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 چکیده

دن زرهبران ترکیه همواره سعی در پیوند . بوده است ۀ اروپاین موضوعات در روابط ترکیه و اتحادیتر امنیت از مهم
امنیت این  ةکنندگر تأمین ند خود را به عنوان کنشاداشته و تالش کرده ۀ اروپاهاي امنیتی خود با اتحادینگرانی

امنیتی در خارج از  ةبرد امنیتی جدید خود، سعی در گسترش حوز نیز در راه ۀ اروپااتحادی. اتحادیه معرفی کنند
هاي کشتار جمعی، منازعات قومی، امنیت انرژي و امنیت هایی مانند تروریسم، سالحمرزهاي اتحادیه داشته و پدیده

گري مهم در  ، ترکیه به عنوان کنشهاامنیتی خود تعریف کرده و براي رفع این تهدید هاي چالشیتی را به عنوان هو
هاي ترکیه در این بخش قدرت نظامی بود و توانایی ةدر آغاز، این روابط تنها محدود به حوز. نظر گرفته شده است

هاي غیرنظامی ترکیه داشته ر سعی در استفاده از توانمنديت بیش ۀ اروپاهاي اخیر اتحادیاما در سال .شدبررسی می
یابی به عضویت دائم در  کند این است که ترکیه براي دستبر این اساس، پرسشی که مقاله حاضر مطرح می. است

 ی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، نویسندگان مقاله با پرداختن بهامنیت هاياز چه توانمندي ۀ اروپااتحادی
هاي ها و توانائیویژه پس از جنگ سرد و تحوالت بعد از یازده سپتامبر، قابلیتبه ۀ اروپاهاي امنیتی اتحادینگرانی

 .کنند می تبیینها را ترکیه در پاسخ به این نگرانی

 
 .اي، تروریسم، امنیت انرژي، منازعات منطقهۀ اروپاامنیت، ترکیه، اتحادی :واژگان کلیدي
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 مقدمه

و بررسی نامزدي  1999پس از برگزاري کنفرانس هلسینکی در سال  ۀ اروپارکیه و اتحادیروابط ت
در ها  ترین موضوع از همان آغاز، امنیت از مهم. ترکیه براي پیوستن به این اتحادیه وارد مرحله جدیدي شد

هاي اتحادیه ن انگیزهتری عد امنیتی از مهمهاي ترکیه را در بگران تواناییبرخی تحلیل. فرآیند الحاق بود
 ).Fisher Onar, 2009, P .5(کنند براي بررسی نامزدي این کشور در پیوستن به این اتحادیه ارزیابی می

هاي ایجاد بردي از تغییرات محیط امنیتی اروپا سعی در استفاده از فرصت مقامات ترکیه نیز با تحلیلی راه
هرچند برخی پیوستن ترکیه به ). Garber, 2010, pp. 1-5(شده براي عضویت در این اتحادیه دارند 

کنند، برخی دیگر معتقدند پیوستن را از منظر امنیتی براي این اتحادیه سودمند ارزیابی می ۀ اروپااتحادی
هاي امنیتی اروپا را برطرف کند، مسائل و موضوعات امنیتی که نگرانی بیش از این ۀ اروپاترکیه به اتحادی

موقعیت جغرافیایی ترکیه . )Jenkins, 2001, p. 269(دستور کار این اتحادیه خواهد کرد جدیدي را وارد 
خیز جهان مانند خاورمیانه، آسیاي مرکزي و قفقاز و مناطق بحران ةو قرار گرفتن این کشور در حوز

 اروپاه بیه مرز شدن این اتحادیه با این مناطق در صورت الحاق ترکاروپاییان از هم بالکان، سبب نگرانی
  . شده است

ن بر این باورند که این امنتقد. قرار نگرفته است رسد این دیدگاه بدبینانه چندان مورد پذیرشبه نظر می
 4و منبع 3تغییر در ماهیت. گیردنظریه بسیاري از منافع دیگر ناشی از پیوستن ترکیه به اتحادیه را نادیده می

ۀ چنین حمالت تروریستی یازده سپتامبر، سبب بازنگري اتحادیویژه پس از جنگ سرد و همتهدیدات، به
اکنون و در عصر جهانی شدن «برد جدید تأکید شده است که  در این راه. برد امنیتی خود شد در راه اروپا

تر از رویدادهایی است که در داخل بارتر و خطرناكبسیار زیان ،در فاصلۀ مکانیِ دورتر هابرخی تهدید
جامعه «چند اروپا در تشکیل  هر .(European Council, 2003, p. 11)» دهندروي می مرزهاي اروپا

جهانی  توجه به را با 6در چارچوب مرزهاي خود موفق بوده اما ضرورت گسترش این منطقه صلح 5»امنیتی
________________________________________________________________ 
3 Nature 
4 Source 
5 Security community 
6 Zoon of Peace 
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و از این روي توجه به مناطقی مانند بالکان، خاورمیانه، آسیاي مرکزي . کندشدن تهدیدات احساس می
ترکیه به دلیل . دریاي مدیترانه در دستور کار امنیتی این اتحادیه قرار گرفته است قفقاز، دریاي سیاه و

هاي نظامی و غیرنظامی از سوي دیگر به عنوان و همچنین توانایی ،سوجواري با این مناطق از یک هم
ها سعی در بردن به این ویژگیمقامات ترکیه با پی . شودقلمداد می ۀ اروپامهم براي اتحادی 7گري کنش
  .اندویژه خاورمیانه داشتهاي بهتر شدن در امور منطقهفعال

 ۀ اروپاهاي جدید اتحادیدر چارچوب مالحظات فوق، مقاله حاضر قصد دارد ضمن پرداختن به نگرانی
رد بررسی و هاي ترکیه را براي ایفاي نقش در حوزه این موضوعات موتهدیدات امنیتی، توانایی ةدر حوز

یابی به عضویت دائم در  است که ترکیه براي دست حاضر این ۀال مقالؤبر این اساس، س. کنکاش قرار دهد
جوي یافتن پاسخی مناسب براي این و ی برخوردار است؟ در جستامنیت هاياز چه توانمندي ۀ اروپااتحادی

ویژه پس از جنگ به ۀ اروپاي امنیتی اتحادیهاتحلیلی به نگرانی-ال، مقاله در ابتدا با رویکردي توصیفیؤس
هاي ترکیه در پاسخ به این ها و تواناییسپس قابلیت. پردازدسرد و تحوالت بعد از یازده سپتامبر می

هاي ترکیه براي ایفاي از منظر این مقاله، توانمندي. ها مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفتنگرانی
هاي برنده این کشور براي پیوستن به برگ تواند یکی ازمی ۀ اروپاادیگر امنیتی براي اتح نقش کنش

گونه که اشاره خواهد شد عوامل مختلفی از جمله هویت اروپایی همچنان اگرچه همان. باشد ۀ اروپااتحادی
 . ترین موانع این الحاق باقی بماند مهم

 امنیتیگران  مکتب کپنهاگ، تغییر ماهیت امنیت و کنش: چارچوب نظري -1

ق داشت، اما پس از پایان جنگ سرد گرایی بر مطالعات امنیتی تفودر دوران جنگ سرد، رهیافت واقع
گراییِ تحلیل امنیت نامناسب و گران امنیتی ایجاد شد که رهیافت واقعتدریج اجماعی در میان تحلیل به

بوزان، (دید امنیتی فراهم شد ها و مکاتب جگیري رهیافتبدین ترتیب زمینه براي شکل. ناکارآمد است
ترین مطالعات مربوط به امنیت پس از جنگ سرد در چارچوب مکتب کپنهاگ  مهم .)10-11، صص 1378

محوري در  -نظامی این مکتب با رد .صورت گرفتبه طور خاص در آثار بري بوزان و الی ویور و 

________________________________________________________________ 
7 Actor 
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اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی مطالعات امنیتی، امنیت تک بعدي را به پنچ بخش نظامی، سیاسی، 
امنیت ان رهایی از تهدید است و کشورها کنندة امنیت در این مکتب، میز تعیینعامل . دهدگسترش می

  .دهندخود را بر اساس آن، مورد سنجش قرار می

ی نه تنها هاي ملّپردازان مکتب کپنهاگ تعریف مفهوم امنیت بر مبناي حفظ بقاء دولتاز منظر نظریه
ها گوناگون و پیچیده هستند و همین روي دولتتهدیدهاي پیش. ستا کننده  گمراهنظرانه بلکه تنگ

این مکتب به مطالعات امنیت ملی دوران  ةتوجه عمد. یابدویژگی در ابعاد و مفهوم امنیت ملی بازتاب می
ال ؤن تغییرات، سای ۀدر سای. اي است که در این حوزه رخ داده استپساجنگ سرد و تحوالت گسترده

گران امنیتی را به خود مشغول داشت، این بود که آیا مطالعات امنیتی باید  مهمی که ذهن بسیاري از تحلیل
هاي نظامی علیه امنیت کشورها بوده است، ادامه دهد و  تأکید و تمرکز سنتی رایج خود را که متوجه تهدید

مکتب کپنهاگ این بود که مطالعات امنیتی باید  تر کند؟ پاسخ اعضايیا دایرة تمرکز خود را گسترده
اي که تهدیدهاي غیرنظامی موجود علیه کشورها و  منیتی خود را گسترش دهد به گونها ردستور کا

همچنین امنیت تمامی بازیگران را در رابطه با طیفی گسترده از تهدیدات نظامی و غیرنظامی در خود جاي 
  ). 1388شیهان، (دهد 

 ق مطالعۀمنظور از امنیت مضی. کند بندي می ق و فراگیر دستهامنیت را به دو دسته مضیمکتب کپنهاگ 
اعضاي این . که در دوران جنگ سرد حاکم بود بردي است، چنان امنیت در چارچوب تنگ نظامی و راه

روري تر از امنیت را ض المللی، دیدگاهی وسیع مکتب معتقدند که ماهیت در حال تغییر و تحول محیط بین
تر از امنیت ارائه دهند تا به گفته  ق امنیت تالش کردند چارچوبی وسیعلذا آنان با نقد مفهوم مضی. سازد می

بوزان، (» هایی کمک کند که مایل به استفاده از این مفهوم در موارد خاص هستندبتواند به آن«خودشان 
به . ق از امنیت پرداخته نقد تعریف مضیماندگی مفهوم امنیت ب عقببوزان با طرح دالیل ). 35ص  ،1378

کند که امنیت را فقط در چارچوب عینی و جدا از ذهن و  هاي کسانی را رد میعبارت دیگر، وي دیدگاه
االذهانی به مفهوم امنیت، تالش کرده است مفهوم امنیت  وي با اتخاذ نگرشی بین. کنند افکار افراد تلقی می

هاي مختلف  المللی و در الیه اي و بین قهطی، مندر سطوح گوناگون ملّ را آن تنگ نظامی خارج و ةرا از دایر
  .محیطی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد فرهنگی و زیست -سیاسی، نظامی، اقتصادي، اجتماعی
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ق، امنیت را به پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و ال بردن امنیت مضیؤبوزان با زیر س
هاي  پویایی ۀها ابزار تحلیلی مناسب براي مشخص کردن مجموعاین بخش. ترش دادزیست محیطی گس

خورد  انگیزد که در آن امنیت به بقا گره می وي معتقد است امنیت ساختاري بدیع را بر می. مختلف هستند
سنتی حرکت   بوزان با این اقدام روي خطی مابین اردوگاه سنتی و غیر). 20-25صص  ،1378بوزان، (
  .کند یم

این  ها نیز براي چگونگی رفعبه تناسب تغییر در ماهیت و منبع تهدیدات، سیاست خارجی دولت
دیگر اتکاء بر قدرت نظامی، براي کسب حداکثر قدرت براي تأمین حداکثر . تهدیدات امنیتی تغییر کرد

از کشورها فراهم این محدودیت از سوي دیگر فرصتی را براي برخی  .گو باشد توانست پاسخامنیت نمی
هاي نظامی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد از تغییرات ژئواستراتژیک کرد تا با خارج شدن از محدودیت

پایان تسلط منطق جنگ  ،به عبارت دیگر. ی استفاده کنندمندي بیشتر و تأمین منافع ملّایجاد شده براي بهره
استفاده از شرایط  تا با فراهم کرداي هاي منطقهمجال مناسبی براي برخی از کشورها از جمله قدرت ،سرد

جدید هاي  ضمن وارد کردن موضوع هاتغییر در ماهیت تهدید. بپردازندبردي  پیگیري اهداف راهبه جدید 
تا پیش از این کشورها براي رفع . الملل را نیز تغییر داد امنیتی، سیاست خارجیِ واحدهاي نظام بین

گرایانه از جمله افزایش توان نظامی در داخل و یا پیوستن به  بردهاي واقع هامنیتی خود از را  هايتهدید
پایان جنگ سرد . )Walker & Morton, 2005, p. 343(کردند  هاي نظامی استفاده میا و ائتالفاتحاده

منابع استفاده از تمامی . ، سیاست خارجی کشورها را نیز تغییر دادهاعالوه بر تغییر در ماهیت و منبع تهدید
قدرت از جمله عامل جغرافیا، نزدیکی به مناطق مهم تولید انرژي، پیوندهاي تاریخی و فرهنگی با سایر 
مناطق و قدرت نرم از ابزار مهمی بود که بعد از جنگ سرد، کشورها براي رسیدن به اهداف کالن از آن 

  . گیرندمی بهره
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 اروپا و تهدیدات امنیتی جدید -2

در طول . اندبوده 8جمعیاز زمان جنگ سرد به دنبال ایجاد یک سیستم امنیت دسته کشورهاي اروپایی
با وجود این، با پایان . بود ۀ اروپاامنیت براي اتحادی ةکنندترین سازمان تأمیندوران جنگ سرد ناتو اصلی

. یر کردجنگ سرد و از بین رفتن تهدید شوروي، ماهیت تهدیدات براي کشورهاي اروپایی به سرعت تغی
  . وجودي خود را تغییر داد ۀفلسف ناتو نیز با از بین رفتن دشمن مشترك یعنی سازمان ورشو کارکردها و

تري  سرعت بیش 1990 ۀهاي کشورهاي اروپایی براي ایجاد ساختار امنیتی اروپایی در طول دهتالش
 9»ارجی و امنیتی مشتركسیاست خ«ها سبب شد تا کشورهاي عضو این اتحادیه این تالش. به خود گرفت

کنون  این سیاست مشترك، تا. ریزي کنندپی 1991ماستریخت در سال  ةخود را در چارچوب معاهد
 و نهایتاً 11ت نظامیأنظامی، هی ۀ، کمیت10امنیتی و سیاسی ۀتأسیس کمیت. تحوالت مختلفی داشته است

وردهاي اروپاییان در طول آ دستترین  از مهم Berlin Plusترتیبات همکاري اروپا و ناتو موسوم به 
 کاملهاي امنیتی این کشورها به طور ها، نگرانیبا وجود این تالش .بوده است 2000و  1990 هاي دهه

ویژه پس از به هاامنیتی جدید و همچنین تغییر در منابع این تهدید  هايبروز تهدید. برطرف نشده است
امنیتی خود  برد ورهاي اروپایی ضرورت بازنگري در راهحمالت تروریستی یازده سپتامبر باعث شد تا کش

برد جدید امنیتی خود را در قالب نشست بروکسل در  سند راه ۀ اروپادر همین راستا اتحادی. را احساس کنند
-یک اروپاي امن در یک استراتژي امنیتی جهانی«برد از سوي خاویر سوالنا  این راه. اعالم کرد 2003سال 

در این نشست، کشورهاي اروپایی منابع .)European Commission, 2003( گذاري شدنام 12»اروپایی بهتر
 :تهدیدات مورد اشاره این سند عبارتند از. تهدیدات را در خارج از مرزهاي اروپا مورد شناسایی قرار دادند

  . و امنیت هویتی هاي قومی، امنیت انرژي هاي کشتار جمعی، منازعه تروریسم، سالح
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 تروریسم - 2-1

 ۀ اروپابردي براي اتحادی در لیست ارائه شده از سوي خاویر سوالنا، تروریسم به عنوان تهدیدي راه
تروریستی است، بلکه جایگاهی براي رشد و  از نظر سوالنا، اروپا نه تنها هدف عملیات. تعریف شده است

حمالت  ).European Commission, 2003(هاي تروریستی در نظر گرفته شده است گیري گروهشکل
الملل و همچنین تغییر در چگونگی برداشت و نوع در سیاست بین 13یازده سپتامبر باعث تغییري پارادایم

در این راستا با توجه به حمالت تروریستی به  ).Kagan, 2003, p. 3(جهانی تروریسم شد  ةبرخورد با پدید
، کشورهاي اروپایی بیش از پیش ضرورت برخورد شهرهاي مادرید و لندن پس از حوادث یازده سپتامبر

اهمیت داشت که نشان داد  ۀ اروپااین تهدیدات از آن رو براي اتحادی. با این تهدید را احساس کردند
توانند مرکز توانند هدف حمالت تروریستی قرار بگیرند، میکه کشورهاي اروپایی می عالوه بر این
تحوالت اخیر در سوریه و جنگ داخلی این کشور سبب . د شوندهاي تروریستی نیز قلمداپرورش گروه

شده تا برخی از جوانان مسلمان در کشورهاي اروپایی براي حضور در سوریه به صورت داوطلبانه وارد 
حضور شهروندان مسلمان از کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، انگلستان، هلند و . خاك این کشور شوند

قامات اروپا را بیش از پیش نگران خطر گسترش تروریسم در خاك این اتحادیه سایر کشورهاي اروپایی م
  . کرده است

 14هاي کشتار جمعیسالح - 2-2

است که در سند امنیتی  ۀ اروپاهاي امنیتی اتحادیخطر گسترش تسلیحات کشتار جمعی از دیگر نگرانی
هاي کشتار جمعی از گسترش سالح از منظر این سند،. جدید این اتحادیه مورد اشاره قرار گرفته است

این سند در مجموع به سه خطر مرتبط با گسترش این . امنیتی علیه این اتحادیه است  هايترین تهدید بزرگ
  .(Hughes, 2004) کندویژه در مناطقی مانند خاورمیانه اشاره میتسلیحات در سطح جهانی به

این تهدید تا حدودي ناشی از . یولوژیکی استخطر، گسترش مواد بیولوژیکی، شیمیایی و رادنخستین 
خاورمیانه از سوي دولت عراق در جریان جنگ هشت ساله با ایران در  ۀاستفاده از این مواد در منطق ۀسابق
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ضرورت کنترل و از بین بر آفرین این رویداد باعث شد تا کشورهاي اروپایی وحشت ةخاطر. حلبچه است
  . کنندان تأکید بردن این مواد در سایر نقاط جه

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي با  آورياین فن. اي استخطر دوم، گسترش تسلیحات هسته
هاي شمالی، هند و پاکستان به سالح ةیابی کشورهایی مانند کر دست. سرعت بیشتري رشد کرده است

از سوي دیگر، تمامی . ستتسلیحاتی را در میان کشورهاي منطقه باال برده ا ۀاي خطر بروز مسابقهسته
کنون با شکست مواجه شده  اي نیز تاهاي هستهاي عاري از سالحخاورمیانه ۀها براي ایجاد منطقتالش
  . است

یابی  از منظر این سند، دست. هاي تروریستی به این تسلیحات استیابی گروه خطر سوم، احتمال دست
را ایجاد کند که تا پیش از این براي   هاییاند تهدیدتوهاي تروریستی به تسلیحات کشتار جمعی میگروه

ها بسیار  سبب شده تا چگونگی مقابله با آن هاماهیت فرامرزي این تهدید. این اتحادیه ناشناخته بوده است
  . شود) اگر نگوییم غیر ممکن( دشوار

 قومی  هاي همنازع - 2-3

قومی را در چارچوب   هاي هاشی از منازعخطر ن ۀ اروپابا فروپاشی و تقسیم کشور یوگسالوي، اتحادی
هاي این  ناتوانی در برخورد با این پدیده از سوي کشورهاي اروپایی، نگرانی. مرزهاي خود تجربه کرد

نظر  مانند اختالف(وجود مواضع مختلف و گاه متضاد . اتحادیه را نسبت به رویدادهاي مشابه افزایش داد
از . ها افزوداین نگرانی ۀبر دامن) چگونگی برخورد با حوادث یوگسالوي ةبارانگلستان و فرانسه با آلمان در

هاي تواند سبب نابودي زندگی افراد، زیرساخت، منازعات قومی میۀ اروپامنظر سند امنیتی جدید اتحادی
این . ها شودهاي جوامع و حقوق بشر از جمله حقوق اقلیتاجتماعی و اقتصادي و همچنین تهدید آزادي

 European(شود  15هاي ورشکستهگرایی، تروریسم و همچنین دولتتواند سبب افراطازعات میمن

Commission, 2003.( ویزي براي فعالیت گروهآ از سوي دیگر، منازعات قومی همواره به عنوان دست-

قومی در مناطق مختلف جهان این فرصت را براي   هاي هوجود منازع. هاي تروریستی مطرح بوده است

________________________________________________________________ 
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هاي کند تا بتوانند از نابسامانی ایجاد شده در کشورها براي گسترش فعالیتهاي تروریستی فراهم میگروه
  . خود استفاده کنند

 امنیت انرژي - 2-4

ترین عوامل تشکیل  ، انرژي از مهم1951گرایی کشورهاي اروپایی در سال  از زمان آغاز فرآیند هم
ابتدا حول  ۀ اروپااتحادی ةدهند هاي عمیق اعضاي تشکیلهمکاريو  ها تعامل. بوده است ۀ اروپااتحادی

انرژي اتمی  ۀو همچنین جامع 16زغال و فوالد اروپا ۀجامع. انرژي شکل گرفت به مربوط  هاي موضوع
بلکه براي همکاري کشورهاي عضو در  ساختند، را فراهم 18ییۀ اروپاهاي تشکیل جامعنه تنها بنیان 17اروپا
-رغم اهمیت انرژي در زندگی روزانه و بخشوجود این و علی با. تصویب کردنددي را قواعانرژي  ةحوز

در رسیدن  ۀ اروپایکی از موارد ناموفق اتحادی 19ونقل و کشاورزي، امنیت انرژي حملهاي مختلف صنعتی، 
  ).Pointvogl, 2009, p. 5704(گرایی کامل بوده است  به هم

و تسلط روسیه بر بازارهاي این  ،انرژي از یک سو ةر حوزد ۀ اروپاهاي اتحادیافزایش درخواست
برد جدیدي را براي تنوع بخشیدن به منابع  سبب شده تا کشورهاي اروپایی راه ،اتحادیه از سوي دیگر

  . انرژي خود تعریف کنند
سازي  ها و هماهنگافزایش همکاري که منجر به ۀ اروپااتحادیدر تاریخ عطف تأثیرگذار ۀ نقط
 اروپابه روسیه و اوکراین بر سر قمیت گاز و قطع صادرات   هاي اختالفشد، انرژي  ۀهاي در زمینسیاست
این حوادث کشورهاي اروپایی را ناچار به . بود 2014در سال  و اخیراً 2009، 2007، 2005هاي در سال

ه منابع انرژي و تنوع بخشیدن ب. انرژي کرده است ۀکنندگان در زمینسازي عرضهاتخاذ رویکرد متنوع
انرژي بوده  مسألۀهاي این اتحادیه براي برخورد با حلهاي جایگزین از جمله راههمچنین استفاده از انرژي

استفاده از دیگر مراکز تولید نفت و گاز  ،هاي جایگزینبر بودن استفاده از انرژياین، هزینه با وجود. است
هاي در سال. براي این اتحادیه در اولویت قرار داده استمانند خلیج فارس و آسیاي مرکزي و قفقاز را 
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 ،و همچنین بحران اوکراین ۀ اروپاثباتی در روابط روسیه و اتحادیتوجه به بی اخیر خطر قطع صادرت گاز با
 . تبدیل کرده است ۀ اروپاهاي مهم اتحادیانرژي را به یکی از الویت ۀیافتن منابع جدید عرض

 امنیت هویتی - 2-5

حتی در . ها شده استترین موضوعاتی است که وارد دستور کار امنیتی دولتیت از پیچیدههو
ترین هماهنگی و تجانس را در عناصر هویتی مانند قومیت، مذهب و فرهنگ اجتماعی  جوامعی که بیش

جوامع همواره درگیر چگونگی تعریف هویت جمعی . شوددست تشکیل نمیدارند، هویت به طور یک
قانونی به عنوان تهدیدي امنیتی  مهاجرت غیر ۀ اروپادر مورد اتحادی ).Barnett, 1996, p. 411(تند خود هس

اي اجتماعی است که از طریق اقتصاد، سیاست، فرهنگ مهاجرت پدیده. براي این اتحادیه مطرح شده است
ویژه عدم مشارکت ههاي اقتصادي و بتبعیض. گیرداجتماعی، تاریخی و جغرافیایی تحت تأثیر قرار می

رشد   به روند رو). Collins, 2010, p. 144(اقتصادي انگیزة اصلی مهاجران براي ترك کشور است 
اکنون بر  ،فرهنگی با این اتحادیه هستند  هاي از سوي کشورهایی که داراي اختالف اروپابه مهاجرت 

به . این اتحادیه تبدیل شده استهاي اولیه پس از جنگ جهانی دوم به معضلی امنیتی براي خالف سال
نفر از ساکنان هزار  275جنگ داخلی در یوگسالوي باعث شد تا  1999تا  1991هاي بین سال ،عنوان مثال

  .بوسنی به کشور آلمان پناهنده شوند
به عنوان یکی از  20در مجموع در محیط استراتژیک جدید پس از جنگ سرد، هویت اروپایی

هاي  هالملل جدید و بروز منازعمحیط نظام بین. براي این اتحادیه مطرح شده استاصلی امنیتی هاي  موضوع
. قومی در یوگسالوي سابق سبب شد تا اروپا هویت را به عنوان موضوعی امنیتی وارد دستور کار خود کند

متفاوت هاي گران با هویت در تعامل با سایر کنش ،با تعریف عناصر خاصی از هویت اروپایی ۀ اروپااتحادی
در داخل این موجودیت واحد، همواره یکی از » دیگري«ترس از تشکیل . همواره محتاط بوده است

  . اروپا معرفی شده است یۀهاي مهم اتحادنگرانی

________________________________________________________________ 
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 ترکیه و ساختار امنیتی اروپا -3

از خود را به عنوان یکی ) ناتو( و با پیوستن به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 1950 ۀترکیه از ده
 ۀهاي خود در زمینمندي توانداشتند رهبران ترکیه همواره سعی . گران امنیتی در اروپا معرفی کردکنش

- از منظر رهبران این کشور، اهمیت استراتژیک ترکیه و توانایی. نشان دهند به این اتحادیهرا مسائل امنیتی 

از منظر . )Bilgin, 2004, p. 347(است  ۀ اروپاهاي نظامی آن از عوامل اصلی در تأمین امنیت براي اتحادی
با . بازسازي امنیت اروپا پس از جنگ سرد در مجموع به زیان این کشور بوده است« ،گران ترکیهتحلیل

 »تواند به عنوان عضوي مهم از سیستم اروپایی مطرح شودنظامی، ترکیه دیگر نمی  هايکاهش میزان تهدید
)Muftuler, 2000, pp. 489-502( .  

 ي غربیۀ اروپاهاي اولیه به منظور اروپایی کردن امنیت این اتحادیه و احیاي اتحادیس از تالشپ
)WEU(21  این . دست آورد هب ۀ اروپاترکیه توانست جایگاهی را در سیستم امنیتی اتحادی 1992در سال

 ۀبرنام«کردن  هاي انگلستان و فرانسه براي عملیبینی اولیه براي اروپایی کردن امنیت با تالشخوش
با تصویب . پایان یافت 23مالوو در قالب نشست سنت 1998در سال  22»اروپایی براي سیاست امنیت و دفاعی

ي غربی به عنوان یک سازمان بدون کارکرد، موجودیت خود را از دست داد و ۀ اروپااین برنامه، اتحادی
مشارکت ترکیه در  ).Aykan, 2005, p. 335(امیدهاي ترکیه براي ایفاي نقش در این اتحادیه از بین رفت 

هاي تالش. کردکه این اتحادیه احساس نیاز می محدود شد هاییتنها به زمان ۀ اروپاسیستم امنیتی اتحادی
در آنکارا و همچنین  2001ترکیه براي ورود مجدد به سیستم امنیتی اروپا سبب نشست دو طرف در سال 

توانست به طور خودکار در آنکارا، ترکیه می ۀناممبناي توافق بر. شد )NID( 24نیستصویب سند اجرایی 
هاي ترکیه منظور کاهش نگرانی به ۀ اروپازمان اتحادی هم. شرکت کند Berlin Plusموسوم به  عملیات

پذیر کشورهاي اروپایی امکانآن دسته از تنها براي  Berlin Plus اعالم کرد که شرکت در عملیات
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داشته باشند و بدین ترتیب، قبرس  همکاري 25مشارکت براي صلح ۀباشند و یا در برنام است که عضو ناتو
دست آمده، ترکیه از حق  ههاي ببا توافق ،به طور کلی. این اتحادیه کنار گذاشته شد عملیات ةاز حوز

 Berlinخود را در چارچوب  نیز توانست عملیات ۀ اروپانظر کرد و اتحادی وتوي خود در ناتو صرف

Plus   آغاز کند 2003از سال )Aykan, 2005, pp. 346-348(.   
، این دو هنوز در برخی موارد با یکدیگر ۀ اروپادست آمده میان ترکیه و اتحادی ههاي برغم توافقعلی
و  ۀ اروپانظامی و امنیتی اتحادی عدم توافق در مورد چگونگی شرکت قبرس در عملیات. نظر دارند اختالف
از جمله موارد  ،قرار داد  Berlin Plus بایست در چارچوب عملیاتکه چه مواردي را می این همچنین

هاي  با آگاهی از لزوم همکاري متقابل در موضوع ۀ اروپاترکیه و اتحادی. اختالف میان دو طرف است
الملل پس از ی نظام بینتغییر در شرایط امنیت. دوجانبه را تصویب و اجرا کنند  هاي اند توافقتوانسته ،امنیتی
با وجود این، اهمیت ترکیه . طرف بوده است ترین عوامل گسترش همکاري میان دواز اصلی 2001سال 

کرده تا سعی  ۀ اروپاهاي اخیر اتحادیدر سال. هاي نظامی نیستمندي تنها محدود به توان ۀ اروپابراي اتحادی
در مجموع، . کنداستفاده  هاي جدید امنیتی خودر چالشنظامی ترکیه براي غلبه ب هاي غیرمندي از توان

هاي جدید تواند در رفع نگرانینظامی برخوردار است که می مندي نظامی و غیر ترکیه از دو گونه توان
 .یاري رساند ۀ اروپاامنیتی به اتحادی

 هاي نظامیواناییت - 3-1

هاي امنیتی ل مشارکت ترکیه در سیاستترین عوام هاي نظامی ترکیه از مهمقدرت سخت و یا توانایی
، ساختار نظامی اننظامیکمیت بایست عواملی مانند ها میبراي بررسی میزان این توانایی. است ۀ اروپااتحادی

ترین  یکی از پنج کشوري بود که بیش 2006ترکیه در سال . و کارآیی نیروهاي نظامی را در نظر گرفت
هاي ترکیه براي منطبق رغم تالشعلی. )SIPRI, 2007(امی انجام داد گذاري را در بخش نظمیزان سرمایه

هاي و افزایش قدرت و همچنین شفافیت سیاست ۀ اروپاکردن سیستم حکومتی خود با معیارهاي مورد توج
العاده مانند صندوق هاي فوقبا توجه به وجود هزینه. نظامی این کشور چندان شفاف نیست ۀپارلمانی، بودج
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 ۀهاي خاص در نظر گرفته شده است، ارزیابی بودجکه براي انجام برخی طرح 26از صنعت دفاعیحمایت 
میلیارد دالر بود  50/17، 2007نظامی اعالم شده این کشور در سال  ۀبودج. نظامی ترکیه کار دشواري است

 ,SIPRI( درصد تولید ناخالص ملی این کشور است 74/2مالی و  ۀدرصد کل بودج 8/8که این بودجه 

 .دهددرصد کل تولید خالص ملی این کشور را تشکیل می 7/2نظامی ترکیه  ۀبر این اساس، بودج. )2007
کشوري است  نخستیندر مجموع ترکیه در میان اعضاي ناتو، دومین کشور و در میان کشورهاي اروپایی، 

اکنون ترکیه از نظر  هم ،ام شدهبر اساس برآوردهاي انج. ترین نیروي نظامی را در این سازمان دارد که بیش
نظامی و همچنین نیروهاي  ۀرسد بودجبه نظر می. هاي جهانی قرار داردتوان نظامی در ردة ششم قدرت

  .نظامی کشور ترکیه محرکی مناسب براي پذیرش این کشور در نهادهاي امنیتی اروپا است
 نظامی هاي غیرمندي توان - 3-2

پس از جنگ سرد و همچنین حوادث یازده هاي در ماهیت و منبع تهدید با توجه به تغییرات ایجاد شده
هاي خود براي ، خواهان بازنگري در نوع تواناییهارسد کشورها نیز متناسب با این تغییرسپتامبر، به نظر می
با اتکاء توان تنها جدید را نمیهاي که بسیاري از تهدید ترکیه با آگاهی از این. هستند هامقابله با این تهدید

با توجه به افزایش . هاي خود استبرداري از دیگر تواناییبه نیروي نظامی پاسخ داد، به دنبال بهره
المللی ترکیه پس از جنگ سرد، این کشور نگاهی ویژه به دیگر منابع قدرت خود داشته هاي بینمسئولیت

اشاره  ۀ اروپایدات امنیتی جدید اتحادینظامی ترکیه براي برخورد با تهد هاي غیردر زیر به توانایی. است
  .شودمی

 موقعیت جغرافیایی -1- 3-2

 نخستینهاي غیرنظامی ترکیه براي مقابله با تهدیدات امنیتی، موقعیت جغرافیایی در بررسی توانایی
یا قفقاز که  شور به مناطقی مانند خاورمیانهنزدیکی این ک. گیردعاملی است که مورد ارزیابی قرار می

. گذاران اروپایی بوده استثیري مستقیم بر امنیت کشورهاي اروپایی دارند، همواره مورد توجه سیاستتأ
الملل پس از جنگ سرد معنایی جدید به اهمیت جغرافیایی ترکیه داده است تغییر در ماهیت نظام بین

________________________________________________________________ 
26 Defense Industry Support Fund  



      103                                              هاي ترکیه مندي اتحادیۀ اروپا و توانهاي امنیتی  دغدغه

 

)Bilgin, 2004, pp. 269-291.( کان را براي این کشور اي استراتژیک این امقرار گرفتن ترکیه در منطقه
در . ، عمق استراتژیک این اتحادیه را تقویت کندۀ اروپافراهم کرده تا بتواند در صورت عضویت در اتحادی

   .کنیمادامه به این مناطق اشاره می
ۀ بردي براي اتحادی از جمله مناطقی است که اهمیتی راه این منطقه: مدیترانه و دریاي سیاه منطقه )الف

تروریسم  مسألۀیافته و همچنین مانند انرژي، جرایم سازمانهایی  این منطقه از منظر موضوع. ددار اروپا
گذاري ترکیه با آگاهی از این موضوع، سعی در بنیان. دارد ۀ اروپاهاي امنیتی اتحادینقشی مهم در سیاست

ق بتواند نقشی فعال در هاي این منطقه داشته است تا از این طریترین سازمان و عضویت در برخی از مهم
هاي اقتصادي دریاي توان به همکاريها میاز جمله این سازمان. مسائل این منطقه ایفاء کند

ۀ اتحادی ،عالوه بر این. )Aybak, 2001, p. 55( اشاره کرد 28و نیروي نظامی دریاي سیاه )BSEC(27سیاه
و تضمین ثبات و امنیت در این منطقه  اي را جهت استخراج و انتقال انرژيبرنامه 2007در سال  اروپا

اهمیت این  اروپابه هاي میان روسیه و اوکراین و امکان قطع صادرت گاز افزایش تنش. طراحی کرده است
ترین کشورها براي اتصال اروپا به این  ترکیه از مهم. هاي انرژي اروپا افزایش داده استمنطقه را در سیاست

   ).Andres & Kofman, 2011, p. 14(منطقه است 
براي مدت زمانی طوالنی تحت حاکمیت امپراتوري عثمانی قرار  این منطقه که: منطقه بالکان) ب

 .مورد توجه ترکیه قرار گرفت داشت، پس از فروپاشی این امپراتوري و همچنین پس از پایان جنگ سرد،
جا مانده از آن دوران شکل  هبروابط ترکیه با کشورهاي این منطقه بر مبناي میراث تاریخی و فرهنگی 

در این منطقه شرکت کرده  ۀ اروپاهاي سازمان ملل، ناتو و اتحادیترکیه در اغلب مأموریت. ه استگرفت
یند همکاري اروپاي جنوب آاي مانند فرهاي منطقهحضور ترکیه در برخی از سازمان. است

نین شوراي همکاري اي در بالکان است و همچ، که تنها سازمان منطقه)SEECP(29شرقی
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همکاري اروپاي جنوب شرقی شد، این امکان را  ۀجایگزین برنام 2008که در سال  )RCC(30اي منطقه
با . )Dogru, 2009, pp. 32-62(براي ترکیه فراهم کرده است تا بتواند در مسائل این منطقه دخالت کند 

قومی هاي  هو نقشی که مسائلی مانند منازع اۀ اروپهاي امنیتی اتحادیتوجه به اهمیت منطقه بالکان در سیاست
هاي ترکیه در این حوزه حمایت تواند در ثبات و امنیت این اتحادیه داشته باشد، اروپا همواره از فعالیتمی

تجارب تلخ گذشته مانند بحران بوسنی و بحران کوزوو، کشورهاي اروپایی را وادار به اتخاذ . کرده است
 .این منطقه کرده استتر در هایی فعالسیاست

اي را به خوبی تغییر نگرش در سیاست خارجی ترکیه نسبت به موضوعات منطقه: منطقه خاورمیانه) ج
هرچند ترکیه داراي پیوندهاي . توان در فعال شدن این کشور در امور منطقه خاورمیانه مشاهده کردمی

ویژه اما براي مدت زمانی طوالنی به ،ستعمیق مذهبی، فرهنگی و تاریخی با کشورهاي منطقه خاورمیانه ا
اي خاورمیانه را در در سیاست خارجی این کشور، ترکیه به گونه 31در دوران حاکمیت گفتمان کمالیسم

این بدبینی نسبت به خاورمیانه تاحدودي به دلیل حاکم بودن این . گرفتسیاست خارجی خود نادیده می
نگرش در میان رهبران ترکیه بود که کشورهاي عربی عامل اصلی در فروپاشی امپراتوري عثمانی بعد از 

  ).Taspinar, 2008, p. 13(اند جنگ جهانی اول بوده
رهبران . خاورمیانه شد ۀنسبت به منطقروي کار آمدن حزب عدالت و توسعه سبب تغییر نگرش ترکیه 

چه  هاي فرهنگی و تاریخی خود با کشورهاي منطقه، خواهان فعال شدن هرجدید ترکیه با تأکید بر قرابت
البته پیش از رویدادهاي اخیر در (تالش براي نزدیکی به کشور سوریه . تر در امور این منطقه شدند بیش

. ، از جمله این موارد بوده است)نسبت به دولت بشار اسد تغییر داد سیاست خود را سوریه که ترکیه کامالً
اي را با یکدیگر امضاء کردند که بر اساس آن مسافرت اتباع دو کشور نامه توافق 2009دو کشور در سال 

با  32همچنین دو کشور در مورد تشکیل شوراي همکاري استراتژیک. بدون نیاز به اخذ ویزا انجام شود
هاي ویژه در زمینه برخورد با حرکتتالش ترکیه براي نزدیکی به عراق به. فق کردندیکدیگر توا

________________________________________________________________ 
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 ۀنامموافقت 48دو کشور تاکنون . هاي اخیر بسیار افزایش یافته استدر سال PKKتروریستی گروه 
همچنین . )Oguzlu, 2007, p. 32(اند مختلف با یکدیگر امضاء کردههاي  جداگانه را در مورد موضوع

عد امنیتی براي خود با اقلیم کردستان عراق نیز داشته است که از بهاي  رکیه سعی در کاهش اختالفت
  .ترکیه بسیار حایز اهمیت است

گري در اي ترکیه در خاورمیانه تالش این کشور براي میانجییکی دیگر از ابعاد مهم سیاست منطقه
فلسطین داشته است  مسألۀام مذاکرات براي حل ترکیه نقشی فعال در انج. این منطقه استهاي  همناقش

)Bolme, 2009, pp. 23-31( .پنج دور مذاکره میان سوریه و اسرائیل بوده  ةترکیه میزبان و برگزارکنند
نظامی خود را به این کشور  هاي هزار نفر از نیرو 33این کشور در عملیات صلح سازمان ملل در لبنان. است

هاي  میان محمود عباس و مقام ه عنوان کشوري ثالث، جریان مذاکراتترکیه همچنین ب. اعزام کرد
اي ایران یکی از هسته مسألۀها براي حل ترکیه همچنین در جریان تالش. اسراییلی را تسهیل کرده است

  .هاي خارجی خود را به نمایش گذاشته استهاي سیاستترین جلوه مهم
  امنیت انرژي-2- 3-2

نفت  ةترین واردکنندگان انرژي، بازاري مهم براي کشورهاي صادرکنند بزرگترکیه به عنوان یکی از 
از سوي دیگر، موقعیت جغرافیایی این امکان را براي ترکیه فراهم کرده تا به . شودو گاز محسوب می

عنوان کشوري ترانزیتی براي انتقال انرژي از مناطقی مانند خاورمیانه، آسیاي مرکزي و قفقاز و همچنین 
  . ترانه و دریاي سیاه مطرح شودمدی

اي به ترکیه انرژي باعث شد تا این اتحادیه نگاه ویژه ۀدر زمین ۀ اروپاهاي اتحادیافزایش درخواست
در بخش نفت و گاز  ۀ اروپا، تقاضاهاي اتحادی34المللی انرژياساس برآوردهاي آژانس بین بر. داشته باشد

 6/1این میزان به  2030تا سال  2010فزایش داشته است و از سال درصد ا 9/2، ساالنه 2010تا  2000از سال 
  .)International Energy Agency, 2007(درصد خواهد رسید
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هاي به انرژي، این اتحادیه عامل انرژي را به عنوان یکی از نگرانی ۀ اروپابا توجه به نیاز مبرم اتحادی
اي را به این کشور مسیر انتقال انرژي موقعیت ویژهقرار گرفتن ترکیه در . امنیتی خود تعریف کرده است

هاي شمالی، جنوبی و شرقی ترکیه تولید درصد از منابع نفتی و گازي جهان در بخش 70حدود . داده است
برداري از خطوط لوله در رهبران ترکیه با آگاهی از این موقعیت سعی در احداث و بهره. شودو منتقل می

  :توان به موارد زیر اشاره کرداي عضو اتحادیه دارند که از جمله این خطوط میانتقال انرژي به کشوره
که نفت آذربایجان را از طریق خاك گرجستان به ترکیه منتقل  35جیحون-تفلیس-خط لوله باکو -

  .کندکند این خط لوله، روزانه یک میلیون بشکه نفت را منتقل می می
در آذربایجان را از طریق  1 که گاز میدان شاه دنیز 36ومرارض-تفلیس-خط لوله انتقال گاز باکو -

به بهره برداري رسیده و ظرفیت انتقال گاز آن  2006این خط لوله از سال . کندگرجستان به ترکیه منتقل می
  .میلیون متر مکعب رسیده است 26به  2012تا سال 
مولداوي، اوکراین و رومانی که گاز روسیه را از طریق خاك سه کشور  37خط لوله گاز جریان آبی -

  .کندبه ترکیه منتقل می
انجام شد  اروپابه انتقال نفت و گاز  ۀخط لوله مواصالتی میان ترکیه، یونان و ایتالیا که در قالب برنام -

   ).Aras & Iseri, 2009, p. 21(کند منتقل می اروپابه و گاز دریاي خزر و خاورمیانه را 
ۀ ها، خود را به عنوان کشوري مهم در تضمین امنیت انرژي براي اتحادیطرحترکیه با اجراي موفق این 

  . معرفی کرده است اروپا
 مقابله با تروریسم -3- 3-2

دست آورده تا خود را  هیکم، ترکیه این فرصت را بو به عنوان تهدید امنیتی قرن بیست با ظهور تروریسم
مبارزه با تروریسم از جمله منافع . پدیده معرفی کند گران اصلی در مبارزه با این به عنوان یکی از کنش

عد قدرت از سوي دیگر در مبارزه علیه تروریسم اکنون توجه به هر دو ب. مشترك میان اروپا و ترکیه است

________________________________________________________________ 
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هاي نظامی و  ترکیه به دلیل دارا بودن توانایی. رسدنظامی ضروري به نظر می هاي غیرمندي نظامی و توان
نظامی  نظامی و غیر ةهاي مناسبی در حوزاز قابلیت PKKبارزه با گروه تروریستی م ۀهمچنین تجرب

   .برخوردار است
هاي کشورهاي اروپایی براي بازسازي روابط با موضوع دیگر در ارتباط با تروریسم، به تالش

از  هاي کشورهاي اروپایی و آمریکا پساین سیاست از جمله اولویت. گرددکشورهاي اسالمی باز می
 ،از یک سواست که  اسالمی کشوريترکیه . روي کار آمدن باراك اوباما در نظر گرفته شده است

قرابت داراي  ،و از سوي دیگر دارد دارد پیوندهاي عمیق مذهبی، فرهنگی و تاریخی با کشورهاي اسالمی
ان غرب و اسالم تواند به عنوان کشوري حایل در ایجاد ارتباط میمیاست و در نتیجه فرهنگی با غرب 

زمان عضو نهادهایی مانند  ترکیه به عنوان تنها کشوري که هم ).Taspinar, 2008, p. 3(فعالیت کند 
G20 ناتو و همچنین سازمان همکاري اسالمی است، از توانایی تسهیل در روابط غرب و جهان اسالم ،

  . برخوردار است
از حمالت تروریستی یازده سپتامبر تالش کرده  ویژه پسجمعیت مسلمانی است که به ترکیه کشور پر

-ساالري، حقوق بشر و آزاديداري اسالمی عناصر گفتمان غربی مانند مردمیک الگوي حکومت ۀتا با ارائ

هاي فردي را با عناصر گفتمان اسالمی ترکیب و از این طریق مدل مناسبی را براي کشورهاي مسلمان 
حکومت اسالمی تعدیل یافته به همراه  ۀمعرفی نموناز منظر غرب، . )Lesser, 2011, p. 3(معرفی کند 

هاي اسالمی کشورهاي منطقه یاري تواند ترکیه را براي فعال شدن در بین گروهرعایت معیارهاي غربی می
هاي فرهنگی و تاریخی با بسیاري از کشورهاي اسالمی ابزار عالوه بر این ترکیه با توجه به قرابت. کند

البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در برخی موارد ترکیه . راي فعالیت در این کشورها داردمناسبی ب
نتوانسته به اهداف فرهنگی مورد نظر خود در کشورهاي اسالمی دست یابد که بررسی دالیل این ناکامی 

  . در محدودة بررسی این مقاله قرار ندارد
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هراسی اصطالح اسالم. در اروپا داشته باشد 38هراسیاسالم ةیدتواند نقشی مهم در کاهش پدترکیه می
 ۀگردد که جامعمی این پدیده به زمانی باز ۀریش. در غرب رایج شد 1980 ۀبراي نخستین بار اواخر ده

فرهنگی تالش کرد تا ذهن مردم جوامع غربی را نسبت به بیگانه هراسی و عدم  غربی با نظریۀ اجتماعی چند
جهان غرب با موج قابل توجه مهاجران  هۀدر این میان مواج. هاي بیگانه حساس کندپذیرش فرهنگ

ترین  اند به بزرگهاي مهاجر را تشکیل داده اقلیت تعدادترین  مسلمان که در اکثر کشورهاي اروپایی بیش
بر شدت این جریان در  2001حوداث یازده سپتامبر سال . چالش اجتماعی جوامع غربی تبدیل شد

  .ورهاي اروپایی افزودکش
این است که ورود  ۀ اروپاهاي کشورهاي اروپایی از پذیرش ترکیه در اتحادیترین نگرانی یکی از مهم

حفظ هویت اروپایی . تواند توازن فرهنگی این اتحادیه را از بین ببردیک کشور مسلمان با جمعیتی باال می
در مقابل ). Aziz & Fokas, 2007(یی بوده است هاي کشورهاي اروپاترین نگرانی همواره یکی از مهم

راه حلی براي کاهش پدیدة  را ۀ اروپااند تا پذیرش این کشور در اتحادیرهبران ترکیه همواره تالش کرده
رهبران . هراسی در اروپا و از این طریق کاهش تهدیدات امنیتی از سوي جوامع اسالمی معرفی کننداسالم

که حاضر به پذیرش » باشگاه مسیحی«به عنوان یک  ۀ اروپاشدن اتحادیرفیترکیه همواره نسبت به مع
به نظر . دانندرا عامل گسترش بدبینی در میان کشورهاي اسالمی می آنهاي دیگر نیست انتقاد و فرهنگ

  :هراسی در اروپا کمک کندتواند به کاهش اسالمعوامل زیر در ترکیه می رسدمی
 با. کننداست و جمعیت قابل توجهی از مسلمان در این کشور زندگی میترکیه کشوري اسالمی  )الف

هاي سیاسی و فرهنگی اروپاییان از جمله گسترش دموکراسی، زیادي گفتمان حد وجود این، ترکیه تا
به عبارات . هاي فردي و همچنین گسترش بازار آزاد را پذیرفته استرعایت حقوق بشر، احترام به آزادي

زیستی فرهنگ اسالمی و ایستارهاي  تالش کرده تا با تغییرات سیاسی و اقتصادي امکان هم ترکیه ،دیگر
که زیستی فرهنگی باشد  تواند نمادي از امکان هممی ۀ اروپاورود این کشور به اتحادی. غربی را نشان دهد

________________________________________________________________ 
38 Islamophobia 
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واقع ترکیه  در). Maclaren, 2006, p. 45(اند هاي خود به آن اشاره کردهییان همواره در اعالمیهاروپا
  . زیستی فرهنگ اسالمی و فرهنگ غربی باشد تواند نمادي از هم می

ویژه در میان کشورهاي تازه به ،بسیار نزدیکی با جوامع مسلمان در غربهاي  ترکیه داراي ارتباط )ب
 نگرانی از سر همواره ۀ اروپاامنیتی اتحادی  هايیکی از موارد تهدید. از یوگسالوي سابق است یافته استقالل

-تواند سبب نقش می ۀ اروپاورود ترکیه به اتحادی. قومی در این منطقه است  هاي هبرآوردن مجدد منازع

  . این منطقه شودهاي  هتر این اتحادیه در کنترل منازع آفرینی بیش
قه تهدیدات امنیتی از درون کشورهاي این منط. ترکیه روابط نزدیکی با کشورهاي خاورمیانه دارد )ج

ترکیه ). Brien, 2009(است  ۀ اروپاهاي امنیتی اتحادیبه دالیل مذهبی، اجتماعی و اقتصادي یکی از نگرانی
اي را به خاورمیانه داشته هاي اخیر به دالیل اقتصادي توجه ویژهبه دالیل تاریخی و فرهنگی و در سال

مناسبی را براي حضور کشورهاي  ۀمینز اروپابه حضور ترکیه در این منطقه و از سوي دیگر نزدیکی . است
تواند پل ارتباطی مهمی براي انتقال ترکیه می ،از سوي دیگر. کند میاروپایی در خاورمیانه فراهم 

ترین  گران غربی بیشاي که به عقیدة تحلیلایستارهاي فرهنگ غربی به منطقۀ خاورمیانه باشد، منطقه
  . ام داده استمقاومت را در مقابل ورود این ایستارها انج

هاي در منطقۀ آسیاي مرکزي و قفقاز نیز ناشی از ورود اندیشه ۀ اروپاهاي اتحادیبخشی از نگرانی )د
نیاز اروپا به انرژي این منطقه . التحریر در ازبکستان استدر این کشورها از جمله حضور حزبانه بنیادگرای

برخی . هاي بزرگ جریان داشته باشدان قدرتتا رقابتی شدید می و همچنین بازار کاالي آن باعث شده
ترکیه به دالیل تاریخی . کنندیاد می 39»بازي بزرگ جدید«گران از شرایط موجود در منطقه با عنوان تحلیل

- افزایش سرمایه. نفوذ زیادي در بین کشورهاي این منطقه دارد ،و فرهنگی و همچنین موقعیت ژئوپلتیک

دي این کشورها فرصت مناسبی را براي ایجاد تغییرات اجتماعی و هاي اقتصاگذاري ترکیه در بخش
هاي اقتصادي گذاريتغییر ایستارهاي فرهنگی به همراه سرمایه. فرهنگی مورد نظر اروپا فراهم کرده است

________________________________________________________________ 
39 New Grate Game  
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تواند نقش مهمی در کاستن از گرایشات بنیادگرایانه در منطقه و درنتیجه افزایش امنیت منافع اروپا می
  . شدداشته با

  ۀ اروپابرانگیز در روابط ترکیه و اتحادیموضوعی چالش: هویت -4

قومی در یوگسالوي، هویت به عنوان موضوعی امنیتی وارد دستور  ۀبا پایان جنگ سرد و بروز منازع
به موضوع امنیت هویتی اشاره  2003مصوب سال  ۀ اروپادر سند امنیتی جدید اتحادی. شد ۀ اروپاکار اتحادی

پذیرش اعضایی با هویت  مسألۀتري قرار گرفت که  ا این موضوع زمانی محل بحث و منازعه بیششده ام
  . متفاوت مطرح شد

همواره با  ۀ اروپاپذیرش ترکیه در اتحادی مسألۀدر چارچوب این مباحث و از منظر امنیت هویتی، 
توان گفت رو میاز این . سترو بوده ا ههاي مخالف و موافق بسیاري در میان جوامع اروپایی روبدیدگاه

 هستند فلمخا اتحادیه در ترکیه عضویت با گراراست و ناسیونالیست ،کارمحافظه هايجریان و احزابکه 
 مطرح اروپا ۀاتحادی در ترکیه عضویت با مخالفت در احزاب این که استداللی ترین مهم .)1390 اطهري،(

 دست یک نسبتا فرهنگ ،اروپا ۀاتحادی به ورود با و تاس مسلمان کشور یک ترکیه که است این دکننمی
-ارزش حفظ به نسبت همواره گراراست و کارمحافظه هايطیف .دهدمی قرار چالش معرض در را اروپا

-ارزش براي تهدیدي را ترکیه اسالمی هايارزش خاطر بدین و اندبوده حساس خود جامعه فرهنگی هاي

وزیر خارجه وقت فرانسه پرسید آیا  قبل زمانی که خبرنگاري از سال بیش از بیست .دانندمی خود هاي
اعتنایی هم این بی. هایش را باال انداخت و لبخند زدترکیه کشوري اروپایی است؟ وي در جواب فقط شانه

تواند از لحاظ جغرافیایی تفسیر شود به این معنا که ترکیه کشوري است که فقط بخش کوچکی از آن می
تر این  بخش مهم اما مطمئناً. شود و بخش اعظم آن از لحاظ جغرافیایی آسیایی استمحسوب میاروپایی 

مندترین کشورهاي اسالمی در قالب  تاریخی و هویتی ترکیه به عنوان یکی از قدرت ۀاعتنایی به پیشینبی
آوري دورانی که هاي اروپایی با یادهنوز هم در اروپا بسیاري از دولت. گرددامپراتوري عثمانی برمی

ابراز  ۀ اروپااي با پیوستن ترکیه به اتحادیحضور داشتند مخالفت سرسختانه هاي مسلمان در اروپاترك
گردد که برمی اروپابه  1683قشون ترکان عثمانی در سال  موضوع به حملۀ از لحاظ تاریخی این. کنند می

ین چالش تاریخی، بسیاري از اروپاییان بر نظر از ا صرف. طی آن وین پایتخت اتریش به محاصره درآمد
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پوشانی با  یی با هویتی مسیحی و فرهنگ اروپایی از همۀ اروپادین و فرهنگ اتحادی ۀاین باورند که در زمین
   .)1391پوراسمعیلی، (می و آسیایی ترکیه برخوردار نیست فرهنگ اسال

 رو آن از ییۀ اروپااتحادی و هترکی فرهنگی و اجتماعی ساختارهاي میان موجودهاي  تعارض درك
 ساختار ییۀ اروپااتحادی به کشور این پیوستن اساسی مانع گران، تحلیل از بسیاري اعتقاد به که دارد اهمیت

ۀ اتحادی به ترکیه پیوستن مورد در رسمی مذاکرات که آن رغم به یعنی. است کشور آن فرهنگی و اجتماعی
 پشت در که - اصلی مسألۀ اما دارد، جریان کشور این سیسیا و اقتصادي ضعف محور حول یی،اروپا

 موضوع این. است مذهبی و اجتماعی فرهنگی، موانع - است شده اذعان آن به هم مذاکرات ۀبست درهاي
 عضویت اصلی مانع که کرد اعالم و آورد زبان بر را آن نیز اردوغان طیب رجب که است چیزي همان

   .)8 ، ص1384 نی،لواسا( است فرهنگی مشکل ترکیه،
 به ترکیه الحاق با عمدتاً اروپایی روشنفکران و ها دموکرات سوسیال ها،لیبرال سبزها، احزاب مقابل، در
این گروه عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه را به دلیل مسائل فرهنگی و مذهبی غیر  .ندا موافق اروپا ۀاتحادی

 در ترکیه عضویت که معتقدند اروپا ۀاتحادی در ترکیه تعضوی حامیان .)1390اطهري، ( دانندقابل قبول می
 خود تواندمی ترکیه واقع در .کندمی تقویت را مسلمانان و هااروپایی میان بهتر فهم توانایی ،اروپا ۀاتحادی

 غرب به را اسالمی کشورهاي نگاه نوع طریق بدین و ببیند اروپا ۀیداتحا در اسالم جهان ةنمایند عنوان به را
 خاورمیانه و اروپا میان مستحکمی پیوند واندتمی اروپا ۀاتحادی به ترکیه الحاق ،دیدگاه این از .کند تقلمن

 ۀاتحادی به ترکیه ورود رسدمی نظر به .دهد کاهش را منطقه در بنیادگرایی ۀوسوس تدریج هب و کند ایجاد
 تمدن مقابل در غربی تمدن یعنی( 1993 سال در هانتینگتون هايتمدن برخورد استدالل اعتبار اروپا

 داشته اظهار نیز ترکیه، وزیر نخست اردوغان، طیب رجب راستا، همین در .دهد می کاهش را )اسالمی
 موانع و هاتمدن اتحاد یتتقو براي بود خواهد فرصتی یی،اروپا ۀاتحادی در ترکیه عضویت« :که است

 »داردبرمی کنند،می مسدود را روشنایی مسیر دیوار یک در هاییسنگ همچون که را مذهبی و فرهنگی
  .)1391 پوراسمعیلی،(

 قابل اقلیت وجود به توجه ،اروپا ۀاتحادی و ترکیه روابط در هویتی عوامل نقش بررسی در مهم ۀنکت
 سبب هاگروه این با برخورد در ترکیه آمیزتبعیض هايسیاست .است ترکیه خود داخل در ردکُ مالحظۀ
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 .شود مطرح اروپا ۀاتحادی در ترکیه پذیرش عدم دالیل از یکی عنوان به ردکُ اقلیت معضل ههموار تا شده
 آزادي جمله از ردهاکُ به تر بیش حقوق دادن با تا کرده تالش توسعه و عدالت دولت اخیر هايسال در

 .کند برقرار هاگروه این با تري بیش تفاهم سیاسی هايپست به ردهاکُ ورود یا و مادري زبان از استفاده
 ۀاتحادی به پیوستن در ترکیه هايدشواري از یکی عنوان به همچنان ردهاکُ موضوع رسدمی نظر به اگرچه

 معیارهاي کردن برآورده براي خود هايسیاست تعدیل در سعی ترکیه رهبران اما ،ماند خواهد باقی اروپا
   .دارند را هاتیاقل با برخورد در اروپا ۀاتحادی
 گیري نتیجه

ترکیه چه در دوران . بوده است ۀ اروپادر روابط ترکیه و اتحادی ها ترین موضوع امنیت همواره از مهم
جنگ سرد به دلیل  و چه در دوران پس از ،هاي نظامی و عضویت در ناتوجنگ سرد به دلیل توانایی

عد امنیتی بردي اروپا در ب ههاي راامنیت نرم، جایگاهی مهم در سیاست ةنظامی در حوز هاي غیرمندي توان
هاي  هجدید امنیتی پس از پایان جنگ سرد مانند تروریسم، منازعهاي  نمودار شدن موضوع. داشته است

هاي کشتارجمعی و همچنین امنیت انرژي لزوم همکاري این اتحادیه با کشورهاي دیگر را اي، سالحمنطقه
و  ۀ اروپاسو با بازنگري استراتژي امنیتی اتحادییکاین امر از . امنیتی ضروري ساخت ۀبراي بسط جامع

، هااین اتحادیه براي مقابله با این تهدید ،بروکسل همراه بود و از سوي دیگر 2003تصویب سند امنیتی 
در این میان، . دادبایست در دستور کار سیاست خارجی خود قرار میلزوم همکاري با سایر کشورها را می

. دست آورد هبرد امنیتی اتحادیه ب اي در راههاي نظامی و غیرنظامی جایگاه ویژهاناییترکیه از دو منظر تو
هاي غیرنظامی مانند موقعیت این کشور به دلیل حجم نیروها و تجهیزات نظامی و همچنین ویژگی

هبران ر. برخوردار است ۀ اروپاهاي امنیتی اتحادیآفرینی در سیاستجغرافیایی از توان باالیی براي نقش
ۀ هاي خود به اتحادیها همواره سعی در نشان دادن تمایل و همچنین قابلیتترکیه با آگاهی از این ویژگی

نزدیکی این کشور به مراکز اصلی توزیع انرژي در جهان و همچنین قرابت مذهبی، تاریخی . اندداشته اروپا
لکان، این امکان را براي ترکیه فراهم کرده با ةخیز جهان مانند خاورمیانه و حوزو فرهنگی با مناطق بحران

موضوعات امنیتی که . داشته باشد ۀ اروپاامنیتی جدید اتحادیهاي  است تا بتواند نقشی فعال در موضوع
اي با موقعیت کشور  کند همگی به گونهها اشاره میبر اساس سند امنیتی جدید خود به آن ۀ اروپااتحادی
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تحوالت اخیر . باشد ۀ اروپاگري مهم براي اتحادی تواند کنشروي ترکیه میاز این. ترکیه در ارتباط است
 ةاي در حوزهاي گستردهدر خاورمیانه نیز نشان داد که ترکیه عالوه بر توان نظامی داراي ظرفیت

به کشوري  ۀ اروپابرد بلند مدت اتحادی ترکیه را براي راه ،هااین ویژگی. هاي غیر نظامی استمندي توان
  . کندهم تبدیل میم

کند ات امنیتی، تالش میداز سوي دیگر، ترکیه با توجه به تغییرات ایجاد شده در ماهیت و منابع تهدی
بر مبناي این تصویر، اهمیت ترکیه دیگر تنها محدود به . تصویر جدیدي از این کشور ارائه دهد

هاي مندي توان ظرفیت باالیی در حوزةاین کشور از هاي جغرافیایی و یا توان نظامی نیست، بلکه  ویژگی
ۀ ترکیه براي پیوستن به اتحادی ةندرتواند برگ بها میرسد این قابلیتبه نظر می. نظامی برخوردار است غیر

هاي بسیار جدي با چالش ۀ اروپاالبته باید به این واقعیت نیز توجه داشت روابط ترکیه و اتحادی. باشد اروپا
هاي مدنی در ترکیه از  ها و همچنین میزان آزاديحقوق بشر و حقوق اقلیتهاي  وعموض. رو است هنیز روب

از سوي . هاي زیادي همراه کرده استبا دشواري ۀ اروپامسائلی است که روابط این کشور را با اتحادی
ۀ اتحادی ترین موانع براي پیوستن ترکیه به گونه که در این مقاله اشاره شد امنیت هویتی از مهمدیگر همان

چگونگی برخورد با این کشور را به  ،هویت متفاوت ترکیه با سایر کشورهاي اروپایی. است اروپا
در این مقاله بیشتر وجوه مثبت . تبدیل کرده است ۀ اروپادر میان اعضاي اتحادی انگیز موضوعی اختالف

هاي  وجود این، چالش با. امنیت نرم و سخت مورد بررسی قرار گرفت ةهاي ترکیه در حوزمندي توان
 .به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد دتوانبسیاري نیز در این زمینه وجود دارد که می
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