
 

 مقدمه

از چندی پیش اقدامات و اظهارات معناداری از جانب   

شبد کبه ننبا      روسیه و ترکیه نسبت به هم انجام می

طرف یبا دبداقل طبرف تبرا ببرای      دهنده تمایل دو 

بود. ابتبدا وددیمیبر پبوتیئ ر بی      سازی روابط  عادی

جمهوری روسیه نسبت به بهبود روابط با ترکیبه اببراز   

تمایل کرد و سبس  رجب  طیب  اردو با  و بینبا ی      

ییلدریم ریی  جمهور و نخست وزیر ترکیه با ارسبا   

دو نامه به همتایبا  رو  وبود در روز ملبی روسبیه      

را برای ابراز تمایل به عادی سازی رواببط    های بعد گام

هبا اعب م کردنبد ایبئ      با مسبوو برداشبتند. امبا رو    

دانند و بر شروط وبود پافنباری    اقدامات را کافی نمی

ای  در نامبه  ٢٠١٦ژو بئ   ٢٧دارند تبا ننوبه اردو با     

رسمی به پوتیئ  با ابراز تاسب  از سبرننونی جنننبده    

ن   مرات  عمیق همدردی رو  و  یرعمدی وواند  

 وود را به بستنا  ولبا  کنته شده ابراز داشبته و از 

ننا  تقاضای بخنش کرد. اقدامی که سبخننوی کبا    

کببرملیئ ن  را بببا عنببوا  عببرروواهی رسببمی ر ببی  

١ای ساوت. جمهوری ترکیه از روسیه رسانه
 

در واقببا از شببتابی کببه اظهببارات و اقببدامات     

های روسی دارد  به نظبر   جویانه ترکیه و واکنش نشتی

ا وقبو    رسد ن از گفتنوهای رسمی دو کنور قری  می

است. به عبارت دینر به هما  تندی که روابط مسبوو  

تواند بازسبازی شبود و قاعبا     و ننوارا متننج شده  می

 پیامدهایی وواهد داشت.

 جویانه آنکارا دالیل اقدامات آشتی

  بحرا  سوریه بر راباه روسبیه  ٢٠١١هر چند از سا  

و ترکیه سایه انداوته بود  اما ایئ راباه به نظر ننقبدر  

و سباقط   ٢٠١٥نمبد کبه واقعبه نبوامبر      مستحوم می

هبا  شبوکه کننبده     شد  جنننده روسی توسط تبرا 

یه و های چند مباه اویبر ببیئ روسب     باشد. اگر از تنش

توا  به صرادت گفت  ایبئ   نظر کنیم  می ترکیه صرف

 ١٥دو کنور پ  از فروپاشی شبوروی و ببه ویبده در    
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سا  اویر  با وجبود تعلقبات سیاسبی متفباوت و گباه      

انبد  از ژ واکونبومی وبود     متعارض  به ووبی توانسبته 

ببرداری   برای برقراری روابط پایدار رو به توسبعه بهبره  

  پب  از سبرننونی جنننبده    ٢٠١٥کنند. امبا نبوامبر   

گینانبه و   روسی  اظهارات مقامات روسیه ننقبدر ونبم  

اظهارات مقامات ترکیه و شخص اردو ا  ننقبدر دبق   

رسید راباه مسوو و ننوبارا   به جان  بود که به نظر می

بینی فروپاشیده است. با ایبئ   ای  یرقابل پیش تا نینده

 هبا ببه   دا  با گرشت مدت کوتباهی  اظهبارات تبرا   

هبا سبه    جویانه شد. امبا در مقاببل رو    سرعت نشتی

عرروواهی رسمی  پرداوت  رامبت و مجبازات    شرط

برای عادی سازی رواببط   عام   قتل ولبا  روسی را

رسبید ببه    تعییئ نمودند. شبروطی کبه ببه نظبر نمبی     

سرعت از سوی ننوارا پریرفتبه شبود. ببه ویبده شبرط      

ا ببه  عرروواهی رسمی که پرسبتید دو بت اردو با  ر   

داد. با ایئ وجود  سرانجام ر بی    شدت هدف قرار می

تریئ گام را برای بازسازی رواببط   جمهور ترکیه سخت

 با روسیه برداشت. 

در دببا ی کببه رجبب  اردو ببا  ر ببی    دالیللل 

جمهوری ترکیه اکنو  چه در ساح داولبی و چبه در   

های گوناگونی روبرو اسبت  ببه     ساح وارجی با چا ش

م ننوار برای عبادی سبازی رواببط ببا     رسد اقدا نظر می

مسوو با هدف کباهش مسبایل و منبو ت ترکیبه در     

های اقتصادی و سیاسبی اسبت. چبرا کبه قابا       دوزه

روابط اقتصادی روسیه با ترکیه و سبرد شبد  رواببط    

سیاسببی دو کنببور بببرای ترکیببه پیامببدهایی داولببی  

 داشت؛

تنش در راباه با روسبیه  ببه    در سطح داخلی،

کنبد. از   تقادها از دزب داکم را بینبتر مبی  دو د یل ان

یک سو مقابله ننوارا با کردها شبول و شبمایل جنب     

داولی به وود گرفته و از سوی دینر اوت ف داولبی  

در دزب داکم عدا ت و توسعه افزایش یافته است. در 

چنببیئ شببرایای تببنش در روابببط مسببوو و ننوببارا    

کنبد   مبی های اقتصادی به جامعه ترکیه تحمیل  هزینه

 شود.   که موج  افزایش نارضایتی در جامعه می

باید در نظر داشت بئ بست در رواببط اقتصبادی   

هبا ببه معنبای کباهش      ترکیه و روسیه  اگر برای رو 

ها ایئ ببه معنبای    منابا درنمد دو ت باشد  برای ترا

کاهش منابا درنمد تجار و بازرگانا  بخش وصوصبی  

دبا ی صبادرات    و به عببارت دینبر جامعبه اسبت. در    

کادهای ترا به روسیه متوق  شده  نر  گردشبنری  

از روسیه به ترکیه  نیز به شدت کاهش یافته است. بر 

  ٢٠١٦اسا  نمار ارا ه شده در چهبار مباه او  سبا     

درصبد   ٦٨نسبت به زمبا  منبابه در سبا  گرشبته      

کاهش داشته است. ایبئ ببه معنبای از دسبت رفبتئ      

دارا   وواهبد ببود کبه هتبل    میلیبارد ددر   ٣کم  دست

 ١کند. ترکیه را بینتر متاثر می

  اگببر چببه اموببا  تبببدیل در عرصلله خللارجی

ها در راباه ترکیه با اتحادیبه اروپبا    منو ت و اوت ف

تبوا  گفبت یبک     و نمریوا به بحرا  کم است  اما مبی 

سرووردگی در ایبئ رواببط وجبود دارد کبه تبا زمبا        

یر ن  کبم اسبت و   دضور اردو ا  در قدرت اموا  تغی

بر ایئ اسا  نیز کارشناسا  در ننوارا از  زوم نزدیبک  

گویند. بر اسا  ایبئ نظرهبا    شد  راباه با روسیه می

ترکیه همزما  ببا داشبتئ رابابه نزدیبک ببا روسبیه        

زنی بینتری در راباه ببا اتحادیبه اروپبا و     قدرت چانه

ها تبنش در رواببط    اینوه با وجود ماه کما دارد.نمریوا 

روسیه و ترکیه  پینرفتی در روابط ترکیه ببا اتحادیبه   
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گفتنی است ترکیه در زما   ١اروپا و نمریوا ایجاد نند.

اوج روابط دوستانه با روسبیه  در دبا ی کبه از توقب      

پنت درهای اتحادیه اروپا مانده بود  رهببرا  تبرا از   

ببه رهببری روسبیه و    « اتحادیه گمرکبی »عضویت در 

به رهببری چبیئ و   « شاننهای های سازما  همواری»

کردنبد    روسیه به عنوا  جاینزیئ اتحادیه اروپا یاد می

کببه ترکیببه در جمببا اعضببای طببرف گفتنببوی  چنببا 

 سازما  شاننهای نیز قرار گرفت.

انگیزه آنکارا؛ با وجود شرایط یاد شده، بله  

هایی از مسکو، انگیزه آنکلارا   رسد نشانه نظر می

جویانله   ت آشلتی را برای سرعت عمل در اقداما

افزایش داده است. در واقع عالوه بلر اههلارات   

ای پلوتی  منیلی بلر تمایلل روسلیه بله        رسانه

هایی نیز  سازی روابط با ترکیه، احتماال پیام عادی

  .در پشت پرده رد و بدل شده است

 دالیل روسیه برای تمایل به بازسازی روابط

زی اگرچه ترکیه از وود ر بت زیادی برای عبادی سبا  

دهبد  امبا بابور مناقبی      روابط با روسبیه ننبا  مبی   

ها ددیل بینتری برای تمایل به بازگنت رواببط   رو 

 با ترکیه دارند.

روسیه تا سا  گرشته او یئ صادرکننده به ترکیه 

  دو کنبور اعب م کبرده    ٢٠١٥بود. تا قببل از نبوامبر   

 ١٠٠بودند تصمیم دارند مباد به تجباری وبود را ببه     

که شواهد ننا   ٢برسانند ٢٠٢٣ر در سا  میلیارد دد

ها از ایئ رقبم   دهد اگر ایئ هدف تحقق یابد  رو  می

برند. دستیابی به ایئ هدف مسبتلزم   سهم بینتری می
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های بزرگی است که دو کنور درباره ننهبا   اجرای پروژه

اند. وط  و ه ترا استریم کبه بعبد از     به توافق رسیده

تعلیق درنمد  قبرار ببود   به دا ت  ٢٠١٥دادثه نوامبر 

میلیارد مترموع  گاز روسیه را در سبا  از طریبق    ٦٣

ترکیه به اروپا منتقل کند. تعایلی ایئ طرح ببا توجبه   

به مخا فت اروپا با وط  و ه جنوبی  نه تنها وابسبتنی  

روسیه به اوکرایئ در زمینه صبادرات گباز ببه اروپبا را     

های رقی   ها درباره طرح دهد  ننرانی رو  افزایش می

دهد؛ چنانچبه   برای صادرات گاز به اروپا را افزایش می

وط  و ه تران  ننباتو ی   هایی چو  در ایئ مدت طرح

)تاناپ( که قرار اسبت گباز جمهبوری ناربایجبا  را از     

 طریق ترکیه به اروپا منتقل کند  قوت گرفته است.

از سببوی دینببر پببروژه سبباوت نیروگبباه اتمببی   

که بر اثر تنش اویبر تعلیبق    برای ترکیه هم ٣نکویوی

ای است که اجبرای ن  سبود زیبادی ببرای      شد  پروژه

 روسیه وواهد داشت. 

عالوه بر ای ، روسیه از رهگذر روابط حسیه 

با ترکیه، برخی مالحظات سیاسی و امییتی خود 

 .  کید را نیز دننال می

در دریای سیاه که به جبز اوکبرایئ و روسبیه ببا     

اعضای ناتو محاصبره شبده  رواببط دوسبتانه نزدیبک      

ننوارا  یک  نیمت بزرگ برای کبرملیئ اسبت.   -مسوو

دریای سیاه ببرای روسبیه اهمیبت اسبتراتدیک دارد و     

سیاست ترکیه در دریای سیاه برای مسوو بسیار مهبم  

  از ١٩٣٦است. ترکیه با پیروی از کنوانسیو  مبونترو  

کنبد.   روی مبی سیاست عدم تنش در ایبئ مناقبه پیب   

در جریبا  جنب  جبدایی     ٢٠٠٨سیاستی کبه سبا    

در  ٢٠١٤طلبانه اوستیا و نبخازیا از گرجستا  و سبا   

جریا  بحبرا  اوکبرایئ و ضبمیمه شبد  کریمبه ببه       
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روسیه  اجازه نداد ناتو با استفاده از ایئ دریا  اقدام ببه  

ایبئ کنوانسببیو  دسترسببی   هبا کنببد.  مقابلبه بببا رو  

های جننی کنورهای  یر همسایه دریای سیاه  کنتی

کند و ایئ مسا ه یک برتبری   به ایئ دریا را محدود می

نظبامی از  -استراتدیک برای روسیه که به  حبا  فنبی  

تر اسبت  ایجباد    سایر همساینا  دریای سیاه پینرفته

  توسبط  ١٩٣٦کنوانسیو  مونترو کبه سبا     ١کند. می

اتحباد جمباهیر شبوروی و اننلسبتا  و دینبر       ترکیه 

هببای جننببی  کنببورها امضببا شببد  دسترسببی کنببتی

های بسفر و داردانبل ترکیبه و دریبای     وارجی به تننه

روز متوا ی  دداکثر با مجمبو  تنباژ    ٢١سیاه بیش از 

 ١٥هزار تئ و برای هر کنبتی محمو به ببیش از     ٤٥

کنبد. ببه موجب  کنوانسبیو       هزار تئ را محدود مبی 

مونترو  کنورهای وارج از دریای سبیاه بایبد دبداقل    

روز قبل از اعزام کنبتی جننبی ببه ایبئ دریبا از       ١٥

هبای ترکیبه  مراتب  را ببه اطب   ننوبارا        طریق تننه

برسانند. پیروی ترکیه از ایئ مقررات تباکنو  موجب    

افزایش ضری  اطمینا  روسیه از جان  دضور ناتو در 

چبروش ننوبارا از ایبئ     دریای سبیاه ببوده و در واقبا   

توانبد موجب  تهدیبد     کنوانسیو  به پنتوانه ناتو  مبی 

 روسیه از جان  دریای سیاه شود.

در همیئ دا   دتی اسبتفاده روسبیه از دریبای    

های بسبفر و داردانبل ببرای رسبید  ببه       سیاه و تننه

ر بم اوبت ف مسبوو و ننوبارا در بحبرا        مدیترانه  به

مانا ببوده اسبت و ببه    های گرشته ب  سوریه  در سا 
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عبارت دینر تغییر سیاست ترکیه در ایبئ زمینبه نیبز    

 ٢ساز باشد.  تواند برای روسیه هزینه می

 پیامدها برای جمهوری اسالمی ایران

بررسی ددیل تمایل روسیه و ترکیه به بازسازی روابط 

میزانبی از   ای دهد که ا زامات ملبی و مناقبه   ننا  می

و استراتدیک بیئ دو طرف  همسوشانی منافا اقتصادی

ایجاد نموده که هم برای روسیه و هم برای ترکیه  یر 

ببا ایبئ دبا   عبادی شبد        ٣پوشی اسبت.  قابل چنم

روابط روسبیه و ترکیبه  ادتمبادی ببیش از هبر کنبور       

دینری در مناقه برای جمهوری اس می ایبرا  دبا ز   

زما  هبم   تواند هم باشد  زیرا ایئ مسئله می اهمیت می

هایی را برای ایرا  ایجاد نمایبد.   ها و هم چا ش صتفر

که در دا  داضر مهمتبریئ مسبئله در    با توجه به ایئ
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از است روسیه صادر کننده گاز است و ترکیه مصرف کننده گ .٣

و در همیئ دا  روسیه که متمایل به تنو  بخنید  واوط 

 و ه صادراتی به اروپا است  به ترکیه چنم دووته و ننوارا 

تمایل دارد که از مزیت جغرافیایی وود برای ترانزیت گاز 

روسیه و درنمدزایی از ن  استفاده کند. ترکیه پ  از ن ما  

بزرگتریئ تامیئ  دومیئ وریدار گاز طبیعی روسیه و روسیه

میلیو   ٣٠تا  ٢٨کننده گاز مورد نیاز ترکیه است. ننوارا سادنه 

میلیارد متر موع  گاز طبیعی مورد نیازش را  ٥٠متر موع  از 

از روسیه وریداری می کند. از سوی دینر روسیه و ترکیه در 

دوزه تو یدات کناورزی نیز همسوشانی دارند. ترکیه یک کنور 

اد  رایی و میوه و سبزیجات است  در دا ی که تو ید کننده مو

روسیه وارد کننده ایئ کادها است. از سوی دینر روسیه تو ید 

کننده   ت است و ترکیه وارد کننده ایئ اق م است. ترکیه به 

روسیه یک  همراه مصر بزرگتریئ وریدار گندم روسیه است.

یه وارد ترکتو ید کننده کادهای مصرفی و کاروانه ای است و 

کننده ننها. ترکیه همچنیئ یوی از وریدارا  بزرگ محصودت 

های اویر ننا  داد  تحریم نیمه تمام فوددی روسیه است.

فقدا  بازار روسیه برای ترکیه  و فقدا  تو یدات ارزا  و با 

کیفیت ترکیه برای روسیه تقریبا در کوتاه مدت جبرا  ناپریر 

  .است
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روابط سه جانبه ایرا   روسیه و ترکیه مسبئله سبوریه   

موضو  که بهبود روابط روسیه و ترکیه چبه    است  ایئ

پیامدهایی برای مسئله سوریه وواهد داشت  ببیش از  

  اهمیت است. هر موضو  دینری دا ز

هبای   در وصوص عوامبل تثثیرگبرار ببر سیاسبت    

ترکیه در قبا  سوریه سه موضو  را باید مد نظر قبرار  

 داد:

شرایط برای ترکیه در سوریه ببه ویبده ببا      او  -

های اویبر اکبراد سبوریه در منباطق      توجه به پینروی

 همجوار با ترکیه چندا  مساعد نیست. 

مرکزی متبثثر  دوم اینوه تعارض اکراد با دو ت  -

از بحرا  سوریه به شدت ووبیم شبده و ترکیبه را ببه     

  حا  داولی با بحرا  و ناامنی مواجه کرده است.

کند تا از طریبق   و سوم اینوه روسیه ت ش می -

گفتنوهای مستقیم با امریوا  روند سیاسبی در بحبرا    

هبای   سوریه را ببر اسبا  تثثیرگبراری انبدا قبدرت     

 ای مدیریت نماید.   مناقه

با توجه به موارد فوق و همچنیئ پیامدهای  یبر  

مستقیم بحرا  سوریه برای اقتصاد ترکیه که پبیش از  

رسد که ترکیبه   ایئ به ننها اشاره شد  عم ی به نظر می

در دا  تبدیل شد  به بازینر ناکام در بحرا  سبوریه  

سبازی   است. به همیئ د یبل  ترکیبه از طریبق عبادی    

تغییبر شبرایط ببازی در     روابط ببا روسبیه  ببه دنببا     

توانبد در   موضو  سوریه است. ایئ ت ش ادتمبادی مبی  

مسیرهای مختلفی دنبا  شود که هرکبدام پیامبدهای   

متفاوتی برای جمهوری اس می ایرا  وواهبد داشبت.   

 دداقل چهار سناریو در ایئ زمینه قابل تصور است: 

کبباهش مداولببه ترکیببه در بحببرا  سببوریه و . ١

وضعیت اقتصادی و امنیتی کنبور؛  ت ش برای ارتقای 

های زیبادی را ببرای ایبرا  ایجباد      ایئ موضو  فرصت

رسد کبه ترکیبه ببدو      وواهد کرد اما بعید به نظر می

گونه امتیازی داضر به ترا میدا  سوریه  دریافت هیچ

 باشد.

ت ش برای تنبویل محبور روسبیه  ترکیبه و     . ٢

امریوا ببرای مبدیریت سیاسبی بحبرا ؛ ایبئ سبناریو       

تبر   تواند شبرایط را ببرای ایبرا  در سبوریه سبخت      می

انبداز رسبید     نماید  اما در چارچوب ایئ سناریو چنم

تبر   دل سیاسی در بحرا  سوریه هم نزدیک به یک راه

 تر وواهد بود. و هم عینی

تبب ش بببرای جببدا کببرد  روسببیه از ایببرا  و . ٣

ترکی؛ ایئ سبناریو   -های عربی دل کرد  به راه  نزدیک

دتمببا  انببدکی بروببوردار اسببت  قاعببای   هرچنببد از ا

 تریئ سناریو مموئ وواهد بود. بدبینانه

نزدیببک شببد  بببه محببور ایببرا  و روسببیه و  . ٤

ایرا ؛ ایئ سبناریو هبم    -ترکیه -تنویل محور روسیه

اگرچه از ادتما  وقبو  انبدکی بروبوردار اسبت  امبا      

موضوعی اسبت کبه بایبد ببه عنبوا  یبک اسبتراتدی        

نیبرد و تبا فرصبت از دسبت     مالوب مورد توجه قرار ب

هبای دزم در ایبئ زمینبه صبورت      اسبت رایزنبی   نرفته 

 بنیرد.

سازی روابط با روسبیه در دبا     ترکیه برای عادی

های سیاسی است و بابور مناقبی ببا     پرداوتئ هزینه

تعارفات سیاسی جدید که در روابط مسوو و ننوارا ببه  

 هبایی کبه   کند از اقبدام  نید  ترکیه ت ش می وجود می

مجددای به تضعی  دور جدید روابط وودداری کند کبه  

های ننوارا در قبا  دمنبق نیبز    ایئ رویورد بر سیاست

تاثیرگرار وواهد بود. چنانچه پب  از ایجباد تبنش در    

روابط روسیه و ترکیه  از شدت اظهارات مقامات ننوارا 

در قبا  دمنق کاسته شد. ایئ فضای جدید  فرصبتی  

ویت اقدامات وبود در سبوریه   برای روسیه در جهت تق

کند. هر چند مموئ است نزدیوبی مسبوو و    فراهم می

های روسیه  ننوارا  بدبینی در تهرا  نسبت به همواری
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و ترکیه در سوریه ایجاد کند اما ایرا  نیز ایئ فرصبت  

را وواهد داشت چنانچه به شول محاسبه شبده عمبل   

 کند  ایئ چا ش را به فرصت تبدیل نماید.  

بر ایئ  باید در نظبر داشبت در دبا ی کبه     ع وه 

روابط نزدیک ایرا  و روسیه گریزناپبریر اسبت  تبنش    

در روابط روسیه و ترکیبه  ننوبارا را ببه جنباح رقیب       

دهد اما عبادی شبد  رواببط روسبیه و      ایرا  سوق می

تر شد  به سبایر   ها به نزدیک ترکیه  از د  نیاز ترا

دی وواهبد  بازینرا  مناقه ببه ویبده عربسبتا  سبعو    

کاست. ایئ موضو  به ویده در بحرا  سبوریه  مبانا از   

 های بحرا  وواهد شد. تر شد  طرف رادیوا یزه

ع وه بر موضو  سوریه  بهببود رواببط روسبیه و    

ترکیه ببه ادتمبا  زیباد موجب  کباهش ع قمنبدی       

 روسیه برای همواری اقتصادی با ایبرا  وواهبد شبد.   

ارتقای ساح رواببط  اگرچه ت ش ایرا  و روسیه برای 

های اویر تبا دبدود زیبادی متبثثر از      اقتصادی در ماه

های اقتصادی جمهوری اسب می   برداشته شد  تحریم

توا  منوبر شبد    ایرا  بوده است  اما از وجه دینر نمی

سبو   های  رب علیه روسیه از یک که ایجاد نظام تحریم

و تخری  رواببط اقتصبادی روسبیه و ترکیبه از سبوی      

 اند.  ایئ موضو  مؤثر بودهدینر در 

های اویبر ننبا  داد کبه ببه      متثسفانه تجربه ماه

های دزم و همچنیئ عدم  د یل نماده نبود  زیرساوت

های اقتصادی  ایرا  دداقل در کوتباه   توافوی ظرفیت

مدت قبادر ببه جباینزینی ترکیبه در اقتصباد روسبیه       

رسبد عبادی شبد      نیست. به همیئ د یل به نظر مبی 

سیه و ترکیه که به معنای عادی شد  دوباره روابط رو

مباددت اقتصادی دو کنبور دبداقل در میبا  مبدت     

وواهد بود  فرصت ایرا  برای استفاده از ببازار روسبیه   

 را کاهش وواهد داد.


