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:چكيده

و تالش مي كند تا خود را تركيه طي دهه هاي اخير همواره خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا بوده

از. به مثابه يك كشور اروپايي در عرصه نظام بين الملل مطرح نمايد 10اما با وجود گذشتن بيش

يه از سوي كشورهاي سال از معرفي رسمي اين كشور به عنوان كانديداي عضويت دراتحاد

 در اين مقاله. اروپايي، تالش هاي صورت گرفته از سوي تركيه مثمر ثمر واقع نشده است

و كانتوري ضمن بررسي موانع»اينظريه همگرايي منطقه«كوشيم تا با بهره گيري از مي اشپيگل

ر با كشورهاي اروپايي را پيش روي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا، امكان همگرايي اين كشو

در قالب اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار داده به اين سوال پاسخ دهيم كه مهمترين علت طوالني

و با توجه به اين نظريه چه عواملي در   الحاقشدن فرآيند الحاق تركيه به اتحاديه اروپايي چيست؟

 اتحاديه اروپايي موثر خواهد بود؟به تركيه

: دي واژگان كلي

 اروپا، همگرايي، حقوق بشر، قبرس، حقوق اقليت ها، معيارهاي كپنهاگ تركيه، اتحاديه

   Email: Davood_Aghaee2003@yahoo.com 66409595: فاكس:مسئولنويسنده*

.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه
اي بسيار اندك باعث شد تا اروپا نقش محوري خود را وقوع دو جنگ جهاني در فاصله

،ها بيش به عنوان بازيگر منحصر در اين عرصه در اختيار داشتكه از سال،المللدر نظام بين

و دوم جهاني، كشورهاي اروپايي را به عالوه هزينه. دست بدهداز هاي فراوان جنگ هاي اول

به شدت متاثر كرده بود و مردم اين قاره را همين عوامل. در آستانه ورشكستگي قرار داده

و اعاده باعث شد تا سياستمداران اروپايي در تالش براي پيش گيري از وقوع نزاع هاي مشابه

ا در عرصه نظام بين المللي، با توجه به وجود علقه هاي تاريخي، مذهبي، فرهنگي، منزلت اروپ

و اقتصادي، مبادرت هاي فراملي ايجاد سازوكارهاي همگرايانه در قالب سازمانبهسياسي

و كشمكش نمايندورزيد و همگرايي را جايگزين درگيري، نزاع و نهايتاً همكاري ،همراهي.ه

و اراده استوار هعزم ، زمينه را براي اي الزم براي همگراييكشورهاي اروپايي با پيش شرط

 با فروپاشي 1923همزمان، تركيه كه از سال. مهيا نمود عملي شدن انديشه اروپاي متحد

و بر اساس قرارداد لوزان تاسيس شده بود، فكر اروپايي شدن را در سر  امپراتوري عثماني

كه خود مي و مصمم بود به جهانيان معرفي كندپروراند به عنوان يك كشور اروپايي اين. را

درخواست كه براي نيل به اين هدف تالش هاي فراواني را انجام داده بود باالخره كشور 

 تسليم شوراي وزيران جامعه اروپا 1987 آوريل14رسمي عضويت كامل خود را در تاريخ 

كه اين تالش  درباره عضويت 1989 دسامبر18ون اروپا، در ها نهايتاً با اعالم نظر كميسينمود

و اين كشور نتوانست به عضويت كامل جامعه كامل تركيه در جامعه اقتصادي اروپا ناكام ماند

 در اين رابطه صراحتاً از مواردي)European Commission(كميسيون اروپا. اروپايي نائل شود

عد: همچون و مذهبي بين اروپا باال بودن نرخ تورم، رشد باالي جمعيت، م همخواني فرهنگي

و تركيه، توسعه اقتصادي ناكافي، عدم رعايت حقوق بشر، نداشتن ثبات سياسي، مسئله قبرس

و كه مانع از عضويت كامل تركيه در جامعه اروپا ....و منازعه با يونان به عنوان عواملي نام برد

و مواردي كه حتي امروز هم علي رغم گذشت بيش از)1385،و اشلقينژاد نقدي(گرددمي 20عوامل

به رغم تمامي پيشرفت هاي حاصل شده در جهت و سال از اعالم نظر اين نهاد اروپايي،

به اين سازمان منطقه و چالش هاياص اي،هموار ساختن مسير الحاق تركيه لي ترين موانع

مي شود به اما در اين بين.پيش روي اين كشور براي عضويت در اتحاديه اروپايي محسوب

و اتحاديه اروپا مهمترين عامل نظر مي و مذهبي مابين تركيه كه عدم سنخيت فرهنگي رسد

و اين كشور تنها روي تركيه در روند عضويت در اين سازمان منطقهپيش  زماني اي بوده

كه شرايط خود را در ابعادمي سياسي، اقتصادي، تواند به عضويت در اين اتحاديه نائل شود

و به  و يا حداقل در حد امكان در اين ابعاد و مذهبي، با كشورهاي عضو انطباق داده فرهنگي

و مذهبي به آنها نزديك شود و ولي با تمام اين اوصاف بايد منتظر. ويژه در بعد فرهنگي بود
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و موانع پيش روي خود در اين ديد كه آيا تركيه خواهد توانست با گذشت زمان بر معضالت

؟مسير فائق شود يا خير

 چارچوب نظري
سه سطح جهاني، منطقه و كانتوري سياست بين الملل داراي و ملي است از نظر اشپيگل اي

مياي حلقه واسط ميان مطالعات جهاو بنابراين مطالعات منطقه به حساب و ملي در. آيدني

و يك مجموعه به هم مرتبط در تحليل هاي بين به عنوان يك واحد المللي نتيجه منطقه بايد

يك حوزه واقع در اي از كشورهاي از ديد آنها منطقه به مجموعه. مورد بررسي قرار گيرد

و ارگانيك با يكديگر جغرافيايي اطالق مي كه داراي روابط متقابل هرشود و  گونهبوده

يكي از آنها رادگرگوني در بي تفاوتي نيز، ساير كشور هاي آن منطقه و مانع از  متاثر ساخته

مي گردد ،( آنها اي، از استقالل نسبي در نظامو اين بدين معناست كه هر منطقه.)6: 1382نقيب زاده

كه اگر سيستم را كلي.بين الملل برخوردار خواهد بود به هم پيوسته از روابط آنها معتقدند تي

به حساب آوريم، سه نوع سيستم در موجود بين واحدهاي مستقل در يك محدوده ساختاري

كه عبارتند از سه نوع محدوده قابل تصور است كه متشكل از ساختار(سيستم مسلط: ارتباط با

كه بين قدرت ت.)الملل جريان داردهاي بزرگ در نظام بينروابطي است كه(ابع، سيستم

مي باشد كه) مشتمل بر كنش هاي متقابل بين بازيگران حاضر در يك منطقه و سيستم داخلي

مي شود كه سياست داخلي يك كشور را في ما بين سازمان هايي اطالق به مجموعه روابط

،(شكل مي دهد  .)1382:18نقيب زاده

اي«بر همين مبنا، نظريه و كانتور» همگرايي منطقه ساشپيگل و يستمي در تحليل هاي تابع

مي هاي منطقهسياست كند تا اي كشورها، ضمن تحليل ساختار نظام هاي منطقه اي، تالش

به شكل  در بين كشورهاي يك سيستم تابع انجاميده)Integration( گيري همگراييعواملي را كه

مي گردد تبيين نمايند و موفقيت اين همگرايي نظ.و باعث تداوم ريه پرداز معتقدند كه اين دو

)Cohesion(اگر يك همگرايي منطقه اي بخواهد موفق باشد بايد در چند عامل مهم پيوستگي

:قابل توجهي ميان اعضاء وجود داشته باشد

شكل: قرابت جغرافيايي.1 كه اگر قرار است يك همگرايي منطقه اي موفق به اين معنا

كه از لحاظ جغرافيايي به  هم نزديك هستند بايد اين همگرايي را شكل بگيرد كشورهايي

كه كشورهايي كه از نظر جغرافيايي به دو منطقه و به طبع نمي توان انتظار داشت بدهند

. متفاوت تعلق دارند با هم دست به همگرايي زده، متحد شوند

و.2 و ظهور اقتصاد سوسياليستي: اقتصاديهم تكميليپيوستگي تحوالت قرن بيستم

گ و نشان و سوسياليستي از قابليت ادغام كه نظام هاي اقتصاد سرمايه داري ر اين واقعيت بود
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عامل مهم ديگري نيز اقتصادي هم تكميلي عالوه بر اين. برخوردار نيستندهمگرايي با يكديگر

في مابين كشورهاي حاضر در يك  به همكاري هاي و تداوم بخشيدن در افزايش استحكام

مي گرددهمگرايي منطقه اي  به همكاري و تمايل آنها و باعث وابستگي متقابل اعضاء .است

و: ساختار سياسي مشابه.3 مشابهت ساختارهاي سياسي عامل ديگري است كه اشپيگل

مي آورند  به حساب كانتوري آن را از پيش شرط هاي الزم در شكل گيري همگرايي منطقه اي

و چه از لحاظو معتقدند كه سنخيت نظام هاي سياسي حاكم  چه از لحاظ شكلي بر كشورها

و توسعه همگرايي ايفا خواهد) ايدئولوژيك(محتوايي  نقش مهمي را در روند تكوين، تداوم

،(نمود  )20: 1382نقيب زاده

و وجود ويژگي هاي فرهنگي تجانس فرهنگي،: تجانس فرهنگي.4 پيوستگي اجتماعي

ه اي كه با هدف همكاري ميان اعضاكار منطقو ترك ما بين اعضاي حاضر در يك سازمش

ي گفتمان هاي همگرايانه بين اعضاشكل گرفته است عامل مهمي است كه منجر به شكل گير

به گفته بروس راس.خواهد شد بهو مي تواند كه مي شود به ايجاد آگاهي منطقه اي منجر ت

و همبستگي منطقه اي در قالب يك . سازمان بيانجامدجمع شدن كشورهاي يك منطقه
)Russet,1967: 4(

و كانتوري  كشورهاي عضو يك منطقه گرايي،در بخش ديگري از نظريه خودنيز اشپيگل

و اثر گذاري آنها در مسائل بين المللي را بر مبناي مولفه هايي از قبيل قدرت، حوزه منابع مالي

به  مي كنند3و منطقه اي : دسته تقسيم

كه ميزان اثر گذاري آنها در نظام بين الملل در سطحب: بازيگران مركزي.1 ازيگراني هستند

و نقش. بااليي قرار دارد آنها براي خود منافعي را فراتر از حوزه جغرافيايي شان در نظر داشته،

و پيش  و در واقع نقش اصلي را در شكل دهي مي نمايند موتور محرك را براي سازمان ايفا

از.ن منطقه اي به خود اختصاص مي دهند برد سياست هاي يك سازما بر اين اساس مي توان

و آلمان به عنوان بازيگران مركزي در اتحاديه اروپا نام برد .كشورهاي انگلستان، فرانسه

و حوزه نفوذ محدودتر: بازيگران پيراموني.2  هستندبازيگران كوچك تر با قدرت اندك

و در سياست هاي منطقه اي نقش جانبيكه منافعشان در قلمرو مرزيشان محدود مي گردد

كه در سطح اروپا.دندار و كشورهايي مي توان كشورهاي اروپاي شرقي در مورد قاره اروپا

مي شوند را غالباً در اين دسته قرار داد سه محسوب و .قدرت هاي درجه دو

گر.3 م:بازيگر مداخله و قدرت هاي برزگ فرا منطقه اي را شامل بر بازيگران كه ي شود

و امنيتي خود، اساس مالحظات اقتصادي، و سياسي با مداخله در امور مختص به اتحاديه ها

و جهت گيري هاي آنها تاثيرگذارند در مورد اتحاديه.سازمان هاي منطقه اي، در تصميمات

به عنوان مهم ترين بازيگر مداخله گر مطرح است .اروپا، آمريكا
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ا و  تحاديه اروپاتاريخچه روابط تركيه
و گرايش به اروپايي شدن در تركيه به قدمتينيشپازتجربه غرب گرايي ه اي ديرينه

كه تالش روز افزون براي. استداربرخور1923تاسيس جمهوري تركيه در سال  به گونه اي

و جهت دهنده سياست هاي آنها و جدايي ناپذير انديشه به اتحاديه اروپا، جزء الينفك پيوستن

و كسب وجهه بين المللي در آرزويوه بود به خود  تركيه از دير باز، براي اعتبار بخشيدن

مي برد به سر به جامعه اقتصادي اروپايي  شد تا موجب آرزويي كه سرانجام.پيوستن

 دولتمردان اين كشور براي پذيرش تركيه در جامعه اقتصادي اروپا ارائه درخواست نمايند

.(McLaren,2000:118)سه مرحله بودكه،افق نامه آنكاراتور همين راستا،د  با هدف،مشتمل بر

به ائتالف اقتصادي كامل و اروپا حقيي جامعه اقتصادي اروپادر چارچوبدستيابي تركيه و با

 امضاء توافق.)McLaren,2000:119(به تصويب رسيد1963امتيازات تجاري طرفين در سال

و باز شدن راه تايي براي عضويت كامل تركيه در جامعه اقتصادي اروپانامه آنكارا ، باعث شد

و نهايتاً در سال اين كشور به حركت خود درمسير اروپايي شدن با اطمينان بيشتري ادامه دهد

 درخواست خود را براي عضويت كامل در جامعه اروپا ارائه نمايد كه در آن مقطع زماني 1987

با اضافه.يه نتوانست به عضويت كامل جامعه اروپا نائل شود ترك،با مخالفت كميسيون اروپا

و همچنين تصويب معاهده ماستريخت به جامعه اروپا و 1993در سال شدن اعضاي جديد

شد(مبدل شدن جامعه اروپا در)كه يك نهاد صرفاً تجاري محسوب مي به نهادي مشاركتي

و اقتصادي تحت عنوان اتحاديه اروپا  فرصت هاي جديدي پيش روي تركيه،ابعاد سياسي

طي اجالس شوراي اروپايي1999دسامبر10و سرانجام اين كشور در تاريخ گرفتقرار

)The European Council(،رسماً به عنوان كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا در هلسينكي

د و از آن سال تا كنون اقدامات جدي را در اين رابطه انجام  همين مسئله. اده استپذيرفته شد

صادي بتواند براي نخستين بار به عنوان عضو شوراي اقت2000موجب شد كه تركيه در سال

.)Erdogdu,2002:79( نمايد اروپا در اجالسيه نايس شركت

كه مذاكرات الحاق تركيه به 1999 گرچه اجالسيه هلسينكي در سال  مشخص نمود

آ مي تواند هاي سياسي معيارهاي اجالس غاز گردد كه اين كشور جنبهاتحاديه اروپا فقط زماني

تركيه اصالحات سياسي در اين راستا را محقق ساخته باشد،)Copenhagen Criterions(كپنهاگ 

به معيارهاي مورد نظر اتحاديه اروپا، در قالب برنامه ملي  بنيادين خود را با هدف نزديك شدن

كهييبراي پذيرش در اتحاديه اروپا ازبه تصويب دولت رسيده بود،2000در ماه مارس سال،

اين اصالحات توانست زمينه را براي.)Müftüler-Bac,2005:21( آغاز نمود2001اواخر سال

م و اتحاديه اروپايي ازهآغاز مذاكرات تركيه و دور جديد مذاكرات با توافق اين اتحاديه يا كند

كه. آغاز گشت2004سال   كميته اي از سوي اتحاديه اروپا براي انجام مذاكرات پس از اين بود
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و نقاط ضعف تركيه در برآوردن معيارهاي مدنظر اين اتحاديه منصوب و بررسي پيشرفت ها

كه قرار بود كميته. شد و بررسي وضعيت تركيه اي به مذاكره، رايزني و منظم به صورت ادواري

.)Kubicek,2005:361(زدوربراي عضويت در اتحاديه اروپايي مبادرت مي

بر اساس معيارهاي اجالس كپنهاگ در اتحاديه اروپا  پيش شرط هاي عضويت
كه 1993در سال سران دولت هاي عضو اتحاديه اروپا در نشست كپنهاگ  براي كشورهايي

به معيارهاي كپنهاگ تدوين را خواهان عضويت در اين اتحاديه بودند، معيارهايي موسوم

بنمو و نابراين از اين پس اعضاي اتحاديه اروپايي فقط كشورهايي را واجد شرايط عضويت دند

در اين سازمان مي دانستند كه به موارد تصريح شده در قالب معيارهاي كپنهاگ نائل شده 

مي. باشند و شرايط را بر اساس حوزه هاي مختلف در چهار در يك نگاه كلي توان اين معيارها

:د دسته تقسيم بندي نمو

 كشورهاي متقاضي بايد نهادهاي با ثباتي را ايجاد كنند كه تضمين:شرايط سياسي.1

به حقوق اقليت ها احترام بگ و حقوق بشر بوده، . اردزكننده دموكراسي، حكومت قانون

و شكل گيري اقتصاد بازار:شرايط اقتصادي.2  فراهم نمودن شرايط رقابت اقتصادي

گ و هم و هماهنگ و كارآمد و داشتن توانايي الزم براي رقابت با پويا ام با اتحاديه اروپا

.نيروهاي بازار در اتحاديه اروپايي

و قضايي.3 در:اصالحات ساختاري، اداري اتحاديه كشورهاي خواهان عضويت

و قضايي موجود، شرايط را براي ادغام  و اصالح ساختارهاي اداري اروپا بايد از طريق تنظيم

به نح كه قوانين اتحاديه همواره بر قوانين داخلي مقدم باشددر اين سازمان .وي فراهم نمايند

و اقتصادي.4 را هاي متقاضي بايد توانايي الزم كشور:توانايي انجام تعهدات سياسي

و جهت و تبعيت از اهداف اقتصادي هاي سياسي،گيريبراي انجام تعهدات ناشي از عضويت

.)113: 1384عسگري،(دنو مالي اتحاديه اروپايي داشته باش

 تحليل تئوريك موانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا
و كانتوري ابتدا مي كنيم تا در قالب نظريه همگرايي منطقه اي اشپيگل در اين بخش تالش

و سپس نقش قدرت هاي بزرگ اروپايي  به تبيين موانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا پرداخته

.يت اين كشور در اتحاديه اروپا ارزيابي نماييمو آمريكا را در عضو
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 مولفه هاي مهم در همكاري) الف
كه پيش شداشار تر نيزهمان طور و كانتوري، يك همگرايي،ه  بر اساس نظريه اشپيگل

مياي منطقه آميز باشد كه كشورهاي حاضر در فرآيند مذكور داراي تواند موفقيتزماني

س و قرابت جغرافيايي باشند ياسي،پيوستگي هاي اقتصادي، در. فرهنگي كه بر اين اساس آنچه

و تالش اين كشور در انطباق  روند الحاق تركيه به اتحاديه اروپا حائز اهميت است توانايي

و  و لذا در اين بخش به بررسي و معيارهاي موجود در اتحاديه اروپايي است، خود با شرايط

و اتحاديه اروپا در حوزه شرح اجمالي موانع موجود در مسير هاي مذكور همگرايي تركيه

و تالش هاي صورت گرفته از سوي مقامات مسئول اين كشور در راستاي پرداخته ، اصالحات

.رفع اين موانع را بررسي خواهيم نمود
 عامل جغرافيايي.1

 گرفته درصد از خاك تركيه در قاره اروپا قرار3از لحاظ جغرافيايي علي رغم اينكه تنها

به دليل مجاورت اين كشور با كشورهاي عضو در اتحاديه اروپا، به لحاظ است، ولي

به عنوان يكي از اعضاي اين اتحاديه در نظر گرفته شود اي. جغرافيايي تركيه مي تواند مسئله

 براي مثال، است متبلور بوده نيزكه از ديرباز به وضوح در اظهارات مقامات تركيه در اين باره

دراسبقورگوت اوزال رئيس جمهورت و«: معتقد بود خصوص اين تركيه ما يك پل مادي

و غرب خواهيم بود و جمالي،(».معنوي بين شرق )22: 1388خاني

و موانع اقتصادي.2  عوامل

به چهار بخش تقسيم نمود به اتحاديه اروپا را مي توان :موانع اقتصادي الحاق تركيه
 عدم ثبات اقتصادي.1-2

به رغم اينكه تركيه بيشترين نرخ توسعه اقتصادي را در ميان كشورهاي عضو سازمان

و توسعه همكاري  است، اما به خود اختصاص داده 1990و 1980هاي در دهه هاي اقتصادي

ساختارهاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، دچار

دي اين كشور از جمله رشد شديد در شاخص هاي اقتصانوسانات. هاي آشكاري است ضعف

و بدهي خارجي در دهه اقتصادي، توليد ناخالص داخلي  ميالدي 1990و1980هاي، واردات

پي بحران مالي سال)Eder, 2003: 79(نشان دهنده بي ثباتي اقتصادي در تركيه بوده است در

و اقتصادي پيشنهادي دولت تركيه2001 به مرحله اصالحات مالي  سازمان بين المللي پول را

و سياست تثبيت پولي، و فعال نمودن انضباط مالي، اجرا گذاشت تسريع خصوصي سازي

رااين اصالحات پايه هاي اصلي اقتصاد. سرمايه گذاري دولتي را در پيش گرفت  تقويت تركيه

و عالوه بر دستيابي اين كشور به ميانگين  موجب،2008 تا سال رشد اقتصادي ساالنه%6نمود

(3/6كاهش نرخ تورم تا ميران در% و) سال اخير34يعني پايين ترين ميزان نرخ تورم
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و)GDP(توليد ناخالص داخلي%50ومي تا همچنين كاهش سطح بدهي هاي بخش عم گرديد

به  وهشكل قابل مالحظه اي شاخص هاي اقتصادي خود را ارتقاء بخشددر مجموع توانست

به رغم ايجاد بحران مالي جهاني به 2010در سال نيزه توليد ناخالص داخلي خود را در ادام و

و،با اين وجود. برساند%2/8 نرخ مي برد  اقتصاد تركيه كماكان از كمبود فراوان منابع مالي رنج

.براي جبران اين كمبود به سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت روي آورده است

و پايين بودن سطح رفاه عمومينرخ باالي بيكاري.2-2

به اروپاي غربي پايين است به.سطح درآمدها در تركيه به شكل قابل مالحظه اي نسبت

و نهادينه شده توسعه قرار اعتقاد تحليل گران اقتصادي، اقتصاد تركيه زماني در مسير پويا

و شاخص مي اجتماعي افزايش هاي رفاه گيرد كه سطح رفاه عمومي در اين كشور بهبود يافته

برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي ارتقاء سطح رفاه عمومي باعث شد.)11: 1384سلطاني،( يابد

ا ازيتا نرخ افراد زير خط فقر در و به شكل قابل مالحظه اي كاهش يافته در%5/20ن كشور

نا2008در سال%11/17به2005سال غم برسد، به عالوه توسعه ربي با توازن بين مناطق

و نرخ  و صنعتي و سطح پايين توسعه يافتگي اقتصادي و شرقي اين كشور مناطق مركزي

اين. باالي بيكاري در اين مناطق چالش ديگري بود كه دولتمردان اين كشور با آن مواجه بودند

 همچون پروژه گاپيمسئله مقامات دولتي تركيه را بر آن داشت تا با اجراي سياست هاي

)G.A.P(و ايجاد اشتغال در اين مناطق ضمنو  توجه بيش از پيش به مناطق كمتر توسعه يافته،

، خواسته هاي اتحاديه اروپا در 2009به نسبت سال2010نرخ بيكاري در سال%1/2كاهش

و همچنين هماهنگي شاخص هاي رفاه عمومي تركيه با استانداردهاي قبال توسعه متوازن

بي بتوانند با پديدهاز اين طريق نموده تا محقق تا حديرااروپايي رويه هايي همچون مهاجرت

به سمت كشورهاي اروپايي، پس از عضويت در اين اتحاديه مقابله نمايند . از اين كشور

 دخالت دولت در اقتصاد.3-2

و فارغ از دخالت دولت نيست، اما روند شتابان اگرچه اقتصاد تركيه هنوز يك اقتصاد آزاد

و تصديبه رشد خصوصيو رو  و كاهش فزاينده مداخله گري دولت در بخش هاي سازي

و ارتباطات، باعث بانكداري، مختلف اقتصادي، از جمله در بخش صنايع پايه،  حمل ونقل

و پيش برد سريع برنامه خصوصي.است هاي اقتصادي طبقه متوسط گرديدههپيدايش بنگا  اجرا

به رفعه براي برداشتن گام هاي بلند در مسير سازي نشانگر عزم دولتمردان تركي  موانع مربوط

به اتحاديه اروپايي است .اقتصاد دولتي اين كشور براي الحاق

 صنعتي نشدن اقتصاد.4-2

و خدماتي سهم بخش هاياگرچه اجراي برنامه اصالحاتبا اقتصاد تركيهدرصنعتي

و ساختاري صورت گرفته از اينوافزايش يافته اقتصادي %70دو بخش در مجموع بيش
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 درصد5/29 كماكان حدود،اما با اين وجود،مشاغل اين كشور را به خود اختصاص داده اند

از( ميليون نفر15شاغل، يعني بيش از نيروي كار  جمعيت چندين كشور عضو مجموعكه بيش

ي است كه در اين در حال.، در اين كشور در بخش كشاورزي شاغل هستند)اتحاديه اروپاست

به كار هستند%2انگلستان تنها  براساس.جمعيت اين كشور در بخش كشاورزي مشغول

 ميليارد يورو براي28برآوردهاي كميسيون اقتصادي اروپا، پيوستن تركيه به اين اتحاديه

پي خواهد داشت همچنين ساالنه كمك هايي از سوي اتحاديه اروپا. اتحاديه اروپا هزينه در

ا مي شود تا بتواند شرايط مناسب را براي و اقتصاد تركيه، به اين كشور پرداخت رتقاء صنعت

.)1385،و اشلقينژاد نقدي( در اين حوزه ها كسب نمايد

و موانع سياسي.3  عوامل

به چهار بخش تقسيم نمودموانع سياسي الحاق مي توان به اتحاديه اروپا را :تركيه
و حقوق بشر.1-3  دموكراسي

كه براساس آن و89تصويب برنامه ملي براي پذيرش در اتحاديه اروپا، 94 قانون جديد

، فصل جديدي در حركت تركيه)Müftüler-Bac,2005:365( اصالحيه قانوني پيشنهاد شده بود

و توسعهبه سمت معيارها و با روي كار آمدن حزب عدالت ي مد نظر اتحاديه اروپايي بود

)AKP(به رهبري اردوغان، دولت تركيه تالش گسترده اي را آغاز نمود تا ضمن رعايت حقوق

و حقوق بشر در اين كشور بپردازد به بهبود معيارهاي دموكراسي و اجتماعي مردم . سياسي

د گيري هاي كمتر در مورد برگزاري تظاهرات سخت،انيانسترسي به وكيل براي همه زندحق

و آزادي بيشتر روزنامه توسط مخالفين، تشكيل انجمن و تجمعات از ها جمله اقداماتي است ها

و دموكراسي انجام شده است بر.كه توسط دولت تركيه در راستاي ارتقاء حقوق بشر عالوه

به دادگاه اروپايي موارد ذكر شده، اتباع تركيه از اين حق برخورد كه عليه دولت اين كشور ارند

كه قوانين متعددي را براي. شكايت كنند حقوق بشر همچنين حكومت تركيه اعالم نمود

همسويي رويه قضايي اين كشور با رويه قضايي موجود در اتحاديه اروپا به تصويب پارلمان 

اع. تركيه رسانده است به ويژه لغو مجازات يكي از خواستاصالحات قضايي، هاي اساسي دام

اع2002سال بنابراين در ماه اوت. اتحاديه اروپايي بود عالوه.گرديد لغو تركيهدرمدا مجازات

پي كودتاي نظامي سال 2004بر آن در ماه مه   دولت اين كشور دادگاه امنيت ملي را كه در

و تماميت ارضي تشكي1981 به جرايم عليه امنيت ملي ل شده بود منسوخ، براي رسيدگي

.اعالم كرد
 حضور نظاميان در عرصه سياست تركيه.2-3

 ولي قانون اساسي تركيه صراحتاً ارتش را استبا وجود اينكه نظام سياسي تركيه جمهوري

و نظام حاكم به قدرت ارتش بستگي و بنابراين بقاي حكومت حافظ نظام جمهوري مي داند
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و در 1981و1971، 1960ارتش كودتاهاي. دارد  نيز شبه كودتايي1997 را در تركيه رهبري

و رهبر حزب رفاه(را عليه اربكان  از سال موجودبنابر آمار. انجام داد) نخست وزير وقت

به مدت1987تا سال) سال تأسيس جمهوري جديد(1923 و25، ارتش تركيه و9 سال  ماه

و 18  در.)9: 1384لواساني،(ي داشته استحضوري تأثيرگذار در عرصه سياس روز نقش حكومتي

يكي از موانع اين ميان و قدرت آنها در شوراي امنيت ملي تركيه  روند عضويت نظاميان

و اروپا همواره خواستار كاهش نقش ارتش در عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي بوده

و خارجي تركيه است گيري تصميم او. هاي سياسي داخلي  تغيير يافته 2004ت اين وضعيت از

طي چند دهه گذشته هدايت كننده اصلي سياستو درحال حاضر ، شوراي امنيت ملي كه

به يك نهاد صرفاً مشورتي بدلمخارجي تركيه بوده است، از يك نهاد داراي قدرت خاص

و حضور نظاميان در اين نهاد و از نقش ، به عالوه.)52: 1387واعظي،( كاسته شده است نيزشده

و محدود و تركيه روند دموكراتيزاسيون روند دخالت نظاميان در امور سياسي متحول شده

فر.نمودن قدرت نظاميان را در پيش گرفته است و نيروي ندهانما تعيين رئيس ستاد مشترك

و دريايي ارتش تركيه توسط رئيس جمهور اين كشور و 2011 در اواسط سال هوايي، زميني

كهفاي فرماندهان الئيك ارتشيك هفته پس از استع  نوعي سنت شكني در اين كشور،

ازنشاننيز،محسوب مي شود به پايان سلطه ارتش بر عرصه سياسي تركيهه آشكار ديگري

مي رود .شمار

هاح.3-3  قوق اقليت

از كل جمعيت%9/16كه حدود. ميليون نفر است15تا12جمعيت كردها در تركيه حدود

مياين كشور را تش م اين نواحي از درآمد اما با اين وجود، سه) Rubin,2003:324( دهدكيل

و،يه گذاري هاي دولت در بخش آموزشي، درماني، سرماناخالص ملي پروژه هاي عمراني

به خود اختصاص داده است با اين وجود بعضي از كردها بيشتر. اشتغال پايين ترين رقم ها را

آن. ري مي كنند تا مسائل اقتصاديبر حقوق فرهنگي خودشان پافشا ريشه مسئله كردها، كه از

و  مي كنند را بايد در دو عامل عمده جست به عنوان برزگترين چالش امنيت داخلي تركيه ياد

اول، سياست هويت زدايي قومي از كردها كه از آغاز تشكيل جمهوري تركيه دنبال. جو نمود

و عمران شده اگر چه با دستگيري عبداهللا. مناطق كردنشين تركيهو دوم، عدم توسعه يافتگي

 بر اين مسئله تاثير اما اوجاالن تا حد زيادي از شدت مبارزات كردها در تركيه كاسته شد، 

 شد تا موجبو تامين هزينه سنگين نيروهاي نظامي در مناطق كرد نشين اروپا-روابط تركيه

و غير رسمي تركيه در مواضع خود به مسئله كردها تجديد نظر مقامات رسمي . مايندننسبت

مي باشد مي دولت تركيه اول اينكه: اين امر در دو بعد مختلف در حال تحقق تاكنتالش د

و اقتصاد و با اعطاي اين كردها را به شكل كنترل شده وارد صحنه سياست كشور نموده
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امنيتي مناطق كرد نشين را مجموعه اي از امتيازات در زمينه مسائل فرهنگي به كردها، بحران

و،دومو.دنمايو فصل حل  و توسعه مناطق كردنشين در جنوب به عمران چه بيشتر  توجه هر

.انجام شده است گاپعمدتاً در چارچوب طرحكه. جنوب شرقي كشور بوده است

 برسق.4-3

كه بارها از سوي مقامات اي به اتحاديه اروپايي ايكي از موانع ورود تركيه تحاديه موردن

و فصل اختالفات موجود اين كشور با همسايه تاكيد قرار گرفته به مسئله حل هاي اروپايي

تعيين حدود مرز آبي در درياي اژه، حدود هوايي در مرزهاي دريايي،.خصوص قبرس است

و سرانجامله حضور تركيه در شمال جزير قبرس تحت عنوان دفاع از تركئمس هاي اين جزيره

و ارتدوكس اقليتموضوع هاي يوناني در استانبول از مسائل هاي ترك شمال شرق يونان

فاختالف و يونان بوده استيبرانگيز  ,Rumelili,2003:232 Carkoglu & Rubin) مابين تركيه

به خصوص بعد از اينكه بخش يوناني);2004:140  2004نشين قبرس در سال موضوع قبرس،

به راحتيا.ي درآمد، پيچيدگي بيشتري پيدا كردبه عضويت اتحاديه اروپاي ز يك سو تركيه

ن به از قبرس شمالي تركبودحاضر و از شناسايي قبرس يوناني نشين، نشين دست بردارد

مي ورز و از سوي ديگر، قبرس يوناني نشيتن درصدديعنوان نماينده قانوني آن جزيره امتناع د

خبود و از طريق فرآيند مذاكرات الحاق، با اعمال فشار تا با بهره گيري از وضعيت جديد ود

و فصل مناقشات مرزي خود با اين كشور سرعت بيشتري ببخشد به حل  بر تركيه

)Kramer,2006:51(.و توسعه در تركيه دولت اردوغان تمام با به قدرت رسيدن حزب عدالت

دربه عنوان مانعي،تالش خود را براي از ميان برداشتن مسئله قبرس  در عضويت اين كشور

شد،اتحاديه اروپا و نهايتاً طرح كوفي عنان از سوي دولت تركيه پذيرفته اما. انجام داد

ازبه در سياست خارجي تركيه در قبال قبرس صورت گرفته مهمترين تحول  امضاء سندي

شدسوي دولت اين كشور  كه براساس آن تركيه اتحاد گمركي خود با اتحاديه مربوط مي

به تمام اعضاي آن به ويژه قبرس جنوبي(اروپا را مي داد)و )65:1387واعظي،(.تسري

و فرهنگي.4 و موانع اجتماعي  عوامل

به سه بخش تقسيم كرد–موانع فرهنگي مي توان : اجتماعي را
: اجتماعي–اختار فرهنگيس.1-4

و فرهنگي تركي و تعارضات موجود در ساختارهاي اجتماعي و اتحاديه اروپايي تمايزات ه

يكي از موانع اصلي در مسير پذيرش تركيه در اين اتحاديه ارزيابي نمودرا مي اگرچه. توان

و سياسي اين كشور در  و اتحاديه اروپايي، حول محور ضعف اقتصادي مذاكرات رسمي تركيه

مي شود جريان است، اما مسأله اصلي كه در پشت درهاي بسته مذاكرات هم گاهاً به آن اشا ره

كه رجب طيب اردوغان نيز  و اين همان نكته اي است و مذهبي است موانع فرهنگي، اجتماعي
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و اعالم كرد كه لواساني،(».مانع اصلي عضويت تركيه، مشكل فرهنگي است«: آن را بر زبان آورد

مي كنند، مدرنيزاسيون نتوانسته)8: 1384 كه نخبگان تركيه مطرح  است درواقع بر خالف آنچه

به حاشيه براند و مذهب را هاي ليبرال ارزش. مظاهر فرهنگ سنتي را در اين كشور از بين ببرد

به طور كلي جامعه تركيه، غربي  و تنها در ميان درصد كمي از مردم مقبوليت پيدا كرده است

د همين مسئله تعامل اين دو بازيگر را در قالب يك فرآين.)79: 1383پور، قهرمان( نشده است

و باعث بروز نگراني همگرايانه در چارچوب اتحاديه اروپا با مشكالت عديده اي روبرو كرده

.و ترديدهايي از سوي مقامات برخي از كشورهاي اروپايي گشته است

 شناختي ركيب جمعيتت.2-4

از78تركيه با بيش از  ميليون نفر جمعيت در صورت عضويت در اتحاديه اروپايي به يكي

و تعداد نمايندگان آن در كميسيونتأثيرگ هاي ذارترين اعضاي اين اتحاديه تبديل خواهد شد

و لهستان خواهد بود و پارلمان اروپا حتي اندكي بيشتر از فرانسه، انگلستان، ايتاليا . مختلف

با پرجمعيت  ميليون جمعيت است ولي با توجه81ترين كشور اروپايي در حال حاضر، آلمان

دربه پايين آم و رشد منفي جمعيت در برخي كشورهاي اروپايي، دن ميزان زاد ولد در اروپا

 درصدي در سال97/1 داراي رشد) 2012سال( هاي آتي، جمعيت تركيه كه در حال حاضر دهه

ك است، . شورهاي اروپايي پيشي خواهد گرفتبر همه ( World Fact Book,2012) 

به ات حاديه اروپايي نگران كسب موقعيت برتر تركيهبه همين دليل مخالفان ورود تركيه

در.مسلمان در ميان مسيحيان اروپا هستند به عالوه نگراني اروپايي ها از افزايش وزن تركيه

،گيري در آن مبتني بر ميزان جمعيت است كه رأي،و پارلمان اروپا نهادهايي نظير شوراي اروپا

ع ضويت اين كشور در اتحاديه اروپا شده موجب مخالفت برخي از دولت هاي اروپايي با

. است

 مهاجرت.3-4

به اتحاديه اروپايي حداقل تحليل كه بالفاصله پس از پيوستن تركيه 7/2گران معتقدند

به سوي اروپا عالوه بر آن اروپاييان از اين.دنمو خواهند حركتميليون ترك جوياي كار

و مهاجرت نيروي كا كه با عضويت تركيه به كشورهاي ديگر اروپايي، نگرانند ر از اين كشور

يكي از مشكالت اتحاديه اروپايي است، حادتر گردد كه و تعداد بيكاران به. نسبت بيكاري

شد اينكهعالوه هان بعضي جريان هاي سياسي در تركيه الئيك تر ، اعمال بعضي محدوديت

جبهتر بودن شرايط رفاهي در اروپا نيزواز قبيل منع حجاب كه از به مله عوامل ديگري است

زدبه سمت كشورهاي اروپاييافزايش مهاجرت از تركيه .)1385،و اشلقينژاد نقدي( دامن خواهد
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و دولت)ب  خارجي در پيوستن تركيهگرهاي مداخلهنقش بازيگران مركزي اتحاديه اروپا
 به اتحاديه اروپا

و كانتوري، كه پيش تر بيان كرديم بر اساس نظريه همگرايي منطقه اي اشپيگل همان طور

و همچنين دولت هاي مداخله  و قدرت هاي بزرگ حاضر در روند همگرايي بازيگران مركزي

و منافع آنها و تاثيرگذار يكي از عوامل، به عنوانگر فرا منطقه اي، تمايالت  مهم، تعيين كننده

و برخورد آن سازمان با مسائل پيش روي خود مي آيددر نوع رفتار از اين رو در اين. به شمار

و نگراني هاي بازيگران مركزي حاضر در اتحاديه  بخش ضمن مطرح نمودن مواضع، ديدگاه ها

به اي و آلمان در خصوص مسئله الحاق تركيه و اروپا به خصوص فرانسه ن اتحاديه، نقش

و مداخله گر درباره مورد به عنوان مهمترين قدرت فرامنطقه اي ديدگاه هاي دولت آمريكا را

. بررسي قرار خواهيم داد
 نقشو مواضع قدرت هاي بزرگ اروپايي در قبال مسئله پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا.1

به اتحاديه اروپا موضوعي است كه اعضاي اين اتحاديه را در دو جبهه موافقان الحاق تركيه

و هر يك از اعضاء به فراخور ديدگاه ها، رويكردها،و مخالفان،  مقابل يكديگر قرار داده

و مخالف متمايل است يكي از دو جناح موافق به سمت و منافع خود در اين مورد .استدالل ها

و حتي متعارض در بين اعضا رغم وجود نگرش اما علي ي اتحاديه اروپايي در هاي متفاوت

كه براساس آن مورد عضويت تركيه، يك اجماع كلي در ميان همه كشورهاي عضو وجود دارد

كه خود را با معيارهاي مطرح شده در  تركيه فقط زماني مي تواند عضو اتحاديه اروپا شود

و چارچوب مذاكرات سال  ت. وفق داده، هماهنگ نمايد2004اجالس كپنهاگ به بيين در ادامه

به عنوان قدرت هاي بزرگ اروپايي در قبال مسئله پيوستن ديدگاه انگلستان، و آلمان فرانسه

و يا  و كانتوري، در تحقق تركيه به اتحاديه اروپا پرداخته، نقش آنها را بر اساس نظريه اشپيگل

.عدم تحقق اين رويداد بررسي خواهيم كرد

 تانانگلس.1-1

ر الأانگلستان در به اتحاديه اروپا قرار داردس حاميان انگليس ازيك طرف. حاق تركيه

و جبهه آتالنتيك گراي درون اتحاديه اروپايي  به معناي تقويت موضع خود عضويت تركيه را

و از طرف ديگر مي كشورهايي. پشتيباني مي كند اروپااتحاديه» گسترش سطحي«ازداند،

به همراه چند كشور اروپايي ديگر در اردوگاه ال، سوئد، فنالغاسپانيا، ايتاليا، پرت:همچون ند

به  و عمدتاً و هريك بر اساس ديدگاه خاص خود در مورد اتحاديه اروپا موافقان قرار گرفته

آنها. استراتژيكي از پيوستن تركيه به اين اتحاديه حمايت مي كنند-دليل مالحظات سياسي

به اتحاديه اروپايي، از كه الحاق تركيه ميمعتقدند تواند به تضمين امنيت انرژي اين يك سو

و از سوي ديگر بازار تركيه با جمعيتي قريب به  مي80اتحاديه كمك نمايد تواند ميليون نفر،
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فرصت هاي اقتصادي جديدي را پيش روي كشورهاي عضو اين سازمان منطقه اي قرار دهد

 به اتحاديه اروپا، عالوه بر كمك به عالوه الحاق تركيه به عنوان يك كشور دموكراتيك مسلمان

 اسالمي درون اروپا، مي تواند اين كشور را به الگويي براي ديگر راديكالهايبه كنترل جريان

. كشورهاي اسالمي تبديل نمايد

و آلمانف.2-1  رانسه

و قدرتمندترين مخالفان حضور تركيها به عنوان اصلي ترين و آلمان ز سوي ديگر فرانسه

ك  اروپا را رهبري9شورهاي عضو اتحاديه، جبهه مخالفان الحاق اين كشور به اتحاديهدر جمع

اتحاديه بوده ودر اين رابطه فعاليت هاي»گسترش عمقي« فرانسه همواره خواستار.مي كنند

در فرانسه با روي كار آمدن نيكال ساركوزي،. در گذشته انجام داده استنيز زيادي را 

به اتحاديهموضع محتاطانه خود در قبال در ييرتغضمنو چرخشي آشكار   اروپا،الحاق تركيه

صف مخالفان سرسخت الحاق به اين اتحاديه قرار گرفتعلناً در در.تركيه او پس از پيروزي

كه مرزهاي«انتخابات در اولين اظهار نظرش در اين باره گفت كه هرگز نمي توانم تصوركنم

و عراق منتهي شود ايران،اتحاديه اروپا به كشورهايي چون و موسوي،(»سوريه )48:1389بصيري

مربوط به با آغاز گفتگوهاي» شرودردرگرها«از سوي ديگر هم، اگرچه آلمان در زمان

 اما شكل گيري دولت ائتالفي،عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپايي موافقت كرده بود

د و انتقال قدرت در آلمان از حزب سوسيال به رهبري موكرات جديد به دموكرات مسيحي

به مسئله الحاق 2005در پايير» آنجال مركل«خانم  موجب تغيير در موضع اين كشور نسبت

كه.تركيه به اتحاديه اروپايي شد  آلمان را در كنار كشورهايي همچون فرانسه، مسئله اي

و دانمارك در جبهه مخالفان اتريش، عضويت تركيه در جمهوري چك، لوكزامبورگ، هلند

و. اتحاديه اروپا قرار داد مركل از مخالفان صريح عضويت آنكارا در اتحاديه اروپايي بوده

».دعوت تركيه براي نامزد شدن اشتباه بوده است«: معتقد است

و استدالل هاي كشورهاي عضو بلوك مخالف عضويت تركيه در اتحاديه اگرچه نگراني ها

و ضعف مخالفتشان اروپايي تا حدي با هم متف و شدت اوت است، اما علي رغم اختالف نظرها

به اتحاديه اروپايي عواقب  با اين موضوع، تمامي اين كشورها معتقدند كه پيوستن تركيه

مي تواند در دراز مدت  پي خواهد داشت كه حتي خطرناكي را براي اين سازمان منطقه اي در

و همين مسئله باعث. نهايتاً فروپاشي آن منجر شودبه انحراف اين اتحاديه از اهداف اوليه

شده تا اين كشورها همواره درصدد مانع تراشي بر سر راه عضويت كامل تركيه در اتحاديه 

)66ص:1388خوش اندام،وچگيني زاده( اروپا برآيند
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 نقش آمريكا در پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا.2

 اما با اين ند عضوگيري در اتحاديه اروپا ندارد،اگر چه آمريكا نقش مستقيمي در فرآي

اوجود، و بسياري وز دولت  نمايندگان كنگره همواره از گسترش اتحاديه اروپا حمايت كرده

و كه موجب گسترش ثبات معتقدند كه اين گسترش خدمتي در جهت منافع آمريكاست

تش. افزايش فرصت هاي اقتصادي در كل اروپا خواهد شد و ترغيب اتحاديه آمريكا با ويق

كه كانديداتوري تركيه براي عضويت در اين سازمان 1999اروپايي در دسامبر سال   باعث شد

 در زمان دولت جرج بوش آمريكا به عنوان متحدي قدرتمند در)Hale,2000: 233( پذيرفته شود

را دولت اوباما هم حمايت از تركيه براي عضويت در اتحادوكنار تركيه قرار داشت يه اروپا

كه به تركيه داشت 2009سخنان اوباما در سال. ادامه داده است طي سفري  مويد ادامه نيزو در

سياست دولت هاي پيشين در قبال موضوع الحاق تركيه به اتحاديه اروپا توسط دولت جديد

ما. آمريكا بود هيتي امنيتي حمايت آمريكا از تركيه براي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا، از

و همين مسئله موجب نگراني بيش از پيش برخي از دولت هاي عضو اين  برخوردار است

و اتحاديه از جمله آلمان، به مباحث كه آمريكا مي كنند و آنها احساس و اتريش گشته فرانسه

هاي موجود دراروپا در مورد تاثيرات بلند مدت پذيرش تركيه در اين اتحاديه اعتناء نگراني

و جغرافيايي تعريفمين و صرفاً از منظر ابعاد امنيتي به شكل ناقص و اهميت تركيه را كند

و نزديك تركيه. نمايدمي مي كوشد تا با استفاده از نفوذ خود، از رابطه سازنده آمريكا همچنين

 (Morelli,2011:14)و اتحاديه اروپا براي بهبود روابط ناتو با اتحاديه اروپايي استفاده كند

 نتيجه
و نشيب عضويت در اتحاديه اروپا همواره با دو جريان تركيه در طي كردن مسير پر فراز

و خواهد بودةعمد و جريان موثر،. در هم تنيده مواجه بوده كه شايد از اهميت اولين عامل

. باشد، ناظر به سير تحوالت داخلي تركيه استنيز برخوردارعامل دوم بيشتري نسبت به

بمسئل كه نقش درهه اي به عنوان يك كشور اروپايي سزايي را در بازتعريف هويتي اين كشور

و جهت. نگاه اعضاء اتحاديه اروپا ايفا مي كند ويژگي خاص اين جريان را بايد قابل كنترل

و سياستمداران تركيه دانست از سوي ديگر، بر اساس. دهي بودن آن به دست دولتمردان

من« اينظريه همگرايي به الگويي» طقه و مذهبي و كانتوري، تركيه بايد در بعد فرهنگي اشپيگل

به اصطالح  رو«از اسالم اروپا پسند يا تبديل گردد تا بتواند موافقت آنها را براي» اسالم ميانه

به موازات اين جريان، جريان ديگري در حال حركت. ورود به اتحاديه اروپايي كسب نمايد

ج كه بر خالف به مسائل خارجياست از. تحوالت بين المللي استوريان اول، معطوف

و نوع رابطه يك و منافع اتحاديه اروپا در نظام بين الملل و تحول در نقش، جايگاه سو تغيير
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به اين اين اتحاديه با ديگر قدرت هاي بزرگ، نوع نگاه اروپاييان را نسبت به مسئله الحاق تركيه

ميسازمان تحت تاثير قرا و نتايج انتخابات، از سوي ديگرودهدر تحوالت كشورهاي اروپايي

در تغيير موضع آنها در قبال مسئله الحاق تركيه به اين اتحاديه موثر تواندميدر اين كشورها، 

وبه طوري كه در صورت به قدرت رسيدن. واقع شود  در نتيجه احزاب سوسياليسي در اروپا

تركيه به اين اتحاديه، شانس اين كشور براي عضويت در اين تقويت جبهه حاميان الحاق

مي  و به عالوه.ديابسازمان افزايش حمايت آمريكا به عنوان قدرت هژمون نظام بين الملل

به مهمترين بازيگر مداخله گر در امور  اتحاديه اروپا، از عضويت تركيه در اتحاديه مربوط

و تشويق اروپايي ااروپايي به پذيرش  نيزين كشور به عنوان يكي از اعضاء اتحاديه اروپا را ها

به اتحاديه، بايد عامل مهم ديگري دانست كه مي تواند با تقويت جبهه موافقان الحاق تركيه

به اين روند ببخشد . شتاب بيشتري

به اين نكته نيز حائز اهميت است كه دولتمردان تركيه در سال هاي گذشته در پايان توجه

ميگاه سخنا كه نشان به اتحاديه اروپايي گرچه هنوز هدف ني بر زبان رانده اند دهد ورود

درو سياسي،هاي فكريآنهاست اما در شرايط بحران و نيز بيداري اسالمي اقتصادي در غرب

. براي آنها نيستعاليمنطقه، اين ورود ديگر يك هدف 
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