تغییر رویکرد ترکیه نسبت به
کردها در روند اروپاییشدن
حسين مفيدي احمدي
علیاصغر کاظمی
کيهان برزگر

چکيده
اين مقاله در پي بررسي تغيير رويكرد تركيه نسبت به كردها در فرايند الحاق اين كشور بهه اتحاديهه اروپها
است .به نظر ميرسد اروپاييشدن تركيه از مهمترين عوامل عاديشدن مسئله كردها در اين كشور باشهد.
عاديشدن مسئله كردها ،طيف گستردهاي از تغييرات ،بهويژه خارجشدن اين مسئله از دستور كار مسهالل
امنيتي؛ بازتعريف مفهوم شهروند تركيهاي كه خاصيت درونگذارانهتري براي كردهها دارد؛ ايجهاد فرصهتي
جديد براي گروههايي كه راهحلهاي صهل جويانهه بهراي منازعهه كردهها دارنهد و درونهيشهدن تهدريجي
ارزشهايي همچون حقوق بشر و چندفرهنگگرايي را شامل ميشود .براي آزمون اين فرضهيه ،نگارنهدگان
با بهرهگيري از ادبيات اروپاييشدن تالش ميكنند تا ضمن بررسي مواجهه اتحاديه اروپا با مسهئله كردهها
در جمهوري تركيه ،به تأثير فرايند الحاق تركيه به اين اتحاديه بر عاديشدن تهدريجي مسهئله كردهها بها
توجه به سازوكارهاي اجبهاري ،تواناسهازي ،تكهويني و امنيتهيزدايهي اتحاديهه اروپها بپردازنهد .در ضهمن
نويسندگان مقاله بر اين باورند كه عاديشدن مسئله كردها به همراه كمترشهدن نقها اتحاديهه اروپها در
اين روند در سالهاي اخير ،يكي از داليل امكان برخورد سخت با كردههاي جهداييطله در تركيهه بهوده
است.
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جستارگشایی
مسئله کردها در تاريخ جمهوري ترکيه يکی از مهمترين منابع منازعاا

سياسای ،امنيتای

قوميتی در اين کشور بوده است؛ مخاطرهاي که با پايان جنگ سرد تشديد تحرکا

قومی

در اين کشور سر برآ ردن حزب کارگران کردساتان پ.ك.ك) باهعناوان يا

گار ه

جدايیطلب مسلح شد

يافت .در ضمن مسئله کردهاي ترکيه همواره بر ر ابط اين کشور

با اتحاديه ار پا تأثير گذارده است بهصور

همزمان ،با توجه به تمايل نخبگاان سياسای

اين کشور در پيوستن به اتحادياه ار پاا ،فرايناد اححااب باه ايان اتحادياه بار حاوزههااي
سياستگذاري ،قانونی نهادي مرتبط با کردها مؤثر بوده است.
صالح باا حازب کاارگران

در اين ميان ،قاو ردادادهايی همچاون آاااز ماذاکرا

کردستان ،اعمال آتشبس در نخستين ر زهاي سال  2013ساراناا شکساتهشادن ايان
آتش بس به دنبال کشتهشدن د افسر پليس ترکياه توساط پ.ك.ك در  22جاویي ،2015
ناظران تحليلگران مسائل ترکيه را با اين پرسش مواجه سادته اسات کاه جايگااه فرايناد
اححاب ترکيه به اتحاديه ار پا بر پويشهاي مرتبط با مسئله کردي در ترکيه چه بوده است؟
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در اين مقاحه در قاحب ادبيا

نظري ار پاايیشادن ،فرايناد اححااب باه اتحادياه ار پاا،

بهعنوان يکی از مهمترين عوامل عاديشدن مسائله کردهاا در ترکياه ماورد ارزياابی قارار
میگيرد .عاديشدن مسئله کردها نيز طيف گستردهاي از تغييرا  ،به يژه داار شادن ايان
مسئله از دستور کاار مساائل امنيتای؛ باازترريف مفهاو شاهر ند ترکياهاي کاه داصايت
در نگذارانهتري براي کردها دارد؛ اياااد ساادتار فرصاتی جدياد باراي گار ههاايی کاه
راهحلهاي صلحجويانه براي منازعه کردها دارند در نیشدن تدريای ارزشهايی مانناد
حقوب بشر چند فرهنگگرايی را شامل میشود .تحوحی که به يژه در ي

دهاه اديار باه

تسريع ر ند در نگذاري کردها در حوزههاي اجتماعی ،سياسی ،اقتصادي فرهنگای ايان
کشور منار شده است بردورد سختتر با کردهاي جدايیطلب را ممکن کرده است .در
ضمن به نظر میرسد پس از تحوی

موسو به بهار عربی پاويشهااي مارتبط باا ايان

تحوی  ،شاهد تضريف نقش اتحاديه ار پا در ر ند عاديسازي مسائله کاردي در ترکياه
بودهايم؛ مسئلهاي که ريشه در تضريف عامل شرطگذاري قدر

هنااري اتحادياه ار پاا

دارد .در ادامه مقاحه نيز ،تأثير اتحاديه ار پا بر منازعاه کردهااي ترکياه در چاارچوب يا
احگوي چهار جهی مورد اکا ي قرار گرفته سپس تحوی
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جايگاه پويشهاي دادلی اتحاديه ار پا بر اين تحوی

ادير مسئله کردي در ترکياه
مورد ارزيابی قرار میگيرد.

 .1چارچوب نظري و مفهومی اروپاییشدن
در سالهاي ادير ار پايیشدن بهصور
اجتماعی به صور

1

گستردهاي در مطاحرا

عمومی در مطاحرا

ار پايی به صور

ر ابط بايناحملال علاو
داص باراي تازياه تحليال

اين مسئله مورد استفاده قرار میگيرد که ار پا چگونه براي يا

مسائله دااص ملای مهام

است .اين مکاتب ،به يژه زمانی به ار پايیشدن ارجا میدهناد کاه ساادتارهاي دادلای،
تحوی

در سطح ار پايی تحت تأثير قرار میگيرند .در اين نگاه ترريف ا حيه حداقلی از
سياسی دادلی ايااد شده از طريق پيوساتن باه اتحادياه

ار پايیشدن ممکن است تغييرا
ار پا باشد ).(Eryilmaz, 2007: 8

ار پايیشدن يکی از ابزارهاي نظري است که تأثيري حياتی بار کشاورهاي کاندياداي
عضويت در اتحاديه ار پا دارد .ر ند ار پايیشدن به مرنااي اصاح ساادتارهاي دادلای،
نهادها سياستهايی است که بهمنظور مواجهه با احزاماا

منطاق نظاا مناد ،پوياايیهااي

سياسی ساز کارهاي اداري اداا ار پايی است .ار پايیشدن االب به عنوان يا

ترامال

مستمر ميان سطو ملی ار پايی بهعنوان يکای شادن پاايين باه باای باای باه پاايين
ديدگاهها ديده میشود ).(Moga, 2010: 5
اگرچه ار پايیشدن بهصور

عماومی دردصاوص تارباه دااص کشاورهاي عضاو

اتحاديه مطر بوده است ،پژ هشهاي ادير نشاان داده کاه ايان مفهاو باراي کشاورهاي
کانديداي عضويت نيز بهصور

موفقيتآميزي قابليت استفاده دارد؛ چراکه اين کشاورها

کشورهاي عضو اتحاديه مواجه با فشارهاي انطباقی مشابهی هستند .احبته ار پاايیشادن در
اين کشورها از مسير متفا تی صور

میگيرد؛ چراکاه نخسات ،ايان کشاورها کاندياداي

عضويت هستند ،نه عضو ديگر آنکه آنها در موقريات نامتقاارنی در برابار اتحادياه قارار
دارند که راههاي نفوذ بيشتري را در سياستگذاري دادلای ايان کشاورها در ادتياار ايان
اتحاديه قرار میدهد ).(Grabbe, 2003:312-314
د رهيافت عمده براي ار پايیشدن کشورهاي کانديداي عضويت جود دارد .رهيافت
نخست ،رهيافت دردگارا -نهادگراسات کاه در آن انطبااب باا هناارهااي اتحادياه ار پاا
به صور

عمده محصول محاسبه هزينه فايده د حتها در چارچوب منطق نتايج اسات .باه
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هويت ها ،رجحان هاي سياست ملی ،احگوهااي ملای حکمرانای مناافع ،باه سايله فشاار

اعتقاد قائحن اين رهيافت ،اندازه اعتبار مشوب هااي اتحادياه ار پاا ،هزيناه هااي سياسای
1. Europeanization
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دادلی انطباب يا موقريت بازيگران داراي حق تو ،انطباب يا عد انطباب اين کشورها را باا
هناارها قواعد اين اتحاديه شکل میدهد ).(Ademmer, 2010: 7-8
اتحاديه ار پا ي

سادتار مبتنی بر استانداردها ،هناارها ارزشها براي تغييار فرايناد

اححاب کشورها فراهم آ رده است .انطباب با اين هناارها باه سايله د حاتهااي کاندياداي
عضويت ،نيازمند انطباب در حوزه هاي سياسی ،اقتصاادي ،قاانونی اجرايای اسات .آنچاه

عموماً «موازين کپنهاگ» 1شنادته میشود ،در سال  1993فرمولبندي شده است .در قاحاب
اين موازين در حوزه سياست« ،ثبا
حقوب بشر احترا

نهادهاي تضمينکنناده دموکراسای ،حاکميات قاانون،

حمايت از اقليتها» ،در حوزه اقتصااد « ،جاود يا

اقتصااد باازار

کارکردي» «توانايی همراهی با فشارهاي رقاابتی نير هااي باازار در ن اتحادياه» در
حوزهي قانونی اجرايی« ،ظرفيت اعمال ترهدا
مقررا

عضويت» «ظرفيت انطباب با ماموعاه

حقوقی دادلی ار پا» 2مهمترين شادصههاي انطباب برشمرده شدهاند .درحااحیکاه

انطباب با موازين در حوزه سياسی ،پيش شرط گشاودن ماذاکرا

اسات ،انطبااب باا سااير

حوزهها نيز پيششرط عضويت کامل در اتحاديه ار پا است ).(Fişne, 2014: 2-5
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اطمينان از نظار

قانونی بر سطح انطباب کشورهاي عضو نيز از ديگار ابزارهااي مهام

اتحاديه بوده است .در اجحس سال  1996حوکزامباورگ ،تهياه اساناد مرباوط باه گازارش
کميسيون دردصوص پيوستن کشورهاي کانديدا ،تصويب شد .ايان اساناد درجاه انطبااب
ساحيانه ظرفيت هاي کشورهاي کانديداي عضويت را مشاخ

مایساازند .فاراهمآ ردن

کم ا هاااي فن ای ماااحی ،افاازايش ساارمايهگااذاري مسااتقيم دااارجی از طريااق افاازايش
جذابيتهاي سرمايهگذاري در اين کشورها نيز از ديگر ابزارهاي مهم اتحادياه باوده اسات
).(Fişne, 2014: 5-8

3

در اين چارچوب گرب پنج مرحله را براي انطباب با هناارها قواعد اتحادياه ار پاا
براي کشورهاي کانديداي عضويت تشخي

میدهد:

 )1احگوها :ارائه احگوهاي قانونگاذاري نهاادي باراي انطبااب باا هناارهاا قاوانين
ار پايی؛
 )2پول کم هاي ماحی فنی براي جبران هزينههاي فرايند اجراي موازين؛
 )3مح زنی نظار ؛
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1. Copenhagen Criteria
2. Acquis
3. Grabbe

 )4مشا ره برنامههاي جفتشادن باهعناوان سااز کاري باراي مدادلاه اتحادياه در
سياستهاي کشورهاي کانديدا؛
 )5در ازهبانی بهعنوان ساز کاري که بسته به پيشارفت کشاورها مااوز ر د آنهاا باه
مراحل بردي اححاب را فاراهم مایکناد .د برناماه آدار ،مخصاوص کشاورهاي متقاضای
عضويت است ).(Grabbe, 2003: 312-314
اجتماعی -سازهانگارانه است .در اين رهيافت بحا

محاسابه هزيناه فاياده نيسات ،بلکاه

شناسايی بازيگران دادلی با استفاده از هناارهاي ار پايی ،جذابيت هاي هناااري اتحادياه
براي کشورها مواضع کارگزاران هناار نسبت به فرايندهاي اصح مطر است .در ايان
چارچوب ،انطبااب باا هناارهااي ار پاايی زماانی احتماال قاو بيشاتري مایياباد کاه
جامرهپذيري که به مرناي در نیشدن هناارها به سيله د حات عماو مارد اسات ،رخ
دهد ).(Ademmer, 2010: 7-8
ساز کار ديگر اين رهيافت ،اقنا بهمرناي مدادح
ممکن است با ارتقاي فهمهاي مشترك ،تغييرا

گفتمانی ايرز رگويانهاي است که

هنااري را فراهم آ رد .به ايان مرناا کاه

کشورهاي ار پايی دار از فشاارهاي انطبااقی اتحادياه نياز از اتحادياه ار پاا آمودتاه
هناارهاي اتحاديه را در نی میکنند .اين رهيافت که ر يکردي پايين به بای دارد باهجااي
ر يکرد بای به پايين فشار انطباقی) بر اساتفاده باازيگران دادلای از ار پاا باه شايوه هااي
مختلف تأکيد میکند .اين رهيافت بر راهبرد یبی ها شبکه هاي سياسی از طريقای کاه در
آن د حت جامراه مادنی فرايناد تصمياامساازي را متاأثر مایکنناد ،متمرکاز مایشااود
).(Radaelli, 2003: 50–52

 .2مواجهه اتحادیه اروپا با مسئله کردها در جمهوري ترکيه
يکی از موضوعا

مهم براي جوامع ار پايی پس از فر پاشی کمونيسم ،ترهد ار پاييان باه

حقوب بشر رعايت حقوب اقليتهاست که شادصی مهم براي عضويت کشورها در ايان
اتحاديه به شمار میر د .نقطه عطف مسائل حقاوب بشاري در گساترش اتحادياه ،مصاوبه
شوراي کپنهاگ بود که بر پايبندي کشورها به مريارهاي اساسی حقوب بشري تأکيد میکرد.
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رهيافاات د

دردصااوص ار پااايیشاادن کشااورهاي کانديااداي عضااويت ،رهيافاات

بيانيه یکن  )1اعح میدارد که ر د به اتحاديه تنها براي کشاورهايی مقاد ر اسات کاه
ارزشهايی چون انتخابا

آزاد ،احترا به اقليتها احترا به حاکميت قاانون را سارحوحه

دود قرار دادهاند .در اين ميان ،پارحمان ار پا سياست تأکيد بار اهميات تار يج احتارا باه
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حقوب بشر در ترکيه را عهدهدار است اين مسئله از سال  1999که موقريت کاندياداتوري
عضويت در اتحاديه ار پا به ترکيه اعطا شد ،به نقطه محوري سياست اتحاديه در برابر ايان
کشور تبديلشده است برزگر مختاري.)145 :1392 ،
با نگاهی به تاريخ جمهوري ترکيه دردواهيم يافت که مسئله کردها يکی از منابع
منازعا

دادلی از آااز جمهوري بوده است .در اقع ،اگرچه شورش کردها در زمان

امپراتوري عثمانی نيز جود داشته است ،حی با فرايند د حت ملتسازي عصر جمهوري
است که اين مسئله از منظر فرا انی
براي ايااد ي

اهميت برجسته میشود .رهبران ترکيه در تحش
مذهب را مورد چشمپوشی

د حت مدرن ،هويتهاي برآمده از قوميت

قرار دادند .نتياه اجراي چناين اصوحی ] اکنش کردها [ سرکوب هرچه بيشتر هويت

قوميتهاي ترکيه ،به يژه کردها نظير سرکوب قيا شيخ سريد  ،)1925 )2شورش
آرارا

)1930 )3

شورش درسيم  )1936-1938 )4بود .با مرگ آتاتورك در سال

 1938بهعنوان رهبري کاريزماتي

تحش ترکيه براي پذيرفتهشدن در ارد گاه ارب،

فضاي سياسی بازي در ترکيه ايااد شد

حزب دموکرا
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جمهوريدواه دلق بود ،بين سالهاي  1923تا  1946قدر
به فضاي باز سياسی

که رقيب حزب د حتی
را در دست گرفت .با توجه

تحش حزب دموکرا

در دهه  1950براي جذب آراي مناطق

کردنشين ،ا ضا مناطق کردنشين آرا تر شد

اقتصادي اکراد

فراحيتهاي اجتماعی

گسترش يافت .حی بردورد شديد پليس سياسی ترکيه

کابينه مندرس نخست زير از

حزب دموکرا ) در دسامبر  1958با فراین اقتصادي

اجتماعی کرد ،محد ديتها

تنگناهاي دموکراسی ترکيه را براي اين اقليت نمايان سادت
کمال گورسل به نا ناا

دموکراسی

با کودتاي  1960ژنرال

اعاده اصول انقحبی کماحيسم ،تما اين فراحيتها

ناکا ماند جماحی دانی.)30-34 :1388 ،
تا دهه  ،1960رهبري جنبش کردي در دست نخبگان سنتی بود ،اما جنبشهاي چا
جوانان در عرصه جهانی در دهه  1960اين جنبش را هم متأثر ساادتند .د ره کوتااهی کاه
در آن گرايش هاي چ  ،ر شنفکران ترك کرد را متحد کرد ،باا کودتااي  1980متوقاف
شد .اين کودتا نقطه عطفی در مسئله کردها بود؛ چراکه رفتار زشت دشن کودتااگران باا
اعضاي سازمانهاي کردي ،افزايش احساسا
مسلحانه به دنبال داشت .حکومت کودتا به مد

 118انتخابا

ضدد حتی

گرايش آنها را به سمت مباارزه

سه سال باه طاول اناامياد تاا اينکاه باا

سال  1983استفاده از زبان کردي ممنو شد ،اساامی کاردي شاهرها ر ساتاها

تغيير کردند دانواده ها مابور شدند تا اسامی ترکی باراي داانواده هااي داود برگزينناد
) .(Ergil, 2000: 126برد از کودتاي  1980سختگيريهايی که د حت نظامی ترکيه نسابت
به آزاديهاي فردي تشکيل احزاب دموکراسی اعمال کرد ،موجب نگرانای ار پاا شاد.
تشکيل شوراي امنيت ملی ،عضويت نظاميان در اين شورا نظار

آنان بر اماور دادلای

دارجی ترکيه همچنين مسئله کردها بر اين نگرانیها افز د .در اين د ران ،د حت ترکياه
بهشد

بردورد میکرد يزدانی.)341 :1388 ،

پايان جنگ سرد گسترش فرايند جهاانیشادن ،مسائله اکاراد ترکياه را ارد مرحلاه
جديدي کرد .طبيرت درهم تنيده سياست دادلی دارجی کاه نتيااه بازگشات نير هااي
قومی مذهبی به سياست جهانی بود ،رفتار بين احمللی فراال قاطراناه ترکياه را پيچياده
کرد .ترکيه نه تنها با درگيري هاي قومی ،فرقهاي مذهبی منطقاه داود احاطاه شاد ،بلکاه
همچنين در دادل نيز هويت هاي مذهبی قاومی را تارباه کارد کاه مشار عيت هويات
کماحيستی اين کشور از بد تأسيس را به چاحش کشيدند .در ايناا هوياتهااي اساحمی
کردي ،نير هاي پوياي اصلی در دادل ترکيه بودند کاه موفاق باه بهارهبارداري از تادياد
حيا

بيناحمللی مذهب ،قوميت فرهنگ شدند .هويتهاي کردي اسح گرا ،از راه نقاد

ناکامی ايااد فضا براي هر مفهو ديگاري از هويات تارك ،دواساتار مشاارکت بيشاتر در
فرايندهاي سياسی شدند .درحاحی که اسح گرايان به پر ژه کماحيستی ،جهتگيري اربی بار
اساس انکار گذشته عثمانی کشور اعتراض میکردند ،کردها به مفهو يکپارچه ملت کاه در
جهان بينی کماحيستی قرار داشت ،حمله میکردند .اين برداشت متفا

از هويت ترکای باه

رقابت در مورد اينکه کشور چه نقشی را بايد در محيط بيناحمللی بهسرعت در حاال تغييار
ايفا کند ،منار شد.
احساس مورد حمله قرارگرفتن توسط هويت اسحمی کردي به پاساخ هويات ااحاب
د حتی از طريق امنيتیکردن چشمانداز سياسی منار شد .امنيتیکردن سياستهااي دادلای،
ر ابط با ار پا را نيز متأثر ساادت .آزادي عمال در جناگ علياه پ.ك.ك نظاامیشادن
سياست دادلی دارجی ترکيه با انتقاد شديد ارب مواجه شد .ارب نگران جدي اعماال
شيوههاي ايردموکراتي

د حت ترکيه بود که تحش کمی باراي اياااد شارايط مطلاوبتار

براي مشارکت نير هاي مختلف سياسی در فرايند هاي سياسی صور
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ضمن مقابله با کردها با هرگونه اقدامی که در انتقاد به حکومت یئي

صور

مایگرفات،

میداد به جااي آن
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با بازسازي ساندر سورس )5 1در تاحش باود درك داود را از قرارگارفتن در محاصاره
دشمنان دادلی داارجی تاحش آنهاا باراي تقسايم ترکياه اشااعه

دهاد & (Küçükcan

).Küçükkeleş, 2012

مسئله کردها يکی از مهمترين موضوعاتی بود که ر ابط ترکياه باا اتحادياه ار پاا را از
دهه  1990ددشهدار کرده شکاف بزرگی در درك اتحاديه ار پا ترکيه در مورد رفتار با
اقليت کردها به جود آ رده بود .از نظر جامره ار پا ،مسئله کردها بايد با ابزارهاي سياسای
بد ن بهکارگيري دشونت ابزارهاي نظامی حل شود ،اما از نظر ترکياه ايان مسائله باه
تر ريسم مربوط میشود بايد با راهحل نظامی حل شود .از زمانی که مسئله کردها به مانع
مهمی در ر ابط ترکيه با جهان ارب تبديل شد ،د حت ترکيه با مرضل بزرگی مواجه باوده
است قهرمانپور.)165 :1383 ،
در اين چارچوب ،اتحاديه ار پا کشورهاي عضو ارکان مختلف ابسته به آن ،همواره
نسابت باه بحااران موجود در مناطق کردنشين ترکيه ،حساسايت نشاان دادهاناد .عضويت
ترکيه در شوراي ار پا نيز که اعضاي آن مترهد شدهاند از نقاﺾ حقاوب بشاار پرهيز کرده
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مشکح

مربوط به اقليتهاي قومی را از طرياق مسااحمت آميااز حاال کنند ،باع

شده

بحران موجود در مناطق کردنشين ترکياااه تااانشهاااايی را در ر اباااط اتحاديه ار پا
کشورهاي عضو آن با ترکيه ايااد کند .جود جمريت انبوه کردها در کشورهاي ار پايی
تحشهاي حقوب بشري آنها نيز در برانگيختن اکنش کشاورهاي ار پاايی در صادر آن
اتحاديه ار پا نسبت به نقﺾ حقوب اقليتها باه ياژه حقاوب کردهاا) ماؤثر باوده اسات.
پارحمان ار پا نيااااااز در االب قطرنامههاي دود از  1987به برد؛ يرنی از زمان دردواست
عضويت ترکيه ،اعطاي حقوب به کردها ازجملااااه به رسميت شنادتهشدن حقوب فرهنگی،
اجتماعی سياسی کردها را بااهعنااوان راهحل اين مسئله پيشنهاد کاارده اساات .در دسامبر
 1995در زمان امضاي موافقتنامه اتحاديه گمرکی بين ترکيه اتحاديه ار پا ،مسئله کردها
جزء چهار شرط اصلی موافقااااتنامااااه قرار گاااارفت در همين راستا بود که ايلماز،
نخست زير قت ترکيه در ماه آ ريل همان سال ،قصد جدي دود باراي حل مسئله کردها
را با ارائه ياا

طااار شاااش ماااادهاي اعح کرد ،مفاد اين طر عبار

بودند از )1 :حغو

ضريت اضاطراري )2 ،بازگشات آ ارگاان باه ماوطن )3 ،تساريع در اجراي طر توسره
مناطق جنوب شرقی آناتوحی )4 ،تشويق بان
120

توسره ترکای بااه سارمايهگاذاري در مناطق
1. Sevres Syndrome

مذکور )5 ،گسترش شبکه حمل نقل باااااه مناطق جنوب شرقی  )6برگزاري گردهمايی
شاوراي زياران در دياربکر براي تنظايم طار سرمايهگذاريهاي عمومی دصوصی در
مناطق جنوب شرقی جماحی دانی.)34-36 :1388 ،
اتحاديه ار پا همواره از ترکيه دواسته است کردها را بهعنوان ي

اقليت به رسميت

بشناسد به آنها حقوقی اعطا کند که تضمينکننده توانايی آنها براي ابراز حفظ زبانشان
که مريارهاي کپنهاك در زمينه حمايت از اقليتها را براي قوميت کرد ر ا نداشته است،
مريارهايی که ترکيه را ملز میکند هويت

تنو فرهنگی را براي شهر ندان کرد به

رسميت بشناسد .در اقع ،اتحاديه ار پا دواهان برداشتهشدن هرگونه تبصره قانونی که
اساتفاده از زبان مادري شهر ندان ترکيه را در برنامههاي راديو تلويزيونی ممنو میکند
از مياان برداشته شود

همچنين از د حت ترکيه میدواهد که ضريت اضطراري در

جنوب شرقی ترکيه که از زمان شورش کردها مقرر شده ،پايان يابد .موضع ار پا به بهترين
جه در قطرنامه دسامبر سال  1998پارحمان ار پا به دنبال ايااد بحران بين ترکيه ايتاحيا
بر سر استرداد عبداهلل ا جاین به ترکيه دودنمايی کرد .اين قطرنامه ضمن انتقاد شديد از
ترکيه دواستار تشکيل ي

کنفرانس بيناحمللی براي يافتن راهحل مشکل کردها در ترکيه

شد .اتحاديه ار پا در جريان دستگيري ا جاین نيز از دود اکنش نشان داد .د حتمردان
ار پايی به تركها هشدار دادند محاکمه عادینهاي را براي ا جاین ترتيب دهند که با عرف
قوانين ار پايی مطابقت داشته

از صد ر حکم اعدا راجع به ي دودداري کنند.

يوشکا فيشر ،زير امور دارجه قات آحماان نيز باه مقاما

آنکارا قبل از اجحس سران

اتحاديه ار پا در هلسينکی گوشزد کرد که« :زنده نگهداشتن ا جاین به تحقق سوداي ترکيه
مبنی بر پيوستن به اتحاديه ار پا کم

دواهد کرد» .در اقع اتحاديه ار پا حاضر نياست

ترکياهاي را باه عضويت بپذيرد که مبتحبه چاحشهاي قومی

ناآرامیهاي سارزمينی

باشاد جماحی دانی.)34-36 :1388 ،

 .3روند اروپاییشدن و تغيير ماهيت مسئله کردها
فرايند پيوستن به اتحاديه ار پا از مهمترين عوامل بر ز تحوی
دادلی سياست دارجی ترکيه ،به يژه در ي

سياسی ،امنيتای هاويتی
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ازجمله حقوب رسانهاي مدارس کردي باشد .اتحاديه ار پا همچنين از ترکيه انتقاد میکند

دهه ادير بوده است .به ايان مرناا کاه باا

ر ند سالهاي ادير با ر ي کارآمدن حزب عداحت توسره سرعتيافتن انطبااب ايان
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کشور با هناارهاي اتحاديه ار پا ،به نحو بیساابقهاي اميد به حل هميشگی مسئله کردهاي
ترکيه افازايشيافته است.
در اقع ،فراگرد اتحاديه ار پا پذيرش کانديداتوري اين کشور در اين اتحاديه را باياد
مهمترين عامل شتابدهنده در تغيير سياست هااي حکومات در ارتبااط باا مسائله کاردي
دانست .در اين چارچوب اتحاديه ار پا در مورد مسئله کردها ترکيه نيز بازيگري مهم براي
عاديسازي بوده است .تأثير اتحاديه ار پا بر منازعا
چارچوب ي

مختلف ،به يژه منازعه باا کردهاا در

احگوي چهار جهی قابل بررسی است .در اقع اتحاديه ار پا با برجايگذاردن

چهار اثر در د سطح اجتماعی د حتی ،به ر ند عاديشادن مسائله اکاراد در ايان کشاور
ياري رسانده است نگاره شماره .)1
نگاره شماره ( :)1سازوکارهاي تأثير اتحادیه اروپا بر عاديشدن مسئله کردها در ترکيه
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وجوه مختلف
تأثير اتحاديه اروپا
تأثير اجباري

رهيافت
اروپايیشدن
دردگرا -نهادگرا

د حت

تأثير توانايیسازي

رهيافت اجتماعی-
سازهانگارانه

د حت
جامره

تأثير تکوينی

رهيافت اجتماعی-
سازهانگارانه

جامره

تأثير امنيتیزدايی

رهيافت اجتماعی-
سازهانگارانه

د حت
جامره

حوزه هدف

سازوكارهاي تأثيرگذاري
شرطگذاري مثبت منفی
ايااااد ي ا سااادتار فرصاات جديااد بااراي
تواناکردن بازيگرانی چاون حازب عاداحت
توسره ،جامره مادنی ،گار ههااي تاااري
رسانه هايی که راهحلهايی صلحجويانه باراي
منازعه دارند.
 تقويت نگاهی کمتر قومی بيشتر مادنیچند فرهنگی به مفهو شهر ندي کم باه
ارائه ترريفی جديد از مفهو شهر ند ترکيهاي
که داصيت در نگذاراناهتاري باراي کردهاا
دارد.
 نقاشآفرينای در در ناایشادن گااا باهگاااارزشهاااي بنيااادين اتحاديااه ار پااا چااون
حقااوببشاار ،چناادفرهنگگراياای ،تنااو
هويتهاي چندگانه
کاساتن از قادر نهادهااي بور کراتيانظامی پيشين
 کماا باااه گساااترش منااااظره عماااومیدردصوص امنيت ملی
 کم به دار شادن طياف گساترده اي ازموضااوعا از دسااتور کااار مسااائل امنيتاای
ازجمله مسئله اکراد
 نظامیزدايی از سياست تحول از ي ايدئوحوژي مبتنی بر امنياتانحصارگرا به ي نگااه فراگيار باا اعتمااد
بهنفس

 .1-3تأثير اجباري

1

اتحاديه ار پا االب از ر ش چماب هويج براي اعمال فشار بر ترکيه براي توقاف نقاﺾ
هناارهاي اتحاديه استفاده کرده است .در اين چارچوب ،شرطگذاري 2عضاويت اعاح
ضر ر

اناا اصححا

در راستاي تحقق حقوب اقليتها ازجمله ابزارهاي اتحاديه باوده

است .بهعنوانمثال سند مشارکت اححاب با ترکيه که در سال  2001تصويبشده باود ،باراي
حقوب بشر حمايت از اقليت ها که بر اين دیحت دارد کاه ايان حقاوب در ساطح ملای
بيناحمللی اشاعه میيابد مدنی ،سياسی ،اقتصادي ،اجتمااعی حقاوب بشار ،ضاريت در
شرب جنوب شرقی ترکيه مسئله آ ارگان) را پوشش میدهد  .)6تأثير اجباري اتحاديه
ار پا را میتوان از د زا يه مورد ارزيابی قرار داد .در شرطگاذاري مثبات ،اتحادياه ار پاا
پيشرفت در چارچوب موازين را براي کشورهاي کاندياداي عضاويت ماديريت مایکناد
امکان مذاکره با اتحاديه را نيز براي آنهاا مهياا مایساازد در شارطگاذاري منفای مراحال
عضويت توسط اتحاديه به تأدير میافتد .شااهد مثاال شارطگاذاري منفای اتحادياه ار پاا،
عقبافتادن توافق اتحاديه گمرکی ترکيه اين اتحاديه به علت بی نظمی هاي مختلف حقاوب
بشري دموکراسی در اين کشور بود .مثال ديگار فشار اتحاديه ار پا به ترکيه باراي تباديل
ماازا

اعدا رهبر پ.ك.ك به زندان بوده است ).(Smith, 1998

اعطاي حقوب آموزش پخش برنامه راديوتلويزيونی به زبان مادري ،حتای تاا حاد د
ي

دهه پيش نيز در ترکيه قابلبا ر نبود .حتی در شوراي ار پايی نايس 3در دساامبر ساال

 ،2000نير ي مسلح ترکيه با اين استدیل که اين امر به فر پاشای ترکياه مناار مایشاود،
اعطاي حقوب به اقليتها را بهشاد
ر ند اصححا

رد کارد )(Radikal, 2000; Milliyet, 2000؛ اماا باا

مربوط به انطباب با بستههااي اصاححی ماورد نظار اتحادياه دردصاوص

اعطاي حقوب آموزش پخش برنامه راديوتلويزيونی به زبان مادري ،که اگرچه هماواره باا
موانع بور کراتي

مواجه بوده ،حای باهصاور

گا بهگا از قلمر امنيتی دار

آرا اساتمرار داشاته اسات .ايان بخاش

ارد قلمر قواعد سياسی عادي شده است .بهطور مشابه

محد ديت آزادي انديشه بيان نيز از طريق چندين بسته اصححی اتحاديه ار پاا ،باه ياژه
بسته ششم که ماده  8قانون ضدتر ر که براي ماازا

تبليا علياه ايرقابال تقسايمباودن
1. Compulsory Impact
2. Conditionality
3. Nice European Council
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سه بار در سالهاي  2008 2006 ،2003تادياد شاد ،ا حوياتهاايی مانناد دموکراسای،
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د حت ضع شده بود) را باهدف گسترش آزادي انديشه بيان حغو کرد گا مهمای در ايان
مسير بود ).(Muftule, 2005
 .2-3تأثير تواناسازي

1

اين تأثير بر بازيگرانی در در ن طرفهاي درگير متکی است تا دستور کار سياسی آنها را با
اتحاديه ار پا مرتبط کناد از راه ارجاا باه فرايناد عضاويت در اتحادياه ،حرکاتهااي
عاديسازي را که تا پيش از اين فاقد مشر عيت بودناد ،توجياه کناد
) 573بازيگرانی که راهحلهايی صلحجويانه براي منازعا

(Diez et al, 2006:

داشاتند تاا پايش از ايان باه

حاشيه رانده میشدند يا آنها را دائن میناميدند .اين بازيگران میتوانند از چاارچوبهااي
هنااري قانونی اتحاديه ار پا براي حمايت از ديدگاههايشان نياز مشار عيتزدايای از
گفتمانهاي مسلط پيشين استفاده کنند .در اين راه ،فرايند اححاب ي

سادتار فرصت جديد

ايااد کرده است .در ترکيه فرايند اححاب ،سادتار فرصت دادلی را از طرياق کااهش نقاش
بور کراسی نظامی -ايرنظامی قدر دهی به نخبگان سياسی بازيگران اجتماعی د باره
شکل داده است .در اين ميان با کاهش قدر

نظاميان بهعنوان مهمترين بازيگر امنيتایسااز
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مسائل سياسی در ترکيه که از نتايج فرايند اححاب است ،نقش امنيتیسازي آنها نيز در مسئله
کردها کاهش میيابد .اصححاتی که ازجمله به تغيير ترکيب نقاش شاوراي امنيات ملای
منار شد نمايندگان نظامی را در شوراي آموزش عاحی شوراي عاحی تلويزياون حاذف
کرد.
مسئله ديگر تواناسازي حزب عداحت توسره براي پيشابرد برناماههااي اصاححی در
چارچوب حقوب کردها است .فرايند عضويت همچنين سادتار فرصت را براي تواناساازي
تقويت بازيگران اجتماعی فراهم میکند .اصححا

اناا شده در راستاي شر ط اتحادياه
اعتراضاا

ازجمله اصح قانون انامنها ،قانون مطبوعا  ،قاانون اجتماعاا

تشکح  2همگی به تقويت جامره مدنی منار شدهاند ) .(Muftule, 2005ايان اصاححا

باع

حضور جامره مدنی در عرصه سياست میشود

اين حضور سياستهااي عاادي را

تقويت میکند مرزهاي قلمر هاي مسلط امنيتی را محد د میکند.
میتوان ادعا کرد که تا پيش از هازاره جدياد ،ناوعی اجماا مياان نهادهااي مختلاف
رسانهاي دردصوص ا حويتهاي اصلی امنيتی ترکيه جاود داشاته اسات
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قاانون

(Özcan, 2004:

1. Enabling Impact
2. Law on Foundations

) .864-866در اقع اين رسانهها دود از مهمترين عوامل امنيتیسازي بودهاناد ،اماا در دهاه
نخست هزاره جديد با توجاه باه تاأثير بساتههااي اصاححی اتحادياه در گساترش نفاوذ
رسانههاي مختلف در ترکيه ،اين رسانهها که دود از مهمترين پشتيبانان انطباب با بستههااي
اصححی اتحاديه بودهاند ،به عامل مهمی براي عاديسازي نيز تبديل شدهاند.
نقش گر هها اتحاديههاي تاااري ترکای نياز در حمايات از انطبااب باا هناارهااي
ترکيه 1در فوريه سال  ،2001سندي با عنوان برنامه ملی براي انطباب با مريارهاي اتحاديه به

شوراي زيران ارائه کرد دواستار مرد سایري ،حکومت قاانون ،حقاوب بشار اقتصااد
بازار شد نيز بر آموزش زبان کردي در مدارس ترکيه بهعنوان ي

انتخاب درسای تأکياد

کرد ).(TÜSIAD, 2001; TÜSIAD, 2002
 .3-3تأثير تکوینی

2

تأثير تکوينی ايرمستقيمترين ،حی مسلماً قانعکنندهترين شيوه تغيير است .در اينااا هادف
تغيير زيربناي هويتی منازعه حمايت از بازسازي هويتی است تا ر اباط صالحآمياز مياان
طرفهاي درگير ،بهطور دائم حفظ شود ) .(Diez et al, 2006فرض بر اين است کاه بساتر
اتحاديه ار پا میتواند چارچوبهاي گفتمانی تازه اي براي ايااد شيوه هاي جديد سادت
ابراز هويت ايااد کند .اين مسئله در مورد تحول درازمد

منازعاه هاا از طرياق تغييار در

سادتارهاي هويتی است .اين مسئله در مورد ترکيه در ارتباط با اين امر اسات کاه چگوناه
نه تنها کردبودن بلکه تركبودن هم ترريف میشاود .منااظره جدياد در ترکياه متمرکاز بار
ترريفی از مفهو ترکيهاي است که داصيت در نگذارانهتري نسبت به مفهو ترك دارد که
ادعاشده ي

مفهو قوميتی است که باع

بر نگاذاري کردهاا مایشاود،

) .Grigoriadis, 2007حقااوب بشاار ،چناادفرهنگگراياای ،تنااو

;(Oran, 2004

هويااتهاااي چندگانااه

ارزشهاي بنيادين اتحاديه ار پا هستند .تا حدي که اين ارزشها در ترکيه در نی میشوند،
سادتارهاي جايگزين هويتهاي ترك کرد که به منازعه با يکديگر نمایپردازناد ،امکاان
جود میيابند .با فرايند اححاب به اتحاديه ،مسئله کردها از راههاي گونااگون باه صاور
متفا تی برسادته میشود .در اين چارچوب ترکيه از ناديدهگرفتن کردهاا ،باه درماان ايان
مسئله بهعنوان ي

مسئله تر ريستی يا ي

موضو مربوط به توسره اقتصادي تغيير جهات
1. TÜSIAD
2. Constructive Impact
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ار پايی فرايند عاديسازي ايرقابلانکار است .بهعنوان مثاال انامان صانرتگران تااار
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میدهد .در مرحله پايانی که برد از پذيرش کانديداتوري ترکيه سرعت يافته اسات ،د حات
ترکيه حل مسئله کردها را در چارچوب موضوعی مرتبط با دموکراسی مرد سایري آاااز
میکند ).(Celik & Rumelili, 2006
در اين ر ند عاديسازي همچنين شاهد انز اي قدر هايی همچون ارتش دردصوص
مسائل مربوط به سياست دارجی هستيم .ارتش در گفتماان عماومی سياسات داارجی در
دهه نخست هزاره جديد کمتر قابل رديابی است ).(Aydınlı, Özcan & Akyaz, 2006
همچنين در سالهاي ادير ،مخاحفت گر ههاي جامره مدنی با سياست هااي رسامی بار
ترکيه تحمل شده است شاهد بازشدن گا بهگا فضاي مناظره در ماورد مساائل مختلاف
هستيم .در اين د ره ،نسل جديدي از مراکز تحقيقاتی ،عادي سازي برسازي اجتمااعی را

در ا حويت قرار دادهاند که از جمله آنها میتوان باه انامان تفکار حيبارال 1،مرکاز ترکای-
آسيايی مطاحرا

اساتراتژي

2

بنياد مطاحرا

سياسای ،اجتماعای اقتصادي 3اشااره کارد

).(Aras & Karakaya, 2008:501
 .4-3تأثير امنيتیزدایی
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4

5

امنيتیزدايی به عنوان مفهو مقابل امنيتیسازي  )7باهمرنااي گساترش مرزهااي سياسات
عادي است .اين مفهو فرايندي است که مسائل را از دستور کار امنيات داار مایکناد
د باره به گفتمان حوزه سياست عمومی مناظره سياسی عادي باازمیگرداناد

Williams,

 .)2003اتحاديه ار پا در موضو کردهاي ترکيه ،باازيگري مهام باراي امنيتایزدايای باوده
است .در اقع به عنوان بخشی از فرايند اححاب به اتحاديه ار پا بوده اسات کاه چااحشهااي
مربوط به امنيت جهانیشده در ترکيه احساس شده است).(Bilgin, 2005: 180
در اين چارچوب ،شاهد تغيير گا به گا گفتمان امنيتی ترکيه در پاسخ باه چااحشهااي
امنيت جهانی هستيم که در آن ،نخبگان نظاامی ايرنظاامی بور کراتيا

را نياز ادار باه

تغيير گفتمان يا به حاشيهرفتن) کرد بازيگران جديدي را به کانون تحاوی

ترکياه ارد

نمود .ترکيه زمان زيادي درگير مقابله با چاحشهاي جهانیشدن بوده است فرايند اححااب،
چاحشهايی را که شامل انطباب با هناارهاي اجتماعی بين احمللای بودناد ،مطار کارد کاه
1. The Association for Liberal Thinking
2. The Turkish-Asian Center for Strategic Studies
3. The Foundation for Political, Economic and Social Research
4. Desecuritization Impact
5. Securitization

مفهو امنيت ملی ترکيه را نيز متأثر سادت .هناارهايی که به تضريف دستهاي د حت در
فرايند سياسی مررفی بازيگران جديدي منار شد که رهيافتهاي موجود در مورد مسائل
مختلفی که توسط بردی حساس شنادته میشدند نظيار کثار گرايای فرهنگای ،حقاوب
زبانی ر ابط جنسيتی) را به چاحش میکشاندند.
اگرچه گستردهکردن موضوعا

امنيت ملی همواره با انتقاداتی در دادل ترکياه مواجاه

که ر ند اطحعا

را سرعت بخشيد) بود ،ي

ترکيه را به دنبال آ رد .اگرچه اين مناظرا
اينحال به متبلورشدن ادتحفا
به اتحاديه ار پا) کم

مناظره گساترده دردصاوص امنيات ملای
در سطح نخبگاان بااقی ماناده اسات ،حای باا

موجود بين ميان بازيگران مختلف طرفداران شکاکان

کرد .شکاکان ،اتحاديه ار پا بر اعمال ي

دستور کار امنيتی گسترده

با ارجا به امنيت جهانیشده تأکيد میکنند ،درحاحی که به دنبال شکلدهای باه شايوه هااي
دفا از امنيت ملی در ن ي

چارچوب بيند حتای) باه د ر از چندجانباهگرايای هساتند.

درحاحیکه طرفداران اتحاديه ار پا کاه بار ابرااد سياسای اقتصاادي جهاانیشادن تأکياد
داشته اند برد امنيتی آن را مورد بیتوجهی قرار دادهاند ،در ارتباط با مسائله عضاويت در
اتحاديه ار پا ،بر توسره گفتمان جايگزين در مورد امنيت تأکياد مایکنناد باه دنباال باه
چاحشکشيدن ترريف موجود از امنيت ملی هستند ).(Bilgin, 2005: 176-177
با ر ند سالهاي ادير با ر ي کاارآمدن حزب عداحت توسره ،به نحو بیسااابقهاي
اميد به حل هميشگی مسئله کردهاي ترکيه افازايش يافت .در سال  2005ارد اان نخستين
نخست زيري بود که اعح کرد د حت در مسئله کردي دچار اشتباه شده اسات

(Radikal,

) .2005ارد اان در سال  2003همچنين در ساخنرانی مرار ف ساال  2005در ديااربکر
براي نخستينبار از موضع ي

نخست زير ،بهصراحت موضو چاحش کردهااي ترکياه را

پذيرفت .کسب حمايت اعتماد رأيدهندگان کُرد در انتخابا

سالهاي ادير نيز ،نشان از

موفقيت راهبرد ارد اان در راه پرپيچ دم بحران کردها دارد بهرامی .)1392 ،شاهد مثاال،
بيشتربودن آراي ارد اان در استانهاي عمادتاً کردنشاين جناوب جناوب شارقی ترکياه
نسبت به آراي صح احدين دميرتاش ناامزد ماورد حمايات کردهااي هاوادار پ.ك.ك در
انتخابا

رياست جمهوري سال  2014بوده کردپرس.)1393/7/10 ،

حزب عداحت توسره براي دستيابی به اهداف مورد نظر ،نخست امکانا
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بود ،حی پذيرفتهشدن ترکيه به عنوان کانديداي عضويت در اتحادياه ار پاا در ساال 1999

دادما

یز براي مناطق کردنشين ترکيه را فراهم آ رد .هدف از اين اقدا  ،از مياانباردن شاکاف

127

اقتصادي توسره ناموز ن ترکيه در ميان بخشهاي اربی شرقی کشور باود .اقادا د
در سطح سياسی صور

گرفت .در زمينه سياست همگاونساازي اجبااري ،ناديادهگارفتن

هويت کردي ،ملیگرايی ترکی بهطورکلی تبريﺾهاي سياسی عليه کردها تاديدنظر شد.
در اين راستا بردی از حقوب حداقلی کردها از سوي د حت به رسميت شنادته شد .در اين
د ره ،شبکهاي کردزبان از سوي د حت تأسيس برنامههاايی را باه زباان پخاش مایکارد
بهرامی .)1392 ،در ضامن در يا

دهاه اديار شااهد بهباود قابالتوجاه شادصاههااي
1

توسرهيافتگی در مناطق کردنشين ترکيه بودهايم .گزارش هاي پيشارفت اتحادياه ار پاا در
سال هاي  ،2014 2013ضمن مثبت ارزيابیکردن گسترش فرايناد صالح در بخاشهااي
جنوبشرقی ترکيه ،به اقداما

د حت ترکيه در ايااد بسترهاي توسره اقتصادي اجتماعی

در اين مناطق اشاره میکند ) .(European Commission, Key findings of the 2013نکتاه
قابلتأمل ديگر آن است که احزاب کرد ترکيه نيز براي بهرهمنادي از مواهاب اصاححا
چتر حقوب بشري اتحاديه ار پا ،همواره مدافع ر ند عاديسازي مسئله کاردي باا حمايات
اتحاديه ار پا بودهاند .)8
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با جود نکا

بای ،در ماههاي ادير ،ازسرگيري جنگ ارتش ترکيه باا پ.ك.ك براد از

شکستن آتشبس ميان د طرف ،عاديشدن مسئله کردها در ترکيه را با چاحش مواجه کرده
است .احبته عوامل دادلی منطقهاي بر اتخاذ اين تصميم توسط د حت ترکيه مؤثر بودهاناد.
عواملی همچون نياز د حت براي جلب نظر گر هها احزاب ملیگراي ترکيه در انتخاباا
پيشين همراهکردن آنها براي پيشبرد برنامههااي سياسای آتای داود؛ نگرانای از افازايش
تحرك نفوذ ملیگرايی کردي متأثر از تحوی

منطقه کردستان سوريه گر ههااي مسالح

جدايیطلب ترکيه اديراً به دنبال اجراي تاکتي هااي نظاامی ماورد اساتفاده حازب اتحااد
دموکراتي  2در سوريه هستند) همراهی ضمنی يا صريح د حتهاي اربی باا ايان اقادا

د حت ترکيه ازجمله مهم ترين اين عوامل هستند .با اين جود ،اتخاذ تصميم مواجهه سخت
ترکيه با کردهاي جدايیطلب از منظر تحوی

هويتی سالهاي اديار در ساپهر سياسای

اجتماعی ترکيه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .به نظر میرسد تشديد جنگ با پ.ك.ك ،ناه
به مرناي ناکامی فرايند عاديسازي مسئله کردي ،بلکه نشانی از اطمينان نخبگاان حااکم از

1. Progress Report
)2. Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD

فاصلهگذاري مسئله کردها با مسئله کردهاي جدايیطلب در ساطح اجتمااعی ،باه ياژه در
مناطق کردنشين اين کشور بوده است.
شکی نيست که با اثرگذاري عواملی چون تضريف چشمانداز پيوستن به اتحاديه ار پاا
برد از سال  ،2005تحوی

بهاار عربای بردای تغييارا

در موازناه قاواي دادلای ،در

سال هاي ادير شاهد سربرآ ردن تفسيري انحصاريتر از مفهو شاهر ند ترکياهباودن نازد
را در پی داشت در برد سياست منطقهاي نيز اعمال نسبی سياساتی فرقاهاي قاومی در
مواجهه با بحران سوريه عراب ،مسئله داعش کردها را باه هماراه آ رد .باا ايان جاود،
تحوی

هويتی سه دهه ادير در ترکيه ،به يژه مناطق کردنشين به سطحی از قاوا رسايده

است که مسئله کردها را از مسئله کردهاي جدايیطلب جادا کناد .در اقاع ،بخاش اعظام
کردهاي ترکيه براي تحقق مطاحبا

دود به ر شهاي پارحمانتاريستی متکی هستند که احبتاه

استفاده از آن را در سپهر سياسی ترکيه تا حد دي مهيا میبينند .در اين چارچوب است که
زن کنشها راهحلهاي نظامی همچنين نفوذ گار ه اصالی حامال ايان کانش؛ يرنای
پ.ك.ك براي حل مسئله کردها تا حاد زياادي کااهش مایياباد .در عمال نياز پ.ك.ك
نتوانسته است حمايت گسترده اجتماعی دردصوص اقداما

مسالحانه اديار داود جلاب

کند .شاهد مثال ايان مسائله آن اسات کاه عاد توفياق حازب دموکراتيا

دلاق 1باراي

فاصلهگرفتن از راهبردهاي نظامی پ.ك.ك ،موجب کاستهشدن حاد د يا ميلياون رأي از
آراي اين حزب در انتخابا

پارحمانی پيش از موعد ترکيه شد.

با توجه به آنچه گفته شد ،د حت ترکيه با اطمينان از تأثيرا

بهنسبت با قوا اجتمااعی

سياسی فرايند عاديشدن مسئله کردها همچنين مشار عيت انادك کانشهااي نظاامی
کردهاي جدايیطلب براي حل مسئله کردها ،گزينه بردورد نظامی شديد با پ.ك.ك را باا
سهوحت بيشتري انتخاب کرده به نظر میرسد بر استمرار اين شايوه از مواجهاه پافشااري
کند.

فرجام
اين پژ هش در پی بررسی عاديشدن مسئله کردهاي ترکيه در فرايند اححاب اين کشاور باه
اتحاديه ار پا با استفاده از ادبيا
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حاکمان ترکيه بودهايم .اين تحول در سطح دادلی ،د رشدن نسبی از حکمرانی دموکراتي

ار پايیشدن بوده است .در ترکيه شاهد تحویتی هساتيم

که بر ر ند عاديشدن مسئله کردها در اين کشاور صاحه مایگذارناد .تحاویتی همچاون
)1. Halkların Demokratik Partisi (HDP
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برجستهترشدن ترريفی جديد از مفهو شهر ند ترکيهاي کاه داصايت در نگذاراناهتاري
براي کردها دارد؛ ايااد سادتار فرصتی جديد براي گر ههايی که راهحلهاي صالحجوياناه
براي منازعه کردها دنبال میکنند؛ در نیشدن گا بهگا ارزشهااي بنياادين اتحادياه ار پاا
همچون حقوب بشر ،چند فرهنگگرايی ،تنو
نهادهاي بور کراتي

هويتهاي چندگانه؛ کاستهشدن از قادر

نظامی پيشين؛ گسترش منااظره عماومی دردصاوص امنيات ملای

ترکيه؛ دار شدن طيف گستردهاي از موضوعا

از دستور کار مسائل امنيتی ازجمله مسئله

کردها؛ نظامیزدايی از سياست در ترکياه؛ تحاول از يا
انحصارگرا به ي

ايادئوحوژي مبتنای بار امنيات

نگاه فراگير باا اعتمادباهنفاس افازايش مشاارکت کردهااي ترکياه در

ر ندهاي سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی فرهنگی اين کشور که نشانه باارز آن موفقيات در
کسب آراي یز براي حضور منسام در پارحمان ترکيه بوده است.
با جود فراز نشيب در فرايند اححاب ترکيه به اتحاديه ار پا ،پذيرش کانديداتوري اين
کشور در اين اتحاديه را بايد از مهامتارين عوامال شاتابدهناده در تغييار سياساتهااي
حکومت در ارتباط با مسئله کردي عاديشدن ايان مسائله دانسات .در ايان چاارچوب،
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اتحاديه ار پا در مورد مسئله کردهاي ترکيه بازيگري مهم براي عااديساازي باوده اسات.
تأثير اتحاديه ار پا بر منازعا

مختلف ،به يژه منازعه با کردها در چاارچوب يا

احگاوي

چهار جهی قابلبررسی است .در اقع اتحاديه ار پا با برجاي گذاردن چهاار اثار اجبااري،
تواناسازي ،تکوينی امنيتیزدايی در د سطح اجتمااعی د حتای ،باه ر ناد عااديشادن
مسئله اکراد در اين کشور ياري رسانده است:
اين نکته را بايد در نظر داشت که بهاار عربای تحاوی

مارتبط باا آن ،باه ياژه در

کشورهاي سوريه عراب ،موجب تشديد پيچيدگی مسئله کاردي در ترکياه شاده اسات
يژگی چندبردي پيچيده اين تحوی  ،دموکراسی امنيت را در سياستهاي منطقهاي
در ساطح دادلای ،د رشادن از

دادلی ترکيه بهشد

بههم پيوند زده است .اين تحاوی

حکمرانی دموکراتي

را در پی داشته است در برد سياست منطقاهاي نياز اعماال نسابی

سياستی فرقهاي قومی در مواجهه با بحران سوريه ،عراب ،داعاش کردهاا را باه هماراه
آ رده است سراناا به شکست آتشبس باا پ.ك.ك

ر د د حات ترکياه باه مرحلاه

مواجهه نظامی براي حل مسئله کردهاي جدايیطلب منار شد .به نظر میرسد د حت ترکيه
با توجه به اينکه از تأثيرا

بهنسبت با قوا اجتماعی سياسی فرايناد عااديشادن مسائله

 130کردها همچنين مشر عيت اندك کنشهاي نظامی کردهاي جدايیطلب براي حل مسائله

کردها مطمئن بود ،گزينه بردورد نظامی شديد با پ.ك.ك را با ساهوحت بيشاتري انتخااب
کرده است.
کمرنگترشدن نقش اتحاديه ار پا در ر ند عاديشدن مسئله کردي نيز عامل مهمای در
ايااد ادتحل در اين ر ند بوده اسات .در مااههااي اديار شااهد انتقااد اتحادياه ار پاا از
نامتناسببودن اکنش د حت ترکيه به حمح

پ.ك.ك يا تأثير منفی اين حمح

بر ر ناد

اتحاديه ار پا ضمن ابراز نگرانی از درگيريهاي ادير عمليا
مناطق کردنشين اين کشور ،دواستار ازسرگيري مذاکرا

نير هاي د حتای ترکياه در

صلح مياان نماينادگان د حات

حزب کارگران کردستان برداشتهشدن هر چه سريعتر ضريت حکومتنظامی در بردای
از شهرهاي جنوب شرقی ترکيه شده است  .)9با جود اين انتقادا  ،اتحاديه ار پا در تغيير
جهت مديريت بحران کردي در ترکيه به سمت پيگيري راهحالهااي مادنی ناه جنگای،
چندان موفق نبوده است .مهمترين دحيل اين مسئله را بايد در کمرنگترشادن نقاشآفرينای
اتحاديه ار پا در ر ند عاديسازي مسئله کردي جستاو کرد که ريشاه در تضاريف عامال
شرطگذاري اين اتحاديه همچنين تضريف قدر

هنااري اتحادياه ار پاا دارد .اتحادياه

ار پا با طيف گستردهاي از مؤحفه هاي سياسی ،اقتصاادي امنيتای ثباا زدا مواجاه اسات.
بحران ا کراين ،بحران پناهجويی ،بحران امنيتای ناشای از دطارا

حماح

تر ريساتی

بحران اقتصادي ازجمله اين مؤحفهها هستند .مواجهه با اين بحارانهاا نتاايج مشخصای باه
همراه آ رده که همگی تأثيري منفی بر اثربخشی اين اتحاديه در «ر ند عاديساازي مسائله
کردي» داشته است.
نخست اينکه اين بحرانها ،اعمال سياستها راهبردهااي منساام کشاورهاي عضاو
اتحاديه ار پا براي پيشبرد اهداف دود ازجمله گسترش همگرايی همبستگی اعضاا را باا
چاحش مواجاه کارده اسات .نتيااه ايان عاد انسااا نياز ،کااهش اثربخشای سااز کار
«شرطگذاري» براي انطباب بيشتر اعضاي اتحاديه ار پا يا کشورهايی که در افق پيوستن باه
اتحاديه ار پا قرار دارند ازجمله ترکيه) با قواعد اين اتحاديه بوده است.
د

اينکه ساز کارها سياستهاي اتخاذشده توساط کشاورهاي عضاو ايان اتحادياه

براي مواجهه با بحرانهاي مذکور ،از اعتباار اتحادياه ار پاا باهعناوان يکای از مهامتارين
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عاديسازي مسئله کردي بودهايم .چنانکه در گزارش ر ند پيشرفت ترکياه در ساال ،2015

اشاعهدهندگان هناارهاي حقوب بشري در عرصاه نظاا بايناحملال کاساته اسات .اتخااذ
سياستهاي ايرمنرطف عليه پناهجويان مهاجران اقتصادي ،بساتن مرزهااي ملای ،اتخااذ
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راهبردهاي امنيتی پليسی کمانرطاف برجستهترشدن توجه به مؤحفههاي قادر

ساخت

در اتحاديه ار پا ،همگی ازجمله اين سياستها بودهاند .بديهی است ر ند تضريف قادر
هنااري اتحاديه ار پا از اثربخشی اين نهاد براي بردورد با کنشهاي نااقﺾ حقاوب بشار
ترکيه عليه کردها نيز دواهد کاست.
سو اينکه جهان ارب ازجمله اتحاديه ار پا با توجه باه نتاايج فاجراهباار بایثبااتی
سادتارهاي د حتملت در منطقه دا رميانه شمال آفريقاا باراي امنيات نظاا بايناحملال
ازجمله امنيت ارب ،بيشازپيش دواهان ترکيهاي با ثباا

هساتند .مسائلهاي کاه موجاب

چشمپوشی از موارد نقﺾ حقوب بشر توسط ترکيه میشود .رهبران ار پايی همچنين شاهد
افزايش توان ترکيه براي به چاحشکشيدن ار پا هستند .گواه اين مسئله ،تهديد ار پا توساط
مقاما

ترك دردصوص بازگذاشتن مسيرهاي هاو پناهجويان به ار پا بوده است؛ چراکه

در شرايط کنونی ،مهمترين ابزار ساز کار در دسترس اتحاديه ار پا براي مقابلاه باا ر د
سيلآسياي پناهجويان مناطق جنگی دا رميانه به دادل مرزهاي اين اتحادياه ،همکااري باا
ترکيه است .در اين راستا به نظر میرسد تحاوی
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باای موقريات اتحادياه ار پاا را باراي

تحتفشار قراردادن ترکيه به منظور انطباب با هناارهااي حقاوب بشاري ايان اتحادياه در
حوزه مسئله کردي همچنين تأثيرگذاري بر ر ند عاديسازي مسئله کردي در اين کشاور
تضريف کرده است.
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شيخ سريد ،کمرنگشدن عنصر مذهب پررنگشدن عنصر قوميت است نسا .)115 :1392 ،
 )4شورش درسيم آدرين شورش کردها در د ره آتاتورك بود که در آن سيدان علوي نقش مهمی
ايفا کردند انتخابی.)470 :1392 ،
« )5سندر سورس» مفهو عاميانهاي است که نزد ملیگرايان ،بر کرا ها محافل سياسی ترکيه
ر ا دارد که اعتقاد به توطئه احياي پيمان سورس دارد .اين پيمان از جانب د حتهاي پير ز
در جنگ جهانی ا ل منرقد شد بر اساس آن ،مناطق آناتوحی امپراتوري عثمانی به د حتهاي
مناطق اشغاحی تقسيم میشد .بر اساس اين ذهنيت ،ترکيه در محاصره دشمنانی قرار
کوچ
دارد که باهم عمل میکنند پ.ك.ك آحت دست چنين دشامنانی محاسوب میشود.
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،» «اتحاديه ار پا تحول در حقوب فرهنگی کردهاي ترکياه،)1388  حسن حسيندانی،جماحی
.2  شماره،  سال چهار،پﮋوهﺸنامه علوم سياسی
 ساال، فصللنامه مطالعلا لاورميانله،» «آينده ر ابط ترکيه ارب،)1383  رحمان،قهرمانپور
.1  شماره،يازدهم
.دستاوردهاي كردها و اردوغان در انتخابا رياستجمهوري،)1393/7/10 کردپرس
 «دردواست صح احدين دميرتاش از اتحاديه ار پاا باراي نااا ر ناد،)1394/1/17 کردپرس
.»ك.ك.صلح ترکيه پ
 «اهداف آمريکا از امنيتیکردن فراحيت هستهاي ايران» با،)1390  سااد عليرضا صاححی،محسنی
.3  شماره، سال بيست پنام، سياست لارجی،)نگاهی به مکتب کپنهاگ
 فصالنامه،» «مقايساه نوساازي اياران ترکياه د ران رضاشااه آتااتورك،)1392  حمياد، نسا
.5  شماره،  سال د،پﮋوهشهاي راهبردي سياست
، فصلنامه سياست،» «بررسی تبيين موانع اححاب ترکيه به اتحاديه ار پا،)1388  عنايتاهلل،يزدانی
.4  شماره،41 د ره

 انگليسی-ب
Ademmer, E. (2010), “EU Energy Governance in the Southern Caucasus, Does
Studies, Available at: http://www.ecprnet.eu/databases/conferences/papers/
348.pdf, (Accessed on: 03/05/2014).
Aras, Büelent & Karakaya Polat Rabia (2008), “From Conflict to Cooperation:
Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran”, Security
Dialouge, Vol.39.No.5: 495-515.
Bilgin, P. (2005), “Turkey's Changing Security Discourses: The Challenge of
Globalization”, European Journal of Political Research, Vol.44, No.1: 175201.
Diez, T. (2006), “The European Union and Border Conflicts: the Transformative
Power of Integration”, International Organization, Vol.60, No.3: 563-593.
Ergil, D. (2000), “The Kurdish Question in Turkey”, Journal of Democracy,
Vol.11, No.3: 122-135.
Eryilmaz, B. (2007, May), Europeanization of Turkish foreign Policy: Cyprus
Case, In the 6th Convention of the Central and East European International

1393 پاییز  شماره هفتم  سال دوم فصلنامه سازمانهای بینالمللی

Russia Make a Difference?” In Berlin Graduate School for Transnational

Studies Association (CEEISA) In Cooperation with GARNET Network of
Excellence, Available at: http://www.ceeisaconf.uni.wroc. pl/wordy//Eryilma
20full% 20text1.pdf,(Accessed on: 03/05/2014).

134

European Commission, Key Findings of the 2013 Progress Report on Turkey,
Available at: http://www.europa.eu/rapid/press-releaseMEMO-13-895en.htm
and European Commission, Key Findings of the 2014 Progress Report on
Turkey, in: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-559_en.htm
Fişne, M. (2014), The Transformatory Power of the European Union

 کیهان برزگر/ علیاصغر کاظمی/ حسین مفیدیاحمدیتغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در روند اروپاییشدن

Membership Process As Illustrated in the Case of Turkey, Afyon Kocatepe
University, Available at: http://ces.epoka.edu.al/icme/a1.pdf,(Accessed on:
17/11/2014).
Grabbe, H. (2003), “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the
EU Accession Process”, The politics of Europeanization, Vol.27, No.303:
29.
Grigoriadis, Ioannis (2007), “Turk or Turkiyeli: The Reform of Turkey’s
Minority Legislation and the Rediscovery of Ottomanism”, Middle Eastern
Studies, Vol.43, No.3: 423-438
Key Findings of the 2015 Report on Turkey, European Commission - Fact Sheet,
Available at: http://www.europa.eu/rapid/press-releaseMEMO156039en .htm
Küçükcan, T (2012), Understanding Turkish Foreign Policy, The New Turkey.
Milliyet, Last minute goal by the army, 08.12.2000.
Moga, T. L. (2010), “Connecting the Enlargement Process with the
Europeanization Theory (The Case of Turkey)”, CES Working Papers, Vol
(1): 5-20.
Müftüler Baç, M. (2005), “Turkey's Political Reforms and the Impact of the
European Union”, South European Society and Politics, Vol.10, No1: 1731.
Oran, Baskin (2004), Minorities in Turkey, Istanbul: Iletisim
Özcan, Gencer (2004) “ThePerceptions, Decision-Making and Evolution Process
in Turkey’s Foreign Policy”, in Faruk Sönmezoglu (ed.), Türk Dis
Politikasinin Analizi (The Analysis of Turkish Foreign Policy), Istanbul:
DER Yayinlari.
Partnership for the Accession of Turkey, the “Summaries of EU Legislation,
Available at: http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_
enlargement/community_acquis_turkey/e40111_en.htm
Radikal (Istanbul), (2005), The State Has Made Mistakes in the Past, 13

135

August.

Radikal, (Brake on TV in Kurdish) 08.12.2000
Rumelili, Bahar (2005), “Civil Society and the Europeanization of GreekTurkish Cooperation”, South European Society and Politics, Vol.10, No.1:
45-56
Smith, K. E. (1998), “Use of Political Conditionality in the EU's Relations with
Third Countries: How Effective”, European Foreign Affairs Review, 3: 253.
Williams, M. C. (2003), “Words, Images, Enemies: Securitization and
International Politics”, International Studies Quarterly, Vol.47, No.4: 511-

1393 پاییز  شماره هفتم  سال دوم فصلنامه سازمانهای بینالمللی

531.

136

