  پیشــبرد  و 

ــق  ــی و طب ــا واقع بین ــد، ب ــرد جدی ــا رویک ــد و ب ــار بگذارن ــی را کن ــت گذاری های قبل سیاس

ــد. ــت بپردازدن ــن سیاس ــرای ای ــن و اج ــه تدوی ــد ب ــرایط جدی ش
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