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 مقدمه
و 1963كـارا در سـال از زمان امضاي پروتكل آن  تـاكنون رونـد مـذاكرات مقامـات تركيـه

و نيـز. اتحاديه اروپايي همواره ادامه داشته است و اكثريت رهبران تجارى سكوالر  دولت تركيه

به پيوسـتن بـه اتحاديـه اروپـا مـى داننـد نظاميان اين كشور  1960 اوله در دهـ.خود را متعهد

و در نهايـت عـضويت نامه همكاري آنكارا براي پيوست تفاهم ن تركيه به اتحاديه امـور گمركـي

. بـه امـضا رسـيد)European Economic Community( دائم اين كشور در جامعه اقتصادي اروپـا

ت و نماد پيوستن نهـايي كـشورشان بـهأتركها توافق آنكارا را به مثابه اتحاديـه ييد هويت غربي

مي  و اين آرزوى اروپا و نگريستند  اكنـون بـه نظـر. بوده است يشگي مصطفي كمالهم ديرينه

و نشيب ميان اين دو، تركيه با موانع مي  ساختاري رسد پس از قريب به چهار دهه روابط پرفراز

او سياسي و واكـاوي موانـع فـراروي ايـن،رو ايناز.ستجدي در اين راه مواجه  بازخواني

و نيز ايي در بررسي علل شكست تركيه در تبيين دغدغه هاي اصلي اعضاي اتحاديه اروپ كشور

به  و نـشيب بـا.راهگشا خواهد بود EU الحاق كه تركيه در اين راه پر فـراز  اين در حالي است

و ا موانع متعدد نه چندان اميدوار كننده روبرو و چشم انداز ،منظر از اين.ستچالشهاي جدي

 تركيه به اتحاديه اروپـا قـرار چه موانعي بر سر راه پيوستن"نويسنده با طرح اين سؤال كه

ا"؟دارند پي بررسي مسئله با-مقاله حاضر با روش تحليلي در اين راستا.ست در و  توصيفي

تبيين موانع پيش روي اين كشور در الحـاق بـه اتحاديـه اتكا به مطالعات كتابخانه اي، در صدد

.اروپا برآمده است

 كليات نظري
عض(تاريخچه بحث)الف )1987ويت كامل تركيه در درخواست

و جامعه اقتـصادى اروپـا تـاثير بـدى تح و خارجي بر روابط تركيه بـه جـاي والت داخلى

به روابط اين دو كمكي نكرد14شغال نظامىا.ه بودگذاشت نه تنها  بلكه فرايند پيوستن سپتامبر
 يـه بـه لطـف بـه قـدرت رسـيد ترك1983در وقتي اوزال. ساختتر تركيه را به مراتب پيچيده

به عضويت كامل در سـال هاى او قادرسياست و تصميم به جامعه اروپا فكر كند بود بار ديگر

در. بگيرد 1987 هـاى خواسـتهكه بخـش ضـرورى 1982به رغم آغاز فرآيند دموكراتيزاسيون

 عـالوه بـر ايـن،. جامعه اروپا بود، سياست بروكسل در قبال آنكارا همچنان بـدون تغييـر مانـد 

بازسـازى كامـل هايش را در مورد وضعيت حقـوق بـشر، نيـاز بـه جامعه اروپا مصرانه دغدغه

را  و روشـنفكرى و آزادي فعاالن سياسي در واقـع،. تكـرار كـرد دموكراسي، تغيير قانون نظامى

پـيش از هـر چيـز بـه نظـر.ساز نظامي در قبال جامعـه اروپـا بـود مسئلهياوزال وارث سياست

به نفع چنين درخواستى بود بينرسيد فضاى مي به طور رسـمي تركيـه را مـورد.المللي آمريكا
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به كشورهاي اروپايي و آشكارا امـا. دستور داد درها را به روى آنكـارا نبندنـد تشويق قرار داد

م مهم و ليبراليـستي او بـود رويكرد عمليدؤتر از همه، تصميم اوزال از سـوي ديگـر،. گرايانـه

باوقتى تجارت خا كشورهاى خاورميانه در حال افول بود سهم جامعـه اروپـا بـار رجي تركيه

 وقتـى كـاهش شـديد قيمـت نفـت بـر 1986اين روند در سال. افزايش يافت1985ديگر در 

شد قدرت خريد اين كشورها تاثير منفى پـذيرى اين امر نشان از آسيب. گذاشت، بسيار روشن

 المللـي حـساس بـود اى كـه در قبـال تحـوالت بـين طقـهمن روابط تجارى با خاورميانه داشت،

)Edmer,2003,79(.در از سوي ديگر، تجارت خارجي تركيه  پايداري رشد1986 با جامعه اروپا

و براى نخستين بار در دهه بـديهي بـود. اى برتـري يافـت سهم خاورميانهبر1980را نشان داد

اش را با بـازارى توانست تجارت خارجيمي آنكارا در صورت حل مشكالت خود با خاورميانه

مي تركيه. ميليون مشترى دارد، گسترش دهد340كه  توانـست عـالوه در صورت توسعه روابط

از گذاران بر سرمايه احتمالي وارده از سوي سرمايه به تـاخير افتـاده را نيـز خارجي، كمك مالي

مجبـور بـود بـه آثـار دومـين دورا همچنـين آنكـار.)12, 1383اردوغان،( جامعه اروپا دريافت كند

و به سمت مديترانه همراه با اسپانيا در ايـن زمـان بـود.پرتغال فكر كند گسترش جامعه اروپا

و افـراد بـسياري كه افرادى از وزير امورخارجه گرفته تا احزاب سياسي، مطبوعات، بازرگانـان

مطـابق. درخواسـت تـن دهـد شروع به زبر فشار قرار دادن حكومت اوزال كردند تـا بـه ايـن 

از، افرادي كه در خيابانها1986نظرسنجي افكار عمومي در ژوثن  ريختند، همين درخواست را

 درصـد مخـالف ورود7/8و تنهـا درصد طرفدار جامعه اقتصادي اروپا51: اوزال مطرح كردند

به آن بودند .)1383:3باغچي،( تركيه

از. شـد شت كه بايد مطرح مـيدا وجودريابس مسائل، در همين دوران در واقـع، بـسياري

به كـدام سـمت  كه كشور نخبگـان تركيـه بـا. رود در تعجـب بودنـد مـي پاسخ به اين پرسش

به مبارزات خـود تحـت عنـوان  و رويكـرد اسـالم احساس مسئوليت گرايانـه در امـور داخلـي

 تحـت ايـن شـرايط زيـاد اوزال بـه احتمـال. شدت بخشيدندرا عليه اوزال فشار خودخارجي

در احساس مي گيـرى كـشور وجـود نـدارد، الزم جهت كرد براى نشان دادن اينكه هيچ نگراني

كههم. شود ارائهاست چنين درخواستى اين درخواست بخشي از غربـي زمان اوزال اعالم كرد

به جامعه اروپـا خواهـد  به طور مسلم و تركيه وا.)Balter,2004,115( پيوسـت شدن تركيه است

. اروپاگرا تاكيد كرد هايبار ديگر بر نظريه كماليستي ترك،"تركيه در اروپا"حتي در كتاب خود

به طور مفصل مي ولي تا جايي كه درخواسـت؛توان مورد بحث قرار داد انگيزه واقعى اوزال را

به جامعه اروپا مربوط مي تورك بودند كه اين امر از زمـان آتـا هاى ترك معتقدشود، مقام تركيه

و نشانگر نيت تركيهيدر اصل موضوع در واقـع تمـامى. براى غربي شـدن اسـت ايدئولوژيك

. بود موارد باال بازتاب انتظارات تركيه از جامعه اروپا
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 زمينه مفهومي بحث)ب
كه بر روند الحاق تركيـه بـه و موانعي بر سر راه اين پروسه وجود دارد بدون ترديد مسائل

به موضوع قبرس، مسئله كردهـا، آزادي،.ر است اتحاديه تاثير گذا  از جمله اين موارد مي توان

و   الحاق تركيه به اتحاديه اروپا بر چند محور كلي متمركز شـده فرايند.اشاره كرد... حقوق بشر

:است

و انجام اصالحات سياسي- ؛ اجراي كامل تعهدات ايجاد شده بر اساس مذاكرات كپنهاك

و مقررات داخلي تركيه با اتحاديه اروپاواق هماهنگ سازي- ؛نين

و گوي جامع- . تركيه با جوامع ديگر اتحاديه اروپاه گفت

كه اين مورد ارتباط مـستقيم بـا مـاده 301موضوع ديگر، مسئله آزادي بيان در تركيه است

به استناد اين ماده، تاكنون بسياري از افـر. قانون اساسي اين كشور دارد اد معـروف دولت تركيه

و نويسندگان  .را مجـازات كـرده اسـت) نظير اورهان پاموك( تركيه را نظير خبرنگاران مطرح

و پذيرش قتل عام ارامنه است ب. موضوع حساس ديگر، شناسايي كيد از تركيـهأتااتحاديه اروپا

هـا در شناسايي حقوق اقليـت. در خصوص حق آزادي مذهب درخواست مساعدت كرده است 

ني  كه اتحاديه اروپا از تركيـه مـي خواهـد تـا تركيه  هـايي سياسـتز يكي ديگر از مسائلي است

ك مطابق با استانداردهاي اروپايي در اين كشور اجرا شود كه شـامل را ردهاي ايـن كـشور تمام

كه عمدت  مسئله آخر ظرفيت تركيه براي. در جنوب شرقي اين كشور زندگي مي كننداًمي شود

ا تالحاق به اتحاديه .)1381:6رفعت نژاد،( يد اتحاديه بگذردإيروپا است كه اين موضوع تنها بايد از

و اعطـايدبر اساس موارد مطرح شـده تركيـه بايـ و حقـوق بـشر  بـه آزادي، دموكراسـي

و ملزم باشد آزادي شد. هاي اساسي كه اتحاديه تعيين مي كند پايبند بر اين اساس تركيه مكلف

و پنج بر اساس  سر مادسي به مذاكراه بپردازده يا اجالس كپنهاك شرايط. فصل با اتحاديه اروپا

:عضويت در اتحاديه اروپا را بدين نحو بيان كرده است 

ت)1 و حفـظ حقـوقأثبات موسسات و قـانون، حقـوق بـشر مين كننده دموكراسي، نظم

؛هااقليت

و گنجايش حضور اتحاديه اروپا در بازار)2 ؛ سرمايهوجود بازار آزاد سرمايه

و پولي اتحاديه)3 ؛توانايي انجام مقررات عضويت شامل موارد سياسي، اقتصادي

تعهد تركيه به حل اختالفات خود با ديگر كـشورها بـر اسـاس مـوارد مطـرح شـده)4

.سازمان ملل متحد

تعهد تركيه براي تالش جهت حل مسالمت آميز مسئله قبـرس بـر اسـاس قطعنامـه هـاي

كه شا   مل ايجاد فضاي مناسب براي عادي سازي روابط بـا قبـرس نيـز شـود سازمان ملل متحد

.)1387:3مروت،(
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و مي توان موانع عمده پيش روي عضويت كامـل به استناد مطالب مطرح شده در اين مقاله

به شرح سر :دكرهاي زير دسته بندي فصل دائمي تركيه در اتحاديه اروپايي را

 اروپايي موانع پيوستن تركيه به اتحاديه)ج
به موجب آن بررسي عضويت كامل تركيه1963از زمان امضاي پروتكل آنكارا در سال كه

سه،پذيرفته شد و مي چهل در. گذرد سال در اين رهگذر، موانعي بر سـر راه عـضويت تركيـه

به تعويق انداخته است  و پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپايي را اهـم. اين اتحاديه مطرح شده

به شرح زير استموا به اتحاديه اروپايي : نع پيوستن تركيه

و حقوق بشر)1-ج  دموكراسي، آزادي
هايي كه دولت نظامي تركيـه نـسبت بـه گيري، سخت 1980بعد از كودتاي نظاميان در سال

و دموكراسي اعمال آزادي و تشكيل احزاب تـشكيل. كرد، موجب نگراني اروپا شـد هاي فردي

و خـارجي شوراي امنيت مل  و نظارت آنان بر امـور داخلـي و عضويت نظاميان در اين شورا ي

و همچنين مي كردها بر اين نگراني مسئلهتركيه در ايـن دوران دولـت تركيـه ضـمن. افـزود ها

مي  به حكومت الئيك صورت گرفت بـه شـدت مقابله با كردها، با هر گونه اقدامي كه در انتقاد

آز«.كرد برخورد مي  و حقـوق بـشر از بـين رفتـه اسـت در تركيه  ادي بيان محـدود شـده اسـت

 كـردن تركيـه در تعطيـل منتقـدان اروپـايى اقـدام دولـت با چنـين وضـعيتي.)1381:9 نژاد،رفعت(

از. كننـد محكـوم مـى،هاى دولت مخالف هستندكه با سياسترا هايى روزنامه آنـان همچنـين

ا  و روشنفكران در تركيه  موضـوع نقـض تركهـا.)2: 1383باغچي،( نتقاد كرده اند پيگرد نويسندگان

شد، دخالت در امور داخلـي خـود تلقـي حقوق بشر را كه از جانب اتحاديه اروپايي مطرح مي

و تحت فشار اتحاديه اروپايي گام. كردند مي دريهاالبته تركيه در اين دوران  حقـوق بعدي مهم

و عدم اجراي احكام اعد مسئلهبشر، كه در اروپا با استقبال مواجه شـد زندانيان در. ام برداشت

، تركيه اصالحات خود را در جهت رسيدن به دموكراسي آغاز كرد ولي هم اكنون با 1994سال

 قابل توجه ميـان اسـتانداردهاي پذيرفتـه شـده اي گذشت بيش از نيم قرن از آن تاريخ، فاصله

و سياست ايـن.)7, 1385رفعـت نـژاد،( وجـود دارد هاي تركيه دموكراسي در كشورهاي دموكراتيك

به اتحاديـه اروپـا شـمرده مـي شـود مسئله از جمله مهم  بـا ايـن. ترين فاكتور انسداد پيوستن

 اوصاف تغيير مفادي از قانون اساسي تركيه يكـي از راههـاي رفـع مـوارد نقـض حقـوق بـشر 

.باشدمي
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 حضور نظاميان در عرصه سياسي كشور)2-ج
ن هاي اين كشور از ديرباز محل مناقشه هـاي بـسيار جـدي ظاميان تركيه بر سياست هژموني

و حضوري قدرتمندانـه در جامعـه تركيـه دارد.بوده است  مـردم ايـن. ارتش جايگاه حكومتي

كه ارتش  و نظـام بـستگي بـه كشور بر اين باورند و بقـاي حكومـت  حامي نظام سياسي است

و كودتاهـاي آغـاز شـد1960 ارتش در تركيـه از سـال هاي آشكار دخالت. قدرت ارتش دارد

و در 1981و 1971، 1960 نخست نيز شبه كودتايي را عليه اربكان، 1997 را در تركيه رهبري

و رهبر حزب رفاه انجـام داد  سـال تأسـيس جمهـوري( 1923بنـابر آمـار از سـال. وزير وقت

و25، ارتش تركيـه بـه مـدت 1987تا سال) جديد و مـا9 سـال و18ه  روز نقـش حكـومتي

درحـ.)1384:9،لواسـاني( حضوري تأثيرگذار در عرصه سياسي داشته است ضور قدرتمنـد ارتـش

اي كـالن گيرنده در سياستكه از اركان تصميم)National Security Council( شوراي امنيت ملي

و سياست  مي اقتصادي به شمار و خارجي تركيه ا هاي داخلي . سـت رود، نـشانه بـارز ايـن امـر

و ارتش با مداخله مستقيم در سياست تحت عنوان حفاظت ارز سكوالريزم، پايه هاي شـكننده

 بهانه ارتـش بـراي ايفـاي.)1381:16د،رفعت نژا(به رشد در اين كشور ويران مي كندار دموكراسي

و بـي نقش بيشتر در جامعه، ناشي از درگيري و حزبي اعتمـادي نـسبت بـه نقـش هاي سياسي

و مـدني در تركيـه اسـت  در. سازنده نيروهاي سياسـي اروپـا خواسـتار كـاهش نقـش ارتـش

ا گيري تصميم و خارجي تركيه ت. سـت هاي سياسي داخلي وانـد بـا ايـن اوصـاف، تركيـه نمـي

و هم نظامي باشد  آنارو از اين. همزمان كشوري دموكراتيك طي گزارشي پژوهشي از ست كه

مي شود  كه بـا اسـتانداردهاي واقعـي)1381:4رفعت نژاد،( با عنوان دموكراسي نظامي در تركيه ياد

.دموكراسي بسيار فاصله دارد

 كردها مسئله)3-ج

و سركوب آنها و تركيه همواره يكـي از دغدغـه ارتشلهيوسبموضوع كردها هـاي داخلـي

از. حتي منطقه ايي اين كشور بوده اسـت   دسـتگيري عبـداهللا توطئـه كردهـاي تركيـه تـا پـيش

و ارتش تركيه براي ايجاد منطقـه”ك.ك.پ“اوجاالن رهبر حزب و همواره با دولت ي مـستقل

به بهانه.خودمختار براي كردها درگير بودند كه - هاي مختلفي نيروي سياسـي اين در حالي بود

و دموكراتيـك مـسئله"ك.ك.پ"نظامي و خواهان حل مـسالمت آميـز  آتش بس اعالم نموده

و.كردها شده است  در اين ميـان ارتـش تركيـه نيـز بـا اسـتفاده از تجهيـزات نظـامي سـنگين

مييسنگين همواره در جنگ نيمه به سر د. برده است تمام عيار با كردهاي اين كشور سـتگيري با

شدياوجاالن تا حد زياد   ضمن اينكه با فشار غـرب؛ از شدت مبارزات كردها در تركيه كاسته

در اصول تغييري نكـرد، اگرچه در كردستان تركيه بر تركيه، سياستهاي اين كشور در قبال  ولـي
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ترتر ظاهر ماليم و دولتمردان درصدد ارائه راهشو عوام فرِبانه ويي حلي مقبول بـراي پاسـخگد

و نظاميـان تركيـه. برآمدند كردهاباره موضوعبه اروپا در  به توجه است كه سياسـتمداران الزم

به موضوع استقالل كردها حساسيت زياد  و به شدت با آن مقابله خواهنـد كـرد،ينسبت  دارند

و در و ايجـاد كردسـتان مـستقل بـه وضـوح البته اتحاديه اروپايي نيز در جهت استقالل كردها

كه.)1385:4اشلقي،( دارد گام بر نمي عمل به مانع آرماناز زمانى  مهم در روابط تركيـه بـاي كردها

بـا ايـن حـال، اوزال. بزرگ مواجه بوده اسـتيدولت تركيه با معضل جهان غرب تبديل شده،

و سياسـى از جملـه بـه رسـميت مسئله را با گسترش آزادي سعي كرده بود اين هاى فرهنگـي

درشناختن هويت در. تركيه حل كند كردها خط1991وقتي دميرل مـشىبه قدرت رسيد، اين

و و امـا بعـضي تنـدروهاى ملـي. اتحاديه اروپا نيز از آن استقبال كـرد سياسى را ادامه داد گـرا

به و نظاميان ترك چالش با اين سياست پرداختند؛ زيـرا مـدعي بودنـد چنـين سياسـتي اتحـاد

ته يكپارچگى دولت در ديـد مـي ترك را ،1993كنـد، بـه ويـژه پـس از مـرگ ناگهـانى اوزال

در.)1383:4بـاغچي،( هاى اين تندروها تغييـر داد را در انطباق با خواسته حكومت تركيه سياستش

مي واقع، پس از مرگ اوزال ايجاد .كشيد تعادلي هر چند شكننده پنج سال طول
 بزرگ را در حكومـت تركيـهييهانزاعاز سوى ديگر، سياست تانسو چيللر در قبال كردها

به ادامه مبارزه عليـه تروريـسم بـا حفـظ احتـرام. برانگيخت بـه او مطابق پروتكل ائتالف خود
و دولت ائتالفي او مدعي شد وضعيت اضطرارى از بين مـي. حقوق بشر وعده داد سيـستم رود

مي)مزدوران محلي( نگهبانان روستا  و همچنين موا كنار گذاشته نع عمده در راه آزادى بيان شود

و فرهنگي نيز از ميان برداشته شودهويتو را1993چيلر همچنين در اكتبر. هاى قومي  بحثى

او نـه بـه امـا؛را در تركيه بـه اجـرا گـذارد يافته توسعهيبر سر موضوع كردها آغاز كرد تا مدل

نه پيشنهادهاى وعده و موضـوع مدل باسـك در هايش در چارچوب پروتكل ائتالفي عمل كرد

از. كردها را در نظر گرفت تحـت عنـوان افكار عمومي عليه مسئله كردهـا، 1993در واقع بعد

پ و در سالشك منحرف.ك.مبارزه با تروريسم، عليه از1994د نشست شـوراي اندكي قبل

كه انتظار مي و اتحاديه اروپا به انجمن تركيه د، انجمـن پايـان برسـ رفت توافق اتحاديه گمركي

 دادگاه امنيتي دولـت تركيـه. مردم كرد را كنار گذاشتانملي تركيه معاونان امنيتي حزب كارگر

به زندان طوالني در اتحاديـه اروپـارا بـسيار هـاي دغدغـه امـر اين.مدت محكوم كرد آنان را

در زمان با وتوي حكومـت يونـان، شـوراىهم. برانگيخت انجمـن توافـق اتحاديـه گمركـي را

كـه اروپـا را بـه را فـرادىااين رويكرد ادعاهـاي.)4":1385اشـلقي،( تصويب نكرد 1994دسامبر 

پ  امـا خواسـته جامعـه اروپـا تفـاوت؛كردند، تقويـت كـردميك متهم.ك.حمايت از سازمان

دريچندان جامعه اروپا از تركيه خواسـته بـود بـراى.پروتكل ائتالف نداشت با اظهارات چيلر

عالوه بر اين، اعالم شـد. مسئله كردها تالشهاى زيادى انجام دهد حل سياسي در قبال ايجاد راه
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و فرهنگي كردها باشد يكپارچگي دولت تركيه هيچ كـس جـدايي. بايد مطابق با حقوق سياسي

و اقتــصادى در منــاطق كردنــشين. پيــشنهاد نــداد را از تركيــهملــت كــورد توســعه اجتمــاعي

به ايجاد فضايي مي هـاى واحـد بـا گـروهيآميـز در درون دولتـ براى همزيستي صـلح توانست

به رغم مشكالت آغازين با اتحاديه اروپا، تركيه توانست اروپا را وادار.مختلف قوى كمك كند 

در. امضا كند1995توافق اتحاديه گمركي را در مارسد كن  به دنبال اين توافق، سياست چيلر
كه عال و كشورهاى غربي سطحوه بر اتحاديه اروپا، سازمانقبال كردها تغيير كرد؛ چرا انتقـاد ها

و رفتار اين كشور با   بـراى.دادنـد رد را افـزايشوكملتخود از وضعيت حقوق بشر در تركيه

كـه وضـعيت خارجه آمريكـا گزارشـى را منتـشر كـرد وزارت امور1995مثال، در آغاز سال

گـزارش، نـزاع طبـق ايـن. نامناسب توصيف كرد در تركيه بسيار 1994حقوق بشر را در سال 

پ به ارزش از دست رفتن زندگي.ك.تركيه با ايـن گـزارشدر. هزار انـسان تمـام شـد14ك

و شكنجه دادن آنان  نيروهـاي امنيتـى يلهوسبهمچنين قتل مرموز كردها در جنوب شرقي تركيه

به شدت محكوم شده بود ازلچي. تركيه و سـطح ايـن لر احساس كـرد بـراى كاسـتن انتقادهـا

در قبـالش نظـامي پارلمان اروپا بايد در سياستيلهوسبتضمين تصويب توافق اتحاديه گمركى 

و؛ك بازنگرى كند.ك.پ گـسترش آزاديهـاى اما وى نگران از دست دادن طرفداران تندرواش

و فرهنگى بود چنـدان خـود رو به واقع با ابزارهـاى سياسـي از اين.)1384:5لواساني،( دموكراتيك

سـازد اما بدون ترديـد توانـست جهـان غـرب را متقاعـد؛پيشرفتي در حل مسئله كردها نكرد

و روابط تركيه با غرب تا حد ممكن بايد از مسائليك سازمان.ك.پ مربـوط تروريستي است

و كردها جدا باشد  علي رغم اين مسئله در هـر عـصري مـسئله كردهـا مـورد توجـه.به تركيه

مسئول توسعه اتحاديـه اروپـا تازه ترين اظهاراتدر. ان آن اتحاديه قرار گرفته است سياستمدار

كه اقدامات ضد تروريستي اين كشور عليه حـزب كـارگران خطاب به مقامات تركيه اعالم كرد

.)1387:1سلطاني،( كردستان نبايد موجب محدود شدن حقوق بشر شود

ر اغلباين مسئله از نگراني مقامات اتحاديه به گونه اي كه همـواره يكـي ا تشديد كرده

از ايـن زاويـه. عضويت تركيه در آن اتحاديه به شمار رفته است فرايند محورهاي مذاكرات در

حل  به تركيه هشدار داد تا راه كه اتحاديه اروپا  مسالمت آميز براي بحران كردهـاي ايـنياست

به نقل از خبرگز. كشور پيدا كند اري آلمان، اتحاديه اروپـا از تركيـه بـه عنـوانبه گزارش ايسنا

و دموكراتيك  به حقوق اساسي كانديداي عضويت در اين اتحاديه خواستار شد كه توجه بيشتر

از.اين كشور نمايددركرد ملي اقليت  به طور همزمان از تركيـه درخواسـت كـرد اتحاديه اروپا

 اتحاديـه توسـعهتقـو الـي رن، كميـسر. انجام هرگونه اقدام نظامي عليه كردها ممانعت كنـد 

و قضاوتهاي متعدد تركيه در ه عضويت در اتحاديه گفتخصوص اروپا در ارتباط با اظهار نظرها

 كـه كرده اسـت كميسر توسعه اتحاديه اروپا اظهار. اين نزاع بايد از لحاظ سياسي حل شود بود
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و ان تخـاب عبـداهللا گـل بـه عنـوان تركيه بعد از پشت سر گذاشتن بحران انتخابات اين كـشور

و مذهبي اين كشور بايد خودش را بـراي اصـالحات بيـشتر آمـاده  رييس جمهور محافظه كار

و مذهب در اين كشور بايد تقويت؛ كند .شودقبل از هر چيز آزادي عقايد

 اجتماعي–ساختار فرهنگي)4-ج

و و فرهنگي تركيـه اتحاديـه اروپـايي از درك تعارضات موجود ميان ساختارهاي اجتماعي

به اتحاديه آن به اعتقاد بسياري از تحليلگران، مانع اساسي پيوستن اين كشور كه رو اهميت دارد

و فرهنگي آن كشور است  در. اروپايي ساختار اجتماعي به رغـم آنكـه مـذاكرات رسـمي يعني

و سياسـي ايـن  به اتحاديه اروپايي، حول محـور ضـعف اقتـصادي  كـشور مورد پيوستن تركيه

كه در پشت درهاي بسته مذاكرات مسئله اما؛جريان دارد كه بـه آن اذعـان هـم شـده- اصلي

و مذهبي است-است كه. موانع فرهنگي، اجتماعي رجب طيب“اين موضوع همان چيزي است

و اذعان   مانع اصلي عضويت تركيه، مشكل فرهنگي است:دكراردوغان نيز آن را بر زبان آورد

: خوزه مانوئل باروسو، رئيس پيشين كميسيون اتحاديه اروپا اعـالم كـرده اسـت.)1383:8لواساني،(

.)3: 1387سـلطاني،(»تركيه براي پيوستن بـه اتحاديـه اروپـا بايـد بـه دموكراسـي سـكوالر برسـد«

كه تركيه كشوري آن65 مسلمان با است اين در حالي است  ميليون نفـر جمعيـت كـه مردمـان

و به مذهب به فرهنـگ. دين اسالم دارند تعلق خاطر بسيار مردم اين كشور قبل از اينكه متعلق

چه مـصطفي كمـال پاشـا. تمدن درخشان اسالمي هستند ترك باشند متعلق به ) آتـاتورك( اگر

ب وتركيه توانسته بود برخي اهداف خود را براي نزديكي اين امـره فرهنگ غرب تحقق بخشد

را جانشينان او پيگيري شود اما وجود اسالم در عمق جامعـه تركيـه نـوعي دو سلهوسب گـانگي

و متن جامعه تركيه بوجود آورده است  تركيـه هـاي مين دليل كوششهبه. بين سيستم سياسي

،تركيـه در اتحاديـه اروپـايتعـضو( براي پيوستن به اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم شروع شـد 

1387:1(.

و فرهنگي تركيه تأييد كننده تصوير ارائه شده از ايـن كـشور واقعيت هاي موجود اجتماعي

از. نخبگان آن نيست يلهوسب مدرنيزاسيون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتي را در اين كـشور

به حاشيه براند  و مذهب را د. بين ببرد ر ميان درصد كمي از مردم مقبوليت ارزشهاي ليبرال تنها

و به طور كلي جامعه تركيه، غربي نشده است آن.)79: 1383قهرمانپور،( پيدا كرده است ،عـالوه بـر

و اجتماعي اين كـشور محـسوب مـي يكي از اجزاي سازنده بافت فرهنگي بـا. شـود اسالم نيز

و پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي، درصد مـسلمانان ايـن اتحاديـ  ه بـسيار زيـاد خواهـد شـد

لذا.)Balter,2004,65( يكپارچگي مذهبي مبتني بر فرهنگ مذهب مسيحيت بر هم خواهد خورد

مي  چـرا كـه شـرايط. مـذهبي اسـت–رسد مانع اصلي عضويت تركيه مسائل فرهنگـيبه نظر
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كه در سال و مركـز اروپـا بـه ايـن اتحاديـه اقتصادي تركيه از كشورهايي هـاي اخيـر از شـرق

ا پيوسته نه تنها بدتر نيست بلكه در بسياري موارد بهتر از آنها در همـين راسـتا، رجـب.ستاند

 انجـام اعدام، لغو شكنجه براى لغو مجازاتريابسهاى طيب اردوغان نخست وزير تركيه تالش

و مدعي است كه حمايـت از پيوسـتن امـروز،. اسـت داده هـا كردبهي حقوق بيشترداده است

و به كمتر از  به اتحاديه اروپا كم شده اتـريش بـا يـادآورى. اسـت درصد تنزل يافتـه50تركيه

طى آن اين كشور آماج حملـهييورش عثمان كه هـا قـرار گرفـت، بـا تـرك ها به اروپاى غربى

ازعداز سوى ديگر،. پيوستن تركيه چندان موافق نيست 8/99لگران به علـت آنكـه تحليه اى

پيوسـتن آن بـه اتحاديـه اروپـا موافـق درصد جمعيت تركيه را مسلمانان تشكيل مى دهند، بـا

مى. نيستند و حتـى خـود تـرك» مسيحى باشگاه«گويند كه اين اتحاديه آنان و سـاير است هـا

 مهـاجرت بـارهدرهاى گستردهيهمچنين نگران. اننددمسلمانان آن را بيشتر اتحاديه مسيحى مى 

به اتحاديه اروپا وجودترك .)1387:2،ادقيص( دارد ها

 عدم ثبات اقتصادي)5-ج

مي شود، برخي معتقدند كه به آن اضافه كه گاه به گاه نيز با وجود مشكالت فراوان سياسي

چندهر. دليل اصلي عدم موافقت اروپا با حضور تركيه در اتحاديه اروپا، مسائل اقتصادي است 

و تركيه در سال  هاي اخير توانسته است تورم را طي يـك برنامـه چنـدين سـاله پـايين بيـاورد

به درجه ثبـات نرسـيده؛اوضاع اقتصادي را تا حدودي بهبود بخشد   اما اقتصاد اين كشور هنوز

به سـادگي ازهـم فروبپاشـد و همچنان مي تواند  بـه رغـم اينكـه تركيـه.)1387:4 مـروت،( است

وخ توسعه اقتصادي را در ميان كشورهاي عضو سـازمان همكـاري بيشترين نر هـاي اقتـصادي

در؛ داشته است 1990و 1980هاي در دهه)OECD(توسعه   اما ساختارهاي اقتصادي اين كشور

گرچـه صـنايع. هـاي آشـكار اسـت مقايسه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، دچـار ضـعف

طي دهة گذشته با رش  از چشمگير مواجه بودهيدتوليدي اين كشور 40اند، اما همچنـان بـيش

اين در حالي اسـت كـه صـنايع. درصد نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي شاغل هستند

به انـدازه  ده اسـت كـه كـشورهاي اتحاديـه شـ اي قدرتمنـد نساجي تركيه در بازارهاي جهاني

به اجراي قانون  و آمريكا را  اما اغلـب صـنايع ديگـر؛ه استتحريك كرد» ضدانحصار« اروپايي

و ميـزان سـرمايه به لحاظ قابليت توليد، كـار گـذاري توانـايي حـضور در بازارهـاي اين كشور

براساس آخرين برآوردهاي كميسيون اقتصادي اروپا، پيوستن تركيـه بـه ايـن. جهاني را ندارند 

پي خواهـد داشـت28اتحاديه  در.)Edmer,2003,79( ميليارد يورو براي اتحاديه اروپا هزينه در

ي رفاه عمـومي تركيـههاحقيقت اتحاديه اروپايي، توسعه واقعي تركيه را در هماهنگي شاخص

بي با استانداردهاي اروپايي براي مقابله با پديده به كـشورهاي هايي نظير مهاجرت رويه از تركيه
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مي بيند برقراري اين هماهنگي، چالش بزرگ مقامات تركيه خواهـد. اروپايي، پس از عضويت

. بود

 شناختي تركيب ناهمگون جمعيت)6-ج
عاليـم نفوس نسبتاً زيـاد تركيـه در مقاسـيه بـا سـاير كـشورهاي عـضو همـواره يكـي از

با. اتحاديه اروپا را نگران ساخته است هشداردهنده بوده كه  در65تركيه  ميليون نفـر جمعيـت

به يكـي از تأثيرگـذارترين اعـضاي ايـن اتحاديـه تبـديل صورت عضويت در اتحاديه اروپايي

و تعداد نمايندگان آن در كميسيون  و پارلمان اروپا حتي انـدكي بيـشتر خواهد شد هاي مختلف

ترين كشور اروپايي در حال حاضر، پرجمعيت.و لهستان خواهد بود از فرانسه، انگلستان، ايتاليا 

در83آلمان با  و ولـد در اروپـا  ميليون جمعيت است ولي با توجه بـه پـايين آمـدن ميـزان زاد

ميـزان رشـد. هاي آتي، جمعيت تركيه بر همه كـشورهاي اروپـايي پيـشي خواهـد گرفـت دهه

به همين دليل مخالفان ورود تركيه بـه. درصد است9/1 جمعيت تركيه به طور متوسط باالتر از 

ــا ــسيحيان اروپ ــان م ــسلمان در مي ــه م ــر تركي ــايي نگــران كــسب موقعيــت برت ــه اروپ اتحادي

رو.) (Bordonaro,2004,8هستند  اين در حالي است كه رشد جمعيت بعضي كشورهاي اروپـايي

ه در نهادهـاي اروپـايي كـه همينطوراروپايي ها نگراننـد، ميـزان رأي تركيـ.به منفي شدن است

مي رأي و)European Council(اروپـا باشـد، نظيـر شـوراي گيري در آن مبتني بر ميزان جمعيت

.)(Waugh ,2004,14 افزايش خواهد يافت)European Parliament( اروپا پارلمان

 پديده مهاجرت)7-ج

كه بالفاصله پس از پيوسـتن تركيـه بـه اتحا 7/2ديـه اروپـايي حـداقل تحليلگران معتقدند

به سوي اروپا جـاري خواهنـد شـد براسـاس برآوردهـاي كميـسيون. ميليون ترك جوياي كار

به اين اتحاديه  پي28اقتصادي اروپا پيوستن تركيه  ميليارد يورو براي اتحاديه اروپايي هزينه در

هاعالوه اروپابه.)(Waugh,2004,16 خواهد داشت بـيي كه و از اين نگرانند ا عـضويت تركيـه

و تعـداد بيكـاران به كشورهاي ديگر اروپايي، نسبت بيكاري مهاجرت نيروي كار از اين كشور

يكي از مشكالت اتحاديه اروپايي است، حادتر  هـاي الئيك تـر شـدن بعـضي جريـان.دشوكه

، اعمال بعضي محدوديت  ،بهتر بودن شرايط رفـاهي- از قبيل منع حجاب–ها سياسي در تركيه

هـايبه رغم آن افـزايش مهـاجرت. در اروپا نيز به افزايش مهاجرت از تركيه كمك كرده است 

و اثرات ويرانگر درگيري  به خاطر فرار از كمبود امكانات در مناطق شرقي ها بين ارتـش داخلي

و ديگـر شـهرها كـشاندونيو حزب كارگران كردستان ميل  به آنكارا، اسـتامبول، ازميـر  ها نفر را
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و بيكـاري فزاينـده ايـن.)71,1381 نـژاد، رفعت( و نيز پايين بودن سطح درآمد  فقدان مهارت كاري

مي رود و چالش اتحاديه اروپا در آينده به شمار يكي از دغدغه ها .مهاجران داخلي همچون

 ژئوپلتيك)8-ج
شد يكي از دليل ديگر براى مخالفت و طوالني اسنها ت روند مذاكرات پيوستن تركيه اين

و ايـن موضـوع درصد از خاك اين كشور در محدوده3كه تنها ،جغرافيايى اروپا واقـع اسـت

دربحث اتحاديه اروپا بايد تا كجا امتداد يابد برانگيختـه باره اينكه مرزهاى واقعى هاى بسيار را

،( است در نخستين.)1387:2صادقي انـه اين ارتباط هم مرز شدن اتحاديه اروپا بـا خاورمي موضوع

و عـراق، سـوريه، با الحاق تركيه به اتحاديه اروپا، اين اتحاديه با كشورهاى لبنان،. است ايـران

و مسائل مرزى عديده اى در روابط اتحاديه با  كشورهاى خاورميانـه تمام اسرائيل هم مرز شده

كه تاكنون در اين اتحاديه مطرح نبوده است  در.ايجاد خواهد شد  حـال اين در حالى اسـت كـه

به واسـطه تركيـه از بحران ها حاضر اتحاديه اروپا بسيارى از و مسائل موجود در خاورميانه را

ترين مـشكل در اين خصوص، بحران ديرينه فلسطين به عنوان مهم. خود دور نگاه داشته است

كه. در خاورميانه در پيش روى اتحاديه قرار دارد  ى خاورميانه تـاثير مـستقيم بحران ها هر چند

مى گذارد، ولى اين اتحاديه قادر نيست نقشى مانند آمريكا در اين منطقه داشته باشد بر اتحاديه

و ظرفيت موثر در اتحاديه براى حـل  به علت نداشتن پتانسيل ى ايـن منطقـه بحـران هـاو اين

.)1387:1مروت،(است

م كه مرزهـازبدر كنار مورد ي مـشترك تركيـه ور برخي از اعضاي اتحاديه اروپايي معتقدند

و گرجستان، اتحاديه اروپا را با مشكالت جديد مواجه خواهد با ايران، عراق، سوريه، ارمنستان

بي. كرد به كه توسعه مرزهاي اروپا و آنها معتقدند و تروريسم منجر خواهـد شـد ثباتي، منازعه

كه اتحاديه اروپايي نبايد با مناطق تنش   بـا تمـام.)Waugh,2004,25( زا همسايه شود لذا معتقدند

كه طوالني باشد، اگر بـا هـدف عـضويت اين اوصاف، روند عضويت اتحاديه اروپا هرچند هم

.باشدتوان تاثير مثبتي بر ثبات خاورميانه داشته كامل اين كشور باشد، مي

و)9-ج ژ موضوع قبرس؛ رابطه با يونان  وپلتيكئتبعات

و يوناني نش به دو بخش ترك و تقسيم قبرس و باقي ماندن اين وضعيت، اتحاديه اروپـا ين

و امكان موفقيت توسعه اروپـا را كـه تركيـه  و بغرنج قرار داده است تركيه را در وضعيتي مبهم

تركيه از سوي اتحاديه اروپا در خـصوص.الشعاع خود قرار داده است نيز شامل آن باشد تحت 

و عادي و اعاده صلح . ثبات در قبرس تحت فـشار قـرار دارد سازي روابط خود با دولت قبرس

و خارج به شناسايي دولت يوناني قبرس دن نيروهـاي نظـاميكراتحاديه اروپا، تركيه را تشويق
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و بازگشايي بـا.و بنادر تركيه بر روي دولـت قبـرس مـي كنـد فرودگاه ها اين كشور از قبرس

به اينكه تركيه در جوالي  10(ركي را با اتحاديـه اروپـا پروتكل توسعه اتحاديه گم 2005توجه

و در همـين) عضو جديد به منزله شناسايي دولت قبرس نبوده به امضا رسانده است، اين اقدام

به روي اين كشور نگشوده است فرودگاه ها راستا تاكنون تعيـين.)1387:9مروت،(و بنادر خود را

 حضور تركيـه در شـمال سئلهمحدود مرز آبي در درياي اژه، حدود هوايي در مرزهاي دريايي، 

و سـرانجام موضـوع اقليـت جزير قبرس تحت عنوان دفاع از ترك هـاي تـرك هاي اين جزيره

و ارتدوكس  في شمال شرق يونان مابين تركيه هاي يوناني در استانبول از مسائل اختالف برانگيز

به خصوص بعد از اينكـه بخـش يونـاني.و يونان بوده است  رس بـه نـشين قبـ موضوع قبرس،

از. عضويت اتحاديه اروپايي درآمد، پيچيدگي بيشتر پيدا كرد  تركيه بـه راحتـي حاضـر نيـست

و تركيـه قـرار دارد قبرس شمالي ترك  و لذا اين موضوع مورد بحث اروپـا .نشين دست بردارد

كه در بند مى معيار كپنهاك ذكر شده(a)9و4مسائلى كـرد كـه تركيـه اند، موضوعاتي را عنوان

به ويژه با يونان با آن مواجه بودهالسا مي4شرط جديد در بند. در روابطش  خواست از تركيه
. كنـد كم پيش از آغاز مـذاكرات حـل دست2004اش را با يونان تا سال تمامي مسائل دوجانبه

تمـام شـود، بـدون نشين با اتحاديه اروپا هاى قبرس گرد كار پيوستن يوناني نيز مقرر مي(a)9بند

دربى. ينكه رضايت تركيه ضروري باشدا هلـسينكي نقطـه چـرخش ترديد، نشست سران اروپا

از. حياتى در روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا بود كه روابط تركيه با جهان فقط پس آن بود

به دست آورد تا تغييـر  به ويژه با اروپا فرصتي ايـن. ضـرورى در خـود بـه وجـود آورد غرب

شدروابط از آن  اين نثست، همچنان كـه اتحاديـه اروپـابه دنبال. پس وارد دوره همكارى بهتر

آماده كرد، تركيه نيـز يـك سـال بعـد 2001براى تركيه سندى شامل همكاري الحاق در مارس 

آن.)1385:7اشـلقي،(اروپا اعـالم كـرد برنامه ملي خود را هماهنگ با پيشنهادهاى اتحاديه  پـس از

در نتيجـه، تركيـه. اعالم شده انجام داد براى تحقق اصالحات مطابق برنامهريابستركيه گامهاى

را اتخـاذ كنـد؛ از جملـه، بازسـازى نظـام اى در قـوانين توانست بعضي پيشنهادهاي اصـالحيه 

و مطالبات حقوق بشر؛ در حوزه اقتصادى نيز هدف تركيـه رسـيدن بـه معيارهـاي دموكراتيك

موضوع ديگر كه موجـب تـاخير در توافـق اتحاديـه گمركـي.)1383:12باغچي،( اتحاديه اروپا بود 

و موضوعات دوجانبه شد،1994تركيه در دسامبر  و مطالبات يونان در قبرس  با تركيه از آنكارا

به قدرت رسيد، نخست ترجيح1980در دهه. بروكسل بود به رغم ابتكـاراتش وقتي اوزال داد

عضويت كامل، تركيه بـه پس از درخواست. ايفا نكند فعاليدر داووس، در مسئله قبرس نقش

شديتدر و يونان  صـورت1991كه در سـال ترين اقداماتىيكى از مهم.ج وارد موضوع قبرس

مىيلهوسبگرفت كه در خواسـت موقعيـت تركيـه را بـدون هـيچ اوزال بود درگيـرى مـستقيم

كه  و جمعيت تركيلهوسبمذاكرات بين محلى شـد، برگـزار مـى ين در قبـرسنش رهبران يونان
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مي. تغيير دهد و همـان سـال برگـزارى مـذاكرت چهارگانـه ميـان اوزال در ماه تركيـه، يونـان

در او معتقد بود اگر تمـام احـزاب بـراى. اجتماعات قبرسي را پيشنهاد داد حـل مـسائل خـود

به توافق گف. رسيد مشخص خواهندينشست سران مثل انتخاب پاپ گردهم آيند، تـه اوزال، به

و پس از يك فصل ماراتن، آنچه را احزاب حل كنند، حل كرده آنچه را هم كه تـاكنون حـل اند

مي. اند حل نخواهند كرد نكرده را تا حد ممكن فورى حـل كنـد، خواست مسئله در واقع اوزال

اروپـا نشود، روابط تركيه با اتحاديـه ولي از اين واقعيت نيز آگاه بود مادامي كه اين مشكل حل

و همكـارى وي موجـب رويكرد صـلح پيشنهاد اوزال،. به سطح دلخواه نخواهد رسيد جويانـه

از تشويق پتروس غالى، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، 1990شد تا مذاكرات بين محلى كـه

بىتالش اما. به طور كامل متوقف شده بود، از سرگرفته شود در هاى شـمار پتـروس غـالي نيـز

بياين دور از  قبـرس جنـوبي از جامعـه اروپـا درخواسـت در ايـن زمـان،. ثمر مانـد مذاكرات

در. عضويت كامل كرد و جامعـه اروپـا بـا مـشكل اين امر موقعيت تركيه را برابر جزيره يونان

به1993در ژوئن. مواجه ساخت هر، كميسيوق تـر چه سريع سرعت نظر شورا را منتشر كرد تا

هـاى پتـروس غـالي بر حمايت جامعه اروپا از تـالش جه، كميسيوندر نتي. مذاكرات آغاز شود

به توافق سياسي در مورد وقتـى هـيچ راهـى بـراى حـل. مسئله قبرس تاكيد كرد براى رسيدن

به موفقيت نرسيد، توصيه شد  را مـورد 1995كميسيون موقعيت قبـرس پـس از ژانويـه مسئله

تص. بازنگرى قرار دهد ريح كرد اگر اتحاديه اروپا پيش از پيوسـتن در اين حال، حكومت تركيه

به اين اتحاديه تصميم به پذيرش عضويت كامل ـ تركيه قبرس بگيرد، آنكارا مطابق توافق لندن

هـاى از سـوي ديگـر، يونـان نيـز يونـاني.از حـق وتـو اسـتفاده خواهـد كـرد)1960(زوريخ 

و از ديگر قبرس به عضويت كامل تشويق كرد ست مذاكرات را بدون اتـالف اعضا خوا نشين را

موضـوع: بـر دو موضـوع متمركـز شـده بـود ما روابط تركيه با يونان بيـشتراوقت آغاز كنند، 

در نخست به درياى اژه مربوط مي آب منطقـه1994تابستان شد؛ وقتى يونان يا اعالم كرد كـه

ر به6ا از خود تـ مايل در درياى اژه12 مايل  صريح كـرد ايـن كـار افزايش خواهد داد، آنكـارا

كر پايه به اتحاديه گمركي تركيـه بـا اتحاديـه اروپـام.دهاى جنگ را نهادينه خواهد وضوع دوم

در واقـع يونـان. جدى مواجـه شـودييونان مجبور بود با معضل 1990 در دهه.شد مربوط مي

در ولي بـا نفـوذ روزافـزون؛روابطش را با تركيه بهبود بخشد خواست جامعه اروپا نمي تركيـه

و شد بالكان، قفقاز بديهى بود تركيه در ميـان اردوگـاه. آسياى مركزى، هراسش از تركيه بيشتر

از غرب از  جمله جامعه اروپا براي يونان بهتر از ديگران بود، امـا يونـان همـواره بـه اسـتفاده
بـا تركيـه يونان همچنين مسئله قبرس را به روابط. كرد قدرت وتوى خود عليه تركيه تهديد مي

وضعيت قبرس چون جامعه اروپا. اما تركيه منكر چنين ارتباطى بود؛داد اروپاى غربي پيوند مي

بـه. اروپا وتو كنـد را روشن نكرد، دولت يونان سعي كرد عليه امضاى گمركي تركيه با اتحاديه
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 قـرار يونان را تحت فـشار بسته يونان، اعضاى اتحاديه اروپا مجبور شدناتجهت همين اقدام

طي بيانيه. دهند هاي زير را برآورده اتحاديه اروپا خواسته اگر: اى اعالم كرد تنها اندكي بعد، آتن

حـذف.2تعهد به آغاز مذاكرات الحـاق قبـرس؛.1: نظر كند تواند از حق وتو صرف سازد، مي

به تركيه؛  يو كمك مالي.3طرح كمك مالي .نـان اتحاديه اروپا براى بازسازى صـنعت نـساجي

به ويژه خشم آلمان را برانگيخت اگرچه اين خواسته اروپا راه امـضاى اما در نهايت اتحاديه؛ها

 در ايـن بـين، نـه تنهـا.)(Bordonaro،2004،12قرارداد اتحاديه گمركي با تركيه را مـسدود كـرد 

 مـانع بلكه اروپاييان زيادى نيز گمان بردند رد اتحاديه گمركـي) چيللر( وزيروقت تركيه نخست

در پيشرفت  كامل دموكراسى خواهد بود؛ يعنى به نفع بنيادگرايان خواهد بـود تـا استقرارتركيه

و ثبات اقتصادى شوند دموكرات و مانع رشد به حاشيه برانند به خاطر.)1385:13اشلقي،(ها را

گم همين داليل ركـى سياسي، همه اعضاى اتحاديه اروپا به جز يونان با امضاى توافـق اتحاديـه

.كردند موافقت

 قتل عام ارامنه)10-ج

كه از بدو تشكيل كشور تركيه همـواره بـا و چالش برانگيز يكي از موضوعات بسيار جدي

ارمنـي هـا. آن روبرو بوده است قضيه قتل عام ارامنه در دوران امپراطوري عثمـاني مـي باشـد 

به كشتار دسته جمعي ارامنه،  وبه عبارت دقيقخواستار اعتراف سرمداران تركيه تـر شناسـايي

و نيز عذر خواهي رسمي مقامات تـرك  ايـن خواسـت بنـا بـه.ندهـست پذيرش ژنوسايد ارامنه

 رن پيـشنهاد در ايـن راسـتا. اتحاديه اروپا تقويت شده است يلهوسبهاي سياسي مدام موقعيت

كه مذاكرات پيرامون عضويت تركيه در اتحاديه مـاده«كـه تركيـه اروپا زماني آغـاز شـود كرد

اين ماده تحريمهايي را در صورت هـر گونـه تـوهين بـه. قوانين جزايي خود را لغو كند» 301

مي كند ها پيش ترك و روزنامه نگـار در تركيـه. بيني به گزارش اين خبرگزاري چندين نويسنده

را يلهوسـبتحت تعقيب قرار گرفته اند چرا كه آنها متهم هستند قتل دسته جمعي ارامنـه  تركيـه

به تركيه بسيار گسترده بوده تاثيرات اين انتقادات اتحاديه. آشكار كرده اند 1915در سال   اروپا

و. است ت تركيه در گفت وگويي كه با تلويزيـون تركيـهقمحمد علي ساهين، وزير دادگستري

مي خواهد پيشنهادهايي را براي تغييرات سريع تر در ماده نون جزايقا301اظهار داشت كه او

و اليحه اي را تقديم پازلمان آن كشور   آنچـه را كـه تـوهين بـه301ماده.ندكتركيه ارائه دهد

مي كند ملي گرايان ترك اغلب بـراي كوبيـدن. هويت تركي يا نهادهاي اين كشور مي داند منع

به اين  به نسل كشي ارامنه زده است مي كنند امپراتوري عثماني دست كه استدالل مـاده كساني

مي كنند  و.)1385:7صادقي،(قانوني استناد اورهان پاموك، نويـسنده برنـده جـايزه نوبـل ادبيـات،
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به خاطر اظهاراتشان در ِ ارمني تبار باره كشتار ارامنه بـا اسـتناد بـه هرانت دينك، نويسنده ترك

.همين قانون در تركيه تحت محاكمه قرار گرفته اند

ا و نيز پيوستن به اتحاديه اروپـا» قتل عام«رتباط با مسئله دولت تركيه بدون ترديد در ارامنه

كه هيچ سياست دولتي براي. تحت فشار قرار دارد  مي كند تركيه همچنان بر اين نكته پافشاري

كه طبـق آن حـدود.كشتار ارامنه وجود نداشته است  چندي پيش نيز تركيه آماري را انتشار داد

هـاي تركيـه ايـن يكـي از نگرانـي.)1386:1رحماني،(نه كشته شده اند ارام يلهوسبنيم ميليون ترك 

 نسل كـشي شـناخته شـود در آن صـورت در بـه روي 1915چنانچه ماجراهاي سال كه است 

در.مطرح شدن تقاضاهاي غرامت يا حتي ادعاهاي ارضي باز خواهد شد اين در حالي است كه

ت را در برقـراري مناسـبات ديپلماتيـك، از جملـه هاي اخير مقامات آنكارا روند فزايندة مثب ماه

و بـه رغـم بازكردن سفارت خانه در كشورهاي همديگر، با مقامات ارمنستان آغاز كرده اسـت

ها، نخست وزير تركيه با رئيس جمهور ارمنستان تا كنون چندين ديدار مخالفت بخشي از ارمني 

و غير رسمي داشته اند .رسمي

جهنتي
 دهه انتظار، مذاكرات اتحاديه اروپا با تركيه براي بررسي عضويت اين پس از گذشت چهار

و بر اساس روند كلي مـذاكرات كـه بـا توافـق2005كشور در اين اتحاديه در سوم اكتبر  آغاز

و اتحاديـه اروپـا.تركيه نيز همراه بود  مقرر گرديد اين مذاكرات بر اساس رونـد جـاري انجـام

ا كه مذاكرات اتحاديه اروپا همـواره بـا تعهدي را براي حتمي بودن لحاق تركيه نپذيرد،هر چند

مورد تركيه تاكنون نيز به دارازا كشيده شـده ليكن است پذيرش كشور مذاكره كننده همراه بوده 

و معضالتي بر سر راه پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا قـرار دارنـد.است . با اين حال موانع

هـا، نقض حقوق بـشر،عدم اذعـان بـه كـشتار ارمنـي: موانعي نظير قيق،مطابق يافته هاي اين تح

و موقعييـت  و اجتماعي، تركيب جمعييتـي و دموكراسي، رشد اقتصادي، مسائل فرهنگي آزادي

به ويژه   كردها، تسلط نظاميان بر حاكمييت سياسي تركيـه مسئلهجغرافيايي، مسئله اقليتهاي ملي

و اقتـصاديبه رغـم انجـام با اين وصف.و غيره  رعايـت حقـوق، اصـالحات نـسبي قـضايي

در فرهنگي، و موارد مورد بررسي اين مقالـه، هنـوز و گسترش دموكراسي كاهش نقش نظاميان

و لـذا بـه نظـر نمـي عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپايي نقش ايفا مي مسئله در كنند رسـد

و  ي نزديك، بتواند به معيارها، ضوابط  استانداردهاي اتحاديه اروپـايي دسـت چشم انداز آينده

و آلمـان بـا پيوسـتن از آن اين مهم.يابد كه هنوز كشورهايي نظير فرانـسه رو قابل توجه است

و راه EUدائم تركيه به  كه اين خـود مـانعيحلمخالف بوده هاي جايگزين را مطرح ساخته اند

مي رودجدي در گذار از اين مسير صعب به شمار .العبور
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