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Abstract 

Introduction: The South Caucasus refers to the region south of the 

Great Caucasus Mountains and includes the three countries of 

Georgia, Armenia and the Republic of Azerbaijan. The region is 

considered by foreign actors, including the European Union, as a 

single subgroup of regions. International interventions in the South 

Caucasus began after the collapse of the Soviet Union. After the 

collapse of the Soviet Union, the European Union paid attention to the 

surviving countries of the Soviet Union in the Baltic region 

immediately after independence, but ignored Georgia, Armenia, and 

the Republic of Azerbaijan, which survived the collapse of the Soviet 

Union in the South Caucasus A few years after the collapse of the 

Soviet Union, the European Union has gradually shifted its role from 

one observer to the South Caucasus to an actor with well-defined 

interests in the region. The reason for this change of approach was the 

increasing importance of the South Caucasus region for the European 

Union. The South Caucasus is important to the EU in several ways: 

the geopolitical position of the region, the existence of energy 

resources including oil and gas that the EU needs to diversify its 

energy sources, and the transit position of the region to connect north, 

south and east and the West that is important to the European Union. 

The Caucasus region is also important for the EU in terms of security. 

The European Union is particularly concerned about stability in the 

South Caucasus due to the geographical proximity of the Caucasus to 

its borders. With the accession of Bulgaria and Romania to the 

European Union, the EU is bordered by the North and South Caucasus 

by sea. Also, in case of Turkey's membership in the European Union, 

this union will be the immediate neighbor of the South Caucasus. 

Accordingly, security in the South Caucasus has become increasingly 

                                                           
1. E-mail: sabbaghian@ut.ac.ir 



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 15, No. 1, Spring & Summer 2022 158 

important in the overall security of the European Union. Stability in 

the South Caucasus region, which borders the European Union, also 

has positive benefits for the EU, as it provides access to the Caspian 

Sea and beyond, including its energy resources. The existence of 

unresolved conflicts in the South Caucasus region is another factor in 

the region's importance to the EU. The EU is interested in managing 

and assisting in resolving security issues in the Caucasus, as crises in 

the region could have different consequences for Europe. For 

example, one of the immediate consequences of insecurity in the 

Caucasus will be the humanitarian crisis and the influx of refugees 

from the resurgence of conflict in the region towards Europe. 
Research Question: This paper examines the question of what 

regulatory mechanisms the European Union has used in regulating its 

relations with the countries of the South Caucasus, and how these 

mechanisms have evolved. 
Research Hypothesis: The hypothesis of this paper was that the 

European Union has regulated its relations with the countries of the 

Caucasus on the basis of the requirements of normative power and, in 

parallel, has designed and implemented regulatory mechanisms. 
Methodology (and Theoretical Framework if there are): The 

theoretical framework of this paper is normative power theory. Europe 

has longer-term concerns about instability in the Caucasus, such as the 

rise of extremism and the spread of organized crime. In such a 

situation, the European Union has also adopted a normative approach 

in relations with the countries of the South Caucasus, given that it has 

established normative power as its international hallmark and based it 

on its foreign policy. The EU's reliance on normative power has set it 

apart from other actors in the South Caucasus. In fact, pursuing a 

normative approach to a kind of foreign Europeanization policy means 

extending the norms, standards and values of the European Union 

beyond its political borders. Through a normative approach, the 

European Union pursues goals such as strengthening human rights, 

democratization, the rule of law and strengthening good governance 

within the framework of its normative power in the target countries. 

The instruments of this policy are support for institutionalization, 

trade liberalization, economic reform, cohesion in legislation, and 

assistance in resolving disputes. The bilateral Partnership and 

Cooperation Agreement, the European Neighborhood Policy, the 

Eastern Partnership, and other special cooperation and assistance 

programs have been concluded within this framework. 
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Results and Discussion: The findings show that the regulatory 

mechanisms of EU-South Caucasus relations are influenced by the 

complexities of regional relations and different strategic approaches of 

the countries of the region for relations with the EU, as well as the 

acceptance of the principle of differentiation and principled 

pragmatism in EU foreign policy and moved from holistic 

multilateralism based on the normative approach towards 

differentiated bilateralism based on realism. Within this framework, 

the mechanism includes concluding partnership and bilateral 

cooperation agreements, establishing a neighborhood policy, 

appointing an EU Special Representative for the South Caucasus, the 

Black Sea Cooperation Initiative, the Eastern Partnership program and 

new bilateral agreements over a period of about 30 years. 
Conclusion: The evolution of the EU's approach to the South 

Caucasus shows that Brussels is gradually has withdrawn form its 

normative ambitions in its relations with the countries of this region 

and with taking into account the objective facts, has taken a flexible 

approach to examining the various interests and aspirations of the 

South Caucasus countries. As a result, the process of regulating the 

mechanisms governing the EU's relations with the countries of the 

South Caucasus has shifted from pervasive multilateralism to 

differentiated bilateralism. 

Keywords: European Union, South Caucasus, Neighborhood Policy, 

Eastern Partnership, Normative Power, Europeanization 
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  كنندة روابط اتحادیۀ اروپا تحول در سازوكارهاي تنظيم

 *با كشورهاي قفقاز جنوبی

 **علی صباغيان

 و علوم سیاسی، دانشگاه تهراناي، دانشکدة حقوق  استادیار، گروه مطالعات منطقه

 (23/11/1400تاریخ تصویب:  -21/12/1398)تاریخ دریافت: 

 چکيده

وگۀاج، در میۀیر    جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقۀ  فققۀاج جنۀو ی، وجۀود منۀا ژ انۀرژي نقۀت       

در ایۀ   نشده  هاي حل غرب و نیز مناجعه  جنوب و شرق دادن شمال ونقل  ودن منطقه اج نظر ارتباط حمل

المللی  ه منطق  فققاج جنو ی شد. اتحادی  اروپۀا در دوران   اي و  ی  منطقه موجب توجه  اجیگران منطقه

المللی را تثبیت کند. همچنی  در چارچوب  عنوان  اجیگر  ی  خواست نقش خود  ه  عد اج جنگ سرد می

 ا کشورهاي فققاج جنو ی را  تدریج روا ط گیترش اعضا، مرجهایش  ه فققاج جنو ی نزدیک شده  ود.  ه

گیري خود تۀدوی    کنندة ای  روا ط را در ساختار نهادي و تصمیم در پیش گرفت و ساجوکارهاي تنظیم

دنبال پاسخ ای  پرسش هیتیم که اتحادی  اروپا در تنظیم روا ط خود  ا کشورهاي  کرد. در ای  نوشتار  ه

ط استقاده کرده و ای  ساجوکارها چگونه دچار تحۀول  کنندة روا  فققاج جنو ی اج چه ساجوکارهاي تنظیم

شود که اتحادی  اروپا روا ط خود  ا کشورهاي فققۀاج را  ۀر    شده است؟ در پاسخ، ای  فرضیه مطرح می

کنندة دوجانبه و چندجانبۀه را   مواجات آن ساجوکارهاي تنظیم هاي فدرت هنجاري تنظیم و  ه  مبناي الزام

راساس روش کیقی در چارچوب نظری  فدرت هنجاري موضوع را  ررسی طراحی و اجرا کرده است.  

 کنیم.  می

کنندة روا ط اتحادی  اروپا و کشۀورهاي فققۀاج    دهد که ساجوکارهاي تنظیم نوشتار نشان میای  هاي  یافته

اي و راهبردهاي متقاوت کشورهاي ای  منطقه  راي روا ط  ا  هاي روا ط منطقه جنو ی در تأثیر پیچیدگی

تدریج  هاي مختلف کشورهاي فققاج جنو ی  ه هاي عینی و منافژ و خواسته اتحادی  اروپا در پرتو وافعیت

گرایی متمۀایز مبتنۀی  ۀر     سوي دوجانبه گرایان  فراگیر مبتنی  ر رویکرد هنجاري  ه گرایی کل اج چندجانبه

 گرایی پیش رفته است.  وافژ

                                                           

 اروپا اتحادی  روا ط کنندة تنظیم ساجوکارهاي تحول "ای  مقاله در فالب یک طرح پژوهشی  ا عنوان *

   ا پشتیبانی مالی مرکز مطالعات اوراسیاي مرکزي دانشگاه تهران تهیه شده است. " جنو ی فققاج  ا
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 مشارکت شرفی.
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 مقدمه
شۀود و سۀه کشۀور     کۀوه  ۀزرق فققۀاج گقتۀه مۀی       ه منطق  وافژ در جنوب رشته *فققاج جنو ی

سۀوي  ۀاجیگران    منطقۀه اج  گیۀرد. ایۀ    را در رمۀی  گرجیتان، ارمنیتان و جمهۀوري آرر ایجۀان  
 شۀود. اطۀط ح    اي واحۀد شۀناخته مۀی    روه منطقۀه خارجی اججمله اتحادی  اروپا همچون جیرگ

شۀد.   عنوان ماوراي فققاج شۀناخته مۀی   تر ای  منطقه  ه نیبت جدید است و پیش فققاج جنو ی  ه
عنۀوان   هۀاي غر ۀی  ۀه    شده اسۀت و در ج ۀان    گرفته †«جاکاواکاجي»ماوراي فققاج اج واژة روسی 

شۀکارا  یۀانگر دیۀدگاه روسۀی در ایۀ       شد که آ ترجمه می« کوه فققاج هاي پشت رشته سرجمی »
شۀده اسۀت و     المللی حذف جمینه  ود. اکنون اطط ح ماوراي فققاج اج فرهنگ لغت سیاسی  ی 

شۀود   عنوان جۀایگزی   ۀراي جداسۀاجي آن اج روسۀیه اسۀتقاده مۀی       اج اطط ح فققاج جنو ی  ه
(Gogberashvili, 2010: 11.) 

 المللی در منطق  فققۀاج جنۀو ی آغۀاج شۀد.       ی  هاي پس اج فروپاشی اتحاد شوروي مداخله
ساجي و تحول افتصۀادي و اجتمۀاعی    تر دمکراتیک ها در فققاج جنو ی، میئل   زرق ای  مداخله

 المللۀی در   هۀاي  ۀی    را هدف فرار داده است.  رخی  ر ای   ۀاور هیۀتند کۀه مطالعۀ  مداخلۀه     
هۀاي   پۀذیري هنجۀار   چگۀونگی انتقۀال  اي  راي ارجیا ی موضوع مهۀم   منطق  فققاج، فرطت ویژه

گرفته در یک  یتر فرهنگۀی  ۀه  یۀتر فرهنگۀی      هاي شکل سیاسی، اجتماعی و افتصادي و رویه
 (. اتحادیۀ  اروپۀا اج   Sabanadze, 2002: 4طۀور کامۀل متقۀاوت فۀراهم کۀرده اسۀت )       دیگرِ  ۀه 

 جنۀو ی در طۀول     ا تأخیرتری   اجیگران واردشده  ه منطق  فققاج جنۀو ی اسۀت. منطقۀ  فققۀاج    
 شۀده اسۀت.  ۀه ایۀ  دلیۀل کۀه اتحادیۀ          ندرت در رادار اتحادی  اروپا نشۀان داده    ه 1990ده  

 اي نۀاام  و دور   اروپا در آن دوران انگیزة کمتۀري داشۀت  ۀراي ورود  ۀه یۀک منطقۀ  حاشۀیه       
 شۀد   شۀماري  ۀود و تۀا حۀد جیۀادي منطقۀه نقۀور روسۀیه شۀناخته مۀی           که درگیر مشک ت  ی

(Paul, 2016). 
اتحادی  اروپا  ه کشورهاي  اجمانده اج اتحاد شۀوروي در منطقۀ   التیۀک   فاطۀله پۀس اج      
استق ل توجه کرد، اما کشۀورهاي گرجیۀتان، ارمنیۀتان و جمهۀوري آرر ایجۀان، کشۀورهاي       
 اجمانده اج فروپاشی اتحاد شوروي در منطق  فققاج جنو ی را نادیده گرفۀت.  رخۀی کشۀورهاي    

یا شۀوراي   †هاي اروپایی همچون ساجمان امنیت و همکاري اروپا ادی  اروپا یا ساجمانعضو اتح
 ۀا ایۀ  سۀه کشۀور      1996وارد ای  منطقه شدند. اتحادی  اروپۀا در سۀال    1992در سال  †اروپا

 1999هۀا اج سۀال    نامه کردن موافقت هاي مشارکت و همکاري امضا کرد و  ا اجرایی نامه موافقت
هاي فنی  ۀراي کشۀورهاي    هاي خود را  ا کمک ها آغاج کرد. همچنی  کمک  ا آنروا ط خود را 

                                                           
*. South Caucasus 

†. Zakavkazje 

‡. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

§. Council of Europe 
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 ه کشورهاي فققاج جنو ی ارائۀه   †و ا زار اروپایی  راي دمکراسی و حقوق  شر *سود میتقل هم
 .(Babayan, 2010: 12کرد ) می

جهۀاي  وجود ای ، گیترش اتحادی  اروپا و افزایش اعضاي ای  اتحادیه و نیز گیترش مر  ا 
آن در جنوب و شرق  ر کشورهاي وراي اروپاي جغرافیایی تأثیر تاریخی داشته است. اتحادیۀ   
اروپا پس اج گیترش،  ر تردیدهاي اولی  خۀود میۀلط شۀد و دریافۀت، ترفیۀت همکۀاري  ۀا        

هۀاي مشۀترر را نشۀان داده     شده و تعهد خۀود  ۀه ارجش    کشورهایی که در شرق دور آن وافژ
اس، ای  اتحادیه متوجه شد که حتی کشۀورهاي پیرامۀون اروپۀاي جغرافیۀایی      ودند.  ر ای  اس

(. رونۀد  Alieva, 2006: 1ممک  است روجي  ه  خشی اج فرایند تقویت روا ط تبۀدیل شۀوند )  
گۀرفت  اج دوران فروپاشۀی اتحۀاد     دهۀد کۀه  ۀا فاطۀله     تحوالت رویکرد اتحادی  اروپا نشان می

تدریج نقش خۀود را اج یۀک نۀاتر  ۀه      ج جنو ی، اروپا  ههاي فققا شوروي و استق ل جمهوري
شده در منطقۀه تغییۀر داده اسۀت. پۀس اج      طرف  ا منافژ دفیق و تعریف میائل فققاج جنو ی  ه 

ورود ساجمان امنیت و همکاري اروپا، شوراي اروپا و ناتو، اتحادی  اروپا نیز نگاه خود  ه شۀرق  
ی نزدیۀک شۀد. همچنۀی   ۀا عضۀویت رومۀانی و       تر  ه فققاج جنۀو   را گیترش داد و مشخص

 لغارستان در اتحادی  اروپا، ای  اتحادیه اج راه دریاي سیاه  ا فققاج جنۀو ی همیۀایه شۀد. ایۀ      
یۀافت  فققۀاج جنۀو ی در     سوي جنوب شرفی در مرکز جار   اتحادی  اروپۀا  ااهمیۀت   چرخش  ه

ر فققاج و گیۀترش راهبردهۀایی  ۀراي    امور جهانی و اجبار اتحادی  اروپا  ه شناسایی منافعش د
 .(Cornell & Starr, 2006: 7دستیا ی  ه ای  منافژ همراه شد )

دنبال پاسخ ای  پرسش هیتیم که اتحادیۀ  اروپۀا     ا توجه  ه ای  وضعیت، در ای  نوشتار  ه
کننۀدة روا ۀط اسۀتقاده     در روند تحول رویکرد خود  ه فققاج جنو ی اج چه ساجوکارهاي تنظۀیم 

شود کۀه   ده و ای  ساجوکارها چگونه دچار تحول شده است؟ در پاسخ، ای  فرضیه مطرح میکر
هۀاي   کنندة روا ط اتحادی  اروپا و کشورهاي فققاج جنو ی در تأثیر پیچیدگی ساجوکارهاي تنظیم

اي و رویکردهاي راهبردي متقاوت کشورهاي ای  منطقه  راي روا ۀط  ۀا اتحادیۀ      روا ط منطقه
گرایۀۀی در سیاسۀۀت خۀۀارجی اتحادیۀۀ  اروپۀۀا اج   ز پۀۀذیرش اطۀۀل تمۀۀایز و عمۀۀل اروپۀۀا و نیۀۀ
گرایۀی متمۀایز مبتنۀی  ۀر      سوي دوجانبه گرایان  مبتنی  ر رویکرد هنجاري  ه گرایی کل چندجانبه

عنۀوان چۀارچوب    گرایی حرکت کرده است. در ای  نوشتار نظری  فۀدرت هنجۀاري را  ۀه    وافژ
کنۀیم. سۀ س    جنۀو ی  ۀراي اتحادیۀ  اروپۀا را  یۀان مۀی      نظري تبیۀی  و اهمیۀت منطقۀ  فققۀاج     

سال گذشته مبنۀاي روا ۀط اتحادیۀ  اروپۀا  ۀا فققۀاج        30کنیم که در  ساجوکارهایی را  ررسی می
هاي مشارکت و همکاري، نمایندة ویژة اتحادی  اروپا  ۀراي   نامه جنو ی  وده است مانند موافقت

                                                           
*. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States(TACIS) 

†. European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 
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دریۀاي سۀیاه،  رنامۀ  مشۀارکت شۀرفی و       فققاج جنو ی، سیاست همیۀایگی، ا تکۀار همکۀاري   
 هاي دوجانب  جدید. نامه موافقت

 پيشينۀ پژوهش

هۀاي   هاي فققاج جنو ی پژوهش در سه ده   عد اج فروپاشی اتحاد شوروي و استق ل جمهوري
هاي مختلف جندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روا ط خارجی ای  کشۀورها را    ییاري جنبه

اند و پژوهشگران، سیاست و رویکرد اتحادی  اروپا  ه منطق  فققاج  ر دادهدر مرکز توجه خود فرا
اتحادیۀ  اروپۀا و فققۀاج    »( در مقالۀ   2006) *انۀد. آلیۀوا   جنو ی را اج ا عاد مختلف  ررسی کرده

نویید گنجاندن ارمنیۀتان،   ا عاد مختلف روا ط دو طرف را  ررسی کرده است. او می †«جنو ی
رجیتان در سیاست همیایگی اروپۀا فرطۀتی  ۀراي فققۀاج جنۀو ی و      جمهوري آرر ایجان و گ

مند  اشند. او تأکیۀد   ها  توانند اج آن  هره اتحادی  اروپا است تا روا طی ایجاد کنند که هم  طرف
انداجهاي فوري عضویت کشورهاي فققاج جنۀو ی در اتحادیۀ     کند در طورت نداشت  چشم می

ک ارجش است، جیرا روند اطۀ ح جوامۀژ در حۀال گۀذار     خود ی خودي اروپا روند همگرایی  ه
 خشد. البته  راي رسیدن  ه ای  هدف، اتحادی  اروپا در تعامل  ا فققۀاج   فققاج جنو ی را ارتقا می

هاي اساسۀی انتقۀال    ساجي و  رخی اج ویژگی هاي فوي جوامژ فققاج  راي یک ارچه  اید خواسته
 ای  کشورها را در نظر  گیرد. 

نامۀ  تجۀارت آجاد    هۀاي افتصۀادي موافقۀت    هۀا و چۀالش   فرطت»( در مقال  1398) نیکنامی
نام  تجارت آجاد دوجانب   تأثیر موافقت« اتحادی  اروپا و گرجیتان  راي جمهوري اس می ایران

اتحادی  اروپا و گرجیتان در تعمیق روا ط اتحادی  اروپۀا  ۀا گرجیۀتان و پیامۀدهاي آن  ۀراي      
( در مقالۀ   2006) †  اروپا و ایران را  ررسی کۀرده اسۀت. کورنۀل و اسۀتار     هبود روا ط اتحادی

تدریج اج نقش یک ناتر در امور  گویند اتحادی  اروپا  ه می  †«فققاج چالشی  راي اتحادی  اروپا»
شۀده اسۀت و همۀراه     تر در منطقه تبدیل  مند  ا منافژ مشخص و روش  طرف ع فه فققاج  ه یک

تۀر شۀدن  ۀه فققۀاج      پا، ناتو و خود اتحادیه، ای  اتحادیه در حال نزدیۀک  ا گیترش شوراي ارو
 جنو ی است.

 ††«سه همیای  مشۀارکت شۀرفی در جنۀوب فققۀاج    »( در مقال   2021) **جریک و کارمونا
روا ط اتحادی  اروپا  ا سه کشۀور ارمنیۀتان، جمهۀوري آرر ایجۀان و گرجیۀتان و حمایۀت اج       

ت در ایۀۀ  کشۀۀورها  اهۀۀدف افۀۀزایش صۀۀادي اطۀۀ حاهۀۀاي سیاسۀۀی، اجتمۀۀاعی و افت تۀۀ ش

                                                           
*. Leila Alieva 

†. EU and South Caucasus. 

‡. Svante E. Cornell and S. Frederick Starr 

§. The Caucasus: A Challenge for Europe. 

**. Michal Jiráček and Florian Carmona 

††. Three Eastern Partnership Neighbours in the South Caucasus 
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جییت و توسع  افتصۀادي و   ساجي و حاکمیت خوب امنیت انرژي، حقاتت اج محیط کراتیکدم
 †«گیترش اتحادی  اروپا در فققاج جنو ی»( در مقال  2019) *اند. ال ارر اجتماعی را  ررسی کرده

فقط  اجتۀاب ارادة  یۀیاري اج اعضۀاي آن    نویید تعامل اتحادی  اروپا  ا منطق  فققاج جنو ی  می
هۀاي اعضۀا و در چۀارچوب     شدة اتحادی  اروپۀا  ۀا توجۀه  ۀه هۀدف       هاي انجام است و فعالیت

شود.  ا وجود ای ، اگر هدف راهبردي تأمی  امنیت یکۀی اج   یافته انجام می اختیارهاي اختصاص
سطح تعامل  ه نتیج  مطلۀوب   دهد که مناطق همیای  اتحادی  اروپا  وده است، شواهد نشان می

و فققاج جنو ی: سۀه دیۀدگاه    اتحادی  اروپا»( در کتاب 2009)  †رسد. مگراچیان و همکاران نمی
گیري روا ط اتحادی  اروپۀا   موضوع چگونگی شکل †«آیندة طرح اتحادی  اروپا اج فققاج مورد در

 اند. و همیایگان شرفی آن در فققاج جنو ی را  ررسی کرده

 ††«سال  عد اج وا یۀتگی متقا ۀل   25اتحادی  اروپا و فققاج جنو ی »( در مقال  2016) **پال
که روا ۀط خۀود  ۀا     اي است که اتحادی  اروپا درحالی گوید فققاج جنو ی منطق   ییار پیچیده می

ای  منطقه را  یش اج دو دهه حقظ کرده است، اما هنوج  ه رویکۀردي راهبۀردي در  را ۀر ایۀ      
الگوهاي دوستی و دشمنی »( در مقال  1397روستایی ) آ ادي و ست. رسولی ثانیمنطقه نرسیده ا

عنۀوان    اغ، اوستیاي جنو ی و آ خاجیۀا  ۀه   ي فره ها نوییند  حران می« ها در فققاج جنو ی و  حران
اي اج  اجیگران هویتی در فققۀاج   عامل  حران و ناامنی در منطق   فققاج جنو ی موجب شد شبکه

ي هویتی در سه کشور ایۀ  منطقۀه،    ها اي که  دون توجه  ه وا یتگی گیرد. شبکهجنو ی شکل  
اند، هریک میان خود الگوهایی متقاوت  شده  جمهوري آرر ایجان، گرجیتان و ارمنیتان پراکنده

 هاي اطلی  روج تنش و  حران در فققاج جنو ی هیتند. اج دوستی تا دشمنی دارند و اج عامل

سیاست جمهوري اس می ایۀران و اتحادیۀ  اروپۀا در    »( در مقال  1393مطلبی و همکاران )
ماننۀد   دلیۀل موفعیۀت  ۀی    گویند فققاج جنو ی  ه می« جویی گرایی یا همکاري فققاج جنو ی: تقا ل

هاي افتصادي جیادي دارد که اکنون اتحادی  اروپا گیترش  ۀه   جغرافیایی و ارتباطی خود، جار ه
هاي اتحادی   ها و فعالیت هدف  ررسی  ا ها است. آن شده  تبدیل ققاجف واسط   ی شرق  ه همیای 

تنها تقا ل و تعارضی میان منافژ ایران و ایۀ  اتحادیۀه    دهند که نه اروپا در منطق  فققاج نشان می
وجود ندارد،  لکه در جمین  ایجاد ثبات و امنیت و توسۀع  افتصۀادي در منطقۀه منۀافژ مشۀترر      

اند، منا ژ ارجشمندي هیۀتند کۀه    شده یی که در موضوع نوشتار حاضر نوشته ها دارند. ای  مقاله
 پوشانی جیادي ندارند. هم نوشتارای  کدام  ا  نیم، اما هیچک ها استقاده می در ای  نوشتار اج آن

                                                           
*. Frederic Labarre,  

†. EU Engagement in the South Caucasus: A Brief Stock-taking  

‡. Tigran Mkrtchyan 

§. The European Union and the South Caucasus: Three Perspectives on the Future of the 

European Project from the Caucasus 

**. Amanda Paul 

††. The EU and the South Caucasus 25 Years Since Independence 
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 چارچوب نظري 

هۀاي مختلۀف روا ۀط     توان اج نظریه  راي تبیی  نظري رویکرد اتحادی  اروپا  ه فققاج جنو ی می
عنۀوان چۀارچوب نظۀري     را  ۀه  *ما نظری  فدرت هنجاري الملل استقاده کرد. در ای  نوشتار  ی 

کنندة ای  روا ط   راي تبیی  روا ط اتحادی  اروپا  ا کشورهاي فققاج و تحول ساجوکارهاي تعیی 
ایم.  ه ای  دلیل که اتحادی  اروپا در هریۀک اج سۀاجوکارهاي مۀدنظر خۀود  ۀراي       انتخاب کرده

هۀاي مختلقۀی ماننۀد افتصۀاد  ۀاجار، آجادسۀاجي        ا ط  ا کشورهاي فققاج جنو ی هنجارسۀاجي رو
هاي  نیادي، حاکمیت فانون دنبال کرده است.  تجاري، دمکراسی، احترام  ه حقوق  شر و آجادي

ها و استانداردهایی است کۀه   اي در مورد هنجارها، مقررات، ارجش نظری  فدرت هنجاري نظریه
 (. Sabbaghian, 2020: 5نی مطرح است )در سیاست جها

الملۀل عۀادي، طبیعۀی و رایۀج      المللی عبارت است اج چیزهایی که در روا ط  ی  هنجار  ی 
هایی است که در  یک  اجیگر  ه ایده توسل معناي شوند؛  نا رای  فدرت هنجاري  ه محیوب می
(. Ramezani & Hekmatnejad, 2015: 52) شوند المللی طبیعی و رایج محیوب می جامع   ی 

گر رهنی و غیرمادي نیاجمند فهۀم و تحلیۀل سۀه موضۀوع      عنوان توجیه تبیی  فدرت هنجاري  ه
پیوست  آن است.  راي اینکه توجیه فۀدرت هنجۀاري متقاعدکننۀده و     هم ها و آثار  ه اطول، افدام

عیتی در سیاسۀت   رندة آن نیز مشروعیت داشته  اشد. چنی  مشرو جذاب  اشد،  اید فواعد پیش
هاي  آید. همچنی  افدام دست می هاي امضاشده  ه نامه ها یا موافقت ها، پیمان جهانی اج کنوانییون

شده  ۀراي پیشۀبرد فۀدرت هنجۀاري  ایۀد متقاعدکننۀده و میۀتدل و موجۀب اعتبۀار یۀا            انجام
سۀت  ساري  اشد. متقاعدساجي در پیشبرد و اجراي فواعد و اطول فدرت هنجۀاري در سیا  شرم

وگوهاي چندجانبه و میۀان   ساجي روا ط و ترغیب گقت ساجنده، نهادینه جهانی نیاجمند مشارکت 
هۀاي   کننۀدگان  اشۀد. همچنۀی  فۀدرت هنجۀاري  ۀراي تأثیرگۀذاري افۀدام         چند طرف شرکت

 نظر رسد. کننده  ه شده درجمین  اجراي فواعد و اطول  اید اجتماعی انجام

شۀدن،   نظر  رسد  ایۀد شۀامل اجتمۀاعی    دکننده و جذاب  هتوجیه هنجاري  راي اینکه متقاع
شده  راي اجرا و پیشۀبرد   هاي انجام عنوان تأثیر افدام شدن  ه مشارکت و مالکیت  اشد. اجتماعی

انتهۀا اج مشۀارکت، مۀذاکره و تقۀاهم      فواعد و اطول در سیاست جهانی  اید  خشی اج فرایند  ی
ویکم فدرت هنجاري  فرن  ییت ا تداي اج تقریب  ه روپاا (. اتحادی Manners, 2009: 2-4 اشد )

المللی خود انتخۀاب کۀرده اسۀت. یۀان منۀرج، هنجارهۀاي مختلۀف         را همچون تمایز خشی  ی 
دهد و امروجه  ا  گیري فدرت هنجاري ای  اتحادیه را تشکیل می اتحادی  اروپا را که مبناي شکل

اتحادیه در شکل جرادخان  فۀدرت هنجۀاري آن   هاي ای   شدن در مقررات فانونی پیمان گنجانده
 نشان داده است. 1هاي آن نمود پیدا کرده است در جدول   راي پیشبرد منافژ و هدف

 هاي قدرت هنجاري اتحادیۀ اروپا . پایه1جدول 

                                                           
*. Normative power 
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 حقوق بنيادي نهادهاي پایا ها كاركردها و هدف اصول

 شأن انیانی تضمی  دمکراسی وحدت اجتماعی آزادي

 ها آجادي حاکمیت فانون نبود تبعیض سیدمکرا

احترام به حقوق 
هاي  بشر و آزادي
 بنيادي

 عدالت حقوق  شر توسع  پایدار

 شهروندي  را ري ها حمایت اج افلیت - حاكميت قانون

 مبانی قانونی:

پيمان  6مادة 
 اتحادیۀ اروپا

 مبناي فانونی:

پیمان جامع   2مادة 
اروپا پیمان اتحادی  

 13و  6واد اروپا و م
 پیمان جامع  اروپا

 مبناي فانونی:

سند نهایی مصوب 
شوراي  1992ژوئ  

 سران اروپا

منشور حقوق 
 نیادی  اتحادی  

 اروپا

(Source: Manners, 2002: 243) 

 
هاي تاریخی، سیاست ترکیبی و نهادهاي حقوفی در دورة  عد اج جنۀگ سۀرد،    ترکیب جمینه

شمول در مرکز روا ط اتحادی  اروپۀا  ۀا اعضۀا و دیگۀر      هانجمین  گنجاندن هنجارها و اطول ج
محور اتحادی  اروپۀا  ۀیش اج    هاي هنجاري و ارجش کشورهاي جهان را فراهم کرده است. جنبه

هۀا و   جمان  ۀر اهمیۀت ارجش   هر چیز در تحوالت عرط  همکاري سیاست خارجی و تأکید هم
گذاري اتحادی  اروپۀا را نشۀان    ي سیاستها وسیل  حلقه هنجارها  راي هدایت روا ط خارجی  ه

هاي اطلی اتحادی  اروپا در ردارنۀدة پوسۀت     شده در پیمان ها و اطول گنجانده داده است. ارجش
عنوان یک  اجیگر سیاسۀت   المللی  ه دهندة نقش آن در عرط   ی  هویت داخلی اتحادیه و شکل

ادی  اروپا )ماستریخت( آمۀده اسۀت   پیمان اتح 6پیمان لییبون و مادة  2خارجی است. در مادة 
هاي احترام  ه شأن انیۀان، آجادي، دمکراسۀی،  را ۀري،     که اساس اتحادی  اروپا  ر مبناي ارجش

ها  ۀراي همۀ     هاست. ای  ارجش حاکمیت فانون، و احترام  ه حقوق  شر اج جمله حقوق افلیت
یاهل، عدالت، همبیۀتگی و  گرایی، نبود تبعیض، ت اي  ا وجود کثرت اعضاي اتحادیه در جامعه

 (. Whitman, 2011: 1 را ري  ی  جن و مرد مشترر است )

کردن روا ط خۀارجی   سوي مشروط فراتر اج ای ، اتحادی  اروپا  یشتر اج هر  اجیگر جهانی  ه
هاي سیاست خۀارجی و سیاسۀت    خود  راساس هنجارهاي اروپایی حرکت کرده است و هدف

ارهاي مۀورد نظۀر در کشۀورهاي هۀدف مشۀروط کۀرده اسۀت        اي خود را  ه تحقق هنج توسعه
(Manners, 2002: 240). هاي  ساجي سیاسی کمک شده در نیل دوم مشروط هاي گنجانده هدف
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خارجی  ییار متقاوت اج گذشته است. اکنون کمک خۀارجی تنهۀا انتقۀال منۀا ژ و سۀرمایه  ۀه       
 شۀود  هۀا نیۀز شۀناخته مۀی     کشور هدف نییت،  لکه عامل مهمی  راي انتقۀال فرهنۀگ و ارجش  

(STOKKE, 2006: 21        نداشت  فدرت نظۀامی اتحادیۀ  اروپۀا موجۀب شۀده اسۀت، فۀدرت .)
هاي مختلف ای  اتحادیه در خارج اج مرجهۀاي آن داشۀته    هنجاري نقش مهمی در پیشبرد هدف

شۀده   سۀاجي  هۀاي مشۀروط    اشد.  ر ای  اساس، اطل فدرت هنجاري اتحادی  اروپا ارائ  کمۀک 
هاي اروپایی  ه کشورهاي خۀارج اج ایۀ  اتحادیۀه اج جملۀه      گیترش هنجارها و ارجش اهدف 

 کند: کشورهاي فققاج جنو ی است. اتحادی  اروپا اج شش راه هنجارهاي خود را ترویج می

ها اج سوي اتحادی  اروپۀا  ۀه    که ترویج و انتشار هنجارهاي ناشی اج ترویج ایده *. سرایت1
 کنشگران دیگر است؛  

 کارگرفت  ارتباطات راهبردي و ارتباطات اع می است؛   که نتیج   ه †انتشار اط عات. 2

شدن را طه میان اتحادی  اروپا و طرف سوم، عضۀویت   که متضم  نهادینه †ها انتشار رویه .3
 المللی و گیترش اتحادی  اروپا است؛ در یک ساجمان  ی 

هۀاي فنۀی  ۀا     هاي مۀالی یۀا کمۀک    ارت، کمککه اتحادی  اروپا  ا تبادل کاال، تج †. انتقال4
 کند؛ هاي مورد نظر خود را منتقل می وسیل  ا زارهاي مالی ارجش هاي سوم  ه طرف

هۀاي دیگۀر و    نیز در نتیجۀ  حضۀور فیزیکۀی اتحادیۀ  اروپۀا در دولۀت       **. انتشار آشکار5
 افتد؛  المللی اتقاق می هاي  ی  ساجمان

هۀاي   المللی و یادگیري سیاسۀی مۀرثر در دولۀت    ی نیز  ر هنجارهاي   ††طافی فرهنگی .6
گذارد و  ه یادگیري، سۀاجگاري و مقاومۀت در  را ۀر هنجارهۀا منتهۀی       ها اثر می سوم و ساجمان

 (.Samoudi Pilehrood, 2017: 6شود ) می

 ناکردن روا ط خارجی اتحادی  اروپا  ر فدرت هنجاري، ای  اتحادیه را اج دیگۀر  ۀاجیگران   
شۀده   هاي طراحی هاي خود را  ا  رنامه و ی متقاوت کرده است. ای  اتحادیه سیاستدر فققاج جن

  رمبناي  رداشت خویش اج فدرت هنجاري اجرا کرده است.  

 هاي مشاركت و همکاري نامه موافقت

هۀاي فۀدرت هنجۀاري و     روا ط دوجانبه اج مییرهایی است که اتحادی  اروپا در چارچوب الزام
المللی خود، ت ش کرده است هنجارهاي مورد نظر  عنوان ممیزه  ی  نی  هپیش اج آن، فدرت مد

هۀۀاي دوجانبۀۀه در روا ۀۀط خۀۀارجی اتحادیۀۀ  اروپۀۀا  نامۀۀه را  ۀۀا آن پۀۀیش  بۀۀرد.  یشۀۀتر موافقۀۀت

                                                           
*. Contagion 

†. Information ddiffusion 

‡. Procedural diffusion 

§. Transference 

**. Overt diffusion 

††. Cultural filter 
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هاي مختلقۀی   است که البته در عمل، نام *هاي همکاري نامه هاي معروف  ه موافقت نامه موافقت
 هۀا،  نامۀه  اروپۀا  ۀا کشۀورهاي فققۀاج جنۀو ی نۀام ایۀ  موافقۀت         دارد. در مورد روا ط اتحادیۀ  

است که اولی  ساجوکار اتحادی  اروپا  راي تنظیم روا ۀط   †هاي مشارکت و همکاري نامه موافقت
هاي اولی   عۀد اج فروپاشۀی اتحۀاد شۀوروي      شود. در سال  ا کشورهاي فققاج جنو ی  راورد می

اي جدا مورد توجه اتحادی  اروپا فرار نداشت و هرگونۀه   عنوان منطقه کشورهاي فققاج جنو ی  ه
کمکی  ه کشورهاي ای  منطقه در چۀارچوب سۀاجوکارهاي فراگیۀر یۀا مۀوردي  ۀود. در ایۀ         

هاي  رنام  تۀأمی    اج کمک 1991چارچوب، گرجیتان، ارمنیتان و جمهوري آرر ایجان اج سال 
اتحادی  اروپا  ه آوارگۀان منطقۀ     هاي و کمک †سود مالی کمک فنی  راي کشورهاي میتقل هم

 ردند. همچنی  مردم محلی نیز  ۀا   می   اغ  هره مناجعه در آ خاجیا، اوستیاي جنو ی و ناگورنو فره
شۀدند   حمایۀت مۀی   †هاي انیانی جامعۀ  اروپۀا    رنام  امنیت غذایی اتحادی  اروپا و دفتر کمک

(Stewart, 2011: 69.) 

 راي تنظیم روا ۀط اتحادیۀ  اروپۀا  ۀه کشۀورهاي فققۀاج        کدام اج ای  موارد ساجوکاري هیچ
هاي اولیه  عد اج فروپاشی اتحۀاد شۀوري و    شود. اتحادی  اروپا که در سال جنو ی محیوب نمی

نگاه خود  ه  1990کم اج نیم  ده   ها نداشت، کم استق ل کشورهاي فققاج جنو ی توجهی  ه آن
کنندة روا ط  ا سه  اولی  ساجوکار تنظیم 1996ر سال ای  منطقه را تغییر داد. در ای  چارچوب د

کشۀۀور گرجیۀۀتان، ارمنیۀۀتان و جمهۀۀوري آرر ایجۀۀان ایجۀۀاد شۀۀد. ایۀۀ  سۀۀاجوکار امضۀۀاي    
هاي امضاشده  ا دیگر  نامه هاي مشارکت و همکاري  ا ای  سه کشور، مشا ه موافقت نامه موافقت

هۀا راه را  ۀراي    نامۀه  ایۀ  موافقۀت   کشورهاي نواستق ل اج فروپاشی اتحاد شوروي  ود. اگرچه
هۀا در سۀال    کرد، اجراي  ا تأخیر آن وگوي سیاسی و تقویت همکاري افتصادي هموار می گقت
هاي امضاشده  ا روسیه، اوکۀرای  و   نامه ها در مقاییه  ا موافقت و نیز فلمروي محدود آن 1999

 شد.  ک منطقه دورافتاده تلقی میدهندة تعهد محدود اتحادی  اروپا است  ه آنچه ی مولداوي نشان

 هۀۀاي امضاشۀۀده  ۀۀا روسۀۀیه، اوکۀۀرای  و    نامۀۀه هۀۀا  ۀۀرخ ف موافقۀۀت  نامۀۀه ایۀۀ  موافقۀۀت
اتحادیۀ  اروپۀا در    1990مولداوي در ردارندة هدف ایجاد منطقۀ  تجۀارت آجاد نبۀود. در دهۀ      

و ی در وفصل مناجعات جانشینی در آ خاجیا و اوسۀتیاي جنۀ   شده  راي حل ساجوکارهاي طراحی
 ۀاغ  ۀی  ارمنیۀتان و جمهۀوري آرر ایجۀان نیۀز مشۀارکت نداشۀت          گرجیتان و نیز مناجع  فره

                                                           
* . European Union Association Agreement (AA)  

 ۀا هۀدف ایجۀاد    آور حقوفی  ی  اتحادی  اروپا و کشورهاي دیگۀر   نام  الزام هاي همکاري، یک موافقت نامه موافقت
هاسۀت، ولۀی اسۀم آن     نامۀه  ي فالب ای  موافقۀت اِ يها است. البته اِ اي اج موضوع تر در سطح گیترده روا ط نزدیک

 تواند اج یک کشور  ه کشور دیگر متقاوت  اشد. می

†. Partnership and Cooperation Agreements (PCAs) 

‡. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States (TACIS) 

§. European Community Humanitarian Office (ECHO) 
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(Delcour & Hoffmann, 2018: 9ا هم  محدودیت  .) هاي مشارکت و  نامه هایی که در موافقت
هۀاي گرجیۀتان، ارمنیۀتان و جمهۀوري      کۀه دولۀت   2006همکاري وجۀود داشۀت تۀا نۀوامبر     

هاي عملۀی سیاسۀت همیۀایگی  ۀه توافۀق رسۀیدند،        ی  اروپا در مورد  رنامهآرر ایجان  ا اتحاد
هاي مشارکت و همکاري  ود کۀه   نامه روا ط اتحادی  اروپا  ا ای  کشورها  رمبناي همی  موافقت

هۀاي سۀطح عۀالی نماینۀدگان      ها  رگزاري نشیت نامه شده  ود. ای  موافقت اجرا  1999اج سال 
کۀرد و   ي گرجیۀتان، ارمنیۀتان و جمهۀوري آرر ایجۀان را مجۀاج مۀی      هۀا  اتحادی  اروپا  ا مقۀام 

وگوهۀاي   در ردارندة مقادي  راي تقویت همکاري در جمین  توسع  تجۀاري، افتصۀادي و گقۀت   
تا آن جمۀان در مجمۀوع    1992کمیییون اروپا اج سال  2008سیاسی  ود.  راساس گزارش سال 

میلیۀون   386میلیون یۀورو و ارمنیۀتان    400جمهوري آرر ایجان  ،*میلیون یورو 505گرجیتان 
دهندة افۀزایش روجافۀزون توجۀه     یورو کمک اج اتحادی  اروپا دریافت کرده  ود. ای  اعداد نشان

 .(Stewart, 2011: 69اتحادی  اروپا  ه منطق  فققاج جنو ی است )

 نمایندة ویژة اتحادیۀ اروپا براي قفقاز جنوبی

شۀود. در   حادی  اروپا  ا منطق  فققاج جنو ی محیۀوب مۀی  چرخشگاهی در روا ط ات 2003سال 
همیۀایگی  »کمیییون اروپا در  روکیۀل  ۀا انتشۀار گۀزارش دوراندیشۀی در ۀارة        2003مارس 
همچون مقهومی  راي روا ط  ا همیایگان جنۀو ی و شۀرفی منتشۀر کۀرد. در      †«تر اروپا گیترده

ه ماه  عد فققۀاج جنۀو ی در سۀند راهبۀرد     اي  ه فققاج جنو ی نشده  ود، اما س ای  گزارش اشاره
کۀرده  ۀود. در سۀند      امنیتی اتحادی  اروپا جایگاه محکمی یافت. سندي که خاویر سۀوالنا تهیۀه  

اتحادی  اروپا آمده است که  اید توجه  یشتري داشته  اشیم  ه میۀائل   2003راهبرد امنیتی سال 
اروپا تبدیل خواهد شد. ع وه  ۀر ایۀ ،    جودي  ه یک منطق  همیای  اتحادی  فققاج جنو ی که  ه

افزایش توجه  ه منطق  فققاج جنو ی در سطح نهادي اتحادی  اروپا  ا تعیی  نمایندة ویژه اتحادی  
 (.Halbach, 2012: 309نیز نشان داده شد ) †اروپا  راي فققاج جنو ی

منۀاطق و کشۀورهاي    ها و منافژ ای  اتحادیۀه را در  سیاست †هاي ویژة اتحادی  اروپا نماینده
ها  راي تثبیت طلح، ثبات و حاکمیت فۀانون   کنند و نقش فعالی در ت ش دار پیگیري می مشکل

هاي ویژه اج کار نمایندة عالی اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیۀ    دارند. نماینده
خۀارجی و   هۀا نقۀش مهمۀی در ایجۀاد سیاسۀت      کنند. آن در مناطق مر وطه حمایت می **اروپا

                                                           
یافته  ه ای  کشور  شود: منا ژ مالی تخصیص ها را شامل نمی شده  ه گرجیتان ای  هاي داده آمار کمک .*

 8.4میلیون یورو کمک اتحادیۀ  اروپۀا و    6روسیه و گرجیتان که  الغ  ر  2008 عد اج جنگ اوت 
 میلیون کمک کشورهاي عضو ای  اتحادیه است.

†. Wider Europe -Neighbourhood 

‡. European Union Special Representative for the South Caucasus  

§. EU Special Representative (EUSR) 

**. High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR) 
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شۀدن  ۀه  ۀاجیگري مۀرثر و      هایش  ۀراي تبۀدیل   تر و مرثرتر اتحادی  اروپا و ت ش فوي *امنیتی
. (EU Special Representatives, 2019تر و  افا لیت  یشۀتر در عرطۀ  جهۀانی دارنۀد )     مر وط

 ی اي  ۀراي فققۀاج جنۀو    شوراي وجیران اتحادی  اروپا نمایندة ویۀژه  2003ژوئ   7اولی   ار در 
هۀایی   هاي سیاسی اتحادی  اروپا در ای  منطقه تعیی  کرد. هۀدف   اهدف کمک  ه پیشبرد هدف

شۀد:    ها  ود ای  موارد را شامل می که اتحادی  اروپا خواستار کمک نمایندة ویژه  راي پیشبرد آن
کمک  ه کشورهاي فققاج جنو ی در اجراي اط حات سیاسی و افتصادي، پیشۀگیري و کمۀک   

هاي داخلی، مشۀارکت سۀاجنده  ۀا     فصل مناجعات، کمک  ه  اجگشت آوارگان و تبعیديو  ه حل
 اجیگران اطلی ملی همیای  منطقه، حمایت اج همکاري فراملی و تضمی  هماهنگی، ساجگاري 

هاي اتحادی  اروپا در فققاج جنۀو ی. در اجۀراي ایۀ  تصۀمیم کۀه در راسۀتاي        و کارآمدي افدام
تر در فققاج جنو ی  ود دی لمات فن ندي هیکی  نقش سیاسی فعال خواست شوراي  راي داشت 

 (.Lynch, 2003: 172)  ه ای  سمت منصوب شد †تالویتی

کۀه   طۀوري   ساله اسۀت.  ۀه   دورة میئولیت نمایندة ویژة اتحادی  اروپا  راي فققاج جنو ی سه
ای  اتحادیه  راي فققۀاج  نمایندة کنونی  †شوراي وجیران اتحادی  اروپا دورة میئولیت تویو کاالر

 2008شده  ود. پس اج جنگ سۀال     ه ای  پیت منصوب 2017جنو ی را تمدید کرد. او نوامبر 
اي  راي  حران گرجیۀتان تعیۀی  کۀرد. اج سۀال      روسیه و گرجیتان، اتحادی  اروپا نمایندة ویژه

ارچۀه شۀده اسۀت و    ای  نمایندگی  ا نمایندة ویژة اتحادی  اروپا  راي فققۀاج جنۀو ی یک    2011
اسۀت. در   †اکنون عنوان آن نمایندة ویژة اتحادی  اروپا  راي فققاج جنۀو ی و  حۀران گرجیۀتان   

هاي خود در فضاي همیایگی اج جملۀه   اتحادی  اروپا فعالیت 2004ادام  ای  تحوالت در سال 
خۀش  در فققاج جنو ی را  ا ا تکار سیاست همیایگی دنبال کرد. ای  موضۀوعی اسۀت کۀه در     

 کنیم.  عدي  ررسی می

 سياست همسایگی اروپا

 ه معناي گیۀترش   ††ساجي خارجی اجراي سیاست اروپایی **سیاست همیایگی اتحادی  اروپا
هاي اتحادی  اروپا فراتر اج مرجهاي سیاسی ایۀ  اتحادیۀه اسۀت.     هنجارها، استانداردها و ارجش

اي،  لکه ترکیبۀی   سیاست توسعهسیاست همیایگی اتحادی  اروپا نه سیاست خارجی است و نه 
ها  ا توجه  ه سیاست امنیتی ای  اتحادیۀه اسۀت. اتحادیۀ  اروپۀا اج راه سیاسۀت       اج ای  سیاست

ساجي، اجراي حاکمیۀت فۀانون و    هایی همچون تقویت حقوق  شر، دمکراسی همیایگی، هدف

                                                           
*. EU Foreign and Security Policy (CFSP) 

†. Heikki Talvitie 

‡. Toivo Klaar 

§. EU Special Representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia. 

**. European Neighbourhood Policy (ENP) 

††. External Europeanization 
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تقویت حکمرانی خوب را در چارچوب فۀدرت هنجۀاري خۀود در کشۀورهاي هۀدف دنبۀال       
کند. ا زارهاي ای  سیاسۀت مۀواردي همچۀون حمایۀت اج نهادسۀاجي، آجادسۀاجي تجۀاري،         یم

وفصۀۀل مناجعۀۀات اسۀۀت.  گۀۀذاري و کمۀۀک  ۀۀه حۀۀل اطۀۀ حات افتصۀۀادي، انیۀۀجام در فۀۀانون
وگوهۀاي سیاسۀی واکۀنش اتحادیۀ  اروپۀا   ۀه        تر افتصادي و توسع  گقت ساجي عمیق یک ارچه

 .(Popescu, 2006: 2) رهاي هدف استهاي سیاست همیایگی در کشو پیشرفت هدف
کشۀور در   16آغۀاج شۀد و شۀامل     2004طۀور رسۀمی در سۀال     سیاست همیایگی اروپا  ه

شۀد. اتحادیۀ  اروپۀا  ۀا سیاسۀت همیۀایگی، روا ۀط         مرجهاي جنو ی و شرفی ای  اتحادیه مۀی 
مۀدت   هۀا در کوتۀاه   انداج عضۀویت آن  جدیدي  ا همیایگان خود آغاج کرد که در ردارندة چشم

نبود. هدف اتحادی  اروپا اج سیاست همیایگی جلوگیري اج ایجاد خطوط جداکنندة جدیۀد در  
اروپا و تقویت ثبات و رفۀاه درون و وراي مرجهۀاي جدیۀد ایۀ  اتحادیۀه  ۀود. ایۀ  سیاسۀت         

 اي دوسۀتانه ایجۀاد کنۀد     همچنی  در پی آن  ود تا منطق  رفۀاه و همیۀایگی دوسۀتانه و حلقۀه    
 جویانۀه  رخۀوردار شۀود     آمیۀز و همکۀاري   هۀا اج روا ۀط نزدیۀک، طۀلح     پا  ۀا آن که اتحادی  ارو

(EFE, 2012: 193      هدف سیاست همیایگی، ایجاد منطقۀ  ثبۀات در اطۀراف اتحادیۀ  اروپۀا .)
مرج  ا ای  اتحادیه  ه کشورهاي دمکراتیک  ا اط حات جامژ  ود  وسیل  تحول کشورهاي هم  ه

دیگر، کشۀورهاي همیۀای  شۀرفی     داد.  ه  یان  ها را تغییر می آنهاي سیاسی و افتصادي  که نظام
ها و استانداردهاي اتحادیۀ  اروپۀا را اجۀرا     شدند و ارجش  اید شبیه کشورهاي اروپاي غر ی می

 .(Frappi & Pashayeva, 2012 :20کردند ) می
و ی در جمانی که اتحادی  اروپا سیاست همیایگی خود را آغاج کرد، فققۀاج جنۀ   ،2003سال 

راهبۀرد اتحادیۀ  اروپۀا  ۀراي      2004مۀه   12، اندکی  عد در  آن گنجانده نشده  ود.  ا وجود ای 
 *«سۀند راهبۀردي سیاسۀت همیۀایگی اروپۀا     »سیاست همیایگی در سند کمیییون  ۀا عنۀوان   

شده است. کمیییون اروپا در ای  سند راهبردي، گنجانۀدن جمهۀوري آرر ایجۀان،     توضیح داده 
گرجیتان در فلمروي سیاست همیایگی را توطیه کرده است. ای  سند  ر گروهۀی   ارمنیتان و

هاي  نیادی   ا اتحادی  اروپا مشترر هیتند و نیز توسۀع    ها و هدف اج کشورهایی که در ارجش
تری  منطق  ها تأکید کرده است. مهم تر و همگرایی افتصادي و سیاسی  یشتر  ا آن روا ط نزدیک

 †«چیۀز جۀز نهادهۀا    گذاشۀت  همۀه    ه اشترار»یا  †«چیز  ه جز عضویت مهه»سیاست همیایگی 
عنوان مرحلۀ  جدیۀدي در    است.  ر ای  اساس، گنجاندن فققاج جنو ی در سیاست همیایگی  ه

 (. EFE, 2012: 193شود ) ورد میآر اتحادی  اروپا در ای  منطقه  رحضو

سۀت همیۀایگی  ۀا مشۀورت  ۀا      شۀده در سیا  هۀاي تعیۀی    اتحادی  اروپا  راي پیشبرد هدف
اي  ۀراي   هاي اجرایی جداگانه ها  رنامه هاي متبوع کشورهاي هدف و نیز جامع  مدنی آن دولت

                                                           
*. European Neighborhood Policy Strategy Paper 

†. All but membership 

‡. Sharing everything but institutions 
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 2005هر یک اج ای  کشورها تصویب کرد.  رنام  عملی  راي کشورهاي فققاج جنو ی در سۀال  
را  2013تۀا   2007هاي  هاي اجرایی دو دورة مشا ه در سال تصویب شد و ا زار مالی ای   رنامه

هۀاي   شد. سه کشور فققاج جنو ی در ت ش  راي گنجاندن مقۀاد ویۀژه در ایۀ   رنامۀه     شامل می
اطۀل تعیۀی    »اند.  رنام  اجرایی ارمنیۀتان  ۀه مقهۀوم     هاي متقاوت موفق  وده اجرایی در سطح

اجرایۀی جمهۀوري آرر ایجۀان  ۀرخ ف      کرده است.  رنام   اشاره« سرنوشت مردم توسط خود
کۀرده اسۀت. هۀر      اشۀاره « یک ارچگی سۀرجمینی » ار  ه مقهوم  نها یک رنام  اجرایی گرجیتان ت

هاي مختلقۀی همچۀون توسۀع  افتصۀادي،       رنام  اجرایی  راي کشورهاي فققاج جنو ی موضوع
ت فۀرد  ۀا فۀرد،    جییت، ارتباطا ونقل، حقظ محیط تقویت دمکراسی و حقوق  شر، انرژي، حمل

 (.Babayan, 2010: 13اي را در  ردارد ) ایجاد نهادهاي سیاسی، همکاري فرامرجي و منطقه

دهنۀۀدة  رداشۀۀت  یۀۀک گۀۀام مهۀۀم  ۀۀه جلۀۀو در حمایۀۀت اج     سیاسۀۀت همیۀۀایگی نشۀۀان  
هاي  گقته در طرح هاي پیش عنوان اولویت کردن، حکمرانی خوب و حاکمیت فانون  ه دمکراتیک

(، جمهۀۀوري آرر ایجۀۀان )اولویۀۀت دوم( و نخیۀۀتمنیۀۀتان )اولویۀۀت  ۀۀا اراجرایۀۀی امضاشۀۀده 
هۀاي   (. سیاست همیۀایگی اروپۀا  ۀراي پیشۀبرد سیاسۀت     Orkhan, 2012: 55گرجیتان است )

، ا ۀزار  نخیۀت   ۀزار اسۀتقاده کۀرده اسۀت: ا ۀزار     هاي مالی اج دو ا موردنظر خود اج دادن کمک
 12مورد استقاده  ود و  ۀا آن   2013تا  2007هاي  است که  ی  سال *مشارکت همیایگی اروپا

است که در سۀال   †میلیارد یورو  ه کشورهاي هدف کمک شد. ا زار دوم، ا زار همیایگی اروپا
میلیۀون   200میلیۀارد و   18 ۀا آن   2015تۀا   2014هاي  جایگزی  ا زار اول شد و در سال 2014

-www.cesهاسۀت )  و آنیورو  ه کشورهاي هدف کمک شد که کشورهاي فققۀاج جنۀو ی جۀز   

med.eu) .رخی اط حات داشت.   2015همیایگی همچنی  در سال  سیاست  

 ابتکار همکاري دریاي سياه

 یۀترهاي گیۀترش روا ۀط ایۀ  اتحادیۀه  ۀا        2004سیاست همیایگی اتحادی  اروپۀا در سۀال   
اتحادیۀ    2007کشورهاي فققاج را هموار کرد، اما پس اج عضویت رومانی و  لغارستان در سال 

اروپا که اج دریاي سیاه  ا منطق  فققاج همیایه شده  ود  ه منطق  دریۀاي سۀیاه توجۀه  یشۀتري     
عنۀوان ا تکۀار    را  ه †«همکاري دریاي سیاه» 2008کرد. در ای  چارچوب اتحادی  اروپا در سال 

ونقۀل و   هاي خاطی همچون انۀرژي، حمۀل   اي در عرطه اي  راي توسع  همکاري منطقه منطقه
تأسیس ا تکار همکاري دریۀاي سۀیاه در آوریۀل     .(Yazgan, 2017: 1جییت ایجاد کرد ) حیط م

ژانوی   17اج سوي کمیییون اروپا  ه پارلمان اروپا پیشنهاد شد. پارلمان اروپا در فطعنام   2007
 ر اهمیت همکاري  ی  اتحادی  اروپا و کشورهاي منطقه تأکیۀد کۀرد. در پۀی آن ا تکۀار      2008

                                                           
*. European Neighbourhood Partnership Instrument (ENPI) 

†. European Neighbourhood Instrument (ENI) 

‡ Black Sea Synergy 
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وجیران خارج  کشۀورهاي   2008طور رسمی در نشیت مشترر فوری   ي دریاي سیاه  ههمکار
یۀف شۀروع شۀد     عضو اتحادی  اروپا و وجیران خارج  کشورهاي منطقۀ  دریۀاي سۀیاه در کۀی    

(Commission, 2015: 1     ایۀ  ا تکۀار در ردارنۀدة عضۀویت و سیاسۀت .)   پوشۀان  ۀا    هۀاي هۀم
کننۀده   المللی است. کشورهاي شۀرکت  و نیز نهادهاي  ی ساختارهاي نهادي دیگر اتحادی  اروپا 

در همکاري دریاي سیاه یعنی ارمنیتان، جمهوري آرر ایجان، گرجیتان، مولۀداوي و اوکۀرای    
عنۀوان    خشی اج ا تکار مشارکت شرفی هیتند که اندکی  عد اج ا تکار همکاري دریاي سۀیاه  ۀه  

 ی  اروپا شکل گرفت.تر سیاست همیایگی اتحاد  خشی اج سیاست گیترده

 خشۀیدن  ۀه    مشکل اطلی اتحادی  اروپا در همکاري طرح همکاري دریۀاي سۀیاه اولویۀت   
هایش در  را ر کشورهاي ساحلی دریاي سیاه و ع فه  ه  رخۀی   امنیت انرژي  ر تحول سیاست

هۀاي   آمیز مناجعۀه  وفصل میالمت جاي ایجاد تحول دمکراتیک وافعی و حل تحوالت سطحی  ه
جاي آن  اید اولویت خود را  ر چگونگی دسۀتیا ی  ۀه    ده است. دروافژ اتحادی  اروپا  هحل نش

داد که میتقیم  ا امنیت انرژي ارتباط دارد.  ه ایۀ  دلیۀل کۀه  ۀدون فققۀاج       ثبات منطقه فرار می
کننۀدگان انۀرژي و     خشۀی  ۀه تۀأمی     هۀایش  ۀراي تنۀوع    جنو ی  اثبات، اتحادی  اروپا در ت ش

 .(Erdogan, 2012: 19شود ) اش موفق نمی ی  ه مرجهاي شرفی خش امنیت

 ابتکار مشاركت شرقی

سران ای  اتحادیه  2008مارس  7طور رسمی در نشیت   رنام  مشارکت شرفی اتحادی  اروپا  ه
در پراق آغاج شد. ایدة آغاج طرح مشارکت شرفی نتیج  طرح پیشنهادي لهیتان و سۀوئد  ۀود.   

ت اج اط حات دمکراتیک و توسۀع  افتصۀاد  ۀاجار همیۀایگان شۀرفی      هدف ای   رنامه، حمای
ها کمک کنۀد. کشۀورهاي هۀدف     اتحادی  اروپا  ود تا اج ای  راه  ه ثبات سیاسی و افتصادي آن

ها فرار نداشت  سۀه   انداج عضویت در اتحادی  اروپا فراروي آن  رنام  مشارکت شرفی که چشم
وري آرر ایجۀان، ارمنیۀتان و گرجیۀتان و سۀه کشۀور      کشور وافژ در فققاج جنو ی شامل جمه

اوکرای ، روسی  سقید و مولداوي  ودند. تصمیم اتحادی  اروپا  راي شروع ایۀ  طۀرح  ۀر چنۀد     
 ۀر اتحادیۀ  اروپۀا تۀأثیر     دلیل استوار  ود: اول اینکه تحوالت در اروپاي شرفی و فققاج جنۀو ی  

مۀرج   ر نتیج  گیترش اتحادی  اروپا  ا آن هۀم دوم،  ییاري اج کشورهاي ای  منطقه د .گذارد می
سوم،  داشت.اي  ها  راي اتحادی  اروپا اهمیت ویژه ه آنشده  ودند. در نتیجه، امنیت، ثبات و رفا

هۀاي مختلۀف درحۀال اجۀراي اطۀ حات       کشورهاي هدف  رنام  مشۀارکت شۀرفی در سۀطح   
تۀر  ۀا ایۀ      تۀر و عمیۀق   یۀک سیاسی، اجتماعی و افتصادي  ودند و تمایل خود  راي روا ۀط نزد 

 .(Ghazinyan, 2010: 37)اتحادیه را اع م کرده  ودند 
گیري  رنام  مشارکت شۀرفی اسۀت، ایۀ      ت پراق که مبناي شکلی یانی  سران اروپا در نش
تۀر مبتنۀی  ۀر منۀافژ و تعهۀدهاي متقا ۀل و نیۀز مالکیۀت و          طلبانه  رنامه را نوعی مشارکت جاه
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ده است. ای   رنامه  ر مبناي روا ط فۀراردادي دوجانبۀ  موجۀود و    میئولیت مشترر تعریف کر
 7در  یانی  نشیۀت   .(Frappi & Pashayeva, 2012: 26کنندة آن  نا شده است ) عنوان تکمیل  ه
اتحادی  اروپا و شش شریک شرفی آمده است که هدف اطلی مشارکت شرفی ایجۀاد   2008مه 

تگی سیاسی و همگرایۀی  یشۀتر افتصۀادي  ۀی       خشیدن  ه همبی شرایط ضروري  راي سرعت
مند است. ایجاد یک  عد شرفی  ه سیاسۀت همیۀایگی، سۀبب     اتحادی  اروپا و کشورهاي ع فه

شۀود.  ۀا ایۀ  هۀدف، مشۀارکت       تقویت سیاست اتحادی  اروپا نیبت  ه کشورهاي شریک مۀی 
و تیۀهیل   افتصادي کشورهاي شۀریک  -شرفی در پی حمایت اج اط حات سیاسی و اجتماعی

ها  ه اتحادی  اروپاست. ای  تعهد مشترر  ۀه ثبۀات، امنیۀت و رفۀاه اتحادیۀ  اروپۀا،        نزدیکی آن
 .(EFE, 2012: 193) کشورهاي شریک و دروافژ کل فارة اروپا کمک خواهد کرد

مشارکت شرفی در مقاییه  ا سیاست همیایگی تحۀولی مثبۀت اسۀت.  ۀه ایۀ  دلیۀل کۀه        
جمان ده کشور همیای  جنو ی و شش کشور همیای  شۀرفی   هم رخ ف سیاست همیایگی که 

سوي کشورهاي همیای  عضو  طور یکیان مورد نظر فرار داده  ود، مشارکت شرفی فقط  ه را  ه
هۀاي اتحادیۀ  اروپۀا در مۀورد همیۀایگان شۀرفی را        گیري شد و سیاست اتحاد شوروي جهت

هۀاي   وا ط مثبت و همکاري  ا دولۀت کرد. رهیافت سیاست همیایگی،  راي ایجاد ر تقویت می
هاي ای  سه  شده  ود  ا سیاست  فققاج جنو ی که  ا سرعت یکیان  راي هم  ای  کشورها تنظیم

 ودن  ا یکدیگر و داشۀت  روا ۀط میۀتقل  ۀا  ۀاجیگران خۀارجی همچۀون         دولت  راي متقاوت
ک شریک راهبردي فۀوي  اتحادی  اروپا در تضاد  ود.  راي نمونه، جمهوري آرر ایجان نیاجمند ی

که گرجیتان ع فۀ  جیۀادي  ۀه       ود تا  ه او در نوساجي افتصاد و مدیریت کمک کند. در حالی
هاي دولتش در اتحادی  اروپا داشت. مشارکت شرفی تا حۀد   تر هم   خش ساجي عمیق یک ارچه

ورهاي ساجي کشۀ  جیادي ای  رهیافت را اط ح کرد، جیرا  ر مالکیت مشترر، جدایی و مشروط
ا تکار مشارکت شرفی موجۀب شۀده    ترهیاف .(Meister 2011)منطق  فققاج جنو ی تأکید دارد 

سۀوي جۀدایی و    است در مراحل  عدي روا ط اتحادی  اروپا  ا کشورهاي فققاج جنو ی  یشتر  ه
مضۀۀاي سۀۀوي ا تقۀۀاوت حرکۀۀت کنۀۀد. نمۀۀود عملۀۀی ایۀۀ  امۀۀر در حرکۀۀت اتحادیۀۀ  اروپۀۀا  ۀۀه 

کننۀدة   عنوان ساجوکار جدید تنظۀیم  هاي دوجانب  جدید  ا کشورهاي فققاج جنو ی  ه نامه موافقت
 روا ط است.

 هاي دوجانبۀ جدید نامه موافقت

اتحادی  اروپا و کشورهاي فققاج جنو ی پس اج تجر   انۀواع سۀاجوکارهاي مختلۀف دوجانبۀه و     
سوي امضاي  ها در آخری  تحول  ه اجراي آن هاي ناشی اج گرفت  اج تجر ه چندجانبه و  ا درس

هاي دوجانب  جدید حرکت کردند. در اولی  گۀام در ایۀ  جهۀت اتحادیۀ  اروپۀا و       نامه موافقت
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 2016امضۀا کردنۀد کۀه اج اول ژوئیۀ       *پیونۀدي  نام  هۀم  موافقت 2014ژوئ   27گرجیتان در 
 نیانی  ۀراي   †جانبه، اد عمیق و همهنام  تجارت آج نامه همراه  ا موافقت اجرایی شد. ای  موافقت

ساجي  لندمدت سیاسی، افتصادي گرجیتان در اتحادی  اروپا  ۀه وجۀود آورده اسۀت.     یک ارچه
طلبان  گرجیتان  راي افزایش پایدار دمکراسی، حاکمیۀت فۀانون، حقۀوق     همچنی  رویکرد جاه

 (.Georgia and the EU, 2018دهد )  شر، حاکمیت خوب و توسع  افتصادي را نشان می

میان اتحادی  اروپا  2014ژوئ   27نام  همکاري که در  هاي موافقت تری   خش یکی اج مهم
نامه شامل  جانبه است. ای  موافقت نام  تجارت آجاد عمیق و همه و گرجیتان امضا شد، موافقت

شۀود و درهۀاي  ۀاجار واحۀد      ساجوکارهاي همکاري تجاري و افتصادي در اتحادیۀ  اروپۀا مۀی   
نامۀه  ۀه معنۀاي ضۀمنی، سۀاجگاري       گشاید. مقاد ای  موافقۀت  اروپایی را  ه روي گرجیتان می

تۀدریج  ۀا    که هم  فۀوانی  گرجیۀتان  ایۀد  ۀه     طوري فوانی  گرجیتان  ا اتحادی  اروپا است.  ه
نامه همچنی  روا ط اتحادی  اروپا  ا گرجیۀتان و   فوانی  اتحادی  اروپا ساجگار شود. ای  موافقت

(. Niknami, 2019: 260کند ) می مند   ط کشورهاي عضو اتحادی  اروپا  ا ای  کشور را فاعدهروا
پیوندي  ۀا گرجیۀتان گزارشۀی     نام  هم در ارة اجراي موافقت 2020فوری   2کمیییون اروپا در 
سۀاجي افتصۀادي    پیوندي سیاسی و یک ارچه گوید تعهد شدید گرجیتان  ه هم منتشر کرد که می

درطۀد مۀردم ایۀ  کشۀور      78عنوان یک اولویت  افیمانده اسۀت و اج سۀوي    ی  اروپا  ه ا اتحاد
طۀور کامۀل    دانۀد و  ۀه   شود. اتحادی  اروپا گرجیتان را شریکی اطلی در منطقه مۀی  حمایت می

شۀدة   آن در چۀارچوب مرجهۀاي شۀناخته    یک ۀارچگی سۀرجمینی  ت خود را اج حاکمیت و حمای
 .(European Commission, 2020دهد ) المللی ادامه می  ی 

نامۀ  مشۀارکت و     ا یکدیگر موافقۀت  1999جمهوري آرر ایجان و اتحادی  اروپا که اج سال 
 2013پیونۀدي را آغۀاج کردنۀد. در سۀال      نامۀ  هۀم   همکاري دارند، مذاکره  راي امضاي موافقت
وپۀا را  ۀدون   خواهد همکاري پیشۀرفته  ۀا اتحادیۀ  ار    دولت آرر ایجان  نا ر ای  خواسته که می

پیوندي را کنار گذاشۀت. اج نظۀر    نام  هم پیروي اج دستور کار هنجاري آن تضمی  کند، موافقت
پیوندي م حظۀ  منۀافژ راهبۀردي ایۀ  کشۀور را نداشۀت.        نام  هم جمهوري آرر ایجان موافقت

ی ایۀ    اغ و حمایت اج یک ارچگی سۀرجمین  پرداجي دفیقی در ارة مناجع  فره ویژه اینکه عبارت  ه
پیوندي امضاشۀده  ۀا گرجیۀتان، مولۀداوي و اوکۀرای        هاي هم نامه کشور در مقاییه  ا موافقت

انداج عضویت و تضمی  امنیت  راي جمهوري آرر ایجۀان   پیوندي چشم نام  هم نداشت. موافقت
دلیل عضونبودن ای  کشور در ساجمان جهۀانی تجۀارت فقۀط جۀذا یت      در پی نداشت و تنها  ه

 پذیر  ود. نام  مشارکت راهبردي تأمی  اشت که آن نیز  ا موافقتافتصادي د

                                                           
*. Association Agreement (AA) 

†. Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) 
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وگو  گقت وارد پیوندي هم نام  موافقت کنارگذاشت  اج پس آرر ایجان جمهوري اساس، ای   ر
نۀویس اولیۀ  ایۀ       ۀا اتحادیۀ  اروپۀا شۀد. پۀیش      *نام  مشارکت راهبۀردي   راي امضاي موافقت

ري آرر ایجۀان  ۀه اتحادیۀ  اروپۀا ارائۀه شۀد. ایۀ         اج سۀوي جمهۀو   2015نامه در سال  موافقت
آغاج و اکنون  ه مراحل پایانی نزدیک شۀده اسۀت،    2017نامه که مذاکرات آن اج فوری   موافقت

هۀا را در رگیۀرد و    اي اج موضۀوع  جانبۀه  اشۀد و سۀطح گیۀترده     اي همه نامه فرار است موافقت
ي آرر ایجان  ا اتحادی  اروپا شود، اما نام  مشارکت و همکاري پیشی  جمهور جایگزی  موافقت

گذاري و افتصاد و میائل اجتماعی و انیۀانی  ۀر    در سه حوجة سیاسی، امنیتی، تجارت، سرمایه
مشارکت راهبردي  نام  موافقت سیاسی  خش نام  پیشی  استوار خواهد  ود. در هاي موافقت  نیان

 2015که در سند  ررسۀی سۀال    †ز ه دو اطل تأکید شده است: نخیت، اطل جداساجي و تمای
سیاست همیایگی اتحادی  اروپا ایجاد شد و خواسۀتار رهیافۀت منعطۀف در  ررسۀی منۀافژ و      

کۀه   †«گرایی اطۀولی شۀده   عمل»هاي اتحادی  اروپاست؛ دوم، اطل  هاي مختلف شریک خواسته
هۀاي   طلبۀی   اهدف کاهش جۀاه  †اتحادی  اروپا 2016عنوان یک مقهوم در راهبرد جهانی سال   ه

(. Gurbanov, 2017: 2-4 روکیل در مورد تقویت دمکراسی و حقوق  شر ایجاد شۀده اسۀت )  
هاي خاص ماننۀد   نام  جدید در ردارندة میائل سیاسی، تجاري، انرژي و دیگر موضوع موافقت

نامه در ردارندة مقادي در ۀارة   شرایط  راي ایجاد رژیمی  دون گذرنامه خواهد  ود. ای  موافقت
خۀارجی و امنیتۀی     اسیاسۀت  غیرمر ۀوط  هۀاي  و موضۀوع  **است خارجی و امنیتی مشۀترر سی

مشترر اججمله مقۀاد فۀوي در ۀارة دمکراسۀی، حاکمیۀت فۀانون و حقۀوق  شۀر خواهۀد  ۀود           
(Jiráček, 2019). 

نامۀ  مشۀارکت    موافقۀت  2017نوامبر  24عنوان دیگر کشور فققاج جنو ی در  ارمنیتان نیز  ه
نام  فۀدیمی   نامه، جایگزی  موافقت امضا کرد. ای  موافقت †† ا اتحادی  اروپا اي جامژ و گیترده

امضۀا شۀده    1996شد که در سۀال   ††مشارکت و همکاري  ی  جمهوري آرر ایجان و ارمنیتان
هۀاي   هاي افتصۀاد، تجۀاري، سیاسۀی و سیاسۀت     ها در حوجه اي اج همکاري  ود و گروه گیترده

اري حقوفی، حاکمیت فانون، مبۀاجره  ۀا پولشۀویی و تۀأمی       خشی را در  ردارد. همچنی  همک
هۀا نیۀز    شود. در  رخۀی عرطۀه   یافته و فیاد را شامل می مالی ترورییم، مباجره  ا جرائم ساجمان

تدریج  ه مقررات اتحادی  اروپا  شده است که فوانی  ارمنیتان را  ه شکلی طراحی نامه  ه موافقت
نامه تقویت مشارکت و همکۀاري   (. هدف ای  موافقتCouncil of Europe, 2017نزدیک کند )

                                                           
*. Strategic Partnership Agreement 

†. differentiation 

‡. principled pragmatism, 

§. EU’s 2016 Global Strategy (GS) 

**. on Ccommon Foreign and Security Policy (CFSP) 

††. EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) 

‡‡. EU-Armenia Partnership and Cooperation Agreement (PCA) 
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هۀاي مشۀترر و    جانب  سیاسی و افتصادي  ی  اتحادی  اروپۀا و ارمنیۀتان  ۀر مبنۀاي ارجش     همه
ها و نهادهاي اتحادیۀ    ها،  رنامه روا ط نزدیک اج جمله  ا افزایش مشارکت ارمنیتان در سیاست

 (.Khvorostiankina, 2018: 4اروپاست )

   جهنتي

تحوالت ناشی اج فروپاشی اتحاد شوروي، منطق  فققاج جنۀو ی شۀامل کشۀورهاي گرجیۀتان،     
الملل آشۀکار کۀرد.    اي مهم در سیاست  ی  عنوان جیرمنطقه ارمنیتان و جمهوري آرر ایجان را  ه

منطق  فققاج جنو ی  راي اتحادی  اروپا اج چند جهت اهمیت دارد: جایگۀاه ژئوپلیتیۀک منطقۀه،    
کردن منا ژ تۀأمی  انۀرژي خۀود     وگاج که اتحادی  اروپا  راي متنوع منا ژ انرژي شامل نقتوجود 

دادن شمال و جنۀوب و شۀرق و    ونقلی منطقه اج نظر ارتباط  ه آن نیاج دارد، موفعیت مییر حمل
 اغ در میان جمهوري آرر ایجان و  وفصل نشدة منطقه مانند مناجع  فره غرب و نیز مناجعات حل

ان یا مناجعه در اوستیایی جنو ی و آ خاجیا در گرجیتان که امنیۀت اتحادیۀ  اروپۀا را در    ارمنیت
دلیل اهمیت منطق  فققاج جنو ی  راي اتحادی  اروپا، ای  اتحادیه تۀ ش   تأثیر فرار داده است.  ه

کرده است در چارچوب فدرت هنجاري و در پرتو تحوالت عینی، اهۀداف متنۀوع خۀود را در    
 دنبال و ساجوکارهاي مختلقی طراحی و اجرا کند.  ای  منطقه

تأکید روا ط خارجی اتحادی  اروپا  ر فدرت هنجاري، ای  اتحادیه را اج دیگر  ۀاجیگران در  
فققاج جنو ی متقاوت کرده است. در وافژ، پیگیري رویکرد هنجۀاري اتحادیۀ  اروپۀا در فققۀاج     

گیۀترش هنجارهۀا، اسۀتانداردها و    معنۀاي   سۀاجي خۀارجی  ۀه    جنو ی نوعی سیاسۀت اروپۀایی  
هاي اتحادی  اروپا فراتر اج مرجهاي سیاسی ای  اتحادیه است. اتحادی  اروپۀا  ۀا رویکۀرد     ارجش

سۀاجي، اجۀراي حاکمیۀت فۀانون و      هایی همچون تقویت حقوق  شر، دمکراسی هنجاري هدف
تقویت حکمرانی خوب را در چارچوب فۀدرت هنجۀاري خۀود در کشۀورهاي هۀدف دنبۀال       

کند. ا زارهاي ای  سیاسۀت مۀواردي همچۀون حمایۀت اج نهادسۀاجي، آجادسۀاجي تجۀاري،         می
هۀۀا اسۀۀت.  وفصۀۀل مناجعۀۀه گۀۀذاري و کمۀۀک  ۀۀه حۀۀل اطۀۀ حات افتصۀۀادي، انیۀۀجام در فۀۀانون

ها و ا زارهاي روا ط اتحادی  اروپا  ۀا کشۀورهاي فققۀاج جنۀو ی      کنندة هدف ساجوکارهاي تنظیم
مشارکت و همکاري دوجانبه، ایجاد سیاست همیۀایگی، تعیۀی     هاي نامه شامل امضاي موافقت

نمایندة ویژة اتحادی  اروپا  راي فققاج جنو ی، ا تکار همکۀاري دریۀاي سۀیاه،  رنامۀ  مشۀارکت      
ساله ایجۀاد   30روند تحولی در یک دورة  هاي دوجانب  جدید است که در  نامه شرفی و موافقت

 شده است.  

و کنندة روا ۀط آن  ۀا فققۀاج جنۀو ی د     وپا و ساجوکارهاي تنظیمتحول در رویکرد اتحادی  ار
هاي متقۀاوت در   اي و پویایی هاي روا ط منطقه ، پیچیدگینخیتدهد:  وافعیت مهم را نشان می

فققاج جنو ی که همکاري سطح دولتی را در تأثیر فرار داده و رویکردهۀاي راهبۀردي متقۀاوتی    
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گۀرفت    دوم، فاطۀله  .حادی  اروپا موجب شۀده اسۀت  ات  ی  کشورهاي ای  منطقه  راي روا ط  ا
گرایانۀه  ۀا پۀذیرش اطۀل جداسۀاجي و اطۀل        نیبی اتحادیۀ  اروپۀا اج رویکۀرد هنجۀاري کۀل     

تۀدریج اج   دهد که  روکیل  ۀه  شده در روا ط خارجی. ای  وضعیت نشان می گرایی اطولی عمل
اي کۀم کۀرده    جنۀو ی تاانۀداجه   هاي هنجاري فراگیر خود در روا ط  ا کشورهاي فققاج طلبی جاه

هۀاي عینۀی، نۀوعی رهیافۀت منعطۀف در  ررسۀی منۀافژ و         است  و  ۀا درنظرگۀرفت  وافعیۀت   
گرفتۀه اسۀت. در نتیجۀ  آن، رونۀد تحۀول       هاي مختلف کشورهاي فققاج جنو ی درپیش خواسته

رایۀی  گ کنندة روا ط اتحادی  اروپا  ا کشۀورهاي فققۀاج جنۀو ی اج چندجانبۀه     ساجوکارهاي تنظیم
 گرایی جداگانه پیش رفته است. سوي دوجانبه فراگیر  ه
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