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 .1مقدمه
از زمان شکلگيري جمهوري ترکيه در سال  1923مو ضوع تعامل با اروپا يک عامل تاثيرگذار
در سياست خارجي اين ک شور بوده است .اين مو ضوع تا حد زيادي ناشي از نوع نگاهي بوده
که رهبران ترکيه به اروپا داشــتهاند .به عنوان مثال آتاترک به عنوان بنيانگذار ترکيه مدرن عقيده
دا شت ،الگوي دولت جديد ترکيه را بايد در ملتهاي اروپايي و غربي يافت ،جايي که اندي شه
و خرد مدرن جوامع را ثروتمند کرده اســـت .با اين حال ،از زمان امضـــاي توافقنامه آنکارا با
جامعه اروپا در ســال  1963و تمايل ترکيه براي ادغام در جامعه اروپايي ،تاثيرگذاري اين عامل
تشــديد شــد .از آن زمان تاکنون اين موضــوع که ترکيه چگونه بايد با اروپا تعامل کند و اينکه
روند الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا چه تاثيري ميتواند بر سيا ست خارجي ترکيه دا شته با شد و
يا حتي دا شته ،يک مو ضوع قابل بحث بوده ا ست .در اين ميان نظرات مختلفي نيز مطرح شده
است که آنها را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد .دسته اول اعتقاد دارند که در زمينه تاثيرگذاري
پيو ستن ترکيه به اتحاديه اروپا بر سيا ست خارجي آنکارا نبايد اغراق کرد چرا که اگر سيا ست
خارجي ترکيه را به عنوان يک سي ستم در نظر بگيريم ،اين سي ستم دروندادهاي مختلفي دا شته
که روند الحاق نيز يکي از آنها بوده است .به عنوان مثال ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 هنجارهاي سياسي عثمان(براي نمونه ،تداوم به جاي تغيير ،مشخصه فرهنگ سياسي ترکيه
است که از امپراتوري به ارث رسيده است)؛
 ميراث فرهنگي و هويتي امپراتوري عثماني؛
 عمق تاريخي ،موقعيت جغرافيايي و ميراث غني ترکيه در نظام بينالملل؛
 موقعيت استراتژيک ترکيه؛
 عنصر مذهب در سياست خارجي که يکي از عوامل تعيينکننده بوده و به دو شکل خود را
نشان ميدهد؛ موضع انترناسيوناليستي اسالمي و موضعگيري اسالمي -ترکي(.)Tabak,2017
دسته دوم نيز اين عقيده را مطرح کردهاند که ارتباط با اتحاديه اروپا و روند الحاق يک عامل
تاثيرگذار بوده است ،بهگونهاي که اگر روند جهتگيري سياست خارجي ترکيه را در گذشته و
بهويژه پس از سال  1999بررسي کنيم به اين نتيجه ميرسيم که موضوع الحاق ،يکي از مهمترين
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عوامل تعيينکننده نوع برخورد ترکيه با تحوالت منطقهاي و جهاني بوده است .نشانهها و داليل
مختلفي هم براي اين استدالل وجود دارد از جمله اينکه:
 چون ترکيه ميخواست از يک کشور غيرعضو به يک عضو اتحاديه اروپا تبديل شود ،ابعاد
و موضوعات جديد در سياست خارجي اين کشور مطرح گرديد.
 حزب عدالت و توسعه براي تضعيف هژموني موجود در حوزه داخلي ،در سالهاي اوليه
ادغام با اتحاديه اروپا را در راس برنامه سياست خارجي خود قرار داد .با اين حال ،با ضعف
هژموني موجود ،حزب عدالت و توسعه پروژه ساخت جامعه محافظهکار خود را آغاز کرد.
 به ويژه در بين سالهاي  2002تا  2012سياست خارجي ترکيه بهشدت متاثر از روند الحاق
به اتحاديه اروپا بود؛ زيرا در اين دوره سياست خارجي ترکيه با تأکيد بر غربمحوري و
فاصله گرفتن از سياستهاي ترکگرايي ،عزم جدي براي عضويت در اتحاديه اروپا را الگوي
کار خود قرار داده بود.
پژوها حاضر نيز تا حدي به ديدگاه دوم نزديک است و استدالل ميکند هر چند عوامل ديگر
مهم هستند اما موضوع پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا نيز به نوبه خود يک عامل تاثيرگذار در
سياست خارجي آنکارا بوده است .با اين حال ،اين پژوها بر آن است که سه مرحله و يا دوره
را بايد در سياست خارجي ترکيه مد نظر داشت چرا که هر يک از اين دورهها به شکلهاي
متفاوتي بر نوع جهتگيري و رفتار خارجي ترکيه اثر داشتهاند .دوره اول دوره
اروپاييشدن( ،)2005-1999دوره دوم ،تضعيف اروپاييشدن( )2011-2005و دوره سوم؛
اروپازدايي( .)2011 -2020البته ميتوان اين دورهها را از يک نگاه کلي به دو دوره اروپاييشدن
و اروپازدايي تقسيمبندي کرد .تفاوت پژوها حاضر با آثار منتشرشده در اين حوزه هم در همين
امر است؛ چرا که تالش دارد با بررسي جزئيتر هر يک از دورهها ،دادههايي را ارائه دهد که به
فهم بيشتر از موضوع کمک کند .با توجه به ماهيت سوال مطرحشده ،در اين مطالعه ،از روش
پژوها تبييني بهره گرفته شده است .متغيرهاي مستقل در اين پژوها ،اروپاييشدن و
اروپازدايي هستند و متغير وابسته نيز سياست خارجي ترکيه است .منابع و دادههاي پژوها نيز
از ادبيات و پژوهاهاي معتبر موجود و همچنين از پژوهاها و مطالعات پيشين نگارندگان
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جمعآوري شده است.
 .2چارچوب مفهومي ،اروپاييشدن :ابعاد و مكانيسمها
رابرت الدريچ1بهعنوان يکي از افراد پيشرو درحوزه مطالعات اروپاييشدن ،اين فرآيند را
بهصورت «يک روند افزايشي براي تغيير در جهت و شکل سياست ،بهگونهاي که پوياييهاي
سياسي و اقتصادي شوراي اروپا بخشي از منطق سازماني سياست ملي و تصميمگيري باشد»،
ميداند .به عقيده وي ،آنچه اروپاييشدن را از اصطالحاتي مانند بينالملليشدن يا جهانيشدن
متفاوت ميکند ،اول از همه محدوديت جغرافيايي و ثانياً ،ماهيت متمايز چارچوب ملي از قبل
موجود است که اين فرآيند تطبيق را از طريق روشهاي رسمي و غيررسمي تعديل
ميکند( .)Ladrech,1994:69-71توماس ريس 2و همکاران نيز اروپاييشدن را بهصورت ظهور
و توسعه ساختارهاي متمايز دولت در سطح اروپايي؛ يعني نهادهاي سياسي ،حقوقي و اجتماعي
مرتبﻂ با حل مسئله ،ميدانند که تعامالت بين بازيگران و شبکههاي سياسي متخصص در ايجاد
قوانين معتبر اروپايي را فرمولبندي ميکنند( .)Risse and et al,2001:3آنجلوس سپوس3نيز
اروپاييشدن را شامل فرآيندهاي(الف)ساخت( ،ب)انتشار و (ج)نهادينهسازي قوانين رسمي،
غيررسمي ،رويهها ،پارادايمهاي سياسي ،سبکها« ،روشهاي انجام کار» و باورها و هنجارهاي
مشترک ميداند که براي اولينبار در روند سياستهاي اتحاديه اروپا تعريفشده و سپس در
منطق گفتمان داخلي(ملي و فراملي) ،ساختارهاي سياسي و سياستهاي عمومي گنجانده
شد( .)Sepos,2008:2اين استدالل هم وجود دارد که اروپاييشدن بهعنوان يک پديده تاريخي
روشي براي زندگي قارهاي شامل رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي(غذا خوردن ،آشاميدن ،و سبک
زندگي) ،اعتقادات فرهنگي ،دين(مسيحيت) ،ارزشها ،هنجارها و اصول سياسي(تحمل،
همبستگي و آزادي) سيستم دولتي ،روشهاي سرمايهداري بازار و توليد و انتشار آنها به ساير
قارهها و مناطق در يک روند تاريخي از طريق جنگها ،تجارت ،استعمار و جهانيشدن

1.Robert Ladrech
2.Thomas Risse
3.Angelos Sepos
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است( .)Kalkan,2015:30-31آن چيزي که از همه اين تعاريف استنباط ميشود ،اروپاييشدن
نوعي دگرگوني است که در آن دولتها تغيير و تحول را چه در ساختارهاي داخلي و چه در
جهتگيريهاي خارجي خود تجربه ميکنند .شکل( )1مدل سادهاي از روند اروپاييشدن را
نشان ميدهد.
شكل( :)1نمودار روند اروپاييشدن

)(Source: Beichelt,2007:3

در خصوص ابعاد اروپاييشدن نيز آن چيزي که از ادبيات پژوهشي ميتوان استنباط کرد اين
است که در بررسي اثرات فرآيندهاي اروپاييشدن ،تغييرات در ساختار کشورهاي عضو را
ميتوان در سه بعد شناسايي کرد :فرآيندي(فرآيندهاي سياسي)؛ عملکردي(سياستهاي عمومي)؛
و ساختاري(ساختارهاي سياسي) .که هر کدام از آنها در جدول( )1اشاره شده است.
جدول( :)1ابعاد اروپاييشدن

)(Source:Dobrić Jambrović and Marešić,2020:20

اينکه هر کدام از اين ابعاد به طور دقيق بر چه حوزههايي بيشتر تاثير ميگذارند در جدول()2
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آمده است.
جدول( :)2جزئيات تاثيرات اروپاييشدن بر ابعاد سهگانه
ابعاد اروپاييشدن

زمينههاي تاثيرگذاري

ساختارهاي داخلي

الف) نهادها (روابﻂ هيئت دولت با مجلس)
ب) بخا عمومي

ساختارهاي سياسي

پ) روابﻂ دروندولتي

ساختارهاي نمايندگي و

الف) احزاب سياسي

تقسيمبندي

ب) گروههاي فشار
پ) ساختارهاي تقسيمبندي اجتماعي
الف) بازيگران

سياست عمومي

ب) مسائل سياسي
پ) ابزارها
ت) منابع
الف) گفتمانها
ب) هنجارها و ارزشها

ساختارهاي شناختي و

پ) مشروعيت سياسي

هنجاري

ت) هويتها
ث) سنتهاي دولت -درک حکومتداري
ج) روايتها ،فرمها و پارادايمهاي سياسي
)(Source: Radaelli, 2003: 35

در مورد سازوکارهاي اروپاييشدن نيز نظرات متفاوت است .بهعنوان مثال ،برخي عقيده دارند
که سياستگذاري اروپا ممکن است از سه طريق اساسي بر سبکها و ساختارهاي داخلي کشورها
تأثير بگذارد .از جمله اينکه ممکن است؛ (الف)بسيار تجويزي باشد و از کشورهاي عضو بخواهد
اقدامات مشخصي را براي انطباق با الزامات اتحاديه اروپا اتخاذ کنند؛ (ب)محدود به تغيير ساختار
فرصتهاي داخلي باشد؛ و يا (ج)در ضعيفترين شکل خود ،بدون هيچ گونه تأثير مستقيم
نهادي باشد( .)Knill and Lehmkuhl,2002:257برخي ديگر عقيده دارند که اروپاييشدن
ميتواند به دو روش کامالً متفاوت رخ دهد .يکي از طريق تصميمات رسمي اتحاديه اروپا و
انطباق آن با سياستهاي ملي است؛ دوم ،از طريق افزايا تعامالت اجتماعي بين بازيگران
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اروپايي و بازيگران ملي( .)Müftüler-Baç and Gürsoy,2010:407افرادي مانند دِ فلِرز1و مولر

2

با بررسي اروپاييشدن در سياست خارجي کشورهاي عضو ،ابعاد ،سازوکارها و نتايج
اروپاييشدن را مشخص ساختهاند که در جدول( )3خالصه شده است.
جدول( :)3ابعاد ،سازوکارها و نتايج اروپاييشدن
ابعاد


نتایج /شاخصها

سازوکارها


پايين به باال

کشورهاي عضو به دنبال تأثيرگذاري بر

جامعهپذيري  /يادگيري



گسترش سياسي؛
گسترش تنظيمات سياست ملي؛ و


سياست خارجي اتحاديه اروپا و سياست
خارجي ساير کشورهاي عضو هستند

فراگيري مدلهاي

سياستگذاري و ايدههاي آن
دولت در سطح اتحاديه اروپا



 سازگاري سياسي؛ و

باال به پايين

کشورهاي عضو تحت تأثير اتحاديه اروپا و

جامعهپذيري  /يادگيري

ساير کشورهاي عضو قرار ميگيرند

تغيير نهادهاي ملي ،فرايندها،
ترجيحات ،ايدهها و سياستهاي
ناشي از شيوهها ،قوانين ،اهداف و
هنجارهاي تصويب يا تجويز شده در
سطح اتحاديه اروپا

()source: Alecu de Flers and Müller,2012:22

 .3شروع فرآيند اروپاگرايي ترکيه()1999 -2005
هرچند که از ابتداي شکلگيري دولت مستقلي به نام جمهوري ترکيه در سال  1923بحث تعلق
داشـتن اين کشـور به تمدن غربي و اروپايي مطرح بود ،با اين حال موضـوع اروپاييشـدن اين
کشور به دهه  90و بهويژه سال  1999باز ميگرددچرا که بيا از چهار دهه پس از درخواست
ترکيه براي عضــويت در انجمن اقتصــادي اروپا در ژوئيه  ،1959روســاي دولتهاي اتحاديه
اروپا براي اولين بار در اجالس هلسينکي در دسامبر  ،1999چشمانداز قطعي عضويت کامل در
اتحاديه اروپا را به ترکيه پيشــنهاد دادند .تصــميمي که در هلســينکي اتخاذ شــد تقريباً مخالف
تصـــميم اجالس  1997لوکزامبورگ و هدف آن تضـــعيف اميدهاي ترکيه براي عضـــويت در
اتحاديه اروپا بود( .)Kaya,2013:1تا قبل از اين ت صميم ،بازيگران سيا سي ترکيه روابﻂ خود با
1. Nicole Alecu de Flers
2. Patrick Müller
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اتحاديه اروپا را بر اســاس غربيشــدن تفســير ميکردند تا اروپاييشــدن( Eralp and Torun,

 .)2015:14چشــماندازي که اتحاديه اروپا در هلســينکي ارائه داد تحول بنيادي در ترکيه ايجاد
کرده و فر صتهاي جديدي را براي ساختارهاي سيا سي -اقت صادي و اجتماعي -فرهنگي اين
ک شور به وجود آورد .در ن ش ست هل سينکي ترکيه ر سماً به عنوان کانديدايي شنا سايي شد که
داراي حق ورود برابر و بدون پيا شرط همانند ديگر ک شورها ا ست( Barzegar and Mofid

 .)Ahmadi, 2014:595پس از پذيرش وضــعيت کانديداتوري ترکيه ،دو طرف در نشــســت 4
د سامبر  2000شوراي اروپا در مورد يک برنامه م شارکت براي الحاق توافق کردند .کمي سيون
اتحاديه اروپا شـــروع به تهيه و آمادهســـازي يک برنامه مشـــارکت براي الحاق نمود که اين
چارچوب در مارس  2001از ســـوي اتحاد يه اروپا تأييد شـــد .در اين برنامه «کميســـيون،
اولويتهاي سيا سي و اقت صادي ميانمدت و بلندمدت را با هدف تحول در دولت ترکيه مطابق
با معيارهاي کپنهاگ برشمرده بود»( .)Eralp,2009:2معيارهاي کپنهاگ عبارت بودنداز:
.1اروپايي بودن :کشور متقاضي بايد عضوي از خانواده کشورهاي اروپايي باشد.
.2وجود يک سي ستم سيا سي دموکراتيک بود با ويژگي دموکرا سي و حاکميت قانون ،احترام به
حقوق بشر و حمايت از اقليتها.
.3وجود اقت صاد بازار قوي که با توجه به قدرت ن سبي اقت صاد بازاري ،ظرفيت مقاومت در برابر
فشار رقابت و نيروهاي بازار در اتحاديه اندازهگيري ميشد.
 .4ساير تعهدات :الف) اهداف سيا سي ،اقت صادي و پولي اتحاديه( سيا ست خارجي و امنيتي
م شترک( ،)CRSPاتحاديه اقت صادي و پولي(در سه مرحله قبل از الحاق ،الحاق و مرحله نهايي
يورو)؛ ب) مصوبات حقوقي(تصويب کليه قوانين و مقررات مندرج در معاهدات تا زمان الحاق
)؛ و ج) افزايا ظرف يت اداري و قضـــايي براي اعمال قانون( .)Yesilada,2002:100-101در
مقابل ،ترکيه نيز در  19مارس  2001با ارائه برنامه ملي خود ،گزارش مف صلي درباره برنامههاي
ا صالحات اقت صادي و سيا سي ،به اتحاديه اروپا ارائه داد« .اين سند  500صفحهاي بيانگر اين
بود که چگونه ترکيه اصــالحات خاص را براي تامين الزامات ذکرشــده از ســوي اتحاديه اروپا
انجام خواهد داد .در اين ســـ ند همچنين دولت ترک يه برنامه هاي خود را براي اصـــالحات
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اقت صادي ،اجتماعي و فني براي هماهنگي سيا ستهاي ترکيه با سيا ستهاي اتحاديه را ارائه
داده بود( .)Yesilada,2002:99در دســامبر  2002در اجالس کپنهاگ ،شــوراي اروپا تصــميم
گرفت دو ســال بعد ،يعني در اجالس دســامبر  ،2004نامزدي ترکيه را ،با هدف آغاز مذاکرات
الحاق با ترکيه بررســـي کند .در اکتبر  2004کميســـيون ،توانايي ترکيه را براي برآورده کردن
معيارهاي کپنهاگ برر سي و آن را تا حد زيادي مثبت ارزيابي کرد .بر اين ا ساس ،شوراي اروپا
در اجالس خود از  17تا  18د سامبر  2004ت صميم گرفت مذاکرات الحاق با ترکيه را در اکتبر
 2005آغاز کند .مذاکرات الحاق در  3اکتبر  2005ر سماً آغاز شد .بنابراين سالهاي بين 1999
تا  2005را ميتوان دوره شروع اروپاييشدن ترکيه تلقي کرد.
جدول( :)4تغييرات ساختار سياسي ترکيه از سال  2001تا 2004
تاريخ

نوع

تغييرات عمده

اکتبر 2001

اولين بسته قانون اساسي

 34اصالحيه به قانون اساسي 1982

نوامبر 2001

قانون مدني جديد

برابري جنسيتي در ازدواج

فوريه /مارس 2002

دومين بسته قانون اساسي

اصالحات قانون اساسي

آگوست 2002

سومين بسته قانون اساسي

لغو مجازات اعدام  /اصالح قانون ضد تروريسم و اجازه پخا

دسامبر 2002

چهارمين بسته قانون اساسي

عملياتي کردن اصالحات قبلي /اصالح قانون مجازات

دسامبر 2002

پنجمين بسته قانون اساسي

دادرسي مجدد کليه پروندهها در دادگاه هاي امنيت کشور

مي 2003

ششمين بسته قانون اساسي

پذيرش پروتکل  ،ECHR 6تبديل احکام اعدام به حبس ابد/ ،

جوالي 2003

هفتمين بسته قانون اساسي

تجديد نظر در شوراي امنيت ملي

مي 2004

هشتمين بسته قانون اساسي

ده اصالحيه در قانون اساسي ،آزادي مطبوعات ،اولويت دادن

ژوئن 2004

نهمين بسته قانون اساسي

سپتامبر 2004

قانون کيفري جديد ترکيه

به زبانهاي ديگر به غير از ترکي

لغو ماده  8قانون ضد ترور

معاهدات فرا ملي بر قوانين داخلي ،لغو دادگاههاي امنيت کشور
تغيير ماده  46قانون مجازات ،بازنگري در هيئت آموزش عالي و
هيئت سنجا
تجديدنظردر قوانين مربوط به خشونت عليه زنان و کودکان/
تغيير در مجازات براي جرايم مختلف و تعريف مجدد جرم
()Source: Muftuler Bac,2005:22
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.1-3اروپاگرايي و تاثير آن بر سياست خارجي ترکيه

بعد از اعطاي موقعيت نامزدي اتحاديه و بهويژه بعد از روي کار آمدن حزب عـدالت و توسعه
تغيير جدي در سيا ست خارجي ترکيه بهوجود آمد که برخي از آن به عنوان جايگزيني رويکرد
کانتي به جاي رويکرد هابزي ياد ميکنند .در تفکر کانتي به نظام بينالملل کـه ب ـه ص ـلح مردم
ساالر و دنبالهروي از روندهاي برد  -برد براي بحرانهاي نظام بينالملـــــل پايبند ا ست ،اين
قدرت نرم است که جايگزين قدرت سخت مي شود .دولت کانتي بــــه تکثرگرايــــي و تنوع
قوميتي در داخل احترام ميگذارد و با همکاري نزديک و ارتباطات دوســتانه اجتمــــــاعي در
خارج همراه اســت و بهصــورت کلي معرف شــخصــيت و ويژگي اروپا در دنياي خـــــارج
اســــت( .)Mofid Ahmadi and Zakerian,2015:118معرفيشدن بهعنوان کانديداي عضويت
در اتحاديه اروپا نقا زيادي در اين دگرگوني ســـياســـت خارجي ترکيه داشـــت« .تمايل به
عضويت در اتحاديه اروپا بر فرهنگ آنارشي ترکيه تأثير گذاشته و اين کشور را از دنياي هابزي
به سمت جهاني کانتي سوق داد .بهطور خاص اتحاديه اروپا به حزب عدالت و توسعه فهمانده
بود که جهتگيري هابزي به اعتبار ترکيه صدمه ميزند»( .) Lucian moga,2010:10سه ويژگي
مهمي که در اين دوره در سياست خارجي ترکيه وجود داشت عبارتند بودند از:
.1تمايل به فعال بودن و پذيرش خطر :تا قبل از معرفيشدن به عنوان نامزد عضويت در اتحاديه
اروپا ترکيه بي شتر به صورت قدرت حافظ و ضع موجود تلقي مي شد که احتياط مبناي ا صلي
رفتار آن بود .يکي از داليل الينحل ماندن اختالفات دوجانبه ترکيه با ســاير بازيگران نيز ناش ـي
از اين ويژگي بود .با اين حال اين ويژگي تغيير کرد و دولت جديد حاضــر شــد ريســکپذير
باشد.
.2تالش براي حل اختالفات دوجانبه و توسعه روابﻂ با کشورهاي همسايه.
.3دور شدن از رويکرد برد -باخت و اتخاذ رويکرد برد-برد بود(.)Kirisci,2006:1-2
م ثال هاي مت عددي را هم ميتوان براي تغيير رف تار خارجي ترک يه در اين دوره عنوان کرد.
بهعنوان مثال عادي سازي نسبي روابﻂ بين ترکيه و ارمنستان در اين دوره تا حد زيادي ناشي از
تالش ترکيه براي عضــويت در اتحاديه بود .بهعبارت بهتر تغيير رفتار ترکيه در قبال ارمنســتان
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متاثر از اســـتفاده ترکيه از رويکردهاي مبتني بر ديپلماســـي و قدرت نرم در چارچوب فرايند
يادگيري هنجارهاي اروپايي و تغيير در روندهاي ســياســتگذاري بود .بدون چشــماندازي از
عضــويت در اتحاديۀ اروپا ،تصــور بازکردن درهاي گفتوگوهاي داخلي دربارۀ مســائلي چون
«مسئلۀ ارامنه» از يک خﻂ مناقشه به يک گفتمان برد -بـرد ،مي ـسر نبود( Mofid Ahmadi and

 .)Zakerian,2015:120; Javadi Arjomand and Doulatyari,2012يا در اين دوره بهبود رابطه
ترکيه با يونان و مسئله قبرس را نميتوان مستقل از رابطه ترکيه با اتحاديه اروپا دانست؛ چرا که
احتمال بهبود مشابهي در روابﻂ ترکيه يونان و يا تغيير در سياست ترکيه در قبرس بدون اتحاديه
اروپا بسيار کم بود(.)Kirisci,2006:58
حتي به عقيده آراس1و کاراکايا پوالت2غيرامنيتي ساختن روابﻂ ترکيه با سوريه و ايران نيز متاثر
از نوع نگاه ترکيه به اتحاديه اروپا بود .به عقيده آنها بهبود روابﻂ ترکيه سوريه و ايران ،نتيجه
فرآيند الحاق به اتحاديه اروپا و گامهاي همزمان به سوي دموکراتيزهسازي در سطح داخلي(که
سپس در روابﻂ ترکيه با سوريه و ايران منعکس شد) ،و همچنين ظهور يک محيﻂ مناسب براي
ايجاد شرايﻂ مساعد در سطح منطقه(به دليل اعتبار هنجارها و اصول اتحاديه اروپا ،انزواي سوريه
و ايران در سياستهاي جهاني و تحوالت عراق پس از اشغال توسﻂ نيروهاي تحت هدايت
اياالت متحده) بود(.)Aras and Karakaya Polat,2008:496
 .4کندشدن فرآيند اروپاگرايي( )2011-2005
همانگونه که عنوان شد ،مذاکرات ترکيه و اتحاديه اروپا بر اساس نظر شوراي اروپا در اکتبر
 2005شروع شد .با اينحال مذاکرات بنا به داليلي آنگونه که انتظار ميرفت پيا نرفت« .نگراني
فزاينده از گسترش اتحاديه اروپا ،مخالفت دولتهاي محافظهکار ،مخالفت افکار عمومي و
چالاهاي ناشي از مناقشه قبرس از جمله عوامل موثر در اين امر بودند( Barzegar and Mofid

 .)Ahmadi,2014:595يکي از داليل ديگر هم اين بود که انتصابها براي مذاکره با اتحاديه
اروپا ،در داخل ترکيه بهشدت مورد بحث بود .نامهاي مختلفي توسﻂ بازيگران مختلف مطرحشده
1. Bulent Aras
2. Rabia Karakaya Polat
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و باعث ايجاد اختالف بر سر انتصابات تيم مذاکرهکننده با اتحاديه اروپا ميگرديد .اگرچه
پيشنهادهايي براي انتصاب يک تکنوکرات به عنوان مذاکره کننده اصلي وجود داشت با اينحال
مذاکرهکننده اصلي به وزنه سياسي احتياج داشت تا بتواند وزارتخانهها و نهادهاي عمومي را
براي مذاکرات الحاق قانع کند .در پايان ،نقا اصلي مذاکرهکننده به علي باباجان1داده شد ،که
همان زمان وزير امور خارجه و مسئول خزانهداري بود( .)Günay,2015:57پيامد اين تحوالت
اين بود که از سال  2005حمايت عمومي از عضويت در اتحاديه اروپا شروع به سقوط کرد.
چنين سقوطي نشاندهنده از بين رفتن اشتياق عمومي نسبت به روند الحاق ترکيه و نارضايتي
روزافزون عمومي از اتحاديه اروپا بود.
جدول( :)5اعتماد به نهادهاي اتحاديه اروپا در ترکيه در بين سالهاي  2004تا 2011
عدم اعتماد

نمیدانم

تاریخ

اعتماد

اکتبر 2004

%39

%34

%27

ژوئن 2004

%39

%35

%27

اکتبر 2005

%33

%32

%35

آوریل 2005

%29

%36

%35

سپتامبر 2006

%32

%39

%29

می 2007

%22

%37

%41

اکتبر 2007

%17

%45

%38

آوریل 2008

%23

%40

%37

اکتبر 2009

%19

%43

%38

ژوئن 2009

%20

%44

%36

نوامبر 2009

%18

%39

%43

ژوئن 2010

%21

%47

%32

نوامبر 2010

%11

%53

%36

می 2011

%16

%51

%33

()Source: Baudner, 2014: 188

درحالي که در اين دوره افکار عمومي شور و شوق خود را براي عضويت در اتحاديه اروپا از
دست داده بود ،رهبران حزب عدالت و توسعه نيز تأکيد زيادي بر عضويت بيقيد و شرط ترکيه
1. Ali Babacan
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در اتحاديه اروپا در پاسخ به چشماندازهاي جايگزين ارائهشده به ترکيه از طرف برخي از محافل
در اتحاديه اروپا(بهعنوان مثال عضويت ممتاز ترکيه در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا)
داشت .عالوه بر اين ،رهبران حزب عدالت و توسعه بهطور فزاينده از ارجاع اتحاديه اروپا به
معيارهايي غير از معيارهاي کپنهاگ که تا سال  2005بيشتر مورد تأکيد قرار ميگرفت ،ناراضي
بودند .مهمتر از همه اينکه ،مسئله قبرس توسﻂ دولت عدالت و توسعه به عنوان رفتار ناعادالنه
اتحاديه اروپا نسبت به ترکيه تلقي ميشد زيرا حل اين مسئله پياشرط الحاق ترکيه شده بود.
از آنجا که دولت حزب عدالت و توسعه سياستي را اتخاذ کرده بود که روند پيوستن به اتحاديه
اروپا را از مسئله قبرس جدا ميکرد ،دستور کار اتحاديه اروپا در مورد عضويت ترکيه در اتحاديه؛
يک نگرش واکنشي از سوي حزب عدالت و توسعه نسبت به اتحاديه اروپا را ايجاد
کرد( .)Yilmaz,2019:24-25مورد ديگري هم که ميتوان به آن اشاره کرد اين است که «پس از
دومين پيروزي انتخاباتي( ،)2007حزب عدالت و توسعه جديدي ظهور کرد که هم در جامعه
و هم در برابر پايگاه سکوالر بسيار قويتر و کمتر به اتحاديه اروپا و همچنين برنامه
دموکراتيکسازي آن وابسته بود»(.)Sipahioğlu,2017:56
عالوه بر زمينه داخلي ،عواملي که از اتحاديه اروپا و همچنين ساير تحوالت منطقهاي /بينالمللي
نشات ميگرفتند نيز بر روابﻂ اتحاديه اروپا و ترکيه در دوران پس از  2005تاثيرگذار بودند.
بهعنوان مثال بحران يورو در سال  2008همراه با ظهور احزاب سياسي راست افراطي در بسياري
از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا باعث ايجاد جو منفي براي گسترش اتحاديه اروپا در ميان
نخبگان و مردم شد .اين امر بهويژه در چشمانداز عضويت ترکيه بسيار حائز اهميت بود ،چرا که
از مدتها قبل نه تنها در زمينههاي سياسي و اقتصادي بلکه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز در
اين مورد اختالف وجود داشت .آشفتگي در مناطق وسيع اتحاديه اروپا و همسايه جنوبي ترکيه،
ترس در ميان اعضاي اتحاديه اروپا را بهدليل احتمال افزايا وحشت ،بيثباتي و مشکل گسترده
پناهجويان که از طريق ترکيه به اتحاديه اروپا وارد ميشدند را تشديد کرد .عالوه براين با آغاز
خيزشهاي عربي ،اين تفکر در اتحاديه اروپا وجود داشت که ترکيه روابﻂ ممتازي با احزاب
اسالمگرا در منطقه دارد(.)Aydin-Düzgit and Kaliber,2016:2-3
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بنابراين پس از سال  2007اصالحات متوقف و اتحاديه اروپا نفوذ خود را در ترکيه از دست
داد« .ادغام قدرت در حزب عدالت و توسعه و از دسترفتن عالقه آن به روند الحاق به اتحاديه
اروپا از مهمترين عوامل داخلي بودند که منجر به اين نتيجه شدند .از طرف ديگر ،مسدود کردن
تعداد قابل توجهي از فصول ارائهشده توسﻂ اتحاديه اروپا و دو کشور عضو آن(قبرس و فرانسه)،
شعارهاي «مشارکت ممتاز» و مخالفتهاي آشکار برخي از رهبران اروپا با عضويت ترکيه نيز به
از دست رفتن عالقه به روند پيوستن به اتحاديه اروپا از طرف دولت حزب عدالت و توسعه و
مردم ترکيه کمک کردند( .)Cebeci,2016:119در مجموع اين دوره را ميتوان دوره گسست در
روابﻂ ترکيه و اتحاديه اروپا در نظر گرفت .در اين دوره هرچند دولت تعهد خود به اصالحات
و روند پيوستن به اتحاديه اروپا را ادامه ميداد ،اما همچنان پيشنهاد عضويت بدون قيد و شرط
براي ترکيه را مدنظر داشت.
. 4-1تاثيرات کند شدن روند اروپاگرايي بر سياست خارجي ترکيه

با کندتر شدن روند مذاکرات ترکيه و اتحاديه اروپا و همچنين کاها تمايل آنکارا براي عضويت
در اتحاديه اروپا ،رفتار سياست خارجي ترکيه دستخوش تغيير شد .بهويژه اينکه پس از
انتخابات  ، 2007حزب عدالت و توسعه قدرت خود را تثبيت و به لطف  46.6درصدي آرا،
دولت جديد تصميم گرفت با در نظرگرفتن منافع خود با اتحاديه اروپا و ساير بازيگران منطقهاي
رفتار کند .در اين دوره ترکيه تمايل داشت که واسطهاي ميان شرق و غرب باشد .بنابراين سياست
خارجي ترکيه به جاي تاکيد صرف بر اروپاييشدن بر کنشگري ميان اروپا -آسيا تاکيد داشت.
بهعبارتديگر اگر در بين سالهاي  1999تا پايان سال  2005مهمترين وجه سياست خارجي
ترکيه ،اروپاييشدن و رفتار بر مبناي آن بود؛ در دوره  2005تا  2010آنکارا سعي داشت کمي از
اين استراتژي فاصله گرفته و به آسيا نيز توجه داشته باشد ".اروپا -آسيا"گرايي صرفاً به معني
تغيير جهتگيري سياست خارجي در مسيري که بيشتر به فضاي اتحاد جماهير شوروي سابق و
خاورميانه متمرکز باشد نبود؛ بلکه بدان معني بود که فعاليتهاي سياست خارجي بايد با توجه
به تمام مناطق همسايه دنبال شود و صرفاً منوط به اروپا که در دوره قبل وجود داشت،
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نباشد( .)Öniş and Yilmaz,2009:13بوراک کوپ1و اوزگه زيهنياوغلو2عقيده دارند که بهويژه
پس از انتخابات  2007حزب عدالت و توسعه تالش داشت سياست خارجي مستقلي در پيا
بگيرد(.)Cop and Zihnioglu,2015:5
روي کار آمدن احمد داووداغلو و معرفي راهبرد عمق استراتژيک در سياست خارجي ترکيه نيز
به نقاآفريني در آسيا و اروپا کمک کرد .بهعبارتديگر از سال  2009به بعد ،رويکرد سياست
خارجي احمد داوود اوغلو در افزايا همکاري و روابﻂ اقتصادي ،سياسي و اجتماعي با
کشورهاي همسايه ،يکي از محرکهاي اصلي و تأثيرگذار در روند «اروپاييشدن» ترکيه بود .اين
سياست خارجي با تغيير جهت مجدد و با تمرکز بر خاورميانه و آفريقا و آسياي مرکزي تالش
داشت خود را بهعنوان يک بازيگر بانفوذ؛ بشردوست و مبدع نظم منطقهاي جلوه دهد که در
بسياري از جهات در تضاد با سياستهاي اتحاديه اروپا از جمله سياستهاي مرزي و مهاجرتي
اين اتحاديه بود( .)Karadağ,2019:6; Ghaderi Hajat and Nosrati,2012داووداوغلو عقيده
داشت که «ترکيه يک بازيگر بينالمللي با موقعيت مرکزي است ،کشوري است که مرکز بالکان،
خاورميانه و قفقاز بوده و بهطورکلي مرکز اوراسيا و کمربند ريملند است که از مديترانه تا اقيانوس
آرام جريان دارد .بنابراين چنين موقعيت جغرافيايي به رهبران ترکيه اجازه ميدهد که سياست
خارجي فعالتري را بهويژه در حوزه ژئوپليتيکي امپراتوري عثماني اتخاذ کنند»( Walker,2011:

 .)7براين اساس ترکيه بايد نقا خود بهعنوان کشور حاشيهاي را کنار گذاشته و نقا فعالي را
اتخاذ ميکرد که يکي از آنها تأمين امنيت و ثبات نهتنها براي خود ،بلکه براي مناطق همسايه
بود .ترکيه بايد امنيت و ثبات خود را با ايفاي نقا سازندهتر در تأمين نظم ،ثبات و امنيت در
پيرامون خود تضمين ميکرد(.)Davutoglu,2008:79
داوود اوغلو همچنين تأکيد زيادي بر «الگو قرار گرفتن نهادهاي سياسي ترکيه براي ساير
کشورهاي منطقه خاورميانه؛ توجه ويژه به اقتصاد بهعنوان بازوي قدرتمندي براي پشتيباني از
روابﻂ و سياست ترکيه؛ سرمايهگذاري روي کشورهاي منطقه بويژه کشورهايي که زماني جزء
1. Burak Cop
2. Özge Zihnioglu
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امپراتوري عثماني بودهاند ،بهجاي التماس و صرف هزينههاي گزاف براي پيوستن به اتحاديه
اروپا و در نهايت بهرهبرداري مناسب ترکيه از امتيازات حاکميت پانصد ساله عثماني بر خاورميانه
داشت»( .) Rouhi Dehboneh,2018:124سياست خارجي فعال ترکيه درواقع يک انتخاب
منطقي براي تقويت ترکيه در برابر آشفتگي جهاني از طريق همکاريهاي استراتژيک پيشرفته با
بازيگران مختلف در مناطق مختلف جهان بود .انتخاب منطقي براي گسترش عمق استراتژيک
ترکيه؛ استفاده از قدرت نرم براي تکميل قدرت ژئوپليتيکي آن؛ آغاز تعامل منطقهاي از طريق
فعاليتهاي ديپلماتيک و پيوند دادن پويايي اقتصادي ،مصارف فرهنگي و امنيت ژئوپليتيکي با
يکديگر به منظور افزايا حوزه نفوذ ترکيه در منطقه و همچنين در سياست جهاني( Keyman

 .)and Gumuscu,2014:73مهمترين ابزار ترکيه براي دستيابي به اين هدف نيز قدرت نرم بود.
بهعبارتديگر ترکيه براي دستيابي به اهداف فوقالذکر بايد به قدرت نرم خود رجوع ميکرد.
اين امر بر اساس پيوندهاي تاريخي و فرهنگي آن با تمام مناطقي که به آن تعلق داشت و همچنين
نهادهاي دموکراتيک و اقتصاد بازار پر رونق آن صورت ميگرفت .ترکيه بايد چهره نظامي را
کنار ميگذاشت .درعوض ،بايد با حل منازعات ،همکاري اقتصادي منطقهاي نياز به مداخله
منطقهاي قدرتهاي بزرگ را از بين ميبرد( .)Grigoriadis,2010:5بنابراين ترکيه سعي ميکرد
از قدرت نرم خود براي تقويت روابﻂ اقتصادي با کشورهاي منطقه استفاده کند .در اين زمينه،
«هدف سياست خارجي جديد ترکيه ،استفاده از اين سياست منطقهاي و مبتني بر تاريخ؛ به عنوان
سکوي پرش به يک موقعيت جهاني بود .در اين مقطع ترکيه هنوز يک رهبر منطقهاي نبود؛ چرا
که يک رهبر منطقه عالوه بر قدرت نظامي ،بايد از منابع قدرت مادي مانند ظرفيتهاي اقتصادي،
ديپلماتيک و سازماني نيز برخوردار ميبود .ترکيه خود را به عنوان يک الگو تصور
ميکرد»( )Gürzel,2014:98و به قول احمد داووداوغلو مهمترين قدرت نرم ترکيه ،دموکراسي
آن بود(.)Davutoglu,2008:80
.5اروپازدايي1،مفهوم و تعاريف
همانند اروپاييشدن ،تعاريف از اروپازدايي نيز متفاوت است .برخي عقيده دارند که اروپازدايي
1. De-Europeanisation
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مواردي را شامل ميشود که در آن اصالحات مدنظر اتحاديه اروپا معکوس و يا مواردي را شامل
ميشود که در آن اصالحات مدنظر اتحاديه اروپا بدون نياز يا تعهدي براي دستيابي به همسويي
با اتحاديه اروپا و يا با اجتناب عمدي از مراجعه به اتحاديه اروپا در توجيه اصالحات انجامشده،
صورت ميپذيرد( .)Saatçioğlu,2016:135برخي ديگر نيز عقيده دارند که اروپاييزدايي به از
دست دادن يا تضعيف نقا اتحاديه اروپا بهعنوان يک زمينه سياسي هنجاري و يک نقطه مرجع
در امور داخلي و مباحثات سياست خارجي در يک کشور هدف ،گفته ميشود .اين روند معموالً
با «ترديد يا بيتفاوتي نسبت به اروپا» مشخص ميشود( .)Cebeci,2016:120با اينحال بهزعم
پائول کوپلند1مولفه اصلي اروپازدايي ،تعمديبودن آن است و با هدف خاص معکوسکردن
روند اروپاييشدن انجام ميگيرد( .)Copeland,2016:3اروپازدايي اشکال مختلفي ميتواند داشته
باشد.
 خفيفترين شکل آن "مليشدن مجدد" است که به موجب آن کشورهاي عضو به دنبال
حفاظت از امتيازات ملي و ترجيحات سياسي و در نتيجه کاها مشورت و هماهنگي در سطح
اتحاديه اروپا هستند.
 شکل متوسﻂ اروپازدايي "عدم مشارکت" است که به موجب آن کشورهاي عضو ،انرژي و
منابع ديپلماتيک کمتري را در ماموريتهاي مشترک اتحاديه اروپا و ساير ابتکارات هزينه
ميکنند.
 شکل قويتر اروپازدايي"دور زدن" است که به موجب آن کشورهاي عضو به طور فعال
نهادهاي اتحاديه اروپا را دور ميزنند و اهداف سياست خارجي خود را از طريق کانالهاي
جايگزين دنبال ميکنند.
 سرانجام شکل نهايي اروپازدايي خروج از اتحاديه است که به موجب آن کشورهاي عضو به
صراحت نهادهاي مشترک اتحاديه اروپا ،هنجارها و فرآيندهاي اتحاديه را زير سوال
ميبرند(.)Thomas,2021:620

1. Paul Copeland
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جدول( :)6عناصر ،پويايي و شاخصهاي اروپايي زدايي
پويايي و شاخصها

عناصر اروپازدايي



ساخت مجدد نقاهاي حرفهاي

ساختن نقا در قالب "ملي شدن مجدد" گفتمان و سياست
مقامات خود را به عنوان قهرمان ملي در گفتمان سياست خارجي معرفي مي کنند.
کشورهاي عضو سياستها ،مواضع و اولويتهاي اروپاييشده را به صورت محدود و ملي
بازتعريف ميکنند.



از طريق آموزش ديپلماتيک و فرايند استخدام ،فرآيند جامعهپذيري ديگري را دنبال ميکنند.



از طريق سازماندهي بوروکراتيک مجدد ،با اروپايي شدن مبارزه ميکنند.



مقاومت در برابر "هنجارهاي رويهاي"



مقامات ملي هنجارهاي رويهاي مانند اشتراک اطالعات ،مشورت ،اجماع ،سازش و سازگاري
در گفتمان سياست را رد ميکنند.



نفي هنجارهاي اساسي



مقامات ملي هنجارهاي رويهاي را در رفتارها و سياست خارجي خود به چالا مي کشند يا
حتي نقض مي کنند (مقاومت در برابر "هنجارهاي اساسي").
مقامات ملي هنجارهاي اساسي سياست خارجي اتحاديه اروپا (مانند حقوق بشر ،حاکميت
قانون و دموکراسي) را در گفتمان سياست خارجي خود نفي ميکنند.



کشورهاي عضو هنجارهاي اساسي سياست خارجي اتحاديه اروپا را در رفتارها يا سياست
خارجي خود به چالا مي کشند و يا حتي نقض ميکنند.

تجزيه ساختاري



فروپاشي ساختارها/فرايندهاي سياست خارجي اتحاديه اروپا



کشورهاي عضو با نهادهاي سياست خارجي اتحاديه اروپا در لفاظي و يا در عمل مخالفت




ميکنند (به عنوان مثال با تقاضاي کاها يا حتي انحالل نهادها).
کشورهاي عضو حمايت لفظي و تعهد ديپلماتيک خود را نسبت به سياست مشترک خارجي
و امنيتي اروپا کاها داده يا حتي ارتباط با آن را زير سال ميبرند.
کشورهاي عضو سرمايهگذاري خود را در سياست خارجي و امنيتي مشترک از نظر رهبري،
کارکنان  ،منابع و تخصص کاها ميدهند.



کشورهاي عضو اولويت /تعهد بيشتري به ساير چارچوبهاي چندگانه ،کوتاه يا دوطرفه و در
تقابل با سياست خارجي و امنيتي مشترک ميدهند.



کشورهاي عضو بهطور فزاينده ترجيحات سياست خارجي متفاوت از سياست خارجي و امنيتي
مشترک دنبال ميکنند.

()Source: Müller and et al,2021:527
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جدول( :)7انتظارات از اروپازدايي
اروپاييشدن

خﻂ و مشي

سياست

سازمان سياسي

اروپازدايي

تأثير محدود

.1اهداف سياسي داوطلبانه منجر

.1آگاهي محدود از سياست

.1سياست گذاري متمرکز؛

.1محتمل و

اتحاديه اروپا

به تغيير سياسي کم يا محدود،

در خارج از دولت؛

.2بازيگران وتو کننده

بالمنازغ

تغييرات حاکميتي يا تغيير

.2تعامل محدود بازيگران

محدود؛

شناختي در بين سياستگذاران

جامعه

.3آگاهي عمومي کم

ميشود.
تأثير شديدتر

.1تغييرات اجباري که منجر به

.1بسيج مشاغل و منافع

.1واگذاري حوزه

.1بعيد يا

اتحاديه اروپا

تغييرات قابل توجه سياسي و

اجتماعي به نفع

سياستگذاري؛

مورد

سرمايهگذاري زيرساختي مي-

سياستگذاري؛

.2بازيگران وتو کننده

مناقشه

شود.

.2پيوند دادن انتظارات گسترده

متعدد؛

اجتماعي و تجاري به

.3آگاهي عمومي باالتر

سياستهاي اتحاديه اروپا؛
.3رقابت

()Source:Burns et. al.,2019: 275

 .6اروپازدايي در ترکيه
شروع فرآيند اروپازدايي در ترکيه به سال  2011و بهويژه به دوران پس از پيروزي حزب عدالت
و توسعه در انتخابات پارلماني در اين سال باز ميگردد .بهعبارتديگر سومين پيروزي در
انتخابات  2011شروع اروپازدايي ترکيه را جرقه زد .در واقع زماني که حزب عدالت و توسعه
نيمي از آرا معتبر را کسب کرد اعتماد بهنفس قابل توجهي بهدست آورد« .انتخابات سال 2011
يکي از مهمترين و حساسترين انتخابات در تاريخ سياسي ترکيه بود چرا که در اين انتخابات،
ترکيه قدرت بوروکراسي را که حدود نيم قرن بر اين کشور حاکم بود را محدود کرد( Zaki

 .)et.al.,2017:45بعد از انتخابات ،دولت حزب عدالت و توسعه بهگونهاي رفتار کرد که گويي
به اصالحات اروپا نياز ندارد و يا اينکه «روند اصالحات را با استراتژي انتخاب برخي اصالحات،
که با ديدگاه سياسي حزب مطابقت داشت ،به تدريج کند ميکرد .از سوي ديگر دولت حزب
عدالت و توسعه از روند گسترش عضويت بهعنوان ابزاري براي ماندن در قدرت استفاده مينمود»
( .)Kilinç,2020:8اما دليل اينکه ترکيه در اين مقطع زماني از سياستهاي اصالحي مورد نظر
اتحاديه اروپا دست نميکشيد اين بود که «دولت حزب عدالت و توسعه براي پيروزي در سه
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انتخابات آتي ديگر(تا  )2023به يک جو آرام و مناسب نياز داشت .اگرچه حزب عدالت و توسعه
به عضويت کامل در اتحاديه اروپا اعتقاد نداشت ،يا در واقع آن را نميخواست ،اما تالش ميکرد
نشان دهد که چگونه به وعده خود در مورد نوسازي و غربگرايي متعهد است»( Sipahioğlu,

.)2017:57
با اين وجود؛ عاملي که بر اين روند تاثير گذاشت و تا حد زيادي نظر ترکيه را در مورد اتحاديه
اروپا تغيير داد شروع اعتراضات داخلي در سال  2013در ترکيه در قالب اعتراضات پارک گزي

1

بود .اين اعتراضات نقطه عطفي در روابﻂ اتحاديه اروپا و ترکيه محسوب شده و به همينترتيب
يک چرخا گفتماني نيز محسوب ميگردد چرا که سرکوب اعتراضات ،ممنوعيت استفاده از
رسانههاي اجتماعي و محاکمه برخي از فعالين مدني نشان دهنده عدم پايبندي ترکيه به هنجارهاي
سياسي و مدني اتحاديه اروپا بود .به عبارت بهتر آنچه در ابتدا مسئله داخلي ترکيه محسوب
ميشد ،بهويژه در مسائل مربوط به آزادي تجمع و اعتراضات؛ بعدا تأثير مستقيمي بر مذاکرات
الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا داشت .بويژه زماني که ديپلماتهاي ارشد اتحاديه اروپا ،کاترين
اشتون2و اشتفان فوله3در اظهارات خود در مورد استفاده نامتناسب از زور توسﻂ نيروهاي پليس
ترکيه و عدم بحث عمومي در ميان معترضان سخن به ميان آوردند .اتحاديه اروپا عقيده داشت
که اقدامات ترکيه با فهرست حداقلي اصول دموکراسي مشارکتي و معيارهاي کپنهاگ مطابقت
ندارد .اين موضوع مورد قبول دولت ترکيه نبود.
به همين دليل هم بود که وقتي دولت حزب عدالت و توسعه با صدور قطعنامهاي از سوي
پارلمان اروپا در مورد اعتراضات و ابراز نگراني از واکنا پليس و دولت به معترضين ،و انتقاد
از دولت به دليل سياستهاي آن در تظاهرات ،مواجه شد؛ در پاسخ بيان داشت که تصميم پارلمان
را به رسميت نميشناسد( .)Yilmaz,2019:26وزارت خارجه ترکيه نيز اعالم کرد «برخي از
پارلمانها بايد درک کنند که صحبت آزادانه و جسورانه در مورد امور داخلي ترکيه هزينههايي

1. Gezi Park protests
2. Catherine Ashton
3. Štefan Füle
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دارد»( .) Cebeci,2016:128در اين زمينه همچنين بايد به پاسخ اتحاديه اروپا به حمالت پليس
و دستگيري تعدادي از روزنامهنگاران و نمايندگان رسانهها در ترکيه در  15دسامبر  2014و
واکنا دولت ترکيه اشاره کرد .اردوغان در واکنا به اتحاديه اروپا ،از واکنا عجوالنه اين
اتحاديه انتقاد کرده و عنوان داشت که «اتحاديه اروپا نميتواند در اقدامات انجام شده در
چارچوب قانون داخلي؛ عليه عناصري که امنيت ملي ما را تهديد ميکنند دخالت کند( Hürriyet

 .)Daily News,2014عالوه بر اين موارد ،چشم انداز ورود ترکيه به اتحاديه اروپا يک دهه پس
از آغاز مذاکرات خيلي روشن نبود .چرا که در سال  2016از  35فصل مذاکرهشده 16 ،فصل
همچنان باز بود(.)İçener,2016:73
ذکر اين نکته نيز حائيز اهميت است که عليرغم اينگونه اختالفنظرها بين ترکيه و اتحاديه
اروپا ،برخي زمينهها وجود داشت که به دليل چالاهاي ناشي از آنها دو طرف مجبور به همکاري
بودند .از جمله آنها ،تهديدهاي ناشي از پناهندگان و آوارگان بود؛ به همين دليل هم بود که در
سال  2015برنامه اقدام مشترک اتحاديه اروپا و ترکيه براي مقابله با بحران پناهندگان دوباره
آغاز شد .در سال  2016حتي اتحاديه اروپا همانند سال  1999تصميم غيرمنتظرهاي براي تشويق
ترکيه به شرکت بيشتر در مذاکرات براي عضويت گرفت .بهعبارت ديگر ،با وجود انتقاد اتحاديه
اروپا از وضعيت حقوق بشر و دموکراسي در ترکيه ،بحث الحاق دوباره مطرح شد«.دليل آن هم
اين بود که در سال  2016ترس از بحران پناهندگان و آوارگان بهعنوان يک عامل رکود سياسي
اتحاديه اروپا تلقي ميشد .بهعبارتديگر ،تصميم اروپا در مورد گفتگوهاي دوباره براي الحاق
ترکيه در سال  2016با واکنا ترکيه در سال  1997مرتبﻂ بود .در سال  1997ترکيه تهديد کرد
که اگر اتحاديه درخواست ترکيه را براي عضويت مجدد در نظر نگيرد ،روابﻂ خود را با اتحاديه
اروپا قطع ميکند ..بنابراين در سال  2016نيز تهديد ترکيه و احساس خطر اتحاديه در
تصميمگيري آنها موثر بود( .)Zandstra,2019:38بااينحال ،با وجود اينکه وعده اتحاديه اروپا
مبني بر کمک ،سفر بدون ويزا براي اتباع ترکيه و تسريع در گفتگوهاي عضويت در اتحاديه اروپا
در ازاي کمک [ترکيه] به کاها جريان مهاجران به اروپا يک فضاي مثبت ايجاد کرده بود؛ اما
بياعتمادي عميق متقابل بين ترکيه و اتحاديه اروپا همچنان وجود داشت .کودتاي  15جوالي
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 2016در ترکيه نيز مزيد بر علت شد؛ چرا که در اثر اين کودتا روابﻂ آنکارا -بروکسل سير نزولي
بيشتري به خود گرفت .اين امر متاثر از چند عامل بود:
 احساس عمومي در ترکيه در مورد واکنا اتحاديه اروپا به کودتا ،مثبت نبود .شايد به اين دليل
که مقامات عاليرتبه اروپا بعد از کودتا از ترکيه بازديد نکردند و بنابراين صداقت اروپا مورد
ترديد واقع شد.
 عامل دوم را ميتوان ظهور اين باور دانست که اتحاديه اروپا در توسعه سياسي ترکيه نقا فعالي
نداشته است .به عنوان مثال" ،براي بهچالاکشيدن ترديدهاي موجود در ترکيه نسبت به اروپا و
حفظ پرستيژ اتحاديه اروپا به عنوان يک قدرت هنجاري در ترکيه؛ بازيگران اروپايي ارتباط خود
را با همتايان ترک افزايا نداده و از ترکيه ديدن نکردهاند.
 عامل سوم اين است که پس از کودتا مباحث مربوط به مجازات اعدام در ترکيه منجر به واکنا
از سوي اروپا شد که خود مانعي در مذاکرات الحاق محسوب ميشد.
 در نهايت ،يکي از نگرانيهاي اصلي پس از کودتا ،توافقنامه پناهندگان ترکيه  -اتحاديه اروپا
بود .در مورد اين موضوع ،ترکيه نميخواست قانون ضدتروريسم خود را در ازاي آزادي ويزا
تغيير دهد ،زيرا تهديد امنيتي در اين کشور وجود داشت(.)Altuntaş,2020:72-73
بنابراين با توجه به تاثيرگذاري اين عوامل ،زماني که در نوامبر  ، 2016پارلمان اروپا پيشنهاد
تعليق مذاکرات الحاق با ترکيه را داد؛ اردوغان در واکنا ،با اشاره به توافقنامه مجدد دو طرف
در مورد پناهندگان ،اروپا را تهديد کرد که در صورت عدم اتخاذ گامهاي جدي مرزهاي خود
را به روي پناهندگان باز خواهد کرد( .)Yilmaz,2019b:6وي همچنين اظهار داشت که
«پاياندادن مذاکرات براي عضويت کامل ،رياکاري و بياخالقي سياسي است» .حتي يکبار در
سال ،2016اردوغان با قاطعيت اظهار داشت که «ما راه خود را ادامه خواهيم داد ،شما هم راه
خودتان را( .)Zandstra,2019:38از اين برهه به بعد ،سال به سال ،نگرش دولت ترکيه نسبت به
اتحاديه اروپا بهطورکلي و برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بهطور خاص تغيير يافت و
اين کشورها بيشتر از اينکه بهعنوان شرکا شناخته شوند ،از سوي آنکارا دشمن تلقي شدند .سال
 2017نيز يک نقطه عطف بود .چرا که در اين سال با انجام همهپرسي قانون اساسي ترکيه در
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اواسﻂ آوريل که سيستم پارلماني را با سيستم اجرايي يا رياستجمهوري جايگزين کرد ،يک
مانع جديدي در گفتوگوي الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا پيا آمد .اصالحيه جديد در قانون
اساسي ،نظام پارلماني را دگرگون کرده و راه را براي افزايا اختيارات رئيسجمهور باز کرد.
پس از اين اصالحات ،رئيسجمهور قدرتمندترين مقام سياسي بود و قواي مقننه ،اجرايي و
قضايي همه تحت کنترل وي قرار ميگرفتند .بر اساس اصالحيه تصويبشده ،رئيسجمهور
ميتوانست سه دوره پنج ساله متوالي را بر عهده داشته باشد و همچنان رئيس حزب سياسي
خود باشد« .اين يک واگرايي اساسي از سنت سياسي پس از  1980بود؛ اگرچه قانون اساسي
 1982نيز اختيارات مهمي را در چندين زمينه به رئيسجمهور ميداد ،اما نقا رئيسجمهور تا
حدودي نمادين بود .اما اکنون رئيسجمهور همه چيز را در کنترل داشت؛ حتي رئيسجمهور
اين فرصت را پيدا کرد که در انتخاب نامزدهاي عضويت در پارلمان مداخله کند ،زيرا وي
مستقيماً حزب خود را کنترل ميکرد»(.)Yilmaz,2020:276
نگراني و انتقادات اتحاديه اروپا نيز تا حد زيادي از اين مسئله نشات ميگرفت .اتحاديه اروپا
عقيده داشت که تغيير قانون اساسي منجر به ايجاد ديکتاتوري در ترکيه و عقبگرد اين کشور از
دموکراسي خواهد شد زيرا به يک فرد اين امکان را ميدهد که براي دو دوره  5ساله ديگر ،همه
قدرت را در اختيار داشته باشد ،در حاليکه با کاها اختيارات قوه قضائيه و امکان انحالل قوه
مقننه براي رئيسجمهور ،اين قدرت بالمنازع خواهد بود .به همين دليل اتحاديه اروپا به ترکيه
هشدار داد که اصالحيه قانون اساسي براي تقويت قدرت رئيسجمهور ممکن است به تالش
طوالنيمدت اين کشور براي عضويت در اتحاديه آسيب برساند.
در نوامبر  2017شوراي اروپا تصميم گرفت بودجههاي پيا از الحاق ترکيه را کاها دهد و در
مارس ،2019پارلمان اروپا خواست که روند مذاکرات را به حالت تعليق درآورد« .تصميم پارلمان
نتيجه فرايندي بود که در آن بخشي از طرفداران سنتي روند مذاکرات الحاق ،ايمان خود را به
تمايل دولت فعلي ترکيه براي اصالح از دست داده بودند» .عالوه بر اين ،گزارش کميسيون
 2019نيز عنوان ميداشت که در بسياري از حوزهها عقبگرد وجود دارد .اين گزارش اشاره
داشت که «مذاکرات الحاق بهطور کامل به بنبست رسيده است ،هيچ فصل ديگري براي باز يا
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بستهشدن در نظر گرفته نميشود و هيچ کار ديگري براي مدرنسازي اتحاديه گمرکي در حال
حاضر قابل پيابيني نيست .تعهد مکرر دولت ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا با اقدامات و
اصالحات مربوطه مطابقت ندارد و نگرانيهاي جدي اتحاديه اروپا در مورد ادامه تحوالت منفي
در حاکميت قانون ،حقوق اساسي و قوه قضاييه رفع نشده است(.)Soleri Lecha,2019:6
شكل( :)2نمودار روابط ترکيه و اتحاديه اروپا از اروپاييشدن تا اروپازدايي

()source: feuture.uni-koeln.de/en/infographics

 .6-1تاثير اروپازدايي بر سياست خارجي ترکيه

همانگونه که قبالً اشاره شد با مطرحشدن ترکيه بهعنوان نامزد عضويت در اتحاديه اروپا در سال
 1999و آغاز مذاکرات در سال  2005سياست خارجي اين کشور همانند امور داخلي بسيار متاثر
از فرآيند الحاق بود .بنابراين سياست خارجي ترکيه در راستاي جلب نظر اتحاديه اروپا سعي
ميکرد تحوالت جهاني و منطقهاي را با سعه صدر بيشتري رصد کند و تا حد امکان در مسائل
مختلف همکاري داشته باشد .بهعنوان مثال يکي از بارزترين اقدامات ترکيه در اين زمينه مسئله
قبرس بود که در آن «ترکيه همکاري بسيار بيشتري از خود نشان داد؛ به دنبال گفتوگو در مسئله
ايجاد شده و همچنين نتيجه برد -برد بود»( .)Terzi,2008:16مهمترين ابزار سياست خارجي
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ترکيه نيز قدرت نرم و تاکيد بر الگوي دموکراسي ترکيه و افزايا همکاريهاي اقتصادي بود .با
اين حال ،پس از شروع روند اروپازدايي و بهويژه پس از انتخابات  2011اين رويکرد تا حدي
تغيير کرد .بهعبارت ديگر ،پيروزي انتخاباتي حزب عدالت و توسعه تحت رهبري اردوغان اين
استنباط را در رهبران ترکيه بهوجود آورد که رايدهندگان ترکيه از سياست خارجي قاطع اين
حزب راضي هستند .در حقيقت ،آنها گمان ميکردند که بخشي از توضيح پيروزي حزب عدالت
و توسعه ،افزايا پرستيژ ترکيه در منطقه و سياستهاي جهاني طي سالهاي گذشته
است(.)Yilmaz and Bugra Kanat,2011
پس از سال  2011سياست خارجي ترکيه ،تحت فشار تغيير سريع پوياييهاي منطقهاي ،به تدريج
احتياط و واقعگرايي را کنار گذاشت و به ابتکار عملهايي دست زد که در تضاد با سياستهاي
متاثر از عضويت در اتحاديه اروپا از جمله قدرت نرم و حتي مهمتراز آن خارج از تواناييهاي
ترکيه بود .در نتيجه «آنکارا يکي از طرفين اختالفات منطقهاي شده و روزبهروز از متحدان سنتي
خود دور شد( .)Ülgen and Ergun,2016از جمله مثالهاي بارز عدمموفقيت در سياست خارجي
ترکيه ،ناکامي آن در قبال تحوالت منطقه خاورميانه بود .سياست خاورميانهاي ترکيه ،که در طول
دولتهاي حزب عدالت و توسعه با نظاميشدن منطقه مخالف بود ،در اين برهه دستورکار
جديدي گرفت که تاکيد آن بر راهحلهاي نظامي بود .در اين ميان ،ناديدهگرفتن الزامات الحاق
به اتحاديه اروپا يک عامل مهم بود چرا که با کمک اصالحات اتحاديه اروپا و حمايت سياسي
اتحاديه اروپا ،نفوذ ارتا ترکيه در صحنه سياسي کاها يافته بود .با اينحال ،چنين تحولي در
دوران اروپازدايي يک روند موفقيتآميز را طي نکرد(.)Ozpek and Demirag,2014:343

البته برخي ديگر از کارشناسان به تضعيف عامل«شرطگذاري» و قدرت هنجاري اتحاديه اروپا
اشاره دارند .از ديد اين افراد ،مواجهه اتحاديه اروپا با طيف گستردهاي از مؤلفههاي سياسي،
اقتصادي و امنيتي ثباتزدا ،ضعف انسجام را در اين اتحاديه موجب شده بود .اين ضعف انسجام
نيز کاها اثربخشي سازوکار «شرطگذاري» را براي انطباق بيشتر اعضاي اتحاديه اروپا و يا
کشورهايي که در افق پيوستن به اتحاديه اروپا قرار داشتند(ازجمله ترکيه) با قواعد اين اتحاديه
در پي داشت( .)Mofid Ahmadi,2016:2از ديد اين افراد رهيافت شرطگذاري براي عضويت
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کشورها در اتحاديه و يا ابتکارات منطقهاي آن به عنوان نيروي محرکه روند توسعه ارزشهاي
ليبرال دمکراسي تلقي ميشود .بههرحال اين اشتباه در اتخاذ راهبرد منطقهاي باعث گرديد که
ترکيه نتواند به اهداف خود در خاورميانه دست يابد( .)Ahmadipour and et. al,2018:99عالوه
بر اين نزديکترين متحدان اردوغان در منطقه از جمله محمد مرسي ،رئيس جمهور مصر و حمد
بن خليفه آلثاني ،امير قطر ديگر در قدرت نبودند .از سوي ديگر ترکيه با تجديد حيات
قدرتهاي غيردوست در منطقه مانند رژيم نظامي در مصر و دولت بشار اسد در سوريه روبرو
شده بود .درحالي که ايران و عربستان سعودي براي کنترل منطقه تالش ميکردند؛ نقا ترکيه
تضعيف شده بود( .)Kuru,2015:95اشتباه ترکيه در خاورميانه حتي بر نگرش اتحاديه اروپا نسبت
به آنکارا نيز تاثير گذاشت .پيا از اين ترکيه تالش داشت سياستي را اتخاذ کند که در امور
داخلي ساير کشورها دخالت نکند و روابﻂ دوستي و تجاري را برجسته کند .با اين حال ،اين
سياست در مدت کوتاهي از بين رفت و ترکيه سياست خارجي غيردوستانهاي را برگزيد که از
ديپلماسي ،گفتگو و همکاري ،که اصليترين ابزار سياست خارجي اتحاديه اروپا بودند ،فاصله
گرفت .اين وضعيت نشان دهنده افزايا اختالف بين ترکيه و اتحاديه اروپا بهدليل تغيير سياست
خارجي آنکارا بود(.)Elif Rodoplu,2019:5

البته بعد از کودتاي داخلي در سال  2016ترکيه تالش کرد اشتباهات خود را از طريق بازنگري
در برخي اصول سياست خارجي خود جبران نمايد چرا که بعد از کودتا ،دولت حزب عدالت و
توسعه احساس انزوا داشت و اين انزوا(در معادالت داخلي و خارجي) را تهديدي مخرب عليه
خود قلمداد مينمود و تنها راه مقابله با آن را فاصلهگرفتن از تفکر قبلي ميدانست« .برکناري
داوود اوغلو از نخستوزيري و تالش براي عاديسازي روابﻂ با کشورهايي که در دوره وزارت
امور خارجه و نخستوزيري وي به دشمن ترکيه تبديل شده بودند(از جمله ايران و روسيه)،
گوياي عزم دولت براي دورشدن از گذشته بودند»( .)Dursunoğlu,2016خود اين امر باعث
دورشدن هرچه بيشتر ترکيه از غرب و اتحاديه اروپا شد .در دوران بعد از کودتا؛ دولت حزب
عدالت و توسعه به طور فزايندهاي در محاصره بود و همين امر باعث شده بود که در هر زمان و
از هر کسي که پيدا ميکند براي خود يک متحد بسازد .نزديک شدن اين کشور به روسيه هم
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نشان ميداد که آمادگي دارد اصول خود را کنار بگذارد(.)Dalacoura,2017:3
اين در حالي بود که چون درجريان کودتاي نافرجام 15جوالي  2016غرب و اتحاديه اروپا يا
از کودتاچيان حمايت نموده بودند و يا با فاصلهاي طوالني پس از شکست کودتاچيان ،حمايت
خود را از دولت ترکيه اعالم داشته بودند از سوي ترکيه به عنوان متحد قلمداد نميشدند .البته
خود اين روند هم پس از سال  2017و برگزاري همهپرسي قانون اساسي دچار تغيير شد چرا
که پس از اين همهپرسي باور بر اين است که بسياري از اقدمات صورتگرفته در سياست
خارجي ترکيه نشاتگرفته از خواستههاي حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طيب اردوغان
است .به باور بولنت آراس1اين امر ناشي از اين بود که تغيير نظام سياسي در ترکيه از پارلماني
به سيستم رياستجمهوري ،عملکرد منظم دموکراسي پارلماني را بدون قرار دادن نظم قانوني
کامالً مشخص در ترکيه ،از بين برد.
از سوي ديگر ،ساختار جديد قدرت ،تغييرات مداوم و تا حدي قابل انتظار در ساختار سياست
خارجي ترکيه را تسريع کرد .مقاومت اصلي در برابر تغيير ،نقا هژمونيک بروکراسي نظامي بود
که پس از تغييرات ،نقاهاي تبعي ساير نهادها را در سياست خارجي و امنيتي بر عهده گرفت.
نخست ،منابع قدرت سنتي ،مانند شوراي امنيت ملي ،ارتا و وزارت امور خارجه ،موقعيتهاي
تأثيرگذار قبلي خود را از دست داده و فقﻂ برخي از نقاهاي رسيدگي و اجرا را حفظ کردند.
دوم ،سياست خارجي از ديد دولت ،بيشتر به معني توسعه سياست داخلي حزبي براي پيروزي
در خانه است .اين ايده که سياست خارجي بايد بر اساس منافع ملي باشد ،به افسانه تبديل شده
است .سوم ،کمرنگشدن نقا نهادهاي سنتي زمينه را براي ظهور شخصيتها(در اينجا رجب
طيب اردوغان) بهعنوان عوامل اصلي تعيينکننده سياست فراهم کرده است(.)Aras,2019:2-3
از اين فرآيند در سياست خارجي ترکيه به عنوان اردوغانيسم ياد ميشود .اردوغانيسم در سياست
خارجي ترکيه به اين معني است که سياست خارجي ترکيه کنوني محصول جهانبيني ،آمال و
ترجيحات شخصي اردوغان است .از همه مهمتر ،رويکرد چندجانبه و سيستماتيک سالهاي
اوليه و دوران شکوفايي حزب عدالت و توسعه ،جاي خود را به يکجانبهگرايي و تکرويهاي
1. Bulent Aras
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افراطي اردوغان داده است و اين بهتر از هر چيزي ،فراز و نشيبهاي سياست خارجي ترکيه را
تبيين ميکند( .)Golmohammadi and et. al,2016:90بهعنوان مثال ،يکي از مشخصات سياست
خارجي متاثر از اردوغانيسم ،تمايل آنکارا براي توسعه قدرت نظامي خود فراتر از مرزهاي ملي
است .اين تمايل را به خوبي ميتوان از مفهوم امنيتي جديد ترکيه استنباط کرد؛ بر اساس اين
مفهوم جديد ،ترکيه بايد يک سياست امنيتي را با استفاده از قدرت نظامي پيشگيرانه در خارج از
مرزهاي خود دنبال کند و در صورت لزوم به طور يکجانبه اقدام کند ،حتي اگر اين بهمعناي
ناديده گرفتن شرکاي اتحاد باشد .ويژگي ديگر سياست خارجي ترکيه تالش براي استقالل
استراتژيک بيشتر است .اين ويژگي سياست خارجي ترکيه دو بخا دارد؛ اولين جنبه ،تالش
ترکيه براي توسعه يک صنعت دفاعي ملي و پيشرفته از نظر فني است .هدف کلي ،خودکفايي
در حوزه تجهيزات نظامي است که با مشارکت توليدکنندگان خارجي و انتقال فناوري به ترکيه
و صادرات تجهيزات دفاعي به ساير کشورها ،حاصل ميشود .جنبه مهم ديگر ،استقالل
استراتژيک اين است که ترکيه بهدنبال اتحاد انعطافپذير با کشورهاي مختلف در موضوعات
مختلف براي دستيابي به اهداف خاص سياست خارجي است .همکاري با روسيه و ايران در
مورد سوريه از طريق روند آستانه بارزترين نمونه اين رويکرد است(.)Haugom,2019:210-212
جدول( :)7تاثير اروپاگرايي و اروپازدايي بر سياست خارجي ترکيه
()2001–1991

()2009 –2001

()2009-2020

دولت

دولت ائتالفي

ائتالف /حزب عدالت و

حزب عدالت و توسعه

نخبگان سياست خارجي

ديوان ساالري

ديوان ساالري

ايده

جهتگيري غربي

جهتگيري غربي

موازنه قدرت

موازنه قدرت

اولويت منطقهاي

غرب /آمريکا

غرب /اتحاديه اروپا

خاورميانه

پيامد سياسي

همپوشاني منافع

همپوشاني منافع

صف بندي جديد

توسعه
داوود اوغلو -اردوغان
(تا سال )2016

()Source: Şahin,2020:6

هويت
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.7نتيجهگيري
اين پژوها تالش داشت تاثير دو فرآيند اروپاگرايي و اروپازدايي بر سياست خارجي ترکيه را
در فاصله سالهاي  1999تا  2020مورد ارزيابي قرار دهد .يافتههاي پژوها نشان داد که هر
يک از اين فرآيندها تاثير خاص و متضاد خود را بر عملکرد سياست خارجي ترکيه داشت،
بهگونهاي که مهمترين تاثير اروپاييشدن بر سياست خارجي ترکيه ،افزايا تمايل به استفاده از
قدرت نرم ،روي آوردن به همکاريهاي اقتصادي ،تصميمگيري گروهي و نهادي در دستگاه
سياست خارجي و اتخاذ ديدگاه برد -برد به روابﻂ منطقهاي بود .از سوي ديگر اروپازدايي نيز
تاثيرات چشمگيري بر سياست خارجي ترکيه گذاشته است که از جمله آنها ميتوان به تمايل به
استفاده از قدرت سخت(نظاميگري) ،افزايا همکاريهاي امنيتي به جاي همکاريهاي
اقتصادي ،فردي شدن روند تصميمگيري(اردوغانيسم) و اتخاذ ديدگاه برد -باخت به روابﻂ با
کشورهاي مختلف منطقهاي و جهاني اشاره کرد .همچنين انتظار ميرود که فرآيند اروپازدايي
همچنان تاثيرگذاري خود بر سياست خارجي آنکارا را داشته باشد .يکي از عوامل موثر در اين
زمينه تالش ترکيه براي دستيابي به استقالل استراتژيک در سياست خارجي است که از جمله
معناي مستتر در آن تالش دولت براي کاها وابستگي ترکيه به غرب در حوزههاي
ژئواستراتژيک ،سياسي و امنيتي و همچنين از نظر مدرنيزاسيون و هويت ژئوپليتيکي است .عالوه
بر اين در تفسير دولت کنوني ترکيه از مليگرايي ،ضديت با غرب همانند يک عامل پيونددهنده
عمل ميکند که اعضاي مختلف دولت را بههم پيوند ميدهد .اين باور نيز که جهان وارد فاز
پساغربي شده است ،اين ايده را تقويت ميکند.
.8قدرداني
نويسندگان مراتب سپاسگزاري خود را از مسئوالن ،هيات تحريريه و داوران گرامي فصلنامه
وزين ژئوپليتيک ،که با ارزيابي و داوري دقيق خويا به بهبود کيفي اين پژوها کمک نمودند،
اعالم ميدارند.
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