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اقعگرایی همالاسی تعاسض به دنبال تحلی

تبیی پویشهای حراکم برر

س ابط د کشوس دس ارالهرای  2001ترا  2015اارا .برا عنایرا بره س نرد
همگرایی گسترده ایاای اقتصرادی د کشروس بری ارالهرای - 2001
 2010همچنی س ند اگرایری ایااری امنیتری آنهرا بعرد ا تحرول دس
محیط ااتراتژیک مشترک منطقهای ( ،)2011ائوال اصلی مقاله بدی گونه
قاب طرح ااا که با تو ه بره محرد دیاهرای نظریره ابسرتگی متقابر ،
الگوهررای همالرراسی تعرراسض دس س ابررط س ارریه ترکیرره براارراس چرره
متغیرهایی قاب تبیی ااا؟ یافتههای مقاله نشان میدهد که نقش تجاست
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به یژه انرژی دس تقویا فضای مثبا همالراسی بری س اریه ترکیره بره
شدت مشر ط به یک محیط مثبا امنیتری گسرترده بروده ا لویراهرای
امنیتی ،الگوهای همالاسی تعاسض س ابط بی د کشوس سا تعیی میکند .با
ود ایناله ابستگی متقاب اقتصادی همالاسی ایاای سا تسهی مینماید،
همگرایی منافع امنیتی حاص ا تغییرات جاس ی ،متغیر محرک اصلی دس
گسترش همالاسی س ایه ترکیه دس االهای  2001تا  2010بروده اارا.
ا ای س  ،مشر ط بودن همالاسی س ایه ترکیه به همگرایی منرافع امنیتری
دس منطقه جا سمیانه ،قفقا

دسیای ایاه ،عدم تروا ی منرافع امنیتری د

کشوس دس محیط ااتراتژیک ایجاد شده بعد ا تحوالت انقابی دس جا سمیانه،
مو ب اگرایی ایاای تعراسض دس س ابرط د کشروس بعرد ا ارال 2011
شده ااا.

واژههای کلیدی :محریط اارتراتژیک ،تروا ی منرافع امنیتری ،همالراسی
تعاسض ،س ایه ،مهوسی ترکیه
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مقدمه
سیو تاردخ روابط روسیه و توکیه روایی را به امیادش می گینارر کیه رر قالیا رو
الگوی همکاری و تیارد قابل فهم است بیی از رههها مناقشه رر طود جنگ سور
و رهه  ،1990روسیه و توکییه از اوادیل رهیه  2000بطیور قابیل تیوجه مناسیبا
سیاس و اقتصاری اور را توسیه رار اای و همی ازردک منجو بیه ااتشیار اعالمییه
«مشارکت استواتژدک» 1رر ساد  2010از سوی رهبوان رو کشور شی رر ادی رور ،
روسیه و توکیه رر اوز های موتلف امنیت  ،ردپلماتیک ،اقتصاری و بهودیژ اایوژی،
اایدشمنیان ،رر روابط رو کشور شاهی وعییت وابستگ متهابل اقتصاری بیور ادیم
( Bilgin, 2010; Demiryol, 2013; Onis and Yilmaz, 2015

روابط گستور و سطوح با ی

همکاری بی روسیه و توکیه رر رهه گنشته ،ردیگا واقعگواد مبن بو هزدنهبو بورن
وابستگ متهابل اقتصاری را با دک میما روبوو سیااته بیور؛ ادنکیه چیوا بیا وجیور
وابستگ متهابل اامتهارن و میزان با د از اساسیت و آسیادندوی رر روابیط بیی
روسیه و توکیه ،همچنان همکاری تیاو راشته است رر مهابل ،اوودههای لیبوالیست
رر موعی قیرتمنی قوار راشتهاای که رر آن بو متغیو وابستگ متهابیل -اتی ایوع
اامتهارن آن رر روابط بی روسیه و توکیه -تاکیی کور و بو ادی بیاور بیور اایی کیه
روابط متهابل تجاری فضای همکاریهای گستور اقتصاری-سیاس بی رو کشور را
تسهیل سااته است اما باوجور چنی وعییت همکاری جوداایهای ،از سیاد ،2011
روابط روجاابه و همکاری بی مسکو و آاکارا با ورور بیه دیک فضیای اسیتواتژدک
1. strategic partnership
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با دکیدگو روابط گستور ای را تجوبه کور اای؛ بیهگوایهای کیه بیه اعتهیار بوای از
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رقابت و تیاردآمیز به سوری گوادیی است
واگواد سیاس رر روابط رو کشور رر سادهای اایو بهودژ بیی از ت یود رر
م یط استواتژدک مشتوک منطههای ( ، 2011مفووعا

اوودهدیورازان واقیگوادی را

رر موعی قیرتمنیتو از لیبوادها و به ودژ اووده وابستگ متهابل قوارمی رهیی رر
قالا ردیگا واقعگواد  ،بوراشت مشتوک رهبوان روسیه و توکیه از تهیدیا

بیالهو

اضور امودکا رر قلموو افوذ آاها رر منطهه قفهاز ،رردای سیا و ااورمیاایه موجیا
ازردک و توازی منافع امنیت مل و منطههای رو کشور شی بور املیه امودکیا بیه
عواق ( 2003و ادجار ااهالبهای راگ رر قفهاز جنیوب ( 2003-2006از سیوی
اد کشور ،موجا شکلگیوی چنی بوراشت تهیدیآمیزی شی بور به منوور مهابله
با اد تهیدی مشتوک منطههای ،مسیکو و آاکیارا از سیاسیتهیای جیامع همیاهنگ
دیووی امورای رر اد راستا ،تجار

که به اعتهار لیبوادها اهیش علی را رر روابیط

رو کشور بازی م کنی ،به عنوان ابزاری استواتژدک رر رست رهبوان روسیه و توکییه
بوای توغیا دکیدگو به همکاری رر اوو گوفته شی است
بواد اساس ،افود رر روابط روسیه و توکییه بییی از ت یو

ااهالبی ،2011
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بیش از آاکه اشان رهنی تغییو رر منافع اقتصاری باشیی ،بازتیاب از تغیییو رر منیافع
استواتژدک است رر طود اد رور  ،میزان وابستگ متهابل اقتصاری روسیه و توکیه
رر مهادسه با رور قبل  ،تغییوا

میناراری را اشان ام رهیی امیا روابیط سیاسی و

امنیت بطور م سوس رو به افود بور است تبیی آاامول هیای موجیور رر روابیط
رو کشور رر رو رور منکور ،ردشه رر تغییوا
اوع تهیدیا

موازاه قیر

منطهیهای و همچنیی

امنیت موجور بوای روسیه و توکیه رارر دیدی ااهالبهیای عوبی رر

ااورمیااه و مناقشههای بوجور آمی رر رردای سیا و رردیای ایزر ،بطیور اساسی
موجا ادجار تغییو رر فضاد شی اسیت کیه دییش از ادی روسییه و توکییه منیافع
موازی و مشتوک با دکیدگو راشتهاای مضاف بواد  ،ااتالف رر استواتژیها و منافع
بلنیمی

ااوژی ،باعث تشیدی چنی روای واگوادااهای شی است

مهاله ااعو با رر اوو گوفت چگواگ ادجار ،ت کیم ،تیاو و تنش رر روابیط
روسیه و توکیه ،اشان اواهی رار که رشی موازی «تجار » و متیاقا آن «همکیاری»
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گستور بی رو کشور رر رهه گنشته عوورتار بیه ادی مینیا ایسیت کیه متغییو اود

مسبا متغیو متااو بور است رر اد راستا ،متغیوهای تبیی کننی جادگزدن چیون
م یط استواتژدک که رر ابتیای همکاری بی رو کشور ااکم بور اسیت ،اییز بادیی
مورر توجه قوارگیور سئواد های اًل دژوهش بید گواه قابل طوح است کیه چیه
متغیوهاد قابلیت تبیی کننیگ الگوهای همکیاری و تییارد رر روابیط روسییه و
توکیه را رارا هستنی؟ روای همگوادی گسیتور سیاسی و اقتصیاری رو کشیور بیی
سادهای  2003- 2010و همچنیی روایی واگوادی سیاسی و امنیتی آاهیا بییی از
ساد  ،2011چگواه قابل ت لیل است؟

ت و

با عنادت به منافو موجور میان رودکورهای لیبوالیست و واقیعگوادی رر بیاب
وابستگ متهابل اقتصاری به عنوان دک اهطه عطف ،اد مهاله ،تاایو عل رو عامل -
همگواد منافع امنیت منطههای روسیه و توکیه و گستوش اجم تجار

بیهودیژ رر

زمینه ااوژی بی رو کشور -بو روی الگوهای همکاری و تیارد ایاکم بیو روابیط
روسیه و توکیه را مورر ب ث قوارم رهی دافتههای مهاله اشیان می رهیی کیه اهیش
تجار

مشووط به دک م یط مثبت امنیت گستور است بیا وجیور ادنکیه وابسیتگ

متهابل اقتصاری ،همکاری سیاس را تسهیل م امادی ،همگواد منافع امنیت ااًیل
از تغییوا

اارج  ،متغیو و م وک اًل رر گستوش همکاری روسیه و توکییه رر

بی سادهای  2003-2010بور است از اد رو ،مشووط بورن همکیاری رو کشیور
به همگواد منافع امنیت رر ااورمیااه ،قفهیاز و رردیای سییا  ،بیا وجیور وابسیتگ
متهابل اقتصاری ،موجا واگواد سیاس و تیارد رر روابط رو کشور بیی از سیاد
 2011شی است
 .1نظریه رئالیستی همکاری و تعارض
بوش ااعو با تاکیی بو آرای اوودهدورازان رودکورهای واقعگواد  ،سی رر توسییم
و تبیی چگواگ ادجار روابط گستور روجاابه و شکلگیوی الگوهیای همکیاری و
تیارد میان واایهای سیاس رارر اوودهدورازان لیبواد بو اد باور هستنی که آاچه
موجا ادجار همکاریهای گستور میان رولیتهیا می شیور ،ایازهیای اقتصیاری و
ایاکثوسازی میزان اجم تجار

اارج است به عبار

ردگو ،متغییو تجیار

و
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شی

و بهودژ ااوژی رر تهودت فضای مثبت همکیاری بیی روسییه و توکییه بیه
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ایازهای اقتصاری تاایو عل بو شیکلگییوی همکیاریهیای سیاسی گسیتور مییان
واایهای سیاس رارر بنابواد  ،وابستگ متهابل اقتصاری بهًور

اورکار فضاد

را فواهم م سازر که رولتها بوای دوهیز از هزدنیههیای بیالهو ای کیه مناقشیههیای
سیاس و ااتالد رر تجار
سوق رار م شوای

م تواای به بار آورر ،به سوی دیک همکیاری گسیتور

(Baldwin, 1993; Doyle, 2005

بوا از اد اوودهدیورازان لیبیواد

همچون کوه و اای ،دک گا فواتو گناشته و میتهی هستنی کیه باتوجیه بیه توزدیع
اابوابو قیر

و منابع رر اوا بی الملل ،روابط متهابل اقتصاری اتی ایوع اامتهیارن

آن به سبا ردنامیز های اساسیت و آسییادیندوی رر روابیط رولیتهیا ،موجیا
همگواد هوچیه بیشیتو وااییها می شیور
لیبوالیست با وجور ادنکه قیر

(Keohane and Nye, 2011: 10-17

اوودیه

تبیی کننییگ بسییاری از ات ارهیا ،ائیتالفهیا ،و

همکاری های گستور مییان وااییهای سیاسی موتلیف را راراسیت ،امیا رر میورر
چگواگ تبیی الگوهای همکاری و تیارد رر روابط روسیه و توکیه ااوی بوا
م یوردتهای اووی و عمل است؛ ادنکیه اگیو متغییو تجیار

و ایازهیای متهابیل

اقتصاری تییی کننی گستوش همکاری بی روسییه و توکییه بیور اسیت ،چیوا رو
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کشور بیی از ت و

گوفتهاای؟ اگو وابستگ متهابل اقتصاری موجا گستوش همکاری سیاس م شیور،
دس چوا روسیه و توکیه رر سیاد هیای ااییو بیا ااردیی گیوفت وابسیتگ متهابیل،
رودکورهای تیاردآمیز اسبت به دکیدگو رر دییش گوفتیهاایی؟ بیه اویو می رسیی
اوودهدورازان واقعگوا مفووعا

مکف بوای تبییی الگوهیای همکیاری و تییارد

ااکم بو روابط روسیه و توکیه را ارائه م امادنی
از اهطه اوو واقیعگوادی  ،همکیاری و متیاقیا آن شیکلگییوی ائیتالف مییان
رولتها ،بطور اساس به عنوان واکنش رر بوابو تهیدیا

ایارج رر دیک م ییط

استواتژدک مشتوک رر اوو گوفته م شور ایت و ااگیز اًل رهبیوان بیوای ادجیار
همکاری گستور با رولت های ردگو ردشه رر اولودتهای امنیت (مل  -منطهیهای
رارر

(Walt, 1985: 13-17

توزدع قیر
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 2011جهتگیویهیای مناقشیهآمییز و واگواداایه را رر دییش

رر ابتیای همکاری اگوچه میزان قابلیتهای ماری و ا یو

بسییار اهمییت رارر ،امیا بادسیت بیوای سیطح تهیدییا

ت تتاایو مجاور

امنیتی کیه

جغوافیاد  ،م یط همسادگ و قلموو افیوذ وااییها اسیت اییز

وزا قائل شی تهیدیا

و منافع امنیتی رر دیک م ییط مشیتوک مییان وااییهای

سیاس  ،ااگیز اًل گوادش آاها به ادجار همکیاری همیه جاابیه رر همیان فضیای
ژئودلیتیک است که رولتها توجی ا

امنیت اور را رر افب آن تیودف کور اایی

رر اد راستا رر مجموعه امنیت ااورمیااه و آسیای موکزی ،اسیتف والیت بیو ادی
باور است که آاچه موجا همگواد قیر های اوفهور با قیر های بزرگی مثیل
امودکا و روسیه م شور ،ادجار موازاه علیه قیر های ردگیوی اسیت کیه بیه رابیاد
افوذ رر قلموو منافع امنیت و م یط استواتژدک آاها هسیتنی بواسیاس فوعییههیای
والت ،رولتها بوای افط راراد هیای امنیتی اورشیان از تهیدییا
قیر های ردگو با اولودتهای امنت متفاو

م تواانی ادجار کننی ،به سیمت ادجیار

همکاری گستور با رولتهاد که رارای توجی ا
م کننی

بیالهو ای کیه

امنیت موازی هستنی ،سوق دیییا

(Walt, 1987: 52-67

رر قالا ردیگا واقیگواد  ،شکگیوی همکاریهای گستور امنیتی و سیاسی
میان واایهای سیاس رر وهله اود مشووط بیه دیک م ییط اسیتواتژدک مشیتوک
بوای رولتها اوز ای است که رر آن بوای به ایاکثو رسااین عودا امنیتی ایور
و همچنی بوای بهرست آوررن اووج های مطلوب با رولتها و بیازدگوان ردگیو
تیامال

گستور ای بوقوار م کننی اد م یط استواتژدک شامل بستوهای راالی و

اارج  ،وعییتها ،روابط ،رواییها ،مسیائل ،تهیدییا  ،فوًیتهیا ،تییامال

و

تاایوات است که بو میزان موفهیت سیاستهای مورراوو رولیتهیا رر دیک فضیای
واقی تاایو م گنارای

( Murray and Grimsley, 1997: 22

م یط استواتژدک به عنوان دک اوا دیچیی اور سازماای عمل م کنی؛ به اد
مین که رولتها رر ًور
به ًور

توازی منافع و اولودتهای امنیت منطههای با دکییدگو،

اورکار وارر چنی م یط م شوای و موعیوع تییامال

متهابیل ًیوفار

م یور به مسائل امنیت و بها ام شور ،بلکیه منیافع اویام  ،اقتصیاری و همچنیی
ادیئولوژدک به تیرد وعییت همگوادااه به اور م گیوای بواد اساس ،رولتهیا
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است که رولتها رارای منافع امنیت موازی با دکییدگو هسیتنی م ییط اسیتواتژدک

بوای توغیا دکیدگو به ت کیم هوچه بیشتو میزان همکاریهای امنیت  ،از ابزارهیای
استواتژدک چون تجار

و تیامال

متهابل اقتصیاری بهیو می جودنیی البتیه بادیی
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توجه راشت که بواساس مفووعا

اد اووده ،کمییت ،کیفییت و همچنیی تییاو

روابط متهابل اقتصاری مشووط به تیاو و توازی منافع امنیت رر اد م یط مشتوک
استواتژدک است به عبار

ردگو ،رر ًور

بوهم اوررن وعع موجور و دیگییوی

سیاستهای تجیدیاووطلبااه از سوی واایهای سیاس و متیاقیا آن عیی تیوازی
منافع امنیت  ،روابط واایها از وعییت همکاری به وعییت رقابت و تیارد تغییو
دییا م کنی

(Dorff, 2003: 128-129

رر اد االت ،روابط متهابیل اقتصیاری از سیوی

رولتها به عنوان منبع قیرت بوای فشار آوررن بیه طیوف مهابیل بیه منویور تغیییو
رفتارهای تهیدیزا بکار گوفته م شور
از ردگو مولفههای چگواگ ادجار همکاری و تیارد بی وااییهای سیاسی

رر آرای اوودهدورازان واقعگواد  ،ب ث "افوذ" سیاس رر م یط استواتژدک اسیت
که به عنوان قلموو منافع امنیت جبهه مهابل قلمیار م شور البته شیوادط کیه افیوذ
م تواای تاایوگنار باشی بسیار م یور بور و رر اساس ایاز به دک فضای باز سیاس
و شکل گیوی اال قیر
استواتژیهای بلنیمی
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رارر بییی از فووداشی اویا روقطبی  ،امودکیا و روسییه
اور را بوای افوذ رر رولتهاد کیه رر روران جنیگ سیور

رر بلوک مهابل قوارگوفته بورای ،متموکز سااتهاای از اد رو امودکا بیه رابیاد افیوذ
سیاس رر کشیورهای ارودیای شیوق و آسییای موکیزی بیور اسیت و روسییه از
استواتژی ادجار همکاری گستور با رولتهای ارودای غوبی و اوراسییاد همچیون
توکیییه دیییووی کییور اسییت همکییاری سیاس ی منبیییث از اسییتواتژی افییوذ رارای
دیششوطهاد ایز م باشی که مهمتود آاها عی هماهنگ و تیوازی سیاسیتهیای
قیر های بزرگ با رولتهای رابالهرو 1است کیه رر ادی االیت ،رولیت رابالیهرو
بوای افب منافع امنیت مل و منطههای اور به رام قیر های بزرگ ردگوی دنیا
م بور که رر اهادت از اد طودق رر بوابو سیاستهای اصمااه و تهیدییزای مت یی
سابق موازاه ادجیار کنیی

(Waltz, 2000: 5-13

شیکلگییوی چنیی فضیاد موجیا

ازردک و سوآغاز همکاری های گستور سیاس و امنیتی رولیتهیای رابالیهرو بیا
قیر های بزرگ بلوک مهابل م شور
1. Bandwagon States

از سوی ردگو ،بواالف اووده لیبوال وابستگ متهابل که بیا تاکییی بیو فضیای
همکاریجودااه سااتار اوا بی الملل ،متغیو تجار

و ایازهای متهابیل اقتصیاری را

به عنوان مکاایسم اًل رر شکلگیوی همکیاری مییان وااییهای سیاسی رر اویو
م گوفت ،اوودهدورازان واقعگوا میتهیای با توجه به سااتار آاارشیک اوا بی الملل
و میمای امنییت ،چگیواگ ادجیار همکیاری و تییارد مییان رولیتهیا بواسیاس
اولودتهای امنیت تییی م شور و عوامل ردگوی چون تجار

و ادیئولوژی ًیوفار

ابزارهای استواتژدک رر رست رهبیوان بیوای توغییا وااییهای ردگیو بیه تییاو
همکاری و عی اتواذ رودکورهای مناقشیهآمییز رر اویو گوفتیه شیی اسیت اًیل
اورداری از ردگو مولفههای اًل اد اووده اسیت کیه تشیودح می کنیی ،سیااتار
آاارشیک اوا بی الملل بطور طبیی ادجاب م کنی که رولتها رر چنیی وعیییت
بوای افب موجوردت و راراد های بالهو و بالفیل ایور چیار ای جیز رر اولودیت
قواررارن اهیاف و منافع امنیت ایارای

( Snyder, 2004: 53-62

 ،به همی سیبا ،اًیل

اورداری و میمای امنیت ،شکلرهنی بنیانهای ادجار همکاری با واایهای سیاس
بطورکل  ،اگاه گنرا به سیو روابط روسیه و توکییه از سیاد  2001تیا ،2015
الگوهای همکاری و تیارد ااکم بو روابط رو کشور رر اد رور  ،قابلییت تبییی
کننیگ مفووعههای اووده واقعگواد را اشان م رهی اووده وابسیتگ متهابیل بیا
وجور ادنکه همبستگ عل میان افزادش مبار

اقتصاری و گستوش همکاریهای

سیاس روسیه و توکیه رر بی سادهیای  2001-2010را بیه تصیودو می کشیی ،امیا
اگاه جامع به ماهیت روابط روکشور ،م یوردت های اد اووده را امادان م سازر
که رر آن دارامتوهای استواتژدک گسیتور ای کیه رو بیازدگو رر آن عمیل می کننیی،
ااردی گوفته شی است اگو متغیو تجیار

و روابیط اقتصیاری را بیه عنیوان متغییو

مستهل رر شووع همکاری گستور سیاسی بیی روسییه و توکییه رر اویو بگییودم،
ت لیل ما از فهم ماهیت روابط بی رو کشور ایاقص اواهیی بیور؛ زدیوا متغیوهیای
تبیی کننی جادگزد بالهو ای چون منافع امنیت روسیه و توکیه ایز وجور رارایی کیه

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

ردگو هستنی

ااگیز و چگواگ شووع اد روابیط گسیتور را توعییح می رهنیی ب یث اًیل
دژوهش ااعو ایز همی مسئله است که رر رهیه گنشیته آاچیه موجیا همکیاری
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گستور بی روسیه و توکیه شی است ،اه مهوله تجار

بلکه همگواد منافع امنیتی

بی رو کشور بور است بواد اساس ،هو اهش و جادگاه که تجار

ممک است

رر تسهیل همکیاری بیی روسییه و توکییه راشیته باشیی ،مشیووط بیه دیک م ییط
اسییتواتژدک مشییتوک و منییافع امنیت ی مییوازی اسییت از اد ی رو ،تغییییو رر م یییط
استواتژدک مشتوک و عی توازی منافع امنیت روکشور رر چنی م یطی می تواایی
فضای همکاری و روابط گستور بی روسیه و توکیه را میکوس کور و تییارد را
به جای همکاری جادگزد سازر
 .2تحول روابط روسیه و ترکیه 2001-2010
روابط روسیه و توکیه هموار موعوع رقابتهای ژئودلیتیک رر اوراسیا بور اسیت
از زمان شکل گیوی امپواتوریهای عثماا و روسییه ،رو قییر

بیوای بیه اییاکثو

رسااین افوذ اور رر آسیای موکزی ،قفهاز ،رردای سیا و اوز میدتوااه با دکییدگو
رقابت راشته اای رر طیود جنیگ سیور اییز توکییه بیه عنیوان عضیو ایاتو و مت یی
استواتژدک ادا
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مت ی امودکا ،رشم طبیی امپواتیوری شیوروی سیابق و بلیوک

شوق م سوب م شی رر ب بواه ت و

رهه  ،1990عل رغم کاهش تینشهیا و

ررگیویهای ادیئولوژدک  ،روسیه و توکیه جهت گیویهای متضار و تینشآمییزی را
رر طود ب وان بوسن  ،کوزوو و چچ تجوبه کور اای رر چنیی فضیاد  ،از سیوی
ردگو دیوایهای فوهنگ توکیه با توک تباران منطهه و تمادیل ادی کشیور بیه ادجیار
روابط مست کم اقتصاری و سیاس با کشورهای آسیای موکیزی کیه زمیاا اییا
الو

روسییه قلمییار می شییای ،موجیا ادجیار اگواای هیای امنیتی رر م ییط

همسادگ روسییه می شیی

(Demiryol, 2013: 6-8

رقابتهای ژئودلیتیک بلنیمی

امیا رر هیزار جیدیی ،بیا وجیور

میان روسیه و توکیه ،شاهی بهبور روابیط رو کشیور

رر اوز های موتلف سیاس  ،امنیت و اقتصاری بور ادم
اولی اشااه رور جیدی همکاری بی روسیه و توکیه ،امضای «طوح اقیا بوای
همکاری رر اوراسیا» 1رر ساد  2001بور که رر آن ،روکشور دکییدگو را بیه عنیوان
قیر هیای بیزرگ اوراسییاد شناسیاد کورایی و همچنیی متیهیی بیه همیاهنگ
1. Action Plan for Cooperation in Eurasia

سیاستها و همکاری رر مسائل مشتوک منطههای شیای

(Aras, 2009:17

تماسهیای

ردپلماتیک سطوح با میان رولتموران کوملی و رلمه باغچه ،گواه بو بهبور روابیط
و آغاز همکاریهای گستور میان روسیه و توکیه بور رر اوااو سیاد  ،2004دیوتی
به عنوان اولی رئیس رولت روسیه بیی از چهار رهه به آاکیارا سیفو کیور رر طیود
اد سفو ،مهاما

رو کشیور شیش موافهیتاامیه همکیاری رر ایوز هیای اایوژی،

تجار  ،سومادهگناری ،امنیت و همچنی دک اعالمیه مشتوک مبن بو ادجیار روابیط
عمیق روستااه و همکاریهای چنیجاابه را امضا کورای رر جو ی  ،2005ارروغیان
به عنوان اوستوزدو توکیه رر سوچ روسیه با دوتی ردییار کیور رر سیاد ،2009
عبیاهلل گل به عنوان رئیسجمهور توکیه ،اولی شوص بور که به مسکو سیفو کیور
رر طود اد سفو ،میورف رر قامت رئیسجمهور روسیه روابط بی روسیه و توکییه
را به عنوان همکاری چنیوجه و مشارکت چنیجاابه توًیف کیور (
February 13, 2009

The Kremlin,

عبیاهلل گل رر ارامه سفو اور از تاتارستان -دک از فییرادهیای

روسیه با اکثودت جمییت مسلمان -ردین کور که بیاباد رارن اشااههاد به روسها
2010: 64

روسیه و توکیه رر طود اد سادها ،رودکورهای همکاریجودااه و بیون تنش
را رر اوز مسائل سیاس م یط همسادگ اور رر دییش گوفتنیی توکییه رر قبیاد
چالشهای امنیت روسیه رر مورر ااهالبهای راگ و متیاقا آن تغییو اوا سیاس
گوجستان رر ساد  ،2003اوکواد رر سیاد  2004و قوقیزسیتان رر سیاد  ،2005بیا
روسیه همواه کور همچنی  ،رر طود مناقشیه بیی روسییه و گوجسیتان رر سیاد
 ،2008هوچنی توکیه اسبت به ب ابا
جنوب اگوان بور ،اما ااتهارا
اشان ایار

شین منطهیه و تیاایو ادی مناقشیه بیو قفهیاز

و دا واکنشهای شیدیی را اسبت به روسیه از ایور

(Hill and Taspinar, 2006: 85

تا قبل از وقوع ت یو

ااهالبی رر جهیان

اسال ( ، 2011از ردگو مسائل موبوط به م یط همسادگ رو کشور به موازی شیین
سیاستهای روسیه رر مسائل کوری و قبوس با توکییه بومی گیورر کیه رر رهیه 90
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مبن بو عی تمادل توکیه به ت ودک مسلمانها و توکهای ادی کشیور بیور (

Weitz,

دک از منابع مناقشه بی رو کشور بور است او تفاهم سیاس بی روسیه و توکیه
به سفو رئیسجمهور میورف رر م  2010به آاکارا بوم گورر رر طود ادی سیفو،
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 17موافهتاامه همکاری بی طوفی امضیا شیی و بیهًیور

رسیم شیووع دیک

«مشارکت استواتژدک» 1رر اوز های موتلف از سوی مهاما

رو کشور اعال شیی

مشارکت استواتژدک شامل تاسیس دک شورای همکیاری بلنیدادیه ،اجیالس سیوان
سیا اه ،گیوو بواامیه ردیزی مشیتوک اسیتواتژدک بیوای ارتهیا سیطوح همکیاری و
آزارسازی ودزا میان شهووایان روکشیور بیور رر اجیالس بیی روکشیور رر سیاد
 ،2010رو طوف به دادبنیی اور بوای همکاری رر دووژ هیای اایوژی مشیتوک کیه
شامل دیووژ هیای گیاز طبییی اسیتودم جنیوب
سامسون-جیهان م شی ،ایز متیهی شیای

(South Stream

(Flanagan, 2013: 5

و ایط لولیه افیت

گستوش همکیاری رر

روابط روسیه و توکییه رر ادی رور بطیور اساسی ردشیه رر رغیغیههیای امنیتی
مشتوک رارر که رهبوان رو کشیور بیوای ادجیار موازایه رر بوابیو آن ،از اسیتواتژی
همگواد دیووی امورای
همگرای منافع امنیت و موازنه علیه تهدیدات منطقهای :ازردک منافع امنیت
روسیه و توکیه به اوادل ساد  2000که دوتی به عنوان رئیسجمهور روسیه ااتویاب
شی ،بوم گورر دوتی توکیه را به عنوان مت یی بیالهو امودکیا و ایاتو کیه سیی رر
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

استفار از توکیه بوای اعماد افیوذ و تهابیل بیا روسییه رر آسییای موکیزی و قفهیاز
راشتنی ،رر اوو گوفته بور و بوای همی سی رر افیوذ و بهبیور روابیط اسیتواتژدک
اور با اد کشور راشت رر مهابل ،رر ساد  ،2002ربیوکل شورای عال امنیت ملی
توکیه ،ژاواد تواجار کلیچ 2اعال راشت که توکیه بادی بوای مهابلیه بیا سیاسیتهیای
اصمااه ات ارده ارودا ،با روسیه و ادوان همکاری اسیتواتژدک راشیته باشیی (
March 9, 2002

Sabah,

توکیه بهودژ با روی کار آمین رولت عیالت و توسییه ( 2002کیه

بوای تبیدل شین به دک قیر

و رهبو منطههای ،سیاست مشکل ًفو با همسیادگان

و همچنی با رلسوری از ورور به ات ارده ارودا ،سیاست اگا به شوق را رر سولواه
سیاستهای منطههای اور قواررار بور ،به سیگنادهیای روسییه داسیخ مثبیت رار و
عل رغم ااتهارا

امودکا از کم و کیف روابط توکیه با روسییه ،رهبیوان ادی کشیور

سیاست مستهل رر دییش گوفتنیی

(Onis and Yilmaz, 2015: 6-8

از ادی رو ،از سیاد

1. strategic partnership
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2. Tuncer Kılıc

 ، 2003رر اوع اگا و بوراشیت رهبیوان روسییه و توکییه از همکیاری بیا دکییدگو
تغییوات ااًل شی که مشوصه اًل آن جادگزدن بوراشت تهیدیآمیز رور جنگ
سور ،با بوراشت ایازهای امنیت متهابل بیی از ساد  2003بور

((Akturk, 2013: 26

بازسازی و ازردک روابط روسیه و توکیه رر اد رور به بهتود ا و رر قالا
ادجار ائتالف علیه تهیدی قودیاالوقیوع قابیل فهیم اسیت بواسیاس مفووعیههیای
اوودهدورازان واقعگواد و بهودژ اووده موازاه تهیدی استف والت ،رولیتهیا بیوای
مهابله با تهیدیات که منافع امنیت مشتوک آاها را به مواطو م ااییازر ،بیا دکییدگو
ات ار و همکاری اسیتواتژدک بوقیوار می کننیی

(Walt, 1985, 1987

رر سیاد ،2003

بزرگتود تهیدی امنیت منطهه ای منافع روسییه و توکییه ،اضیور اویام و سیاسی
امودکا رر ااورمیااه ،رردای سیا و منطهه قفهاز بور رهبوان روسیه و توکییه زمیاا
که با ورور فوامنطههای امودکا رر قلموو افوذ اور مواجه شیای ،بوای تهابل و ادجیار
موازاه علیه تهیدیا
شیای

قوداالوقوع آن ،وارر دیک همکیاری اسیتواتژدک بیا دکییدگو

(Akturk, 2013: 26-29

از ساد  2003میان روسیه و توکیه را دیدی آورر ،اهطه عطف رر توازی منافع امنیتی
بی رو کشور بور دوتی با هوگواه امله و دیشووی ایووهیای امودکیاد رر م ییط
همسادگ و ت ت افوذ اور به شی

واکینش اشیان رار و همچنیی توکییه بطیور

فزادنی ای اگوان دیامیهای ب ابات بالهو ای بور که عملیا هیای اویام امودکیا رر
منطهه م توااست به بار آورر رر میارس  ،2003دارلمیان توکییه بیه ورور ایووهیای
اوام امودکا به عواق از طودق اودم هواد توکیه رأی منف رار که موجا سیوری
و ب وان رر روابط بی امودکا و توکیه شی و همی مسئله رولتموران توکییه را بیوای
دییا کورن دک شودک قیرتمنی استواتژدک منطههای توغییا امیور

( Demiryol, 2013:

17-21

امله امودکا بیه عیواق و سیوری و تینش رر روابیط بیی آاکیارا و واشینگت
همچنی دیامیهای امنیتزاد را بوای توکیه رر رابطه بیا مسیئله کیوری دیدیی آورر

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

امله امودکا به عواق ( 2003که دک م یط استواتژدک مشتوک منطهیهای بییی

توکیه اگوان اد مسئله بور که اال قیرت که رر اتیجیه سیهوط رولیت موکیزی رر
شماد عواق بوجور آمی است ،م تواای باعیث قییر

گیوفت پ ک ک و افیزادش

97

تهیدیا

موزی از سوی آاها باشی همچنی بواطو عی همکاری توکیه با امودکا رر

امله به عواق ،امودکا امادتهای اطالعات  ،اویام و سیاسی ایور رر رابطیه بیا
مسئله کوری را بوای توکیه به االت تیلیق ررآورر بور روسیه از اد ایال بوجیور
آمی رر رابطه بی توکیه و امودکا به عنوان فوًیت بیوای ازردکی بیه ادی کشیور
استفار کور و امادتهای مورر ایاز توکها بیوای تهابیل بیا دیشیووی و تهیدییا
پ ک ک را بیمل آورر ،همی امو به مینای فهیور روسییه بیه عنیوان دیک شیودک
استواتژدک بوای توکیه بور متیاقبار ،رر طود سفو ارروغان به سوچ رر سیاد ،2005
رو کشور بوای امادت سیاستهای دکیدگو رر مسئله کورها و چچن ها بیه تفیاهم
رسییای

(Hill and Taspinar, 2006: 84

ز به ذکو اسیت کیه رر رهیه  1990و اتی

قبلتو از اد رور  ،روسیه بوای ت ت فشار قواررارن توکیه از کار
م کور و رر مهابل ،توکیه از کار

کورهیا اسیتفار

چچن های مسلمان مورر امادیت کشیور ایور

بوای تهابل با سیاستهای اصمااه روسیه بهو م بور
بیی از ساد  ،2003ب وانهای سیاس رر قفهاز ،رردای سیا و آسیای موکزی از
ردگو اوز های همکاری امنیت روسیه و توکیه بوای تهابل با اضور امودکیا و ایاتو
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رر اد مناطق بور است هورو کشور روسیه و توکیه اسبت بیه امادیت امودکیا از
ااهالب های اد منطهه (گوجستان رر اوامبو  ،2003اوکیواد رر  2004و قوقیزسیتان
رر  2005میووف به ااهالب های راگ  ،بسیار اگوان بور و اضور امودکا رر ادی
ت و

را به عنوان چالش امنیت مل و منطههای ایور رر اویو گوفتیه بورایی رر

االیکه روسیه از تبیدل شین قفهاز و آسیای موکزی به اییا

راشت ،توکیه از اد مسیئله اگواای راشیت کیه تیالشهیای امودکیا بیوای تسیودع
رموکواتیز شین اد رژدمها منجو به ب ابات و امنیتی شیین کیل منطهیه شیور رر
واقع ،رر اد زمان ،موعع و جهتگیوی توکیه رر بسیاری از مسائل موبوط به امنیت
آسیای موکزی و ازر بیشتو از ادنکه با رودکورهای امودکا منطبق باشی ،با مواعیع و
جهتگیویهای روسیه مشتوک و هماهنگ بور

(Larrabee, 2011: 168-172

ادجار موازاه رر بوابو امودکا و ااتو از سوی روسیه و توکیه به اد مین ایسیت
که اد رو قیر
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الیو

امودکیا بییم

منطههای به راباد تشکیل دک بلوک تجیدییاووطلا بیور اایی تیا

هژموا جهاا امودکا را مورر چالش قواررهنی همکیاری و ائتالفی کیه روسییه و

توکیه بوای افب منافع امنیت مشتوک ایور ادجیار کیور بورایی ،ایه دیک رودکیور
تجیدیاووطلبااه بلکه دک رفتار عملگوادااه بور است روسیه و توکیه قییر هیای
طوفیار وعع موجوری بورای که منافع و مزدتهای سیاس و اقتصاری آاها به ابیا
امنیت منطهه بستگ راشت به رلیل چالشهای مسئله کوری ،تمامیت ارعی عیواق
دک از مهمتود اهیاف امنیت بور که توکیه بوای افب آن تالش م کور روسیه ایز
منافع اقتصاری مهم بوای اور رر عیواق تیودیف کیور و از سیوی ردگیو ،منیافع
سیاس و راراد های اوام قابل توجه رر منطهه قفهاز ،رردای سییا و ایزر رارر
همچنی  ،منطهه قفهاز و رردای سییا بیا توجیه بیه موقیییت ژئیودلیتیک کیه بیوای
تواازدت ااوژی به ارودا رارر ،بوای رو کشور روسیه و توکیه بسیار استواتژدک اسیت
از اد رو ،رهبوان روسیه و توکیه بوای ادجار موازایه علییه تهیدییات کیه رر م ییط
استواتژدک مشتوک روکشور قوداالوقوع بور ،رست به همکیاری سیاسی و روابیط
گستور امنیت زرای

(Celikpala, 2013: 56-63

بواساس عناًو اووده واقیگواد رر مورر الگوهای همکیاری و تییارد مییان
استواتژدک مشتوک موجا همکاری گستور میان رولتها م شور ،اما اد همکاری
به سادو اوز های ردگو از جمله تیامال

تجیاری و روابیط متهابیل اقتصیاری اییز

تسوی دییا م کنی؛ رر واقع رولتها بوای توغیا دکیدگو به ت کیم همکیاریهیای
سیاس و امنیت از ابزارهای استواتژدک چون تجار

بهو بوراری می کننیی روبیط

متهابل و گستور اقتصاری روسیه و توکیه ایز رر همی قالا قابل فهم است بییی از
همگواد منافع امنیت منطههای بی روکشور ،رهبوان روسییه و توکییه بیوای تییاو
همکاری و جلوگیوی از تیاردهای سیاس بالهو از استواتژی تجیار

و ایازهیای

متهابل اقتصاری به ا و مطلوب بهو گوفتهاای رر بوش بیییی بیه مییزان و اجیم
مبار

اقتصاری و تجاری گستور به عنوان م صیود همگوادی منیافع امنیتی رر

روابط روسیه و توکیه دورااته م شور
همگرای منافع امنیت و توسعه روابط متقابال اقتصاادی :از سیاد  2001تیا
 ،2010با وجور ادنکه رشی تجار

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

واایهای سیاس  ،با وجور ادنکه اولودتها و ایازهای متهابل امنیت رر دیک م ییط

و همکاری سیاس روسیه و توکیه بطور همزمان

اتفاق افتار است ،اما اد بید مینا ایست کیه تجیار

م یوک و متغییو اًیل رر
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ادجار همکاری سیاس بی روکشور بور است؛ بلکه بادی به بسیتوهای اسیتواتژدک
که روابط متهابل اقتصاری بی روسیه و توکییه رر آن ر رار اسیت توجیه کیور از
اهیش مییااج رر همکیاری سیاسی و

اد رو ،اد بوش ب ث م کنی که تجیار

امنیت که م وک و متغیو اًل رر همگواد منافع استواتژدک روسیه و توکیه اسیت،
بازی م کنی وابستگ متهابل اقتصاری و اجیم بیا ی مبیار

تجیاری ایه علیت

اًل همکاری سیاس بلکه ابزاری بوای تهودت و تیاو روابط روسیه و توکیه بور
است
اقتصیاری بیی روسییه و

از ساد  ،2002رشی قابل توجه رر اجیم مبیار

توکیه وجور راشته است که با رور ای از ت کییم همکیاری سیاسی بیی مسیکو و
آاکارا همپوشاا رارر اجم تجار

توکیه بیا روسییه از رقیم  6.8میلییارر ر ر رر

ساد  2003به رقم  33میلیارر ر ر رر ساد  2012و  31.6میلیارر ر ر رر ساد 2014
افزادش دییا کور است (بیشتود میزان اجیم مبیار
 2008واررا

 37.8میلییارر ر ر رر سیاد

توکیه از روسیه از  5.5میلیارر ر ر رر ساد  2003بیه رقمی تهودبیار

 27میلیارر ر ر رر ساد  2014افزادش دافته است (بیشتود میزان رقم  31.3میلییارر
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رر ساد  2008؛ همچنی اجم ًاررا

 6.7میلیارر ر ر رر ساد  2014رشی راشته است
جدول شماره( :)1حجم مبادالت تجاری ترکیه با روسیه (برحسب میلیارد دالر)

واردات از روسیه
صادرات به روسیه
حجم تجارت با روسیه
میزان درصد صادرات و واردات %

2003

2006

2008

2010

2012

2014

5.45
1.36
6.81
25.1

17.81
3.24
21.5
18.2

31.36
6.48
37.84
20.1

21.60
4.63
26.23
21.4

26.63
6.68
33.31
25.1

25.63
5.92
31.55
24.8

Source: Turkish Statistical Institute, 2015

سهم روسیه از تجار

اارج توکیه ایز بطور قابل توجه افزادش دافته است؛ البته

بادی توجه راشت که اجم کل تجار

اارج توکییه از  117میلییارر ر ر رر سیاد

 ،2003به رقم  389میلیارر ر ر رر ساد  2013افزادش دییا کور است سهم روسییه
رر تجار

100

توکیه از  1.4میلیارر ر ر رر ساد  2003بیه

اارج کل توکیه از  5.8ررًی رر ساد  2003به  11.3ررًیی رر سیاد

 2008و  8.3ررًی رر ساد  ،2014روای مثبت راشته است

جدول شماره ( :)2سهم روسیه در مبادالت تجارت خارجی ترکیه (برحسب درصد)

2003
7.9
2.9
5.8

صادرات
واردات
حجم کل

2006
12.8
3.8
9.4

2008
15.5
4.9
11.3

2010
11.6
4.1
8.8

2012
11.3
4.4
8.6

2014
10.9
4.1
8.3

Source: Turkish Statistical Institute, 2015.

باوجور افزادش و رشی قابل توجه روابط تجاری بی روسییه و توکییه ،امیورار زدیو
اوع اووج های تجاری اامتیارل را بوای توکیه به تصودو م کشی و رلیل اًیل
آن افزادش کسوی تجاری توکیه رر رهه گنشته است بواساس رار های سیاد ،2012
کسوی تجاری توکیه با روسیه به رقم بیش از  20میلیون ر ر افزادش دافتیه اسیت
(Turkish Statistical Institute, 2015
نمودار شماره( :)1حجم تجارت و کسری تجاری بین روسیه و ترکیه

بطورکل  ،روسیه رر میان شوکای تجیاری توکییه رر اجیم ًیاررا
واررا

رتبیه اود ،رر

رتبه ششم و رر اجم کل تجاری اائز رتبه رو است ًاررا

روسیه شامل کا و ایما
( ، %20م صو

متنوع اسیت :م صیو

شیمیاد ( ، %9.6ماشی  ،تجهیزا

مهابل ،اجم کثیوی از واررا
م رهی :افت و م صو

توکییه بیه

غیناد ( ، %25منسیوجا
و وسادط اهلیه ( %7امیا رر

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

Data Source: TÜİK 2015 and Office of the Commercial Counsellor,Moscow, 2015.

توکیه از روسیه را موار ایا و هیییروکوبن تشیکیل
دتووشیم ( ، 37.6گاز طبیی ( ، %32.4فلیزا

( %8و
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زغاد سنگ ( %5.8از کل ًاررا

روسیه به توکیه را شامل م شیوای (

Ministry of

Foreign Affairs, 2014

عالو بو میزان مبار

تجاری با ی بی روکشور ،توکیه سومادهگناری مستهیم

اارج قابل توجه را رر روسیه رارا است از اوادل ساد  ،2012بازرگاایان توکییه
بیش از  7.8میلیارر ر ر رر ایوز هیای موتلیف اقتصیاری روسییه سیومادهگیناری
کور اای شوکتهای زدوساات توکیه با رقم به ارزش  32میلیارر ر ر رر بییش از
 1200دووژ اقتصاری روسیه سومادهگناری کور اای

(Flanagan, 2013: 167

از سیوی

ردگو ،شوکت بزرگ ااوژی گازدوو  1و تواسینفت 2روسییه تمادیل فزادنیی ای بیوای
سومادهگناری رر زدوسااتهای ااوژی توکیه اشان رار اای
رر اهادتً ،ینیت توردسیم بیی توکییه و روسییه رر سیادهیای ااییو رشیی
چشمگیوی راشته است؛ اد روای ًیوری بواساس تالشهای مهاما
رر سفو میورف رر ساد  2010به آاکار ًور

روکشور کیه

گوفت ،بواامیه مشیتوک توردسیم و

سفو شهووایان روکشور بیون ایاز به ودزا رر آوردل  2011به توافق طیوفی رسییی
رر ساد  3.6 ،2012میلیون توردست روس به توکیه سفو کور اایی و رر سیاد 2013
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توکیه رر ایور  4میلیون توردست روس را رر کشور اور به ابیت رسیاای اسیت؛
رر مسکو ایز ایور  27هزار سکنه توک ساک هستنی و اد رقیم رر سیادو منیاطق
روسیه رر کل به رقم بوابو با  40هزار افو م رسی که بیشتو فیالیتهیای اقتصیاری
را راباد م کننی آمار قابل توجه ردگو ادنکه رر ساد  ،2012تنها رر آاتالیا رر اییور
 18هزار عووس روس با توکها ازروا کور اای

(Onis and Yilmaz, 2015: 12-13

دک از مکاایسم های اووده واقع گواد همکاری و تیارد استی د م کنی کیه
رولتها بوای جلوگیوی از بوجور آمین تنشهای بالهو سیاس و ااتالد رر منیافع
امنیت مشتوک رر دک م یط اسیتواتژدک گسیتور از ابزارهیای اقتصیاری بهیو منیی
م شوای شواهیی رر روابط بی روسیه و توکیه وجور رارر که بو چنیی ردییگاه
ً ه م گنارر؛ بوای مثاد ،رر طود مناقشه بی روسیه و گوجستان رر سیاد ،2008
توکیه اسبت به عملیا

اوام روسیه بهًور

کیامالر سینجیی واکینش اشیان رار
1. Gazprom
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2. Transneft

ات زماا که روسیه رولت توکیه را به عنیوان دکی از کشیورهاد کیه تجهییزا
ایور قیواررار ،توکییه هوگیز

اوام گوجستان را تامی م کنی ،رر لیست تهیدییا

تصمیم به رودارود با روسییه اگوفیت اوسیتوزدیو وقیت توکییه ،رجیا طییا
ارروغان چگواگ واکنش توکیه اسبت به ادی مناقشیه را بیه مناسیبا
اقتصاری بی توکیه و روسیه دیوای زر

(Winrow, 2009: 4-7

و مبیار

ارروغیان افهیار راشیت

که« :روسیه شودک تجاری شمار دک ما است و رر ًنیت توردسم ما رتبیه اود را
رارر؛ ما رر ایور روسو از ایازهای ااوژی اور را از اد کشور تیامی می امیادیم؛
روسو از گاز طبیی موررایاز توکیه از اد کشور وارر م شور میا امی تیواایم از
ادنها غافل شودم»

(Turkish Daily News, January 9, 2008

 .3روابط روسیه و ترکیه از  2011تاکنون :از همکاری تا تعارض
روابط روسیه و توکیه بطور اساس بیی از ت و

ااهالب رر ااورمیاایه ( 2011و

همچنی تغییو رر دوداد های امنیت قفهاز جنوب  ،روای تنشآمییزی را تجوبیه کیور
است از امنیت رر قفهیاز گوفتیه تیا اقییاما

ایاتو رر م ییط همسیادگ روسییه و

را اسبت به مسائل اساس منطههای اتواذ کیور اایی بییی از ازردیک بیه دیک رهیه
همکاری ب سابهه بی روسیه و توکیه ،چگواه م توان چنی واگوادی رر روابیط رو
کشور را تبیی کور؟ اد بوش ،ت و

اایو رر م یط امنیت منطهیهای و متیاقیا

آن دیگیوی استواتژی تنوعسازی ااوژی از سوی رهبیوان رو کشیور را بیه عنیوان رو
عامل سااتاری مهم رر ازود روابط روسیه و توکییه بییی از  ،2011میورر دیژوهش
قوارم رهی
تغییر در پارامترهای امنیت منطقه قفقاز و خاورمیانه :اولی شیکاف رر منیافع
مشتوک امنیت روسیه و توکیه بیی از اتواذ سیاستهای تجیدیاووطلبااه رر قفهیاز و
رردای سیا ( 2011از سوی رولت توکیه ،ادجیار شیی روسییه رر ادی رور بطیور
اساس اواستار عی تزلزد وعع موجور رر اد منطهیه بیور ،رر االیکیه توکییه از
رودکور فیال بوای تغییو رر وعع موجیور مجموعیه امنیتی قفهیاز و رردیای سییا
دیووی م کور آاکارا بوای گستوش روابط تجاری و افزادش اجم مبار

اایوژی،

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

جنگهای راال رر ااورمیااه ،روسیه و توکیه بطور فزادنی ای مواعع واگواداایهای
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به راباد بهبور و توسیه وابستگ متهابل میان سه کشور قفهیاز جنیوب (آذربادجیان،
ارمنستان ،گوجستان و توکیه بور که اد مسیئله بیه رلییل عضیودت توکییه رر ایاتو
سناردوی مطلوب بوای روسها قلمیار ام شی گوجستان اه تنها کودییور تواازدتی
گاز آذربادجان به توکیه و ارودا است ،بلکه دک مسیو تجیاری مهیم بیوای ًیاررا
کا های توکیه بیه آسییای موکیزی اییز می باشیی رر ادی رور  ،توکییه شیووع بیه
سوماده گناری عویم رر بوشهای اقتصاری آذربادجان ،گوجستان و آبوازدیا کیور
بوقواری روابط گستور اقتصاری و امنیت با ارمنستان از ردگو تالشهیای توکییه رر
اد منطهه بور است که به رلیل مناقشه قو باغ ،هوگز واکینشهیای مثبتی از سیوی
روسیه و ارمنستان رردافت اکور است

(Onis, 2012: 54

مناقشه قو باغ و ررگیویهای شیدی اایو میان آذربادجان و ارمنسیتان ،موجیا
قوارگوفت رو کشور روسیه و توکیه رر جبهه مهابل دکیدگو شیی اسیت؛ روسییه از
ارعاهای ارع ارمنستان امادت م کنی و رر مهابل توکیه با توجه به تنش ردودنهای
که با ارمن ها رارر ،از توجی ا

و سیاستهای موزی آذربادجان رر قو باغ امادیت

(Yılmaz, 2012: 483-486

رر سادهای اایو ،با توجه به ازردک آذربادجان بیه

م کنی
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غوب و رراواست اد کشور بوای عضودت رر ااتو ،روسییه بیا افیزادش همکیاری
اوام با ارمنستان ،به راباد تهودت جای دا و اضور رر قفهاز جنوب است روسییه
با اد اقیا اور به امودکا و ااتو دیا م رهی که قفهاز جیزو ایوز افیوذ و منطهیه
مورر توجه مسکو است و رر ًور
شی

اضور قیر های ردگو رر منطهه ،روسیه بیه

واکنش اشان اواهی رار رر مهابل ،آذربادجیان بیه عنیوان مت یی اسیتواتژدک

توکیه رر قفهاز جنوب  ،اهش بسزاد رر تیامی منیافع منطهیهای و همچنیی اایوژی
توکیه رارر از اد رو ،مناقشه قو باغ و جهتگیویهای متفیاو

روسییه و توکییه ،از

ردگو بستوهای تاایوگنار رر م ییط امنیتی همسیادگ روکشیور اسیت کیه باعیث
شکلگیوی اولودتهای همکاری سیاس و امنیت متفاو

از سوی ارروغان و دوتی

شی است
واگواد های امنیت و سیاسی روسییه و توکییه رر سیادهیای ااییو ًیوفار بیه
ت و

قفهاز م یور ام شور ،بلکه رودکورهیای متضیاری از سیوی روکشیور رر

ت و

ااهالب اایو ااورمیااه ( 2011ایز اتواذ شیی اسیت میو اییزشهیای

ااهالب رر کشورهای عوب ااورمیااه از دک سو ،منجیو بیه سیواگوا رولیتهیای
ااکم رر تواس ،مصو ،لیب و دم شی و از سوی ردگو فضیای شیکلگییوی جنیگ
راال رر سورده را فواهم ساات همزمیان بیا گسیتوش اوکیتهیای ااهالبی رر
منطهه ،روسیه و توکیه با توجه بیه توجی یا

امنیتی  ،دکییدگو را رر جبهیه مهابیل

مناقشه دافتنی توکیه با دیووی از دک رودکور تجیدیاووطلبااه ،از ایووهیای مییارد
به ودژ رر سورده امادت کور ،رر اال که روسیه با دیگیوی سیاسیت افیب وعیع
موجور ،اسیتواتژیهیای ایور را رر امادیت از رژدیمهیای مسیتهو مبتنی سیاات
(Demiryol, 2013: 13-21

رر بستو ت و

سورده ،توکیه بهًور

فیا اهای از طودق امادتهای مال ،

لجستیک و اوام از موالفان بشار اسی ،به راباد تغییو اوا سیاس و سیاقط کیورن
رژدم بشار بور است رر مهابل ،روسیه امادتهای همهجاابهای از رژدم بشار اسیی
و افب رژدم سیاس فیل بهعمل آورر است واگواد رودکورهای روکشور اسبت
به جودانهای تکفیوی راعش و جبهه النصو و همچنی گوو های جییاد طلیا رر
اد باور است که توکیه از گوو های راردکاد اسالم امادت م کنیی و همیی امیو
باعث قیر

گوفت و دیشووی آاها به میدتوااه شوق و همچنی آسیای موکزی کیه

قلموو افوذ امنیت روسیه است ،م شیور ز بیه ذکیو اسیت کیه شیمار زدیاری از
جنگودان جبهه النصو را چچن هاد تشکیل م رهنی که از چالشهای امنییت ملی
روسیه هستنی

(Trenin, 2013: 38-42

رر مهابل ایز ،توکیه به مواتا بیشیتو از روسییه

اگواا اور را از امادت روسیه از گوو های جیاد طلا کیوری پ ک ک و ی پ
گ ابواز م رارر با توجه به دیشیووی کورهیا رر شیماد سیورده کیه چهیار کیااتون
عفود  ،کوباا  ،اسکه و تل ابیض را رر ااتیار رارای ،امادت تسلی ات روسییه از
اد گوو ها موجا افزادش قیر

آاها و رر اتیجه افزادش چالشهیای امنییت ملی

توکیه رر موزهای جنوب م شور بواد اسیاس ،روسییه و توکییه رر سیورده بطیور
مواوی وارر دک جنگ ایابت با دکیدگو شی اای

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

سورده از ردگو مولفههای افزادش تنش رر روابط بی رو کشور بور است روسیه بو

تنش بی روسیه و توکییه ت یتتیاایو راییارهای امنیتی موتلفی رر سیورده
تشیدی شی رر اکتبو  ،2012ارتش توکیه هوادیمای مسافوبوی سورده کیه شیهووایان
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روس از مسکو به رمشق را منتهل م کور ،به اجبیار جنگنیی هیای  F16رر فوورگیا
آاکارا به زمی اشاای شی مهاما
تجهیزا

رسم توکیه ارعا کورای که ادی هوادیمیا ایاوی

اوام روسیه بوای کمک به رژدم بشار اسیی بیور اسیت (

Times, 2012

The New York

اد ااراه موجا شکلگیوی ب یوانهیای ردپلماتییک بیی مسیکو و

آاکارا شی که رر اهادت ،همی مسئله با سواگوا سیواوی  24روسییه توسیط

F16

توکیه رر  24اوامبو  ،2015بیه اهطیه او ایور رسییی و روابیط سیاسی روکشیور
عل رغم روابط استواتژدک تجاری به ودژ رر اوز ااوژی ،ازول تود روای اور را
بیی از ساد  2002ط م کنی رر همی رابطه ،رراواستهای مکور رهبیوان توکییه
بوای ادجار منطهه اائیل و دیوواز ممنیوع رر شیماد سیورده بیه منویور امادیت از
موالفان و تسودع رر سواگوا رژدم اسی ،موجا تشیدی هوچیه بیشیتو تییارد رر
منافع امنیت روسیه و توکیه شی روسیه به رلیل ااتماد اضور ااتو رر قلمیوو افیوذ
امنیت اور ،هوگز اجاز طوح اد مسئله رر شورای امنیت را ایار اسیت (
Yilmaz, 2015: 63-67

Onis and

افزادش اگواا های امنیت رر م یط همسادگ توکییه موجیا

شی است که رهبوان اد کشور با توجه به ردنامیز های امنیت منطهیهای ،رر روابیط
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

استواتژدک اور با روسیه تجیدیاوو کننی و رر مهابل به سمت جهتگیویهای ایاتو
و امودکا گوادش دییا کور اای
واقییتهای ژئودلیتیک ت و

کشورهای عوب رر سادهای گنشیته دیارآور

ائتالفها و جبههبنییهای روران جنگ سور رر منطهه اسیت کیه علی رغیم بوای
واگواد های استواتژدک رر منطهه بهودژ رر سورده ،توکیه را به سمت همکیاری بیا
امودکا و ااتو سوق رار است رر چنی شوادط  ،روسیه ،چی و ادوان بیا توجیه بیه
اولودتهای سیاس و امنیت که رر م ییط اسیتواتژدک فیلی بیوای ایور تیودیف
کور اای ،رر جبهه موالف قواررارای روایهای موجور رر فوادنیی ت یو

عوبی و

بهودژ سورده ،م یوردتهای سااتاری تواااد های توکیه بوای اعماد سیاستهیای
مستهل از امودکا و ات ارده ارودیا رر مواجهیه بیا ب یوانهیای گسیتور منطهیهای را
آشکارا اشان م رهی بو همی اساس ،با توجه به تغیییو م ییط اسیتواتژدک و عیی
تییوازی منییافع امنیتی توکیییه و روسیییه و همچنییی عییی دتااسییل توکیییه رر اتوییاذ
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سیاستهای مستهل ،رهبوان اد کشور به ااتماد زدار استواتژیهای کالن منطهیهای

اور را بازتیودف اواهنی امور موافهت توکیه با استهوار سپو رفاع موشک ایاتو رر
موزهای اور که رر م  2012عملیات شی ،از ردگیو بسیتوهای واگوادی امنیتی و
سیاس رر روابط بی روسیه و توکیه است

(Kibaroğlu, 2013: 225-228

؛ ادی سیامااه

موشک که عل رغم اعتوادهای ادوان و روسیه به تصودا دارلمیان توکییه رسییی،
موجا ادجار موج از ااتهارا

و اگوشهیای منفی از سیوی رهبیوان روسییه بیه

سیاستهای امنیتزای توکیه رر م یط همسادگ اد کشور شی
ب وان اوکیواد ( ، 2014آایود فصیل روایی فزادنیی تینشهیای سیاسی و
تیارعا

امنیت رر روابط روسیه و توکیه بور است توکیه منیافع بسییار مهمی رر

اوکواد رارر که شامل منافع اقتصاری و مسئله امنیت جمییت توک تبیار تاتیاری رر
کودمه است عالو بو اد  ،از زمان شووع ب وان ،رهبوان توکیه اسیبت بیه «تیاایوا
رومینود » 1ااتمال ب وان اوکواد هشیار م رارای؛ هشیار اسبت به اد مسئله کیه
ب وانها ممک است باعث اض گیوفت چنیید مناقشیه بیالهو رر منطهیه شیامل
مناقشیه قییو بییاغ ،آبوازدییا و اوسییتیای جنییوب شییور

مکور بو تمامیت ارع اوکواد و ورور ااتو به اد مسئله به منوور دیافت

دک را ال چنیجاابه بوای فیصله رارن به اد ب وان تاکیی م کور تمادل آاکیارا بیه
هماهنگ تالشهای اور با سیاستهای ااتو به اد مین بور که توکیه بیی از دیک
رهه مشارکت استواتژدک با مسکو و منافع موازی امنیتی رر منطهیه بیا ادی کشیور،
ردگو اعتماری به سازوکارهای امنیت دکجاابه روسیه اییارر و رر مهابیل بیه سیمت
اضور و افوذ ااتو رر اوز منافع امنیت اور گوادش دییا کیور اسیت (
2015: 68-42

Demiryol,

همزمان با تشیدی تنشهای سیاس و تیارد رر اولودتهیای امنیتی ،

ازود رر روابط روسیه و توکیه ًوفار به کاهش همکاری سیاس م یور امی شیور،
بلکه روابط تجاری به ودژ مبار

روکشور رر اوز ااوژی را ت تالشیاع قواررار

است؛ به گواهای که دیووی از استواتژیهای متفاو

ااوژی به منبیی بیوای تینش و

تیارد تبیدل شی است
استراتژیهای انرژی به عناوان منباع تعاار

و واگرایا  :بیا شیکلگییوی
1. domino effects

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

بهًور

(Kardas, 2014: 13-17

توکیییه
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همکاری های گستور سیاس و امنیت رر روابط روسیه و توکیه ،روابیط و مبیار
ااوژی ایز بطور همزمان روای روبه رشیی راشته است و وابستگ متهابیل روکشیور
رر اد اوز به عنوان ابزاری بوای جلوگیوی از تشیدی مناقشا
کوتا می

بیالهو سیاسی رر

رر اوو گوفته شی است اما واگواد رر اولودتهای امنیت مشتوک بیی

روسیه و توکیه رر ایم رهه اایو ،سیاستهیای اایوژی روکشیور را اییز ت یتتیاایو
قواررار و استواتژی بلنیمی

آاها بواساس بیوهم زرن وعیع موجیوری اسیت کیه

روسیه و توکیه به دکیدگو وابسته بور اایی رر سیادهیای ااییو ،تصیمیمگییوان هیو
روکشور رر مسئله عوعه ااوژی (رر مورر توکییه و بازارهیای ًیاررات (رر میورر
روسیه و همچنی مسییوهای تواازدیت (هیم توکییه و هیم روسییه بیوای کیاهش
وابستگ به سادو کشورها ،از «استواتژی تنوعسازی» 1دیووی م کننی
با ت ود رر ردنامیز های م یط استواتژدک مشتوک بی روسیه و توکیه بیهودیژ
بییا شییکلگیییوی ایییزشهییای ااهالبی رر ااورمیااییه و ب ییوان اوکییواد رر ،2014
استواتژی های ااوژی روکشور ایز مسیو و اولودیتهیای متفیاوت را ررایاد تجوبیه
است اود ادنکه بی سیاستهای توکیه بوای تبیدل شین به قطیا اایوژی منطهیه و
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تمادال

روسیه بوای تسلط بو مسیوهای ااتهاد ااوژی از ازر و ااورمیااه به ارودیا،

دک اوع عی تجااس راهبیوری وجیور رارر

(Misiagiewicz, 2013: 14-17

توکییه بیه

عنوان دک کودیور ااوژی از اهش و جادگا ژئودلیتیک بسیار با د بواوررار است
که رر ایور بیش از  70ررًی از ذاادو گاز طبیی و افت جهان را به ارودا و سادو
اهاط رایا تواازدت م کنی تصمیمگیوان توکیه با عنادت به اد راراد اور ،بیهرابیاد
بهو بوراری از موقییت ژئودلیتیک توکیه بوای تبیدل شین بیه قطیا اایوژی منطهیه
هستنی و میتهیای که اهش توکیه ًوفار به کودییور تواازدتی م ییور اوواهیی شیی
تبیدل شین به قطا اایوژی هییف سیهلالوًیول ایسیت؛ بلکیه ایازمنیی ایه تنهیا
سااتارهای ااوژی وسیع و دوهزدنه است ،بلکه به شبکههای اطوط لوله متنیوع کیه
گاز را از منابع موتلف تواازدت کنی ،ایز ایازمنی است از اد رو ،همیانطیور کیه رر
اسنار استواتژدک وزار

ااوژی و منابع طبیی توکیه تشودح شی است ،تنیوعسیازی
1. Diversification Strategy

عوعههای ااوژی و مسیوهای واررات بوای استواتژیهای بلنیمیی
اساس رارر

توکییه اهمییت

(Ministry of Energy and Natural Resources. 2010

استواتژی روسیه بوای کنتود تواازدت ااوژی ازر ،ااورمیااه و ااییوار میدتواایه
شوق  ،موجا بواورر با سیاستهای توکیهای شی است که بیاباد بیسیت گیوفت
اهش کلییی رر کودیور ااوژی شوق به غوب است رهبوان روسیه به رلییل مسیائل
که با اوکواد و بالروس رارایی ،تو کییه را بیه عنیوان دیک رولیت تواازدیت و دیک
آلتوااتیو استواتژدک بوای اور رر اوو گوفته بورای اما روسیه سی رر تهلییل اهیش
و موقییت ژئودلیتیک توکیه به دک کودییور تواازدتی ًیوف رارر و بیا توجیه بیه
سیاستهای اا صاری آاها رر کنتود مسیوهای تواازدت ااوژی ،تبیدل شین توکیه به
قطا ااوژی منطهه و متیاقا آن فهور رقیا جیدی بوای روسیه ،سناردوی مطلیوب
را دییش روی رولیت دیوتی امی گینارر
سیاستهای بلنیمی

(Roberts, 2012: 145-151

بیواد اسیاس،

روسیه بو مسیور کورن آلتوااایوهای مسیوهای تواازدت ااوژی

به ارودا از طودق توکیه مبتن شی است روسییه بطیور جییی مویالف دیووژ هیای
همچنی هوگز اگا مثبت به دووژ اابیاکو ایاشیته اسیت؛ رر مهابیل اابیاکو ،روسییه
دووژ سو -استودم 1را به عنوان جادگزدن بوای ااباکو و تمام دیووژ هیای میورر
امادت ات ارده ارودا دیشنهار م رهی دووژ سو -استودم ،گاز روسیه را از طودیق
رردای سیا به بلغارستان و سپس به دواان ،ادتالیا و ااتما ر استوالیا امل اواهی کور
(Demiryol, 2013: 115-123

بیی از ت و

واگواد و عی توازی سیاستهای ااوژی روسیه و توکیه

جاری ( 2011به بییی  ،رر قالیا اسیتواتژی تنیوعسیازی از سیوی

رهبوان روکشور قابل قهم است
استواتژی تنوع سازی توکیه رر اوز ااوژی بیشیتو متوجیه مسییوهای تواازدتی
مستهل از روسیه به ودژ ذاادو رردای ازر و ااورمیااه و همچنیی بهیو بیوراری از
مباری ااوژی های تجیدیدندو است توکیه روابیط ودیژ ای بیا آذربادجیان رر ایوز
ااوژی رارر؛ اط لوله گاز باکو-تفلییس-ارزرو و ایط لولیه افیت بیاکو-تفلییس-
1. South Stream project

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

اطوط لوله باکو -تفلییس-جیهیان و بیاکو -تفلییس -ارزرو بیور اسیت روسییه
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جیهان مسیوهای ااوژی اًل بی توکیه و آذربادجان است توکیه و آذربادجیان دیک
قواررار گازی رر اکتبو  2011به امضا رساای اای که باکو متیهی به فیووش  6میلییارر
متو مکیا/ساد گاز به آاکارا شی است رو کشور همچنی بوای تاسیس دووژ اط
لوله توااس-آااتول که گاز ادستگا رو شا رایز( )1را به توکیه و ارودا ًارر م کنی،
با دکیدگو همکاری ازردک رارای

(Bilgin, 2011: 399

عالو بو آذربادجان ،توکییه رر

راستای اد سیاست ،اگاه هم به ذایادو اایوژی ااورمیاایه رارر رر سیاد ،2006
مصو ،سورده ،اررن ،لبنان ،روماا و توکیه موافهتاامهای را به امضا رسیاای اایی کیه
رر آن گاز کشورهای عوب از طودق سیورده وارر توکییه و بییی ارودیا اواهیی شیی
(Han, 2011: 611

رر کوتا می

باوجور ب ابات هاد که رر منطهه وجور رارر ،عملییات شیین آن

بییی بنوو م رسی اما رر بلنیمی

بیون توردی از جادگزد های اًل

توکیه اواهی شی رر همی راستا و بیی از افزادش تنشهای سیاسی و امنیتی بیی
روسیه و توکیه رر جودان سواگوا جت جنگ روسیه توسط توکیه ،رهبیوان توکییه
سفوهای مستموی به کشورهای اوز الیی فیارس و بیه ودیژ قطیو بیوای تیامی
ایازهای گازی اور راشتهاای
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رر اوز افت ایز توکیه بیی از ت ودمهای اعمال علییه ادیوان رر سیاد ،2013
ایور  22ررًیاز واررا

افت اور را از ادی کشیور کیاهش رار و رر مهابیل بیه

سمت عوبستان سیوری و عواق بهودژ اقلیم اورموتیار کورسیتان متمادیل شیی رر
ااد ااعو ،اقلیم کورستان عواق بو روی ادجار دک اط لوله افت جیدی بیا توکییه
همکاری م کنی که فوفیت اولییه تیییی شیی آن  300هیزار بشیکه رر روز اسیت
(Reuters, June 19, 2013

رر اهادت ،از ردگو استواتژیهای جادگزد توکییه ،افیزادش

سهم منابع ااوژیهای تجیدیدندو رر مصوف اد کشور است؛ بواسیاس چشیمااییاز
ساد  ،2023سهم ااوژی تجیدیدندو رر ساد مورراوو بادی  30ررًیی از کیل اایوژی
مورر ایاز توکیه را تامی امادی رر اد راستا ،رولت رر اوز بوق بوای بهو بیوراری
از منییابع بییالهو ااییوژی بییاری ،اورشییییی ،زمییی گومییاد و هییییرولیک توکیییه،
بواامهردزی منسجم کور است بوای ساد  ،2023توکیه بواامهردزی کور است کیه
شمار ایووگا های بوق آب اور را از  213به  1300و همچنی فوفیت توربی هیای
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باری را از  1100مگاوا

به  20هیزار مگیاوا

افیزادش رهیی (

Ministry of Foreign

Affairs, December 22, 2012

رر مهابل ،روسیه ایز بوای کاهش وابستگ اور بهًور

فیا اهای اسیتواتژی

متنوعسازی رر بازارهای ًاررات و مسیوهای تواازدت را دیگیوی م کنی رر اسینار
رسم رولیت روسییه اولودیتهیای اسیتواتژی اایوژی ادی کشیور تیا سیاد 2030
بید گواه طیوح شیی اسیت 1 :کیاهش وابسیتگ هیای تواازدتی ؛  2تنیوعسیازی
مسیوهای ًاررات به ارودا؛  3تنیوعسیازی بازارهیای ًیاررات بیهودیژ اگیا بیه
بازارهای آسییا و شیوق آسییا

(Institute for Energy Strategy, 2010

رر رهیه گنشیته،

وابستگ سنگی روسیه به اوکواد و بالروس بوای تواازدت گاز طبیی به بازارهای
ارودا ،مشکال

عیدی ای را بوای اد کشور بهودژ بیی از شووع ب وان بی روسییه

و اوکواد رر  2009 ،2006و اایوار تشیدی آن رر ساد  ،2014بیه بیار آورر اسیت
ادجار رو دووژ اط لوله عویم سو -استودم و اورر-استودم(( 2جودیان شیماد از
سوی روسیه رر قالا همی سیاست تنوعسازی ااجا گوفته است رر االیکه توکییه
به عنوان دک از شوکای سو

استودم بوش از استواتژی تنوعسازی روسیه اسیت،

کودیور تواازدت بسیار اگوان هستنی همچنی روسیه بوای ًاررا
بازارهای غوب از تنگههای توکیه بهو گیوی م کنی

افیت ایور بیه

(Kubicek, 2013: 171-180

تغییییو واقییییتهییای میییزان تولیییی ااییوژی توسییط روسیییه و همچنییی وجییور
چالشهای امنیت ااًل از وابستگ اد کشور بیه کودییورهای تواازدتی توکییه و
اوکواد باعث شی است که رهبوان اد کشور بیا بیازبین سیاسیتهیای ًیاررات
اور ،اهمیت بازارهای آسیاد بهودژ چی را بیش از بیش ررک کننی بیا توجیه بیه
ایازهای رو به رشی ااوژی رر آسیا بهودژ رر چی  ،بازارهای شوق به ااتمیاد زدیار
اهش دوراگ را رر استواتژی تنوعسازی بازارهای ًیاررات روسییه بیازی اواهیی
کور البته بادی توجه کور که تغییو چنی سیاستهاد رر ایوز واررا

و ًیاررا

ااوژی از طودق اط لوله ،هم زمانبو و هم هزدنههیای زدیاری را می طلبیی روسییه
بوای عملیات ساات اد استواتژی ،ایازمنی سومادهگناری بییش از  50میلییارر ر ر
است

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

رر ااد ااعو رهبوان اد کشور اسبت به وابستگ روسیه به توکیه به عنیوان دیک

(Vatansever, 2011: 13

دیگیوی استواتژیهای تنوعسیازی از سیوی هیو رو کشیور ،علی رغیم وجیور
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وعییت وابستگ متهابل ااوژی میان آاها ،ردشه رر تغییو م یط استواتژدک منطههای
بیی از ساد  2011و عی توازی منافع امنیت مل رو کشور رر ت و

اایو رارر و

همی امیو می تواایی فضیای واگوادی اقتصیاری و تضیییف همکیاری سیاسی رر
میانمی

را فواهم سازر به باور اوایش و دلمیاز ،تفیاو هیای اساسی و همچنیی

جهتگیویهای تهابلگوادااه بی روسیه و توکیه رر اوز ااوژی رر چنی ساد ااییو
ت تتاایو تفاو

رر اگوشهای رهبوان رو کشور اسبت به اوع اوا سیاسی آدنیی

کشورهای عوب رستووش تغییو و رادو افوذ آاها رر ت و

جاری بیور اسیت و

میکوس شین توازی منافع ژئودلیتیک و سیاس مشتوک را رر روابط بی روسییه و
توکیه رر آدنی ای اه چنیان رور ،فضیای رکیور و ایزود رر اجیم بیا ی مبیار
تجاری و همکاری اقتصاری را فیواهم اواهیی سیاات

(Onis and Yilmaz, 2015: 14-

15

نتیجهگیری
مهاله ااعو با بهو گیوی از مفووعههای اووده واقیعگوادی  ،الگوهیای همکیاری و
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

112

تیارد ااکم بو روابط روسیه و توکییه از سیاد  2001تیا  2015را میورر دیژوهش
قواررار دافتههای مهاله بید ًور
اقتصاری و مبار

قابل طوح است که اگوچه اجم با ی روابیط

تجاری بهودژ رر اوز ااوژی تاایو مثبت بو همکیاری سیاسی

روسیه و توکیه راشته است ،اما تاایو عل تجار

بو همکاری ،بطور اساس مشووط

به توازی منافع امنیت روسیه و توکییه رر منطهیه ااورمیاایه ،رردیای سییا و قفهیاز
است از ساد  2001تا  ،2010روسیه و توکیه رر دک م یط استواتژدک مشیتوک بیه
عنوان قیر های طوفیار وعع موجور که منافع مل و منطههای آاها رر همکیاری و
هماهنگ بوای افب اوم منطههای ،بیون راالت قیر هیای فوامنطهیهای بیهودیژ
امودکا و ااتو تیودف م شی ،رفتار م کورای رر طود رور منکور ،مواورا
رر اوز تجار

فزادنی

و ااوژی به عنوان ابزاری رر رست رهبوان رو کشور بوای توغییا

دکیدگو به همکاری رر اوز امنیت و استواتژدک بهو بوراری م شی
روابط روسیه و توکیه با تغییو رر ردنیامیز هیای امنییت منطهیهای بییی از سیاد
 ،2011از همکاری به سمت تنش و تیارد سیاس سوق رار شی رر اد رور  ،بیا

وجور ادنکه روابط اقتصاری بهودژ رر اوز ااوژی تغییو میناراری اکور است ،امیا
همکاریهای سیاس و امنیت مسیو ازول را ط امور است علت اًل واگوادی
رر روابط روسیه و توکیه رر اد رور تغییو رر بوراشتهای تهیدی از سوی رهبیوان
روکشور بور است بوراشتهای متفاو

از تهیدیا

منطههای ،موجا عی تیوازی

منافع امنیتی روکشیور و رر اهادیت رودکورهیای واگواداایه و متییارد رر منیاطق
ااورمیااه ،رردای سیا /ازر و قفهاز شی است رر ااورمیااه ،رر مهادسه با قفهیاز و
رردای سیا  ،روای واگواد رر روابط روسیه و توکیه بسیار ااگهاا و م سوس بیور
است ت و

موسو به بهار عوب و بهودژ جنگ راال رر سورده اهطیه عطفی

بو اد مسئله بور که روسیه و توکیه ردگو اگواا ها و منافع مشتوک رر افب وعیع
موجور منطهه ایارای رهبوان توکیه با دیوای زرن منافع و امنیت مل اور به اضیور
و اهش دوراگشان رر ت و

 ،بیاباد تغییو رر وعع موجوری بورای که با روسییه

رر م یییط مشییتوک اییور بوجییور آورر بوراییی؛ رر مهابییل روسیییه بییا دیواییی زرن
اولودتهای امنیت اور به اوم موجور ،از رژدمهای سیاس مستهو امادت بهعمیل
رر کوتا می

راشته است ،دیووی از استواتژیهای تنیوعسیازی رر ایوز اایوژی و

همچنی بهو گیوی از جادگزد هاد که موجا کاهش وابستگ روسیه و توکیه بیه
دکیدگو م شور ،رر بلنیمی

فضای تیارد را بیش از دیش فواهم اواهی ساات

رر طود سادهای مورر مطالییه ،روابیط روسییه و توکییه رر قالیا رو مفهیو
رئالیست همکاری و تیارد قابل تبیی است بیا توجیه بیه سییاد بیورن ت یو
جاری رر قلموو افوذ روسیه و توکیه رر ااورمیااه ،ادنکه واگواد به وجور آمیی رر
روابط روکشور بیی از ت و

 2011رر اهادت منجو به بازگشت روابیط روسییه و

توکیه به فضای تیارد و رقابت قبل از  2001و رهه  1990م شور ،هنوز مشیوص
ایست اما بیون توردیی ،روابیط روسییه و توکییه از همکیاری گوفتیه تیا تییارد،
ردنامیکهای ژئودلیتیک اورآسیا را تییی م کنی با توجه به اهمیت رر ااد افزادش
اد رو قیر

منطههای ،روابط روجاابه آاها عنصو مهم رر اوم چنیقطب رر ایاد

پویاییهای امنیتی روابط روسیه و ترکیه (  )2001-2015ولی گلمحمدی

آورر رر اهادت ،با وجور ادنکه تیاو تجار

ااوژی تاایو مثبت بو روابیط روجاابیه

فهور منطههای اواهی بور
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یادداشتها
 1اد دووژ رر ساد  2011بهًور رسم اعال شی و قواررار بیی رولتی آن رر سیاد
 2012به امضا طوفی رسیی که قوار است رر سیاد  2018بیه بهیو بیوراری بوسیی
فوفیت اولیه آن هموا با  6میلیارر متو مکیا موجور 16 ،میلیارر متو مکیا/سیاد
است اد میزان قوار است تا ساد  2023به  23میلیارر متیو مکییا و رر تیا سیاد
 2026به میزاا بوابو با 60میلیارر متو مکیا افزادش دییا کنی

2. Nord Stream
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اط لوله گاز اورر استودم ،گاز روسیه را بهطور مستهیم به ارودای غوب منتهل م کنی ادی
دووژ از ساد  2011تاکنون گاز روسیه را با عبور از ژرفای رردای بالتیک بیه ارودیا
م رساای اد اطوط لوله گازی ،فوفیت ااتهاد  55میلیارر متو مکیا گاز رر سیاد
را رارر بوش آب اد اط لوله با عبور از ژرفای رردای بالتیک ،گیاز روسییه را از
شهو ودبورگ اد کشور به شهو گوادفسوالی آلمان رر ساال رردای بالتییک ااتهیاد
م رهی تا بید ااد ،گاز روسیه از طودق ایط لولیه بیا عبیور از جمهیوریهیای
اوکواد  ،بالروس و مولیاوی به کشورهای ارودای غوب ااتهاد م دافت و اد اط
لوله تاز به طور مسهیم گاز روسیه را به ارودا منتهل م کنی.
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