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  چکیده

 و اي مواجه بـوده اسـت   یه طی یک دهه اخیر با رشد و توسعه فزایندهروابط روسیه و ترک
هاي موجود در روابط ترکیه و اتحاد جماهیر شوروي  برخالف دوران جنگ سرد که نگرش

هاي اخیر منافع اقتصادي، سیاسی و ژئوپلتیـک   شد، در سال از اصول ایدئولوژیک ناشی می
ـ   و همچنین شرایط جدید جهانی اي در ایـن روابـط برخـوردار     کننـده  ینشدن از نقش تعی

هـاي پـس از فروپاشـی     را در سـال  روسیه و ترکیـه  توان روابط میبه نحوي که  ؛اند شده
شوروي به دو برهه پیش و پس از روي کار آمدن پـوتین در روسـیه و حـزب عـدالت و     

گیري متفاوت در سیاسـت خـارجی    چرخش و جهت ،شک بی د.کرتوسعه در ترکیه تقسیم 
ارزیـابی  بحث حاضر درصدد  وداشته  را به دنبال ، چند عامل مهم و اساسیدو کشوراین 

  است.روابط این ثر بر توسعه ؤعوامل م و تبیین
  

  کلیدي واژگان
 و تیک، کمالیسم، پوتینیسم، بوروکراسی دولتی، نـاتو، قفقـاز، دریـاي سـیاه    یانرژي، ژئوپل 
  حزب عدالت و توسعه 
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  مقدمه
 هـم  همسـایگی  در و نـد بود ارتبـاط  در یکـدیگر  بـا  دیرباز زا اسالوها و ها ترك

 باعـث  عثمانیان و تزارها امپراطوري مردمی، ارتباطات بر عالوه. کردند می زندگی
 قالـب  در نیـز  اغلـب  کـه  بـود  شده طرفین بین زیادي هاي تماس آمدن وجوده ب

 بیش به ترکیه و روسیه میان رسمی رابطه سابقه. شد می تعریف آمیز تخاصم روابط
 مـراودات  رسـمی  آغـاز  زمـان  مورخـان، بیشـتر  . گـردد  مـی  باز گذشته قرن 5 از

 تجـاري  هیئتـی  سوم، ایوان که دانند می 1492 آگوست 30 را طرف دو دیپلماتیک
 نخسـتین  اگرچـه . کـرد  عثمـانی  امپراطـوري  در دوم بایزید سلطان دربار عازم را

 هـاي  دوره در کشور دو ،تیاف گشایش استانبول در 1701 سال در روسیه سفارت
 12 روسیه و عثمانی امپراتوري. شدند می محسوب یکدیگر دشمن تاریخ، مختلف

 اول جهـانی  جنگ به آنها میان نظامی درگیري آخرین که جنگیدند یکدیگر با بار
  . گردد بازمی
 شـوروي  سوسیالیسـتی  جمهـوري  اتحادیـه  عثمـانی،  امپراطـوي  فروپاشـی  با

 وقـوع  از پـس  اما ؛شناخت رسمیت به را ترکیه ستقاللا که بود کشوري نخستین
 بـه  سـرد  جنگ طول در آنکارا الملل، بین نظام شدن قطبی دو و دوم جهانی جنگ
 بـه  روسـیه  کـه  حـالی  در ؛درآمد ناتو سازمان عضویت به و پیوست غرب بلوك
 همـین . کـرد  مـی  عمـل  شرق بلوك و شوروي جماهیر اتحاد مرکز و رهبر عنوان

بار  کشور دو و گردد تیره شدت به آنکارا و مسکو روابط که شد عثبا دوگانگی
 تـاریخی،  سـابقه  ایـن  بـه  توجـه  با. شوند یکدیگر دشمن سال 40 مدت بهدیگر 
 و فـراز  بـا  نیـز  شـوروي  فروپاشـی  از بعـد  هـاي  سـال  در ترکیه و روسیه روابط
 و هروسـی  روابـط  مناسـب  چنـدان  نه سابقه رغم به. است بوده مواجه هایی نشیب
 ،1990 دهـه  در کشـور  دو آلـود  تنش مناسبات همچنین و تاریخی لحاظ از ترکیه
 و ترکیـه  کـه  دهـد  می نشان اخیر دهه یک در طرف دو هاي همکاري باالي سطح
 ایـن  بـر . بسـپارند  فراموشـی  بـه  را خصمانه تاریخی روابط اند کرده سعی روسیه
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 و تحکـیم  انگیـزه  بـا  کشـور  دو تجـاري  مبادالت و سیاسی هاي همکاري ،اساس
  . است یافته چشمگیري افزایش ،استراتژیک تامناسب گسترش
 فروپاشـی  از پـس  هـاي  سـال  در را ترکیه و روسیه روابط توان می مجموع در

 حـزب   و روسـیه  در پـوتین  آمـدن  کـار  روي از پس و پیش برهه دو به شوروي
 بحـران ویـژه   به خاورمیانه منطقه تحوالت. کرد تقسیم ترکیه در توسعه و عدالت
 تـالش  کشـور  دو ابتـدا . گذاشـت  ترکیـه  و روسـیه  روابط بر زیادي تأثیر  سوریه
 دوجانبه روابط به یکدیگر متضاد مواضع و سوریه بحران به توجه بدون کردند می
 در روسیه سوخوي افکن بمب یک سرنگونی از پس حال این با دهند، ادامه خود
 دو روابط ،2015 نوامبر 24 در ترکیه جنگنده يها جت توسط سوریه مرزي منطقه
دو  روابط آینده مورد در بسیاري يها زنی گمانه پس، آن از. شد تیره کلی به کشور

 اي منطقـه  و جانبه دو سطح در روابطاین  اهمیت به توجه با. آمد وجوده بکشور 
 بـه  اسـت  درصدد حاضر نوشتار پیرامونی، مناطق اوضاع و سوریه بحرانویژه  به

 دو مناسـبات  انـداز  چشـم  و ترکیه و روسیه روابط بر سوریه بحران تأثیر  بررسی
  . بپردازد کشور

 هـاي  دیدگاه بررسی به نخست فوق فرض تحلیل و تبییندر این نوشته، براي 
. شد خواهد پرداخته یکدیگر به نسبت روسیه و ترکیه خارجی سیاست در موجود
 نیـز  پایان در و واکاوي ترکیه و هروسی روابط بر سوریه بحران تأثیر  و نقشسپس 
  .شود می بررسی کشور دو مناسبات انداز چشم
  

  موجود هاي دیدگاه روسیه؛ و ترکیه روابط
ایـن   در مختلفـی  هاي دیدگاهشود  می باعثترکیه و روسیه  روابط تاریخی سوابق

ها  که بررسی و مرور هر یک از این دیدگاه گیرد شکل دیگري به نسبتدو کشور 
 و مسـکو  خـارجی  سیاسـت  تبیـین  درآنهـا   از یک هر جایگاه و نقش به جهتو با

 یکـدیگر  قبـال  در طـرف  دو خـارجی  سیاسـت  شـناخت  بهمهمی  کمک ،آنکارا
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 روسـیه  و ترکیـه  در موجود رویکردهاي توان می کلی بندي تقسیم یک در. کند می
   کرد: یمتقس بینانه خوش و بدبینانه يها دیدگاه دسته دو به را یکدیگر به نسبت
  
  بدبینانه دیدگاه) الف
 هـا  روس. اسـت  بـوده  کننده نگرانتصویري  ترکیه سنتی تصویر ها، روس میان در

 عضـو  و آمریکـا  متحد عثمانی، امپراطوري جانشین مثابه به کشور این به همواره
 بـا  روابـط  بـه  نسبت اي بدبینانه دیدگاه روسیه در دلیل همین به. اند نگریسته ناتو
 هـاي  چـپ  و افراطی گرایان ملی به متعلق که دیدگاه این. است گرفته شکل ترکیه

 روابـط  برقـراري  و بینـد  مـی  غرب اردوگاه در همچنان را ترکیه است، کمونیستی
 بـه  غـرب  با نزدیکی و همکاري. داند نمی مناسب چندان را کشور این با دوستانه
 در هـا  تـرك  گرایـی  غرب همراه به ناتو، در عضویت و آمریکا متحده ایاالت ویژه
 دیـدگاه  آمـدن  وجوده ب باعث که شوند می محسوب عواملی از سرد جنگ دوران
  .است شده آنکارا به نسبت روسیه هاي کمونیست و گرایان ملی نزد منفی
  نخست ؛شود نمی رویگردان غرب از مهم بسیار دلیل چند بهترکیه  آنها، نظر از
 ،کشـور  دو هـر  که اي منطقه( قفقاز در هویژ به روسیه و ترکیه آمال و اهداف آنکه
 زمینه در ترکیه آنکه دوم. هستند متناقض) دارند اي دیرینه و عمیق راهبردي منافع
 نیـروي  کل تقریباًدر حال حاضر  و است وابسته غرب نظامی تجهیزات به دفاعی
 آنکه رغم به ،اساس این بر. شود می تشکیل آمریکایی هواپیماهاي از ترکیه هوایی

 گرفتـه،  صـورت  مسـکو  و آنکارا بین تسلیحاتی معامله چند گذشته هاي سال یط
 توانـایی  از واسـت   بـوده  دشوار آنکارا براي روسیه ساخت هاي سالح به گرایش
 موجـب  کـه  عـاملی  سـومین . کاهـد  مـی  ناتو در متحدانش با ترکیه ثرؤم عملیات
ـ  کـه  است نکته این شود، می غرب از ترکیه نشدن رویگردان  بـه  گـرایش  دتجدی
 در ترکیه جمهوري سیسأت زمان از که است ترکیه کردن غربی با تضاد در روسیه
 واقـع  در. اسـت  بـوده  کشـور  آن سیاست بناي  سنگ آتاتورك، توسط 1932 سال
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 و اسـت  کمـال  مصطفی طرفداران بنیادین اصول از انحراف معناي به امري چنین
 خواهـد  مواجـه  بلندپایه نظامیان یژهو به ها ترك از مهمی بخش مخالفت با احتماالً
  .)Larrabee, 2011, p. 112( دانند می آتاتورك میراث پاسدار را خود که شد
 و تزارهـا  بـا  عثمانیـان  تـاریخی  هـاي  جنـگ  دلیل به ترکیه در ،دیگر سوي از

 متخاصـم  کشـوري  عنوان بهبه روسیه  سرد جنگ دوران منفی خاطرات همچنین
 بـه  را آنکـارا  و مسـکو  روابط ،ها ترك از بسیاري دلیل همین به. شود می نگریسته
 تـاریخی  دلیـل  چنـد  بـه  دیـدگاه  این هواداران اصلی تکیه. پذیرند نمی وجه هیچ
 برخـوردار  مناسبی جایگاه از ها ترك میان در روسیه شده باعث که شود می مرتبط
  :از ندا عبارت دالیل این. نباشد
 وجـود  ترکیـه  مـردم  میان در روسیه از بدي نسبتاً تصویر تاریخی، لحاظاز . 1
 تزارهـا  تجاوزکارانـه  هاي سیاست از عمیقی تنفر هنوز ها ترك عمومی افکار. دارد
 علیـه  هـا  روس هـاي  جنایـت  هرگـز  ترکیـه  مـردم  و دارنـد  گذشـته  هاي سده در

 تمامیـت  تهدیـد  عامـل  سال 500 از بیش روسیه. کنند نمی فراموش را کشورشان
ایـن  . داشـت  کلیـدي  نقش نیز عثمانی امپراتوري فروپاشی در و بود ترکیه ارضی

 تمامیـت  و اسـتقالل  جـدي  طور به ،شوروي جماهیر اتحاد قالب در بعدهاکشور 
  . کرد می تهدید را ترکیه ارضی
 مسـکو  بـراي  خـوبی  متحد تواند نمی غرب با نزدیک روابط سبب به ترکیه. 2
 بـا  عمیـق  دوسـتی  و رابطه ناتو، پیمان در عضویت دلیل به آنکارا ،واقع در. باشد

 شـریک  توانـد  نمـی  هرگـز  اروپـا  اتحادیـه  بـه  پیوسـتن  بـراي  تالش و واشنگتن
  .به شمار آید ها روس براي خوبی استراتژیک

 تعـارض  ایـن . است متعارض انرژي حوزه در ویژه به ترکیه و روسیه منافع. 3
  .است نمایان خوبی به قفقاز و مرکزي آسیاي مناطقدر مناطق بسیاري به ویژه 

 تفکـرات  بـا  سیاسـی  و ایـدئولوژیکی  لحـاظ  از روسـیه  بـه  ترکیه نزدیکی. 4
  .است تضاد در آتاتورك  گرایانه غرب
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 بـه  درازمـدت  در تواننـد  نمـی  هرگـز  ترکیـه  و روسـیه  دیـدگاه،  این اساس بر
  .بپردازند دوستانه و پایدار روابط برقراري

  
  بینانه خوش دیدگاه) ب

 کشـور  دو هـر  در ترکیـه،  و روسـیه  روابط به نسبت بدبینانه يها دیدگاه بر عالوه
 این. دارند مسائل به بینانه خوش رویکردي که دارد وجود نیز دیگري يها دیدگاه
  . شود می ترویج ترکیه و روسیه در اوراسیاگرایان سوي ازبیشتر  دیدگاه
 روابط گسترش و تداوم صورت در که معتقدند اوراسیاگرایان از برخی روسیه، در
 نـاتو  بـا  را خود هاي ي همکار سطح آنکارا که دارد وجود احتمال این روسیه، و ترکیه

 منـد  عالقه روسیه مشارکت با اي منطقه امنیتی هاي همکاري به دهد و در آینده کاهش
 خـود  ملـی  منـافع  همچنـین  و ملـی  هویت زمینه در ها ترك این دیدگاه، مطابق. شود

 بدبین هسـتند،  غربی هاي دیپلمات نیات به نسبت و ندده می نشان فراوانی حساسیت
 رنـج  غـرب  هـاي  سیاست از قرن چندین ترکیه که برد یاد از را حقیقت این نباید زیرا
 و خاورمیانـه  بالکـان،  در عثمـانی  امپراتـوري  از عظیمـی  هاي بخش نهایت در و برده
 اول جهـانی  جنـگ  از پـس  نیـز  ترکیه نوین دولت حتی. است داده دست از را قفقاز
 یمـن  به تنها و شد پاشیده هم از تقریباً مانند یونان اروپایی متخاصم هاي دولت توسط
  .  یافت نجات آتاتورك رهبري به کشور آن عجیب مقاومت
 موجـب  تـاریخی،  هاي تجربه که معتقدند روسی اوراسیاگرایان ،اساس این بر

شـده   ترکیـه  مـردم  رد ضدامپریالیسـتی  و گرایانه ملی قدرتمند احساسات پیدایش
 کشـور  آن کـه  شـد  تعـدیل  حـدودي  تـا  علـت  این به تنها احساساتاست. این 
بـار دیگـر    ،1921 سـال  در غربـی  حریص هاي قدرت اخراج با توانست سرانجام
 هنـوز  کنون، تا دوران آن از ،حال این با. آورد دست به را خود استقالل و قدرت
 ترکیـه  مردم میان در اروپا و متحده التایا واقعی هاي انگیزه به نسبت تردید نوعی
 ظـاهر  قدرتمنـدي  شکل به و آید می سطح به اعماق از گاهی کهاست  مانده باقی
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 گرایان ملی ارتش، شامل ترکیه سیاسی هاي طیفهمه  میان در تردید این. گردد می
 میـان  در حتـی  و اسـت  مشـترك   گرایـان  اسـالم  و گرایـان  چپ آتاتورك، طرفدار
  .)8-7 صص ،1391 بهمن، و اطهري( خورد می چشم به نیز محافل نتری زده غرب
 بـه  جـدي  صـورت  بـه  را ترکیه آتاتورکیسم، مشی خط آنکه رغم به نتیجه در
 حاضـر  حـال  در بسازد، غربی مدرن دولت یک آن از تاکرد  هدایت غرب سمت

 خـارجی  سیاسـت  سـرلوحه  گرایـی  شـرق از  نوعی گرایان، اسالم گرفتن قدرت با
 بـراي  رقابـت  جـاي  بـه  آنکـارا  و مسـکو  شـرایطی،  چنـین  در. است شده آنکارا

 هـاي  همکـاري  بر باید مرکزي آسیاي و قفقاز منطقه در خود نفوذ حوزه گسترش
  .ببرند باال را خود بازرگانی مبادالت سطح و بیافزایند خود
 و راهبـردي  شـریک  یک را روسیه اوراسیاگرایان نیز ترکیه در ،دیگر سوي از
 خواهـان  ،دیـدگاه  ایـن . هسـتند  مسـکو  با روابط تقویت به معتقد و دانند می مهم

 اوراسیاگراهاي نظر از. است شرق سوي به حرکت و غرب از ترکیه کامل جدایی
 نظیـر  منـاطقی  همـراه  بـه  هنـد  و چـین  ایـران،  روسـیه،  ماننـد  کشورهایی ترك،

 ترکیـه  یخـارج  سیاسـت  اول اولویـت  به باید قفقاز و مرکزي آسیاي خاورمیانه،
  . شوند مبدل
 شـوروي،  جمـاهیر  اتحاد فروپاشی به توجه با گذشته، دهه دو در کلی طور به

 کـه ویژه  به ؛است شده برجسته ترکیه در اوراسیا منطقه راهبردي اهمیتبار دیگر 
 تقویـت  و نفـوذ  گسـترش  براي يجدید حوزه را اوراسیا منطقه ،ها ترك از برخی
 گرایـان  شرق ،رو این از. گیرند می نظر در غرب زدن آنکارا راهبردي اهمیت کننده
 در بایـد  خاورمیانـه،  بر عالوه ترکیه خارجی سیاست که معتقدند اوراسیاگرایان و

 روابط گسترش اخیر، هاي سال در. باشد فعال شدت به نیز قفقاز و مرکزي آسیاي
 راهـی  وانعن به قفقاز، و مرکزي آسیاي با مناسبات افزایش همراه به خاورمیانه با

   اسـت  شـده  مطـرح  اروپـا  اتحادیـه  بـه  ورود در ترکیـه  هـاي  ناکامی جبران براي
)Meral & Paris, 2010, p. 75-86(. توانـد  می روسیه با روابط دیدگاهی، چنین در 
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  .باشد داشته شماري بی منافع و توجهقابل  هاي انگیزه
 روسـیه  بـا  بطروا گسترش خواهان ترکیه داخل در که اوراسیاگرایان بر عالوه
 غـرب  برابـر  در جـایگزینی  را روسـیه  کـه  دارنـد  وجود نیز دیگري عده هستند،
در صورت  که نگرند می کشوري مثابه به روسیه بهآنان  ،دیگر عبارت به. دنبین می

 کند حرکت مسکو سمت به تواند می غرب با آنکارا روابطایجاد چالش جدي در 
)Larrabee, 2009, p.10(. کـار  محافظـه   هـاي  کمالیسـت  بین دربیشتر  دیدگاه این 

 جـایگزین  اروپـا،  اتحادیه با مقایسه در تواند می روسیهو  است رایج ترکیه ارتش
 هـیچ  اروپـا،  اتحادیـه  بـرخالف  روسـیه  زیرا باشد؛ ترکیه براي بهتري استراتژیک
 کردهـا  بـا  هـا  آمریکـایی  هماننـد  و نـدارد  کردهـا  سیاسی حقوق درباره تقاضایی
  .)Hill & Taspinar, 2007, p. 10( کند ینم همدري

  
  ترکیه و روسیه روابط رب سوریه بحران تأثیر

 اتحـاد  و ترکیـه  روابـط  در موجـود  هـاي  نگـرش  کـه  سرد جنگ دوران برخالف
 کـه  1990 دهـه  همچنـین  و شـد  می ناشی ایدئولوژیک اصول از شوروي جماهیر
 اقتصادي، منافع اخیر هاي سال در بود، برقرار کشور دو میان آلودي تنش مناسبات
 توسـعه  و رشـد  باعـث  شدن جهانی جدید شرایط همچنین و ژئوپلتیک و سیاسی
 طی ترکیه و روسیه روابط ،اساس این بر. شد آنکارا و مسکو میان دوجانبه روابط
 نحـوه  و سـوریه  بحـران  اما ؛بود مواجه اي فزاینده توسعه و رشد با اخیر دهه یک

 در. داد قـرار  تـأثیر   تحت را آنکارا و مسکو روابط ن،طرفی از یک هر گیري موضع
 رشد به رو روابط از را سوریه بارهدر نظر اختالف کردند سعی کشور دو هر ،آغاز

 و تغییر باعث سوریه در روسیه مستقیم نظامی حضور اما؛ دارند نگه دور دوجانبه
  . شد کشور این بحران صحنه در یعمیق تحوالت

  
  سوریه در روسیه نظامی حضور هايپیامد و ترکیه) الف
 نبیشـتری  اسـد،  دولـت  از مسکو حمایت و روسیه نظامی حضور واسطه به ترکیه
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 خود آرمانی و شده نبتعی پیش از اهداف از یک هیچ به زیرا ،شد متحمل را ضرر
 تحـوالت  صـحنه  در اساسـی  تغییـر  بیانگر زیر موارد. نیافت دست کشور این در

  :ه استداد قرار تأثیر  تحت شدت به را یهترک منافعکه  است سوریه
 اسـد  دولت نفع به قوا موازنه تغییر موجب سوریه در روسیه نظامی حضور. 1
 در اسـد  دولت سرنگونی یعنی خود بلندپروازانه هدف از را آنکارا ،امر این و شد

  .کرد دور سوریه
 مـورد  در ترکیه طرح خوردن برهم موجب سوریه در روسیه نظامی حضور. 2
 چند روسیه يها جنگنده که خصوص به ؛شد سوریه در ممنوع پرواز منطقه ایجاد
 با که کنند ارسال آنکارا به را پیام این کردند تالش ترکیه هوایی حریم نقض با بار

 یـا  عممنـو  پـرواز  منطقـه  ایجـاد  سمت به توان نمی دیگر روسیه حضور به توجه
  .رفت حایل منطقه
 يهـا  گـروه  تـوان  و قدرت تضعیف باعث ریهسو در روسیه نظامی حضور. 3

  .شد داعش و النصره جبههمانند  ترکیه به وابسته تروریستی
 پرسـود  تجـارت  بـه  رسـیدن  آسیب باعث سوریه در روسیه نظامی حضور. 4
 نفـت  حامـل  يها کامیون بارها روسیه يها جنگندهزیرا  شد؛ داعش و ترکیه نفتی
  .دادند قرار فهد مورد بودند، ترکیه راهی که را داعش
 سوریه يها ترکمن قدرت تضعیف موجب سوریه در روسیه نظامی حضور. 5
 متحـد  را سوریه يها ترکمن بود کردهتالش  اخیر يها سال طی ترکیه دولت. شد
 دولـت  علیه مبارزه به سو یک از تاکند  تسلیح ترکمن ارتش ایجادبراي  را آنها و

  .بپیوندند ریهسو کردهاي با نبرد به دیگر سوي از و اسد
ماننـد   تروریسـتی  يهـا  گـروه  تضـعیف  موجب سوریه در روسیه نظامی حضور. 6
 امکـان  و کرد پیش از تر برجسته را سوریه کردهاي موقعیت شد، داعش و ةالنصر جبهه
 وابسـتگی  بـه  توجـه  بـا  امـر  ایـن . آورد به وجود منطقه در را کردي کریدور یک ایجاد
  .  آید می شمار به جدي امنیتی تهدید یک ترکیه رايب ك، ك پ به سوریه کردهاي عمیق
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  ترکیه و روسیه تنش پیامدهاي) ب
 دو میـان  لفظی تنش ترکیه، توسط روسی جنگنده گرفتن قرار حمله مورد زمان از

 لفظی جدال این. داشت تداوم ترکیه مقاماتنکردن  عذرخواهی به توجه با کشور
 قـرار  هـدف  مـورد  با که کرد متهم را هترکی پوتین، والدیمیر که شد آغاز هنگامی
 خنجـر « کشوري به پشت از و هکرد همدستی ها تروریست با روسی جنگنده دادن
  . است جنگ در ها تروریست با خود که» هزد

 ترین مهم که داشت پی در ترکیه و روسیه روابط براي را پیامدهایی مسئله این
  :است زیر شرح به آنها

 مبـادالت  از اخیـر  يهـا  سال طی ترکیه و روسیه :اقتصادي مبادالت کاهش. 1
 تجـاري  شریک دومین روسیه که نحوي به ؛بودند برخوردار اي گسترده اقتصادي
 میـان  تجـاري  مبـادالت   میالدي، 90  دهه  اواسط تا. شد می محسوب ترکیه بزرگ
  وضـعیت  در  طـرف  دو  تجارت و نبود برخوردار چندانی رونق از ترکیه و روسیه
 روسـیه  اکنـون  کشـور،  دو اقتصـادي   مـراودات   افزایش با اما قرار داشت؛  نهمواز
 مسـکو  بـزرگ  شریک هفتمین نیز آنکارا و است ترکیه تجاري شریک ترین بزرگ

. شد تبدیل ترکیه تجاري شریک اولین به 2008 سال در روسیه .شود می محسوب
 بـود  دالر لیـارد می 35 حـدود  ،2008 سال در جانبه دو تجارت حجمدر آن زمان، 

)Латышевю, 2010(. 2009 سـال  در آنکـارا  و مسـکو  خـارجی  تجـارت  حجم، 
 ابـراز  کشـور  دو هـر  و یافـت  افـزایش  قبـل  سـال  بـه  نسبت درصد 7/15 حدود

 100 بـه  آینـده  سـال  5 طـی  را خـود  تجـاري  مبادالت سطح که کردند امیدواري
 جهشـی  بـا  2010 لسـا  در روسـیه  بـه  ترکیه صادرات. دهند افزایش دالر میلیارد

 بـه  روسـیه  واردات ،سـال  همـین  در. شد دالر میلیارد 6/4 معادل ،درصدي 7/44
 آمـار  آخـرین . رسید دالر میلیارد 5/21 به و داشت درصدي 11 افزایش نیز ترکیه
 بـا  قبل سال به نسبت نیز 2011 سال در کشور دو تجارت حجم که دهد می نشان

 افـزایش  بـا  روسـیه  بـه  ترکیه صادرات که چنان رو شد؛ روبه چشمگیري افزایش
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   بـود  مواجـه  درصـدي  9/13 رشـد  بـا  ترکیه به روسیه صادرات و درصدي 3/69
)Today’s Zaman, 2011(.    

 در. دهـد  مـی  تشـکیل  ترکیه به روسیه انرژي فروشرا  میزان این  عمده بخش
 دو تجاري نهمواز سنگینی باعث  ترکیه  به  روسیه  طبیعی گاز  انتقال  لوله  خط ،واقع
 و شـده  سـاخته  کاالهـاي  گـاز،  و نفـت  بر عالوه  .است شده روسیه نفع به طرف
 بـه  روسـیه  صـادرات  فهرسـت  صدر در شیمیایی مواد و فلزات همراه به مصرفی
 منسـوجات،  نقلیـه،  وسـایل شامل  نیز روسیه به ترکیه صادرات. دارندقرار  ترکیه

 .)РИА Новости, 2011( شـوند  مـی  شـیمیایی  محصـوالت  و غذایی محصوالت
 نشان عالقه نیز ترکیه به افزار جنگ و تسلیحات صدور به نسبت روسیه این، بر افزون
بالگردهاي  جمله از نظامی تجهیزات فروش بحث گذشته، هاي سال در چنان که داده؛

 احـداث  و بـرد  میـان  هـاي  موشک ،400 اس و 300 اس موشکی هاي سیستم جنگی،
    .)Aras, 2009: 6(است  بوده مطرح ترکیه ارتش براي هوایی دفاع سیستم
 بـود  دالر میلیـارد  32 حدود کشور دو اقتصادي مبادالت میزان ،2014 سالدر 

 يهـا  تنش به توجه با. یافت کاهش دالر میلیارد 14 به 2015 سال در رقم این که
 ،روسـیه  سـوي  از ترکیـه  غـذایی  مـواد  واردات بر تحریم اعمال و آمده وجوده ب

    .یابد کاهش شدت به طرف دو تجاري مبادالت سطح که شود می بینی پیش
  

  ترکیه و روسیه خارجی تجارت
  

)Sönmez, 2015(  
  
  
  

  روسیه به ترکیه صادرات مختلف يها بخش
 

)Sönmez, 2015( 
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  ترکیه به روسیه صادرات مختلف يها بخش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 طـی  ترکیـه  :عمرانـی  يهـا  پـروژه  و اقتصـادي  يهـا  گـذاري  سرمایه توقف. 2
 بـه  روسـیه  در مسـتقیم  هـاي  گـذاري  سرمایه افزایش با کرده سعی اخیر هاي سال
 هزار 2 حدود ،2011 سال در که نحوي به ؛بپردازد خود منفی تجاري تراز جبران
 7 معـادل  آنهـا  کـل  گـذاري  سرمایه که داشتند فعالیت روسیه در اي ترکیه شرکت
 گذاري سرمایه همچنین .)Today’s Zaman, 2011( شد می زده تخمین دالر میلیارد
   .)Korepin, 2011( شد می برآورد دالر میلیارد 4 حدود ترکیه در نیز ها روس
 يهـا  گـذاري  سـرمایه  به دست ترکیه و روسیه ،اخیر يها سال طی ،مجموع در
 ایـن  از مهمـی  بخـش  احتمـاالً  کـه  بودنـد  زده یکدیگر خاك در اقتصادي متقابل
 ،هـا  پـروژه  ترین مهم از یکی. شد خواهند رها کاره نیمه و متوقف ها يگذار سرمایه
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 احتمـاالً  کـه  اسـت  روسیه توسط ترکیه قویو آق در اي هسته نیروگاه ساخت طرح
  .شود می متوقف آن ساخت روند

 تـالش  رغم به و نماید احداث اي هسته نیروگاه پنج ،آینده در دارد قصد ترکیه
 کـره  و ژاپن نظیر آسیایی کشورهاي از برخی و اروپا آمریکا، اطمینانبراي جلب 

 غربـی  اي هسـته  هاي شرکت از یک هیچ ،خود اي هسته هاي طرح در حضور براي
 ،بـین  ایـن  در. نیسـتند  کشـور  این به مربوط هاي آوري فن انتقال و همکاري آماده
و عـالوه   شده قدم پیش ترکیه در اي هسته نیروگاه اولین ساخت براي روسیه فقط

 بـه را  سـاز  و ساخت هاي هزینه از زیادي بخش پرداخت روسیه همچنین بر این،
 ایـن  در .)Вайц, 2011( اسـت  پذیرفته ترك کارشناس 150 ساالنه آموزش همراه
 پرداختند دالري میلیارد 20 اي نامه توافق امضاي به 2010 سال در کشور دو ،راستا
 اقدام ترکیه خاك در اي هسته نیروگاه یک ساختبراي  باید روسیه ،آن مطابق که
 دولتـی  شـرکت  ریاسـت  به کنسرسیومی است قرار .)РИА Новости, 2010( دکن

 20 ارزش بـه را  گیگاواتی 4,8 اتمی نیروگاه یک 1،»اکسپورت  استروي اتم« روسی
 اولـین  کـه  کنـد  اندازي راه و احداث ترکیه ساحلی شهر 2،قویو آق در دالر میلیارد
 روسی شرکت این. بود خواهد جهان در نیروگاه ترین بزرگ و ترکیه اتمی نیروگاه
 را آننیـز   آینـده  در دارد، برعهده را نیروگاه این احداث عملیات که این بر عالوه
 داشـت  قصـد  ترکیـه  این، بر عالوه .)Larrabee, 2011, p.111( کرد خواهد کنترل
 روسـیه  از زنیـ  را خـود  اتمـی  نیروگـاه  اولـین  بـراي مورد نیـاز   اي هسته سوخت
  .کند خریداري
 هـاي  پـروژه  در نیسـتند  حاضـر  غربـی  کشـورهاي  کـه  شرایطی در نتیجه، در
 را قـاطعی  هـاي  گـام  کهاست  کشوري تنها روسیه کنند، مشارکت ترکیه اي هسته
 اهمیـت  بـر  تنها نه مسئله این. برداشت ترکیه اي هسته نیروگاه اولین ساخت براي
 دو اقتصـادي  و سیاسـی  هـاي  همکاري تعمیق عثبا بلکه افزود، ترکیه نزد روسیه

                                                                                                                                         
1. AtomStroyExport 
2. Akkuyu 
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 ،حـال  این با گذاشت؛ ترکیه مردم عمومی افکار بر سزایی به تأثیر  و شد نیز کشور
 ایـن  در همکـاري  تـداوم  احتمـال  ،نکاراآ و مسکو روابط بر حاکم جدید شرایط
  .دهد می کاهش را زمینه
 ذشـته، گ يهـا  سـال  طـی  روادید؛ صدرو شدن سخت و گردشگران کاهش. 3
 به ؛کرده ایفا کشور دو اقتصادي روابط در مهمی نقش همواره گردشگري صنعت
 ،2011 سـال  در. اسـت  روسـی  گردشـگران  مقصد ترین محبوب ترکیه که نحوي
 .)Аккан, 2012( بودنـد  کرده سفر ترکیه به روسیه اتباع از نفر میلیون 5/3 حدود
 اقتصـادي  مبـادالت  افـزایش  به تنها نه مسافرتی و تفریحی دیدارهاي باالي حجم
 بـود.  نیز کشور دو میان مناسبات شدن دوستانه هاي نشانه از یکی بلکه شد، منجر

 بـین  روادید لغو باعث سو یک از گردشگري هاي مسافرت مسئلهبه ویژه این که 
 دو اقتصـادي  مناسـبات  بـه  را چمـدانی  تجـارت  ،دیگر سوي از و شد کشور دو

 بـا  کشـور  دو اتباع هاي ازدواج تعداد گردشگران، مسافرت همچنین. افزود کشور
 بـه  آینـده  در توانسـت  مـی  مسئله این .)Özdal, 2010( داد افزایش نیز را یکدیگر
 دو تـاریخی  منفـی  خـاطرات  حتی و شود مبدل کشور دو روابط در مثبت عاملی
  .نماید رنگ کم نیز را یکدیگر از ترك و روس ملت

  
  ترکیه در روس گردشگران تعداد

  
  
  
  
  
  
  

(Sönmez, 2016)  
 ترکیه گردشگران مجموع با روس گردشگران مقایسه
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)Sönmez, 2015(  

  
 بـه  مسـکو  ترکیـه،  توسـط  روسـیه  هواپیمـاي  سـرنگونی  از پـس  ،حال این با

 ترکیـه  و روسیه بین روادید لغو رژیم ،2016 ژانویه اول از که کرد اعالم صراحت
 دیگـر  کـه  خواست خود شهروندان از روسیه ،این بر عالوه. کرد خواهد ملغی را

 خارجـه  وزارت همچنـین . نکننـد  انتخـاب  گردشـگري  مقصـد  عنوان به را ترکیه
 بـه  و داشـت  برحـذر  ترکیـه  بـه  سـفر  از را شهروندانش اي بیانیه انتشار با روسیه
 ساالنه. برگردند خود کشور به کرد توصیه برند، می سر به ترکیه در که هایی روس
 توقـف  که شوند می ترکیه وارداز روسیه  گردشگر عنوان به نفر یلیونم 4,5 حدود
  . کند وارد ترکیه اقتصاد به دالري میلیارد 10 خسارت تواند می روند این

  
  روسیه گردشگران  و گاز به ترکیه وابستگی میزان
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 12 حـدود  2016 سال در روس گردشگر میلیون 4,5 کاهش برآوردها، مطابق
شـود   مـی  محسـوب  2015 سـال  در ترکیه گردشگر میلیون 36 مجموع از درصد

)Kirby, 2016(.  
  
  ترکیه و روسیه روابط انداز چشم
 هـوایی  نیـروي  توسـط  روسـیه  جنگنده سرنگونی با که آنکارا و مسکو بین تنش
 به رسمی پیامی در اردوغان عذرخواهی با سرانجام بود، رسیده خود اوج به ترکیه
 یکـدیگر  بـا  دیـدارهایی  کشور دو جمهور سايؤر ،آن از پس و یافت پایان پوتین
 دولـت  از روسـیه  حمایت و ترکیه در نافرجام کودتاي وقوع ،بین این در. داشتند
  . شد طرفین روابط بهبود باعث اردوغان
 صـورت  زیادي عوامل به توجه با ترکیه و روسیه شدن نزدیک رسد می نظر به
 و انـرژي  معـادالت  اقتصـادي،  مباحـث  بـه  انتـو  مـی  آنها میان از که است گرفته

 در ترکیـه  و روسـیه  گـران،  تحلیـل  برخـی  نظـر  از. کـرد  اشاره سیاسی جغرافیاي
 و اند داده دست از المللی بین عرصه در را خود متحدان از تعدادي اخیر، يها سال
 هنقطـ  ازعالوه بر ایـن،  . دارندنیاز  یکدیگر با متقابل رابطه ایجاد به دلیل همین به
 مشـابه  خـود  اسـتبدادي  مدیریت سبک دلیل به اردوغان و پوتین نیز سیاسی نظر

 اشـتراکی  وجـه  مثابـه  بـه  جمهور رئیس دو اقتدارگرایی ،واقع در. هستند یکدیگر
 و اردوغـان  شخص ،نهایت در زیرا ،آید می شمار به کشور دو میان گسترش براي
 تصـمیم  و دهنـد  مـی  نظـر  خود کشور خارجی سیاست گیري جهت درباره پوتین
 و ترکیـه  روابـط  انـداز  چشـم  دربـاره  ،اوصاف این با .)Сачков, 2016( گیرند می

 طـرفین  میـان  اوضـاع  وخامـت  از که کرد توجه اساسی لفهؤم چند به باید روسیه
 داراي مقابـل  طـرف  بـا  خود روابط در روسیه هم و ترکیه هم ،واقع در. کاهد می

  . بگیرند نظر در را نهاآ باید ناگزیر که هستند مالحظاتی
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  روسیه با روابط در ترکیه مالحظات) الف
 هـاي  جذابیت و نظامی قدرت از که آید می شمار به کشوري روسیه ترکیه، نظر از

 امنیت، شوراي در عضویت با و است برخوردار انرژي حوزه درویژه  به اقتصادي
 بـا  کـه  اسـت  آگاه خوبی به نیز ترکیه. دارد جهانی تحوالت بر زیادي بسیار تأثیر 

 انتقـال  خطـوط  برخیکم  دست که مطلب این و سیاه دریاي هاي تنگه شدن بسته
 بـه  نسـبت  را خـود  هـاي  سیاست همواره کرد، خواهد گذر روسیه از خزر انرژي
 ایـن  بـر . کـرده اسـت   تلقـی  جدي را روسیه ژئوپلیتیکی اهمیت و تعدیل روسیه
  به شرح زیر دارد: حظاتیمال روسیه با خود روابط در ترکیه ،اساس
 بـه  ؛هسـتند وابسـته   نـاتو  و آمریکا به کامالً ترکیه نظامیان و ارتش ساختار. 1
 از دور ،ناتو و آمریکا با هماهنگی بدون ترکیه سوي از نظامی اقدام هر که نحوي
 روسـیه  با نظامی مقابله توان که داند می خوبی به آنکارا این، بر عالوه. است ذهن
 با نظامی مستقیم رویارویی خواهان ناتو و آمریکا که شرایطی در بنابراین. ندارد را

 نظامی اقدام به را مسکو که زند نمی اقدامی به دست گاه هیچ ترکیه نیستند، روسیه
  . کند تحریک

 گسـترش  در مثبتـی  نقش از انرژي با مرتبط معادالت گذشته، هاي سال طی. 2
ـ  روسـیه . بـود  برخـوردار  هترکیـ  و روسیه سیاسی و اقتصادي روابط  کننـده  مینأت
 اآنکار به مسکو صادرات از درصد 76 انرژي و است ترکیه نیاز مورد گاز دوسوم

 متـر  میلیـارد   شش خرید  براي  قراردادي ،1986  سال در  ترکیه. دهد می تشکیل را
  بـراي  نیـز   مشـابهی  قرارداد و کرد امضا  سال 25  طی  روسیه از  طبیعی گاز  مکعب
ایـن دو  . شـد  منعقـد  1998  سـال  در  طبیعـی  گاز  مکعب متر میلیارد  هشت خرید

 زیادي هاي طرح ،انرژي فروش و خریدبراي  دوجانبه قراردادهاي بر عالوهکشور 
  . داشتند اروپا به ترکیه خاك طریق از روسیه انرژي انتقال براي نیز

 برخـوردار  بـاالیی  جایگـاه  از ترکیـه  انرژي استراتژي در روسیه ،کلی طور به
 توسـط  2008 سـال  در کـه  ترکیـه  انـرژي  ملـی  استراتژي سند به توجه با. است



کیه
 تر
ه و
سی
 رو
بط
روا

بر 
یه 
سور

ن 
حرا
ر ب
أثی
ت

  
 

   

 151  

 

 

 و کـانون  بـه  دارد قصـد  ترکیه است، شده تدوین کشور این خارجه امور وزارت
 اروپـا  بـه  روسـیه  و بالکـان  خاورمیانـه،  قفقاز، مرکزي، آسیاي انرژي انتقال قطب
 بـه  را» جیهـان « بنـدر  خـود،  سیاسی و اقتصادي درازمدت برنامه در و شود مبدل
 ترکیـه  انـرژي  راهبـرد  در روسیه ،اساس این بر .کند تبدیل منطقه در انرژي پایانه
 از ترکیـه  انرژي از مهمی بخشکه  این نخست .دارد اهمیت جهت سه از کم دست
 صنعتی تولیدات رشد سرعت با زمان هم که حالی در ؛شود می مینأت روسیه طریق
 در ،رو ایـن  از. اسـت  یافتـه  افـزایش  نیـز  انـرژي  از کشور این ستفادها ترکیه، در

 به روسیه است، رشد حال در سرعت به کشور این در انرژي تقاضاي که شرایطی
 و نفت مینأت در مهمی نقش تواند می انرژي هاي قدرت ترین بزرگ از یکی عنوان
عـدم   دلیـل  بـه  یانهخاورم کشورهاي کهویژه  به. باشد داشته ترکیه نیاز مورد گاز
 ترکیـه  نیـاز  مورد انرژي مینأت براي پایداري منبع توانند نمی ناامنیوجود  و ثبات

  . شوند محسوب
 گـردد  مـی  باز مسئله این به ترکیه انرژي راهبرد در روسیه اهمیت دلیل دومین

 خـزر  منطقـه  و روسیه نفت و گاز صادرات واسطه عنوان به است مایل ترکیه که
 منـاطق  بـین  ترانزیت اصلی کانون به شدن تبدیل ،آنکارا هدف. کند عمل اروپا به

 سـرانجام  بـه  ترکیه راهبرد این اگر. ستا اروپا بازارهاي و نفت و گاز تولیدکننده
 منطقـه  کـه  شـود  تبـدیل  انـرژي  مجراي در حیاتی حلقه به تواند می ترکیه برسد،
 همچنـان  روسـیه  که یطیشرا در ،رو این از. کند می متصل اروپا به را خزر دریاي
 هـا  ترك شود، می محسوب اروپا اتحادیه انرژي  کننده مینأت ترین عمده و ترین مهم
  .نیست پذیر امکان روسیه با همکاري بدون امري چنین که دانند می خوبی به

 وارد روسـیه  از را خود مصرفی گاز از درصد 60 حدود ترکیه ،2015 سال در
 و ترکیـه  مهـم  صـنایع  شـدن  فلـج  معناي به گاز میزان این صدور توقفکه  کرد

 کـه  بـرد  یـاد  از نبایـد . بود خواهد ترك يها خانواده براي انرژي بحران همچنین
 اگـر  کـه  کنند می کار گاز تزریق با نیز ترکیه برق يها نیروگاه از درصد 40 حدود



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 152  

 

 

 بحران با ترکیه شهرهاي از بسیاري شود، متوقف ترکیه به روسیه گاز صدور روند
 بـراي  مطمئنـی  جایگزین هیچ ترکیهاز سوي دیگر، . شوند می مواجه نیز خاموشی

از  نیـز  آذربایجـان  جمهـوري  و ایـران  گـاز  منـابع  و ندارد روسیه از وارداتی گاز
 گاز به ترکیه ،نتیجه در. برخوردار نشد گاز میزان این مینأت براي الزم يها ظرفیت
را  خود مصرفی انرژي تهیه توان حاضر حال در و است نیازمند روسیه از وارداتی

 حـوزه  در وابسـتگی  روسـیه،  بـا  خـود  روابط در بنابراین. ندارد کشورها سایر از
  .کند می لحاظ را انرژي
 انـد،  بوده چپ ایدئولوژي تأثیر  تحت گذشته از که ترکی يها از جریان برخی. 3

 حـزب  گـروه  دو بـه  تـوان  مـی بـراي مثـال   . دارند مسکو به ییها وابستگی همچنان
در حـال  . اشاره کرد انقالبی خلق بخش رهایی جبهه و) ك ك پ(کردستان  کارگران

 روسیه سوي از کردها تقویت و است نبرد حال در ك ك پ با ترکیه حاضر، دولت
 بخـش  رهـایی  جبهه این، بر عالوه. تبدیل شود آنکارا براي مهم چالشی به تواند می
 و تروریسـتی  يهـا  اقـدام  بـه  تـر  پیش گرا چپ روهگ یک عنوان به نیز انقالبی خلق

 پلـیس  يهـا  پاسگاه به حمله و آمریکا سفارت جلوي گذاري مانند بمب خرابکارانه
 از یکـی  عنـوان  کـه بـه   را دارد ایـن آمـادگی   گـروه  ایـن  نتیجه، در. بود دست زده
 مسـئله  ایـن  بزنـد و  ترکیـه  داخل در خرابکارانه اقدامات به دست روسیه ابزارهاي

  .باشدها  گروه این از روسیه حمایت احتمال مراقب ترکیه، که شد اعثب
  

  ترکیه با روابط در روسیه مالحظات) ب
 سـعت و و اسـت  قائـل  ترکیه با خود مناسبات توسعه براي زیادي اهمیت روسیه

 آنکـارا  بـا  تجـاري  مبـادالت  حجم و جغرافیایی شرایط جمعیت، میزان سرزمین،
 شرایط به توجه باعالوه بر این، . است کرده زیاد یاربس مسکو براي را آن اهمیت

 مزیـت  یـک  آنکـارا،  با دوستی توسعه خاورمیانه، منطقه در ترکیه فعلی جایگاه و
 ژئـوپلیتیکی  جایگـاه  روسیه، منظر از. شود می محسوب مسکو براي اي خاورمیانه
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آیـد،   مـی نیز بـه شـمار    گرم هاي آب به روسیه دستیابی راه بهترین که ترکیه ویژه
 در روسـیه  ،اسـاس  ایـن  بـر  .اسـت  بوده ترکیه از گذر یا نزدیکی دغدغه همواره
  :است مالحظاتی داراي ترکیه با خود روابط
 معنـاي  بـه  کشـور  ایـن  با نظامی درگیري هرگونه و است ناتو عضو ترکیه. 1

 بـه  تمـایلی  روسـیه  ،حاضـر  حال در. است ناتو عضو کشورهاي تمام با درگیري
 خود، مسلمان جمعیت وجود بااین کشور . ندارد ناتو با نظامی ستقیمم رویارویی

 عضـو ترکیه . دارد غرب با نزدیکی روابط و شود می محسوب سکوالر دولت یک
 تجارت سازمان ،)1952( ناتو نظیر المللی بین و غربی نهادهاي و ها سازمانبیشتر 
 1996 سال از و است) 1961( اروپا توسعه و همکاري سازمان و) 1995( جهانی

  .است شده وارد اروپا اتحادیه با گمرکی اتحادیه به
 تنگـه  کنتـرل بـراي   ترکیـه  سمت به استالین ارضی طلبی توسعه ،اساس این بر
 محسـوب  1952 سـال  در نـاتو  بـه  آنکـارا  پیوسـتن  اساسـی  عوامل از یکی بسفر
 در گـذار یرتأث  عاملی شمالی آتالنتیک پیمان سازمان نیز حاضر حال در و شود می

 بـا  ترکیـه  هاي همکاري بحث که نحوي به ؛آید می شمار به ترکیه و روسیه روابط
  .است روسیه عمده هاي نگرانی از یکی ناتو

 20 خـام،  نفـت  درصـد  1 طبیعـی،  گاز درصد 33 از بیش داشتن با روسیه. 2
 در انـرژي  منـابع  پـنجم  یکحدود  مالک اورانیوم درصد 14 و سنگ ذغال درصد
 بـراي  روسیه دارد. از این رو، ممتازي کامالً جایگاههمین دلیل،  به وت اس جهان
 انـرژي  مقولـه  روي زیادي حساب دیگر، هاي طرف با خود روابط کنترل و حفظ
 حفـظ  توان می ،اساس این بر. است گرفته نظر در را خاصی تمهیدات و کرده باز

 حوزه در روسیه فعلی ردراهب ترین مهم را اروپا بازار گسترش احتماالً و انحصاري
 رویکـرد  دو خود، انرژي استراتژي در روسیه ،راستا این در. کرد محسوب انرژي

  : کند می تعقیب زمان هم صورت به را
  انرژي؛ انتقال مسیرهاي سازي متنوع و امنیت مینأت. 1
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  .اروپا قاره به دیگر منبع هر از گاز صادرات امکان بردن بین از. 2
 انـرژي  بازارهـاي  بـر  تسلط براي است حاضر روسیه که دهد می نشان فوق موارد
 امنیـت  دکترین در اروپا قاره اهمیت. دهد کاهش بازارها سایر را بر خود تسلط اروپا،
 در مهـم  به مثابه ابـزاري  انرژي به مسکو که شد باعث روسیه خارجی سیاست و ملی

 بسـیار  اهمیت و نقش از دلیل چند به ترکیه. کند نگاه خارجی سیاست اهداف پیشبرد
 را کریـدور  کشـور ترکیـه   روسـیه  که این نخست است؛ برخوردار روسیه براي زیادي
 آفریقـا  شـمال  و خاورمیانـه  ،اروپـا  بازارهـاي  به خود انرژي انتقال براي مهمی بسیار
. دهـد  مـی   نشـان   عالقـه  کشـور  دو  بین موجود  لوله  خط  گسترش  به نسبت و داند  می

  بـه  را خود انرژي بسفر،  تنگه از بدون گذر دهد می  اجازه ها روس  به  هدف  این  تحقق
 انـرژي  انتقـال  مسـیر  عنـوان  به تواند می ترکیه بنابراین. کنند  عرضه  مدیترانه  فراسوي
 ایـن  به انرژي حوزه در روسیه براي ترکیه اهمیت دوم دلیل. کند عمل اروپا به روسیه
 گـاز  و نفـت  کـه  لولـه  خطوط احداث روند در تواند می آنکارا که گردد می باز مسئله
 توجـه  بـا  واقع، در. کند کارشکنی دهند، می انتقال اروپا به را خاورمیانه و خزر منطقه
 از اسـتفاده  نفـت،  و گـاز  تـأمین  هاي مسیر و منابع کردن متنوع به اروپا مندي عالقه به

 کمـک  نابوکو نظیر لوله طخطو سایر با رقابت در روسیه موقعیت بهبود به ترکیه مسیر
 انتقـال  بحـث  در روسـیه  بـراي  زیـادي  بسیار اهمیت از ترکیه نتیجه، در .کرد خواهد
  .  برخوردار است انرژي
 خـود  انـرژي  فـروش بـراي   مناسب بازاريمانند  ترکیه به روسیه ،مجموع در
 بـا  نفت بهاي کاهش واسطه به روسیه کالن درآمدهاي که شرایطی در و نگرد می
 درآمـد  از را مسکو تواند می نیز ترکیه به گاز است، صادر نشدن شده واجهم افت
 حاضـر  حـال  در روسیهکه  این به توجه با امري چنین. نماید محروم دیگري کالن
انـدازه   تـا  شود، می متحمل نیز را اوکراین و سوریه در نظامی درگیري يها هزینه
 درآمـدهاي  کاهش و نفت ايبه افت نتیجه، در. است بسته را مسکو دست زیادي
 درآمـد  و ترکیـه  گاز بازار دادن دست از به تمایلی کرملین شد باعث مسکو ارزي
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  .باشد نداشته آن از حاصل
  

  روسیه گاز صادرکننده کشورهاي میان در ترکیه جایگاه
 
  
  
  
  
  
  

  
)Gilblom, Mazneva, Shiryaevskaya, 2015(  

  
 قفقازي طلبان جدایی و شورشیان با اي گسترده روابط داراي دیرباز از ترکیه. 3
 خـاك  در تروریسـتی  اعمـال بـراي   آنهـا  ظرفیت از تواند میبه همین دلیل  و بود

 اقـوام  از برخـی  با ترکی پیوندهاي وجود به توجه با همچنین. کند استفاده روسیه
 مسکو علیه فشار اعمال به تواند می باشقیرها و تاتارهامانند  روسیه مرکزي نواحی
 اوکراین مورد در روسیه دادن قرار فشار تحت براي آنکارانیز  تر پیش. بزند دست

. زد ترکیـه  در جهـان  تاتارهاي مجمع تشکیل به دست کریمه، تاتارهاي حضور با
 لحـاظ  را طلبـی  جـدایی  و قـومی  لئمسـا  ترکیه، با خود روابط در روسیه بنابراین
  .کرد خواهد
 در گرایـی  نوعثمـانی  سیاسـت  بـر  مبنـی  را خود تمایل ترکیه حال، اگر عین در
 چنـین  زیـرا  کند، می پیدا تضاد روسیه اهداف و منافع با دهد، ادامه پیرامونی مناطق
 حلب شهر دو به نسبت ترکیه مخرب نقش به خاورمیانه منطقه در تواند می سیاستی

 افـزایش  بـه  قفقـاز  و مرکزي آسیاي منطقه در و منجر عراق در موصل و سوریه در
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 نـواحی  و چـین  کیانـگ  سـین  منطقـه  تـا  حتـی  خـتم شـود و   ترکیستی پان ایشگر
     .)Крук, 2016(یابد  گسترش نیز اورال و شمالی قفقاز در روسیه نشین ترك
  
  گیري نتیجه
 ترکیـه  و روسـیه میـان   تجاري مبادالت اردوغان، و پوتین آمدن کار روي زمان از

 حفـظ  وجـود  با آنکارا و کومس سیاسی هاي همکاري و یافته يچشمگیر افزایش
 ایـن  بـر  .است شده برخوردار تري گسترده ابعاد از کشور، دومیان  رقابتی شرایط
 و هــا سیاســت بــازتعریف بــه گذشــته هــاي ســال طــی ترکیــه و روســیه ،اسـاس 
 مصـمم  کشـور  دو هر همچنین. اند پرداخته دوجانبه روابط در خود هاي استراتژي
 نگرشـی  بـه  را خـود  گذشـته  روابـط  بـر  کمحـا  منفـی  و امنیتـی  نگاه که هستند

 نگرشـی  چنـین  گیري شکل باعث که عواملی میان در. کنند تبدیل جویانه مسالمت
 دو هـر  در دولتی بوروکراسی و حاکم نخبگان گیري جهت به توان می است، شده

 ژئـوپلتیکی  الزامـات  انرژي، با مرتبط معادالت اقتصادي، مبادالت افزایش کشور،
 ایـن  از برخـی  البته. کرد اشاره غربی یا المللی بین عامل و اي طقهمن هاي همکاري
 ترکیـه  و روسـیه  روابـط  توسـعه  بـر  منفـی  نقشـی  المللی بین عواملمانند  عوامل
 و سـیاه  دریـاي  حـوزه  در اي منطقـه  يها همکاريمانند  دیگر برخی و اند گذاشته
 گیـري  جهـت  ایـن،  بـر  عـالوه . اند شده طرف دو روابط رشد موجب قفقاز منطقه
 گسـترش  در مثبتـی  نقش نیز کشور دو هر در دولتی بوروکراسی و حاکم نخبگان
 دو روابـط  در عمقـی  چنـان  از مسـئله  این. است کرده ایفا ترکیه و روسیه روابط
 بـاره در روسـیه  و ترکیـه  شـدید  تضـادهاي  رغم به حتی که شده برخوردار طرف
 سـطح  در همچنان کشور دو ابطرو ،سوریه بحرانمانند  اي منطقه مسائل از برخی
 گســترده منــافع بــه توجــه بــا دهنــد مــی تــرجیحهــر دو  و دارد جریــان بــاالیی
 حجـم  ،واقع در. باشند داشته تعامل یکدیگر با بازرگانی و اقتصادي يها همکاري
 با مرتبط معادالت همچنین و دوجانبه بازرگانی و اقتصادي يها همکاري گسترده
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 معـادالت  در را خـود  سیاسـی  نظرهـاي  خـتالف ا طـرف،  دو شـد  باعـث  انرژي
  .ندهند قرار نخست مکان در دوجانبه

 دو میـان  نظـامی  مسـتقیم  رویـارویی  عدم باعث که متعدد مالحظات وجودبا 
 گـذار تأثیر  ترکیـه  و روسـیه  روابـط  بـر  همچنـان  سوریه وضعیت شود، می طرف
بلکه هـر دو کشـور   البته این رویارویی به شکل مستقیم نخواهد بود، . بود خواهد

کنند تا حد امکان از تأثیر مستقیم بحران سوریه بر روابط دوجانبه خـود   سعی می
بکاهند. در عین حال رویارویی به معناي عدم همکاري در مـورد بحـران سـوریه    
نیست، کما اینکه روسیه و ترکیه حتی در شرایط ترور سفیر مسکو در آنکارا، بـه  

در سـوریه پرداختنـد. بـا ایـن حـال عوامـل        بس برگزاري نشست مذاکرات آتش
توانند در آینده مناسبات روسیه و ترکیه تأثیرگذار باشند و این رابطـه   متعددي می

هـاي تروریسـتی در سـوریه، مسـئله      را دچار اخالل نمایند. نحوه مواجهه با گروه
در کردها، نتایج تحقیقات مربوط به ترور سفیر روسیه در ترکیه، تغییرات ناگهانی 

سیاست خارجی ترکیه و همچنین آینده سیاسی سوریه از جمله عـواملی هسـتند   
توانند روابط مسکو و آنکارا را با مخاطراتی مواجه نمایند و به همین علت،  که می

 ،این بر عالوه. خواهد کرد پیدا ادامههمچنان  سوریه در نکاراآ و مسکو رویارویی
 سایر به سوریه بحران و خاورمیانه طقهمن ازاین دو کشور  رویارویی است ممکن
 جنـگ  آتش شدن ور شعله ،برخی ؛ تا جایی کهشود کشیده نیز قفقازمانند  مناطق
  . دهند می نسبت ترکیه و روسیه میان موجود يها تنش به را باغ قره در روزه چهار
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