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 مقدمه .1

شکل  سال   يهترک يجمهور گيرياز زمان  ضوع تعامل با اروپا   1923در    يرگذارعامل تاث يکمو

س  ش  ياديموضوع تا حد ز  ينکشور بوده است. ا   ينا يخارج ياست در  بوده  ياز نوع نگاه ينا

  يدهعق مدرن يهترک گذاربنيان عنوان به آتاترک مثال عنوان به. اندبه اروپا داشــته يهکه رهبران ترک

شه که اند ييجا يافت، يو غرب يياروپا هايدر ملت يدرا با يهترک يددولت جد يالگو شت، دا   ي

ــت. با ا    ــا   ينو خرد مدرن جوامع را ثروتمند کرده اسـ توافقنامه آنکارا با      يحال، از زمان امضـ

عامل   ينا يرگذاريتاث يي،ادغام در جامعه اروپا يبرا يهترک يلو تما 1963جامعه اروپا در ســال 

ــد ــد. از آن زمان تاکنون ا يدتش   ينکهبا اروپا تعامل کند و ا يدچگونه با يهموضــوع که ترک ينش

س  توانديم يرياروپا چه تاث يهبه اتحاد يهروند الحاق ترک ست بر  شد و    يهترک يخارج يا شته با دا

شته،   يحت يا ست. در ا    يکدا ضوع قابل بحث بوده ا شده  يزن ينظرات مختلف يانم ينمو   مطرح 

  يرگذاريتاث ينهکرد. دسته اول اعتقاد دارند که در زم  يمبه دو دسته تقس   توانياست که آنها را م 

ستن پ س  يهبه اتحاد يهترک يو ست اروپا بر  س  يدآنکارا نبا يخارج يا ست اغراق کرد چرا که اگر    يا

ستم س  يکرا به عنوان  يهترک يخارج ستم س  ينا يريم،در نظر بگ ي ش  يمختلف دادهايدرون ي ته  دا

 اشاره کرد:  يربه موارد ز توانياز آنها بوده است. به عنوان مثال م يکي يزکه روند الحاق ن

 يهترک ياسيمشخصه فرهنگ س يير،تغ ينمونه، تداوم به جا ي)براعثمان ياسيس يهنجارها 

 است(؛ يدهبه ارث رس ياست که از امپراتور

 ي؛عثمان يامپراتور يتيو هو يفرهنگ يراثم  

 الملل؛يندر نظام ب يهترک يغن يراثو م ياييجغراف يتموقع خي،يعمق تار  

 يه؛ترک يکاستراتژ يتموقع 

 بوده و به دو شکل خود را  کنندهييناز عوامل تع يکيکه  يخارج ياستعنصر مذهب در س

 (.Tabak,2017)يترک -ياسالم يريگو موضع ياسالم يوناليستيموضع انترناس دهد؛ينشان م

عامل  يکاروپا و روند الحاق  يهاند که ارتباط با اتحادرا مطرح کرده يدهعق نيا يزدوم ن ستهد

را در گذشته و  يهترک يخارج ياستس گيريکه اگر روند جهت ايگونهبوده است، به يرگذارتاث

 تريناز مهم يکيکه موضوع الحاق،  رسيممي يجهنت ينبه ا يمکن يبررس 1999پس از سال  يژهوبه
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 داليل و هابوده است. نشانه يو جهان ايبا تحوالت منطقه يهنوع برخورد ترک کنندهيينعوامل تع

 : ينکهاستدالل وجود دارد از جمله ا ينا يهم برا يمختلف

 شود، ابعاد  يلاروپا تبد يهعضو اتحاد يکعضو به يرکشور غ يکاز  خواستيم يهچون ترک

 .يدکشور مطرح گرد ينا يخارج ياستدر س يدو موضوعات جد

 يهاول هايدر سال ي،موجود در حوزه داخل يهژمون يفتضع يحزب عدالت و توسعه برا 

حال، با ضعف  ينخود قرار داد. با ا يخارج ياستاروپا را در راس برنامه س يهادغام با اتحاد

 کار خود را آغاز کرد.موجود، حزب عدالت و توسعه پروژه ساخت جامعه محافظه يهژمون

 شدت متاثر از روند الحاق به يهترک يخارج ياستس  2012تا  2002 هايسال يندر ب يژهبه و

محوري و دوره سياست خارجي ترکيه با تأکيد بر غرب يندر ا يرااروپا بود؛ ز يهبه اتحاد

 الگوي را اروپا اتحاديه در عضويت براي جدي عزم گرايي،هاي ترکفاصله گرفتن از سياست

 .بود داده قرار خود کار

 يگرهر چند عوامل د کندياست و استدالل م يکدوم نزد يدگاهبه د يتا حد يزحاضر ن اپژوه

در  يرگذارعامل تاث يکبه نوبه خود  يزاروپا ن يهبه اتحاد يهترک يوستنمهم هستند اما موضوع پ

دوره  ياپژوها بر آن است که سه مرحله و  ينحال، ا ينآنکارا بوده است. با ا يخارج ياستس

 هايشکل به هادوره يناز ا يکمد نظر داشت چرا که هر  يهترک يخارج ياستر سد يدرا با

اند. دوره اول دوره اثر داشته يهترک يو رفتار خارج يريگبر نوع جهت يمتفاوت

( و دوره سوم؛ 2005-2011)شدنيياروپا يف(، دوره دوم، تضع1999-2005)شدنيياروپا

 شدنييبه دو دوره اروپا ينگاه کل يک از را هادوره ينا نتواي(. البته م2011 -2020)يياروپازدا

 ينحوزه هم در هم اين در منتشرشده آثار با حاضر اوت پژوهافکرد. ت بندييمتقس ييو اروپازدا

را ارائه دهد که به  هاييداده ها،از دوره يکهر  تريجزئ يامر است؛ چرا که تالش دارد با بررس

مطالعه، از روش  ينشده، در اسوال مطرح يتد. با توجه به ماهکمک کن ضوعاز مو يشترفهم ب

و  شدنييپژوها، اروپا ينمستقل در ا يرهايبهره گرفته شده است. متغ يينيپژوها تب

 يزپژوها ن يهااست. منابع و داده يهترک يخارج ياستس يزوابسته ن يرهستند و متغ يياروپازدا

نگارندگان  يشينها و مطالعات پاز پژوها ينمچنمعتبر موجود و ه يهاو پژوها ياتاز ادب
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 .شده است يآورجمع

 هايسم: ابعاد و مكانشدنيياروپا ي،چارچوب مفهوم .2

را  يندآفر ينا شدن،ييدرحوزه مطالعات اروپا يشرواز افراد پ يکيعنوان به 1يچرابرت الدر

 هايياييپو که ايونهگبه ياست،در جهت و شکل س ييرتغ يبرا يشيروند افزا يک»صورت به

، «باشد گيرييمو تصم يمل ياستس ياز منطق سازمان ياروپا بخش يشورا يو اقتصاد ياسيس

 شدنيجهان يا شدنالملليينمانند ب يرا از اصطالحات شدنييآنچه اروپا ي،و عقيده. به دانديم

از قبل  يچارچوب مل يزمتما يتماه ياً،و ثان ياييجغراف يتاول از همه محدود کند،يمتفاوت م

 يلتعد يرسميرو غ يرسم هايروش يقرا از طر يقتطب يندآفر ينموجود است که ا

صورت ظهور را به شدنيياروپا يزو همکاران ن  2يستوماس ر (.,Ladrech:691994-71)کنديم

 يو اجتماع يحقوق ياسي،س ينهادها يعني يي؛دولت در سطح اروپا يزمتما يو توسعه ساختارها

 يجادمتخصص در ا ياسيس يهاو شبکه يگرانباز ينکه تعامالت ب داننديط با حل مسئله، ممرتب

 يزن 3سپوس آنجلوس (.,2001:3Risse and et al)کننديم بنديرا فرمول ييمعتبر اروپا ينقوان

 ي،رسم ينقوان سازيينهنهاد)الف(ساخت، )ب(انتشار و )ج(يندهايرا شامل فرآ شدنيياروپا

 يو باورها و هنجارها« انجام کار هايروش» ها،سبک ياسي،س هاييمپارادا ها،يهور يررسمي،غ

شده و سپس در فياروپا تعر يهاتحاد هايياستدر روند س باريناول يکه برا دانديمشترک م

گنجانده  يعموم هايياستو س ياسيس ي(، ساختارهايو فرامل ي)مليمنطق گفتمان داخل

 يخيتار يدهپد يکعنوان به شدنيياستدالل هم وجود دارد  که اروپا ينا (.Sepos,2008:2)شد

 سبکو  يدن،)غذا خوردن، آشاميو فرهنگ ياجتماع يشامل رفتارها ايقاره يزندگ يبرا يروش

)تحمل، سياسي اصول و هنجارها ها،(، ارزشيحيت)مسيند ي،(، اعتقادات فرهنگيزندگ

 يرو انتشار آنها به سا يدبازار و تول دارييهرماس هايروش ي،دولت يستم( سيو آزاد يهمبستگ

 شدنجهاني و استعمار تجارت، ها،جنگ يقاز طر يخيروند تار يک در مناطق و هاقاره

                                                           

1.Robert Ladrech 

2.Thomas Risse 

3.Angelos Sepos 
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 شدنيياروپا شود،ياستنباط م يفتعار ينکه از همه ا يزيچ آن (.Kalkan,2015:30-31)است

و چه در  يداخل يچه در ساختارهاو تحول را  تغيير هااست که در آن دولت يدگرگون ينوع

را  شدنيياز روند اروپا ايمدل ساده( 1شکل). کننديخود تجربه م يخارج هايگيريجهت

 . دهدينشان م

 شدنييروند اروپا نمودار (:1شكل)

 
(Source: Beichelt,2007:3) 

 يناط کرد ااستنب توانيم يپژوهش ياتکه از ادب يزيچ آن يزن شدنييخصوص ابعاد اروپا در

عضو را  يدر ساختار کشورها ييراتتغ شدن،يياروپا يندهايآاثرات فر ياست که در بررس

(؛ يعموم هايياست)سي(؛ عملکردياسيس يندهايآ)فرينديکرد: فرآ ييدر سه بعد شناسا توانيم

 اشاره شده است.  (1)(. که هر کدام از آنها در جدولياسيس ساختارهاي)يو ساختار

 شدنييبعاد اروپا: ا(1)جدول

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

 (2)در جدول گذارنديم يرتاث يشترب هاييبر چه حوزه يقابعاد به طور دق ينهر کدام از ا اينکه
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 آمده است. 

 گانهبر ابعاد سه شدنيياروپا يراتتاث يات: جزئ(2)جدول

 گذاريهاي تاثيرزمينه شدنابعاد اروپايي

 ساختارهاي داخلي
 

 ساختارهاي سياسي

 الف( نهادها )روابط هيئت دولت با مجلس(

 ب( بخا عمومي

 دولتيپ( روابط درون

ساختارهاي نمايندگي و 

 بنديتقسيم

 

 الف( احزاب سياسي

 هاي فشارب( گروه

بندي اجتماعيپ( ساختارهاي تقسيم  

 
 سياست عمومي         

 

 الف( بازيگران

 يب( مسائل سياس

 پ( ابزارها

 ت( منابع

 
 

  ساختارهاي شناختي و 

 هنجاري
 

 هاالف( گفتمان

 هاب( هنجارها و ارزش

 پ( مشروعيت سياسي

 هات( هويت

 داريحکومت درک -هاي دولتث( سنت

 هاي سياسيها و پارادايمها، فرمج( روايت

 (Source: Radaelli, 2003: 35) 

دارند  يدهعق يعنوان مثال، برخنظرات متفاوت است. به يزن شدنيياروپا يمورد سازوکارها در

کشورها  يداخل ساختارهاي و هابر سبک ياساس يقاروپا ممکن است از سه طر گذاريياستکه س

عضو بخواهد  يباشد و از کشورها يزيتجو ياربسممکن است؛ )الف( ينکهبگذارد. از جمله ا يرتأث

ساختار  ييرمحدود به تغاروپا اتخاذ کنند؛ )ب( يهت اتحادانطباق با الزاما يرا برا يمشخص اماتاقد

 يممستق يرگونه تأث يچشکل خود، بدون ه ترينيفدر ضع)ج( ياباشد؛ و  يداخل يهافرصت

 شدنييدارند که اروپا يدهعق يگرد يبرخ (.Knill and Lehmkuhl,2002:257)باشد ينهاد

اروپا و  يهاتحاد يرسم يماتتصم يقطر از يکيمتفاوت رخ دهد.  به دو روش کامالً توانديم

 يگرانباز ينب يتعامالت اجتماع ياافزا يقاست؛ دوم، از طر يمل هايياستانطباق آن با س
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 2و مولر 1مانند دِ فلِرز يافراد (.Baç and Gürsoy,-Müftüler:4072010)يمل يگرانو باز يياروپا

 يجعاد، سازوکارها و نتاعضو، اب يکشورها يخارج ياستدر س شدنيياروپا يبا بررس

 خالصه شده است.( 3)اند که در جدولساخته را مشخص شدنيياروپا

 شدنيياروپا يجکارها و نتاو: ابعاد، ساز(3)جدول
 هانتایج/ شاخص سازوکارها ابعاد

 پايين به باال 

کشورهاي عضو به دنبال تأثيرگذاري بر 

سياست خارجي اتحاديه اروپا و سياست 

 کشورهاي عضو هستند خارجي ساير

 

 

 پذيري / يادگيريجامعه

             گسترش سياسي؛ 
      گسترش تنظيمات سياست ملي؛ و 

 هاي فراگيري مدل

آن  هايگذاري و ايدهسياست

 دولت در سطح اتحاديه اروپا

 باال به پايين 
کشورهاي عضو تحت تأثير اتحاديه اروپا و 

 گيرندساير کشورهاي عضو قرار مي

 

 پذيري / يادگيريمعهجا

 سازگاري سياسي؛ و 
 ،تغيير نهادهاي ملي، فرايندها

هاي ها و سياستترجيحات، ايده

ها، قوانين، اهداف و ناشي از شيوه

هنجارهاي تصويب يا تجويز شده در 

 سطح اتحاديه اروپا

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

 (1999 -2005)يهترک گرايياروپا يندشروع فرآ .3

بحث تعلق   1923در سال  يهترک يبه نام جمهور يدولت مستقل گيريشکل يهرچند که از ابتدا

 ينا شـدن ييحال موضـوع اروپا  ينمطرح بود، با ا ييو اروپا يکشـور به تمدن غرب  ينداشـتن ا 

  از چهار دهه پس از درخواست  ياچرا که بگردديباز م 1999سال   يژهوو به 90کشور به دهه  

ــو يبرا يهترک ــاد يتعض ــا1959 يهدر ژوئ اروپا  يدر انجمن اقتص   يهاتحاد هايدولت ي، روس

کامل در  يتعضو  قطعي انداز، چشم 1999در دسامبر   ينکيدر اجالس هلس  بار يناول ياروپا برا

ــنهادپ يهاروپا را به ترک يهاتحاد ــ يميدادند. تصــم يش ــد تقر ينکيکه در هلس مخالف   يباًاتخاذ ش

در  يتعضـــو يبرا يهترک يدهايام يفو هدف آن تضـــع امبورگلوکز 1997جالس ا يمتصـــم

صم  ينتا قبل از ا(. Kaya,2013:1)اروپا بود يهاتحاد سي س  يگرانباز يم،ت روابط خود با  يهترک يا
                                                           

1. Nicole Alecu de Flers 

2. Patrick Müller 
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ــاس غرب يهاتحاد ــدنياروپا را بر اس ــ ش ــدنييتا اروپا کردنديم يرتفس  ,Eralp and Torun)ش

ــم (.2015:14 ــ يهاتحادکه  اندازيچش   يجادا يهدر ترک ياديارائه داد تحول بن ينکياروپا در هلس

سي س  يساختارها  يرا برا يديجد هايکرده و فرصت  صاد  -يا  ينا يفرهنگ -يو اجتماع ياقت

س      شست هل شور به وجود آورد. در ن سماً  يهترک ينکيک سا   يداييبه عنوان کاند ر شد که   ييشنا

ست    يگرانند دهم شرط ياپ ونحق ورود برابر و بد يدارا شورها ا  Barzegar and Mofid)ک

Ahmadi, 2014:595.) 4دو طرف در نشــســت  يه،ترک يداتوريکاند يتوضــع يرشپس از پذ  

سامبر   شارکت برا  يکاروپا در مورد  يشورا  2000د سيون الحاق توافق کردند. کم يبرنامه م  ي

ــروع به ته   يه اتحاد  ــازيآماده  و يه اروپا شـ ــارکت براي   مه برنا  يک  سـ  ينالحاق نمود که ا  مشـ

ــوي اتحاد  2001چارچوب در مارس    ــد. در ا ييد اروپا تأ   يه از سـ ــيون،کم»برنامه    ينشـ  يسـ

سي س  هاييتاولو صاد  يا مطابق   يهمدت را با هدف تحول در دولت ترکو بلند مدتيانم يو اقت

 از:  کپنهاگ عبارت بودند يارهايمع (.Eralp,2009:2)«کپنهاگ برشمرده بود يارهايبا مع

 باشد.   يياروپا ياز خانواده کشورها يعضو يدبا يبودن: کشور متقاض يياروپا.1

ستم س  يکوجود .2 سي س  ي س  يژگيبود با و يکدموکرات يا قانون، احترام به  يتو حاکم يدموکرا

 .هايتاز اقل يتحقوق بشر و حما

صاد بازار قو .3 سب  يوجود اقت صاد بازار  يکه با توجه به قدرت ن مت در برابر  مقاو يتظرف ي،اقت

 .  شديم يريگاندازه يهبازار در اتحاد يروهايفشار رقابت و ن

س  يرسا .4 سي تعهدات: الف( اهداف  صاد  ،يا ست س )يهاتحاد يو پول ياقت   يتيو امن يخارج يا

شترک  صاد  يه، اتحاد(CRSP)م سه مرحله قبل از الحاق يو پول ياقت   يي، الحاق و مرحله نها)در 

و مقررات مندرج در معاهدات تا زمان الحاق   ينقوان يهکل يبتصو)ي(؛ ب( مصوبات حقوقيورو

ــا يادار يت ظرف يا(؛ و ج( افزا  در (.Yesilada,2002:100-101)اعمال قانون   يبرا ييو قضـ

صل  يبا ارائه برنامه مل 2001مارس  19در  يزن يهمقابل، ترک   هايدرباره برنامه يخود، گزارش مف

صاد    صالحات اقت س  يا سي، و   ينا يانگرب ايصفحه  500سند   ينا»اروپا ارائه داد.  يهحادبه ات يا

  پاارو يهاتحاد يشــده از ســوالزامات ذکر ينتام ياصــالحات خاص را برا يهبود که چگونه ترک

هد داد. در ا   جام خوا ند همچن  ينان ــ مه   يه دولت ترک  ينسـ ــالحات    يخود را برا هاي برنا اصـ
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صاد  ست س  يهماهنگ يبرا يو فن ياجتماع ي،اقت س  يهترک ايهيا ست با  را ارائه   يهاتحاد هاييا

ــامبر  (.Yesilada,2002:99)داده بود ــورا 2002در دس ــم يدر اجالس کپنهاگ، ش  يماروپا تص

ــال ب ــامبر  يعني ،عدگرفت دو س را، با هدف آغاز مذاکرات   يهترک ي، نامزد2004در اجالس دس

ــ يه الحاق با ترک   ــيون،کم 2004کند. در اکتبر   يبررسـ کردن  برآورده يرا برا يه ترک ييتوانا  يسـ

س  يارهايمع شورا   ينکرد. بر ا يابيمثبت ارز ياديو آن را تا حد ز يکپنهاگ برر ساس،  اروپا   يا

سامبر   18تا  17در اجالس خود از  صم  2004د را در اکتبر   يهگرفت مذاکرات الحاق با ترک يمت

سماً  2005اکتبر  3آغاز کند. مذاکرات الحاق در  2005 شد.   ر   1999 ينب هايسال  ينبنابراآغاز 

 کرد.  يتلق يهترک شدنييدوره شروع اروپا توانيرا م 2005تا 
 2004تا  2001از سال  يهترک ياسيساختار س ييراتتغ(: 4)جدول

 تغييرات عمده نوع تاريخ

 1982اصالحيه به قانون اساسي  34 اولين بسته قانون اساسي 2001اکتبر 

 برابري جنسيتي در ازدواج دقانون مدني جدي 2001نوامبر 

 اصالحات قانون اساسي دومين بسته قانون اساسي 2002فوريه/ مارس 

لغو مجازات اعدام / اصالح قانون ضد تروريسم و اجازه پخا  سومين بسته قانون اساسي 2002آگوست 

 هاي ديگر به غير از ترکيبه زبان

 دن اصالحات قبلي/  اصالح قانون مجازاتعملياتي کر چهارمين بسته قانون اساسي 2002دسامبر 

 ها در دادگاه هاي امنيت کشوردادرسي مجدد کليه پرونده پنجمين بسته قانون اساسي 2002دسامبر 

، تبديل احکام اعدام به حبس ابد، / ECHR 6پذيرش پروتکل  ششمين بسته قانون اساسي 2003مي 

 قانون ضد ترور 8لغو ماده 

 تجديد نظر در شوراي امنيت ملي سته قانون اساسيهفتمين ب 2003جوالي 

، اولويت دادن ده اصالحيه در قانون اساسي، آزادي مطبوعات هشتمين بسته قانون اساسي 2004مي 

 هاي امنيت کشور، لغو دادگاهمعاهدات فرا ملي بر قوانين داخلي

ازنگري در هيئت آموزش عالي و قانون مجازات، ب 46تغيير ماده  نهمين بسته قانون اساسي 2004ژوئن 

 هيئت سنجا

تجديدنظردر قوانين مربوط به خشونت عليه زنان و کودکان/  قانون کيفري جديد ترکيه 2004سپتامبر 

 تغيير در مجازات براي جرايم مختلف و تعريف مجدد جرم

(Source: Muftuler Bac,2005:22) 
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 هيترک يخارج ياستآن بر س يرو تاث ييگرااروپا.3-1

  توسعه و عـدالت  حزب آمدن کار روي از بعد ويژهبعد از اعطاي موقعيت نامزدي اتحاديه و به 

ست   در جدي تغيير  يکردرو گزينيياز آن به عنوان جا يوجود آمد که برخبه يهترک يخارج سيا

ـه صـلح مرد    الملل. در تفکر کانتي به نظام بينکننديم ياد يهابز يکردرو يبه جا يکانت ـه ب م  ک

ست، اين   پايبند الملـــــلبين نظام هايبحران براي برد - برد روندهاي از رويساالر و دنباله  ا

ــي و تنوع   شود يقدرت نرم است که جايگزين قدرت سخت م   ــه تکثرگرايــ . دولت کانتي بــ

ــتانه اجتمــــــاعي در  گذارديدر داخل احترام م يتيقوم و با همکاري نزديک و ارتباطات دوس

ــ ــخصــيت معرف کلي صــورتو به تخارج همراه اس ــارج  ويژگي و ش اروپا در دنياي خـــ

ــت   يتعضو يدايعنوان کاندبه شدنيمعرف(. Mofid Ahmadi and Zakerian,2015:118)اســ

ــ يدگرگون يندر ا يادي اروپا نقا ز  يه در اتحاد  ــت سـ ــت.  يه ترک يخارج  ياسـ به   يل تما »داشـ

  يهابز يايکشور را از دن  ينگذاشته و ا  يرأثت يهترک ياروپا بر فرهنگ آنارش  يهدر اتحاد يتعضو 

اروپا به حزب عدالت و توسعه فهمانده    يهطور خاص اتحادسوق داد. به  يکانت يبه سمت جهان 

 يژگيسه و(. Lucian moga,2010:10 )«زنديصدمه م يهبه اعتبار ترک يهابز يريگبود که جهت

 بارتند بودند از: وجود داشت ع يهترک يخارج ياستدوره در س ينکه در ا يمهم

  يهدر اتحاد يتبه عنوان نامزد عضو شدنيخطر: تا قبل از معرف يرشبه فعال بودن و پذ يلتما.1

شتر ب يهاروپا ترک ضع موجود تلق   به ي صل  يمبنا ياطکه احت شد يم يصورت قدرت حافظ و   يا

  يناشــ يزن يگرانزبا يربا ســا يهماندن اختالفات دوجانبه ترک ينحلال يلاز دال يکيرفتار آن بود. 

ــد ر  يدکرد و دولت جد ييرتغ يژگيو ينحال ا ينبود. با ا يژگيو يناز ا ــر ش ــکحاض   پذيريس

 باشد.  

 . يههمسا يحل اختالفات دوجانبه و توسعه روابط با کشورها يتالش برا.2

 (.Kirisci,2006:1-2)برد بود-برد يکردباخت و اتخاذ رو -برد يکرددور شدن از رو.3

ثال  عدد م هاي م خارج    ييرتغ يبرا توانيرا هم م يت تار  دوره عنوان کرد.  يندر ا يه ترک يرف

از  يناش  ياديدوره تا حد ز ينو ارمنستان در ا  يهترک ينروابط ب ينسب  سازي يعنوان مثال عادبه

ــو يبرا يهتالش ترک ــتا يهرفتار ترک ييربهتر تغ عبارتبود. به يهدر اتحاد يتعض   ندر قبال ارمنس
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ــتفاده ترک  متاثر از  ــي بر د يمبتن يکردهاي از رو يه اسـ   يند و قدرت نرم در چارچوب فرا   يپلماسـ

ــ هايدر روند ييرو تغ يياروپا يهنجارها يادگيري ــتس ــم گذاريياس  از اندازيبود. بدون چش

 چون مســائلي دربارۀ داخلي وگوهايگفت درهاي بازکردن تصــور اروپا، اتحاديۀ در عضــويت

ـسر نبود   -ط مناقشه به يک گفتمان برداز يک خ «ارامنه مسئلۀ» ـرد، مي  Mofid Ahmadi and)ب

Zakerian,2015:120; Javadi Arjomand and Doulatyari,2012.) دوره بهبود رابطه  يندر ا يا

اروپا دانست؛ چرا که  يهبا اتحاد يهمستقل از رابطه ترک توانيو مسئله قبرس را نم يونانبا  يهترک

  يهدر قبرس بدون اتحاد يهترک ياستدر س ييرتغ ياو  يونان يهدر روابط ترک يبهبود مشابه مالاحت

 (.Kirisci,2006:58)کم بود ياراروپا بس

متاثر  يزن يرانو ا يهبا سور يهساختن روابط ترک يرامنيتيغ 2پوالت ياو کاراکا 1آراس يدهبه عق حتي

 يجهنت يران،و ا يهسور يهود روابط ترکآنها بهب يدهاروپا بود. به عق يهبه اتحاد يهاز نوع نگاه ترک

)که يسطح داخل رد سازييزهدموکرات يهمزمان به سو هاياروپا و گام يهالحاق به اتحاد يندفرآ

 يمناسب برا يطمح يکظهور  ينمنعکس شد(، و همچن يرانو ا يهبا سور يهسپس در روابط ترک

 يهسور ياروپا، انزوا يهو اصول اتحاداعتبار هنجارها  يل)به دلمساعد در سطح منطقه يطشرا يجادا

 هدايتتحت  يروهايو تحوالت عراق پس از اشغال توسط ن يجهان هايياستدر س يرانو ا

 (.Aras and Karakaya Polat,2008:496)متحده( بود ياالتا

 (2005-2011) گرايياروپا يندشدن فرآکند .4

اروپا در اکتبر  يبر اساس نظر شورا اروپا يهو اتحاد يهگونه که عنوان شد، مذاکرات ترکهمان

 ينگران»نرفت.  ياپ رفتيگونه که انتظار مآن يليمذاکرات بنا به دال حالينشروع شد. با ا 2005

و  عمومي افکار مخالفت کار،محافظه هاياروپا، مخالفت دولت يهاز گسترش اتحاد يندهفزا

 Barzegar and Mofid)امر بودند ينااز مناقشه قبرس از جمله عوامل موثر در  ناشي هايچالا

Ahmadi,2014:595 .)يهمذاکره با اتحاد براي هابود که انتصاب ينهم ا يگرد يلاز دال يکي 

شده مختلف مطرح يگرانتوسط باز يمختلف هايشدت مورد بحث بود. نامبه يهاروپا، در داخل ترک
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. اگرچه گرديدياروپا م يهاتحاد کننده بامذاکره يماختالف بر سر انتصابات ت يجادباعث ا و

 حالينوجود داشت با ا يکننده اصل تکنوکرات به عنوان مذاکره يکانتصاب  يبرا يشنهادهاييپ

را  يعموم يها و نهادهاداشت تا بتواند وزارتخانه ياجاحت ياسيبه وزنه س يکننده اصلمذاکره

داده شد، که  1باباجان يکننده به علمذاکره ينقا اصل يان،مذاکرات الحاق قانع کند. در پا رايب

تحوالت  ينا يامدپ (.Günay,2015:57)بود يدارامور خارجه و مسئول خزانه يرهمان زمان وز

اروپا شروع به سقوط کرد.  يهدر اتحاد يتاز عضو يعموم يتحما 2005بود که از سال  ينا

 يتيو نارضا يهالحاق ترکنسبت به روند  يعموم ياقرفتن اشت يندهنده از بنشان يسقوط ينچن

 اروپا بود. يهاز اتحاد يروزافزون عموم
 2011تا  2004 هايسال يندر ب يهاروپا در ترک يهاتحاد ياعتماد به نهادها (:5جدول)

دانمنمی یخ اعتماد عدم اعتماد   تار
27%  34%   2004اکتبر   39% 
27%  35%  39%   2004ژوئن  
35%  32%  33%   2005اکتبر  
35%  36%  92%   2005آوریل  
29%  39%  32%   2006سپتامبر  
41%  37%  22%   2007می  
38%  45%  17%   2007اکتبر  
37%  40%  23%   2008آوریل  
38%  43%  19%   2009اکتبر  
36%  44%  20%   2009ژوئن  
43%  39%  18%   2009نوامبر  
32%  47%  21%   2010ژوئن  
36%  53%  11% 2010نوامبر    
33%  51%  16%   1120می  

 (Source: Baudner, 2014: 188) 

اروپا از  يهدر اتحاد يتعضو يشور و شوق خود را برا يدوره افکار عموم ينکه در ا يحالدر

 يهو شرط ترک قيديب يتبر عضو ياديز يدتأک يزدست داده بود، رهبران حزب عدالت و توسعه ن
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از محافل  ياز طرف برخ يهده به ترکشارائه يگزينجا ياندازهااروپا در پاسخ به چشم يهدر اتحاد

اروپا(  يهعضو اتحاد يکشورها ياندر م يهممتاز ترک يتعنوان مثال عضو)بهاروپا يهاتحاد رد

اروپا به  يهاز ارجاع  اتحاد يندهطور فزارهبران حزب عدالت و توسعه به ين،داشت. عالوه بر ا

 يناراض گرفت،يقرار م يدمورد تأک ريشتب 2005کپنهاگ که تا سال  يارهاياز مع يرغ يارهاييمع

مسئله قبرس توسط دولت عدالت و توسعه به عنوان رفتار ناعادالنه  ينکه،تر از همه ابودند. مهم

شده بود.  يهشرط الحاق ترکيامسئله پ ينحل ا يراز شديم يتلق يهاروپا نسبت به ترک يهاتحاد

 ديهبه اتحا يوستنذ کرده بود که روند پرا اتخا ياستياز آنجا که دولت حزب عدالت و توسعه س

 يه؛در اتحاد يهترک يتاروپا در مورد عضو يهدستور کار اتحاد کرد،ياروپا را از مسئله قبرس جدا م

 يجاداروپا را ا يهحزب عدالت و توسعه نسبت به اتحاد ياز سو ينگرش واکنش يک

پس از »است که  يناره کرد اتوان به آن اشيهم که م يگريمورد د (.Yilmaz,2019:24-25)کرد

ظهور کرد که  هم در جامعه  يدي(، حزب عدالت و توسعه جد2007)يانتخابات يروزين پيدوم

برنامه  يناروپا و همچن يهو کمتر به اتحاد تريقو يارسکوالر بس يگاهو هم در برابر پا

  (.Sipahioğlu,2017:56)«آن وابسته بود سازييکدموکرات

 الملليينب /ايتحوالت منطقه يرسا يناروپا و همچن يهکه از اتحاد يعوامل ي،لداخ ينهبر زم عالوه

بودند.  يرگذارتاث 2005در دوران پس از  يهاروپا و ترک يهبر روابط اتحاد يزن گرفتندينشات م

 بسياريدر  يراست افراط ياسيهمراه با ظهور احزاب س 2008در سال  يوروعنوان مثال بحران به

 ياناروپا در م يهگسترش اتحاد يبرا يجو منف يجاداروپا باعث ا يهعضو اتحاد ياز کشورها

بود، چرا که  يتحائز اهم ياربس يهترک يتانداز عضودر چشم يژهوامر به يننخبگان و مردم شد. ا

در  يزن يو اجتماع يبلکه از لحاظ فرهنگ يو اقتصاد ياسيس هايزمينه در تنها نه قبل هااز مدت

 يه،ترک يجنوب يهاروپا و همسا يهاتحاد يعدر مناطق وس يختالف وجود داشت. آشفتگمورد ا ينا

و مشکل گسترده  ثباتييوحشت، ب يااحتمال افزا يلدلاروپا را به يهاتحاد ياعضا يانترس در م

با آغاز  راينکرد. عالوه ب يدرا تشد شدندياروپا وارد م يهبه اتحاد يهترک يقکه از طر يانپناهجو

با احزاب  يروابط ممتاز يهاروپا وجود داشت که ترک يهتفکر در اتحاد ينا ي،عرب هاييزشخ

 (.Aydin-Düzgit and Kaliber,2016:2-3)گرا در منطقه دارداسالم
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ز دست ا يهاروپا نفوذ خود را در ترک يهاصالحات متوقف و اتحاد 2007پس از سال  ينبنابرا

 يهرفتن عالقه آن به روند الحاق به اتحادو از دست ادغام قدرت در حزب عدالت و توسعه» داد.

سدود کردن م يگر،شدند. از طرف د يجهنت ينبودند که منجر به ا يعوامل داخل ينتراروپا از مهم

)قبرس و فرانسه(، ور عضو آناروپا و دو کش يهشده توسط اتحاداز فصول ارائه يقابل توجه دادتع

به  يزن يهترک يتاز رهبران اروپا با عضو يآشکار برخ ايهو مخالفت« مشارکت ممتاز» يشعارها

وسعه و اروپا از طرف دولت حزب عدالت و ت يهبه اتحاد يوستناز دست رفتن عالقه به روند پ

ر دوره گسست د توانيدوره را م يندر مجموع ا(. Cebeci,2016:119)کمک کردند يهترک ممرد

اصالحات  دوره هرچند دولت تعهد خود به يندر ااروپا در نظر گرفت.  يهو اتحاد يهروابط ترک

و شرط  يدق بدون يتعضو يشنهاداما همچنان پ داد،ياروپا را ادامه م يهبه اتحاد يوستنو روند پ

 را مدنظر داشت.  يهترک ايبر

  يهترک يخارج ياستبر س ييشدن روند اروپاگرا کند يرات.تاث 4-1

 يتعضو يآنکارا برا يلکاها تما يناروپا و همچن يهو اتحاد يهکندتر شدن روند مذاکرات ترک با

پس از  ينکها يژهوشد. به ييرخوش تغدست يهترک يخارج ياستاروپا، رفتار س يهدر اتحاد

آرا،  يدرصد 46.6و به لطف  يت، حزب عدالت و توسعه قدرت خود را تثب2007انتخابات 

 ايمنطقه يگرانباز يراروپا و سا يهدم گرفت با در نظرگرفتن منافع خود با اتحايتصم يددولت جد

 ياستس ينشرق و غرب باشد. بنابرا يانم ايداشت که واسطه يلتما يهدوره ترک ينرفتار کند. در ا

داشت.  يدتاک ياآس -اروپا يانم يبر کنشگر شدنييصرف بر اروپا يدتاک يبه جا يهترک يخارج

 يخارج ياستوجه س ينترمهم 2005 سال يانتا پا 1999 هايسال ينگر اگر در بيدعبارتبه

از  يداشت کم يآنکارا سع 2010تا  2005آن بود؛ در دوره  يو رفتار بر مبنا شدنيياروپا يه،ترک

 يبه معن صرفاً ييگرا"ياآس -اروپا "توجه داشته باشد. يزن يافاصله گرفته و به آس ياستراتژ ينا

سابق و  يشورو يراتحاد جماه يفضابه  يشترکه ب يريدر مس يخارج ياستس گيريجهت ييرتغ

با توجه  يدبا يخارج ياستس هاييتبود که فعال يمتمرکز باشد نبود؛ بلکه بدان معن يانهخاورم

 داشت، وجود قبل منوط به اروپا که در دوره دنبال شود و صرفاً يهبه تمام مناطق همسا
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 ويژهدارند که به يدهعق 2لواوغيهنيو اوزگه ز 1بوراک کوپ (.,Öniş and Yilmaz:132009)نباشد

 يادر پ يمستقل يخارج ياستحزب عدالت و توسعه تالش داشت س 2007پس از انتخابات 

 (.Cop and Zihnioglu,2015:5)يردبگ

 يزن يهترک يخارج تياسدر س يکراهبرد عمق استراتژ ياغلو و معرفکار آمدن احمد داوود يرو

 ياستس يکردبه بعد، رو 2009از سال  ديگرعبارتبه. کردو اروپا کمک  يادر آس ينيآفربه نقا

با  يو اجتماع ياسيس ي،و روابط اقتصاد يهمکار يااحمد داوود اوغلو در افزا يخارج

 ينبود. ا يهترک «شدنيياروپا»در روند  يرگذارو تأث ياصل هاياز محرک يکي مسايه،ه يکشورها

تالش  يمرکز يايو آس يقاو آفر يانهرمجهت مجدد و با تمرکز بر خاو ييربا تغ يخارج ياستس

جلوه دهد که در  ايدوست و مبدع نظم منطقهنفوذ؛ بشربا يگرباز يکعنوان داشت خود را به

 يجرتو مها يمرز هايياستاروپا از جمله س يهاتحاد هايياستدر تضاد با س تاز جها ياريبس

 يدهاوغلو عقداوود(. Karadağ,2019:6; Ghaderi Hajat and Nosrati,2012)بود يهاتحاد ينا

الکان، است که مرکز ب ياست، کشور يمرکز يتبا موقع الملليينب يگرباز يک يهترک»داشت که 

 يانوستا اق يترانهز مدااست که  يملندو کمربند ر يامرکز اوراس يطورکلبوده و به زو قفقا يانهخاورم

 ياستکه س دهدياجازه م يهرهبران ترک به ياييجغراف يتموقع ينچن يندارد. بنابرا يانآرام جر

 :Walker,2011 )«اتخاذ کنند يعثمان يامپراتور يتيکيدر حوزه ژئوپل يژهورا به تريفعال يخارج

را  يرا کنار گذاشته و نقا فعال اييهعنوان کشور حاشنقا خود به يدبا يهاساس ترک ينبرا (.7

 يهمناطق همسا يبرا خود، بلکه يتنها برات نهو ثبا يتامن يناز آنها تأم يکيکه  کردياتخاذ م

در  نيت، ثبات و امنظم تأمين در ترنقا سازنده يفايو ثبات خود را با ا يتامن يدبا يهبود. ترک

  (.Davutoglu,2008:79)کرديم ينخود تضم يرامونپ

 يرسابراي  يهترک ياسيالگو قرار گرفتن نهادهاي س»بر  ياديز يدتأک يناوغلو همچن داوود

از  پشتيباني براي قدرتمندي بازوي عنوانبه اقتصاد به يژهتوجه و يانه؛کشورهاي منطقه خاورم

جزء  يکه زمان ييکشورها يژهروي کشورهاي منطقه بو گذارييهسرما يه؛ترک ياستروابط و س

                                                           

1. Burak Cop 

2. Özge Zihnioglu 
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 يهبه اتحاد يوستنگزاف براي پ هايهزينه صرف و التماس جايبه اند،بوده يعثمان يامپراتور

 يانهبر خاورم يپانصد ساله عثمان يتحاکم يازاتاز امت يهمناسب ترک برداريبهره يتنها اروپا و در

انتخاب  يکواقع در يهفعال ترک يخارج ياستس(. Rouhi Dehboneh,2018:124 )«داشت

با  يشرفتهپ يکاستراتژ هاييهمکار يقاز طر يجهان يدر برابر آشفتگ يهترک يتتقو يبرا يمنطق

 يکگسترش عمق استراتژ يبرا يمختلف در مناطق مختلف جهان بود. انتخاب منطق انيگرباز

 يقاز طر ايآن؛ آغاز تعامل منطقه يتيکيقدرت ژئوپل يلتکم ياستفاده از قدرت نرم برا يه؛ترک

با  يتيکيژئوپل يتو امن يمصارف فرهنگ ي،اقتصاد ياييدادن پو يوندپ و يپلماتيکد هاييتفعال

 Keyman)يجهان ياستدر س يندر منطقه و همچن يهحوزه نفوذ ترک ياور افزابه منظ يکديگر

and Gumuscu,2014:73.) قدرت نرم بود.  يزهدف ن ينبه ا يابيدست يبرا يهابزار ترک ترينمهم

. کرديبه قدرت نرم خود رجوع م يدالذکر بابه اهداف فوق يابيدست يبرا يهترک يگردعبارتبه

 ينکه به آن تعلق داشت و همچن يآن با تمام مناطق يو فرهنگ يخيتار يوندهايامر بر اساس پ ينا

را  يچهره نظام يدبا يه. ترکگرفتيو اقتصاد بازار پر رونق آن صورت م يکدموکرات ينهادها

به مداخله  يازن ايمنطقه ياقتصاد يبا حل منازعات، همکار يد. درعوض، باگذاشتيکنار م

 کرديم يسع يهترک ينبنابرا (.Grigoriadis,2010:5)برديم ينرا از ب بزرگ يهاقدرت ايمنطقه

 ينه،زم ينمنطقه استفاده کند. در ا يبا کشورها يروابط اقتصاد تقويت ياز قدرت نرم خود برا

به عنوان  يخ؛بر تار يو مبتن ايمنطقه ياستس يناستفاده از ا يه،ترک يدجد يخارج ياستهدف س»

نبود؛ چرا  ايرهبر منطقه يکهنوز  يهمقطع ترک ينبود. در ا يجهان تيموقع يکپرش به  يسکو

 ي،اقتصاد هاييتمانند ظرف ياز منابع قدرت ماد يدبا ي،قدرت نظام بررهبر منطقه عالوه  يککه 

الگو تصور  يکخود را به عنوان  يه. ترکبوديبرخوردار م يزن يو سازمان يپلماتيکد

 يدموکراس يه،قدرت نرم ترک ينترول احمد داووداوغلو مهمو به ق (Gürzel,2014:98)«کرديم

 (.Davutoglu,2008:80)آن بود

 يفمفهوم و تعار 1،يياروپازدا.5

 ييزدادارند که اروپا يدهعق يمتفاوت است. برخ يزن يياز اروپازدا يفتعار شدن،ييهمانند اروپا
                                                           

1. De-Europeanisation 
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را شامل  يموارد ياو پا معکوس ارو يهکه در آن اصالحات مدنظر اتحاد شودميرا شامل  يموارد

 ييبه همسو يابيدست يبرا يتعهد يا يازاروپا بدون ن يهنظر اتحاده در آن اصالحات مدک شودمي

شده، اصالحات انجام يهاروپا در توج يهاز مراجعه به اتحاد يبا اجتناب عمد يااروپا و  يهبا اتحاد

به از  زداييييدارند که اروپا يدهعق يزن يگرد يبرخ(. Saatçioğlu,2016:135)يردپذيصورت م

نقطه مرجع  يک و يهنجار ياسيس ينهزم يکعنوان اروپا به يهنقا اتحاد يفتضع يادست دادن 

 روند معموالً ين. اشوديکشور هدف، گفته م يکدر  يخارج ياستو مباحثات س يدر امور داخل

زعم حال بهينبا ا(. Cebeci,2016:120)شوديمشخص م« نسبت به اروپا تفاوتييب يا يدترد»با 

 کردنوسبودن آن است و با هدف خاص معکيتعمد يي،اروپازدا يمولفه اصل 1پائول کوپلند

داشته  توانديم ياشکال مختلف يياروپازدا(. Copeland,2016:3)گيرديانجام م شدنييروند اروپا

 باشد. 

 عضو به دنبال  يورهااست که به موجب آن کش "شدن مجدديمل"شکل آن  ترينيفخف

ح در سط يکاها مشورت و هماهنگ يجهو در نت ياسيس يحاتو ترج يمل يازاتحفاظت از امت

 اروپا هستند.  يهاتحاد

 و  يعضو، انرژ ياست که به موجب آن کشورها "عدم مشارکت" ييشکل متوسط اروپازدا

 ينهزهابتکارات  يراروپا و سا يهمشترک اتحاد هاييترا در مامور يکمتر يپلماتيکمنابع د

 .کننديم

 عضو به طور فعال  ياست که به موجب آن کشورها "دور زدن"يياروپازدا تريشکل قو

 هايلکانا يقخود را از طر يخارج ياستو اهداف س زنندياروپا را دور م يهاتحاد ينهادها

 . کننديدنبال م يگزينجا

  ه بعضو  يکه به موجب آن کشورها است يهخروج از اتحاد يياروپازدا نهاييسرانجام شکل

سوال  يررا ز يهاتحاد يندهاياروپا، هنجارها و فرآ يهمشترک اتحاد يصراحت نهادها

 (.Thomas,2021:620)برنديم

 
                                                           

1. Paul Copeland 
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 ييزدا يياروپا هايو شاخص يايي، پوعناصر(: 6)جدول
 هاپويايي و شاخص عناصر اروپازدايي

 

 

 

 ايهاي حرفهساخت مجدد نقا

 گفتمان و سياست "ملي شدن مجدد"قالب  ساختن نقا در 

 .مقامات خود را به عنوان قهرمان ملي در گفتمان سياست خارجي معرفي مي کنند 

 شده را به صورت محدود و ملي ها، مواضع و اولويتهاي اروپاييهاي عضو سياستکشور

 کنند. تعريف ميباز
 کنند.پذيري ديگري را دنبال ميهاز طريق آموزش ديپلماتيک و فرايند استخدام، فرآيند جامع 
 کنند.از طريق سازماندهي بوروکراتيک مجدد، با اروپايي شدن مبارزه مي 

 

 

 

 

 

 نفي هنجارهاي اساسي

  ايهنجارهاي رويه"مقاومت در برابر" 

 اي مانند اشتراک اطالعات، مشورت، اجماع، سازش و سازگاري مقامات ملي هنجارهاي رويه

 کنند.رد ميدر گفتمان سياست را 

 اي را در رفتارها و سياست خارجي خود به چالا مي کشند يا مقامات ملي هنجارهاي رويه

 (."هنجارهاي اساسي"حتي نقض مي کنند )مقاومت در برابر 
  مقامات ملي هنجارهاي اساسي سياست خارجي اتحاديه اروپا )مانند حقوق بشر، حاکميت

 کنند.خارجي خود نفي ميقانون و دموکراسي( را در گفتمان سياست 
  کشورهاي عضو هنجارهاي اساسي سياست خارجي اتحاديه اروپا را در رفتارها يا سياست

 کنند.خارجي خود به چالا مي کشند و يا حتي نقض مي
 

 

 

 تجزيه ساختاري

 فروپاشي ساختارها/فرايندهاي سياست خارجي اتحاديه اروپا 

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

 کنند )به عنوان مثال با تقاضاي کاها يا حتي انحالل نهادها(.مي

  کشورهاي عضو حمايت لفظي و تعهد ديپلماتيک خود را نسبت به سياست مشترک خارجي

 برند.و امنيتي اروپا کاها داده يا حتي ارتباط با آن را زير سال مي
 گذاري خود را در سياست خارجي و امنيتي مشترک از نظر رهبري، ههاي عضو سرمايکشور

 دهند.کارکنان ، منابع  و تخصص کاها مي
  کشورهاي عضو اولويت/ تعهد بيشتري به ساير چارچوبهاي چندگانه، کوتاه يا دوطرفه و در

 دهند. تقابل  با سياست خارجي و امنيتي مشترک مي
 ات سياست خارجي متفاوت از سياست خارجي و امنيتي طور فزاينده ترجيحکشورهاي عضو به

 کنند.مشترک دنبال مي

(Source: Müller and et al,2021:527) 
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 ييانتظارات از اروپازدا (:7)جدول
 اروپازدايي سازمان سياسي سياست خط و مشي شدناروپايي

تأثير محدود 

 اتحاديه اروپا

 

اهداف سياسي داوطلبانه منجر .1

ير سياسي کم يا محدود، به تغي

تغييرات حاکميتي يا تغيير 

گذاران اختي در بين سياستشن

 .شودمي

آگاهي محدود از سياست .1

 در خارج از دولت؛

تعامل محدود بازيگران .2

 جامعه

 سياست گذاري متمرکز؛.1

بازيگران وتو کننده .2

 محدود؛
 آگاهي عمومي کم.3

محتمل و .1
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 يهدر ترک يياروپازدا. 6

حزب عدالت  يروزيبه دوران پس از پ يژهوو به 2011به سال  يهدر ترک زدايياروپا يندآشروع فر

در  يروزيپ ينسوم يگردعبارت. بهگردديسال باز م يندر ا يو توسعه در انتخابات پارلمان

که حزب عدالت و توسعه  يرا جرقه زد. در واقع زمان يهترک ييشروع اروپازدا 2011انتخابات 

  2011انتخابات سال ». دست آوردبه ينفس قابل توجهاز آرا معتبر را کسب کرد اعتماد به يمين

انتخابات،  يناسي ترکيه بود چرا که در اانتخابات در تاريخ سي ترينترين و حساسميکي از مه

 Zaki)کرد محدود را بود حاکم کشور اين بر قرنترکيه قدرت بوروکراسي را که حدود نيم 

et.al.,2017:45.) گويي که کردرفتار  ايگونهبعد از انتخابات، دولت حزب عدالت و توسعه به 

اصالحات،  يانتخاب برخ يرا با استراتژ روند اصالحات» ينکها ياندارد و  يازبه اصالحات اروپا ن

دولت حزب  يگرد ي. از سوکرديکند م يجحزب مطابقت داشت، به تدر ياسيس يدگاهکه با د

 «نموديماندن در قدرت استفاده م يبرا يعنوان ابزاربه يتعدالت و توسعه از روند گسترش عضو

(Kilinç,2020:8.) مورد نظر  ياصالح هايياستاز س يمقطع زمان يندر ا يهترک ينکها يلاما دل

در سه  يروزيپ يدولت حزب عدالت و توسعه برا»بود که  ينا کشيدياروپا دست نم يهاتحاد
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داشت. اگرچه حزب عدالت و توسعه  يازجو آرام و مناسب ن يک( به 2023تا )يگرد تيانتخابات آ

 کرديش متالاما  خواست،ينم در واقع آن را يااروپا اعتقاد نداشت،  يهکامل در اتحاد يتبه عضو

 ,Sipahioğlu )«متعهد است گراييغرب و يدهد که چگونه به وعده خود در مورد نوساز نشان

2017:57.)  

 يهرا در مورد اتحاد يهنظر ترک ياديگذاشت و تا حد ز يرروند تاث ينکه بر ا يوجود؛ عامل ينا با

  1يدر قالب اعتراضات پارک گز يهدر ترک 3201در سال  يداد شروع اعتراضات داخل ييراروپا تغ

 ترتيبينمحسوب شده و به هم يهاروپا و ترک يهدر روابط اتحاد ياعتراضات نقطه عطف ينبود. ا

استفاده از  يتچرا که سرکوب اعتراضات، ممنوع گردديمحسوب م يزن يچرخا گفتمان يک

 يبه هنجارها يهترک يبنديده عدم پانشان دهن يمدن يناز فعال يو محاکمه برخ ياجتماع هايرسانه

محسوب  يهترک ياروپا بود. به عبارت بهتر آنچه در ابتدا مسئله داخل يهاتحاد يو مدن ياسيس

بر مذاکرات  يميمستق يرتجمع و اعتراضات؛ بعدا تأث يدر مسائل مربوط به آزاد يژهوبه شد،يم

 يناروپا، کاتر يهارشد اتحاد هايلماتيپکه د يزمان يژهاروپا داشت. بو يهبه اتحاد يهالحاق ترک

س يپل يروهايدر اظهارات خود در مورد استفاده نامتناسب از زور توسط ن 3و اشتفان فوله 2اشتون

داشت  يدهاروپا عق يهآوردند. اتحاد يانمعترضان سخن به م ياندر م يو عدم بحث عموم يهترک

کپنهاگ مطابقت  يارهايو مع يرکتمشا ياصول دموکراس يبا فهرست حداقل يهکه اقدامات ترک

 نبود. يهموضوع مورد قبول دولت ترک ينندارد. ا

 ياز سو ايدولت حزب عدالت و توسعه با صدور قطعنامه يهم بود که وقت يلدل ينبه هم 

و انتقاد  ين،و دولت به معترض يساز واکنا پل يپارلمان اروپا در مورد اعتراضات و ابراز نگران

پارلمان  يمداشت که تصم يانآن در تظاهرات، مواجه شد؛ در پاسخ ب هايياستس يلاز دولت به دل

از  يبرخ»اعالم کرد  يزن يهوزارت خارجه ترک (.Yilmaz,2019:26)شناسدينم يترا به رسم

 هاييينههز يهترک يدرک کنند که صحبت آزادانه و جسورانه در مورد امور داخل بايد هاپارلمان

                                                           

1. Gezi Park protests 

2. Catherine Ashton 

3. Štefan Füle 
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 يساروپا به حمالت پل يهبه پاسخ اتحاد يدبا ينهمچن ينهزم يندر ا (.Cebeci,2016:128 )«دارد

و  2014دسامبر  15در  ترکيه در هارسانه نمايندگان و نگاراناز روزنامه يتعداد يريو دستگ

 يناروپا، از واکنا عجوالنه ا يهاشاره کرد. اردوغان در واکنا به اتحاد يهواکنا دولت ترک

تواند در اقدامات انجام شده در ياروپا نم يهاتحاد»و عنوان داشت که انتقاد کرده  يهاتحاد

 Hürriyet)دخالت کند کننديم يدما را تهد يمل يتکه امن يعناصر يهعل ي؛قانون داخل چوبچار

Daily News,2014) .دهه پس  يکاروپا  يهبه اتحاد يهموارد، چشم انداز ورود ترک ينعالوه بر ا

فصل  16شده، فصل مذاکره 35از  2016روشن نبود. چرا که در سال  يلياز آغاز مذاکرات خ

  (.İçener,2016:73)همچنان باز بود

 يهو اتحاد يهترک بين هانظراختالف گونهينا رغمياست که عل يتاهم يزحائ يزنکته ن ينا ذکر

 يه همکاراز آنها دو طرف مجبور ب يناش هايچالا يلوجود داشت که به دل هاينهزم ياروپا، برخ

که در  ودهم ب دليل ينهم از پناهندگان و آوارگان بود؛ به يناش يدهايبودند. از جمله آنها، تهد

مقابله با بحران پناهندگان دوباره  يبرا يهاروپا و ترک يهبرنامه اقدام مشترک اتحاد  2015سال 

 يقتشو يبرا ايتظرهيرمنغ يمتصم 1999اروپا همانند سال  يهاتحاد يحت  2016آغاز شد. در سال 

 يهاتحاد نتقادبا وجود ا يگر،د عبارتگرفت. به يتعضو يدر مذاکرات برا يشتربه شرکت ب يهترک

 هم آن يلدل»بحث الحاق دوباره مطرح شد. يه،در ترک يحقوق بشر و دموکراس يتاروپا از وضع

 ياسيعامل رکود س يکعنوان ترس از بحران پناهندگان و آوارگان به 2016بود که در سال  اين

الحاق  يبرا هدوبار ياروپا در مورد گفتگوها يمتصم ،يگردعبارت. بهشديم ياروپا تلق يهاتحاد

کرد  يدتهد يهترک 1997مرتبط بود. در سال  1997در سال  يهبا واکنا ترک 2016در سال  يهترک

 يهخود را با اتحاد روابط يرد،مجدد در نظر نگ يتعضو يرا برا يهدرخواست ترک يهکه اگر اتحاد

در  يهو احساس خطر اتحاد يهترک يدتهد يزن 2016در سال  ين.. بنابراکندياروپا قطع م

اروپا  يهوعده اتحاد ينکهبا وجود ا حال،ينابا (.Zandstra,2019:38)آنها موثر بود گيرييمتصم

اروپا  يهدر اتحاد يتعضو يدر گفتگوها يعو تسر يهاتباع ترک يبرا يزابر کمک، سفر بدون و يمبن

بود؛ اما  ردهک يجادمثبت ا يفضا يکمهاجران به اروپا  يان[ به کاها جريهکمک ]ترک يدر ازا

 يجوال 15 ياروپا همچنان وجود داشت. کودتا يهو اتحاد يهترک ينمتقابل ب يقعم اعتمادييب
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 ينزول يربروکسل س -کودتا روابط آنکارا ينبر علت شد؛ چرا که در اثر ا يدمز يزن يهدر ترک 2016

 امر متاثر از چند عامل بود:  ينبه خود گرفت. ا يشتريب

 يلدل ينبه ا يداروپا به کودتا، مثبت نبود. شا يهدر مورد واکنا اتحاد يهدر ترک ياحساس عموم 

صداقت اروپا مورد  يننکردند و بنابرا يدبازد يهاروپا بعد از کودتا از ترک رتبهيکه مقامات عال

 قع شد. وا يدترد

 ينقا فعال يهترک ياسياروپا در توسعه س يهباور دانست که اتحاد ينظهور ا توانيعامل دوم را م 

نسبت به اروپا و  يهموجود در ترک يدهايترد يدنکشچالابه يبرا"نداشته است. به عنوان مثال، 

خود  باطارت ييااروپ يگرانباز يه؛در ترک يقدرت هنجار يکاروپا به عنوان  يهاتحاد يژحفظ پرست

 اند. نکرده يدند يهنداده و از ترک ياترک افزا يانرا با همتا

 منجر به واکنا  يهاست که پس از کودتا مباحث مربوط به مجازات اعدام در ترک ينعامل سوم ا

 . شديدر مذاکرات الحاق محسوب م ياروپا شد که خود مانع ياز سو

 اروپا  يهاتحاد - يهز کودتا، توافقنامه پناهندگان ترکپس ا ياصل هايياز نگران يکي يت،در نها

 يزاو يآزاد يخود را در ازا يسمقانون ضدترور خواستينم يهموضوع، ترک ينبود. در مورد ا

 (.Altuntaş,2020:72-73)کشور وجود داشت يندر ا يتيامن يدتهد يرادهد، ز ييرتغ

 يشنهاد، پارلمان اروپا پ 2016در نوامبر  که يعوامل، زمان ينا يريرگذابا توجه به تاث بنابراين

 طرف دو مجدد نامهرا داد؛ اردوغان در واکنا، با اشاره به توافق يهمذاکرات الحاق با ترک يقتعل

خود  هايمرز يجد هايکرد که در صورت عدم اتخاذ گام تهديد را اروپا پناهندگان، مورد در

اظهار داشت که  ينهمچن يو(. Yilmaz,2019b:6)پناهندگان باز خواهد کرد يرا به رو

در  باريک يحت«. است ياسيس اخالقييو ب ياکاريکامل، ر يتعضو يمذاکرات برا دادنيانپا»

داد، شما هم راه  يمما راه خود را ادامه خواه»اظهار داشت که  يت، اردوغان با قاطع2016سال

نسبت به  يهال، نگرش دولت ترکبرهه به بعد، سال به س يناز ا (.Zandstra,2019:38)را انخودت

و  يافت ييرطور خاص تغاروپا به يهعضو اتحاد ياز کشورها يو برخ يکلطوراروپا به يهاتحاد

شدند. سال  يآنکارا دشمن تلق يعنوان شرکا شناخته شوند، از سوبه ينکهاز ا يشترکشورها ب ينا

در  يهترک يقانون اساس پرسيسال با انجام همه يننقطه عطف بود. چرا که در ا يک يزن 2017
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 يککرد،  يگزينجا جمهوريياستر يا يياجرا يستمرا با س يپارلمان يستمکه س يلاواسط آور

در قانون  يدجد يهآمد. اصالح يااروپا پ يهبه اتحاد يهالحاق ترک يوگودر گفت يديمانع جد

. کرد باز جمهوريسرئ ياراتاخت ياافزا يرا دگرگون کرده و راه را برا يپارلمان امنظ ي،اساس

و  ييمقننه، اجرا يبود و قوا ياسيمقام س ينقدرتمندتر جمهوريساصالحات، رئ اين از پس

 جمهوريسرئ شده،يبتصو يهگرفتند. بر اساس اصالحيقرار م يهمه تحت کنترل و ييقضا

 يياسحزب س يسرا بر عهده داشته باشد و همچنان رئ يمتوال سالهسه دوره پنج  توانستيم

 يبود؛ اگرچه قانون اساس 1980پس از  ياسياز سنت س ياساس ييواگرا يک ينا»خود باشد. 

تا  جمهوريساما نقا رئ ،داديم جمهوريسبه رئ ينهزم ينرا در چند يمهم ياراتاخت يزن 1982

 جمهوريسرئ يرا در کنترل داشت؛ حت يزجمهور همه چيسبود. اما اکنون رئ يننماد يحدود

 يو يرادر پارلمان مداخله کند، ز يتعضو يکرد که در انتخاب نامزدها يدارا پفرصت  ينا

  (.Yilmaz,2020:276)«کرديحزب خود را کنترل م يماًمستق

اروپا  يه. اتحادگرفتيمسئله نشات م يناز ا ياديتا حد ز يزاروپا ن يهو انتقادات اتحاد نگراني

کشور از  ينو عقبگرد ا يهدر ترک يکتاتوريد اديجمنجر به ا يقانون اساس ييرداشت که تغ يدهعق

، همه يگرساله د 5دو دوره  يکه برا دهديامکان را م ينفرد ا يکبه  يراخواهد شد ز يدموکراس

و امکان انحالل قوه  يهقوه قضائ ياراتبا کاها اخت کهيداشته باشد، در حال يارقدرت را در اخت

 يهاروپا به ترک يهاتحاد يلدل ينع خواهد بود. به همقدرت بالمناز ينا جمهور،يسرئ يمقننه برا

 شممکن است به تال جمهوريسقدرت رئ يتتقو يبرا يقانون اساس يههشدار داد که اصالح

 برساند.  يبآس يهدر اتحاد يتعضو يکشور برا ينا مدتيطوالن

دهد و در  را کاها يهاز الحاق ترک ياپ هايگرفت بودجه يماروپا تصم يشورا 2017نوامبر  در

پارلمان  يمتصم»درآورد.  يق، پارلمان اروپا خواست که روند مذاکرات را به حالت تعل2019مارس

خود را به  يمانروند مذاکرات الحاق، ا ياز طرفداران سنت يبود که در آن بخش ينديفرا يجهنت

 يسيونگزارش کم ين،عالوه بر ا«. اصالح از دست داده بودند يبرا يهترک يدولت فعل يلتما

گزارش اشاره  اين. دارد وجود گردعقب هااز حوزه ياريکه در بس داشتيعنوان م يزن 2019

 ياباز  يبرا يگريفصل د يچاست، ه يدهبست رسطور کامل به بنمذاکرات الحاق به»داشت که 
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در حال  يگمرک يهاتحاد يسازمدرن يبرا يگريکار د يچو ه شودينظر گرفته نم رشدن دبسته

اروپا با اقدامات و  يهبه اتحاد يوستنپ يبرا يه. تعهد مکرر دولت ترکيستن بينيياقابل پ حاضر

 ياروپا در مورد ادامه تحوالت منف يهاتحاد يجد هايياصالحات مربوطه مطابقت ندارد و نگران

 (.Soleri Lecha,2019:6)رفع نشده است ييهو قوه قضا يحقوق اساس انون،ق يتدر حاکم
 ييتا اروپازدا شدنيياروپا از اروپا يهو اتحاد يهروابط ترکدار نمو (:2شكل)

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

  يهترک يخارج ياستبر س يياروپازدا يرتاث .6-1

اروپا در سال  يهدر اتحاد يتعنوان نامزد عضوبه يهشدن ترکاشاره شد با مطرح که قبالً گونههمان

متاثر  ياربس يکشور همانند امور داخل ينا يخارج ياستس 2005مذاکرات در سال  و آغاز 1999

 ياروپا سع يهجلب نظر اتحاد يدر راستا يهترک يخارج ياستس ينالحاق بود. بنابرا يندآاز فر

رصد کند و تا حد امکان در مسائل  يشتريرا با سعه صدر ب ايو منطقه يتحوالت جهان کردمي

مسئله  ينهزم يندر ا يهاقدامات ترک يناز بارزتر يکيعنوان مثال ه باشد. بهداشت يمختلف همکار

 ئلهگو در مسواز خود نشان داد؛ به دنبال گفت يشتريب ياربس يهمکار يهترک»قبرس بود که در آن 

 يخارج ياستابزار س ينترمهم (.Terzi,2008:16)«برد بود -برد يجهنت ينو همچن شده يجادا
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 بود. با ياقتصاد هاييهمکار ياو افزا يهترک يدموکراس يبر الگو يدت نرم و تاکقدر يزن يهترک

 يتا حد يکردرو ينا 2011پس از انتخابات  يژهوو به ييحال، پس از شروع روند اروپازدا ينا

 يناردوغان ا يحزب عدالت و توسعه تحت رهبر يانتخابات يروزيپ يگر،عبارت دکرد. به ييرتغ

 ينقاطع ا يخارج ياستاز س يهترک دهندگانيوجود آورد که رابه يههبران ترکاستنباط را در ر

حزب عدالت  يروزيپ يحاز توض يکه بخش کردنديآنها گمان م يقت،هستند. در حق يحزب راض

گذشته  هايسال يط يجهان هايياستدر منطقه و س يهترک يژپرست ياافزا ،و توسعه

  (.Yilmaz and Bugra Kanat,2011)است

 يجبه تدر اي،منطقه هايياييپو يعسر ييرتحت فشار تغ يه،ترک يخارج ياستس 2011از سال  پس

 هايياستدست زد که در تضاد با س هاييرا کنار گذاشت و به ابتکار عمل گراييو واقع ياطاحت

 يهايياز آن خارج از تواناترمهم ياروپا از جمله قدرت نرم و حت يهدر اتحاد يتمتاثر از عضو

 يروز از متحدان سنتبهشده و روز اياختالفات منطقه يناز طرف يکي آنکارا» يجهبود. در نت يهترک

 يخارج ياستدر س يتموفقبارز عدم هاياز جمله مثال (.Ülgen and Ergun,2016)خود دور شد

در طول  هک يه،ترک اييانهخاورم ياستبود. س يانهآن در قبال تحوالت منطقه خاورم يناکام يه،ترک

برهه دستورکار  ينمنطقه مخالف بود، در ا شدنيحزب عدالت و توسعه با نظام هايدولت

الزامات الحاق  گرفتنيدهناد يان،م ينبود. در ا ينظام هايحلآن بر راه يدگرفت که تاک يديجد

 يسياس يتاروپا و حما يهچرا که با کمک اصالحات اتحاد عامل مهم بود يکاروپا  يهبه اتحاد

در  يتحول ينچن حال،ينبود. با ا يافتهکاها  ياسيدر صحنه س يهاروپا، نفوذ ارتا ترک يهاتحاد

 (.Ozpek and Demirag,2014:343)نکرد يرا ط آميزيتروند موفق يک ييدوران اروپازدا

اروپا  يهاتحاد يو قدرت هنجار «گذاريشرط»عامل يفاز کارشناسان به تضع يگرد يالبته برخ 

 ياسي،س هاياز مؤلفه ايگسترده يفاروپا با ط يهافراد، مواجهه اتحاد ينا يدرند. از داشاره دا

ضعف انسجام  ينموجب شده بود. ا يهاتحاد اين در را انسجام ضعف زدا،ثبات يتيو امن ياقتصاد

 يااروپا و  يهاتحاد ياعضا يشترانطباق ب يرا برا «گذاريشرط»سازوکار  يکاها اثربخش يزن

 يهاتحاد ين( با قواعد ايه)ازجمله ترکاروپا قرار داشتند يهبه اتحاد يوستنکه در افق پ ييکشورها

 عضويت براي گذاريشرط يافتافراد ره ينا يداز د (.Mofid Ahmadi,2016:2)داشت يدر پ
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 هايمحرکه روند توسعه ارزش نيروي عنوان به آن ايابتکارات منطقه ياو  يهدر اتحاد شورهاک

که  يدباعث گرد ايمنطقه اشتباه در اتخاذ راهبرد ينحال اهر.  بهشوديم يتلق يراسدمک ليبرال

 الوهع (.Ahmadipour and et. al,2018:99)يابددست  يانهنتواند به اهداف خود در خاورم يهترک

جمهور مصر و حمد  يسرئ ي،متحدان اردوغان در منطقه از جمله محمد مرس يکتريننزد ينبر ا

 ياتح يدبا تجد يهترک يگرد يدر قدرت نبودند. از سو يگرقطر د يرام ثاني،لآ يفهبن خل

روبرو  يهدر مصر و دولت بشار اسد در سور ينظام يمدوست در منطقه مانند رژيرغ هايقدرت

 يهنقا ترک کردند؛يکنترل منطقه تالش م يبرا يو عربستان سعود يرانکه ا يشده بود. درحال

اروپا نسبت  يهبر نگرش اتحاد يحت يانهدر خاورم يهاشتباه ترک (.Kuru,2015:95)شده بود يفتضع

را اتخاذ کند که در امور  ياستيتالش داشت س يهترک يناز ا ياگذاشت. پ يرتاث يزبه آنکارا ن

 ينحال، ا ينرا برجسته کند. با ا يو تجار يکشورها دخالت نکند و روابط دوست ساير يداخل

که از  يدرا برگز ايدوستانهيرغ يخارج ياستس يهرفت و ترک نياز ب يدر مدت کوتاه ياستس

اروپا بودند، فاصله  يهاتحاد يخارج ياستابزار س ترينيکه اصل ي،گفتگو و همکار يپلماسي،د

 ياستس ييرتغ يلدلاروپا به يهو اتحاد يهترک يناختالف ب يات نشان دهنده افزايوضع ينگرفت. ا

 (.Elif Rodoplu,2019:5)آنکارا بود يخارج

 يبازنگر يقتالش کرد اشتباهات خود را از طر يهترک 2016در سال  يداخل يبعد از کودتا البته

چرا که بعد از کودتا، دولت حزب عدالت و  يدخود جبران نما يخارج ياستاصول س يدر برخ

 يهمخرب عل يدي( را تهديو خارج ي)در معادالت داخلانزوا ينتوسعه احساس انزوا داشت و ا

 يبرکنار» .دانستيم يگرفتن از تفکر قبلو تنها راه مقابله با آن را فاصله نمودمي دود قلمداخ

که در دوره وزارت  ييروابط با کشورها سازييعاد يو تالش برا يريداوود اوغلو از نخستوز

(، يهو روس يراناز جمله ا)شده بودند يلتبد يهبه دشمن ترک يو يريوزامور خارجه و نخست

امر باعث  ينخود ا (.Dursunoğlu,2016)«دورشدن از گذشته بودند يبرا ولتعزم د اييگو

اروپا شد. در دوران بعد از کودتا؛ دولت حزب  يهاز غرب و اتحاد يهترک يشتردورشدن هرچه ب

امر باعث شده بود که در هر زمان و  يندر محاصره بود و هم يايندهعدالت و توسعه به طور فزا

هم  يهکشور به روس ينشدن ا يکمتحد بسازد. نزد يکخود  يبرا کندمي يداپ که ياز هر کس
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 (.Dalacoura,2017:3)دارد اصول خود را کنار بگذارد يکه آمادگ دادينشان م

 يااروپا  يهغرب و اتحاد 2016 يجوال15نافرجام  يکودتا يانبود که چون درجر يدر حال اين

 يتحما يان،پس از شکست کودتاچ يطوالن يابا فاصله يانموده بودند و  يتحما ياناز کودتاچ

البته  شدند.يبه عنوان متحد قلمداد نم يهترک ياعالم داشته بودند از سو يهخود را از دولت ترک

شد چرا  ييردچار تغ يقانون اساس يپرسهمه يو برگزار 2017روند هم پس از سال  ينخود ا

 ياستگرفته در ساز اقدمات صورت ياريبس است که ينباور بر ا يپرسهمه ينکه پس از ا

ردوغان ا يبحزب عدالت و توسعه و شخص رجب ط هايگرفته از خواستهنشات يهترک يخارج

 ياز پارلمان يهدر ترک ياسينظام س ييربود که تغ يناز ا يامر ناش ينا 1است. به باور بولنت آراس

 يدادن نظم قانون را بدون قرار يپارلمان يعملکرد منظم دموکراس جمهوري،ياستر يستمبه س

 برد.  يناز ب ،يهمشخص در ترک کامالً

 ياستس قابل انتظار در ساختار يمداوم و تا حد ييراتقدرت، تغ يدساختار جد يگر،د يسو از

بود  يظامن يبروکراس يکنقا هژمون يير،در برابر تغ يکرد. مقاومت اصل يعرا تسر يهترک يخارج

گرفت.  بر عهده يتيو امن يخارج ياستنهادها را در س يرسا يتبع هاينقا ييرات،که پس از تغ

 هاييتارتا و وزارت امور خارجه، موقع ي،مل يتامن يمانند شورا ي،نخست، منابع قدرت سنت

کردند.  و اجرا را حفظ يدگيرس هاياز نقا يخود را از دست داده و فقط برخ يقبل يرگذارتأث

 زييروپ يبرا يحزب يداخل ياستتوسعه س يمعن به يشتر، بدولت يداز د يخارج ياستدوم، س

شده  تبديل باشد، به افسانه يبر اساس منافع مل يدبا يخارج ياستکه س يدها يندر خانه است. ا

رجب  ينجا)در اهايتظهور شخص يرا برا ينهزم يسنت يشدن نقا نهادهااست. سوم، کمرنگ

  (.Aras,2019:2-3)ه استفراهم کرد ياستس نندهکيينتع يعنوان عوامل اصلاردوغان( به يبط

 ياستدر س يسم. اردوغانشوديم ياد يسمبه عنوان اردوغان يهترک يخارج ياستدر س يندآفر ينا از

آمال و  يني،بمحصول جهان يکنون يهترک يخارج ياستاست که س يمعن ينبه ا يهترک يخارج

 يهاسال يستماتيکچندجانبه و س رويکرد تر،اردوغان است. از همه مهم يشخص يحاتترج

 هاييروو تک گرايييکجانبهخود را به  يحزب عدالت و توسعه، جا شکوفاييو دوران  يهاول
                                                           

1. Bulent Aras  
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را  يهترک يخارج ياستس هاييبفراز و نش يزي،بهتر از هر چ يناردوغان داده است و ا يافراط

 ياستاز مشخصات س يکي، عنوان مثالبه (.Golmohammadi and et. al,2016:90)کنديم يينتب

 يمل يخود فراتر از مرزها يتوسعه قدرت نظام يآنکارا برا يلتما نيسم،متاثر از اردوغا يخارج

 يناساس ا استنباط کرد؛ بر يهترک يدجد يتياز مفهوم امن توانيم يرا به خوب يلتما يناست. ا

در خارج از  يشگيرانهپ يظامرا با استفاده از قدرت ن يتيامن ياستس يک يدبا يهترک يد،مفهوم جد

 يمعنابه يناگر ا ياقدام کند، حت جانبهيکو در صورت لزوم به طور  ندخود دنبال ک يمرزها

استقالل  يتالش برا يهترک يخارج ياستس يگرد يژگياتحاد باشد. و يگرفتن شرکا يدهناد

جنبه، تالش  يندو بخا دارد؛ اول يهترک يخارج ياستس يژگيو يناست. ا يشترب يکاستراتژ

 ييخودکفا ي،است. هدف کل ياز نظر فن يشرفتهو پ يمل يصنعت دفاع يکتوسعه  يبرا يهترک

 يهبه ترک يو انتقال فناور يخارج يدکنندگاناست که با مشارکت تول ينظام يزاتدر حوزه تجه

استقالل  يگر،. جنبه مهم دشودي، حاصل مکشورها يربه سا يدفاع يزاتو صادرات تجه

مختلف در موضوعات  يبا کشورها يرپذدنبال اتحاد انعطافبه يهاست که ترک ينا يکاستراتژ

در  يرانو ا يهبا روس ياست. همکار يخارج ياستبه اهداف خاص س يابيدست يمختلف برا

  (.Haugom,2019:210-212)است يکردرو يننمونه ا ينروند آستانه بارزتر يقاز طر يهمورد سور
 يهترک يخارج ياستبر س ييو اروپازدا ييرااروپاگ ير: تاث(7)جدول

  (1991–2001)  (2001– 2009)  (2009-2020) 

ائتالف/ حزب عدالت و  دولت ائتالفي دولت

 توسعه

 حزب عدالت و توسعه

 اردوغان -داوود اوغلو ديوان ساالري ديوان ساالري نخبگان سياست خارجي

 (2016)تا سال 

 گيري غربيجهت ايده

 موازنه قدرت
 گيري غربيجهت

 موازنه قدرت
 هويت

 خاورميانه غرب/ اتحاديه اروپا غرب/ آمريکا اياولويت منطقه

 صف بندي جديد همپوشاني منافع همپوشاني منافع پيامد سياسي

 (Source: Şahin,2020:6) 
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 گيرينتيجه.7

را  يهترک يجخار ياستبر س زداييو اروپا يياروپاگرا يندآدو فر يرپژوها تالش داشت تاث ينا

پژوها نشان داد که هر  هاييافتهقرار دهد.  يابيمورد ارز 2020تا  1999 هايسالدر فاصله 

داشت،  يهترک يخارج ياستخاص و متضاد خود را بر عملکرد س يرتاث يندهاآفر يناز ا يک

فاده از به است يلتما ياافزا يه،ترک يخارج ياستبر س شدنيياروپا يرتاث ينترکه مهم ايگونهبه

در دستگاه  يو نهاد يگروه گيرييمتصم ي،اقتصاد هاييآوردن به همکار يقدرت نرم، رو

 يزن يياروپازدا يگرد يبود. از سو ايبرد به روابط منطقه -برد يدگاهو اتخاذ د يخارج ياستس

به  يلبه تما توانيگذاشته است که از جمله آنها م يهترک يخارج ياستبر س شمگيريچ يراتتاث

 هاييهمکار يبه جا يتيامن هاييهمکار يا(، افزاگريينظام)استفاده از قدرت سخت

باخت به روابط با  -برد يدگاه( و اتخاذ ديسماردوغان)گيرييمشدن روند تصم يفرد ي،اقتصاد

 يياروپازدا يندآکه فر روديانتظار م يناشاره کرد. همچن يو جهان ايمختلف منطقه يکشورها

 يناز عوامل موثر در ا يکيآنکارا را داشته باشد.  يخارج ياستخود بر س گذارييرهمچنان تاث

است که از جمله  يخارج ياستدر س يکبه استقالل استراتژ يابيدست يبرا يهتالش ترک ينهزم

 هايبه غرب در حوزه يهترک يکاها وابستگ يبرا لتمستتر در آن تالش دو يمعنا

است. عالوه  يتيکيژئوپل يتو هو يزاسيوناز نظر مدرن ينهمچنو  يتيو امن ياسيس يک،ژئواستراتژ

 دهندهيوندعامل پ يکبا غرب همانند  يتضد گرايي،ياز مل يهترک يدولت کنون يردر تفس ينبر ا

که جهان وارد فاز  يزباور ن ين. ادهديم يوندپ مهمختلف دولت را به يکه اعضا کنديعمل م

 . کنديم يتورا تق يدها ينشده است، ا يپساغرب

 .قدرداني8

فصلنامه  يو داوران گرام يريهتحر ياتخود را از مسئوالن، ه يمراتب سپاسگزار يسندگاننو 

پژوها کمک نمودند،  ينا يفيبه بهبود ک ياخو يقدق يو داور يابيکه با ارز يتيک،ژئوپل ينوز

 .دارندياعالم م
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