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 چکیده

 همکـاري  لگويا دو قالب در که گذارد می نمایش به را روندي ترکیه و روسیه روابط تاریخی سیر
 ترکیـه  و روسـیه  ،1990 دهه و سرد جنگ طول در مناقشه ها دهه از بعد. است فهم قابل تعارض و

 توسعه را خود اقتصادي و سیاسی مناسبات توجهی قابل به طور 2000هاي پس از  در ابتداي سال
 و) 2011( خاورمیانـه  در انقالبـی  تحـوالت  از بعـد  اساسی طور به رشد به رو روند این. اند داده

 ترکیه، توسط روسی جنگنده قراردادن هدف جنوبی و با قفقاز امنیتی هاي پویایی در تغییر همچنین
به  امنیتی و سیاسی پیامدهاي روسیه و ترکیه روابط در بحران. است کرده تجربه را آمیزي تنش روند
 ترکیـه  رابطه احیاي ترکیه، مخالف کردهاي از روسیه حمایت به توان می جمله از که داشت دنبال

 اخیراً که موضوعاتی از یکی اما .نمود اشاره...و داعش قبال در ترکیه موضع سازي شفاف آمریکا، با
 تغییـر  با ارتباط در است، گرفته قرار المللی بین مسائل گران تحلیل و جهانی هاي رسانه توجه مورد
 از اسـتفاده  با مقاله این. است سیهرو به کشور این نزدیکی و اي منطقه هاي سیاست در ترکیه رویه
 در را کشور دو این میان روابط در نزدیکی دالیل تحلیلی، و توصیفی روش با و گرایی واقع نظریه

 اتحادیـه  و آمریکا بر فشار مقطعی منطقه، به تکفیري تروریسم گسترش از هراس از جمله مواردي
 سوریه کردهاي جایگاه تضعیف ترکیه، اخیر حوادث خصوص در اروپا اتحادیه هاي سیاست اروپا،

 هاي هراس سوریه، آینده در بودن سهیم و انفعال از خروج آنها، فدرال حکومت به بخشیدن پایان و
 و مقطعی نزدیکی باعث عوامل این که است معتقد اما داند؛ می اقتصادي روابط کاهش و اقتصادي

 اما باشد، وابسته روسیه به است ممکن ژيانر نظر از کشور این و است شده روسیه به ترکیه موقتی
  خواهد کرد. حفظ را خود غربی چارچوب همچنان ترکیه لذا و نیست گونه این سیاسی لحاظ از
  

   واژگان کلیدي
  اي منطقه سیاست خاورمیانه، اردوغان، روسیه، ترکیه،

                                                                                                                                         
 Email:akbari393@yahoo.com یتبهش دیدانشگاه شه الملل نیروابط ب يدکترا يدانشجو. 1

  37ـ 62؛ صفحات 1397 تابستان ،74، پیاپی 2، شماره نوزدهمردي جهان اسالم، سال فصلنامه مطالعات راهب
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   مقدمه
 یخاصـ  هـاي  پیچیـدگی  از همـواره  تاریخی لحاظ به روسیه و ترکیه میان روابط 

 و تـزاري  روسیه و عثمانی امپراطوري ژئوپلیتیک تعارضات. است برخوردار بوده
 دائمـا  کشـور  دو روابـط  تا شد موجب سرد جنگ ایدئولوژیک ماهیت آن از پس

 بـراي  شـرایط  سـرد  جنـگ  پایان با حال این با. نماید تجربه را فراوانی نوسانات
 قـدرت  بـه  بـا  روابـط  ایـن  که این ویژه به شد؛ فراهم کشور دو این روابط بهبود

 در. گرفـت  خـود  بـه  پرشـتاب  رونـدي  ترکیه، در توسعه و عدالت حزب رسیدن
 گـاز  صـادرات  و انـرژي  موضـوع  محوریـت  بـا  طرفین مناسبات اقتصادي حوزه

 شـریک  بزرگترین به روسیه طرفین، اقتصادي مناسبات افزایش با. یافت گسترش
 نیروگـاه  نخسـتین  احـداث  اردادقـر  انغقـاد  بـا  همچنین. شد تبدیل ترکیه تجاري
 جدیـدي  مرحلـه  وارد روابـط  این روسیه، توسط 2010 مه ماه در ترکیهاي  هسته
  )155:1396 عسگریان، تجري،. (شد
 در پـوتین  والدیمیـر  ابتکـارات  و روسیه در مدیریتی جدید نظام کارآمدن روي با
 انـرژي  ینتـأم  در اي برجسـته  نقـش  است توانسته کشور این خارجی، سیاست حوزه
 نگـاه  در. کنـد  نزدیـک  مطلوبی نقطه به را روسیه امنیت و اقتصاد و نماید ایفا جهانی
 کـه  اسـت  طبیعی منابع در موجود هاي ظرفیت توسعه، مؤلفه  ترین مهم و اولین پوتین

 موقعیـت  از روسـیه . شـوند  مـی  محسـوب  روسـیه  اقتصـادي  امنیـت  بـراي  تضمینی
 عمـده  بخـش  کننـده  تـأمین  ویـژه  موقعیـت  ایـن  .برخوردار است اي ویژه ژئوپلیتیکی
 کارآمـدي  تحقـق  روسـیه  حـال  ایـن  بـا . شـد  باشـد  می کشور این اقتصادي نیازهاي
 از ژئوپلیتیـک  منـاطق  سـایر  بـا  فزاینـده  تعامالت گرو خودرادر اقتصادي يها ظرفیت
 .  جوید می است، شده واقع آن در نیز ترکیه که خاورمیانه منطقه جمله

 و منطقـه  اول قـدرت  بـه  شـدن  تبـدیل  براي تالش واسطه به ترکیه طرفی از
گـري،   نوعثمـانی  ایده و احیاي اروپا به انرژي انتقال در فعال نقش گرفتن برعهده
 در آنکـارا  عضویت. است گرفته پیش در قبل به نسبت را متمایزي و ویژه راهبرد
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 افـزوده  آن خـارجی  سیاسـت  ماهیـت  بر نیز) ناتو(شمالی آتالنتیک پیمان سازمان
 در آنکـارا  گـري  کـنش  براهمیت سوریه کشور در بحران شروع برآن عالوه. است

 بخـش  بـه  کشـور  ایـن  کـه  اي گونـه  بـه  افزود پیش از بیش اي منطقه موضوعات
 در ترکیـه  گـري  کـنش . گشـت  مبـدل  المللی بین مسئله این استمرار ناپذیر جدایی
 انـرژي  انتقـال  جمله از ياقتصاد مناسبات در کشور این نقش نیز و سوریه بحران

 بـا  آن تعـامالت  بررسـی  اهمیـت  بر اروپا، قاره جمله از ژئوپلیتیکی نقاط سایر به
 که موضوعاتی از یکی لذا. است افزوده روسیه جمله از المللی بین واحدهاي سایر
 گرفتـه  قـرار  المللـی  بین مسائل گران تحلیل و جهانی هاي رسانه توجه مورد اخیراً
 نزدیکـی . اسـت  اي منطقـه  هـاي  سیاسـت  در ترکیه رویه تغییر با طدر ارتبا است،
 مطـرح  را سناریو این سوریه بحران مسئله در روسیه و ایران به ترکیه گرایانه عمل
 آن بـر  آنهـا  اکنون غرب، جهان به ها ترك نزدیکی دهه چند از پس که است کرده

بگیرنـد.   پیش در را روسیه جمله از و شرق با همگرایی و همراهی راه که هستند
 خـارجی  سیاست در تغییر دالیل که است شود این می مطرح چه  آن میان، این در
 ایـن  به هم واقع عرصه در ترکیه آیا چیست؟ روسیه به ترکیه اي منطقه نزدیکی و

 در حضـور  و غـرب  جبهـه  در گـرفتن  قـرار  ها سال از بعد که است رسیده نتیجه
 تجدیـد  خـود  کـالن  راهبرد در بایست می پا،ارو و آمریکا استراتژیک متحد قامت
 گـرفتن  هـدف  بـا  است تاکتیکی تغییري صرفاً رویه تغییر این اینکه یا و کند نظر

 از گیري بهره با مقاله این در است؟ ناتو و غرب بر فشار و اعمال بیشتر امتیازهاي
ـ  ترکیـه،  و روسـیه  روابط بر مؤثر عوامل بررسی ضمن و گرایی واقع نظریه  لدالی

  .شود می تحلیل و بررسی آنها روابط انداز چشم و کشور دو نزدیکی
  

  گرایی) واقع(رئالیسم  نظریه تئوریک؛ چارچوب .1
 هـاي  گیـري  جهـت  اسـت  الزم ها دولت خارجی سیاست نظري مبانی درك براي 

 بررسی با البته. شود تحلیل و تجزیه الملل بین سیاست عرصه در ها دولت مختلف
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 مشـی  خـط  چراکه رسید مشترکی و مشخص مبناي به توان نمی ها گیري جهت این
 بررسـی  بـا  الملـل  بـین  سیاسـت  محققـان . اسـت  متنوع بسیار ها دولت المللی بین

 مختلفـی  هـاي  بنـدي  جمع به الملل بین عرصه در ها دولت رفتار انواع و ها سیاست
 معرفی ها تدول خارجی سیاست مثابه به که بنیادینی متغیرهاي از یکی. اند رسیده
 سیاسـت  محـور  را ملـی  منـافع  المللـی  بـین  امور کارشناسان. است ملی منافع شده،

 که معتقدند آنها. دانند می المللی بین صحنه در کشورها رفتار اساسی انگیزه یا خارجی
 ملـی  منـافع  حفـظ  یا تحصیل براي دهند می انجام المللی بین صحنه در کشورها آنچه
 روابـط  در) یـی گرا واقـع ( رئالیسم مکتب بنام معماران از »مورگنتا. جی هانس. «است
 خـویش  ملـی  منـافع  تـابع  خارجی سیاست در ها دولت که کند می استدالل الملل بین

) 1374:6 مورگنتـا، . (شـود  مـی  تعریـف  قـدرت  چـارچوب  در منـافع  ایـن  و هستند
 خصـیت ش بـه  اسـتناد  بـا  و داننـد  می متعارض منافع از متشکل را جهان ها، رئالیست
 همچـون  کشـورها،  آمـال  و منـافع  الملل بین سطح در که تصورند این بر ها دولت
 تمـام  کـه  دارنـد  عقیده گرا واقع پردازان نظریه. تعارضند در داخلی در جامعه افراد

 طبیعـی  است امري طلبی قدرت و گرفته سرچشمه قدرت از بشر اعمال و رفتارها
 نفـع  دیگر طرف از است؛ ناپذیر اصالح و کردن کن ریشه قابل غیر که بشر ذاتی و

 در. است سیاست جهان هاي واقعیت از آن ازدیاد و اعمال براي تالش و شخصی
 منافع و بوده قدرت افزایش و اعمال کسب، صدد در همیشه کشورها گستره، این
 قـرار  المللـی  بـین  و حقـوق  اخالقـی  اصـول  ها، ال ایده همه از باالتر را خود ملی
   )17: 1380کوهی، طراز فیشری. (دهند می

 و حفـظ  کسـب،  بـراي  همـه  کـه  جهانی در که معتقدند همچنین ها رئالیست 
 بایـد  کشـورها  کلیـه  خـارجی  سیاسـت  هاي هدف کنند، می تالش قدرت افزایش
 هـاي  میـراث  نیـز  و اجتماعی و سیاسی نظام ارضی، تمامیت از پاسداري کم دست

 راهنمـا  ملی منافع لذا. باشد ها ندازيا برابر دست در خود فرهنگی و ملی تاریخی،
 جـز  اي چـاره  ملل یعنی است؛ الملل بین روابط در کشورها اعمال اصلی انگیزه و
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 تجــاوز، برابــر در را خــود فرهنگــی و سیاســی مــادي، هســتی کــه ندارنــد ایــن
  همان)( .نمایند پاسداري ها ملت سایر خواهی زیاده و اندازي دست
 »الملـل  بـین  روابـط  پویـایی « نـام  به خود کتاب در نیز »لینکلن «و »پادولفورد«
 صـحنه  در کشـورها  سیاسـت  و رفتـار  اصـلی  انگیـزه  و مبنـا  کـه  کننـد  می اظهار
 دانشـمند  دو ایـن . اسـت  شـده  خوانـده  ملی منافع که است چیزي آن المللی بین

 از نگاهبـانی  و نمـوده  تعریـف  جامعـه  اساسی هاي ارزش به را ملی منافع مفهوم
 و روش راه از پاسـداري  و عمـومی  رفاه تأمین کشور، حاکمیت و یارض تمامیت
 کشـورها  پژوهشـگر  دو ایـن  نظـر  به. اند دانسته آن سازنده عناصر را ملی زندگی
هـا،   هـدف  المللـی  بین سیاست صحنه در است ممکن خود ملی منافع تأمین براي
 حفـظ  سیاست از کشورها از بعضی. نمایند دنبال را مختلفی تدبیرهاي و ها روش
 ایجـاد  و جـویی  توسـعه  اسـتعماري،  هـاي  سیاست از دیگر برخی و موجود وضع
 خـود،  ملـی  منـافع  تـأمین  منظور به همچنین کشورها. کنند می پیروي نفوذ منطقه
 پیـدا  چیرگـی  و نفـوذ  خـود  هـاي  همسایه یا و ضعیف بر کشورهاي است ممکن
 بسـتن  یـا  و تعهـد  عـدم  طرفـی،  بـی  هـاي  سیاسـت  از کشـورها  از گروهی. کنند

ــاي ــامی قرارداده ــه نظ ــه دو جانب ــحنه در و چندجانب ــین ص ــی ب ــروي  الملل پی
 حفظ یا و تأمین تحصیل، جهت در همه تدبیرها این )1381:325عامري،.(کنند می

تفکـر   هـاي  ویژگی و خصوصیات، توان می درمجموع. گیرد می صورت ملی منافع
  کرد: خالصه زیر شرح به را رئالیستی

 جهانی صحنه در اصلی بازیگران ها دولت ها، رئالیست نظر به :حوريم دولت .1
 هـیچ  کـه  اسـت  مفهـوم  این به حاکمیت. اند حاکم قانونی، بازیگران صورت به و

 وادارد؛ خـاص  طریقـی  در اقدام به را آن که ندارد وجود دولت از فراتر بازیگري
 در مجبورنـد  لمللـی ا بـین  هـاي  سازمان یا فراملی هاي شرکت مانند بازیگران دیگر

   )33: 1380، گیوي مردانی(. کنند عمل دولتی بین روابط چارچوب
 ایـن  و هسـتند  خـردورز  کنشـگرانی  ها دولت یان،گرا واقع نظر از: دگراییخر .2
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 اجـازه  گرایان واقع به که هاست دولت از انگارانه انسان و یکپارچه تصویر از ناشی
 اسـتفاده  و و زیان سود محاسبه معناي هب عقالنیت از ها دولت کنند فرض دهد می
   )829: 1383، مشیرزاده( .برخوردارند هدف به رسیدن براي مناسب ابزار از

 به اعتقاد عدم و است سیاست اصلی هسته و ثقل مرکز قدرت :قدرت اهمیت .3
. اسـت  فیزیـک  در زمـین  جاذبـه  نیروي اصل به ناباوري چنان سیاست در قدرت

  )186: 1381، عامري(
 بقـا  و المللی بین نظام آنارشیک سرشت به توجه با: امنیتی موضوعات اولویت .4
 بـاقی  زیـرا  شـود،  می تبدیل ها دولت دغدغه ترین مهم به امنیت محیطی، چنین در

 تـأمین  بـراي  هـا  دولـت . اسـت  دیگري هدف هر تحقق براي اصلی شرط ماندن،
 حتـی  و شوند می متحد ندیگرا با آورند، می به دست دفاعی ابزارهاي خود امنیت

   ) 829 ـ 830: 1383، مشیرزاده. (ورزند می مبادرت جنگ به
اي  معادلـه  را امنیت که لحاظ آن از، رئالیستی دیدگاه: قهرآمیز خارجی سیاست .5

 مشروعیت و منازعه بودن اجتناب قابل برغیر داند، می صفر جبري جمع با حاصل
ـ  جنـگ  و خشونت زور، کاربرد بودن مفید و  پیشـبرد  بـراي  اي وسـیله  عنـوان  هب

 دولـت  برتـري  تحکـیم  و ملـی  منافع ارتقاي، ملی اهداف به نیل، سیاسی مقاصد
 المللـی  بین ثبات و نظم، صلح تحقق براي عمده حلی راه را مهم این و دارد تأکید
   )333: 1378، دهشیري. (نماید می تلقی
 بـه  را ترکیـه  ،»امنیـت « و »قدرت« ،»ملی منافع« اهرم سه گرایی واقع دیدگاه از
 اسـالمی  هاي زمینه و هویت طرفی از. دهد می سوق غرب محور کشورهاي سوي
 بـه  ترکیه ژئوپلیتیکی نیاز نیز و اسالم جهان جریانات از اثرپذیري و ترکیه جامعه
 کشـور  لـذا . اسـت  سیاسی اسالم سمت به ترکیه یشگرا  کننده تبیین اسالم، جهان
 مسـئله  ایـن  از اخیر، چند سال در اسالم جهان شورهايک به یشگرا رغم به ترکیه
 و امنیتـی  سیاسـی،  مسـائل  قالـب  کشـور در  ایـن  منـافع  از بسیاري که است آگاه

 و اروپـا  اتحادیـه  از جملـه  غربـی  پیشـرفته  کشورهاي با ارتباط گرو در اقتصادي
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 و ائـتالف  خـود،  ملـی  منـافع  گیـري  پی راستاي در لذا. آمریکاست متحده ایاالت
 واقع و در است داشته محوریت کشور این خارجی سیاست در غرب با کاريهم
 طـی  ترکیه جمهوري خارجی سیاست دائمی و غالب ویژگی یک به غرب به اتکا
 کشورهاي و مناطق سایر با خود روابط ترکیه که طوري به شده؛ تبدیل اخیر سده
اسـت.   کرده ظیمتن غرب محور براساس را اروپا اتحادیه و آمریکا حوزه از خارج
 رسـیده  قـدرت  بـه  توسـعه  و عـدالت  گـراي  اسـالم  حزب که اخیر دهه در حتی

 غرب با ائتالف استراتژي همچنان شده، بیشتر روسیه با نزدیک روابط به یشگرا و
 بـه  اسـتراتژیک  متحد یک مثابه به ترکیه حفظ نیز غرب براي البته. دارد محوریت

 مواضـع  اصـلی  محـور . است داشته یاساس اهمیت رقیب هاي قدرت مهار منظور
. اسـت  اسـتوار  »ملـی  منـافع « بـر  اي منطقـه  هــاي  نـاآرامی تحـوالت و در ترکیه

 میـان  تعـارض  و همکـاري  الگوهـاي  مورد در گرایی واقع نظریه عناصر براساس
 یـک  در امنیتـی  متقابـل  نیازهـاي  و هـا  اولویت اینکه وجود با سیاسی، واحدهاي

 این اما شود، می ها دولت میان گسترده همکاري جبمو مشترك استراتژیک محیط
 متقابـل  روابـط  و تجـاري  تعـامالت  جملـه  از دیگـر  هاي حوزه سایر به همکاري
 تحکیم به یکدیگر ترغیب براي ها دولت کند. در واقع می پیدا تسري نیز اقتصادي
 بـرداري  بهره تجارت چون استراتژیکی ابزارهاي از امنیتی و سیاسی هاي همکاري

 فهـم  قابـل  قالـب  همـین  در نیـز  و ترکیه روسیه گسترده و متقابل روابط. کنند می
 و روسـیه  رهبـران  دو کشـور،  بـین  اي منطقـه  امنیت منافع همگرایی از بعد. است
 از بـالقوه،  سیاسـی  هـاي  تعـارض  از جلـوگیري  و همکـاري  تـداوم  بـراي  ترکیه

  .اند گرفته بهره مطلوب نحو به اقتصادي متقابل نیازهاي و تجارت استراتژي
  

   ترکیه از دریچه نگاه روسیه و روسیه روابط بر مؤثر عوامل .2
 بـر  گذارتأثیر عوامل ترین مهم از یکی شک بدون اقتصادي فاکتور :اقتصادي .1

 همکـاري  رشـد . اسـت  مختلـف  کشـورهاي  میـان  ارتباط و سیاسی روند توسعه
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 بخـش . اسـت  روسـیه  و ترکیـه  اقتصـادي  روابط بنیان انرژي، اساس بر اقتصادي
 شود، می تأمین روسیه از وارداتی خام مواد محل از ترکیه مصرفی انرژي از بزرگی

 از آن نفـت  از واردات درصد 20 و ترکیه گاز واردات درصد از65 کهاي  گونه به
 و مهـم  هـاي  مؤلفـه   از یکـی  بـه عنـوان   انرژي اهمیت به که روسیه .است روسیه
 اهـرم  از کوشـد  مـی  آتی هاي سال در است واقف لمللا بین تحوالت بر گذارتأثیر

 نهایـت  در تا کند استفاده اروپا اتحادیه به بیشتر چه هر شدن نزدیک براي انرژي
 کـه  فشاري. نماید تحکیم آمریکا افزون روز فشار برابر در را خود موقعیت بتواند

 سپر ازياند راه گرجستان، و اوکراین به ناتو گسترش محور سه در حاضر حال در
  .رود می پیش استقالل اعالم نهایت در و چک و لهستان در موشکی دفاع
: شـوند  مـی  محسـوب  امتیـاز  کشـور  آن بـراي  جهت دو از روسیه گاز ذخایر 

 نزدیـک  داشتن با روسیه فاصله گاز، ذخایر از برخورداري میزان لحاظ به نخست
، 9/ 2قطر 8/14یر ایراننظ دارنده مناطق یا کشورها دیگر با گاز منابع درصد33 به

 و ایـران  کنار ذخایرگـاز  در روسیه گاز ذخایر دوم،. باشد می زیاد بسیار 6/7آفریقا
 کنـونی  سـرعت  با روسیه اگر که معنا بدین دارند؛ را عمر طول بیشترین قزاقستان

 سـال  80 از بـیش  تـا  کشور آن ذخایر دهد ادامه گاز تولید و اکتشافی عملیات به
   )105:1391هدك، رعیزا( .بود خواهند

 و سـو  یـک  از ذخـایر  بزرگتـرین  از یکی دارنده عنوان به روسیه مکمل نقش 
 منطقـه  روسـیه،  انتقـال  براي و پایگاهی و غرب شرق ارتباطی پل به عنوان ترکیه
 رونـد  کـه  شـده  موجـب  اروپـا  مصـرف  بـازار  بـه  قفقـاز  و مرکزي آسیاي خزر،

 و گـردد  برخوردار اي العاده فوق شتاب از انرژي بخش در کشور دو هاي همکاري
 حـوزه  در را تکثرگرایـی  سیاسـت  ترکیه، گذاران سیاست واقعیتی، چنین مبناي بر

 محوریت با گاز و نفت انتقال متعدد خطوط ساخت به بخشیدن اولویت با انرژي
 جهانی مصرف بازار به منطقه انرژي عظیم منابع انتقال براي قفقاز عنوان به ترکیه
  )138: 1389 کالجی، گر کوزه( دادند قرار خود ارک دستور در
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 محـل  کـه  ایـن  ضمن است روسیه گاز و نفت فروش براي خوبی بازار ترکیه
 محسـوب  اروپـا  جنـوب  بـه  سیاه دریاي طریق از روسیه گاز انتقال براي مناسبی

 سـال  تـا  را دوجانبـه  مبادالت سطح کردند توافق طرف دو که اي گونه به شود می
 و روسـیه  میـان  تجاري مبادالت رشد. دهند افزایش دالر میلیارد دیکص به 2020
 اتخـاذ  یکـدیگر،  بـه  نسـبت  طرفین سوءظن کاهش نظیر مهم عامل چند به ترکیه

 هرگونـه  بـا  مخالفـت  اروپـا،  اتحادیه و آمریکا برابر در مستقل نسبتا هاي سیاست
 قفقـاز  زهحـو  در همگرایانـه  هـاي  سیاسـت  افزایش همچنین و تندرو گرایی اسالم

  (Katz, 2010: 11-12) .دارد بستگی جنوبی،
 قـدرت  بـه  از قبـل  کشـور  دو روابـط  بهبـود  از هایی نشانه چه اگر :سیاسی. 2

 توسـط  مشترك همکاري این ولی بود شده نمایان توسعه و عدالت حزب رسیدن
 در روســیه و ترکیــه وقــت خارجــه وزیــران »ایگورایوانــف« و »جــم اســماعیل«

 امضـاي  بـا  وزیـر  دو آن اسـاس  بـر  کـه  شـد  گذاري پایه یوركنیو در 2001سال
 که عاملی. گذاري کردند پایه را اوراسیا در همکاري براي اقدام طرح اي، موافقتنامه

 رسـیدن  قـدرت  بـه ، گشت مسکو به آنکارا نزدیکی موجب ترکیه داخل سطح در
 تقلمسـ  رویکـرد . بود 2002سال در پارلمانی انتخابات در توسعه و عدالت حزب
 قابـل  اعتمـاد  ایجـاد  موجب 2003سال در عراق به آمریکا حمله جریان در ترکیه

 کشـور  دو نظـامی  اشـغال  ایـن،  بر عالوه شد. ترکیه به روسیه رهبران در توجهی
 از گیري بهره با کشور دو که شد موجب متحده ایاالت سوي از عراق و افغانستان

  .کنند خود سنتی سباتمنا بازتعریف به اقدام اوراسیا، فضاي در خأل
 اند توانسته آنها و شده انجام متعددي هاي مالقات سو، بدین 2003 هاي سال از
 سـیر  بـا . برسـند  همکـاري  و تفـاهم  بـه  جدیـد  هاي زمینه از برخی خصوص در

 وقـت  يجمهـور  رئـیس  پـوتین  والدیمیـر  سـفر  آنکارا، ـمسکو مناسبات صعودي
 دو مناسـبات  در تحـول  نماد و عطف نقطه یک به عنوان 2004 دسامبر در روسیه
 خارجه وزارت راهبردي هاي پژوهش مرکز) 6:1390کرمی،. (رود می شمار کشور
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 و معنـوي  مالکیـت  متقابـل  کـاري  قراردادهـاي  روسیه دیپلماسی آکادمی و ترکیه
 همچنـین  و رسـاندند  امضا به را فنی و نظامی هاي همکاري چارچوب در صنعتی
 در قراردادي و سرزمینی هاي آب وراي در خطرناك حوادث از جلوگیري قرارداد
 طـرف  دو امضـاي  بـه  روسـیه  و ترکیه »بانک اکسیم«مابین  بانکی مشارکت مورد
 روسـیه  پـدروم  و ترکیه بوتاش هاي شرکت مابین قراردادهاي این بر عالوه. رسید
 از حمایـت  در تفاهمی یادداشت. رسید امضا به گاز و نفت لوله خطوط مورد در
 در و شـد  حاصـل  دفـاعی  و نظـامی  امـور  در سـري  تجهیزات و اطالعات لتباد

  )118:1383صولت، و مولوي( .گرفت قرار حاصله هاي همکاري چارچوب
 دو مناسـبات  طول در بار نخستین براي الذکر، تحوالت فوق بستر در: نظامی. 3
 مو حجـ  ارزش چند هر باشیم؛ می دفاعی و نظامی قراردادهاي انعقاد شاهد کشور
 در جدیـدي  رونـد  گیـري  شـکل  از حـاکی  امـا  نیسـت  توجـه  قابل قراردادها این

 قـراردادي  انعقاد مهم قراردادهاي جمله از. است حوزه این در کشور دو مناسبات
 -کورنـت  ضـدتانک  شـونده  هدایت موشک تأمین براي دالر میلیون 70 ارزش به
 و ترکیـه  دفـاع  وزارت بین قرارداد این ارزش اینترفاکس گزارش به بنا. است ایی

 روسـیه  ارتـش  انحصاري مالکیت تحت انحصاري شرکت اسپرت، برونک روسو
 دفـاعی  مقامـات  از یکـی  اظهـارات  بنـابر . گردید نهایی 2008 اوت ماه اواخر در

 به نظامی افزارهاي سخت تحویل قرارداد نخستین این گذشته سال چند طی ترکیه
 )124همان،( .است روسیه فدراسیون سوي از ناتو اعضاي از یکی عنوان به ترکیه

 در متقـابال  و نیسـت  اروپا اتحادیه به ترکیه پیوستن مخالف مسکو دیگر، سوي از
 شده اسالمی همکاري سازمان در ناظر عضو اکنون روسیه ترکیه، هاي تالش سایه
 حمایـت  یکـدیگر  منـافع  از نیـز  اي منطقـه  مسائل مورد در روسیه و ترکیه. است
 مخالفت بر مبنی روسیه موضع از باشد، می ناتو عضو اینکه به رغم کیهتر. کنند می
 آمریکـا  به بار چندین و کند می حمایت ناتو دریاچه به سیاه دریاي شدن تبدیل با
 داده منفـی  پاسخ صراحت به سیاه دریاي در ناتو نیروهاي حضور مورد در ناتو و
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 آمریکـا  هـاي  تالش خالفم ترکیه، موضع از حمایت راستاي در نیز روسیه .است
 از تجـاري  هـاي  کشـتی  عبـور  به مربوط که است مونترو معاهده دادن تغییر براي
 و حـل  کشـور  دو بـین  نشـده  حل هاي اختالف جمله از. شود می ترکیه هاي تنگه
 است ترکیه ناخشنودي موجب که است ارمنستان با روسیه نظامی همکاري فصل

 ناخوشـایند  ترکیـه  نیـز بـراي   قبـرس  لقبـا  در روسـیه  هاي گیري موضع برخی و
  )202:1390عابدي،( باشد. می

 و امنیتـی  سیاسـی،  هـاي  حـوزه  در آمـده  پدیـد  تحـوالت  بسـتر  بر: فرهنگی .4
 بـه  رو روند اخیر هاي سال در نیز کشور دو اجتماعی و فرهنگی روابط اقتصادي،
 سـیه رو فرهنگـی  سال عنوان به که 2007 سال در است نموده تجربه را گسترشی

 و فرهنگـی  روابـط  گسـترش  بـراي  بسیاري هاي کوشش شد، گذاري نام ترکیه در
 گـذاري  نـام  بـا  مسـیر  ایـن  تـداوم  در و گرفـت  صـورت  کشور دو بین اجتماعی

 حوزه این در کشور دو روابط روسیه، در ترکیه فرهنگی سال عنوان به 2008سال
 اوت در نکـارا آ از پـوتین  دیـدار . گردیـد  برخـوردار  بیشتري گسترش و عمق از

 و علمـی، آموزشـی   هـاي  همکـاري  متعـدد  هـاي  توافقنامـه  انعقاد به منجر 2009
 روسـی  و ترکی زبان آموزش هاي کرسی گسترش کشور از جمله دو بین فرهنگی

 اتبـاع  بـین  ازدواج هـزار  500 از بـیش  و همچنـین  دانشجو و تبادل کشور دو در
 هـاي  ذهنیـت  اصـالح  در یمهم نقش تواند می تحوالت این که شد ترکی و روس
 فعال مختلف هاي گروه کوشش. کند ایفا کشور دو بیشتر نزدیکی و تاریخی منفی
 یـک  ایجاد و ترکیه و روسیه میان تر نزدیک پیوندهاي برقراري براي کشور دو در

 از آنهـا  منـدي  بهـره  عـدم  آن جالـب  نکتـه  و اسـت  جریان در اوراسیایی اتحادیه
    )13:1391ی،کرم(است.  دولتی هاي حمایت

  
  روسیه با نزدیک روابط سمت به ترکیه خارجی سیاست در چرخش دالیل .3

 مسـائل  گـران  تحلیل و جهانی هاي رسانه توجه مورد اخیراً که موضوعاتی از یکی
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 هـاي  سیاسـت  در ترکیـه  رویـه  تغییـر  بـا  ارتبـاط  در است، گرفته قرار المللی بین
 اختالفـات  تشـدید  دنبال به ترکیه. است روسیه به کشور این نزدیکی و اي منطقه
 ترکیه خارجی سیاست در چرخش این. برگشت روسیه طرف به واشنگتن با خود
 بـه  اردوغـان  اخیـر  سـفر  1داشـت.  درگیـري  روسیه با کشور این که بود حالی در

 نـوامبر  در ترك نیروهاي توسط روس جنگده سقوط بعد از سفر اولین که روسیه
 از برخـی  .دارد ترکیه خارجی سیاست در تغییر از تحکای آید می شمار به 2015
  عبارتند از: ترکیه خارجی سیاست در چرخش و تغییر این دالئل ترین مهم

 و آذربایجـان  رهبـران  هـاي  گـري  میـانجی  چنـد  هـر : سیاسی و داخلی عوامل .1
 هـاي  انگیـزه  و توجـه  را اصـلی  نقـش  امـا  بود، گذارتأثیر حوزه این در قزاقستان
سیاست  معمار داوداوغلو احمد برکناري با. کرد ایفا ترکیه کنونی برانره گوناگون
 وزیـر  نخسـت  ییلـدیریم  بینـالی  آمـدن   کـار  روي و ترکیه وزیر نخست و خارجی
خجسته، ( .گرفت انجام ترکیه دیپلماسی و سیاسی کادر در مهمی تغییرات جدید،
ـ  افزایش چون ترکیه دولت داخلی هاي هراس طرفی از) 1395  امنیتـی  دهايتهدی
 و اساسـی  قـانون  تغییر به نیاز، اروپا اتحادیه با پناهندگان موضوع چالش داخلی،
 هـاي  موفقیـت  ندادن دست از و کشور به آرامش بازگردان، ریاستی نظام برقراري
فشارها ، حزب و رهبران محبوبیت کاهش از پیشگیري و اش وزیري نخست دوران

 احتمال از جلوگیري، اردوغان و توسعه و عدالت حزب بر حزب بدنه و پایین از
 شـرایط  در ترکیـه  دولت شد موجب …و سیاسی حوزه به ارتش مجدد بازگشت
 در تـنش  دامنـه  از کنـد  تالش داخلی، صحنه در تغییراتی به توجه کنار در جدید
 کشـیده  درون بـه  بیرونی حوزه در تنش پیامدهاي و اثرات تا بکاهد بیرونی حوزه

                                                                                                                                         
 ثانیـه  17 تنهـا  متعـدد  هشدارهاي وجود با که را روسیه 24یو - اس هواپیما ترکیه، 2015 نـوامبر 24 در. 1

 دولــت  اگرچــه . کـرد  سـاقط  جنگـی  جـت  با شلیک موشک از بود شده کشور این هوایی حریم وارد
 ترکیــه  اقــدام  از حمایت با ناتو اما ،کرد یب تکذ را ترکیه خاك در خود جنگی جـت حـضور روسـیه
 شـدن  کشـته  و جنگـی  جـت  شـدن  سرنگون. کرد تأیید را ترکیه خاك در روسیه جنگی جـت حـضور
 خــشم  بــرانگیختن  ســاز  زمینــه  ترکیــه،  اقـدام از نـاتو فـوري حمایـت و ترکیه مرز در روس خلبان
یـاد   ترکیــه زدن خنجــر پــشت از عنــوان تحــت اقــدام ایــن از و شــد روســیه جمهــور رئیس
  )161:1396تجري،  عسگریان،( .کرد
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) کردهـا  به مسکو نگاه نوع در بویژه( روسیه آنکارا، مقامات ونیکن نگاه در. نشود
 کـه  ترکیـه  لذا رود.  شمار به ترکیه ارضی تمامیت و امنیت براي تهدیدي تواند می
  خنثـی  و همکـاري  نیازمنـد  است مواجه کردي قومی هاي چالش با داخلی نظر از

 ایـن  کـاري هم و ترکیـه  کردنشـین  منـاطق  در روسیه احتمالی تحریکات ساختن
 امـر  این لذا. است کرد طلب جدایی هاي گروه با مبارزه راستاي در آنکارا با کشور
  است. بوده روسیه با تنش کاهش به توجه در مهمی انگیزه
 از بعـد  هـاي  سـال  طـی  ترکیـه  مقامـات  :اروپا اتحادیه و آمریکا بر مقطعی فشار .2

ـ  از بخشی همواره 1923 در ترکیه جدید جمهوري تأسیس  متحـد  و غـرب  تالفائ
 بـه  ورود سـوداي  همـواره  گذشـته  دهـه  چنـد  طی آنکارا. اند بوده منطقه در آمریکا
 بـه  ورود براي تالش 2002 از بعد هاي سال در. است داشته سر در را اروپا اتحادیه
 امـا  شـد؛  گیـري  پی توسعه و عدالت حزب سوي از جدي شکلی به اروپا، اتحادیه
 از بعـد  هـاي  سـال  در. نرسـید  خـود  دیرینه آرزوي به گرا اسالم حزب این گاه هیچ

 حـد  بـه  رسـیدن  و کشـور  داخـل  در اساسی اصالحات انجام سیاست ترکیه 2002
 ترکیـه  ي رویـه  تغییر شاهد گذشته سال دو در اما. داد قرار لحاظ مورد را استاندارد

 بـه  رسـیدن  سیاسـت  آن قالـب  در کـه  اي رویه. هستیم اروپا اتحادیه به ورود براي
 باشد؛ نمی مدنظر داخلی اصالحات انجام و اروپا اتحادیه در عضویت استانداردهاي

 2014 از بعـد . اسـت  شـده  گرفته پیش در اروپا تهدید و فشار اعمال سیاست بلکه
 بـه  اروپـا  اتحادیـه  بـه  آنـان  ورود بـراي  ترکیـه  مرزهاي گشودن و مهاجرین مساله

 مسـاله  ایـن  از تـرك  مقامـات . شـد  تبدیل اروپایی مردان دولت براي بزرگ چالشی
 بـا  هـم  کنـونی  شرایط در و گرفتند بهره اروپا اتحادیه بر فشار براي اهرمی عنوان به

 به مجبور را اروپا اتحادیه تا دارند تالش ایران و روسیه به مقطعی نزدیکی سیاست
  )1395 سلیمی،. (نمایند اتحادیه این در ترکیه عضویت به دادن رضایت

 براي اردوغان که است ابزاري روسیه و ایران جبهه به نزدیکی از سوي دیگر،
 اتخـاذ  سـوریه  کردهـاي  از حمایت از کشیدن دست جهت آمریکا بر فشار اعمال
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 مسـاله  در ترکیـه  بـا  آمریکـا  منافع تمام صراحت با م2016 سال طی. است نموده
 و متحـد  قامـت  در آمریکـا  حضـور . گرفـت  قرار جدي تضاد در سوریه کردهاي

 از دموکراتیک سوریه نیروهاي قالب در که سوریه کردهاي نظامی عملیات ریکش
 عمیق شکاف ایجاد هاي زمینه اند، شده سازماندهی واشنگتن توسط م2015 اواخر
 همـین  در. اسـت  نمـوده  فـراهم  را ترکیه و آمریکا یعنی همیشگی متحد دو میان
 کوتـاه  براي ابزاري همانند را روسیه و ایران جبهه به نزدیکی ترك، مقامات راستا
  .اند داده قرار لحاظ مورد سوریه کردهاي به نسبت خود مواضع از آمریکا آمدن
 از بعـد  :آنـان  فدرال حکومت به بخشیدن پایان و سوریه کردهاي جایگاه تضعیف .3
 تـا  شد ایجاد سوریه کردهاي براي تاریخی فرصتی م2011 در سوریه بحران آغاز
 رسمیت. کنند پیدا دست سیاسی عمل استقالل از حدودي به کشور این شمال در

 سـه  بـا  م2014 سـال  در خـود  مـدنظر  دموکراتیک خودمختاري نظام به بخشیدن
 ایجـاد  چنـین،  هـم . بـود  مسـاله  این عطف نقطه جزیره، و کوبانی عفرین، کانتون

 نیروهـاي  مشـترك  عملیـات  آغـاز  و) 2016 مـارس ( شمال در روژاوا فدراسیون
 حلـب،  اسـتان  شـمال  در منـبج  شهر آزادسازي براي آمریکا و راتیکدموک سوریه
 اما. شد سوریه کردهاي حکومتی سازوکار به بخشی رسمیت موجب بیش از بیش
 اتحادیـه  حـزب  گیـري  قـدرت  مخـالف  2011 سـال  ابتداي همان از ترکیه کشور

 کردسـتان  کـارگران  حزب اي سوریه ي شاخه عنوان به (PYD) سوریه دموکراتیک

(PKK)  29/3/1397: الدینی سیف( .بوده است(   
 آنان میان همکاري زمینه 2011 از بعد هاي سال طی سوریه کردهاي دیپلماسی

 هـر  نگرانی روند این. نمود فراهم را اروپایی کشورهاي و آمریکا ایران، روسیه، با
 خـارجی  سیاسـت  موضـع  تغییر روند در اکنون. داشت پی در را آنکارا بیشتر چه
 کردهـاي  از حمایـت  عدم براي ایران و روسیه کشور اقناع پی در اردوغان ه،ترکی

 واقـع،  در. اسـت  آنکـارا  و تهـران  بـراي  آنـان  خوانـدن  مشترك تهدید و سوریه
 در کـردي  دولـت  ایجاد طرح شکست سوریه در ترکیه هدف و دغدغه ترین مهم
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 بـراي  جدیـد  جبهه چند ایجاد براي روسیه و ایران اقناع بنابراین. باشد می سوریه
. باشد می ها ترك توجه مورد شدت به آنان بر شکست تحمیل و کردها با درگیري

 هـاي  شکست و شوند درگیر همزمان جبهه سه در سوریه کردهاي که معنی بدین
 در داعـش،  بـا  کردهـا  درگیـري  جبهـه  یک در. شود تحمیل آنان به بزرگ نظامی
ــا کردهــا درگیــري دوم جبهــه  مرکــزي حکومــت عــارضم ســوري نیروهــاي ب
 جبهـه  گشـودن  نهایـت  در و) هـا  جریان دیگر و الفتح جیش( ترکیه الحمایه تحت

  .سوریه مرکزي حکومت جدید در مقابل
 بـر  عـالوه ، رســد  مــی  نظـر به :اقتصادي روابط کاهش و اقتصادي هاي هراس .4

 جــت  مــاجراي  سـقوط  از پـس  میـدانی  تحـوالت  روند تغییر و سیاسی مسائل
هــا  تروریســت دســت از ســوریه منــاطق برخــی آزادســازي و وســیهر جنگـــی

 ترس و کشور این تجاري و اقتصادي منافع افتادن خطـر بـه حلـب، خـصوص به
 روسیه را بتوان با جنگ دامنه گسترش خطـر و گازي تحریم حربه کارگیري به از
 بطـه را ترمیم جهت در سـاخت مجبـور را ترکیه دولت که کرد قلمداد عواملی از
 اقتصـادي  روابـط ) 163:1396، تجـري ، عسگریان(کند. اقدام روسیه فدراسیون با

 و گردشـگري  هاي زمینه در روسی، جنگنده سرنگونی از پس ترکیه و روسیه میان
 تحلیلگـران . گرفـت  قـرار  تـأثیر  تحـت  روسـیه،  بـه  ترکیـه  غذایی مواد صادرات
 سـال  تـاپایان را خود ورکش علیه روسیه اعمالی تحریم هاي هزینه ترکیه اقتصادي

 ضــربه  عنــوان  بـه آن از کـه زدنـد تخمین دالر میلیارد 8 از بیش میالدي 2016
 هـر ) همـان (کننـد.  یاد می ترکیه تجاري و مالی تراز و اقتصاد به بزرگی و سنگین
 5 بـه  مـیالدي  2000 هاي سال نخستین در ترکیه و روسیه بین تجاري حجم چند

 را تجاري حجم این ظرفیت بود قرار روابط گسترش با اما ،رسید نمی دالر میلیارد
، گـذاري  سـرمایه  انرژي، بخش سایه در و دهند افزایش دالر میلیارد 100 سطح تا

 همکـاري  عـالی  شـوراي  و داد رخ هایی همکاري.. و ساز و ساخت و گردشگري
 حـوزه  در روابـط  کـاهش  منفـی  پیامدهاي بین این در شد. تشکیل کشور دو بین
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 صادرات یا و ترکیه کاالي عبور یا روسیه به ترکیه از کاال واردات منع و تصادياق
 کـرد؛  وارد کشور این اقتصاد بر مهلکی ضربه میانه، آسیاي کشورهاي دیگر به آن

 سـه  از بـیش  سـاالنه  است، مهم بسیار ترکیه براي  که توریسم صنعت طور همین
 بـراي  درآمـدي  بـزرگ  منبـع  ایـن  و کردند می سفر ترکیه به روسیه از نفر میلیون
  )1/6/1395خبرآنالین،. (بود ترکیه

 کـه  شـرایطی  در( ترکیـه  بـه  روس گردشـگر  میلیون 3,5 سفر گسترده کاهش
 حجـم  گسـترده  کـاهش  کنـار  در است،) ترکیه آمد در اصلی منابع از گردشگري

 برخـی  ورود ممنوعیـت  و دالر میلیـارد  11,5 تـا  8 بـین  ساالنه چمدانی تجارت
 ایـن  در. زد ترکیـه  اقتصاد به مهم اي ضربه روسیه، به ترکیه از کشاورزي الهايکا

 تـأثیر  ترکیـه  در نفر ها میلیون وضعیت بر روسیه و ترکیه روابط در بحران شرایط
 ترکیـه  با روابط در شده ایجاد يها محدودیت تمامی لغو راستا همین در. گذاشت

 آنکارا این از گذشته. بازگرداند جوي را اقتصادي منافع رفته آب تاحدي تواند می
 کشور از وارداتی گاز و نفت به خود، انرژي منابع سازي متنوع سیاست راستاي در

 نیز منطقه در انرژي بها به تبدیل شدن سیاست راستاي در و است وابسته روسیه
  )1395،بونش رمضانی. (است روسیه با خود روابط سازي عادي به ناگزیر

 روابــط  در گرفتـه شکل هاي تنش: منطقه در تکفیري تروریسم رشگست از هراس .5
 اي منطقــه  مـسائل برخـی سر بر اگرچه، اخیر هاي سال در ترکیه و روسیه فدراسیون

 ترکیـه  پیوسـتن  از روسیه نارضایتی همچنین و سوریه جنگ و اوکراین حوادث نظیـر
 بـه  بایـد  امـا  است، افزوده رکشو دو هاي اختالف دامنه بر و شده تشدید ناتو پیمان به

 دو مــشترك  اهــداف  و منـافع  از وسیعی طیف که شود نیـز توجه مهـم نکتـه ایـن
 دو روابـط  تـا  شـود  مـی  آن از مانع قفقاز و مرکزي آسـیاي در خـصوص بـه کـشور
 و موضـوعات  لـذا برخـی   رود؛ پـیش  پرمخـاطره و جـدي بحـران سـمت به کشور
 و گرایـی  افـراط  رشـد  تهدیـد  و قفقـاز  در امنیــت  و تثبـا  نظیر مشترك هاي دغدغه

 در مهمـی  عامـل  بـه  تواند می منـاطق این به سوریه حوادث تسري از ناشی تروریسم
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 دو دیـدگاه  وجــود اخــتالف   بـا  گردد. تبدیل کشور دو همکاري و تعامل روند
 متفــاوت  انـداز چـشم و رویکردهـا از که سوریه بحران حل خصوص در کشور

 سـمت  بـه  را کشـور  دو توانـد  مـی  که اي نقطه ترین مهم شود، می ناشی ورکش دو
 گسـترش  بحـران  وجـود  از کشور دو متقابل درك، دهد سوق همکـاري و تعامل
در قفقاز است که به عنوان عنصر تهدیـدآفرین مشـترك    تروریـسم و گرایی افراط

  (Karakullukçu and Trenin, 2014:8) .گردد.  تلقی می
 از ترکیـه  عمـده  هـدف  دیگـر : سـوریه  آینـده  در بودن سهیم و انفعال زا خروج. 6

 بـا  ارتبـاط  در تـوان  مـی  را سـوریه  بحـران  در روسـیه  و ایـران  جبهـه  به نزدیکی
 بـر . داشـت  منطقـه  و سـوریه  در آنان درپی پی دیپلماتیک و سیاسی هاي شکست
 اسـد  بشـار  حکومت سال شش حدود از پس تنها نه ترك، مقامات تصور خالف
 مرکـزي  حکومـت  قـدرت  بـر  روسـیه  و ایـران  هاي حمایت با بلکه نکرد، سقوط
 و ترکیـه  توسـط  الفـتح  جیش ایجاد. شد افزوده معارض نیروهاي برابر در سوریه

 را امیـد  ایـن  2015 مارس در نیروها این اولیه هاي پیشروي و سوریه در عربستان
 با اما. باشند سوریه نظامی میدان عرصه پیروز توانند می که کرد ایجاد ها ترك براي
 آنکـارا  هاي خواسته خالف بر کامال معادالت روند سوریه، بحران به روسیه ورود
 سال ابتداي از کشور شمال در سوریه مرکزي حکومت هاي روي پیش. رفت پیش

 و الزهـرا  و نبـل  هـاي  شـهرك  محاصـره  شکسـتن  با مارس ماه از ویژه به ،2016
 بازنـده  کـه  سـاخت  مواجـه  واقعیـت  این با را یهترک مقامات حلب شهر محاصره
  .اند بوده سوریه تحوالت
 در ترکیـه  خارجی سیاست کارگزاران کنونی شرایط در تحوالت این نتیجه در

 مهـم  بازیگرانی همانند بتوانند روسیه، و ایران به شدن نزدیک با که هستند آن پی
 فـدرال  حکومـت  کـه  اسـت  ایـن  هـا  ترك اصلی امید. کنند نفش ایفاي کلیدي و

 ماندن باقی با امر این چه اگر شود؛ مواجه فروپاشی و شکست با سوریه کردهاي
 کننـد  مـی  تصور گونه این یلدریم بینالی و اردوغان. باشد هم قدرت در اسد بشار
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 معـادالت  در گـذاري تأثیر در انفعـال  از توانند می ایران و روسیه با همکاري با که
  .نمایند مدیریت ار سوریه بحران و شوند خارج
 دلیـل  بـه  آمریکـا  بـا  ترکیـه  روابـط : غرب و ترکیه روابط سطوح تمام در تنش. 7

 درخواسـت  بـه  تـوجهی  بـی  و سـوریه  در کردي هاي گروه از کشور این حمایت
 انـداختن  تأخیر به و شینگن ویزاي اعطاي گولن و عدم اهللا فتح تسلیم براي ترکیه
 روابـط  نیـز  و پناهندگان پرونده توقف و پاارو اتحادیه در ترکیه عضویت پرونده
 همچنـین  و ترکیـه  نافرجام کودتاي برابر در آن منفی موضع دلیل به ناتو با ترکیه
 سـامانه  نمودن خارج و روسیه با خود بحران در ترکیه از دفاع به آن پایبندي عدم
 شـمار  بـه  غرب با ترکیه تنش دالیل از کشور این خاك از پاتریوت موشکی دفاع
 سیاست محورهاي ساختن متنوع به ترکیه تمایل احیاي باعث ها تنش این. آید می

  .شد غرب با خود روابط انحصار از شدن خارج و خود خارجی
 15 نافرجـام  کودتاي: ترکیه اخیر حوادث خصوص در اروپا اتحادیه هاي سیاست. 8
 این رفتار بر یکا،امر با ترکیه روابط بر گذاريتأثیر بر عالوه ترکیه در 2016 ژوئیه
 پرکشاکش اتحادیه این با انکارا روابط و بود گذار تأثیر نیز اروپا اتحادیه با کشور

 دولـت  صـریح  انتقـاد  از ناشی ابتدا در روابط در تحول این دلیل. گردید نوسان و
 نافرجـام  کودتـاي  قبال در امریکا و اروپا اتحادیه سرد و انفعالی برخورد از ترکیه
 اروپایی مقامات و سران شدید انتقادات از ناشی دوم وهله در و بود کشور این در
 سلســله در اردوغــان. اســت کودتــاگران بــا انکــارا برخــورد نحــوه از امریکــا و

 نمـود،  تروریسـم  از حمایت به متهم را غرب بارها کودتا از بعد خود هاي نشست
 از کـه  نیروهـایی  آن: «نمـود  بیـان  و معرفی کودتاچیان کنار در ایستاده را ها غربی
 دسـت  کودتا این در نیستند، خوشحال اي منطقه قدرت یک به ترکیه شدن تبدیل
 ایـن  سـناریو  امـا  دارنـد  ترکیه داخل در عواملی آنها: «کرد تصریح وي. »اند داشته
 اظهـار  ترکیـه  جمهـوري  رئـیس  جملـه  از. »بود شده نوشته ترکیه از خارج کودتا
 چنانچـه  و گذاشت تنها کشور این اخیر تحوالت در را ترکیه مردم غرب: «داشت
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 بـه  ترکیه شهروندان سفر روادید لغو درخصوص ترکیه قبال در تعهداتش به اروپا
 را پناهجویـان  خصوص در اروپا اتحادیه با توافق کشور نیز این نکند، عمل اروپا
 آن در دادگـاهی  کـه  کـرد  انتخاب انتقاد براي را آلمان اردوغان،. »کرد خواهد لغو

 کـه  خـود  طرفـداران  بـراي  ویـدئویی  ارتبـاط  طریـق  نداد از اجازه وي به کشور
 دیگـر،  طـرف  از. کنـد  سـخنرانی  مسـتقیم  طـور  به بودند کرده برگزار راهپیمایی

 پیش در را افراط روش مخالفان سرکوب در ترکیه دولت دارند، می اظهار ها غربی
 تـنش  مرحله وارد و دیده آسیب حدي به مابین فی روابط حقیقت در. است گرفته
 بـه  را بـرلین  و آنکـارا  میـان  مذاکرات »مایر اشتاین« آلمان، خارجه وزیر که شده

   )31/5/1395حمزه،( .کرد سازي شبیه متفاوت سیاره دو موجودات میان مذاکرات
  

   کشور دو روابط انداز آینده چشم: گیري نتیجه
 خـارجی  اسـت سی تـر  صـحیح  عبـارت  بـه  و ترکیـه  خارجی سیاست در چرخش
 چـرخش  دالیـل  جملـه  از خـارجی  و داخلی دالیل. دارد متعددي دالیل اردوغان
 داوداغلـو،  احمد استعفاي از قبل تا اگر. شود می محسوب ترکیه خارجی سیاست

 در چـه  هـر  اینـک  اما شد، می برده نام ترکیه خارجی سیاست در نیز وي نقش از
 در اردوغـان . است دوغانار شخص خورد، می رقم ترکیه خارجی سیاست عرصه
 بـه  وي اوال اسـت؛  فشار تحت شدت به جهت دو از ترکیه داخل در حاضر حال
 توسـعه  خصـوص  در هایی است؛ وي قول گرفته قرار فشار تحت اقتصادي لحاظ

 مشهور که جدید وزیر نخست یلدیریم، علی بن آمدن با و داده مردم به اقتصادي
 تکنـوکرات  فـردي  آمـده و  اردوغان دياقتصا هاي طرح کردن اجرایی براي است

 اي گونـه  بـه  ترکیـه  اقتصـادي  شـرایط  است، در این زمینه تالش کرده است ولی
  بتوان انتظار دستاورد خاصی از جانب یلدیریم را داشت. که نیست
 سـو  یـک  از اسـت.  رو روبـه  جـدي  مشـکالت  بـا  امنیتـی  لحاظ به ترکیه ثانیا
 ایـن  شـرق  جنوب در) ك.ك.پ( ترکیه کردستان کارگران حزب با هایی درگیري
 کـه  پیوندد تروریستی به وقوع می هاي عملیات دیگر سوي از و دارد وجود کشور
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 از هـا  آن از بخشـی  کـه  کند می منتسب افراطی هاي گروه و داعش به ترکیه دولت
 هـا  اي ترکیـه  خود از نیز بخشی و اند کرده پیدا ورود کشور این به ترکیه از خارج
 و تروریسم کودتا،( بزرگ بحران چند با زمان هم خودش گفته به غاناردو. هستند
 در کـه  اسـت  شـکلی  بـه  ترکیـه  جمهـور  رئیس وضعیت است. روبرو) ك.ك. پ
 کنـد.  مقابلـه  ك.ك. پ بـا  هم و داعش با هم گولن جماعت با باید هم زمان یک
 اهـد خو اردوغـان  و ترکیـه  نفع به طبیعتاً نیروها این از یکی مهار و تضعیف پس
 توانـد  می روسیه و ایران به ترکیه نزدیکی شطرنجی صفحه چنین در بنابراین بود؛

  .کند بازتر کردها و داعش با مقابله براي را ترکیه دست
 جـدي  مشـکل  بـا  نیـز  ترکیـه  از خارج در اردوغان هاي سیاست دیگر طرفی از
 و صرم عراق، سوریه، در »همسایگان با صفر مشکالت« سیاست. است شده مواجه

 لـذا  اسـت؛  شـده  تبـدیل  »همسـایگان  همـه  با مشکل« به منطقه همه در تعبیري به
 فلسـطین  موضوع زمانی. اندیشید می تدبیري موضوع این به نسبت بایستی اردوغان

 همـان  از گرچه بود؛ شده اردوغان خودنمایی براي ابزاري داووس اجالس قضیه و
 در امـا  بـود،  کـرده  برقرار نیستیصهیو رژیم با را خویش اقتصادي روابط هم موقع
 آن در اردوغـان  لذا است؛ داده دست از را ابزار این که کند می احساس حاضر حال
 دیگري نحو به نیز حاضر حال در کرد، می استفاده فلسطین موضوع از طور آن زمان
  .کند تقویت کشور داخل در را خود تا کند می برداري بهره

 تـاز  یکـه  االن ترکیـه،  داخـل  در خـویش  رقباي همه گذاشتن کنار با اردوغان
 به همین براي است؛ شده داخلی سیاست در) پارتی آك( توسعه و عدالت حزب
 جـدي  صـورت  بـه  را آن و اسـت  ترکیه در ریاستی نظام تقویت و تحکیم دنبال

 ترکیـه  اقتصـاد  به بایستی خویش اهداف به رسیدن براي اردوغان. کند می پیگیري
 بـه  پـوتین  از باشـد  الزم اگـر  نیـز  خـارجی  سیاست در اردوغان لذا دهد؛ سامان

کسی  روسی سوخوي سقوط از بعد کسی که اتفاقی کند؛ می عذرخواهی صراحت
. دارد وجود موضوع همین نیز صهیونیستی رژیم با رابطه در. کرد نمی را آن تصور
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 یداخلـ  مشـکالت  حـل  براي که شده مجبور اردوغان که رسد می نظر به بنابراین
 حـزب  هـاي  سیاسـت  پیگیري و ترکیه در حاکم حزب اقتدارگرایی تحکیم ترکیه،
 سیاسـت  در را تحـوالت  سیاسـی،  زمینـه  در هـم  و اقتصـادي  زمینه در هم حاکم

  .کند پیگیري خارجی
 که دالیلی و مالحظات به توجه با آیا که شود می مطرح سئوال این جا این در
 یـک  به و بود خواهد مدت طوالنی رکیهت و روسیه روابط شد، مطرح این از پیش
 گفـت  بایـد  سـؤال   ایـن  به پاسخ در شد؟ خواهد منجر آینده در راهبردي ائتالف
 بـه  تـوان  مـی  که دارد وجود توافقات و روابط نزدیکی این مسیر در زیادي موانع
  کرد: اشاره آنها از برخی
 مهمـی  هـاي  پرونـده  در روسـیه  و ترکیـه  دیـدگاه  اختالف و منافع در تعارض .1

 عضـویت  سـیاه،  دریـاي  در حاکمیـت  سر بر کشور دو رقابت سوریه، آینده همچون
  .است باقی همچنان باغ ناگورنو قره منطقه و کریمه هاي ترك پرونده و ناتو در ترکیه
 چـه  سوریه پرونده در روسیه انحصاري نقش که گفت اطمینان با توان نمی .2
 تغییـر  کـه  چـرا . یافـت  خواهـد  مـه ادا سیاسـی  عرصـه  در یـا  و نظامی سطح در

 جنـگ  بـا  مثـال  عنـوان  بـه ( مسـکو  توان فرسایش سمت به میدانی دستاوردهاي
 نقـش  میـزان  از سـوریه  بحـران  برابـر  در المللـی  بـین  موضع تغییر یا و) چریکی

  .کاست خواهد مسکو انحصاري
 تعهـدات  بـه  شود می باعث عضویت این و است ناتو عضو چنان هم ترکیه. 3
 روسیه میان احتمالی بحران هرگونه بنابراین باشد، پایبند سازمان این قبال در خود

 بهبـود  هرگونـه  نیز و نماید اتخاذ را معینی موضع آنکارا شد خواهد باعث ناتو و
   .شود روسیه به ترکیه نیاز سطح کاهش باعث بسا چه غرب با ترکیه روابط

 آمریکـا  حـده مت ایـاالت  خصوصـا  و غـرب  بـا  همگرایـی  جهـت  در اردوغان
 راسـتاي  در اي منطقـه  مواضـع  در هـم  و کنـد  مـی  پیگیـري  را خـود  هاي سیاست
 عربسـتان  ماننـد  امریکـا  متحده ایاالت و غرب پیرو کشورهاي با بیشتر همگرایی
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 غـرب  هاي سیاست با منطقه در کشور این ائتالف. دارد بر می قدم قطر و سعودي
 و اخیـر  هـاي  دهـه  در طرف دو سیسیا هاي تنش رغم به بنابراین شود؛ می تقویت
 بـه  طـرف  دو متقابـل  نیاز رسد می نظر به ترکیه، و آمریکا بین اعتمادي بی افزایش
 نگاه که شد خواهد باعث ژئوپلیتیک هاي نگرانی و ناتو عضو دو عنوان به یکدیگر

 استفاده با کرد خواهند تالش طرف دو و باشد تاکتیکی بیشتر وضعیت این به آنها
 در راهبـردي  چرخشـی  از و کننـد  مـدیریت  را وضعیت خود بازي هاي کارت از

 حفـظ  را خود غربی چارچوب همچنان ترکیه لذا شود؛ خودداري مابین فی روابط
  .کرد خواهد

 شکست جمله از ترکیه هاي طرح برخی شکست که گفت توان می مجموع در 
ـ  کـرد،  مـی  دنبـال  عربسـتان  بـا  منطقه در که اسالمی عربی ناتو طرح  شکسـت  ای

 اقلـیم  پرسـی  همـه  مسـئله  همچنین حلب، در شکست و سوریه مورد در طرحش
 آنهـا،  کـردن  مسـلح  و آمـوزش  و سـوریه  کردهـاي  از آمریکا کردستان، حمایت

 الزم همکـاري  عـدم  ترکیـه،  ژوئیه 15 نافرجام کودتاي در آمریکا دخالت احتمال
 در اروپـایی  کشـورهاي  و اروپا اتحادیه سران انتقاد گولن، تحویل در ها آمریکایی
 پرونـده  بستن بر مبنی اروپا اتحادیه تهدید کودتاچیان، با آنکارا برخورد خصوص
 تند رویکرد اروپا، اتحادیه سران ناهمخوان مواضع اروپا، به ترکیه الحاق مذاکرات

 کـه  هستند عواملی اقتصادي مسائل و کودتا از پس آنکارا قبال در اتریش و آلمان
 به پیوستن احتمال و روسیه با روابط اصالح خصوص در ترکیه رنظ تجدید باعث
 مقطعـی  نزدیکـی  باعـث  که هستند عواملی اینها واقع در .شد ایران روسیه، محور
 تغییر یک آنکارا خارجی سیاست در چرخش اند؛ اما شده روسیه و ایران به ترکیه
   .نیست اصولی و بنیادین مسیر
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